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Ομιλία του Ράτρικ Κοζμπελε, Ρροζδρου του Γερμανικοφ Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ,  ςχετικά με το 

ιςτορικό που οδιγθςε ςτον πόλεμο τθσ Ουκρανίασ, 10θ ςυνεδρίαςθ τθσ κεντρικισ Επιτροπισ του ΚΚΓ 
που πραγματοποιικθκε ςτθν πόλθ Ζςςεν ςτισ 9 και 10 Απριλίου 2022 

 

Θ ειρινθ είναι εφικτι μόνο με τθ ωςία και τθν Κίνα 

Ώςτε θ ανκρωπότθτα απειλείται με πολζμουσ. Οι προθγοφμενοι δείχνουν μπροςτά ςτουσ ςθμερινοφσ 

μάταιεσ απόπειρεσ. Κα ζρκουν πόλεμοι χωρίσ αμφιβολία, αν δεν ςπάςουν τα χζρια εκείνων που τουσ 
προετοιμάηουν ανοιχτά. 

Αυτι τθ ςτιγμι διεξάγονται πάνω από είκοςι τζςςερεισ πόλεμοι και πολεμικζσ ςυγκροφςεισ ανά τον 

κόςμο. Ρικανότατα εκείνοσ με τα περιςςότερα κφματα είναι ο πόλεμοσ ςτθν Υεμζνθ, ςτον οποίον 

δίνεται ελάχιςτθ προςοχι. Αυτόσ ο πόλεμοσ μετράει ιδθ 380.000 νεκροφσ από το 2015. 

Τθν προςοχι προςελκφει ιδιαίτερα ζνασ πόλεμοσ ςτθν Ευρϊπθ. Ο πόλεμοσ ςτθν Ουκρανία βρίςκεται 

ςτο επίκεντρο του ενδιαφζροντοσ, επειδι υπάρχει τεράςτιοσ κίνδυνοσ να εξαπλωκεί ςαν πυρκαγιά. Θ 

εμπλοκι τθσ ωςίασ ςθμαίνει εμπλοκι μιασ πυρθνικισ δφναμθσ. Θ μεγαλφτερθ και πιο επικετικι 

ςτρατιωτικι ςυμμαχία, το ΝΑΤΟ, ςτο οποίο ανικει και θ χϊρα μασ, ςυμμετζχει ζμμεςα. Τα αίτια που 

πυροδότθςαν αυτόν τον πόλεμο είναι οι προςπάκειεσ να ςυμπεριλθφκεί θ Ουκρανία ςτο ΝΑΤΟ και θ 

ςυνεχιηόμενθ διαδικαςία εξοπλιςμοφ τθσ Ουκρανίασ από το ΝΑΤΟ. Είναι λοιπόν απολφτωσ κατανοθτό 

ότι οι άνκρωποι ςτθ χϊρα μασ τον παρακολουκοφν με ιδιαίτερθ προςοχι, κι ότι τουσ προκαλεί φόβο. Γι’ 

αυτό και πρζπει να τερματιςτεί ο πόλεμοσ, γι’ αυτό χρειαηόμαςτε μια ςυμφωνία ειρινθσ που να 

λαμβάνει υπόψθ τα δίκαια ςυμφζροντα αςφαλείασ τθσ ωςίασ, τθσ Ουκρανίασ και των δφο Λαϊκϊν 
Δθμοκρατιϊν, γι’ αυτό και είναι απαραίτθτθ θ ανάςχεςθ τθσ επζκταςθσ του ΝΑΤΟ προσ τα ανατολικά.  

Ππωσ οι περιςςότεροι άνκρωποι και οι περιςςότερεσ πολιτικζσ δυνάμεισ, ζτςι κι εμείσ δεν περιμζναμε 

ότι θ ωςία κα επιτεκεί ςτθν Ουκρανία. Ναι, ελπίηαμε με βεβαιότθτα ότι θ αναγνϊριςθ των δφο Λαϊκϊν 

Δθμοκρατιϊν κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να ςυμβάλει ςτον τερματιςμό του οκταετοφσ πολζμου. Ιταν 

ςαφζσ ότι θ αναγνϊριςθ των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν κα ςυνεπαγόταν ςτρατιωτικι βοικεια. Ραρόλα 

αυτά, υποκζταμε ότι θ ςυγκζντρωςθ μεγάλων ςτρατιωτικϊν ςχθματιςμϊν ιταν μόνο ζνασ ελιγμόσ ι μια 

ςτρατιωτικι απειλι κατά τθσ εντατικοποίθςθσ του πολζμου που διεξιγαγε θ Ουκρανία εναντίον των 

Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν. 

Κάναμε λάκοσ - ςτισ 24 Φεβρουαρίου άρχιςε ο πόλεμοσ μεταξφ ωςίασ και Ουκρανίασ. 

Στθν ειςαγωγικι πρόταςθ του τελευταίου ςυνεδρίου του κόμματόσ μασ διατυπϊςαμε τθν εξισ άποψθ: 

"Στο γερμανικό μονοπωλιακό κεφάλαιο κυριαρχοφν ςιμερα οι δυνάμεισ που βλζπουν τα δικά τουσ 

ταξικά ςυμφζροντα να εξυπθρετοφνται καλφτερα ςτο πλευρό των ΘΡΑ και που τοποκετοφνται μετωπικά 

κατά τθσ Λαϊκισ Δθμοκρατίασ τθσ Κίνασ και τθσ ωςικισ Ομοςπονδίασ. Αυτζσ οι πιο αντιδραςτικζσ και 

επικετικζσ δυνάμεισ μζςα ςτθ μονοπωλιακι αςτικι τάξθ και θ εκάςτοτε ομοςπονδιακι κυβζρνθςι τουσ, 

αναπτφςςοντασ ςτρατεφματα του ΝΑΤΟ ςτα ρωςικά ςφνορα, υποςτθρίηοντασ τθν παγκόςμια 

ςτρατθγικι των ΘΡΑ, αυξάνουν τον κίνδυνο πολζμου και κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια των λαϊν 
ςτθν Ευρϊπθ και παγκοςμίωσ". 

Μςωσ κι εμείσ οι ίδιοι να μθν πιραμε ςτα ςοβαρά αυτιν τθν κατάςταςθ. Το αργότερο από τθ Διάςκεψθ 

Αςφαλείασ του Μονάχου το 2007 και μετά, ιταν ςαφζσ ότι θ ωςικι Ομοςπονδία δεν κα αποδεχόταν 

τθν ςυνεχϊσ προωκοφμενθ προσ ανατολάσ επζκταςθ του ΝΑΤΟ. Οπωςδιποτε, οι διαςκζψεισ του 

Μονάχου διαδραματίηουν ςθμαντικό, αν και άδοξο, ρόλο. Στθν φετινι διάςκεψθ, το απροκάλυπτο 

μινυμα που διατφπωςε ο Ουκρανόσ πρόεδροσ Ηελζνςκι, με το οποίο ανακοίνωςε ότι καταγγζλλει το 

Μνθμόνιο τθσ Βουδαπζςτθσ, ιταν εφγλωττο. Κα ζπρεπε να είχε ερμθνευτεί ςτθ Μόςχα ωσ εξαγγελία για 

ενδεχόμενθ προςφυγι ςε πυρθνικά όπλα. 
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Κατόπιν όλων αυτϊν, δεν πρζπει να παραβλζψουμε ότι ο πόλεμοσ αυτόσ εντάςςεται ςτθ διαδικαςία 

διαμόρφωςθσ μιασ νζασ παγκόςμιασ τάξθσ πραγμάτων, θ οποία είναι περίπλοκθ, αντιφατικι, 

επικίνδυνθ και ταυτόχρονα αντικειμενικι. Χάνεται θ ελπίδα του αμερικανικοφ ιμπεριαλιςμοφ που 

προςδοκοφςε να αςκεί για μια χρονικι περίοδο μονομερϊσ τθν θγεμονία του. Θ εποχι μασ 

ςθματοδοτείται από μια αντιφατικι διαδικαςία ανάδειξθσ μεγάλων παγκόςμιων δυνάμεων, όπωσ θ 

ωςικι Ομοςπονδία, θ Λαϊκι Δθμοκρατία τθσ Κίνασ και θ ΕΕ υπό γερμανικι θγεςία. Χαρακτθρίηεται από 

τον κοινό αγϊνα του ιμπεριαλιςμοφ, του ΝΑΤΟ και τθσ ΕΕ ενάντια ςτθν ανταγωνίςτρια ωςία και τθν 
ςυςτθμικι αντίπαλο Κίνα. 

"Το πρϊτο κφμα του πολζμου είναι θ αλικεια". Το ζχουμε βιϊςει αυτό πολλζσ φορζσ. 

Υπενκυμίηω το ςχζδιο Potkova (ςχζδιο «πζταλο αλόγου») που επικαλζςτθκε ο Σάρπινγκ1 

για να δικαιολογιςει τον πόλεμο ςτθ Γιουγκοςλαβία. Υπενκυμίηω τα βρζφθ που υποτίκεται 

ότι ξεριηϊκθκαν από τισ κερμοκοιτίδεσ - μια ςκθνοκεςία για να δικαιολογθκεί θ ειςβολι 

ςτο Λράκ. Υπενκυμίηω τα όπλα μαηικισ καταςτροφισ του Σαντάμ Χουςεΐν, τα οποία δεν 

υπιρχαν. Ασ κυμθκοφμε τον αεροπορικό και καλάςςιο αποκλειςμό και τον πόλεμο ςτθ 

Λιβφθ, όλα υποτίκεται για τθν προςταςία των αμάχων, κακϊσ και τθ δολοφονία του 

Καντάφι κάτω από ανεξιγθτεσ ςυνκικεσ. Ξζρουμε λοιπόν πολφ καλά ότι το ΝΑΤΟ, οι 

ιμπεριαλιςτζσ θγζτεσ ςτισ ΘΡΑ, τθν ΕΕ, τθ Γερμανία, τθ Γαλλία και τθ Μεγάλθ Βρετανία λζνε 
ψζματα. 

Άλλωςτε, δεν μποροφμε να διακρίνουμε ςε αυτόν τον πόλεμο τι είναι αλικεια, τι είναι 

ψζματα, τι είναι ψυχολογικόσ πόλεμοσ και από ποια πλευρά διεξάγεται. Δεν ξζρουμε αν 

είναι αλικεια όταν ο ρωςικόσ ςτρατόσ δθμοςιεφει ςχζδια του ουκρανικοφ ςτρατοφ, τα 

οποία φζρονται να προζβλεπαν ότι ςχεδιαηόταν μια μεγάλθσ κλίμακασ επίκεςθ εναντίον 

των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν τον Μάρτιο. Ωςτόςο, είναι αδιαμφιςβιτθτο ότι θ Ουκρανία είχε 

εντείνει μαηικά τισ επικζςεισ τθσ ςτισ Λαϊκζσ Δθμοκρατίεσ τισ θμζρεσ πριν από τθ ρωςικι 
επίκεςθ. 

Επιβεβαιϊκθκε θ φπαρξθ ςτθν Ουκρανία εγκαταςτάςεων μεγάλου αρικμοφ ερευνθτικϊν 

εργαςθρίων που επεξεργάηονταν υλικό βιολογικοφ πολζμου. Τα ςχετικά αποδεικτικά 

ςτοιχεία ζχουν προφανϊσ πείςει τθ Λαϊκι Δθμοκρατία τθσ Κίνασ αλλά και μεγάλα τμιματα 

τθσ αμερικανικισ κοινισ γνϊμθσ. Στισ ΘΡΑ, δεν αρνοφνται πλζον τθν φπαρξθ των 

εργαςτθρίων, αλλά ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ μεκοδεφουν τθν ελαχιςτοποίθςθ ι τθν 
άρνθςθ τθσ εμπλοκισ των ΘΡΑ ςε αυτι τθν ιςτορία. 

Οι καταγγελίεσ τθσ ουκρανικισ πλευράσ για ςτοχευμζνεσ ρωςικζσ επικζςεισ ςε μθ 

ςτρατιωτικoφσ ςτόχουσ δεν είναι επαλθκεφςιμεσ. Θ ρωςικι πλευρά ιςχυρίηεται κατά 

κανόνα ότι μθ ςτρατιωτικά αντικείμενα χρθςιμοποιοφνται για να καμουφλαριςτοφν 

ςτρατιωτικζσ εγκαταςτάςεισ. Οι αναφορζσ για ςτρατιωτικζσ επιτυχίεσ ι αποτυχίεσ τθσ μιασ 

ι τθσ άλλθσ πλευράσ είναι επίςθσ μθ επαλθκεφςιμεσ. 

