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Ζούμε σε εκπληκτικούς καιρούς! Σχεδόν με την κυριολεκτική έννοια, αφού είμαστε εθισμένοι στο 
ψέμα και έχουμε χάσει τη σύνδεσή μας με την πραγματικότητα. Κατακλυζόμενοι από ένα 
χείμαρρο «πληροφοριών», είμαστε κολλημένοι στη λεπτομέρεια, στη βασική αφήγηση, σε 
μεθόδους που αδρανοποιούν τη λογική και στο έλεος των σοφισμάτων. Ωστόσο μερικές φορές μια 
λογική υπόθεση, βασισμένη και δομημένη σε «γεγονότα και συλλογισμούς», μας κάνει να 
θυμηθούμε ότι μπορούμε ακόμη να σκεφτόμαστε.

Ένας αρθρογράφος, επισημαίνοντας την προφανή σύγχυση υπό το κράτος της οποίας 
παρουσιάζεται από τα ΜΜΕ η ρωσική πολιτική στην Ουκρανία, μας εμψυχώνει, διατυπώνοντας 
μια άλλη πιθανή εκδοχή.

Τα γεγονότα

Στα τέλη Φεβρουαρίου, τα ρωσικά στρατεύματα εισέρχονται στην Ουκρανία, αναπτύσσονται μέχρι 
και έξω από το Κίεβο και καθηλώνουν την κατάσταση, εμποδίζοντας ουσιαστικά μια επέμβαση των
γειτόνων της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ- ελέγχουν de facto τον εναέριο χώρο, καταλαμβάνουν τεράστια
εδάφη, και γενικότερα δημιουργούν μια κατάσταση που σχεδόν άμεσα οδηγεί σε 
διαπραγματεύσεις... Στη συνέχεια, σημειώνεται επιστροφή στο πραγματικό μέτωπο στα ανατολικά, 
στις ρωσόφωνες περιοχές, ξεκινάει η συστηματική εξόντωση των ουκρανικών στρατευμάτων 
κρούσης και καθιερώνεται ένας πολύ αργός πόλεμος κινήσεων. Λίγη, αλλά ωστόσο πολύ 
σημαντική βέβαια, καταστροφή των ουκρανικών υποδομών που θα επιτάχυνε τον παροξυσμό του 
πολέμου και έτσι θα επιτάχυνε τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο χρόνος περνάει, το ΝΑΤΟ 
κινητοποιεί τις δυνάμεις του, η Ουκρανία θυμίζει σε έναν βαθμό τον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο... με
τις συγκρούσεις για την απόκτηση επιρροής και τη τοξική του επίδραση που επιβάλλει τη 
συγκρότηση δύο στρατοπέδων, όχι τριών. Τέλος, μια τρίτη φάση, δυστυχώς στρατιωτική, ανοίγει με
την καταστροφή των υποδομών που είναι χρήσιμες τόσο για τους πολίτες όσο και για τις ΕΔΟ.

Η συνήθης ανάλυση

Η Ρωσία δεν έχει πετύχει στην επιχείρησή της που διεξάγει εδώ και 8 μήνες, η αντίσταση είναι 
ολοκληρωτική, απ' όσο γνωρίζουμε, η δυτική υποστήριξη βρίσκεται σε πρωτοφανή επίπεδα και 
τίποτα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ριζικά.

