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Οι δύο
βαρβαρότητεε

Τον Ν ικ ο ν  Μ ο υ /κ λ ι ι

Σ ε ένα πρόσφατο άρθρο του 
(«Βήμα» 14/5/99) ο Κωνστα- 

vtivos Τσουκαλάβ κατηγορεί για 
«αφασία», αν όχι για υποκρισία, 
όλους όσοι επιμένουν ενάνπα στην 
κοινή γνιίιμη και στα MME ση ιιρέιιει 
να λέμε «όχι» και otous NATO ïkoùs 
βομβαρδισμούς και στη σέρβική 
εθνοκάθαρση. Αυτή τη στάοη τη 
θεωρεί ένα είδος «νηφαλιότητας» 
που θυμΚει Πόντιο Πιλάτο. Ενα είδος 
ι|ιειποειησιημονική5 αντικειμενι 
KÔTmas και σχολαστικισμού. Δεν 
μπορώ παρά να διαφωνήσω ριζι
κά μαΟ του. Οπωε και πολλοί σέρβοι 
δημοκράτες που δεν μπορούν να 
αρθρώσουν αντιπολιτευτικό λόγο 
μέοα στο ημιαυταρχικό καθεσπίς 
του Μιλόσεβπς, αρνούμαι να ειτιλέ- 
Εω μεταΕύ Tns βαρβαρότητας των 
βομβαρδισμών και aunis m s εθνο- 
Kà0apons. Αρνούμαι να τοποθετηθώ 
«ποδοσφαιρικά». Αρνούμαι κατη 
γορημαπκά να νομιμοποιήσω ή να 
αγνοήσω την κάθε είδους βαρβα- 
pômTa στο όνομα του εθνικισμού, 
m s op0o6oiias, m s αδελφοσύνη 
μεταΕύ του σέρβικου και του ελλη
νικού λαού, του ανπιμπεριαλισμού 
ή οποιοσδήποτε άλλου «ισμού». 
Αρνούμαι κατηγορηματικά να επιλέ- 
Εω μεταΕύ m s σέρβικης βαρβαρό- 
mras που pas πάει πίσω στον 19ο 
αιώνα και Tns NATOïiais βαρβα- 
pômTas η οποία υποδεικνύει τα 
δεινά που pas περιμένουν στον 21 ο 
αιώνα αν η άναρχη παγκοσμιο
ποίηση που χαρακτηρίζει tous 
Kaipoùs pas δεν ανπμετωπιοθεί 
έγκαιρα».

Οσο οι βομβαρδισμοί συνεχίζο
νται τόσο το αρχικό λάθος των 
ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων παίρνει τε
ρατώδες διαστάοες: τα τεχνικά 
«λάθη» πολλαπλασιά/ονται, τα δια 
μελισμένα κορμιά των αθτίχυν θυ
μάτων γεμίίουν σε καθημερινή βά
ση ns οθόνε5 m s τηλεόρασή, ενώ 
η υποδομή Tns Γιουγκοσλαβίας δια
λύεται xcopis αυτό να επιφέρει και 
τη διάλυση του σερβικού στρατού.
11 αλαίονική εμμονή στη λανθα
σμένη στρατηγική έχει μετατρέψει 
τα μέσα σε αυτοσκοπό. Οι βομ
βαρδισμοί συνεχίζονται και εντεί- 
νονται xcopis συγκεκριμένο στόχο 
ενώ η διάσωση του γοήτρου Tns
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luppaxias έχει τελεία» παραμερί 
σει κάθε άλλο σκοπό ανθρωπιστι
κό ή μη. Τίποτε από όλα αυτά ôpcos 
δεν πρέπει va pas κάνει να Εεχνά 
με την άλλη όψη του νομίσμακ». 
Δεν υπάρχουν μόνο οι βομβαρδι
σμοί στη Γιουγκοσλαβία, αλλά και 
η διαδικασία m s εθνοκάθαρσης 
στο Κοσσυφοπέδιο -  και οι δύο 
διαδικασίε5 βίαβ ακολουθούν με 
τον ίδιο δυναμισμό την απάνθρω
πη λογική tous. Με άλλα λόγια, δεν 
υπάρχουν μόνο κατεστραμμένα ερ
γοστάσια, γκρεμισμένε5 πολυκα
τοικίες και διαμελισμένα κορμιά α
θώων αμάχων που βλέπουμε στην 
ελληνική τηλεόραση. Υπάρχουν ε- 
nions και εΕελίσσονται την ίδια σηγ- 
μή οι σφαγές, οι βιασμοί, οι συλ
λογικοί τάφοι, οι «ανθρώπινες 
ασπίδες» των Κοσοβάρων, η κα
ταστροφή περιουσιών, το συστη
ματικά κάψιμο χωριών και το βι 
βλικό Εεκλήρισμα εν05 ολόκληρου 
πληθυσμού -  ένα Εεκλήρισμα που 
άρχισε πολύ πιο πριν από tous βομ- 
βαρδισμούβ και το οποίο συνεχί
ζεται με μεγαλύτερη ένταση και a 
γριότητα ois σήμερα.

