
 

Με το που καταλάγιασε η σφαγή των εξεγερμένων Λίβυων από τον δικτάτορα Καντάφι, βγήκαν οι ειδικοί 

του ανθρωπισμού, οι κήρυκες της δημοκρατίας, οι επαγγελματίες ελευθερωτές να επιβάλλουν την 

ισορροπία: «κουμάντο στην υδρόγειο κάνουμε εμείς και κανένας άλλος». Μετά το Ιράκ, τη ομαλία και το 

Αφγανιστάν, τα πρωτοκοσμικά ιμπεριαλιστικά κράτη έρχονται στη Λιβύη να επιβάλλουν την δημοκρατία 

τους. Μια συμμορία πρόθυμων συμμάχων ανάμεσα τους και το Ελληνικό κράτος ετοιμάζονται να 

ξεχυθούν στη Λιβύη (μερικοί από αυτούς ήδη προέβησαν σε πολεμικές επιχειρήσεις στη χώρα). 

Ετοιμάζονται να χτίσουν ένα νέο καθεστώς στις πλάτες των Λίβυων εργατών. 

Η αιματηρή εξέγερση 

στη Λιβύη αμφισβητεί ένα μακροχρόνιο 

ολοκληρωτικό καθεστώς του δικτάτορα Καντάφι 

που από κοινού με τα δυτικά κράτη, τις 

πολυεθνικές και τις ελληνικές εταιρείες λεηλατεί 

για χρόνια τον κοινωνικό πλούτο της χώρας. 

Σώρα οι ίδιες δυνάμεις, φορώντας το προσωπείο 

του ειρηνοποιού και απελευθερωτή, έρχονται να 

επιβάλλουν εκ νέου τους όρους της οικονομικής 

λεηλασίας και να μοιραστούν εκ νέου την πίτα. 

Όλα αυτά, αφού άφησαν στον δικτάτορα 

Καντάφι τον απαραίτητο χρόνο να συντρίψει 

με την στρατιωτική του υπεροπλία, όσο το 

δυνατόν περισσότερο τις πιο μαχητικές και 

ριζοσπαστικές δυνάμεις της εξέγερσης.   

Αλήθεια, πιστεύει κανείς ότι θίχτηκε η 

αξιοπρέπεια των πρωτοκοσμικών δυτικών 

κρατών; Πριν ακόμα από της καταγγελίες και την 

διεθνή κατακραυγή προηγήθηκε η στήριξη στις 

σφαγές του δικτάτορα Καντάφι κατά των Λίβυων 

εξεγερμένων: χιλιάδες μισθοφόροι, Ιταλοί, Άγγλοι, 

Ρώσοι, έρβοι, μεταφέρθηκαν και επίσημα στην 

πρωτεύουσα της Λιβύης, την Σρίπολη για να 

ενισχύσουν τον δικτάτορα Καντάφι. Η τακτική 

των πρωτοκοσμικών ιμπεριαλιστικών κρατών 

είναι γνωστή: «Αφήνουμε τους δικτάτορες να 

πετσοκόψουν, έτσι ώστε οι εξεγερμένοι να 

αποδεχθούν την στρατιωτική μας προστασία 

και έπειτα ερχόμαστε ως απελευθερωτές και 

επιβάλλουμε τα συμφέροντα μας .» Μια νέα 

οικονομική δικτατορία είναι προ των πυλών. Και 

μέσα σ’ όλα αυτά το ελληνικό κράτος παίζει -

όπως πάντα- το ρόλο του, το ρόλο που αρμόζει 

σε κάθε καπιταλιστικό κράτος που σέβεται τον 

εαυτό του. 

 

Σο  σούργελο στα δεξ ιά  ε ί ναι  ο  σφαγέας Καντάφι .  

«ύντροφο ι»  στη  σοσιαλ ιστ ική δ ιεθνή  με το  Γ ιώργο.  

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε ότι σε περίπτωση που επέμβει το ΝΑΣΟ, θα συμμετέχει με τέσσερα F-

16, ένα ιπτάμενο ραντάρ, δύο εξερευνητικά ελικόπτερα, ενώ οι βάσεις της ούδας και Άκτιο θα παίξουν, 

όπως και έπαιζαν τόσο καιρό, κομβικό ρόλο, αναλαμβάνοντας την τεχνική υποστήριξη, τον ανεφοδιασμό 

κλπ. των πολεμικών αεροσκαφών των συμμάχων.         

