
ενάντια στον τρόμο βγαίνουμε στον δρόμο 

 

Η ζεκεξηλή ηόζν ηέιεηα δεκηνπξγεκέλε δεκνθξαηία, αξέζθεηαη λα αλάγεη ζε βαζηθό ερζξό ηεο ηελ ηξνκνθξαηία. 

Κη απηό, γηαηί πξνηηκάεη λα ηελ θξίλνπλ από ηνπο ερζξνύο εο, παξά από ηα απνηειέζκαηά ηεο. Μόλν πνπ αθπή 

ηε θνξά ε απηνθξαηνξία παξήγαγε ηνλ ερζξό ηεο. Τν δίθηπν πνπ επέηξεςε ηηο επηζέζεηο ηεο 11εο Σεπηέκβξε είλαη 

άκεζν δεκηνύξγεκα ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο θπξηαξρίαο. Οη πξσηεξγάηεο ηνπ εθπαηδεύηεθαλ από ηελ CIA, 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ κε κπζηηθά θνλδύιηα, εληζρύζεθαλ από ηηο ειίη ησλ εθιεθηώλ ζηε Γύζε αξαβηθώλ κνλαξρηώλ, 

θεξδνζθόπεζαλ ζηα δηεζλή ρξεκαηηζηήξηα, πινύηηζαλ από ην λαξθσ-εκπόξην. 

   Σηα πιαίζηα ηεο πξνώζεζεο ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο απηνθξαηνξίαο, νη ζύκκαρνη κεηαηξέπνληαη ζε ερζξνύο, νη 

ερζξνί ζε ζύκκαρνπο θαη πάεη ιέγνληαο, αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ηζνξξνπίεο θαη όρη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά 

ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. Σπλήζσο σο πεξηπηώζεηο έρζξσλ ηεο δύζεο πνπ θηηάρηεθαλ από ηελ ίδηα αλαθέξνληαη ν 

Ννξηέγθα ηνπ Παλακά ή ν Σαληάκ Χνπζείλ. Οη αηκνδηςείο Ταιηκπάλ, ήηαλ κέρξη πξόηηλνο «Freedom Fighters» 

(αγσληζηέο ηεο ειεπζέξηαο), ελώ ν ηζιακηζκόο ζηελ πην αθξαία θαη ζπληεξεηηθή ηνπ κνξθή, κε επίθεληξν ηε 

Σανπδηθή Αξαβία, ήηαλ ν πξηκνδνηνύκελνο ζύκκαρνο ηεο Γύζεο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο ζηηο 

πινύζηεο ζε πεηξέιαην αξαβηθέο ρώξεο θαζώο θαη ην αλάρσκα ζηελ νπνία απόπεηξα ξηδνζπαζηηθήο αληίδξαζεο 

ζηελ λεναπνηθηνθξαηία. Σηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο νξηδόληηαο πιαλεηηθήο δηθηύσζεο ησλ θάζε 

ινγήο εμνπζηώλ, είλαη ηδηαίηεξα δύζθνινο ν εληνπηζκόο ελόο ερζξνύ ν νπνίνο γελλήζεθε θαη νξγαλώζεθε 

παξόκνηα κε ην πνιπεζληθό θεθαιαίν – θαη κε ηελ ίδηα θαηαγσγή. Όζν γηα ηελ εύξεζε νπαδώλ θαη πηζηώλ απηνύ 

ηνπ δηθηύνπ, ην πην εύθνιν: νη θησρνί θαη νη απόθιεξνη πνπ δελ ρσξνύλ πνπζελά εληάζζνληαη ζε απηέο ηηο 

αξρατθέο θνηλόηεηεο κε ηνπο δεζκνύο αίκαηνο, πνπ βαζίδνληαη ζηνλ απνθιεηζκό θαη ην κίζνο, θαζώο ην έλζηηθην 

γηα δσή κεηαηξέπεηαη ζε έλζηηθην ηνπ ζαλάηνπ. Θάλαηνο θπζηθόο ζηνλ Τξίην Κόζκν, ζάλαηνο εζηθόο θαη 

πλεπκαηηθόο ζηελ πξνλνκηνύρν δύζε. Ο αθξνδεμηόο Τίκνζπ Μαθ Βέη όηαλ αλαηίλαμε ην νκνζπνλδηαθό θηίξην ζηελ 

