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Ο Νόαµ Τσόµσκι είναι επί µακρό χρονικό διάστηµα ο εν ζωή συγ-
γραφέας του οποίου τα κείµενα αναφέρονται πιο πολύ. Στη λίστα
όλων των εποχών, είναι όγδοος στη σειρά (µετά τους Μαρξ, Λένιν,
Σαίξπηρ, Αριστοτέλη, τη Βίβλο, τον Πλάτωνα και τον Φρόιντ).
Εξαιρετικά αγαπητός στο εξωτερικό, είναι µακράν ο πιο σηµαντικός
επικριτής των κοινωνικών δεινών στον κόσµο, αλλά στις ΗΠΑ οι πο-
λιτικές του ιδέες βρίσκονται στο περιθώριο. Όντας κάτι σαν τους
προφήτες της Παλαιάς ∆ιαθήκης στους σύγχρονους καιρούς, επιβε-
βαιώνει πράγµατι το απόφθεγµα «Ουδείς προφήτης στον τόπο του».

Οι New York Times µπορεί να παραδέχονται απρόθυµα ότι «είναι,
οµολογουµένως, ο πιο σηµαντικός εν ζωή διανοούµενος», αλλά το
λένε στο πλαίσιο της αποκήρυξης των πολιτικών ιδεών του. Σε άλ-
λες χώρες είναι αστέρας των ΜΜΕ και οι αίθουσες των διαλέξεών
του γεµίζουν ασφυκτικά, αλλά οι εµφανίσεις του στην αµερικανική
τηλεόραση είναι ελάχιστες και πολύ αραιές. Το αποδεκτό φάσµα
των απόψεων σταµατά πολύ πριν φτάσει σ’ αυτόν.

Ωστόσο, η ακρίβεια των απόψεων και των αναλύσεών του είναι
εκπληκτική. Σε ένα από τα κλασικά βιβλία που παρουσιάζονται σε
τούτη τη συλλογή, το οποίο εκδόθηκε πρώτη φορά το 1994, επισή-
µαινε: «Το 1970 το 90%, περίπου, του διεθνούς κεφαλαίου χρησιµο-
ποιούνταν στο εµπόριο και στις µακροπρόθεσµες επενδύσεις – λίγο
πολύ παραγωγικές δραστηριότητες – και µόλις το 10% σε κερδοσκο-
πικές δραστηριότητες. Το 1990 αυτή η αναλογία είχε αντιστραφεί».

Γνωρίζουµε πλέον πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγµατα έκτοτε. Πι-
θανώς το 99,9% του κεφαλαίου λειτουργούσε κερδοσκοπικά πριν
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όλα σωριαστούν στο έδαφος. Σήµερα πληρώνουµε το ότι δεν τον
ακούσαµε τότε (όχι, βεβαίως, ότι εσείς και εγώ µπορούσαµε να
ασκήσουµε κάποιον έλεγχο σ’ αυτά τα πράγµατα).

Ιδού τι έλεγε τη δεκαετία του 1990 για τα δάνεια που είχαν δοθεί
στους µπράβους του Τρίτου Κόσµου, πολύ πριν οι δυτικές χώρες και
οι διεθνείς δανειστές όπως η Παγκόσµια Τράπεζα και το ∆ΝΤ αρχί-
σουν να τα παραγράφουν: 

«Όπως συνέβαινε σχεδόν παντού στον Τρίτο Κόσµο, οι στρατη-
γοί της Bραζιλίας, οι άνθρωποί τους και οι πολύ πλούσιοι δανείζο-
νταν τεράστια χρηµατικά ποσά και έστελναν µεγάλο µέρος τους στο
εξωτερικό. Η ανάγκη να αποπληρωθούν αυτά τα χρέη είναι ένας
βρόχος που εµποδίζει τη Βραζιλία να επιλύσει τα προβλήµατά της.
Περιορίζει τις κοινωνικές δαπάνες και υπονοµεύει τη δίκαιη, βιώσι-
µη ανάπτυξη. 

Όταν όµως κάποιος δανείζεται χρήµατα, τα στέλνει σε µια ελβε-
τική τράπεζα και µετά δεν πληρώνει τους πιστωτές του, είναι δικό
σας πρόβληµα ή δικό του; Οι άνθρωποι που µένουν στις παράγκες
δεν δανείστηκαν, ούτε και οι άκληροι αγρότες. Κατά την άποψή
µου, για το χρέος δεν ευθύνεται το 90% του λαού της Βραζιλίας πε-
ρισσότερο από όσο ο σεληνάνθρωπος. Aς πληρώσουν αυτοί που
πραγµατικά δανείστηκαν». 

