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Αυτή η συλλογή κειμένων εκδίδεται σε 600 αντίτυπα ειδικά 
για τις ανάγκες των εκδηλώσεων με θέμα την ουκρανική 
κρίση, τις αντιφάσεις και τα όρια των αγώνων που πρόκειται 
να πραγματοποιηθούν διαδοχικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Γιάννενα το τριήμερο 21-23 Νοεμβρίου 2014 με την παρουσία 
συντρόφων και συντροφισσών από τη Ρωσία και την Ουκρα-
νία.

Στο πρώτο μέρος της συλλογής, υπάρχουν κείμενα των εκδο-
τών που καταθέτουν συνολικότερες εκτιμήσεις πάνω στα ου-
κρανικά γεγονότα, ενώ στο δεύτερο μέρος, μαζί με ορισμένα 
δικά μας κείμενα που κυρίως έχουν χαρακτήρα αντιπληροφό-
ρησης, φιλοξενούνται κριτικά κείμενα άλλων συντρόφων από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό που μας φάνηκαν ενδιαφέρο-
ντα. Και στα δύο μέρη τα κείμενα δημοσιεύονται χρονολογι-
κά με βάση την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Έναν χρόνο μετά την έναρξη του Μαϊντάν, θεωρούμε ότι το 
ζήτημα της ουκρανικής κρίσης πρέπει να αναδειχθεί από μια 
σκοπιά που προσπαθεί να την εντάξει στον ευρύτερο κύκλο 
αγώνων που πέρασε, να δει τις αντιφάσεις που προκάλεσαν 
την ίδια την κρίση και τις δυναμικές τους. Σε αυτή την από-
πειρα εντάσσεται και η παρούσα έκδοση, έχοντας επίγνωση 
του ιδεολογικού και άκριτου τρόπου, με τον οποίο, σε γενι-
κές γραμμές, προσελήφθησαν τα ουκρανικά τεκταινόμενα 
από το κίνημα στην Ελλάδα τόσο εξαιτίας της τρέχουσας 
συγκυρίας όσο και εξαιτίας του γεγονότος ότι αυτά εκτυλί-
χθηκαν σε ένα διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο από αυτό της 
«δυτικής Ευρώπης».

Ευχαριστούμε όσους και όσες συνέβαλαν με τον τρόπο τους 
στην πραγματοποίηση τόσο της έκδοσης όσο και των εκδη-
λώσεων.
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Με εικόνες, με φωνές, κόκκινες και μπλέ 
σημαίες. Μαϊντάν και ουκρανικές πλατείες. 

Μα τι συμβαίνει στη Ουκρανία; Επανάσταση1;
Τον τελευταίο καιρό στην Ουκρανία και κυρίως στο 

Κίεβο, οι πλατείες είναι γεμάτες. Γεμάτες από κόσμο 
που διαδηλώνει, που συγκρούεται με την αστυνομία 
και που απαιτεί. Όμως ποιος είναι αυτός ο κόσμος και 
τι ακριβώς ζητάει στις πλατείες; Πριν μπούμε εκεί, να 
ξεκαθαρίσουμε ότι η προσέγγιση μας δεν εστιάζει σε 
έναν χαρακτηρισμό της εξέγερσης ή των ταραχών ως 
“δεξιές” ή “αριστερές”, όροι μάλλον εξίσου άστοχοι, 
αλλά στο να εντοπίσει της αιτίες και τα -αναπόφευ-
κτα- αντιφατικά χαρακτηριστικά της. Είναι η αντιφα-
τική και αναπόφευκτη, μάλλον, μορφή που παίρνουν 
τα κινήματα τον καιρό της κρίσης.

Στην Ουκρανία η κατάσταση είναι πολύπλοκη, 
όπως και σε κάθε πρώην σοβιετική δημοκρατία. Με-
γάλο μέρος της οικονομίας της χώρας συμμετέχει 
στο οικονομικό κύκλωμα της ρωσικής οικονομίας και 
πολλές από τις επενδύσεις είναι ρωσικές. Η χώρα εί-
ναι διχασμένη και σε επίπεδα ταυτότητας. Περίπου το 
40% του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζονται ως ρώσοι 
και είναι κυρίως ρωσόφωνοι. Δεν προσπαθούμε εδώ 
να αναλύσουμε τα γεγονότα κάνοντας μια ανάλυση 
σύγκρουσης ταυτοτήτων. Αλλά οι υλικές πραγματικό-
τητες συγκροτούν και ακόλουθα επηρεάζονται από 
αυτές τις ταυτότητες. Σε μεγάλο βαθμό οι εθνικές 
αυτές ιδέες και ταυτότητες, συγκροτημένες πάντα 
ιστορικά, περιπλέκονται αναπόφευκτα και με το ζή-
τημα του κομμουνισμού -όποιος και αν είναι αυτός. 
Αυτή είναι μια βασική ιδιαιτερότητα των πρώην σο-
βιετικών ή σοσιαλιστικών κρατών, και κυρίως στην 
Ουκρανία.

Στην Ουκρανία, και κυρίως στο Κίεβο και λιγότε-
ρο στην Οδησσό, ο κόσμος μαζεύεται αρχικά για να 
διαμαρτυρηθεί για την απόφαση της φιλορωσικής 
κυβέρνησης να στραφεί προς την οικονομική ένωση 
που συγκροτεί η Ρωσία με συμμετοχές πρώην σοβι-
ετικών δημοκρατιών. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Το 
ουκρανικό χρέος είναι εκτιναγμένο στα ύψη και η οι-
κονομία της χώρας τα τελευταία χρόνια, βυθισμένη 
σε μια χαμηλή ανταγωνιστικότητα, πλήττεται από την 
κρίση. Ο μόνος τρόπος να συνεχίσουν να τρέχουν 
τα ουκρανικά προϊόντα στην αγορά είναι το φτηνό 
εργατικό δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό η Ουκρανία τα 
τελευταία χρόνια διέλυσε κάθε έννοια κοινωνικής 
παροχής, επιδομάτων κτλ, ενώ οι μισθοί πήραν την 
κατηφόρα σε επίπεδα χαμηλότερα από της Ρωσίας. 
Μεγάλο μέρος των κατοίκων τρέφει ακόμα την αυτα-
πάτη ότι αυτά είναι ζητήματα πολιτικής -και όχι πολι-
τικής οικονομίας- και ότι μια πιθανή ένταξη στην ΕΕ 
θα τους “κάνει Ευρώπη”. Τα εν δυνάμει μεσαία στρώ-
ματα -είτε μικροϊδιοκτήτες είτε νέοι φοιτητές που 
ελπίζουν ότι αξίζουν κάτι καλύτερο από ψίχουλα- της 
Ουκρανίας ελπίζουν στην ΕΕ ότι θα τους κάνει αυτό 
που “τους αξίζει”. Φυσικά κανείς δεν λέει το αυτονό-

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog aruthlesscritiqueagains
teverythingexisting.wordpress.com στις 18.12.13.

ητο. Τόσο η ΕΕ όσο και η Ρωσία θέλουν την Ουκρα-
νία όχι για να την κάνουν κάτι άλλο, αλλά για αυτό 
που είναι. Μια χώρα με πολύ χαμηλό επίπεδο ζωής, 
με πολύ φτηνή εργατική δύναμη, με χαμηλή σύνθεση 
κεφαλαίου και με ανύπαρκτο συνδικαλισμό και εργα-
τικές ιδέες λόγω ιστορικών αντανακλαστικών. Στην 
Ουκρανία πάει σε βάθος χρόνου -και σε μεγαλύτερες 
διαστάσεις- να επαναληφθεί το επιτυχές ευρωπαϊκό 
πείραμα της Βουλγαρίας.

Ποιοι είναι, λοιπόν, στους δρόμους; Ο βαθμός ανο-
μοιογένειας ή ομοιογένειας των ουκρανών διαδηλω-
τών δεν είναι σαφής. Εν αντιθέσει με πολλά κείμενα, 
τόσο αγγλικά όσο και ρωσικά, που εστιάζουν πολύ 
στο ζήτημα της συνθηματολογίας ή στο ρόλο που παί-
ζει η φιλοδυτική αντιπολίτευση στις διαδηλώσεις, το 
ζήτημα είναι να δούμε τις κοινωνικές δυνάμεις πίσω 
από αυτό. Ο κόσμος κατέβηκε στον δρόμο με κριτή-
ρια αμιγώς πολιτικά. Σκοπός του είναι η αντίθεση ή 
υποστήριξη2 της κυβερνητικής πολιτικής πιστεύο-
ντας ότι η μία ή η άλλη πολιτική εξυπηρετεί τα ταξικά 
του συμφέροντα. Συνεπώς η σύγκρουση αυτή σαφώς 
και έχει τη ρίζα της στις ταξικές αντιθέσεις της ση-
μερινής Ουκρανίας, αλλά δεν είναι καθ’ εαυτή ταξική 
σύγκρουση, αλλά ακόμα και σε επίπεδο δρόμου -όσο 
βίαιη και αν είναι- διαμεσολαβεί τον εαυτό της με την 
πολιτική. Ο κόσμος συγκρούεται με την αστυνομία 
που προστατεύει την κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς ή 
διαδηλώνει υπέρ του θεωρώντας την πολιτική του τη 
μόνη που θα τον διασώσει. Μπορεί οι αναλύσεις να δί-
νουν και παίρνουν για τους “ολιγάρχες” της Ουκρανί-
ας, και όντως οι τοπικοί παράγοντες της χώρας έχουν 
τεράστια εξουσία, αλλά ο Γιανουκόβιτς είναι εκλεγ-
μένος ηγέτης όπως και ο Πούτιν. Και μπορεί όντως τα 
φαινόμενα βίας και νοθείας να είναι έντονα στην Ου-
κρανία κατά τις εκλογές, αλλά δεν μπορούν να ανε-
βάσουν το ποσοστό κάποιου από το 5% στο 40%. Κο-
ντολογίς κάποιος τους ψηφίζει, γιατί υπάρχει κόσμος 
που ταυτίζει τα ταξικά του συμφέροντα με την πολιτι-
κή τους. Η αστική δημοκρατία, όσο διεφθαρμένη και 
αν είναι, είτε είναι στην ιδανική μορφή της Σουηδίας 
είτε στην ουκρανική εκδοχή της3, δεν παύει να είναι ο 
παραμορφωτικός καθρέπτης -και η αφηρημένη πολι-
τική ένωση- του συνόλου της αστικής κοινωνίας, όχι 
μόνο των μεγαλοαφεντικών και των ολιγαρχών. Αντι-
προσωπεύει τάσεις και αντιθέσεις του συνόλου της 
αστικής κοινωνίας, μεγαλοαφεντικών, μικροϊδιοκτη-
τών, εργατών, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων κτλ.

Και στις δυο πλευρές των οδοφραγμάτων υπάρ-
χουν εργάτες, και στις δυο πλευρές των οδοφραγ-
μάτων υπάρχουν επιχειρηματίες. Οι παλαιοί επιχει-
ρηματίες, και οι παλαιοί εργάτες που δουλεύουν στις 
απαρχαιωμένες σοβιετικές βιομηχανίες τάσσονται 
-χονδρικά- με την κυβέρνηση. Θεωρούν ότι ο ρωσι-

2 Στην Ουκρανία, αν και δεν προβάλλονται από τα φιλοδυ-
τικά ΜΜΕ, γίνονται και πορείες υποστήριξης της κυβέρνη-
σης.

3 Παρόλες τις φήμες, η ίδια η ΕΕ με το διεθνές της παρατη-
ρητήριο εκλογών στην Ουκρανία δήλωσε ότι η εκλογές που 
κέρδισε ο Γιανουκόβιτς ήταν στα “ευρωπαϊκά” στάνταρ και 
δεν έγινε νοθεία.
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κός παράγοντας που συντηρεί και είναι ο βασικός 
πελάτης αυτών των βιομηχανιών είναι η σανίδα ανα-
παραγωγής τους. Από την άλλη, οι νέοι φοιτητές, 
καθώς και μικρότερης ηλικίας εργαζόμενοι κυρίως 
στο κέντρο των πόλεων και στο Κίεβο, βλέπουν αρ-
νητικά το μέλλον τους ως υποτιμημένοι εργάτες, σε 
ένα κράτος με μηδαμινές κοινωνικές παροχές. Εκ-
φράζουν αυτήν την αντίθεση τους με έναν διάχυτο 
και ασαφή φιλοευρωπαϊσμό. Μαζί τους τάσσονται και 
κάποιοι που βλέπουν το “παλιό σοβιετικό” κεφάλαιο 
ως εμπόδιο στη δική τους επιχειρηματική -μικρή ή με-
γάλη- οικονομική δραστηριότητα. Ούτε αυτοί θέλουν 
να ζήσουν ως υποτιμημένοι και επιλέγουν τον δρόμο 
της Ευρώπης που πιστεύουν ότι θα τους δώσει προ-
βάδισμα στον ανταγωνισμό.

Με τα παραπάνω δεδομένα περιπλέκονται και ιστο-
ρικά καλλιεργημένα κοινωνικά αντανακλαστικά. Ο 
φιλορωσισμός εκλαμβάνεται ως φιλοκομμουνισμός4 
και συνεπώς η ταύτιση μέρους των διαδηλωτών με 
τον αντιρωσικό ουκρανικό εθνικισμό δεν απέχει 
πολύ. Εικόνες της Παναγίας, φασίστες, λίγοι ριζοσπά-
στες και ένα ασαφές δημοκρατικό πλήθος, που κρα-
τάει σημαίες της ΕΕ, συνυπάρχουν με έναν αντιφα-
τικό τρόπο. Συνυπάρχουν όπως συνυπήρχαν και πριν 
στα πλαίσια μιας δημοκρατικότητας, μόνο που τώρα 
αυτή γίνεται οριζόντια. Οι πλατείες του Κίεβο μοιά-
ζουν πολύ με αυτές της Ισπανίας και της Ελλάδας, 
μοιάζουν ακόμα περισσότερο με τη γέφυρα Ορλόβ 
της Σόφιας. Το πλήθος της Ουκρανίας έχει αιτήματα 
για τη διαφθορά, για διεφθαρμένους επιχειρηματίες, 
για περισσότερη δημοκρατία, για παραίτηση της κυ-
βέρνησης, κάποια πιο ριζοσπαστικά κομμάτια, κυρίως 
οι φοιτητές, τοποθετούνται εναντίων όλων των κομ-
μάτων σε έναν γνώριμο -σε εμάς- αμεσοδημοκρατι-
κό αντικομματισμό. Αυτό είναι το πιο ριζοσπαστικό, 
αλλά ταυτόχρονα πιο αντιφατικό, αίτημα του Κίεβο. 
Είναι αντιφατικό κυρίως γιατί, ενώ απορρίπτει όλα τα 
κόμματα στα πλαίσια του ριζοσπαστισμού του, ταυτό-
χρονα παραμένει πιστό σε μια “πολιτική” θέση αντιπο-
λιτευόμενο από τον δρόμο το σύνολο της πολιτικής 
σκηνής, εγκαλεί το κράτος (ή μάλλον όποιον είναι στο 
τιμόνι του κράτους) ότι είναι ανίκανο να πραγματώσει 
τις ανάγκες τους, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέ-
σεις για τη συγκρότηση από τους δρόμους ενός νέου 
πολιτικού φορέα που “επιτέλους θα ακούει τις πλατεί-
ες”. Η φυγή από αυτή την αντίφαση μπορεί να γίνει ή 
με τη συγκρότηση όντως ενός νέου πολιτικού φορέα 
ή με την ενίσχυση μιας -πάντα εφήμερης- αμεσοδη-
μοκρατίας, η οποία θα τοποθετήσει το ζήτημα συνο-
λικά στο κράτος, αλλά θα αφήσει τις σχέσεις μεταξύ 
των διαδηλωτών μάλλον ανέπαφες σε μεγάλο βαθμό. 
Με λίγα λόγια, φέρει τις αντιφάσεις που φέρουν όλες 
οι “πλατείες”.

Οι εξεγέρσεις της νέας εποχής είναι οι εξεγέρ-
σεις που ζητούν το όνειρο της μεσαίας τάξης μέσα 
στα πλαίσια μια δημοκρατίας. Η μη πραγμάτωση αυ-
τού του ονείρου λόγω των αναγκαιοτήτων της συσ-
σώρευσης τους δημιουργεί και την εικόνα απουσίας 

4 Δεν είναι τυχαίο ότι τις πρώτες μέρες, σε μια προσπάθεια 
να εκφράσουν την αντίθεση τους στον φιλορωσισμό, οι δι-
αδηλωτές έριξαν ένα άγαλμα του Λένιν.

δημοκρατικότητας. Όμως, αυτό συμβαίνει ακριβώς 
γιατί υπάρχει δημοκρατία να διαμεσολαβήσει και να 
παραμορφώσει της ταξικές αντιθέσεις σε τέτοιο βαθ-
μό που να τις μετουσιώνει σε πολιτικές. Η Ουκρανία 
είναι στον μακρύ κατάλογο των ταραχών.
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Το Μαϊντάν ως πρότυπο των ταραχών. 

α. Το Μαϊντάν ως πρότυπο των ταραχών1

Τα γεγονότα στην Ουκρανία αποτελούν το πρότυ-
πο των ταραχών της διαλεκτικής της κρίσης. Φέρουν 
όλα τα χαρακτηριστικά της εποχής της αναδιάρθρω-
σης μετά και τα τελευταία ίχνη του κεϋνσιανού κρά-
τους. Τι μας φανερώνει λοιπόν η Ουκρανία ως αγώ-
νας; Ως αντίφαση του ίδιου της του εαυτού; Ας πά-
ρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Τα χτυπητά χαρακτηριστικά της ουκρανικής εξέ-
γερσης είναι η δημοκρατικότητα/διαταξικότητα των 
διαδηλωτών ως προς την άποψη ότι μέσα στην εξέ-
γερση συμμετείχαν όλα τα αστικά υποκείμενα -φοιτη-
τές, εργάτες, αφεντικά, ιδιοκτήτες κτλ- και συμμετεί-
χαν ως αυτό που είναι. Επακόλουθα, σημαντικό χαρα-
κτηριστικό φαίνεται να είναι η αδυναμία του Μαϊντάν 
να συνδεθεί ενεργά με αγώνες στην εργασία. Όσες 
απεργίες και αν καλέστηκαν, η ανταπόκριση δεν ήταν 
η αναμενόμενη. Ακόμα και για πολιτικούς λόγους, η 
αντιπολίτευση προσπάθησε να καλέσει απεργία και 
απέτυχε. Από εκεί πηγάζει και η αμιγώς φιλελεύθε-
ρη ατζέντα των όποιων αιτημάτων εξέφρασε το Μα-
ϊντάν. Επίσης χτυπητό χαρακτηριστικό -αν και κινεί-
ται στη σφαίρα της πολιτικής- είναι η συμμετοχή στις 
πορείες εξίσου “αντιφασιστών” και φασιστών με μια 
αρκετά προωθημένη -αν και μειοψηφική- θέση των 
ακροδεξιών. Ένα προσεκτικό μάτι θα δει ότι όλες οι 
εξεγέρσεις του καιρού μας φέρουν τα ίδια χαρακτη-
ριστικά με μικρές διαφοροποιήσεις.

Η αστική δημοκρατική κοινωνία περνά κρίση. Κρίση 
συνεπώς περνούν και οι αστικοί ρόλοι, τα αστικά υπο-
κείμενα. Κατά την περίοδο της κρίσης, το κεφάλαιο 
κινείται κατά βάση με μια τάση συγκεντροποίησης, η 
οποία ανάλογα τον κοινωνικό σχηματισμό -όπως τον 
έχει διαμορφώσει ιστορικά η, στρεβλή πολλές φορές, 
ταξική πάλη- εμφανίζεται διαφορετικά. Όπως και να 
έχει πάντως, αυτό εκδηλώνεται με την επίθεση στη 
μεσαία τάξη, την εξαφάνιση ή τον περιορισμό του 
“μικρού ιδιοκτήτη ή επιχειρηματία” και την εμφάνιση 
μαζικά του “ανέργου/υποτιμημένου εργάτη”. Κατά 
την περίοδο του κεϋνσιανού κράτους, το κεφάλαιο 
εμφανίζεται ως έντονα αποσυγκεντροποιημένο και 
τα εργατικά κοινωνικά στρώματα ως πολυδιασπασμέ-
να, προσδεδεμένα σε διαφορετικά μικρά ή μεγαλύτε-
ρα κεφάλαια το καθένα, τα οποία ανταγωνίζονται το 
ένα το άλλο. Στην περίοδο αυτή, η δημοκρατία και η 
υλική πραγματικότητα του κεφαλαίου, οι πραγματι-
κές συνθήκες, δημιουργούν το πρότυπο της μεσαίας 
τάξης, του αυτοδημιούργητου μικρού επιχειρηματία, 
ένα αίσθημα αστικής ελευθερίας ότι όλα είναι πιθα-
νά, όλοι οι καλοί χωράνε στην άγια κυκλοφορία του 
κεφαλαίου, και μάλιστα με όρους σχετικά ίσους, το 
όνειρο δηλαδή της μεσαίας τάξης, του αυτοαπασχο-
λούμενου μικροαφεντικού που δουλεύει λίγο και αυ-
τός κτλ, ενώ γενικά η δημοκρατία “τάζει” αυτό που 
δεν μπορεί ποτέ να δώσει: τον “έλεγχο” στο άτομο επί 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog aruthlesscritiqueagains
teverythingexisting.wordpress.com στις 1.3.14

των υλικών συνθηκών ύπαρξης του, αυτό που πολύ 
συνοπτικά αναφέρεται ως “ατομικές ελευθερίες και 
ισότητα των ευκαιριών”.

Αυτή η έντονη πολυδιάσπαση, αλλά και η φαινομε-
νική αστική ισότητα, κάνουν αδύνατη, τουλάχιστον 
αρχικά, την περιβόητη “ανασυγκρότηση της τάξης” 
με όρους “προλεταριάτου”. Αυτό, που με φετιχοποι-
ημένους όρους εμφανίζεται στα μάτια όλων να τους 
αποδιαρθρώνει από τις προηγούμενες σχέσεις τους, 
είναι η τάση του κεφαλαίου για συγκεντροποίηση· 
έτσι συνολικά τα -σε κρίση- αστικά υποκείμενα, οι 
εργάτες, οι μικροϊδιοκτήτες, τα μικροαφεντικά κτλ 
εμφανίζονται να διαδηλώνουν μαζί ενάντια στους 
“ολιγάρχες, τους πλούσιους κτλ”, την προσωποποίηση 
δηλαδή αυτής της συγκεντροποίησης. Η προηγούμε-
νη έτσι και αλλιώς κατάσταση της πολυδιάσπασης και 
της αποκέντρωσης του κεφαλαίου μαζί με τη μεγάλη 
“δημοκρατική υπόσχεση” δεν έχει αφήσει τίποτα κοι-
νό σε κανέναν πέρα από την αφηρημένη του υπόστα-
ση, την πολιτική, και το αφηρημένο υποκείμενο του 
πολίτη. Οι εργάτες και τα αφεντικά όταν κοιτάζονται 
μεταξύ τους, δεν βλέπουν τίποτα κοινό πέρα απ’ την 
πολιτική τους αφαίρεση, ενώ ταυτόχρονα βλέπουν 
το πιθανό τους “άλλο” στον άλλο, βλέπουν την προ-
ϋπόθεση τους σε αυτόν και βλέπουν αυτό που τους 
διαλύει να τους διαλύει εξίσου και τους δύο. Έτσι, 
τα αιτήματα τους είναι παντού ίδια, και είναι πολιτικά 
και δημοκρατικά. Περισσότερη δημοκρατία, περισσό-
τερες ευκαιρίες, λιγότερη διαφθορά, εναντίωση στον 
υπερβολικό πλούτο. Ζητούν με λίγα λόγια αυτό που η 
δημοκρατία και η προηγούμενη “σύνθεση του κεφα-
λαίου” τους έταξαν: έλεγχο επί των ζωών τους και ευ-
καιρίες για να είναι “ελεύθεροι” σαν αστικά υποκείμε-
να, σαν άτομα, να κάνουν “ό,τι” θέλουν. Αυτή η πολυ-
διάσπαση και η αναγωγή της σύγκρουσης πάντα στην 
αφηρημένη σφαίρα των πολιτών και της πολιτικής 
(π.χ. είμαστε οι αγανακτισμένοι πολίτες της Ουκρα-
νίας ενάντια στον πολιτικό Γιανουκόβιτς) κάνει αδύ-
νατη τη σύνδεση με αγώνες στην εργασία, καθώς εξ 
αρχής φαίνεται να μην υπάρχει καμία σχέση μαζί της. 
Έτσι, οι εργάτες και τα αφεντικά -με εξαίρεση τους 
ολιγάρχες- κατέβαιναν όλοι μαζί ως πολίτες, καθώς 
όλοι μαζί βάλλονταν και ταυτόχρονα το μόνο κοινό 
που είχαν ήταν η πολιτική τους ιδιότητα. Αυτό όμως 
πέρα από την αναδιάρθρωση της αστικής κοινωνίας 
προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση, δεν μπορεί να 
οδηγήσει άμεσα στο ξεπέρασμα της καθώς δεν μπαί-
νει στη σφαίρα παραγωγής της αξίας, την εργασία. 
(εδώ βέβαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί από 
τη μια είναι έτσι, από την άλλη όμως πυροδοτούνται 
διαδικασίες κυρίως στον χρηματοπιστωτικό χώρο που 
ίσως να φέρουν το ζήτημα στο μέλλον εκεί· αν και οι 
αγώνες στο Κίεβο ή στην Ταξίμ δεν είχαν τέτοιο πε-
ριεχόμενο ή διακύβευμα, έφεραν προσκόμματα στην 
ομαλή διεξαγωγή της εργασίας σε μικρότερο ή με-
γαλύτερο βαθμό). Αυτά μπορούν να ειπωθούν γενικά 
για τις διαδικασίες των “πλατειών” και φυσικά για το 
Μαϊντάν. Το Μαϊντάν φέρει έτσι και αλλιώς αυτά τα 
χαρακτηριστικά “στα άκρα”, στην πιο εμφανή τους κα-
τάσταση.

Το ζήτημα των φασιστών που πολύ -και δικαίως- 
προβλημάτισε τη διεθνή αριστερά έχει εξίσου ενδι-
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αφέρον, αν ιδωθεί υπό το φως της διαλεκτικής της 
κρίσης. Ο κόσμος βγήκε στον δρόμο για συγκεκριμέ-
νους λόγους. Η ιστορική πορεία του κοινωνικού σχη-
ματισμού της περιοχής της Ουκρανίας και κυρίως του 
σύγχρονου ουκρανικού κράτους έδωσε -όπως είναι 
γνωστό-  στους σύγχρονους Ουκρανούς το αντανα-
κλαστικό της άμεσης αποστροφής οτιδήποτε αριστε-
ρού ή κομμουνιστικού στην όψη. Έτσι και αλλιώς, το 
γελοίο Κ.Κ.Ου. με την άκρατη στήριξη του στον Για-
νουκόβιτς και τη συνυπογραφή των κατασταλτικών 
νόμων της 16/1 και η ενδυμασία των “τιτούσκι”, των 
πληρωμένων μπράβων του Γιανουκόβιτς, με σοβιε-
τικά διακριτικά ενέτειναν αυτή την κατάσταση. Αυτό 
έδωσε στο Μαϊνταν ακόμα πιο έντονα αντικομμου-
νιστικά -με τη σοβιετική έννοια- αντανακλαστικά με 
αποτέλεσμα η ανοχή από ένα σημείο και μετά των 
φασιστών να είναι προφανής και μάλλον αναμενόμε-
νη. Από την άλλη, όμως, επειδή καμία κοινωνική διερ-
γασία δεν είναι αποκομμένη από τα περιεχόμενα της, 
από τις κοινωνικές αντιφάσεις που την υπαγορεύουν, 
οι φασίστες -και οι αναρχικοί- συναντήθηκαν και αυ-
τοί με αφηρημένους όρους με τους υπόλοιπους στο 
Μαϊντάν. Έτσι, δεν μπορούσαν να επηρεάσουν σε 
κανένα βαθμό τις μακροϊστορικές κοινωνικές σχέ-
σεις που έβγαλαν τον κόσμο στον δρόμο. Φαίνεται 
ότι τόσο στο Κίεβο όσο και στο Χάρκοβο έπαιξαν τον 
καθαρά πολιτικό ρόλο “του διαμεσολαβητή της βίας”. 
Τόσο στο Κίεβο όσο και στο Χάρκοβο δεν κατάφε-
ραν, όσοι και αν ήταν, να επηρεάσουν ουσιαστικά την 
ατζέντα των όποιων αιτημάτων. Τα αιτήματα τις πλει-
οψηφίας έμειναν αμιγώς φιλελεύθερα και δημοκρα-
τικά, γιατί ακριβώς αυτά τα αιτήματα σχετίζονταν με 
τα ζητήματα αναπαραγωγής τους, και μάλιστα αυτά 
τα ζητήματα απασχολούσαν και άτομα που δεν ήταν 
“Ουκρανοί”. Και αυτοί βγήκαν στον δρόμο. Φαίνεται 
λες και αυτά τα βαθιά ριζωμένα χαρακτηριστικά των 
“αφηρημένων” κοινωνικών σχέσεων να προδιαγρά-
φουν εξ αρχής τα όρια αυτών των αγώνων…

Από την άλλη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η 
“ανοχή” προς την ακροδεξιά δημιουργεί ένα νέο δια-
κύβευμα, δημιουργεί νέες σχέσεις. Η όλη εξέγερση 
και η τροπή σε φυγή του Γιανουκόβιτς έδωσε την ευ-
καιρία σε ανταγωνιζόμενες πολιτικές δυνάμεις να κα-
ταλάβουν την εξουσία. Τους έδωσε στα χέρια δηλαδή 
έναν μηχανισμό, το κράτος, για να περάσουν και να 
πραγματοποιήσουν την ατζέντα τους. Αυτό όμως πώς 
έγινε; Έγινε ακριβώς ως όριο και αντίφαση του ίδιου 
του αγώνα. Το ότι ο αγώνας ήταν αμιγώς πολιτικός, 
το ότι το Μαϊντάν εγκαλούσε τον Γιανουκόβιτς-και 
τώρα την αντιπολίτευση- ως μη ικανό, διεφθαρμένο 
κτλ. Η διαμαρτυρία ως αφηρημένο υποκείμενο, ως 
πολίτης, υπονοεί πάντα μια μορφή διακυβέρνησης 
γιατί πολύ απλά αυτή είναι που κάνει κάποιον πολίτη, 
η υπαγωγή σε μια δημοκρατική εξουσία. Έτσι, ήταν 
ρήξη με την ουκρανική πολιτική, αλλά ήταν και κατά-
φαση σε αυτή, ήταν το αίτημα για τη δημιουργία μιας 
άλλης εξουσίας, μιας νέας δημοκρατίας. Η άνοδος 
της ακροδεξιάς στην εξουσία ενέχει τον κίνδυνο αρ-
χικά να διωχθούν και να γίνει πολιτικό ξεκαθάρισμα 
μεταξύ ακροδεξιάς και αριστερού/αναρχικού χώρου, 
ενώ ο “Δεξιός Τομέας”, ένα μόρφωμα στρασσερικών 
χαρακτηριστικών, θα μπορούσε να κεφαλαιοποιήσει 

άνετα το βάθεμα της κρίσης στην Ουκρανία.

β. Οι αντιιμπεριαλιστικές αναλύσεις
Με την εκκίνηση των γεγονότων στην Ουκρανία, 

είδαμε και τις -αναμενόμενες- αντιιμπεριαλιστικές 
αναλύσεις. Λίγο η πραγματικότητα της αριστεράς και 
του αναρχικού χώρου, λίγο ο νόστος που νοιώθουν 
διάφοροι αναλυτές για την εποχή του ψυχρού πολέ-
μου και τις φουλ γεωπολιτικές αναλύσεις της επο-
χής, λίγο η “εξωτικότητα” της ανατολικής Ευρώπης 
που πάντα πυροδοτεί τέτοιες προσεγγίσεις (γιατί π.χ. 
δεν είδαμε τέτοιες αναλύσεις για την Ισπανία;) και το 
γλυκό έρχεται και δένει. Δεν θα μιλήσουμε εδώ για 
προσεγγίσεις που θέλουν την εξέγερση στην Ουκρα-
νία “εξέγερση φασιστών” (που μάλλον είναι εξόφθαλ-
μα ανενημέρωτες), αλλά για το γενικότερο πλαίσιο 
αυτών των προσεγγίσεων. Να ξεκαθαρίσουμε εδώ 
ότι δεν αρνούμαστε την ύπαρξη της γεωπολιτικής ή 
του ιμπεριαλισμού, απλά λέμε το αυτονόητο: ότι δεν 
είναι η ιστορική αποστολή του κεφαλαίου (αν υπάρ-
χει κάτι τέτοιο) ο ιμπεριαλισμός, αλλά η συσσώρευση. 
Ο ιμπεριαλισμός έρχεται μετά, ως επιθετική πειθάρ-
χηση ενός προλεταριάτου που χαλάει τα σχέδια της 
συσσώρευσης ή ως γενική αναδιάρθρωση των όρων 
αναπαραγωγής ενός κράτους στα πλαίσια του παγκό-
σμιου καπιταλισμού. Έτσι, βάση της ανάλυσης πρέ-
πει να είναι οι αναγκαιότητες και οι αντιφάσεις της 
σχέσης κεφάλαιο στο σύνολο της, στην κοινωνική 
της έκταση, και όχι η σφαίρα της πολιτικής και του 
ιμπεριαλισμού.

Η απογειωμένη ανάλυση στην σφαίρα της πολιτι-
κής, και κυρίως όταν αυτή διαρθρώνεται με όρους “ο 
Πούτιν κάνει αυτό, η Μόσχα το άλλο, ο Μπους εκείνο, 
ο Ομπάμα κτλ”, αρχικά κάνει την ανάλυση ανιστορική, 
δεν τη διαφοροποιεί δηλαδή καθόλου ως προς τη ση-
μερινή πραγματικότητα, τις ιδιαιτερότητες της σχέ-
σης κεφάλαιο. Είτε λέω “ο Καρλομάγνος κάνει αυτό” 
είτε λέω “ο Πούτιν κάνει αυτό” είναι ουσιαστικά το 
ίδιο. Η εξουσία εμφανίζεται να είναι ίδια και απαράλ-
λαχτη από την αρχαιότητα ως σήμερα. Έτσι, η ανά-
λυση δεν ερμηνεύει καθόλου τις ιδιαιτερότητες των 
γεγονότων, ενώ υπονοεί -ακόμα και άθελα της- λόγω 
της ανιστορικότητας της ότι η εξουσία είναι ένα διι-
στορικό φαινόμενο, σχεδόν φυσικό, στην ανθρώπινη 
ιστορία. Ποιο πρόταγμα απελευθέρωσης μπορεί να 
αρθρωθεί τότε;

Οι αντιιμπεριαλιστικές αναλύσεις εμφανίζουν επί-
σης μια χτυπητή ομοιότητα με τις αστικές αναλύσεις 
και κυρίως τις δημοκρατικές. Θεωρούν ότι η εξουσία 
έχει σχεδόν ουσιοκρατικές ανάγκες και διαχειρίζεται 
σαν θήραμα μια άμοιρη και “ουδέτερη” κοινωνία, η 
εξουσία εμφανίζεται ως κάτι “απέναντι” στην κοινω-
νία. Έτσι προφανώς δεν μπορεί να γίνει καμία ανά-
γνωση των κοινωνικών τάσεων, καμία κριτική στη 
σχέση που μας συγκροτεί ως υποκείμενα και συνε-
πώς καμία διαφοροποίηση μεταξύ περιεχομένου και 
μορφής των κοινωνικών σχέσεων. Έτσι, το μόνο κακό 
στην όλη υπόθεση φαίνεται να είναι η -σχεδόν μετα-
φυσικά- “κακή εξουσία” που κάλλιστα μπορεί να την 
αντικαταστήσει λοιπόν μια καλή εξουσία είτε αυτή 
είναι η δικτατορία του προλεταριάτου ή άμεση δη-
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μοκρατία ή μια σωστή κυβέρνηση τέλος πάντων κτλ. 
Οι αντιιμπεριαλιστικές αναλύσεις χάνοντας την διά-
κριση μεταξύ μορφής και περιεχομένου, προτάσσουν 
την απελευθέρωση του υποκειμένου, όχι την (αυτο) 
ρήξη με το περιεχόμενο του. Σε αυτές τις αναλύσεις 
ο αντιιμπεριαλισμός εμφανίζεται ως καταγγελία του 
υπάρχοντος, η δημοκρατία ως γιατρικό του.

Αφού όμως η απελευθέρωση του υποκειμένου εμ-
φανίζεται ως πρόταγμα -και όχι η ρήξη με αυτό το 
υποκείμενο- τότε η απελευθέρωσή του θα εκφραστεί 
και εθνικά αφού το υποκείμενο είναι και εθνικό, με-
ταξύ άλλων. Έτσι, οι αντιιμπεριαλιστικές αναλύσεις 
περνούν κοντά και ταυτίζονται αρκετές φορές με 
τη ρητορική περί εθνικής απελευθέρωσης, εθνικής 
αυτοδιάθεσης κτλ. Έτσι, αν το δούμε από αυτή την 
πλευρά, οι “μπαντερικοί” και οι ακροδεξιοί της Ουκρα-
νίας κάνουν εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο. Όλοι 
αυτοί που στις αναλύσεις τους κόπτονται για τον φα-
σισμό στην Ουκρανία κτλ, αν έβλεπαν τα ίδια άτομα 
να κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα, απλά αντί για 
πορτρέτα του Μπαντέρα να κρατούσαν του Λένιν ή 
του Μαχνό, τότε θα ήταν τρισευτυχισμένοι. Όμως, τα 
πράγματα δεν είναι θέμα συμβολισμών (απλά), αλλά 
θέμα (κυρίως) περιεχομένων. Αν έχουμε πρόβλημα 
με τον φασισμό στην Ουκρανία, είναι ακριβώς γιατί 
διαμεσολαβεί τις ταξικές αντιθέσεις και τις μετουσι-
ώνει σε εθνικές. Το πρόβλημα δηλαδή είναι ακριβώς 
ότι ο αγώνας στην Ουκρανία κινδυνεύει να γίνει εθνι-
κοαπελευθερωτικός, όχι το αντίθετο.

Άλλο πρόβλημα των αντιιμπεριαλιστικών αναλύ-
σεων είναι ότι δεν ερμηνεύουν κάτι πολύ σημαντι-
κό. Γιατί οι εξεγέρσεις του καιρού μας εμφανίζουν 
παρά τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, ένα πυ-
ρήνα -κοινό σε όλες- όμοιων δημοκρατικών αιτημά-
των; Γιατί η Ισπανία, διατυπώνει ίδια αιτήματα με την 
Βουλγαρία, τη Βοσνία, την Κωσταντινούπολη και το 
Κίεβο; Εδώ οι αντιιμπεριαλιστικές αναλύσεις μάλλον 
πεθαίνουν μπροστά από μια λευκή κόλλα χαρτί.

γ. Τα ερωτήματα μας
Τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι πολλά. Μια 

αυθεντική αγωνία -κυρίως λόγω της παρουσίας φα-
σιστών- είναι το πού θα πάνε τα πράγματα μετά. Ποιο 
ρόλο παίζει η πρωτοπορία μέσα στις αντιφατικές δι-
αδικασίες της κρίσης και πώς οι ταραχές δομούν και 
αποδομούν διαρκώς νέες πρωτοπορίες; Αλλά το καί-
ριο ερώτημα που θα θέλαμε να το θέσουμε και στους 
κοντινούς μας ανθρώπους είναι: η διαλεκτική της 
κρίσης, ως κομμουνιστικοποίηση, μπορεί να οδηγήσει 
αυτούς τους ανθρώπους ανά τον κόσμο, να βρουν 
τον κομμουνισμό με άλλο όνομα; Αν ο κομμουνισμός 
είναι ρήξη κάθε διαχωρισμού, κάθε ξεχωριστής σφαί-
ρας κάθε ετεροκαθορισμού, και είναι πλέον καθαρή 
ανθρώπινη δημιουργία κτλ, δεν είναι ρήξη και με το 
σημαίνον του;
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Μαϊντάν-Σύνταγμα 
χωρίς αντι-ιμπεριαλιστικό εισιτήριο. 

Συνειδητή σιωπή και εξίσου συνειδητός θόρυβος1· 
να η αντιστοιχία των ταραχών στη Βοσνία και της 
ανατροπής του καθεστώτος Γιανουκόβιτς στην Ου-
κρανία στην πολιτική φιλολογία της αριστεράς. Ό,τι 
δεν χωράει στο αντιιμπεριαλιστικό καλούπι της θεω-
ρίας προορίζεται για θάψιμο χωρίς πολλά-πολλά. Το 
κόμμα και οι οπαδοί του να είναι καλά και τα υπόλοιπα 
ας πετιούνται στο καλάθι της ιστορίας ως «περιθωρι-
ακά συμβάντα»… 

Παρακάτω κατατίθενται κάποιες σκέψεις με μορφή 
σημειώσεων πάνω στα γεγονότα στην Ουκρανία από 
μια μη αντιιμπεριαλιστική σκοπιά που αναγνωρίζει 
την αυτάρκεια των κινημάτων που ξεσπάνε, φυσικά 
όχι πάντα προς την κατεύθυνση που εμείς θα επιθυ-
μούσαμε. Γιατί η ιστορία των μέχρι σήμερα κοινωνιών 
παραμένει η ιστορία της πάλης των τάξεων όσο κι αν 
πρεσβευτές ξένων χωρών περνούν από το Μαϊντάν 
για δηλώσουν τη συμπόνια του χασάπη για τα πρόβα-
τα που πρόκειται να σφαχτούν.

Από τη σκοπιά της ακρίβειας όσων πρόκειται να ει-
πωθούν, δηλαδή από τη σκοπιά του «ιστορικού», θα 
ήταν σκοπιμότερο να περιμένουμε. Για να μπορέσουν 
να γίνουν γνωστά πράγματα που αφορούν το κίνη-
μα των περασμένων μηνών και παραμένουν σε εμάς 
άγνωστα, να αναδυθούν πιθανώς εξελίξεις που προς 
το παρόν παραμένουν υπόγειες και να προσδώσουν 
στα μέχρι τώρα τετελεσμένα άλλο νόημα. Δεν είμα-
στε όμως «επιστήμονες» ούτε επιδιώξαμε ποτέ κάτι 
τέτοιο. Η προοπτική της ένοπλης αντιπαράθεσης 
στην Κριμαία –και η σοβαρή πιθανότητα ενταφιασμού 
του κοινωνικού ζητήματος κάτω από την ταφόπλακα 
της εθνικής ενότητας ενόψει ενός πολέμου μικρότε-
ρης ή μεγαλύτερης διάρκειας– μας ωθεί να αναβάλ-
λουμε για αργότερα το σχέδιο μιας πιο ολοκληρωμέ-
νης καταγραφής του κινήματος στην Ουκρανία και να 
καταγράψουμε όσα μέχρι τώρα σημεία προλάβαμε να 
εκτιμήσουμε2 ότι χρήζουν προσοχής από μια κινημα-
τική προοπτική. 

автономна 1
Από θεωρητικής πλευράς, οι αναφορές των θεω-

ριών που έχουμε κληρονομήσει από τη δεκαετία του 
’70 όσον αφορά τον ρόλο του κράτους και τη σχέση 
του με την κοινωνία των πολιτών είναι μάλλον περι-
ορισμένες. Αυτή η περιορισμένη θεωρητική αναφο-
ρά στο κράτος δεν είναι αυτονόητη και σε γενικές 
γραμμές αποτελεί ευθεία συνέπεια του προηγού-

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο communisation.espivblogs.
net στις 11.3.14.

2  Τα όποια προσωρινά συμπεράσματά μας στηρίζονται 
κατά βάση σε υλικό που έχει ανέβει στο communisation.
espivblogs.net και κυρίως στη συνέντευξη με έναν επανα-
στάτη συνδικαλιστή και στην αυτό-συνέντευξη ενός σοσια-
λιστή που ταξίδεψε στην Ουκρανία.

μενου κύκλου αγώνων που σχετίζονταν είτε με την 
(κριτική ενίοτε) αποδοχή των σοσιαλιστικών κρατών 
είτε με την ανάδειξη του εργοστασίου ως κεντρικού 
άξονα περιστροφής των κοινωνικών σχέσεων. Είναι 
σαφές ότι από τα τέλη της δεκαετίας του ’70, οπό-
τε και ολοκληρώθηκαν τα κοινωνικά θεμέλια αυτού 
του κύκλου αγώνων, μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβή-
σει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες νεοφιλελευθερισμού, 
προγραμμάτων δομικής προσαρμογής κλπ. Ή, με μια 
άλλη ορολογία, πραγματικής υπαγωγής της εργασίας 
και της ζωής γενικότερα στο κεφάλαιο. Αν πράγματι 
η πραγματικότητα της ταξικής πάλης θεωρείται ση-
μαντική για την ίδια την παραγωγή της θεωρίας, τότε 
αν μη τι άλλο ο κύκλος αγώνων που φαίνεται να ξεκί-
νησε με την αραβική άνοιξη3 και θέτει το κράτος στο 
επίκεντρο της σύγκρουσης οφείλει να βρει την αντα-
νάκλαση που του αντιστοιχεί στο επίπεδο της θεωρί-
ας. Και συνακόλουθα της έμπρακτης αντιπαράθεσης. 

автономна 2
Θα μπορούσε η ανατροπή του καθεστώτος στην 

Ουκρανία να χαρακτηριστεί «πραξικόπημα»; Για εμάς 
είναι σαφές ότι αυτό που έριξε το καθεστώς Γιανου-
κόβιτς ήταν οι αντιδράσεις ενάντια στην κρατική κα-
ταστολή4 που ξεκίνησε αρχικά μετά την πρώτη εκκέ-
νωση του Μαϊντάν τη νύχτα της 30ης Νοεμβρίου και 
κυρίως μετά τη 16η Ιανουαρίου, οπότε και ψηφίστηκαν 
οι νόμοι ενάντια στις διαδηλώσεις. Σε αυτή τη χρονι-
κή στιγμή λαμβάνει χώρα μια ποσοτική και ποιοτική 
διαφοροποίηση στο εσωτερικό του κινήματος παρό-
λο που το (μικρό) κομμάτι του κόσμου, που πριν είχε 
εκφράσει συγκεκριμένες διεκδικήσεις σε σχέση με 
την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, παραμένει εκεί 
και συναντάει τους περισσότερους που κατεβαίνουν 
στον δρόμο μετά. Και είναι ακριβώς αυτή η δυναμι-
κή του κινήματος που εμποδίζει αφενός την ειδική 
αστυνομία να το διαλύσει και αφετέρου τον στρατό 
να παρέμβει5· όσο κι αν οι ουκρανικές σημαίες ήταν 
έντονα παρούσες δίνοντας στο διαταξικό Μαϊντάν 
την αύρα «κινήματος εθνικής σωτηρίας», το αιμα-

3 Η κατανόηση αυτού του κύκλου θα παρέμενε ελλιπής αν 
αφεθούν απέξω οι εξεγέρσεις  των τελευταίων χρόνων στη 
Γαλλία, την Αγγλία, την Ελλάδα, τη Σουηδία κ.α. Για τις ανά-
γκες αυτού του κειμένου και μόνο, ας μείνουμε στις εξε-
γέρσεις που έλαβαν χώρα χοντρικά στην περίμετρο της ΕΕ 
(από την Τυνησία μέχρι την Ουκρανία μέσω της αραβικής 
χερσονήσου) και οι οποίες εξελίχθηκαν διαφορετικά έτσι 
κι αλλιώς.

4 Ενώ δεν πρέπει να υποτιμάται και το γεγονός ότι στις κυ-
ριακάτικες διαδηλώσεις του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρί-
ου συμμετείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι με φιλο-
ευρωπαϊκές προσδοκίες. 

5 Άλλωστε πώς είναι δυνατόν να μιλάει κανείς για πραξικό-
πημα αφενός χωρίς συμμετοχή του στρατού και αφετέρου 
με τη συνεργασία της αστυνομίας τουλάχιστον στο Κίεβο, 
η οποία τις πρώτες μέρες μετά την πτώση του Γιανουκό-
βιτς έκανε κοινές περιπολίες με ομάδες αυτοάμυνας από 
το Μαϊντάν. 
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τοκύλισμα των κινητοποιήσεων6 δικαίως θεωρήθηκε 
εμφυλιοπολεμική πράξη. Παράλληλα, πρέπει να σκε-
φτούμε τι είδους λαϊκή στήριξη (δεν) είχε η «δημο-
κρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση» που έπεσε, η οποία 
μόνο στην αρχή οργάνωσε αντιδιαδήλωση μερικών 
εκατοντάδων στο Μαϊντάν –όταν ο κόσμος εκεί δεν 
ξεπερνούσε τις μερικές χιλιάδες, κυρίως μέλη της 
μεσαίας τάξης που διαδήλωναν υπέρ της ΕΕ– και στη 
συνέχεια κατέφευγε στους πληρωμένους μπράβους 
και στην ειδική αστυνομία. Ούτε καν στην «κανονική» 
αστυνομία. Πώς θα μπορούσαν να κρατηθούν μετά 
από αλλεπάλληλες επιθέσεις της ειδικής αστυνομίας 
τα μόνιμα οδοφράγματα που στήθηκαν από τις αρχές 
Δεκεμβρίου, οι κατασκηνώσεις μέσα και γύρω από 
το Μαϊντάν, οι καταλήψεις κυβερνητικών κτιρίων, αν 
δεν υπήρχε ευρεία αποδοχή από την πλειοψηφία του 
πληθυσμού;

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αυτά είναι σε γενικές 
γραμμές τα χαρακτηριστικά του κινήματος που είναι 
τα πιο ενδιαφέροντα από ανατρεπτική σκοπιά. Δεν 
παύουν όμως να είναι και προϊόντα μιας αφαιρετικής 
περιγραφής που, αν δε συλλάβει τη συγκεκριμένη δυ-
ναμική των κινητοποιήσεων, κινδυνεύει να χάσει τον 
προσανατολισμό της και να υποτιμήσει τις εσωτερι-
κές διαδικασίες και την  κατάληξή τους. 

автономна 3
Ο Ντωβέ, στο Quand meurent les insurrections7, κάνει 

ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με την άνοδο του 
φασισμού την περίοδο του μεσοπολέμου: 

«Ποια είναι λοιπόν η πραγματική ορμή του φασι-
σμού, αν όχι η τάση οικονομικής και πολιτικής ενο-
ποίησης του κεφαλαίου, μια τάση που γενικεύτηκε 
μετά το 1914; Ο φασισμός ήταν ένας ιδιαίτερος 
τρόπος να επιβληθεί η ενότητα αυτή σε χώρες –
όπως η Ιταλία και η Γερμανία–όπου, ακόμα κι αν η 
επανάσταση είχε ξεριζωθεί, το κράτος ήταν ανίκα-
νο να επιβάλει την τάξη, ακόμα και στο εσωτερικό 
της ίδιας της αστικής τάξης»... «Ο φασισμός ήταν 
μια προσπάθεια της αστικής τάξης να τιθασεύσει 
δια της βίας τις δικές της αρχικά αντιφάσεις, να 
οικειοποιηθεί μεθόδους κινητοποίησης της εργατι-
κής τάξης προς όφελός της, και να αναπτύξει όλες 
τις δυνατότητες του σύγχρονου κράτους, αρχικά 
εναντίον ενός εσωτερικού εχθρού, και στη συνέ-
χεια ενός εξωτερικού».

Υπάρχουν αναλογίες ανάμεσα στο τότε και στο 

6 Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, το 
50% των ουκρανών ερωτηθέντων δε συμφωνούσε με τα 
αιτήματα του Μαϊντάν, όταν αυτό είχε εμφανιστεί αρχικά. 
Στην πορεία αυτό προφανώς άλλαξε, αφού άλλαξαν και τα 
αιτήματα. Οι τελευταίες αντιπολεμικές διαδηλώσεις στην 
ανατολική Ουκρανία δείχνουν επιπλέον ότι η διαίρεση του 
ουκρανικού πληθυσμού σε σχέση με το ίδιο το Μαϊντάν δε 
συνέπιπτε με τη γεωγραφική διαίρεση της χώρας σε υποτι-
θέμενο ανατολικό και δυτικό μπλοκ επιρροής. 

7 Ελληνική μετάφραση από το πρακτορείο Rioters: Ζυλ Ντω-
βέ, Όταν πεθαίνουν οι εξεγέρσεις.

τώρα, όμως το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξε-
λίσσονται οι καπιταλιστικές σχέσεις έχει σαφώς με-
ταβληθεί. Πράγματι, η Ουκρανία ήταν η χώρα από 
τις 29 πρώην σοσιαλιστικές που επλήγη περισσότερο 
από την κρίση: ο πληθωρισμός έφτασε 22% το 2008, 
η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος ήταν στα όρια 
του 60%. Τον επόμενο χρόνο, το ΑΕΠ της Ουκρανίας 
μειώθηκε κατά 14%, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε 
κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης, η χώρα δανεί-
στηκε πολύ από το ΔΝΤ μιας και οι τιμές των πρώτων 
υλών, με τις οποίες προμηθεύει η Ουκρανία την πα-
γκόσμια αγορά, δεν μπορούσαν να σταθεροποιηθούν 
σε κάποιο ικανοποιητικό επίπεδο. Σε καθαρά οικονο-
μικό επίπεδο, λοιπόν, υπήρχε έντονη αστάθεια λόγω 
της φύσης της ουκρανικής οικονομίας. Παράλληλα, 
όμως, η εσωτερική υποτίμηση δεν προχώρησε χωρίς 
παλινδρομήσεις μιας και είχαμε αυξήσεις του βασι-
κού μισθού χωρίς μείωση των κρατικών ενισχύσεων 
σε βασικές παροχές. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι η 
εργατική τάξη έχει μια μη αμελητέα διαπραγματευτι-
κή ισχύ.

Η κρίση, κυρίως, και όχι τόσο η σχετικά πρόσφα-
τη κατασκευή του ουκρανικού κράτους ως προσάρ-
τηση ανομοιογενών εδαφών μετά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, κατέτμησε την αστική τάξη της χώρας σε 
αντιπαρατιθέμενα γεωπολιτικά στρατόπεδα: είτε με 
τη Δύση και την ΕΕ, είτε με τη Ρωσία. Αυτό και μόνο 
το γεγονός, ότι το ουκρανικό κράτος δεν μπορούσε 
να εκπληρώσει μια από τις βασικές λειτουργίες του, 
δηλαδή να μπορεί να εμφανιστεί ως συλλογικός καπι-
ταλιστής, είναι το βασικό στοιχείο της κρίσης του ως 
κράτος. Είτε με την Ευρασιατική Ένωση της Ρωσίας 
είτε με την ΕΕ, ποιος και πώς θα επιβάλει τα απαραί-
τητα διαρθρωτικά μέτρα; 

Από τη στιγμή όμως που το θέμα τίθεται έτσι, δη-
λαδή ως κρίση-του-κράτους-σε-σχέση-με-τη-νεοφι-
λελεύθερη-αναδιάρθρωση, δεν μπορούμε να μιλάμε 
για αναβίωση του «φασιστικού φαινομένου». Πώς 
θα μπορούσε να σταθεί ένα φασιστικό κράτος από 
μόνο του, ακόμα κι αν θεμελιωνόταν σε ένα αμιγώς 
φασιστικό κίνημα από τα κάτω; Επιπλέον, τότε, ακό-
μα και μετά το τσάκισμα των προλεταριακών εξε-
γέρσεων που προηγήθηκαν, η εργατική τάξη και τα 
συμφέροντά της αναγνωρίστηκαν ως τέτοια και γι’ 
αυτό υπήρχε η ανάγκη να ενσωματωθούν στα πλαίσια 
ενός μαζικού κοινωνικού κινήματος, τέτοια ήταν και 
ο φασισμός και ο ναζισμός. Κάτι τέτοιο σήμερα είναι 
αδιανόητο στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης αναδι-
άρθρωσης που περνάει ακριβώς από τη διάλυση της 
εργατικής τάξης ως συλλογικά αναγνωρισμένου υπο-
κειμένου. Αυτή η βασική διάσταση της σύγχρονης 
αναδιάρθρωσης είναι που θα εμποδίσει τους όποιους 
νοσταλγούς του Χίτλερ, του Μουσολίνι, του Μπαντέ-
ρα ή όποιου άλλου καθάρματος να γίνουν κάτι παρα-
πάνω από μπάτσοι και σεκιουριτάδες, λακέδες δηλα-
δή των αφεντικών. 

автономна 4
Για την κατανόηση των εξελίξεων στην Ουκρανία, 

έχει μεγάλη σημασία να απαντηθεί το ερώτημα γιατί 
πριν και κατά τη διάρκεια του Μαϊντάν δεν υπάρχουν 
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εργατικές κινητοποιήσεις. Όσο κι αν έχει υποχωρή-
σει το εργατικό κίνημα, αυτό προσπάθησε να εμφα-
νιστεί λίγο-πολύ σε όλες τις περιπτώσεις αυτού του 
κύκλου αγώνων μέχρι τώρα, με πιο έντονη τη συμβο-
λή του στη βοσνιακή εκδοχή. Και αυτό όχι τυχαία. Αν 
δεχτούμε ότι το εργατικό κίνημα υπερασπίζεται όχι 
μόνο τα άμεσα εργατικά συμφέροντα, αλλά και γε-
νικότερα τον (δημοκρατικό) πλουραλισμό, την ελευ-
θερία της έκφρασης κ.α. τότε αποκτά αυξημένη βα-
ρύτητα η παρατήρηση του ουκρανού συντρόφου8 ότι 
αυτή σοβιετική κληρονομιά έχει διαβρωθεί εδώ και 
πολύ καιρό στην Ουκρανία από τον εθνικιστικό λόγο, 
ότι η λεγόμενη κοινωνία των πολιτών είχε συρρικνω-
θεί πολύ εκεί και ότι οι φιλελεύθεροι δημοκράτες 
ήταν πολύ περιορισμένης εμβέλειας. Με άλλα λόγια, 
το εργατικό κίνημα είχε «υποτιμηθεί» πολύ από μια 
ορισμένη πλευρά, τη «δημοκρατική/πλουραλιστική» 
του πλευρά: δεν είχε πλέον το «δικαίωμα» να εκφρά-
ζεται ως τέτοιο, όπως και άλλες ομάδες «δικαιωμά-
των» (γυναίκες, gay, κλπ) μιας και κάτι τέτοιο εναντι-
ωνόταν στην εθνική ενότητα. Last but not least, δεν 
πρέπει να ξεχνιέται ότι σε μια ευρεία κινητοποίηση 
που εξελίσσεται σε πρώην σοσιαλιστικό περιβάλλον, 
όπου το ίδιο το κράτος ήταν εκφραστής και εγγυη-
τής των εργατικών συμφερόντων, όπου το εκεί Κομ-
μουνιστικό Κόμμα ψήφισε τα κατασταλτικά μέτρα της 
16ης Ιανουαρίου και όπου ο αντικομμουνισμός είναι 
συνώνυμος της ανατρεπτικής ιδεολογίας, δε θα μπο-
ρούσαν να μην γκρεμίζονται με μαζικούς όρους τα 
αγάλματα του Λένιν. 

автономна 5
Υπάρχει ουσιαστική συσχέτιση μεταξύ της αδυνα-

μίας να εκφραστεί οργανωμένη εργατική διεκδίκηση 
και στην έκφραση αγανάκτησης απέναντι στη «δια-
φθορά»; Οι τελευταίες μεγάλες εργατικές κινητο-
ποιήσεις στην Ουκρανία καταγράφονται στη δεκαε-
τία του ’909. Η εξατομίκευση των συμφερόντων και 
η παράλληλη ιδιωτικοποίηση των αναπαραστάσεων 
για τον κόσμο βρίσκει την αντανάκλασή της, σύμφω-
να με μια σωστή παρατήρηση, στην ιδιωτικοποίηση 
των λειτουργιών του κράτους· τον κορπορατισμό και 
τον προσοδισμό, με τον πρώτο να έχει σαφώς υπο-
χωρήσει από την πτώση του τείχους του Βερολίνου 
και μετά ελέω προσπαθειών ιδιωτικοποίησης. Η «δια-
φθορά» γίνεται αναγκαστικά τόσο ορατή όσο φοράς 
τα κατάλληλα γυαλιά. Όπως και να ’χει πάντως, στο 
άμεσο background των κινητοποιήσεων χρειάζεται 
οπωσδήποτε να καταγραφούν τόσο οι κινητοποιήσεις 
ενάντια στον βιασμό της Iryna Krashkova το καλοκαίρι 
του 2013 και τον φόνο της Oksana Makar την άνοι-
ξη του 2012· όσο βέβαια και οι κινητοποιήσεις της 
«πορτοκαλί επανάστασης», αλλά και αυτές υπό το 
γενικό μότο Εγέρσου Ουκρανία! που διοργανώθηκαν 

8 Δες παρακάτω, στο δεύτερο μέρος αυτής της έκδοσης, τη 
συνέντευξη με έναν επαναστάτη συνδικαλιστή. 

9 Δες το ενδιαφέρον άρθρο του Mihai Varga με τίτλο 
Political involvement in industrial conflict in Ukraine during 
the world economic crisis, 2008-2010 στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: http://www.emecon.eu/current-issue/varga/.

από τα κόμματα UDAR, Svoboda, Πανουκρανική ένω-
ση “Πατρίδα” ενάντια στην κυβέρνηση Γιανουκόβιτς 
που ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2013 με προοπτική να 
κλείσουν έναν δίμηνο κύκλο και δεν ολοκληρώθηκαν 
ποτέ…

автономна 6
Η ιδιότητα του πολίτη δεν είναι φτιαγμένη για να 

ενοποιεί κάτω από ένα πρόγραμμα ή μια συλλογική 
ταυτότητα, αλλά για να διαχωρίζει. Οι ακροδεξιοί στην 
Ουκρανία, και όχι τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απευθυνθούν σε 
όλες τις τάξεις, από τον άνεργο μέχρι τον μεγιστάνα, 
και να θέσουν τις βάσεις για την πολιτική ενοποίηση 
της χώρας μέσα από τον δυναμισμό τους στον δρό-
μο. Όπου, πρέπει να υπενθυμιστεί αυτό, δεν υπήρχε 
κανένας μα κανένας άλλος10. Τι είδους δυναμικές 
μειοψηφίες χρειάζονται, λοιπόν, για να σπρώξουν 
καθεστώτα με μικρή, όπως αποδεικνύεται, κοινωνική 
βάση και άρα σχετικά διαλυμένες κοινωνίες πολιτών 
προς μια κατεύθυνση; Σίγουρα πάντως όχι πολύ με-
γάλες σε μέγεθος και αυτό μάλλον ενθαρρύνει τις δι-
αθέσεις των φίλων των «δυναμικών μειοψηφιών» και 
των «πρωτοποριών». Στο χρονικό διάστημα μετά τη 
16η Ιανουαρίου κρίθηκε ίσως η έκβαση του κινήματος 
στην Ουκρανία με την εξής έννοια: όλοι και όλες που 
ήθελαν να κατέβουν στον δρόμο έπρεπε αναγκαστι-
κά να είναι στο Μαϊντάν. Η αντιδραστική προσήλωση 
στο κράτος ως τον ύψιστο θεσμό εξουσίας από τον 
οποίο θα προέλθει η «αλλαγή» έβρισκε το σύστοιχό 
της στον δρόμο: μόνο στο Μαϊντάν είχε νόημα να εί-
ναι κανείς, εννοημένου ως κέντρο των εξελίξεων. Αν 
οι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία άλλων κέντρων 
αγώνα δεν καθυστερούσαν τόσο, αν υπήρχε διαφο-
ρετικός κόσμος να τις πλαισιώσει με αποτέλεσμα την 
έγκαιρη και φυγόκεντρη διάχυση των κινηματικών 
πρακτικών, πιθανόν οι εξελίξεις να ήταν διαφορετι-
κές. Αλλά η ιστορία δεν γράφεται με υποθέσεις.

автономна 7
Από τη στιγμή που επικράτησε με μαζικούς όρους 

η αυστηρή στρατιωτική δομή στα οδοφράγματα, και ο 
απαρέγκλιτος σεβασμός στα κυβερνητικά κτίρια που 
κατελήφθησαν αλλά δεν καταστράφηκαν ούτε συμ-
βολικά, τα πράγματα είχαν κριθεί όσον αφορά τον 
όποιο χειραφετητικό χαρακτήρα του κινήματος. Αυτό 
δεν συνέβη σε καμία από τις προηγούμενες περιπτώ-
σεις του σύγχρονου «ανοιξιάτικου» κύκλου αγώνων, 
παρά το γεγονός ότι ουκρανοί σύντροφοι παραλληλί-
ζουν το Svoboda με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους 
στην Αίγυπτο. Πολλές από τις πρακτικές αυτού του 
κύκλου αγώνων, καθώς και η αδιαμφισβήτητη μαχητι-
κότητα του κόσμου ο οποίος συνιστά τον φορέα τους, 

10 Μια ματιά στο παρακάτω λινκ ίσως πείσει και τους τε-
λευταίους για το τι σήμαινε αντιφασιστική διαδήλωση στο 
Μαϊντάν τον Μάιο του 2013 (σύμφωνα και με το υπουρ-
γείο εσωτερικών): http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/
publish/article/847481;jsessionid=EB0282F68A58815D0
EA3856C0685EFEC
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συνέβαλαν στην ανάδειξη της, εγγενούς σε κάθε κί-
νημα, κρατικής πτυχής και άρα στην κρατικοποίηση/
φασιστικοποίηση του κινήματος και μετέτρεψαν από 
νωρίς τη σύγκρουση σε μάχη μεταξύ δυο στρατών11. 
Σε αυτό βέβαια συνέβαλε και το γεγονός ότι στα οδο-
φράγματα συμμετείχαν και πολλοί βετεράνοι του Αφ-
γανιστάν και γενικότερα άνθρωποι έμπειροι σε πολε-
μικά μέτωπα. Στο Μαϊντάν αποδείχτηκε ότι ο αυστη-
ρός καταμερισμός εργασίας και η άτεγκτη ιεραρχία 
εντός ενός κινήματος δεν έχει να προσφέρει τίποτα 
το απελευθερωτικό και μετατρέπει το κίνημα σε μι-
λιταριστικό όχημα. Ο Γιανουκόβιτς συνειδητοποίησε 
τη δύναμη πυρός των παρευρισκομένων στο Μαϊντάν 
μόνο μετά την τελευταία αποτυχημένη εκκένωση της 
πλατείας και τους 342 τραυματίες μπάτσους, η οποία 
και έριξε τον κύβο εναντίον του.  

автономна 8
Σύμφωνα με ουκρανούς συντρόφους, η προέλευ-

ση του ονόματος του Δεξιού Τομέα είναι χωροταξι-
κή· αυτοί που χτυπούσαν αριστερούς και gay μαζευ-
όντουσαν κάποια στιγμή κάπου δεξιά στο Μαϊντάν. 
Κάτι σαν την Πάνω Πλατεία του Συντάγματος, σαν 
να λέμε… Μετά και τα γεγονότα στην Ουκρανία, όσα 
έλαβαν χώρα τον Μάιο-Ιούνιο του 2011 στην Αθήνα 
αποκτούν ίσως μια πιο ξεκάθαρη ιστορική διάσταση: 
αφενός, όσον αφορά την άκρα δεξιά, η οποία βγαί-
νοντας για πρώτη φορά στον δρόμο μετά από δεκα-
ετίες, κατόρθωσε να συγκροτηθεί στη συνέχεια ως 
ένα αυτόνομο πολιτικό υποκείμενο· αφετέρου, τι θα 
σήμαινε στην πράξη το «να μείνουμε εδώ (στην Πλα-
τεία Συντάγματος) μέχρι να φύγουν όλοι» και κατά 
συνέπεια το Μεγάλο Οδόφραγμα ως χωνευτήρι της 
ταξικής πάλης. Αν και το πρώτο προτσές άργησε να 
γίνει αντιληπτό –και στη συνέχεια αντιμετωπίστηκε 
αποπροσανατολιστικά ως «φασιστική απειλή για τη 
δημοκρατία» πάνω και πέρα από την οργανική δια-
σύνδεσή του με τις σύγχρονες ανάγκες της, καπιτα-
λιστικότατης, διαχείρισης και υποτίμησης του πεισμα-

11 Ας υπενθυμίσουμε ότι, κατά τον σχηματισμό της νέας 
κυβέρνησης, ο αρχηγός των ομάδων αυτοάμυνας στο Μα-
ϊντάν Andriy Parubiy διορίστηκε επικεφαλής της Επιτροπής 
Εθνικής Ασφάλειας και Εθνικής Άμυνας με τον αρχηγό 
του Δεξιού Τομέα Dmytro Yarosh να διορίζεται αναπληρω-
τής του. Η εν λόγω επιτροπή επιβλέπει τη λειτουργία του 
υπουργείου άμυνας, των μυστικών υπηρεσιών, των ένο-
πλων δυνάμεων κ.α. Επίσης, κυβερνητική θέση κατέλαβε, 
μεταξύ άλλων, ένας γιατρός που επέβλεπε την παροχή ια-
τροφαρμακευτικής βοήθειας σε τραυματίες του Μαϊντάν. 
Περισσότερες πληροφορίες για το νέο υπουργικό συμβού-
λιο και τα μπουμπούκια που μαζεύτηκαν εκεί στο λινκ http://
www.globalresearch.ca/ukraine-transition-government-
neo-nazis-in-control-of-armed-forces-national-security-
economy-justice-and-education/5371539. Αξίζει να σημει-
ωθεί πάντως ότι στο λινκ 
ht tp : / /peopleandnature.wordpress.com/2014/03/02/
ukrainians-russians-and-europeans-against-putins-war/ 
φτάνουν αναφορές ότι γνωστοί ουκρανοί καπιταλιστές, 
«ολιγάρχες», διορίζονται απευθείας κυβερνήτες πόλεων ή/
και περιφερειών. 

τικά πολυεθνικού προλεταριάτου– η δεύτερη αναπα-
ράσταση δεν είχε δείξει μέχρι τώρα το αδιέξοδό της 
ως ένοπλη ανατρεπτική διαδικασία. Ή φαντασίωση αν 
προτιμάτε12. 

автономна 9
Μένει να φανεί για πόσο χρονικό διάστημα μετά 

την επικράτηση της αντιπολίτευσης θα μπορέσουν οι 
ταξικές αντιθέσεις στην Ουκρανία να παραμείνουν 
θαμμένες. Το παρελθόν της «πορτοκαλί επανάστα-
σης» πάντως δείχνει προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
Το πράσινο φως για τη ρώσικη εισβολή στην Κριμαία 
εξυπηρετεί καθαρά τον στόχο εθνικής καθήλωσης 
του προλεταριάτου και στις δυο πλευρές των συνό-
ρων. Γι’ αυτό και η άποψη του Ντωβέ ότι 

«Ακόμα και οι γλυκερές δημοκρατίες της Σκαν-
διναβίας μπορούν να μετατραπούν σε δικτατορίες, 
αν το απαιτήσουν οι καταστάσεις. Το κράτος έχει 
μια και μόνη λειτουργία, την οποία διεκπεραιώνει 
είτε δημοκρατικά είτε δικτατορικά. Το γεγονός 
ότι ο ένας δρόμος είναι λιγότερο σκληρός από 
τον άλλο δεν σημαίνει κι ότι είναι εφικτό να καλο-
πιάσουμε το κράτος ούτως ώστε να αποφύγει τον 
άλλο όταν του χρειαστεί… Δεν υπάρχει πολιτική 
«επιλογή» την οποία θα μπορούσαν να διεκδική-
σουν οι προλετάριοι ή να επιβάλλουν με τη βία. Η 
δημοκρατία μπορεί να μην είναι δικτατορία, όμως 
η δημοκρατία προετοιμάζει τη δικτατορία και προε-
τοιμάζει τον ίδιο τον εαυτό της γι’ αυτήν». 

όσο ορθή κι αν είναι από πλευράς προτάγματος, δεν 
μπορεί να αποτελέσει επαρκές εργαλείο κατανόησης 
της παρούσας συγκυρίας, γιατί ακριβώς απομακρύνει 
από το πεδίο της ανάλυσης αυτό που θα έπρεπε να 
είναι στο επίκεντρο: το πώς οι προσδοκίες του προλε-
ταριάτου, αλλά και άλλων κοινωνικών κομματιών, για 
επίλυση του κοινωνικού ζητήματος διαπλέκονται με 
τη σύγχρονη καπιταλιστική αναδιάρθρωση, η οποία 
εμφανίζεται ακριβώς ως ανάγκη για περισσότερες 
δημοκρατικές ελευθερίες. Πρόκειται για μια ιστορική 
διαδικασία απαίτησης για αναγνώριση δικαιωμάτων 
και εκδημοκρατισμό που είναι σύμφυτη με την ανά-
δυση του εργατικού κινήματος ήδη από τις απαρχές 
του και σταδιακά διευρύνθηκε μέσα στον χρόνο για 
να αφορά τις γυναίκες, τις μειονότητες κ.α. Και στην 
τρέχουσα φάση της, ολόκληρους κοινωνικούς σχη-
ματισμούς με τις αντιφάσεις τους. Σίγουρα δεν πρό-
κειται για επαναστατικές διαδικασίες, μέχρις στιγμής 
όμως έχουν δημιουργηθεί κοινωνικές δυναμικές 
πολύ σημαντικές για να μπορέσουμε να τις παρακάμ-
ψουμε, θεωρητικά και πρακτικά. 

автономна 10
Ας κρατήσουμε πάντως το δεδομένο ότι σε όλες 

12 Οι εξελίξεις στην Ουκρανία δείχνουν πάντως και τι θα 
είχαμε να αντιμετωπίσουμε εδώ στην Ελλάδα, αν τυχόν η 
χώρα έφευγε/απομακρυνόταν από τη ζώνη του ευρώ. Ευ-
τυχώς, οι αριστεροί πατριώτες μας είχαν προειδοποιήσει 
εγκαίρως…
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τις «ανοιξιάτικες» χώρες το ποσοστό μετανάστευσης 
είναι χαμηλό και αντίστοιχα η εργατική τάξη εκεί εί-
ναι σε γενικές γραμμές εθνικά ομογενοποιημένη με 
αποτέλεσμα να έχει ιδιαίτερη σημασία το πώς εξελίσ-
σεται εκεί ένας εμφύλιος πόλεμος σε σύγχρονο πε-
ριβάλλον. Που ίσως δε θα μοιάζει με κάτι αντίστοιχο 
σε κοινωνικούς σχηματισμούς όπου το ποσοστό με-
ταναστών εργατών είναι μη αμελητέο. Για να μπορέ-
σουμε να εκτιμήσουμε και κατά πόσο η επικράτηση 
της εθνικής ρητορείας θα μπορέσει να επιβληθεί σε 
βάθος χρόνου και στις κεντρικές, από πλευράς συσ-
σώρευσης κεφαλαίου, καπιταλιστικές χώρες, αν και 
εφόσον φτάσει εκεί η «άνοιξη». 
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Τραγούδια της Μαύρης Θάλασσας. 

Τι μπορεί να πει κάποιος για όσα συμβαίνουν στην 
Ουκρανία1; Μπορεί να τα τεντώσει ή να τα στριμώξει 
σε ιδεολογικά κουτιά ετοιματζίδικων αναλύσεων; Ή 
η αντιφατική μορφή που παίρνουν οι ταραχές στην 
Ουκρανία μας επιβάλλει να ξανακοιτάξουμε τα γεγο-
νότα, να επαναπροσδιορίσουμε τις αναλύσεις μας και 
τέλος πάντων να δούμε γιατί σκοτώνονται αυτοί οι 
άνθρωποι εκεί; Η σύγκρουση στην Ουκρανία γίνεται 
όλο και πιο πολωμένη. Η σκηνή των συγκρούσεων 
έχει μεταφερθεί στα ανατολικά της χώρας, κυρίως 
στις περιοχές του Χαρκόβο, του Ντόνετσκ και του 
Ντνιπροπετρόφσκ. Η σύγκρουση φαίνεται να χωρί-
ζεται με βάση την εθνική ταυτότητα, εθνοτικές και 
γλωσσικές διαφορές κτλ. Και όντως ο διαχωρισμός 
έχει πάρει τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά προφανώς 
αυτά δεν είναι η αιτία τους. Τα αίτια πρέπει να αναζη-
τηθούν στις αντιφάσεις της ίδιας της ουκρανικής κοι-
νωνίας ως ολότητας, δηλαδή το κράτος, ως προς την 
αστική κοινωνία, τη σύνθεση κεφαλαίου αυτής της 
κοινωνίας κτλ. Το ότι η σύγκρουση έχει μεταφερθεί 
στα ανατολικά δεν είναι τυχαίο.

Αρχικά, όπως πολλοί έχουν τονίσει, η ουκρανική 
περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητή ως προς την 
ιδιαίτερη μορφή που έχει πάρει εκεί το κράτος: το 
ολιγαρχικό κράτος. Στην Ουκρανία, μετά τη διάλυ-
ση της Σοβιετικής Ένωσης, οι τοπικοί αξιωματούχοι 
του κόμματος ως γνωστόν βρήκαν την ευκαιρία να 
συσσωρεύσουν τεράστιο πλούτο στα χέρια τους και 
να αποκτήσουν τον έλεγχο κομβικών τομέων της ου-
κρανικής οικονομίας. Από τότε, η πολιτική σκηνή της 
Ουκρανίας έγινε μια τεράστια σκηνή ανταγωνισμού 
μεταξύ των διάφορων “φατριών” ολιγαρχών, οι οποί-
οι ανέπτυσσαν μεταξύ τους ένα πολύπλοκο δίκτυο 
ανταγωνισμού και συνεργασίας, ενώ πολλοί πολιτι-
κοί όπως ο Γιανουκόβιτς έγιναν ολιγάρχες μετά την 
εμπλοκή τους στην πολιτική. Αυτό απαντάει εύκολα 
στο ερώτημα “γιατί” είναι έτσι η πολιτική σκηνή της 
Ουκρανίας, κτλ. Αυτά όμως μας οδηγούν και σε μια 
άλλη διαπίστωση που είναι πασιφανής. Το ουκρανικό 
κράτος δεν μπορούσε να λειτουργήσει ως συλλογι-
κός καπιταλιστής και κυρίως ως προς τη βασικότερη 
λειτουργία την οποία καλείτο να επιτελέσει: να φέρει 
εις πέρας “ομαλά” τη συγκεντροποίηση/αναδιάρθρω-
ση του κεφαλαίου. Η οικονομία της χώρας ήταν χω-
ρισμένη σε επιχειρηματίες που βρίσκονταν σε λυσσα-
λέο ανταγωνισμό μεταξύ τους, με επιχειρηματικούς 
κύκλους που εντάσσονταν σε διαφορετικές περιφέ-
ρειες της παγκόσμιας οικονομίας. Πάνω σε αυτά μπο-
ρεί να αναγνωσθεί η κρίση του ουκρανικού κράτους. 
Όμως ένα κράτος δεν υπάρχει παρά ως προς την 
κοινωνία του. Και εδώ προκύπτει ένα ερώτημα με το 
οποίο ελάχιστα καταπιάνονται όλοι: Γιατί οι προλετά-
ριοι και ο λοιπός κόσμος βγαίνουν στον δρόμο; Αν δη-
λαδή όλο αυτό είναι σύγκρουση μεταξύ των βασικών 
επιχειρηματικών κύκλων της Ουκρανίας, που κατέ-
χουν περίπου το 85% του ΑΕΠ της, γιατί η σύγκρουση 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog aruthlesscritiqueagain
steverythingexisting.wordpress.com στις 1.5.14.

δεν παίρνει την μορφή που είχε παλαιότερα, δηλαδή 
τον ανταγωνισμό για την επιρροή στην κυβέρνηση;

Η ουκρανική καπιταλιστική κοινωνία εμφάνισε ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά με το πέρασμα του χρόνου. 
Το “ολιγαρχικό” κράτος και η οικονομία του ήταν 
κλειστή. Οι διεθνείς επενδύσεις ήταν λίγες και το 
ευρωπαϊκό κεφάλαιο δυσκολευόταν να μπει σε μια 
αγορά που το κράτος “δεν ήταν ουδέτερο”. Κυρίως 
επί καθεστώτος Γιανουκόβιτς (από το 2010 και μετά) 
η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στην Ουκρανία 
πήρε πολύ επιθετικές διαστάσεις με μια πολιτική που 
εμφανώς ευνοούσε τους ισχυρότερους ολιγάρχες 
και κυριολεκτικά δεν άφηνε κανένα άλλο κεφάλαιο 
να λειτουργήσει και να τους ανταγωνιστεί, προερχό-
μενο είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό. 
Ήταν η ευκαιρία που βρήκε το ισχυρότερο κομμάτι 
του ουκρανικού κεφαλαίου να ισχυροποιήσει τη θέση 
του εν μέσω κρίσης (όπως άλλωστε συμβαίνει σε 
κάθε χώρα). Ακόμα και οι λίγες ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις που λειτουργούσαν στο ουκρανικό έδαφος φαί-
νεται ότι αντιμετώπιζαν την εχθρότητα του κράτους. 
Συνεπώς, οι πρώτοι που θα ήθελαν να αντιδράσουν 
σε αυτή την κατάσταση ήταν οι εν δυνάμει μικροί επι-
χειρηματίες, οι μικρομεσαίοι, οι φοιτητές κτλ. Αυτό 
μας δείχνει γιατί αρχικά το Μαϊντάν είχε τόσο έντονο 
το χαρακτηριστικό της διαταξικότητας, τα αιτήματα 
ενάντια στη διαφθορά, και τον έντονο φιλο-ΕΕ χαρα-
κτήρα. Η ΕΕ, όπως έχουμε ξαναπεί, νοείτο μέσα στο 
Μαϊντάν σαν “εξορθολογισμός” του ανταγωνισμού 
και του κράτους για να αφεθεί περιθώριο στο μικρό 
κεφάλαιο να λειτουργήσει. Επακόλουθα, μαζί τους 
πολλοί άνεργοι από τις δυτικές περιοχές2, χαμηλόμι-

2 Κατά την κρίση, η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου παίρ-
νει καθορισμένα χαρακτηριστικά σε κάθε κοινωνικό σχη-
ματισμό, ανάλογα με την πορεία της εκεί ταξικής πάλης. 
Μέσα σε αυτή τη διαδικασία, τα πιο ενισχυμένα κεφάλαια 
ανταγωνίζονται όλο και πιο έντονα τα μικρότερα και τελικά 
βρίσκουν τη θέση τους στην παγκόσμια περιφερειοποίηση. 
Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Γιανουκόβιτς, 
αυτή η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου πήρε πολύ επιθε-
τικά χαρακτηριστικά μέσω νόμων, διαταγμάτων, σκόπιμης 
απουσίας ελέγχων σε διάφορους επιχειρηματίες, κτλ. Αυτό 
δεν άφηνε κανένα περιθώριο ανάδυσης άλλων κεφαλαίων. 
Πέρα από αυτό, οι αφηρημένες σχέσεις και η δυναμική του 
κεφαλαίου που γέννησε το Μαϊντάν δεν ερμηνεύουν μόνο 
γιατί αυτό έγινε και γιατί “πολιτικοποιήθηκε”, αλλά και γιατί 
τόσο μεγάλο ποσοστό κόσμου εκτός Κίεβο προσήλθε στις 
διαδηλώσεις όπως και γιατί δημιουργήθηκαν εκτεταμένα 
δίκτυα “εφοδιασμού” με λάστιχα, τρόφιμα κτλ, από τα δυτι-
κά της χώρας προς την πλατεία. Επίσης να αναφέρουμε ότι 
η ανεργία στην δυτική Ουκρανία είναι εμφανώς μεγαλύτε-
ρη από την ανατολική. Αντίθετα, η ύπαρξη φασιστών στην 
πλατεία είχε δύο κατευθύνσεις: την ανοχή προς αυτούς, 
από τη μία, στα πλαίσια του “εθνικού χαρακτήρα” και της 
εθνικής μετάφρασης της αντίδρασης στη κρίση και, από 
την άλλη, στα πλαίσια της στρατιωτικοποίησης της πλατεί-
ας. Πρέπει να τονιστεί, όμως, ότι οι εντελώς διαφορετικές 
κοινωνικές σχέσεις που έβγαλαν την ακροδεξιά στον δρό-
μο, κυρίως τον Δεξιό Τομέα, μπορούσαν να ενώσουν την 
ακροδεξιά στην πλατεία με τον υπόλοιπο κόσμο μόνο στα 
πλαίσια των αφηρημένων κοινωνικών σχέσεων. Οι ακρο-
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σθοι και φοιτητές πρωτοστάτησαν στις διαδηλώσεις 
με ακραία δημοκρατικό, φιλοευρωπαϊκό χαρακτήρα. 
Ουσιαστικά ζητούσαν την επαναφορά ή την οικοδό-
μηση ενός υγιούς καπιταλισμού, στον οποίο θα μπο-
ρέσει να λειτουργήσει και να βρει την πλήρωση της 
και μια εργατική τάξη και ένα μικρό ή μεγάλο ευέ-
λικτο νέο κεφάλαιο. Εκεί έγκειται και ο βαθιά δημο-
κρατικός/φιλελεύθερος χαρακτήρας του Μαϊντάν, ο 
οποίος δεν ζητά τίποτα το διαφορετικό από τις άλλες 
πλατείες. Ήταν ένα κίνημα πολιτών, που βρέθηκαν 
στην πλατεία ως αφηρημένη κοινότητα (πολίτες), που 
εγκαλούσε το κράτος να επαναφέρει τη δημοκρατι-
κή υπόσχεση του “ελέγχου της ζωής”, ίσες ευκαιρίες 
για όλους κτλ, δηλαδή την επαναφορά του “ιδεατού” 
των αστικών ρόλων. Συνεπώς, πυρήνας του Μαϊντάν 
ήταν η κρίση που βιώνουν τα αστικά υποκείμενα κατά 
την -ουκρανική- εκδοχή της καπιταλιστικής κρίσης, 
ήταν δηλαδή μια εκδοχή φετιχοποιημένου αντικαπι-
ταλισμού3, μια διεκδίκηση των αστικών υποκειμένων 
ενάντια στη δυναμική του ουκρανικού καπιταλισμού. 
Αυτές όμως οι αντιφάσεις πήραν την ιστορικά καθο-
ρισμένη μορφή που τους έδωσαν τα ουκρανικά δεδο-
μένα. Και εδώ είναι το σημαντικό.

Όπως έχουμε πει, ο εθνικός χαρακτήρας των πλα-
τειών και η άμεση ή περισσότερη δημοκρατία μετα-
φράζουν με διαφορετικό τρόπο την ίδια αγωνία, την 
ίδια αντίδραση απέναντι στη δυναμική του κεφαλαί-
ου, που είναι η κρίση του έθνους κράτους. Όμως οι 
ιδιαίτερες συνθήκες της Ουκρανίας, με τη σύγκρου-
ση εσωτερικά της χώρας διαφορετικών περιφερειών 
συσσώρευσης και συνεπώς την πλήρη αδυναμία του 
ουκρανικού κράτους να αποτελέσει συλλογικό καπι-
ταλιστή, έπαιξαν κομβικό ρόλο. Το κίνημα του Μαϊ-
ντάν ήταν ένα κίνημα της κρίσης που προσπάθησε 
ταυτόχρονα να επιλύσει την αντίφαση του ουκρα-
νικού κράτους, η οποία οξύνθηκε στα πλαίσια της 
καπιταλιστικής κρίσης. Το κράτος ήταν αδύνατο να 
συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο του ως βασικός δια-
μεσολαβητής της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου. 
Πέραν αυτού, η βιομηχανική παραγωγή στην Ουκρα-
νία είναι συγκεντρωμένη κυρίως σε τρεις περιοχές 
στα ανατολικά, το Ντόνετσκ, το Ντνιπροπετρόβσκ και 
το Λουγκάνσκ. Οι υψηλότεροι μισθοί εμφανίζονται 

δεξιοί βγήκαν στον δρόμο λόγω του χρόνιου αποκλεισμού 
τους από τα σώματα ασφαλείας, καθώς το ολιγαρχικό κρά-
τος διαπερνούσε συνολικά την κρατική οργάνωση και έφτα-
νε μέχρι τον πυρήνα του, την αστυνομία. Ο Γιανουκόβιτς 
στρατολογούσε αστυνομικούς σχεδόν αποκλειστικά από 
της ανατολικές επαρχίες και είχε αποκλείσει επί μακρόν 
την ουκρανική ακροδεξιά και διάφορες παραστρατιωτικές 
οργανώσεις που κινούνταν στην περιφέρεια του στρατού 
και της αστυνομίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά έδωσαν στο 
Μαϊντάν τη μορφή του και έφεραν τους φασίστες να εί-
ναι σαφώς ανεκτοί και άνετοι μέσα στην πλατεία· από την 
άλλη, προσέκρουσαν στον “εσωτερικό τοίχο” που έχει κάθε 
πλατεία, τους αφηρημένους όρους συνύπαρξης όλων των 
υποκειμένων μέσα στις πλατείες, την αδυναμία ανασυγκρό-
τησης των ιδιαίτερων κοινωνικών σχέσεων.

3 http://aruthlesscritiqueagainsteverythingexisting.
wordpress.com/2014/04/23/η-εποχή-του-φετιχοποιημέ-
νου-αντικαπι-/.

εκεί, ενώ συνολικά η ανατολική Ουκρανία εμφανίζε-
ται πιο πλούσια από τη δυτική με εργοστάσια κυρίως 
μεταλλουργίας, αεροναυπηγικής κτλ και με σχετικά 
μικρότερη ανεργία. Αυτές οι μονάδες συμμετέχουν 
κατά βάση στη ρωσική οικονομία και ιδιοκτήτες τους 
είναι οι βασικοί υποστηρικτές του Γιανουκόβιτς και 
λοιπών φιλορώσων πολιτικών. Με βάση αυτά τα δε-
δομένα, φαίνεται σχετικά εύλογο το γιατί το Μαϊντάν 
μετέφραζε την αντίφαση του περισσότερο εθνικά 
παρά (άμεσο)δημοκρατικά: το ίδιο το κράτος είχε 
τέτοιους χρωματισμούς,  καθώς γινόταν πεδίο λυσ-
σαλέου ανταγωνισμού από κεφάλαια διαφορετικών 
περιφερειών (ή εν δυνάμει κεφάλαια). Συνεπώς, μπο-
ρούμε να πούμε ότι το Μαϊντάν ήταν η έκφραση μιας 
ευρύτερης κρίσης που υπήρχε εδώ και χρόνια στην 
Ουκρανία και αυτή ήταν η κρίση του ουκρανικού κρά-
τους ως συλλογικού καπιταλιστή, ως κράτους σε σχέ-
ση με την υπόλοιπη κοινωνία, η οποία επιταχύνθηκε με 
τη διεθνή καπιταλιστική κρίση καθώς το έφερε μπρο-
στά σε επιταγές που ήταν αδύνατο να πραγματωθούν 
λόγω ακριβώς του αντιφατικού χαρακτήρα της σχέ-
σης κράτους-κοινωνίας. Με βάση τα παραπάνω, δεν 
είναι τυχαίο το γεγονός ότι η εξέγερση ξεκίνησε από 
τα δυτικά προς τα (και ενάντια στα) ανατολικά, ότι οι 
ανατολικές επαρχίες αντιστέκονται σθεναρά στη νέα 
κυβέρνηση του Κίεβο και ότι η εξέγερση του Μαϊντάν 
πήρε μορφή εθνικής χειραφέτησης  καθώς πάνω σε 
αυτή τη βάση προσπαθούσε να λύσει την αντίφαση 
του ουκρανικού κράτους4. Συνοπτικά λοιπόν, το Μαϊ-

4 Σημαντικό είναι να δούμε τι προέβλεπε και τι επιπτώσεις 
θα είχε η υπογραφή του συμφώνου με την ΕΕ. Οι βασικές 
είναι δύο. Η αδυναμία πώλησης ουκρανικών αγροτικών και 
βιομηχανικών προϊόντων στην Ουκρανία, αλλά και στη Ρω-
σία, καθώς τα ευρωπαϊκά λόγω των αγροτικών επιδοτήσε-
ων αλλά και λόγω του πιο εκσυγχρονισμένου βιομηχανικού 
κεφαλαίου της Ευρώπης είναι πιο ανταγωνιστικά σε περί-
πτωση που καταργούνταν οι δασμοί με την ΕΕ. Ένα από τα 
βασικά προβλήματα της ουκρανικής βιομηχανίας στα ανα-
τολικά παραμένει η αδυναμία ριζικής ανανέωσης του πάγιου 
κεφαλαίου, το οποίο παραμένει σε γενικές γραμμές παλιάς 
τεχνολογίας. Το σύμφωνο με την ΕΕ επίσης προέβλεπε και 
αναδιάρθρωση του νομικού κώδικα της Ουκρανίας ως προς 
το ιδιοκτησιακό επιχειρηματικό καθεστώς. Αυτό θα ανέτρε-
πε άρδην τα δεδομένα 20 ετών, καθώς το μεγάλο κεφάλαιο 
της ανατολής μπορεί να έμπαινε σε διαδικασία επανεξέτα-
σης των τίτλων του, την υποχρεωτική μετοχοποίηση του 
κτλ. Λόγω ακριβώς της αδυναμίας του να εκσυγχρονιστεί 
ριζικά, το ουκρανικό κεφάλαιο της ανατολής στα πλαίσια 
του “ολιγαρχικού κράτους” είχε μάθει να έχει ως φορέα 
συγκεντροποίησης το κράτος και όχι τον άμεσο ανταγωνι-
σμό. Στα πλαίσια αυτά, και δεδομένου ότι ένα κομμάτι της 
ουκρανικής οικονομίας αποκτούσε στενότερες σχέσεις με 
τη Δύση, δεν είναι τυχαίο ότι η αντίφαση του ουκρανικού 
κράτους είχε πάει να λυθεί ξανά στο παρελθόν με παρόμοιο 
τρόπο με την δημιουργία “Αυτόνομης Νοτιοανατολικής Ου-
κρανικής Δημοκρατίας”, πρότασης που τότε είχε πέσει στο 
κενό. Αυτό τότε είχε το νόημα της σχετικής αυτονόμησης 
των περιοχών αυτών από την πολιτική του Κίεβο και την 
σχετική επίλυση της αντίφασης του ουκρανικού κράτους. 
Παρόμοια κατάσταση με σήμερα δηλαδή, όπου προτείνεται 
μια μορφή ομοσπονδοποίησης της ανατολικής Ουκρανίας.
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ντάν και όλη η εξέγερση ήταν εξέγερση ενάντια στην 
κρίση, ήταν φόβος των αστικών υποκειμένων που έρ-
χονται σε σύγκρουση με την ευρύτερη δυναμική του 
καπιταλισμού, με την ιδιαίτερη μορφή που πήρε αυτή 
η δυναμική στην Ουκρανία, η οποία ήταν η αντίφαση 
μεταξύ του κράτους ως συλλογικού καπιταλιστή και 
της συγκεντροποίησης του κεφαλαίου σε δύο δια-
φορετικές περιφέρειες μέσα στο ίδιο κράτος. Αυτό 
βιώθηκε από μεγάλο μέρος των Ουκρανών ως κρίση 
του αστικού υποκειμένου του πολίτη, την κρίση δη-
λαδή -που εμφανίζεται σε όλο και περισσότερες χώ-
ρες- μεταξύ του ανοιχτού δημοκρατικού κράτους και 
της αναγκαίας υποτίμησης τους από το κράτος. Αυτό 
μας δείχνει ότι το Μαϊντάν δε διαφέρει ως προς το 
περιεχόμενο από τις άλλες πλατείες, αλλά ως προς τη 
μορφή. Αυτό το περιεχόμενο εκφράστηκε διαφορετι-
κά, γιατί είχε μορφοποιηθεί υπό διαφορετικές συνθή-
κες, υπό άλλους όρους και άλλα αποτελέσματα της 
ταξικής πάλης.

Το “κίνημα” του Αντι-Μαϊντάν και το Μαϊντάν του 
Χάρκοβο

Το φιλορωσικό κίνημα στα ανατολικά της χώρας 
έχει επικρατήσει να ονομάζεται Αντιμαϊντάν. Δεν 
θα μιλήσουμε εδώ για τη μορφή που αυτό το κίνημα 
έχει πάρει στις επαρχίες του Ντνιπροπετρόβσκ, του 
Ντόνετσκ ή πιο πριν της Κριμαίας, αλλά για την πιο 
κοινωνική και πολιτική εκδοχή του -στο Χάρκοβο. 
Εκεί, υπήρχε μέχρι πρόσφατα το τελευταίο οργανω-
μένο Μαϊντάν της χώρας, το οποίο, σε αντίθεση με το 
Κίεβο, δεν συσχετίστηκε ποτέ ενεργά με τον Δεξιό 
Τομέα ή το Σβομπόντα. Μετά την πτώση του Γιανου-
κόβιτς, συνέχισε κυρίως με τη μορφή λαϊκών συνε-
λεύσεων, ενώ, όταν άρχισε να ανεβαίνει ο πολεμικός 
πυρετός στη χώρα, πήρε αντιπολεμικό χαρακτήρα. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει απολέσει τον φιλελεύθερο 
χαρακτήρα του ή ότι το βασικό περιεχόμενο του είναι 
πολύ διαφορετικό από το Μαϊντάν του Κίεβο, αλλά ότι 
η μορφή και η δραστηριότητα της συγκεκριμένης πε-
ριοχής το κάνουν πιο εύκολα κατανοητό μέσα από τις 
ιδιαίτερες -πιο γνώριμες σε εμάς- μορφές που πήρε. 
Το Μαϊντάν του Χάρκοβο ανοιχτά δεν στηρίζει την 
νέα κυβέρνηση, αλλά έχει αντιπολεμικό-φιλοευρω-
παϊκό χαρακτήρα. Ενάντια σε αυτό, υπάρχει το μαζι-
κότατο φιλορωσικό κίνημα του Αντιμαϊντάν. Κυρίως 
μετά τα γεγονότα της 13 Απριλίου 20145 έγινε εμφα-

5 Στις 13 Απριλίου 2014, ενώ πραγματοποιείτο συγκέντρωση 
του Μαϊντάν στο Χάρκοβο ενάντια στις πολεμικές επιχειρή-
σεις της Ρωσίας, παράλληλα φαίνεται να κάλεσαν συγκέ-
ντρωση στο ίδιο σημείο και ακροδεξιοί χούλιγκαν, κάτι που 
προκάλεσε ευρύτατες συγκρούσεις μεταξύ φιλορώσων δι-
αδηλωτών του Αντιμαϊντάν και του Μαϊντάν. Στις 13 Απριλί-
ου -ενώ ο προσανατολισμός των γεγονότων σε όλη την Ου-
κρανία είχε αλλάξει με κριτήριο τη στήριξη ή όχι στην νέα 
κυβέρνηση,  την παραμονή ή όχι της ανατολικής Ουκρανίας 
στη χώρα και την πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης της 
Ρωσίας στα ανατολικά- οι ultras της πόλης κάλεσαν πορεία 
και αυτοί παράλληλα με το τοπικό Μαϊντάν, το οποίο είχε 
πολύ παρόμοια θεματική αν και με πιο αντιπολεμικά χαρα-
κτηριστικά, υπέρ της “ενότητας της Ουκρανίας” (και στα 

νές ότι το ουκρανικό κράτος δεν μπορεί να διαχει-
ριστεί την κατάσταση, ενώ οι διαδηλωτές του Αντι-
μαϊντάν έδειξαν ότι είναι διατεθειμένοι με νύχια και 
με δόντια να υπερασπίσουν το αίτημα της ομοσπον-
δοποίησης της Ουκρανίας. Το ζήτημα έτσι όπως τίθε-
ται από τους ίδιους τους προλετάριους είναι σε ποια 
καπιταλιστική περιφέρεια θα ενταχτούν. Και αυτό 
είναι κομβικό, καθώς μια τέτοια επιλογή για αυτούς 
είναι κομβική. Αν η Ουκρανία ενταχθεί στη δυτική 
περιφέρεια, οι ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας 
θα πληγούν ανεπανόρθωτα τόσο σε σχέση με τις εξα-
γωγές τους προς την Ρωσία, που είναι και ο κύριος 
πελάτης των εργοστασίων της ανατολής, όσο και ως 
προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς πολλών επιχειρήσε-
ων έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα στην 
Ουκρανία. Αυτό θα οδηγούσε αυτές τις επιχειρήσεις 
μάλλον σε αδυναμία λειτουργίας και άρα σε ανερ-
γία. Από την άλλη, η σύνδεση με την ΕΕ για αυτό το 
κομμάτι της Ουκρανίας που βιώνει την μεγαλύτερη 
υποτίμηση, την αδυναμία ανταγωνισμού, την αδυνα-
μία ενεργούς ένταξης με τους όρους που θέλει στην 
ουκρανική καπιταλιστική οικονομία, παρά τις όποιες 
ελπίδες που τρέφει για ανατίμηση, θα σημαίνει την 
επανάληψη μιας περίπτωσης όπως η Βουλγαρία, δη-
λαδή τη διάλυση συνολικά της οικονομίας όπως ήταν 
πριν, τη διευκόλυνση επενδύσεων από το εξωτερικό, 
την ενσωμάτωση των προλετάριων ως ακραία υποτι-
μημένη εργατική δύναμη και ίσως λιγοστές ευκαιρίες 
για κάποιους, νέους, φιλόδοξους ανταγωνιστές του 
παλιού ανατολικού “σοβιετικού”κεφαλαίου. Αυτό δεν 
συνεπάγεται ότι η “ανατολική επιλογή” είναι καλύτε-
ρη από την ευρωπαϊκή. Το ζήτημα όπως ειπώθηκε και 
παραπάνω πρέπει να ιδωθεί μέσα στη διαλεκτική της 
κρίσης, ως αδυναμία του ουκρανικού κράτους να δι-
αχειριστεί τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου ανά-
μεσα σε δύο περιφέρειες συσσώρευσης. Και οι δύο 
πλευρές θέλουν να κάνουν το ίδιο, να εντάξουν την 

γεγονότα της Οδησσού, η ουκρανική πορεία είχε ανάλογο 
περιεχόμενο). Η παρουσία τους με βάση αυτό το διακύβευ-
μα -μη απόσχιση επαρχιών από τη μία, δημοψήφισμα για 
αυτονομία (αίτημα του Αντιμαϊντάν) από την άλλη- αντικα-
τοπτρίζει καλύτερα από ποτέ αυτό που εξηγούμε εδώ στο 
κυρίως κείμενο. Επίσης, εκείνη η μέρα έδειξε, από τη μια, 
τα αντιδραστικά χαρακτηριστικά του Αντιμαϊντάν και, από 
την άλλη, το πλήρες αντιφατικό αδιέξοδο στο οποίο έφτα-
σε η πολιτική του Μαϊντάν και των τοπικών αναρχικών σε 
αυτό. Ακόμα και αν οι ίδιοι οι τοπικοί αναρχικοί είχαν συ-
γκρουστεί με τους φασίστες στις 19 Φεβρουαρίου και το 
τοπικό Μαϊντάν είχε διαχωρίσει τη θέση του από αυτούς, 
εκείνη τη στιγμή -στις 13 Απριλίου- η τροπή των γεγονότων 
πανουκρανικά και οι πορείες υπέρ ή κατά τις ομοσπονδο-
ποίησης στην πόλη τους έφεραν πρακτικά ad hoc στην ίδια 
πλευρά της σύγκρουσης (τους ακροδεξιούς χούλιγκαν και 
τους συμμετέχοντες στο Μαϊντάν), καθώς -άσχετα με το τι 
ισχυριζόταν ο καθένας, αν είναι ενάντια στον πόλεμο, υπέρ 
ή κατά της απόσχισης- η σύγκρουση που παραγόταν ιστο-
ρικά ήταν το αν θα μείνουν ή όχι στην Ουκρανία, το αν θα 
ενταχθούν στη μια ή την άλλη περιφέρεια και αυτή η σύ-
γκρουση έπαιρνε τελικά χαρακτηριστικά εθνική σύγκρου-
σης. Δες και το κείμενο: http://ourbabadoesntsayfairytales.
wordpress.com /2014/05/04/ οι-μαρτυρίες-τριών-συντρό-
φων-για-τα-γε/.
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Ουκρανία σε μια συγκεκριμένη περιφέρεια. Τα μέσα 
που θα χρησιμοποιηθούν για κάτι τέτοιο δεν μπορούν 
να προβλεφθούν, αλλά το σημαντικό χαρακτηριστι-
κό είναι ότι αυτή η κίνηση παράγεται από τα κάτω· οι 
προλετάριοι και των δύο πλευρών υπερασπίζονται τα 
κεφάλαια τους, ενάντια στη διάλυση που τους επιφυ-
λάσσει η γενικότερη δυναμική του καπιταλισμού -και 
για να συνεχίσουν να αναπαράγονται ως προλετάριοι, 
ξέρουν ότι χωρίς αυτά δεν είναι τίποτα και οι ίδιοι. 
Αυτός είναι ο κοινός πυρήνας που μοιράζονται και τα 
δύο κινήματα. Τα όρια που θα συναντήσουν αυτές οι 
πρακτικές μένει να φανούν6.

Απ’ ότι φαίνεται, το Μαϊντάν ως όριο είχε την ίδια 
την ουσία του, τις αφηρημένες σχέσεις του. Από την 
άλλη, το Μαϊντάν του Χάρκοβο δεν διαφοροποιείται 
απλά από αυτό του Κίεβο, αλλά αποτελεί και την εξέ-
λιξή του, χωρίς όμως να αποτελεί ξεπέρασμα του πε-
ριεχομένου του, καθώς δεν βρήκε το όριο του στην 
πολιτικοποίηση του, στην άνοδο μιας νέας κυβέρνη-
σης ή στην κριτική του κράτους και της κυβέρνησης, 
αλλά στο αντιπολεμικό πρόταγμα και σε πιο κοινωνι-
κές διεκδικήσεις. Αυτή η διαφοροποίηση μπορεί να 
αποδοθεί στη θέση του Χάρκοβο ως ανατολική επαρ-
χία, αλλά και στο γεγονός ότι για τους ντόπιους εκεί 
παραμένει κομβικό ζήτημα η αύξηση της ανεργίας (αν 
και ποσοτικά χαμηλή σε σχέση με άλλα μέρη της Ου-
κρανίας) και οι πολύ χαμηλοί μισθοί, ότι πολλοί ζουν 
κάτω από το όριο της φτώχιας, ότι έχει λάβει χώρα 
σταδιακή αποβιομηχανοποίηση σε σχέση με τις γειτο-
νικές επαρχίες κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί προφανώς 
και μοιράζονταν τους ίδιους προβληματισμούς με 
όσους ήταν στο Κίεβο. Από την άλλη όμως, τους είναι 
αδιανόητο να υποστούν πόλεμο ή να πολεμήσουν οι 
ίδιοι για κάτι που το βιώνουν τόσο αρνητικά, για το 
ανατολικό κεφάλαιο, για την ένταξη στη ρωσική πε-
ριφέρεια.

6 Υπό αυτή την έννοια, και το κίνημα του Αντιμαϊντάν και το 
Μαϊντάν θα πρέπει να ιδωθούν ως πλευρές της ίδιας διαδι-
κασίας, ως αντίδραση των αστικών υποκειμένων στη γενική 
δυναμική του κεφαλαίου στην παρούσα συγκυρία. Και οι 
δύο πλευρές διεκδικούν την ύπαρξη των κεφαλαίων τους, 
τα οποία απειλεί η περιφερειοποίηση ως συγκεντροποίηση 
του κεφαλαίου. Η αντίφαση του ουκρανικού κράτους ως 
προς τον ρόλο του, ο αντιφατικός τρόπος με τον οποίο λει-
τουργούσε όλα αυτά τα χρόνια η καπιταλιστική οικονομία 
στην Ουκρανία και η σχέση κράτους-κοινωνίας που είχε 
πάρει τη μορφή του ολιγαρχικού κράτους, κάνουν την αντί-
δραση των αστικών υποκειμένων να αποκτά τόσο έντονα 
χαρακτηριστικά “εμφύλιας σύρραξης” και να μην παίρνει τη 
μορφή που πήρε σε άλλες χώρες. Όσον αφορά τον διαχω-
ρισμό των προλετάριων -τη διάκριση σε φουλ υποτιμημέ-
νες περιοχές και σε σχετικά ανατιμημένες με το σύμπλεγμα 
κοινωνικών σχέσεων που τη συνοδεύει, το ολιγαρχικό κρά-
τος και την ύπαρξη συνθηκών οι οποίες επέτρεψαν τη δη-
μιουργία καπιταλιστικών περιφερειών συγκεντροποίησης 
που να αποκλείουν οι μεν τις δε- ούτε στις αραβικές ούτε, 
κυρίως, στις ευρωπαϊκές χώρες είχαμε τέτοιο φαινόμενο.
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Σημειώσεις για το “φασιστικό” κράτος της 
Ουκρανίας και άλλα πολλά. 

Λίγες σκόρπιες σκέψες για τα ουκρανικά γεγονό-
τα1.

Σημείωση 1
Το κράτος της Ουκρανίας δεν είναι φασιστικό, 

αλλά δημοκρατικό. Θα εξηγήσω άμεσα τι εννοώ. 
Πρώτον, η παραδοχή ότι το κράτος της Ουκρανίας εί-
ναι φασιστικό κάνει ένα επικίνδυνο λογικό άλμα. Ταυ-
τίζει την ιδεολογική κατεύθυνση των κυβερνώντων 
με τη μορφή του κράτους, κάνει δηλαδή το λογικό 
άλμα της ταύτισης της κυβέρνησης με το κράτος. Αν 
και αυτά τα δύο προφανώς έχουν σχέση μεταξύ τους, 
παρόλα αυτά δεν είναι το ίδιο· η μορφή του κράτους 
έχει να κάνει με το πώς το κράτος αλληλεπιδρά με 
τα συστατικά μέρη της αστικής κοινωνίας, δηλαδή με 
τους τρόπους, ενώ η ιδεολογική κατεύθυνση με το 
τι θέλει να κάνει ένα κομμάτι της αστικής κοινωνίας. 
Η αφέλεια του παραπάνω επιχειρήματος μπορεί να 
φανεί πιο καθαρά, αν αλλάξουμε απλά μια λέξη: το 
να έχεις αριστερή ή κομμουνιστική κυβέρνηση πάει 
να πει ότι έχουμε και κομμουνιστικό κράτος. Αν και 
δεν συμμεριζόμαστε σε καμία περίπτωση την έννοια 
του κομμουνισμού ως κάποια μορφή κράτους, ακό-
μα και με μια “σοβιετικού τύπου” νοηματοδότηση του 
κομμουνισμού, πάλι η πρόταση είναι εμφανώς παρά-
λογη· το σοβιετικό κράτος είχε πολλά ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά πέρα από το τη μονοκρατορία του κομ-
μουνιστικού κόμματος στην κυβέρνηση. Η παραπάνω 
παρανόηση προκύπτει από τη λανθασμένη άποψη 
που θέλει το εθνικό κράτος ουδέτερο εργαλείο στα 
χέρια τάξεων και όχι ιδιαίτερη μορφή του συνόλου 
της αστικής κοινωνίας. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του 
κράτους έχει να κάνει με τους θεσμούς του όχι μόνο 
με την κυβέρνηση του. Επακόλουθα, άμα δούμε το 
ουκρανικό παράδειγμα, δεν έχουμε φασιστικό κρά-
τος ακόμα και αν το σύνολο της κυβέρνησης αποτε-
λείτο αμιγώς από φασίστες, που δεν συμβαίνει κάτι 
τέτοιο όμως. Гια να μιλήσουμε για φασιστικό κράτος, 
θα χρειαζόταν να έχουμε και μια ριζική αλλαγή στον 
τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Φασιστικό κράτος 
σημαίνει: απαγόρευση των κομμάτων, κορπορατισμό 
και θεσμική ενσωμάτωση των αντιθέσεων της αστι-
κής κοινωνίας στο κράτος με τη βία και την ισχύ, 
απαγόρευση των εκλογών με το που πάρουν οι φα-
σίστες την εξουσία, κατάτμηση της εργατικής τάξης 
σε ιδιαίτερα ανατιμημένα και ιδιαίτερα υποτιμημένα 
κομμάτια με σκοπό να την ενσωματώσει, να την απο-
δυναμώσει, να τη βάλει να δουλέψει και να καλοπιά-
σει ένα κομμάτι της. Τίποτα από όλα αυτά δεν συμ-
βαίνει στην Ουκρανία, το νέο κράτος -η μεταβατική 
κυβέρνηση- ίσα ίσα ανέβηκε στην εξουσία με σκοπό 
να τα “εξορθολογίσει” όλα αυτά και η ιδρυτική πρά-
ξη για τη νομιμοποίηση της όποιας κτηνωδίας του 
ήταν να εξαγγείλει εκλογές για να νομιμοποιηθεί. 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog aruthlesscritiqueagain
steverythingexisting.wordpress.com στις 13.5.14.

