
Σίγουρα υπάρχουν και λειτουργούν κάποια κέντρα «εκτελεστών» για τις βρώμικες δουλειές.
Σίγουρα οι «εκτελεστές» είτε επαγγελματίες, είτε εποχιακοί – περιστασιακοί είναι η αφρόκρεμα 
του υποκόσμου, γι αυτό άλλωστε επιλέγονται.
Σήμερα δεν είναι απαραίτητο να είναι εκφραστές κάποιας φασιστικής – ναζιστικής – φασίζουσας 
ιδεολογίας, αρκεί να είναι χουλιγκάνοι. Η δουλειά να γίνεται αυτό έχει σημασία.
Αυτοί όμως που φτιάχνουν, χρηματοδοτούν και λειτουργούν αυτά τα κέντρα έχουν ιδεολογία 
και μάλιστα φασιστική.
Η συνταγή είναι γνωστή, τόσο γνωστή που δεν θα άξιζε να μιλάει κανείς γι αυτή κι ούτε για το 
θέμα, μια και είναι εξευτελιστικά κοινότυπο και μάλιστα μια τέτοια μέρα, που είναι αιώνια 
σημαδεμένη, να κουβαλάει και να θυμίζει δυο πράγματα μαζί.
Το ένα είναι τις θηριωδίες, τη κτηνωδία, τη βαρβαρότητα και τη δυστυχία, το θάνατο που 
σέρνει μαζί του και σκορπάει στο διάβα του ο φασισμός, και το άλλο είναι η ελπίδα, η 
αισιοδοξία που φέρνει η νίκη των λαών από τη συντριβή του φασισμού, με την ενότητα, τον 
κοινό αγώνα, τη κοινή προσπάθεια. 
Τι είναι όμως αυτό που τον κάνει σχεδόν πάντα επίκαιρο και σε κάθε εποχή παρόντα;
Το ένα είναι το ότι δεν έπαψε να υπάρχει η γενεσιουργός του αιτία, η πηγή της γέννησής του, ο 
καπιταλισμός και η πιο στυγνή και αδίστακτη μορφή του ο ιμπεριαλισμός, είτε με το ωμό και 
χυδαίο πρόσωπό του, είτε με το «δημοκρατικό» και «φιλελεύθερο» φτιασίδωμά του.
Το άλλο είναι η δική μας αδιαφορία, η επανάπαυση, η ανοχή, ο εφησυχασμός, αίσθηση ότι 
είναι παρελθόν, ότι ζούμε σε έναν πολιτισμένο κόσμο και σε καθεστώτα «δημοκρατικά», 
καθεστώτα «κοινοβουλευτικά» και επειδή «ανήκωμεν εις την Δύσιν» και σήμερα στην Ε.Ε..
Κι αυτή είναι ακριβώς η μεγάλη αυταπάτη !!

Γιατί ζούμε ακριβώς στη φωλιά του θηρίου, σε αυτό που σε κάθε του δυσκολία, γεννάει 
προκειμένου να διασωθεί και να μακροημερεύσει είτε τις κρίσεις (οικονομικές, πολιτικές, 
στρατιωτικές, υγεονομικές), είτε το φασισμό.
Όπως κι αν λέγεται, με όποιο πρόσωπο, μορφή, σχήμα, οργάνωση ή ό,τι άλλο εμφανίζεται.
Οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, προκειμένου να απαλλαγούν από 
τις ευθύνες είπαν το περίφημο:
«wir wußten nicht» (βιρ βούστεν νιχτ) δηλαδή «εμείς δεν ξέραμε».
Το εάν, και πόσο γνώριζαν ή εάν κάνανε πως δεν γνωριζαν, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Αυτό όμως 
που μάθαμε και πολύ καλά μάλιστα, είναι το τι ακριβώς συνέβη επειδή – όπως λένε -  δεν 
γνώριζαν.
Σήμερα όμως κανείς δεν μπορεί ναι ισχυριστεί το ίδιο. Κι αυτό επειδή η συλλογική συνείδηση, 
αλλά και το συλλογικό ασυνείδητο είναι γεμάτο με παραδείγματα, εικόνες, στοιχεία, δεδομένα,
αλλά κυρίως μνημεία, κι ό,τι άλλο μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους.
Από τη κλασσική και ολοκληρωμένη διατύπωση του Δημητρώφ, που έμεινε στην ιστορία και 
που ήταν υπεραρκετή για να θυμίζει σε όλους μας το τέρας, μέχρι τη περίφημη λίστα με τις 14
εκδοχές του φασισμού,  του Ουμπέρτο Έκο που διατύπωσε την ιδέα του αρχέγονου φασισμού, 
του Ur – φασισμού.
Μετά από αυτά δεν θα πρεπε να υπάρχει καμιά δικαιολογία, για κανέναν μας.

