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Καζψο πιεζίαδε ε νξθσκνζία ηνπ Νηφλαιλη Σξακπ σο πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ, ζηελ 

Οπάζηγθηνλ αλαπηχρζεθε έλαο πνιηηηθφο ζάινο πνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν καλία παξά 

νπζία. Λίγν πεξηζζφηεξν απφ κία εβδνκάδα πξηλ απφ νξθηζηεί ν Σξακπ, ε ηζηνζειίδα 

BuzzFeed δεκνζίεπζε έλα αλεπηβεβαίσην έγγξαθν 35 ζειίδσλ πνπ είρε ζπληάμεη έλα 

«πξψελ» κέινο ηεο MI6, ην βξεηαληθφ αληίζηνηρν ηεο CIA, ζρεηηθά κε ππνηηζέκελε 

ζρέζε ηνπ Σξακπ κε ηε ξσζηθή θπβέξλεζε θαη ηηο κπζηηθέο ηεο ππεξεζίεο. χκθσλα 

κε πιεξνθνξίεο ην έγγξαθν δεκηνπξγήζεθε αξρηθά γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

Ρεπνπκπιηθάλσλ αληηπάισλ ηνπ Σξακπ, πνπ πξνζπαζνχλ λα βξνπλ θάπνηα βξσκηά 

πνπ ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ζηακαηήζεη ην δηζεθαηνκκπξηνχρν 

πνιηηηθφ ηπρνδηψθηε θαηά ηνπο πξνθξηκαηηθνχο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο. 

Σν πην εληππσζηαθφ κέξνο ηνπ θεηκέλνπ ήηαλ ν ηζρπξηζκφο φηη νη ξσζηθέο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο απέθηεζαλ απνδείμεηο γηα ηηο δηεζηξακκέλεο ζεμνπαιηθέο νξέμεηο ηνπ 

Σξακπ ελψ απηφο δηέκελε ζην μελνδνρείν Ritz-Carleton θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςήο 

ηνπ ζηε ξσζηθή πξσηεχνπζα ην 2013. Σν φηη ν Σξακπ θαθνπνηεί γπλαίθεο θαζ‟ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο δσήο ηνπ είλαη επαξθψο ηεθκεξησκέλν. Έηζη, αθφκα θαη αλ 

πάξεη θαλείο ζηα ζνβαξά ηνχο ηζρπξηζκνχο ηνπ εγγξάθνπ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζα 

κηινχζακε γηα κάιινλ ήκεξα πξάγκαηα. Γηα ηελ ηζηνξία, ν Πξφεδξνο Σξακπ έρεη 

δηαςεχζεη έληνλα ηνχο ηζρπξηζκνχο, φπσο θαη ε ξσζηθή θπβέξλεζε. 

Πνιχ πην ζεκαληηθφο είλαη ν ηζρπξηζκφο ηνπ εγγξάθνπ πσο, ζε αληάιιαγκα γηα ηε 

βνήζεηα ησλ ξσζηθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηε δηαλνκή κέζσ ησλ Wikileaks 

θαηαδηθαζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνεδξηθή εθζηξαηεία ηεο Υίιαξη Κιίληνλ, 

νη επηρεηξεκαηηθνί νξγαληζκνί ηνπ Σξακπ έδσζαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο «Ρψζσλ νιηγαξρψλ» ζηε Γχζε πίζσ ζηηο ξσζηθέο κπζηηθέο 

ππεξεζίεο. Αλ απηφ αιεζεχεη, ζα ζήκαηλε φηη ν Σξακπ αλέπηπζζε δξαζηεξηφηεηεο γηα 

ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζε λα θαηεγνξεζεί σο θαηάζθνπνο ππέξ μέλεο δχλακεο, δειαδή 

ηεο Ρσζίαο, έλα παξάπησκα πνπ επηδέρεηαη κνκθήο. Θα κπνξνχζε θάηη ηέηνην λα 

απνηειέζεη ηε βάζε ησλ – ππνζηεξηδφκελσλ απφ ην δηθνκκαηηθφ «Κφκκα ηεο Σάμεο» 

– άξζξα πνπ κηινχλ γηα κνκθή ελαληίνλ ηνπ Σξακπ ζην φρη θαη ηφζν καθξηλφ κέιινλ; 

Μείλεηε ζπληνληζκέλνη γηα απηφ. (1) 
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Αν το έγγραυο ήταν αστό ποσ σποστηρίζει πως είναι, ζα επηβεβαίσλε φηη νη ξσζηθέο 

κπζηηθέο ππεξεζίεο ήηαλ πίζσ απφ ηελ ππνθινπή ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ πνπ εθζέηνπλ ηελ Κιίληνλ θαη θαη ην Ίδξπκα Κιίληνλ γηα πξνζσπηθή 

δηαθζνξά, θαζψο επίζεο θαη ηηο αληηδεκνθξαηηθέο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

απφ ηελ Δζληθή Δπηηξνπή ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο γηα λα αξλεζνχλ ην ρξίζκα 

ησλ Γεκνθξαηηθψλ ζηνλ πνιχ πην δεκνθηιή Μπέξλη άληεξο. χκθσλα κε ην 

έγγξαθν, ν Ρψζνο Πξφεδξνο Βιαληηκίξ Πνχηηλ θνβάηαη θαη κηζεί ηε Υίιαξη Κιίληνλ. 

Αθφκε θαη αλ ην έγγξαθν είλαη ηειείσο ςεχηηθν, πξάγκα ην νπνίν κπνξεί θάιιηζηα 

λα ζπκβαίλεη, ην φηη ν Πξφεδξνο Πνχηηλ δελ ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ νπαδψλ ηεο Υίιαξη Κιίληνλ δελ ζα ήηαλ έθπιεμε αλ θαλείο 

ζθεθηεί ηε θηινπφιεκε ζηάζε ηεο Κιίληνλ ελαληίνλ ηεο Ρσζίαο ζηε πξία, ηελ 

Οπθξαλία, ηελ Κξηκαία θαη αιινχ. 

Λίγν πξηλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ εγγξάθνπ ζην ίληεξλεη απφ ην BuzzFeed, ν Σδέηκο 

Κιάπεξ, δηεπζπληήο ηεο Δζληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ ππφ ηνλ Οκπάκα, ε νπνία 

ππνηίζεηαη φηη ζπληνλίδεη φιεο ηηο πνιπάξηζκεο ππεξεζίεο θαηαζθνπίαο ηεο 

θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ, «επηβεβαίσζε» φηη ε Ρσζία θαη ην ξσζηθήο ηδηνθηεζίαο 

ηειενπηηθφ δίθηπν RT είρε πξάγκαηη παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επηηπρία ηεο 

εθζηξαηείαο ηνπ Σξακπ. χκθσλα κε ηνλ Κιάπεξ, ε Ρσζία θαη ην RT πέηπραλ ηελ 

εθινγή ηνπ Σξακπ φρη κφλν δηαδίδνληαο πξνπαγάλδα ελαληίνλ ηεο Κιίληνλ, αιιά θαη 

πξνζιακβάλνληαο δεκνζηνγξάθνπο, θάπνηνπο απφ απηνχο αξθεηά αξηζηεξνχο θαη 

έληνλα αληη-Σξάκπ, πνπ αζθνχζαλ θξηηηθή ζε πνιιέο πηπρέο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ ΖΠΑ. Απηνί νη δεκνζηνγξάθνη επέθξηλαλ ηνπο 

αζηακάηεηνπο επηζεηηθνχο πνιέκνπο ελαληίνλ ησλ ρσξψλ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη 

ηεο Αθξηθήο πνπ επεθηάζεθαλ ππφ ηελ θπβέξλεζε Οκπάκα. Δπηπιένλ, ν Κιάπεξ 

θαηεγνξεί ην RT πσο πξνέβαιιε θαη ηνπο ππνςήθηνπο ησλ «ηξίησλ θνκκάησλ». 

Σψξα θηάλνπκε θνληά ζηελ πξαγκαηηθή νπζία ηνπ ζέκαηνο. Ζ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ 

θαη ηα εηαηξηθά κέζα ελεκέξσζεο δηακαξηχξνληαη φηη ην RT – πξψελ Russia Today – 

θαζψο θαη άιια κέζα ελεκέξσζεο πνπ αλήθνπλ ζηε Ρσζία απνηεινχλ θάπνηα απφ ηηο 

ιίγεο ελαιιαθηηθέο θσλέο ζην εηαηξηθφ κνλνπψιην ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ησλ 

ΖΠΑ. Καη νη Γεκνθξαηηθνί θαη Ρεπνπκπιηθάλνη ηνπ Κφκκαηνο ηεο Σάμεο ζα ήζειαλ 

λα δνπλ θιεηζηά κέζα ξσζηθήο ηδηνθηεζίαο φπσο ην RT θαη ην Sputnik International. 

Μπνξείηε λα θαληαζηείηε ηελ θαηαθξαπγή πνπ ζα μεζπνχζε ζηηο ΖΠΑ αλ ε ξσζηθή 

θπβέξλεζε έθιεηλε θάπνην απφ ηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηηο ΖΠΑ κέζα 

ελεκέξσζεο ζηε Ρσζία. Θα επξφθεηην γηα κηα αλππφθνξε δηθηαηνξία θαη παξαβίαζε 

ηεο ειεπζεξίαο ηνπ Σχπνπ! Σν πξφβιεκα ηνπ Κιάπεξ θαη ησλ Γεκνθξαηηθψλ θαη 

Ρεπνπκπιηθάλσλ ηνπ Κφκκαηνο ηεο Σάμεο εδψ δελ είλαη νχηε ε Ρσζία νχηε ν 

Βιαληηκίξ Πνχηηλ. Απηφ πνπ ζηνρεχνπλ είλαη ε Πξψηε Σξνπνινγία ηνπ πληάγκαηνο 

ησλ ΖΠΑ. 

ε κηα άιιε εληππσζηαθή εμέιημε, νη ΖΠΑ δελ άζθεζαλ βέην ζε έλα ζπλεζηζκέλν 

ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ πνπ θαηήγγεηιε ηνπο παξάλνκνπο 

ηζξαειηλνχο επνηθηζκνχο ζηε Γπηηθή ρζε, θαζψο θαη ηελ παιαηζηηληαθή 



«ηξνκνθξαηία» ελαληίνλ ησλ Ηζξαειηλψλ. Δδψ θαη θαηξφ ζεσξείηαη δεδνκέλν πσο 

θάζε θνξά πνπ έλα ηέηνην ςήθηζκα έξρεηαη ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο, νη 

ΖΠΑ αζθνχλ βέην. Απηή ηε θνξά νη ΖΠΑ απείραλ, επηηξέπνληαο ζην ςήθηζκα γηα λα 

πεξάζεη. 

Δλ ησ κεηαμχ, ν απεξρφκελνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ Σδνλ Κέξη 

παξαηήξεζε φηη ε ζεκεξηλή ηζξαειηλή θπβέξλεζε, κε επηθεθαιήο ηνλ Μπέληδακηλ 

Νεηαληάρνπ, είλαη ε πην δεμηά θπβέξλεζε ζηελ ηζηνξία ηνπ Ηζξαήι. Ο Κέξη έρεη δίθην 

ζε απηφ, αιιά νη ππνπξγνί Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ δελ είλαη γλσζηνί γηα ηηο αιήζεηεο 

πνπ ιέλε ζρεηηθά ην Ηζξαήι θαη ηε θχζε ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Donald Trump ππεξαζπίζηεθε ζζελαξά ηνλ Νεηαληάρνπ, κε 

ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πνπ είλαη θηιηθφο πξνο ηελ άλνδν αθξνδεμηψλ εγεηψλ πξνο 

ηελ εμνπζία θαη ζε άιιεο „δεκνθξαηίεο δπηηθνχ ηχπνπ‟. Ο Trump δηφξηζε σο πξέζβε 

ησλ ΖΠΑ ζην Ηζξαήι ηνλ David Friedman, πνπ ζεσξείηαη δεμηφηεξνο ηνπ 

Νεηαληάρνπ. Καη απηφ δελ είλαη θάηη εχθνιν! Δλψ ν Νεηαληάρνπ έρεη αλαγθαζηεί λα 

ππνζηεξίδεη ζηα ιφγηα ηε δεκηνπξγία ελφο παιαηζηηληαθνχ αξαβηθνχ θξάηνπο πνπ ζα 

ππάξρεη δίπια ζην Ηζξαήι, αλ θαη ρσξίο έλνπιεο δπλάκεηο  ή νπνηαδήπνηε άιια 

ζηνηρεία ηεο θξαηηθήο ππφζηαζεο, ν Φξίληκαλ δελ ζέιεη νχηε θαλ απηφ. Πηζηεχεη φηη 

«ε ηζηνξηθή Παιαηζηίλε», φπσο νξίδεηαη απφ ηελ παιηά εληνιή ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Δζλψλ πνπ παξέδσζε ηελ Παιαηζηίλε ζηε Βξεηαλία κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην 

Πφιεκν, ζα πξέπεη απιψο λα είλαη «Ηζξαήι». 

Ο Πξφεδξνο Σξακπ έθαλε ζαθέο πξηλ αλαιάβεη θαζήθνληα φηη φρη κφλν ππνζηήξηδε 

αθφκε πεξηζζφηεξνπο ηζξαειηλνχο επνηθηζκνχο ζηε Γπηηθή ρζε, αιιά φηη ζα 

κεηαθέξεη ηελ πξεζβεία ησλ ΖΠΑ απφ ην Σει Αβίβ ζηελ Ηεξνπζαιήκ. Σν Ηζξαήι 

ηζρπξίδεηαη φηη ε «ηεξή πφιε» ηεο Ηεξνπζαιήκ είλαη ε αηψληα πξσηεχνπζά ηνπ, κηα 

ζέζε κε ηελ νπνία ν Νηφλαιλη Σξακπ ζπκθσλεί, επεηδή δηάθνξα εδάθηα ηεο Βίβινπ 

πνπ έρνπλ γξαθηεί πάλσ απφ 2,500 ρξφληα πξηλ ιέλε φηη είλαη. Ωζηφζν, ε Ηεξνπζαιήκ 

πεξηέρεη «ηεξνχο ρψξνπο» πνπ είλαη ηεξνί φρη κφλν γηα ηνλ Ηνπδατζκφ, αιιά θαη γηα ην 

Υξηζηηαληζκφ θαη ην Ηζιάκ. Καη γηα ηα 1,400 ρξφληα πνπ πξνεγνχληαη ηεο ηζξαειηλήο 

θαηάθηεζεο, ε Ηεξνπζαιήκ απνηεινχζε θέληξν ηνπ αξαβηθνχ θαη ηζιακηθνχ 

πνιηηηζκνχ. 

Ζ Ηεξνπζαιήκ δελ έγηλε κέξνο ηνπ «εβξατθνχ θξάηνπο» φηαλ ε Παιαηζηίλε 

κνηξάζηεθε απφ ηνλ ΟΖΔ –ρσξίο λα εξσηεζεί ν παιαηζηηληαθφο ιαφο– κεηαμχ ελφο 

θξάηνπο Δβξαίσλ απνίθσλ θαη ελφο αξαβηθνχ θξάηνπο πνπ κέρξη ηψξα δελ έρεη 

απνθηήζεη χπαξμε. Αλη‟ απηνχ, ην «ηειηθφ θαζεζηψο» ηεο Ηεξνπζαιήκ επξφθεηην λα 

θαζνξηζηεί απφ «δηαπξαγκαηεχζεηο», νη νπνίεο πνηέ δελ έιαβαλ ρψξα. 

Αθφκε θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο –ηνπιάρηζηνλ πξηλ γίλεη πξφεδξνο ν Σξακπ– δελ 

είραλ πνηέ αλαγλσξίζεη επίζεκα ηελ Ηεξνπζαιήκ σο πξσηεχνπζα ηνπ Ηζξαήι – 

αηψληα ή νηηδήπνηε άιιν. Αλη‟ απηνχ, φπσο θαη νη πεξηζζφηεξεο άιιεο ρψξεο πνπ 

αλαγλσξίδνπλ ην Ηζξαήι, έρνπλ δηαηεξήζεη ηελ πξεζβεία ηνπο ζην Σει Αβίβ. Άιινη 

ππνςήθηνη γηα ηελ πξνεδξία πξηλ απφ ηνλ Σξακπ έρνπλ πξνζπαζήζεη λα θεξδίζνπλ 



πνιηηηθφ θεθάιαην κε ηελ ππφζρεζε λα κεηαθηλήζνπλ ηελ Πξεζβεία ησλ ΖΠΑ ζηελ 

Ηεξνπζαιήκ, αιιά έρνπλ θάλεη πίζσ φηαλ γίλνληαλ πξφεδξνη. Ίζσο ν Πξφεδξνο 

Trump λα θάλεη ην ίδην. Αιιά ππάξρεη πξαγκαηηθφο θφβνο κεηαμχ ησλ Παιαηζηηλίσλ, 

ππφ ην θσο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ David Friedman σο πξέζβε ησλ ΖΠΑ ζην Ηζξαήι θαη 

ηεο αθξαίαο ηζιακνθνβίαο θαη γεληθψο ηνπ ξαηζηζκνχ ηνπ Σξακπ, φηη πξαγκαηηθά ζα 

κεηαθέξεη ηελ πξεζβεία ησλ ΖΠΑ ζηελ Ηεξνπζαιήκ. (2) 

Πεξηνξηζκόο απωιεηώλ 

Απηφ πνπ πξαγκαηηθά ζπκβαίλεη είλαη, πξψηνλ, κηα πξνζπάζεηα λα 

απνπξνζαλαηνιηζηεί απφ ην Κφκκα ηεο Σάμεο ην καδηθφ δηαηαμηθφ θαη αλαγθαζηηθά 

πνιηηηθά εηεξνγελέο θίλεκα ελάληηα ζηνλ Σξακπ πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζην εζσηεξηθφ 

ησλ ΖΠΑ. Ο Σξακπ δελ είλαη δηθφ καο ιάζνο, δειψλνπλ ηφζν ε Γεκνθξαηηθή φζν 

θαη Ρεπνπκπιηθαληθή πηέξπγα ηνπ Κφκκαηνο ηεο  Σάμεο. Οχηε θηαίεη ε παξαθκή ηνπ 

ακεξηθαληθνχ θαπηηαιηζκνχ. Πξάγκαηη, νη εγέηεο ηνπ Κφκκαηνο ηεο Σάμεο, 

δείρλνληαο πξνο ηελ ακηγψο θπθιηθή αλάθακςε απφ ηε Μεγάιε Όθεζε ηνπ 2007-

2009, επηκέλνπλ φηη ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ έρεη επηζηξέςεη ζηελ «πιήξε 

απαζρφιεζε» θαη επδνθηκεί! Αλη „απηνχ, θαηεγνξνχλ γηα ηελ εθινγή ηνπ Σξακπ ηνλ 

Βιαληηκίξ Πνχηηλ! 

Δπηπιένλ, νη ππέξκαρνη ηεο ππάξρνπζαο ηάμεο πξαγκάησλ ειπίδνπλ λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε δεκηά πνπ ζα θάλεη ν Πξφεδξνο Trump ζηελ αγαπεκέλε ηνπο 

«παγθφζκηα ηάμε». Απηφ εμεγεί ην φηη νη ΖΠΑ δελ άζθεζαλ βέην ζην ςήθηζκα ηνπ 

ΟΖΔ θαηά ησλ ηζξαειηλψλ επνηθηζκψλ ζηε Γπηηθή ρζε. Οη ππέξκαρνη ηεο «ηάμεο» 

ιέλε ζηνπο πνιππιεζείο ζπκκάρνπο θαη ηζηξάθηα ηνπο αλά ηνλ θφζκν πσο ν Σξακπ 

είλαη κηα θνβεξή αλσκαιία πνπ πξνθιήζεθε απφ ηε ξσζηθή παξέκβαζε ζηελ 

εθινγηθή δηαδηθαζία ησλ ΖΠΑ. Μελ αλεζπρείηε, δειψλεη ην Κφκκα ηεο Σάμεο, ν 

Σξακπ ζα θχγεη ζχληνκα θαη ε ινγηθή ζα επηζηξέςεη ζην Λεπθφ Οίθν. Δλ ησ κεηαμχ, 

θξαηεζείηε γηαηί έξρεηαη δχζθνιε δηαδξνκή. 

Σψξα, απηφ ην blog αζρνιείηαη κε ηε ζεσξία ησλ θξίζεσλ. Αλ θαη έρσ επηθεληξσζεί 

ζηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο ππεξπαξαγσγήο, ππάξρνπλ πνιινί άιινη ηχπνη θξίζεσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία. Πξάγκαηη, νη θξίζεηο ππεξπαξαγσγήο 

ζπρλά μεζπνχλ θαηά ηε δηάξθεηα «ήξεκσλ πεξηφδσλ» νηθνλνκηθήο επεκεξίαο θαη 

ζρεηηθήο πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο. ηε ζπλέρεηα, ηέηνηεο θξίζεηο γελλνχλ άιια είδε 

θξίζεσλ, ηα νπνία κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πνιέκνπο θαη επαλαζηάζεηο. 

Ζ ζέζε απηνχ ηνπ blog είλαη φηη ε εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ Σξακπ δελ ήηαλ νχηε θάπνηα 

αιιφθνηε εθηξνπή, νχηε ην απνηέιεζκα ξσζηθήο αλάκημεο. Με απηφ δελ αξλνχκαη 

φηη ππήξραλ ηπραίνη παξάγνληεο πνπ εκπιέρζεθαλ ζηελ απξνζδφθεηε εθινγή ηνπ 

Πξνέδξνπ Σξακπ. Τπήξραλ, βέβαηα. Πηζηεχσ φκσο φηη ε εθινγή Σξακπ ππνδεηθλχεη 

ηελ έλαξμε κηαο ζνβαξήο πνιηηηθήο θξίζεο γηα ηελ ηξέρνπζα «παγθφζκηα ηάμε» – 

πνπ επίζεο απνθαιείηαη παγθφζκηα απηνθξαηνξία ησλ ΖΠΑ. Καη απηή ε θξίζε 

βξηζθφηαλ ζε εμέιημε πξηλ θαλ θηάζεη λα ιακβάλεηαη ζηα ζνβαξά ε ηδέα ηνπ 

Νηφλαιλη Σξακπ σο πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ είρε ιεθζεί ζνβαξά ππφςε. 



Παιηφηεξεο θξίζεηο πνπ είραλ ζπγθινλίζεη ηελ θαπηηαιηζηηθή ηάμε πξαγκάησλ είραλ 

επίζεο ηπραία ζηνηρεία. Ίζσο ην πην δηάζεκν απφ απηά ήηαλ ε δνινθνλία ηνπ 

δηαδφρνπ ηνπ απζηξηαθνχ ζηέκκαηνο θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ απφ λεαξνχο έξβνπο 

εζληθηζηέο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1914. Αλ ηα πξάγκαηα είραλ θαηαιήμεη κε δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν, νη λεαξνί έξβνη ηξνκνθξάηεο ζα κπνξνχζαλ λα είραλ απνηξαπεί ή ζα 

κπνξνχζαλ απιά λα είραλ αζηνρήζεη. Ωζηφζν, κέζα ζε δχν κήλεο απφ απηφ ην 

«ηπραίν» γεγνλφο μέζπαζε ν Παγθφζκηνο Πφιεκνο, πνπ παξέζπξε εληειψο ηελ 

«παγθφζκηα ηάμε» πνπ επηθξαηνχζε ζηηο αξρέο ηνπ 1914. Αιιά ε δνινθνλία ηνπ 

Απζηξηαθνχ δηαδφρνπ δε ζα νδεγνχζε ζηελ θαηάξξεπζε ηεο παγθφζκηαο ηάμεο ην 

1914, εθηφο εάλ ε παγθφζκηα απηή ηάμε είρε ήδε ππνλνκεπζεί ζε βάζνο. Αλ δελ 

είραλιάβεη ρψξα νη δνινθνλίεο, θάπνην άιιν «αηχρεκα» ζα είρε σο απνηέιεζκα ην 

ηέινο ηεο παγθφζκηαο ηάμεο 1914. 

Γελ αξλνχκαη φηη ε ξσζηθή «αλάκημε» κπνξεί λα έπαημε θάπνην ξφιν ζηελ εθινγή 

ηνπ Σξακπ ην 2016, αλ θαη κέρξη ζήκεξα παξακέλεη παληειψο αλαπφδεηθηε. Γηα λα 

βάινπκε ηα πξάγκαηα ζηε ζέζε ηνπο, νη ΖΠΑ έρνπλ «αλαθαηεπηεί» –θαη κε ην 

παξαπάλσ– ζε εθινγέο ζε πνιιέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Ρσζίαο –γηα 

παξάδεηγκα, ζηηο ξσζηθέο πξνεδξηθέο εθινγέο ηνπ 1996– ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ 

απφ φ,ηη νη Ρψζνη ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα αλαθαηεπηνχλ ζηηο πξνεδξηθέο 

εθινγέο ηνπ 2016 ζηηο ΖΠΑ. Ο Ρψζνο ππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, εξγθέη Λαβξφθ, 

επεζήκαλε πξν νιίγνπ φηη νη εγέηεο ηεο ΔΔ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Γεξκαλίδαο 

θαγθειάξηνπ Άλγθεια Μέξθει, εμέθξαζαλ ηελ έληνλε αληίζεζή ηνπο πξνο ηνλ 

Νηφλαιλη Σξακπ θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο γηα ηε Υίιαξη Κιίληνλ. Αλ ε Κιίληνλ είρε 

θεξδίζεη, ζα έπξεπε λα θαηαγγέιιακε ηελ ΔΔ θαη ηε Γεξκαλία πσο επέβαιαλ ηε 

Υίιαξη Κιίληνλ ζηηο ΖΠΑ; 

Οη Γεκνθξαηηθνί –θαη πνιινί Ρεπνπκπιηθάλνη– ηζρπξίδνληαη φηη ε ξσζηθή «αλάκημε» 

ήηαλ θάηη πξσηνθαλέο ζηελ ηζηνξία ησλ ΖΠΑ. Απηφ είλαη ιάζνο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, μέλεο θπβεξλήζεηο πξνζπαζνχλ εδψ θαη θαηξφ λα επεξεάζνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ ζηηο ΖΠΑ. 

Όηαλ ν ηάιηλ «αλαθαηεύηεθε» ζε πξνεδξηθέο εθινγέο ηωλ ΗΠΑ 

Ζ φπνηα επηξξνή πνπ ζα κπνξνχζε λα έρεη ε ξσζηθή θπβέξλεζε ζην απνηέιεζκα ησλ 

ακεξηθάληθσλ εθινγψλ ηνπ 2016 επηζθηάδεηαη απφ ηε ζνβηεηηθή «παξέκβαζε» ην 

1936, κε ηελ επαλεθινγή ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Πξνέδξνπ Franklin D. Roosevelt. 

Δθείλε ηελ επνρή, νη εγέηεο ηνπ νβηεηηθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο 

θπξηαξρνχζαλ ηφζν ζηε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε φζν θαη ζηελ Σξίηε Γηεζλή. Ζ 

θεληξηθή θηγνχξα ζην πιαίζην ηνπ νβηεηηθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ήηαλ Η.Β. 

ηάιηλ. 

Ο ηάιηλ απνθάζηζε, ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο εθ ησλ πξαγκάησλ επηθεθαιήο ηεο 

Σξίηεο Γηεζλνχο, λα ρξεζηκνπνηήζεη φιε ηελ επηξξνή ηεο Γηεζλνχο γηα λα απμήζεη ηηο 

πηζαλφηεηεο επαλεθινγήο ηνπ Ρνχζβειη. Σν έθαλε απηφ επεηδή θνβφηαλ φηη ζε 

πεξίπησζε πνπ θέξδηδαλ νη Ρεπνπκπιηθάλνη θαη ν ππνςήθηνο γηα ηελ πξνεδξία ηνπο, 



Alf Landon, είηε ζα έθαλαλ ζπκκαρία, είηε ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα ηεξνχζαλ 

ζηάζε «επλντθήο νπδεηεξφηεηαο» ζηνλ επεξρφκελν πφιεκν κεηαμχ ηεο νβηεηηθήο 

Έλσζεο θαη ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο. 

Ωο απνηέιεζκα, ην ακεξηθαληθφ ηκήκα ηεο Σξίηεο Γηεζλνχο, ην Κνκκνπληζηηθφ 

Κφκκα ΖΠΑ, έθαλε φ,ηη κπνξνχζε γηα λα εθιεγεί θαη πάιη ν Ρνχζβειη. (3) Δθηφο απφ 

ηηο δεθάδεο ρηιηάδεο κέιε ηνπ, ην ΚΚ ΖΠΑ είρε εθείλε ηελ πεξίνδν ζεκαληηθή 

επηξξνή ζηε CIO θαη άιιεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ζηελ αθξηθαληθή-

ακεξηθαληθή θνηλφηεηα θαη ηελ εβξατθή θνηλφηεηα ησλ ΖΠΑ, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ 

θαιιηηερλψλ θαη ησλ δηαλννχκελσλ. 

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ ηάιηλ λα «αλαθαηεπηεί» ζηηο εθινγέο ηνπ 1936, ζην απνηέιεζκα 

ησλ νπνίσλ ε νβηεηηθή Έλσζε έβιεπε έλα δσηηθφ ηεο ζπκθέξνλ, μεπεξλνχζε θαηά 

πνιχ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Πνχηηλ λα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ηνπ 2016. 

Ο Πνχηηλ δελ έρεη θάπνηα Κνκκνπληζηηθή Γηεζλή ππφ ηηο εληνιέο ηνπ. Οχηε ε 

ζεκεξηλή Ρσζία απνιακβάλεη έζησ θαη θάηη απφ ην παγθφζκην θχξνο πνπ 

απνιάκβαλε ε ΔΓ ην 1936 σο απνηέιεζκα ηεο επηηπρίαο ησλ πεληαεηψλ πιάλσλ 

ηεο. 

Ζ ζνβηεηηθή «παξέκβαζε», ζην βαζκφ πνπ εμαζθάιηζε ηε λίθε ηνπ Ρνχζβειη (αλ θαη 

ε ππνζηήξημε ηνπ ηάιηλ ζηελ επαλεθινγή ηνπ Ρνχζβειη δελ απνηέιεζε ζε θακία 

πεξίπησζε απνθαζηζηηθφ παξάγνληα) βνήζεζε λα επηηεπρζεί έλα απνηέιεζκα πνπ ην 

ζχλνιν ζρεδφλ ησλ ζεκεξηλψλ πξννδεπηηθψλ αλζξψπσλ θαη πνιινί αξηζηεξνί 

ζεσξνχλ φηη ήηαλ θάηη ην πνιχ ζεηηθφ. Ζ επαθφινπζε ζπκκαρία ησλ ΖΠΑ κε ηε 

νβηεηηθή Έλσζε, πνπ ε εθινγηθή λίθε ηνπ Ρνχδβειη ην 1936 βνήζεζε λα γίλεη 

δπλαηή, δελ έπαημε κηθξφ ξφιν ζηελ ήηηα ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, αλ θαη νδήγεζε 

επίζεο ζηελ άλνδν ηεο παγθφζκηαο απηνθξαηνξίαο ησλ ΖΠΑ. 

Αιιά αθξηβψο φπσο ζα ήηαλ έλα ηεξάζηην ιάζνο λα απνδψζνπκε ηε λίθε ηνπ 

Ρνχδβειη ην 1936 θπξίσο ζηελ «αλάκημε» ηνπ ηάιηλ, ζα ήηαλ έλα πνιχ κεγαιχηεξν 

ιάζνο λα απνδψζνπκε ηε λίθε ηνπ Σξακπ ζηελ πνιχ κηθξφηεξε επηξξνή (αλ 

αζθήζεθε φλησο έζησ θαη ε παξακηθξή απφ απηήλ) ηνπ Ρψζνπ Πξνέδξνπ Πνχηηλ ζηηο 

πξφζθαηεο εθινγέο ησλ ΖΠΑ. Σν πξαγκαηηθό κπζηηθό ηεο λίθεο ηνπ Trump 

βξίζθεηαη ζηελ παξαθκή ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο παγθόζκηαο απηνθξαηνξίαο ηωλ 

ΗΠΑ, αθξηβώο όπωο ην πξαγκαηηθό κπζηηθό ηεο εθινγηθήο επηηπρίαο ηνπ 

Ρνύδβειη ζηηο εθινγέο ηνπ 1936 έπξεπε λα εληνπηζηεί ζηελ άλνδν ηεο παγθόζκηαο 

απηήο απηνθξαηνξίαο. Σφζν ε άλνδνο φζν θαη ε πηψζε ηεο απηνθξαηνξίαο ησλ 

ΖΠΑ, ή, αλ πξνηηκάηε, ε «θηιειεχζεξε παγθφζκηα ηάμε», θαζνξίδνληαη φρη απφ ηελ 

«παξέκβαζε» ηνπ ηάιηλ ή ηνπ Πνχηηλ, αιιά απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο λφκνπο πνπ 

δηέπνπλ ηνλ θαπηηαιηζηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 

Βηνκεραληθή παξαγωγή, ην ζεκέιην ηεο ζηξαηηωηηθήο θαη πνιηηηθήο 

εμνπζίαο 



Ζ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή δχλακε ζην ζχγρξνλν θφζκν βαζίδεηαη ζηε βηνκεραληθή 

δχλακε, πνπ νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ κε 

ιηγφηεξε αλζξψπηλε εξγαζία. Καη εδψ εξρφκαζηε ζηελ θξίζηκε αληίθαζε πνπ 

ππνλνκεχεη ηελ απηνθξαηνξία ησλ ΖΠΑ, πνπ ν Trump θαη νη ζχκβνπινί ηνπ θαίλεηαη 

λα θαηαλννχλ (εληφο βεβαίσο ησλ νξίσλ ηεο αζηηθήο θαηαλφεζήο ηνπο γηα ηνλ 

θφζκν). Ηζηνξηθά, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο αλαδχζεθαλ σο ε ηζρπξφηεξε 

θαπηηαιηζηηθή δχλακε θαη ζηε ζπλέρεηα έγηλαλ ν ππξήλαο κηαο παγθφζκηαο 

απηνθξαηνξίαο επεηδή ε βηνκεραλία ηνπο κπνξνχζε λα παξάγεη πεξηζζφηεξα 

πξντφληα κε ιηγφηεξε εξγαζία ζε ζρέζε κε ηνπο θαπηηαιηζηέο αληαγσληζηέο ηνπο. 

Απηή είλαη ε ηζηνξία ηεο αλφδνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, πξψηα σο 

θαπηηαιηζηηθήο δχλακεο ζην δηάζηεκα κεηαμχ 1776 θαη 1898 θαη, ζηε ζπλέρεηα, σο 

κηα θαπηηαιηζηηθή-ηκπεξηαιηζηηθή δχλακε ζην δηάζηεκα κεηαμχ 1898-1945 θαη πέξα. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο παξαηεηακέλεο πεξηφδνπ, ν λφκνο ηεο αληζφκεηξεο 

αλάπηπμεο δνχιεπε ππέξ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ωζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

ΖΠΑ αλαδχζεθαλ κε αδηακθηζβήηεην ηξφπν ζηελ πξψηε ζέζε κεηαμχ ησλ 

ηκπεξηαιηζηψλ αληηπάινπο ηνπο ην 1945 θαη κέρξη ζήκεξα, ν λφκνο ηεο αληζφκεηξεο 

αλάπηπμεο ιεηηνπξγεί αλαγθαζηηθά ελαληίνλ ηνπο. 

Απηφ ήηαλ ην αλαπφθεπθην απνηέιεζκα ηεο απμαλφκελεο εμαγσγήο θεθαιαίνπ ησλ 

ΖΠΑ, πνπ απέξξεε απφ ηε αλάγθε ησλ κεκνλσκέλσλ θαπηηαιηζηψλ –ππφ ηελ πίεζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ– λα επηδηψθνπλ ην πςειφηεξν δπλαηφ πνζνζηφ θέξδνπο. 

Οη θεξδηζκέλνη απηψλ ησλ εμαγσγψλ θεθαιαίνπ ήηαλ πξψηα νη εηηεκέλνη αληίπαινη 

ησλ ΖΠΑ, νη Δπξσπαίνη (θπξίσο ε Γεξκαλία) θαη νη Ηάπσλεο αληαγσληζηέο, θαη ζηε 

ζπλέρεηα νξηζκέλεο πξψελ απνηθηαθέο θαη εκηαπνηθηαθέο ρψξεο. Πάλσ απ‟ φια, νη 

θεξδηζκέλνη πεξηειάκβαλαλ ηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο. Καηά ηελ ηξέρνπζα 

θάζε ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, ην ρξεκαηηζηηθφ θεθάιαην ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ΖΠΑ θαη 

ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο – δνξπθφξνπο ησλ ΖΠΑ, ελψ ην παξαγσγηθφ θεθάιαην πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θαπηηαιηζηέο γηα λα παξάγνπλ πξαγκαηηθή ππεξαμία βξίζθεηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ηδίσο ζηελ Κίλα. Απηφ 

δεκηνχξγεζε ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ θαηέζηεζε δπλαηή ηελ εθινγή ηνπ Donald 

Trump. 

«Να θάλνπκε ηελ Ακεξηθή κεγάιε μαλά» ελαληίνλ «Η Ακεξηθή είλαη 

ήδε κεγάιε» 

Σν βαζηθφ ζχλζεκα ηνπ Σξακπ θαηά ηελ πξνεδξηθή πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ηνπ 

2016  ήηαλ «Να θάλνπκε ηελ Ακεξηθή κεγάιε μαλά». Ζ Υίιαξη Κιίληνλ, 

εθπξνζσπψληαο ηφζν ηε Γεκνθξαηηθή φζν θαη ηε Ρεπνπκπιηθαληθή πηέξπγα ηνπ 

Κφκκαηνο ηεο Σάμεο ησλ ΖΠΑ, απάληεζε φηη «ε Ακεξηθή είλαη ήδε κεγάιε». Ο δε 

Πξφεδξνο Οκπάκα εηδηθφηεξα αξλήζεθε φηη ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ είλαη ζε πηψζε 

παξά ηηο ζπληξηπηηθέο απνδείμεηο γηα ην αληίζεην πνπ βηψλνπλ ζηελ δσή ηνπο ηφζνη 

εθινγείο ηνπ Σξακπ. 
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Πνην είλαη ην κέηξν ηνπ «εζληθνύ κεγαιείνπ» θαη πώο ην κεηξάκε;   

Απηφ πνπ απνθαιψ Κφκκα ηεο Σάμεο, πνπ ππνζηήξημε ηελ Κιίληνλ θαη πεξηιακβάλεη 

ηνλ θχξην φγθν ηεο εγεζίαο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο, κεηξά πφζν κεγάιε 

είλαη ε Ακεξηθή κε βάζε ηηο ηηκέο αμηψλ, εκπνξεπκάησλ  θαη ρξενγξάθσλ ζην 

ρξεκαηηζηήξην.  Ζ άλνδνο ησλ ηηκψλ ζην ρξεκαηηζηήξην κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ -

κέζσ ηεο ηαθηηθήο ελαιιαγήο αλαηηκεζηαθήο (αλνδηθήο) θαη ππνηηκεζηαθήο 

(θαζνδηθήο) αγνξάο- αληαλαθιά ηνλ ζπλερψο απμαλφκελν πινχην ηεο ηάμεο ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ. 