Πέρα από την ιδιαίτερη μορφή που παίρνει το φασι-
στικό κράτος, ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του είναι να 
διασπάσει μια ζωντανή και απείθαρχη εργατική τάξη 
ανεβάζοντας ένα κομμάτι της και κατακρημνίζοντας 
ένα άλλο. Κάτι τέτοιο στην Ουκρανία προφανέστατα 
δεν είναι αναγκαίο, καθώς η τάξη της, έχοντας περά-
σει περεστρόικα και έχοντας ρευστοποιηθεί πλήρως 
στα πλαίσια 20 χρόνων φιλελευθερισμού και απόλυ-
τα εξατομικευμένων κοινωνικών σχέσεων, δεν είχε 
έτσι και αλλιώς καμία δύναμη, δεν απειλούσε οργα-
νωμένα ως εργατική τάξη τη συσσώρευση, ήταν ήδη 
διασπασμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι στην Ουκρανία 
δεν υπάρχουν κοινωνικά αιτήματα ή ότι το Μαϊντάν 
και το Αντιμαϊντάν δεν μοιράζονται ένα τέτοιο κοινό 
πυρήνα προβληματισμών. Το ζήτημα είναι ότι αυτά τα 
αιτήματα διαμεσολαβούνται έντονα από την πολιτική, 
την εξατομίκευση και τη ρευστοποίηση τους και/γιατί 
συναντιούνται στο πλαίσιο αφηρημένων κοινωνικών 
σχέσεων, στο πλαίσιο δηλαδή των αστικών οριοθετή-
σεων· συνεπώς δεν υπάρχει κανένας απολύτως λό-
γος το κράτος να γίνει φασιστικό κτλ. Κανένας ποτέ 
στο Μαϊντάν δεν είπε ότι δεν θέλει κράτος ή καπιταλι-
σμό, το ακριβώς αντίθετο: εγκαλούσαν το ουκρανικό 
κεφάλαιο και τον ουκρανικό καπιταλισμό ότι δεν είναι 
“σωστός”2. Αυτό το έκαναν βέβαια ως αντίδραση στην 
ευρύτερη κρίση των αστικών υποκειμένων που προ-
καλεί η δυναμική και οι αντιφάσεις του χρηματοπι-
στωτικού καπιταλισμού και ακριβώς γι’ αυτό παράχθη-
κε η σύγκρουση που παράχθηκε, προφανώς δεν ήταν 
όλα μέλι γάλα. Όμως η σύγκρουση αυτή είχε αυτό 
το χαρακτήρα που είχε ακριβώς λόγω της συνολικής 
κρίσης των αστικών υποκειμένων σε συνδυασμό με 
την αντίφαση του ουκρανικού κράτους και όχι λόγω 
της τάσης να επικρατήσει ένας πόλος της σχέσης κε-
φάλαιο σε όλη τη σχέση. Μια αμιγώς αντιφασιστική 
κριτική στο ουκρανικό κράτος είναι άστοχη -εκτός κι 
αν διευρύνουμε το νόημα του φασισμού τόσο πολύ 
που να περιλαμβάνει τα πάντα- καθώς παραγνωρίζει 
όλα τα παραπάνω. Επίσης, παραγνωρίζει τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα που παίρνει η ταξική πάλη στις ουκρανι-
κές συνθήκες: την υπαγωγή του φασιστικού και εθνι-
κιστικού φαινομένου στον φιλελευθερισμό και τη δη-
μοκρατία. Έτσι, κάνοντας αντιφασιστική κριτική στο 
ουκρανικό κράτος ρίχνουμε άσφαιρα, καθώς ουσια-
στικά το “εγκαλούμε” ότι δεν είναι σωστή δημοκρα-
τία και σωστός φιλελευθερισμός. Έτσι, άθελα τους 
ίσως, όσοι κάνουν αντιφασιστική κριτική καταλήγουν 
να υπερασπίζονται μια άλλη μορφή οργάνωσης του 
κεφαλαίου: τη δημοκρατία. Κάνουν ουσιαστικά αστι-
κή -ακόμα και με ένοπλα μέσα- αντιπολίτευση στο 
ουκρανικό κράτος. Η κοινωνική πραγματικότητα του 
καπιταλισμού και οι ιδιαίτερες δραστηριότητες που 
αναπτύσσουν τα άτομα μεταξύ τους δεν υπάρχουν 
ως αυτόνομες υπάρξεις, αλλά αλληλοπαράγονται 

2 Όπως μας είχαν πει και από την Ουκρανία: “το Μαϊντάν 
ήταν μια φιλελεύθερη εξέγερση που έλυσε τα χέρια μεγά-
λου κομματιού της ουκρανικής αστικής τάξης”. Σημαντικό-
τατο στοιχείο στην όλη ανάλυση, κατά τη γνώμη μας, είναι 
ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχουν φασίστες, ενεργά 
στη υπηρεσία του κράτους, χωρίς μέχρι στιγμής να αλλάζει 
η μορφή του κράτους.
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και είναι προϋπόθεση η μια της άλλης. Αυτό σημαίνει 
ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε τα πράγματα αυτόνο-
μα, αλλά πάντα σε άμεσο συσχετισμό με το ιστορικό 
τους συγκείμενο και τις κοινωνικές σχέσεις. Άσχετα 
με τις εξαγγελίες ή προθέσεις των συμμετεχόντων, 
η ιεράρχηση των μορφών του κεφαλαίου και η αντί-
θεση σε μια μορφή του (δηλαδή ο αντιφασισμός) 
ουσιαστικά λειτουργεί σαν έμπρακτη από τα κάτω 
αναδιάρθρωση της κεφαλαιακής μορφής ως προς τη 
δημοκρατία· πρακτικά δηλαδή, θέλοντας και μη, μέσα 
στο πλαίσιο αυτών των κοινωνικών σχέσεων το απο-
τέλεσμα που παράγεται είναι η αθώωση του κεφαλαί-
ου και η παλιννόστηση του στη δημοκρατική εκδοχή. 
Ο αντιφασισμός ακόμα και αν δεν το θέλει, ακριβώς 
επειδή αγνοεί τον διαλεκτικό αλληλοσυσχετισμό των 
κοινωνικών κατηγοριών, ουσιαστικά αναπαράγει ένα 
μέρος της κυρίαρχης κατάστασης. Πέραν αυτού, πα-
ραγνωρίζοντας την υπαγωγή του φασιστικού φαινο-
μένου στη δημοκρατία, παραγνωρίζεται η ιδιαίτερη 
μορφή που παίρνει η ταξική πάλη στην παρούσα συ-
γκυρία στην Ουκρανία και αλλού (π.χ. στην Ελλάδα) 
από πλευράς του κεφαλαίου και αδυνατεί να δει τις 
ιδιαίτερες αντιφατικές και αδιέξοδες συνθήκες στις 
οποίες έχει περιέλθει το -ρευστοποιημένο- προλε-
ταριάτο μέσα σε αυτές. Το αντιφασιστικό πρόταγμα 
στην Ουκρανία δεν έχει να πει τίποτα στους προλε-
τάριους που συνειδητά υπερασπίζονται τα κεφάλαια 
τους ενάντια στη διάλυση που τους επιφυλάσσεται 
από την περιφερειοποίηση. Η Ουκρανία δε χρειάζεται 
αντιφασιστική κριτική, αλλά αντικαπιταλιστική: δεί-
χνει πόσο χυδαίες και βάρβαρες μορφές μπορεί να 
πάρει η δημοκρατική ολότητα για να προστατέψει τη 
σχέση κεφάλαιο, δείχνει ότι η δημοκρατία δεν είναι 
ξένη προς τον εθνικισμό -και πλέον ούτε τον φασι-
σμό- δείχνει ότι η δημοκρατία δεν είναι τίποτα άλλο 
από τη φυσική κοινότητα του κεφαλαίου και ότι δεν 
έχει καμία μα καμία αυταξία ως έννοια.

Σημείωση 2
Σε επίπεδο αντιπληροφόρησης δεν έγινε καμία 

απολύτως ουσιαστική προσπάθεια πλην λίγων εξαι-
ρέσεων. Οι πληροφορίες έρχονταν κατευθείαν από 
καθεστωτικά κανάλια -τόσο δυτικά όσο και ανατολι-
κά- και μάλιστα, στον βαθμό που αυτό εξυπηρετούσε 
και χωρούσε στα πλαίσια της υπάρχουσας ελληνικής 
εμπειρίας, γινόταν απόλυτα αποδεκτό. Έτσι, είδαμε 
πλήθος χυδαία καθεστωτικών αναδημοσιεύσεων από 
αντικαθεστωτικά/εναλλακτικά σάιτ και μπλογκ. Αυτό, 
σε συνδυασμό με όσα ειπώθηκαν παραπάνω, δείχνει 
κυρίως μια αδυναμία ανάλυσης της ουκρανικής πραγ-
ματικότητας, η οποία αδυναμία ακριβώς δεν γέννη-
σε την ανάγκη για εναλλακτική ενημέρωση. Αυτή η 
απουσία εναλλακτικής ενημέρωσης με τη σειρά της 
βάθυνε περαιτέρω την αδυναμία ανάλυσης με απο-
τέλεσμα έναν καταστροφικό φαύλο μονόλογο. Έτσι, 
και ενόσω τα γεγονότα προχωρούσαν σε όλο και πιο 
άγριες καταστάσεις, η ανάλυση έμεινε εγκλωβισμένη, 
και μάλιστα βάθαινε ως τέτοια, στο απογοητευτικό δί-
πολο “δημοκρατική εξέγερση ενάντια στη διαφθορά 
και τους ολιγάρχες της Ρωσίας με την στήριξη των 
δημοκρατικών χωρών της ΕΕ” από τη μία και “προλε-
ταριακή ή/και αντιφασιστική εξέγερση στα ανατολικά 

ενάντια στον φασισμό της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και των 
ιμπεριαλιστών” από την άλλη. Και οδήγησε τελικά στο 
δίπολο του ότι αν “υπάρχει κάτι σαν φασισμός” στην 
Ουκρανία, αυτό που του αντιστέκεται “πρέπει να είναι 
κάτι σαν αριστερά”. Αυτό, όμως, είναι πιο κοντά στην 
μυθολογία παρά στην πραγματικότητα. Υπάρχει τερά-
στια ανάγκη για αντιπληροφόρηση.

Σημείωση 3
Επακόλουθα, φάνηκαν οι αδυναμίες και η απουσία 

πολιτικών σχέσεων με την Ουκρανία που θα μπορού-
σαν να καλύψουν την απουσία αντιπληροφόρησης. 
Ακόμα περισσότερο, λοιπόν, αυτό το κενό καλύφθη-
κε με καθεστωτική ενημέρωση ή με την -ακόμα χει-
ρότερη- αναγωγή των ελληνικών εμπειριών, προτύ-
πων και νοηματοδοτήσεων των συμβολισμών και των 
καταστάσεων στις ουκρανικές καταστάσεις. Έτσι, η 
ανάλυση πήρε παντελώς ανιστορικό χαρακτήρα στον 
πυρήνα της και δημιούργησε ένα περίεργο μείγμα 
με τον “αντιφασισμό” που κυριολεκτικά παραβλέπει 
όλες τις ιδιαιτερότητες της ανατολικοευρωπαϊκής 
πραγματικότητας. Έτσι, φάνηκε η επιτακτική ανάγκη 
σαν κίνημα να δημιουργούμε χρόνιες σχέσεις με συ-
ντρόφους από το εξωτερικό, να τους ασκούμε φυσι-
κά κριτική αλλά και να πάψουμε, τόσο στην ανάλυση 
της εμπειρίας μας όσο και στις πολιτικές μας σχέσεις, 
να είμαστε “εθνικά κεντροποιημένοι”. Βασικός κανό-
νας είναι η ιστορικοποίηση των πάντων όταν μιλούμε 
για σύμβολα, καταστάσεις, κόμματα, οργανώσεις κτλ 
και να προσπαθούμε να τα κατανοούμε στο ιδιαίτε-
ρο ιστορικό τους συγκείμενο. Αυτό δεν σχετικοποιεί 
τη θεωρία στα πλαίσια ενός μεταμοντερνισμού, αλλά 
την κάνει δυνατή να βρει το ιδιαίτερο περιεχόμενο 
στις ιστορικά καθορισμένες μορφές εμφάνισης του. 
Έτσι, την κάνει έγκυρη ως προς τις ιδιαίτερες συνθή-
κες στις οποίες αναφέρεται και ταυτόχρονα δυνατή 
να συνδέσει τα γεγονότα με ευρύτερες διαδικασίες. 
Με άλλα λόγια, δεν είναι δυνατόν να παραβλέπουμε 
το ότι η ταξική πάλη στη συγκεκριμένη περιοχή πέρα-
σε μέσα από τη μορφή του εργατικού κράτους, της 
αποτυχίας του, και της ανάδυσης μετά του ολιγαρχι-
κού κράτους που αντιμετώπιζε φοβερές αντιφάσεις 
στο ιστορικό πλαίσιο της κρίσης.

Σημείωση 4
Επακόλουθο, αλλά και αίτιο, των παραπάνω εί-

ναι κάτι πραγματικά οξύμωρο. Ενώ η αριστερά και ο 
αναρχικός χώρος φαίνονται ιδιαίτερα καταπιασμένοι 
με την κριτική της καπιταλιστικής κρίσης -και δικαί-
ως- και ενώ όλες οι άλλες ιστορικές εμπειρίες της 
ελληνικής πραγματικότητας της ταξικής πάλης και 
ιστορίας φαίνεται να αποδόθηκαν ως αναλογίες στην 
Ουκρανία, πολλές φορές αυθαίρετα, η πραγματικότη-
τα που βιώνουμε -η καπιταλιστική κρίση ως η αντιφα-
τική διαδικασία της κρίσης της αξίας και ταυτόχρονα 
της διαδικασίας επαναφοράς της- δεν αποτέλεσε ση-
μείο της ανάλυσης. Δηλαδή, πώς η ουκρανική αστική 
κοινωνία βιώνει την κρίση, όχι ως απλά οικονομική 
κρίση, αλλά ως καπιταλιστική κρίση, ως κρίση δηλαδή 
και αναδιάρθρωση των αστικών ρόλων, ως αντίφαση 
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με τον εαυτό της; Αυτό πάλι δεν γίνεται για λόγους 
θεωρητικής πιστότητας, αλλά για πρακτικούς πολιτι-
κούς λόγους. Μια ανάλυση χωρίς τη κρίση ως αφετη-
ρία είναι εξ αρχής εκτός ιστορικής πραγματικότητας, 
καθώς δεν μπορεί να πιάσει τις διαφοροποιήσεις της 
παρούσας συγκυρίας σε σχέση με το παρελθόν, άρα 
δεν μπορεί να θέσει και ανάλογους στόχους ή θέ-
σεις. Επακόλουθα, μια τέτοια ανάλυση χάνει ένα καί-
ριο σημείο. Αφού δεν ξεκινάει από τη διαλεκτική της 
κρίσης ως αντιφατική διαδικασία των αστικών υπο-
κειμένων που συγκροτεί η αξία, δεν αντιλαμβάνεται 
καθόλου ως ιστορικά συγκροτημένα τα υποκείμενα 
που εμπλέκονται στις διαδικασίες και δεν βλέπει τις 
αντιφάσεις τους ως δυνατότητα εξέλιξης τους προς 
“χειρότερες” ή “καλύτερες” κατευθύνσεις. Έτσι, το 
Μαϊντάν και το Αντιμαϊντάν χωράνε εύκολα κάτω από 
ενιαίες а priori ταυτότητες και κατηγοριοποιήσεις· ο 
βαθμός ανομοιογένειας τους, καθώς και οι αντιφά-
σεις, τα όρια, και οι πιθανότητες εξέλιξης τους δεν 
γίνονται ορατά. Έτσι, η καταδίκη ή η υπεράσπιση του 
ενός ή του άλλου, στα πλαίσια μιας ομογενοποίησης 
των πάντων, γίνεται εύκολη υπόθεση. Επακόλουθα, η 
ολότητα, δηλαδή η σχέση κράτους-αστικής κοινωνί-
ας, δεν γίνεται αντιληπτή ως αντίφαση, μεταξύ δύο 
καπιταλιστικών περιφερειών σε καιρό καπιταλιστικής 
κρίσης αλλά καταλήγει για την ερμηνεία των γεγο-
νότων σε σπινοζικού τύπου ταυτολογίες π.χ. “το φα-
σιστικό κράτος της Ουκρανίας κάνει όσα κάνει, γιατί 
είναι φασιστικό και έχει μέσα φασίστες” ή σε αναλύ-
σεις φουλ φιλελεύθερες που τις γουστάρουν πολύ τα 
κανάλια που λένε ότι η σύγκρουση είναι στο πυρήνα 
της “πολιτισμική”(!?). Η ταυτολογία και η ουσιοκρα-
τία στην ανάλυση των τακτικών του κράτους και των 
μορφών που παίρνει ο ταξικός ανταγωνισμός είναι ο 
κοινός πυρήνας που μοιράζονται οι σταλινικές/αντιδι-
αλεκτικές αναλύσεις του μαρξισμού και οι ξεκάθαρα 
αστικές (γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι καταλήγουν σε 
μια παραμορφωμένη αστική αντιπολίτευση). Για πα-
ράδειγμα, γιατί οι προλετάριοι βγαίνουν και συγκρού-
ονται στον δρόμο με αιτήματα που ο ορίζοντας τους 
είναι τα κεφάλαια τους ή γιατί οι ανθρακωρύχοι δεν 
συστρατεύονται ούτε με το Μαϊντάν ούτε με το Αντι-
μαϊντάν; Με βάση τον κυρίαρχο λόγο ή τις παραπάνω 
αναλύσεις, αυτοί οι εργάτες, οι θαμμένοι κάτω από τη 
γη, απλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται και δεν μπορούν 
να συνειδητοποιήσουν το διακύβευμα μεταξύ Μαϊ-
ντάν και Αντιμαϊντάν, τον αντιφασισμό κτλ. Παρόλα 
αυτά, οι ίδιοι απλά είδαν την αλήθεια στα μάτια: το 
δίλημμα του να μείνουν ή να φύγουν από την Ουκρα-
νία -δηλαδή σε ποια περιφέρεια θα ενταχτούν, ενώ 
αυτό σημαίνει εξαθλίωση ή ανεργία- απλά δεν τους 
καλύπτει. Εμφανίζεται δηλαδή ως πυρήνας η βασική 
αντίφαση της εποχής της κρίσης: έξοδος από το κε-
φάλαιο και άρα εξαθλίωση μέσω ανεργίας ή υπερεκ-
μετάλλευση ως κρίση της μισθωτής σχέσης και της 
αναπαραγωγής της εργατικής τάξης. Συνεπώς η ανά-
γνωση της ανομοιογένειας των κινημάτων αυτών και 
των κοινωνικών σχέσεων που υπαγορεύουν τα όρια 
και τις αιτίες αυτής της ανομοιογένειας είναι κομβι-
κή. Κυρίως η διαλεκτική εξέταση του Αντιμαϊντάν ως 
καθρέπτη του Μαϊντάν είναι κομβικής σημασίας και 
είναι κάτι που δεν έχει γίνει σε ακόμα μεγαλύτερο 
βαθμό απ’ ό,τι για το Μαϊντάν.

Σημείωση 5
Υπάρχει ανάγκη σε σχέση με τα παραπάνω να εξη-

γηθεί το φαινόμενο των οπαδών και ο ρόλος τους στα 
γεγονότα, ο τρόπος με τον οποίο οι διαμορφωμένες 
ιστορικά σχέσεις στα γήπεδα αλληλοδιαπλέκονται με 
ζητήματα εθνικισμού, κράτους, φύλου κτλ. Για παρά-
δειγμα, τόσο στις 13 Απριλίου στο Χάρκοβο όσο και 
στην κτηνωδία της Οδησσού η παρουσία χούλιγκαν 
ως χώρος και τρόπος ζύμωσης μιας αποκλεισμένης ή 
υποτιμημένης νεολαίας πρέπει να εξεταστεί ξεχωρι-
στά, καθώς φαίνεται να έπαιξαν κεντρικό ρόλο με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο. Συνηθίζουμε να υποτιμούμε 
αυτό το κοινωνικό κομμάτι ως “χουλιγκάνια” και να 
παραιτούμαστε από την ανάλυση του και, από την 
άλλη, να αντιλαμβανόμαστε το νεολαιίστικο κίνημα 
μόνο με όρους φοιτητών. Αυτό όμως είναι ιστορικά 
καθορισμένο κριτήριο δικό μας. Εκεί φαίνεται ότι οι 
φοιτητικές απεργίες και καταλήψεις είχαν μικρή ση-
μασία για τη γενική εικόνα και λίγο ρόλο έπαιξαν. Από 
την άλλη, οι χούλιγκαν φαίνεται να παίζουν κομβικό 
ρόλο και να μην είναι αρνητικά στιγματισμένοι από 
την κοινωνία: τόσο το Μαϊντάν όσο και το Αντιμαϊ-
ντάν συνέπραξαν ενεργά με ακροδεξιούς χούλιγκαν 
των δύο πλευρών. Αυτό κατά τη γνώμη μας έχει να 
κάνει με την ιστορική πορεία της συγκροτημένης κοι-
νωνίας. Το πανεπιστήμιο δεν αποτελούσε, ακόμα και 
πριν την διάλυση της ΕΣΣΔ, προνομιακό πεδίο αντι-
παράθεσης και δεν αποτελεί ούτε τώρα3· αντίθετα, 
το γήπεδο -ως αντίδραση στην έντονη καταστολή 
που βίωναν και βιώνουν αυτές οι χώρες- ήταν τόπος 
“αντιμπατσικής” αντιπαράθεσης, ενώ ταυτόχρονα έγι-
νε και χώρος διάδοσης εθνικιστικών ιδεών στα πλαί-
σια της εθνικής στροφής που έκαναν αυτές οι χώρες 
μετά την περεστρόικα.

Σημείωση 6
Μια πραγματική αηδία μας πιάνει για τη σύγκρου-

3 Το πανεπιστήμιο δεν αποτελεί προνομιακό πεδίο αντιπα-
ράθεσης, καθώς, πρώτον, σε αυτό επικρατεί έντονη επι-
σφάλεια, είναι σχετικά εύκολο δηλαδή να σε διώξουν άμα 
παραβιάσεις τους κανονισμούς ή αν κοπείς σε μαθήματα. 
Δεύτερον, τα ουκρανικά πανεπιστήμια έχουν ένα πολύ εν-
διαφέρον χαρακτηριστικό: είναι πολλά, δηλαδή υπάρχει 
μεγάλος αριθμός αποφοίτων, έχουν πληθώρα αντικειμέ-
νων, αλλά είναι διεφθαρμένα ως προς τη διαχείριση τους 
και τον τρόπο διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο 
μέρος των Ουκρανών απαντά ότι βασικό κριτήριο για την 
εύρεση εργασίας είναι “οι γνωριμίες” και οι “πολιτικές” δια-
συνδέσεις· και μετά από αυτούς τους δύο παράγοντες θε-
ωρούσε την εκπαίδευση αυτή καθ’ αυτή σημαντική για την 
επαγγελματική του αποκατάσταση. Αυτό, αν συνδυαστεί 
και με τη σχετικά χαμηλή ανεργία μέχρι πρόσφατα (μέσος 
όρος περίπου στο 9,5%), σημαίνει ότι οι απόφοιτοι στην Ου-
κρανία διάβαζαν σχετικά λίγο, δεν έκαναν μάθημα και δεν 
έβρισκαν δουλειά μέσω του πτυχίου. Συνεπώς, όχι μόνο 
το πανεπιστήμιο δεν αποτελεί πεδίο ανταγωνισμού λόγω 
επισφάλειας, αλλά και δεν δημιουργήθηκε μια παράδοση 
αγώνων στα πανεπιστήμια, καθώς φαινόταν να μην έχουν 
άμεση σχέση με την επαγγελματική αποκατάσταση.
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ση που παίρνει τη μορφή σύγκρουσης εθνικών ιδε-
ών, μια πραγματική αγωνία για όλους αυτούς που 
έχουν εγκλωβιστεί μέσα στις ίδιες τις αντιφάσεις 
τους, μέσα στα όρια μιας σύγκρουσης που τους μοιά-
ζει αναγκαία αλλά και ξένη. Και μια μικρή, αλλά ση-
μαντική παράκληση προς όλους μας. Στην Ουκρανία 
παράγεται μια ιδιόμορφη σύγκρουση, δύο εθνικές 
ιδέες συγκρούονται και παράγονται, συνολικά αστι-
κές κοινωνίες με όλο τους το είναι, και τα συστατικά 
τους μέρη συγκρούονται. Οι μορφές αυτής της σύ-
γκρουσης είναι ανομοιογενείς, απάνθρωπες και κα-
ταστροφικές. Δύο εθνικές ιδέες συγκρούονται, και 
μάλιστα ένοπλα. Μέσα σε αυτή τη σύγκρουση έχουν 
την οργανική τους θέση και οι φασίστες, και όλα τα 
συστατικά μέρη της αστικής κοινωνίας, αλλά όσο 
άγρια και αν είναι αυτή, οι δύο πλευρές της παραμέ-
νουν “εσωτερικά” δημοκρατικές, τα αστικά τους μέρη 
παραμένουν ενωμένα4. Να μην κάνουμε το λάθος να 
στηρίξουμε κάποια πλευρά της σύγκρουσης, όπως 
έκαναν κάποιοι στην Γιουγκοσλαβία και γίνουμε απο-
λογητές των εθνικισμών και των εμφυλίων, ούτε να 
τους χαρακτηρίσουμε όλους a priori φασίστες, αλλά 
να δούμε κατάματα τις κτηνωδίες για τις οποίες είναι 
ικανό το κεφάλαιο και η δημοκρατία, να κάνουμε μια 
αντικαπιταλιστική κριτική και ταυτόχρονα να δούμε 
τις εσωτερικές αντιφάσεις και ανομοιογένειες των 
δύο πλευρών της σύγκρουσης σαν την πιθανότητα 
ξεπεράσματος τους. Στην Ουκρανία έχουμε εθνικι-
σμό, έχουμε φασισμό, ως κομμάτια της δημοκρατίας, 
ως κομμάτια δύο αστικών κοινωνιών σε σύγκρουση. 
Όπως έλεγε και ένας Ουκρανός μπλόγκερ πριν και-
ρό “το Μαϊντάν είναι η γέννηση ενός έθνους μέσα σε 
ένα άλλο”.

Σημείωση 7
Το ουκρανικό κράτος επιτίθεται και μεταχειρίζεται 

τις ανατολικές επαρχίες με τον πλέον βάρβαρο τρό-

4 Τα συστατικά μέρη της αστικής κοινωνίας παραμένουν 
ενωμένα και αναπαράγονται ως τέτοια στα πλαίσια της 
σύγκρουσης στην Ουκρανία. Ως ενότητα των συστατικών 
μερών της αστικής κοινωνίας νοείται, κατά τη γνώμη μας, 
η συνολική πρακτική του Έθνους και της εθνικής ιδέας, η 
οποία παίρνει την πολιτική μορφή της δημοκρατίας. Αυτό 
αλλάζει μόνο αν υπάρχει εσωτερικά σε μια αστική κοινωνία 
η απειλή ενός προλεταριακού κινήματος· εδώ, όμως, εσω-
τερικά σε κάθε πλευρά κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Δεν είναι 
τυχαίο ότι και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν φασίστες στα 
πλαίσια της σύγκρουσης, αλλά καμία δεν αποκηρύσσει τη 
δημοκρατία· αντίθετα, και οι δύο εγκαλούν τον αντίπαλο 
τους ως αντιδημοκράτη, φασίστα πραξικοπηματία κτλ. Η 
δημοκρατία δεν είναι ξένη προς το έθνος ή τον εθνικισμό, 
αλλά με διάφορες διακυμάνσεις η πολιτική μορφή της πρα-
κτικής τους. Η βασική αντίφαση του ουκρανικού κράτους 
παράγει τη σύγκρουση σε αυτό το πλαίσιο της καπιταλι-
στικής κρίσης στην Ουκρανία και όχι ως ρήξη εσωτερικά 
μεταξύ των αστικών υποκειμένων. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες δες τα κείμενα μας «Το Μαϊντάν ως πρότυπο των 
ταραχών» και «Τραγούδια της Μαύρης θάλασσας» στην 
παρούσα έκδοση. Εκεί, γίνεται μια προσπάθεια να επεξηγη-
θούν οι ευρύτερες αντιφάσεις της ουκρανικής πραγματικό-
τητας και πού αυτές οδήγησαν.

πο, ενώ αντίθετα στο εσωτερικό της δύσης και του 
κέντρου της χώρας επικρατεί -μέσες άκρες- αστική 
ομαλότητα. Γιατί; Γιατί χαρακτηρίζει επίσης τις ανα-
τολικές επαρχίες ως “τρομοκράτες”(!?); Το ερώτημα 
πρέπει να απαντηθεί ως προς τη δημοκρατία σαν τη 
φυσική μορφή κράτους της αστικής κοινωνίας. Ο φα-
σισμός και η απώλεια δημοκρατίας έρχονται ιστορικά 
σαν απάντηση του κεφαλαίου σε μια ισχυρή εργατική 
τάξη εντός μιας αστικής κοινωνίας, η οποία τείνει να 
τη διαρρήξει ή να χαλάσει τα σχέδια της συσσώρευ-
σης. Από την άλλη, η ανατολική Ουκρανία, και κυρίως 
το κίνημα της, δεν ανήκει στην ίδια αστική κοινωνία 
με την υπόλοιπη· γι’ αυτό και ως προς αυτή τη “δυτι-
κή” κυβέρνηση η ανατολική Ουκρανία είναι κάτι άλλο, 
μια εξωτερικότητα που οφείλει να αντιμετωπιστεί. 
Αυτό μπορεί να γίνει εντός της δημοκρατικής μορ-
φής (με πρώτη γραμμή τους φασίστες στα σώματα 
ασφαλείας, πού αλλού να βρεις τόσο καλούς φονιά-
δες αυτή την εποχή...), καθώς τόσο το Κίεβο όσο και 
οι σεπαρατιστές δεν θεωρούν τον εαυτό τους συστα-
τικό κομμάτι της ίδιας αστικής κοινωνίας, αλλά μιας 
άλλης, της οποίας μάλιστα σηκώνουν και τη σημαία 
ή ζητούν την προσάρτηση σε αυτή (στη Ρωσία, στην 
περίπτωση των σεπαρατιστών). Έτσι, βλέπουμε το Κί-
εβο να αντιμετωπίζει όσους αντιστέκονται στην ανα-
τολή όπως αντιμετωπίζονται αλλού οι αποκλεισμένοι 
(αυτοί που πλέον δεν συμμετέχουν στους αστικούς 
ρόλους, αλλά ζουν στο περιθώριο τους ως εξωτερι-
κότητες στην κυκλοφορία της αξίας, την οποία όμως 
διεκδικούν), οι εξεγερμένοι μετανάστες ή οι “ξένοι ει-
σβολείς”, δηλαδή εντελώς εχθρικά. Το δημοκρατικό 
κράτος έχει την “υποχρέωση” (αν και πλέον και αυτό 
περνάει κρίση στα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού 
καπιταλισμού) να είναι συνεπές μόνο ως προς την 
δική του αστική κοινωνία, όχι στις εξωτερικότητες 
αυτής. Ο όρος “αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις” που 
χρησιμοποιεί το Κίεβο είναι αρκετά διαφωτιστικός για 
το πώς γίνεται αντιληπτό το κίνημα της ανατολής.
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+380

Gregor Peter Schmitz1: [Αναφερόμενος στο γεγο-
νός ότι στην Ουκρανία έλαβε χώρα μια αυθόρμη-
τη εξέγερση πέρα από τους υπολογισμούς και των 
δυο πλευρών] Πώς μπόρεσε να συμβεί κάτι τέτοιο; 
Πώς το εξηγείτε; 

George Soros: Ταιριάζει στην αρχή μου περί αν-
θρώπινης αβεβαιότητας, αλλά αποκαλύπτει επί-
σης μια αξιοσημείωτη ομοιότητα μεταξύ ανθρώπι-
νων υποθέσεων και κβαντικής φυσικής, την οποία 
δεν είχα αντιληφθεί προηγουμένως. Σύμφωνα 
με τον Max Planck, μεταξύ άλλων, τα υποατομικά 
φαινόμενα έχουν δυαδικό χαρακτήρα: μπορούν 
να εκδηλωθούν ως σωματίδια ή ως κύματα. Κάτι 
παρόμοιο ισχύει και για τα ανθρώπινα όντα: απο-
τελούν εν μέρει ανεξάρτητα [freestanding] άτομα 
ή σωματίδια και εν μέρει συστατικά ευρύτερων 
ενοτήτων που συμπεριφέρονται ως κύματα. Η επί-
δρασή τους στην πραγματικότητα εξαρτάται από 
το ποια εναλλακτική κυριαρχεί επί της συμπεριφο-
ράς τους. Υπάρχουν δυνητικά σημεία καμπής από 
τη μια εναλλακτική στην άλλη, αλλά είναι αβέβαιο 
πότε αυτά θα λάβουν χώρα και η αβεβαιότητα 
μπορεί να επιλυθεί μόνο εκ των υστέρων. 

(από συνέντευξη που παραχώρησε ο George 
Soros στον ανταποκριτή του περιοδικού Spiegel, 
Gregor Peter Schmitz, Απρίλιος 2014)

+380.1
Η γεωγραφία σπανίως αναγνωρίζεται στους ανα-

τρεπτικούς κύκλους ως ιδεολογία, το αντίθετο μάλι-
στα. Η υποτιθέμενη αντικειμενικότητα της ύπαρξης 
ορεινών όγκων, ποταμιών ως φυσικών συνόρων, 
κλειστών πεδιάδων και απομονωμένων κοιλάδων 
κ.α. είναι αυτή που παρουσιάζεται ως το απώτατο 
αίτιο ύπαρξης πολιτιστικών και εθνοτικών διαφορο-
ποιήσεων. Όχι, φυσικά, χρονικά προσδιορισμένου 
και ιστορικοποιημένου, αλλά σκοπίμως χαμένου κά-
που στα βάθη των αιώνων. Όταν η γεωγραφία έχει 
αποκτήσει ένα κύρος απαράμιλλο στις μέρες μας, 
μετασχηματιζόμενη σε γεωπολιτική, το ιδεολογικό 
της φορτίο αποκτά βαρύτερη σημασία, γιατί πλέον 
δεν αποκρύπτει μόνο το έθνος ως θεμελιώδες προϊ-
όν των αστικών επαναστάσεων και του διαφωτισμού, 
αλλά και την εξ ορισμού σύνδεσή του –ταύτισή του, 
θα ήταν ίσως σωστότερο, ως δυο όψεις του ίδιου νο-
μίσματος– με τη διαδικασίας εμφάνισης του πολιτι-
κού· δηλαδή του κράτους. Σε πείσμα αυτών που προ-
σπαθούν να μας πείσουν πως το κράτος-έθνος δεν 
δημιουργήθηκε ιστορικά ποτέ, γιατί πάντοτε υπήρχε 

1Τα όσα ακολουθούν παρακάτω πρέπει να διαβαστούν σε 
σχέση με το κείμενο «Μαϊντάν-Σύνταγμα χωρίς αντι-ιμπε-
ριαλιστικό εισιτήριο», το οποίο περιέχεται στην παρούσα 
έκδοση, και υπό μια έννοια αποτελούν επικαιροποίηση και 
συνέχεια του (+380 εϊναι ο κωδικός διεθνών κλήσεων της 
Ουκρανίας).

με τη μια ή την άλλη μορφή, η επίκληση της γεωπολι-
τικής ανάλυσης δεν είναι τίποτε άλλο παρά διαρκής 
υπόκλιση μπροστά στις «αυθεντικές» εθνότητες και 
τις λαϊκές παραδόσεις τους. 

+380.2
Όταν ο Ένγκελς, το 1890, έγραφε στη Γενεύη το 

κείμενο με τίτλο «Η εξωτερική πολιτική του τσαρι-
σμού», προορισμένο να δημοσιευτεί στη ρώσικη 
εφημερίδα Sozialdemokrat, οι εκδότες -η Βέρα Ζά-
σουλιτς και ο Πλεχάνοφ, που θεωρείται ο πατέρας 
του ρώσικου μαρξισμού- διαμαρτυρήθηκαν, γιατί σε 
ένα σημείο ο συγγραφέας αναγνώριζε τους ουκρα-
νούς ως μια «ιδιαίτερη εθνότητα, διαφορετική από 
τους ρώσους». Ο ορθόδοξος ρώσικος μαρξισμός, 
από τον οποίο θα προκύψει στη συνέχεια ο σταλινι-
κός εθνομπολσεβικισμός, με άξιο συνεχιστή του τε-
λευταίου τον σημερινό αντιφασίστα Βλαντιμίρ Πού-
τιν, αντιμετώπιζε τους ουκρανούς με εχθρότητα που 
έφτασε στο σημείο, την περίοδο 1918-1919 στην Ου-
κρανία, της εκτέλεσης ανθρώπων από τον Κόκκινο 
Στρατό μόνο και μόνο επειδή μίλαγαν ουκρανικά· μια 
γλώσσα, η οποία την εποχή του Στάλιν θα θεωρηθεί 
«αντεπαναστατική». 

+380.3
Η μη αναγνώριση της ουκρανικής εθνότητας 

(όπως και της πολωνικής, της φινλανδικής, της λε-
τονικής, της λευκορωσικής, της γεωργιανής ή της 
αρμένικης) θα αποτελέσει μια από τις βασικές αιτίες 
του τριετούς εμφύλιου πολέμου και των εσωτερικών 
διαιρέσεων του μπολσεβίκικου κόμματος. Το 1922, η 
Ουκρανία χάνει την ανεξαρτησία της μέσα στο κλίμα 
της εξόντωσης του μαχνοβίτικου κινήματος, της κα-
ταστολής των εξεγέρσεων της Κροστάνδης και του 
Tambov και της αναδιάρθρωσης/δημιουργίας καπιτα-
λιστικού κρατικού μηχανισμού με την εφαρμογή της 
Νέας Οικονομικής Πολιτικής. Για να γίνει περισσό-
τερο κατανοητό το γεγονός ότι ταυτόχρονα με τη 
νίκη της ρώσικης επανάστασης τίθενται τα θεμέλια 
για την εμφάνιση του ρώσικου εθνικισμού μέσα στο 
μπολσεβίκικο κράτος, υπενθυμίζεται ότι ήδη τον 
Απρίλιο του 1918 στο ουκρανικό τμήμα του μπολσε-
βίκικου κόμματος, το οποίο δημιουργήθηκε μετά την 
επανάσταση του Οκτώβρη, πλειοψηφούσαν οι ρώσοι 
που αντιπροσώπευαν το 0,2% του πληθυσμού. Η κα-
τάσταση θα αλλάξει κάπως στα τέλη του 1920, μετά 
και τις μεταρρυθμίσεις του Λένιν που προβαίνει σε 
απόδοση υπηκοότητας σε πολλούς κατοίκους της 
Σοβιετικής Ένωσης, οπότε και ουκρανοί αποκτούν 
πρόσβαση στους μηχανισμούς του Ουκρανικού Κομ-
μουνιστικού Κόμματος. Όταν κατά τη διάρκεια της 
«Αγροτικής Μεταρρύθμισης», τη διετία 1932-1933, 
το τότε ΚΚΣΕ -σε συνεργασία με τη διοίκηση της 
ουκρανικής ΣΣΔ και με το πρόσχημα της κολεκτι-
βοποίησης- διατάζει να κατασχεθούν πρώτα όλα τα 
προϊόντα σταριού από τα χωράφια και τις αποθήκες 
και στη συνέχεια όλα τα μη σιτηρά προϊόντα και ζώα, 
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ενώ ταυτόχρονα απαγορεύεται η μετακίνηση του 
αγροτικού πληθυσμού στις πόλεις με συνέπεια τον 
θάνατο πάρα πολλών ανθρώπων, το ζήτημα δεν εί-
ναι πλέον οι «αποικιοκρατικές» σχέσεις Μόσχας και 
Κίεβου, αλλά η ίδια η προσπάθεια κατάργησης της 
ταξικής πάλης δια μέσου της εξόντωσης των προλε-
τάριων. Ή με τη διατύπωση του Otto Rühle στο μα-
κροσκελές κείμενό του γραμμένο το 1939 με τίτλο 
Φαιός φασισμός, κόκκινος φασισμός: «Ενώ ο Carnot, 
ως διοικητής, ενεργοποιούσε τις μάζες, οι ρώσοι δι-
οικητές δρούσαν πάνω στις μάζες. Για να μην εκδι-
ωχθούν από την εξουσία, εκδίωκαν από την εξουσία 
τη βασική της αρχή»2. 

+380.4
Η Ουκρανία αποτέλεσε λοιπόν από την αρχή «νευ-

ραλγικό σημείο»3 για την επικράτηση της αντεπανά-
στασης στη Ρωσία και συνακόλουθα για την εξέλι-
ξη του σταλινισμού. Αυτός είναι και ένας από τους 

2 Αξίζει στο σημείο αυτό να παρατεθεί ένα εκτενέστερο 
απόσπασμα, μεταφρασμένο από τη γαλλική εκδοχή του 
κειμένου που μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση http://www.
oocities.org/~johngray/bruno.htm#toc, για να φανεί καλύ-
τερα η σημασία που απέδιδε ο Rühle στη σύνδεση ανάμε-
σα στον μετασχηματισμό του στρατού και την επιτυχία της 
επανάστασης, όσον αφορά τη Γαλλική Επανάσταση: «Στο 
Παρίσι, η αντεπανάσταση απελευθέρωσε τότε όλες τις δυ-
νάμεις του πολέμου για να καταστρέψει τα κεκτημένα της 
Μεγάλης Επανάστασης. Ο κίνδυνος, στον οποίο βρισκόταν 
η πρωτεύουσα της Γαλλίας, χώρα σχετικά μικρή, ήταν σί-
γουρα μεγαλύτερος από αυτόν που απειλούσε τη μεγάλη 
Ρωσία με τα μακρινά σύνορά της και τη μεγάλη έκτασή 
της [που άφηνε περιθώρια] για ελιγμούς και προμήθειες 
[βασικών ειδών]. Η Γερουσία βρήκε λοιπόν στον Carnot 
έναν άνθρωπο που ήξερε να αναδιοργανώσει, μέσα στις 
πιο δύσκολες συνθήκες, τον γαλλικό στρατό και τις στρα-
τιωτικές τεχνικές από πάνω μέχρι κάτω. Η αξιοσημείωτη 
επιτυχία του ήταν η αναγνώριση και η εφαρμογή των νέων 
αρχών του αστικού δόγματος, ο εκδημοκρατισμός της βά-
σης του στρατού καθιστώντας τον πολύ ανώτερο των αντι-
δραστικών στρατών. Ο Carnot έδρασε εκεί επαναστατικά 
και όχι ως επίγονος μιας νεκρής παράδοσης. Και αυτό ήταν 
που είχε σημασία αν έπρεπε να σωθεί η επανάσταση. Αυτή 
η νέα μεταρρύθμιση του στρατού ήταν η ίδια μια πράξη 
επαναστατική. Στη Ρωσία έλειπε ένας Carnot. Tης έλειπε 
ένας επαναστατικός μετασχηματισμός του στρατού και η 
προλεταριακή επανάσταση δεν μπόρεσε να κατανοήσει 
τη στιγμή που ήταν αποφασιστική για τη συγκρότηση της 
στρατιωτικής εξουσίας της. Η αστική αρχή ξαναπήρε στη 
Ρωσία μια κυρίαρχη κεντρική θέση. Το οχυρό της επανά-
στασης παραδόθηκε συνειδητά στον εχθρό. Αυτό επέτρε-
ψε στην αντεπανάσταση να ξαναβάλει πόδι στην ίδια την 
καρδιά του νέου καθεστώτος». 

3 Δες τη διατύπωση του Nicolás Gonzáles Varela στην 
ιταλική μετάφραση του άρθρου του με τίτλο Marx e l’ 
Ucraina, από όπου και τα περισσότερα από τα παραπάνω 
στοιχεία, το οποίο μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση antoniomoscato.altervista.org. 

βασικούς λόγους που διάφοροι σταλινικοί ανά την 
υφήλιο βιάστηκαν να τοποθετήσουν τους λιγοστούς 
φασίστες στο τιμόνι της δημοκρατικής (και γι’ αυτό 
εθνικής, και αντίστροφα) εξέγερσης που ανέτρεψε 
τον ουκρανό πρόεδρο Γιανουκόβιτς και να χαρακτη-
ρίσουν συλλήβδην όλο το κίνημα ως φασιστικό. Δεν 
πρόκειται εδώ απλά για την πίστη ενός φανατικού 
στο manual μιας κομματικής ορθοδοξίας που συ-
σκοτίζει και σκοτώνει από τότε που δημιουργήθηκε, 
ούτε φυσικά για πονηρή υπεκφυγή μπροστά σε βασι-
κές ερωτήσεις που χρήζουν απαντήσεων όπως: πότε 
ιστορικά μια φασιστική κυβέρνηση σεβάστηκε το 
Σύνταγμα και επέτρεψε τη διεξαγωγή εκλογών μετά 
την ανατροπή του εκλεγμένου κοινοβουλευτικά 
καθεστώτος4· γιατί ο επιτυχημένος και πάμπλουτος 
καπιταλιστής Ποροσένκο πήρε 54% στις προεδρικές 
εκλογές καταπίνοντας τα ποσοστά του Σβόμποντα 
και άλλων, το οποίο αθροιστικά με τον Δεξιό Τομέα 
κυμάνθηκε κοντά στο 2%· πού είναι οι μάζες των 
«φασιστών» εθελοντών που (δεν) κατατάσσονται 
στον υπό ανασυγκρότηση ουκρανικό στρατό –σχε-
τικά με τον οποίο, φυσικά, οι σταλινικοί ξέχασαν να 
μας πουν πώς είναι δυνατόν να υπάρχει φασιστικό 
καθεστώς χωρίς οργανωμένο στρατό και αστυνομία 
που να θέλουν να στηρίξουν το καθεστώς– για να 
πολεμήσουν τους (φιλο)ρώσους5. Πρόκειται, ίσως, 

4 Ακόμα και η αφαίρεση του άρθρου του ποινικού κώδικα 
που ποινικοποιούσε την άρνηση του ολοκαυτώματος των 
εβραίων, καθώς και η απαγόρευση της χρήσης της ρωσι-
κής γλώσσας σε όλη την ουκρανική επικράτεια (η οποία 
απαγόρευση στη συνέχεια ανακλήθηκε)–ρατσιστικά και 
εθνικιστικά μέτρα τα οποία υιοθέτησε πρώτα-πρώτα η με-
ταβατική κυβέρνηση– δεν μπορούν να ενταχθούν στην 
κατεύθυνση της υλοποίησης ενός φασιστικού προγράμ-
ματος, αλλά στην κατεύθυνση της όξυνσης των εθνικών 
αντιθέσεων με αφορμή την ένοπλη αντιπαράθεση στην 
ανατολική Ουκρανία, ενόψει της απώθησης της εμπειρίας 
της εθνικής/δημοκρατικής εξέγερσης και της εξομάλυν-
σης του κοινωνικού εδάφους μπροστά στην επικείμενη 
νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση. Για το τελευταίο αυτό 
ζήτημα, έχει ενδιαφέρον το άρθρο του Michael Hudson με 
τίτλο The New Cold War’s Ukraine Gambit, το οποίο ναι μεν 
γράφεται από μια αντι-ιμπεριαλιστική σκοπιά, έχει όμως το 
ενδιαφέρον ότι κάνει τη σύγκριση με την όξυνση του εθνι-
κισμού και του αντιρωσισμού στις βαλτικές χώρες πριν την 
εφαρμογή της αναδιάρθρωσης. Επιπλέον, και σε πιο συ-
γκεκριμένο επίπεδο, ο διορισμός ηγετικού στελέχους του 
Σβόμποντα ως προσωρινά επικεφαλή της Γενικής Εισαγ-
γελίας έχει περισσότερο να κάνει με τη συγκάλυψη των 
ενόχων της πολλαπλής δολοφονίας διαδηλωτών του Μαϊ-
ντάν –κυρίως μελών του Σβόμποντα και απλών πολιτών και 
κανενός του Δεξιού Τομέα– από ελεύθερους σκοπευτές, 
λίγες ώρες πριν την ανατροπή του Γιανουκόβιτς, οι οποίοι 
όπως έχει αποδειχτεί πυροβόλησαν μέσα από ξενοδοχείο 
που βρισκόταν στην πλευρά της πλατείας Ανεξαρτησίας.

5 Χρειάστηκε να μεσολαβήσει ένα διάστημα μερικών εβδο-
μάδων για να πειστούμε και εμείς οι ίδιοι πως το ουκρανικό 
προλεταριάτο, πέρα από μισθοφόρους και μερικές εκατο-
ντάδες φασίστες εθελοντές που πλαισιώνουν τους ιδιωτι-
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για την ίδια την αναγνώριση του γεγονότος πως μια 
κατά το δυνατόν αναλυτική και πιστή στα γεγονότα 
ερμηνεία του κινήματος του Μαϊντάν έχει αντίκτυπο 
στις ίδιες τις απαρχές της κομματικής ορθοδοξίας. 
Και καμία ορθοδοξία δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο. 

+380.5
Ο Otto Rühle, μετά την υπενθύμιση του γεγονότος 

πως το βιβλίο Αριστερισμός, παιδική αρρώστια του 
κομμουνισμού του Λένιν ήταν το μόνο που διασώ-
θηκε από τους ναζιστές στη Γερμανία προκειμένου 
να χρησιμοποιηθεί για τη δική τους προπαγάνδα 
ενάντια στους κομμουνιστές και τους σοσιαλιστές, 
αναρωτιέται στο Φαιός φασισμός, κόκκινος φασι-
σμός γιατί η ελπίδα του κόσμου στράφηκε από την 
υποστήριξη του μπολσεβικισμού στην υποστήριξη 
του φασισμού. Συμπεραίνοντας, επομένως, πως θα 
πρέπει να υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στα δυο 
συστήματα, γράφει: 

«Υπάρχει μια εκπληκτική ομοιότητα στη θεμε-
λιώδη διάταξη των δυο συστημάτων: η αρχή της 
εξουσίας, ο μηχανισμός της δικτατορίας, η δυνα-
μική της κανονικοποίησης και οι μέθοδοι φυσικού 
καταναγκασμού» 

Στη συνέχεια, προχωράει στην κριτική των θέσε-
ων, τις οποίες διατυπώνει ο Λένιν στο εν λόγω βιβλίο 
ενάντια στους εξ αριστερών πολιτικούς του αντιπά-
λους, σε τέσσερα ζητήματα: το ζήτημα το κόμματος, 
των συνδικάτων, του κοινοβουλευτισμού και της 
πολιτικής των συμβιβασμών, δείχνοντας πώς στρώ-
θηκε το κοινωνικό έδαφος για την επικράτηση του 
φασισμού μέσα από τις πρακτικές των τότε αριστε-
ρών κομμάτων και συνδικάτων. Μπορεί στις τελικές 
του εκτιμήσεις ο Rühle να έσφαλε εκτιμώντας πώς 
αρκούσε η μαζική πώληση μαγγανίου, μεταλλεύμα-
τος απαραίτητου για την πολεμική βιομηχανία της 
Γερμανίας, για να στηρίξει μια «αδερφική» συμμαχία 
μεταξύ μπολσεβίκων και ναζιστών και υποτιμώντας 
τους ανταγωνισμούς μεταξύ τους. Αυτό όμως δεν 
αναιρεί τη σημασία της ανάλυσής του, ακόμα και 
σήμερα που παραμένει αναγκαίο να κατανοηθεί όχι 
μόνο γιατί δεν εμφανίζεται μια «αριστερή προοπτι-
κή» σε ένα μαζικότατο κίνημα -το οποίο αναπτύσσε-
ται σε μια χώρα του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού 
και στο οποίο σύμφωνα με δημοσκοπήσεις σχεδόν 
το 40% των συμμετεχόντων είναι νεολαία μεταξύ 15 
και 29 χρονών- αλλά και γιατί η δικιά μας Χ.Α. παίρνει 
πολλές ψήφους σε συνοικίες που έχει σημαντική πα-

κούς στρατούς των ολιγαρχών, δεν έχει διάθεση να πολε-
μήσει ούτε για την Κριμαία, ούτε για την ανατολική Ουκρα-
νία. Το ίδιο υποστηρίζει, όχι βέβαια με ντεφαιτιστική γλώσ-
σα, και γνωστός ρώσος αυτονομιστής πολέμαρχος του 
Σλαβιάνσκ, σε ένα βίντεο που έχει αναρτήσει ο Economist, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.economist.
com/b logs /eas te rnapproaches /2014/05 /dead lock-
ukraine,όπου παραδέχεται πως «ενώ υπάρχει επάρκεια 
όπλων απέναντι στον ουκρανικό στρατό, ο κόσμος ο δικός 
μας αδιαφορεί και προτιμάει να πίνει μπύρες».

ρουσία το ΚΚΕ. 

+380.6
Όποιο κι αν είναι, όμως, το ειδικό βάρος της κομ-

ματικής ορθοδοξίας, και της μπολσεβίκικης επανα-
στατικής ιδεολογίας που σέρνει μαζί της, δεν θα 
μπορούσε ποτέ να παράξει τη μαζική κατανόηση της 
δημοκρατικής εξέγερσης του Μαϊντάν ως «ναζιστι-
κής», την οποία είδαμε να εμφανίζεται στα μέρη μας. 
Όχι γιατί έχουν πάψει να βρίσκονται στο προσκήνιο 
και στο φόντο της πλειοψηφίας των προφορικών και 
γραπτών απόψεων του πολιτικού προσωπικού, ακό-
μα και του αντιεξουσιαστικού χώρου, αλλά γιατί δεν 
θα μπορούσαν ποτέ να επικρατήσουν ως αντιλήψεις 
χωρίς να εμπλέκονται στις καθημερινές πρακτικές 
των ανθρώπων. Με άλλα λόγια, χωρίς να μετατρα-
πούν σε πρακτικές ιδεολογίες, κυρίως εντός του 
αντιφασιστικού κινήματος που αναπτύχθηκε στα 
μέρη μας τα προηγούμενα δυο χρόνια. Η πολιτική 
ηγεμονία της μπολσεβίκικης ορθοδοξίας φαίνεται 
επιπλέον από το γεγονός ότι, ενώ και εδώ είχαμε το 
μαζικό κίνημα της πλατείας Συντάγματος, ενώ και 
εδώ είχαμε ελληνικές σημαίες και φασίστες χωρίς 
καθόλου μετανάστες ή LGBT τριγύρω, το Μαϊντάν 
ταυτίστηκε ευκολότερα με την επανάληψη της μά-
χης του Στάλινγκραντ εν έτει 2014 και όχι με τους 
απανταχού «αγανακτισμένους», και κατ’ επέκταση 
με τον τρέχοντα κύκλο αγώνων. Αρκεί που ανακού-
φιζε πολιτικά η παρουσία της κάτω πλατείας, η οποία 
παρεμπιπτόντως ήταν υποτίθεται και ακομμάτιστη, 
και άρα όχι ανοιχτά «αριστερή». Μπορεί βέβαια κά-
ποιοι να βγαίνουν να λένε ότι σήμερα η μηντιακή 
προπαγάνδα κάνει θαύματα6, αλλά αυτό δεν θα ήταν 
μόνο εθελοδουλία και (ανέξοδη) υποτίμηση του εαυ-
τού· θα ήταν εξίσου, και παραπάνω, συγκάλυψη της 
έλλειψης θεωρητικών εργαλείων που να δείχνουν 
την υπαγωγή στοιχείων από τη σύγχρονη φασιστική 
και ρατσιστική ατζέντα στις ανάγκες της σύγχρονης 
αναδιάρθρωσης του κράτους και της συσσώρευσης 
κεφαλαίου. Οι εντελώς μειοψηφικοί οργανωμένοι 
φασίστες μπήκαν μπροστά στις συγκρούσεις στο 
Μαϊντάν, εξέφρασαν την οργή του απλού κόσμου, 
εισέπραξαν πολλάκις τον χαρακτηρισμό «προβοκά-
τορες» και στο τέλος, όταν όλα ηρέμησαν, η Αυτοά-
μυνα του Μαϊντάν σε συνεργασία με την αστυνομία 
τους έδιωξαν από το Μαϊντάν αποχαιρετώντας τους 
από την πολιτική ζωή, αφού έγιναν το πιο γνωστό 
brand7 της χώρας. 

6 Για να σημειωθεί η εντατικοποίηση της αντιφασιστικής 
προπαγάνδας σε σχέση με το κίνημα του Μαϊντάν, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση kashin.guru/2014/05/05/stat δη-
μοσιεύεται στατιστική που δείχνει πώς όλο αυτό το διά-
στημα οι αναφορές στον Δεξιό Τομέα στα ρώσικα μήντια 
ήταν δεύτερες και κατά πολύ λίγο υπολειπόμενες από τις 
αναφορές στο κυβερνόν κόμμα του Πούτιν. 

7 Σύμφωνα με το άρθρο I battaglioni “di marca” e il nuovo 
Medioevo, από το αξιόλογο ιταλικό blog crisiglobale.
wordpress.com, αυτός είναι ο λόγος που ορισμένοι διοι-



30

+380.7
Όταν ακόμα και μετά τη φυλάκιση των στελεχών 

της Χ.Α., το μπλοκάρισμα της χρηματοδότησής της, 
το χτύπημα μερίδας του εφοπλιστικού κεφαλαίου 
που τη στηρίζει, το κλείσιμο γραφείων κ.α. πολλοί 
συνεχίζουν να μιλάνε για φασιστικό ελληνικό κράτος 
και να βλέπουν παντού φασίστες8, είναι αναμενόμε-
νο να συνειδητοποιήσουν κάποια στιγμή πως ίσως να 
έχουν οι ίδιοι και η οργάνωσή τους, και γενικότερα 
το κίνημα στο οποίο συμμετέχουν, κάτι κοινό με τον 
Πούτιν. Χωρίς φυσικά να αναρωτιούνται πώς έχει 
φτάσει αυτή η στιγμή της αλήθειας, όταν ο ίδιος ο 
Πούτιν θεωρείται ίνδαλμα ηγέτη στους απανταχού 
ακροδεξιούς κύκλους ανά την Ευρώπη και το ρώσικο 
υπουργείο εξωτερικών διατηρεί άριστες σχέσεις με 
μαζικά ακροδεξιά κόμματα κύρους όπως το Εθνικό 
Μέτωπο στη Γαλλία, το Γιόμπικ της Ουγγαρίας κ.α.  
προετοιμάζοντας σχετική πανευρωπαϊκή συνάντη-
ση μαζί τους το ερχόμενο φθινόπωρο. Είναι αυτή τη 
στιγμή που αρχίζουν να γίνονται ορατά τα όρια του 
φιλορωσισμού στην Ελλάδα ως κατάλοιπο μιας νε-
κροζώντανης αριστερής ανάμνησης9, αλλά και ως η 
πρωτεύουσα/δευτερεύουσα όψη της αντι-ΕΕ συνθη-
ματολογίας. 

+380.8
Όπως καμιά (αντι)φασιστική ιδεολογία δεν μπο-

ρεί να θεωρηθεί ότι πετάει πάνω από τις κοινωνικές 
σχέσεις σαν διιστορικό φάντασμα, έτσι και κανένα 
κράτος δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτόνομος παίκτης 
στο ιστορικό πεδίο και φορέας μιας οποιασδήποτε 
Machtpolitik, γιατί δεν μπορεί να ξεφύγει από την τα-
ξική πάλη από τη στιγμή που δομικός του ρόλος είναι 
να διατηρεί υπό έλεγχο τον πληθυσμό και να διασφα-
λίζει τις συνθήκες συσσώρευσης κεφαλαίου. Ακρι-
βώς επειδή επικαθορίζεται από την ταξική πάλη, ακό-
μα και εν τη γενέσει. Χρειάζεται να δούμε το σύνταγ-
μα της «δημοκρατίας του Ντονέτσκ» –που, σημειω-
τέον, παίρνει μεταξύ άλλων καθαρή ρατσιστική θέση 
ενάντια στην ομοφυλοφιλία και στο δικαίωμα στην 
έκτρωση– όχι απλά ως την έκφραση μιας ναζιστικής 
νοσταλγίας ή καθαρής ναζιστικής ιδεολογίας, αλλά 
και ως ενός είδους αντεπαναστατική απάντηση απέ-
ναντι στις κύριες μορφές εμφάνισης του κινήματος 
στην Ουκρανία το αμέσως προηγούμενο διάστημα: 

κητές ιδιωτικών στρατών επιδιώκουν να διαφημίζουν ότι 
έχουν στις τάξεις τους μέλη του Δεξιού Τομέα, και όχι η 
όποια εμπειρία τους ως βετεράνοι των μαχών σε αστικό 
περιβάλλον. 

8 Και όχι φυσικά στο Ντόνετσκ, στο Σλαβιάνσκ, στο Κραμα-
τόρσκ και αλλού στην ανατολική Ουκρανία, αλλά μόνο στο 
Μαϊντάν και στα δυτικά της χώρας. 

9 Στην ίδια κατεύθυνση της διερεύνησης του ερωτήματος 
πώς είναι δυνατόν «το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού 
πληθυσμού να εμφανίζεται ως φορέας αριστερών αξιών» 
κινείται και το ενδιαφέρον κείμενο Οι φίλοι ενός ιδεατού 
λαού που μπορεί να βρεθεί σε αυτή την έκδοση.

τις διαδηλώσεις και τις συγκρούσεις ενάντια στη συ-
γκάλυψη των συλληφθέντων για βιασμούς μέσα στο 
2013: η εθνικιστική και ρατσιστική ρητορεία και πρα-
κτική ως οριοθέτηση και επιβολή πάνω στον εσωτε-
ρικό εχθρό, ελλείψει μάλιστα εργατικού κινήματος. 
Προχωρώντας λίγο μακρύτερα, αυτό που ίσως εκτυ-
λίσσεται μπροστά στα μάτια μας να είναι η προϊούσα 
αναδιάρθρωση του σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους 
υπό το φως των λεγόμενων «νέων κινημάτων» και 
η εξέλιξη μιας διαδικασίας περιφερειοποίησης, όπου 
γίνεται αναγκαία η υποχώρηση των παλιών εθνικών 
ταυτοτήτων και κατασκευή μεταεθνικών τέτοιων 
όπως η ευρωπαϊκή10. Εξ ου και η αναγκαιότητα και 
τα δυτικά κράτη να νομοθετήσουν αυτό το διάστημα 
για τα ζητήματα της ομοφυλοφιλίας. 

+380.9
Έχει γραφτεί ότι το κράτος στην Ουκρανία αδυνα-

τούσε να παίξει τον ρόλο του συλλογικού καπιταλι-
στή δεδομένης της κατάτμησης της ντόπιας αστικής 
τάξης σε διαφορετικά γεωπολιτικά στρατόπεδα. Θα 
ήταν όμως πιο πρόσφορο να μιλήσουμε για όξυνση 
της αντίθεσης πόλης-υπαίθρου πίσω από τη χαλάρω-
ση της εσωτερικής συνοχής του ουκρανικού κοινω-
νικού σχηματισμού και του σύστοιχου κράτους του. 
Για να εξηγηθεί, με τη σειρά του, το φαινόμενο αυτό 
θα πρέπει να γυρίσουμε πίσω στην κοινωνική σύν-
θεση της λεγόμενης πορτοκαλί επανάστασης που 
είχε χαρακτηριστεί μηντιακά, και γι’ αυτό αποπροσα-
νατολιστικά, ως «το κίνημα των εκατομμυριούχων 
ενάντια στους δισεκατομμυριούχους» και να θυμη-
θούμε τα αίτια που κατέβασαν τότε, το 2004, κόσμο 
στο δρόμο· αίτια εντελώς παρόμοια με του Μαϊντάν 
χωρίς όμως τη μεσολάβηση της τρέχουσας κρίσης. 
Όταν οι περισσότεροι από τους μικρότερους καπιτα-
λιστές, μαζί με ευρεία κομμάτια της μεσαίας τάξης 
αλλά και των κατώτερων στρωμάτων, αδυνατούν να 
δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα καθεστώς 
συσσώρευσης κεφαλαίου που να συμπεριλαμβάνει 
τα ατομικά κεφάλαια, τις προσδοκίες ανέλιξής και 
τη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους –συγκολλη-
μένων όλων αυτών σε ένα διαταξικό μπλοκ– και το 
κράτος εμφανίζεται ταυτισμένο με συγκεκριμένα 
συμφέροντα, τότε η κοινωνία πολιτών εμφανίζεται 
με τη σειρά της αυτονομημένη. Τότε, και ελλείψει 
μιας επαναστατικής διαδικασίας, δημιουργείται 
ιστορικά η αναγκαιότητα εμφάνισης κινημάτων που 
θα τείνουν να επανασυνδέσουν το κράτος και την 
κοινωνία πολιτών, που θα είναι τα ίδια κράτος και 
κοινωνία πολιτών μαζί. Τότε είναι που τα αστικά κέ-
ντρα, ως τα κατεξοχήν ιστορικά σημεία συσσώρευ-

10 «Η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι εν τω γίγνεσθαι και δεν 
μπορεί να αντιστοιχεί παρά μόνο σε μια ταυτότητα μετα-
εθνικής φύσης. Στο μέτρο που αυτή  η ευρωπαϊκή ταυτό-
τητα δεν έχει καμία σχέση με μια παγιωμένη ταυτότητα, 
αναμφίβολα είναι λιγότερο βολική για τα άτομα. Οριακά 
σκεπτόμενοι, το να είσαι ευρωπαίος, σημαίνει να μην έχεις 
μια προκαθορισμένη ταυτότητα». (Από συνέντευξη του 
Daniel Cohn-Betit στην εφημερίδα Le Monde 2.2. 2014).
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σης των αντιφάσεων και γένεσης των επαναστατι-
κών διεργασιών– εκρήγνυνται. Αυτός είναι ο λόγος 
που, πριν την εμφάνιση του κινήματος του Μαϊντάν, 
η διαταξική μετατόπιση του κόσμου στο Κίεβο προς 
το περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 
ήταν αυτή που δημιούργησε ένα περιβάλλον στήρι-
ξης στο κίνημα του Μαϊντάν και καθόρισε το αποτέ-
λεσμα. Αυτός είναι ο λόγος που ο Κλίτσκο κράτησε 
για τον εαυτό του τη θέση του δήμαρχου του Κίεβο, 
θεωρώντας ίσως πως μπορεί να εμφανιστεί ως εγ-
γυητής ενός πλουραλιστικού πολιτικού περιβάλλο-
ντος α λα ευρωπαϊκά, δηλώνοντας φυσικά εξαρχής 
πως «η περίοδος του Μαϊντάν έχει τελειώσει». Και, 
ποιος ξέρει, μπορεί να ακολουθήσει την πορεία του 
Ερντογάν από τη δημαρχία της Ισταμπούλ προς την 
πρωθυπουργία. 

+380.10
Μέχρι πρότινος, η απάντηση στο ερώτημα «τι ση-

μαίνει πρακτικά κατάργηση του κράτους στον τρέ-
χοντα κύκλο αγώνων;» ήταν: δείτε τι συμβαίνει στη 
Λιβύη και τη Συρία. Μετά τον απευθείας διορισμό 
διακεκριμένων ολιγαρχών όπως ο Ιγκόρ Κολομόισκι 
στη θέση του κυβερνήτη του Ντνιεπροπετρόβσκ, η 
ευάερη και ευήλια ιδιωτικοποίηση όχι πλέον μιας κοι-
νωφελούς επιχείρησης αλλά της ίδιας της κρατικής 
εξουσίας δίνει μια άλλη διάσταση στο αρχικό ερώτη-
μα. Υπάρχει ομολογία, ένα εγγενές ομοούσιο ανάμε-
σα στο (ιδιωτικό) κεφάλαιο και το κράτος; Ή τα δυο 
μέρη είναι μη αναγώγιμα το ένα στο άλλο; Οι προο-
πτικές αυτής της ιστορικής καινοτομίας όσον αφορά 
το καπιταλιστικό κράτος ως τέτοιο διαγράφονται πά-
ντως ευοίωνες, αφού προς το παρόν ο ίδιος μεγα-
λοκαπιταλιστής του τραπεζικού τομέα όχι μόνο έχει 
δώσει χρήματα για να ανασυσταθεί ο ουκρανικός 
στρατός και έχει στήσει δολοφονικούς ιδιωτικούς 
στρατούς που ευθύνονται για βίαιους θανάτους φι-
λορώσων και αντιμαϊντάν διαδηλωτών στην ανατολι-
κή Ουκρανία, όχι μόνο συγκαθορίζει την εξωτερική 
πολιτική της χώρας από τη στιγμή που διαβεβαιώνει 
προσωπικά τον Πούτιν ότι η κατασκευή πυρηνικών 
βαλλιστικών πυραύλων για τον ρώσικο στρατό από 
το εργοστάσιο Yuzhmash της πολεμικής βιομηχανί-
ας της περιοχής θα συνεχιστεί απρόσκοπτα11, αλλά 
χρήζει εδώ και χρόνια λαϊκής υποστήριξης ως πρόε-
δρος της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας και ηγετικό 
στέλεχος της ουκρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπον-
δίας12. 

11 Δες το προηγούμενο άρθρο I battaglioni “di marca” e il 
nuovo Medioevo.

12 Για το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στον τρόπο με τον 
οποίο εφαρμόζονται οι ιδιωτικοποιήσεις στις πρώην σο-
βιετικές δημοκρατίες και στις εξελικτικές φάσεις από τις 
οποίες περνάει ο κρατικός μηχανισμός τους, δες το ενδι-
αφέρον άρθρο του Mikhail Piskunov με τίτλο Κράτος και 
Μαϊντάν στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://anticapitalist.
ru/analiz/v_mire/ukraina_gosudarstvo_i_majdanyi.html#.
U9c_wUD2O8p, από το site του Ρώσικου Αντικαπιταλι-

+380.11
Μια από τις πιο κεντρικές θέσεις –αν όχι η κε-

ντρικότερη μαζί με την υποτιθέμενη σύγκρουση 
φασισμού-αντιφασισμού, στην οποία αναφερθήκαμε 
προηγουμένως– που διατυπώθηκαν το αμέσως προ-
ηγούμενο διάστημα σε μια προσπάθεια ερμηνείας 
των εξελίξεων στην Ουκρανία ήταν ότι η χώρα βρί-
σκεται εν μέσω δύο ή τριών ιμπεριαλιστικών μπλοκ 
που συγκρούονται για το ποιο θα την εντάξει στις 
τάξεις του. Πέρα από το γεγονός ότι σε κάθε τέτοια 
περίπτωση θα πρέπει να υποδεικνύονται τα αντίστοι-
χα υποκείμενα που συγκρούονται στο κοινωνικό και 
πολιτικό έδαφος, μια τέτοια οπτική των πραγμάτων 
εμφανίζει τα σύνορα μεταξύ των μπλοκ ως αδιαπέρα-
στα από τις κοινωνικές αντιθέσεις και την ίδια τη δια-
δικασία περιφερειοποίησης/σχηματισμού των μπλοκ 
ως συμπαγή σε αντιιστορικό βαθμό. Στην εποχή του 
ανεπτυγμένου χρηματοπιστωτισμού, αυτού που έχει 
επικρατήσει να αποκαλείται παγκοσμιοποίηση, δεν 
είναι δυνατόν οι υπό συγκρότηση περιφέρειες να 
αντιμετωπίζονται ως φορντικά έθνη-κράτη που απλά 
μεγάλωσαν σε μέγεθος στοιχίζοντας τους πιο αδύ-
ναμους καπιταλιστικά κοινωνικούς σχηματισμούς 
πίσω από τον υποτιθέμενο ισχυρότερο13. Όπως το 
κεφάλαιο με διάφορες μορφές, έτσι και η πολυεθνι-
κή εργασιακή δύναμη διαπερνά τα χαραγμένα σύνο-
ρα επηρεάζοντας με τις προσδοκίες της την κοινω-
νική πραγματικότητα των κρατών στα οποία κατευ-
θύνεται, αλλά και αυτών από τα οποία προήλθε. Υπό 
αυτή την έννοια, δεν είναι τυχαίο πως το Μαϊντάν, 
αν και κίνημα που απλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα, 
βρήκε τη μεγαλύτερη υποστήριξη στο κεντρικό και 
δυτικό κομμάτι της χώρας, από όπου προέρχεται η 
συντριπτική πλειοψηφία των ουκρανών μεταναστών 
εργατών και εργατριών που ζουν και εργάζονται στη 

στικού Κινήματος [ιταλική μεταφραση: Gli oligarchi, la 
debolezza dello stato ucraino e il conflitto in corso, από 
το blog  crisiglobale.wordpress.com]. Το ερώτημα από 
το οποίο ξεκινάει η ανάλυση του Piskunov είναι το εξής: 
«Στον κατάλογο των χωρών που συγκροτούσαν στο πα-
ρελθόν τον κοινωνικό και οικονομικό πυρήνα της Σοβιετι-
κής Ένωσης (Λευκορωσία, Καζακστάν, Ρωσία, Ουκρανία), 
η Ουκρανία ξεχωρίζει ξεκάθαρα για τον ασυνήθιστο βαθμό 
ζωντάνιας της εσωτερικής πολιτικής ζωής της. Μια τέτοια 
ποικιλία χρωμάτων σε σύγκριση με την γκρίζα πολιτική 
«σταθερότητα» των άλλων κρατών που αναφέρθηκαν πα-
ραπάνω μας οδηγεί να αναρωτηθούμε με έκπληξη: ποιες 
είναι οι κινητήριες δυνάμεις της ουκρανικής πολιτικής 
σκηνής και είναι δυνατόν να υποθέσουμε ποιες θα είναι οι 
εξελίξεις σε αυτή βραχυπρόθεσμα;».

13 Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αγνοήθηκε 
η δήλωση του ρώσου πρωθυπουργού Medvedev, κατά την 
άφιξή του στην Κριμαία μετά το δημοψήφισμα, περί μετα-
τροπής της περιοχής σε «ειδική οικονομική ζώνη». Για τα 
υπόλοιπα που υποσχέθηκε στους εκεί υπηκόους δες και 
εδώ: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/
youre-citizens-of-a-powerful-country-russian-pm-dmitry-
medvedev-arrives-in-crimea-pledging-to-modernise-
economy-9226310.html.
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δυτική Ευρώπη. Και οι οποίοι έχουν σαφή εικόνα της 
βίας και της υποτίμησης που αντιστοιχεί στις διαφο-
ρετικές πλευρές των συνόρων. 

+380.12
Γράφει ο Helmut Dietrich14:

Ιδωμένο από το εσωτερικό της Δυτικής Ευρώ-
πης, το εξωτερικό σύνορο του χώρου Σένγκεν γί-
νεται συχνά αντιληπτό ως το ρωμαϊκό limes, γραμ-
μή άμυνας που σηματοδοτεί το τέλος του κόσμου 
και καλεί την κοινωνία να περιχαρακωθεί διανοη-
τικά. Αλλά στα μάτια των ανθρώπων που ζουν στην 
άλλη πλευρά αυτής της γραμμής, στην Κεντρική 
Ευρώπη, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη, το σύνορο έχει ενδεχομένως μια σημασία 
πολύ λιγότερο μεγάλη, δοθέντος ότι ο ορίζοντας 
της ζωής τους και της εμπειρίας τους, των πιθα-
νοτήτων τους στην αγορά εργασίας, επεκτείνεται 
μέχρι το Βερολίνο, το Παρίσι ή τη Γενεύη. Το μή-
νυμα αυτών των ανθρώπων συνίσταται στο να λέει 
ότι τα σύνορα μπορούν παρόλα αυτά να διασχι-
σθούν, ακόμα κι αν αυτό περιλαμβάνει κινδύνους 
και ίσως θέσει τη ζωή σε κίνδυνο. 

Από μια ιστορική οπτική γωνία, αυτό το διάκε-
νο που διογκώνεται μεταξύ των κοινωνιών της 
Δύσης, οργανωμένες σε κράτη, και τους χωρίς-
χαρτιά, τους πρόσφυγες και τους περιστασιακούς 
εργάτες, στερούμενων αδειών παραμονής και 
εργασίας, αυτό το διάκενο, λέμε εμείς, δεν είναι 
καινούργιο. Αυτό που είναι καινούργιο, από την 
άλλη, είναι ότι η πολιτική της χάραξης συνόρων 
δρα ως καταλύτης της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης 
και της γενικής πολιτικής απέναντι στους πρόσφυ-
γες. Η πολιτική των εξωτερικών συνόρων του χώ-
ρου Σένγκεν, που υιοθετήθηκε αρχικά το 1985 από 
πέντε κράτη, έχει γίνει ο κινητήρας της διαμόρ-
φωσης της ΕΕ ως κράτος και του ευρωπαΐζοντος 
μάνατζμεντ της ταυτότητας. 

+380.13
Δεν θα επεκταθούμε εδώ, λόγω χώρου, συνολικά 

στα αίτια που οδήγησαν στη δημιουργία της ΕΕ και 
καθόρισαν την πορεία της. Θα εντοπίσουμε, παρόλα 
αυτά, ορισμένα στοιχεία που θεωρούμε πως υπήρξαν 
καθοριστικά όσον αφορά τη σχέση που διαμόρφω-
σαν οι μεταναστευτικοί πληθυσμοί, ειδικά από την 
ανατολική Ευρώπη, με την ΕΕ ως εκδημοκρατισμέ-
νη επικράτεια συσσώρευσης κεφαλαίου. Ήδη από τη 
δεκαετία του ’70 δημιουργούνται στην τότε δυτική 
Γερμανία ειδικοί χώροι κράτησης για τους πρόσφυ-
γες ως απάντηση στη ρατσιστική προπαγάνδα περί 
«χοντροκομμένης κατάχρησης του ασύλου». Η κα-

14 Από το άρθρο του με τίτλο Le territoire de l’ action 
humanitaire, το οποίο μπορεί να βρεθεί στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.ffm-berlin.de/genfr.pdf. 

τασκευή αυτών των χώρων κράτησης έρχεται να 
συναντήσει ένα ήδη προϋπάρχον αποκεντρωμένο 
σύστημα διοίκησης και τοπικών δεξαμενών εργασια-
κής δύναμης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του απο-
κεντρωμένου συστήματος των χώρων κράτησης που 
αντιστοιχίζεται κατευθείαν με την ανάγκη της γερ-
μανικής οικονομίας για φτηνό εργατικό δυναμικό: 
Έτσι, στα τέλη του 1974, αποφασίζεται η κατανομή 
των αιτούντων άσυλο στα κρατίδια και στις κοινότη-
τες πριν την οριστική εκδίκαση της υπόθεσής τους, 
ενώ στις αρχές του 1975 επιτρέπεται η είσοδός τους 
ως τέτοιων στην αγορά εργασίας. Όταν, στη συνέ-
χεια, μετά τις επιπτώσεις της κρίσης στη γερμανι-
κή οικονομία, αρχίζουν να εφαρμόζονται τα πρώτα 
στάδια της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης και 
περιορίζονται οι προσλήψεις, καθίσταται εμφανής η 
χρησιμότητα μιας (εθνικά) διαφοροποιημένης αγο-
ράς εργασίας.

+380.14
Γράφει ο Tobias Pieper15: 

Η περιοριστική πολιτική μετανάστευσης και η 
λαϊκιστικο-ρατσιστική φτηνή προπαγάνδα ενάντια 
στους «χωρίς χαρτιά» και τους μετανάστες, οι 
οποίοι είναι ένοχοι γιατί «αφαιρούν» φόρους από 
το κράτος και παίρνουν από τους Γερμανούς τις 
δουλειές «τους», βρίσκονται σε μια φαινομενική 
σχέση αντίφασης. Επειδή στη Γερμανία μπορεί κα-
νείς να κερδίσει στις εκλογές με ρατσιστικό λόγο, 
η εργαλειοποίησή τους είναι λειτουργική για την 
πολιτική. Αντίστοιχα, στη διαμάχη για τον μετα-
ναστευτικό νόμο εκδηλώνεται η αντίφαση ανά-
μεσα στις απαιτήσεις του κεφαλαίου –τα οποία 
εκπροσωπεί η κοκκινοπράσινη κυβέρνηση [εννοεί 
μεταξύ SPD και Πράσινων, στμ]– και στις συντη-
ρητικές-ρατσιστικές πολιτικές αναπαραστάσεις. 
Την ίδια στιγμή, παρ’ όλα αυτά, η επίδραση αυτών 
των αντιπαραθέσεων δημιουργεί, μέσω του νομι-
κού και κοινωνικού διαχωρισμού των μεταναστών, 
καταρχήν τις προϋποθέσεις για τους φτηνούς μι-
σθούς της μη κανονικής εργασίας. Μια εθνικά δι-
αφοροποιημένη αγορά εργασίας είναι επομένως 
λειτουργική για το κεφάλαιο και τα πορώδη εθνι-
κά σύνορα δημιουργούν, μαζί με τη σχετιζόμενη 
θεσμοποιημένη μορφή της διαφοροποίησης των 
ανθρώπων μέσω της συμπερίληψης ή του απο-
κλεισμού από τα νομικά εγγυημένα δικαιώματα, 
μια συστατική στιγμή των καπιταλιστικών παρα-
γωγικών προϋποθέσεων. Η μη κανονική και φτηνή 
εργασιακή δύναμη χωρίς δικαιώματα αποτελεί το 
λιπαντικό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και όπου 
προκύπτει για την οικονομία η ανάγκη για εργα-
σιακή δύναμη, η πολιτική αντιδρά και ρυθμίζει με 

15 Από το κείμενό του με τίτλο Das dezentrale Lagersystem 
für Flüchtlinge–Scharnier zwischen regulären und 
irregulären Arbeitsmarktsegmenten, μπορεί να βρεθεί 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.nolager.de/blog/
node/192/.
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ρατσιστικές πράξεις και δημιουργεί αντιθέσεις δι-
αμέσου της συγκρότησης ομάδων που αντιπαρατί-
θενται η μια στην άλλη. 

Με άλλα λόγια, η οικονομική λειτουργία του 
αποκεντρωμένου συστήματος των χώρων κράτη-
σης μπορεί να περιγραφεί και ως το ιστορικά ανα-
δυόμενο, νομικά συγκροτημένο αμορτισέρ στις 
απαιτήσεις των τοπικών οικονομικών τομέων, το 
οποίο σήμερα αναλαμβάνει τη λειτουργία της άρ-
θρωσης ή της επιλογής ανάμεσα στα επίσημα και 
τα ανεπίσημα τμήματα της οικονομίας. 

+380.15
Από την επανένωση των δυο Γερμανιών και μετά, 

οπότε και δημιουργείται ένα μεγάλο στρατόπεδο 
κράτησης προσφύγων ακριβώς δίπλα στα σύνορα 
με την Πολωνία, κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση επεκτείνεται, πολλαπλασιάζει και τα στρατόπεδα 
κράτησης μεταναστών εργατών στα εξωτερικά της 
σύνορα. Αυτό δεν είναι φυσικά τυχαίο, αλλά αποτε-
λεί δομικό στοιχείο της νεοφιλελεύθερης αναδιάρ-
θρωσης της αγοράς εργασίας εδώ και πολλά χρόνια. 
Το σημείο που η τρέχουσα ρητορική διασταυρώνεται 
με τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία εμφανίζεται στην 
εικόνα του μετανάστη εργάτη: Είτε ως «πρόσφυγες» 
είτε ως «χωρίς χαρτιά» είτε ως «νόμιμοι», οι μετα-
νάστες εργάτες συμβολίζουν το αρχέτυπο των ερ-
γατών που δημιουργεί ο νεοφιλελευθερισμός –ελα-
στικοί, χωρίς σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, παρα-
δίδονται στις απαιτήσεις της οικονομίας και, μέσω 
της νομικής και αστυνομικής καταστολής, κάθονται 
ήσυχοι στα σπίτια τους. Ως ρητορική κατασκευή 
αυτό χρησιμεύει για την προσαρμογή των νεοφιλε-
λεύθερων εργατών στη «φυσιολογική ταυτότητα» 
γενικά. Ταυτόχρονα, η εικόνα του μετανάστη ως 
αρχέτυπου του νεοφιλελεύθερα ελαστικοποιημέ-
νου εργάτη χρεώνεται πάντα με ρατσιστικό φορτίο, 
έτσι ώστε και να λειτουργεί ως η αρνητική εικόνα 
ενός απορριπτέου μέλλοντος και να χρησιμεύει στη 
θεμελίωση της περαιτέρω αποδόμησης των εργατι-
κών δικαιωμάτων. Με αυτόν τον τρόπο, ο ρατσισμός 
αντιπροσωπεύει την απαραίτητη ιδεολογία για την 
απόκρυψη αυτού που στην πραγματικότητα κινεί και 
επωφελείται από αυτή την εξέλιξη, δηλαδή η εθνι-
κή οικονομία είτε γενικά είτε τοπικά. Αυτή η εξέλιξη 
της εθνικής διαστρωμάτωσης των αγορών εργασίας 
αποτελεί εδώ και πολύ καιρό μια γενική τάση της 
τωρινής αναδιοργάνωσης του καπιταλιστικού φορ-
ντικού παραγωγικού καθεστώτος σε όλη την ΕΕ, η 
οποία αξίζει να καταγραφεί και για την οποία τάση 
η ενσωμάτωση προσωρινών και ανεπίσημων τομέων 
της αγοράς εργασίας, τόσο στα ανεπτυγμένα καπι-
ταλιστικά κράτη όσο και στις χώρες χαμηλών μισθών 
εκτός ΕΕ, συνιστά συστατικό στοιχείο. 

+380.16
Από τη δεκαετία του ’00 και μετά –οπότε και εμφα-

νίζεται μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών η διάκριση 

ανάμεσα σε μετωπικά κράτη (Ισπανία, Ελλάδα, Ιτα-
λία) και στα υπόλοιπα, καθώς και η δημιουργία στρα-
τοπέδων κράτησης σε τρίτες χώρες– ήδη τα σύνορα 
της ΕΕ έχουν μετατοπιστεί σε αφρικανικό έδαφος. 
Είναι η εποχή που η συμφωνία επιτήρησης των συ-
νόρων μεταξύ Ιταλίας και Λιβύης προβλέπει τη διε-
θνοποιημένη, στα πλαίσια της αντιτρομοκρατικής 
εκστρατείας, επιτήρηση και των 2.000 χιλιομέτρων 
σε μήκος ακτών και των 4.000 χιλιομέτρων σε μήκος 
ορίων της ερήμου της Λιβύης. Είναι η εποχή από την 
οποία και μετά η οι βάρκες πρέπει να βυθίζονται. Η 
σημερινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, που εντεί-
νει τις εστίες έντασης16 σε όλες σχεδόν τις χώρες 
γύρω από τον νοερό δακτύλιο –που εμπερικλείει και 
τη Ουκρανία– τον οποίο σχηματίζουν τα ευρωπαϊκά 
σύνορα, αποτελεί ευθεία συνέχεια, όχι χωρίς κλυδω-
νισμούς, της ίδιας πολιτικής που στοχεύει στη βίαιη 
εθνική διαστρωμάτωση της περιφερειακής αγοράς 
εργασίας. Στον βαθμό που τους αναλογεί, τα «ανοι-
ξιάτικα» κινήματα, συμπεριλαμβανομένου και του 
Μαϊντάν, μπλοκάρουν έμμεσα αυτή τη διαδικασία, 
γιατί οι αντιφάσεις τους είναι αντιφάσεις της ευρω-
παϊκής επικράτειας συσσώρευσης. 

+380.17
Γράφει ο Helmut Dietrich17:

 Ο σχηματισμός των δυο όψεων του νομίσμα-
τος –από τη μια, το καθεστώς άρνησης των δι-
καιωμάτων σε σχέση με ορισμένους πρόσφυγες, 
από την άλλη, η νέα συμμαχία σε επίπεδο Κράτους 
και κοινωνίας– μας κάνει να σκεφτόμαστε την 
εξέλιξη που οδήγησε στο «δυαδικό κράτος» (Der 
Doppelstaat). Με αυτόν τον όρο, ο Ernst Fraenkel 
χαρακτήρισε το 1941 τη διαίρεση της Γερμανίας 
–των αρχών της δεκαετίας του ’30–  σε ένα «κρά-
τος των έκτακτων μέτρων» (Maßnahmenstaat) και 
σε ένα «κράτος των νορμών» (Normenstaat). Ο 
Fraenkel είδε το «κράτος των έκτακτων μέτρων» 

16  Γράφει ο Malte Daniljuk στο σύντομο, αλλά κατατοπιστι-
κό άρθρο του (μπορεί να βρεθεί μεταφρασμένο ολόκληρο 
στο communisation.espivblogs.net): «Πριν από ούτε δυο 
εβδομάδες, ευρωπαίοι υπουργοί εξωτερικών θριάμβευαν 
στο Μαϊντάν. Έβαζαν πλάτες σε μια αντιπολίτευση, την 
οποία κανείς δεν εκτιμούσε πολιτικά, ανάμεσα σε φλεγό-
μενα οδοφράγματα. Μετά από λίγο, άγνωστοι ελεύθεροι 
σκοπευτές διέπρατταν μια σφαγή και φρόντιζαν για την 
ανατροπή της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς… Ως πολίτης 
που παρατηρεί, τρίβει κανείς έκπληκτος τα μάτια του και 
αναρωτιέται αν δεν υπάρχουν ήδη αρκετές άλλες κρίσεις 
στην άμεση γειτονία της Ευρώπης: Ιράν, Ιράκ, Συρία, Αίγυ-
πτος, Λιβύη… Δεν είναι εκεί ακόμα τα προβλήματα ανοι-
χτά; Γιατί οξύνει τώρα η ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική 
ακόμα μια σύγκρουση της Ουκρανίας με τη Ρωσία; Γιατί 
τοποθετείται η Ευρώπη με τέτοιο επιθετικό τρόπο σε μια 
πολιτικά διαιρεμένη χώρα, της οποίας κανένα κόμμα δεν 
έχει απεύθυνση σε όλη τη επικράτεια;».

17 Ο.π.
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να συγκροτείται μέσα από τα έκτακτα διατάγματα, 
μέσα από την ενισχυμένη προσφυγή στην «προ-
ληπτική κράτηση», στα αυθαίρετα, από πολιτική 
βάση, μέτρα ενάντια στους αντιφρονούντες και 
τους εβραίους μετανάστες που προέρχονταν από 
τα ανατολικά. Εντείνοντας το «κράτος των έκτα-
κτων μέτρων», ο εθνικοσοσιαλισμός υιοθέτησε, 
στα μάτια του Fraenkel, την οδό του αυθαίρετου 
και της ριζοσπαστικοποίησης. Το «κράτος των 
νορμών», από την άλλη, ήταν, σύμφωνα με τον 
Fraenkel, το πρόσωπο που αναδυόμενος εθνικοσο-
σιαλισμός έδειχνε προς τον πληθυσμό που δεν κα-
ταδιωκόταν. Σε σχέση με αυτό το τμήμα του πλη-
θυσμού, το κράτος δικαίου δίνει τη θέση του στην 
εγγύηση της κανονικότητας, εγγύηση που επιτρέ-
πει στην κοινωνία, την εργασία και την κοινωνική 
ασφάλεια να λειτουργούν όπως πριν. Το «κράτος 
των έκτακτων μέτρων» και το «κράτος των νορ-
μών» θα εξελίσσονταν, σύμφωνα με τον Fraenkel, 
συμβιωτικά. 

Σε κάθε κοινωνικό σχηματισμό που δημιουργείται 
και συντηρείται μια εθνικά διαφοροποιημένη αγορά 
εργασίας, το κράτος υφίσταται έναν παρόμοιο ανα-
διπλασιασμό18. Το ζητούμενο από τη σκοπιά της τρέ-
χουσας αναδιάρθρωσης είναι αν μπορεί η Ουκρανία 
να ενταχθεί με ακόμα πιο σκληρούς όρους σε μια ευ-
ρωπαϊκή περιφερειακή αγορά εργασιακής δύναμης, 
κάτι το οποίο δεν προϋποθέτει απαραίτητα το άνοιγ-
μα της αγοράς της σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Η 
αντίφαση του Μαϊντάν εντοπίζεται στο γεγονός ότι 
η ουκρανική εργατική τάξη, προβάλλοντας αρχικά 
το πολιτικό αίτημα της ένταξης στην ΕΕ, και ψηφί-
ζοντας Ποροσένκο στη συνέχεια, ουσιαστικά απευ-
θύνθηκε στην ΕΕ για την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής της θεωρώντας εαυτόν ήδη εντός της ΕΕ και 
πιστεύοντας ότι το μέλλον που του επιφυλάσσεται 
εντός της θα είναι καλύτερο από ό,τι της υποσχό-
ταν ο Γιανουκόβιτς. Μπορεί να ακούγεται κάπως πα-
ράδοξο, αλλά αυτό θέτει τη συζήτηση για το κίνημα 
του Μαϊντάν σε μια άλλη βάση, λιγότερο εθνική και 

18 Έχει μια σημασία το γιατί ,στην περίπτωση του Μαϊντάν, 
θάφτηκε κάτω από τις βίαιες συγκρούσεις το γεγονός ότι 
και εκεί υπήρξε ευρύτατη χρήση των νέων τεχνολογιών 
από τις ομάδες που είχαν οργανώσει τη ζωή στην πλατεία, 
ακόμα και από τις ομάδες αυτοάμυνας. Αντίστοιχα με τον 
αναδιπλασιασμό του κράτους που περιγράφεται από τον 
Fraenkel, έχουμε τα τελευταία χρόνια και τον αναδιπλασι-
ασμό της κοινωνίας των πολιτών και πιο συγκεκριμένα της 
δημόσιας σφαίρας της, με τη μορφή του διαδικτύου και 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μπορεί οι δυο διαδικα-
σίες να μην αγγίζουν η μία την άλλη, αλλά η βάση τους 
μπορεί ίσως να εντοπιστεί στις νέες παραγωγικές σχέσεις 
του αναδιαρθρωμένου καπιταλισμού. Πέρα, όμως, από μια 
αφηρημένη γλώσσα, και στη βάση μιας κάπως χοντροκομ-
μένης ποσοτικοποίησης, δεν θα μπορούσαμε να θεωρή-
σουμε πώς τα δικαιώματα που απορρίφθηκαν και περικό-
πηκαν από τη σφαίρα του κράτους των έκτακτων μέτρων 
«επανεμφανίστηκαν» μέσα στην ιντερνετική σφαίρα;

περισσότερο διεθνική από ό,τι εμφανίζεται εκ πρώ-
της όψεως. Μένει να φανεί αν μετά την επικείμενη 
βοσνιοποίηση της χώρας θα μείνει χώρος ακόμα για 
τέτοιες βλέψεις που δεν ξεφεύγουν βέβαια από το 
πολιτικό έδαφος του κράτους γενικά, αλλά διατυπώ-
νονται σε πολύ διαφορετικές κρατικές γλώσσες. 

Α.
αθήνα, μάιος-ιούνιος 2014
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Το Αντιμαϊντάν, το Μαϊντάν και άλλες 
περιπέτειες. 

Εισαγωγή1

Καθώς τα γεγονότα κάνουν τον κύκλο τους, ήρθε 
η ώρα μάλλον να επεκτείνουμε τη σκέψη μας για το 
Αντιμαϊντάν. Το Αντιμαϊντάν είναι το μαζικό κίνημα 
της ανατολικής Ουκρανίας, το οποίο ξεκίνησε άμε-
σα μετά την ανατροπή του Γιανουκόβιτς στα τέλη 
Φεβρουαρίου του 2014. Κατά τη γνώμη μας, αυτό το 
κίνημα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο ως προς τη 
σύσταση του κοινωνικά, αλλά και ως προς τις πολι-
τικές μορφές που συγκέντρωσε ιδεολογικά κτλ. Το 
Αντιμαϊντάν πέρασε μη διαδοχικά στάδια εξέλιξης 
και ανέπτυξε μια δυναμική σε όλη τη νοτιοανατολική 
Ουκρανία. Αναπτύχθηκε κυρίως στις πόλεις του Χάρ-
κοβο, της Οδησσού, στην περιοχή της Κριμαίας και 
στις ακραία ανατολικές επαρχίες, τη λεγόμενη περιο-
χή του Ντόνμπας. Ανέπτυξε την πιο έντονη δυναμική 
του κυρίως στην περιοχή του Ντόνμπας και του Χάρ-
κοβο, αν και με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστι-
κά. Στο κείμενο που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να 
σκιαγραφήσουμε το Μαϊντάν και το Αντιμαϊντάν υπό 
το φως ταξικών αντιθέσεων που αδυνατούν να πραγ-
ματωθούν, όμως, ως ταξική πάλη με τους “παραδοσι-
ακούς όρους”. Σε διάφορα σημεία του κειμένου που 
αναφέρονται φράσεις όπως “ανατολικό” ή “δυτικό” 
κεφάλαιο δεν εννοούμε κάποια συγκεκριμένη εταιρία 
που έχει “σχέσεις” με την ΕΕ ή με κάποιο κράτος της 
(δηλαδή κάποιο μονοπώλιο), αλλά γενικά το Κεφά-
λαιο στη Δύση και την Ανατολή ως κοινωνική δύνα-
μη, ως σύνολο κεφαλαίων με συγκεκριμένη δυναμι-
κή, σύνθεση κεφαλαίου, μέσο ποσοστό κέρδους κτλ. 
Το παρακάτω κείμενο ήταν ανάγκη να γραφτεί από 
εμάς, καθώς το ζήτημα της Ουκρανίας ήταν ένα ζήτη-
μα το οποίο απασχόλησε ιδιαίτερα το ιστολόγιο, μας 
οδήγησε σε θεωρητικές και πρακτικές αναζητήσεις 
στην προσπάθεια μας να μείνουμε κριτικά συνεπείς 
στο επαναστατικό πρόταγμα και την κριτική. Σκοπός 
του είναι να δείξει τις ταξικές αντιφάσεις εσωτερικά 
της Ουκρανίας που πυροδότησαν την κρίση, να εξε-
ρευνήσει τα κίνητρα και την ουσία των διαδηλώσε-
ων, να απαντήσει σε ερωτήματα που προβληματίζουν 
πρώτα απ όλα εμάς, να βάλει το ουκρανικό ζήτημα 
στα πλαίσια της ευρύτερης δυναμικής του καπιταλι-
σμού και της κρίσης του και κυρίως να το βάλει με 
όρους αναδιάρθρωσης, δηλαδή “ως αδυναμία αναπα-
ραγωγής της αξίας και ταυτόχρονα ως τη διαδικασία 
επαναφοράς της” και όλων των κοινωνικών της σχέ-
σεων. Κεντρική θέση του κειμένου είναι ότι αυτό που 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog aruthlesscritiqueagai
nsteverythingexisting.wordpress.com στις 9.8.14 και είναι 
συνολική κριτική των ουκρανικών γεγονότων και μια (αυτο)
κριτική και συνέχεια των κειμένων «Με εικόνες, με φωνές, 
κόκκινες και μπλε σημαίες. Μαϊντάν και ουκρανικές πλατεί-
ες», «το Μαϊντάν πέρα από το Μαϊντάν», «το Μαϊντάν ως 
πρότυπο των ταραχών», «Τραγούδια της Μαύρης θάλασ-
σας», και «Σημειώσεις για το φασιστικό κράτος της Ουκρα-
νίας», τα περισσότερα εκ των οποίων περιέχονται στην πα-
ρούσα έκδοση. 

προέκυψε από την ευρύτερη ουκρανική κρίση και τις 
διαμεσολαβημένες ταξικές αντιθέσεις της είναι μια 
αμφότερα εθνοποιητική διαδικασία. Αυτή η εθνοποι-
ητική διαδικασία είναι μια ακραία “πρότυπη”2 εκδοχή 
της “εθνικής και πατριωτικής στροφής” που έχουν 
όλες οι πλατείες ως μορφές αντίστασης στην ανα-
διάρθρωση του έθνους κράτους. Αυτό το οποίο ακο-
λούθησε ως εθνοποιητική διαδικασία ήταν μια εκδο-
χή ένοπλης καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και περι-
φερειοποίησης στην ευρύτερη περιοχή. Επακόλουθα, 
αυτό που μπορεί να τη διαρρήξει είναι νέοι αγώνες 
που θα ξεπερνούν την υπάρχουσα σύγκρουση (ως 
αμοιβαία καπιταλιστική αναδιάρθρωση τόσο της Ου-
κρανίας όσο και της Ρωσίας) όπως έχει παραχθεί και 
θα εναντιώνονται και στις δύο πλευρές. Ουσιαστικά, 
η σύγκρουση ξεκίνησε ως φετιχοποιημένη αντίσταση 
στην αναδιάρθρωση και έγινε τελικά αμοιβαία μορφή 
αναδιάρθρωσης δύο καπιταλιστικών σχηματισμών.

Ο κοινός πυρήνας Μαϊντάν και Αντιμαϊντάν.
Όπως πολλοί παρατηρούν, το Μαϊντάν και το Αντι-

μαϊντάν έχουν κοινό πυρήνα τις κοινωνικές σχέσεις 
που τα παράγουν. Ο φόβος της ανεργίας από τη μία, 
από την άλλη μια ζωή με μισθούς χαμηλούς, από τη 
μία οι νέες ευκαιρίες για αξιοποίηση του κεφαλαίου, 
από την άλλη ο φόβος της ολικής αναδιάρθρωσης 
είναι διαλύματα που παράγει η ευρύτερη δυναμική 
του κεφαλαίου στη παρούσα φάση, στη συγκυρία της 
κρίσης: “εμπορικοί πόλεμοι”, περιφερειοποίηση και 
συγκεντροποίηση, λυσσαλέος ανταγωνισμός, κρί-
ση των αστικών υποκειμένων, καπιταλιστική κρίση. 
Αυτή η δυναμική του κεφαλαίου ισοπεδώνει εξίσου 
την ανατολική και τη δυτική Ουκρανία, αλλά με δια-
φορετικό τρόπο. Το πρόβλημα ξεκινάει από τη στιγ-
μή που το ουκρανικό κράτος δεν μπορούσε όλα αυτά 
τα χρόνια να λειτουργήσει σαν συλλογικός καπιτα-
λιστής, διχασμένο ανάμεσα σε δύο αλληλοαποκλει-
όμενες καπιταλιστικές περιφέρειες με διαφορετική 
σύνθεση κεφαλαίου, διαφορετική πρόσβαση σε πλου-
τοπαραγωγικές πηγές, με διαφορετικές ιδεολογικές/
κοινωνικές και υλικές προϋποθέσεις. Και ήταν αυτή 
ακριβώς η αντίφαση που δημιουργούσε την κρίση 
χρέους της Ουκρανίας, και ήταν αυτή η κρίση χρέους 
που όξυνε την εσωτερική κρίση του ουκρανικού κρά-
τους περαιτέρω. Η μορφή που έπαιρνε το ουκρανικό 
κράτος κατά τη συγκεντροποίηση ήταν το λεγόμενο 
“ολιγαρχικό κράτος”. Ως βασικά χαρακτηριστικά αυ-
τού του κράτους εμφανίζονται η άμεση εμπλοκή των 
“ολιγαρχών” στην πολιτική με σκοπό αυτοί να αποκτή-
σουν τον έλεγχο του κράτους μέσω της κυβέρνησης 
και η λειτουργία του κράτους σαν βασικός διαμεσο-
λαβητής της συγκεντροποίησης σε αντίθεση με τη 
Δύση που κάτι τέτοιο το κάνει η αγορά. Το ουκρανικό 
κράτος μέσα από ένα σύμπλεγμα σχέσεων με το ολι-
γαρχικό κεφάλαιο και τις αντίστοιχες καπιταλιστικές 
περιφέρειες, μέσω ενός συνόλου νόμων και τακτικών 
πραγμάτωνε τις απαιτήσεις της συγκεντροποίησης. 
Έτσι, όποια γκρούπα ολιγαρχών αποκτούσε τον κυ-

2 Δες και το κείμενο με τίτλο «Το Μαϊντάν ως πρότυπο των 
ταραχών» στην παρούσα έκδοση. 
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βερνητικό έλεγχο του κράτους μέσω υπερφορολόγη-
σης άλλων ανταγωνιστικών κεφαλαίων, όπως π.χ. του 
αγροτικού κεφαλαίου της δυτικής Ουκρανίας, ή μέσω 
άμεσων διαταγμάτων προσπαθούσε να βγάλει τους 
ανταγωνιστές της από τη μέση, να υποτιμήσει την ερ-
γασιακή δύναμη και το μικρότερο μεσαίο κεφάλαιο, 
αλλά ταυτόχρονα να δημιουργήσει μια ευρεία βάση 
συμφερόντων, να ενσωματώσει και να προσδέσει 
τους αποκλεισμένους δημιουργώντας ένα ευρύ φά-
σμα επαγγελμάτων: από τους μπάτσους Μπερκούτ, 
μέχρι τα ημιπαράνομα ορυχεία/τάφους στα ανατολι-
κά της χώρας. Κάπως έτσι έκαναν τις περιουσίες τους 
ο Αχμέτοβ, ο Ποροσένκο, και όλοι οι Ουκρανοί “ολι-
γάρχες”. Κάπως έτσι είχαν μάθει να ζουν και οι προ-
λετάριοι της Ουκρανίας τόσο στη Δύση όσο και στην 
Ανατολή. Και όσο και να μισούσαν τη ζωή τους και τη 
μαύρη τους τη μοίρα, η βασική αντίφαση της συγκυ-
ρίας την οποία παράγει η δυναμική του κεφαλαίου -η 
μαζική ανεργία, η αποβολή εργατικής δύναμης από τη 
μία και από την άλλη ο λυσσαλέος ανταγωνισμός και 
τα επίπεδα συσσώρευσης τα οποία αν δεν αναδιαρ-
θρωθούν πέφτουν συνεχώς, η διάλυση του μεσαίου 
κεφαλαίου- δεν επέτρεπε στη σύγκρουση να πάρει 
μαζικά ταξικά χαρακτηριστικά (με την παραδοσιακή 
έννοια) αλλά να βγει στις πλατείες με την αφηρημένη 
σχέση του πολίτη. Και αυτό γιατί το κράτος δεν είναι 
απλά εργαλείο στα χέρια των τάξεων, αλλά η αναγκαία 
μορφή που παίρνει το σύνολο της αστικής κοινωνίας, 
ως σύνολο συστατικών μερών που αλληλοπροϋποτί-
θενται και αλληλοπαράγονται. Συνεπώς, αυτά τα υπο-
κείμενα βγήκαν στο δρόμο από κοινού για να υπερα-
σπιστούν τη σχέση που τα συγκροτεί ως αλληλένδε-
τα, για να υπερασπιστούν το προσωπικό τους ταξικό 
ανήκειν, την ιδιωτική τους σφαίρα και από την άλλη 
την κοινή κοινωνική σχέση που τα συγκροτεί. Αυτό 
ακριβώς σημαίνει ότι βγήκαν στο δρόμο σαν αστικά 
υποκείμενα, γιατί οι πλατείες και κυρίως το Μαϊντάν 
έχουν ακριβώς αυτό το διττό χαρακτήρα -της κοι-
νωνικής γενικής σύνδεσης και αλληλεξάρτησης και 
ταυτόχρονα την ιδιωτικότητά τους. Κάθε εξέγερση ή 
κίνημα γίνεται ως προς τις ιδιαίτερες συνθήκες του 
κράτους του, δεν είναι δυνατή η κατανόηση κανενός 
κινήματος χωρίς την εξέταση του κράτους και μιας 
θεωρίας γι’ αυτό. Όταν η ευρύτερη δυναμική της κα-
πιταλιστικής κρίσης, ως (βίαιη) αναδιάρθρωση των 
καπιταλιστικών σχέσεων και ρόλων διαλύει αυτές τις 
σχέσεις για να τις ανασυγκροτήσει, και μάλιστα ειδι-
κά στην Ουκρανία προσπαθεί να το κάνει μέσω του 
ολιγαρχικού κράτους, τότε αυτό βιώνεται ως, μείω-
ση των ευκαιριών, “έλλειμμα δημοκρατίας” κρίση δι-
αφθοράς και άλλα τόσο γνωστά συνθήματα από τις 
απανταχού πλατείες. Τόσο στο Μαϊντάν όσο και στο 
Αντιμαϊντάν τα αντιολιγαρχικά συνθήματα, τα συνθή-
ματα ενάντια στη κρίση, στη διαφθορά κτλ ήταν ιδιαί-
τερα έντονα. Στην Ουκρανία απλά αυτές οι αντιθέσεις 
ήταν πολύ πιο έντονες, πολύ πιο ορατές, γι’ αυτό και 
αποτελεί “πρότυπο” εξέτασης αυτής της διαδικασίας. 
Η ιδιαίτερη αντίφαση του ουκρανικού κράτους όμως, 
ο διαχωρισμός του σε ανατολή και δύση, η μακροχρό-
νια ένταση μεταξύ των δύο περιφερειών και ο αλλη-
λοαποκλειόμενος χαρακτήρας τους έδωσαν και το 
πρόσθετο χαρακτηριστικό της ουκρανικής σύγκρου-
σης, την έντονη αντιανατολική ή αντιδυτική διάθεση, 

πέρα από την αντικυβερνητική διάθεση, την ερμη-
νεία της κρίσης του ουκρανικού κράτους με όρους 
εθνικού χαρακτήρα. Και αυτό γιατί το κράτος το ίδιο 
αποκτούσε “δυτικό” ή “ανατολικό” χαρακτήρα. Τα κι-
νήματα της κρίσης, της κρίσης του έθνους κράτους, 
τα κινήματα των πολιτών είναι κινήματα που άσχετα 
με το αν οξύνουν ή όχι της ταξικές αντιφάσεις και 
σε πιο βαθμό, αυτό που απαιτούν στο άμεσο οπτικό 
τους πεδίο είναι η επαναδημιουργία του “ορθολογι-
κού/σωστού καπιταλισμού” και δημιουργούν πάντα 
τον εαυτό τους, την αντιπαράθεση τους σε σχέση με 
τα άμεσα “αντιορθολογικά χαρακτηριστικά” του δικού 
τους κράτους, του “δικού τους” άμεσα βιωμένου κα-
πιταλισμού. Αυτός είναι ο αδιαμφισβήτητος κοινός 
πυρήνας της ουκρανικής κρίσης, του Μαϊντάν και του 
Αντιμαϊντάν, που τα εντάσσει στο ευρύτερο πλαίσιο 
της κρίσης, αλλά δείχνει και τις ειδικά συγκεκριμένες 
συνθήκες της κρίσης στην ουκρανική καπιταλιστική 
πραγματικότητα. Οι προλετάριοι και από τις δύο πλευ-
ρές παλεύουν για να σώσουν τις αστικές τους κοινω-
νίες από τη κρίση, παλεύουν για να σώσουν το ταξικό 
ανήκειν μαζί με τη μικρή ιδιοκτησία, μαζί με όλα τα 
καπιταλιστικά συντρίμμια της κρίσης. 

Η συνάντηση ως έκφραση της αντιφατικής διαλε-
κτικής τη συγκυρίας.

Στο Μαϊντάν, είδαμε πλήθος ουκρανικών σημαιών, 
και σημαιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στα οδο-
φράγματα οι σημαίες του Μπαντέρα και του Σβομπό-
ντα ήταν ιδιαίτερα εμφανείς. Φορείς αυτών των συμ-
βόλων ήταν ένα ετερόκλητο πλήθος που συναντήθη-
κε εκεί στη βάση των αντιφατικών ταξικών του συμ-
φερόντων. Η παρουσία αριστερών συμβόλων ήταν 
ισχνή: από ελάχιστα στην αρχή, έως καθόλου στη συ-
νέχεια. Αντίθετα, στο Αντιμαϊντάν έχουμε μια έντο-
νη παρουσία αριστερών συμβόλων, κυρίως κόκκινα 
αστέρια και σφυροδρέπανα παράλληλα με ρώσικες 
σημαίες σύγχρονες ή τσαρικές. Το Μαϊντάν εκ πρώ-
της όψεως λοιπόν μοιάζει αμιγώς εθνικιστικό, ενώ το 
Αντιμαϊντάν φαίνεται τουλάχιστον μετριοπαθές αρι-
στερό, ακόμα και αν δεν είναι αυτή η “αριστερά” που 
ακριβώς ονειρευόμαστε. Εδώ θα ισχυριστούμε ότι τα 
πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Αρχικά, πρέπει να κατανοήσουμε τι εννοούμε με 
τον όρο “συνάντηση”. Με αυτό νοείται το σύνολο των 
ταξικών αντιφάσεων που έφεραν αυτά τα υποκείμενα 
σε σύμπραξη μέσα στην πλατεία Μαϊντάν, αλλά και 
στις πλατείες του Αντιμαϊντάν. Ο καπιταλισμός για 
εμάς νοείται ως μια κατάσταση γενικευμένης κοινω-
νικής ετερονομίας. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν 
αποτελείται απλά από μορφές ταξικής κυριαρχίας, 
αλλά υπαγορεύει την αναπαραγωγή τους στα πλαίσια 
μιας δυναμικής που ξεφεύγει από τον άμεσο έλεγχο 
των παραγωγικών συντελεστών των τάξεων. Με άλλα 
λόγια, ο καπιταλισμός δεν είναι απλά ταξική κυριαρ-
χία με κοινωνιολογικούς όρους, αλλά ο τρόπος που 
αυτές οι τάξεις αλληλεπιδρούν και αλληλοπαράγο-
νται συνολικά. Ταυτόχρονα, δεν ελέγχονται άμεσα 
από τους ίδιους τους μετόχους της διαδικασίας, αν 
και οι μέτοχοι αυτοί συγκροτούνται και υπάρχουν 
ως τέτοιοι μόνο εντός της και η διαδικασία αυτή 
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από αυτούς. Έτσι, ο καπιταλισμός εμφανίζεται ταυ-
τόχρονα -και όχι απλά παράλληλα- ως ένα σύνολο 
σχέσεων που έχουν ιδιωτική και κοινωνική διάσταση. 
Εκεί ακριβώς έγκειται η ιδιότητα του να εμφανίζεται 
τόσο απελευθερωτικός και ανελεύθερος ταυτόχρο-
να: στο Μαϊντάν, στο Αντιμαϊντάν, στο Σύνταγμα και 
στην Ισπανία, οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές 
του οδοφράγματος πάλευαν για έναν καπιταλισμό 
και για μια “δημοκρατία”, αλλά για την “πλευρά του 
καπιταλισμού” που αυτοί ένιωθαν ως δέουσα ή ως 
θετική ανάλογα τη συγκυρία και το ταξικό ανήκειν, 
ήταν προσπάθεια να διατηρηθούν οι αστικοί ρόλοι 
ως έχουν, να μην αναδιαρθρωθούν προς το χειρό-
τερο…Αυτό που δεν μπορούσαν να γνωρίζουν είναι 
ότι αυτές οι δύο ιδιότητες του καπιταλισμού υπάρ-
χουν ταυτόχρονα στην ετερονομία του, είναι οι δύο 
πλευρές που συγκροτούν το νόμισμα τους και είναι 
αδιαχώριστες… Η συνάντηση λοιπόν παράγεται ακρι-
βώς από αυτή την αντιφατική διαδικασία. Όταν τα 
υποκείμενα συναντιούνται, δεν σημαίνει ότι είναι το 
ίδιο, ούτε όμως ότι απλά συνυπάρχουν. Αυτή η γενι-
κευμένη ετερονομία φέρνει τα αστικά υποκείμενα σε 
ενεργή σύμπραξη σε μια συγκυρία για να προστατέ-
ψει το καθένα όμως το δικό του ταξικό/υποκειμενικό 
ανήκειν. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει πέρα από τον 
άμεσο έλεγχο τους, “πίσω από την πλάτη τους” από 
τη μία, αλλά ως άμεση επιλογή τους στη συγκυρία, 
από την άλλη βλέπουν την ευρύτερη δυναμική του 
κεφαλαίου να τους αποσαθρώνει και εναντιώνονται 
από κοινού σε αυτή. Καθώς τα αστικά υποκείμενα πα-
ράγουν το ένα το άλλο και αποτελούν προϋπόθεση 
το ένα του άλλου (και ταυτόχρονα αντίθεση), συνα-
ντιούνται γιατί το ιδιαίτερο ταξικό ανήκειν του καθε-
νός προϋποθέτει το ταξικό ανήκειν του “άλλου”. Κατά 
την εναντίωση τους σε αυτή τη δυναμική μια μερίδα 
αυτών οδηγείται σε ενότητα και όχι σε ρήξη. Η ανα-
διάρθρωση που περιγράφεται εδώ δεν είναι άλλη από 
τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου: η συγκεντροποί-
ηση είναι η αντίστροφη αλλά αναγκαία όψη της συνά-
ντησης. Ανάλογα τις ειδικές ιστορικές συνθήκες που 
έχει διαμορφώσει η ταξική πάλη, η συνάντηση αυτή 
παίρνει χαρακτηριστικά σύγκρουσης μεταξύ των απο-
σαθρωμένων υποκειμένων ή σύμπραξης. Ας μην εκ-
πλαγεί κάποιος λοιπόν που τόσο στο Μαϊντάν όσο και 
στο Αντιμαϊντάν το απόλυτο “επαναστατικό υποκείμε-
νο” της εργατιάς συναντήθηκε με κάθε λογής φασί-
στες και αφεντικά για να προστατέψει ή να απαιτήσει 
το ταξικό του ανήκειν, παλεύοντας όμως όχι για τον 
εαυτό του άμεσα, αλλά για την καπιταλιστική ολότητα 
γενικά (το έθνος, την Ουκρανία, τη Νοβορωσία κτλ) 
και ως μέρος αυτής να διασώσει και τον εαυτό του.

