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Η αναζωπύρωση του συναισθήματος του «πάθους» στην Ευρώπη μέσω του εθνικισμού έρχεται να 
προστεθεί στις στρατηγικές των κύριων τοπικών «παικτών/παραγόντων» - Βατικανό/Ελίτ της 
Ηπειρωτικής Ευρώπης, Βρετανία, ΕΕ/Fintern (Οικονομική  Διεθνής). Ενώ αυτό δεν είναι κάτι 
καινούργιο ή αναπάντεχο για τους πρώτους, για τους δεξιούς φιλελεύθερους της Οικονομικής 
Διεθνούς και της ΕΕ, η αποδοχή του εθνικισμού δεν ήταν τόσο προφανής μέχρι που η έννοια 
του εθνικο-φιλελευθερισμού μπήκε στο χώρο της επικοινωνίας μέσω του Φράνσις 
Φουκουγιάμα. Ας εξετάσουμε τις προϋποθέσεις και τις προοπτικές της αναβίωσης του 
εθνικισμού στην Ευρώπη σε μια όχι και τόσο οικεία μορφή

Η κατάσταση στην Ευρώπη όσον αφορά την αυτοπροστασία και την επιβίωση είναι τραγική, 
δεκαετίες πολιτικών σκόπιμης ενθάρρυνσης και γαλούχησης του μηδενικού πάθους έκαναν τη 
δουλειά τους και εξόντωσαν εκείνους που αποδείχθηκαν πιο δραστήριοι και περιζήτητοι κατά την 
περίοδο της αλλαγής. Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου θεωρήθηκε ότι η ασθένεια είχε 
ξεπεραστεί και ότι ο ναζισμός και ο φασισμός αποτελούσαν παρελθόν. Αλλά όχι, όλο και 
περισσότερα σημάδια δείχνουν ότι μια αναβίωση του εθνικισμού μέχρι το σημείο του απόλυτου 
ναζισμού γίνεται όλο και πιο πιθανή.

Το πρόβλημα του πάθους

Τον 17ο και 18ο αιώνα οι δυτικές χώρες - σε υψηλό επίπεδο πάθους - κατέκτησαν σχεδόν 
ολόκληρο τον κόσμο, δημιουργώντας έναν μηχανισμό κατάκτησης, κατοχής και ελέγχου των 
αποικιών μέσω της υπεροχής σε όπλα και τεχνολογία. Το επίπεδο άνεσης της ευρωπαϊκής 
ζωής άρχισε να αυξάνεται, τα παιδιά που μεγάλωσαν σε ένα ήρεμο περιβάλλον δεν έδειχναν 
πλέον το απαιτούμενο επίπεδο σκληρότητας, δύναμης και θέλησης. 
Εκεί που οι πρόγονοι είχαν σφάξει τους δυσαρεστημένους χωρίς τύψεις, άρχισαν να καταφθάνουν 
άνθρωποι που ήταν έτοιμοι να διαπραγματευτούν, να παζαρέψουν, να συζητήσουν και να κάνουν 
παραχωρήσεις. Αρκετές γενιές αργότερα, οι απόγονοι των πρώην αφεντάδων του κόσμου δεν 
είναι πλέον σε θέση να διατηρήσουν την τάξη στις αυλές τους, υποκύπτοντας σε εκείνους που 
οι πρόγονοί τους δεν θεωρούσαν ανθρώπους.

Στη φυσική διαδικασία εξασθένισης του πάθους προστέθηκε η σκόπιμη πολιτική των τελευταίων 
δεκαετιών, όταν οι δυτικές ελίτ άρχισαν να περιορίζουν αυστηρά, να συμπιέζουν και να 
ευνουχίζουν τους ίδιους τους ανθρώπους τους. Τίθεται λοιπόν το εύλογο ερώτημα: γιατί 
συμβαίνει αυτό; 
Η προσπάθεια να εξηγηθεί ορθολογικά αυτό το παράδοξο οδηγεί σε αλλόκοτες υποθέσεις - μέχρι 
και ότι οι ελίτ έχουν αλλάξει, ότι οι ελίτ έχουν τρελαθεί κ.λπ. - τροφοδοτώντας συνεχώς θεωρίες 
συνωμοσίας και φαντασιώσεις.

Ο γενικός εκφυλισμός των ευρωπαϊκών εθνών δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει τις ελίτ 
τους, των οποίων η αδυναμία και η ανεπάρκεια σε σύγκριση με παλαιότερες εποχές είναι 
προφανής σε όλους. Προκειμένου να διατηρήσουν την εξουσία τους, οι κυρίαρχοι θεσμοί 
ακολούθησαν την πιο απλή οδό - να επιταχύνουν την υποβάθμιση των εθνών που βρίσκονται υπό 
τον έλεγχό τους, έτσι ώστε κανείς να μην αμφισβητήσει την τοπική κυριαρχία τους. Ακόμη 
μεγαλύτερη πίεση ασκήθηκε στους εκπροσώπους των ελίτ των υποτελών λαών.