Αυτό που είναι επαλθκεφςιμο είναι θ επιρροι των ακροδεξιϊν και φαςιςτικϊν δυνάμεων 

ςτθν Ουκρανία, ιδίωσ ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ τθσ. Θ Renate Koppe ζριξε φωσ ςε αυτό το 

                                                           
1
  Το ςχζδιο Potkova «Ρζταλο αλόγου» ιταν μζροσ μια γερμανικισ εκςτρατείασ παραπλθροφόρθςθσ 

θ οποία ξεκίνθςε ςτισ 9 Απριλίου 1999, όταν ο Γερμανόσ Υπουργόσ Άμυνασ Rudolf Scharping, 
ιςχυρίςτθκε ότι οι Σζρβοι είχαν δικεν αναπτφξει ςχζδιο για τθν εκνοκάκαρςθ του Κοςςυφοπεδίου 
με τθν απομάκρυνςθ ι τθν εξόντωςθ του αλβανικοφ πλθκυςμοφ. Θ παραπλθροφόρθςθ 
αναπαράχκθκε από τα μζςα ενθμζρωςθσ, χωρίσ ωςτόςο να επαλθκευτεί θ φπαρξθ ενόσ τζτοιου 
ςχεδίου. Μάλιςτα ουδζποτε θ Ειςαγγελζασ Κάρλα ντελ Ρόντε αναφζρκθκε ςτο ςχζδιο αυτό ςτθν 
ειςαγγελικι τθσ πρόταςθ κατά του Σλόμπονταν Μιλόςεβιτσ, βλ. Le Monde Diplomatique, 11 Απριλιου 
2019, Το παραμφκι του ςχεδίου του πετάλου, ςυντάκτεσ ο Serge Halimi και ο Pierre Rimbert 
(Σθμ.τ.μετ.). 
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κζμα με άρκρο τθσ ςτθν εφθμερίδα Unsere Zeit (UZ). Το τάγμα Αηόφ ανζλαβε εν 

προκειμζνω ςθμαντικό ρόλο. Είναι ςχεδόν βζβαιο ότι θ κομβικι επιρροι των φαςιςτϊν του 

Αηόφ αποτζλεςε τθν αιτία τθσ ανκρωπιςτικισ καταςτροφισ ςτθ Μαριοφπολθ. 

Επιβεβαιϊνονται από ανεξάρτθτεσ πθγζσ περιπτϊςεισ λιντςαρίςματοσ προςϊπων, τα οποία 

φζρονταν ωσ "φιλορϊςοι". Οι περιπτϊςεισ αυτζσ επιβεβαιϊκθκαν και εγκρίκθκαν από τθν 

ουκρανικι κυβζρνθςθ. Επιβεβαιϊκθκε επίςθσ θ ανεξζλεγκτθ διανομι όπλων ςε πολίτεσ και 

θ απελευκζρωςθ κρατουμζνων με "πολεμικι εμπειρία" από τθν ουκρανικι κυβζρνθςθ. 

Τα γεγονότα του μακελειοφ ςτθ Μποφτςα δεν μποροφν να επαλθκευτοφν επί του παρόντοσ 

- οφτε οι καταγγελίεσ τθσ ουκρανικισ πλευράσ οφτε οι ιςχυριςμοί του ρωςικοφ ςτρατοφ ότι 

είχε ιδθ αποςυρκεί από τθ Μποφτςα ςτισ 30 Μαρτίου, δθλαδι τζςςερισ θμζρεσ πριν από 

τθ δθμοςίευςθ των φωτογραφιϊν. Είναι ςθμαντικό να παραμείνουμε επικριτικοί απζναντι 

ςτισ πολφ γριγορεσ κατθγορίεσ κατά τθσ ωςίασ από τουσ δυτικοφσ πολιτικοφσ και τα 

δυτικά μζςα ενθμζρωςθσ. Ερωτιματα παραμζνουν αναπάντθτα. Δεν υπάρχουν ςτοιχεία 

που να αποδεικνφουν ότι τα ρωςικά ςτρατεφματα αποςφρκθκαν βιαςτικά ι ςε φυγι. Γιατί, 

λοιπόν, κα ζπρεπε να ζχουν αφιςει πίςω τουσ πτϊματα και, κατά ςυνζπεια, αποδείξεισ 

εγκλθμάτων πολζμου; Γιατί θ Βρετανία μπλόκαρε τθ ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου 
Αςφαλείασ του ΟΘΕ για το κζμα αυτό; 

Ερωτιματα προκφπτουν και ςτθ νζα υπόκεςθ, τθν πυραυλικι επίκεςθ ςτο Κραματόρςκ, 

κακϊσ ο πφραυλοσ φαίνεται να είναι πφραυλοσ Totschka U, ο οποίοσ, ςφμφωνα με τισ μζχρι 

τϊρα πλθροφορίεσ, είναι ζνα από τα όπλα που χρθςιμοποιεί ο ουκρανικόσ ςτρατόσ, όχι 
όμωσ ο ρωςικόσ. 

Οι καταγγελίεσ κατά τθσ ωςίασ για ςφαγζσ ςυςςωρεφονται. Πμωσ αυτό δεν ςθμαίνει ότι 

πρζπει να είναι ορκζσ. Γνωρίηουμε αυτιν τθν τακτικι και από το παρελκόν- χρθςίμευςε ωσ 

πρόςχθμα για κλιμάκωςθ από το ΝΑΤΟ κακϊσ και τα κράτθ μζλθ του ςτθ Γιουγκοςλαβία, τθ 

Συρία και τθ Λιβφθ. 

Θ υποψία ότι με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται κλιμάκωςθ επιβεβαιϊνεται δυςτυχϊσ και 

από τθν κλιμάκωςθ ςτο διπλωματικό επίπεδο. Θ μαηικι απζλαςθ του προςωπικοφ των 

ρωςικϊν πρεςβειϊν από τισ χϊρεσ του ΝΑΤΟ, για τθν οποία πρωτοςτάτθςε θ 

Ομοςπονδιακι Δθμοκρατία τθσ Γερμανίασ και θ Ρράςινθ υπουργόσ Εξωτερικϊν 
Μπάερμποκ, δεν ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ των διπλωματικϊν διαφλων. 

Στο Φόρουμ για τθν Ειρινθ που πραγματοποιικθκε ςτθν πόλθ Κάςελ ςτισ αρχζσ Μαρτίου 

2022, ο γνωςτόσ ερευνθτισ για κζματα ειρινθσ κακθγθτισ δρ Werner Ruf υπενκφμιςε ότι ο 

Egon Bahr, λίγο πριν τον κάνατό του είχε δϊςει ςτουσ μακθτζσ του τθν ακόλουκθ 

ςυμβουλι: "Θ διεκνισ πολιτικι δεν αφορά ποτζ τθ δθμοκρατία και τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα. Ρρόκειται για τα ςυμφζροντα των κρατϊν. Να το κυμάςτε αυτό, ό,τι κι αν ςασ 

λζνε ςτο μάκθμα τθσ ιςτορίασ". Κα πρζπει επίςθσ να λάβουμε ςοβαρά υπόψθ μασ τθν 

ακόλουκθ προειδοποίθςι του: "Εννοϊ (...) ότι ςε αυτοφσ τουσ υςτερικοφσ καιροφσ πρζπει 

να προςπακοφμε να χρθςιμοποιοφμε τθ λογικι μασ και να επανακάμπτουμε ςτθν 

πραγματικότθτα. Γιατί ό,τι προκαλείται από άγχοσ, από πανικό, ότι γεννιζται από τθ 
ςυμπάκεια δεν μασ βοθκάει. Ρρζπει να ςκεφτόμαςτε και αναλόγωσ να ενεργοφμε". 

Αυτό είναι δφςκολο ςε μια εποχι. όπου οι ανθςυχθτικζσ εικόνεσ και ειδιςεισ από τον 

πόλεμο ςυμπλθρϊνονται ςκόπιμα και ςυςτθματικά και υφίςτανται επεξεργαςία ςφμφωνα 

με όλουσ τουσ κανόνεσ του ψυχολογικοφ επθρεαςμοφ των μαηϊν. Το 2020, αςχολθκικαμε 

μ’ αυτό ςτο εκπαιδευτικό μασ κζμα "Αντιδραςτικι μεταμόρφωςθ του κράτουσ". Ρρόκειται 

για τθ διαχείριςθ των φρονθμάτων και τθσ προςοχισ, πρόκειται για τθ διαχείριςθ τθσ 

οργισ. 
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Οι βαςικζσ πεποικιςεισ και οι τάςεισ των απόψεων των ανκρϊπων ςυνδυάηονται επιδζξια, 

γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευςθσ με τθν κυριολεκτικι ζννοια του όρου και 

"διαςτρεβλϊνονται". Οι κυβερνϊντεσ δεν ενδιαφζρονται πλζον μόνο για τον ζλεγχο τθσ 

ςκζψθσ των ανκρϊπων. Ρροςπακοφν επίςθσ να κακορίςουν τα ςυναιςκιματά τουσ. Οι 

περιςςότεροι άνκρωποι ζχουν βακιά ριηωμζνο το αίςκθμα τθσ ςυμπόνιασ, τθν προκυμία να 

βοθκιςουν και τθν ανάγκθ να κζλουν να ανακουφίςουν από τον πόνο. Αυτό φάνθκε με 

τουσ πρόςφυγεσ από τθ Συρία το 2015 και είναι προφανζσ τϊρα με τουσ πρόςφυγεσ από 
τθν Ουκρανία. 

Οι άνκρωποι κζλουν να προςτατεφουν τουσ αδφναμουσ από τουσ ςυντριπτικά ιςχυροφσ, 

τουσ καλοφσ από τουσ κακοφσ. Τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ που ςκθνοκετοφν τον πόλεμο 

ςτθν Ουκρανία το αντιλαμβάνονται: Ο "καλόσ", ο ςυμπακισ Ηελζνςκι εναντίον του 

πανίςχυρου και "κακοφ" "τςάρου" Ροφτιν. Ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάκ. Ο Δαβίδ είχε μόνο 

μια ςφεντόνα για να υπεραςπιςτεί τον εαυτό του. Σιμερα θ ςφεντόνα ονομάηεται 
πφραυλοσ Stinger. 

Μόλισ το 2020, θ ζκκεςθ τθσ Διάςκεψθσ του Μονάχου για τθν Αςφάλεια διατφπωνε με 

παράπονο ότι: "Ο γερμανικόσ πλθκυςμόσ παραμζνει πιςτόσ ςτισ βαςικζσ του πεποικιςεισ: 

(...) τάςςεται γενικά υπζρ των πολυμερϊν προςεγγίςεων και ζχει αντιμιλιταριςτικζσ 

απόψεισ". 

Τϊρα οι παραδόςεισ όπλων ςε περιοχζσ ςυγκροφςεων, που εδϊ και καιρό απαγορεφονταν, 

είναι εξίςου εφικτζσ, όπωσ και θ παροχι ενόσ ζκτακτου ποςοφ 100 διςεκατομμυρίων για 

τον ομοςπονδιακό ςτρατό. Οι Ρράςινοι και άλλεσ υπερατλαντικά προςανατολιςμζνεσ 

δυνάμεισ πανθγυρίηουν για τθν απαγόρευςθ των ειςαγωγϊν φυςικοφ αερίου, άνκρακα και 

πετρελαίου από τθ ωςία ωσ αναγκαία κυςία για το κλίμα και τθν ειρινθ. Με αυτόν τον 

τρόπο, τα οικονομικά όπλα, γιατί τα εμπάργκο δεν είναι τίποτε άλλο παρά οικονομικά 

όπλα, είναι πλζον αποδεκτά από τισ οργανϊςεισ "Fridays for Future" και "Campact" κ.λπ. 

Εμείσ, οι κομμουνιςτζσ, ςυμμεριηόμαςτε τθν επείγουςα προειδοποίθςθ του Werner Ruf 

που τονίηει ότι: "Αν θ ςθμερινι προπαγάνδα καταφζρει να μετατρζψει τμιματα του 

κινιματοσ ειρινθσ ςε ςτθρίγματα των πολζμων, τότε αυτό κα είναι και το τζλοσ του 

κινιματοσ ειρινθσ για ζνα χρονικό διάςτθμα". 

Αγαπθτζσ ςυντρόφιςςεσ, αγαπθτοί ςφντροφοι, 

Είχα μιλιςει αρκετζσ φορζσ για τθ ςυγχρονιςμζνθ προπαγάνδα που ζκαναν τα ΜΜΕ κατά 

τθσ ωςίασ και τθσ Κίνασ - πριν από τθν τωρινι επίκεςθ τθσ ωςίασ. Αυτό που βιϊνουμε 
από τθ ςτιγμι τθσ επίκεςθσ είναι πράγματι απίςτευτο. 

Υπάρχουν ελάχιςτεσ φωνζσ λογικισ και τα ΜΜΕ τισ αποςιωποφν. Αυτό που είναι 

καινοφργιο είναι θ de facto απαγόρευςθ μζςων ενθμζρωςθσ, όπωσ για παράδειγμα του RT 

Deutschland (Russia Today Γερμανίασ). Βεβαίωσ, αυτό είναι ζνα μζςο ενθμζρωςθσ του 

ρωςικοφ κράτουσ. Ωςτόςο, είναι εκπλθκτικό το πόςο ςυχνά αναπαράγει δθλϊςεισ των 

πολιτικϊν από τθ Δφςθ και το ΝΑΤΟ ςε πρωτότυπθ μορφι  - τα μζςα ενθμζρωςθσ ςτθ χϊρα 
μασ κα μποροφςαν να πάρουν ζνα παράδειγμα από τθν πρακτικι αυτι. 

Υπάρχουν οριςμζνεσ τοποκετιςεισ που ρίχνουν φωσ ςτο παραςκινιο του πολζμου. Ρρζπει 

να τισ διαδϊςουμε ϊςτε να είμαςτε ςε κζςθ να αντιμετωπίςουμε αυτιν τθν αντιρωςικι 
υςτερία. Μεταξφ άλλων περιλαμβάνονται: 

 Το ζγγραφο αναφοράσ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ τθσ ATTAC για τθν Ραγκοςμιοποίθςθ 

και τον Ρόλεμο, ςυντάκτθσ είναι ο Peter Wahl. 
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 Το άρκρο του John P. Neelsen " Kampf um globale Hegemonie auf dem Rücken 

der Ukraine" (Ράλθ για τθν παγκόςμια θγεμονία ςτθν πλάτθ τθσ Ουκρανίασ), που 

δθμοςιεφκθκε ςτθν εφθμερίδα "Junge Welt". 

