Game Over

Ο αγγλοσαξονισµός "πεθαίνει"
και µαζί του τελειώνει η ατλαντική περίοδος
της ρωµἀκής αυτοκρατορίας.

Θα ξεκινήσουµε αυτό το κείµενο µε µια ερώτηση γνώσης, που µοιάζει µε τις γνωστές
σπαζοκεφαλιές. Τι σχέση µπορεί να έχει µια θεωρία, όπως ο δαρβινισµός, µια εταιρεία
βιοτεχνολογίας, όπως η Monsanto και µια εταιρεία της φόρµουλα 1, όπως η Virgin, µε τον
µυθικό αντιήρωα Ανταίο; Και όµως υπάρχει σχέση —αν βέβαια υπάρχει η κατάλληλη γνώση
και η ανάλογη συνδυαστική ικανότητα—, που να µπορεί να τα συνδέσει όλα αυτά µεταξύ
τους. Όλα αυτά συνδέονται µεταξύ τους, γιατί αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις µιας
κοινής νοοτροπίας, η οποία είναι κυρίαρχη τους τελευταίους αιώνες και µαστίζει την
ανθρωπότητα σαν µια θανατηφόρος αρρώστια. Την αρρώστια του αγγλοσαξονισµού. Μια
πραγµατική κοινωνική "αρρώστια", η οποία έχει προ πολλού ξεπεράσει τα εθνικά όρια της
Αγγλίας. Μια πραγµατική ύβρις προς τον Θεό και τον άνθρωπο. Τα συµπτώµατα αυτής της
"αρρώστιας" θα αναζητήσουµε.
Αν αυτός, ο οποίος αποτυπώνει σε ένα καµβά την οµορφιά, την αγριότητα, τη γαλήνη,
την πανδαισία χρωµάτων και µορφών της φύσης, ονοµάζεται καλλιτέχνης, τι άλλο εκτός
από Θεός µπορεί να είναι αυτός ο οποίος τη δηµιούργησε; Αυτό, το οποίο κατανοεί η
ανθρωπότητα στο σύνολό της και για το σύνολο του χρόνου, δεν το κατανοεί µόνον ένας
λαός. Οι Αγγλοσάξονες. Γιατί; Γιατί αυτή είναι η "θρησκεία" τους. Αυτό τους διαφοροποιεί
από όλους τους υπόλοιπους λαούς. Είναι "λαθρεπιβάτες" του ανθρώπινου πολιτισµού.
∆ιαχειρίζονται τον πολιτισµό και δεν τον δηµιουργούν. Έχουν τα πιο διάσηµα µουσεία στον
κόσµο και µέσα σ' αυτά δεν υπάρχει ούτε ένα έκθεµα βρετανικού πολιτισµού.
Αυτός ο λαός, ο οποίος εκ πεποιθήσεως δεν δηµιουργεί τίποτε απολύτως, έχει µάθει να
εχθρεύεται τους δηµιουργούς. Τους αντιλαµβάνεται σαν εχθρούς του. Τους αντιλαµβάνεται
σαν πιθανή λεία του. Φοβάται την κάθε νέα δηµιουργία που τον απειλεί και λατρεύει όλες
τις δηµιουργίες τις οποίες µπορεί να οικειοποιηθεί, είτε µέσω της αρπαγής είτε µέσω της
εξαγοράς. Ακριβώς, επειδή ως λαός φοβάται τη δηµιουργία, έχει "στηθεί" µε έναν τέτοιον
τρόπο, ώστε να έχει την καλύτερη άµυνα απέναντι στους δηµιουργούς. Όλους τους
δηµιουργούς… από τους πιο ασήµαντους µέχρι τους πιο σηµαντικούς. Στη "λαµπρή" τους
πορεία οι Αγγλοσάξονες έχουν προσβάλει τους πάντες και όταν λέµε τους πάντες, εννοούµε
τους πάντες. Έχουν προσβάλει όχι µόνον τον άνθρωπο, αλλά και τον Ίδιο τον Θεό.
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Θα πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά, για να καταλάβει ο αναγνώστης µερικά περίεργα
πράγµατα. Αν επισκεφτεί κάποιος τον Άγιο Πέτρο στο Βατικανό, θα δει ότι εκεί µέσα
φυλάσσονται κάποιοι τάφοι. Οι τάφοι των "πατέρων" της δυτικής και όχι µόνον χριστιανικής
αυτοκρατορίας. Με πρώτο τον τάφο του Πέτρου υπάρχουν οι τάφοι όλων των Παπών, οι
οποίοι ηγήθηκαν —προφανώς επιτυχώς— της Αγίας Έδρας. Λογικό είναι να υπάρχουν αυτά
τα "µνήµατα", για να τα βλέπουν οι επόµενοι, είτε κληρικοί είτε λαϊκοί. Αυτοί είναι τα
πρότυπα της δυτικής χριστιανικής αυτοκρατορίας και αυτούς πρέπει να "µιµούνται" οι
υπόλοιποι και ταυτόχρονα τις αρχές τους να προασπίζονται, εφόσον επιθυµούν να
συνεχίσουν ως χριστιανοί το "ταξίδι" τους στο χρόνο.
Οι ηγέτες του χριστιανισµού, δηλαδή, έχουν "µνήµατα" στο κέντρο της εξουσίας της
αυτοκρατορίας τους και αυτοί είναι που τους "οδηγούν". Οι ηγέτες και όχι απλά οι
σηµαντικοί χριστιανοί, που γεννήθηκαν µέσα στους αιώνες. ∆εν υπάρχουν εκεί µέσα τάφοι
απλά σπουδαίων χριστιανών επιστηµόνων ή καλλιτεχνών. Υπάρχουν µόνον οι τάφοι των
"πατέρων" της χριστιανικής αυτοκρατορίας. Το ίδιο έκανε και η κοµµουνιστική σοβιετική
αυτοκρατορία. Έχει τους τάφους των "πατέρων" της σε ένα συγκεκριµένο µέρος δίπλα στο
Κρεµλίνο, ώστε µε τον τρόπο αυτόν να "νοµιµοποιεί" τους διαδόχους. Έχει µάλιστα
δηµιουργήσει και το µαυσωλείο του Λένιν, όπου ο "πατέρας" όχι απλά δεν έχει ταφεί, αλλά
έχει ταριχευτεί, για να είναι ακόµα πιο "ζωντανός", όταν θα δίνει τις "εντολές" µνήµης για
τους επόµενους.
Το αντίστοιχο του Αγίου Πέτρου ή του Μαυσωλείου του Κρεµλίνου για τη βρετανική
αυτοκρατορία είναι το Αβαείο του Γουέστµινστερ. Εκεί µέσα είναι θαµµένοι οι "πατέρες" της
αυτοκρατορίας. Ανάµεσα στους τάφους, που υπάρχουν σ' αυτό το Αβαείο, υπάρχει και ο
τάφος του ∆αρβίνου. Εύλογα λοιπόν αναρωτιόµαστε για ποιόν λόγο θα µπορούσε να τον
τιµήσει η αγγλοσαξονική κοινωνία µε τον ενταφιασµό του στο Αβαείο του Γουέστµινστερ.
Γιατί, δηλαδή, συγκαταλέχθηκε ανάµεσα στους σηµαντικούς αυτής της αυτοκρατορίας ένας
άνθρωπος µε ένα αστείο —τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο— έργο;
Πώς και γιατί ένας ειδικός στους γαιοσκώληκες εντάσσεται στους "µεγάλους" µιας
αυτοκρατορίας;
Κάπου δηλαδή δεν "κολλάνε" µεταξύ τους κάποια πράγµατα. Για να βρίσκεται εκεί ο
τάφος του ∆αρβίνου, κάπου θα πρέπει αυτός να εξυπηρετεί τα πολιτικά συµφέροντα της
αυτοκρατορίας και αυτό είναι που πρέπει ν' αναζητήσουµε. Για να το βρούµε όµως αυτό, θα
πρέπει να γνωρίζουµε ποια ακριβώς είναι η θεωρία του και γιατί θα µπορούσε µια τέτοια
απλή επιστηµονική θεωρία να εξυπηρετεί µια ολόκληρη αυτοκρατορία στον σχεδιασµό της.
Ο ∆αρβίνος είναι ένα παγκοσµίως γνωστό πρόσωπο. Είναι ο "πατέρας" της θεωρίας της
εξέλιξης. Τι µας λέει αυτός ο κλασσικός Αγγλοσάξονας; Ότι πιθανόν —όχι σίγουρα— να µην
υπάρχει ∆ηµιουργός και τα πάντα να είναι µια αλυσιδωτή διαδικασία εξέλιξης πάνω σε µια
κοινή βάση ζωικής ύλης για όλα τα είδη.
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Με βάση τη θεωρία αυτή, αν ξεκινούσαµε µια µελέτη από τον άνθρωπο, ο οποίος
βρίσκεται στην κορυφή αυτής της εξελικτικής πορείας και "πηγαίναµε" προς στην αντίθετη
κατεύθυνση, θα "συναντούσαµε" όλα τα υπόλοιπα είδη, καταλήγοντας στην αµοιβάδα.
Σύµφωνα δηλαδή µε τη λογική του ∆αρβίνου …αν ήµασταν αθάνατοι και αφήναµε σε κάποιο
σηµείο τρεις κουβάδες µε τα τρία βασικά χρώµατα, θα πηγαίναµε εκεί όπου τους αφήσαµε
µετά από χιλιάδες χρόνια και θα µπορούσαµε να βρούµε τις φιγούρες οι οποίες
απεικονίζονται στην Καπέλα Σιξτίνα, τη Μόνα Λίζα κλπ.. ∆εν θα χρειαζόταν δηλαδή να
υπάρξουν ποτέ οι διάφοροι Μιχαήλ Άγγελοι ή οι Λεονάρντο Ντα Βίντσι, για να θαυµάσουµε
τα έργα τους. ∆εν θα µας έλλειπαν καθόλου, εφόσον το έργο τους θα το πραγµατοποιούσαν
µε τυχαίες διαδικασίες οι σεισµοί, οι πληµµύρες και οι κατολισθήσεις, οι οποίες µέσα στο
χρόνο θα παρέσερναν τους κουβάδες µε τα χρώµατα.
Μόνον Αγγλοσάξονας µπορούσε να το σκεφτεί αυτό και αυτό δεν το λέµε τυχαία. Τι
σηµαίνει αυτό; Ότι οι Αγγλοσάξονες —για κάποιους λόγους τους οποίους θ' αναλύσουµε
παρακάτω— έχουν µια πολύ συγκεκριµένη αντίληψη των πραγµάτων, η οποία διαφέρει από
αυτήν των άλλων λαών. Οι Αγγλοσάξονες έχουν τη λογική του "συλλέκτη". Τη λογική
εκείνου που µαζεύει ό,τι βρίσκεται µπροστά του και όχι εκείνου που δηµιουργεί. Αυτό είναι
που µπερδεύει τους ίδιους, αλλά ταυτόχρονα τους επιτρέπει και να επωφελούνται από το
"µπέρδεµα" αυτό. Ζουν σε έναν φυσικό κόσµο σχεδόν αµετάβλητο και επειδή η γνωστική
πρόοδος τους επιτρέπει ν' αντιλαµβάνονται διαρκώς περισσότερα πράγµατα του κόσµου
αυτού, νοµίζουν ότι ο κόσµος αυτός εξελίσσεται, ενώ αυτό δεν συµβαίνει.
∆εν βλέπουν δηλαδή ότι οι ίδιοι είναι που εξελίσσονται στο επίπεδο της γνώσης και όχι ο
φυσικός κόσµος. Γι' αυτόν τον λόγο λέµε ότι µπερδεύονται. Βάζουν τα πάντα πάνω σε έναν
άξονα χρόνου µε τη "σειρά" που βάζει τα ευρήµατά του ένας συλλέκτης. Το απλό, το οποίο
το αντιλήφθηκαν πρώτο, το βάζουν µπροστά από το περίπλοκο, το οποίο το αντιλήφθηκαν
κατόπιν. Αυτό είναι λάθος. Με τον τρόπο αυτόν νοµίζουν ότι τα πράγµατα εξελίσσονται, ενώ
αυτό δεν συµβαίνει. Τα πράγµατα ήταν έτσι όπως ήταν πάντα και απλά οι ίδιοι δεν είχαν τη
γνώση να τα αντιληφθούν. Κάτι περίπλοκο µπορεί να προϋπήρχε κάποιου απλού, γιατί απλά
έτσι το θέλησε ο δηµιουργός του. Απλά πράγµατα. Μπορεί ο αρχισχεδιαστής της Φερράρι να
σχεδίασε πρώτα το τέλειο αυτοκίνητο και κατόπιν ν' αποφάσισε να σχεδιάσει τον φράχτη
του σπιτιού του. Επειδή ο φράχτης είναι πιο απλός στη σύλληψή του, δεν σηµαίνει ότι
υποχρεωτικά προηγείται στη σχεδίασή του.
Σ' αυτήν την παρανόησή τους τούς παρασέρνει και η "συγγένεια" των υλικών της
δηµιουργίας. Τους παρασέρνει, γιατί απλούστατα δεν είναι δηµιουργοί. ∆εν γνωρίζουν ότι
από το ίδιο χρώµα και µε το ίδιο πινέλο ένας ζωγράφος µπορεί να ζωγραφίσει έναν
άνθρωπο και ένα ελάφι. Το ότι διαφέρουν αυτά µεταξύ τους, δεν σηµαίνει ότι υπάρχει
διαδικασία εξέλιξης. ∆εν σηµαίνει ότι στην εξέλιξη το ελάφι έγινε άνθρωπος. Σηµαίνει ότι ο
Ίδιος ∆ηµιουργός σκέφτηκε και δηµιούργησε διαφορετικά όντα. ∆ιαφορετικά όντα, τα οποία
συνυπάρχουν µέσα στο ίδιο όραµα. Το όραµα του ∆ηµιουργού. ∆ηµιουργήθηκαν από τα ίδια
υλικά και διαφέρουν στο σηµείο που αποφάσισε ο ∆ηµιουργός τους να διαφέρουν.
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Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο αφορά µόνον τα ανώτερα. Αφορά και την ίδια την
ανθρώπινη δηµιουργία στο βασικό της επίπεδο. Έτσι είναι φτιαγµένος και ο ανθρώπινος
κόσµος. Με τσιµέντο φτιάχνεις ένα απλό σπίτι και µε το ίδιο τσιµέντο φτιάχνεις µια
περίπλοκη γέφυρα. ∆εν σηµαίνει ότι µέσα στο χρόνο το απλό σπίτι εξελίχθηκε σε µια
περίπλοκη γέφυρα. Ο ίδιος δηµιουργός δηµιούργησε µε τα διαθέσιµα υλικά διαφορετικά
πράγµατα, για να εξυπηρετήσει διαφορετικές ανάγκες.
Αυτά όλα δεν µπορούν να τα αντιληφθούν οι "συλλέκτες" Αγγλοσάξονες. ∆εν µπορούν
να τα αντιληφθούν, γιατί δεν είναι δηµιουργοί. ∆εν αντιλαµβάνονται τη λογική της
δηµιουργίας. ∆ηµιουργία είναι µια σύνθεση, η οποία παρουσιάζεται από τον δηµιουργό της.
Μια δηµιουργία δεν την καθιστούν µοναδική τα µοναδικά υλικά της. Η δηµιουργία
καθίσταται µοναδική από την ίδια της την ύπαρξη, εφόσον αποτελεί την "εφαρµοσµένη"
σκέψη του δηµιουργού της. Του µοναδικού δηµιουργού της. Μάλιστα, όσο πιο κοινά και
συνηθισµένα είναι τα υλικά, τόσο πιο µεγαλειώδης είναι. Με αβγά κάποιος κοινός άνθρωπος
µπορεί να επιβιώσει για λίγες ώρες και µε τα ίδια αβγά ο Μιχαήλ Άγγελος απέκτησε την
αθανασία, χρησιµοποιώντας τα ως υλικά στην Καπέλα Σιξτίνα.
Στο σηµείο αυτό µπαίνει η αγγλοσαξονική λογική του "συλλέκτη" και οδηγεί στην
παρανόηση. Οι Αγγλοσάξονες, ως "συλλέκτες", δεν έχουν δηµιουργική αντίληψη. Το µόνο
που τους αποµένει είναι να επιχειρήσουν να κατανοήσουν τις δηµιουργίες των άλλων. Να
τις "σπάσουν", ώστε ν’ ανακαλύψουν τα δευτερεύοντα και στην ουσία αυτά τα οποία στην
πραγµατικότητα δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Όλους τους ενδιαφέρει η δηµιουργία, ενώ τους
Αγγλοσάξονες τους ενδιαφέρουν τα "µυστικά" του δηµιουργού. Όλους τους ενδιαφέρει να
δουν τον Ερµή του Πραξιτέλη και τους Αγγλοσάξονες τους ενδιαφέρει να βρουν από πού
πήρε το µάρµαρο ο Πραξιτέλης και αν το µάρµαρο το σµίλεψε µε τα νύχια του ή µε απλό
σκαρπέλο. Από τη στιγµή που δεν µπορούν να είναι πρώτοι, ως "Μιχαήλ Άγγελοι", τους
ενδιαφέρει ν’ ανακαλύψουν πρώτοι τα "αβγά", που χρησιµοποίησε ο Μιχαήλ Άγγελος, για να
εµφανιστούν και οι ίδιοι στο "κάδρο" των "πρωτοπόρων". ∆εν υπάρχει διαφορετικός τρόπος
να "σταθούν" δίπλα του και προφανώς αυτός είναι ο στόχος τους.
Χιλιάδες έρευνες έχουν γίνει από αγγλοσαξονικά Πανεπιστήµια µε βάση αυτήν την
ιδιόµορφη λογική τους, πάνω στο θέµα της δηµιουργίας. Βρέθηκε λέει το χηµικό στοιχείο,
το οποίο είναι υπεύθυνο για την πρόκληση του ανθρώπινου έρωτα. Πανηγυρίζουν οι
Αγγλοσάξονες µε την "πρωτοπόρα" ανακάλυψή τους. Αποµυθοποιήθηκε ο έρωτας. Μοιάζει
µε την επίδραση της σοκολάτας στον οργανισµό, αποφαίνονται οι επιστήµονές τους. Νέες
συζητήσεις για το ανθρώπινο είδος. Τι είναι ο έρωτας; Τι είναι ο άνθρωπος; Αποµυθοποιείται
ο έρωτας, εξαιτίας αυτής της ανακάλυψης; Γιατί να αποµυθοποιηθεί, αφού είναι ένα
στοιχείο, το οποίο απλά συντελεί στη λειτουργία του µεγαλειώδους δηµιουργήµατος, που
ονοµάζεται

άνθρωπος;

Γιατί

να

αποµυθοποιεί

µια

δηµιουργία,

η

οποία

συνδυάζει

εκατοµµύρια τέτοιων ασήµαντων λειτουργιών, ώστε να αποφέρει το ένα και µοναδικό
αποτέλεσµα, το οποίο είναι και το ζητούµενο από τον ∆ηµιουργό της;
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Αν αποκαλύψουµε δηλαδή ότι σε µία Ferrari το καύσιµο πηγαίνει στον κινητήρα µε ένα
κοινό λάστιχο, από αυτά τα οποία χρησιµοποιούµε στους κήπους µας, θα χάσει η Ferrari τη
"µαγεία" της; Θα χάσει ο δηµιουργός της το µεγαλείο του και οι υπόλοιποι θα πάψουν να
την επιθυµούν; Ο καθένας από εµάς, που έχει ένα κοµµάτι λάστιχο στο σπίτι του, θα
αισθάνεται σαν κάτοχός µιας Ferrari; Η δηµιουργία είναι το συγκεκριµένο αυτοκίνητο. Αν ο
δηµιουργός του έλυσε τα προβλήµατά του µε κοινά υλικά, είναι ακόµα πιο σπουδαίος. Αν,
αντί για πλαστικό λάστιχο, χρησιµοποιούσε ζωικό έντερο, σαν αυτό που χρησιµοποιούσαν οι
πρωτόγονοι, θα ήταν ακόµα πιο µεγάλος. Αν κάποιος δηλαδή δηµιουργεί κάτι το µοναδικό
µε κοινά υλικά, είναι ακόµα πιο τεράστιος, γιατί δεν "υποβοηθάται" από τη µοναδικότητα
των υλικών.
Γιατί αναφερόµαστε σε όλα αυτά; Γιατί πολύ κουβέντα γίνεται για τη θεωρία της
εξέλιξης, αλλά η κουβέντα ξεκινάει πάντα από συγκεκριµένα κέντρα. Πολύ συγκεκριµένα
κέντρα, εφόσον στο σύνολό τους είναι αγγλοσαξονικά. Αναρωτιόµαστε, δηλαδή, γιατί
µπορεί ν' απασχολεί τόσο πολύ τους Αγγλοσάξονες το τεχνικό µέρος της ∆ηµιουργίας; Γιατί
δεν απασχολεί κανέναν άλλον λαό πέρα από αυτούς;
Πριν δούµε τον λόγο που τους απασχολεί τόσο πολύ, θα πρέπει πρώτα να δούµε τον
λόγο για τον οποίο πρακτικά δεν θα έπρεπε να τους απασχολεί καθόλου, όπως δεν
απασχολεί και κανέναν άλλον λαό στον κόσµο. Αν καταλάβουµε, δηλαδή, γιατί δεν θα
έπρεπε να τους απασχολεί και άρα να φέρονται φυσιολογικά, όπως οι υπόλοιποι λαοί, θα
καταλάβουµε πιο εύκολα τον λόγο που φέρονται "παράξενα". Θα ξεκινήσουµε λοιπόν από
την "κορυφαία" επιστηµονικοφιλοσοφική, άποψη την οποία έχει εκφράσει ο αγγλοσαξονικός
κόσµος και η οποία δεν είναι άλλη από τη θεωρία του ∆αρβίνου.
Η θεωρία του δαρβινισµού είναι ο απόλυτος ορισµός της βλακείας. Είναι ο απόλυτος
ορισµός του επιστηµονικού λάθους. Αυτό είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται πολύ εύκολα. Αν
η εξέλιξη των ειδών ακολουθούσε αυτήν τη θεωρία, τότε θα ήταν απόλυτα γραµµική. Θα
εξαρτιόταν απόλυτα µόνον από δύο παραµέτρους. Τον χρόνο και τον τόπο. Αν ίσχυε η
θεωρία του ∆αρβίνου, τότε στον κόσµο θα υπήρχαν µόνον όντα, τα οποία θα αποτελούσαν
εξελικτικές φάσεις της ίδιας µορφής ζωής, συνδεόµενες απευθείας µε τον χρόνο και που θα
διαχωρίζονταν µεταξύ τους µόνον εξαιτίας των κλιµατολογικών συνθηκών, οι οποίες θα
επιτάχυναν ή θα επιβράδυναν την κοινή εξελικτική πορεία. Η δαρβινική θεωρία της εξέλιξης
δεν µπορεί να εξηγήσει τίποτε από αυτά τα οποία βλέπουµε γύρω µας.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Αν η αµοιβάδα έφτανε —στο ανώτατο σηµείο της εξέλιξης
της προσαρµογής της— να γίνει ένα σκουλήκι, στην καλύτερη περίπτωση το σκουλήκι αυτό
θα "συγκατοικούσε" στον Πλανήτη µε όµοιά του λιγότερο ή περισσότερο εξελιγµένα
σκουλήκια. Κάποια θα έµεναν "πίσω" και θα ήταν γυµνά, εφόσον, λόγω ευνοϊκών
κλιµατολογικών συνθηκών, δεν θα είχαν ανάγκη εξέλιξης —και άρα θα σταµατούσαν να
εξελίσσονται— και κάποια άλλα θα ήταν τριχωτά, εκεί όπου το κλίµα απαιτούσε την εξέλιξη
που οδηγεί στην επιβίωση. Αν ίσχυε δηλαδή η δαρβινική θεωρία, δεν θα είχαµε το "κάδρο"
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του φυσικού κόσµου, όπως το βλέπουµε σήµερα. ∆εν θα µπορούσε να συνυπάρξει στον ίδιο
χρόνο και στον ίδιο χώρο µια καµηλοπάρδαλη, ένα λιοντάρι, ένα σκαθάρι και ένας αετός.
Πριν προλάβουν να εξελιχθούν στον βαθµό που εξασφαλίζει την επιβίωση, το εξελιγµένο θα
εξάλειφε το ανεξέλικτο. ∆εν θα µπορούσαν να υπάρξουν δηλαδή αυτά τα οποία βλέπουµε
γύρω µας. Απλά πράγµατα.
∆ιαφορετικά πράγµατα, φτιαγµένα από ίδια ή διαφορετικά υλικά, µπαίνουν σε ένα κοινό
"κάδρο" µόνον εξαιτίας της επιθυµίας ενός δηµιουργού. Από εκεί και πέρα ισχύει µόνον η
λογική της δηµιουργίας. ∆εν υπάρχει δηµιουργία χωρίς δηµιουργό. ∆εν υπάρχει δηµιουργία,
χωρίς να βάλει κάποιος τον κόπο του και βέβαια την ευφυΐα του. Χωρίς κόπο και χωρίς
ευφυΐα µόνον µουντζούρες και χαλάσµατα µπορείς να περιµένεις. Αν αφήσεις τρεις
κουβάδες µε χρώµα και πας µετά από χιλιάδες χρόνια να δεις τι συνέβη, δεν θα δεις τίποτε
παραπάνω από αυτό το οποίο µπορείς να επιτύχεις µε µια στιγµιαία κλωτσιά. Αυτή είναι η
αντίληψη των Αγγλοσαξόνων για τη ∆ηµιουργία. Μια απλή κλωτσιά, η οποία στο
επιστηµονικότερό της ονοµάζεται Big Bang. Αυτός είναι ο κόσµος, όπως τον φαντάστηκαν οι
Αγγλοσάξονες. Ο κόσµος των γαιοσκωλήκων, στους οποίους ήταν ειδικός ο "πατέρας" τους
ο ∆αρβίνος.
Έτσι αντιλαµβάνεται η αγγλοσαξονική λογική τα πράγµατα και σ' αυτό συντέλεσε και ο
∆αρβίνος. Ατυχώς για τον ίδιο πέθανε νωρίς και δεν είδε για παράδειγµα τα γαϊδούρια να
εξελίσσονται, για να µοιραστεί µαζί τους τα ανέκδοτά τους και το χιούµορ τους. ∆εν τον
"έκλαψαν" οι αµοιβάδες, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον θνητό αλλά "εξελιγµένο"
απόγονό τους. ∆εν τον κατηγόρησαν τα λιοντάρια, που δεν αναφέρθηκε καθόλου σ' αυτά
στα "πέτρινα" χρόνια τους πριν την αυτοσυνειδητοποίσή τους. Αντιλαµβανόµαστε ότι, αν
έλλειπαν όλοι οι ∆ηµιουργοί —και µεταξύ των οποίων και ο Θεός—, ο κόσµος δεν θα υπήρχε
όπως τον γνωρίζουµε. Αν δεν υπήρχε ο Θεός, θα υπήρχαν µόνον τα δαρβινικά "σκουλήκια".
Αν δεν υπήρχαν οι υπόλοιποι δηµιουργοί και ο ανθρώπινος κόσµος θα ήταν πολύ
φτωχότερος. Αν όµως έλλειπαν οι Αγγλοσάξονες και ο ∆αρβίνος, δεν θα συνέβαινε τίποτε
απολύτως. ∆εν θα έλλειπε από κανέναν η θεωρία του ∆αρβίνου, γιατί δεν κάλυψε καµία
ανάγκη του ανθρώπου. Άλλες ανάγκες κάλυψε και αυτές θα τις δούµε παρακάτω.
Το τραγικό γι' αυτούς είναι ότι στη µοναδική δηµιουργικής φύσεως διαδικασία, στην
οποία συµµετείχαν ενεργά οι ίδιοι —και την οποία πιστώνονται—, η παρουσία τους ήταν
εντελώς τυχαία. Αναφερόµαστε στην παρουσία τους στη βιοµηχανική επανάσταση, στην
οποία εµφανίζονται σαν βασικοί συντελεστές. Στην πραγµατικότητα ήταν εν αγνοία τους
πρωταγωνιστές. Αυτό είναι εύκολο ν' αποδειχθεί κι απλά θα πρέπει να έχει κάποιος
διαφορετικού επιπέδου γνώση, για να καταλάβει το πόσο ακριβώς τυχαία ήταν. Τι σηµαίνει
αυτό; Ότι η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου είδους έχει µεθοδευτεί "άνωθεν".
Από την αρχή της ∆ηµιουργίας θεµελιώθηκαν εκείνες οι συνθήκες, οι οποίες σε κάποια
στιγµή θα "φούσκωναν" µια κατάσταση, η οποία θα οδηγούσε στη βιοµηχανική επανάσταση.
Γι’ αυτόν τον λόγο κάνουµε αναφορά σε γνώσεις διαφορετικού επιπέδου.
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Από εκεί και πέρα το ποιος λαός —λόγω των παραπάνω δεδοµένων— θα βρισκόταν την
κρίσιµη ώρα πάνω στο "κύµα", που θα οδηγούσε στη βιοµηχανική ανάπτυξη, ήταν καθαρά
θέµα τύχης. Το γεγονός ότι οι Αγγλοσάξονες βρέθηκαν στο "κύµα", οφείλεται στην ακµαία
αποικιοκρατική οικονοµία τους και άρα σε µια δραστηριότητα, την οποία έκαναν µε τον ίδιο
τρόπο και πολλοί άλλοι ιµπεριαλιστικοί λαοί. Το "ποτάµι" φούσκωσε εκείνη την ώρα και το
"πρόβατο" της Βρετανίας βρέθηκε χιλιάδες χιλιόµετρα µακριά από το σηµείο απ' όπου
ξεκίνησε. Αυτή η κίνηση όµως δεν καθιστά το "πρόβατο" έναν µικρό "Οδυσσέα", που
ξεκίνησε την πορεία του προς το άγνωστο µε βάση τις προσωπικές του ανησυχίες. Η κίνηση
αυτή καθιστά το "πρόβατο" απλά τυχερό, γιατί δεν "πνίγηκε" µέσα σε συνθήκες τις οποίες
δεν γνώριζε και βέβαια δεν προκάλεσε το ίδιο.
Γιατί όµως οι κατά τα άλλα παµπόνηροι Αγγλοσάξονες, αν όχι υιοθέτησαν µια τέτοια
αφελή θεωρία, την ανέδειξαν σε παγκόσµιο θέµα; Θεωρίες τέτοιες της πλάκας υπήρχαν
πάντα. Ακόµα και σ’ αυτόν τον τοµέα δεν είναι πρωτοπόροι οι Αγγλοσάξονες. Ο κάθε
δυστυχισµένος ή µεθυσµένος ανθρωπάκος είχε από µία τέτοια θεωρία. Σε κοινωνίες
θρησκόληπτες, όπως ήταν η πουριτανική αγγλική κοινωνία, όποιος είχε κάποια ατυχία στη
ζωή του, "θύµωνε" µε τον Θεό και προσπαθούσε να Τον "πληγώσει" µε την αµφισβήτηση.
Σε κοινωνίες όπως ήταν η βικτοριανή, όπου η γνώση πρόσφερε κοινωνική διάκριση και
πλούτο, όποιος καιροσκόπος ήθελε να ξεχωρίσει από τη µάζα, µπορούσε να ισχυριστεί
ακόµα και το πιο απίθανο. Αρκεί βέβαια αυτό το απίθανο να εξυπηρετούσε τον αγγλικό
θρόνο.
Αυτό, δηλαδή, που αναζητούµε στην περίπτωση αυτήν, δεν είναι η άποψη του ∆αρβίνου
και του κάθε ∆αρβίνου. Αυτό το οποίο αναζητούµε είναι το πώς αυτή η θεωρία εξυπηρετεί
συµφέροντα. Αναρωτιόµαστε, γιατί ο ∆αρβίνος αναδείχθηκε τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα
σε

διάσηµο

µέλος

της

επιστηµονικής

κοινότητας

µε

αυτήν

την

αστεία

θεωρία.