Στις αρχές του 21ου αιώνα, η κατάσταση είχε ως εξής: οι δυτικές ελίτ είχαν γίνει μια χλωμή σκιά
των ισχυρών και αποφασισμένων προγόνων τους, ενώ οι δικοί τους λαοί και οι ελίτ των υποτελών 



λαών είχαν υποβιβαστεί στο επίπεδο του εκφυλισμού με την απώλεια των δεξιοτήτων διαμόρφωσης
της προσωπικότητας. Με τον κίνδυνο να χάσουν σχεδόν τα πάντα, καθώς το παγκόσμιο 
σύστημα καταρρέει, οι δυτικές ελίτ βρίσκονται αντιμέτωπες με τις επιλογές:
- Να προσπαθήσουν να αυξήσουν το πάθος των λαών τους ως εργαλείο για να εξασφαλίσουν 
την επιβίωσή τους και τον αγώνα τους για την εξουσία,
- να γίνουν νομαδικές ελίτ, ενισχύοντας το πάθος τους, ελέγχοντας αυστηρά τους πολλά 
υποσχόμενους λαούς και καθιστώντας τους όργανά τους,
- να καταστρέψουν το πάθος όλων των άλλων λαών, υποβιβάζοντάς τους σε ακόμη 
χαμηλότερο επίπεδο.

Προφανώς, έχουμε μια πολύ περιορισμένη επιλογή, δεν έχουμε χρόνο, πόρους ή μηχανισμούς για 
την ποιοτική εφαρμογή έστω και μιας από τις επιλογές. Με την περιδίνηση μεταξύ πολιτικής 
οικολογίας/καταπολέμησης της υπερθέρμανσης του πλανήτη, επιβεβλημένης υγειονομικής 
περίθαλψης, «περιεκτικού καπιταλισμού», φαίνεται ότι έχουν αναζητήσει και δουλέψει την 
τρίτη επιλογή. Οι άλλες δύο, εκτός των άλλων, θα απαιτούσαν πολλά μοργανατικά1 ή/και 
διακρατικά παντρέματα των δυτικών ελίτ με «παθιασμένους», κάτι που στην πραγματικότητα δεν 
συμβαίνει.
Και, πράγματι, όσο περισσότερο υποβαθμιζόταν ο απλός πληθυσμός, τόσο περισσότερες παρόμοιες
διεργασίες λάμβαναν χώρα μεταξύ των ελίτ, μετατρέποντας σταδιακά το modus vivendi (σ. μ. τον 
τρόπο ζωής) τους σε μια αντι-Σπάρτιατική2 αντίληψη ...

Έτσι, είναι αναμφισβήτητο ότι στην επιθυμία τους να διατηρήσουν την εξουσία μέσα στα ίδια 
τους τα έθνη, οι δυτικές ελίτ διαμόρφωσαν, και μάλιστα σκόπιμα κατεύθυναν τις διαδικασίες 
υποβάθμισης για τον απόλυτο και αποτελεσματικότερο έλεγχο των απλών ανθρώπων. Ο 
κύριος μηχανισμός μιας τέτοιας πολιτικής είναι η σκόπιμη μείωση του πάθους, και όλες οι 
περαιτέρω απώλειες είναι μόνο συνέπεια αυτής. 
Τα αποτελέσματα της ζωής αρκετών γενεών δείχνουν ότι το επίπεδο της ενέργειας, της 
υπευθυνότητας, της προθυμίας για θυσίες κ.λ.π. του πληθυσμού στη Δύση έχει πέσει στο 
ναδίρ. Οι απόγονοι των πρώην σκλάβων και δούλων, που δεν διαφέρουν πολύ από τους 
προγόνους τους, κάνουν ό,τι θέλουν ατιμώρητοι στην Ευρώπη.

Η ψευδαίσθηση του πάθους στην Ευρώπη

Στο τέλος του 2021 τέθηκαν τα ερωτήματα σχετικά με τη διαφορά της στάσης απέναντι στον 
υποχρεωτικό εμβολιασμό και τους κωδικούς QR μεταξύ της χώρας μας και της Δύσης σε σχέση με 
την απόφαση της Ευρώπης για ένα επιπλέον λοκντάουν και φυσικά σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητά του. Λέγεται ότι ο κόσμος εκεί βγαίνει και διαμαρτύρεται, δεν φοβάται να 
εκφράσει τη δυσαρέσκειά του, ενώ εμείς σιωπούμε, μήπως αυτοί λοιπόν έχουν μεγαλύτερο πάθος 
και τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα;
Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το πάθος δεν είναι το ίδιο με τη δημόσια έκφραση 
δυσαρέσκειας, την αγένεια, την επιθετικότητα, την καταστροφή ή την εξέγερση- είναι μια 
παραγωγική διαδικασία προς έναν στόχο/όνειρο και, κυρίως, η προθυμία να κάνουμε συνειδητά 
θυσίες για να τον πετύχουμε.

