Καζαμίας Βαβυλωνίας 2012
Γενάρης: Πεθαίνει από καρκίνο ο Κιμ Γιονγκ Ουν, γιος του
δικτάτορα της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ιλ. Το ΚΚΕ στέλνει
συλλυπητήρια επιστολή στο Κόμμα Εργατών Κορέας, διατρανώνοντας
πως ο θάνατος αυτός δεν θα ανακόψει την πορεία του
βορειοκορεατικού λαού προς τον κομμουνισμό. Ο Τσάβες δηλώνει
πως επιβεβαιώνεται η ρήση του ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τον καρκίνο
στους αντίπαλους ηγέτες κρατών.
Φλεβάρης: Διαλύεται η Σοσιαλιστική Διεθνής λόγω αδυναμίας
επίτευξης σκοπού. Για την πάταξη της ανεργίας ο ΓΑΠ διορίζεται
πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας και εκδίδει αυτοβιογραφία με
τίτλο «Ένας αντιεξουσιαστής δίχως Εξουσία».
Μάρτης: Το ΠΑΣΟΚ διεξάγει εκλογές για ανάδειξη προέδρου από τη
βάση. Ψηφίζουν 5 γιαούρτια, δέκα ντομάτες και μία μορταδέλα.
Βγαίνει παμψηφεί ο Πάγκαλος, αφού τα τρώει όλα.
Απρίλης: Προκηρύσσονται εκλογές για την 1η Απριλίου. Κανείς δεν
πατάει, γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι φάρσα. Ο
αντιεξουσιαστικός χώρος κατακλύζει τις πόλεις με αντιεκλογικές
καμπάνιες. Οι εκλογές μεταφέρονται για τον Μάη.
Μάης: Γίνονται εκλογές με το ΠΑΣΟΚ να έχει στο προεκλογικό του
πρόγραμμα το μότο: «Ένας εργαζόμενος ανά Πολυκατοικία» και τη
ΝΔ να υπόσχεται έναν εργαζόμενο αλλά χωρίς οικογένεια (λόγω
χαμηλών μισθών και 14ωρης καθημερινής εργασίας). Νικάει η ΝΔ
με 12% των ψήφων από κυρίως 100.000 ομογενείς από τις ΗΠΑ –
Γερμανία, που πιστεύουν ότι ο χαραμοφάης ο Έλληνας πρέπει
επιτέλους να εκπολιτιστεί.
Ιούνης: Ένα αμεσοδημοκρατικό κύμα φοιτητικών συνελεύσεων
διαλύει τις κομματικές παρατάξεις στα Πανεπιστήμια και
αναλαμβάνει την αυτοδιαχείριση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Τα
κομματόσκυλα τρώνε παντού καρπαζιές και δεν πιστεύουν στα
μάτια τους. Κυριαρχεί το σύνθημα «είμαστε οι ούνοι του Ν.

Κατσιαούνη».
Ιούλης: Οι μάζες του λαού συρρέουν στο Σύνταγμα και
ανακηρύσσουν την Κομμούνα της Αθήνας. Τελικά όμως όλοι
ξενερώνουν από τους πύρινους λόγους μεταξύ αντιμαχόμενων
κομματόσκυλων για το μέσα ή έξω από την ΕΕ ως κομβικό στόχο
της επανάστασης και το διαλύουν.
Αύγουστος: Εν απουσία βουλής, ψηφίζεται κατάσταση έκτακτης
ανάγκης και αναστέλλονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες του
λαού. Ομάδες ΔΙΑΣ περιπολούν με γαϊδουράκια στην Πανεπιστημίου
– Σταδίου, παρενοχλώντας άπορους αγρότες που βόσκουν αγελάδες
και πρόβατα στο Πεδίο του Άρεως.
Σεπτέμβρης: Το ΚΚΕ κάνει έφοδο με τα ΚΝΑΤ στη Βουλή και
εγκαθιδρύει τη δικτατορία του προλεταριάτου. Βάζουν κάμερες
μέχρι και στον πάτο μας. Απαγορεύεται ο παρά φύση έρωτας,
γιατί είναι ανωμαλία, και στην τηλεόραση παίζει μόνο
τηλεμάρκετινγκ του 902.
Οκτώβρης: Μετά από τη χείρα φιλίας της Κανέλλη, ο Καρατζαφέρης
προσχωρεί στην επανάσταση. Ο Μιχαλολιάκος διορίζεται αρχηγός
της Ελ.Ας. Η όξυνση της πάλης των τάξεων στο στάδιο του
σοσιαλισμού καθιερώνεται ως επίσημο δόγμα.
Νοέμβρης: Σιχαμένος από τον καπιταλισμό του κράτους και των
αγορών, ο λαός στρέφεται προς τον ελευθεριακό κοινοτισμό και
την άμεση δημοκρατία. Ιδρύονται κομμούνες σε πόλεις και χωριά,
που αυτοδιευθύνουν την παραγωγή και παίρνουν τις πολιτικές
αποφάσεις. Η συνομοσπονδία των κομμούνων συνεδριάζει με
ελεύθερα ανακλητούς εκπροσώπους στο κτήριο της βουλής.
Δεκέμβρης: Με κεντρικό μότο «Direct Democracy Now» οι
Ευρωπαίοι βγαίνουν στις πλατείες όλων των πόλεων για την
κοινωνική επανάσταση……
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