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Δημοσιεύουμε εδώ ένα κείμενο του Mirasol, το οποίο αποτελεί συνέχεια της διαδρομής του 
βιβλίου Εξέγερση, το οποίο παρουσιάσαμε στο στέκι πριν από λίγους μήνες. 

Προσοχή: το κείμενο αυτό ασκεί κριτική στις γεωπολιτικές αφηγήσεις των Κρατών, προ-
κειμένου να τους αντιτάξει μια προλεταριακή επαναστατική προοπτική. Ωστόσο, δεν 
θέλουμε να περιορίσουμε τα γεγονότα στη μόνη διάσταση που προτείνουμε. Επίσης, ας 
διευκρινίσουμε ότι το σύνθετο παιχνίδι των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων α-
ποτελεί επίσης ερμηνεία του πολέμου. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν πολλά κείμενα για 
το ζήτημα αυτό, στα οποία σας παραπέμπουμε για περαιτέρω αναπτύξεις επ’αυτού. 

 

Σε ένα άρθρο του 2013, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ρωσίας, Valery 
Gerasimov, επιδιώκει να απολογιστεί τις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης, τις οποίες 
προτείνει να θεωρηθούν ως μια μορφή σύγχρονων πολέμων. Ακολουθεί ένα απόσπα-
σμα1.  

"Βέβαια, είναι εύκολο να πει κανείς ότι τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης δεν αποτε-

λούν πόλεμο, άρα εμείς οι στρατιωτικοί δεν έχουμε τίποτα να μάθουμε από αυτά. Ίσως 

όμως να ισχύει το αντίθετο. - αυτά τα ίδια γεγονότα είναι τυπικά του πολέμου του 21ου 

αιώνα; Όσον αφορά την κλίμακα των θυμάτων και των καταστροφών, της κοινωνικής 

καταστροφής, οι οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις αυτού του νέου τύπου σύγκρου-

σης είναι συγκρίσιμες με εκείνες ενός πραγματικού πολέμου. Οι ίδιοι οι "κανόνες του 

πολέμου" έχουν επίσης αλλάξει σημαντικά. Ο ρόλος των μη στρατιωτικών μέσων στην 

επίτευξη πολιτικών και στρατηγικών στόχων έχει αυξηθεί και, σε ορισμένες περιπτώ-

σεις, έχουν ξεπεράσει την ισχύ των όπλων από άποψη αποτελεσματικότητας. Η έμφαση 

των αντιμέτρων μετατοπίζεται προς την ευρεία χρήση πολιτικών, οικονομικών, ενημε-

ρωτικών, ανθρωπιστικών και άλλων μη στρατιωτικών μέτρων για την αξιοποίηση του 

δυναμικού διαμαρτυρίας του πληθυσμού. Τα μέτρα αυτά συμπληρώνονται από μυστικά 

στρατιωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του πληροφοριακού πολέμου και των δυ-

νάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Η απροκάλυπτη χρήση βίας, συχνά υπό το πρόσχημα της 

ειρήνευσης και της διαχείρισης κρίσεων, έρχεται μόνο σε κάποιο σημείο, κυρίως για να 

επιτευχθεί η τελική επιτυχία κατά τη σύγκρουση". 

 "Η αξία της επιστήμης έγκειται στην πρόβλεψη", Voenno-promyshlennyi kur'er (The 
Military-Industrial Courrier), 27 Φεβρουαρίου 2013. 

Το άρθρο αυτό προκάλεσε καταιγισμό σχολίων από πολλούς δυτικούς δημοσιογρά-
φους, πολιτικούς και στρατιωτικούς ειδικούς. Το κείμενο παρουσιάζεται μάλιστα 

 
1 Το κείμενο είναι αρκετά εύκολα διαθέσιμο στα ρωσικά, η μετάφραση εδώ έγινε από εμάς τουλάχι-
στον μέσω ενός λογισμικού αυτόματης μετάφρασης (και των χιλιάδων μικρών λεπτομερειών που τη 
συνοδεύουν...) και συγκρίθηκε με αγγλικές μεταφράσεις. Φυσικά, δεν είναι εξαιρετικό, αλλά δεν είναι 
αυτό το θέμα. 



μερικές φορές καταχρηστικά ως η βάση ενός "δόγματος Gerasimov" που θα καθόριζε 
έναν από τους κύριους προσανατολισμούς του σύγχρονου ρωσικού Κράτους. 

Το κύριο συμπέρασμα που εξάγεται από αυτούς τους σχολιαστές, ωστόσο, μοιάζει με 
επικύρωση της πραγματικής πρότασης του άρθρου2. Μακριά από το να αμφισβητήσουν 
τον ισχυρισμό ότι τα κοινωνικά γεγονότα, τα επαναστατικά κινήματα και τα κινήματα 
γνώμης χειραγωγούνται από εχθρικά Κράτη, οι διάφορες κριτικές και τα σχόλια για το 
κείμενο αυτό επιμένουν στην… ανάγκη για μεγαλύτερη δυσπιστία απέναντι στη Ρωσία, 
η οποία φέρεται να αναπτύσσει ένα οπλοστάσιο κυβερνοπροπαγάνδας προκειμένου να 
ξεκινήσει εκστρατείες αποσταθεροποίησης των εχθρών της. Φυσικά, η Κίνα έχει επίσης 
δειχτεί με το δάχτυλο. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η γεωπολιτική ανάγνωση όλων των γεγονότων δεν αποτελεί μο-
νοπώλιο των ρωσικών και κινεζικών Κρατών. Όλα τα Κράτη βλέπουν τις διαμαρτυρίες 
ως "αποσταθεροποίηση" και αναζητούν τους ωφελούμενους του εγκλήματος. Όλα τα 
Κράτη καταστέλλουν – βίαια – τα κινήματα διαμαρτυρίας στο έδαφός τους, ενώ την ίδια 
στιγμή εκφράζουν την αγανάκτησή τους με ενάρετα ανακοινωθέντα, όταν είναι Κράτη 
ανταγωνιστές που εφαρμόζουν την ίδια μεταχείριση στους πληθυσμούς "τους". 

Φυσικά, γνωρίζουμε τις κινέζικες και ρώσικες διατάξεις για το θέμα αυτό. Απαγόρευση 
λέξεων-κλειδιά, λογοκρισίες βίντεο3, έλεγχος των κοινωνικών δικτύων (για παρά-
δειγμα, τον Δεκέμβριο του 2021 το Κρεμλίνο αγόρασε το Vkontakte4, το ρώσικο 
Facebook). Αλλά οι νόμοι που ελέγχουν τα κοινωνικά δίκτυα, με πρόσχημα την κατα-
στολή του "διαδικτυακού μίσους", δεν αποτελούν προνόμιο μερικών "δικτατορικών" 
καθεστώτων. Έχουν πολλαπλασιαστεί παντού τα τελευταία δύο χρόνια, από την Αλγε-
ρία5 στη Γαλλία6 περνώντας από τη Γερμανία7.  

Όσον αφορά τον έλεγχο και τη λογοκρισία των κοινωνικών δικτύων, είναι σαφές ότι τα 
λεγόμενα "δημοκρατικά" Κράτη δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από το κινεζικό "Big 
Firewall" ή τα ρώσικα μέτρα: το κλείσιμο σελίδων στο Facebook και λογαριασμών στο 
Twitter ή, πιο ύπουλα, η πρακτική του shadow ban (δηλαδή ο περιορισμός του κοινού 
χωρίς κλείσιμο του λογαριασμού), έχουν πολλαπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια. 

 
2 Δηλαδή, να προετοιμάσει τη Ρωσία για επιθέσεις από τους εχθρούς της, με πρώτους από αυτούς τις 
ΗΠΑ, με σκοπό να οργανώσουν μια αλλαγή καθεστώτος πιο ευνοϊκή γι' αυτούς, υποστηρίζοντας εξε-
γέρσεις στον απόηχο των πολύχρωμων επαναστάσεων. Για μια ανάλυση της πραγματικής εμβέλειας 
αυτού του άρθρου και του περιεχομένου του πέρα από φαντασιώσεις και προπαγανδιστικές προκα-
ταλήψεις υπέρ του ΝΑΤΟ, βλέπε Charles K. Bartles' "Getting Gerasimov Right". Bartles, University of 
Missouri - Kansas City στο Military Review 96, Ιανουάριος 2016. 
3 Μια σύντομη περίληψη της πολιτικής λογοκρισίας του κινεζικού Κράτους στην αρχή της πανδημίας 
του covid μπορεί να βρεθεί εδώ: https://www.amnesty.fr/pays/chine. Πρέπει να σημειωθεί ότι σε 
αυτή την περίπτωση, όπως και σε άλλες, στο μυαλό μας έχουμε τους εξεγερμένους του Χονγκ Κονγκ, 
οι Κινέζοι χρήστες του διαδικτύου επέδειξαν μεγάλη εφευρετικότητα, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία 
από παραπλανητικά μέσα, κυρίως μεταφράζοντας κείμενα σε αρχαίες γλώσσες... 
4 https://www.lemonde.fr/international/article/2021/12/05/le-kremlin-s-offre-vkontakte-le-facebook 
-russe _6104826_3210.html. 
5 https://www.inter-lignes.com/conseil-de-la-nation-adoption-des-deux-projets-de-loi-sur-le-discours-
de-haine-et-le-code-penal/. 
6 https://www.vie-publique.fr/loi/268070-loi-avia-lutte-contre-les-contenus-haineux-sur-internet 
7 javascript:void(0). 



