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Καλό το όπλο της κριτικής... 

 
"...αλλά δεν µπορεί να 

αντικαταστήσει την κριτική των 

όπλων". Η συγκεκριµένη εκδοχή 

του ρητού αποδίδεται στον 

Βλαδίµηρο Λένιν, έναν 

κοµµουνιστή ηγέτη (µε πολλές 

απαγορευµένες λέξεις άρχισε το 

σχόλιο του µήνα), που δίδαξε αυτά 

που σήµερα εφαρµόζονται από µια 

ηγεσία, που εξελέγη από το 50% 

(και κάτι), του πάνω-κάτω 50% που 

άσκησε την "ελευθερία" του να 

ψηφίσει. Η "πολιτική ορθότητα" 

επιβάλει να µην κατηγορήσουµε τον 

Αµερικανικό λαό για τις πράξεις της 

ηγεσίας του, άσχετα αν 

αισθανόµαστε ότι έχει και αυτός 

ευθύνη, όπως και όλοι οι 

"πολιτισµένοι" λαοί της λεγόµενης 

"∆ύσης", της λέξης που ο ιστορικός του µέλλοντος θα 

χαρακτηρίσει ως τη µοναδική µονολεκτική προφητεία. 

Ο "πολιτισµένος κόσµος", ναρκωµένος από την 

τηλεθέαση των "επωνύµων της κοσµικής ζωής" αλλά και 

από τα σχολεία στα οποία τον στέλνουν οι υπάλληλοι των 

πραγµατικών Αρχόντων του, απλά παρακολουθεί. Τόσο 

ναρκωµένος και παράλογος, ώστε στην πράξη να 

αποδέχεται ότι η επίθεση σε κάποιον που στο παρελθόν 

ετράφη από την πρακτική της ισορροπίας δυνάµεων σε µια 

περιοχή και που σήµερα δεν συνάδει µε το ρεύµα, είναι 

"νόµιµη", "δικαιολογηµένη" και χρεώνεται εξ' ολοκλήρου 

σε αυτόν που τη δέχεται! "Αυτός φταίει που είναι τέτοιος" 

και αν ακολουθήσετε το δόγµα, µπορείτε να πυρπολήσετε 

το σπίτι του γείτονά σας που τον έχετε δει να δέρνει τα 

παιδιά του, όντας πρώτα βέβαιοι ότι εκτός από τον ίδιο είναι 

µέσα και η γυναίκα του και τα παιδιά του, ισχυριζόµενοι ότι 

δεν ήταν δυνατόν να ζείτε "δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο" 

που "απειλούσε εσάς, τη γυναίκα σας και τα δικά σας 

παιδιά". 

Το αν το ξύλο µε το οποίο δέρνει τα παιδιά σας ο 

γείτονάς σας του το πουλήσατε εσείς που ξέρετε να 

κατασκευάζετε µόνο ξύλα για να δέρνονται παιδιά και τα 

διακινείτε έχοντας ως αντιπροσώπους σας τους λοιπούς 

γείτονες, είναι άλλη υπόθεση. Ο συγκεκριµένος γείτονας 

είχε "υποχρέωση" µόνο να αγοράσει το ξύλο για να σας το 

διαθέσει αν του το ζητούσατε στα πλαίσια της "καλής σας 

φιλίας". ∆εν µπορούσε να το χρησιµοποιήσει µε τρόπο που 

εσείς δεν εγκρίνετε. Και, τέλος πάντων, εφόσον εσείς τον 

προειδοποιήσετε ότι θα του βάλετε φωτιά στο σπίτι αν δεν 

συµµορφωθεί, εκείνος µπορούσε πάντα να το εγκαταλείψει 

και να σας διαθέσει τη µία ή περισσότερες γυναίκες του (ο 

απολίτιστος!) και τα παιδιά του, διαφορετικά εκείνος θα 

φταίει για τις πράξεις (σας). 

∆ιαφωνείτε; Αν διαφωνείτε, µπορείτε να κάνετε 

"αντίσταση" στον (δικαιολογηµένο) εµπρηστή: να στέλνετε 

SMS, να ανάβετε τα φώτα σας το βράδυ, να προωθείτε τα 

emails που λαµβάνετε, για την περίπτωση που φιλοτιµηθεί 

κανένας άλλος να δράσει, να σβήσετε την τηλεόρασή σας 

ώστε να µην βλέπετε το ρεπορτάζ του δια του εµπρησµού 

εκπολιτισµού του απολίτιστου γείτονά σας. Μπορείτε να 

βλέπετε µε συµπάθεια όσους µε αξιοπρέπεια δίνουν τη 

µάχη ενάντια στον πόλεµο, σκεπτόµενοι πάντα ότι το 

πρόσωπό τους, τα λόγια τους, τα SMS τους και τα emails 

τους είναι καταγεγραµµένα, όπως άλλωστε και οι 

συσκέψεις εθνικών αντιπροσωπειών στον ΟΗΕ. Μπορείτε 

να τηλε-θαυµάζετε αυτούς που δεν κατάλαβαν πώς οι φίλοι 

µας, από σκέτο "φίλοι µας" έγιναν "οι φίλοι µας οι 

βοµβιστές αµάχων" και τηλε-προσπαθούν απεγνωσµένα 

να ρίξουν την ευθύνη στους άµαχους. 

Και για να πούµε και κάτι για την Νέα Οικονοµία (µη 

µας κάνουν και έξωση) να σας θυµίσουµε ότι όχι απλώς 

µπορείτε, αλλά έχετε και υποχρέωση να πουλάτε και να 

χρησιµοποιείτε περισσότερους servers, εκτυπωτές, 

λειτουργικά συστήµατα, "περιφερειακά", λοιπές εφαρµογές 

και "ολοκληρωµένες λύσεις" που κατασκευάζουν (ποιοι 

άλλοι), οι "φίλοι µας". Τρέξτε να "πιάσετε τα πλάνα" 

πωλήσεων σε πείσµα της κρίσης, για να τους δείξουµε όλοι 

µαζί ότι εµείς καταλαβαίνουµε το δίκιο τους, ότι εµείς, ότι 

και να γίνει τα δικά τους προϊόντα θα πουλάµε και τις δικές 

τους "ολοκληρωµένες λύσεις" θα εκπαιδευόµαστε να 

εγκαθιστούµε σε όλους τους πελάτες µας. Αρκεστείτε στη 

διαµαρτυρία του SMS (το πολύ) και τρέξτε, αγαπητοί 

συνάδελφοι, τρέξτε, διότι δεν ξέρει κανείς ποτέ, σήµερα η 

έσχατη "ολοκληρωµένη λύση" εφαρµόστηκε στο Ιράκ. 

Αύριο; 

...όχι απλώς 

µπορείτε, αλλά έχετε 

και υποχρέωση να 

πουλάτε και να 

χρησιµοποιείτε 

περισσότερους 

servers, εκτυπωτές, 

λειτουργικά 

συστήµατα, 

"περιφερειακά", 

λοιπές εφαρµογές 

και "ολοκληρωµένες 

λύσεις" που 

κατασκευάζουν 

(ποιοι άλλοι), οι 

"φίλοι µας". 
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