Αναρωτιόµαστε, γιατί ο ∆αρβίνος προβλήθηκε τόσο πολύ στην παγκόσµια επιστηµονική
κοινότητα από τα αγγλοσαξονικά κέντρα εξουσίας. Αναρωτιόµαστε, γιατί τον τίµησε η
αγγλοσαξονική κοινωνία µε τον ενταφιασµό του στο Αβαείο του Γουέστµινστερ. Γιατί
δηλαδή συγκαταλέχθηκε ανάµεσα στους σηµαντικούς αυτής της αυτοκρατορίας ένας
άνθρωπος µε ένα αστείο —τόσο σε επιστηµονικό όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο— έργο.
Πώς και γιατί ένας ειδικός στους γαιοσκώληκες εντάσσεται στους "µεγάλους" µιας
αυτοκρατορίας;
Εύκολα δηλαδή συµπεραίνουµε ότι υπήρχε κρατική και άρα πολιτική σκοπιµότητα πίσω
από την αγγλοσαξονική επιλογή να στηριχθεί παγκοσµίως η δαρβινική θεωρία. Μόνον τέτοια
σκοπιµότητα µπορεί να δικαιολογήσει το γεγονός ότι η συµπεριφορά της εξουσίας απέναντι
σ' αυτήν την θεωρία ήταν διττή. Μέσα στη Βρετανία ήταν θεωρία των "µορφωµένων" και
όχι των αµόρφωτων. Θεωρία, η οποία "προβληµάτιζε" τους ισχυρούς της και όχι τους
υπόλοιπους. Η βρετανική κοινωνία στο εσωτερικό της λειτουργούσε απόλυτα πουριτανικά
και

άρα

ήταν

ευθυγραµµισµένη

µε

τη

χριστιανική

"αλήθεια",

ενώ

στο

εξωτερικό

ακολουθούσε µια διαφορετική συµπεριφορά. Άρα αυτό το οποίο αναζητούµε είναι το
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όφελος, το οποίο προέκυπτε από τον δαρβινισµό για τους Αγγλοσάξονες. Το όφελος, που
εξυπηρετούσε το σύστηµά τους, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική του
λειτουργία. Το όφελος, που υπήρχε για τους "γαλαζοαίµατους" αλλά και το όφελος, που
υπήρχε για τους ιµπεριαλιστικούς στόχους της αυτοκρατορίας.
Σ' ό,τι αφορά το πρώτο, το κέρδος είναι προφανές και σε πείσµα των καιρών και της
γενικότερης κοινωνικής προόδου εξακολουθούν να το εισπράττουν οι Αγγλοσάξονες
"γαλαζοαίµατοι" και µορφωµένοι αστοί µέσα στη βρετανική κοινωνία. Η θεωρία της εξέλιξης
"αποδείκνυε" το δίκιο των "γαλαζοαίµατων" να θεωρούν τους εαυτούς τους "ανώτερους"
από τους υπόλοιπους οµοεθνείς τους. Οι "γαλαζοαίµατοι" ήταν τα πιο εξελιγµένα ανθρώπινα
"είδη" και άρα δικαιούνταν τα προνόµια τα οποία απολάµβαναν. Αυτοί ήταν ο τελευταίος
"κρίκος" της ανθρώπινης εξέλιξης. Κοντά σ' αυτούς δικαιολογούσαν την προνοµιακή
µεταχείρισή τους και οι λίγο "κατώτεροι" από τους ίδιους µορφωµένοι αστοί. Μια απόλυτα
ρατσιστική συµπεριφορά έβρισκε µέσα στον δαρβινισµό τη θεωρητική "εξήγησή" της.
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι Αγγλοσάξονες είναι οι εφευρέτες της
εφαρµοσµένης πολιτικής του ρατσισµού πολύ πριν ο Χίτλερ γίνει διάσηµος γι' αυτήν. Αυτοί
είχαν γίνει οι πρώτοι "αξιολογητές" των ανθρωπίνων "ειδών", πριν το κάνουν οι Γερµανοί.
Αυτοί µοίραζαν τα "pedigree" των ανθρώπινων "ρατσών", πριν το κάνουν κάποιοι άλλοι.
Έφτασαν στο σηµείο να εκθέτουν σε κλουβιά —σαν ενδιάµεσα "ζώα"— δυστυχείς
συνανθρώπους µας, επειδή απλά ήταν λίγο πιο σκούροι ή λίγο πιο κοντοί από αυτό το οποίο
οι Αγγλοσάξονες αντιλαµβάνονταν σαν ανθρώπινο "είδος". Έχοντας τοποθετήσει τους
δικούς τους "λόρδους" στην κορυφή της ανθρώπινης εξέλιξης, δηµιουργούσαν ιεραρχία
"ειδών". Όποιος "κατώτερος" έµοιαζε λίγο µε τους "ανώτερους" και βέβαια είχε χρήµατα να
τους πληρώσει, έπαιρνε τον τίτλο του "sir", ο οποίος αποδείκνυε µια µορφή ατοµικής
αυτοεξέλιξης, η οποία όµως ήταν τυχαία και ως εκ τούτου δεν µπορούσε να µεταφερθεί
στους απογόνους του.
Η

ιδιόµορφη

όµως

—και

εξόχως

αντιχριστιανική—

δαρβινική θεωρία

δεν

τους

εξυπηρετούσε µόνον στην εσωτερική κοινωνική τους λειτουργία. Τους εξυπηρετούσε και
στους εξωτερικούς εθνικούς τους στόχους. Η ιδιοµορφία της τους εξυπηρετούσε, γιατί και οι
εθνικοί τους στόχοι ήταν ιδιόµορφοι. Μέχρι την εµφάνιση της βρετανικής αυτοκρατορίας ο
ιµπεριαλισµός λειτουργούσε µε έναν απλό και πολύ συγκεκριµένο τρόπο, ο οποίος
µπορούσε να εξυπηρετηθεί µε την απλή χριστιανική κοσµοθέωρηση. Μέχρι τότε τον
ιµπεριαλισµό στο ανώτατο επίπεδο τον ασκούσαν οι θρησκείες. Οι θρησκείες, δηλαδή,
"έσπρωχναν" η µία την άλλη, προκειµένου να επεκτείνουν τα όριά τους. Οι θρησκείες
κατακτούσαν εδάφη και τα αποσπούσαν από τους απίστους. Η µία "κοσµοθέωρηση"
προσπαθούσε να νικήσει πνευµατικά την άλλη και µέχρι να το καταφέρει αυτό της
αποσπούσε εδάφη. Το τερπνόν µετά του ωφελίµου. Οι λαοί, που ανήκαν σ' αυτές τις
θρησκείες, απλά επωφελούνταν στο µοίρασµα της λείας. Οι ιερείς του χριστιανισµού,
δηλαδή, "κατέκτησαν" τον Νέο Κόσµο και απλά οι Κονκισταδόρες ή οι απλοί έποικοι
µοιράζονταν τα εδάφη ως χριστιανοί.
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Η εµφάνιση των Αγγλοσαξόνων αυτήν την απλή λειτουργία την άλλαξε. Αναπτύχθηκε
σε µια εποχή κατά την οποία είχαν σταθεροποιηθεί οι θρησκευτικές επικράτειες. Ήταν η
πρώτη εθνικού τύπου αυτοκρατορία και αυτό το από τη φύση του οξύµωρο γεγονός την
έκανε ιδιόµορφη. ∆εν είχε τη δική της "κοσµοαντίληψη", για ν' αναλάβει τη "σταυροφορία"
να τη "δωρίσει" στον κόσµο και άρα να νοµιµοποιεί την ιµπεριαλιστική δραστηριότητά της
εκτός των χριστιανικών ορίων. ∆εν είχε την ανάλογη πληθυσµιακή δύναµη και άρα δεν
µπορούσε να λειτουργήσει σε απευθείας σύγκρουση µε τις άλλες θρησκείες και ταυτόχρονα
ήταν άπληστη, διεκδικώντας χώρους, οι οποίοι ανήκαν σε άλλες θρησκείες. Τα όριά της
δηλαδή σε κάποιες περιοχές του κόσµου ξεπερνούσαν τα όρια του χριστιανισµού και αυτό
της δηµιουργούσε πρόβληµα στην επεκτατικότητά της.
Ο δαρβινισµός σ' αυτήν την ανάγκη την εξυπηρετούσε. Ήταν µια πολύ βολική θεωρία
για τη δικαιολόγηση ιµπεριαλιστικών πολιτικών. Ήταν µια θεωρία του τύπου …"µπορεί να
βρέξει, µπορεί και όχι". Όλα τα κάλυπτε, εφόσον και η ίδια η έννοια της ∆ηµιουργίας
εντάσσεται µέσα στα πλαίσια µιας διαδικασίας εξέλιξης, εφόσον και η ίδια —ως λειτουργία—
από κάπου ξεκινάει και κάπου καταλήγει. Σ' αυτό το σηµείο ήταν βολική η θεωρία του
δαρβινισµού. Οι Αγγλοσάξονες δεν την υποστήριζαν σθεναρά, ώστε να έρθουν σε
σύγκρουση µε το χριστιανικό ιερατείο. Την άφηναν να "αιωρείται" ως ενδεχόµενο, αλλά
µέσα στη "χαλαρότητα" ενός πνεύµατος "επιστηµονικής αδείας" την πρέσβευαν, για να
εµφανίζονται "διαφορετικοί" και βέβαια πιο φιλελεύθεροι από τους υπόλοιπους, οι οποίοι
ήταν προσκολληµένοι σε άκαµπτα θρησκευτικά δόγµατα.
Χωρίς να είναι δηµιουργικοί, συγκαταλέγονταν ανάµεσα στους δηµιουργούς. Χωρίς να
είναι σε τίποτε πρωτοπόροι, µπορούσαν να δηλώνουν τέτοιοι. Χωρίς να πρεσβεύουν κάτι το
διαφορετικό, νοµιµοποιούνταν να κάνουν διαφορετικά πράγµατα. Χωρίς να διαθέτουν
πυρήνα γνώσης θεολογικού τύπου, µπορούσαν να λειτουργούν σαν "θρησκεία". Η
"θρησκεία" του ανθρώπου, ο οποίος δεν πρεσβεύει κάποιο νέο θρησκευτικό δόγµα, αλλά
θεωρεί υπέρτατο δικαίωµά του να αµφισβητεί έστω και ηπίως τα υπάρχοντα δόγµατα. ∆εν
ισχυριζόµαστε ότι θα "βρέξει", ώστε να κριθούµε ή να έρθουµε σε σύγκρουση µε κάποιους
ισχυρούς, αλλά δεν υπάρχει πρόβληµα να το έχουµε υπόψη µας. Μπορεί να µην "έβρεχε",
αλλά αυτοί καλού-κακού προετοιµάζονταν και για "βροχή". ∆εν ισχυρίζονταν δηλαδή οι
Αγγλοσάξονες ότι ισχύει η δαρβινική θεωρία, αλλά σε όλα τα επίπεδα λειτουργούσαν σαν
αυτή να ίσχυε.
Αναζητώντας λοιπόν συµµάχους µέσα στις αλλόθρησκες κοινωνίες των αποικιών τους,
εµφάνιζαν τη δαρβινική άποψη της ανθρώπινης εξέλιξης σαν την πλέον προηγµένη άποψη
της ανθρωπότητας. Την άποψη, η οποία εξέφραζε την ανθρώπινη χειραφέτηση. Την άποψη,
η οποία υποστήριζε τον "απογαλακτισµό" της ανθρωπότητας από τα θρησκευτικά δόγµατα.
Την άποψη, η οποία αποτελούσε το υπόβαθρο για αµφισβητήσεις όλων των τύπων και
ειδών. Αυτό τους έδινε το δικαίωµα να εµφανίζονται σαν προστάτες της παγκόσµιας
ελευθερίας και πρωτοπορίας.
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Εµφανίζονταν σαν αυτοί οι οποίοι παρείχαν µια δήθεν ελευθερία και το δικαίωµα της
"αµφισβήτησης" του µορφωµένου και χειραφετηµένου ανθρώπου απέναντι στα θρησκευτικά
δόγµατα. Εµφανίζονταν σαν αυτοί οι οποίοι παρείχαν το δικαίωµα του πολίτη στην
ελευθερία και τη δηµοκρατία. Αυτά τα ανθρώπινα "δικαιώµατα" υποτίθεται προστάτευε η
αυτοκρατορία και αυτό της έδινε τη δυνατότητα να εµφανίζεται παντού σαν φορέας
εκσυγχρονισµού των κοινωνιών. Των ξένων κοινωνιών, που στο µεταξύ είχε κατακτήσει.
Αυτός ο συνδυασµός "ανώτερων" στόχων και ταυτόχρονης εξυπηρέτησης "κατώτερων"
συµφερόντων δεν είναι κάτι το µυστικό. Αυτό το αυθαίρετο "δικαίωµα" των αυτόκλητων
παγκόσµιων "προστατών" είναι καταγεγραµµένο στο µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη της
Βρετανίας, ο οποίος είναι θαµµένος στο Αβαείο. Τι µας λένε σ' αυτό το εθνικό µνηµείο; Ότι
ο στρατιώτης της µεγαλύτερης και ως εκ τούτου αθλιότερης αποικιοκρατικής δύναµης στον
κόσµο —που βρίσκεται θαµµένος εκεί—, δεν θυσιάστηκε µόνον για τον βασιλιά του και την
αυτοκρατορία τους, αλλά και για την "ελευθερία" του κόσµου.
Εδώ φαίνεται η πολιτική σκοπιµότητα της θεωρίας αυτής. Αυτό ήταν το ζητούµενο για
την ιµπεριαλιστική πολιτική τους. Με την εθνική τους πολιτική "υπηρετούσαν" όλη την
ανθρωπότητα και άρα τα εθνικά συµφέροντα όλων των λαών. Πλήρης αντίφαση δηλαδή.
Αντίφαση όµως, η οποία τους "βόλευε" εξαιρετικά, εφόσον τους πρόσφερε "άλλοθι".
Παντού "εισέβαλαν" όχι ως ιµπεριαλιστές, αλλά σαν "επιστήµονες". ∆ηµιουργούσαν τίτλους
αυθαίρετων ανθρωπολογικών "επιστηµών" και αµολούσαν τους χαφιέδες τους στον κόσµο,
για να τον "µελετήσουν". Ήταν οι "περιηγητές" και οι "µελετητές" του κόσµου. Χαφιέδες,
δολοφόνοι, και προβοκάτορες έπαιρναν έναν "τίτλο" επιστήµονα και εισέβαλλαν στα κράτη.
"Μελετούσαν" τους λαούς και τους πολιτισµούς σαν "αξιολογητές" τους. Θεωρητικά µόνον
ήθελαν να βρουν τα "µυστικά" της δηµιουργίας, πρακτικά βέβαια να εισβάλουν και να
µελετήσουν µε προσοχή τα µελλοντικά τους θύµατα. Εκµεταλλεύονταν την ανοχή των
πολιτισµών των άλλων, για να περάσουν τη δική τους βαρβαρότητα. Εκµεταλλεύονταν
βασικές ανθρώπινες ιδιότητες, για να τις µετατρέψουν σε εργαλεία εξουσίας.
Μελετούσαν πράγµατι τους λαούς µε το απόλυτο πάθος και τη σχεδόν επαγγελµατική
µεθοδικότητα, όχι όµως από επιστηµονικό ενδιαφέρον, αλλά για να στρέψουν τον έναν
εναντίον του άλλου. Τους µελετούσαν εύκολα και αντικειµενικά, παριστάνοντας τους
"φίλους", για να µπορούν στη συνέχεια να τους ελέγχουν απόλυτα ως εξουσιαστές. Να
µάθουν τα πιο απόκρυφα µυστικά τους µε την "ειλικρίνεια" του φίλου και στη συνέχεια να
τον θέσουν υπό την οµηρία τους µέσω του εκβιασµού. Ας δει κάποιος την "πορεία" του
άθλιου Σέσιλ Ρόουντ. Του ιδρυτή της De Beers, που ακόµα και σήµερα είναι το αίτιο της
"αιµορραγίας" της Αφρικής. Ό,τι έκανε αυτός ο εγκληµατίας ως ιδιώτης στην Αφρική, το
έκανε η Βρετανία ως κράτος σε ολόκληρο τον Πλανήτη. Αυτή ήταν πάντα η τακτική τους.
Ακριβώς αντίθετη από αυτήν των υπολοίπων. Πρώτα "φίλοι" και µετά "εχθροί". Πρώτα
εισβάλουµε µε την ιδιότητα του φιλοξενούµενου και άρα χωρίς κόστος και κατόπιν δεν
φεύγουµε µε τίποτε ως θανάσιµοι εχθροί. Εισβάλλουµε µε έναν "κλάδο ελιάς" και δεν
αποχωρούµε µε τίποτε, γιατί απλά είµαστε οπλισµένοι.
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Γι' αυτόν τον λόγο συγκέντρωναν ψευδοεπιστηµονικού τύπου γνώσεις. Αυτό ήταν το
"µέγα" πολιτισµικό τους "έργο". Όταν οι λαοί δηµιουργούσαν πολιτισµούς, οι Αγγλοσάξονες
έκαναν µετρήσεις στα ανθρώπινα κρανία και ζύγιζαν ανθρώπινους εγκεφάλους, για ν'
"αποδείξουν" τις δαρβινικού τύπου θεωρίες τους. Ήθελαν ν' "αποδείξουν" σε όλον τον
κόσµο ότι άνθρωποι και λαοί βρίσκονταν σε µια συγκεκριµένη διαβάθµιση, µε τους ίδιους
βέβαια στην κορυφή της. Ως εκ τούτου κάποιοι άνθρωποι "δικαιούνταν" την ελευθερία τους
και κάποιοι άλλοι όχι. Κάποιοι λαοί "δικαιούνταν" πατρίδες και κάποιοι άλλοι όχι. Ό,τι
"περίσσευε" "δικαιωµατικά" το έπαιρναν οι ίδιοι σαν "ανώτεροι" των "ανωτέρων". Ό,τι δεν
µπορούσαν να το πάρουν άµεσα, είτε επιχειρούσαν να το "κηδεµονεύσουν" είτε να το
διαλύσουν, για να εκµεταλλευτούν την αδυναµία του.
Το αποτέλεσµα ήταν αυτό που τους βόλευε στις ιµπεριαλιστικές επιδιώξεις τους. Με
αστεία

επιστηµονικοφανή

στοιχεία

κατόρθωναν

και

εµφανίζονταν

σαν

οι

ειδικοί

"αξιολογητές" ανθρώπων και λαών. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Να διαχωρίζουν τους
ανθρώπους µεταξύ τους. Γιατί; Για να ξεχωρίζουν ανάµεσα στους λαούς —που βρίσκονταν
στο

"στόχαστρό"

τους—

τους

"ανώτερους",

που

ήταν

σύµµαχοί

τους

από

τους

"κατώτερους", που ήταν εχθροί τους. Να ξεχωρίσουν µέσα στις κοινωνίες αυτών των
κρατών εκείνους που θα τους κυβερνούσαν και οι οποίοι ήταν οι χαφιέδες τους. Τους
Βενιζέλους, τους Κεµάλ, τους Χουσείν κλπ.. Τους "ανώτερους", που τους "έµοιαζαν" ή θα
ήθελαν να τους µοιάσουν. Συνήθως αυτοί ήταν οι "αδικηµένοι" σφετεριστές των νόµιµων
εξουσιών και αυτούς εξυπηρετούσαν οι Αγγλοσάξονες. Αυτούς "προστάτευαν" για το "καλό"
της ανθρωπότητας, χωρίς βέβαια να παραβλέπεται και το "καλό" της βρετανικής
αυτοκρατορίας.
Αυτήν την "προστασία" την παρείχε το βρετανικό σύστηµα πάντα εκτός Βρετανίας και
ποτέ µέσα σ' αυτήν. Στο όνοµα της δηµοκρατίας µπορούσαν οι πάντες ν' αµφισβητούν τους
πάντες, αλλά οι Βρετανοί ήταν κι εξακολουθούν να είναι χριστιανόπληκτα subjects του
βασιλικού θρόνου της Αγγλίας. Μπορούσαν οι πάντες να διεκδικούν τα πάντα, αλλά όχι εις
βάρος των βρετανικών συµφερόντων. Μια "προστασία", η οποία προσαρµοζόταν σε πάσης
φύσεως συµφέροντα. Μια "προστασία", η οποία ακόµα και σήµερα εφαρµόζεται µε τον ίδιο
κι απαράλλαχτο τρόπο. Βρετανοί, για παράδειγµα, "ανησυχούν" για τη "µακεδονική"
µειονότητα στην Ελλάδα, αλλά για τους Σκώτους ή τους Ιρλανδούς µάλλον δεν έχουν
"ακούσει" ποτέ και τίποτε. Ανακάλυψαν έναν αυτονοµιστή Κερκυραίο, αλλά για τους
Αβοριγίνες ή τους Ινδιάνους δεν έχουν "ακούσει" ποτέ και τίποτε.
Τέτοιου είδους "προστασία" προσέφερε η δαρβινική αυτή αυτοκρατορία. Τα µάτια των
άλλων ήθελαν να βγάλουν και όχι τα δικά τους. Μέσα στα πλαίσια αυτού του
"εκσυγχρονισµού" έµπαινε και ο δαρβινισµός όχι τόσο ως δόγµα αλήθειας —εφόσον ήταν
παντελώς αστείος—, αλλά ως δικαίωµα και διατυπωµένη θέση αµφισβήτησης. Ως δικαίωµα,
το οποίο συνδέεται µε όλα τα ανώτερα και άρα και µε τη δηµοκρατία. Τη δηµοκρατία, την
οποία χρησιµοποιούσαν σαν "βιτρίνα", άσχετα αν οι ίδιοι ήταν καθηλωµένοι στον Μεσαίωνα
της βασιλείας. Τη δηµοκρατία, την οποία τη χρησιµοποιούσαν για να ενισχύσουν τις
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παράνοµες και παράλογες φιλοδοξίες των χαφιέδων τους απέναντι στις νόµιµες εξουσίες, οι
οποίες δεν υποτάσσονταν στη θέλησή τους. Την δηµοκρατία την οποία διαφήµιζαν ως
"πραµάτεια" µόνο για τους άλλους µε την λογική που κάποιος µουσουλµάνος χασάπης
πουλάει χοιρινό κρέας. Κανένας και ποτέ δεν χρησιµοποίησε τόσο πολύ την έννοια της
δηµοκρατίας εις βάρος των λαών όσο οι βάρβαροι Βρετανοί. Κανένας και ποτέ δεν την
πούλησε τόσο ακριβά σε φασίστες όσο οι βάρβαροι Βρετανοί. Μια δηµοκρατία-"πραµάτεια",
σαν αυτήν που σήµερα πουλάνε οι Αµερικανοί στους Ιρακινούς.
Ο δαρβινισµός µε τον τρόπο αυτόν τους εξασφάλιζε …καί την πίτα ολόκληρη καί τον
σκύλο χορτάτο. ∆εν τους έφερνε σε σύγκρουση µε το χριστιανικό δόγµα, εφόσον ήταν
αστείος, αλλά τους έδινε το δικαίωµα να προστατεύουν όλους όσους —οµόθρησκους ή
αλλόθρησκους—

αµφισβητούσαν

τα

δόγµατά

τους

"χάριν"

της

αναζήτησης

της

επιστηµονικής "αλήθειας". Όλους όσους αµφισβητούσαν τις νόµιµες εξουσίες αυτών των
δογµάτων "χάριν" της δηµοκρατίας και βέβαια των βρετανικών συµφερόντων. Όλους όσους
µέσα στις πατρίδες τους είχαν ανάγκη την προστασία των Άγγλων για τις "αιρετικές" και
βέβαια φιλοβρετανικές απόψεις τους. Όπου υπήρχαν επαναστατηµένοι "Ουγενότοι",
υπήρχαν και βρετανικές λίρες, για να τους βοηθούν στις "ανώτερες" επιδιώξεις τους. Με τον
τρόπο

αυτόν

µπορούσαν

να

δηµιουργούν

συµµάχους

ανάµεσα

στα

θύµατά

τους.

Συµµάχους, τους οποίους σε καµία άλλη περίπτωση δεν θα εξασφάλιζαν, λόγω της
διαφορετικότητας των θρησκειών τους. Αυτό το οποίο βλέπουµε να συµβαίνει σήµερα στο
Ιράν. Αγγλικές λίρες ψάχνεις να βρεις πίσω από τον "ξεσηκωµό". Επαφές του Χαταµί µε
Άγγλους "δηµοκράτες" πράκτορες αναζητάς.
Με τον δαρβινισµό, ο οποίος αντιπροσώπευε τον "εκσυγχρονισµό", δηµιουργούσαν
"µοχλούς", που τους επέτρεπαν να παραµένουν στις κατακτήσεις τους και να τις
εκµεταλλεύονται, χωρίς αντιδράσεις. Μόνοι τους δηµιουργούσαν "ανώτερους", τους οποίους
προστάτευαν από τους "κατώτερους" οµοεθνείς και οµόθρησκούς τους. Τους ευνοούσαν και
κατόπιν τους διατηρούσαν υπό την οµηρία τους. ∆εν ήταν προδότες αυτοί οι οποίοι τους
διατηρούσαν µέσα στις πατρίδες τους, αλλά "προοδευτικοί", που θα τους διατηρούσαν µέχρι
ν' αναπτυχθούν οι "κατώτεροι" …δηλαδή για πάντα. Στην πραγµατικότητα δηµιουργούσαν
προδοτικές αστικές τάξεις µε τα χαρακτηριστικά και τη νοοτροπία του µορφωµένου "λοχία"
του βρετανικού στέµµατος. Η λογική αυτού που λέµε είναι απλή. Όπως η βρετανική
αυτοκρατορία ξεχώριζε τους "ανώτερους" λαούς ή ανθρώπους από τους "κατώτερους", έτσι
µπορούσαν να ξεχωρίσουν και τις κοινωνικές τάξεις σε "ανώτερες" και "κατώτερες".
Αυτό µετέφεραν οι Αγγλοσάξονες σε όλα τα κράτη. Αυτή ήταν η πνευµατική τους
"δωρεά" στον κόσµο. Στην κυριολεξία τους "λάτρευαν" οι αστοί όλων των κρατών. Τους
"λάτρευαν", γιατί αυτοί ήταν οι θεµατοφύλακες και οι προστάτες της κοινωνικής τους
υπεροχής. Μιας υπεροχής, η οποία µεταφραζόταν σε υψηλούς µισθούς και αποκλειστικά
προνόµια. Οι Αγγλοσάξονες αποφάσισαν για λογαριασµό ολόκληρης της ανθρωπότητας ότι,
αυτός ο οποίος εργάζεται πίσω από ένα γραφείο, θα πληρώνεται πιο πολλά από αυτόν ο
οποίος εργάζεται στον τόρνο. Αυτό ήταν φυσικό για µια αποικιοκρατική δύναµη, η οποία
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ήθελε να ευνοήσει τους δικούς της ανθρώπους. Να τους ευνοήσει µε τεµπελιά και
αυξηµένες αποδοχές. Να τους κάνει πιστούς "λοχίες". Επέλεξε λοιπόν οι δικοί της άνθρωποι
να δουλεύουν λιγότερο σκληρά και να αµείβονται καλύτερα, αφήνοντας τη χειρονακτική
εργασία στους "κατώτερους" σκούρους.
Όµως, αυτή η επιλογή της αποικιοκρατικής δύναµης δεν άφησε αδιάφορους τους
πονηρούς αστούς των κρατών, τα οποία δεν διέθεταν αποικίες και άρα και σκούρους
"κατώτερους". ∆ανείστηκαν την πρακτική αυτήν, πετυχαίνοντας ένα "θαύµα". Αναζητώντας
σκούρους "κατώτερους", κατόρθωσαν και "σκούραιναν" τους εργάτες της χειρονακτικής
εργασίας. Από εκεί και πέρα οι δαρβινιστές Αγγλοσάξονες επένδυσαν στα ένστικτα των
αστών και µονιµοποίησαν αυτήν την επιτυχηµένη πρακτική παγκοσµίως. Η παθογένεια της
αποικιοκρατίας πέρασε οργανωµένα µέσα στις αστικές δηµοκρατίες. Η παθογένεια του
εθνικού

ιµπεριαλισµού

έγινε

παθογένεια

του

ταξικού

ιµπεριαλισµού.

