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Ο υπονομευτικόσ χαρακτήρασ του
Μεγάλου Λιμού τησ Ουκρανίασ (Γολοντομόρ)
Μια από τισ κύριεσ
δυσκολίεσ του αγώνα
για την αναγνώριση του
Γολοντοµόρ ωσ γενοκτονίασ, είναι ο υπονοµευτικόσ του χαρακτήρασ. Ο
σταλινικόσ µηχανισµόσ
καθιέρωσε µια τεχνική
αποποίησησ των ευθυνών του όσον αφορά στη
γενοκτονία. Οι φανατικοί
αυτού του καθεστώτοσ
δεν αµφισβητούν τον
θάνατο των Ουκρανών, ακόµη και αν για
τουσ ίδιουσ επρόκειτο
απλώσ για Κουλάκουσ.
Απλώσ ισχυρίζονται ότι
ο µεγάλοσ λιµόσ δεν ήταν
ο στόχοσ των ελιγµών
τουσ. Πρόκειται αποκλειστικά, πάντα σύµφωνα
µε τουσ ίδιουσ, για µια
καταστροφική συνέπεια
µιασ ανεπαρκούσ αγροτικήσ πολιτικήσ. Με άλλα
λόγια, δεν αναλαµβάνουν
την ευθύνη των πράξεών τουσ. Επίσησ για
τουσ υπερασπιστέσ των
είµαστε πραγµατικά αποανθρωπίνων δικαιωµάτελεσµατικοί όσον αφορά
των, η αναγνώριση τησ
γενοκτονίασ σηµαίνει την
απόδειξη τησ κρατικήσ
ευθύνησ. Βρισκόµαστε
λοιπόν ενώπιον µιασ
κατάστασησ ανάλογησ µε
αυτήν που δηµιούργησε
ο Καλιγούλασ, η οποία
θα έπρεπε να αποδειχθεί
πωσ ανήκει στη στρατηγική του Νέρωνα. Ένα
από τα κλασσικά αµυντικά
µέσα του µηχανισµού που
καθιέρωσε και οργάνωσε τη γενοκτονία, είναι
η αρχή τησ διάσπασησ.
Όλεσ οι αποφάσεισ, πριν
εφαρµοσθούν διασπώνται και µάλιστα τεµαχίζονται µε τρόπο τέτοιον
ώστε να µετατραπούν
σε µια πληθώρα λεπτοµερειών. Έτσι, κάθε
υποχείριο τησ εξουσίασ
πραγµατοποίησε απλώσ
µια πράξη λεπτοµέρειασ τόσο αµελητέα, που
είναι εξαιρετικά δύσκολο
να κατηγορηθεί για µια
τέτοια πράξη. Να όµωσ
που αυτέσ οι τόσο αµελητέεσ πράξεισ στο σύνολό
τουσ δεν µετατρέπονται
απλώσ σε µια αξιόµεµπτη
οντότητα αλλά σε µια
πραγµατική γενοκτονία.
Επίσησ από την πλευρά
µασ, αν επιθυµούµε να

την αναγνώριση αυτήσ
τησ γενοκτονίασ, δεν

πρέπει να αρκεστούµε στη
συγκέντρωση
πράξεων που
µαρτυρούν
άµεσα την
ευθύνη του
σταλινικού µηχανισµού, γιατί
θα είναι, λόγω
του υπονοµευτικού χαρακτήρα αυτήσ τησ
γενοκτονίασ,
εξαιρετικά
σπάνιεσ. Πρέπει να επικεντρωθούµε στη
διαδοχή αυτών
των πράξεων.
∆εν αναζητούµε ενδείξεισ
αλλά αλυσίδεσ
συλλογιστικήσ.
Γιατί το Γολοντοµόρ, χάρη
στην ίδια την
αρχή του εξαναγκαστικού
και φανατικού
κολεκτιβισµού,
είναι µια πραγµατική

αλυσίδα παραγωγήσ.
∆εν πρέπει λοιπόν να
εστιάσουµε στην εργασία αλλά την αλυσίδα. Οι
κριτικέσ των επιζώντων
και των υπερασπιστών
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αφορούν
πάντα λεπτοµέρειεσ. Οι
φανατικοί του σταλινικού
καθεστώτοσ ακολουθούν
την ίδια τακτική µε αυτό.
∆ιαµερίζουν την πράξη,
έωσ ότου την καταστήσουν αν όχι αθώα,
τουλάχιστον ανεύθυνη.
Εντούτοισ, το µέροσ τησ
ευθύνησ δεν βρίσκεται
σε αυτό το επίπεδο.
Βρίσκεται στο επίπεδο
του σχεδίου. Μασ χρειάζεται λοιπόν µια ολική
προσέγγιση και αυτή δεν
µπορεί να ανοικοδοµηθεί
µέσω µιασ προσέγγισησ
σε τοπικό επίπεδο, ούτε
καν πολυτοπικά. Είναι
λοιπόν απαραίτητη όχι
η ανάλυση των γεγονότων, αλλά αντιθέτωσ η
σύνθεσή τουσ. Εντούτοισ,
η σύνθεση αυτή, αν επι-

Γράφει ο ∆ρ.
Νίκοσ Λυγερόσ
θυµούµε να αποδείξουµε
την ενοχή του σταλινικού
µηχανισµού, είναι δυνατή
µόνο στο επίπεδο των
ντιρεκτίβων. Κάτι που
σηµαίνει µε όρουσ τησ
λογικήσ, µια θεµατική
χωρίσ επαγωγέσ αλλά
µόνο µε συµπεράσµατα,
ξεκινώντασ από αξιώµατα
τησ θεωρίασ αυτήσ τησ
γενοκτονίασ.
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