Πάρτε ως παράδειγμα τη Γαλλία, όπου τα «κίτρινα γιλέκα» διαδηλώνουν άσκοπα και 
αδιάκοπα εδώ και αρκετά χρόνια, και ο πολύ μισητός Εμμανουέλ Μακρόν εξελέγη πρόεδρος 
για δεύτερη θητεία. Αν κοιτάξετε τον πυρήνα των επίμονων διαδηλωτών, αρχικά είναι ... 
ειρηνιστές αριστεροί όλων των αποχρώσεων, η αναλογία που καταλαβαίνουμε περισσότερο 

1 Σημ. Μετ. Με το επίθετο μοργανατικός, από τη γαλλική λέξη morganatique, χαρακτηρίζεται γενικά ο γάμος γόνου 
Ηγεμόνα στον οποίο δεν έχει παρασχεθεί σχετική άδεια από τον αρχηγό του Ηγεμονικού Οίκου

2 Σημ. Μετ. αντι-Σπάρτιατική, ή η πολιτική ορθότητα ως πρακτική ιδεολογία του σύγχρονου φιλελευθερισμού



είναι η «πλατεία Μπολότναγια»3, δηλαδή η μεσαία τάξη, οι αστοί, οι διανοούμενοι, οι 
φοιτητές, οι μικροεπιχειρηματίες που θέλουν μια καλύτερη ζωή.
Αργότερα, προστέθηκαν και άλλες ομάδες, αλλά η γενική διάθεση δεν άλλαξε. Οι εκατοντάδες 
χιλιάδες διαδηλώσεις έχουν γίνει διακοσμητικό στοιχείο της εθνικής κουλτούρας, αλλά έχουν 
χάσει εντελώς το νόημά τους, επειδή η ίδια τους η ουσία έχει εκφυλιστεί. Σε μικρότερο βαθμό,
το ίδιο παρατηρείται και σε άλλες χώρες: οι καλοζωισμένοι άνθρωποι βγαίνουν έξω για να 
κλάψουν, να θρηνήσουν, να παραπονεθούν στην κυβέρνηση και τίποτα περισσότερο... Οι 
προσπάθειες να υπερασπιστούν τον εαυτό τους είναι σπάνιες.

Παρ' όλη τη δυσαρέσκεια, οι περισσότεροι άνθρωποι πάνε πειθήνια και εμβολιάζονται, 
εμβολιάζουν τα παιδιά τους, παίρνουν κωδικούς QR, εγγράφονται για τα επόμενα εμβόλια 
κ.λπ. Οι συγκεντρώσεις χρησιμοποιούνται ως χώροι απόρριψης συναισθημάτων και τίποτα 
περισσότερο. Μόνο στη Γαλλία, πάνω από το 90% των εμβολιασθέντων αποδείχθηκε 
περιελάμβαναν παιδιά, με μοναδική εξαίρεση εκείνα με ηλικία κάτω των 12 ετών που δεν 
ήταν επιλέξιμα για εμβολιασμό.

Καθώς μιλάμε και ανακαλύπτουμε τα συναισθήματα των απλών ανθρώπων, γίνεται σαφές ότι το 
δείγμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό, έγινε μέσω των μεταναστών μας, αλλά και πάλι οι τυπικές 
απαντήσεις στην ερώτηση: «Πιστεύουν πραγματικά οι ντόπιοι ότι όλα θα επιστρέψουν και θα 
γίνουν όπως ήταν πριν;» μπορούν να περιοριστούν στο εξής: «Όχι, θέλουν τα πράγματα να είναι 
καλύτερα από ό,τι ήταν πριν». Τέλος, εδώ πέφτει η αυλαία !.
Δηλαδή η απόλυτη πλειοψηφία ακολουθεί πειθήνια τις εντολές και αφήνει τον εαυτό της να 
γκρινιάζει λίγο, αλλά δεν είναι έτοιμη να θυσιάσει έστω και λίγη άνεση για τα πιστεύω της: 
«Πώς είναι δυνατόν να ζήσουν χωρίς πράσινα διαβατήρια, χωρίς να μπορούν να πηγαίνουν σε 
εστιατόρια;!». Φυσικά, είμαι αντίθετος, αλλά εγώ έχω εμβολιαστεί!». Εν ολίγοις, οι 
πραγματικοί «παθιασμένοι»... (μάλλον είναι δυσεύρετοι)

Στη Ρωσία η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι το να μιλήσει κανείς 
δεν είναι ο τρόπος για να πετύχει τίποτα και αναζητά επιλογές: κάποιοι κάνουν σιωπηλή 
αντιπολίτευση, άλλοι σαμποτάρουν, ενώ άλλοι ... αναζητούν και βρίσκουν τελικά επιλογές. Για
κάθε περιορισμό, υπάρχει πάντα πληθώρα τρόπων να παρακαμφθεί, έτσι λειτουργούν οι δικοί 
μας άνθρωποι, θα εφεύρουν κάτι για λόγους αρχής, αλλά για τους «ιθαγενείς» Ευρωπαίους, 
αυτά είναι ανοησίες.

Και, βέβαια, το πάθος εκδηλώνεται με τη διαφωνία σε αποφάσεις που είναι αντίθετες με τις 
πεποιθήσεις κάποιου, αλλά η δημόσια δυσαρέσκεια και τα παράπονα για την αδικία είναι άλλο 
κεφάλαιο...

Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι δεκαετίες της ευρωπαϊκής πολιτικής «μηδενικού 
πάθους» έχουν κάνει τη δουλειά τους και ότι η δημόσια εκδήλωση δυσαρέσκειας είναι απλώς 
μια διέξοδος για την έκφραση της διαφωνίας με τις αρχές, χωρίς συνέπειες. Έχει εξελιχθεί σε 
ένα παιχνίδι: ο πληθυσμός αφήνεται να ξεσπάσει και στη συνέχεια, από φόβο μήπως χάσει το 
επίπεδο άνεσής του και βρει έστω και ελάχιστη ταλαιπωρία απέναντι στη γενική ευημερία, 
κάνει ό,τι του λένε.