Παντού κοινωνικά γεγονότα8 σαρώνονται για σήματα astro-turfing9 (χειραγώγηση της 
κοινής γνώμης για να φανεί σαν αυθόρμητο κίνημα, ενώ στην πραγματικότητα επρό-
κειτο για ένα κόλπο δημοσίων σχέσεων). Αλλά η παρουσίαση των μαζικών κινητοποιή-
σεων ως προϊόν χειραγώγησης δεν είναι καινούργια10. Αυτή είναι η ρητορική του ψυχρού 
πολέμου, αλλά μπορούμε επίσης να ανατρέξουμε στις συνωμοσιολογικές ερμηνείες της 
γαλλικής Επανάστασης ως προϊόν μιας συνωμοσίας μασόνων. 

Πιο κοντά σε μας, η εξέγερση των Κίτρινων Γιλέκων αποτέλεσε αντικείμενο διαφόρων 
φημών, που μεταδόθηκαν κυρίως από τη βρετανική εφημερίδα The Times11 και την αμε-
ρικανική ιστοσελίδα Bloomberg12 που κατηγορούσαν τη Ρωσία ότι είναι ο κρυφός υπο-
κινητής της ή τουλάχιστον ότι την ενθαρρύνει με διάφορα μέσα. Ο πρώην πρόεδρος της 
Κολομβίας Αλβάρο Ουρίμπε, από την πλευρά του, παρουσίασε την εξέγερση στη χώρα 
του ως διεθνή συνωμοσία13. Η εξέγερση του Χονγκ Κονγκ, με τη σειρά της, παρουσιά-
στηκε ως αμερικανικής έμπνευσης14. Η επανάσταση στη Συρία θεωρήθηκε δυτικός ελιγ-
μός για την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ, ενώ υπάρχει 
επίσης η Λιβύη κ.λπ. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και τις λεγόμενες "πολύχρωμες επαναστάσεις" πα-
ρατηρείται μια αναβίωση αυτού του είδους των αφηγήσεων. Με αυτή τη λογική, δεν υ-
πάρχει αυθορμητισμός, και ακόμη και αν τα κινήματα δεν έχουν δική τους αυτονομία, 
αποτελούν απλώς οχήματα για την κατάληψη του Κράτους από εχθρικές παρατάξεις. 
Οι "σκιώδεις παράγοντες", μέσω ΜΚΟ, κατασκόπων, στα δίκτυα, παρεμβαίνουν παντού 
και πάντα για να προκαλέσουν ή/και να επωφεληθούν από τα γεγονότα. 

Κρατισμός & Μηχανική 

Αυτή η κρατικίστικη ανάλυση δεν είναι ψευδής, τουλάχιστον περιγράφει εν μέρει την 
πραγματικότητα και τη λογική της λειτουργίας των Κρατών. Για τα Κράτη, όπως και για 
τους περισσότερους ανθρώπους εκτός της επαναστατικής περιόδου, η ιδέα ότι θα 

 
8 Για να αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα, μια εκστρατεία μποϊκοτάζ με μεγάλη απήχηση στο Μα-
ρόκο τον Μάρτιο του 2018 αποτέλεσε στη συνέχεια αντικείμενο μελέτης που προσπάθησε να αποδεί-
ξει τον "μη αυθόρμητο" χαρακτήρα της, https://medium.com/damien-liccia/astroturfing-et-fake-
activism-la-dynamique-cach%C3%A9e-du-boycott-marocain-234785bf6a2. 
9 Ο όρος astro-turf είναι πρόσφατος. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1986 από τον Αμερικανό 
γερουσιαστή Lloyd Bentsen, αναφερόμενος στην εταιρεία AstroTurf, η οποία κατασκευάζει τεχνητό 
χλοοτάπητα που φημίζεται για την ομοιότητά του με το πραγματικό γρασίδι. 
10 Βλέπε για παράδειγμα Propaganda, Comment manipuler l'opinion en démocratie του Edward L. 
Bernays, εκδ. Το βιβλίο αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η προώθηση αυτού του 
είδους της πρακτικής αναμειγνύεται με έναν προπαγανδιστικό και παραπλανητικό λόγο… περί της 
πραγματικής αποτελεσματικότητάς της. Στην περίπτωση αυτή, ο λόγος λειτουργεί ως ψέμα που ο πο-
μπός, μέσω της επανάληψης και του κοινωνικού αντίκτυπου, σκοπεύει να μετατρέψει σε αλήθεια. 
11 https://www.thetimes.co.uk/article/russian-accounts-fuel-protesters-outrage-online-xx2f2g8th. 
12 https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-08/pro-russia-social-media-takes-aim-at-mac-
ron- as-yellow-vests-rage. 
13 Σε ένα tweet με ημερομηνία 3 Μαΐου 2021. Αναφέρεται ρητά σε μια θεωρία, τη "διάχυτη μοριακή 
Επανάσταση " που εκλαϊκεύτηκε από τον A. Lopez. Αυτός, βασισμένος στους J. Derrida, M. Foucault, 
G. Deleuze και F. Guattari (συγγραφέας του κειμένου Η μοριακή Επανάσταση) υπερασπίζεται τη θέση 
ότι το κίνημα [των κίτρινων γιλέκων], απέχοντας πολύ από το να αποτελεί εξέγερση "απλών ανθρώ-
πων", συνιστά αντίθετα μια σκοτεινή επιχείρηση αποσταθεροποίησης, η οποία πρέπει να αντιμετωπι-
στεί ως τέτοια. 
14 Αυτό το άρθρο, μεταφρασμένο από τα ιταλικά, επανέρχεται στο ζήτημα αυτό: https://acta.zone 
/hong-kong-entre-narrations-dominantes-et-contradictions-reelles/ 



μπορούσε να αναδυθεί ένα επαναστατικό ταξικό κίνημα που δεν θα καθοδηγείτο από 
οποιαδήποτε κρατική ή παρακρατική δύναμη είναι αδιανόητη15. 

Σύμφωνα με τα Κράτη, ή ακριβέστερα σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους, τους πολιτι-
κούς επιστήμονες, εν ολίγοις τους διανοούμενους που πληρώνονται από τα Κράτη και 
την αστική τάξη για να παράγουν ιδεολογία, ο πληθυσμός διαιρείται με πολλά κριτήρια, 
οικονομικά, πολιτικά, θρησκευτικά, κοινοτικά, κατά επαγγέλματα... Φυσικά, το κοινω-
νικό ζήτημα υπάρχει, αλλά κάτω από ένα στατικό κοινωνικοοικονομικό πρίσμα: οι πολύ 
πλούσιοι, οι πλούσιοι, η μεσαία τάξη, οι φτωχοί, οι πολύ φτωχοί. Ο πληθυσμός χωρίζε-
ται σε πελατείες, εκλογικές ομάδες και κοινότητες, με όλες τους να πρέπει να ληφθούν 
υπόψη16 και να είναι εξομοιώσιμες μεταξύ τους, οι οποίες μπορούν επομένως να οργα-
νωθούν μέσω μηχανισμών κοινωνικής μηχανικής17. 

Η πρόοδος της πολιτικής προπαγάνδας μετριέται από τη διαίρεση αυτών των υποσυνό-
λων σε λεπτές υποκατηγορίες, οι οποίες μπορούν να συγκριθούν με το σύνολο των κα-
τηγοριών και υποκατηγοριών που καθορίζουν τις επιλογές των θεατών στο Netflix και 
μπορούν να χειραγωγηθούν κατά βούληση, μέσω όλο και πιο στοχευμένων διαδικα-
σιών "επικοινωνίας". 

Τα Κράτη βλέπουν την "κοινή γνώμη", τα "πλήθη", ως ένα πολύ δευτερεύον υπόβαθρο. 
Τα πλήθη θεωρούνται χειραγωγήσιμα από μικρές, καλά εκπαιδευμένες ομάδες που δια-
θέτουν τεχνολογικά μέσα. Σε αυτές τις αντιλήψεις, το παγκόσμιο προλεταριάτο περιο-
ρίζεται σε μια διάσπαρτη συλλογή από αμνησιακά, αυτοματοποιημένα πλήθη, τα οποία 
ζητούν μόνο να βαδίζουν στον ρυθμό, καθοδηγούμενα από τον ήχο οποιασδήποτε ο-
μάδας φλαουτιστών του Hamelin, διαθέτοντας μια καλή σύνδεση στο διαδίκτυο και λίγη 
δημιουργικότητα. 