Από τη μια πλευρά έχουμε τη με
ταμοντέρνα βαρβαρότητα -  βασι
σμένη otous ήλεκτροv iko ù s  υπο
λογιστές και ans έΕυπνες βόμβες. 
Από την άλλη έχουμε την τεχνολο 
γικά πρωτόγονη βαρβαρότητα που 
βασίζεται στη «φοιτιά» και στο 
«τσεκούρι». Το ότι η δεύτερη βαρ
βαρότητα είναι λιγότερο εμφανή5 
και πιο συγκαλυμμένη από την 
πρώτη δεν την κάνει λιγότερο a 
ποκρουστική. Το όη είναι τεχνικά 
πιο εύκολο/εφικτό να φωτογρά
φιζε» τα ΝΑΤΟϊκά αεροπλάνα ό
ταν ρίχνουν βόμβες παρά tous σέρ- 
βουβ στρατιώτες όταν βιάέουν 
γυναίκες ή όταν καίνε τα σπίτια και 
καταστρέφουν ns ταυτότητες των 
αλβανόφωνων χωρικών δεν ση
μαίνει ότι η δεύτερη κτηνοιδία εί
ναι λιγότερο ανατριχιαστική από

την πρώτη. Και otis δύο ιιεριιπώ- 
o iis η βία ασκείται όχι μόνο με a 
ιιάνθρωπο αλλά και με άνανδρο 
τρόπο. Αν οι σέρβοι πολίτες και ο 
γιουγκοσλαβίας arparos δεν έ
χουν τα υλικά μέσα για να αντί 
σταθούν an s επιθέσεις evos αό
ρατου εχθρού που ρίχνει ßόμßεs 
εκ του ασφαλούς, οι Κοοοβάροι εί 
ναι εΕίσου ανήμποροι να προβά
λουν οποιαδήποτε αντίσταση σε έ
ναν μαινόμενο σέρβικά στρατό που 
ενώ πριν από tous βομβαρδισμού5 
έσφαΕε και έκαιγε στο όνομα m s 
Mεγàλns Σερβίας τώρα σφάέει και 
καίει στο όνομα του διεθνούς α- 
ντιιμπεριαλισμού.

Βέβαια, υπάρχει και η αντίληψη, 
εΕαιρεηκά διαδεδομένη crm χώρα 
pas (λόγιο των MME που είναι κα 
τά πολλούς τα πιο «ανπκειμενικά» 
στον δυτικό κόσμο!) ότι για όλα 
φταίνε οι βομβαρδισμοί. Το απλό 
παραμύθι με το οποίο καθημερινά 
τροφοδοτείται o aiúós πολίτης εί
ναι ότι οι βομβαρδισμοί εΕηγούν 
γιτπί η συνιριιπική πλειονότητα των 
Κοσοβάρων έχουν εγκαταλείψει ns 
εστίες tous και Εουν κάτω από a 
πάνθρωπε5 συνθήκες εντός και ε- 
KTôs του Κοσσυφοπεδίου. Αν δεν 
Εεκινούσαν οι βομβαρδισμοί -  το 
παραμύθι pas λέει -  ο οτρβικ05 
arparos και οι σερβικέ5 παρακρα
τικές οργανώσεις θα άφηναν τον 
αλβανόφωνο πληθυσμό ήσυχο και 
θα ασχολούνταν αποκλειστικά με 
tous τρομοκράτες του ΛΣΚ.