Τίθεται συνεπώς το ερώτημα αν και πόσο γρήγορα μπορεί να αυξηθεί το πάθος στην Ευρώπη, ώστε
οι λαοί της να έχουν πιθανότητες επιβίωσης στο μέλλον.

Εθνικό-Φιλελευθερισμός

3 Σημ. Μετ. η πλατεία Μπολότναγια είναι μια πλατεία στο κέντρο της Μόσχας, στα νότια του Κρεμλίνου της 
Μόσχας, μεταξύ του ποταμού Μοσκβά και του καναλιού Βοντουτβόντνι.



Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 έως το 2019-2020, η κυρίαρχη συλλογική αντίληψη για 
το μέλλον του κόσμου ήταν το παράδειγμα του δεξιού φιλελευθερισμού, του οποίου προφήτης 
και εννοιολογικός προπαγανδιστής ήταν ο Φράνσις Φουκουγιάμα, ο οποίος αφηγήθηκε urbi et
orbi4 το ιδεολόγημά του, περί του επόμενου «τέλους της ιστορίας»
Ακολούθησε μια σειρά από «οικονομολόγους» που κέρδισαν βραβεία Νόμπελ για τα 
παραμύθια και τα μυθεύματά τους σχετικά με την ανάπτυξη του κόσμου χωρίς κρίσεις σε 
συνθήκες ανεξέλεγκτης αγοράς, πάνω από την οποία απλώνεται μόνο η «αόρατη πρόνοια» 
(που μεταφράζεται στα ρωσικά ως «το αόρατο χέρι της αγοράς»).

Το προπαγανδιστικό άρθρο του Φράνσις Φουκουγιάμα κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2022, 
προφανώς με μεγάλη καθυστέρηση, οι επιμελητές αποφάσισαν να αναγνωρίσουν ότι ο 
φιλελευθερισμός - δηλαδή η ανεκτικότητα, ο σεβασμός των ατομικών ελευθεριών και 
δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου και άλλες ωραίες λέξεις - χρειάζεται ... τον εθνικισμό. Είναι 
ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς πώς ο συγγραφέας παραδέχεται στην πραγματικότητα την 
αδυναμία του κοσμοπολίτικου φιλελευθερισμού, έναντι του υψηλού «βιοτικού επιπέδου» που 
αρκείται μόνο στη διατήρησή του, να υπερασπιστεί τα εθνικά συμφέροντα. Οποιαδήποτε 
έκφραση που αναφέρεται σε αυτά συνήθως χαρακτηρίζεται ως εθνικισμός, όπως ακριβώς η 
έκφραση των εθνικών συμφερόντων ταυτίζεται συχνά με τον φασισμό από τους δογματικούς 
μαρξιστές.

Έτσι, από τη μία πλευρά, ο Φράνσις Φουκουγιάμα διαγιγνώσκει ένα πνευματικό κενό στους 
οπαδούς του φιλελευθερισμού και, από την άλλη πλευρά, πιστεύει ότι η αντίσταση των Ουκρανών, 
για παράδειγμα, προκαλείται από τη συντριπτική προσήλωσή τους στην ιδέα μιας ανεξάρτητης 
φιλελεύθερης-δημοκρατικής Ουκρανίας, δηλαδή ότι είναι έτοιμοι να πεθάνουν για τα φιλελεύθερα 
ιδανικά. Σωστά το είπατε - τα ναζιστικά εγκλήματα και οι πανταχού παρούσες σβάστικες 
είναι, σύμφωνα με τον Φουκουγιάμα, εκδηλώσεις της φιλελεύθερης ποικιλομορφίας.

Αφήνοντας στην άκρη τα καλλωπιστικά περιτυλίγματα και τις λεκτικές δαντέλες, το άρθρο 
προτείνει μια αλλαγή στις αντιλήψεις των δεξιόστροφων φιλελεύθερων παγκοσμιοποιητών για την 
περίοδο μέχρι να ενωθούν όλα τα κράτη μαζί. Με την ανοχή στις αδυναμίες και τις ατέλειες των 
ανθρώπων, είναι απαραίτητο να ενσωματωθεί «προσωρινά» τουλάχιστον, ο εθνικισμός στον 
φιλελευθερισμό ή, με απλά λόγια: «θα υποσχεθούμε τα πάντα, αλλά θα τα απορρίψουμε 
αργότερα». Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μια παραδοχή της αποτυχίας της φιλελεύθερης 
παγκοσμιοποίησης και μια οδηγία προς τους οπαδούς της στην πράξη: υιοθετήστε αντάρτικες 
μεθόδους δράσης, προσποιηθείτε ότι είστε πατριώτες και καταστρέψτε κυβερνήσεις εκ των έσω- 
κρατήστε χαμηλά το κεφάλι σας, η ώρα σας θα έρθει αργότερα.