Ευτυχώς, η Βραζιλία έχει προοδεύσει λιγάκι σε σχέση µε το θλι-
βερό κράτος που ήταν τότε – χάρη και στις αξιοσηµείωτες προσπά-
θειες του Τσόµσκι.

Ο Άβραµ Νόαµ Τσόµσκι γεννήθηκε στις 7 ∆εκεµβρίου 1928 στη
Φιλαδέλφεια. Ο πατέρας του Γουίλιαµ ήταν πασίγνωστος Εβραίος
µελετητής και ο Νόαµ πέρασε κάποια χρόνια σε κιµπούτς όταν ήταν
εικοσάρης. Πατέρας τριών παιδιών, έχασε τη σύζυγό του Κάρολ το
2008, ύστερα από 60 χρόνια γάµου.

Από το 1955 διδάσκει φιλοσοφία και γλωσσολογία – ένα πεδίο
που επαναστατικοποιήθηκε χάρη στις θεωρίες του – στο Τεχνολογι-
κό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), όπου έγινε τακτικός καθη-
γητής στην ηλικία των 32 ετών. Εκτός από τις πρωτότυπες γλωσσο-
λογικές θεωρίες του, έχει γράψει πολλά βιβλία πάνω σε θέµατα πολι-
τικής και έχει λάβει αµέτρητες τιµητικές διακρίσεις και βραβεία (µε-
ταξύ των οποίων 37 τιµητικούς ακαδηµαϊκούς τίτλους). Ακάµατος
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αγωνιστής µε εξαντλητικό πρόγραµµα διαλέξεων, κάνει παραπάνω
πράγµατα από τρεις φυσιολογικούς ανθρώπους, αλλά αισθάνεται ότι
ποτέ δεν είναι αρκετά.

Ο Τσόµσκι είναι ένας οµιλητής που ηλεκτρίζει, και αυτό οφείλε-
ται αποκλειστικά στα λόγια του και όχι στον απροσχηµάτιστο και
ευθύ τρόπο που τα εκφέρει (συνειδητά αποφεύγει τα ρητορικά ποι-
κίλµατα). Οξύς σαν ξυράφι στην αντιπαράθεση, αλλά θερµός και φι-
λικός στο διάλογο, είναι το πιο ηθικό και µορφωµένο άτοµο που έχω
γνωρίσει.

Ελπίζω να ζήσει µέχρι τα 100. Πρέπει. Ο κόσµος θα είναι ένα
πιο άδειο, πιο µοναχικό και λιγότερο δίκαιο µέρος χωρίς αυτόν.

Άρθουρ Νάιµαν 
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Το παρόν βιβλίο, που συντίθεται από επιµεληµένες οµιλίες και συνε-
ντεύξεις, προσφέρει κάτι που δεν βρίσκεται εύκολα – τον αυθεντικό
Τσόµσκι, µε άθικτη κάθε εκθαµβωτική ιδέα του και κάθε διεισδυτική
ενόρασή του, διατυπωµένες σε σαφή, προσιτό και ευανάγνωστο πεζό
λόγο.

Η ιδέα γι’ αυτό – και γενικά για τη σειρά Πραγµατική Ιστορία
(Real Story) – γεννήθηκε όταν άκουσα µια οµιλία του Τσόµσκι που
µετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθµός KPFA στο Μπέρκλι. Εντυπωσιά-
στηκα µε το πόσο προσιτές µου φάνηκαν οι ιδέες του στον προφορι-
κό λόγο, περισσότερο από όταν τις διάβαζα, έτσι του έστειλα µια
επιστολή προτείνοντάς του να επιµεληθώ κάποιες από τις οµιλίες
του και να τυπωθούν σε ένα µικρό, απλό βιβλίο.