Οι "ανώτεροι"

Αγγλοσάξονες "δικαιούνταν" να εκµεταλλεύονται τους "κατώτερους" λαούς και οι αστοί,
επίσης σαν "ανώτεροι", δικαιούνταν να εκµεταλλεύονται τις "κατώτερες" κοινωνικές τάξεις.
Όλη αυτή η κατάσταση στήθηκε πάνω στα συστήµατα εκπαίδευσης. Εφόσον η
εκπαίδευση παρήγαγε τους αστούς, ευνόητο είναι ότι στον σχεδιασµό της βασίζονταν οι
πάντες, για τη σταθεροποίηση των ταξικών χαρακτηριστικών των αστών. Γι' αυτόν τον λόγο
οι

πάντες,

ανεξαρτήτως

θρησκείας,

εθνικής

προέλευσης

ή

ιδεολογίας,

"έχτισαν"

πανοµοιότυπα συστήµατα παιδείας. Η αγγλοσαξονική εκπαιδευτική τεχνογνωσία για την
παραγωγή σκληρών και άδικων αποικιοκρατών πέρασε µέσα σε όλα τα κράτη. Οι
Αγγλοσάξονες έδωσαν ψήγµατα "ανωτερότητας" σε όσους κατάφερναν να πάρουν ένα
πτυχιάκι µέσα από αυτά τα σκληρά συστήµατα. Οι Αγγλοσάξονες αποφάσισαν ότι οι πάσης
φύσεως χειρώνακτες είναι οι απόλυτα "κατώτεροι" των εργαζοµένων και πιθανότατα
συγγενείς κάποιων ζώων. Ήταν εύκολο λοιπόν να αποσπάσουν τη λατρεία και την
υποστήριξη των αστών όλου του κόσµου. Των αστών, οι οποίοι, λόγω "µόρφωσης",
δαρβίνιζαν, γιατί αυτό τους βόλευε.
Με αυτόν τον πονηρό και προπάντων "τζάµπα" τρόπο έθεσαν υπό την οµηρία τους το
σύνολο των αστικών τάξεων όλων των κρατών. Ακόµα και οι θεωρητικά εχθροί τους δεν
ξέφευγαν από αυτήν την οµηρία. Ακόµα δηλαδή κι αυτοί οι οποίοι παρίσταναν τους
γαλλόφιλους ή τους γερµανόφιλους, στην πραγµατικότητα ήταν όµηροί τους, γιατί χάρη σ'
αυτούς διαιώνιζαν τα ταξικά τους προνόµια. Υπήρχαν δηλαδή όρια, τα οποία δεν
παραβιάζονταν ποτέ και αυτά ήταν που προστάτευαν την αγγλοσαξονική υπεροχή. Όρια, τα
οποία αφορούσαν όλους τους ισχυρούς παράγοντες των κρατών. Ο κόσµος ολόκληρος
λειτουργούσε µε τον αγγλοσαξονικό ρυθµό. Ακόµα και οι ορκισµένοι εχθροί τους αυτόν τον
ρυθµό δεν τον απειλούσαν. Να πάρουν τον "θρόνο" τους στον κόσµο επιθυµούσαν και όχι
να καταστρέψουν αυτόν τον αγγλοσαξονικής εµπνεύσεως "θρόνο".
"Χοµπίστες" γαλλόφιλοι, ρωσόφιλοι ή γερµανόφιλοι ήταν όλοι οι υποτιθέµενοι εχθροί
τους, εφόσον το πλούσιο τραπέζι τους στρωνόταν χάρη στους Αγγλοσάξονες. Έχοντας οι
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Αγγλοσάξονες αυτήν την κοινωνική υποστήριξη µέσα στα κράτη-θύµατά τους, µπορούσαν
να τα ελέγχουν απόλυτα. Αυτές οι κοινωνικές τάξεις ήταν η δύναµή τους. Τάξεις
ευνοηµένων δούλων, εφόσον µπορούσε, µέσω των αποικιοκρατικών της πολιτικών, να τις
ταΐζει εις βάρος όλων των υπολοίπων παραγωγικών τάξεων, οι οποίες ήταν εκείνες που
θίγονταν από την αποικιοκρατική τους πολιτική. Τάξεις, οι οποίες πριµοδοτούνταν µε
βρετανικά χρήµατα και µέσα προκειµένου να µονοπωλούν την εξουσία στις πατρίδες τους
και

άρα

να

τους

εξυπηρετούν.

Αυτός

ήταν

ο

βασικός

πυρήνας

της

βρετανικής

ιµπεριαλιστικής πολιτικής. Όποιος πίστευε ότι "δικαιούνταν" κάτι παραπάνω εις βάρος
οµόθρησκων,

οµοεθνών,

οµοϊδεατών

ή

συµπολιτών,

σ'

αυτούς

απευθυνόταν

για

υποστήριξη. Από εκεί και πέρα η τοπική βρετανική πρεσβεία απλά κανόνιζε τους όρους της
"αντιπαροχής". Το πάλαι ποτέ "διαίρει και βασίλευε" έγινε "διχάζουµε και πριµοδοτούµε".
Η Βρετανία δηµιούργησε και τάισε την αστική τάξη της Ινδίας ή του Πακιστάν και
κατόπιν παρέµεινε στις χώρες αυτές σαν προστάτης τους. ∆ηµιούργησε και τάισε την αστική
τάξη της σύγχρονης Ελλάδας ή της Τουρκίας και κατόπιν παρέµεινε στις χώρες αυτές σαν
προστάτης τους. Αυτό ήταν το µυστικό της αγγλοσαξονικής δαρβινικής πολιτικής.
Συνδεόταν δήθεν µε το πιο "αιρετικό", για να εισπράξει την αµφισβήτηση, που πάντα
υπάρχει µέσα στα θρησκευτικά δόγµατα. Συνδεόταν δήθεν µε το πιο "δίκαιο", για να
εισπράξει την πάντα υπάρχουσα ταξική προβληµατικότητα, που υπάρχει µέσα στις
κοινωνίες. Συνδεόταν δήθεν µε το πιο "φιλελεύθερο", για να εισπράξει την πάντα
υπάρχουσα ανελευθερία στα υπανάπτυκτα κράτη. Συνδεόταν µε οτιδήποτε δίχαζε τις
κοινωνίες και µπορούσε να το πριµοδοτήσει. Στην πραγµατικότητα συνδεόταν µε το
"κατακάθι" της κάθε κοινωνίας. Στην κυριολεξία µάζευε το κατακάθι της κάθε κοινωνίας.
Προδότες, τεµπέληδες, πόρνες, δολοφόνοι, χαφιέδες και γενικά όποιος ήθελε να ζει
παρασιτικά, έγινε φανατικός οπαδός και βέβαια υπάλληλός τους. Σ’ αυτούς έδινε τη βιτρίνα
του "ανώτερου" και αυτούς βοηθούσε στην ανατροπή των όποιων εξουσιών έθιγαν τα
βρετανικά συµφέροντα.
Ο δαρβινισµός όλη αυτήν τη "φάµπρικα" τη στήριζε στη λειτουργία της και γι' αυτόν τον
λόγο ήταν χρήσιµος. Γι' αυτόν τον λόγο προωθούνταν "βουβά". Ως κοσµοθεώρηση ποτέ δεν
"ισχυρίστηκε" σθεναρά ότι θα "βρέξει", αλλά πάντα κατάφερνε και έδινε το "άλλοθι" σε
κάποιους να κυκλοφορούν µε "οµπρέλα". Με αγγλική "οµπρέλα" προνοµίων ακόµα και µέσα
στις ίδιες τις πατρίδες τους. Έδινε στους Αγγλοσάξονες το δικαίωµα να µοιράζουν άτυπα
"pedigree" "ανωτερότητας" και τα παράσιτα όλων των λαών και όλων των θρησκειών
έσπευδαν για να τ' αποκτήσουν. Όλα τα σκουπίδια τύπου Χουσείν, Αµπντάλα, Φαχντ,
Μπούτο, Γκάντι, είναι προϊόντα αυτής της "βιοµηχανίας". Πήγαιναν στην Αγγλία, για να
"κεφαλαιοποιήσουν" τους εαυτούς τους και στη συνέχεια επέστρεφαν στις πατρίδες τους,
για να τις κυβερνήσουν µε τις "πλάτες" της Αγγλίας, στηριζόµενοι σε κάποια κοινωνική
οµάδα "ανωτέρων". Το αποτέλεσµα; Οι Άγγλοι "προστάτες" παρέµεναν για πάντα µέσα σ'
αυτές. Οι Άγγλοι "προστάτες" διόριζαν στην κυριολεξία τους ηγέτες όχι µόνον των αποικιών
τους, αλλά κι αυτούς των ελεύθερων θεωρητικά κρατών.
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Έχοντας ο αναγνώστης όλα αυτά στο µυαλό του, µπορεί να καταλάβει τον λόγο που ο
δαρβινισµός κυριαρχεί στην αγγλοσαξονική σκέψη. Μπορεί να καταλάβει τον λόγο που ο
∆αρβίνος είναι ένας από τους πραγµατικούς "πατέρες" της αυτοκρατορίας και άρα
δικαιούταν την ταφή του στο Αβαείο. Μια αυτοκρατορία, που λειτουργούσε και επεκτεινόταν
πάντα, προκαλώντας σήψη στα αντίπαλα συστήµατα, είχε ανάγκη την "εντολή" µνήµης του
∆αρβίνου. Τα "σκουλήκια", που την επέκτειναν, είχαν ανάγκη να "θυµούνται" αυτόν που τα
τοποθετούσε στην κορυφή της δηµιουργίας σαν "ανώτερα".
Ο

∆αρβίνος,

δηλαδή,

ήταν

ένας

από

τους

σηµαντικότερους

παράγοντες

της

αυτοκρατορίας. Σηµαντικότερος από πολλούς άλλους "συγκατοίκους" του στο Αβαείο.
Σηµαντικότερος ακόµα και από τον Henry III. Ένας πραγµατικός "στρατηγός" της
αυτοκρατορίας, εφόσον ο δαρβινισµός ήταν η ισχυρή γραµµή "επίθεσής" της. Αυτός ο
οποίος επινόησε τον πιο ασφαλή τρόπο να γίνεται η "επίθεση" του "συλλέκτη" απέναντι σε
όλους τους δηµιουργούς. Η θεωρία, που δίνει στους Αγγλοσάξονες τη δυνατότητα να
"επιπλέουν" και να επιβιώνουν, χωρίς να τους απειλούν οι γενικότερες εξελίξεις. Οι
εξελίξεις, οι οποίες είναι πάντοτε συνδεδεµένες µε τα έργα των δηµιουργών. Οι δηµιουργοί,
όπως και οι λαοί, µπορούσαν να "νικούν" ο ένας τον άλλον, αλλά κανένας δεν θα µπορούσε
να απειλήσει την "πρωτοκαθεδρία" των Αγγλοσαξόνων. Μπορούσε το κάθε δηµιουργικό
"θηρίο" να τρέχει όσο θέλει, αλλά τα αγγλοσαξονικά "σκουλήκια" θα ήταν πάντοτε
κολληµένα πάνω του.
Πώς

λειτουργεί

πρακτικά

αυτό;

Με

τη

θεωρία

αυτήν

κάνουν

το

εξής

απλό.

Αµφισβητώντας την έννοια της ∆ηµιουργίας, στην πραγµατικότητα θέτουν υπό τη
θεωρητική "οµηρία" τους τον Ίδιο τον Θεό. Με τον τρόπο αυτόν κάνουν κατάχρηση
πλούτου και µέσων και µπαίνουν επικεφαλείς της ανθρωπότητας. Εφόσον αυτοί, εκτός από
πιο πλούσιοι και ισχυροί, είναι οι πιο "προηγµένοι" των ανθρώπων, αυτοί δικαιωµατικά θα
"κρίνουν" και τον Ίδιο τον Θεό. Αυτοί έχουν τη γνώση και την τεχνολογία, ώστε να κρίνουν
αν Αυτός υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αυτοί θα κρίνουν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει ∆ηµιουργία.
Αυτό το θεωρητικό δικαίωµα τους δίνει την απόλυτη ισχύ. Γιατί; Γιατί, όταν αυτόκλητα —και
λόγω λεηλασίας— παρουσιάζεσαι σαν ο φορέας της πανανθρώπινης γνώσης που θα "κρίνει"
το Θείο, ευνόητο είναι ότι δικαιούσαι πάνω απ' όλα να κρίνεις τα ανθρώπινα.
Αυτός ο οποίος µπορεί να κρίνει το Έργο του Θεού, µπορεί να κρίνει και τα ανθρώπινα
έργα και άρα τους ανθρώπινους πολιτισµούς. Επειδή όµως µε τον Θεό δεν κάνεις αστεία και
φοβάσαι, περιορίζεσαι στα υπόλοιπα. Θεωρείς µόνον ότι έχεις αυτήν τη θεωρητική
δυνατότητα, όχι επειδή θα την ασκήσεις πραγµατικά, αλλά για να εξασφαλίσεις το άλλοθι να
µπορείς να κρίνεις τις ανθρώπινες δηµιουργίες. Αφήνεις την "κρίση" του Θεού για έναν
ασαφή µελλοντικό χρόνο και ασχολείσαι µε τους υπόλοιπους ανθρώπους. Αγγλοσάξονες
δηλαδή θα κρίνουν την ποιότητα του ελληνικού πολιτισµού. Αυτοί θα τον συγκρίνουν µε
τον αιγυπτιακό ή τον βαβυλωνιακό. Αυτοί θα αποφανθούν αν η πολιτική της ρωµαϊκής
αυτοκρατορίας ήταν σωστή ή λάθος. Γιατί; Γιατί αυτοί έχουν το δικαίωµα. Με αυτόν τον
τρόπο και κάνοντας "χάρη" στον Θεό, δεν Τον έκριναν "σθεναρά", παρά έγιναν το δεξί Του
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"χέρι". Ξεκίνησαν µια πρώτη γενική κρίση, για να Τον "διευκολύνουν". Έγιναν οι πρώτοι
επαγγελµατίες "ανθρωπολόγοι" και "πολιτισµολόγοι".
Πώς όµως είναι δυνατόν ένας λαός, ο οποίος δεν δηµιούργησε ποτέ και κανενός είδους
πολιτισµό, να κρίνει λαούς πανίσχυρους και δηµιουργικούς; Με τον ίδιο τρόπο που µπορεί
ένας κριτικός τέχνης να κρίνει καλλιτέχνες και µάλιστα τους πιο ισχυρούς. Ένας τρόπος, ο
οποίος γίνεται ιδιαίτερα εύκολος, όταν αυτός ο κριτικός είναι ταυτόχρονα και ο πιο ισχυρός
"συλλέκτης". Όταν αυτός, που, σε περίπτωση που κρίνει ευµενώς ένα δηµιούργηµα,
αυτόµατα µπορεί να το αγοράσει, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον δηµιουργό του. Αυτό
από µόνο του αρκεί, για να τροµοκρατήσει τους πάντες. Οι πάντες είναι "όµηροι" της
"πέννας" του. Οι πάντες τον έχουν ανάγκη.
Κατάλαβε ο αναγνώστης τι συµβαίνει; Οι Αγγλοσάξονες µπορεί να µην έχουν δικό τους
πολιτισµικό "µοντέλο", αλλά, ως οι πιο ισχυροί ανάµεσα στους λαούς, "νοµιµοποιούνται" να
τους κρίνουν. Αυτό δεν συµβαίνει και στην καθηµερινότητα σε ανάλογους χώρους; Οι
περισσότεροι κριτικοί τέχνης τι είναι; Κανένας κριτικός δεν ξεκίνησε τη ζωή του, θέλοντας
να γίνει κριτικός. Όλοι δοκιµάζουν το "µείζον" και αυτό είναι η δηµιουργία. Στην κριτική
καταλήγουν µετά από αποτυχία. Οι περισσότεροι κριτικοί είναι αποτυχηµένοι δηµιουργοί,
κοµπλεξικοί και εκβιαστές. Εκµεταλλεύονται την ιδιότητά τους και τα µέσα στα οποία
εργάζονται και απειλούν αυτούς που φθονούν. Αυτούς, δηλαδή, που προσπάθησαν, αλλά
δεν κατάφεραν να γίνουν όµοιοί τους.
Αυτό είναι το όλο µυστικό. Στηρίζονται στα ανθρώπινα ένστικτα των δηµιουργών και τα
εκµεταλλεύονται. Οι δηµιουργοί, πέραν της δηµιουργικότητας που τους διακρίνει, έχουν και
τη θέληση να δοξαστούν. Έχουν τη θέληση να προβληθεί το έργο τους. Είτε αυτό το έργο
έχει ανάγκη προβολής είτε όχι, αυτοί "βιάζονται" και στο σηµείο αυτό θέτουν τους εαυτούς
τους "όµηρους" των αθλίων. Έχουν ανάγκη τους κριτικούς, εφόσον µε τα µέσα που
διαθέτουν µπορούν να προβάλλουν τη δηµιουργία τους και άρα τους ίδιους. ∆έχονται τις
απειλές τους, παρ' όλο που γνωρίζουν ότι είναι ασήµαντα ανθρωπάκια. ∆έχονται οι
αθάνατοι δηµιουργοί να συναναστρέφονται µε τους άνευ λόγου διάσηµους κι ασήµαντους
κριτικούς, γιατί φοβούνται το "θάψιµο", που θα τους στερήσει τη χαρά να δουν εν ζωή την
επιτυχία του έργου τους.
Αυτό συµβαίνει και µε τους Αγγλοσάξονες. Οι Αγγλοσάξονες, χωρίς να έχουν την
παραµικρή πολιτισµική δηµιουργία, έχουν γίνει οι τιµητές των πάντων. Οι πρώτοι των
πρώτων. Οι "εκλεκτοί" των "εκλεκτών". Γιατί; Γιατί έχουν το χρήµα, τα µέσα και βέβαια τη
δαρβινική θεωρία. Τη θεωρία, που αυθαίρετα µπαίνει ανάµεσα στην κορυφή και τη βάση. Τη
θεωρία, που µπαίνει ανάµεσα στο Θείο και τον άνθρωπο. Έχοντας παρουσία στο σύνολο
σχεδόν του Πλανήτη, σε εποχές που η επαφή των ανθρώπων ήταν δύσκολη, εύκολα
καταλαβαίνει κάποιος την ισχύ τους. Όπως η κριτική ενός έργου θα φτάσει πιο γρήγορα και
πιο µακριά από το ίδιο το έργο, έτσι συµβαίνει και µε την κριτική των πολιτισµών. Εξαιτίας
των Αγγλοσαξόνων έµαθαν για τον ελληνικό πολιτισµό Αφρικανοί, στους οποίους δεν θα
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µπορούσαν να "φτάσουν" οι Έλληνες για να τους τον δείξουν. Εξαιτίας των Αγγλοσαξόνων
έµαθαν για τον αιγυπτιακό πολιτισµό Λατινοαµερικάνοι, οι οποίοι δεν γνώριζαν καν πού
βρίσκεται η Αίγυπτος.
Όλα αυτά οι Αγγλοσάξονες δεν τα έκαναν "τζάµπα". Έβγαζαν κέρδος από αυτά. Τα
πολιτισµικά "εκθέµατα" των άλλων ήταν οι "κράχτες", για να "πουλήσουν" τα δικά τους
προϊόντα. Ήταν το πολιτιστικό "γεγονός" σε µια έκθεση όπου πουλούσαν τα δικά τους
τρακτέρ και τις δικές τους αντλίες. Ήταν η ιδιωτική τους "συλλογή", η οποία, κάθε φορά
που εκτίθονταν στο κοινό, το συγκέντρωνε και δηµιουργούσε αγορά για τη δική τους
"πραµάτεια". Το έκαναν χωρίς πρόβληµα, γιατί δεν υπήρχαν διεκδικητές να τους
αµφισβητήσουν. Οι όποιοι διεκδικητές υπήρχαν δεν αντιδρούσαν, γιατί τους συνέφερε η
παγκοσµίου βεληνεκούς ενηµερωτική "εκστρατεία" των Αγγλοσαξόνων. Ως εκ τούτου ήταν
εύκολο γι' αυτούς να εµφανίζονται σαν "διαχειριστές" αυτών των πολιτισµών. Έδιναν αξία
στους εαυτούς τους µε τα επιτεύγµατα των άλλων.
Απλά πράγµατα. Βάζεις ένα πολυτελές εξώφυλλο στο βιβλίο του Πλάτωνα και τον
πουλάς στη δική σου µεγάλη αλυσίδα βιβλιοπωλείων. Φυσικό είναι από εκεί και πέρα να τον
θεωρείς "ιδιοκτησία" σου και άρα "κατώτερο" από εσένα. Βάζεις µια λαµπερή τζαµαρία γύρω
από τη µούµια ενός Φαραώ και τον εκθέτεις στο δικό σου πολυτελές και πολυδιαφηµισµένο
µουσείο. Φυσικό είναι από εκεί και πέρα να τον θεωρείς "ιδιοκτησία" σου και άρα
"κατώτερο" από εσένα. Εσύ είσαι αυτός που είχες την "ανωτερότητα" να τους ξεχωρίσεις
όλους αυτούς από την "αφάνεια" και να τους αναδείξεις. Εσύ είσαι αυτός που έχεις τα µέσα
να πάρεις κάτι από τη σκοτεινή "αποθήκη" της ιστορίας και να ρίξεις πάνω του τα "φώτα"
της δηµοσιότητας. Εσύ είσαι ο "θεός", που δίνει την "αθανασία" σε όποιον επιλέγει. Σε
όποιον "κατώτερο" κρίνει ότι δικαιούται µια τέτοια "διάκριση". Σε όποιον "κατώτερο" δέχεται
να υποταχθεί στη βούλησή σου. Με αυτόν τον τρόπο φτιάχνεις ένα "στάρ-σύστεµ" αξιών, το
οποίο δεν σε ανατρέπει ποτέ, άσχετα µε τη δική σου ποιότητα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι
πλούσιος και διάσηµος χωρίς κανένα απολύτως προσόν. Ένας τέλειος "ευνούχος", που
γίνεται πλούσιος και διάσηµος, µετρώντας τα πέη και τις επιδόσεις των άλλων.
Η "αρρώστια" του Αγγλοσαξονισµού.
Ο αγγλοσαξονισµός, για να γίνει κατανοητός σε όλο του το "βάθος", θα πρέπει να
µελετηθεί ως κοινωνική αρρώστια. Είναι µια πραγµατική "αρρώστια", η οποία πλέον έχει
µολύνει ολόκληρο τον Πλανήτη. Έπαψε πλέον να είναι η εθνική "αρρώστια" της Βρετανίας
και έχει γίνει η "αρρώστια" της παγκόσµιας κοινωνίας. Μια "αρρώστια", η οποία ξεκίνησε
από τη χώρα των Κελτών µε επωφεληµένους Αγγλοσάξονες και σήµερα τείνει να καταλάβει
το σύνολο του Πλανήτη. Ο αγγλοσαξονισµός µοιάζει στη φύση του µε την πιο άσχηµη
µορφή της αστικής νοοτροπίας. Αυτό είναι λογικό, εφόσον —όπως προείπαµε— ο ίδιος ήταν
αυτός ο οποίος συνετέλεσε στην υποτροπή της πάντα υπάρχουσας στην κοινωνία
"άρρωστης" αστικής νοοτροπίας. Της νοοτροπίας του "ευλογηµένου", που θέλει να ζει
πλούσια χάρη στην "ευλογία". Της νοοτροπίας του "ανώτερου", που θέλει να ζει πλούσια εις
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βάρος του "κατώτερου". Της νοοτροπίας του "µορφωµένου", που θέλει να ζει πλούσια εις
βάρος του "αµόρφωτου". Της νοοτροπίας του τεµπέλη, ο οποίος θέλει να ζει εις βάρος
εκείνου που εργάζεται. Της νοοτροπίας του διαχειριστή, που θέλει να ζει εις βάρος του
ιδιοκτήτη.
Αυτά τα οποία λέµε δεν είναι κάποια µυστήρια, που πρέπει να τ' αναζητήσει κάποιος σε
µυστικές βιβλιοθήκες. Τα ζούµε καθηµερινά και είναι πράγµατα που επιβαρύνουν τη ζωή
µας.

Είναι

η

νοοτροπία

του

δικηγόρου,

ο

οποίος

ευηµερεί

από

την

κοινωνική

προβληµατικότητα και ως εκ τούτου την επιθυµεί. Του δικηγόρου, που θέλει να
εγκληµατήσει ο πολίτης, για να γίνει πελάτης του. Του δικηγόρου, που θα επιδιώξει να
επιβαρυνθεί η γενικότερη κοινωνική κατάσταση, ώστε να γίνει ακόµα πιο προσοδοφόρα για
τον ίδιο. Είναι η νοοτροπία του γιατρού, που θέλει ν' αρρωστήσει ο πολίτης, για να γίνει
επίσης πελάτης του. Του γιατρού, που ευηµερεί σε έκτακτες περιπτώσεις πανδηµίας και ως
εκ τούτου τις επιθυµεί.
Όταν όλοι αυτοί —οι οποίοι βολεύονται από την οποιαδήποτε κοινωνική "αρρώστια"—
είναι και οι ίδιοι "άρρωστοι", πηγαίνουν ένα βήµα παραπέρα και γίνονται βασικοί
συντελεστές της πρόκλησης των "ασθενειών". Είναι οι "άρρωστοι" δικηγόροι, οι οποίοι θα
προτείνουν νόµους, που "αναζωπυρώνουν" την εγκληµατικότητα, προκειµένου οι ίδιοι να
έχουν πελάτες να υπερασπιστούν. Είναι οι "άρρωστοι" γιατροί, οι οποίοι θα εφεύρουν µόνοι
τους δικές τους γρίπες των πτηνών και των χοίρων, προκειµένου να πουλήσουν θεραπείες.
Απλά πράγµατα. Ας ψάξει κάποιος να βρει ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θίγονται περισσότερο
από όλους από την επίλυση του προβλήµατος των ναρκωτικών και θα καταλάβει ποιοι
πραγµατικά συµβάλλουν στη διαιώνισή του. Αν δεν υπήρχαν τα ναρκωτικά και άρα οι
µεγαλέµποροι, θα υπήρχαν γύρω µας τόσοι πολυεκατοµµυριούχοι δικηγόροι; Αν δεν
υπήρχαν τα εκατοµµύρια των δυστυχών χρηστών, θα µπορούσαν να βγάλουν το
µεροκάµατό τους οι χιλιάδες δικηγόροι, που "παράγονται" κάθε χρόνο;
Ο αγγλοσαξονισµός είναι κάτι αντίστοιχο στο επίπεδο των εθνικών συµπεριφορών. Είναι
η νοοτροπία του κράτους, που παριστάνει τον "δικηγόρο" ή τον "γιατρό" των άλλων
κρατών. Είναι ο συνειδητά "άρρωστος", ο οποίος επιθυµεί να σκορπίσει την "αρρώστια" του
παγκοσµίως, για να πλουτίσει. Λατρεύει τον φασισµό, γιατί πουλάει τη "θεραπεία" της
δηµοκρατίας. Λατρεύει την "αρρώστια" των εµφυλιοπολεµικών συρράξεων, γιατί πουλάει τη
"θεραπεία" της ειρήνευσης. Λατρεύει την "αρρώστια" της τροµοκρατίας, γιατί πουλάει τη
"θεραπεία" της ευταξίας. Λατρεύει την "αρρώστια" της αστικής απληστίας, γιατί ο ίδιος
επιβάλει στα κράτη τις πολιτικές της εύνοιας υπέρ των "ανωτέρων" και άρα τις πολιτικές
των ταξικών διακρίσεων. Με όλα αυτά εξασφαλίζει τη διεθνή του παρουσία και τον διεθνή
του ρόλο και βέβαια εξασφαλίζει πιστούς και φανατικούς συνεργάτες µέσα σε όλα τα κράτη.
Οι Αγγλοσάξονες θα προστατεύσουν τους κατά τόπους αστούς από τους εξοργισµένους
κεφαλαιοκράτες και εργάτες, οι οποίοι αδικούνται από τα προνόµια που εισπράττουν οι
"ανώτεροι" αστοί από τις κυβερνήσεις των "ανώτερων" λακέδων των Αγγλοσαξόνων.
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Αντιλαµβανόµαστε ότι οι κύριοι εκφραστές του αγγλοσαξονισµού δεν είναι αυτοί που
απλά επωφελούνται από την παγκόσµια προβληµατικότητα, αλλά αυτοί που την προκαλούν,
προκειµένου να πάνε στη συνέχεια να την εισπράξουν. Πίσω δηλαδή από τον κάθε
αιµοσταγή Σαντάµ, που µατώνει τον λαό του, σχεδόν πάντα υπάρχουν οι Αγγλοσάξονες που
τον "διόρισαν". Πίσω από κάθε εµφύλιο, που θα σπεύσουν οι Αγγλοσάξονες να
"ειρηνεύσουν", σχεδόν πάντα υπάρχει µια αγγλοσαξονική "πολιτική" που τον προκάλεσε.
Πίσω από κάθε µεγάλη τροµοκρατική δράση, που θα σπεύσουν οι Αγγλοσάξονες να
"διαχειριστούν", σχεδόν πάντα υπάρχει µια αγγλοσαξονική "επένδυση" σε κάποιον Μπιν
Λάντεν που την προκάλεσε. Πίσω από κάθε νέο επίδοµα εύνοιας, που θα εισπράξουν οι
"ανώτεροι" αστοί σε όλα τα κράτη, υπάρχει µια αγγλοσαξονική "εντολή". Πίσω δηλαδή από
την οποιαδήποτε "σήψη", που απειλεί την οµαλή την κοινωνική λειτουργία, υπάρχουν
αγγλοσαξονικά "σκουλήκια", που την προκάλεσαν. Μοναχικά και µολυσµατικά "σκουλήκια",
όπως ο Λόρενς της Αραβίας, που "µόλυνε" όλη τη Μέση Ανατολή ή ο Λίβινγκστον, που
"µόλυνε" όλη την Αφρική.
Αυτήν την αποτελεσµατική κρατική πολιτική την έχουν µεταφέρει και στο ιδιωτικό
επίπεδο. Το έκαναν στα βασικά και το κάνουν σε καθηµερινή βάση και σε όλα τα ασήµαντα.
Για παράδειγµα, η εταιρεία Monsanto είναι από µόνη της µια "ύβρις" προς την
ανθρωπότητα. Καµία ιδιωτική εταιρεία στην ανθρώπινη ιστορία δεν έκλεψε και δεν
διεκδίκησε τόσα πολλά εις βάρος τόσων πολλών όσο η Monsanto. Καµία ιδιωτική εταιρεία
δεν οδήγησε τόσους πολλούς ανθρώπους στη λιµοκτονία και στην απελπισία όσο η
Monsanto. Καµία ιδιωτική εταιρεία δεν απείλησε τόσο πολύ µε θάνατο την ίδια τη φύση όσο
η Monsanto. Αν υπάρχει µια εταιρεία, η οποία δικαιολογεί µε τη "νόµιµη" δραστηριότητά της
τη στοιχειοθέτηση κατηγοριών για εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, αυτή είναι η
Monsanto.
Τι έκανε αυτή η εταιρεία εµπορίας και διακίνησης µεταλλαγµένων σπόρων κατά τη
"νόµιµη" δραστηριοποίησή της; Αυθαίρετα πήγε και "κληρονόµησε" τον Θεό, τη φύση και
τους ανθρώπους. Χιλιάδων χρόνων ανθρώπινου κόπου και παρατήρησης πάνω στα δώρα
της φύσης πήγαν και τα ιδιοποιήθηκαν αυθαίρετα. Ρισκάρουν να καταστρέψουν το µέλλον
του κόσµου, το οποίο βασίζεται στην ποικιλοµορφία των ειδών, µόνο και µόνο για να
µπορούν να ελέγχουν απόλυτα τους σπόρους, στους οποίους έχουν αναγνωρίσει οι ίδιοι
αυθαίρετα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα στους εαυτούς τους. Έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα
σε λιµοκτονία στην εποχή που θα έπρεπε φυσιολογικά να έχει επιλύσει άπαξ και δια παντώς
το πρόβληµα της σίτισης.
Όλα αυτά τα κατάφεραν µε την οικειοποίηση των πάντων. Οικειοποιήθηκαν τις γνώσεις
όλων των ανθρώπων όλων των γενιών. Από τους κόπους των αρχαίων Βαβυλωνίων και των
Αιγυπτίων, που δηµιούργησαν την πρώτη µορφή εντατικοποιηµένης γεωργίας, µέχρι τον
κόπο των σύγχρονων αγροτών. Τα πάντα τα έκαναν "πακέτο" ιδιοκτησίας και τα παρέδωσαν
στους εαυτούς τους. Το αποτέλεσµα; Αυτό που τους ενδιαφέρει. Αποκτούν µερίδιο από
σοδειές, οι οποίες δεν τους ανήκουν. Μπαίνουν στην περιουσία και στον κόπο των "άλλων".
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Μάλιστα προπληρώνονται για σοδειές, πριν ακόµα αυτές υπάρξουν για τους ιδιοκτήτες τους.
Προπληρώνονται, χωρίς να τους αφορά ούτε ο κόπος και ούτε βέβαια το ρίσκο της φυσικής
καταστροφής, που βασανίζει συνήθως τους γεωργούς. Προπληρώνονται για την τρέχουσα
σοδειά και εξασφαλίζουν πρόσβαση στη µέλλουσα, εφόσον µε νόµους δεσµεύουν τους
αγρότες να µην κάνουν αυτό που είναι φυσικό και έκαναν οι άνθρωποι για χιλιάδες χρόνια
και το οποίο είναι να δηµιουργούν µόνοι τους τούς σπόρους της επόµενης χρονιάς από την
προηγούµενη παραγωγή.
Αυτός είναι ο αγγλοσαξονικός ιµπεριαλισµός στην ανώτατη µορφή του. Στη µορφή που
δεν χρειάζεται να προκαλεί µε όπλα, χωρίς ταυτόχρονα να µειώνεται η οικονοµική του
απόδοση. Αφού καταφέρνουν και παίρνουν προκαταβολικά το µερίδιο από την παγκόσµια
γεωργική παραγωγή, τους είναι αδιάφορο σε ποιους ανήκουν τα χωράφια. ∆εν έχουν λόγο
να απειλούν µε φονικούς στρατούς και αρπακτικούς εποίκους, τους καλλιεργητές. Αφού
καταφέρνουν τα ίδια πράγµατα µε τον νόµο, η µόνη έννοια τους είναι να "θωρακίσουν" τον
νόµο. Τον νόµο προσπαθούν να επιβάλλουν και αυτό το επιτυγχάνουν µε τους
"ειρηνοποιούς" στρατούς, χωρίς να φοβούνται παραπάνω αποκαλύψεις.
Όπου