Στο Αντιμαϊντάν, αυτή η συνάντηση πήρε τα χα-
ρακτηριστικά της συνάντησης του ανατολικού κε-
φαλαίου, του ανατολικού προλεταριάτου (ή τουλάχι-
στον μεγάλου μέρους αυτού), των ρώσων φασιστών 
και πρώην μπάτσων, που είχαν βολευτεί στις θέσεις 
απασχόλησης που παρήγαγε το ανατολικό κεφάλαιο, 
και της παλαιάς ανάμνησης της ΕΣΣΔ που είχε ένα 
στοιχειώδες κοινωνικό κράτος. Το ανατολικό προλε-
ταριάτο δεν μπορούσε να υπάρξει στα πλαίσια ενός 
κοινωνικού σχηματισμού με βάση τις κοινωνικές σχέ-
σεις που αναπτύσσονταν στα δυτικά. Το ίδιο και το 

ανατολικό κεφάλαιο. Το ίδιο και οι πρώην μπάτσοι. 
Όλοι αυτοί είχαν ένα διαφορετικό ταξικό ανήκειν, 
μια διαφορετική θέση μέσα στην καπιταλιστική κοι-
νωνία, αλλά τελικά συναντήθηκαν στα πλαίσια της 
“επίθεσης” συγκεντροποίησης του “δυτικού κεφαλαί-
ου”. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν διαφορετικές ανάγκες 
αλλά ταυτόχρονα κοινές, δεν συνυπήρχαν απλά πα-
ράλληλα εν αγνοία τους εκεί ούτε στο Αντιμαϊντάν 
ούτε στο Μαϊντάν. Η αναδιάρθρωση της ουκρανικής 
αστικής κοινωνίας πήρε -αναπόφευκτα- τα χαρακτη-
ριστικά της συγκρότησης και μετά της αποσάθρωσης 
δύο αστικών κοινωνιών με τη μορφή αντίπαλων ευρύ-
τατων μετώπων των συστατικών μερών της αστικής 
κοινωνίας. Το Αντιμαϊντάν ήταν το “απόλυτο” κάτο-
πτρο του Μαϊντάν. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν 
είχε εσωτερικές αντιφάσεις και διαφορές, αλλά εδώ 
μιλάμε κάπως πιο γενικά. Να σημειωθεί εδώ ότι το 
-ανεκπλήρωτο- αίτημα για εθνικοποίηση δεν ξεφεύ-
γει από τα παραπάνω. Η άποψη που θέλει το Αντιμα-
ϊντάν προλεταριακή εξέγερση δεν είναι παρά φενά-
κη. Σαφώς και είχε μέσα προλετάριους (όπως κάθε 
αστική κοινωνία έχει μέσα εργάτες ως αναπόσπαστο 
αναπαραγωγικό κομμάτι της), αλλά μπορεί να ιδωθεί 
ως προλεταριακή εξέγερση μόνο αν κάποιος επιλέξει 
να δει μόνο αυτούς μέσα στο πλήθος και να μην δει 
τι ζητούσαν οι ίδιοι οι προλετάριοι σε αυτή τη συγκυ-
ρία. Η παραπάνω θέση της συνάντησης προφανώς και 
σχετίζεται και με τη σχέση ακροδεξιών και “πολιτών” 
στο Μαϊντάν.

Αυτό δεν αναιρεί, όμως, την ανάγκη του κεφαλαίου 
να βλέπει την εργασία σαν το αναγκαίο όριο του, σαν 
έξοδο, και συνεπώς να αναπτύσσει τρόπους να την 
πειθαρχεί και να τη μειώνει. Αυτό σημαίνει ότι μπο-
ρεί να ρευστοποιούνται περισσότερο τα όρια μεταξύ 
εργασίας και κεφαλαίου, σε επίπεδο διακριτών ορίων 
και διαδικασιών των φορέων της, αλλά αυτό γίνεται 
προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη ανομοιογένεια και 
ιδιωτικότητα και οξύνοντας ακόμα πιο πολύ τις αντι-
φάσεις. Συνεπώς το κεφάλαιο, ξεπερνώντας την κρί-
ση του, ταυτόχρονα αναπαράγει τις κοινωνικές αντι-
θέσεις και τις προϋποθέσεις της επόμενης κρίσης. 
Τα αστικά υποκείμενα, όσο και αν συναντιούνται στα 
πλαίσια της αναδιάρθρωσης, δεν ταυτίζονται, η δυνα-
μική του καπιταλισμού τα έφερε κοντά, και αυτή θα 
τα ξαναχωρίσει και θα τα ανασυγκροτήσει. Αυτό στην 
Ουκρανία φάνηκε3 από τη στιγμή που εντάθηκαν οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές, 
όπου ο κόσμος, άσχετα με τη θέση του στην ευρύτε-
ρη σύγκρουση, δεν ταυτίζονταν με τη στρατηγική του 
κεφαλαίου να κάνει πόλεμο. Αυτή η ανομοιογένεια 
προκαλείται από την εγγενή αντίθεση της εργασίας 
και του κεφαλαίου, η οποία με τη σειρά της αποτελεί 
έκφραση της κεντρικής αντίθεσης του κεφαλαίου με-
ταξύ αφηρημένης και συγκεκριμένης εργασίας. Δεν 
υπάρχει κεφάλαιο χωρίς αντίφαση και συνεπώς χω-
ρίς δυναμική. Το όριο αυτής της συνάντησης συνε-
πώς είναι διπλό. Σε πρώτο βαθμό, αποτελεί τον βαθμό 
στον οποίο τέτοια κινήματα, ως κινήματα των αστι-
κών υποκειμένων, αντιστέκονται στην αναδιάρθρωση 
τους από την ευρύτερη δυναμική του κεφαλαίου και 

3 Βλέπε τον επίλογο του κειμένου.
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συναντιούνται μεταξύ τους στα πλαίσια αυτής της 
αντίστασης. Σε δεύτερο βαθμό, τα κινήματα αυτά κα-
ταρρέουν ως ενότητα κάτω από το βάρος των εσω-
τερικών αφηρημένων σχέσεων τους και αντιφάσεων, 
καθώς ως τέτοια αναπαράγουν την αστική κοινωνία 
και όταν “νικάνε” προφανώς δεν χωράνε σε αυτή τη 
νίκη και στη νέα δυναμική της όσοι “συναντήθηκαν”, 
καθώς αυτή δεν παύει να είναι καπιταλιστική, κάποιοι 
θα είναι πάνω και κάποιοι πιο κάτω -και κάποιοι ίσως 
πουθενά. Έτσι, με τη “νίκη” τους γίνονται τα ίδια πλέ-
ον ενεργό κομμάτι της αναδιάρθρωσης, ενός νέου 
σημείου ισορροπίας της αστικής κοινωνίας ή μιας 
νέας αστικής κοινωνίας και προφανώς ταυτόχρονα 
απομαζικοποιούνται, καθώς δεν μπορούν, ούτε υπάρ-
χει λόγος, να συνεχίσουν τη “συνάντηση”, οι σχέσεις 
ως αφηρημένες ξαναγίνονται ιδιωτικές και κατακερ-
ματισμένες. Αυτό ακριβώς έγινε στην Ουκρανία, κα-
θώς το Μαϊντάν ξεκίνησε ως μια αστική αντίδραση 
στην ευρύτερη αναδιάρθρωση και κατέληξε το ίδιο 
να είναι μορφή της αναδιάρθρωσης, καθώς πυροδό-
τησε μια δυναμική που έφερε πόλεμο, χώρισε την 
Ουκρανία στη μέση και δημιούργησε μια σύγκρουση 
στη περιοχή που ήταν η ίδια αναδιάρθρωση. Δεν ήταν 
αντίσταση πλέον όλων των αστικών υποκειμένων σε 
μια δυναμική (π.χ. συγκεντροποίηση του κεφαλαίου 
στο πρόσωπο του Γιανουκόβιτς ή του Αχμέτοβ), αλλά 
επιβολή του συμφώνου της ΕΕ και του ΝΑΤΟ (“αντι-
τρομοκρατική” επιχείρηση στα ανατολικά). Από την 
άλλη το Αντιμαϊντάν, από τα τέλη Απριλίου και λόγω 
τις μαζικής του δυναμικής, προκάλεσε εξελίξεις που 
το ξεπέρασαν, έπαψε να είναι ένα ετερόκλητο κίνημα 
ενάντια στη δική του αναδιάρθρωση (επιβολή συμφώ-
νου της ΕΕ, ανατροπή της τάξης πραγμάτων του Για-
νουκόβιτς) και έγινε το ίδιο αναδιάρθρωση: δημιουρ-
γία νέων κρατικών μορφωμάτων, ένοπλη σύγκρου-
ση, αλλαγή συνόρων, “λαϊκοί πολιτοφύλακες” με τη 
στήριξη των ιδεολόγων του Κρεμλίνου4 κτλ. Όμως, 
σε αυτή τη φάση, τα “κινήματα” αυτά έπαψαν να είναι 
“κινήματα” και έγιναν περισσότερο κομμάτια μιας συ-
γκρουσιακής αμοιβαίας αναδιάρθρωσης. Τότε φάνη-
κε να απομαζικοποιούνται έντονα και τα δύο, καθώς 
οι εσωτερικές τους αντιθέσεις οξύνθηκαν έντονα και 
οι αναγκαίες μορφές που πήρε η σύγκρουση δεν μπο-
ρούσαν να ακολουθηθούν από τους εργάτες ή τους 
φοιτητές των δύο πλευρών που απλά δεν ήθελαν να 
μείνουν άνεργοι από τη μία, και γι’ αυτό εντάχθηκαν 
στα αντίστοιχα κινήματα, αλλά ούτε να σκοτωθούν σε 
ένα πόλεμο από την άλλη5.

4 http://www.ostro.org/video/441617/.

5 Το Μαϊντάν και το Αντιμαϊντάν, στις κορυφαίες στιγμές 
τους, όταν αποτελούσαν κινήματα, είχαν χιλιάδες κόσμο. 
Από την άλλη, όταν το Μαϊντάν εκκενώθηκε πριν από ένα 
μήνα, μόνο κάποιοι περιθωριακοί ακροδεξιοί και λούμπεν 
το υπερασπίστηκαν. Εμφανέστατα, επίσης, ήταν τα όρια αυ-
τής της “συνάντησης” και στις προεδρικές εκλογές, όπου 
η αποχή στο κεντρικό και δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας 
έφτασε σε ποσοστό 46%. Οι προεδρικές εκλογές θεωρή-
θηκαν η “κορυφαία” στιγμή της νίκης του Μαϊντάν, η Ου-
κρανία οριστικά “γύριζε σελίδα”. Έτσι, ενώ το 70% περίπου 
του πληθυσμού της δυτικής και της κεντρικής Ουκρανίας 
στήριζε το Μαϊντάν κατά τη διάρκεια των γεγονότων, ο 

Τα σύμβολα ως ιδεολογικές κοινωνικές κατασκευ-
ές. Μια ταξική θεωρία του λόγου.

α. Μια αναγκαία θεωρητική παρένθεση.
Παραμένει, όμως, το ζήτημα των συμβολισμών. Αν 

όντως οι ταξικές αντιφάσεις παρήγαγαν μια σύγκρου-
ση ως τέτοια, ως ενότητα των αστικών υποκειμένων 
απέναντι σε μια άλλη αστική κοινωνία, τότε γιατί οι 
προλετάριοι σηκώνουν τα λάβαρα του κομμουνισμού; 
Πέραν του βασικού ερωτήματος εδώ, δηλαδή αν 
όντως ο κομμουνισμός ως κίνηση έχει λάβαρα, το αρ-
χικό ερώτημα πρέπει να απαντηθεί στο ιστορικό του 
συγκείμενο. Αυτό το ιστορικό συγκείμενο δεν είναι 
άλλο από τα όρια της ταξικής πάλης και τις συνθήκες 
που αυτά διαμόρφωσαν μέχρι σήμερα στην ανατολι-
κή Ευρώπη. Η βασική αντίφαση της καπιταλιστικής 
κοινωνίας, η αξία, υπάγει τα πάντα στις αντιφατικές 
αναγκαιότητες της συσσώρευσης και παράγει ένα 
σύνολο ανταγωνισμών, ανισοτήτων κτλ. Αυτές οι άνι-
σες και αντιφατικές κοινωνικές σχέσεις αποτελούν 
στο σύνολο τους σχέσεις κοινωνικής αναπαραγωγής 
και συγκρότησης των υποκειμένων (της αντίληψης 
για τον εαυτό τους και τον κόσμο) και ταυτόχρονα 
αναπαραγωγής της κυρίαρχης σχέσης, της αξίας. Συ-
νεπώς, αυτές οι κοινωνικές σχέσεις συγκροτούνται 
ως ανταγωνιστικές και ταυτόχρονα ως αλληλοεξαρ-
τώμενες. Κάθε κοινωνική ανταγωνιστική διαδικασία 
συγκροτεί κοινωνικές σχέσεις και κατά τη συγκρό-
τησή της αποσαθρώνει άλλες. Για την ακρίβεια, κάθε 
αποσάθρωση είναι και συγκρότηση ταυτόχρονα. 
Αυτό συμβαίνει ακριβώς λόγω του αντιφατικού/δια-
λεκτικού χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσεων στον 
καπιταλισμό. Έτσι, κάθε κοινωνική διαδικασία ως σύ-
γκρουση αποσαθρώνει ένα σύνολο κοινωνικών σχέ-
σεων που ορίζουν συγκεκριμένες αναπαραστάσεις 
και ταυτότητες (του κόσμου και του υποκειμένου) και 
συγκροτεί/συγκροτείται πάνω σε νέες ετερόκλητες 
σχέσεις και σε νέες ετερόκλητες και πολύπλευρες 
κοινωνικές αναπαραστάσεις. Αυτή είναι η κοινωνική 
εμπειρία του ανταγωνισμού, που συγκροτείται πάνω 
σε μια διαρκή αμοιβαία αναπροσαρμογή των κοινω-
νικών πρακτικών, των ταυτοτήτων και των συμβολι-
σμών και άρα σε μια μεταβολή της αντίληψης και της 
πράξης του υποκειμένου για τον εαυτό του και του 
τρόπου που αλληλεπιδρά με τον κόσμο. Επιπρόσθετα, 
ανάλογα με την ανταγωνιστική και αντιφατική τους 
θέση μέσα στην ταξική κοινωνία, τα υποκείμενα αντι-
λαμβάνονται διαφορετικά τις κοινωνικές διαδικασίες 
στις οποίες εμπλέκονται, τις μεταχειρίζονται αλλιώς 
και έτσι μεταβάλλουν διαρκώς αυτές και τον εαυτό 
τους. Εδώ δεν πρέπει να γίνει η παρεξήγηση και να 
κατρακυλήσουμε σε έναν οικονομισμό. Οι κοινωνικές 
σχέσεις στον καπιταλισμό δεν είναι απλά “άνισες” και 
η ιδεολογία δεν αντιγράφει, δεν είναι απόλυτα ανάλο-
γη της κοινωνικής θέσης. Αντίθετα, η κοινωνική θέση 
είναι εσωτερικά αντιφατική ως προς τον εαυτό της και 

ίδιος αυτός κόσμος, πολύ μετά τη “νίκη” του κινήματος, δεν 
στήριξε κανένα από τα κόμματα που πρωταγωνίστησαν στα 
γεγονότα, ούτε τη διαδικασία γενικά. Το ίδιο και στο Αντι-
μαϊντάν, όπου ο Στρελκόβ δηλώνει ότι ο πληθυσμός δεν 
τους στηρίζει -πλέον- όσο θα έπρεπε.
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πολύπλευρη. Ο αμοιβαίος χαρακτήρας των καπιταλι-
στικών κοινωνικών κατηγοριών και ο ανταγωνιστικός 
μεταξύ τους χαρακτήρας συγκροτεί τον εσωτερικά 
αντιφατικό τους χαρακτήρα και κάνει τα υποκείμενα 
αντιφατικά στην πράξη ως προς τον εαυτό τους και 
στην ιδεολογία τους, αλλά και ταυτόχρονα τα συν-
δέει και πέρα από τις ιδιαίτερες σχέσεις τους. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινωνικό στρώμα που να 
είναι οργανικά ή a priori επαναστατικό στην ιδεολογία 
του ή κάποια ιδεολογία που να αντιστοιχεί απόλυτα 
σε μια κοινωνική ομάδα6. Ο άνθρωπος, ακόμα και στις 

6 Το ζήτημα της συγκρότησης του υποκειμένου σε σχέση 
με την κοινωνική του δραστηριότητα αποτελεί κομβικό 
σημείο για την κατανόηση αλλά και την εξέλιξη της μαρξι-
στικής, αλλά και γενικότερα της ανατρεπτικής, κριτικής. Η 
πιο γνωστή θεωρητική παράδοση που έχει επηρεάσει έντο-
να τη μαρξιστική θεωρία περί ιδεολογίας και ταυτότητας 
είναι η γκραμσιανή-αλτουσεριανή. Αν και αδιαμφισβήτητα 
η οπτική του Αλτουσέρ στο ζήτημα της ιδεολογίας ήταν 
ιδιαίτερα εποικοδομητική, εδώ διαχωριζόμαστε από αυτήν 
καθώς, ενώ είναι ακριβής, είναι ακριβής μόνο σε περιγρα-
φικό και όχι σε ερμηνευτικό επίπεδο. Ο Αλτουσέρ, μη δεχό-
μενος την αξία ως κεντρική αντιφατική πρακτική κατηγορία 
του κεφαλαίου, χάνει το περιεχόμενο των αντιφάσεων που 
ο ίδιος περιγράφει μεταξύ των ετερόκλητων ιδεολογικών 
πρακτικών που συναρθρώνονται. Το ερώτημα δεν είναι, δη-
λαδή, στο αν οι ιδεολογίες και οι πρακτικές είναι αντιφα-
τικές μεταξύ τους (που είναι) ούτε το αν αυτές οι αντιφά-
σεις έχουν μια δυναμική που τις αναδεικνύει (που έχουν), 
αλλά στο γιατί είναι αντιφατικές και γιατί αυτές οι αντιφά-
σεις δεν γίνονται άμεσα αντιληπτές. Ο Αλτουσέρ το εξηγεί 
αυτό κάνοντας δύο εντυπωσιακά άλματα: κάνει χρήση της 
σπινοζικής ταυτολογίας για τη θεότητα και τις εκφάνσεις 
της και, κατά δεύτερον, ξεκινά από ένα λακανικό επιχείρη-
μα περί “ιδεολογικής” αντίληψης της πραγματικότητας από 
τον άνθρωπο ως σχεδόν αναγκαίο του χαρακτηριστικό κτλ 
(η ιδεολογία δεν είναι ψευδής συνείδηση, αλλά εγγενώς 
ανθρώπινη πρακτική). Εδώ διαφοροποιούμαστε σχετικά 
από μια τέτοια ερμηνεία και λέμε ότι το πρόβλημα δεν είναι 
στην ασυνέχεια των ιδεολογικών πρακτικών μεταξύ τους, 
αλλά στο γεγονός ότι η ασυνέχεια αυτή προκαλείται από 
την κεντρική αντίφαση της αξίας σαν πρακτική, μια πρακτι-
κή που αντιφάσκει ως προς τον ίδιο της τον εαυτό, ως προς 
τα πρακτικά και υλικά της αποτελέσματα. Τα άτομα, συνε-
πώς, βρίσκονται σε μια διαρκή πόλωση με την ίδια τους τη 
δραστηριότητα και προφανώς βρίσκεται σε πόλωση και η 
αντίληψη. Η ιδεολογία δεν έχει “σχετική” αυτονομία λόγω 
της εγγενούς απόστασης της από την “πραγματικότητα” ως 
θέση (άποψη για την οποία ο Αλτουσέρ δέχτηκε μεγάλη κρι-
τική), αλλά γιατί οι πρακτικές στις οποίες το άτομο εμπλέ-
κεται είναι πάντα πρακτικές δύο πλευρών και δύο κατευ-
θύνσεων, καθώς οι αστικές κατηγορίες αντιπαραβάλλουν 
και ταυτόχρονα προϋποθέτουν η μια την άλλη, είναι ριζικά 
εσωτερικά συνδεδεμένες. Έτσι, το άτομο όντως είναι υπο-
κείμενο, κάνει όντως επιλογές, αλλά όχι στην ιστορία, όχι 
στην πρακτική αλλά μέσα στην ιστορία, μέσα στην πρακτι-
κή, η οποία ως δύο κατευθύνσεων και ως αντιφατική πάντα, 
έρχεται σε σύγκρουση με οποιαδήποτε επιλογή κι αν γίνει. 
Με λίγα λόγια, η ταυτότητα ως εσωτερική αντίφαση, επι-
κοινωνία και πρακτική είναι μια από τις μορφές που παίρνει 
η αντιφατική κοινωνική διαμεσολάβηση στον καπιταλισμό. 
Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι όσες φορές μιλούμε εδώ 

ετερόνομες κοινωνικές σχέσεις του κεφαλαίου -ενώ 
παραμένει δημιουργός αυτών των σχέσεων και παρα-
μένει υποκείμενο μέσα στα πλαίσια που του ορίζει η 
κοινωνική πραγματικότητα- κάνει επιλογές και πυρο-
δοτεί καταστάσεις πέρα από τον έλεγχο του, με άλλα 
λόγια δεν είναι παθητικός φορές μιας κοινωνικής 
πραγματικότητας, αλλά ο δημιουργός και ταυτόχρο-
να το αντικείμενο της δραστηριότητας του. Το μόνο 
που υπάρχει είναι το γεγονός ότι η όποια δυνατότητα 
ξεπεράσματος του υπάρχοντος περνά (και) μέσα από 
την κατάργηση της καπιταλιστικής εργασίας. Η “ιδεο-
λογική” τοποθέτηση όμως του εργάτη, οι συλλογικές 
του αναπαραστάσεις δεν είναι άσχετες, αλλά ούτε 
δεδομένες ως προς τη θέση του στην καπιταλιστική 
κοινωνία. Μια τέτοια προσέγγιση μας χρειάζεται για 
το ουκρανικό ζήτημα.

Εδώ πρέπει να προσθέσουμε κάτι. Η κατανόηση της 
παραπάνω διαδικασίας πρέπει να γίνει συναρτήσει 
μιας θεωρίας του λόγου και των συμβόλων. Τονίζου-
με εδώ ότι, ενώ κάθε μορφή κοινωνίας έχει τρόπους 
κοινωνικών αναπαραστάσεων και ιδεολογιών, εδώ 
περιγράφουμε ένα μοντέλο πόλωσης ειδικό για την 
καπιταλιστική κοινωνία, όχι γενικά. Ας ξεκινήσουμε 
από τη μερικώς λανθασμένη παραδοχή (για λόγους 
κατανόησης το κάνουμε αυτό) ότι ένα επικοινωνια-
κό σημείο ορίζεται διπολικά μεταξύ σημαίνοντος και 
σημαινόμενου. Η σχέση μεταξύ του σημαίνοντος και 
του σημαινόμενου (μεταξύ συμβόλου και έννοιας που 
αντιπροσωπεύει) είναι ιδεολογική και κοινωνικά κα-
θορισμένη (ορίζοντας τον κοινωνικό καθορισμό και 
τη διαδικασία όπως ειπώθηκε παραπάνω). Όμως εδώ 
δεν θέλουμε απλά να δείξουμε πώς αλλάζει η ιδεολο-
γική αναπαράσταση κοινωνικά, αλλά πώς γίνεται αντι-
ληπτή και πώς γίνεται πρακτική αυτή η αλλαγή από το 
κάθε υποκείμενο. Το επικοινωνιακό σημείο, λοιπόν, 
αποτελείται από δύο πόλους που το συγκροτούν και 
αποτελεί την ελάχιστη μονάδα που μπορεί να φέρει 
πληροφορία. Η σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους πό-
λους είναι κοινωνικά καθορισμένη από την κοινωνική 
εμπειρία της πρακτικής, δηλαδή την ταξική πάλη σε 
συνθήκες αδιαφανούς σχέσης, της αξίας. Στην ουσία, 
ενώ το σημαίνον και το σημαινόμενο μπορούν να δι-
αχωριστούν λογικά ως ξεχωριστοί πόλοι, ως διακρι-
τές στιγμές της διαλεκτικής του λόγου, πρακτικά δεν 
διαχωρίζονται, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Αυτό σημαί-
νει ότι το σημαινόμενο δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό 
χωρίς το σημαίνον του και αντίστροφα (ένα σημαίνον 
χωρίς σημαινόμενο δεν είναι τίποτα, είναι απλά ήχοι 
ή εικόνες). Αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο σε πιο αφηρη-
μένες έννοιες και όχι σε καταστάσεις πρακτικές (π.χ. 
ότι η λέξη αυτοκίνητο αντιστοιχίζεται νοηματικά στο 
αντικείμενο του αυτοκινήτου, αν και εδώ ισχύει εξί-
σου ότι το παραπάνω δεν γίνεται τόσο εύκολα αντιλη-
πτό). Για να δώσουμε ένα παράδειγμα για καλύτερη 
κατανόηση αυτής της διαλεκτικής: είναι αδύνατον να 
γίνει αντιληπτή η έννοια της “διαλεκτικής” χωρίς τη 

για ιδεολογία δεν μιλούμε για “ιδεολογικές κριτικές θεωρί-
ες όπως ο μαρξισμός ή η πολιτική θεωρία γενικά”, αλλά για 
την κοσμοαντίληψη του ατόμου. Εδώ η ιδεολογία χρησιμο-
ποιείται ως η λογική πλευρά της ταυτότητας.
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λέξη “διαλεκτική”· παρόλα αυτά η λέξη δεν είναι το 
ίδιο με την έννοια, είναι εμφανές ότι θα μπορούσε 
στη θέση της μιας λέξης να είναι κάτι άλλο. Αυτό ση-
μαίνει ότι δεν είναι απλά κοινωνική η συσχέτιση μετα-
ξύ της έννοιας της διαλεκτικής και της λέξης που την 
αντιπροσωπεύει, αλλά ότι οι δύο πόλοι του γλωσσικού 
ή επικοινωνιακού σημείου (δηλαδή οποιουδήποτε 
συμβόλου, όχι μόνο του γλωσσικού) προϋποθέτουν ο 
ένας τον άλλο, είναι αδιαχώριστοι αν και διακριτοί και 
ότι αυτό που είναι κοινωνικά συγκροτημένο τελικά εί-
ναι το ίδιο το νόημα, το ίδιο το νόημα δηλαδή είναι η 
λογική σύνδεση μεταξύ του σημαίνοντος του και του 
σημαίνοντος. Αυτό που ουσιαστικά οι παλαιότεροι 
γλωσσολόγοι αντιλαμβάνονταν ως σχέση συμβόλου 
και νοήματος (σημαίνον και σημαινόμενο) είναι στην 
πραγματικότητα η σχέση μεταξύ συμβόλου και κοι-
νωνικής εμπειρίας της πρακτικής, δηλαδή μεταξύ του 
πώς κάτι λέγεται ή δείχνεται και του τι κάνει, τι είναι 
κτλ· το πραγματικό νόημα, το αντιληψιακό φαινόμενο 
που τα συγκροτεί ως αλληλένδετους πόλους έγκειται 
στη λογική σύνδεση μεταξύ τους, στη σύνδεση εμπει-
ρίας και πράξης, στο πώς την αναπαριστούμε, πώς την 
πράττουμε και πώς την αναπαράγουμε (δηλαδή πάνω 
στο τι πιστεύω ότι είναι κάτι και στο τι πιστεύω ότι 
είμαι εγώ, άρα στο τι πιστεύω ότι πρέπει να κάνω). 
Έτσι, το σημείο δεν είναι απλά το μικρότερο “μό-
ριο” νοήματος, αλλά το μικρότερο μόριο ταυτότητας 
(ιδεολογίας). Ο ιδιαίτερος αντιφατικός χαρακτήρας, 
όμως, που έχει η κοινωνική πρακτική στην καπιταλι-
στική κοινωνία δεν σημαίνει απλά ότι κάποιος που εί-
ναι εργάτης μπορεί να γίνει εξεγερμένος κομμουνι-
στής ή φασίστας λόγω τη αντίφασης που τον ορίζει 
στην κοινωνική του θέση (κάτι που συμβαίνει όπως 
βλέπουμε), αλλά ότι και η ίδια η συγκρότηση του ση-
μείου, της ιδεολογίας και της αντίληψης είναι αντιφα-
τική εσωτερικά, είναι αδύνατο να σταθεροποιηθεί και 
εκδηλώνεται ως μια διαρκής πόλωση του νοήματος 
(της λογικής συγκρότησης του σημείου δηλαδή)· μια 
πόλωση μεταξύ εμπειρίας και της λογικής σύνδεσης 
της με αυτό που την αναπαριστά ως σύμβολο. Εδώ 
λοιπόν αναπτύσσεται μια βαθιά διαλεκτική μεταξύ 
κοινωνικής πρακτικής και εμπειρίας, συμβολισμού και 
νοήματος. Αυτό είναι το σημείο που η ιδεολογία και 
η αντίληψη περνούν, επιδρούν και μεταμορφώνονται 
στην/από την πρακτική δραστηριότητα, περνούν δη-
λαδή στην ταξική πάλη. Η βαθιά διαλεκτική συσχέτιση 
αυτών των τριών (και όχι δύο απλά) πόλων του γλωσ-
σικού σημείου είναι που του δίνει “κινητικότητα”, το 
κάνει να εξελίσσεται, κάνει τα άτομα να εξελίσσο-
νται. Αυτή η θεώρηση ξεφεύγει από την ιδεολογία ως 
ψευδή συνείδηση, ως συνειδητή λογική κατασκευή 
ή ως φυσική κατάσταση και διαδικασία: η ταυτότητα 
ως επικοινωνία είναι μορφή κοινωνικής πρακτικής 
και κοινωνικής συγκρότησης. Αποτυπώνει την κοινω-
νική πρακτική και ταυτόχρονα είναι πρακτική η ίδια. 
Ανάμεσα σε αυτούς τους δυο άξονες της αναπτύσσει 
την αντίφαση της ως κίνηση λόγω του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής. 

Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί, τι σχέση έχουν όλα 
αυτά με το Αντιμαϊντάν; Φυσικά και έχουν και φυσικά 
μας είναι αναγκαία σαν εργαλεία, όταν έχουμε ένα 
κίνημα που σηκώνει πορτρέτα του Τσάβες, του Λου-

κασένκο, του Πούτιν και του Λένιν ή ένα κίνημα που 
έχει μέσα στην ίδια πλατεία πορτρέτα του Μπαντέρα 
και ταυτόχρονα ζητά “δημοκρατία” και “ΕΕ”. Αυτά τα 
ερωτήματα δεν είναι ακαδημαϊκά, αλλά έχουν πρακτι-
κό νόημα: η κατανόηση των κοινωνικών σχέσεων και 
της σχέσης κράτους-αστικής κοινωνίας και ιδεολογί-
ας είναι κομβική για την άσκηση ή όχι πολιτικής, για 
να κατανοήσουμε δηλαδή τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. 
Αυτό που προκύπτει από την παραπάνω σημειολογική 
ανάλυση είναι ότι: 

α) Ένα σύμβολο στο πέρασμα του χρόνου και μέσα 
από κοινωνικές διαδικασίες μπορεί να έχει διαφορε-
τικά νοήματα και να συνδέεται με διαφορετικές κοι-
νωνικές πρακτικές απ’ ό,τι σε άλλες εποχές ή κατα-
στάσεις. Το σφυροδρέπανο δεν εγγυάται ότι κάποιος 
είναι κομμουνιστής ή επαναστάτης ως προς τη πρα-
κτική του, μπορεί κάλλιστα να αντιπροσωπεύει την 
ιστορική εμπειρία της ΕΣΣΔ ως ισχυρού κράτους, να 
είναι μια όψη κρατισμού δηλαδή. 

β) Ο αντιφατικός χαρακτήρας της συγκρότησης 
του σημείου, όπως περιγράφηκε παραπάνω, λόγω των 
αντιφατικών κοινωνικών σχέσεων του καπιταλιστικού 
τρόπου παραγωγής, του δίνει δυναμική εξέλιξη. Προ-
φανώς, όταν μιλούμε για αντιφατικό χαρακτήρα των 
κοινωνικών σχέσεων του καπιταλιστικού τρόπου πα-
ραγωγής σε επίπεδο πρακτικής περιλαμβάνεται και η 
ταξική πάλη ή μάλλον είναι αυτό που την τροφοδοτεί. 

γ) Η επικοινωνία και τα νοήματα γίνονται αντιληπτά 
μόνο μέσω των μορφών τους, όχι άμεσα σαν κοινωνι-
κά συγκροτημένες διαδικασίες. Κάθε λέξη ή σύμβο-
λο έχει μια ιστορική εμπειρία σαν περιεχόμενο, αλλά 
ταυτόχρονα μεταβάλλεται. Τα σύμβολα, συνεπώς, ως 
κοινωνικά παράγωγα πολλών και “πολλαπλών” ανθρώ-
πων (οι άνθρωποι δεν είναι “μονοδιάστατα” υποκεί-
μενα, αλλά το σύνολο πολλών κοινωνικών σχέσεων, 
ταυτοτήτων, εμπειριών, οι ίδιες οι κοινωνικές σχέσεις 
είναι πολύπλευρες κτλ) εμπλουτίζονται με “πολυφωνι-
κότητα” και με αντιφάσεις, που δίνουν στα σύμβολα 
πολλές πλευρές, ρητές και άρρητες. Αυτό αν συνδυ-
αστεί με το (β) κατανοούμε ότι το σύνολο των νοημά-
των ενός συμβόλου μπορεί να μας διαφεύγει ανά κοι-
νωνική περίπτωση, η δυναμική εξέλιξη των νοημάτων 
διαμεσολαβείται και διαμεσολαβεί τις αντιφατικές 
κοινωνικές διεργασίες που είναι αυτές τις αξίας και 
της ταξικής πάλης. Αυτή η “διαφυγή νοήματος” είναι 
η αντίστροφη, αλλά όμοια, πλευρά που αναφέρονταν 
μερικοί γλωσσολόγοι ως “νοηματικό ίχνος” πέρα από 
το άμεσο νόημα, δηλαδή το σύνολο των διαφορετικών 
αναφορών, εμπειριών κτλ που συναρθρώνονται ρητά 
ή άρρητα πάνω στα σύμβολα. Αυτός είναι ο κύριος 
μηχανισμός της δημιουργίας μιας εθνικής αφήγησης, 
που βρίσκει και κατασκευάζει νοηματικές συνδέσεις 
μεταξύ διαφορετικών μορφών και ιστορικών εμπειρι-
ών. Αυτή η σύνδεση εν συνεχεία (γιατί επικοινωνία 
και πρακτική είναι αδιαχώριστες) ανασκευάζει και δη-
μιουργεί μια νέα ολόκληρη πρακτική7. Αυτό ακριβώς 

7 Για να γίνει πιο κατανοητό στην πράξη το συγκεκριμένο 
θεωρητικό παράδειγμα με βάση το προτεινόμενο θεωρητι-
κό σχήμα, ας σκεφτούμε τη σύνδεση που κάνει το ελληνι-
κό έθνος ως κατασκευή: η ελληνική γλώσσα ως ήχος, ως 
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έγινε στην Ουκρανία τόσο στο Αντιμαϊντάν όσο και 
στο Μαϊντάν, τα οποία λειτούργησαν τελικά αμφότε-
ρα σαν εθνοποιητικές διαδικασίες. Και αυτό φάνηκε 
από το ότι τα αστικά υποκείμενα ήταν σε -προσωρινή 
πάντα- ενότητα, όχι σε ρήξη.

β. Η εθνοποιητική διαδικασία σε επίπεδο συμβολι-
σμών.

Μια τέτοια διαδικασία συγκρότησε τις ετερόκλη-
τες ιδεολογικές αναπαραστάσεις των δύο πλευρών 
της σύγκρουσης, το ετερόκλητο κοινωνικά και ιδε-
ολογικά υποκείμενο του “Μαϊντάν” και του “Αντιμαϊ-
ντάν”. Αυτό το ετερόκλητο των κοινωνικών σχέσεων 
είναι που προκάλεσε τα όρια, αλλά και τη συνάντη-
ση ανθρώπων με διαφορετική “κοινωνική καταγωγή” 
στις ουκρανικές πλατείες, αλλά και που έδωσε την 
ώθηση για τη δυναμική μεταβολή των φαινομένων 
αυτών: το Μαϊντάν και το Αντιμαϊντάν δεν ήταν ίδια 
από την αρχή μέχρι το τέλος τους. Οι δρώντες του 
Αντιμαϊντάν και του Μαϊντάν δρούσαν σε μια διαρκή 
μεταβολή των κοινωνικών σχέσεων που τους όριζαν, 
μεταχειρίζονταν αλλιώς αυτές τις κοινωνικές σχέ-
σεις και έτσι μετέβαλαν και αντιλαμβάνονταν διαφο-
ρετικά τον εαυτό τους. Όμως, δεν μεταχειρίζονταν 
διαφορετικά απλά τις ιδεολογικές και ταυτοτικές 
τους αναπαραστάσεις, δεν ετεροκαθορίζονταν ως 
αναπαραστάσεις, αλλά μεταχειρίζονταν διαφορετικά 
τις υλικές συνθήκες ύπαρξης τους, που αφορούσαν 
αυτές τις αναπαραστάσεις και τις συγκροτούσαν· 
αυτές οι συνθήκες ήταν συνθήκες κεφαλαίου, κρά-
τους κτλ. δηλαδή σχέσεις αξίας, σχέσεις αδιαφανείς, 
όχι άμεσες. Συνεπώς -και εδώ είναι που θέλουμε να 
διαφοροποιηθούμε από μια αμιγώς μεταμοντέρνα 
προσέγγιση- δεν ετεροκαθορίζονταν μόνο ταυτοτι-
κά, αλλά μεταχειρίζονταν διαφορετικά τις συνθήκες 
αναπαραγωγής τους, την αντίφαση του ουκρανικού 
κράτους και των συστατικών μερών της αστικής κοι-
νωνίας. Έτσι, ενώ τα δύο κινήματα είχαν κοινή ρίζα, 
αναπαράγονταν διαρκώς ως ιδεολογικές και υλικές 
αντιθέσεις το ένα του άλλου και ταυτόχρονα όξυναν 
την κρίση που τα γεννούσε. Έτσι, εμφανιζόταν μια 
όξυνση και μια παραγωγή της αντίθεσης στα πεδία 
της οικονομίας, της κουλτούρας, στη σύγκρουση με 
βάση εθνικά χαρακτηριστικά. 

Το γεγονός λοιπόν ότι το Αντιμαϊντάν έφερε κομ-
μουνιστικά σύμβολα δεν οδηγεί de facto στο συμπέ-
ρασμα ότι ήταν κομμουνιστές όσοι κουνούσαν τα 
σημαιάκια ούτε ότι ο “κομμουνισμός” τους έχει το 
ίδιο ιστορικό περιεχόμενο με τον δικό μας. Αντίθετα, 
το Αντιμαϊντάν προέβαλε τη δική του τωρινή ιστο-
ρική πραγματικότητα, τη δική του εθνοποιητική δια-

μορφή συνδέεται με το παρελθόν της, με τις παλαιότερες 
μορφές της, υποθέτει λόγω μορφής ότι και τα κοινωνικά 
περιεχόμενα και οι φορείς της είναι κοινοί. Αυτή η σύνδεση 
είναι νοηματική και ιδεολογική και είναι προφανώς η απαρ-
χή της συγκρότησης της εθνικής αφήγησης, η οποία μετά 
στα πλαίσια του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής αναπα-
ράγεται ως αφαίρεση και ως πρακτική: το πολιτικό έθνος 
κράτος.

δικασία στην ιστορικά βιωμένη πραγματικότητα του 
“κομμουνισμού” στην ανατολική Ευρώπη, που ήταν 
αυτή ενός ισχυρού κράτους αντίπαλου της Δύσης. 
Έτσι, κατάφερε να δημιουργήσει μια νέα αφήγηση 
για τον εαυτό του, ως συνέχεια της ΕΣΣΔ στον τομέα 
της ισχύος και ταυτόχρονα να ανανοηματοδοτήσει 
τα σύμβολα αυτά σε τωρινά δικά του, να τους δώσει 
ένα τωρινό περιεχόμενο συνδεδεμένο με μια πλευρά 
του παρελθόντος που θεωρεί ότι έχει κοινή. Το ότι η 
δική τους αντίληψη, όμως, για τον κομμουνισμό φέ-
ρει σαν σύμβολο το σφυροδρέπανο και έχει όντως 
κοινές ιστορικές αναφορές (κοινό νοηματικό ίχνος 
όπως το ορίσαμε παραπάνω) με κομμάτια της ελλη-
νικής και διεθνούς αριστεράς είναι γεγονός. Και εδώ 
είναι που γίνεται η μεγάλη παρεξήγηση. Όταν τα σύμ-
βολα δεν γίνονται αντιληπτά ως κοινωνικές συγκρο-
τημένες διαμεσολαβήσεις και συνεπώς ως ιστορικά 
και κοινωνικά διαφοροποιημένα ή ευμετάβλητα ανά 
περίπτωση, τότε το σύμβολο ταυτίζεται δια πάντως 
με το νόημα. Στην πραγματικότητα, όμως, το σύμβο-
λο είναι μια πολική σχέση που σε συνθήκες κεφαλαί-
ου γίνεται αντιφατική, γιατί η ίδια η πραγματικότητα 
είναι αντιφατική. Τα σύμβολα της εθνικής αφήγησης 
ανανοηματοδοτούνται από τις ταξικές αντιφάσεις και 
διαδικασίες με βάση το “τώρα”, αλλά και την ιστορικά 
βιωμένη εμπειρία αυτών. Στη διάρκεια του Μαϊντάν 
και του Αντιμαϊντάν, οι κοινωνικές διαδικασίες πα-
ρείχαν ένα νέο ετερόκλητο και αντιφατικό κοινωνικό 
βίωμα, το οποίο οδήγησε σε νέες, αντιφατικές εσωτε-
ρικά συλλογικές ταυτότητες και πρακτικές.

γ. Η μεγάλη παρεξήγηση.
Αυτές οι κοινωνικές αναφορές, αυτό το ίχνος νο-

ήματος είναι σαφές: ο Λένιν, ο Μαρξ, η επανάστα-
ση του 1917, η ΕΣΣΔ. Όμως, η κοινωνική εμπειρία 
ως ταξική πάλη αυτών των ιστορικών αναφορών εί-
ναι διαφορετική μεταξύ της ελληνικής και διεθνούς 
αριστεράς και των εκεί ανθρώπων. Εδώ ήταν σημεία 
αναφοράς ταξικών αγώνων κυρίως με αναφορές στο 
ίδιο ιστορικό παρελθόν (Λένιν, επανάσταση κτλ) που 
νοηματοδοτήθηκαν από την εδώ πορεία της ταξικής 
πάλης, τους αγώνες της αριστεράς κτλ. Εκεί, οι ίδιες 
ιστορικές αναφορές ήταν βιωμένες ως μια ιδιαίτερη 
μορφή αστικής κοινωνίας, ενός ισχυρού κράτους, με 
τον στρατό του, την αστυνομία του, το οποίο προ-
σπαθούσε να σχεδιάσει την αναπαραγωγή όλων των 
αστικών υποκειμένων με σχετική ασφάλεια. Το ότι η 
Σοβιετική Ένωση επιστρέφει ως κοινωνική αναπαρά-
σταση και ως θετική διήγηση σε καιρούς καπιταλιστι-
κής αναδιάρθρωσης στη Ρωσία και την Ουκρανία, από 
τη μια σαφώς δείχνει ένα διαμεσολαβημένο αίτημα 
για ανατίμηση -άρα δείχνει μια ταξική αντίφαση. Από 
την άλλη, σε καμία περίπτωση δεν έχει κινηματικό ή 
κομμουνιστικό περιεχόμενο, δείχνει ένα αίτημα για 
ανατίμηση στα πλαίσια μιας αστικής κοινωνίας, στα 
πλαίσια αφηρημένων ρόλων που συνεχίζουν να ανα-
παράγονται και θέλουν να συνεχίσουν να αναπαρά-
γονται ως τέτοιοι, καθώς αυτό που λέει ουσιαστικά 
είναι: θέλουμε ένα ισχυρό κράτος, έναν ισχυρό κοι-
νωνικό διαμεσολαβητή στις αφηρημένες σχέσεις 
μας που να μην αποσύρεται από την κοινωνική ανα-
παραγωγή, θέλουμε και επιδιώκουμε τη συμμετοχή 
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σε έναν κοινωνικό σχηματισμό ικανό να αναπαραχθεί 
-και να αναπαράγει και εμάς στη τελική- μέσω της 
επιβολής της δύναμης, όπως έκανε η ΕΣΣΔ, ενάντια 
σε αυτό που μας απειλεί: τη Δύση κτλ. Με λίγα λό-
για, αυτή η κοινωνική εμπειρία δεν είναι κοινωνική 
εμπειρία αγώνων, αλλά κοινωνική εμπειρία κράτους 
η οποία βρίσκει κάποιες κοινές αντιστοιχίες με την 
τωρινή εθνοποιητική διαδικασία και εθνική στροφή. 
Εδώ, όμως, και μάλιστα σε σχέση με θεωρητικά κείμε-
να που έχουν ανέβει κατά καιρούς εδώ, θα μπορούσε 
να προβάλλει κανείς το ερώτημα: δεν είναι το αίτημα 
για ανατίμηση, έστω και σε αστικά πλαίσια, ένα αίτη-
μα που το στηρίζουμε, γιατί σε αυτή τη περίοδο οξύ-
νει τις αντιφάσεις του κεφαλαίου; Η απάντηση είναι 
όχι. Το αίτημα για ανατίμηση μιας κοινωνικής ομάδας 
δεν συνάδει πάντα με όξυνση των αντιφάσεων του 
κεφαλαίου, αλλά μπορεί να διατυπωθεί και ως μεγα-
λύτερη απελευθέρωση των αστικών υποκειμένων και 
ως μεγαλύτεροι διαχωρισμοί (νεοφιλελευθερισμός ή 
φασισμός της δεκαετίας του ’30) και γενικά ως διά-
φορες μορφές κατακερματισμού και πρόσδεσης στο 
κεφάλαιο, ιδιαίτερα γνώριμες σε καιρούς αναδιάρ-
θρωσης. Για την ακρίβεια, και για να μένουμε εντός 
διαλεκτικής, αυτές είναι μορφές αναδιάρθρωσης. 
Αυτό ακριβώς είναι σε τελική ανάλυση το πιο κοινό 
χαρακτηριστικό του Μαϊντάν και του Αντιμαϊντάν (βλ 
προηγούμενη ενότητα).

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η κοινωνική κληρονομία 
στη Ρωσία έχει επιστρέψει σε μεγάλο βαθμό τόσο 
στην συμπολίτευση όσο και στην αντιπολίτευση, αν 
και παραλλαγμένη προφανώς λόγω των συνθηκών 
συσσώρευσης. Όμως, τον ίδιο ρόλο ως διήγηση μιας 
εξιδανίκευσης για κάποιους άλλους μπορεί να τον 
παίξει και η καπιταλιστική Ευρώπη, της οποίας εξιδα-
νίκευσης το βίωμα -για όλο και λιγότερους προφα-
νώς- είναι πάλι παρόμοιο: κοινωνικό κράτος, σχετική 
ασφάλεια, ισχύς κτλ. Έτσι, ξαναγυρνάμε στα ίδια· το 
περιεχόμενο του Μαϊντάν και του Αντιμαϊντάν είναι 
αντιθετικό αλλά κοινό.

Συνοψίζοντας, αυτό που θέλουμε να πούμε στην 
παρούσα ενότητα, αφού εκθέσαμε μια μικρή θεωρη-
τική περιγραφή του συγκεκριμένου μηχανισμού, εί-
ναι να καταδείξουμε την αδυναμία, αλλά και τη βαθιά 
αντιδιαλεκτική οπτική του επιχειρήματος ότι “έχουν 
σφυροδρέπανα, άρα είναι δικοί μας”. Αυτό το επιχεί-
ρημα στην πραγματικότητα είναι ιδεαλιστικό, και αντι-
στρέφει τη μαρξιστική ανάλυση σε “εγελιανίζουσα”8. 

8 Αυτού του τύπου η εθνική αφήγηση είναι γνωστή σε όσους 
ζουν στην πρώην ΕΣΣΔ. Στη Ρωσία, ο Λένιν και ο Στάλιν συ-
νυπάρχουν ειρηνικά μέσα στη σύγχρονη εθνική αφήγηση 
ως ήρωες -που ο καθένας έπαιξε τον ιδιαίτερο ιστορικό 
του ρόλο στην οικοδόμηση της “μεγάλης Ρωσίας”- με τη 
δυναστεία των Ρομανόφ. Αγάλματα του Λένιν και σφυρο-
δρέπανα βρίσκονται δίπλα δίπλα με δικέφαλους αετούς και 
αγάλματα παπάδων. Αντίστοιχα, στην Ουκρανία, ο μύθος 
του “πατριώτη Μπαντέρα” που αντιστάθηκε στους “ρώσους 
σοβιετικούς κατακτητές” και του Μαχνό -ο οποίος θεωρητι-
κά έκανε το ίδιο- συνυπάρχουν αποτελεσματικά στην εθνι-
κή ουκρανική αφήγηση. Ο φασίστας Μπαντέρα έγινε γραμ-
ματόσημο και ο αναρχικός Μαχνό νόμισμα. Οπότε, όταν 
μιλάμε για συμβολισμούς σε αυτές τις περιοχές, αλλά και 

Αυτό που λέει είναι ότι τα σύμβολα ουσιαστικά δίνουν 
περιεχόμενο στις διαδικασίες και όχι οι μακρόχρονες 
διαδικασίες στα σύμβολα (ο συνδυασμός της βιωμέ-
νης πρακτικής εμπειρίας με τη σημερινή πρακτική της 
συγκυρίας). Στην πραγματικότητα, η σχέση δεν είναι 
μονομερής ούτε προς τη μία ούτε προς την άλλη κα-
τεύθυνση. Η αντίσταση στην αναδιάρθρωση με στρο-
φή προς την εθνική διαδικασία είναι μια διαδικασία 
ενότητας των αστικών υποκειμένων στο τώρα, στην 
κρίση, τα οποία όμως βρίσκουν τους συμβολισμούς 
τους στο παρελθόν ανάλογα με τη βιωμένη εμπειρία 
αυτών των συμβολισμών, βρίσκουν κάτι από την τω-
ρινή τους πραγματικότητα ως διαδικασίες, από αυτό 
που πιστεύουν ή ξέρουν ότι έχει προηγηθεί. Έτσι, δεν 
νοηματοδοτούνται τα σύμβολα μονομερώς από την 
παρούσα εθνική/εθνοποιητική διαδικασία, δεν επιλέ-
γονται τυχαία από την παρούσα διαδικασία, αλλά και 
η ίδια εκφράζει μέσω της επιλογής τους σαν συμβολι-
σμών -μέσω του γνωστού και κοινού σε όλους νοήμα-
τος των συμβόλων ανά κοινωνικό σχηματισμό- κάτι 
από τον τωρινό της εαυτό σαν διαδικασία, εκφράζει 
κάτι από το δικό της περιεχόμενο. Έτσι, η διαδικασία 
αυτή εμφανίζεται ως ιστορική συνέχεια, προβάλλει 
κάτι από το παρελθόν πάνω της και τον τωρινό εαυτό 
της στο παρελθόν. Με αυτόν ακριβώς τρόπο, οι τω-
ρινές διαδικασίες, και κυρίως αυτή της Ουκρανίας, 
συνδέεται με την ιστορική εμπειρία του παρελθόντος, 
την αναπαράγει, αλλά ταυτόχρονα τη μετατρέπει και 
τη μεταβάλει σε κάτι δικό της στο τώρα. Αυτή είναι 
πρακτικά η θεωρητική διαδικασία που περιγράψαμε 
παραπάνω.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι αυτά τα πράγματα 
δεν υπάρχουν και είναι αυταπάτη του κεφαλαίου, 
κάθε άλλο: οι βόμβες του ουκρανικού στρατού στην 
ανατολική Ουκρανία, οι ρώσοι παραστρατιωτικοί στο 
Ντόνμπας και την Κριμαία και οι βόμβες του Ισραήλ 
στην Παλαιστίνη είναι -προφανώς και δυστυχώς- αλη-
θινές. Το ζήτημα είναι ότι το ιδιαίτερο περιεχόμενο 
της κάθε περίπτωσης πρέπει να αναλύεται στις ιδι-
αιτερότητες του και στις συνθήκες που του αναλο-
γούν και όχι σε a priorι σχήματα· αλλιώς, μπορεί να 
οδηγηθούμε σε σημαντικές παρανοήσεις που θέτουν 
το κομμουνιστικό πρόταγμα σε κίνδυνο και μας θο-
λώνουν να νερά για τις “προθέσεις του τέρατος”. 
Αυτό σημαίνει ότι το Μαϊντάν και το Αντιμαϊντάν σαν 
αντιφατικές διαδικασίες πρέπει να κριθούν όχι από τα 
σημαιάκια τους (μόνο), αλλά από τις ιδιαίτερες κοινω-
νικές σχέσεις που τα παρήγαγαν και που παρήγαγαν 
τα ίδια, από τον τρόπο που λειτούργησαν και λειτουρ-
γούν, από τα όρια που συνάντησαν κτλ. Μέσα σε όλα 
αυτά πάει προφανώς και το ζήτημα του συμβολισμού, 
δηλαδή το γιατί αυτές οι κοινωνικές σχέσεις χρησι-
μοποίησαν αυτούς τους ιστορικούς συμβολισμούς, τι 
αναφορές βρήκαν σε αυτούς από τον εαυτό τους και 

γενικότερα, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι 
λέμε και στο τι νόημα αποδίδουμε εμείς και τι αυτοί στους 
συμβολισμούς αυτούς και, επακόλουθα, γιατί στο σήμερα 
επιλέγουν αυτούς τους συμβολισμούς και όχι άλλους. Η 
εθνική αφήγηση είναι μια διαδικασία που συνταιριάζει τα 
πιο αταίριαστα πράγματα.
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τι νοήματα πέρασαν μέσω αυτών. Όμως, η λογική σει-
ρά ανάλυσης είναι από τις κοινωνικές σχέσεις προς 
τα “σημαιάκια” όχι το αντίστροφο9. Εδώ αναδύεται 
πάλι το ζήτημα της συνάντησης: Γιατί και κατά πόσο 
οι εργάτες της δυτικής Ουκρανίας συναντήθηκαν με 
τη διήγηση του Μπαντέρα; Γιατί και κατά πόσο οι ερ-
γάτες της ανατολής συναντήθηκαν με το μύθο της 
μεγάλης Ρωσίας του τσάρου, της ΕΣΣΔ και του “αντι-
φασισμού κτλ; Τι προβάλλουν από το “τώρα τους” σε 
αυτές τις διηγήσεις; Αυτά είναι τα καίρια ερωτήματα, 
τα οποία όμως για να απαντηθούν, όπως προείπαμε, 
προϋποθέτουν μια άλλη ανάλυση. Και από εδώ περνά-
με στο επόμενο σημαντικό ζήτημα.

Φασισμός και Δημοκρατία στο ουκρανικό ζήτημα.
α. Η νέα εθνοποιητική διαδικασία στην Ουκρανία.
Υπό την έννοια της συνάντησης, όπως περιγράφη-

κε παραπάνω, όσοι συναντήθηκαν εκεί με τους φα-
σίστες δεν ήταν φασίστες· από την άλλη, όμως, δεν 
ήταν ξένοι ως προς τον φασισμό ή τους φασίστες. 
Αυτό σημαίνει ότι, τόσο στο Μαϊντάν όσο και στο 
Αντιμαϊντάν κατά τη διάρκεια των γεγονότων, ο κό-
σμος στις πλατείες και τους δρόμους δημιούργησε 
μια νέα, ιδιαίτερη ιστορικά σχέση με τους φασίστες, 
η οποία δεν ήταν η άμεση πειθάρχηση της εργατικής 
τάξης (καθώς αυτή ήταν ανύπαρκτη ως υποκείμενο), 
αλλά πρωτίστως η δημοκρατικότητα και η εθνογένε-
ση: και το Ντόνμπας και το Μαϊντάν ήταν διαδικασίες 
ανασυγκρότησης και δημιουργίας νέων κοινωνικών 
σχηματισμών και ταυτοτήτων, διαδικασίες που ανα-
δύθηκαν από την αντίφαση του ουκρανικού κράτους, 
διαδικασίες που συγκρότησαν νέα κράτη ή “νέες” 
αστικές κοινωνίες. Αυτό έγινε καθώς, κατά τα γεγο-
νότα, τα συστατικά μέρη της αστικής κοινωνίας και 
στις δύο πλευρές ήταν σε ενότητα, και όχι σε ρήξη, 

9Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί τη διαλεκτική και λέει ότι 
“όποιος κουνάει σφυροδρέπανα” δε σημαίνει απαραίτητα 
ότι είναι κομμουνιστής πάει προφανώς και αντίστροφα. Το 
ότι η ιστορική εμπειρία σε τελική ανάλυση ορίζει το περιε-
χόμενο των συμβόλων πάει και για την άλλη πλευρά: όποιος 
χρησιμοποιεί τον αγκυλωτό σταυρό δεν είναι απαραίτητα 
Ναζί. Π.χ. οι ινδουιστές μοναχοί της Ινδίας προφανώς δεν 
είναι Κασιδιάρηδες. Η ταξική πάλη εκεί και η ιστορική εμπει-
ρία έδωσε εντελώς διαφορετική νοηματοδότηση σε αυτό 
το σύμβολο. Το παράδειγμα εδώ είναι ακραίο, προφανές και 
κάπως γελοίο, όμως η διαλεκτική από πίσω του δεν είναι 
διαφορετική από το ζήτημα των συμβολισμών της Ουκρανί-
ας. Το ότι ο αγκυλωτός σταυρός έχει στη Ευρώπη ένα κοινό 
φασιστικό νόημα (άσχετα με το αν κάποιος το υποστηρίζει ή 
όχι) έχει να κάνει με το ότι ο δυτικός κόσμος έχει μια κοινή 
εμπειρία από αυτό το σύμβολο -όλη η Ευρώπη ρημάχτηκε 
από τους Ναζί και τη σημαία τους. Ο κομμουνισμός, όμως, 
και κυρίως το σφυροδρέπανο, δεν είναι κοινή ευρωπαϊκή 
και δυτική εμπειρία: Στη δυτική Ευρώπη ήταν το σύμβολο 
της αντίστασης, των κινημάτων· στην ανατολική, ήταν το 
σύμβολο ενός αυταρχικού (για κάποιους, δοξασμένου για 
άλλους) και παράδοξα αστικού εθνικού κράτους και μιας 
παράδοξης εθνικής ιδέας. Μιας παράδοσης, η οποία ως 
“μεγαλείο” αναβιώνει σήμερα με έναν ιδιαίτερο τρόπο στα 
πλαίσια των χωρών της πρώην ΕΣΣΔ.

στην προσπάθεια τους να αντισταθούν και να επιλύ-
σουν από τα κάτω μόνα τους την αντίφαση του ου-
κρανικού κράτους, η οποία γιγαντώθηκε στα πλαίσια 
της διεθνούς κρίσης. Η “νίκη” ή η σχετική νίκη (στην 
περίπτωση του Αντιμαϊντάν) συνεπάγεται από τη μία 
την ολοκλήρωση αυτής της “συνάντησης” και την επί-
τευξη μιας νέας ισορροπίας της αστικής κοινωνίας. 
Στην περίπτωση της Ουκρανίας, αυτή η νέα ισορροπία 
σήμαινε και την επίλυση της αντίφασης του ουκρανι-
κού κράτους -επίλυση αμοιβαία από το Μαϊντάν και 
το Αντιμαϊντάν- και μετά την απομαζικοποίηση των 
κινημάτων αυτών και την εμφάνιση πλέον των εσωτε-
ρικών τους αντιφάσεων. Αυτή η “εθνογένεση” ήταν η 
τελική αμοιβαία μορφή που πήρε η καπιταλιστική ανα-
διάρθρωση στη περιοχή. Η πειθάρχηση της όποιας, 
όσο μικρής και αν ήταν, “εργατικής τάξης” ήρθε όπως 
ήταν φυσικό, αμέσως μετά, όπως σε κάθε εθνογενε-
τική διαδικασία, για να μπορέσει ο κοινωνικός αυτός 
σχηματισμός να λειτουργήσει καπιταλιστικά10. Μετά 

10 Εδώ ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει υπ’ όψιν του ότι σε 
κάθε εθνοποιητική διαδικασία το προλεταριάτο παίζει έναν 
ιδιαίτερο ρόλο, πρέπει να χειραφετηθεί και να πειθαρχηθεί 
ταυτόχρονα. Το αν παίζει μεγάλο ή μικρό ρόλο έχει να κά-
νει με τη συγκυρία. Παρόλα αυτά, ιστορικά, το προλεταριά-
το έπαιξε κομβικό ρόλο σε κάθε εθνοποιητική διαδικασία, 
όπως στα Βαλκάνια ή ακόμα και στη γαλλική επανάσταση 
μέσω των οργανώσεων του. Σε όλους αυτούς τους εθνι-
κοαπελευθερωτικούς αγώνες συμμετείχαν ομάδες με σο-
σιαλιστικά, “σοσιαλίζοντα” και πατριωτικά σοσιαλιστικά προ-
γράμματα. Ακόμα και χωρίς αυτές τις οργανώσεις, όμως, η 
συζήτηση μεταξύ του “απλού κόσμου” ότι για να “απελευ-
θερωθούμε” ή να χειραφετηθούμε πρέπει να έχουμε ένα 
“αντιπροσωπευτικό εθνικό κράτος” είναι κάτι ιστορικά γνω-
στό και σύνηθες. Το προλεταριάτο ως προλεταριάτο κατά 
την εθνοποιητική διαδικασία πάλεψε ενεργά ως αυτό που 
είναι για να χειραφετηθεί εντός των πλαισίων του έθνους. 
Και φυσικά αυτό το έκανε, καθώς δεν μπορούσε να υπάρχει 
χωρίς το “έθνος”, χωρίς την αστική ενότητα. Σε ιστορικές 
περιπτώσεις, όμως, όπου σε αυτή τη διαδικασία το προλετα-
ριάτο ριζοσπαστικοποιήθηκε αρκετά και κινδύνεψε να διαρ-
ρήξει την ίδια την εθνική διαδικασία στην οποία συμμετείχε, 
αμέσως η αστική κοινωνία το πειθάρχησε αλλάζοντας την 
πολιτειακή μορφή σε πιο αυταρχικές μορφές. Το ίδιο έγι-
νε στη Βουλγαρία κατά τον μεσοπόλεμο, το ίδιο έγινε στην 
Ελλάδα με το ιδιώνυμο σε πρώτη φάση και τη δικτατορία 
του Μεταξά στη συνέχεια. Το ίδιο έγινε και στην Ουκρανία, 
μόνο που έγινε στις σύγχρονες συνθήκες, δηλαδή σε κατα-
στάσεις που το προλεταριάτο είναι διασπασμένο, ρευστο-
ποιημένο και δεν κάνει κεντρικούς αγώνες. Οι εργάτες της 
Ουκρανίας (ανατολικής και δυτικής) όντως στήριξαν μαζικά 
το Μαϊντάν και το Αντιμαϊντάν για να χειραφετηθούν και οι 
ίδιοι στα πλαίσια των νέων αστικών κοινωνιών, όχι σε πόλω-
ση με το κεφάλαιο, άλλα σε σύμπνοια με το νέο κεφάλαιο. 
Οπότε εκεί η σχέση που ανέπτυξαν με τους ακροδεξιούς 
ήταν σχέση εθνικοποίησης και όχι πειθάρχησης, καθώς δεν 
τέθηκε ζήτημα “επαναστατικού προλεταριάτου” ποτέ, οπό-
τε δεν μπορούμε να μιλούμε για φασισμό. Μετά τη “νίκη” 
του Μαϊντάν και του Αντιμαϊντάν, τα ελάχιστα κομμάτια και 
φράγματα του ρευστοποιημένου προλεταριάτου που ζήτη-
σαν μια καλύτερη θέση στον ήλιο στους δύο νέους σχη-
ματισμούς, κατεστάλησαν: Η απεργία των οδηγών τρόλεϊ 
στην Κριμαία διαλύθηκε άγρια από τη νέα ρωσική ηγεσία 
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την επιτυχημένη καπιταλιστική του (ανα)συγκρότηση, 
αυτός ο κοινωνικός σχηματισμός μπορεί να λειτουρ-
γήσει δημοκρατικά· όπως και έγινε στην Ουκρανία και 
όπως γίνεται χρόνια στη Ρωσία, τα αστικά υποκείμενα 
είναι -σε σχετική πάντα- ενότητα.

β. Ταξική πάλη και δημοκρατία.
Επομένως, είναι όλα ζητήματα ταξικής πάλης. Και τι 

σχέση έχει με όλα αυτά η δημοκρατία και ο φασισμός; 
Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη και έχει τεράστιες πο-
λιτικές προεκτάσεις σε επίπεδο τακτικής, κριτικής θέ-
σης κτλ. Και αυτή η συζήτηση δεν έχει να κάνει μόνο 
με την Ουκρανία, αλλά και με την Ελλάδα. Η συζήτη-
ση, λοιπόν. έχει να κάνει με το τι είναι η δημοκρατία 
και τι ο φασισμός. Συνήθως, αυτά τα δύο ερμηνεύο-
νται, κυρίως από την αριστερά, ως αντίθετα που αξια-
κά αντιπαραβάλλονται ως ενσαρκώσεις συστημάτων 
ταξικών συμφερόντων: η δημοκρατία ενσαρκώνει τη 
χειραφέτηση των εργαζόμενων, ο φασισμός την από-
λυτη επικράτηση του κεφαλαίου. Αρχικά, αυτό είναι 
λάθος από τη ρίζα του, καθώς -ενώ όντως μέσα στη 
δυναμική της σχέσης κεφάλαιο αναπτύσσεται η έντα-
ση μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου- αυτά δεν είναι 
ανεξάρτητα πράγματα για να μπορούν να αντιπαρα-
τεθούν απόλυτα. Από αυτό ακριβώς το σημείο ξεπη-
δούν και οι αξεπέραστες αντιφάσεις του καιρού μας. 
Εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε μια ιδεαλιστική ανάλυ-
ση που να λέει ότι ακόμα και σε μια τέλεια δημοκρα-
τία το προλεταριάτο είναι θύμα εκμετάλλευσης (που 
ισχύει), αλλά να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Αυτό το 
οποίο θέλουμε να πούμε είναι ότι η δημοκρατία και ο 
φασισμός δεν είναι πράγματα που αντιπαρατίθενται, 
αλλά αναγκαίες μορφές το ένα του άλλου για τη δι-
αιώνιση της αστικής κοινωνίας και της σχέσης κεφά-
λαιο. Είναι μορφές διαχείρισης του τρόπου παραγω-

με τη δικαιολογία ότι ήταν πράκτορες του Δεξιού Τομέα. 
Οι εργάτες του Ντόνμπας, που έκαναν αυτόνομες απεργίες 
τον Μάρτιο, συκοφαντήθηκαν από τα τοπικά ΜΜΕ των Λα-
ϊκών Δημοκρατιών, ενώ η νέα ουκρανική κυβέρνηση, μετά 
την άνοδο στη εξουσία, ψηφίζει νέους κανονισμούς με αυ-
στηρές ποινές για τους φοιτητές που κάνουν καταλήψεις 
σε ιδρύματα και νέο εργασιακό κώδικα που αφαιρεί πολλές 
από τις κοινωνικές παροχές. Έτσι -ενώ η γενικότερη εθνο-
ποιητική διαδικασία και η ρευστοποίηση του προλεταριάτου 
λόγω της παρούσας ιστορικής συγκυρίας όντως δεν δημι-
ουργούν τις στρατηγικές συνθήκες για την ανάδυση του 
φασιστικού κράτους στην Ουκρανία ή κάπου αλλού, καθώς 
οι κοινωνικές σχέσεις γίνονται από αφηρημένες ακόμα πιο 
αφηρημένες και κατακερματισμένες- τα ελάχιστα θραύ-
σματα αυτού του προλεταριάτου που προσπάθησαν να 
κάνουν κάτι, καταστέλλονται από όλες τις πλευρές, αλλά 
στα πλαίσια πάντα ενός δημοκρατικού πλαισίου (δες και το 
κείμενο «Σημειώσεις για το “φασιστικό” κράτος της Ουκρα-
νίας και άλλα πολλά» στην παρούσα έκδοση). Αυτός είναι 
ο ιστορικά συγκεκριμένος τρόπος που έχει η εθνοποιητική 
διαδικασία στη παρούσα συγκυρία Είναι πραγματικά κρίμα 
που η διεθνής αντιιμπεριαλιστική υστερία της αριστεράς 
την τύφλωσε από το να δει αυτούς τους θαρραλέους μι-
κρούς προλεταριακούς αγώνες.

γής γύρω από τον οποίο οργανώνεται η κοινωνία και 
δεν πρέπει να συγχέονται με τον τρόπο παραγωγής. 
Με βάση τη δυναμική της καπιταλιστικής ολότητας 
αυτού του τρόπου παραγωγής -ο οποίος επιβάλλεται 
σαν αφηρημένη κοινωνική δύναμη στους παραγωγι-
κούς συντελεστές του και τους υπάγει και που τελικά 
γίνεται βάρος για τον ίδιο του τον εαυτό- στα πλαίσια 
αυτής της δυναμικής όπου εντείνεται και η αντίθεση 
μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας, τα άτομα της καπιτα-
λιστικής κοινωνίας αναπτύσσουν συγκεκριμένες πρα-
κτικές και συγκροτούνται ως συγκεκριμένα υποκεί-
μενα δια της αλληλοπαραγωγής και ταυτόχρονα αντί-
θεσης τους. Όπως πολύ σωστά έχουν παρατηρήσει 
οι Τhéorie Communiste: σε κάθε συγκεκριμένο τύπο 
ανθρώπου αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη κοινωνία και 
το αντίστροφο. Σε μια κοινωνία κεφαλαίου εύρυθ-
μη, πειθαρχημένη και εξατομικευμένη αντιστοιχεί 
μια κοινωνία ατόμων, μια κοινωνία όπου, όπως έλεγε 
και ο Μαρξ “οι ελευθερίες μου ξεκινούν εκεί που τε-
λειώνουν του άλλου, αυτή η ελευθερία απομακρύνει 
τα άτομα, ο άλλος γίνεται απειλή για την ελευθερία 
μου”, δηλαδή μια δημοκρατική κοινωνία. Από την 
άλλη, σε μια κοινωνία κεφαλαίου, όπου η ένταση και 
η αντίθεση ανεβαίνει και ο κόσμος σχηματίζει τάξεις 
ως συλλογικά αποφετιχοποιητικά σώματα, σε αυτή 
την κοινωνία -για να παραμείνει κοινωνία κεφαλαίου- 
αντιστοιχεί ο φασισμός ή μια κάποια μορφή απολυ-
ταρχικού κράτους που είναι ικανή να επιβάλει “συλ-
λογική θέληση” ή “συλλογική τιμωρία” πάνω σε μια 
κοινωνία που οργανώνεται συλλογικά ξεπερνώντας 
τους κοινωνικούς (και όχι μόνο ιδεολογικούς όπως 
έλεγε o Gramsci) διαχωρισμούς της. Εκεί, η δύναμη 
αυτών των αντιθέσεων αναγκάζει το κράτος και ένα 
μέρος του κεφαλαίου να πάρουν την “αποκλειστικό-
τητα” της εξουσίας στα χέρια τους. Οπότε φασισμός 
και δημοκρατία είναι αναγκαία συμπληρώματα το ένα 
του άλλου στα πλαίσια της δυναμικής του κεφαλαίου 
και δεν μπορούν να αντιπαραβάλλονται. Μέχρι εδώ 
νομίζω όλα είναι καλά. Το ερώτημα παραμένει: τι γί-
νεται σήμερα και τι έγινε στην Ουκρανία;

Η ρευστοποίηση της εργατικής τάξης ρευστοποιεί 
και τις μορφές κυριαρχίας και πειθάρχησης σε αυτή. 
Η ακραία εξατομίκευση των κοινωνικών σχέσεων 
στις ευρωπαϊκές χώρες και η -μέχρι στιγμής τουλάχι-
στον- απουσία εργατικής τάξης ως συλλογικού σώμα-
τος ενάντια στο κεφάλαιο δημιουργούν μια πολιτική 
αντιστοιχία προφανώς ως προς το δημοκρατικό πο-
λίτευμα: η κοινωνία γίνεται όλο και πιο πολύ μια κοι-
νωνία αφηρημένων σχέσεων και ατομικών λύσεων, 
όσο και αν αποτυγχάνουν στη πλειοψηφία τους αυτά 
τα άτομα να αγγίξουν ένα “κάποιο όνειρο” και πρότυ-
πο ζωής με τα παρόντα μέσα συσσώρευσης, καθώς 
αυτή η “αποτυχία” και η υποτίμηση αντισταθμίζονται 
από τον ανταγωνισμό, την ατομικότητα, την απατηλή 
αντίληψη του “άμα μπορώ, όλα είναι δυνατά”. Έτσι, το 
κεφάλαιο δημιουργεί από την εκπαίδευση μέχρι τους 
χώρους εργασίας μια τεράστια κλίμακα πολλών εξα-
τομικευμένων ταχυτήτων, οι οποίες στα πλαίσια του 
γενικού κεφαλαίου είναι άμεσα εξαρτημένες, αν και 
ατομικές. Σε μια τέτοια κοινωνία, ο καθένας αποφασί-
ζει για τον εαυτό του και ταυτόχρονα λαμβάνει υπό-
ψην του τις γενικές συνθήκες και τη δυναμική της 
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“κοινωνίας” που ζει και από τις οποίες η ιδιωτικότητα 
του είναι άμεσα εξαρτημένη. Αυτό είναι το πρότυπο 
των κοινωνικών σχέσεων μιας δημοκρατίας, είναι 
όταν οτιδήποτε συλλογικό μπορεί να αποτυπωθεί και 
να ειπωθεί μόνο με όρους αφηρημένους. Οι τρόποι 
πειθάρχησης γίνονται πλέον και αυτοί διάχυτοι και εί-
ναι αυτοί της δημοκρατικής διαχείρισης.

Από την άλλη, όμως, σε αυτή τη συγκυρία υπάρχει 
και μια άλλη παράμετρος η οποία τη συμπληρώνει: 
έχουμε καπιταλιστική κρίση και αναδιάρθρωση. Και 
η καπιταλιστική αναδιάρθρωση, η οποία ξεκινάει από 
αφηρημένες σχέσεις και καταλήγει ή θέλει να πάει σε 
πιο αφηρημένες έστω και με αφηρημένους όρους, θα 
προκαλέσει αντίδραση -λαμπρό παράδειγμα αυτού οι 
“πλατείες”. Και όπως για κάθε αντίδραση, χρειάζεται 
την καταστολή της. Στα κατασταλτικά σώματα, ανα-
παράγονται de facto διηγήσεις περί έθνους, περί “κα-
τώτερων” και περί λοιπών διαχωρισμών. Αυτός είναι 
ο τρόπος που λειτουργούν αυτά τα σώματα. Οπότε, 
αυτός ο χώρος ήταν ανέκαθεν το φυτώριο, αλλά και 
το καταφύγιο, λιγότερο ή περισσότερο φασιστών και 
εθνικιστών. Γι’ αυτό και οι φασίστες στην Ελλάδα, 
αλλά και στην Ουκρανία, βρήκαν καταφύγιο εκεί. Το 
ζήτημα είναι ότι έχουν να καταστείλουν μια κοινω-
νία που αντιδρά, αλλά που δεν έχει συλλογικά ταξικά 
αντανακλαστικά, μια κοινωνία που δεν πολώνεται σε 
επίπεδο των πόλων που τη συγκροτούν αλλά σε επί-
πεδο αφαιρέσεων και αφηρημένων ρόλων. Έτσι, ενώ 
τους αντιστοιχεί όντως ένας ρόλος στη καταστολή 
με όλες τις φασιστικές διηγήσεις που αυτή περιέχει, 
αυτή υπάγεται στη δημοκρατική διαχείριση, γιατί έχει 
να καταστείλει μια αντίδραση αφηρημένων υποκειμέ-
νων, μια αντίδραση υποκειμένων που αντιστοιχούν 
-παρά την αντίδραση τους- σε δημοκρατική διαχείρι-
ση, καθώς παραμένουν -και γι’ αυτό παλεύουν άλλω-
στε- αφηρημένα ατομικά υποκείμενα, τα οποία με την 
αντίληψη που έχουν για τον εαυτό τους και τις υλικές 
συνθήκες ζωής τους αναπαράγουν τη δημοκρατία και 
το κεφάλαιο ως κατάλληλες μορφές διαχείρισης για 
αυτούς. Αποτελούν οι ίδιοι μορφή αναδιάρθρωσης, 
βλέπε π.χ. την υπόθεση Μπαλότναγια11 ή τα πλένουμς 
της Βοσνίας12. Έτσι, ενώ είναι αναγκαία μια ένταση 
της καταστολής, δεν υπάρχει στρατηγική ανάγκη 
ούτε προκύπτει η διαλεκτική κοινωνική διαδικασία 
(συσπείρωση της αστικής τάξης, πόλωση κτλ) μέσα 
από αυτή τη σύγκρουση για αλλαγή στη μορφή του 
κράτους. Γι’ αυτό και στην Ουκρανία, αλλά και στην 
Ελλάδα, οι φασίστες έγιναν η πρώτη γραμμή καταστο-
λής -μέσα και έξω από τα σώματα ασφαλείας- υπαγμέ-
νοι όμως μέσα σε μια δημοκρατική διαχείριση. Αυτή 
η ειδική υπαγωγή του φαινομένου του φασισμού στη 
δημοκρατική διαχείριση στην Ουκρανία, στη Ρωσία 
και σε διάφορες χώρες που παίρνει τη μορφή κυρί-
ως ένταξης συντηρητικών και φασιστών στα σώματα 
ασφαλείας, προκύπτει και από την κεντρική αντίφαση 
του καιρού μας. Ενώ, όπως και παλαιότερα, φασισμός 
και δημοκρατία αποτελούσαν εναλλακτικές μορφές 

11 http://ourbabadoesntsayfairytales.wordpress.com/2014/-
07/29/το-κίνημα-και-η-υπόθεση-μπαλότναγια-στ/.

12 http://aruthlesscritiqueagainsteverythingexisting.word-
press.com/2014/03/08/η-βοσνιακή-άνοιξη/.

διαχείρισης του κεφαλαίου, με κυρίως χρονική εναλ-
λαγή -γιατί και οι διακυμάνσεις της ταξικής πάλης 
ήταν χρονικά διαχωρισμένες (π.χ. είχες δικτατορίες 
σε διάφορες χώρες από τότε μέχρι τότε… κτλ)- σήμε-
ρα με τη ρευστοποίηση των κοινωνικών σχέσεων και 
διαχωρισμών, ενώ το γενικό πλαίσιο παραμένει δημο-
κρατικό ως ενότητα των αστικών υποκειμένων, όπου 
προκύπτει ένταση στον κοινωνικό ιστό η δημοκρατία 
χρησιμοποιεί τους φασίστες σε διάφορους χωροχρό-
νους και σφαίρες της κοινωνικής ζωής παράλληλα με 
τη γενικότερη δημοκρατική διαχείριση. Έτσι, η εναλ-
λαγή των μορφών διαχείρισης γίνεται όχι χρονικά και 
συνολικά, αλλά ανάλογα την κοινωνική σχέση, την 
πειθάρχηση που πρέπει να επιβληθεί κτλ. Αυτή είναι 
μια διαδικασία παράλληλη και υπαγμένη σε ένα ευρύ-
τερο πλαίσιο δημοκρατικότητας. Αυτό ακριβώς είναι 
η Ελλάδα, η δυτική Ουκρανία μετά το Μαϊντάν και η 
Ρωσία εδώ και αρκετά χρόνια.

Η δημοκρατία είναι ένα κενό σημαίνον, άνευ πε-
ριεχομένου. Ό,τι αγαπήσαμε στη δημοκρατία τόσα 
χρόνια ήταν επίκτητα χαρακτηριστικά που αποτυπώ-
θηκαν και αναγκάστηκαν να ενσωματωθούν σε αυτή 
από την ταξική πάλη και από δεκαετίες αγώνων. Τη 
δημοκρατία τη νοηματοδοτεί η ταξική πάλη, η δύνα-
μη μεταξύ των δύο πόλων του κεφαλαίου στον βαθμό 
που δεν ξεπερνούν τις ταξικές τους οριοθετήσεις και 
διαχωρισμούς. Τι είναι σήμερα η Ρωσία και η Ουκρα-
νία λοιπόν; Είναι το πώς δείχνει η δημοκρατία απο-
γυμνωμένη από την ταξική πάλη και βυθισμένη σε 
μια θάλασσα ρευστοποιημένων και εξατομικευμένων 
σχέσεων. Για να το πούμε πιο σύντομα: η κριτική που 
μιλάει για υπαγωγή του φασιστικού φαινομένου στη 
δημοκρατία δεν έχει σαν σκοπό να ρίξει στα μαλακά 
τους φασίστες, αλλά να πει το αυτονόητο: ότι η δη-
μοκρατία και φασισμός δεν αντιπαραβάλλονται, αλλά 
είναι εναλλακτικές το ένα του άλλου. Έχει επίσης 
σκοπό να δείξει τον ειδικό χαρακτήρα με τον οποίο 
ξεδιπλώνεται η κεντρική αντίφαση του προλεταριά-
του ως παραγωγικής τάξης στις μέρες μας και να τον 
γειώσει στη ρίζα του, στην απουσία δηλαδή ταξικής 
πάλης και στην εξάπλωση των αφηρημένων κοινωνι-
κών σχέσεων. Έχει σκοπό να δείξει ότι αυτό που πρέ-
πει να κάνουμε και να απαιτούμε είναι ταξική πάλη και 
όχι περαιτέρω διαχείριση των αφηρημένων μορφών, 
πάλη ενάντια σε όλες τις μορφές της αξίας. Τέλος, 
δεν είναι μια κριτική που έχει σκοπό να ρίξει στα μα-
λακά τον φασισμό -όπως νομίζουν πολλοί που έχουν 
ακόμα δημοκρατικές αυταπάτες- αλλά είναι μια κριτι-
κή που θέλει να ρίξει στα “σκληρά” τη δημοκρατία και 
να δείξει ότι ως κενό σημαίνον η δημοκρατία μπορεί 
να έχει σαν περιεχόμενο μια άγρια ταξική κυριαρχία 
και υποτίμηση, η οποία αναπόφευκτα ομοιάζει στον 
φασισμό ή τον χρησιμοποιεί. Στις μέρες μας, όπως 
ρευστοποιείται ο διαχωρισμός μεταξύ κεφαλαίου και 
προλεταριάτου, έτσι ρευστοποιούνται και οι διαχω-
ρισμοί μεταξύ των μορφών διαχείρισης της σχέσης. 
Αυτό είναι ο ακραίος νεοφιλελευθερισμός από την 
πλευρά της Ουκρανίας· κάτι που το βίωσαν άμεσα 
μετά το Μαϊντάν και κάτι που θα το βιώσουν σύντομα 
και στην ανατολική Ουκρανία ή στην Κριμαία.
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Ιμπεριαλισμός, αντιιμπεριαλισμός και το ουκρανικό 
ζήτημα.

Όπως ήταν φυσικό, το ζήτημα της Ουκρανίας και 
του Ντόνμπας έφερε στην επικαιρότητα γνωστά ανα-
λυτικά μοτίβα του διεθνούς αριστερού κινήματος. Τα 
κυριότερα από αυτά ήταν ο αντιιμπεριαλισμός και ο 
αντιφασισμός. Εδώ θα μιλήσουμε κυρίως για το πρώ-
το. Η θεώρηση και η ανάλυση του πολέμου πρέπει να 
γίνει στα πλαίσια της διεθνούς κρίσης και των ουκρα-
νικών ιδιαιτεροτήτων, δηλαδή στα πλαίσια της γενι-
κής καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης.

Η αντιιμπεριαλιστική κριτική βρήκε ξανά ένα προ-
νομιακό πεδίο κριτικής μετά την έναρξη της ουκρα-
νικής κρίσης. Και όχι τυχαία, καθώς η Ουκρανία είναι 
ένα ξεκάθαρο παράδειγμα ιμπεριαλισμού. Το πρόβλη-
μα είναι ότι η παραδοσιακή κριτική του ιμπεριαλισμού, 
έτσι όπως διαμορφώθηκε από την ερμηνεία του Λένιν 
αλλά και την ακαδημία επιστημών της ΕΣΣΔ, όχι απλά 
δεν είναι προνομιακή και χρήσιμη σήμερα, αλλά για 
μια σειρά από λόγους μπορεί να οδηγήσει σε επικίν-
δυνα και παραπλανητικά συμπεράσματα. Η κλασσική 
αντιιμπεριαλιστική θεωρία όπως προέκυψε από τον 
Λένιν, αν και είχε σκοπό να οξύνει τις αντιφάσεις 
του κεφαλαίου προκαλώντας κρίση στις “αποικίες”, 
δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο αντιιμπεριαλιστικός 
αγώνας, όσο αναγκαίος και αν ήταν στην εποχή του, 
λειτούργησε ως χειραφέτηση των καπιταλιστικών 
υποκειμένων και ως δημιουργία νέων κρατικών καπι-
ταλιστικών σχηματισμών. Τα αποικιακά κράτη όντως 
καταστράφηκαν, αλλά δεν καταστράφηκαν τα κράτη 
γενικά. Αντίθετα, αυτοί οι νέοι σχηματισμοί με τη σει-
ρά τους άσκησαν πειθάρχηση στο προλεταριάτο τους 
και βρήκαν τη θέση τους μέσα στην παγκόσμια συσ-
σώρευση του κεφαλαίου με τη δική τους τοπική αστι-
κή τάξη κτλ. Βέβαια η θεωρία του αντιιμπεριαλισμού 
έχει όντως εσωτερική συνοχή αν συνδυαστεί με μια 
άποψη που:

 α) θέλει το κράτος ουδέτερο εργαλείο στα χέρια 
των τάξεων και  πιθανό εργαλείο για τη χειραφέτηση 
τους, καθώς δεν βλέπει τίποτα το αρνητικό στο σχη-
ματισμό νέων κρατών. Αν όμως το κράτος ιδωθεί ως 
αστικό -όχι από τη σκοπιά της κυβερνητικής του πολι-
τικής, αλλά από τον τρόπο που οργανικά αλληλεπιδρά 
με την κοινωνία συνολικά, τον τρόπο που νομιμοποι-
είται και αναπαράγεται και κυρίως ως μια συνολική 
αντιπροσώπευση της δυναμικής της αστικής κοινωνί-
ας- τότε τα πράγματα αλλάζουν. Επακόλουθα,

 β) η αντιιμπεριαλιστική κριτική υποθέτει ότι όχι 
μόνο ένα κράτος μπορεί να λειτουργήσει ως χειρα-
φέτηση της εργατικής τάξης, αλλά και ότι ένα κράτος 
μπορεί να “αξιοποιηθεί οικονομικά” μόνο του χωρίς 
να μετάσχει στην ευρύτερη δυναμική της καπιταλι-
στικής συσσώρευσης. 

Αντίθετα, εδώ υποστηρίζουμε ότι:
α) το κράτος αναπαράγεται από την καπιταλιστική 

κοινωνία και την έχει ανάγκη, καθώς το ίδιο δεν πα-
ράγει αξία. Συνεπώς, το κράτος αποτελεί την πολιτική 
μορφή που παίρνουν οι κοινωνικές σχέσεις στην αστι-
κή κοινωνία, μια κοινωνία χρήματος. Αυτό το κράτος 
είναι το μόνο που μπορεί να υπάρξει, το εργατικό 

κράτος είναι απλά μια εκδοχή του.
β) το κράτος αναδύεται ως αναγκαιότητα στην κα-

πιταλιστική κοινωνία, ως αναγκαία κοινωνική διαμε-
σολάβηση για τον έλεγχο και ταυτόχρονα την ανα-
παραγωγή των αφηρημένων κοινωνικών σχέσεων της 
αξίας. Χωρίς το κράτος δεν θα μπορούσε να υπάρξει 
αποτελεσματική αναπαραγωγή της εργατικής δύ-
ναμης, διαχείριση των συγκρούσεων κτλ. Πέρα από 
αυτό, όμως, το κράτος δεν επιλύει απλά τα κοινωνικά 
προβλήματα του κεφαλαίου. Αποτελεί το ίδιο προϊόν 
και μορφή των αφηρημένων κοινωνικών σχέσεων 
στον καπιταλισμό, είναι η μοναδική πολιτική μορφή 
που αποκτούν οι κοινωνικές σχέσεις στον καπιταλι-
σμό, καθώς ως συγκεκριμένες και ατομικές σφαίρες 
μπορούν να συσχετιστούν κοινωνικά μόνο σε αφη-
ρημένο επίπεδο. Αυτή είναι η μορφή του νομικού και 
πολιτικού συστήματος. Το νομικό και πολιτικό σύστη-
μα, λοιπόν, αποτελεί προϋπόθεση του κεφαλαίου και 
ταυτόχρονα το προϋποθέτει, είναι η πολιτική μορφή 
που παίρνει η κοινωνία ως κοινωνία φορέων αξίας, ως 
ατόμων. Τα ίδια τα άτομα “κατασκευάζουν” έμμεσα το 
κράτος και ταυτόχρονα κατασκευάζονται από αυτό, 
καθώς εναποθέτουν την κοινωνική τους αναπαραγω-
γή και συνοχή σε αυτό. Συνεπώς, το κράτος δεν απο-
τελεί αυτόνομη μορφή συνδυασμένη με το κεφάλαιο, 
αλλά αποτελεί τη σύγχρονη πολιτική μορφή που παίρ-
νει το κεφάλαιο. Όπως ακριβώς ο Μαρξ εξηγούσε ότι 
για την παραγωγή του εμπορεύματος σε μια επιχείρη-
ση χρειάζεται συλλογική εργασία, η οποία, πέρα από 
το ιδιαίτερο αντικείμενο της, όσο παράγει (υπερ)αξία 
εμφανίζεται αδιαφοροποίητη στο κεφάλαιο σαν κοι-
νωνική δύναμη. Όπως μέσα σε αυτές τις διαφοροποι-
ήσεις του καταμερισμού εργασίας εμφανίζονται διευ-
θυντικά και διαχειριστικά πόστα, έτσι και το κράτος 
αποτελεί την αδιαφοροποίητη (αφηρημένη πλέον) 
μορφή που παίρνει η διαχείριση του συνολικού κοι-
νωνικού κεφαλαίου ως κοινωνικής δύναμης. Γίνεται 
ο συλλογικός καπιταλιστής. Είναι δηλαδή η πολιτική 
μορφή που παίρνει η παραγωγή της υπεραξίας συνο-
λικά κοινωνικά και όχι ουδέτερη μορφή.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος “αντιγράφει” την 
οικονομική βάση του. Εδώ δεν μιλάμε για εξέλιξη 
των παραγωγικών και οικονομικών δυνάμεων, αλλά 
για μια διαδικασία που “συμβαίνει πίσω από τις πλά-
τες μας”, για μια δυναμική που γίνεται τελικά βάρος 
στον εαυτό της και ταυτόχρονα αυτός είναι ο τρόπος 
που αναπαράγεται. Το κράτος δεν αντιγράφει το κε-
φάλαιο, ούτε το κεφάλαιο ελέγχεται από το κράτος. 
Είναι ένα και το αυτό, αποτελούν τις διαφορετικές 
μορφές που παίρνει η ίδια κοινωνική διαμεσολάβηση, 
το ένα είναι αναγκαία λειτουργική προϋπόθεση του 
άλλου. Οι κοινωνικές εντάσεις στις οποίες το κράτος 
παρεμβαίνει είναι οι ταξικές αντιθέσεις και αντιφά-
σεις, τις οποίες η ίδια η δυναμική του καπιταλισμού 
πυροδοτεί και αναπαράγει,     αλλά και αναπαράγεται 
-εν μέρει- από αυτές. Συνεπώς, μιλάμε για τη “λογική” 
των κοινωνικών σχέσεων του κράτους και όχι για τις 
ιδιαίτερες πολιτικές του, οι οποίες είναι προϊόν εσω-
τερικά των ανταγωνισμών της αστικής κοινωνίας.

Συνεπώς, η αντιιμπεριαλιστική πολιτική παραβλέ-
ποντας -ξανά- ότι ο καπιταλισμός είναι δυναμικό φαι-
νόμενο και όχι σταθερό, και προτείνοντας τη χειρα-
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φέτηση του προλεταριάτου πρώτα εθνικά ενάντια 
στη “μητρόπολη”, γίνεται σύμμαχος μιας κοντινής ή 
μακρινής στο μέλλον πολικής οικονομίας του κρά-
τους, μιας εθνικής ιδέας, μιας περαιτέρω χειραφέ-
τησης των αστικών υποκειμένων ως τέτοια που αργά 
ή γρήγορα θα συγκρουστούν ταξικά μέσα στον κοι-
νωνικό σχηματισμό τους. Ξεχνά, επίσης, ότι όπως το 
κεφάλαιο είναι ο αφηρημένος συσχετισμός συγκε-
κριμένων εργασιών, μια σχέση αναγκαία δύο κατευ-
θύνσεων -κοινωνική και ιδιωτική ταυτόχρονα- έτσι 
και η καπιταλιστική ολότητα σε διεθνές επίπεδο ανα-
παράγεται ως ο συσχετισμός εθνικών καπιταλιστικών 
κρατικών διαχωρισμών. Με άλλα λόγια, ο εθνικός δι-
αχωρισμός και το ισχυρό έθνος κράτος δεν αντιπα-
ραβάλλεται στον διεθνοποιημένο καπιταλισμό, αλλά 
με αντιφατικό τρόπο αποτελούν πεδίο αναπαραγωγής 
του τελευταίου, όπως και ο συσχετισμός κοινωνικών 
κεφαλαίων στο ευρύτερο διεθνές πεδίο, στην “ολότη-
τα”, αποτελεί τον τρόπο και το πεδίο αναπαραγωγής 
του κράτους σαν διαχωρισμό. Συνεπώς, δεν θα μπο-
ρούσε η “εθνικοαπελευθερωτική” προοπτική να αντι-
παρατεθεί με τον διεθνή καπιταλισμό, καθώς αυτή 
αποτελεί κομμάτι του. Ξαναγυρνάμε, συνεπώς, στην 
ταξική πάλη ως αναγκαιότητα, ως αναπόφευκτο γε-
γονός, αλλά και ως κεντρική έκφραση της αντίφασης 
του κεφαλαίου. Αφού το κράτος αποτελεί μορφή και 
αναπαραγωγή της κεφαλαιακής σχέσης, γιατί να το 
υπερασπιστούμε, αφού θα οδηγήσει πάλι στην αναπα-
ραγωγή της ταξικής πάλης; Γιατί να μη μιλήσουμε εξ 
αρχής για αυτή σαν αναγκαιότητα;

Ο καπιταλισμός ως ευρύτερη δυναμική και όχι ως 
μεμονωμένη επιχείρηση φτάνει όντως σε ένα σημείο 
που δεν μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει σε ικα-
νοποιητικές τιμές, γίνεται βάρος στον εαυτό του και 
γι’ αυτό αναδιαρθρώνεται (κρίση). Από τη στιγμή που 
ένα κράτος αναγκαία μετέχει και είναι κομμάτι αυτής 
της γενικής καπιταλιστικής δυναμικής -που είναι η γε-
νική παγκόσμια κατανομή των γενικών κοινωνικών κε-
φαλαίων σε περιφέρειες συσσώρευσης με βάση τους 
νόμους της καπιταλιστικής δυναμικής (δυναμική του 
χρήματος, της σύνθεσης κεφαλαίου, του ανταγωνι-
σμού κτλ)- κάθε κράτος ως μορφή του κοινωνικού κε-
φαλαίου για να αξιοποιηθεί έχει μεθόδους και στρα-
τηγικές που το συνδέουν με και ταυτόχρονα διαχειρί-
ζονται τις (στον βαθμό δυνατοτήτων του, που έχει να 
κάνει με τις εσωτερικές ταξικές του αντιφάσεις) εξω-
τερικές κι εσωτερικές συνθήκες αξιοποίησης του: κα-
ταστολή και πειθάρχηση της εργασίας, εμπορικοί πό-
λεμοι, δασμοί, στρατιωτικοί πόλεμοι· ο κατάλογος εί-
ναι μακρύς. Αυτή η ιδιότητα του κράτους δεν έχει να 
κάνει με την υποτιθέμενη “μονοπωλιακή” του φάση, 
αλλά με την ίδια τη διαδικασία αξιοποίησης του κε-
φαλαίου σε γενικό επίπεδο· στο επίπεδο του γενικού 
κοινωνικού κεφαλαίου αυτή η ιδιότητα του κράτους 
υπάγεται σε φετιχοποιημένους, άρρητους νόμους, σε 
μια δυναμική πίσω από την πλάτη μας. Αυτές οι συν-
θήκες και οι αιτίες είναι διεθνείς και γενικές. Αυτές οι 
διαδικασίες προκύπτουν ως αναγκαιότητα να διαχει-
ριστεί το κράτος τις γενικές συνθήκες αξιοποίησης 
του κοινωνικού κεφαλαίου του, οι οποίες, ακριβώς 
λόγω όσων εξηγήσαμε παραπάνω ως συνθήκες ή πα-
ράγοντες που το επηρεάζουν, ξεπερνούν τα σύνορα 

του. Μια σημαντική τέτοια συνθήκη είναι η αμοιβαία 
έλξη (ή αποκλεισμός) που εμφανίζεται μεταξύ κοινω-
νικών κεφαλαίων με παρόμοιο (ή πολύ διαφορετικό) 
μέσο ποσοστό κέρδους, σύνθεση κεφαλαίων κτλ, η 
τάση δηλαδή να ενταχθεί και να συσχετιστεί κάθε 
κοινωνικό κεφάλαιο με το άλλο σε μια περιφέρεια 
συσσώρευσης, εντός της οποίας μπορεί να αναπα-
ραχθεί (η τάση δηλαδή το κράτος να ακολουθήσει 
μια τέτοια πολιτική και διεθνή στρατηγική). Αυτό δεν 
είναι κάτι καινούριο: κάθε ατομικό κεφάλαιο μετέχει 
σε ένα κλάδο γενικού ποσοστού κέρδους και τελικά 
αυτή η αλληλοδιαπλοκή σχηματίζει στο γενικό κοινω-
νικό κεφάλαιο ένα μέσο ποσοστό. Επακόλουθα, κατά 
ανάλογο τρόπο συμβαίνει και έξω από τη χώρα, τα 
κοινωνικά κεφάλαια εμπλέκονται και σχηματίζουν πε-
ριφέρειες συσσώρευσης με μέσο ποσοστό κέρδους, 
σύνθεση κεφαλαίου κτλ συγκροτώντας έτσι το πεδίο 
της παγκόσμιας εμπορευματικής παραγωγής και της 
δυναμικής της, στην οποία μετέχουν όλα τα κράτη ως 
“οικονομικές μονάδες” κοινωνικού κεφαλαίου. Ένα 
τέτοιο φαινόμενο υπήρχε και στην Ουκρανία. Ο πόλε-
μος εκεί είναι μια από τις (συγκρουσιακές πλέον, αλλά 
αμοιβαίες σε ευρύτερο πλαίσιο) μορφές που παίρνει 
η γενική καπιταλιστική αναδιάρθρωση ως επανακαθο-
ρισμός συνόρων, περιφερειών συσσώρευσης κτλ, ως 
αναδιάρθρωση της καπιταλιστικής ευρύτερης δυνα-
μικής σε επίπεδο εθνών κρατών (τα οποία είναι ανα-
πόσπαστη όψη του), ως αμοιβαία έλξη ή αποκλεισμός 
των κοινωνικών κεφαλαίων στην ευρύτερη καπιταλι-
στική δυναμική και τελικά ως διαμόρφωση νέων ισορ-
ροπιών και περιφερειών συσσώρευσης εντός αυτής 
της δυναμικής. Με άλλα λόγια, κυρίως η περίπτωση 
της Ουκρανίας είναι η ένοπλη περιφερειοποίηση και 
επίλυση της αντίφασης του ουκρανικού κράτους ανά-
μεσα σε δύο αλληλοαποκλειόμενες καπιταλιστικές 
περιφέρειες συσσώρευσης. Το ζήτημα δεν ήταν το 
άνοιγμα των συνόρων μονομερώς για το ευρωπαϊκό 
κεφάλαιο που ήθελε να “ελέγξει” την Ουκρανία, αλλά 
και για μέρος του ουκρανικού κοινωνικού κεφαλαίου 
που ήθελε να ενταχθεί στη δυτική περιφέρεια συσσώ-
ρευσης. Αντίστοιχα και για την ανατολή. Συνεπώς η 
Ουκρανία δεν είναι ένα “άδειο χωράφι” που ανταγωνί-
ζεται ο δυτικός και ο ανατολικός ιμπεριαλισμός όπως 
μας τα παρουσιάζει (στην καλύτερη) η αντιιμπερια-
λιστική κριτική, αλλά αντίθετα η σύγκρουση είναι η 
ένοπλη μορφή που πήρε η καπιταλιστική αναδιάρθρω-
ση εκεί, η περιφερειοποίηση, η οποία είναι αμοιβαία 
τόσο για την ΕΕ όσο και για την Ουκρανία και τη ρωσι-
κή περιφέρεια συσσώρευσης. Αυτό συμβαίνει, όπως 
προείπαμε λόγω της αναγκαίας διαδικασίας που παίρ-
νει η αξιοποίηση του κεφαλαίου, η οποία πάντα είναι 
σε σχέση με άλλα κεφάλαια και πάντα εντάσσεται και 
σχηματίζει ευρύτερες δυναμικές· και σε τελική ανά-
λυση έχει να κάνει με την ίδια τη δυναμική ροή του 
χρήματος, την αναγκαιότητα του να μεγιστοποιείται, 
να κυλά εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγικότη-
τα και πειθάρχηση της εργασίας κτλ. Συνεπώς, ακόμα 
και αν δεχτούμε την ύπαρξη μονοπωλίων αυτά δεν 
δρουν αυτοβούλως και ανεξάρτητα, αλλά στα πλαίσια 
της δυναμικής του ευρύτερου καπιταλισμού και των 
νόμων του, τους οποίους  δεν μπορούν καταργήσουν· 
οι καπιταλιστές δεν είναι αυτόνομα υποκείμενα, αλλά 
προσωποποιήσεις αυτής της δυναμικής.
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Τα άρρητα αποτελέσματα της αντιιμπεριαλιστικής 
λογικής.

Συνεπώς, η κουβέντα γυρίζει ξανά και ξανά με 
εκνευριστική συνέπεια στην ταξική πάλη και στο τι 
κάνουμε με αυτή· και κυρίως στην ταξική πάλη ως 
άρνηση της τάξης, όχι ως χειραφέτησή της αλλά ως 
άρνησή της ως υποκατηγορίας του κεφαλαίου. Αν ο 
ιμπεριαλισμός και ο πόλεμος, κυρίως στην περίπτωση 
της Ουκρανίας, είναι η αμοιβαία έλξη (ή αποκλεισμός) 
των κοινωνικών κεφαλαίων στα πλαίσια της καπιταλι-
στικής ολότητας, αν είναι η αμοιβαία ένοπλη μορφή 
που παίρνει η περιφερειοποίηση και η αναδιάρθρωση  
ως αναγκαίος επανακαθορισμός του τρόπου αλλη-
λοδιαπλοκής των επιμέρους κοινωνικών κεφαλαίων, 
τότε δεν έχει νόημα να μιλάμε για αντιιμπεριαλισμό, 
για το αν θα πλαγιάσουμε με τη μία ή την άλλη πλευ-
ρά της σύγκρουσης, καθώς εδώ δεν υπάρχει το δια-
κύβευμα της “κρίσης” στις μητροπόλεις και τις όξυν-
σης των αντιφάσεων που οραματίστηκε ο Λένιν. Ο 
σημερινός πόλεμος δεν είναι πόλεμος “δημιουργίας” 
ή επιβολής του καπιταλισμού. Είναι ένοπλη αναδι-
άρθρωση του υπάρχοντος καπιταλισμού. Η αμοιβαία 
έλξη (ή αλληλοαποκλεισμός) των κοινωνικών κεφα-
λαίων, η διεθνοποίηση του καπιταλισμού και η απου-
σία πλέον “αποικιών” κάνουν ουσιαστικά αδύνατη την 
αμιγώς αντιιμπεριαλιστική κριτική. Μια τέτοια κριτική 
απλά θα ιεραρχούσε τις μορφές του κεφαλαίου και αν 
έπαιρνε μέρος στη σύγκρουση ως τέτοια, όπως αυτή 
έχει παραχθεί, θα συμμετείχε απλά στη αναδιάρθρω-
ση της μίας ή της άλλης πλευράς. Δεν είναι τυχαίο 
που η αντιιμπεριαλιστική κριτική αγνοεί επιδεικτικά 
την ταξική πάλη ως παράγοντα της ιστορίας και θε-
ωρεί τους σχηματισμούς και τα μονοπώλια ως ενιαί-
ους και ομοιογενείς. Ξεχνά έτσι ότι κάθε συγκρότηση 
ενός νέου κράτους, κάθε χειραφέτηση ανεξαρτησίας 
εντός του καπιταλισμού σημαίνει ανάπτυξη· και ανά-
πτυξη σημαίνει πειθάρχηση και καταπίεση ενός κομ-
ματιού της εργασίας. Επίσης, η αντιιμπεριαλιστική λο-
γική ξεχνά -και εδώ μοιάζει πολύ με τον Ρικάρντο- ότι 
καμιά επιχείρηση και καμία χώρα (ευρύτερο κοινω-
νικό κεφάλαιο) δεν “αξιοποιείται” οικονομικά “μόνη” 
της, αλλά χρειάζεται τον συσχετισμό της με άλλα κε-
φάλαια για να αξιοποιηθεί, ανάλογα με τη σύνθεση 
κεφαλαίου, την πειθάρχηση της εργατικής τάξης, το 
μέσο ποσοστό κέρδους κτλ. Γι’ αυτό και είναι “αμοι-
βαία έλξη” στα πλαίσια αυτής της δυναμικής και των 
νόμων της. Το χρήμα κυλάει μεταξύ πολλών χεριών 
και το που πάει έχει να κάνει με τη σύνθεση του κε-
φαλαίου, την αποτελεσματική ένταξη σε ένα γενικό 
ποσοστό κέρδους. Η αξιοποίηση είναι πάντα σε άμε-
σο συσχετισμό με μια ευρύτερη δυναμική, με άλλα 
κεφάλαια κτλ. Η μόνη διέξοδος που έχει ένα κράτος 
από αυτό είναι να γίνει το ίδιο όσο μπορεί πιο ανταγω-
νιστικό (με ό,τι συνεπάγεται αυτό εσωτερικά ή εξω-
τερικά, ακόμα και πόλεμο), για να αντιστρέψει τους 
συσχετισμούς. Δεν γίνεται ένα κράτος απλά να “απε-
λευθερωθεί” και να συνεχίσει να αναπαράγεται και να 
αναπτύσσεται “μόνο” του, όπως δεν μπορεί να το κά-
νει και ένα μεμονωμένο κεφάλαιο αυτό. Η αξιοποίηση 
ενός κράτους συνεπάγεται την ένταξη του στην καπι-
ταλιστική ολότητα, την άνιση επιβάρυνση της εργατι-
κής τάξης εσωτερικά και εξωτερικά του. Δεν γίνεται 

να υπάρξει σοσιαλισμός σε μία χώρα, όπως δεν γίνε-
ται να υπάρξει και επιχείρηση που δεν λειτουργεί με 
τους γενικούς όρους του καπιταλισμού. Οι νέοι κρα-
τικοί σχηματισμοί λειτουργούν εσωτερικά και εσωτε-
ρικά καπιταλιστικά. Μόνο η πόλωση των συστατικών 
μερών της καπιταλιστικής σχέσης είναι απέναντι στο 
κεφάλαιο, όλα τα άλλα είναι διαλεκτικοί επανακαθο-
ρισμοί του. Η αντιιμπεριαλιστική κριτική δεν λύνει το 
πρόβλημα, το ανακυκλώνει.

Δευτερευόντως, το επιχείρημα της ιεράρχησης 
των εθνών σε αποικιακά και κεντρικά και η υπεράσπι-
ση των πρώτων δεν είναι ουσιαστικά τίποτα διαφορε-
τικό από μια εθνικοαπελευθερωτική οπτική. Δεν έρ-
χεται σε ρήξη με το κράτος ή το έθνος, αλλά στηρίζει 
την αναπαραγωγή τους και στην καλύτερη την αναδι-
άρθρωση τους. Αν αφαιρέσουμε τις ρατσιστικές και 
αντισημιτικές καμπάνες του Δεξιού Τομέα, η ρητορι-
κή του δεν διαφέρει πολύ από την κλασσική αριστερή 
ρητορική -ενάντια στους “ολιγάρχες”, τους μεγάλους 
καπιταλιστές και χειραφέτηση του έθνους ως πραγ-
ματικά ανεξάρτητου και “ελεύθερου”. Επακόλουθα, 
μαζί με την εθνική χειραφέτηση έρχεται και η απαλ-
λαγή από τα μονοπώλια. Τι είναι ένα χειραφετημένο 
έθνος-κράτος χωρίς μονοπώλια; Ακούγεται πολύ ίδιο 
με “ελεύθερες χώρες και υγιή ανταγωνισμό”.  Έτσι, 
η ρητορική αυτή όχι απλά γίνεται απολογητής του 
“υγιούς” καπιταλισμού, αλλά το κάνει αυτό παραβλέ-
ποντας ότι:

 α) ο καπιταλισμός είναι δυναμικό και όχι σταθερό 
φαινόμενο (γι’ αυτό συνοδεύονται με μια δημοκρατι-
κή ρητορεία) και 

β) συντηρεί ξανά την αυταπάτη ότι τέτοιος καπι-
ταλισμός μπορεί να υπάρξει “ατομικά” και όχι σε αλ-
ληλοσυσχετισμό με τους ευρύτερους νόμους της 
καπιταλιστικής αξιοποίησης και ό,τι αυτή συνεπάγε-
ται. Ίσως το επιχείρημα μου και η διατύπωση μου να 
είναι υπερβολικές εδώ, αλλά όχι άδικα. Τα πολιτικά 
συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η σύγχρονη αντι-
ιμπεριαλιστική λογική, ακόμα και άρρητα, μοιάζουν 
τελικά πολύ με τα αστικά επιχειρήματα των πλατειών 
του καιρού μας. Και δεν είναι τυχαίο που η αριστερά 
με αυτήν ακριβώς τη λογική και ρητορική κατάφερε 
να κολυμπήσει πολύ καλά στις πλατείες. Το πρόβλημα 
με τις πλατείες είναι ότι δεν είναι απλά μαζικά κινήμα-
τα πολιτών, όπως με ευκολία φαντάστηκε η αριστερά, 
αλλά βαθιά αντιφατικές διαδικασίες. Το Μαϊντάν, ως 
πρότυπο ταραχών και πλατειών, ανέδειξε αυτές τις 
αντιφάσεις στο μέγιστο και τελικά, κάτω από αυτές 
τις αντιφάσεις, κατέρρευσε οριστικά το ίδιο δίνοντας 
γέννα σε τέρατα όπως ο πόλεμος. Μαζί με την οριστι-
κή κατάρρευση των πλατειών, το Μαϊντάν παρέσυρε 
μαζί του και την αντιιμπεριαλιστική αριστερή λογική 
που είχε ριζώσει μέσα στις πλατείες και που τελικά 
πιάστηκε από το τελευταίο κλαδί πριν το έδαφος: 
το Λουγκάνσκ και τις Λαϊκές δημοκρατίες. Τελικά, η 
ρικαρδιανή αριστερά είναι πραγματικά αστική… όχι 
αστεία.

Τέλος, η αντιιμπεριαλιστική ανάλυση έχει το πρό-
βλημα του ότι είναι ξεχειλωμένη. Αναλύει κάθε μορ-
φή πολεμικής σύγκρουσης με βάση το μονοπώλιο, 
ενώ είναι εμφανές ότι οι σημερινές συγκρούσεις είναι 
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όχι μόνο πολύ διαφορετικές από το παρελθόν, αλλά 
και μεταξύ τους. Π.χ. είναι εμφανές ότι η παλαιστι-
νιακή-ισραηλινή σύγκρουση είναι πολύ διαφορετική 
από την ουκρανική. Ο εθνικισμός, ο πατριωτισμός και 
άλλα συντρίμμια της αστικής κοινωνίας είναι εμφανή 
μέσα στη αντιιμπεριαλιστική ανάλυση. Παρόλα αυτά, 
όλα τα προβλήματα της ανάλυσης αυτής, δεν θα πρέ-
πει να αποδίδονται –αποκλειστικά- στον Λένιν13. Συ-
νεπώς, το ζήτημα δεν είναι το αν κάνουμε κριτική ή 
όχι στον ιμπεριαλισμό. Αλλά τι κριτική του κάνουμε. Ο 
ιμπεριαλισμός δεν είναι η τακτική των ισχυρών καπι-
ταλιστικών κρατών ενάντια στα ασθενέστερα, αλλά η 
πρακτική του κεφαλαίου σαν ευρύτερη -διεθνής- κοι-
νωνική δύναμη να αναδιαρθρώνεται αποτελεσματικά 
σε διεθνές επίπεδο και να επιλύει τα προβλήματα του, 
εσωτερικά του κάθε κρατικού σχηματισμού. Εμείς 
χρειαζόμαστε κάτι πέρα από αυτό.

Επίλογος.
1. Η συμμετοχή των πολιτικών οργανώσεων στο 

Μαϊντάν και το Αντιμαϊντάν.
Σύμφωνα με στατιστική έρευνα του κέντρου ερευ-

νών της Ουκρανίας Cedos14, η σύνθεση του Μαϊντάν 
μέχρι τον Φεβρουάριο παρουσιάζει αρκετά ενδια-
φέροντα σημεία. Το πρόβλημα με τη συγκεκριμένη 
έρευνα είναι ότι αρχικά αποτελεί αποτέλεσμα κρατι-
κού ινστιτούτου, που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα 
μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο μαγειρεμέ-
να. Παρόλα αυτά, φαίνεται να παρουσιάζουν κάποιο 
ενδιαφέρον και να είναι, αν όχι απόλυτα αξιόπιστα, 
τουλάχιστον αντιπροσωπευτικά. Το δεύτερο και με-
γαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κάθε στατιστική ποσοτι-
κοποιεί και θετικοποιεί διαδικασίες που δεν είναι και 
ούτε πρέπει να είναι μετρήσιμες. Οι κοινωνικές δια-
δικασίες δεν είναι δυνατό να αναλυθούν ποσοτικά, 
αλλά μόνο ως αυτό που είναι: ως διαδικασίες υποκει-
μένων και αντικειμένων. Κυρίως σε μια καπιταλιστική 
κοινωνία, μια τέτοια θετικιστική ανάλυση αποκρύπτει 
τον βαθιά ταξικό χαρακτήρα των κοινωνικών σχέσε-
ων και τον βαθιά αντιφατικό χαρακτήρα της ίδια της 
τάξης. Παρόλα αυτά, το κείμενο δημοσιεύεται, κα-

13 Ακόμα και ο ίδιος ο Λένιν φαίνεται να αμφιταλαντεύεται 
ανάμεσα σε μια μονοπωλιακή ανάλυση του ιμπεριαλισμού 
και σε μια πιο διαλεκτική ανάλυση της δυναμικής του κεφα-
λαίου σαν κοινωνική δύναμη, όταν γράφει στο βιβλίο του: 
“Η βαθύτερη οικονομική βάση του ιμπεριαλισμού είναι το 
μονοπώλιο, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι κα-
πιταλιστικό, δηλαδή αναπτύχθηκε μέσα στον καπιταλισμό, 
υπάγεται στους νόμους και τη δυναμική του, στις γενικές 
του συνθήκες της εμπορευματικής παραγωγής, του αντα-
γωνισμού και βρίσκεται μέσα σε αυτές” (υπάγεται δηλαδή 
σε μια ευρύτερη δυναμική δεν αξιοποιείται “μόνο” του)” 
μετά όμως συνεχίζει και λέει “παρόλα αυτά όμως γεννά 
όπως κάθε μονοπώλιο τη στασιμότητα και το σάπισμα... πα-
ρουσιάζεται έτσι η οικονομική δυνατότητα να συγκρατηθεί 
τεχνητά η πρόοδος της τεχνολογίας”.