Συµφώνησε και µε έφερε σε επαφή µε τον Ντέιβιντ Μπαρσα-
µιάν, που µαγνητοφωνεί τις οµιλίες του – και του παίρνει συνεντεύ-
ξεις – από το 1986 (και ακόµη το κάνει).*

∆ουλεύοντας µε τις αποµαγνητοφωνήσεις επτά οµιλιών και συνε-
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ντεύξεων που µου έδωσε ο Ντέιβιντ, πέρασα αρκετούς µήνες οµαδο-
ποιώντας τα διαφορετικά πράγµατα στα οποία αναφερόταν ο Τσόµ-
σκι, σε διαφορετικές στιγµές, πάνω σε ευρύ φάσµα θεµάτων. Στη συ-
νέχεια επέλεξα τις, κατά την κρίση µου, καλύτερες αποδόσεις, έσβη-
σα τις επαναλήψεις που είναι αναπόφευκτες όταν µιλάς για τα ίδια
θέµατα σε απέχουσες µεταξύ τους χρονικές στιγµές, συνδυάζοντας
όλες τις φράσεις ώστε να ακούγεται ο λόγος συνεκτικός, και έστειλα
το αποτέλεσµα στον Τσόµσκι για τελικές διορθώσεις. Συµπλήρωσε
το συµπίληµα όσων είχε πει µε νέο, γραπτό υλικό που το ενίσχυσε
και το αποσαφήνισε.

Τυπώσαµε τέσσερα βιβλία ακολουθώντας αυτή τη µέθοδο: Τι
πραγµατικά θέλει ο Μπαρµπα-Σαµ (What Uncle Sam Really Wants)·
Οι λίγοι που ευηµερούν και οι πολλοί που δυσανασχετούν (The
Prosperous Few and the Restless Many)· Μυστικά, ψέµατα και δηµο-
κρατία (Secrets, Lies and Democracy) και Το κοινό καλό (The
Common Good). Υπήρξε µεγάλη ζήτηση γι’ αυτόν τον νέο διαλογικό
Τσόµσκι, όπως απέδειξε η πώληση 593.000 αντιτύπων αυτών των
τεσσάρων βιβλίων. 

Στην έναρξη αυτής της τριπλής συνεργασίας, δεν ήµουν σίγουρος
ποιος ήταν ο καλύτερος τρόπος παρουσίασης του υλικού, έτσι στο
πρώτο βιβλίο αφαίρεσα εντελώς τις ερωτήσεις του Ντέιβιντ. Όµως,
στα υπόλοιπα τρία βιβλία τις συµπεριέλαβα και έτσι εµφανίζονται µε
διαφορετική γραµµατοσειρά (όπως και οι από τηλεφώνου ερωτήσεις
ακροατών).

Καθένα από τα αρχικά βιβλία παρουσιάζεται εδώ µε τη σειρά που
εκδόθηκε, µε τη δική του σελίδα τίτλου. Ωστόσο, το ευρετήριο είναι
καινούργιο και καλύπτει όλα τα θέµατα αυτού του τόµου. (Όταν λέω
όλα, το εννοώ – δεν αποτελεί µια αξιολύπητη επίφαση ευρετηρίου
που βρίσκετε στα περισσότερα βιβλία.)

Προσπάθησα να διασαφηνίσω όρους και να παρουσιάσω ανθρώ-
πους που δεν είναι γνωστοί την πρώτη φορά που αναφέρονται. Αυ-
τές οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις εµφανίζονται µέσα σε αγκύλες. Αν
συναντήσετε έναν όρο ή όνοµα που δεν αναγνωρίζετε, αναζητήστε
στο αντίστοιχο λήµµα στο ευρετήριο έναν αριθµό σελίδας σε πλάγια
γραφή (παραπέµπει στην πρώτη σελίδα στην οποία εµφανίζεται ο
όρος). 

Κάποια από τα πρωτότυπα βιβλία περιείχαν πρόσθετο υλικό: ση-
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µειώσεις, τίτλους άλλων βιβλίων του Τσόµσκι, καταλόγους οργανώ-
σεων που αξίζει να υποστηριχθούν κ.ο.κ. Ενώ οι ιδέες του Τσόµσκι
δεν είναι παρωχηµένες, αυτά τα τµήµατα των βιβλίων ως επί το
πλείστον είναι παρωχηµένα, και γι’ αυτόν το λόγο δεν περιλαµβάνο-
νται στον παρόντα τόµο. 

