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ΠΟΛΕΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Η σκόπιμα και μεθοδικά διαιωνιζόμενη πολεμική τραγωδία στην Ουκρανία επι-

βεβαιώνει περίτρανα ακόμη μια φορά το αξίωμα στις Διεθνείς Σχέσεις ότι το 

κρατούν ανταγωνιστικό σύστημα δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως αντίπαλους, 

εχθρούς, οπόταν τους επινοεί, προκαλεί, δημιουργεί. Και, συνεπώς, απάν-

θρωπα, κερδοσκοπικά κυκλώματα επενδύουν σε πολεμικές τραγωδίες αδιαφο-

ρώντας κυνικά για τις τραγικές συνέπειες: ανθρώπινες απώλειες, προσφυγιά, 

πείνα, ανασφάλεια, φοβοκρατία, τρομοκρατία, αβεβαιότητα για το αύριο, δυστυ-

χία. Και τα κυκλώματα αυτά, με τους ασυνείδητους πράκτορές τους επηρεάζουν 

ποικιλοτρόπως πολιτικές, θρησκευτικές κ.ά. ηγεσίες, ΜΜΕ, Κινηματογράφο, 

ΜΚΟς, κ.λπ., εξαγοράζοντάς όσους είναι ηθικά ευάλωτοι, ώστε να ανακαλύ-

πτουν ή να προκαλούν κενά εξουσίας, ιδιαίτερα όπου υπάρχουν κοινωνικά και 

οικονομικά προβλήματα, εθνικές μειονότητες, κ.λπ., και τότε παρεμβαίνουν και 

επεμβαίνουν προκαλώντας εμφύλιες κ.ά. συγκρούσεις με σημαία το “Divide et 

Impera” συνάμα επενδύοντας σε αυτές.  

Και για του λόγου το αληθές, κάνοντας μια επιγραμματική αναδρομή στη σύγ-

χρονη ιστορία, ποιοι, π.χ., όπλισαν το χέρι του δολοφόνου του Αυστριακού Αρ-

χιδούκα και της γυναίκας του τον Ιούνιο 1914 στο Σαράγιεβο και προκλήθηκε ο 

Α΄ ΠΠ; Τι ανακάλυψε και αποκάλυψε η Επιτροπή Nye της Αμερικανικής Γερου-

σίας (1934-1936) σχετικά με την παράνομη και ανήθικη συνεργασία εταιριών 

παραγωγής και εμπορίας όπλων με Γερμανούς στον Α΄ ΠΠ; Και ενώ οι νικηφό-

ρες δημοκρατικές Δυνάμεις ίδρυσαν την ΚτΕ για να εδραιώσει την ειρήνη κ.λπ., 

τα ίδια αδίστακτα, κερδοσκοπικά, εγκληματικά κυκλώματα υπονόμευσαν τον 

Οργανισμό και, μάλιστα, απέρριψαν την πρόταση των ΥΠΕΞ Αμερικής και Γαλ-

λίας (Kellogg-Briand) να απαγορευθεί ο πόλεμος γενικά. Και η ΚτΕ, ανίσχυρη, 

δεν μπόρεσε να αποτρέψει, π.χ., την εισβολή των Ιταλών Φασιστών στην Α-

βησσυνία (Αιθιοπία), την επίθεση της ΕΣΣΔ στη Φινλανδία, τον ισπανικό εμφύ-

λιο κ.ά., και τελικά οδηγήθηκε σε αυτοκτονία. 

Στη συνέχεια, ποια μυστική οργάνωση στη Γερμανία με τα πολυεθνικά δισεκα-

τομμυριούχα μέλη της, στρατολόγησε τον στυγνό εγκληματία Χίτλερ, και αιμα-

τοκύλισε τον κόσμο με περίπου 80 εκατομμύρια θύματα;  

Και μολονότι, πάλι, οι νικηφόρες, δημοκρατικές Δυνάμεις δημιούργησαν τον 

ΟΗΕ σαν διάδοχο της αποτυχημένης ΚτΕ για να εδραιώσει τη διεθνή ειρήνη 

κ.λπ., πάλι τα ίδια κυκλώματα υπονόμευσαν τον Οργανισμό με τα γνωστά απο-

τελέσματα: Πόλεμοι Κορέας, Βιετνάμ, Κογκό, Μ. Ανατολής, Λατινικής Αμερικής, 

Αφρικής, Αφγανιστάν κ.λπ., και τώρα Ουκρανία. Κι οπωσδήποτε δεν πρόκειται 

να υπάρξει τέλος στον σύγχρονο απανθρωπισμό, στη σύγχρονη «Βαβέλ», στο 

σύγχρονο «Καϊνισμό», στη σύγχρονη πολεμοκρατία, όσο ο ΟΗΕ δεν κατορθώ-

νει να απαγορεύσει τον πόλεμο, τον όποιον πόλεμο, και να εδραιώσει την ει-

ρήνη. Προφανώς, τα ίδια παραπάνω κυκλώματα φροντίζουν να υπονομεύουν 

κάθε προσπάθεια ειρήνης δίνοντας έμφαση και καλλιεργώντας τα άγρια ένστι-

κτα του ανθρώπου αρχίζοντας από τον φόβο για επιβίωση αφού έχουν στο με-

ταξύ δημιουργήσει, μέσω του στυγνού ανταγωνισμού, συνθήκες ζούγκλας για 
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τους λαούς στα πλαίσια της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, διαχέο-