Ο φασισμός μπορεί να είναι παντού, από τη καθημερινή αυταρχική, βίαια συμπεριφορά μας, στο 
σπίτι, στις δουλειά, στις σχέσεις μας, μέχρι τη πλέον οργανωμένη του έκφραση.
Δεν είναι ανάγκη να έχει πολιτικό κόμμα, γιατί μπορεί να είναι μέσα σε κάθε κόμμα, αρκεί να 
δει κανείς γύρω του ή μπροστά του.
Δεν είναι ανάγκη να έχει κοινοβουλευτικές έδρες, γιατί μπορεί να εδράζεται οπουδήποτε.
Δουλεύει καλύτερα και χωρίς αυτά, άλλωστε στο απόγειό του, το πρώτο πράγμα που 
καταργεί, είναι την οποιαδήποτε πολιτική έκφραση.
Απεναντίας στη σημερινή εποχή, τα χρησιμοποιεί ως άλλοθι, για να ρίχνει στάχτη στα μάτια.



Αυτές τις μορφές τις χρησιμοποιεί από τη μια για να καλύπτει τις πιο επικίνδυνες αφανείς και 
υπόγειες δράσεις του, κι από την άλλη για να εξασφαλίζει το άλλοθι στα πατρογονικά πολιτικά
του ερείσματα, που με τον τρόπο αυτό με τη σειρά τους κι εκείνα διαφοροποιούνται, βάζοντας 
μπροστά έναν «αποδιοπομπαίο τράγο» που τα ίδιοι έχουν εκθρέψει.
Βλέποντας λοιπόν αυτές τις κατασκευασμένες (προκατ) μορφές, ο κόσμος δεν νοιώθει την ανάσα 
του δράκου πάνω από το σβέρκο του.
Κι είναι αυτές οι μορφές και τα σχήματα, που εάν κι εφόσον πάψουν να ‘ναι χρήσιμες, ή άμα 
καταστούν επικίνδυνες – διόλου ασύνηθες – καταργούνται εύκολα με δικαστικές αποφάσεις, 
δημιουργώντας, άλλον έναν επιπλέον εφησυχασμό. 
Το χειρότερο όμως απ’ όλα είναι το γεγονός, ότι αυτές οι συνεχείς εκρήξεις των ανεξάντλητων 
«φασιστικών πυροτεχνημάτων», έχουν εξασφαλίσει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στην κοινή 
γνώμη και κατ’ εξοχήν στην αριστερά (ριζοσπαστική – παραδοσιακή – εναλλακτική – 
ακτιβιστική – ανανεωτική – ΝΑΤΟική κλπ) το βασικό άλλοθι, ότι πάντα μιλάει και παλεύει 
ενάντια στο φασισμό.

Η επικέντρωση στις επιμέρους εκφράσεις του φασισμού – αν και σπάνια είναι μαχητική, επειδή 
συνήθως περιορίζεται κυρίως σε φραστικές, ρητορικές, θεωρητικές καταδίκες, αποφεύγοντας κάθε 
άμεση σύγκρουση με το πρόσχημα ότι κάτι τέτοιο δεν είναι πολιτικώς ορθό και δεν εντάσσεται στο 
πνεύμα του σύγχρονου πολιτικού πολιτισμού – καθιστά κάθε πολιτική και κοινωνική δύναμη, 
ακόμη και τη πλέον καλόπιστη, αναποτελεσματική, δεδομένου ότι δεν βάζει στο στόχαστρό 
της τη γενεσιουργό αιτία και τη πηγή από την οποία εκπορεύεται ο αληθινός φασισμός.
Με άλλα λόγια η συνείδηση των «δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων» , είναι με τον 
τρόπο αυτό ήσυχη ότι επαγρυπνεί και ότι κάνει – στα πλαίσια των δυνατοτήτων της – το 
καθήκον της.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να ισχύσουν, γιατί άλλωστε αυτό γίνονταν, εάν δεν υπήρχε η «Ουκρανία».
Για όσους δεν παρακολουθούν τις εξελίξεις στη πραγματική ζωή και σε πραγματικό χρόνο, 
αλλά παρακολουθούν τις ειδησεογραφικές εξελίξεις και τη δημοσιογραφική «γεγονοτολογία», 
η Ουκρανία έσκασε ως ηφαίστειο, ξαφνικά και ενδεχομένως ίσως και απρόβλεπτα, από την 
άποψη ότι δεν πίστευαν ότι τα πράγματα θα έφταναν μέχρι εδώ, που έφτασαν (!).