Οι προϋποθέσεις αυτού του είδους συλλογισμού μπορούν ήδη να βρεθούν στην "Ψυχο-
λογία του πλήθους" του Gustave Lebon (1895): 

"Όχι τόσο ικανά να συλλογισμούς, τα πλήθη είναι αντίθετα πολύ ικανά για δράση"  

"Εξασθένηση της συνειδητής προσωπικότητας, επικράτηση της ασυνείδητης προσωπι-

κότητας, προσανατολισμός μέσω υποβολής και μετάδοσης συναισθημάτων και ιδεών 
 

15 Οι κυρίαρχες τάξεις είναι υποχρεωμένες να σκέφτονται τις κοινωνικές σχέσεις με αυτόν τον τρόπο. 
Η ιδεολογία της κοινωνικής μηχανικής είναι ισχυρά εδραιωμένη και αντιστοιχεί σε μια θέση στις κοι-
νωνικές σχέσεις παραγωγής. Αυτή η ιδεολογία είναι το κοινωνικό και πολιτικό παράγωγο της τεϋλορι-
στικής ιδεολογίας, η οποία δεν βλέπει ή δεν θέλει να δει ότι στις επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι είναι 
μονίμως υποχρεωμένοι να παραβιάζουν οδηγίες και διαδικασίες προκειμένου να κάνουν τη δουλειά 
τους. Ή που θεωρεί ότι αυτό συμβαίνει επειδή οι διαδικασίες είναι "κακοσχεδιασμένες": όχι, αυτό 
είναι ψευδές και αποτελεί φετιχισμό: οι διαδικασίες δεν είναι "φτιαγμένες γι' αυτό". Η πρωταρχική 
λειτουργία των διαδικασιών είναι να αφαιρέσουν από τον προλετάριο την κυριαρχία της εργασίας 
του, επειδή αυτή αποτελεί μοχλό στην ταξική πάλη. Η άρνηση της τεχνογνωσίας του εργαζομένου εί-
ναι τότε μια διαδικασία απαξίωσης που εξυπηρετεί την υποτίμηση, δηλαδή... τη μείωση της αμοιβής. 
16 Μια έννοια πολύ της μόδας, ακόμη και μέσα στη ριζοσπαστική σοσιαλδημοκρατία, η οποία έχει προ 
πολλού ανταλλάξει κάθε επαναστατικό ορίζοντα με μια πανσπερμία "καλύτερων κοινωνικών μηχανι-
κών". 
17 Αυτό συμβαίνει με όλα αυτά τα "έξυπνα" προγράμματα κοινωνικής αναδιανομής που υποστηρίζο-
νται από το ΔΝΤ και αποτελούν το βούτυρο στο ψωμί της διεθνούς σοσιαλδημοκρατίας, όπως για 
παράδειγμα το βραζιλιάνικο Bolsa Familia. Για αυτούς τους ανθρώπους, το κοινωνικό ζήτημα δεν είναι 
τίποτα περισσότερο από θέμα καλά μελετημένων καναλιών και μπαλωμάτων. 



με παρόμοιο τρόπο, τάση άμεσης μετατροπής σε πράξεις των ιδεών που υποβάλλονται, 

αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ατόμου στο πλήθος. Δεν είναι πια ο εαυτός του, 

έχει γίνει ένα αυτόματο, το οποίο η θέλησή του δεν καθοδηγεί πια". 

Μια προφανής σύνδεση μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ της εξάπλωσης αυτών των μη-
χανιστικών αντιλήψεων (όπως εξάλλου και της συμπεριφοριστικής ψυχολογίας) και της 
επέκτασης των τεϊλοριστικών θεωριών, γνωστών ως "Επιστημονική Οργάνωση της Ερ-
γασίας" (ΕΟΕ), η οποία αποσκοπούσε στη μετατροπή των εργαζομένων σε γρανάζια 
που "δεν πληρώνονται για να σκέφτονται"... αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Ας πε-
ριοριστούμε να βάλουμε σε μια γωνιά του ραφιού ότι αυτή η αναγωγιστική, ελιτίστικη 
αντίληψη, που θα μπορούσε να ονομαστεί "σύνδρομο του μηχανικού" – για να χρησι-
μοποιήσουμε μια ρητορική που είναι της μόδας, η οποία συνίσταται στο να βλέπουμε 
παντού σύνδρομα, είναι χαρακτηριστική της νοοτροπίας που είναι κοινή σε όλες τις άρ-
χουσες τάξεις: δεν πρόκειται να αρχίσουν να πιστεύουν ότι από κάτω τους, υπάρχει μια 
ικανότητα αυτόνομης και αυθόρμητης δημιουργίας και κινητοποίησης! 

Πρόκειται όμως και για μια πολύ σύγχρονη αντίληψη, επηρεασμένη από τις σύγχρονες 
θεωρίες πλήθους, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως μοντέλο για την εργασία του πλήθους 
μέσω πλατφορμών, αλλά και για την κατανόηση της δυναμικής του διαδικτύου, των 
λεγόμενων "φαινομένων αγέλης" κ.λπ.: η ιδέα είναι λοιπόν ότι η θέση σε κίνηση των 
μαζών μπορεί να λάβει χώρα μέσω ερεθισμάτων πληροφόρησης, μιμητικών φαινομέ-
νων κ.λπ. Συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι οι μάζες, οι πληθυσμοί, πρέπει να θεωρη-
θούν ως μια μορφή συλλογικού ηλίθιου18, χρησιμοποιήσιμου για οτιδήποτε και πιθανού 
να αλλάξει στόχο ανάλογα με τις χειραγωγήσεις. Το διακύβευμα επομένως είναι να προ-
στατευτούμε από αυτόν και να ελέγξουμε το φαινόμενο.  

Κινήματα & βαλλιστική 

Από τη σκοπιά των Κρατών, τα κινήματα θα πρέπει να αξιολογούνται ανάλογα με τη 
δυνητική ζημία που μπορούν να προκαλέσουν. Αντιμετωπίστε το συμβάν ως πύραυλο, 
ορίστε αν ο πύραυλος κατευθύνεται προς εσάς ή προς τον εχθρό σας. Στη συνέχεια, α-
ναλάβετε δράση αναλόγως. Τέλος, θέστε την περίφημη ερώτηση που αποδίδεται μερι-
κές φορές στον Λένιν: "Ποιος επωφελείται από το έγκλημα; Το Κράτος Χ ζημιώνεται σε 
αυτή την κατάσταση. Το Κράτος Υ επωφελείται από αυτό, άρα είναι άμεσα υπεύθυνο γι' 

 
18 Κάποιος μπορεί να αντιτείνει ότι, αντίθετα, οι θεωρίες αυτές βασίζονται στη μελέτη της νοημοσύνης 
του πλήθους. Δες "The Wisdom of Crowds", James Surowiecki (2004)· Δες "Of Machines, Platforms and 
Crowds", Andrew McAfee, Erik Brynjolfsson (2018). Όμως, αυτές οι δύο κρίσεις αποτελούν στην πραγ-
ματικότητα μία και την αυτή λογική: να βλέπουμε τα πλήθη ως οντότητες που δεν διαφέρουν πολύ 
από τις τεχνητές νοημοσύνες: τόσο ηλίθιες όσο και πολύ ικανές. Εν ολίγοις, τα πλήθη, όπως και οι 
τεχνητές νοημοσύνες, θα ήταν ανόητα όταν πρόκειται να αντιδράσουν συλλογικά σε πολύπλοκες κα-
ταστάσεις. Αλλά τα ίδια αυτά πλήθη μπορούν να κληθούν να επιλύσουν απλά προβλήματα που απαι-
τούν μεγάλες υπολογιστικές ικανότητες: αξιολογήσεις καταστάσεων, προγνωστικά στοιχήματα κ.λπ. 
Για να γίνει το πλήθος "έξυπνο", ή τουλάχιστον, ακριβέστερα, χρησιμοποιήσιμο, χρειάζεται ένα εργα-
λείο, μια διεπαφή: η αγορά. Η τελευταία θεωρείται στην πραγματικότητα ως ένα είδος υπολογιστή 
που επιτρέπει τη συγκέντρωση όλων των μεροληπτικών υπολογισμών των ατόμων, οι οποίοι στη συ-
νέχεια θα συγκεντρωθούν και θα διορθώσουν ο ένας τον άλλον. Οι υποστηρικτές αυτών των θεωριών 
επηρεάζονται κυρίως από τους Hayek και Randt. Η επιρροή τους δεν είναι αμελητέα σήμερα, κάτι που 
είναι αρκετά λογικό, αντικατοπτρίζει τη σημασία του μετασχηματισμού της εργασιακής διαδικασίας 
που προκαλείται από τον καπιταλισμό των πλατφορμών και της τεχνητής νοημοσύνης. Μιλήσαμε επί-
σης για τον Συμπεριφορισμό παραπάνω, ας συνεχίσουμε αυτόν τον παραλληλισμό με τις γνωστικιστι-
κές και τις συμπεριφοριστικές θεωρίες. 



αυτό ή το υποστηρίζει. Αυτό ισχύει και προς την άλλη κατεύθυνση. Το Κράτος Υ βλέπει 
ότι ο πύραυλος απειλεί το Κράτος Χ. Επομένως, θα τον υποστηρίξει... ή τουλάχιστον, 
όπως θα δούμε, θα παράσχει την υποστήριξή του σύμφωνα με ακριβείς τρόπους, δια-
κύβευμα των οποίων αποτελεί επίσης η εκτόνωση του επαναστατικού του περιεχομέ-
νου. 