ντας και επιβάλλοντας τη βία, την υποκουλτούρα, τα κατώτερα πάθη, υπονο-

μεύοντας θρησκευτικά και πατριωτικά πιστεύω, ιδανικά και αξίες όπως οικογέ-

νεια, ομαδικότητα κ.λπ., δίδοντας έμφαση στον ακραίο ατομικισμό και έτσι διχά-

ζοντας και χρησιμοποιώντας τους ανθρώπους σαν εργαλεία για πολέμους κ.ά. 

Επιβεβαιώνεται τραγικά το αρχαίο Λατινικό «Homo homini lupus est»! Ακόμη, 

δεν είναι «πόλεμος» η κλιματική αλλαγή, η παρακμή, γενικά, του πλανήτη από 

ανθρώπινες ανταγωνιστικές, κερδοσκοπικές δραστηριότητες;  

Και αποτελεί τραγική ειρωνεία ότι ισχυρές χώρες, επονομαζόμενες «δημοκρατι-

κές» και «φιλειρηνικές», αδιαφορούν για το κατάντημα του κόσμου.  

Πώς αλλιώς δικαιολογείται η μη παρέμβασή τους για ειλικρινείς και αποτελεσμα-

τικές διαπραγματεύσεις για τον άμεσο τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, 

που σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έχει προκαλέσει περίπου 90 

χιλιάδες νεκρούς; Πως δικαιολογείται η «ένοχη» ανοχή τους στο νέο-ιμπεριαλι-

σμό της Τουρκίας, στην παράνομη κατοχή τμήματος της Κυπριακής Δημοκρα-

τίας για 48 χρόνια κατά παράβαση δεκάδων αποφάσεων του ΟΗΕ κ.λπ.; Επί-

σης την εγκατάλειψη του Κουρδικού και Παλαιστινιακού προβλήματος για δεκα-

ετίες; Ακόμη, εμφύλιων συρράξεων σε χώρες της Αφρικής, πειρατείες, τρομο-

κρατία, ναρκωτικά κ.λπ. σε πολλά μέρη; Γιατί δεν επιλύουν τα προβλήματα στη 

ρίζα τους ώστε να μην υπάρχουν οι δραματικές και τραγικές εξελίξεις που προ-

αναφέραμε; Τέλος για την κλιματική αλλαγή και τα σχετικά προβλήματα, την κα-

ταπολέμηση της φτώχιας, της υπανάπτυξης, της αστυφιλίας, κ.λπ., που οι αρ-

μόδιες Οργανώσεις του ΟΗΕ μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά; Η 

εύγλωττη απάντηση έρχεται αυθόρμητα: Αδιαφορία, που οφείλεται στη διαφ-

θορά από την εξουσία, στον απανθρωπισμό που καλλιεργούν τα ανταγωνι-

στικά, κερδοσκοπικά κυκλώματα και καταλήγουν στην πολεμοκρατία, την ο-

ποίαν, δυστυχώς, έχουν οι μάζες αποδεχθεί ως αναπόφευκτη πραγματικότητα 

αφού, βέβαια, έχουν ντοπαριστεί από ΜΜΕ, κινηματογράφο κ.λπ., οπόταν πα-

σχίζουν να προσαρμοσθούν και επιβιώσουν δίχως να αντιστέκονται, δίχως να 

διεκδικούν- ειρηνικά- τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Επιστροφή στο Μεσαίωνα, 

την Ιερή Εξέταση, τις ανθρωποθυσίες για χάρη των «παραξίαν ευτυχούντων» ή 

της δικής τους επινόησης «Θεών» ; 

Δεν αρκούν τα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπινα θύματα των παγκοσμίων 

και περιφερειακών πολέμων, εμφύλιων συρράξεων κ.λπ.; Και η αδιαφορία των 

θρησκευτικών, πολιτικών κ.λπ. ηγετών, αλλά και των λαών, στο κόκκινο! Εξου-

σιομανία, ακραίος ατομικισμός, δογματισμός, τυπολατρία, υλιστική παραφρο-

σύνη! Και οι «Θεοί» στους θρόνους τους ή έχουν μεταναστεύσει σε άλλους πλα-

νήτες; Δεν πρέπει ειρηνική αντίσταση πριν είναι αργά; SI VIS PACEM PARA 

PACEM!  
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