 Θ ςυνζντευξθ του Jacques Baud, πρϊθν αξιωματικοφ του ελβετικοφ ςτρατοφ και 

των μυςτικϊν υπθρεςιϊν και πρϊθν ςυνεργάτθ του ΟΘΕ, ςτο ελβετικό περιοδικό 
"Zeitgeschehen", 

 Θ διάλεξθ του Lühr Henken, τθν οποία κζςαμε ςτθ διάκεςι ςασ ωσ ςφνδεςμο 

βίντεο κατά τθν προετοιμαςία του ςυνεδρίου τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. 

Μπορείτε να βρείτε ενθμερωτικά δθμοςιεφματα ςτθν εφθμερίδα Unsere Zeit (UZ), ςτα 

"Marxistische Blätter, (Μαρξιςτικά Δελτία) τα οποία είναι απολφτωσ απαραίτθτα με τα 
κφρια άρκρα τουσ. Ρολλά ςτοιχεία περιζχονται επίςθσ ςτθν εφθμερίδα "Junge Welt".  

Αγαπθτζσ ςυντρόφιςςεσ, αγαπθτοί ςφντροφοι 

Στθ ςυνζχεια, κα αςχολθκϊ πρϊτα με το ερϊτθμα του πϊσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν θ 

ωςικι Ομοςπονδία και θ Ουκρανία, και ςτθ ςυνζχεια κα κατακζςω ςκζψεισ για τον 

χαρακτθριςμό του πολζμου μεταξφ τθσ ωςίασ, των δφο Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν και τθσ 

Ουκρανίασ, με ζμφαςθ ςτο παραςκινιο και το ιςτορικό του ΝΑΤΟ. 

Συμφωνοφμε ότι θ ωςικι Ομοςπονδία είναι μια καπιταλιςτικι χϊρα. Ωσ εκ τοφτου, κα 

πρζπει να ςυμφωνιςουμε ότι θ κυβζρνθςθ τθσ ωςικισ Ομοςπονδίασ αντιπροςωπεφει τον 

νοθτό ςυλλογικό καπιταλιςτι τθσ χϊρασ. Ταυτόχρονα, γνωρίηουμε ότι δεν υπάρχει μια 

απλι ςχζςθ εντολισ μεταξφ τθσ κυρίαρχθσ καπιταλιςτικισ τάξθσ και τθσ κυβζρνθςισ τθσ, 

αλλά ότι θ κυβζρνθςθ ζχει μια ςχετικι αυτονομία, θ οποία απορρζει από το κακικον τθσ να 

φζρνει κοντά τα διαφορετικά ςυμφζροντα των επιμζρουσ τμθμάτων του κεφαλαίου ςε μια 

όςο το δυνατόν πιο ενιαία δράςθ τθσ κυβζρνθςθσ και του κράτουσ προσ το ςυμφζρον του 

κυρίαρχου κεφαλαίου. 

Γίνονται πολλζσ ςυηθτιςεισ μεταξφ μασ για το αν θ ωςικι Ομοςπονδία βρίςκεται ιδθ ςτο 

ιμπεριαλιςτικό ςτάδιο τθσ ανάπτυξθσ του καπιταλιςμοφ. 

Γνωρίηετε ότι ο Λζνιν κατονομάηει πζντε χαρακτθριςτικά για να χαρακτθρίςει τον 

ιμπεριαλιςμό, τρία από τα οποία αναφζρονται ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ οικονομίασ και 

δφο ςτθν ανάπτυξθ των διεκνϊν ςχζςεων. Αν εφαρμόςουμε αυτά τα τρία χαρακτθριςτικά 

ςτθ ωςία, τότε το πρϊτο, "ςυγκζντρωςθ τθσ παραγωγισ και του κεφαλαίου και  

ςχθματιςμόσ μονοπωλίων, μερικά από τα οποία κυριαρχοφν ςε ολόκλθρουσ κλάδουσ τθσ 

βιομθχανίασ", υπάρχει ςίγουρα ςτθ ωςία. Ρολλά ςυνθγοροφν υπζρ του ότι το δεφτερο 

κριτιριο, "ςυγχϊνευςθ των μονοπωλίων ςτθ βιομθχανία και ςτον τραπεηικό τομζα ωσ 

χρθματοπιςτωτικό κεφάλαιο", είναι επίςθσ δεδομζνο. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, ωςτόςο, 

κα πρζπει να ζχουμε κατά νου ότι, ωσ ιςτορικι ιδιαιτερότθτα ςε μια μετάβαςθ ςτον 

καπιταλιςμό μζςω μιασ αντεπανάςταςθσ, υπάρχει υψθλόσ βακμόσ επιρροισ και 

ιδιοκτθςίασ εκ μζρουσ του καπιταλιςτικοφ κράτουσ. Στο ςθμείο αυτό υφίςταται διαφορά με 

τισ ιδιαίτερα ανεπτυγμζνεσ κρατικομονοπωλιακζσ κοινωνίεσ, όπωσ θ Γερμανία, οι ΘΡΑ, θ 

Γαλλία ι θ Βρετανία. Μια άλλθ διαφορά είναι το πϊσ εξελίχκθκαν τα ρωςικά μονοπϊλια 

και οι ολιγάρχεσ αντλϊντασ από τθ ςοβιετικι λαϊκι περιουςία. Αυτό μοιάηει περιςςότερο 

με τισ διαδικαςίεσ τθσ αρχικισ ςυςςϊρευςθσ παρά με τισ διαδικαςίεσ τθσ ανάδυςθσ των 

δυτικϊν μονοπωλίων ςτον αγϊνα του ανταγωνιςμοφ κατά τον ςχθματιςμό του 

ιμπεριαλιςμοφ. 
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Το τρίτο χαρακτθριςτικό, ότι "δίνεται προτεραιότθτα ςτθν εξαγωγι κεφαλαίου ςε ςχζςθ με 

τθν εξαγωγι αγακϊν", δεν φαίνεται να ιςχφει ςτθ ωςία. Οι εκροζσ κεφαλαίων από τθ 

ωςία κατευκφνονται ςε μεγάλο βακμό ςε φορολογικοφσ παραδείςουσ όπωσ θ Κφπροσ, θ 

Ελβετία ι το Λουξεμβοφργο. Αυτζσ δεν χρθςιμεφουν για τθν άμεςθ εξαγορά άλλων 

κεφαλαίων, όπωσ εννοείται, κατά τθν άποψι μου, με τθν εξαγωγι κεφαλαίων που 

αναφζρει ο Λζνιν. Ζνα από τα τρία κριτιρια δεν ιςχφει κατά τθ γνϊμθ μου. Τείνω λοιπόν 

προσ τθ κζςθ ότι θ ωςία είναι μια καπιταλιςτικι χϊρα που δεν ζχει φτάςει ακόμθ ςτο 
ιμπεριαλιςτικό ςτάδιο. 

Πμωσ το ηιτθμα αυτό δεν είναι κακοριςτικό για τθν αξιολόγθςθ του ςθμερινοφ πολζμου. 

Γιατί όχι; Επειδι από το τζλοσ του Ρρϊτου Ραγκοςμίου Ρολζμου γνωρίηουμε ότι τα 

ιμπεριαλιςτικά κράτθ μποροφν να κατατροπωκοφν ι να καταπιεςτοφν από άλλα 

ιμπεριαλιςτικά κράτθ. Θ ιττα ςτον Ρρϊτο Ραγκόςμιο Ρόλεμο ζφερε τον γερμανικό 

ιμπεριαλιςμό ςε μια παρόμοια κατάςταςθ, θ οποία παρατάκθκε για περιςςότερο από μια 

δεκαετία. Το KPD, το κομμουνιςτικό κόμμα Γερμανίασ, είχε δθμοςιεφςει τότε ζνα 

προγραμματικό ζγγραφο με τίτλο "Για τθν εκνικι και κοινωνικι απελευκζρωςθ του 
γερμανικοφ λαοφ". 

Το KPD το δθμοςίευςε για να μθν αφιςει το ηιτθμα τθσ εκνικισ απελευκζρωςθσ ςτουσ 

φαςίςτεσ- το δθμοςίευςε επειδι θ άρχουςα τάξθ μετατόπιηε το βάροσ τθσ ιττασ του 

παγκόςμιου πολζμου κακϊσ και τισ ςυνζπειζσ τθσ ςτουσ εργαηόμενουσ. Αυτόσ ο 

προςανατολιςμόσ του KPD ιταν ςωςτόσ, αλλά ςτθν περίπτωςθ μιασ καταπιεςτικισ 

ιμπεριαλιςτικισ χϊρασ, θ διατφπωςθ τθσ "εκνικισ απελευκζρωςθσ" δεν είναι ςκόπιμθ, 
επειδι γίνεται μζροσ τθσ ςτρατθγικισ ενςωμάτωςθσ του ιμπεριαλιςμοφ. 

Μετά τθν αντεπανάςταςθ, όλεσ οι τάξεισ και τα κοινωνικά ςτρϊματα τθσ νζασ 

καπιταλιςτικισ ωςίασ ςυνειδθτοποίθςαν ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία ιςότθτα ςτο 

ιμπεριαλιςτικό ςτάδιο. Είναι αλικεια ότι ςτισ διάφορεσ χϊρεσ κυριαρχοφν καπιταλιςτικζσ 

τάξεισ που ζχουν ταξικό ςυμφζρον προςανατολιςμζνο ςτθν ίδια κατεφκυνςθ όςον αφορά 

τισ ςχζςεισ εκμετάλλευςθσ ςτο εςωτερικό. Αυτό το αντιςτρατεφονται ο ιμπεριαλιςτικόσ 

ανταγωνιςμόσ και ο νόμοσ τθσ άνιςθσ ανάπτυξθσ ςτον καπιταλιςμό. Οι ρωςικζσ τάξεισ και 

τα κοινωνικά ςτρϊματα ςυνειδθτοποίθςαν ότι οι ιμπεριαλιςτικζσ θγετικζσ δυνάμεισ ικελαν 

να αποδϊςουν ςτθ ωςία το κακεςτϊσ ενόσ υποτελοφσ κράτουσ, προμθκευτι πρϊτων 

υλϊν. Ζνα τμιμα τθσ νζασ αςτικισ τάξθσ, που ενεργοφςε κομπραδόρικα, ιταν ζτοιμο να 

δεχτεί αυτό τον ρόλο - μια καλι ηωι ςτισ πλάτεσ των εργατϊν ιταν ακόμα εφικτι. Ο Γζλτςιν 

υποςτιριξε αυτιν τθν πλευρά. Μια άλλθ πλευρά δεν ικελε να ςυμβιβαςτεί με τθν 

κατάςταςθ αυτι, κι ο Ροφτιν τάχκθκε υπζρ εκείνθσ τθσ πλευράσ. Για να μπορζςει να 

αντιταχκεί ςε μια προοπτικι υποταγισ ςτον ιμπεριαλιςμό, ιταν απαραίτθτθ μια 

ςτρατθγικι ενςωμάτωςθσ απζναντι ςτουσ εργάτεσ. Αυτό οδιγθςε ςτο γεγονόσ ότι ο νοθτόσ 

ςυλλογικόσ καπιταλιςτισ δεν μποροφςε να αποφφγει να κάνει κετικζσ αναφορζσ ςτθ 

Σοβιετικι Ζνωςθ και τθν ιςτορία τθσ. Ταυτόχρονα, οι αναφορζσ αυτζσ ξεπερνοφν τα όρια 

που είναι ανεκτά από οριςμζνεσ φατρίεσ των κυρίαρχων ςιμερα τμθμάτων του κεφαλαίου 

τα οποία υποςτθρίηουν τον Ροφτιν. Αυτό είναι πικανϊσ το υπόβακρο τθσ αντιφατικισ και 

ενίοτε παράλογθσ προςζγγιςθσ από τον Ροφτιν τθσ ςοβιετικισ ιςτορίασ, που 

αντικατοπτρίηεται ςτθ μακροςκελι ομιλία του πριν από τθν ζναρξθ του πολζμου. 

Ο Vyacheslav Tetekin, μζλοσ τθσ Κ.Ε. του Κομμουνιςτικοφ Κόμματοσ τθσ ωςικισ 

Ομοςπονδίασ (CPRF), τονίηει ςε άρκρο του ότι θ ωςία και θ Ουκρανία δεν διαφζρουν τόςο 

πολφ από άποψθ ταξικοφ χαρακτιρα. Και ςτισ δφο χϊρεσ κυριαρχεί μια ολιγαρχικι-

γραφειοκρατικι εξουςία. Πμωσ θ ρωςικι εξουςία, ςε αντίκεςθ με τθν Ουκρανία, δεν 

καταφεφγει ςε φαςίςτεσ και δεν τάςςεται υπό τον ζλεγχο των ΘΡΑ. 
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Δεδομζνου ότι εκτιμοφμε, ορκά, ότι θ απειλι του πολζμου και θ επικετικότθτα ξεκινοφν 

από το ςτρατόπεδο του ΝΑΤΟ, οι ανωτζρω διαπιςτϊςεισ ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία. Εξ ίςου 

ςθμαντικι είναι θ επίγνωςθ που ζχουμε ότι τζτοιεσ καταςτάςεισ μποροφν να εξωκιςουν 

καπιταλιςτικά κράτθ να υιοκετιςουν αντιιμπεριαλιςτικι εξωτερικι πολιτικι χωρίσ να είναι 
ςτο ςφνολό τουσ αντιιμπεριαλιςτικά. 