 Για εμάς, κάθε καπιταλιστικό κράτος είναι από τη φύση του ιμπεριαλιστικό. Έτσι και το ελληνικό:  

ξέρει καλά να υπερασπίζεται και να επεκτείνει τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής τάξης. Ξέρει πολύ 

καλά ότι το εθνικό συμφέρον προηγείται οποιουδήποτε «ανθρωπισμού». Οι σχέσεις του ελληνικού κράτους 

με τις δικτατορίες της βορείου Αφρικής και ειδικά με αυτές της Λιβύης και της Αιγύπτου είναι γνωστές: το 

2010 ο Μουμπάρακ (πρώην ηγεμόνας της Αιγύπτου) επισκέφτηκε τον πρόεδρο της δημοκρατίας Κάρολο 

Παπούλια. ε αυτήν την συνάντηση ειπώθηκε από τον Παπούλια ότι είναι ευχάριστο που οι έλληνες 

επιχειρηματίες επενδύουν στην Αίγυπτο, σημειώνοντας πως οι ελληνικές επενδύσεις είναι κάπου στα 1 

δισεκατομμύριο δολάρια. Ένα μήνα αργότερα ο Γ. Παπανδρέου επισκέφτηκε στη Λιβύη τον δικτάτορα 

Καντάφι. 



 
Η Ελλάδα έχει στρατηγούς όσους οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και 

πολλαπλάσια άρματα μάχης απ΄ όλη την Ευρώπη. Σο 2008, στον κάθε 

Έλληνα αναλογούσαν 551 ευρώ για εξοπλισμούς. Σο 2009 οι πολεμικές 

δαπάνες αυξήθηκαν στα 6,1 δις ευρώ. Οι αποστολές εκτός συνόρων των 

Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε 15 χώρες κοστίζουν 500 εκ. ευρώ το 

χρόνο. Ήδη ο ελληνικός στρατός συμμετέχει σε 15 ιμπεριαλιστικές αποστολές 

και ελληνικές φρεγάτες περιπολούν στη ομαλία, στον Ινδικό Ωκεανό, στο 

Λίβανο. Παράλληλα η πολεμική εμπλοκή του ελληνικού κράτους σε μια 

ενδεχόμενη Νατοϊκή επέμβαση στη Λιβύη υπολογίζεται να έχει ημερήσιο 

κόστος από 600χιλιάδες μέχρι 1 εκατομμύριο ευρώ. 

Όλα αυτά τη στιγμή που μας καλούνε να πληρώσουμε τη χασούρα της κρίσης 

τους. Σην ίδια στιγμή που αυξάνουν τις τιμές των εισιτηρίων, τις τιμές των 

διοδίων, τα τιμολόγια της Δ.Ε.Η., μειώνουν τους μισθούς, κατακρεουργούν τις 

συντάξεις, βάζουν κόμιστρο 5 ευρώ στα δημόσια νοσοκομεία, καταργούν τα 

δωρεάν συγγράμματα στις σχολές. 

Από όλες τις χώρες του ΝΑΣΟ μόνο οι ΗΠΑ διαθέτουν μεγαλύτερο 

ποσοστό του ΑΕΠ από αυτό της Ελλάδας για στρατιωτικές δαπάνες. 

Η λογική του ελληνικού κράτους δεν διαφέρει και πολύ από αυτή των 

ιμπεριαλιστικών υπερδυνάμεων: το ελληνικό κράτος είναι πολεμική μηχανή σε 

χαμηλότερα κυβικά. Πολεμική μηχανή που δεν θα διστάσει να στρέψει τα 

όπλα του, στους ίδιους του τους υπηκόους εάν οι τελευταίοι απειλήσουν το 

εθνικό συμφέρον. Σο συμφέρον δηλαδή της ελληνικής αστικής τάξης. Αυτό 

αποδεικνύουν και οι πρόσφατες ασκήσεις του στρατού για την καταστολή 

πλήθους. Δεν είναι τυχαίο ότι οι τεράστιες αγορές για την ενίσχυση της 

αστυνομίας γίνονται από τους βασικούς προμηθευτές των ένοπλων 

δυνάμεων: Θ. Λιακουνάκος, Ντ. Πλέσσας, Χρ. Χατζημηνάς, ωκράτης 

Κόκκαλης , Α. Σσάτσος- τ. Κομνόπουλος, Γ. Πατεράκης, Ανρί Λε Ρουα,  X. 

Xούμπαλης , Γ. καρλάτος, Λ. Μπαρτζώκας, Κ. Δαφέρμος, Π. Γερμανός, Ευ. 

Μυτιληναίος, Β. Λόης. Όλοι τους εφοπλιστές, βιομήχανοι και επιχειρηματίες. 

Πρέπει λοιπόν να γίνεται κάθε φορά ξεκάθαρο, ότι απέναντι μας έχουμε τον 

ελληνικό καπιταλισμό. Πρέπει να γίνεται κάθε φορά ξεκάθαρο ότι πρώτα και 

κύρια πολεμάμε τα ελληνικά αφεντικά και τους πολιτικούς τους, με ή χωρίς 

μνημόνιο πάνω απ’ το κεφάλι τους. Και είναι χρέος μας να καταδεικνύουμε 

συνεχώς αυτόν τον εχθρό. Είναι χρέος μας να πολεμάμε άμεσα και κύρια 

τους χασάπηδες και τα καθάρματα που βρίσκονται εντός συνόρων.  
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