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Η έννοια της Κατοχής στη Νέα ∆ιεθνή Τάξη
ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Το εγκληµατικό πραξικόπηµα της Υπερεθνικής Ελίτ (Υ/Ε) στην Ουκρανία, σε
παραβίαση κάθε κανόνα διεθνούς δικαίου ανέτρεψε ένα καθεστώς του οποίου
την νοµιµότητα, µέχρι πριν λίγες εβδοµάδες, κανένας δεν αµφισβητούσε.
Αυτό δεν εµποδίζει βέβαια τα ΜΜΕ της «διεθνούς κοινότητας», (δηλαδή τα
ΜΜΕ που ελέγχει η ίδια!) να µιλούν ξεδιάντροπα τώρα για επιτυχηµένη
«λαϊκή εξέγερση», αποσιωπώντας βέβαια το γεγονός ότι καµιά παρόµοια
εξέγερση δεν επέτυχε στο παρελθόν, αν δεν στηριζόταν στην άµεση ή έµµεση
ανοχή των σωµάτων ασφαλείας συµπεριλαµβανοµένου του στρατού: από την
Τυνησία και την Αίγυπτο, µέχρι τις «βελούδινες επαναστάσεις» στην Γεωργία
και την Ουκρανία το 2004, και τη σηµερινή αιµατηρή «εξέγερση». Στην
περίπτωση που η προϋπόθεση αυτή δεν υπάρχει, η µόνη άλλη δυνατότητα
που έχει η Υ/Ε για να επιτύχει «αλλαγή καθεστώτος» είναι είτε η στρατιωτική
επέµβαση από την ίδια (π.χ. Λιβύη), είτε η χρησιµοποίηση εγκληµατιών
«ακτιβιστών» διαφόρων ειδών, εκµεταλλευόµενη τις κοινωνικές διαιρέσεις σε
κάθε χώρα. Φυσικά, απαραίτητη βοήθεια παρέχουν και οι εγχώριοι πράκτορες
που ελέγχονται από την ίδια την Υ/Ε και τα πελατειακά καθεστώτα της (πχ
Σαουδική Αραβία, Κατάρ σε σχεση µε τις Αραβικές «επαναστάσεις»).
Έτσι, στις Αραβικές χώρες, οι «ακτιβιστές» αυτοί είναι οι φανατικοί
«τζιχάντις», οι οποίοι, για χάρη θρησκευτικών διαφορών, είναι ικανοί για τα
πιο κτηνώδη εγκλήµατα. Στην Ουκρανία, οι αντίστοιχοι «τζιχάντις» είναι οι
νεοναζιστές, γόνοι συνήθως οικογενειών από την ∆υτική Ουκρανία που
διέπρεψαν σαν συνεργάτες και εκτελεστές των Γερµανών εγκληµατιών
ναζιστών στον πόλεµο. Η Υ/Ε δεν έχει κανένα δισταγµό να χρησιµοποιήσει
παρόµοια εγκληµατικά στοιχεία για να επιτύχει τον στόχο της «αλλαγής
καθεστώτος», δηλαδή ανατροπής κάθε καθεστώτος που αντιστέκεται στην
Νέα ∆ιεθνή Τάξη (Ν∆Τ) της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, είτε λέγεται
Ιράκ και Λιβύη χθες, είτε Συρία, Ουκρανία και Βενεζουέλα σήµερα. Και αυτό,
ανεξάρτητα από το εάν οι «τζιχάντις» αυτοί αποδεδειγµένα χρησιµοποιούν
κάθε µέσο, και κυρίως την ένοπλη δράση, µε όπλα και χρηµατοδότηση από
την Υ/Ε και τα πελατειακά καθεστώτα της στην περιοχή.