Αθνχ νη δείθηεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο Νέαο Τφξθεο θαη ν δείθηεο NASDAQ πνηέ 

δελ ήηαλ πςειφηεξνη, ηφηε, κε βάζε απηφλ ηνλ νξηζκφ πνπ δφζεθε παξαπάλσ, ε 

 Ακεξηθή πνηέ δελ ήηαλ κεγαιχηεξε. Ο Σξακπ θαη ε ζπκκνξία ηνπ νπδφισο 

δηαθσλνχλ κε ηηο ηηκέο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ σο κέηξν πνπ νξίδεη πφζν κεγάιε είλαη ε 

Ακεξηθή. πκθσλνχλ απνιχησο! Πνην άιιν κέηξν εζληθνχ κεγαιείνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη; κσο ν Σξακπ εγείξεη ην εξψηεκα: πφζν αζθαιή είλαη επί ηνπ παξφληνο ηα 

ζεκέιηα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ησλ ΖΠΑ; Ή γηα λα ην δηαηππψζνπκε δηαθνξεηηθά, 

πφζν αζθαιή είλαη ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία εδξάδεηαη ην κεγαιείν ηεο Ακεξηθήο; 

Σν έζλνο – θξάηνο ωο κνλάδα αληαγωληζκνύ 

Οη ΖΠΑ σο αζηηθφ έζλνο – θξάηνο είλαη κηα έλσζε εηαηξεηψλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηνλ 

κέγηζην πινπηηζκφ ησλ κεηφρσλ ηνπο, ησλ νκνινγηνχρσλ, ησλ δηεπζπληψλ  θαη ησλ 

 manager ηνπο. Ωο θαπηηαιηζηηθφ έζλνο -θξάηνο βξίζθεηαη ζε πφιεκν- ηνπιάρηζηνλ 

απφ νηθνλνκηθή άπνςε -κε άιια αζηηθά έζλε- θξάηε πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ πινπηηζκφ 

ησλ δηθψλ ηνπο θεθαιαηνθξαηψλ. Απηή είλαη αθξηβψο ε νπζία απηνχ πνπ 

απνθαιείηαη «παγθφζκην εκπφξην». 

Σν ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ έδσζε ζηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ηελ 

κνλαδηθή επθαηξία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θξαηηθή ηεο ηζρχ γηα λα δηαιχζεη ηηο 

θπξηφηεξεο βηνκεραληθέο εηαηξείεο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. πσο νξηδφηαλ απφ ην 

ρέδην Μνξγθεληάνπ, ε Γεξκαλία έπξεπε αλαγθαζηηθά λα απνβηνκεραλνπνηεζεί θαη 

λα κεηαηξαπεί ζε έλα απνθεληξσκέλν ζχλνιν αγξνηηθψλ θξαηψλ, αξθεηά θνληά ζε 

απηφ πνπ ήηαλ ζηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα φηαλ αλαθαιχθζεθε ρξπζφο ζε έλα ξέκα 

ζηελ Καιηθφξληα. Παξφκνηα ζρέδηα είραλ νη ΖΠΑ θαη γηα ηελ Ηαπσλία. Αιήζεηα, 

γηαηί λα ζηακαηήζνπλ κε ηε Γεξκαλία θαη ηελ Ηαπσλία; Γηαηί λα κελ δηαιχζνπλ δηα 

ηεο βίαο ηελ θαπηηαιηζηηθή βηνκεραλία φισλ ησλ θπξηφηεξσλ δπλάκεη αληαγσληζηψλ 

ησλ ΖΠΑ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ιεγφκελσλ ζπκκάρσλ ηνπο, ηεο Βξεηαλίαο θαη 

ηεο Γαιιίαο; Άιισζηε, ε ίδηα ε ινγηθή ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θαπηηαιηζκφ δείρλεη 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Δάλ απηφ είρε γίλεη πξαγκαηηθφηεηα, νη ακεξηθαληθέο εηαηξείεο ζα είραλ δηθή ηνπο 

νιφθιεξε ηελ παγθφζκηα αγνξά – ηφζν σο αγνξαζηέο φζν θαη σο πσιεηέο. Δάλ ε 

θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ είρε αθνινπζήζεη κηα πνιηηηθή ηχπνπ «Πξψηα ε Ακεξηθή» ζηα 

ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ ην 1945 -θαη ηελ είρε ζθαπνπιάξεη ρσξίο πςειφ θφζηνο- 



απηφ ζα ζήκαηλε φηη ε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ ακεξηθαληθψλ εηαηξεηψλ ζα είρε 

εθηνμεπζεί ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα απ‟ φηη βξίζθεηαη ζήκεξα. Ζ Ακεξηθή φλησο 

ζα ήηαλ «κεγάιε»! πσο γλσξίδνπκε φκσο, ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε δελ ηφικεζε 

λα επηρεηξήζεη θάηη ηέηνην, έρνληαο κάιηζηα απέλαληί ηεο ηελ απεηιή κηαο ληθήηξηαο 

νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηνπ παγθφζκηνπ θνκκνπληζκνχ. 

Αληίζεηα, ε Οπάζηλγθηνλ πηνζέηεζε κηα  δηθνκκαηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ε νπνία 

έραηξε ηεο ζηήξημεο ησλ εγεηψλ ηφζν ηνπ Γεκνθξαηηθνχ φζν θαη ηνπ 

Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο, εδξαηψλνληαο κηα παγθφζκηα απηνθξαηνξία ζηελ 

νπνία νη εηαηξείεο ηεο Βξεηαλίαο, ε αλαγελλεκέλε κέζα απφ ηηο ζηάρηεο ηεο 

νηθνλνκία ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη νη αθκάδνπζεο θαη πάιη νηθνλνκίεο ηεο Ηαπσλίαο, 

ηεο Γαιιίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Νέαο Εειαλδίαο θνθ, κπνξνχζαλ λα 

αληαγσληζηνχλ ηηο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο θαη λα θαξπσζνχλ έλα κέξνο ηεο 

ππεξαμίαο γηα ηνπο κε Ακεξηθαλνχο θεθαιαηνθξάηεο ηνπο. Ωο κέξνο ηεο ζπκθσλίαο, 

νη εγέηεο ησλ αληίπαισλ ηκπεξηαιηζηηθψλ θξαηψλ ζπκθψλεζαλ λα κελ πξνθαιέζνπλ 

πνηέ μαλά ηηο ΖΠΑ πνιηηηθά θαη θπξίσο ζηξαηησηηθά. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

δηαζθαιηδφηαλ ε «εηξήλε» κεηαμχ ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ θξαηψλ. Σα πξάγκαηα 

γίλνληαλ αθφκε πην εχθνια απφ ην γεγνλφο φηη ε παγθφζκηα αγνξά ζηνλ απφερν ηεο 

Μεγάιεο Όθεζεο είρε εηζέιζεη ζε κηα παξαηεηακέλε θάζε ηαρείαο αλάπηπμεο. 

κσο, ιέλε ν Σξακπ θαη νη νπαδνί ηνχ «Πξψηα ε Ακεξηθή», εκείο νη Ακεξηθαλνί 

θεθαιαηνθξάηεο δελ κπνξνχκε πιένλ λα κνηξαδφκαζηε ηελ παγθφζκηα αγνξά θαη‟ 

απηφλ ηνλ ηξφπν είηε κε ηνπο «δηθνχο καο» ηκπεξηαιηζηέο ζπκκάρνπο είηε κε ηηο 

πξνζθάησο αλαπηπζζφκελεο βηνκεραληθά ρψξεο νη νπνίεο ην 1945 δελ ήηαλ 

ζεκαληηθνί παξαγσγνί βηνκεραληθψλ εκπνξεπκάησλ. Απφ ηψξα θαη ζην εμήο, ε 

θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θξαηηθή ηζρχ ηεο γηα λα 

πινπηίζνπλ νη ακεξηθαληθέο εηαηξείεο εηο βάξνο ησλ εηαηξεηψλ ησλ ππνινίπσλ 

ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηκπεξηαιηζηψλ «ζπκκάρσλ», πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή, αθξηβψο φπσο γηλφηαλ «ηηο παιηέο θαιέο επνρέο» πξηλ 

ην 1945. 

Σν Κφκκα ηεο Σάμεο -ε θπξίαξρε ηάζε ζηνπο Γεκνθξαηηθνχο θαη ηνπο 

Ρεπνπκπιηθαλνχο- απαληά φηη απηφο ν ηξφπνο ζθέςεο είλαη παξσρεκέλνο. ην 

πιαίζην ηεο κεηαπνιεκηθήο «θηιειεχζεξεο παγθφζκηαο ηάμεο», εκείο νη Ακεξηθαλνί 

θεθαιαηνθξάηεο θαξπσζήθακε φιν θαη πεξηζζφηεξε ππεξαμία πνπ παξάγεηαη φρη 

κφλν απφ ηνπο δηθνχο καο εξγάηεο, αιιά επίζεο ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο απφ ηελ 

ππεξαμία πνπ παξάγνπλ εξγάηεο γηα κε Ακεξηθαλνχο βηνκεράλνπο θεθαιαηνθξάηεο. 

Απηφ, ηζρπξίδεηαη ην Κφκκα ηεο Σάμεο, είλαη ην απνηέιεζκα ηεο Παγθφζκηαο Σάμεο 

πνπ κε ηφζε ζνθία θαη δηνξαηηθφηεηα νηθνδνκήζεθε κεηά ην  1945. Απφ ηε δηθή ηνπο 

νπηηθή γσλία, απηφο ν ηξειφο Νηφλαιλη Σξακπ απεηιεί ηψξα λα γθξεκίζεη ηελ 

παγθφζκηα «ηάμε» πνπ ηφζν θαιά ππεξέηεζε ηα ζπκθέξνληα ησλ 

δηζεθαηνκκπξηνχρσλ ηνπ πιαλήηε ηελ ηειεπηαία εβδνκεθνληαεηία. 

70 ρξφληα ηψξα πνπ ηζρχεη ε παξνχζα «ηάμε», έρεη νδεγήζεη ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ 

ν θχξηνο φγθνο ηεο ππεξαμίαο παξάγεηαη έμσ απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο 
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ρψξεο – δνξπθφξνπο, αιιά ηελ ππεξαμία απηή ηελ νηθεηνπνηνχληαη νη 

θεθαιαηνθξάηεο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηηο άιιεο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο. Έλα κέξνο απηήο 

ηεο ππεξαμίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα σο θεθάιαην κε ην νπνίν δσξνδνθείηαη 

ε κεζαία ηάμε, γεγνλφο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζηαζεξφηεηα κέζα ζηηο 

ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο. Πξάγκαηη, απηή ε δσξνδνθία έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα 

απνηξέςεη ηελ ίδηα ηελ  εθινγή θάπνηνπ ζαλ ηνλ Σξακπ ζηελ πξνεδξία. 

Σψξα, νη Σξακπ, Μπάλνλ θαη ία πηζηεχνπλ φηη απηφ δελ ζα ζπληζηνχζε θαη ηφζν 

ζνβαξφ πξφβιεκα αλ νη ρψξεο φπνπ παξάγεηαη ε ππεξαμία ήηαλ ππφ ηνλ ζηελφ 

απνηθηαθφ ή λέν-απνηθηαθφ έιεγρφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηειηηεχνληαο ηελ πνιηηηθή 

ηνπ Οκπάκα ζην Ηξάθ, ε έλζηαζε ηνπ Σξακπ ήηαλ φηη ν Οκπάκα απέζπξε πξψηκα ηα 

ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα απφ ην Ηξάθ – πξάκα πνπ φλησο έθαλε γηα ιίγν. Ο Οκπάκα 

φθεηιε φρη κφλν λα έρεη δηαηεξήζεη ηα ακεξηθαληθά ζηξαηεχκαηα ζε πιήξε απαξηία 

ζην Ηξάθ,  αιιά έπξεπε λα έρεη αξπάμεη θαη ηα πεηξέιαηα. Ο Σξακπ επίζεο 

δηακαξηχξεηαη φηη ελψ ν Πξφεδξνο Οκπάκα επηηπρψο θαηέζηξεςε ηελ θπβέξλεζε ηεο 

Ληβχεο θαη επέθεξε ηξνκεξά πιήγκαηα ζηε πξία κέζσ ηεο ζηήξημεο ζηνπο 

θηιντκπεξηαιηζηέο αληηθαζεζησηηθνχο, ν Οκπάκα θαη ε Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ 

Υίιαξη Κιίληνλ δελ θαηάθεξαλ  λα εγθαζηδξχζνπλ κηα ηζρπξή απνηθηαθή -ή 

ηνπιάρηζηνλ λεναπνηθηαθή- θπβέξλεζε, ηθαλή λα επηβάιιεη ην λφκν θαη ηελ ηάμε πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Καηά ζπλέπεηα, φπσο επηζεκαίλνπλ νη νπαδνί ηνπ Σξακπ, ε Ληβχε έγηλε θαηαθχγην 

γηα «Ηζιακηζηέο ηξνκνθξάηεο» φπσο ην ISIS πνπ πξνεγνπκέλσο δελ είραλ 

δπλαηφηεηα λα δξάζνπλ ζηε ρψξα.  Καη, αζθαιψο, ην ράνο δελ δεκηνπξγεί ηηο 

θαιχηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ εμαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε Ληβχε. 

Απηέο νη δνπιεηέο  απαηηνχλ έλα θιίκα «λφκνπ θαη ηάμεο» ψζηε λα γίλεηαη ζεβαζηή ε 

ηδησηηθή ηδηνθηεζία θαη λα ηεξνχληαη ηα ζπκβφιαηα. 

Με παξφκνην ηξφπν, ε απνηπρεκέλε απφπεηξα ησλ Οκπάκα – Κιίληνλ λα 

αλαηξέςνπλ ηε ζπξηαθή θπβέξλεζε νδήγεζε ηε ρψξα ζε ράνο. ρη αθξηβψο απηφ πνπ 

ζα ιέγακε βέιηηζην πεξηβάιινλ γηα λα δηαζθαιηζηνχλ νη αγσγνί πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο πεηξειαηνπεγέο θαη ηα πεδία θπζηθνχ αεξίνπ ηνπ Ηξάλ πνπ 

θάπνηα κέξα κπνξεί λα δηέξρνληαη κέζα απφ ηε πξία. 

ηαλ ν λπλ Πξφεδξνο Σξακπ ήηαλ ππνςήθηνο, είρε ηνλίζεη φηη ζηαζεξέο εζληθηζηηθέο 

θπβεξλήζεηο, φπσο νη πξψελ θπβεξλήζεηο ηνπ αληάκ Υνπζεΐλ ζην Ηξάθ ή ηνπ 

πληαγκαηάξρε Καληάθη ζηε Ληβχε, φπσο θαη ηνπ Πξνέδξνπ Άζαλη ζηε πξία, 

δηαηεξψληαο ζε νξηζκέλν βαζκφ ην λφκν θαη ηελ ηάμε, επέηξεπαλ  ζηηο επηρεηξήζεηο 

λα πξνρσξνχλ απξφζθνπηα. Ο Σξακπ πηζηεχεη φηη ν ακεξηθαληθφο ηκπεξηαιηζκφο ζα 

πξέπεη είηε λα ζπλαιιάζζεηαη κε ηηο λφκηκεο εζληθηζηηθέο θπβεξλήζεηο -παξά ην 

γεγνλφο φηη αζθαιψο απέρνπλ παξαζάγγαο απφ ην ηδαληθφ θαζψο δελ βξίζθνληαη 

θάησ απφ ηνλ «δηθφ καο» άκεζν απνηθηαθφ έιεγρν- ή λα εγθαζηδξχζεη ηζρπξέο 

απνηθηαθέο θπβεξλήζεηο πνπ ζα παξαδψζνπλ απιψο ηνπο πφξνπο ηνπο, πξάγκα ην 

νπνίν ζα ήηαλ θαη ε ηδαληθή ιχζε απφ ηελ ζθνπηά ηνπ Σξακπ. 



Οη ζρέζεηο ηνπ Σξακπ κε ηελ Κίλα μεθίλεζαλ ζηξαβά θαη ζηε 

ζπλέρεηα έγηλαλ πνιύ ρεηξόηεξα  

Ο Σξακπ, ελψ είλαη δηαβφεηνο γηα ηε «θηιηθή» ηνπ ζηάζε απέλαληη ζηε Ρσζία, είλαη 

εμαηξεηηθά ερζξηθφο απέλαληη ζηελ Κίλα. Ζ δεκνζηνγξάθνο Σξνχληη Ρνχκπηλ 

κεηαθέξεη ηα ιφγηα ηνπ Γνπ ηλ Μπν, ηνπ επηθεθαιήο ησλ Ακεξηθαληθψλ πνπδψλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Φνπληάλ ηεο αγθάεο: «Έρνπκε ηελ εληχπσζε φηη νη ΖΠΑ έρνπλ 

γίλεη πηα κηα ρψξα αγλψξηζηε. Ο θφζκνο πξνβιεκαηίδεηαη γηαηί πξφθεηηαη γηα ηελ 

Ακεξηθή, φρη γηα νπνηαδήπνηε ρψξα».  Οη Κηλέδνη «εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα 

ΖΠΑ» φπσο ν Γνπ ήηαλ πεπεηζκέλνη φηη ν Σξακπ απνθιείεηαη λα ληθήζεη. κσο 

δηαςεχζηεθαλ. 

Σν Γεθέκβξην, ηα λέα γηα ηνπο Κηλέδνπο «εκπεηξνγλψκνλεο ζε ζέκαηα ΖΠΑ» 

επηδεηλψλνληαλ δηαξθψο. ηηο 2 Γεθεκβξίνπ, ν Σξακπ είρε κηα ηειεθσληθή ζπλνκηιία 

κε ηελ Σζάη Ιλγθ Βελ, ηελ πξνζθάησο εθιεγείζα Πξφεδξν ηεο Σατβάλ. Απηή ε 

ζπλνκηιία ζπληζηά παξαβίαζε ελφο ζχλζεηνπ δηπισκαηηθνχ πξσηνθφιινπ πνπ 

ππάξρεη αλάκεζα ζηε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο θαη ηηο ΖΠΑ απφ ην 1979, κε ηελ 

νλνκαζία «πνιηηηθή ηεο εληαίαο Κίλαο». 

Η «πνιηηηθή ηεο εληαίαο Κίλαο» 

Ζ Σατβάλ αλήθε επί καθξφλ ζηελ Κίλα θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

είλαη ηεο θηλεδηθήο εζληθφηεηαο Υαλ, αλ θαη ζην λεζί ππάξρεη έλαο κηθξφο πιεζπζκφο 

απηνρζφλσλ. Καηά ηνλ ηλνταπσληθφ πφιεκν ηνπ 1895, ε Ηαπσλία, αλεξρφκελε ηφηε 

θαπηηαιηζηηθή δχλακε, θαηέιαβε ηελ Σατβάλ. Δθείλε ηελ πεξίνδν, ε Κίλα ήηαλ 

ηξνκεξά αδχλακε. Ζ θαηάιεςε ηεο Σατβάλ απφ ην Σφθην πξναλήγγεηιε πνιχ 

κεγαιχηεξε ηαπσληθή επηζεηηθφηεηα θαηά ηεο Κίλαο ην πξψην κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα. 

Σν 1931, ε Ηαπσλία θαηέιαβε ηελ Μαληδνπξία ελψ ε αδχλακε θπβέξλεζε ηνπ Σζηάλ 

Κάη εθ ήηαλ αλήκπνξε λα πξάμεη νηηδήπνηε, πξάγκα πνπ θπζηθά άλνημε 

πεξηζζφηεξν ηελ φξεμε ζηνπο Ηάπσλεο.  Αξγφηεξα, ην 1937, ε Ηαπσλία εμαπέιπζε 

γεληθφ πφιεκν θαηά ηεο Κίλαο, κε ζηφρν λα κεηαηξέςεη ηελ Κίλα ζε κηα ηαπσληθή 

εθδνρή ηεο ππφ βξεηαληθή θαηνρή Ηλδίαο. 

Σν 1945, σο επαθφινπζν ηεο ήηηαο ηεο Ηαπσλίαο, ε Σατβάλ επεζηξάθε ζηε 

Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο, πνπ εμαθνινπζνχζε λα είλαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Σζηάλγθ Κάη 

εθ. Σν 1949, αλαθεξχρηεθε ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο θαη κηα λέα Κίλα 

γελλήζεθε. Ωζηφζν, ε Σατβάλ παξέκεηλε ππφ ηελ Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο ηελ νπνία 

θπβεξλνχζε ην Κνπνκηληάλ θαη ν δηθηάηνξαο εγέηεο ηνπ, ν Σζηάλ Κάη εθ. Σφηε ήηαλ 

πνπ νη ΖΠΑ αλέιαβαλ δξάζε ψζηε λα ζέζνπλ ηελ Σατβάλ ππφ ηελ «πξνζηαζία» ηνπο. 

Ζ ζπληξηπηηθή ππεξνρή ηεο ακεξηθάληθεο αεξνπνξίαο απέθιεηζε νπνηαδήπνηε 

απφπεηξα ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο λα απειεπζεξψζεη ηελ Σατβάλ απφ ηνλ 

έιεγρν ηνπ Κνπνκηληάλ θαη ησλ ΖΠΑ θαη λα ηελ επαλαθέξεη ζηελ Κίλα. Οη ΖΠΑ 

είραλ θαηαθέξεη λα αξπάμνπλ ηνλ έιεγρν ηεο Σατβάλ απφ ηελ λέα Κίλα ηελ ζηηγκή 

ηεο ίδξπζήο ηεο, φπσο ε Ηαπσλία είρε θαηαιάβεη ηελ Σατβάλ απφ ηελ παιηά Κίλα ην 



1895. Έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε Σατβάλ απνθαινχληαλ «ειεχζεξε 

Κίλα»  ζηα ακεξηθαληθά ΜΜΔ, ελψ δελ γηλφηαλ πνηέ αλαθνξά ζηε Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο κε ηελ νξζή νλνκαζία ηεο αιιά κε ην ραξαθηεξηζκφ 

«Κφθθηλε Κίλα». 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1970, αλίθαλε λα ζπάζεη ηελ αληίζηαζε ησλ ιαψλ ηεο Ηλδνθίλαο, ε 

θπβέξλεζε ηνπ Νίμνλ απνθάζηζε ηειηθά φηη είρε έξζεη ε ψξα λα εμνκαιχλεη ηηο 

ζρέζεηο κε ηελ Λατθή  Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο. κσο ν Νίμνλ δελ ήηαλ έηνηκνο λα 

επηζηξέςεη ηελ Σατβάλ ζηελ Κίλα. Οχηε θαη νη θπβεξλήζεηο ηνπ Πξνέδξνπ Μάν θαη 

ηνπ κεηέπεηηα δηαδφρνπ ηνπ Νηελγθ ηάν Πηλγθ, νη νπνίνη ήηαλ ακθφηεξνη πξφζπκνη 

λα εμνκαιχλνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ, επέκεηλαλ ζ‟ απηφ. Δληφο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, επηηεχρζεθε έλαο ζπκβηβαζκφο. Δλψ ε Σατβάλ παξέκεηλε κηα de facto 

ακεξηθαληθή απνηθία, νη ΖΠΑ επηζήκσο αλαγλψξηζαλ φηη ππήξρε κηα εληαία Κίλα, ε 

Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο. Έηζη, νη ΖΠΑ δηέθνςαλ θάζε επίζεκε δηπισκαηηθή 

ζρέζε κε ηελ ιεγφκελε Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο, δηαηεξψληαο ηνλ έιεγρν ηεο Σατβάλ. 

Μεηά ην ζάλαην ηνπ Σζηάλ Κάη εθ ην 1975, νη ΖΠΑ ελζάξξπλαλ ηε δεκηνπξγία 

δηθνκκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Σατβάλ, πξνο αληηθαηάζηαζε ηνπ κνλνθνκκαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ επηθξαηνχζε επί Σζηάλ. Σν δηθνκκαηηθφ ζχζηεκα ζηε κεηά ηνλ 

Σζηάλ επνρή πεξηιακβάλεη ην Κνπνκηληάλ (KMT) θαη ην απνθαινχκελν 

Γεκνθξαηηθφ Πξννδεπηηθφ Κφκκα (DPP) ε εγέηηο ηνπ νπνίνπ είλαη θαη ε λπλ 

Πξφεδξνο. Σν Κνπνκηληάλ, παξά ηε δηαθζνξά ηνπ θαη ην ηζηνξηθφ βάλαπζεο 

θαηαζηνιήο εξγαηψλ θαη αγξνηψλ, είλαη ν απεπζείαο απφγνλνο ηνπ θηλεδηθνχ 

εζληθηζηηθνχ θφκκαηνο πνπ ίδξπζε ν νπλ Γηαη ελ. Σν Κνπνκηληάλ σο «παηξησηηθφ» 

θηλεδηθφ θφκκα αλαγλσξίδεη ηελ Σατβάλ σο κέξνο ηεο Κίλαο. 

Σν δε Γεκνθξαηηθφ Πξννδεπηηθφ Κφκκα πνπ θαηέρεη επί ηνπ παξφληνο ηελ Πξνεδξία 

ηεο Σατβάλ, πφξξσ απέρεη απφ ην λα είλαη θηλεδηθφ εζληθηζηηθφ θφκκα. Αληίζεηα, 

επηζπκεί ηελ ίδξπζε ηεο Σατβάλ σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. Απηφ επηζπκνχλ θαη νη 

ΖΠΑ, αλ κπνξνχλ λα ην πεηχρνπλ ρσξίο θφζηνο. Πξηλ ηνλ Σξακπ φκσο, νη ΖΠΑ 

πάληα ππνδείθλπαλ ζην Γεκνθξαηηθφ Πξννδεπηηθφ Κφκκα φηη νη ζπλζήθεο δελ ήηαλ 

ψξηκεο γηα λα αλαθεξχμεη ηελ «αλεμαξηεζία ηεο Σατβάλ». Μηα ηέηνηα θίλεζε απιψο 

ζα παξαήηαλ κεγάιε πξφθιεζε ζηελ νηθνλνκηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη 

ζηξαηησηηθή δχλακε ηεο αλεξρφκελεο Κίλαο. Αλ ε θηλεδηθή θπβέξλεζε ηνπ Πεθίλνπ 

επέηξεπε πνηέ ηε λνκηθή ζεκειίσζε ηεο «αλεμαξηεζίαο» ηεο Σατβάλ θαη ηελ επξεία 

αλαγλψξηζή ηεο, ζα έδεηρλε φηη ε ζχγρξνλε Κίλα είλαη ηφζν αλίζρπξε λα απνηξέςεη 

ηελ απφζρηζε ηεο ππεξάθηηαο επαξρίαο ηεο φζν αδχλακε ήηαλ θαη ε παιηά Κίλα ην 

1895. 

ηαλ ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2016  δηαδφζεθε ην λέν, φηη ν εθιεγκέλνο Πξφεδξνο Σξακπ 

είρε δερηεί ηελ θιήζε ηεο Σζάη Ηλγθ Γνπέλ, ηα ΜΜΔ έθαλαλ ηελ εηθαζία φηη 

επξφθεηην ίζσο γηα ζθάικα ιφγσ απεηξίαο. Άιισζηε, πφζνη Ακεξηθαλνί νη νπνίνη δελ 

είλαη επαγγεικαηίεο δηπισκάηεο θαηαλννχλ ην επαίζζεην δηπισκαηηθφ πξσηφθνιιν 

πνπ νλνκάδεηαη «πνιηηηθή ηεο εληαίαο Κίλαο»; χληνκα φκσο έγηλε ζαθέο φηη δελ 

ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην. Ήηαλ κηα πξφθιεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπ Σξακπ, ε νπνία είρε 



ζρεδηαζηεί αξθεηφ θαηξφ πξηλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηή ε πξφθιεζε θαηά ηεο 

Κίλαο, θαζψο ην δήηεκα ηεο Σατβάλ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηνλ θηλεδηθφ ιαφ, δελ είλαη 

παξά ε θνξπθή ηνπ παγφβνπλνπ. 

πσο αθξηβψο ε θαηάιεςε ηεο Σατβάλ απφ ηνπο Ηάπσλεο ην 1895 δελ ήηαλ παξά ην 

πξναλάθξνπζκα ηεο ηαπσληθήο πξνζπάζεηαο λα κεηαηξέςνπλ ηελ παιηά Κίλα ζε 

απνηθία, έηζη θαη ε πξφθιεζε ηνπ Σξακπ εληάζζεηαη ζε κηα πξνζπάζεηα ηνπ Σξακπ 

θαη ηεο ζπκκνξίαο ηνπ λα ζηακαηήζνπλ θαη λα αληηζηξέςνπλ ηελ απμαλφκελε 

νηθνλνκηθή ηζρχ ηεο λέαο Κίλαο. 

αλ απηή ε πξνβνθάηζηα λα κελ ήηαλ αξθεηή, ν Γεθέκβξηνο έθεξε θη άιια 

δπζάξεζηα λέα γηα ηνπο Κηλέδνπο «εκπεηξνγλψκνλεο ζε ακεξηθαληθά ζέκαηα». 

Πιεξνθνξήζεθαλ φηη ν εθιεγκέλνο Πξφεδξνο είρε νξίζεη σο επηθεθαιήο ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ Δκπνξίνπ ησλ ΖΠΑ φρη θάπνηνλ Ρεπνπκπιηθαλφ, αιιά ην Γεκνθξαηηθφ 

νηθνλνκνιφγν Πίηεξ Ναβάξν. Ο Ναβάξν δελ είλαη απιψο έλαο νπνηνζδήπνηε 

νηθνλνκνιφγνο αιιά ν παξαγσγφο ηεο ζθνδξά αληη- Κηλεδηθήο ηαηλίαο πξνπαγάλδαο 

„Θάλαηνο απφ Κίλα‟ (“Death by China”). 

Ζ ελ ιφγσ ηαηλία θαηεγνξεί φρη ην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα αιιά ηελ «Κνκκνπληζηηθή 

Κίλα» γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραλίαο θαη ηα θαζφια ππαξθηά 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθάιεζε ε απνβηνκεραλνπνίεζε γηα ηελ ακεξηθαληθή εξγαηηθή 

ηάμε. Ο ίδηνο ν ηίηινο ηεο ηαηλίαο ππνδειψλεη φηη ν ακεξηθαληθφο ιαφο βξίζθεηαη 

αληηκέησπνο κε ηελ απεηιή ηνπ «ζαλάηνπ», φρη απιψο ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηξνθήο, 

εάλ δελ ζηακαηήζνπλ ηελ Κίλα. 

Μέξε απηήο ηεο ηαηλίαο ελδέρεηαη λα δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ζηξέθνληαη θαηά ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ θαζψο επηηίζεληαη ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο πνπ κεηαθέξνπλ ηελ 

παξαγσγή απφ ηηο ΖΠΑ ζηελ Κίλα  απινχζηαηα επεηδή είλαη πην επηθεξδέο λα 

παξάγνπλ εθεί, θαη κ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν παξαβηάδνπλ ηα «εζληθά ζπκθέξνληα» ησλ 

ΖΠΑ. Ζ ηαηλία ηνπ Ναβάξν αληηπαξαζέηεη ηα παηξησηηθά αθεληηθά ησλ κηθξψλ 

βηνηερληψλ θαη εηαηξεηψλ πνπ δελ δχλαληαη λα κεηαθέξνπλ  ηελ παξαγσγή ζηελ Κίλα 

κε εηαηξείεο – γίγαληεο φπσο ε General Electric, ε Boeing θαη ε Apple κεηαμχ άιισλ, 

πνπ βάδνπλ ηα θέξδε ηνπο πάλσ απφ ηελ ρψξα ηνπο. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ηαηλία  

“Death by China” έρεη απήρεζε ζηα «κηθξά αθεληηθά» ελάληηα ζηηο κεγάιεο 

εηαηξείεο. 

Rich Trumka, ζηαξ ηνπ ζηλεκά 

Γελ μέξσ αλ ληξάπεθε γηα απηφ ή φρη, αιιά έλα απφ ηα «αζηέξηα» ηεο ηαηλίαο είλαη 

θαη ν πξφεδξνο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ζπλνκνζπνλδίαο AFL-CIO, Rich Trumka. Ο 

Trumka, ζην θιαζηθφ πλεχκα ηνπ Samuel Gompers, παξαπνληέηαη πσο κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη απιψο γηα ηελ θεξδνζθνπία ηνπο ππνλνκεχνπλ ην 

ακεξηθάληθν έζλνο κε ηε κεηαηφπηζε ηεο παξαγσγήο ηνπο ζηελ Κίλα. Απηά πνπ ιέεη ν 

Trumka ζηελ ηαηλία έξρνληαη ζε έληνλε αληίζεζε κε ηελ αλάγθε γηα αιιειεγγχε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο ΖΠΑ θαη ηελ Κίλα ελάληηα ζηνλ θνηλφ ηαμηθφ ερζξφ, ηελ ηάμε ησλ 

θαπηηαιηζηψλ. Σν πξφβιεκα κε ηα αθεληηθά ζηηο ΖΠΑ, ζχκθσλα κε ηνλ Trumka, 

https://www.youtube.com/watch?v=mMlmjXtnIXI
https://critiqueofcrisistheory.wordpress.com/the-u-s-elections-and-the-decline-of-empire/donald-trump-the-new-political-chief-of-capitalist-society/


είλαη ν αλεπαξθήο παηξησηηζκφο ηνπο. Γε βάδνπλ «ηελ αγάπε γηα ηε ρψξα» πάλσ απφ 

ην θέξδνο. Αληίζεηα, απφ ηελ επνρή ηνπ Gompers αθφκα, ε AFL-CIO βάδεη πάληα 

ηελ «αγάπε γηα ηε ρψξα» πάλσ απφ ηα ηαμηθά ζπκθέξνληα ηεο παγθφζκηαο εξγαηηθήο 

ηάμεο, ηεο νπνίαο θνκκάηη απνηειεί ε εξγαηηθή ηάμε ησλ ΖΠΑ. Δλψ ν κεγάινο 

Γεξκαλφο επαλαζηάηεο Karl Liebneckt δηαθήξπζζε ζηηο ζθνηεηλέο εκέξεο ηνπ 

Απγνχζηνπ ηνπ 1914 πσο «ν θχξηνο ερζξφο είλαη κέζα ζηε ρψξα», ν Trumka 

δηαθεξχζζεη πσο ν θχξηνο ερζξφο είλαη… ζηελ Κίλα! 

Δλ ησ κεηαμχ, θάησ απφ ηελ εγεζία ηνπ Trumka, νη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ AFL-CIO έρνπλ ζπλερίζεη λα ππνρσξνχλ, θαζψο φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο πνιηηείεο ησλ ΖΠΑ πεξλνχλ ην λφκν πεξί «δηθαηψκαηνο ζηελ εξγαζία», 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Michigan πνπ παιηά ήηαλ πξνπχξγην ηεο CIO. Ο 

«Έιεγρνο Κάξηαο» (Card Check)» (4), πνπ ν Οκπάκα είρε πεη φηη ππνζηήξηδε αιιά 

απέηπρε λα πινπνηήζεη, έρεη πάεη λα ζπλαληήζεη ηηο άιιεο ππνζρέζεηο ηνπ γηα ηελ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, γηα ην θιείζηκν ηνπ Γθνπαληάλακν, γηα ην ηέινο ηεο 

εκπινθήο ησλ ΖΠΑ ζηνλ πφιεκν ζην Αθγαληζηάλ απφ ην 2014 – θαη φιεο ηηο 

ππφινηπεο ππνζρέζεηο πνπ πνηέ δελ εθπιήξσζε ν Οκπάκα. Καη φπσο γλσξίδνπκε, ε 

πξνζπάζεηα ηνπ Trumka λα βνεζήζεη ηε Υίιαξη Κιίληνλ λα εθιεγεί ζηελ πξνεδξία 

απέηπρε. Γελ είλαη λα απνξεί θαλείο. Ση είρε λα πξνζθέξεη ε Κιίληνλ ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο «ζθνπξηαζκέλεο δψλεο» (Rust Belt) ησλ ΖΠΑ, εθηφο απφ άδεηνπο 

θνκπαζκνχο γηα ην πφζν θαιά πήγε ε νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ ππφ ηνλ πξφεδξν Οκπάκα; 

Ο Samuel Gompers κπνξεί λα είρε δεηήζεη «πεξηζζφηεξα», αιιά ηα αθεληηθά ησλ 

ΖΠΑ πξνζθέξνπλ ιηγφηεξα, θαη ν Trumka καδί κε ηε (ρηηζκέλε κε βάζε ηηο αξρέο 

ηνπ Gompers) AFL-CIO δε κπφξεζαλ λα θάλνπλ ηίπνηα γη‟ απηφ. Αλ κάζεηε λα δείηε 

ηφζν θζελά φζν θαη νη Κηλέδνη εξγάηεο, ιέλε ηα αθεληηθά ησλ ΖΠΑ -θαη πνιχ 

επραξίζησο λα ζπλεξγαζηνχκε κε ηνλ πξφεδξν Trump γηα λα επηηεπρζεί απηφ-  ηφηε 

ζα κπνξνχζακε λα εμεηάζνπκε ηε κεηαθνξά πεξηζζφηεξσλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ 

εδψ, ζηελ αγαπεκέλε ρψξα καο. Αιιά ηα θέξδε γηα ηνπο κεηφρνπο καο, θαη γηα ηνπο 

εαπηνχο καο, πξέπεη λα έξρνληαη πξψηα. Αλεμάξηεηα απφ ην πφζν ζηελνρσξηέηαη ε 

AFL-CIO γηα απηφ, είλαη λα απνξεί θαλείο πνπ ηφζνη πνιινί ιεπθνί εξγάηεο ςήθηζαλ 

ηνλ Trump; 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζπγθξίλνπκε ηελ ηαηλία «Θάλαηνο απφ Κίλα» (Death by China) 

ηνπ Navarro κε ηελ ηαηλία ηνπ 1943, «Ο ερζξφο καο, νη Ηάπσλεο». Καη νη δχν ηαηλίεο 

εκθαλίδνπλ αξθεηή νκνηφηεηα κε κηα άιιε ηαηλία ηεο επνρήο, «Ο Αηψληνο Δβξαίνο», 

κηα άιιε ηαηλία πξνπαγάλδαο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, γπξηζκέλε απφ ην 

γεξκαληθφ Τπνπξγείν Πξνπαγάλδαο θαη Γηαθσηηζκνχ, κε επηθεθαιήο θάπνηνλ Γξ. 

Joseph Goebbels, έλαλ απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ Υίηιεξ. 

Δλψ ε ηαηλία «Θάλαηνο απφ Κίλα» θνξηψλεη ηελ επζχλε γηα ζρεδφλ φια ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ακεξηθαληθφο ιαφο ζε κηα δαηκνληθή Κίλα, ε ηαηλία 

«Ο ερζξφο καο, νη Ηάπσλεο» ζθηαγξαθεί κηα «νινθιεξσηηθή», αλ θαη νηθνλνκηθά 

ηζρπξή, Ηαπσλία πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ άξλεζε φισλ απηψλ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε 

δεκνθξαηηθή Ακεξηθή. Ο «Αηψληνο Δβξαίνο» ρξσκαηίδεη ηνπο δηαβνιηθνχο Δβξαίνπο 

https://www.youtube.com/watch?v=dNI4LBnMuzk
https://www.youtube.com/watch?v=9DOI3FqCZJE


σο ηνλ ερζξφ θάζε πξάγκαηνο πνπ αγαπάεη ν αμηνπξεπήο, ζθιεξά εξγαδφκελνο θαη 

δεκηνπξγηθφο Άξηνο Γεξκαλφο. χκθσλα κε ηε λαδηζηηθή πξνπαγάλδα, «νη Δβξαίνη» 

ειέγρνπλ ηφζν ηηο «θαπηηαιηζηηθέο πινπηνθξαηίεο» ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο 

Βξεηαλίαο φζν θαη ηε «κπνιζεβίθηθε» νβηεηηθή Έλσζε. Οη Δβξαίνη ήηαλ ν 

πξαγκαηηθφο ερζξφο, είπαλ ζην γεξκαληθφ ιαφ, ελάληηα ζηνλ νπνίν πάιεπε ε 

Γεξκαλία γηα λα απειεπζεξψζεη ηνλ θφζκν απφ ην δπγφ ηνπ. 