Για να δώσουμε μερικά ιστορικά παραδείγματα: 

• Το 1973 η υποστήριξη των ΗΠΑ προς τη δικτατορία Πινοσέτ στη Χιλή θε-
ωρήθηκε ως "πράξη άμυνας" κατά των σοβιετικών. 

• Η επίθεση των μπολσεβίκων στον επαναστατικό ξεσηκωμό της Κρον-
στάνδης το 1921 παρουσιάστηκε ως προληπτική πράξη, καθώς η Κρον-
στάνδη βρισκόταν δήθεν στα χέρια των "λευκών", του αντισοβιετικού 
συνασπισμού, ή επρόκειτο να πέσει στα χέρια τους. 

ο λεγόμενος ξεσηκωμός του Μαϊντάν στην Ουκρανία το 2014 έδιωξε τους φιλορώσους 
από την εξουσία; Ήταν ένας πύραυλος που στάλθηκε από τον εχθρό, από το ΝΑΤΟ. Η 
ΕΕ και κυρίως οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν τον λαό ως βορά για να διαλύσουν τη συμφωνία 
ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Και σε αυτόν τον βαθμό η 
αντιρωσική πράξη πολέμου έχει ήδη διαπραχθεί: είναι το Μαϊντάν. Οι αντιδράσεις δεν 
είναι επομένως επιθετικές αλλά αμυντικές.  

Είναι επίσης πιθανό ότι οι ΗΠΑ, ιδίως μέσω των ΜΚΟ, μπόρεσαν να υποστηρίξουν ορι-
σμένες τάσεις του κινήματος: την πιο ελεγχόμενη, ικανή να αντικαταστήσει το ισχύον 
καθεστώς σε περίπτωση ανατροπής του, τη φιλελεύθερη και εθνικιστική αντιπολί-
τευση. 

Στη Ρωσία, τα ευρωπαϊκά Κράτη και οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τον φιλελεύθερο εθνικιστή 
Ναβάλνι, όπως ακριβώς στη Βιρμανία υποστήριξαν την Αούνγκ Σαν Σου Κι, και θα μπο-
ρούσε κανείς να πολλαπλασιάσει τα παραδείγματα σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι περί-
πλοκο. Οι αστικές τάξεις υποστηρίζουν... την αστική αντιπολίτευση στα καθεστώτα. Ή 
για να το θέσουμε διαφορετικά, υποστηρίζουν τους δυνητικούς επαναφορείς των κινη-
μάτων μας στην τάξη. 

Και είναι οι ίδιοι μηχανισμοί που επικρατούν προς την άλλη κατεύθυνση: η Ρωσία διατη-
ρεί δεσμούς με την αστική εθνικιστική αντιπολίτευση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Με 
τη γαλλική ακροδεξιά των Λεπέν και Ζεμούρ, με την ιταλική ακροδεξιά της Λέγκα του 
Σαλβίνι, με το γερμανικό Afd... 

Από τη σκοπιά αυτού του Κράτους, η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας συνιστά επο-
μένως μια αστυνομική επιχείρηση που αποσκοπεί στο να κλείσει αυτό που, στο μυαλό 
των ρωσικών αρχών, αποτελεί την "παρένθεση του Μαϊντάν", η ίδια στον απόηχο της 
πορτοκαλί επανάστασης του 2004. 

Αυτή η αλληλουχία διατήρησης της τάξης είναι η λογική συνέχεια της καταστολής της 
εξέγερσης στη Λευκορωσία το 2020, στην οποία το ρώσικο Κράτος απάντησε με μια 
οιονεί προσάρτηση της χώρας, και στη συνέχεια της καταστολής της εξέγερσης στο Κα-
ζακστάν τον Ιανουάριο του 2022, η οποία ήταν και η πρώτη παρέμβαση του Οργανισμού 
της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας (CSTO), μιας συμμαχίας που περιλαμβάνει αρκετές 
χώρες της πρώην ΕΣΣΔ... αλλά όχι την Ουκρανία. Και τώρα τίθεται το ζήτημα της επι-
διόρθωσης αυτής της κατάστασης. 



Ωστόσο, σύμφωνα με τη διάγνωση των ρωσικών αρχών, η εξέγερση του Μαϊντάν δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από ένα φασιστικό πραξικόπημα, το οποίο οδήγησε την ου-
κρανική εξουσία να περάσει στα χέρια μερικών τυχοδιωκτών που έσπευσαν να εξοντώ-
σουν τα φιλορωσικά τμήματα του κρατικού μηχανισμού και να τα αντικαταστήσουν με 
τους πελάτες τους. Έτσι, το ουκρανικό Κράτος βρίσκεται στα χέρια μιας μικρής κλίκας 
πολύ αδύναμων ολιγαρχών και ο στρατός του, κληρονόμος της σοβιετικής εποχής, δεν 
θα το ακολουθήσει. 

Η παράδοση του ουκρανικού ναυτικού στην Κριμαία19 κατά τη διάρκεια της ρωσικής ει-
σβολής του 2014, χρησίμευσε ως επιβεβαίωση στον Πούτιν ότι το ουκρανικό Κράτος ή-
ταν μια μαριονέτα, την ηγεσία του οποίου είχαν σφετεριστεί ομάδες που χρηματοδο-
τούνταν από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. Επομένως, τόσο οι στρατιώτες όσο και ο πληθυσμός 
θα πέσουν στην αγκαλιά των ρωσικών στρατευμάτων. Η πραγματικότητα απέχει πολύ 
από το να ανταποκρίνεται σε αυτό το σχέδιο. 

Αλλά υπάρχουν περισσότερα πράγματα στον ουρανό και στη γη, Οράτιε, από όσα ονει-

ρεύεται η φιλοσοφία σου. 

Άμλετ, Σαίξπηρ 

Οι εξεγέρσεις έχουν υλικές βάσεις. Η κοινωνία είναι χωρισμένη σε τάξεις. Η εκμετάλ-
λευση είναι υπαρκτή, η άνοδος των τιμών στραγγαλίζει τους προλετάριους, η πτώση 
των μισθών και των συνθηκών διαβίωσης σπρώχνει όλο και περισσότερους ανθρώπους 
στη φτώχεια, για να μην αναφέρουμε την καταστροφή των συστημάτων υγείας και του 
περιβάλλοντός μας. 

Υπάρχουν τάσεις στα κινήματά μας που μπορούν να εξαγοραστούν, να ενσωματωθούν. 
Τα κόμματα επιδιώκουν να επαναφέρουν τις εξεγέρσεις μας στην τάξη, να τις μετατρέ-
ψουν σε οχήματα για την κατάκτηση του Κράτους. Και τα Κράτη επιδιώκουν να υποστη-
ρίξουν αυτές τις τάσεις, προκειμένου να αλλάξουν την παγκόσμια γεωπολιτική τάξη 
προς όφελός τους. 

Όμως στις επαναστάσεις μας υπάρχουν κι άλλα. Υπάρχει μια άλλη δυναμική, αυτή της 
συγκρότησης της επαναστατικής τάξης. Παράγει μια τεράστια κοινωνική ορμή, μετα-
μορφώνει την κοινωνία καθώς και τους ανθρώπους που μετέχουν σε αυτήν. Ακόμη και 
όταν ηττάται, έχει ανυπολόγιστο αντίκτυπο στις μνήμες, ο οποίος δεν εντοπίζεται εύ-
κολα στην καθημερινή πορεία των γεγονότων, αλλά επανέρχεται στην επιφάνεια όταν 
προκύπτουν νέες επαναστατικές προοπτικές. 

Αυτή η επαναστατική δυναμική είναι αόρατη για τα μάτια των Κρατών και αυτό είναι 
απολύτως φυσιολογικό. Αλλά για τα Κράτη αυτή η τόσο αναγκαία τύφλωση μπορεί να 
οδηγήσει και στο ξεπέρασμα: δεν μπορούν να διακρίνουν το απρόβλεπτο, το αυθόρ-
μητο, το νέο. Λειτουργούν με βάση τη μοντελοποίηση, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο 
από επανάληψη σε δισεκατομμύρια μορφές προκαθορισμένων μοτίβων, ακολουθώ-
ντας και πάλι την ίδια λογική με τον προγραμματισμό της ΤΝ. Ένας τέτοιος τρόπος σκέ-
ψης μπορεί κάλλιστα να είναι ανίκητος στο σκάκι. Δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει ποτέ 
να κατανοήσει τον πραγματικό κόσμο και μαζί του το πραγματικό κίνημα που καταργεί 
την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Το προλεταριάτο είναι η σκοτεινή ύλη αυτού του 

 
19 https://www.lefigaro.fr/international/2014/03/23/01003-20140323ARTFIG00135-crimee-la-reddi-
tion-de-la- flotte-ukrainienne.php. 



κόσμου. Χωρίς αυτό, τίποτα δεν υπάρχει, αλλά είναι μόνο ένα αρνητικό που οι καπιτα-
λιστές αγνοούν, μέχρι η επανάσταση να χτυπήσει την πόρτα τους, και μετά ξανά. 

