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Από ηε ρώξα ηνπ πιηάηζηθνπ θαη ηεο ιεειαζίαο κελύκαηα 

γηνξηήο. Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο ηεο Απιώλαο "ιεζηεύνληαη" 

δεκνθξαηηθά, όινη ξίρλνπλ έλα κπνπθάιη κε βελδίλε ζηα 

θιεγόκελα δεκόζηα θηίξηα, γηα ηνλ θαζέλα ππάξρεη κία κάπα 

ραθηέ έηνηκε λα ππνδερζεί θισηζηέο. Οη θιόγεο ησλ θαηγόκελσλ 

δεκνζίσλ ρηηξίσλ, ην ρεηξνθξόηεκα ησλ βηηξηλώλ πνπ ζπάδνπλ, 

νη καγηθέο ζπγρνξδίεο ησλ ελ ξηπεί θαιάζληθσθ... 

Σα αθεληηθά ηνπ πξώηνπ θόζκνπ, νη δνπιέκπνξνη, πνιύ πην 

δεηινί βέβαηα από ηνπο πξνγόλνπο ηνπο, παξαθνινπζνύλ 

παληθνβιεκέλνη ηνπο πξνάγγεινπο ηεο παγθόζκηαο θνηλσληθήο 

έθξεμεο. Μεηά από ηελ νινθιεξσηηθή ππαγσγή ησλ νηθνλνκηώλ 

ησλ ρσξώλ ηνπ ηέσο 2νπ θόζκνπ ζηε ζθαίξα ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, σο παξαδνζηαθώλ 

ηξηηνθνζκηθώλ ρσξώλ, όπνπ ε θαηαιήζηεπζε θάζε 

πινπηνπαξαγσγηθήο πεγήο ελαιιάζζεηαη κε ην μεδνύκηζκα ησλ 

κεηαλαζηώλ ζηηο κεηξνπόιεηο θαη, όζσλ έρνπλ ηα θόηζηα λα 

κέλνπλ, ζηνλ ηόπν ηνπο, άλαπδνη νη ηδηνθηήηεο αλζξώπσλ 

βιέπνπλ όηη ε ελίζρπζε κόλν ησλ θαηαζηαιηηθώλ κεραληζκώλ 

ησλ θαηά ηόπνπο δεκνθξαηηώλ, δελ αξθεί γηα λα εγγπεζεί ηελ 

παγθόζκηα θνηλσληθή εηξήλε, ηελ ύςηζηε ζπλζήθε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηνπο. 

Όινη νη κύζνη γηα αθόκα  κία θνξά, ζσξηάδνληαη γπκλνί. 

Αιβαλόθσλνη θαη ειιελόθσλνη λα θπλεγάλε αιβαλόθσλνπο θαη 

ειιελόθσλνπο, κε κόλν θξηηήξην ηελ θαηνρή πινύηνπ θαη 

εμνπζίαο. Σν θάληαζκα ηνπ "όια γηα όινπο" μαλαζηνηρεηώλεη γηα 

άιιε κηα θνξά ηνλ ύπλν ησλ αθεληηθώλ. Ση θη αλ νη εμεγέξζεηο 

δελ απνθηνύλ ζπλείδεζε ηνπ ηη πξαγκαηώλνπλ; Ση θη αλ ηα 

ζπκβνύιηα ηνπ νπιηζκέλνπ ιανύ δε ζεσξνύλ ηνλ εαπηό ηνπο σο 

απάληεζε ζην δήηεκα ηεο κε εθκεηαιιεπηηθήο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, αιιά ακήραλα αλαδεηνύλ ηε ιύζε ζηε δηαρσξηζκέλε 

πνιηηηθή; Σν δήηεκα ηέζεθε άκεζα, θαζεκεξηλά θαη βησκέλα. 

Μηα παξαθαηαζήθε αμηνπξέπεηαο εγγξάθεθε ζηε κλήκε όισλ  

ησλ εμεγεξκέλσλ. Οη κλήκεο ηεο ζηηγκήο πνπ «όια ήηαλ δπλαηά» 

κέλνπλ βαζηά ξηδσκέλεο θαη επεξεάδνπλ σο δπλαηόηεηα, σο 

πξννπηηθή, όινπο ηνπο θνιαζκέλνπο. 

 

ιερά ζσμματία εν δράζει 

(ή περί ειρηνεσηικών διαδικαζιών) 
Όηαλ ην πιηάηζηθν θαη ε θαηαζηνιή από ηα αθεληηθά, 

γελλήζνπλ ηηο νπιηζκέλεο αιήζεηεο ησλ θνιαζκέλσλ, ηόηε ε 

Γύζε δελ κπνξεί λα θάηζεη αδξαλήο. Πξέπεη λα απνθαηαζηήζεη 

ηελ ηάμε άκεζα, ρξεζηκνπνηώληαο αθόκε θαη ην γεινίν 

επηρείξεκα ηεο «πξνζηαζίαο» ησλ ληόπησλ από ην πεξηζσξηαθό 

θαη αζήκαλην θαηλόκελν ησλ ζπκκνξηώλ. Η θξαηηθή εμνπζία 

πξέπεη λα επαλεδξαησζεί ελώ δελ είλαη δα θαη κεγάιν έμνδν κηα 

«αλζξσπηζηηθή βνήζεηα» πξνθεηκέλνπ λα ρνξηάζνπλ ηα 

πεηλαζκέλα ζηόκαηα. Ο δαλεηζκόο είλαη έλα αθόκα δνθηκαζκέλν 

θόιπν πνπ πξνζθέξεη βξαρππξόζεζκα ηελ πνιππόζεηε «εξεκία» 

θαη καθξνπξόζεζκα ην επηβεβιεκέλν μεδνύκηζκα. 