Στα χρόνια μετά τθν αντεπανάςταςθ εξελίχκθκαν ςτθν Ουκρανία παρόμοιεσ διαδικαςίεσ 

όπωσ και ςτθ ωςία. Είναι πιο δφςκολο να δοφμε ςε ποιο βακμό θ ουκρανικι καπιταλιςτικι 

τάξθ κακϊσ και οι φατρίεσ εκπροςωποφςαν τα εκνικά ςυμφζροντα ι υποτάςςονταν ςτα 

ξζνα ιμπεριαλιςτικά ςυμφζροντα. Οι κυρίαρχεσ δυνάμεισ ςτθν Ουκρανία, μετά τθ ςυντριβι 

του ςοςιαλιςμοφ ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ, ζκεςαν πολφ γριγορα ωσ ςτόχο τθν εδαφικι 

διάςπαςθ τθσ πρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ. Αυτι περιελάμβανε τθν απόςχιςθ τθσ Ουκρανίασ 

από τθν ΚΑΚ (Κοινότθτα Ανεξάρτθτων Κρατϊν), θ οποία απόςχιςθ ξεκίνθςε το αργότερο το 

2008. Ωςτόςο, μζχρι το 2014, παρζμεινε ςε ιςχφ ζνα ςφςτθμα ςυνεργαςίασ και 

ςυνεννόθςθσ με τθ ωςικι Ομοςπονδία. Οι δυνάμεισ που επεδίωκαν τθν ζνταξθ ςτθν ΕΕ 

και το ΝΑΤΟ μπόρεςαν να ενιςχφςουν τθ κζςθ τουσ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, 

αλλά δεν μπόρεςαν να επικρατιςουν. Είχαν προθγθκεί τα δφο πρϊτα κφματα τθσ 

διεφρυνςθσ του ΝΑΤΟ προσ τα ανατολικά, τα οποία ςυμπεριζλαβαν τθν Ρολωνία, τθν 

Τςεχικι Δθμοκρατία και τθν Ουγγαρία το 1999 και τθ Βουλγαρία, τθν Εςκονία, τθ Λετονία, 

τθ Λικουανία, τθ ουμανία, τθ Σλοβακία και τθ Σλοβενία το 2004. Ραρεμπιπτόντωσ, το 1999 

ιταν επίςθσ θ χρονιά τθσ επίκεςθσ ςτθ Γιουγκοςλαβία, τθν οποία κανείσ ςιμερα δεν κζλει 

να κυμάται, όπωσ και τον πόλεμο ςτο Ντονμπάσ. Θ διεφρυνςθ του ΝΑΤΟ προσ ανατολάσ 
ςυνεχίςτθκε το 2009 με τθν ζνταξθ τθσ Αλβανίασ και τθσ Κροατίασ. 

Εκείνθ τθν εποχι, οι προςπάκειεσ αποδζςμευςθσ τθσ Ουκρανίασ από τθ ςτενι ςυνεργαςία 

με τθ ωςία εκφράηονταν κυρίωσ μζςω των διαπραγματεφςεων για τθ Συμφωνία Σφνδεςθσ 

με τθν ΕΕ. Αυτζσ οι διαπραγματεφςεισ χρθςιμοποιικθκαν ςε μεγάλο βακμό για να αςκθκεί 

θ δυτικι επιρροι ςτθν Ουκρανία, και θ αγαπθμζνθ, εκκαμβωτικι φιγοφρα για τθ Δφςθ 

υπιρξε θ Γιοφλια Τιμοςζνκο, θ οποία προανιγγειλε δθμοψιφιςμα για τθ μελλοντικι ζνταξθ 

τθσ Ουκρανίασ ςτο ΝΑΤΟ ιδθ από τον Αφγουςτο του 2014 κατά τθ διάρκεια τθσ 
προεκλογικισ εκςτρατείασ. 

Ρριν από αυτό, θ Συμφωνία Σφνδεςθσ με τθν ΕΕ είχε αποτφχει. Ρροφανϊσ, θ ΕΕ το 

παράκανε με τον εκβιαςμό που άςκθςε προσ τον εκλεγμζνο πρόεδρο Γιανουκόβιτσ, ωςία ι 

ΕΕ, ο οποίοσ αρνικθκε να υπογράψει τθ ςυμφωνία ςτα τζλθ Νοεμβρίου 2013. Με τθ ςειρά 

τουσ, οι ΘΡΑ και θ ΕΕ, ιδίωσ θ Γερμανία και θ Γαλλία, δεν κζλθςαν να ανεχτοφν αυτιν τθν 

εξζλιξθ. Σκθνοκετικθκε το Ευρω - Μαϊντάν. Είναι αξιοςθμείωτο ότι οφτε οι κινθτιριεσ 

δυνάμεισ ςτθν Ουκρανία οφτε οι δυνάμεισ ελζγχου των ιμπεριαλιςτϊν είχαν κανζνα 

πρόβλθμα να ανακζςουν θγετικό ρόλο ςε φαςιςτικζσ δυνάμεισ. Αυτό αφορά τον τότε 

ςοςιαλδθμοκράτθ υπουργό Εξωτερικϊν και νυν πρόεδρο τθσ Γερμανίασ Φρανκ-Βάλτερ 

Σταϊνμάγερ προςωπικά. Υπιρχαν και διαφωνίεσ μεταξφ των ιμπεριαλιςτϊν, ειδικότερα ο 

άνκρωποσ του χριςτιανοδθμοκρατικοφ κόμματοσ CDU ςτθν Ουκρανία, ο Βιτάλι Κλίτςκο, 

ςυχνά πόηαρε με φαςίςτεσ και ςιμερα πλαςάρεται ωσ ιρωασ. Θ Βικτόρια Νοφλαντ, 

αρμόδια υπουργόσ Εξωτερικϊν των ΘΡΑ και γνωςτι για τθν φράςθ τθσ "Fuck the EU", 

υποςτιριξε τον Γιάτςενιουκ. Ρρόκειται για τθν ίδια Βικτόρια Νοφλαντ που ςιμερα, ωσ 

υπουργόσ Εξωτερικϊν ςτθν κυβζρνθςθ Μπάιντεν, υποχρεϊκθκε να επιβεβαιϊςει τθν 
φπαρξθ εργαςτθρίων βιολογικϊν όπλων ςτθν Ουκρανία. 

Μποροφμε να ποφμε ότι με το πραξικόπθμα του Μαϊντάν, θ νίκθ τθσ ενταξιακισ πορείασ 

προσ τθν ΕΕ και το ΝΑΤΟ επιβλικθκε βίαια με τθ ςυνεργαςία και τθν κακοδιγθςθ των 

ιμπεριαλιςτϊν και με τθ ςυμμετοχι των φαςιςτϊν. Αυτι θ βίαιθ επιβολι παγιϊκθκε ςτθ 
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ςυνζχεια με μια ευρφτατα αντιρωςικι πολιτικι, θ οποία επί πλζον δεν αποκατζςτθςε 

απλϊσ τισ φαςιςτικζσ παραδόςεισ τφπου Μπαντζρα ςτθν Ουκρανία, αλλά και τισ 

ςυμπεριζλαβε ωσ μζροσ του κρατικοφ αφθγιματοσ. Ασ κυμόμαςτε ότι δεν ζγινε μόνο 

ονοματοδοςία δρόμων προσ τιμιν του Μπαντζρα ςτθν Ουκρανία, αλλά ότι και ο πρζςβθσ 

τθσ Ουκρανίασ ςτθ χϊρα μασ, τθ Γερμανία, τοποκετείται ςυνειδθτά και δθμόςια υπζρ των 

παραδόςεων αυτϊν. 

Στθ ςυνζχεια, το 2015, τζκθκε εκτόσ νόμου το Κομμουνιςτικό Κόμμα, το οποίο είχε λάβει το 

38% των ψιφων ςτισ προεδρικζσ εκλογζσ του 1999 και το 13,2% ςτισ βουλευτικζσ εκλογζσ 
του 2012.  

Ρροφανϊσ, αυτι θ πορεία ζχει δυςτυχϊσ ςθμειϊςει επιτυχία και ςτισ ςυνειδιςεισ των 

μαηϊν ςτθν Ουκρανία. Στισ 7 Φεβρουαρίου 2019, το κοινοβοφλιο τθσ Ουκρανίασ, με 

πλειοψθφία τριακοςίων τριάντα τεςςάρων από τουσ τετρακόςιουσ πενιντα βουλευτζσ, 

κατοχφρωςε ςτο ςφνταγμα ζναν «ςτρατθγικό προςανατολιςμό τθσ Ουκρανίασ προσ τθν 

πλιρθ τθσ ζνταξθ ςτθν ΕΕ και το ΝΑΤΟ». 

Μετά το πραξικόπθμα του Μαϊντάν οι κυβερνϊντεσ ςτθν Ουκρανία ακολοφκθςαν 

εκνικιςτικι κατεφκυνςθ. Στο πλαίςιο αυτό άςκθςαν καταςτολι ςε βάροσ των ρωςικισ 

καταγωγισ τμθμάτων του πλθκυςμοφ και απαγόρευςαν τθν ρωςικι γλϊςςα. Αυτό υπιρξε 

το ιςτορικό που οδιγθςε ςτισ εξελίξεισ ςτθν Κριμαία και ςτθν ίδρυςθ των δφο Λαϊκϊν 
Δθμοκρατιϊν. 

Στθν Κριμαία, ο λαόσ ψιφιςε με μεγάλθ πλειοψθφία υπζρ τθσ προςάρτθςθσ τθσ ςτθ 

ωςικι Ομοςπονδία. Στισ δφο περιφζρειεσ του Λουγκάνςκ και του Ντονζτςκ, οι πολίτεσ 

ψιφιςαν υπζρ τθσ κρατικισ ανεξαρτθςίασ των δφο Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν. Ευκφσ εξ αρχισ, 

οι Λαϊκζσ Δθμοκρατίεσ δζχκθκαν ςτρατιωτικζσ επικζςεισ από τθν Ουκρανία. 

Χρθςιμοποιικθκαν για το ςκοπό αυτόν κυρίωσ υπερεκνικιςτικζσ και φαςιςτικζσ 

ςτρατιωτικζσ μονάδεσ. Ωςτόςο, το 2015 θ Ουκρανία αναγκάςτθκε να ςυνάψει τθ ςυμφωνία 

Μινςκ ΛΛ. Θ ςυμφωνία αναγνωρίςτθκε από το διεκνζσ δίκαιο και ιταν δεςμευτικι. Θ 

Ουκρανία ανζλαβε τθν υποχρζωςθ να κάνει διαπραγματεφςεισ με τισ δφο Λαϊκζσ 

Δθμοκρατίεσ προκειμζνου να κατοχυρωκοφν ςτο ουκρανικό ςφνταγμα τα αιτιματά τουσ για 

εκτεταμζνθ αυτονομία που κα ζφτανε ζωσ και ςε μια δικι τουσ εξωτερικι και αμυντικι 

πολιτικι. Εγγυιτριεσ δυνάμεισ αυτισ τθσ ςυμφωνίασ ανζλαβαν θ ωςία, θ Γερμανία και θ 

Γαλλία. Θ Ουκρανία μποϊκοτάριςε αυτζσ τισ διαπραγματεφςεισ για επτά χρόνια, προφανϊσ 

με τθ ςυναίνεςθ των δφο εγγυθτριϊν δυνάμεων, τθσ Γερμανίασ και τθσ Γαλλίασ, οι οποίεσ 

βεβαίωσ ζδραςαν ςε ςυντονιςμό με τισ ΘΡΑ, το ΝΑΤΟ και τθν ΕΕ. Ροτζ δεν επιτεφχκθκε 

κατάπαυςθ του πυρόσ, παρά ο πόλεμοσ τθσ Ουκρανίασ εναντίον των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν, 

που είχε ιδθ ξεκινιςει το 2014, ςυνεχίςτθκε φτάνοντασ τουσ 14.000 νεκροφσ μζχρι τισ 

αρχζσ του 2022. Το αίτθμα για τθν αναβίωςθ τθσ ςυμφωνίασ Μινςκ ΛΛ είναι αδιανόθτο 

ςιμερα, εφόςον εδϊ και επτά χρόνια θ Ουκρανία διεξάγει πόλεμο. Είναι αδιανόθτο, επειδι 

θ ενδεχόμενθ ανάκλθςθ τθσ αναγνϊριςθσ των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν κα ςιμαινε 

πικανότατα αιματοκφλιςμα, και επειδι μια ςφγκλιςθ απόψεων των εγγυθτριϊν δυνάμεων 
Γερμανίασ, Γαλλίασ και ωςίασ κα ιταν ανζφικτθ. 