Για να καταδείξουμε την άποψή μας, τόσο σε σχέση με το Μαϊντάν20 όσο και για τις προ-
οπτικές ολόκληρης αυτής της περιοχής, σας προτείνουμε παρακάτω ένα μεγάλο από-
σπασμα από μια συνέντευξη με έναν Ουκρανό αναρχικό, η οποία εμφανίστηκε πριν από 
μερικά χρόνια στην ιστοσελίδα της εφημερίδας Liaisons και μεταφράστηκε στα γαλλικά 
από την ιστοσελίδα Lundi Matin. 

"Υπάρχει μια ρωσική παροιμία που λέει ότι "αν βάλεις μια κουταλιά σκατά σε μια κα-

τσαρόλα με μέλι, γίνεται μια κατσαρόλα με σκατά". Αυτή είναι μια αρχή που φαίνεται 

να καθοδηγεί τους αναρχικούς και τους αριστερούς στην αντίληψή τους για τα κοινω-

νικά κινήματα. Μόλις δουν μια χούφτα φασιστοειδών να δρουν δημόσια σε ένα κίνημα 

αρκετών χιλιάδων ανθρώπων, καταριούνται το όλο πράγμα και επιστρέφουν στο σπι-

τάκι τους για να παραπονεθούν για τις ασυνείδητες μάζες. Υπάρχει, ωστόσο, ένα ανέκ-

δοτο για το Χάρκοβο (τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας) κατά τη διάρκεια 

του Μαϊντάν. Οι αναρχικοί έφτασαν στην κατάληψη λίγο πριν από τους ναζί και εγκα-

ταστάθηκαν εκεί. Όταν οι φασίστες έφτασαν και είδαν πανό με αναρχικά σύμβολα, πή-

γαν σπίτι τους και παραπονέθηκαν ότι οι "κομμουνιστές" άδραξαν την επανάσταση. Έ-

τσι η παροιμία είναι νόμισμα με δυο όψεις. (...) Ένα πράγμα: η παρουσία της ακροδεξιάς 

δεν συνεπάγεται την ηγεμονία της. Αν υφίσταται μια τέτοια ηγεμονία, πολύ συχνά είναι 

προϊόν της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης. Στο Μαϊντάν, για παράδειγμα, η ακροδε-

ξιά σίγουρα δεν έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στο κίνημα, αλλά οι εικόνες των ναζί στην 

πρώτη γραμμή της εξέγερσης -μια εικόνα που δημιούργησαν τα ρώσικα μέσα ενημέρω-

σης και αναμετέδωσαν ορισμένοι ουκρανοί φιλελεύθεροι- ήταν τόσο ισχυρή που η ου-

κρανική δεξιά επωφελήθηκε από αυτήν, και εξακολουθεί να επωφελείται μέχρι σήμερα. 

Από την άλλη πλευρά, αυτή η δεξιά οφείλει επίσης να ευχαριστήσει ένα μεγάλο μέρος 

των αριστερών και αναρχικών δικτύων πληροφόρησης που διακινούν αυτές τις μαλα-

κίες μέχρι σήμερα. Σε αυτή την περίπτωση, οι μηντιακές κατασκευές κυριαρχούν πλή-

ρως των άλλων ιστοριών. (...) 

Η εξέγερση ήταν απολύτως αναζωογονητική και ριζικά ανοιχτή, τόσο πολύ που ήταν 

τρομακτικό: το ακριβώς αντίθετο του κλειστού και μονωμένου γεγονότος που έγινε 

 
20 Υπάρχουν πολλά άλλα κείμενα που εγγράφονται σε αυτή την ερμηνεία της εξέγερσης. Θα θέλαμε 
να αναφέρουμε ιδιαίτερα αυτό εδώ, το οποίο βρίσκουμε πολύ ενδιαφέρον, αν και επιφυλασσόμαστε 
για τη γνώμη μας σχετικά με ορισμένες από τις προοπτικές και τις αναλύσεις που διατυπώνονται, κα-
θώς είμαστε επικριτικοί απέναντι σε κάθε μορφή αλληλεγγύης προς το ουκρανικό κράτος. 
https://fr.crimethinc.com/2022/02/15/anarchistes-et-guerre-perspectives-anti-autoritaires-en-
ukraine 



ιστορικά. Οι άνθρωποι γύρω μας, και εξίσου οι δικοί μας σύντροφοι, μεταμορφώθηκαν 

με εκθαμβωτικό και συχνά εκπληκτικό τρόπο (...) 

Είναι δύσκολο να πλαισιωθεί θεωρητικά ένα τέτοιο γεγονός, αλλά ένα πράγμα είναι βέ-

βαιο: η εμπειρία του Μαϊντάν μας άλλαξε όλους. Ήταν ένα ριζοσπαστικό και ανοιχτό 

γεγονός - υποθέτω, όπως κάθε εξέγερση. Γι' αυτό συχνά λυπάμαι όταν βλέπω ριζοσπα-

στικά κείμενα που μιλούν για το Μαϊντάν ως μια ακόμη ανούσια εξέγερση, ενισχύοντας 

την ιδέα ότι μόνο η ακροδεξιά και οι καπιταλιστές μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν τις ε-

ξαπατημένες μάζες. (...) 

Είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια πώς η λεγόμενη ρωσοφοβία του Μαϊντάν επινοήθηκε 

πλήρως από τα ρώσικα μέσα ενημέρωσης. Στα οδοφράγματα, κανείς δεν ενοχλείτο από 

τα ρώσικα που μιλιούνταν, ακόμη και με προφορά Μόσχας. Στη χειρότερη περίπτωση, 

ο κόσμος θα αστειευόταν ότι μπορεί να είσαι κατάσκοπος - αλλά αμέσως μετά θα πρό-

σθετε: "Τα λέμε ξανά στα οδοφράγματα στη Μόσχα και θα διώξουμε και τον Πούτιν!" 

Το Μαϊντάν αναπτύχθηκε κατά κύματα, παίρνοντας μια όλο και πιο ριζοσπαστική 

μορφή καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι συμμετείχαν. Γύρω από τις καταλήψεις 

χτίστηκε η υποδομή που χρειαζόταν για τη διατήρηση του αγώνα: υπαίθριες κουζίνες, 

νοσοκομεία, εργαστήρια πολεμικών τεχνών, δίκτυα μεταφορών και διανομής. Έγιναν 

μάλιστα προσπάθειες να δημιουργηθούν δομές λήψης αποφάσεων παρόμοιες με συνε-

λεύσεις ή σοβιέτ, χωρίς όμως να έχουν αρκετό χρόνο για να ριζώσουν πραγματικά. Γιατί 

η Berkut άρχισε ξαφνικά να πυροβολεί - συχνά με πραγματικά πυρά - τους διαδηλωτές 

στο Κίεβο. Ως αποτέλεσμα, η εξέγερση εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα, καταλαμβάνοντας 

κτίρια και εκκαθαρίζοντας την αστυνομία. Το καθεστώς επιχείρησε μια τελική επίθεση, 

αλλά υπερεκτίμησε τις δυνάμεις του: ο Γιανουκόβιτς αναγκάστηκε να καταθέσει τα ό-

πλα και να διαφύγει στη Ρωσία. 

Εκ πρώτης όψεως, το Μαϊντάν είχε κερδίσει. Πολλοί άνθρωποι στην Ουκρανία είχαν α-

ποκτήσει πολύτιμη εμπειρία στην αυτοοργάνωση και ήξεραν πλέον πώς να κρατούν τον 

δρόμο. Αυτή η εμπειρία εμφανίστηκε ως επιτυχία και οι θυσίες δεν φάνηκε να ήταν μά-

ταιες. Οι άνθρωποι ένιωσαν ότι το παιχνίδι είχε ανατραπεί και ότι μπορούσαν πλέον να 

υπαγορεύουν τους όρους τους στις αρχές. Ωστόσο, στους αναρχικούς και αριστερούς 

κύκλους, η ευφορία σύντομα έφυγε. Χάρη στις προσπάθειες των ουκρανικών και ρωσι-

κών μέσων ενημέρωσης, συχνά αντιτιθέμενες, η ακροδεξιά κατάφερε να δώσει την ει-

κόνα ότι είχε σχηματίσει τη ριζοσπαστική πρωτοπορία του Μαϊντάν. Κάποιοι από αυ-

τούς με τους οποίους συγκρουόσουν χθες στους δρόμους απέκτησαν ξαφνικά θέσεις 



στις νέες δομές εξουσίας. Ίσως ήθελαν να ξεκαθαρίσουν παλιούς λογαριασμούς; Για 

πολλούς από εμάς, η χαρά αντικαταστάθηκε σύντομα από πανικό. 