Η υπόθεση

Κι αν, όπως εύκολα μπορεί κανείς να διαισθανθεί, αυτή η σύγκρουση στην Ουκρανία ήταν μόνο η 
έναρξη του πραγματικού πολέμου που απασχολεί τα μυαλά των χωρών που θέλουν να είναι 
κυρίαρχες: ο πόλεμος ενάντια στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και τη δικτατορία του στον 
κόσμο;

Δεν θα έπρεπε να είμαστε εξοργισμένοι με την υπερβολή του όρου, δεδομένου ότι βλέπουμε 
προφανείς δικτατορίες ή κάτι παρόμοιο παντού στον πλανήτη. Από την άλλη επιχειρείται να 
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν συμβαίνει τίποτε το επιλήψιμο στο «δικό μας», το  λεγόμενο 
δυτικό ελεύθερο κόσμο. Σήμερα, δεν αγωνιζόμαστε πραγματικά για τις ελευθερίες, τη δημοκρατία, 
τα ανθρώπινα δικαιώματα... Αλήθεια, πόσο ξεδιάντροπο είναι να θέτει κανείς σήμερα υπό 
αμφισβήτηση τις κλασσικές αρετές και τα κίνητρά, μπροστά σε αυτόν τον βίαιο και επιθετικό 
κόσμο!



Αλλά αν όντως ζούμε τον «Μεγάλο Πόλεμο κατά του αμερικανικού ιμπεριαλισμού», τότε η 
Ρωσία, που πρωτοστατεί στις προσδοκίες δισεκατομμυρίων ανθρώπων, που βρίσκονται αυτή 
τη στιγμή αναγκαστικά υποταγμένοι στη δύναμη αυτής της αμερικανικής αυτοκρατορίας, δεν 
μπορεί να αρκεστεί μόνο στη μετακίνηση μερικών περιφερειακών συνόρων και να αφήσει να 
ευδοκιμήσει αυτή η παγκοσμιοποιητική πολιτική, η οποία εδώ και δεκαετίες αποδεικνύει την 
καθολική βλαπτικότητά της. Προφανώς, πολλά άλλα προβλήματα εξαντλούν αυτόν τον «γήινο» 
πλανήτη , αλλά φαίνεται ότι το πρώτιστο είναι να αποκτήσουμε την πραγματική ελευθερία, έστω 
και μόνο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον με τη συλλογική νοημοσύνη της 
ανθρωπότητας και όχι μιας τάξης κυρίαρχων αστών, μεθυσμένων από την απόλυτη εξουσία .

Πρέπει λοιπόν να διαλύσουμε τις δυνάμεις των ΗΠΑ. Ποιες είναι αυτές;

- Μια εξαιρετικά αποτελεσματική και συγκεντρωτική ηγεσία νομενκλατούρας που ασκεί τον έλεγχο
των ΗΠΑ και ελέγχει αυστηρά τους υποτελείς της, οι οποίοι επίσης κατέχονται από 
νομενκλατούρες που δεν ακολουθούν άλλη πολιτική, εκτός από αυτή του αφέντη τους.

- ένα εργαλείο ελέγχου μέσω της ελκυστικότητας, το δολάριο και τα παρεπόμενά του, ένας 
χρηματοπιστωτικός καπιταλισμός που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο σαν χταπόδι.

- ένα εργαλείο ελέγχου μέσω του καταναγκασμού της επιβολής των αμερικανικών κανόνων και 
κυρώσεων, σε οικουμενικό επίπεδο.

- ο εκφοβισμός μέσω της βίας. Τα ΜΜΕ που καταστρέφουν τις άλλες αντιλήψεις και τους φορείς 
τους, η χειραγώγηση και η παρέμβαση στον τρόπο ζωής των ανθρώπινων κοινωνιών και η χρήση 
φονικών όπλων, βίας και καταστροφής όταν οι ΗΠΑ το αποφασίζουν.

Σε αντίθεση με την κοινή πεποίθηση, οι ΗΠΑ απέχουν πολύ από το να διαθέτουν την ηθική ή 
έστω την οικονομική ή έστω την επιστημονική κυριαρχία... Ο αμοραλισμός τους είναι 
συνεχής, αποδεδειγμένος και... δυστυχώς ανεκτός. Η οικονομία τους είναι το αποτέλεσμα των 
ανισορροπιών που διαχειρίζονται οι ίδιοι και η τεχνολογική τους πρόοδος είναι σε μεγάλο 
βαθμό το αποτέλεσμα των εξαγορών (δωρεάν αφού είναι δολαριοποιημένες) και της λεηλασίας
του δυναμικού των ταλέντων.

