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Ο ΜΕΓΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Ὁμοῦ δὲ μιγέντος σιδηροῦ ἀργυρῷ καὶ χαλκοῦ χρυσῷ 
ἀνομοιότης ἐγγεννήσεται καὶ ἀνωμαλία ἀνάρμοστος, 
ἅ γενόμενα οὗ ἄν ἐγγένηται, ἀεὶ τίκτειν πόλεμον καὶ ἔχθραν.
[Τὸ ἀνακάτωμα τοῦ σιδερένιου γένους μὲ τὸ ἀργυρὸ καὶ τοῦ χάλκινου 
μὲ τὸ χρυσό θὰ προξενήσει ἀνομοιογένεια καὶ ἀνωμαλία ἀνάρμοστη πού, 
ὅπου κι ἄν ἐμφανίζονται, φέρνουν πάντοτε πόλεμο καὶ ἔχθρα.]
(Πλάτων, Πολιτεία, Η 547 a)

Οἱ ἔντονες καὶ ἐκτεταμένες ταραχὲς ποὺ μαίνονται στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἀπο-
τελοῦν μία ὀξεῖα ἐκδήλωση τῆς νοσηρότητος τοῦ ἀμερικανικοῦ ὑβριδίου σὲ συν-
θῆκες διαταραχῆς τῶν ἐγχωρίων φυλετικῶν συσχετισμῶν, τῶν διεθνῶν ἀνισορροπιῶν
ποὺ ἐπιφέρει ἡ νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση καὶ τῆς βαθιᾶς ὑπαρξιακῆς κρίσε-
ως τῆς ἴδιας τῆς χώρας. 

Ἡ γενικὴ πόλωση ποὺ διατρέχει τὴν ἀμερικανικὴ κοινωνία σὲ ὁριζόντια καὶ κάθε-
τη κλίμακα ἔχει ἐπιφέρει μία κατάσταση ἔντονων διενέξεων σὲ ἐπίπεδο φυλετικό,
κοινωνικὸ καὶ πολιτικό· ἀπότοκο τῶν ὁποίων εἶναι οἱ σημερινὲς βίαιες ταραχές, ποὺ
ἀξιοποιοῦνται καὶ χειραγωγοῦνται καταλλήλως ἀπὸ τὶς δυνάμεις τῆς ἀντιπολιτεύσε-
ως γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ προέδρου Τρᾶμπ, καὶ ἀνάγονται, σὲ τελικὴ ἀνάλυση, στὸν
πόλεμο ποὺ ἔχει ξεσπάσει ἀνοικτὰ μεταξὺ παγκοσμιστῶν καὶ ἀμερικανιστῶν. 

Οἱ ΗΠΑ ὡς ἡ κατ’ ἐξοχὴν χώρα-χωνευτήρι (melting pot) ἐθνῶν, φυλῶν, θρησκειῶν
καὶ πολιτισμῶν ἦταν ἐξ ἀρχῆς τὸ μεγάλο ἐργαστήριο τῆς πολυεθνικῆς, πολυφυλετι-
κῆς καὶ πολυπολιτισμικῆς συγχωνεύσεως καὶ τῆς ἱσοπεδωτικῆς ὁμοιομορφοποιήσεως
μέσω τῆς παγκοσμίου ἐπικρατήσεως τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τοῦ τεχνολογισμοῦ.

Ἡ ἀμερικανικὴ κοινωνία εἶναι μία κοινωνία χωρὶς ἐθνικὴ ταυτότητα. Τὸ ἔθνος χα-
ρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμόθρησκον καὶ τὸ ὁμότροπον. Οἱ
Ἀμερικανοὶ  δὲν  διαθέτουν  κανένα  ἀπὸ  αὐτὰ  τὰ  χαρακτηριστικά.  Ἀποτελοῦν  ἕνα
ἐθνολογικό, φυλετικό, πολιτισμικό, θρησκευτικό καὶ ἐθιμικό συνονθύλευμα. 