Παρ’ όλο που οι οµιλίες και οι συνεντεύξεις που συγκεντρώνονται
σ’ αυτό το βιβλίο έγιναν στη δεκαετία του 1990 (ορισµένες ακόµη
και στα τέλη της δεκαετίας του 1980), πιστεύω ότι θα διαπιστώσετε
πως η πρόσληψη των πραγµάτων από τον Τσόµσκι είναι πολύ πιο
εµβριθής από όσα ακούτε σήµερα στα ραδιοκύµατα ή διαβάζετε στις
εφηµερίδες. Οι αναλύσεις του είναι τόσο βαθιές και διορατικές, που
µοιάζουν πιο σύγχρονες – και αναπάντεχες – µε το πέρασµα του
χρόνου. ∆ιαβάστε λίγες σελίδες και θα το διαπιστώσετε. 

Άρθουρ Νάιµαν
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Να προστατεύσουµε το γήπεδό µας

Οι σχέσεις µεταξύ των ΗΠΑ και των άλλων χωρών ανάγονται προ-
φανώς στις απαρχές της αµερικανικής ιστορίας, αλλά ο ∆εύτερος
Παγκόσµιος πόλεµος ήταν ένα σηµαντικό σηµείο καµπής· έτσι, θα
αρχίσουµε απ’ αυτόν. 

Ενώ οι περισσότεροι βιοµηχανικοί ανταγωνιστές µας είχαν είτε
εξασθενήσει σοβαρά είτε καταστραφεί ολοκληρωτικά από τον πόλε-
µο, οι Ηνωµένες Πολιτείες ωφελήθηκαν τα µέγιστα απ’ αυτόν. Η
επικράτειά µας δεν δέχτηκε ποτέ επίθεση και η αµερικανική παρα-
γωγή υπερτριπλασιάστηκε. 

Πριν από τον πόλεµο ακόµη, οι ΗΠΑ ήταν η κορυφαία βιοµηχα-
νική χώρα στον κόσµο, µε µεγάλη απόσταση από τις άλλες – αυτή
τη θέση είχαν καταλάβει από την αρχή του αιώνα. Τώρα όµως κα-
τείχαµε κυριολεκτικά το 50% του παγκόσµιου πλούτου και ελέγχαµε
και τις δύο πλευρές των ωκεανών που µας περιβάλλουν. Ποτέ στην
ιστορία µία δύναµη δεν άσκησε τόσο σαρωτικό έλεγχο στο παγκό-
σµιο γίγνεσθαι, ούτε ήταν σε τόσο µεγάλο βαθµό ασφαλής.

Οι άνθρωποι που καθορίζουν την αµερικανική πολιτική είχαν
πλήρη επίγνωση ότι οι ΗΠΑ θα αναδεικνύονταν µέσα από τον ∆εύ-
τερο Παγκόσµιο πόλεµο ως η πρώτη πλανητική δύναµη στην ιστο-
ρία και τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και την επαύριον του πολέµου
σχεδίαζαν προσεκτικά τον µεταπολεµικό κόσµο. Εφόσον αυτή που
ζούµε είναι µια ανοιχτή κοινωνία, µπορούµε να διαβάσουµε τα σχέ-
διά τους, που ήταν πολύ ειλικρινή και σαφή.
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Οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασµού – από αυτούς που βρίσκο-
νταν στο Στέιτ Ντιπάρτµεντ µέχρι εκείνους του Συµβουλίου Εξωτε-
ρικών Σχέσεων (ενός µεγάλου διαύλου µέσω του οποίου οι επιχειρή-
σεις επηρεάζουν την εξωτερική πολιτική) – συµφώνησαν ότι η κυ-
ριαρχία των ΗΠΑ έπρεπε να διατηρηθεί. Αλλά ως προς το πρακτέ-
ον, το φάσµα των απόψεων ήταν ευρύ.

Στο σκληροπυρηνικό άκρο, έχουµε έγγραφα όπως το Υπόµνηµα
του Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπ’ αριθµόν 68 (1950). Στο
NSC 68 αναπτύσσονταν οι απόψεις του υπουργού Εξωτερικών Ντιν
Άτσεσον και είχε συνταχθεί από τον Πολ Νίτσε1, ο οποίος είναι
ακόµη εν ενεργεία (ήταν ένας από τους διαπραγµατευτές του Ρέι-
γκαν για τον έλεγχο των εξοπλισµών). Καλούσε σε µια «στρατηγική
ανάσχεσης» που θα «έριχνε τους σπόρους της καταστροφής στο σο-
βιετικό σύστηµα», έτσι ώστε, στη συνέχεια, να µπορούµε να δια-
πραγµατευτούµε µια συµφωνία βάσει των δικών µας όρων «µε τη
Σοβιετική Ένωση (ή το διάδοχο κράτος ή κράτη)».