Καη νη ηξεηο ηαηλίεο είλαη θιαζηθά παξαδείγκαηα ηκπεξηαιηζηηθήο πξνπαγάλδαο πνπ 

επηδηψθνπλ λα εθηξέςνπλ ην θπζηθφ κίζνο πνπ ληψζνπλ νη κηζζσηνί εξγάηεο θαη ν 

εξγαδφκελνο ιαφο ελάληηα ζηνπο πινχζηνπο ηνπ δηθνχ ηνπο έζλνπο πξνο θάπνην άιιν 

δαηκνληθφ έζλνο ή νληφηεηα. ηελ πεξίπησζε ηνπ Navarro, ε δαηκνληθή νληφηεηα 

είλαη ε Κίλα. ηελ πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ θαηά ηνλ Β‟ ΠΠ, ήηαλ ε Ηαπσλία 

(επθνιφηεξνο ζηφρνο απφ ηε Γεξκαλία, επεηδή ζε απηή δε δνχζαλ «ιεπθνί»). ηελ 

πεξίπησζε ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο, ήηαλ «νη Δβξαίνη». 

Σξακπ, Κίλα θαη Ρωζία 

ε αληίζεζε κε ηνλ Trump θαη ηνλ Navarro, ηα φξγαλα ηνπ Γεκνθξαηηθνχ – 

Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο ηεο Σάμεο, δηεμάγνπλ κηα ηεξάζηηα αληη-ξσζηθή 

εθζηξαηεία ζε ζπλδπαζκφ κε εληαηηθή πξνζσπηθή δαηκνλνπνίεζε ηνπ Ρψζνπ 

πξνέδξνπ Πνχηηλ. Δλψ νη ζεκεξηλνί εγέηεο ηεο Ρσζίαο δελ πξνζπνηνχληαη θαλ φηη 

είλαη θνκκνπληζηέο, θαη δελ έρνπλ ππάξμεη ηέηνηνη εδψ θαη έλα ηέηαξην ηνπ αηψλα, ε 

Κίλα εμαθνινπζεί λα θπβεξλάηαη απφ ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Κίλαο. Σν 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Κίλαο ήηαλ θάπνηε ηκήκα ηεο Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο -

ε νπνία δηαιχζεθε ην 1943- αλ θαη ζε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα 

Κνκκνπληζηηθά Κφκκαηα, πνπ ήηαλ ρηηζκέλα φρη κφλν ζηε ζεσξία αιιά ζηελ πξάμε 

κε βάζε ηελ εξγαηηθή ηάμε, ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Κίλαο απφ ην 1927 θαη 

κεηά ρηίζηεθε έρνληαο σο βάζε ηελ θηλεδηθή αγξνηηά, πνπ απνηεινχζε ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ θηλεδηθνχ ιανχ. 

Σν θπβεξλψλ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ηεο Κίλαο εμαθνινπζεί λα δηαθεξχζζεη κέρξη 

θαη ζήκεξα πσο απψηεξνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα ρηίζεη κηα θνκκνπληζηηθή θνηλσλία 

ζηελ Κίλα, αλ θαη απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζε θάπνην καθξηλφ κέιινλ. Αιιά ην 

θφκκα εμεγεί φηη γηα λα γίλεη απηφ, ε Κίλα πξέπεη λα πεξάζεη απφ έλα 

«πξνθαηαξθηηθφ ζηάδην ηνπ ζνζηαιηζκνχ», πνπ νλνκάδεηαη «ζνζηαιηζκφο κε 

θηλεδηθά ραξαθηεξηζηηθά», ιφγσ ηνπ πνιχ ρακεινχ επηπέδνπ ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλάκεσλ ηεο Κίλαο φηαλ έγηλε ε επαλάζηαζε. 

Απηή ε «πξνθαηαξθηηθή θάζε» πεξηιακβάλεη ηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία ηεο 

βηνκεραλίαο κεγάιεο θιίκαθαο, θαζψο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο κε ηδηψηεο κεηφρνπο πνπ 

ζηφρν έρνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Με ηνπο ηδηψηεο κεηφρνπο ηνπο θαη ηηο 

αξρέο ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο, νη νληφηεηεο απηέο κνηάδνπλ κε ηηο θξαηηθέο 

επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη κνηάδνπλ κε ηηο θξαηηθέο επηρεηξήζεηο 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Οη ηξάπεδεο θαη ηα ππφινηπα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

επίζεο, ιεηηνπξγνχλ ζε θεξδνζθνπηθή βάζε. Σν ίδην ην Κηλεδηθφ Κνκκνπληζηηθφ 



Κφκκα πεξηγξάθεη ηελ ηξέρνπζα θηλεδηθή νηθνλνκία σο κηα νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη 

φρη σο κηα ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία, φπσο ήηαλ ε ζνβηεηηθή νηθνλνκία. 

Αλαδπφκελεο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ηάμεηο ηεο ληθεθφξαο επαλαζηαηηθήο αγξνηηάο 

απφ ηελ νπνία απνηεινχληαλ ην Κηλεδηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ζηηο επαλαζηαηηθέο 

ηνπ κέξεο, ε Κίλα πιένλ δηαζέηεη κηα πνιχ πινχζηα αζηηθή ηάμε πνπ πεξηιακβάλεη 

θαη δηζεθαηνκκπξηνχρνπο. Ωζηφζν, ε γε εθηφο ηνπ real estate ησλ πφιεσλ παξακέλεη 

θξαηηθή. 

Σν θηλεδηθφ ζχζηεκα, πνπ ζπλδπάδεη ηελ εμνπζία ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο κε 

ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία, έρεη πξαγκαηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο 

πξνπαγαλδηζηέο ηνπ Σξακπ, φπσο είλαη ν Navarro. Ζ Κίλα κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη 

σο αλειέεηα θαπηηαιηζηηθή θαη «θνκκνπληζηηθή» ηαπηφρξνλα. Πνιχ πξηλ κπεη ν 

Trump ζην Λεπθφ Οίθν, θάζε θνξά πνπ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ησλ ΖΠΑ 

ήζειαλ λα ελζαξξχλνπλ έλα αίζζεκα ερζξφηεηαο απέλαληη ζηελ Κίλα, ππελζχκηδαλ 

ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπο φηη ηελ Κίλα ηελ θπβεξλνχλ «νη θνκκνπληζηέο», ή 

αλαθέξνληαλ ζηελ Κίλα σο «θνκκνπληζηηθή Κίλα». Βεβαίσο φπνηε ήζειαλ λα 

ελζαξξχλνπλ κηα θηιηθή αίζζεζε έλαληη ηεο Κίλαο, ην γεγνλφο φηη ε Κίλα 

εμαθνινπζεί λα θπβεξλάηαη απφ έλα θφκκα πνπ απηνπξνζδηνξίδεηαη σο 

θνκκνπληζηηθφ «μερληνχληαλ». 

Γηαηί, ινηπφλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ππφ ηνλ Οκπάκα, φπσο θαη άιινη Γεκνθξαηηθνί 

θαη Ρεπνπκπιηθάλνη ηνπ Κφκκαηνο ηεο Σάμεο, θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηελ 

«θνκκνπληζηηθή Κίλα» απφ ηε «κε-θνκκνπληζηηθή» Ρσζία; Ο Thomas Wright, ζε έλα 

άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεχζεθε αξρηθά ζην Foreign Affairs θαη αλαδεκνζηεχζεθε απφ 

ην ηλζηηηνχην Brookings, εμεγεί: «Σν κπζηήξην είλαη γηαηί ν Trump είλαη ηφζν 

πξφζπκνο λα ζπλεξγαζηεί κε ηε Ρσζία. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο έρνπλ κηθξφ 

νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ζηε ξσζηθή νηθνλνκία. Σν εκπφξην θαη νη επελδχζεηο είλαη 

ακειεηέα ζε ζρέζε κε ηελ Κίλα. Καη ε Ρσζία έρεη πνιχ ιίγα πξάγκαηα πνπ ζέινπλ νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο». Αθξηβψο. 

χκθσλα κε ηνλ Γθνξκπαηζφθ, ν νπνίνο πξνήδξεπε θαηά ηελ αλαηξνπή ηνπ 

νβηεηηθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο θαη ηνλ Μπφξηο Γέιηζηλ, ηνλ πξψην 

θαπηηαιηζηή πξφεδξν ηεο Ρσζίαο, ε βηνκεραληθή νηθνλνκία πνπ είρε αλαπηπρζεί ππφ 

ην ζνβηεηηθφ θαζεζηψο θαηαζηξάθεθε ζε κεγάιν βαζκφ. ήκεξα ε θαπηηαιηζηηθή 

Ρσζία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ έλαο πξνκεζεπηήο γεσξγηθψλ, ελεξγεηαθψλ θαη 

νξπθηψλ πξψησλ πιψλ, θαη φρη έλαο ζεκαληηθφο βηνκεραληθφο παίθηεο ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. χκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Σξακπ, ε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ 

παξαγσγή πξψησλ πιψλ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο πην πνιχ ζπκπιεξψλεη παξά 

αληαγσλίδεηαη ηε βηνκεραληθή νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ. (5) 

Ζ βηνκεραληθή αδπλακία ηεο θαπηηαιηζηηθήο Ρσζίαο δε ζεκαίλεη φηη ε Ρσζία είλαη 

ζχκα ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν, πξάγκα πνπ θαίλεηαη θαζαξά απφ ηελ πεξηνξηζκέλε 

αιιά απνηειεζκαηηθή ζηξαηησηηθή επέκβαζε -πεξηνξηζκέλε ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

αεξνπνξηθή δχλακε- ελαληίνλ ησλ ππνζηεξηδφκελσλ απφ ηηο ΖΠΑ 



αληηθαζεζησηηθνχο ηεο πξίαο, θαζψο θαη ησλ καρεηψλ ηνπ ISIS, ζηνπο νπνίνπο 

επηηίζεληαη θαη νη ΖΠΑ. (6) Ζ Ρσζία εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη ππξεληθφ νπινζηάζην 

θαη δηεπεηξσηηθνχο ππξαχινπο γηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεη, πξάγκαηα πνπ 

αλαπηχρζεθαλ ππφ ηε ζνβηεηηθή εμνπζία. 

Απφ ηελ ηζαξηθή επνρή, ε Ρσζία δηαζέηεη ζηξαηησηηθή δχλακε ζηελ μεξά, θαη ε 

ηζηνξία ηνπ πνιέκνπ ηφζν ηεο Κνξέαο φζν θαη ηνπ Βηεηλάκ έρεη δείμεη φηη νη ΖΠΑ, αλ 

θαη ζηξαηησηηθά ηζρπξέο ζηε ζάιαζζα θαη ζηνλ αέξα, είλαη πνιχ ιηγφηεξν 

εληππσζηαθέο ζε κεγάιεο εθηάζεηο επεηξσηηθήο γεο. Οη ΖΠΑ ηα πήγαλ αξθεηά θαιά 

φηαλ εηζέβαιαλ ζηελ Δπξψπε ην 1944-1945, αιιά κφλν επεηδή ε νβηεηηθή Έλσζε 

δηεμήγαγε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ καρψλ θαη επεηδή ην θηελψδεο θαζεζηψο ηνπ 

Υίηιεξ είρε ζηξέςεη φια ζρεδφλ ηα κε γεξκαληθά έζλε ηεο Δπξψπεο ελαληίνλ ηεο 

Γεξκαλίαο. Ωο απνηέιεζκα, νη ΖΠΑ ζεσξήζεθαλ σο ειεπζεξσηήο απφ ηνπο ιανχο 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. 

Αθφκε θαη αλ ε Ρσζία έραλε ηα ππξεληθά ηεο φπια σο απνηέιεζκα θάπνηαο 

ζπκθσλίαο ππξεληθνχ αθνπιηζκνχ, ην ηεξάζηην επεηξσηηθφ ηεο κέγεζνο ζα 

θαζηζηνχζε ζρεδφλ αδχλαην γηα ηηο ΖΠΑ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε δχλακε εηζβνιήο 

λα ηελ θαηαιάβεη πιήξσο, φπσο αλαθάιπςαλ ν Ναπνιέσλ θαη ν Υίηιεξ κε ζθιεξφ 

ηξφπν. χκθσλα κε ηε ινγηθή ηνπ πξνέδξνπ Trump, δεδνκέλνπ φηη ε Ρσζία είλαη 

απιψο κηα δεπηεξεχνπζα βηνκεραληθή δχλακε, δελ είλαη πξαγκαηηθά επηθίλδπλε, 

εθηφο αλ νη ΖΠΑ βξεζνχλ ζε πιήξνπο θιίκαθαο πφιεκν ελαληίνλ ηεο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ληηκπέηη ηεο εθζηξαηείαο, ν Trump, παξά ηελ έιιεηςε 

θπβεξλεηηθήο εκπεηξίαο, εκθαλίζηεθε σο ν ινγηθφο πνιηηηθφο ζε ζρέζε κε ηε Ρσζία, 

ελψ ε Υίιαξη Κιίληνλ θάλεθε λα βηάδεηαη γηα έλαλ πεξηνξηζκέλν πφιεκν απφ αέξνο 

θαη ζάιαζζαο κε ηε Ρσζία ζηελ πεξηνρή ηεο πξίαο ή ηεο Κξηκαίαο. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ ίδηα πεξηνρή φπνπ δηεμήρζε ν Κξηκατθφο πφιεκνο ηνπ 1853-1856 κεηαμχ ηεο 

ηζαξηθήο Ρσζίαο απφ ηε κία πιεπξά θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο απφ 

ηελ άιιε. Έλαο δεχηεξνο «Κξηκατθφο Πφιεκνο», ηνλ νπνίν ε Υίιαξη Κιίληνλ θάλεθε 

λα επηζπκεί ζθνδξά, ζα κπνξνχζε εχθνια λα θιηκαθσζεί θαη λα βγεη εθηφο ειέγρνπ. 

Απηφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θφζηηζαλ ζηελ Κιίληνλ ηελ εθινγηθή 

λίθε, επηηξέπνληαο ζηνλ Σξακπ λα εκθαληζηεί σο ν «εηξεληθφο ππνςήθηνο». 

Ο πξαγκαηηθφο θίλδπλνο, θαηά ηελ άπνςε ηεο νκάδαο ηνπ Trump, δελ είλαη ε Ρσζία 

αιιά ε Κίλα, ε νπνία έρεη πιένλ μεπεξάζεη ζε απφιπηνπο φξνπο ηηο ΖΠΑ σο ε ρψξα 

κε ην πςειφηεξν επίπεδν βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηνλ θφζκν. Ωζηφζν, αλ θαλείο 

ιάβεη ππ‟ φςε ηνλ πνιχ κεγαιχηεξν πιεζπζκφ ηεο Κίλαο (πάλσ απφ έλα 

δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη δηαθνξά), ζε θαηά θεθαιήλ φξνπο ε Κίλα είλαη αθφκα 

θαηά βάζε κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα θαη φρη κηα πινχζηα αλεπηπγκέλε. κσο, 

ξσηνχλ νη ηξακπηζηέο, φηαλ νη βηνκεραληθέο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ έρνπλ ήδε κεησζεί 

θαη έρεη απνκείλεη κφλν ε «δψλε ηεο ζθνπξηάο», πξάγκα πνπ απνδίδνπλ ζηνλ 

«αζέκηην» αληαγσληζκφ ηεο Κίλαο, ηη ζα ζπλέβαηλε αλ ε Κίλα θαηά ηηο επφκελεο 

δεθαεηίεο πιεζίαδε ή αθφκα έθηαλε ην θαηά θεθαιήλ επίπεδν βηνκεραληθήο 



παξαγσγήο ησλ ΖΠΑ; Θα επηβίσλε ηφηε ν ακεξηθάληθνο θαπηηαιηζκφο; Κάηη ηέηνην, 

απαληνχλ νη ηξακπηζηέο, δελ κπνξνχκε λα επηηξέςνπκε λα ζπκβεί. 

Ο Οκπάκα θαη ην Κφκκα ηεο Σάμεο ησλ mainstream Γεκνθξαηηθψλ θαη 

Ρεπνπκπιηθάλσλ κνηξάδνληαη πξαγκαηηθά ηελ άπνςε φηη ν πην επηθίλδπλνο μέλνο 

ερζξφο είλαη ε Κίλα θαη φρη ε Ρσζία (ν πην επηθίλδπλνο ερζξφο ηνπο είλαη ε εξγαηηθή 

ηάμε ησλ ΖΠΑ). Αιιά, ζε αληίζεζε κε ηνλ Trump, νη Γεκνθξαηηθνί θαη 

Ρεπνπκπιηθάλνη ηνπ Κφκκαηνο ηεο Σάμεο πηζηεχνπλ φηη ε απμαλφκελε νηθνλνκηθή 

θαη ρξεκαηνπηζησηηθή δχλακε ηεο Κίλαο θαζηζηά επηθίλδπλν ην λα επηρεηξήζνπλ λα 

ξίμνπλ ζηελ Κίλα ην δφισκα πνπ ξίρλνπλ ζηε Ρσζία. Ζ Γηαηιαληηθή Δηαηξηθή ρέζε 

(TPP) – πνπ ππνζηεξίδεηαη ηφζν απφ ηηο δεκνθξαηηθέο φζν θαη απφ ηηο 

ξεπνπκπιηθάληθεο πηέξπγεο ηνπ Κφκκαηνο ηεο Σάμεο, ζρεδηάζηεθε γηα λα 

επηβξαδχλεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Κίλαο ρσξίο φκσο λα πξνθαιεί 

„ππεξβνιηθά‟ ηελ Κίλα. 

Δδψ θαη αξθεηφ θαηξφ, ν επηρεηξεκαηηθφο ηχπνο ζηηο ΖΠΑ γξάθεη αηζηφδνμα άξζξα 

ζρεηηθά κε ην πψο ε Κίλα θάλεη ζηξνθή πξνο κηα νηθνλνκία „πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο 

ππεξεζίεο‟ θαη θαζνδεγνχκελε απφ ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο κε βάζε ηελ εγρψξηα 

αγνξά. Ζ ηδέα είλαη φηη ε πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο θηλεδηθήο βηνκεραλίαο 

ζηε ζπλνιηθή παγθφζκηα αγνξά, πνπ ε εζσηεξηθή αγνξά ησλ ΖΠΑ είλαη ην πην 

ζεκαληηθφ ηεο κέξνο, έρεη ήδε πξνρσξήζεη ππεξβνιηθά καθξηά θαη πξέπεη λα 

αληηζηξαθεί ζηαδηαθά. Απφ ηψξα θαη ζην εμήο, ε Κίλα ζα πξέπεη λα αξθεζηεί ζε έλα 

κηθξφηεξν κεξίδην ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Αιιά ην Κφκκα ηεο Σάμεο πηζηεχεη φηη 

απηφ πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά, ρσξίο λα αλαηξαπεί νιφθιεξε ε παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ηάμε. 

Ζ ηδέα πίζσ απφ ηελ TPP, ε νπνία δελ πεξηιακβάλεη ηελ Κίλα, ήηαλ λα ελζαξξχλεη ηε 

κεηαθίλεζε ηεο βηνκεραλίαο ζε ρψξεο πνπ έρνπλ πνιχ ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 

ακθηζβεηήζνπλ ην ζηξαηφ θαη ηελ πνιηηηθή εμνπζία ησλ ΖΠΑ απφ φ,ηη έρεη ε Κίλα. 

Ζ Κίλα έρεη ηεξάζηηα ζηξαηησηηθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δχλακε. ήκεξα, 

σζηφζν, κηα κφλν ελ κέξεη βηνκεραληθή Κίλα είλαη θαηά θχξην ιφγν κηα δχλακε ηεο 

μεξάο, δελ είλαη κηα λαπηηθή ή αεξνπνξηθή δχλακε, θαη δηαηεξεί θαζαξά ακπληηθή 

ζηάζε. 

Μέζσ ηεο TPP, ν Οκπάκα θαη νη Γεκνθξαηηθνί θαη Ρεπνπκπιηθάλνη ηνπ Κφκκαηνο 

ηεο Σάμεο έιεγαλ ζηηο εηαηξείεο πσο ζην κέιινλ ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζνπλ λα 

βξνπλ ελαιιαθηηθέο (δηαθνξεηηθέο απφ ηελ Κίλα) φηαλ θάλνπλ βηνκεραληθέο 

επελδχζεηο ή δίλνπλ δάλεηα ζε βηνκεραληθνχο θαπηηαιηζηέο ζην εμσηεξηθφ. Θα πξέπεη 

λα πξνζπαζήζνπλ λα επελδχζνπλ ζηελ πεξηνρή πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ TPP, ε νπνία 

βξίζθεηαη, ζε αληίζεζε κε ηελ Κίλα θαη κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Βηεηλάκ, θάησ απφ ην 

ζηξαηησηηθφ έιεγρν ησλ ΖΠΑ. 

Έλα βαζηθφ κέξνο ηεο πνιηηηθήο ηνπ Οκπάκα ελάληηα ζηελ Κίλα ήηαλ ην ζηξαηησηηθφ 

πίβνη ζηελ Αζία. Τπφ ηνλ Οκπάκα -θαη φρη ηνλ Trump- αλαθνηλψζεθε φηη νη ΖΠΑ 

ζθφπεπαλ λα ζπγθεληξψζνπλ ην 60% ηεο ηεξάζηηαο ζηξαηησηηθήο ηνπο δχλακεο ζηνλ 



Δηξεληθφ. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ν Οκπάκα ην έθαλε απηφ ήηαλ γηα λα αλαγθάζεη 

ηελ Κίλα λα δαπαλήζεη ζην ζηξαηφ ηεο έλα κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα ηεξάζηηα πνζά 

ππεξαμίαο πνπ παξάγνπλ νη Κηλέδνη εξγάηεο, θαη λα κελ ην κεηαηξέςεη ζε αθφκα πην 

παξαγσγηθφ θεθάιαην – επηβξαδχλνληαο πεξαηηέξσ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Κίλαο. 

Ση ζέινπλ νη Ακεξηθαλνί θαπηηαιηζηέο από ηελ Κίλα; 

Απηφ πνπ ζέινπλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο – ή κάιινλ νη Ακεξηθαλνί θαπηηαιηζηέο –

απφ ηελ Κίλα είλαη πάλσ απ' φια ε κεξίδα ηνπ ιένληνο ηεο ππεξαμίαο πνπ παξάγεηαη 

απφ ηελ θηλεδηθή εξγαηηθή ηάμε. Οη Ρψζνη εξγάηεο παξάγνπλ πνιχ ιίγε ππεξαμία ζε 

ζρέζε κε απηήλ πνπ νηθεηνπνηνχληαη νη θαπηηαιηζηέο ησλ ΖΠΑ απφ ηνπο Κηλέδνπο 

εξγάηεο, κε ηε κνξθή θεξδψλ, ηφθσλ θαη κεξηζκάησλ. Γελ έρεη ζεκαζία ην πφζν 

κηινχλ νη θαπηηαιηζηέο κηινχλ γηα „ηελ αγάπε γηα ηελ παηξίδα‟ σο ηελ πςειφηεξε 

αξεηή. Οη θαπηηαιηζηέο, είηε είλαη Ακεξηθαλνί, Γεξκαλνί, Ηάπσλεο, Ρψζνη ή Κηλέδνη, 

ελδηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην θέξδνο. 

Σν πξφβιεκα απφ ηε ζθνπηά ηεο θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο ησλ ΖΠΑ θαη ησλ πνιηηηθψλ 

ηεο εθπξνζψπσλ, ηνπ Κφκκαηνο ηεο Σάμεο Γεκνθξαηηθψλ θαη Ρεπνπκπιηθάλσλ θαη 

ηεο ζπκκνξίαο ηνπ Σξακπ, είλαη φηη ελψ νη θαπηηαιηζηέο ησλ ΖΠΑ ξνπθνχζαλ 

ηεξάζηηα πνζά ππεξαμίαο απφ ηνπο Κηλέδνπο εξγάηεο, αλαγθάζηεθαλ ηελ ίδηα ζηηγκή 

λα αλαπηχμνπλ ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο Κίλαο. Οη ηξακπηζηέο θνβνχληαη φηη 

θάπνηα ζηηγκή ζην κέιινλ, φηαλ ε παγθφζκηα απηνθξαηνξία ησλ ΖΠΑ (φπσο θαη 

φιεο νη απηνθξαηνξίεο πνπ πξνεγήζεθαλ απηήο) έρεη θαηαξξεχζεη, νη θαπηηαιηζηέο 

ησλ ΖΠΑ ζα πξέπεη λα αξθεζηνχλ ζε έλα πνιχ κηθξφηεξν κεξίδην ηεο παγθφζκηαο 

παξαγφκελεο ππεξαμίαο. Μεηαμχ ησλ ζπλεπεηψλ φηαλ ζπκβεί απηφ ζα είλαη φηη 

θαπηηαιηζηέο ησλ ΖΠΑ ζα δηαζέηνπλ πνιχ ιηγφηεξε ππεξαμία γηα λα δηαηεξνχλ – 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα δσξνδνθνχλ – κηα ζρεηηθά κεγάιε αιιά ήδε ζπξξηθλνχκελε 

κεζαία ηάμε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ «εξγαηηθή αξηζηνθξαηία» κέζα ζηηο ΖΠΑ. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ν Σξακπ θαη ε ζπκκνξία ηνπ πηζηεχεη πσο νη ΖΠΑ δελ πξέπεη λα αθήζνπλ 

έλαλ πφιεκν πνπ κπνξεί λα απνθεπρζεί – αθφκα θαη αλ απηφο είλαη απιψο ιεθηηθφο – 

κε ηε Ρσζία λα ηνπο απνζπάζεη. Ο Σξακπ πηζηεχεη φηη δελ είλαη ε Ρσζία, αιιά ε 

Κίλα ε νπνία πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη κάιηζηα ηψξα ακέζσο. 

Πώο ν ακεξηθάληθνο ηκπεξηαιηζκόο εθκεηαιιεύεηαη ηελ Κίλα 

ήκεξα, νη θαπηηαιηζηέο ησλ ΖΠΑ θαη ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ-δνξπθφξσλ ηνπο, 

κε ηηο νπνίεο απνηεινχλ απφ θνηλνχ ηνλ ππξήλα ηεο παγθφζκηαο απηνθξαηνξίαο ησλ 

ΖΠΑ, εθκεηαιιεχνληαη ηνλ θηλεδηθφ ιαφ πνιχ πην έληνλα απφ φ,ηη εθκεηαιιεχνληαλ 

ηελ «παιηά» Κίλα πξηλ απφ ην 1949. Ζ δηαθνξά, σζηφζν, είλαη φηη ράξε 

«θηιναλαπηπμηαθέο» πνιηηηθέο πνπ επηδηψθεη ε θηλεδηθή θπβέξλεζε έρνπλ αλαγθαζηεί 

λα αλαπηχμνπλ ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο Κίλαο σο ππνπξντφλ. Απηέο νη 

παξαγσγηθέο δπλάκεηο απνηεινχλ ελ δπλάκεη κέζα απειεπζέξσζεο απφ ηελ αθξαία 

εθκεηάιιεπζε πνπ νη ζεκεξηλνί εγέηεο ηεο Κίλαο πηζηεχνπλ φηη πξέπεη λα αλέρνληαη 

πξνο ην παξφλ. 



χκθσλα κε ηνλ Σξακπ, αιιά θαη κε ηνλ Οκπάκα θαη ηελ Κιίληνλ, εθεί είλαη πνπ 

βξίζθεηαη ν θίλδπλνο. Ζ κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ΖΠΑ γηα λα εθκεηαιιεχνληαη 

άιιεο ρψξεο πεξηιακβάλεη ηνπο Ακεξηθαλνχο θαη ηνπο άιινπο θαπηηαιηζηέο λα 

εθκεηαιιεχνληαη ηνπο εξγάηεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ έκκεζα, κε ηνπο 

ληφπηνπο βηνκεραληθνχο θαπηηαιηζηέο σο κεζάδνληεο . Με ηε ξχζκηζε απηή, νη ηνπηθνί 

βηνκεραληθνί θαπηηαιηζηέο αλαγθάδνληαη λα κνηξάδνληαη κηα απμαλφκελε πνζφηεηα 

ηεο ππεξαμίαο πνπ ζηχβνπλ άκεζα απφ ηνπο εξγάηεο ηνπο κε ηνπο θαπηηαιηζηέο πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο, γηαηί απηφο είλαη ν κφλνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εγρψξηεο αγνξέο ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ. Οη 

θαπηηαιηζηέο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κίλαο, πξέπεη 

λα δηεηζδχζνπλ ζηηο εγρψξηεο αγνξέο ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ αλ ζέινπλ λα 

επηβηψζνπλ. Αο δνχκε κεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαπηηαιηζηέο 

ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ Κίλα θαη άιιεο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή. 

Μηα παξαδνζηαθή κέζνδνο κέζσ ηεο νπνίαο ν ηκπεξηαιηζκφο εθκεηαιιεχεηαη ηα 

θαηαπηεζκέλα έζλε πεξηιακβάλεη ηνπο ηφθνπο πνπ θαηαβάιινληαη γηα δάλεηα πξνο ηηο 

ρψξεο απηέο – πξνο ηελ θπβέξλεζή ηνπο, ηνπο βηνκεραληθνχο θαη εκπνξηθνχο 

θαπηηαιηζηέο ηνπο, θαη ηνπο θαηαλαισηέο ηνπο. Απηή είλαη ίζσο ε παιαηφηεξε 

κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη νη ΖΠΑ γηα 

λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο ιανχο απηνχ πνπ νλνκάδεηαη «Παγθφζκηνο Νφηνο». 

Μηα άιιε κέζνδνο είλαη κέζσ ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ εξγνζηαζίσλ ζε απηέο ηηο ρψξεο 

απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο θαπηηαιηζηέο – ή ηνπο θαπηηαιηζηέο ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ 

ρσξψλ-δνξπθφξσλ ηνπο – πνπ ζηε ζπλέρεηα πξνζιακβάλνπλ εξγάηεο γηα λα 

παξάγνπλ άκεζα ππεξαμία γηα απηνχο. Παξαδνζηαθά, απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

εμφξπμε πξψησλ πιψλ – γηα παξάδεηγκα, ε Standard Oil (ηψξα νλνκάδεηαη 

ExxonMobil) γηα ην πεηξέιαην θαη ε United Fruit Company (ηψξα νλνκάδεηαη 

Chiquita Brands) γηα γεσξγηθά πξντφληα ζε ηξνπηθέο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. 

Απηέο είλαη νη παξαδνζηαθέο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ ηκπεξηαιηζκφ 

γηα ηελ εμαγσγή ππεξαμίαο απφ ηηο απνηθίεο θαη ηηο εκηαπνηθίεο. Καη κε ην δηνξηζκφ 

ηνπ επηθεθαιήο ηεο ExxonMobil σο ππνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ησλ ΖΠΑ απφ ηνλ Σξακπ, 

απηέο νη παξαδνζηαθέο κνξθέο εθκεηάιιεπζεο δελ είλαη αλήθνπλ θαζφινπ ζην 

παξειζφλ. Πξάγκαηη, ππφ ηνλ Σξακπ, είλαη πηζαλφ λα δνχκε απηφ ην είδνο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο λα απμάλεηαη. 

Απηφ ην είδνο ηεο άκεζεο ηκπεξηαιηζηηθήο επέλδπζεο αθνξά ηελ παξαγσγή πξψησλ 

πιψλ ή γεσξγηθψλ θαηαλαισηηθψλ εκπνξεπκάησλ – φπσο κπαλάλεο, δάραξε ή θαθέ. 

Γελ πεξηιακβάλεη θαη δελ πεξηέιαβε πνηέ ηε δεκηνπξγία βηνκεραληψλ ζηηο απνηθηαθέο 

ή εκηαπνηθηαθέο ρψξεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αληαγσληζηνχλ άκεζα κε ηηο 

βηνκεραλίεο πνπ βξίζθνληαη ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο. Γε κπνξεί θαλείο λα 

θαιιηεξγήζεη ηξνπηθά πξντφληα φπσο κπαλάλεο ή θαθέ ζε εκπνξηθή βάζε ζηηο ΖΠΑ. 

Σν πεηξέιαην θαη άιιεο πξψηεο χιεο – θαη ρξεκαηηθά πιηθά φπσο ην ρξπζφ απφ ηα 



εμαληιεκέλα, ζε κεγάιν βαζκφ, νξπρεία ρξπζνχ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο – δε βξίζθνληαη 

αλαγθαζηηθά ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο. 

Ωζηφζν, ε ζπλερηδφκελε αλάπηπμε ηνπ κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ ηα ηειεπηαία 50 

ρξφληα ζεκαίλεη φηη ν ηκπεξηαιηζκφο δε κπνξεί πιένλ λα πεξηνξίδεηαη ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Νφηνπ κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν. 

Νέεο κέζνδνη έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο κάδεο ησλ εξγαδφκελσλ 

αλζξψπσλ, θαη φρη κφλν ησλ βηνκεραληθψλ εξγαηηθψλ ηάμεσλ, ησλ 

εθκεηαιιεπφκελσλ ρσξψλ. Πνιιέο απφ απηέο ηηο λέεο κεζφδνπο πεξηιακβάλνπλ ηελ 

„πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία‟. 

Ο φξνο πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία αλαθέξεηαη ζε κηα πνηθηιία κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θαπηηαιηζηέο, πνπ ζπρλά κάιηζηα δελ είλαη θαλ βηνκήραλνη, γηα λα 

νηθεηνπνηνχληαη ηελ ππεξαμία πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνχο νπνίνπο 

εθκεηαιιεχνληαη άκεζα νη βηνκεραληθνί θαπηηαιηζηέο. Μεηαμχ απηψλ ησλ κεζφδσλ 

είλαη ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη ηα brand names. Σα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 

θαη ηα brand names δελ είλαη θαηλνχξγηα θαηλφκελα, αιιά παίδνπλ έλαλ πνιχ 

δηεπξπκέλν ξφιν ζην ζεκεξηλφ ηκπεξηαιηζκφ. Μηα άιιε λέα κνξθή εθκεηάιιεπζεο 

πεξηιακβάλεη ηελ ηδησηηθή ηδηνθηεζία ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. 

Brand names 

ηαλ αγνξάδεηε έλα πξντφλ, είηε ζε θαηάζηεκα είηε on-line, δελ έρεηε ηελ παξακηθξή 

ηδέα γηα ην πνχ βξίζθεηαη ν βηνκεραληθφο θαπηηαιηζηήο  πνπ ην παξήγαγε. Πξάγκαηη, 

δηάθνξα κέξε ηνπ πξντφληνο κάιινλ παξάγνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη κπνξεί 

θαη ζε δηαθνξεηηθέο επείξνπο. Γηα παξάδεηγκα, νη θεληξηθέο κνλάδεο επεμεξγαζίαο 

ελφο iPhone έρνπλ κάιινλ παξαρζεί ζε "εξγνζηάζηα" πςειήο ηερλνινγίαο ζηε Νφηηα 

Κνξέα, ηελ Σατβάλ ή αθφκε θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Αιιά ε ηειηθή 

ζπλαξκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο – ηελ νπνία νη νηθνλνκνιφγνη πεξηθξνλνχλ, επεηδή 

είλαη δηαδηθαζία «εληάζεσο εξγαζίαο» - γίλεηαη ζηελ Κίλα. 

Αλ έρεηε θαιέο γλψζεηο καξμηζηηθήο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο, μέξεηε φηη είλαη αθξηβψο 

ζην „ηαπεηλφ‟, „εληάζεσο εξγαζίαο‟ κέξνο ηεο παξαγσγήο ελφο εκπνξεχκαηνο  πνπ 

παξάγεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αμίαο, θαη θπξίσο ηεο ππεξαμίαο (θαη φρη ζην 

θνκκάηη πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο). 

ηαλ αγνξάδεηε έλα smartphone – εθηφο θαη αλ έρεηε αζπλήζηζηεο ηερληθέο γλψζεηο 

αιιά αθφκα θαη ηφηε δχζθνια – δε κπνξείηε λα γλσξίδεηε ηίπνηα ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηειεθψλνπ. Θα είλαη φλησο ιεηηνπξγηθφ, ή ηνπιάρηζηνλ φζν 

ιεηηνπξγηθφ ζαο ρξεηάδεηαη; Καη αλ είλαη, γηα πφζν θαηξφ ζα είλαη; Θα εμαθνινπζεί 

λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε δχν ή θαη ηέζζεξα ρξφληα ή ζα ραιάζεη κέζα ζε 

ιίγνπο κήλεο; 

Δάλ αγνξάζεηε έλα πξντφλ απφ ηελ Apple, γηα παξάδεηγκα έλα iPhone, μέξεηε φηη ζα 

είλαη "αθξηβφ" ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζαο (εθηφο θαη αλ ηπραίλεη λα είζηε 
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αξθεηά πινχζηνη) αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή παξαγσγήο. Αιιά ζα έρεη ζρεηηθά 

πςειή πνηφηεηα. Ζ εηαηξεία Apple, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο 

ελψ πνπιάεη ηα «i-πξάγκαηά» ηεο ζε ηηκέο πνπ είλαη γεληθά πνιχ πςειφηεξεο απφ ηηο 

ηηκέο παξαγσγήο, πξέπεη λα δηαηεξεί ςειά ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Σα αθεληηθά ηεο Apple γλσξίδνπλ φηη εάλ δε δηαηεξεζεί κηα νξηζκέλε πνηφηεηα ζηα 

πξντφληα πνπ πνπινχλ ππφ ηελ επσλπκία i-ηάδε, θάπνηα ζηηγκή είηε ζα ράζνπλ έλα 

κεξίδην ηεο αγνξάο ή ζα αλαγθαζηνχλ λα πνπιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηελ ηηκή ηεο 

παξαγσγήο ή αθφκε θαη θάησ απφ απηήλ. Σα ππεξθέξδε ηνπο ζα εμαθαληζηνχλ. 

Ζ Apple, σο εθ ηνχηνπ, δηαζθαιίδεη φηη νη βηνκεραληθνί θαπηηαιηζηέο πνπ παξάγνπλ 

ηα iPhones δηαηεξνχλ απηή ηελ πςειή πνηφηεηα. Αλ επηηξέςνπλ ζηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξντφληνο λα πέζεη – θαη κπαίλνπλ ζπλερψο ζηνλ πεηξαζκφ λα ην θάλνπλ, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζπάζνπλ κεξηθά επηπιένλ ζεληο θέξδνο αλά ηειέθσλν – ε «αμία» 

ηνπ brand name ηνπ «iPhone» θαη ηνπ «i-ηάδε», ζε γεληθέο γξακκέο, ζα πέζεη θαη 

απηή. 