Αυτό το παραμύθι, για λόγους 
που θα πρέπει κάποια στιγμή να ε 
ρευνηθούν συσπιμαπκά, μόνο σπι 
χώρα pas έχει περάσει. Το μόνο 
που μπορώ να κάνω οε amó το ση
μείο είναι να επαναλάβω μερικά 
στοιχεία που έδωσα στο προηγού
μενο άρθρο μου («Βήμα» 2/5/99): 
Σύμφωνα με μια έκθεση του επι
τρόπου του ΟΗΕ για tous πρόσφυ 
γες, από τον Μάρτιο του 1998 ors 
ns 24 Μαρτίου του 1999 460.000

άτομα μετατοπίστηκαν βίαια - 
250.000 στο εσωτερικό του Κοσ
συφοπεδίου και οι υπόλοιποι εκκ» 
Κοσσυφοπεδίου (UNI ICR, Γ ενεύη, 
Media Relations Unit, τιιλ. για πλη 
ροφορίες 41-22-739 8502). Με άλ
λα λόγια, η εθνοκάθαρσιι που ios 
γνωστόν έχει αρχίσει εδώ και μία 
δεκαετία ενιάθηκε θέαμα ιικά έναν 
χρόνο πριν από tous βομβαρδι 
opoùs! Οι βομβαρδισμοί απλώς ε
πιτάχυναν την «τελική λύση». Αλ
λά ακόμη και αν δεν λάβουμε 
υπόψη pas τα παραπάνω συντρι
πτικά και καθοριστικά κατά τη γνώ
μη μου στοιχεία, ακόμη και αν ιια 
ραδεχθούμε ότι η «πραγματική» 
εθνοκάθαρση άρχισε με tous βομ 
βαρδιομούς, είναι σαχττό να συν 
δέουμε με άμεσο τρόπο tous βομ 
ßapδιoμoύs με tous πρόσφυγες; 
Νομιμοποιούν οι βομβαρδισμοί την 
εθνοκάθαραη; Το ότι για οποιον- 
δήποτε λόγο το ΝΑΤΟ βομβαρδι 
Εει και ισοπεδώνει τη Γιουγκοσλα 
βία δικαιολογεί αυτό το Εερίίωμα 
από τον σέρβικά στρατό ενός ολό 
κλήρου πληθυσμού που δεν φταί
ει οε τίποτε για tous N ATO ïko ù s  
βομβαρδισμούς;

Θα μπορούσε, βέβαια, να ισχύ 
ρισθεί κανείς ότι ο αλβανόφωνο5 
πληθυσμός του Κοσσυφοπεδίου 
μπορεί να μην έχει σχέση με τη 
ΝΑΤΟική αεροπορία αλλά έχει σχέ 
ση με Tis τρομοκρατικές ενέργειε.ς 
του Απελευθερωτικού Στρατού του 
Κοσσυφοπεδίου και amó κατά κά 
ποιον τρόπο δικαιολογεί την εθνο 
κάθαρση! Amó úpeos είναι σαν να 
υποστηρίζει κανείς όπ επειδή ο IRA 
στην Ιρλανδία χρησιμοποιεί τρο 
μοκρατικές μεθόδου5 ο αγγλικός 
στρατός κατοχής θα νομιμοποιού
νταν όχι μόνο να ιιολεμάει τον IRA 
αλλά να σφάίει και να ΕεκλπρίΕει 
συστημαηκά εκατοντάδες χιλιάδες 
Ιρλανδούς καθολικούς που μπορεί 
να υποστηρίζουν ή και να μην υ 
ποστηρίέουν τον IRA! Αυτή είναι η 
αναλογία. Amó είναι ακριβώς που 
συμβαίνει αφή τη στιγμή στο Κοσ 
συφοπέδιο. Amó είναι ακριβώς που 
δεν θέλουν να δουν όλοι αυτοί των 
οποίων το αντιαμερικανικό πάθος 
Toús κάνει να βλέπουν μόνο τη 
ΝΑΤΟική και όχι και τη σέρβική 
βα()βα()όηπα - μόνο τα Ούμαια των 
βομβαρδισμών και όχι και τα θύ
ματα m s εθνοκάθαρσης.