Ρριν ζρκω ςτο ηιτθμα του χαρακτθριςμοφ του ςθμερινοφ πολζμου, μετά από αυτζσ τισ 

παρατθριςεισ ιςτορικοφ χαρακτιρα, κα αναφερκϊ ςτο μείηον πρόβλθμα ότι ςτισ 

ςυηθτιςεισ για τον πόλεμο, βακιά μζςα ςτο κίνθμα ειρινθσ, ςτο αριςτερό και το 

δθμοκρατικό κίνθμα, επικρατεί το πρόβλθμα ότι αυτι θ προϊςτορία παραβλζπεται, δεν 

αναγνωρίηεται ι ακόμθ και απορρίπτεται. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα για τον πόλεμο που 

διεξιγαγε θ Ουκρανία εναντίον των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν. Θ οκταετισ ιςτορία του, τα 

κφματα και οι καταςτροφζσ ρίχνονται ςτθ λικθ. 



9 
 

Αν χαρακτθρίςουμε τον ςθμερινό πόλεμο, πρόκειται για επικετικό πόλεμο, που ξεκίνθςε με 

τθ ρωςικι επίκεςθ. Εδϊ, πρζπει να γίνει διάκριςθ μεταξφ αφενόσ τθσ επίκεςθσ ςτα εδάφθ 

των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν που τελοφςαν υπό κατοχι από τθν Ουκρανία, δθλαδι τα εδάφθ 

από τθ λεγόμενθ γραμμι επαφισ μζχρι τα ςφνορα των δφο περιφερειϊν Λουγκάνςκ και 
Ντονζτςκ, και αφετζρου τθσ επίκεςθσ ςτο υπόλοιπο ζδαφοσ τθσ Ουκρανίασ. 

Ρολλά ςτοιχεία ςυνθγοροφν ςτο ότι οι δφο Λαϊκζσ Δθμοκρατίεσ ζγιναν υποκείμενα του 

διεκνοφσ δικαίου το αργότερο με τθν αναγνϊριςθ τθσ ςυμφωνίασ Μινςκ ΛΛ από το 

Συμβοφλιο Αςφαλείασ του ΟΘΕ. Το μποϊκοτάη τθσ ςυμφωνίασ Μινςκ ΛΛ από τθν Ουκρανία 

και ο πόλεμοσ που αυτι εξαπζλυςε εναντίον των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν νομιμοποιοφν τθν 

αναγνϊριςθ των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν από τθ ωςικι Ομοςπονδία. 

Για μζνα, τα πάντα ςυνθγοροφν υπζρ του ότι θ αναγνϊριςθ των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν είναι 

νόμιμθ βάςει του διεκνοφσ δικαίου μετά το μποϊκοτάη τθσ ςυμφωνίασ και τον πόλεμο. Αυτό 

ιςχφει και για τισ ςυμφωνίεσ αμοιβαίασ βοικειασ και τελικά για τθ ςτρατιωτικι υποςτιριξθ 

των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν κατά του ουκρανικοφ ςτρατοφ. Για τον πλθκυςμό του Ντονμπάσ, 

αυτι θ πτυχι τθσ επίκεςθσ τθσ ωςίασ αντιπροςωπεφει τθν ελπίδα να τερματιςτεί ο 
οκταετισ πόλεμοσ. 

Θ επίκεςθ ςτθν υπόλοιπθ Ουκρανία είναι κατ’ αρχάσ ζνασ επικετικόσ πόλεμοσ. Τζτοιοι 

πόλεμοι ζρχονται ςε αντίκεςθ με το διεκνζσ δίκαιο, τον Καταςτατικό Χάρτθ του ΟΘΕ. 
Ωςτόςο, θ αποτροπι μιασ άμεςα επικείμενθσ επίκεςθσ κα ιταν νόμιμθ. 

Ρολλά είχαν επιχειρθκεί που μποροφςαν να εξωκιςουν τθ ωςικι Ομοςπονδία να 

επιτεκεί. Αναφζρομαι ςτον Jacques Baud, πρϊθν αξιωματικό του ςτρατοφ και των μυςτικϊν 

υπθρεςιϊν τθσ Ελβετίασ κακϊσ και πρϊθν ςυνεργάτθ ςτον ΟΘΕ. Ο Baud επιςθμαίνει ότι ο 

Ουκρανόσ πρόεδροσ Ηελζνςκι είχε υπογράψει διάταγμα για τθν ανακατάλθψθ τθσ Κριμαίασ 

ιδθ από τον Μάρτιο του 2021 και ότι τον Φεβρουάριο του 2022 οι προκλιςεισ του 
ουκρανικοφ ςτρατοφ ςτο Ντονμπάσ αυξάνονταν ευρφτατα. 

Κεωρϊ πικανό ότι αυτζσ οι ενζργειεσ αποςκοποφςαν να προκαλζςουν τθ ρωςικι 

κυβζρνθςθ να χρθςιμοποιιςει τον ςτρατό, δθλαδι να παραςυρκεί ςε παγίδα. Κεωρϊ 

επίςθσ πικανό ότι πράγματι είχε ςχεδιαςτεί μια μεγάλθσ κλίμακασ επίκεςθ τθσ Ουκρανίασ 

εναντίον των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν. Κεωρϊ πικανό ότι με τον εξοπλιςμό τθσ Ουκρανίασ 

προωκοφνταν κατά τρόπο ανομολόγθτο θ ζνταξι τθσ ςτο ΝΑΤΟ. Αν κοιτάξει κανείσ το χάρτθ 

και διατρζξει πάλι τα κφματα τθσ επζκταςθσ του ΝΑΤΟ προσ τα ανατολικά, κα διαπιςτϊςει 

ότι με τθν ζνταξθ τθσ Ουκρανίασ ςτο ΝΑΤΟ ολοκλθρϊνεται θ επζκταςθ του απζναντι ςτθ 

ωςία. 

Από το 2007, ο πρόεδροσ Ροφτιν επεςιμαινε επανειλθμμζνα αυτό το γεγονόσ. Ρρόςφατα 

είχαν υποβλθκεί προτάςεισ ςτο ΝΑΤΟ και τθν ΕΕ για να ςυναφκεί μια ςυμβατικι ςυμφωνία 

ςτα τζλθ του περαςμζνου ζτουσ, προκειμζνου να αποτραπεί θ ζνταξθ τθσ Ουκρανίασ ςτο 

ΝΑΤΟ. Οι προτάςεισ αυτζσ αγνοικθκαν από το ΝΑΤΟ, τθν ΕΕ, τισ ΘΡΑ, τθ Γερμανία, τθ 

Γαλλία και τθ Βρετανία. 

Ρολλοί λζνε ότι όλα αυτά δεν δικαιολογοφν ζναν επικετικό πόλεμο. Και εφόςον ο 

χαρακτιρασ του είναι αποκλειςτικά επικετικόσ, αυτό είναι ςωςτό. Πμωσ, για αυτό ακριβϊσ 

το ηιτθμα καλοφμαςτε εμείσ να διαμορφϊςουμε άποψθ 

Συμφωνοφμε ότι θ επίκεςθ τθσ ωςικισ Ομοςπονδίασ αποτελεί ζνα ακόμθ βιμα προσ τθν 

υπονόμευςθ, μιλιςαμε για κανιβαλιςμό, του διεκνοφσ δικαίου. Αυτι θ υπονόμευςθ 

επιχειρείται από τισ χϊρεσ του ΝΑΤΟ ςε διαφορετικζσ ςυναρτιςεισ από το 1990. Λζξεισ-

κλειδιά εδϊ είναι Γιουγκοςλαβία, Συρία, Λράκ, Λιβφθ. Εδϊ εντάςςεται επίςθσ θ απάνκρωπθ 
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πολιτικι κυρϊςεων κατά τθσ Κοφβασ, τθσ Βενεηουζλασ, του Λράν και άλλων, θ οποία είναι 

αντίκετθ με το διεκνζσ δίκαιο. Εδϊ εντάςςεται και θ ςτάκμευςθ ςτρατευμάτων του ΝΑΤΟ 
ςτα ρωςικά ςφνορα, κατά παράβαςθ ςυμφωνιϊν. 

Ωσ εκ τοφτου, ςτθ δεφτερθ διλωςθ τθσ Γραμματείασ μασ, αναφερκικαμε ςτθ διατφπωςθ 

του Υπουργείου Εξωτερικϊν τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Κοφβασ, θ οποία κρίνει και κατ’ επζκταςθ 

καταδικάηει τον πόλεμο ωσ "χριςθ βίασ και μθ τιρθςθ των κεμελιωδϊν αρχϊν του δικαίου 

και των διεκνϊν κανόνων", αλλά ταυτόχρονα επιςθμαίνει ότι αυτόσ ο τρομερόσ πόλεμοσ 

ζχει προϊςτορία. 

Υποςτθρίηεται ςυχνά ότι εμείσ εκτιμοφςαμε πάντα ότι οι ιμπεριαλιςτικοί πόλεμοι ιταν 

αντίκετοι προσ το διεκνζσ δίκαιο. Αυτό είναι αλικεια και ιταν ςωςτό, διότι ςε καμία από 

εκείνεσ τισ περιπτϊςεισ δεν χρειάςτθκε να ςκεφτοφμε μιπωσ οι πόλεμοι ξεςποφςαν επειδι 

επαπειλείτο επίκεςθ από τθν αντίπαλθ πλευρά. Ροτζ δεν χρειάςτθκε να εξετάςουμε μια 
κατάςταςθ παρόμοια με εκείνθ που υφίςταντο οι άνκρωποι ςτο Ντονμπάσ. 

Θ Ursula Vogt επεςιμανε ςτθν Κεντρικι Επιτροπι τθσ Ρεριφζρειασ τθσ Βόρειασ Βαυαρίασ 
το εξθσ: 

«Ο Ουκρανόσ πρζςβθσ ςτθ Γερμανία, Andrij Melnyk, χειροκροτείται όρκιοσ ςτθν 

Ομοςπονδιακι Βουλι. Αυτόσ ακριβϊσ ο Andrij Melnyk, που είναι προκλθτικόσ και εριςτικόσ 

ςε τθλεοπτικζσ ςυηθτιςεισ, κατζκεςε λουλοφδια ςτον τάφο του Ουκρανοφ αντιςθμίτθ και 

ςυνεργάτθ των Ναηί Stepan Bandera κατά τθν επίςκεψι του ςτο Μόναχο ςτισ 27 Απριλίου 
2015». 

Μελετιςαμε ςτο κόμμα μασ το κζμα τθσ ςφνκεςθσ τθσ κοινωνίασ. Μελετιςαμε το κζμα τθσ 

χειραγϊγθςθσ και των ςφγχρονων τεχνικϊν επθρεαςμοφ των μαηϊν. Κα πρζπει να είμαςτε 

ςε κζςθ να αναγνωρίςουμε ότι ο μεγαλφτεροσ κίνδυνοσ για εμάσ αυτι τθ ςτιγμι είναι ο 

προςανατολιςμόσ αυτοφ του γερμανικοφ λαοφ προσ τθν επόμενθ επζλαςθ ςτισ ανατολικζσ 

περιοχζσ (Ostland). ‘Φψιςτο κακικον του κόμματόσ μασ είναι να διατθριςει τθν ψυχραιμία 

του. Για να είμαςτε ςαφείσ, με "τρόμο", "αγανάκτθςθ" και "φόβο" δεν πρόκειται να 
προχωριςουμε. 

Το φάςμα των απόψεων ςτο κόμμα μασ είναι ευρφ. Υπάρχουν μερικοί, και είναι λίγοι, που 

αποχϊρθςαν ιδθ επειδι δεν είδαν μεταξφ των δθλϊςεων τθσ θγεςίασ του κόμματοσ μια 

ςαφι και ζντονθ καταδίκθ ςε βάροσ του "επιτικζμενου Ροφτιν κακϊσ και τθσ ωςίασ". 

Υπάρχουν ακυρϊςεισ τθσ εφθμερίδασ Unsere Zeit (UZ). Σε ομιλίεσ και φυλλάδια γίνεται 

λόγοσ για "αδικαιολόγθτθ" επίκεςθ τθσ ωςίασ. Από τθν άλλθ πλευρά, υπάρχουν 

ςφντροφοι που βλζπουν τθν ειςβολι του ρωςικοφ ςτρατοφ ςτθν Ουκρανία ωσ πράξθ 

προωκθτικισ άμυνασ. Υπάρχουν προβλθματιςμοί μιπωσ θ ωςία ζπεςε ςτθν παγίδα των 

δυτικϊν γερακιϊν. Διατυπϊκθκε μια προειδοποίθςθ για μια επόμενθ παγίδα, όπωσ το 

Αφγανιςτάν. - Θ Γραμματεία τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ του Κόμματοσ ζκανε το μόνο ςωςτό 

γι’ αυτζσ τισ εξελίξεισ, που μασ αιφνιδίαςαν όλουσ, που μασ χτφπθςαν όλουσ κατακζφαλα: 

παρουςίαςε το ιςτορικό αυτοφ του πολζμου, αναγνϊριςε το ΝΑΤΟ ωσ τον πραγματικό 

πρωταρχικό επιτικζμενο, απαίτθςε τθν επιςτροφι ςτθ διπλωματία, ςτο τραπζηι των 

διαπραγματεφςεων και με αυτόν τον τρόπο ηιτθςε τθν παφςθ των πολεμικϊν ενεργειϊν. Το 

κόμμα διλωςε επίςθσ ότι ζχουμε υποςτεί μια τρομερι ιττα. Δεν μπορζςαμε να 

ςταματιςουμε τθν πολεμοκαπθλεία των κυβερνϊντων μασ. Εδϊ βρικε ςυγκεκριμζνθ και 
πικρι εφαρμογι θ διαπίςτωςθ ότι: "Ο κφριοσ εχκρόσ βρίςκεται ςτθν ίδια μασ τθ χϊρα"." 