Σα επηηπρεκέλα brand names ζπρλά δνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο βηνκεραληθνχο 

θαπηηαιηζηέο κε ηνπο νπνία ζπλδέζεθαλ θάπνηε. Γηα παξάδεηγκα, ηα πεξηζζφηεξα 

απηνθίλεηα ζηηο ΖΠΑ κάξθαο Chevy, Oldsmobile, Buick θαη νχησ θαζεμήο θάπνηε 

εθπξνζσπνχζαλ πξαγκαηηθνχο βηνκεραληθνχο θαπηηαιηζηέο, ησλ νπνίσλ ην θεθάιαην 

ζπγρσλεχζεθε αξγφηεξα ζηνπο «Σξεηο Μεγάινπο». Πξάγκαηη, ηα brand names 

αγνξάδνληαη θαη πσινχληαη κεηαμχ ησλ θαπηηαιηζηψλ ηδηνθηεηψλ ηνπο ζαλ ήηαλ 

πξαγκαηηθά αγαζά. 

Ζ θαζηέξσζε ελφο λένπ brand name, είηε πξφθεηηαη γηα smartphones, ζνχπεο, 

δεκεηξηαθά ή αλαςπθηηθά, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα δηαξθέζεη πνιιά ρξφληα. 

Απαηηεί φρη κφλν έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, αιιά θαη εθηεηακέλεο θαη 

δαπαλεξέο δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο. Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαπηχζζεηαη ην brand 

name, είλαη πνιχ πνιχηηκν γηα ηνπο θαπηηαιηζηέο ηδηνθηήηεο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

έλαο θαηαλαισηήο ζα κπνξνχζε λα είλαη αξθεηά πξφζπκνο λα πιεξψζεη $ 600 γηα 

έλα iPhone 8. 

Ο ίδηνο θαηαλαισηήο ζα απέθεπγε λα θαηαβάιεη έλα αληίζηνηρν πνζφ γηα ην 

"smartphone ηνπ θπξίνπ Λη". Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή δελ έρεη ηδέα ζρεηηθά κε ηη ζα 

"πάξεη" – ζε φξνπο αμίαο ρξήζεο θαη πνηφηεηαο – απφ έλα smartphone πνπ παξάγεηαη 

απφ ηνλ θ. Λη. Ωο εθ ηνχηνπ, αλ ν θ. Λη, σο βηνκεραληθφο θαπηηαιηζηήο κε 

εξγνζηάζην πνπ ζπλαξκνινγεί smartphones, ήζειε λα δηεηζδχζεη ζηελ αγνξά ησλ 

ΖΠΑ, ζα έπξεπε λα ζπκθσλήζεη λα πνπιήζεη ηα ηειέθσλά ηνπ κέζσ ηεο Apple. Ζ 

Apple παξνπζηάδεη ελ ζπλερεία ζηνλ θ. Λη έλα "ζρέδην" ηνπ iPhone 8 θαη ηνπ πνπιάεη 

ηα κέξε ηνπ ηειεθψλνπ ζε κνλνπσιηαθέο ηηκέο πνπ έρεη αγνξάζεη ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά. Μφιηο ηα ηειέθσλα ζπλαξκνινγεζνχλ ζην εξγνζηάζην ηνπ θ. Λη, ε Apple ηα 

επηζεσξεί θαη πηζηνπνηεί πσο αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα πνηφηεηάο ηεο. Σα 

ηειέθσλα πνπ ζπλαξκνινγήζεθαλ ζην εξγνζηάζην ηνπ θπξίνπ Λη είλαη πιένλ 
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επίζεκα ηα iPhone 8 ηεο Apple. Φπζηθά, ε Apple δελ ην θάλεη απηφ δσξεάλ, αιιά 

απαηηεί ζε αληάιιαγκα έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ θεξδψλ ηνπ θ Λη. (8) 

Ίζσο, φκσο, θαζ‟ φηη επηρεηξεκαηίαο, ν θ. Λη λα θάλεη κηα απαηεσληά. Αο πνχκε πσο 

παξάγεη έλα smartphone πνπ είλαη παλνκνηφηππν κε ην iPhone 8, αιιά αληί λα ην πεη 

„smartphone ηνπ θ Λη‟, ην νλνκάδεη „iPhone 8‟ ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο Apple. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν κπνξεί λα θξαηήζεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ην ηκήκα ηεο ππεξαμίαο πνπ ζα 

έπξεπε θαλνληθά λα παξαδψζεη ζηελ Apple. Ζ πξαθηηθή απηή νλνκάδεηαη 

«απνκίκεζε πξντφληνο». 

Ωζηφζν, ε θηλεδηθή θπβέξλεζε είλαη κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ 

(ΠΟΔ), νη θαλφλεο ηνπ νπνίνπ απαγνξεχνπλ απζηεξά ηελ "απνκίκεζε πξντφλησλ". 

Αλ ε θηλεδηθή θπβέξλεζε πάξεη ρακπάξη ηελ "απνκίκεζε" ησλ iPhones ηεο Apple 

πνπ θάλεη ν θ. Λη, ζα ζηείιεη κηα δηκνηξία κπάηζσλ λα θάλνπλ κηα επίζθεςε ζηνλ θ. 

Λη θαη λα ηνλ θιείζνπλ. Αλ ε θηλεδηθή θπβέξλεζε έθαλε ηα «ζηξαβά κάηηα» - θαη ηα 

κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ησλ ΖΠΑ δηακαξηχξνληαη κφληκα πσο θάλεη αθξηβψο απηφ 

– νη εγέηεο ηεο Κίλαο γλσξίδνπλ φηη ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε ζα δηακαξηπξφηαλ 

ζηνλ ΠΟΔ γηα „ηηο θηλέδηθεο απνκηκήζεηο‟. Αλ ε Κίλα αλερφηαλ δηαδεδνκέλε 

„απνκίκεζε πξντφλησλ‟ απφ ηνπο βηνκεραληθνχο θαπηηαιηζηέο ηεο, ζα έραλε ηελ 

πξφζβαζή ηεο φρη κφλν ζηε γηγαληηαία ακεξηθαληθή αγνξά, αιιά θαη ζηηο αγνξέο ζε 

φιν ηνλ θφζκν πνπ ειέγρεηαη απφ ηελ παγθφζκηα απηνθξαηνξία ησλ ΖΠΑ. 

Αθνχ ηα θαζηεξσκέλα brand names επηηξέπνπλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο λα βγάδνπλ έλα 

επηπιένλ θέξδνο, απνηεινχλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλαλ ηίηιν ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πνζφηεηα ππεξαμίαο. Σα brand names είλαη επνκέλσο κηα κνξθή πιαζκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ. Αθξηβψο φπσο ηα θξαηηθά νκφινγα θαη ε γε – νη θιαζηθέο κνξθέο ηνπ 

πιαζκαηηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζπδεηήζεθαλ απφ ηνλ Μαξμ ζηνλ Σφκν ΗΗΗ ηνπ 

«Κεθαιαίνπ» - ηα brand names κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ζαλ λα ήηαλ 

εκπνξεχκαηα. 

Γηπιώκαηα επξεζηηερλίαο 

Οη επηζηήκνλεο, νη εθεπξέηεο θαη νη κεραληθνί, θαζψο θαη νη εξγαδφκελνη ηεο 

«δηαλφεζεο», δαπαλνχλ ηελ εξγαηηθή ηνπο δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη 

θζελφηεξσλ ηξφπσλ παξαγσγήο πθηζηάκελσλ πξντφλησλ κε κηα πθηζηάκελε 

πνηφηεηα, ή γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ εηδψλ εκπνξεπκάησλ ή βειηησκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ. ηελ νξνινγία ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ, απηφ νλνκάδεηαη R&D – 

έξεπλα θαη αλάπηπμε. Ωζηφζν, γηα λα "απνδεκησζνχλ" γηα ηα έμνδά ηνπο απφ ηελ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη παξαγσγηθψλ κεζφδσλ, νη βηνκεραληθνί 

θαπηηαιηζηέο ζα πάλε ζηελ θπβέξλεζή ηνπο θαη ζα πάξνπλ έλα δίπισκα 

επξεζηηερλίαο. Σν δίπισκα απηφ είλαη έλα λνκηθφ έγγξαθν πνπ δίλεη ζηνλ θάηνρν ηνπ 

έλα κνλνπψιην πνπ επηβάιιεηαη απφ ην θξάηνο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ εηψλ. 

Άιινη, αληαγσληζηέο θαπηηαιηζηέο δελ επηηξέπεηαη ηφηε λα παξάγνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα αγαζά ή λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο παξαγσγήο 



θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο, ή πξέπεη λα πιεξψζνπλ 

«δηθαηψκαηα» ζηνλ θάηνρν ηνπ δηπιψκαηνο επξεζηηερλίαο. 

Ο βηνκεραληθφο θαπηηαιηζηήο πνπ θαηέρεη ην δίπισκα επξεζηηερλίαο κπνξεί λα πνπιά 

ην εκπφξεπκα ζε πςειφηεξε ηηκή – πάλσ απφ ηελ ηηκή παξαγσγήο πνπ ζα πσινχληαλ 

ην εκπφξεπκα (ζεσξψληαο κέζεο ζπλζήθεο αγνξάο) κεηά ηε ιήμε ηνπ δηπιψκαηνο 

επξεζηηερλίαο. πσο θαη ηα brand names, ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο δίλνπλ ζηνπο 

ηδηνθηήηεο ηνπο ην δηθαίσκα ζε έλα κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ππεξαμίαο θαη κπνξνχλ λα 

θπθινθνξνχλ ζαλ λα ήηαλ εκπνξεχκαηα. Σα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο – ην πξντφλ 

ηεο εξγαζίαο ησλ δηθεγφξσλ – είλαη, σο εθ ηνχηνπ, επίζεο κηα κνξθή πιαζκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ. Τπάξρνπλ εηαηξείεο πνπ δελ θάλνπλ ηίπνηα πέξα απφ ην λα αγνξάδνπλ 

θαη λα θαηέρνπλ δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. Γηα λα ζπλνςίζσ, ηα δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο είλαη ρνξεγνχκελα απφ ην θξάηνο κνλνπψιηα πνπ αλήθνπλ ζε ηδηψηεο 

θαη πνπ κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ. 

Μεξηθέο θνξέο νη εηαηξείεο θηάλνπλ λα αγνξάδνπλ ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 

πξνθεηκέλνπ λα εκπνδίζνπλ ηελ παξαγσγή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ εκπνξεχκαηνο. Ο 

Λέληλ δίλεη έλα παξάδεηγκα ζην βηβιίν ηνπ «Ο ηκπεξηαιηζκφο», νπφηε θαηαιαβαίλεη 

θαλείο πσο ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο δελ είλαη θαζφινπ θαηλνχξγηα. Πξάγκαηη, 

θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ ζηα ηέιε ηνπ 18νπ θαη ηνπ 19νπ 

αηψλα, νη ΖΠΑ ήηαλ δηαβφεηεο γηα ηελ άξλεζή ηνπο λα ζεβαζηνχλ ηα βξεηαληθά 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. ήκεξα, σζηφζν, θάζε θπβέξλεζε πνπ επηηξέπεη ζηνπο 

βηνκεραληθνχο θαπηηαιηζηέο ηεο λα αγλννχλ ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. ζα 

θαηεγνξεζεί γηα παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΔ θαη ζα ράζεη ηελ πξφζβαζή ηεο 

ζηηο αγνξέο ηεο παγθφζκηαο απηνθξαηνξίαο ησλ ΖΠΑ. Δπηπρψο γηα ηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο, δελ ππήξρε ΠΟΔ θαηά ηνλ 18ν θαη ηνλ 19ν αηψλα γηα λα εκπνδίζεη ηε 

βηνκεραληθή πξφνδφ ηνπο. 

Ίζσο ην πην εγθιεκαηηθφ είδνο ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο είλαη εθείλα πνπ 

ρνξεγνχληαη απφ ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ ζηηο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο. Ωο 

απνηέιεζκα απηψλ ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο, θάξκαθα πνπ ζψδνπλ δσέο 

πσινχληαη πνιιέο θνξέο πάλσ απφ ηελ ηηκή παξαγσγήο ηνπο. Δηαηξείεο πνπ ζε 

κεγάιν βαζκφ βξίζθνληαη εθηφο ησλ ΖΠΑ – πνιιέο κε βάζε ηελ Ηλδία – ζπρλά 

πνπινχλ θάξκαθα γλσζηά σο γελφζεκα, επεηδή απηά δελ επηβαξχλνληαη απφ ηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαη κπνξνχλ, σο εθ ηνχηνπ, λα πσινχληαη ζε έλα θιάζκα 

ηεο ηηκήο ησλ παηεληαξηζκέλσλ θαξκάθσλ. 

Πξφζθαηα, ε Γεξνπζία ησλ ΖΠΑ θαηαςήθηζε έλα λνκνζρέδην πνπ ζα επέηξεπε ηελ 

εηζαγσγή γελφζεκσλ θαξκάθσλ απφ ηνλ Καλαδά. ηελ ςεθνθνξία δε 

ζπγθξνχζηεθαλ ην Γεκνθξαηηθφ Κφκκα κε ην Ρεπνπκπιηθάληθν, νχηε νη 

θηιειεχζεξνη κε ηνπο ζπληεξεηηθνχο. Ο Ρεπνπκπιηθάλνο γεξνπζηαζηήο Σελη Κξνπδ 

απφ ην Σέμαο, πνπ ζεσξείηαη πσο αλήθεη ζηελ άθξα δεμηά πηέξπγα ηνπ 

Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο, ςήθηζε λα επηηξαπνχλ νη εηζαγσγέο απηέο. Αιιά ν 

γεξνπζηαζηήο Κφξετ Μπνχθεξ, Γεκνθξαηηθφο απφ ην Νηνπ Σδέξζετ πνπ ηνλ 

παξνπζηάδνπλ σο ην «λέν Οκπάκα» - είλαη ν πξψελ Αθξνακεξηθαλφο δήκαξρνο ηνπ 



Νηνχαξθ, Νηνπ Σδέξζετ – ςήθηζε θαηά, πξνο κεγάιε νξγή ησλ πξννδεπηηθψλ ζηηο 

ΖΠΑ. Σν ζχζηεκα δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θαξκάθσλ νδεγεί θάζε ρξφλν ζε 

ακέηξεηνπο ζαλάηνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνθεπρζνχλ. 

Λφγσ ηεο έιιεηςεο θαζνιηθήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο σο βαζηθφ αλζξψπηλν 

δηθαίσκα ζηηο ΖΠΑ, πξάγκα κνλαδηθφ κεηαμχ ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ, ν ίδηνο ν 

ιαφο ησλ ΖΠΑ είλαη ζχκα ηνπ εγθιεκαηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο θαξκάθσλ. Σα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο θαξκάθσλ απνηεινχλ επίζεο 

κηα ηδηαίηεξα επαίζρπληε κέζνδν κε ηελ νπνία νη κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, 

πνπ βξίζθνληαη ζηηο ΖΠΑ ή ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο-δνξπθφξνπο ηνπο, 

εθκεηαιιεχνληαη ηνπο ιανχο ησλ θαηαπηεζκέλσλ ρσξψλ, ελψ πξνθαινχλ ζηε 

δηαδηθαζία απηή πνιινχο ζαλάηνπο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνιεθζνχλ. 

Ιδηωηηθή ηδηνθηεζία ηωλ πξνγξακκάηωλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, 

πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ινγηζκηθνύ θαη δηπιώκαηα επξεζηηερλίαο 

ινγηζκηθνύ 

Αξρηθά, ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ήηαλ λνκηθά έγγξαθα πνπ θαζηέξσλαλ ζπλζήθεο 

πνπ ρνξεγνχζαλ ζηνλ ηδηνθηήηε ελφο ινγνηερληθνχ ή θαιιηηερληθνχ έξγνπ ην 

κνλνπψιην ζηε δεκνζίεπζε. Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα εμαθνινπζνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφ ην ζθνπφ. Γηα παξάδεηγκα, δε κπνξψ λα πάξσ έλα 

κπζηζηφξεκα ηνπ ηίβελ Κηλγθ ή ηνπ Σδνλ Γθξίζακ (7), λα θάλσ θάπνηεο βειηηψζεηο 

δηθέο κνπ θαη λα πνπιήζσ ην έξγν ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Κηλγθ ή Γθξίζακ (ηελ 

νπνία ζα ήηαλ κάιινλ απίζαλν λα κνπ δψζνπλ). Δάλ πξνζπαζνχζα λα ην θάλσ απηφ 

ρσξίο ηελ άδεηά ηνπο, ζα κε απέηξεπαλ δηα ηεο βίαο νη πξάθηνξεο ηνπ θξάηνπο. 

Αιιά ηη γίλεηαη κε ηηο ιίζηεο εληνιψλ πξνο ηνπο ππνινγηζηέο – πνπ νλνκάδνληαη 

ινγηζκηθφ – πνπ δηαδξακαηίδνπλ έλαλ νινέλα θαη απμαλφκελν ξφιν ζηε ζχγρξνλε 

κεραλνγξαθεκέλε θνηλσλία καο; Οη πξνγξακκαηηζηέο ππνινγηζηψλ πιεθηξνινγνχλ 

ζε πξνγξάκκαηα ζε "πςεινχ επηπέδνπ" γιψζζα ππνινγηζηή. Σα εηδηθά πξνγξάκκαηα 

ππνινγηζηψλ πνπ νλνκάδνληαη compilers ή δηεξκελείο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

κεηαθξάζνπλ ηηο εληνιέο ζην δπαδηθφ ζχζηεκα (1 θαη 0) πνπ "θαηαιαβαίλεη" ν 

ππνινγηζηήο. Πξηλ απφ δεθαεηίεο, θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο ησλ ππνινγηζηψλ, ηέζεθε 

ην δήηεκα ηνχ θαηά πφζνλ απηέο νη ιίζηεο εληνιψλ έκνηαδαλ πεξηζζφηεξν κε 

ινγνηερληθέο δεκηνπξγίεο ή κε καζεκαηηθνχο αιγνξίζκνπο, πνπ αθφκα θαη ε 

θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ αλαγλσξίδεη πσο δελ κπνξνχλ λα πξνζηαηεχνληαη απφ 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. 

πνηνο γλσξίδεη έζησ θαη ιίγα πξάγκαηα απφ πξνγξακκαηηζκφ ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ θαη καζεκαηηθά μέξεη φηη ηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ 

είλαη πξάγκαηη καζεκαηηθνί αιγφξηζκνη πνπ γξάθηεθαλ απφ πξνγξακκαηηζηέο ζε 

"γιψζζα ππνινγηζηή". Γπζηπρψο, ηα θαπηηαιηζηηθά δηθαζηήξηα ησλ ΖΠΑ, 

αγλνψληαο ηελ πξαγκαηηθή θχζε ησλ πξνγξακκάησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 

ηζρπξίζηεθαλ φηη ππφθεηληαη ζε πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. ήκεξα, φηαλ αγνξάδεηε έλα 

αληίγξαθν ησλ Windows 10, γηα παξάδεηγκα, δελ αγνξάδεηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
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έλα αληίγξαθν ησλ Windows, φπσο πηζηεχνπλ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη. Αλη' απηνχ, 

αγνξάδεηε κηα άδεηα – ην πξντφλ ηεο εξγαζίαο δηθεγφξσλ, φρη πξνγξακκαηηζηψλ – 

πνπ ζαο επηηξέπεη λα ηα εγθαηαζηήζεηε ζε έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ππνινγηζηψλ. 

Φπζηθά, πξέπεη λα πιεξψζεηε ηε Microsoft γηα ην πξνλφκην ηεο ρξήζεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο Windows, πνπ απνηειεί ηδησηηθή ηδηνθηεζία ηεο Microsoft. 

Αλ ζέιεηε λα γίλεηε ηδηνθηήηεο ελφο ηκήκαηνο ησλ Windows, πξέπεη λα πάηε φρη ζην 

θαηάζηεκα ππνινγηζηψλ, αιιά ζην ρξεκαηηζηή ζαο. Καη αλ ζέιεηε λα γίλεηε 

ηδηνθηήηεο ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Windows, 

ζα πξέπεη λα έρεηε πνιιά ρξήκαηα. Γηαθνξεηηθά μεράζηε ην. 

Γεδνκέλνπ φηη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ αλήθνπλ ζε 

θαπηηαιηζηέο ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ θφζκνπ, κε ηε Microsoft θαη ηελ Apple λα είλαη ηα 

πην γλσζηά παξαδείγκαηα, νη ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ 

πψιεζε αδεηψλ ινγηζκηθνχ γηα λα νηθεηνπνηεζνχλ ππεξαμία πνπ παξάγεηαη απφ ηνπο 

εξγάηεο ηνπ Παγθφζκηνπ Νφηνπ. 

Ζ πξαθηηθή απηή πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρνπλ νη θησρέο ρψξεο λα 

θάλνπλ πιήξε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ θαη, καθξνπξφζεζκα, ηνπο 

ζηεξεί ηε γλψζε ηνχ πψο ιεηηνπξγνχλ πξαγκαηηθά ηα πξνγξάκκαηα ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Απηή είλαη ε ζπλέπεηα ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο σο 

εκπφξεπκα. Δθηφο απφ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ηνπ ινγηζκηθνχ, ππάξρνπλ θαη 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ινγηζκηθνχ. Γελ αλαγλσξίδνπλ φιεο νη ηκπεξηαιηζηηθέο 

θπβεξλήζεηο ηελ εγθπξφηεηα ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ινγηζκηθνχ, αιιά ε 

θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ επηκέλεη ζηελ αλαγλψξηζε ηεο ηζρχνο ηνπο. (Γείηε εδψ γηα κηα 

εμήγεζε ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ινγηζκηθνχ 

απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε ινγηζκηθνχ.) 

Δλψ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ινγηζκηθνχ επηηξέπνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ελφο 

πξνγξάκκαηνο λα θαζνξίδεη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ζα γίλεηαη ε ρξήζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απηνχ, έλα δίπισκα επξεζηηερλίαο ινγηζκηθνχ ζάο απνηξέπεη απφ ην 

λα γξάςεηε έλα λέν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηψληαο ην δηθφ ζαο αιγφξηζκν πνπ εθηειεί 

ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε απηήλ ηνπ θαηνρπξσκέλνπ κε δίπισκα επξεζηηερλίαο 

ινγηζκηθνχ. Γεδνκέλνπ φηη ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ινγηζκηθνχ είλαη 

δπζαλάινγα ζπγθεληξσκέλα ζηα ρέξηα ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ, απνηεινχλ έλα 

αθφκα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη θαπηηαιηζηέο ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ γηα 

λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο ρψξεο ηνπ Παγθφζκηνπ Νφηνπ. 

Γηαηί ε Κίλα θαη άιιεο ρώξεο πνπ βξίζθνληαη ζε πνξεία 

εθβηνκεράληζεο ην αλέρνληαη απηό; 

Γηαηί ε θπβέξλεζε ηεο Κίλαο θαη ησλ άιισλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ αλέρνληαη 

απηέο ηηο ξπζκίζεηο; Μήπσο επεηδή νη εγέηεο ηεο Κίλαο είλαη μεπνπιεκέλνη; Κάζε 

άιιν. Απφ ηελ αξρή ηεο χπαξμήο ηνπ ηνλ 16ν αηψλα, φηαλ ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ 

Μαξμ ην θεθάιαην ήξζε ζηνλ θφζκν "ζηάδνληαο αίκα θαη βξσκηά απφ θάζε πφξν", 
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θακία ρψξα δελ έρεη θαηαθέξεη λα εθβηνκεραληζηεί ρσξίο ζεκαληηθέο εηζαγσγέο 

μέλνπ θεθαιαίνπ (κε εμαίξεζε ηελ ΔΓ θαη ηνπο πην θνληηλνχο ηεο ζπκκάρνπο, 

ζηνπο νπνίνπο δελ πεξηιακβαλφηαλ ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο κεηά ην 1959). 

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα ν Ακεξηθαλφο πνιηηηθφο 

Αιεμάληεξ Υάκηιηνλ ήζειε λα δηαηεξήζεη θαιέο ζρέζεηο κε ηελ πινχζηα ζε θεθάιαην 

Βξεηαλία, ελψ ν Σφκαο Σδέθεξζνλ, πνπ δελ επηζπκνχζε λα γίλνπλ νη ΖΠΑ 

βηνκεραληθή ρψξα, πξνηηκνχζε σο ζχκκαρν ηε θησρή ζε θεθάιαην Γαιιία. Ζ 

εηζαγσγή ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεη δχν ζηνηρεία. Σν πξψην αθνξά ηελ 

εηζαγσγή μέλεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίαο – κηα δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη 

«κεηαθνξά ηερλνινγίαο». Σν δεχηεξν αθνξά ηελ εηζαγσγή μέλσλ θεθαιαίσλ, πξάγκα 

ην νπνίν είλαη απνιχησο απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Αλ θαη 

δηαζπλδεδεκέλα ζηελ πξάμε, πξφθεηηαη γηα δχν εληειψο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα, ηα 

νπνία δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη. 

Η κεγάιε εμαίξεζε: ε εθβηνκεράληζε ηεο ΔΓ 

Αθφκε θαη ε ΔΓ εμαξηψληαλ απφ ηελ εηζαγσγή μέλεο ηερλνινγίαο, ηδηαίηεξα θαηά 

ηα πξψηα πεληαεηή πιάλα. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ην πξψην πεληαεηέο πιάλν ηεο 

πεξηφδνπ 1928-1932, ην νπνίν ζε κεγάιν βαζκφ ζπλέπεζε κε ηελ ηεξάζηηα θξίζε ηνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ θφζκνπ. Καζψο ε Μεγάιε Όθεζε εγθαζίζηαην πάλσ απφ ηνλ 

θαπηηαιηζηηθφ θφζκν, ε ΔΓ εηζήγαγε ηφζν κεραλήκαηα φζν θαη εμεηδηθεπκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ ηα ρηππεκέλα απφ ηελ χθεζε θαπηηαιηζηηθά-ηκπεξηαιηζηηθά 

έζλε – βεβαίσο θαη απφ ηηο ΖΠΑ. Ζ ΔΓ θάιεζε πνιινχο κεραληθνχο θαη 

εηδηθεπκέλνπο εξγάηεο πνπ αληηκεηψπηδαλ ηεξάζηηα αλεξγία λα εξγαζηνχλ γηα κεξηθά 

ρξφληα ζηελ ΔΓ. Καη ε ΔΓ ήηαλ πξφζπκε λα αγνξάζεη κεγάιεο πνζφηεηεο 

κεραλεκάησλ, ζε κεγάιν βαζκφ γηα λα απνθηήζεη ηελ επηζηεκνληθή θαη ηελ 

ηερλνινγηθή γλψζε πνπ ήηαλ απαξαίηεηε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο ηνπ 20νπ αηψλα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεξάζηηαο θξίζεο, νη βηνκεραληθνί θαπηηαιηζηέο – αλ θαη φρη νη 

θπβεξλήζεηο ηνπο – εθηηκνχζαλ πνιχ ηηο παξαγγειίεο απφ ηελ ΔΓ. ε εθείλεο ηηο 

εκέξεο, δελ ππήξραλ πνιιέο παξαγγειίεο πνπ λα πξνέξρνληαη απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπο, ηνπο θαπηηαιηζηέο. Απηφ ίζρπε αθφκα θαη αλ νη κεραλέο πνπ αγφξαδε ε ΔΓ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αληηπάινπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ 

δηεμήγαγε βηνκεραληθή παξαγσγή ρσξίο θαπηηαιηζηέο. Απηφ είλαη θάηη πνπ νη 

βηνκεραληθνί θαπηηαιηζηέο θαη νη θαπηηαιηζηέο, γεληθψο, ζίγνπξα δελ εθηηκνχζαλ 

ηδηαίηεξα. (9) 

Απηφ πνπ δελ έθαλε ε ΔΓ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 ήηαλ λα εηζάγεη μέλν 

θεθάιαην. Αλη' απηνχ, ε ΔΓ πιήξσλε γηα ηηο κεραλέο πνπ εηζήγαγε ζε ζθιεξά 

κεηξεηά – δνιιάξηα θαη ρξπζφ πνπ κάδεπε σο επί ην πιείζηνλ απφ ηελ πψιεζε 

ζηηεξψλ θαη άιισλ βαζηθψλ πξντφλησλ ζηελ ππνηνληθή παγθφζκηα αγνξά. Γελ 

ππήξρε εηζαγσγή θεθαιαίνπ. Αλη' απηνχ, ε ΔΓ απιψο αληάιιαζζε αμία κε ηε 

κνξθή ηνπ ρξήκαηνο (δνιιάξηα ή ρξπζφ) θαη έπαηξλε αμία κε ηε κνξθή εξγνζηαζίσλ 



θαη κεραλεκάησλ, εηδηθεπκέλεο εξγαηηθήο δχλακεο, θαζψο θαη ηερλνινγίαο θαη 

επηζηεκνληθήο γλψζεο, πνπ ε ΔΓ ρξεζηκνπνηνχζε γηα λα αλαπηχμεη ηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή ηεο θαη ηηο δηθέο ηεο ηερλνινγίεο. Ζ ΔΓ ήηαλ ζε ζέζε λα ην 

θάλεη απηφ αθφκα θαη ζηα δφληηα ηεο ηεξάζηηαο θξίζεο – ηε ρεηξφηεξε πεξίνδν ηεο 

Μεγάιεο Όθεζεο – επεηδή δηέζεηε κηα ζρεδηαζκέλε νηθνλνκία πνπ δελ πεξηνξηδφηαλ 

απφ ηνπο λφκνπο πνπ θπβεξλνχλ θαη πεξηνξίδνπλ κηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία, αλ θαη 

ην πιήξσζε έλα κεγάιν ηίκεκα γηα απηφ. 

Δλψ ε αγνξά απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε κεραλεκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ 

βηνκεραληθνχο θαπηηαιηζηέο πεξηειάκβαλε αληαιιαγή εκπνξεπκάησλ, ε παξαγσγή 

θαη ε δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ζνβηεηηθήο ζρεδηαζκέλεο 

νηθνλνκίαο δελ πεξηειάκβαλε αληαιιαγή εκπνξεπκάησλ. Καηά ζπλέπεηα, ε νβηεηηθή 

Έλσζε δελ είρε ην πξφβιεκα λα αλαγλσξίδεη ηελ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ εληφο ηεο 

πξνγξακκαηηζκέλεο νηθνλνκίαο. 

ην πιαίζην ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο νηθνλνκίαο, ν θνηλσληθφο ραξαθηήξαο ηεο 

εξγαζίαο δελ εθθξάζηεθε έκκεζα κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αμίαο ησλ 

εκπνξεπκάησλ κέζσ ηεο αληαιιαγήο, αιιά ήηαλ άκεζα θνηλσληθφο. Αληί γηα ην 

πξφβιεκα ηεο αλεπαξθνχο λνκηζκαηηθήο δήηεζεο γηα εκπνξεχκαηα πνπ καζηίδεη 

θάζε θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία, ην πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε ε ζνβηεηηθή νηθνλνκία 

ήηαλ κηα ηάζε πξνο έλα "ιηκφ εκπνξεπκάησλ". Πίζσ απφ ην "ιηκφ εκπνξεπκάησλ" 

βξηζθφηαλ ην γεγνλφο φηη ε ζνβηεηηθή βηνκεραλία απείρε πνιχ απφ ην λα είλαη ζε 

ζέζε λα θαιχςεη ηε δήηεζε πνπ βαζηδφηαλ φρη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ πειάηε «λα 

πιεξψζεη», φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ θαπηηαιηζκφ, αιιά ζηηο πξαγκαηηθέο πιηθέο 

αλάγθεο θαη επηζπκίεο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Η Κίλα αθνινπζεί κηα δηαθνξεηηθή πνξεία 

Αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ήηαλ ππνζηεξηθηέο ή ερζξνί 

ηεο Κηλέδηθεο Δπαλάζηαζεο, πεξίκελαλ φηη ε Κίλα ζα αθνινπζνχζε ηελ πνξεία ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ζα βηνκεραλνπνηνχληαλ ζηε βάζε κηαο ζρεδηαζκέλεο 

νηθνλνκίαο (10), ηα πξάγκαηα εμειίρζεθαλ δηαθνξεηηθά. Αλη' απηνχ, εηδηθά κεηά ηε 

λίθε ηεο νκάδαο ηνπ Νηελγθ Εηανπίλγθ ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή ηνπ θπβεξλψληνο 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Κίλαο ην 1978, δχν ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ 

πξνέδξνπ Μάν, ε Κίλα βηνκεραλνπνηήζεθε κέζα απφ ηε καδηθή εηζαγσγή μέλνπ 

θεθαιαίνπ, ηελ αλάπηπμε ηεο θαπηηαιηζηηθήο βηνκεραλίαο θαη κηα καδηθή επέθηαζε 

ησλ εμαγσγψλ. Οη νηθνλνκηθνί λφκνη πνπ δηέπνπλ ηελ ηαρεία εθβηνκεράληζε ηεο 

Κίλαο απφ ην 1978 είλαη νη λφκνη πνπ δηέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ, πνπ 

εμεηάδνληαη ζε απηφ ην blog, θαη φρη νη λφκνη πνπ δηέπνπλ ηε ζνβηεηηθή 

εθβηνκεράληζε. (11) 

Σν εμωηεξηθό εκπόξην θαη ε εγρώξηα αγνξά 

Αξζξνγξάθνη ηνπ Monthly Review πνπ επηθξίλνπλ ηελ αζηηθή “αλάπηπμε ηεο 

νηθνλνκίαο” ζπρλά αζθνχλ θξηηηθή ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ ηνπ Παγθφζκηνπ 



Νφηνπ - ηεο Κίλαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο - επεηδή απηέο νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο  

αθνινπζνχλ κία εμαξηψκελε απφ ηηο εμαγσγέο ζηξαηεγηθή. Γηαηί δελ κπνξεί 

αληηζέησο λα αλαπηχμεη ε Κίλα ηελ εγρψξηα αγνξά; ξσηνχλ νη αξζξνγξάθνη ηνπ 

Monthly Review.Δδψ εγείξεηαη έλα ελδηαθέξνλ εξψηεκα. Πψο κπνξεί πξαγκαηηθά λα 

αλαπηπρζεί ε εγρψξηα αγνξά θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο 

βηνκεραλνπνίεζεο; Ο ιφγνο πνπ δελ κπνξεί είλαη φηη ηφζν ε εηζαγσγή μέλνπ 

θεθαιαίνπ φζν θαη ην εμσηεξηθφ εκπφξην παίδνπλ απνιχησο απαξαίηεην ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο βηνκεραλνπνίεζεο. 

Σειηθά, ε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο δηέπεηαη απφ ηελ παξαγσγή ηνπ πιηθνχ 

ρξήκαηνο. Ο θαπηηαιηζκφο απαηηεί, καδί κε ηε ζπζζψξεπζε πινχηνπ κε ηε κνξθή ηεο 

αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ παξαγσγηθψλ εξγαηψλ, κεραλεκάησλ, εξγνζηαζίσλ,  

αγξνθηεκάησλ θαη νξπρείσλ, λα ζπγθεληξψλεηαη έλα νξηζκέλν ηκήκα ηνπ πινχηνπ κε 

ηε κνξθή ξάβδσλ ρξπζνχ - πιηθνχ ρξήκαηνο. Ο ρξπζφο, ιφγσ ησλ ρεκηθψλ ηνπ 

ηδηνηήησλ, δελ νμεηδψλεηαη θαζψο δελ αληηδξά ρεκηθά κε άιια ζηνηρεία. ηελ 

θιίκαθα ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ν ρξπζφο είλαη 

αζάλαηνο. ε αληίζεζε κε άιια αγαζά, πνπ θαηαλαιψλνληαη κεηά ηελ παξαγσγή 

ηνπο, ν ρξπζφο – εθηφο απφ ηα ρξπζά λνκίζκαηα πνπ θζείξνληαη κε ηελ θπθινθνξία 

ηνπο – ζπζζσξεχεηαη  ρσξίο λα θαηαλαιψλεηαη. 

Ζ πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ρξήκαηνο – πνπ κεηξάηαη ζε θάπνηα κνλάδα βάξνπο – 

απμάλεηαη επνκέλσο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη 

αιήζεηα φηη ε αλάπηπμε ησλ γξαθείσλ ζπκςεθηζκνχ, εηδηθά κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ αξρίδεη ζην Λνλδίλν ην 1775, επηηξέπεη πιεξσκέο πνπ 

αληηζηαζκίδνπλ ε κία ηελ άιιε θαη σο εθ ηνχηνπ κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε πνζφηεηα 

ηνπ πιηθνχ ρξήκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ελφο δεδνκέλνπ επηπέδνπ 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αιιά απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη 

θηάζεη ζε έλαλ πςειφ βαζκφ αλάπηπμεο, ε πεξαηηέξσ άλζηζε ηεο αγνξάο εμαξηάηαη 

απφ ηε θπζηθή αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ ξάβδσλ ρξπζνχ ζηνλ θφζκν. 

Ο Μαξμ εληφπηζε ηε γέλλεζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ζηελ αλαθάιπςε ρξπζνχ θαη 

αξγχξνπ ζην «Νέν Κφζκν». Απηφ ην γεγνλφο αχμεζε απέξαληα ηε δήηεζε γηα αγαζά 

θαζψο ε πεξίνδνο πνπ νλνκάζηεθε Μεζαίσλαο απφ ηνπο Δπξσπαίνπο ηζηνξηθνχο 

έδηλε ηε ζέζε ηεο ζηε ζχγρξνλε επνρή. Οη κέζνδνη παξαγσγήο πνπ καο θιεξνλφκεζε 

ν Μεζαίσλαο, φπσο ε ρεηξνηερλία, ε κηθξήο θιίκαθαο αγξνηηθή θαιιηέξγεηα θαη ε 

ζπληερληαθή παξαγσγή κε επίθεληξν ηηο πφιεηο, δελ αξθνχζαλ πιένλ γηα λα 

θαιχςνπλ ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα αγαζά. Ωο απνηέιεζκα, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

κηζζσηήο εξγαζίαο απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή – θαη γηα έλα δηάζηεκα ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο εξγαζίαο απαρζέλησλ Αθξηθαλψλ ζθιάβσλ ζηηο κεγάιεο θπηείεο 

– ζε αθφκε κεγαιχηεξε θιίκαθα ήηαλ απαξαίηεηε γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε απμαλφκελε 

δήηεζε γηα αγαζά. 

Η παγθόζκηα αγνξά θαη ν ζρεκαηηζκόο ηεο εγρώξηαο αγνξάο  

https://critiqueofcrisistheory.wordpress.com/historical-materialism-and-the-inevitable-end-of-capitalism/can-the-world-market-ever-become-exhausted/
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Σν αζηηθφ έζλνο-θξάηνο αλαπηχζζεηαη κε βάζε ηελ παγθφζκηα αγνξά. Σν αζηηθφ 

έζλνο- θξάηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα έλσζε ησλ θαπηηαιηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο γηα λα θαηαθηήζεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο εηο βάξνο ησλ άιισλ εζλψλ-θξαηψλ. Αξρηθά, νη κέζνδνη απηέο 

πεξηειάκβαλαλ κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο ρξπζψλ θαη 

αξγπξψλ λνκηζκάησλ θαη αξγφηεξα άιισλ κνξθψλ ζπλαιιάγκαηνο έμσ απφ ηε ρψξα. 