Για τη νέα ουκρανική κυβέρνηση, αυτός ο πόλεμος ήταν σίγουρα δύσκολος, αλλά απο-

δείχτηκε και μια απροσδόκητη ευκαιρία να εδραιώσει τη βάση της. Η ενέργεια που γεν-

νήθηκε στο Μαϊντάν διοχετεύτηκε γρήγορα σε εθελοντική βοήθεια προς τον ουκρανικό 

στρατό. Αυτός ο αδύναμος και μισοκατεστραμμένος στρατός σαφώς δεν ήταν σε θέση 

να αντιμετωπίσει τον ρώσικο στρατό. Έτσι εμφανίστηκαν τα εθελοντικά τάγματα, τα 

οποία απορρόφησαν ορισμένα στοιχεία των δυνάμεων αυτοάμυνας του Μαϊντάν. Από 

τότε, υπεράσπιση της "Επανάστασης της Αξιοπρέπειας" δεν σήμαινε πλέον να βρίσκο-

μαι στα οδοφράγματα του Κιέβο, αλλά στην πρώτη γραμμή. Και ξαφνικά το κίνημα έ-

σβησε εντελώς: δεν διαμαρτύρεσαι όταν η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο. 

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να βρεθεί  εδώ: https://lundi.am/Maïdan-1667. 

Όπως περιγράφει αυτό το κείμενο, αυτή η εξέγερση ήταν φορέας πολύ ευρύτερης προ-
οπτικής... και ηττήθηκε. Οι τάσεις που ήταν φορείς ξεπεράσματος του εθνικιστικού και 
φιλοδημοκρατικού αστικού χαρακτήρα της εξέγερσης αποψιλώθηκαν, ηττήθηκαν. Το 
κίνημα σταμάτησε στη μεταρρύθμιση του Κράτους, στην επιστροφή στο σύνταγμα του 
2004. Ορισμένα τμήματα της ουκρανικής άρχουσας τάξης, μετά από δισταγμό, τελικά 
προσχώρησαν, ακολουθώντας το σκεπτικό "αν δεν μπορείς να σταματήσεις μια επανά-
σταση, καλύτερα είναι να συμμετέχεις σε αυτήν".21)... Αυτό δεν αποτελεί καινοτομία, είναι 
ο επίλογος πολλών επαναστάσεων! Σκεφτείτε τις δύο γαλλικές επαναστάσεις του 1830 
και του 1848. 

Το ουκρανικό Κράτος, ακολουθώντας την πορεία που περιγράψαμε παραπάνω, ενσω-
μάτωσε όσα κομμάτια μπορούσαν να ενσωματωθούν, που δεν ήθελαν παρά να ενσω-
ματωθούν... συμπεριλαμβανομένων των φασιστικών ομάδων...22 που χρηματοδοτού-
νταν από έναν δισεκατομμυριούχο, τον Ihor Kolomoïsky23. Η νέα κυβέρνηση, αποτελού-
μενη από τη φιλελεύθερη αστική αντιπολίτευση, αυτοανακηρύχθηκε κληρονόμος του 
Μαϊντάν - και αυτό είναι μέρος της αλήθειας... αν και είναι επίσης και πάνω απ' όλα ο 
νεκροθάφτης του. Το ρώσικο Κράτος, από την πλευρά του, θεώρησε την εξέγερση ως 
μια νέα, άθλια επανάσταση24 ενορχηστρωμένη από τη CIA και καθοδηγούμενη από φα-
σιστικές συμμορίες. 

Αυτές οι διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας, που προτείνονται αντίστοιχα από 
το ρωσικό και το ουκρανικό Κράτος, αποτελούν μηχανισμούς υποτίμησης της 

 
21 Ιouri Lutsenko, απόσπασμα που αναφέρει η Annie Daubenton στο βιβλίο της "Ukraine, 
l'indépendance à tout prix" (2014). 
22 Θα πρέπει να σημειωθεί παρεμπιπτόντως πως το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι αυτές οι δυνάμεις 
ήταν φασιστικές: σε άλλα μέρη, είναι "αριστερές" δυνάμεις που χρησιμεύουν ως πλαίσιο ελέγχου των 
κινημάτων, και αυτές οι δυνάμεις μπορούν επίσης να ενσωματωθούν και στη συνέχεια να χρησιμεύ-
σουν ως στηρίγματα για την ανασύνθεση του κράτους. 
23 Ιδιοκτήτης του καναλιού που έκανε διάσημο τον πρόεδρο Zelensky μέσω της σειράς "Υπηρέτης του 
λαού". Πρόκειται για κλασική περίπτωση ασφυκτικού ελέγχου της ουκρανικής πολιτικής από τους ο-
λιγάρχες, αλλά η Γαλλία των Bolloré, Bouygues και σια δεν έχει να δώσει κανένα μάθημα σε κανέναν.  
24 Και ότι το ουκρανικό Κράτος ήταν μια μαριονέτα. 

https://lundi.am/Maidan-1667


πραγματικότητας. Αντιστοιχούν σε μορφές καταστολής, εντός και εκτός της εξέγερσης. 
Αυτές οι δύο μορφές καταστολής του λόγου έχουν διαλεκτική σχέση και αυτοτροφοδο-
τούνται. Επικυρώνουν η μία την άλλη, παράγουν - για κάποιο διάστημα - την πραγματι-
κότητα όπως τη βλέπουμε: αυτό είναι που αποκαλούμε "κατάρες". 

Το πραγματικό χτύπημα στην επανάσταση δεν είναι ούτε η ενσωμάτωση ενός τμήματος 
του κινήματος στο Κράτος και η αναστροφή του ενάντια στην επέκταση του αγώνα, 
ούτε η πολιτική "ανάσχεσης" της εξέγερσης από το ρωσικό Κράτος, αλλά η σύνθεση των 
δύο: μια παγίδα, αυτή της υπεράσπισης μιας δημοκρατίας Ευρωπαϊκού τύπου, η οποία 
στην πραγματικότητα δεν είναι παρά απάτη, μια αντλία επιδοτήσεων που τροφοδοτεί 
ορισμένους τομείς του ουκρανικού Κράτους, το οποίο σε αντάλλαγμα εφαρμόζει μια 
βίαιη πολιτική λιτότητας. 

Τα επόμενα χρόνια εξελέγη ο πρόεδρος Ποροσένκο, ο οποίος εφάρμοσε την αναμενό-
μενη πολιτική διαρθρωτικής προσαρμογής, δηλαδή περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες 
και μαζικές ιδιωτικοποιήσεις. 

Στη συνέχεια, ακολουθώντας την αποσύνθεση "ιταλικού τύπου" που πλήττει τις αστικές 
δημοκρατίες25 με την εκλογή του Zelensky. Λέμε ιταλικού τύπου, επειδή η σύγκριση με 
το ιταλικό κίνημα των 5 αστέρων είναι εντυπωσιακή. Εκεί επίσης, γίναμε μάρτυρες της 
μετατροπής ενός κωμικού σε πολιτικό, της δημιουργίας ex nihilo ενός κόμματος μέσω 
των κοινωνικών δικτύων και της διαδικτυακής προπαγάνδας... Ζούμε σίγουρα στον 
"Black Mirror26". 

Ας σημειωθεί ότι το κόμμα-μαριονέτα του Ζελένσκι, που ονομάζεται "Υπηρέτης του 
Λαού" όπως η σειρά που το έκανε διάσημο, ισχυρίζεται ότι είναι ελευθεριακό27 δηλαδή 
υπέρ της συρρίκνωσης του Κράτους στις κυρίαρχες κατασταλτικές λειτουργίες του... 
Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό σήμερα, όσον αφορά στην πολιτική που εφαρμόζει το 
ουκρανικό Κράτος απέναντι στον πληθυσμό του εντός της πολεμικής συνθήκης. Ας ση-
μειώσουμε, για να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα σε κάποιο άλλο κείμενο, ότι αυτός 
ο προσανατολισμός είναι χαρακτηριστικός της σύνθεσης των τάσεων που εργάζονται 
για να αιχμαλωτίσουν τις εξεγέρσεις μας· τάσεις, οι οποίες βασίζονται σε μια συμμαχία 
μεταξύ μικρών φασιστικών πολιτοφυλακών και κομμάτων μπουτίκ ελευθεριακής έ-
μπνευσης, υποστηριζόμενων από επενδυτικά κεφάλαια που επιδιώκουν να προωθή-
σουν λογικές απορρύθμισης προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες για busi-
ness. 

Οι συνέπειες αυτού του προσανατολισμού, σε συνέχεια αυτού που υπερασπίστηκε ο 
προηγούμενος πρόεδρος Ποροσένκο, ο οποίος τώρα ποζάρει περήφανα για δυτικά πε-
ριοδικά με ένα καλάσνικοφ στο χέρι του, συνοψίζονται πολύ καλά στο απόσπασμα μιας 
πρόσφατης συνέντευξης. 

"Αυτό που δεν θα διαβάσετε σχεδόν σε κανένα δυτικό άρθρο που επαινεί τις επιδόσεις του 

ουκρανικού στρατού σήμερα, και αυτό που οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν, είναι ότι η 

 
25 Για το θέμα αυτό, βλέπε την μπροσούρα Soulèvement, του Mirasol, 2020, μέρος 2, σχετικά με τους 
αλγόριθμους και την κατάρρευση της δημοκρατίας. 
26 Βλέπε "το show του Waldo, Black Mirror" Σαιζόν 2, επεισόδιο 3. 
27 Σύμφωνα με τον Ruslan Stefantchuk, ο οποίος θεωρείται ιδεολόγος του κόμματος και νυν πρόε-
δρος της Rada (του ουκρανικού κοινοβουλίου), σε αυτή τη συνέντευξη: 
https://lb.ua/news/2019/05/22/427531_ruslan_stefanchuk_use_virishuie.html 



εκπαίδευση, η συντήρηση και ο εξοπλισμός της Ουκρανίας, καθώς και οι απαιτήσεις του 

ΔΝΤ για να δώσει πιστώσεις στο Κράτους, είναι ταυτόχρονα οι δομικές αιτίες της διάλυσης 

των νοσοκομείων, της υποεπένδυσης στην εκπαίδευση, των άθλιων συντάξεων για τους συ-

νταξιούχους, της μη αύξησης των μισθών στο δημόσιο τομέα. Η λιτότητα αποτελεί επίσης 

το μέλλον που περιμένει την Ουκρανία, αν ποτέ γίνει δεκτή στην ΕΕ." 