Η "εηξήλεπζε" πνπ επαγγέιιεηαη ε Γύζε, όκσο, πξέπεη λα 

είλαη θαη δηδαθηηθή ζαλ ην ηζεθνύξη. Όπνηνο ακθηζβεηήζεη ην 

ξόιν ηνπ σο πξώηε ύιε ζηηο κεραλέο ηεο θπξηαξρίαο, πξέπεη λα 

εμνλησζεί παξαδεηγκαηηθά. Όπνην ζελάξην θαηαζηνιήο θη αλ 

αθνινπζεζεί πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη θαη άθζνλν 

αίκα εμεγεξκέλσλ. Η ππξηηηδαπνζήθε ηεο εμαζιίσζεο πνπ 

ιέγεηαη Βνπιγαξία, Ρσζία, Οπθξαλία, Μαθεδνλία....., πξέπεη λα 

πάξεη ζαθή κελύκαηα. Δδώ ν ξόινο ηεο πνιπεζληθήο ζηξαηηάο, ή 

ησλ εηδηθώλ κηζζνθνξηθώλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ, κε κεγάιε 

εκπεηξία από αληίζηνηρεο επεκβάζεηο (βι. Βνζλία Δξδεγνβίλε, 

νκαιία), όπσο θαη νη ίδηνη επζαξζώο δειώλνπλ, εμαθνινπζεί λα 

παξακέλεη θνκβηθόο. Η Διιάδα, ν κόλνο ζηαζεξόο εγγπεηήο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο ζρέζεο ζηα Βαιθάληα, ε κόλε ρώξα κε ηζρπξή 

κεζαία ηάμε, πηζαλόηαηα λα γίλεη ην Δπξσπατθό θαη παγθόζκην 

ηζεθνύξη ζηνπο εμεγεξκέλνπο ησλ ζπλόξσλ ηεο. 

Σαπηόρξνλα ηα κκε θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο, δηαζπείξνληαο 

κπζηζηνξεκαηηθέο ηζηνξίεο γηα ηελ εμέγεξζε, ηξνκνθξαηώληαο ηηο 

θνηλσλίεο, δεκηνπξγώληαο πξνθαηαβνιηθά ην θιίκα ελάληηα ζε 

θηλήζεηο αιιειεγγύεο. 

 

για ηοσς εραζηές και ηις ερωμένες 

ηοσ παγκόζμιοσ εμθσλίοσ πολέμοσ 
Ση ινηπόλ αληηζηνηρεί ζην κίζνο πνπ ε θπξηαξρία καο γελλάεη; 

Ση ινηπόλ κπνξεί λα πνιεκήζεη απηόλ ηνλ παγθόζκην θνηλσληθό 

θαη νηθνλνκηθό βόζξν; Σν λα θαηαδείμνπκε ην ξόιν ηνπ ζηξαηνύ 

"καο" σο ελόο από ηνπο  εγγπεηέο ηεο παγθόζκηαο εθκεηάιιεπζεο 

ζίγνπξα δελ είλαη αξθεηό, παξόια απηά είλαη θάηη γηα ην νπνίν 

πξέπεη λα κηιήζεηο. Σν λα πξάμεηο σζηόζν, ζηε ζπλέρεηα, λα 

ππεξαζπηζηείο ηνπο θπλεγεκέλνπο εμεγεξκέλνπο απέλαληη ζηε 

ιαίιαπα ηεο θαηαζηνιήο, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν λα δξάζεηο 

καδί ηνπο, κε αλζξώπνπο πνπ όρη κόλν θαηάιαβαλ αιιά θαη 

εμεγέξζεθαλ ελάληηα ζηηο θξεαηνκεραλέο ηεο θπξηαξρίαο, κε 

αλζξώπνπο πνπ ζα μαλαβηώζνπλ εδώ, σο ν θαηώηεξνο ηξνρόο ηεο 

άκαμαο ηεο εθκεηάιιεπζεο, ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηνπ πξώηνπ 

θόζκνπ, λα  θάηη πνπ πξαγκαηηθά αμίδεη ηνλ θόπν. 

 

 

ΚΗ ΑΝ ΓΗΝΔΗ ΔΠΔΜΒΑΖ ΣΡΑΣΖΓΔ; 

Ζ ΠΡΩΣΖ ΦΑΗΡΑ ΓΗΑ ΠΑΡΣΖ ΟΤ. 
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