Η σημερινή προσέγγιση δεν φιλοδοξεί να τους αποκαλύψει το μέγεθος της αυταπάτης που 
έτρεφαν.
Είναι πλέον αργά, εξάλλου δεν υπάρχει λόγος να δαπανά κανείς έστω και την ελάχιστη 
προσπάθεια να αναλύσει κάτι που είναι ηλίου φαεινότερο, πολύ δε περισσότερο όταν το έχει 
ήδη κάνει πολλάκις, στο παρελθόν.

Αυτό που φέρνει στο προσκήνιο η Ουκρανία είναι ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί και να 
πει ότι : « βιρ βούστεν νιχτ»

Οκτώ ολόκληρα χρόνια ακόμη κι αν δεν ήξεραν, δεν έκαναν καν τον κόπο «να ρωτήσουν» !!
Οι πηγές ήταν πάντα εκεί, προσιτές, διαθέσιμες, ανοικτές, προσβάσιμες.
Όταν το Ντονμπάς βομβαρδίζονταν, όταν καίγανε ζωντανούς ανθρώπους στο σπίτι των Συνδικάτων
στην Οδησσό.
14.000 άτομα και πολλά από αυτά στοιβαγμένα σε ομαδικούς παιδικούς τάφους.
Και στο κάτω- κάτω κάποιοι μιλάγαμε κιόλας γι αυτά !! και πολύ μάλιστα !!!
Αυτοί οι « βιρ βούστεν νιχτ» δεν ήξεραν και δεν μίλαγαν.
Δεν μίλαγαν, αλλά κάποιο άλλοι δούλευαν, σκότωναν, έσφαζαν, βιαιοπραγούσαν.
Ωστόσο ολόκληρη η δημοκρατική  - πολιτισμένη Δύση «σιωπούσε».



Ωστόσο αντί να ζητήσουν συγγνώμη, που άφησαν  ο καθένας με τον τρόπο του και στο μέγεθος
των δυνατοτήτων του, να εκτραφεί και να γιγαντωθεί ένα τέρας και να σπεύσουν  - έστω και 
εκ των υστέρων και καθυστερημένα – να κινητοποιηθούν να σταματήσουν μία παγκόσμια 
απειλή, που γεννήθηκε μέσα στη καρδιά της πολιτισμένης – δημοκρατικής Ευρώπης, 
στηρίζουν σήμερα το θηρίο κι αυτούς που το δημιούργησαν.

Κι ας προχωρήσουμε και παραπέρα. Εντάξει ας δεχθούμε ότι όπως και οι Γερμανοί και οι 
Αυστριακοί έχουν το άλλοθι του « βιρ βούστεν νιχτ».
Τώρα που μάθανε, αλήθεια τι κάνουν; 
Θέλουν να σταματήσει ο πόλεμος ;
Ο πόλεμος δεν θα σταματήσει εάν δεν εξαλειφθούν οι αιτίες που τον προκάλεσαν.
Αυτές συνοψίζονται στους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης :
αποστρατιωτικοποίηση και αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας.

Ας κρατήσουν τον πασισφισμό τους,  για έναν κόσμο χωρίς φασισμό.
Γιατί ο πασιφισμός και η αντίληψη ότι «είμαστε εναντίον της βίας απ’ οπουδήποτε κι αν 
προέρχεται» δεν είναι σε θέση να βγάλει τους «αρουραίους» από το Αζοφστάλ.
 Αλλά ακόμη κι αν δεν συμφωνούν σήμερα με αυτά, θα τα  θυμηθούν, όταν οι ορδές αυτές θα 
κάνουν τις επιδρομές τους στις χώρες της «ασφαλούς και πολιτισμένης δημοκρατικής Δύσης».