Το πλήρες κείμενο είναι εδώ: https://tousdehors.net/Lettres-d-Ukraine [ελληνική μετά-
φραση https://antithesi.gr/?page_id=1005] 

Ο ηθοποιός Ζελένσκι κερδίζει το 2019 (ο καημένος, λίγο πριν από μια πανδημία και έναν 
πόλεμο. Αλλά τουλάχιστον διατηρεί το πρόσωπό του, άλλωστε αυτό είναι το κύριο ε-
πάγγελμά του: να εμφανίζεται). 

Αλλά παρ' όλα αυτά, ο Πούτιν επιτίθεται πάντα στο φάντασμα του Μαϊντάν ως εξέ-
γερση. Και αυτό το γνωρίζουν οι πληθυσμοί, οι προλετάριοι όλης της περιοχής. 

Και τώρα; 

"Στη χώρα μας υπάρχουν δύο είδη πολιτικών, εκείνοι που πεθαίνουν για τις ιδέες τους και 

εκείνοι που βγάζουν οδυνηρούς λόγους στις κηδείες των πρώτων. (Ουκρανικό ανέκδοτο 

που παραθέτει η Annie Daubenton στο βιβλίο της, όπως προηγουμένως). 

Ο Πούτιν, κηρύσσοντας πόλεμο στο φάντασμα του Μαϊντάν, μπορεί κάλλιστα να κατα-
φέρει να το επαναφέρει. Θέλοντας να διεξάγει πόλεμο κατά του διεθνούς φαντάσματος 
της επανάστασης, παίζει με μια φωτιά που δεν ελέγχει, ακόμη και αν κολακεύει τον ε-
αυτό του με το γεγονός ότι κρατά στα χέρια του τον πυρηνικό θάνατο. Οποιαδήποτε 
ήττα, συμπεριλαμβανομένης της ήττας που υπάρχει στην απουσία μιας ξεκάθαρης νί-
κης, θα είναι για το ρωσικό καθεστώς η πικρή νίκη της σημαίας της εξέγερσης του Μαϊ-
ντάν. 

Αυτή η σημαία είναι πολλαπλή και κυρίως εθνικιστική και φιλελεύθερη... ας μην γελιό-
μαστε: αυτές οι τάσεις υπάρχουν και αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι. Έχουν ήδη 
καταφέρει να πατήσουν στην πλάτη του κινήματος για να καταλάβουν το Κράτος στο 
παρελθόν. Έτσι, βέβαια, ένα μέρος των μιλιταριστικών και φασιστικών τάσεων του Μα-
ϊντάν μπορεί να αναδυθεί ενισχυμένο, δείχνοντας την πιθανή πορεία αποσύνθεσης των 
κινημάτων μας προς ένα εθνικιστικό αδιέξοδο. 

Αλλά είναι σίγουρο; Αυτές οι τάσεις θα είναι οι μόνες που θα υπάρχουν; Και μπορεί ο 
θρίαμβός τους να είναι βιώσιμος; Δεν ξέρουμε, αλλά αμφιβάλλουμε. 

Αλλά πάνω απ' όλα, διακυβεύοντας τον εαυτό του με αυτόν τον τρόπο, το ρωσικό κα-
θεστώς τα παίζει όλα ή τίποτα. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι ο ορίζοντας μιας επανάστα-
σης στη Ρωσία δεν είναι ίσως τόσο μακρινός όσο νομίζει κανείς: φυσικά, δεν μιλάμε για 
το σύντομο χρονικό πλαίσιο της επικαιρότητας, όπου τα πάντα μετριούνται σε ημέρες 
ή εβδομάδες. Αλλά είναι πιθανό ότι η εκ των υστέρων ματιά μετά από μερικά χρόνια θα 
δείξει την τωρινή στιγμή ως την αρχή της διαδικασίας αποσύνθεσης του ρωσικού Κρά-
τους. 

https://tousdehors.net/Lettres-d-Ukraine


Ποντάρει στο να ελέγχει τα πάντα. Ποντάρει στην πρόκληση τρόμου και το μήνυμα 
αυτό απευθύνεται πρώτα και κύρια στον ίδιο του τον πληθυσμό, κάτι που εξάλλου λέει 
και ο Πούτιν όταν επαναλαμβάνει ότι Ουκρανία και Ρωσία αποτελούν έναν λαό. 

Είναι το κλασικό στοίχημα της αυταρχικής φυγής προς τα εμπρός. Ο Πούτιν έχει (ή είχε, 
καθώς η κατάσταση εξελίσσεται αρκετά γρήγορα) το σχέδιο της ενοποίησης της Ουκρα-
νίας, της Λευκορωσίας και της Ρωσίας σε ένα ενιαίο μπλοκ. Πιστεύει ότι παίρνει εκδί-
κηση για το 1991, για το τέλος της ΕΣΣΔ. Είναι επίσης πιθανό ότι με αυτόν τον τρόπο 
σκάβει τον τάφο του. Η ιστορία είναι αρκετά σαφής σε αυτό το σημείο. Τόσο το τσαρικό 
όσο και το "σοβιετικό" καθεστώς που προηγήθηκαν του σημερινού αποδυναμώθηκαν 
από πολέμους. 

Λοιπόν, τι να πούμε, τι να κάνουμε; 

Δεν θα προσποιηθούμε ότι έχουμε σαφή ιδέα. Ακολουθούν ορισμένες σκέψεις και ερω-
τήσεις που θα ανοίξουν το δρόμο για περαιτέρω συζήτηση. Ξεκινάμε με πρακτικά και 
τοπικά σημεία και προχωράμε σε ευρεία και γενικά συνθήματα. 

• Το ρώσικο καθεστώς λαμβάνει ήδη μια σειρά από μέτρα ελέγχου της 
πληροφόρησης για την πρόληψη της εξέγερσης και την οργάνωση της 
πολεμικής προπαγάνδας. Τελικά, είναι πολύ πιθανό να αποκόψει το ρώ-
σικο διαδίκτυο από τον υπόλοιπο κόσμο: μια δοκιμή πλήρους κλίμακας 
έχει ήδη διεξαχθεί τον Δεκέμβριο του 201928. Πώς να διατηρήσουμε ένα 
ελάχιστο επίπεδο επικοινωνίας με επαναστατικές ομάδες και συντρό-
φους στη Ρωσία; Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. 

• Όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο πιο εύθραυστο γίνεται το ρώ-
σικο Κράτος. Η αγωνιστική δράση ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο, αλλά 
και η αποσαφήνιση ότι πολιτική του Κρεμλίνου αποτελεί η ενίσχυση της 
καταστολής ενάντια στο σύνολο του προλεταριάτου στην περιοχή, συ-
νιστούν μια αναγκαιότητα. Αυτό δεν προχωράει χωρίς την κριτική κάθε 
ανοχής απέναντι σε Κράτη που αντιτίθενται στη Ρωσία και που χρησιμο-
ποιούν οικονομικές κυρώσεις για να λιμοκτονήσουν οι προλετάριοι στη 
χώρα αυτή. 

• Το ουκρανικό Κράτος παρουσιάζεται μερικές φορές ως το μικρότερο 
κακό. Αυτός ο τύπος συλλογισμού δεν είναι δικός μας. Τα Κράτη, όπως 
και οι ταξικοί εθνικιστικοί συνασπισμοί, καταλήγουν πάντα να προδί-
δουν και συχνά να σφαγιάζουν τα επαναστατικά στοιχεία, όπως δείχνει 
η ιστορία των αντιαποικιακών απελευθερωτικών αγώνων. Ωστόσο, η 
προσφυγή σε μια καθολική καταδίκη κάθε προσπάθειας αντίστασης 
φαίνεται να είναι μια θέση αρχής χωρίς συγκεκριμένη εφαρμογή... 

• Για να πούμε την αλήθεια, καμία θέση δεν μας πείθει αυτή τη στιγμή. Βλέ-
πουμε την καταστολή των λεηλασιών, την προσπάθεια που καταβάλλε-
ται για την υπεράσπιση της ατομικής ιδιοκτησίας σε βάρος των συμφε-
ρόντων και των αναγκών του πληθυσμού. Επομένως, απορρίπτουμε 
τόσο κάθε θεωρητικοποίηση ακόμα και της κριτικής υποστήριξης του 
ουκρανικού Κράτους... όσο και την καταδίκη επί της αρχής των συντρό-
φων που παίρνουν τα όπλα. Μπορούμε μόνο να σημειώσουμε ότι προς 

 
28 https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-internet/russia-checks-its-internet-can-work-if-
cut-off-from-worldwide-web-idUSKBN1YR1W4. 