Οι ενδιάμεσοι στόχοι των Φιλελεύθερων είναι:

- Δημιουργία εθνικο-φιλελεύθερων καθεστώτων στα υπάρχοντα κράτη με δικαιώματα που 
ισχύουν μόνο για τους πολίτες τους [ο απόλυτος ισπανικός φασισμός...]
- Διατάραξη της εσωτερικής εθνοτικής και θρησκευτικής ισορροπίας (μέσω προσφύγων, 
αλλαγής συνόρων κ.λπ.),
- μεταβίβαση της εξουσίας, εάν είναι επωφελής, σε ορισμένες εθνικές μειονότητες,
- να συνηθίζουν οι άνθρωποι να ζουν σε πολυπολιτισμικές χώρες ξεχνώντας και απορρίπτοντας
τη δική τους εθνική και θρησκευτική ταυτότητα [για παράδειγμα ως «Ρώσοι» αντί για 
Ρώσους, Ουκρανούς, Τατάρους- οι μαύροι και οι Άραβες που έχουν γεννηθεί στη γαλλία ως 
«Γάλλοι», κ.λπ.], όπου μόνο η πολιτική/κρατική ταυτότητα παραμένει ανεπηρέαστη,

4 Σημ. Μετ. στην πόλη (εννοείται της Ρώμης) και στην οικουμένη



- Η «φυσική» διαδικασία συγχώνευσης πολυπολιτισμικών κρατών σε όλο τον κόσμο σε ένα 
και το αυτό.

Όσον αφορά τη γεωστρατηγική, οι στόχοι αυτοί είναι αμετάβλητοι και ουτοπικοί και πρέπει 
να συνοδεύονται, επιπλέον, από μια πολύ σοβαρή αλλαγή της ανθρώπινης φύσης. Το 
αποτέλεσμα θα είναι η ενσωμάτωση ολόκληρου του πληθυσμού στον ατλαντικό πολιτισμό, με 
το Πνεύμα του «Κθούλου»5 ως παρηγορητική θρησκεία.

Και, πράγματι, και στη Ρωσία υπήρχαν από καιρό τέτοιοι - φιλελεύθεροι-κρατιστές, οι οποίοι 
ενεργούσαν πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κομματικές πολιτικές κάποιου άλλου και 
κατέστρεφαν τη χώρα εκ των έσω. Εξαιτίας της στάσης τους απέναντι στον υποχρεωτικό 
εμβολιασμό, παρεμπιπτόντως, πολλοί έχουν αναγκαστεί να πάρουν δρόμο...

Επομένως, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η αναγνώριση της ανάγκης να ντυθεί ο 
φιλελευθερισμός με το ένδυμα του εθνικισμού για να κερδίσει, προερχόμενη από έναν από τους 
προπαγανδιστές του κόσμου, αξίζει πολλά. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια δήλωση 
σχετικά με την αδυναμία των φιλελεύθερων απόψεων και ιδεών να υπερνικήσουν από μόνες 
τους τις εθνικές ταυτότητες - γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προτείνεται η δράση με αντάρτικες 
μεθόδους, καταστρέφοντας χώρες και εθνικές ομάδες εκ των έσω.

Η στρατηγική είναι ενδιαφέρουσα, διότι περιλαμβάνει την αναβίωση του πάθους των 
ελεγχόμενων δεξιών - φιλελεύθερων λαϊκών στρωμάτων μέσω του εθνικισμού, την 
καταστροφή της πολιτισμικής διαμεσολάβησης και τη συνακόλουθη αντικατάσταση της 
έννοιας του έθνους από την έννοια της ιθαγένειας.

Ας δούμε πώς οι ιδέες μιας τέτοιας αναγέννησης μπορούν να υλοποιηθούν στην Ευρώπη, η οποία 
ήδη μαστίζεται από την καφετιά πανούκλα στον 20ό αιώνα.

Οι προοπτικές για την ανάπτυξη του ναζισμού και του φασισμού στην Ευρώπη

Με φόντο τον ολοένα και πιο ορατό ναζισμό στην Ουκρανία, την αυξανόμενη τρομοκρατία 
εναντίον του ίδιου του πληθυσμού της και τη διπρόσωπη στάση των χωρών της ΕΕ και των ΗΠΑ, 
πολλοί έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται αν η Ευρώπη κινδυνεύει να επαναφέρει τον ναζισμό 
και τον φασισμό. Υπάρχουν αναμφίβολα ιστορικές ρίζες γι' αυτό- στο δεύτερο μισό της 
δεκαετίας του 1930 μόνο δύο ευρωπαϊκές καπιταλιστικές χώρες - η Γαλλία και η 
Τσεχοσλοβακία - δεν είχαν σαφή σημάδια αυτής της ασθένειας.

Στα πρώτα κιόλας άρθρα για τη γεωστρατηγική, έδειξα ότι η ανάδυση του σοσιαλ-εθνικισμού (θα 
υπάρξουν διαφορές από το Τρίτο Ράιχ) στην Ευρώπη είναι ουσιαστικά ο μόνος τρόπος εκτός 
από ένα «θαύμα» για να επανακτηθεί υποκειμενική οντότητα μετά την κατάρρευση του 
παγκοσμιοποιημένου κόσμου. Το υποκείμενο και ο εμπνευστής αυτού του σχεδίου θα 
μπορούσε να είναι οι ελίτ της ηπειρωτικής Ευρώπης/του Βατικανού καθώς και οι λαοί που 
ζουν στα εδάφη της πρώην Αυστροουγγαρίας.