Η Ρωσία, έχοντας επίγνωση αυτών των δυνάμεων και αδυναμιών, προσπαθεί να τις 
καταπολεμήσει με συνέπεια. Ως εκ τούτου, διεξάγει έναν πόλεμο με τις άκρες των δακτύλων 
της... Παραξενεύεστε μήπως από τη χρήση ενός τέτοιου όρου; Ασφαλώς, αλλά συγκρίνετέ το 
με τα ανθρώπινα θύματα από τους πολέμους του ιμπεριαλισμού στο Ιράκ, στην Υεμένη, στη 
Συρία... Και την ανήκουστη καταστροφή που υπέστησαν αυτές οι χώρες ως θύματα των 
πολέμων που προκάλεσαν και διεξήγαγαν οι ΗΠΑ... 

Αυτές οι χώρες, όπως έχει ανέκαθεν αποδείξει η ιστορία, θα καταλήξουν να αντιστέκονται... και να 
ανατρέψουν τις συμβιβασμένες, συνυπεύθυνες και συνεργαζόμενες ελίτ των χωρών τους. Όταν 
αυτές καταρρεύσουν πραγματικά, οι υποτελείς θα εγκαταλείψουν τον επικυρίαρχό τους, 
αποδυναμώνοντάς τον. Τι μπορούν να κάνουν πλέον οι ΗΠΑ σε αυτές τις χώρες; Βρίσκονται 
ήδη σε ηθική, κοινωνική και οικονομική παρακμή και δέχονται συνεχείς επιπλήξεις για τις 
«πονηρές  σκέψεις τους» περί ελευθερίας και για την προαιώνια επιθυμία τους για 
χειραφέτηση, ενώ δεν διαθέτουν δική τους εθνική ελίτ. Ποιοι μοχλοί θα απομείνουν λοιπόν για 
την εφαρμογή της πολιτικής της Αυτοκρατορίας; Τελικά θα αμφισβητηθεί και αυτή ακόμη η 
εξουσία της επιχειρησιακής ηγεσίας του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Μερικές περιστασιακές 



επιτυχίες μπορεί να τους καθησυχάζουν σήμερα, αλλά ποιος δεν διαισθάνεται την απίστευτη 
αλλά ασυντόνιστη ένταση που επικρατεί στον αμερικανικό λαό. Χρειάζεται υπομονή!

Το δολάριο. Μια πραγματική μηχανή για την εξαγορά ανθρώπων, ψυχών, γνώσεων και 
βιομηχανίας! Πράγματι, απαγορεύεται σήμερα να αρνηθεί κανείς το Νόμο του. Μια μηχανή που, 
επιβαλλόμενη σε όλους, έχει οικοδομήσει το σύμπαν των κανονισμών, των ποινών, των διεθνών 
οργανισμών. Η Ρωσία, μαζί με πολλούς άλλους, θέλει να εξουδετερώσει την παντοδυναμία της.
Είναι χρονοβόρο, περίπλοκο αλλά τόσο επιθυμητό που τελικά θα συμβεί, το γεγονός αυτό. 
Χρειάζεται υπομονή!

Οι διεθνείς οργανισμοί: από το ΔΝΤ μέχρι τον ΟΗΕ μέσω του ΠΟΕ, του ΝΑΤΟ, των διαφόρων 
ΜΚΟ, των G20, του ΟΟΣΑ, του ΠΟΥ, της ΕΕ και τόσων άλλων, είναι τόσο χαρακτηρισμένοι ως 
λειτουργούντες «στην υπηρεσία των ΗΠΑ» και συνεπώς απονομιμοποιημένοι που τελικά θα 
αντικατασταθούν. Συχνά είναι χρήσιμοι, αλλά λιγότερο στην υπηρεσία του κοινού καλού παρά 
στην υπηρεσία της ατζέντας του Ιμπεριαλισμού. Το κίνημα βρίσκεται σε εξέλιξη- η αντίσταση 
στην αμερικανική δικτατορία και σε αυτούς που τη διαχειρίζονται τροφοδοτεί εναλλακτικές 
πρωτοβουλίες. Χρειάζεται υπομονή!