Οι πολιτικές τις οποίες συνιστούσε το NSC 68 απαιτούσαν «θυ-
σίες και πειθαρχία» στις Ηνωµένες Πολιτείες – µε άλλα λόγια, τερά-
στιες στρατιωτικές δαπάνες και περικοπές κοινωνικών υπηρεσιών.
Επίσης, ήταν αναγκαίο να τερµατίσουµε την «υπερβολική ανεκτικό-
τητα» που επιτρέπει την ύπαρξη πολλών αντιφρονούντων στο εσω-
τερικό της χώρας.

Αυτοί οι πολιτικοί στόχοι έχουν ήδη εκπληρωθεί. Το 1949 η αµε-
ρικανική κατασκοπεία στην Ανατολική Ευρώπη είχε µετατραπεί σε
ένα δίκτυο υπό τον Ράινχαρτ Γκέλεν, που ήταν επικεφαλής της
στρατιωτικής µυστικής υπηρεσίας των Ναζί στο ανατολικό µέτωπο.
Το δίκτυο αποτελούσε µέρος της συµµαχίας ΗΠΑ-Ναζί που απορ-
ρόφησε ταχύτατα πολλούς από τους µεγαλύτερους εγκληµατίες πο-
λέµου, επεκτείνοντας τις επιχειρήσεις του στη Λατινική Αµερική και
αλλού.

Οι επιχειρήσεις αυτές περιλάµβαναν έναν «µυστικό στρατό» υπό
την αιγίδα ΗΠΑ-Ναζί που η δουλειά του ήταν να αποστέλλει πρά-
κτορες και προµήθειες στους στρατούς που είχαν συγκροτηθεί από
τον Χίτλερ και οι οποίοι διεξήγαν επιχειρήσεις µέσα στη Σοβιετική
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Ένωση και στην Ανατολική Ευρώπη µέχρι τις αρχές της δεκαετίας
του 1950. (Αυτό είναι γνωστό στις ΗΠΑ, αλλά θεωρείται ασήµαντο
– παρ’ όλο που µερικά φρύδια θα σηκώνονταν εάν ήταν αντίστροφα
τα πράγµατα και ανακαλύπταµε, φέρ’ ειπείν, ότι η Σοβιετική Ένωση
παρείχε πράκτορες και προµήθειες σε στρατούς που είχαν συγκρο-
τηθεί από τον Χίτλερ και διεξήγαν επιχειρήσεις στα Βραχώδη Όρη.)

Το φιλελεύθερο άκρο 

Το NSC 68 αντιπροσωπεύει, όπως είπαµε, το σκληροπυρηνικό άκρο,
και θυµηθείτε: οι πολιτικές αυτές δεν ήταν απλώς θεωρίες – πολλοί
στόχοι τους έχουν εκπληρωθεί. Ας στραφούµε τώρα στο άλλο άκρο,
στις περιστερές. Αναµφίβολα, ο πιο διακεκριµένος σ’ αυτή την οµά-
δα ήταν ο Τζορτζ Κέναν, επικεφαλής σχεδιασµού του Στέιτ Ντιπάρ-
τµεντ µέχρι το 1950, όταν αντικαταστάθηκε από τον Νίτσε – παρε-
µπιπτόντως, η υπηρεσία του Κέναν είχε την ευθύνη για το δίκτυο
του Γκέλεν.