14 http://www.cedos.org.ua/uk/protests/statistics-from-ma-
idan-protest-events-participants-geography-violence.

θώς, αν κρατήσουμε στο μυαλό μας όσα έχουν ανα-
φερθεί, μπορεί να φανεί χρήσιμο. Αυτός είναι και ο 
λόγος που παρατίθεται στο τέλος. Το κείμενο είναι 
μετάφραση από ρωσική δημοσίευση για το Μαϊντάν. 
Δυστυχώς, ακόμα δεν έχουμε στοιχεία για το Αντι-
μαϊντάν, καθώς αποτελεί πιο ετερόκλητο φαινόμενο, 
ενώ σημαντικό εμπόδιο είναι και ο πόλεμος. Πάντως, 
πολλοί σύντροφοι από Ρωσία και από Ουκρανία μας 
διαβεβαίωσαν ότι, ενώ ακόμα δεν μπορούμε να έχου-
με αριθμούς, το Αντιμαϊντάν στη φάση που αφορού-
σε την αντίθεση του στο Μαϊντάν και την ΕΕ (και όχι 
τη στρατιωτική σύγκρουση που ακολούθησε με τους 
“πολιτοφύλακες”) ήταν αρκετά μαζικό.

Ανάμεσα στις 3.950 πορείες που σημειώθηκαν, οι 
3.235 ήταν συνδεδεμένες με το Μαϊντάν ή σε στήριξη 
του ίδιου, ενώ 365 χαρακτηρίζονται ως Αντιμαϊντάν 
(περίοδος Νοέμβριος 2013–Φεβρουάριος-2014).

Τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων.
•Ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στο Μαϊ-

ντάν, το κόμμα που προβλήθηκε πιο πολύ από τα ΜΜΕ 
ήταν το ακροδεξιό Σβομπόντα. Η συμμετοχή του προ-
βλήθηκε περίπου στο 16%. Άλλα κομμάτια των δια-
δηλώσεων προβλήθηκαν λιγότερο. Η συμμετοχή του 
Μπατκίφσινα αναφέρθηκε στο 13%των περιπτώσεων, 
του Ουντάρ στο 10%, της δημοκρατικής συμμαχίας 
στο 3% και 1% στο Ριζοσπαστικό κόμμα. Ένα ακόμα 
2% των διαδηλώσεων, όπως εμφανίζονται στα ΜΜΕ, 
περιείχε οργανισμούς και κόμματα άγνωστα και αδι-
ευκρίνιστα. Η συμμετοχή πολιτικών, μελών πολιτικών 
οργανώσεων και μελών τοπικών κυβερνήσεων κατα-
γράφεται στο 35% των διαδηλώσεων, έτσι όπως περι-
γράφηκαν από τα ΜΜΕ. Από την άλλη, η συμμετοχή 
πολιτών και πολιτικών κομμάτων καταγράφεται ως 
έντονη στην αρχή του Μαϊντάν (μέχρι τις 19 Ιανου-
αρίου) -περισσότερο από 40%- και μειώνεται ραγδαία 
κατά την τελευταία φάση που τα γεγονότα γίνονται 
πιο βίαια (πέφτοντας στο 20%).

• Ανάμεσα σε αυτούς που ήταν πρωτοβουλίες, ορ-
γανώσεις κτλ αλλά όχι κόμματα, πιο προβεβλημένοι 
ήταν το Automaidan (6%) και ο Δεξιός Τομέας (6%), 
καθώς και η ομάδα αυτοάμυνα του Μαϊντάν (4%). Από 
την άλλη, συμμετοχή πρωτοβουλιών πολιτών και ορ-
γανώσεων πολιτών καταγράφηκε στο 13% των διαδη-
λώσεων.

• Είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε ότι αυτά τα 
στοιχεία αφορούν το βαθμό στον οποίο τα ΜΜΕ έχουν 
κάνει ξεχωριστή αναφορά σε οργανώσεις κτλ, καθώς 
πολλές φορές τα ίδια άτομα περιγράφονται με γενι-
κούς όρους ως “ακτιβιστές του Μαϊντάν”. Στο 50%, 
με την ίδια λογική, δεν αναφέρθηκε η συμμετοχή πο-
λιτικών οργανώσεων ή συγκεκριμένων πολιτικών θέ-
σεων και αντιλήψεων. Αυτά τα νούμερα θα πρέπει να 
γίνουν αντιληπτά ως “ελάχιστη ένδειξη συμμετοχής”, 
αλλά και ως απόδειξη του ότι τα ΜΜΕ είχαν τη δική 
τους λογική προφανώς στο τι προβάλλουν και τι όχι. 
Επίσης, είναι σημαντικό να πούμε ότι τα γεγονότα 
αυτά αφορούν “αυστηρά” τις πορείες, και όχι άλλες 
πρωτοβουλίες που λειτουργούσαν παράλληλα με το 
Μαϊντάν.
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Ο ρόλος της ακροδεξιάς.
• Επίσης, η συμμετοχή της άκρας δεξιάς (Σβομπό-

ντα, Δεξιός Τομέας και άλλες οργανώσεις και πρω-
τοβουλίες) φαίνεται να αποτελούν το 25% της συμ-
μετοχής στις πορείες. Αυτή η εικόνα αντιφάσκει με 
την εικόνα της ρωσικής τηλεόρασης τον τελευταίο 
καιρό, καθώς οι περισσότερες πορείες γενικά στην 
Ουκρανία έλαβαν χώρα χωρίς τη συμμετοχή τους και 
ο ρόλος του Δεξιού Τομέα έχει γιγαντωθεί σε μεγάλο 
βαθμό απ’ τα ΜΜΕ. Από την άλλη, ήταν ένα εμφανές 
και αξιόλογα μεγάλο κομμάτι του Μαϊντάν είτε ανοι-
χτά είτε όχι, το οποίο δε γίνεται να το παραβλέψουμε. 
Το Σβομπόντα υπήρξε όντως πολύ ενεργό κατά τη δι-
άρκεια του Μαϊντάν.

• Επίσης η προβολή του Σβομπόντα και το Δεξιού 
Τομέα ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα ΜΜΕ σε σχέση 
με άλλες ομάδες. Ο Δεξιός Τομέας υπήρξε η βασική 
δύναμη στις συγκρούσεις για το 16% των συγκρού-
σεων. Ακολουθεί το Σβομπόντα με 10%. Η αυτοάμυνα 
του Μαϊντάν φαίνεται να ήταν πρωταγωνιστής στο 
7%, ενώ η συμμετοχή άλλων πολιτικών δυνάμεων 
φαίνεται να είναι στο 3%,

Οι πορείες και οι πλατείες γενικά στην Ουκρανία.
• Παρόλο που το Μαϊντάν του Κίεβο είναι το 

πιο γνωστό, η δραστηριότητα του αντιστοιχεί στο 
16%των συνολικών Μαϊντάν (Κίεβο, 445 πορείες).

• Την πρώτη θέση σε αριθμό πορειών την καταλαμ-
βάνει η δυτική Ουκρανία με 1218 πορείες ή το 38% 
των συνολικών Μαϊντάν. Ακόμα και οι κεντρικές πε-
ριοχές υπερέχουν του Κίεβο με 29% (περίπου 918 πο-
ρείες και συγκεντρώσεις). Συνεπώς, τα δύο τρίτα των 
πορειών έγιναν εκτός Κίεβο. Στις νοτιoανατολικές 
περιοχές, το ποσοστό αυτό πέφτει ραγδαία με το να 
αντιστοιχεί περίπου το 3% των πορειών του Μαϊντάν.

• Ανάμεσα στις πόλεις, το Κίεβο έχει τον μεγαλύ-
τερο αριθμό πορειών ανά πόλη. Η κοντινότερη πόλη 
είναι το Lviv, που έχει λιγότερες από τις μισές του Κί-
εβο (189 πορείες). Ανάμεσα στις 10 πόλεις με τα με-
γαλύτερα ποσοστά πορειών υπέρ του Μαϊντάν, μόνο 
μια εμφανίζεται από τις νοτιοανατολικές περιοχές, η 
Οδησσός, με 94 πορείες.

• Ο αριθμός των πορειών που συμμετείχαν πάνω 
από 1.000 άτομα είναι μεγαλύτερος στη δύση και κε-
ντρικά. Ανατολικά, ο αριθμός των συμμετεχόντων, 
όπως εκτιμάται στο 50%, ήταν περί τα 100 άτομα

• Πολύ σημαντική για την κατανόηση της παρούσας 
σύγκρουσης είναι η συμμετοχή της ακροδεξιάς στις 
πορείες. Οπότε, μετά το Κίεβο (32%), η μεγαλύτερη 
συγκέντρωση φασιστών και ακροδεξιών σε πορείες 
Μαϊντάν εντοπίζεται στο Ντόνμπας (29%), ενώ η χα-
μηλότερη στο κέντρο της Ουκρανίας (24%) και στη 
δύση (23%). Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με την 
άμεση συμμετοχή άλλων αντιπολιτευόμενων κομμά-
των στις πλατείες. Στο Ντόνμπας, αυτό το ποσοστό 
φτάνει το 54%, στις νότιες περιοχές το 51% και σε 
άλλες ανατολικές το 40%. Επίσης, ψηλά είναι το Κίε-
βο (37%), οι κεντρικές περιοχές (34%) και οι δυτικές 
χαμηλότερα (29%), όπου οι πλατείες έγιναν αντιλη-

πτές ως μαζικά κοινωνικά φαινόμενα από τους ντό-
πιους και γι’ αυτό κάποιοι συμμετείχαν. Οι δυνάμεις 
της ουκρανικής ακροδεξιάς έδιωχναν τους ρώσους 
από τα Μαϊντάν, εμποδίζοντας έτσι τη δημιουργία 
ενός κινήματος ενάντια στον Γιανουκόβιτς σε όλη 
την Ουκρανία και βάθαιναν έτσι τους διαχωρισμούς 
ακόμα περισσότερο.

2. Οι πολιτικές οργανώσεις των δύο πλευρών.
Στο Μαϊντάν συμμετείχαν κυρίως ΜΚΟ, ανέντα-

χτος κόσμος ο οποίος αποτελείτο από εργάτες, μικρά 
και μεσαία αφεντικά, φοιτητές και αυτοαπασχολού-
μενους, φιλελεύθερες οργανώσεις, ακροδεξιοί, ενώ 
υπήρξε και μεγάλη συζήτηση -αν και η συμμετοχή 
τους αμφισβητείται- για αναρχοεθνικιστές, πρώην 
εθνικιστές κτλ. Το κίνημα αυτό γνώρισε πολιτική στή-
ριξη από τα μεγάλα φιλοδυτικά κόμματα της χώρας.

Στο Μαϊντάν συμμετείχαν κυρίως ανένταχτοι πολι-
τικά πολίτες, οι οποίοι διέπονταν από την πεποίθηση 
ότι η ΕΕ είναι η γη της (καπιταλιστικής) επαγγελίας 
και της κοινωνίας των πολιτών. Οι περισσότεροι από 
αυτούς το έκαναν αυτό στηρίζοντας το Μπατκίφσινα 
και το Ουντάρ χωρίς, όμως, να αποτελούν μέλη τους. 
Τα δύο αυτά κόμματα, όπως δηλώνουν πλήθος παρα-
τηρητών, δεν έχουν πραγματική οργανωτική βάση. 
Το τρίτο πολιτικό κόμμα που συμμετείχε έντονα ήταν 
το νεοναζιστικό Σβομπόντα. Το Σβομπόντα υπήρξε 
αδερφό κόμμα της ΧΑ και συντηρεί την παράδοση 
του Μπαντέρα στην Ουκρανία. Είναι το μοναδικό 
κόμμα το οποίο έχει οργανωτική βάση “ακτιβιστών”, 
τους οποίους και κινητοποίησε μαζικά. Μέχρι και το 
καθεστώς Γιανουκόβιτς, το Σβομπόντα ήταν περιθω-
ριακό κόμμα. Όμως, οι ακρότητες του Γιανουκόβιτς, 
η ακραία διαφθορά επί της προεδρίας του και η στή-
ριξη του Κ.Κ.Ου. σε αυτόν οδήγησαν το Σβομπόντα 
σε μεγέθυνση κυρίως στις πολύ δυτικές επαρχίες, οι 
οποίες δέχονταν και τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση 
από το “καθεστώς” Γιανουκόβιτς, καθώς εμφανιζό-
ταν ως το μοναδικό μαχητικά αντιπολιτευόμενο κόμ-
μα σε αυτόν. Ο Δεξιός Τομέας αποτελεί συσπείρωση 
ακροδεξιών και κυρίως παραστρατιωτικών ομάδων 
που είχαν πέσει στην αφάνεια και σε δυσμένεια επί 
Γιανουκόβιτς. Αποτελείται από πρώην στρατιωτικούς, 
λούμπεν, χούλιγκαν, περιθωριακούς, αλλά και από 
επαγγελματίες πολιτικούς όπως ο Γιάρος (ο αρχηγός 
τους). Μετά το Μαϊντάν, ο  Δεξιός Τομέας κατάφερε 
να εισχωρήσει στα σώματα ασφαλείας. Παρόλα αυτά, 
βρίσκεται σε διαρκή άτυπη και χαμηλής έντασης σύ-
γκρουση με τα υπουργεία Αμύνης και Εσωτερικών.

Πέρα από τις επίσημες και σχετικά γνωστές αυ-
τές ομάδες, υπήρξε και μια άλλη ομάδα ακροδεξιών, 
η Spilna Sprava που τελικά διώχτηκε νομικά μετά το 
Μαϊντάν και έπεσε σταδιακά στην αφάνεια. Πολλά 
από όσα αποδίδονται στον Δεξιό Tομέα ουσιαστικά 
ήταν πράξεις αυτής της οργάνωσης που είχε ιδιαίτε-
ρα κακές και τεταμένες σχέσεις με το Σβομπόντα, με 
το οποίο και συγκρούστηκε βίαια αμέτρητες φορές. 
Η οργάνωση αυτή προμοτάρει τον “παραδοσιακό ου-
κρανικό εθνικισμό”, ο οποίος αντιτίθεται στον νεονα-
ζισμό.
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Παρά τις φήμες, οι αναρχικοί στο Κίεβο δεν συμ-
μετείχαν ενεργά στο Μαϊντάν. Υπήρξαν οργανώσεις 
όπως η ACT, η οποία εξ αρχής αποστασιοποιήθηκε. 
Άλλες οργανώσεις προσπάθησαν να δημιουργήσουν 
“αριστερό” Μαϊντάν μέσα στα πανεπιστήμια, με μικρή 
όμως επιτυχία, καθώς γύρω τους συσπειρώθηκαν 
αμεσοδημοκρατικά κυρίως φιλελεύθεροι φοιτητές, 
οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να συνεχίσουν τις 
καταλήψεις και να ασκήσουν κριτική στη νέα ηγεσία.

Αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στο Κίεβο 
ήταν η οργάνωση Avtonomni Opir (Αυτόνομη Αντίστα-
ση). Υπήρξαν πρώην μέλη του Σβομπόντα που στη συ-
νέχεια άρχισαν να έλκονται από τον Μαχνό και την 
παράδοση του ουκρανικού αναρχισμού. Οι ίδιοι δη-
λώνουν πως δεν έχουν σχέση με τον εθνικισμό και το 
εθνικιστικό παρελθόν τους και όντως το πρόγραμμα 
τους δεν περιέχει τίποτα το εθνικιστικό ή το κρατι-
κό. Δηλώνουν αντιεξουσιαστές. Παρόλα αυτά, η θέση 
τους μέσα στις διαδηλώσεις και το ότι δέχτηκαν να 
κάνουν ad hoc συμμαχία με την Spilna Sprava ενάντια 
στο Σβομπόντα δείχνει το αντίθετο ή τουλάχιστον 
μια ευμενή στάση ως προς τον μετριοπαθή ουκρανι-
κό εθνικισμό ή πατριωτισμό. Μεταξύ ακτιβιστών της 
οργάνωσης αυτής και του νεοναζιστικού Σβομπόντα 
υπήρξε μεγάλη και βίαιη σύγκρουση στο Lviv. Η συ-
γκεκριμένη οργάνωση επίσης φαίνεται να μετέχει και 
στον πόλεμο ενάντια στις φιλορωσικές δυνάμεις στα 
πλαίσια της ΑΤΟ υπό την ονομασία “Μαύροι Φρου-
ροί”15. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να συγχέονται με 
τους “μαύρους”, όπως τους αποκαλούν οι κάτοικοι 
της ανατολής, που είναι πληρωμένοι μπράβοι επιχει-
ρηματιών από την δυτική Ουκρανία ενάντια σε όσους 
τους αντιστέκονται στην ανατολή.

Οι αναρχικοί σχετίστηκαν ενεργά με το Μαϊντάν 
μόνο στο Χάρκοβο, όπου η παρουσία των ακροδεξιών 
δεν ήταν κεντρική16. 

Επίσης, εντός του Μαϊντάν δημιουργήθηκαν και 
πλήθος άλλων πρωτοβουλιών και πολιτικών ομάδων, 
λιγότερο ή περισσότερο φιλελεύθερων που προσπά-
θησαν να μετακινήσουν το Μαϊντάν ως προς τις πο-
λιτικές του θέσεις. Επίσης, οι αριστεροί και οι αναρ-
χικοί, όχι σαν οργανώσεις επίσημα, κατέλαβαν μαζί 
με δημοκρατικούς και φιλελεύθερους ακτιβιστές το 
κτίριο “Οίκος της Ουκρανίας” μετατρέποντας το σε 
φαρμακείο και σε βιβλιοθήκη κτλ. Αυτό ήταν και το 
πιο κοντινό “αριστερό” εγχείρημα στο Μαϊντάν.

Στο Αντιμαϊντάν, στην αρχική του φάση που αποτε-
λούσε μαζικό κίνημα, συμμετείχαν κυρίως περιθωρια-
κοί, οι οποίοι βρίσκονταν στην υπηρεσία του καθεστώ-
τος Γιανουκόβιτς, γνωστοί και ως “τιτούτσκι”. Επίσης, 
πρώην αστυνομικοί και λοιποί τοπικοί παράγοντες 
συμμετείχαν στο κίνημα, καθώς δεν επιθυμούσαν μια 
αλλαγή του καθεστώτος τους μετά το Μαϊντάν. Επί-
σης, στην αρχή φαίνεται να υπήρχε στήριξη και από 
τοπικούς ολιγάρχες. Μεγάλο κομμάτι του κινήματος 

15 http://ruskaborba.noblogs.org/post/2014/08/18/engbhs-
dialogue-with-the-black-guards/.

16 Περισσότερα στο κείμενο «Ο αναρχισμός σε συνθήκες 
εμφυλίου πολέμου» που περιέχεται στην παρούσα έκδοση. 

αυτού επίσης αποτελούν οι βιομηχανικοί εργάτες τις 
περιοχής του Ντόνμπας, οι οποίοι απειλούνται άμεσα 
από την υπογραφή του συμφώνου με την ΕΕ.

Ως προς τις πολιτικές οργανώσεις, κομβικό ρόλο 
στις μαζικές κινητοποιήσεις έπαιξε το Κ.Κ.Ου. Η εκλο-
γική βάση του Κ.Κ.Ου. βρίσκεται κυρίως στα ανατο-
λικά. Αν και η νεολαία του και τα σωματεία του εί-
ναι ισχνά σε δύναμη, τα εκλογικά του ποσοστά είναι 
αρκετά μεγάλα σε αυτές τις περιοχές. Αμέσως μετά 
την κατάρρευση της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς, και 
δεδομένης της αδυναμίας του Κόμματος των Περι-
φερειών (κόμμα του Γιανουκόβιτς) να συνεχίσει να 
λειτουργεί λόγω των γεγονότων, το Κ.Κ.Ου. αποτέ-
λεσε τον βασικό πολιτικό φορέα του Αντιμαϊντάν. Αν 
και, όπως και στο Μαϊντάν, η πλειοψηφία του κόσμου 
δεν είχε κάποιο πολιτικό χρωματισμό, το Κ.Κ.Ου. απο-
τέλεσε όντως την πιο ευδιάκριτη πολιτική οντότητα 
σε αυτές τις διαδηλώσεις, ενώ στην πορεία των γεγο-
νότων αποτέλεσε και καταφύγιο πολλών φιλορώσων 
πατριωτών και εθνικιστών. Παρόλα αυτά, το Κ.Κ.Ου. 
δεν υποστήριξε ποτέ ανοιχτά σε επίπεδο ηγεσίας την 
ανακήρυξη των Λαϊκών Δημοκρατιών. Από την άλλη, 
σε πολλές συγκεντρώσεις σεπαρατιστών οι σημαίες 
του ήταν εμφανείς, πράγμα που σημαίνει ότι οι υπο-
στηρικτές του ή τοπικοί παράγοντες του είναι σε μι-
κρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό μπλεγμένοι στο σεπα-
ρατιστικό κίνημα. Ως προς την ιδεολογία, το Κ.Κ.Ου. 
όπως και το Κ.Κ.Ρ.17 έχουν διολισθήσει προς τον με-
τριοπαθή φιλορωσισμό και κυρίως προς τη σημερινή 
αναπαράσταση του Στάλιν ως μεγάλου εθνάρχη του 
ισχυρού ρωσικού κράτους. Είναι μάλλον ένα φιλελεύ-
θερο κόμμα που υποστηρίζει τη ρωσική εκδοχή του 
νεοφιλελευθερισμού. Αυτή η ρητορική είναι κυρίαρ-
χη στα ρωσικά κανάλια, τα οποία εκπέμπουν και στην 
ανατολική Ουκρανία.

Η ομάδα “Ένωση Μπορότμπα” υπήρξε η πιο δρα-
στήρια ομάδα στο χώρο του διαδικτύου, αν και το 
κατά πόσο ήταν ικανή να δραστηριοποιηθεί ενεργά 
στα γεγονότα είναι αμφίβολο λόγω του πολύ μικρού 
αριθμού ακτιβιστών της. Παρόλα αυτά, και δυστυχώς, 
υπήρξε ο κύριος μηχανισμός της ρωσικής προπαγάν-
δας στη διεθνή αριστερά. Η Ένωση Μπορότμπα συ-
στηματικά συμμετείχε στο ανατολικό κίνημα σε όλες 
του τις φάσεις, στήριξε ανοιχτά τις Λαϊκές Δημοκρα-
τιές και το αποσχιστικό κίνημα και συστηματικά απέ-
κρυψε την ανάμειξη ακροδεξιών από τη Ρωσία στα 
γεγονότα. Το εντυπωσιακό είναι ότι η συγκεκριμένη 
οργάνωση συνέχισε να το κάνει αυτό ακόμα και όταν 
οι ίδιοι οι “πολιτοφύλακες” ηγέτες δεν έκρυβαν τον 
φιλορωσικό και πατριωτικό τους χαρακτήρα. Αποτε-
λεί την “αριστερή” εκδοχή του σημερινού ρωσικού 
πατριωτισμού που θέλει το ρωσικό “έθνος” ιστορικό 
αντίπαλο του φασισμού και παραδοσιακό φορέα αρι-
στερών και αντικαπιταλιστικών ιδεών.

Η ομάδα “Προοδευτικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ουκρα-
νίας” είναι ουσιαστικά μια μικρή ομάδα στα ανατολικά 
της Ουκρανίας με σχέσεις με ακροδεξιούς κύκλους 
της σύγχρονης Ρωσίας. Ουσιαστικά, είναι ένα μικρό 

17 Δες και τα «Γράμματα κάτω από το χιόνι #3» που περιέχο-
νται στην παρούσα έκδοση. 
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πατριωτικό κόμμα στα ανατολικά που χρησιμοποιεί 
τη σοβιετική νοσταλγία του μεγάλου κράτους και της 
υπερδύναμης. Ο πραγματικός αριθμός των ακτιβι-
στών του παραμένει ασαφής, αν και πρέπει να είναι 
πολύ μικρός.

Η ομάδα “Δημοκρατία του Ντόνετσκ” αποτελεί ίσως 
την πιο γνωστή και ταυτόχρονα άγνωστη ομάδα στα 
γεγονότα. Η ομάδα αυτή συστάθηκε από ρώσους το-
πικούς ακροδεξιούς, που δραστηριοποιούνταν χρόνια 
στην περιοχή και φαίνεται να είχαν σχέσεις με φρά-
ξιες της Ρωσικής “Ομπραζ”18 -της πιο γνωστής ακρο-
δεξιάς οργάνωσης της σημερινής Ρωσίας που προ-
ωθεί τον φιλορωσισμό- καθώς και με την “Ευρασια-
τική Ένωση”19, την ακροδεξιά ομάδα του καθηγητή 
Ντούγκιν από τη Μόσχα. Φαίνεται ότι η συγκεκριμένη 
οργάνωση αποτέλεσε τον μεγάλο ωφελημένο της 
σύγκρουσης, καθώς σχεδόν όλα της τα μέλη μπήκαν 
στις κυβερνητικές θέσεις της Λαϊκής Δημοκρατίας, 
ενώ οι ίδιοι φαίνεται να κάλεσαν ή να διατηρούσαν 
σχέσεις με ρώσους παραστρατιωτικούς20, τους οποί-
ους και κάλεσαν άτυπα στο Ντόνμπας. Αυτή είναι μια 
κουβέντα που υπάρχει πολύ στη σημερινή Ρωσία, την 
ακούς ακόμα και στους δρόμους, στις στάσεις κτλ. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ηγεσία αυτών των Λα-
ϊκών Δημοκρατιών αποτελείται όντως από σχετικά 
γνωστούς ακροδεξιούς της περιοχής και της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας. Μετά τις εσωτερικές τριβές στην ορ-
γάνωση, πολλοί ισχυρίζονται ότι πίσω από αυτή κρυ-
βόταν σε κάποιο βαθμό και ο ολιγάρχης Αχμέτοβ21 
μέχρι που η σύγκρουση πήρε τέτοιες διαστάσεις που 
τον ξεπέρασε.

Η ομάδα “Οπλότ” αποτελούσε ομάδα μπράβων που 
σχετίζονται με τους “τιτούτσκι” (τους πληρωμένους 
μπράβους του Γιανουκόβιτς) και είχαν έδρα το Χάρ-
κοβο. Σήμερα, δραστηριοποιούνται κυρίως στα σώμα-
τα ασφαλείας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, 
αλλά και στο Χάρκοβο.

Αυτές ήταν βασικές πολιτικές οργανώσεις των δύο 
πλευρών, οι οποίες αναδείχτηκαν και πλαισιώθηκαν 
ευρύτατα από τους προλετάριους των αντίστοιχων 
περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε η “συνάντηση”, 
η αντίσταση δηλαδή από κοινού των αστικών υπο-
κειμένων στην αναδιάρθρωση τους. Όμως, αυτή η 
συνάντηση είχε ως όριο τις πολεμικές επιχειρήσεις. 
Οι προλετάριοι των περιοχών αυτών συναντήθηκαν 
με τα υπόλοιπα αστικά υποκείμενα μόνο στο βαθμό 
που αυτό μπορούσε να τους εξασφαλίσει τη συνεχι-
ζόμενη αναπαραγωγή τους. Όταν όμως τα γεγονότα 
-λόγω της ίδιας της μαζικής στήριξης των δυο κινη-

18 http://aruthlesscritiqueagainsteverythingexisting.files.
wordpress.com/2014/08/af6d4-donetsk_republic-04.jpg.

19 http://news.gazeta.kz/preview/type22/image85323.jpg. 
Σημαίες της Ευρασιατικής Ένωσης έχουν θεαθεί πολλές 
φορές σε συγκέντρωση της ηγεσίας της Λαϊκής Δημοκρα-
τίας του Ντόνετσκ.

20  http://inforesist.org/wp-content/uploads/Бородай2.jpg.

21 http://ourbabadoesntsayfairytales.wordpress.com/2014-
/08/27/γράμματα-κάτω-από-το-χιόνι-письма-под-с/.

μάτων από τους εργάτες- πήραν τέτοιες διαστάσεις 
που πλέον το κεφάλαιο άρχισε πόλεμο, αυτή η ενότη-
τα άρχισε να έχει ρωγμές. Όλοι ήταν έτοιμοι να πα-
λέψουν για τα κεφάλαια τους στον βαθμό που αυτά 
τους εξασφάλιζαν την αναπαραγωγή τους, όχι να πε-
θάνουν σε ένα πόλεμο.

Τίποτα δεν τέλειωσε.
Το ότι τα αστικά υποκείμενα βρέθηκαν σε ενότη-

τα κατά την αναδιάρθρωση δεν λέει κάτι. Η δυναμι-
κή της αξίας, του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής 
αναπτύσσει και αναπαράγει νέες αντιθέσεις μεταξύ 
κεφαλαίου και εργασίας. Μπορεί αυτή η αντίθεση να 
μην πάρει τη μορφή που πήρε στο παρελθόν με το ερ-
γατικό κίνημα, αλλά σίγουρα η αντίθεση μεταξύ της 
αξιοποίησης του προλεταριάτου ως υποκατηγορίας 
του κεφαλαίου και του κεφαλαίου σαν ολότητα υπάρ-
χει και η ταύτιση τους έχει πάντα όρια λόγω της ίδιας 
της αντιφατικής δυναμικής του κεφαλαίου. Υπό αυτή 
την έννοια στην Ουκρανία, αλλά και παντού, τίποτα 
δεν τέλειωσε, καθώς η νέα ισορροπία που θα βρεθεί 
μεταξύ των νέων αστικών κοινωνιών θα έχει τις δι-
κές αντιφάσεις και σε αυτή δεν θα χωράνε όλοι -όπως 
δεν χώρεσαν όλοι και μετά το Μαϊντάν. Το Μαϊντάν 
και το Αντιμαϊντάν ήταν πάλη για ένα άλλο κράτος, 
για μία άλλη αστική δημοκρατία. Και αυτό το κατά-
φεραν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Όμως, 
μέσα σε αυτούς τους σχηματισμούς αναπτύσσονται 
νέες αντιθέσεις. Τίποτα δεν είναι σίγουρο, αλλά και 
τίποτα δεν τελείωσε. Το πώς θα είναι οι αγώνες του 
μέλλοντός εκεί δεν έχει νόημα να το πούμε εμείς 
εδώ. Ένα βήμα του πραγματικού κινήματος ισούται 
με δέκα προβλέψεις. Οι άνθρωποι που στο Μαϊντάν 
και το Αντιμαϊντάν συμμετείχαν και γι’ αυτούς τα κι-
νήματα αυτά αποτέλεσαν εμπειρίες αγώνα, και που 
τώρα δεν χωράνε πουθενά, υπάρχουν εκεί έξω. Όπως 
υπάρχουν ακόμα εκεί έξω και οι εξεγερμένοι εργάτες 
της Βοσνίας που δεν χώρεσαν στα φιλελεύθερα πλέ-
νουμς. Τίποτα δεν τελείωσε.
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Tο Μαϊντάν και οι αντιφάσεις του: συνέντευξη 
με έναν ουκρανό επαναστάτη συνδικαλιστή.

Εδώ και πολλές εβδομάδες, ασχολούμαστε με τα 
γεγονότα στην Ουκρανία προσπαθώντας να αντιλη-
φθούμε τι συμβαίνει στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις1. 
Διαβάσαμε πολλά κείμενα, σχόλια και συνεντεύξεις 
και συζητήσαμε για το Μαϊντάν, αλλά πάντοτε κα-
ταλήγαμε μόνο σε νέα ερωτήματα που έπρεπε να 
απαντηθούν. Έτσι, όταν προέκυψε η δυνατότητα να 
έρθουμε σε επαφή με έναν ουκρανό σύντροφο, ένας 
από εμάς προσπάθησε να το εκμεταλλευτεί όσο κα-
λύτερα μπορούσε. Ως αποτέλεσμα αυτής της προ-
σπάθειας, και χάρη στην ευγένεια και την υπομονή 
του Denis από το παράρτημα του Κίεβο της επανα-
στατικής συνδικαλιστικής ομάδας που αποκαλείται 
Αυτόνομη Ένωση Εργατών, προέκυψε η παρακάτω 
συνέντευξη. Ελπίζουμε να σας μεταφέρει πολλές δι-
ορατικές σκέψεις πάνω στο κίνημα του Μαϊντάν και 
το ευρύτερο πλαίσιό του. 

Βράτισλαβ: Πριν από τρεις μήνες περίπου, ένα κί-
νημα ξεκίνησε να αναπτύσσεται στην Ουκρανία, το 
οποίο από τότε έχει γίνει πραγματικά μαζικό και έχει 
επεκταθεί από το Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Περιλαμ-
βάνει τη μόνιμη κατάληψη της πλατείας Ανεξαρτησί-
ας και του περιβάλλοντος χώρου στο Κίεβο, ταραχές, 
καταλήψεις δημοσίων κτιρίων ή μπλοκαρίσματα των 
κρατικών διοικητικών λειτουργιών στα περισσότερα 
μέρη της χώρας. Είναι επίσης διαβόητο για την πολύ 
ισχυρή εμπλοκή ακροδεξιών οργανώσεων και την επι-
κράτηση μιας ορισμένης συντηρητικής εθνικιστικής 
ιδεολογίας μεταξύ των διαδηλωτών. Αυτό το κίνημα 
αποκαλείται «Μαϊντάν» ή «Ευρωμαϊντάν» λόγω της 
κατάληψης της πλατείας και του αρχικού αιτήματός 
του να επικυρώσει η ουκρανική κυβέρνηση τη συμ-
φωνία ένταξης στην ΕΕ. Όμως, αρκετά σύντομα αυτό 
το αίτημα επισκιάστηκε από ένα άλλο· ένα αίτημα πε-
ρισσότερο διακριτό, περισσότερο επείγον και εμφα-
νώς ικανότερο να κινητοποιήσει μεγάλους αριθμούς 
ανθρώπων: την ανατροπή του προέδρου Γιανουκό-
βιτς μαζί με την κυβέρνηση και τον διεφθαρμένο κρα-
τικό μηχανισμό του. Αυτή η εικόνα είναι σε γενικές 
γραμμές σωστή ή της λείπει κάτι; Το αρχικό φιλοευ-
ρωπαϊκό αίτημα αποτελεί ακόμα σημαντικό και αναπό-
σπαστο τμήμα του αγώνα ενάντια στο καθεστώς Για-
νουκόβιτς ή έχει γίνει εντελώς δευτερεύον; Εννοώ, 
αν η τρέχουσα κυρίαρχη φατρία ανατραπεί, θα ανα-
τραπεί από μάζες που επιθυμούν οριστικά να πάρουν 
τον «δυτικό δρόμο»; Είναι το κίνημα του Μαϊντάν στο 
Κίεβο και σε ολόκληρη τη χώρα εντελώς ενοποιημέ-
νο στη βάση μιας «ακραίας ευρω-αισιοδοξίας [ultra-
Euro-optimism]»;

Ντένις: Ναι, η περιγραφή σου είναι πάνω-κάτω σω-
στή. Αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ότι, εντελώς από 

1 Πρόκειται για συνέντευξη που δημοσιεύτηκε στο blog 
pratelekomunizace.wordpress.com στις 19.2.14. Η μετά-
φραση δική μας. 

την αρχή, ο κόσμος είχε μια πολύ ιδιαίτερη κατανό-
ηση της «Ευρώπης». Φανταζόταν ένα πολύ ουτοπικό 
ιδανικό –κοινωνία χωρίς διαφθορά, με υψηλούς μι-
σθούς, κοινωνική ασφάλιση, τήρηση των νόμων, έντι-
μους πολιτικούς, χαμογελαστά πρόσωπα, καθαρούς 
δρόμους κλπ– στο οποίο έδιναν το όνομα «ΕΕ». Και 
όταν κάποιος προσπάθησε να τους πει ότι η πραγμα-
τική ΕΕ δεν μοιάζει σε τίποτα με αυτή τη χαριτωμέ-
νη εικόνα, ότι οι άνθρωποι εκεί στην πραγματικότητα 
καίνε σημαίες της ΕΕ και διαμαρτύρονται ενάντια 
στη λιτότητα κλπ– ανταπαντούσαν: «Θα προτιμού-
σες τότε να ζεις στη Ρωσία;». Γι’ αυτό, ναι, εντελώς 
από την αρχή, η διαμαρτυρία καθοδηγήθηκε από την 
ψευδή συνείδηση της «πολιτιστικής επιλογής», από 
εθνικιστικά ιδεολογικά μοντέλα που δεν άφησαν κα-
νένα περιθώριο για την ταξική ατζέντα. Αυτά είναι τα 
αποτελέσματα της αστικής πολιτιστικής ηγεμονίας, 
με γκραμσιανούς όρους, και αυτό είναι το κύριο πρό-
βλημα το οποίο πρέπει να πολεμήσουμε σε αυτή τη 
χώρα τα επόμενα χρόνια (ή και δεκαετίες ακόμα).

Αλλά η «Ευρώπη» δεν αποτέλεσε ποτέ πραγματικά 
τον κύριο σκοπό των διαδηλωτών. Τα αντικυβερνη-
τικά και αντιρωσικά αισθήματα ήταν πολύ ισχυρότε-
ρα, επομένως φυσιολογικά ξεπέρασαν τη ρητορική 
υπέρ της ΕΕ μετά την αστυνομική καταστολή της 1ης 
Δεκεμβρίου, και τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
θυμούνται σχεδόν καθόλου ποια ήταν η αρχική αιτία 
των διαδηλώσεων. Πολλοί συμφωνούν ότι ο ίδιος 
ο όρος Ευρωμαϊντάν είναι ήδη αναχρονιστικός. Οι 
ομάδες της άκρας δεξιάς, οι οποίες αρχικά έπρεπε 
να αποκρύπτουν την παραδοσιακή στάση τους απέ-
ναντι στη «φιλελεύθερη και παρακμάζουσα ΕΕ» για 
να μπορούν να διεισδύουν στις διαδηλώσεις, τώρα 
ανοιχτά δηλώνουν ότι δεν ενδιαφέρονται για την ΕΕ 
και θέλουν μόνο την αλλαγή του καθεστώτος. Αυτό 
το αίσθημα είναι αποδεκτό από τον ευρύτερο κύκλο 
των διαδηλωτών. 

Αν και, από την άλλη, είναι γεγονός ότι η Ουκρανία 
είναι ιστορικά διαιρεμένη σε δυο πολιτιστικές/πολι-
τικές/γλωσσικές οντότητες. Το Νότιο και Ανατολικό 
τμήμα έχει μεγαλύτερο πληθυσμό, σχεδόν όλη τη 
βιομηχανία, μιλάει ρωσικά και σε μεγάλο βαθμό εί-
ναι πιστό στη «φιλορωσική» πολιτιστική και πολιτική 
ατζέντα που νοσταλγεί το σοβιετικό κράτος. Η Δυτι-
κή και Κεντρική Ουκρανία είναι περισσότερο αγρο-
τική και με μικρότερη πυκνότητα πληθυσμού, μιλάει 
περισσότερο ουκρανικά και κλίνει περισσότερο προς 
τη Δύση, μακριά από τη Ρωσία. Κατά την τελευταία 
δεκαετία, το Κίεβο μετατοπίστηκε πολιτικά από το 
πρώτο τμήμα προς το δεύτερο. Αυτή η διαχωριστική 
γραμμή συχνά μεγαλοποιείται στο βαθμό που κάποιος 
να αρνείται ακόμα και την ύπαρξη ενός ενιαίου ου-
κρανικού έθνους· αυτό δεν είναι αλήθεια. Νομίζω ότι 
η Ουκρανία ακόμα αποτελεί ένα περισσότερο ενο-
ποιημένο έθνος-κράτος από ό,τι για παράδειγμα το 
Βέλγιο. Αλλά αυτή η διαχωριστική γραμμή πράγματι 
υπάρχει ακόμα και, παρεμπιπτόντως, αποτέλεσε τον 
κύριο λόγο που στην Ουκρανία η άρχουσα τάξη απέ-
τυχε να εγκαθιδρύσει ένα εξουσιαστικό καθεστώς 
στα πρότυπα της Ρωσίας ή της Λευκορωσίας: εξα-
σφάλιζε ότι κανένας πολιτικός δεν θα υποστηριζόταν 
από την πλειοψηφία του πληθυσμού. Επομένως, οι 
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πολιτικοί έπρεπε να ισορροπούν και να κάνουν παρα-
χωρήσεις στην αδύναμη εργατική τάξη: η αστική δη-
μοκρατία διατηρήθηκε και το κοινωνικό κράτος είναι 
πολύ πιο γενναιόδωρο από ό,τι στη Ρωσία. 

Δεδομένων όλων αυτών, μπορούμε να συμπερά-
νουμε: η ενσωμάτωση στην ΕΕ σε καμία περίπτωση 
δεν αποτελεί το κεντρικό ζήτημα των διαδηλώσεων, 
αλλά έμμεσα θεωρείται από τους διαδηλωτές ως το 
φυσικό βήμα, το οποίο πρέπει εν τέλει να κάνει η 
«καλή» κυβέρνηση μετά την πτώση του Γιανουκόβιτς.

 Βράτισλαβ: Το Μαϊντάν προωθεί αποκλειστικά πο-
λιτικά αιτήματα. Όμως, η σφαίρα της πολιτικής δεν 
υπάρχει απομονωμένη μέσα σε κενό, αποτελεί μια 
στιγμή μιας κοινωνικής ολότητας με τον ίδιο τρόπο 
που αποτελεί και η οικονομία. Επομένως, τα πολιτικά 
αιτήματα του Μαϊντάν δεν είναι τυχαία και με ενδια-
φέρει το είδος της κοινωνικο-οικονομικής πραγματι-
κότητας πίσω από αυτά τα αιτήματα. Ποια είναι εκεί-
νη η γενική κατάσταση στην Ουκρανία που παρήγαγε 
αυτά ακριβώς τα αιτήματα υπέρ της παραίτησης του 
Γιανουκόβιτς και ενάντια στη συστηματική διαφθορά 
που διαπερνά το κράτος;

Ντένις: Πρώτα από όλα, κράτα στο μυαλό σου την 
πολιτική ετερογένεια της Ουκρανίας που περιέγραψα 
παραπάνω. Αυτές οι διαιρέσεις επικαιροποιήθηκαν 
τα τελευταία χρόνια από τους πολιτικούς για τους 
πρακτικούς στόχους τους. Για παράδειγμα, το 2009, 
λίγο πριν τις προεδρικές εκλογές, το Κόμμα των Πε-
ριφερειών, που ήταν τότε στην αντιπολίτευση, υποκί-
νησε μεγάλες διαδηλώσεις ενάντια στους ελιγμούς 
του ΝΑΤΟ στην Κριμαία. Υποσχέθηκε επίσης να κάνει 
εθνική γλώσσα τα ρώσικα. Το 2010, όταν ήρθε στην 
εξουσία, ήταν ΟΚ με τους ίδιους ελιγμούς του ΝΑΤΟ 
και κανένας δεν έκανε τίποτα στη σφαίρα της γλώσ-
σας –μέχρι το 2012, οπότε και έπρεπε να κερδίσουν 
τις βουλευτικές εκλογές. Μετά, πέρασαν έναν νόμο 
που υπερασπιζόταν τις περιφερειακές και μειονοτι-
κές γλώσσες, ο οποίος κινητοποίησε και τα δυο τμή-
ματα του πληθυσμού: οι ρωσόφωνοι υποστήριξαν το 
Κόμμα των Περιφερειών, «ενθυμούμενοι» κάπως ότι 
υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος τους και ότι αυτός ο 
νόμος θα τους σώσει· η ουκρανόφωνη αντιπολίτευση 
διοργάνωσε μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στη «γλωσ-
σική γενοκτονία». Με τον τρόπο αυτό, και τα δυο πο-
λιτικά στρατόπεδα χειραγωγούν και ριζοσπαστικοποι-
ούν τον πληθυσμό στη βάση αυτών των ζητημάτων, 
ενώ οι ίδιοι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται. Ένα χρόνο 
αργότερα, κανείς δεν θυμόταν πλέον τον «απαίσιο» 
γλωσσικό νόμο. 

Επομένως, υπάρχει πάντα ένα μεγάλο κομμάτι του 
πληθυσμού που μισεί τον τρέχοντα πρόεδρο και χρει-
άζεται μόνο ένα έναυσμα για να αρχίσει να διαδηλώ-
νει εναντίον του (ειδικά από τη στιγμή που το Κίεβο, 
η πρωτεύουσα, βρίσκεται με το μέρος της «αντιπολί-
τευσης»). Αυτή τη φορά υπήρξε έναυσμα: η ευρω-υ-
στερία που προκλήθηκε από την ίδια την κυβέρνηση! 
Όλο το 2013 μιλούσαν συνεχώς για το πώς η Ουκρα-
νία πρόκειται να υπογράψει τη συμφωνία με την ΕΕ. 
Διέγειραν τις προσδοκίες του «φιλο-ευρωπαϊκού» 
κομματιού του πληθυσμού, και μετά, καθώς έκαναν 
στροφή 180 μοιρών, ο κόσμος απογοητεύτηκε και θύ-

μωσε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το αρχικό ερέθισμα.  
Αλλά, προφανώς, υπάρχουν και πολύ πραγματικοί 

λόγοι για να μισεί ο κόσμος την κυβέρνηση. Όταν ο 
Γιανουκόβιτς έγινε πρόεδρος το 2010, άρχισε να πιέ-
ζει για μη δημοφιλή φιλελεύθερα μέτρα. Τα τιμολόγια 
του φυσικού αερίου αυξήθηκαν· η κυβέρνηση ξεκίνη-
σε μια μεταρρύθμιση στον χώρο της υγείας, η οποία 
θα οδηγήσει τελικά στο κλείσιμο πολλών κλινικών και 
στην εισαγωγή της καθολικής ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης αντί της κάλυψης χωρίς προϋποθέσεις· 
προώθησε μια άκρως αντιδημοφιλή συνταξιοδοτι-
κή μεταρρύθμιση (αύξηση του ορίου ηλικίας για τις 
γυναίκες) ενάντια στη θέληση πάνω από 90% του 
πληθυσμού· υπήρξε απόπειρα να περάσει ένας νέος 
Εργατικός Κώδικας ο οποίος θα έθιγε σοβαρά τα ερ-
γατικά δικαιώματα· ο σιδηρόδρομος ιδιωτικοποιείται· 
εν τέλει, ψηφίστηκε ένας νέος Φορολογικός Κώδι-
κας ο οποίος θίγει τις μικρές επιχειρήσεις. Αλλά, τε-
λικά, αυτή η επίθεση δεν είχε μεγάλη επιτυχία και η 
κυβέρνηση έπρεπε να υποχωρήσει. Τα τιμολόγια του 
φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, της θέρ-
μανσης, του νερού πάγωσαν σε ένα επίπεδο που είναι 
ένα από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη και την πρώην 
ΕΣΣΔ· ο νέος Εργατικός Κώδικας θάφτηκε στη Βου-
λή· το επόμενο στάδιο της συνταξιοδοτικής μεταρ-
ρύθμισης (με την εισαγωγή υποχρεωτικών σχεδίων 
διάσωσης των συντάξεων στη θέση του συστήματος 
αλληλεγγύης) πάγωσε. Είδαν ότι δεν μπορούν να 
προχωρήσουν με τόσο χαμηλά επίπεδα υποστήριξης. 
Αλλά, ακόμα, η ευημερία των εργαζόμενων τάξεων, 
καθώς και το γενικό επίπεδο της οικονομίας, αφή-
νουν μεγάλα περιθώρια για επιθυμίες και ο κόσμος 
έχει όλους τους θεμιτούς λόγους να απαιτεί καλύτε-
ρες συνθήκες ζωής. Δυστυχώς, αυτές οι διαμαρτυρί-
ες ενδύονται την ψευδή συνείδηση του εθνικισμού. 

Τέλος, υπάρχει και μια άλλη σημαντική λεπτομέ-
ρεια. Από το 2010, ο Βίκτωρ Γιανουκόβιτς, ο οποίος 
αρχικά ήταν υποχείριο των ισχυρών ολιγαρχών, έχει 
γίνει ο ίδιος ένας φιλόδοξος επιχειρηματίας. Ο μεγα-
λύτερος γιος του έχει συγκεντρώσει τεράστιες εξου-
σίες· «Η Οικογένεια» κατέλαβε σημαντικές θέσεις 
στην κυβέρνηση, μονοπώλησε τον έλεγχο πάνω στις 
ροές κεφαλαίου και άρχισε τις διαμάχες με τον Rinat 
Akhmetov, τον Dmitri Firtash και άλλους ολιγάρχες, οι 
οποίοι ήταν προηγουμένως οι σπόνσορές της. Όπως 
είναι φυσικό, αυτό δεν αρέσει στις παραδοσιακές 
ολιγαρχικές φατρίες, οπότε η τρέχουσα διαμαρτυ-
ρία έχει και τη διάσταση της σύγκρουσης μεταξύ των 
ελίτ. 

Βράτισλαβ: Τώρα, είναι εφικτό να συνοψίσει κανείς 
τα αιτήματα του Μαϊντάν; Εννοώ αιτήματα που προ-
έρχονται μέσα από το κίνημα και δραστικά το ενοποι-
ούν και το γενικεύουν. Υπάρχουν τέτοια ξεκάθαρα 
και καθολικά εκφρασμένα αιτήματα; Ή τα πολιτικά 
αιτήματα που μπορούμε να ακούσουμε και να δούμε 
διατυπώνονται μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευ-
σης, επειδή το Μαϊντάν ως τέτοιο συνιστά μάλλον μια 
χαοτική συλλογή ατομικών διαμαρτυριών, οι οποίες 
εντούτοις αναγνωρίζουν το διεφθαρμένο και αυξανό-
μενα εξουσιαστικό κράτος του Γιανουκόβιτς ως κοι-
νή πηγή των προβλημάτων τους και ως κοινό εχθρό· 
και επομένως οι ατομικές διαμαρτυρίες είναι ικανές 
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και έτοιμες να συντονιστούν με την κοινοβουλευτική 
αντιπολίτευση;

Ντένις: Από όσο μπορώ να καταλάβω, υπάρχει 
μόνο ένα αίτημα, το οποίο μοιράζεται σχεδόν καθέ-
νας που δραστηριοποιείται στο Μαϊντάν: να ξεφορ-
τωθούμε τον Γιανουκόβιτς. Αυτό πράγματι αποτελεί 
το σημείο συσπείρωσης, το οποίο είναι ικανό να ενο-
ποιήσει όλα τα κοινωνικά στρώματα και τα πολιτικά 
στρατόπεδα που έχουν παρουσία εδώ. Οπωσδήποτε, 
οι περισσότεροι θα έλεγαν ότι δεν θέλουν να μείνουν 
σε αυτό, ότι θέλουν συνολική εκκαθάριση όλων των 
κυβερνητικών δομών έτσι ώστε κάποιοι «νέοι άνθρω-
ποι» να μπορούν να έρθουν κλπ. Αν κοιτάξουμε από 
πιο κοντά, θα δούμε ένα τεράστιο φάσμα διαφορετι-
κών απόψεων, συχνά αμοιβαία αντιθετικών. Οπότε, 
νομίζω ότι έχεις δίκιο ότι η αντιπολίτευση κεφαλαιο-
ποιεί το γεγονός ότι προς το παρόν όλο το μίσος επι-
κεντρώνεται ειδικά στον Γιανουκόβιτς. 

Βράτισλαβ: Νομίζω ότι μπορώ να φανταστώ τι θα 
προκαλούσε στην Ουκρανία η ευρωπαϊκή συμφω-
νία ελεύθερου εμπορίου και το πρόγραμμα δομικής 
προσαρμογής του ΔΝΤ. Εντούτοις, παραμένει άγνω-
στο σε μένα, σε τι θα οδηγούσε η ενσωμάτωση στη 
Ρωσία; Τι αφορά αυτή η Τελωνειακή Ένωση μεταξύ 
Ρωσίας, Λευκορωσίας και Καζακστάν; Διάβασα ένα 
άρθρο που έγραψε ένας ουκρανός αριστεριστής δη-
μοσιογράφος, ο οποίος υποστήριξε ότι αυτό το διά-
στημα οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές στη 
Ρωσία είναι ισχυρά νεοφιλελεύθερες. Ισχύει αυτό; Αν 
ισχύει, πρόκειται αυτές οι πολιτικές να ενοποιήσουν 
την «Ευρασία»; Ενδεχομένως, με την προσθήκη μιας 
εξουσιαστικής μορφής κράτους, δεδομένου του χα-
ρακτήρα των καθεστώτων στη Ρωσία, τη Λευκορωσία 
και το Καζακστάν;

Ντένις: Πράγματι ναι, μέχρι τώρα η κατάσταση των 
εργαζόμενων τάξεων στην Ουκρανία είναι σημαντι-
κά καλύτερη από όλες τις χώρες που ανέφερες –για 
τους λόγους που περιέγραψα παραπάνω. Και η ενσω-
μάτωση στην Τελωνειακή Ένωση θα σημαίνει μόνο 
άσχημα πράγματα για τους εργάτες: τα πράγματα 
θα σφίξουν και στη σφαίρα των πολιτικών ελευθερι-
ών και στη σφαίρα του επιπέδου ζωής των εργατών. 
Στην πραγματικότητα, οι καταστατικοί όροι της Τελω-
νειακής Ένωσης απαιτούν ενοποίηση της εργασιακής 
νομοθεσίας –αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα. Η κυ-
βέρνηση θα πάρει λευκή επιταγή για να καταστήσει 
το καθεστώς πιο εξουσιαστικό και το επίπεδο ζωής 
πιο χαμηλό. 

Σε μακροοικονομικό επίπεδο, μια τέτοια ενσωμά-
τωση θα αποτελέσει ευκαιρία ανανέωσης των συνερ-
γασιών [cooperation links] για τις βιομηχανίες υψηλής 
τεχνολογίας. Αυτές οι συνεργασίες διακόπηκαν τη 
δεκαετία του ’90. Επομένως, εν τέλει από την ενσω-
μάτωση μπορεί να προκύψει μια ισχυρότερη οικονο-
μία –ωστόσο με τεράστιο κόστος όχι μόνο για τους 
εργάτες, αλλά και για την ουκρανική αστική τάξη. Η 
εθνική μας αστική τάξη είναι πολύ ασθενέστερη της 
αντίστοιχης ρωσικής και η ενσωμάτωση στην Τελω-
νειακή Ένωση θα σημάνει την ουσιαστική εξόντωσή 
της. Γι’ αυτό η ιδέα της ενσωμάτωσης είναι αρκετά 
αντιδημοφιλής μεταξύ των μελών της ουκρανικής 

άρχουσας τάξης! 
Αντικειμενικά, το καλύτερο σενάριο για την ουκρα-

νική οικονομία θα ήταν να συνεχίσει την παλιά πολι-
τική της γεωπολιτικής «ουδετερότητας» χωρίς ορι-
στική ενσωμάτωση σε δυτικές ή ανατολικές δομές. 
Κάθε «επιλογή» θα δώσει ένα σοβαρό χτύπημα στις 
ουκρανικές εξαγωγές και στην ευημερία των ανθρώ-
πων. Το μόνο ερώτημα είναι: πόσος χρόνος απομένει 
ακόμα για μια τέτοια ουδετερότητα; Μοιάζει σαν και 
η Ρωσία και η ΕΕ να θέλουν την Ουκρανία να σταμα-
τήσει να αποφεύγει την απάντηση [σε αυτό το ερώτη-
μα] και επιτέλους να αποφασίσει. 

Βράτισλαβ: Θα έλεγα ότι δεν μένει πολύς χρόνος 
ακόμα. Φαίνεται ότι η παγκόσμια κρίση έχει εξαλείψει 
κάθε δυνατότητα για την καπιταλιστική κοινωνία της 
Ουκρανίας να συνεχίσει να υπάρχει κάπου ανάμεσα 
στη Δύση και τη Ρωσία. Το γεγονός ότι η ουκρανική 
οικονομία εισήλθε σε ύφεση και ότι το κράτος βρί-
σκεται στα όρια της χρεωκοπίας για πάνω από ένα 
χρόνο δείχνει ότι κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να κά-
νει «μια γεωπολιτική επιλογή» προκειμένου να απο-
κτήσει πρόσβαση σε περισσότερη πίστωση.  Ακόμα 
κι αν η ουκρανική καπιταλιστική τάξη και οι πολιτικοί 
της εκπρόσωποι μπορούσαν να βρουν μια νέα «μέση 
οδό» (αποδεχόμενοι δάνεια και από τη Ρωσία και από 
το ΔΝΤ), φαίνεται να είναι προφανές, από όσα έχεις 
ήδη πει, ότι όπως και να ’χει μια τέτοια «μέση οδός» 
θα βασιζόταν στη «νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση». 
Ο χρόνος για υπερβολικές επιφυλάξεις και αργοπορί-
ες στην επιβολή δομικών μεταρρυθμίσεων για να μην 
υπάρξει αποξένωση από το εκλογικό σώμα έχει μάλ-
λον περάσει. Τι πιστεύεις γι’ αυτό; Θα μπορούσες να 
μας πεις κάτι παραπάνω για τις επιπτώσεις της κρίσης 
στην Ουκρανία;

Ντένις: Δεν θα βιαζόμουν ακόμα να κάνω μίζερες 
προβλέψεις. Από τη δική μου οπτική γωνία, η άρχου-
σα τάξη θα είναι ικανή να συνεχίσει με τις τρέχου-
σες «βοναπαρτιστικές» πολιτικές της, αν η παγκόσμια 
οικονομία το επιτρέψει. Ακόμα και το 2009, που η 
οικονομία βούλιαζε πολύ βαθιά, τα εισοδήματα του 
πληθυσμού χτυπήθηκαν, επίσης, αλλά η κυβέρνηση 
έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να μετριάσει τις 
επιπτώσεις (εξαιτίας των επερχόμενων προεδρικών 
εκλογών!). Ο βασικός μισθός και οι συντάξεις αυξή-
θηκαν αρκετές φορές κατά τη διάρκεια εκείνου του 
έτους. 

Στη συνέχεια, έλαβε χώρα μια ορισμένη οικονομι-
κή ανάκαμψη, αλλά στα μέσα του 2012 η Ουκρανία ει-
σήλθε σε ένα νέο στάδιο της κρίσης εξαιτίας της πτώ-
σης των τιμών στις διεθνείς αγορές. Η ύφεση είναι 
υπαρκτή εδώ και ενάμιση χρόνο. Στο διάστημα αυτό, 
η κυβέρνηση έχει καταφέρει ως τώρα να συγκρατή-
σει τους δασμούς στα προηγούμενα επίπεδα και να 
αυξήσει τους βασικούς μισθούς. Το εθνικό νόμισμα 
υποτιμήθηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Αυτές 
οι πολιτικές στρίμωξαν τα νόμιμα κέρδη των καπιτα-
λιστών σε τέτοιο βαθμό που την περασμένη χρονιά 
η κυβέρνηση έκανε μερικά βήματα για να συγκρατή-
σει τη φυγή κεφαλαίων από τις μεγάλες επιχειρήσεις 
προς το εξωτερικό. 

Επίσης, η κυβέρνηση έπρεπε να αρχίσει να δανεί-
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ζεται μεγάλα ποσά. Πήρε μερικά χρήματα από το ΔΝΤ 
το 2008, αλλά στη συνέχεια αρνήθηκε να εφαρμόσει 
τα αντιλαϊκά μέτρα. Παρόλα αυτά, έκανε χρήση των 
επωφελών τάσεων στις διεθνείς χρηματαγορές και 
δανείστηκε με εμπορικούς όρους το διάστημα 2010-
2013. Τώρα, φαίνεται ότι αυτή η ευκαιρία απομακρύ-
νεται εξαιτίας του περιορισμού της ποσοτικής χαλά-
ρωσης από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ.  

Κατάφεραν να πάρουν χρήματα από τη Ρωσία χω-
ρίς εμφανείς όρους. Αν οι συμφωνίες με τη Ρωσία 
δεν καταρρεύσουν πριν τις εκλογές του 2015, δεν 
υπάρχει αμφιβολία ότι οι τρέχουσες πολιτικές θα δι-
αρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τότε. Αλλά, εν τέλει, 
όλα εξαρτώνται από τον αν η κατάσταση στις παγκό-
σμιες αγορές γίνει ευνοϊκή για την ουκρανική οικο-
νομία, που είναι βαθιά εξαρτημένη από εξαγωγές και 
εισαγωγές. Αν η ανάκαμψη έρθει το 2014, η άρχουσα 
τάξη ίσως καταφέρει να τη γλιτώσει και να συνεχίσει 
τις συνηθισμένες μπίζνες της. Αλλιώς, θα πρέπει να 
κάνει μερικά δραστικά βήματα προς την κατεύθυνση 
υποβάθμισης του επιπέδου ζωής της εργατικής τάξης 
και της νεοφιλελεύθερης προσαρμογής της οικονο-
μίας, έτσι ώστε να επανεκκινήσει η βιομηχανία και να 
αποπληρωθεί ο αυξανόμενος σωρός των χρεών. Οπό-
τε, στο απαισιόδοξο σενάριο, το ας πούμε ουκρανικό 
«κράτος πρόνοιας» θα έχει επιβιώσει ακριβώς δέκα 
χρόνια: 2004-2014. Θα είναι η ουκρανική αστική τάξη 
αρκετά ισχυρή να αντέξει την κρίση και να μην υποκύ-
ψει στους «συναδέλφους» της Ρωσίας ή της ΕΕ; Αυτή 
είναι μια ερώτηση που μέχρι τώρα δεν έχει απάντηση.

 Βράτισλαβ: Όταν κοιτάζω το κίνημα του Μαϊντάν 
και προσπαθώ να το κατανοήσω, έχω διαρκές ενδια-
φέρον για την ταξική και την πολιτική του σύνθεση 
και τον τρόπο με τον οποίο αυτές εξελίχθηκαν εδώ 
και δυο μήνες. Νομίζω πώς είπες κάπου ότι οι αρχι-
κοί φιλο-ΕΕ διαδηλωτές ανήκαν στη μεσαία τάξη. 
Εννοούσες τους φοιτητές; Η μεσαία τάξη αποτελεί 
μια τρέχουσα κατηγορία αρκετά της μόδας και την 
ίδια στιγμή πολύ θολή. Θα μπορούσες, σε παρακαλώ, 
εντός του ουκρανικού πλαισίου να προσδιορίσεις 
λίγο παραπάνω τι εννοείς;

Ντένις: Εξαρτάται σε ποια περίοδο αναφέρεσαι. 
Αρχικά, ναι, οι διαδηλωτές ήταν κυρίως φοιτητές και 
«μεσαίες τάξεις» της πόλης: μικροαστοί, μποέμ κύ-
κλοι, εργαζόμενοι γραφείου. Αυτή τη στιγμή, η ταξική 
σύνθεση των διαδηλώσεων οπωσδήποτε έχει προ-
σλάβει καθολικότερες διαστάσεις. Δεν είμαι σίγου-
ρος για τις ακριβείς αναλογίες, αλλά αναμφίβολα η 
διαμαρτυρία έχει γίνει πιο «προλεταριακή» –αν και το 
μερίδιο των εργατών είναι ακόμα χαμηλό, και όταν 
είναι παρόντες, είναι εκεί ως «ουκρανοί» ή ως «πολί-
τες» αλλά όχι ως «εργάτες». Επίσης, στο Κίεβο per se, 
η ζωή συνεχίζεται ως συνήθως, κανείς δεν απεργεί 
κλπ. Γενικά μιλώντας, η διαμαρτυρία είναι διαταξικής 
φύσης: σε αυτήν εντάσσονται άνεργοι όπως επίσης 
και ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Ουκρανίας.

Βράτισλαβ: Σχολιαστές των μήντια περιέγραψαν 
αρχικά εκείνους τους πρώτους διαδηλωτές του Νο-
εμβρίου ως πολιτικά φιλελεύθερους, υπέρ του δη-
μοκρατικού πλουραλισμού, του πολυπολιτισμού κλπ. 
Συμφωνείς με αυτή την περιγραφή;

Ντένις: Σίγουρα όχι υπέρ του πολυπολιτισμού! 
Νομίζω σήμερα όλοι έχουν αντιληφθεί τον ρόλο της 
άκρας δεξιάς στις διαδηλώσεις. Δεν είναι τόσο πα-
νταχού παρούσα, όπως ενδεχομένως θα σκεφτόταν 
κανείς, αλλά είναι γεγονός ότι η ιδεολογία τους έχει 
γίνει περισσότερο αποδεκτή από το κυρίαρχο ρεύμα, 
(το οποίο από την αρχή έκλινε προς τα δεξιά!). Για πα-
ράδειγμα, μόλις πρόσφατα ο Βιτάλι Κλίτσκο (ο οποίος 
είναι ο πιο φιλελεύθερος μεταξύ των τριών αρχηγών 
της αντιπολίτευσης) εγκαινίασε μια καμπάνια με τίτλο 
«Μην φοβάσαι, είσαι ουκρανός!». Σίγουρα, οι περισ-
σότεροι διαδηλωτές υποστηρίζουν πράγματι ότι προ-
τιμούν τον πολιτικό πλουραλισμό, την αστική δημο-
κρατία αντί της ύπουλης μονοπώλησης της εξουσίας 
από ένα κόμμα, όπως μοιάζουν να είναι τα πράγματα 
τώρα. Αλλά, την ίδια στιγμή, το πλήθος στο Μαϊντάν 
αναβιώνει ορισμένες βαθιά θαμμένες, προνεωτερι-
κές κοινωνικές πρακτικές όπως την κατασκευή εξέ-
δρας δημόσιου μαστιγώματος, το λιντσάρισμα, την 
ενίσχυση των παραδοσιακών ρόλων των φύλων. Αυτή 
η τρομακτική ετοιμότητα για επιστροφή στη βαρβα-
ρότητα γεννιέται από τη γενική απογοήτευση από την 
κοινοβουλευτική πολιτική και την πανταχού παρούσα 
εθνικιστική μυθολογία περί ενός χρυσού παρελθό-
ντος, η οποία επιβάλλεται στα σχολεία και στα μήντια. 
Έχε στο μυαλό σου ότι τα ίδια πράγματα συμβαίνουν 
και στο αντίπαλο στρατόπεδο: τα κοινωνικά δίκτυα 
των αστυνομικών των ΕΚΑΜ στο ίντερνετ είναι γεμά-
τα από τα ίδια σκατά. 

Η αρχική ατζέντα του Ευρωμαϊντάν τον Νοέμβριο 
ήταν χαρακτηριστικά φιλελεύθερη· υπέρ της ΕΕ, 
υπέρ των «οικονομικών ελευθεριών» και της αστικής 
δημοκρατίας. Αλλά, ακόμα και τότε, τα ζητήματα της 
πολυπολιτισμικότητας, των LGBT δικαιωμάτων, των 
εργατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών απωθήθηκαν 
βίαια από τους πολιτικά συνειδητούς ακτιβιστές της 
άκρας δεξιάς, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδηλώ-
σεις, παρόλο που το δικό τους πολιτικό πρόγραμμα 
πάντα περιελάμβανε την κριτική στον «φιλελεύθερο 
φασισμό» της ΕΕ. Στην πραγματικότητα, το ίδιο το 
όνομα «Δεξιός Τομέας» προέρχεται από μια από αυ-
τές τις βίαιες συγκρούσεις. Οι επιτιθέμενοι δεν εκ-
προσωπούσαν την πλειοψηφία των διαδηλωτών, αλλά 
η πλειοψηφία είναι πολύ ευάλωτη στην πολιτική τους 
ατζέντα, την οποία αυτοί προωθούν με επιθετικό τρό-
πο. 

Βράτισλαβ: Μπορούμε να πούμε πως ο κόσμος της 
εργατικής τάξης μπήκε στο Μαϊντάν μετά την πρώτη 
επίθεση της αστυνομίας; Μπορώ να φανταστώ κάθε 
είδους προλετάριο να συχνάζει στο Μαϊντάν, όταν τε-
λειώνουν οι ώρες δουλειάς ή διαβάσματος: άνθρωποι 
με σταθερή δουλειά, προσωρινοί εργάτες, νέοι και 
γέροι, άνδρες και γυναίκες. Είναι κάποια από αυτές 
τις κατηγορίες πλειοψηφική στο Μαϊντάν αυτή τη 
στιγμή; Και ποιοι είναι αυτοί που μένουν στο Μαϊντάν 
μόνιμα; Είναι άνεργοι, περιστασιακοί εργάτες που μέ-
νουν χωρίς δουλειά τον χειμώνα ή άστεγοι;

Ντένις: Πρώτα από όλα, δεν μπορεί να πει κανείς 
ότι «η εργατική τάξη μπήκε στο Μαϊντάν». Ναι, ο 
αριθμός των εκπροσώπων της εργατικής τάξης αυξή-
θηκε, αλλά, όπως είπα, δεν θεωρούν τους εαυτούς 
τους τάξη, γι’ αυτούς πρόκειται για μια άσχετη κατη-
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γορία. Οπότε, δεν υπάρχει «τάξη διεαυτή» στο Μαϊ-
ντάν. Και η πλειοψηφία του πληθυσμού της εργατικής 
τάξης στο Κίεβο είναι ακόμα απαθής –εννοώ ότι δεν 
μπορείς να είσαι σίγουρος ότι κάποιος που συναντάς 
στον δρόμο υποστηρίζει το Μαϊντάν. Όπως είπα, η 
ταξική σύνθεση είναι τώρα «καθολική». Στην πλειο-
ψηφία, νομίζω, ακόμα εκπροσωπούνται φοιτητές και 
μικροαστοί συν προλετάριοι από τις δυτικές περιοχές 
της Ουκρανίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα γι’ αυτούς που 
μένουν εκεί μόνιμα. Οι άστεγοι έλκονται φυσικά από 
το δωρεάν φαγητό και από τη θέρμανση, αλλά αποδο-
κιμάζονται από πολλούς ακτιβιστές.  

Βράτισλαβ: Με ποιο τρόπο αυτή η περιορισμένη 
«ροή» προλετάριων (αν τους προσδιορίσουμε στη 
βάση της θέσης τους εντός των καπιταλιστικών σχέ-
σεων εκμετάλλευσης και όχι της συνείδησής τους) 
μετασχημάτισε το πολιτικό τοπίο του Μαϊντάν; Το με-
τέτρεψε σε αντικυβερνητικό αγώνα υποθέτω. Αλλά 
τι άλλο; Αποτελούν παράλληλα τους πιο πολυάριθ-
μους υποστηρικτές του εθνικισμού και των ιδεολογι-
ών της άκρας δεξιάς ενισχύοντας έτσι την επιρροή 
του Svoboda και των άλλων φασιστικών οργανώσεων 
εντός του κινήματος;

Ντένις: Ναι, οι διαδηλώσεις έγιναν περισσότερο 
αντικυβερνητικές και υπέρ της δημοκρατίας, ειδικά 
μετά τους νόμους της 16ης Ιανουαρίου. Οι περισσότε-
ροι άνθρωποι συγκλονίστηκαν από την κατασταλτική 
απειλή εκ μέρους της εξουσίας, η οποία συνιστούσε 
και τον βασικό λόγο ανησυχίας τους. Και όχι, θα υπο-
στήριζα ακόμα και τώρα ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 
υποστηρικτών του εθνικισμού και των δυνάμεων της 
άκρας δεξιάς δεν είναι προλετάριοι. Πρόκειται για 
διανοούμενους και ειδικά για φοιτητές. Γι’ αυτό και 
ο «εκδημοκρατισμός» της ταξικής σύνθεσης των δι-
αδηλώσεων οδήγησε στην προσωρινή αποδυνάμωση 
των Ναζί, όχι στην ισχυροποίησή τους. Αν και μακρο-
πρόθεσμα, η δεξιά πολιτική ηγεμονία ενισχύεται πα-
ρόλο που η αριθμητική αναλογία των σκληροπυρηνι-
κών Ναζί είναι ίσως μικρότερη τώρα. 

Βράτισλαβ: Μάλιστα, είναι πράγματι ενδιαφέρον 
αυτό που μόλις είπες για τους φοιτητές και γενικά 
τους μορφωμένους ως κύριους οπαδούς των ουκρα-
νών φασιστών και των υπερεθνικιστών. Θα μπορού-
σες να εξηγήσεις λίγο τους λόγους γι’ αυτό το φαι-
νόμενο; 

Ντένις: Νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά καλά στην 
κλασσική μαρξιστική ανάλυση του φασισμού, έτσι δεν 
είναι; Πράγματι, στο Κίεβο η διανόηση και οι μικροα-
στοί αποτελούν τις κύριες κοινωνικές δυνάμεις που 
υποστηρίζουν τον ουκρανικό εθνικισμό. Στις δυτικές 
περιοχές της Ουκρανίας, το Svoboda έχει προλεταρι-
ακή εκλογική βάση, αλλά στο Κίεβο πήρε έναν αριθμό 
ρεκόρ σε ψήφους το 2012 εξαιτίας του γεγονότος ότι 
η διανόηση είχε απογοητευθεί από τη «συστημική» 
κοινοβουλευτική αντιπολίτευση και ήταν πρόθυμη 
να αποπειραθεί κάτι πιο «ριζοσπαστικό». Και καθώς 
οι βάσεις της «κοινής λογικής» έχουν εδώ και καιρό 
οικοδομηθεί πάνω σε εθνικιστικές θεμελιώδεις πα-
ραδοχές, η ριζοσπαστικοποίηση προχωράει μόνο πιο 
πέρα στην ίδια κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ, η εργατική 
τάξη εν μέρει είναι απαθής και εν μέρει εμπιστεύεται 

τα μεγάλα αστικά λαϊκιστικά κόμματα. 
Βράτισλαβ: Πράγματι, σχετικά πρόσφατα διάβα-

σα μια ανάλυση για τις διαδηλώσεις στο Μαϊντάν 
που έγραψε ένας τσέχος αριστερός, ειδικός στα ου-
κρανικά θέματα.  Υποστηρίζει ότι πρόκειται «πρώτα 
και κύρια για διαμαρτυρία της μεσαίας τάξης», δηλ. 
διαμαρτυρία των «σχετικά μορφωμένων και επιτυ-
χημένων ανθρώπων», ενώ «η ριζοσπαστική Δεξιά 
εκπροσωπεί τη φωνή των φτωχότερων στρωμάτων 
του ουκρανικού πληθυσμού». Επίσης, λέει ότι «ένα 
περιορισμένο στρώμα διανοουμένων, συγγραφέων 
και καλλιτεχνών, οι οποίοι κατά τα άλλα αποτελούν 
τις πιο ηχηρές φωνές των διαδηλώσεων, δεν ασκούν 
καμία επιρροή» στην άκρα δεξιά. Εντούτοις, η δική 
σου περιγραφή υπονοεί το εντελώς αντίθετο –του-
λάχιστον όσον αφορά τους φασίστες– έτσι δεν είναι; 
Τι λες για τον ρητό χαρακτηρισμό του κινήματος του 
Μαϊντάν ως «πρώτα και κύρια της μεσαίας τάξης»; 
Κατά την άποψή σου, θα συνιστούσε αυτό μια σωστή 
περιγραφή;

Ντένις: Θα συμφωνούσα ότι η «μεσαία τάξη» παίζει 
σαφώς έναν ηγετικό ρόλο στις διαδηλώσεις –ποζά-
ροντας ως η «φωνή» των διαδηλωτών, ακόμα κι αν 
δεν κυριαρχεί αριθμητικά (δεν είμαι σίγουρος για τις 
αριθμητικές αναλογίες αυτές τις μέρες· δεν έχουν 
υπάρξει σοβαρές κοινωνιολογικές έρευνες από τις 
αρχές Δεκέμβρη). Όπως και να ’χει, η αστική τάξη 
και η διανόηση του Κίεβο ισχυρίζονται ότι δεν μιλούν 
μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για όλους τους άλ-
λους και δεν υπάρχει κανένας τριγύρω για να διαμαρ-
τυρηθεί γι’ αυτόν τον ισχυρισμό τους. 

Ασκούν επιρροή στην άκρα δεξιά; Το αντίθετο, 
στην πραγματικότητα. Όπως προσπαθώ να εξηγήσω, 
η άκρα δεξιά δεν έπεσε πάνω μας από τον ουρανό, 
αποτελεί εύλογο προϊόν αντικειμενικών ιστορικών 
παραγόντων και των πολιτικών της άρχουσας τάξης, 
κατανοητής με μια ευρύτερη έννοια. Σήμερα έχει 
εξελιχθεί μέχρι το σημείο να αποτελεί ένα αυτοσυ-
ντηρούμενο [self-sustained] πολιτικό υποκείμενο, ικα-
νό να υπαγορεύει τη δική του ατζέντα και να διευρύ-
νει την πολιτιστική του ηγεμονία. 

Στις δυτικές περιοχές, το Svoboda θεωρείται ότι 
είναι «το» προλεταριακό κόμμα, η πολιτική φωνή της 
εργατικής τάξης. Υποθέτω ότι γι’ αυτό μιλούσε ο ανα-
λυτής στον οποίο αναφέρθηκες. Αυτό επιβεβαιώνεται 
από τα αποτελέσματα των τελευταίων βουλευτικών 
εκλογών. Στις ανατολικές περιοχές, ένα τέτοιο «προ-
λεταριακό κόμμα» είναι το «Κομμουνιστικό» Κόμμα 
της Ουκρανίας. Φυσικά, κανένα από τα δυο δεν εκ-
προσωπεί πραγματικά την εργατική τάξη με κανέναν 
τρόπο, συνιστά απλά εικόνα των υποκειμενικών πολι-
τικών συμπαθειών των εργατών. 

Εν τω μεταξύ, το Κίεβο αποτελεί «μεταβατική 
ζώνη» μεταξύ των δυο μακροπεριοχών. Εδώ, στην 
πρωτεύουσα, κανένας δεν περίμενε την τεράστια 
επιτυχία του Svoboda στις εκλογές του 2012. Και η 
κύρια εκλογική βάση του Svoboda προέκυψε ότι είναι 
το «καλοστεκούμενο κοινό»: μορφωμένη και σχετι-
κά νοικοκυρεμένη «μεσαία τάξη» η οποία μισεί την 
τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων και τη συνδέει με 
«κομμουνιστικά» κατάλοιπα. Η οποία αντιλαμβάνεται 
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την ΕΕ ως μια φανταστική χώρα, όπου οι προσωπικές 
αρετές ανταμείβονται με υλικές απολαβές. Η οποία 
μιλάει για «εσωτερική κατοχή» από κάποια αντεθνικά 
στοιχεία. Η οποία συχνά μιλάει ρώσικα, αλλά ακόμα 
είναι αφοσιωμένη στον ουκρανικό εθνικισμό. 

Αυτοί οι άνθρωποι είναι νέοι στην πολιτική, απλά 
«ξέρουν» ότι είναι δεξιοί και εθνικιστές. Και γι’ αυτό 
εμπιστεύονται τους πολιτικά πιο έμπειρους ηγέτες 
για να εκφράσουν τις απόψεις τους και να διατυπώ-
σουν το πρόγραμμα αντί γι’ αυτούς. Απλά τυχαίνει αυ-
τοί οι ηγέτες να είναι εθνικιστές ή ακόμα και ναζί. Και 
αυτοί μετατοπίζουν το κέντρο του πολιτικού λόγου 
ακόμα δεξιότερα. 

Αυτό είναι το πολιτικό πορτραίτο της πλειοψηφίας 
της μεσαίας τάξης στο Μαϊντάν. Αυτά συμβαίνουν, 
όταν δεν έχεις αναπτύξει ένα αριστερό κίνημα και οι 
φιλελεύθεροί σου είναι πολύ διεφθαρμένοι και χάλια!

Βράτισλαβ: Έχεις ήδη αναφέρει ότι ένα σημαντικό 
ποσοστό μικροαστών, ακόμα και αστών, έχει αναμει-
χθεί στο Μαϊντάν. Όλοι αυτοί οι ηγέτες της αντιπο-
λίτευσης και οι ολιγάρχες κολλητοί τους. Έτσι, στο 
τέλος έχουμε ένα αρκετά διαταξικό κίνημα με ένα 
αριθμητικά μειοψηφικό εργατικό στοιχείο, έτσι δεν 
είναι; Τώρα, πώς κατανέμονται οι πολιτικές απόψεις 
σε αυτή τη μάζα; Διάβασα ότι οι ακροδεξιοί ακτιβι-
στές συνιστούν μειοψηφία εντός του κινήματος, αν 
και σημαντικού μεγέθους. Θα μπορούσες πιθανόν να 
κάνεις μια εκτίμηση πόσο μεγάλη είναι αυτή η μειο-
ψηφία και να εξηγήσεις τι τους δίνει τόση σημασία; 
Και όσον αφορά τους φιλελεύθερους; Πόσοι είναι 
αριθμητικά και ποια είναι η σημασία τους εντός του 
κινήματος; Εννοώ ακόμα και με πρακτικούς όρους. 

Ντένις: Η Ουκρανία έχει μεγάλο πρόβλημα με τους 
φιλελεύθερους –δεν υπάρχουν ως αυθύπαρκτη πολι-
τική τάση. Και τα δυο πολιτικά στρατόπεδα κυριαρ-
χούνται από δεξιές λαϊκιστικές ιδεολογίες –ένα άγριο 
μείγμα συντηρητισμού και εθνικισμού. Αυτό είναι το 
κύριο πρόβλημα, επειδή ο πραγματικός αριθμός των 
ακροδεξιών ακτιβιστών δεν είναι τόσο μεγάλος, ακό-
μα και μικροσκοπικός συγκρινόμενος με το πλήθος 
που μερικές φορές αποτελείται από εκατό χιλιάδες 
άτομα ή και παραπάνω· όταν το πλήρες δυναμικό κι-
νητοποίησης των φασιστών από όλη την Ουκρανία 
φτάνει περίπου τις 1-2 χιλιάδες. Αλλά, πρώτα από όλα, 
οι ιδέες τους είναι ευπρόσδεκτες από το απολίτικο 
πλήθος· δεύτερον, είναι πολύ καλά οργανωμένοι και 
επίσης ο κόσμος αγαπάει τον «ριζοσπαστισμό» τους. 
Ένας μέσος ουκρανός εργάτης μισεί την αστυνομία 
και την κυβέρνηση, αλλά ποτέ δεν θα τις πολεμήσει 
ανοιχτά και να ρισκάρει την άνεσή του. Έτσι, αυτός 
ή αυτή καλωσορίζει μια «πρωτοπορία», η οποία είναι 
έτοιμη να πολεμήσει εκ μέρους του/της· ειδικά, αν 
αυτή η πρωτοπορία μοιράζεται μαζί του/της «καλές» 
πατριωτικές αξίες. 

Εντούτοις, υπάρχει μια ορισμένη απόσταση μεταξύ 
των ναζί πολεμιστών και των «κανονικών» διαδηλω-
τών, ακόμα και υλική. Οι πρώτοι τώρα μαζεύονται κυ-
ρίως στην οδό Grushevskogo, στα οδοφράγματα, ενώ 
οι απλοί «πολίτες» παραμένουν στο Μαϊντάν. 

Υπάρχει ένας ορισμένος (αρκετά μικρός) αριθμός 

φιλελεύθερων που δεν υποστηρίζουν την άκρα δεξιά. 
Κάποιοι από αυτούς έστησαν μια διαμαρτυρία ενάντια 
στη λαμπαδηδρομία που έγινε στη μνήμη του Μπα-
ντέρα. Άλλοι φιλελεύθεροι στοιχήθηκαν πίσω από 
τους ηγέτες των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά 
η αντιπολίτευση είναι αρκετά αντιδημοφιλής μετα-
ξύ των διαδηλωτών. Θα έλεγα ότι η γενική διάθεση 
είναι πατριωτική, ακόμα και εθνικιστική, αλλά πολύς 
κόσμος δεν υποστηρίζει τους Ναζί και τους θεωρεί 
προβοκάτορες. 

Βράτισλαβ: Από όλα όσα είπες φαίνεται ότι το με-
γαλύτερο μέρος των διαδηλωτών είναι κάπου μετα-
ξύ δεξιών λαϊκιστών, μεταμφιεσμένων σε φιλελεύ-
θερους, και φασιστών· δεν ταυτίζουν τους εαυτούς 
τους με κανέναν από τους δυο πόλους της αποκαλού-
μενης εθνικής δημοκρατικής αντιπολίτευσης, αλλά 
την ίδια στιγμή αισθάνονται ότι είναι και υπέρ του 
έθνους και υπέρ της δημοκρατίας. Και τα τρία πολιτι-
κά ρεύματα ενοποιούνται στη βάση του ενάντια στον 
Γιανουκόβιτς. Είναι έτσι τα πράγματα ή όχι; 

Ντένις: Ακριβώς! Εκτός των φιλελεύθερων του 
κοινοβουλίου· αυτοί μάλλον προσπαθούν να μεταμ-
φιεστούν σε αριστερούς λαϊκιστές. Αλλιώς δεν μπο-
ρείς να κερδίσεις καμία υποστήριξη από την εργατική 
τάξη. Γι’ αυτό, κάθε μεγάλη κοινοβουλευτική πολιτική 
δύναμη έχει μια δεξιά φιλελεύθερη πτέρυγα, η οποία 
συνεχώς υποστηρίζει τη λιτότητα και τις φιλελεύθε-
ρες μεταρρυθμίσεις, και μια αριστερή λαϊκιστική πτέ-
ρυγα, η οποία απαιτεί από την κυβέρνηση περισσότε-
ρες παροχές προς τον φτωχοποιημένο πληθυσμό. Οι 
πρώτοι έχουν συνήθως το πάνω χέρι, όταν το κόμμα 
τους βρίσκεται στην εξουσία και δεν υπάρχουν εκλο-
γές στον ορίζοντα· οι δεύτεροι διαπρέπουν, όταν το 
κόμμα τους βρίσκεται στην αντιπολίτευση ή κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας. Συνισταμένη 
αυτών των κομμάτων της μεγάλης αστικής τάξης εί-
ναι οι γελοίοι ελιγμοί: για παράδειγμα, κατά τη διάρ-
κεια μιας συνάντησης στο Μαϊντάν ο Arseniy Yatseniuk 
από το κόμμα Batkivschyna είπε ότι η Ουκρανία θα 
έπρεπε επειγόντως να αποδεχθεί όλες τις απαιτήσεις 
του ΔΝΤ. Μια εβδομάδα αργότερα, λέει ότι τώρα που 
η Ρωσία έκανε έκπτωση στο φυσικό αέριο, ο Γιανου-
κόβιτς οφείλει να περικόψει το αντίστοιχο ποσοστό 
από τους (ήδη ισχυρά επιδοτούμενους) δασμούς στο 
φυσικό αέριο προς όφελος του πληθυσμού. 

Βράτισλαβ: Είναι προφανές ότι συντηρητικές από-
ψεις παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στη συνείδηση 
ενός μεγάλου μέρους του ουκρανικού πληθυσμού. 
Πού πρέπει να αναζητήσουμε την ιστορική και κοινω-
νική προέλευση ενός τέτοιου συντηρητισμού;

Ντένις: Ναι, έχω ήδη γράψει για τα φρικιαστικά αρ-
χαϊκά μοτίβα που αναβιώνουν στο Μαϊντάν. Επίσης, 
όσον αφορά τις αιτίες: κατά τη διάρκεια των τελευ-
ταίων είκοσι χρόνων, οι ανθρωπιστικές πολιτικές του 
κράτους ήταν στα χέρια των εθνικιστών. Και κατάφε-
ραν να αναθρέψουν μια γενιά που δεν βλέπει κανένα 
πρόβλημα σε εκφράσεις όπως «Ουκρανία για τους 
Ουκρανούς» ή «Ουκρανία υπεράνω όλων», σε μια 
αντίληψη περί «γενετικής δεξαμενής του έθνους». 
Επιπλέον, οι παραδόσεις και το «ηρωικό» παρελθόν 
θεωρούνται συνάμα ως κάτι a priori καλό. Αρνούμενοι 
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την τρέχουσα κατάσταση πραγμάτων και τη σοβιετι-
κή εμπειρία, φοβούμενοι όλα τα προοδευτικά στοι-
χεία της ιδεολογίας της ΕΕ (όπως η ανοχή προς τους 
LGBT, η δημοτικότητα της αριστερίστικης ιδεολογί-
ας) ενστερνίζονται πρόθυμα όλες τις επινοημένες 
παραδόσεις που διδάσκονται στο σχολείο. 

Βράτισλαβ: Θα ήταν εύλογο να αναγνωριστεί ως 
αιτία αυτού του συντηρητισμού και το γεγονός ότι 
μετά την αρχική «θεραπεία σοκ» στη δεκαετία του 
’90, η καπιταλιστική αναδιάρθρωση έχασε σε ορμή 
και από τότε η Ουκρανία τείνει να γίνει ένας «κόσμος 
για τον εαυτό του» και να διατηρεί ένα status quo, 
ίσως, προκειμένου να αποφύγει την έκρηξη των τόσο 
πολλών αντιφάσεων (ταξικών, εθνικών, γεωπολιτικών, 
οικονομικών κλπ) που διασταυρώνονται εντός της ου-
κρανικής κοινωνίας; Σε ένα τέτοιο πλαίσιο αμυντικής 
απόσυρσης από τις παγκόσμιες διαδικασίες φιλελευ-
θεροποίησης, ο ισχυρός και διαδεδομένος εθνικι-
σμός, που αλλά υμνεί το «ένδοξο» παρελθόν χωρίς 
να το αμφισβητεί, θα έμοιαζε να έχει νόημα. 

Ντένις: Δεν ξέρω πολλά πράγματα για το πώς εξε-
λίχθηκε αυτή η αναδιάρθρωση σε «παραδειγματι-
κές» χώρες όπως η Τσέχικη Δημοκρατία· δεν είχατε 
κι εσείς μια ορισμένη αναζωπύρωση συντηρητικών 
αξιών και εθνικιστικών «επινοημένων παραδόσεων»; 
Από ό,τι γνωρίζω, τα πράγματα έγιναν έτσι όχι μόνο 
στην Ουκρανία και τη Ρωσία, αλλά και σε χώρες όπως 
η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, οι πρώην γιου-
γκοσλαβικές δημοκρατίες.

Θα το εξηγούσα μάλλον με έναν άλλο τρόπο: η συ-
ντριβή του «πραγματικού σοσιαλισμού» προκάλεσε 
ταυτόχρονα τη συντριβή των προοδευτικών ιδεών 
που επίσημα προωθούνταν σε εκείνη την κοινωνία 
(αθεϊσμός, φεμινισμός, διεθνισμός). Το κενό καλύ-
φθηκε άμεσα από ένα άγριο μείγμα εθνικισμού και 
συντηρητισμού (και new age τσαρλατάνικης φιλοσο-
φίας, όσον αφορά αυτό το ζήτημα). Αυτή η μετατό-
πιση υποστηρίχθηκε ένθερμα από τον κρατικό ιδεο-
λογικό μηχανισμό. Στην πραγματικότητα, σε πολλά 
πανεπιστήμια, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, τα 
τμήματα του «επιστημονικού κομμουνισμού» με-
τονομάστηκαν σε τμήματα, «επιστημονικού εθνικι-
σμού»! Αργότερα, όμως έγιναν τμήματα «πολιτικής 
επιστήμης». 

Έτσι, αυτή η κατάσταση είναι με πολλούς τρόπους 
παρόμοια με το κύμα συντηρητισμού και ισλαμισμού 
που εμφανίστηκε στις χώρες της Μέσης Ανατολής 
μετά την πτώση των αστικών εκσυγχρονιστικών δι-
κτατοριών και της αντιπολιτευόμενης σοσιαλιστικής 
ιδεολογίας. Υποθέτω ότι η ένταση [severity] αυτής της 
διαδικασίας σχετίζεται ενδεχομένως με το επίπεδο 
αστικοποίησης σε μια δοσμένη χώρα: όσο μεγαλύτε-
ρο είναι το μέρος των κατοίκων των πόλεων, τόσο μι-
κρότερη είναι η πιθανότητα διολίσθησης στον συντη-
ρητισμό και τόσο μικρότερο το εύρος μιας τέτοιας 
διολίσθησης. 

Είναι αλήθεια ότι η δεκαετία του ’90 υπήρξε μια 
περίοδος σχετικής κυριαρχίας των δυτικών φιλελεύ-
θερων ιδεών. Αλλά αυτή έληξε, όταν το κράτος επα-
νήλθε στη θέση του και η κοινωνία σταθεροποιήθηκε 
μετά το αρχικό σοκ. 

Βράτισλαβ: Ας επιστρέψω τώρα στην ακροδεξιά. 
Πόσο υπέρ ή κατά της Ευρώπης είναι το Svoboda; 
Μέχρι τώρα, έχω αρκετά αντιφατικές πληροφορίες. 
Είναι ο Tyahnyboh και οι βουλευτές του πραγματικά 
αποφασισμένοι να συνδιαχειριστούν τα προγράμμα-
τα λιτότητας του ΔΝΤ στην περίπτωση που το κίνημα 
ανατρέψει τον Γιανουκόβιτς και η σημερινή κοινο-
βουλευτική αντιπολίτευση σχηματίσει μια κυβέρνη-
ση υπέρ της Δύσης; Μια τέτοια πολιτική δεν θα τους 
αποξένωνε από τα μέλη της βάσης τους; 

Ντένις: Όπως είπα, αντιμετωπίζουν την ενσωμά-
τωση στην ΕΕ με έναν καθαρά πραγματιστικό, λα-
ϊκιστικό τρόπο. Η ενσωμάτωση είναι αντίθετη με το 
πρόγραμμά τους, αλλά αυτοί (Svoboda) θα την υπο-
στηρίξουν όσο θα είναι σημαντική για τις μάζες. Στην 
περίπτωση που η αντιπολίτευση κερδίσει, οι δεξιοί φι-
λελεύθεροι θα επιβάλλουν μέτρα λιτότητας, ενώ το 
Svoboda πιθανόν να ασκεί κριτική στους εταίρους του 
στην κυβέρνηση. Φυσιολογικά, είναι αρκετά ευαίσθη-
τοι σε κοινωνικο-οικονομικά ζητήματα, «υπερασπιζό-
μενοι» τους εργάτες. Αλλά στην τελική, πρόκειται για 
το παλιό δίλημμα: Χιτλερικοί εναντίον Στρασσερικών. 
Και  δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πρώτοι θα νικήσουν 
τους δεύτερους. Στην πραγματικότητα, υπήρξε ήδη 
μια γενιά στρασσερικών ακτιβιστών στις τάξεις του 
Svoboda, η οποία εκδιώχθηκε πρόσφατα· τώρα πολε-
μούν μαζί με το Svoboda στο Lviv. Προφανώς, αν σε 
κάποια ιστορική φάση το Svoboda επικρατήσει στη 
χώρα, θα ακολουθήσει το παράδειγμα των ιστορικών 
τους προγόνων. 

Βράτισλαβ: Όταν κοιτάω το ουκρανικό κίνημα, δεν 
μπορώ να ξεφύγω από την εντύπωση ότι, στα πλαί-
σια της παγκόσμιας διαδικασίας της ταξικής πάλης, 
συνδυάζει ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά δυο 
διαφορετικών κινημάτων. Από τη μια, δεν είναι δυ-
νατό να μην ανακαλέσω τις ουγγρικές ταραχές του 
2005 και του 2006. Αυτές ήταν πριν την έναρξη της 
παγκόσμιας κρίσης, αλλά η Ουγγαρία βίωσε μια χρη-
ματοπιστωτική κατάρρευση εκείνη την περίοδο και 
οι νεαροί φασίστες εξέφρασαν ένα κίνημα που στο 
τέλος οδήγησε στην ανάληψη της εξουσίας από τη 
νεοφιλελεύθερη κυβέρνησης Ορμπάν, την οποία υπο-
στήριξε το Jobbik. Από την άλλη, υπάρχουν επίσης 
ομοιότητες μεταξύ του κινήματος του Μαϊντάν και 
των Indignados, του Occupy ή της αραβικής άνοιξης, 
σε ζητήματα και μορφής και περιεχομένου. Οι προ-
λετάριοι εξοργίζονται εξαιτίας κοινωνικών και οικο-
νομικών προβλημάτων αλλά δεν αγωνίζονται άμεσα 
σε αυτή τη βάση. Μοιάζουν να παρακάμπτουν την 
κοινωνική πραγματικότητα της ζωής τους και συνα-
ντιούνται μόνο στο πολιτικό επίπεδο ως αναστατωμέ-
νοι πολίτες ή ως οργισμένη εθνική κοινότητα ή κάτι 
μεταξύ των δυο. Τι πιστεύεις γι’ αυτή την εικόνα στη 
βάση της άμεσης εμπειρίας σου από το Μαϊντάν; 

Ντένις: Ναι, εδώ που τα λέμε πρόκειται για μια 
πολύ ακριβή περιγραφή. Ο παραλληλισμός με την 
Ουγγαρία του 2006 είναι καλός. Αλλά δεν θα συνέ-
κρινα τις ουκρανικές διαμαρτυρίες με τους ισπανούς 
indignados, γιατί στην ισπανική κοινωνία υπάρχει μια 
κεντρο-αριστερή πολιτιστική ηγεμονία, σε αντίθεση 
με την Ουκρανία. Το ίδιο ισχύει και για το Occupy: 
εκείνο το κίνημα ήταν αρκετά μπερδεμένο ιδεολογι-
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κά, αν και η κυρίαρχη τάση ήταν αριστερή φιλελεύ-
θερη. Ένας καλός παραλληλισμός είναι με την Αίγυ-
πτο: είδαμε πώς η προοδευτική επαναστατική ώθηση 
προκάλεσε την πτώση του Μουμπάρακ, αλλά στη συ-
νέχεια οι ισλαμιστές πήραν τον έλεγχο των διαμαρ-
τυριών, μονοπώλησαν την επανάσταση και δίχασαν 
τις μάζες. Στο τέλος, τρόμαξαν τον πληθυσμό και τον 
έσπρωξαν πίσω στα χέρια του παλιού καθεστώτος. Το 
ουκρανικό Svoboda και οι άλλοι φασίστες μοιάζουν 
με τους αιγύπτιους Αδελφούς Μουσουλμάνους και 
τους άλλους ισλαμιστές με πολλούς τρόπους. Απο-
τελούν «την» αντιπολίτευση στο μισητό καθεστώς· 
αλλά (ευτυχώς) δεν μπορούν να ενώσουν όλους τους 
διαδηλωτές πίσω από τα πανό τους. Οι διαμαρτυρό-
μενοι άνθρωποι, από την άλλη, είναι πολύ οργισμένοι, 
αλλά τους λείπει η δική τους γλώσσα για να εκφρα-
στούν και δανείζονται τη γλώσσα της πιο διακεκρι-
μένης ομάδας. Δεν είναι έτοιμοι να οργανωθούν στη 
βάση των ταξικών γραμμών, παρουσιάζονται ως ένα 
«έθνος» (ή «Umma», όπως στην Αίγυπτο). Εκτός από 
το ότι είναι περισσότερο ομογενοποιημένη, η Αίγυ-
πτος δεν είχε και «το άλλο μισό της χώρας» να είναι 
πιστό στον Μουμπάρακ. 

Αν ξεχάσουμε την ύπαρξη του νότου και της ανα-
τολής, τότε με όρους αστικής πολιτικής η κατάσταση 
παρουσιάζει ακόμα περισσότερες ομοιότητες με την 
ουγγρική. Η κεντρική και δυτική Ουκρανία υποστη-
ρίζει κυρίως τους δεξιούς φιλελεύθερους λαϊκιστές 
(Batkivschyna), οι οποίοι έχουν μικρότερους και πιο 
ριζοσπάστες συμμάχους (Svoboda) –πλήρης παραλλη-
λισμός με το Fidesz και το Jobbik. 

Βράτισλαβ: Φαίνεται ότι ο αγώνας ενάντια σε δι-
εφθαρμένους ηγεμόνες ή/και διεφθαρμένους επιχει-
ρηματίες αποτελεί κάτι που συνδέει το Μαϊντάν με 
τα άλλα κινήματα των πλατειών. Υποθέτω πως το να 
μάχεσαι ενάντια στην «οικογένεια» Γιανουκόβιτς που 
σφετερίζεται το κράτος, ενάντια στην αστυνομία που 
προστατεύει και η ίδια ενσαρκώνει το διεφθαρμέ-
νο καθεστώς και το να μάχεσαι για ένα ιδανικό μιας 
δημοκρατίας «που να μοιάζει με τη δυτική» είναι ο 
ουκρανικός τρόπος να μάχεσαι για την «πραγματική 
δημοκρατία». Ισχύει αυτό;

Ντένις: Χοντρικά, ναι. Δεν ξέρω τι άλλο να προσθέ-
σω. 

Βράτισλαβ: Το Μαϊντάν ως κοινωνικό σώμα έχει να 
επιληφθεί της ίδιας του της αναπαραγωγής, να οργα-
νώσει την ίδια του την υποδομή, την άμυνα κλπ όπως 
έπρεπε να κάνει η Κομμούνα του Όκλαντ ή η Ταχρίρ. 
Θα ήταν καλό, αν θα μπορούσες να μιλήσεις λίγο γι’ 
αυτή τη σημαντική πλευρά και να περιγράψεις πώς 
οργανώνεται και συντηρείται η εσωτερική ζωή του 
Μαϊντάν. 

Ντένις: Από όσο μπορώ να καταλάβω, όλη η αυτο-
οργάνωση που θα μπορούσε να υπάρξει στο Μαϊντάν 
υποκαθίσταται από τις οργανωμένες δομές των δε-
ξιών πολιτικών δυνάμεων. Το Svoboda, o Δεξιός Το-
μέας και η Spilna Sprava καταλαμβάνουν κτίρια και 
διαχειρίζονται την καθημερινότητα. Η κοινοβουλευ-
τική αντιπολίτευση εκφέρει επίσης άποψη γι’ αυτά 
τα θέματα· όπως και να ’χει, όλα εξαρτώνται στενά 
από ηγέτες που εκπροσωπούν τις ήδη καθιερωμένες 

πολιτικές δομές. Για παράδειγμα, υπάρχουν sotnias 
–«εκατονταρχίες», ομάδες άμυνας. Τυπικά, όλες εί-
ναι υπό τις διαταγές του Andriy Parubiy –στο παρελθόν 
ιδρυτικό μέλος του Εθνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
της Ουκρανίας, που τώρα αποκαλείται Svoboda, αλλά 
τώρα μέλος του Batkivschyna. Στην πραγματικότητα, 
υπάρχουν μονάδες που δεν υπακούουν στον Parubiy 
ή ακόμα και στο Svoboda (όπως ο Δεξιός Τομέας), 
αλλά σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη «μη εξουσιοδοτη-
μένων» μονάδων είναι αμφίβολη. Το ίδιο ισχύει και 
για άλλα ζητήματα: τροφή, καύσιμη ξυλεία, πετρέ-
λαιο, αυτοσχέδιος οπλισμός. Μπορείς να κάνεις μια 
βόλτα και να συλλέξεις χρήματα για τους σκοπούς 
αυτούς, αλλά οφείλεις να δώσεις το 70% στα «αφε-
ντικά» που ξέρουν πώς να ξοδέψουν αυτά τα χρή-
ματα. Υπάρχει χώρος για αυτοοργάνωση, αλλά είναι 
πολύ περιορισμένος. Για έναν απλό άνθρωπο εκεί, τα 
αντικείμενα ζωτικής ανάγκης απλώς «εμφανίζονται», 
οι ακτιβιστές βάσης δεν συμμετέχουν καθόλου στη 
λήψη αποφάσεων. Παρόλα αυτά, αν ανήκεις σε μια 
ορισμένη «sotnia», μπορεί να υπάρχει αρκετή ανεξαρ-
τησία στη διαχείριση ίδιων πόρων και χρηματοδότη-
σης. Στη συνέχεια, όλα εξαρτώνται από τη δομή και 
τις σχέσεις εντός αυτής της συγκεκριμένης μονάδας.

Βράτισλαβ: Οπότε, ενώ για παράδειγμα οι 
Indignados έτειναν να αποκλείουν τα πολιτικά κόμ-
ματα από τις καταλήψεις, στην περίπτωση του Μαϊ-
ντάν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι παρόντα 
στην ίδια την καρδιά του και η αναπαραγωγή του 
Μαϊντάν εξαρτάται από το Batkivschyna, το UDAR, 
το Svoboda και τους δικούς τους πόρους και δομές. 
Επιπλέον, έχεις πει αλλού ότι δεν υπάρχουν συνελεύ-
σεις που να λαμβάνουν χώρα στο Maϊντάν. Κατά τη 
διάρκεια των δυο μηνών που υπάρχουν και αγωνίζο-
νται μαζί, οι συμμετέχοντες στο Maϊντάν δεν έχουν 
παράξει τη δική τους στιγμή συλλογικής λήψης απο-
φάσεων. Γιατί είναι έτσι τα πράγματα; Επειδή οι απο-
φάσεις παίρνονται πραγματικά από τους ηγέτες της 
αντιπολίτευσης και τις ιεραρχίες τους; Σε μια άλλη 
συνέντευξη, επεσήμανες επίσης ότι υπάρχει ένα εί-
δος διαχωρισμού ανάμεσα στο «πλήθος» και τους πο-
λιτικούς. Πώς προέκυψε αυτός ο διαχωρισμός και πώς 
εκφράζεται; 

Ντένις: Νομίζω ότι έχω εν μέρει απαντήσει την 
ερώτησή σου προηγουμένως. Ναι, τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης δεν είναι ακριβώς δημοφιλή ανάμεσα 
στους ανθρώπους του Maϊντάν, θεωρούνται οπορ-
τουνιστές που ακολουθούν τα δικά τους συμφέροντα 
και είναι έτοιμοι να προδώσουν το κίνημα διαμαρτυ-
ρίας. Αλλά αυτοί διαχειρίζονται ακόμα την υποδομή 
του Maϊντάν και είναι αυτοί που παίρνουν τις πραγμα-
τικές αποφάσεις. Όντως, δεν έχουν εμφανιστεί συνε-
λεύσεις ή άλλα όργανα συλλογικής λήψης αποφάσε-
ων. Ίσως, από μια ορισμένη πλευρά αυτή η παράδοξη 
κατάσταση αποτελεί αντανάκλαση της κοινωνίας ως 
όλον με τις πατερναλιστικές συμπεριφορές της και 
την κοινωνική παθητικότητά της: είναι βολικό να μι-
σείς τα αφεντικά, αλλά να τους αφήνεις να κάνουν 
τη δουλειά! 

Βράτισλαβ: Όμως, σύμφωνα με μια σύντομη ανά-
λυση λευκορώσων αναρχικών που δημοσιεύτηκε 
στην ιστοσελίδα Revolutionary Action, φαίνεται ότι 
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σε περιοχές εκτός του Κίεβο, ειδικά στο Lviv και το 
Sumy, ο διαχωρισμός ανάμεσα σε διαδηλωτές και 
πολιτικούς είναι πολύ βαθύτερος και περισσότερο 
αρθρωμένος. Με πολύ λίγα λόγια, υποστηρίζουν μια 
επεξεργασμένη αντίληψη περί «απολίτικης διαμαρτυ-
ρίας» (χωρίς πρωτοκαθεδρία των πολιτικών σε βάρος 
των ακτιβιστών πολιτών). Λένε ότι υπάρχει μια συνέ-
λευση στο Sumy, η οποία εξέλεξε το αποκαλούμενο 
περιφερειακό «Εθνικό Συμβούλιο» και εγκαθίδρυσε 
διαμερισματικά Εθνικά Συμβούλια προκειμένου να 
ελέγξει τους τοπικούς πολιτικούς και να διερευνήσει 
περιστατικά διαφθοράς· και η οποία οργάνωσε μο-
νάδες «πολιτοφυλακής πολιτών». Περιγράφουν την 
ύπαρξη ίδιων διαδικασιών στο Lviv και παραθέτουν 
τα λόγια ενός τοπικού «διοικητή Sokolov», ο οποίος 
είπε ότι τα Εθνικά Συμβούλια παίρνουν τα ηνία και 
είναι έτοιμα να εκλέξουν τις εκτελεστικές τους επι-
τροπές, ενώ οι πολιτικοί θα αποκλειστούν από αυτές, 
επειδή οι άνθρωποι δεν τους εμπιστεύονται πλέον. 
Θα μπορούσες ίσως να εξηγήσεις περισσότερο αυτή 
την τάση και να την αναλύσεις λίγο;  

Ντένις: Από όσα γνωρίζω, αυτά τα «Εθνικά Συμβού-
λια» αποτελούνται συνήθως από αυτοδιορισμένους 
κομματικούς ακτιβιστές και στελέχη τοπικών και πε-
ριφερειακών συμβουλίων. Υποσχέθηκαν να κάνουν 
εκλογές, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν οργανωθεί δι-
αφανείς εκλογές. Η αισιοδοξία των λευκορώσων συ-
ντρόφων βασίζεται σε εντελώς υπερβολικές υποθέ-
σεις. Αυτά τα «Εθνικά Συμβούλια» δεν τόλμησαν να 
αναλάβουν πραγματικές εξουσίες, δεν έκαναν τίποτα 
το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί «ιδιοποίηση της 
εξουσίας» και δεν παρέβησαν σχεδόν κανέναν νόμο2! 
Ο επικεφαλής του «Εθνικού Συμβουλίου» του Lviv, ο 
οποίος, παρεπιπτόντως, είναι ταυτόχρονα επικεφαλής 
του περιφερειακού συμβουλίου του Lviv και επιφανές 
μέλος του Svoboda, απαίτησε από τους διαδηλωτές 
να εγκαταλείψουν το κτίριο της κρατικής περιφερει-
ακής διοίκησης. Ο Andriy Sokolov, ο διοικητής της «πο-
λιτοφυλακής» που ανέφερες, άμεσα συμμορφώθηκε 
και εκκένωσε το κτίριο. Οπότε, το «επαναστατικό» 
Εθνικό Συμβούλιο είναι στην πραγματικότητα νεκρό, 
μην έχοντας κάνει τίποτα απολύτως. 

Βράτισλαβ: Καταλαβαίνω. Επομένως, ακόμα και 
στην περιφέρεια έχουμε την ίδια εικόνα με το Κίεβο: 
η έλλειψη εμπιστοσύνης του κινήματος απέναντι στα 
πολιτικά κόμματα δεν μεταφράζεται πραγματικά σε 
σοβαρές απόπειρες σχηματισμού αυτοοργανωμένων 
σωμάτων που θα ήταν ικανά να αρθρώσουν αυθεντικά 
το περιεχόμενο του κινήματος. Πρόσφατα διάβασα 
ότι υπήρξε η απόπειρα διάφορων ενώσεων και πρω-
τοβουλιών πολιτών που εμπλέκονται στο Μαϊντάν να 
οργανώσουν το “Συμβούλιο Πολιτών του Μαϊντάν” 
ως άμεση έκφραση του κινήματος. Όμως, πολιτικοί 
από την αντιπολίτευση κατάφεραν να δυσφημήσουν 
και να ματαιώσουν αυτή την απόπειρα. Θα μπορούσες 
πιθανόν να μου πεις περισσότερα για αυτή την εξέλι-
ξη; Ποιοι ήταν αυτοί πίσω από το Συμβούλιο Πολιτών; 
Πώς και γιατί μπόρεσαν να αποτύχουν τόσο εύκολα;

2 Εδώ βρίσκεται μια είδηση για την κατάσταση στο Lviv: 
control.zika.ua/news/view/10812.

Ντένις: Το «Πολιτικό [Civic] Συμβούλιο του Μαϊ-
ντάν» σχηματίστηκε από διάφορους επιφανείς ακτι-
βιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρους, 
διασημότητες και ΜΚΟ, στους οποίους δεν αρέσει 
ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση ούτε προ-
τιμούν τους εθνικιστές. Εξ όσων γνωρίζω, η Συνομο-
σπονδία Ελεύθερων Συνδικάτων της Ουκρανίας συ-
νέπραξε μαζί τους. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν 
μια φιλελεύθερη (εν μέρει ακόμα και αριστερή φιλε-
λεύθερη) εναλλακτική στο κίνημα, τονίζοντας τη ση-
μασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών 
ελευθεριών, της οριζόντιας λήψης αποφάσεων, των 
πρωτοβουλιών βάσης κλπ. Αλλά κάπως απέτυχαν να 
αναπτυχθούν σε μια σοβαρή δύναμη. Η πρωτοβουλία 
είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου εικονική, χωρίς κάποιο 
αξιόλογο αριθμό επιτόπιων ακτιβιστών βάσης. Γιατί 
συμβαίνει αυτό; Η αιτία, νομίζω, δεν είναι η πανούργα 
στρατηγική της αντιπολίτευσης, αλλά οι αντικειμε-
νικές συνθήκες, δηλαδή η κατάσταση του δημόσιου 
διαλόγου. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για αντιπολιτευ-
όμενη δραστηριότητα, πιθανότατα θα συμμετάσχει 
στο «ισχυρότερο» ρεύμα με γενναίους μάτσο εθνι-
κιστές και ισχυρούς πολιτικούς. Ο αριθμός των αν-
θρώπων που ενδιαφέρονται ειλικρινά για ένα τέτοιο 
εναλλακτικό «πολιτικό» κίνημα είναι αρκετά μικρός, 
στ’ αλήθεια· σε αυτό το πεδίο, όλα τα κατάπιε η αντι-
πολίτευση τον Δεκέμβριο, αφού το  Μαϊντάν «των δι-
καιωμάτων [civic]» (αρχικά το Μαϊντάν καθεαυτό) συγ-
χωνεύτηκε με το «πολιτικό» Μαϊντάν (αρχικά στην 
Ευρωπαϊκή Πλατεία). Μετά από αυτό, οι πολιτικοί εί-
παν πολλά για το πώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα 
χωρίς την υποστήριξή τους. Και ως ένα βαθμό έχουν 
δίκιο! Πραγματικά, το Μαϊντάν καταναλώνει πολλούς 
υλικούς και ανθρώπινους πόρους, τους οποίους πα-
ρέχουν τα κόμματα. 

