
ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ:
ΚΛΙΝΑΤΕ ΕΠ’ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Ίσως να είναι κάποιου είδους πολιτικός στρουθοκαμηλισμός ο τρόπος με τον οποίο διάφοροι γύρω μας αντιλαμβάνονται το κρά-

τος και την αντίθεση σε αυτό. Ένας τρόπος να κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε κάτι που εμφανώς μας ξεπερνά με τρόπους

που δεν έχουμε μάθει συλλογικά, πολιτικά και ιστορικά να αντιμετωπίζουμε. Από την άλλη, καθότι αυτή ακριβώς η γνώση δεν

θα πέσει από τον ουρανό, κάπου εκεί διαπιστώνουμε μια κάποια έλλειψη διάθεσης για τη δουλειά που απαιτείται για να βρούμε

τις πολιτικές κατευθύνσεις που ταιριάζουν στους καιρούς μας. Είναι φαίνεται αβάσταχτη η γοητεία των μεταπολιτευτικών αυ-

τοματισμών. Μόνο που δυστυχώς αυτοί οι αυτοματισμοί, αν κάποτε σήμαιναν συμπόρευση με δυνάμεις που, είναι σταθερή στο

χρόνο θέση μας πως, είναι κρατικές, τώρα κάνουν τους φορείς τους να βουλιάζουν στην πιο βαθειά αμηχανία καθώς πάνε κον-

βόι με το «πρώτη φορά αριστερό» κράτος. 

Για να δούμε όμως με τι πράμα έχουμε
να αντιπαρατεθούμε σήμερα. Τα παρα-
κάτω λόγια ανήκουν στο συγγραφέα και
δημιουργό του περιοδικού Ζενίθ, δημο-
σιευμένα στο, προσκείμενο στο Σύριζα,
tvxs: 

«…Ίσως τελικά η γεωστρατηγική ση-
μασία της Ελλάδας για την Ευρωπαϊκή
Ένωση θα μπορούσε να υποχρεώσει τη
Γερμανία σε κάποιες παραχωρήσεις
και στην εξεύρεση μιας συμ-
βιβαστικής λύσης στο ζή-
τημα μιας νέας
συμφωνίας για το χρέος.
Αλλά για να γίνει αυτό
θα πρέπει η νέα ελλη-
νική κυβέρνηση να μη
διστάσει να ενεργοποι-
ήσει τον γεωπολιτικό της
άσσο, να αναπτύξει μια πο-
λυεπίπεδη εξωτερική πολιτική και
να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα της χώρας».1

Το παραπάνω είναι ένα χαρακτηριστικό,

αλλά όχι το μοναδικό, δείγμα του είδους
των συζητήσεων που παίζονται γύρω
από την ελληνική εκδοχή της καπιταλι-
στικής κρίσης και πιο συγκεκριμένα των
λύσεων που επιδέχεται. Όσοι έχουν αν-
τιληφθεί την αναγκαιότητα της συστη-
ματικής ανάγνωσης εφημερίδων θα
έχουν διαβάσει τα παραπάνω σε πολλές
παραλλαγές να βγαίνουν από πολλές

διαφορετικές ομιλούσες κεφαλές. Τι
είναι όμως αυτή η γεωστρατη-

γική σημασία; Από πού προ-
κύπτει ένας γεωπολιτικός
άσσος; Πώς συνίσταται
μια πολυεπίπεδη εξωτε-
ρική πολιτική; Ποια είναι
αυτά τα συγκριτικά πλεο-

νεκτήματα της χώρας; Και,
τέλος πάντων, αυτή είναι

κάποια ιδέα αριστεράς κοπής ή
τα έλεγε και η επάρατη δεξιά;

Δυστυχώς αυτά (πλην του τελευταίου)
είναι ερωτήματα που ξεπερνούν την

ύλη ενός περιοδικού, πόσο μάλλον ενός
άρθρου. Αυτά που μπορούμε να πούμε
εδώ είναι τα εξής: Από όταν ξέσπασε η
καθ’ημάς εκδοχή της καπιταλιστικής κρί-
σης τα αφεντικά μας στριμώχτηκαν. Κά-
ποιες φορές με τη βοήθεια του
κράτους, κάποιες φορές κατά μόνας,
εφάρμοσαν στην πλάτη της εργατικής
τάξης αυτό που λέγεται κομψά μείωση
του εργατικού κόστους. Φυσικά τα προ-
βλήματα του ελληνικού καπιταλισμού
δεν τελειώνουν με το να κόψουν τους
μισθούς όσο πάει γιατί αυτό έχει και
όρια που ελάχιστα προσεγγίζουν τη
λύση. Όταν λοιπόν ξεμπέρδεψαν με ό,τι
συνταγές μπορούσαν να μαγειρέψουν
για «μέσα» αρχίσαν να κοιτάνε και
«έξω».