ήκεξα, απηά ηα κέηξα νλνκάδνληαη “έιεγρνη θεθαιαίνπ”. Πξνζηαηεπηηθνί δαζκνί 

θαη άιινη εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην θξάηνο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη ληφπηνη θαπηηαιηζηέο είραλ ην κνλνπψιην ζε εθείλν ην κεξίδην 

ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πνπ θπβεξλάηαη πνιηηηθά απφ ην  “δηθφ ηνπο” έζλνο-θξάηνο. 

Σν ηκήκα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πνπ ειέγρεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν έζλνο -θξάηνο 

νλνκάδεηαη “εγρψξηα αγνξά”. 

Ζ εγρψξηα αγνξά αλαπηχζζεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ έιεγρν ησλ μέλσλ 

αγνξψλ. Οη κεξθαληηιηζηέο νηθνλνκνιφγνη, πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή ζθέςε 

θαηά ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηφληζαλ ηε ζεκαζία ελφο ζεηηθνχ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Με άιια ιφγηα, ηα ρξήκαηα πνπ 

έκπαηλαλ ζηε ρψξα κέζσ ζεηηθψλ ηζνδπγίσλ εκπνξίνπ θαη πιεξσκψλ ήηαλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Ωο πξνο απηφ, νη κεξθαληηιηζηέο 

ήηαλ θαη παξακέλνπλ ζσζηνί έλαληη ζηελ νηθνλνκηθή θηιειεχζεξε έλλνηα ηνπ 

“ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο” πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Καη δεδνκέλνπ φηη ην θξάηνο είλαη κηα νξγάλσζε βίαο – ηεο νπνίαο βαζηθφο ξφινο 

είλαη ε ππεξάζπηζε, αθφκε θαη κε ηε βία αλ ρξεηαζηεί, ηεο εμνπζίαο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο πάλσ ζηελ εξγαηηθή ηάμε – ν νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ εκπιεθφκελσλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή θξαηψλ ηείλεη λα νδεγεί  ζε 

πνιεκηθέο ζπξξάμεηο, φπσο άιισζηε βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη.  

ηε «Γεληθή ζεσξία» ηνπ, ν Σδνλ Μέηλαξλη Κέηλο (John Maynard Keynes), ν νπνίνο 

ήηαλ έλζεξκνο κειεηεηήο ηεο κεξθαληηιηζηηθήο ζθέςεο – ζε αληίζεζε κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο παλεπηζηεκηαθήο κφξθσζεο νηθνλνκνιφγνπο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο 

πνπ δηδάζθνληαη κφλν ηνλ νηθνλνκηθφ θηιειεπζεξηζκφ – ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη 

κεξθαληηιηζηέο είραλ κηα πνιχ πην ξεαιηζηηθή άπνςε γηα ην εμσηεξηθφ εκπφξην απφ 

ηε θηιειεχζεξε νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ “ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο”. Ζ 

κεξθαληηιηζηηθή ζθέςε εθθξάδεη ηελ απαξαίηεηα αληαγσληζηηθή θχζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ ππφ ην παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

ην βαζκφ πνπ ε εγρψξηα αγνξά κηαο δεδνκέλεο ρψξαο αλαπηχζζεηαη κέζα απφ έλα 

ζεηηθφ ηζνδχγην εκπνξίνπ θαη πιεξσκψλ, ε επίπησζε είλαη φηη νη εγρψξηεο αγνξέο 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ζα ζπξξηθλσζνχλ κέζσ ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο. Αλ θαη απηφ δελ 

είλαη έλα “παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο” δεδνκέλνπ φηη ε παγθφζκηα αγνξά 

αλαπηχζζεηαη κε ην ρξφλν – αλ θαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ λα παξάγεη – ν αληαγσληζκφο γηα ηηο αγνξέο απνθηά 

επνκέλσο ην ραξαθηήξα ελφο αγψλα δσήο θαη ζαλάηνπ πνπ θάζε ηφζν νδεγεί ζε 

πνιεκηθέο ζπξξάμεηο. 

https://critiqueofcrisistheory.wordpress.com/ricardos-theory-of-international-trade/


Ωζηφζν, ν Κέηλο δηαηχπσζε κηα δηθή ηνπ θαληαζίσζε. Πίζηεπε πεξίηξαλα φηη ην 

θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο κπνξνχζε κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ δεκνζηνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο λα δηαρεηξηζηεί ηε δήηεζε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε πιήξεο απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κεραλψλ 

κέζα ζηα ζχλνξα ηνπ θάζε έζλνπο-θξάηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν παιηφο ηζρπξηζκφο 

ηνπ Ρηθάξλην φηη ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ελφο έζλνπο κπνξεί λα είλαη πάληνηε 

επηθεξδψο εθκεηαιιεχζηκν ζην εζσηεξηθφ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί έζησ θαη 

κέζσ πνιηηηθψλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηέο πνπ πξφηεηλε ν Ρηθάξλην. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, o Κέηλο απάιιαμε ην εμσηεξηθφ εκπφξην απφ ηνλ αληαγσληζηηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ν Κέηλο πίζηεπε φηη ε ζσζηή δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

ζα κπνξνχζε φρη κφλν λα εμνβειίζεη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο αιιά επίζεο λα 

απνηξέςεη πνιεκηθέο ζπξξάμεηο κεηαμχ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. πσο έρνπκε δεη 

ζε απηφ ην blog θαη έρεη απνδεηρζεί εκπεηξηθά ζηε δηάξθεηα ζρεδφλ ελφο αηψλα 

“πνιηηηθψλ ζηαζεξνπνίεζεο” εκπλεπζκέλσλ απφ ην έξγν ηνπ Κέηλο, δελ είλαη έηζη θαη 

δελ κπνξνχλ λα είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη φζν επηβηψλνπλ ν 

θαπηηαιηζκφο θαη ηα έζλε-θξάηε, ην εμσηεξηθφ εκπφξην δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί ηνλ 

αληαγσληζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ο Πξφεδξνο Σξακπ δελ έπεζε απφ ηνλ νπξαλφ. 

Μηα λνκηζκαηηθή ηνύξηα πνπ απνηειείηαη από ηξία ζηξώκαηα   

Πξηλ απφ ην 1914, νη κεγάιεο θαπηηαιηζηηθέο δπλάκεηο δηαηεξνχζαλ ηα δηθά ηνπο 

απνζέκαηα ρξπζνχ ππφ ηνλ θπζηθφ ηνπο έιεγρφ. Σν ηξέρνλ δηεζλέο λνκηζκαηηθφ 

ζχζηεκα, αληηζέησο, κνηάδεη κε κία ηνχξηα απνηεινχκελε απφ ηξία ζηξψκαηα. Σν 

θαηψηαην ζηξψκα απνηειείηαη απφ ξάβδνπο ρξπζνχ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ θπζηθφ 

έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ηψξα κε επηθεθαιήο ηνλ Πξφεδξν 

Σξακπ. Απηφ ην θαηψηαην ζηξψκα πεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο ηκήκαηα. Σν έλα 

ηκήκα είλαη ν ρξπζφο πνπ πξάγκαηη βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ. Σν άιιν ηκήκα είλαη ν ρξπζφο πνπ αλήθεη ζε άιιεο 

θπβεξλήζεηο ή θεληξηθέο ηξάπεδεο αιιά βξίζθεηαη ππφ ηε θπζηθή θαηνρή, ηε θχιαμε 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ ζην ζεζαπξνθπιάθην ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Απνζεκαηηθήο Σξάπεδαο ηεο Νέαο Τφξθεο ζην λφηην Μαλράηαλ, θαη ίζσο θαη ζε 

άιιεο “κπζηηθέο” ηνπνζεζίεο. 

Σα λνκίζκαηα ησλ άιισλ ρσξψλ - θαη ηεο επξσδψλεο - δελ «ππνζηεξίδνληαη» άκεζα 

απφ ρξπζφ ππφ ην θπζηθφ ηνπο έιεγρν αιιά απφ δνιάξηα ΖΠΑ. Σα δνιάξηα θαηά 

θαλφλα δελ θπιάζζνληαη κε ηε κνξθή ηξαπεδνγξακκαηίσλ αιιά κάιινλ 

βξαρππξφζεζκσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ απνθέξνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο έλα 

ρακειφ επηηφθην θαη κπνξνχλ γξήγνξα λα κεηαηξαπνχλ ζε δνιάξηα  αλ ππάξρεη 

αλάγθε ζηελ αλνηθηή αγνξά. 

Αο ππνζέζνπκε φηη ην ηνπηθφ λφκηζκα - γηα παξάδεηγκα, ην θηλεδηθφ γνπάλ - είρε λα 

αληηκεησπίζεη “έλαλ παληθφ”, απφ ηνλ νπνίν ην γνπάλ πξάγκαηη απεηιείηαη ζήκεξα. 

Απηφ ζα ζπλέβαηλε αλ νη θάηνρνη γνπάλ, θνβνχκελνη φηη ην λφκηζκα επξφθεηην 



απφηνκα λα ππνηηκεζεί έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ, άξρηδαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γνπάλ 

γηα λα αγνξάζνπλ δνιάξηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε αμία ηνπ ρξεκαηηθνχ ηνπο 

θεθαιαίνπ πνπ κεηξηέηαη ζε δνιάξηα ΖΠΑ ζηε δηεζλή αγνξά. πσο φιεο νη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο, ε Σξάπεδα ηεο Κίλαο ζα κπνξνχζε πάληα λα ζηακαηήζεη έλαλ ηέηνην 

παληθφ αλ ήηαλ πξφζπκε λα κεηψζεη επαξθψο ηελ πνζφηεηα ηνπ γνπάλ πνπ 

θπθινθνξεί ζην εζσηεξηθφ ηεο Κίλαο. Ωζηφζν, απηφ ζα ζήκαηλε απφηνκε άλνδν ησλ 

επηηνθίσλ, θαηαθφξπθε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ζπξξίθλσζε ηεο θηλεδηθήο 

εγρψξηαο αγνξάο - κε άιια ιφγηα, βίαηε χθεζε. Ωζηφζν, φζν ε Κηλεδηθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα δηαηεξεί ζεκαληηθά απνζεκαηηθά ζε δνιάξηα κπνξεί λα πνπιήζεη ηα 

θξαηηθά ηεο νκφινγα γηα δνιάξηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δνιάξηα γηα 

λα αγνξάζεη πίζσ γνπάλ – θφβνληαο παξάιιεια πξφζζεηα γνπάλ βαζηζκέλε ζηα 

απνζέκαηά ηεο ζε θξαηηθά νκφινγα ΖΠΑ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα απνθχγεη 

κία ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξεί ηα 

απνζεκαηηθά ηεο ζε δνιάξηα. 

 Λφγσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ θηλεδηθψλ εμαγσγψλ θαηά ηα έηε πξηλ απφ ηε 

Μεγάιε Όθεζε ηνπ 2007-2009, ε Κίλα δεκηνχξγεζε έλα ηεξάζηην απφζεκα 

ακεξηθαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Καζψο απμαλφηαλ  ε ζπζζψξεπζε δνιαξίσλ, ε 

Σξάπεδα ηεο Κίλαο ήηαλ ζε ζέζε λα εθδψζεη απμαλφκελεο πνζφηεηεο γνπάλ, γεγνλφο 

πνπ ηξνθνδφηεζε ηελ αλάπηπμε ηεο  θηλεδηθήο εγρψξηαο αγνξάο. Αθφκε θαη θηλεδηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζπκκεηείραλ άκεζα ζην εμσηεξηθφ εκπφξην επσθειήζεθαλ απφ 

ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο αγνξάο πνπ ην εκπφξην ηεο Κίλαο  θαη ηα πιενλάζκαηα 

ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαηέζηεζαλ δπλαηή. ηε ζπλέρεηα θαη ελψ ε θξίζε ηνπ 

2007-2009 ρηχπεζε ηελ παγθφζκηα αγνξά, ε Κίλα ήηαλ ζε ζέζε λα μεθηλήζεη έλα 

καδηθφ “θευλζηαλφ” πξφγξακκα δεκνζίσλ έξγσλ πνπ άκβιπλε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο χθεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Κίλαο. 

Αιιά ελψ ε ηθαλφηεηα ηεο Κίλαο λα ζπλερίδεη λα απμάλεη ηηο εμαγσγέο ηεο ήξζε 

αληηκέησπε κε ηελ απμαλφκελε αληίζηαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην φιν θαη πην 

πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ηεο θηλεδηθήο βηνκεραλίαο, ε Κίλα δηαπηζηψλεη φηη ε ζπζζψξεπζε ησλ 

ακεξηθαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ αξρίδεη λα θζίλεη θαζψο ε Σξάπεδα ηεο Κίλαο 

αλαγθάδεηαη λα πνπιήζεη αξθεηά απφ απηά γηα λα απνηξέςεη κηα καδηθή ππνηίκεζε 

ηνπ γνπάλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο φηαλ μεζπάζεη ε επφκελε αλαπφθεπθηε παγθφζκηα 

χθεζε, ε Κίλα ζα έρεη ζεκαληηθά κεησκέλε ηθαλφηεηα λα ακβιχλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

χθεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά ηεο κέζσ “θευλζηαλψλ” κέηξσλ. Καη ε θαηάζηαζε ζα 

είλαη πνιχ ρεηξφηεξε γηα ηελ Κίλα αλ ν Πξφεδξνο Σξακπ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

απεηιή ηνπ γηα ηελ επηβνιή δαζκψλ χςνπο 45% ζηα θηλέδηθα εκπνξεχκαηα. 

Μπνξεί λα ζεσξεζεί λφκνο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ φηη φζν κηθξφηεξε είλαη ε 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηελ παγθφζκηα αγνξά ηφζν γξεγνξφηεξα κπνξνχλ 

λα απμεζνχλ νη εμαγσγέο ηεο θαη, επνκέλσο, κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ε εγρψξηα 

αγνξά ηεο. ζν ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο είλαη αξθεηά κηθξή, ην απμεκέλν πνζνζηφ ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο πνπ ζα πξέπεη λα ειέγρεη εάλ είλαη λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη 

κπνξεί λα ζπλίζηαηαη απφ ηελ ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Αιιά 



θαζψο ε ηαρεία αλάπηπμε ζπλερίδεηαη, ν “λφκνο ησλ εθζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ” 

αξρίδεη λα επηδξά θαη ε αλάπηπμε κπνξεί λα δηαηεξεζεί κφλν εηο βάξνο ησλ άιισλ 

ρσξψλ. ρη κφλν επηβξαδχλεηαη ε αλάπηπμή ηεο, αιιά αθφκε θαη ε ηθαλφηεηα λα 

δηαηεξήζεη κεησκέλν ζπληειεζηή αξρίδεη λα ζπξξηθλψλεηαη, εκπιέθνληάο ηελ ζε φιν 

θαη κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ κε ηνπο εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο. Ζ εκπνξηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη ησλ ΖΠΑ έρεη θηάζεη πιένλ ζε απηφ ην ζεκείν. 

Πώο ην ζύζηεκα ηνπ δνιαξίνπ επηηξέπεη ζηηο ΗΠΑ λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ εγρώξηα αγνξά ηνπο 

Οη ΖΠΑ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη ηα εκπνξηθά ειιείκκαηα ρξφλν κε ην ρξφλν 

ρσξίο ηελ θαηάξξεπζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο  ηνπο ιφγσ ηεο κνλαδηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο λα δαλείδνληαη, ε νπνία θαηέζηε δπλαηή απφ ην ζχζηεκα ηνπ δνιαξίνπ. 

ηαλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο άιισλ ρσξψλ αγνξάδνπλ δνιάξηα, δελ ζρεκαηίδνπλ κηα 

ζηνίβα πξάζηλσλ ραξηνλνκηζκάησλ ζηα ζεζαπξνθπιάθηά ηνπο. Αλ ην έθαλαλ, ε 

εγρψξηα αγνξά ησλ ΖΠΑ ζα ζπξξηθλσλφηαλ ξαγδαία ελφςεη ηεο ζπλέρηζεο ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ησλ ΖΠΑ. Αληί 

γηα απηφ, δαλείδνπλ ηα ρξήκαηα πίζσ κε ηελ αγνξά βξαρππξφζεζκσλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν,  ηα ρξήκαηα - θαη ε λνκηζκαηηθά πξαγκαηηθή 

δήηεζε - πνπ ξένπλ έμσ απφ ηηο ΖΠΑ φζν απηέο αγνξάδνπλ  αγαζά πνπ παξάγνληαη 

ζην εμσηεξηθφ επηζηξέθνπλ πίζσ ζηηο ΖΠΑ φζν νη θεληξηθέο ηξάπεδεο αγνξάδνπλ 

ακεξηθαληθά θξαηηθά νκφινγα. 

Ωο ζπλέπεηα απηνχ, ε λνκηζκαηηθά πξαγκαηηθή δήηεζε δηαηεξείηαη εληφο ηεο αγνξάο 

ησλ ΖΠΑ παξά ηα ηεξάζηηα ειιείκκαηα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο. 

πληεξείηαη έηζη έλα βηνηηθφ επίπεδν γηα κεγάιν κέξνο ηεο κεζαίαο ηάμεο ησλ ΖΠΑ 

πνπ είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο - αλ θαη απφ ηε Μεγάιε Όθεζε θαη κεηά ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

απφ πξηλ. Οη ΖΠΑ είλαη ζε ζέζε λα ην πεηπραίλνπλ απηφ επεηδή νη δηεζλείο ηηκέο ησλ 

βαζηθψλ πξντφλησλ θαζνξίδνληαη ζε δνιάξηα ΖΠΑ θαη ηα δηεζλή ρξέε ππνινγίδνληαη 

ζε δνιάξηα ΖΠΑ, γεγνλφο πνπ ππνρξεψλεη θαη ηα θξάηε θαη ηηο θαη κεγάιεο εηαηξείεο 

λα δηαηεξνχλ ηεξάζηηα απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο ζε δνιάξηα. 

Αλ δελ ππήξρε απηφο ν κεραληζκφο - γηα παξάδεηγκα, αλ νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ηα ρξέε θαζνξίδνληαλ απεπζείαο ζε ρξπζφ ή θάπνην άιιν λφκηζκα 

εθηφο ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ - ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ ΖΠΑ ζα απνζηξάγγηδε 

γξήγνξα ηελ λνκηζκαηηθά πξαγκαηηθή δήηεζε απφ ηηο ΖΠΑ. Οη “θαηαλαισηέο” ζηηο 

ΖΠΑ δελ ζα είραλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ ηφζα πνιιά παξαγφκελα ζην 

εμσηεξηθφ αγαζά. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα θηλεδηθήο πξνέιεπζεο εκπνξεχκαηα 

ζα θαιχπηνληαλ απφ ζθφλε ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο αιπζίδαο Walmart. 

Οη θαπηηαιηζηέο βηνκήραλνη ησλ ΖΠΑ ζα αληηκεηψπηδαλ επίζεο ηεξάζηηα κείσζε ηεο 

δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά ησλ ΖΠΑ. Θα αλαγθάδνληαλ λα απεπζπλζνχλ ζε 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή λα πησρεχζνπλ. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ ΖΠΑ, ζηε 

ζπλέρεηα, ζα εμαθαληδφηαλ. Αιιά κε ηηο ΖΠΑ λα εηζάγνπλ πνιχ ιηγφηεξα θαη λα 



πσινχλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ην 

επίπεδν δσήο ηεο ήδε ζπξξηθλσκέλεο κεζαίαο ηάμεο ηεο ρψξαο ζα θαηαθξεκληδφηαλ. 

Πήξακε κηα πξφγεπζε απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηνπ 2007-2009. Έλαο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο θφβνπο ησλ εγεηψλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ - Ρεπνπκπιηθαληθνχ 

Κφκκαηνο ηεο Σάμεο ζρεηηθά κε ηνλ Πξφεδξν Σξακπ είλαη φηη νη πνιηηηθέο ηνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ πηψζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ δνιαξίνπ θαζψο δηάθνξεο ρψξεο 

αληηδξνχλ ζηνλ νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ ηνπ Σξακπ κε ηηο δηθέο ηνπο εζληθηζηηθέο 

πνιηηηθέο. 

Ο Σξακπ θαη ε απεηιή κηαο λέαο επνρήο πνιέκωλ κεηαμύ εκπνξηθώλ 

θξαηώλ 

Απφ ην 1945 θαη κεηά έρεη εθδεισζεί κία λέα αληίθαζε άγλσζηε ζε παιαηφηεξεο 

πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο. Σελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ζπλνδεχεη κία 

παξάιιειε αλάπηπμε ησλ δπλάκεσλ ηεο θαηαζηξνθήο. Καηέζηε πξνθαλέο εδψ θαη 

κηζφ αηψλα φηη κία γεληθή “ππξεληθή αληαιιαγή” κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ππξεληθψλ 

δπλάκεσλ ζα θαηέζηξεθε ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Άιια φπια φπσο ηα βηνινγηθά 

ζα κπνξνχζαλ εμίζνπ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Αθφκε θαη ν 

ιεγφκελνο “πφιεκνο ζηνλ θπβεξλνρψξν” ζα κπνξνχζε ζηνλ απμαλφκελα 

απηνκαηνπνηεκέλν θφζκν καο λα νδεγήζεη ζε αξηζκφ ζαλάησλ πνπ ζα ππεξέβαηλε 

εθείλνπο ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ θαη ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Έλαο πηζαλφο ηειεησηηθφο γηα ηνλ πνιηηηζκφ πφιεκνο κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ 

εκπνξηθψλ θξαηψλ έρεη απνθεπρζεί σο ηψξα θαηά θχξην ιφγν επεηδή ε παγθφζκηα 

απηνθξαηνξία ησλ ΖΠΑ έρεη θαηαθέξεη λα ειέγρεη κέζσ πξαγκαηηθψλ ή 

απεηινχκελσλ επεκβάζεσλ ηε δηαίξεζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο κεηαμχ 

αληαγσληζηηθψλ εζλψλ-θξαηψλ ρσξίο ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Ωζηφζν, φπσο φιεο νη 

εκηηειείο ιχζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ζηελ ηζηνξία, ε ιχζε απηή είλαη εγγελψο αζηαζήο 

θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαπνηειεζκαηηθή θαζψο εμαζζελεί ε νηθνλνκηθή θαη 

ζηξαηησηηθή ηζρχο ησλ ΖΠΑ. 

Δπηπιένλ, ε “ιχζε” απηή, ηελ νπνία νη Κνπβαλνί απνηεινχλ “Απηνθξαηνξία” θαη νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο “παγθφζκηα θηιειεχζεξε ηάμε”, είλαη βαζχηαηα άδηθε. πσο ηφληδε 

επί δεθαεηίεο ν αείκλεζηνο εγέηεο ηεο Κνπβαληθήο Δπαλάζηαζεο Φηληέι Κάζηξν, ε 

ζεκεξηλή “ηάμε” δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί. Θα ζξπκκαηηζηεί αξγά ή γξήγνξα. Θα 

απνηειέζεη ε θπβέξλεζε Σξακπ ην εξγαιείν πνπ ζα ην πεηχρεη απηφ; 

Ζ ςήθνο ππέξ ηνπ Brexit ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε άλνδνο ζηελ εμνπζία ηνπ 

Νηφλαιλη Σξακπ ζηηο ΖΠΑ ζεκαηνδνηνχλ κηα αλαβίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εζληθηζκνχ κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ, πνπ είρε θαηαζηαιεί γηα 

70 ρξφληα απφ ηελ παγθφζκηα απηνθξαηνξία ησλ ΖΠΑ. Πξάγκαηη, απφ ηε Μεγάιε 

Όθεζε ην παγθφζκην εκπφξην απμάλεηαη κε πην αξγνχο ξπζκνχο απφ ηε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηφ αληηζηξέθεη ηελ ηάζε πνπ ήζειε ην παγθφζκην εκπφξην 

λα απμάλεηαη γξεγνξφηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πνπ είρε επηθξαηήζεη 



απφ ην 1945. Ζ επηβξάδπλζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε βξίζθεηαη πίζσ απφ ην ζεκεξηλφ ηνμηθφ θχκα εζληθηζκνχ, θαη ηνπ 

αλαπφθεπθηνπ ζπλνδνχ ηνπ, ηνπ ξαηζηζκνχ, πνπ ζαξψλεη ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο. 

Φαλεξψλεη  φηη ε “θηιειεχζεξε ηάμε” είρε αξρίζεη λα απνθαιχπηεηαη πξηλ αθφκε θαη 

απφ ηελ ςήθν ππέξ ηνπ Brexit θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθινγή ηνπ Νηφλαιλη Σξακπ. 

Σν ηίκεκα πνπ έπξεπε λα θαηαβάιεη ε Ακεξηθή γηα ηελ παγθόζκηα 

απηνθξαηνξία ηεο  

Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ απηνθξαηνξία λα δηαξθέζεη έζησ θαη γηα 70 ρξφληα – κηα 

πνιχ ζχληνκε ηζηνξηθά πεξίνδν – νη ΖΠΑ έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ κεγάιν κέξνο 

ηεο εγρψξηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηνπο. Απηή δελ ήηαλ θάπνηα ηεξάζηηα ζπζία 

γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο θεθαιαηνθξάηεο, αθνχ ζε αληάιιαγκα αχμεζαλ δξακαηηθά ηελ  

ηθαλφηεηά ηνπο λα εθκεηαιιεχνληαη ηε βηνκεραλία θαη ηνπο εξγάηεο άιισλ ρσξψλ, 

φπσο είδακε. Δδψ έγθεηηαη ε απάληεζε ζην γξηθψδεο εξψηεκα γηαηί ην 

ρξεκαηηζηήξην ησλ ΖΠΑ θαηάθεξε λα έρεη ηφζν θαιχηεξε απφδνζε κεηά ηελ κεγάιε 

θξίζε ηνπ 2008 απ‟ φηη ήηαλ δπλαηφλ κεηά ην κεγάιν Κξαρ ηνπ 1929, παξά ηελ θαηά 

πνιχ ηζρπξφηεξε αλάθακςε ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα φζν θαη κεηά ην κεγάιν Κξαρ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλαηκηθή αλάθακςε ηεο 

ακεξηθαληθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο απφ ηελ κεγάιε θξίζε ηνπ 2008 θη έπεηηα.   

ια απηά ζα ήηαλ κηα ραξά – απφ ηε ζθνπηά ηεο ακεξηθαληθήο άξρνπζαο ηάμεο 

δειαδή – εάλ ε ακεξηθαληθή παγθφζκηα απηνθξαηνξία θπβεξλνχζε ηνλ θφζκν 

πνιηηηθά ζηνλ ίδην απφιπην βαζκφ πνπ ην ακεξηθαληθφ δνιάξην θπξηαξρεί ζην 

παγθφζκην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα. Σν πξφβιεκα είλαη φηη θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Οη 

ΖΠΑ δπζθνιεχνληαη ηξνκεξά λα θπβεξλήζνπλ ηε Ληβχε θαη ην Ηξάθ, ρψξεο κε 

πιεζπζκφ κφιηο ιίγσλ εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, αθνχ πξψηα θαηέζηξεςαλ ηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπο κε ζπληξηπηηθή ζηξαηησηηθή δχλακε. Γελ δηαθαίλεηαη θακία 

δπλαηφηεηα εγθαζίδξπζεο ακεξηθαληθήο απνηθηαθήο θπξηαξρίαο ζηελ Κίλα παξά ην 

γεγνλφο φηη ε ακεξηθαληθή άξρνπζα ηάμε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

Κηλέδνπο εξγάηεο γηα ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο πνπ ρξεηάδεηαη ην θεθάιαην γηα λα 

επηβηψζεη σο ηέηνην. Σν ζχζηεκα δελ ζα αληέμεη.  

Ο ηκπεξηαιηζηηθόο νηθνλνκηθόο εζληθηζκόο, ερζξόο ηωλ εξγαηώλ   

Ο νηθνλνκηθφο εζληθηζκφο, φηαλ αθνξά ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο, νδεγεί 

αλαπφθεπθηα ζε εζληθφ κίζνο θαη ξαηζηζκφ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε· ζηε 

ρεηξφηεξε, νδεγεί ζην θαζηζκφ.  Ζ αληη-θηλεδηθή ηαηλία ηνπ Πίηεξ Ναβάξν είλαη 

θιαζηθφ παξάδεηγκα. Ωζηφζν, φπσο γεληθά ηζρχεη ζε ζρέζε κε ην εζληθφ δήηεκα, 

είλαη ζεκαληηθφ λα δηαθξίλεη θαλείο αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

απνηηλάμνπλ αηψλεο ηκπεξηαιηζηηθήο θαηαπίεζεο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ζηηο 

ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο απφ ηελ άιιε. Οη ΖΠΑ ππφ ηελ πξνεδξία ηφζν ηνπ Οκπάκα 

φζν θαη – ηψξα, κε πην ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν – ηνπ Σξακπ επηρεηξνχλ λα πεξηνξίζνπλ,  

αθφκε θαη λα εμαλαγθάζνπλ ηελ Κίλα ζε αλαδίπισζε θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

θηάζεη έλα επίπεδν βηνκεραλνπνίεζεο, ην νπνίν ζα ηελ αλχςσλε ζηελ ίδηα ζέζε κε 



ηηο ΖΠΑ θαη ηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο, αλ κάιηζηα ιάβνπκε ππφςε ηνπο 

ζρεηηθνχο πιεζπζκνχο.  Απηνχ ηνπ ηχπνπ ν εζληθηζκφο είλαη ηειείσο αληηδξαζηηθφο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε βηνκεραλνπνίεζε ηεο Κίλαο , πνπ θαηέζηε εθηθηή ράξε ζηελ 

κεγάιε Κηλεδηθή επαλάζηαζε, παξ‟ φιν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαπηηαιηζηηθή 

βάζε, είλαη ηζηνξηθά πξννδεπηηθή. Ζ βηνκεραλνπνίεζε ζθπξειαηεί ηα φπια κε ηα 

νπνία ην θηλεδηθφ θξάηνο ζα απειεπζεξσζεί απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ΖΠΑ, φκσο 

ηαπηφρξνλα ζθπξειαηεί θαη ηα φπια κε ηα νπνία νη Κηλέδνη εξγάηεο ζα 

απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ «δηθψλ ηνπο» εγρψξησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ.  Δπνκέλσο, φηαλ θαηαπηεζκέλα θξάηε αθνινπζνχλ εζληθηζηηθέο 

πνιηηηθέο, φπσο πξνζηαηεπηηζκφ κέζσ δαζκψλ, κέηξα πεξηνξηζκνχ κεηαθνξάο 

ζπλαιιάγκαηνο απφ ηε ρψξα θνθ, κε ζηφρν ηελ βηνκεραλνπνίεζή ηνπο, ηα 

απνηειέζκαηα έρνπλ πξννδεπηηθφ πξφζεκν.   

Ωζηφζν, φηαλ ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο πνπ ήδε ειέγρνπλ ηεξάζηηεο κεξίδεο ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ – φρη κφλν ηελ εγρψξηα αγνξά ηνπο αιιά θαη μέλεο αγνξέο ηηο 

νπνίεο ειέγρνπλ κέζσ ησλ εμαγσγψλ – κεηέξρνληαη παξφκνηεο πνιηηηθέο ελάληηα ζηα 

θαηαπηεζκέλα θξάηε ή ε κηα ελάληηα ζηελ άιιε, ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη σο 

αληηδξαζηηθά. Αο ζπγθξίλνπκε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηελ ηξνκεξή πξφνδν πνπ έρεη 

πεηχρεη ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο απφ 10 1949 θαη κεηά, πνπ είλαη πξαγκαηηθή 

ζπκβνιή ζην ζχλνιν ηεο αλζξσπφηεηαο , κε ηα «επηηεχγκαηα» ηνπ θαζεζηψηνο 

Υίηιεξ θαηά ηε ζχληνκε δσδεθαεηή πεξίνδν χπαξμήο ηνπ. ην ηέινο κφιηο δψδεθα 

ρξφλσλ έληνλα εζληθηζηηθψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη φρη κφλν, ε Γεξκαλία 

θαηάθεξε φρη κφλν λα εμνινζξεχζεη δεθάδεο εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο  αιιά θαη απφ 

ηελ ίδηα δελ έκεηλαλ παξά κφλν εξείπηα, ζηάρηεο θαη απνθαΐδηα ηφζν απφ εζηθή 

άπνςε φζν θαη σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο πιηθέο ππνδνκέο . 

Πξννδεπηηζκόο θαη νηθνλνκηθόο εζληθηζκόο  

Μηα κεγάιε αδπλακία ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο ηνπ Μπέξλη άληεξο θαη ηνπ 

πξννδεπηηθνχ θηλήκαηνο πνπ εθπξνζσπεί είλαη ε απνηπρία ηνπ λα ζηαζεί 

αληηκέησπνο απέλαληη ζηνλ νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

θαηάζηαζε είλαη αθφκα ρεηξφηεξε. Οη ζχγρξνλνη πξννδεπηηθνί πνπ εθπξνζσπνχληαη 

απφ ηνλ Μπέξλη άληεξο, θαζψο δελ έρνπλ θακία πξφζεζε λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ 

ηδησηηθή ηδηνθηεζία  ησλ κέζσλ παξαγσγήο, φπσο έθαλαλ ε Γεχηεξε Γηεζλήο ζηελ 

αθκή ηεο θαη ε Σξίηε Κνκκνπληζηηθή Γηεζλήο ζην παξειζφλ, θηάλνπλ ζην ζεκείν λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ. πκθσλνχλ κε ηνλ Πξφεδξν Σξακπ θαη ηνλ 

Πίηεξ Ναβάξν φηη νη «θαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο» - θαη φρη ε θαπηηαιηζηηθή 

ηδησηηθή ηδηνθηεζία - είλαη ε αηηία πνπ δελ ππάξρνπλ αμηνπξεπείο δνπιεηέο θαη φηη 

απηή είλαη ε πεγή φισλ ησλ δεηλψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Ακεξηθαλνί εξγάηεο θαη ν 

ακεξηθαληθφο ιαφο γεληθφηεξα.   

Πξάγκαηη, ν ίδηνο ν Πίηεξ Ναβάξν βξήθε ην θπζηθφ ηνπ ρψξν ζην «πξννδεπηηθφ» 

Γεκνθξαηηθφ Κφκκα πξηλ ζπκπνξεπηεί κε ηνλ ξαηζηζηή Σξακπ. Οη εξγάηεο ζηελ 

https://www.youtube.com/watch?v=AhyifvjSHbU
https://www.youtube.com/watch?v=AhyifvjSHbU


ιεγφκελε «ζθνπξηαζκέλε δψλε»1 ησλ ΖΠΑ ρξεηάδνληαη δνπιεηά. Γελ ππάξρεη 

ακθηβνιία γη‟ απηφ. Μήπσο φκσο δελ ρξεηάδνληαη εμίζνπ δνπιεηά θαη νη Κηλέδνη θαη 

νη Μεμηθαλνί εξγάηεο; Βεβαίσο θαη ρξεηάδνληαη! Μηα πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ησλ «ακεξηθαληθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο» εηο βάξνο ησλ κεμηθαληθψλ ή ησλ 

θηλεδηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε πφιεκν. Με ηε λίθε ηνπ Σξακπ, 

ην θάληαζκα ηνπ εξεηπσκέλνπ Βεξνιίλνπ ηνπ 1945 ξίρλεη ηε δνθεξή ηνπ ζθηά πάλσ 

ζηνλ θφζκν. ε απηφ, θαη ζηηο εηθφλεο απφ ηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ ησλ Ναδί – εθεί 

νδεγεί αλαπφθεπθηα ν ηκπεξηαιηζηηθφο νηθνλνκηθφο εζληθηζκφο.  

Γηαηί έραζε ν άληεξο ην ρξίζκα ηωλ Γεκνθξαηηθώλ;    

Γηαηί έραζε ν Μπέξλη άληεξο ην ρξίζκα ησλ Γεκνθξαηηθψλ θαη ην θέξδηζε ε κε 

δεκνθηιήο Υίιαξη Κιίληνλ; Αζθαιψο, ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη. Σα κεγάια ηδάθηα κε 

ην πνιχ ρξήκα ήηαλ ελαληίνλ ηνπ – αλ θαη ήηαλ ελαληίνλ θαη ηνπ Σξακπ. Δπίζεο, ν 

άληεξο αληηκεηψπηζε ην πξφβιεκα ηνπ πψο λα ππεξβεί ην ζχζηεκα ησλ κε 

εθιεγκέλσλ «ππεξεθιεθηφξσλ», έλαλ ζθφπειν πνπ ν Σξακπ απέθπγε θαηεβαίλνληαο 

σο ππνςήθηνο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο. Τπήξρε φκσο θη άιιε κηα αδπλακία 

πνπ επηζθίαδε ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ηνπ άληεξο θη απηή δελ ήηαλ άιιε απφ 

ηελ επίκνλε αδπλακία πνπ θαηέγξαθε κεηαμχ ησλ κε ιεπθψλ ςεθνθφξσλ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ζεκείσζε νξηζκέλεο εληππσζηαθέο λίθεο ζηελ αξρή ελάληηα ζηνλ 

κεραληζκφ ηεο Κιίληνλ, ν άληεξο θαηέγξαςε ρακειά πνζνζηά ζηηο πξνθξηκαηηθέο 

εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο λφηηεο πνιηηείεο, φπνπ νη ςεθνθφξνη πνπ ζηήξηδαλ ην 

Γεκνθξαηηθφ θφκκα ήηαλ ζπληξηπηηθά Αθξνακεξηθαλνί.   

Οη ξαηζηζηηθέο δειψζεηο ηεο Υίιαξη Κιίληνλ ε νπνία παξνκνηάδεη ηνπο λεαξνχο 

καχξνπο κε «αξπαθηηθά πνπ πξέπεη λα παηαρζνχλ»2, θαζψο θαη ε ππνζηήξημε πνπ 

παξείρε  ν ζχδπγφο ηεο ζηελ «Αληηηξνκνθξαηηθή θη Απνηειεζκαηηθή Πξάμε 

Θαλαηηθήο Πνηλήο» („Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, 1996‟), πνπ 

νδήγεζε ζηνλ εγθιεηζκφ ηφζν πνιιψλ Αθξνακεξηθαλψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε  ηελ 

αληίζεζή ηεο ζto ζχζηεκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο κε θξαηηθή θάιπςε, ηελ 

θαηέζηεζαλ ηξσηή ζηνπο Αθξνακεξηθαλνχο ςεθνθφξνπο ηνπ λφηνπ.  Ζ Κιίληνλ 

αλαθάιπςε ην πξσί ηεο 9εο Ννεκβξίνπ φηη απηή θη ν ζχδπγφο ηεο δελ ήηαλ ηφζν 

δεκνθηιείο κεηαμχ ησλ Αθξνακεξηθαλψλ φζν ηνπο παξνπζίαδαλ ηα ΜΜΔ. ήκεξα, 

                                                                 
1
 ΣτΜ: Πρόκειται για τισ βόρειεσ πολιτείεσ των ΗΠΑ, όπου οι πάλαι ποτζ κραταιζσ βιομθχανίεσ του 

Ουϊςκόνςιν, του Οχάιο, του Μίςιγκαν και τθσ Πενςυλβάνια ζδωςαν τθν κζςθ τουσ ςε 

εγκαταλειμμζνα εργοςτάςια, οδθγϊντασ ςε οικονομικό μαραςμό, φτϊχεια και ανεργία. Στθ 

«ςκουριαςμζνθ ηϊνθ» ο Τραμπ κατζγραψε υψθλά ποςοςτά, γεγονόσ που μεταξφ άλλων του 

εξαςφάλιςε τθν άνοδο ςτθν Προεδρία των ΗΠΑ. 

