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Η εξαμηνιαία περιοδική έκδοση για τις διεθνείς τάσεις "Με ευρυγώνιο φακό" κυκλοφορεί
στο πλαίσιο της θεματικής Ευρώπη & Κόσμος
του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, σε επιμέλεια του Ανδρέα Μαράτου, επιστημονικού
συνεργάτη και μέλους του ΙΝΠ.
Σκοπός της έκδοσης είναι να παρουσιάζει
στο ελληνικό κοινό πλευρές των διεθνών εξελίξεων και τάσεων, σε διάλογο, αλλά όχι σε εξάρτηση από την τρέχουσα κάθε φορά επικαιρότητα. Αξιοποιώντας συμβολές και αναλύσεις
μιας ευρείας ομάδας συνεργατών, σταθερών
και μη, από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με
διαφορετικές προσεγγίσεις και αφετηρίες (επιστημονικές, αλλά και πολιτικές), επιδιώκουμε
να δημιουργήσουμε αυτό που λέει ο τίτλος της
έκδοσης: έναν ευρυγώνιο φακό, για να προσεγγίσουμε τον ταχύτατα μεταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο ζούμε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Editorial
Ανδρέας Μαράτος | Editorial
7

Αφιέρωμα: Ο πόλεμος στην
Ουκρανία και οι πολιτικές
δυνάμεις στην Ευρώπη

Ingar Solty | Η Γερμανία και ο
πόλεμος στην Ουκρανία
10

Walter Baier | "Ο πόλεμος στην
Ουκρανία. Πώς αντέδρασε η
Ευρωπαϊκή Αριστερά
στη νέα κρίση;"
Η περίπτωση της Αυστρίας
18

Czesław Kulesza, Gavin Rae |
Πολωνία, Ευρώπη, ΝΑΤΟ, Πόλεμος
24

Jirí Málek | Η εξέλιξη της τσεχικής
κοινωνίας σε σχέση με την
κατάσταση στην Ουκρανία
29

Radomír Silber | Ο πόλεμος στην
Ουκρανία από τη σκοπιά της
Τσεχικής Δημοκρατίας
35

Jukka Pietiläinen | Η Αριστερά στη
Φινλανδία και η αίτηση ένταξης
στο ΝΑΤΟ
40

Kate Hudson, Andrew Burgin | Το
Ηνωμένο Βασίλειο, η βρετανική
Αριστερά και ο πόλεμος στην
Ουκρανία
46

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ben Muller | Το Λουξεμβούργο και
ο πόλεμος της Ουκρανίας
53

Arnau Piqué | Ο πόλεμος της
Ισπανικής και της Καταλανικής
Αριστεράς για τον πόλεμο στην
Ουκρανία
57

Andoni Olariaga Azkarate | Ο
πόλεμος και η Αριστερά στη Χώρα
των Βάσκων
65

Roberto Morea, Roberto
Musacchio | Ο πόλεμος στην
Ουκρανία και η ιταλική αριστερά
74

Δανάη Κολτσίδα | Πόλεμος στην
Ουκρανία: Ελληνική κοινή γνώμη
και πολιτικές δυνάμεις
80

Νίκος Τριμικλινιώτης | Οι
κυπριακές πολιτικές δυνάμεις και ο
ουκρανικός πόλεμος
88

EDITORIAL

EDITORIAL | ΣΕΛΙΔΑ 7

Ανδρέας Μαράτος | Editorial

Το ΤΕΥΧΟΣ #4 / ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 της περιοδικής διαδικτυακής
έκδοσης "Με ευρυγώνιο φακό" είναι αφιερωμένο στον πόλεμο
της Ουκρανίας.
Με αυτό το αφιέρωμα θελήσαμε να ανιχνεύσουμε και να
χαρτογραφήσουμε τις αντιδράσεις των ευρωπαϊκών κρατών και
των κοινωνιών τους απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία και τον πόλεμο και κυρίως τις τοποθετήσεις των
δυνάμεων της ευρωπαϊκής Αριστεράς απέναντι στους κινδύνους
και τις προκλήσεις που γεννά η κρίσιμη από κάθε άποψη διεθνής
συγκυρία σε όλα τα επίπεδα: γεωπολιτικά, στρατιωτικά,
οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά, ενεργειακά, περιβαλλοντικά.
Για τον λόγο αυτό, απευθύναμε πρόσκληση συμμετοχής στο
αφιέρωμα, μέσω του δικτύου transform! europe, σε συνεργασία
με το οποίο κυκλοφορεί κατ' εξαίρεση το τρέχον τεύχος, στα
υπόλοιπα μέλη του, δηλαδή σε αριστερά πολιτικά ινστιτούτα από
όλη την Ευρώπη στέλνοντάς τους τρία ερωτήματα:
1. Πώς τοποθετήθηκε η χώρα σας και οι πολιτικές της δυνάμεις
στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία; Αποτέλεσε ο
πόλεμος αντικείμενο εσωτερικής διαίρεσης;
2. Πώς αντιμετωπίζει και πώς αναλύει η Αριστερά στη χώρα σας
το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία; Πώς διαβάζει τη
διεθνή συγκυρία;
3. Προκάλεσε ο πόλεμος μετατοπίσεις στη θέση της Αριστεράς
της χώρας σας σε σχέση με το ΝΑΤΟ ή την ουδετερότητα;
Στην πρόσκλησή μας ανταποκρίθηκαν με κείμενα συνεργατών
τους το Ίδρυμα Rosa Luxemburg, το Ινστιτούτο transform! Austria,
το Ίδρυμα Naprzód της Πολωνίας, το SPED της Τσεχίας, το Ινστιτούτο της Τσέχικης Αριστεράς ICL, το Αριστερό Φόρουμ Φινλανδίας, το Ινστιτούτο transform! UK, το κόμμα dei Lenk του Λουξεμβούργου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο transform! Luxemburg,
το Ίδρυμα Alternativa της Καταλονίας (Ισπανία), το Ίδρυμα Iratzar
της Χώρας των Βάσκων (Ισπανία), το Ινστιτούτο transform! Italia
και το Ερευνητικό Ινστιτούτο Προμηθέας της Κύπρου.

Το αφιέρωμα
αναδεικνύει την
ποικιλομορφία
των αντιδράσεων
των ευρωπαϊκών
δυνάμεων της
ριζοσπαστικής
Αριστεράς
απέναντι στον
πόλεμο. Υπάρχει
κοινό υπόβαθρο
σε επίπεδο αρχών
με προεξάρχουσα
την ανάγκη
αταλάντευτης
υπεράσπισης της
ειρήνης, όμως στο
επίπεδο της
ανάλυσης της
συγκεκριμένης
κατάστασης
διαπιστώνουμε
πως οι προσεγγίσεις διατρέχουν
όλο το δυνατό
φάσμα απόψεων
[...].
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Επίσης, για λόγους πληρότητας της έκδοσης και καθώς το τρέχον τεύχος θα κυκλοφορήσει και στα αγγλικά σε συνεργασία με το δίκτυο transform! europe, κρίθηκε σκόπιμο
να περιλάβουμε μια αντίστοιχη ανάλυση για την Ελλάδα, παρ' όλο που τα θέματα που
παρουσιάζονται σε αυτή είναι γνωστά στους δικούς μας αναγνώστες και αναγνώστριες,
προκειμένου να ενημερωθεί το διεθνές κοινό και για τη χώρα μας.
Δυστυχώς, υπήρξαν και πολιτικά ινστιτούτα που δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν γιατί
οι χρονικοί περιορισμοί της έκδοσης συνέπεσαν με σημαντικά πολιτικά γεγονότα των
χωρών τους, όπως συνέβη, για παράδειγμα, με τη Γαλλία και τις βουλευτικές εκλογές.

Το αφιέρωμα αναδεικνύει την ποικιλομορφία των αντιδράσεων των ευρωπαϊκών δυνάμεων της ριζοσπαστικής Αριστεράς απέναντι στον πόλεμο. Υπάρχει κοινό υπόβαθρο σε
επίπεδο αρχών με προεξάρχουσα την ανάγκη αταλάντευτης υπεράσπισης της ειρήνης,
όμως στο επίπεδο της ανάλυσης της συγκεκριμένης κατάστασης διαπιστώνουμε πως οι
προσεγγίσεις διατρέχουν όλο το δυνατό φάσμα απόψεων σε σχέση με τα εμπλεκόμενα
μέρη της σύγκρουσης. Το εθνικό στοιχείο, ο κυρίαρχος ή/και ο διακηρυκτικός λόγος και
οι ιστορικές καταβολές σε κάθε χώρα συγκροτούν συχνά μεγάλο μέρος της επιχειρηματολογίας και εύλογα αναρωτιέται κανείς αν και πώς μπορεί να βρεθεί ένας κοινός
βηματισμός.
Εξάλλου, αν στόχος είναι ο ουσιαστικός πολιτικός συντονισμός της Αριστεράς σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε αναζητείται στην παρούσα συγκυρία ένας ηγεμονικός αριστερός λόγος που να μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό εναλλακτικό ριζοσπαστικό αντίβαρο όχι μόνο απέναντι στον πόλεμο αλλά και γενικότερα στις ραγδαίες ανακατατάξεις
που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο. Κι αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολήσει
περισσότερο.

Είναι προφανές ότι τα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις των συντακτών τους.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ:
Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
ΣΤΗΝ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ &
ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ingar Solty | Η Γερμανία
και ο πόλεμος στην
Ουκρανία
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Ingar Solty* | Η Γερμανία και ο πόλεμος στην Ουκρανία**

Τρεις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο νεοεκλεγείς
καγκελάριος Όλαφ Σολτς (Olaf Scholz), ένας δεξιός σοσιαλδημοκράτης επικεφαλής μιας
κεντροαριστερής γερμανικής κυβέρνησης αποτελούμενης από σοσιαλδημοκράτες (SPD),
το κόμμα των Πρασίνων και το προσανατολισμένο στην "ελεύθερη αγορά" Ελεύθερο
Δημοκρατικό Κόμμα (FDP), ανακοίνωσε στη γερμανική Μπούντεσταγκ το "τέλος
εποχής" ("Zeitenwende").
Ο Σολτς δήλωσε ότι η Γερμανία θα δεσμευτεί εφεξής στον στόχο του ΝΑΤΟ για ετήσιες
στρατιωτικές δαπάνες 2% του ΑΕΠ και θα εκδώσει άμεσα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για
τις Bundeswehr (γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις). Η ομιλία του και η ειδική συνεδρίαση
στη γερμανική Μπούντεσταγκ χαρακτηρίστηκαν ιστορικές. Την ίδια στιγμή που σε
απόσταση μόλις λίγων εκατοντάδων μέτρων περίπου 150.000 άνθρωποι διαδήλωναν
κατά του πολέμου στην Ουκρανία και του κινδύνου κλιμάκωσης (στη μεγαλύτερη
αντιπολεμική διαδήλωση μετά από εκείνη της 15ης Φεβρουαρίου 2003, όταν
εκατομμύρια άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους σε όλο τον κόσμο για να
διαμαρτυρηθούν για την επικείμενη αμερικανική επίθεση κατά του Ιράκ), βουλευτές από
όλα τα κόμματα της γερμανικής Βουλής, με εξαίρεση το DIE LINKE και τμήματα του
ακροδεξιού κόμματος AfD, χειροκροτούσαν όρθιοι τον Σολτς.
Επίσης, ο Τύπος ήταν γεμάτος επαίνους για την ομιλία του Σολτς. Εκείνο το βράδυ, η
παρουσιάστρια του τοκ σόου "Tagesschau" μίλησε εκ μέρους πολλών εκπροσώπων της
κατεστημένης εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας όταν είπε: "Ποιος θα μπορούσε να
σκεφτεί ότι ο Πούτιν θα κατέληγε να επιταχύνει τις εδώ και καιρό αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις της γερμανικής Bundeswehr;". Λέγοντάς το, αποκάλυψε ένα κοινό
μυστικό, ότι δηλαδή τα σχέδια του Σολτς και η ανακοίνωση μιας "στροφής 180 μοιρών"

* Ιδρυμα Rosa Luxemburg (Γερμανία)
** Μετάφραση : Ανδρέας Μαράτος
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στη γερμανική εξωτερική πολιτική δεν ήταν σε καμία
περίπτωση μια αναπόφευκτη αντίδραση στον πόλεμο του
Πούτιν στην Ουκρανία. Αντίθετα, η κυβέρνηση χρησιμοποίησε τον πόλεμο του Πούτιν ως πρόσχημα για να
ανακοινώσει σχέδια που είχαν γίνει πολύ νωρίτερα. Στην
πραγματικότητα, μεγάλο μέρος αυτών των σχεδίων είχε ήδη
καθοριστεί στη συνθήκη συνασπισμού της κυβέρνησης, η
οποία οριστικοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021, δηλαδή
πολύ πριν από τις πρώτες προειδοποιήσεις της CIA για
επικείμενη εισβολή που χρονολογούνται από τον Δεκέμβριο.
Με άλλα λόγια, οι σοκαριστικές εικόνες των ανθρώπων που
σκοτώθηκαν στον πόλεμο, των τραυματιών, των ανθρώπων
που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και
της καταστροφής των υποδομών, χρησιμοποιήθηκαν για να
επιβληθούν τα κατά τα άλλα αντιλαϊκά μακροπρόθεσμα
σχέδια για το "τέλος της στρατιωτικής αυτοσυγκράτησης"
και για να καταστεί η Γερμανία το κράτος με τον τρίτο
μεγαλύτερο στρατιωτικό προϋπολογισμό στον κόσμο μετά
τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.
Τα σχέδια της κυβέρνησης οριστικοποιήθηκαν με την
ψηφοφορία της 3ης Ιουνίου 2022 για την αλλαγή του
γερμανικού συντάγματος, ώστε να καταστεί δυνατός αυτού
του είδους ο επανεξοπλισμός υπό τους όρους του "νέου συνταγματισμού" (Stephen Gill) των νεοφιλελεύθερων τροπολογιών για τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό. Με εξαίρεση
το DIE LINKE, όλα τα κόμματα, συμπεριλαμβανομένων
μεγάλων τμημάτων του AfD, ψήφισαν υπέρ των σχεδίων
επανεξοπλισμού. Λίγοι διαφωνούντες σοσιαλδημοκράτες
και Πράσινοι ψήφισαν κατά. Ορισμένοι από αυτούς πήραν
μέρος στην έκκληση "Der Appell", που συνέταξαν εξέχουσες
προσωπικότητες από τα συνδικάτα [1] και η οποία συγκέντρωσε έναν ευρύ διακομματικό συνασπισμό από το εργατικό κίνημα, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τις χριστιανικές
εκκλησίες και άλλες θρησκευτικές οργανώσεις, τα μέσα
ενημέρωσης και τις τέχνες, κ.λπ.

[....] οι σοκαριστικές
εικόνες των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον πόλεμο,
των τραυματιών, των
ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια
τους και της καταστροφής των υποδομών, χρησιμοποιήθηκαν για να επιβληθούν τα κατά τα
άλλα αντιλαϊκά μακροπρόθεσμα σχέδια
για το "τέλος της
στρατιωτικής αυτοσυγκράτησης" και
για να καταστεί η
Γερμανία το κράτος
με τον τρίτο μεγαλύτερο στρατιωτικό
προϋπολογισμό στον
κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και
την Κίνα.

[1] https://derappell.de/en/ - Βλ. επίσης https://www.rosalux.de/news/id/46202/demokratieund-sozialstaat-bewahren-statt-hochruestung-im-grundgesetz
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Δεν είναι ο κατάλληλος χώρος για να περιγράψουμε γιατί ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας είναι σκανδαλώδης από την άποψη της πολιτικής ειρήνης και ασφάλειας, της
κοινωνικής δικαιοσύνης και της πολιτικής κλιματικής δικαιοσύνης, αλλά και από την
άποψη της δημοκρατίας. Αυτό έχει γίνει αλλού [2]. Το τίμημα αυτής της πολιτικής θα
είναι πολύ υψηλό. Από τη σκοπιά των αναδιανεμητικών πολιτικών και της ταξικής πάλης, είναι σαφές ότι ήδη η κυβέρνηση θυσιάζει σχεδιασμούς κοινωνικών δαπανών όπως
το πρόγραμμα "Βασική ασφάλεια των παιδιών" ενάντια στην ανεξέλεγκτη παιδική
φτώχεια. Είναι βέβαιο πως θα αναπτυχθούν νέοι ταξικοί αγώνες, πιθανότατα μέσα στο
2023, όταν ο Σολτς θα βρεθεί αντιμέτωπος μέσα στην κυβέρνησή του με τους Ελεύθερους Δημοκράτες (που ελέγχουν το υπουργείο Οικονομικών) και σημαντικά τμήματα
των Πρασίνων, εξαιτίας της υπόσχεσής του να μην δεχτεί κι άλλες περικοπές στην
κοινωνική ασφάλιση και τις συντάξεις. Από τώρα το κεφάλαιο πιέζει για την επέκταση
της ηλικίας συνταξιοδότησης στα 70 ή, ως "εναλλακτική λύση", την επέκταση της
εβδομαδιαίας εργασίας στις 42 ώρες. Εν τω μεταξύ, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ, υπουργός
Οικονομικών Υποθέσεων και Κλιματικής Πολιτικής (Πράσινοι), δήλωσε ότι είναι
ανοιχτός σε μια "εθελοντική, ευέλικτη" ηλικία συνταξιοδότησης.
Ο επανεξοπλισμός δεν ήταν η μόνη "απάντηση" στον πόλεμο της Ρωσίας στην
Ουκρανία. Αντίθετα, αποτέλεσε μέρος ενός συνολικού πακέτου πολιτικών με τέσσερα
μέτρα. Το υπόλοιπο περιλάμβανε: (1) την επέκταση των τμημάτων της Bundeswehr
μεταξύ των ομάδων μάχης του ΝΑΤΟ στη λεγόμενη "ανατολική πτέρυγα" στη Λιθουανία, (2) κυρώσεις κατά της ρωσικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης
των ρωσικών εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες πλήττουν το βιοτικό
επίπεδο της ρωσικής και της γερμανικής εργατικής τάξης, ενώ αφήνουν σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτο το μπλοκ εξουσίας πίσω από τον Πούτιν, και (3) την αποστολή βαρέων
όπλων στην Ουκρανία (συμπεριλαμβανομένου του βαρέος πυροβολικού όπως το
Panzerhaubitze 2000) και την εκπαίδευση των ουκρανικών δυνάμεων σε αμερικανικές
στρατιωτικές βάσεις στη Γερμανία.
Η αποστολή όπλων ήταν το πιο αμφισβητήσιμο μέτρο εντός της γερμανικής κυβέρνησης. Ωστόσο, ο συνδυασμός των πιέσεων των ΗΠΑ, των μέσων ενημέρωσης, του
κόμματος των Πρασίνων, των συντηρητικών και των Ελεύθερων Δημοκρατών, έπληξε
σοβαρά τον καγκελάριο Σολτς. Τελικά, πιέστηκε να εγκαταλείψει τη θέση του αξιόπιστου
διαπραγματευτή και διαμεσολαβητή της ειρήνης στην Ουκρανία (μαζί με τα άλλα κράτη
BRICS, την ιταλική κυβέρνηση κ.λπ.) και να υιοθετήσει την αμερικανική θέση για έναν
μακροχρόνιο πόλεμο δι' αντιπροσώπων στην Ουκρανία με στόχο τη μακροπρόθεσμη
αποδυνάμωση της Ρωσίας εις βάρος του ουκρανικού άμαχου πληθυσμού και των
υποδομών.

[2] https://jacobin.com/2022/06/german-rearmament-defense-budget-ukraine-olaf-scholz
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Η στάση της γερμανικής αριστεράς

[...] δεν είναι τυχαίο
ότι και ο πόλεμος
στην Ουκρανία διασπά την αριστερά. Το
DIE LINKE χάνει μέλη
και υποστηρικτές και
από τις δύο πλευρές
του πολιτικού
ζητήματος ορισμένους που
κατηγορούν εδώ και
καιρό το DIE LINKE
ότι υπαναχωρεί από
τις ειρηνικές πολιτικές του αρχές και
εκείνους που επικρίνουν το DIE LINKE
για "υπερβολική
κατανόηση" της
Ρωσίας. [...]

Όλοι οι πόλεμοι οδηγούν σε κατακερματισμό της
αριστεράς. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος οδήγησε στη
διάσπαση του διεθνούς εργατικού κινήματος σε ένα τμήμα
που υιοθέτησε εθνικά χαρακτηριστικά υποστηρίζοντας τον
ενδοϊμπεριαλιστικό πόλεμο και ελπίζοντας να κερδίσει
δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις σε αντάλλαγμα για την νομιμοφροσύνη του, και σε μια αντιπολεμική επαναστατική σοσιαλιστική αριστερά που αντιτάχθηκε στον ιμπεριαλισμό.
Ο Ψυχρός Πόλεμος δημιούργησε τους "νεοσυντηρητικούς",
πολλοί από τους οποίους ήταν πρώην τροτσκιστές. Ο
Δεύτερος Πόλεμος του Κόλπου στο Κουβέιτ γέννησε τους
"αντι-Γερμανούς" ("Anti-Deutsche") που υποστήριξαν τον
πόλεμο των ΗΠΑ βασιζόμενοι στον φόβο ότι ο Σαντάμ
Χουσεΐν θα μπορούσε να εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον
του Ισραήλ. Ο πόλεμος του Κοσσυφοπεδίου το 1999, που
επιβλήθηκε από μια κεντροαριστερή κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων, οδήγησε σε μια μη αναστρέψιμη διάσπαση του φιλειρηνικού κινήματος και γέννησε τους υποστηρικτές των "ανθρωπιστικών" πολέμων.
Πολλοί από αυτούς που είχαν διαδηλώσει μαζί κατά της
ανάπτυξης πυρηνικών πυραύλων στη Γερμανία στις αρχές
της δεκαετίας του 1980, τώρα θα μπορούσαμε να πούμε
πως βλέπουν ο ένας τον άλλον στην αντίθετη πλευρά του
οδοφράγματος. Παρομοίως, ορισμένοι αριστεροί, συμπεριλαμβανομένου του γερμανικού περιοδικού "konkret", τάχθηκαν υπέρ του πολέμου του Τζορτζ Μπους κατά του
Ιράκ το 2003, βασιζόμενοι στην αντίληψη ότι ο βομβαρδισμός της χώρας θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα νέο
δημοκρατικό Ιράκ που θα ευημερεί.
Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι και ο πόλεμος στην Ουκρανία διασπά την αριστερά. Το DIE LINKE χάνει μέλη και
υποστηρικτές και από τις δύο πλευρές του πολιτικού ζητήματος - ορισμένους που κατηγορούν εδώ και καιρό το DIE
LINKE ότι υπαναχωρεί από τις ειρηνικές πολιτικές του αρχές και εκείνους που επικρίνουν το DIE LINKE για "υπερβολική κατανόηση" της Ρωσίας. Οι τελευταίοι ακολουθούν
ουσιαστικά το κυνήγι μαγισσών που διεξάγεται από τα μέσα ενημέρωσης εναντίον όλων όσοι μιλούν κατά της στρατιωτικοποίησης, όσοι προειδοποιούν ότι οι αποστολές ό-
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όπλων είναι πιθανό να κλιμακώσουν τον πόλεμο στο εσωτερικό της Ουκρανίας και να
οδηγήσουν σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και όσοι απαιτούν διπλωματικές πρωτοβουλίες
από την κυβέρνηση για να σταματήσει ο πόλεμος αντί της επικρατούσας μιλιταριστικής
ρητορικής. Αυτή η απώλεια υποστήριξης και προς τις δύο πλευρές δεν πρόκειται,
ωστόσο, να οδηγήσει απαραίτητα σε μια (βαθύτερη) κρίση της γερμανικής αριστεράς,
στο βαθμό που σήμερα υπάρχει "ρήξη ελίτ-μάζας", δεδομένου ότι τα μέσα ενημέρωσης
και οι ηγεσίες όλων των κομμάτων, εκτός από το DIE LINKE και το AfD, υποστηρίζουν
την αποστολή βαρέων όπλων στην Ουκρανία, ενώ ο μισός πληθυσμός είναι εναντίον και
προτρέπει τη γερμανική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί μια διπλωματική λύση. Με
άλλα λόγια, έχει πολλά να κερδίσει και το DIE LINKE ως το μόνο μη φασιστικό κόμμα
που εκπροσωπεί δυνητικά τον μισό πληθυσμό, που φοβάται μια κλιμάκωση του
πολέμου στην Ουκρανία (με θερμοβαρικά όπλα, τακτικά πυρηνικά όπλα και
ενδεχομένως και χημικά όπλα) και μια κλιμάκωση πέρα από τα σύνορά της σε Τρίτο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το DIE LINKE φέρει επίσης μεγάλη ευθύνη αναφορικά με εκείνους
που πληρώνουν το υψηλό τίμημα ενός παρατεταμένου και μακροχρόνιου πολέμου σε
όρους πληθωρισμού, επειδή η ακροδεξιά θα υποστηρίξει ότι πρόκειται για μια πολεμική
προσπάθεια των "αριστερών" των πόλεων με υψηλότερο εισόδημα σε βάρος των
αγροτικών και προαστιακών πληθυσμών με χαμηλότερο εισόδημα.
Παρά το γεγονός ότι η αριστερά στη Γερμανία είναι κατακερματισμένη, σε γενικές γραμμές και σε αντίθεση με την αριστερά στη Λατινική Αμερική και τον παγκόσμιο Νότο γενικότερα, παραμένει αρκετά ενωμένη στην ξεκάθαρη καταδίκη της για τον πόλεμο της
Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι δικαιολογίες της Ρωσίας για τον πόλεμο έχουν επικριθεί ως
τυπικά πολεμικά ψέματα, τα οποία αποτελούν τραγικό απόηχο των πολεμικών ψεμάτων
που προέβαλαν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στους πολέμους τους των τελευταίων
τριών δεκαετιών: γενοκτονία και "ευθύνη προστασίας" (Κόσοβο 1999, Λιβύη 2011), ανάγκη για "αποστρατιωτικοποίηση" (Ιράκ 2003) και "αποναζιστικοποίηση" (σχεδόν όλοι
τους). Μόνο στους πολύ μικρούς κύκλους του γερμανικού Κομμουνιστικού Κόμματος
ακούγονται δικαιολογίες για τον πόλεμο και η ρωσική πολεμική προπαγάνδα βρίσκει εν
μέρει ανταπόκριση.
Η αριστερή εκτίμηση είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για τον πόλεμο.
Η γερμανική αριστερά είναι επίσης ευαισθητοποιημένη για τα συμφέροντα ασφαλείας
των μικρότερων ανατολικοευρωπαϊκών χωρών που γειτνιάζουν με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε εύκολα να παραβλέψουμε πως η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και ξεκίνησε τον
πόλεμο εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι η Δύση ήταν έτοιμη να στείλει όπλα και χρήματα στην Ουκρανία, αλλά δεν ήταν διατεθειμένη να διακινδυνεύσει έναν πυρηνικό Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο για αυτήν στέλνοντάς της στρατεύματα.
Την ίδια στιγμή, η αριστερά στη Γερμανία παραμένει σε μεγάλο βαθμό επικριτική
απέναντι στο ΝΑΤΟ θέτοντας επί τάπητος τον ρόλο του σε όσα προηγήθηκαν του
πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό περιλαμβάνει την ανατολική διεύρυνση του ΝΑΤΟ, την
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αποτυχία να απαντήσει θετικά στις προηγούμενες πρωτοβουλίες της Ρωσίας είτε για ένταξη στο ΝΑΤΟ είτε για την
οικοδόμηση μιας αρχιτεκτονικής συλλογικής ασφάλειας από
τη Λισαβόνα μέχρι το Βλαδιβοστόκ, τις επιθετικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να φέρουν την Ουκρανία
στο ΝΑΤΟ (ξεκινώντας από τον Τζορτζ Μπους και τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι το 2008), και τη
συμβολή της ΕΕ στην αλλαγή καθεστώτος κατά τη διάρκεια
των διαδηλώσεων του Euromaidan το 2014 μαζί με τις
Ηνωμένες Πολιτείες, κ.λπ. Η αριστερά δεν είναι μόνη της σε
αυτή την κριτική στο βαθμό που την έχουν εκφράσει επίσης
ο πρώην διευθυντής της Διάσκεψης του Μονάχου για την
Ασφάλεια Wolfgang Ischinger [3] και ο πρώην αναπληρωτής
επίτροπος της ΕΕ και επίτροπος της ΕΕ για την Ανατολική
Διεύρυνση Günter Verheugen [4].
Το ερώτημα είναι, βέβαια, πώς η κριτική των λαθών του
παρελθόντος συνδέεται με μια στρατηγική για να προχωρήσουμε μπροστά. Η αριστερά μπορεί να έχει αυτοπεποίθηση λέγοντας ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα είχε συμβεί
αν η παγκόσμια πολιτική είχε ακολουθήσει τον στόχο της
αριστεράς για μια κοινή αρχιτεκτονική ασφάλειας στην
Ευρώπη που θα περιλαμβάνει τη Ρωσία και θα σέβεται τα
συμφέροντα ασφάλειας όλων των (ανατολικο-) ευρωπαϊκών
κρατών. Κάθε πόλεμος είναι επίσης έκφραση της αποτυχίας
της διπλωματίας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πόλεμο στην
Ουκρανία. Ταυτόχρονα, κινδυνεύει σήμερα το αίτημα της
αριστεράς για μια κοινή αρχιτεκτονική ασφάλειας που θα
οικοδομηθεί από τους ήδη υπάρχοντες θεσμούς, τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΟΑΣΕ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεδομένου ότι δεν
υπάρχει πλέον αποδέκτης, αφού η Ρωσία είναι πλέον, προφανώς, μια χώρα που ενεργεί σύμφωνα με τη λογική του
δικαιώματος του ισχυρότερου κράτους. Είναι πιθανό η
Ευρώπη να ωθείται από τις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις σε μια νέα αντιπαράθεση συνασπισμών. Αυτό περιλαμ-

Ταυτόχρονα,
κινδυνεύει σήμερα το
αίτημα της
αριστεράς για μια
κοινή αρχιτεκτονική
ασφάλειας που θα
οικοδομηθεί από
τους ήδη υπάρχοντες
θεσμούς, τον
Οργανισμό για την
Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην
Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και
το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο,
δεδομένου ότι δεν
υπάρχει πλέον
αποδέκτης, αφού η
Ρωσία είναι πλέον,
προφανώς, μια χώρα
που ενεργεί
σύμφωνα με τη
λογική του
δικαιώματος του
ισχυρότερου
κράτους.