Η ιστορία δεν συγχωρεί περισσότερες από μια δυο φορές.

Ας μην ξεχνάμε ότι η Ουκρανία  - μέσα σε 10 χρόνια – δεν είναι η πρώτη σύγκρουση με αυτή τη 
θλιβερή και αποτρόπαια πραγματικότητα που περιγράψαμε.
Πριν από μια δεκαετία υπήρξε η Συρία.
Και τότε βέβαια οι ίδιοι οι « βιρ βούστεν νιχτ» - που περιέργως κατά άλλα είναι γενικά 
«ξερόλες» - μιλούσαν για μια «αραβική άνοιξη»  των λαών κλπ κλπ
Οι λαοί αυτοί όχι μόνο άνοιξη δεν πέρασαν, αλλά από τότε, εξακολουθούν να ζουν σε βαρύ 
χειμώνα.

Ας προσέξουν, γιατί το δις εξαμαρτείν ......

Τέλος το περιστατικό με τον Ρώσο πρέσβη στη Πολωνία, αναδεικνύει ένα μείζον πρόβλημα.
Το πρόβλημα αυτό συνίσταται στο γεγονός ότι η συλλογική Δύση έχει αποδείξει την 
ανικανότητά της να ελέγχει τα κέντρα και τα παρακρατικά, τα φασιστικά, τα τρομοκρατικά 
σχήματα που κατασκευάζει για να πετύχει τους σκοπούς της.
Αυτό φάνηκε καθαρά ήδη από την επιχείρηση «αποσταθεροποίησης της Συρίας», που δεν 
κατάφερε να ελέγξει τα εργαλεία που η ίδια είχε φτιάξει.
Άλλοι είναι αυτοί που τελείωσαν και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία «τη δουλειά».
Τότε ήδη τα πράγματα ήταν πολύ επικίνδυνα και απειλητικά για μια γενικευμένη σύγκρουση.
Είχαμε φτάσει τουλάχιστον τρεις φορές σε κρίσιμο σημείο και αποφύγαμε τη μετωπική 
σύγκρουση τη τελευταία στιγμή.
Η έκταση όμως  ήταν μικρότερη και το επίπεδο χαμηλότερο απ’ ότι  σήμερα στην Ουκρανία.
Ο κίνδυνος από την αυτόνομη  και ανεξέλεγκτη δράση ορισμένων μη ελεγχόμενων εκτελεστικών 
κέντρων μας φέρνει πιο κοντά σε μια αναπόφευκτη γενίκευση της σύγκρουσης, που νομοτελειακά 
δεν μπορεί παρά αργά η γρήγορα να καταλήξει – λόγω της βαρύτητας και της έκτασης του 
χαρακτήρα της αντιπαράθεσης – σε έναν πυρηνικό όλεθρο. 

Δείτε το περιστατικό της επίθεσης εναντίον του Ρώσου πρέσβη στη Πολωνία στο τέλος του 
κειμένου



Δήλωση του Ρωσικού ΥΠΕΞ, σχετικά με την επίθεση εναντίον του Ρώσου πρεσβευτή στην 
Πολωνία.

09.05.2022

Στις 9 Μαΐου, εξτρεμιστές υπό καθεστώς πλήρους αδράνειας της αστυνομίας διέκοψαν μια 
τελετή κατάθεσης στεφάνων στο νεκροταφείο των σοβιετικών στρατιωτών στη Βαρσοβία, 
ασκώντας βία κατά του Ρώσου πρέσβη στην Πολωνία Σργκέι Αντρέεφ και άλλων μελών της 
διπλωματικής αποστολής.

Υποβλήθηκε έντονη διαμαρτυρία στις πολωνικές αρχές για την ανοχή τους ουσιαστικά απέναντι σις
ενέργειες των νεαρών νεοναζιστών. Το Ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών απαίτησε από τη Βαρσοβία 
να οργανώσει άμεσα την τελετή κατάθεσης στεφάνων, εξασφαλίζοντας την πλήρη ασφάλειά της 
από κάθε είδους πρόκληση. Καλούμε την Πολωνική πλευρά να λάβει σήμερα κιόλας τα κατάλληλα 
μέτρα.