2
 ΣτΜ: Η επίμαχθ διλωςθ τθσ Κλίντον εδϊ: https://www.youtube.com/watch?v=8k4nmRZx9nc 

Στθν ςυνζχεια θ Χίλαρι Κλίντον ηιτθςε δθμόςια ςυγγνϊμθ, ενϊ αργότερα καταςκευάςτθκαν από τα 

ΜΜΕ τα  περί μφκου τθσ διλωςθσ τθσ Κλίντον, με ςτόχο προφανϊσ τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ 

εικόνασ τθσ και τον περιοριςμό του πολιτικοφ κόςτουσ. 

https://www.youtube.com/watch?v=8k4nmRZx9nc


αληί ηνπ Νηφλαιλη Σξακπ ζην Λεπθφ Οίθν ζα βξηζθφηαλ ε Υίιαξη Κιίληνλ, αλ ήηαλ 

ηφζν δεκνθηιήο ζηνπο Αθξνακεξηθαλνχο φζν αλακθίβνια πίζηεπε ε ίδηα πσο ήηαλ.   

Αλ ν άληεξο είρε θαηαθέξεη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο λα ςεθίζνπλ 

ππέξ ηνπ ζηηο πξνθξηκαηηθέο ζην λφην, ε δπλακηθή ηνπ ζα ήηαλ αζηακάηεηε. ηε 

ζπλέρεηα, ν άληεξο δπζθνιεχηεθε λα απνζπάζεη ςήθνπο απφ ηνπο Λαηίλνπο 

ςεθνθφξνπο  ζηηο δπηηθέο πνιηηείεο, αθφκε θαη ζηελ Καιηθφξληα πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

σο έληνλα αληη-Σξακπ θαη φπνπ ε πιεηνςεθία είλαη κε ιεπθνί.  ε πάξα πνιιέο 

πξνεθινγηθέο νκηιίεο ηνπ άληεξο ε ζχλζεζε ήηαλ εμίζνπ «ιεπθή» κε ηηο νκηιίεο ηνπ 

Σξακπ.   

Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ν άληεξο ρξεζηκνπνίεζε ξαηζηζηηθφ ιφγν φπσο ν 

Σξακπ.  Έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκφο ζα ήηαλ θαζαξή ζπθνθαληία. Καη ν άληεξο 

πξάγκαηη θέξδηδε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο λένπο έγρξσκνπο αλζξψπνπο φζν 

εμειηζζφηαλ ε πξνεθινγηθή εθζηξαηεία, φρη φκσο ζηνλ θαζνξηζηηθφ βαζκφ πνπ 

ρξεηαδφηαλ ψζηε λα ληθήζεη ηελ Κιίληνλ θαη λα θιείζεη ζηνλ Σξακπ ηνλ δξφκν γηα ην 

Λεπθφ Οίθν. Ίζσο φκσο απηφ λα είλαη δχζθνιν φηαλ θαηεβαίλεη θαλείο ππνςήθηνο κε 

κηα πιαηθφξκα πνπ απνδίδεη ηελ θαηάξα ηεο αλεξγίαο θαη ηεο απνβηνκεραλνπνίεζεο 

ζε «θαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο». Απηφ φπσο θαη ην φηη ελζηεξλίδεηαη έλαλ «πην 

επγελή θαη ήπην» νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ αληί λα εζηηάδεη ζηνλ πξαγκαηηθφ έλνρν, ην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν δε ζηξέθεη κφλν εξγάηεο ελάληηα ζε άιινπο εξγάηεο 

αιιά θαη ρψξεο ελάληηα ζε άιιεο ρψξεο.     

Γεξκαλία, ν λνύκεξν δύν ερζξόο ηνπ Σξακπ  

Μεηά ηελ Κίλα, ε ρψξα πνπ πηζαλφηαηα είλαη πην δπζαξεζηεκέλε κε ηελ άλνδν ηνπ 

Σξακπ είλαη ε Γεξκαλία. Πξάγκαηη, ν Σξακπ κάιινλ ζεσξεί ηε Γεξκαλία σο ηνλ πην 

επηθίλδπλν ερζξφ ησλ ΖΠΑ κεηά ηελ Κίλα. Μεξηθέο κέξεο πξηλ αλαιάβεη ηελ 

Πξνεδξία, ν Σξακπ αλαθνίλσζε ζηνλ επξσπατθφ ηχπν φηη αλακέλεη θη άιιεο ρψξεο 

πιελ ηεο Βξεηαλίαο λα θχγνπλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά κηα εηξσληθή 

ζπγθπξία, ην Βεξνιίλν θαη ην Πεθίλν πξνβάιινπλ σο νη ηειεπηαίνη ππέξκαρνη ηεο 

«θηιειεχζεξεο νηθνλνκηθήο ηάμεο» ε νπνία πλέεη ηα ινίζζηα. Σξέθνπλ θξνχδεο 

ειπίδεο φηη ε εθινγή ηνπ Σξακπ είλαη έλαο εθηάιηεο πνπ ζα εμαθαληζηεί  ζαλ 

μππλήζνπλ ην πξσί. κσο ε εθινγή ηνπ Σξακπ δελ είλαη εθηάιηεο, είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Ρωζία θαη Γεξκαλία  

Απηέο είλαη ζπλαξπαζηηθέο κέξεο γηα Ρψζνπο δηπισκάηεο. Γηα παξάδεηγκα,  εάλ είζαη 

ν Πξέζβεο ηεο Ρσζίαο ζην Μεμηθφ, ελδέρεηαη λα δηεξεπλήζεηο ηηο ζπνπδαίεο 

επθαηξίεο πνπ αλνίγνληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο κεγάιεο ηζηνξηθήο θηιίαο αλάκεζα 

ζην Μεμηθφ θαη ηε Ρσζία.  Δάλ πάιη θαηέρεηο δηπισκαηηθφ  αμίσκα ζηνλ ηζιακηθφ 

θφζκν πνπ ν Σξακπ έθαλε ηα πάληα ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ γηα λα 

πξνζβάιιεη, ζα κπνξνχζεο λα εμεγήζεηο ηηο κεγάιεο επθαηξίεο πνπ απνξξένπλ απφ 



ηηο βειηησκέλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ηηο ρψξεο ηνπ Ηζιάκ. κσο 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ έρεη γηα ηε Μφζρα ε Γεξκαλία.   

Απφ ην 1945 θαη κεηά, ε νβηεηηθή Έλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε Ρσζία πξνζπαζεί λα 

απνζπάζεη ηελ Γεξκαλία απφ ηελ ζπκκαρία ηεο κε ηηο ΖΠΑ. Καηά ηελ πξψηκε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε νβηεηηθή Έλσζε πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηελ 

δηρνηφκεζε ηεο Γεξκαλίαο. Ζ Μφζρα ήιπηδε φηη κηα ελσκέλε νπδέηεξε Γεξκαλία ππφ 

ηελ εγεζία ηνπ Γεξκαληθνχ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο (11) ζα ιεηηνπξγνχζε   

σο νπδέηεξε δψλε αλάκεζα ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ αλαδπφκελε ακεξηθαληθή 

απηνθξαηνξία.  

Σν 1952, ιίγν πξηλ απφ ην ζάλαην ηνπ ηάιηλ, ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε πξφβαιε μαλά 

ηε δπλαηφηεηα κηαο ελσκέλεο νπδέηεξεο Γεξκαλίαο. Ζ δπηηθνγεξκαληθή θπβέξλεζε, 

ε νπνία βξηζθφηαλ ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ ΖΠΑ εθείλε ηελ επνρή, απέξξηςε ηελ 

πξφηαζε. Αξγφηεξα, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ν Γπηηθνγεξκαλφο  

ζνζηαιδεκνθξάηεο θαγθειάξηνο Βίιιπ Μπξαλη, πνπ εθπξνζσπνχζε αθξηβψο ηελ 

αξηζηεξή θπβέξλεζε πνπ επηζπκνχζε λα δεη ε Μφζρα ζηηο δπηηθέο ρψξεο, επηρείξεζε  

λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο κε ηε Μφζρα αλεμάξηεηα απφ ηηο ΖΠΑ.  Τπήξραλ ελδείμεηο 

πνπ ππαηλίζζνληαλ φηη ππφ ηελ εγεζία ηνπ Λενλίλη Μπξέδληεθ ηέζεθε πάιη επί 

ηάπεηνο ε παιηά πξνζθνξά ηνπ ηάιηλ γηα επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο ππφ ηνλ φξν ε 

Γεξκαλία λα είλαη νπδέηεξε, δειαδή λα κελ είλαη κέινο ηνπ NATO. 

Μεηά φκσο αλαθαιχθζεθε πνιχ βνιηθά έλαο Αλαηνιηθνγεξκαλφο θαηάζθνπνο κέζα 

ζηε δπηηθνγεξκαληθή θπβέξλεζε, θαη ν θαγθειάξηνο Μπξαλη  αλαγθάζηεθε λα 

παξαηηεζεί. Κάζε πηζαλφηεηα επαλέλσζεο ηεο Γεξκαλίαο  - ππφ θαπηηαιηζηηθφ 

θαζεζηψο - εμαθαλίζηεθε κέρξη ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ Μηραήι Γθνξκπαηζφθ. 

ε αληίζεζε κε ηνλ ηάιηλ ή ηνλ Μπξέδληεθ, ν Γθνξκπαηζφθ ήηαλ πξφζπκνο λα 

δερηεί κηα ελσκέλε θαπηηαιηζηηθή Γεξκαλία ε νπνία παξέκελε ζην NATO. Ο 

Γθνξκπαηζφθ έιαβε θάπνηεο πξνθνξηθέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηνλ Πξφεδξν Σδνξηδ 

Μπνπο φηη ην NATO δελ ζα επεθηεηλφηαλ πξνο αλαηνιάο - νη νπνίεο θπζηθά 

απνδείρηεθαλ άρξεζηεο.   

Αλ ε Γεξκαλία αλαγθαζηεί απφ ην θχκα ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ εζληθηζκνχ πνπ ζαξψλεη ηηο ΖΠΑ, ηελ Βξεηαλία θαη άιιεο ηκπεξηαιηζηηθέο 

ρψξεο λα επηζηξέςεη ζε κηα δηθή ηεο εζληθηζηηθή πνιηηηθή, βάδνληαο πξνηεξαηφηεηα 

ηε Γεξκαλία, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηε Ρσζία. Ζ Ρσζία 

δηαζέηεη πνιιέο απφ ηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεηάδεηαη ε γεξκαληθή βηνκεραλία. Ζ 

Ρσζία ζα κπνξνχζε λα πνπιήζεη ζηε Γεξκαλία ηξφθηκα, πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην, 

θαζψο θαη βηνκεραληθέο πξψηεο χιεο. ε αληάιιαγκα, ε Γεξκαλία ζα κπνξνχζε λα 

πνπιήζεη ζηε Ρσζία πςειήο πνηφηεηαο θαηαλαισηηθά αγαζά θαη, ζην βαζκφ πνπ ε 

ξσζηθή βηνκεραλία αλαθάκςεη, βηνκεραληθά κεραλήκαηα. Δάλ ε Γεξκαλία 

αληηκεησπίδεη ην ελδερφκελν απψιεηαο ησλ αγνξψλ ηεο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε δπηηθή θαη 

λφηηα Δπξψπε, ζα κπνξνχζε ελ κέξεη λα αληηζηαζκίζεη απηέο ηηο απψιεηεο 

βξίζθνληαο λέεο αγνξέο ζηε Ρσζία. Θα κπνξνχζε άξαγε ν Βιαληηκίξ Πνχηηλ λα 

πεηχρεη εθεί φπνπ νη πνιχ ηζρπξφηεξνη ζνβηεηηθνί πξνθάηνρνί ηνπ απέηπραλ;   



Η παγθόζκηα αγνξά θαη ν ζρεκαηηζκόο ηεο εγρώξηαο αγνξάο 

Σν αζηηθφ έζλνο-θξάηνο αλαπηχζζεηαη κε βάζε ηελ παγθφζκηα αγνξά. Σν αζηηθφ 

έζλνο- θξάηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο κηα έλσζε ησλ θαπηηαιηζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηελ εμνπζία ηνπ θξάηνπο γηα λα θαηαθηήζεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο εηο βάξνο ησλ άιισλ εζλψλ-θξαηψλ. Αξρηθά, νη κέζνδνη απηέο 

πεξηειάκβαλαλ κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο ρξπζψλ θαη 

αξγπξψλ λνκηζκάησλ θαη αξγφηεξα άιισλ κνξθψλ ζπλαιιάγκαηνο έμσ απφ ηε ρψξα. 

ήκεξα, απηά ηα κέηξα νλνκάδνληαη “έιεγρνη θεθαιαίνπ”. Πξνζηαηεπηηθνί δαζκνί 

θαη άιινη εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ην θξάηνο γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη νη ληφπηνη θαπηηαιηζηέο είραλ ην κνλνπψιην ζε εθείλν ην κεξίδην 

ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πνπ θπβεξλάηαη πνιηηηθά απφ ην  “δηθφ ηνπο” έζλνο-θξάηνο. 

Σν ηκήκα ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πνπ ειέγρεηαη απφ έλα ζπγθεθξηκέλν έζλνο -θξάηνο 

νλνκάδεηαη “εγρψξηα αγνξά”. 

Ζ εγρψξηα αγνξά αλαπηχζζεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνλ έιεγρν ησλ μέλσλ 

αγνξψλ. Οη κεξθαληηιηζηέο νηθνλνκνιφγνη, πνπ θπξηάξρεζαλ ζηελ νηθνλνκηθή ζθέςε 

θαηά ηηο πξψηεο κέξεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηφληζαλ ηε ζεκαζία ελφο ζεηηθνχ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ. Με άιια ιφγηα, ηα ρξήκαηα πνπ 

έκπαηλαλ ζηε ρψξα κέζσ ζεηηθψλ ηζνδπγίσλ εκπνξίνπ θαη πιεξσκψλ ήηαλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηε δηεχξπλζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο. Ωο πξνο απηφ, νη κεξθαληηιηζηέο 

ήηαλ θαη παξακέλνπλ ζσζηνί έλαληη ζηελ νηθνλνκηθή θηιειεχζεξε έλλνηα ηνπ 

“ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο” πνπ θπξηαξρεί ζήκεξα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. 

Καη δεδνκέλνπ φηη ην θξάηνο είλαη κηα νξγάλσζε βίαο – ηεο νπνίαο βαζηθφο ξφινο 

είλαη ε ππεξάζπηζε, αθφκε θαη κε ηε βία αλ ρξεηαζηεί, ηεο εμνπζίαο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο ηάμεο πάλσ ζηελ εξγαηηθή ηάμε – ν νηθνλνκηθφο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ εκπιεθφκελσλ ζηελ θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή θξαηψλ ηείλεη λα νδεγεί  ζε 

πνιεκηθέο ζπξξάμεηο, φπσο άιισζηε βιέπνπκε λα ζπκβαίλεη.  

ηε «Γεληθή ζεσξία» ηνπ, ν Σδνλ Μέηλαξλη Κέηλο (John Maynard Keynes), ν νπνίνο 

ήηαλ έλζεξκνο κειεηεηήο ηεο κεξθαληηιηζηηθήο ζθέςεο – ζε αληίζεζε κε ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο παλεπηζηεκηαθήο κφξθσζεο νηθνλνκνιφγνπο ηεο ζεκεξηλήο επνρήο 

πνπ δηδάζθνληαη κφλν ηνλ νηθνλνκηθφ θηιειεπζεξηζκφ – ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη 

κεξθαληηιηζηέο είραλ κηα πνιχ πην ξεαιηζηηθή άπνςε γηα ην εμσηεξηθφ εκπφξην απφ 

ηε θηιειεχζεξε νηθνλνκηθή ζεσξία ηνπ “ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο”. Ζ 

κεξθαληηιηζηηθή ζθέςε εθθξάδεη ηελ απαξαίηεηα αληαγσληζηηθή θχζε ηνπ δηεζλνχο 

εκπνξίνπ ππφ ην παγθφζκην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα. 

ην βαζκφ πνπ ε εγρψξηα αγνξά κηαο δεδνκέλεο ρψξαο αλαπηχζζεηαη κέζα απφ έλα 

ζεηηθφ ηζνδχγην εκπνξίνπ θαη πιεξσκψλ, ε επίπησζε είλαη φηη νη εγρψξηεο αγνξέο 

ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ζα ζπξξηθλσζνχλ κέζσ ηεο ίδηαο δηαδηθαζίαο. Αλ θαη απηφ δελ 

είλαη έλα “παηρλίδη κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο” δεδνκέλνπ φηη ε παγθφζκηα αγνξά 

αλαπηχζζεηαη κε ην ρξφλν – αλ θαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

βηνκεραληθνχ θαπηηαιηζκνχ λα παξάγεη – ν αληαγσληζκφο γηα ηηο αγνξέο απνθηά 
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επνκέλσο ην ραξαθηήξα ελφο αγψλα δσήο θαη ζαλάηνπ πνπ θάζε ηφζν νδεγεί ζε 

πνιεκηθέο ζπξξάμεηο. 

Ωζηφζν, ν Κέηλο δηαηχπσζε κηα δηθή ηνπ θαληαζίσζε. Πίζηεπε πεξίηξαλα φηη ην 

θαπηηαιηζηηθφ θξάηνο κπνξνχζε κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ δεκνζηνλνκηθήο θαη 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο λα δηαρεηξηζηεί ηε δήηεζε θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ε πιήξεο απαζρφιεζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ κεραλψλ 

κέζα ζηα ζχλνξα ηνπ θάζε έζλνπο-θξάηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν παιηφο ηζρπξηζκφο 

ηνπ Ρηθάξλην φηη ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ ελφο έζλνπο κπνξεί λα είλαη πάληνηε 

επηθεξδψο εθκεηαιιεχζηκν ζην εζσηεξηθφ ζα κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί έζησ θαη 

κέζσ πνιηηηθψλ δηαθνξεηηθψλ απφ απηέο πνπ πξφηεηλε ν Ρηθάξλην. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, o Κέηλο απάιιαμε ην εμσηεξηθφ εκπφξην απφ ηνλ αληαγσληζηηθφ ηνπ 

ραξαθηήξα. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ν Κέηλο πίζηεπε φηη ε ζσζηή δεκνζηνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

ζα κπνξνχζε φρη κφλν λα εμνβειίζεη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο αιιά επίζεο λα 

απνηξέςεη πνιεκηθέο ζπξξάμεηο κεηαμχ ησλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. πσο έρνπκε δεη 

ζε απηφ ην blog θαη έρεη απνδεηρζεί εκπεηξηθά ζηε δηάξθεηα ζρεδφλ ελφο αηψλα 

“πνιηηηθψλ ζηαζεξνπνίεζεο” εκπλεπζκέλσλ απφ ην έξγν ηνπ Κέηλο, δελ είλαη έηζη θαη 

δελ κπνξνχλ λα είλαη έηζη ηα πξάγκαηα. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη φζν επηβηψλνπλ ν 

θαπηηαιηζκφο θαη ηα έζλε-θξάηε, ην εμσηεξηθφ εκπφξην δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί ηνλ 

αληαγσληζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα. Ο Πξφεδξνο Σξακπ δελ έπεζε απφ ηνλ νπξαλφ. 

Μηα λνκηζκαηηθή ηνχξηα πνπ απνηειείηαη απφ ηξία ζηξψκαηα  

Πξηλ απφ ην 1914, νη κεγάιεο θαπηηαιηζηηθέο δπλάκεηο δηαηεξνχζαλ ηα δηθά ηνπο 

απνζέκαηα ρξπζνχ ππφ ηνλ θπζηθφ ηνπο έιεγρφ. Σν ηξέρνλ δηεζλέο λνκηζκαηηθφ 

ζχζηεκα, αληηζέησο, κνηάδεη κε κία ηνχξηα απνηεινχκελε απφ ηξία ζηξψκαηα. Σν 

θαηψηαην ζηξψκα απνηειείηαη απφ ξάβδνπο ρξπζνχ πνπ βξίζθνληαη ππφ ηνλ θπζηθφ 

έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ηψξα κε επηθεθαιήο ηνλ Πξφεδξν 

Σξακπ. Απηφ ην θαηψηαην ζηξψκα πεξηιακβάλεη δχν επηκέξνπο ηκήκαηα. Σν έλα 

ηκήκα είλαη ν ρξπζφο πνπ πξάγκαηη βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ησλ ΖΠΑ. Σν άιιν ηκήκα είλαη ν ρξπζφο πνπ αλήθεη ζε άιιεο 

θπβεξλήζεηο ή θεληξηθέο ηξάπεδεο αιιά βξίζθεηαη ππφ ηε θπζηθή θαηνρή, ηε θχιαμε 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΖΠΑ ζην ζεζαπξνθπιάθην ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Απνζεκαηηθήο Σξάπεδαο ηεο Νέαο Τφξθεο ζην λφηην Μαλράηαλ, θαη ίζσο θαη ζε 

άιιεο “κπζηηθέο” ηνπνζεζίεο. 

Σα λνκίζκαηα ησλ άιισλ ρσξψλ - θαη ηεο επξσδψλεο - δελ «ππνζηεξίδνληαη» άκεζα 

απφ ρξπζφ ππφ ην θπζηθφ ηνπο έιεγρν αιιά απφ δνιάξηα ΖΠΑ. Σα δνιάξηα θαηά 

θαλφλα δελ θπιάζζνληαη κε ηε κνξθή ηξαπεδνγξακκαηίσλ αιιά κάιινλ 

βξαρππξφζεζκσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ πνπ απνθέξνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο έλα 

ρακειφ επηηφθην θαη κπνξνχλ γξήγνξα λα κεηαηξαπνχλ ζε δνιάξηα  αλ ππάξρεη 

αλάγθε ζηελ αλνηθηή αγνξά. 



Αο ππνζέζνπκε φηη ην ηνπηθφ λφκηζκα - γηα παξάδεηγκα, ην θηλεδηθφ γνπάλ - είρε λα 

αληηκεησπίζεη “έλαλ παληθφ”, απφ ηνλ νπνίν ην γνπάλ πξάγκαηη απεηιείηαη ζήκεξα. 

Απηφ ζα ζπλέβαηλε αλ νη θάηνρνη γνπάλ, θνβνχκελνη φηη ην λφκηζκα επξφθεηην 

απφηνκα λα ππνηηκεζεί έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ, άξρηδαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ γνπάλ 

γηα λα αγνξάζνπλ δνιάξηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζεί ε αμία ηνπ ρξεκαηηθνχ ηνπο 

θεθαιαίνπ πνπ κεηξηέηαη ζε δνιάξηα ΖΠΑ ζηε δηεζλή αγνξά. πσο φιεο νη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο, ε Σξάπεδα ηεο Κίλαο ζα κπνξνχζε πάληα λα ζηακαηήζεη έλαλ ηέηνην 

παληθφ αλ ήηαλ πξφζπκε λα κεηψζεη επαξθψο ηελ πνζφηεηα ηνπ γνπάλ πνπ 

θπθινθνξεί ζην εζσηεξηθφ ηεο Κίλαο. Ωζηφζν, απηφ ζα ζήκαηλε απφηνκε άλνδν ησλ 

επηηνθίσλ, θαηαθφξπθε κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ζπξξίθλσζε ηεο θηλεδηθήο 

εγρψξηαο αγνξάο - κε άιια ιφγηα, βίαηε χθεζε. Ωζηφζν, φζν ε Κηλεδηθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα δηαηεξεί ζεκαληηθά απνζεκαηηθά ζε δνιάξηα κπνξεί λα πνπιήζεη ηα 

θξαηηθά ηεο νκφινγα γηα δνιάξηα θαη ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα δνιάξηα γηα 

λα αγνξάζεη πίζσ γνπάλ – θφβνληαο παξάιιεια πξφζζεηα γνπάλ βαζηζκέλε ζηα 

απνζέκαηά ηεο ζε θξαηηθά νκφινγα ΖΠΑ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, κπνξεί λα απνθχγεη 

κία ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δηαηεξεί ηα 

απνζεκαηηθά ηεο ζε δνιάξηα. 

 Λφγσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ θηλεδηθψλ εμαγσγψλ θαηά ηα έηε πξηλ απφ ηε 

Μεγάιε Όθεζε ηνπ 2007-2009, ε Κίλα δεκηνχξγεζε έλα ηεξάζηην απφζεκα 

ακεξηθαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Καζψο απμαλφηαλ  ε ζπζζψξεπζε δνιαξίσλ, ε 

Σξάπεδα ηεο Κίλαο ήηαλ ζε ζέζε λα εθδψζεη απμαλφκελεο πνζφηεηεο γνπάλ, γεγνλφο 

πνπ ηξνθνδφηεζε ηελ αλάπηπμε ηεο  θηλεδηθήο εγρψξηαο αγνξάο. Αθφκε θαη θηλεδηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζπκκεηείραλ άκεζα ζην εμσηεξηθφ εκπφξην επσθειήζεθαλ απφ 

ηελ αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο αγνξάο πνπ ην εκπφξην ηεο Κίλαο θαη ηα πιενλάζκαηα 

ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ θαηέζηεζαλ δπλαηή. ηε ζπλέρεηα θαη ελψ ε θξίζε ηνπ 

2007-2009 ρηχπεζε ηελ παγθφζκηα αγνξά, ε Κίλα ήηαλ ζε ζέζε λα μεθηλήζεη έλα 

καδηθφ “θευλζηαλφ” πξφγξακκα δεκνζίσλ έξγσλ πνπ άκβιπλε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο χθεζεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Κίλαο. 

Αιιά ελψ ε ηθαλφηεηα ηεο Κίλαο λα ζπλερίδεη λα απμάλεη ηηο εμαγσγέο ηεο ήξζε 

αληηκέησπε κε ηελ απμαλφκελε αληίζηαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην φιν θαη πην 

πεξηνξηζκέλν κέγεζνο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ηεο θηλεδηθήο βηνκεραλίαο, ε Κίλα δηαπηζηψλεη φηη ε ζπζζψξεπζε ησλ 

ακεξηθαληθψλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ αξρίδεη λα θζίλεη θαζψο ε Σξάπεδα ηεο Κίλαο 

αλαγθάδεηαη λα πνπιήζεη αξθεηά απφ απηά γηα λα απνηξέςεη κηα καδηθή ππνηίκεζε 

ηνπ γνπάλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο φηαλ μεζπάζεη ε επφκελε αλαπφθεπθηε παγθφζκηα 

χθεζε, ε Κίλα ζα έρεη ζεκαληηθά κεησκέλε ηθαλφηεηα λα ακβιχλεη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

χθεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά ηεο κέζσ “θευλζηαλψλ” κέηξσλ. Καη ε θαηάζηαζε ζα 

είλαη πνιχ ρεηξφηεξε γηα ηελ Κίλα αλ ν Πξφεδξνο Σξακπ πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

απεηιή ηνπ γηα ηελ επηβνιή δαζκψλ χςνπο 45% ζηα θηλέδηθα εκπνξεχκαηα. 

Μπνξεί λα ζεσξεζεί λφκνο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ φηη φζν κηθξφηεξε είλαη ε 

νηθνλνκία κηαο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηελ παγθφζκηα αγνξά ηφζν γξεγνξφηεξα κπνξνχλ 

λα απμεζνχλ νη εμαγσγέο ηεο θαη, επνκέλσο, κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ε εγρψξηα 



αγνξά ηεο. ζν ε νηθνλνκία ηεο ρψξαο είλαη αξθεηά κηθξή, ην απμεκέλν πνζνζηφ ηεο 

παγθφζκηαο αγνξάο πνπ ζα πξέπεη λα ειέγρεη εάλ είλαη λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη 

κπνξεί λα ζπλίζηαηαη απφ ηελ ζπλνιηθή αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. Αιιά 

θαζψο ε ηαρεία αλάπηπμε ζπλερίδεηαη, ν “λφκνο ησλ εθζεηηθψλ ζπλαξηήζεσλ” 

αξρίδεη λα επηδξά θαη ε αλάπηπμε κπνξεί λα δηαηεξεζεί κφλν εηο βάξνο ησλ άιισλ 

ρσξψλ. ρη κφλν επηβξαδχλεηαη ε αλάπηπμή ηεο, αιιά αθφκε θαη ε ηθαλφηεηα λα 

δηαηεξήζεη κεησκέλν ζπληειεζηή αξρίδεη λα ζπξξηθλψλεηαη, εκπιέθνληάο ηελ ζε φιν 

θαη κεγαιχηεξν αληαγσληζκφ κε ηνπο εκπνξηθνχο  ηεο εηαίξνπο. Ζ εκπνξηθή ζρέζε 

κεηαμχ ηεο Κίλαο θαη ησλ ΖΠΑ έρεη θηάζεη πιένλ ζε απηφ ην ζεκείν. 

Πώο ην ζύζηεκα ηνπ δνιαξίνπ επηηξέπεη ζηηο ΗΠΑ λα δηαηεξήζνπλ 

ηελ εγρώξηα αγνξά ηνπο 

Οη ΖΠΑ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδνληαη ηα εκπνξηθά ειιείκκαηα ρξφλν κε ην ρξφλν 

ρσξίο ηελ θαηάξξεπζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο ηνπο ιφγσ ηεο κνλαδηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο λα δαλείδνληαη, ε νπνία θαηέζηε δπλαηή απφ ην ζχζηεκα ηνπ δνιαξίνπ. 

ηαλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο άιισλ ρσξψλ αγνξάδνπλ δνιάξηα, δελ ζρεκαηίδνπλ κηα 

ζηνίβα πξάζηλσλ ραξηνλνκηζκάησλ ζηα ζεζαπξνθπιάθηά ηνπο. Αλ ην έθαλαλ, ε 

εγρψξηα αγνξά ησλ ΖΠΑ ζα ζπξξηθλσλφηαλ ξαγδαία ελφςεη ηεο ζπλέρηζεο ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ησλ ΖΠΑ. Αληί 

γηα απηφ, δαλείδνπλ ηα ρξήκαηα πίζσ κε ηελ αγνξά βξαρππξφζεζκσλ εληφθσλ 

γξακκαηίσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν,  ηα ρξήκαηα - θαη ε λνκηζκαηηθά πξαγκαηηθή 

δήηεζε - πνπ ξένπλ έμσ απφ ηηο ΖΠΑ φζν απηέο αγνξάδνπλ  αγαζά πνπ παξάγνληαη 

ζην εμσηεξηθφ επηζηξέθνπλ πίζσ ζηηο ΖΠΑ φζν νη θεληξηθέο ηξάπεδεο αγνξάδνπλ 

ακεξηθαληθά θξαηηθά νκφινγα. 

Ωο ζπλέπεηα απηνχ, ε λνκηζκαηηθά πξαγκαηηθή δήηεζε δηαηεξείηαη εληφο ηεο αγνξάο 

ησλ ΖΠΑ παξά ηα ηεξάζηηα ειιείκκαηα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ρψξαο. 

πληεξείηαη έηζη έλα βηνηηθφ επίπεδν γηα κεγάιν κέξνο ηεο κεζαίαο ηάμεο ησλ ΖΠΑ 

πνπ είλαη φιν θαη πεξηζζφηεξν δπζαλάινγν ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο - αλ θαη απφ ηε Μεγάιε Όθεζε θαη κεηά ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

απφ πξηλ. Οη ΖΠΑ είλαη ζε ζέζε λα ην πεηπραίλνπλ απηφ επεηδή νη δηεζλείο ηηκέο ησλ 

βαζηθψλ πξντφλησλ θαζνξίδνληαη ζε δνιάξηα ΖΠΑ θαη ηα δηεζλή ρξέε ππνινγίδνληαη 

ζε δνιάξηα ΖΠΑ, γεγνλφο πνπ ππνρξεψλεη θαη ηα θξάηε θαη ηηο θαη κεγάιεο εηαηξείεο 

λα δηαηεξνχλ ηεξάζηηα απνζέκαηα ξεπζηφηεηαο ζε δνιάξηα. 

Αλ δελ ππήξρε απηφο ν κεραληζκφο - γηα παξάδεηγκα, αλ νη ηηκέο ησλ βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ θαη ηα ρξέε θαζνξίδνληαλ απεπζείαο ζε ρξπζφ ή θάπνην άιιν λφκηζκα 

εθηφο ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ - ην εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ ΖΠΑ ζα απνζηξάγγηδε 

γξήγνξα ηελ λνκηζκαηηθά πξαγκαηηθή δήηεζε απφ ηηο ΖΠΑ. Οη “θαηαλαισηέο” ζηηο 

ΖΠΑ δελ ζα είραλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ ηφζα πνιιά παξαγφκελα ζην 

εμσηεξηθφ αγαζά. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα θηλεδηθήο πξνέιεπζεο εκπνξεχκαηα 

ζα θαιχπηνληαλ απφ ζθφλε ζηα ξάθηα ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο αιπζίδαο Walmart. 



Οη θαπηηαιηζηέο βηνκήραλνη ησλ ΖΠΑ ζα αληηκεηψπηδαλ επίζεο ηεξάζηηα κείσζε ηεο 

δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά ησλ ΖΠΑ. Θα αλαγθάδνληαλ λα απεπζπλζνχλ ζε 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ή λα πησρεχζνπλ. Σν εκπνξηθφ έιιεηκκα ησλ ΖΠΑ, ζηε 

ζπλέρεηα, ζα εμαθαληδφηαλ. Αιιά κε ηηο ΖΠΑ λα εηζάγνπλ πνιχ ιηγφηεξα θαη λα 

πσινχλ πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή ηνπο ζην εμσηεξηθφ, ην 

επίπεδν δσήο ηεο ήδε ζπξξηθλσκέλεο κεζαίαο ηάμεο ηεο ρψξαο ζα θαηαθξεκληδφηαλ. 

Πήξακε κηα πξφγεπζε απηνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ηνπ 2007-2009. Έλαο απφ 

ηνπο κεγαιχηεξνπο θφβνπο ησλ εγεηψλ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ - Ρεπνπκπιηθαληθνχ 

Κφκκαηνο ηεο Σάμεο ζρεηηθά κε ηνλ Πξφεδξν Σξακπ είλαη φηη νη πνιηηηθέο ηνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ πηψζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ δνιαξίνπ θαζψο δηάθνξεο ρψξεο 

αληηδξνχλ ζηνλ νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ ηνπ Σξακπ κε ηηο δηθέο ηνπο εζληθηζηηθέο 

πνιηηηθέο. 

Ο Σξακπ θαη ε απεηιή κηαο λέαο επνρήο πνιέκωλ κεηαμύ εκπνξηθώλ 

θξαηώλ 

Απφ ην 1945 θαη κεηά έρεη εθδεισζεί κία λέα αληίθαζε άγλσζηε ζε παιαηφηεξεο 

πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο. Σελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ζπλνδεχεη κία 

παξάιιειε αλάπηπμε ησλ δπλάκεσλ ηεο θαηαζηξνθήο. Καηέζηε πξνθαλέο εδψ θαη 

κηζφ αηψλα φηη κία γεληθή “ππξεληθή αληαιιαγή” κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ ππξεληθψλ 

δπλάκεσλ ζα θαηέζηξεθε ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Άιια φπια φπσο ηα βηνινγηθά 

ζα κπνξνχζαλ εμίζνπ λα θαηαζηξέςνπλ ηνλ αλζξψπηλν πνιηηηζκφ. Αθφκε θαη ν 

ιεγφκελνο “πφιεκνο ζηνλ θπβεξλνρψξν” ζα κπνξνχζε ζηνλ απμαλφκελα 

απηνκαηνπνηεκέλν θφζκν καο λα νδεγήζεη ζε αξηζκφ ζαλάησλ πνπ ζα ππεξέβαηλε 

εθείλνπο ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ θαη ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. 

Έλαο πηζαλφο ηειεησηηθφο γηα ηνλ πνιηηηζκφ πφιεκνο κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ 

εκπνξηθψλ θξαηψλ έρεη απνθεπρζεί σο ηψξα θαηά θχξην ιφγν επεηδή ε παγθφζκηα 

απηνθξαηνξία ησλ ΖΠΑ έρεη θαηαθέξεη λα ειέγρεη κέζσ πξαγκαηηθψλ ή 

απεηινχκελσλ επεκβάζεσλ ηε δηαίξεζε ηεο παγθφζκηαο αγνξάο κεηαμχ 

αληαγσληζηηθψλ εζλψλ-θξαηψλ ρσξίο ηελ θαηάξγεζή ηνπο. Ωζηφζν, φπσο φιεο νη 

εκηηειείο ιχζεηο απηνχ ηνπ είδνπο ζηελ ηζηνξία, ε ιχζε απηή είλαη εγγελψο αζηαζήο 

θαη φιν θαη πεξηζζφηεξν αλαπνηειεζκαηηθή θαζψο εμαζζελεί ε νηθνλνκηθή θαη 

ζηξαηησηηθή ηζρχο ησλ ΖΠΑ. 

Δπηπιένλ, ε “ιχζε” απηή, ηελ νπνία νη Κνπβαλνί απνηεινχλ “Απηνθξαηνξία” θαη νη 

ππνζηεξηθηέο ηεο “παγθφζκηα θηιειεχζεξε ηάμε”, είλαη βαζχηαηα άδηθε. πσο ηφληδε 

επί δεθαεηίεο ν αείκλεζηνο εγέηεο ηεο Κνπβαληθήο Δπαλάζηαζεο Φηληέι Κάζηξν, ε 

ζεκεξηλή “ηάμε” δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί. Θα ζξπκκαηηζηεί αξγά ή γξήγνξα. Θα 

απνηειέζεη ε θπβέξλεζε Σξακπ ην εξγαιείν πνπ ζα ην πεηχρεη απηφ; 

Ζ ςήθνο ππέξ ηνπ Brexit ζηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε άλνδνο ζηελ εμνπζία ηνπ 

Νηφλαιλη Σξακπ ζηηο ΖΠΑ ζεκαηνδνηνχλ κηα αλαβίσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ 

εζληθηζκνχ κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ρσξψλ, πνπ είρε θαηαζηαιεί γηα 



70 ρξφληα απφ ηελ παγθφζκηα απηνθξαηνξία ησλ ΖΠΑ. Πξάγκαηη, απφ ηε Μεγάιε 

Όθεζε ην παγθφζκην εκπφξην απμάλεηαη κε πην αξγνχο ξπζκνχο απφ ηε ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Απηφ αληηζηξέθεη ηελ ηάζε πνπ ήζειε ην παγθφζκην εκπφξην 

λα απμάλεηαη γξεγνξφηεξα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη πνπ είρε επηθξαηήζεη 

απφ ην 1945. Ζ επηβξάδπλζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε βξίζθεηαη πίζσ απφ ην ζεκεξηλφ ηνμηθφ θχκα εζληθηζκνχ, θαη ηνπ 

αλαπφθεπθηνπ ζπλνδνχ ηνπ, ηνπ ξαηζηζκνχ, πνπ ζαξψλεη ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο. 

Φαλεξψλεη  φηη ε “θηιειεχζεξε ηάμε” είρε αξρίζεη λα απνθαιχπηεηαη πξηλ αθφκε θαη 

απφ ηελ ςήθν ππέξ ηνπ Brexit θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθινγή ηνπ Νηφλαιλη Σξακπ. 