[3] https://www.sueddeutsche.de/meinung/nato-russland-ukraine-osze-putin-1.5498706?
reduced=true
[4] https://www.nd-aktuell.de/artikel/1162663.eu-russland-konflikt-wir-muessen-bereit-seinrussland-wieder-die-hand-zu-reichen.html
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βάνει τον στόχο των ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας ώστε να αντιμετωπίσουν και την Κίνα με τα περιθώρια που θα δίνουν ο νέος διατλαντισμός και ο
νέος διατλαντικός καταμερισμός εργασίας. Αυτή η γεωπολιτική αντιπαράθεση θα
μπορούσε να σημάνει έναν μακροχρόνιο πόλεμο στην Ουκρανία, μια άκρως στρατιωτικοποιημένη κεντρική και ανατολική Ευρώπη, συνεχή πληθωρισμό και εξαθλίωση εξαιτίας των διαιωνιζόμενων προβλημάτων στις αλυσίδες εφοδιασμού και την αυτάρκεια,
πιέσεις στη δημοκρατία και το κοινωνικό κράτος στο εσωτερικό, πολέμους δι' αντιπροσώπων που ήδη ερμηνεύονται ιδεολογικά ως αγώνας μεταξύ "δημοκρατιών" (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας κ.λπ.) και "απολυταρχιών" κ.λπ. Αν
συμβεί αυτό, ο παγκόσμιος συσχετισμός δυνάμεων για την Αριστερά θα είναι διαφορετικός και θα πρέπει να βρει νέες απαντήσεις. Το Ναι στο ΝΑΤΟ και η αντιπαράθεση δεν
πρέπει να βρίσκονται ανάμεσά τους.

Πανό του DIE LINKE στην συγκέντρωση για την Πρωτομαγιά του 2022 στη Φραγκφούρτη Πηγή: Michael Müller, https://twitter.com/michael_muell80

Walter Baier | "Ο
πόλεμος στην Ουκρανία.
Πώς αντέδρασε η
Ευρωπαϊκή Αριστερά στη
νέα κρίση;"
Η περίπτωση της
Αυστρίας
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Walter Baier* | "Ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πώς
αντέδρασε η Ευρωπαϊκή Αριστερά στη νέα κρίση;"
Η περίπτωση της Αυστρίας**
Αυστριακές πολιτικές δυνάμεις και πόλεμος
Στην αυστριακή κοινή γνώμη, η καταδίκη της επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον της Ουκρανίας είναι ομόθυμη. Ακόμα και το ακροδεξιό κόμμα FPÖ (Κόμμα Ελευθεροφρόνων), το οποίο συνδέεται με σύμφωνο συνεργασίας με το κόμμα του Πούτιν
«Ενωμένη Ρωσία», αναγκάστηκε στις αρχές Μαρτίου να καταδικάσει τη ρωσική επίθεση
ως "απαράδεκτη" και "ποταπή".
Η θέση της κυβέρνησης κινείται στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου. Η κυβέρνηση συνασπισμού Συντηρητικών και Πρασίνων έχει διατυπώσει
επανειλημμένως ενστάσεις για διάφορα κεφάλαια των κυρώσεων, τα εφάρμοσε όμως.
Αυτή η αμφισημία εξηγείται από τη σχετικά υψηλή οικονομική διαπλοκή της Αυστρίας
με τη Ρωσία στην ενέργεια και στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Άλλωστε, η Δημοκρατία της Αυστρίας εξακολουθεί να αναγνωρίζει την "οικειοθελώς"
αποφασισμένη κατάσταση της "αιώνιας ουδετερότητας". Αυτή θέτει ορισμένα όρια στην
αυστριακή πολιτική απέναντι στη Ρωσική Ομοσπονδία (διάδοχο της Σοβιετικής Ένωσης
ως εγγυήτριας δύναμης του συμφώνου ίδρυσης του αυστριακού κράτους). Σε σύγκριση
με τους Πράσινους, το συντηρητικό τμήμα της κυβέρνησης συνασπισμού φαίνεται προθυμότερο να σεβαστεί αυτή την αρχή του αυστριακού raison d’Etát. Τον Απρίλιο, όταν
εκατοντάδες Ρώσοι και Ρωσίδες διπλωμάτες απελάθηκαν από τα κράτη της ΕΕ, το
υπουργείο Εξωτερικών στη Βιέννη περιορίστηκε στην απέλαση τεσσάρων προσώπων,
μια συμβολική κίνηση, αν λάβουμε υπόψη το μέγεθος της ρωσικής διπλωματικής παρουσίας στην Αυστρία. Λίγο αργότερα, ο αυστριακός ομοσπονδιακός καγκελάριος επισκέφτηκε τον Πούτιν στη Μόσχα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η σύνοδος των προέδρων του αυστριακού Κοινοβουλίου δεν μπόρεσε να συμφωνήσει να προσκαλέσει τον
ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.

* Ινστιτούτο transform! Austria (Αυστρία)
** Μετάφραση: Θόδωρος Παρασκευόπουλος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΣΕΛΙΔΑ 20

Αυτές οι αποχρώσεις της αυστριακής πολιτικής είναι από τη
μια έκφραση της raison d’Etát της Δημοκρατίας της Αυστρίας, η οποία ανοικοδομήθηκε από τα ερείπια του φασισμού και απέναντι στην οποία οι φιλελεύθερες ελίτ, ανάμεσά τους και η ηγεσία του κόμματος των Πρασίνων,
συμπεριφέρονται με όλο και λιγότερο σεβασμό. Αντικατοπτρίζουν από την άλλη και οικονομικά συμφέροντα. Η
Αυστρία ως μικρό κράτος στη Μεσευρώπη οφείλει την
ευημερία της μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη και διατήρηση
οικονομικών σχέσεων προς κάθε κατεύθυνση. Το ότι 80%
του φυσικού αερίου που καταναλώνεται στην Αυστρία
εισάγονται από τη Ρωσία, βασίζεται σε συμβάσεις με τη
Σοβιετική Ένωση που υπογράφτηκαν στη δεκαετία του
1970. Μετά το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης, ένας διευρυνόμενος χρηματοπιστωτικός τομέας αντικατέστησε εν μέρει
τη βιομηχανική συνεργασία. Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα
αποκόμισε το 2021 πάνω από το ένα τρίτο των κερδών της
στη Ρωσία, αυστριακές τράπεζες έχουν εκτεθεί με 17,5 δις
δολάρια ΗΠΑ στη Ρωσία και κατέχουν την τρίτη θέση μετά
την Ιταλία και τη Γαλλία [1]. Για το μερίδιο του κεφαλαίου
Ρώσων ολιγαρχών στην αγορά ακινήτων της Βιέννης υπάρχουν λίγα στοιχεία, πρέπει όμως να είναι σημαντικό. Το ίδιο
ισχύει και για το μερίδιο των Ρώσων στον αυστριακό
χειμερινό και αστικό τουρισμό. Ως εκ τούτου υπάρχει μεγάλη νευρικότητα για το ερχόμενο φθινόπωρο. Εάν επιδεινωθεί ο οικονομικός πόλεμος και επέλθουν οι αναμενόμενες
μειώσεις στις εισαγωγές φυσικού αερίου, θα υπάρξουν
σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.
Από τώρα κιόλας διακρίνονται διαφοροποιήσεις στις καπιταλιστικές ελίτ, καθώς και αυξανόμενη ανησυχία των συνδικάτων για την καταστροφή μιας οικονομικής συνεργασίας
που χρειάστηκε δεκαετίες για να οικοδομηθεί.

Αυτές οι αποχρώσεις
της αυστριακής
πολιτικής είναι από
τη μια έκφραση της
raison d’Etát της
Δημοκρατίας της
Αυστρίας, η οποία
ανοικοδομήθηκε από
τα ερείπια του φασισμού [...]. Αντικατοπτρίζουν από την
άλλη και οικονομικά
συμφέροντα. Η
Αυστρία ως μικρό
κράτος στη Μεσευρώπη οφείλει την
ευημερία της μεταξύ
άλλων στην ανάπτυξη και διατήρηση
οικονομικών σχέσεων προς κάθε
κατεύθυνση.

[1] Österreichs Banken leiden besonders unter Russland-Invasion
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/russlands-invasion-besonders-oesterreichische-bankenleiden-17843801.html
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Η στάση της αυστριακής Αριστεράς απέναντι στον πόλεμο
Στην Αριστερά δεν υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες για την εκτίμηση του πολέμου στην
Ουκρανία. Όλες οι σημαντικές ομάδες καταδικάζουν τη ρωσική επίθεση. Υπάρχει όμως
ένα ρήγμα στον χώρο και αφορά τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην Αυστρία "Αριστερά" δεν είναι μια ορισμένη πολιτική
οντότητα, αλλά μάλλον μια κουλτούρα, το ιδεολογικό εύρος της οποίας αρχίζει από σοσιαλιστικά ρεύματα, ανάμεσά τους το Κομμουνιστικό Κόμμα, και φτάνει μέχρι τον αριστερό φιλελευθερισμό στο δεξιό άκρο της σοσιαλδημοκρατίας. "Όλοι αγαπούν τον
Χάινε, όλοι αγαπούν τον Μπρεχτ, όλοι τα λέν’ καλά, όλοι έχουν δίκιο.»"
Ο εύθραυστος χαρακτήρας αυτής της κουλτούρας φάνηκε ήδη στην πανδημία, τώρα
δείχνει να βρίσκεται σε αποσύνθεση. Ενώ το "σοσιαλφιλελεύθερο τμήμα" έχει μια πολεμοχαρή στάση και πιέζει για στρατιωτική λύση μέσα από τη συνέχιση της παροχής πολεμικού υλικού από τη Δύση, οι κομμουνιστές/τριες και οι παραδοσιακά αριστεροί/ές σοσιαλιστές/τριες προσπαθούν να οικοδομήσουν ένα κίνημα ειρήνης το οποίο θα υποστηρίζει την ταχεία κατάπαυση του πυρός, την αρχή διαπραγματεύσεων και τη δημιουργία
μιας νέας ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας.
Και οι δύο αυτές θέσεις δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα επαρκώς, με την έννοια ότι δεν
παρουσιάζουν την εκάστοτε πολιτική στάση τους στο πλαίσιο μιας συνεκτικής ανάλυσης
των διαδικασιών στη διεθνή οικονομία και τη διεθνή πολιτική. Η σοσιαλφιλελεύθερη
πολεμοχαρής θέση κινείται εγγύς των επίσημων συζητήσεων στο εσωτερικό της ΕΕ, του
ΝΑΤΟ και των δεξαμενών σκέψης του ψυχρού πολέμου που συνδέονται μαζί τους, και
βρίσκει μεγάλη απήχηση στα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης.
Σημαντικό εμπόδιο για έναν σοσιαλιστικό πασιφισμό ή αντιμιλιταρισμό αποτελεί η έλλειψη ενός διεθνούς αναλυτικού πλαισίου. Απειλείται διαρκώς να περιθωριοποιηθεί
στον δημόσιο διάλογο και να ολισθήσει σε σεκταριστικά στερεότυπα που με το τέλος
του ψυχρού πολέμου έχασαν τη σημασία τους. Αριστερές δεξαμενές σκέψης, κινήματα
ειρήνης, κόμματα, φεμινιστικά και οικολογικά κινήματα καλούνται να δουλέψουν, σε
διάλογο μεταξύ τους και με άλλες μεγάλες κοινότητες φρονήματος, ώστε να θεραπευτεί
αυτή η έλλειψη.

Μετατοπίσεις στη θέση της Αριστεράς σχετικά με το ΝΑΤΟ και το
καθεστώς ουδετερότητας
Πράγματι, στην Αυστρία ο πόλεμος χρησιμοποιείται για επιθέσεις εναντίον του καθεστώτος της ουδετερότητας. Ωστόσο, από τη μεριά των παραδοσιακών κομμάτων εξουσίας, Συντηρητικών και Σοσιαλδημοκρατών, δεν υπάρχει καμία διάθεση να δοθεί χώρος
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για τέτοιες επιδιώξεις. Η εξέλιξη είναι διαφορετική από
εκείνη στη Σουηδία και τη Φινλανδία, η ουδετερότητα έχει
γίνει δημοφιλέστερη και τον Μάρτιο το ποσοστό αποδοχής
έφτασε το 80% [2].
Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι οι εταιρικές σχέσεις με το
ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά προγράμματα που αποφασίστηκαν στο πλαίσιο της ΕΕ υπέσκαψαν, πίσω από τις πλάτες
του λαού την ουσία της αυστριακής ουδετερότητας. Εάν
ενισχυθεί η τάση να μετατραπεί η ΕΕ σε στρατιωτική ένωση και, όπως συζητιέται σήμερα, να καταργηθεί η αρχή της
ομοφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε ζητήματα
στρατιωτικής πολιτικής, τότε αυτό θα μπορούσε να αποδειχτεί ασυμβίβαστο με την ουδετερότητα. Σε αυτήν την
περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει πολιτική απόφαση.
Με τη σχεδιαζόμενη ενσωμάτωση της Σουηδίας και της
Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, η Αυστρία θα μπορούσε να καταστεί το μόνο ουδέτερο και αδέσμευτο κράτος της ΕΕ στην
ευρωπαϊκή ήπειρο. Ο εποικοδομητικός ρόλος που έπαιξε η
Αυστρία στην προετοιμασία της σύμβασης για την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, είναι μια ένδειξη για τις
δυνατότητες που θα μπορούσε να έχει στην πάλη για μια
νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να είναι η ευκαιρία για μια προοδευτική ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική της Αυστρίας.
Στην Αυστρία, η συζήτηση για την ουδετερότητα συνδέεται
με τον καθορισμό του ρόλου που θέλει να έχει η χώρα στην
Ευρώπη και στον κόσμο. Οι φιλοπόλεμοι φιλελεύθεροι θέλουν να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και να δουν τον στρατό της ως
μέρος των ενόπλων δυνάμεων της ΕΕ με διεθνή ρόλο και
έχουν τη στήριξη των κυρίαρχων φιλελεύθερων μέσων
ενημέρωσης. Οι ειρηνιστές/τριες και οι αντιμιλιταριστές/
τριες από τη μεριά τους αναφέρονται στη γνώμη της σημαντικής πλειονότητας του πληθυσμού. Εμφανίζεται λοιπόν

[2] Zustimmung zur Neutralität in Österreich stark gestiegen,
https://www.heute.at/s/zustimmung-zur-neutralitaet-in-oesterreich-stark-gestiegen-100193763
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το ρήγμα μεταξύ της γνώμης της πλειονότητας και εκείνης των ελίτ, το οποίο είναι
χαρακτηριστικό για τη σημερινή κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Εάν συμπέσουν
το φθινόπωρο η αναζωογονημένη πανδημία, μια παύση της εξαγωγής φυσικού αερίου
από τη Ρωσία ή/και μια κλιμάκωση του πολέμου, αυτό το ρήγμα μπορεί να εξελιχθεί σε
"τέλεια θύελλα". Και τότε, όχι μόνο στην Αυστρία.

Αυστριακό ΦΕΚ της 4ης Νοεμβρίου 1955: Ομοσπονδιακός συνταγματικός νόμος της 26ης
Οκτωβρίου 1955 για την αυστριακή ουδετερότητα - Πηγή: wikimedia commons,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesgesetzblatt_(Austria)_1955_1151.jpg
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ΝΑΤΟ, Πόλεμος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΣΕΛΙΔΑ 25

Czesław Kulesza, Gavin Rae* | Πολωνία, Ευρώπη,
ΝΑΤΟ, Πόλεμος**

Η Πολωνία αντέδρασε γρήγορα στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, αντιμετωπίζοντάς την ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της ακεραιότητας
της Ουκρανίας. Η Πολωνία έχει γίνει μία από τις πιο δυνατές υποστηρίκτριες της θέσης
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας την αποστολή περισσότερου
στρατού στην Ουκρανία και την αύξηση των κυρώσεων στη Ρωσία. Αυτή η θέση διαπερνούσε σχεδόν ολόκληρη την πολωνική Αριστερά, καθιστώντας δύσκολη τη δημιουργία ενός βιώσιμου κινήματος ειρήνης στη χώρα. Το παρόν άρθρο εξετάζει αρχικά τα
κυρίαρχα αίτια της πολιτικής συναίνεσης υπέρ του ΝΑΤΟ στην Πολωνία, πριν να ληφθούν υπόψη οι θέσεις της πολωνικής Αριστεράς.

Δυτική Συναίνεση
Η κατεύθυνση της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της Πολωνίας διαμορφώθηκε
όταν άρχισε να κρυσταλλώνεται η πολιτική συναίνεση στα τέλη της δεκαετίας του 1980.
Σε εκείνη τη περίοδο ακόμη και οι μετακομμουνιστικές δυνάμεις αποδέχτηκαν τη νέα
διεθνή και αμυντική πολιτική του κράτους. Η επιθυμία συμμετοχής στην "οικογένεια των
δημοκρατικών κρατών" και στη στρατιωτική συμμαχία με τις ΗΠΑ ήταν παρούσα κατά
τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που οδήγησαν στη μετάβαση από τον σοσιαλισμό
και κέρδισε μεγάλη λαϊκή υποστήριξη στην κοινωνία. Η στρατηγική που υποστηριζόταν
συνηθέστερα ήταν αυτή της οικονομικής ανάπτυξης μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας
και της εγγυημένης ασφάλειας από το ΝΑΤΟ. Το 1993, τα τελευταία σοβιετικά/ρωσικά
στρατεύματα έφυγαν από την Πολωνία. Τη ίδια χρονιά, ο Lech Wałęsa περιέγραψε την
ένταξη στο ΝΑΤΟ ως μία από τις βασικές του προτεραιότητες αναφορικά με την αμυντική πολιτική.
Το ΝΑΤΟ παρουσιάζεται πιο συχνά στην κοινή γνώμη σαν μια αμυντική συμμαχία παρά
σαν ένα μπλοκ στρατιωτικής συνεργασίας. Το 1999, η Πολωνία έγινε δεκτή στο ΝΑΤΟ
από κοινού με την Ουγγαρία, την Τσεχία και τη Σλοβακία, λίγο πριν η συμμαχία ξεκινή-

* Ίδρυμα Naprzód (Πολωνία)
** Μετάφραση: Ελένη Γκρίνγουδ
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σει τη στρατιωτική της επίθεση στην πρώην Γιουγκοσλαβία.
Η ένταξη στο ΝΑΤΟ απολάμβανε υψηλή υποστήριξη στην
Πολωνία από την αρχή. Το 2014, το 62% των Πολωνών
υποστήριζε ισχυρά και μάλλον υποστήριζε τη συμμετοχή
της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ, και μόνο το 4% ήταν ενάντια ή
ισχυρά ενάντια. Τον Μάρτιο του 2020, αυτοί που
υποστήριζαν ή μάλλον υποστήριζαν τη συμμετοχή στο
ΝΑΤΟ αυξήθηκαν στο 94%, με μόλις 0.5% να είναι ενάντια.
Η σύγκρουση στην Ουκρανία οδήγησε ξεκάθαρα σε μια
αύξηση της υποστήριξης στο ΝΑΤΟ, με το 81% των
Πολωνών να πιστεύουν τώρα ότι οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ
έχουν δεσμευτεί να υπερασπιστούν το πολωνικό έδαφος και
το 85% να υποστηρίζει την εγκατάσταση στρατευμάτων του
ΝΑΤΟ στην Πολωνία.

Στροφή προς τα δεξιά
Μετά την ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η
Πολωνία προσπάθησε να ηγηθεί των νεοενταχθέντων κρατών-μελών και υποστήριξε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προς τα ανατολικά. Η Πολωνία έγινε μία εκ των
κοντινότερων συμμάχων των ΗΠΑ στην Ευρώπη, συμμετέχοντας ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο
Αφγανιστάν και το Ιράκ. Η εξωτερική πολιτική της Πολωνίας ήταν ωστόσο να μην είναι η χώρα ανοιχτά εχθρική
προς τη Ρωσία αλλά να στέκεται κριτικά απέναντί της, ενώ
επιδίωκε να διατηρούν καλές οικονομικές σχέσεις.
Αυτή η στάση υποστήριξης προς την ΕΕ και τις ΗΠΑ έσπασε
μετά τη στροφή προς τα δεξιά στην Πολωνία κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της δεκαετίας 2000. Η Πολωνία
ήρθε σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα
όπως το κράτος δικαίου, η ελευθερία του τύπου, το δικαίωμα στην άμβλωση, η ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+ κτλ. Η Πολωνία επίσης συμμετείχε πιο ενεργά σε γεγονότα των χωρών
προς τα ανατολικά της, ισχυροποιώντας τις σχέσεις με τα
κράτη της Βαλτικής, υποστηρίζοντας ενεργά το Maidan
στην Ουκρανία και (συγκεκριμένα μέσω του τελευταίου
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προέδρου Lech Kaczyński), υποστηρίζοντας ενεργά τη Γεωργία κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής διαμάχης της με τη Ρωσία. Ύστερα από τη καταστροφή στο Σμολένσκ το
2010, το δεξιό κυβερνητικό κόμμα (PiS) κλιμάκωσε την αντιρωσική στάση του, κατηγορώντας τη Ρωσία για τους θανάτους της πολιτικής ελίτ της χώρας, και επιτέθηκε στην
αντιπολίτευση σε αυτούς οι οποίοι πήραν μια πιο ορθολογική θέση. Οι κυβερνώντες
κατηγόρησαν την αντιπολίτευση για εκπροσώπηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων,
ιδιαίτερα των γερμανικών, σε βάρος του πολωνικού εθνικού συμφέροντος και έγιναν πιο
εχθρικοί προς τη Γερμανία και την ΕΕ.

Ο Πόλεμος στην Ουκρανία
Τα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2022 στην Ουκρανία ένωσαν όλες σχεδόν τις πολιτικές δυνάμεις του κυρίαρχου ρεύματος, οι οποίες υποστηρίζουν την παροχή πολιτικής,
οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία. Μόνο η ακροδεξιά Συνομοσπονδία και περιθωριακές αριστερές ομάδες πήραν μια διαφορετική θέση. Η Πολωνία
έχει γίνει ένθερμη υποστηρίκτρια της γρήγορης ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και το ΝΑΤΟ. Έχει ανοίξει τα σύνορά της στους πρόσφυγες από την Ουκρανία,
και οι πρόσφυγες που διαμένουν στην Πολωνία έχουν εγγυημένη ιατρική βοήθεια,
κοινωνικές παροχές (οι οποίες τώρα ανακαλούνται) και στέγαση. Δυστυχώς, η θετική
αλλαγή στη στάση απέναντι στους πρόσφυγες (υπενθυμίζεται ότι η Πολωνία αντιτάχθηκε στη δέσμευση να δεχθεί 10000 πρόσφυγες στα πλαίσια της κοινής πολιτικής
της ΕΕ το 2015) ισχύει μόνο για τους πρόσφυγες πολέμου από την Ουκρανία. Παρότι
τους παρέχεται βοήθεια, υψώνονται τείχη στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας και
παρεμποδίζεται η άφιξη προσφύγων από τη Λευκορωσία και άλλα μέρη του κόσμου
στην Πολωνία. Πρέπει να τονισθεί ότι χρησιμοποιείται αντιρωσική ρητορική για να
εξηγηθεί αυτό, παρουσιάζοντας το κύμα προσφύγων από τη Λευκορωσία ως μια σκόπιμη στρατηγική από τους Προέδρους Lukashenko και Putin. Δεν λαμβάνεται υπόψη το
γεγονός ότι τα πραγματικά θύματα αυτού του παιχνιδιού είναι οι άνθρωποι που
αναζητούν βοήθεια και άσυλο.
Οι πολωνικές αρχές πιστεύουν ότι η ανάμειξη της χώρας στην παροχή βοήθειας στην
Ουκρανία θα μπορούσε να είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί ώστε να αποδεσμευτούν τα
ταμεία βοήθειας της ΕΕ για την Πολωνία. Η Ενωμένη Δεξιά συμμαχία επιδιώκει να
ουδετεροποιήσει με κάθε κόστος την επίδραση των οδηγιών της ΕΕ στην αποκατάσταση
του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Το Solidarna Polska, η δεύτερη, μετά από το PiS,
δύναμη εξουσίας στην Ενωμένη Δεξιά, μάχεται διαρκώς για να διατηρηθούν οι
μεταρρυθμίσεις που βοήθησε να εισαχθούν στο πολωνικό νομικό σύστημα, οι οποίες
τίθενται υπό αμφισβήτηση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
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Η Αριστερά μπροστά στον πόλεμο

[...] η ιδέα της μη
ανάμειξης σε
στρατιωτικά μπλοκ
και της ουδετερότητας σε στρατιωτικές συγκρούσεις
δεν έχει υποστήριξη
στην Πολωνία. Η
κρίση στην οποία
βρέθηκε το κίνημα
ειρήνης μετά τις
αλλαγές του 1989
συνεχίζουν να έχουν
αρνητική επίδραση
σήμερα, και γίνεται
πιο δύσκολο για τους
αριστερούς και
προοδευτικούς
ακτιβιστές να
προωθήσουν μια
αντιπολεμική
ατζέντα.

Όλα τα κεντροαριστερά κόμματα και οι ομάδες του κυρίαρχου ρεύματος έχουν υποστηρίξει αποτελεσματικά τις θέσεις
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Πιο συγκεκριμένα το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα Razem
(Μαζί) προσπάθησε ενεργητικά να πείσει τους εταίρους του
στο συνασπισμό από τη Νέα Αριστερά (μια ομάδα που διαμορφώθηκε από τη συγχώνευση της Δημοκρατικής Αριστερής Συμμαχίας και του σοσιαλφιλελεύθερου κόμματος
Άνοιξη) για τη θέση του. Το κίνημα ειρήνης στην Πολωνία
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο. Εκτός από μικρές ομάδες της
ριζοσπαστικής Αριστεράς, οι περισσότεροι σχηματισμοί είναι υπέρ μιας στρατιωτικής λύσης στη σύγκρουση και παρέχουν πολιτική και υλική βοήθεια στην Ουκρανία. Υπάρχει
ένα παράδοξο στο οποίο η στρατιωτικοποίηση δικαιολογείται από την επιθυμία για ειρήνη. Το Razem αποσύρθηκε
από το DIEM 25 και τη Προοδευτική Διεθνή, καθώς αυτές
οι οργανώσεις έχουν υποστηρίξει μια διευθέτηση βάσει διαπραγματεύσεων που βασίζεται στην ουκρανική ουδετερότητα. Το Razem ήταν στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών να συγκεντρωθούν άλλα αριστερά κόμματα και οργανώσεις στην περιοχή ενάντια σε αυτό που πιστεύουν ότι
αποτελεί προδοσία από τμήματα της δυτικής Αριστεράς.
Αυτές οι άλλες οργανώσεις περιλαμβάνουν: το ουκρανικό
Соціальний рух, το λιθουανικό Kairiųjų aljansas - KA, τα
τσέχικα sme Levice και Budoucnost, το φινλανδικό
Vasemmistoliitto, και το ρουμάνικο Demos.
Δυστυχώς, η ιδέα της μη ανάμειξης σε στρατιωτικά μπλοκ
και της ουδετερότητας σε στρατιωτικές συγκρούσεις δεν
έχει υποστήριξη στην Πολωνία. Η κρίση στην οποία βρέθηκε το κίνημα ειρήνης μετά τις αλλαγές του 1989 συνεχίζουν
να έχουν αρνητική επίδραση σήμερα, και γίνεται πιο δύσκολο για τους αριστερούς και προοδευτικούς ακτιβιστές
να προωθήσουν μια αντιπολεμική ατζέντα. Το να ζητά κανείς ειρήνη και διαπραγμάτευση κατά τη διάρκεια μιας
αυξημένης στρατιωτικής σύγκρουσης και έντασης αντιμετωπίζεται ως αφελές και μη ρεαλιστικό, και από το μεγαλύτερο μέρος της Αριστεράς. Παρότι αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο στην Πολωνία, γίνεται πολύ πιο δύσκολο εδώ
λόγω του γεγονότος ότι κανένα πολιτικό κόμμα ή κίνημα
δεν εντάσσεται στο ευρωπαϊκό ριζοσπαστικό αριστερό και
ειρηνευτικό κίνημα.