Ούτε, βέβαια, απασχολεί την Υ/Ε ο τυχόν ρατσιστικός ή αντισηµιτικός
χαρακτήρας των στοιχείων αυτών όταν προθυµοποιούνται να την βοηθήσουν
στην ενσωµάτωση µιας χώρας στην Ν∆Τ, ειδάλλως βέβαια δεν θα διανοείτο
να χρησιµοποιήσει τα πιο εγκληµατικά νεοναζιστικά στοιχεία στην Ευρώπη,
τους Ουκρανούς νεοναζί, που δεν διαφέρουν σε τίποτα στην ιδεολογία, αλλά
και στην πρακτική, από τους Γερµανούς ναζί. Πράγµα που σηµαίνει ότι εκείνο
που την ενδιαφέρει πραγµατικά σήµερα δεν είναι ο ρατσισµός και ο
αντισηµιτισµός, όπως ισχυρίζεται, αλλά η ενσωµάτωση κάθε χώρας στη Ν∆Τ.
Έτσι εξηγούνται και τα δύο µέτρα και σταθµά που χρησιµοποιεί στην
Ουκρανία και στην Ελλάδα, όσον αφορά αυτούς που θεωρεί νεοναζιστές. Ενώ
στην Ουκρανία τους αγκαλιάζει, στην Ελλάδα, σε συνεργασία µε τη ντόπια
Κοινοβουλευτική Χούντα της, θα φυλακίσει προεκλογικά όλα τα
κοινοβουλευτικά µέλη τους, χρησιµοποιώντας νοµικίστικα πραξικοπήµατα που
δεν προϋποθέτουν (περιττές!) τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις.
Η αλλαγή όµως καθεστώτος στην Ουκρανία είναι κρίσιµη γιατί επιβεβαιώνει,
και µάλιστα σε Ευρωπαϊκό έδαφος, ότι η Υ/Ε θα χρησιµοποιήσει κάθε µέσο για
να επιτύχει την ενσωµάτωση µιας χώρας στη Ν∆Τ της νεοφιλελεύθερης
παγκοσµιοποίησης, την οποία διαχειρίζεται. Η ενσωµάτωση αυτή προϋποθέτει
την απώλεια της οικονοµικής και εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Είτε η
απώλεια της κυριαρχίας γίνεται µέσω οικονοµικών µηχανισµών, όπως στην
περίπτωση των εξαρτηµένων χωρών µέσα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη, είτε
µέσω πολιτικοστρατιωτικών µηχανισµών π.χ. «πραξικόπηµα από τα κάτω»,
όπως στη περίπτωση της Ουκρανίας. Με άλλα λόγια, ο βασικός στόχος της
Υ/Ε δεν είναι απλώς γεωπολιτικός, ούτε εκφράζει ενδο-ιµπεριαλιστικές
αντιθέσεις, όπως υποστηρίζουν µη συστηµικές, ή αντίστοιχα, παλαιολιθικές
Μαρξιστικές αναλύσεις, τις οποίες ενώνει το κοινό στοιχείο ότι αγνοούν την
σηµασία της παγκοσµιοποίησης. Ο βασικός στόχος είναι η µετατροπή κρατώνεθνών, µέσω της απώλειας της εθνικής και οικονοµικής κυριαρχίας τους, σε
ένα είδος αυτοδιοικούµενων τοπικών περιφερειών µέσα σε ένα σύστηµα
παγκόσµιας διακυβέρνησης. ∆ηλαδή, περιφερειών που θα έχουν βέβαια το
µονοπώλιο της κρατικής βίας και θα παίρνουν αποφάσεις για την διαχείριση
τοπικών υποθέσεων, πάντοτε όµως µέσα στο πλαίσιο των καθοριστικών
γενικών αποφάσεων οικονοµικού ή πολιτικού και ιδεολογικού/πολιτιστικού
χαρακτήρα που θα παίρνουν αποκλειστικά τα µέλη της Υ/Ε.
Με την παραπάνω έννοια, τα πλήρως ενσωµατωµένα µελη στη Ν∆Τ
βρίσκονται σε µια κατάσταση Κατοχής, σε σχέση µε την Υ/Ε που την
διαχειρίζεται. Μια Κατοχή, όµως, η οποία δεν είναι στρατιωτική αλλά
πολυδιάστατη, σε αντιστοιχία µε τις διαστάσεις της παγκοσµιοποίησης ως
οικονοµικής, πολιτικής, ιδεολογικής και πολιτισµικής.
•

Οικονοµική Κατοχή, µε την έννοια ότι εκτός από τα κράτη στα οποία
βασίζουν την δύναµή τους οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που ελέγχουν

την παγκόσµια οικονοµία (βασικά, η «Οµάδα των 7»), τα οποία
σχεδιάζουν την παγκόσµια οικονοµική πολιτική µέσω των διεθνών
θεσµών που ελέγχουν (ΠΟΕ, ∆ΝΤ, Κοµισιόν κ.λπ.) τα υπόλοιπα απλώς
παίζουν ρόλο εκτελεστικό των αποφάσεων της Υ/Ε.
•

Πολιτική Κατοχή, µε την έννοια ότι οι τοπικές κοινοβουλευτικές
Χούντες, που εκλέγονται µέσα από ψευδό-δηµοκρατικές διαδικασίες,
έχουν βασική αποστολή την πιστή εφαρµογή κάθε ντιρεκτίβας από την
Υ/Ε, εξαπατώντας τους πολίτες κάθε χώρας ότι δήθεν οι αποφάσεις
αυτές είναι δικές τους!

•

Ιδεολογική Κατοχή, µε την έννοια ότι οι αξίες και ιδέες, που καθορίζουν
την ιδεολογική ηγεµονία σε κάθε χώρα πλήρως ενσωµατωµένη στην
Ν∆Τ, είναι αυτές που συνεπάγεται η ιδεολογία της παγκοσµιοποίησης
(ιδεολογία των ατοµικών δικαιωµάτων, των πολιτικών ταυτότητας
κ.λπ.). Η ιδεολογία αυτή χρησιµοποιείται συστηµατικά από την Υ/Ε για
την ενίσχυση µη ταξικών κοινωνικών διαιρέσεων (πχ θρησκευτικών
πολιτιστικών, εθνοτικών κ.λπ.), ώστε να διαιωνίζεται η κυριαρχία της.

•

Πολιτιστική Κατοχή, µε την έννοια ότι οι ίδιες πολυεθνικές, οι οποίες
ελέγχουν την οικονοµική, πολιτική και ιδεολογική διαδικασία, ελέγχουν
επίσης και την πολιτιστική διαδικασία, µέσα από τον άµεσο ή έµµεσο
έλεγχο που ασκούν επάνω στα διεθνή µέσα παραγωγής και διανοµής
των πολιτιστικών προϊόντων που στην Ν∆Τ είναι πλήρως
εµπορευµατοποιηµένα ...Αλλά θα επανέλθω.