Βράτισλαβ: Σε μια συνέντευξη στο LibCom εξήγη-
σες πώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπάθη-
σαν να μεταφέρουν το Μαϊντάν πέρα από τα εδαφικά 
του όρια προκηρύσσοντας γενική απεργία και πώς 
απέτυχαν παταγωδώς. Αυτό το απέδωσες στο ότι δεν 
έχουν καμία συγκροτημένη παρουσία στους εργασια-
κούς χώρους για να το κάνουν αυτό. Παρόλα αυτά, το 
Μαϊντάν κατόρθωσε να εξαπλωθεί από το Κίεβο προς 
άλλες περιφέρειες, αλλά φαίνεται μόνο ξανά με τη 
μορφή κινήματος καταλήψεων και ταραχών. Επίσης, 
μίλησες για τη διαμαρτυρία των εργατών της εταιρεί-
ας δημόσιων μεταφορών του Κίεβο, η οποία δεν βρή-
κε τον δρόμο της προς το Μαϊντάν και αντίστροφα. 
Και ανέφερες ότι ο ουκρανικός λαός δεν είναι συνη-
θισμένος να απεργεί. Συνολικά, σημαίνει αυτό ότι η 
Ουκρανία (όπως οι περισσότερες από τις υπόλοιπες 
χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και 
όπως πολλές άλλες περιοχές του κόσμου) χαρακτη-
ρίζεται από μια χτυπητή απουσία αγώνων στους εργα-
σιακούς χώρους; Κατά την άποψή σου, ποιοι είναι οι 
λόγοι γι’ αυτό;

Ντένις: Ναι, έτσι είναι. Υπάρχει πληθώρα θεωριών 
για να εξηγηθεί η αδυναμία της εργασίας στην ανατο-
λική Ευρώπη. Μια από τις πειστικότερες σχετίζεται με 
την κληρονομιά της σοβιετικής πολιτικής κουλτού-
ρας, όπου είχες αφεντικά που τα έκαναν όλα για σένα 
και αντί για σένα. Υπάρχει ένας τεράστιος θεσμός 
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που απέμεινε από την ΕΣΣΔ, η Ομοσπονδία Συνδικά-
των Ουκρανίας. Επίσημα, έχει ένα εκατομμύριο μέλη 
αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αγωνιστική 
[militant] οργάνωση που υπερασπίζεται τα δικαιώματα 
των εργατών. Έχουν καλούς δικηγόρους και γραφει-
οκράτες που παίρνουν μέρος στις διαδικασίες των 
κοινωνικών εταίρων ειλικρινά προσπαθώντας να κερ-
δίσουν όσο το δυνατόν περισσότερες παραχωρήσεις 
μπορούν, αλλά αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους 
ως συνδιαχειριστές της κορπορατιστικής οικονομί-
ας, όχι ως εκπρόσωπους των εργατών. Όσον αφορά 
άλλα, πραγματικά ανεξάρτητα, αγωνιστικά συνδικάτα 
–εντάξει, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα. 

Γιατί δεν έχει αναπτυχθεί η αγωνιστικότητα στους 
εργασιακούς χώρους στη μετασοβιετική περίοδο; Εν 
μέρει, εξαιτίας της μακράς και οδυνηρής οικονομι-
κής κρίσης. Δεν μπορείς να γραφτείς σε ένα συνδι-
κάτο και να απεργήσεις, όταν πρόκειται να πεταχτείς 
στους δρόμους και το εργοστάσιό σου πρόκειται να 
κλείσει. Υπήρξαν μαζικές απεργίες τη δεκαετία του 
’90, σίγουρα, αλλά οργανώθηκαν κυρίως από το μά-
νατζμεντ των μη ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων ως 
εργαλείο πίεσης προς τα αφεντικά τους. Οπότε, νέες 
δομές και θεσμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν 
βάση για ένα ανεξάρτητο εργατικό κίνημα απλά δεν 
εμφανίστηκαν. Το παλιό παράδειγμα της ανάθεσης 
του αγώνα στα αφεντικά επιβεβαιώθηκε με τον τρό-
πο αυτό. Και η οικονομική άνθιση της δεκαετίας του 
’00 αποδείχτηκε πολύ σύντομη για να αλλάξει αυτή τη 
συμπεριφορά.  

Βράτισλαβ: Τώρα, θα μπορούσες να εξηγήσεις 
ποιοι άλλοι αγώνες ξεκίνησαν γύρω από το Μαϊντάν 
και αν υπήρχαν τουλάχιστον κάποιες απόπειρες να 
συνδεθούν με το Μαϊντάν; Μόλις αναφέραμε μια δι-
αμαρτυρία των εργατών των δημόσιων μεταφορών 
στο Κίεβο. Επίσης, διάβασα για μια φοιτητική κινητο-
ποίηση στην Ακαδημία Κίεβο-Μοχίλα. Θα μπορούσες 
ίσως να εξηγήσεις ποια είναι η σχέση της ουκρανι-
κής άκρας αριστεράς με το Μαϊντάν και τους άλλους 
αγώνες; Ποιος είναι ο ρόλος και οι δραστηριότητες 
της εκεί; Υποθέτω ότι πρέπει να είναι πολύ δύσκολο 
να εμπλακεί κανείς στο Μαϊντάν, δοσμένης της επιρ-
ροής των φασιστών και των εθνικιστών. Εντούτοις, 
διάβασα για αναρχικούς και φεμινίστριες που ήταν 
παρόντες και δρούσαν εκεί. 

Ντένις: Η άκρα αριστερά είναι ως ένα βαθμό διαι-
ρεμένη όσον αφορά το Μαϊντάν. Ένα μικρότερο μέ-
ρος χαρακτήρισε τις διαδηλώσεις ως εντελώς αντι-
δραστικές και αρνήθηκε οποιαδήποτε στήριξη. Το 
πρόβλημα είναι ότι μια τέτοια στάση τους ωθεί στις 
τάξεις των υποστηρικτών της κυβέρνησης! Η λογική 
συνέπεια είναι μια κατάσταση όπου ένα μέλος μιας 
τέτοιας οργάνωσης, της Borotba, υπερασπίζεται την 
κρατική περιφερειακή διοίκηση της Οδησσού απένα-
ντι στους ακτιβιστές της αντιπολίτευσης που θέλουν 
να την καταλάβουν. Πράγματι, στην απόπειρα κατά-
ληψη ηγούνταν οι νεοναζί, αλλά υπήρχαν νεοναζί και 
ανάμεσα στους υπερασπιστές! Δηλαδή, τοπικοί «Κο-
ζάκοι», φιλορωσικές παραστρατιωτικές μονάδες. 

Ένα άλλο μέρος της αριστεράς επανειλημμένα 
προσπάθησε να συμμετάσχει στο κίνημα, ακόμα και 

όταν επανειλημμένα πετιόταν έξω από αυτό. Κάποιοι 
από τους αριστεριστές που ήταν «ευρω-ενθουσιώ-
δεις» ήρθαν στο Μαϊντάν τον Νοέμβριο με μια κόκ-
κινη (αντί μπλε) σημαία της ΕΕ, με πανό υπέρ της 
δωρεάν περίθαλψης και εκπαίδευσης και με φεμινι-
στικά συνθήματα. Δέχτηκαν την άγρια επίθεση από 
ναζί. Στη συνέχεια, έλαβε χώρα ένα περιστατικό, 
κατά το οποίο η άκρα δεξιά επιτέθηκε στη σκηνή της 
Συνομοσπονδίας Ελεύθερων Συνδικάτων Ουκρανίας 
κοντά στο Μαϊντάν. Ένας ομιλητής στη σκηνή είπε 
ότι υπήρχαν κάποιοι «προβοκάτορες» και είπε ότι «οι 
άντρες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν»·  αποτέλεσμα, 
ένας όχλος από νεοναζί έσπασε τα πλευρά των συν-
δικαλιστών ακτιβιστών, έσκισε τη σκηνή τους με μα-
χαίρια και έκλεψαν τα πράγματά τους. Τα θύματα δεν 
έκαναν τίποτα «αριστερίστικο» καθεαυτό, αλλά ήταν 
μέλη του αριστερού κινήματος, γνωστά στους πολιτι-
κούς τους αντιπάλους και αυτό ήταν αρκετό. 

Όπως και να ’χει, οι περισσότεροι από τους αριστε-
ρούς ακτιβιστές κατανοούν ότι δεν πρόκειται για τον 
δικό τους πόλεμο. Όταν πέρασαν οι «δικτατορικοί 
νόμοι» της 16ης Ιανουαρίου, αποφάσισαν να συμμετά-
σχουν στο κίνημα –όχι τόσο ως πολιτικοί ακτιβιστές, 
περισσότερο ως απλοί πολίτες, των οποίων οι πολιτι-
κές ελευθερίες τίθεντο σε κίνδυνο. Πολλοί αριστε-
ριστές ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ιδρύσουν τη 
«Νοσοκομειακή Παρακολούθηση»: φύλαξη τραυμα-
τισμένων ανθρώπων σε νοσοκομεία για να μην τους 
πάρει αστυνομία. Σίγουρα, πρόκειται για ένα πρότζε-
κτ υποδομής, «ανθρωπιστικό», όχι πολιτικό. Άλλοι άν-
θρωποι προσπάθησαν να οργανώσουν μια πανουκρα-
νική φοιτητική απεργία. Ξεκίνησαν από την Ακαδημία 
Κίεβο-Μοχίλα, αλλά τελικά απέτυχαν: έτσι κι αλλιώς, 
όλα είχαν τελειώσει, όταν το πανεπιστήμιο έκλεισε 
για τις χειμερινές διακοπές. 

Τώρα, υπάρχει επίσης μια άλλη ομάδα ανθρώπων 
που συχνά συγχέεται με τη ριζοσπαστική αριστερά. 
Εννοώ οργανώσεις όπως η «Narodniy Nabat» και αρ-
κετές άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες αυτοαποκαλού-
νται αναρχικές, αλλά στην πραγματικότητα έχουν μια 
πολύ συντηρητική πολιτική ατζέντα γεμάτη ματσίσμο 
και ξενοφοβία. Αφού είχαν ξεκινήσει οι διαδηλώσεις, 
μετατοπίστηκαν δραματικά προς τα δεξιά· έκαναν 
ανακωχή με τις ναζιστικές ομάδες και πετούσαν μαζί 
βόμβες μολότοφ στην αστυνομία. Εν τέλει, οι δρόμοι 
τους με το αριστερό κίνημα χώρισαν οριστικά. 

Πριν από μια εβδομάδα, αυτοί, μαζί με κάποιους 
κανονικούς αριστεριστές που ήθελαν να «δράσουν», 
αποφάσισαν να σχηματίσουν μια «αναρχική sotnia» 
στο εσωτερικό της αυτοάμυνας του Μαϊντάν. Για να 
το κάνουν αυτό, ήταν προετοιμασμένοι να ορκιστούν 
ενώπιον του Andriy Parubiy. Αλλά όταν ετοιμάστη-
καν, ήρθαν αντιμέτωποι με περίπου 150 μαχητές του 
Svoboda οπλισμένους με μπαστούνια του μπέιζμπολ 
και τσεκούρια. Οι φασίστες τους κατηγόρησαν ότι 
ήταν φυλετικά μη καθαροί και πολιτικά άσχετοι με το 
Μαϊντάν και τους πέταξαν έξω. Τώρα, το αστείο είναι 
ότι την επόμενη μέρα αυτοί οι μάτσο-εθνικιστές-«α-
ναρχικοί» είπαν ότι η αιτία για τις κακές σχέσεις με 
τους παραστρατιωτικούς του Svoboda ήταν το γε-
γονός ότι κάποιοι από τους δικούς μας συντρόφους 
ζωγράφισαν αντι-εθνικιστικά γκράφιτι γύρω από το 
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Μαϊντάν. Οπότε απείλησαν ότι θα τους χτυπούσαν, 
επειδή διατάραξαν τη φιλία τους με τους ναζί!

Η πιο λογική στρατηγική για την αριστερά, κατά 
τη γνώμη μου, είναι να προσπαθήσει να οικοδομήσει 
ένα «δεύτερο μέτωπο» ενάντια και στην κυβέρνηση 
και στην άκρα δεξιά. Αυτό πρέπει να γίνει έξω από το 
Μαϊντάν, όχι από μέσα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να 
λέμε ποιοι είμαστε και ποιοι είναι οι τελικοί πολιτικοί 
μας στόχοι· μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να 
οικοδομήσουμε έναν ισχυρό πολιτικό συνασπισμό με 
άλλες δυνάμεις που βρίσκονται στην ίδια θέση αυτή 
τη στιγμή (δηλαδή, τους αριστερούς φιλελεύθε-
ρους που επίσης αποκλείονται από το κίνημα). Αυτή 
τη στιγμή σχεδιάζουμε μια καμπάνια ενάντια στην 
πολιτική δικτατορία, τονίζοντας ότι η αποδυνάμωση 
των προεδρικών εξουσιών στην πραγματικότητα δεν 
αντιστοιχεί στα συμφέροντα κανενός από τα πολιτι-
κά κόμματα. Αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο συ-
σπείρωσης για έναν ευρύτερο συνασπισμό και στη 
συνέχεια μπορούμε να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε 
την κριτική της αστικής δημοκρατίας ως τέτοιας. Μια 
άλλη σημαντική κατεύθυνση είναι η προετοιμασία 
μιας καμπάνιας ενάντια στη λιτότητα, αν η κυβέρνηση 
αντιμετωπίσει προβλήματα χρηματοδότησης αργότε-
ρα μέσα στη χρονιά. Αλλά όπως και να ’χει, πρέπει να 
κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε να αντιστρέψουμε 
τις κυρίαρχες τάσεις και να αποκτήσουμε πολιτιστική 
ηγεμονία μέσα σε μια νύχτα. Υπάρχει πολλή σκληρή 
δουλειά μπροστά μας, θα περάσουν χρόνια πριν κά-
νουμε τη δική μας επανάσταση. 

Βράτισλαβ: Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις; 
Άκουσα για την πιθανότητα να έρθει στο προσκήνιο ο 
στρατός και για την αμνήστευση των συλληφθέντων 
διαδηλωτών από τον Γιανουκόβιτς. Όμως, η κυβέρ-
νηση συνεχίζει να επιμένει ότι η συμφωνία εισόδου 
στην ΕΕ θα ήταν οικονομική καταστροφή για την Ου-
κρανία, ενώ ο Κλίτσκο συνεχίζει να διακηρύσσει ότι 
δεν υπάρχει άλλος δρόμος παρά ο ευρωπαϊκός…

Ντένις: Η πιθανότητα επέμβασης του στρατού τεί-
νει στο μηδέν. Σε αντίθεση με την Αίγυπτο, ο στρατός 
στην Ουκρανία είναι χρόνια υποχρηματοδοτούμενος 
και ανεπαρκής· επίσης, σε καμία περίπτωση δεν θεω-
ρείται ότι αποτελεί πολιτικό παράγοντα. 

Για την αμνηστία –λοιπόν, την περασμένη εβδομά-
δα η βουλή ψήφισε έναν πολύ περίεργο νόμο, σύμ-
φωνα με τον οποίο όλοι οι πολιτικοί ακτιβιστές θα 
πάρουν χάρη και δεν θα κυνηγηθούν από την αστυνο-
μία, αν μέσα στις επόμενες 15 μέρες ο γενικός εισαγ-
γελέας δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του ένα δελτίο 
τύπου που θα λέει ότι όλα τα κτίρια που στεγάζουν 
κρατικές δομές εξουσίας έχουν εκκενωθεί από τους 
διαδηλωτές και ότι οι διαδηλωτές έχουν επιστρέψει 
στο Μαϊντάν από τους άλλους δρόμους που κατέλα-
βαν πρόσφατα. Αυτή τη στιγμή αυτό συζητιέται –αν οι 
όροι της αμνήστευσης θα αλλάξουν ή όχι, γιατί οι άν-
θρωποι είναι δυσαρεστημένοι με αυτούς τους όρους 
και δεν είναι έτοιμοι να υποχωρήσουν. 

Όπως και να ’χει, αυτή τη στιγμή η κύρια συζήτη-
ση περιστρέφεται γύρω από τη σύνθεση του νέου 
υπουργικού συμβουλίου (πόσους πολιτικούς της αντι-
πολίτευσης θα περιλαμβάνει) και από την πιθανότητα 

επιστροφής στην προηγούμενη εκδοχή του Συντάγ-
ματος, με ισχυρότερη Βουλή και ασθενέστερο πρό-
εδρο. 

Για τη συμφωνία με την ΕΕ –δεν νομίζω ότι απασχο-
λεί κανέναν ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, ΕΕ και 
Ρωσία θα προσπαθήσουν η καθεμία να προωθήσει τα 
δικά της συμφέροντα στην Ουκρανία κατά τη διαδι-
κασία επίλυσης της διαμάχης, αλλά προς το παρόν το 
όλο ζήτημα της συμφωνίας θα περνάει απαρατήρητο 
από το ευρύ κοινό. Σε κάθε περίπτωση, είναι πιθανόν 
ότι η συμφωνία με την ΕΕ δεν θα υπογραφεί μέσα 
στους αμέσως επόμενους μήνες. 

Βράτισλαβ: Στις 7 Φεβρουαρίου, ο Andriy Parubiy 
ανακοίνωσε ένα σχέδιο μετασχηματισμού της Αυτοά-
μυνας του Μαϊντάν σε έναν «ενωμένο επαναστατικό 
στρατό» με το όνομα Ουκρανική Λίγκα Αυτοάμυνας 
και την επέκτασή της σε όλο το έθνος. Μίλησε για 
την ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των μαχητών της 
από τους τρέχοντες 12.000 σε 30.000-40.000 εθε-
λοντές «οι οποίοι θα μπορούσαν να πάνε στο Κίεβο 
και να αντιπαρατεθούν επαρκώς με το καθεστώς». Ο 
Andriy Levus, αντικαταστάτης του στη διοίκηση, πρό-
σθεσε: «Ξεκινώντας από σήμερα, κάθε μαχητής της 
αυτοάμυνας δεν είναι μόνο φρουρός, αλλά επίσης 
επαναστάτης πολιτικός στρατιώτης». Πώς ερμηνεύ-
εις αυτά τα λόγια και τις προθέσεις; Φαίνεται σαν οι 
ηγέτες της αντιπολίτευσης που μαζεύονται στο Αρ-
χηγείο Εθνικής Αντίστασης να αποφάσισαν να προ-
ετοιμαστούν για την τελική σύγκρουση παρέχοντας 
στους εαυτούς τους μια ευμεγέθη δύναμη μάχης που 
θα μπορούσε να τους βοηθήσει να καταλάβουν την 
εξουσία με κάθε αναγκαίο μέσο. 

Ντένις: Τουλάχιστον αναθερμαίνουν τη ρητορική 
τους. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να έχει νόημα. 
Στον στρατό δεν μπορούν να στηριχθούν· τα μέλη 
των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας είναι περίπου 
5 χιλιάδες· επίσης, πρόσφατα η κυβέρνηση έκανε 
βήματα προς τη νομιμοποίηση των «μονάδων αυτο-
άμυνας» –τραμπούκοι πιστοί στο καθεστώς δρουν 
ως βοηθητική δύναμη υπό τις διαταγές των αξιωμα-
τικών της αστυνομίας. Οπότε, αν προκύψει ανοιχτή 
βίαιη σύγκρουση, μια τέτοια δύναμη –30-40 χιλιάδες 
αντικυβερνητικοί μαχητές– μπορούν ρεαλιστικά να 
μαζευτούν και πιθανόν να μπορούν να οργανώσουν 
μια αποτελεσματική αντίσταση. Αλλά όπως φαίνονται 
τα πράγματα αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση δεν είναι 
έτοιμη να οργανώσει μια άμεση φυσική επίθεση για 
μια σειρά λόγους. Επομένως, νομίζω ότι αυτοί οι υπο-
λογισμοί θα παραμείνουν σε ένα καθαρά θεωρητικό 
επίπεδο. 

Βράτισλαβ: Υπάρχει κάτι άλλο που θα ήθελες να 
πεις για το κίνημα του Μαϊντάν ή για την τρέχουσα 
κατάσταση; Ή, ίσως, για τις πιθανές προοπτικές του 
όλου κινήματος στη χώρα; Υπάρχει κάτι που αναρχι-
κοί και κομμουνιστές του εξωτερικού χρειάζεται να 
κάνουν για να σας υποστηρίξουν;

Ντένις: Νομίζω πως ότι η καλύτερη μορφή στήριξης 
από το εξωτερικό θα ήταν μια καμπάνια ενάντια στον 
«αριστερίστικο» βραχίονα του ουκρανικού κυβερνη-
τικού συνασπισμού –το αποκαλούμενο Κομμουνιστι-
κό Κόμμα Ουκρανίας– και σε θεσμούς που σχετίζο-
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νται με αυτό3. Με τον τρόπο αυτό, κομμουνιστές και 
αναρχικοί που συμπάσχουν με τους καταπιεσμένους 
εργάτες και τους αριστερούς ακτιβιστές δεν θα δεί-
χνουν καμία υποστήριξη προς τα ακροδεξιά, φιλελεύ-
θερα και πατριωτικά στοιχεία που είναι κυρίαρχα στη 
διαμαρτυρία· έτσι θα προφερθεί καθαρά η ακροαρι-
στερή φύση της αλληλέγγυας δράσης.

Βράτισλαβ: Σε ευχαριστώ πολύ για τη συνέντευξη 
και καλή τύχη στον αγώνα σας!

Ντένις: Ευχαριστώ που μας πήρατε συνέντευξη, 
και ας μείνουμε σε επαφή!

Βράτισλαβ: Σίγουρα θα μείνουμε!

3 Εδώ βρίσκεται ένα μικρό κείμενο που εξηγεί γιατί αυτό 
πρέπει να γίνει: http://avtonomia.net/2014/01/18/open-
letter-european-left/.
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H ουκρανική επανάσταση και το μέλλον των 
κοινωνικών κινημάτων. 

Έχουμε ακούσει τρομακτικές ιστορίες1 από την 
επανάσταση στην Ουκρανία2: αναρχικοί που συμ-
μετέχουν σε αντικυβερνητικές οδομαχίες πίσω από 
εθνικιστικά πανό, αναρχικά συνθήματα και ιστορικά 
στοιχεία που τα οικειοποιήθηκαν οι φασίστες, μια 
δυστοπία3 στην οποία παρόμοια κινήματα και στρατη-
γικές επανεμφανίζονται, με τους εχθρούς μας όμως 
στο τιμόνι. 

Αυτό το κείμενο είναι μια αδέξια πρώτη προσπά-
θεια εντοπισμού των σημαντικών ερωτήσεων για 
τους αναρχικούς, σε ολόκληρο τον κόσμο, στη συζή-
τηση του απόηχου των γεγονότων στην Ουκρανία. Η 
παρουσίαση θα είναι ταπεινή, αφού αναγνωρίζουμε 
ότι οι πληροφορίες μας είναι περιορισμένες και ελ-
πίζοντας ότι άλλοι θα διορθώσουν τα λάθη μας έτσι 
ώστε να βελτιώσουμε την ανάλυσή μας. Ήταν πολύ 
δύσκολο να διατηρηθεί η επαφή με τους συντρόφους 
εκεί, καταμεσής των γεγονότων. Σίγουρα είναι απο-
γοητευτικό να βομβαρδίζεσαι με, κακής πληροφόρη-
σης, ερωτήσεις εν μέσω των τραγωδιών ενός εμφυ-
λίου πολέμου. 

Αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία και τη Βενε-
ζουέλα φαίνεται να είναι μια αντιδραστική αντεπίθε-
ση μέσα στον χώρο των κοινωνικών κινημάτων. Αυτό 
μπορεί να είναι ένα σημάδι για χειρότερα πράγματα 
που μπορεί να έρθουν ‐μπορούμε να φανταστούμε 
ένα μέλλον αντίζηλων φασισμών, στο οποίο η πιθανό-
τητα ενός αγώνα για πραγματική απελευθέρωση να 
φαντάζει εντελώς αδύνατη. Ακολουθούν οι υποθέ-
σεις μας και μια λίστα κειμένων στην αγγλική γλώσ-
σα4 για εκείνους που ακόμα προφταίνουν. 

Πρώτη υπόθεση: 
Τα γεγονότα στην Ουκρανία θα πρέπει να νοηθούν 

ως μέρος της ίδιας παγκόσμιας τροχιάς των εξεγέρ-
σεων όπως η Αραβική Άνοιξη5, οι καταλήψεις πλατει-
ών6 στην Ισπανία, και η εξέγερση της Gezi στην Τουρ-
κία. Αυτά δεν είναι καλά νέα. 

Σε κάθε ένα από τα προηγούμενα παραδείγματα, 
η αρχική αστυνομική καταστολή προκάλεσε, πάνω 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο site crimethinc.com στις αρ-
χές της άνοιξης του 2014. Η μετάφραση έχει γίνει από τον 
αυτοοργανωμένο χώρο αλληλεγγύης και ρήξης «Ρεσάλτο» 
στο Κερατσίνι. 

2 http://tahriricn.wordpress.com/2014/02/21/ukraine‐a‐ha-
rsh‐antifascist‐confrontation‐awaits‐us/. 

3 Αντίθετο της ουτοπίας, φανταστικός κόσμος απόλυτης 
δυστυχίας. 

4  http://crimethinc.com/texts/ux/ukraine.html#list. 

5 http://www.crimethinc.com/blog/2011/02/02/egypt‐today‐
tomorrow‐the‐world/. 

6 http://www.crimethinc.com/texts/recentfeatures/barc.ph-
p.

σε μία μονοθεματική διαμαρτυρία, μεταστάσεις που 
οδήγησαν σε γενικευμένη εξέγερση, μετατρέποντας 
έτσι μια πλατεία ‐στην καρδιά της πρωτεύουσας‐ σε 
μια έντονα υπερασπιζόμενη, αστική, αυτόνομη ζώνη. 
Αυτό φάνηκε να προσφέρει ένα νέο πολιτικό μοντέ-
λο, στο οποίο οι άνθρωποι συνέκλιναν στην τακτική 
αντί στα κόμματα ή τις ιδεολογίες. (Είναι χαρακτηρι-
στικό ‐έτσι λέγεται‐ ότι το Occupy ονομάστηκε έτσι 
για λόγους τακτικής κι όχι σκοπού). Όλες αυτές οι 
εξεγέρσεις θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ευρέως 
ως αντιδράσεις στις συνέπειες του καπιταλισμού, αν 
και το ζήτημα της αντι‐λιτότητας αποδείχθηκε υπερ-
βολικά στενό ως πλαίσιο: η Τουρκία7 και η Βραζιλία8 
είδαν διαμαρτυρίες εξαιτίας των συνεπειών που προ-
κάλεσαν οι ανοδικές τους οικονομίες κι όχι εξαιτίας 
των συνεπειών που προκάλεσαν οι οικονομίες που 
βρέθηκαν σε ύφεση, όπως σε άλλα μέρη. Σε κάθε 
περίπτωση, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δεν 
έχουν περιγράψει αυτά τα κινήματα ως αναρχικά ή 
αντι‐καπιταλιστικά, τα περιέγραψαν απλώς ως «κινή-
ματα παραπόνων» κατά συγκεκριμένων κυβερνήσε-
ων και οικονομικών πολιτικών (αυτό που στην ελλάδα 
λέμε κινήματα διαμαρτυρίας). 

Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες από 
τις διαδηλώσεις στο Κίεβο, δεν ήταν έκπληξη ότι 
πολλοί στον αγγλόφωνο κόσμο υπέθεσαν, επιδοκι-
μαστικά, ότι κι αυτές οι διαδηλώσεις ήταν κομμάτι 
του ίδιου φαινομένου. Για άλλη μια φορά οι άνθρω-
ποι επέκριναν την κυβέρνηση, καταλαμβάνοντας μια 
κεντρική πλατεία, συγκρουόμενοι με την αστυνομία. 
Οι συγκεκριμένοι διοργανωτές και τα αιτήματα φαί-
νονταν παρεπόμενα ‐είτε ήταν το ¡Democracia Real 
YA! είτε το Adbusters, η αποχώρηση ενός δικτάτορα9 ή 
ακύρωση της αύξησης των εισιτηρίων10- όλοι υποθέ-
σαμε ότι το σημαντικό πράγμα σε αυτές τις ιστορίες 
ήταν το πόσο πολύ διευκολυνόταν ο ανταγωνισμός 
ενάντια στον κρατικό έλεγχο εξαιτίας αυτών των κοι-
νωνικών αναστατώσεων. 

Στη συνέχεια διαβάσαμε με φρίκη ότι οι εθνικι-
στές και οι φασίστες ήταν στην πρώτη γραμμή των 
συγκρούσεων και κυριάρχησαν σε διάφορα κομμάτια 
της οργάνωσης. Πολλοί αντέδρασαν, αποποιούμενοι 
οποιαδήποτε σχέση, καταλήγοντας στο συμπέρασμα 
ότι τα γεγονότα στην Ουκρανία ήταν απλώς μία ψεύ-
τικη επανάσταση που χρηματοδοτήθηκε και ενορχη-
στρώθηκε από τα πάνω. 

Αλλά, όλες οι μυστικοπαθείς χειραγωγήσεις11 του 
κόσμου δεν θα αρκούσαν για να προκαλέσουν εξε-

7 http://www.counterpunch.org/2013/06/05/istanbul‐uprisi-
ng/ 

8 http://www.crimethinc.com/blog/2013/07/27/the‐june‐20-
13‐uprisings‐in‐brazil‐part‐1/. 

9 http://www.crimethinc.com/blog/2011/02/02/egypt‐today‐
tomorrow‐the‐world/.

10 http://www.crimethinc.com/texts/recentfeatures/brazil-
pt1.php. 

11 http://www.crimethinc.com/blog/2010/10/14/serbia‐fake‐revo-
lutions‐real‐struggles/. 
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γέρσεις εκεί που δεν υπάρχει λαϊκή δυσαρέσκεια. Οι 
σύντροφοι στην Ουκρανία έχουν τονίσει ότι η επανά-
σταση παράχθηκε από ένα γνήσιο λαϊκό κοινωνικό κί-
νημα και όχι, μόνο12, από ένα ακροδεξιό πραξικόπημα 
που ενισχύθηκε από τα καπιταλιστικά συμφέροντα13. 
Οι αναρχικοί στη Βενεζουέλα14 έχουν πει ακριβώς το 
ίδιο πράγμα15 για τις διαδηλώσεις που συμβαίνουν 
εκεί ‐στις οποίες οι δεξιοί πολιτικοί άδραξαν την ευ-
καιρία για να κινητοποιηθούν ενάντια στη σοσιαλιστι-
κή κυβέρνηση. Και στις δύο αυτές χώρες, οι αντιδρα-
στικές δυνάμεις εκμεταλλεύονται αυτές τις ζυμώσεις 
που οι αναρχικοί θεωρούσαν τόσο ελπιδοφόρες σε 
άλλα μέρη. 

Στην πραγματικότητα, υπήρξαν σημάδια αυτής της 
δυνατότητας σε όλο το μήκος του κόσμου. Το 2011, 
οι ελληνικές σημαίες έδειχναν την παρουσία των 
εθνικιστών στην Πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, 
πάνοπλα μέλη πολιτοφυλακών16 εμφανίστηκαν στο 
Occupy του Phoenix στην Αριζόνα. Η απογοήτευση για 
την κυβέρνηση και την οικονομία δεν σημαίνουν αυ-
τομάτως αντικρατικές και αντι‐καπιταλιστικές λύσεις. 
Στην Ουκρανία, που παλαντζάρει μεταξύ της ρωσικής 
αποικιοκρατίας και «διαφθοράς» από τη μια πλευρά 
και τον νεοφιλελευθερισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από την άλλη, τα εθνικιστικά κινήματα προκαλούν μια 
πιο ενστικτώδη λογική σε πολλούς ανθρώπους παρά 
ένα κίνημα κατάργησης των εθνών. 

Πριν από μερικά χρόνια, ήταν δυνατό να ελπίζουμε 
ότι οι εξεγέρσεις που έρχονται θα είναι ένα φυσικό 
γόνιμο έδαφος για την αναρχική αντίσταση. Τώρα εί-
ναι σαφές ότι, αν και οι αναρχικοί μπορούν να βρουν 
νέες συγγένειες στο εσωτερικό τους, οι εθνικιστές 
μπορούν να τις κεφαλαιοποιήσουν ακριβώς το ίδιο 
εύκολα. Αυτό μπορεί να είναι ένα εγγενές πρόβλημα 
των κινημάτων που συγκλίνουν στην τακτική, αλλά 
ταυτόχρονα δημιουργεί σοβαρά στρατηγικά ερωτή-
ματα στους αναρχικούς. Θα είχαμε κάνει κάτι διαφο-
ρετικό, το 2011, αν γνωρίζαμε ότι έχουμε αναπτύξει 
ένα μοντέλο διαμαρτυρίας που οι φασίστες θα μπο-
ρούσαν να το κεφαλαιοποιήσουν; 

Αυτό που ήταν μια καθαρά συμβολική σύγκρουση 
πάνω στον χώρο, με το Occupy, μετατράπηκε, πλή-
ρως, σε ένα παραστρατιωτικό, αστικό αντάρτικο στην 
Ουκρανία. Το γεγονός ότι οι εθνικιστές και οι φασί-
στες πήραν την πρώτη γραμμή σύγκρουσης με τις 
αρχές, κέρδισαν τη νομιμοποίηση ως «υπερασπιστές 
του λαού», νομιμοποίηση που θα χρησιμοποιήσουν 
για πολλά χρόνια στο μέλλον. Σίγουρα οι φασίστες σε 

12 http://avtonomia.net/2014/03/03/statement‐left‐anarchi-
st‐organizations‐borotba‐organization/. 

13 http://nihilist.li/2013/12/26/ukrainian‐euromaidan‐soluti-
on‐putin‐fascist‐political‐coup/. 

14  http://periodicoellibertario.blogspot.gr/. 

15 http://www.portaloaca.com/opinion/8663‐venezuela‐a-
hora‐mas‐que‐nunca‐autonomia‐autogestion‐accion‐
directa ‐y‐solida ridad.html. 

16 https://archive.org/details/ArmedCitizenMilitiaShowsUp
AtOccupyPhoenixToDefendPeacefulAssembly.

όλο τον κόσμο το βλέπουν και θα ενθαρρυνθούν να 
δοκιμάσουν το ίδιο πράγμα κι αλλού, όταν τους δοθεί 
η ευκαιρία. Οι φασίστες, είναι επίσης συνδεδεμένοι 
σε ένα παγκόσμιο φαντασιακό… κάτι που το αγνοού-
με, εις βάρος μας. 

Αλλά δεν είναι απλώς ένα ζήτημα που κάποιοι φασί-
στες ενθαρρύνουν άλλους φασίστες. Ο πραγματικός 
κίνδυνος είναι ότι η λαϊκή φαντασία σχετικά με το τι 
σημαίνει να αντιστέκεσαι θα στρατιωτικοποιηθεί, δη-
λαδή όσοι επιθυμούν να είναι «αποτελεσματικοί», θα 
καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ‐όπως και οι αντάρ-
τες της Ουκρανίας‐ θα πρέπει να δημιουργήσουν μά-
χιμες μονάδες εκατό ατόμων, με αυστηρή ιεραρχία 
στην οργάνωσή τους. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι 
στην ένοπλη σύγκρουση, φυσικά ‐όπως έχουμε υπο-
στηρίξει και αλλού17‐ είναι ουσιώδης για κάθε κοινω-
νικό κίνημα που αποβλέπει στην απελευθέρωση και 
που θέλει να είναι σε θέση να ωθήσει σε οπισθοχώρη-
ση την αστυνομία, και αυτό είναι εξαιρετικά όμορφο 
στην πράξη. Αλλά, διαφορετικές μορφές αναμέτρη-
σης κωδικοποιούν διαφορετικές σχέσεις εξουσίας 
και μορφές κοινωνικής αλλαγής στο εσωτερικό τους. 
Το μοντέλο που έχουμε δει στο Κίεβο ανοίγει το δρό-
μο στους φασίστες και άλλους αντιδραστικούς για να 
αναδημιουργήσουν την άρχουσα τάξη μέσα στα κινή-
ματα αντίστασης ‐όχι μόνο από την επανατοποθέτη-
ση της επίσημης ιεραρχίας και των ρόλων των δύο 
φύλων, αλλά και με τον περιορισμό της ουσίας του 
αγώνα σε μια σύγκρουση ένοπλων οργανώσεων και 
όχι διάδοσης της ανατροπής σε κάθε πτυχή των κοι-
νωνικών σχέσεων. Άπαξ και ο εθνικισμός προστίθεται 
σε αυτή την εξίσωση, ο πόλεμος δεν είναι μακριά. 

Το άλλο άκρο αυτού του σπαθιού είναι ότι, αν τα 
καμένα οδοφράγματα στιγματιστούν ως «φασιστι-
κά», όσοι αντιτίθενται στον φασισμό θα αποφύγουν 
τη δημιουργία οδοφραγμάτων, από φόβο μήπως πα-
ρεξηγηθούν. Μπορούμε να φανταστούμε τόσο τους 
φασίστες όσο και τους ειρηνιστές να επιθυμούν να 
προωθήσουν αυτή την παρεξήγηση. Ωστόσο, δεν θα 
ήταν σοφό να παραχωρήσουμε τα οδοφράγματα σε 
φασίστες και μάλιστα σε μια εποχή κλιμακούμενης 
αναστάτωσης. 

Όλα αυτά χρησιμεύουν για να μας θυμίσουν ότι δεν 
είμαστε απλώς σε μια σύγκρουση με το κράτος στην 
παρούσα ενσάρκωσή του, αλλά σε έναν τριπλό αγώνα 
δρόμου, εναντίον του και ενάντια στα αυταρχικά του 
εργαλεία. Η παρούσα κοινωνική τάξη θα αναπλάθεται 
επ ‘αόριστον μέχρι μια μορφή αντίστασης να προτάξει 
πως είναι ικανή να ανατρέψει τις κυβερνήσεις χωρίς 
να τις αντικαταστήσει. Αυτό δεν είναι απλά ένας δια-
γωνισμός όπλων, είναι μια σύγκρουση μεταξύ διαφο-
ρετικών μορφών σχέσεων. Δεν είναι μόνο ένας αγώ-
νας για φυσική επικράτηση, αλλά και για την τακτική 
και τις αφηγήσεις ‐για το έδαφος του ίδιου αγώνα. 

Δεύτερη υπόθεση: 
Περισσότερες αναταραχές αυτού του είδους μας 

περιμένουν. Εκείνοι που αναλαμβάνουν την πρωτο-

17 http://www.crimethinc.com/texts/recentfeatures/rosefire.
php.
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βουλία να διαμορφώσουν τον τρόπο που θα ξεκινή-
σει, θα καθορίσουν και τα διακυβεύματα των πολύ 
μεγαλύτερων κοινωνικών αγώνων. 

Το κίνημα στην Ουκρανία δεν είναι το μόνο που 
λαμβάνει χώρα στην Ανατολική Ευρώπη· απλούστατα 
είναι το πιο θεαματικό. Είχαν προηγηθεί δονήσεις στη 
Σλοβενία, τη Βουλγαρία και αλλού, με πιο πρόσφατο 
παράδειγμα, το ξέσπασμα στη Βοσνία18, αν και ευτυ-
χώς οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες αποκή-
ρυσσαν ρητώς τον εθνικισμό. Εκτός από παγκόσμια 
επανάσταση, οι κρίσεις που προκλήθηκαν από τον κα-
πιταλισμό θα συνεχίσουν να προκαλούν κοινωνικές 
αναταραχές, μέχρι την εμφάνιση κάποιου μαζικού 
νέου μηχανισμού ελέγχου και κατευνασμού. 

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οι κρατικές δο-
μές υποχρεούνται να επιβάλλουν και να διαιωνίζουν 
τις κρίσεις αυτές αλλά γίνονται όλο και πιο αδύναμες 
να αμβλύνουν τις επιπτώσεις. Αυτό μετατρέπει το 
κράτος σε ένα είδος καυτής πατάτας˙ οποιοδήποτε 
κόμμα κρατάει τα ηνία, το κάνει με δική του ευθύνη, 
όπως έδειξε η πτώση του Morsi στην Αίγυπτο. Από την 
άλλη πλευρά, σε στιγμές κρίσης, όποιος είναι ικανός 
για αποτελεσματική δράση κατά των κατασταλτικών 
δυνάμεων του κράτους θα συσσωρεύσει τη λαϊκή 
αξιοπιστία. Γι’ αυτό η σημερινή εποχή είναι αναρχική, 
ακόμη και εκεί που οι φασίστες εμπλέκονται. 

Στην περίπτωση της ουκρανικής επανάστασης, 
αυτό σημαίνει ότι το δεξιό κόμμα Svoboda19 θα μπο-
ρούσε να χάσει την αξιοπιστία του ως νικητής ανα-
γκάζοντάς το να μετατοπιστεί σε στράτευμα της νε-
οφιλελεύθερης μεταρρύθμισης20, ενώ το πιο ακραίο 
κόμμα, ο Δεξιός Τομέας, θα μπορούσε να βγει μπρο-
στά, έχοντας δημιουργήσει προηγούμενο στους δρό-
μους, ανεξάρτητα από το πώς οι Ουκρανοί θα ψηφί-
σουν στις επόμενες εκλογές. 

Αν το κράτος είναι μια καυτή πατάτα, προκύπτει 
πως οι σημαντικότερες συγκρούσεις παίζουν μετα-
ξύ των ανταγωνιστών των υφιστάμενων κρατών, όχι 
μόνο μεταξύ τους και του ίδιου του κράτους. Προσ-
διορίζοντας τους εαυτούς μας, μέσω των λέξεων και 
των πράξεων, απλώς ως ανταγωνιστές, δεν είναι αρ-
κετά σαφές απ’ τη στιγμή που δεν είμαστε οι μόνοι 
ανταγωνιστές των κυρίαρχων δυνάμεων. Η αντίθεσή 
μας σε κάθε ιεραρχία και ηγεμονία πρέπει να κοινο-
ποιείται σε όλα όσα λέμε και κάνουμε· διαφορετικά, 
διακινδυνεύουμε την ενίσχυση μιας αντιδραστικής 
εναντίωσης. Η επιδίωξη της κλιμάκωσης για την ίδια 
την κλιμάκωση, δεν θα επικοινωνεί κατ ‘ανάγκην τις 
πολιτικές μας, ούτε κατ’ ανάγκην θα ανοίξει ένα δρό-
μο προς την απελευθέρωση, θα μπορούσε ακόμη και 
να εξοπλίσει τους εχθρούς μας να κάνουν το αντίθε-
το. Αλλά αποφεύγοντας την κλιμάκωση θα υπάρξουν 

18 http://www.crimethinc.com/blog/2014/02/18/anarchists‐
in‐the‐bosnian‐uprising/.

19 https://www.academia.edu/6323141/From_electoral_
success_to_revolutionary_failure_The_Ukrainian_
Svoboda _party.

20 http://fifi.voima.fi/blogikirjoitus/2014/maaliskuu/putinin‐
pokeripelin‐voittajat‐haviajat.

ακόμη χειρότερες συνέπειες. 
Το γεγονός ότι αυτά τα κινήματα μπορούν να τε-

θούν σε ομηρία από τους εθνικιστές δεν σημαίνει και 
ότι θα πρέπει να σταθούμε επιφυλακτικοί απέναντι 
σε αυτά τα κινήματα. Αυτή ήταν η αρχική αντίδραση 
πολλών αναρχικών στις καταλήψεις πλατειών στην 
Ισπανία και στο Occupy στις ΗΠΑ και θα μπορούσε 
να αποβεί καταστροφικό. Η απόσταση από μια στιγ-
μή λαϊκής αντιπαράθεσης με το κράτος επιτρέπει 
στους ανταγωνιστές να αδράξουν την πρωτοβουλία, 
να συνδεθούν με το ευρύ κοινό και να καθορίσουν 
τα διακυβεύματα. Όχι, θα πρέπει να είμαστε εκεί με 
ό,τι έχουμε ‐γιατί το τί διακυβεύεται σε κάθε αγώνα 
δεν είναι ποτέ απλά και μόνο ένα μόνο θέμα, αλλά 
το πνεύμα της ίδιας της αντίστασης. Πρέπει να είμα-
στε στην πρώτη γραμμή, αν θέλουμε να καθορίσουμε 
τους όρους της διεξαγωγής και να καθορίσουμε την 
αφήγηση. Για τους αναρχικούς, αυτό δεν σημαίνει 
ότι σχηματίζουν παραστρατιωτικές οργανώσεις, αλλά 
προσφέρουν σημεία (στον χώρο, στην τακτική, και 
στο λόγο), γύρω από τα οποία πολύ μεγαλύτερα κοι-
νωνικά σώματα θα μπορέσουν να συγκολληθούν με 
βάση τη λογική που αμφισβητεί τόσο το κράτος όσο 
και τους αυταρχικούς του αντιπάλους. 

Φοβόμαστε ότι πολλοί από τους δυνητικούς συ-
ντρόφους μας θα ανταποκριθούν στις ειδήσεις από 
την Ουκρανία με την αποφυγή μελλοντικών συγκρού-
σεων –πλαισιώνοντας αποτελεσματικά τους συντη-
ρητές του status quo και αφήνοντας το πεδίο του 
αγώνα στους εξουσιαστές. Στην αντίθετη περίπτωση, 
τα γεγονότα στο Κίεβο δείχνουν σε τι μονοπάτι οδη-
γούμαστε. 

Απ’ ό,τι μπορούμε να πούμε, μετά την ανάγνωση 
αναφορών και εκθέσεων, οι αναρχικοί και άλλοι που 
απέφυγαν τις διαδηλώσεις αναγκάστηκαν εντέλει να 
εμπλακούν όταν το διακύβευμα που τέθηκε ήταν δι-
κτατορία ή επανάσταση21. Aλλά σε εκείνο το χρονικό 
σημείο, στις πρώτες γραμμές κυριαρχούσαν οι φασί-
στες, οι οποίοι επιτέθηκαν στους αναρχικούς και τις 
φεμινίστριες22 όταν προσπάθησαν να οργανωθούν 
υπό των δικών τους πανό. Έτσι, οι αναρχικοί έπρεπε 
να συμμετέχουν με τους όρους άλλων και η συμβο-
λή τους μπορεί να έχει ενισχύσει ένα κίνημα από το 
οποίο οι φασίστες αποκομίζουν νέα δύναμη. 

Φυσικά, διαφορετικές κρίσεις προσφέρουν διαφο-
ρετικές δυνατότητες και η Ουκρανία ήταν το χειρό-
τερο δυνατό σενάριο από την αρχή: σχετικά μικρό 
αναρχικό και αντι‐φασιστικό κίνημα, παγιωμένες 
εθνικιστικές παραδόσεις και οργανώσεις, καθώς και 
η πολιτική διελκυστίνδα μεταξύ αυταρχικής Ρωσίας 
και νεοφιλελεύθερης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη κι 
αν ένα ισχυρό αναρχικό κίνημα, ικανό στην αυτο‐άμυ-
να είχε προετοιμαστεί για να εμφανιστεί στις διαδη-
λώσεις του Euromaidan από την πρώτη μέρα, ποια θα 
ήταν η θέση που θα μπορούσαν να πάρουν οι αναρχι-

21 http://nihilist.li/2014/03/02/l‐vov‐19‐21‐fevralya‐2014/.

22 http://www.timothyeastman.com/uncategorized/an‐
interview‐with‐mira‐andrei‐and‐sascha‐of‐antifascist‐
action ‐ukraine/.
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κοί σχετικά με το ζήτημα των εμπορικών συναλλαγών 
με την ΕΕ χωρίς να παραβιάσουν ευκαιριακά τις αρ-
χές τους ή αδικαιολόγητα να αποξενώσουν τους υπό-
λοιπους διαδηλωτές; (Για να είμαστε δίκαιοι, έχουμε 
διαβάσει ότι ο Δεξιός Τομέας επίσης δεν υποστηρίζει 
την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση). Αν μη τι άλλο, η 
κατάσταση23 αυτή μας ξαναοδηγεί στη σημασία δικών 
μας, μεταδοτικών, απαντήσεων στις σημερινές κρί-
σεις με τους δικούς μας όρους, στο μέτρο του δυνα-
τού, πριν η ιστορία μας χτυπήσει στα μούτρα. 

Δεν ενοχοποιούμε τους Ουκρανούς συντρόφους 
μας για το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Κάνουν το 
καλύτερο δυνατό απέναντι σε μία απίστευτη υπερο-
χή. Αντιθέτως, πρέπει να καταλάβουμε τί έχει συμβεί 
στην Ουκρανία έτσι ώστε να μπορούμε να είμαστε 
προετοιμασμένοι πριν προκύψει μία αντίστοιχη, επό-
μενη κατάσταση. 

Τρίτη Υπόθεση: 
Όσο πιο ισχυρά τα διακυβεύματα, τόσο πιο βρόμι-

κος ο αγώνας. 
Εάν κατανοούμε την ουκρανική επανάσταση ως 

μέρος του ίδιου κύματος διαμαρτυρίας που ανέτρεψε 
πολλές κυβερνήσεις στη Βόρεια Αφρική, ο τεράστιος 
αντίκτυπος αυτού του φαινομένου στην παγκόσμια 
πολιτική σκηνή γίνεται σαφής. Δεν είναι ασήμαντο 
θέμα να φέρει τη Ρωσία στα πρόθυρα πολέμου με ένα 
έθνος 45 εκατομμυρίων. Ένα ποικίλο εύρος καπιτα-
λιστών και κρατικών φορέων πρέπει να αποτιμήσουν 
αυτά τα κινήματα διαμαρτυρίας ως έναν τρόπο για να 
συνεχίσουν την πολιτική τους με άλλα μέσα. Όσο πε-
ρισσότεροι πόροι ρέουν στα χέρια των αντιδραστικών 
συμμετεχόντων στους κοινωνικούς αγώνες, τόσο πιο 
πιθανό γίνεται το ενδεχόμενο να δούμε ακόμα περισ-
σότερες αναπτύξεις τέτοιων φαινομένων, όπως αυ-
τές στην Ουκρανία και τη Βενεζουέλα. 

Ομοίως, οι ισχυρές κυβερνήσεις δεν θα σταθούν 
αφήνονταν τους «κοινούς» ανθρώπους να πάρουν 
μια γεύση της ανατροπής τους. Θα πιεστούν να πα-
ρέμβουν, όπως η Ρωσία έκανε με την Ουκρανία, με 
την ελπίδα ότι ο πόλεμος θα χαλκέψει την εξέγερση. 
Ο πόλεμος είναι ένας τρόπος τερματισμού των δυνα-
τοτήτων –με άλλα λόγια: αλλαγής του θέματος. Είναι 
μια ριψοκίνδυνη επιχείρηση, ωστόσο μπορεί να βο-
ηθήσει τις κυβερνήσεις να εδραιώσουν την εξουσία 
τους. Βέβαια η ιστορία έχει δείξει επίσης ότι μπορεί 
να τις αποσταθεροποιήσει. 

Με τον πόλεμο να αχνοφαίνεται, ακόμη και τα όρια 
του βίαιου εθνικισμού γίνονται προφανή. Οι μαχητι-
κές διαμαρτυρίες είναι άχρηστες μπροστά στο πρό-
σωπο του ρώσικου στρατού· μόνο η μεταδοτική ανυ-
πακοή24 θα μπορούσε να χρησιμεύσει ακόμη και για 
να αντιστρέψει το πλεονέκτημα της ισχύος, όταν ένα 
κοινωνικό κίνημα μάχεται ενάντια σε μια υπερδύνα-
μη. Αυτό είναι το ένα πράγμα που η αναρχική αντίστα-

23 http://krytyka.com/ua/community/blogs/ievromaydan‐v‐
revolyutsiyi‐mizh‐pravymy‐ta‐livymy

24  http://nihilist.li/2014/03/03/o‐rossijskoj‐interventsii‐
zayavlenie‐ast‐kiev‐awu‐statement‐russian‐intervention/.

ση στο κράτος προβάλλει σήμερα: σε έναν παγκοσμι-
οποιημένο κόσμο, όλες οι εξεγέρσεις είτε θα γίνουν 
διεθνείς, είτε θα χαθούν. 

Και όσο ο καπιταλισμός παράγει κρίσεις, είναι βέ-
βαιο ότι θα υπάρχουν εξεγέρσεις. 

Στρατηγικές για το Χειρότερο Σενάριο 
Από αυτή τη μεγάλη απόσταση, έχουμε παλέψει για 

να καταλάβουμε τις διαφορετικές στρατηγικές των 
ουκρανών αναρχικών και αντιφασιστών που έχουν 
χρησιμοποιήσει25 για να κάνουν το καλύτερο δυνατό 
σε αυτή την κατάσταση, όπως και σε ποια συμπερά-
σματα έχουν καταλήξει όσον αφορά στην αποτελε-
σματικότητά τους. Θα είμαστε ευγνώμονες να ακού-
σουμε ακόμα περισσότερα από τους ουκρανούς συ-
ντρόφους για όλα αυτά.  

Έχουμε διαβάσει26 για κάποιους υποτιθέμενους 
αναρχικούς και αντιφασίστες, συμπεριλαμβανομέ-
νης της ομάδας Narodniy Nabat27 (“Λαϊκός Κώδων”) και 
τους οπαδούς ποδοσφαίρου που συνδέονται με την 
Arsenal‐Κιέβου, οι οποίοι προσπάθησαν να λειτουργή-
σουν παράλληλα με τις εθνικιστικές ομάδες με την 
ελπίδα επιρροής, ή τουλάχιστον πρόσβασης, στο ίδιο 
κοινό. Τέτοιες ευκαιριακές συμμαχίες, τις θεωρούμε 
ως ένα επικίνδυνο λάθος· ο πιο αδύναμος σύμμαχος 
είναι πιο πιθανό να απορροφήσει τη λογική του ισχυ-
ρότερου και να ενισχύσει τη θέση των ισχυρότερων 
συμμάχων αντί της δικής τους. Αν και έχουμε ακούσει 
αντιφατικές πληροφορίες σχετικά με ομάδες, όπως 
η «Αυτόνομη Αντίσταση»28 που χαρακτηρίζονται ως 
εθνικιστικές ή φασιστικές με τη συμβατική έννοια, εί-
ναι αρκετά σαφές για εμάς, από την πολιτική τους για 
το έμφυλο, ότι δεν είναι σύντροφοι. 

Την ίδια στιγμή, συμφωνούμε και με έναν ουκρανό 
συνδικαλιστή29 που πιστεύει πως το να στεκόμαστε 
εντελώς μακριά από τέτοια περιεχόμενα το μόνο που 
θα επιτύχει είναι να ενισχύσει το κράτος, και ότι δεν 
είναι σωστό να δικαιολογείται κάτι τέτοιο σε αντιφα-
σιστικά εδάφη, όταν υπάρχουν φασίστες και στις δύο 
πλευρές της σύγκρουσης. 

Διαβάσαμε πως κάποιοι ουκρανοί σύντροφοι επι-
χειρηματολογούσαν για τη δημιουργία ενός ξεχω-
ριστού μετώπου αγώνα έξω από την κατάληψη του 
Maidan. Ως μακροπρόθεσμη στρατηγική, φαίνεται 
βάσιμη. Αλλά μας φαίνεται ότι η δημιουργία ενός άλ-

25 http://www.crimethinc.com/blog/2014/03/12/ukraine‐
how‐nationalists‐took‐the‐lead/.

26 http://www.timothyeastman.com/uncategorized/an‐
interview‐with‐mira‐andrei‐and‐sascha‐of‐antifascist‐
action‐ ukra ine/

27 http://krytyka.com/ua/community/blogs/ievromaydan‐v‐
revolyutsiyi‐mizh‐pravymy‐ta‐livymy.

28 http://nihilist.li/2014/03/10/avtonomny‐e‐natsionalisty‐
gomofobiya‐antifeminizm‐totalitarny‐j‐kollektivizm‐ 
gosudarstvo‐perehodnogo‐perioda/.

29 http://avtonomia.net/2014/02/20/maidan‐contradictions‐
interview‐ukrainian‐revolutionary‐syndicalist/.
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λου μετώπου δεν πρέπει να σημαίνει απλώς πως επι-
στρέφουμε σε αυτά που είμαστε εξοικειωμένοι ‐στις 
μορφές διαμαρτυρίας και οργάνωσης της εργασίας 
που έχουν γίνει ολοένα και λιγότερο αποτελεσματι-
κές κατά τον περασμένο αιώνα. Αμφιβάλλουμε ότι 
η στρατηγική της οργάνωσης στην εργασία θα είναι 
περισσότερο αποτελεσματική στην Ουκρανία απ’ ό,τι 
υπήρξε οπουδήποτε αλλού σε ολόκληρο τον κόσμο 
μετά τον θρίαμβο της καπιταλιστικής παγκοσμιοποί-
ησης ‐οι εξεγερμένοι εργαζόμενοι βρίσκουν όλο και 
περισσότερο ο ένας τον άλλο στους δρόμους, και όχι 
στους χώρους εργασίας. Προφανώς, οι διαμαρτυρίες 
στο Euromaidan είχαν τόσο μεγάλη επιτυχία, εν μέρει 
επειδή είναι σύγχρονες με τον ίδιο τρόπο που ήταν 
το Occupy: αντί να ξεκινήσουν από το ολοένα και πιο 
ασταθές θεμέλιο της εργασίας (ή την περιθωριοποί-
ηση της υποκουλτούρας), αμφισβήτησαν το κέντρο 
της κοινωνίας ‐κυριολεκτικά στον αστικό χώρο, μετα-
φορικά στον πολιτικό λόγο. Οποιαδήποτε προσπάθεια 
να δημιουργηθεί ένα δεύτερο μέτωπο θα πρέπει να 
μελετήσει τί έκανε το μέτωπο του Euromaidan τόσο 
σημαντικό εξαρχής. 

Τέλος, ακούσαμε φήμες για αντιφασίστες που ήταν 
σε θέση να κρατήσουν μακριά τους φασίστες από τις 
διαμαρτυρίες στο Χάρκοβο. Αυτό ακούστηκε πολλά 
υποσχόμενο έως ότου οι εφημερίδες ανέφεραν ότι 
ο Βίκτορ Γιανουκόβιτς είχε καταφύγει στο Χάρκοβο 
‐αν οι αντιφασίστες ήταν σε θέση να κρατήσουν μα-
κριά τους φασίστες από το κίνημα μόνο στα τμήματα 
της Ουκρανίας στα οποία το κίνημα είναι πολύ μικρό 
για να απειλήσει την κυβέρνηση, αυτό εν τέλει δεν εί-
ναι ένα ιδιαίτερο καλό νέο. Περιμένουμε περισσότε-
ρες ενημερώσεις από το Χάρκοβο, θα είναι ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον να ακούσουμε πώς οι αντιφασίστες αλ-
ληλεπιδρούν με τους φιλορώσους διαδηλωτές εκεί. 

Λίστα Ανάγνωσης (κείμενα στα αγγλικά) 
• Ukraine: A Harsh Antifascist Confrontation Awaits Us 

- Σχετικά με την εθνικιστική βία και τον εγκλωβισμό 
απέναντι σε αναρχικούς και αντιφασίστες. 

• An Interview with Mira, Andrei, and Sascha of Anti-
fascist Action Ukraine -Περισσότερο υπόβαθρο για τη 
φασιστική δράση στο κίνημα και οι επιθέσεις σε αναρ-
χικούς. 

• Maidan and Its Contradictions: An Interview with a 
Ukrainian Revolutionary Syndicalist - Μία από τις πιο λε-
πτομερείς πηγές αντιεξουσιαστικής προοπτικής για 
τα συγκεκριμένα γεγονότα που μπορέσαμε να βρού-
με στα αγγλικά. 

• Ukrainian Anarchist Dispels Myths Surrounding Euro-
maidan Protests, Warns of Fascist Influence – Σε κείμε-
νο η ραδιοφωνική συνέντευξη, σχετικά με The Final 
Straw, με ένα μέλος της Ένωσης των Αυτόνομων Ερ-
γαζομένων, μερικές εβδομάδες πριν από την κορύ-
φωση των διαδηλώσεων. 

• Euromaidan: A Revolution between the Political Right 
and the Left - Αυτό το κείμενο δεν έχει γραφτεί από 
συντρόφους, αλλά προσφέρει μερικές ενδιαφέρου-
σες πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ των διαφό-

ρων ακροδεξιών ομάδων και την αριστερή πτέρυγα, 
την ομάδα «Narodniy Nabat» που έχει επιλέξει να πο-
λεμήσει στο πλευρό τους (προς τα κάτω υπάρχουν 
Αγγλικά). 

• The Ukrainian Euromaidan: The Solution to Putin, or 
Just Another Fascist Political Coup? -ενδελεχές υπόβα-
θρο σχετικά με τα κρατικά και φασιστικά συμφέροντα 
που εμπλέκονται στις διαδηλώσεις του Euromaidan. 

• Ukraine Riots: “Involuntary Ejaculation of Fire” -Η 
ανάλυση των αιτιών πίσω από τις αντιπαραθέσεις του 
δρόμου στο Κίεβο τον Ιανουάριο του 2014. 

• Fifty Shades of Brown -Σκέψεις για την ανατροπή 
του καθεστώτος Γιανουκόβιτς από την Αυτόνομη 
Ένωση Εργαζομένων. 

• Lviv 19–21 February 2014 -Μια προσωπική αφήγη-
ση για τις εξελίξεις στο Λβιβ. 

• Οι αναγνώστες μπορούν επίσης αν θέλετε να 
συμβουλευτείτε την τελευταία μας συνέντευξη με 
ένα μέλος της Αυτόνομης Ένωσης Εργαζομένων του 
Κιέβο, αλλά κι ένα παλαιότερο άρθρο μας σχετικά 
με τον εθνικισμό και την χειραγώγηση, πίσω από τα 
παρασκήνια, των κοινωνικών κινημάτων στη Σερβία: 
ψεύτικες επαναστάσεις, πραγματικοί αγώνες.
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Οι τελευταίες ανακοινώσεις της Μπορότμπα. 

Προσπαθώντας να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνε-
ται στην ανατολική Ουκρανία1 (ποιες πολιτικές ομά-
δες συνυπάρχουν, με ποιον τρόπο, σε ποιον βαθμό 
και πώς) μεταφράζουμε εδώ μια σειρά ανακοινώσε-
ων του Μπορότμπα. Και οι τρεις ανακοινώσεις έχουν 
ημερομηνία δημοσίευσης στο σάιτ της Μπορότμπα 
15/4/2014, αν και φαίνεται να έχουν γραφτεί σε δια-
φορετικό χρόνο. Αν και  είναι γνωστές οι διαφωνίες 
μας, παρόλα αυτά η δημοσίευση τους κρίνεται απα-
ραίτητη τόσο για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο 
πάνω, αλλά και για να δούμε τις αντιφάσεις με τις 
οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η αντιιμπεριαλιστική πο-
λιτική του Μπορότμπα και πώς η ίδια η οργάνωση το 
αντιλαμβάνεται αυτό. Επίσης, οι συγκεκριμένες ανα-
κοινώσεις θα πρέπει να αποτελέσουν βάση συζήτη-
σης για το  κατά πόσο το Μπορότμπα είναι ειλικρινές 
σε αυτές τις ανακοινώσεις και το τι αντιφάσεις ιδεο-
λογικές αναδεικνύουν αυτές οι ανακοινώσεις εσωτε-
ρικά της οργάνωσης. Αυτό επισημαίνεται καθώς αυτά 
που καταγγέλλει το Μπορότμπα του ήταν λογικά εξ 
αρχής γνωστά ως φαινόμενα του νοτιοανατολικού κι-
νήματος, ενώ η ηγεσία του έχει επαφές με εκκλησια-
στικούς κύκλους κυρίως μέσω του αντισημίτη Ισραήλ 
Σαμίρ.

1.Το υπουργείο εξωτερικών της Λαϊκής δημοκρατί-
ας του Ντόνετσκ ενάντια στη δίωξη του Μπορότμπα.

Στις 14 Μαϊου το υπουργείο εξωτερικών της Λαϊ-
κής δημοκρατίας του Ντόνετσκ, εξέδωσε ανακοίνω-
ση η οποία εν συντομία λέει.

“Υποφέροντας από το τεράστιο οικονομικό και πο-
λιτικό φιάσκο, και έχοντας εξαπολύσει έναν αιμοβόρο 
πόλεμο ενάντια στον ίδιο του τον λαό, το κράτος και 
η χούντα του Κίεβο προσπαθεί να εγκαθιδρύσει μια 
τρομοκρατική δικτατορία και να καθαρίσει το πεδίο 
από όλες εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που αντιστέ-
κονται ακόμα στις αντιλαϊκές πολιτικές του και δεν 
συμφωνούν μαζί του. Η παρενόχληση και η διαρκής  
άγρια καταπίεση από πλευράς της εξουσίας του Κίε-
βο βρίσκουν διαρκώς την αντίθεση της αριστερής και 
αντιφασιστικής οργάνωσης “Μπορότμπα”.”

Ευχαριστούμε το υπουργείο εξωτερικών της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ για τη στήριξη του σε 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

2. Περί της σύστασης της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Ντόνετσκ.

Aνακοίνωση της επιτροπής του Μπορότμπα
Στο δημοψήφισμα της 11ης Μάη, το μεγαλύτερο μέ-

ρος του Λουγκάνσκ και του Ντόνεστκ ψήφισαν υπέρ 
της σύστασης ανεξάρτητων λαϊκών δημοκρατιών στο 
Λουγκάνσκ και στο Ντόνετσκ. Όπως μαθαίνουμε από 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog ourbabadoesntsay-
fairytales.wordpress.com στις 17.5.14.

τα ΜΜΕ, αλλά και από συντρόφους μας που ζουν στις 
εν λόγω περιοχές, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός 
και ενεργή συμμετοχή στο δημοψήφισμα.

Χωρίς καμία αμφιβολία, η επιθυμία του κόσμου να 
αποσχιστεί από την Ουκρανία δεν έχει να κάνει με 
την πολιτική επιρροή κάποιων σεπαρατιστών, αλλά με 
την αντιλαϊκή πολιτική της χούντας του Κίεβο, με τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις της στο Σλαβιάνσκ, στη Μα-
ριούπολη, στο Κρασνοαρμέινσκ και τη νεοναζιστική 
ένοπλη τρομοκρατία στην Οδησσό, τον δεξιό τρόμο 
στο Κίεβο. Είναι εμφανές ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν 
να ζήσουν σε μια “τέτοια” Ουκρανία.

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι δύο νέες λαϊκές δημοκρα-
τίες δεν θα είναι σοσιαλιστικές. Σίγουρα, μέρος των 
μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων θα κρατήσουν τις 
θέσεις τους. Σίγουρα, επίσης, θα προσπαθήσουν να 
αυξήσουν την επιρροή τους οι επιχειρήσεις και οι όμι-
λοι του ρωσικού κεφαλαίου. Αλλά η δημιουργία “από 
τα κάτω” των λαϊκών δημοκρατιών και το αριστερό 
και αντιφασιστικό κίνημα αδιαμφισβήτητα ταρακου-
νάει προς τα αριστερά όχι μόνο τη νοτιοανατολική 
Ουκρανία, αλλά και όλο τον μετασοβιετικό χώρο.

Στηρίζουμε την άποψη και τη δήλωση του λαϊκού 
δημάρχου του Σλαβιάνσκ Βιάτσεσλαβ Πορομάνεβ για 
την εθνικοποίηση της βιομηχανίας και προτείνουμε 
τέτοια μέτρα να ληφθούν σε όλη την επικράτεια του 
Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ.

Η ένωση Μπορότμπα μαζί με άλλες αριστερές δυ-
νάμεις θα παλέψει ώστε οι Λαϊκές Δημοκρατίες του 
Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ να περάσουν στον δρό-
μο της δημοκρατίας και του σοσιαλισμού.

3. Ενάντια στη συντηρητική μεταστροφή της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ.

Δήλωση της ένωσης Μπορότμπα
Σύμφωνα με το δημοσιευμένο προσχέδιο συντάγ-

ματος της Λαϊκής Δημοκρατίας, επίσημη θρησκεία 
της Λαϊκής Δημοκρατίας ορίζεται το ορθόδοξο δόγμα 
του ρωσικού πατριαρχείου.

Η ένωση Μπορότμπα κατηγορηματικά αντιτίθεται 
στην επιβολή επίσημης θρησκείας από το σύνταγμα 
της Λαϊκής Δημοκρατίας και υποστηρίζει σθεναρά 
την κατοχύρωση της ελευθερίας της πίστης, της συ-
νείδησης και τον χωρισμό του κράτους από την εκ-
κλησία, καθώς και των σχολείων από την εκκλησία. 
Αυτό ήταν το αποτέλεσμα αγώνων των προγόνων 
μας ενάντια σε ένα κυνικό αντιδραστικό καθεστώς 
και που αποτυπώθηκε στους νόμους της Δημοκρατί-
ας του Ντόνετσκ-Κριβόι Ρογκ  που θεωρεί τον εαυτό 
της διάδοχο της Λαϊκής δημοκρατίας του Ντόνετσκ, 
καθώς επίσης και στα συντάγματα της Σοβιετικής Δη-
μοκρατίας της Ουκρανίας, της Σοβιετικής Δημοκρα-
τίας της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης.

Θεωρούμε ότι μια δημοκρατία που είναι λαϊκή δεν 
μπορεί να έχει σχέση με εκκλησιαστικά στοιχεία και 
να επιβάλει στον πληθυσμό της κάποιο θρήσκευμα.

Επίσης, ανησυχητικό είναι ότι στο προσχέδιο του 
συντάγματος προβλέπεται η ισότητα όλων των μορ-
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φών ιδιοκτησίας και η ατομική ιδιοκτησία έρχεται 
πρώτη στη λίστα τους. Δεν προκύπτει από την εμπει-
ρία μας και από τον αγώνα μας ότι η μεγάλη προσω-
πική ιδιοκτησία (η ολιγαρχία) έφερε τη χώρα στη κα-
ταστροφή και τη διάσπαση;  Η μεγάλη ιδιοκτησία δεν 
είναι που οργάνωσε τις νεοναζιστικές ομάδες που 
τρομοκρατούν τις νοτιοανατολικές περιοχές;

Κατά τη δική μας άποψη, προτεραιότητα πρέπει να 
είναι η ιδιοκτησία να περάσει κάτω από τον έλεγχο 
του κράτους από λαϊκό και εργατικό έλεγχο. Μόνο 
η κυριαρχία της λαϊκής ιδιοκτησίας στην οικονομία 
μπορεί να μας σώσει από τους παρασιτικούς ολιγάρ-
χες.

Η Δημοκρατία του Ντόνετσκ οφείλει να γίνει σοσι-
αλιστικό κράτος. Αλλιώς, θα είναι σαν το κράτος της 
Ουκρανίας όπως το ξέρουμε από το 1991, απλά με δι-
αφορετικό προσανατολισμό στον εθνικισμό -θα είναι 
ρώσικο. Η ένωση Μπορότμπα καλεί την ηγεσία της 
Δημοκρατίας του Ντόνετσκ να μην πάρει τον δρόμο 
του συντηρητισμού και του κλήρου, τους οποίους 
στηρίζει η μειονότητα του πληθυσμού. Αυτός είναι ο 
δρόμος της ήττας και του αδιεξόδου.
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Οι φίλοι ενός ιδεατού λαού. 

Δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο από τη Ρωσι-
κή Σοσιαλιστική Κίνηση με σχετική καθυστέρηση1. Το 
πρόβλημα με το παρόν κείμενο είναι ότι καταλήγει 
σε πολύ “δημοκρατικές” θέσεις, αν και ίσως νοεί τη 
δημοκρατία μάλλον με πιο ριζοσπαστικό τρόπο· πα-
ρόλα αυτά, η κάθε μορφή δημοκρατίας δεν αποτελεί 
αντίδοτο στην καπιταλιστική εκμετάλλευση. Επίσης,  
υποφέρει κατά τη γνώμη μας από μια κοινωνιολογι-
κή μαρξιστική κριτική η οποία, αν και καλύτερη από 
όσες μέχρι σήμερα έχουμε δει, κινδυνεύει (αν και 
τελικά οριακά δεν διολισθαίνει εκεί) να ταυτιστεί με 
μια ανάλυση που συγχέει το επάγγελμα (με κοινωνιο-
λογικούς όρους) ή το κοινωνικό στρώμα με το ταξικό 
ανήκειν. Αν και προφανώς αυτό παίζει ρόλο, το φαι-
νόμενο της τάξης είναι πολύ πιο πολύπλοκο. Όμως, 
θεωρούμε το κείμενο πολύ χρήσιμο καθώς κάνει μια 
καίρια κριτική στη ρωσική και ουκρανική αριστερά 
στο ιστορικό συγκείμενο της μετασοβιετικής εποχής, 
ενώ θίγει το ζήτημα της αποσύνθεσης της τάξης και 
της στενής συγγένειας ως περιεχόμενα του Αντιμαϊ-
ντάν και του Μαϊντάν.

Υπάρχει ένα σημείο στο οποίο εμφανίζεται εντυπω-
σιακή συμφωνία μεταξύ των φιλελεύθερων, των που-
τινικών και του λαϊκίστικου τμήματος της ρωσικής 
αριστεράς.Αυτή η ιδέα σχετίζεται με το γεγονός ότι 
το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού πληθυσμού εμφα-
νίζεται ως φορέας αριστερών αξιών αντιτιθέμενων 
στο πλατύ στρώμα της μεσαίας τάξης και της διανόη-
σης των μεγαλουπόλεων.

Στην αντίθεση μεταξύ “παραγωγικής τάξης” και 
“ευνοημένων”, των λαϊκών τύπων και των χίπστερ,  
χτίζεται μια απλουστευμένη οπτική περί των κοινωνι-
κών διεργασιών, χαρακτηριστική τόσο της κυβερνη-
τικής όσο και αντιπολιτευτικής προπαγάνδας. Γύρω 
από μια τέτοια οπτική χτίζεται και περιστρέφεται η 
συζήτηση τέτοιων σύνθετων θεμάτων όπως η εξέ-
γερση στην πλατεία Μπαλότναγια2, το Μαϊντάν και το 
αντι-Μαίντάν. Οι διάφορες ιδεολογικές ομάδες δια-
φέρουν μόνο ως προς τις συμπάθειες και αντιπάθειες 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο site anticapitalist.ru στις 
20.4.14.

2 ΣτΜ: Πρόκειται για τις πορείες της πλατείας Μπολότναγια 
μετά την επανεκλογή του Πούτιν την περίοδο 2011-2012. 
Πολύς κόσμος βγήκε στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί με 
αιτήματα σχετικά με τη νοθεία των εκλογών, το έλλειμμα 
δημοκρατίας και την παραβίαση των δικαιωμάτων στη Ρω-
σία. Οι πορείες πήραν τελικά μορφή συγκρούσεων σώμα με 
σώμα και πολλοί διαδηλωτές συνελήφθησαν και βρίσκονται 
ακόμα στη φυλακή. Ακόμα και σήμερα θεωρείται ορόσημο 
στην πολιτική ιστορία της πουτινικής περιόδου και είναι ό,τι 
πιο κοντινό έχουμε δει στις “δυτικές” πλατείες. Πέρα από 
τους αναρχικούς, αυτά τα γεγονότα αυτά αποτέλεσαν επί-
σης και τη γέννηση στη Ρωσία μιας αστικής αριστερίζουσας 
νεολαιίστικης λογικής που ζητά επέκταση της δημοκρατίας, 
χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Pussy Riot.

στις πλευρές της αντίθεσης.
Αφήνοντας στην άκρη αριστερό-εθνικιστικές φι-

γούρες, όπως του Κουργκινιάν και του Λιμονόβ, ο 
πιο γνωστός εκπρόσωπος της “λαϊκίστικης” τάσης στο 
αριστερό κίνημα είναι ο Μπόρις Καγκαρλίτσκι.

Ο βασικός ζήλος της συγγραφικής του δραστηριό-
τητας είναι να εκθειάζει τη σιωπηλή πλειοψηφία (τους 
εργαζομένους) που είναι όπως λέει οργανικά εχθρική 
προς την παρασιτική μικρή και μεσαία μπουρζουαζία, 
η οποία κατά αυτόν αποτέλεσε τον πυρήνα των δια-
δηλώσεων στη Ρωσία στη Μπαλότναγια το 2011-2012 
και στην Ουκρανία το 2013-2014.

Η Ουκρανία στον αντικατοπτρισμό του ρωσικού 
“λαϊκισμού”

Στο κυρίως άρθρο που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυ-
ακή σελίδα Rabkor.ru με τον τίτλο “Αντιμαϊντάν και το 
μέλλον των διαδηλώσεων”3, ο Καγκαρλίτσκι ή το alter 
ego του (δυστυχώς το υλικό είναι ανυπόγραφο) χαρα-
κτηρίζει τα ουκρανικά γεγονότα ως εξής:

“Τίποτα δεν μαρτυρεί περισσότερο τον ταξικό 
χαρακτήρα της εξέγερσης που εκτυλίχθηκε στην 
Ουκρανία όσο τα δύο πλήθη ανθρώπων που συγκε-
ντρώθηκαν στις εφτά του Απρίλη στο Χάρκοβο. Στη 
μια μεριά της πλατείας, κάτω από κυβερνητικές κι-
τρινογάλαζες σημαίες, στεκόταν η καλοντυμένη, πε-
ριποιημένη και ακμάζουσα μεσαία τάξη, η διανόηση 
και οι φοιτητές. Απέναντί τους, φέροντας κόκκινες 
σημαίες, ρωσικές τρικολόρε και τις κορδέλες του Αγ. 
Γεωργίου, μαζεύτηκε ένα φτωχό και άσχημα ντυμένο 
πλήθος, αποτελούμενο από εργάτες και νέους από τα 
περίχωρα της πόλης”.

Το γεγονός ότι ο “αξιόλογος” κοινωνιολόγος ανα-
γκάστηκε να ανατρέξει σε τόσο δημαγωγικές μεθό-
δους για να στηρίζει την άποψη του, όπως το να κρίνει 
την ταξική σύνθεση των εξεγερμένων αντιστρέφο-
ντας την παροιμία “δεν είναι τα ράσα που κάνουν τον 
παπά” (‘άραγε πόση ώρα πέρασε ο Καγκαρλίτσκι με 
έναν μεγεθυντικό φακό πάνω από τις φωτογραφίες 
του Ντόνετσκ;) δείχνουν τον καθαρά υποθετικό χα-
ρακτήρα του σχήματός του. Σχολιάζοντας την κοινω-
νική μορφή του Μαϊντάν, οι περισσότεροι αναλυτές 
σημειώνουν τις δραματικές αλλαγές που συντελού-
νταν καθώς αύξανε η ένταση. “Στο Ευρωμαϊνταν που 
έλαβε χώρα από τις 30 Nοεμβρίου έως τη 1 Δεκεμ-
βρίου”4, σημειώνει ο πολιτικός αναλυτής Βασίλη Στο-
γιάκιν, “ήταν οι κάτοικοι του Κίεβο που είχαν το πάνω 
χέρι και πολλές όψεις του Μαϊντάν αποτελούνταν από 
σκεπτόμενη νεολαία με μια ισχνή παρουσία πολιτικών 
ακτιβιστών. Παρευρέθηκαν πολλοί μαθητές, άνθρω-
ποι με ανώτερη μόρφωση και καλλιτέχνες. Μετά τις 
30 Νοεμβρίου, όταν ξεκίνησαν οι συγκρούσεις, εμφα-

3 http://rabkor.ru/editorial/2014/04/08/future-of-protests.

4 ΣτΜ: Μιλάει για τις πρώτες μέρες του Μαϊντάν, πριν πάρει 
τη στρατιωτικοποιημένη μορφή που πήρε μετά, όταν ακόμα 
αρχικά αποτελείτο από φοιτητές και φιλελεύθερες πρωτο-
βουλίες.
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νίστηκαν αρκετοί ανειδίκευτοι χειρώνακτες εργάτες 
προερχόμενοι, κυρίως, από δυτικές περιοχές”.

Κατά την άποψη του Βάντιμ Καράσιεβ, διευθυντή 
του Ινστιτούτου Διεθνούς Στρατηγικής, όπως διατυ-
πώθηκε στα τέλη Ιανουαρίου, “την πλειονότητα του 
Ευρωμαϊνταν την απαρτίζουν άντρες ηλικίας μεταξύ 
των 35-45 χρόνων “νέοι και εξαγριωμένοι” συχνά-κυ-
ρίως άνεργοι. […] Πιστεύω ότι είναι λάθος να αποκα-
λούμε το Μαϊντάν εξέγερση των από τα κάτω, όπως 
και εξέγερση της μεσαίας τάξης· είναι το Μαϊντάν 
όλων των δυσαρεστημένων ανθρώπων που είχαν τη 
δυνατότητα να φτάσουν μέχρι το Κίεβο.” Σύμφωνα με 
έρευνα που διεξήχθη στα μέσα Δεκεμβρίου από το 
ίδρυμα “Ίλκο Κουτσέριβ Δημοκρατική Πρωτοβουλία”, 
ένας στους πέντε ακτιβιστές του Μαϊντάν ήταν κάτοι-
κος του Λβιβ5, περίπου το ένα τρίτο προερχόταν από 
τις κεντρικές περιοχές της Ουκρανίας, ένας στους 
δέκα ήταν από την περιοχή του Κίεβο και περίπου το 
20% προερχόταν από τα νότιο-ανατολικά της χώρας.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην εξέγερση  
που έχασαν την ζωή τους, το 61% (τα δύο τρίτα!) προ-
έρχονταν από χωριά και κωμοπόλεις της κεντρικής 
και δυτικής Ουκρανίας. Όπως αναφέρουν ο πολιτο-
λόγος Ρινάτ Πατγιέεφ και ο Νικολάι Προτσένκο, ανα-
πληρωτής εκδότης του περιοδικού “Έξπερτ-Γιούγκ”: 
“Ανάμεσα στα θύματα βλέπουμε έναν μεγάλο αριθμό 
χωρικών συμπεριλαμβανομένων και νεαρών υποπρο-
λετάριων. […] Από την άλλη, φαίνεται να υπάρχουν 
μέσα σε αυτούς και αρκετοί που το επάγγελμα τους 
είναι περισσότερο διανοητικό παρά χειρωνακτικό: 
προγραμματιστές, δημοσιογράφοι, ζωγράφοι, αρκε-
τοί δάσκαλοι και καθηγητές πανεπιστημίου, άνθρω-
ποι του θεάτρου, όπως και ένας αριθμός μαθητών.” 
Χρησιμοποιώντας τη λέξη “υποπρολετάριοι” οι αρ-
θρογράφοι εννοούν κυρίως εποχιακά εργαζομένους 
“που διαβιώνουν με τα χρήματα που απέκτησαν στο 
εξωτερικό”. Άραγε όλο αυτό δεν απέχει αρκετά από 
την εικόνα της “καλοντυμένης, περιποιημένης και ακ-
μάζουσας μεσαίας τάξης” που περιγράφεται από τον 
αρθρογράφο του Rabkor.ru; Δεν θα ήταν προτιμότερο 
να μιλήσουμε σχετικά με την κλασική για την επα-
ναστατική περίοδο εικόνα, όταν ειρηνικές διαδηλώ-
σεις των φοιτητών και της διανόησης εξελίσσονταν 
σε εξεγέρσεις των πιο υποτιμημένων κομματιών της 
εργατικής τάξης (τους οποίους για κάποιο λόγο δεν 
απέτρεψαν από το να εμπλακούν σε διαμάχες ούτε οι 
φιλελεύθεροι ούτε οι “χίπστερς”);

Ως χαρακτηριστικό του ταξικού χαρακτήρα του 
αντι-Μαϊντάν ο αρθρογράφος δεν παραθέτει άλλα 
επιχειρήματα εκτός από την παράθεση ενός “σύντο-
μου κείμενου της διακήρυξης της Δημοκρατίας του 
Ντόνετσκ”, το οποίο “αναφέρει όρους σχετικά με τη 
συλλογική ιδιοκτησία, την ισότητα και το κοινό συμ-
φέρον.” Παρόλα αυτά, πολλοί παρατηρητές διαπίστω-
σαν την αύξηση των αντιολιγαρχικών και αντικυβερ-

5 ΣτΜ: Στα μέσα Δεκεμβρίου, είχε ήδη έρθει στην πλατεία 
το Σβομπόντα, το οποίο έχει μεγάλη οργανωτική βάση στο 
Λβιβ. Λογικά, αυτό προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό ακρο-
δεξιών που ήρθαν από αυτή τη δυτική πόλη προς το Μαϊ-
ντάν τότε.

νητικών αισθημάτων στο Μαϊντάν. Ο δημοσιογράφος 
και αριστερός ακτιβιστής Ιγκόρ Ντμίτριεβ παραθέτει 
ένα μανιφέστο από τους ακτιβιστές της Δύναμης Αυ-
τοπροστασίας του Μαϊντάν: “Η νέα κυβέρνηση της 
Ουκρανίας, που αναδείχθηκε στηριζόμενη στις πλά-
τες του Μαϊντάν, προσποιείται ότι το Μαϊντάν δεν 
υπάρχει. Δεν αγωνιζόμασταν για τις θέσεις της Τιμο-
σένκο, του Κολομόισκι, του Παρούμπι, του Αβάκοβ και 
των άλλων. Εμείς αγωνιζόμασταν για να γίνουν όλοι 
οι κάτοικοι της πόλης “αφεντικά του εαυτού τους”· Ο 
κάθε ένας από εμάς και όχι μερικοί δεκάδες “αντιπρό-
σωποι”. Το Μαϊντάν δεν θεωρεί ότι πέτυχε τον στόχο, 
για χάρη του οποίου πέθαναν τα αδέρφια μας.”6 

Το Μαϊντάν και το αντι-Μαϊντάν διαθέτουν κοινή 
κοινωνική σύσταση και πυρήνα, υιοθετούν τις ίδιες 
μεθόδους και πάσχουν από τις ίδιες εθνικιστικές 
ασθένειες, μοιάζουν σαν δίδυμα αδέρφια που χωρί-
στηκαν και στράφηκαν το ένα εναντίον του άλλου 
από τις κυρίαρχες ελίτ και τους διανοούμενους που 
τις υπηρετούν. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λό-
γος να χαλκεύσουμε τα δεδομένα στριμώχνοντάς τα 
σε ένα προκαθορισμένο σχήμα, το οποίο έχει στηρι-
χτεί πάνω σε μια βάση εντελώς διαφορετικών γεγο-
νότων που διεξήχθησαν σε μια άλλη χώρα.

Είναι άραγε αριστερή η ρωσική κοινωνία;
Αλλά ας επιστρέψουμε στη Ρωσία για να δούμε αν 

η “λαϊκιστική” υπόθεση λειτουργεί και εδώ. Μπορού-
με άραγε να μιλάμε για “αριστερή πλειοψηφία του 
ρωσικού λαού” αγνοώντας τις πορείες της μεσαίας 
αστικής τάξης;

Η γνώμη αυτή είναι κοινή μέσα σε ένα συγκεκριμέ-
νο κομμάτι της αριστεράς, αν και δεν υπάρχουν εν-
δείξεις να υποστηρίξουν αυτήν την άποψη. Ο δύστυ-
χος Καγκαρλίτσκι είναι συνεχώς αναγκασμένος να 
προστρέχει σε αφαιρέσεις. Για παράδειγμα, ο Μπόρις 
Γιούλγιεβιτς, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των δη-
μοτικών εκλογών της Μόσχας το 2013, τις χαρακτήρι-
σε ως “νίκη για όσους δεν συμμετείχαν στην εκλογική 
διαδικασία” (καθώς η αποχή ήταν το μεγαλύτερο πο-
σοστό), την οποία εξ ορισμού θεωρεί ως απόδειξη ότι 
το εκλογικό σώμα είναι αριστερό. Με αυτή τη λογική 
προκύπτει, για παράδειγμα, ότι η απουσία μαζικών δι-
αδηλώσεων ενάντια στις φορολογούμενες ιατρικές 
υπηρεσίες πρέπει να είναι δηλωτική του θριάμβου 
των νεοφιλελεύθερων ιδεών στις μάζες της εργατι-
κής τάξης.

Σίγουρα, στη σημερινή Ρωσία τα αγάλματα του 
Λένιν δεν γκρεμίζονται τόσο συχνά και τα φερέφω-
να του Κρεμλίνου δανείζονται άνετα μοτίβα από τη 
σοβιετική μυθολογία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι ακόμη το ισχυρότερο 

6 ΣτΜ: Πρόκειται για ανακοίνωση που εκδόθηκε στα μέσα 
Μαρτίου, μετά το πέρας των διαδηλώσεων, από μια μικρή 
πρωτοβουλία φιλελεύθερων διαδηλωτών που συμμετείχαν 
στο Μαϊντάν. Αν και ολιγομελής, αυτή η ομάδα είναι μάλ-
λον ενδεικτική του κλίματος που επικρατούσε τότε· η φρά-
ση “αφεντικά του εαυτού μας” είναι χαρακτηριστική της 
φιλελεύθερης οπτικής.
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αντιπολιτευόμενο κόμμα (αλλά είναι αριστερό;) και η 
Σοβιετική Ένωση έχει μείνει στη μνήμη πολλών ως 
σημείο αναφοράς της κυβερνητικής και οικονομικής 
δύναμης. Αλλά είναι όλα αυτά επαρκείς ενδείξεις 
του αριστερισμού με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο τον 
αντιλαμβάνεται ο αρθρογράφος που θεωρεί τον εαυ-
τό του μαρξιστή;

Για να απαντήσουμε σε αυτήν την ερώτηση, πρέ-
πει πρώτα να θέσουμε άλλα ερωτήματα όπως για 
παράδειγμα και την επικράτηση της πρακτικής της 
αυτοοργάνωσης και της συλλογικής δράσης στους 
χώρους εργασίας. Η στατιστική για τις εργατικές δι-
αμάχες, δημοσιευμένη τακτικά από το Κέντρο για τα 
Εργατικά και Κοινωνικά δικαιώματα, δεν προκαλεί 
εντύπωση. Λιγότερο ενδιαφέρουσα εμφανίζεται η 
στατιστική που αφορά τις απεργίες. Ο αριθμός και η 
δύναμη των οργανισμών και των εργατικών σωματεί-
ων είναι αμελητέος και επιπλέον οι σπάνιες περιπτώ-
σεις επιτυχημένης εξέλιξης των εργατικών σωματεί-
ων είναι συχνότερες σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε 
πολυεθνικές αλυσίδες όπου οι εργοστασιακές σχέ-
σεις αναλογούν με τα δυτικά πρότυπα. Οι ακτιβιστές 
σε τέτοια συνδικάτα, όπως το Διεπαρχιακό Συνδικάτο 
Εργατών στις Αυτοκινητοβιομηχανίες (που αρνείται 
την πατερναλιστική ιδεολογία των παραδοσιακών 
συνδικαλιστικών ενώσεων της χώρας), είναι αναγκα-
σμένοι να καταφεύγουν σε μεταφρασμένα εγχειρίδια 
ξένων συντρόφων, που αφορούν την οργάνωση και 
την εμπειρία και όχι στον στείρο κολλεκτιβισμό ή στα 
απομεινάρια της σοβιετικής νοοτροπίας.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλους τους τύπους των 
εθελοντικών ενώσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν 
έναν μικρό αριθμό ρώσων. Αν οι ρώσοι λαϊκιστές στα 
τέλη του 19ου αιώνα μπορούσαν να κάνουν έκκλη-
ση στους αγρότες, στους εργατικούς και αγροτικούς 
συνεταιρισμούς και στις διακοινοτικές ενώσεις7 που 
κυριαρχούσαν εκείνη την εποχή, οι λαϊκιστές των αρ-
χών του 21ου αιώνα επιχειρούν να παρουσιάσουν ως 
φορέα αριστερών αξιών μια κοινωνία, η οποία δεν 
έχει τίποτα άλλο κοινό μεταξύ της, πέρα από την κυ-
βερνητική εξουσία και την πυρηνική οικογένεια.

Ως τυπική εξήγηση για την αποτυχία της εξέγερ-
σης στην πλατεία Μπολότναγια επικαλείται κανείς 
συνήθως την έλλειψη “κοινωνικών αιτημάτων” στις 
πορείες, αναφερόμενος σε σλόγκαν σχετιζόμενα με 
την υπεράσπιση των φτωχών, την πρόσβαση στις δη-
μόσιες υπηρεσίες, τις χαμηλές τιμές και την αύξηση 
των μισθών και των συντάξεων. Αλλά αυτά τα αιτή-
ματα είναι τα στάνταρ που πάνω-κάτω υπόσχονται 
όλα τα ρωσικά κόμματα και οι πολιτικοί, από το κόμμα 
της “Ενωμένης Ρωσίας” του Πούτιν έως τον Προχό-
ροβ και τον Ναβάλνι. Αυτά τα αιτήματα ακούστηκαν 
βέβαια και στην πλατεία Μπολότναγια. Αυτή η κοινω-
νική ρητορική παραδόξως, αν και εξυπηρέτησε επιτυ-
χώς τις αρχές και τα κυρίαρχα αντιπολιτευόμενα κόμ-

7 Πρόκειται για τις “ζεμλίατσεστβο”, ένα είδος παραδοσια-
κών διακοινοτικών συγγενικών δικτύων αλληλοβοήθειας 
τα οποία αποτέλεσαν στη Ρωσία αλλά και στην Ουκρανία 
σημαντικό επιταχυντή της διάχυσης και της στήριξης των 
επαναστατικών ιδεών.

ματα (π.χ. του Πούτιν), όμως δεν έχει καμία απολύτως 
επίδραση στις μάζες όταν λέγεται και χρησιμοποιείται 
από ριζοσπάστες αριστερούς. Συνεχώς ως αριστεροί 
βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα παράδοξο: οι δημο-
σκοπήσεις δείχνουν τη συνεχή ανησυχία του κοινού 
για τη φτώχεια, την οικονομική ανισότητα, την ανερ-
γία, τις υψηλές τιμές κ.τ.λ., αλλά δεν παρατηρείται 
καμία αξιόλογη διαμαρτυρία ή σημαντική επίδραση 
από αριστερές δυνάμεις και εργατικά συνδικάτα. Φαι-
νομενικά, η εξήγηση αυτού του φαινομένου έγκειται 
στο γεγονός ότι ένα διόλου ευκαταφρόνητο κομμάτι 
του πληθυσμού εναποθέτει τις ελπίδες του όχι στην 
τακτική της αλληλεγγύης και της συλλογικής δρά-
σης, αλλά στη στήριξη της ισχυρής, πατερναλιστικής, 
κυβερνητικής εξουσίας. Με τη διακήρυξη των κοινω-
νικών του παροχών και των “υποχρεώσεων του προς 
την κοινωνία”, το Κρεμλίνο ζητά άτυπα την πίστη του 
κόσμου σε αυτό, εκεί ανιχνεύεται και ο πυρήνας της 
πολιτικής του σταθερότητας.

Αριστεροί σε μια δεξιά κοινωνία
Τελικά, πρέπει να θεωρήσουμε τις νοσταλγικές 

μνήμες της Σοβιετικής Ένωσης των απλών ανθρώ-
πων κατά την περίοδο της στασιμότητας8 ως δήλωση 
ενός “αριστερισμού” και την άρνηση του δυτικού τρό-
που ζωής και την αδιαφορία προς τις δημοκρατικές 
ελευθερίες ως δείκτη μιας αντι-αστικής οπτικής του 
κόσμου; Σύμφωνα με τη διαστρεβλωμένη λογική των 
“λαϊκιστών”, οι οποίοι έχουν αποκηρύξει την πλειοψη-
φία των δημοκρατικών αιτημάτων ως ασύνδετα-ά-
σχετα με την ταξική πάλη και, επομένως, ανάξια προ-
σοχής, έτσι είναι. Αντί να αποδέχονται το προφανές 
δεδομένο ότι οι προλετάριοι χρειάζονται περισσότε-
ρη και πιο ριζική δημοκρατία απ’ ό,τι η μεσαία τάξη 
και ότι οι εξεγέρσεις των φοιτητών και της διανόησης 
έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν τον δρόμο προς 
την εξέγερση των κατώτερων τάξεων, θεωρητικοί 
όπως ο Καγκαρλίτσκι προσπαθούν να χρωματίσουν 
κόκκινο τον τυπικό συντηρητισμό.

Κρυφά ή ανοιχτά προβάλλεται ότι οι εργάτες μπο-
ρούν με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν εργατική συ-
νείδηση κάτω από ένα αντιδραστικό καθεστώς χωρίς 
να έρθουν σε ρήξη με τις πατερναλιστικές ιδεολογίες 
αυτού του καθεστώτος και χωρίς να υπερασπίζονται 
τη μάχη υπέρ αυτών των βασικών πολιτικών δικαιω-
μάτων που οι εργάτες στη δύση διεκδίκησαν με κό-
στος μία διαρκή και αιματηρή μάχη.

Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε ότι ζούμε σε μια 
κοινωνία πολύ πιο δεξιά απ’ ό,τι πολλές άλλες δυτι-
κοευρωπαϊκές χώρες και ακόμη και από την Αμερική. 
Αυτό που οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί δεξιοί ριζοσπά-
στες μπορούσαν να συλλάβουν μόνο στη φαντασία 
τους έχει γίνει πραγματικότητα στη μετά-σοβιετική 
Ρωσία μέσα σε ένα απρόσμενα σύντομο χρονικό διά-
στημα και με μια εξαιρετική πληρότητα. Η σοβιετική 
παρακαταθήκη (ή, πιο ορθά, οι αντιδραστικές μορφές 
του σοβιετικού κοινωνικού μοντέλου) δεν φάνηκαν 
να λειτουργούν ως αντίδοτο στην αστική στενομυα-

8 ΣτΜ: Εννοεί κυρίως την περίοδο Μπρέζνιεφ.
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λιά, αλλά περισσότερο ως ένα υπερβολικά κατάλληλα 
γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη μιας παράξενης κα-
πιταλιστικής κοινωνίας που είναι ταυτόχρονα ατομι-
στική και ενάντια σε κάθε διαφορετικότητα, κυνική 
και εύκολα χειραγωγήσιμη, παραδοσιακή και ταυτό-
χρονα στερημένη από αυθεντικές ρίζες. Και εμείς οι 
αριστερούληδες πρέπει να μάθουμε να είμαστε επα-
ναστάτες σε αυτήν την κοινωνία και όχι οι εκούσιοι ή 
ακούσιοι απολογητές της.

Ιβάν Οφσγιανίκοφ
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Ο αναρχισμός σε συνθήκες εμφυλίου πολέμου.

Είναι αναγκαίο να μαζέψουμε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες πληροφορίες για τα ουκρανικά γεγονότα, 
καθώς δοκιμάζουν διαρκώς τις πολιτικές και θεωρη-
τικές μας δραστηριότητες μέχρι στιγμής1. Ο συγγρα-
φέας του κειμένου, φινλανδός αναρχικός που έζησε 
πολλά χρόνια στη Ρωσία και συμμετέχει στο δίκτυο 
της Аvtonomnoe Deistvye, προσπαθεί με συντροφικό 
τόνο, και χωρίς να στριμώχνει την πραγματικότητα 
σε μια έτοιμη ανάλυση για τα γεγονότα, να αναδείξει 
τις αντιφάσεις της αριστεράς και των αναρχικών στο 
πλαίσιο των γεγονότων της Ουκρανίας. Είναι ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρον καθώς, πέρα από τις εξηγήσεις που δί-
νει, προσθέτει και πληροφορίες για σημαντικά γεγο-
νότα που δεν τις ξέραμε κτλ. Στο πλαίσιο αυτό, πολύ 
ενδιαφέρον έχει η κριτική που κάνει στο αδιέξοδο, 
στο οποίο οδηγήθηκε η πολιτική της ομάδας “Αυτό-
νομης Ένωσης Εργατών Χάρκοβο” μέσα στη θύελλα 
των γεγονότων. Παρόλα αυτά, μερικά σημεία του πα-
ραμένουν προβληματικά.

Μερικές φορές από μακριά βλέπεις καλύτερα. 
Δεν είμαι ειδικός στα ζητήματα της Ουκρανίας, 
αν σκεφτεί κανείς ότι την έχω επισκεφτεί 3 φορές 
μέσα σε 8 χρόνια. Έχω περίπου 20 φίλους όλους 
και όλους. Παρόλα αυτά, γρήγορα κατάλαβα ότι η 
πιθανότητα εμφυλίου είναι μεγάλη, ότι είναι πιθανό 
σενάριο. Αλλά όλοι μου οι φίλοι στην Ουκρανία 
πάντα έλεγαν ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει και 
ότι, παρά τις διαφορές μεταξύ ανατολής και δύσης, 
κανένας δεν θέλει να σκοτώσει τον άλλο. Ήταν 
όλοι πεπεισμένοι ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να γίνει 
Γιουγκοσλαβία. Όλοι τους είχαν φίλους, συντρόφους 
και αγαπημένους και στα ανατολικά και στα δυτικά 
της χώρας, και στα ουκρανόφωνα και στα ρωσόφωνα 
κομμάτια της χώρας. Αλλά όταν σκέφτεσαι έτσι, αυτό 
σημαίνει ότι είσαι πολύ κοντά και δεν μπορείς να 
δεις τους κοινωνικούς μηχανισμούς που γεννάνε την 
εχθρότητα σε μεγάλη κλίμακα.

Ο πόλεμος δεν έχει να κάνει με την προσωπική 
έχθρα, αλλά με διεθνή γεωπολιτικά και οικονομικά 
συμφέροντα. Και η Ουκρανία είναι πολύ μεγαλύτερου 
γεωπολιτικού ενδιαφέροντος από τη Γιουγκοσλαβία. 
Αλλά αν θες να προκαλέσεις και να προβοκάρεις 
έναν πόλεμο, τότε ακόμα και με μικρές εθνοτικές 
διαφορές και συγκρούσεις είναι σχετικά ευκολο. 
Μερικές δολοφονίες και απαγωγές και να: έχεις 
εμφύλιο πόλεμο στην Ουκρανία. Και νομίζω ότι 
τόσο οι ρώσοι όσο και οι ουκρανοί αναρχικοί δεν 
ήταν έτοιμοι για μια τέτοια τροπή των γεγονότων. 
Το ερώτημα του αν πρέπει ή όχι να στηρίξουμε το 
Μαϊντάν συζητήθηκε μόνο στη βάση του αν υπάρχει 
κάποια καλύτερη εναλλακτική από τον Γιανουκόβιτς. 
Η άποψη ότι η Ρωσία θα ανταποκρινόταν σε μια πιθανή 
νίκη του Μαϊντάν με το υποκινήσει εμφύλιο πόλεμο 
δεν περνούσε από το μυαλό κανενός. Και αν η Ρωσία 
είναι ο κύριος υποκινητής της δράσης στα ανατολικά 
και παροχέας όπλων, η Δύση δεν είναι καλύτερη 
καθώς βλέπει το κίνημα στα ανατολικά μόνο ως 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο site avtonom.org στις 5.5.14.

“ρώσική μαριονέτα”. Αδιαμφισβήτητα, το κίνημα στα 
ανατολικά έχει τέτοιο χαρακτήρα, και ως τέτοιο 
εμφανίζεται, αλλά δεν θα μπορούσε να πραγματωθεί, 
αν δεν υπήρχε αυτή η μαζική ανησυχία και οι πορείες 
ενάντια στη νέα κυβέρνηση του Κίεβο.

Μέχρι στιγμής, η δυτική αριστερά φαίνεται 
να μην ξέρει και να μην μπορεί να κατανοήσει τι 
ακριβώς συμβαίνει εκεί. Αυτό συμβαίνει, γιατί ο όρος 
αριστερά, στην πρώην ΕΣΣΔ, δεν είναι πολύ χρήσιμος 
για την κατανόηση των πολιτικών θέσεων, μπορεί να 
σημαίνει το οτιδήποτε: από σοσιαλδημοκράτες και 
αναρχικούς μέχρι σταλινικούς που στηρίζουν τον 
Πούτιν. Προσωπικά, προτιμώ να γράφω τη λέξη σε 
εισαγωγικά. Ταυτίζομαι κατα κύριο λόγο με τον “όρο” 
αναρχικός και όχι “αριστερός”, καθώς εδώ και καιρό 
οι αναρχικοί είναι οι μόνοι που αντιπαρατέθηκαν 
με τη λογική του ρατσισμού, του σεξισμού και της 
ομοφοβίας στη Ρωσία. Μέχρι πρόσφατα, δεν υπήρχε 
στη Ρωσία αυτό το οποίο λέμε “New Left”, με εξαίρεση 
μάλλον μερικούς τροτσκιστές.

Ένα σχίσμα μεταξύ της Αριστεράς στην Ουκρανία 
είναι απόλυτα κατανοητό και προβλέψιμο, ακόμα 
και αναγκαίο, σε τέτοια γεγονότα. Στο Χάρκοβο, η 
ομάδα Μπορότμπα ήταν στις αντίθετες πλευρές απ’ 
ό,τι οι αναρχικοί. Στην πρώην ΕΣΣΔ, το  99.9% πάντα 
θα υποστηρίζει ακόμα και ένα είδος ιμπεριαλισμού 
στο όνομα της “ενότητας του Λαού”. Είναι καιρός οι 
αναρχικοί στην περιοχή να αρνηθούν τον χαρακτηρι-
σμό του “αριστερού”. Αλλά και οι αναρχικοί μπορούν 
εύκολα να σαγηνευτούν από λέξεις κενές περιεχομέ-
νου όπως αυτοοργάνωση, άμεση δημοκρατία κτλ. Για 
παράδειγμα ο Μπόρις Καγκαρλίτσκι, ένας ρώσος δια-
νοούμενος, έχει γίνει αρκετά γνωστός στη Δύση και 
στην αριστερά χρησιμοποιώντας αυτές τις “μαγικές” 
λέξεις.

Αμφιβάλλω αν ήταν πρόθεση του Κρεμλίνου να 
προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο. Μάλλον ήθελε απλά 
να τρίξει τα δόντια στο Κίεβο για να τα βγάλει πέρα 
με το ζήτημα της Κριμαίας. Αλλά έτσι όπως έχει 
εξελιχθεί η σύγκρουση τώρα μάλλον θα αναγκαστεί 
να στείλει στρατεύματα για να εκπληρώσει τις 
υποσχέσεις των “σεπαρατιστών”. Το Κίεβο, από την 
άλλη, έχει εξαγγείλει τόσες ανύπαρκτες σχεδόν 
“αντιτρομοκρατικές” επιχειρήσεις που πλέον όλοι 
κατανοούν ότι η επιχειρησιακή του ικανότητα είναι 
μάλλον ανύπαρκτη. Όπου πραγματικά λειτούργησαν 
ομάδες της κυβέρνησης στα ανατολικά, τα 
αποτελέσματα ήταν μάλλον κωμικοτραγικά. Το Κίεβο 
κατανοεί ότι η πιθανότητα μιας πλήρους κλίμακας 
εμφυλίου πολέμου έχει αμφίβολο αποτέλεσμα. Από 
την άλλη όμως, κατανοεί ότι ο πόλεμος αυτός είναι 
μεγάλη ευκαιρία. Έτσι, θα συσπειρώσει τον κόσμο 
γύρω από τη νέα κυβέρνηση και οι εξαγγελίες για 
κοινωνικά ζητήματα στο Μαϊντάν θα ξεχαστούν. 
Έτσι, και οι δύο πλευρές κατανοούν τι οφέλη μπορεί 
να έχουν, ακόμα και αν δεν σκόπευαν σε μια τέτοια 
τροπή των γεγονότων εξ αρχής.

Το χάσμα του αναρχικού κινήματος.
Στο ζήτημα του Μαϊντάν οι αναρχικοί χωρίζονταν 
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σε τρεις τάσεις. Η πρώτη τάση είναι αυτή που 
περιορίστηκε σε ανακοινώσεις στο ίντερνετ εναντίον 
και των δύο πλευρών της σύγκρουσης. Αυτές οι 
ομάδες, τις οποίες δεν θα τις κατονομάσω εδώ, 
θέλησαν να μείνουν εκτός των διαδικασιών και 
να τις κοιτούν προσπαθώντας να εξάγουν κάποιο 
συμπέρασμα. Αυτή η τακτική οδήγησε αυτές τις 
ομάδες στο να μην κάνουν κάτι, αλλά απλά να 
παρατηρούν και να αποφύγουν να λερωθούν στη 
“βρωμιά” της κοινωνικής διαδικασίας (παλαιότερα 
τους ονόμαζα επαναστάτες φιλισταίους) . Και καθώς 
σε όλες εδώ τις μεγάλες διαδικασίες συνυπάρχουν 
διάφοροι φιλελεύθεροι, σταλινικοί, εθνικιστές και 
άλλα απαίσια άτομα, η κατάληξη είναι αυτές οι ομάδες 
να μην συμμετέχουν πουθενά.

Η δεύτερη τάση ήταν αυτοί που την έβρισκαν 
με τις συγκρούσεις στο Κίεβο και προσανατολίστηκαν 
κυρίως σε μια αντιμπατσική δραστηριότητα χωρίς 
να σκέφτονται με ποιον βρίσκονται δίπλα δίπλα και 
ποιανού το συμφέρον εξυπηρετούσαν εκείνη τη 
στιγμή. Μερικοί μάλιστα “αντιφασίστες” στο όνομα 
της “λαϊκής ενότητας” απείλησαν με βία όσους 
αναρχικούς τόλμησαν να εκφράσουν διαφωνίες για 
το πώς λειτουργούσε το Μαϊντάν. Οι περισσότεροι 
από αυτούς ήταν απλά χουλίγκανοι που τους 
αρέσει να τις παίζουν με την αστυνομία. Αλλά 
άλλοι από αυτούς, φαντασιόπληκτοι, προσπάθησαν 
να δώσουν στο Μαϊντάν μια νοητή ελευθεριακή 
αύρα παρομοιάζοντας τα “βέτσε” της πλατείας με 
εργατικά συμβούλια του 20ου αιώνα και θεωρώντας 
ότι ξαναγίνονται πραγματικότητα μαζί με περιθωρικά 
αιτήματα που εμφανίστηκαν στην πλατεία.

Αλλά όλοι αυτοί δημιούργησαν την εντύπωση ότι 
το Μαϊντάν ήταν μια αμεσοδημοκρατική διαδικασία 
της κοινής γνώμης, άποψη πολύ επιζήμια. Ναι, σε 
μερικές περιπτώσεις οι πολιτικοί αναγκάστηκαν 
να εγκαταλείψουν τις πολιτικές τους κάτω από την 
πίεση του κόσμου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν 
είχαμε άμεση δημοκρατία. Η αμεσοδημοκρατία θα 
προϋπέθετε τον έλεγχο της κοινής γνώμης σε όλη 
τη διαδικασία της λήψης και της πραγματοποίησης 
αποφάσεων. Και καθώς χιλιάδες άνθρωποι δεν 
μπορούν να μιλάνε για όλα μαζί τα θέματα θα έπρεπε 
να υπάρχει ένας χωρισμός σε μικρές ομάδες και 
μετά να προσπαθήσουν όλοι να συζητήσουν μαζί. 
Όμως, στο Μαϊντάν οι αποφάσεις παίρνονταν πίσω 
από την πλάτη των απλών διαδηλωτών, οι οποίοι 
μερικές φορές απλώς εκτελούσαν τις αποφάσεις ή 
συμμετείχαν σε διάφορες διαδικασίες διαμαρτυρίας 
χωρίς να συμμετέχουν ουσιαστικά σε τίποτα. Η 
λαϊκίστικη ρητορική “να πληρώσουν οι ολιγάρχες”  
είναι η λίγο πολύ γνωστή λαϊκίστικη εθνικιστική 
ρητορική που υπάρχει πάντα πριν έρθει κάποιος 
κοντά στην εξουσία.

Αλλά το πρόβλημα του Μαϊντάν δεν ήταν αυτό, 
δεν ήταν η απουσία άμεσης δημοκρατίας ή μαζικών 
κοινωνικών αιτημάτων. Το πρόβλημα ήταν ότι όσες 
φορές και αν ειπώθηκε ότι δεν θέλει ο κόσμος μια 
νέα Τιμοσένκο, ένα νέο 2004 και μια νέα πορτοκαλί 
επανάσταση, αποφάσισαν ότι ο Κλίτσκο και ο 
Ποροσένκο (πολιτικός και επιχειρηματίας, φαβορί 
για τις εκλογές στις 25 Μάη, ανεξάρτητος) είναι πιο 

κοντινά  πρόσωπα στον λαό από ό,τι η “συνέχεια 
της Οικογένειας” ή ο Δεξιός Τομέας. Ήθελαν να 
επανέλθουν όλα σε μια κανονικότητα χωρίς τις 
θυσίες που απαιτούνται για να φέρεις μια διαδικασία 
σε πέρας μέχρι το τέλος της. Η αστική Δημοκρατία 
είναι σαν λερναία ύδρα, άμα τις κόψεις ένα κεφάλι, 
βγαίνουν δύο. Αλλά άμα είσαι επαναστάτης 
Φιλισταίος, συνήθως δεν κόβεις ούτε το πρώτο.

Επίσης, οι προβλέψεις πολλών συνετών συντρόφων 
για τους φασίστες ήταν λάθος. Στην πραγματικότητα, 
στο κράτος μέσα έχουν πολύ λίγη δύναμη, καθώς ο 
ιστορικός του ρόλος πλέον είναι να προωθούν την 
ατζέντα του ΔΝΤ και τις ΕΕ, να κόψουν συντάξεις 
και μισθούς, να ανεβάσουν τις τιμές του αερίου κτλ. 
Παρά τις διακηρύξεις και τις παραδόσεις, τελικά 
ήταν η δύναμη κρούσης του νεοφιλελευθερισμού 
και φάνηκαν αδύνατοι να προωθήσουν τη δική τους 
ατζέντα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το Σβομπόντα 
να αποδομήσει στα μάτια του κόσμου τον εαυτό του 
και αυτό είναι καλό. Αυτό σημαίνει ότι οι αναρχικοί, αν 
είχαν συμμετάσχει πιο ενεργητικά, θα μπορούσαν να 
είναι στη θέση των φασιστών, δηλαδή να βοηθούσαν 
τελικά στο μια άλλη γκρούπα επιχειρηματιών να λάβει 
την εξουσία. Κατά τη διάρκεια των γεγονότων, πολλοί 
αναρχικοί κοιτούσαν με ανησυχία, αλλά και ζήλια, τη 
δημοτικότητα του Δεξιού Τομέα, αλλά τελικά φάνηκε 
ότι δεν χρειάζεται να ζηλέψουμε κανέναν.