Διατυπϊκθκε μια απαίτθςθ από το κόμμα να αποςφρουμε τισ διακθρφξεισ μασ - δεν τθν 

ακολουκιςαμε - φυςικά το εκτελεςτικό όργανο του κόμματοσ πρζπει να αςχολθκεί με το 

κζμα. Το ςυνζδριο του κόμματοσ πρζπει επίςθσ να αςχολθκεί με το κζμα, εκείνοι που δεν 
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οφείλουν να αςχολθκοφν με αυτό είναι οι παραταξιακζσ δομζσ, όπωσ το λεγόμενο "Δίκτυο 

Κομμουνιςτικισ Ρολιτικισ". 

Το να αςχολθκεί με αυτά τα ηθτιματα θ Κεντρικι Επιτροπι του κόμματοσ και το ςυνζδριο 

του κόμματοσ είναι ο ςωςτόσ τρόποσ, διότι βεβαίωσ πρζπει να αναλάβουμε τισ ευκφνεσ μασ 

απζναντι ςτο κόμμα. Άλλωςτε, δεν είναι ςωςτό να μιλάει το κόμμα δθμόςια με πολλζσ 

φωνζσ. Δεν είναι ο ςωςτόσ τρόποσ για τισ κομματικζσ οργανϊςεισ ςε όλα τα επίπεδα να 

εκφράηουν δθμόςια διαφορετικζσ κζςεισ για διεκνι ηθτιματα. Αυτό μασ διαλφει 

μακροπρόκεςμα. 

Το ερϊτθμα που ζκεςε ο Lothar ςτθ γραπτι ςυμβολι του ςχετικά με το αν ζπρεπε να 

τοποκετθκοφμε τόςο γριγορα είναι δικαιολογθμζνο. Αλλά εδϊ κα πρζπει να 

υπενκυμίςουμε και πάλι ότι δεν είχαμε άλλθ επιλογι από το να πάρουμε γριγορα κζςθ, 

επειδι, ςυμπτωματικά, οι ςφντροφοι από το Μόναχο, μαηί με τθν Γερμανικι Σοςιαλιςτικι 

Εργατικι Νεολαία (SDAJ), είχαν οργανϊςει μια δθμόςια βιντεοςκοπθμζνθ ςυηιτθςθ για τθν 

κατάςταςθ ςτθν Ουκρανία, θ οποία πραγματοποιικθκε αμζςωσ μετά τθ ρωςικι επίκεςθ. 

Ζπρεπε να τοποκετθκοφμε, υπιρξε μεγάλθ δθμοςιότθτα, ζλαβαν μζροσ περιςςότεροι από 

τετρακόςιοι ςυμμετζχοντεσ - θ ανταπόκριςθ ιταν πολφ κετικι και είχα εκπροςωπιςει εκεί 
λίγο πολφ τθ γραμμι, που ιταν και θ γραμμι τθσ πρϊτθσ διλωςθσ τθσ Γραμματείασ. 

Αγαπθτζσ ςυντρόφιςςεσ, αγαπθτοί ςφντροφοι, 

Ανεξάρτθτα από το πϊσ τοποκετείται κανείσ ςε αυτόν τον πόλεμο, είτε καταδικάηει τθ 

ρωςικι επίκεςθ είτε όχι, δεν μπορεί να αποφφγει να αναρωτθκεί ςχετικά με τουσ ςτόχουσ 

αυτισ τθσ επίκεςθσ, όπωσ τουσ διατφπωςε θ ωςία: 

Μεταξφ αυτϊν των ςτόχων προβλζπεται θ ουδετερότθτα τθσ Ουκρανίασ, θ 

αποςτρατιωτικοποίθςι τθσ και θ αποκιρυξθ των πυρθνικϊν όπλων ι θ αποτροπι τθσ 

τοποκζτθςισ τουσ ςτο ζδαφοσ τθσ Ουκρανίασ. Ρροβλζπεται επιπλζον θ αναγνϊριςθ των 

δφο Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν, κακϊσ και θ ζνταξθ τθσ Κριμαίασ ςτθ ωςία και, τζλοσ, θ 

αποτροπι τθσ επιρροισ των φαςιςτικϊν δυνάμεων. Πλα αυτά τα ςθμεία κα πρζπει τελικά 

να αποτελζςουν, με οποιαδιποτε μορφι, μζροσ ενόσ ςυςτιματοσ που κα κατοχυρϊνει τα 

νόμιμα ςυμφζροντα αςφαλείασ τθσ ωςίασ, τθσ Ουκρανίασ και των δφο Λαϊκϊν 

Δθμοκρατιϊν. Ζνα τζτοιο ςφςτθμα αποκλείει τθν προςχϊρθςθ τθσ Ουκρανίασ ςτο ΝΑΤΟ, 

όπωσ αποκλείει και τθν προςχϊρθςι τθσ ςτθν ΕΕ, διότι και θ κεμελιϊδθσ Συνκικθ τθσ ΕΕ 

περιλαμβάνει τισ ςτρατιωτικζσ ςυνιςτϊςεσ ςτο άρκρο 42, παράγραφοσ 7. Εμείσ απαιτοφμε 

ζνα τζτοιο ςφςτθμα. Και λζμε: Δεν πρόκειται να υπάρξει μόνιμθ ειρθνικι τάξθ ςτθν Ευρϊπθ 

χωρίσ τθ ωςία, και για μια μόνιμθ ειρθνικι τάξθ τίκεται το ηιτθμα τθσ ανάςχεςθσ του 

ΝΑΤΟ. 

Αγαπθτζσ ςυντρόφιςςεσ, αγαπθτοί ςφντροφοι, 

Θ επάκταςθ του ΝΑΤΟ προσ ανατολάσ, ο πόλεμοσ ςτθ Γιουγκοςλαβία και θ περικφκλωςθ 

τθσ ωςίασ ςτρζφονται κυρίωσ κατά τθσ Λαϊκισ Δθμοκρατίασ τθσ Κίνασ. Είναι γνωςτό ότι οι 

ΘΡΑ απαίτθςαν από τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ του ΝΑΤΟ να επανεξοπλιςτοφν, προκειμζνου να 
διευκολυνκοφν οι ΘΡΑ να επικεντρωκοφν περιςςότερο ςτθν Κίνα. 

Αυτό γίνεται αιςκθτό ςε αυτόν τον πόλεμο. Γίνονται προςπάκειεσ να διαταραχκοφν οι 

ςτενοί δεςμοί μεταξφ ωςίασ και Κίνασ. Θ προπαγάνδα κατά τθσ Κίνασ ςυνεχίηεται. Οι 
ιμπεριαλιςτικζσ θγεςίεσ γνωρίηουν πολφ καλά ότι θ Κίνα είναι ο «ςυςτθμικόσ» εχκρόσ. 

Για παράδειγμα, ςτθν ειδθςεογραφικι ιςτοςελίδα web.de διάβαςα τον τίτλο «Θ Κίνα 

εμμζνει ςτο όπλο του κορωναϊοφ, ςτοχεφοντασ ολόκλθρο τον κόςμο». Στθ ςυνζχεια, το 
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ςχετικό άρκρο είχε απλϊσ ωσ υπότιτλο: «Θ Κίνα υπεραςπίηεται τθ μθδενικι εξζλιξθ του 

Covid, κζτοντασ ςε κίνδυνο τθν παγκόςμια οικονομία». Και οι δφο τίτλοι είναι επαίςχυντοι, 
αλλά ο πρϊτοσ ζχει και πολεμοκάπθλθ απόχρωςθ. 

Θ Λαϊκι Δθμοκρατία τθσ Κίνασ ζχει ςτο μεταξφ αποκτιςει μια δφναμθ που τθσ επιτρζπει να 

αςκεί εξωτερικι πολιτικι ςε παγκόςμια κλίμακα, γεγονόσ που αντανακλά το ενδιαφζρον 

τθσ για τθν ειρινευςθ και τθ διατιρθςθ τθσ ειρινθσ. Από τισ δυνάμεισ που μποροφν να 

αςκιςουν βζτο ςτο Συμβοφλιο Αςφαλείασ του ΟΘΕ, θ Λαϊκι Δθμοκρατία τθσ Κίνασ είναι θ 

μόνθ που κα μποροφςε να αναλάβει διαμεςολαβθτικό ρόλο ςτον πόλεμο ςτθν Ουκρανία, 
επειδι δεν αποτελεί εμπόλεμθ πλευρά. 

Αγαπθτζσ ςυντρόφιςςεσ, αγαπθτοί ςφντροφοι, 

Ροιεσ γεωπολιτικζσ ςυνζπειεσ μποροφν να προβλεφκοφν ςιμερα; 

Ρρϊτον, αποδείχτθκε με δραματικό τρόπο ότι θ διεφρυνςθ του ΝΑΤΟ προσ ανατολάσ 

προκαλεί πόλεμο. Αυτό ςυγκαλφπτεται, επειδι θ μαηικι προπαγάνδα λειτουργεί, και οι 

δυνάμεισ υπζρ τθσ ειρινθσ ανατρζπονται- το βιϊνουμε αυτό κυρίωσ ςτο Κόμμα τθσ 

αριςτεράσ die Linke. Δεφτερον, υπάρχει ο κίνδυνοσ ο πόλεμοσ να επεκτακεί ςαν πυρκαγιά 

ενϊ ο κίνδυνοσ πυρθνικοφ πολζμου είναι τεράςτιοσ. Αρκεί να δοφμε τισ μαηικζσ παραδόςεισ 

όπλων του ΝΑΤΟ ςτθν Ουκρανία, οι οποίεσ κα μποροφςαν να αποτελζςουν ςτόχο επίκεςθσ 

ανά πάςα ςτιγμι. Θ ηϊνθ απαγόρευςθσ πτιςεων που ηθτοφν οριςμζνεσ επικετικζσ φωνζσ 

ςτο ΝΑΤΟ κα αποτελοφςε μια δραματικι κλιμάκωςθ, κα ςιμαινε ότι θ μετάβαςθ ςε άμεςθ 

ςφγκρουςθ μεταξφ ωςίασ και ΝΑΤΟ κα ιταν πλζον αναπόφευκτθ. Δυςτυχϊσ, βλζπουμε 

παραλλθλιςμοφσ με τθ Γιουγκοςλαβία και τθ Λιβφθ- καταςτάςεισ που δικαιολογοφνται 
ςυχνά με τθν ανάγκθ προςταςίασ των αμάχων, με υποτικζμενεσ απαραίτθτεσ ςφαγζσ. 

Τρίτον, θ όλθ εξζλιξθ ωκεί τθ ωςία πιο κοντά ςτθ Λαϊκι Δθμοκρατία τθσ Κίνασ. Θ Λνδία 

φαίνεται να κινείται προσ τθν κατεφκυνςθ μιασ μεγαλφτερθσ ανεξαρτθςίασ. 

Τζταρτον, ο πόλεμοσ ςυςπειρϊνει το ΝΑΤΟ. Αυτι είναι μια εξζλιξθ που γριγορα κα 

μποροφςε να αποδειχκεί απατθλι. Ρζρα από τισ επιπτϊςεισ ςτουσ πολίτεσ τθσ ωςίασ, θ 

πολιτικι κυρϊςεων αποτελεί μζροσ του ανταγωνιςμοφ μεταξφ των ΘΡΑ, τθσ ΕΕ και τθσ 

Γερμανίασ. Πχι άλλο φυςικό αζριο από τθ ωςία, αλλά φυςικό αζριο από τισ ΘΡΑ - ζνα 

απλό παράδειγμα. Ρολλά ςτοιχεία δείχνουν ότι οι οικονομίεσ τθσ Γερμανίασ και τθσ ΕΕ κα 

πλθγοφν πολφ περιςςότερο από τισ επιπτϊςεισ τθσ πολιτικισ κυρϊςεων απ' ό,τι θ 

οικονομία των ΘΡΑ. Θ άρχουςα τάξθ ςτθ Γερμανία πυροβολεί τα πόδια τθσ ι ελπίηει 

πραγματικά τθν "καταςτροφι τθσ ωςίασ", όπωσ επιμζνει θ Ανναλζνα Μπάερμποκ; Αυτι θ 
ςτάςθ είναι ςε κάκε περίπτωςθ εμπρθςτικι. 

Ραρακολοφκθςα τθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ομοςπονδιακισ Βουλισ ςτισ 27 Φεβρουαρίου και 

ζνοιωςα ςοκαριςμζνοσ. Ραίρνοντασ λίγθ απόςταςθ, μου φαίνεται ότι είχε τα 

χαρακτθριςτικά μιασ μεγάλθσ ςκθνοκεςίασ. 

