
                  Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ ¨ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ¨ 

 

                                                                                  Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

 

     Η λέξη socialismus σηµαίνει σοσιαλισµός, δηλαδή κοινονισµός. Ο σοσιαλισµός 

αναπτύχθηκε από επιστήµονες όπως ο Φουρί και ο Όουεν και αντιπροσώπευε την 

αντίπερα πλευρά του καπιταλισµού, την κοινονικοποίηση των µέσων παραγωγής. 

     Η σοσιαλιστική θεωρία, αντιπροσώπευε µία ειρηνική µετάβαση στον κοινονισµό 

και ο Μαρξ, αντιπαράθεσε τον επιστηµονικό σοσιαλισµό και περιέγραψε την 

καπιταλιστική οικονοµία στο κεφάλαιο.  

     Ο Λενιν που τον επιστηµονικό σοσιαλισµό τον µετέβαλε σε ένοπλη επανάσταση, 

µε την Τρίτη διεθνή την καθιέρωσε, ενώ η σοσιαλδηµοκράτες απεκόπησαν σε δικό 

τους σχήµα. Η επιβολή της σοβιετικής ένωσης, διασάφησε την διαφορά µε την 

σοσιαλδηµοκρατία και ο καπιταλισµός σε αντιπαράθεση αποδέχτηκε µία εξαίρετη 

κοινωνική µορφή της σοσιαλδηµοκρατίας στις βόρειες Ευρωπαϊκές χώρες, για να 

αναχαιτίσει την επιρροή του κοµµουνισµού.     

     Όµως τα σοβιετικά καθεστώτα κατέρρευσαν και αναδείχθηκε ο βάναυσος 

φιλελευθερισµός,  το πιο αντικοινωνικό καθεστώς µε τις πιο µεγάλες ανισότητες, 

τροµοκρατία και έξαρση κλοπών και βίας σαν άµεσα επακόλουθα.  

 

                                           Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ 

 

     Πάντα οι κοµµουνιστές λέγαµε ότι ο σοσιαλισµός, είναι το ανάχωµα συντήρησης 

του καπιταλισµού για να επιβιώσει. Ακόµη και αν υπάρχουν µερικοί ιδεολόγοι 

σοσιαλιστές, αυτοί όλοι έδειξαν το πραγµατικό τους προσωπείο , µετά την πτώση των 

σοβιετικών. Οι θρυλικοί σοσιαλιστές, µεταβάλλονταν σε Ασασσίνους του 

καπιταλισµού και ξεπέρασαν και τον πιο ακραίο φιλελευθερισµό. Το προσωπείο 

κατέρρευσε, η γυµνή αλήθεια το πιο σκληρό προσωπείο του καπιταλισµού και η 

διαφθορά σε µοναδική ολοκλήρωση.  

     ∆εν θα ξεχάσατε το περιβάλλον που µύριζε επί κυβέρνησης του σοσιαλιστή 

Σηµίτη, ο κόσµος να βουΐζει µε διαδόσεις καταθέσεων των υπουργών της 

κυβέρνησης στην Ελβετία και η κυβέρνηση να κωφεύει , τι ήταν αλήθεια αυτά;  Αλλά 

αυτός ήταν βλέπετε αδιάφθορος, τι ο υπουργός του που απαλλάχτηκε από την 

στράτευση , τι και αν ήταν υπουργός αµύνης, τι και αν ο κόσµος βούϊζε για λαδώµατα 

στους εξοπλισµούς, τι και αν διαδίδονταν ότι ο ΥΠΕΧΩ∆Ε είχε τροµακτικές 

καταθέσεις στην Ελβετία, ο πρωθυπουργός περί άλλα τύρβαζε. Είχε προσηλωθεί στο 

όραµα του σοσιαλισµού και δεν έβλεπε τίποτε άλλο, ούτε τα αποτελέσµατα της 

8χρονης οικονοµικής του πολιτικής.   

     Και επειδή τυχαίνει να έχω σπουδάσει οικονοµικά όχι από σπόντα, θυµάµαι για 8 

χρόνια το υπουργείο να δηµοσιεύει 4% πληθωρισµό και αύξηση του εθνικού 

εισοδήµατος 5%, για περίπου 8 χρόνια. Αλλά δεν κατάλαβαν οι σοσιαλιστές, ότι µε 

το να δίδουν αύξηση στους εργάτες και τους υπαλλήλους 3.5% και τίποτε άλλο, την 

αύξηση του εθνικού προϊόντος την καρπώνονταν µόνο οι πλούσιοι, αλλά αυτό και 

µόνο αυτό δεν ήταν αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Βλέπετε τόσο πίστευαν 

στην αναδιανοµή του εισοδήµατος, µόνο που την πραγµατοποιούσαν… ανάποδα, 

δηλαδή υπέρ των πλουσίων. Και σαν αποτέλεσµα να βλέπουν την αύξηση της 

τροµοκρατίας και των κλοπών και εγώ να πιστεύω ότι αυτοί οι ίδιοι µεθόδευαν, για 

να ξεγελάσουν και αποσπάσουν την προσοχή των πληττοµένων από τις ανισότητες. 