Μετά τους πυροβολισμούς, η θέση των “ουδέτερων 
παρατηρητών” κυριολεκτικά στιγμάτισε αρνητικά 
το σύνολο των αναρχικών του Κίεβο. Αν όλοι αυτοί 
οι εργάτες (ή μάλλον καλύτερα ο Λαός, δηλαδή οι 
εργάτες μαζί με τα μεσαία και κάποιους από τα ανώτερα 
κοινωνικά στρώματα) αποτύγχαναν να ανατρέψουν 
το καθεστώς αυτό θα τους έριχνε σε έναν κοινωνικό 
λήθαργο, όπως στη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Μετά 
τους μαζικούς πυροβολισμούς, δημιουργήθηκε στον 
κόσμο το συναίσθημα ότι έπρεπε να απαλλαγούν από 
τον Γιανουκόβιτς με κάθε μέσο χωρίς πραγματικά 
να τους νοιάζει τι θα ακολουθήσει μετά. Αυτή η 
κατάσταση τράβηξε και τους αναρχικούς2 οι οποίοι, 
αν και δεν ήταν κάποια σημαντική δύναμη, για αυτούς 
η παραμονή στο περιθώριο δεν αποτελούσε πλέον 

2 ΣτΜ: Εδώ αναφέρεται σε αναρχικούς, αλλά και σε πρω-
τοβουλίες αριστερών, που ενώ έβλεπαν ότι δεν μπορούν 
να εμπλακούν στις οδομαχίες -λόγω της ηγεμονίας ή του 
ελέγχου που ασκούσε εκεί ο Δεξιός Τομέας- ενεπλάκησαν 
στο Μαϊντάν με workshops, υπαίθριες βιβλιοθήκες, ομιλίες, 
ιατρείο κτλ προσπαθώντας να επηρεάσουν κάπως το πλή-
θος. Τελικά, και παρά το γεγονός ότι δέχτηκαν την επίθεση 
των ακροδεξιών, δεν αποχώρησαν από την πλατεία, αλλά 
και λόγω αυτού δεν ενεπλάκησαν περαιτέρω. Η προσπά-
θεια να επηρεάσουν κάπως έτσι τον κόσμο της πλατείας 
προσέκρουσε πάνω στην ίδια αντίφαση που έχουν όλες οι 
πλατείες και που προσέκρουσαν και οι ακροδεξιοί: δηλαδή, 
τις αφηρημένες κοινωνικές σχέσεις της πλατείας, το ότι 
εκεί οι άνθρωποι συναντήθηκαν σε ένα πλαίσιο εκτός των 
ιδιαίτερων κοινωνικών τους σχέσεων και χωρίς μάλιστα να 
τις υπερβαίνουν πέρα από το επίπεδο της αφαίρεσης τους. 
Όλες οι πλατείες δείχνουν το ίδιο: την πλήρη αδυναμία των 
πολιτικών ομάδων να παρέμβουν σε αυτές.
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επιλογή.
Αυτό μας φέρνει στην τρίτη τάση η οποία πήρε μια 

ενδιάμεση θέση μεταξύ ανεγκέφαλου πρακτικισμού 
και ιντερνετικής κριτικής. Αυτή η θέση ρεαλιστικά 
κατάλαβε την απουσία θετικού περιεχομένου του 
Μαϊντάν, αλλά κατανοούσε επίσης ότι αν δεν γινόταν 
κάτι, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα. Αυτή η 
θέση κατά τη γνώμη μου ήταν η πιο ρεαλιστική και 
είχε να κάνει με άτομα που συνειδητοποιούσαν τις 
υποχρεώσεις τους απέναντι στο κίνημα και στην 
κοινωνία.

Τα όρια του κινήματος και της συμμετοχής των 
αναρχικών. 

Τα σημαντικότερα κατορθώματα αυτών των 
αναρχικών ήταν μάλλον η κατάληψη του υπουργείου 
εκπαίδευσης στις 25 Φεβρουαρίου (παρά το 
κωμικοτραγικό τέλος της) και της υπηρεσίας 
μετανάστευσης της Ουκρανίας από την τοπική 
συνέλευση No border . Γενικά, επίσης προσπάθησαν να 
επηρεάσουν την ατζέντα του Μαϊντάν σαν κοινωνική 
διαδικασία. Η επιτυχία τους ήταν μικρή και μάλλον 
τη μεγαλύτερη επιτυχία τη σημείωσαν στο Χάρκοβο 
όπου, αν και το κίνημα του Μαϊντάν ήταν αδύναμο, 
δεν υπέφερε τόσο από την εθνικιστική μόλυνση.

Αλλά σε μια τέτοια διαδικασία υπάρχουν και 
προβλήματα: Πρώτο, ότι μπορεί να βοηθήσεις άθελά 
σου να έρθει στην εξουσία κάποιος εξίσου χάλια με 
τον προηγούμενο και έτσι να γίνεις ζωντανή απόδειξη 
στα μάτια του κόσμου της αναποτελεσματικότητας 
των δυναμικών πορειών. Δεύτερο και σημαντικότε-
ρο, ότι μπορεί να μπλεχτείς σε μια αντιπαράθεση που 
δεν είναι δική σου και δεν ήθελες να μπλεχτείς. Όταν 
στο Χάρκοβο το Αντιμαϊντάν την έπεσε στο Μαϊντάν 
στην πλατεία, δεν κυνηγούσε τους αναρχικούς, αλλά 
κυνηγούσε μπαντερικούς, υποστηρικτές της ΕΕ και 
του ΝΑΤΟ. Όμως, όταν οι αναρχικοί πήγαν στην πλα-
τεία και περικυκλώθηκαν, ήταν αδύνατο να ξεφύγουν 
από μια τέτοια κατάσταση χωρίς να παίξουν ξύλο ευ-
ρισκόμενοι στην ίδια πλευρά με τους μπαντερικούς 
ή τους νεοφιλελεύθερους. Δεν θέλω να καταδικάσω 
τις προσπάθειες των συντρόφων από το Χάρκοβο, οι 
οποίες ήταν οι πιο σοβαρές παρεμβατικές προσπάθει-
ες στην Ουκρανία, αλλά δεν ήταν μάλλον η σύγκρου-
ση που ονειρεύονταν3.

3 ΣτΜ: Εδώ ο συγγραφέας παραθέτει μια ενδιαφέρουσα 
λεπτομέρεια, η οποία όμως είναι κομβική για τα γεγονότα. 
Είναι σχετικά γνωστό ότι στο Χάρκοβο το Μαϊντάν δεν είχε 
τον χαρακτήρα του Κίεβο, υπό την έννοια ότι σε επίπεδο 
δρόμου οι φασίστες του Σβομπόντα και του Δεξιού Τομέα 
ήταν απόντες. Τους πρώτους μήνες, το Μαϊντάν είχε χαρα-
κτήρα καθαρά φιλελεύθερο με αιτήματα για περισσότερη 
δημοκρατία κτλ. Αυτό οδήγησε τους τοπικούς αναρχικούς 
σε μια παρακινδυνευμένη απόφαση: να συμμετάσχουν στο 
Μαϊντάν βλέποντας το ως “δομή από τα κάτω”. Φαίνεται ότι 
κάτι τέτοιο είχε αρκετή επιτυχία και οδήγησε σε σύγκρου-
ση τους εκεί αναρχικούς και το Μαϊντάν με τους τοπικούς 
φασίστες, όταν αυτοί αποφάσισαν να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία καθώς το θερμόμετρο στο Κίεβο ανέβαινε.  

Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα σημείο για τους 
αναρχικούς που η αποστασιοποίηση είναι αναγκαστική. 
Και αυτό το σημείο είναι το σημείο του εμφυλίου 
πολέμου. Είναι ακόμα νωρίς να έχουμε μια πλήρη 
εκτίμηση της όποιας συμμετοχής των αναρχικών στο 
Μαϊντάν, αλλά όταν γίνεται εμφύλιος, το Μαϊντάν 
σαν διαδικασία παύει να παίζει ρόλο. Το πλήθος πλέον 
μεταμορφώνεται σε στρατό και οι μολότοφ σιγά σιγά 
αντικαθίστανται από αυτόματα όπλα.

Το Μπορότμπα και μερικοί υποστηρικτές του 
“Αριστερού Μετώπου” στηρίζουν το Αντιμαϊντάν 
και ισχυρίζονται ότι προσπαθούν να κάνουν τα 
ίδια με τους αναρχικούς, δηλαδή να επηρεάσουν 
κοινωνικά το κίνημα με πιο κοινωνικά αιτήματα. 

Όμως, όπως πολλοί έχουν σωστά αναγνώσει, το Μαϊντάν 
δεν ήταν κάτι ομοιογενές και κυρίως ήταν ένα κίνημα πο-
λιτών/αστικών ρόλων που απαιτούσε μια άλλη εξουσία, μια 
άλλη δημοκρατία, ένα άλλο κεφάλαιο. Έτσι, όταν λόγω 
των γεγονότων του ίδιου του Μαϊντάν και της ανόδου της 
νέας εξουσίας, η όξυνση της αντίφασης του ουκρανικού 
κράτους σε σχέση με την αστική του κοινωνία έφτασε να 
πάρει τη μορφή κλιμακούμενης εμφύλιας σύρραξης από 
τον Μάρτιο και μετά, το Μαϊντάν ως αυτό που ήταν έχασε 
εντελώς το περιεχόμενο του και τη σχέση του με τη δυνα-
μική των γεγονότων. Έτσι βολεύτηκε -στο Χάρκοβο, όπου 
και συνέχισε να υπάρχει, στο Κίεβο είχε λήξει- στο άκομψο 
“αντιπολεμικό πρόταγμα” στο οποίο, αν και δεν είχε κοινές 
προθέσεις και ποιότητες, τελικά οι προθέσεις δεν έπαιζαν 
κανέναν ρόλο. Στο πλαίσιο που τα γεγονότα εξελίσσονταν 
ως παραμονή ή όχι στο κράτος της Ουκρανίας, ένταξη στην 
μία ή την άλλη περιφέρεια συσσώρευσης -και στο πλαίσιο 
που οι δύο πλευρές ήταν διατεθειμένες να χρησιμοποι-
ήσουν για κάτι τέτοιο και μαζική βία, πολεμικές και “αντι-
τρομοκρατικές” επιχειρήσεις και ότι άλλο χρειαστεί- το να 
κάνεις πορεία “για την ενότητα της Ουκρανίας”  ενάντια 
στον “σεπαρατισμό”, όπως έκαναν οι οπαδοί στο Χάρκοβο, ή 
αντιπολεμικές συγκεντρώσεις ενάντια στην εισβολή ξένων 
στρατευμάτων όπως έκαναν οι αναρχικοί στην πραγματι-
κότητα -πρακτικά- δεν έχει διαφορά. Αυτό δεν κάνει, όπως 
δηλώνει και ο συγγραφέας, τους αναρχικούς της περιοχής 
“φιλοουκρανούς” ή “φιλοευρωπαίους”, αλλά δείχνει την πα-
ταγώδη αποτυχία των πολιτικών επιλογών τους και τη γε-
νική αποτυχία που μπορεί να έχει η πολιτική επιλογή του 
να δράσει κάποιος ως “πρωτοπορία” σε μια διαδικασία αντι-
φατική που τα γεγονότα πλέον αναπτύσσουν μια δυναμική 
πολύ μεγαλύτερη από τις δυνατότητες λίγων ανθρώπων. 
Αυτό θέτει υπό επανεξέταση την όλη ανάλυση περί του πώς 
μπαίνουμε και με τι όρους στα διάφορα κινήματα. Θέτει 
επίσης την αναγκαιότητα να επανεξετάσουμε και το Αντι-
μαϊντάν ως αντιφατική ενότητα υπό το φως των ιδιαίτερων 
συνθηκών της Ουκρανίας. Τελικά, φάνηκε ότι οι προσπά-
θειες των τοπικών αναρχικών να μπολιάσουν με “κοινωνικά 
αιτήματα” το τοπικό Μαϊντάν και να έρθουν και σε επαφή 
με το Αντιμαϊντάν -στον βαθμό που τους το επέτρεπε η 
ανομοιογένεια του τελευταίου- ήταν ανεπιτυχείς, γιατί οι 
ιδιαίτερες κοινωνικές σχέσεις που συγκρούονταν εκεί, στο 
πλαίσιο μάλιστα των δύο περιφερειών συσσώρευσης, ήταν 
παντελώς ασύμβατες και αλληλοαποκλειόμενες, δεν άφη-
ναν περιθώρια γεφύρωσης. Η υποσημείωση αυτή, ειδικά για 
την ελληνική μετάφραση, έγινε από εμάς υπό την άδεια, 
αλλά και τις εξηγήσεις, που έδωσε ο ίδιος ο συγγραφέας.
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Αλλά, στο Αντιμαϊντάν δεν υπάρχει η παραμικρή 
ένδειξη δομών από τα κάτω, ενώ πολύ γρήγορα 
στρατιωτικοποιήθηκε, καθώς αποτελείται σε μεγάλο 
βαθμό από συνταξιούχους μπάτσους και πρώην 
αξιωματικούς. Δεν υπάρχει επίσης κάποιο σαφές 
κοινωνικό διακύβευμα στις διαδηλώσεις τους, απλά 
πρόκειται για μαζικές στρατιωτικές δυνάμεις με όπλα 
που τα παρέχει η Ρωσία. Και αυτό δεν είναι τυχαίο, 
καθώς ακόμα και στο Λουγκάνσκ οι καταλήψεις 
δημοσίων κτηρίων δεν συγκεντρώνουν πάνω από το 
25% της κοινής γνώμης, ενώ οι καταλήψεις κτηρίων 
διοίκησης δεν είναι περισσότερο δημοφιλείς. Αυτό 
δείχνει ότι η κοινή γνώμη ή κάποια διαδικασία από τα 
κάτω δεν  υπάρχει.

Αν το Μαϊντάν ήταν μια φιλελεύθερη και εθνικιστική 
διαμαρτυρία της μεσαίας τάξης και ενός κομματιού 
της αστικής, τότε το Αντιμαϊντάν είναι η κόντρα-
επανάσταση του Μαϊντάν στην ίδια πιο καθαρή της 
μορφή. Μάλλον, υπάρχουν στοιχεία στο Αντιμαϊντάν 
που θα ήθελαν να κάνουν κάτι από τα κάτω, αλλά η 
ενεργή συμμετοχή όπως κάνει το Μπορότμπα, το 
Αριστερό Μέτωπο και ο Μπόρις Καγκαρλιτσκι σημαίνει 
ότι παίρνεις θέση4 μαζί με έναν καθαρό σοβινισμό και 
ότι στηρίζεις μια σοβιετικού τύπου ιμπεριαλιστική 
οπτική. Στο Μαϊντάν είχε νόημα να είσαι στη μάχη 
μόνο όσο η μάχη ήταν εναντίον των berkut ή των 
πληρωμένων δολοφόνων. Το να παλέψεις εναντίων 
των αποπροσανατολισμένων συμμετεχόντων του 
Αντιμαϊντάν δεν έχει όμως νόημα.

Και οι δύο πλευρές πλέον είναι μεγάλος κίνδυνος 
για τους αναρχικούς. Από τη μία στην δύση, οι 
αυτόνομοι εθνικιστές και αναρχοπατριώτες, από την 
άλλη διανοούμενοι σαν τον Μπόρις Καγκαρλίτσκι 
ο οποίος χρησιμοποιεί διάφορα συνθήματα και 
χαρακτηρισμούς για τα κινήματα όπως “δομές από 
τα κάτω” “αυτοοργάνωση” “άμεση δημοκρατία” κτλ 
χωρίς να υπάρχουν τέτοια χαρακτηριστικά ή αν 
υπάρχουν είναι μόνο σε παραμορφωμένη εκδοχή. Η 
αυτοοργάνωση σε αντιδραστικά κινήματα δεν είναι 
σπάνιο φαινόμενο και η αυτοοργάνωση από μόνη 
της δεν είναι κάτι καλό. Το να αυτοοργανώνονται 
δύο εκδοχές του εθνικισμού με σκοπό να 
αλληλοσκοτωθούν δεν είναι λόγος να πανηγυρίζει 
κανένας. Μετά από όλα αυτά τα γεγονότα, έγινε 
εμφανές ότι οι αναρχικοί πρέπει να δείξουν ότι 
αυτοοργάνωση από αυτοοργάνωση διαφέρει.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση5, μόνο το 12% 
του πληθυσμού υποστηρίζει την ένοπλη πάλη στην 
ανατολή6. Το Κίεβο το στηρίζουν περίπου το 30% και 

4 ΣτΜ: Εδώ ο συγγραφέας μάλλον εννοεί κείμενα όπως αυτό 
που υπάρχει στη διεύθυνση: http://links.org.au/node/3838, 
όπου ανοιχτά σχεδόν ο Καγκαρλίτσκι παίρνει τη θέση της 
Μόσχας με διάφορα μαρξιστικά προσχήματα.

5 Πηγή: http://zn.ua/UKRAINE/mneniya-i-vzglyady-zhitele-
y-yugo-vostoka-ukrainy-aprel-2014-143598_.html.

6 ΣτΜ: Η δημοσκόπηση αυτή έγινε από το Ινστιτούτο Στατι-
στικής του Κίεβο και είναι αμφίβολο το κατά πόσο μπορεί 
κάποιος να πάρει τα δεδομένα της ως πλήρως αντιπροσω-

το 58% είναι εναντίον και στις δυο πλευρές. Οι αναρ-
χικοί έχουν καθήκον να δουλέψουν με αυτό το 58% 
και αν με κάποιο θαυματουργό τρόπο η επιρροή τους 
ανέβει, θα πρέπει να οργανώσουν μαζικά κινήματα 
πολιτικής διαμαρτυρίας. Τέτοια κινήματα πολιτικής 
ανυπακοής, ακόμα και άοπλα πολλές φορές στο πα-
ρελθόν, γλύτωσαν μαζικές εχθροπραξίες στα ανατο-
λικά. Αν όμως γίνει αυτό, θα πρέπει να βρεθεί ένας 
τρόπος που να στείλει το μήνυμα και στις δύο πλευ-
ρές, και στην ανατολή και τους σεπερατιστές και στη 
δύση και τα στρατεύματα της.

Τα γεγονότα στην Οδησσό αποτελούν τραγωδία 
και είναι πολύ πιθανό ότι μέσα σε όσους πέθαναν 
ήταν και άνθρωποι που δεν είχαν σχέση καν με τα 
βίαια γεγονότα. Όσοι πετούσαν μολότοφ προς το 
κτήριο, θα έπρεπε να ξέρουν τις συνέπειες. Ακόμα 
και αν η φωτιά δεν είναι απόλυτα δικιά τους ευθύνη, 
αυτό δεν είναι γιατί δεν ήθελαν ή δεν προσπάθησαν 
να το κάψουν.

Σε περίπτωση που ξεκινήσει εμφύλιος, αυτοί οι 
θάνατοι είναι μόνο η αρχή. Χωρίς καμία αμφιβολία, και 
στις δύο πλευρές πολλοί απλά θέλουν μια καλύτερη 
ζωή για αυτούς και όσους αγαπούν και μάλλον μισούν 
το κράτος και τους ολιγάρχες σε εξίσου μεγάλο 
βαθμό. Όσο πιο πολύ αθώοι άνθρωποι πεθαίνουν 
τόσο πιο μεγάλη θα είναι η πίεση να πάρουμε μέρος 
σε κάποια από τις πλευρές του πολέμου και εμείς 
πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε αυτή τη πίεση.

Ενώ μερικές φορές για μια αστική επανάσταση 
μπορεί να αξίζει να καταπιείς δακρυγόνα και να 
νιώσεις την αστυνομιά να σε κυνηγά, δεν έχει 
νόημα να πεθάνεις σε έναν εμφύλιο μεταξύ εξίσου 
εθνικιστικών και αστικών ιδεών. Αυτό δεν είναι ένα 
ακόμα “Μαϊντάν”, αλλά κάτι τελείως διαφορετικό. 
Ούτε αναρχικός ούτε κάποιος άλλος θα πρέπει να 
χύσει αίμα για μια τέτοια ανοησία.

Antti Rautiainen

πευτικά. Πέραν αυτού, νομίζουμε ότι εδώ ο συγγραφέας πέ-
φτει πάλι στην παγίδα που απεύχεται και κριτικάρει ο ίδιος: 
τη διατύπωση ενός “αναρχικού” στρατηγικού σχεδίου.
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Οι απεργίες της Ουκρανίας σε συνθήκες 
εμφυλίου πολέμου. 

Ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο αναπτύσσεται 
στην Ουκρανία1. Καθώς το θερμόμετρο ανεβαίνει και 
η αντίφαση του ουκρανικού κράτους επιλύεται δια-
μέσου της όξυνσης της, που φτάνει να παίρνει σταδι-
ακά τη μορφή εμφυλίου, οι αντιφάσεις σε ευρύτερο 
κοινωνικό επίπεδο οξύνονται και αυτές και διάφορες 
απεργίες με αντιφατική και αμφίρροπη στάση προς τη 
μια ή την άλλη πλευρά της σύγκρουσης (έτσι όπως 
έχει διαμορφωθεί) ξεσπούν. Αυτό είναι ένα ιστορικό 
αποτέλεσμα που παράγεται πέρα από το οπτικό πεδίο 
των δρώντων του και των εμπλεκομένων στις δύο 
πλευρές της σύγκρουσης. Μένει να δούμε πως θα 
εξελιχθεί και τι μορφή θα πάρει σε σχέση με τις τω-
ρινές συνθήκες στην Ουκρανία, αφού αυτές το γέν-
νησαν. Αξίζει να σημειωθεί, και μάλλον έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την ανάλυση μας και για την κατα-
νόηση, ότι, πέρα από το παρακάτω κείμενο, υπάρχει 
πλήθος αναφορών -λιγότερο ή περισσότερο χαλκευ-
μένων- που αναφέρουν εργάτες ανθρακωρύχους να 
έχουν συστρατευθεί μέχρι πρόσφατα με τη μια ή την 
άλλη πλευρά της σύγκρουσης. Παρόλα αυτά, φαίνε-
ται ότι οι εξελίξεις στη ανατολή, και ό,τι αυτές προ-
καλούν σε πανουκρανικό επίπεδο, δημιουργούν κα-
ταστάσεις που μέχρι πριν δεν μπορούσαν να προβλε-
φθούν. Αξίζει να σημειωθεί επίσης η στάση που πήραν 
τα επίσημα σωματεία, η οποία αποτυπώνει καλύτερα 
από οτιδήποτε την παρούσα συνθήκη στην Ουκρανία 
ως μορφή της βασικής αντίφασης της συγκυρίας: Από 
τη μία καλούν σε απεργία, ή σε διαμαρτυρίες, από 
την άλλη καλούν σε προστασία των ορυχείων και της 
εργασίας, σε ειρήνευση, γιατί “θα φύγουν οι επενδύ-
σεις” λόγω της παρατεταμένης κρίσης, κυρίως αν πά-
ρει πιο έντονες μορφές. Τα γεγονότα αυτά είτε εξελι-
χθούν είτε όχι πρέπει να ιδωθούν με μεγάλη προσοχή 
στο πλαίσιο της διαλεκτικής της κρίσης.

 Παρά την ανατροπή της κυβέρνησης τον 
Φεβρουάριο, τη μιλιταριστική υστερία και την 
αρχή ενός εμφυλίου πολέμου, αναφορές για 
απεργίες έρχονται από όλη τη χώρα και δείχνουν 
ότι η εργατική τάξη, παρά τις συνθήκες και παρά το 
γεγονός ότι οδηγείται από αστικά σωματεία, δεν είναι 
διατεθειμένη να παραιτηθεί.

Στις 13 Μαΐου, έγινε στο Χάρκοβο απεργία των 
εργατών του τοπικού εργοστασίου που παράγει 
εξαρτήματα για βαριές μηχανές. Σύμφωνα με τους 
εργαζόμενους, ο μισθός τους έχει καθυστερήσει 
εδώ και δύο μήνες . Η εταιρία είναι μέλος της JSC 
“ουκρανικής εταιρίας ενέργειας ” που ανήκει σε 
έναν ολιγάρχη πρώην μέλος της βουλής, τον Anatoly 
Hirschfeld .

Περίπου 100 άτομα, αντί να πάνε στη δουλειά τους, 
πήγαν στο κτήριο της διοίκησης. Κατά τη συνάντηση, 
οι εργάτες απαίτησαν να τους δοθούν όλα τα 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog ourbabadoesntsayfair-
ytales.wordpress.com στις 18.5.14.

χρωστούμενα και ότι, αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, θα 
προχωρήσουν σε σοβαρές απεργίες. Η διαμαρτυρία 
και η συνάντηση κράτησε από το πρωί μέχρι τις 3 το 
μεσημέρι.

Εδώ και καιρό οι εργάτες του εργοστασίου 
επανειλημμένα έχουν κάνει διαμαρτυρίες, οι οποίες 
κάθε φορά ήταν όλο και μεγαλύτερες. Σύμφωνα με 
εκπροσώπους των εργαζομένων, εδώ και ένα χρόνο 
οι μισθοί καθυστερούν και πληρώνονται σε μικρές 
δόσεις. Η διοίκηση επικαλείται την έλλειψη χρημάτων 
αλλά οι εργάτες λένε ότι δουλεύουν φουλ ωράριο και 
ότι βλέπουν συχνά προϊόντα να φεύγουν.

Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι το μεγαλύτερο 
του είδους στην πρώην ΕΣΣΔ και εξάγει τα 
προϊόντα του σε όλη αυτή τη περιοχή, κυρίως 
εξαρτήματα για εργοστάσια αεροναυπηγικής, 
αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ ο μεγαλύτερος πελάτης 
του είναι οι εθνικοί σιδηρόδρομοι Ρωσίας2. 

Στο Krivoy Rog, αρκετοί δεκάδες εργάτες στο ερ-
γοστάσιο “Evraz Sukha Balka” στις 11 Μαϊού αποφά-
σισαν να οργανώσουν διαμαρτυρίες για τα αιτήματα 
τους και να κάνουν πορεία στην πόλη. Οι εργάτες 
μαζεύτηκαν στο μνημείο του Bogdan Khmelnitsky 
στην οδό Βατούλινα. Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη 
Ένωση Σωματείων Ανθρακωρύχων και Εργαζομένων 
σε Ορυχεία, οι άνθρωποι αυτοί εξέφρασαν την 
δυσαρέσκεια τους για τους χαμηλούς μισθούς στις 
επιχειρήσεις τους. Έτσι, με αυτή την ευκαιρία οι 
εργάτες της “KZHRK” απαίτησαν οι μισθοί τους να 
ανέβουν κατά 50%. Οι εργάτες της “Sukha Balka” ήταν 
πιο απαιτητικοί και απαίτησαν ο μισθός τους να αυξη-
θεί 2 φορές απ’ ότι είναι τώρα. Αυτή δεν είναι η μόνη 
τέτοια δράση που έχουν προγραμματίσει, καθώς δη-
λώνουν πως θέλουν να συνεχίσουν τον αγώνα τους3. 

Από τις 5 Μαΐου, οι ανθρακωρύχοι του Lviv, καθώς 
δεν έχουν λάβει το 90% των μισθών τους για τους 
μήνες Ιανουάριο-Μάρτιο, σταμάτησαν να πηγαίνουν 
στη δουλειά όπως δήλωσε η Ανεξάρτητη Ένωση Σω-
ματείων Ανθρακωρύχων. Οι εργάτες σταμάτησαν να 
δουλεύουν μέχρι να πληρωθούν οι μισθοί και διασφά-
λισαν ότι η περιοχή δεν θα εξάγει καθόλου κάρβουνο. 
Οι εργάτες, επίσης, απαιτούν να βελτιωθούν άμεσα 
τα μέτρα ασφαλείας που απειλούν τη ζωή τους και να 
επανέλθει η δωρεάν μεταφορά από και προς το σπίτι. 
Αυτή τη στιγμή, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, οι συνθήκες 
εργασίας απειλούν άμεσα τη ζωή τους.

Σε υπόμνημα τους στο Σύνδεσμο Επιχειρηματιών, 
είπαν ότι δεν μπορούν να αντέξουν άλλο τους 
ολιγάρχες και ότι μέχρι τώρα όσες φορές τους 
εμπιστεύτηκαν, είδαν μόνο ψεύτικες υποσχέσεις 
και απάτες. Οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι. Δεν 
έχουμε καμία στήριξη από το κράτος ή από το ταμείο 
περιφερειακής ανάπτυξης και ιδιοκτησίας, “για τι 
είδους βοήθεια να μιλάμε έτσι και αλλιώς, αν τόσο 
καιρό δεν μπορούν ούτε να μας πούν ποιός είναι ο 
ιδιοκτήτης της εταιρίας”, όπως δήλωσαν οι ίδιοι4.

2  http://rabkor.ru/news/2014/05/14/hpz.
3  http://krnews.ua/content/view/35721/50.
4 http://socialismkz.info.3s3s.org/?p=11903.
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Αριστεροί και απογοητευμένοι στη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Ντόνετσκ.

Δημοσιεύουμε εδώ το μεγαλύτερο μέρος ενός κει-
μένου που δημοσιεύτηκε στο αριστερό ιντερνετικό 
ουκρανικό πόρταλ “Liva”1. Το συγκεκριμένο πόρταλ 
κράτησε μια σχετικά ήπια στάση στην αρχή κατά την 
διάρκεια των γεγονότων, αν και στήριξε το ανατολικό 
κίνημα -με ψυχραιμία όμως. Με αυτό το κείμενο κάνει 
μια πρώτη απόπειρα -αν και πρόωρη όπως τονίζει ο 
ίδιος ο συγγραφέας- να γίνει μια αυτοκριτική για το 
αδιέξοδο της παραδοσιακής αριστεράς στα ουκρανι-
κά γεγονότα και για την πραγματικά αντιφατική και 
αδιέξοδη πολιτική που ακολουθήθηκε. Το συγκεκρι-
μένο πόρταλ συνεργάζεται σε κάποιο βαθμό και με 
το Μπορότμπα. Αν και έχουμε μαζί του τις διαφωνί-
ες μας τόσο στην ανάλυση όσο και στην αξιολόγηση 
των γεγονότων, το κείμενο κρίνεται απαραίτητο να 
δημοσιευτεί ως συγκροτημένη αυτοκριτική μιας ορ-
γάνωσης που εδρεύει στη χώρα και έχει σχέσεις με 
το Μπορότμπα. Επίσης, βάζει κεντρικά το διεθνιστι-
κό πρόταγμα, την άρνηση να ταυτιστούμε με κάποιο 
εθνικισμό και προσπαθεί να διαφοροποιήσει την ταξι-
κή πάλη από τον εμφύλιο. Επίσης, αναφέρει αυτό που 
γίνεται παραδεκτό όλο και πιο πολύ, από όλο και πε-
ρισσότερο κόσμο, ότι στα πλαίσια της συγκυρίας πρέ-
πει το Μαϊντάν και το Αντιμαϊντάν, παρά τις διαφορές 
τους, να ιδωθούν ως εκφάνσεις της ίδιας διαδικασίας 
των αντιφάσεων του Κεφαλαίου, ως μορφές μιας δι-
αμεσολαβημένης αστικής εξέγερσης της κρίσης. Πα-
ρόλα αυτά, θεωρούμε ότι η αντίληψη του ότι ο προ-
λεταριακός ή επαναστατικός αγώνας έρχεται με τη 
διάδοση επαναστατικών ιδεών μέσα στα ήδη διαμορ-
φωμένα στρατόπεδα ή ότι ο κομμουνισμός ή η αρι-
στερά ταυτίζεται με κάποια “ποιότητα” του κράτους 
ή της κυβέρνησης (ακόμα χειρότερα) είναι άκρως 
προβληματική και δεν ξεφεύγει από τα παραδοσιακά 
σχήματα που τελικά γέννησαν και τις αδιέξοδες πο-
λιτικές πρακτικές της αριστεράς, τα οποία στηλιτεύ-
ει και ο ίδιος. Παρόλα αυτά, του ανταποδίδουμε την 
ευχή “καλό απόγευμα”.

 
Μια βδομάδα πριν, όλοι συζητούσαν το 

δημοψήφισμα στις ανατολικές επαρχίες για τον 
αυτοκαθορισμό τους. Όπως και να έχει, η πολιτική 
και οι δηλώσεις του Κίεβο δεν μπορούν να κρύψουν 
ένα πράγμα: ο κόσμος πήρε μαζικά μέρος στο 
δημοψήφισμα, μπορεί κάποιος να αμφισβητήσει τα 
ποσοστά, να αμφισβητήσει την εγκυρότητα αλλά όχι 
αυτό, πραγματικά η συμμετοχή ήταν μεγάλη.Έτσι, 
αυτό που λέει η Δύση και το Κίεβο δεν υφίστανται, το 
κίνημα δεν είναι απλά “μερικές εκατοντάδες ένοπλοι 
σεπαρατιστές”.

Όμως ,οι ρώσοι και ουκρανοί αντιφασίστες και 
αριστεροί που πανηγύριζαν στα ανατολικά και τα 
νότια της χώρας για την “Λαϊκή Δημοκρατία” και για 
το κίνημα εκεί, με τη δημοσίευση του συντάγματός 
τους βρέθηκαν ξεκρέμαστοι και έλαβαν ένα ισχυρό 

1 Δημοσιεύτηκε στο site liva.com.ua στις 20.5.14.

χαστούκι.
Η προσωρινή, μη εκλεγμένη κυβέρνηση, της 

περιοχής έβγαλε αυτό το απίστευτο έγγραφο -το 
Σύνταγμα2. Και εδώ άρχισε να γίνεται η κατάσταση 
ασφυκτική για την αριστερά, καθώς υπάρχουν νόμοι 
που την ξενίζουν όπως η αναγνώριση της ιδιωτικής 
περιουσίας της γης και άλλα σημεία όπως ο καθοδη-
γητικός και ηγετικός ρόλος της oρθόδοξης εκκλησί-
ας του πατριαρχείου της Μόσχας, ανθρώπινα δικαιώ-
ματα από τη στιγμή της σύλληψης, απαγόρευση “ανώ-
μαλων σχέσεων” κτλ.

Υπάρχουν μερικά πολύ περίεργα πράγματα στην 
όλη διαδικασία της “Λαϊκής Δημοκρατίας”. Mια μικρή 
μειοψηφία που αντιπολιτευόταν τον ηγέτη της 
δημοκρατίας Denis Pushilin (στο παρελθόν, ενεργό 
στέλεχος της χρηματοπιστωτικής πυραμίδας MMM) 
χωρίς κάποια εξήγηση χάνει τις θέσεις της. Το ανώ-
τατο όργανο του κράτους, το οποίο μετά το δημο-
ψήφισμα μετονομάστηκε σε “ανώτατο” από “λαϊκό”, 
έχει γεμίσει με ανθρώπους που δεν φαίνεται να εί-
χαν ενεργή συμμετοχή σε κάτι στο κίνημα. Και όταν 
ψήφισαν όλοι αυτοί για το συμβούλιο των υπουργών 
ξαφνικά γίνεται πρωθυπουργός ο πολιτικός αναλυ-
τής από τη Μόσχα  Alexander Boroday και πολλοί που 
σχετίζονται με την “οικογένεια” του Γιανουκόβιτς.” 
Για παράδειγμα,  υπουργός ενέργειας  έγινε ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κόμματος των 
Περιφερειών Alexei Granovsky .

Η αριστερά λοιπόν έμεινε απογοητευμένη και 
μπερδεμένη. Η μαρξιστική οργάνωση Μπορότμπα 
γράφει τώρα ανακοινώσεις3 “ενάντια στη 
συντηρητική στροφή της δημοκρατίας”. Ως κάποιος 
που ζει στο Ντόνετσκ, θα προσπαθήσω να εξηγήσω 
τι συμβαίνει με τις εξελίξεις: γιατί οι ηγέτες της 
Λαϊκής Δημοκρατίας αντί να κάνουν δημοκρατικές 
αλλαγές και να ελευθερώσουν την εργατική τάξη, 
προσχώρησαν στον συντηρητισμό;

Για αρχή, θα πω κάτι στους αριστερούς 
συντρόφους που είναι απίστευτα μπανάλ, αλλά 
πρέπει να ειπωθεί: Δε θες να απογοητευτείς; Τότε 
μην ενθουσιάζεσαι και μην αφήνεις τα γεγονότα να 
σε συνεπάρουν. Κανένας ποτέ δεν σας είπε ότι το 
φιλορωσικό κίνημα στα ανατολικά, γεμάτο με ρωσική 
εθνικιστική/αυτοκρατορική ιδεολογία θα έφερνε 
λύσεις και αλλαγές, όπως τις έχει στο γλυκό μυαλό 
της η αριστερά.

Ακόμα και η σημαία αυτής της δημοκρατίας 
προέρχεται από την εθνικιστική οργάνωση 
“Δημοκρατία του Ντόνετσκ”4. Μπορεί αυτή η οργά-

2 http://ourbabadoesntsayfairytales.wordpress.com /201-
4/05/21/τα-best-of-του-συντάγματος-της-λαϊκής-δημοκρ/.

3 Δες το κείμενο «Οι τελευταίες ανακοινώσεις του Μπορό-
τμπα» που δημοσιεύεται σε αυτή την έκδοση. 

4 ΣτΜ: Αναφέρεται σε οργάνωση που έχει σχέση με τη νε-
οναζιστική ρωσική οργάνωση “Όμπραζ” και διοργάνωσε τη 
“πορεία για την Ρωσία” πριν μερικούς μήνες στη περιοχή. Η 
οργάνωση είχε απαγορευτεί το 2007 ως νεοναζιστική, αλλά 
συνέχισε να δραστηριοποιείται κάτω από την προστασία το-
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νωση να μην έχει κυνηγήσει ακόμα μετανάστες και 
να είναι “χορτοφάγοι” σε σχέση με τον Δεξιό Τομέα, 
μπορεί να συμπεριέλαβαν και στους δημιουργούς της 
Δημοκρατίας του Ντόνετσκ-Κριβόι Ρογκ και τη “μπολ-
σεβίκα”-Artema- βάλσαμο για την ψυχή κάθε αριστε-
ρού·  παρόλα αυτά, όλοι αυτοί είναι εθνικιστές και 
δεν το κρύβουν.

Θα μπορούσε να είναι αλλιώς τα πράγματα 
δεδομένης της “εθνικιστικής” στροφής και του 
κλίματος στη Ρωσία και την Ουκρανία τα τελευταία 
χρόνια; Μάλλον όχι. Το κίνημα στα ανατολικά της 
χώρας ήταν ξεκάθαρα ένα κίνημα καθρέπτης στο 
κίνημα του Μαϊντάν, το οποίο δεν προσέλκυσε τα 
αντίθετα του στοιχεία ως προς το περιεχόμενο, αλλά 
τις αντιστροφές του.

Βέβαια, οι διαφορές με γυμνό μάτι είναι εμφανείς. 
Κανένας δεν απαγόρευσε τις κόκκινες σημαίες. 
Αντίθετα, ήταν εμφανείς παντού, μερικές φορές 
μάλιστα υπήρχαν και πορτρέτα του Λένιν. Επίσης, 
εδώ υπήρχε η παρουσία των ανθρακωρύχων και των 
μεταλλουργών και όχι τόσο της μεσαίας τάξης. Όμως, 
ο ιδεολογικός πυρήνας που πήρε το κίνημα ήταν η 
δόξα και η μνήμη του σοβιετικού στρατού. Ακόμα 
και το πιο ενωτικό σύμβολο δεν ήταν τόσο η ρωσική 
σημαία, αλλά η κορδέλα του Αγίου Γεωργίου. Η 
αλήθεια είναι ότι υπήρχαν σοβιετικά σύμβολα, αλλά 
μόνο στον βαθμό που δεν υπερκάλυπταν τα “ρώσικα”.

Βέβαια, πολύ κοντά σε όλη αυτή την πολιτική ελίτ 
της Λαϊκής Δημοκρατίας υπήρξαν άνθρωποι αριστεροί. 
Αλλά και πάλι η φύση των δραστηριοτήτων τους 
στις ιστορικά καθορισμένες συνθήκες δεν μπορούν 
προς το παρόν να εκτιμηθεί, όπως δεν μπορούν να 
εκτιμηθούν και οι εξαγγελίες για “εθνικοποίηση”.

Και φυσικά η αριστερά δεν μπορούσε να μην 
προσέξει τη συμμετοχή στις διαδηλώσεις εργατών 
από τα ορυχεία και από άλλα εργοστάσια. Αλλά, 
ειλικρινά μιλώντας, αυτό δεν αποδεικνύει κάτι πέρα 
από μια μαζικότητα και σίγουρα δεν δίνει από μόνο 
τους το χαρακτήρα εργατικής εξέγερσης μόνο και 
μόνο με τη συμμετοχή των εργατών. Για παράδειγμα, 
στο Λβιβ υπάρχουν εργάτες ανθρακωρύχοι, στα 
δυτικά, και είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι και αυτοί 
πήγαν στο Μαϊντάν όταν γινόταν.

Την ίδια στιγμή, τη μεγάλη πρόσφατη απεργία στο 
Krasnodon που είναι πραγματικά ένα καθαρά εργατικό 
κίνημα δεν την προσέχει κανείς. Ίσως γιατί δεν είχαν 
κανένα πολιτικό σύνθημα, πέρα από το “δόξα στους 
ανθρακωρύχους” ούτε κάποια σημαία! Από την άλλη, 
είμαι βέβαιος ότι μετά το τέλος της απεργίας πήγαν 
και ψήφισαν στο δημοψήφισμα για τη δημοκρατία του 
Λουγκάνσκ.

Πολλοί φίλοι μου τώρα θα γυρίσουν να μου πουν ότι 
αυτό που λέω είναι άσχημο και θα ρωτήσουν: εσύ δεν 
είσαι που εξέφρασες τη συμπάθεια σου στα ένοπλα 
σώματα της ανατολής, που δημοσίευσες και κείμενο 
τους, που έλεγες ότι το Κίεβο είναι μια δικτατορία, 
τώρα κατηγορείς την ανατολή για φιλορωσικό 
εθνικισμό; […]

πικών παραγόντων του Κόμματος των Περιφερειών.

Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Αυτά που είπα, ότι 
η κυβέρνηση του Κίεβο βασίζει την εξουσία της σε 
ακροδεξιούς μαχητές δεν το αρνούμαι και δεν θα 
το κάνω ποτέ. Ό,τι εγκλήματα και να κάνουν όσοι 
είναι στην ανατολή, ακόμα και σκλάβους να βάλουν 
να δουλεύουν, αυτό δεν αναιρεί τα ψέμματα και τις 
“αντιτρομοκρατικές” επιχειρήσεις του Κίεβο όλους 
αυτούς τους μήνες, τους πυροβολισμούς, τη μαζική 
δολοφονία στην Οδησσό και τους διάφορους που 
σχολίαζαν θετικά το γεγονός στα social media.

Και επίσης είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν ήταν 
τόσο οι ηγέτες της ανατολής, αλλά το Κίεβο με τις 
“αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις” του που έσπρωξε 
τον κόσμο στο δημοψήφισμα.

Να στηρίξω τη Δημοκρατία του Ντόνετσκ; Ποτέ 
δεν είχα αυταπάτες για τη φύση των ηγετών αυτού 
του κινήματος και άλλους γραφειοκράτες. Γιαυτό και 
δεν είμαι καθόλου σοκαρισμένος με το τι έγινε, και τη 
σύνθεση της νέας κυβέρνησης (πέρα από το γεγονός 
ότι όλα τα χαρτιά τους βγήκαν στη φόρα πολύ νωρίς) . 
Παρόλα αυτά, μια κάποια συμπάθεια προς τις ένοπλες 
ομάδες όντως υπήρξε και μάλλον υπάρχει ακόμα.

Σίγουρα αν ήμουν Σέρβος στην αρχή του 
προηγούμενου αιώνα και έπρεπε να συμμετάσχω 
σε μια κυβέρνηση που έχει μέσα τους “Ουτσάτσε”, 
θα συμπαθούσα όποιον προσπαθούσε να τους 
αντιταχθεί. Το να βρει κάποιος επιχειρήματα για την 
εθνική απελευθέρωση είναι εύκολο. Το πιο δύσκολο, 
όμως, είναι να μην πάει κάποιος στο άλλο άκρο, 
σκεπτόμενος υπεραισιόδοξα, και να μην αποδίδει 
σοσιαλιστικά και αντιφασιστικά χαρακτηριστικά σε 
ένα κίνημα τόσο νωρίς (στην πραγματικότητα και όχι 
στα λόγια)

Κατά τη γνώμη μου, η Δημοκρατία του Ντόνετσκ 
έχει ακόμα πιθανότητες να κάνει μια αριστερή στρο-
φή. Πιθανότατα, πολλοί από εσάς θα δείτε το αντιφα-
τικό των θέσεων μου, θα με κατηγορήσετε για διπλά 
στάνταρ, ότι άλλαξα θέσεις κτλ. Θα μου κουνήσετε 
το δάκτυλο. Αλλά εγώ ως απάντηση θα σας πιάσω από 
το χέρι. Και αυτό θα είναι ένα παιχνίδι που δεν θα το 
βαρεθούμε ποτέ να το παίζουμε. Και όλο αυτό δεν θα 
μας φέρει ποτέ κοντά στην εξιδανίκευση μιας κατά-
στασης, ηθικά, πολικά κτλ με βάση τα ζητήματα που 
απασχολούν τη σημερινή Ουκρανία και το Ντόνμπας.

Πολλοί σύντροφοι μιλούν για τον “Οκτώβρη” που 
αναπόφευκτα έρχεται μετά τον “Φεβρουάριο”. Όμως, 
η ιστορία μας διδάσκει ότι πολλά μπορούν να συμ-
βούν μεταξύ αυτών των μηνών. Η Ουκρανία αυτή 
τη στιγμή είναι στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου και 
θέλω να πιστεύω ότι η επόμενη φάση δεν θα έρθει. 
Όμως, αν γίνει κάτι τέτοιο, μια “αριστερή” στροφή  
δεν θα γίνει με διαδικτυακές συζητήσεις ούτε με χα-
λαρές συζητήσεις στον δρόμο· θα γίνει με όπλα ή με 
κάποιο τρόπο με το να κερδίζουμε την επιστημοσύνη 
σε κάποια από τις αντιμαχόμενες πλευρές. Κανένας 
Οκτώβρης δεν έρχεται αναπόφευκτα.

Μην υποθέσετε ότι εγώ -ένας άνθρωπος που έχει 
πιάσει όπλο στο χέρι του ελάχιστες φορές- σας λέω 
να κάνετε κάτι. Προς το παρόν και εγώ είμαι ένας από 
τους πολλούς “ακαδημαϊκούς του καναπέ”.
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Κάθομαι στο διαμέρισμα μου στο Ντόνετσκ και εί-
ναι όλα ήρεμα και αναπαυτικά, ενώ έξω οι ένοπλες 
ομάδες περιπολούν. Τώρα, θα δημοσιεύσω αυτό το 
άρθρο και θα πάω στη κουζίνα να κάνω τσάι. Έχω αέ-
ριο, ίντερνετ και νερό. Και είμαι πολύ χαρούμενος για 
όλα αυτά που έχω, καθώς δεν ξέρω πως θα μπορούσα 
να ζήσω χωρίς αυτά, αν ξεσπούσε πόλεμος. Και σας 
εύχομαι όπου και αν είστε, καλό απόγευμα.

Vsevolod Petrovskiy
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Τα όνειρα μιας διαλυμένης τάξης. Μια 
σκιαγράφηση του Αντιμαϊντάν και των 

αντιθέσεών του. 
Δημοσιεύουμε εδώ κείμενα που ρίχνουν λίγο φως 

στις αντιφάσεις και τις αντιθέσεις του Αντιμαϊντάν και 
στο γιατί, πώς και με ποιο τρόπο συσχετίζονται τα συ-
στατικά μέρη της αστικής κοινωνίας της ανατολικής 
Ουκρανίας1. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται σημαντικά 
κυρίως για την κατανόηση των κινήτρων που έχει ο 
κόσμος εκεί, αλλά και για τις γενικότερες αντιφάσεις 
του, τα όρια του, τις δυνατότητες που ανοίγονται κτλ. 
Η κατανόηση των γεγονότων είναι πολύ σημαντική, 
κυρίως εν μέσω του πληροφοριακού πολέμου περί 
εθνικοποιήσεων επιχειρήσεων των ολιγαρχών κτλ. 
Κατά τη γνώμη μας, το Αντιμαϊντάν όχι απλά είναι κάτι 
ετερογενές, αλλά κρύβει και πυροδοτεί αντιφατικές 
διαδικασίες πολλών διαφορετικών ταχυτήτων που, 
όπως φάνηκε και από τη μεταστροφή Αχμέτοβ προς 
το Κίεβο, ξεπερνούν το μέχρι τώρα διακύβευμα της 
ουκρανικής κρίσης. Παραθέτουμε αποσπάσματα που 
σκιαγραφούν αυτές τις τάσεις του Αντιμαϊντάν. Κατά 
τη γνώμη μας, φαίνεται γιατί η σύγκρουση -αν και 
έχει τις ρίζες της σε ταξικές αντιφάσεις- δεν παρά-
γεται σαν μια μαζική ρήξη των αστικών υποκειμένων, 
αλλά σαν δύο αστικές κοινωνίες σε σύγκρουση… με 
ό,τι συνεπάγεται αυτό… Μια αναλυτική εξήγηση αυ-
τών των δεδομένων θα γίνει σε εκτενέστερο κείμενο 
σε άλλο χρόνο.

1.“[...] Σήμερα πήγα στο δημοψήφισμα να δω τι κό-
σμος είναι εκεί και γιατί πάνε να ψηφίσουν. Κάποιος 
θα δει ότι η αρχή του “διαίρει και βασίλευε” έχει ανα-
πτυχθεί πλήρως εδώ. Δεν είναι τυχαίο ότι η διοίκη-
ση των ορυχείων έχει απαγορεύσει τη συμμετοχή 
των εργατών στο δημοψήφισμα· έτσι, μόνο μεγάλοι 
άντρες, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και πολλές 
ηλικιωμένες γυναίκες πήγαν στο δημοψήφισμα.

Πολύ λίγος κόσμος ψήφισε υπέρ της δημοκρατίας 
αυτής καθ’ αυτής, αυτοί πρέπει να ήταν το 1%. Οι 
περισσότεροι πάνω από το 35% πρέπει να ψήφισαν 
υπέρ, αλλά για άλλους λόγους. Και εδώ πρέπει να 
δούμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι.

Ένας από τους βασικούς λόγους που πολλοί πάνε 
να ψηφίσουν είναι το ζήτημα της σύνταξης. Κάποια 
μεγάλη γυναίκα είπε ότι πιστεύει ότι η σύνταξη στη 
Ρωσία θα είναι μεγαλύτερη. Όπως είπε: “φοβάται 
ότι οι μπαντερικοί θα κόψουν τις συντάξεις και θα 
δίνουν συντάξεις μόνο στους δικούς τους, ενώ τώρα 
άμα πάμε με τη Ρωσία, ο Γιανουκόβιτς θα μοιραστεί 
τα χρήματα που έβγαλε από τη χώρα με εμάς που 
τον στηρίζαμε, η σύνταξη θα είναι 3000 ευρώ”. Ένας 
άλλος εργάτης, συνταξιούχος ανθρακωρύχος που 
δουλεύει ακόμα είπε: “Ένας συνάδελφος μου βγήκε 
στη σύνταξη και παίρνει 7.500 χιλιάδες γρίβνες, εγώ 
2.500, σήμερα ψήφισα για να γίνουν οι συντάξεις 
μας ίσες, όλα θα γίνουν ίσα, γιατί η εξουσία θα είναι 
λαϊκή”. Ο καθένας εδώ ψηφίζει για τους δικούς του 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog ourbabadoesntsayf-
airytale.wordpress.com στις 29.5.14.

λόγους.
Η δεύτερη πιο δημοφιλής απάντηση που βρήκα 

ήταν για την “ένωση με τη Ρωσία”. Μια γυναίκα στα 45, 
παντρεμένη με εργάτη ορυχείου, λέει ότι “καλύτερα 
να είμαστε σκλάβοι του Πούτιν ή του Αχμέτοβ παρά 
βορά στο στόμα των “μπαντερικών”. Όταν της ζήτησα 
να μου εξηγήσει τι εννοεί, δεν το συνέχισε. Πολλοί 
είναι επίσης εναντίον μιας ανεξάρτητης και μη 
αναγνωρισμένης δημοκρατίας, αλλά ψήφισαν “ναι” 
γιατί πίστευαν ότι το ζήτημα είναι αν θα μπούμε ή 
όχι στη Ρωσία, όπως έγινε με την Κριμαία· όταν τους 
ρώτησα από που το άκουσαν αυτό και γιατί νομίζουν 
κάτι τέτοιο απάντησαν ότι “ε, πώς αλλιώς να είναι…”

Κανένας δεν ψηφίζει εδώ κατά της δημοκρατίας. 
Όσοι [εργάτες, αναφέρεται παρακάτω στο αρχικό] 
δεν ήθελαν ανεξαρτησία και θεωρούσαν το 
δημοψήφισμα λάθος, δεν πήγαν να ψηφίσουν καν και 
θεωρούν το δημοψήφισμα παράνομο· παρόλα αυτά, 
θεωρώ ότι αυτοί είναι μειοψηφία. Πιο πέρα, καθόταν 
μια παρέα ανθρακωρύχων που δεν πήγε να ψηφίσει 
και έπιναν μπύρες στο πάρκο, με αναγνώρισαν και με 
φώναξαν...”2.

Επίσης, παραθέτουμε και αυτό το απόσπασμα:
2. “[...] Αν υπάρχει προτίμηση στους τοπικούς ολι-

γάρχες και στο Κόμμα των Περιφερειών πρέπει να 
γίνει αντιληπτή ως μια παθητική υποστήριξη σε αυ-
τούς που κατάφεραν να “προωθηθούν” μέσω του 
συστήματος και που σίγουρα δεν εμπνέουν τόσο 
φόβο όσο οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ άλλων 
πιο απομακρυσμένων περιοχών· κυρίως, αν σκεφτεί 
κανείς ότι η ανεργία στο Ντόνμπας και στα ανατο-
λικά γενικά είναι αισθητά μικρότερη από την υπό-
λοιπη ουκρανία3 [επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε 
πρόσφατα και από τον ίδιο τον Αχμέτοβ ότι ως 
επιχειρηματίας δημιουργεί θέσεις εργασίας στην 
περιοχή] . Έτσι, συνοψίζοντας τι θέλουμε να πούμε, 
μπορεί οι ολιγάρχες να θεωρούνται καθάρματα, 
αλλά είναι τα γνωστά, “δικά μας καθάρματα”, οι 
δικοί μας ολιγάρχες [...]. Σε στατιστική που έγινε από 
ουκρανικές πηγές, μάλιστα, φαίνεται καθαρά ότι 
αυτοί που ψήφισαν σε ποσοστό 55% για ένταξη στην 
εμπορική ένωση της Ρωσίας4 είναι κυρίως οι περιοχές 
του Λουγκάνσκ, του Ντόνετσκ και του Χάρκοβο, ενώ 
ισχυρή πλειοψηφία για το ζήτημα της ρωσικής ως 
επίσημης γλώσσας εμφανίζεται μόνο στο Ντόνμπας 
με ποσοστό 74%. Άλλες περιοχές υποστηρίζουν 
την ουκρανική γλώσσα με τη ρωσική ως τοπική 
επίσημη (π.χ. το Χάρκοβο με 55%). Επίσης, άλλες 
περιοχές είναι εντελώς διχασμένες ως προς το θέμα 
(Ντνιπροπετρόφσκ-Ζαπορόζιε). Όσο για το ζήτημα 
της ομοσπονδοποίησης της χώρας, φαίνεται ότι στο 

2 Πηγή: http://peopleandnature.wordpress.com/2014/05/22/
eastern-ukraine-beyond-the-fragments/.

3 http://pdc.ceu.hu/archive/00005099/01/download.aspx_
file_id=16764.pdf.

4 http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=news&id=317&p
age=1.
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Ντόνετσκ-Λουγκάνσκ υπάρχει μεγάλο ποσοστό που 
στηρίζει την ομοσπονδοποίηση (43%) και ακόμα ένα 
18%, το οποίο δεν απάντησε ούτε υπέρ ούτε κατά και 
μάλλον είναι αυτοί που είναι υπέρ της ένταξης των 
περιοχών στη Ρωσία [η ερώτηση αυτή δεν έγινε στη 
δημοσκόπηση] [...]”5.

Οι πολιτοφυλακές του Ντόνετσκ
3. “[...] Oι ιθύνοντες του Ντόνετσκ έχουν αρκετά 

μεγάλη υποστήριξη για να νιώσουν ότι ελέγχουν 
την πόλη. Κέρδισαν αμέσως την υποστήριξη πολλών 
εργαζομένων άνω των 45 ετών, οι οποίοι θέλουν να 
ζήσουν στη Ρωσία για υψηλότερους μισθούς κτλ. 
Θέλουν όμως να ζήσουν σε μια ανάμνηση της Ρωσίας 
ως ΕΣΣΔ και όχι της σημερινής Ρωσίας· το πώς είναι 
αυτή, πραγματικά δεν το ξέρουν.

Αλλά υπάρχει και ένα ακόμα ερώτημα να απαντηθεί: 
ποιο είναι το προφίλ αυτών που αποτελούν τις 
ένοπλες ομάδες; Πέρα από τους στρατιωτικούς, οι 
περισσότεροι είναι νέοι μεταξύ 17-25 ετών. Πολλοί 
από αυτούς είναι μικροεγκληματίες και γενικά θα 
λέγαμε ότι είναι οι “αποκλεισμένοι”. Αυτό είναι 
αποτέλεσμα της κοινωνικής διαστρωμάτωσης του 
Ντόνμπας. Εδώ είναι η περιοχή των ολιγαρχών και των 
προλετάριων. Και αυτή η ανισότητα δεν είναι μόνο 
οικονομικής φύσης· έχει να κάνει με τις ευκαιρίες, 
την εκπαίδευση, τα ταξίδια και γενικά τη δυνατότητα 
για κοινωνική κινητικότητα.

Στο κέντρο της πόλης του Ντόνετσκ υπάρχει 
ένα 24ροφο κτήριο, τα κεντρικά της εταιρίας του 
Αχμέτοβ. Εκεί, ο Αχμέτοβ έχει ειδικούς και μάνατζερ 
από όλη τη πρώην Σοβιετική Ένωση. Κινούνται 
με ακριβά αμάξια, έχουν ακριβά διαμερίσματα και 
δεν διαφέρουν σε τίποτα από την αστική τάξη της 
Μόσχας. Από τους πάνω ορόφους του κτηρίου αυτού 
φαίνονται τα διάφορα ορυχεία -μερικά παράνομα- που 
ξεκινούν γύρω από την πόλη και είναι αναπόσπαστο 
κομμάτι του τοπίου εδώ. Οι εργάτες εκεί κερδίζουν 
περίπου μόνο 380 δολάρια το μήνα (περίπου 300 
ευρώ). Όλος αυτός ο κόσμος, ο μη ενσωματωμένος 
στον ολιγαρχικό καπιταλισμό, συνειδητοποιεί ότι οι 
επιλογές που έχει δεν είναι πολλές. Αυτή η εντύπωση 
ενισχύεται και από το γεγονός ότι το Ντόνετσκ δεν 
έχει πολλά πανεπιστήμια. Έχει πολύ λιγότερα από 
το Κίεβο ή το Χάρκοβο. Αυτό ενισχύει την αντίληψη 
και το αίσθημα των χαμηλών προσδοκιών. Έτσι, οι 
επιλογές που έχουν δεν είναι και πολύ θελκτικές: 
να δουλέψουν στα ορυχεία και τις βιομηχανίες της 
περιοχής με χαμηλούς μισθούς ή να περάσουν στο 
έγκλημα και να πνίξουν τον καημό τους στο αλκοόλ. 
Εδώ δεν παρέχεται καμία ευκαιρία για άνοδο προς τα 
πάνω[...]6”.

ΣτΜ: Όπως έχουμε διαβάσει και σε άλλες 

5 Πηγή: http://crisiglobale.wordpress.com/2014/05/28/fo-
cus-ucraina-ucraina-orientale-lincognita-della-passivita-
della-popolazione/.

6 Πηγή: http://www.kremlinrussia.com/#!/cmbz/E1E09C98-
AD03-48B9-A033-88AC5AB931CC.

συνεντεύξεις, πολλοί από αυτούς ελπίζουν ότι στη 
Ρωσία θα έχουν υψηλότερους μισθούς ή ότι εκεί θα 
μπορέσουν να βρουν άλλες δουλειές κτλ. Έχουμε 
μεταφράσει και εμείς ένα τέτοιο κείμενο7. Εκείνο 
που δεν είναι γνωστό βέβαια στους προλετάριους 
της ανατολής, όπως δεν ήταν και σε αυτούς της Δύ-
σης, είναι ότι κάθε περιφέρεια συσσώρευσης τους 
θέλει για την περαιτέρω υποτίμηση τους και όχι για 
την ανατίμηση τους8, όπως γράφαμε για το Μαϊντάν 
τον Δεκέμβριο του 2013.

Αυτοί που συστρατεύονται ενεργά με το Αντιμαϊ-
ντάν.

4. “[...] Για τα ανθρακωρυχεία και τα μεταλλουρ-
γεία, καθώς και για τα εργοστάσια που παράγουν κι-
νητήρες και τουρμπίνες, υπήρχε πάντα ένας κεντρι-
κός πελάτης στην περιοχή: η Ρωσία…” “Στην περιοχή 
μας φτιάχνονται πολλά μηχανικά μέρη και εξαρτήμα-
τα για τη Ρωσία, που αγοράζει τα προϊόντα μας, κα-
νένας δεν τα χρειάζεται στην Ευρώπη αυτά, τα ερ-
γοστάσια θα κλείσουν”… λέει η Λίλια, μια 27-χρονη 
νοικοκυρά. “Τα προϊόντα μας δεν είναι ανταγωνιστικά 
και οι μισοί θα χάσουν τις δουλειές τους”, εργοστάσια 
και ορυχεία θα κλείσουν και ολόκληρες επιχειρήσεις 
θα τις καταπιούν γερμανοί επιχειρηματίες –αυτά εί-
ναι τα λόγια στα χείλη πολλών στα οδοφράγματα της 
Δημοκρατίας του Ντόνετσκ, η οποία αυτοανακηρύ-
χθηκε Ανεξάρτητη Δημοκρατία από μια ομάδα σεπε-
ρατιστών που ήταν έτοιμοι να φτάσουν στα άκρα για 
να προστατέψουν τους δεσμούς τους με τη Ρωσία.

Η Κατερίνα, μια γυναίκα 50 ετών νηπιαγωγός, 
πιστεύει ότι κοντινότεροι δεσμοί με την ΕΕ θα είναι 
καταστροφικοί. Κυρίως, ανησυχεί για τον κήπο της, 
που παράγει λαχανικά και λουλούδια και τα πουλά 
μετά στον δρόμο.

“Είδα στο ίντερνετ και στην τηλεόραση ότι αυτό 
στην Ευρώπη απαγορεύεται, τα προϊόντα μας γενικά 
δεν είναι ανταγωνιστικά”. Όπως οι περισσότεροι 
εδώ, αναπολεί με νοσταλγία την εποχή που αυτό 
το μέρος ήταν το βιομηχανικό καμάρι της ΕΣΣΔ, 
ένα συναίσθημα που εκφράζεται καθημερινά όταν 
το πλήθος παίζει σοβιετικά τραγούδια και κρατά 
σοβιετικές σημαίες[...]”.

Δουλέψτε όσο μπορείτε…
Κανείς ακριβώς δεν ξέρει πόσες επιχειρήσεις έχουν 

παύσει τους δεσμούς τους με τη Ρωσία, αλλά ο φόβος 
ότι όλο και περισσότερες θα το κάνουν είναι αρκετά 
διαδεδομένος μεταξύ των εργοστασιακών εργατών 
στην ανατολή. Ο Αλεξάντρ -32 χρονών, μηχανικός 
αεροσκαφών στο Χάρκοβο- είναι μεταξύ αυτών που 
αποζητούν περισσότερη αυτονομία για την περιοχή, 

7 http://ourbabadoesntsayfairytales.wordpress.com/2014-
/05/16/να-συμμετέχουμε-στο-αντιμαϊντάν-ως-πο/.

8 Δες το κείμενο «Με εικόνες, με φωνές, κόκκινες και μπλέ 
σημαίες. Μαϊντάν και ουκρανικές πλατείες» που περιέχεται 
στην παρούσα έκδοση. 
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καθώς αυτό ίσως διασώσει κάποιους δεσμούς με τη 
Ρωσία. “Στο εργοστάσιο μας το 70% ή και το 80% των 
παραγγελιών είναι κυρίως από τη Ρωσία, οπότε πώς 
μπορούμε να αγνοήσουμε αυτό τον κίνδυνο, ποιος θα 
αγοράσει τα προϊόντα μας;” λέει ο Αλεξάντρ.

“Επισήμως κανένας δεν λέει τίποτα, αλλά τα 
αφεντικά μας λένε “να δουλέψουμε όσο μπορούμε” 
γιατί στο μέλλον τέτοιες παραγγελίες ίσως να μην 
υπάρχουν… ”9.

Για την αλλαγή θέσης του Αχμέτοβ
5. “Η θέση του Αχμέτοβ ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει 

από την αρχή των γεγονότων, καθώς δεν θέλει 
ένα ανεξάρτητο κράτος της ανατολής που δεν θα 
μπορούσε να σταθεί μόνο του, ούτε μια ενσωμάτωση 
στη Ρωσία που θα επέφερε κυρώσεις και “σφιχτά 
σύνορα” με τη Δύση, αλλά ούτε το υπαρκτό καθεστώς 
θα μπορούσε να παραμείνει για προφανείς λόγους. Ο 
Αχμέτοβ θέλει αυτό πού ήθελε εξ αρχής: περισσότερη 
τοπική αυτονομία· και γιαυτό τώρα συνεργάζεται με 
το Κίεβο [έκανε τις πρώτες δηλώσεις προς αυτή την 
κατεύθυνση στις 19 Μαϊου, αφού είχαν βγει διάφοροι 
σεπερατιστές και είχαν πει ότι αρχικά είχαν πληρωθεί 
από τον Αχμέτοβ, επιβεβαιώνοντας έτσι φήμες 
μηνών]. Είδε ότι η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου 
και ότι μια λύση με αυτόνομο-μη αναγνωρισμένο 
κρατίδιο δεν τον συμφέρει, καθώς διασπά τις 
επιχειρήσεις του και δεν θα του επιτρέπει να διατηρεί 
τον έλεγχο του σε όλη την νοτιοανατολική Ουκρανία 
ή να κάνει και εξαγωγές την Ευρώπη (περίπου το 
20% των εξαγωγών του πάνε σε άλλες ουκρανικές 
επιχειρήσεις και στην Ευρώπη). Μια λύση σαν αυτή 
που προωθεί ο Αχμέτοβ θα μπορούσε να διευκολυνθεί 
ιδιαίτερα από την προεδρία του Ποροσένκο. Μέχρι 
στιγμής (μέχρι πριν τις εκλογές), ο Αχμέτοβ χάνει 
τον έλεγχο, κυρίως λόγω των αντιτρομοκρατικών 
επιχειρήσεων του Κίεβο στις περιοχές, αλλά και 
των εισβολών στην περιοχή “ενόπλων” του ολιγάρχη 
Κολομόσκι (τραπεζικό κεφάλαιο) που είναι θερμός 
υποστηρικτής του Κίεβο και παλιός ανταγωνιστής 
του Αχμέτοβ. Οι τρομοκρατικές στρατιωτικές 
επιθέσεις του ουκρανικού κράτους στην ανατολή 
έσπρωξαν τον κόσμο, αλλά και τους ενόπλους, στη 
θέση για αυτονομία ή ενσωμάτωση με την Ρωσία, 
με αποτέλεσμα όμως να παραχθεί μια αντίφαση 
καταστρεπτική για τον Αχμέτοβ. Η θέση του πάντως 
δεν έχει αλλάξει από την αρχή των γεγονότων, αλλά 
έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί, και οι κοινωνικές 
διαδικασίες που θα μπορούσαν να τον ωφελήσουν”10.

Τέλος, μεταφράζουμε ένα μικρό κομμάτι για τα 
γεγονότα της Ουκρανίας από την ομάδα για την 

9 http://digitaljournal.com/news/world/for-ukraine-s-easter-
n-rust-belt- i t-s-russia-or-bust/art icle/380639#ixzz337 
UmLnFa.

10  http://crisiglobale.wordpress.com/2014/05/24/focus-ucraina-
la-svolta-di-akhmetov-e-la-situazione-incontrollabile-sul-
terreno/.

κομμουνιστικοποίηση “Post Cap”11 από Ρωσία. Αν 
και έχουμε τις διαφωνίες μας, το κομμάτι αυτό 
παραθέτει μερικές χρήσιμες πληροφορίες για το 
background των μειοψηφικών αυτόνομων απεργιών 
που πραγματοποίησαν μερικοί εργαζόμενοι στα 
ανθρακωρυχεία της ανατολής.

6. “[...] Το κίνημα του Αντιμαϊντάν γνώρισε μεγάλη 
δημοτικότητα στην ανατολική Ουκρανία, αν και δεν 
έχει κάποια κριτική στάση ως προς τους ηγέτες του, 
όπως είχε το Μαϊντάν. Προσανατολισμένο αποκλει-
στικά ενάντια στις αρχές του Κίεβο, το κίνημα αυτό 
καθ’αυτό μάλλον δεν έχει να δώσει κάτι στο εργατι-
κό κίνημα . Πολύ περισσότερο, όταν οι εγκάθετοι της 
Μόσχας μέσα σε αυτό το κίνημα δεν κρύβονται, δι-
ακινούν όπλα και η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύμα-
τα στα σύνορα. Ακολουθώντας την ενσωμάτωση της 
Κριμαίας, το Αντιμαϊντάν ανακήρυξε τον εαυτό του 
ως “αποσχιστικό κίνημα” και άνοιξε τις προοπτικές 
για μια μελλοντική ένωση με τη Ρωσία. Όμως, πρέπει 
να σημειωθεί ότι στο μυαλό όσων συμμετέχουν 
μαζικά σε αυτό το κίνημα, η Ρωσία έχει το νόημα της 
ΕΣΣΔ, δηλαδή ένα ισχυρό κράτος με δωρεάν παιδεία 
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και μια 
υπαρκτή αυτοκρατορία που ήταν ό,τι πιο κοντινό στο 
όνειρο των παραδοσιακών συντηρητικών δυνάμεων 
της μεγάλης σλάβικης αυτοκρατορίας. Αυτό βέβαια 
έχει να κάνει περισσότερο με μια νοσταλγία παρά 
με μια ουσιαστική γνώση της κατάστασης. Αυτό εξη-
γεί την ύπαρξη σοβιετικών και στρατιωτικών σημαι-
ών στις συγκεντρώσεις και τα τραγούδια και τους 
ύμνους της Διεθνούς. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει αμ-
φιβολία ότι τα κεντρικά σημεία και τις θέσεις-κλειδιά 
σε αυτή την ιστορία της κρατούν οι συμμορίες του 
Αχμέτοβ12.

Από την άλλη, θα ήταν άδικο να μην αναφέρουμε 
ότι κάποιοι από τους υποστηρικτές της 
ομοσπονδιοποίησης είναι και οι εχθροί της ένταξης 
στη Ρωσία. Βασικά, κάποιοι συνειδητοποίησαν ότι οι 
επιχειρήσεις που εργάζονται -τα ανθρακωρυχεία- δεν 
χρειάζονται σε τέτοιο βαθμό στη Ρωσία13, η οποία 
κλείνει τα δικά της ορυχεία, καθώς η αγορά της είναι 
επαρκής σε άνθρακα, αλλά δεν θέλουν να πάνε ούτε 
με το Κίεβο, καθώς το Κίεβο έβαλε τοπικό κυβερνή-
τη ένα ολιγάρχη14. Στο τέλος Μαρτίου, πέντε ορυχεία 
στο Λουγκάνσκ που ανήκαν στον Αχμέτοβ έκαναν 
απεργία με αίτημα να δοθούν απλήρωτοι μισθοί και 
να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Η απεργιακή 
επιτροπή φαίνεται να σχηματίστηκε αυθόρμητα15. 

11 http://postcap.noblogs.org/archives/91.

12 http://ilya-ponomarev.livejournal.com/636781.html.

13  https://vk.com/video-23477308_168282165.

14 ΣτΜ: Για να γίνει κατανοητή η κατάσταση με τις απεργί-
ες ανθρακωρύχων στη Ουκρανία, ο αναγνώστης πρέπει να 
έχει υπόψιν του ότι η Ρωσία εξάγει άνθρακα στην Ουκρα-
νία, ενώ η Ουκρανία εισάγει άνθρακα από τη Ρωσία και την 
Πολωνία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους της στρο-
φής του Αχμέτοβ.

15 http://tsn.ua/politika/shahtari-ahmetova-viyshli--masshtabniy-
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Παρά την έντονη προβολή της από τα ανατολικά 
ΜΜΕ που υποστήριξαν ότι οι εργάτες απεργούσαν σε 
διαμαρτυρία για 30 συναδέλφους τους οι οποίοι συμ-
μετείχαν στις φιλορωσικές διαδηλώσεις, στην πραγ-
ματικότητα οι εργάτες του Λουγκάνσκ, εν μέσω φιλο-
ρωσικού κινήματος, δεν υποστήριζαν κανένα κόμμα 
ή κάποια πλευρά και προέβαλαν αμιγώς οικονομικά 
αιτήματα. Επίσης, τους απεργούς στήριξαν και οδη-
γοί τρόλεϊ της περιοχής. Σαν αποτέλεσμα, όλα αυτά 
οδήγησαν στο να τερματιστεί η απεργία προσωρινά 
μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν όλα 
τα αιτήματα. Μια ομάδα εργατών έκανε μια ειδική 
επιτροπή που παρακολουθεί την πραγματοποίηση των 
όρων της συμφωνίας, αν και οι περισσότεροι εργάτες 
δεν πιστεύουν ιδιαίτερα στις υποσχέσεις της διοίκη-
σης και κάποιοι από αυτούς μετά το τέλος της συγκέ-
ντρωσης παρέμεναν στην πλατεία[...]”.

strayk-vimagayuchi-pidvischiti-yim-zarplati-346587.html.



89

Σταματήστε τον πόλεμο. 

Μια συνάντηση λίγων αριστερών ακτιβιστών από 
Λευκορωσία, Ρωσία και Ουκρανία, που έλαβε χώρα 
στο Μινσκ στις 6-7 Ιουνίου, κατέληξε σε μια σύντομη 
ανακοίνωση1. Στη συνάντηση συμμετείχαν ακτιβιστές 
του Μπορότμπα, της Ρωσικής Σοσιαλιστικής Κίνησης 
και ομάδων της λευκορωσικής αριστεράς. Η σύντο-
μη ανακοίνωση καταλήγει σε μια σειρά από αιτήμα-
τα. Αν και θα μπορούσε να της γίνει μια κριτική του 
στύλ ”τι να κάνουν οι συναντήσεις, τα υπομνήματα, οι 
ανακοινώσεις και τα αιτήματα, σας έχουν χεσμένους 
οι κυβερνήσεις”, και μπορεί αυτή η δήλωση να είναι 
αλήθεια, ίσως όμως να είναι και άδικη, καθώς δεν θα 
πρέπει να ξεχνάμε ότι μάλλον αυτό είναι το μόνο που 
μπορεί να κάνει η αριστερά στην παρούσα φάση με 
βάση το επίπεδο της σύγκρουσης. Αυτά που χτυπά-
νε στο μάτι, όμως, με τη μία είναι δύο πράγματα: Το 
σύντομο της ανακοίνωσης για ένα τόσο σημαντικό 
θέμα· κάτι που μπορεί να αποδοθεί στο ότι αυτό ήταν 
το μόνο κοινό έδαφος μεταξύ τόσο διαφορετικών 
οργανώσεων (κυρίως η Ρωσική Σοσιαλιστική Κίνηση 
και το Μπορότμπα απέχουν έτη φωτός μεταξύ τους). 
Επακόλουθα, αυτό που φαίνεται να εντυπωσιάζει και 
να προβληματίζει, αλλά και να προκαλεί κάποιες αντι-
δράσεις (σε forum του αναρχικού και αριστερού χώ-
ρου της πρώην ΕΣΣΔ τουλάχιστον) είναι η συμμετοχή 
στη συνάντηση, σε φιλειρηνικό κάλεσμα, αντιπρο-
σώπου του Μπορότμπα, το οποίο μέχρι στιγμής έχει 
στηρίξει ανοιχτά τη ένοπλη σύγκρουση. Υπάρχουν 
πόστ στο vk, στα οποία γράφει “μπορείς και εσύ να 
βοηθήσεις” απεικονίζοντας ενόπλους, ενώ εξακολου-
θεί να στηρίζει τους ενόπλους στην ανατολή ως “επα-
ναστάτες” . Επίσης, σύμφωνα με το επίσημο site του, 
κανονίζει συναντήσεις με την ηγεσία τους στην Αυ-
στρία υπό το πρόσχημα “ειρηνευτικών συναντήσεων”. 
Αναρωτιούνται πολλοί, λοιπόν, τι σχέση έχει αυτή η 
οργάνωση με ανθρώπους όπως οι φασίστες της ηγε-
σίας αυτών των δημοκρατιών ώστε (να προσπαθεί) 
να οργανώσει συναντήσεις μαζί τους στην Αυστρία 
ως διαμεσολαβητής. Επίσης, εντύπωση προκαλεί και 
η συμμετοχή ατόμου από την “Αριστερή Αντιπολίτευ-
ση” του παραρτήματος της Ρωσίας, το οποίο είναι σε 
ευθεία σύγκρουση με το Μπορότμπα, και το οποίο έμ-
μεσα φαίνεται να στηρίζει την κυβέρνηση του Κίεβο.

Εμείς οι συμμετέχοντες της συνάντησης αριστε-
ρών και μαρξιστικών οργανώσεων από τη Λευκορω-
σία, την Ουκρανία και τη Ρωσία πιστεύουμε ότι η κατά-
παυση του πυρός στην Ουκρανία είναι απαραίτητη. Η 
στρατιωτική σύγκρουση που ακολούθησε τη νίκη των 
φιλελεύθερων και νεοναζί του  “Euromaidan” στοιχίζει 
εκατοντάδες ζωές και οδηγεί σε μια ραγδαία αύξηση 
του σοβινισμού και της ξενοφοβίας στην ουκρανική 
και ρωσική κοινωνία. Αυτός ο πόλεμος επιτρέπει στην 
ουκρανική άρχουσα τάξη να  συσπειρώσει την κοινω-
νία γύρω της, αποσπά τους εργάτες της ανατολής και 
της δύσης από τον αγώνα τους για κοινωνικά δικαιώ-

1 Τo κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog ourbabadoesntsayfa-
irytales.wordpress.com στις 7.6.14.

ματα και τους στρέφει να υπηρετήσουν τα συμφέρο-
ντα της αστικής τάξης. Η ρωσική κυβέρνηση, η ΕΕ και 
οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν το ετοιμοθάνατο Ντόνμπας ως 
πιόνι στον ανταγωνισμό τους.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας ενάντια σε 
όλους τους ουκρανούς αριστερούς που μάχονται 
ενάντια στον πόλεμο, την ξενοφοβία και τον εθνι-
κισμό. Το θεωρούμε αναγκαίο να τους παρέχουμε 
πληροφοριακή, πολιτική και υλική στήριξη. Είμαστε 
αντίθετοι στην καταπίεση και τα αντίποινα από όλους 
τους συμμετέχοντες της σύγκρουσης, τις σφαγές, τα 
βασανιστήρια και τις απαγωγές κατά της ουκρανικής 
αριστεράς, αντιφασιστών και όλων των ουκρανών πο-
λιτών, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους απόψεις. 
Είμαστε αντίθετοι με την πολιτική καταπίεση στην 
Κριμαία, εξίσου.

Το να σταματήσει ο πόλεμος είναι το πρωταρχικό 
καθήκον για όλα τα δημοκρατικά αριστερά κινήματα 
ανεξάρτητα από τη διαφωνία τους σε διάφορα ση-
μεία της πολιτικής ατζέντας. Έτσι, πιστεύουμε ότι 
είναι αναγκαίο να συντονιστούν οι προσπάθειες από 
όλους τους αντιπάλους του πολέμου στην Ουκρανία 
σχηματίζοντας ένα τεράστιο και ισχυρό αντιπολεμικό 
κίνημα.

Τα αιτήματα μας είναι:
1. Καλούμε την ουκρανική κυβέρνηση να τερματί-

σει τις αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, να αποσύρει 
τον στρατό και να έρθει σε ανακωχή με τις ένοπλες 
ομάδες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντόνετσκ και 
της Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουγκάνσκ.

2. Καλούμε όλα τα μέρη της σύγκρουσης να προ-
χωρήσουν σε μια συμφωνία ειρήνης για την πλήρη 
παύση των εχθροπραξιών, να απελευθερωθούν όλοι 
οι πολιτικοί κρατούμενοι  και οι κρατούμενοι πολέμου 
και να διαλυθούν οι ένοπλες ομάδες.

3. Καλούμε την ουκρανική κυβέρνηση να διαλύσει 
τις τακτικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες πλαισιώνο-
νται από στρατιώτες που στρατολογούνται εξαναγκα-
στικά και των οποίων οι οικογένειες  τώρα οργανώ-
νουν διαδηλώσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρα-
νίας.

4. Απαιτούμε από τη Ρωσία, την ΕΕ και τις ΗΠΑ να 
σταματήσουν εντελώς να παρεμβαίνουν στην ουκρα-
νική διένεξη και να μη στηρίζουν τους συμμετέχο-
ντες.

5. Απαιτούμε από τα ΜΜΕ να σταματήσουν τη σοβι-
νιστική εκστρατεία στην Ουκρανία και τη Ρωσία, παύ-
οντας να συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων υποκι-
νητών του πολέμου μέσω της χρήσης της ρητορικής 
του μίσους.

6. Ζητούμε την έγκριση νέου Συντάγματος της Ου-
κρανίας, εκλογές για τις αρχές του Ντόνετσκ και του 
Λουγκάνσκ, πραγματικό δικαίωμα στην αυτοδιάθεση 
και την αυτοδιοίκηση για το Ντόνμπας και όλες τις 
περιοχές της Ουκρανίας.

7. Πιστεύουμε ότι η πληροφοριακή και οργανωτική 
ενοποίηση των αριστερών ομάδων στον πρώην σοβι-
ετικό χώρο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον 
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σχηματισμό του αντιπολεμικού κινήματος. Για τον 
σκοπό αυτό, ξεκινάμε την από κοινού ανάπτυξη της 
πρωτοβουλίας «Ερυθρός Σταυρός», προκειμένου να 
βοηθηθούν οι αριστεροί ακτιβιστές και οι αντιρρη-
σίες συνείδησης της στρατιωτικής θητείας, και την 
καθιέρωση ενός δικτύου πληροφόρησης για τις αρι-
στερές και μαρξιστικές ομάδες στη Λευκορωσία, τη 
Ρωσία και την Ουκρανία.
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Πόλεμος στον πόλεμο. 

Συλλογική δήλωση αριστερών και αναρχικών για 
την αντιπαράθεση στην Ουκρανία1.

Στη συνεχιζόμενη διαμάχη δεν πρέπει να 
υποστηρίζουμε ούτε την oυκρανική κυβέρνηση ούτε 
τις φιλορωσικές δυνάμεις που έχουν εγκαταστήσει 
την εξουσία τους στις επαρχίες του Ντόνετσκ και 
του Λουγκάνσκ. Η εργατική τάξη (όσοι δεν έχουν 
εξουσία ή κεφάλαιο στα χέρια τους) είναι εξίσου ξένη 
ως προς την ιδέα της ενότητας της Ουκρανίας ή της 
ομοσπονδοποίησης ή τη δημιουργία νέων κρατών 
-αυτά είναι ζητήματα και παιχνίδια των πολιτικών που 
απομυζούν αίμα από τον απλό κόσμο. Η αριστερά 
και οι αναρχικοί θα πρέπει πρώτα να στηρίξουμε και 
να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της εργατικής 
τάξης στην εμπόλεμη ζώνη, να προστατέψουμε τα 
δικαιώματα της και τις ελευθερίες της.

Ενάντια στη Λ.Δ του Λουγκάνσκ και του Ντόνετσκ.
Οι Λ.Δ. του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ είναι ένα 

συνονθύλευμα από δικτατορίες ακροδεξιών ομάδων. 
Τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που υπάρχουν 
στην υπόλοιπη Ουκρανία δεν είναι δεδομένα στις 
περιοχές τους. Δημόσιες διαμαρτυρίες πολιτικής 
διαφωνίας δεν είναι δυνατές, πολιτικός ακτιβιστής 
στη περιοχή του Λουγκάνσκ που στηλίτευσε δημόσια 
τις θέσεις της Λ.Δ. απήχθη και βασανίστηκε. Με την 
ισχυροποίηση αυτών των καθεστώτων, η εργατική 
τάξη θα χάσει κάθε δυνατότητα να υπερασπιστεί τον 
εαυτό της νομικά. Η μόνη αριστερή νότα στις Λ.Δ. είναι 
η τελετουργική λατρεία των σοβιετικών συμβόλων 
που δεν έχει να δώσει τίποτα στους εργάτες και στα 
συμφέροντα τους.

Τα αντιδραστικά καθεστώτα των δημοκρατιών 
αυτών δεν ενδιαφέρονται να βρεθεί μια ομαλή και 
ειρηνική λύση, αλλά να εντείνουν τη σύγκρουση 
ακόμα περισσότερο· κάτι που επιβεβαιώνεται και από 
τις δηλώσεις τους για κλιμάκωση, ότι θα πάνε στο 
“Χάρκοβο, στο Κίεβο, στο Λβιβ”.

Ενάντια στην ουκρανική κυβέρνηση.
Οι ουκρανικές αρχές επωφελούνται από τη 

σύγκρουση, από στρατιωτικά συμβόλαια εξοπλισμών, 
στέλνουν στη μάχη έφεδρους και ανεκπαίδευτους 
στρατιώτες και χρησιμοποιούν την παρατεταμένη 
στρατιωτική διαμάχη για να εντείνουν την ισχύ και 
τη θέση τους. Σε αντίθεση με τις επιβαλλόμενες 
ρητορικές τους περί ενότητας μεταξύ κυβέρνησης 
και λαού, πρέπει να αντισταθούμε σε κάθε 
προσπάθεια της κυβέρνησης για τον περιορισμό των 
κοινωνικών εγγυήσεων, των πολιτικών δικαιωμάτων 
και των ελευθεριών, να αντισταθούμε σε όλες τις 
εκδηλώσεις αστυνομικής και στρατιωτικής βίας και 
στην υποδαύλιση εθνικιστικών και θρησκευτικών 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο site avtonomia.net στις 
17.6.14.

προκαταλήψεων στους στρατιωτικούς κύκλους 
και στους κοινούς ανθρώπους. Για την άρχουσα 
τάξη, ο πόλεμος είναι η ευκαιρία για την καταστολή 
σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Στον αγώνα 
εναντίον της επίθεσης του καθεστώτος Πούτιν και 
των δορυφόρων του, οι Ουκρανοί δεν θα πρέπει να 
παραμελήσουν τον κίνδυνο ενός “Πούτιν” που μπορεί 
να προκύψει στη δική τους χώρα.

Μετά τη νίκη εναντίων των σεπερατιστών που η 
μοίρα τους είναι καταδικασμένη χωρίς σημαντική 
εξωτερική στρατιωτική βοήθεια, η αναμενόμενη 
ισχυροποίηση του καθεστώτος του Κίεβο θα γίνει 
ο νούμερο ένα κίνδυνος για την εργατική τάξη. Αν 
οι καταπιεσμένοι ενωθούν με την άρχουσα τάξη 
κάτω από τα πατριωτικά σύμβολα, η καταστολή των 
ελευθεριών και των δικαιωμάτων που προσπάθησε να 
αποφύγει το Μαϊντάν θα είναι αναπόφευκτη υπό τη 
νέα κυβέρνηση. Το κοινοβούλιο αποτελείται από δεξιά 
και ακροδεξιά κόμματα όπως το Μπατκίφσινα και το 
Σβομπόντα, τα οποία πολλές φορές έχουν υποστηρίξει 
σκοταδιστικές τροπολογίες όπως την επαναφορά της 
θανατικής ποινής, τον περιορισμό των αμβλώσεων 
και των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, την προληπτική 
σύλληψη για πολιτικούς λόγους, την απαγόρευση των 
πολιτικών απεργιών. Σε πάρα πολλές πρωτοβουλίες 
τους μιμούνται ξεκάθαρα το καθεστώς του Πούτιν, 
το Κόμμα των Περιφερειών ή το Κ.Κ.Ου. Παρά την 
κατακόρυφη πτώση της δημοτικότητας τους, τέτοιες 
δηλώσεις γίνονται δεκτές ως φυσιολογικές στο 
πολιτικό σκηνικό της Ουκρανίας.

Ενάντια στους φασίστες και από τις δύο πλευρές 
της σύγκρουσης.

Χωρίς κανένα δισταγμό πρέπει να αντισταθούμε 
στη “νομιμοποίηση” των ακροδεξιών και ναζιστικών 
οργανώσεων ως μέρος των “αντιτρομοκρατικών 
επιχειρήσεων”. Επίσης, πρέπει να τονίσουμε ότι 
μεταξύ αυτών που μάχονται στην αντίπαλη πλευρά 
βρίσκονται μέλη ευρωπαϊκών φασιστικών ομάδων, 
ακραίοι φιλορώσοι και φιλοκρεμλινικοί, τους 
οποίους η προπαγάνδα του Κρεμλίνου παρουσιάζει 
αποκλειστικά ως “αντιφασίστες μαχητές”.

Ενάντια στην υποκίνηση του πολέμου υπό το πρό-
σχημα του πασιφισμού.

Μας αηδιάζει εξίσου ο ενθουσιασμός και η χαρά για 
τον “θάνατο των εχθρών” και οι ψευτοπασιφιστικές 
δηλώσεις όσων είναι υπεύθυνοι για την αιματοχυσία. 
Ο πασιφισμός δεν είναι συμβατός ούτε με την 
προώθηση των συμφερόντων της “Νέας Ρωσίας” και 
την εκδήλωση συμπάθειας προς αυτή ούτε με την 
υποστήριξη του ουκρανικού μιλιταρισμού.

Ενάντια στην προπαγάνδα και στα ψέματα όλων 
των πλευρών.

Ο δημόσιος πληροφοριακός χώρος και τα ΜΜΕ 
έχουν γίνει ένα πραγματικό πεδίο σύγκρουσης. Ο 
λαός της Ρωσίας και της Ουκρανίας βομβαρδίζεται 
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αντίστροφα σε περιεχόμενο, αλλά ίσα σε ποσότητα, 
από προπαγάνδα που ενδυναμώνει τον μιλιταρισμό 
και στις δύο πλευρές και στρέφει τους εργάτες τον 
ένα εναντίον του άλλου· αυτό επιτρέπει και στις δύο 
κυβερνήσεις να διοχετεύουν την κοινωνική οργή 
και απογοήτευση με ασφαλή τρόπο. Γι' αυτό είναι 
σημαντικό να μην μας συμπαρασύρει το πλήθος που 
ακούει τα νέα και τις πληροφορίες που θέλει, αλλά να 
κρατήσουμε το μυαλό μας νηφάλιο και καθαρό και να 
μείνουμε πιστοί στις αρχές μας. Μόνο ο χρόνος θα 
μπορέσει να μας βοηθήσει να δούμε τα γεγονότα με 
πιο ορθό και κοντά στην αλήθεια τρόπο.

Για την ανάπτυξη του εργατικού κινήματος.
Η εργατική τάξη στην Ουκρανία είναι ακόμα στα 

σπάργανα και δεν λαμβάνει μέρος στη σύγκρουση 
ως υποκείμενο. Πρέπει να διαμορφώσουμε και 
να υπερασπιστούμε την κοινωνική ατζέντα και να 
βοηθήσουμε την ανάπτυξη των οργανώσεων που 
εκφράζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων. Μόνο 
ένα ισχυρό εργατικό κίνημα που συνειδητοποιεί τα 
συμφέροντα του θα είναι σε θέση να επιβάλει την 
ειρήνη στη χώρα.

Είμαστε αντίθετοι στην ακούσια στρατιωτική 
θητεία, ζητούμε τον τερματισμό της στρατολόγησης 
από το ουκρανικό κράτος και την απελευθέρωση 
όλων των στρατιωτών που αρνούνται να πάνε να 
πολεμήσουν.

Στηρίζουμε την εκστρατεία βοήθειας των 
εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και προσφύγων 
από τις εμπόλεμες περιοχές και είμαστε έτοιμοι να 
υποστηρίξουμε τους λιποτάκτες και τους κληρωτούς, 
οι οποίοι διαφεύγουν από τη στρατιωτική θητεία 
για ηθικούς και πολιτικούς λόγους. Η τοπική ομάδα 
της ACT Χάρκοβο ήδη τρέχει μια εκστρατεία για τη 
στήριξη των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στην 
περιοχή της -καλούμε όλους τους ελευθεριακούς και 
αριστερούς να ενταχθούν σε αυτή ή να κάνουν το 
ίδιο στις περιοχές τους.

Εκφράζουμε την υποστήριξη και την αλληλεγγύη 
μας στους εργαζόμενους και στις συνδικαλιστικές 
πρωτοβουλίες που αγωνίζονται για τα εργασιακά 
τους δικαιώματα, είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε 
ενεργά στην υποστήριξη όσων αγωνίζονται ενάντια 
στις Λ.Δ. του Ντόνετσκ και του Λουγκάνσκ από ταξική 
σκοπιά. Οι ακτιβιστές εκεί βρίσκονται σε μεγαλύτερο 
κίνδυνο από τους ακτιβιστές στη κεντρικής και 
δυτικής Ουκρανίας!

Κανένας πόλεμος, παρά μόνο ο ταξικός!
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Γράμματα κάτω από το χιόνι #3. 

Κείμενα για την ένταση στη Ρωσία και την Ου-
κρανία1. Το πολεμικό θερμόμετρο ανεβαίνει και οι 
θεωρητικές και πολιτικές τοποθετήσεις κρασάρουν 
μπροστά στα γεγονότα. Η αστική κοινωνία αναδιαρ-
θρώνεται. Το ίδιο οφείλουν να κάνουν και οι κριτικές 
προσεγγίσεις ώστε να είναι ιστορικά συνεπείς, αλλά 
και ταξικά αποτελεσματικές. Κατά τη γνώμη μας, αν 
και τα κείμενα έχουν σημεία που δεν μας βρίσκουν 
σύμφωνους, είναι χρήσιμα ως βάση συζήτησης. Παρά 
τις διαφωνίες μας, έχουν μερικά -δυστυχώς- πολύ εύ-
στοχα “points”.

1. Το τέλος των αντίφα.
Παρά όλη την μπερδεμένη και θλιβερή κατάσταση 

στην Ουκρανία, είναι ευχάριστο ότι οι φασίστες σκο-
τώνουν ο ένας τον άλλο.

Αλλά το πρόβλημα είναι ότι και οι αντιφασίστες 
έχουν μπλέξει στο ίδιο παιχνίδι. Είμαι σίγουρος ότι σε 
όλη την πρώην ΕΣΣΔ κανένας αντίφα δεν θέλει να 
σκοτωθεί για τον Πούτιν ή τον Ποροσένκο. Παρόλα 
αυτά, η τρέλα που επικρατεί και οι απόπειρες αυτή η 
τρέλα να απαντηθεί με τους ίδιους όρους έχουν ση-
μαντικά πισωγυρίσματα. Ας υποθέσουμε ότι κάποιοι 
από την BORN ή την NSO2 καταλαμβάνουν την Αγία 
Πετρούπολη και την κάνουν “Λαϊκή Δημοκρατία”. Ή το 
εμιράτο του Καυκάσου καταλαμβάνει τη Stavropol και 
κάνει το ίδιο. Θα απαιτήσουμε ο Πούτιν να παύσει τις 
πολεμικές ενέργειες και να λύσει το ζήτημα ειρηνικά 
με διάλογο; Μάλλον όχι. Ούτε όμως θα τον στηρίζα-
με, καθώς ως αναρχικοί δεν υπάρχει πόλεμος στον 
οποίο να εμπλεκόμαστε πέρα από την ταξικό.  Βέβαια, 
αυτές οι ατέλειες και τα διλήμματα στην “αντίφα” υπο-
κουλτούρα είναι σαχλαμάρες. Το να στηρίξει κάποιος 
το Κίεβο ή την καμπάνια “Η Κριμαία είναι δική μας”3 
είναι ακόμα χειρότερο. Το “αντίφα” κίνημα στην πρώ-
ην ΕΣΣΔ υπήρξε πάντα ένα πολύ ετερόκλητο κίνημα 
από αναρχικούς, σοσιαλδημοκράτες, φιλελεύθερους 
δημοκράτες και σταλινικούς, ακόμα και εθνοπατριώ-
τες, και αυτό έγινε συνειδητά. Σε μια κατάσταση που 
δεν υπήρχε ουσιαστικά αριστερό κίνημα, αυτή η τα-
κτική έφερε οφέλη για το αναρχικό κίνημα. Καθώς η 
θέση των αναρχικών είναι συνήθως πιο ξεκάθαρη από 
των άλλων ομάδων, οι αναρχικοί κατάφεραν να προ-
σελκύσουν σε αυτό το θέμα πολύ κόσμο, ακόμα και 
πατριώτες. Έτσι, οι αντιφασιστικές διαδηλώσεις την 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog ourbabadoesntsayf-
airytales.wordpress.com στις 19.8.14.

2 ΣτΜ: Ο συγγραφέας αναφέρεται στην οργάνωση “Εθνική 
Σοσιαλιστική Κοινότητα Ρωσίας”- μια νεοναζιστική τρομο-
κρατική οργάνωση που πλέον βρίσκεται στη φυλακή. 

3 ΣτΜ: Τηλεοπτικό πρόγραμμα στη Ρωσία, αυτήν την περί-
οδο που λέει ότι η Κριμαία είναι ρωσική γιατί πρώτα εκεί 
πήγαν ρώσοι.

1η Μάη, στις 19 Ιανουαρίου κτλ. έγιναν οι πιό μαζικές 
διαδηλώσεις στη Ρωσία. Όμως, αυτό δεν γίνεται ομα-
λά και όχι χωρίς απώλειες. Πολλοί από αυτούς τους 
αναποφάσιστους τελικά στράφηκαν στο αναρχικό κί-
νημα, αλλά όχι όλοι. Πάντα υπήρχε αυτός ο “κύκλος” 
που απλά ήθελε να αράζει στις συναυλίες χωρίς να 
έχει να φοβάται τους φασίστες, αλλά που ειλικρινά 
δεν έβλεπε κάποια εναλλακτική στο υπάρχον. Και 
βέβαια αυτό δεν συνέβη απλά επειδή ήταν ασυγκρό-
τητοι. Μια πιο ουδέτερη θέση ως προς την εξουσία 
και το κράτος μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας πολύ 
καλοζυγισμένης απόφασης. Δεν πιστεύω στο κυνήγι 
της αλήθειας και πιστεύω ότι ο σχηματισμός της αντί-
ληψης είναι αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό τυχαίων 
υλικών επιδράσεων, καθώς και προσωπικής ικανότη-
τας. Και τώρα, εν μέσω ενός κύματος πατριωτισμού 
που σαρώνει τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία, 
οι περισσότεροι από αυτούς τους “αναποφάσιστους” 
πλησιάζουν τις απόψεις του καθεστώτος. Το ότι αυτά 
τα πιο πατριωτικά στοιχεία του αντίφα κινήματος διά-
λεξαν πλευρές στη σύγκρουση της Ουκρανίας δεί-
χνει ότι ο καιρός του αντίφα κινήματος πέρασε. Στη 
Ρωσία, ο καιρός του αντίφα πέρασε, όταν οι φασίστες 
μείωσαν αισθητά τη βία και για πρώτη φορά μετά την 
εποχή της RNE του ‘90 προσπάθησαν να βασιστούν σε 
μαζικό κίνημα.

Η ιδιόμορφη συμμαχία των “αντίφα” είναι δυνατή 
μόνο όσο υπάρχει ένας ενωμένος εχθρός. Μετά την 
ήττα και τις συλλήψεις της BORN και της NSO, η ενό-
τητα των αντίφα εξαφανίστηκε και μαζί της εξαφανί-
στηκαν και πολλοί “αντιφασίστες”. Μαζί με τον αντι-
φασισμό, εξαφανίστηκαν ταυτόχρονα και διάφοροι 
μύθοι της ενωμένης αριστεράς. Ο Sergei Udaltsov και 
άλλοι “αριστεροί”, εν μέσω του γενικού πατριωτισμού 
και των γεγονότων στην Ουκρανία, άρχισαν να έλκο-
νται από το Κρεμλίνο. Αλλά αυτή είναι η ουσία της 
αριστεράς στη Ρωσία. Το 99% της έχει “αυτοκρατο-
ρικά” σύνδρομα και σε δύσκολους καιρούς ταυτίζε-
ται με την εξουσία. Επίσης, και οι “εθνομπολσεβίκοι” 
γύρισαν στη θέση του 19934. Τώρα βέβαια είμαστε σε 
μια δύσκολη κατάσταση, αφού σύντροφοί μας από 

4 ΣτΜ: Ο συγγραφέας εδώ αναφέρεται σε ένα ιδιαίτερο 
είδος πατριωτισμού στη Ρωσία, τον “αυτοκρατορισμό”, ο 
οποίος είναι σήμερα ιδιαίτερα διαδεδομένος. Αυτό το είδος 
πατριωτισμού εκφράζεται ως αντιδυτικισμός, αντιευρωπα-
ϊσμός, συντηρητισμός, έντονος κληρικαλισμός και πατρι-
αρχία, αντικομμουνισμός και αντιναζισμός, καθώς θεωρεί 
ότι το ρωσικό έθνος νίκησε τον ιστορικό φασισμό. Αποτελεί 
την πιό διαδεδομένη μορφή εθνικισμού στη Ρωσία, είναι η 
βασική γραμμή του Κρεμλίνου. Σε αυτό το πεδίο, οι παλιές 
ιδεολογίες που διαχειρίζονται, ιεραρχούν και δεν κριτικά-
ρουν αυτές τις μορφές του κόσμου του κεφαλαίου συνα-
ντιούνται, καθώς δεν κατανοούν ότι οι “θετικές” μορφές 
του κεφαλαίου προϋποθέτουν τις κακές του. Συναντιού-
νται τόσο θεωρητικά και πολιτικά, όσο και πρακτικά, όπως 
ο σπουδαίος “μαρξιστής Γκαγκαρλίτσκι”, ο οποίος εθεάθη 
να συνομιλεί με τον γνωστό “αυτοκρατορικό” ακροδεξιό 
της σημερινής Ρωσίας Ιγκόρ Χολμογκόροφ για το ζήτημα 
του Ντόνμπας, όπως πληροφορούμαστε από τη διεύθυνση: 
http://nihilist.li/wp-content/uploads/2014/07/holmikagar.
jpg.
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την υπόθεση Μπαλότναγια είναι ακόμα στη φυλακή. 
Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι οι πολιτικοί κρατούμε-
νοι, πάντα είναι με το ένα πόδι στο παρελθόν, είναι 
φυλακισμένοι για γεγονότα που έχουν περάσει. Αυτό 
βέβαια δεν σημαίνει ότι οι αγώνες του παρελθόντος 
είναι λάθος ή κάτι τέτοιο. Στα έτη 2002, 2005, 2009 
ο αντιφασιστικός αγώνας στη Ρωσία και την Ουκρα-
νία ήταν κρίσιμης σημασίας, παρά το γεγονός ότι 
πολλοί από τους τότε συμμάχους φλερτάρουν σή-
μερα με την εξουσία ή είναι λίγο-πολύ εχθροί μας. 
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο του γιατί ήταν σημαντικό 
να συμμετάσχει κάποιος στη Μπαλότναγια του 2012. 
Η νέα πολιτική κατάσταση στη Ρωσία είναι πολύ πα-
ρόμοια με αυτή του 1999-2002 μετά τον δεύτερο πό-
λεμο της Τσετσενίας. Τότε, ήταν πολύ δύσκολο να 
δράσει κανείς μόνος, οι φιλελεύθεροι τότε δεν στή-
ριζαν τέτοιες δράσεις. Από την άλλη, τότε ήταν ευκο-
λότερο να δράσει κανείς, γιατί μπορούσε να βασιστεί 
στις δικές του συνεπείς δυνάμεις και αυτοί τότε ήταν 
μόνο οι αναρχικοί. Τώρα, με όλα αυτά που γίνονται, 
όσοι αυτοχαρακτηρίζονται ως “αντίφα” ή ως “ενωμέ-
νη αριστερά” βρίσκονται σε σύγχυση· στην καλύτε-
ρη, γράφουν ανεπιτυχείς και άστοχες ανακοινώσεις, 
στη χειρότερη, στηρίζουν τη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Ντόνετσκ. Όμως, οι καιροί αλλάζουν και γι’ αυτό είναι 
αναγκαίο να προσέξουμε, να αναλύσουμε και να εξά-
γουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα.

Antti Rautiainen

2. Όχι άλλοι ολιγάρχες.
Συχνά ακούμε τη λέξη ολιγάρχες ή ολιγαρχία. Ανα-

φέρεται σε κάθε μεγαλοεπιχειρηματία που απέκτησε 
χρήματα και επιρροή. Κάθε γιαγιά που κάθεται στο 
παγκάκι του πάρκου τους ξέρει. Οι ολιγάρχες έχουν 
κέρδος, οι ολιγάρχες είναι κακοί. Οι ολιγάρχες μπο-
ρούν να είναι διεθνείς ή τοπικοί. Έχουν σχέσεις τόσο 
με την κυβέρνηση όσο και με την αντιπολίτευση. 
Έτσι, κάθε πολιτικό γεγονός μπορεί να εξηγηθεί ως 
σύγκρουση ή συνωμοσία ολιγαρχών. Είναι πανταχού 
παρόντες και παντοδύναμοι σαν τον θεό των βιβλι-
κών εποχών. Το αλάνθαστο συνωμοσιολογικό ένστι-
κτό του τηλεθεατή εξηγεί εύκολα με τους ολιγάρχες 
κάθε πολιτικό γεγονός, όσο ετερόκλητο και αν είναι.

Οπότε τι είναι η “ολιγαρχία”; Τυπικά, είναι η κυβέρ-
νηση των λίγων όχι τυπικά πλουσίων. Λίγοι γραφειο-
κράτες ή στρατιωτικοί σχηματίζουν ομάδα και κατα-
λαμβάνουν τον έλεγχο της κρατικής εξουσίας. Αυτή η 
ομάδα μπορεί να είναι “κομιτάτο”, “πολιτικό γραφείο”, 
“χούντα”, οι παιδικοί φίλοι του Πούτιν ή οι συγγενείς 
του Γιανουκόβιτς. Για την ακρίβεια, λοιπόν, οι ολι-
γάρχες είναι μια μικρή ομάδα της άρχουσας τάξης, 
αλλά όχι όλη η τάξη. Ο ολιγάρχης είναι λοιπόν ένας 
επιχειρηματίας που προσπαθεί να αποκτήσει -ή έχει- 
επιρροή, όμως ολιγάρχης μπορεί να είναι και κάποιος 
σε ένα “πολιτικό γραφείο”. Έτσι, και μόνο υπό αυτή 
την έννοια, ολιγάρχης ήταν και ο Khrushchev, ο Stalin, 
ο Beria κτλ και όχι τόσο ο Firtash και ο Akhmetov που 
έχουν υλική επιρροή, αλλά δεν μετέχουν στους θε-
σμούς του κράτους. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγμα-

τα, αλλά ο όρος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από 
αναλυτές και δημοσιογράφους, γιατί;

Γιατί αυτή η λέξη κρύβει την ταξική φύση της σχέ-
σης. Ο ολιγάρχης είναι στην ουσία ο μεγάλος αστός. 
Αλλά το να καταλάβει κάποιος ότι το παρόν σύστη-
μα έχει ταξική διάσταση είναι αρκετά πολύπλοκο. Η 
εξουσία όσων ονομάζουμε ολιγάρχες εμφανίζεται ως 
φυσική, αλλά η περιουσία τους από τους περισσότε-
ρους θεωρείται ταυτόχρονα αμφιλεγόμενη. Η συστη-
ματική προσπάθεια να συμφιλιωθεί το ταξικό μίσος 
της ανισότητας με τον ίδιο τον καπιταλισμό έπρεπε 
να παράγει έναν όρο που θα καλύπτει την ταξική σχέ-
ση5.

Κάθε μικρός ή μεγάλος καπιταλιστής έχει πολιτικές 
προτιμήσεις και είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει ό,τι 
μέσα διαθέτει για να κινηθεί προς μια τέτοια κατεύ-
θυνση. Όχι γιατί η αστική τάξη είναι “διεφθαρμένη” 
εκ φύσεως. Όχι. Στην Ουκρανία, όμως, ήταν αδύνατο 
να κάνεις λεφτά χωρίς να έχεις την προστασία της 
κυβέρνησης. Οι μηχανισμοί του κράτους, η αστυνο-
μία και τα δικαστήρια δεν ήταν κατάλληλα για να προ-
στατεύουν την προσωπική ιδιοκτησία γενικά. Οπότε, 
ο μόνος ουσιαστικός τρόπος για να γίνει αυτό ήταν η 
ενεργή συμμετοχή των ολιγαρχών στο εκλεκτορικό 
σώμα και οι δωροδοκίες.

Εκεί που οι μηχανισμοί του κράτους, οι νόμοι και τα 
δικαστήρια είναι πιο κανονικοποιημένα, οι επιχειρη-
ματίες δεν ξοδεύουν τόση ενέργεια να συμμετέχουν 
οι ίδιοι στην πολιτική ζωή. Και οι άνθρωποι επίσης δεν 
είναι και πολύ υπέρ της μεγάλης ιδιοκτησίας. Σύμφω-
να με το ερευνητικό κέντρο “Rating” (28 ιουνίου–10 
ιουλίου, 2014), το 36% των ουκρανών θέλει να διω-
χθούν οι μεγάλοι επιχειρηματίες και το 46% να γίνει 
δίωξη με δικαστική εντολή για παραβιάσεις του νό-
μου περί ιδιωτικοποιήσεων.

Ο δισεκατομμυριούχος Κολομόισκι ή ο εκατομμυ-
ριούχος Ποροσένκο ως “επικεφαλής” μιας περιοχής ή 
ενός κράτους δεν είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα 
“πολιτισμένου” κόσμου. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν εί-
ναι καινούριο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο όρος ολι-
γάρχης δεν χρησιμοποιήθηκε για ανθρώπους όπως ο 
Κέννεντι ή ο Μπους και άλλες πολιτικές δυναστείες, 
οι οποίες αναμφισβήτητα ήταν πλούσιες οικογένειες,

Στην ισορροπία δυνάμεων στην εξουσία παίζουν 
ρόλο πολλοί παράγοντες, ακόμα και φυσικοί. Οι “κινη-
τοποιήσεις” έδειξαν ένα πράγμα: ότι εκτός από τους 
ολιγάρχες, υπάρχει και η μικρή αστική τάξη, οι αυτο-
απασχολούμενοι, οι εργάτες, οι λούμπεν. Και επίσης 
φάνηκε ότι είναι ικανοί να σχηματίσουν τη δική τους 
πολιτική ατζέντα. Οι εκπρόσωποι της μικροαστικής 
τάξης και των μεσαίων στρωμάτων απλά ονειρεύονται 
να μειώσουν τη δύναμη της σημερινής ελίτ. Όλα, λοι-
πόν, δεν είναι τόσο απλά και η εξουσία στη χώρα δεν 
είναι συγκεντρωμένη μόνο στα χέρια “συνωμοτών”. 
Για την ακρίβεια, η Ουκρανία του 2012-2013 δεν ήταν 
μια χώρα όπου οι υπάλληλοί και οι βουλευτές ήταν 
απλά πιόνια των ολιγαρχών. Υπήρχαν αντιθέσεις.

5 ΣτΜ: που θα την ποσοτικοποιεί, θα λέγαμε εμείς.
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Οπότε, ακόμα και το να λέμε ότι η ολιγαρχία αντικα-
ταστάθηκε από μια άλλη ολιγαρχία δεν είναι ακριβές. 
Όπως δεν είναι σωστό να λέμε και κάθε καπιταλιστή 
“μεγαλοεπιχειρηματία”. Το πρόβλημα δεν είναι λοιπόν 
στους ολιγάρχες. Το πρόβλημα είναι στη διατήρηση 
του κράτους και του καπιταλισμού γενικά. Το πρόβλη-
μα δεν βρίσκεται στον Αχμέτοβ και στον Κολομόισκι, 
αλλά συνολικά σε μια κοινωνία που τους αναπαράγει. 
Ο καπιταλισμός δίνει εξουσία σε όποιον έχει πλούτο 
στη χώρα.

Τι να κάνουμε λοιπόν; Να αυτοοργανωθούμε και 
να δούμε τη μάχη ενάντια στην “ολιγαρχία” ή στους 
ολιγάρχες ως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρω-
ποι ανοίγουν τον δρόμο για τον επόμενο ολιγάρχη. 
Το πρόβλημα δεν είναι στα πρόσωπα. Και ούτε στην 
“εθνικότητα” των ολιγαρχών, όπου τόσο αρέσκονται 
να αναφέρονται οι διάφοροι σταλινικοί .

Και, κυρίως, να ξαποστείλουμε μακριά αυτούς τους 
αριστερούς όπως τον Simonenko (του Κ.Κ.Ου.) και τον 
“γερμανό αριστερό” Gun’ko, καθώς και τους πατριώ-
τες του “Borotba”. Ξέρουν πολύ καλά ότι η φρασεολο-
γία τους προστατεύει τον έναν καπιταλιστή από τον 
άλλο.

3. Για την απαγόρευση του κομμουνιστικού κόμμα-
τος στην Ουκρανία.

ΣτΜ: Η συγκεκριμένη υπόθεση, αν και βρίσκεται 
ακόμα μακριά από τη λήξη της και την πραγματική 
της ενεργοποίηση, είναι κίνηση κομβικής σημασίας 
για την ουκρανική αστική κοινωνία. Ποιο είναι το νό-
ημα της και το περιεχόμενο της; Ποιες είναι οι πλευ-
ρές που πραγματικά συγκρούονται; Από το παρακάτω 
κείμενο είναι εμφανές ότι δεν πρόκειται για επίθε-
ση κατά της εργατικής τάξης αυτής καθ’ αυτής σαν 
υποκείμενο, αφού αυτή ως τέτοιο δεν υπάρχει και το 
Κ.Κ.Ου. δεν έχει κάποια σχέση μαζί της. Αυτό που εί-
ναι, όμως, ιδιαίτερα εμφανές είναι ότι ο πόλεμος για 
την ουκρανική κυβέρνηση είναι η τέλεια ευκαιρία να 
αυξήσει την καταστολή και να περάσει γενικά την κα-
πιταλιστική αναδιάρθρωση που χρειάζεται για όλα τα 
κοινωνικά στρώματα. Από την άλλη, για τον ουκρα-
νικό κρατικό σχηματισμό, η διατήρηση της εδαφικής 
ακεραιότητας είναι κορυφαίας προτεραιότητας και 
γι’αυτό αφιερώνει τόσο χρόνο -και χρήμα- στο να τη 
διατηρήσει και διώκει κάθε τι που πιστεύει ότι πρα-
κτικά την υπονομεύει. Παρόλα αυτά, αυτό δεν είναι 
νέο, ούτε και αντιδημοκρατικό -κάθε καπιταλιστικός 
κοινωνικός σχηματισμός αν είχε να αντιμετωπίσει 
πρακτικά ένα κίνημα αποσχιστικό θα φερόταν έτσι, 
καθώς αυτοί που μετέχουν σε αυτό πλέον δεν ανή-
κουν στην ίδια αστική κοινωνία, αλλά σε μια άλλη· 
αποτελούν δηλαδή “εξωτερικότητες”. Πέρα από αυτό, 
όμως, το εμφανές γεγονός, το ουκρανικό κράτος με 
ιδεολογικό πρόσχημα τον αντιρωσισμό επιχειρεί μια 
ευρύτερη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση ως τη 
δεύτερη φάση της διεθνούς αναδιάρθρωσης, η οποία 
στην Ουκρανία ξεκίνησε από το 1991.