Jirí Málek | Η εξέλιξη
της τσεχικής κοινωνίας
σε σχέση με την
κατάσταση στην
Ουκρανία
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Jirí Málek* | Η εξέλιξη της τσεχικής κοινωνίας σε σχέση με
την κατάσταση στην Ουκρανία**

Τσέχικες πολιτικές δυνάμεις και πόλεμος στην Ουκρανία
1) Ο πόλεμος στην Ουκρανία πόλωσε την τσεχική κοινωνία, αλλά η κοινωνία αυτή ήταν
πολωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παραδοσιακά, έβρισκες σε αυτήν μια "φιλοδυτική" πλειοψηφική αφήγηση και μια άποψη που προτιμούσε το "σλαβικό ανήκειν". Ο
Τσέχος πρόεδρος Ζέμαν προτίμησε μια "πολιτική όλων των αζιμούθιων", συμπεριλαμβανομένης της ρεαλιστικής συνεργασίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Κίνα.
Ακόμη και αυτή η θέση είχε σχετική ανταπόκριση στην τσεχική κοινωνία.
Η αυξανόμενη εσωτερική σύγκρουση μεταξύ των δυνάμεων που μπορούν να χαρακτηριστούν ως φιλοατλαντικές και (των υποστηρικτών) της πολιτικής της συνεργασίας
με διάφορες χώρες (Ζέμαν) έχει προσλάβει ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια. Οι
δυνάμεις που μπορούν να χαρακτηριστούν ως ευρωατλαντικές, φιλελεύθερες και δεξιές,
σταδιακά εδραίωσαν και προώθησαν τις δεξιές τους αφηγήσεις. Η πρώην κυβέρνηση
Μπάμπις (κίνημα ΑΝΟ) προσπάθησε να κρατήσει ουδέτερη στάση. Υπήρξε σταδιακή
αύξηση των προβλημάτων στις τσεχο-κινεζικές σχέσεις, αλλά πιο δραστική επιδείνωση
σημειώθηκε στις σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία – όπως στην υπόθεση της φερόμενης συμμετοχής των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών στην έκρηξη στην αποθήκη πυρομαχικών του εμπόρου όπλων (2014), όταν το 2021 (άνοιξη) οι τσεχικές μυστικές
υπηρεσίες κατηγόρησαν τους δράστες ως πράκτορες των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών
(το δικαστήριο μέχρι τώρα δεν έχει συζητήσει καθόλου αυτή την κατηγορία). Ακόμη και
πριν από την ουκρανική σύγκρουση, αυτό οδήγησε σε αύξηση των αντιρωσικών απόψεων μέσα στην κοινωνία και σε σημαντική επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δύο
κρατών. Μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2021, ανέλαβε μια νέα φιλελεύθερη δεξιά κυ-

* SPED (Τσεχία)
** Μετάφραση: Ανδρέας Μαράτος
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Η Τσεχία τοποθετήθηκε έτσι στην
πρώτη γραμμή των
ενεργών υποστηρικτών του πολέμου
και της υποστήριξης
της Ουκρανίας με
όπλα. Έγινε μέρος
της "σκληρής"
πτέρυγας της ΕΕ
(μαζί με τις Βαλτικές
χώρες, την Πολωνία
και τη Μ. Βρετανία).
Από τις αρχές του
2022, οι αντιρωσικές
αφηγήσεις αυξάνονται στην κυβερνητική προπαγάνδα
και η παρουσίαση
απόψεων που
διαφωνούν με αυτή
την αντίληψη
χαρακτηρίζεται ως
"φιλοπουτινική
στάση", η οποία
υποτίθεται ότι
απειλεί άμεσα την
τσεχική κοινωνία.

βέρνηση, η οποία άλλαξε την εξωτερική πορεία της Τσεχίας
σαφώς προς την κατεύθυνση της ευρωατλαντικής συνεργασίας με αναγνώριση της κυριαρχίας των ΗΠΑ (ή της Μ.
Βρετανίας). Η κριτική για την "ήπια" στάση της Γερμανίας
και της Γαλλίας άρχισε να εμφανίζεται όλο και πιο συχνά
στα μέσα ενημέρωσης. Η Τσεχία τοποθετήθηκε έτσι στην
πρώτη γραμμή των ενεργών υποστηρικτών του πολέμου
και της υποστήριξης της Ουκρανίας με όπλα. Έγινε μέρος
της "σκληρής" πτέρυγας της ΕΕ (μαζί με τις Βαλτικές χώρες,
την Πολωνία και τη Μ. Βρετανία). Από τις αρχές του 2022,
οι αντιρωσικές αφηγήσεις αυξάνονται στην κυβερνητική
προπαγάνδα και η παρουσίαση απόψεων που διαφωνούν
με αυτή την αντίληψη χαρακτηρίζεται ως "φιλοπουτινική
στάση", η οποία υποτίθεται ότι απειλεί άμεσα την τσεχική
κοινωνία. Αμέσως μετά τις 24 Φεβρουαρίου μπλοκαρίστηκαν ορισμένοι ιστότοποι που λεγόταν πως παραπληροφορούσαν (χωρίς καμία απόφαση του αρμόδιου διοικητικού κρατικού οργάνου). Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής εισαγγελέας ενημέρωσε ότι το κράτος θα ασκήσει δίωξη και
σε όσους εγκρίνουν δημοσίως τη ρωσική επίθεση ή εκφράζουν υποστήριξη προς την ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ταυτόχρονα, ο αντικομμουνισμός άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι με τη θέση ότι οι "κομμουνιστές" είναι υποστηρικτές του "Κρεμλίνου" και του ρωσικού επεκτατισμού.
Μετά τις 24 Φεβρουαρίου υπήρξε αυθόρμητη υποστήριξη
της Ουκρανίας από τους πολίτες με τη μορφή προσφοράς
οικονομικής και άλλης βοήθειας και αποδοχής προσφύγων
(σε σύγκριση με την προηγούμενη απόρριψη, από την τσεχική κοινωνία, κάθε μετανάστη από την Ασία και την Αφρική). Αυτό αποδεικνύεται και από κοινωνιολογικές έρευνες.
Όσον αφορά τη στάση απέναντι στους Ουκρανούς
πρόσφυγες, το 29% ενέκρινε σίγουρα τη βοήθεια στις
αρχές Απριλίου και ένα άλλο 35% μάλλον ενέκρινε, ενώ
στη συνέχεια, στα μέσα Ιουνίου τα ποσοστά ήταν
αντίστοιχα 21% και 35%. Το 36% απέρριπτε αυτή τη
βοήθεια (σίγουρα και μάλλον) τον Απρίλιο, το 48% τον
Ιούνιο.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΣΕΛΙΔΑ 32

Υπήρξε επίσης μια αλλαγή στη σχέση με τους ξένους πολιτικούς. Η τρέχουσα αναλογία "εμπιστοσύνη/δυσπιστία" του αναφερόμενου πολιτικού σε % έχει ως εξής: Β. Ζελένσκι
49/32, Ε. Μακρόν 42/27, Τ. Μπάιντεν 36/37 (!), Ουρσ. φον ντερ Λάιεν 28/27, Μπ.
Τζόνσον 28/35, Β. Όρμπαν 26/38, Ό. Σολτς 23/19, Β. Πούτιν 10/84 (!).
Την τελευταία δεκαετία, το ενδιαφέρον των Τσέχων πολιτών για την Ουκρανία έχει
αλλάξει, το υψηλότερο ήταν το 2014 και τώρα το 2022. Στην ερώτηση (κοινωνιολογική
έρευνα) σχετικά με το ενδιαφέρον για την Ουκρανία, συνολικά 64% απάντησε ναι και
μάλλον ναι το 2014 και 78% φέτος . Άλλες χρονιές, το ενδιαφέρον για τα γεγονότα στην
Ουκρανία σπάνια ξεπερνούσε το 50% των ερωτηθέντων. Από τον Φεβρουάριο, παρατηρείται μείωση του ενδιαφέροντος και της θετικής στάσης απέναντι στην Ουκρανία,
αλλά δεν υπάρχει αύξηση της υποστήριξης προς το "Κρεμλίνο".
Η τελευταία κοινωνιολογική έρευνα συμπεραίνει πως είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι
η σημασία του ίδιου του πολέμου στην Ουκρανία μειώνεται στον κοινωνικό διάλογοαυξάνεται ο επείγων χαρακτήρας των προβλημάτων που συνδέονται με τη μετανάστευση και τα μακροπρόθεσμα άλυτα προβλήματα της Τσεχικής Δημοκρατίας (τα οποία
ο πόλεμος συχνά εντείνει). Η βασική προοπτική είναι επομένως η αύξηση των τιμών, η
μετανάστευση και η σημαντική αβεβαιότητα για το μέλλον. Το οικονομικό κλίμα των
νοικοκυριών βρίσκεται πλέον στο επίπεδο των κρίσιμων ετών της οικονομικής κρίσης: η
τρέχουσα οικονομική κατάσταση δεν γίνεται αντιληπτή τόσο δραστικά από τα
νοικοκυριά, αλλά οι μακροπρόθεσμες προοπτικές και η αισθητή επιδείνωση είναι
δραματικές. Ο αυξανόμενος σκεπτικισμός σχετικά με τη διαχείριση της μετανάστευσης
εξαρτάται επομένως από τη μακροπρόθεσμη εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης των
διαφόρων κοινωνικών ομάδων στην Τσεχική Δημοκρατία, καθώς και από βασικές
αντιλήψεις (χαμηλή εμπιστοσύνη, χαμηλά εισοδήματα, αξιολόγηση της ανάπτυξης της
χώρας μετά το 1989 κ.λπ.).

Η Τσέχικη Αριστερά για τον πόλεμο
Οι θέσεις της αριστεράς (σχετικές δυνάμεις είναι η σοσιαλδημοκρατία και τα
κομμουνιστικά κόμματα- άλλες αριστερής κατεύθυνσης δομές δεν είναι πολύ
σημαντικές και ορατές στο πολιτικό σύστημα της Τσεχίας) είναι σχεδόν ίδιες - σκληρή
κριτική στον πόλεμο και στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η θέση των κομμουνιστών
(που υιοθετήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου) εκτός από την καταδίκη της επίθεσης, ζητά
ειρηνική λύση, εφιστώντας ταυτόχρονα την προσοχή στη μακροχρόνια θέση του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ για την υποστήριξη της Ουκρανίας, η οποία δεν συμμορφώνεται με τη
συμφωνία του Μινσκ, και στις συνεχείς προσπάθειες των μπλοκ αυτών να επεκταθούν
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στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. "Το Κομμουνιστικό
Κόμμα Βοημίας-Μοραβίας (CPBM) μακροπρόθεσμα επιδιώκει μια νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, που θα
περιλαμβάνει όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, με στόχο την
αποτροπή περαιτέρω πολεμικών τραγωδιών στην ήπειρο".

Αριστερά και ΝΑΤΟ
Τα πρόσφατα γεγονότα οδήγησαν σε ενίσχυση της τάσης
υποστήριξης του ΝΑΤΟ στην τσεχική κοινωνία. Οι δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης και των κυρίαρχων πολιτικών δυνάμεων εμπλέκονται
σημαντικά σε αυτό. Ταυτόχρονα, επικρατεί η παθητικότητα
των αριστερών, επικριτικών δυνάμεων απέναντι στο ΝΑΤΟ.
Ο λόγος είναι η πολιτική πίεση (συμπεριλαμβανομένης της
ποινικοποίησης των αντι-Νατοϊκών συμπεριφορών). Αν και
για μεγάλο χρονικό διάστημα η αναλογία φιλο-ΝΑΤΟ και
αντι-ΝΑΤΟ στις απόψεις των πολιτών ήταν περίπου 58%
προς 20-25% (οι υπόλοιποι δεν εκφράζονταν), η τελευταία
έρευνα έδειξε αναλογία 73% υπέρ του ΝΑΤΟ προς 19%
κατά. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) πέτυχε το
χαμηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης σε σύγκριση με το
ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ, τον οποίο εμπιστεύονται πλέον σχεδόν
τα τρία πέμπτα των πολιτών (58%), το 15% τον εμπιστεύεται σίγουρα και το 43% μάλλον. Πρόκειται όμως και
για το υψηλότερο επίπεδο εμπιστοσύνης τα τελευταία χρόνια. Η ικανοποίηση από τη συμμετοχή της χώρας μας στο
ΝΑΤΟ αυξάνεται με την αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης
και με τη μετατόπιση στην κλίμακα του πολιτικού προσανατολισμού από την αριστερά στη δεξιά. Αντίθετα, χαμηλότερη ικανοποίηση διαπιστώνεται μεταξύ των ατόμων άνω
των 65 ετών. Όσον αφορά τις πολιτικές προτιμήσεις, οι ψηφοφόροι των σημερινών κυβερνητικών κομμάτων είναι
περισσότερο ικανοποιημένοι, ενώ οι ψηφοφόροι του Κομμουνιστικού Κόμματος Βοημίας-Μοραβίας (CPBM) ή του
κόμματος Ελευθερία και Άμεση Δημοκρατία (SPD / λαϊκιστικό, πατριωτικό-εθνικιστικό, μάλλον συντηρητικό κόμμα)
είναι λιγότερο ικανοποιημένοι. Η ικανοποίηση από την
ένταξη στο ΝΑΤΟ συνδέεται επίσης με την ικανοποίηση από

Η τελευταία
κοινωνιολογική
έρευνα συμπεραίνει
πως είναι σημαντικό
να αναφερθεί ότι η
σημασία του ίδιου
του πολέμου στην
Ουκρανία μειώνεται
στον κοινωνικό
διάλογο- αυξάνεται ο
επείγων χαρακτήρας
των προβλημάτων
που συνδέονται με
τη μετανάστευση και
τα μακροπρόθεσμα
άλυτα προβλήματα
της Τσεχικής
Δημοκρατίας (τα
οποία ο πόλεμος
συχνά εντείνει). Η
βασική προοπτική
είναι επομένως η
αύξηση των τιμών, η
μετανάστευση και η
σημαντική
αβεβαιότητα για το
μέλλον.
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την τρέχουσα πολιτική και οικονομική κατάσταση της Τσεχικής Δημοκρατίας, καθώς οι
άνθρωποι που είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι η χώρα μας είναι
στο ΝΑΤΟ είναι κυρίως όσοι είναι ικανοποιημένοι και από την τρέχουσα οικονομική και
πολιτική κατάσταση.
Μπορούμε να πούμε ότι η τσεχική κοινωνία είναι σημαντικά πιο πολωμένη. Οι δυνάμεις
που υποστηρίζουν τη θέση της τσεχικής κυβέρνησης (γεράκια του πολέμου) εκδηλώνουν
στα μέσα ενημέρωσης, στις συζητήσεις στο διαδίκτυο κ.λπ. μια εκ του ασφαλούς θριαμβολογία. Οι επικριτές, ή όσοι αμφισβητούν την επιλεγείσα πορεία, εκφράζονται αισθητά
λιγότερο, και για τον λόγο ότι φοβούνται διάφορες επιθέσεις, ή και προσωπική δυσφήμιση και (πιθανές) προσωπικές συνέπειες, π.χ. στην απασχόληση ή στον τομέα του
ποινικού δικαίου.
Η δυναμική της πολιτικής εξέλιξης της τσεχικής κοινωνίας είναι αντιφατική. Από τη μια
πλευρά, η συνολική αδυναμία της αριστεράς παραμένει, αλλά η δεξιά, αντί να δώσει
λύση στην απόλυτη επερχόμενη καταιγίδα στην οικονομία (πληθωρισμός), στην ενεργειακή κρίση και στην αβεβαιότητα της λύσης του οικολογικού μετασχηματισμού, προσπαθεί να πνίξει την αποδυναμωμένη υποστήριξη της δεξιάς κυβέρνησης με την "πολεμική
προπαγάνδα" και την αναζήτηση του ενόχου στον "κακό Πούτιν". Ωστόσο, η ευρύτερη
αριστερά είναι πολύ αμυντική και απλώς ακολουθεί το αφήγημα της δεξιάς και προσπαθεί να το διορθώσει αριστερόστροφα.

Από διαμαρτυρία στην πλατεία Wenceslas της Πράγας στις 24/2/2022. Πηγή: Martina
Schneibergova, Radio Prague International

Radomír Silber | Ο
πόλεμος στην Ουκρανία
από τη σκοπιά της
Τσεχικής Δημοκρατίας
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Radomír Silber* | Ο πόλεμος στην Ουκρανία από τη σκοπιά
της Τσεχικής Δημοκρατίας**

Στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, η Δεξιά και τα μέσα ενημέρωσης παίζουν με τους
πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας. Η αριστερά δεν είναι ενωμένη. Η τσεχική κοινωνία
και όλα τα πολιτικά κόμματα αιφνιδιάστηκαν από την επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία φέτος τον Φεβρουάριο. Η αντίθεση στον πόλεμο ήταν αρκετά
γενικευμένη εντός της τσεχικής κοινωνίας. Ωστόσο, ορισμένες ομάδες και φωνές τάχθηκαν επίσης στο πλευρό της Ρωσίας, και ορισμένοι μάλιστα αντέδρασαν έντονα κατά της
μονομερούς αντιρωσικής προπαγάνδας της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης
των χωρών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ωστόσο, στην αρχή της πολεμικής σύγκρουσης
μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, η πλειοψηφία των Τσέχων πολιτών στερήθηκε την ευκαιρία να αξιολογήσει, έχοντας γνώση των γεγονότων, τις αιτίες και το περιεχόμενο των
όσων οδήγησαν στη μετατροπή της παγωμένης οκταετούς πολεμικής διαμάχης στην
Ουκρανία σε άμεσο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης στην Τσεχική Δημοκρατία ενημέρωναν εντελώς ανεπαρκώς για την πραγματική μορφή και το περιεχόμενο
της παγωμένης πολεμικής διαμάχης και απέκρυπταν το ζήτημα των εθνικών συγκρούσεων στην Ουκρανία. Τα ΜΜΕ συγκάλυψαν και η κυβέρνηση και τα περισσότερα
κοινοβουλευτικά κόμματα αγνόησαν το γεγονός ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία, η
οποία ξεκίνησε με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και της ΕΕ στο πραξικόπημα του 2014, είναι μια πολύπλευρη σύγκρουση ακραίων εθνικών και πολιτικών
δυνάμεων και ολιγαρχών στην Ουκρανία. Η σύγκρουση έχει επηρεαστεί έντονα σε οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο και υποκινείται από την εμπλοκή και τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας. Τα κύρια μέσα ενημέρωσης στην Τσεχική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων μέσων ενημέρωσης, έχουν επί μακρόν αποτύχει να παράσχουν στους πολίτες
πληροφορίες σχετικά με την πραγματική μορφή και την αιχμή των εθνικών παθών και
συγκρούσεων στην Ουκρανία.
Η κυβέρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας και τα περισσότερα κοινοβουλευτικά κόμματα,
με εξαίρεση το Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας-Μοραβίας, έχουν στην πραγματικότητα

* Ινστιτούτο Τσεχικής Αριστεράς - ICL (Τσεχία)
** Μετάφραση: Δανάη Κολτσίδα
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Οι τσεχικές
κυβερνήσεις και τα
περισσότερα
κοινοβουλευτικά
κόμματα,
ακολουθώντας τις
διαδικασίες της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ,
αγνόησαν ή
ανέχθηκαν τις
διακρίσεις και τις
πιέσεις που
εξαπέλυσε το
ουκρανικό καθεστώς
και οι ακραίοι εθνικιστές το 2014 κατά
των γλωσσικών
μειονοτήτων και των
μη «βολικών» μέσων
ενημέρωσης και
ρευμάτων γνώμης.

λάβει πλήρως ή σε μεγάλο βαθμό μονομερή θέση. Οι τσεχικές κυβερνήσεις και τα περισσότερα κοινοβουλευτικά
κόμματα, ακολουθώντας τις διαδικασίες της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ, αγνόησαν ή ανέχθηκαν τις διακρίσεις και τις πιέσεις
που εξαπέλυσε το ουκρανικό καθεστώς και οι ακραίοι εθνικιστές το 2014 κατά των γλωσσικών μειονοτήτων και των
μη «βολικών» μέσων ενημέρωσης και ρευμάτων γνώμης.
Τα δεξιά κοινοβουλευτικά κόμματα της Τσεχικής Δημοκρατίας τήρησαν ως επί το πλείστον μια έντονα αντιρωσική
στάση για μεγάλο χρονικό διάστημα και υποστήριζαν άκριτα το καθεστώς της Ουκρανίας, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου οι ουκρανικές κυβερνήσεις συνέχιζαν να ουκρανοποιούν ρωσόφωνες, ουγγρόφωνες και άλλες μειονότητες. Η άρνηση της Ουκρανίας να εφαρμόσει τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Μινσκ, να εγγυηθεί στις μειονότητες
τα δικαιώματά τους και να τις σεβαστεί οδήγησε σε κλιμάκωση της παγωμένης διαμάχης στην ανατολική Ουκρανία
μεταξύ της ουκρανικής κυβέρνησης και των ουκρανών
εθνικιστών από τη μία πλευρά και των φιλορώσων αυτονομιστών από την άλλη.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας-Μοραβίας έχει επανειλημμένα επικρίνει την κλιμάκωση των εντάσεων και τον
ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων, της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ για την Ουκρανία. Αναφέρθηκε επίσης στις διαρκείς
διώξεις κομμουνιστών, συνδικαλιστών και δημοσιογράφων
από τους Ουκρανούς εθνικιστές, τις αρχές και το κράτος.
Οι Τσέχοι Σοσιαλδημοκράτες ήταν οι επικεφαλής του
κυβερνητικού συνασπισμού μέχρι το φθινόπωρο του 2021.
Δέχτηκαν να είναι συνυπεύθυνοι για τη μονομερώς εφαρμοζόμενη πολιτική άνευ όρων στήριξης της Ουκρανίας και
τη μονομερή προσέγγιση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην
παγωμένη διαμάχη στην Ουκρανία. Η επέκταση του ΝΑΤΟ
στην Ανατολική Ευρώπη και το συμφέρον των Ηνωμένων
Πολιτειών και του ΝΑΤΟ να κερδίσουν την Ουκρανία
ακόμη και με κόστος μια σύγκρουση με τη Ρωσική Ομο-
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σπονδία υποστηρίχθηκαν από τη νέα πολύ έντονα αντιρωσική και φιλοαμερικανική
κυβέρνηση της Τσεχίας και τα περισσότερα δεξιά κόμματα μετά τις εκλογές του
φθινοπώρου του 2021 στη Βουλή των Αντιπροσώπων.
Από τις επιδραστικές πολιτικές δυνάμεις, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα της ΒοημίαςΜοραβίας εκφράζει εδώ και καιρό προγραμματική αντίσταση στην επέκταση των στρατιωτικών βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και των στρατιωτικών δυνάμεων του
συμφώνου του ΝΑΤΟ στην ανατολική Ευρώπη και προειδοποιεί για την επικείμενη
κλιμάκωση της σύγκρουσης για την Ουκρανία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του
ΝΑΤΟ και της Ρωσίας.
Αμέσως μετά την επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ουκρανία τον φετινό
Φεβρουάριο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Βοημίας-Μοραβίας άσκησε κριτική σε αυτό το
βήμα, απορρίπτοντας τον πόλεμο ως μέσο επίλυσης των διαφορών μεταξύ μεγάλων
δυνάμεων και εθνικιστών με αντικείμενο την επιρροή στην Ουκρανία και την ίδια την
Ουκρανία και τον λαό της. Η πρόεδρος του KSČM, Kateřina Konečná, δήλωσε: "Ως
KSČM, καταδικάζουμε τη στρατιωτική λύση του προβλήματος. Όπως στην περίπτωση
των βομβαρδισμών της Γιουγκοσλαβίας, των εισβολών στο Ιράκ, το Αφγανιστάν ή των
επεμβάσεων στη Λιβύη και τη Συρία. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη πολιτική σκηνή, εμείς
δεν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά".
Οι Τσέχοι κομμουνιστές έχουν ταχθεί υπέρ ενός γρήγορου τερματισμού του πολέμου
στην Ουκρανία και υπέρ των πραγματικών και άμεσων διαπραγματεύσεων για την
ειρήνη. Σε αυτό το πλαίσιο, το KSČM πήρε πολύ επικριτική θέση για τη φιλοπόλεμη
πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, των χωρών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
λέγοντας ότι η προμήθεια όπλων και πυρομαχικών στην Ουκρανία δεν θα συμβάλει στη
λύση, αλλά θα καθυστερήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και θα δημιουργήσει
κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης, απαιτώντας υπερβολικές ανθρώπινες θυσίες.
Ο πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών, Michal Šmarda, δήλωσε: "Οι Σοσιαλδημοκράτες
αντιλαμβάνονται τον πόλεμο ως αποτυχία της πολιτικής και της διπλωματίας. Πρέπει να
αποτρέψουμε τον πόλεμο, όχι να τον ευχόμαστε. Αλλά η επίθεση της Ρωσίας κατά της
Ουκρανίας είναι σήμερα μια πραγματικότητα". Οι Τσέχοι Σοσιαλδημοκράτες, με την
υποστήριξή τους στα "αποφασιστικά βήματα" της τσεχικής κυβέρνησης και της ΕΕ,
καθώς και του ΝΑΤΟ, έχουν συμπεριληφθεί μεταξύ των κομμάτων που δεν επιδιώκουν
ένα γρήγορο και συμβιβαστικό τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει εκ των
πραγμάτων ότι υποστηρίζουν τους αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς ιέρακες και την
επιδίωξή τους για νίκη και υποστηρίζουν έναν "πόλεμο φθοράς" με μαζικές αποστολές
όπλων με ασαφείς προοπτικές και μία μόνο βεβαιότητα: Η επιδίωξη μιας ξεκάθαρης
"νίκης" για ένα από τα εμπόλεμα μέρη θα απαιτήσει τρομερές ανθρώπινες θυσίες.
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Στην Τσεχική Δημοκρατία, στην παρούσα κατάσταση, ο πόλεμος στην Ουκρανία εξακολουθεί να ενισχύει το κύρος του
ΝΑΤΟ. Με τη βοήθεια των περισσότερων μέσων ενημέρωσης, ο λόγος για την επιθετική πολιτική του ΝΑΤΟ, για τις
παραβιάσεις του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ και για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττουν τα μέλη του ΝΑΤΟ, ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες,
ήταν πάντα αποκλεισμένος. Η πολεμική προπαγάνδα που
παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ είναι κυρίως ουκρανικής
προέλευσης και αξιοποιείται από τη δεξιά. Τα κυρίαρχα μέσα
ενημέρωσης δίνουν τώρα χώρο κυρίως σε εκείνους που
παρουσιάζουν το ΝΑΤΟ ως αμυντικό σύμφωνο και εγγύηση
ασφάλειας έναντι της "ρωσικής απειλής".
Η ιδέα μιας ειρήνης με εκατέρωθεν υποχωρήσεις και ενός
συμβιβασμού μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, μεταξύ
των Ουκρανών εθνικιστών και των φιλορώσων αυτονομιστών, είναι πλέον εντελώς απαράδεκτη για την τσεχική δεξιά. Σε ευθυγράμμιση με τις ιδέες των ιεράκων του ΝΑΤΟ, η
πλειοψηφία της τσεχικής δεξιάς υποστηρίζει τώρα την
προμήθεια όπλων, τις αντιρωσικές κυρώσεις και το όραμα
μιας "νικηφόρας Ουκρανίας".
Η πολεμική προπαγάνδα της Ουκρανίας και των Ηνωμένων
Πολιτειών, καθώς και του ΝΑΤΟ, προτιμάται και υιοθετείται
άκριτα, παρουσιαζόμενη στους πολίτες. Κριτικές εκτιμήσεις,
στηριζόμενες σε δεδομένα, για τα αίτια του πολέμου και το
βαθμό συνυπευθυνότητας του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων
Πολιτειών για την κλιμάκωση της σύγκρουσης βρίσκονται
πλέον εκτός της προσοχής των περισσότερων μεγάλων
μέσων ενημέρωσης στην Τσεχία. Ο αριθμός των θυμάτων
που θα απαιτήσει ο παρατεταμένος πόλεμος επικρίνεται
από την κομμουνιστική αριστερά. Για την τσεχική κυβέρνηση, τη δεξιά και τα μέσα ενημέρωσης, αυτό δεν αποτελεί
ακόμη θέμα προς συζήτηση.

Η ιδέα μιας ειρήνης
με εκατέρωθεν υποχωρήσεις και ενός
συμβιβασμού μεταξύ
της Ρωσίας και της
Ουκρανίας, μεταξύ
των Ουκρανών
εθνικιστών και των
φιλορώσων αυτονομιστών, είναι
πλέον εντελώς απαράδεκτη για την τσεχική δεξιά. Σε ευθυγράμμιση με τις ιδέες
των ιεράκων του
ΝΑΤΟ, η πλειοψηφία
της τσεχικής δεξιάς
υποστηρίζει τώρα
την προμήθεια
όπλων, τις αντιρωσικές κυρώσεις
και το όραμα μιας
"νικηφόρας
Ουκρανίας".

Jukka Pietiläinen | Η
Αριστερά στη Φινλανδία
και η αίτηση ένταξης
στο ΝΑΤΟ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΣΕΛΙΔΑ 41

Jukka Pietiläinen* | Η Αριστερά στη Φινλανδία και η
αίτηση ένταξης στο ΝΑΤΟ**

Η στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία προκάλεσε μια σημαντική αλλαγή
στις απόψεις σχετικά με την ασφάλεια και το ΝΑΤΟ στη Φινλανδία. Η παραδοσιακή
πολιτική ουδετερότητας χάνει ραγδαία την υποστήριξή της και η πλειοψηφία του πληθυσμού και των ψηφοφόρων της Αριστερής Συμμαχίας (Left Alliance) έχει αρχίσει να θεωρεί αναγκαία τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Πολλοί είναι αυτοί που είπαν ότι οι απόψεις
τους σχετικά με τη Ρωσία και το ΝΑΤΟ έχουν αλλάξει, άρα και η Αριστερή Συμμαχία ως
κόμμα έπρεπε να αναθεωρήσει τη θέση της για το ΝΑΤΟ.
Παραδοσιακά, η υποστήριξη του φινλανδικού πληθυσμού στη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν
είχε φτάσει το 30%, και στους ψηφοφόρους της Αριστερής Συμμαχίας η υποστήριξη
είναι ακόμη μικρότερη, συνήθως σε επίπεδο 10%. Η βασική αιτία των χαμηλών
ποσοστών υποστήριξης της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ ήταν η καλή εμπειρία της ουδετερότητας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και επίσης το γεγονός ότι η Φινλανδία
έχει ισχυρή παράδοση στην αυτάρκεια στρατιωτικής άμυνας και εμπειρία από τον
Πόλεμο του Χειμώνα το 1939-1940, όταν η Φινλανδία αναγκάστηκε να υπερασπιστεί
τον εαυτό της μόνη της, παρά τα υποστηρικτικά λόγια των Δυτικών δυνάμεων.
Η αλλαγή στην πολιτική της για το ΝΑΤΟ ήταν δύσκολη για την Αριστερή Συμμαχία. Οι
προγραμματικοί στόχοι του κόμματος για το 2019-2020 δήλωναν καθαρά ότι η
Φινλανδία δεν πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό συμπεριλήφθηκε επίσης και στο
κυβερνητικό πρόγραμμα ως ένα από τα σημεία κλειδιά από την Αριστερή Συμμαχία. Η
Αριστερή Συμμαχία συμμετέχει στην κυβέρνηση από τον Ιούνιο του 2019 από κοινού με
τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Πράσινους, το κόμμα του Κέντρου και το κόμμα του
Σουηδικού Λαού. Η Αριστερή Συμμαχία έχει 16 βουλευτές στο σύνολο των 200 και δύο
υπουργούς στους 19. Η Αριστερή Συμμαχία έχει συμμετάσχει σε διάφορους κυβερνητικούς συνασπισμούς από το 1995 ως το 2003 και το 2011-2014. Η Αριστερή Συμμαχία
έχει υιοθετήσει μια μάλλον μετριοπαθή και συνεργατική πολιτική γραμμή στην κυβερνητική πολιτική της. Από την άλλη πλευρά, ακόμη κι αν η Αριστερή Συμμαχία ήταν στην
αντιπολίτευση, πιθανά να μην παρέμενε ομόφωνα ενάντια στο ΝΑΤΟ στο μεταβληθέν
περιβάλλον ασφάλειας.