ένα

κράτος

καταγγέλλεται

από

τους

δήθεν

διεθνείς

οργανισµούς

σαν

"τροµοκρατικό", φονταµενταλιστικό, άδικο και ρατσιστικό προς τις µειονότητες ή βάρβαρο,
κάπου κρύβονται οι Αγγλοσάξονες και τα συµφέροντά τους. Σε µια τέτοια περίπτωση όποιος
είναι πονηρός θα πρέπει ν' αναζητά τη διαφωνία αυτού του κράτους απέναντι στους νόµους
των ιµπεριαλιστών Αγγλοσαξόνων. Αν αγοράζεις σπόρους, όπλα ή εξοπλισµό από αυτούς,
είσαι "πολιτισµένος", ακόµα κι αν πραγµατοποιείς καθηµερινά γενοκτονίες. Οι "πλάτες" των
Αγγλοσαξόνων εξασφαλίζουν "πολιτισµό" στο Ισραήλ. Αν ένα κράτος υποταχθεί στους
νόµους τους, είναι πάντα "τέλειο". Σε µια τέτοια περίπτωση όµως είναι βέβαιον ότι ο λαός
του θα υποφέρει. Ο λαός αυτός θα πάρει µόνον ό,τι περισσεύει από τη λεηλασία των
Αγγλοσαξόνων. Στην πραγµατικότητα τους δίνουν ό,τι θα τους έδιναν, αν τους είχαν
δουλοπάροικους στα χωράφια τους.
Τα ανάλογα συµβαίνουν και µε την περίπτωση της εταιρίας, που διεκδικεί σήµερα το
πρωτάθληµα στη φόρµουλα ένα. Της βρετανικής εταιρείας, που διεκδικεί την κορυφαία
θέση στον τοµέα της αυτοκίνησης. Της Βρετανίας, που αυτήν τη στιγµή βρίσκεται δεκαετίες
πίσω από τους υπόλοιπους λαούς στην αυτοκινητιστική τεχνογνωσία. Της Βρετανίας, που,
στην εποχή όπου τα αυτοκίνητα σχεδιάζονται µε τη χρήση υπερυπολογιστών και
κατασκευάζονται σε απόλυτα ροµποτοποιηµένα εργοστάσια, µοχθεί σε θλιβερά υπόστεγα µε
ηλεκτροσυγκολλήσεις

σωλήνων

του

προηγµένου

για

τον

προηγούµενο

αιώνα

χρωµιοµολυβδενίου. Και όµως. Ο αγγλοσαξονικός ιµπεριαλισµός "καπελώνει" όλο τον χώρο.
Βρετανοί παράγοντες του αυτοκινήτου εµφανίζονται να τα ρυθµίζουν όλα µόνοι τους.
Βρετανικές οµάδες εµφανίζονται να νικούν στους αγώνες, όπου συµµετέχουν όλοι οι
υπόλοιποι.
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Ο πιο διάσηµος και βέβαια πλούσιος παράγοντας του αυτοκινήτου στον παγκόσµιο χώρο
είναι ο Ικλεστον, ο οποίος βέβαια —όπως είναι φυσικό για έναν Βρετανό— δεν έχει καµία
σχέση µε το αυτοκίνητο. ∆ιαχειριστής και δηµοσιοσχεσίτης είναι. Ως εκ τούτου πιο πιθανό
είναι να έχει πάει περισσότερες φορές στη ζωή του σε κοµµωτήριο, παρά σε µηχανουργείο.
Αυτό όµως δεν του απαγορεύει να είναι πιο διάσηµος και πιο πλούσιος από τον
οποιονδήποτε µηχανολόγο, µηχανικό ή σχεδιαστή δραστηριοποιείται στον χώρο αυτόν.
Γιατί; Γιατί είναι ένας γνήσιος Αγγλοσάξονας. Ένας Αγγλοσάξονας, ο οποίος γνωρίζει πώς
να διαχειρίζεται την παραγωγή των "κατώτερων" παραγόντων του "κοπαδιού".
Το ίδιο φιλοδοξεί να κάνει και η Virgin του Μπράνσον. Με δανεική τεχνολογία από
όλους τους άλλους, θα τους "νικήσει". Η βρετανική οµάδα θα νικήσει την τεράστια ιταλική
τεχνογνωσία της Ferrari, την επίσης τεράστια γερµανική τεχνογνωσία της Mercedes ή την
ιαπωνική τεχνογνωσία της ΤΟΥΟΤΑ. Τα αγγλοσαξονικά "ανώτερα" χαµόγελα και πάλι θα
επιβληθούν του κόπου και της ευφυΐας των υπολοίπων. Τα αγγλοσαξονικά "εξώφυλλα" θα
επιβληθούν των βιβλίων. Η αγγλοσαξονική διαχείριση θα νικήσει για άλλη µια φορά το
κεφάλαιο. Άλλοι στύβουν τα µυαλά τους και την ψυχή τους και οι Βρετανοί γίνονται
"φίρµες". Ο Ζιντάν κάνει τα µαγικά στο γήπεδο και ο Μπέκαµ δίνει τις συνεντεύξεις, που
πουλάνε φανέλες.
Η περίπτωση του Μπράνσον δεν είναι η µοναδική και βέβαια δεν θα µπορούσε να είναι
τίποτε άλλο από βρετανική. Τέτοιες "στηµένες" επιτυχίες και µετακινήσεις σε διάφορους
"χώρους" µόνον οι Αγγλοσάξονες έχουν "δικαίωµα" να κάνουν. Μόνον οι Αγγλοσάξονες
έχουν το "δικαίωµα" να µεταφράζουν το απλό χρήµα απευθείας σε κεφάλαιο. Ο ίδιος ο
Μπράνσον είναι ο απόλυτος ορισµός του τίποτε. Του τίποτε, που µπορεί να "πετύχει" µέσα
σε ένα σύστηµα που εκµεταλλεύεται το τίποτε και λειτουργεί µ' αυτόν τον τρόπο. Έγινε
πλούσιος µε το τίποτε, έγινε διάσηµος µε το τίποτε και προσπαθεί να κατακτήσει έναν τίτλο
σε έναν τοµέα όπου δεν γνωρίζει τίποτε και άρα πάλι µε το τίποτε. Ένας αλητάµπουρας του
δρόµου ήταν µέχρι που πήρε τα πνευµατικά δικαιώµατα από κάποια τραγουδάκια και
εξαιτίας των νόµων περί πνευµατικής ιδιοκτησίας της Νέας Τάξης, έγινε βαθύπλουτος. Από
εκεί και πέρα, ελέω Βρετανίας, αυτά τα χρήµατα τα "µεταφράζει" σε ισχύ και σε όποιον άλλο
χώρο θέλει, πράγµα το οποίο δεν επιτρέπεται για τους κοινούς θνητούς.
Τα ίδια πάντα κάνουν οι Αγγλοσάξονες ακόµα και στα πιο ασήµαντα. Τα πιο διάσηµα και
άρα οικονοµικά πιο αποδοτικά µουσεία στον κόσµο τα έχει ένας λαός, ο οποίος δεν έχει ούτε
ένα δικό του έκθεµα µέσα σ' αυτά. Οι πιο διάσηµες και άρα οικονοµικά πιο αποδοτικές
τηλεοπτικές

παραγωγές

στον

κόσµο

είναι

βρετανικές

και

παρουσιάζουν

µόνον

τα

επιτεύγµατα των άλλων, γιατί τα βρετανικά επιτεύγµατα —ακόµα κι όταν υπάρχουν— δεν
ενδιαφέρουν κανέναν. Η πιο διάσηµη και άρα οικονοµικά πιο αποδοτική τηλεοπτική εκποµπή
µαγειρικής ανήκει σε έναν λαό, ο οποίος δεν έχει µια απλή συνταγή να επιδείξει και
παρουσιάζεται από έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν γνωρίζει καν να µαγειρεύει. Οι πιο διάσηµες
και άρα οικονοµικά πιο αποδοτικές ποδοσφαιρικές οµάδες στο κόσµο ανήκουν σε έναν λαό,
που εδώ και δεκαετίες δεν έχει να επιδείξει κάποιους ικανούς ποδοσφαιριστές. Ο πιο
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διάσηµος και άρα οικονοµικά πιο αποδοτικός ποδοσφαιριστής στον κόσµο είναι Άγγλος και
"καπελώνει" τους πάντες µε την εξωγηπεδική του απόδοση.
Αυτή η γνώση είναι το εθνικό τους κεφάλαιο. Η γνώση του "καπελώµατος" όλων των
άλλων. "Καπελώνουν" τους πάντες και τα πάντα. Η γνώση του να κάνουν πιο διάσηµο από
τον Παρθενώνα και τους αρχιτέκτονές του αυτόν που απλά τον δείχνει µε το δάκτυλό του.
Αυτό το εθνικό κεφάλαιο περνάει µέσα από τα συστήµατα εκπαίδευσής τους. Στην
πραγµατικότητα µέσα σ’ αυτά τα συστήµατα δεν έχει προτεραιότητα η γνώση, παρά
καλλιεργείται µια νοοτροπία. Μια νοοτροπία πολύ συγκεκριµένη, η οποία έχει σχέση µε αυτό
το "καπέλωµα". Μια νοοτροπία, που παράγει "ανώτερους". Μια νοοτροπία, που δίνει
χαρακτηριστικά συµµορίας στους ατάλαντους. Μια νοοτροπία, η οποία τους δίνει τη
δυνατότητα να δώσουν εφαρµογή στο γνωστό "η ισχύς εν τη ενώσει".
Αυτή η νοοτροπία είναι σήµερα πιο ορατή από ποτέ, χάρη στα γνωστά Golden Boys.
Ορατή, γιατί πλέον έχει χαθεί κάθε έλεγχος και αυτοί λειτουργούν ως "καρτούν" και όχι ως
σοβαροί εξουσιαστές, όπως συνέβαινε επί αιώνες. Εξαιτίας τους είναι φανερό στους πάντες
—ακόµα και στους πιο άσχετους— ότι όλοι αυτοί οι "ανώτεροι" µε τα κουστούµια δεν είναι
τίποτε παραπάνω από κοινά κλεφτρόνια. Άχρηστοι άνθρωποι, που κρύβονται πίσω από τη
σηµαντικότητα των θέσεων, τις οποίες καταλαµβάνουν µε αναξιοκρατικά κριτήρια. Άχρηστοι
άνθρωποι, που αρπάζουν ό,τι βρίσκουν µπροστά τους. Άχρηστοι ευνούχοι µε ντοκτορά στο
σεξ. Το σεξ των άλλων.
Αυτά τα Golden Boys αποκαλύπτουν εκείνα που επί αιώνες έκρυβε επιµελώς η
αγγλοσαξονική

ιµπεριαλιστική

"βιτρίνα".

Η

αγγλοσαξονική

εκπαίδευση

δηµιουργεί

διαχειριστές µε συγκεκριµένη νοοτροπία. Τη νοοτροπία του "εκλεκτού", που βλέπει τους
πάντες

σαν

"κατώτερους"

και

άρα

νοµίζει

ότι δικαιούται

περισσότερα απ'

όλους.

Περισσότερα ακόµα και από τους ίδιους τους δηµιουργούς των εταιρειών στις οποίες
εργάζεται. Η "φάµπρικα" είναι απλή στη λειτουργία της. Παίρνεις ένα ατάλαντο ανθρωπάκι,
το οποίο δεν δηµιούργησε ποτέ τίποτε και ούτε έχει προοπτική να το κάνει και το στέλνεις
σε ένα αγγλοσαξονικό πανεπιστήµιο, για να το κάνεις απαιτητικό διευθυντικό στέλεχος.
Παίρνεις ένα δειλό ανθρωπάκι και του υπόσχεσαι "ασφάλεια" καριέρας µέσα από τη λογική
της οργανωµένης "συµµορίας", για να το κάνεις θρασύτατο εξουσιαστή. Μέσα σε ελάχιστο
χρόνο έχεις έναν τέλειο Αγγλοσάξονα.
Έναν Αγγλοσάξονα, που θα τον διορίσεις στη διευθυντική θέση µιας εταιρείας και θα
τους βλέπει όλους σαν "κατώτερους". Όχι µόνον τους κοινούς εργαζόµενους, αλλά ακόµα
και τους ίδιους τους ιδρυτές της. Ένας νάνος, δηλαδή, µε νοοτροπία και θράσος να κρίνει
τους γίγαντες. Αυτός, που, µε βάση τα αντικειµενικά στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν, δεν
θα µπορούσε να µπει στην επιχείρηση ούτε ως χαµάλης, τολµά µε ένα πτυχιάκι να κρίνει
ακόµα και τους ίδιους τους ιδρυτές της. Να βλέπει τα "λάθη" τους και να πιστεύει ότι αυτός
θα τα κατάφερνε καλύτερα στη θέση τους. Γι' αυτό άλλωστε είναι και στη θέση που του
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"αξίζει". Στη θέση που αξίζει σε έναν "ανώτερο". Τι να την κάνει τη θέση το φυσικό παιδί
του βιοµηχάνου, όταν δεν είναι "εκλεκτός"; Τι να το κάνει το χωράφι ένας Αφρικανός;
Η ίδια νοοτροπία υπάρχει και στην κρατική συµπεριφορά. ∆εν "δικαιούνται" οι λαοί να
διαχειρίζονται αυτά τα οποία τους ανήκουν και ενδιαφέρουν τους Αγγλοσάξονες. ∆εν
µπορούν να τα "αξιοποιήσουν", γιατί είναι "κατώτεροι". Αυτή η δαρβινική άποψη για τους
εαυτούς τους, τους κάνει επικίνδυνους. Γιατί; Γιατί δεν σταµατάνε πουθενά, προκειµένου να
πετύχουν τους στόχους τους. ∆εν έχουν ενδοιασµούς για τίποτε από αυτά τα οποία οι
υπόλοιποι λαοί θεωρούν εγκλήµατα. Μπορούν να εκπαιδεύονται σ’ αυτήν τη νοοτροπία και
να επαναλαµβάνουν διαρκώς τα ίδια αίσχη, χωρίς καµία ενοχή και τύψη. ∆εν προκύπτει
ενοχή, όταν έχεις αυτήν την αντίληψη. Όταν έχεις την αντίληψη ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι
είναι "συγγενείς" των ζώων και απλά µια πιο εξελιγµένη µορφή τους.
Όπως δεν έχει ενοχές ένας σκυλοτρόφος, που βάζει τα σκυλιά να σκοτώνονται µεταξύ
τους, για να αποκοµίσει κέρδος, έτσι και οι Αγγλοσάξονες βάζουν τους "κατώτερους" λαούς
σε µια µόνιµη "σκυλοµαχία". ∆εν υπάρχει εµφύλιος στον κόσµο, που να διαδραµατίστηκε
τους τελευταίους αιώνες χωρίς την ενεργή συµµετοχή των Αγγλοσαξόνων. Μέχρι να
προκαλέσουν µια τέτοια εµφυλιοπολεµική σύγκρουση, µπορούν να κάνουν τα πάντα.
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι µόνοι τους δίνουν "license to kill" σε υπαλλήλους τους,
για να "µεθοδεύουν" τα πράγµατα. ∆ικαίωµα να σκοτώνουν τον οποιονδήποτε, οπουδήποτε
βολεύει τα συµφέροντά τους.
Τέτοια "license" είχε προφανώς και ο Σκόµπυ, όταν "θέριζε" τους Έλληνες στα
∆εκεµβριανά. Τους "κατώτερους" Έλληνες, οι οποίοι τόλµησαν και αµφισβήτησαν το
"µεγαλείο" των Βρετανών. Παντού τα ίδια κάνουν, γιατί αυτή είναι δαρβινική άποψη περί
ανθρώπων. Γι’ αυτόν τον λόγο µιλήσαµε για απάνθρωπη συµπεριφορά χωρίς ανθρώπινες
τύψεις ή ενοχές. Σήµερα —και όχι πριν από αιώνες— υπάρχει στη Βρετανία ζωολογικός
κήπος, όπου οι Αγγλοσάξονες "εκθέτουν" ανθρώπους ανάµεσα στα άλλα ζώα. Πληρώνουν
κάποιους φτωχούς συνανθρώπους µας, για να παριστάνουν τα "κατώτερα" ανθρωποειδή.
Τέτοιοι είναι οι Αγγλοσάξονες γιατί αυτή είναι η παιδεία τους. Η παιδεία των
"ανωτέρων". Αποδίδουν αυθαίρετα στους εαυτούς τους τα "σωστά" και βλέπουν µόνον τα
"λάθη" των άλλων. Μυστηριωδώς και αυθαίρετα ανήκουν στο "σωστό" και όλοι οι αντίπαλοί
τους στο "λάθος". Οι επαγγελµατίες "ανώτεροι". Οι "λοχίες" του αγγλοσαξονισµού. Με
αυτήν τη νοοτροπία ερχόταν προπολεµικά ο βάρβαρος Βρετανός "λοχίας" στην Ελλάδα του
πολιτισµού και τους υποτιµούσε όλους, ενώ στην πραγµατικότητα ήταν µέλος ενός λαού, ο
οποίος το µόνο που είχε "εφεύρει" στην ιστορία του ήταν το "Fish and Chips". Με αυτήν τη
νοοτροπία ερχόταν µεταπολεµικά ο βάρβαρος Αµερικανός "λοχίας" στην Ευρώπη του
πολιτισµού και τους υποτιµούσε όλους, ενώ στην πραγµατικότητα ήταν µέλος ενός λαού, ο
οποίος το µόνο που είχε καταφέρει στην ιστορία του ήταν να κάνει ένοπλη κατάληψη στη
γη των άοπλων Ινδιάνων. Με αυτήν τη νοοτροπία έρχεται σήµερα ο βάρβαρος "Golden Boy"
της διαχείρισης και του αιωνίου "τρεις το λάδι ...τρεις το ξύδι" και υποτιµά όλους τους
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πραγµατικούς επιστήµονες, οι οποίοι "σπρώχνουν" καθηµερινά τα όρια της ανθρώπινης
γνώσης.
Αυτή είναι η "τέχνη" τους και έχουν µάθει να την κάνουν καλά. Η τέχνη εκείνου που
"πουλάει" ό,τι βρίσκεται στα χέρια του, αδιαφορώντας για τη φύση του. Αδιαφορώντας αν
αυτό το οποίο πουλάει —µε την ίδια πάντα ελεεινή γνώση— είναι ένα βότσαλο πρωτόγονων
ή το πιο προηγµένο microchip στον κόσµο. Η τέχνη του πονηρού γύφτου, ο οποίος έχει
συµφέρον να "µειώνει" εκείνους που πραγµατικά µας µετέφεραν από τις λάσπες στη
σύγχρονη εποχή. Αυτό είναι το εθνικό τους κεφάλαιο και αυτό µοιράζονται µε τους κατά
περίσταση "συµµάχους" τους. Τον Ίδιο τον Χριστό —αν Αυτός εµφανιζόταν— θα Τον έκαναν
ντοκιµαντέρ, για να γίνουν πλούσιοι, αφήνοντάς Τον να "ζει" µε την ταπεινότητα που
αρµόζει στον Υιό του Θεού. ∆εν θα Του έδιναν ούτε µία λίρα, για να µην Τον
"αποπροσανατολίσουν" στο "έργο" Του. ∆εν θα Του έδιναν ούτε µία λίρα, για να µην Τον
υποβάλουν

στον

"πειρασµό".

Οι

λίρες

είναι

µόνον

γι'

αυτούς,

γιατί

ούτε

τους

"αποπροσανατολίζουν" ούτε τους προσθέτουν "αµαρτία".
Υπάρχουν Έλληνες και Ρωµαίοι στη Βρετανία;
Όλη αυτή η ιδιόµορφη συµπεριφορά των Αγγλοσαξόνων έχει την ιστορική της εξήγηση.
Έχει εξήγηση δηλαδή το γεγονός ότι αυτός ο τυπικά χριστιανικός λαός έχει αυτήν την
ιδιόµορφη και ορισµένες φορές αντιχριστιανική συµπεριφορά. Το σύνολο της ιδιοµορφίας
τους προέρχεται από την εξής απλή ιστορική πραγµατικότητα. Είναι ο µόνος χριστιανικός
λαός ο οποίος είναι, αισθάνεται και λειτουργεί ως ξένος µέσα στην ίδια του την πατρίδα. Επί
αιώνες το κάνει τέλεια και δεν αλλάζει συµπεριφορά, γιατί αυτό ακριβώς τον συµφέρει να
κάνει. Ανέπτυξε µια τεχνογνωσία στην πατρίδα του και αυτήν εφαρµόζει στο σύνολο του
Πλανήτη.
Αυτήν την ιδιοµορφία δεν την απειλεί ο χρόνος και η ανθρώπινη πρόοδος, γιατί
κατόρθωσαν και τη συνέδεσαν µε την ανώτερη ανθρώπινη γνώση. Αυτό είναι όλο το
µυστικό της ύπαρξής τους. Είναι "διαφορετικοί" από τους υπόλοιπους κάτοικους στην
πατρίδα τους και είναι "διαφορετικοί" από τους υπόλοιπους ανθρώπους στον Πλανήτη. Είναι
"ανώτεροι" στην πατρίδα τους και είναι "ανώτεροι" σε όλα τα υπόλοιπα µήκη και πλάτη του
Πλανήτη. Αυτός είναι ο λόγος που "επιβιώνουν" µε τις οικονοµικά συµφέρουσες επιλογές
τους. Επειδή έµαθαν να "πουλάνε" εξυπνάδες στους γηγενείς Κέλτες, αντιµετώπισαν όλον
τον κόσµο σαν "πελάτες" τους. Όποιος είχε την ατυχία να τους "φορτωθεί", δεν υπάρχει
περίπτωση να τους "ξεφορτωθεί".
Είναι

σε

θέση

να

προκαλέσουν

το

οποιοδήποτε έγκληµα,

προκειµένου

να

το

καταφέρουν. Από εµφύλιο πόλεµο µέχρι τη χρήση απαγορευµένων όπλων. ∆εν πρέπει να
ξεχνάµε ότι Αγγλοσάξονες ήταν οι µοναδικοί άνθρωποι στον κόσµο, οι οποίοι έχουν ήδη
χρησιµοποιήσει πυρηνικά όπλα εναντίον αµάχων. Η απόλυτη τραγική ειρωνεία, εφόσον,
αυτό για το οποίο προσπαθούν να τροµοκρατήσουν τον Πλανήτη και να τον στρέψουν
εναντίον των µουσουλµάνων, το έχουν κάνει οι ίδιοι. Οι "συνοµιλητές" του Θεού είναι οι
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µόνοι που µπορούν να κάνουν το οποιοδήποτε έγκληµα, χωρίς να µετακινηθούν από το
στρατόπεδο του "καλού". Μπορεί να απειλούν µε θάνατο όλον τον κόσµο, αλλά το κάνουν
για να τον "σώσουν".
Άρα τι µένει ν' ανακαλύψουµε, προκειµένου ν' αποκαλύψουµε το µυστικό τους; Το είδος
και την προέλευση αυτών των "εξυπνάδων", οι οποίες δεν ανατρέπονται από καµία γνώση.
Το είδος της γνώσης, που τους επιτρέπει να λειτουργούν σαν "φλοτέρ" πάνω από τους
υπόλοιπους λαούς. Το είδος της γνώσης, την οποία διαχειρίζονται τα subjects της
βασίλισσας και η οποία τους επιτρέπει να ελέγχουν λαούς πιο ανεπτυγµένους από τους
ίδιους. Να βρούµε το είδος της ανίκητης γνώσης, που κατέχει ένας λαός, ο οποίος εκ
φύσεως δεν µπορεί να δηµιουργήσει τίποτε και άρα δεν µπορεί να δηµιουργήσει και γνώση.
Άρα, για ν' ανακαλύψουµε το µυστικό τους, θα πρέπει να πάµε πίσω στον ιστορικό χρόνο
κατά τον οποίο αυτό το έθνος "γεννήθηκε" µε τις όποιες ιδιοµορφίες του.
Οι Αγγλοσάξονες είναι το πρώτο έθνος, που "γεννήθηκε" µε δεδοµένο ότι η ίδια του η
πατρίδα είναι µια ξένη χώρα. Ακόµα και οι Εβραίοι, που επίσης γεννήθηκαν ως έθνος σε
ξένη χώρα, αναζητούν τη φυσική τους πατρίδα και θεωρούν ότι µόνον µετά την απόκτησή
της θα ολοκληρωθούν ως έθνος. Οι Αγγλοσάξονες δεν αναζητούν την πατρίδα τους, για να
ολοκληρωθούν ως έθνος. Ολοκληρωµένοι είναι, θεωρώντας ως δεδοµένο ότι είναι ξένοι
στην ίδια τους την ιστορική πατρίδα. Είναι Γερµανοί µέσα σε µια χώρα Κελτών. Άρα,
αναζητούµε την γνώση, η οποία λειτουργεί ως συνεκτικό στοιχείο του λαού τους —πράγµα
το οποίο τους διαφοροποιούσε και τους ισχυροποιούσε έναντι του περίγυρου των
γηγενών—. Αν δεν είχαν µια τέτοια ειδική γνώση, απλά δεν θα υπήρχαν. Αν παρέµεναν µε
τη γνώση την οποία διέθεταν, όταν βρίσκονταν στις πεδιάδες της Ευρώπης, ήταν θέµα
χρόνου να τους "καταπιεί" ο κελτικός περίγυρος.
Τη "µυστηριώδη" αυτή γνώση µπορεί να την αντιληφθεί κάποιος είτε από τον λόγο τους
είτε από την εικόνα τους. Είτε άµεσα δηλαδή είτε έµµεσα. Άµεσα, από τον διπλωµατικό
λόγο, τον οποίο κατά καιρούς εκφράζουν, προκειµένου να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά
τους. Σήµερα, για παράδειγµα, στην αυγή της τρίτης χιλιετίας, δεν έχουν αλλάξει λόγο. Ας
προσέξει κάποιος τα επιχειρήµατα τα οποία χρησιµοποιούν σήµερα εις βάρος του Ιράν και
θα καταλάβει ορισµένα πράγµατα. Θα καταλάβει ότι είναι τα ίδια µε αυτά που
χρησιµοποίησαν προκειµένου να εισβάλουν στο Ιράκ ή να επιτεθούν στη Σερβία.
Επιχειρήµατα όµως, τα οποία δεν τα έχουν εφεύρει οι ίδιοι. Επιχειρήµατα, τα οποία έχουν
χρησιµοποιηθεί χιλιάδες χρόνια πριν. Επιχειρήµατα, τα οποία "νοµιµοποιούσαν" τους
πολεµικούς αγώνες των εφευρετών της δηµοκρατίας εναντίον ολόκληρων αυτοκρατοριών
του φασισµού. Επιχειρήµατα, τα οποία έχουν πρωτοειπωθεί από τον Θεµιστοκλή, τον
Λεωνίδα, τον Μιλτιάδη και πολλούς άλλους Έλληνες.
Ακόµα όµως και έµµεσα µπορεί να καταλάβει κάποιος την προέλευση της γνώσης τους.
Αρκεί να κάνει κάποιος µια βόλτα στο κέντρο του Λονδίνου και —βλέποντας τα κτίρια της
εξουσίας τους— θα καταλάβει ποια είναι η γνώση που τους επιτρέπει να επιβιώνουν
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επιτυχώς. Η γνώση αυτή είναι η ελληνική. Η ελληνική γνώση σε όλο της το εύρος και άρα
και στην άσχηµη ιµπεριαλιστική της µορφή. Η ελληνική γνώση της επιβίωσης και της νίκης
µέσα σε ένα εχθρικό περιβάλλον "διαφορετικών" ανθρώπων ήταν αυτή που τους επέτρεψε
αρχικά να επιβιώσουν και στη συνέχεια να επικρατήσουν στη Βρετανία των Κελτών. Η
γνώση, την οποία πήραν από τους ρωµαϊκούς πληθυσµούς, οι οποίοι παρέµειναν στη
Βρετανία µετά την αποχώρηση των ρωµαϊκών λεγεώνων.
Η γνώση των ξένων Ρωµαίων, οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβιώσουν ως εισβολείς
κατακτητές µέσα στην εχθρική χώρα των Κελτών, έγινε η γνώση των επίσης ξένων
εισβολέων Αγγλοσαξόνων. Η γνώση των ξένων Ρωµαίων, που υπήρχε στη Βρετανία από τα
χρόνια της ρωµαϊκής κυριαρχίας και ειδικά στα χρόνια του Graeculus Αδριανού. Η γνώση
του Ρωµαίου κατακτητή, την οποία όµως δεν είχε δηµιουργήσει ο ίδιος. Εκείνη η γνώση
ήταν γνώση, την οποία δηµιούργησαν οι Έλληνες του Αλεξάνδρου, για να διατηρήσουν τα
κεκτηµένα των κατακτήσεων και να εξασφαλίσουν την παραµονή τους µέσα στην αχανή
Ασία.
Με