το παρόν ο ορίζοντας είναι μπλοκαρισμένος, μια ευρύτερη προοπτική 
βρίσκεται σε αναστολή ειδικότερα λόγω της κατάστασης στη Ρωσία. 

• Είναι πιθανό το σενάριο του αντάρτικου πολέμου σε αστικές περιοχές; 
Ίσως, αν η προέλαση του ρωσικού στρατού προκαλέσει τη διάσπαση της 
χώρας σε διάφορες ζώνες. Πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια τέτοια κα-
τάσταση; Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτό μορφές αυ-
τοοργάνωσης ανεξάρτητες από το Κράτος, συνελεύσεις χωριών ή γειτο-
νιών; Προς το παρόν, αυτή δεν είναι η πιο πιθανή υπόθεση. 

• Αυτό που τείνει να μας κάνει απαισιόδοξους για τις προοπτικές αυτοορ-
γάνωσης είναι ότι οι τομείς που θα ευνοηθούν από τα Κράτη που στηρί-
ζουν την Ουκρανία, που λαμβάνουν και θα λάβουν τουρκικά, ευρωπα-
ϊκά, αμερικανικά όπλα είναι αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά στα αστικά 
κρατικιστικά συμφέροντα και βλέψεις... δηλαδή οι πιο επαγγελματικές 
και στρατιωτικοποιημένες πολιτοφυλακές και κυρίως οι εθνικιστές. 

• Μπορούμε μόνο να σημειώσουμε ότι σε αυτή την καπιταλιστική κατα-
στροφή, όπως είναι ο κανόνας, τα Κράτη και οι υποστηρικτές τους θα 
υπερασπίζονται πάντα πρώτα και κύρια τη συνέχεια του κεφαλαίου και 
θα χρησιμοποιούν τους πληθυσμούς ως πιόνια, ακόμη και να τους θυσιά-
ζουν σε αντιπαραθέσεις, για άσκηση πίεσης, για λόγους image κ.λπ. Επο-
μένως, μόνο η αυτοοργάνωση και ο επαναστατικός αγώνας θα μπορού-
σαν να αποτελέσουν διέξοδο από αυτή την τραγωδία... 

• Και τι γίνεται με τους Ρώσους στρατιώτες στην Ουκρανία; Μπορεί ο ρώ-
σικος στρατός, τουλάχιστον εν μέρει, να διαλυθεί; Είναι δύσκολο να 
πούμε κάτι τέτοιο, αλλά όλα δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται στην 
ημερήσια διάταξη. Οι πρόσφατες αναφορές για σφαγές και άλλες βίαιες 
πρακτικές που διαπράττονται από τα ρωσικά στρατεύματα τείνουν επί-
σης να συρρικνώσουν τις προοπτικές αδελφοποίησης. Είναι πολύ πιθανό 
ότι αυτό αποτελεί ένα από τα διακυβεύματα για τη ρωσική διοίκηση: τα 
χάσματα αίματος βαθαίνουν και στεριώνουν τους δεσμούς μεταξύ των 
στρατιωτών των στρατών τους. Επιπλέον, δεν φαίνεται να υπήρξε ση-
μαντική λιποταξία, η οποία θα ήταν αισθητή στον αριθμό των αιχμαλώ-
των που θα κρατούσε η Ουκρανία. (Φαίνεται προφανές ότι κάθε Ρώσος 
στρατιώτης που λιποτακτεί θα επωφεληθεί από το καθεστώς του αιχ-
μαλώτου πολέμου, καθώς οποιαδήποτε άλλη θέση θα τον έθετε σε κίν-
δυνο αντιποίνων από το ρώσικο καθεστώς). Στις 20 Μαρτίου, η Ουκρα-
νία ανέφερε ότι κρατούσε 562 Ρώσους κρατούμενους29. 

• Όπως έδειξαν οι τρεις εξεγέρσεις στη Λευκορωσία, το Καζακστάν και την 
Ουκρανία (με όλες τους τις ιδιαιτερότητες) - και μπορούμε να προσθέ-
σουμε εδώ το Κιργιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Ιράκ, τον Λίβανο... κ.λπ. - η 
επαναστατική επέκταση είναι δυνατή σε αυτή την περιοχή του κόσμου 
μόνο υπό την προϋπόθεση ότι το ρώσικο Κράτος θα εξουδετερωθεί. Η 
διάλυση αυτής της μέγγενης θα είχε τεράστιες, παγκόσμιες συνέπειες. 
Ποιος ξέρει πόσο μακριά θα μπορούσε να φτάσει μια τέτοια επαναστα-
τική μόλυνση; 

• Η αναγωγή των εξεγέρσεών μας σε επαναστάσεις πολιτών που επιφέ-
ρουν κρατικές μεταρρυθμίσεις και αναδεικνύουν ένα νέο πολιτικό προ-
σωπικό προερχόμενο από την αντιπολίτευση συνιστά τραγικό αδιέξοδο. 
Η ανάδειξη του Ρώσου εθνικιστή-φιλελεύθερου αντιπολιτευόμενου Αλε-
ξέι Ναβάλνι είναι ένας ελιγμός που αποσκοπεί στην προετοιμασία ενός 

 
29 https://www.voaafrique.com/a/kiev-appelle-p%C3%A9kin-%C3%A0-condamner-la-barbarie-russe-
apr%C3%A8s-de-nouvelles-frappes-sur-l-ukraine/6492522.html. 



πιθανού καταφυγίου για τον περιορισμό μιας ενδεχόμενης επανάστασης 
στη Ρωσία σε αλλαγή προσώπων της ρωσικής εξουσίας· αλλαγή που ί-
σως συνοδευτεί από μια μεταρρύθμιση του Κράτους με στόχο ένα νέο 
σύνταγμα: πρόκειται για το συνηθισμένο δημοκρατικό μπλα μπλα μπλα, 
όλα αλλάζουν αλλά τίποτα δεν αλλάζει πραγματικά. 

• Ο αγώνας για να μην εξαντληθεί η δυναμική της επανάστασης αντιστοι-
χεί στη διαρκή επέκταση του επαναστατικού κινήματος στον χρόνο, 
στον χώρο και στην κοινωνία, μέχρι την καταστροφή όλων των μορφών 
εκμετάλλευσης, όλων των Κρατών. Το σύνολο των πρωτοβουλιών του 
πραγματικού κινήματος για την επίθεση στο κεφάλαιο και τα Κράτη 
μπορεί να συνοψιστεί στη σύνθεση μιας κοινωνικής επίθεσης και μιας α-
πελευθέρωσης των παραγωγικών δυνάμεων. 

• Κοινωνική επίθεση: διάλυση της καπιταλιστικής οικονομίας, των επιχει-
ρήσεών της, της βιομηχανίας της που είναι οργανωμένη γύρω από το 
κέρδος, την εκμετάλλευση και τον εξαναγκασμό. Διάλυση του Κράτους, 
του στρατού και των δυνάμεων καταστολής, ολόκληρου του μηχανι-
σμού που διαχωρίζεται από την κοινωνία. 

• Απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων: η παραγωγική δύναμη δεν 
είναι το βιομηχανικό σύστημα, ούτε η τεχνολογία, αλλά ο πληθυσμός. Η 
αναγωγή της παραγωγής στην "παραγωγικότητα" του τεϋλορισμού... 
και επομένως στο κεφάλαιο, αποτελεί ακρωτηριασμό. Εδώ, μιλάμε για 
όλο το φάσμα των ελεύθερα αναπτυγμένων δραστηριοτήτων. 

• Όπως έγραψε ο Μαρξ, "η κύρια παραγωγική δύναμη είναι η επαναστατική 
τάξη". Η απελευθέρωση των δημιουργικών ικανοτήτων των δισεκατομ-
μυρίων ανθρώπων που είναι σήμερα υποταγμένοι στην εργασία, στον α-
μειβόμενο χρόνο, στη βιομηχανική νόρμα παραγωγής, είναι η μόνη λύση 
τόσο για τα καταστροφικά προβλήματα που προκαλεί ο καπιταλισμός, 
όσο και για τον τερματισμό του πολέμου σε όλες του τις μορφές και για 
την αλλαγή της ζωής. 

Οι καπιταλιστές και τα Κράτη καταριούνται το μέλλον, κλειδώνοντάς το σε ωφελιμι-
στικά μοντέλα και γεωπολιτικούς υπολογισμούς. Δεν εκφέρουν γεγονότα αλλά κατά-
ρες. Όπως οι σύγχρονες Πυθίες, κινητοποιούν όλο το οπλοστάσιο της προπαγάνδας για 
να μετατρέψουν τα λεγόμενά τους σε αλήθεια, που μετριέται από την επίδραση που 
έχει αυτό το λεγόμενο στον πραγματικό κόσμο. Όποιες κι αν είναι όμως οι εξουσίες, το 
παρόν αναμφίβολα μας επιφυλάσσει το απροσδόκητο και το αυθόρμητο. 

MIRASOL ΜΑΡΤΙΟΣ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 
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