Σν ηίκεκα πνπ έπξεπε λα θαηαβάιιεη ε Ακεξηθή γηα ηελ παγθόζκηα 

απηνθξαηνξία ηεο 

Πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηελ απηνθξαηνξία λα δηαξθέζεη έζησ θαη γηα 70 ρξφληα – κηα 

πνιχ ζχληνκε ηζηνξηθά πεξίνδν – νη ΖΠΑ έπξεπε λα εγθαηαιείςνπλ κεγάιν κέξνο 

ηεο εγρψξηαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηνπο. Απηή δελ ήηαλ θάπνηα ηεξάζηηα ζπζία 

γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο θεθαιαηνθξάηεο, αθνχ ζε αληάιιαγκα αχμεζαλ δξακαηηθά 

ηελ  ηθαλφηεηά ηνπο λα εθκεηαιιεχνληαη ηε βηνκεραλία θαη ηνπο εξγάηεο άιισλ 

ρσξψλ, φπσο είδακε. Δδψ έγθεηηαη ε απάληεζε ζην γξηθψδεο εξψηεκα γηαηί ην 

ρξεκαηηζηήξην ησλ ΖΠΑ θαηάθεξε λα έρεη ηφζν θαιχηεξε απφδνζε κεηά ηελ κεγάιε 

θξίζε ηνπ 2008 απ‟ φηη ήηαλ δπλαηφλ κεηά ην κεγάιν Κξαρ ηνπ 1929, παξά ηελ θαηά 

πνιχ ηζρπξφηεξε αλάθακςε ηεο ακεξηθαληθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηφζν θαηά ηε 

δηάξθεηα φζν θαη κεηά ην κεγάιν Κξαρ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αλαηκηθή αλάθακςε ηεο 

ακεξηθαληθήο βηνκεραληθήο παξαγσγήο απφ ηελ κεγάιε θξίζε ηνπ 2008 θη έπεηηα.  

ια απηά ζα ήηαλ κηα ραξά – απφ ηε ζθνπηά ηεο ακεξηθαληθήο άξρνπζαο ηάμεο 

δειαδή – εάλ ε ακεξηθαληθή παγθφζκηα απηνθξαηνξία θπβεξλνχζε ηνλ θφζκν 

πνιηηηθά ζηνλ ίδην απφιπην βαζκφ πνπ ην ακεξηθαληθφ δνιάξην θπξηαξρεί ζην 

παγθφζκην λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα. Σν πξφβιεκα είλαη φηη θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη. Οη 

ΖΠΑ δπζθνιεχνληαη ηξνκεξά λα θπβεξλήζνπλ ηε Ληβχε θαη ην Ηξάθ, ρψξεο κε 

πιεζπζκφ κφιηο ιίγσλ εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, αθνχ πξψηα θαηέζηξεςαλ ηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπο κε ζπληξηπηηθή ζηξαηησηηθή δχλακε. Γελ δηαθαίλεηαη θακία 

δπλαηφηεηα εγθαζίδξπζεο ακεξηθαληθήο απνηθηαθήο θπξηαξρίαο ζηελ Κίλα παξά ην 

γεγνλφο φηη ε ακεξηθαληθή άξρνπζα ηάμε εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο 

Κηλέδνπο εξγάηεο γηα ηελ παξαγσγή ππεξαμίαο πνπ ρξεηάδεηαη ην θεθάιαην γηα λα 

επηβηψζεη σο ηέηνην. Σν ζχζηεκα δελ ζα αληέμεη. 

Ο ηκπεξηαιηζηηθόο νηθνλνκηθόο εζληθηζκόο, ερζξόο ηωλ εξγαηώλ  

Ο νηθνλνκηθφο εζληθηζκφο, φηαλ αθνξά ηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο, νδεγεί 

αλαπφθεπθηα ζε εζληθφ κίζνο θαη ξαηζηζκφ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε· ζηε 

ρεηξφηεξε, νδεγεί ζην θαζηζκφ.  Ζ αληη-θηλεδηθή ηαηλία ηνπ Πίηεξ Ναβάξν είλαη 

θιαζηθφ παξάδεηγκα. Ωζηφζν, φπσο γεληθά ηζρχεη ζε ζρέζε κε ην εζληθφ δήηεκα, 

είλαη ζεκαληηθφ λα δηαθξίλεη θαλείο αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

απνηηλάμνπλ αηψλεο ηκπεξηαιηζηηθήο θαηαπίεζεο απφ ηε κηα πιεπξά θαη ζηηο 



ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο απφ ηελ άιιε. Οη ΖΠΑ ππφ ηελ πξνεδξία ηφζν ηνπ Οκπάκα 

φζν θαη – ηψξα, κε πην ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν – ηνπ Σξακπ επηρεηξνχλ λα πεξηνξίζνπλ,  

αθφκε θαη λα εμαλαγθάζνπλ ηελ Κίλα ζε αλαδίπισζε θαηά ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

θηάζεη έλα επίπεδν βηνκεραλνπνίεζεο, ην νπνίν ζα ηελ αλχςσλε ζηελ ίδηα ζέζε κε 

ηηο ΖΠΑ θαη ηηο ρψξεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο, αλ κάιηζηα ιάβνπκε ππφςε ηνπο 

ζρεηηθνχο πιεζπζκνχο.  Απηνχ ηνπ ηχπνπ ν εζληθηζκφο είλαη ηειείσο αληηδξαζηηθφο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε βηνκεραλνπνίεζε ηεο Κίλαο, πνπ θαηέζηε εθηθηή ράξε ζηελ 

κεγάιε Κηλεδηθή επαλάζηαζε, παξ‟ φιν πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε θαπηηαιηζηηθή 

βάζε, είλαη ηζηνξηθά πξννδεπηηθή. Ζ βηνκεραλνπνίεζε ζθπξειαηεί ηα φπια κε ηα 

νπνία ην θηλεδηθφ θξάηνο ζα απειεπζεξσζεί απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ΖΠΑ, φκσο 

ηαπηφρξνλα ζθπξειαηεί θαη ηα φπια κε ηα νπνία νη Κηλέδνη εξγάηεο ζα 

απειεπζεξσζνχλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ «δηθψλ ηνπο» εγρψξησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ.  Δπνκέλσο, φηαλ θαηαπηεζκέλα θξάηε αθνινπζνχλ εζληθηζηηθέο 

πνιηηηθέο, φπσο πξνζηαηεπηηζκφ κέζσ δαζκψλ, κέηξα πεξηνξηζκνχ κεηαθνξάο 

ζπλαιιάγκαηνο απφ ηε ρψξα θνθ, κε ζηφρν ηελ βηνκεραλνπνίεζή ηνπο, ηα 

απνηειέζκαηα έρνπλ πξννδεπηηθφ πξφζεκν.  

Ωζηφζν, φηαλ ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο πνπ ήδε ειέγρνπλ ηεξάζηηεο κεξίδεο ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ – φρη κφλν ηελ εγρψξηα αγνξά ηνπο αιιά θαη μέλεο αγνξέο ηηο 

νπνίεο ειέγρνπλ κέζσ ησλ εμαγσγψλ – κεηέξρνληαη παξφκνηεο πνιηηηθέο ελάληηα ζηα 

θαηαπηεζκέλα θξάηε ή ε κηα ελάληηα ζηελ άιιε, ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη σο 

αληηδξαζηηθά. Αο ζπγθξίλνπκε, παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηελ ηξνκεξή πξφνδν πνπ έρεη 

πεηχρεη ε Λατθή Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο απφ ην 1949 θαη κεηά, πνπ είλαη πξαγκαηηθή 

ζπκβνιή ζην ζχλνιν ηεο αλζξσπφηεηαο, κε ηα «επηηεχγκαηα» ηνπ θαζεζηψηνο 

Υίηιεξ θαηά ηε ζχληνκε δσδεθαεηή πεξίνδν χπαξμήο ηνπ. ην ηέινο κφιηο δψδεθα 

ρξφλσλ έληνλα εζληθηζηηθψλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη φρη κφλν, ε Γεξκαλία 

θαηάθεξε φρη κφλν λα εμνινζξεχζεη δεθάδεο εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο   αιιά θαη απφ 

ηελ ίδηα δελ έκεηλαλ παξά κφλν εξείπηα, ζηάρηεο θαη απνθαΐδηα ηφζν απφ εζηθή 

άπνςε φζν θαη σο πξνο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηηο πιηθέο ππνδνκέο. 

Πξννδεπηηζκόο θαη νηθνλνκηθόο εζληθηζκόο 

Μηα κεγάιε αδπλακία ηεο πξνεθινγηθήο εθζηξαηείαο ηνπ Μπέξλη άληεξο θαη ηνπ 

πξννδεπηηθνχ θηλήκαηνο πνπ εθπξνζσπεί είλαη ε απνηπρία ηνπ λα ζηαζεί 

αληηκέησπνο απέλαληη ζηνλ νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε 

θαηάζηαζε είλαη αθφκα ρεηξφηεξε. Οη ζχγρξνλνη πξννδεπηηθνί πνπ εθπξνζσπνχληαη 

απφ ηνλ Μπέξλη άληεξο, θαζψο δελ έρνπλ θακία πξφζεζε λα ακθηζβεηήζνπλ ηελ 

ηδησηηθή ηδηνθηεζία  ησλ κέζσλ παξαγσγήο, φπσο έθαλαλ ε Γεχηεξε Γηεζλήο ζηελ 

αθκή ηεο θαη ε Σξίηε Κνκκνπληζηηθή Γηεζλήο ζην παξειζφλ, θηάλνπλ ζην ζεκείν λα 

ππνζηεξίμνπλ ηνλ νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ. πκθσλνχλ κε ηνλ Πξφεδξν Σξακπ θαη ηνλ 

Πίηεξ Ναβάξν φηη νη «θαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο» - θαη φρη ε θαπηηαιηζηηθή 

ηδησηηθή ηδηνθηεζία - είλαη ε αηηία πνπ δελ ππάξρνπλ αμηνπξεπείο δνπιεηέο θαη φηη 

απηή είλαη ε πεγή φισλ ησλ δεηλψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Ακεξηθαλνί εξγάηεο θαη ν 

ακεξηθαληθφο ιαφο γεληθφηεξα.  

https://www.youtube.com/watch?v=AhyifvjSHbU
https://www.youtube.com/watch?v=AhyifvjSHbU


Πξάγκαηη, ν ίδηνο ν Πίηεξ Ναβάξν βξήθε ην θπζηθφ ηνπ ρψξν ζην «πξννδεπηηθφ» 

Γεκνθξαηηθφ Κφκκα πξηλ ζπκπνξεπηεί κε ηνλ ξαηζηζηή Σξακπ. Οη εξγάηεο ζηελ 

ιεγφκελε «ζθνπξηαζκέλε δψλε»[1] ησλ ΖΠΑ ρξεηάδνληαη δνπιεηά. Γελ ππάξρεη 

ακθηβνιία γη‟ απηφ. Μήπσο φκσο δελ ρξεηάδνληαη εμίζνπ δνπιεηά θαη νη Κηλέδνη θαη 

νη Μεμηθαλνί εξγάηεο; Βεβαίσο θαη ρξεηάδνληαη! Μηα πνιηηηθή κε ζηφρν ηελ 

πξνζηαζία ησλ «ακεξηθαληθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο» εηο βάξνο ησλ κεμηθαληθψλ ή ησλ 

θηλεδηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο νδεγεί αλαπφθεπθηα ζε πφιεκν. Με ηε λίθε ηνπ Σξακπ, 

ην θάληαζκα ηνπ εξεηπσκέλνπ Βεξνιίλνπ ηνπ 1945 ξίρλεη ηε δνθεξή ηνπ ζθηά πάλσ 

ζηνλ θφζκν. ε απηφ, θαη ζηηο εηθφλεο απφ ηα ζηξαηφπεδα ζαλάηνπ ησλ Ναδί – εθεί 

νδεγεί αλαπφθεπθηα ν ηκπεξηαιηζηηθφο νηθνλνκηθφο εζληθηζκφο. 

Γηαηί έραζε ν άληεξο ην ρξίζκα ηωλ Γεκνθξαηηθώλ;         

Γηαηί έραζε ν Μπέξλη άληεξο ην ρξίζκα ησλ Γεκνθξαηηθψλ θαη ην θέξδηζε ε κε 

δεκνθηιήο Υίιαξη Κιίληνλ; Αζθαιψο, ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη. Σα κεγάια ηδάθηα κε 

ην πνιχ ρξήκα ήηαλ ελαληίνλ ηνπ – αλ θαη ήηαλ ελαληίνλ θαη ηνπ Σξακπ. Δπίζεο, ν 

άληεξο αληηκεηψπηζε ην πξφβιεκα ηνπ πψο λα ππεξβεί ην ζχζηεκα ησλ κε 

εθιεγκέλσλ «ππεξεθιεθηφξσλ», έλαλ ζθφπειν πνπ ν Σξακπ απέθπγε θαηεβαίλνληαο 

σο ππνςήθηνο ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ Κφκκαηνο. Τπήξρε φκσο θη άιιε κηα αδπλακία 

πνπ επηζθίαδε ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία ηνπ άληεξο θη απηή δελ ήηαλ άιιε απφ 

ηελ επίκνλε αδπλακία πνπ θαηέγξαθε κεηαμχ ησλ κε ιεπθψλ ςεθνθφξσλ. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ζεκείσζε νξηζκέλεο εληππσζηαθέο λίθεο ζηελ αξρή ελάληηα ζηνλ 

κεραληζκφ ηεο Κιίληνλ, ν άληεξο θαηέγξαςε ρακειά πνζνζηά ζηηο πξνθξηκαηηθέο 

εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο λφηηεο πνιηηείεο, φπνπ νη ςεθνθφξνη πνπ ζηήξηδαλ ην 

Γεκνθξαηηθφ θφκκα ήηαλ ζπληξηπηηθά Αθξνακεξηθαλνί.  

Οη ξαηζηζηηθέο δειψζεηο ηεο Υίιαξη Κιίληνλ ε νπνία παξνκνηάδεη ηνπο λεαξνχο 

καχξνπο κε «αξπαθηηθά πνπ πξέπεη λα παηαρζνχλ»[2], θαζψο θαη ε ππνζηήξημε πνπ 

παξείρε  ν ζχδπγφο ηεο ζηελ «Αληηηξνκνθξαηηθή θη Απνηειεζκαηηθή Πξάμε 

Θαλαηηθήο Πνηλήο» („Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, 1996‟), πνπ 

νδήγεζε ζηνλ εγθιεηζκφ ηφζν πνιιψλ Αθξνακεξηθαλψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε   ηελ 

αληίζεζή ηεο ζto ζχζηεκα ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο κε θξαηηθή θάιπςε, ηελ 

θαηέζηεζαλ ηξσηή ζηνπο Αθξνακεξηθαλνχο ςεθνθφξνπο ηνπ λφηνπ.  Ζ Κιίληνλ 

αλαθάιπςε ην πξσί ηεο 9εο Ννεκβξίνπ φηη απηή θη ν ζχδπγφο ηεο δελ ήηαλ ηφζν 

δεκνθηιείο κεηαμχ ησλ Αθξνακεξηθαλψλ φζν ηνπο παξνπζίαδαλ ηα ΜΜΔ. ήκεξα, 

αληί ηνπ Νηφλαιλη Σξακπ ζην Λεπθφ Οίθν ζα βξηζθφηαλ ε Υίιαξη Κιίληνλ, αλ ήηαλ 

ηφζν δεκνθηιήο ζηνπο Αθξνακεξηθαλνχο φζν αλακθίβνια πίζηεπε ε ίδηα πσο ήηαλ.  

Αλ ν άληεξο είρε θαηαθέξεη λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο Αθξνακεξηθαλνχο λα ςεθίζνπλ 

ππέξ ηνπ ζηηο πξνθξηκαηηθέο ζην λφην, ε δπλακηθή ηνπ ζα ήηαλ αζηακάηεηε. ηε 

ζπλέρεηα, ν άληεξο δπζθνιεχηεθε λα απνζπάζεη ςήθνπο απφ ηνπο Λαηίλνπο 

ςεθνθφξνπο  ζηηο δπηηθέο πνιηηείεο, αθφκε θαη ζηελ Καιηθφξληα πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

σο έληνλα αληη-Σξακπ θαη φπνπ ε πιεηνςεθία είλαη κε ιεπθνί.  ε πάξα πνιιέο 

πξνεθινγηθέο νκηιίεο ηνπ άληεξο ε ζχλζεζε ήηαλ εμίζνπ «ιεπθή» κε ηηο  νκηιίεο ηνπ 

Σξακπ.  

https://wordpress.com/post/avantgarde2009.wordpress.com#_ftn1
https://wordpress.com/post/avantgarde2009.wordpress.com#_ftn2


Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ν άληεξο ρξεζηκνπνίεζε ξαηζηζηηθφ ιφγν φπσο ν 

Σξακπ.  Έλαο ηέηνηνο ηζρπξηζκφο ζα ήηαλ θαζαξή ζπθνθαληία. Καη ν άληεξο 

πξάγκαηη θέξδηδε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο λένπο έγρξσκνπο αλζξψπνπο φζν 

εμειηζζφηαλ ε πξνεθινγηθή εθζηξαηεία, φρη φκσο ζηνλ θαζνξηζηηθφ βαζκφ πνπ 

ρξεηαδφηαλ ψζηε λα ληθήζεη ηελ Κιίληνλ θαη λα θιείζεη ζηνλ Σξακπ ηνλ δξφκν γηα ην 

Λεπθφ Οίθν. Ίζσο φκσο απηφ λα είλαη δχζθνιν φηαλ θαηεβαίλεη θαλείο ππνςήθηνο κε 

κηα πιαηθφξκα πνπ απνδίδεη ηελ θαηάξα ηεο αλεξγίαο θαη ηεο απνβηνκεραλνπνίεζεο 

ζε «θαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο». Απηφ φπσο θαη ην φηη ελζηεξλίδεηαη έλαλ «πην 

επγελή θαη ήπην» νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ αληί λα εζηηάδεη ζηνλ πξαγκαηηθφ έλνρν, ην 

θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν δε ζηξέθεη κφλν εξγάηεο ελάληηα ζε άιινπο εξγάηεο 

αιιά θαη ρψξεο ελάληηα ζε άιιεο ρψξεο.    

Γεξκαλία, ν λνύκεξν δύν ερζξόο ηνπ Σξακπ 

Μεηά ηελ Κίλα, ε ρψξα πνπ πηζαλφηαηα είλαη πην δπζαξεζηεκέλε κε ηελ άλνδν ηνπ 

Σξακπ είλαη ε Γεξκαλία. Πξάγκαηη, ν Σξακπ κάιινλ ζεσξεί ηε Γεξκαλία σο ηνλ πην 

επηθίλδπλν ερζξφ ησλ ΖΠΑ κεηά ηελ Κίλα. Μεξηθέο κέξεο πξηλ αλαιάβεη ηελ 

Πξνεδξία, ν Σξακπ αλαθνίλσζε ζηνλ επξσπατθφ ηχπν φηη αλακέλεη θη άιιεο ρψξεο 

πιελ ηεο Βξεηαλίαο λα θχγνπλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά κηα εηξσληθή 

ζπγθπξία, ην Βεξνιίλν θαη ην Πεθίλν πξνβάιινπλ σο νη ηειεπηαίνη ππέξκαρνη ηεο 

«θηιειεχζεξεο νηθνλνκηθήο ηάμεο» ε νπνία πλέεη ηα ινίζζηα. Σξέθνπλ θξνχδεο 

ειπίδεο φηη ε εθινγή ηνπ Σξακπ είλαη έλαο εθηάιηεο πνπ ζα εμαθαληζηεί  ζαλ 

μππλήζνπλ ην πξσί. κσο ε εθινγή ηνπ Σξακπ δελ είλαη εθηάιηεο, είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα. 

Ρωζία θαη Γεξκαλία 

Απηέο είλαη ζπλαξπαζηηθέο κέξεο γηα Ρψζνπο δηπισκάηεο. Γηα παξάδεηγκα,  εάλ είζαη 

ν Πξέζβεο ηεο Ρσζίαο ζην Μεμηθφ, ελδέρεηαη λα δηεξεπλήζεηο ηηο ζπνπδαίεο 

επθαηξίεο πνπ αλνίγνληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο κεγάιεο ηζηνξηθήο θηιίαο αλάκεζα 

ζην Μεμηθφ θαη ηε Ρσζία.  Δάλ πάιη θαηέρεηο δηπισκαηηθφ  αμίσκα ζηνλ ηζιακηθφ 

θφζκν πνπ ν Σξακπ έθαλε ηα πάληα ζην κέηξν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ γηα λα 

πξνζβάιιεη, ζα κπνξνχζεο λα εμεγήζεηο ηηο κεγάιεο επθαηξίεο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηηο βειηησκέλεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ηηο ρψξεο ηνπ Ηζιάκ. κσο 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ έρεη γηα ηε Μφζρα ε Γεξκαλία.  

Απφ ην 1945 θαη κεηά, ε νβηεηηθή Έλσζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε Ρσζία πξνζπαζεί λα 

απνζπάζεη ηελ Γεξκαλία απφ ηελ ζπκκαρία ηεο κε ηηο ΖΠΑ. Καηά ηελ πξψηκε 

κεηαπνιεκηθή πεξίνδν, ε νβηεηηθή Έλσζε πξνζπάζεζε λα απνηξέςεη ηελ 

δηρνηφκεζε ηεο Γεξκαλίαο. Ζ Μφζρα ήιπηδε φηη κηα ελσκέλε νπδέηεξε Γεξκαλία ππφ 

ηελ εγεζία ηνπ Γεξκαληθνχ νζηαιδεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο (11) ζα ιεηηνπξγνχζε    

σο νπδέηεξε δψλε αλάκεζα ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαη ηελ αλαδπφκελε ακεξηθαληθή 

απηνθξαηνξία. 



Σν 1952, ιίγν πξηλ απφ ην ζάλαην ηνπ ηάιηλ, ε ζνβηεηηθή θπβέξλεζε πξφβαιε μαλά 

ηε δπλαηφηεηα κηαο ελσκέλεο νπδέηεξεο Γεξκαλίαο. Ζ δπηηθνγεξκαληθή θπβέξλεζε, 

ε νπνία βξηζθφηαλ ππφ ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ ΖΠΑ εθείλε ηελ επνρή, απέξξηςε ηελ 

πξφηαζε. Αξγφηεξα, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, ν Γπηηθνγεξκαλφο 

ζνζηαιδεκνθξάηεο θαγθειάξηνο Βίιιπ Μπξαλη, πνπ εθπξνζσπνχζε αθξηβψο ηελ 

αξηζηεξή θπβέξλεζε πνπ επηζπκνχζε λα δεη ε Μφζρα ζηηο δπηηθέο ρψξεο, επηρείξεζε 

λα βειηηψζεη ηηο ζρέζεηο κε ηε Μφζρα αλεμάξηεηα απφ ηηο ΖΠΑ.  Τπήξραλ ελδείμεηο 

πνπ ππαηλίζζνληαλ φηη ππφ ηελ εγεζία ηνπ Λενλίλη Μπξέδληεθ ηέζεθε πάιη επί 

ηάπεηνο ε παιηά πξνζθνξά ηνπ ηάιηλ γηα επαλέλσζε ηεο Γεξκαλίαο ππφ ηνλ φξν ε 

Γεξκαλία λα είλαη νπδέηεξε, δειαδή λα κελ είλαη κέινο ηνπ NATO. 

Μεηά φκσο αλαθαιχθζεθε πνιχ βνιηθά έλαο Αλαηνιηθνγεξκαλφο θαηάζθνπνο κέζα 

ζηε δπηηθνγεξκαληθή θπβέξλεζε, θαη ν θαγθειάξηνο Μπξαλη  αλαγθάζηεθε λα 

παξαηηεζεί. Κάζε πηζαλφηεηα επαλέλσζεο ηεο Γεξκαλίαο - ππφ θαπηηαιηζηηθφ 

θαζεζηψο - εμαθαλίζηεθε κέρξη ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία ηνπ Μηραήι Γθνξκπαηζφθ. 

ε αληίζεζε κε ηνλ ηάιηλ ή ηνλ Μπξέδληεθ, ν Γθνξκπαηζφθ ήηαλ πξφζπκνο λα 

δερηεί κηα ελσκέλε θαπηηαιηζηηθή Γεξκαλία ε νπνία παξέκελε ζην NATO. Ο 

Γθνξκπαηζφθ έιαβε θάπνηεο πξνθνξηθέο δηαβεβαηψζεηο απφ ηνλ Πξφεδξν Σδνξηδ 

Μπνπο φηη ην NATO δελ ζα επεθηεηλφηαλ πξνο αλαηνιάο - νη νπνίεο θπζηθά 

απνδείρηεθαλ άρξεζηεο.   

Αλ ε Γεξκαλία αλαγθαζηεί απφ ην θχκα ηνπ ηκπεξηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ θαη 

πνιηηηθνχ εζληθηζκνχ πνπ ζαξψλεη ηηο ΖΠΑ, ηελ Βξεηαλία θαη άιιεο ηκπεξηαιηζηηθέο 

ρψξεο λα επηζηξέςεη ζε κηα δηθή ηεο εζληθηζηηθή πνιηηηθή, βάδνληαο πξνηεξαηφηεηα 

ηε Γεξκαλία, ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα έξζεη ζε ζπκθσλία κε ηε Ρσζία. Ζ Ρσζία 

δηαζέηεη πνιιέο απφ ηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεηάδεηαη ε γεξκαληθή βηνκεραλία. Ζ 

Ρσζία ζα κπνξνχζε λα πνπιήζεη ζηε Γεξκαλία ηξφθηκα, πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην, 

θαζψο θαη βηνκεραληθέο πξψηεο χιεο. ε αληάιιαγκα, ε Γεξκαλία ζα κπνξνχζε λα 

πνπιήζεη ζηε Ρσζία πςειήο πνηφηεηαο θαηαλαισηηθά αγαζά θαη, ζην βαζκφ πνπ ε 

ξσζηθή βηνκεραλία αλαθάκςεη, βηνκεραληθά κεραλήκαηα. Δάλ ε Γεξκαλία 

αληηκεησπίδεη ην ελδερφκελν απψιεηαο ησλ αγνξψλ ηεο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηε δπηηθή θαη 

λφηηα Δπξψπε, ζα κπνξνχζε ελ κέξεη λα αληηζηαζκίζεη απηέο ηηο απψιεηεο 

βξίζθνληαο λέεο αγνξέο ζηε Ρσζία. Θα κπνξνχζε άξαγε ν Βιαληηκίξ Πνχηηλ λα 

πεηχρεη εθεί φπνπ νη πνιχ ηζρπξφηεξνη ζνβηεηηθνί πξνθάηνρνί ηνπ απέηπραλ;  

Σν «πλεύκα ηνπ ‘17» ωο απάληεζε ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό νηθνλνκηθό, 

πνιηηηθό θαη ξαηζηζηηθό εζληθηζκό 

Ζ νξθσκνζία ηνπ Σξακπ, πνπ έιαβε ρψξα θαζψο ηειεηψλσ απηφ ην άξζξν, 

ζπλνδεχηεθε απφ έλα απξνζδφθεην θχκα δηαδειψζεσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ην πιήζνο 

ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ πνπ ζπγθεληξψζεθε ζηελ ηειεηή ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ. Ζ 

δηαδήισζε ελάληηα ζηελ νξθσκνζία πνπ έγηλε ζηηο 20 Γελάξε είρε δεθάδεο ρηιηάδεο 

δηαδεισηέο θαη επίζεο είρε ππνζηεξηρηεί δεκνζίσο απφ πξφζσπα ηεο ηέρλεο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ηα νπνία αξλήζεθαλ λα παίμνπλ ζηελ ηειεηή αλαγφξεπζεο ηνπ λένπ 

πξνέδξνπ. 



Απηφ πνπ ήηαλ πξαγκαηηθφ ζνθ φκσο ήηαλ ε Πνξεία ησλ Γπλαηθψλ ζηηο 21 Γελάξε. 

Σν κέγεζνο ηεο πνξείαο ήηαλ πξαγκαηηθά δίρσο πξνεγνχκελν. Δλψ ην πνιηηηθφ 

πεξηερφκελν απηήο ηεο ηεξάζηηαο δηαδήισζεο, πνπ ζπκπεξηειάκβαλε πνιινχο άδηξεο 

θαη γπλαίθεο, ήηαλ αλαγθαζηηθά αλνκνηνγελέο, ην γεληθφ πεξηερφκελφ ηεο ήηαλ ε 

απφξξηςε φισλ φζσλ αληηπξνζσπεχνπλ ν Σξακπ, ν ηηβ Μπάλλνλ, ν Πίηεξ Ναβάξξν 

θαη ε ζπλνκνηαμία ηνπο. Αλ ιάβνπκε ππφςε θαη ηηο πνξείεο ησλ γπλαηθψλ πνπ έγηλαλ 

θαη ζηηο άιιεο ακεξηθαληθέο πφιεηο, θαίλεηαη πσο ζπκκεηείρε έλαο ζηνπο εθαηφ 

πνιίηεο. Οη Σξακπ, Μπάλλνλ, Ναβάξξν θαη ζία πιένλ γλσξίδνπλ φηη ν θφζκνο δε ζα 

ζπξζεί δίρσο αληίζηαζε ζην ξαηζηζηηθφ, παηξηαξρηθφ, νκνθνβηθφ, θαζηζηηθφ θαη 

νηθνλνκηθφ εζληθηζηηθφ θφζκν ηνπ 1930. 

Σν πην εληππσζηαθφ γλψξηζκα ησλ πνξεηψλ ησλ γπλαηθψλ ήηαλ ν δηεζληζηηθφο ηνπο 

ραξαθηήξαο, θαζψο ζπκκεηείραλ γπλαίθεο απφ ηε δπηηθή θαη ηελ αλαηνιηθή Δπξψπε, 

ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ Παιαηζηίλε θαζψο θαη άιιεο πεξηνρέο. Απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθή απάληεζε ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ, είηε απηφο 

εκθαλίδεηαη κε ηελ κνξθή ησλ Σξακπ, Μπάλλνλ θαη Ναβάξξν είηε κε ηελ πην ήπηα 

θαη θηιηθή κνξθή πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηελ εγεζία ηεο ζπλνκνζπνλδίαο ησλ 

ζπλδηθάησλ  AFL-CIO, θαζψο θαη άιια «πξννδεπηηθά θηλήκαηα» πνπ ζεσξνχλ φηη 

γηα ηε «ζθνπξηαζκέλε δψλε» θηαίλε νη «θαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο» θαη φρη ν 

θαπηηαιηζκφο. 

Απηφ είλαη ην «πλεχκα ηνπ „17» ην 2017, φπσο ήηαλ θαη ην 1917, πξηλ ε Μεγάιε 

Ρσζηθή Δπαλάζηαζε μεθηλήζεη ηε ζαλάζηκε πηψζε ηεο, ζπξφκελε ζε κηα δηθή ηεο 

εθδνρή νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ εζληθηζκνχ πνπ νθεηιφηαλ ζηελ αδπλακία ησλ 

εξγαηψλ ζηε Γχζε λα ληθήζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο νηθνλνκηθνχο εζληθηζκνχο. Απηή ηε 

θνξά, ην πλεχκα ηνπ „17 βξίζθεηαη ζε πφιεκν κε ην πλεχκα ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ ‟14 

θαη ηνπ Γελάξε ηνπ „33, δειαδή ηηο ηζηνξηθέο ζηηγκέο πνπ νη δπλάκεηο ηνπ 

ηκπεξηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ εζληθηζκνχ ληθήζαλ. Σα απνηέιεζκα απηήο ηεο ηηηάληαο 

κάρεο πνπ εθηπιίζζεηαη ζα θαζνξίζεη  ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο. 

Εήησ ην πλεχκα ηνπ „17! 

Μειινληηθά ζρέδηα 

ηα ηέιε ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζρεδίαδα λα γξάςσ κηα ζεηξά θξηηηθψλ 

αλαζθνπήζεσλ γηα δηάθνξα βηβιία Οηθνλνκίαο πνπ θπθινθφξεζαλ ην 2016, φπσο ην 

ζεκαληηθφ – αιιά δπζλφεην – βηβιίν ηνπ Anwar Shaikh «Καπηηαιηζκφο» θαη ην 

«Ηκπεξηαιηζκφο» ηνπ John Smith. Δίρα ήδε θνπξαζηεί απφ ηηο ακεξηθαληθέο εθινγέο 

θαη ήζεια λα επηζηξέςσ ζηα «πςειά λνήκαηα» ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο. ρεδίαδα 

λα αθηεξψζσ έλα κήλα (ην Γεθέκβξε) ζηα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ θαη έπεηηα λα 

γπξίζσ ζηε βαζηθή ζεκαηηθή ηνπ blog. 

κσο ε απξνζδφθεηε λίθε ηνπ Trump θαλεξψλεη φηη ε ακεξηθαληθή παγθφζκηα 

απηνθξαηνξία απνδνκείηαη πνιχ πην γξήγνξα απφ ηηο εθηηκήζεηο πνπ είρα θάλεη 

βαζηζκέλνο ζηα ζηνηρεία ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ. Φπζηθά ην Brexit ήηαλ ήδε κία 



ζεκαληηθή πξνεηδνπνίεζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ Ννέκβξε. Γηα απηφ αλαγθάζηεθα 

λα αθηεξψζσ ηνλ Γεθέκβξε θαη ην Γελάξε ζηε λίθε ηνπ Σξακπ. 

Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη δπλάκεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ εζληθηζκνχ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ν Σξακπ βξίζθνληαη ζε πφιεκν κε ην Γεκνθξαηηθφ θαη ην 

Ρεπνπκπιηθαληθφ Κφκκα ηεο Σάμεο. Οη ηειεπηαίνη ειέγρνπλ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαζψο θαη ηε CIA, θαη πξνζπαζνχλ λα πεξηζψζνπλ φ,ηη κπνξνχλ απφ 

ηελ άζιηα «θηιειεχζεξε παγθφζκηα ηάμε». Σα εθαηνκκχξηα πνπ θαηέβεθαλ ζην 

δξφκν παγθνζκίσο δείρλνπλ φηη ππάξρεη θαη άιινο έλαο «παίθηεο», ν αλαγελλεκέλνο 

 δηεζληζκφο πνπ νλφκαζα πξνεγνπκέλσο σο «ην πλεχκα ηνπ „17». Απηή ε 

δεκνζίεπζε έγηλε πνιχ κεγάιε, φκσο αλ ηελ είρα ζπάζεη ζε πεξηζζφηεξα θνκκάηηα 

ζα έπξεπε λα αθηέξσλα άιινλ έλα ή δχν κήλεο, ή θαη παξαπάλσ, ζηε λίθε ηνπ 

Σξακπ. 

Έρεη λφεκα ην αξρηθφ κνπ ζρέδην ζην πιαίζην ηεο απξνζδφθεηεο λίθεο ηνπ Σξακπ; 

Ννκίδσ φηη έρεη πεξηζζφηεξν ηψξα, παξά αλ είρε θεξδίζεη ε Κιίληνλ. Σν επίπεδν ηεο 

ζπδήηεζεο ζε ζρέζε κε ηελ λίθε ηνπ Σξακπ είλαη αθφκε επηθαλεηαθφ. Ο ζθνπφο 

απηνχ ηνπ blog είλαη ε ππέξβαζε ησλ επηθαλεηαθψλ αλαιχζεσλ κε ζθνπφ λα 

θαηαιάβνπκε ηηο ξίδεο ηεο «νηθνλνκηθήο παξαγσγήο», φπσο έιεγε ε Ρφδα 

Λνχμεκπνπξγθ. Σψξα ζρεδηάδσ λα ζηξέςσ πεξηζζφηεξν ηελ πξνζνρή κνπ ζην ξφιν 

ηνπ έζλνπο-θξάηνπο θαη ην εμσηεξηθφ εκπφξην, θάηη πνπ δε ζα έθαλα ζηνλ ίδην βαζκφ 

αλ είρε εθιεγεί ε Κιίληνλ. Κεξχζζσ ινηπφλ πφιεκν – κε ηε ζεσξεηηθή έλλνηα – ζηνλ 

ηκπεξηαιηζηηθφ νηθνλνκηθφ εζληθηζκφ θαζψο θαη ζε νιφθιεξε ηε ζεσξία φηη γηα ηα 

πξνβιήκαηα ησλ εξγαηψλ ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ρψξεο, θαη άξα φισλ ησλ ρσξψλ, 

επζχλνληαη απιψο νη «θαθέο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο». 

_________________ 

εκεηώζεηο 

1 ηελ πεξίπησζε πνπ ν Σξακπ παξαπέκπνληαλ θαη ε χγθιεηνο ηνλ απνθαζήισλε – 

ή αλαγθαδφηαλ ζε παξαίηεζε φπσο αθξηβψο ν Νίμνλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1974- ζα 

γηλφηαλ Πξφεδξνο ν λπλ αληηπξφεδξνο, Μάηθ Πελο (Mike Pence). Αλ θαη αλήθεη ζηελ 

άθξα δεμηά πηέξπγα ηνπ Ρεπνπκπιηθαληθνχ θφκκαηνο, ν Πελο ζε αληίζεζε κε ηνλ 

Σξακπ ζεσξείηαη έλαο ζπκβαηηθφο Υξηζηηαλφ-ζπληεξεηηθφο Ρεπνπκπιηθάλνο. Με 

άιια ιφγηα, ν Πελο είλαη απηφο πνπ εθπξνζσπεί ην Κφκκα ηεο Σάμεο ζηελ 

θπβέξλεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζην ληηκπέηη ησλ αληηπξνέδξσλ ζην νπνίν 

αληηπαξαηέζεθε κε ηνλ αληίζηνηρν ππνςήθην ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Κφκκαηνο, Σηκ Κέηλ 

(Tim Kaine), ζπκθψλεζε κε ηελ Κιίληνλ θαη κε ηνλ Κέηλ φζνλ αθνξά ηελ αλάγθε 

επηβνιήο δψλεο απαγφξεπζεο πηήζεσλ ζηε πξία. 

ηε ζπλέρεηα, ν Σξακπ αλαθνίλσζε πσο δηαθσλνχζε κε κηα δψλε απαγφξεπζεο 

πηήζεσλ φπσο απηή πνπ είρε πινπνηεζεί ζηε Ληβχε, θάηη πνπ εμφξγηζε ηηο εγεζίεο 

ησλ Γεκνθξαηηθψλ θαη ησλ Ρεπνπκπιηθάλσλ. Ζ αιήζεηα είλαη φηη απηέο νη εγεζίεο ζα 

πξνηηκνχζαλ ηνλ Πελο ζην ηηκφλη ηεο Πξνεδξίαο απφ ηνλ Νηφλαιλη Σξακπ. 