αυτούς

τους

Ρωµαίους

συνεργάστηκαν

και

στην

ουσία

ενοποιήθηκαν

οι

Αγγλοσάξονες και αυτών τη γνώση πήραν. Εκείνοι οι Ρωµαίοι τους προσκάλεσαν και στη
συνέχεια τους κράτησαν στη Βρετανία, για να προστατευτούν οι ίδιοι από την αντίδραση
των γηγενών. Στην πραγµατικότητα δηλαδή οι αρχαίοι ΡΩΜΑΙΟΙ της Βρετανίας είναι ο
σκληρός "πυρήνας" του αγγλοσαξονισµού. Οι υπόλοιποι Αγγλοσάξονες είναι απλοί "λοχίες"
εκείνων των Ρωµαίων. Αρπάζουν οι Ρωµαίοι τα "φιλέτα" των λαών και οι υπόλοιποι
Αγγλοσάξονες συντηρούνται µε τα "ψίχουλα" της διαχείρισης. Βάζουν οι Ρωµαίοι τα
πολυτελή "εξώφυλλα" στην αρχαία ελληνική γραµµατεία και οι Αγγλοσάξονες γίνονται οι
παγκόσµιοι "πλασιέ" τους. Με αυτά τα ελληνικά "βιβλία" κατόρθωναν και "θάµπωναν"
µεγάλους πολιτισµούς, όπως ο κινεζικός ή ο ινδικός. Χάρη σ' αυτά τα "βιβλία" κατόρθωναν
και "τρύπωναν" µέσα σ' αυτές τις χώρες σαν πολιτισµένοι και κοσµοπολίτες, ενώ ήταν τα
pets µιας βάρβαρης βασιλείας.
Τα πάντα ήταν µια καλοστηµένη παράσταση. Όλοι αυτοί οι "πλασιέ" εκπαιδεύονταν, για
να δίνουν µια θεατρική παράσταση στη δηµόσια ζωή τους. Μια παράσταση, την οποία
δίνουν πάντα οι "πλασιέ", ανάλογα µε το προϊόν το οποίο "σπρώχνουν". Όπως οι "πλασιέ"
εµφανίζονται ως γιατροί, φαρµακοποιοί ή µηχανικοί --ανάλογα µε τις επιδιώξεις τους--, έτσι
έκαναν και οι Αγγλοσάξονες. Παντού εµφανίζονταν "όρθιοι" σαν Έλληνες, ενώ στην
πραγµατική τους ζωή ζούσαν "γονατιστοί" ως Βρετανοί. Μιλούσαν σαν Έλληνες στο ξένο
ακροατήριο, ενώ στην πραγµατικότητα ήταν βάρβαροι. Με την άδεια της βασίλισσας έκριναν
ολόκληρους πολιτισµούς και λαούς σαν "θεοί" και αρκούσε µια απόλυσή τους, για να
καταλήξουν ρυπαροί αλκοολικοί σε κάποια άθλια παµπ του Λονδίνου. Για τα συµφέροντα
της αυτοκρατορίας χρησιµοποιούσαν "θεία" επιχειρήµατα, ενώ για τα δικά τους συµφέροντα
περιορίζονταν στα κλωτσοµπουνίδια των µεθυσµένων. Πανάκριβα κρατικά "ρούχα" της
δουλειάς ήταν η συµπεριφορά Gentleman, τα οποία δεν µπορούσαν να τα "φορέσουν" στην
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ιδιωτική τους ζωή. Το αποτέλεσµα είναι αυτό το οποίο βλέπουµε τους τελευταίους αιώνες.
Εικόνα Αλκιβιάδη και ποιότητα Μπόλντρικ.
Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύονταν οι "πλασιέ" να γίνουν οι σκληροί "λοχίες" µιας
σκληρής αυτοκρατορίας. Για να εκπαιδεύσεις όµως σκληρούς "λοχίες", πρέπει να έχεις
σκληρή

εκπαίδευση

και

εκεί

οι

Αγγλοσάξονες

άγγιξαν τα

όρια

της σκληρότητας.

∆ηµιούργησαν το πιο σκληρό και ανηλεές σύστηµα εκπαίδευσης στον κόσµο. Ένα εξαιρετικά
βίαιο σύστηµα, το οποίο ευνούχιζε τους εκπαιδευόµενους. Ένα σύστηµα, το οποίο απαιτούσε
θρησκευτική προσήλωση στα "πρέπει" και στους κανόνες του. Ένα σύστηµα, το οποίο
σακάτευε τους ανθρώπους και επιβίωνε χάρη στην υπόσχεση ενός µελλοντικού πολυτελούς
βολέµατος. Ένα σύστηµα, το οποίο παρήγαγε τους άριστους "πλασιέ", για να παίξουν µια
παράσταση, η οποία δεν άλλαζε ποτέ. Ένα σύστηµα, στη λειτουργία του οποίου πρέπει ν'
αναζητήσουµε τα αίτια της οµοφυλοφιλίας, η οποία µαστίζει την αγγλοσαξονική κοινωνία.
Αν κάτι πρέπει να παρηγορεί λαούς γενναίους, όπως οι Σκώτοι, οι Ιρλανδοί ή οι Ουαλοί,
οι οποίοι ταλαιπωρούνται εδώ και αιώνες από τους Αγγλοσάξονες, είναι ότι δεν νικήθηκαν
από έναν λαό γενναιότερο ή εξυπνότερο από τους ίδιους. Ήταν απλά άτυχοι. Ήταν άσχηµη
η µοίρα τους. ∆εν νικήθηκαν από αγγλόφωνους Γερµανούς, όπως πολλοί από αυτούς
πιστεύουν. Νικήθηκαν από ελληνόφωνους Άγγλους, που είχαν Ρωµαίους ηγέτες. Νικήθηκαν
από έναν κατά κανόνα δειλό λαό, ο οποίος απλά ήταν "οπλισµένος" µε το υπέρτατο "όπλο".
Ένα "όπλο", το οποίο η δειλία τους το έκανε εξαιρετικά "θανατηφόρο". Ένα "όπλο", το
οποίο το χρησιµοποιούσαν ασύστολα εναντίον των πάντων. Αυτό το "όπλο" ήταν η ελληνική
γνώση και είχε τόση µεγάλη διαφορά από τα "όπλα" των υπολοίπων λαών όσο τα τουφέκια
των αποίκων του Νέου Κόσµου από τα βέλη των Ινδιάνων. Ό,τι έπαθαν οι Κέλτες στη
Βρετανία, το έπαθαν οι Ινδιάνοι στην Αµερική και µετά όλος ο κόσµος. Το ελληνικό "όπλο"
είναι αυτό που είναι ανίκητο και όχι αυτός που το κατέχει.
Οι Αγγλοσάξονες γι' αυτόν τον λόγο λάτρευαν στην κυριολεξία τους Έλληνες ως θεούς
τους. Στην πραγµατικότητα µιµούνταν τον Αδριανό. Τον αυτοκράτορα, που λάτρευε τους
Έλληνες, αλλά µε µια πολύ σηµαντική ιδιοµορφία. Τους λάτρευε ως Ρωµαίος εξουσιαστής
και όχι ως απλός άνθρωπος. Η πρόοδός τους στη συνέχεια αυτήν τη λατρεία τη µετέτρεψε
σε µίσος. Αυτό είναι φυσικό και συµβαίνει πολλές φορές. Συµβαίνει σε ανθρώπους, οι οποίοι
ζουν πλούσια ως "συλλέκτες" στη "σκιά" δηµιουργών. Από τη λατρεία της αρχικής
επιβίωσης πηγαίνουν εύκολα στο µίσος, όταν µε την πρόοδό τους θέλουν και δεν µπορούν
ν' αποκολληθούν από τη "σκιά".
Αυτό συνέβη µε τους Αγγλοσάξονες. Επιβίωσαν και προόδευσαν εξαιτίας των Ελλήνων.
Όταν θέλησαν να ξεφύγουν από τη "σκιά" τους, απλά διαπίστωσαν ότι δεν µπορούσαν να
επιβιώσουν, όπως είχαν µάθει να το κάνουν. ∆ιαπίστωσαν ότι είχαν "ευνουχιστεί" στην
προσπάθειά τους να επωφεληθούν. Ό,τι είχε αξία και τους έκανε σηµαντικούς µέσα στον
κόσµο, ήταν ελληνικό. Ό,τι ήταν δικό τους, απλά δεν ενδιέφερε κανέναν. Το αποτέλεσµα
αυτής της κατάστασης ήταν να γίνουν ελληνιστές και όχι Έλληνες. Έγιναν "συλλέκτες" και
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όχι "δηµιουργοί". Έγιναν διάσηµοι, αλλά όχι αθάνατοι. Έγιναν πλατωνιστές, αλλά όχι
Πλάτωνες.
Ποια είναι η διαφορά µεταξύ αυτών των εννοιών, οι οποίες συνδέονται µε την ίδια
γνώση; Ο ελληνιστής βλέπει "πίσω", για να µην χάσει το ήδη υπάρχον κέρδος µιας
δεδοµένης κατάστασης, ενώ ο Έλληνας βλέπει "µπροστά", ονειρευόµενος νέα "λεία". Ο
πρώτος θεωρεί ιδανικό να καταφέρει να ζήσει πλούσια µ' αυτά που έχει ήδη δηµιουργήσει ή
κληρονοµήσει, ενώ ο δεύτερος θεωρεί ιδανικό να καταφέρει να ζήσει µ' αυτά που επιθυµεί
να δηµιουργήσει ο ίδιος. Ο πρώτος καταστρέφεται, όταν χάνει αυτά τα οποία έχει, ενώ ο
δεύτερος δεν καταστρέφεται ποτέ, εφόσον πάντα θεωρεί ότι ξεκινάει από το απόλυτο
µηδέν. Ο πρώτος κλονίζεται από την αµφισβήτηση, ενώ ο δεύτερος την εκλαµβάνει ως
"καύσιµο", για να ξεκινήσει τον αγώνα του. Ο πρώτος είναι αµυντικός και ο δεύτερος
επιθετικός. Βλέπουµε δηλαδή πώς είναι δυνατόν από την ίδια µόρφωση και εκπαίδευση να
προκύψουν —εξαιτίας της νοοτροπίας— τελείως διαφορετικά αποτελέσµατα.
Οι Αγγλοσάξονες γι' αυτόν τον λόγο δεν έγιναν ποτέ Έλληνες. ∆εν τους συνέφερε να
ρισκάρουν να γίνουν τέτοιοι. ∆εν τόλµησαν ποτέ να "ξεµυτίσουν" από την ασφάλεια των
κεκτηµένων. Την αδιαφορία των λαών απέναντι στα δικά τους πνευµατικά δηµιουργήµατα
δεν την εξέλαβαν ως πρόκληση για να τα βελτιώσουν, αλλά επέστρεψαν στην ασφάλεια του
ελληνικού κεφαλαίου. Αρκέστηκαν στην ασφάλεια του µεροκάµατου του ελληνιστή. Το
αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης ήταν το µόνιµο κόµπλεξ απέναντι στους Έλληνες. Το
κόµπλεξ του ευνούχου, που έγινε πλούσιος, εµπορευόµενος τα "σεντόνια" του επιβήτορα.
Το κόµπλεξ τους οδήγησε στο µίσος εναντίον όλων των ζώντων αυθεντικών Ελλήνων.
Επιβεβαιώνεται για µια ακόµα φορά ο κανόνας, που θέλει ως πιο αχάριστο τον
ευεργετηθέντα. Οι ευεργετηµένοι από τους Έλληνες Αγγλοσάξονες τους µισούσαν αφόρητα.
Όσο πιο πολύ προόδευαν οι Αγγλοσάξονες, τόσο πιο πολύ µισούσαν τους Έλληνες. Γιατί;
Γιατί, όταν προοδεύεις ως αυθαίρετος κληρονόµος µε νοοτροπία κληρονόµου, φοβάσαι
αυτόν που µπορεί να εµφανιστεί ως νόµιµος κληρονόµος. Όταν προοδεύεις µε µια
τεχνογνωσία, την οποία δεν παρήγαγες και άρα δεν είσαι σε θέση να τη βελτιώσεις,
φοβάσαι τον οποιονδήποτε υποπτεύεσαι ότι παράγει τέτοια. Όταν θησαυρίζεις ακόµα και µε
τα "σκουπίδια" των δηµιουργών, φοβάσαι αυτούς που µεγαλώνουν ως τέτοιοι. Αυτό έγινε
µε τους Αγγλοσάξονες. Έγιναν πλούσιοι µε την ελληνική γνώση. Έγιναν διάσηµοι δάσκαλοι,
διδάσκοντας το έργο των Ελλήνων.
Ακόµα και η συλλογική πρόοδός τους ως λαός σ' αυτούς οφειλόταν. Στο απόγειο της
αυτοκρατορίας

τους

την

ελληνική

γνώση

χρησιµοποιούσαν.

Το

"λειτουργικό"

της

βρετανικής αυτοκρατορίας ήταν απλά η πιο αποδοτική µορφή της ελληνιστικής διαχείρισης.
Η διαχείριση του οµοφυλόφιλου Ρωµαίου Αδριανού. Το απόγειό τους δηλαδή ήταν απλά η
οικονοµικά αποδοτικότερη µορφή της ελληνικής παρακµής. "Ανέβηκαν" µε κόπο εκεί όπου
είχαν "ξεπέσει" οι Έλληνες. ∆εν πρόσθεσαν τίποτε στο επίπεδο της γνώσης από την εποχή
του Πτολεµαίου και του Αντίγονου. Ακόµα και σήµερα µ' αυτήν τη γνώση πορεύονται. Όταν
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φτάνουν σε αδιέξοδα, δεν τολµούν να πειραµατιστούν µε δικές τους ιδέες. Τα βιβλία του
Θουκυδίδη "ξεσκονίζουν", για να βρουν λύσεις.
Ακόµα και στα πιο απλά πράγµατα δεν µπορούν να ξεφύγουν από την ελληνική
"κηδεµονία". Με παρουσία αιώνων στο παγκόσµιο ιστορικό γίγνεσθαι, δεν επινόησαν ούτε
καν έναν αρχιτεκτονικό ρυθµό για τα κτίρια-σύµβολα της δικής τους εξουσίας. Πολιτισµοί µε
επικράτεια µερικών χωριών "έδειξαν" τη διαφορετικότητά τους µε αρχιτεκτονικά στοιχεία
και οι Αγγλοσάξονες κατέκτησαν τον µισό κόσµο, χωρίς να επινοήσουν έναν δικό τους τύπο
απλού "κίονα". Ακόµα και σήµερα κατασκευάζουν κτίρια ελληνικού ρυθµού. Κτίρια µέσα από
τα οποία περιµένεις να βγει ένας Πλάτωνας ή ένας Ευκλείδης και όχι ένας Μέιτζορ ή ένας
Μπλερ. Το ίδιο το Μπάκιγχαµ Πάλας µοιάζει να "κλάπηκε" ατόφιο από την Ελλάδα µαζί µε τα
ελγίνεια "µάρµαρα". Ανακοινώνουν τις αποφάσεις τους µπροστά από τζάκια µε ελληνικούς
διακοσµητικούς κίονες.
Μία είναι η λέξη που µπορεί να τους χαρακτηρίσει στον τοµέα της δηµιουργίας.
ΜΙΖΕΡΙΑ. Ποτέ και κανένας λαός δεν βρέθηκε µε τόσα πλεονεκτήµατα και τόσα µέσα στα
χέρα του, χωρίς να δηµιουργήσει τίποτε απολύτως. Τίποτε απολύτως, που να έχει την αξία
να πάει κάποιος να το θαυµάσει. Όλα µέσα στη λογική της "διαχείρισης". Αν δει κάποιος
έναν "καλλιτέχνη" να "στολίζει" µε διαµάντια ένα ανθρώπινο κρανίο, αυτός είναι
Αγγλοσάξονας. Αν δει κάποιος έναν "καλλιτέχνη" να βγάζει ένα νεκρό έµβρυο από τη
φορµόλη και να νοµίζει ότι, βάζοντάς του έναν φιόγκο, κάνει τέχνη, αυτός είναι
Αγγλοσάξονας. Αν δει κάποιος έναν "ντιζάινερ" να παίρνει ένα στρατιωτικό αµπέχονο και να
νοµίζει ότι, βάζοντάς του µερικά στρας, κάνει µόδα, αυτός είναι Αγγλοσάξονας. Ό,τι απαιτεί
µια στοιχειώδη δηµιουργία, το "δανείζονται" και κρατάνε για τους εαυτούς τους τη µοναδική
"πινελιά" του πονηρού και ατάλαντου τεµπέλη. Σαν εκείνον τον κακοµοίρη, που νόµιζε ότι
µαγειρεύει κάτι "πρωτοποριακό", τηγανίζοντας Mars.
Σ’ ό,τι αφορά τη φηµισµένη µουσική βιοµηχανία τους, εκεί τα πράγµατα είναι
διαφορετικά, γιατί η ίδια η τέχνη του τραγουδιού είναι ιδιόµορφη. Μοιάζει µε την ποίηση,
αλλά δεν είναι τέτοια. Το τραγούδι είναι απλά "εύπεπτα" λογάκια, τα οποία, όταν
συνδυαστούν µε µια ευχάριστη στο άκουσµά της µουσική, κάνουν µια εφήµερη "επιτυχία".
Το τραγούδι, ειδικά στην "ποπ" ή λαϊκή µορφή του, απαιτεί για τη σύνθεσή του περισσότερο
τεχνική παρά τέχνη. ∆εν είναι ποίηση, η οποία "µεταφέρει" πολλά, µεγάλα και πολλές φορές
"υπόγεια" µηνύµατα. ∆εν προβάλει πάνω του το ειδικό "µέγεθος" του δηµιουργού του, ο
οποίος εκφράζει το διαφορετικό, παρά αποτυπώνει το ταλέντο του τραγουδοποιού να λέει
τα ίδια πράγµατα µε όλους τους άλλους, απλά πολύ πιο εύηχα και βέβαια ευχάριστα.
Πολλές φορές µερικές ρετσίνες είναι αρκετές, για να σε κάνουν τραγουδοποιό, ενώ
ποιητή µπορεί να µην φτάνει να σε κάνει ούτε η κουλτούρα όλου του κόσµου. Η ποίηση µε
το τραγούδι διαφέρουν µεταξύ τους όσο διαφέρει ο Μιχαήλ Άγγελος από έναν πλανόδιο
ζωγράφο, ο οποίος µε το κάρβουνο κάνει προσωπογραφίες τουριστών στις παραλίες. Οι
δραστηριότητές τους είναι όµοιες, αλλά όχι ίδιες. Ο ένας ζωγραφίζει τον τουρίστα, όπως τον
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βλέπουν όλοι, ενώ ο άλλος ζωγραφίζει τον Θεό, όπως τον "βλέπει" ο ίδιος. Ο πρώτος
αποτυπώνει αυτό το οποίο βλέπουν όλοι, ενώ ο δεύτερος αποκαλύπτει αυτό το οποίο
"βλέπει" µόνον ο ίδιος. Του ενός η δουλειά µπορεί να γίνει µε ένα "κλικ" της φωτογραφικής
µηχανής και του άλλου δεν του φτάνουν δισεκατοµµύρια "κλικ", για ν’ αποθανατίσουν τη
µοναδικότητά του. Ως εκ τούτου λογικό είναι ο ένας να είναι αθάνατος της τέχνης και ο
άλλος µεροκαµατιάρης της τεχνικής. Οι ανάλογες διαφορές υπάρχουν και ανάµεσα στο
αρχαίο θέατρο και τον κινηµατογράφο.
Όπως εύκολα αντιλαµβανόµαστε η µεγάλη "επιτυχία" της αγγλοσαξονικής µουσικής
βιοµηχανίας έχει µια εξήγηση, η οποία δεν συνδέεται µε την ποιότητά της. Έχει µια
εξήγηση, η οποία την συνδέει µε τον ιµπεριαλισµό, εφόσον, απευθυνόµενη στις µεγάλες
µάζες, στοχεύει τόσο στα "µυαλά" τους όσο και στις τσέπες τους και αυτό είναι κάτι το οποίο
δεν αφήνει ποτέ αδιάφορους τους ιµπεριαλιστές. Το µουσικό τραγούδι µπορεί να προαχθεί
µε τον ιµπεριαλισµό και να τον εξυπηρετήσει και ως εκ τούτου κρίνεται διαφορετικά.
Κρίνεται ως προϊόν, το οποίο µπορεί ακόµα και να επιδοτηθεί, προκειµένου να βοηθήσει
άλλα προϊόντα. Με τα απλά µηνύµατά του εξοικειώνει τους λαούς µε τη γλώσσα εκείνου
που το "σπρώχνει" και µαζί µ' αυτό σπρώχνονται παντελόνια, αναψυκτικά και αυτοκίνητα.
Γι' αυτόν τον λόγο είναι χρήσιµο στους ιµπεριαλιστές και γι' αυτό το "σπρώχνουν". Το
"σπρώχνουν" εύκολα, γιατί είναι ένα προϊόν, το οποίο µπορεί να "έρθει" σ’ εσένα, ακόµα κι
αν εσύ δεν θα πήγαινες ποτέ να το "συναντήσεις". Επιβάλλεται µε τα τεχνολογικά µέσα και
δεν έχει πάντα σχέση µε την ποιότητά του. Αν, για παράδειγµα, η σύγχρονη Ελλάδα
βρισκόταν στη θέση της Βρετανίας, πιθανόν ο Πλανήτης όλος να τραγουδούσε τις
"επιτυχίες" του Καρβέλα και της "γυναίκας Μαραντόνα". Αυτό, όπως αντιλαµβανόµαστε, δεν
θα καθιστούσε τον "gay σκύλο" ισότιµο µε τον Παρθενώνα. ∆εν θα καθιστούσε τον εφήµερα
"διάσηµο" Καρβέλα ή τον Κάτµαν οµότιµο του αθάνατου Ικτίνου ή του Φειδία.
Αυτή η µιζέρια, που χαρακτηρίζει τους Αγγλοσάξονες στον τοµέα της δηµιουργίας,
προκύπτει από την επιλογή τους να "θωρακιστούν" πίσω από τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισµό. Γι' αυτόν τον λόγο διαβάλουν µόνιµα τους ζωντανούς Έλληνες σε όλους τους
λαούς. Τους φοβούνται. Φοβούνται την "επιστροφή" τους. Ό,τι ανθελληνική προπαγάνδα
υπάρχει και διοχετεύεται στον κόσµο τους τελευταίους αιώνες, από αυτούς προέρχεται. Ό,τι
εµετικό έχει αποδοθεί στους Έλληνες, από τους Αγγλοσάξονες έχει µεθοδευτεί. Έφτασαν
στο σηµείο να απειλούν τα ιερά και τα όσια των Ελλήνων. Απείλησαν τα δύο βασικότερα
θεµέλια του ελληνικού πολιτισµού, που είναι η ιερή φιλία µεταξύ των ανδρών και η έννοια
της δωρεάς ως εύλογο αντίτιµο της δόξας. Την ιερή φιλία των Ελλήνων την ταύτισαν µε την
οµοφυλοφιλία των "ευνούχων". Την άδολη και µέχρι θανάτου συντροφικότητα των
Ελλήνων συµπολεµιστών, που βαδίζουν "χέρι-χέρι" προς το άγνωστο, την ταύτισαν µε την
ανωµαλία των βολεµένων "ευνούχων", που βαδίζουν χέρι-χέρι στα πάρκα. Άξια τέκνα του
Αδριανού.
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Η ιερή σχέση του Αχιλλέα µε τον Πάτροκλο εµφανίστηκε περίπου σαν τη βροµιά του
χαφιέ Λόρδου Βύρωνα, ο οποίος, µέσα από τη φτώχεια των όπου Γης απελπισµένων,
έψαχνε για αγοράκια. Η ιερή φιλία του Αλεξάνδρου µε τον Ηφαιστίωνα περιγράφεται σαν να
ήταν µια σχέση ενός οµοφυλόφιλου Άγγλου Πρωθυπουργού µε τον γραµµατέα εραστή του.
Αυτό το έκαναν για δύο πολύ σηµαντικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος ήταν για να
δυσφηµίσουν τους Έλληνες στην πιο αγράµµατη και άρα στην πιο συντηρητική µερίδα της
ανθρωπότητας. Ταυτίζοντάς τους µε µια ανωµαλία, τους έκαναν αποκρουστικούς. Με αυτόν
τον τρόπο αποθάρρυναν τους λαούς να έρχονται σ' επαφή µε τους Έλληνες και τον
πολιτισµό τους.
Οι

Βρετανοί

είναι

αυτοί

οι

οποίοι

έχουν

στήσει

όλη

αυτήν

τη

"βιοµηχανία"

οµοφυλοποιήσης των πάντων. Όποιον ήθελαν να διαβάλουν στις αγράµµατες µάζες και δεν
µπορούσαν να το κάνουν µε διαφορετικό τρόπο, τον εµφάνιζαν σαν οµοφυλόφιλο. Αυτήν
την τακτική την εφάρµοζαν ειδικά εις βάρος των Ελλήνων και αυτό δεν αφορά µόνον τους
αρχαίους. Έφτασαν στο σηµείο να "υπονοήσουν" ότι ακόµα και ο Άρης Βελουχιώτης ήταν
ένας κοινός ανώµαλος. Προσπάθησαν να "λερώσουν" ένα σύµβολο του ελληνικού λαού, το
οποίο είναι βέβαιον ότι, λόγω της υπερέκθεσης της δηµόσιας ζωής του, δεν µπορούσε να
έχει "κρυφή" ζωή, ακόµα κι αν το επιθυµούσε. ∆εν ήταν πρακτικά δυνατόν να κάνει
πράγµατα, τα οποία δεν θα γίνονταν αντιληπτά από τους χιλιάδες Έλληνες, που τον
"έλεγχαν"

καθηµερινά.

