
Περί τεράτων
Θ α ήταν τέλη του 2001, ίσωβ και αρχέ5 του 2002, όταν άρχισε να συνειδητοποιείται στουβ κύκλουβ τηβ πολιτικήβ ότι ο Κώσταβ Σημίτηβ και το ιδεολόγημα του εκσυγχρονισμού μπορούν να ηττηθούν.Τότε ακριβώβ τα κέντρα ισχύοβ τηβ Κε- ντροδεΕιάβ εκήρυΕαν πανστρατιά. Συγκεντρώθηκαν οι δυνάμειβ -  κομμα- τικέβ, φίλιεβ, καιροσκοπικέβ και άλλεβ, έναβ αχταρμάβ, που απέδωσε σώμα ανομοιογενέβ μεν, αλλά φανατικό και επιθετικό μα£ί - , εντοπίστηκαν οι κρί- σιμεβ περιοχέβ και οργανώθηκαν πά- ραυτα δίκτυα συνδεδεμένα και απολύτου παρεμβατικά στη £ώνη τηβ πολιτι- κήβ, τηβ επικοινωνίαβ, τηβ Δικαιοσύ- νηβ;Λτων Σωμάτων Ασφαλείαβ και τηβ Εκκλησίαβ ακόμη.Εν^τάχθησαν πολλοί σε εκείνα τα δίκτυα τηβ πολιτικήβ και τηβ παραπολιτι- κήβ. Στελέχη, κομματάρχεβ, φερέλπι- δεβ νεαροί με καλέβ σπουδέβ και φλόγα στα μάτια υπέρ τηβ φιλελεύθερηβ επιλογήβ, πολλοί δημοσιογράφοι, άλλοι πικραμένοι, άλλοι παραμελημένοι και άλλούιπλώβ του σχοινιού και του

παλουκιού, βρέθηκαν (ras τάδειβ τηβ στρατιάβ των ατάκτων, που ορκιζόταν στην «απαλλαγή» και ήθελε να τελειώσει το «καθεστώβ». Σύνθημά tous «όλα στο cpcos», να λάμφει η αλήθεια, να κα- ταδικασθούν οι διεφθαρμένοι. Επιστρατεύθηκαν σε εκείνα τα δίκτυα συνταξιούχοι δικαστέε, «χτίστηκαν» λασποφυλλάδεβ, ακόμη και εταιρείεβ δημοσκοπήσεων συνδέθηκαν και υπηρέτησαν, ηθελημένα ή αθέλητα, τον μέγα σκοπό.
Ο ι παροικούντεβ την Ιερουσαλήμ ένιωθαν από τότε την τερατογένε- ση, γνώριζαν tis παρασυναγωγέε και 
tis εξ αυτών συντονισμένεβ παρεμβά- σειβ σε έντυπα, MME, στη Δικαιοσύνη την ίδια ακόμη.Ενθυμούνται tis αντιδράσειε τηε Θέμι- ôos, απορούσαν οι περισσότεροι με την ταχύτητα αντίδρασηβ, με tis προ- καταρκτικέβ που διατάσσονταν αυτόματα, με το πρώτο δημοσίευμα και τον ελάχιστο υπαινιγμό για σκάνδαλα.Τον Μάρτιο του 2004 η πολιτική αλλαγή επιβεβαιώθηκε και ο ευρύβ κύκλοβ

Του Α ντωνη Καρακουςητηβ στρατιάβ των ατάκτων, αφού πανηγύρισε δεόντωβ, άρχισε τιε διεκδική- σειβ. Οι κατανομέβ έγιναν, οι θέσειβ μοιράστηκαν, άλλοι επιβραβεύθηκαν, άλλοι απλώβ βολεύτηκαν και πολλοί, όπωβ ήταν φυσικό, έμειναν στα αώίτη- τα ή τέλοβ πάντων ανέλαβαν ρόλουε κατώτερουβ των προσδοκιών τουβ.Στιβ ημέρεβ τηβ «νέαβ διακυβέρνησή» η μεγάλη στρατιά τηβ «απαλλαγήβ» απο&ιτούσε ρόλο, έργο, αναγνώριση και χρήμα. Δεν υπήρχε όμωβ χώροβ για όλουβ. Αλλοι νομιμοποιήθηκαν και άλλοι αυτονομήθηκαν. Με τον καιρό τα κεντροδεξιά κέντρα ισχύοβ επανατοπο- θετήθηκαν, οι σκοποί άλλαξαν και οι επιδιώ ξει επίσηβ.
Ν έοι στρατοί συγκροτήθηκαν, καινούργια εργαλεία αναπτύχθηκαν, νέοι ανομολόγητοι δεσμοί και σχέσειβ οικοδομήθηκαν.Η μετάπτωση στη νέα εποχή έφερε και- νούργιεβ τερατογενέσειε. Και εκείνο το δόγμα που τα ήθελε όλα στο φωβ έφερε το σκοτάδι... Το απόλυτο σκοτάδι.
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