Τώρα, αυτό το «έξω» δεν είναι απλό
πράμα. Σημαίνει βία και θάνατο. Σημαί-
νει πως το ελληνικό κράτος έχει γυαλί-
σει την αρματωσιά του και είναι έτοιμο
να μπει με κάθε διαθέσιμο τρόπο σε πο-
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Η Αν.Μεσόγειος καλά κρυμμένη στα άδυτα του google: Αν νιώθετε ασφαλείς, μακριά κι αγαπημένοι ξανασκεφτείτε το. Καιρός είναι.
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λεμικές συγκρούσεις στη γειτονιά του:
την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί που
σκέφτονται για λογαριασμό του ελληνι-
κού κράτους έχουν πλήρη επίγνωση για
ποιο πράγμα μιλάνε όταν παίζουν ως
διαπραγματευτικό χαρτί τη «γεωστρα-
τηγική σημασία της Ελλάδας». Γνωρί-
ζουν πως «τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
της χώρας» δεν είναι το καλό κλίμα και
το greek philotimo, αλλά η δυνατότητα,
λόγω θέσης, το ελληνικό κράτος να προ-
ωθήσει τα πάγια συμφέροντά του -γνω-
στά και με την αγαπημένη ονομασία
«εθνικά»- σε μια περιοχή που έχουν
στραφεί όλου του κόσμου τα κανόνια.
Ζόφος που λένε.

«[...]Ακόμη και ο ρόλος της Ελλάδας
ως αμυντικού παράγοντα -και παρά την

οικονομική κρίση- κάθε άλλο παρά αμε-
λητέος είναι. Σύμφωνα με τον Έλληνα
διεθνολόγο Θάνο Ντόκο “η Ελλάδα
είναι από τις ελάχιστες χώρες που τη-
ρούν τον προϋπολογισμό άμυνας που
θέτει το ΝΑΤΟ, διαθέτει πάνω από 200
σύγχρονα μαχητικά αεροπλάνα, ισχυρό
ναυτικό και πάνω από 1.000 τανκς. Στις
εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ περιλαμβάνε-
ται και μια σημαντική στρατιωτική
βάση-λιμάνι (η Σούδα) στην Κρήτη, η
οποία είχε χρησιμοποιηθεί για τις αε-
ροπορικές επιχειρήσεις κατά της Λι-
βύης το 2011”».2

Μα καλά είναι πράγματα αυτά που λένε
αριστεροί άνθρωποι; Αυτοί δεν υποτί-
θεται είναι ευαίσθητοι ανθρωπισταί; Τα
παραπάνω είναι κατά τη γνώμη μας τυ-
πικό δείγμα αυτού του περίεργου πράγ-

ματος που λέγεται συνέχεια του κρά-
τους. Είναι δείγμα πως ανεξαρτήτως
«λαϊκής εντολής» και λαϊκών φαντασιώ-
σεων για αριστερή, προοδευτική και ό,τι
άλλο κυβέρνηση, αυτό που είχαμε,
έχουμε και θα έχουμε απέναντί μας
είναι το ελληνικό κράτος. Που τελευταία
όλο και περισσότερο «θυμάται» την αρ-
χέτυπη φύση του, όχι σαν στοργικού
πατέρα που πιέζει και πιέζεται αλλά, ως
ένοπλης ισχύος των αφεντικών. Στραμ-
μένης στα κεφάλια μας και στα κεφάλια
των ανταγωνιστών του.

1. «Αθήνα-Βερολίνο: Γεωπολιτική Vs Οικονο-
μία;», tvxs.gr, 18/2/2015
2. Ό.π.
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Ήρθε η νέα κυβέρνηση, με αριστερό πρόσημο αυτή τη φορά και υποτίθεται πως

η μεταναστευτική πολιτική μπαίνει σε νέα τροχιά. Η διαχείριση των μεταναστών

εργατών μάς διακηρύσσουν πως θα αντιμετωπιστεί πλέον με σοβαρότητα και αποτε-

λεσματικότητα. Λες και πριν γινόταν στην τύχη, χωρίς σχεδιασμό. Η αναπληρώτρια

υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.Χριστοδουλοπούλου μάς ενημερώνει ότι: «Το

κέντρο βάρους της δικής μας πολιτικής δεν είναι η κράτηση, αλλά η υποδοχή και η

ένταξη».1 Δηλαδή όχι μόνο μπάτσοι αλλά και μκο που θα μπουν στο παιχνίδι πιο δυ-

ναμικά από πριν. Μας λένε ότι φυσικά το προβλέπει ο νόμος 3907/2011, που η προ-

ηγούμενη κυβέρνηση δεν εφάρμοσε πλήρως, ώστε να ανοίξουν τα περιφερειακά

γραφεία ασύλου και τα κέντρα πρώτης υποδοχής που θα αναλάβουν την καταγραφή

και διαχείριση των μεταναστών. Λεφτά εξάλλου υπάρχουν από την ΕΕ, αλλά υποστη-

ρίζουν πως η δεξιά δεν αξιοποιούσε μέχρι τέλους τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Να’ναι

καλά οι αριστεροί που ξέρουν από μκο και ανθρωπισμό και τρίβουν τα χέρια τους για

το αδιάθετο ζεστό χρήμα που θα μπορέσει επιτέλους να αξιοποιηθεί και να μοιρα-

στεί καταλλήλως.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ: 
ΕΝΑ «ΕΡΓΟ» ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ 
ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΧΑΠΙ ΕΝΤ
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