* Αριστερό Φόρουμ Φινλανδίας
** Μετάφραση: Ελένη Γκρίνγουδ
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Μετά την επίθεση της Ρωσίας η αλλαγή στις απόψεις ήταν
ραγδαία: ήδη σε μια σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης
που δημοσιεύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου (και μέρος των
δεδομένων συλλέχθηκε πριν τις 24 Φεβρουαρίου) το 53%
των Φινλανδών υποστήριξε τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ. Σε
άλλες δημοσκοπήσεις ο αριθμός των υποστηρικτών αυξήθηκε σε 73-76% (δημοσκοπήσεις δημοσιευμένες τον Μάιο),
ενώ ο αριθμός των αντιτιθέμενων έπεσε στο 12%.

Η στρατιωτική
επίθεση της Ρωσίας
στην Ουκρανία
προκάλεσε μια
σημαντική αλλαγή
στις απόψεις σχετικά
με την ασφάλεια και
το ΝΑΤΟ στη Φινλανδία. Η παραδοσιακή πολιτική
ουδετερότητας χάνει
ραγδαία την
υποστήριξή της και η
πλειοψηφία του
πληθυσμού και των
ψηφοφόρων της
Αριστερής Συμμαχίας
(Left Alliance) έχει
αρχίσει να θεωρεί
αναγκαία τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ.

Η αλλαγή στις απόψεις μεταξύ των υποστηρικτών της Αριστερής Συμμαχίας ήταν ριζική: το 2020 μόνο το 2% των
ψηφοφόρων της Αριστερής Συμμαχίας είχε την άποψη ότι
η στρατιωτική επίθεση αποτελεί σημαντική ή κάπως σημαντική απειλή ενώ οι συχνότερα αναφερόμενες απειλές ήταν
η υπερθέρμανση του κλίματος, η απώλεια εργασίας και
βιοπορισμού και η μεγάλη παγκόσμια οικονομική κρίση.
Τον Μάρτιο του 2022 περίπου το 30% των ψηφοφόρων
της Αριστερής Συμμαχίας είχε την άποψη ότι η στρατιωτική απειλή είναι μεγάλη ή κάπως μεγάλη απειλή και
έως και το 81% των ψηφοφόρων της Αριστερής Συμμαχίας
έβλεπαν τη Ρωσία υπό τον Πούτιν ως πολύ ή αρκετά απειλητική προς την εθνική ασφάλεια της Φινλανδίας. Η πιθανότητα στρατιωτικής επίθεσης στη Φινλανδία στο προσεχές μέλλον είναι μικρή, αλλά η αλλαγή στο περιβάλλον
ασφάλειας έχει γίνει επειδή η Ρωσία έδειξε προθυμία να
χρησιμοποιήσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη ενάντια σε
μια γειτονική χώρα (παρότι πολιτικά και ιστορικά η Φινλανδία και η Ουκρανία έχουν κρίσιμες διαφορές), κάτι το
οποίο θεωρούνταν απίθανο πριν.
Όπως μπορεί να δει κανείς στον Πίνακα 1, η υποστήριξη
για τη στρατιωτική συνεργασία με το ΝΑΤΟ έχει αυξηθεί
στους ψηφοφόρους της Αριστερής Συμμαχίας ήδη από το
2021 και η υποστήριξη για στρατιωτική συνεργασία (με την
ΕΕ) είναι και ήταν σε υψηλότερο επίπεδο από την υποστήριξη για συμμετοχή στο ΝΑΤΟ.
Τον Μάρτιο του 2022 το 74% των Φινλανδών πίστευε ότι
η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ θα αυξήσει τη στρατιωτική ασφάλεια της Φινλανδίας, ενώ μόνο το 7% είχε αντίθετη γνώμη.
Από την άλλη πλευρά, το 80% πίστευε ότι η συμμετοχή στο
ΝΑΤΟ θα βλάψει τη σχέση με τη Ρωσία.
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Υπέρ της στρατιωτικής
συνεργασίας στην ΕΕ

Υπέρ της
στρατιωτικής
συνεργασίας με το
NATO

Υπέρ της
συμμετοχής στο NATO

Χρονιά

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Ψηφο
φόροι
Αριστε
ρής
Συμμα
χίας

80

93

97

25

41

69

5

9

47

Σύνολο
πληθυ
σμού

87

87

92

59

66

84

21

24

68

Πίνακας 1. Υποστήριξη για στρατιωτική συνεργασία και συμμετοχή στο ΝΑΤΟ (πλήρης ή μερική
συμφωνία) %.

Η Αριστερή Συμμαχία καταδίκασε τη Ρωσική στρατιωτική επίθεση στην Ουκρανία
αμέσως μετά την έναρξή της και υποστήριξε στην κυβέρνηση την αποστολή
στρατιωτικών εξοπλισμών στην Ουκρανία. Η φινλανδική στρατιωτική βοήθεια στην
Ουκρανία υπήρξε παρόλα αυτά αναλογικά μικρότερη από αυτή των Βαλτικών κρατών ή
της Πολωνίας.
Η αλλαγή στην κοινή γνώμη όπως και η αλλαγή μεταξύ των ψηφοφόρων και των μελών
της Αριστερής Συμμαχίας οδήγησε την Αριστερή Συμμαχία στην αναθεώρηση της παραδοσιακής θέσης της ενάντια στο ΝΑΤΟ. Αρχικά, αυτό συνέβη σε μια κοινή συνεδρίαση
του συμβουλίου του κόμματος (55 μέλη) και της κοινοβουλευτικής ομάδας (16) στις 7
Μαΐου, όταν η συνεδρίαση αποφάσισε ότι η Αριστερή Συμμαχία μπορεί να συνεχίσει τη
συμμετοχή της στην κυβέρνηση της Φινλανδίας, ακόμη κι αν η κυβέρνηση αποφασίσει
να συμμετάσχει στο ΝΑΤΟ. Η απόφαση πάρθηκε με 52 ψήφους υπέρ, 10 κατά, ένα
λευκό. Δόθηκε η άδεια στους βουλευτές της Αριστερής Συμμαχίας να ψηφίσουν όπως ε-
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πιθυμούν. Εννέα (9) από τους 16 βουλευτές της Αριστερής
Συμμαχίας ψήφισαν για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ στις 17
Μαΐου 2022, όταν η Βουλή αποδέχτηκε την αίτηση ένταξης
στο ΝΑΤΟ με 188 ψήφους υπέρ και 8 ψήφους κατά (6
Αριστερή Συμμαχία, μία Αληθινοί Φινλανδοί, μία Η Δύναμη
Ανήκει στο Λαό). Γενικά, οι υποστηρικτές της συμμετοχής
στο ΝΑΤΟ από την Αριστερή Συμμαχία είπαν ότι η απόφαση ήταν δύσκολη και ότι η επιλογή έγινε μεταξύ δύο κακών εναλλακτικών. Όπως είπε η Hanna Sarkkinen, "Θα
ήθελα να σκέφτομαι ότι ένας διαφορετικός κόσμος είναι
πιθανός, αλλά οι λύσεις πρέπει να δίνονται στον πραγματικό κόσμο και αυτές οι λύσεις δεν είναι πάντοτε ιδανικές".
Η Mai Kivelä, μια άλλη υποστηρίκτρια της συμμετοχής στο
ΝΑΤΟ, είπε: "ένιωσα ότι ο κόσμος είναι τέτοιος που υπάρχει
λίγος χώρος για μικρές αδέσμευτες χώρες".
Οι βουλευτές της Αριστερής Συμμαχίας που εναντιώθηκαν
στη συμμετοχή της χώρας στο ΝΑΤΟ στήριξαν την επιχειρηματολογία τους στην παραδοσιακή πολιτική ειρήνης και
στη μη δέσμευση, αλλά κάποιοι ακόμα φοβήθηκαν ότι η
συμμετοχή σε μια στρατιωτική συμμαχία ίσως επιδεινώσει
την παραδοσιακά υψηλή υποστήριξη στην ανεξάρτητη εθνική άμυνα. Υπέδειξαν επίσης ότι ως μέλος του ΝΑΤΟ η Φινλανδία δεν θα μπορούσε να ακολουθήσει μια φιλειρηνική
εξωτερική πολιτική.
Στο συνέδριο του κόμματος στις 10-12 Ιουνίου η Αριστερή
Συμμαχία άλλαξε επίσημα τη θέση της για το ΝΑΤΟ. Η νέα
διατύπωση είναι τέτοια που ακόμα και τα μέλη με διαφορετική άποψη μπορούν να ζήσουν με αυτή, επειδή δεν
παίρνει ξεκάθαρη θέση για το ΝΑΤΟ αλλά ορίζει τη φινλανδική αίτηση συμμετοχής στο ΝΑΤΟ ως μια πραγματικότητα
και αναζήτησε τρόπους με τους οποίους να προωθηθεί η
αριστερή οπτική της ειρήνης, του αφοπλισμού και της
ασφάλειας ακόμη κι αν η Φινλανδία γίνει μέλος του ΝΑΤΟ.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα στόχων της Αριστερής Συμμαχίας για τις χρονιές 2022-2025, το κόμμα δηλώνει ότι "η
ασφάλεια της Φινλανδίας απαιτεί μια τέτοια διεθνή συνεργασία η οποία να μειώνει την απειλή στρατιωτικής επίθεσης

Γενικά, οι υποστηρικτές της συμμετοχής στο ΝΑΤΟ από
την Αριστερή Συμμαχία είπαν ότι η απόφαση ήταν δύσκολη
και ότι η επιλογή
έγινε μεταξύ δύο κακών εναλλακτικών.
Όπως είπε η Hanna
Sarkkinen, "Θα ήθελα
να σκέφτομαι ότι
ένας διαφορετικός
κόσμος είναι πιθανός, αλλά οι λύσεις
πρέπει να δίνονται
στον πραγματικό
κόσμο και αυτές οι
λύσεις δεν είναι πάντοτε ιδανικές". Η
Mai Kivelä, μια άλλη
υποστηρίκτρια της
συμμετοχής στο
ΝΑΤΟ, είπε: "ένιωσα
ότι ο κόσμος είναι
τέτοιος που υπάρχει
λίγος χώρος για
μικρές αδέσμευτες
χώρες".
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στη Φινλανδία". Δηλώνει ακόμα ότι ο ρόλος της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ πρέπει να είναι
μόνο αμυντικός και ότι η Φινλανδία δεν θα έπαιρνε πυρηνικά όπλα ή μόνιμες
στρατιωτικές βάσεις ή στρατεύματα στην επικράτειά της.
Η αντίθετη διατύπωση, η οποία ανέφερε ότι η Φινλανδία πρέπει να μείνει εκτός στρατιωτικών συμμαχιών και ότι το ΝΑΤΟ δεν αυξάνει την ασφάλεια στη Φινλανδία, έχασε
με 173 ψήφους υπέρ, 68 κατά και 29 λευκά. Το ποσοστό των λευκών ήταν σχετικά
υψηλό, γεγονός που υποδεικνύει τη δυσκολία που αντιμετώπισαν πολλοί αντιπρόσωποι
του συνεδρίου του κόμματος με το συγκεκριμένο θέμα.
Η Αριστερή Συμμαχία επίσης εξέλεξε μία νέα πρώτη αντιπρόεδρο μεταξύ των αντιπάλων
του ΝΑΤΟ, των βουλευτών Veronika Honkasalo και Pia Lohikonski, όπου η πρώτη κέρδισε τη δεύτερη δημοφιλέστερη υποψήφια βουλευτή με ψήφους 154 έναντι 122. Η
Honkasalo είχε ψηφίσει κατά της αίτησης ένταξης στο ΝΑΤΟ στη Βουλή, ενώ η
Lohikonski ψήφισε υπέρ, όμως το ζήτημα του ΝΑΤΟ δεν ήταν ζήτημα κλειδί σε αυτή την
εκλογή αντιπροέδρου και έτσι οποιαδήποτε ερμηνεία για την υποστήριξη διαφορετικών
πολιτικών γραμμών δεν μπορεί να δοθεί βασισμένη σε αυτό.
Το ζήτημα του ΝΑΤΟ δεν είχε κάποια μεγάλη επίδραση στην υποστήριξη των πολιτικών
κομμάτων. Το συντηρητικό κόμμα Συνασπισμού, το οποίο έχει στηρίξει επί μακρόν τη
συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, έλαβε μεγαλύτερη υποστήριξη, κυρίως από άλλα δεξιά κόμματα
και ειδικά δεξιούς λαϊκιστές. Το κόμμα των Φινλανδών έχασε. Η υποστήριξη προς την
Αριστερή Συμμαχία στις πρόσφατες σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης ήταν περίπου
στα ίδια επίπεδα (8%) όπως πριν τον πόλεμο. Πηγές του κόμματος της Αριστερής Συμμαχίας αναφέρουν ότι ένας μικρός αριθμός μελών του κόμματος είπε ότι έφυγαν από το
κόμμα λόγω της πολιτικής σχετικά με το ΝΑΤΟ, περίπου οι μισοί επειδή δεν δέχονται τη
πιο θετική γραμμή προς το ΝΑΤΟ, και οι άλλοι μισοί επειδή θα προτιμούσαν το κόμμα
να είναι πιο θετικό στη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ.
Παρόλα αυτά, η δυνατή, ή πιθανή, συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί μια ριζική αλλαγή
στη Φινλανδική πολιτική ασφάλειας. Η Φινλανδία είχε ενεργή συμμετοχή στη στρατιωτική συμμαχία με το ΝΑΤΟ από το 1992, όταν η Φινλανδία εντάχθηκε στη συνεργασία
για το πρόγραμμα ειρήνης. Το 2008 επίσης η Φινλανδία εντάχθηκε στη Δύναμη Ταχείας
Αντίδρασης του ΝΑΤΟ. Η υποστήριξη της στρατιωτικής άμυνας έχει παραμείνει σε υψηλό επίπεδο, ύστερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία έφτασε στο ιστορικό υψηλό, 83%
του συνολικού πληθυσμού συμφωνεί με τη δήλωση: "Αν η Φινλανδία δεχόταν επίθεση,
οι Φινλανδοί θα έπρεπε να πάρουν τα όπλα για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους σε
κάθε περίπτωση, ακόμη κι αν η έκβαση ήταν αβέβαιη". Το 75% των ψηφοφόρων της
Αριστερής Συμμαχίας συμφωνεί με αυτή τη δήλωση, σε σχέση με το 43% που ήταν το
2021.

Kate Hudson, Andrew
Burgin | Το Ηνωμένο
Βασίλειο, η βρετανική
Αριστερά και ο πόλεμος
στην Ουκρανία
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Kate Hudson, Andrew Burgin* | Το Ηνωμένο Βασίλειο, η
βρετανική Αριστερά και ο πόλεμος στην Ουκρανία**

Στις 24 Φεβρουαρίου τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία. Απέναντι σε
αυτή την εξέλιξη, η Αριστερά διχάστηκε και δεν υπήρξε η συντριπτική ενότητα που είχε
επιτευχθεί εναντίον των πολέμων στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Το φιλειρηνικό και το
αντιπολεμικό κίνημα δέχτηκε επιθέσεις επειδή ανέδειξε το ρόλο που έπαιξε το ΝΑΤΟ
στην πρόκληση αυτού του πολέμου και επειδή ζήτησε να υπάρξει διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων αντί να επιδιώκεται η στρατιωτική επικράτηση. Οι επιθέσεις αυτές δεν
προήλθαν μόνο από το κατεστημένο, αλλά και από τμήματα της Αριστεράς που ζητούσαν την άνευ όρων στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας. Τα επίμαχα ζητήματα περιλαμβάνουν την υποστήριξη ή όχι μιας ζώνης απαγόρευσης πτήσεων, το αν η Ρωσία είναι
ιμπεριαλιστική ή όχι, το αν θα πρέπει να υποστηρίξουμε τις εκκλήσεις για αποστολή
όπλων στην Ουκρανία, το αν θα πρέπει να ασκήσουμε κριτική στο ΝΑΤΟ ή όχι, το αν θα
πρέπει να υποστηριχθούν οι κυρώσεις.
Η Αριστερή Ενότητα [Left Unity] [1], το βρετανικό κόμμα μέλος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία της σοσιαλιστικής Αριστεράς, καταδίκασε την
εισβολή και ζήτησε την άμεση απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων. Μαζί με το διεθνές κίνημα ειρήνης και το αντιπολεμικό κίνημα καταδικάσαμε επίσης την επέκταση της
στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη. Συμφωνήσαμε ότι η απόφαση -την επομένη της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης το 1991- όχι μόνο να
διατηρηθεί αλλά και να επεκταθεί το ΝΑΤΟ, περιλαμβάνοντας και πρώην σοβιετικές
δημοκρατίες, με την Ουκρανία να είναι η επόμενη στη λίστα, υπήρξε κομβική για τη
δημιουργία των πολιτικών συνθηκών που οδήγησαν στη ρωσική στρατιωτική επέμβαση.
Η αντίληψη αυτή δεν δικαιολογεί τη ρωσική δράση, αλλά αισθανθήκαμε ότι ήταν αναγκαίο να εξηγήσουμε την αλληλουχία των γεγονότων που προκάλεσε την πιο επικίνδυνη
και εκρηκτική κατάσταση που έχει αντιμετωπίσει ο κόσμος από το τέλος του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου.

* Ινστιτούτο transform! UK (Ηνωμένο Βασίλειο)
** Μετάφραση: Δανάη Κολτσίδα
[1] [ΣτΜ] Βλ. περισσότερα εδώ: https://leftunity.org/
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Η Αριστερή Ενότητα
υποστήριξε ότι ο
πόλεμος αυτός έχει
έναν διττό χαρακτήρα. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα
της Ουκρανίας στον
εθνικό αυτοπροσδιορισμό και ζητάμε τον
τερματισμό της
ρωσικής εισβολής.
Επίσης κατανοούμε
τον ρόλο που έπαιξε
ο ιμπεριαλισμός των
ΗΠΑ όχι μόνο στη
δημιουργία των
συνθηκών που
οδήγησαν στον πόλεμο, αλλά και υλικά,
στην εξακολούθηση
του πολέμου προς
επιδίωξη ίδιων
συμφερόντων.

Η Αριστερή Ενότητα υποστήριξε ότι ο πόλεμος αυτός έχει
έναν διττό χαρακτήρα. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της
Ουκρανίας στον εθνικό αυτοπροσδιορισμό και ζητάμε τον
τερματισμό της ρωσικής εισβολής. Επίσης κατανοούμε τον
ρόλο που έπαιξε ο ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ όχι μόνο στη
δημιουργία των συνθηκών που οδήγησαν στον πόλεμο,
αλλά και υλικά, στην εξακολούθηση του πολέμου προς επιδίωξη ίδιων συμφερόντων. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση
δεν αισθανόμαστε υποχρεωμένοι/ες να υποστηρίζουμε
κάθε αίτημα που ανακύπτει στο πλαίσιο του αγώνα της
Ουκρανίας να αποκρούσει τους εισβολείς, και αυτό αφορά
τόσο τον οπλισμό δισεκατομμυρίων δολαρίων τον οποίο
στέλνει το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία όσο και το καθεστώς των
κυρώσεων που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία.
Ως προς το ερώτημα αν πρέπει να αντιληφθούμε τον
πόλεμο ως μέρος μιας ενδο-ιμπεριαλιστικής διαμάχης μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, υπάρχουν διαφορετικές
αναλύσεις. Ορισμένες θεωρούν την προσέγγιση αυτή [περί
ενδο-ιμπεριαλιστικής διαμάχης] μια αφηρημένη και
ανακριβή κατασκευή που δεν βοηθά την κατανόηση όσων
πράγματι συμβαίνουν.
Σήμερα, οι ΗΠΑ παραμένουν το ισχυρότερο κράτος στον
κόσμο και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος υπολογίσιμος παγκόσμιος ανταγωνιστής τους. Η Ρωσία δεν
είναι μια ανερχόμενη καπιταλιστική δύναμη, τουλάχιστον
όχι με τους όρους της Γερμανίας των αρχών του 20ου
αιώνα. Αν ο ιμπεριαλισμός ορίζεται ως το ανώτατο στάδιο
της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ως μέθοδος καπιταλιστικής
εκμετάλλευσης του υπόλοιπου κόσμου -η δυναμική που
προκάλεσε τη σύγκρουση του 1914- τότε η Ρωσία δεν
μπορεί να ενταχθεί σε αυτό το σχήμα. Η οικονομία της
εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές πετρελαίου και αερίου και οι βασικοί εμπορικοί εταίροι της, τόσο
στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές, είναι η Κίνα και η
Γερμανία. Το να ορίσει κανείς τη Ρωσία ως μια ιμπεριαλιστική δύναμη δεν βοηθά να κατανοήσουμε την ειδική
φύση της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της γενικώς ούτε να εντοπίσουμε τις απαρχές του
πολέμου στην Ουκρανία ειδικότερα. Αν ο όρος "ιμπεριαλισμός" πρόκειται να χρησιμοποιείται για κάτι περισσότερο
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από μία υποτιμητική αναφορά σε σχέση με τη Ρωσία, χρειαζόμαστε μια καλύτερη
ανάλυση του καπιταλιστικού κράτους που αναδύθηκε από τη διάλυση της Σοβιετικής
Ένωσης.
Κατά μία έννοια, μέσω της Ρωσίας επιβιώνει πράγματι μια «υπερδύναμη» εξαιτίας του
πυρηνικού της οπλοστασίου και αυτό έχει παίξει κομβικό ρόλο στην ανάλυσή μας: ότι η
συγκεκριμένη διαμάχη ενέχει σημαντική πιθανότητα ενός πυρηνικού πολέμου. Ανεξάρτητα από το πόσο σχετικά αδύναμη μπορεί να είναι η Ρωσία σε οικονομικό επίπεδο,
παραμένει μία από τις δύο σημαντικότερες πυρηνικές δυνάμεις διεθνώς. Αν το ΝΑΤΟ
επέλεγε να επιβάλει μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στην Ουκρανία, αυτό πιθανότατα
θα οδηγούσε σε απευθείας πολεμική σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και του ΝΑΤΟ και,
επομένως, στην τρομακτική πιθανότητα ανταλλαγής πυρηνικών πληγμάτων.
Η επιβολή κυρώσεων βρίσκει κάποια υποστήριξη εντός της Αριστεράς και όσοι/όσες
ανήκουν στην κατηγορία αυτή ισχυρίζονται ότι αυτές οι κυρώσεις είναι μη-βίαια μέσα
άσκησης πίεσης στη Ρωσία για τον τερματισμό της εισβολής της. Ωστόσο, το επιχείρημα
αυτό αγνοεί το γεγονός ότι οι κυρώσεις έχουν εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στους
απλούς ανθρώπους της χώρας στην οποία επιβάλλονται. Για παράδειγμα, είναι μάλλον
κοινά αποδεκτή η εκτίμηση ότι τουλάχιστον μισό εκατομμύριο παιδιά πέθαναν στο Ιράκ
ως αποτέλεσμα των κυρώσεων που επιβλήθηκαν στη χώρα τη δεκαετία του 1990.
Οι ΗΠΑ και η Δύση έχουν επιβάλει στη Ρωσία το πιο αυστηρό και ολοκληρωμένο
πλέγμα κυρώσεων που έχει αντιμετωπίσει ποτέ οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία. Οι
ΗΠΑ έχουν μετατρέψει σε όπλο τον έλεγχο που ασκούν στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και τώρα η Ρωσία αντιμετωπίζει έναν πλήρη χρηματοπιστωτικό
αποκλεισμό. Οι κυρώσεις είναι ένα κομβικής σημασίας όπλο για την κυριαρχία των ΗΠΑ.
Αλλά η επιβολή των κυρώσεων στη Ρωσία έχει υψηλό τίμημα για τη Δύση. Η Ευρώπη
αντιμετώπισε τεράστιες δυσκολίες στην προσπάθεια να απεξαρτηθεί από το ρωσικό
πετρέλαιο και αέριο και αυτό υπονομεύει τη σταθερότητα της υποστήριξής της προς τις
ουκρανικές επιδιώξεις.
Από την έναρξη του πολέμου, η ηγεσία του Εργατικού Κόμματος προσπάθησε να καταστείλει τις αντιπολεμικές φωνές, όχι μόνο στη βάση του κόμματος, όπου υπάρχει ισχυρή
υποστήριξη τόσο προς την Καμπάνια για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό [Campaign for
Nuclear Disarmament – CND] [2] όσο και για τη Συμμαχία «Σταματήστε τον Πόλεμο»
[Stop the War Coalition – STW] [3], αλλά και μεταξύ των βουλευτών/τριών του. Τις πρώ-

[2] [ΣτΜ] Βλ. περισσότερα εδώ: https://cnduk.org/. Μία από τις κεντρικές
προσωπικότητες της CND είναι και ο πρώην ηγέτης των Εργατικών, Jeremy Corbyn.
[3] [ΣτΜ] Βλ. περισσότερα εδώ: https://www.stopwar.org.uk/
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πρώτες μέρες του πολέμου η STW εξέδωσε μία δήλωση που
καταδίκαζε τον πόλεμο και επίσης αναδείκνυε τον ρόλο του
ΝΑΤΟ στη δημιουργία των συνθηκών που οδήγησαν στην
εισβολή. Η δήλωση υπογράφηκε μεταξύ άλλων και από 11
βουλευτές/τριες της αριστερής πτέρυγας των Εργατικών. Ο
ηγέτης των Εργατικών, Keir Starmer, απείλησε με διαγραφή
όσους δεν απέσυραν τα ονόματά τους. Και οι 11
αποσύρθηκαν, με αποτέλεσμα ο Jeremy Corbyn, ο οποίος
δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα του
Εργατικού Κόμματος, να είναι τελικά ο μόνος βουλευτής
που συνυπέγραψε τη δήλωση [4]. Αυτό αποτέλεσε μια δειλή
συμπεριφορά από την πλευρά των σοσιαλιστών μαζί με
τους οποίους δουλέψαμε πολιτικά επί πολλά χρόνια [5].
Είναι μια στιγμή θλίψης και απογοήτευσης, η οποία ωστόσο
δεν μπορεί να αγνοηθεί -όσο δύσκολο κι αν είναι να κάνει
κάποιος τέτοιου είδους κριτική σε συντρόφους.
Στη συνάντηση της κοινοβουλευτικής ομάδας των Εργατικών που ακολούθησε, ο Starmer ανέφερε ότι η δημιουργία
του ΝΑΤΟ ήταν ένα από τα «μεγάλα επιτεύγματα» της
μεταπολεμικής κυβέρνησης του κόμματός του και ξεκαθάρισε ότι κάθε μέλος που επιτίθεται στο ΝΑΤΟ θα διαγράφεται από το κόμμα.

Από την έναρξη του
πολέμου, η ηγεσία
του Εργατικού Κόμματος προσπάθησε
να καταστείλει τις
αντιπολεμικές φωνές, όχι μόνο στη βάση του κόμματος, όπου υπάρχει ισχυρή
υποστήριξη τόσο
προς την Καμπάνια
για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό [CND] όσο
και για τη Συμμαχία
«Σταματήστε τον Πόλεμο» [STW], αλλά
και μεταξύ των βουλευτών/τριών του.