Μόνον

οι

Αγγλοσάξονες

"κατάλαβαν"

ό,τι

δεν

κατάλαβαν

εκατοµµύρια Ελλήνων. Ξεφεύγει τίποτε από την αντίληψη των "ανωτέρων";
Ο δεύτερος λόγος που το έκαναν αυτό ήταν για να βελτιώσουν τη δική τους εικόνα. Να
εξωραΐσουν το κοινώς διαπιστωµένο. Να δώσουν άλλοθι στη δική τους ευνουχισµένη
κοινωνία. Με την οµοφυλοφιλία να µαστίζει την κοινωνία τους, έδιναν ύφος "ηρωικό" στις
δικές τους ανοσιότητες. Έδιναν ύφος "ελληνικό" στη δική τους κοινωνία και νόµιµη
"κληρονόµο" του ελληνισµού. Αγγλοσάξονες οµοφυλόφιλοι κρύβονταν πάντα πίσω από τις
"έρευνες" των προσωπικών ζωών των σπουδαίων ανδρών της παγκόσµιας ιστορίας. Μετά τη
δαρβινική έρευνα στις µυστικές "ζωές" των εξελιγµένων ζώων "ερεύνησαν" και τις ζωές των
πιο "εξελιγµένων" ανθρώπων.
Όλοι αυτοί αγνοούσαν το πιο βασικό. Φυσικό είναι το αγνοούν, εφόσον δεν τους
αφορούσε. ∆εν µπορείς να είσαι µεγάλος άνδρας, αν δεν είσαι άνδρας. ∆εν µπορείς να πας
"µακριά", αν δεν έχεις "καύσιµο". Το "καύσιµο" στην περίπτωση αυτήν είναι η ακόρεστη
διάθεση να κατακτήσεις τα πάντα και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο ανήκει
αποκλειστικά στην ανδρική φύση. Οµοφυλόφιλοι είναι συνήθως οι µικροϋπάλληλοι, οι
οποίοι µε πόνο, κόπο, αίµα και θυσίες στοχεύουν στο να γίνουν µεγαλοϋπάληλοι. Οι
µικροδούλοι, που ονειρεύονται µέσω της υποταγής να γίνουν µεγαλοδούλοι. Αυτοί, που µε
νύχια και µε δόντια προσπαθούν να κρατήσουν το γραφειάκι που τους παραχωρήθηκε και
ονειρεύονται να το κάνουν κάποτε µεγάλο. Όπως δηλαδή οι Αγγλοσάξονες "ερευνητές" της
ανθρώπινης φύσης. Οι "µικροί", που µελετάνε τους "µεγάλους". Οι "ηδονοβλεψίες" της
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δόξας των µεγάλων ανδρών. Κοινοί φουκαράδες οµοφυλόφιλοι, που ήθελαν να βιώσουν
τον "έρωτα" της µάχης των ηρώων στα βροµερά κρεβάτια των πληρωµένων εραστών.
Ανάλογες ανθελληνικές αθλιότητες έκαναν οι Αγγλοσάξονες και στο επίπεδο που αφορά
την επίσης θεµελιώδη για τον ελληνισµό έννοια της ∆ωρεάς. Οι Αγγλοσάξονες, από τότε
που άρχισαν να διαχειρίζονται την ελληνική γνώση, την έκαναν µέσο αρπαγής. Ποτέ δεν
έδωσαν τίποτε και σε κανέναν ∆ωρεάν. Μάλιστα, κατά έναν µυστηριώδη τρόπο, κάθε φορά
που έκαναν "δωρεά", γίνονταν οι ίδιοι πλουσιότεροι. Κάθε φορά που µάθαινε κάποιος λαός
για τη ∆ηµοκρατία και την Ελευθερία, ήταν µαθηµατικά βέβαιο ότι θα έχανε την πατρίδα του
και την ελευθερία του. Ταύτισαν την ελληνική γνώση µε αρνητικά συναισθήµατα.
Στην πραγµατικότητα, χρησιµοποιώντας τα ίδια µέσα, έκαναν τα ακριβώς αντίθετα από
τους Έλληνες. Με το ίδιο ακριβώς "µαχαίρι", που οι Έλληνες ευεργετούσαν τον κόσµο, οι
Αγγλοσάξονες τον έσφαζαν. Αυτό είναι λογικό. Οι Έλληνες ήταν κατασκευαστές του
"µαχαιριού" και αυτό από µόνο του τους εξασφάλιζε τα πάντα και άρα και τη δόξα. Οι
Έλληνες έδιναν προτεραιότητα στη διεκδίκηση της δόξας της νίκης και τα υπόλοιπα —
προκειµένου να µεγιστοποιήσουν τη δόξα τους— δεν τους ενδιέφερε ακόµα κι αν τα
µοίραζαν δωρεάν στους λαούς. Η δόξα θέλει ακροατήριο κι αυτό κοστίζει. Οι Έλληνες
γνώριζαν το κόστος και δεν τους ενδιέφερε ν' αποφύγουν να το πληρώσουν. Άλλωστε είναι
γνωστό ότι το χρήµα πολλοί το µίσησαν, ενώ τη δόξα κανείς. Οι Αγγλοσάξονες, ως
"συλλέκτες", δεν µπορούσαν να διεκδικήσουν δόξα. Οι Αγγλοσάξονες ενδιαφέρονταν µόνον
για τις εισπράξεις και εκεί δηµιουργούσαν πρόβληµα στην εικόνα του ελληνισµού.
Αυτή η αγωνία τους για κέρδη τους έκανε ιδιόµορφους. Ενώ φαινοµενικά ασχολούνταν
και καλλιεργούσαν τα ίδια πράγµατα µε τους Έλληνες, εντούτοις υπάρχουν διαφορές, οι
οποίες αποκαλύπτουν διαφορετικά κίνητρα. Για παράδειγµα, η ανθρώπινη οµορφιά και χάρη
εξυµνήθηκε καί από τους δύο αυτούς λαούς. Ο λόγος όµως, για τον οποίο εξυµνούν την
οµορφιά, αποκαλύπτει τη διαφορά µεταξύ τους. Οι Έλληνες λάτρευαν τον άνθρωπο και
ήθελαν να τον τοποθετήσουν στο επίπεδο των θεών τους. Φαντάσθηκαν τους τέλειους
ανθρώπους και τους αποτύπωσαν σε µάρµαρα ως θεούς τους. Απέδιδαν τα τέλεια
ανθρώπινα σωµατικά χαρακτηριστικά στους θεούς τους, για να τα προβάλουν στους
ανθρώπους. Αυτό το έκαναν, για να δηµιουργήσουν πρότυπα για τους θνητούς ανθρώπους.
Πρότυπα υγείας και ευµορφίας. Ήθελαν δηλαδή να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην
εξοµοίωση µε το θείο. Ήθελαν να φτιάξουν "θεούς".
Οι Αγγλοσάξονες αντίθετα δεν λάτρεψαν ποτέ τους ανθρώπους. Λάτρευαν τους εαυτούς
τους, τους οποίους θεωρούσαν "ξεχωριστούς" ανθρώπους. Την οµορφιά την απέδιδαν στους
εαυτούς τους, για να τους διαχωρίσουν από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Έφτασαν στο
σηµείο να "καλλιεργούν" την ανθρώπινη οµορφιά µε το πάθος και τη µεθοδικότητα που το
κάνουν οι κτηνοτρόφοι. Γύµναζαν τα παιδιά τους όχι για λόγους υγείας ή οµορφιάς, αλλά
για λόγους οικονοµικής απόδοσης. Γιατί; Γιατί δεν ήθελαν να φτιάξουν "θεούς". Ήθελαν να
φτιάξουν "πλασιέ" και γνώριζαν ότι καλύτερος "πλασιέ" είναι ο οµορφότερος. Αυτή ήταν η
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εθνική τους ανάγκη. Έπρεπε να δικαιολογήσουν την αποικιοκρατία τους στους λαούς που
εκµεταλλεύονταν και άρα έπρεπε να τους πλασάρουν µια "αλήθεια". Αυτή η "αλήθεια"
σπρώχνεται καλύτερα µε την οµορφιά. Έχει δει κανένας άσχηµο πλασιέ; Έχει δει κανένας
βρόµικο και κακοφτιαγµένο µουσείο;
Η οµορφιά γι' αυτόν τον λόγο έγινε κεφάλαιο, που τους απέδιδε κέρδος. Έγινε ιδιωτικό
κεφάλαιο, το οποίο εξυπηρετούσε το εθνικό τους κεφάλαιο. Το µοναδικό τους κεφάλαιο,
εφόσον όλα τα άλλα τα είχαν ανακαλύψει και τα είχαν αναπτύξει τα θύµατα της λεηλασίας
τους. Μόνον αυτό το κεφάλαιο έβαζαν οι Αγγλοσάξονες. Το λαµπερό "περιτύλιγµα" ενός
ξένου περιεχοµένου. Το δερµατόδετο εξώφυλλο σε ένα ξένο βιβλίο. Η λαµπερή "προθήκη"
σε ένα ξένο άγαλµα. Το όµορφο αγγλοσαξονικό κεφάλι, το οποίο απλά αναµασά τα παλιά
ελληνικά λόγια. Η οµορφιά µε αυτόν τον τρόπο έγινε το κεφάλαιο, που επιβεβαιώνει την
άποψή τους περί της εξέλιξης των ειδών και άρα και των ανθρώπων. Το κεφάλαιο, που
δικαιολογεί την άποψή τους περί "διαφορετικών" ανθρώπων µε "διαφορετικές" ανάγκες. Το
κεφάλαιο, που "καπελώνει" τους υπόλοιπους. Το εθνικό τους κεφάλαιο. Τι να τα κάνουν τα
χωράφια οι "κατώτεροι" Αφρικανοί, όταν δεν έχουν τις αντίστοιχες υψηλές ανάγκες; Τι να
τα κάνουν τα σχολεία οι "κατώτερο" Ινδοί, όταν δεν έχουν τη "δίψα" της µάθησης, που
ταλαιπωρεί µόνον τους "ανώτερους";
Αυτό το οποίο είπαµε πιο πάνω. Όταν θέλεις να δικαιολογήσεις την αποικιοκρατική ή την
παρασιτική σου παρουσία, πρέπει να αποδεικνύεις ότι είσαι "ανώτερος" και αυτό
εξυπηρετείται όταν είσαι όµορφος και καλοσχηµατισµένος. Όταν θέλεις να βγάζεις
αυτοκρατορικές φωτογραφίες µετά τη σύναψη µεγάλων συµφωνιών, έχεις συµφέρον να
είναι οι δικοί σου άνθρωποι ψηλοί, γυµνασµένοι και όµορφοι ανάµεσα σε κοντούς, χοντρούς
και φαλακρούς "κατώτερους". Εύκολος στόχος για τους άρπαγες Αγγλοσάξονες τόσο στο
συλλογικό όσο και στο ατοµικό επίπεδο. Εύκολο για έναν λαό, ο οποίος εκµεταλλευόταν το
πλούτο της αποικιοκρατίας, για να δώσει συνολικά στον λαό του καλύτερα σωµατικά
χαρακτηριστικά. Εύκολο για έναν αποικιοκράτη, που τρώει καλύτερα από το θύµα του, το
οποίο πεινάει εξαιτίας του. Εύκολο για έναν αποικιοκράτη που γυµνάζεται, όταν ο άλλος
σακατεύεται στη δουλειά.
Αποτελεί θεµελιώδη εθνική τους παράδοση το casting οµορφιάς σ' ό,τι αφορά τα
πρόσωπα, που θα στελεχώσουν τις όποιες δηµόσιες θέσεις. Αν είσαι άσχηµος στον
αγγλοσαξονικό κόσµο, δεν µπορείς να βγεις στο προσκήνιο µόνον µε τις ικανότητές σου.
∆εν µπορείς να γίνεις πρωθυπουργός, πρεσβευτής ή οτιδήποτε άλλο, αν δεν είσαι όµορφος.
Αν δεν µπορείς να επιβεβαιώνεις τον εθνικό τους "µύθο". Απλά πράγµατα. ∆εν έχουν
κανέναν ανάγκη για την ευφυΐα του, εφόσον αυτά τα οποία τους χρειάζονται τα έχουν
έτοιµα. Περιτύλιγµα ψάχνουν και όχι περιεχόµενο, για να φτιάξουν το επιθυµητό "πακέτο".
Όµορφο άνθρωπο αναζητούν, εφόσον την οµορφιά των λόγων την έχουν έτοιµη από τα
κλεµµένα. Περισσότερο τη φοβούνται την ευφυΐα --εφόσον µπορεί να τους βάλει σε
περιπέτειες-- παρά την αναζητούν. Στον αγγλοσαξονικό κόσµο καλύτερα να είσαι κουτός
παρά άσχηµος. Ο όµορφος θα επιβιώσει εύκολα, ακόµα και µε την ευφυΐα της αµοιβάδας.
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Θα βρουν τρόπο να τον βολέψουν µε βάση τα εθνικά τους συµφέροντα. Θα τον βάλουν
ν' ανοιγοκλείνει πόρτες πρεσβειών, προκειµένου να βλέπουν οι ξένοι την "ανωτερότητα" της
αυτοκρατορίας. Μόνον την οµορφιά δέχονται να πληρώσουν ως ανθρώπινο κεφάλαιο.
Μόνον η οµορφιά είναι το επιθυµητό ζητούµενο για τους φτωχούς Αγγλοσάξονες, οι οποίοι
θέλουν να "διακριθούν" στην κοινωνία τους. Εκεί τους κατευθύνει το σύστηµά τους, γιατί
αυτό είναι που το συµφέρει και είναι ασφαλές για το ίδιο.
Όταν παράγεις "σκύλους" για µια παράσταση, θέλεις να είναι απλά όµορφοι, εφόσον ό,τι
κάνουν το κάνουν κατόπιν εκπαίδευσης. Τους αρκεί να είναι κάποιος όµορφος και από εκεί
και πέρα τον εκπαιδεύουν ανάλογα και τον τοποθετούν όπου κρίνουν ότι µπορεί να τους
εξυπηρετήσει. Οι άσχηµοι συνήθως καταλήγουν κάτω από το "χαλί", εκτός βέβαια αν είναι
"γαλαζοαίµατοι". Θα µπουν στα εργοστάσια, γιατί σαν "κατώτεροι" δεν δικαιούνται κάτι
παραπάνω, εκτός βέβαια κι αν είναι Κάρολοι —αν και ούτε αυτό δεν είναι πλέον και τόσο
σίγουρο—.
Μιλάµε για µια απίστευτη νοοτροπία. "Πληγώνονται" ως έθνος από τον Κάρολο, όχι
επειδή δεν είναι ικανός διάδοχος, αλλά επειδή δεν είναι όµορφος. "Χαίρονται" ως έθνος
εξαιτίας του Γουίλιαµ, όχι επειδή διαπίστωσαν κάποιου είδους ικανότητα, αλλά επειδή είναι
όµορφος. Σκέφτονται ακόµα και να παρακάµψουν τη σειρά διαδοχής στο θρόνο,
προκειµένου να τον καταλάβει ένας όµορφος. Ένας απλά όµορφος, που κατά τη γνώµη
τους θα εκφράζει και τη δική τους "οµορφιά" και άρα "ανωτερότητα".
Οι σηµερινοί άνευ λόγου και αιτίας διάσηµοι celebrities είναι καθαρά αποτέλεσµα αυτής
της νοοτροπίας. Είναι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν το βασικό ανθρώπινο "κεφάλαιο" σε
µεγάλη ποσότητα. Ένα κεφάλαιο, το οποίο δεν µπορεί να µπει σε καµία άλλη εφαρµογή και
απλά µε την εµφάνισή του αποδίδει κέρδη στο σύστηµα και στους όποιους µηχανισµούς
του. Ένα κεφάλαιο, το οποίο θα πουλήσει περισσότερα περιοδικά, αν επιδεικνύει έναν
όµορφο οπαδό ποδοσφαιρικής οµάδας παρά έναν άσχηµο. Ένα κεφάλαιο, το οποίο θα φέρει
µεγαλύτερη τηλεθέαση, αν επιδεικνύει έναν όµορφο διαδηλωτή παρά έναν άσχηµο. Οι
όµορφοι, ό,τι και να κάνουν στον αγγλοσαξονικό κόσµο, αποδίδουν κέρδη και παίρνουν
µερίδιο απ' αυτά.
Κατάλαβε ο αναγνώστης πώς είναι δυνατόν κάποιοι άνθρωποι, ενώ φαινοµενικά κάνουν
τα ίδια πράγµατα, στην πραγµατικότητα αναζητούν διαφορετικά αποτελέσµατα; Ο ένας
µπορεί να πλένει µανιωδώς τα ρούχα του για να είναι καθαρός και ο άλλος µπορεί να τα
πλένει

επίσης

µανιωδώς

απλά

για

να

τα

ξεβάψει,

προκειµένου

να

εµφανίζεται

"διαφορετικός". Αυτή η διαφορά υπάρχει µεταξύ των Αγγλοσαξόνων και των Ελλήνων στο
θέµα της ανθρώπινης οµορφιάς. Για τους Έλληνες η οµορφιά ήταν θείο δώρο προς τον
άνθρωπο. Ένας όµορφος άνθρωπος ήταν θεόµορφος, είτε ήταν ελεύθερος είτε ήταν
δούλος. Ήταν θεόµορφος, είτε ήταν πλούσιος είτε ήταν φτωχός. Ήταν αξιοζήλευτος απ'
όλους. Για τους Αγγλοσάξονες η οµορφιά ήταν ιδιωτικό κεφάλαιο των "ανωτέρων". Ένας
άνθρωπος, που ήταν όµορφος και ταυτόχρονα φτωχός, δεν ήταν θεόµορφος. Μόνον ο
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"γαλαζοαίµατος", όταν ήταν όµορφος, ήταν θεόµορφος. Η οµορφιά του φτωχού ήταν
αποτέλεσµα τυχαίας γενετικής "ανωµαλίας", η οποία βέβαια θα εξαλειφόταν από την ίδια τη
φύση στις επόµενες γενιές.
Αυτή ήταν η νοοτροπία του αγγλοσαξονισµού και αυτή τους έδινε την κυριαρχία τους
τελευταίους αιώνες. Αυτή εξυπηρετούσε το πάντρεµα της ελληνικής γνώσης µε τη δαρβινική
"άποψη" περί εξέλιξης. Μια "άποψη" η οποία, ευτυχώς για τους ανθρώπους, δεν είναι
σωστή.

Ευτυχώς,

δηλαδή,

για

όλους

µας.

Φαντάζεται

κάποιος

να

ήταν

ο

Θεός

Αγγλοσάξονας; Να ήταν δηλαδή ένας απλά όµορφος ατάλαντος "συλλέκτης"; Εµείς οι
άνθρωποι θα ήµασταν τα κορυφαία σκουλήκια µέσα σ' έναν σκουληκόκοσµο, εφόσον µόνον
ο χρόνος θα λειτουργούσε υπέρ του έργου του Πατέρα. Θα ήµασταν κληρονόµοι µερικών
βότσαλων, τα οποία θα συνέλεγε στο δρόµο Του, εφόσον δεν θα υπήρχε τίποτε άλλο να
"συλλέξει" και βέβαια θα µας άφηνε και µια ωραία φωτογραφία Του ως κληρονοµιά,
δίνοντάς µας την ελπίδα ότι κάποτε θα Τον "φτάναµε" ως µορφή.
Το αγγλικό "κυνήγι".
Οι Αγγλοσάξονες, έχοντας "αυτοτοποθετηθεί" κάπου ανάµεσα στο Θεό και τους
ανθρώπους, ήταν εύκολο αυτούς να τους "δουλεύουν". Ήταν εύκολο να τους αφαιρούν ό,τι
τους ενδιέφερε. Ήταν εύκολο να επεκτείνουν τα συµφέροντά τους εις βάρος των
συµφερόντων όλων των άλλων. Ο σχεδιασµός τους ήταν σχεδόν τέλειος. ∆ιέθεταν την
τέλεια ελληνική γνώση, για να επιτίθενται στους εχθρούς τους και είχαν επίγνωση της δικής
τους αδυναµίας να παράγουν νέα γνώση. Είχαν στα χέρια τους το τέλειο ιµπεριαλιστικό
"δόγµα" και είχαν αποφασίσει ότι δεν τους συνέφερε να γίνουν "αιρετικοί". Τους
απαγορευόταν να σκέφτονται και το έκαναν µε ευχαρίστηση για όσο διάστηµα τα κέρδη
ήταν

τεράστια.

Σέβονταν

απόλυτα

τον

ελληνικό

"τυφλοσούρτη"

και

ποτέ

δεν

πειραµατίζονταν µε δικές τους σκέψεις. Ευνουχίζονταν, αλλά το έκαναν έναντι τεραστίων
κερδών.
Αυτό εξηγεί και τα "µυστήρια" της αυτοκρατορίας τους. Η µεγαλύτερη αποικιοκρατική
δύναµη στον κόσµο "χτίστηκε" στην εποχή της βασίλισσας Βικτόριας µε τον απόλυτα
ελεεινό τρόπο. Οι Αγγλοσάξονες είναι ο µοναδικός λαός στην ιστορία του ιµπεριαλισµού, ο
οποίος "έχτισε" µια αυτοκρατορία χωρίς "αρχιτέκτονα". Έχτισε µια αυτοκρατορία µε τη
λογική που κάποιος συσσωρεύει "µπάζα" από κλοπιµαία. Ο µοναδικός λαός, που δεν
"γέννησε" έναν µεγάλο άνδρα, ώστε το "όραµά" του να µετουσιωθεί σε µια αυτοκρατορία.
∆εν "γέννησαν" έναν Αλέξανδρο, όπως οι Έλληνες. Έναν Καίσαρα, όπως οι Ρωµαίοι. Έναν
Πέτρο, όπως οι Ρώσοι. Έναν Καρλοµάγνο, όπως οι Γερµανοί. Έναν Ναπολέοντα, όπως οι
Γάλλοι. Έναν µεγάλο άνδρα, ο οποίος να εµφανίζεται ως υπεύθυνος για τα "θεµέλια" της
αυτοκρατορίας τους.
Η αυτοκρατορία των ευνούχων απέκτησε την οριακή ισχύ της επί της βασιλείας της
Βικτορίας. Τι ποιο λογικό; Υπάρχει ευνουχισµένος άνδρας, που να πλησιάζει τη γυναικεία
φύση περισσότερο από µια αυθεντική γυναίκα; Πόσο καλύτερα από έναν άνδρα —ο οποίος
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αυτοπεριορίζεται, για να µην σκέφτεται "τρελά"— είναι µια γυναίκα, η οποία και να θέλει
δεν µπορεί να σκεφτεί σ’ αυτό το επίπεδο; Πόσο καλύτερα από έναν άνδρα, ο οποίος
αυτοπεριορίζεται στους επικίνδυνους πειραµατισµούς, είναι µια γυναίκα, η οποία, λόγω της
φύσης της, ενοχλείται από τους πειραµατισµούς; Αυτό ακριβώς συνέβαινε µε τη Βικτόρια.
∆εν χρειαζόταν να περιορίζεται από κάποια όρια, γιατί απλούστατα από τη φύση της δεν τα
πλησίαζε καν. Ειδικά µάλιστα η Βικτόρια, η οποία ήταν και κουτή ως άνθρωπος. Μια θείτσα,
η οποία στο επίπεδο της ατοµικής ευφυΐας δεν µπορούσε να µοιράσει σε δύο γαϊδούρια
άχυρο. Μια γυναίκα, η οποία δεν θα µπορούσε να διακριθεί ούτε σε επίπεδο γειτονιάς.
Αυτή η γυναίκα ήταν ο µέγας "αυτοκράτορας" των Αγγλοσαξόνων. Ποια ήταν η µυστική
της στρατηγική; Ενθαρρύνουµε τους πάντες να φέρουν οτιδήποτε µε την υπόσχεση της
ανταµοιβής …Τους παραχωρούµε τα µέσα της αυτοκρατορίας, προκειµένου να τους
διευκολύνουµε και απλά περιµένουµε να δούµε τι θα φέρουν. ∆εν γνωρίζουµε τι θα
φέρουν. Απλά περιµένουµε µε την ανυποµονησία του περίεργου και την επιµονή του
άπληστου. Από εκεί και πέρα, είτε κάποιος φέρει ένα εξωτικό "λαµπατέρ" είτε τη µισή
Αφρική, όλα ευπρόσδεκτα είναι. Θα αξιολογηθούν τα "δώρα" και οι "δωρητές" θα
ανταµειφθούν ανάλογα. Θα πάρουν οι πάντες το "λουκουµάκι" τους από την καλή
"οικοδέσποινα". Για κάποιους το "λουκούµι" θα είναι µια καλή χρηµατική αµοιβή και για
κάποιους άλλους ένας τίτλος ευγενείας. Η τακτική της Βικτόριας ήταν εκείνη, η οποία
σήµανε το µεγαλύτερο ιδιωτικό ιµπεριαλιστικό "σαφάρι" στην ιστορία του κόσµου.
Ξαµολήθηκαν οι Αγγλοσάξονες παντού, προκειµένου να ανταµειφθούν από τη βασίλισσα
στην Αγγλία. Ό,τι µπορούσε, όπως µπορούσε ο καθένας, προκειµένου ν’ ανταµειφθεί.
Αυτή ήταν η "στρατηγική" της Βικτόριας. Ενθάρρυνε τους πάντες να κάνουν τα πάντα,
χωρίς ποτέ να τους "κατευθύνει". Το µόνο που γνώριζε ήταν να στέλνει ενθαρρυντικά ή
παρηγορητικά γράµµατα στους συµµετέχοντες στο "σαφάρι" και να συµµετέχει σε τελετές
"ευχαριστιών".

Μια

καλή

"νοικοκυρά".

Με

αυτήν

την

"αυτοκράτειρα"

διέπρεψε

η

αυτοκρατορία των Αγγλοσαξόνων. Με αυτήν την "αυτοκράτειρα" η ελληνική γνώση πήρε
την απόλυτη αξία της. Γιατί; Γιατί απλούστατα ο καθένας, που ήθελε να διακριθεί στην
αυτοκρατορία, εκπαιδευόταν αυτοβούλως και µε το απόλυτο πάθος στο υπέρτατο όπλο της
αυτοκρατορίας και άρα στην ελληνική γνώση.
Το σύστηµα παιδείας άγγιξε το απόλυτο στο επίπεδο της σκληρότητας, γιατί απλούστατα
δεν ήταν σύστηµα που παρήγαγε µορφωµένους, αλλά "στρατώνας", που παρήγαγε
σκληρούς και "οπλισµένους" αξιωµατικούς. Κανένας και ποτέ δεν διαµαρτύρεται για τη
σκληρότητα που κυριαρχεί στους στρατώνες και γι’ αυτό δεν αντέδρασαν ποτέ οι
Αγγλοσάξονες για τη βία που κυριαρχούσε στα σχολεία τους. Αυτοί οι "ιδιωτεύοντες"
αξιωµατικοί ήταν η δύναµη της αυτοκρατορίας. Είτε κάποιος σπούδαζε εντοµολογία είτε
λογοτεχνία, οι πάντες ήταν δυνάµει "αξιωµατικοί", γιατί οι πάντες προσπαθούσαν να
προσφέρουν ένα "δώρο" στην αυτοκρατορία, προκειµένου ν’ ανταµειφθούν. Μπορούσε ένας
ανθρωπολόγος ν’ αποδείξει ότι οι Αφρικανοί είναι "κατώτεροι", για να διευκολύνει την
αυτοκρατορία στον ιµπεριαλισµό της; "∆ώρο" σηµαντικό ήταν και θα ανταµειβόταν
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περισσότερο ακόµα και από αυτό που θα λάµβανε ο αξιωµατικός του στρατού, ο οποίος θα
πετύχαινε την πραγµατική στρατιωτική κατάκτηση.
Ως εκ τούτου λογικό ήταν οι πιο λαµπροί "στρατηγοί" της να είναι οι πιο αδίστακτοι
άνθρωποι όλων των ειδικοτήτων. Γι’ αυτόν τον λόγο η αυτοκρατορία διέπρεψε όταν είχε
βασιλείς, οι οποίοι ήταν απλά καλοί και γενναιόδωροι "οικοδεσπότες". Γι’ αυτόν τον λόγο
δεν είχε ποτέ ανάγκη τους στρατιωτικούς ηγέτες ή τους βασιλείς µε τις περίπλοκες
στρατηγικές

σκέψεις.

Χαφιέδες,

δολοφόνοι,

πόρνες,

προδότες,

τοκογλύφοι

και

γραφειοκράτες υπάλληλοι ήταν οι πιο µεγάλοι από τους "ήρωές" της. Όποιος µπορούσε ν’
αρπάξει και να της προσφέρει τα περισσότερα "δώρα", τόσο πιο καλός ήταν —και αυτοί ήταν
οι καλύτεροι στο είδος τους—.
Η αγγλοσαξονική εξουσία λειτουργεί µε τον απλό τρόπο, που λειτουργούν οι έφιπποι
Άγγλοι κυνηγοί στο παραδοσιακό τους κυνήγι. Αµολάνε τα σκυλιά και περιµένουν να δουν
τι θα τους φέρουν. ∆εν γνωρίζουν τι βρίσκεται εκεί "έξω", ώστε να προσδιορίσουν
στρατηγικούς στόχους και να εφαρµόσουν στρατηγικές µάχης, προκειµένου να τους
επιτύχουν. ∆εν έχουν άποψη για το τι επιδιώκουν και το πώς θα το καταφέρουν, ώστε να
ρισκάρουν το λάθος και να κριθούν γι’ αυτό όπως οι "κατώτεροι". Να κριθούν για τα
"οράµατά" τους και τη "στρατηγική" τους µε τον συµβατικό τρόπο. ∆εν έχουν τίποτε. Έχουν
µόνον τα "σκυλιά". Ό,τι µπορούν να φέρουν αυτά τα "σκυλιά", εκµεταλλευόµενα τα δικά
τους ένστικτα, τις δικές τους ικανότητες και εξυπηρετώντας τις δικές τους ανάγκες, το
οικειοποιούνται οι ίδιοι.
Αυτοί

επί

µονίµου

βάσεως

ήταν

οι

υπεράνω

κριτικής

"ανώτεροι".

