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Εκδήλωση του Ομίλου Επαναστατικής Θεωρίας. 20.3.2022
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
00:00:00 Εισαγωγή Τ. Μεϊμάρη
00:01:50 Περιεχόμενα Εισήγησης. Αγοραίες, επιφανειακές, ανιστορικές,
παρελκυστικές/αντιδραστικές αντιλήψεις για τον πόλεμο
00:08:50 Η μαρξιστική-λενινιστική διαλεκτική για την αναγκαιότητα σφαιρικής
προσέγγισης των μεγάλων ιστορικών φαινομένων από τη σκοπιά της θεωρίας &
μεθοδολογίας του Οργανικού Όλου
00:15:15 Το νέο στάδιο του ιμπεριαλισμού/της κεφαλαιοκρατίας και ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά του 00:30:30
Άνοδος και πτώση των Σοσιαλιστικών επαναστάσεων & αλληλεπίδραση τους με τον
κόσμο του κεφαλαίου
00:35:40 Παραδοσιακά Ιμπεριαλιστικά κέντρα
00:37:39 Γιατί η γεωπολιτική δεν είναι επιστήμη;
00:41:57 Τεράστιες μετατοπίσεις ισχύος
00:45:02 Ανεπίλυτες αντιφάσεις του πρώιμου σοσιαλισμού
00:46:50 Επιπτώσεις της αντεπανάστασης/διάλυσης της ΕΣΣΔ – Δομή Ρ.Ο.
00:53:28 Θέση και ρόλος της Λ.Δ. Κίνας (ΛΔΚ) στο παγκόσμιο ιστορικό γίγνεσθαι
01:01:15 Δογματικές, ανιστορικές, αντιδιαλεκτικές προσεγγίσεις του πρώιμου
σοσιαλισμού
01:03:28 Οικονομική ανάπτυξη της ΛΔΚ & σχεδιοποιημένη οικονομία
01:10:51 Επιτεύγματα του πρώιμου σοσιαλισμού και αντιμετώπιση της πανδημίας

01:16:15 Δομή της ΛΔΚ & αστική τάξη
01:17:48 Χαρακτήρας της σημερινής σύρραξης & ιστορικό βάθος
01:28:43 Νέος πόλος: Λ.Δ. Κίνας, Ρωσία χώρες των πρώιμων σοσιαλιστικών &
αντιιμπεριαλιστικών επαναστάσεων. Τεχνολογίες πολέμου, ασύμμετρη υπεροχή στη
βάση των κληροδοτημάτων της ΕΣΣΔ & Οικονομική ισχύς.
01:33:59 Σημερινή σύρραξη – παρακμή του ιμπεριαλισμού – οικονομική και
πανδημική κρίση & ανάγκη “επανεκκίνησης”
01:40:42 Πραξικόπημα στην Ουκρανία, εκναζισμός αντικομμουνισμός &
αντιρωσισμός
01:45:08 Ρωσικά τελεσίγραφα προς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ από 15/12/21 & κίνδυνος πυρηνικού
ολέθρου
01:51:40 Γιατί στην Ουκρανία; Διώξεις & ρατσισμός, πόλεμος στο Ντονμπάς &
Κριμαία
01:56:34 Εργαλειοποίηση, χειραγώγηση & καθυστερημένη αναγνώριση των Λ.Δ.
Ντονμπάς, συνθήκες του Μινσκ, κίνδυνος απόκτησης πυρηνικών όπλων από την
Ουκρανία
01:59:13 Τακτική Ε.Δ. Ουκρανίας-ΝΑΤΟ και Ρωσίας
02:01:47 Πόλεμος του επιτιθέμενου Ευρωατλαντικού άξονα εναντίον όσων δεν
υποτάσσονται & ασθενής κρίκος
02:03:41 Ιστορική ιδιοτυπία της νεοπαγούς ρωσικής αστικής τάξης & αστικά
ιδεολογήματα
02:07:18 Ποιες ταξικές δυνάμεις, με ποια μέσα/τρόπους και ιδεολογία είναι
ικανές να προβούν σε “αποναζιστικοποίηση” του 1ου Ευρωατλαντικού ναζιστικού
κράτους στην Ευρώπη του 21ου αι.; Πόση συνέπεια μπορεί να διακρίνει τον
“αντιιμπεριαλισμό” της αστικής τάξης; Καθήκοντα που η ρωσική αστική τάξη
είναι ανίκανη να διεκπεραιώσει & επαναστατική προοπτική
02:08:56 Επίλογος: προοπτική για το μέλλον & επαναστατικά καθήκοντα
Είναι άραγε η σημερινή σύρραξη στην Ουκρανία αποτέλεσμα κάποιας αιφνίδιας
επίθεσης-εισβολής βάσει της αυθαιρεσίας ενός επηρμένου απολυταρχικού ηγέτη;
Αποτελεί άραγε η σύρραξη αυτή ήσσονος σημασίας περιφερειακή σύγκρουση ή μήπως
συνδέεται με μείζονος κλίμακας και σημασίας αντιφάσεις και προοπτικές;
Ποια μπορεί και πρέπει να είναι η στάση του επαναστατικού κινήματος απέναντι
σε αυτή τη σύρραξη;
Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα και σε άλλα που συνδέονται με αυτά δεν
βρίσκεται στην επιφάνεια, ούτε μπορεί να προκύψει εκ του προχείρου βάσει
στερεοτύπων του κοινού νου, αστικής «ειδησεογραφίας» και συνθημάτων του
συρμού.