[4] [ΣτΜ] Υπενθυμίζεται ότι ο Jeremy Corbyn, μετά την αλλαγή ηγεσίας στο Εργατικό
Κόμμα, αντιμετώπισε πειθαρχική δίωξη, με την καταγγελία του αντισημιτισμού, και τέθηκε εκτός κόμματος και κοινοβουλευτικής ομάδας. Η αποπομπή του Corbyn έλαβε χαρακτήρα και προσωπικής αντιπαράθεσης με τον νέο ηγέτη του κόμματος, Keir Starmer,
ειδικά με δεδομένη την αποκατάστασή του ως μέλους του κόμματος όχι όμως και της
κοινοβουλευτικής ομάδας. Βλ. και ενδεικτικές πρόσφατες δηλώσεις:
https://www.bbc.com/news/uk-politics-61210585. Αυτή τη στιγμή, ο Jeremy Corbyn
παραμένει βουλευτής αλλά ως ανεξάρτητος.
[5] [ΣτΜ] Για μια περιγραφή της σχέσης των υποστηρικτών της πέραν του Εργατικού
Κόμματος ριζοσπαστικής Αριστεράς του ΗΒ με την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών,
ιδίως την περίοδο της ηγεσίας Corbyn, βλ. ενδεικτικά Hudson, K., “The Radical Left in
Britain: the Last Ten Years”, in Bouma, Am., Hildebrandt, C., Koltsida, D., Radical in
Diversity. Europe’s Left 2010-2020, Merlin Press – Rosa Luxemburg Stiftung, 2021,
pp.384-393

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΣΕΛΙΔΑ 51

Όταν το αντιπολεμικό κίνημα οργάνωσε διαδήλωση στην πλατεία Trafalgar, με αίτημα
το τέλος του πολέμου και την απόσυρση της Ρωσίας από την Ουκρανία, κανένας βουλευτής/τρια των Εργατικών δεν ήταν διατεθειμένος/η να μιλήσει. Αυτή η σιωπή ωστόσο
ίσως να μην σώσει τους αριστερούς βουλευτές από την εκκαθάριση που επιδιώκει ο
Starmer. Αρκετοί από τους σκιώδεις υπουργούς των Εργατικών τον κάλεσαν να διαγράψει τους βουλευτές του κόμματος που υπέγραψαν την προαναφερθείσα δήλωση,
είτε απέσυραν στη συνέχεια τα ονόματά τους είτε όχι. Και, ταυτόχρονα, αυτή η συμπεριφορά από την αριστερή πτέρυγα των Εργατικών υπονομεύει το αντιπολεμικό κίνημα.
Η ίδια η καμπάνια «Stop the War» έχει δεχτεί σφοδρή επίθεση, καθώς ο πολεμικός πυρετός κυριεύει τη χώρα. Σε απάντηση προς τη νέα αυτή συνθήκη, τμήματα της αριστερής
πτέρυγας των Εργατικών -με την υποστήριξη κάποιων άλλων από την Αριστεράκαταβάλλουν προσπάθειες να χτίσουν ένα νέο αντιπολεμικό κίνημα σε μια βάση που
αποσιωπά ή και αρνείται την επεκτατική φύση του ΝΑΤΟ, αν και με μικρή επιτυχία μέχρι
στιγμής. Ισχυρίζονται ότι αυτό είναι μια προσπάθεια να ενώσουν την Αριστερά, κάτι
ανακριβές αφού η απομόνωση του υφιστάμενου φιλειρηνικού και αντιπολεμικού κινήματος θα διαιρούσε περαιτέρω την Αριστερά. Η Αριστερά δεν έχει κάτι να κερδίσει αγνοώντας τα σύνθετα ζητήματα που οδήγησαν σε αυτόν τον πόλεμο και τον ρόλο του
ΝΑΤΟ.
Κεντρική θέση στις συζητήσεις μας έχει η ευθύνη του αντιπολεμικού κινήματος και της
αντιιμπεριαλιστικής Αριστεράς να αναπτύξουν μια διεθνιστική απάντηση σε αυτόν τον
πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος μπορεί κάλλιστα να είναι ένα σκαλοπάτι για έναν πολύ μεγαλύτερο, που θα απειλήσει το μέλλον της ίδιας της ανθρωπότητας. Πρέπει να βοηθήσουμε να αποτραπεί αυτό χτίζοντας ένα κίνημα που μπορεί να εκφράσει τη δυνατότητα
ενός άλλου κόσμου. Πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ μιας νέας διευθέτησης του
ζητήματος της ασφάλειας στην Ευρώπη και υπέρ της διάλυσης του ΝΑΤΟ. Αλλά για να
μην παραμείνουν αυτά απλά προπαγανδιστικά αιτήματα, πρέπει να βρούμε δίοδο προς
τα εκατομμύρια ανθρώπων που υποφέρουν κάτω από αυτό το δυσλειτουργικό και βάναυσα άδικο σύστημα. Πρέπει να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε πώς, στο πλαίσιο του
καπιταλισμού, ο πόλεμος είναι μια μορφή βάρβαρου κοινωνικού ελέγχου και ότι είναι
απαραίτητο τώρα να οικοδομήσουμε ένα κίνημα που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.
Τους τελευταίους μήνες το αντιπολεμικό κίνημα έχει απομονωθεί με τον ίδιο τρόπο που
απομονώθηκε στην αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν δύσκολο να ξεφύγουμε από αυτή την απομόνωση, ιδιαίτερα τη στιγμή που το κρεσέντο της κάλυψης του
πολέμου από τα μέσα ενημέρωσης οδήγησε σε πλήρη περιθωριοποίηση όποιου αντιτέθηκε στην πολεμική εκστρατεία και στην αυξημένη στρατιωτικοποίηση των κοινωνιών
μας. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται, φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για πιο διαφοροποι-
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ημένες θέσεις και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αλλάξουμε τις κυρίαρχες στάσεις. Σε
αυτό εμπνεόμαστε από εκείνους τους σοσιαλιστές και τους ειρηνιστές που αντιτάχθηκαν
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1916 συναντήθηκαν στην ελβετική πόλη
Zimmerwald για να συζητήσουν μια στρατηγική και ένα μανιφέστο γύρω από το οποίο
θα κινητοποιούσαν τους αντιτιθέμενους στον πόλεμο. Ήταν η απαρχή ενός νέου
διεθνούς κινήματος. Σήμερα που τμήματα της Αριστεράς συντάσσονται με τον
ιμπεριαλισμό και στοιχίζονται πίσω από τις δικές τους [εθνικές] άρχουσες τάξεις,
χρειαζόμαστε μια παρόμοια πρωτοβουλία που να ενισχύει και να βασίζεται στις
μακροχρόνιες αρχές του κινήματός μας - υπέρ της ειρήνης και του σοσιαλιστικού
διεθνισμού.

Διαμαρτυρία της καμπάνιας Stop The War (STW) και της καμπάνιας για τον Πυρηνικό
Αφοπλισμό (CND) μπροστά στο βρετανικό Υπουργείο Άμυνας με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα
Δράσης για Ειρήνη στην Ουκρανία (25/6/2022) με αφορμή τη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ.
Πηγή: Stop the War Coalition (https://www.facebook.com/stopthewarcoalition)

Ben Muller | Το
Λουξεμβούργο και ο
πόλεμος της Ουκρανίας
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Ben Muller* | Το Λουξεμβούργο και ο πόλεμος της
Ουκρανίας**

Η θέση της χώρας για τον πόλεμο
Η κυβέρνηση του Λουξεμβούργου είναι ένας συνασπισμός τριών κομμάτων: του
Δημοκρατικού Κόμματος (DP, φιλελεύθερο), των σοσιαλδημοκρατών του LSAP και των
Πρασίνων. Το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης είναι το χριστιανοδημοκρατικό CSV.
Όλες αυτές οι δυνάμεις, καθώς και το Κόμμα των Πειρατών, το οποίο εκπροσωπείται
στο Κοινοβούλιο, συμφωνούν στην εναντίωση στη ρωσική εισβολή και στη στήριξη της
Ουκρανίας και πιο συγκεκριμένα υποστηρίζουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία.
(Το Λουξεμβούργο έχει παραδώσει όπλα σε μέτρια κλίμακα). Αυτό επιβεβαιώθηκε στις 2
Ιουνίου, όταν έγινε συζήτηση στο Κοινοβούλιο μετά από μια εξ αποστάσεως ομιλία του
Ουκρανού προέδρου Volodymyr Zelensky. Η θέση αυτή υποστηρίζεται ευρέως από τον
πληθυσμό του Λουξεμβούργου. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ευρωβαρόμετρου που
δημοσιεύθηκε τον Μάιο, το 27% του πληθυσμού υποστηρίζει σθεναρά την αποστολή
όπλων και το 35% μάλλον την υποστηρίζει σε αντίθεση με το 14% που είναι σθεναρά
αντίθετο και το 19% που είναι μάλλον αντίθετο. Το ποσοστό αυτό είναι ελάχιστα μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της ΕΕ (33% + 34% υποστηρίζουν, 13% +
13% αντιτίθενται).
Η πιο έντονη διαφοροποίηση προέρχεται από το κόμμα ADR, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί το ακροδεξιό κόμμα του Λουξεμβούργου, και σίγουρα το πιο δεξιό κόμμα στο
Κοινοβούλιο. Ενώ κατήγγειλε την εισβολή, ζήτησε κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις χωρίς να απαιτήσει την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, λέγοντας
μάλιστα: "Είναι μη ρεαλιστικό να διώξουμε τα ρωσικά στρατεύματα". Ο εκπρόσωπός του
τόνισε επίσης τις εσωτερικές διαιρέσεις στην Ουκρανία, τις οποίες κανείς άλλος δεν ανέφερε για τον απλούστατο λόγο ότι ο πόλεμος έτεινε στην πραγματικότητα να ενισχύσει
την εθνική ενότητα.

Η Αριστερά για τον πόλεμο
Ως Αριστερά θα ορίσουμε το Dei Lenk (Αριστερά) και το KPL (Κομμουνιστικό Κόμμα του

* déi Lénk/ Ινστιτούτο transform! Luxembourg (Λουξεμβούργο)
** Μετάφραση: Ανδρέας Μαράτος
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Όπως και τα περισσότερα αριστερά
κόμματα στην Ευρώπη, το Dei Lenk δεν
έδωσε ιδιαίτερη προσοχή σε όσα συνέβαιναν στην Ουκρανία μετά το 2014.
Όμως άρχισε να γίνεται σαφές τους δύο
τελευταίους μήνες
του 2021 ότι κάτι
σοβαρό συνέβαινε.
[...] Μόλις ξεκίνησε η
εισβολή στην Ουκρανία, αποτέλεσε το
κύριο ζήτημα στη συνεδρίαση της εθνικής
μας ηγεσίας στις 11
Μαρτίου. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε ξεκίνησε χαρακτηρίζοντας τη ρωσική εισβολή ως "μια
αδικαιολόγητη πράξη
επίθεσης" και ζήτησε
άμεση κατάπαυση
του πυρός και άνευ
όρων αποχώρηση
των ρωσικών
στρατευμάτων.

Λουξεμβούργου). Το Dei Lenk είναι η κύρια δύναμη με δύο
βουλευτές και συμβούλους σε πολλές πόλεις. Ανήκει στο
Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Το KPL δεν έχει έδρες
στο Κοινοβούλιο, αλλά είναι παρόν σε δύο τοπικά συμβούλια.
Όπως και τα περισσότερα αριστερά κόμματα στην Ευρώπη, το Dei Lenk δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή σε όσα συνέβαιναν στην Ουκρανία μετά το 2014. Όμως άρχισε να γίνεται σαφές τους δύο τελευταίους μήνες του 2021 ότι κάτι
σοβαρό συνέβαινε. Στην πρώτη δημόσια δήλωση του το
Dei Lenk στις 22 Φεβρουαρίου 2022, διατύπωσε την "έντονη καταδίκη της αναγνώρισης από τη Ρωσία των αυτονομιστικών δημοκρατιών στην ανατολική Ουκρανία και της
άμεσης εισβολής στην περιοχή αυτή για τη διατήρηση της
"ειρήνης" εκεί". Μόλις ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία,
αποτέλεσε το κύριο ζήτημα στη συνεδρίαση της εθνικής
μας ηγεσίας στις 11 Μαρτίου. Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε ξεκίνησε χαρακτηρίζοντας τη ρωσική εισβολή ως "μια
αδικαιολόγητη πράξη επίθεσης" και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός και άνευ όρων αποχώρηση των ρωσικών
στρατευμάτων. Ασχολήθηκε με τα ζητήματα των προσφύγων, των κυρώσεων, της υλικής βοήθειας προς την
Ουκρανία, της υποστήριξης των αντιπολεμικών δράσεων
στη Ρωσία. Αναγνωρίσαμε το δικαίωμα της Ουκρανίας να
υπερασπιστεί τον εαυτό της, αλλά δεν ασχοληθήκαμε με το
ζήτημα της αποστολής όπλων, καθώς δεν υπήρχε συναίνεση.
Μια προσθήκη σε αυτό το ψήφισμα υιοθετήθηκε σε συνάντηση της ηγεσίας μας τον Μάιο, που επανήλθε σε αυτό το
ζήτημα με κάποιες λεπτομέρειες και έθεσε το ζήτημα του
ΝΑΤΟ, την αποτυχία του ΟΑΣΕ και άλλα ζητήματα.
Θα ήταν υπερβολή να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε
μια σφαιρική εκτίμηση της διεθνούς συγκυρίας. Αλλά είναι
σαφές ότι αυτός ο πόλεμος θα έχει ευρείες προεκτάσεις,
πολύ πέρα από το άμεσο περιβάλλον του. Ιδιαίτερα η διεθνής επισιτιστική κρίση που οξύνεται και οι επιπτώσεις του
πολέμου στο κόστος ζωής σε πολλές χώρες. Βρισκόμαστε
αντιμέτωποι με τη μεγαλύτερη ένοπλη σύγκρουση στην
Ευρώπη από το 1945 και δεν έχουμε δει ακόμη όλες τις
επιπτώσεις της.
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Η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Λουξεμβούργου είναι παρόμοια με αυτή ορισμένων κομμουνιστικών κομμάτων στη νότια Ευρώπη, με μεγαλύτερη έμφαση στη θεώρηση της ευθύνης του ΝΑΤΟ για τον πόλεμο.

Αριστερά και ΝΑΤΟ
Το Λουξεμβούργο είναι μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΝΑΤΟ, και μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις ιδρυτικό μέλος. Υπάρχει μια πολύ ευρεία συναίνεση στην
κοινωνία υπέρ αυτής της κατάστασης. Τίποτα προς το παρόν δεν φαίνεται πιθανό να
την θέσει υπό αμφισβήτηση. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ, υπάρχει πολύ μικρή υποστήριξη για
την αποχώρηση της χώρας από αυτό. Πράγματι, οι δημοσκοπήσεις φαίνεται να δείχνουν
ότι σε καμιά χώρα της Ευρώπης επί του παρόντος ένα δημοψήφισμα για το ΝΑΤΟ δεν
θα οδηγούσε σε αποχώρησή της.

΄"Σταματήστε τον πόλεμο!" - Από διαδικτυακή καμπάνια σελίδα του κόμματος dei Lenk. Πηγή:
https://www.facebook.com/lenk.lu

Arnau Piqué | Ο
πόλεμος της Ισπανικής
και της Καταλανικής
Αριστεράς για τον
πόλεμο στην Ουκρανία
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Arnau Piqué* | Ο πόλεμος της Ισπανικής και της
Καταλανικής Αριστεράς για τον πόλεμο στην Ουκρανία**

Το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου 2022, ρωσικά στρατεύματα διέσχισαν τα σύνορα μεταξύ
Λευκορωσίας και Ουκρανίας και σύμφωνα με τα λόγια της ρωσικής κυβέρνησης, ξεκίνησε η ειδική στρατιωτική επιχείρηση αποναζιστικοποίησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα
λόγια των περισσότερων κυβερνήσεων στον κόσμο, ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία.
Η κλιμάκωση της έντασης δεν ήταν κάτι καινούργιο, αφού είχε αυξηθεί τους τελευταίους
μήνες, ίσως και χρόνια, και παρόλο που οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν προειδοποιήσει γι' αυτό, κανείς δεν πίστευε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πραγματοποιήσει
την εισβολή.
Αυτή η δυσπιστία ήταν ιδιαίτερα έντονη στην αριστερά, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά
που οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έλεγαν κραυγαλέα ψέματα για να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους, οπότε η εισβολή αιφνιδίασε τους πάντες.
Αυτό ανάγκασε ολόκληρη την αριστερά να πάρει μια στάση, η οποία έγινε πιο συγκεκριμένη και σταθεροποιήθηκε με την πάροδο του χρόνου.
Επομένως, στόχος αυτού του άρθρου είναι να προσπαθήσει να συσχετίσει τις θέσεις που
έλαβε η ισπανική αριστερά σε αυτό το πλαίσιο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καταλανική αριστερά.
Οι θέσεις που λαμβάνονται σε παγκόσμια κλίμακα θα μπορούσαν να χωριστούν σε τρεις
βασικές προσεγγίσεις. Προφανώς, η καθεμιά έχει τις δικές της αποχρώσεις, αλλά αυτή η
ταξινόμηση μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός:
Η πρώτη είναι η μετωπική απόρριψη της ρωσικής εισβολής, αποκαλώντας την ιμπεριαλιστική επίθεση από μια υπερδύναμη σε ένα μικρότερο και ασθενέστερο κράτος. Ως εκ
τούτου, θα ήταν καθήκον της αριστεράς να συνταχθεί με την αδύναμη πλευρά της σύγκρουσης. Αυτή η υποστήριξη θα μπορούσε να δοθεί κυρίως μέσω της αποστολής
ανθρωπιστικής βοήθειας και όπλων στον ουκρανικό στρατό. Οι υπερασπιστές αυτής της
άποψης θα υποβαθμίσουν τις συμμαχίες της Ουκρανίας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, καθώς

* Ίδρυμα Alternativa (Καταλονία - Ισπανία)
** Μετάφραση: Κατερίνα Τσατσαρώνη
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[...] η τρίτη [άποψη],
καταδικάζει τη
ρωσική εισβολή
στην Ουκρανία ως
παραβίαση του
διεθνούς δικαίου και
καταγγέλλει ότι η
Ρωσία πραγματοποιεί την εισβολή
για γεωστρατηγικά
της συμφέροντα και
όχι για τον διεθνισμό. Ωστόσο,
λέγεται ότι το ΝΑΤΟ
φέρει την ίδια ή και
μεγαλύτερη ευθύνη
για το ξέσπασμα της
σύγκρουσης, ενώ
ταυτόχρονα επικρίνονται οι
δημοκρατικοί περιορισμοί της Ουκρανίας, όπως η απαγόρευση των 10 πολιτικών κομμάτων ή οι
ισχυροί δεσμοί του
κράτους με φασιστικές οργανώσεις.

και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις
δημοκρατικές ελλείψεις που υπάρχουν στην Ουκρανία. Κάποιες δυνάμεις θα προχωρήσουν περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι αυτό που υπονομεύεται είναι μια φιλελεύθερη
δημοκρατία, όπως η Ουκρανική, από ένα αυταρχικό κράτος, όπως η Ρωσία. Αυτό αναγκάζει κάθε δημοκράτη και
αριστερό να υποστηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο.
Η δεύτερη είναι η πλήρης υποστήριξη της Ρωσίας στην επιχείρηση αποναζιστικοποίησης. Σύμφωνα με αυτή τη θέση,
η Ρωσία αμύνεται ενάντια στην επίθεση και την πολιορκία
του ΝΑΤΟ, στην οποία η Ουκρανία είναι η αιχμή του δόρατος. Αυτός ο ισχυρισμός βασίζεται στη συνεχιζόμενη
επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά από το τέλος του
Ψυχρού Πολέμου, καθώς και στους ισχυρούς δεσμούς του
ουκρανικού κράτους με τους νεοναζί παραστρατιωτικούς,
όπως το τάγμα του Αζόφ. Για παράδειγμα, η ακροδεξιά βία
που σημειώθηκε στον πόλεμο του Ντονμπάς από το 2014
ή η πυρκαγιά στη Βουλή των Συνδικάτων στην Οδησσό
τον Μάιο του 2014. Ως εκ τούτου, θα ήταν καθήκον κάθε
διεθνιστή να υποστηρίξει τη στρατιωτική επιχείρηση της
Ρωσίας, ακόμη κι αν η Ρωσία δεν εκπροσωπεί πλέον τις
αξίες της ΕΣΣΔ.
Και τέλος η τρίτη, καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και καταγγέλλει ότι η Ρωσία πραγματοποιεί την εισβολή για γεωστρατηγικά της συμφέροντα και όχι για τον διεθνισμό.
Ωστόσο, λέγεται ότι το ΝΑΤΟ φέρει την ίδια ή και μεγαλύτερη ευθύνη για το ξέσπασμα της σύγκρουσης, ενώ ταυτόχρονα επικρίνονται οι δημοκρατικοί περιορισμοί της Ουκρανίας, όπως η απαγόρευση των 10 πολιτικών κομμάτων
ή οι ισχυροί δεσμοί του κράτους με φασιστικές οργανώσεις. Σύμφωνα με αυτήν την τρίτη θέση, είναι αναγκαία
η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ουκρανία, η
υποδοχή προσφύγων και η προώθηση των ειρηνευτικών
διαπραγματεύσεων. Αλλά σε καμία περίπτωση οι υποστηρικτές αυτής της θέσης δεν θα δεχόντουσαν να τεθούν στο
πλευρό κανενός από τα αντιμαχόμενα μέρη ή να στείλουν
όπλα.
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Οι πρώτες αντιδράσεις της Ισπανικής και Καταλανικής αριστεράς στην εισβολή, θα
μπορούσαν να τοποθετηθούν στον άλφα ή τον βήτα βαθμό μεταξύ της πρώτης και της
τρίτης επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, είναι ομόφωνη η απόρριψη της ρωσικής εισβολής
όχι μόνο από ολόκληρη την κοινοβουλευτική αριστερά, αλλά και από την αριστερά που
έχει εκπροσώπηση σε περιφερειακό, τοπικό ή εξωκοινοβουλευτικό επίπεδο. [1]-[8]
H διαφωνία ήταν κυρίως στο πώς να χαρακτηριστεί ο πόλεμος.
Ωστόσο, λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου, τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να επιτίθενται στη λεγόμενη "φιλο-πουτινική αριστερά"
[9], [10]. Αυτή η κατηγορία προήλθε όχι μόνο από τη δεξιά, αλλά και από μέλη
κομμάτων που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Κόμμα των Πρασίνων.
Μεταξύ αυτών των κατηγοριών ήταν το "westplaining", που σημαίνει ότι η Δυτική Αριστερά θα προσπαθούσε να εξηγήσει συγκαταβατικά στην Αριστερά της Ανατολικής
Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου τα κακά του ΝΑΤΟ και του αμερικανικού ιμπεριαλισμού χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της ανατολικοευρωπαϊκής Αριστεράς εναντίον της ρωσικής επιθετικότητας.
Αυτή είναι μια περίεργη κατηγορία, καθώς στη Λατινική Αμερική, την Αφρική, την Ασία
και την Ανατολική Ευρώπη, η συντριπτική πλειοψηφία των βασικών δυνάμεων της
μετασχηματιζόμενης αριστεράς επέλεξε μια θέση ίσων αποστάσεων μεταξύ των δύο
πλευρών της σύγκρουσης ή ακόμη περισσότερο υπέρ της ρωσικής εισβολής. Όλα αυτά

[1] https://izquierdaunida.org/2022/02/24/no-a-la-guerra-por-una-solucion-diplomaticaen-ucrania/
[2] https://catalunyaencomu.cat/ca/premsa/comunicat-de-catalunya-en-comu-frontlagressio-i-invasio-militar-de-russia-ucraina
[3] https://www.realitat.cat/2022/02/comunistes-de-catalunya-sobre-la-guerra-aucraina/
[4] https://twitter.com/albertbotran/status/1499000659617669133
[5] https://www.esquerra.cat/ca/comunicat-ucraina
[6] https://www.pcte.es/internacional/no-a-la-guerra-imperialista-en-ucrania-declaracionconjunta-de-los-partidos-comunistas-y-obreros/
[7] https://www.noticiasdenavarra.com/politica/2022/03/26/otegi-remarca-rechazo-ehbildu-2088664.html
[8] https://www.europapress.es/galicia/noticia-bng-condena-intervencion-militar-rusaucrania-pide-gobierno-no-envie-armamento-20220302180306.html
[9] https://elpais.com/mexico/2022-03-02/el-extrano-caso-de-la-izquierda-proputin.html
[10] https://www.infobae.com/opinion/2022/03/06/la-siniestra-fascinacion-que-sientecierta-izquierda-por-putin/
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με αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, όπως το κόμμα Razem στην
Πολωνία ή πιο περιθωριακές τροτσκιστικές ομάδες.
Όπως είπαμε, η φιλοπουτινική αριστερά είναι πρακτικά ανύπαρκτη στην Ισπανία, οπότε χρησιμοποιήθηκε αυτό το επιχείρημα ως πρόσχημα, για να κατηγορηθούν οι δυνάμεις
που υποστήριξαν την τρίτη θέση όπως την ορίσαμε παραπάνω.
Αυτή η εκστρατεία λειτούργησε ως μέσο πίεσης προς την
κυβέρνηση. Αν και στην αρχή το Ισπανικό Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα (PSOE) επέλεξε να στείλει ανθρωπιστική
βοήθεια και να προωθήσει την ειρηνική επίλυση της
σύγκρουσης, στις αρχές Μαρτίου επέλεξε να στείλει όπλα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση [11].
Η Ενότητα της Χώρας των Βάσκων (EH Bildu), η
Ρεπουμπλικανική Αριστερά της Καταλονίας (ERC), το
εθνικιστικό δημοκρατικό κόμμα της Γαλικίας (BNG) και η
καταλανική Υποψηφιότητα Λαϊκής Ενότητας (CUP)
αντιτάχθηκαν σε αυτήν την αποστολή όπλων και ζήτησαν
να την ψηφίσουν στο κοινοβούλιο [12].
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον κυβερνητικό εταίρο
του PSOE, Unidas Podemos. Ενώ ο υπουργός Ione Belarra
των Podemos μίλησε κατά της αποστολής όπλων, τόσο η
Yolanda Díaz όσο και ο Alberto Garzón ήταν υπέρ [13]. Να
σημειωθεί ότι και οι δύο είναι μέλη του Κομμουνιστικού
Κόμματος της Ισπανίας (PCE) και ο Alberto Garzón της
Ενωμένης Αριστεράς (IU), ενός κόμματος που γεννήθηκε
ακριβώς στον πυρετό των κινητοποιήσεων κατά του ΝΑΤΟ.

Ιδιαίτερη αναφορά
πρέπει να γίνει στον
κυβερνητικό εταίρο
του PSOE, Unidas
Podemos. Ενώ ο
υπουργός Ione
Belarra των Podemos
μίλησε κατά της
αποστολής όπλων,
τόσο η Yolanda Díaz
όσο και ο Alberto
Garzón ήταν υπέρ.
Να σημειωθεί ότι και
οι δύο είναι μέλη του
Κομμουνιστικού
Κόμματος της
Ισπανίας (PCE) και ο
Alberto Garzón της
Ενωμένης Αριστεράς
(IU), ενός κόμματος
που γεννήθηκε
ακριβώς στον πυρετό
των κινητοποιήσεων
κατά του ΝΑΤΟ.

[11] https://www.eldiario.es/politica/sanchez-rectifica-enviara-armas-bilateralmenteucrania_1_8794472.html.
[12] https://www.europapress.es/nacional/noticia-erc-rechaza-envio-armas-ucrania-pidevote-congreso-20220302120705.html
[13] https://www.eldiario.es/politica/anuncio-sanchez-enviar-armas-ucrania-divideunidas_1_8795597.html
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Στην Καταλονία, το CUP δεν ήταν υπέρ της αποστολής όπλων στην Ουκρανία, αν και
ένα από τα κόμματα του συνασπισμού, η Διεθνιστική Πάλη (Lluita Internacionalista), που
συνδέεται με τη Διεθνή Ένωση Εργαζομένων – 4η Διεθνής, διαφώνησε με την επίσημη
γραμμή του CUP [14].
Το ERC έχει διατηρήσει αμφίθυμη στάση για το θέμα, πιθανώς λόγω των εσωτερικών
του διχογνωμιών. Ενώ ο Πρόεδρος της Καταλανικής Κυβέρνησης Pere Aragonès έδωσε
πλήρη υποστήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει τις ενέργειες που έκρινε αναγκαίες
στον πόλεμο στην Ουκρανία, η κοινοβουλευτική ομάδα στο Κογκρέσο των
Αντιπροσώπων αντιτάχθηκε, όπως είπαμε, στην αποστολή όπλων και απαίτησε να το
ψηφίσει η Βουλή [15].
Η Καταλονία Από Κοινού (Catalunya en Comú), ο καταλανός εταίρος των Unidas
Podemos, τόσο ο υπουργός της στην κυβέρνηση όσο και η επίσημη θέση του κόμματος,
υποστήριξαν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία και την ξεκάθαρη στάση υπέρ της
μίας πλευράς της σύγκρουσης. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Catalunya en Comú είναι
μέρος του Κόμματος των Πρασίνων, ενός από τα κόμματα στην Ευρώπη που έχει έντονα
στηρίξει την αποστολή όπλων, τις κυρώσεις στη Ρωσία και εν ολίγοις, τη στρατιωτική
εμπλοκή στη σύγκρουση.
Τέλος, η Ενωμένη και Εναλλακτική Αριστερά (Esquerra Unida i Alternativa), οι
Κομμουνιστές της Καταλονίας (Comunistes de Catalunya) και οι Αντικαπιταλιστές
(Anticapìtalistes) έχουν μιλήσει ξεκάθαρα κατά της αποστολής όπλων και εναντίον της
κλιμάκωσης του πολέμου στην Ουκρανία.

Αναδιαμόρφωση της θέσης των κομμάτων για το ΝΑΤΟ
Ενώ η αναδιαμόρφωση της στάσης της αριστεράς στο ζήτημα του ΝΑΤΟ δεν ήταν τόσο
δραστική όσο σε ορισμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, υπήρξαν ορισμένες αξιοσημείωτες αλλαγές που θα εξηγήσουμε.
Αρχικά, πρέπει να περιγράψουμε το ιστορικό πλαίσιο. Η Ισπανία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ
το 1982 και αργότερα το 1986 διεξήγαγε δημοψήφισμα για να επερωτήσει την παραμονή της στη συμμαχία. Το PSOE, που κέρδισε τις εκλογές με ένα αντι-νατοϊκό πρόγραμμα, άλλαξε τη θέση του και έκανε εκστρατεία για την παραμονή της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ.
Το δημοψήφισμα κερδήθηκε με μικρή διαφορά και ηττήθηκε στην Καταλονία, τη Χώρα

[14] https://www.lapajareramagazine.com/las-posiciones-de-la-cup-pr-y-la-cup-uncpgreferentes-en-la-guerra-de-ucrania-no-nos-representan#_ftn1
[15] https://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/2108824-aragones-sobreucraina-una-amenaca-directa-a-la-unio-europea-es-una-amenaca-directa-a-catalunya.html
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των Βάσκων, τη Ναβάρρα και τα Κανάρια Νησιά. Και ως
αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων κατά του ΝΑΤΟ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας δημιούργησε την Ενωμένη
Αριστερά, που σήμερα συμμετέχει στην ισπανική κυβέρνηση.

Όπως σε όλη την
Ευρώπη, μπορούμε
να επιβεβαιώσουμε
ότι οι θέσεις του
ΝΑΤΟ έχουν
ενισχυθεί, όχι μόνο
μεταξύ των ιστορικών συμμάχων του,
αλλά και μεταξύ των
δυνάμεων που
παραδοσιακά ήταν
σκεπτικές ή ακόμη
και εχθρικές
απέναντί του.
Εναπόκειται στις
προοδευτικές
δυνάμεις να
αντιστρέψουν αυτήν
την κατάσταση.