Οθιαρόκα δελ είρε αλάγθε από θαλέλα Μπηλ Λάληελ, όια γύξσ ηνπ παίδνπλ ηελ κεισδία ηνπ ζαλάηνπ, απηόο 

ζέιεζε έλα πξώην ξόιν … 

  

  Ωο ελαληίσζε ζηελ απηνθξαηνξία παξνπζηάδεηαη ζήκεξα ν αληηακεξηθαληζκόο, έλα βνιηθό κίγκα 

αγσληζηηθόηεηαο θαη κηθξναζηηθήο εθδηθεηηθόηεηαο, ζπλνκσζηνινγίαο θαη θνπηνπνλεξηάο. Η απινπζηεπηηθή 

γελίθεπζε δελ πξνσζεί ηελ άγλνηα κόλν ζηηο ΗΠΑ, αιιά θαη εδώ. Μόλν πνπ ηε ζέζε ηνπ «evil» θαη ησλ «evil-

doers» ηνπ Μπνπο έρνπλ θαηαιάβεη νη ΗΠΑ. «Make no mistake!». Η αλαγσγή ηνπ ακεξηθαληθνύ ηκπεξηαιηζκνύ 

ζηνλ ύςηζην ερζξό γηα θάζε αληηθξνλνύληα πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηό ηνπ εληάζζεηαη ζηελ επηρείξεζε 

απελνρνπνίεζεο θαη κεηάζεζεο ηεο επζύλεο γηα ηελ αβάζηαρηε θξηθαιεόηεηα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο ζε θάηη 

καθξηλό. Μαθξηλό άξα βνιηθό, ζην βαζκό πνπ ε δαηκνλνπνίεζή ηνπ είλαη εληειώο αλέμνδε. Οη νξγηζκέλνη 

αληηακεξηθάλνη αγσληζηέο αδπλαηνύλ λα αληηιεθζνύλ όηη ε θξίθε ζηνλ πιαλήηε ζπληεξείηαη θαη αλαπαξάγεηαη 



θαζεκεξηλά από ηηο δηαξθείο θαηαλαισηηθέο ή κε ζπκβάζεηο, όπνπ ν «θαθόο ακεξηθάλνο» αξρίδεη ζηαδηαθά λα 

απνηθεί θάζε θίλεηξν θη επηζπκία. 

  

Ενάνηια ζηο ηρόμο, βγαίνουμε ζηο δρόμο 

  

Δθεί πνπ εμαπιώλεηαη ε θαηαζηξνθνινγία, δελ ππάξρεη ρώξνο γηα θνηλσληθέο νπηνπίεο. Μεηά ηα γεγνλόηα ηεο 11 

Σεπηέκβξε θαη ηελ έλαξμε ησλ ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζηηο 8 Οθηώβξε, εμαπιώλεηαη έληερλα κηα θνπιηνύξα 

ηεο θαηαζηξνθήο ε νπνία εκπεδώλεη ηελ αίζζεζε όηη νη άλζξσπνη είλαη έθζεηνη ζηηο δηαζέζεηο ησλ ηζρπξώλ, 

αλήκπνξνη λα αληηδξάζνπλ. Πξέπεη λα αληηπαξαζέζνπκε ζηελ πξνπαγάλδα ηνπ θξάηνπο θαη ησλ ΜΜΔ ηελ 

ειεπζεξηαθε θνπιηνύξα, ηελ θνπιηνύξα ηεο αληίζηαζεο. Ο παγθνζκηνπνηεκέλνο θαπηηαιηζκόο κνιύλζεθε από 

ηελ βία θαη ηελ αζιηόηεηα πνπ ν ίδηνο παξάγεη. Αλ ζέινπκε λα ηνλ αθνινπζήζνπκε ζηελ απνζύλζεζε ηνπ, πξέπεη 

λα νηθνδνκήζνπκε –κέζα ζηελ αληίζηαζε- ηηο λέεο ζρέζεηο ηεο αιιειεγγύεο, ηεο αμηνπξέπεηαο, ηεο αλζξσπηάο 

… 

  

Δλάληηα ζηνλ θαζεκεξηλό πόιεκν ησλ αθεληηθώλ, ην αίζζεκα αδπλακίαο, ηελ θαηαζηξνθνινγία θαη ηελ αζθάιεηα 

ηεο απνζηαζηνπνίεζεο 
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