Στο πλαίσιο μιας ανεκτικής, πολυπολιτισμικής Ευρώπης, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να μην 
φαινόταν τόσο προφανής εκείνη την εποχή, αλλά η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική σήμερα. Ας 
δούμε τι πρέπει να συμβεί για να γίνει πραγματικότητα ένα τέτοιο σενάριο. Δεν θα υπήρχε 
πρόβλημα για τις παραδοσιακές ελίτ: αν δεν υπήρχε αμφιβολία για την ετοιμότητά τους για αλλαγή,

5 Σημ. Μετ. O Κθούλου είναι μια φανταστική κοσμική οντότητα που δημιουργήθηκε από τον συγγραφέα H.Ρ. 
Λάβκραφτ και πρωτοεμφανίστηκε στο σύντομο διήγημα «Το Κάλεσμα του Κθούλου» και δημοσιεύθηκε στο 
Αμερικάνικο περιοδικό Weird Tales το 1928



δεν θα ίσχυε λιγότερο το ίδιο επίσης και για τους φιλελεύθερους, οι οποίοι ποτέ δεν έκρυψαν τη 
συμπάθειά τους για τον εθνικισμό. Πριν από μερικά χρόνια, εκφράζονταν ευρέως αμφιβολίες 
σχετικά με την προθυμία των ευρωπαϊκών κοινωνιών να αποδεχθούν σκληρές μορφές 
λοκντάουν, αλλά και ο καθολικός υποχρεωτικός εμβολιασμός και το μίσος που προκλήθηκε 
γρήγορα εναντίον των Ρώσων στις αρχές του 2022 έδειξαν έναν εξαιρετικά υψηλό βαθμό 
ελεγχόμενης συμπεριφοράς και έλλειψη ψυχικής ανοσίας στην πιο σκληρή χειραγώγηση.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα όχι μόνο στην αναβίωση του εθνικισμού αλλά και στην οικοδόμηση 
του ναζισμού στην Ευρώπη είναι η παρουσία των απλών «τιμωρών/εκτελεστών» σε επίπεδο 
κοινωνικής βάσης, ο αριθμός των οποίων πρέπει να είναι εκατοντάδες χιλιάδες, αν όχι 
εκατομμύρια. Αρκετές γενιές σκόπιμης καταστροφής του πάθους έκαψαν το έδαφος για την 
ταχύρυθμη συγκρότηση νέων Μελανοχιτώνων και ναζιστικών ταγμάτων.

Μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών οι εν δυνάμει μαχητές είναι ως επί το πλείστον ανεπαρκείς, 
αντικοινωνικοί και ψυχικά ασθενείς, οπότε ο κύριος όγκος τους πρέπει να στρατολογηθεί από 
αλλοδαπούς, πράγμα που φυσικά καθιστά το εγχείρημα ακόμη πιο δύσκολο. Εάν οι ταξιαρχίες 
επίθεσης στρατολογηθούν από Αφρικανούς, τότε τα υπόλοιπα εναπομείναντα στρατιωτικά 
σώματα θα εξεγερθούν και οι ελίτ απλά δεν θα αντέξουν. Αυτό που απομένει είναι να 
εξαπολύσουν έναν εμφύλιο πόλεμο, να μοιράσουν όπλα στους «δικούς τους» και να τους 
στείλουν να σκοτώσουν τους ξένους, τυλίγοντάς τους με αίμα και ελπίζοντας να διατηρήσουν 
τον έλεγχο των αιματηρών Βακχαλίων6. Ή να χρησιμοποιήσουν γι αυτή τη δουλειά τους 
Ουκρανούς.

Στο προηγούμενο πλαίσιο, οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις, η εισαγωγή φασιστικών αρχών 
διακυβέρνησης κ.λπ. δεν φαίνονται καθόλου δύσκολες. Αν η «παθιασμένη» ευρωπαϊκή κοινωνία 
ήταν πιο «παθιασμένη», σε 3-4 χρόνια θα υπήρχε στη θέση της, η ενωμένη φιλελεύθερη-
εθνικιστική Τέταρτη Ρώμη με μεθόδους του Ράιχ. Αλλά τώρα η υποβάθμιση έχει προχωρήσει 
πολύ μακριά και το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί χωρίς εξωτερική βοήθεια. 

Σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια που οι Ναζί του Αζόφ έχουν εξολοθρευτεί και εκκαθαριστεί στη 
Μαριούπολη, υπήρξαν αναφορές για τακτικές προσπάθειες να τους βγάλουν έξω από αέρος και/ή 
να διαπραγματευτούν ένα διάδρομο προς την Ουκρανία. Υπήρξε επίσης αναφορά συσχετίζοντάς 
τους με τους 100.000 Γερμανούς που κατέληξαν στη Λατινική Αμερική μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο και ακόμη περισσότερους που είχαν αρχίσει να υπηρετούν πλέον τη Δύση. Πιο κοντά στο 
τέλος της εκστρατείας στην Ουκρανία, θα φαινόταν λογικό ότι η ΕΕ θα ήταν έτοιμη να φιλοξενήσει
και να προστατεύσει όλο το ουκρανικό στρατιωτικό προσωπικό, ιδίως εκείνο των Εθνικών 
Ταγμάτων, προφανώς ως μελλοντικούς υπάκουους, ελεγχόμενους τιμωρούς.