Ένα άλλο στοιχείο του πλαισίου είναι η διεξαγωγή της
συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη τον Ιούνιο, όπου θα
συζητηθεί [16], μεταξύ άλλων, η είσοδος της Φινλανδίας
και της Σουηδίας στην Ατλαντική συμμαχία. Ενώ αυτές οι
θέσεις δεν έχουν αλλάξει επίσημα (το PSOE είναι υπέρ του
ΝΑΤΟ και η υπόλοιπη αριστερά είναι εναντίον του), μπορούμε να δούμε πώς η ρητορική ενάντια στο ΝΑΤΟ εξαφανίζεται όλο και περισσότερο από τις αφηγήσεις της
μετασχηματιζόμενης αριστεράς. Για παράδειγμα, η ηγεσία
των Unidas Podemos έχει δηλώσει ότι θα παραστεί στη
σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ ο κόσμος της βάσης του κόμματος
θα συμμετάσχει στην αντισύνοδο [17], [18].
Ένα άλλο παράδειγμα βρίσκεται στην ισπανική Γερουσία,
όπου ένα ψήφισμα υπέρ της διεξαγωγής της επόμενης
συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ είχε μόνο 5 ψήφους κατά: 3
κατά λάθος, 1 από την EH Bildu και 1 από τους Sobiranistes
(έναν συνασπισμό που συγκεντρώνει μέλη των Comunistes
de Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa και Aurora) [19].

Συμπεράσματα
Αν και η αριστερά συμμετέχει και στις δύο κυβερνήσεις, της
Ισπανίας και της Καταλονίας, είναι η δεξιά που θέτει τους
κανόνες του παιχνιδιού και τις συζητήσεις που πρέπει να
γίνουν, ειδικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Από αυτή την έντονη

[16] [ΣτΜ] Το κείμενο γράφτηκε πριν την πραγματοποίηση της Συνόδου του ΝΑΤΟ στη
Μαδρίτη.
[17] https://elcomun.es/2021/06/14/enrique-santiago-sobre-la-otan-si-formamos-partede-una-organizacion-internacional-hay-obligaciones/
[18] https://www.europapress.es/nacional/noticia-asens-abre-puerta-participacionpodemos-cumbre-otan-tengan-actitud-critica-20220531101236.html
[19]https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/sesionesplenarias/pleno/rwdsesi
onespleno/detalle/index.html?id=53&legis=14

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ | ΣΕΛΙΔΑ 64

αντίφαση προκύπτει το πρόβλημα που αναλύουμε εδώ.
Βρίσκουμε την πρακτική και συνεπή εφαρμογή της δέσμευσης για ειρήνη και τη διευθέτηση των συγκρούσεων μέσω διαπραγματεύσεων, μόνον όταν εμφανίζονται αποκλίσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των αριστερών δυνάμεων. Συχνά επιτίθενται η μία
στην άλλη πιο βίαια απ’ ό,τι στους πολιτικούς τους αντιπάλους.
Όπως σε όλη την Ευρώπη, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι οι θέσεις του ΝΑΤΟ έχουν
ενισχυθεί, όχι μόνο μεταξύ των ιστορικών συμμάχων του, αλλά και μεταξύ των
δυνάμεων που παραδοσιακά ήταν σκεπτικές ή ακόμη και εχθρικές απέναντί του.
Εναπόκειται στις προοδευτικές δυνάμεις να αντιστρέψουν αυτήν την κατάσταση.

Πανό της Ενωμένης Αριστεράς [Izquierda Unida]: Υπέρ της ειρήνης. Όχι στο ΝΑΤΟ. Πηγή: IU.

Andoni Olariaga
Azkarate | Ο πόλεμος
και η Αριστερά στη
Χώρα των Βάσκων
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Andoni Olariaga Azkarate* | Ο πόλεμος και η Αριστερά στη
Χώρα των Βάσκων**

Η σύνθετη πραγματικότητα της διαμάχης στην Ουκρανία έχει περιπλέξει και τις θέσεις
που υιοθέτησαν οι αριστεροί στοχαστές στη βασκική πολιτική σκηνή. Για να κατανοήσει
κανείς αυτή την πολυπλοκότητα, είναι σημαντικό να αντιληφθούμε τους διάφορους
παράγοντες που προκαλούν συζήτηση μεταξύ της βασκικής (και της παγκόσμιας) Αριστεράς σε σχέση με την κατάσταση στην Ουκρανία.

Η ιστορία της Ουκρανίας
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας της, η περιοχή που σήμερα αναγνωρίζεται ως Ουκρανία βρέθηκε υπό την κυριαρχία διαφορετικών αυτοκρατοριών, οι οποίες άφησαν όλες το
σημάδι τους στη χώρα. Δεν αποτελεί επομένως έκπληξη το γεγονός ότι η ουκρανική
ιστορία και πολιτική μετατράπηκαν ως ένα βαθμό σε πεδίο μάχης. Έχοντας συνείδηση
της σημασίας τη ιστορίας, διαφορετικοί εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να τη χρησιμοποιήσουν για να νομιμοποιήσουν, να εξηγήσουν ή να ισχυροποιήσουν τα επιχειρήματα και
τις θέσεις τους. Πράγματι, τα τελευταία χρόνια, είδαμε πώς όλες οι πλευρές επιχείρησαν
να δικαιολογήσουν τις θέσεις τους στη βάση της δικής τους ερμηνείας της ιστορίας.
Ο 20ος αιώνας ήταν μια κρίσιμη περίοδος για την Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών του, ταλαιπωρήθηκε από πολέμους, την κατάρρευση των αυτοκρατοριών, διαφορετικά πολιτικά καθεστώτα, αλλαγές συνόρων, μετακινήσεις πληθυσμών, το
Ολοκαύτωμα, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το σοβιετικό εγχείρημα. Από το 1991
και μετά, με τη διάλυση του σοβιετικού μπλοκ και την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της
χώρας, άνοιξε ένα νέο σενάριο, στο οποίο το αναδυόμενο κράτος προσπάθησε να κρύψει τις αδυναμίες του και στο οποίο δεν εδραιώθηκε με στέρεο τρόπο μια πραγματική
αίσθηση εθνότητας. Η διαμόρφωση και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου κράτους της
Ουκρανίας είναι μια άλλη θεμελιώδης διάσταση για την κατανόηση της τρέχουσας διαμάχης. Η εθνοτική, γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία της χώρας έγινε ένα πεδίο
μάχης και η διαμόρφωση της Ουκρανίας ως ενός μοντέλου ισχυρά κεντροποιημένου
κράτους έπαιξε επίσης σημαντικό ρόλο.

* Ίδρυμα Iratzar (Χώρα των Βάσκων - Ισπανία)
** Μετάφραση: Δανάη Κολτσίδα
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Η περίπλοκη γεωγραφική και γλωσσική
διάρθρωση της Ουκρανίας

Σε συνδυασμό με τις
ιστορικές εδαφικές
μεταβολές στις διάφορες περιοχές, τη
γλωσσική ποικιλομορφία της χώρας
και τις εξωτερικές
πιέσεις, αυτή η
δαιδαλώδης εδαφική
σύνθεση δημιουργεί
ένα πολύ περίπλοκο
σενάριο, στο οποίο
είναι δύσκολο να
γίνει διάκριση μεταξύ
των δημοκρατικών
προσδοκιών αυτοδιάθεσης της
Κριμαίας και του
Ντονμπάς και των
ιμπεριαλιστικών
πιέσεων και
επιδιώξεων της
Ρωσίας, αφενός, και
των ΗΠΑ και της ΕΕ,
αφετέρου.

Η Ουκρανία διαιρείται σε 24 oblast (περιφέρειες) και την
Κριμαία. Το δυτικότερο τμήμα της ανήκει στη Γαλικία,
όπου η κατά πλειοψηφία ομιλούμενη γλώσσα είναι τα ουκρανικά. Μέρος αυτής της περιοχής ήταν προσαρτημένο
στη Ρωσία κατά την εποχή του Στάλιν (1945). Από την
άλλη πλευρά, στα ανατολικά, βρίσκεται η Νοβορωσία
[Novorossiya], η οποία εκτείνεται από το Χάρκοβο έως την
Οδησσό και περιλαμβάνει επίσης το Ντονμπάς. Αυτό είναι
το τμήμα της Ουκρανίας στο οποίο ομιλούνται τα
περισσότερα ρωσικά και αποτελεί εμπόλεμη ζώνη μετά το
πραξικόπημα του 2014. Τέλος, υπάρχει η Κριμαία, η οποία
δόθηκε στην Ουκρανία από τον Χρουστσόφ το 1954 και
ανακήρυξε την de facto ανεξαρτησία της (χωρίς τη
συγκατάθεση της Ουκρανίας) το 1992. Η Κριμαία είναι μια
χερσόνησος στο νότιο άκρο της χώρας, στη βόρεια ακτή
της Μαύρης Θάλασσας. Είναι κυρίως ρωσόφωνη και η
κυριαρχία της αποτελεί σήμερα αντικείμενο διαμάχης
μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας.
Σε συνδυασμό με τις ιστορικές εδαφικές μεταβολές στις
διάφορες περιοχές, τη γλωσσική ποικιλομορφία της χώρας
και τις εξωτερικές πιέσεις, αυτή η δαιδαλώδης εδαφική
σύνθεση δημιουργεί ένα πολύ περίπλοκο σενάριο, στο
οποίο είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μεταξύ των δημοκρατικών προσδοκιών αυτοδιάθεσης της Κριμαίας και του
Ντονμπάς και των ιμπεριαλιστικών πιέσεων και επιδιώξεων
της Ρωσίας, αφενός, και των ΗΠΑ και της ΕΕ, αφετέρου. Οι
διαφορετικές απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το τι
ακριβώς συνιστά ένα έθνος, πώς οι λαοί πρέπει να ασκούν
το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και την έννοια της
εδαφικής αρχής έχουν δημιουργήσει μια συζήτηση γύρω
από τη σωστή θέση που πρέπει να υιοθετηθεί σε σχέση με
την Κριμαία και την περιοχή του Ντονμπάς.
Από τη μία πλευρά υπάρχει η Αριστερά που βρίσκεται στο
πλευρό της Ρωσίας και απαιτεί την άμεση ενσωμάτωση
του Ντονμπάς και της Κριμαίας στο ρωσικό κράτος, πρώτον για δημοκρατικούς λόγους και δεύτερον, ακολουθώ-
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ντας τη λογική του Πούτιν περί ρωσικής υπεροχής, επειδή θεωρεί την Ουκρανία (και
συγκεκριμένα το Κίεβο) ως την πραγματική Ρωσία και αρνείται να την αποδεχτεί ως
αυτοτελές έθνος. Και, από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η Αριστερά που αντιλαμβάνεται
ότι η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτή που περιγράφεται παραπάνω και
απαιτεί σεβασμό στις μειονότητες, ομοσπονδιοποίηση της επικράτειας [της Ουκρανίας]
και καθιέρωση δημοκρατικών διαδικασιών που θα επιτρέπουν εδαφικές αλλαγές, αν οι
κάτοικοι μιας συγκεκριμένης περιοχής το επιθυμούν.

Ουκρανία, ένα κράτος ρυθμιστής
Η Ουκρανία είναι ένα κράτος ρυθμιστής ανάμεσα σε δύο μεγάλες δυνάμεις: τη Ρωσία και
το ΝΑΤΟ. Στο βαθμό που αποτρέπουν την ευθεία σύγκρουση, τα κράτη ρυθμιστές (ως
ένα βαθμό και με την προϋπόθεση να παραμένουν ουδέτερα) μπορεί να θεωρηθεί ότι
διατηρούν τη γεωπολιτική τάξη. Τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο η Ρωσία όσο και το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ προσπάθησαν να διατηρήσουν την επιρροή τους στην περιοχή. Ο ρωσικός ιμπεριαλισμός κράτησε την Ουκρανία σε μια οικονομικά, γεωπολιτικά και κοινωνικά υποτελή θέση, ενώ από τη δική της πλευρά η ΕΕ προσπάθησε διαρκώς να αυξήσει
την επιρροή της στην περιοχή, διαταράσσοντας το status quo, με την προσπάθειά της να
εγκαθιδρύσει μια αποκλειστική τελωνειακή συμφωνία [συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης]
το 2013.
Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ουκρανία υπήρξε ένα σχετικά αδύναμο κράτος και, ενώ αυτό
δημιούργησε χώρο για μια ευρεία κοινωνική αυτονομία, την ίδια στιγμή άφησε την
κυβέρνηση εκτεθειμένη σε εξωτερικές επεμβάσεις. Ως συνέπεια, διαδοχικές κυβερνήσεις
αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες, όταν επιχείρησαν να σταθεροποιήσουν το κράτος.
Επιπλέον, από το 1991 της Ουκρανίας ηγούνται δύο ομάδες μεγιστάνων, οι οποίες
έχουν επιδείξει αμφότερες μεγάλου βαθμού πελατειακή εξάρτηση από δυνάμεις εκτός
της χώρας.

Η πρόσφατη πολιτική σύγκρουση
Όπως όλα τα αδύναμα και διεφθαρμένα κράτη, η Ουκρανία είχε τη δική της πολύχρωμη
επανάσταση το 2004: ένα κύμα διαμαρτυριών που έγινε γνωστό ως η Πορτοκαλί Επανάσταση. Οι εξεγερμένοι ζητούσαν λιγότερη διαφθορά και περισσότερη δικαιοσύνη και
ισότητα, μεγαλύτερες ελευθερίες και τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής μέσω εκλογών. Η κινητοποίηση αυτή ήταν περισσότερο αποτέλεσμα της κατάστασης που περιγράφηκε και λιγότερο του δυτικού παρεμβατισμού. Το 2006 μια συνταγματική μεταρρύθμι-
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ση μετέφερε περισσότερη εξουσία στο κοινοβούλιο, σε μια
προσπάθεια εκδημοκρατισμού του κράτους. Από το 2004
ως το 2013, εναλλάσσονταν στην κυβέρνηση δύο ολιγαρχικές ομάδες, εκ των οποίων η μία κοιτούσε προς τη Ρωσία
και η άλλη προς την ΕΕ. Επιπλέον, τουλάχιστον μέχρι το
2014, η εξωτερική πολιτική της Ουκρανίας ήταν είχε πολλές
διαφοροποιήσεις.
Η αμφιθυμία αυτή οδήγησε στην πρόταση της ΕΕ για μια
συμφωνία πολιτικής ένωσης, η οποία όριζε την Ουκρανία
ως περιοχή ελεύθερου εμπορίου και έδινε στη Δύση μεγαλύτερη εξουσία από ποτέ στην περιοχή. Η συμφωνία
ωστόσο απαγόρευε στην Ουκρανία τη σύναψη τελωνειακών συμφωνιών με τη Ρωσία. Ο πρόεδρος Γιανουκόβιτς
[Yanukovych] αρνήθηκε να την υπογράψει, πυροδοτώντας
το «Ευρωμαϊντάν» ή Εξέγερση Μαϊντάν ενάντια στη διαφθορά και στην απόφαση απόρριψης της συμφωνίας. Οι
αρχικές κινητοποιήσεις είχαν δημοκρατικό και κοινωνικό
χαρακτήρα και οργανώθηκαν από φοιτητές. Αργότερα
ωστόσο υποστηρίχθηκαν από τη Δύση και από την άκρα
Δεξιά και χρηματοδοτήθηκαν από δυτικές δυνάμεις.
Το πραξικόπημα του 2013 και το υπερεθνικιστικό καθεστώς
που το ακολούθησε στην Ουκρανία πυροδότησε μια διαδικασία συγκεντροποίησης, που απαγόρευσε τη χρήση της
ρωσικής γλώσσας στην περιοχή του Ντονμπάς και έθεσε
εκτός νόμου αρκετά δημοκρατικά εκπροσωπούμενα πολιτικά κόμματα. Η Ρωσία απάντησε χωρίς χρονοτριβή, στέλνοντας στρατεύματα στο Ντονμπάς, όπου οι διαδηλωτές
ζητούσαν την ομοσπονδιοποίηση της περιοχής και την επίσημη αναγνώριση της ρωσικής γλώσσας. Ο πόλεμος στο
Ντονμπάς που ακολούθησε, με μια ειρηνευτική συμφωνία
(το Πρωτόκολλο του Μινσκ) που δεν υλοποιήθηκε ποτέ
πλήρως, είχε βαρύ τίμημα, με 14.000 νεκρούς και χιλιάδες
εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Η Ουκρανία είναι ένα
κράτος ρυθμιστής
ανάμεσα σε δύο
μεγάλες δυνάμεις: τη
Ρωσία και το ΝΑΤΟ.
Στο βαθμό που
αποτρέπουν την
ευθεία σύγκρουση,
τα κράτη ρυθμιστές
(ως ένα βαθμό και με
την προϋπόθεση να
παραμένουν
ουδέτερα) μπορεί να
θεωρηθεί ότι διατηρούν τη γεωπολιτική
τάξη. Τις τελευταίες
δεκαετίες, τόσο η
Ρωσία όσο και το
ΝΑΤΟ και η ΕΕ
προσπάθησαν να
διατηρήσουν την
επιρροή τους στην
περιοχή.
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Η ρωσική εισβολή και ο ιμπεριαλισμός του Πούτιν
Με την εισβολή, η Ρωσία "έσπασε" τις συμφωνίες του Μινσκ και παραβίασε πολλές
πλευρές του διεθνούς δικαίου. Αν και η παραπάνω περιγραφή της κατάστασης μας βοηθά να κατανοήσουμε το πλαίσιο του τι συνέβη στην Ουκρανία, αυτή η εισβολή μπορεί
παρ’ όλα αυτά να περιγραφεί ως μια πράξη ιμπεριαλιστικής επίθεσης, αν και μπορεί
επίσης να εξηγηθεί με όρους μιας αμυντικής κίνησης έναντι του ΝΑΤΟ. Όπως και να έχει,
οι συνέπειες του πολέμου δεν αφήνουν περιθώριο αμφιβολίας σε σχέση με την εισβολή:
χιλιάδες θάνατοι, εκατομμύρια πρόσφυγες και πολλές πόλεις εντελώς κατεστραμμένες.
Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης βύθισε τη Ρωσία σε μια διαδικασία ολιγαρχικοποίησης και νεοφιλελεύθερης ιδιωτικοποίησης της περιοχής. Ο κάθετος αυταρχικός
χαρακτήρας της εξουσίας και η λεηλασία του πλούτου της χώρας είναι τα διακριτικά
γνωρίσματα της ταυτότητας της Ρωσίας. Επιπλέον, η εξουσία της συντηρητικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ως του προπύργιου των «παραδοσιακών» ρωσικών αξιών (σε αντιπαραβολή προς τις "προοδευτικές φιλελεύθερες" αξίες που προωθεί η Δύση) είναι επίσης
ένας καθοριστικός παράγοντας. Αν και κατηγορεί την Ουκρανία ότι έχει έναν ναζί, όπως
ο Στέφαν Μπαντέρα [Stephan Bandera], ως εθνικό ήρωα, η ίδια η Ρωσία έχει ως δικό της
σύμβολο τον τελευταίο τσάρο, Νικόλαο Β’, που σκοτώθηκε από τις ξιφολόγχες των
Μπολσεβίκων.
Η νοσταλγία της τσαρικής αυτοκρατορικής εξουσίας βρίσκεται στην καρδιά της σημερινής Ρωσίας, στην οποία μια εθνική ιδέα συνδεδεμένη με αντιδραστικές αξίες είναι η
συγκολλητική ουσία που κρατά τη χώρα ενωμένη. Μέσα στη γεωγραφική περιοχή επιρροής της, η διοίκηση Πούτιν υποστηρίζει και προστατεύει μετασοβιετικά καθεστώτα ή
απομιμήσεις δημοκρατιών -ολιγαρχικά και αυταρχικά συστήματα στα οποία η διαφθορά
είναι διάχυτη. Ωστόσο είναι καθεστώτα με τα οποία η Ρωσία μπορεί να κάνει μπίζνες και
να λεηλατεί τον πλούτο των γειτονικών της λαών. Μια ξεκάθαρη περίπτωση είναι αυτή
του Καζακστάν και οι διαμαρτυρίες που έλαβαν χώρα το 2022 κατά της λεηλασίας των
ενεργειακών πηγών του, που ελέγχει ως μονοπώλιο επί 30 χρόνια ο Nazarbayez [1]. Οι
κινητοποιήσεις αυτές κατεστάλησαν από την Ευρασιατική Στρατιωτική Συμμαχία (την
CSTO), στην οποία η Ρωσία είναι η κύρια δύναμη. Ο φόβος του ρωσικού καθεστώτος για
μια κοινωνική «επιμόλυνση» είναι εμφανής και ο κύριος στόχος του είναι να αποφύγει
μια αντιολιγαρχική εξέγερση εντός των συνόρων του.

[1] [ΣτΜ] Ο Nursultan Nazarbayev υπήρξε πρόεδρος του Καζακστάν επί σχεδόν τρεις δεκαετίες μέσα από διαρκείς δημοψηφισματικού χαρακτήρα διαδικασίες και συνταγματικές
τροποποιήσεις. Μετά την αποχώρησή του από το αξίωμα του προέδρου (2019) και σε
συνέχεια ειδικής συνταγματικής μεταρρύθμισης ορίστηκε δια βίου πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Μετά τις κινητοποιήσεις του 2022, ο Nazarbayev απομακρύνθηκε από μια σειρά προσωποπαγών δημοσίων αξιωμάτων (και στερήθηκε τη σχετική ασυλία) που κατείχε.
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Ο αποσταθεροποιητικός ρόλος του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ

Όλα αυτά έχουν
προκαλέσει μια
αναδιάταξη της
παγκόσμιας γεωπολιτικής, στην
οποία οι ψυχροπολεμικές νοοτροπίες παραμένουν
παρούσες σε
ορισμένους τομείς
της ευρωπαϊκής
αριστερής και δεξιάς
πολιτικής. Από αυτή
την άποψη, η
υποστήριξη που
εκδηλώνεται προς τη
Ρωσία από ορισμένες
πλευρές μπορεί να
κατανοηθεί ως
διαμαρτυρία κατά
του ΝΑΤΟ και των
ιμπεριαλιστικών
οικονομικών και
στρατιωτικών του
στόχων.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ και των
ευρωπαίων συμμάχων τους, του οποίου το πεδίο μάχης
αποτελεί η Ουκρανία, εξελίσσεται επί δεκαετίες. Ο στόχος
της βορειοατλαντικής συμμαχίας ήταν να υπερασπιστεί τα
συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ευρώπη και να απωθεί τη
σοβιετική επιρροή. Μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ, το επακόλουθο δημοψήφισμα στην Ισπανία για την προσχώρηση
στη συμμαχία έτυχε μαζικής απόρριψης στη Χώρα των
Βάσκων, εξαιτίας της στρατιωτικής και ιμπεριαλιστικής
φύσης της συμμαχίας. Παρ’ όλα αυτά, το ΝΑΤΟ σταδιακά
επεκτάθηκε στην Ευρώπη, μέχρι και τις ακτές της Μαύρης
Θάλασσας και τα ρωσικά σύνορα, παραβιάζοντας έτσι τη
συμφωνία που υπογράφηκε το 1991 μεταξύ του Γκορμπατσώφ και της Γερμανίας και των ΗΠΑ. Αυτή η επέκταση
μετέτρεψε το ΝΑΤΟ στον μεγαλύτερο στρατιωτικό οργανισμό παγκοσμίως.
Τα ιστορικά παράπονα της Ρωσίας κατά του ΝΑΤΟ είναι
πολλά. Από το 2001, οι ΗΠΑ προσπάθησαν να εμποδίσουν
τη δημιουργία μιας πιθανής ευρασιατικής βάσης μακροισχύος, στην οποία η ΕΕ θα συνεισέφερε την κοσμοθεωρία
και τον πλούτο της και η Ρωσία τις πρώτες ύλες και το
στρατηγικό της βάθος. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε
τον πόλεμο στη Συρία και την υποστήριξη του ΝΑΤΟ σε
διάφορες πολύχρωμες επαναστάσεις. Για τις ΗΠΑ, το
ουκρανικό αίμα είναι ένα αποδεκτό τίμημα για την αποσταθεροποίηση και την άσκηση πίεσης στη Ρωσία. Με άλλα
λόγια, δεν διστάζει να θυσιάσει ένα πιόνι (την Ουκρανία και
τους πολίτες της) προκειμένου να κερδίσει μια καλύτερη
θέση στην Ευρώπη, αποδυναμώνοντας τη Ρωσία και την
Κίνα στην πορεία.
Όλα αυτά έχουν προκαλέσει μια αναδιάταξη της παγκόσμιας γεωπολιτικής, στην οποία οι ψυχροπολεμικές
νοοτροπίες παραμένουν παρούσες σε ορισμένους τομείς
της ευρωπαϊκής αριστερής και δεξιάς πολιτικής. Από αυτή
την άποψη, η υποστήριξη που εκδηλώνεται προς τη Ρωσία
από ορισμένες πλευρές μπορεί να κατανοηθεί ως διαμαρ-
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τυρία κατά του ΝΑΤΟ και των ιμπεριαλιστικών οικονομικών και στρατιωτικών του
στόχων. Πιστεύουμε ότι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αριστερά στον 21ο
αιώνα είναι η σύνταξη ενός γεωπολιτικού χάρτη που θα επικαιροποιεί την άποψή μας
για τους κύριους παίκτες στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή.

Η υποκρισία της εξουσίας και του υποτιθέμενου «πολιτικού ρεαλισμού»
Όλα τα κράτη και οι ενδιαφερόμενοι διεθνώς επιδιώκουν να υπερασπιστούν τα οικονομικά, γεωστρατηγικά και εθνικά τους συμφέροντα στην παγκόσμια σκηνή. Η ιδεολογία
είναι σαν την κωλοτρυπίδα: όλοι έχουμε μία, όλοι τη χρησιμοποιούμε καθημερινά, αλλά
σπάνια την κοιτάμε, εκτός αν κάτι πάει στραβά. Ένα μέρος της Αριστεράς έχει ξεγελαστεί
από τον υποκριτικό πολεμοκάπηλο λόγο της εξουσίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι «τα
ανθρώπινα δικαιώματα δεν υπάρχουν στη διεθνή σκηνή». Αυτή είναι η υποκρισία των
ισχυρών, το κριτήριο που χρησιμοποιούν για να δικαιολογήσουν τη διεξαγωγή πολέμων,
τη λεηλασία άλλων εθνών και τη φίμωση επαναστάσεων, αλλά αρνούνται σε όσους
είναι από κάτω τους και προσπαθούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε λαϊκή και
δημοκρατική εξέγερση.
Η Αριστερά δεν έχει την πολυτέλεια να παρασυρθεί από αυτό. Πρέπει να μάθει πώς να
συνδυάζει τις πολιτικές αρχές και τον πολιτικό ρεαλισμό, ώστε να υιοθετήσει μια
σύνθετη στάση που να επικρίνει τόσο τη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στην
Ουκρανία όσο και τις ιμπεριαλιστικές βλέψεις του ΝΑΤΟ, χωρίς να χάνει από τα μάτια
της το γεγονός ότι η εισβολή παραβιάζει όλες τις διεθνείς συνθήκες.

Η πολεμική ρητορική και το δόγμα του σοκ
Όλοι οι σύγχρονοι πόλεμοι, από το Βιετνάμ ως την Ουκρανία, κερδήθηκαν και χάθηκαν
στη βάση της κοινής γνώμης. Τα κράτη και οι ολιγαρχικές εξουσίες διαμορφώνουν τους
πολίτες τους έτσι ώστε, σε καιρό πολέμου, να τους αφήνουν να ακολουθούν τους ασφαλειοκρατικούς, στρατιωτικούς και αντιδραστικούς σχεδιασμούς που δεν ήταν σε θέση να
υλοποιήσουν σε καιρό ειρήνης. Η πολεμική ρητορική και το δόγμα του σοκ αποτελούν
μέρος αυτού. Η πολεμοκάπηλη αφήγηση, η οποία αναγκάζει τους ανθρώπους να
συνταχθούν σε στρατόπεδα και ευτελίζει τον πόλεμο, συκοφαντεί κάθε πολιτική
εξήγηση και δίνει ελεύθερο πεδίο σε κάθε προσπάθεια αποδημοκρατικοποίησης των
κρατών.
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Πολιτικοποιώντας την ειρήνη
Από τη Χώρα των Βάσκων απευθύνουμε έκκληση πολιτικοποίησης της ειρήνης, καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
να γεμίσουν αυτή την έννοια με περιεχόμενο και να προκαλέσουν έναν κριτικό δημόσιο διάλογο απαλλαγμένο από
συκοφαντίες και ευτελισμούς. Με δεδομένη την ευθύνη μας
ως κατοίκων μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, έχουμε υποχρέωση να αναπτύξουμε έναν νέο τρόπο άρθρωσης των τομέων της ασφάλειας. Και όχι μόνο αυτό: Πρέπει επίσης να
ξανασκεφτούμε τι εννοούμε ως «ασφάλεια», παίρνοντας
υπόψη όλες τις σχετικές πλευρές, περιλαμβανομένης της
προστασίας από τον πυρηνικό κίνδυνο και την ασφάλεια
που σχετίζεται με τη ζωή και τη γη, μεταξύ άλλων.
Συνοψίζοντας, ο Αϊνστάιν είπε κάποτε ότι δεν ήξερε με τι
όπλα θα διεξαγόταν ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά
ότι ο Τέταρτος θα διεξαγόταν με ξύλα και πέτρες. Η
πιθανότητα και ο κίνδυνος του πυρηνικού πολέμου παραμονεύει και θα ήμασταν αφελείς και ανόητοι να μην το βλέπουμε. Στην περίπτωση οποιουδήποτε ιμπεριαλιστικού πολέμου, είμαστε κάθετα αντίθετοι στην ένοπλη απάντηση
όλων των εμπλεκομένων. Η δημοκρατική λύση απαιτεί αποκλιμάκωση και ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων στο οποίο τα
δικαιώματα όλων των ατόμων και όλων των λαών θα είναι
σεβαστά.

[...] ο Αϊνστάιν είπε
κάποτε ότι δεν ήξερε
με τι όπλα θα διεξαγόταν ο Τρίτος
Παγκόσμιος Πόλεμος, αλλά ότι ο
Τέταρτος θα διεξαγόταν με ξύλα και
πέτρες. Η πιθανότητα και ο κίνδυνος
του πυρηνικού
πολέμου παραμονεύει και θα ήμασταν
αφελείς και ανόητοι
να μην το βλέπουμε.