Οι

έφιπποι

γαλαζοαίµατοι "θεοί". Αν κρινόταν κάποιος για τα σφάλµατά του, αυτός θα ήταν κάποιος
"κατώτερος" σκύλος και όχι οι ίδιοι. Αυτοί εµφανίζονταν µόνον όταν επρόκειτο να
µοιραστούν οι "λείες" αυτών των "σκύλων". Το µόνο που είχαν να κάνουν αυτοί οι
"ανώτεροι", ως "υπεύθυνοι" εδώ και αιώνες, είναι να γυµνάζουν καλά τα "σκυλιά" τους και
να µπορούν να τα ανταµείβουν µετά από κάθε επιτυχία τους. Αυτό ήταν το µυστικό της
µεγαλύτερης σε έκταση αυτοκρατορίας του κόσµου. Εκπαίδευε µε τον πιο ανελέητο τρόπο
—χρησιµοποιώντας την ελληνική γνώση— τα πιο σκληρά και αδίστακτα "σκυλιά" του
ιµπεριαλισµού. Αυτά κατόπιν λειτουργούσαν αυτόνοµα. Τα "αµολούσαν" και περίµεναν να
εισπράξουν τους καρπούς των κόπων τους. Αυτά ρίσκαραν, µάχονταν και µάτωναν,
ονειρευόµενα τον τίτλο του Sir.
Αυτό εξασφάλιζε την ασφάλεια και τη σταθερότητα της αυτοκρατορίας. ∆εν υπήρχαν
ποτέ πειραµατισµοί από πλευράς εξουσίας. Το βικτοριανό "δόγµα" δεν άλλαζε ποτέ. Από τη
στιγµή που αυτό το "δόγµα" κατάφερε και έκανε την κουτή Βικτόρια µια καλή βασίλισσα,
όποιος και να γινόταν βασιλιάς της Αγγλίας, µπορούσε µέσω αυτού του δόγµατος να γίνει
ένας άξιος βασιλιάς της. Μπορούσε να είναι ένας γνήσιος "ανώτερος", ο οποίος δεν έσφαλε
ποτέ. Μάλιστα, όσο πιο κουτός είναι αυτός ο οποίος κάθεται στη σέλλα του αγγλοσαξονικού
"ίππου", τόσο πιο µεγάλα και ασφαλή τα κέρδη. Γιατί; Γιατί τουλάχιστον θα έχει επίγνωση
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της αδυναµίας του και δεν θα επιχειρεί να κατευθύνει τα "σκυλιά" µε βάση τις δικές του
απόψεις. Θα τα αφήνει ελεύθερα και αυτά θα κάνουν όσο µπορούν καλύτερα τη δουλειά
τους. Μια δουλειά, την οποία την κάνουν σχεδόν πάντα άριστα, λόγω της ελληνικής γνώσης
και της δαρβινικής άποψης για τους εαυτούς τους.
God save the Queen and Queen save the “superior” dogs.
Ο "χρήσιµος" Έρασµος.
Ο Έρασµος ήταν κι αυτός ένας "επιστήµονας" τύπου ∆αρβίνου. Ανύπαρκτος, µε
ανύπαρκτο έργο. Το σύστηµα τον έκανε διάσηµο, απλά για να µην γίνει κανένας άλλος. Το
σύστηµα ήταν αυτό το οποίο είχε όφελος από το έργο του και όχι η κοινωνία. Η κοινωνία
µπορεί να είχε ανάγκη τον Πλάτωνα, αλλά όχι έναν πλατωνιστή. Είχε ανάγκη τη σκέψη του
Πλάτωνα και των υπόλοιπων Ελλήνων φιλοσόφων και όχι την "ανέξοδη" κριτική κάποιου
χριστιανού, ο οποίος απλά τους είχε διαβάσει όλους αυτούς. Και αυτός, όπως οι
Αγγλοσάξονες, διακρίθηκε µέσω του "δανεισµού". Ό,τι ειπώθηκε από αυτόν —και έχει µια
στοιχειώδη αξία— ανήκει στην ελληνική φιλοσοφία, η οποία είναι απόλυτα εχθρική µε τον
ιουδαϊσµό της χριστιανικής κοινωνίας.
Όλο του το έργο είναι µια "κριτική" πάνω στη λειτουργία της δογµατικής χριστιανικής
κοινωνίας. Μια "κριτική" όµως, η οποία στηρίζεται στην ελληνική γνώση. Μια σκληρή
κριτική, βασισµένη σε δανεικά µέσα. Με απλά λόγια ο Έρασµος διακρίθηκε, γιατί χτυπούσε
το χριστιανικό "γιαούρτι" µε το ελληνικό σφυρί. Χτυπούσε µια ευάλωτη σε επιθέσεις
δογµατική κοινωνία µε τα πιο προηγµένα µέσα. Έκανε δηλαδή αυτό το οποίο µπορεί να
κάνει ένας έφηβος µε την απλή γνώση της ελληνικής γραµµατείας. ∆εν έκανε κάτι
ξεχωριστό, εφόσον δεν ήταν ξεχωριστός και ο ίδιος. Έκανε αυτό το οποίο του επέτρεπε η
πρόσβαση στην ελληνική γνώση και την οποία πρόσβαση δεν την είχαν οι πολλοί σύγχρονοί
του.
Όµως, αυτό το οποίο τον έκανε διάσηµο, ήταν άλλο. ∆ιάσηµο τον έκανε το
αγγλοσαξονικό σύστηµα, παρόλο που ήταν Ολλανδός. Άρα πρέπει να δούµε πού ήταν
"χρήσιµος" για τους Αγγλοσάξονες. Για να το καταλάβει κάποιος αυτό, θα πρέπει πάντα ν'
αντιλαµβάνεται πού βρίσκονται τα συµφέροντά τους. Τι "πουλούσαν" οι Αγγλοσάξονες στον
κόσµο, προκειµένου να τον εκµεταλλεύονται; Την ελληνική γνώση. Άρα; Άρα φοβούνταν
τον οποιονδήποτε µπορούσε να απειλήσει την αυθαίρετη "κληρονοµιά" τους. φοβούνταν
τους Έλληνες. Φοβούνταν αυτούς, που λόγω γλώσσας και λόγω µαζικής πρόσβασης στην
ελληνική γνώση θα τους απειλούσαν. Φοβούνταν αυτούς, που είχαν την απόλυτη υπεροχή
τόσο στην κατανόησή της όσο και στη διαχείρισή της.
Έλληνες εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί, αλλά αυτοί βρίσκονταν στην προηγµένη
Ανατολή και όχι στη θεοσκότεινη και υπανάπτυκτη ∆ύση. Οι Αγγλοσάξονες γνώριζαν ότι
εκείνους τους Έλληνες δεν µπορούσαν να τους συναγωνιστούν. Το πρόβληµά τους
περιορίστηκε στο να τους εµποδίσουν να περάσουν στη ∆ύση. Το ζητούµενο γι' αυτούς ήταν
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να "στεγανοποιήσουν" τη ∆ύση από την οποιαδήποτε απειλή. Πώς θα το έκαναν αυτό; Με
τον πιο απλό τρόπο. Με το να προσπαθήσουν ν' αποδείξουν ότι οι σύγχρονοι για την εποχή
Έλληνες δεν είχαν σχέση µε τους αρχαίους. Με το να ενσπείρουν την αµφιβολία για τους
ζώντες Έλληνες, ώστε να αποτρέψουν την επαφή των δυτικών κοινωνιών µε αυτούς.
Μπαίνοντας η ∆ύση σε τροχιά ανάπτυξης, φοβήθηκαν ότι αυτοί οι επικίνδυνοι Έλληνες θα
έλκονταν από τον πλούτο της ∆ύσης και θα συνέρρεαν σ' αυτήν.
Αυτήν τη "µετακίνηση" φοβούνταν. Τη φοβούνταν, γιατί απλούστατα απειλούσε το
κύριο κεφάλαιό τους. Ο Έρασµος σ' αυτό το σηµείο τούς ήταν χρήσιµος. Τους ήταν
χρήσιµος όχι για το αστείο έργο του, αλλά για τη γελοία εισήγησή του να διαβάζονται όλα
τα διπλά φωνήεντα αυτοτελώς, πχ. αυ=άϋ, ει=έϊ, οι=όϊ . Αυτή η εισήγηση είναι τόσο
παράλογη όσο και αντιεπιστηµονική. Παράλογη ήταν, γιατί ένας µη ελληνόφωνος
αποφάσισε για την προφορά µιας γλώσσας ζωντανής, την οποία µιλούσαν εκατοµµύρια
ανθρώπων. Αντιεπιστηµονική ήταν, γιατί δεν εξετάστηκαν τα ιστορικά δεδοµένα, τα οποία
πάντα εξετάζονται

σ' αυτές τις περιπτώσεις. Αντιµετώπισε την ελληνική γλώσσα σαν µια

νεκρή γλώσσα, για την οποία έπρεπε ν' "αποφασίσουν" εκ νέου αυτοί οι οποίοι την
"ανακάλυψαν". Μια γλώσσα όµοια µε τη γλώσσα χαµένων πολιτισµών, η οποία δεν
χρησιµοποιείται από κανέναν.
Αυτό είναι λάθος και γι' αυτό το θεωρούµε αντιεπιστηµονικό. Η ελληνική γλώσσα ποτέ
δεν "νεκρώθηκε". Πάντα υπήρχε ένας ισχυρός φορέας, ο οποίος τη διατηρούσε ζωντανή και
απλά εξελισσόταν. Η πορεία της είναι γνωστή σε όλους. Η γλώσσα των Επών έγινε η
γλώσσα των αρχαίων Αθηναίων. Η γλώσσα των αρχαίων Αθηναίων έγινε η γλώσσα του
Αλεξάνδρου. Η γλώσσα του Αλεξάνδρου έγινε η γλώσσα της ελληνιστικής εποχής. Η
γλώσσα της ελληνιστικής εποχής ήταν η γλώσσα των Ευαγγελίων. Η γλώσσα των
Ευαγγελίων έγινε η γλώσσα της Ορθόδοξης Εκκλησίας και άρα συνεχίζεται µέχρι σήµερα.
Είναι η γλώσσα που µαθαίνουν τα νήπια στα σχολεία και στα κατηχητικά. ∆εν υπήρχε ποτέ
ένα "κενό", ώστε µε την επανενεργοποίησή της να απαιτείται η λήψη αποφάσεων για
θέµατα που την αφορούν. Θέµατα όπως η προφορά της, για παράδειγµα.
Ο "τεράστιος" επιστήµονας Έρασµος αγνόησε όχι µόνον την επιστηµονική λογική, που
θέλει τα πάντα να στηρίζονται σε αδιάσειστες αντικειµενικές αποδείξεις, αλλά αγνόησε και
την κοινή ανθρώπινη λογική. ∆εν θα µπορούσε ποτέ ν' αποδείξει ότι η ελληνική γλώσσα
πέρασε ιστορικά σε φάση "θανάτου" και αγνόησε επιδεικτικά εκατοµµύρια ανθρώπων, οι
οποίοι την µιλούσαν στην καθηµερινότητά τους. Αγνόησε νήπια, τα οποία διάβαζαν και
κατανοούσαν τα κείµενα, που αυτός µε τεράστιο κόπο κατάφερνε απλά να συλλαβίζει.
Γι' αυτόν τον λόγο ήταν χρήσιµος στους Αγγλοσάξονες. "Στεγανοποίησε" τον ∆υτικό
Κόσµο από τους µισητούς εχθρούς των Αγγλοσαξόνων. Οι λαοί "αµφισβητούσαν" την
αυθεντικότητα των ζώντων Ελλήνων απλά και µόνον στο "άκουσµα" της γλώσσας τους.
Μπορεί να µην καταλάβαιναν τι έλεγαν, αλλά καταλάβαιναν ότι αυτά τα οποία άκουγαν ήταν
διαφορετικά από αυτά των µορφωµένων "φωστήρων" της ∆ύσης. Οι Αγγλοσάξονες ήταν
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απόλυτα ευτυχείς. Το ελληνικό κεφάλαιο θα παρέµενε στα χέρια τους, έστω κι αν όταν το
διάβαζαν ακούγονταν σαν να τους έλειπαν τα µισά τους δόντια. Η άγνοια δεν τους
ενοχλούσε. Τους ενοχλούσε ο ανταγωνισµός και ο Έρασµος τους το είχε λύσει το
πρόβληµα. Ο Έρασµος απαλλάχθηκε ο ίδιος από τον ελληνικό ανταγωνισµό και τη λύση του
την πήραν έτοιµη οι Αγγλοσάξονες. Πάλι δηλαδή µε "κλοπιµαία" επιβίωσαν. Μέχρι και τον
κακοµοίρη τον Έρασµο έκλεψαν οι "ανώτεροι".
Ο αγγλοσαξονισµός των ΗΠΑ.
Αυτή η νοοτροπία των κυρίαρχων της εποχής της αποικιοκρατίας πέρασε στην αντίπερα
όχθη του Ατλαντικού στην εποχή της Αµερικανικής Επανάστασης. Η νοοτροπία αυτή πέρασε
στο "δηµοκρατικό" κράτος, το οποίο ίδρυσαν οι "θεόµορφοι" του Μαίη Φλάουερ. Με τον
τρόπο αυτόν άνοιξε ο κύκλος του αγγλοσαξονισµού και για πρώτη φορά απέκτησε
διεθνιστικά χαρακτηριστικά. Ξέφυγε δηλαδή από τα στενά πλαίσια της εθνικής καταγωγής
και έγινε µια µορφή "ιδεολογίας". Αυτό είναι πολύ σηµαντικό, γιατί η καλλιέργεια αυτής της
ιδιόµορφης "ιδεολογίας" —η οποία δεν βασιζόταν πλέον στη φυσική καταγωγή, όπως αρχικά
ξεκίνησε στη Βρετανία, αλλά µπορούσε ν' αποσπά µέλη από άλλα έθνη— απέκτησε την
"τάση"

να

λειτουργεί

ως

ιδεολογία

και

αυτό

είναι

επικίνδυνο

για

τον

ίδιο

τον

αγγλοσαξονισµό.
Είναι επικίνδυνο δηλαδή γι’ αυτόν να χάνει την οµοιογένεια που προσφέρει ο δεσµός
αίµατος και να "χαλαρώνει", στηριζόµενος στα αµερικανικά "όνειρα" των πεινασµένων. Είναι
επικίνδυνο, γιατί τα φυσικά αδέρφια είναι τέτοια, είτε είναι χορτάτα είτε είναι νηστικά. Τα
"αδέρφια", που είναι τέτοια λόγω συµφέροντος, θα πάψουν να είναι όταν αυτά τα
συµφέροντα πάψουν να υφίστανται. Όταν τα "αδέρφια" δεν θα έχουν "λείες" να
µοιραστούν, θα θυµηθούν ότι είναι ξένοι µεταξύ τους. Αυτό ήταν το επικίνδυνο µε την
"ιδεολογικοποίηση" του αγγλοσαξονισµού. Είναι επικίνδυνο όσο επικίνδυνο είναι για το
κρασί το ανεξέλεγκτο νέρωµά του. Είναι επικίνδυνο, γιατί απαιτεί ειδικούς χειρισµούς,
προκειµένου να µην αποβεί καταστροφικό για τον ίδιο τον αγγλοσαξονισµό.
Αυτό το οποίο έχει σηµασία είναι ότι από την ίδρυση του αµερικανικού κράτους και
µέχρι το 1945 ο αγγλοσαξονισµός είχε πλέον δύο µορφές. Τον εθνικό, τον οποίο εξέφραζε η
Βρετανία και τον "διεθνή", τον οποίο εξέφραζαν οι ΗΠΑ. ∆ύο µορφές που συνυπήρχαν και
δεν αλληλοεπηρεάζονταν πέρα από κάποια συνοικέσια "εκλεκτών" Βρετανών τιτλούχων
γαµπρών, για να "βελτιωθεί" η αµερικανική "ράτσα". Οι ΗΠΑ γι’ αυτόν τον λόγο ήταν κι
εξακολουθούν να είναι ένα τυπικό αγγλοσαξονικό κράτος. ∆ηµιουργήθηκε ως τέτοιο από
την αρχή και µε απόλυτα οργανωµένο τρόπο. Απλά άλλαξε λίγο η σειρά των "ζυµώσεων"
των συστατικών στοιχείων, χωρίς όµως να ξεφεύγει από τον βασικό αγγλοσαξονικό
"ιδεολογικό" άξονα, ο οποίος στηρίζεται στη λογική του συµφέροντος των ξένων εισβολέων
εις βάρος των γηγενών.
Κατά την ίδρυση των ΗΠΑ "µετακινήθηκαν" ιδιότητες, για να παραχθεί το ίδιο
αποτέλεσµα. Οι φυσικοί Αγγλοσάξονες της πρώην βρετανικής αποικίας θα παρίσταναν τους
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Ρωµαίους πρώην κατακτητές της Βρετανίας και οι όπου Γης απελπισµένοι µετανάστες θα
έπαιζαν τον ρόλο των Αγγλοσαξόνων εισβολέων της Βρετανίας. Ένας "τυφλοσούρτης".
Προσκάλεσαν οι "Ρωµαίοι" των ΗΠΑ τους οικονοµικούς µετανάστες, για να βοηθηθούν από
αυτούς στα εσωτερικά τους µέτωπα µε τους Ινδιάνους και τους µαύρους και τους
υποσχέθηκαν προνόµια. Αποβιβάζονταν µετανάστες από τα πλοία και πήγαιναν κατ’ ευθείαν
στα µέτωπα του εµφυλίου µε την υπόσχεση µιας "πράσινης" κάρτας. Συνέφερε τους
µετανάστες "Αγγλοσάξονες" να συνεργαστούν µε τους Αγγλοσάξονες "Ρωµαίους" της πρώην
βρετανικής αποικίας. Οι πρώτοι θα έβαζαν τα "χέρια" τους και οι δεύτεροι το "µυαλό" για
την επίτευξη του κοινού τους στόχου, ο οποίος ήταν το "καπέλωµα" των γηγενών Ινδιάνων
και βέβαια των µαύρων πρώην δούλων.
Εξαιτίας αυτών των "µετακινήσεων" ιδιοτήτων βλέπουµε να συµβαίνουν στις ΗΠΑ
πράγµατα, τα οποία είναι φαιδρά και ξεφεύγουν από κάθε λογική. Πράγµατα περίεργα, που
τις χαρακτηρίζουν ως κράτος. Βλέπουµε, για παράδειγµα, πραγµατικούς κακοµοίρηδες
µετανάστες των ΗΠΑ µετά από λίγα χρόνια παραµονής στη χώρα, όχι µόνον να δηλώνουν
περήφανοι "Αµερικανοί", αλλά να τείνουν να γίνουν όµοιοι µε τα "αφεντικά" τους. Να µην
ταυτίζονται µε τους κοινωνικά οµοίους τους, αλλά µε τους ανόµοιους. Να µην ταυτίζονται
µε τα θύµατα της κοινωνίας στην οποία εισήχθησαν, αλλά να ταυτίζονται µε τους δυνάστες
της. Τους βλέπουµε να γίνονται ακόµα και ρατσιστές εναντίον των µαύρων ή των Ινδιάνων,
τους οποίους δεν γνώριζαν από πριν, απλά και µόνο για να "ευθυγραµµιστούν" µε τους
ευεργέτες τους. Παγκόσµιο φαινόµενο. Μόνον στις ΗΠΑ αυτοί οι οποίοι στον υπόλοιπο
κόσµο καλώς ή κακώς παρουσιάζονται ως ταξικοί "δυνάστες" αποτελούν πρότυπα και…
ευεργέτες των φτωχών. Των λευκών φτωχών.
Ο

πρώην

πεινασµένος

κακοµοίρης

πηγαίνει

στις

ΗΠΑ

και

ταυτίζεται

µε

τους

"γαλαζοαίµατους", άσχετα αν παραµένει κακοµοίρης, έστω και χορτάτος. Αυτό, το οποίο για
λόγους ταξικούς οι µετανάστες δεν θα έκαναν ποτέ στις πατρίδες τους, το κάνουν µε
τεράστια ευκολία στις ΗΠΑ. Εγκαταλείπουν κάθε είδους ιδεολογία, η οποία τους χαρακτήριζε
στις πατρίδες τους και ξαφνικά γίνονται όλοι αγγλοσαξονικού τύπου "καπιταλιστές". Γιατί;
Για ν' αποκτήσουν πρόσβαση στο κέρδος που προσφέρει ο αγγλοσαξονισµός. Το κέρδος του
ξένου εισβολέα εις βάρος του γηγενή. Το κέρδος του νεοφερµένου απέναντι στον παλιό. Το
κέρδος του µορφωµένου απέναντι στον αµόρφωτο. Το κέρδος του όµορφου απέναντι στον
άσχηµο.

Το

κέρδος

του

γρήγορου

απέναντι

στον

αργό.

Το

κέρδος

του

όποιου

χαρακτηριστικού αναγνωρίζει το σύστηµα σαν "ανώτερο" και το αποζηµιώνει.
Αυτή η αποζηµίωση είναι η δύναµη του αγγλοσαξονισµού. Σε "καταπίνει" ως
"ιδεολογία", γιατί ενεργοποιεί τα ένστικτά σου, εξυπηρετώντας τα συµφέροντά σου. Σε
"καταπίνει", γιατί µπορεί κι εκµεταλλεύεται τον πλούτο που κατέχει και σε εντάσσει σε µια
"αυλή" που σε τυφλώνει. Σε µια "αυλή" που λειτουργεί παράδοξα, εφόσον οι ισχυροί της
είναι αυτοί οι οποίοι λειτουργούν ως γλείφτες και κόλακες των αδυνάµων και όχι το
αντίθετο. Σε κάνει να βλέπεις τους Αγγλοσάξονες σαν γενναιόδωρους θεούς, που µοιράζουν
απόλυτα δίκαια τόσο το χρήµα όσο και τις "ανωτερότητες". Σε κάνει να νιώθεις "εκλεκτός"
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και µόνον που τους συναναστρέφεσαι. Αν µάλιστα στη ζωή σου πετύχεις στοιχειωδώς,
µόνον

µ'

αυτούς

θέλεις

να

συναναστρέφεσαι,

γιατί

µόνον

αυτοί

µπορούν

να

"πιστοποιήσουν" την "ανωτερότητά" σου, που σε οδήγησε στην επιτυχία.
Μόνον αυτοί µπορούν να σε παρουσιάζουν σαν ζωντανή επιβεβαίωση της θεωρίας της
ανθρώπινης εξέλιξης. Μόνον αυτοί µπορούν να σε "αγκαλιάσουν" σαν τον χαµένο αδερφό
τους. Μόνον αυτοί µπορούν να σε "πείσουν" ότι µόνον εξαιτίας του χρόνου δεν ήσουν από
τους λίγους "εκλεκτούς", οι οποίοι επέβαιναν στο Μαίη Φλάουερ. ∆εν έχει σηµασία ότι
"πέτυχες" απλά να βγάλεις χρήµατα, πουλώντας πλακάκια µπάνιου ή τάπερ. Σηµασία έχει
ότι απέκτησες το χρήµα-"διαβατήριο" για τον κόσµο τους. Με αυτόν τον τρόπο οι
Αγγλοσάξονες ισχυροί, λειτουργώντας σαν τους πιο ελεεινούς κόλακες, κάνουν κάποιον να
βλέπει σαν "κατώτερο" ακόµα και τον ίδιο του τον αδερφό. Κάνουν τον Νεοαµερικανό να
βλέπει ακόµα και τους συµπατριώτες του στη φυσική του πατρίδα σαν "κατώτερους". Να
βλέπει ακόµα κι αυτούς που θαύµαζε στην πατρίδα του σαν ασηµαντότητες.
Αν αυτά τα οποία περιγράφουµε φαίνονται σαν οριακά, δεν είναι τέτοια. Πάντα
υπάρχουν και τα χειρότερα. Η "γάγγραινα" του αγγλοσαξονισµού µπορεί —ανάλογα µε τις
ανάγκες της— να διαποτίσει µια κοινωνία στο σύνολο του "βάθους" της. Εδώ έφτασαν στο
σηµείο να γίνουν ρατσιστές εναντίον των µαύρων οι µορφωµένοι µαύροι. Οι Αγγλοσάξονες
έστειλαν κάποιους από αυτούς µε χαριστικές υποτροφίες στα Κολέγια και απέκτησαν
φανατικούς συµµάχους. Οι πρώτοι, που δεν κατάλαβαν ότι αυτές οι υποτροφίες ήταν
χαριστικές, ήταν οι ίδιοι οι µαύροι, που νόµισαν ότι ήταν "ανώτεροι" από τους οµοίους τους
και όµοιοι µε τους Αγγλοσάξονες. Οι µαύροι τελευταίας "κοπής" ρατσιστές νεοαγγλοσάξονες
σαν τον Οµπάµα ή την Ράις. Οι µαύροι, που "δοξολογούνται" σήµερα από τους
Αγγλοσάξονες. Αυτό το "εγγυηµένο" από το σύστηµα κέρδος τούς "µεθά" και πάνω σ' αυτήν
τη "µέθη" λειτουργεί το περίφηµο "αµερικανικό όνειρο", το οποίο αποτελεί το συνεκτικό
υλικό των όποιων εθνικών, κοινωνικών, φυλετικών ή άλλων µειονοτήτων υπάρχουν στη
χώρα.
Από εκεί και πέρα ΗΠΑ και Βρετανία λειτουργούν µε πανοµοιότυπο τρόπο. Η εξωτερική
εικόνα γι' αυτούς είναι κεφάλαιο. Οι ήρωές τους είναι ψηλοί και όµορφοι, για να
επιβεβαιώνουν τη θεωρία της εξέλιξης. Τα πρόσωπα, που θα στελεχώσουν τις δηµόσιες
θέσεις, οι οποίες προϋποθέτουν την έκθεση στη δηµοσιότητα, είναι απαραιτήτως όµορφα.
Ελάχιστα τους απασχολεί αν έχουν ή δεν έχουν ικανότητες. Να µοιάζουν "ανώτεροι" κι ας
σκέφτονται σαν µολόχες. Ο Ρέιγκαν, ο Κλίντον ή ακόµα και ο Οµπάµα µε αυτά τα κριτήρια
επιλέχθηκαν. Οι Μπους επιλέχθηκαν µε κριτήρια καταγωγής, αλλά, αν δεν ήταν όµορφοι,
θα τους γνώριζαν µόνον οι µυστικές υπηρεσίες και τα γνωστά κέντρα "ευγονικής" των
αγγλοσαξονικών συνοικεσίων, µέχρι να οµορφύνουν ως οικογένεια. Όταν και εάν
οµόρφυναν θα έπαιρναν ό,τι δικαιούνταν. Θα ήταν αφελής όποιος πίστευε ότι οι ΗΠΑ θα
µπορούσαν να έχουν ως πρόεδρό τους έναν Ρος Περό. Τον Τζον Κέρρυ δεν τον ψήφισαν,
γιατί οι αντίπαλοί του ισχυρίζονταν ότι έµοιαζε πολύ µε "Γάλλο". Αστεία φαινόµενα ενός
ανύπαρκτου πολιτισµικού µοντέλου.
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Τα όσα περιγράψαµε για τους Βρετανούς Αγγλοσάξονες και τη σχέση τους µε τους
Έλληνες ισχύουν και για τους Αµερικανούς "Νεοαγγλοσάξονες". Τους λατρεύουν και τους
µισούν ταυτόχρονα. Λατρεύουν τους αρχαίους, γιατί οικειοποιούνται αυθαίρετα το έργο
τους και µισούν τους

σύγχρονους, εφόσον τους θεωρούν απειλή. Λατρεύουν να

"κουτσοδιαβάζουν" τα Έπη στην ελληνική γλώσσα, αλλά µισούν εκείνους, οι οποίοι έχουν
ως µητρική τους τη γλώσσα αυτήν. Λατρεύουν να "ντύνονται" Έλληνες στα διάφορα
κολεγιακά feternities, αλλά µισούν τους φυσικούς Έλληνες. Έφτασαν στο σηµείο να
προτείνουν την ελληνική γλώσσα ως την επίσηµη γλώσσα του κράτους τους, αλλά µισούν
την Ελλάδα όπως οι Βρετανοί.
Το µίσος όλων αυτών απέναντι στους Έλληνες και την Ελλάδα είναι κοινό. Αυτό ανήκει
στην παράδοσή τους και δεν θα µπορούσε να είναι διαφορετικό, εφόσον µοιράζονται την
ίδια αγγλοσαξονική παράδοση. Ως εκ τούτου µοιράζονται τις ίδιες εθνικές εµµονές και
βέβαια "φοβίες". Γι' αυτόν τον λόγο τα δηµόσια κτίρια, τα οποία εκφράζουν την κρατική
εξουσία τους, είναι αποκλειστικά ελληνικού αρχιτεκτονικού ρυθµού. Θεωρούν τους εαυτούς
τους "κληρονόµους" των Ελλήνων και θέλουν να το επιδεικνύουν. Γι' αυτόν τον λόγο
µισούν

και

τους

φυσικούς

Έλληνες,

ως

σφετεριστές

αυτής

της

µοναδικής

αξίας

κληρονοµιάς.
Μέχρι το 1945 οι ΗΠΑ και ο ιδιόµορφος αγγλοσαξονισµός τους λειτουργούσαν εντός
των εθνικών τους ορίων. Η Βρετανία "κυβερνούσε" τα κύµατα και απλά σε µια άκρη αυτού
του Πλανήτη βρισκόταν και ο ετεροθαλής "αδερφός" της. Ο "αδερφός", που µπορεί να ήταν
λίγο "hillbilly" και να µην ήθελαν να τον συναναστρέφονται πολύ, αλλά που είχε χρήµα και
πολλές φορές ήταν χρήσιµος. Ο "αδερφός", που µπορεί να ήταν λίγο "βλάχος" και να τους
εξέθετε στην Ευρώπη µε τα καουµπόικα καπέλα του, αλλά που είχε φυσική ρώµη και πολλές
φορές ήταν χρήσιµος. Ο "αδερφός", που µασούσε καπνό και τον έφτυνε, προκαλώντας το
γέλιο των Ευρωπαίων και την αµηχανία των Βρετανών. Κανένα πρόβληµα. Έστω και
"κατώτερος", ήταν ο πιστός "αδερφός" και οι Βρετανοί µπορούσαν να στηρίζονται πάνω του.
Όλα αυτά µέχρι το 1945.
Η "πατάτα" του 1945
Το 1945 είναι χρονολογία ορόσηµο τόσο για την αγγλοσαξονική ιστορία όσο και για την
παγκόσµια. Τότε οι αυθεντικοί Αγγλοσάξονες της Βρετανίας έκαναν την "πατάτα" των
αιώνων και αυτήν πληρώνουν σήµερα. Αυτή θα τους καταστρέψει στο άµεσο µέλλον. Τι
έγινε όµως τότε, που είναι τόσο καθοριστικό για το µέλλον του αγγλοσαξονισµού στο
σύνολό του; Θα εξετάσουµε τα πράγµατα µε την αντίθετη φορά από αυτήν που συνήθως
χρησιµοποιούµε στην ανάλυση, για να καταλάβουµε τι ακριβώς συνέβη. Ποιους ονοµάζει η
ιστορία "µεγάλους"; Αυτούς, οι οποίοι από το τίποτε δηµιούργησαν αυτοκρατορίες. Τους
ισχυρούς άνδρες, οι οποίοι, αφού επιβλήθηκαν απόλυτα στους λαούς τους, στη συνέχεια
τους επέβαλαν πάνω στους υπόλοιπους. Αν αυτοί είναι οι "µεγάλοι" και τους λατρεύουν οι
λαοί τους επειδή τους ευνόησαν, τότε ποιοι θα µπορούσαν να είναι οι "µικροί"; Ποιος µπορεί
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να είναι "ελάχιστος"; Αυτός, ο οποίος πήρε στα χέρια του µια πραγµατική αυτοκρατορία και
τη µετέτρεψε σε µια "χαρτοπετσέτα".
Ο "ελάχιστος" της ανθρώπινης ιστορίας είναι ένας Αγγλοσάξονας. Ο Τσόρτσιλ. Ο
Τσόρτσιλ, ο µεθύστακας. Τι έκανε; Πήρε µια αυτοκρατορία, η οποία είχε υπό την
πραγµατική ιδιοκτησία της το ένα τρίτο του Πλανήτη και µε τα λάθη του την έφτασε στο
σηµείο να έχει σήµερα ως κεφάλαιό της το CD της Μπρίτνει Σπίαρς και τα σώβρακα του
Μπέκαµ. Χωρίς λόγο και αιτία άλλαξε έναν σχεδιασµό, ο οποίος ευνοούσε απόλυτα τη
Βρετανία. Γιατί; Γιατί είχε την αφελή άποψη να νοµίζει ότι, επειδή κυβερνούσε την
αυτοκρατορική Βρετανία, ήταν και ο ίδιος αυτοκράτορας. Ήθελε να λειτουργεί ως
πραγµατικός αυτοκράτορας, ο οποίος σχεδιάζει τον κόσµο και όχι ως Αγγλοσάξονας
διαχειριστής ενός κόσµου, τον οποίον κληρονόµησε και καθήκον του ήταν απλά να τον
παραδώσει στους διαδόχους του τουλάχιστον όπως τον πήρε.
Όλα αυτά είναι λάθη. Προφανώς ο Τσόρτσιλ αγνόησε το γεγονός ότι οι αυτοκράτορες
σκέπτονται και δεν ακολουθούν "τυφλοσούρτες". Είναι ιδιοκτήτες και όχι Golden Boys της
διαχείρισης. Οι αυτοκράτορες, όταν λειτουργούν ως τέτοιοι και άρα όταν "χτίζουν"
καταστάσεις, είναι δηµιουργοί και όχι "συλλέκτες". "Ξέχασε" δηλαδή ο Τσόρτσιλ ότι ήταν
Αγγλοσάξονας και άρα "συλλέκτης". Ένας "συλλέκτης" έχει περιορισµένο εύρος κινήσεων.
Συµβιβάζεται µε το να εκµεταλλεύεται αυτό το οποίο βρίσκεται στα χέρια του και έχει µια
αποδεδειγµένη αξία. Όσο και να µην σου αρέσει η οµορφιά της Αφροδίτης της Μήλου, τη
διατηρείς στο µουσείο σου ανέγγιχτη. ∆εν παίρνεις ένα σφυρί κι ένα καλέµι, για να τη
"βελτιώσεις". Αν µπορούσες να τη βελτιώσεις, θα µπορούσες να φτιάξεις και το δικό σου
έργο και είναι προφανές ότι δεν µπορείς. Γνωρίζεις ότι δεν είσαι δηµιουργός και άρα
αναγκαστικά αφήνεις το έκθεµα όπως το βρήκες. Αυτό είναι που δεν κατάλαβε ο Τσόρτσιλ.
Εξαιτίας του η αυτοκρατορία, στην οποία δεν έδυε ποτέ ο Ήλιος, κατέληξε σήµερα να είναι
κάτι περισσότερο από µερικά χωράφια γύρω από το µισοσκότεινο Sunderland.
Η άλλη όψη του ίδιου νοµίσµατος. Ο αυθεντικός ελληνικός κόσµος γέννησε εξαιτίας της
νοοτροπίας