Προς το παρόν, ως κύριο σενάριο για την Ευρώπη θεωρείται το εξής:

- 2021-2023. - Η οικονομική κρίση που μετατρέπεται σε κοινωνικο-οικονομική κρίση, ο 
περιορισμός των δικαιωμάτων του πληθυσμού (δελτίο τροφίμων, ιατρική περίθαλψη με όρους 
εξαναγκασμού, κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.),
- 2023 - μαζική εξαγωγή στην Ευρώπη νεοναζί από την Ουκρανία ως μελλοντικοί Μελανοχίτωνες, 
με αντάλλαγμα την υπηρεσία τους στο στρατό/στα εσωτερικά στρατεύματα των επιμέρους χωρών 
[πιθανότατα δεν θα είναι εφικτό, αλλά πολύ αργά για να το καταλάβουν],
- 2023-2024. - Ενσωμάτωση των αρχών του εθνικού φιλελευθερισμού στον πολιτικό χώρο της 
Ευρώπης [θα έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, δεν υπάρχει πλέον χρόνος],

6 Σημ. Μετ. ανεπίσημα, ιδιωτικά χρηματοδοτούμενα δημοφιλή ρωμαϊκά φεστιβάλ των Βάκχων, βασισμένα σε 
διάφορα εκστατικά στοιχεία των ελληνικών Διονυσιακών τελετών



- 2023-2026. - Η εισβολή των «νεοβαρβάρων» λόγω της πείνας στη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική,
- 2024-2025. - Αρχή της κοινωνικοοικονομικής καταστροφής, με πτώση της πραγματικής 
οικονομίας κατά 50-70% από τα επίπεδα του 2019,
- 2024-2025. - Προσπάθειες συγκεντρωτισμού της ΕΕ στη βάση των αρχών του πανευρωπαϊκού 
εθνικοφιλελευθερισμού μέχρι να διαμορφωθεί ο νεοναζισμός [το βέλτιστο χρονικό πλαίσιο θα ήταν
το 2027-2030, αλλά δεν υπάρχει χρόνος],
- 2024-2025. - Μείωση της παρουσίας των ΗΠΑ/του ΝΑΤΟ και αποχώρηση από την Ευρώπη, 
επιδείνωση των ζητημάτων ασφαλείας,
- 2025-2026. - Καταστροφή του χιμαιρικού πανευρωπαϊκού οικοδομήματος του 
εθνικοφιλελευθερισμού λόγω μιας παγκόσμιας καταστροφής και εσωτερικής έντασης, αλλά και η 
δημιουργία εθνικιστικών «εγκλείστων» και «περίκλειστων αποσπασμένων εδαφών» στην ΕΕ,
- 2025-2027. - Μείωση της επιρροής, μέχρι και τερματισμός της λειτουργίας των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, και απόσχιση μεμονωμένων χωρών υπό τη σημαία του παραδοσιακού εθνικισμού 
ή της αριστερής ατζέντας,
- 2025-2030. - Η κατάρρευση της κρατικής εξουσίας, ο κατακερματισμός και η διάσπαση των 
ευρωπαϊκών χωρών σε επιμέρους περιοχές ή μικρότερα τμήματα (Ευρώπη των Περιφερειών),
- 2026-2027. - Η είσοδος της Ρωσίας στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη με τη στρατηγική της 
«Τρίτης Ρώμης» - σε περίπτωση αποτυχίας, η δρομολόγηση μιας στρατηγικής της «Τέταρτης 
Ρώμης» με επίκεντρο την πρώην Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία,
- 2026-2027. - Έναρξη του βρετανικού ελέγχου της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Νέα Χάνσα»7,
- 2027-2030. - Διχοτόμηση/διαμόρφωση της νέας κρατικής συγκρότησης της ηπείρου.

Και πράγματι, η προθυμία και η επιθυμία των ευρωπαϊκών ελίτ να λανσάρουν μια νέα μορφή 
εθνικισμού/ναζισμού ως ενοποιητική ιδέα δεν προκαλεί έκπληξη και μάλιστα τους είναι 
ιδιαίτερα προσφιλής: ωστόσο έχει χαθεί πολύς χρόνος, οι περισσότεροι από τους ναζί δεν θα 
είναι σε θέση να επιβιώσουν...

Ως εκ τούτου, εκτιμώ ότι η πτώση του επιπέδου του πάθους και η υποβάθμιση των εννοιών 
έχουν προχωρήσει τόσο πολύ στην Ευρώπη, ώστε δεν υπάρχει πλέον κανένα πλαίσιο αναφοράς
για την οικοδόμηση του ναζισμού με τους δικούς του, εσωτερικούς πόρους. Μιλάμε εδώ για 
αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες εκτελεστές, έτοιμους να σκοτώσουν οποιονδήποτε τους 
υποδεικνύεται χωρίς κανέναν ενδοιασμό ή ανησυχία.