Roberto Morea, Roberto
Musacchio | Ο πόλεμος
στην Ουκρανία και η
ιταλική αριστερά
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Roberto Morea και Roberto Musacchio* | Ο πόλεμος στην
Ουκρανία και η ιταλική αριστερά**

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η ιταλική κοινή γνώμη στη μεγάλη της πλειοψηφία: 1)
καταδικάζει την εισβολή της Ρωσίας του Πούτιν, 2) πιστεύει ότι υπάρχει ένα πλαίσιο
προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, μέσα
στο οποίο συνέβη αυτή η εισβολή, 3) δεν θέλει να σταλούν όπλα, 4) ελπίζει σε διπλωματική λύση και 5) αισθάνεται τις βαριές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες.
Οι θέσεις αυτές δεν αποδυναμώθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου της σύγκρουσης.
Αντιθέτως. Και αυτό παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου,
από το Δημοκρατικό Κόμμα (Partito Democratico-PD), και ολόκληρη την κυβέρνηση,
μέχρι τη δεξιά αντιπολίτευση των Αδελφών της Ιταλίας (Fratelli d'Italia-FdI), έχει επιλέξει
την παρεμβατική γραμμή (ακόμη και αν προκύπτουν διαφορές τόσο από το Κίνημα των
Πέντε Αστέρων-Movimento Cinquestelle- όσο και από τη δεξιά κυβέρνηση) [1]. Και παρά
την εντυπωσιακή συμπαράταξη των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Ως γνωστόν, η Αριστερά στην Ιταλία είναι πολύ αδύναμη. Υπάρχει μια ουσιαστικά
συγκλίνουσα θέση για τον πόλεμο μεταξύ του Κόμματος Κομμουνιστικής Επανίδρυσης
(Partito della Rifondazione Comunista- PRC), της Δύναμης στο Λαό (Potere al Popolo!PAP) και της Ιταλικής Αριστεράς (Sinistra Italiana-SI). Στο Κοινοβούλιο υπάρχει η νέα
συνιστώσα ManifestA με 4 βουλευτές από το Κίνημα των Πέντε Αστέρων που αποφάσισαν να εκπροσωπήσουν το PAP και το PRC. Υπάρχει επίσης η SI καθώς και η ομάδα
της Alternativa, που προέρχεται κι αυτή από το Cinquestelle, δεν ανήκει στην Αριστερά
αλλά παίρνει θέση κατά του πολέμου. Αυτές οι δυνάμεις καταθέτουν κοινοβουλευτικές
προτάσεις για διπλωματικές λύσεις. Το Άρθρο 1 (Articolo Uno, σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα που συμμετέχει στον πολιτικό συνασπισμό κομμάτων Ελεύθεροι και Ίσοι (Liberi e
Uguali, LeU) είναι στην κυβέρνηση και ψηφίζει τις αποφάσεις της, αλλά δεν θα ήθελε να
υποστηρίξει την κλιμάκωση του πολέμου.
Τα κύρια προοδευτικά κοινωνικά υποκείμενα κατά του πολέμου και της ιταλικής συμμετοχής με την αποστολή όπλων, είναι η Ιταλική Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας (CGIL), η
ARCI (μη-κυβερνητική οργάνωση με το μεγαλύτερο δίκτυο πολιτιστικών κέντρων στη
χώρα), και η Ένωση Παρτιζάνων (ANPI).

* Ινστιτούτο transform! Italia (Ιταλία)
** Μετάφραση: Ανδρέας Μαράτος
[1] [ΣτΜ] Το κείμενο γράφτηκε πριν την πρόσφατη κυβερνητική κρίση στην Ιταλία.
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Έγιναν πολλές διαδηλώσεις, από τις οποίες κάποιες προωθήθηκαν από μικρές ενώσεις και κινήματα, και άλλες από
τα μεγαλύτερα συνδικάτα. Η πιο σημαντική διαδήλωση για
την Ειρήνη πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαρτίου από την
CGIL και με αυτή την ευκαιρία ο ηγέτης της Maurizio
Landini, τάχθηκε ανοιχτά κατά της στρατιωτικής υποστήριξης της ιταλικής κυβέρνησης προς τα στρατεύματα
της Ουκρανίας.

Ο πόλεμος θα
μπορούσε
πραγματικά να
ενώσει την αριστερά
στην Ιταλία και να
την επανασυνδέσει
με την κοινή γνώμη.
Για να συμβεί αυτό, η
επικρατούσα
αντίθεση στην
κλιμάκωση πρέπει να
συναντήσει μια
αποτελεσματική
πολιτική πρόταση,
ικανή να απαντήσει
σε πιεστικά
ερωτήματα

Υπήρξαν επίσης ανακατατάξεις στον κόσμο της ενημέρωσης με εξέχοντες δημοσιογράφους να οργανώνουν φιλειρηνικές εκδηλώσεις με μεγάλη απήχηση έχοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της πραγματικής ενημέρωσης για τα γεγονότα κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Και, φυσικά, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της Εκκλησίας
που καταδικάζει την κλιμάκωση και επιρρίπτει μεγάλες
ευθύνες στους κατασκευαστές όπλων που επωφελούνται
από τους πολέμους. Όπως είναι γνωστό, ο Πάπας Φραγκίσκος μίλησε για παγκόσμιο πόλεμο σε εξέλιξη, πόλεμο που
αναπτύσσεται με τοπικές συγκρούσεις αλλά με παγκόσμια
στρατηγική. Αυτό τον οδηγεί στο να έχει ένα πολύ σαφές
όραμα για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Η καινοτομία είναι
ότι ο Matteo Zuppi κλήθηκε να ηγηθεί της Ιταλικής Επισκοπικής Συνομοσπονδίας. Αυτό θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι είναι ένας άνθρωπος της ειρήνης με μεγάλη κοινωνική ευαισθησία όχι μόνο
σε επίπεδο διακηρύξεων αλλά και στην πράξη.
Ο πόλεμος θα μπορούσε πραγματικά να ενώσει την
αριστερά στην Ιταλία και να την επανασυνδέσει με την
κοινή γνώμη.
Για να συμβεί αυτό, η επικρατούσα αντίθεση στην κλιμάκωση πρέπει να συναντήσει μια αποτελεσματική πολιτική πρόταση, ικανή να απαντήσει σε πιεστικά ερωτήματα.
Πώς θα σταματήσουμε τη σύγκρουση, στη βάση μιας
συμφωνίας μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της
Ουκρανίας;
Πώς θα ξεφύγουμε από τις οικονομικές και κοινωνικές
συνέπειες που έχει προκαλέσει η σύγκρουση;
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Πώς θα οικοδομήσουμε μια νέα δημοκρατική παγκόσμια τάξη χρήσιμη για την
αντιμετώπιση των συνθηκών διαβίωσης και του περιβάλλοντος;
Πώς η ΕΕ θα επανεξετάσει τη στάση της κινούμενη προς την αντίθετη κατεύθυνση
από τη νεοατλαντική στροφή που απειλεί να την καταστρέψει;
Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα πρέπει να οικοδομηθούν στην καρδιά των
γεγονότων και με γνώμονα τα συμφέροντα της πλειοψηφίας των πολιτών.
Αυτό είναι ακόμη πιο αναγκαίο δεδομένης της ουσιαστικής σύγκλισης, σε μια προοπτική
στρατιωτικού νεοατλαντισμού, του Δημοκρατικού Κόμματος (το οποίο αποτελεί όλο και
περισσότερο τον στυλοβάτη της κυβέρνησης Ντράγκι που συγκεντρώνει την κεντροαριστερά, το Κίνημα Πέντε Αστέρων και την κεντροδεξιά), με τη δεξιά αντιπολίτευση των
Αδελφών της Ιταλίας, που αυτή την περίοδο συγκλίνει στις επιλογές κλιμάκωσης της
ίδιας της κυβέρνησης. Επιλογές που καθιστούν πολύ λίγο αξιόπιστο το ειρηνευτικό
σχέδιο που έχει προωθήσει η κυβέρνηση μέσω του υπουργού Εξωτερικών Di Maio και
εμποδίζουν την Ιταλία να παίξει αποτελεσματικό διπλωματικό ρόλο. Αυτό που προκαλεί
εντύπωση είναι ότι για το Δημοκρατικό Κόμμα ο στρατιωτικός νεοατλαντισμός καθίσταται πραγματικό ορόσημο της πολιτικής του πρότασης. Η στρατιωτικοποίηση θεωρητικοποιείται ως ένα νέο βήμα στον "λειτουργιστικό" χαρακτήρα του οικοδομήματος
της ΕΕ (κατά την ορολογία του Monnet), ανατρέποντας την ιδρυτική αρχή "όχι άλλοι
πόλεμοι". Κατόπιν αυτού, το Δημοκρατικό Κόμμα προσδιορίζει τη Ρωσία ως μόνιμο εχθρό και προτείνει μια νεοατλαντική εκδοχή της ΕΕ δύο ταχυτήτων για την ενσωμάτωση
νέων χωρών σε αυτό το σχήμα, σκεπτόμενη, προς αυτή την κατεύθυνση, την αυστηροποίηση της λήψης αποφάσεων του πρώτου κύκλου. Αυτή η προσέγγιση αρνείται το
γεγονός ότι οι περιοχές εκτός ΕΕ, από τις ΗΠΑ μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία, με το ΝΑΤΟ,
και εσωτερικά οι πιο κυρίαρχες, όπως η Πολωνία, υπαγορεύουν πολύ πιο γρήγορα και
με πιο τυχαίους όρους τις σημερινές επιλογές. Επιλογές που επηρεάζουν ολόκληρη την
οικονομική και κοινωνική κατάσταση της ΕΕ, και μάλιστα με μεγαλύτερο αντίκτυπο στην
Ιταλία.
Η διάσπαση των αλυσίδων αξίας που επιβάλλει γεωπολιτικά η παγκοσμιοποίηση εκθέτει
σε τεράστιο βαθμό την ΕΕ, επικράτεια που είδε το μερίδιο του ΑΕΠ της που συνδέεται με
το εμπόριο, να φτάνει το 53%, αυξάνοντας κατά είκοσι μονάδες μέσα σε είκοσι χρόνια.
Και αυτό έχει οδηγήσει σε αφύσικες επιλογές σε τομείς όπως η ενέργεια και τα τρόφιμα.
Για την Ιταλία, τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.
Η Ιταλία έχει ήδη πληρώσει τρομερό τίμημα για τα μέτρα λιτότητας με τα οποία
διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση του 2008, γεγονός που αποτέλεσε την αιτία
έλλειψης αντίδρασης κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η Ιταλία έχει μια ισχυρή
εξαγωγική οικονομία, αλλά με τεράστια όρια στην παραγωγική και εργασιακή της βάση,
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με ευημερία φθίνουσα στα όρια της ασφυξίας, με τομείς που
γεωγραφικά, κοινωνικά, με όρους γενεών και φύλου,
υποφέρουν μόνιμα στα όρια της περιθωριοποίησης, με
φορολογικά συστήματα που τιμωρούν τους εργαζόμενους
και ευνοούν την αποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Δεν
μπόρεσε ακόμα μετά την κρίση του 2008 να ανακάμψει στα
προηγούμενα επίπεδα. Αντιθέτως, οι ώρες εργασίας
μειώθηκαν σημαντικά και η επισφαλής εργασία αυξήθηκε
κατά πολύ. Η πανδημία έπληξε τμήματα του δημόσιου
τομέα που αφέθηκαν να γεράσουν και να χαθούν, με τον
μέσο όρο ηλικίας των λειτουργών τους πολύ πάνω από τον
ευρωπαϊκό και δομές που είναι ποσοτικά και ποιοτικά πολύ
χαμηλότερες.
Τώρα το ενεργειακό κόστος του πολέμου, από μόνο του,
εκπροσωπεί μια πολύ βαριά αφαίμαξη σε έναν ήδη εξαντλημένο οργανισμό. Σκεφτείτε μόνο ότι οι ιταλικοί μέσοι μισθοί
είναι οι μόνοι στην Ευρώπη που βρίσκονται κάτω από το
μέσο όρο σε σχέση με αυτούς του 1990.
Σε αυτές τις δεκαετίες απελευθέρωσης του ενεργειακού τομέα, οι ορυκτές πηγές ενέργειας ευνοήθηκαν, ακόμη και επιδοτήθηκαν ως εξομοιούμενες με τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Και τα συμβόλαια αγοράς ενέργειας έχουν πολλαπλασιαστεί στις χρηματοπιστωτικές αγορές μετρητών,
δηλαδή βραχυπρόθεσμα.
Ο στασιμοπληθωρισμός για την Ιταλία είναι μια τραγωδία.
Το χρέος έχει υπερδιογκωθεί, περίπου στο 150%. Και αυτό
μετά από περισσότερα από τριάντα χρόνια συγκράτησης,
"μεταρρυθμίσεων", περικοπών. Με τους πολίτες που για
όλες αυτές τις δεκαετίες πλήρωναν στο κράτος περισσότερα
από όσα έπαιρναν, χωρίς κανένα ευεργετικό αποτέλεσμα,
αποδεικνύοντας την πλάνη των νεοφιλελεύθερων δογμάτων που δυστυχώς υιοθέτησε το Δημοκρατικό Κόμμα.
Ήδη βλέπουμε τους περιορισμούς που ούτως ή άλλως
υπάρχουν με τις απαιτήσεις από το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό εξάμηνο και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
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κότητας (PNRR), που έχουν απορροφήσει όλο το μερίδιο των δανείων. Η επανενεργοποίηση του Συμφώνου Σταθερότητας ή η χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) θα ήταν σίγουρος θάνατος.
Στην πανδημία, η κυβέρνηση συνέχισε να επενδύει το μεγαλύτερο μέρος των πόρων
στις επιχειρήσεις και όχι σε μια νέα δημόσια, κοινωνική και περιβαλλοντική οικονομία.
Αυτό όμως δεν αποδίδει οικονομικά, διότι οι επιχειρήσεις έχουν υποστεί τις διαδικασίες
παθητικής διεθνοποίησης, έχουν υποβιβαστεί στην αλυσίδα αξίας. Και σήμερα πληρώνουν και τις κυρώσεις, καθώς η Ιταλία συνεχίζει να εισάγει από τη Ρωσία, ενώ οι εξαγωγές έχουν πέσει κατακόρυφα. Δεν υπάρχει υποκατάστατο για το ρωσικό φυσικό αέριο.
Και αυτό που υπάρχει, προέρχεται από πιο ακριβές, ρυπογόνες πηγές και από πολύ αντιδημοκρατικές χώρες. Η οικολογική μετάβαση είναι απλή διακήρυξη.
Για τους λόγους αυτούς ο αγώνας ενάντια στον πόλεμο είναι ένας με τον αγώνα ενάντια
στο υψηλό κόστος ζωής καθώς και για τον προσδιορισμό μιας νέας δημοκρατικής,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής παγκόσμιας τάξης πραγμάτων.

Ο Πάπας Φραγκίσκος ασπάζεται μία ουκρανική σημαία από την Bucha, μία από τις πόλεις που
καταγράφηκαν μαζικές δολοφονίες. Πηγή: vaticannews.va

Δανάη Κολτσίδα |
Πόλεμος στην Ουκρανία:
Ελληνική κοινή γνώμη
και πολιτικές δυνάμεις
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Δανάη Κολτσίδα* | Πόλεμος στην Ουκρανία: Ελληνική
κοινή γνώμη και πολιτικές δυνάμεις

Για να κατανοήσει κανείς τη στάση τόσο της ελληνικής κοινής γνώμης όσο και των επιμέρους πολιτικών δυνάμεων απέναντι στον πόλεμο και την εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία θα πρέπει να υπολογίσει ορισμένες σημαντικές παραμέτρους που επηρεάζουν
το πολιτικό και κοινωνικό κλίμα στη χώρα.
Πρώτον, επί της αρχής -αν και επί πολλές δεκαετίες πλέον ουδέποτε αμφισβητήθηκε η
ένταξη της Ελλάδας στο λεγόμενο «δυτικό στρατόπεδο»- στην ελληνική κοινωνία καταγράφονται δύο συγκλίνουσες τάσεις με ιστορικό και πολιτισμικό βάθος: Αφ’ ενός ένα
υψηλό επίπεδο αντινατοϊκών αισθημάτων, ενίοτε και αντιαμερικανισμού, που σχετίζεται
ιδιαίτερα με το ρόλο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην πρόσφατη ελληνική πολιτική ιστορία
ως το 1974 [1], το οποίο ωστόσο υποχωρεί σημαντικά συν τω χρόνω, στο βαθμό που
αλλάζουν οι συνθήκες της ελληνικής και της διεθνούς πολιτικής [2]. Αφ’ ετέρου, μια
διαχρονικά στενή σχέση με την Ρωσία, που σχετίζεται με το ρόλο της χώρας στην ίδρυση
και καθιέρωση του ελληνικού κράτους από τον 19ο αιώνα, την ορθόδοξη χριστιανική
θρησκεία, την ύπαρξη ισχυρής ελληνικής κοινότητας στη Ρωσία, αλλά και ρωσικής στην
Ελλάδα, που προέκυψαν από διαφορετικά ιστορικά κύματα κινητικότητας πληθυσμών
στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και τις σημαντικές οικονομικές σχέσεις μεταξύ των δύο
χωρών σε σειρά τομέων (ενέργεια, εξαγωγές, τουρισμός), οι οποίες μάλιστα κάνουν ιδιαίτερα έντονη την παρουσία του ρωσικού στοιχείου σε τμήματα της ελληνικής επικράτει-

* Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
[1] Είναι χαρακτηριστικό ότι με απόφαση του (δεξιού) τότε πρωθυπουργού, Κωνσταντίνου Καραμανλή, η Ελλάδα αποσύρθηκε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ τον
Αύγουστο του 1974, ως αντίδραση στην εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Επανήλθε
τον Οκτώβριο του 1980.
[2] Υπενθυμίζεται εδώ και η «συγνώμη» του τότε προέδρου Κλίντον κατά την επίσκεψή
του στην Αθήνα το 1999 για τη στάση των ΗΠΑ έναντι της χούντας στην Ελλάδα, αλλά
κυρίως η προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα και η στάση του τελευταίου απέναντι στην οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας γενικά και ειδικότερα η στήριξη που έδωσε
στην Ελλάδα σε μία περίοδο που στη χώρα ασκούνταν σημαντικές πιέσεις από δυνάμεις
που υποστήριζαν τη λιτότητα και τον ακραίο νεοφιλελευθερισμό, με κορυφαία την επίσκεψή του στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2016. Εξάλλου, την ίδια περίοδο -και ενόψει
της αστάθειας που προκάλεσε η απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία- η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιδίωξε και κατάφερε να οικοδομήσει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
σε μία αμοιβαία επωφελή βάση.
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ας, και ιδίως στη βόρεια Ελλάδα [3]. Είναι χαρακτηριστικά
τα ευρήματα δύο πρόσφατων ερευνών που διενεργήθηκαν
σε 6 (Μάρτιος 2022) και 9 (Ιούλιος 2022) χώρες μέλη της
ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα [4]: Με βάση την
πρώτη από τις παραπάνω έρευνες, ενώ στο σύνολο των 6
χωρών, μόνο το 17% των ερωτώμενων χαρακτήρισε την εισβολή της Ρωσίας στα ου-κρανικά εδάφη "αποδεκτή" ή "μη
αποδεκτή αλλά κατανο-ητή", το ποσοστό αυτό μεταξύ των
ερωτώμενων στην Ελλάδα ήταν το υψηλότερο και ανήλθε
σε 39%. Αντίστοι-χα, στο ερώτημα αν επιμέρους κυρώσεις
σε βάρος της Ρω-σίας θα έπρεπε να διατηρηθούν και μετά
τον τερματισμό της εισβολής στην Ουκρανία, οι ερωτώμενοι από την Ελ-λάδα εμφανίστηκαν οι με διαφορά λιγότερο θετικοί. Τέλος, οι Έλληνες/-ίδες αισθάνονται τη μικρότερη απειλή από τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, καθώς το
46% απάντησε ότι η χώρα δεν είναι "καθόλου" ή "όχι ιδιαίτερα" σε κίνδυνο λόγω αυτού, ποσοστό που τη φέρνει και
πάλι στην πρώτη θέση στη συγκεκριμένη έρευνα, έναντι
35% στο σύνολο των 6 χωρών. Ομοίως, με βάση τη δεύτερη έρευνα, οι Έλληνες/-ίδες εμφανίζονται οι πλέον αντίθετοι/ες στην αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία (59% έναντι 32% στο σύνολο των χωρών), αλλά και
εκείνοι που θέλουν πε-ρισσότερο να αποδυναμωθούν οι
σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ (37% έναντι 18% στο σύνολο των χωρών).
Η στάση αυτή θα πρέπει να ιδωθεί όχι μόνο υπό το πρίσμα
μιας, υπό στενή έννοια, φιλο/αντι-αμερικανικής ή φιλο/
αντι-ρωσικής τοποθέτησης, αλλά και ως μια ένδειξη δυσπιστίας απέναντι στις διακηρύξεις αρχών των μεγάλων δυνάμεων και μια ένδειξη της διάθεσης των πολιτών να αποφύγουν περιπέτειες που μπορεί να έχουν κόστος για τους
ίδιους, ατομικά και συλλογικά.
Δεύτερον, μια ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος που υπεισέρχεται στην τοποθέτηση τόσο της κοινής γνώμης όσο
και των πολιτικών δυνάμεων έναντι του ρωσο-ουκρανικού
πολέμου, αλλά και ευρύτερα έναντι των "μεγάλων δυνάμε-

[3] Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι -για παρόμοιους λόγους- η Ελλάδα έχει αρκετά
ισχυρούς δεσμούς και με την Ουκρανία.
[4] Και οι δύο έρευνες πραγματοποιήθηκαν από το δίκτυο εταιριών ερευνών Euroskopia
και τα βασικά τους ευρήματα δημοσιεύτηκαν στα ελληνικά από την Εφημερίδα των Συντακτών στις 14/3/2022 (https://www.efsyn.gr/stiles/apopseis/335615_aisthimaeyalototitas-kai-ishyro-filorosiko-reyma-entos-tis-ellinikis) και στις 15/7/2022
(https://www.efsyn.gr/politiki/352197_akribeia-kai-polemos-apostatheropoioyn-tineyropi).
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ων", είναι η έμμεση αλλά ισχυρή συσχέτιση των εξελίξεων με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Για την Ελλάδα, η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ είχε διαχρονικά ως αντικείμενο την
προστασία έναντι της "τουρκικής απειλής", άλλοτε μικρότερης και άλλοτε μεγαλύτερης
[5]. Στη σημερινή συνθήκη, η Τουρκία -διατηρώντας πάντοτε μια επαμφοτερίζουσα στάση έναντι του ΝΑΤΟ του οποίου είναι επίσης μέλος- επιδιώκει να αναδειχθεί περιφερειακή δύναμη στην περιοχή και ένας «ενδιάμεσος παίκτης» που μπορεί να διαμεσολαβεί μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΝΑΤΟ, αλλά και μεταξύ χωρών του αραβικού κόσμου και
της Δύσης. Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα της τρέχουσας περιόδου είναι ο ρόλος
που επιχειρεί να παίξει στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής κρίσης διαμεσολαβώντας,
υπό την αιγίδα και του ΟΗΕ, για την εξεύρεση λύσης στη μεταφορά ουκρανικών και
ρωσικών σιτηρών.
Την ίδια στιγμή ασφαλώς, η Τουρκία είτε με το «καρότο» του χρήσιμου «παίκτη» στην
περιοχή είτε με το «μαστίγιο» της απειλής μιας ενδεχόμενης περαιτέρω προσέγγισής της
με τη Ρωσία επιδιώκει -και συχνά επιτυγχάνει- σημαντικά οφέλη. Λόγου χάρη, στην τελευταία σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η Τουρκία υπό την απειλή του βέτο στην ένταξη
της Σουηδίας και της Φινλανδίας απέσπασε σημαντικές παραχωρήσεις τόσο από το
τριμερές μνημόνιο που συνυπέγραψε με τις χώρες αυτές όσο και από τον πρόεδρο των
ΗΠΑ, που υποσχέθηκε την πώληση σημαντικού στρατιωτικού εξοπλισμού [6]. Μάλιστα,
ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ, η Τουρκία απείλησε -αν και, τουλάχιστον προσώρας, δεν
υλοποίησε την απειλή αυτή- να θέσει θέμα αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου, ενώ συνολικά η ένταση και οι απειλές έναντι της Ελλάδας
αυξάνονται διαρκώς το τελευταίο διάστημα [7], ανεξάρτητα από το βαθμό που αυτές
σχετίζονται και με την εσωτερική επικοινωνιακή πολιτική του προέδρου Ερντογάν μπροστά στις εκλογές του 2023.
Μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο διαμορφώθηκαν και οι τοποθετήσεις των βασικών
πολιτικών δυνάμεων απέναντι στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία.
Η ελληνική κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα (Νέα Δημο-κρατία / EPP) ακολούθησε
μια στρατηγική πλειοδοσίας, ανακηρύσσοντας την Ελλάδα "πιστό και προβλέψιμο" σύμ-

[5] Η κορύφωση της έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσης εντοπίζεται τον Ιανουάριο
του 1996 με την κρίση των Ιμίων, ωστόσο δεν έχουν λείψει κατά διαστήματα και άλλες
περίοδοι όξυνσης, ακόμα και πολύ πρόσφατα.
[6] Ανεξάρτητα από το αν θα καταφέρει να τηρήσει την υπόσχεση αυτή, με δεδομένη
την αντίθεση, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, του Κογκρέσου.
[7] Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η ελληνική εφημερίδα
«Καθημερινή» (10/7/2022), επικαλούμενη δεδομένα του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, το πρώτο τετράμηνο του 2022 σημειώθηκαν 120 υπερπτήσεις τουρκικών
αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά (έναντι 15 την ίδια περίοδο του 2021), 81
αερομαχίες (έναντι 35) και 2.377 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου (έναντι
618).
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μαχο των ΗΠΑ, υποτιμώντας τον διαμεσολαβητικό ρό-λο
και το ρόλο της δύναμης ήπιας ισχύος που θα μπορούσε να
παίξει η χώρα στο σημερινό πλαίσιο και μη φροντίζοντας να
εξασφαλίσει στήριξη για τα συμφέροντα της Ελλάδας στην
περιοχή, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά έναντι της Τουρ-κίας,
ενώ την ίδια στιγμή εγκατέλειψε κάθε προσπάθεια ουσιαστικής ενίσχυσης της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης
πέραν του επιπέδου της ρητορικής και αδιαφόρησε για όλες
τις πρωτοβουλίες για την ειρήνη που ανέλαβαν ηγέτες όπως
ο Μ. Ντράγκι (Ιταλία).
Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση εργαλειοποίησε πλήρως τον πόλεμο στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, επιδιώκοντας πρόσκαιρα ίδια οφέλη, ακόμα και αδιαφορώντας για
τον στοιχειώδη σεβασμό των θεσμών. Για παράδειγμα, έλαβε κρίσιμες αποφάσεις, όπως η αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, εν κρυπτώ -αφού οι Έλληνες πολίτες και οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας πληροφορήθηκαν
την απόφαση αυτή μέσω ανακοίνωσης της γερμανικής κυβέρνησης-, ενώ επέτρεψε να πάρει το λόγο ενώπιον της ελληνικής Βουλής, κατά την προσφώνηση του προέδρου
Ζελένσκι, μέλος του νεοναζιστικού τάγματος Αζόφ.
Στο ίδιο πλαίσιο, αν και το σύνολο των δυνάμεων της Αριστεράς, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, καταδίκασε από την
πρώτη μέρα απερίφραστα τη ρωσική εισβολή ως αντίθετη
στο διεθνές δίκαιο, η Νέα Δημοκρατία συστηματικά επιδίωξε -αν και χωρίς μεγάλη επιτυχία- να παρουσιάσει την
αντιπολίτευση, και ειδικά τον ΣΥΡΙΖΑ, που είναι και το μεγαλύτερο κόμμα της Αριστεράς, ως δήθεν "φιλοπουτινική", διαστρεβλώνοντας ακόμα και την παραμικρή και πλέον
ισορροπημένη προσπάθεια κριτικής προσέγγισης αυτού του
σύνθετου ζητήματος που επηρεάζει τόσο έντονα τη ζωή των
πολιτών της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεγάλη "Συναυλία Ειρήνης" που διοργανώθηκε
στις 29 Μαρτίου στην Αθήνα από την "Αλληλεγγύη για
Όλους" [8] αποσιωπήθηκε από τα περισσότερα κυρίαρχα
ΜΜΕ, που στηρίζουν απροκάλυπτα την κυβέρνηση, ενώ η

Η ελληνική
κυβέρνηση και το
κυβερνών κόμμα
(Νέα Δημοκρατία /
EPP) ακολούθησε μια
στρατηγική πλειοδοσίας, ανακηρύσσοντας την Ελλάδα
"πιστό και προβλέψιμο" σύμμαχο των
ΗΠΑ, υποτιμώντας
τον διαμεσολαβητικό
ρόλο και το ρόλο της
δύναμης ήπιας ισχύος που θα μπορούσε
να παίξει η χώρα στο
σημερινό πλαίσιο και
μη φροντίζοντας να
εξασφαλίσει στήριξη
για τα συμφέροντα
της Ελλάδας στην
περιοχή [...].