2 Τπάξρεη πξαγκαηηθά δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ληξνπαινχο  ππνζηεξηρηέο ηνπ 

αληηζεκηηηζκνχ, πνπ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ζηελ „alt-right‟ (ελαιιαθηηθή δεμηά) 

πηέξπγα ηνπ Σξακπ πνπ έληερλα απνθξχπηνπλ ην λενλαδηζηηθφ ηνπο ραξαθηήξα θαη 

ηνπο ππνζηεξηρηέο ηνπ ησληζκνχ; Ζ απάληεζε είλαη φρη. Φπζηθά ν αληηζεκηηηζκφο 

ηνπο δελ έρεη ιάβεη ηελ κνξθή ηεο αλνηρηήο θαη ακεηακθίεζηεο ηζιακνθνβίαο πνπ 

εθθξάδεη ν Σξακπ. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν επξσπατθφο αληηζεκηηηζκφο αλέθαζελ ππνζηήξηδε ην 

ησληζκφ, θαζψο θαη ηα δχν ξεχκαηα είραλ ηνλ ίδην ζηφρν, δειαδή ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ Δβξαίσλ απφ ηελ Δπξψπε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30, ε δεχηεξε ζε 

αληηζεκηηηζκφ επξσπατθή θπβέξλεζε ήηαλ ε Πνισλία, ε νπνία είρε ππνζηεξίμεη ηνλ 

ησληζκφ σο πνιηηηθφ ζρέδην κε ζθνπφ λα εθδηψμεη έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ εβξατθνχ 

πιεζπζκνχ. Αθφκα θαη νη ίδηνη νη Ναδί είραλ ππνζηεξίμεη ην ζησληζηηθφ θίλεκα ζηε 

Γεξκαλία ηε δεθαεηία ηνπ 30‟ πξνθεηκέλνπ λα δηψμνπλ ηνπο Γεξκαλνχο Δβξαίνπο. 

Σνλ πξνεγνχκελν ρξφλν, ν πξσζππνπξγφο ηνπ Ηζξαήι Νεηαληάρνπ πξνθάιεζε έλα 

ζθάλδαιν φηαλ ηζρπξίζηεθε φηη ν κφλνο ζηφρνο ηνπ Υίηιεξ ήηαλ ην λα δηψμεη ηνπο 

Δβξαίνπο απφ ηελ Δπξψπε, φ,ηη δειαδή ήζειε θαη ν ησληζκφο. Ο κφλνο ιφγνο, 

ζχκθσλα κε ηνλ Νεηαληάρνπ, πνπ πινπνηήζεθε ην ζρέδην δνινθνλίαο ησλ 

Δπξσπαίσλ Δβξαίσλ ήηαλ επεηδή ν Υίηιεξ πείζηεθε απφ ην Μεγάιν Μνπθηή ηεο 

Ηεξνπζαιήκ. 

χκθσλα κε ηνλ αθξνδεμηφ ξαηζηζηή πξσζππνπξγφ ηνπ Ηζξαήι, δελ ήηαλ ν Υίηιεξ 

θαη νη Ναδί ππεχζπλνη γηα ην Οινθαχησκα, αιιά ν Παιαηζηηληαθφο ιαφο θαη ν εγέηεο 

ηνπ, ν Μεγάινο Μνπθηήο. Δλψ πξάγκαηη ν Μεγάινο Μνπθηήο έβιεπε ηνλ Υίηιεξ σο 

ζχκκαρν, δελ ππάξρεη ζνβαξφο ηζηνξηθφο πνπ λα ζεσξεί φηη ε πνιηηηθή ηνπ Υίηιεξ 

φζνλ αθνξά ηνπο Δπξσπαίνπο Δβξαίνπο επεξεαδφηαλ απφ απηφλ. Ζ ηζηνξία δείρλεη 

φηη νη Ναδί έπαςαλ λα ππνζηεξίδνπλ ηνλ ησληζκφ κφλν φηαλ θξίζεθε φηη ε 

Παιαηζηίλε ζα έκελε ππφ βξεηαληθφ έιεγρν κεηά ην μέζπαζκα ηνπ Β‟ ΠΠ. Ζ 

θαηάιεςε ηεο Παιαηζηίλεο δελ κπνξνχζε λα πινπνηεζεί ζηξαηησηηθά απφ ηε 

Γεξκαλία, θαζψο ε πνιεκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα πξνζαλαηνιηδφηαλ θπξίσο έλαληη 

ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. 

Γεχηεξνλ ε θηιηθή ζηάζε ησλ Γεξκαλψλ απέλαληη ζηνπο Άξαβεο θαη ηνπο  

Μνπζνπικάλνπο είρε λα θάλεη κε ηα ζπκθέξνληα ηνπο θαη ηδηαίηεξα ην φηη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Αξάβσλ θαη ησλ Μνπζνπικάλσλ, κε ηελ εμαίξεζε ηεο 

ηηαιηθήο απνηθίαο ηεο Ληβχεο, θαηαπηεδφηαλ απφ ηηο «ζπκκαρηθέο» δπλάκεηο θαη 

θπξίσο ηε Βξεηαλία. Ζ Γεξκαλία έηζη κπφξεζε ζηνλ Β‟ ΠΠ λα έρεη κεξηθά θηελά 

πξνπαγαλδηζηηθά πξνηεξήκαηα, δήζελ ππνζηεξίδνληαο ηνλ παιαηζηηληαθφ αγψλα 

έλαληη ηνπ ησληζκνχ. 

Οη ΖΠΑ ηελ ίδηα πεξίνδν ππνζηήξηδαλ ηνλ αγψλα ησλ Κηλέδσλ θαη ησλ Βηεηλακέδσλ 

απέλαληη ζηελ Ηαπσλία! ηε πξαγκαηηθφηεηα ε Γεξκαλία δελ πξνζέθεξε θαζφινπ 

ζηξαηησηηθή πξνζηαζία ζηνπο Μνπζνπικάλνπο θαη ηνπο Άξαβεο έλαληη ηνπ 

βξεηαληθνχ ηκπεξηαιηζκνχ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο Παιαηζηίληνπο ζηελ πάιε ηνπο   έλαληη 



ησλ ησληζηψλ απνηθηνθξαηψλ. Ζ πξνπαγαλδηζηηθνχ ηχπνπ ππνζηήξημε απφ ηνπο 

Ναδί πξνο ηνπ Άξαβεο Μνπζνπικάλνπο θαη ηνλ παιαηζηηληαθφ αγψλα βέβαηα 

απέθηεζε αμία θαζψο βνήζεζε ζην λα απνπξνζαλαηνιηζηεί ε θνηλή γλψκε ζηελ 

Δπξψπε θαζψο θαη ηελ νβηεηηθή Έλσζε θαη λα ππνζηεξηρζεί ν ησληζκφο ζηελ 

αληηπαξάζεζε ηνπ κε ηνπο ππνηηζέκελνπο «αληηδξαζηηθνχο θηινλαδηζηέο 

Παιαηζηίληνπο». 

Πέξαζαλ πνιιέο δεθαεηίεο ζησληζηηθψλ θαη ηζξαειίηηθσλ εγθιεκάησλ έλαληη ηνπ 

παιαηζηηληαθνχ ιανχ θαη πξαθηηθά ηελ έιεπζε ηεο λέαο γεληάο κέρξη λα μεθαζαξηζηεί 

απηή ε παξαλφεζε. Μφλν ηφηε κπφξεζε ε επξσπατθή θαη ε ακεξηθαληθή αξηζηεξά λα 

επηζηξέςεη ζηηο ηζηνξηθέο αληηζησληζηηθέο ηεο ζέζεηο. 

ην ζήκεξα ππάξρνπλ πνιιέο επξσπατθέο θαη ακεξηθαληθέο θαζηζηηθέο δπλάκεηο πνπ 

ζαπκάδνπλ ην απαξηράηλη ζην Ηζξαήι θαζψο απνηειεί ην κφλν αλνηρηά ξαηζηζηηθφ – 

ή ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νξνινγία ηνπο «εζλνηηθφ» – θξάηνο πνπ έρεη απνκείλεη ζηνλ 

θφζκν κεηά ην ηέινο ηνπ λνηηναθξηθαληθνχ Απαξηράηλη. Αθφκα θαη αλ αλαπηπρζεί ν 

αληηζεκηηηζκφο ζηηο ΖΠΑ, δελ ζα ιάβεη πνηέ – ηνπιάρηζηνλ ζηελ αξρή – ηε ζχγρξνλε 

κνξθή ηεο εμφλησζεο ησλ Ακεξηθαλψλ Δβξαίσλ κε ηε ζπγθξφηεζε ζηξαηνπέδσλ 

εμφλησζεο. ην ζήκεξα είλαη ε εμφλησζε ησλ Μνπζνπικάλσλ, θάηη πνπ 

ππνζηεξίδεηαη αλνηρηά απφ κεξηθνχο ππνζηεξηρηέο ηνπ Σξακπ, πνπ απνηειεί 

κεγαιχηεξν θίλδπλν. 

Δίλαη πηζαλφηεξν ην ελδερφκελν φηη ν αλαπηπζζφκελνο αληηζεκηηηζκφο ζα ιάβεη 

πξψηα απφ φια ηελ κνξθή ηεο πίεζεο πξνο ηνπο Ακεξηθαλνχο Δβξαίνπο λα 

κεηαθηλεζνχλ ζην Ηζξαήι γηα λα κείλνπλ ζηνπο λένπο νηθηζκνχο πνπ ηδξχεη ε 

αθξνδεμηά ζησληζηηθή θπβέξλεζε ηνπ Ηζξαήι. Γελ είλαη γηα ηνπο Δβξαίνπο ην Ηζξαήι 

θαη φρη νη ΖΠΑ ε πξαγκαηηθή ηνπο παηξίδα; Έηζη αθξηβψο αλαπηχρζεθε θαη ν 

αληηζεκηηηζκφο ζηελ Δπξψπε ηεο δεθαεηίεο πξηλ απφ ην νινθαχησκα. 

3  Ζ Σξίηε Γηεζλήο ην 1936 δελ ήηαλ νξγαλσκέλε κε ηελ κνξθή κίαο νκνζπνλδίαο 

ησλ Κνκκνπληζηηθψλ Κνκκάησλ ηνπ θφζκνπ αιιά σο έλα εληαίν παγθφζκην 

ζπγθεληξνπνηεκέλν Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα, ηνπ νπνίνπ ηα εζληθά ηκήκαηα 

παξέκελαλ ππνηαγκέλα ζηελ εληαία δηεζλή εγεζία. Έπεηηα απφ ην εγθεθαιηθφ πνπ 

έπαζε ν Λέληλ, ην νπνίν έβαιε έλα ηέινο ζηνλ πνιηηηθφ ηνπ βίν ην 1923, μέζπαζε 

έλαο αγψλαο ζρεηηθά κε ην πνηνο ζα αλαιάβεη ηελ εγεζία ζην νβηεηηθφ 

Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα θαη ηελ θπβέξλεζε. Απηή ε αληηπαξάζεζε φκσο ήηαλ επί ηεο 

νπζίαο ιφγσ ηνπ κεγάινπ ζπγθεληξσηηζκνχ κία πάιε γηα ηελ εγεζία νιφθιεξεο ηεο 

Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο. 

Μέρξη ην 1936 νη ππνζηεξηρηέο ηνπ Η.Β. ηάιηλ, πνπ απνθαινχληαλ «ηαιηληθνί» απφ 

ηνπο ερζξνχο ηνπο, είραλ ηελ εγεζία ηνπ νβηεηηθνχ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, ηεο 

νβηεηηθήο Κπβέξλεζεο, θαη ησλ εζληθψλ ηκεκάησλ ηεο Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΚΚ ΖΠΑ. Σν 1936, ην ΚΚ ΖΠΑ αλαπηπζζφηαλ ξαγδαία 

θαη θαζνδεγνχληαλ απφ ηνλ Earl Browder (1891-1973), πνπ ήηαλ έλζεξκνο 

ππνζηεξηρηήο ηνπ ηάιηλ. χκθσλα κε ηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Browder, ν 



δηάζεκνο Βνχιγαξνο θνκκνπληζηήο Γθεφξγθη Γεκεηξψθ, ν επίζεκνο εγέηεο ηεο 

Κνκκνπληζηηθήο Γηεζλνχο – ελψ ν ηάιηλ ήηαλ ν αλεπίζεκνο πνιηηηθφο ηεο εγέηεο – 

είπε ζηνλ Browder φηη ε Γηεζλήο ζεσξνχζε πσο ην ΚΚ ΖΠΑ έπξεπε λα ππνζηεξίμεη 

ηνλ Ρνχδβειη ζηηο εξρφκελεο πξνεδξηθέο εθινγέο σο ηκήκα ηεο ιατθνκεησπηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Κνκηληέξλ έλαληη ηνπ θαζηζκνχ. 

Ο Browder, πνπ γλψξηδε θαιχηεξα ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Ακεξηθή απφ ηνλ 

Γεκεηξψθ, ζεσξνχζε πσο δελ ζα ήηαλ ζνθφ λα γίλεη απηφ δεκνζίσο, γηαηί ζα 

επέηξεπε ζηνπο Ρεπνπκπιηθαλνχο λα ηζρπξηζηνχλ φηη ν Ρνχδβειη ήηαλ 

«θνκκνπληζηήο» ή ε επηινγή ηεο «Μφζραο». ην πιαίζην ηεο έληνλα 

αληηθνκκνπληζηηθήο πνιηηηθήο αηκφζθαηξαο πνπ θπξηάξρεζε ζηηο ΖΠΑ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ ‟30, αλ ην Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα ππνζηήξηδε αλνηρηά ηνλ Ρνχδβιεη 

πεξηζζφηεξν ζα δεκηνπξγνχζε πξφβιεκα ζηνλ Ακεξηθαλφ πξνεδξηθφ ππνςήθην ζα 

ηνλ ππνζηήξηδε. 

Αλη‟ απηνχ, ν Browder πξφηεηλε ζηνλ Γεκεηξψθ λα αλαθεξχμεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο 

θνκκνπληζηή ππνςήθην γηα ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο. Καηά ηε δηάξθεηα φκσο ηεο 

εθζηξαηείαο ν Browder ρηππνχζε θπξίσο ηνπ Ρεπνπκπιηθαλνχο θαη ηνλ ππνςήθην 

ηνπο, ηνλ Αιθ Λάληνλ. Σν ζχλζεκα ηνπ ΚΚ ΖΠΑ, πνπ πξφηεηλε ν Browder ήηαλ 

«Ήηηα ηνπ Λάληνλ κε θάζε θφζηνο». Σν ΚΚ ΖΠΑ αμηνπνίεζε ηελ επηξξνή ηνπ ζηα 

ζπλδηθάηα, ηηο θνηλφηεηεο ησλ Αθξνακεξηθαλψλ θαη ησλ Δβξαίσλ, ηνπο θαιιηηέρλεο 

θαη δηαλννχκελνπο κε ζθνπφ λα ελζαξξχλεη ηνλ θφζκν λα ςεθίζεη ππέξ ηνπ 

Ρνχδβειη. κσο φηαλ ηα κέιε ηνπ ΚΚ ξσηνχληαλ αλ ππνζηήξηδαλ ηνλ Ρνχδβειη, ην 

αξλνχληαλ θαη εμεγνχζαλ πσο ππνζηήξηδαλ ηνλ Browder γηα πξφεδξν. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν θαηφξζσλαλ λα θάλνπλ απηφ πνπ ιέγεηαη ζήκεξα σο «εχινγε δπλαηφηεηα 

άξλεζεο». 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν ηάιηλ κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο ακεξηθαληθέο εθινγέο ηνπ 

1936 πνιχ πεξηζζφηεξν ζπγθξηηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ Πνχηηλ ζηηο εθινγέο ηνπ 

2016. Ο Πνχηηλ είλαη έλαο Ρψζνο εζληθηζηήο, ν νπνίνο δελ έρεη νχηε ζηε Ρσζία έλα 

απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπ θφκκα, πφζν κάιινλ παγθνζκίσο. Γελ ππάξρεη θφκκα 

ππνζηεξηθηψλ ηνπ Πνχηηλ ζηηο ΖΠΑ θαη νχηε κπνξεί λα ππάξμεη πνηέ. Δπίζεο ε 

νβηεηηθή Έλσζε είρε θαηνξζψζεη ηξνκαθηηθά απνηειέζκαηα κε ηα πεληαεηή πιάλα 

ππφ ηελ εγεζία ηνπ ηάιηλ. Με απηά είραλ θεξδίζεη ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ θφζκνπ θαζψο 

κπφξεζαλ λα επηηχρνπλ άγλσζηνπο έσο ηψξα ξπζκνχο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, ελψ 

ζηνλ ππφινηπν θφζκν ιφγσ ηεο Μεγάιεο Όθεζεο κφιηο πνπ δεκηνπξγνχληαλ λέεο 

ζέζεηο δνπιεηάο ζηελ βηνκεραλία. 

Απφ ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε, ην ζνβηεηηθφ θξάηνο θαη ην παγθφζκην θφκκα 

εμνπζίαο ηνπ – ε Κνκκνπληζηηθή Γηεζλήο – είρε ππνζηεξίμεη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

εθκεηαιιεπφκελσλ εζλνηήησλ ζε νιφθιεξε ηε Γε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ Αθξνακεξηθαλψλ. 

Αληηζέησο, ε Ρσζία ηνπ 2016 ππφ ηελ εγεζία ηνπ Πνχηηλ κφιηο θαη κεηά βίαο κπνξεί 

θαη ππεξβαίλεη ηελ ηειεπηαία χθεζε πνπ πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηεο πηψζεο ησλ 



ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ θπξψζεσλ ησλ ΖΠΑ. Δλψ ε ππνζηήξημε ηεο 

πνιηνξθνχκελεο πξίαο έρεη πξνζδψζεη ζεβαζκφ ζηε Ρσζία, δελ κπνξεί λα ζηαζεί ε 

νπνηαδήπνηε ζχγθξηζε κε ην θχξνο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηεο Κνκκνπληζηηθήο 

Γηεζλνχο κεηαμχ ησλ θαηαπηεζκέλσλ εζλψλ θαη εζλνηήησλ ηνπ 1936. ε πιήξε 

αληίζεζε κε ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ην 1936, ε θπβέξλεζε ηνπ Πνχηηλ δελ 

ππνζηεξίδεη ηα ακεξηθαληθά ζπλδηθάηα ή ην αθξηθαλνακεξηθαληθφ θίλεκα, θαη 

γεληθψο θαλέλα ηκήκα ηεο ακεξηθαληθήο θνηλσλίαο. 

4 Σν ζχζηεκα ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο, πνπ εγθαζηδξχζεθε κε ην New Deal, 

πξνέβιεπε φηη φηαλ κία νκάδα εξγαηψλ ήζειε λα θηηάμεη ζσκαηείν, έπξεπε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη εθινγέο ππφ ηελ επνπηεία ηεο θπβέξλεζεο, γηα λα απνθαζηζηεί αλ ε 

πιεηνςεθία ησλ εξγαηψλ επηζπκνχζε λα αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

ζσκαηείν. Σo New Deal εηζήγαγε απηή ηελ λνκνζεζία κε ζθνπφ λα ζηξέςεη ηνπο 

εξγάηεο  απφ ηνπο αγψλεο ζην δξφκν ζηνπο εθινγηθνχο ζαιάκνπο. Δπίζεο ε Δπηηξνπή 

απηή έδηλε ηελ δπλαηφηεηα ζηα αθεληηθά λα θαζπζηεξνχλ ηελ δηαδηθαζία θαη λα ηελ 

κεηαηξέπνπλ ζε κία παξαηεηακέλε δηθαζηηθή δηαδηθαζία. 

Γηα παξάδεηγκα, ην αθεληηθφ κπνξνχζε λα απνιχζεη φζνπο εξγάηεο εγνχληαλ ηεο 

πξνζπάζεηαο δεκηνπξγίαο ζπλδηθάηνπ. Απηφ ππφ ην λέν λνκηθφ θαζεζηψο ήηαλ 

παξάλνκν. Ζ Δπηηξνπή έβξηζθε φηη ην αθεληηθφ παξαβίαδε ηνλ λφκν, φκσο δελ ηνπ 

επέβαιε κεγάιεο πνηλέο. ην ελδηάκεζν φκσο νη εξγάηεο πνπ ήζειαλ λα θηηάμνπλ 

ζπλδηθάην είραλ βξεη δνπιεηέο αιινχ, θαη ην ζπλδηθάην δελ είρε θηηαρηεί. Έηζη 

θαηάθεξαλ λα θαηαζηείινπλ ηε δεκηνπξγία ζπλδηθάησλ ηεο AFL-CIO εθείλε ηελ 

επνρή. 

Σν αληίκεηξν ησλ εξγαηψλ ήηαλ ε πξφηαζε ηνπ «ρηππήκαηνο θάξηαο», πνπ ζήκαηλε 

φηη αλ ε πιεηνςεθία ησλ εξγαηψλ ζπκθσλνχζε κε ηελ αληηπξνζψπεπζε ηνπ απφ έλα 

ζσκαηείν, απηφ αλαγλσξηδφηαλ εθείλε ηε ζηηγκή. Απηή ε κεηαξξχζκηζε 

αδηακθηζβήηεηα απινπνίεζε ηελ δεκηνπξγία ζσκαηείσλ θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην 

πιαίζην ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Δξγαζίαο. Ο Οκπάκα θαη νη Γεκνθξαηηθνί είραλ 

ππνζρεζεί ην 2008 φηη ζα λνκνζεηνχζαλ ηελ εγθαζίδξπζε ηνπ «ρηππήκαηνο ηεο 

θάξηαο», ρσξίο φκσο λα ηεξήζνπλ ηελ ππφζρεζε ηνπο. 

5 Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε φκσο φηη νη ΖΠΑ, φπσο θαη ε Ρσζία, είλαη κηα ζεκαληηθή 

παξαγσγφο ελέξγεηαο, γεσξγηθψλ θαη νξπθηψλ αθαηέξγαζησλ αγαζψλ, θαζψο θαη 

ρξπζνχ. κσο, θαζψο ν Σξακπ ζρεδηάδεη έλα βηνκεραληθφ κέιινλ γηα ηηο ΖΠΑ, ε 

νηθνλνκία ηνπο ζα ηείλεη λα ζπκπιεξψλεη παξά λα αληαγσλίδεηαη ηελ 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηελ παξαγσγή πξψησλ πιψλ νηθνλνκία ηεο Ρσζίαο. Σν 

αληίζεην φκσο ζα ζπκβαίλεη φζνλ αθνξά ηελ βηνκεραληθή Κίλα. 

6 Τπφ ηνλ Οκπάκα, νη ΖΠΑ βνκβάξδηζαλ ην ISIS ζηε πξία ρσξίο λα δερζνχλ 

ππνζηήξημε απφ ηε ζπξηαθή θπβέξλεζε ηνπ πξνέδξνπ Άζζαλη. Μάιηζηα ζε κηα 

πεξίπησζε βνκβάξδηζαλ «ηπραία» ζπξηαθέο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο. Ζ Ρσζία, 

αληηζέησο, έρεη βνκβαξδίζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ ISIS ζην πιαίζην ηεο ζπκθσλίαο ηεο κε 

ηνλ πξφεδξν Άζζαλη θαη έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξφζθαηε ήηηα ησλ 



θηιντκπεξηαιηζηψλ „αληαξηψλ‟ πνπ γηα κεξηθά ρξφληα είραλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπο ηε 

ζπξηαθή πφιε ηνπ Υαιεπηνχ. Ο Σξακπ, πξνηνχ γίλεη πξφεδξνο, είρε απνθαιχςεη πσο 

ζα πξνηηκνχζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνπο Ρψζνπο, ψζηε λα εηηεζεί ην ISIS, παξά λα 

αλαηξέςεη ηε ζπξηαθή θπβέξλεζε. χληνκα ζα θαλεί πνηα ζα είλαη ε πξαγκαηηθή 

πνιηηηθή ηνπ Σξακπ. 

7 Απηφ έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ινγνηερλίαο θαηά ηελ επνρή ηνπ θεθαιαίνπ. ηηο παιαηφηεξεο επνρέο, ε ζπνπδαία 

ινγνηερλία ήηαλ ζπλήζσο απνηέιεζκα ησλ πξνζζεθψλ πνιιψλ ζπγγξαθέσλ, νη 

νπνίνη βειηίσλαλ έλα ππάξρνλ έξγν, αληί λα μεθηλνχλ έλα θαηλνχξγην απφ ηελ αξρή. 

Έλα πνιχ δηάζεκν παξάδεηγκα είλαη ηα νκεξηθά έπε, ηα νπνία δελ δηακνξθψζεθαλ 

απφ έλαλ ανηδφ, πνπ ηνλ έιεγαλ κεξν, ν νπνίνο κπνξεί θαη λα κελ ππήξμε πνηέ, 

αιιά απφ γεληέο πνηεηψλ νη νπνίεο ηξαγνπδνχζαλ ηα πνηήκαηα θάλνληαο κηθξέο 

αιιαγέο, νη νπνίεο ελ θαηξψ πνιιαπιαζηάζηεθαλ. Σν απνηέιεζκα ήηαλ απηά ηα 

εληππσζηαθά έξγα πνπ ηειηθψο γξάθηεθαλ ζηελ θιαζζηθή επνρή θαη κεηαδφζεθαλ 

ζηνλ δηθφ καο θφζκν. 

Άιιν έλα παξάδεηγκα ήηαλ ε ινγνηερλία ηεο Βίβινπ. Οη βηβιηθέο ηζηνξίεο, ηα 

πνηήκαηα θαη νη ςαικνί ηεο έρνπλ πνιινχο ζπγγξαθείο. Απηφ αιεζεχεη επίζεο γηα ηα 

έξγα ηνπ αίμπεξ. Ο Γνπίιηακ αίμπεξ, πνπ έδεζε θαη ζπλέζεζε ζηηο αξρέο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο επνρήο, δελ έγξαςε ηα έξγα ηνπ απφ ην κεδέλ. Αληηζέησο πήξε 

πξνυπάξρνληα έξγα θαη ηα βειηίσζε ζεκαληηθά. ην ζήκεξα απηφ ζα ζεσξνχληαλ 

ινγνθινπή. ην κέιινλ, φηαλ νη θαπηηαιηζηηθέο ζρέζεηο παξαγσγήο ζα απνηεινχλ 

παξειζφλ, ε κέζνδνο ηεο βειηίσζεο ήδε ππαξρφλησλ έξγσλ ινγνηερλίαο – αληί ηεο 

ζπγγξαθήο λέσλ απφ ην κεδέλ –  ελδερνκέλσο λα αλαγελλεζεί. 

8 Υξεζηκνπνηψ ην „θχξηνο Λη‟ σο ην φλνκα ελφο ηπραίνπ Κηλέδνπ βηνκήραλνπ 

θαπηηαιηζηή. Σα πεξηζζφηεξα πξντφληα ηεο Apple δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ηεξάζηηα 

βηνκεραληθή επηρείξεζε Foxconn, ηεο νπνίαο ηα θεληξηθά γξαθεία βξίζθνληαη ζηελ 

Σατβάλ, ελψ  ηα ηεξάζηηα εξγνζηάζηά ηεο βξίζθνληαη ζηελ επεηξσηηθή Κίλα. Παξ‟ 

φια απηά, πνιιά αγαζά πνπ πσινχληαη ζηηο ΖΠΑ θαηαζθεπάδνληαη απφ ζρεηηθά 

κηθξνχο Κηλέδνπο βηνκήραλνπο θαπηηαιηζηέο. Ο θηλεδηθφο βηνκεραληθφο θαπηηαιηζκφο 

είλαη πνιχ πην δπλακηθφο ζε ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν ειηθησκέλν ακεξηθαληθφ, δηφηη 

ν θηλεδηθφο θαπηηαιηζκφο αθφκε αλαδχεηαη απφ ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη γηα απηφ 

παξακέλεη ζηελ αληαγσληζηηθή ηνπ θάζε. 

9 Οη ηδξπηέο ηνπ ζνβηεηηθνχ θξάηνπο δελ είλαη πξνβιέςεη θάηη ηέηνην. Αξρηθψο 

ζεσξνχζαλ φηη ε νβηεηηθή Ρσζία είηε ζα ιάκβαλε ζεκαληηθή βνήζεηα απφ ηε 

ζνζηαιηζηηθή Γεξκαλία θαζψο θαη άιια δπηηθνεπξσπατθά ζνζηαιηζηηθά θξάηε – ην 

ζνζηαιηζηηθφ αληίζηνηρν κηαο καδηθήο εμαγσγήο θεθαιαίνπ – είηε ζα αλαηξεπφηαλ 

απφ ηελ αληεπαλάζηαζε. ηαλ θαηέζηε ζαθέο φηη δελ ζα ζπλέβαηλε θάπνηα 

ζνζηαιηζηηθή επαλάζηαζε ζηε Γεξκαλία ή ζε θάπνην άιιν επξσπατθφ θξάηνο άκεζα, 

ν Λέληλ πηνζέηεζε ηελ άπνςε ηνπ «θξαηηθνχ θαπηηαιηζκνχ» σο νδφ κέζσ ηεο νπνίαο 

ην ζνβηεηηθφ θξάηνο ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ψζηε λα 

κπνξεί λα επηβηψζεη γηα θάπνην θαηξφ ζηνλ θαπηηαιηζηηθφ θφζκν. 



Τπφ ην πξφγξακκα πνπ πξφηεηλε ν Λέληλ, ε νβηεηηθή νηθνλνκία ζα ήηαλ θπξίσο 

θαπηηαιηζηηθή θαη νη θαπηηαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζα αλήθαλ κελ θπξίσο ζηνπο μέλνπο 

θαπηηαιηζηέο, ππφ ηνλ έιεγρν δε ηνπ εξγαηηθνχ θξάηνπο. Δμ‟νπ θαη ην φλνκα 

«θξαηηθφο θαπηηαιηζκφο». Σν πξφβιεκα ήηαλ φηη πνιχ ιίγνη μέλνη θαπηηαιηζηέο ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα επελδχζνπλ ην θεθάιαηφ ηνπο ζηε νβηεηηθή Έλσζε θαζψο ππήξραλ 

πνιιέο άιιεο ελαιιαθηηθέο. Παξ‟ φια απηά ππήξμαλ κεξηθέο παξαρσξήζεηο ζε μέλεο 

επηρεηξήζεηο. 

Μφλν ηελ πεξίνδν ηνπ πξψηνπ πεληαεηνχο πιάλνπ κπφξεζε ε νβηεηηθή Έλσζε ππφ 

ηελ εγεζία ηνπ Η. Β. ηάιηλ λα πινπνηήζεη έλα πξφγξακκα βηνκεραλνπνίεζεο, ην 

νπνίν, παξφηη εμαξηηφηαλ απφ ηελ μέλε κεηαθνξάο ηερλνινγίαο, κπφξεζε λα 

ζπλερίζεη ηελ βηνκεραλνπνίεζε ρσξίο ηελ εηζαγσγή μέλνπ θεθαιαίνπ. Απηφ ήηαλ – 

θαη εμαθνινπζεί λα είλαη αθφκα θαη ηψξα – δίρσο πξνεγνχκελν ζην κνληέξλν θφζκν. 

Σα απνηειέζκαηα ήηαλ εληππσζηαθά πεηπρεκέλα, βέβαηα ην ηίκεκα ήηαλ βαξχ. Ζ 

«δηαδηθαζία ηεο ζνζηαιηζηηθήο πξσηαξρηθήο ζπζζψξεπζεο», πνπ δελ είρε 

πξνβιεθζεί απφ ηνλ Μαξμ ή ηνλ Λέληλ, δεκηνχξγεζε ηεξάζηηεο αληηπαξαζέζεηο 

αλάκεζα ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη κεγάια ηκήκαηα ηεο αγξνηηάο πνπ αληηζηέθνληαλ 

ζηελ δξαθφληεηα ζπιινγή ζηηεξψλ θαη ηα κέηξα θνιιεθηηβνπνίεζεο, πνπ 

απαηηνχληαλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο βηνκεραλνπνίεζεο. Ο ηάιηλ επέιεμε λα 

αληηπαξαηεζεί ρξεζηκνπνηψληαο βίαηα κέζα θάζε θνξά πνπ αλαπηχζζνληαλ 

αληηζηάζεηο. 

Καη‟ απηή ηελ πεξίνδν ν ηάιηλ πξνζσπνπνίεζε ην θνκκαηηθφ ηνπ φλνκα, ην νπνίν 

ζηα ξψζηθα ζεκαίλεη «άλζξσπνο απφ αηζάιη». Απηέο νη πνιηηηθέο θαζψο θαη νη 

καδηθέο αληηζηάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ νδήγεζαλ ην ΚΚ ηεο ΔΓ ζε πνιιέο 

δηαζπάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φζσλ είραλ ππνζηεξίμεη ηνλ ηάιηλ θφληξα ζηνλ 

Σξφηζθη θαη ηνλ Μπνπράξηλ. Οη εζσηεξηθέο θνκκαηηθέο αληηπαξαζέζεηο, ηφζν νη 

θαλεξέο φζν θαη νη θξπθέο, νδήγεζαλ ζε γεληθεπκέλεο ηξνκνθξαηηθέο δηψμεηο θαη 

κεηά απφ έλα ζεκείν ζε καδηθέο εθηειέζεηο πνιιψλ εγεηψλ ηνπ ΚΚ ηεο ΔΓ θαη 

άιια επηθαλή κέιε κεηαμχ ηνπ 1936 θαη ηνπ 1938. Μεηαμχ ησλ ζπκάησλ ήηαλ πξψελ 

ππνζηεξηρηέο ηνπ Σξφηζθη θαη ηνπ Μπνπράξηλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηδίνπ ηνπ 

Μπνπράξηλ, θαη ηνπ Σξφηζθη, ν νπνίνο δνινθνλήζεθε απφ έλαλ νβηεηηθφ θαηάζθνπν 

ην 1940, θαζψο θαη άιινπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ηάιηλ. 

Οη πιεγέο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ ηξνκνθξαηία δελ επνπιψζεθαλ πνηέ. Ο 

ππεξβνιηθφο ηξφκνο θαη ε θαηαπίεζε πνπ ρξεηαδφηαλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο 

πνιηηηθήο ηεο βηνκεραλνπνίεζεο δίρσο ηελ εηζαγσγή μέλνπ θεθαιαίνπ ή ην 

θνηλσληθφ αληίζηνηρν ηεο εηζαγσγήο μέλνπ θεθαιαίνπ, ζηαδηαθά θαηέπλημε ην 

επαλαζηαηηθφ πλεχκα ηνπ νβηεηηθνχ ιανχ θαη έξημε ην εζηθφ ηεο ζνβηεηηθήο 

εξγαηηθήο ηάμεο. Ζ αληίδξαζε ζηελ ηξνκνθξαηία πνπ εμεξξάγε ζρεδφλ ακέζσο κεηά 

ηνλ ζάλαην ηνπ ηάιηλ (ν νπνίνο ζπλέβε ζε παξάμελεο ζπλζήθεο) βάζπλε αθφκα 

πεξηζζφηεξν θαη αλαπηχρζεθε παίξλνληαο ηελ κνξθή κίαο νινθιεξσηηθήο πνιηηηθήο 

θαη θνηλσληθήο αληεπαλάζηαζεο ππφ ηνλ Γθνξκπαηζφθ θαη Γηέιηζηλ, νη νπνίνη 



θαηέζηξεςαλ ηα επηηεχγκαηα ηεο νβηεηηθήο βηνκεραλνπνίεζεο, πνπ είραλ θεξδεζεί 

κε ηφζν θφπν. 

10 Αλ ε νβηεηηθή Έλσζε θαη ε Κίλα είραλ παξακείλεη ζχκκαρνη, ε Κίλα ζα 

κπνξνχζε λα είρε πεηχρεη ηε ζνζηαιηζηηθή βηνκεραλνπνίεζε κε ηε βνήζεηα ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, ιεηηνπξγψληαο σο ην ζνζηαιηζηηθφ αληίζηνηρν ηεο εηζαγσγήο 

μέλνπ θεθαιαίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε Κίλα ζα κπνξνχζε λα είρε απνθχγεη ην βαξχ 

ηίκεκα ηεο βηνκεραλνπνίεζεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Πξηλ απφ ηελ πηψζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο, ηφζν ε Λανθξαηηθή Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο φζν θαη ε Κνχβα 

επσθεινχληαλ απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ΔΓ. κσο ε απφθαζε ηνπ Κηλεδηθνχ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Μάν, γηα απνκάθξπλζε απφ ηε 

νβηεηηθή Έλσζε ην 1959 εκπφδηζε απηή ηελ δπλαηφηεηα. 

11 ηελ επνρή πνπ ην ΚΚ ΔΓ βξηζθφηαλ ζηελ εμνπζία ζηε Ρσζία, φληαο ηκήκα 

ηνπ δηεζλνχο εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, θαη ε Ρσζία απνηεινχζε απιψο ηκήκα ηεο 

πνιπεζληθήο νβηεηηθήο Έλσζεο, ην Κξεκιίλν πάληνηε πξνηηκνχζε λα ππάξρνπλ 

«θεληξναξηζηεξέο» θπβεξλήζεηο ζηε Γχζε, αλ θαη ήηαλ δηαζέζηκν λα 

ζπλεξγαζηεί θαη κε δεμηέο θπβεξλήζεηο ζηελ αλάγθε. κσο ν Πνχηηλ, ν νπνίνο φπσο 

θαη ν Σξακπ είλαη θάηη ζαλ κία βνλαπαξηίζηηθε θηγνχξα ζηε ξσζηθή εζσηεξηθή 

πνιηηηθή, είλαη εμίζνπ δηαζέζηκνο λα ππνζηεξίμεη – παξά ηελ πεξηνξηζκέλε 

νπζηαζηηθά δχλακε ηνπ – ηφζν δεμηά φζν θαη αξηζηεξά θφκκαηα, φηαλ ηίζεηαη ην 

εζληθφ ζπκθέξνλ ηεο Ρσζίαο. Ο Πνχηηλ επνκέλσο δελ έρεη πξνηηκήζεηο αλάκεζα ζε 

δεμηά ή αξηζηεξά θφκκαηα. 

Πνιινί πξννδεπηηθνί είλαη ελνριεκέλνη βιέπνληαο φηη ν Πνχηηλ ππνζηεξίδεη ηνλ 

Σξακπ. Γελ ζα έπξεπε ε Ρσζία λα ππνζηεξίδεη πξννδεπηηθνχο θαη φρη 

αληηδξαζηηθνχο, φπσο ν Σξακπ; Απηφ ζα ήηαλ αιεζέο κφλν ηνπο θαηξνχο πνπ ε 

«Ρσζία» βξηζθφηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κέζσ ηνπ ΚΚ ΔΓ. 

Δθείλε ηελ επνρή, πνιινί εμ‟ απηψλ ησλ «πξννδεπηηθψλ» – ηνπιάρηζηνλ νη πην 

κεγάινη ζε ειηθία πνπ εηραλ δήζεη επί χπαξμεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο – 

ππνζηήξηδαλ θάζε είδνπο αζηνχο αληηπάινπο ηνπ ΚΚ ΔΓ ζην φλνκα ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο «δεκνθξαηίαο» ελάληηα ζηε „κνλνθνκκαηηθή δηθηαηνξία‟ ηνπ 

Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο. Σψξα πνπ απηέο νη αζηηθέο δπλάκεηο έρνπλ ληθήζεη θαη 

ειέγρνπλ ηε Ρσζία, ε ξσζηθή θπβέξλεζε δελ ελδηαθέξεηαη γηα ην αλ ζηηο Γπηηθέο 

ρψξεο βξίζθνληαη «πξννδεπηηθνί» ή ξαηζηζηέο αληηδξαζηηθνί. Σν κάζεκα είλαη φηη 

πάληνηε ζα πξέπεη λα πξνζέρεηο ην ηη ειπίδεηο, γηαηί κπνξεί θαη λα ην βξεηο κπξνζηά 

ζνπ. 

 