Βλέπετε θα βοηθούσε την οικονοµία να επιτραπεί το 4ωρο εργασίας, αλλά ποτέ δεν 



έµαθαν ότι πολλοί επιχειρηµατίες εκβίαζαν τους υπαλλήλους να δουλεύουν 8 ώρες 

και να πλωρώνουν 4, όσες ευλόγισε και αποδέχτηκε η σοσιαλιστική κυβέρνηση των 

αδυνάτων.  

     Τι, η σοσιαλιστική κυβέρνηση έκανε µεγάλα έργα, έχει καµιά σηµασία αν 

πιστεύουν πολλοί ότι φαγώθηκαν πάνω από τα µισά σε µίζες, το έργο έχει µείνει για 

να κρύβει έντεχνα τον οχετό που υπόβοσκε. 

      

                                      «ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ» Ή ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ 

 

     Ακούω µε έκπληξη από την τηλεόραση, άνθρωποι που ήθελαν να καταργήσουν 

και το προσδιορισµό  σοσιαλιστικό ΠΑΣΟΚ, να το µετατρέψουν σε δηµοκρατικό 

κόµµα, για να απαλλαχτεί από το βδέλυγµα  του προσδιορισµού αυτού, ξαφνικά να 

θυµούνται την δικαιοσύνη του σοσιαλισµού και να την συγκρίνουν µε την 

βαρβαρότητα του φιλελευθερισµού. Βλέπετε αυτοί ποτέ δεν τον αποδέχτηκαν και τον 

εφάρµοσαν στην πιό ακραία του µορφή, άλλαξαν τώρα και πονάνε τα δίκαια του 

κόσµου , που τώρα θα τα υπερασπισθούν σθεναρά , άλλωστε αυτές τις αξίες έχουν. 

Αλλά βέβαια ποιος είναι ο εχθρός, το ΚΚΕ και η σταλινική Παπαρήγα και έχουν και 

στο οπλοστάσιό τους επιχειρήµατα, να πείσουν για την διαφθορά αυτού του 

κόµµατος, που όπου επικράτησαν τα οµοϊδεατικά, καταργούσαν την ιδιοκτησία και 

την πηγή των ανισοτήτων, όχι µόνο τις ανισότητες. Και µεις οι κοµµουνιστές να 

αναρωτιώµαστε, µήπως η Χρυσή Αυγή δουλεύει µέσα στο ΠΑΣΟΚ και αντλεί και 

προβάλλει στελέχη του που ανήκουν σε εκείνη και αυτά τι άλλο από χυδαίο 

αντικοµµουνισµό θα κάνουν, αφού είναι χιτλερικοί κρυφοϋστερικοί και όπως ο 

Χίτλερ θα εκστρατεύσουν και πάλι να ισοπεδώσουν την Σοβιετική Ένωση και να 

χύσουν πάλι 22 εκατοµµύρια νεκρούς σοβιετικούς, που θα πέσουν για την ελευθερία 

της γης. Αλλά και αν πάλι γίνει αυτό, εκεί θα είναι οι Πάγκαλοι για να µας πείσουν 

ότι δεν διέφερε η σοβιετική ένωση από τον χίτλερ και πάλι ο γέρος της δηµοκρατίας 

Γιώργος Παπανδρέου, θα οδηγήσει την Ελλάδα στον  εµφύλιο. Και πάλι οι Πάγκαλοι 

θα διαστρεβλώσουν την ιστορία, βλέπετε τις εξορίες και τα ξερονήσια τα έκανε ο 

Κων/νος Καραµανλής, τι στο κόρακα οι δηµοκράτες έπνιξαν την Ελλάδα στο αίµα 

του εµφυλίου; 

     Αυτή είναι η βαρβαρότητα του βιασµού της ιστορίας, είτε της διακυβέρνησης 

Σηµίτη που κανένας δεν αποποιήθηκε ή τον αποµάκρυνε, ή του εµφυλίου που λίγοι 

γνωρίζουν ότι ο γέρος της δηµοκρατίας εκεί οδήγησε την χώρα. Το δράµα της 

Ελλάδας να το χρεώνεται η δεξιά και να αναρωτιέται σε τι και πόσο έφταιξε, και µεις 

οι κοµµουνιστές που τα λέµε αυτά, τι άλλο είµαστε λακέδες της δεξιάς, γιατί δεν 

έχουµε το δικαίωµα να πούµε την αλήθεια που θα ξεσκεπάσει την βαρβαρότητα του 

σοσιαλισµού και το εθνικό έγκληµα των δηµοκρατών.  