[8] Οργάνωση αλληλεγγύης που βρίσκεται πολιτικά κοντά στον ΣΥΡΙΖΑ.
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-στα όρια του φαιδρού- κριτική που της ασκήθηκε αφορούσε την παρουσία
περισσότερων πολύχρωμων σημαιών με το σήμα της ειρήνης και λιγότερων ουκρανικών
σημαιών (!).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπήρξε
από την πρώτη μέρα σαφής, ψύχραιμη, έχοντας ως γνώμονα το διεθνές δίκαιο και
θέτοντας ως προτεραιότητα την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην
περιοχή. Από την πρώτη ημέρα της εισβολής, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την καταδίκασε και ζήτησε
την άμεση απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων, ενώ κάλεσε και για διπλωματικές
πρωτοβουλίες επίλυσης της κρίσης και αποκατάστασης της ειρήνης στην περιοχή.
Ταυτόχρονα, στήριξε την επιβολή ισχυρών και στοχευμένων κυρώσεων απέναντι στη
Ρωσία, ενώ και σε κινηματικό επίπεδο ανέλαβε άμεσες πρωτοβουλίες, όπως λ.χ. η διαδήλωση που πραγματοποίησε έξω από τη ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα μόλις δύο μέρες
μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Παράλληλα, βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπενθύμισε τις ευθύνες της Δύσης και του ΝΑΤΟ, αφ’ ενός γιατί -με μια σειρά επεμβάσεων σε διάφορες
χώρες της περιοχής- νομιμοποίησαν την πρακτική αυτή, αφ’ ετέρου για τη στρατηγική
περικύκλωσης της Ρωσίας που ακολούθησαν [9].
Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισήμανε ότι η επιδίωξη της επέκτασης του ΝΑΤΟ στην
Ανατολική Ευρώπη πέραν των σημερινών ορίων της συμμαχίας όχι απλώς δεν θα ωφελήσει, αλλά αντίθετα θα βλάψει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή και, με αυτό το σκεπτικό, τάχθηκε υπέρ της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ, με ταυτόχρονη εγκατάλειψη κάθε σκέψης για ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Επίσης, υποστήριξε την
αποστολή ανθρωπιστικής, αλλά όχι στρατιωτικής βοήθειας στη χώρα.
Ειδικότερα ως προς την ελληνοτουρκική διάσταση των εξελίξεων, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στηλίτευσε τη στρατηγική του «δεδομένου» συμμάχου της ελληνικής κυβέρνησης και ζήτησε
να υπάρξουν συγκεκριμένες εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις από τους συμμάχους της χώρας σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά της βάσει του διεθνούς δικαίου, αλλά την ίδια στιγμή
υπογράμμισε τη σημασία του να διατηρηθούν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας με την
Τουρκία προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση, με προοπτική τελικά προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ επισήμανε επίσης την ανάγκη η χώρα να επανέλθει στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που είχε ακολουθηθεί σε προηγούμενες
περιόδους και με ιδιαίτερη έμφαση κατά την περίοδο της διακυβέρνησής του, ενώ ανέ-

[9] Βλ. την απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ της 3ης Μαρτίου 2022:
https://www.syriza.gr/article/id/123267/Apofash-toy-Politikoy-Symboylioy-toy-SYRIZAProodeytikh-Symmachia-gia-thn-Oykrania.html
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Από την πρώτη ημέρα της εισβολής, ο
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την καταδίκασε και ζήτησε
την άμεση απόσυρση
των ρωσικών στρατευμάτων [...]. Ταυτόχρονα, στήριξε την
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στοχευμένων κυρώσεων απέναντι στη
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ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ υπενθύμισε τις ευθύνες
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της Ρωσίας που
ακολούθησαν.

δειξε τη σημασία που αποκτούν σήμερα οι επιτυχίες που
σημειώθηκαν το προηγούμενο διάστημα, με κορυφαία την
υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας
και Βόρειας Μακεδονίας, με τις οποίες έκλεισαν ανοι-χτά
μέτωπα και μειώθηκαν οι πηγές έντασης σε μια ήδη επιβαρυμένη περιοχή. Με το ίδιο σκεπτικό εξάλλου ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
στήριξε, τόσο ως κυβέρνηση όσο και σήμερα ως αντιπολίτευση την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ.
Σε σχέση δε με την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, αν και επί της αρχής δήλωσε ότι δεν θεωρεί θετική την επέκταση της συμμαχίας σήμερα, ο ΣΥΡΙΖΑ
ΠΣ επισήμανε ότι σέβεται το δικαίωμα της κάθε χώρας να
καθορίζει τις στρατηγικές επιλογές της, στο βαθμό που δεν
πραγματοποιείται σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας. Ταυτόχρονα δε υποστήριξε και εξακολουθεί να υποστηρίζει την ανάγκη ενός νέου πλαισίου για τη συλλογική
ασφάλεια στην Ευρώπη, με ενίσχυση της στρατηγικής της
αυτονομίας έναντι των ΗΠΑ.
Σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα ελληνικά κοινοβουλευτικά
κόμματα, σημειώνεται ότι η στάση του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ
(S&D) υπήρξε πολύ πιο κοντά σε αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ το ΚΚΕ αντιτάχθηκε επίσης με σαφήνεια στη
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανέδειξε όμως με σαφώς
μεγαλύτερη έμφαση τις ευθύνες του ΝΑΤΟ για την όξυνση
των αντιθέσεων στην περιοχή. Τέλος, και το Μέρα25 [10]
καταδίκασε απερίφραστα την εισβολή, προβάλλοντας ταυτόχρονα την αντίθεσή του στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ
για την περιοχή και τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ενός νέου διεθνούς "κινήματος Αδέσμευτων", που θα υπερβεί τη
διαίρεση του κόσμου σε ανταγωνιστικά μπλοκ που θα
στρατεύονται πίσω από αντιπαρατιθέμενες μεγάλες
δυνάμεις [11].

[10] Το ελληνικό τμήμα του Diem25.
[11] Βλ. και τη «Διακήρυξη της Αθήνας» που παρουσιάστηκε στις 13 Μαΐου 2022 σε
κοινή συνέντευξη τύπου από τους Γ. Βαρουφάκη, J. Corbyn και Ece Temelkuran εδώ:
https://mera25.gr/i-diakiryxi-tis-athinas-gia-ena-neo-kinima-adesmefton-g-varoufakis-tkorbin-e-temelkouran/
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Συνολικά, θα έλεγε κανείς ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτέλεσε την αφορμή για να
διατυπωθούν με σαφήνεια οι διαφορετικές προσεγγίσεις των βασικότερων πολιτικών
δυνάμεων στην Ελλάδα σε σχέση με το στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας. Από τη
μία πλευρά βλέπουμε το κυβερνών κόμμα όχι απλώς να συστρατεύεται αλλά και να
πλειοδοτεί επί των αμερικανικών επιδιώξεων στην περιοχή, και μάλιστα χωρίς να εξασφαλίζει την παραμικρή προστασία ή προώθηση των ελληνικών συμφερόντων και ανατρέποντας τις βασικές κατευθύνσεις της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, εκθέτοντάς τη
σε κίνδυνο. Από την άλλη πλευρά, η Αριστερά -και κυρίως όπως εκφράζεται από τον
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ως αξιωματική αντιπολίτευση- έχει στηριχθεί διαχρονικά αλλά και σήμερα σε
ένα τρίπτυχο που κάθε μέρα δικαιώνεται όλο και περισσότερο: Προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας βάσει του διεθνούς δικαίου – Προβάδισμα στη διπλωματία και στην ειρηνική επίλυση των διαφορών – Πολυδιάστατη και φιλειρηνική εξωτερική πολιτική. Η στάση αυτή της Αριστεράς, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η επί μακρόν εξακολούθηση του πολέμου έχει καταστροφικές επιπτώσεις για τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες, στέρησε από την κυβέρνηση την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί για
ιδιοτελείς πολιτικούς σκοπούς τον πόλεμο, παρά την επικοινωνιακή υπεροπλία που
διαθέτει. Σήμερα, με τη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ μπορεί -και ήδη
κινείται στην κατεύθυνση αυτή μέσα από όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς επαφές του
σε όλα τα επίπεδα- να συμβάλει καθοριστικά στην επεξεργασία μιας προοδευτικής
ευρωπαϊκής διεξόδου από την κρίση.

Πανοραμική εικόνα της Συναυλίας Ειρήνης που διοργανώθηκε στην Αθήνα στις 29/3/2022.
Πηγή: Βασίλης Ρεμπάπης/Eurokinissi,

Νίκος Τριμικλινιώτης |
Οι κυπριακές πολιτικές
δυνάμεις και ο
ουκρανικός πόλεμος
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Νίκος Τριμικλινιώτης* | Οι κυπριακές πολιτικές δυνάμεις
και ο ουκρανικός πόλεμος**

Ο ουκρανικός πόλεμος μέσα από κυπριακούς φακούς
Το άρθρο αυτό πραγματεύεται ορισμένα από τα ζητήματα που προκύπτουν από τον
πόλεμο στην Ουκρανία και τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές δυνάμεις της Κυπριακής
Δημοκρατίας έχουν ανταποκριθεί σε αυτά μέχρι στιγμής. Οι κυπριακές πολιτικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένης της Αριστεράς, βλέπουν την ουκρανική σύγκρουση μέσα
από τους φακούς του Κυπριακού προβλήματος. Υπάρχουν ενδιαφέρουσες αναλογίες,
αλλά και κρίσιμες διαφορές. Οι διαχωρισμοί διαμεσολαβούνται έντονα από το Κυπριακό
πρόβλημα και τον τρόπο με τον οποίο το ρωσικό κεφάλαιο μπορεί να επηρεάσει την
πολιτική.

Ανάγνωση του ουκρανικού πολέμου μέσα από τους φακούς του
"κυπριακού προβλήματος
Το πολιτικό τοπίο σηματοδοτείται από την τοποθέτηση επί του Κυπριακού, η οποία
διαπερνά πολιτικά, οικονομικά, ιδεολογικά ζητήματα. Ο ουκρανικός πόλεμος κατανοείται με τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές δυνάμεις αντιλαμβάνονται τη διεθνή
συγκυρία βασισμένοι στη λογική "φίλος ή εχθρός". Ο φακός μέσω του οποίου οι πολιτικές δυνάμεις βλέπουν τον κόσμο καθορίζεται από το πώς βλέπουν την Κύπρο να τοποθετείται στον κόσμο και από το τι πρέπει να γίνει.
Η Κύπρος, ως διαιρεμένη χώρα, έχει μια ταραγμένη ιστορία από την εποχή της αποικιοκρατίας. Η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν ανένταχτη μέχρι την ένταξή της στην ΕΕ το
2004. Ωστόσο, έχει τρεις χώρες του ΝΑΤΟ (το Ηνωμένο Βασίλειο, την Τουρκία και την
Ελλάδα) ως "εγγυήτριες" της συνταγματικής τάξης. Αμέσως μετά την ανεξαρτησία της
το 1960, ο διαμοιρασμός της εξουσίας μεταξύ των Ελληνοκυπρίων (78%) και των
Τουρκοκυπρίων (18%) κατέρρευσε (Δεκέμβριος 1963) και ακολούθησε διακοινοτική διαμάχη. Η σημερινή οριοθετική γραμμή επιβλήθηκε το 1974, όταν ένα πραξικόπημα της

* Ερευνητικό Ινστιτούτο Προμηθέας (Κύπρος)
** Μετάφραση: Ανδρέας Μαράτος
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Οι πολιτικές θέσεις
καθορίζονται από
ένα μείγμα ιδεολογικών, ηθικών, στρατηγικών και πραγματιστικών παραγόντων, οι οποίοι
καταλήγουν σε
διαφορετικές θέσεις
για τον τρόπο διαχείρισης και επίλυσης
του Κυπριακού
προβλήματος. Το να
είσαι υπέρ ή κατά
του ΝΑΤΟ εξαρτάται
από το πώς οι
πολιτικοί παράγοντες αντιλαμβάνονται το ρόλο
του ΝΑΤΟ και/ή πώς
τοποθετούν πρακτικά την Κύπρο
στην παγκόσμια και
περιφερειακή γεωπολιτική. Τα κόμματα εξετάζουν αυτούς
τους παράγοντες
πάνω στη στάση της
Ουκρανίας.

ελληνικής χούντας με τοπικούς παραφασίστες ανέτρεψε
την κυβέρνηση, με στόχο να επιβάλει την πολιτική ένωση
της Κύπρου με την Ελλάδαꞏ η Τουρκία, επικαλούμενη τη
Συνθήκη Εγγύησης, εισέβαλε στο νησί και μέχρι σήμερα
κατέχει το 34% του εδάφους του. Με μεγάλες βρετανικές
βάσεις, ελληνικά και τουρκικά στρατεύματα, καθώς και
δυνάμεις του ΟΗΕ, η Κύπρος είναι άκρως στρατιωτικοποιημένη.
Οι πολιτικές θέσεις καθορίζονται από ένα μείγμα ιδεολογικών, ηθικών, στρατηγικών και πραγματιστικών παραγόντων, οι οποίοι καταλήγουν σε διαφορετικές θέσεις για τον
τρόπο διαχείρισης και επίλυσης του Κυπριακού προβλήματος. Το να είσαι υπέρ ή κατά του ΝΑΤΟ εξαρτάται από
το πώς οι πολιτικοί παράγοντες αντιλαμβάνονται το ρόλο
του ΝΑΤΟ και/ή πώς τοποθετούν πρακτικά την Κύπρο
στην παγκόσμια και περιφερειακή γεωπολιτική. Τα κόμματα εξετάζουν αυτούς τους παράγοντες πάνω στη στάση της
Ουκρανίας.
Ενώ το κυπριακό πρόβλημα έχει επίσης τοπικές και διεθνείς πτυχές, υπάρχουν κρίσιμα συγκυριακά, ιστορικά και
διαφορετικών επιπέδων χαρακτηριστικά, που το διαφοροποιούν έντονα από την ουκρανική σύγκρουση, η οποία έχει
τις ρίζες της στη διάλυση της ΕΣΣΔ. Ωστόσο, οι γενεαλογικές γραμμές από την τσαρική αποικιοκρατία στις διαμορφούμενες εθνικές ομάδες υπάρχουν και εκεί και, μη λαμβάνοντας υπόψη τις συγκυριακές διαφορές, αυτές οι αποικιοκρατικές γενεαλογικές γραμμές είναι συγκρίσιμες με της
Κύπρου. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι μια εξέλιξη
στη διεθνή πολιτική αρχιτεκτονική. Αποτελεί μέρος μιας
διαδικασίας σύγκρουσης μεταξύ της ανατολικής επέκτασης
του ΝΑΤΟ και της νεοφιλελεύθερης αντίδρασης της Ρωσίας. Αυτή η σύγκρουση των στρατηγικών πυροδότησε,
ταυτόχρονα, αμφισβητήσεις που αφορούν την ουκρανική
κυριαρχία, ενότητα και ανεξαρτησία καθώς και έναν πόλεμο δια αντιπροσώπων ΗΠΑ-Ρωσίας.
Το "κυπριακό πρόβλημα" αποτελείται επίσης από ένα πολλαπλό σύνολο συγκρούσεων, γεμάτο τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς αντιφάσεις, αλλά ανήκει σε μια διαφορετι-
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κή εποχή, τον ψυχρό πόλεμο καθαυτό [1]. Θεωρείται ευρέως ως μια "παγωμένη" αν και
"παρατεταμένη" σύγκρουση, οι ρίζες της οποίας πρέπει να εντοπιστούν στην εποχή που
η Κύπρος ήταν βρετανική αποικία [2]. Η σύγκριση μιας σύγκρουσης κατά την οποία
εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώνονται καθημερινά, με μια "παγωμένη" σύγκρουση,
φαίνεται παράλογη. Μπορεί να είναι συγκρίσιμες σε λίγα χρόνια.
Δεύτερον, όσον αφορά την κλίμακα και τη σχετική σημασία, το Κυπριακό είναι -σε
παγκόσμιο επίπεδο- πολύ λιγότερο σημαντικό. Ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου, οι
τεράστιες επιπτώσεις στον αριθμό των προσφύγων, η εκτίναξη των τιμών, η ενεργειακή
και επισιτιστική κρίση καθιστούν τον ουκρανικό πόλεμο γιγαντιαίο.
Τρίτον, η σύγκρουση στην Κύπρο ανήκει στη "δυτική σφαίρα επιρροής" που επηρεάζει
"τη βορειοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ", δηλαδή γίνεται αντιληπτή ως "ενδοδυτικό"
ζήτημα, παρά τις περιστάσεις όπου η ΕΣΣΔ (και αργότερα η Ρωσία) έπαιξε ρόλο.
Τέταρτον, μπορεί να υπάρξουν συγκρίσεις όσον αφορά την επιδιωκόμενη λύση: η
συμφωνία του Μινσκ συγκρίνεται με τις ομοσπονδιακές ρυθμίσεις που επιδιώκονται
στην Κύπρο. Σχετικός είναι επίσης ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να επιβληθεί μια de
facto διχοτόμηση στην Ουκρανία. Η σύγκριση του κυπριακού προβλήματος με το
ουκρανικό δεν περιορίζεται μόνο στις κυπριακές πολιτικές δυνάμεις ή στις
καιροσκοπικές εκκλήσεις του Ερντογάν για αναγνώριση της αποσχισθείσας "ΤΔΒΚ".
Αυτό που είναι σοβαρό είναι η ρητορική του πολέμου για το Αιγαίο που αρθρώνει πιο
πρόσφατα ο Ερντογάν. Ακόμη και πριν από τη ρωσική εισβολή, ουκρανικά think tanks
μελετούσαν την Κύπρο αναζητώντας διεθνή εργαλεία για την επίλυση της κρίσης,
σημειώνοντας τους κινδύνους της διχοτόμησης [3].
Παρά την καταδίκη της ρωσικής εισβολής από όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο,
το χάσμα Αριστεράς-Δεξιάς παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό άθικτο όσον αφορά τη στάση
απέναντι στο ΝΑΤΟ: Η Δεξιά είναι γενικά υπέρ του ΝΑΤΟ, η Αριστερά είναι γενικά κατά
του ΝΑΤΟ. Οι Κύπριοι γενικά δεν είναι λάτρεις του ΝΑΤΟ- αν μη τι άλλο, λόγω της
πρόσφατης ιστορίας και της κατανόησης της γεωπολιτικής πραγματικότητας στην
περιοχή. Εξάλλου, οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις του 1960 είναι μέλη του ΝΑΤΟ,
συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας που κατέχει τώρα το βόρειο τμήμα της Κύπρου.

[1] Trimikliniotis, N. “The national question, partition and geopolitics in the 21st century:
the Cyprus problem, the social question and the politics of reconciliation”, Global
Discourse, vol. 18, issues 2/3, 2018, 303-320.
[2] Trimikliniotis, Nicos, and Umut Bozkurt (eds.) (2012) Beyond a Divided Cyprus: A State
and Society in Transformation, edited by Nicos Trimikliniotis and Umut Bozkurt, New
York: Palgrave MacMillan.
[3] Mykola Zamikula (2017) Cyprus conflict in the context of international peacekeeping
experience: Lessons for Ukraine, National Institute for Strategic Studies, Ukraine.
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Με αυτή την έννοια, η Αριστερά στην Κύπρο δεν έχει εκφυλιστεί σε δύναμη απολογητική του ΝΑΤΟ. Υπάρχει ένα μικρό αλλά με επιρροή περιβάλλον που αυτοτοποθετείται
στην ευρύτερη Αριστερά, του οποίου ο φιλοΝΑΤΟϊκός λόγος βασίζεται στο "σεβασμό της βούλησης των Ουκρανών
να ενταχθούν". Γι' αυτούς, το ΝΑΤΟ προτιμάται επίσης ως
ρυθμιστής ασφαλείας για την επίλυση του Κυπριακού
προβλήματος.
Υπήρξαν κάποιες διαφωνίες σχετικά με τον βαθμό στον
οποίο η κυπριακή Αριστερά (και στις δύο πλευρές της διχοτόμησης), τοποθετείται απέναντι στη Ρωσία του Πούτιν
έναντι των ΗΠΑ (και του ΝΑΤΟ) για την Ουκρανία. Όλες οι
κυρίαρχες ελληνοκυπριακές πολιτικές δυνάμεις καταδίκασαν τη ρωσική εισβολή. Η πρώτη διαδήλωση κατά της
ρωσικής εισβολής οργανώθηκε από το υποστηριζόμενο από
το ΑΚΕΛ Συμβούλιο Ειρήνης.
Ωστόσο, το φιλοΝΑΤΟϊκό δεξιό κυβερνών κόμμα ΔΗΣΥ και
οι εφημερίδες που πρόσκεινται σε αυτό επέκριναν το ΑΚΕΛ
ότι είναι κατά του ΝΑΤΟ και όχι αρκετά φιλοουκρανικό.
Αυτό έφθασε σε κρεσέντο όταν ο Ουκρανός Πρόεδρος
Ζελένσκι προσκλήθηκε να δώσει διαδικτυακή ομιλία στο
Κοινοβούλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά την εμφάνιση του νεοναζί μαχητή του τάγματος Αζόφ στο ελληνικό
Κοινοβούλιο που συνόδευε τον Ζελένσκι. Παρά τα αρχικά
σχέδια να παραστεί, το ΑΚΕΛ αποφάσισε τελικά να μην παραστεί στη Βουλή για την διαδικτυακή ομιλία του Ζελένσκι
λόγω της εμφάνισης του νεοναζί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Το διαφημιστικό κόλπο χάλασε για τη Δεξιά όταν ο Ζελένσκι, όχι μόνο δεν καταδίκασε την τουρκική εισβολή και
κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου αλλά απαίτησε
να αφαιρεθούν τα χρυσά διαβατήρια από τους Ρώσους ολιγάρχες και να κλείσουν τα λιμάνια για τα ρωσικά πλοία. Το
κερασάκι στην τούρτα ήταν ότι έκλεισε τη σύνδεσή του
κατά τη διάρκεια της απάντησης του δεξιού προέδρου της
Βουλής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος παρακολούθησε την εκδήλωση, ήταν εμφανώς εξοργισμένος, δηλώνοντας: "μας ενοχλεί που δεν έγινε
καμία αναφορά [στην τουρκική εισβολή]".

[...] η Αριστερά στην
Κύπρο δεν έχει
εκφυλιστεί σε
δύναμη απολογητική
του ΝΑΤΟ. Υπάρχει
ένα μικρό αλλά με
επιρροή περιβάλλον
που αυτοτοποθετείται στην ευρύτερη Αριστερά, του
οποίου ο φιλοΝΑΤΟϊκός λόγος
βασίζεται στο
"σεβασμό της βούλησης των Ουκρανών
να ενταχθούν". Γι'
αυτούς, το ΝΑΤΟ
προτιμάται επίσης
ως ρυθμιστής
ασφαλείας για την
επίλυση του
Κυπριακού
προβλήματος.
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Κατά την πρόσφατη προεκλογική του εκστρατεία για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 2023, ο ηγέτης του κυβερνώντος δεξιού ΔΗΣΥ, Α. Νεοφύτου, υποστήριξε την
ένταξη στο ΝΑΤΟ ως άμεσο καθήκον και το σύνθημα "ανήκουμε στη Δύση" προωθείται
πλέον πιο δυναμικά. Αυτό μπορεί να σηματοδοτεί μια κρίση στον ελληνοκυπριακό νεοφιλελεύθερο καιροσκοπισμό της άρχουσας ελίτ.
Οι δεξιοί σχολιαστές που τάσσονται υπέρ της λύσης/συμφιλίωσης έχουν μια παράδοξη
στάση για τον ουκρανικό πόλεμο. Υποστηρίζουν επίμονα ότι, χωρίς να υποβαθμίζουν
την παρανομία της τουρκικής εισβολής/κατοχής, το πρόβλημα στην Κύπρο δεν ξεκίνησε
το 1974, αλλά με τις διακοινοτικές συγκρούσεις του 1963 μετά από προσπάθειες των
Ελληνοκυπρίων να αφαιρέσουν τα δικαιώματα της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Υποστηρίζουν μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία ως τη μόνη διέξοδο προς τα εμπρός.
Ωστόσο, όσον αφορά την Ουκρανία, αρνούνται να αναγνωρίσουν ότι υπάρχει πρόβλημα
καταπίεσης των ρωσόφωνων πληθυσμών στην Ουκρανία. Οποιεσδήποτε ευρύτερες
ιστορικές αναφορές που επιτρέπουν τη σύγκριση λογοκρίνονται ως απολογητικές υπέρ
της Ρωσίας, αποκλείοντας την ανάλυση της συγκυρίας και την ορθολογική επιχειρηματολογία με όρους ειρηνικής διεξόδου από τον πόλεμο.
Υπάρχουν επίσης διαφορές στο εσωτερικό της Αριστεράς, αλλά αυτές δεν έχουν προκαλέσει ρωγμή μέχρι στιγμής. Υπάρχουν εκείνοι που θέλουν μια πιο τολμηρή αντιΝΑΤΟική γραμμή, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φαίνονται πιο "μαλακοί"
απέναντι στη Ρωσία, ενώ λίγοι θέλουν μια πιο ισχυρή φιλο-ουκρανική γραμμή. Στον
κατεχόμενο βορρά, το κύριο πολιτικό κόμμα της Τουρκοκυπριακής Αριστεράς εξέδωσε
επίσης μια έντονη καταδίκη [4]. Οι αριστεροί συνδικαλιστές καταδικάζουν τόσο τη Ρωσία όσο και το ΝΑΤΟ ως ιμπεριαλιστές. Η τουρκική πολιτική σκηνή επηρεάζει έντονα
την τουρκοκυπριακή Δεξιά, καθώς η σκιά του Ερντογάν βαραίνει τους Τουρκοκύπριους
και τους δεξιούς τους που ακολουθούν τη γραμμή της Άγκυρας. Ο Ερντογάν ταυτίζεται
με τον Πούτιν, καθώς ο Πούτιν στήριξε τον Ερντογάν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016.

Η Μόσχα στη Μεσόγειο: Φακοί από έναν φορολογικό και διαβατηριακό
παράδεισο της ΕΕ
Η οικονομία της χώρας, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος της ΕΕ, ήταν μια οικονομία
υπηρεσιών βασισμένη στον τουρισμό, ένας φορολογικός παράδεισος με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Το ρωσικό κεφάλαιο υπήρξε σημαντική πηγή κεφαλαίων. Αυτό έχει ενι-

[4] “Akansoy: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali büyük bir ‘savaş’ ve ‘insanlık suçu’dur”,
Ozgurgazete, 22 March 2022.
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σχύσει ένα σημαντικό τμήμα της αστικής τάξης της οποίας
η πολιτική προοπτική δεν μπορεί να διαχωριστεί από τα
οικονομικά συμφέροντα. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ρωσικές επενδύσεις στη βόρεια κατεχόμενη περιοχή.

Οι κυρώσεις κατά
των Ρώσων έχουν
πλήξει καίρια την κυπριακή οικονομία. Ο
τουρισμός από τη
Ρωσία έχει μειωθεί.
Επίσης, οι "τέσσερις
μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες"
έχουν πληγεί σοβαρά, χάνοντας έως και
το 20% του κεφαλαίου τους και "περιορίζουν" τις δραστηριότητές τους. Κάποιες κατασκευαστικές δραστηριότητες έχουν
ανασταλεί εν αναμονή της ύφεσης του
2023. Οι πολιτικές
δυνάμεις που συνδέονται με το ελληνοκυπριακό κεφάλαιο
βρίσκονται σήμερα
σε κατάσταση
πανικού.

Η οικονομία υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας
παρουσιάζει ήδη επιβράδυνση. Η εξάρτηση από τις ροές
ρωσικού κεφαλαίου έκανε την Κύπρο γνωστή από καιρό,
ως "Μόσχα της Μεσογείου" [5]. Ο πολλαπλασιασμός του
καθεστώτος συσσώρευσης που βασίζεται στη χρηματιστικοποίηση συνεχίστηκε αμείωτος παρά το "κούρεμα" των
τραπεζικών καταθέσεων το 2013 που κατέστρεψε τον τραπεζικό τομέα. Η τότε νεοεκλεγείσα δεξιά κυβέρνηση αποζημίωσε τους ξένους ολιγάρχες που έχασαν τις καταθέσεις
τους δίνοντάς τους την κυπριακή υπηκοότητα. Η πώληση
χρυσών διαβατηρίων διοχέτευσε κεφάλαια στον κατασκευαστικό τομέα και σε ελεγκτικές και δικηγορικές εταιρείες
και πρόσφερε "φρέσκο αίμα" σε τράπεζες-ζόμπι, με τρόπο
που εξυπηρετούσε το ηγεμονικό τμήμα του κεφαλαίου. Το
πρόγραμμα σταμάτησε το 2020, αλλά η κυβέρνηση εξακολουθεί να λειτουργεί το ίδιο σύστημα για "χρυσές βίζες",
που οδηγούν σε διαβατήρια μέσα σε λίγα χρόνια.
Οι κυρώσεις κατά των Ρώσων έχουν πλήξει καίρια την κυπριακή οικονομία. Ο τουρισμός από τη Ρωσία έχει μειωθεί.
Επίσης, οι "τέσσερις μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες"
έχουν πληγεί σοβαρά, χάνοντας έως και το 20% του κεφαλαίου τους και "περιορίζουν" τις δραστηριότητές τους. Κάποιες κατασκευαστικές δραστηριότητες έχουν ανασταλεί εν
αναμονή της ύφεσης του 2023. Οι πολιτικές δυνάμεις που
συνδέονται με το ελληνοκυπριακό κεφάλαιο βρίσκονται
σήμερα σε κατάσταση πανικού.
Ο στόχος φαίνεται να είναι η ένταξη στη Σένγκεν για να
συνεχιστεί η πώληση χρυσής βίζας.

[4] Eleni Varvitsioti,“Cyprus counts cost of weaker Russia ties after Kremlin’s invasion of
Ukraine”, Financial Times, 17/4/2022.
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Συμπέρασμα
Η ρωσική εισβολή αποτέλεσε ορόσημο στις εξελίξεις της χαοτικής παγκόσμιας τάξης
πραγμάτων. Ωστόσο, αυτό δεν άλλαξε ριζικά τις πολιτικές και ιδεολογικές ευθυγραμμίσεις στην Κύπρο. Ο πόλεμος προκάλεσε νέες πολώσεις και ενίσχυσε παλιές ιδεολογικές διαιρέσεις μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων, αλλά και στο εσωτερικό
τους, συμπεριλαμβανομένης της Αριστεράς.

Διαδικτυακή αφίσα του ΑΚΕΛ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πηγή: ΑΚΕΛ,
https://twitter.com/AKEL1926/status/1511295333581664257