Τὸ μόνο ἑνοποιητικὸ στοιχεῖο αὐτοῦ τοῦ ὑβριδίου (ἀπὸ τὴν λέξη «ὕβρις») εἶναι ἡ
κοινὴ ἐπιδίωξη τοῦ «ἰδεώδους» ἑνὸς ἀπόλυτου ὑλιστικοῦ εὐδαιμονισμοῦ διὰ τῆς ἀπο-
κτήσεως πλούτου, προβολῆς καὶ ἰσχύος. 

Εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν ἀστικὴ κοινωνία. Εἶναι ἡ κοινωνία ποὺ προσιδιάζει πλήρως
στὴν  κοσμοθεωρία  τοῦ  φιλελευθερισμοῦ  θέτοντας  στὸ  ἐπίκεντρό  της  τὸ  ἄτομο-
ἰδιώτη καὶ ἀνάγοντας σὲ ὑπέρτατη ἀξία τὸ προσωπικὸ συμφέρον. Εἶναι μία κοινωνία
ὅπου τὸ ποσοτικὸ στοιχεῖο ἐπικρατεῖ ἀπολύτως ἐπὶ παντὸς ποιοτικοῦ.

Καὶ ὅπως εὐστόχως ἔχει παρατηρηθεῖ, εἶναι μία πραγματικὴ κοινωνία συγχρόνων
παριῶν,  καθὼς  στερεῖται  κάθε  χαρακτηριστικῆς  μορφῆς,  ὄντας  βυθισμένη  στὸν
ἄμορφο καὶ ἀποπνευματοποιημένο κόσμο τῆς ποσότητος. Τὸ περίφημο ἀμερικανικὸ
«πρόδηλο  πεπρωμένο»  (manifest  destiny)  -ἕνας  ἀπὸ  τοὺς  ἱδρυτικοὺς  μύθους  τῶν
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Ἡνωμένων  Πολιτειῶν-  εἶναι,  στὴν  πραγματικότητα,  ὁ  ἐκβαρβαρισμὸς  τῆς  οἰκου-
μένης. 

Ὁ σκοπὸς τοῦ ἀμερικανικοῦ πειραματικοῦ ἐργαστηρίου εἶναι ἡ παγκόσμια διάδο-
ση καὶ ἐπιβολὴ τῆς μιγαδοποιήσεως φυλῶν, ἐθνῶν, πολιτισμῶν καὶ θρησκειῶν διὰ
τῆς ἐξαπλώσεως τῆς ἀμερικανικῆς νοοτροπίας καὶ τοῦ ἀμερικανικοῦ τρόπου ζωῆς.
Τὸ ἔργο τῆς κοινωνικῆς ἀποσυνθέσεως ἔχει σήμερα ἀνατεθεῖ εἰδικὰ στοὺς ἀπαντα-
χοῦ «προοδευτικοὺς» τῆς πάλαι ποτὲ Ἀριστερᾶς, ἡ ὁποία ἔχει πρὸ πολλοῦ μεταλλα-
χθεῖ σὲ ἰδεολογικὴ αἰχμὴ τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, κινητοποιῶντας ἀνθρώπους ποὺ
μισοῦν τὸ ἴδιο τους τὸ ἔθνος, τὴν φυλή τους, τὸ φύλο τους, τὸν πολιτισμό τους ἐξαιτί-
ας τοῦ βαθύτατα συμπλεγματικοῦ τους μίσους πρὸς τὸν ἴδιο τους τὸν ἑαυτό. Ἡ μετα-
μοντέρνα Ἀριστερὰ δὲν εἶναι ἁπλῶς μιὰ ποικιλία τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ ἀλλὰ ἀπο-
τελεῖ  ἕναν  ἰδιαίτερο  ἀνθρωπολογικὸ  τύπο· τὸν  ἰδεώδη  ἄνευ  ταυτότητος,  κενοῦ
«οἰκουμενικοῦ ἀνθρώπου»-ὑπηκόου τῆς παγκοσμιοποίησης, τοῦ ἰσοπεδωμένου ἀπὸ
τὶς μυλόπετρες τῆς πολιτικῆς ὀρθότητας. 

