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 Το μεταχουντικό «κράτος» είχε ανέκαθεν μια ιδιότυπη αντίληψη της έννοιας «κίνδυνος». Από τα 

γυαλιά καρφιά-καρφιά στο πολύπαθο Πολυτεχνείο κάθε «Νοέμβρη» μέχρι τις συνεχείς βαναυσότητες και 

τους βανδαλισμούς των «γνωστών αγνώστων» στο κέντρο των Αθηνών· τους αποκλεισμούς εθνικών οδών· 

τις φρικαλεότητες του «πανεπιστημιακού ασύλου· την έκρηξη της εγκληματικότητας· και την 

πατροπαράδοτη εγκατάλειψη των «δυνάμεων ασφάλειας» στη μοίρα τους, οι κυβερνώντες είναι συνεχώς 

«στο αραλίκι»  (εκ του τουρκικού aralik ήτοι παρκάρισμα, υπνάκος, τσιγαράκι και καφεδάκι) απαξιούντες 

να ασχοληθούν με δευτερεύοντα όπως η δημόσια ασφάλεια και η αποτροπή των χειροτέρων. 

 Αλλά ευλόγως αναρωτιέται κανείς πώς να ασχοληθούμε με δευτερεύοντα οι φιλότιμοι μας όταν 

υπάρχουν τόσα αμέσως πρωτεύοντα, όπως χυδαίος κομματισμός, φυματικές αερολογίες, κοινοβουλευτικές 

«συγκρούσεις» για την τιμή του εισιτηρίου στα «πολυδύναμα κέντρα έκφρασης», διορισμοί βολεμένων 

μετακλητών, επισκέψεις από την οστεώδη κυρία Angelina Jolie, διορισμός Βέλγου «καλλιτέχνη», που 

βασανίζει γάτες και αφήνει χιλιάδες φέτες ζαμπόν να σαπίζουν δημοσίως ως μέσα «έκφρασης του αληθινού» 

και για να αναδειχθεί η «νεκροφιλία του κλασσικού», ως διευθύνοντος του Ελληνικού Φεστιβάλ, κ.λπ., κ.λπ.  

 Καθώς η χώρα μεταβάλλεται καθημερινώς σε αρένα παράνομων αφγανό-σύριων ροπαλοφόρων και 

μαχαιροβγαλτών μονομάχων, και οι «δυνάμεις ασφάλειας» τάχουν χαμένα μπροστά στο μανιασμένο 

πλήθος των εισβολέων, η κυβέρνηση αποδύεται, ως το θέλει και η παράδοσις εξ άλλου, σε αυτοσυγκράτηση 

που μεταφράζεται σε αδυναμία επιβολής του (όποιου) νόμου έχει απομείνει.  

 Οι τελευταίες αγριότητες στην Χίο και στον Πειραιά δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία ότι η ελληνική 

πατροπαράδοτη «ανάλυση» του τι σημαίνει Κίνδυνος καλά κρατεί και, μάλιστα, ωφελείται από την 

αφοσίωση των σημερινών μας κυβερνητών στην «διεθνιστική αλληλεγγύη», στην «διαχείριση της παράτυπης 

μετανάστευσης «με σεβασμό σε εθνικές και ανθρωποκεντρικές ολότητες», και στις υποδείξεις «συμβούλων 

στρατηγικού σχεδιασμού» που ευθαρσώς δηλώνουν «δημόσια» ότι οι περγαμηνές τους στηρίζονται στην 

ιδιότητα του «αδιόριστου εκπαιδευτικού-σερβιτόρου» και στο γεγονός ότι «η καριέρα είναι χολέρα». 

 Η σημερινή παράλυση θυμίζει την φιλοσοφία παρελθούσης κακεκτύπου κυβερνήσεως που τον 

Δεκέμβριο του 2008 επέτρεψε το ρήμαγμα της Αθήνας και άλλων πόλεων από «εξέγερση νεολαίας» που 

ταχύτατα εξελίχθηκε σε ρεσάλτο μανιακών, πυρομανία, πλιάτσικο, και μαζική συμμετοχή «μη νεολαίων» 

στην καταλήστευση και πυρπόληση επιχειρήσεων, καταστροφή τραπεζικών καταστημάτων, πυρπόληση 

εκατοντάδων οχημάτων, και ουσιαστική κατάλυση κάθε εξουσίας για τουλάχιστον μια εβδομάδα.  
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 Η «στρατηγική» εκείνη της πλήρους υποχωρήσεως μπροστά στην καταστροφική διάλυση των 

πάντων, πρωτοπόρος κυρία πολιτικός του τότε θιάσου «κυβέρνησης» είχε ευθαρσώς δηλώσει, ξεκίνησε από 

την ανάγκη να μην υπάρξουν θύματα! Η γρήγορη μετάφραση αυτής της πανανθρώπινης απαίτησης είναι: 

«καλύτερα κρυμμένοι και κουκουλωμένοι παρά δημόσια δαρμένοι», με άλλα λόγια «Τι να κάνουμε; Αυτή 

είναι η Ελλάδα». 