Η αντίσταση της Ρωσίας, η οποία αποτελεί μέρος μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής, καθησυχάζει 
τους λοιπούς συμμάχους των κοινών συμφερόντων. Έχουν αρχίσει να πιστεύουν ότι κάποια στιγμή 
θα έρθει το τέλος, που τόσο συχνά εξαγγέλλεται, αυτής της «Αυτοκρατορίας του Κακού» που 
υπηρετεί τόσο λίγους, ενώ καταστρέφει τόσες πολλές αξίες και την ίδια την ανθρωπότητα. Μια 
νίκη στην Ουκρανία δεν θα ήταν βέβαια αρκετή για να τους καθησυχάσει, αλλά μια 
κατάρρευση της ικανότητας του Ιμπεριαλισμού να προκαλεί ζημιά θα ήταν αρκετή. 
Χρειάζεται υπομονή!

Τέλος, υπάρχει η βιαιότητα των ΗΠΑ. Έχει προκαλέσει απερίγραπτο πόνο, ξεπερνώντας με 
την καθολικότητά της, τον ριζοσπαστισμό της, την παντελή απουσία ανθρωπισμού, καθώς και
ό,τι έχει καταγράψει η ανθρώπινη  Ιστορία, όσο πλούσια κι αν είναι σε τραγωδίες και 
καταστροφές... 
Βία στη σκέψη, στη συμπεριφορά, προπαγάνδα, παρανοϊκές και επιζήμιες ιδεολογίες και πάνω απ' 
όλα Πόλεμος.
Πόλεμοι παντού, όλων εναντίον όλων, χωρίς καμία ανθρώπινη δέσμευση γι' αυτούς, χωρίς κανένα 
φυσικό κίνδυνο γι' αυτούς, χωρίς κανένα οικονομικό ή υλικό κόστος γι' αυτούς, απαλλαγμένοι από 
κάθε ευθύνη... Κι όλα αυτά για όσο οι άνθρωποι, που ζουν μέσα σε σενάρια «Αποκάλυψης» δεν 
είναι διατεθειμένοι να υποκύψουν στις απαιτήσεις του Ιμπεριαλισμού. 

Η αισιόδοξη φύση των ανθρώπων εμποδίζει πολλές φορές την ανάλυση των γεγονότων, με 
διαύγεια. Πώς μπορεί να φανταστεί κανείς ότι υπάρχουν τέτοια φρικιαστικά σενάρια, ειδικά στις 
κοινωνίες που επωφελούνται τόσο πολύ από τα αποτελέσματα της προόδου; Φαντάζουν ως εντελώς
υπερβολικά! Στην πραγματικότητα, δεν είναι, γιατί βρίσκονται εδώ και εκτυλίσσονται 
μπροστά στα μάτια μας. Αλλά η αδιαφορία μας, η ενθάρρυνση της υπνηλίας μας, η αδράνειά 
μας αποτελούν τα πλέον χρήσιμα και απαραίτητα εργαλεία γι αυτούς, ώστε να προχωρήσουν 
στην προβολή ενός δικού τους κόσμου, για τους δικούς τους ανθρώπους.

Ωστόσο η αντίσταση της Ρωσίας αρχίζει να δίνει δείγματα των αδυναμιών τους. Μια νέα 
ελπίδα αναγεννάται, για μια νέα οργάνωση του πλανήτη μας με γνώμονα τα συμφέροντα όλων 
των ανθρώπων, όλων των εθνών.