Στις 24 Ιουλίου, ο πρόεδρος της Ουκρανικής βου-
λής Oleksandr Turchynov ανακοίνωσε ότι το Κ.Κ.Ου., 
θα απαγορευτεί με βάση μια γελοία τεχνική δικαι-

ολογία. Η δικαστική ακρόαση για την απαγόρευση 
του Κ.Κ.Ου. ξεκίνησε την ίδια μέρα με την επόμενη 
ακρόαση να είναι προγραμματισμένη για μέσα Αυγού-
στου6. Η κατηγορία είναι ότι το Κ.Κ.Ου. υποστηρίζει 
τον σεπαρατισμό και την τρομοκρατία στην ανατολι-
κή Ουκρανία. Αν και η διεθνής και ρωσική αριστερά 
δεν θα πρέπει να έχει κάποια αμφιβολία για τη φύση 
του συγκεκριμένου κόμματος, που είναι κομμουνι-
στικό μόνο στο όνομα, η απόπειρα απαγόρευσης του 
παραμένει ανησυχητική, καθώς αποτελεί μια αντιδη-
μοκρατική καταστολή μετά την ανατροπή του Για-
νουκόβιτς.

Ας εξηγήσω, όμως, τη φύση και την κατάσταση 
του Κ.Κ.Ου.. Το Κ.Κ.Ου. ανανεώθηκε και εμφανίστηκε 
στην πολιτική σκηνή αμέσως μετά την απόπειρα πρα-
ξικοπηματικής επαναφοράς της ΕΣΣΔ το 1991 και έγι-
νε γνωστό το 1993. Γρήγορα, έγινε το πιό δημοφιλές 
σταθερό κόμμα και μαζί με άλλα μετασοβιετικά αρι-
στερά κόμματα κέρδισε το 40% των εδρών το 1994. 
Έπαιξε το ρόλο μιας ευρύτερης αντιπροσωπευτικής 
αντιπολίτευσης κατά τη δεκαετία του ’90, τη στιγμή 
που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές αυξάνονταν με τη 
μείωση του σοβιετικού κράτους πρόνοιας, τις ιδιωτι-
κοποιήσεις και την αποβιομηχανοποίηση. Όμως, μέ-
χρι το 2014, το Κ.Κ.Ου. είχε χάσει την ευρύτατη υπο-
στήριξη που είχε κατά τα 90s μαζί με την κάπως ξεπε-
ρασμένη -αλλά παρόλα αυτά αριστερή- πολιτική του. 
Το σημερινό Κ.Κ.Ου. είχε μετατραπεί σε ένα συντη-
ρητικό, ξεπερασμένο σχεδόν εθνικιστικό ρώσικο κόμ-
μα. Δεν έχει κάποια σχέση με τον κομμουνισμό ή την 
αριστερά πέρα από τις ιστορικές καταβολές του. Για 
πολλά χρόνια, αρέσκονταν περισσότερο σε “πολιτιστι-
κές” αντιπαραθέσεις γύρω από τη  γλώσσα, τη σοβιε-
τική μνήμη, τον γεωπολιτικό προσανατολισμό, ακόμα 
και στο να προσεγγίζει την εκκλησία παρά το να έχει 
κάποια ταξική ή κοινωνική πολιτική. Κανένας μεταξύ 
της ουκρανικής αριστεράς δεν το θεωρεί αριστερό 
κόμμα. Μόνο όσοι προσπάθησαν να εμποδίσουν την 
άνοδο και τη δημιουργία ενός πραγματικά αριστε-
ρού κόμματος το υπερασπίζονται ως το “μοναδικό 
αριστερό κόμμα στο κοινοβούλιο” . Μερικές φορές, 
το Κ.Κ.Ου. ήταν έντονα κληρικό και δεχόταν ακόμα 
και τη δημοσίευση σχεδόν ρατσιστικών άρθρων στο 
επίσημο όργανο του. Συνήθιζε να δίνει τις υψηλές 
κομματικές θέσεις σε άτομα της αστικής τάξης. Η 
πλουσιότερη γυναικά του ουκρανικού κοινοβουλίου 
προέρχεται από το Κ.Κ.Ου. (η πολυεκατομμυριούχος 
Oksana Kaletnik). Το Κ.Κ.Ου. ψήφισε ανώνυμα τους 
περιβόητους καταπιεστικούς νόμους της 16ης Ιανου-
αρίου 2014 της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς, ακόμα και 
όταν όλοι οι βουλευτές του Κόμματος των περιφερει-
ών δεν τους ψήφισαν.

Αλλά τώρα το Κ.Κ.Ου. δεν διώκεται για όλα αυτά, 

6 Μετά και τη δεύτερη συνεδρίαση του δικαστηρίου, το 
Κ.Κ.Ου. δεν απαγορεύτηκε. Η υπεράσπιση ζήτησε γλωσ-
σολογική εξέταση των λόγων του ΓΓ του Κόμματος για 
να αποδειχτούν οι κατηγορίες περί στήριξης του σεπερα-
τισμού. Το αίτημα έγινε δεκτό και η δίκη αναβλήθηκε χω-
ρίς να οριστεί επόμενη ημερομηνία. Δες και τη διεύθυνση: 
http://vesti.ua/strana/65577-kpu-poka-ne-zapretili.
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αλλά γιατί αντιστέκεται στη νέα κυβέρνηση μετά 
το Μαϊντάν. Είναι αλήθεια ότι τοπικοί πυρήνες του 
Κ.Κ.Ου. συμμετείχαν ενεργά στο Αντιμαϊντάν και μπο-
ρεί να μετέχουν και στις ένοπλες ομάδες της ανατο-
λής (αυτό ισχύει για κάθε κόμμα το οποίο έχει μέλη, 
τα περισσότερα των οποίων είναι έμμισθα ή είναι τυ-
πικά γραμμένοι στο τάδε κόμμα για να αποκομίσουν 
διάφορα οφέλη). Την ίδια στιγμή, η ηγεσία του δημο-
σίως στηρίζει την “ενωμένη Ουκρανία”. Οι κατηγορίες 
ενάντια στο Κ.Κ.Ου. περιλαμβάνουν δηλώσεις όπως 
“μέλη του εκφράστηκαν αρνητικά προς τις ενέργει-
ες του στρατού μας”. Αν πάρουμε αυτή τη δήλωση 
κυριολεκτικά αποτελεί καθαρή δήλωση ενάντια στην 
ελευθερία του λόγου. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
της Ουκρανίας δεν είναι ιδιαίτερα θετικό προς την 
“ΑΤΟ”, κάτι που οδηγεί σε κλιμάκωση της έντασης, 
καθημερινές δολοφονίες, ανθρωπιστική καταστρο-
φή, πρέπει να καταδικαστούν και αυτοί οι άνθρωποι 
για την αντίδραση τους;

Πιθανότατα, αυτό είναι ένα ακόμα βήμα προς την 
αύξηση της σοβινιστικής υστερίας στην περιοχή την 
ίδια στιγμή που προσπαθούν να καταστείλουν τις αντι-
δράσεις από την επερχόμενη πολιτική. Πρόσφατα, 
ανώτατα κυβερνητικά στελέχη της κυβέρνησης εί-
παν ότι θεωρούν την αναμενόμενη αντίδραση από τα 
μέτρα λιτότητας ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας 
ρώσων πρακτόρων. Τα ουκρανικά ΜΜΕ είναι βαθιά 
μπλεγμένα σε αυτή την ιστορία, καθώς κατηγορούν 
ανεξαιρέτως όλους τους κοινωνικούς ακτιβιστές ως 
φιλορώσους. O Serhiy Kvit, ο νέος υπουργός παιδεί-
ας, είπε ότι θα επιφέρει ποινή αύξησης διδάκτρων σε 
όσους κάνουν “ανήθικες” κινητοποιήσεις μέσα στα 
πανεπιστήμια. Ο Arsen Avakov, ο υπουργός εσωτε-
ρικών, κάλεσε να επιβάλλονται αυστηρές ποινές σε 
όσους στηρίζουν τον σεπαρατισμό, την τρομοκρατία 
και οποιαδήποτε επίθεση στην εδαφική ακεραιότητα 
του κράτους· πράγματα ιδιαίτερα ασαφή στη ουκρα-
νική νομοθεσία.[...]
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Γράμματα κάτω από το χιόνι #5. 

Η κατάσταση στην Ουκρανία παραμένει βαθιά αντι-
φατική και πολύπλοκη για να χωρέσει σε παγιωμέ-
νες ταμπέλες1. Αντίθετα, καταδεικνύει ότι απαιτείται 
πάνω απ’ όλα λογική. Εργαλεία όπως η “συνάντηση” 
και η ιστορικοποίηση είναι απαραίτητα. Περισσότερο 
αναγκαία είναι η αντιπληροφόρηση. Γίνεται ιδιαίτε-
ρος λόγος για τη σύνθεση των εμπόλεμων πλευρών 
στην Ουκρανία. Κυριότερα, για το ποιός συμμετέχει 
στα ένοπλα σώματα. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
όσοι συμμετέχουν στα ένοπλα σώματα δεν θεωρούν 
απαραίτητα τον εαυτό τους εθνικιστή. Το ουκρανικό 
ζήτημα δίχασε εξίσου την αριστερά και την ακροδεξιά. 
Επίσης, ο αναγνώστης δεν θα πρέπει να ξεχνά ποτέ 
τις ιδιαίτερες περίεργες εκφάνσεις της εθνικής αφή-
γησης της περιοχής, όπου ο “αντιφασιστικός” λόγος 
ή η παράδοση του “αναρχισμού” ταυτίζεται με κομμά-
τια της εθνικής παράδοσης αυτών των περιοχών (ο 
Μαχνό, ο Στάλιν, η ΕΣΣΔ κτλ) σχηματίζοντας ένα ιδι-
αίτερο φάσμα πολιτικών ταυτοτήτων και ομάδων και 
από τις δύο πλευρές. Περαιτέρω, δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε την ειδική μορφή που παίρνει ο σύγχρονος 
ρωσικός εθνικισμός, ο οποίος στο μεγαλύτερο κομ-
μάτι του δεν είναι φυλετικός, αλλά “αυτοκρατορικός”, 
όπως ονομάζεται. Δεν επιδιώκει, δηλαδή, τον φυλε-
τικό διαχωρισμό, αλλά την ενσωμάτωση και την υπα-
γωγή κάτω από μια κεντρική εξουσία. Αυτό δεν είναι 
άσχετο, προφανώς, με την ταξική πάλη και την ιστο-
ρία της σύγχρονης Ρωσίας/ΕΣΣΔ, η οποία θεωρείται 
μια μορφή ιστορικής συνέχειας της “αυτοκρατορίας” 
και της κεντρικής εξουσίας. Από την άλλη, μια τέτοια 
ρητορική ταιριάζει γάντι στις παρούσες αναγκαιό-
τητες της καπιταλιστικής συσσώρευσης στη Ρωσία, 
η οποία επιδιώκει μια μορφή ένωσης/υπαγωγής των 
πρώην χωρών της ΕΣΣΔ ως πηγών φτηνού εργατικού 
δυναμικού. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η κριτική 
απευθύνεται στη διεθνή ρητορική που παρουσιάζει τα 
κρατικά μορφώματα ως αντιφασιστικά, και τα ταυτίζει 
με τον κόσμο που σε κάποια φάση στήριξε μαζικά το 
Αντιμαϊντάν, και όχι ως προς τον ίδιο τον κόσμο, ο 
οποίο κινήθηκε στα πλαίσια μιας πιο αντιφατικής δι-
αδικασίας που δεν μπορεί να χαρακτηριστεί πολιτικά. 
Πάμε να δούμε σύντομα λοιπόν τις ομάδες που λαμ-
βάνουν μέρος στις ένοπλες συγκρούσεις.

Η ρωσική πλευρά.
Στα πλαίσια του αντιδυτικισμού και της ρητορείας 

ενάντια στην ΕΕ, συναντιέται ο σέρβικος εθνικισμός 
με τον ρώσικο πατριωτισμό και τον σταλινισμό. Έτσι, 
πολιτική στήριξη ή και συμμετοχή στις ομάδες της 
ανατολής παρέχει τόσο το ΚΚΡ (Κομμουνιστικό κόμ-
μα Ρωσίας), η ένωση Μπορότμπα και η ομάδα Οπλότ, 
από την οποία προέρχεται και ο νέος πρωθυπουργός2 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog ourbabadoesntsay-
fairytales.wordpress.com στις 1.9.14

2 http://en.ria.ru/world/20140807/191821788/Donetsk-P-
eoples-Republic-Prime-Minister-Resigns-Names-Field.
html.

της ΛΔΝτ Αλεξάντρ Ζαχαρτσένκο3. Για την ομάδα 
Μπορότμπα έχουμε μιλήσει σε προηγούμενη ανάρτη-
ση, όπως και για την ομάδα Οπλότ, η οποία ξεκίνη-
σε από ομάδα φιλορώσων μπράβων στο Χάρκοβο για 
να καταλήξει βασική συνιστώσα της πολιτοφυλακής 
του Ντόνετσκ. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει μακρά 
ιστορία και σχέσεις με το καθεστώς Γιανουκόβιτς4, 
καθώς εμπλέκεται και σε σειρά συμβάντων στα νο-
τιονατολικά της Ουκρανίας. Πέρα από την Οπλότ, το 
Μπορότμπα και το Κ.Κ.Ου. μάλλον παρέχουν περισ-
σότερο πολιτική στήριξη από τα αριστερά παρά πρα-
κτική ένοπλη, για διάφορους λόγους. Παρόλα αυτά, 
και παρά τον εμφανή ακροδεξιό χαρακτήρα πολλών 
πολιτοφυλάκων και ηγετών των Λαϊκών Δημοκρατι-
ών, η ένωση Μπορότμπα εξακολουθεί να υπερασπί-
ζεται τις ηγεσίες ως “αντιφασιστικές5” και διατείνεται 
ότι στη  ανατολή συντελείται αντιφασιστικός αγώνας. 
Αποτελεί τη μοναδική οργάνωση που μεταφράζει κεί-
μενα στα αγγλικά και, ως εκ τούτου, τη βασική προ-
παγανδιστική ομάδα της ρωσικής οπτικής στη διεθνή 
αριστερά. Παρά τα πολλά δημοσιεύματα που έχουν 
δει το φως της δημοσιότητας, το Μπορότμπα μέχρι 
στιγμής δεν έχει σχολιάσει τον ανοιχτά κληρικό χα-
ρακτήρα των Λαϊκών Δημοκρατιών και τις σχέσεις με 
τη ρωσική ακροδεξιά σκηνή. Υπενθυμίζουμε ότι ύστε-
ρα από επιβεβαίωση πληροφοριών για σχέσεις με τη 
μετριοπαθή ακροδεξιά πολιτική σκηνή της Ρωσίας, το 
γερμανικό Die linke ακύρωσε σειρά6 εκδηλώσεων του 
Μπορότμπα στη Γερμανία7. Οι σχέσεις ακροδεξιών 
και ατόμων των σωμάτων ασφαλείας από τη Ρωσία με 
τους ηγέτες των Λαϊκών Δημοκρατιών είναι δεδομέ-
νη: Ο Στερκλόβ, ο Μποροντάι, ο Πούσιλιν ήταν όλοι 
ρώσοι πολίτες ακροδεξιών αντιλήψεων με σχέσεις 
με ρώσους ολιγάρχες8 και με τον ιδεολόγο του ρώ-
σικού νεοφασισμού Ντούγκιν9. Πέρα από αυτά, που 
τα έχουμε θίξει εκτενώς σε προηγούμενο άρθρο, ση-
μαντική κρίνεται η εξέλιξη της συμμετοχής σέρβων 
ακροδεξιών10 στον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας, 
οι οποίοι ήρθαν να βοηθήσουν τη Ρωσία όχι μόνο 
στα πλαίσια της “ορθόδοξης αδελφότητας”, αλλά και 
επειδή, όπως λένε, “σας επιτίθεται το ΝΑΤΟ και η ΕΕ, 
όπως έκαναν στην Σερβία το 1999, ήρθαμε να στηρί-

3  http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Zakharchenko.

4 http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1500452.

5 https://www.facebook.com/borotba.org.

6 http://ourbabadoesntsayfairytales.wordpress.com/2014/-
07/04/ακυρώθηκε-φασιστική-εκδήλωση-διαμεσ/.

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Borotba#Criticism.

8 http://ourbabadoesntsayfairytales.wordpress.com/2014/-
07/08/το-τέλος-του-σλαβιάνσκ/.

9 http://rusplt.ru/society/postoyali-za-donbass-10443.html. 
Πρόκειται για συγκέντρωση στη Μόσχα που διοργάνωσε ο 
Ντούγκιν σε αλληλεγγύη των Λ.Δ με καλεσμένο τον πρωθυ-
πουργό του Ντόνετσκ Πούσιλιν.

10 http://new-sebastopol.com/news/novosti_sevastopolya/
Serbskie_natsionalisti_priehali_v_Sevastopol_chtobi_ 
poddergat_r usskiy_narod.
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ξουμε τον ρωσικό λαό της Κριμαίας”. Αν και φαίνε-
ται πως η εμπλοκή τους είναι από την περίοδο της 
Κριμαίας, η δραστηριότητα τους μάλλον συνεχίζεται 
και τώρα11. Αν και είναι δύσκολο να επιβεβαιωθεί ο 
βαθμός εμπλοκής τους, οι ίδιοι το επιβεβαιώνουν σε 
φωτογραφία12 τους με κορδέλες του Αγίου Γεωργί-
ου. Το γεγονός της ακροδεξιάς σύγκλισης Σέρβων 
και Ρώσων εθνικιστών δεν εκπλήσσει, αν αναλογιστεί 
κανένας τους χρόνιους δεσμούς της ρωσικής “ορθό-
δοξης” ακροδεξιάς ρητορικής με τη σέρβικη. Επίσης, 
ο σέρβικος εθνικισμός έχει και πρακτικούς δεσμούς 
με τον ρωσικό, καθώς η νεοναζιστική ρωσική ομάδα 
“Όμπραζ”, από την οποία προέρχονταν και οι δολοφό-
νοι της οργάνωσης Born13, έχει παράρτημα στη Σερ-
βία, ενώ μέλη της14, μετά τις διώξεις τους για δολο-
φονίες, είχαν βρει καταφύγιο15 στη Σερβία. Η ρωσική 
Όμπραζ έχει σχέσεις και με την ακροδεξιά οργάνωση 
Δημοκρατία του Ντονετσκ16, η οποία ήταν οργάνωση 
από ντόπιους ακροδεξιούς της ανατολικής Ουκρανί-
ας που υποστήριζαν την απόσχιση και την ένωση με 
τη Ρωσία. Πολλοί από αυτούς βρέθηκαν στις πρώτες 
υπουργικές θέσεις της Δημοκρατίας του Ντόνετσκ. 
Τέλος, μεγάλο μέρος των ενόπλων αποτελούν ρώσοι 
στρατιωτικοί που ήρθαν μαζί με τον Στερλκόβ ή στρα-
τολογήθηκαν από group στο VK από τη Ρωσία17. Επί-
σης, στη Ρωσία έχουν στηθεί στις διάφορες πόλεις 
κιόσκια “ανθρωπιστικής βοήθειας” στο Ντόνμπας, τα 
οποία, άμα χρειαστεί, παρέχουν πληροφορίες για με-
τάβαση στο Ντόνμπας. Χαρακτηριστικό δείγμα της 
πουτινικής προπαγάνδας περί αντιφασισμού και της 
εγκόλπωσης της σοβιετικής κρατιστικής κληρονο-
μιάς από την πουτινική ρητορική, αντιπροσωπευτικό 
δείγμα του πώς διαρθρώνεται η σημερινή εθνική ιδεά 
στη Ρωσία μεταξύ σοβιετικής νοσταλγίας και αυτο-
κρατορικού ιδεώδους, είναι διάφορα group στο VK 
που λένε”Πούτιν, έλα να σώσεις το Ντόνμπας” και 
δίπλα έχει δηλώσεις του Πούτιν που λέει “Όποιος 
δεν λυπάται για τον διαμελισμό της ΕΣΣΔ, δεν έχει 
καρδιά κτλ”. Να δοθεί προσοχή ότι το νοηματικό βά-
ρος της φράσης πέφτει στον “διαμελισμό” της ΕΣΣΔ, 
όχι στην καταστροφή π.χ. του “κοινωνικού κράτους”, 
αλλά στην εδαφική συρρίκνωση.

11 http://m.gordonua.com/news/separatism/Socseti-V-De-
balcevo-zaderzhan-lider-serbskih-nacionalistov-33628.
html.

12 http://podrobnosti.ua/upload/assets/images/cetnici5.jpg.

13 http://ourbabadoesntsayfairytales.wordpress.com/2014/-
07/14/κρατούμενοι-όχι-απο-σύμπτωση/.

14  http://balkanist.net/right-world/.

15 http://www.1tv.ru/news/crime/232779.

16 http://www.ostro.org/files_dn/2013/04/10/shturm/07.jpg.

17 http://novorus.info/news/events/27295-aleksandr-zaha-
rchenko-rasskazyvaet-skolko-russkih-v-armii-novorossii.
html. Στο επίσημο site της Νοβορωσίας, οι ίδιοι οι ηγέτες 
των λαϊκων δημοκρατιών δηλώνουν ότι τους στηρίζουν ρώ-
σοι στρατιωτικοί.

Η ουκρανική πλευρά.
Η ουκρανική πλευρά είναι σαφώς πιο έυκολο να 

αναλυθεί, καθώς δεν αυτοπαρουσιάζεται ως κάτι 
άλλο από αυτό που είναι. Σαφώς, μεγάλο κομμάτι των 
ενόπλων της ουκρανικής πλευράς αποτελεί ο επίση-
μος ουκρανικός στρατός. Παρόλα αυτά, στις επιχει-
ρήσεις φαίνεται να έχει ενεργό ρόλο ο Δεξιός Τομέας 
μαζί με την οργάνωση Ουκρανική Eθνική Oργάνωση 
Aλληλεγγύης18, η οποία αποτελεί ουσιαστικά αδελφη 
οργάνωση του Δεξιού Τομέα. Όπως φαίνεται από τις 
δημοσιεύσεις τους19, αυτές οι ομάδες απασχολούνται 
εξ ολοκλήρου με τη συγκρότηση εθελοντικών σωμά-
των, τα οποία αποστέλλονται στην ΑΤΟ. Αν και ακόμα 
δεν έχει προκύψει θέμα, στην Ουκρανία πληθαίνουν 
οι φωνές που αναρωτιούνται υπό ποιο νομικό πλαίσιο 
λειτούργούν αυτές οι ομάδες στην αντιτρομοκρατική 
επιχείρηση. Παρόλα αυτά, και ύστερα από την τελευ-
ταία σύγκρουση του αρχηγού του Δεξιού Τομέα με το 
υπουργείο, φαίνεται ότι βασική τους επιδίωξη είναι η 
ένταξη τους στα σώματα ασφαλείας, κυρίως μετά την 
παταγώδη αποτυχία της καθόδου τους στις εκλογές 
ως πολιτικό κόμμα. Ο Δεξιός Τομέας συμμετέχει στην 
εθελοντική ομάδα Αζοφ20, η οποία και δραστηριοποι-
είται στην περιοχή της Αζοφικής Θάλασσας. Η ομάδα 
αυτή τόσο από τη διαδικτυακή της δραστηριότητα 
όσο και από δημοσιεύματα στον τύπο, αλλά και από 
δηλώσεις,  σχετίζεται ανοιχτά με τον Δεξιό Τομέα. 
Είναι εμφανές και στους συμβολισμούς τους. Φαίνε-
ται ότι η συγκεκριμένη ομάδα χρηματοδοτείται από 
τον ολιγάρχη Κολομόισκι. Υπάρχουν πληροφορίες ότι 
στη συγκεκριμένη ομάδα συμμετέχουν Σουηδοί νεο-
ναζί21.

Η άλλη μεγάλη ακροδεξιά ομάδα, το κόμμα Σβο-
μπόντα, κατάφερε να ενταχθεί στην αστυνομία σχη-
ματίζοντας την ομάδα “Κίεβο-2”. Η ομάδα αυτή αποτε-
λείται κατά βάση από μέλη της νεολαίας του Σβομπό-
ντα και κυρίως της ομάδας C14, όπως μας ενημέρωσε 
σύντροφος από το Κίεβο.

Το πιo εκνευριστικό και ταυτόχρονα αξιοπερίεργο 
φαινόμενο, αντίστοιχο του Μπορότμπα αλλά από την 
άλλη μεριά, είναι η ομάδα “Μαύροι φρουροί”22. Η συ-
γκεκριμένη ομάδα αυτοαποκαλείται αναρχική, αν και 
προφανώς για να συμμετέχει στην ΑΤΟ δεν έχει και 
πολλή σχέση με τον αναρχισμό ή το αντικρατικό πρό-
ταγμα. Προέρχεται από άτομα που θεωρούν τον Μα-
χνό εθνικό ήρωα της Ουκρανίας και τον αναρχισμό 
συστατικό κομμάτι της ουκρανικής ιστορίας. Πρόκει-
ται δηλαδή για μια ομάδα που σχετίζεται με τον αυτό-
νομο εθνικισμό, φαινόμενο έντονο σε όλες τις χώρες 
της πρώην ΕΣΣΔ. Τα συγκεκριμένα άτομα φαίνεται 
να συμμετέχουν κανονικά στην ΑΤΟ ως ένοπλοι. Αν η 
δικαιολογία του Μπορότμπα για συμμετοχή στο απο-

18 https://ru.wikipedia.org/wiki/УНА-УНСО.

19 http://una-unso.in.ua/.

20 http://vk.com/batalion.azov.

21 http://www.thelocal.se/20140730/swedish-neo-nazis-
threaten-ukraine-democracy.

22 https://vk.com/ukraineblackguard. 
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σχιστικό κίνημα είναι ο “αντιφασισμός” ενάντια στη 
“χούντα του Κίεβο”, η δική τους δικαιολογία είναι ο 
“αντιμπεριαλισμός” ενάντια στον ρώσικο ιμπεριαλι-
σμό. Γι’ αυτό και έχουν συγκροτήσει μέσα στην ΑΤΟ 
την ομάδα αντιμπεριαλιστική δράση23. Πιθανόν, είναι 
άτομα που σχετίζονται με την αναρχο-πατριωτική 
υποκουλτούρα της Ουκρανίας ή με “antifa-punk” κύ-
κλους με συγκεχυμένες πατριωτικές ιδεολογίες και, 
πιθανότατα, με την ομάδα Avtonomni Opir που σχετί-
ζεται με τον αυτόνομο πατριωτισμό και εθνικισμό. 
Για όσους έχουν κουράγιο να διαβάσουν, υπάρχουν 
άρθρα24 και συνέντευξη25 τους στα αγγλικά, όπου πε-
ριγράφεται η δραστηριότητα τους.

23 https://vk.com/antiimperialist_action.

24 http://theins.ru/obshestvo/1355/.

25 http://ruskaborba.noblogs.org/post/2014/08/18/engbhs-
dialogue-with-the-black-guards/.
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Η ουκρανική κρίση, τα διλήμματα και 
οι αντιφάσεις της αριστεράς και οι 

προοπτικές. 

Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται τους τελευταίους 
εννιά μήνες στην Ουκρανία έχουν οδηγήσει σε μια 
κρίση, από τις σοβαρότερες που έχουν εκδηλωθεί 
σε ευρωπαϊκό έδαφος από την περίοδο του Ψυχρού 
Πολέμουi. Για την αριστερά αποτέλεσε εξ αρχής ένα 
δύσκολο ζήτημα και ένα πεδίο αντιπαράθεσης διαφο-
ρετικών προσεγγίσεων. Ο λόγος γι’ αυτό δεν έχει να 
κάνει μόνο με το γεγονός ότι στην ουκρανική κρίση 
συμπυκνώνονται μια σειρά από σημαντικές συγκρού-
σεις και αντιθέσεις (σύγκρουση ιμπεριαλισμών, σύ-
γκρουση τμημάτων της άρχουσας τάξης και του πο-
λιτικού συστήματος, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, 
σύγκρουση με τον φασισμό, εθνικό-αποσχιστικό κίνη-
μα), αλλά κυρίως με το γεγονός, ότι το σύνολο των 
αντιθέσεων σχετίζεται με δύο εχθρικά μεταξύ τους 
κινήματα (Μαϊντάν, αντι-Μαϊντάν), τα οποία διχάζουν 
πολιτικά και γεωγραφικά τη χώρα και στα οποία η αρι-
στερά δεν κατάφερε να έχει ουσιαστική παρέμβαση 
και να καθορίσει το πολιτικό τους περιεχόμενο και 
τους στόχους τους.

Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρούμε να ανα-
δείξουμε εκείνες τις πτυχές της ουκρανικής κρίσης, 
γύρω από τις οποίες αντιπαρατίθενται θέσεις και ανα-
λύσεις της αριστεράς στην Ελλάδα και, κυρίως, αυ-
τές οι οποίες συχνά παραβλέπονται και υποτιμούνται, 
αν και αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους για την 
κατανόηση της κατάστασης στην Ουκρανία. Έτσι λοι-
πόν ζητήματα όπως ο ευρωπαϊκός και αμερικάνικος 
ιμπεριαλισμός, η έκταση της επίδρασής τους στην ου-
κρανική κρίση, οι σχέσεις τους με τα ουκρανικά κόμ-
ματα της δεξιάς και της ακροδεξιάς, ο ανταγωνισμός 
ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, η πολιτική της 
κυβέρνησης του Κίεβο και η δράση των ουκρανικών 
φασιστικών οργανώσεων, καταλαμβάνουν μικρότερη 
έκταση μέσα στο άρθρο, όχι φυσικά επειδή υποτιμά-
ται η σημασία τους, αλλά επειδή έχουν υπάρξει πολ-
λές σημαντικές αναλύσεις που τα έχουν αναδείξει 
και επειδή επιπλέον υπάρχει μια σχετικά ευρεία συμ-
φωνία μέσα στην αριστερά όσον αφορά στη σημασία 
τους. Επιμένουμε περισσότερο στην αποσαφήνιση 
του ρόλου του ρωσικού ιμπεριαλισμού και των πολι-
τικών χαρακτηριστικών του αντι-Μαϊντάν κινήματος, 
καθώς γύρω από αυτά τα ζητήματα υπάρχουν περισ-
σότερες διαφωνίες, αλλά και λανθασμένες τοποθετή-
σεις.

Διάσπαση της άρχουσας τάξης, κράτος και ιμπερια-
λισμός

Η ουκρανική άρχουσα τάξη εμφανίστηκε από την 
αρχή της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, διασπασμένη, 
με τμήματά της να συγκρούονται μεταξύ τους, γύρω 
από την ιδιωτικοποίηση της κρατικής (μέχρι το 1991) 
οικονομίας, την οικονομική και πολιτική κυριαρχία 

i Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο site pandiera.gr στις 24.9.14.

κάποιων τμημάτων του κεφαλαίου με τον ταυτόχρο-
νο υποβιβασμό κάποιων άλλων, τον εκσυγχρονισμό 
της βιομηχανίας (κυρίως) και τους όρους σύνδεσης 
του ουκρανικού κεφαλαίου με το διεθνές κεφάλαιο. 

Αυτοί οι οποίοι κατάφεραν να αρπάξουν την μερίδα 
του λέοντος με τις αποκρατικοποιήσεις που ξεκίνη-
σαν μετά το 1991 και στη συνέχεια να αρχίσουν να 
επεκτείνονται και σε άλλους τομείς της οικονομίας 
(οι «ολιγάρχες») ήταν και αυτοί οι οποίοι κυριάρχη-
σαν και στην πολιτική σκηνή της Ουκρανίας. Το βα-
σικό χαρακτηριστικό της πολιτικής τους κυριαρχίας 
ήταν η μεταφορά στο επίπεδο της κρατικής εξουσίας 
και της λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού του 
μεταξύ τους σκληρού ανταγωνισμού.1 Έτσι το ου-
κρανικό κράτος δεν κατάφερε να λειτουργήσει σαν 
ένας διαιτητής στην αντιπαράθεση μεταξύ των τμη-
μάτων του μεγάλου κεφαλαίου, αναγκάζοντάς τα να 
αποδεχτούν ένα συνολικό καπιταλιστικό πρόγραμμα 
πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης, το οποίο θα 
ικανοποιούσε και συμφέροντα της μεσαίας αστικής 
τάξης, καθώς και τμημάτων των μικροαστικών μαζών 
– δηλαδή, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει τους κανό-
νες ενός «ορθολογικού» ανταγωνισμού μεταξύ των 
τμημάτων της άρχουσας τάξης και τις προϋποθέσεις 
κοινωνικής συναίνεσης μικροαστικών μαζών στην κυ-
ρίαρχη πολιτική της αστικής τάξης. Αντίθετα, το κρά-
τος λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια σαν ένα όπλο, 
το οποίο, όποια κλίκα των «ολιγαρχών» κατάφερε να 
το βάλει στο χέρι, το χρησιμοποιούσε για να εξοντώ-
σει τους αντιπάλους της. Τα πολιτικά κόμματα, άμεσα 
ταυτισμένα ή και δημιουργήματα των «ολιγαρχών», 
έπαιζαν περισσότερο το ρόλο του πολιορκητικού 
κριού του κρατικού μηχανισμού, παρά τον ρόλο μη-
χανισμών του αστικού κράτους, δια των οποίων οργα-
νώνεται η αστική εξουσία. Ήταν δηλαδή παράγοντες 
κρίσης και όχι σταθερότητας.2

Το κράτος όμως μπορούσε να εξασφαλίζει στο 
σύνολο των «ολιγαρχών» ένα πολύ σημαντικό πράγ-
μα: τη θωράκιση της ουκρανικής οικονομίας από τον 
διεθνή ανταγωνισμό και τη διείσδυση ξένων, πιο πα-
ραγωγικών κεφαλαίων. Μέσα στο πλαίσιο αυτού του 
προστατευτισμού όμως ο μηχανολογικός και τεχνο-
λογικός εξοπλισμός της ουκρανικής βιομηχανίας πα-
ρέμεινε στα απαρχαιωμένα επίπεδα που κληρονόμη-
σε από την πρώην ΕΣΣΔ.

Ταυτόχρονα, μια σειρά άλλων τμημάτων της αστι-
κής τάξης, τα οποία δεν κατάφερναν να έχουν πρό-
σβαση στον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, βρί-
σκονταν όλο και πιο πιεσμένα ανάμεσα στις συγκρου-
όμενες ομάδες των «ολιγαρχών», χωρίς τη δυνατό-
τητα ισότιμης συμμετοχής στην εκμετάλλευση της 
ουκρανικής εργατικής τάξης.3

Οι αντιθέσεις αυτές συνδέθηκαν και τροφοδοτή-
θηκαν με τις αντιθέσεις μεταξύ του ρώσικου ιμπε-
ριαλισμού και του ευρωπαϊκού-αμερικάνικου ιμπε-
ριαλισμού. Καθώς η ισχυρή βάση της δύναμης των 
«ολιγαρχών» ήταν η βιομηχανία (ο συντριπτικός της 
όγκος βρίσκεται στην ανατολική Ουκρανία), η οποία 
συνέχισε να λειτουργεί σαν τμήμα μιας ευρύτερης 
βιομηχανικής παραγωγής (αγοράς πρώτων υλών και 
διάθεσης των βιομηχανικών προϊόντων), γύρω από τη 
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ρωσική βιομηχανία, οι περισσότεροι «ολιγάρχες» ευ-
νοούσαν έναν προσανατολισμό οικονομικής και πολι-
τικής συνεργασίας με τη Ρωσία. Ταυτόχρονα όμως, η 
στενή εξάρτηση της ουκρανικής οικονομίας από τη 
ρωσική, η ενεργειακή της εξάρτηση από το ρωσικό 
φυσικό αέριο και ανάγκη «ανοίγματος» στη διεθνή 
αγορά, καθιστούσαν τις στενές σχέσεις με τη Ρωσία 
ένα προβληματικό παράγοντα για την ανάπτυξη της 
ουκρανικής οικονομίας. Αυτές οι αντιφάσεις καθόρι-
σαν και τη στρατιωτικο-πολιτική θέση της Ουκρανίας 
ανάμεσα στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ από τη μια και τη Ρω-
σία από την άλλη (ούτε ΝΑΤΟ, ούτε Ρωσία).4

Ταυτόχρονα όμως, τα τμήματα της αστικής τάξης, 
τα οποία δεν είχαν οικονομικούς δεσμούς με τη Ρω-
σία και τα οποία αισθάνονταν έντονες και πιεστικές 
τις εξαρτήσεις της ουκρανικής οικονομίας από τη ρω-
σική (πχ. ενέργεια), προσανατολίζονταν περισσότερο 
προς την ΕΕ, όχι μόνο σαν μια ευκαιρία για αγορές δι-
άθεσης προϊόντων, αλλά και σαν ένα τρόπο «εξορθο-
λογισμού» του αστικού κράτους και δημιουργίας κα-
νόνων «υγιούς» οικονομικού ανταγωνισμού (δηλαδή 
προστασίας από τους «ολιγάρχες» και ισότιμης συμ-
μετοχής στην εκμετάλλευση της εργατικής τάξης).5

Οι ενδοαστικές αντιθέσεις, φορτισμένες με την 
ένταση των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων, συνα-
ντιούνται όμως και οξύνονται και από τις γεωγραφι-
κές και εθνοτικές/εθνολογικές αντιθέσεις της ουκρα-
νικής κοινωνίας. Να τις παρουσιάσουμε σχηματικά: 
ο εθνικά ουκρανικός πληθυσμός αισθάνθηκε μετά 
το ‘91 ότι απελευθερώθηκε από την εθνική καταπίε-
ση που βίωνε στα πλαίσια της τσαρικής Ρωσίας και 
της σταλινικής ΕΣΣΔ. Οι στενές οικονομικοπολιτικές 
εξαρτήσεις από τη Ρωσία μετά το ‘91 φαίνονταν να 
μπαίνουν εμπόδιο στην ολοκλήρωση της εθνικής χει-
ραφέτησης και του εκδημοκρατισμού του ουκρανι-
κού κράτους. 

Από την άλλη πλευρά, ο ρωσικός πληθυσμός, συ-
γκεντρωμένος κυρίως στα ανατολικά της χώρας, 
ένιωθε μετά το ‘91 ότι βρέθηκε σε ένα κράτος στο 
οποίο δεν αποτελούσε την πλειοψηφία, ενώ την προ-
στασία των δικαιωμάτων του απέναντι στον ουκρανι-
κό εθνικισμό μπορούσαν να την εγγυηθούν οι στενές 
πολιτικές σχέσεις με τη Ρωσία.

Σχηματική παρουσίαση, αν λάβουμε υπ’ όψη μας 
την εθνική και εθνοτική ποικιλομορφία του ουκρανι-
κού κράτους: Ουκρανοί: 77.8% - Ρώσοι: 17,3% - Λευ-
κορώσοι: 0,6% - Μολδαβοί: 0,5% - Τάταροι της Κριμαί-
ας: 0,5% - Βούλγαροι: 0,4% - Ούγγροι: 0,3% - Ρουμά-
νοι: 0,3% - Πολωνοί: 0,3% - Άλλοι: 1,7%.

Η εθνική ποικιλομορφία περιπλέκεται με τη γλωσσι-
κή και τη θρησκευτική. 

Ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Ουκρανίας 
έχει ως μητρική γλώσσα τη ρώσικη αν και έχει ουκρα-
νική εθνική συνείδηση. Για αυτόν τον λόγο το 67,5% 
του πληθυσμού έχει ως μητρική του γλώσσα τα ου-
κρανικά και το 29,6% τα ρωσικά.

Η κατανομή του πληθυσμού ανάλογα με τα θρη-
σκευτικά δόγματα: Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρα-
νίας (Πατριαρχείο Κίεβο) 39,8% - Ορθόδοξη Εκκλησία 
της Ουκρανίας (Πατριαρχείο Μόσχας) 29,4% - Ελληνι-

κή Καθολική Εκκλησία Ουκρανίας («Ουνίτες») 14,1% 
- Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία 2,8% 
- Ρωμαιοκαθολικοί 1,7%, - Προτεστάντες 2,4% - Μου-
σουλμάνοι 0,6% - Εβραίοι 0,2% - Άλλοι 2%.6

Αυτή η πληθυσμιακή ποικιλομορφία αξιοποιήθηκε 
από τα κόμματα των «ολιγαρχών» στον ανταγωνι-
σμό τους για τον έλεγχο του κρατικού μηχανισμού, 
αναπαράγοντας έτσι και εντείνοντας το στοιχείο της 
εθνικής σύγκρουσης σε κάθε πολιτική κινητοποίη-
ση. Η χρεοκοπία των συνδικάτων (συνδεδεμένα και 
αυτά με κλίκες της «ολιγαρχίας» και αποφεύγοντας 
κάθε κινηματική υπεράσπιση των εργατικών συμφε-
ρόντων), συνέβαλε στην ακόμα στενότερη διαπλοκή 
των εθνικών διαφοροποιήσεων με τις πολιτικές αντι-
παραθέσεις.

Το κίνημα του Μαϊντάν: φασιστικό πραξικόπημα ή 
λαϊκή εξέγερση;

Πάνω σ’ αυτό το έδαφος ανταγωνισμών και συ-
γκρούσεων, κανένα τμήμα της άρχουσας τάξης δεν 
μπόρεσε να διαμορφώσει μία στρατηγική κοινά απο-
δεκτή από ολόκληρη την αστική τάξη, που θα έπειθε 
ότι μπορεί να βγάλει τη χώρα από την παρατεταμέ-
νη οικονομική κρίση. Η κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς 
αποτελούσε την πολιτική αντανάκλαση αυτής της 
αδυναμίας και της αναποφασιστικότητας για την πο-
ρεία της ουκρανικής οικονομίας ανάμεσα στον ευρω-
παϊκό και τον ρώσικο ιμπεριαλισμό. Η οικονομικά πιο 
συμφέρουσα συμφωνία που πρότεινε η Ρωσία στην 
κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς εξασφάλιζε επί της ου-
σίας τη διατήρηση της ουκρανικής βιομηχανίας ως 
δυτικό παράρτημα της ρωσικής βιομηχανίας, αλλά 
για τους καπιταλιστές της δυτικής Ουκρανίας θα πε-
ριορίζονταν οι δυνατότητες μεγαλύτερων ανοιγμά-
των στην ΕΕ. Οι συμφωνίες που πρότεινε η ΕΕ από 
την άλλη, θα σήμαιναν συρρίκνωση της βιομηχανίας 
στα ανατολικά, προκειμένου να «εκσυγχρονιστεί» και 
να γίνει πιο «ανταγωνιστική».

Στην πραγματικότητα το οικονομικό κέρδος από τη 
μια ή την άλλη συμφωνία δεν αποτέλεσε το βασικό 
κριτήριο για τον κόσμο που κατέβηκε να διαδηλώσει 
στις αρχές του κινήματος του Μαϊντάν. Στο κίνημα 
αυτό, στο οποίο συμμετείχαν κατά πλειοψηφία (αλλά 
όχι μόνο) οι Ουκρανοί των δυτικών περιοχών, το βα-
σικό και αρχικό κίνητρο ήταν ο φόβος για τους κιν-
δύνους που εγκυμονούνταν από τη στενότερη οικο-
νομική και πολιτική εξάρτηση από τον ρώσικο ιμπε-
ριαλισμό και ο φόβος της ενίσχυσης των αυταρχικών 
χαρακτηριστικών του κράτους των «ολιγαρχών» από 
τη μια, ενώ από την άλλη υπήρχαν οι αυταπάτες ότι η 
σύνδεση με την ΕΕ (εκτός του ότι θα λειτουργούσε 
ως αντίβαρο στις πιέσεις της Ρωσίας) θα διαμόρφω-
νε μία προοπτική εκδημοκρατισμού και ανόδου του 
βιοτικού επιπέδου, στα πρότυπα και στα επίπεδα των 
ευρωπαϊκών κοινωνιών.7

Η καταστολή με την οποία αντιμετώπισε η κυβέρ-
νηση του Γιανουκόβιτς τις πρώτες κινητοποιήσεις, 
ώθησε πολύ περισσότερο κόσμο να κινητοποιηθεί, 
ζητώντας τώρα πια την ανατροπή της κυβέρνησης. 
Από αυτό το σημείο και μετά, το Μαϊντάν απέκτησε 
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το χαρακτήρα της μαζικής εξέγερσης.
Φυσικά, αυτά τα κίνητρα διαμορφώνονταν στο έδα-

φος μιας χρόνιας δυσαρέσκειας που τροφοδοτού-
νταν από την παρατεταμένη λιτότητα, τη φτώχεια, 
τους πενιχρούς μισθούς και την ανεργία που μαστί-
ζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών μαζών 
(και εδώ όμως με γεωγραφικές διαφοροποιήσεις: η 
κατάσταση αυτή είναι πολύ πιο οξυμένη στα δυτικά), 
και όλα αυτά μέσα σε ένα αυταρχικό και αντιδημο-
κρατικό πολιτικό πλαίσιο. Από αυτή την άποψη το 
Μαϊντάν αποτέλεσε την ουκρανική παραλλαγή των 
εξεγέρσεων που ξέσπασαν τα τελευταία χρόνια έχο-
ντας ως βασική μορφή κινητοποίησης τις καταλήψεις 
πλατειών και δημοσίων χώρων.

Σε όλη την περίοδο από το 2008 μέχρι σήμερα ανα-
πτύχθηκαν μαζικά κοινωνικά κινήματα σαν αποτέλε-
σμα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Το κίνημα 
των πλατειών στην Ισπανία, οι πλατείες και οι γενικές 
απεργίες στην Ελλάδα, το Occupy Wall Street στις ΗΠΑ, 
η αραβική άνοιξη, το κίνημα στην πλατεία Ταξίμ. Όπου 
τα κινήματα αυτά αναπτύχθηκαν σε χώρες με αριστε-
ρή και εργατική παράδοση (Ελλάδα, Ισπανία, Τυνησία, 
Τουρκία) μπόρεσαν να επηρεάσουν καταλυτικά τις 
πολιτικές εξελίξεις με την ανάδειξη των εργατικών 
και λαϊκών αιτημάτων. Όπου όμως οι παραδόσεις της 
αριστεράς και του εργατικού κινήματος ήταν σχετικά 
αδύναμες ή απούσες, τότε τα μαζικά λαϊκά κινήματα, 
είτε δεν μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν την αρχική 
επιτυχία τους απέναντι στα καθεστώτα (Αίγυπτος), 
είτε τη δυναμική τους την «απήγαγαν» πολιτικές και 
κοινωνικές δυνάμεις εχθρικές προς τα εργατικά και 
λαϊκά συμφέροντα (τζιχαντιστές στη Συρία, ακροδε-
ξιοί και φασίστες στο κίνημα της πλατείας Μαϊντάν 
στην Ουκρανία).

Στις περισσότερες από αυτές τις εξεγέρσεις οι κοι-
νωνικές δυνάμεις οι οποίες κινητοποιηθήκαν μαζικά 
και εξαρχής, ήταν η νεολαία, τα εξατομικοποιημένα 
τμήματα της εργατικής τάξης και τα φτωχοποιημένα 
μικροαστικά στρώματα. Οι καταλήψεις των πλατει-
ών και των δημοσίων χώρων αποτέλεσαν σε όλες τις 
περιπτώσεις μία προσπάθεια συγκρότησης μορφών 
αυτοοργάνωσης. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα 
αιτήματα των εξεγερμένων έπαιρναν βασικά πολιτικό 
χαρακτήρα (ενάντια στον αυταρχισμό και υπέρ της 
διεύρυνσης των δημοκρατικών πλαισίων λειτουργίας 
του κράτους), ενώ τα οικονομικά αιτήματα κατείχαν 
δευτερεύουσα θέση ή απουσίαζαν, καθώς επικρατού-
σε η πεποίθηση ότι αυτά έπονται και είναι συνέπεια 
μιας πολιτικής αλλαγής. Η περίπτωση του κινήματος 
των πλατειών στην Ελλάδα παρουσιάζει τις περισσό-
τερες διαφοροποιήσεις στην παραπάνω εικόνα, επει-
δή το ειδικό βάρος του οργανωμένου εργατικού κινή-
ματος και της αριστεράς ήταν εξαρχής πολύ μεγάλο, 
αλλά και επειδή το κίνημα των πλατειών αποτέλεσε 
την κορύφωση μιας κινηματικής διαδικασίας που ανα-
πτύσσονταν ολόκληρη τη δεκαετία του 2000. Πάντως 
και στην περίπτωση της Ελλάδας, το κίνημα πήρε τα 
χαρακτηριστικά μαζικής εξέγερσης, όταν πολλές χι-
λιάδες εξατομικοποιημένοι εργαζόμενοι, νεολαίοι και 
φτωχοί μικροαστοί, συναντήθηκαν με ένα μαχητικό 
εργατικό κίνημα κατά τη διάρκεια δύο γενικών απερ-
γιών.

Το κίνημα του Μαϊντάν, καθορίστηκε από τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά και τις αντιφάσεις της ουκρανι-
κής κοινωνίας: απουσία οργανωμένου εργατικού κι-
νήματος και παράδοσης εργατικών κινητοποιήσεων· 
απουσία αξιόπιστων και αριθμητικά σημαντικών δυνά-
μεων της αριστεράς· κυριαρχία της πολιτικής από τις 
ενδοαστικές συγκρούσεις με τη μορφή της φιλο-ρω-
σικής ή της φιλο-ΕΕ προοπτικής και έκφρασής τους 
με όρους αντιπαράθεσης εθνικών ομάδων· ισχυρή 
παρουσία ακροδεξιάς και νεοναζί. Σε αυτά θα πρέπει 
να προστεθούν ως καταλυτικοί παράγοντες για τη δι-
αμόρφωση των πολιτικών χαρακτηριστικών του κινή-
ματος του Μαϊντάν, ο ρόλος του Κ.Κ.Ου. δηλαδή του 
μεγαλύτερου κόμματος της Αριστεράς (αυτό που ο 
κόσμος θεωρούσε αριστερά) ως στυλοβάτη της κυ-
βέρνησης του Γιανουκόβιτς σε όλες τις βασικές της 
πολιτικές επιλογές και μέχρι το τέλος, όταν εντάθηκε 
η καταστολή εναντίον των διαδηλωτών· τα αισθήμα-
τα φόβου για τη Ρωσία, που κλιμακώνονται από την 
εναντίωση στον ρώσικο ιμπεριαλισμό, μέχρι τη φασι-
στική ιδεολογία του ακραίου ουκρανικού εθνικισμού 
και του αντιρωσικού ρατσισμού.8

Για ένα μεγάλο τμήμα της αριστεράς (κυρίως στην 
Ελλάδα) το κίνημα του Μαϊντάν «καταδικάζεται» ως 
η κοινωνική βάση εκδήλωσης ενός φασιστικού πρα-
ξικοπήματος, παρ’ όλο που οι περισσότεροι αναγνω-
ρίζουν ότι είχε ως κοινωνική αιτία εκδήλωσής του 
τον αυταρχισμό και τη διαφθορά της κυβέρνησης 
Γιανουκόβιτς (ζητήματα που συνιστούν προβλήματα 
δημοκρατίας) καθώς και την εναντίωση στον ρώσικο 
ιμπεριαλισμό. Αυτή φαίνεται να είναι και η θέση της 
ουκρανικής αντικαπιταλιστικής οργάνωσης Μπορό-
τμπα, που διευκρίνισε από την αρχή, ότι η πλειοψηφία 
του κόσμου δεν ήταν φασίστες και ότι τα κίνητρά του 
ήταν δίκαια: «Στο τέλος του 2013, εκατοντάδες χιλιά-
δες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρ-
τυρηθούν κατά του διεφθαρμένου καθεστώτος του 
Γιανουκόβιτς. Φυσικά, δεν ήταν όλοι οι διαδηλωτές 
του Maidan [πλατεία Ανεξαρτησίας, Κίεβο] ακροδεξιοί 
[όπως ισχυρίστηκαν ορισμένοι αντιδραστικοί προπα-
γανδιστές – όπως ο περίφημος ρώσος τηλεπαρου-
σιαστής Κυσύλιεφ]. Κάτω από τη σημαία του αγώνα 
ενάντια σε μια μισητή κυβέρνηση συγκεντρώθηκαν 
άνθρωποι διαφορετικών πεποιθήσεων.»9 

Στην ταξική πάλη η αναγνώριση ότι τα κίνητρα ενός 
κινήματος είναι δίκαια δεν έχει νομικές ή ηθικό-θρη-
σκευτικές συνέπειες, αλλά πολιτικές. Εάν ένα κίνημα 
έχει δίκαια κίνητρα, τότε αυτό αποτελεί υποχρεωτικά 
πεδίο παρέμβασης της αριστεράς. Πρέπει να επιμεί-
νουμε στον όρο υποχρεωτικά. Η αριστερά δεν δημι-
ουργεί τα κινήματα (το πολύ-πολύ, εάν είναι δυνατή, 
να συμβάλει στην εκδήλωσή τους) αλλά τα κινήμα-
τα είναι το μόνο πεδίο στο οποίο μπορούν οι ταξικές 
πολιτικές να αποκτήσουν υλική υπόσταση, να συμβά-
λουν στην ανάπτυξη αυτών των κινημάτων, στην εμ-
βάθυνση των στόχων τους, στην ανάπτυξη της συνει-
δητοποίησης των εξεγερμένων μαζών και – εν τέλει 
– σε μία νικηφόρα έκβαση, δηλαδή στην επίτευξη των 
δίκαιων στόχων αυτών που κινητοποιούνται. Τα κινή-
ματα και οι εξεγέρσεις ποτέ δεν μιλάνε με μια μόνο 
φωνή και πολλές φορές μπορεί να μην μιλάνε και κα-
θόλου, δηλαδή να μην είναι σε θέση να διατυπώσουν 
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αιτήματα, πολιτικό πρόγραμμα, σαφή στοχοθεσία κτλ. 
Αυτό γίνεται πάντοτε από εκείνα τα «συνειδητά» τμή-
ματα (δηλαδή οργανωμένες δυνάμεις που ξέρουν τι 
θέλουν), τα οποία μέσα στις δεδομένες συνθήκες, 
καταφέρνουν να ηγεμονεύσουν επάνω σε ολόκληρο 
το κίνημα. 

Τι σημαίνει όμως «να ηγεμονεύσουν»; Μπορεί να 
σημαίνει μια σειρά διαφορετικών και αντιφατικών δια-
δικασιών: να ηγεμονεύσουν κερδίζοντας επιρροή και 
πλειοψηφία μέσα στα μαζικά όργανα που δημιουργεί 
το κίνημα· να ηγεμονεύσουν απλώς και μόνο επειδή 
είναι η μόνη οργανωμένη φωνή μέσα σε μια άμορφη, 
άφωνη και άβουλη μάζα που δεν έχει ακόμα διαμορ-
φώσει δικά της όργανα έκφρασης· να εκμεταλλευ-
τούν το χαμηλό επίπεδο της μέσης συνείδησης του 
κινήματος για να μην επιτρέψουν να εκδηλωθούν άλ-
λες φωνές (με τη βία, με αποκλεισμούς κτλ) – αυτή 
είναι και η περίπτωση του κινήματος του Μαϊντάν.

Οι φασίστες του Σβομπόντα και του Δεξιού Τομέα 
αποτέλεσαν εξαρχής μια συμπαγή και αριθμητικά ση-
μαντική μειοψηφία (επηρεάζοντας πιθανόν περίπου 
το 1/4 των ανθρώπων που κινητοποιούνταν10). Αποτέ-
λεσαν όμως τη μόνη οργανωμένη πολιτική δύναμη, 
καταφέρνοντας να εκδιώξουν με τη βία ή να περι-
θωριοποιήσουν τις αριστερές και αναρχικές ομάδες 
που επιχείρησαν να παρέμβουν. Κατάφεραν να διεισ-
δύσουν και να ελέγξουν τις πρωτόλειες προσπάθειες 
δημιουργίας δομών αυτοοργάνωσης, εμφανίστηκαν 
αδιάλλακτοι απέναντι σε κάθε συμβιβασμό με την 
κυβέρνηση Γιανουκόβιτς και δεν επέτρεψαν να εκ-
δηλωθούν στόχοι οι οποίοι θα μπορούσαν να βρουν 
ανταπόκριση και στις εργαζόμενες μάζες της ανατο-
λικής Ουκρανίας.11 Αντιθέτως, η όλο και πιο έντονη 
κυριαρχία του ουκρανικού εθνικισμού, καθιστούσε 
δύσκολη αυτή την δυνατότητα.12

Θα μπορούσε να υπάρξει μια άλλη κατάληξη; Εάν η 
αριστερά στην Ουκρανία ήταν πιο δυνατή (υπόθεση η 
οποία προϋποθέτει ότι το Κ.Κ.Ου. θα ήταν ένα τυπικό 
αριστερό ρεφορμιστικό κόμμα της αντιπολίτευσης) 
και εάν υπήρχε μια ορατή αντικαπιταλιστική αριστερά 
με βαθύτερες ρίζες μέσα στους μαζικούς χώρους και 
στα συνδικάτα, με επεξεργασμένες τακτικές ενιαίου 
μετώπου κτλ η οποία θα μπορούσε να παρέμβει με με-
γαλύτερες αξιώσεις, για να προσπαθήσει να καθορί-
σει τα συνθήματα, τα αιτήματα και τα γενικά πολιτικά 
χαρακτηριστικά της εξέγερσης του Μαϊντάν, τότε η 
κατεύθυνση που θα έπαιρνε το κίνημα θα μπορούσε 
να είναι διαφορετική.

Όμως δεν μπορούμε να εξαρτάμε το δίκαιο μιας 
εξέγερσης, από το εάν είναι ή δεν είναι σε θέση η 
αριστερά να παρέμβει και να την καθορίσει, γιατί τότε 
θα καταλήγαμε στην εξής παράλογη διατύπωση: Εάν 
η αριστερά στην αρχή του κινήματος ήταν αυτή που 
ήταν με τις συγκεκριμένες δυνατότητες και αδυνα-
μίες παρέμβασης (οι οποίες οφείλονταν σε αντικει-
μενικές συνθήκες και όχι σε υποκειμενικές ανεπάρ-
κειες και λάθη-πράγμα καθόλου σίγουρο) τότε, πολύ 
απλά, οι λαϊκές μάζες της Ουκρανίας δεν θα έπρεπε 
να εξεγερθούν ενάντια στην κοινωνική αδικία, μέχρις 
ότου να δυναμώσει, μέσα σε συνθήκες ηρεμίας, μία 
αριστερά ικανή να διευθύνει εξεγέρσεις. Και στην πε-

ρίπτωση που εξεγείρονταν χωρίς να έχει προλάβει η 
αριστερά να προετοιμαστεί γι’ αυτό, τότε η εξέγερση 
καθίσταται αντικειμενικά αντιδραστική πράξη.

Εάν όμως θεωρηθεί δίκαιος ο χαρακτήρας των κι-
νήτρων του κινήματος του Μαϊντάν, τότε θα πρέπει 
να υπάρξει και ένας προβληματισμός επάνω στο εξής 
ζήτημα: είναι δυνατόν τα δίκαια κίνητρα ενός κινή-
ματος να «χωρέσουν» μέσα σε φασιστικά προγράμ-
ματα και να εκφραστούν τελικά από τη φασιστική 
πτέρυγα που αναπτύχθηκε μέσα σ’ αυτό το κίνημα; 
Εάν τα κίνητρα του κινήματος δημιουργούνταν από 
τον αυταρχισμό, τη λιτότητα, τη φτώχεια, την επί-
θεση στα κοινωνικά δικαιώματα, τη διαφθορά, τον 
ρώσικο ιμπεριαλισμό..., τότε θα πρέπει να δεχτούμε, 
είτε ότι οι φασίστες είναι σε θέση να ικανοποιήσουν 
αυτά τα αιτήματα (οπότε δεν είναι φασίστες), είτε ότι 
ο κόσμος που κινητοποιήθηκε γι’ αυτά τα αιτήματα, 
είναι αυτή τη στιγμή (και αισθάνεται) προδομένος και 
εξαπατημένος από τα πολιτικά του κόμματα, τα οποία 
συνεργάστηκαν με τους φασίστες και εμπόδισαν την 
επίτευξη των στόχων για τους οποίους αυτός κινη-
τοποιήθηκε. Εάν «εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι 
βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά 
του διεφθαρμένου καθεστώτος του Γιανουκόβιτς» 
(Borotba), τότε, αυτή τη στιγμή, η αριστερά θα έπρεπε 
να καλεί αυτόν τον κόσμο να ξανακατέβει στους δρό-
μους και τις πλατείες για να συνεχίσει τον αγώνα του 
ενάντια στη διαφθορά, τον αυταρχισμό, τη λιτότητα 
κτλ., αλλά και για να ανατρέψει και τη νέα κυβέρνηση 
δεξιάς-φασιστών. 

Δυστυχώς καμιά αριστερά δεν το κάνει αυτό, απ’ 
ό,τι φαίνεται.

Ένα τμήμα της αριστεράς και του αναρχικού χώ-
ρου θεώρησε ότι το πιο σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα 
ήταν η ανατροπή της αυταρχικής κυβέρνησης Γιανου-
κόβιτς και η απόκρουση του ρωσικού ιμπεριαλισμού. 
Απέναντι σε αυτούς τους στόχους ήταν διατεθειμένο 
να κάνει - και έκανε - όλες τις υποχωρήσεις και τους 
συμβιβασμούς, τους οποίους θεώρησε αναγκαίους, 
προκειμένου να μην διαρραγεί το αντικυβερνητικό 
μέτωπο που είχε δημιουργηθεί. Δηλαδή, θεώρησε 
ότι ο φασισμός και ο ιμπεριαλισμός ΗΠΑ-ΕΕ ήταν το 
«μικρότερο κακό» στη συγκεκριμένη περίπτωση, το 
οποίο μπορούσε είτε να αγνοήσει, είτε να διορθώσει 
αργότερα. Φυσικά αυτό το αργότερα θα μετατοπίζε-
ται όλο και περισσότερο, όσο οξύνεται η ουκρανική 
κρίση, και γι’ αυτό, αυτό το κομμάτι της αριστεράς 
υπερασπίζεται αυτή τη στιγμή τη «νομιμότητα» της 
επιβεβλημένης από τους φασίστες κυβέρνησης του 
Κίεβο και θεωρεί ότι η ανατροπή της από ένα λαϊκό 
κίνημα θα ευνοήσει τον ρώσικο ιμπεριαλισμό. Ως εκ 
τούτου, θεωρεί ότι οι εξεγερμένοι στα ανατολικά εί-
ναι πράκτορες του ρωσικού ιμπεριαλισμού. Πρόκειται 
για απαράδεκτη συνθηκολόγηση με τη φιλελεύθερη 
δεξιά και τους φασίστες. 

Από την άλλη πλευρά, ένα άλλο τμήμα της αριστε-
ράς προσανατολίστηκε αποκλειστικά στο αντι-Μαϊ-
ντάν κίνημα.

Το κίνημα στα ανατολικά: αντιφασισμός και εθνι-
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κισμός
Αυτό που απ’ ό,τι φαίνεται έδωσε ιδιαίτερη δυνα-

μική στους φασίστες του Σβομπόντα και του Δεξιού 
Τομέα ήταν η αδιάλλακτη στάση που κράτησαν επι-
μένοντας στην ανατροπή του Γιανουκόβιτς, όταν τα 
άλλα δεξιά κόμματα είχαν προχωρήσει σε συμφωνία 
συγκυβέρνησης με το κόμμα του.13 Εύκολα μπορούμε 
να καταλάβουμε, ότι μία κυβέρνηση η οποία εξαπέ-
λυσε μια καταστολή αυτής της κλίμακας, δεν μπορεί 
να συνεχίσει να γίνεται αποδεκτή από αυτούς που 
συγκρούστηκαν μαζί της. Δυστυχώς, οι φασίστες σε 
αυτή την περίπτωση, κατάφεραν να μπουν επικεφα-
λής του κινήματος. Όμως, ο καθοριστικός παράγο-
ντας ήταν ότι μόνο οι φασίστες μέσα σε ολόκληρο το 
κίνημα ήταν οπλισμένοι και μπορούσαν να επιβάλουν 
τη δικιά τους πολιτική λύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
έκαναν ένοπλο πραξικόπημα στο οποίο τα άλλα δεξιά 
κόμματα αναγκάστηκαν να πειθαρχήσουν. Η κυβέρ-
νηση του Γιανουκόβιτς έπεσε, επειδή οι διαδηλωτές 
αρνούνταν να εγκαταλείψουν τις πλατείες και τους 
δημόσιους χώρους. 

Μετά την πτώση του Γιανουκόβιτς, η οποιαδήποτε 
νέα κυβέρνηση θα είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα 
ότι το μεγαλύτερο τμήμα του κρατικού μηχανισμού - 
κυρίως ο κατασταλτικός μηχανισμός - στελεχωνόταν 
από ανθρώπους του κόμματος Γιανουκόβιτς και ως 
εκ τούτου δεν μπορούσε να ελεγχθεί άμεσα.14 Οι φα-
σίστες ήρθαν να προσφέρουν στη νέα κυβέρνηση - 
εκβιάζοντάς τη με τη βαρύτητα της προσφοράς τους 
- τις ένοπλες παραστρατιωτικές τους ομάδες για να 
χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της τάξης.

Κυρίως όμως, οι φασίστες αναδείχτηκαν σε ρυθ-
μιστές του πολιτικού σκηνικού, μέσα στις συνθήκες 
της όξυνσης της πολιτικής κρίσης που προκάλεσε 
η ανατροπή του Γιανουκόβιτς και της ανάγκης της 
άρχουσας τάξης για πολιτική σταθερότητα, προκει-
μένου η νέα κυβέρνηση να μπορέσει να προχωρήσει 
στην υπογραφή της συμφωνίας με την ΕΕ. Χωρίς το 
Σβομπόντα, δεν θα μπορούσαν τα δύο δεξιά κόμμα-
τα, Ουντάρ και Πατρίδα (τα οποία συγκεντρώνουν πο-
σοστό μόνο 39.52% - δηλαδή, 3.66% λιγότερο από το 
43.18% που άθροισαν το Κόμμα των Περιφερειών με 
το Κ.Κ.Ου.κ.), να εξασφαλίσουν έναν όγκο κοινοβου-
λευτικών δυνάμεων (49.97% μαζί με το Σβομπόντα), 
καθοριστικό για να πιεστούν ανεξάρτητοι βουλευτές 
και βουλευτές που έφυγαν από το Κόμμα Περιφερει-
ών να στηρίξουν τη νέα κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, με 
την είσοδο των φασιστών στην κυβέρνηση, τα δεξιά 
κόμματα επιχειρούν να εξαλείψουν το πρόβλημα μιας 
ανοιχτής αντιπολίτευσης στα δεξιά τους, στην κρίσι-
μη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί ο ουκρανικός 
καπιταλισμός.

Η συμμετοχή στην κυβέρνηση φασιστών των οποί-
ων το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ο ακραίος 
αντιρωσικός ρατσισμός προκάλεσε εξαρχής φόβο 
στους Ρώσους των ανατολικών και νοτίων περιοχών 
της Ουκρανίας. Εξάλλου, οι φασίστες επιχείρησαν 
από τις πρώτες μέρες να ξεκινήσουν μια επίθεση ενα-
ντίον των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και να τρο-
μοκρατήσουν τις ανατολικές περιοχές εισβάλλοντας 
και καταλαμβάνοντας δημόσια κτίρια. 

Οι πρώτες μαζικές αντιδράσεις στις ανατολικές 
περιοχές εκδηλώθηκαν για την αποτροπή αυτού του 
κινδύνου (Χάρκοβο, Οδησσός, Ντονέτσκ κτλ) και πή-
ραν τη μορφή συγκρούσεων με τους φασίστες στο 
δρόμο.15 Τα αντιφασιστικά αιτήματα πολύ γρήγορα 
συνδέθηκαν με το αίτημα να πέσει η κυβέρνηση του 
Κίεβο, με αιτήματα ενάντια στην πολιτική λιτότητας 
και απολύσεων που ετοιμάζει η νέα κυβέρνηση και 
με αιτήματα για περισσότερα δικαιώματα των μειονο-
τήτων.16 Γι’ αυτό και σ’ αυτή τη φάση το κίνημα στα 
ανατολικά φάνηκε να αναπτύσσει μια σημαντική πο-
λιτική και κοινωνική δυναμική: πραγματοποιήθηκαν 
απεργίες σε ανθρακωρυχεία17 και εργατικές διαδηλώ-
σεις, ενώ ήταν συχνό φαινόμενο οι στρατιώτες που 
έστελνε η κυβέρνηση του Κίεβο για να καταστείλουν 
το κίνημα, να εκδηλώνουν απειθαρχία, να αρνούνται 
να χτυπήσουν τους διαδηλωτές και σε αρκετές περι-
πτώσεις να περνάνε με την πλευρά των διαδηλωτών. 
Ταυτόχρονα άρχισαν να εκδηλώνονται αντιπολεμικές 
κινήσεις στη δυτική Ουκρανία κυρίως από γυναίκες, 
συγγενείς των στρατιωτών που στέλνονταν να πολε-
μήσουν στα ανατολικά.18

Όμως και μέσα στο κίνημα που εκδηλώθηκε στην 
ανατολική Ουκρανία υπήρχαν σοβαρές αντιφάσεις 
που λειτουργούσαν ανασχετικά στην ανάπτυξή του.

Παρά τα αντιφασιστικά και αντικυβερνητικά του 
χαρακτηριστικά σε αυτή τη φάση, επρόκειτο για ένα 
κίνημα, του οποίου οι αποστάσεις από την ανατραπεί-
σα κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς και από το Κόμμα 
των Περιφερειών δεν ήταν σαφείς. Το όνομα που υι-
οθέτησε (αντι-Μαϊντάν) έδειχνε να είναι ταυτόχρονα 
ενάντια στην κυβέρνηση του Κίεβο, αλλά και ενάντια 
στο κίνημα που ανέτρεψε τη διεφθαρμένη και αυταρ-
χική κυβέρνηση της κλίκας των «ολιγαρχών» γύρω 
από τον Γιανουκόβιτς (πχ. συνθήματα υπέρ της Μπερ-
κούτ, της αστυνομίας του καθεστώτος Γιανουκόβιτς, 
φωνάχτηκαν αρκετές φορές στις διαδηλώσεις στα 
ανατολικά).

Έτσι όμως, δεν υπήρχε περίπτωση να δημιουργη-
θούν προϋποθέσεις ενότητας με τις λαϊκές μάζες της 
δυτικής Ουκρανίας (η συντριπτική πλειοψηφία των 
οποίων υποστήριζε την εξέγερση που ανέτρεψε τον 
Γιανουκόβιτς), ενάντια στη νέα κυβέρνηση και τις 
φασιστικές συμμορίες. Αυτή η αδυναμία να επεκτα-
θεί το αντικυβερνητικό-αντιφασιστικό κίνημα σε ολό-
κληρη τη χώρα, αύξησε την αυταπάτη ότι τη λύση θα 
τη δώσει η Ρωσία, η οποία δεν θα αφήσει αβοήθητο 
τον αδερφό ρωσικό πληθυσμό της Ουκρανίας.19 Όσο 
περισσότερο αυτή η αυταπάτη έπαιρνε πολιτικά χαρα-
κτηριστικά και εξαπλώνονταν μέσα στο κίνημα, τόσο 
μειώνονταν οι δυνατότητες της ενότητας των λαϊκών 
μαζών ανατολικής και δυτικής Ουκρανίας. 

Γιατί, μεγάλο μέρος των Ουκρανών, θεώρησε εξαρ-
χής τη στάση της Ρωσίας επιθετική και ιμπεριαλιστική 
εναντίον της χώρας τους. Η κατάληψη της Κριμαίας 
από ρωσικά στρατεύματα και η προσάρτηση της στη 
Ρωσία με ένα δημοψήφισμα παρωδία, επιβεβαίωσε 
τους φόβους για τις προθέσεις του ρώσικου ιμπερια-
λισμού. Στη συνέχεια, καθώς μέσα στο κίνημα στα 
ανατολικά κυριάρχησε ο στόχος της απόσχισης, αντί 
του αρχικού στόχου για περισσότερα δικαιώματα αυ-
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τονομίας των ανατολικών περιοχών, ο φόβος των Ου-
κρανών για τον ρωσικό ιμπεριαλισμό έγινε πιο έντο-
νος και φυσικά αυξήθηκαν οι δυνατότητες πολιτικής 
χειραγώγησης αυτού του φόβου από την εθνικιστική 
δεξιά και τους φασίστες της δυτικής Ουκρανίας.

Η υποχώρηση των αντιφασιστικών και αντικυβερ-
νητικών αιτημάτων μέσα στο κίνημα στο Ντόνμπας 
αντανακλά την περιορισμένη δυναμική της αριστε-
ράς που παρεμβαίνει σ’ αυτό και εξελίχθηκε παράλ-
ληλα με την ανάδειξη μιας ηγεσίας με εθνικιστικά, 
δεξιά και ακροδεξιά χαρακτηριστικά. Μερικά παρα-
δείγματα.

Ο Ιγκόρ Στρελκόφ (Ιγκόρ Γκίρκιν το πραγματικό του 
όνομα)20 στρατιωτικός αρχηγός των πολιτοφυλακών 
μέχρι τον Αύγουστο, είναι πρώην στέλεχος της Ομο-
σπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας, 
πολέμησε στην Υπερδνειστερία και την Τσετσενία 
και επίσης ως εθελοντής με την πλευρά των Σέρβων 
στον πόλεμο στην Βοσνία (έχει κατηγορηθεί μάλιστα 
για εμπλοκή στη σφαγή αμάχων στο Βίσεγκραντ). 
Είναι νοσταλγός του τσαρισμού (ίνδαλμά του είναι 
ο Μιχαήλ Ντροζμπόφσκι, ένας τσαρικός στρατηγός, 
αρχηγός των Λευκών που σκοτώθηκε σε μάχη με τον 
Κόκκινο Στρατό το 1919) και θέλει να καθαρίσει τη 
Ρωσία από τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι... συνεχί-
ζουν μέχρι σήμερα να κυβερνάνε τη χώρα. Υπήρξε 
αρθρογράφος της ρωσικής ακροδεξιάς και εθνικιστι-
κής εφημερίδας Zavtra, την οποία διηύθυνε ο Ρώσος 
εθνικιστής και αντισημίτης Αλεξάντερ Προχάνοφ. 
Υπήρξε επίσης επικεφαλής του σώματος ασφαλείας 
του Κονσταντίν Μαλοφέεφ, ενός μεγαλοεπιχειρημα-
τία, ο οποίος δραστηριοποιείται για την ανάπτυξη της 
ρωσικής ορθόδοξης εκκλησίας, την υποστήριξη Ευ-
ρωπαίων εθνικιστών και την ψήφιση νόμων ενάντια 
στους ομοφυλόφιλους.21 

Συνεργάτης αυτού του επιχειρηματία υπήρξε και ο 
(μέχρι τον Αύγουστο) πρωθυπουργός της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας του Ντονέτσκ, Αλεξάντερ Μποροντάι.22 Ο 
Μποροντάι είναι κι αυτός Ρώσος και υπήρξε στρατιω-
τικός ανταποκριτής στον πόλεμο στην Τσετσενία για 
το ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA Novosti (το οποίο 
ανήκε στο ρωσικό Υπουργείο Επικοινωνιών και ΜΜΕ). 
Αρθρογραφούσε και αυτός στην Zavtra του Προχά-
νοφ. Πριν πάει στο Ντονέτσκ βρέθηκε στην Κριμαία 
για να βοηθήσει στην προσάρτησή της από τη Ρωσία. 
Η μοναρχική και εθνικιστική του ιδεολογία συμπλη-
ρώνεται με θεοσοφιστικές επιρροές από τον ιδεολό-
γο της ρωσικής ακροδεξιάς Λεφ Γκουμίλεφ.23 

Φυσικά ο Στρελκόφ και ο Μποροντάι αποτελούν τα 
πιο προβεβλημένα παραδείγματα του είδους. Στην νο-
τιοανατολική Ουκρανία έχουν σπεύσει από την αρχή 
ένας αριθμός ακροδεξιών ατόμων και οργανώσεων 
από τη Ρωσία, αλλά και από άλλες χώρες. Η εθνικιστι-
κή οργάνωση των μοτοσικλετιστών «Λύκων της Νύ-
χτας» (οι οποίοι χαίρουν της εκτίμησης του Πούτιν) 
πήγε από τις πρώτες μέρες για να βοηθήσει στην προ-
σάρτηση της Κριμαίας. Και άλλες ρωσικές ακροδεξι-
ές-εθνικιστικές ή και φασιστικές οργανώσεις πήγαν 
ως εθελοντές για να πολεμήσουν ενάντια στον ου-
κρανικό στρατό. Η «Ρωσική Εθνική Ενότητα» με 200 
ενόπλους (όπως ισχυρίζεται τουλάχιστον), η «Μαύρη 

Εκατονταρχία», ο «Ρωσικός Ορθόδοξος Στρατός»24... 
Στην Κριμαία βρέθηκε και η ακροδεξιά εθνικιστική 
οργάνωση των Σέρβων «Τσέτνικ», η οποίοι στη συ-
νέχεια εντάχτηκαν στις πολιτοφυλακές των Λαϊκών 
Δημοκρατιών (250 άτομα[;]).25 Το σύνολο όλων αυτών 
θα πρέπει να αποτελεί μία πολύ σημαντική δύναμη σε 
σχέση με τον αριθμό των ανατολικό-ουκρανών πολι-
τοφυλάκων.

Η πολιτική και ιδεολογική κυριαρχία της εθνικιστι-
κής δεξιάς και ακροδεξιάς επάνω στο κίνημα, διαμορ-
φώνει αυτή τη στιγμή τις πολιτικές του κατευθύνσεις 
και τους στόχους του, μεταξύ των οποίων, τα αντιφα-
σιστικά, αντικυβερνητικά, και αντιολιγαρχικά αιτήμα-
τα υποβαθμίζονται.26 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση 
που έκανε ο Μποροντάι ως πρωθυπουργός της Λαϊ-
κής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ στις 31 Μαΐου για να 
καθησυχάσει τους καπιταλιστές της περιοχής: «Θα 
εθνικοποιηθούν εκείνες οι επιχειρήσεις που μέχρι 
τώρα θεωρούνταν ιδιοκτησία της Ουκρανίας. Απλά 
περνούν από χέρι σε χέρι. Ό,τι ήταν κρατικό θα πα-
ραμείνει κρατικό στη Λαϊκή Δημοκρατία του Donetsk. 
Είναι φυσικό και λογικό.» Και για τις επιχειρήσεις των 
μεγάλων ολιγαρχών (κυρίως του Ρινάτ Αχμέτοβ) για 
τις οποίες διατυπώθηκαν αιτήματα κρατικοποίησης 
από το κίνημα, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Δεν υπάρ-
χει θέμα εθνικοποίησής τους. Δεν έχουμε τίποτα 
κοινό με τους κομμουνιστές, οι οποίοι παίρνουν στα 
χέρια τους κάτι και το εθνικοποιούν. Σεβόμαστε το 
νόμο για την ιδιωτική ιδιοκτησία.»27 

Αυτές οι πολιτικές κατευθύνσεις που πήρε το κίνη-
μα στα ανατολικά έχουν αποτυπωθεί και στο συνταγ-
ματικό κείμενο του Ντονέτσκ (Σύνταγμα της Λαϊκής 
Δημοκρατίας του Donetsk28). Στο κείμενο αυτό δια-
κηρύσσεται ότι ο στόχος είναι η «δημιουργία ενός 
κυρίαρχου και ανεξάρτητου κράτους, προσανατολι-
σμένου προς την παλινόρθωση ενός ενιαίου χώρου 
κουλτούρας και πολιτισμού του Ρωσικού Κόσμου, 
πάνω στη βάση των κοινωνικών θρησκευτικών, πολι-
τισμικών και ηθικών παραδοσιακών αξιών του, στην 
προοπτική της προσχώρησης στην Μεγάλη Ρωσία, δι-
άδημα των εδαφών του Ρωσικού Κόσμου.»

«Η εγκαθίδρυση της ανεξάρτητης πολιτείας του 
Ντονέτσκ, βασίζεται στις παραδοσιακές αξίες, του 
ρωσικού πολιτισμού και έχει σαν σκοπό να ενσωμα-
τωθεί στον ευρύτερο ρωσικό χώρο, ως κομμάτι του 
ρωσικού πολιτισμού.»

«Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες στη Δημοκρα-
τία του Ντονέτσκ κατά τη διεξαγωγή των καθηκό-
ντων τους πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και να 
σέβονται τις αρχές και τις παραδόσεις του ρωσικού 
κόσμου και πολιτισμού.»

Όλα τα παραπάνω δηλώνουν με σαφήνεια, ότι οι 
πληθυσμοί οι οποίοι δεν είναι φορείς «των παραδόσε-
ων του ρωσικού πολιτισμού» θα ζουν σε ένα κράτος 
το οποίο θα τους αντιμετωπίζει σαν απειλή αλλοίωσης 
της υπόστασής του και θα υφίστανται διακρίσεις.

Επίσης κεντρική θέση σε αυτό το κράτος θα έχει η 
ρωσική εκκλησία: 

«Η ιστορική εμπειρία και κληρονομία της ρωσικής 
ορθόδοξης εκκλησίας είναι αναγνωρισμένες και σε-
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βαστές, καθώς και οι διεθνείς θέσεις της.» «... η ομο-
λογία της πίστης στην ορθοδοξη ανατολική εκκλησία 
είναι και η αναγνώριση του ρωσικού κόσμου.» «Στη 
Λαϊκή Δημοκρατία του Ντόνετσκ επίσημη και επικρα-
τούσα θρησκεία είναι η ορθόδοξη ανατολική, που εκ-
προσωπείται από το ρωσικό Πατριαρχεία στη Μόσχα.» 
«Η ορθόδοξη ανατολική εκκλησία θεωρείται πυλώνας 
του ρωσικού πολιτισμού και του ρωσικού κόσμου.» 
«Υπάρχει ελευθερία της πίστης, σε οποιαδήποτε θρη-
σκεία, ακόμα και στη μη πίστη, όμως, τίποτα δεν απα-
γορεύει στη Δημοκρατία του Ντονέτσκ να ασκήσει 
κάθε νόμιμο δικαίωμα και να προστατέψει τον πληθυ-
σμό από θρησκευτικές σέκτες.»

Έτσι λοιπόν η εκκλησία της Μόσχας, την οποία 
ακολουθεί μόνο η πλειοψηφία των Ρώσων των ανα-
τολικών περιοχών (και όχι οι ρωσόφωνοι Ουκρανοί), 
θα είναι η κυρίαρχη θρησκεία, συνδεδεμένη με το 
κράτος, το οποίο θα μπορεί επιπλέον να θέτει περι-
ορισμούς ή ακόμα και να απαγορεύει την ελεύθερη 
θρησκευτική έκφραση της πλειοψηφίας των πολιτών.

Με τον ίδιο αντιδραστικό τρόπο αντιμετωπίζονται 
και τα δικαιώματα των γυναικών και των ομοφυλόφι-
λων: 

Κατοχυρώνεται συνταγματικά η απαγόρευση των 
αμβλώσεων καθώς: «Η αναγνώριση, παρατήρηση και 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την 
Δημοκρατία του Ντονέτσκ γίνεται από τη στιγμή της 
σύλληψης.» Και: «Οι βασικές ελευθερίες και δικαιώ-
ματα ανήκουν σε όλους από τη στιγμή της σύλληψης 
τους.»

Επίσης το κράτος δεσμεύεται συνταγματικά ότι 
θα καταδιώκει τους ομοφυλόφιλους, καθώς: «Η Λα-
ϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ δεν αναγνωρίζει καμία 
ένωση μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου και δεν τις επι-
τρέπει, κάθε τέτοια σχέση θα διώκεται», ενώ μόνο μία 
σχέση μπορεί να γίνει αποδεκτή καθώς: «Το κράτος 
στηρίζει την παραδοσιακή οικογένεια ως την ένωση 
του άντρα και της γυναίκας.» 

Το «Σύνταγμα του Ντονέτσκ» δεν αφήνει περιθώ-
ρια για να πιστέψει κανείς ότι κινδυνεύει η ατομική 
ιδιοκτησία των ολιγαρχών: «Στη Δημοκρατία του 
Ντονέτσκ, όλες οι μορφές ιδιοκτησίας αναγνωρίζο-
νται και προστατεύονται, η ιδιωτική, η κρατική, η δη-
μοτική και άλλες μορφές ιδιοκτησίας.» «Το δικαίωμα 
στην ιδιωτική περιουσία είναι προστατευμένο από το 
νόμο.» «Όλοι έχουν το δικαίωμα να εκμεταλλευτούν 
ελεύθερα τις ικανότητες τους και την ιδιοκτησία 
τους για επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν την 
απαγορεύει ο νόμος.» «Η πνευματική ιδιοκτησία προ-
στατεύεται από το νόμο.» 

Αν εγγυάται κάτι αυτό το κείμενο, είναι η προστα-
σία της ατομικής ιδιοκτησίας των μεγάλων καπιταλι-
στών. Γι’ αυτό, όλο και περισσότερες ηγετικές θέσεις 
στις Λαϊκές Δημοκρατίες και στο κίνημα καταλαμβά-
νονται από «άτομα γνωστά για τις διασυνδέσεις τους 
με τους ολιγάρχες»29 κι από στελέχη που προέρχο-
νται από το διεφθαρμένο Κόμμα των Περιφερειών, το 
οποίο όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις στα ανατολι-
κά ήταν απαξιωμένο και δεν συμμετείχε.

Οι δύο Λαϊκές Δημοκρατίες, του Ντονέτσκ και του 
Λουγκάνσκ, έχουν συμφωνήσει σε μία κοινή προοπτι-
κή δημιουργίας του κράτους της Νοβοροσίας (Νέα 
Ρωσία), γεωγραφικός/διοκητικός όρος που είχε χρη-
σιμοποιηθεί πριν από την επανάσταση του 1917 για τα 
εδάφη της ανατολικής και της νότιας Ουκρανίας και 
την Υπερδεινστερία. Όχι μόνο οι παραπάνω περιοχές, 
αλλά και η Ουκρανία και η Λευκορωσία θα επανενω-
θούν «σε ένα ενιαίο βιώσιμο κράτος, υπό την προϋπό-
θεση ενός σλαβικού εθνικού πυρήνα» (σύμφωνα με 
τον Μποροντάι και τον Στρελκόφ).30

Μέσα σε αυτό το κυρίαρχο πολιτικό πλαίσιο μπο-
ρεί να βρει κανείς αναφορές και σύμβολα τα οποία 
προέρχονται από τη σοβιετική περίοδο της ουκρανι-
κής ιστορίας, τα οποία συνήθως εκλαμβάνονται ως 
απόδειξη της μειοψηφικής παρουσίας μίας αριστερής 
διάθεσης. Όμως στην πραγματικότητα η σύγχρονη 
ρωσική ακροδεξιά έχει εντάξει στον πολιτικό της 
λόγο και πτυχές της σταλινικής περιόδου, κυρίως ό,τι 
σηματοδοτεί τη συνέχεια του μεγαλορώσικου εθνικι-
σμού από την τσαρική στη σταλινική πολιτική. Η στα-
λινική αντεπανάσταση επανέφερε, μαζί με τον μεγα-
λορώσικο σωβινισμό και πολλά από τα σύμβολα του 
τσαρισμού. Γι’ αυτό και η σταλινική περίοδος μπορεί 
και ενσωματώνεται στη ρώσικη ακροδεξιά αφήγηση 
σαν μια περίοδος που μεγαλούργησε το μεγαλορώ-
σικο έθνος. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν 
τα σύμβολα που υιοθετήθηκαν τελικά από το αποσχι-
στικό κίνημα: η κορδέλα του Αγίου Γεωργίου31 είναι 
το σύμβολο του Τάγματος του Αγίου Γεωργίου που 
ιδρύθηκε από την Μεγάλη Αικατερίνη, καταργήθηκε 
(όπως και το Τάγμα) από τους μπολσεβίκους το 1917, 
ξαναχρησιμοποιήθηκε το 1941 στα πλαίσια μιας συνο-
λικής επανεμφάνισης συμβόλων και αξιών του τσαρι-
κού στρατού μέσα στον Κόκκινο Στρατό και το 1992 
έγινε ξανά επίσημο σύμβολο του ρωσικού κράτους 
(μαζί με την επανασύσταση του Τάγματος του Αγίου 
Γεωργίου). Ο σταυρός του Αγίου Ανδρέα της πρώτης 
σημαίας της Νοβοροσίας32 είναι αντίγραφο της ση-
μαίας του ρωσικού πολεμικού ναυτικού.33 Η δεύτερη 
σημαία της Νοβοροσίας34 αποτελεί αντίγραφο της 
σημαίας του τσαρικού κράτους της περιόδου 1858 
έως το 1883.35 Η σημαία της Λαϊκής Δημοκρατίας του 
Ντονέτσκ36 χρησιμοποιεί ως βάση τη σημαία της βρα-
χύβιας Σοβιετικής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ-Κριβόι 
Ριγκ37, η οποία ανακηρύχθηκε στις αρχές του 1918 
από μία μειοψηφία του μπολσεβίκικου κόμματος, που 
προσπάθησε να εμποδίσει μ’ αυτό τον τρόπο να υλο-
ποιηθεί η πολιτική των μπολσεβίκων για μια ανεξάρ-
τητη Σοβιετική Ουκρανία.38 Βέβαια, πάνω στη σημαία 
της τότε Σοβιετικής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ-Κρι-
βόι Ριγκ, σήμερα έχει προστεθεί ο δικέφαλος αετός, 
σύμβολο του τσαρισμού και της ορθοδοξίας.

Ο έλεγχος του κινήματος από την εθνικιστική δε-
ξιά και ακροδεξιά και η υποχώρηση των δημοκρατι-
κών αιτημάτων και των αιτημάτων κοινωνικής δικαι-
οσύνης, εξηγούν και την απομαζικοποίηση του κινή-
ματος. Οι διαδηλώσεις των χιλιάδων και σε κάποιες 
περιπτώσεις και των δεκάδων χιλιάδων με τις οποίες 
ξεκίνησε το κίνημα στα ανατολικά, έχουν στην πραγ-
ματικότητα σταματήσει, ενώ υπάρχει μια γενικευμέ-
νη άρνηση του πληθυσμού αυτών των περιοχών να 
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στελεχώσει τις πολιτοφυλακές. Το μαρτυρούν αυτό 
αρκετές δηλώσεις στελεχών των πολιτοφυλακών. 
Σύμφωνα με δηλώσεις του Στρελκόφ όταν πήγε εκεί: 
«Ένας μήνας έχει περάσει από τότε που εμείς, μια 
μικρή ομάδα εθελοντών από τη Ρωσία και την Ου-
κρανία, [...] ήρθαμε εδώ. [... ] Τι βλέπουμε; Αφθονία 
των πάντων, εκτός από τα πλήθη – που δεν είναι εδώ 
– [ως] εθελοντές στις πύλες των επιτελείων μας. Η 
Slavjansk έχει 120 χιλιάδες κατοίκους. Το Kramatorsk 
δύο φορές περισσότερους. Συνολικά, η περιοχή του 
Donetsk, έχει 4,5 εκατομμύρια κατοίκους. [...] Ομολο-
γώ ειλικρινά ότι δεν περίμενα καθόλου πως δεν θα 
μπορούσαμε να βρούμε σε ολόκληρη την περιοχή, 
ούτε μια χιλιάδα άνδρες πρόθυμους να ρισκάρουν 
τη ζωή τους [...] Δεκάδες και εκατοντάδες έχουν πυ-
κνώσει τις τάξεις μας, και πολεμούν. [Αλλά] Δεκάδες 
και εκατοντάδες χιλιάδων τα βλέπουν όλα αυτά καθι-
σμένοι ήσυχα μπροστά στις τηλεοράσεις τους με μια 
κούπα μπύρας. Προφανώς, περιμένουν να έρθει ένας 
στρατός από τη Ρωσία, την αδελφή τους που είναι σε 
θέση να κάνει τα πάντα για λογαριασμό τους. Ή να 
έλθει ένας επαρκής αριθμός ατρόμητων εθελοντών 
[...] Μέσα στις τάξεις των εθελοντών μας, υπάρχουν 
όλο και περισσότεροι άνδρες πολύ μεγαλύτεροι από 
σαραντάρηδες [...] Αλλά υπάρχουν πολύ λίγοι νέοι. 
Πού είναι – όλα αυτά τα παιδιά από εδώ, νέοι και εύ-
ρωστοι; Ίσως στις ‘’ταξιαρχίες’’ των ληστών, οι οποίοι, 
εκμεταλλευόμενοι την αναρχία που βασιλεύει».39

Ο συνολικός αριθμός των ενόπλων που στελεχώ-
νουν τις πολιτοφυλακές (μαζί με τους εθελοντές) 
μάλλον δεν ξεπέρασε μέχρι το καλοκαίρι τις 5.000, 
ενώ σήμερα φαίνεται να φτάνει τις 15 με 20.000.40 

Ταυτόχρονα όμως αντίστοιχος φαίνεται να είναι 
και ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών που έχουν 
«διεισδύσει» (αποφεύγεται ο όρος «εισβάλει») τις 
τελευταίες εβδομάδες. Σύμφωνα με καταγγελίες της 
οργάνωσης Επιτροπή Μητέρων των Ρώσων Στρατιω-
τών, περίπου 15.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σταλεί 
συνολικά, από τους οποίους 7.000 με 8.000 βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία, ενώ είναι πιθανόν να 
έχουν σκοτωθεί 200 περίπου από αυτούς.41 Και ο ίδιος 
ο Ζαχαρτσένκο, ο σημερινός πρωθυπουργός της Λ.Δ. 
Ντονέτσκ, επιβεβαίωσε την παρουσία 3.000 έως 4.000 
Ρώσων ενόπλων στην ανατολική Ουκρανία.42

Μπορούμε να κατανοήσουμε την άρνηση των κα-
τοίκων των ανατολικών περιοχών να ενταχθούν σε 
ένα ένοπλο κίνημα το οποίο έχει θέσει ως στόχο του 
την απόσχιση της ανατολικής Ουκρανίας και την προ-
σάρτησή της στη Ρωσία. Η προοπτική αυτή δεν μπορεί 
να συγκινεί τον πληθυσμό μιας περιοχής, στην οποία 
οι Ρώσοι δεν αποτελούν πλειοψηφία. 

Στην περιοχή του Ντονέτσκ ζουν 4,3 εκατομμύρια 
άνθρωποι, εκ των οποίων: Ουκρανοί - 56,87%, Ρώσοι - 
38,22%, Ελληνες - 1,6%, Λευκορώσοι - 0,92%, Τάταροι 
- 0,40%, Αρμένιοι - 0,33%, Εβραίοι – 0,18%. 

Στην περιοχή του Λουγκάνσκ 2,2 εκατομμύρια, εκ 
των οποίων: Ουκρανοί - 57,96%, Ρώσοι - 39,05%, Λευ-
κορώσοι - 0,81%, Τάταροι - 0,34%, Αρμένιοι - 0,26%, 
Μολδαβοί - 0,13%, Αζέροι - 0,12%, Εβραίοι - 0,10%, 
Πολωνοί – 0,08%. Παρ’ όλο που οι Ρώσοι είναι μειοψη-
φία, το 70% περίπου των κατοίκων έχουν ως μητρική 

τους γλώσσα τα ρωσικά, δηλαδή και ένα μεγάλο τμή-
μα των Ουκρανών.43

Αυτό το 60% του υπόλοιπου πληθυσμού (εκτός των 
Ρώσων δηλαδή) θα μπορούσε πιθανόν να συμμετέχει 
σε ένα κίνημα για περισσότερα δημοκρατικά δικαιώ-
ματα (μεταξύ των οποίων και δικαιώματα μεγαλύτε-
ρης αυτονομίας), για την ανατροπή της κυβέρνησης 
και την αντιμετώπιση του φασιστικού κινδύνου, για 
αυξήσεις στους μισθούς του και ενάντια στην ανερ-
γία. Εξάλλου, η συντριπτική πλειοψηφία αυτού του 
πληθυσμού δεν μπορεί να μην βλέπει ως απειλή την 
επιδίωξη των φασιστών της κυβέρνησης του Κίεβο να 
περιορίσει τα δικαιώματά του. Όμως προφανώς δεν 
μπορεί να στηρίξει ένα κίνημα που αποκτά όλο και πιο 
καθαρά τα πολιτικά χαρακτηριστικά ρωσικού εθνικι-
σμού.

Η απομαζικοποίηση του κινήματος και η αδυναμία 
δημιουργίας ενός πανουκρανικού αντικυβερνητικού 
κινήματος (αποτέλεσμα της κυριαρχίας του εθνικιστι-
κού, αποσχιστικού στόχου) καθιστούν όλο και πιο επι-
τακτική την ανάγκη της ρωσικής υποστήριξης. Οι πε-
νιχρές στρατιωτικές δυνάμεις των λαϊκών πολιτοφυ-
λακών δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις υπέρτερες 
αριθμητικά και εξοπλιστικά δυνάμεις του ουκρανικού 
στρατού και των παραστρατιωτικών φασιστικών ομά-
δων του Δεξιού Τομέα. Έτσι, και σύμφωνα με τους 
πολιτικούς στόχους του αποσχιστικού κινήματος, οι 
ελπίδες στράφηκαν στη βοήθεια από τη «Μητέρα Ρω-
σία». Η ρωσική βοήθεια είναι αυτή τη στιγμή καθορι-
στική για την επιβίωση του αποσχιστικού κινήματος 
και την αντιμετώπιση των στρατιωτικών δυνάμεων 
του Κίεβο. Όπως αναφέρει και ο Μπόρις Καγκαρλί-
τσκι, οι «ηγέτες του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ, 
[...] έτρεχαν συνεχώς στη Μόσχα για να ζητήσουν 
βοήθεια», ενώ «τον Αύγουστο οι λαϊκές δημοκρατί-
ες είχαν φτάσει στα πρόθυρα της καταστροφής, που 
τελικά αποσοβήθηκε με αποστολές τροφίμων και πυ-
ρομαχικών από τη Ρωσία.»44 

Αυτή η υποστήριξη διαμορφώνει τις προϋποθέσεις 
και τις δυνατότητες πολιτικού ελέγχου του κινήματος 
από τη Ρωσία.45 Τον περασμένο Αύγουστο η Μόσχα 
αντικατέστησε την ηγεσία των Λαϊκών Δημοκρατιών 
(που αποτελούνταν ως επί το πλείστον από Ρώσους 
«εθελοντές», όπως ο Στρελκόφ και ο Μποροντάι), 
εγκαθιστώντας ανθρώπους οι οποίοι, μπορούν να γί-
νουν αποδεκτοί από τους ολιγάρχες, όπως καταγγέλ-
λει ο Καγκαρλίτσκι.46

Φυσικά η κυριαρχία αυτών των πολιτικών δυνά-
μεων και αυτών των πολιτικών στόχων, δεν αφήνει 
κανένα περιθώριο για να συναντηθούν οι αντικυβερ-
νητικές διαθέσεις που υποφώσκουν μέσα στις λαϊκές 
μάζες της δυτικής Ουκρανίας με την αντικυβερνητι-
κή αντίσταση στην ανατολική Ουκρανία. Το χαρακτη-
ριστικότερο παράδειγμα είναι το εξαιρετικά χαμηλό 
ηθικό των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων, το 
οποίο οφείλεται κυρίως στην έλλειψη εμπιστοσύνης 
προς την κυβέρνηση του Κίεβο, παρά στο φόβο που 
μπορεί να εμπνέουν οι ανίσχυρες στρατιωτικές δυνά-
μεις του αποσχιστικού κινήματος, χωρίς τη βοήθεια 
της Ρωσίας. Και αντίστροφα, η ετοιμόρροπη πειθαρ-
χία του στρατεύματος διασώζεται κυρίως στον βαθμό 
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που ο στρατιώτης αρχίζει να πιστεύει ότι συμμετέχει 
σε έναν αμυντικό πόλεμο ενάντια στον ρώσικο ιμπε-
ριαλισμό.

Ο ρώσικος ιμπεριαλισμός (καλός, αμυντικός ή ανύ-
παρκτος)

Όμως τελικά ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας σ’ 
αυτή τη σύγκρουση και τι επιδιώκει; Για πολλούς υπο-
στηρικτές του αποσχιστικού κινήματος ο τρόπος που 
απαντάνε σ’ αυτό το ερώτημα αποτελεί μία σταδιακή 
μετατόπιση τοποθετήσεων σχετικά με το ζήτημα: α) η 
Ρωσία δεν υποστηρίζει το ένοπλο κίνημα, β) η Ρωσία 
δεν έχει ιμπεριαλιστικές βλέψεις (δηλαδή δεν θέλει 
να προσαρτήσει τις ΝΑ περιοχές της Ουκρανίας), γ) η 
Ρωσία δεν θέλει να νικήσει το κίνημα επειδή φοβάται 
τον ριζοσπαστισμό του (ο οποίος θα μεταδοθεί στη 
Ρωσία), δ) η υποστήριξη που δίνει η Ρωσία είναι ανε-
παρκής, ε) η Ρωσία είναι η αμυνόμενη δύναμη σ’ αυτή 
τη σύγκρουση, υποχρεωμένη να απαντήσει εξαιτίας 
της επιθετικότητας του ιμπεριαλισμού των ΗΠΑ-ΕΕ, 
στ) ο ρόλος που παίζει η Ρωσία σ’ αυτή τη σύγκρουση 
είναι αντικειμενικά προοδευτικός. Συνήθως οι μετα-
τοπίσεις αυτές εμφανίζονται στα πλαίσια μίας ενιαίας 
τοποθέτησης, χωρίς να γίνονται αντιληπτές οι αντι-
φάσεις που προκύπτουν.

Στην πραγματικότητα όλες οι παραπάνω τοποθε-
τήσεις είναι είτε λανθασμένες, είτε στρεβλώσεις της 
πραγματικής κατάστασης.

Ο οικονομικός και πολιτικός έλεγχος της Ουκρα-
νίας από τη Ρωσία μετά το ‘91 είναι όχι μόνο υπαρ-
κτός, αλλά και ασφυκτικός. Το μεγαλύτερο και ισχυ-
ρότερο τμήμα της ουκρανικής οικονομίας (η βαριά 
βιομηχανία των ανατολικών κυρίως περιοχών) είναι 
άμεσα εξαρτώμενο από τη ρωσική οικονομία (αγορά 
διάθεσης των βιομηχανικών προϊόντων, τεχνολογι-
κός εξοπλισμός και πρώτες ύλες), ενώ ολόκληρη η 
χώρα είναι ενεργειακά εξαρτώμενη από το ρωσικό 
φυσικό αέριο, η παροχή του οποίου συνοδεύεται από 
πολιτικές και οικονομικές δεσμεύσεις της Ουκρανί-
ας προς τη Ρωσία. Μ’ αυτό τον τρόπο η Ρωσία είχε 
τη δυνατότητα να επιβάλει στην Ουκρανία να παρα-
μείνει μία ουδέτερη στρατιωτική ζώνη ανάμεσα στο 
ΝΑΤΟ και τη Ρωσία, δηλαδή, κατάφερε να αποτρέψει 
την επέκταση του ΝΑΤΟ μέχρι τα δυτικά της σύνορα, 
βάζοντας ανάμεσα σε Ρωσία και ΕΕ τη μεγαλύτερη, 
σε έκταση, χώρα της Ευρώπης.

Αυτή όμως η θέση, ανάμεσα στη Ρωσία και την ΕΕ, 
δεν αφορούσε μόνο τη γεωγραφική-στρατιωτική κα-
τάσταση της Ουκρανίας αλλά και την πολιτική-οικο-
νομική: τμήματα της αστικής τάξης συνδεδεμένα με 
τη μία ή την άλλη υπερδύναμη, γεωγραφικός διαχωρι-
σμός της κυκλοφορίας των ρωσικών και των ευρωπα-
ϊκών κεφαλαίων, προσπάθειες του πολιτικού κατεστη-
μένου να εξασφαλίσει όρους ευνοϊκής συνεργασίας 
με τη μία υπερδύναμη, χωρίς να έρθει σε ρήξη με την 
άλλη. Οι αντιθέσεις αυτές, μέσα στις συνθήκες όξυν-
σης των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών λόγω οικονο-
μικής κρίσης, ωθούσαν αναγκαστικά τον ουκρανικό 
καπιταλισμό στην μία ή την άλλη κατεύθυνση, περι-
όριζαν τα όρια ελιγμών του και αύξαναν τις πιέσεις 

επάνω του, τόσο από την ΕΕ, όσο και από τη Ρωσία.
Οι πιέσεις αυτές κορυφώθηκαν στα τέλη του 2013, 

καθώς συνδέθηκαν με συνολικές ιμπεριαλιστικές 
στρατηγικές των δύο υπερδυνάμεων για την Ανατο-
λική Ευρώπη.47 

Η μία επιλογή της ουκρανικής άρχουσας τάξης 
ήταν η στενότερη οικονομική σύνδεση με την ΕΕ 
στα πλαίσια της «Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης», ένα 
σχήμα συνεργασίας που συγκρότησε η ΕΕ το 2009 
με έξι χώρες (προερχόμενες από την πρώην ΕΣΣΔ): 
Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Λευκορωσία, Γεωργία, Μολ-
δαβία και Ουκρανία. Έτσι κατά την τρίτη Σύνοδο της 
«Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης» στο Βίλνιους της Λι-
θουανίας (28-29 Νοέμβρη 2013) η ΕΕ επιχείρησε να 
έρθει σε συμφωνία με τον Γιανουκόβιτς, για εμπορι-
κή σύνδεση της Ουκρανίας με την ΕΕ, με στόχο τη 
δημιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου με την Ου-
κρανία (και αργότερα με τη Μολδαβία, τη Γεωργία, 
το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και τη Λευκορωσία). Τα 
πλεονεκτήματα αυτής της συνεργασίας ήταν η κα-
τάργηση των φορολογικών δασμών της ΕΕ για τα ου-
κρανικά προϊόντα και μακροπρόθεσμα, η ένταξη της 
ουκρανικής οικονομίας στην παγκόσμια αγορά μέσα 
από τα οικονομικοπολιτικά δίκτυα της ΕΕ.

Τελικά όμως οι όροι συμφωνίας με την ΕΕ κρίθη-
καν ασύμφοροι από την κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς 
- και ήταν πραγματικά τέτοιοι: δάνεια που θα έφτα-
ναν τα 610 εκ. ευρώ (αντί των 20 δις που ζητούσε ο 
Γιανουκόβιτς), υποχρεωτικό δάνειο από το ΔΝΤ με 
όρους που θα προκαλούσαν τρομερές συνέπειες για 
την ουκρανική οικονομία και την κοινωνική σταθε-
ρότητα (κατάργηση των επιδοτήσεων για το φυσικό 
αέριο και αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και του 
αερίου θέρμανσης, περικοπές συντάξεων και μισθών, 
μείωση κρατικών δαπανών), μεταρρυθμίσεις και ανα-
διαρθρώσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότη-
τας της ουκρανικής οικονομίας, εναρμόνιση της ου-
κρανικής νομοθεσίας με τη νομοθεσία της ΕΕ για την 
«πάταξη της διαφθοράς» και τον «ελεύθερο αντα-
γωνισμό». Μεταξύ των όρων συμπεριλαμβάνονταν 
και η υποχρέωση να προχωρήσει η κυβέρνηση σε 
«δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις», δηλαδή κυρίως να 
απελευθερωθεί η Τιμοσένκο, η βασική αντίπαλος του 
Γιανουκόβιτς (η οποία δεν μπήκε στη φυλακή για πο-
λιτικούς λόγους, αλλά για σκάνδαλα οικονομικής δια-
φθοράς) και να απομακρύνει από τον κρατικό μηχανι-
σμό στελέχη του κόμματός του που είχαν σχέσεις με 
τη Ρωσία.48 Τα πλεονεκτήματα της προσφοράς της ΕΕ 
δεν μπορούσαν να αντισταθμίσουν τα προβλήματα 
που θα δημιουργούνταν στον ουκρανικό καπιταλισμό 
από τις αναδιαρθρώσεις στις οποίες υποχρεώνονταν 
να προχωρήσει και, κυρίως, τα προβλήματα που θα 
δημιουργούσαν οι αντιδράσεις της Ρωσίας.

Η άλλη επιλογή ήταν οι διακρατικές ενώσεις τις 
οποίες έχει συγκροτήσει η Ρωσία με χώρες που προ-
έρχονται κι αυτές από την πρώην ΕΣΣΔ: την «Τελω-
νειακή Ένωση» το 2010 (Ρωσία, Καζαχστάν, Λευκο-
ρωσία και Αρμενία από τον Σεπτέμβριο του 2013) και 
τον «Ενιαίο Οικονομικό Χώρο» το 2012 (Ρωσία, Κα-
ζαχστάν, Λευκορωσία). Η προσφορά της Ρωσίας προς 
την Ουκρανία, προκειμένου να ενταχθεί στην Τελω-
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νειακή Ένωση και να μην υπογράψει τη συμφωνία με 
την ΕΕ, ήταν πολύ μεγαλύτερη: Η Ρωσία πρόσφερε 
πακέτο βοήθειας 15 δις δολαρίων, μείωση της τιμής 
του φυσικού αερίου κατά 1/3 της σημερινής τιμής, 
μείωση των τελωνειακών δασμών για τις ουκρανικές 
επιχειρήσεις της βιομηχανίας παραγωγής τροφίμων 
και ποτών εντός της Τελωνειακής Ένωσης. Όμως, 
ταυτόχρονα με την προσφορά απείλησε ότι εάν υπο-
γραφεί η συμφωνία εμπορικής σύνδεσης με την ΕΕ 
θα υπάρξουν επιπτώσεις στις εμπορικές και οικονο-
μικές σχέσεις της Ουκρανίας με τις χώρες της Τελω-
νειακής Ένωσης και ότι θα αυξήσει τις τιμές του φυ-
σικού αερίου που δίνει στην Ουκρανία (η Ρωσία έχει 
χρησιμοποιήσει και παλιότερα, το 2006 και το 2008, 
τον εκβιασμό της διακοπής παροχής φυσικού αερί-
ου απέναντι στην Ουκρανία). Ταυτόχρονα η Gazprom 
επανέφερε το ζήτημα της αποπληρωμής του χρέους 
της Ουκρανίας προς την εταιρία, ύψους 1 δις δολα-
ρίων).

Το μέγεθος της ρωσικής προσφοράς αλλά και των 
απειλών αντανακλούν το μέγεθος του κινδύνου που 
είχε να αντιμετωπίσει η Ρωσία από τη συμφωνία ΕΕ 
– Ουκρανίας. Η αγορά της Ουκρανίας (και σταδια-
κά των υπόλοιπων χωρών της Ανατολικής Εταιρικής 
Σχέσης) θα κατακλυζόταν από ευρωπαϊκά προϊόντα, 
πολύ φθηνότερα από τα ρωσικά ή τα ουκρανικά και 
μέσω της Ουκρανίας θα μπορούσαν να κατακλύσουν 
τη ρωσική αγορά (ως ουκρανικά προϊόντα). Επιπλέον, 
και εξίσου σημαντικό τουλάχιστον, η ένταξη της Ου-
κρανίας στα δίκτυα συνεργασίας της ΕΕ και των ΗΠΑ 
θα άνοιγε το δρόμο ή θα αύξανε τις πιέσεις για την 
ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Αυτός ο οικονομικός ανταγωνισμός των δύο ιμπε-
ριαλιστικών δυνάμεων να κερδίσουν στην σφαίρα 
επιρροής τους την Ουκρανία (μερικές του όψεις μόνο 
αναφέραμε παραπάνω), συνδέθηκε με τους ανταγω-
νισμούς μεταξύ των τμημάτων της ουκρανικής αστι-
κής τάξης και τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα κόμ-
ματα τους. Έτσι μεταφέρθηκε μέσα στο ουκρανικό 
κοινοβούλιο, χωρίς όμως το κοινοβούλιο να μπορεί 
να γεφυρώσει το χάσμα και να επιβάλει λύση και γι’ 
αυτό, από τη Ράντα μεταφέρθηκε στον δρόμο. Οι λα-
ϊκές μάζες έθεσαν ως προμετωπίδα των διεκδικήσε-
ών τους τα διλήμματα του ουκρανικού καπιταλισμού 
(σχέσεις με ΕΕ ή σχέσεις με Ρωσία;), ενώ οι κινητο-
ποιήσεις κατέληξαν να έχουν τη μορφή ανταγωνι-
σμού μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εθνικών ομάδων 
της χώρας. Αυτή η εκτροπή του λαϊκού κινήματος 
από ταξικές κατευθύνσεις τις οποίες θα μπορούσε να 
πάρει, οδήγησε σε ακόμα μεγαλύτερη όξυνση τόσο 
των ενδοαστικών αντιπαραθέσεων, όσο και των αντι-
παραθέσεων ανάμεσα στον ρώσικο ιμπεριαλισμό και 
τον ιμπεριαλισμό ΗΠΑ-ΕΕ, καθώς και οι δύο πλευρές 
επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν τις λαϊκές κινητο-
ποιήσεις ως μοχλούς επιβολής της πολιτικής τους.

Έτσι, η σύγκρουση ΕΕ-ΗΠΑ και Ρωσίας εξελίχθηκε 
όλο αυτό το διάστημα (από την απόρριψη της συμ-
φωνίας με την ΕΕ τον Νοέμβριο του 2013, μέχρι την 
συμφωνία εκεχειρίας στις αρχές Σεπτέμβρη 2014), με 
ρυθμούς που καθορίζονταν από πολλούς αστάθμη-
τους παράγοντες, τους οποίους και οι δυο προσπα-
θούσαν να ελέγξουν, εναλλάσσοντας τις επιτυχίες με 

τις αποτυχίες και για τις δυο πλευρές.
Η αρχική επιτυχία της Ρωσίας (η απόρριψη της συμ-

φωνίας Ουκρανίας – ΕΕ) ακυρώθηκε από το ξέσπα-
σμα του κινήματος του Μαϊντάν, την ανατροπή του 
Γιανουκόβιτς και την αποπομπή του κόμματός του 
από τη νέα κυβέρνηση, την οποία αποτελούν οι πιο 
αντιρωσικές πολιτικές δυνάμεις. Η Ρωσία όμως, κατά-
φερε να εξισορροπήσει αυτή την αποτυχία καταλαμ-
βάνοντας και προσαρτώντας την Κριμαία.

Οι στόχοι της Ρωσίας σε αυτό το στάδιο (μετά την 
προσάρτηση της Κριμαίας) θα πρέπει να αποσαφηνι-
στούν περισσότερο, καθώς συνήθως περιπλέκονται 
με τους στόχους που υιοθετεί το αποσχιστικό κίνη-
μα.49

Η προσάρτηση της Κριμαίας ήταν μια επίδειξη δύ-
ναμης από τη Ρωσία τόσο απέναντι στην Ουκρανία 
όσο και απέναντι στις γύρω χώρες, τις προερχόμε-
νες από την πρώην ΕΣΣΔ. Σε όλες αυτές τις χώρες 
υπάρχουν περιοχές με ρωσικούς πληθυσμούς και το 
μοντέλο της προσάρτησης της Κριμαίας θα μπορού-
σε να επαναληφθεί. Γι’ αυτό και η προσάρτηση απο-
τέλεσε μια προσομοίωση δημοκρατικής διαδικασίας, 
κατά την οποία ο πληθυσμός υποτίθεται ότι επέλεξε 
ελεύθερα και με εκλογές το κράτος στο οποίο ήθε-
λε να ενταχθεί. Φυσικά, δεν μπορεί να θεωρηθεί δη-
μοκρατικό και ελεύθερο ένα δημοψήφισμα το οποίο 
διεξήχθη ύστερα από εισβολή ενόπλων και κατοχή, 
χωρίς να έχουν οι διαφωνούντες το δικαίωμα να κά-
νουν πολιτική ζύμωση ενάντια στην προσάρτηση και 
με εκλογικές διαδικασίες εκβιασμού και νοθείας (ο 
κόσμος ψήφιζε σε διάφανες κάλπες, με ψηφοδέλτια 
χωρίς φακέλους, υπό το βλέμμα ενόπλων).