Απαιτείται ενδελεχής έρευνα στη βάση της σύγχρονης επαναστατικής θεωρίας και
μεθοδολογίας.
Απαιτείται η διακρίβωση του χαρακτήρα της εποχής του σύγχρονου σταδίου της
κεφαλαιοκρατίας/ιμπεριαλισμού, της ανυπέρβλητης χρονίζουσας δομικής του
κρίσης και της συγκυρίας.
Απαιτείται επιπλέον εξέταση του εν εξελίξει Παγκόσμιου θερμού Ιμπεριαλιστικού
Πολέμου από την άποψη των ριζικών αλλαγών που έχουν επέλθει στους παγκόσμιους
συσχετισμούς δυνάμεων, ιδιαίτερα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, μετά την
ήττα του πρώιμου σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ και την Ευρώπη και την ραγδαία
ενδυνάμωση της Λ.Δ. Κίνας, άλλων χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού και του
αντιιμπεριαλιστικού/αντιαποικιοκρατικού μετώπου.
Απαιτείται λοιπόν επιστημονική εκτίμηση του χαρακτήρα αυτού του εν εξελίξει
πολέμου, των αντιφάσεων που έρχεται να επιλύσει/διευθετήσει, των εμπλεκομένων
σε αυτόν δυνάμεων και των προοπτικών που αυτές πρεσβεύουν (με όρους πρωτίστως
μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας), ανίχνευση του πρωτοφανούς κινδύνου
ολοσχερούς καταστροφής/εξάλειψης της ανθρωπότητας, αλλά και του νέου φάσματος
δημιουργικών δυνατοτήτων που εμπεριέχει.
Ο πόλεμος περνά στην φάση της ραγδαίας κλιμάκωσής του στην Ευρώπη και στον
κόσμο, επιφέροντας ριζικές αλλαγές. Αδράνεια και συνέχεια στάσεων και δράσεων
βάσει της πεπατημένης ρουτίνας και στερεοτύπων του παρελθόντος συνιστά
θανατηφόρο κίνδυνο για το επαναστατικό κίνημα και την ανθρωπότητα!
Όπως και στα προηγούμενα δύο συναρτώμενα με δομικές συστημικές κρίσεις κύματα
Παγκοσμίων πολέμων, έτσι και σήμερα, ο Μεγάλος Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος
αναδεικνύει πιο ανάγλυφα τις ανεπίλυτες αντιφάσεις του παγκόσμιου
κεφαλαιοκρατικού συστήματος, τους πλέον ασθενείς κρίκους κυριαρχίας του, άρα
και το πρωτοφανές επαναστατικό δυναμικό που διαμορφώνεται και ωριμάζει, την
προοπτική του ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΚΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΩΝ ΠΡΩΙΜΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ.
Από αυτή την άποψη, όπως και στους προηγούμενους Παγκοσμίους πολέμους, το
μέλλον ανήκει στις δυνάμεις εκείνες του επαναστατικού κινήματος που θα
απεμπλακούν έγκαιρα από άγονες παρελκυστικές και επικίνδυνες αγκυλώσεις, σε
εκείνες που θα σταθούν ικανές να διαγνώσουν επιστημονικά τις ριζικά νέες
δυνατότητες της επαναστατικής προοπτικής και να εμπλακούν με τον βέλτιστο
τρόπο στην θεωρητική και πρακτική-οργανωτική ανασυγκρότηση αντίστοιχου της
εποχής ρωμαλέου νικηφόρου επαναστατικού κινήματος.