Γνωρίηουμε ςιμερα ότι οι φιλοδοξίεσ των κρατϊν να γίνουν μεγάλθ δφναμθ, τα εξοπλιςτικά 

ςχζδια, ο διακθρυγμζνοσ ιδεολογικόσ αγϊνασ ενάντια ςε όλουσ τουσ επικριτζσ του ΝΑΤΟ 

και των εξοπλιςμϊν υψθλοφ επιπζδου, θ εξαγγελία για τθν παράδοςθ όπλων εν τζλει ςε 

εμπόλεμεσ ηϊνεσ, θ απόφαςθ για χριςθ οπλιςμζνων μθ επανδρωμζνων μαχθτικϊν 

αεροςκαφϊν και ο εκςυγχρονιςμόσ των βομβαρδιςτικϊν για ςυμμετοχι ςε χριςθ 

πυρθνικϊν δεν ιταν αποφάςεισ που ελιφκθςαν μζςα ςε τρεισ θμζρεσ. Οι αποφάςεισ αυτζσ 

πιραν ωσ αφορμι τθ ρωςικι επίκεςθ, θ οποία δεν είναι κακόλου θ αιτία αυτϊν των 
αποφάςεων, τα ςχζδια είχαν εκπονθκεί εδϊ και πολφ καιρό. 
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Θ ομοςπονδιακι κυβζρνθςθ του ςυναςπιςμοφ «Φωτεινόσ ςθματοδότθσ», που 

υποςτθρίηεται από το χριςτιανοδθμοκρατικό κόμμα CDU, ζχει προφανϊσ τθν εντολι να 

προωκιςει και να επιβάλει τθ διεκδίκθςθ τθσ Γερμανίασ να γίνει μεγάλθ δφναμθ με ζνα 

ποιοτικό άλμα. Από τθν άποψθ αυτι, θ ςυγκεκριμζνθ ςυνεδρίαςθ τθσ Ομοςπονδιακισ 
Βουλισ αποτζλεςε ςθμείο καμπισ. 

Ζχουμε να κάνουμε με το μεγαλφτερο πρόγραμμα επανεξοπλιςμοφ ςτθν ιςτορία τθσ 

Ομοςπονδιακισ Δθμοκρατίασ - ο επανεξοπλιςμόσ κα νομιμοποιθκεί ςυνταγματικά. Κα 

ζχουμε να κάνουμε με μια νζα αναδιάρκρωςθ του γερμανικοφ ςτρατοφ. Μετά από μια 

μακρά περίοδο, όπου οι αποςτολζσ διαχειρίςιμων ταγμάτων ςτο εξωτερικό απζκτθςαν 

εμπειρία ςε κάκε μζροσ του κόςμου, ο γερμανικόσ ςτρατόσ κα είναι επιπλζον ςε κζςθ να 

διεξάγει μεγάλουσ πολζμουσ ςτθν Ευρϊπθ. 

Στον οικονομικό τομζα γίνεται αποδεκτι θ βακιά φφεςθ και θ εκτίναξθ του πλθκωριςμοφ, 

κακϊσ οι κυβερνϊντεσ είναι ςχεδόν βζβαιοι ότι οι μάηεσ είναι ζτοιμεσ να "κάτςουν φρόνιμα 

λόγω Ροφτιν". Με άλλα λόγια, υποκζτουν ότι αυτι θ πορεία κα πλθρωκεί με κοινωνικζσ 

περικοπζσ και ότι παρ' όλα αυτά οι μάηεσ κα παραμείνουν ενδοτικζσ και ςυνεπϊσ ιρεμεσ. 

Αυτό κα εξαςφαλιςτεί με ιδεολογικά μζςα, αλλά και με καταςτολι. Μπορεί κανείσ να το δει 

από τθν καλι και από τθν ανάποδθ, αλλά ο τρόποσ, με τον οποίο αντιμετωπίςτθκε το 

ειδθςεογραφικό δίκτυο Russia Today (RT) κακϊσ και το Sputnik, αποτελεί ευρφτατθ επίκεςθ 

ςτθν ελευκερία του Τφπου. Στο εργατικό δίκαιο δθμιουργοφνται νζα προθγοφμενα με 

επαγγελματικζσ απαγορεφςεισ. Θ ρωςοφοβία τροφοδοτείται και οι υπθρεςίεσ 
ςυνταγματικισ προςταςίασ τίκενται ςε λειτουργία. 

Μια άκλια απόρροια αυτισ τθσ ρωςοφοβίασ είναι θ βεβιλωςθ του μνθμείου ςτο 

Treptower Park - ζχουμε ετοιμάςει ζνα ςχζδιο καταδίκθσ για τθ ςθμερινι μασ ςυνεδρίαςθ 

τθσ Κεντρικισ Επιτροπισ. 

Θ ςυμπόρευςθ των μαηϊν με τα ιμπεριαλιςτικά ςχζδια μπορεί να γίνει εφκραυςτθ. Το 

αργότερο όταν όλοι λάβουμε τουσ λογαριαςμοφσ κζρμανςθσ, τα πράγματα κα γίνουν 

δφςκολα για πολλοφσ. H ςυνεχισ ακρίβεια των τροφίμων κα καταπιεί τθν επιδότθςθ των 

300 ευρϊ, θ οποία είναι μειωμζνθ κακϊσ υπόκειται ςε φόρο. Και οι ςυνταξιοφχοι, οι 

άνεργοι και όςοι παίρνουν το επίδομα ανεργίασ ALG II κα λαμβάνουν από ςιμερα οφτωσ ι 

άλλωσ πολφ λιγότερα χριματα ι και κακόλου. Θ ιδεολογικι ςυνοχι, θ προκυμία να «κάτςει 

ο κόςμοσ φρόνιμα λόγω των ϊςων» είναι για τουσ κυβερνϊντεσ ιδιαίτερα ςθμαντικι. Και 

βεβαίωσ εξακολουκοφν να ζχουν τθ δυνατότθτα να μεταςτρζφουν τισ καταςτάςεισ προσ τα 

δεξιά. Από τθ δικι μου άποψθ, αυτό κα κρικεί κυρίωσ από το ερϊτθμα κατά πόςο οι 

κυβερνϊντεσ κα καταφζρουν να ςυντθριςουν το ψζμα τουσ ότι ο πόλεμοσ αυτόσ άρχιςε 

ςτισ 24 Φεβρουαρίου 2022. Αν ξεχαςτεί ο γιουγκοςλαβικόσ πόλεμοσ, αν κανείσ δεν μιλάει 

για τθν επζκταςθ του ΝΑΤΟ προσ ανατολάσ, θ οποία ςυνεχίηεται από το 1999, αν ο 

οκταετισ πόλεμοσ τθσ Ουκρανίασ εναντίον του Ντονμπάσ κεωρθκεί ότι δεν υπιρξε, τότε 

δθμιουργείται ςε ιδεολογικό επίπεδο θ προχπόκεςθ για τθ ςυμπόρευςθ των μαηϊν ςε μια 

πορεία εναντίον τθσ ωςίασ και τθσ Κίνασ. Δθμιουργείται θ προχπόκεςθ για να πλθρϊςουν 
οι μάηεσ αυτι τθν πορεία κατά το δυνατόν οικειοκελϊσ. 

Κεωρϊ ότι τόςο θ εν ψυχρϊ απόπειρα να μασ επιβλθκεί απαγόρευςθ όςο και θ τωρινι 

επίκεςθ κατά του φεςτιβάλ τφπου τθσ εφθμερίδασ Unsere Zeit (UZ) εντάςςονται ςε αυτι τθ 
ςτρατθγικι. 

Οι πικανότθτεσ να αποτρζψουμε αυτιν τθν εξζλιξθ αυξάνονται, ςτο βακμό που κα 

καταφζρουμε να ςυνδζςουμε τθν οργι για τισ επικζςεισ ςτα κοινωνικά δικαιϊματα, για τον 
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πλθκωριςμό, για τθν ζκρθξθ των τιμϊν τθσ ενζργειασ και των ενοικίων με τα ςχζδια του 

γερμανικοφ ιμπεριαλιςμοφ για εξοπλιςμοφσ υψθλοφ επιπζδου και θγεμονιςμό. 

Το μεγαλφτερο πρόβλθμά μασ εδϊ είναι θ τρζχουςα κατάςταςθ και θ ςυηιτθςθ ςτο 
εργατικό και ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. 

Ρρζπει να αποτιμιςουμε με νθφαλιότθτα το γεγονόσ ότι τα μεγαλφτερα τμιματα του 

εργατικοφ και ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ παραςφρονται εντελϊσ από τθν ανιςτόρθτθ 

ανάλυςθ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ που τουσ παρουςιάηεται. Για αυτοφσ, υπάρχει μόνο 

ζνασ επιτικζμενοσ, θ ωςία και ο Ροφτιν, το ΝΑΤΟ παίηει ελάχιςτα πλζον ρόλο και το 

πακζτο των εξοπλιςμϊν υψθλοφ επιπζδου τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ δεν γίνεται απλϊσ 

αποδεκτό ςε μεγαλφτερο ι μικρότερο βακμό, αλλά εν μζρει κεωρείται αναγκαίο. 

Βεβαίωσ, αυτό ζχει να κάνει με το γεγονόσ ότι, για άλλθ μια φορά, μια κυβζρνθςθ υπό 

ςοςιαλδθμοκρατικι θγεςία κάνει τθ βρϊμικθ δουλειά, αλλά αυτό δεν αρκεί ωσ μοναδικι 
εξιγθςθ. 

Το βλζπω ωσ μζροσ τθσ ιττασ μασ. Είχαμε τθν ψευδαίςκθςθ ότι μια ςτάςθ υπζρ τθσ ειρινθσ 

πολιτικά κεμελιωμζνθ ιταν ευρφτερα εδραιωμζνθ, τουλάχιςτον ςτο ςϊμα των λειτουργϊν 
του ςυνδικαλιςτικοφ κινιματοσ. 

Το κόμμα die Linke βρίςκεται ςε αποςφνκεςθ. Ρεριμζνω ότι το αποτζλεςμα αυτισ τθσ 

διάςπαςθσ κα είναι κυρίωσ θ ενςωμάτωςθ του κόμματοσ die Linke ςτθ ςτρατθγικι του 

γερμανικοφ ιμπεριαλιςμοφ, ανεξάρτθτα από το ποιεσ τάςεισ κα προκφψουν. Το Μδρυμα 

όηα Λοφξεμπουργκ αποςφρκθκε ιδθ από τθν υποςτιριξθ εκδθλϊςεων που αςκοφν κριτικι 

ςτο ΝΑΤΟ, διότι το περιεχόμενο των εκδθλϊςεων αυτϊν δεν αποτελεί πλζον το επίκεντρο 
και είναι ξεπεραςμζνο. 

Στισ παραδοςιακζσ δομζσ του κινιματοσ ειρινθσ, υπάρχουν αρκετοί που αντιςτζκονται ςτθ 

ςυμπόρευςθ με τα ιμπεριαλιςτικά ςχζδια. Εδϊ ςυγκαταλζγονται μεμονωμζνεσ δομζσ για 

τθν ειρινθ εντόσ μεμονωμζνων ςυνδικάτων. Ρρζπει να τισ υποςτθρίξουμε, ειδικά τθ ςτιγμι 

που οι κυβερνϊντεσ προςπακοφν να εγκαταςτιςουν ζνα "εναλλακτικό" ειρθνευτικό 

κίνθμα, του οποίου το κεντρικό περιεχόμενο είναι θ "αλλθλεγγφθ με τθν Ουκρανία", 

δθλαδι θ αλλθλεγγφθ με ζνα εκνικιςτικό κράτοσ που διεξάγει ζναν αιματθρό πόλεμο 

εναντίον του Ντονμπάσ εδϊ και οκτϊ χρόνια. Ξαφνικά, ακοφγονται τραγοφδια ειρινθσ, και 

ςτθ ςυνζχεια ακολουκεί το "Δόξα ςτθν Ουκρανία, δόξα ςτουσ ιρωεσ", το παλιό 

αντικομμουνιςτικό και φαςιςτικό ςφνκθμα, το οποίο ςυχνά φωνάηουν άνκρωποι που ςτθν 

πραγματικότθτα απλϊσ φοβοφνται τον πόλεμο. 

Για να αντιμετωπιςτεί αυτι θ κατάςταςθ είναι επιτακτικό να ςθκϊςουμε τα μανίκια, 

χρειάηεται ςοβαρι δουλειά. Ρρζπει να ςυηθτάμε και να παίρνουμε αποφάςεισ παντοφ, ςε 

όλα τα επίπεδα, για το ποφ και πϊσ κα ςυνειςφζρουμε τισ λίγεσ δυνάμεισ μασ πιο 

αποτελεςματικά. Αυτό ιςχφει για τισ δομζσ του κινιματοσ ειρινθσ, ιςχφει για τθ ςυμμετοχι 

ςε δθμόςιεσ δράςεισ, αλλά κυρίωσ ιςχφει για τισ δομζσ του εργατικοφ και ςυνδικαλιςτικοφ 
κινιματοσ. 

Αγαπθτζσ ςυντρόφιςςεσ, αγαπθτοί ςφντροφοι, 

Ριςτεφω ότι μποροφμε να διατυπϊςουμε με κάποια ακρίβεια τί κεωροφμε κοινό ζδαφοσ 
και τι μασ χωρίηει ςτον αγϊνα για τθν ειρινθ. 