Ταυτόχρονα όμως η προσάρτηση της Κριμαίας 
ήταν από την πλευρά της Ρωσίας μια προσπάθεια κα-
τοχύρωσης μιας σημαντικής θέσης στα πλαίσια της 
ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης, και μια ευκαιρία που 
πρόσφερε η συγκυρία, η οποία θα μπορούσε να μετα-
τραπεί σε ήττα της Ρωσίας εάν δεν την εκμεταλλευό-
ταν. Η κυβέρνηση του Κίεβο και οι φασιστικές οργα-
νώσεις θα επιχειρούσαν πιθανόν, να καταργήσουν το 
καθεστώς αυτονομίας της Κριμαίας και αυτό θα ήταν 
μια σοβαρή απειλή για τις βάσεις του ρωσικού πολε-
μικού ναυτικού στη χερσόνησο.50

Ο εκβιασμός προς την ουκρανική κυβέρνηση δεν 
απέδωσε όμως, καθώς η τελευταία απέκτησε αυτο-
πεποίθηση από τις κυρώσεις της δύσης εναντίον της 
Ρωσίας, αλλά και επειδή τα όρια υποχώρησης της κυ-
βέρνησης προσέκρουσαν στην ακραία φιλοπόλεμη 
και αντιρωσική πολιτική των φασιστών που την στηρί-
ζουν. Έτσι η Ρωσία άρχισε να υποστηρίζει το αντι-Μα-
ϊντάν κίνημα για να το χρησιμοποιήσει ως παράγοντα 
αποσταθεροποίησης της κυβέρνησης και ως μοχλό 
πίεσης εναντίον της, υποστηρίζοντας τα φιλορωσικά 
στοιχεία του αντι-Μαϊντάν κινήματος, τα οποία τε-
λικά και επικράτησαν. Έτσι το αντι-Μαϊντάν κίνημα 
εξελίχθηκε σε αποσχιστικό, με βασικό του στόχο τη 
διάλυση της Ουκρανίας και την προσάρτηση των ανα-
τολικών της εδαφών στη Ρωσία. Μ’ αυτό τον τρόπο 
η Ρωσία κατάφερε να επαναφέρει την Ουκρανία σε 
μία κατάσταση ισορροπίας ανάμεσα στην δυτική και 
ανατολική επιρροή, αλλά τώρα, η ισορροπία αυτή έγι-
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νε στρατιωτική, εγκυμονώντας τον κίνδυνο μιας πο-
λεμικής σύγκρουσης πολύ μεγαλύτερων διαστάσεων 
στην περιοχή.

Η αρχική υποστήριξη είχε τη μορφή της αποστο-
λής στελεχών του ρωσικού κρατικού μηχανισμού και 
πολιτικών ομάδων που παρουσιάστηκαν ως εθελο-
ντές και οι περισσότεροι είχαν παίξει πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην προσάρτηση της Κριμαίας. Επρόκειτο δη-
λαδή για άτομα και ομάδες που είχαν ως στόχο τους 
την προσάρτηση αυτών των περιοχών (με πρώτο στά-
διο την ανεξαρτητοποίησή τους), δηλαδή ήθελαν να 
επαναλάβουν το κριμαϊκό μοντέλο.

Όμως η Ρωσία δεν είχε ως στόχο της την προσάρ-
τηση του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.51 Αυτό που 
στην πραγματικότητα επιδίωκε, ήταν να χρησιμοποι-
ήσει τον εκβιασμό της απόσχισης για να αναγκάσει 
την ουκρανική κυβέρνηση να παραμείνει μία χώρα 
στο ενδιάμεσο (με την πολιτική, οικονομική και στρα-
τιωτική σημασία) των δύο ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. 
Η προσάρτηση αυτών των εδαφών, εξάλλου, θα απο-
τελούσε μία τεράστια ώθηση ένταξης στο ΝΑΤΟ της 
δυτικής Ουκρανίας, αλλά και των άλλων χωρών που 
συνορεύουν με τη Ρωσία. Στόχος της Ρωσίας ήταν να 
αναγκαστεί η κυβέρνηση του Κίεβο να αναγνωρίσει 
σε αυτές τις περιοχές ένα καθεστώς αυτονομίας, με 
το οποίο αφενός θα διατηρούνταν οι στενοί οικονομι-
κοί και πολιτικοί δεσμοί με τη Ρωσία και αφετέρου, θα 
λειτουργούσε εξισορροπητικά απέναντι στην φιλο-ΕΕ 
κατεύθυνση της ουκρανικής κυβέρνησης.

Οι σχέσεις της Ρωσίας με τους «ολιγάρχες» αυτών 
των περιοχών αποκαταστάθηκαν γρήγορα, αλλά αυτό 
καθιστούσε αναγκαία την απομάκρυνση από την ηγε-
σία των λαϊκών Δημοκρατιών και των πολιτοφυλακών 
των Ρώσων ακροδεξιών εθνικιστών, οι οποίοι πολε-
μούσαν για ανεξαρτησία και θεωρούσαν ξεπούλημα 
του κινήματος μια προοπτική αυτονομίας.

Έχει λοιπόν βάση η κατηγορία που εξαπολύεται 
από πολλούς μέσα στο αποσχιστικό κίνημα εναντίον 
της Ρωσίας, ότι παρείχε τόση στήριξη όση χρειαζόταν 
για να μην ηττηθεί το κίνημα και να διατηρείται μία 
ορισμένη ισορροπία δυνάμεων απέναντι στον ουκρα-
νικό στρατό, αλλά όχι όση στήριξη θα χρειαζόταν για 
να νικήσει.

Η απομάκρυνση των Ρώσων ακροδεξιών από τις 
ηγετικές θέσεις των Λαϊκών Δημοκρατιών και η αντι-
κατάστασή τους με Ρώσους της Ουκρανίας (κυρίως 
στελέχη του Κόμματος των Περιφερειών), αποδε-
κτούς από τους «ολιγάρχες» αυτών των περιοχών, 
έγινε ταυτόχρονα με την όλο και μεγαλύτερη «διείσ-
δυση» Ρώσων στρατιωτών και αποστολής ρωσικής 
βοήθειας. Ό συσχετισμός στρατιωτικής δύναμης άρ-
χισε να μετατοπίζεται υπέρ του αποσχιστικού κινήμα-
τος52 και έτσι η Ρωσία μπόρεσε να αυξήσει τις πιέσεις 
της στην ουκρανική κυβέρνηση, για να αναγκαστεί να 
δεχτεί μια συμφωνία εκεχειρίας (5 Σεπτεμβρίου). Οι 
όροι αυτής της εκεχειρίας δεν ικανοποιούν φυσικά 
εκείνα τα τμήματα των πολιτοφυλακών που εμπνέο-
νταν από το «ρομαντικό» ιδεώδες της ανασύστασης 
της τσαρικής αυτοκρατορίας ή της σταλινικής ΕΣΣΔ, 
αλλά κωδικοποιούν τον υπέρ της Ρωσίας συσχετι-
σμό δύναμης, σε αυτή τη φάση. Φυσικά πρόκειται για 

όρους εκεχειρίας και όχι συμφωνίας και ως εκ τού-
του, η διάρκειά της θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις που 
θα γίνουν το επόμενο διάστημα τόσο από το αποσχι-
στικό κίνημα (με τη βοήθεια της Ρωσίας ή και ενάντια 
σ’ αυτό που θέλει η Ρωσία) όσο και από την κυβέρ-
νηση του Κίεβο (τον ουκρανικό στρατό ή τις ανεξέ-
λεγκτες φασιστικές ομάδες), που μπορεί να επιδιώ-
ξουν «διορθωτικές κινήσεις» για να βελτιώσουν τον 
συσχετισμό ο οποίος θα καταγραφεί στις οριστικές 
συμφωνίες για όλα τα επιμέρους ζητήματα. Και τότε 
οι πολεμικές συγκρούσεις μπορεί να ξαναρχίσουν σε 
πολύ μεγαλύτερη ένταση και έκταση.

Όμως, σε αυτή τη φάση, η επιτυχία βρίσκεται στην 
πλευρά του ρωσικού ιμπεριαλισμού. Η Ρωσία κατάφε-
ρε να κάνει αποδεκτή επί της ουσίας την προσάρτη-
ση της Κριμαίας, επέτυχε να δοθεί στις ανατολικές 
περιοχές το καθεστώς αυτονομίας που επιδίωξε εξ 
αρχής και επιπλέον κατάφερε να αναβληθεί η εφαρ-
μογή της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ 
και Ουκρανίας για το τέλος του 2015. Φυσικά αυτές οι 
επιτυχίες εξαρτώνται άμεσα από τη ρευστότητα της 
κατάστασης της εκεχειρίας. 

Είναι πιθανόν να ενταθεί ακόμα περισσότερο το 
επόμενο διάστημα, ο έλεγχος της Ρωσίας επάνω στις 
δυνάμεις των πολιτοφυλακών κυρίως μέσα από τον 
τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν οι όροι της εκε-
χειρίας (και κυρίως η ένταξη των πολιτοφυλακών στις 
στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν το δικαίωμα να δια-
τηρούν οι αυτόνομες περιοχές).

Υπάρχει όμως και ένας άλλος λόγος για να προ-
σπαθήσει η Ρωσία να ελέγξει ακόμα περισσότερο τις 
πολιτοφυλακές, καθώς η ρωσική εθνικιστική ακροδε-
ξιά που στηρίζει το αποσχιστικό κίνημα, βγαίνει αντι-
κειμενικά ενισχυμένη από αυτή την σύγκρουση και 
αποτελεί ένα σοβαρό κίνδυνο πολιτικής αποσταθερο-
ποίησης από τα δεξιά του ρωσικού πολιτικού συστή-
ματος.

Το φάντασμα των «ίσων αποστάσεων» πάνω από 
την Αριστερά

Υπάρχει ένα τμήμα της αριστεράς που έχει ταχθεί 
υπέρ του κινήματος της ανατολικής Ουκρανίας, χω-
ρίς να κάνει καμία κριτική στα προβλήματα που ανα-
φέρουμε παραπάνω, καθώς πιστεύει ότι κάθε κριτική 
αποδυναμώνει τον αγώνα ενάντια στους ουκρανούς 
φασίστες. Το επιχείρημα που χρησιμοποιεί είναι, ότι 
ποτέ δεν υπάρχουν «καθαρά» κινήματα και όποιος 
περιμένει κάτι τέτοιο δεν θα το δει ποτέ. Μάλιστα, 
εναντίον όσων επιμένουν να υποστηρίζουν ότι τα πο-
λιτικά χαρακτηριστικά που έχουν κυριαρχήσει μέσα 
σ’ αυτό το κίνημα δεν επιτρέπουν στην αριστερά να 
ταυτίζεται με τους στόχους του, εκτοξεύεται συχνά 
η κατηγορία, ότι «κρατάνε ίσες αποστάσεις» ανάμεσα 
στη «φασιστική» κυβέρνηση του Κίεβο και το αντιφα-
σιστικό κίνημα.53

Η κριτική εναντίον αυτών που περιμένουν να δουν 
«“καθαρά” κινήματα», παραπέμπει φυσικά στη γνωστή 
φράση του Λένιν, ότι: «Εκείνος που περιμένει μια “κα-
θαρή” κοινωνική επανάσταση, δε θα τη δει ποτέ να 
‘ρχεται. Είναι επαναστάτης με τα λόγια, που δεν κατα-
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λαβαίνει την πραγματική επανάσταση.54» Έχει όμως 
πολύ μεγάλη σημασία να δούμε τι ακριβώς εννοεί ο 
Λένιν όταν μιλάει για «πραγματική επανάσταση», λί-
γες γραμμές πιο πάνω και λίγες γραμμές πιο κάτω από 
το απόσπασμα που παραθέσαμε:

«Το να σκέπτεται κανείς πως η κοινωνική επανά-
σταση μπορεί να νοηθεί χωρίς εξεγέρσεις μικρών 
εθνών στις αποικίες και στην Ευρώπη, χωρίς επανα-
στατικές εκρήξεις ενός μέρους της μικροαστικής 
τάξης μ’ όλες της τις προλήψεις, χωρίς κινήσεις μη 
συνειδητών προλεταριακών μαζών ενάντια στην 
καταπίεση των γαιοκτημόνων, της εκκλησίας, της 
μοναρχίας, του ξένου έθνους κλπ., το να σκέπτεται 
έτσι, σημαίνει πως απαρνιέται την κοινωνική επα-
νάσταση. Φαντάζονται λοιπόν, πως σ’ ένα οποιοδή-
ποτε μέρος, θα δουν να δημιουργείται μια παράτα-
ξη που θα λέει: “Είμαστε οπαδοί του σοσιαλισμού”, 
ενώ απέναντι μια άλλη παράταξη θα διακηρύττει: 
“Είμαστε οπαδοί του ιμπεριαλισμού”, και πως αυτό 
θα είναι κοινωνική επανάσταση! Μόνο από μια τέ-
τοιαν άποψη, κοινότυπη και γελοία, μπόρεσαν να 
δυσφημίσουν την ιρλανδική εξέγερση λέγοντας 
πώς ήταν “πραξικόπημα”. [...] Η σοσιαλιστική επανά-
σταση στην Ευρώπη δεν μπορεί να είναι άλλο παρά 
μια έκρηξη της πάλης των μαζών όλων εκείνων που 
είναι καταπιεζόμενοι καί δυσαρεστημένοι, όποιες 
καί νάναι. Τμήματα της μικροαστικής τάξης και των 
καθυστερημένων εργατών θα μετάσχουν μοιραία 
- χωρίς τη συμμετοχή τους, η πάλη των μαζών εί-
ναι αδύνατη, καμιά επανάσταση δεν είναι δυνατή 
- κι αυτά τα στοιχεία, μοιραία επίσης, θ’ αναμίξουν 
στην κίνηση τις προλήψεις τους, τις αντιδραστικές 
τους φαντασίες, τις αδυναμίες και τα λάθη τους. 
Αλλά αντικειμενικά, θα χτυπήσουν το κεφάλαιο, 
κι η συνειδητή πρωτοπορεία της επανάστασης, το 
προχωρημένο προλεταριάτο, εκφράζοντας αυτή 
την αντικειμενική αλήθεια των μαζών, των πιο ετε-
ρογενών, των λιγώτερο ενωμένων εσωτερικά, των 
πιο διαφορετικών γνωμών, θα μπορέσει να ενοποι-
ήσει και να κατευθύνει την κίνηση, να κατακτήσει 
την εξουσία, να πάρει τις τράπεζες, να απαλλοτρι-
ώσει τα τραστ που όλοι τα αντιπαθούν (αν καί για 
πολύ διαφορετικούς λόγους!) - και να εφαρμόσει 
άλλα δικτατορικά μέτρα που θα δώσουν για οριστι-
κό αποτέλεσμα την ανατροπή της μπουρζουαζίας 
και την νίκη του σοσαλισμού, - που ακόμα απέχει 
πολύ από του να “εξαγνισθεί” από τίς μικροαστικές 
σκουριές.55»

Άρα λοιπόν, οι πραγματικές επαναστάσεις δεν είναι 
καθαρές, αλλά αντικειμενικά στρέφονται ενάντια στο 
κεφάλαιο. Αυτό όμως το «αντικειμενικά» δεν αρκεί, 
όπως εξηγεί ο Λένιν, για να αποκτήσουν μια προο-
δευτική κατεύθυνση. Οι ετερόκλητες μάζες που συμ-
μετέχουν σε μια πραγματική επανάσταση, φέρνουν 
μαζί τους τις πολιτικές αδυναμίες και τα λάθη τους 
ή ακόμη και αντιδραστικές ιδέες και αντιλήψεις που, 
αν επικρατήσουν, μπορούν να την εκτρέψουν από την 
αντικειμενική της δυναμική. Μόνο η «συνειδητή πρω-
τοπορία της επανάστασης, το προχωρημένο προλετα-
ριάτο», μπορεί να μετασχηματίσει σε ενιαίο συνειδη-
τό στόχο την «αντικειμενική αλήθεια των μαζών» και 
να ενοποιήσει στην προοπτική της αντικαπιταλιστικής 

πάλης τις ετερόκλητες κοινωνικές δυνάμεις. Κι αυτό 
δεν μπορεί να γίνει χωρίς σύγκρουση με τις «προ-
λήψεις τους, τις αντιδραστικές τους φαντασίες, τις 
αδυναμίες και τα λάθη τους». Αυτό λοιπόν που λέει ο 
Λένιν, είναι ότι δεν υπάρχουν καθαρές επαναστάσεις 
και ο ρόλος της επαναστατικής πρωτοπορίας είναι να 
τις ξεκαθαρίζει, έτσι ώστε να πάρουν τελικά τη μορ-
φή που δεν μπορούσαν να έχουν εξαρχής: μία παρά-
ταξη που παλεύει για τον σοσιαλισμό, εναντίον των 
ιμπεριαλιστών.

Ως εκ τούτου, η παραίτηση από την κριτική των 
λαθών ενός κινήματος είναι η χειρότερη μορφή αλ-
ληλεγγύης που μπορεί να προσφέρει κανείς σ’ αυτό, 
ακριβώς επειδή δεν βοηθάει τα πιο πρωτοπόρα τμή-
ματά του να συγκρουστούν με τα καθυστερημένα 
τμήματα και να αναδείξουν την αντικειμενική αντικα-
πιταλιστική δυναμική του.

Η αυστηρή κριτική της εκτροπής του κινήματος 
της ανατολικής Ουκρανίας από τους ταξικούς στό-
χους, τους οποίους «αντικειμενικά» θα μπορούσε 
να αναδείξει, σε στόχους οι οποίοι όλο και λιγότερο 
μπορούν να αποτελούν διεκδικήσεις της εργατικής 
τάξης, αλλά και η κριτική των λαθών της αριστεράς 
που παρεμβαίνει σ’ αυτό το κίνημα, είναι η άλλη, απα-
ραίτητη όψη της διεθνιστικής μας αλληλεγγύης.

Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι η απόσταση που πρέπει 
να έχει κανείς από τις δύο πλευρές της σύγκρουσης, 
αλλά η απόσταση που χωρίζει το κίνημα από την επι-
τυχία των «αντικειμενικών» του στόχων.

Ή για να το πούμε πιο απλά, το ζήτημα είναι, εάν το 
κίνημα στην ανατολική Ουκρανία, με αυτή την πολιτι-
κή ηγεσία, με αυτούς τους στόχους και με αυτές τις 
τακτικές μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές 
του ταξικού συσχετισμού και σε ουσιαστική βελτίωση 
της οικονομικής και πολιτικής κατάστασης των εργα-
ζόμενων μαζών.

Εάν όχι (και όλα τα στοιχεία μας δείχνουν ότι είναι 
έτσι), τότε το κρίσιμο ζήτημα είναι να προσδιοριστεί 
με σαφήνεια η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη «απόστα-
ση» και διαφοροποίηση της αριστεράς από την πολιτι-
κή που έχει κυριαρχήσει μέσα στο κίνημα, όχι για να 
διατηρήσει την «καθαρότητά» της, αλλά για να βο-
ηθήσει τις εργαζόμενες μάζες να κατανοήσουν την 
«αντικειμενική» δυναμική του αγώνα τους και να υιο-
θετήσουν τις πολιτικές στρατηγικές και τις πολιτικές 
τακτικές με τις οποίες μπορούν να νικήσουν. 

Όμως η «απόσταση» και η «καθαρότητα» της αρι-
στεράς απέναντι σε μία πολιτική η οποία αντανακλά 
τις «προλήψεις», τις «αντιδραστικές φαντασίες», τις 
«αδυναμίες και τα λάθη» «της μικροαστικής τάξης 
και των καθυστερημένων εργατών», δεν σημαίνει 
«απόσταση» και αποχή από το κίνημά τους, αλλά το 
ακριβώς αντίθετο. Μία όσο το δυνατόν πιο έντονη 
δραστηριότητα μέσα στο κίνημα, μία όσο το δυνατόν 
πιο σκληρή ιδεολογική και πολιτική πάλη ενάντια στις 
πολιτικές αντιλήψεις των καθυστερημένων τμημά-
των του, δηλαδή μία μάχη για να καταστεί το «προ-
χωρημένο προλεταριάτο» η ηγεμονική δύναμη του 
κινήματος που θα «μπορέσει να ενοποιήσει» τις ετε-
ρόκλιτες μάζες και να τις «κατευθύνει».
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Δυστυχώς τα κινήματα των λαϊκών μαζών στην 
Ουκρανία (Μαϊντάν και αντι-Μαϊντάν) έχουν εγκλω-
βιστεί στις αντιφάσεις που παράγει και αναπαράγει 
το αστικό πολιτικό σύστημα της Ουκρανίας και η πο-
λιτική του θέση ανάμεσα στον δυτικό και ανατολικό 
ιμπεριαλισμό. 

Γι’ αυτό και τα λάθη που γίνονται έχουν μια συμ-
μετρικότητα μέσα στην αντιφατικότητά τους. Χρει-
άζεται να επιμείνουμε στο ότι τελικά, ο μόνος που 
θα βγει κερδισμένος, παρά τους ισχυρούς κλυδωνι-
σμούς του, θα είναι ο ουκρανικός καπιταλισμός (παρ’ 
όλο που τμήματά του μπορεί να αφανιστούν);

Αλλά και η ουκρανική αριστερά βρίσκεται αυτή 
τη στιγμή εγκλωβισμένη μέσα στις αντιφάσεις και 
τα αδιέξοδα που έχουν παραχθεί από κινήματα στα 
οποία ο ρόλος του οργανωμένου εργατικού κινήμα-
τος ήταν από περιθωριακός έως ανύπαρκτος.

Η αριστερά που υποστήριξε το κίνημα της ανατο-
λικής Ουκρανίας επανέλαβε από τη δική της πλευρά 
τα λάθη της αριστεράς που υποστήριξε το Μαϊντάν. 
Επιχείρησε αρχικά να αναδείξει τα ταξικά του χαρα-
κτηριστικά (η Μπορότμπα είναι το πιο αξιέπαινο παρά-
δειγμα), αλλά τελικά δεν μπόρεσε να διαφοροποιηθεί 
από την εθνικιστική εκτροπή του. Συνθηκολόγησε με 
τους στόχους που επιβλήθηκαν στο κίνημα από την 
εθνικιστική δεξιά και ακροδεξιά, παραιτήθηκε από μία 
σκληρή ιδεολογικοπολιτική πάλη εναντίον της, με το 
σκεπτικό ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι η 
στρατιωτική σύγκρουση με την κυβέρνηση του Κίεβο 
(σαν να ήταν δυνατό να διαχωρίσουμε τη στρατιωτι-
κή πτυχή ενός εμφυλίου από την πολιτική στρατηγική 
και τακτική με την οποία διεξάγεται) και «χαμήλωσε» 
την κριτική της ενάντια στον ρώσικο ιμπεριαλισμό, κι 
εδώ με μία στρατιωτική λογική, χωρίς πολιτικό υπόβα-
θρο (αφού μόνο με τα όπλα της Ρωσίας μπορεί να νι-
κήσει το κίνημα, τότε η «κριτική» που γίνεται ενάντια 
στον ρώσικο ιμπεριαλισμό, είναι ότι δεν αναμιγνύεται 
περισσότερο και ότι «ξεπουλάει» το κίνημα!56).

Επιπλέον, δεν διαφοροποιήθηκε από τους στόχους 
του ρωσικού εθνικισμού απέναντι στην Ουκρανία 
και το ουκρανικό έθνος. Για παράδειγμα, στο Μανι-
φέστο του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση 
της Ουκρανίας, της Νοβοροσίας και της Ρουθηνίας, 
η Ουκρανία αναφέρεται συνεχώς ως επικράτεια και 
ως περιοχή (και όχι κράτος): «Τι είναι η Ουκρανία; Η 
Ουκρανία είναι μια περιοχή μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ρωσίας»(!!!).57 Και ο Καγκαρλίτσκι, 
επιχειρώντας να δώσει αριστερό περιεχόμενο στην 
προοπτική που επιφυλάσσει το αποσχιστικό κίνημα 
για την Ουκρανία, αναφέρει: «ίσως δούμε εκ νέου, με 
την πάροδο του χρόνου, ένα μη διαιρεμένο από τα 
μέτωπα του εμφυλίου πολέμου ουκρανικό κράτος», 
όμως, «ο δρόμος προς τη δημιουργία ενός τέτοιου 
κράτους περνά μέσω ενός εμφυλίου πολέμου. Η Ου-
κρανία δεν θα επανενωθεί, μέχρις ότου οι δυνάμεις 
των εξεγερμένων Νοτιοανατολικών υψώσουν τις ση-
μαίες τους πάνω από το Κίεβο».58 Πρόκειται απλώς 
για έναν άλλο τρόπο για να ειπωθεί ότι το αποσχιστι-
κό κίνημα με τη βοήθεια της Ρωσίας (και όχι φυσικά 
των Ουκρανών εργατών) θα καταλάβει ολόκληρη την 
Ουκρανία.

Εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων και των αντιφάσεων 
του ουκρανικού κοινωνικού σχηματισμού, η εξέγερ-
ση των λαϊκών μαζών εκδηλώθηκε με τον πιο ιδιό-
μορφο τρόπο (σε σχέση με όλες τι άλλες σύγχρονες 
εξεγέρσεις) και πήρε τη μορφή δύο ανταγωνιστικών 
και εχθρικών μεταξύ τους κινημάτων, όπου και στα 
δύο κυριάρχησαν πολιτικές δυνάμεις εχθρικές απέ-
ναντι στα ταξικά συμφέροντα των λαϊκών μαζών, οι 
οποίες εμπόδισαν την ανάπτυξη των αντικειμενικών 
δυναμικών των κινημάτων. Η ετερογένεια, η έλλει-
ψη εσωτερικής ενότητας και οι διαφορετικές πολιτι-
κές αντιλήψεις που αναφέρει ο Λένιν στο παραπάνω 
απόσπασμα, στην Ουκρανία ενοποιήθηκαν κάτω από 
την ηγεσία εθνικιστικών οργανώσεων σε δύο αντιτι-
θέμενα στρατόπεδα, ακριβώς επειδή η αριστερά δεν 
κατάφερε να τα ενοποιήσει σε μία ενιαία κατεύθυν-
ση έκφρασης της «αντικειμενικής τους αλήθειας». 
Τα αιτήματα για περισσότερη δημοκρατία (είτε ενά-
ντια στον αυταρχισμό του πολιτικού συστήματος είτε 
ενάντια στις εθνικές διακρίσεις είτε ενάντια στον 
φασισμό) και τα αιτήματα που στρέφονταν «αντικει-
μενικά» ενάντια στο κεφάλαιο (ενάντια στη διαφθο-
ρά, ενάντια τους «ολιγάρχες», ενάντια στην πολιτική 
λιτότητας) δεν μετασχηματίστηκαν από την αριστερά 
σε μία πολιτική που θα αποσκοπούσε στην ενοποίηση 
των αντιστάσεων των λαϊκών μαζών στη δυτική και 
στην ανατολική Ουκρανία. 

Δύο κατευθύνσεις υπάρχουν για την εξέλιξη του 
κινήματος στην ανατολική Ουκρανία:

Η μία είναι να παραμείνει κυρίαρχος μέσα στο κί-
νημα ο στόχος της απόσχισης. Σε αυτή την περίπτω-
ση όμως, δεν θα μπορεί να βρει υποστήριξη από τις 
εργαζόμενες μάζες της δυτικής Ουκρανίας, ούτε από 
το προοδευτικό και αντιπολεμικό κίνημα της Ρωσίας 
(που παλεύει ενάντια στον «δικό του» ιμπεριαλισμό), 
αλλά ούτε και από την πλειοψηφία των κατοίκων των 
ανατολικών περιοχών, οι οποίοι είναι Ουκρανοί. Ως εκ 
τούτου, το αποσχιστικό κίνημα θα είναι αναγκασμέ-
νο να στηρίζεται όλο και περισσότερο στη βοήθεια 
που θα του δίνει η Ρωσία, για να εξυπηρετήσει τους 
δικούς της ιμπεριαλιστικούς στόχους και βέβαια με 
τους δικούς της πολιτικούς όρους και με την ηγεσία 
που του επιβάλει. Και φυσικά αυτοί οι πολιτικοί όροι 
είναι η εγκατάλειψη των δημοκρατικών και των εργα-
τικών αιτημάτων και η σταθεροποίηση της εξουσίας 
των «ολιγαρχών» που συνεργάζονται με τη Ρωσία. Σε 
αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θεωρείται δεδομέ-
νη η αποτυχία ακόμα και του στόχου της απόσχισης, 
καθώς κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στα ρωσικά ιμπερια-
λιστικά συμφέροντα.

Η δεύτερη, είναι να αναδειχτεί μέσα στο κίνημα μία 
ταξική κατεύθυνση, κάποια βασικά σημεία της οποί-
ας είναι: Η ανατροπή της κυβέρνησης του Κίεβο. Η 
απόκρουση-διάλυση των φασιστικών οργανώσεων 
και κομμάτων κτλ, της δυτικής Ουκρανίας και η εκδί-
ωξη των ρωσικών ακροδεξιών οργανώσεων από την 
ανατολική Ουκρανία. Να σταματήσει κάθε πολεμική 
δράση του ουκρανικού κράτους εναντίον των ανατο-
λικών περιοχών και να αποστρατευτούν όλοι οι Ου-
κρανοί στρατιώτες που επιστρατεύτηκαν γι’ αυτό τον 
σκοπό. Ελεύθερες εκλογές σε ολόκληρη τη χώρα. Συ-
νταγματική μεταρρύθμιση, ριζικός εκδημοκρατισμός 
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του πολιτικού συστήματος και αυξημένα δικαιώματα 
αυτονομίας στις εθνότητες και τις μειονότητες της 
Ουκρανίας. Κρατικοποίηση της περιουσίας των «ολι-
γαρχών» σε ανατολική και δυτική Ουκρανία. Σύγκρου-
ση με τον ιμπεριαλισμό των ΗΠΑ-ΕΕ και της Ρωσίας. 
Απόρριψη κάθε συμφωνίας που έχει υπογραφεί με το 
ΔΝΤ, την ΕΕ ή με τη Ρωσία και τις ρωσικές εταιρίες 
και οι οποίες συμφωνίες ήταν αποτέλεσμα οικονομι-
κών και πολιτικών πιέσεων. Απόσυρση των ρωσικών 
στρατευμάτων από την Κριμαία. Δημοκρατικές και 
ελεύθερες εκλογές στην Κριμαία και στην ανατολική 
Ουκρανία για να αποφασίσουν οι λαϊκές μάζες για το 
μέλλον των περιοχών τους και τις σχέσεις τους με το 
ουκρανικό κράτος.

Εάν τελικά επικρατήσει η πρώτη κατεύθυνση και 
το κίνημα στην ανατολική Ουκρανία ελεγχθεί τελικά 
ολοκληρωτικά από την εθνικιστική δεξιά και ακρο-
δεξιά, τότε θα ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο η 
θέση της ουκρανικής ακροδεξιάς και του ουκρανικού 
εθνικισμού στο Κίεβο, είτε στα πλαίσια της υπάρχου-
σας κυβερνητικής συνεργασίας, είτε σε ένα πιο αυτό-
νομο και δυναμικό ρόλο. 

Εάν το ουκρανικό μοντέλο της κυβερνητικής συ-
νεργασίας της φιλελεύθερης δεξιάς με τους φασί-
στες και την ακροδεξιά δεν ανατραπεί από ένα μαζικό 
κίνημα, υπάρχει ο κίνδυνος να γενικευτεί καθώς οι 
άρχουσες τάξης της Ευρώπης θα έχουν πειστεί για 
τη σταθερότητα και την αντοχή μιας τέτοιας κυβέρ-
νησης στην επιβολή των πολιτικών της άρχουσας 
τάξης και στην καταστολή των εργατικών και λαϊκών 
αγώνων. Ταυτόχρονα, μια τέτοια κυβέρνηση θα έχει 
δοκιμαστεί όχι μόνο στο εσωτερικό μιας ταραγμένης 
χώρας, αλλά και στο ακόμα πιο ταραγμένο πεδίο των 
ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων.

Ανάλογοι κίνδυνοι εγκυμονούνται όμως και για τη 
Ρωσία, εάν τελικά κυριαρχήσει η εθνικιστική ακρο-
δεξιά μέσα στο κίνημα της ανατολικής Ουκρανίας. Η 
ένταση και η δυναμική αυτής της κατάστασης θα με-
ταφερθεί μέσα στην ίδια τη Ρωσία και θα σηματοδο-
τήσει μία ενίσχυση της ρωσικής ακροδεξιάς, η οποία 
θα κάνει κριτική στον Πούτιν, επειδή «ξεπούλησε» το 
εθνικό ιδανικό μιας μεγάλης Ρωσίας59.

Μόνο με μία ταξική διεθνιστική κατεύθυνση, όπως 
αυτή που περιγράφουμε σαν δεύτερη δυνατότητα, 
θα μπορούσε η αριστερά να απευθυνθεί στις εργα-
ζόμενες μάζες ολόκληρης της χώρας· να κινητοποι-
ήσει τμήματα της οργανωμένης εργατικής τάξης, τα 
οποία θα καθορίσουν με την κοινωνική βαρύτητα του 
εργατικού αγώνα και των εργατικών κινητοποιήσεων 
τα γενικά πολιτικά χαρακτηριστικά του κινήματος· να 
συνδεθεί με τις αντιπολεμικές αντιδράσεις και αντι-
στάσεις που εκδηλώνονται στη δυτική Ουκρανία· να 
παρακινήσει τους Ουκρανούς στρατιώτες να μην 
πειθαρχούν στις εντολές των αξιωματικών τους· να 
συνδεθεί ταυτόχρονα με τα κινήματα των γύρω χω-
ρών, πρώτα και κύρια το αντιπολεμικό και δημοκρα-
τικό κίνημα στη Ρωσία, το οποίο αγωνίζεται ενάντια 
στον ρωσικό εθνικισμό και τον μιλιταρισμό. Ένα τέ-
τοιο κίνημα θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανατροπή 
της ετοιμόρροπης κυβέρνησης του Κίεβο, η πολιτική 
της οποίας καταδικάστηκε από τις ουκρανικές λαϊκές 

μάζες που ψήφισαν τον Ποροσένκο με την αυταπάτη 
ότι θα σταματήσει τον πόλεμο που ξεκίνησε η κυβέρ-
νηση.

Η αλληλεγγύη μας στον αγώνα του ουκρανικού 
λαού ενάντια στους φασίστες, την ακροδεξιά και τον 
ιμπεριαλισμό πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί. 
Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε τον 
διάλογο και την κριτική τοποθέτηση πάνω στα ζητή-
ματα που προκύπτουν από την ουκρανική κρίση και 
έχουν μεγάλη σημασία για την αριστερά και την προ-
οπτική της.
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Γράμματα κάτω από το χιόνι #7. 

Μια ιστορία χαμένη στα ψιλά γράμματα της κρί-
σης1. Η περίπτωση της ουκρανικής αριστεράς. Μια 
κριτική.

α. Μια μικρή θεωρητική εισαγωγή.
Η συγκρότηση του εθνικού-πατριωτικού υποκει-

μένου φτάνει σε εντυπωσιακό βάθος στη Ρωσία και 
την Ουκρανία. Τόσο στην Ουκρανία όσο και στη Ρω-
σία είναι δύσκολο πλέον να ξεχωρίσει η αριστερά από 
τη δεξιά. Κατά τη γνώμη μας, το πρόβλημα έγκειται 
ακριβώς στη μεγάλη πόλωση που έχει πάρει η κοινω-
νική σύγκρουση στην Ουκρανία και τη Ρωσία και στην 
ταυτόχρονη αδυναμία της αριστεράς, αλλά και του 
αναρχικού χώρου, να συγκροτήσουν κάτι πραγματι-
κά ανεξάρτητο. Κατά τη γνώμη μας, αυτή αδυναμία 
δεν προέρχεται απλά από τις εσωτερικές πολιτικές 
αδυναμίες της αριστεράς. Οι αδυναμίες της αριστε-
ράς δεν είναι αίτιο αλλά αποτέλεσμα της ρευστοποί-
ησης της εργατικής επαναστατικής ταυτότητας και 
της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης που αποτελεί το 
ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο ξεδιπλώνεται η ουκρανι-
κή κρίση. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, το τι είναι καλύτερο 
και τι χειρότερο για την εργατική τάξη, το τι είναι σε 
τελική ανάλυση η ίδια η “τάξη” είναι μια πολύ αντι-
φατική έννοια. Έτσι, οι πολιτικές ομάδες που δεν 
έχουν μια κριτική της ίδιας της έννοιας της τάξης, 
αλλά βασίζονται σε μια λογική “προστασίας” ή “υπε-
ράσπισης” των ταξικών συμφερόντων, σε τέτοιες κα-
ταστάσεις προσκρούουν στις ίδιες τις πρακτικές επι-
λογές του προλεταριάτου εν καιρώ κρίσης που σαν 
εκκρεμές ταλαντεύονται μεταξύ της κατάφασης του 
εαυτού και της πρόσδεσης του στο κεφάλαιο και σε 
τακτικές και φράξιες που φεύγουν ή που θέλουν να 
φύγουν πιο μπροστά, να καταργήσουν τους διαχω-
ρισμούς που τις ορίζουν ως κοινωνικές κατηγορίες. 
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η πάλη 
ενάντια στο κεφάλαιο ως κοινωνική σχέση. Δεν είναι 
πάλη ενάντια στους κεφαλαιοκράτες και τους καπι-
ταλιστές (μόνο), αλλά και ενάντια στο ίδιο το κίνημα 
εσωτερικά, ενάντια στις φράξιες εκείνες οι οποίες 
αδυνατούν να ακολουθήσουν και τελικά ad hoc στην 
πόλωση στρατεύονται υπέρ εναλλακτικών μορφών 
του υπάρχοντος. Συνεπώς, ένα κίνημα παλεύει πάντα 
και κύρια ενάντια στον εαυτό του για να τον ξεπερά-
σει. Αυτό όμως δεν έγινε τελικά ούτε στα ανατολικά 
ούτε στα δυτικά της χώρας.

Αυτό δεν έγινε όχι μόνο λόγω της αριθμητικής 
αδυναμίας του αριστερού και αναρχικού χώρου, αλλά 
γιατί η διάρθρωση της κεφαλαιακής σχέσης στην Ου-
κρανία δεν οδήγησε στην παραγωγή μιας αντίφασης 
που θα γεννήσει ένα τέτοιο κίνημα. Σε αυτό το πλαί-
σιο η αδυναμία τόσο του α/α χώρου όσο και της αρι-
στεράς να συλλάβει το πραγματικό συγκείμενο της 
κρίσης, που είναι η αναδιάρθρωση και η αναπροσαρ-
μογή των κοινωνικών ρόλων, οδήγησε στο να μην 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog ourbabadoesntsay-
fairytales.wordpress.com στις 1.10.14.

μπορέσουν να παρέμβουν αποδοτικά στα γεγονότα. 
Δεν είναι τυχαίο που και η ACT, αλλά και οι αριστε-
ρές οργανώσεις της Ευρώπης και της Ουκρανίας που 
στηρίζουν το ανατολικό κίνημα, μιλούν για “προστα-
σία και στήριξη” των ταξικών συμφερόντων της ερ-
γατικής τάξης στην Ουκρανία. Αυτό είναι ευχολόγιο 
και ακούγεται αρκετά “αριστερό” αλλά και άστοχο, 
καθώς παραβλέπει τον ιδιαίτερα αντιφατικό χαρακτή-
ρα που παίρνει η ίδια η έννοια της τάξης στη παρούσα 
συγκυρία της Ουκρανίας. Στη διάρκεια της κρίσης, 
όπου η ίδια η τάξη προσδένεται ή αποβάλλεται από το 
κεφάλαιο, είναι αμφίβολο τελικά τι είναι το  “ταξικό 
συμφέρον”, καθώς αυτό σαν όρος νοηματοδοτείται 
από την ίδια τη διάρθρωση της ταξικής σχέσης. Συ-
νεπώς, δεν είμαστε “με τα ταξικά συμφέροντα” αλλά 
με την ταξική πάλη ως όξυνση των αντιφάσεων και 
των κατηγοριών της αστικής κοινωνίας, με την ταξική 
πάλη που ξεπερνά και νοηματοδοτεί ξανά και ξανά το 
νόημα της λέξης “ταξικό συμφέρον”. Η διαφορά είναι 
λεπτή, αλλά κομβική. Πρώτα (λογικά και όχι χρονικά) 
έρχεται η ταξική πάλη και μετά αποκτά νόημα ο όρος 
“ταξικό συμφέρον” ως άρνηση της προηγούμενης κα-
τάστασης της τάξης. Η σχέση δηλαδή ταξικής πάλης 
και “ταξικών συμφερόντων” είναι αμοιβαία και όχι αι-
τιακή, τα ταξικά συμφέροντα υπάρχουν εντός της έν-
νοιας και του ορισμού της τάξης, δηλαδή εντός του 
πλαισίου της σχέσης του κεφαλαίου, η οποία σχέση 
διαμορφώνεται από την ταξική πάλη. Τη στιγμή της 
αναδιάρθρωσης λοιπόν, κεντρικά, πρέπει να μπει η 
ταξική πάλη ως πόλωση των αστικών υποκειμένων 
και όχι μόνο τα υποτιθέμενα a priori ταξικά συμφέρο-
ντα. Το πρόβλημα συνεπώς εντοπίζεται από όλες τις 
μεριές ως αδυναμία ανάλυσης της κατάστασης στην 
οποία αυτές εμπλέκονται. Τα συμφέροντα της εργατι-
κής τάξης πρακτικά όπως τα βιώνει ο εργάτης (και όχι 
όπως τα φανταζόμαστε εμείς ιδεολογικά) ως εργατι-
κή τάξη συνοψίζονται όντως στη στοίχιση με τη μία ή 
την άλλη πλευρά, καθώς ανάλογα με τη διάρθρωση 
του κεφαλαίου κάποιος μπορεί να νομίζει ως εργάτης 
ότι το ένα ή το άλλο κεφάλαιο του παρέχει καλύτε-
ρους όρους αναπαραγωγής ή ότι σαν αστικό υποκεί-
μενο θα έχει καλύτερους όρους να ανταγωνιστεί τα 
υπόλοιπα στην αγορά εργασίας ή στον κεφαλαιοκρα-
τικό ανταγωνισμό.

β.Το πολιτικό πρόβλημα μέσα στο ευρύτερο πλαί-
σιο

Εδώ δεν λέμε ότι το πρόβλημα της Ουκρανικής αρι-
στεράς και του α/α χώρου είναι ότι δεν έκανε την από-
λυτη επανάσταση, άρα συνεπώς δεν συντασσόμαστε 
μαζί τους. Το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι λόγω της 
διάρθρωσης της ταξικής σχέσης από τη μια και λόγω 
τον αδυναμιών της πολιτικής τους ανάλυσης και πρα-
κτικής από την άλλη δεν μπόρεσαν να ασκήσουν στον 
βαθμό που έπρεπε την κατάλληλη δραστηριότητα. 
Όταν τα κινήματα της ανατολής και της δύσης άρχι-
σαν να απομαζικοποιούνται ως αποτέλεσμα των ίδιων 
των εσωτερικών τους αντιφάσεων, καμιά πλευρά δεν 
ήταν έτοιμη να κάνει κάτι για αυτό. Αντίθετα, όλες 
οι πλευρές παρέμειναν σε μια λογική του “μη χείρον 
βέλτιστον” μην κατανοώντας ότι κάτι τέτοιο υπήρχε 
μόνο από την κάθε πλευρά, δεν υπήρχε το “βέλτιστο” 
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και για τις δύο πλευρές. Όταν τα μέτωπα καταρρεύ-
σαν ως αντιφατικά κινήματα ενάντια στην αναδιάρ-
θρωση τους, έπρεπε οι “αντικαπιταλιστές” της Ουκρα-
νίας να είναι έτοιμοι να βρουν μέσα σε αυτή τη νέα 
παραγόμενη αντίφαση το πεδίο δράσης μιας νέας τα-
κτικής που θα μπορούσε να φρενάρει τη μορφή της 
αναδιάρθρωσης. Αφού η αναδιάρθρωση είχε πάρει 
πολεμικά χαρακτηριστικά έπρεπε οι πολιτικές ομάδες 
να στηρίξουν το αντιπολεμικό προλεταριακό πρόταγ-
μα ως γεφύρωμα των προλετάριων τόσο στην Ανατο-
λή όσο και στη Δύση που έβλεπαν τους εαυτούς τους 
να μη χωρούν στη παραγόμενη σύγκρουση. Και η 
απόχη των ντόπιων από τη στήριξη των Λαϊκών Δημο-
κρατιών, καθώς και η μεγάλη αποχή στις εκλογές στα 
δυτικά, έδειξαν ότι αυτός ο κόσμος δεν είναι λίγος. 
Όμως, ενώ κάτι τέτοιο φάνηκε να γεννιέται, κανένας 
δεν το στήριξε. Η ανατολική αριστερά, περιφερόμενη 
γύρω από το Μπορότμπα, εξαπέλυσε από τη μία καλέ-
σματα για ειρήνη που απευθύνονταν στη διεθνή αρι-
στερά, από την άλλη στήριζε ανοιχτά τις πολεμικές 
δραστηριότητες των Λαϊκών Δημοκρατιών αποκρύ-
πτοντας τον ακροδεξιό τους χαρακτήρα. Τέλος, η ρη-
τορική που εξαπέλυσε διεθνώς ως αντιφατική καμπά-
νια περιείχε μέσα της σημαντικές αντιφάσεις σε πολι-
τικό, πληροφοριακό και  στοιχειωδώς λογικό επίπεδο. 
Έμοιαζε περισσότερο με μια διεθνή διαδικασία στρέ-
βλωσης της πραγματικότητας με σκοπό να στηριχθεί 
πάση θυσία η “Νέα Ρωσία”, όπως την αποκαλούν και οι 
ίδιοι, παρά με ουσιώδη πολιτική δράση. Η λογική του 
“μη χείρον βέλτιστον” (η οποία είναι στην ουσία ένα 
μείγμα αντιιμπεριαλισμού και δημοκρατικής αυταπά-
της) τους έφερε σε ενεργή σύμπνοια με τη ρωσική 
ακροδεξιά που δραστηριοποιείτο στη περιοχή. Τέλος, 
οι άκρως προβληματικές και αμφίβολες ιδεολογικές 
αφετηρίες της οργάνωσης αυτής, αλλά και γενικά μέ-
ρους της ρωσικής αριστεράς, την οδήγησε κατά τη 
διάρκεια των γεγονότων σε γραμμή συνειδητής σύ-
μπλευσης με τη ρωσική ακροδεξιά. Για παράδειγμα, 
σε  συνέντευξη2 η οποία μεταφράστηκε και στα ελλη-
νικά και η οποία συνοψίζει και τα γενικά επιχειρήματα 
της όλης καμπάνιας από το Μπορότμπα, πέρα από τα 
κυριολεκτικά παιδαριώδη επιχειρήματα περί “εθνικι-
στών, φιλορώσων και αντίφα” που εκφράζονται, που 
κυριολεκτικά δεν ξέρεις από που να τα πιάσεις, πα-
ρουσιάζεται ως επαναστάτης ο Alexander Mozgovoi3, 
ο οποίος είναι υποδιοικητής του Στρελκόβ4, επαγγελ-
ματίας στρατιωτικός και ποζάρει με μπάνερ5 όπως 
“Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία = Αγία αρχαία Ρωσία” 
και λέει “Στηρίζω και πολεμώ για τη Ρωσία”, ενώ στην 
ίδια συνέντευξη οι εθνικιστές της Σερβίας6 παρουσιά-

2 http://borotba.su/red_militia_fighter_artem-_we_did_n-
ot_go_to_war-_the_war_came_to_us.html.

3 https://ru.wikipedia.org/wiki/Мозговой,_Алексей_Бори-
сович.

4 http://ourbabadoesntsayfairytales.wordpress.com/2014/-
08/27/γράμματα-κάτω-από-το-χιόνι-письма-под-с/.

5 http://www.youtube.com/watch?v=xF6y71ohSU0.

6 http://ic.pics.livejournal.com/otec_onufrij/2240372/15172/15172_
original.jpg.

ζονται ως διεθνείς αντιφασίστες. Αυτές οι αδυναμίες 
βέβαια δεν επηρεάζουν μόνο τη πολιτική τους θέση 
αλλά όλη την αντίληψη των γεγονότων. Αυτή είναι η 
μια πλευρά του προβλήματος7.

Από την άλλη, ο αναρχικός χώρος της Ουκρανί-
ας πολύ σωστά δεν στρατεύθηκε με το ανατολικό 
κίνημα στο όνομα ενός αμφίβολου “αντιφασισμού” 
και της “σοβιετικής νοσταλγίας”, η οποία είναι η κύ-
ρια ιδεολογία αυτή τη στιγμή στη Ρωσία. Όμως είχε 
και αυτός τη δική του οπτική -ακόμα και αν δεν το 
παραδεχόταν- περί αντιιμπεριαλισμού και δημοκρα-
τίας. Και ενώ όντως τα αντιεξουσιαστικά και αναρχι-
κά αντανακλαστικά δεν τους οδήγησαν σαν πολιτική 
δύναμη να στηρίξουν την ουκρανική κυβέρνηση ή 
τον στρατό ή τέλος πάντων κάποιο άλλο κράτος, οι 
δημοκρατικές αυταπάτες και η “έμμεση” αντιιμπερια-

7 Τις προηγούμενες μέρες, η ουκρανική αστυνομία προέβη 
σε συλλήψεις και προσαγωγές μελών του Μπορότμπα με 
την κατηγορία ότι στήριξαν τους σεπαρατιστές -κάτι που 
δεν το αρνείται ούτε το ίδιο. Σε χειρότερη μοίρα βρίσκο-
νται όσοι από το Κ.Κ.Ου. δεν έχουν συμμορφωθεί με την 
επίσημη γραμμή του κόμματος περί “ενωμένης Ουκρανί-
ας”. Οι πυρήνες του κόμματος, κυρίως στο Λουγκάνσκ, 
συμμετέχουν στις πολιτοφυλακές και, στα πλαίσια του 
πολέμου, μέλη του Κ.Κ.Ου. στα ανατολικά που αιχμαλωτί-
στηκαν από δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας βασανί-
στηκαν και ένας κατέληξε νεκρός (επίσημη ανακοίνωση 
του Κ.Κ.Ου.). Δες τις σχετικές διευθύνσεις http://liveinternet-
post.ru/post331797864/ και http://zasssr.info/node/4922, καθώς 
και την επίσημη ανακοίνωση του Κ.Κ.Ου. http://www.kpu.ua/
ru/77764/kommunist-v-m-kovshun-zamuchen-na-blokpostu-
nacgvardii-v-starobeshevskom-rajone-doneckoj-oblasti. Για το 
ζήτημα του Κ.Κ.Ου. δες και το κείμενο «Γράμματα κάτω από 
το χιόνι 3» που περιέχεται στην παρούσα έκδοση. Αυτό απο-
δεικνύει ότι το ουκρανικό κράτος είναι αποφασισμένο να 
εξαλείψει από το εσωτερικό του αυτά τα αστικά υποκείμενα 
-τους σεπερατιστές- οι οποίοι βλέπουν τον εαυτό τους ως 
κομμάτια ενός άλλου ανταγωνιστικού σχηματισμού (ή το 
ουκρανικό κράτος τους θεωρεί ως τέτοιους). Αυτό φυσικά 
δεν σχετίζεται με τον “φασισμό”, αλλά είναι μια πάγια τακτι-
κή οποιουδήποτε αστικού κράτους σε οποιαδήποτε μορφή 
του. Η καταστολή δηλαδή αποσχιστικών τάσεων. Από την 
άλλη, είναι ασαφές το τι βαθμό ελέγχου έχει το ουκρανικό 
κράτος στις διάφορες ομάδες που δρουν στα ανατολικά. 
Μπορεί η πόλωση στην ουκρανική κοινωνία να μην είναι τέ-
τοιας μορφής που να παράγει ένα “φασιστικό” κράτος με 
τους “παραδοσιακούς όρους”, από την άλλη είναι δεδομένο 
ότι χρειάζεται και ανέχεται τις ένοπλες ομάδες (και ό,τι αυ-
τές περιέχουν μέσα τους) στα πλαίσια του ανταγωνισμού 
του στα ανατολικά· συνεπώς θα πρέπει κάπως να τις ενσω-
ματώσει στο κράτος μελλοντικά, όταν θα έχουν επιτελέσει 
το όποιο έργο τους (διώξεις φιλορώσων, πέρασμα της ανα-
διάρθρωσης κτλ). Επίσης, είναι προφανές ότι σε τέτοιες 
καταστάσεις οι “εκεχειρίες” ποτέ δεν είναι απόλυτες, καμία 
από τις δύο πλευρές και κυρίως όσοι πολέμησαν δεν είναι 
διατεθειμένοι να υποχωρήσουν και αυτό είναι που δημιουρ-
γεί και εντάσεις μετάξύ των ενόπλων και των δύο πλευρών. 
Δεν είναι λίγοι οι ρώσοι αξιωματικοί που λένε “μέχρι το Κίε-
βο”, δεν είναι λίγοι και οι Ουκρανοί, κυρίως το τάγμα Αζόφ, 
που διψάνε για συνέχιση του πολέμου.
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λιστική άποψη που υιοθέτησαν τους οδήγησε σε μια 
άποψη ότι τα ταξικά συμφέροντα είναι ευκολότερο 
να προστατευθούν εντός των πλαισίων της Ουκρα-
νίας παρά της Ρωσίας, καθώς θεωρούσαν αυθαίρετα 
ότι η Ρωσία είναι “πιο αυταρχική”. Αυτό το επιχείρημα 
έχει πολλά προβλήματα. Αρχικά, ο “αυταρχισμός” δεν 
είναι ένα σαφώς μετρήσιμο μέγεθος. Όπως τα πάντα, 
είναι μια αφαίρεση, πολύπλευρη η οποία βιώνεται δια-
φορετικά ανάλογα τις ιδιαίτερες κοινωνικές σχέσεις 
στις οποίες εμπλέκεται ο καθένας. Αλλιώς βιώνει την 
αυταρχικότητα ο μαγαζάτορας, αλλιώς ο ρουφιάνος 
εργάτης και αλλιώς ο εργάτης, αλλιώς ο χαμηλόμι-
σθος αυτοαπασχολούμενος κτλ. Η ΑCT δεν κατανοεί 
ότι η σύγκρουση σε επίπεδο μαζικών διαμεσολαβημέ-
νων ταυτοτικά κινημάτων γεννήθηκε ακριβώς λόγω 
του πολύ διαφορετικού πρακτικού βιώματος της έν-
νοιας “αυταρχικότητα” και “υποτίμηση” από τον κά-
τοικο της δυτικής και της ανατολικής Ουκρανίας στα 
πλαίσια της καπιταλιστικής κοινωνίας. Η κυριότερη 
όμως αντίφαση προκύπτει από τις ίδιες τις απόψεις 
της ACT που παλαιότερα δήλωνε ότι ο “φασισμός για 
τον οποίο κατηγορούν τώρα την Ουκρανία οι ρώσοι 
αξιωματούχοι ότι έρχεται, έχει έρθει εδώ και χρόνια 
στη Ρωσία“. Αυτή η δήλωση είναι πέρα για πέρα αλη-
θινή.  Όμως, απ’ τη στιγμή που έρχεται, τότε πως προ-
κύπτει ότι οι συνθήκες εδώ είναι καλύτερες; Επίσης, 
η ρητορική για την προώθηση των ταξικών συμφερό-
ντων σε άμεσα και οριζόντιο επίπεδο, ενώ αναγνωρί-
ζουμε ότι είναι ειλικρινής, παραβλέπει ότι η αυτή η 
αντιφατική πλήρωση των ταξικών συμφερόντων σε 
καιρό αναδιάρθρωσης είναι που γέννησε την ουκρα-
νική κρίση. Ύστερα από μακροχρόνια αλληλογραφία 
αλλά και από τα κείμενα της προκύπτει ότι η ΑСТ δεν 
έχει μια βαθιά, καλύτερη ανάλυση και κατανόηση των 
αιτιών της ουκρανικής κρίσης, οι καλές προθέσεις 
δεν αρκούν. Η ACT αποδείχτηκε πολύ αδύναμη στο 
να αναλύσει το Αντιμαϊντάν στη φάση του μαζικού 
κινήματος με όρους ταξικών αντιθέσεων και διαμε-
σολάβησης. Αποδείχτηκε αδύναμη δηλαδή να αναλύ-
σει το Αντιμαϊντάν με τους ίδιους όρους που ανέλυσε 
το Μαϊντάν. Αυτό είναι εμφανέστατο και στα κείμενα 
τους που έχουμε μεταφράσει εδώ κατά καιρούς8.

Η δεύτερη αναρχική ομάδα της Ουκρανίας, η αναρ-
χοσυνδικαλιστική ένωση ΚΡAC, παρέμεινε πιστή στο 
αντιπολεμικό, αντιεξουσιαστικό και διεθνιστικό πρό-
ταγμα. Όμως, η ίδια κάνει το λάθος να βλέπει αντιδια-
λεκτικά τα δύο αντικρουόμενα στρατόπεδα ως ενιαία 
και όχι ως εσωτερικές αντιφάσεις. Δεν αναγνωρίζει 
δηλαδή τις αντιφάσεις της καπιταλιστικής κοινωνίας 
που βρίσκονται πίσω από την αδιαμφισβήτητη μαζι-
κοποίηση (και απομαζικοποίηση) του Μαϊντάν και του 
Αντιμαϊντάν. Δεν μπορεί να εντάξει συνεπώς το Μα-
ϊντάν και το Αντιμαϊντάν στον ευρύτερο κύκλο αντι-
φατικών αγώνων της εποχής ως τα πιο σκοτεινά και 
αδιέξοδα παραδείγματα των αγώνων αυτών. Ερμη-

8 Πριν μερικές μέρες, χτυπήθηκε από ουκρανούς φασίστες 
ο Αλεκσέι Τσερεπάνιν, γνωστός ακτιβιστής στην Ουκρανία 
ο οποίος είχε εκφράσει πολλές φορές τις αντιρατσιστικές 
του απόψεις ενάντια στην εθνικιστική ρητορεία της ουκρα-
νικής κυβέρνησης. Το άτομο αυτό βρίσκεται στην περιφέ-
ρεια της ACT.

νεύει συνεπώς το Μαϊντάν και το Αντιμαϊντάν απλά 
με όρους παρέμβασης στην Ουκρανία της Δύσης και 
της ΕΕ από τη μία, και της Ρωσίας από την άλλη. Κατα-
λήγει τελικά στην πολύ απλοϊκή και σχεδόν αδιέξοδη 
και αδιάφορη εξήγηση της “σύγκρουσης ολιγαρχών”, 
κάτι σαν το “ενδοκαπιταλιστική σύγκρουση” του ΚΚΕ. 
Επίσης, η κριτική της δεν αφήνει καμιά απολύτως πι-
θανότητα για πρακτική δράση μέσα στα κινήματα και 
των δύο πλευρών, καθώς τα βλέπει σαν συμπαγείς 
αντιδραστικούς σχηματισμούς, και όχι σαν αντιφά-
σεις και αντιθέσεις εσωτερικές που μπορεί κάποια 
στοιχεία να ξεπεράσουν τον εαυτό τους, να ξεπερά-
σουν δηλαδή το Μαϊντάν και το Αντιμαϊντάν. Στο ίδιο 
πλαίσιο, και λόγω αυτών των απλοποιήσεων, η КРАС 
δεν δίστασε κατά καιρούς να δημοσιεύσει πολύ άστο-
χες ειδήσεις, οι οποίες ήταν εμφανώς χαλκευμένες 
(όχι από τους ίδιους αλλά από τις αρχικές πηγές). 

ΥΓ. Τα γεγονότα στην Ουκρανία έχουν πραγματικά 
διχάσει την ελληνική αριστερά και τον α/α χώρο. Δεν 
είναι ανάγκη να αντλήσουμε τη δύναμη των κινημά-
των μας από μυθολογίες, μυθολογίες τόσο λογικές 
όσο και πληροφοριακές. Η κριτική, ο αναστοχασμός, 
η διαρκής αμφιβολία και η επιμόρφωση οφείλουν αν 
είναι βασικά κομμάτια της πολιτικής ενασχόλησης 
μας με τα -όποια- γεγονότα. Από εκεί τα κινήματα 
αντλούν τη δύναμη να συνεχίζουν πέρα από τις άμε-
σες αιτίες και αφορμές τους. Είναι κρίμα πραγματικά 
να διαδίδονται μυθολογίες μόνο και μόνο για να ισορ-
ροπήσουν την απογοήτευση που λίγο-πολύ βιώνουμε 
όλοι. Αυτές οι μυθολογίες δεν είναι χρήσιμες ούτε 
για εμάς και τους συντρόφους μας ούτε για τον κό-
σμο της Ουκρανίας.
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Γράμματα κάτω από το χιόνι #8. 

Εδώ θα αναλύσουμε και θα παρουσιάσουμε ποιες 
αριστερές οργανώσεις, στα πλαίσια αναλυτικών αδυ-
ναμιών ή ύποπτων ιδεολογικών κατασκευών (όπως ο 
αντιιμπεριαλισμός, ο παραδοσιακός αντιδυτικισμός 
των περιοχών αυτών, ο αντιρωσισμός, ο μύθος του 
αυτοπροσδιορισμού των λαών και της εθνικής ανε-
ξαρτησίας, η απουσία κριτικής του κράτους, της εθνι-
κής ιδέας, του πολέμου σαν αμοιβαία δραστηριότητα 
κτλ), συναντήθηκαν με τους εθνικισμούς1. Υπενθυμί-
ζουμε εδώ ότι αυτή η κριτική δεν αφορά τις ταξικές 
αντιθέσεις που γέννησαν τη σύγκρουση στην Ουκρα-
νία, αλλά τις ιδεολογικές μορφές που πήρε η διαμε-
σολάβηση της. Επίσης είναι μια ματιά στον διεθνή 
πληροφοριακό πόλεμο που ξέσπασε.

1. Η ουκρανική πλευρά.
Εδώ δεν θα μιλήσουμε για τις οργανώσεις που 

συμμετέχουν στην ένοπλη σύγκρουση, αλλά για τις 
ομάδες που έκαναν πολιτικούς συμβιβασμούς ή ad 
hoc συμμαχίες εντασσόμενες στα δύο μέτωπα. Η 
πρώτη ομάδα είναι η Αριστερή Αντιπολίτευση. Εξ αρ-
χής ύποπτη οργάνωση, καθώς ένας εκ των ηγετικών 
στελεχών της, ο Ζαχάρ Πόποβιτς, εμπλέκεται σε διε-
θνές σκάνδαλο εξαπάτησης αριστερών οργανώσεων 
με σκοπό να φάει χρήματα. Ο Πόποβιτς σε διάφορες 
συνεντεύξεις του, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το 
Μαϊντάν, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της Ουκρανίας σε 
ακραίο βαθμό. Το αίτιο εντοπίζεται κυρίως στο ότι η 
ομάδα αυτή θεωρεί τον “ρωσικό ιμπεριαλισμό” τη χει-
ρότερη μορφή ιμπεριαλισμού, ενώ διέπεται και από 
μια δημοκρατική αυταπάτη την οποία αντιπαραθέτει 
στον εθνικισμό. Δεν αναγνωρίζει συνεπώς ότι η δη-
μοκρατία μπορεί να είναι κάλλιστα εθνικιστική. Ο Πό-
ποβιτς έφτασε να είναι κάτι σαν έμμεσος αριστερός 
“σύμβουλος” της ουκρανικής πλευράς. Βέβαια δεν 
είναι μόνο αυτός το πρόβλημα. Πολλά άτομα από την 
οργάνωση στην οποία συμμετέχει έχουν παρόμοιες 
απόψεις για τα ουκρανικά γεγονότα. Αν και είναι αμ-
φίβολο, ούτε υπάρχουν στοιχεία, ότι σχετίζεται ενερ-
γά με εθνικιστές, είναι δεδομένο ότι αποτέλεσε το 
πιό τρανό παράδειγμα αριστερού ο οποίος δεν είδε 
κριτικά το Μαϊντάν, αλλά συστρατεύθηκε άμεσα μαζί 
του ακόμα και μετά το τέλος του όταν το μόνο που 
έμεινε από αυτό ήταν η νέα κυβέρνηση. Δεν είναι τυ-
χαίο ότι προέρχεται από την ίδια μήτρα με το Μπορό-
τμπα, καθώς και οι δύο οργανώσεις προέρχονται από 
τη διάσπαση της οργάνωσης “Ουκρανών Μαρξιστών”. 
Ένα ενδεικτικό κείμενο των προβληματικών θέσεων 
της οργάνωσης αυτής είναι το κείμενο τους για την 
Οδησσό2. Παρόλα αυτά, αυτή η οργάνωση είναι το μι-
κρότερο των προβλημάτων, καθώς έχει πολύ μικρή 
δυναμική.

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog ourbabadoesntsayf-
airytales στις 3.10.14.

2 https://libcom.org/news/darkness-may-socialist-eye-wit-
ness-odessa-06052014.

Η επόμενη οργάνωση που είναι άκρως προβλημα-
τική είναι η οργάνωση για την οποία έχουμε ξανα-
γράψει, η Avtonomni Opir, οργάνωση με φασιστικές 
ρίζες, πρώην μελών του Σβομπόντα. Η οργάνωση 
αυτή φαίνεται να έχει άμεσες σχέσεις με την ομάδα 
“Slobodari” από τη Βοσνία, η οποία είναι εξίσου αντι-
φατική κατά ανάλογο τρόπο. Φαίνεται και αυτοί στα 
πλαίσια ενός αντιιμπεριαλισμού, και με εθνικιστικές 
καταβολές, τάχθηκαν κατά την περίοδο της ανόδου 
της εμπόλεμης έντασης με την ουκρανική πλευρά σε 
επίπεδο στρατού. Η οργάνωση Avtonomni Opir, αν και 
προβλήθηκε διεθνώς ως αναρχική (και μάλιστα ως 
οι αναρχικοί που συμμετείχαν στο Μαϊντάν ως πολι-
τική οργάνωση), δεν έχει σχέσεις με το ταξικό κίνη-
μα, ενώ πρακτικά πλέον έχει προφανώς και σχέσεις 
με ουκρανούς αξιωματούχους λόγω της συμμετοχής  
της στην ΑΤΟ3. Γενικά, ελάχιστα είναι μεταφρασμένα 
στα αγγλικά από αυτή την ομάδα καθώς κανένας δεν 
τους έδωσε σημασία, παρά το γεγονός ότι προσπά-
θησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Παρόλα αυτά, σε 
παλαιότερο ποστ4 είχαμε δώσει λινκ για τη μοναδική 
συνέντευξη τους που κυκλοφορεί στα αγγλικά.

Γενικά, πέρα από ανοιχτά φασιστικές ομάδες που 
δραστηριοποιούνται στην πρώην ΕΣΣΔ, όπως η ρωσι-
κή Όμπραζ ή ο Δεξιός Τομέας της Ουκρανίας, υπάρ-
χει έντονο το φαινόμενο του αναρχοεθνικισμού ή του 
εθνο-κομμουνισμού· ενός συνδυασμού αναρχικών, 
κομμουνιστικών και εθνικών ιδεών. Ανάλογη τέτοια 
ομάδα είναι η ομάδα των Εθνικών Κομμουνιστών Ου-
κρανίας που μετέχει στο εθνικό λαϊκό μέτωπο. Φυσικά, 
αυτές οι ομάδες δεν είναι φασιστικές με την παραδο-
σιακή έννοια, αλλά αποτελούν αποχρώσεις της ανά-
μειξης εθνικών και “αντικαπιταλιστικών ιδεών” και σε 
κρίσιμες στιγμές στρατεύονται με το κράτος, καθώς 
αυτό, δεν παύει ποτέ να είναι η πολιτική πραγμάτωση 
της εθνικής ιδέας. Εδώ θα πρέπει να γίνει κατανοητό 
ότι αυτές οι ομάδες έχουν διάφορες διαβαθμίσεις και 
άλλοτε τείνουν πιο πολύ προς το “εθνικό” και άλλοτε 
λιγότερο. Οι ομάδες αυτές έχουν παράδοση σε αυτές 
τις περιοχές, καθώς εκεί όντως ο “κομμουνισμός” και 
η σοβιετική παράδοση εμπλέκεται ενεργά με ζυμώ-
σεις και αντιπαραθέσεις εντός της ΕΣΣΔ περί έθνους. 
Για παράδειγμα, οι αυτόνομοι εθνικιστές/αναρχοεθνι-
κιστές και οι εθνοπατριώτες κομμουνιστές έλκονται 
από την παράδοση του Μαχνό (και κυρίως από τη πα-
ράδοση της χήρας του Μαχνό) και την αντιπαράθεσή 
του με τους μπολσεβίκους, και από τους ουκρανούς 
εθνοκομμουνιστές που συνετρίβησαν από τον Στά-
λιν. Αυτές οι ιστορικές αναφορές γίνονται σημεία εκ-
κίνησης στο σημερινό εθνογενετικό συγκείμενο ως 
εθνικές αλλά και “σοσιαλιστικές”. Παρόλα αυτά, είναι 
αμφίβολο το αν έχουν κάποια ουσιαστική επιρροή 
μέσα στην αριστερή είτε στην εθνικιστική σκηνή της 
Ουκρανίας (με εξαίρεση την Avtonomni Opir η οποία 
έχει όντως επιρροή στον εθνικιστικό χώρο). Στην Ου-
κρανία, λόγω της παράδοσης της χώρας κατά τον Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο, και λόγω του έντονου ετεροκα-

3 Το site τους μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση: http://opir.
info/.

4  http://ourbabadoesntsayfairytales.wordpress.com/2014/-
09/01/γράμματα-κάτω-από-το-χιόνι-письма-под-2/.
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θορισμού της εθνικής τους ιδέας προς τη Ρωσία, ο 
ακροδεξιός χώρος έχει πιο “κοινά” ακροδεξιά χαρα-
κτηριστικά στα “ευρωπαϊκά” πρότυπα. Στη Ρωσία, το 
πράγμα περιπλέκεται περισσότερο.

2. Η ρωσική πλευρά.
Η ρωσική πλευρά είναι σαφώς πιο πολύπλοκη κα-

θώς οι παραπάνω ιδεολογικές τάσεις, ενώ υπάρχουν 
και εκεί, είναι ουσιαστικά διχασμένες πολιτικά. Πέρα 
από τις καθαρά νεοναζιστικές οργανώσεις, στη Ρωσία 
εδώ και χρόνια προμοτάρεται κεντρικά η “αυτοκρατο-
ρική” ιδέα καθώς και μια συγκεκριμένη αναβίωση του 
σταλινισμού5 με όρους “μεγαλείου”6 και “δύναμης”, 
καθώς και αντιδυτικισμού. Στο πλαίσιο αυτό, σειρά 
οργανώσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ανέπτυ-
ξαν σχέσεις με το Κρεμλίνο ή το στήριξαν έμμεσα ή 
άμεσα. Φυσικά, εδώ δεν μιλάμε για την αριστερά, αλλά 
για την “αριστερά”. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό 
ότι στην ανατολική Ευρώπη ο αντιφασισμός ήταν για 
πολλά έτη “κρατική πολιτική”. Κάποιοι μπορεί να το 
βλέπουν αυτό σαν “νίκη”, αλλά στην πραγματικότητα 
πρόκειται για την ενσωμάτωση του αντιφασισμού από 
το κράτος και την οικοδόμηση μιας νέας εθνικής και 
κρατικής ιδεολογίας πάνω σε αυτόν (όσο αντιφατικό 
και αν ακούγεται). Αυτό οικοδόμησε μια νέα γενιά 
“αντίφα” εθνικισμού στη Ρωσία, όπου το αντίφα νο-
είται ως αντιδυτικισμός και πίστη στην ιστορική νίκη 
των ρώσων έναντι του (γερμανικού) φασισμού. Ο ρω-
σικός εθνικισμός αυτού του τύπου έχει τις ρίζες του 
στην “ευρασιατική” ιδέα, η οποία άρχισε να γίνεται 
έντονη κατά τα χρόνια πριν την περεστρόικα και τελι-
κά προωθήθηκε  επίσημα από το πουτινικό καθεστώς 
-και κυρίως από τον μέχρι τώρα ιδεολογικό καθοδη-
γητή του Πούτιν, τον Ντούγκιν. Ο Ντούγκιν7, ο οποίος 
ενοποίησε σε ένα “θεωρητικό” σύστημα τον σταλινι-
σμό, τη σοβιετική κληρονομία της μεγάλης ΕΣΣΔ, τον 
αντιδυτικισμό και τον φασισμό, υποστήριξε ανοιχτά 
το σεπαρατιστικό κίνημα, ενώ πολλά μέλη της ομά-
δας του, της “Ευρασιατικής Ένωσης”, ή ατόμα που 
σχετίζονται με αυτή την ομάδα κατέχουν κεντρικές 
θέσεις στις δημοκρατίες της Νοβορωσίας8. Πρέπει να 
τονιστεί ότι αυτή η οργάνωση έχει έντονα αντιιμπε-
ριαλιστικά χαρακτηριστικά και στηρίζει ανοιχτά τις 
αραβικές χώρες ενάντια στο ΝΑΤΟ (γι’αυτό και τάχτη-
κε ενάντια στην αραβική άνοιξη). Η συγκεκριμένη ορ-
γάνωση ήταν αρκετά δικτυωμένη και στον στρατό. Το 
κίνημα του “ευρασιατισμού” σχετίζεται έντονα με την 
παράδοση των “Εθνικών Μπολσεβίκων” στη Ρωσία, 
μιας νεοφασιστικής ομάδας που αντλεί τον εθνικισμό 
της από εθνικιστικά αντιτσαρικά κινήματα της δεκα-
ετίας του ’10. Σήμερα, οι εθνομπλσεβίκοι στη Ρωσία 
είναι διασπασμένοι: κάποιοι βρίσκονται στην συμπολί-
τευση και στην Ευρασιατική Ένωση, ενώ άλλοι στην 

5 http://fotoden.info/node/3458.

6 http://cs304506.vk.com/u4730420/-3/y_fa4acf93.jpg.

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Dugin.

8 Δες και το κείμενο “Οι ιθύνοντες της Δημοκρατίας του 
Ντόνετσκ” στο ourbabadoesntsayfairytales.wordpress.com.

αντιπολίτευση. Το κομμάτι που μας ενδιαφέρει είναι 
προφανώς το πιο ενεργό, το “κυβερνητικό”. Λόγω 
προφανών και κατανοητών ταξικών αντιθέσεων και 
ιστορικών καταβολών, στη σημερινή Ρωσία αυτές οι 
ιδεολογίες είναι πολύ διαδεδομένες. Αυτός ο κόσμος 
με αυτή ακριβώς τη ρητορική σχετίστηκε και πήγε να 
πολεμήσει στην Ουκρανία, αυτοί ήταν οι “λαϊκοι πο-
λιτοφύλακες” -τουλάχιστον το ηγετικό τους κομμάτι- 
που παρουσίασαν τον εαυτό τους ως “αντιφασίστες” 
διεθνώς. Δυστυχώς, ένα κομμάτι της ελληνικής, της 
γερμανικής αλλά κυρίως της βρετανικής αριστεράς, 
χωρίς να κάνει καμία κριτική στο ιστορικό περιεχόμε-
νο αυτών των όρων, τους προέβαλε ως αντιφασίστες. 
Πάμε να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στη συμπλο-
κή της σταλινικής αριστεράς και του ευρασιατισμού 
στη Ρωσία, αλλά και στην Ευρώπη.

Ο Μπόρις Καγκαρλίτσκι, ο οποίος δυστυχώς πα-
ρουσιάζεται στην Ελλάδα ως αριστερός ακτιβιστής 
και θεωρητικός, συμμετείχε στις 2 Ιουλίου σε συνέ-
δριο στη Γιάλτα μαζί με επιφανή μέλη της ευρασιατι-
κής ακροδεξιάς της Ρωσίας. Στο συνέδριο αυτό που 
αφορούσε το ζήτημα της Νοβορωσίας ήταν καλεσμέ-
νοι μαζί με τον Καγκαρλίτσκι μέλη του Μπορότμπα, 
επιφανείς  νεοφασίστες ή ακροδεξιοί όπως ο Αλεξέι 
Ανπιλόγκοφ9 -επικεφαλής της ακροδεξιάς πρωτοβου-
λίας “Νέας Ρωσίας”- και ο Βλαντιμίρ Ρογκόφ επικε-
φαλής της ομάδας “Σλαβική Φρουρά” η οποία επίσης 
υπέγραψε τη διακήρυξη του συνεδρίου10.  Επίσης, τη 
διακήρυξη υπέγραψε και η οργάνωση “Ένωση Πολι-
τών της Ουκρανίας” η οποία είναι μια οργάνωση που 
υποστηρίζει ανοιχτά τον Γιανουκόβιτς11. Το συνέδριο 
διοργανώθηκε από την ομάδα “Νέα Ρωσία”. Στην “αρι-
στερή διακήρυξη” γίνεται λόγος στο σημείο “τι είναι 
η Ουκρανία” ως “ένας πληθυσμός πολλών εθνοτή-
των κυρίως χριστιανών ορθόδοξων”. Πέραν του ότι 
κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να έχει θέση σε μια “αρι-
στερή”ανακοίνωση, η αναφορά του δεν είναι τυχαία, 
καθώς το θρησκευτικό ζήτημα είναι έντονο στη σύ-
γκρουση· η ουκρανική εθνική ιδέα είναι έντονα επη-
ρεασμένη από τον καθολικισμό. Μετά το πέρας του 
συνεδρίου12, διοργανώθηκε δεύτερο συνέδριο13 πάλι 
στη Γιάλτα από τα ίδια άτομα (την οργάνωση Νέα Ρω-
σία). Και αυτή τη φορά συμμετείχε η “Σλαβική Φρου-
ρά”, όμως τώρα δεν είχαμε καλεσμένους από τον 
χώρο της διεθνούς αριστεράς, αλλά αντίθετα από τον 
χώρο της διεθνούς ακροδεξιάς που διέπεται από αντι-
ΕΕ και αντι-ΝΑΤΟ αισθήματα. Οι καλεσμένοι ήταν από 
διάφορες χώρες της ΕΕ, αλλά και από τη Ρωσία, μετα-
ξύ αυτών και επιφανείς ακροδεξιοί όπως ο Nick Griffin 
από Αγγλία και οι Konrad Rękas και  Bartosz Bekier από 

9 http://centerkor-ua.org/mneniya/politika/itemlist/user/50-
6-alekseyanpilogov.html.

10 http://www.rogerannis.com/no-to-the-war-in-eastern-uk-
raine-declaration-of-yalta-crimea-antiwar-conference/.

11 http://www.pravda.ru/news/world/formerussr/ukraine/04-
04-2014/1203321-natalenko-0/.

12 http://www.echo.msk.ru/blog/mitina_daria/1392116-ec-
ho/.

13 http://antiliber.blogspot.gr/2014/09/290814.html.
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την Πολωνία, γνωστοί ακροδεξιοί και οι δύο. Ο δεύτε-
ρος μάλιστα πήγε τελικά στο Ντόνετσκ να πολεμήσει. 
Επίσης, εκεί βρέθηκαν ο Luc Michel, γνωστός ακροδε-
ξιός του Βελγίου, και ο Ρομπέρτο Φιόρε από την Ιτα-
λία. Επίσης, αντιπροσώπους έστειλε και το βουλγαρι-
κό φασιστικό κόμμα “ΑΤΑΚΑ” (επίθεση). Αντιπρόσωποι 
από το γαλλικό “Εθνικό Μέτωπο” ήταν εκεί14, ενώ σύμ-
φωνα με μια πηγή βρέθηκε εκεί και ο Ντούγκιν. Τόσο 
στο πρώτο συνέδριο όσο και στο δεύτερο παρόντες 
ήταν αντιπρόσωποι των “λαϊκών δημοκρατιών” όπως 
και στρατιωτικοί. Επίσης, εκεί βρέθηκε ο γνωστός 
ρώσος ακροδεξιός Yegor Kholmogorov και ο γνωστός 
αρνητής του ολοκαυτώματος Ισραέλ Σαμίρ. Επίσης, 
εκεί βρέθηκαν και ο Πούσιλιν της Λαϊκής Δημοκρατί-
ας του Ντόνετσκ και ο Alexander Mozgovoi, επαγγελ-
ματίας στρατιωτικός τον οποίο το Μπορότμπα στο site 
του έχει παρουσιάζει ως αντιφασίστα. Τα δυο συνέ-
δρια έγιναν για να συγκροτηθεί διεθνές  “αντιφασι-
στικό μέτωπο”15. Είναι αμφίβολο, αλλά και άγνωστο, 
αν το πρώτο συνέδριο περιείχε αντιπροσώπους από 
τη διεθνή αριστερά μόνο και μόνο για να ρίξει στάχτη 
στα μάτια της διεθνούς αριστεράς και αν το δεύτερο 
συνέδριο είχε εσκεμμένα πιο ακροδεξιό χαρακτήρα 
ή αν το κάλεσμα είναι το ίδιο και απλά πολλοί ευρω-
παίοι αριστεροί μυρίστηκαν τη φάση και δεν ήρθαν. 
Πάντως, τα ρωσικά ΜΜΕ μετράνε και συνυπολογί-
ζουν τις δύο συνεδριάσεις μαζί, δηλαδή αναφέρουν: 
“Έγινε χτες στη Γιάλτα το δεύτερο συνέδριο για τη 
συγκρότηση αντιφασιστικού μετώπου κτλ”. Βέβαια, ο 
συμβολισμός των “αυτόνομων” επαναστατών της Νο-
βοροσσίας, που συγκαλούν διεθνές συνέδριο στην 
Κριμαία, δεν είναι τυχαίος.

Όμως, αυτό το περίεργο δίκτυο και οι συνεδριά-
σεις αριστερών και ακροδεξιών στην πρόσφατα προ-
σαρτημένη Κριμαία δεν σταματούν εδώ. Ο Καγκαρ-
λίτσκι, ο οποίος αυτοπροβάλεται στην Ευρώπη ως ο 
“κορυφαίος αναλυτής” του ρωσικού “νεο-μαρξισμού”, 
έχει πολύ ωραίες παρέες. Ο Αλεξάντρ Τσάλενκο, ο 
γνωστός  φιλορώσος σοβινιστής δημοσιογράφος που 
σχετίζεται, όπως ο ίδιος λέει, με το Μπορότμπα, στο 
παρελθόν έχει φωτογραφηθεί μαζί16 με τον διαβόη-
το “αντιφασίστα” Σεργκέι Κιριτσούκ του Μπορότμπα 
και τον Ισραελ Σαμιρ. Νέα φωτογραφία17 τώρα από 
το fb του Τσάλενκο δείχνει τον ίδιο μαζί με τον Κα-
γκαρλίτσκι και διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες προ-
σωπικότητες όπως: τον Aleksey Belyaev-Gintovt, μέλος 
της Ευρασιατικής Ένωσης του νεοφασίστα Ντούγκιν· 
τον Yevgeniy Zhilin της Οπλότ (ο οποίος στο fb του 
παρουσιάζει τον Δεξιό Τομέα ως “γκει” και σε άλλες 
φωτογραφίες λέει ότι “οι σλάβοι κυκλώνουν τους φα-
σίστες”), μιας ομάδας μπράβων από το Χάρκοβο που 
εξελίχθηκε σε πατριωτική οργάνωση· τον Κονσταντίν 

14 http://baltija.eu/news/read/39884.

15 http://sevastopol.su/author_page.php?id=65557.

16 http://static.revizor.ua/img/news/2013/10/28/486x0/-O1-
WOadM4543543ajL15671.jpg.

17 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=15256358676500
29&set=a.13795221355947371073741827.10000610890 9633 
&type=1&permPage=1.

Κριλόβ, ηγέτη της  “Ρώσικης Κίνησης Πολιτών18, μιας 
“μετριοπαθούς” ακροδεξιάς ομάδας που υποστηρίζει 
τη μετατροπή της Ρωσίας από ομοσπονδιακό κράτος 
σε  κεντρικό, γιατί, λέει, ότι δίνει πολλές ελευθερίες 
στις μειονότητες. О ίδιος ο Τσάλενκο τώρα, στη σελί-
δα του ποστάρει φωτογραφίες19 από συγκεντρώσεις 
της Ευρασιατικής ένωσης, ενώ ανέβασε και σατυρική 
εικόνα για τους “μαύρους” του Φέργκιουσον. Τι κάνει 
λοιπόν ο Καγκαρλίτσκι, ο διανοούμενος της αριστε-
ράς, στη Μόσχα με άτομα που είναι ανοιχτά ακροδε-
ξιών πεποιθήσεων; Υποστηρίζει ακόμα ότι στη Νοβο-
ρωσία έρχεται ο σοσιαλισμός20;

Το πρόβλημα προφανώς συνεχίζει, όταν “διεθνείς 
καμπάνιες”21 πάνε στο Ντόνμπας και λειτουργούν ως 
κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τους εκεί πατριώτες και 
φασίστες, ντύνοντας τις συγκρούσεις του κεφαλαίου 
με “αντιφασιστικό μανδύα”.

18  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1616791.

19 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=15329822-
46915391&set=pb.100006108909633.-2207520000. 
1412276417.& type=3&theater.

20 http://nihilist.li/wp-content/uploads/2014/09/novoros.jpg.

21 http://www.youtube.com/watch?v=Pgw_IMiCT_I.



122

Γράμματα κάτω από το χιόνι #9. 

Μια ματιά στην Ουκρανική Ακροδεξιά1.
Τι είναι η Εθνικό-Σοσιαλιστική Συνένωση στην Ου-

κρανία2;
Η συγκεκριμένη οργάνωση πρακτικά δημιουργή-

θηκε στη τελική της μορφή μέσα στην ΑΤΟ και απο-
τέλεσε το καθαρό πολιτικό απόσταγμα/απόστημα της 
στρατιωτικής επιχείρησης, αλλά και της εκλογικής 
ήττας της ακροδεξιάς. Σε αντίθεση με τις φήμες, η 
συγκεκριμένη οργάνωση δεν είναι παιδί του Δεξιού 
Τομέα τη στιγμή που ο ίδιος αποδυναμώνεται. Ουσι-
αστικά ο Δεξιός Τομέας πάνω στο εκλογικό ζήτημα, 
αλλά και στο ζήτημα του πολέμου, αποδυναμώθηκε 
εσωτερικά. Η εξουσία και η δύναμη των ακροδεξιών 
-οι οποίοι ήξεραν, ήθελαν να εμπλακούν στο πόλεμο 
και να ενταχτούν στα σώματα ασφαλείας- μεταφέρ-
θηκε στη “Εθνικό Σοσιαλιστική Συνένωση”. Η οργάνω-
ση αυτή αποτελεί μια πιο “εξελιγμένη έκδοση” της ορ-
γάνωσης “Πατριώτες της Ουκρανίας” που είχε έδρα 
το Χάρκοβο. Από εκεί, η ομάδα άρχισε να ασχολείται 
με το ανατολικό ζήτημα και την περιβόητη “ΑΤΟ”. Σε 
αντίθεση με οργανώσεις όπως το Σβομπόντα, που η 
ιδεολογία τους είναι (πλέον) η ινδαλματοποίηση του 
Μπαντέρα ως “εθνικού απελευθερωτή και αντιστασι-
ακού” απέναντι στους Ρώσους ή/και τους Ευρωπαί-
ους, δηλαδή μια “ακραία” εκδοχή της εθνικής ιδέας, η 
οργάνωση Πατριώτες της Ουκρανίας ήταν πιο κοντά 
στον παραδοσιακό γερμανικό νεοναζισμό. Σύμφω-
να με τα δικά τους λόγια (από το επίσημο site τους): 
“Σε αντίθεση με τη σύγχρονη αφηρημένη ονομασία 
“Ουκρανός”, η μυστικιστική δύναμη του εθνικοσο-
σιαλισμού εμφανίζεται στη δύναμη του να μετατρέ-
πει τις αδύναμες μονάδες σε έναν ενιαίο βιολογικό 
οργανισμό, το υπερέθνος, και από τον αδύναμο να 
γεννήσει τον υπεράνθρωπο”,  ενώ συνεχίζουν λέγο-
ντας ότι “όσοι κλαίγονται ότι πρέπει να αμυνθούμε 
απέναντι στους Πολωνούς και τους Ρώσους δεν είναι 
πραγματικοί εθνικιστές, αλλά ψευτοεθνικιστές. Εμείς 
λέμε ότι όποιος είναι αδύνατος χάνεται, αυτή είναι 
η φύση και αν δεν μπορούμε, αν είμαστε αδύναμοι 
θα χαθούμε, αυτή είναι η τύχη που μας αξίζει”. Όταν 
ενώθηκαν τελικά σε μια ομάδα, εντάχτηκε σε αυτούς 
και η γνωστή ομάδα παραστρατιωτικών μισθοφόρων 
νεοναζί σε Ουκρανία, Λευκορωσία και Ρωσία, η ομά-
δα Misanthropic Division3.

Στο Χάρκοβο, αυτή η ομάδα για χρόνια λειτουργού-
σε ως κάτι μεταξύ τοπικών οργανωτών χουλίγκανων 
και έμμισθων μπράβων για όποιον τους χρειαζόταν. 
Από το μόρφωμα σχημάτισε το 2009 τη СНА ως βάση 
συνένωσης διάφορων ακροδεξιών οργανώσεων της 
Ουκρανίας. Παρόλα αυτά, το 2011 έγινε διάσπαση 
στην οργάνωση, η οποία κατέληξε σε μαχαιρώματα 
και πυροβολισμούς. Μετά το Μαϊντάν και το σχημα-

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog ourbabadoesnts-
ayfairytales.wordpress.com στις 10.10.14.

2 Ε.Σ.Ου., ρωσικά και ουκρανικά СНА.

3 https://vk.com/tfw88.

τισμό του Δεξιού Τομέα, μερικές από τις οργανώσεις 
της CHA (όπως η Trizub) εντάχθηκαν και στον Δεξιό 
Τομέα. Παρόλα αυτά, οι στόχοι της νέας κυβέρνησης 
του Κίεβο και του Δεξιού Τομέα δεν συνέπεσαν από-
λυτα. Ο σχηματισμός των ομάδων εθελοντών αποτέ-
λεσε για το Κίεβο έναν δυσεπίλυτο γρίφο. Από τη μια 
τις χρειαζόταν, καθώς ήταν εμφανές ότι ο τακτικός 
στρατός των ουκρανών δεν ήταν διατεθειμένος4 να 
πολεμήσει5, τουλάχιστον ένα κομμάτι του. Επίσης, 
φάνηκε ότι μέχρι να έρθει οικονομική βοήθεια από 
τη Δύση, η αδύναμη οικονομία της Ουκρανίας6 δεν 
ήταν σε θέση να στηρίξει οικονομικά την στρατιωτική 
επιχείρηση7. Από την άλλη, η φιλελεύθερη κυβέρνη-
ση και το ουκρανικό κεφάλαιο δεν μπορούσαν, δεν 
ήθελαν ούτε και θέλουν η “ριζοσπαστικότητα” των 
ακροδεξιών ομάδων να σταθεί εμπόδιο στην οικονο-
μική αναδιάρθρωση. Κάθε “κομμάτι” στον φιλελεύθε-
ρο καπιταλισμό πρέπει να επιτελεί σωστά τη λειτουρ-
γία του, εντός των ορίων του. Από αυτή την αντίφαση 
προκύπτει και η διαρκής αμφιταλάντευση του Κίεβο 
ως προς τα ακροδεξιά σώματα εθελοντών: από τη μια 
είναι απαραίτητα, από την άλλη είναι εμπόδιο. Πάνω 
σε αυτό το τεντωμένο σκοινί ακροβατεί πάντα η “δη-
μοκρατική” πολιτική του νεοφιλελευθερισμού: την 
επιτυχημένη υπαγωγή των φασιστών σε αυτό, τη με-
τατροπή τους από έναν χαοτικό όχλο βαρβάρων σε 
“παραγωγική” κατηγορία του κεφαλαίου. Υπό αυτή 
την έννοια, και πάντα τηρουμένων των αναλογιών, η 
σημερινή ουκρανική πολιτική έρχεται να φτάσει: 

α) το μοντέλο της Ελλάδας και της Χ.Α. και 
β) την περίπτωση της Ρωσίας από το 1999 και μετά8. 
Μετά την αποδυνάμωση του Δεξιού Τομέα ως ορ-

γάνωσης, τα ηνία πήρε πάλη η СНА, η οποία αποτε-
λεί και την κύρια ακροδεξιά δύναμη στην Ουκρανία. 
Ουσιαστικά, αυτές οι δύο οργανώσεις αποτελούν 
συγκοινωνούντα δοχεία, με τον Δεξιό Τομέα να είναι 
πιο πολιτικός, ενώ η CHA πιο παραστρατιωτική. Παρό-
λα αυτά, δεν είναι το ίδιο. Όπως δηλώνουν τα ίδια τα 

4 https://pbs.twimg.com/media/BtiOaVmCEAAAxdS.png.

5 https://pbs.twimg.com/media/BtiOaRtCMAAIVJv.png.

6 http://www.vesti.ru/doc.html?id=1924297.

7 Υπάρχουν έγγραφα που διέρρευσαν από το υπουργείο 
εσωτερικών της Ουκρανίας με ονόματα οπλιτών που αυτο-
μόλησαν. Αν και οι περισσότερες πηγές για όσους αυτομό-
λησαν είναι ρώσικες, σύντροφοι από Ουκρανία μας είπαν 
ότι ξέρουν τουλάχιστον 10 περιπτώσεις ατόμων που έφυ-
γαν από τις μονάδες τους. Οι πληροφορίες φυσικά είναι πε-
ριορισμένες γιατί δεν λένε κάτι ανοιχτά, ποτε έφυγαν, γιατί 
κτλ, για ευνόητους λόγους.

8 Επί Γέλτσιν, οι ακροδεξιές ομάδες, και κυρίως οι χούλι-
γκαν ακροδεξιών πεποιθήσεων, οργίαζαν στην πόλη της 
Μόσχας. Γινόντουσαν μαζικά πογκρόμ κατά γεωργιανών 
και καυκάσιων και γενικά η κατάσταση ήταν πολύ άγρια. 
Από το 1999, και με τη σταδιακή ανασυγκρότηση του κρά-
τους, η ακροδεξιά αρχίζει να περιστρέφεται γύρω από το 
Κρεμλίνο, ενώ το κομμάτι της που δεν συμμορφώθηκε και 
δεν ενσωματώθηκε στα σώματα ασφαλείας γνώρισε άγρια 
καταστολή.
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μέλη του, η СНА είναι η πολιτική διοίκηση της Αζόβ. 
Εδώ όμως υπάρχει μια αντίφαση. Η πολιτική ηγεσία 
είναι η CHA, η πολιτειακή το υπουργείο εσωτερικών 
της Ουκρανίας, ενώ η χρηματική ο ολιγάρχης Κολο-
μόισκι9. Μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα, και δεδομένου 
ότι ο Κολομόισκι έχει στενότατους δεσμούς με το Κί-
εβο, είναι εμφανές ότι η Αζόβ δεν είναι αυτονομημέ-
νη. Από την άλλη, όμως, δείχνει ότι το ίδιο το Κίεβο, 
αν και αντίθετο με τη Μόσχα, ακολουθεί πιστά το μο-
ντέλο διακυβέρνησης της Ρωσίας. Η αναδιάρθρωση, 
αν και συγκρουσιακή, παράγει το ίδιο αποτέλεσμα -ως 
προς τις μορφές διακυβέρνησης- και στις δύο πλευ-
ρές.

Τι γίνεται λοιπόν τώρα με την Αζόβ, την πιο γνωστή 
ομάδα νεοναζί της ΑΤΟ και της Ουκρανίας; Αρχικά 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι η Αζοβ σχετίζεται, αλλά 
δεν ταυτίζεται με το Δεξιό Τομέα. Αποτελεί τάγμα 
εθελοντών που σχετίζονται με διάφορες ακροδεξιές 
ομάδες τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης, 
ενώ μερικοί δηλώνουν ότι αρκετοί συμμετέχοντες 
δεν είναι νεοναζί αλλά “πατριώτες”. Αρχικά, πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι στην Αζοβ συμμετέχουν πολλοί 
ξένοι. Από την άλλη, παρά τα βίντεο, οι ισχυρισμοί ότι 
στην Αζοβ πολεμά και ένας ρώσος10 δεν επιβεβαιώνο-
νται από πουθενά αλλού, καθώς το άτομο που μιλά στα 
βίντεο, αν και μιλάει ρώσικα, έχει σαφώς ουκρανική 
προφορά. Επιπλέον, γερμανοί φασίστες φαίνεται να 
στήριξαν11 τουλάχιστον οικονομικά την Αζόβ, καθώς 
όπως λένε “η Αζόβ προστατεύει την Λευκή Ευρώπη 
από τον “ρωσομογγολικό κίνδυνο””. Επίσης, φαίνεται 
να πολεμά και ένας ακροδεξιός από Ιταλία, ενώ στις 
τάξεις της Αζοβ συμμετέχει και ένας κροάτης εγκλη-
ματίας πολέμου, ο οποίος συμμετείχε στο πόλεμο 
της Γιουγκοσλαβίας και στο “Ριζοσπαστικό Κροατικό 
Κόμμα των Δικαιωμάτων”, ένα εθνικιστικό μόρφωμα. 
Φαίνεται να επιθυμεί12 να συνεχίσει το έργο των “προ-
γόνων” του, καθώς μέσα στο φασιστικό φαντασιακό 
αρθρώνονται πάλι τα ίδια στρατόπεδα: “η Δύση” και η 
“Ανατολή”, η Κροατία και η Σερβία (οι σέρβοι εθνικι-
στές έχουν ταχθεί με το πλευρό της Ρωσίας). Κομβι-
κό ρόλο σε όλες αυτές τις διεθνείς συνδέσεις παίζει 
ένας γάλλος με το όνομα Γκαστόν Μπεσόν13, ο οποίος 
για χρόνια είναι στρατιωτικός σύμβουλος στη Γαλλία 
και ο οποίος συμμετείχε στον πόλεμο της Γιουγκο-
σλαβίας με το πλευρό των κροατών. Ο συνεχιζόμενος 
πόλεμος της καπιταλιστικής περιφερειοποίησης από 
τη δεκαετία του ‘90 μέχρι σήμερα επαναλαμβάνει το 
ίδιο σενάριο, την ίδια γραμμή και, όσο μπορεί, τους 
ίδιους πρωταγωνιστές τόσο σε πρακτικό όσο και σε 
φαντασιακό επίπεδο.

Μερικά αντιπολιτευόμενα ρωσικά και ευρωπαϊκά 

9 http://ria.ru/world/20141009/1027621268.html.

10 http://www.youtube.com/watch?v=rr_37a7Huuk.

11 http://vk.com/novitninatsionalisty.

12 http://lenta.ru/articles/2014/07/22/naziinternational/.

13 http://www.globalresearch.ca/ukraine-french-military-adviser-
gaston-besson-in-charge-of-foreign-fighters-in-the-neo-nazi-
national-guard-azov-battalion/5401900.

ΜΜΕ και sites κάνουν λόγο για “πολεμικό τουρισμό” 
στην Ουκρανία, και για τις δύο πλευρές, όπου διάφο-
ροι επαγγελματίες στρατιωτικοί και μισθοφόροι από 
διάφορες χώρες πάνε να πολεμήσουν για να “αποκτή-
σουν εμπειρία” πολεμώντας. Έτσι, δεν είναι τυχαία η 
παρουσία ατόμων σαν τον Μπεσόν, ούτε σαν τον νε-
οναζί Μπέκερ (στο πλευρό των Ρώσων), ο οποίος είχε 
πολεμήσει στη Συρία και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι έχει 
σχέσεις με τη Χεζμπολάχ14.

Η τελευταία “ενδιαφέρουσα” εξέλιξη σε αυτό το 
ζήτημα είναι η υποψηφιότητα ενός από τους επικεφα-
λής της CHA με το κόμμα “Λαϊκό Μέτωπο”, το οποίο 
δεν είναι ακροδεξιό κόμμα “με την παραδοσιακή” 
έννοια, αλλά κλασσικό νεοφιλελεύθερο δεξιό15 (πρό-
κειται για διάσπαση του κόμματος της Τιμοσένκο). 
Μια άλλη πολιτική δύναμη που διεκδικεί σχέσεις όχι 
αποκλειστικά με την Αζοβ, αλλά γενικά με τις ένοπλες 
δυνάμεις, είναι το “Ριζοσπαστικό Κόμμα” του Λιάσκο, 
το οποίο είναι ένα μείγμα δεξιού συντηρητικού λόγου 
και λαϊκισμού. Ο πρόεδρος του Λιάσκο είναι το υπό-
δειγμα δεξιού λαϊκιστή, καθώς η πολιτική του στρα-
τηγική είναι να πηγαίνει σε διάφορα μέρη, σε διαμαρ-
τυρίες κτλ και άλλοτε να εμφανίζεται ως δυναμικός 
“τιμωρός” και άλλοτε να κάθεται και τρώει ξύλο16 για 
να βγει μετά να καταγγείλει τους “εχθρούς” του17. Οι 
εθελοντικές ομάδες στα ανατολικά έγιναν μετά από 
δική του προτροπή. Έτσι και αλλιώς, οι συμβολισμοί 
παραμένουν διαρκώς μεταβλητοί, αλλά και παντοδύ-
ναμοι (στα πλαίσια μιας διαδικασίας), και με αυτούς 
είναι που προσπαθεί η ακροδεξιά να κερδίσει στήρι-
ξη και να φανεί ανατρεπτική ως εκπρόσωπος όχι της 
τάξης αλλά του λαού. Η Αζόβ, λοιπόν, σε μια τέτοια 
λογική, σαν κέντρο επιχειρήσεων της κατέλαβε το 
παλιό υπερπολυτελές εξοχικό του Γιανουκόβιτς (sic).

Άλλες ομάδες εθελοντών είναι η “Ντόνμπας” και η 
“Ντνίπερ”, οι οποίες αποτελούν αμιγώς στρατιωτικούς 
σχηματισμούς του υπουργείου με επικεφαλής στρατι-
ωτικούς του ουκρανικού στρατού.

14 http://lenta.ru/articles/2014/06/09/falanga/.

15 http://www.dialog.ua/news/21396_1412406609.

16 http://www.youtube.com/watch?v=YuaDPDxGYYM.

17 Στις προηγούμενες εκλογές πήρε 8% και ήταν το υψη-
λότερο που έχει πάρει. Τώρα, όμως, φαίνεται να κεφαλαιο-
ποιεί πολύ καλά την εθνικιστική έξαρση της χώρας, καθώς 
βρίσκει στη ρητορική του τη χρυσή τομή ανάμεσα στον 
εθνικισμό και τη φιλελεύθερη δημοκρατία. Πιο παλιά είχε 
κατηγορηθεί για παιδεραστία. Με λίγα λόγια, ωραίος τύ-
πος…
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Γράμματα κάτω από το χιόνι #10. 

Περί ειρήνης και λοιπών μύθων1.

Μια “αστεία” ειρήνη που δεν πιστεύει κανείς. Η 
συμφωνία ειρήνευσης μεταξύ Κίεβο και αυτονομι-
στών μείωσε σαφώς την ένταση -χωρίς να τη μηδε-
νίσει· είναι δεδομένο ότι οι εχθροπραξίες σποραδικά 
θα συνεχιστούν, ίσως για χρόνια ακόμα (αν δεν αλ-
λάξει κάτι δραματικά στην κατάσταση). Τι σημαίνει 
όμως αυτή η “ειρήνη”, η οποία μοιάζει περισσότερο 
ως αποτέλεσμα των ορίων που συνάντησε το κεφά-
λαιο στις διαδικασίες του και λιγότερο ως αποτέλε-
σμα ενός “αντιπολεμικού κινήματος” από τα κάτω, 
το οποίο είναι ιδιαιτέρα ασθενές και στις δύο χώρες, 
παρά την μεγάλη πορεία αριστερών και αναρχικών 
στη Μόσχα2. Και πόσο σημαντική αξιολογείται η συμ-
μετοχή του πρώην προέδρου Κούτσμα στο πλευρό 
της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις, αλλά και η 
συμμετοχή αντιπροσώπων των ηγεσιών των “Λαϊκών 
Δημοκρατιών”. 

Αρχικά, θα πρέπει να ειπωθεί το “γιατί” αυτός ο 
πόλεμος σταμάτησε τώρα, ένας πόλεμος που συνε-
χιζόταν για μήνες. Οι βασικοί λόγοι είναι δύο. Από τη 
μια, οι διεθνείς κυρώσεις και η ταχεία, αλλά ασθενής, 
ανάπτυξη της Ρωσίας την έκαναν οπισθοχωρήσει· 
παρόλα αυτά, οι κυρώσεις αυτές, περισσότερο συμ-
βολικές παρά ουσιαστικές3, δεν είναι αρκετές από 
μόνες τους να σταματήσουν τη Ρωσία. Ένας άλλος 
λόγος για να σταματήσει η Ρωσία ήταν ότι το επι-
θυμητό αποτέλεσμα είχε επιτευχθεί. Οι ανατολικές 
επαρχίες ήταν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό de 
facto αναγνωρισμένες (αφού οι ηγεσίες τους προσκα-
λούνται και σε επίσημες διαδικασίες) χωρίς, όμως, 
να είναι επίσημα αναγνωρισμένες. Στην περιοχή είχε 
επιτευχθεί μια ισορροπία δυνάμεων, η οποία κυρίως 
μετά την τελευταία αντεπίθεση του στρατού της Νο-
βορωσίας φαίνεται να έχει παγιωθεί. Η Ρωσία αυτό 
που επεδίωκε εξαρχής είναι μια “μη αναγνωρισμένη 
δημοκρατία”. Πέρα από αυτό, δεν πρέπει να ξεχνούμε 
ότι η διαδικασία της περιφερειοποίησης του “ρωσικού 
κέντρου συσσώρευσης” εμπλέκει και άλλες χώρες 
που και αυτές έχουν τις δικές τους αντιφάσεις. Και, 
φυσικά, η ουκρανική κρίση προκάλεσε τριγμούς και 
σε αυτές. Η ευρασιατική ένωση, οικονομικό και ιδε-
ολογικό τέκνο του σύγχρονου ρωσικού εθνικισμού 
(και άρα κεφαλαίου) περιέχει τρία κύρια μέρη: τη Ρω-
σία, τη Λευκορωσία και το Καζακστάν· όλες τους οι-
κονομίες, οι οποίες είναι στενά συνδεδεμένες μετα-
ξύ τους και οι οποίες παίζουν η κάθε μια διαφορετικό 
ρόλο στη διαδικασία της περιφερειοποίησης και στη 
σχέση της με άλλες περιφέρειες (Κίνα, Ευρώπη κτλ). 
Τα προβλήματα προφανώς είναι εσωτερικά σε κάθε 

1 Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο blog ourbabadoesntsa-
yfairytales.wordpress.com στις 13.10.14.

2 http://avtonom.org/news/marsh-mira-antimilitaristskaya-
koaliciya.

3 http://www.forbes.ru/finansy/igroki/266715-sanktsiometr-
kakie-finansovye-sanktsii-opasnee-vsego-dlya-rossii.

κοινωνικό σχηματισμό. Το Καζακστάν και, κυρίως, 
η Λευκορωσία, φοβούνται ότι η βίαιη αντιπαράθεση 
στην Ουκρανία θα κλείσει τις πόρτες της οικονομίας 
προς την Ευρώπη, καθώς η Λευκορωσία είναι μια αδύ-
ναμη οικονομικά χώρα που ζει εξάγοντας προϊόντα 
στη Ρωσία από τη μια4 και από την άλλη λειτουργεί 
ως ενδιάμεση χώρα στη μεταφορά αερίου και πετρε-
λαίου προς την Ευρώπη. Το Καζακστάν, αν και στενά 
δεμένο με τη ρωσική οικονομία, και αυτό έχει επαφές 
με την ΕΕ. Η προσάρτηση της Κριμαίας θέτει επίσης 
σε κίνδυνο την εδαφική ανεξαρτησία αυτών των χω-
ρών, καθώς αναιρεί την τριμερή συνθήκη του 1991 
που εγγυόταν την εδαφική ακεραιότητα των πρώην 
σοβιετικών δημοκρατιών. Φυσικά, τα πράγματα δεν 
κινούνται απλά στη σφαίρα των γεωπολιτικών κινή-
σεων. Οι κινήσεις αυτές είναι μορφές, όχι αιτίες. Η 
έντονη δυσαρέσκεια5 στους τρεις βασικούς εταίρους 
της ρωσικής περιφέρειας για το ουκρανικό ζήτημα εί-
ναι εμφανής6.

Από την άλλη, ο ουκρανικός στρατός σταμάτησε 
λόγω δικών του αδυναμιών. Η αδύναμη ουκρανική οι-
κονομία δεν μπορούσε να συνεχίσει τη μάχη, έχανε 
περισσότερα απ’ όσα (θα) κέρδιζε. Η αξία της γρίβνας 
τους τελευταίους μήνες βρισκόταν στα χαμηλότερα 
σημεία των τελευταίων ετών. Ο ουκρανικός στρα-
τός με την τακτική του έχασε οριστικά τα ανατολι-
κά εδάφη, καθώς πρέπει να έχασε και τον τελευταίο 
συμπαθούντα στη περιοχή7, αλλά και ήταν ανίκανος 

4 http://belarusdigest.com/story/belarus-may-not-cash-
russian-sanctions-18944.

5 http://crisiglobale.wordpress.com/2014/09/09/focus-
ucraina-unione-eurasiatica-divisi-alla-meta/.

6 Αυτό, μάλλον, προέρχεται από το γεγονός ότι η Ουκρα-
νία κατέδειξε πως η αντίφαση του κράτους σαν μορφή του 
κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα βίαιη. Το κράτος και τα σύνορα 
αποτελούν τον τρόπο αναπαραγωγής του γενικού κεφαλαί-
ου σε διεθνές επίπεδο και ταυτόχρονα την αναπαραγωγή 
της εργατικής τάξης σε τοπικό επίπεδο. Η αμοιβαία αλληλο-
διαπλοκή των κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο εξαρτάται 
τελικά από τη πορεία της ταξικής πάλης στο εσωτερικό του 
κάθε σχηματισμού. Από την άλλη, όμως, η ταξική πάλη δεν 
είναι μια ανεξάρτητη μεταβλητή, αλλά ακριβώς ως ταξική 
καθορίζεται από την αναπαραγωγή του γενικού κεφαλαίου 
και συνεπώς από την ύπαρξη της τάξης. Έτσι, εμφανίζεται 
η βασική αντίφαση στη σημερινή διαδικασία της περιφερει-
οποίησης: από τη μια τα, κράτη έλκονται (σχεδόν) αναπό-
φευκτα σε περιφέρειες συσσώρευσης και ενώσεις· από την 
άλλη, αυτή η διαδικασία ανατρέπει και ίσως πυροδοτεί εσω-
τερικές αντιφάσεις σε αυτές τις χώρες, οι οποίες μπορεί να 
έχουν μεγάλες (αρνητικές) επιπτώσεις. Αυτές οι επιπτώσεις 
ίσως δεν παίρνουν την άμεση μορφή της ταξικής πόλωσης 
-και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση από πλευράς κινήματος· 
από την άλλη, έστω προσωρινά, αυτά τα κινήματα είναι αδι-
έξοδες μορφές αντίστασης στην αναδιάρθρωση. Οι απο-
στάσεις που προσπαθούν να κρατήσουν η Λευκορωσία και 
το Καζακστάν από το ζήτημα της Ουκρανίας μπορούν να 
ιδωθούν σαν μια προσπάθεια να ισορροπήσουν ανάμεσα σε 
αυτές τις δύο τάσεις. 

7 http://img.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/fi-
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να αναχαιτίσει τους “εξεγερμένους”. Επίσης, μεγάλη 
σημασία φαίνεται να έπαιξε, τόσο ως αιτία αλλά ως 
αποτέλεσμα, η διάσπαση της κυβερνητικής συμμαχί-
ας του Ποροσένκο και οι επικείμενες εκλογές, καθώς 
και η αυξανόμενη δυσαρέσκεια από μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού για τη συνεχιζόμενη αναταραχή στη 
χώρα. Ο Ποροσένκο βρέθηκε σε εξευτελιστική θέση 
πολλές φορές, με αποκορύφωμα τόσο τις στρατιωτι-
κές ήττες και τα φέρετρα στρατιωτών που γυρνού-
σαν στο Κίεβο όσο και την αναβολή της υπογραφής 
του συμφώνου με την ΕΕ μέχρι το 2016. Η Ουκρανία, 
βέβαια, δεν είναι μόνη της. Πίσω της, είναι η ΕΕ και 
οι ΗΠΑ. Τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ δεν είναι διατεθει-
μένες να δούνε τη Ρωσία να λυγίζει. Αυτό που υπο-
δεικνύει, κυρίως, η περιφερειοποίηση ως διαδικασία 
είναι ότι η συνολική αναπαραγωγή του κοινωνικού 
κεφαλαίου σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον μορφοποιεί 
τις πολεμικές συγκρούσεις ως ένοπλες μορφές ανα-
διάρθρωσης, αναδιανομής των συνθηκών της καπι-
ταλιστικής αλυσίδας, η οποία είναι αμοιβαία. Έτσι, οι 
συγκρούσεις τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο είναι περισσότερο συγκρούσεις 
“αναδιανομής” της τράπουλας παρά ρήξεις. Οι ίδιες 
χώρες που μοιράζονται αντιτιθέμενα συμφέροντα σε 
μια περιφέρεια για συγκεκριμένα ζητήματα, μοιρά-
ζονται κοινά συμφέροντα σε άλλες περιοχές, αλλά 
κυρίως μοιράζονται την ίδια αμοιβαιότητα (σε ένα 
υψηλότερο επίπεδο αφαίρεσης) της καπιταλιστικής 
αλληλοαξιοποίησης τους8.

les/2014/07/Figure-1.jpg.

8 Εδώ ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι το 
ΝΑΤΟ και η Ρωσία έχουν χρόνια συνεργασίας στο συμβού-
λιο συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας και κυρίως μέσω της άνε-
σης και της συνεργασίας Ρωσίας-Αμερικής στο ζήτημα του 
βομβαρδισμού του Αφγανιστάν, αλλά και τα ιδιαίτερα ευνο-
ϊκά για τη Ρωσία πλάνα ανάπτυξης του ΝΑΤΟ στην ανατολι-
κή Ευρώπη, καθώς οι προγραμματισμένες βάσεις του ΝΑΤΟ 
δεν έχουν καμιά ουσιαστική στρατιωτική αξία.
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