Για να φτάσει το δυναμικό των εκτελεστών στο σημερινό απαιτούμενο επίπεδο θα χρειαστούν 5-7 
χρόνια σκληρών κοινωνικών πειραμάτων, όπως αυτά που έγιναν το 2020-2022, με την έναρξη 
εσωτερικών εμφύλιων συγκρούσεων και τη διανομή όπλων στο «σωστό» πληθυσμό. Ωστόσο, η 
καταστροφή θα επέλθει νωρίτερα.

Είναι πολύ πιθανό ότι, ελλείψει ισχυρού στρατού και δικών της εσωτερικών στρατευμάτων, η 
Ευρώπη θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια νέα μετενσάρκωση των SS από τα απομεινάρια
του ουκρανικού στρατού. Ο τελευταίος θα πρέπει να προστατεύσει την ΕΕ από τους Άραβες 
και τους μαύρους σε 2-3 χρόνια, όταν η ήπειρος θα αντιμετωπίσει μια κοινωνικοοικονομική 
καταστροφή. Οι Ευρωπαίοι θα αδιαφορήσουν πλήρως για το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος
των «υπερασπιστών» θα είναι απροκάλυπτοι ναζί, έτοιμοι να σκοτώσουν τον ίδιο τους τον 
πληθυσμό, για να μην αναφέρω τους υπόλοιπους πληθυσμούς. Πού αλλού θα μπορούσαν οι σικ
δυτικοευρωπαίοι να βρουν ανθρώπους ικανούς να χύσουν το αίμα των δικών τους και άλλων 

7 Η Νέα Χανσεατική Ένωση ή Hansa ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 από τους υπουργούς Οικονομικών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Δανία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τις Κάτω 
Χώρες και τη Σουηδία



αδιακρίτως, παρά μόνο μεταξύ των Ναζί που πολέμησαν στον υπό εξέλιξη πόλεμο στην 
Ουκρανία.

Περίληψη

Μέχρι τη δύση του λίκνου του μαρξισμού, που οδήγησε στην ανάδυση του Κόκκινου 
Προγράμματος / ΕΣΣΔ - συστημικού αντικαπιταλισμού, οι ελίτ της Ευρώπης και ολόκληρης 
της Δύσης φοβόντουσαν πραγματικά μια παγκόσμια επανάσταση. Η συνειδητά υποκινούμενη 
αποδυνάμωση του πνεύματος και του πάθους των λαών από τις ελίτ έχει οδηγήσει την 
Ευρώπη στη σημερινή της κατάσταση - με έναν άμορφο πληθυσμό που έχει χάσει τη θέληση 
να αντισταθεί, έτοιμο να δεχτεί με πραότητα σχεδόν κάθε παραλλαγή του μέλλοντος. Αυτή η 
υποβάθμιση έχει φτάσει ακόμη και μέσα στις ίδιες τις ελίτ.

Το τέλος της περιόδου της παγκόσμιας κυριαρχίας των Ηνωμένων Πολιτειών και η επικείμενη
παγκόσμια καταστροφή έχουν αποκαλύψει το πρόβλημα - ένας πληθυσμός που είναι εύκολα 
διαχειρίσιμος, αλλά έχει χάσει το πάθος του, είναι ακατάλληλος για να διατηρήσει την 
επιρροή των δυτικών ελίτ κατά τη διάρκεια μιας οξείας κρίσης. Πρακτικά η μόνη επιλογή για
να αποκτήσουν τη θέληση και τη δύναμη να ενεργοποιηθούν προς τις κατευθύνσεις που 
μόνιμα καθορίζουν οι ελίτ, παραμένει η αναβίωση του εθνικισμού, για τον οποίο ο Φράνσις 
Φουκουγιάμα ετοίμασε μια νέα μορφή - τον «εθνικοφιλελευθερισμό».

Το επίπεδο των εσωτερικών προβλημάτων στη Δύση είναι τόσο βαθύ, που δεν αρκεί μόνο η 
ιδεολογία, και επομένως είναι απαραίτητο να αναδιαμορφωθούν/στρεβλωθούν με βίαιο τρόπο 
οι κοινωνικές και πνευματικές αρχές με τις οποίες ζουν οι άνθρωποι, μέχρι τελικά να 
αποδεχθούν το νεοναζισμό. Η εμπέδωση του τελευταίου απαιτεί αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες
Μελανοχίτωνες, των οποίων το κύριο πλήγμα θα πρέπει να εξαπολυθεί ενάντια στους 
«νεοβάρβαρους» μετανάστες και στους απογόνους τους. Σήμερα, απλώς δεν υπάρχουν εν 
δυνάμει «τιμωροί - εκτελεστές» στην Ευρώπη. Θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να τους 
απομακρύνουν από την Ουκρανία και να τους προετοιμάσουν κατάλληλα, αλλά τίποτα δεν 
είναι ακόμη έτοιμο για μια τέτοια μαζική και «εξειδικευμένη» εισροή στην ΕΕ (χρειάζονται 5-
7 χρόνια για να εισαχθεί και να εδραιωθεί η κυριαρχία του εθνικού φιλελευθερισμού στο 
πολιτικό πεδίο), εν τω μεταξύ τα «καλύτερα δείγματα» συνεχίζουν να εξολοθρεύονται μαζικά 
στο Ντονμπάς.