Είμαςτε αλλθλζγγυοι με όλουσ τουσ ανκρϊπουσ που πλιττονται από πολζμουσ, αυτό 

αφορά τουσ ανκρϊπουσ ςτθν Ουκρανία, ςτισ Λαϊκζσ Δθμοκρατίεσ που πλιττονται άμεςα 

από τισ μάχεσ, αυτό αφορά τουσ ανκρϊπουσ ςτθ ωςία. Αυτοφσ που υποφζρουν από τισ 
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κυρϊςεισ, τα εκατομμφρια των προςφφγων ςτο ςφνολό τουσ και εκείνουσ που ζρχονται ςτθ 

χϊρα μασ. Ζνα όριο που δεν μποροφμε να ξεπεράςουμε, ωςτόςο, είναι το όριο τθσ 

αλλθλεγγφθσ με τθν Ουκρανία, δθλαδι με το κράτοσ, με τθν κυβζρνθςθ, που διεξάγει 
πόλεμο εδϊ και οκτϊ χρόνια. 

Πςον αφορά τουσ πρόςφυγεσ, κζλουμε ςε όλουσ όςουσ τράπθκαν ςε φυγι λόγω πολζμου 

να προςφερκοφν λογικζσ και καλζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ. Δεν φταίνε οι πρόςφυγεσ από τθν 

Ουκρανία για το γεγονόσ ότι, λόγω τθσ πολιτικισ εργαλειοποίθςθσ, υπάρχουν τϊρα 

προφανϊσ διάφορεσ κατθγορίεσ προςφφγων. Εμείσ οφείλουμε ιδθ να επιςθμάνουμε τθν 
υποκριςία. 

Δεν μποροφμε να ςυμμεριςτοφμε το αίτθμα για κατοχφρωςθ τθσ εδαφικισ κυριαρχίασ τθσ 

Ουκρανίασ, που επιδιϊκει ζτςι να αντιςτραφεί θ πραγματικότθτα για τθν Κριμαία και τισ 

Λαϊκζσ Δθμοκρατίεσ. Θ υλοποίθςθ αυτοφ του αιτιματοσ κα οδθγοφςε πικανότατα ςε 

αιματοκφλιςμα ςε βάροσ των ανκρϊπων που ηουν εκεί και κα εξυπθρετοφςε τθν επικετικι 

ςτρατθγικι του ΝΑΤΟ από άποψθ γεωπολιτικι και ςτρατιωτικισ ςτρατθγικισ. 

Για εμάσ, θ αλλθλεγγφθ με τουσ ανκρϊπουσ ςτθν Ουκρανία ςθμαίνει επίςθσ αλλθλεγγφθ με 

τουσ ανκρϊπουσ που διϊκονται εδϊ και χρόνια επειδι υποςτθρίηουν τθν ειρινθ με τθ 

ωςία, ςθμαίνει αλλθλεγγφθ με το Κομμουνιςτικό Κόμμα Ουκρανίασ και τθν Κομςομόλ, τα 

μζλθ και οι φίλοι των οποίων απειλοφνται ςιμερα με διϊξεισ, λιντςάριςμα και δολοφονίεσ. 

Ναι, είμαςτε αλλθλζγγυοι με όλα τα κφματα του πολζμου ςτθν Ουκρανία, αλλά οι 

αντιφαςίςτεσ και όςοι εναντιϊνονται ςτον πόλεμο ςτθν Ουκρανία, οι οποίοι απειλοφνται 

ιδιαίτερα από τθν κυβζρνθςθ Ηελζνςκι, από τα κυβερνθτικά όργανα και τισ εκνικιςτικζσ και 

φαςιςτικζσ ςυμμορίεσ, χρειάηονται τθν ιδιαίτερθ αλλθλεγγφθ μασ. Ηθτοφμε τθν 

απελευκζρωςθ των ςυντρόφων μασ Mikhailo και Olexandr Kononovich! Ομοίωσ, θ ιδιαίτερθ 

αλλθλεγγφθ μασ ανικει ςτα λθςμονθμζνα κφματα του πολζμου, τον οποίον διεξιγαγε θ 

Ουκρανία εναντίον των δθμοκρατιϊν του Ντονμπάσ. 

Οι προςανατολιςμοί μασ, τουσ οποίουσ υποςτθρίηουμε ςτο κίνθμα ειρινθσ και τουσ 

οποίουσ μεταφζρουμε εκεί ωσ μζλθ των ςυνδικάτων, είναι ςαφείσ: 

Είμαςτε ενάντια ςτο πρόγραμμα υψθλοφ εξοπλιςτικοφ επιπζδου τθσ ομοςπονδιακισ 

κυβζρνθςθσ, ενάντια ςτα ειδικά κονδφλια φψουσ 100 διςεκατομμυρίων που πρόκειται να 

κατοχυρωκοφν ςτο Σφνταγμα και ενάντια ςτθν αφξθςθ του προχπολογιςμοφ για τουσ 
εξοπλιςμοφσ ςτα 80 διςεκατομμφρια ευρϊ, δθλαδι ενάντια ςτον ςτόχο του 2%. 

Είμαςτε ενάντια ςτον εξοπλιςμό του γερμανικοφ ςτρατοφ με μθ επανδρωμζνα μαχθτικά 

αεροςκάφθ και με τα νζα βομβαρδιςτικά F-35 για τθν αεροπορικι βάςθ του Büchel, 

είμαςτε ενάντια ςτθν απόκτθςθ πυρθνικϊν όπλων, ενάντια ςτθ επιδίωξθ του γερμανικοφ 
ιμπεριαλιςμοφ να αποκτιςει ατομικι βόμβα. 

Είμαςτε εναντίον του ΝΑΤΟ, του οποίου θ επζκταςθ προσ ανατολάσ και θ επικετικι 

πολιτικι είναι θ κεντρικι αιτία του ςθμερινοφ πολζμου. Εξακολουκεί να ιςχφει το ςφνκθμα 
"Ζξω από το ΝΑΤΟ – ζξω το ΝΑΤΟ από τθ χϊρα μασ". 

Ο ςθμερινόσ πόλεμοσ ζχει τθν προϊςτορία του ςτον οκταετι πόλεμο που διεξιγαγε θ 

Ουκρανία εναντίον των Δθμοκρατιϊν του Ντονμπάσ- τα αςτικά ΜΜΕ δεν ενθμζρωναν για 
τον πόλεμο αυτόν ςτο παρελκόν και ςιμερα τον αποςιωποφν ςκόπιμα. 

Είμαςτε ενάντια ςτθν πολιτικι των κυρϊςεων, θ οποία αντιςτρατεφεται το διεκνζσ δίκαιο, 

είμαςτε ενάντια ςτθν πολιτικι που αςκεί ο γερμανικόσ ιμπεριαλιςμόσ επιδιϊκοντασ να γίνει 
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μεγάλθ δφναμθ, αποςκοπϊντασ να καταςτρζψει τθ ωςία, και θ οποία πολιτικι αςκείται 

ανελζθτα ςτισ πλάτεσ των λαϊν τθσ ωςίασ και τθσ Γερμανίασ. 

Είμαςτε κατά τθσ προμικειασ όπλων ςτθν Ουκρανία, διότι θ προμικεια όπλων και οι 
εξοπλιςμοί υψθλοφ επιπζδου δεν δθμιουργοφν ειρινθ. 

Δεν κζλουμε να πλθρϊςουμε για τα όπλα προσ τθν Ουκρανία ι για οποιαδιποτε άλλθ 
ςυμμετοχι τθσ Γερμανίασ ςτο ΝΑΤΟ και ςε αυτόν τον πόλεμο. 

Είμαςτε κατά τθσ ρωςοφοβίασ και τθσ νζασ καταςτολισ ςε βάροσ των δυνάμεων που 

τάςςονται με τθν ειρινθ. Εμμζνουμε ςτθ κζςθ μασ: "Ειρινθ με τθ ωςία και τθν Κίνα" - 

αυτό είναι προσ όφελοσ των ανκρϊπων ςτθ χϊρα μασ και ςτθν Ευρϊπθ, προσ όφελοσ τθσ 
ειρινθσ ςτον κόςμο. 

Και πάνω απ' όλα: ο πόλεμοσ πρζπει να ςταματιςει, τα όπλα πρζπει να ςιωπιςουν, γι' 

αυτό χρειαηόμαςτε ζνα ςφςτθμα που να κατοχυρϊνει τα νόμιμα ςυμφζροντα αςφαλείασ 

τθσ Ουκρανίασ, τθσ ωςίασ και των Λαϊκϊν Δθμοκρατιϊν. Ωσ δεφτερο βιμα, χρειαηόμαςτε 
μια αναχαίτιςθ του ΝΑΤΟ. 

Κα είμαςτε ςε κζςθ να επιτφχουμε αυτοφσ τουσ ςτόχουσ από ςτρατθγικι άποψθ 

αποτελεςματικότερα, αν γίνει κατανοθτό ςτουσ πολίτεσ ότι δεν είναι προσ το ςυμφζρον 

τουσ να πλθρϊνουν για τθν επικετικότθτα του ΝΑΤΟ, για τθν αφξθςθ των εξοπλιςμϊν τθσ 

Γερμανίασ και για τθν παράταςθ του πολζμου μζςω των προμθκειϊν όπλων. 

Κα πετφχουμε αυτόν τον ςτόχο από ςτρατθγικι άποψθ καλφτερα αν οι άνκρωποι 

κατανοιςουν ότι ο ςθμερινόσ πλθκωριςμόσ, οι ςθμερινζσ τιμζσ τθσ ενζργειασ, οι ςθμερινζσ 

τιμζσ των τροφίμων είναι το αποτζλεςμα του ςυνδυαςμοφ τθσ ςθμερινισ κατάςταςθσ με τα 

ζκτακτα κζρδθ των επιχειριςεων. 

Μασ λζνε να κάτςουμε φρόνιμα λόγω Ροφτιν και ςτθν πραγματικότθτα το διακφβευμα είναι 

θ διεφρυνςθ του ΝΑΤΟ προσ τα ανατολικά, τα γερμανικά ςχζδια για θγεμονιςμό και τα 
ταμεία των επιχειριςεων. 

Ζνα ςθμαντικό εργαλείο για να μεταδϊςουμε αυτό το μινυμα είναι θ εκςτρατεία μασ με 

ςφνκθμα "Ράγωμα των τιμϊν τθσ ενζργειασ τϊρα" – που, ςε αντίκεςθ με το παρθγορθτικό 

αφιγθμα τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ, δεν χαρίηεται οφτε ςτα ςυμφζροντα των 

επιχειριςεων οφτε ςτα αυξανόμενα φορολογικά ζςοδα. Ρροτείνουμε λοιπόν να παρατακεί 

θ εκςτρατεία αυτι μζχρι το Σαββατοκφριακο που ζχει προγραμματιςτεί για το φεςτιβάλ 

Τφπου. Ωςτόςο, πρζπει να επιςτρζψουμε ςτισ ομάδεσ και να αναπτφξουμε τουσ 

ςχεδιαςμοφσ τθσ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ. Το ςυμβοφλιο τθσ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ 

κα ςασ παράςχει τισ επόμενεσ θμζρεσ περιςςότερεσ ςχετικζσ ςυμβουλζσ και ςτιριξθ. 

Οι παςχαλινζσ πορείεσ του κινιματοσ για τθν ειρινθ απζχουν μια εβδομάδα και αποτελοφν 

πρόκλθςθ τόςο για το κίνθμα ειρινθσ όςο και για εμάσ όςον αφορά το περιεχόμενο και τθν 

οργάνωςθ τουσ. Αποτελοφν επίςθσ μια πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία για να ενιςχυκεί ακόμα 

περιςςότερο θ διαμαρτυρία ενάντια ςτα ςχζδια τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ για 

εξοπλιςμοφσ υψθλοφ επιπζδου και για θγεμονιςμό. Δθμοςιεφςαμε ζνα ενθμερωτικό δελτίο 
για τθν ειρινθ, με το οποίο μποροφμε να ςυμμετάςχουμε ςτισ ςυηθτιςεισ και τισ δράςεισ. 

Αγαπθτζσ ςυντρόφιςςεσ, αγαπθτοί ςφντροφοι, 

Αναφερκικαμε εν ςυντομία ςτθν επίκεςθ που δζχτθκε το φεςτιβάλ τφπου μασ και κα 

ςυηθτιςουμε το κζμα  ξεχωριςτά ςε αυτι τθ ςυνεδρίαςθ. Κζλουμε όμωσ να ποφμε ζνα 

πράγμα ξεκάκαρα. Με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ κα επιδιϊξουμε και κα προωκιςουμε μια 
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ευκαιρία να διοργανϊςει το Γερμανικό Κομμουνιςτικό Κόμμα, από κοινοφ με τουσ φίλουσ 

μασ από τθ Γερμανικι Σοςιαλιςτικι Εργατικι Νεολαία (SDAJ), με πολλοφσ ςυντρόφουσ από 

το εργατικό κίνθμα και το κίνθμα ειρινθσ, να διοργανϊςει ζνα μεγάλο φεςτιβάλ ειρινθσ, 

ζνα ςυμβοφλιο για τθν ειρινθ ςτα τζλθ Αυγοφςτου. Μια γιορτι ενάντια ςτθν αποβλάκωςθ 

που καλλιεργοφν το ΝΑΤΟ και τα γερμανικά ςχζδια για εξοπλιςμοφσ και θγεμονιςμό. Μια 

μεγάλθ εκδιλωςθ υπζρ τθσ ειρινθσ με τθ ωςία και τθν Κίνα. Αυτό χρειάηεται αυτι θ χϊρα. 

Κακϊσ επίςθσ: αυτι θ χϊρα χρειάηεται ζνα ιςχυρότερο Γερμανικό Κομμουνιςτικό Κόμμα – 
ςε πείςμα όλων. 