 Σήμερα, η «στρατηγική» αυτή επαναλαμβάνεται ενισχυμένη, αυξημένη, φτιασιδωμένη με τα 

αναγκαία του αριστερίστικου «κινήματος πόλης και αυτό-οργάνωσης», και τον παθολογικό νηπιώδη φόβο 

της αναβίωσης «αντιδραστικών, αντιλαϊκών, ολοκληρωτικών, φασιστικών εκφράσεων βίας» από σπιθαμιαία 

άτομα που κάνουν τους άθλιους ευρό-δουλοπρεπείς προκατόχους τους να φαίνονται γίγαντες της πολιτικής 

και άγρυπνοι φύλακες του Έθνους. Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε προ εξελίξεων που δεν επιτρέπουν αμφιβολίες 

για το τι θα επακολουθήσει:  

Οι «παράτυποι» και οι «πρόσφυγες», γνωρίζοντας πια ότι το ελληνικό «κράτος» είναι στην 

πραγματικότητα μια κακή έκδοση κόμικ, θα επεκτείνουν τις «δράσεις» διαμαρτυρίας και ανυπακοής με 

στόχο την γενικευμένη αναρχία και, πιθανότατα, την κάλυψη αμέσων αναγκών τους με δανεισμούς από τους 

ιθαγενείς με μορφή «απαλλοτριώσεων» ιδιωτικής περιουσίας, διαδηλώσεων με την αρωγή καθ'ημάς «αντί-

φασιστικών δικτύων» και άλλων ανθρωπιστικών «συνόλων», και ολίγων βίαιων ταραχών με στόχο την 

αποσυμπίεση τους από την μη ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών τους ονείρων. 

Η «κυβέρνηση» θα συνεχίσει την ταχύτατη διολίσθηση της προς την γενική εγκατάλειψη της κύριας 

αποστολής μιας κυβερνήσεως, δηλαδή την προστασία της εσωτερικής ειρήνης και ασφαλείας και την άμυνα 

των συνόρων της χώρας. 

Οι δικαιολογίες περί «ολοκληρωμένων ευρωπαϊκών δράσεων» για την αντιμετώπιση της παράνομης 

μετανάστευσης θα αναπτυχθούν περαιτέρω ως το πελώριο φύλλο συκής για την κάλυψη της γενικής 

παραλυσίας, την άφεση της χώρας στην μοίρα της, και την παντελή απουσία ενεργειών για την 

αποτελεσματική συγκράτηση και τιμωρία όσων εκ των «φιλοξενουμένων» αποδύονται σε ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες κλοπής, ζημίας, διασάλευσης, και απειλής της εσωτερικής ειρήνης . 

Σύσσωμη η λεγόμενη αντιπολίτευση θα συμπλεύσει με το ομοίωμα κυβέρνησης στην απαίτηση για 

ανθρωπιστική λύση της εξελισσόμενης απειλής από τους «φιλοξενουμένους» που θα περιλαμβάνει μόνον 

μεθόδους ειρηνικής πειθούς, εγκαταστάσεως μεγαφώνων για την μετάδοση φιλικών μηνυμάτων που καλούν 

σε εθελοντική μετάβαση στα hotspots, και οργανώσεως εκδηλώσεων συμπαράστασης που θα 

περιλαμβάνουν και λαϊκούς χορούς των χωρών προελεύσεως των «φιλοξενουμένων», διανομή δώρων, 

σοκολάτας, φορτιστών κινητών τηλεφώνων, και κυτίων προσωπικής υγιεινής. 

Όλες αυτές οι «στρατηγικές» θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξέλιξη του ξύλου μεταξύ ομοθρήσκων και 

φυλετικώς συγγενών σε επιθέσεις κατά των «φιλοξενούντων» ελλείψει άλλων ευρωπαϊκών στόχων και, 

βεβαίως, της αδυναμίας δυναμικών εκδηλώσεων εναντίον των βορείων γειτόνων που αποκλείουν την 

Βαλκανική οδό (δείτε, π.χ., πως οι αυτοαποκαλούμενοι Μακεδόνες, παρ'ημίν Σκοπιανοί, τακτοποίησαν την 

μοναδική απόπειρα ρήξης της συνοριακής τους γραμμής και πως το παράδειγμα εμπεδώθηκε αμέσως στις 
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τάξεις των «φιλοξενουμένων» μας οι οποίοι, βεβαίως, αντιλαμβάνονται πια ότι οι ελληνόφωνοι, ελλείψει 

άλλης διεξόδου, προσφέρονται για βάναυσο δούλεμα και ολίγον ξύλο). 

 Με τις υγείες μας. 