Ο Κέναν ήταν ένας από τους πιο ευφυείς και λαµπρούς υπεύθυ-
νους πολιτικού σχεδιασµού των ΗΠΑ και έπαιξε βαρύνοντα ρόλο
στη διαµόρφωση του µεταπολεµικού κόσµου. Τα κείµενά του αποτε-
λούν µια άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση των απόψεων των λεγό-
µενων περιστερών. Ένα έγγραφο που οφείλουµε να εξετάσουµε αν
θέλουµε να κατανοήσουµε τη χώρα µας είναι η Μελέτη Πολιτικού
Σχεδιασµού υπ’ αριθµόν 23, την οποία συνέταξε ο Κέναν το 1948 εκ
µέρους της οµάδας σχεδιασµού του Στέιτ Ντιπάρτµεντ. Ιδού ορισµέ-
να αποσπάσµατά της:

Κατέχουµε περίπου το 50% του παγκόσµιου πλούτου, αλλά αντιπρο-
σωπεύουµε µόνο το 6,3% του πληθυσµού... Σ’ αυτή την κατάσταση,
δεν µπορεί να µην προκαλούµε το φθόνο και την εχθρότητα. Το πραγ-
µατικό καθήκον µας κατά την επόµενη περίοδο είναι να επινοήσουµε
ένα πρότυπο σχέσεων το οποίο θα µας επιτρέψει να διατηρήσουµε αυ-
τή τη θέση ανισότητας... Για να το καταφέρουµε, θα πρέπει να απαλ-
λαγούµε από συναισθηµατισµούς και ονειροφαντασίες και η προσοχή
µας να συγκεντρωθεί, από κάθε άποψη, στους άµεσους εθνικούς σκο-
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πούς... Θα πρέπει να σταµατήσουµε να µιλάµε για ασαφείς και µη
υλοποιήσιµους στόχους, όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα, η άνοδος του
βιοτικού επιπέδου και ο εκδηµοκρατισµός. ∆εν είναι µακριά η µέρα
που θα πρέπει να ασχοληθούµε µε τις έννοιες της καθαρής ισχύος. Συ-
νεπώς, όσο λιγότερο έχουµε διαβρωθεί από ιδεαλιστικά κριτήρια τόσο
το καλύτερο.

Το PPS 23 ήταν, βεβαίως, ένα άκρως απόρρητο ντοκουµέντο. Για
να ηρεµήσει η κοινή γνώµη, ήταν αναγκαίο να διατυµπανίζονται τα
«ιδεαλιστικά συνθήµατα» (όπως γίνεται ακόµη και σήµερα συνεχώς),
αλλά στο έγγραφο οι υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασµού µιλούσαν µε-
ταξύ τους.

Στην ίδια λογική, ο Κέναν, ενηµερώνοντας τους πρέσβεις των
ΗΠΑ στις χώρες της Λατινικής Αµερικής το 1950, επισήµαινε ότι
µείζον ενδιαφέρον της αµερικανικής εξωτερικής πολιτικής πρέπει να
είναι η «προστασία των πρώτων υλών µας [δηλαδή, των πρώτων
υλών της Λατινικής Αµερικής]». Συνεπώς, οφείλουµε να αντιµαχό-
µαστε µια επικίνδυνη αίρεση η οποία, όπως ανέφεραν οι αµερικανι-
κές µυστικές υπηρεσίες, εξαπλωνόταν σε όλη τη Λατινική Αµερική:
«την ιδέα ότι η κυβέρνηση έχει άµεση ευθύνη για την ευηµερία των
ανθρώπων».

Οι Αµερικανοί υπεύθυνοι πολιτικού σχεδιασµού αποκαλούν αυτή
την ιδέα κοµµουνισµό, όποιες κι αν είναι οι πραγµατικές απόψεις
των ανθρώπων που την υπερασπίζονται. Μπορεί να είναι οµάδες
αυτοβοήθειας θρησκευοµένων ή οτιδήποτε άλλο, αν όµως υποστηρί-
ζουν αυτή την αίρεση, είναι κοµµουνιστές.

Αυτή η άποψη κατέστη σαφής και δηµοσίως. Επί παραδείγµατι,
µια οµάδα µελέτης υψηλού επιπέδου δήλωσε το 1955 ότι η ουσια-
στική απειλή εκ µέρους των κοµµουνιστικών δυνάµεων (αυτή είναι η
αληθινή σηµασία του όρου κοµµουνισµός στην πράξη) συνίσταται
στην άρνησή τους να εκπληρώσουν τον υπηρετικό ρόλο τους – που
σηµαίνει να «αποτελούν συµπλήρωµα των βιοµηχανικών οικονοµιών
της ∆ύσης».

Ο Κέναν εξήγησε περαιτέρω τα µέσα που έχουµε στη διάθεσή
µας εναντίον των εχθρών µας που πέφτουν θύµατα αυτής της αίρε-
σης:
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