Τώρα οἱ ΗΠΑ βρίσκονται ἐμπεπλεγμένες στὶς ἴδιες τὶς ἐγγενεῖς ἀντιφάσεις τους
καθὼς ἡ παγκοσμιοποίηση ποὺ προώθησαν γιὰ τὴν δημιουργία μιᾶς μεταψυχροπολε-
μικῆς ἀμερικανικῆς μονοκρατορίας ἔχει ὁδηγήσει στὴν ἀνάδυση ἑνὸς πολυπολικοῦ
κόσμου στὸν ὁποῖον μαίνεται ἕνας ἀδυσώπητος πόλεμος κατανομῆς πόρων.

Οἱ ἀνερχόμενοι ἐθνικισμοὶ ἀξιοποιοῦν τὴν παγκοσμιοποίηση καὶ χρησιμοποιοῦν
τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα προκειμένου νὰ ἑδραιώσουν τὴν ἰσχύ τους, οἱ ἀμερικανι-
κὲς πολυεθνικὲς πλήττουν σφοδρὰ τοὺς ἴδιους τοὺς Ἀμερικανούς, ἡ παγκόσμια μετα-
νάστευση καὶ ἡ δημογραφικὴ παρακμὴ τῆς Δύσης ἀπειλοῦν εὐθέως τὴν πάλαι ποτὲ
κυριαρχία τῶν Ἀμερικανῶν λευκῶν καὶ μετατρέπουν τὴν εὐρωπαϊκὴ Δύση σὲ ἀμερι-
κανικὸ χωνευτήρι. 

Ἡ φύση ἔχει μὲν τοὺς δικούς της μακροὺς κύκλους, ἀλλὰ στὸ τέλος ἐκδικεῖται μὲ
σφοδρότητα αὐτοὺς ποὺ παραβιάζουν τοὺς ἀκατάλυτους νόμους της. Ὁ συγχρωτι-
σμός, πολὺ δὲ περισσότερο ἡ συγχώνευση, φυλῶν καὶ ἐθνῶν ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ κοινω-
νικοῦ πλαισίου εἶναι ἕνα καθεστὼς κατάφορα παρὰ φύσιν, καὶ κανένας σύγχρονος
«προοδευτικὸς» μύθος δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ἀναιρέσει διὰ τῆς φαντασίας καὶ τῆς προπα-
γάνδας. Ἡ φυλὴ καὶ τὸ ἔθνος εἶναι οἱ μόνες πραγματικὲς ἑνότητες ποὺ μποροῦν νὰ
περικλείουν καὶ νὰ ἀφομοιώνουν τὶς ἐπὶ μέρους διαφοροποιήσεις τους. 

Στὸ πρώτο τέταρτο τοῦ 21ου αἰῶνος ἡ Δύση ἀποδεικνύεται ὁ «Μέγας Ἀσθενὴς»
τοῦ  κόσμου.  Τὸ ἀμερικανικὸ  πείραμα ἀποδεικνύεται  μία  τεράστια  ἀποτυχία,  ποὺ
προηγουμένως μποροῦσε νὰ καλύπτεται μὲ τὴν ὁμίχλη τῆς ἰσχύος. Τώρα ἔρχεται ἡ
σειρὰ τῆς ἀποτυχίας τοῦ πειραματικοῦ ἐξαμερικανισμοῦ τῆς Εὐρώπης διαμέσου τοῦ
τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος καὶ τοῦ κατευθυνόμενου μαζικοῦ ἀποικισμοῦ ἐκ μέρους ἀλ-
λογενῶν πληθυσμῶν. Ἡ ἀτλαντικὴ Δύση δείχνει στὴν εὐρωπαϊκὴ Δύση τὴν εἰκόνα
τοῦ βραχέως μέλλοντός της. Ὁ διακοινοτικὸς πόλεμος ποὺ σήμερα βρίσκεται σὲ λαν-
θάνουσα κατάσταση μέλλεται νὰ ξεσπάσει ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν λογικὴ τῶν πραγμάτων. 

Γι’ αὐτὸ δὲν χρειάζεται νὰ εἴμαστε βέβαιοι. 
Χρειάζεται νὰ εἴμαστε προετοιμασμένοι. 
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