του

τον

απόλυτο

αυτοκράτορα

και

άρα

τον

απόλυτα

"Μέγα"

και

ο

αγγλοσαξονικός, λειτουργώντας µε τον ακριβώς αντίθετο τρόπο, πάνω στην ίδια γνωστική
βάση γέννησε τον απόλυτα "Ελάχιστο". Με την ίδια γνώση οι Έλληνες έχτισαν µόνοι τους
µια αυτοκρατορία και οι Αγγλοσάξονες επίσης µε την ίδια γνώση και επίσης µόνοι τους
γκρέµισαν µια αυτοκρατορία. Τη δική τους αυτοκρατορία. Πώς έγινε αυτό το λάθος; Ο
"ελάχιστος" Τσόρτσιλ, χρησιµοποιώντας όλα τα αγγλοσαξονικά µέσα, τα οποία ως
πρωθυπουργός της Βρετανίας διαχειριζόταν, υποστήριξε την έµµονη αλλά αφελή ιδέα του
να κυριαρχήσει απόλυτα πάνω στον Πλανήτη. Ο Τσόρτσιλ, ο οποίος ήταν από τη φύση του
µια "µείξη" του βρετανικού και του αµερικανικού αγγλοσαξονισµού.
Μια µείξη της βρετανικής ισχυρογνωµοσύνης και της αµερικανικής αφέλειας. Της
βρετανικής ισχυρογνωµοσύνης, η οποία προκύπτει από την αποδεδειγµένη ασφάλεια της
χιλιοδοκιµασµένης γνώσης και της αµερικανικής αφέλειας, η οποία προκύπτει από την
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επίσης αποδεδειγµένη εύκολη επιτυχία. Θέλησε να πατήσει σε δύο διαφορετικές "βάρκες",
για να µεγαλώσει την αυτοκρατορία. ∆εν του έφτανε το ένα τρίτο του Πλανήτη της
Βρετανίας συν τις ΗΠΑ της εποχής της αποικιοκρατίας και σκέφτηκε ότι θα ήταν ασφαλές να
διεκδικήσει τον µισό, φτιάχνοντας ένα τεχνητό "δίπολο" µε τη Σοβιετική Ένωση.
∆εν του έφτανε ως Αγγλοσάξονα "συλλέκτη" το ένα τρίτο του Πλανήτη, που του
πρόσφερε η ελληνική γνώση και θέλησε µε τη δική του ν' αποκτήσει τον µισό Πλανήτη. Αν
δηλαδή παροµοιάζαµε το σύστηµα εξουσίας µε µια γυναίκα, οι Έλληνες ήταν αυτοί οι οποίοι
έφτιαξαν µε το σύνολο της γνώσης τους µια "Αφροδίτη" όµοια µ' αυτήν της Μήλου. Της
έδωσαν γερά "πόδια", για να πατάει πάνω στους λαούς και να βαδίζει µέσα στο χρόνο και
της έδωσαν "στήθη", για να ταΐζει τους εκλεκτούς της. Αυτή η "Αφροδίτη" δεν ικανοποιούσε
τον Τσόρτσιλ. Ο "συλλέκτης" πήρε ένα σφυρί κι ένα καλέµι και άρχισε τις επεµβάσεις στην
ελληνική "Αφροδίτη". Με την ασχετοσύνη του της χάλασε την "ισορροπία". Τη χρυσή
ισορροπία, την οποία µε πολύ κόπο και άπειρη ευφυΐα είχαν βρει οι Έλληνες. Της µεγάλωσε
το "στήθος", γιατί αυτό τον βόλευε και µετά αναγκάστηκε να της κοντύνει τα "πόδια", γιατί
διαφορετικά δεν στεκόταν "όρθια". Την αναγκαστική αυτήν πράξη την έβρισκε ελάχιστης
σηµασίας µπροστά στα αναµενόµενα τεράστια όπως πίστευε κέρδη.
Στην πραγµατικότητα πάτησε σε δύο διαφορετικές "βάρκες", τις οποίες δεν γνώριζε. Στις
"βάρκες" του εθνικού αγγλοσαξονισµού της Βρετανίας και του διεθνικού αγγλοσαξονισµού
των ΗΠΑ. Νόµιζε ότι ως Αγγλοσάξονας είναι ασφαλής, γιατί καί οι δύο "βάρκες" ήταν
αγγλοσαξονικές, οπότε θεωρητικά όποια κι αν επικρατούσε θα ήταν το ίδιο γι' αυτόν. Ό,τι
και να συνέβαινε, θα µπορούσε ο αγγλοσαξονικός ιµπεριαλισµός να καταλήξει σε όποια
"βάρκα" ήθελε και αυτό θα ήταν το κέρδος του. Ο ίδιος θα γινόταν ο αιώνιος "θεός" των
Αγγλοσαξόνων. Αυτός, που µετά τους Μπόερς "νίκησε" και τους Έλληνες. Αυτός, που θα
τους "εκδικούνταν" στο όνοµα του αγγλοσαξονισµού.
Αυτό ονειρευόταν ο Τσόρτσιλ. Ξεκίνησε µε τα απλά για την αγγλοσαξονική λογική και
έβαλε τους φυσικούς απογόνους των Ελλήνων σε έναν αιµατηρό εµφύλιο. Τους έδωσε
δηλαδή µια πρώτη "προκαταβολή" για τον σχεδιασµό του. Τον σχεδιασµό, που ήθελε τον
ίδιο να γίνεται ο Αγγλοσάξονας ο οποίος θα εκδικούνταν τους "αποτυχηµένους" Έλληνες, οι
οποίοι µε το σύνολο της γνώσης τους δεν µπόρεσαν να εξασφαλίσουν στους Αγγλοσάξονες
κάτι παραπάνω από ένα "µίζερο" τρίτο του Πλανήτη. Αυτός ήταν ο γενναίος Αγγλοσάξονας,
ο οποίος δεν θα ήταν σαν τους "δειλούς" Έλληνες, των οποίων τις αυτοκρατορίες τις
περιόριζαν "Ινδοί". Στην πραγµατικότητα πέρασε τον ελληνικό "Ινδό" και τον µετέτρεψε σε
έναν Ρουβίκωνα, τον οποίο ο Ρωµαίοι ποτέ δεν θα περνούσαν.
Αυτό αποδείχθηκε λάθος, το οποίο όµως εκείνη την ώρα του "µεγαλείου" δεν ήταν
ορατό. Γιατί; Γιατί αγνόησε ένα ενδεχόµενο, το οποίο πάντα απασχολεί αυτόν που περπατά
πάνω σε "βάρκες". Αγνόησε το ενδεχόµενο να πέσει στο "νερό" και άρα στην "άβυσσο".
Αγνόησε το ενδεχόµενο να συγκρουστούν οι "βάρκες" µεταξύ τους και να καταστραφούν κι
οι δύο. Το δίπολο µε τη Σοβιετική Ένωση αυτό το ρίσκο εµπεριείχε. Προκάλεσε τον πρώτο
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αγγλοσαξονικό

"εµφύλιο"

για

την

κυριαρχία

στο

δυτικό

του

µέρος.

Ο

εθνικός

αγγλοσαξονισµός της Βρετανίας ήρθε σε σύγκρουση µε τον "διεθνιστικό" αγγλοσαξονισµό
των ΗΠΑ. Το υλικό κεφάλαιο ήρθε σε σύγκρουση µε την "ιδεολογία" και όπως ήταν φυσικό
έχασε τη µάχη. Τα συµφέροντα, τα οποία εξυπηρετούνταν άριστα µε τη βρετανική
αποικιοκρατία, ήρθαν σε σύγκρουση µε τα συµφέροντα, τα οποία επίσης εξυπηρετούνταν µε
την αµερικανική αντικοµµουνιστική —και από τη φύση της αντιαποικιοκρατική— ρητορική.
Όταν οι λαοί έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν επικυρίαρχο, επιλέγουν πάντα τον πιο
χαλαρό —και άρα ανίσχυρο— και διάλεξαν τους Αµερικανούς.
Με µία τους επιλογή οι λαοί κατάφερναν αυτό το οποίο δεν µπορούσαν να καταφέρουν
µε τόνους αίµατος. Με µια φιλοαµερικανική επιλογή κατάφερναν µέσα σε λίγα χρόνια και
"ξεφορτώνονταν" τους Βρετανούς αποικιοκράτες από τις πατρίδες τους. Η λογική τους ήταν
απλή. Τους ενδιέφερε πρώτα να πάρουν πίσω τα χωράφια τους —και άρα να ξεφορτωθούν
τους αγγλικούς στρατούς κατοχής— και λιγότερο τους απασχολούσαν τα αµερικανικά
µονοπώλια της αγοράς, τα οποία εκµεταλλεύονταν εµµέσως τα χωράφια αυτά. Ας
κατάφερναν πρώτα το δύσκολο, το οποίο µέχρι τότε απαιτούσε αίµα για την επίτευξή του
και αφορούσε τα χωράφια και µετά θα έβλεπαν τι θα έκαναν µε τους σπόρους, τα τρακτέρ
και τα λιπάσµατα.
Οι Βρετανοί έχαναν τη µία αποικία µετά την άλλη προς δόξαν της αµερικανικής
αντικοµµουνιστικής πολιτικής. Έχαναν υλικό κεφάλαιο και άρα "πάτηµα" πάνω στους λαούς.
Τα "πόδια" της "Αφροδίτης" του Τσόρτσιλ είχαν αρχίσει να "κονταίνουν" επικίνδυνα.
Σταδιακά οι Βρετανοί έχασαν όλες τις αποικίες, παραµένοντας στην "προεδρία" µιας άνευ
λόγου και αιτίας ύπαρξης Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Σταδιακά από κυρίαρχοι του κόσµου
έγιναν οι φτωχοί συγγενείς των Αµερικανών. Οι φτωχοί συγγενείς της πρώην αποικίας τους.
Τα "πρωτόκολλα" και οι βασιλικές "επικύψεις" τους απέµειναν από τα προηγούµενα
µεγαλεία.
Ο "γλύπτης" Τσόρτσιλ ακόµα δεν είχε αρχίσει να εκτίθεται, γιατί η εξουσία δεν έφευγε
από τα χέρια των Αγγλοσαξόνων. Απλά την είχαν οι Αµερικανοί και ο ίδιος ήταν τέτοιος από
την πλευρά της µητέρας του. Οι Αµερικανοί στο µεταξύ την είχαν στήσει τη "φάµπρικα", για
να στήσουν τον ιµπεριαλισµό τους. Τον εφαρµοσµένο αγγλοσαξονισµό της κοινωνίας των
ΗΠΑ τον µετέφεραν στο σύνολο του δυτικού µπλοκ. Ο ίδιος και πάλι "τυφλοσούρτης". Και
πάλι θα γινόταν µια απλή µετακίνηση ιδιοτήτων. Ο αµερικανικός λαός στο σύνολό του και
δευτερευόντως ο βρετανικός λαός —επίσης στο σύνολό του— θα γίνονταν πλέον οι
"Ρωµαίοι" του δυτικού µπλοκ. Οι "ιδιοκτήτες" κάθε έννοιας δηµοκρατίας και ατοµικής
ελευθερίας στον δυτικό κόσµο.
Αυτοί

οι

"Ρωµαίοι"

θα

δηµιουργούσαν

τους

νέους

"Αγγλοσάξονες"

λοχίες.

"Αγγλοσάξονες" του δυτικού µπλοκ θα γίνονταν οι αστικές τάξεις των δυτικών κοινωνιών.
Απλά πράγµατα. Όταν αναζητούµε τους "Αγγλοσάξονες", πάντα ψάχνουµε τους "πλασιέ".
Αυτούς, που "πλασάρουν" τα "ανώτερα" µέσα στα δικά τους υπερπολυτελή "εξώφυλλα".
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Αυτούς, που πουλάνε την "ιδιόκτητή" τους δηµοκρατία, έστω και εµµέσως, µέσω του
αντικοµµουνισµού. Αυτοί ήταν οι νέοι Αγγλοσάξονες της µεταπολεµικής εποχής. Αυτοί ήταν
οι συνέταιροι των Αµερικανοβρετανών Ρωµαίων της εποχής αυτής. Οι αστικές τάξεις των
δυτικών κρατών. Για ν’ αποκτήσουν σταθερή παρουσία µέσα στα κράτη, επέλεξαν να
ευνοήσουν και τους δηµοσίους υπαλλήλους όλων των δυτικών κρατών. Το δυτικό µπλοκ θα
λειτουργούσε κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν των ΗΠΑ µε τους Αµερικανούς απόλυτα
κυρίαρχους. Οι "µαύροι" για τον δυτικό κόσµο έγιναν οι κοµµουνιστές και οι ταξικοί εχθροί
των "εκλεκτών" αστών έγιναν οι "Ινδιάνοι" της παραγωγής.
Η ελληνική γνώση και πάλι, εξαιτίας του ορατού φασισµού της Σοβιετικής Ένωσης, θα
ήταν χρήσιµη. ∆εν είχε τίποτε να φοβηθεί από την πρωτόγονη γνώση των προλεταρίων.
∆εν απειλούνταν η άµυνα του δυτικού κόσµου από τις ηλιθιότητες των "πεφωτισµένων"
πατερούληδων. Το βασικό αµυντικό "εργαλείο" των Αγγλοσαξόνων δεν έχανε την ισχύ του.
Το ίδιο όµως δεν έχανε την ισχύ του και το βασικό επιθετικό τους µέσο, που είναι ο
δαρβινισµός. Ο κόσµος παρουσιαζόταν σαν µια σύγκρουση "ειδών" µε στόχο την επιβίωση
και την επικράτηση. Ο δυτικός κόσµος ήταν ο "ανώτερος" κόσµος, εφόσον είχε την
καθοδήγηση των "ανώτερων" ανθρώπων, δηλαδή των ιδίων. Οι Αγγλοσάξονες ήταν κάτι
παραπάνω από ευτυχείς. Θα έδιναν τη µάχη των "ειδών", έχοντας εκ των προτέρων
επικρατήσει στο εσωτερικό του δικού τους "είδους".
Η κοντόχοντρη "Αφροδίτη" των δαρβινιστών Αγγλοσαξόνων δέσποζε στον µισό κόσµο,
παριστάνοντας τη "µητέρα" της δηµοκρατίας και την προστάτιδα των δηµοκρατών από τους
κοµµουνιστές. Η συνέχεια είναι λίγο-πολύ γνωστή σε όλους. Το αµερικανικό "όνειρο", που
βασίζεται στη δηµιουργία συµπλεόντων συµφερόντων, λειτούργησε και στον ∆υτικό Κόσµο.
Οι φιλοαµερικανοί "Αγγλοσάξονες" µε τις "πλάτες" των "Ρωµαίων" των ΗΠΑ και της
Βρετανίας κατέλαβαν τις ηγεσίες των πατρίδων και τις παρέδωσαν στην εκµετάλλευση των
προστατών τους. Όλα αυτά όµως µε τη βασική προϋπόθεση ότι ο κοινός "εχθρός", που
νοµιµοποιεί "προστάτες" και δικαιολογεί προδότες, θα εξακολουθεί να υφίσταται.
Νέα Τάξη και τέλος εποχής για τους Αγγλοσάξονες.
Όλα πήγαιναν καλά µέχρι το 1991. Τότε άρχισαν τα προβλήµατα. Τι έπαθαν οι
Αµερικανοί; Έπεσαν θύµατα ενός "θαύµατος". Οι "µαύροι" ξαφνικά "άσπρισαν". Ο
κοµµουνισµός κατέρρευσε µέσα σε µία νύχτα. Οι "βάρβαροι" χάθηκαν και τι θα έκανε ένα
σύστηµα, που είχε µάθει να επιβιώνει εξαιτίας των "βαρβάρων";
Τότε έγινε κάτι ακόµα χειρότερο για τους Αγγλοσάξονες. Τότε σχεδιάστηκε η Νέα Τάξη
Πραγµάτων. Τότε έγινε η µεγαλειώδης "συνάντηση" των Αγγλοσαξόνων µε τους Εβραίους.
Η συνάντηση των πιο µεγάλων κλεφτών της ανθρώπινης ιστορίας µε τους πιο µεγάλους
γύφτους. Όταν η αρπακτικότητα συναντά την απληστία. Όταν η απόλυτη πονηριά τείνει να
αγγίξει την απόλυτη αφέλεια. Αυτοί, όχι αυτοκρατορία δεν µπορούν να σχεδιάσουν και να
στηρίξουν από κοινού, αλλά ούτε µπακάλικο. Ο ένας είναι χειρότερος από τον άλλον. Τους
εαυτούς τους είναι σε θέση να "ρίξουν", όχι συνέταιρο.
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Αυτή η "συνάντηση" ήταν ό,τι χειρότερο για τους Αγγλοσάξονες και είναι αυτή που θα
καθορίσει τη µοίρα τους. Γιατί; ∆ιότι είναι επικίνδυνο να συνεταιρίζονται οι απόλυτα
ανόµοιοι µεταξύ τους. Είναι επικίνδυνο να χαράσσουν κοινή πορεία αυτοί οι οποίοι έχουν τα
πάντα, µε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν τίποτε. Αυτοί, που πρέπει να προσέχουν τα πάντα, µε
αυτούς που δεν έχουν λόγο να προσέχουν τίποτε. Είναι σαν να συνεταιρίζεται ένας
φεουδάρχης µε έναν περιπλανώµενο γύφτο. Τι θα βγει από αυτόν τον συνεταιρισµό; Θα
αρχίσουν να κλέβουν, αναζητώντας το εύκολο κέρδος και αν καταδιωχθούν, µόνον ο
φεουδάρχης χάνει και κανένας άλλος. Οι φεουδάρχης ρισκάρει το φέουδό του, ενώ ο
γύφτος απλά θα φύγει και θα κάνει σε κάποια άλλη γειτονιά αυτό το οποίο έκανε πάντα.
Αυτοί λοιπόν οι συνέταιροι του παραδόξου ξεπέρασαν κάθε όριο. Κάθε όριο βλακείας.
Ξεπέρασαν ακόµα και τον Τσόρτσιλ. Αυτοί σχεδίασαν σε λευκό "χαρτί" τη Νέα Τάξη. Οι
άχρηστοι, µόλις είδαν ότι το "άλµα" του Τσόρτσιλ για τον µισό Πλανήτη δεν έπιασε, δεν
έκαναν το φυσικό, αλλά το αφύσικο. ∆εν πήγαν ένα βήµα πίσω στα "σίγουρα" των
Ελλήνων. ∆εν υποχώρησαν πίσω από τον "Ινδό". Συνέχισαν την πορεία τους στο άγνωστο
"πεδίο". Αφού δεν έπιασε το κόλπο, που τους έδινε την εξουσία στον µισό Πλανήτη, γιατί να
µην δοκιµάσουν µε ολόκληρο τον Πλανήτη; Μιλάµε για ευφυΐες. Άλλοι µεγάλοι δηµιουργοί
και "καλλιτέχνες". Αυτοί πήραν από την αρχή το σφυρί και το καλέµι και παραµόρφωσαν
ακόµα πιο πολύ την ελληνική "Αφροδίτη".
Έκαναν

τα

"στήθη"

της

τεράστια

και

της

έκοψαν

τελείως

τα

"πόδια".

Στην

πραγµατικότητα την έκαναν ολόκληρη ένα τεράστιο "στήθος", γιατί έτσι νόµιζαν ότι θα
έχουν τα µεγαλύτερα κέρδη. Έπιασαν από ένα "βυζί" ο καθένας και νόµισαν ότι βρήκαν τη
απόλυτη λύση. Το υλικό κεφάλαιο του αγγλοσαξονισµού —και άρα τα "πόδια" της
"Αφροδίτης"— δεν τα έβαλαν καθόλου. Έκαναν ένα ακόµα βήµα στη µετάλλαξη του
αγγλοσαξονισµού. Πήραν τον απλά διεθνή αγγλοσαξονισµό των ΗΠΑ και τον έκαναν
παγκόσµιο. Τον έκαναν µια µορφή "υπερθρησκείας". Τις δύο πανίσχυρες αγγλοσαξονικές
"βάρκες" τις πήραν τις έκαναν κοµµάτια και έφτιαξαν µια "υπερσχεδία" της συµφοράς. Οι
µεγαλύτερο "ναυπηγοί" της ιστορίας. Κατέστρεψαν δύο "βάρκες", οι οποίες τουλάχιστον
επέπλεαν και έφτιαξαν µια "σχεδία", που δεν γνώριζαν αν επιπλέει καν.
Στην πραγµατικότητα "αντέστρεψαν" τον πυρήνα της γνώσης του αγγλοσαξονισµού.
Την ισχυρή ελληνική γνώση, η οποία τους επέτρεπε να επιβιώνουν απέναντι στους
εξωτερικούς εχθρούς τους, την έκαναν εσωτερική λειτουργική γνώση και την αστεία
δαρβινική γνώση, που τους επέτρεπε να αδικούν τους οµοίους τους, την έκαναν εξωτερική.
Από τη στιγµή που η αγορά µάς ήθελε όλους τους ανθρώπους "αδέρφια" µε τα ίδια
"γούστα" και τις ίδιες "ανησυχίες", ευνόητο είναι ότι κάπου αλλού έπρεπε να πάει η ιδιότητα
του "κατώτερου". Από τη στιγµή που µέσω της ελληνικής γνώσης προσπαθείς να
οµογενοποιήσεις την πελατεία σου, ευνόητο είναι ότι η γνώση άµυνας βρίσκεται "έξω" από
αυτήν την πελατεία. Όταν αυτή η πελατεία είναι παγκόσµια, το "έξω" φεύγει στο ∆ιάστηµα.
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Στην αλλαγή αυτήν πρωταγωνίστησαν οι γύφτοι Εβραίοι, οι οποίοι επίσης µισούν τους
Έλληνες για τους δικούς τους λόγους. Πήραν την ελληνική γνώση και άρα τα ιερά και όσια
της αγγλοσαξονικής εξουσίας και την έβαλαν στο "καλάθι" της αγοράς. Τη γνώση, δηλαδή,
που χρησιµοποιούσε η αγγλοσαξονική εξουσία, για να "πείσει" λαούς και ηγεσίες να
υποταχθούν στις εντολές της, την πήραν οι Εβραίοι και τη χρησιµοποιούσαν, για να
"πείσουν" τους πελάτες τους στην αγορά. Ασκούσαν πραγµατική αποικιοκρατική πολιτική µε
πραγµατικά αποικιοκρατικά µέσα στους πάγκους των λαϊκών αγορών.
Έβαλαν τον Σταυρό στο CD µιας ηµίγυµνης Μαντόνα, για να προκαλέσουν τη τζάµπα
διαφήµιση της θρησκευτικής αντίδρασης, ώστε να το πουλήσουν ευκολότερα. Τη φάτσα του
Τσε, που "διέγειρε" την επαναστατικότητα στις µάζες, την έβαλαν σε γυναικείες κιλότες, για
να διεγείρουν τα σεξουαλικά ένστικτα των καταναλωτών. Υποδείκνυαν µοντέλο ζωής µε τη
διαφήµιση φυστικοβούτυρου. Πρότειναν "επανάσταση", για να πουλήσουν πλυντήρια.
Εµφάνιζαν σαν µορφή ιδεολογίας την επιλογή αναψυκτικού. Εµφάνιζαν σαν δικαίωµα
ελευθερίας και απόδειξη της γυναικείας χειραφέτησης την επιλογή σερβιετών. Ό,τι γνώση
είχε και δεν είχε το σύστηµα, για να παρασέρνει τους λαούς στις επιλογές του, αυτοί την
πήραν και την έβαλαν στην αγορά. Ό,τι γνώση είχε το σύστηµα, για να σωθεί σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης, αυτοί την πήραν και την έκαναν σανίδα "σωτηρίας" για χρεοκοπηµένες
επιχειρήσεις.
Αυτό ήταν το µεγαλύτερο σφάλµα του συστήµατος. Κουτσοί-στραβοί στον Άγιο
Παντελεήµονα.

Οι

πάντες

µε

πτυχία

µάνατζµεντ,

οικονοµικών,

κοινωνιολογίας

και

κυβερνητικής. Τα µυστικά του συστήµατος, που επί αιώνες ταλαιπωρούσαν τους λαούς,
έγιναν

εµπορικά

"εργαλεία",

τα

οποία

απλά

παρήγαγαν

διαφηµιστικά

"κόλπα".

Αντιλαµβανόµαστε ότι, όταν ο λόγος του πολιτικού δεν διαφέρει από αυτόν του πλασιέ
τάπερ, υπάρχει πρόβληµα. Όταν η εκπαίδευση του πολιτικού, που θ' αναλάβει την κρίσιµη
θέση για την εξουσία, δεν διαφέρει από αυτήν που δίνεται σ' αυτόν που θ' αναλάβει το
µάνατζµεντ ενός µπακάλικου, υπάρχει πρόβληµα. Θρησκείες, έθνη, συµµαχίες, βενζινάδικα
και µπακάλικα έγιναν ένα.
Ο αγγλοσαξονισµός είχε επιβληθεί παγκοσµίως. Αυτή η επιβολή του όµως, όπως εύκολα
αντιλαµβανόµαστε, αφορούσε αποκλειστικά την αγορά. Την παγκόσµια αγορά. Τι γινόταν
όµως στον τοµέα της άµυνάς του; Τι γινόταν εκεί όπου την κρίσιµη στιγµή θα υπήρχε
ανάγκη άµυνας για την επιβίωσή του; Τι θα γινόταν αν δεχόταν µια νέα ιδεολογική επίθεση;
Εκεί οι Αγγλοσάξονες είχαν κάποιο πρόβληµα, αλλά δεν τους φαινόταν ιδιαίτερα απειλητικό.
Με τον Τσόρτσιλ είχαν περάσει µία φορά τον "Ρουβίκωνα" και δεν τους ήταν και τόσο ξένη
η ιδέα να τον ξαναπεράσουν. Από την άλλη πλευρά για τους Εβραίους "υπερσχεδιαστές" δεν
υπήρχε κανένα πρόβληµα. Εφόσον οι ίδιοι µε τους συνεταίρους τους εµφανίζονταν στον
κόσµο σαν "ιδιοκτήτες" της ελευθερίας και της δηµοκρατίας, δεν έβλεπαν το γιατί και το
πως θα µπορούσαν ν' απειληθούν. Ό,τι ιδεολογικό "προϊόν" και να εµφανιζόταν στον
κόσµο, θα ήταν σίγουρα κατώτερο από το δικό τους ...το αιωνίως κορυφαίο ελληνικό
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"προϊόν", το οποίο είχαν υπό την ιδιοκτησία τους. Με όρους αγοράς έβλεπαν πλέον τα
πράγµατα οι Αγγλοσάξονες και σ' αυτό συνετέλεσαν και οι Εβραίοι µε την παρουσία τους.
Οι Εβραίοι έτσι κι αλλιώς υποτιµούσαν τους ανθρώπους και επιπλέον δεν είχαν τίποτε να
χάσουν από την όποια αντίδρασή τους. Ξεκίνησαν από το τίποτε, διεκδικούσαν τα πάντα και
ελάχιστα απειλητικό τους φαινόταν το απίθανο κατά τη γνώµη τους ενδεχόµενο να τα
χάσουν

όλα.

Συνδέοντας

την

τύχη

τους

µε

αυτήν

των

µέχρι

τότε

πανίσχυρων

Αγγλοσαξόνων, δεν φοβούνταν τίποτε και κανέναν. Με εκείνες τις "πλάτες" θεωρούσαν ότι
µπορούσαν να δοκιµάσουν τα πάντα εις βάρος των πάντων. Η µέχρι τότε επιβίωση του
αγγλοσαξονισµού ήταν µια "εγγύηση" γι' αυτούς. Μια "εγγύηση" ότι µπορούσαν να
συνδεθούν µε τις ιδιοµορφίες του και άρα να τις εκµεταλλευτούν µε τον πιο αποτελεσµατικό
τρόπο. Ως εκ τούτου "αµυντική" γνώση του συστήµατος θα έκαναν τον δαρβινισµό.
Η λογική τους ήταν απλοϊκή. Ο άνθρωπος-πελάτης δεν είχε πλέον κάποιον ορατό εχθρό
ανάµεσα στους ανθρώπους, εφόσον όλοι ανήκαν στην ίδια πολιτισµική "πλατφόρµα" της
Νέας Τάξης. Άρα, καλό θα ήταν να "εφεύρισκαν" έναν ....έτσι για να τους βρίσκεται. Άλλαζε
κλίµακα η αγγλοσαξονική εξουσία και απλά θα άλλαζε κλίµακα και η δαρβινική θεωρία.
Λογικό τους φαινόταν. Απλά θα την επέκτειναν λίγο. Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Οι
"ανώτεροι" της κοινωνίας των ανθρώπων θα παρέµεναν "ανώτεροι", αλλά ήταν µόνοι τους
στον κόσµο; Από την αµοιβάδα φτάσαµε στους "ανώτερους" της Γης. Τι γινόταν όµως στους
άλλους Πλανήτες; Μήπως και εκεί, µέσω κάποιας δαρβινικού τύπου εξέλιξης, κάποια
"σκουλήκια" έφτασαν σε κάποιο ανώτερο σηµείο εξέλιξης; Μήπως εκείνα τα "σκουλήκια"
ήταν πιο ανεπτυγµένα από αυτά της Γης και άρα απειλητικά;
Η λύση είχε βρεθεί. Οι "ανώτεροι" θα µονοπωλούσαν την παγκόσµια αγορά και ως
αντιπαροχή στους λαούς, οι οποίοι θίγονταν από τη λεηλασία τους, θα αναλάµβαναν την
πανανθρώπινη άµυνα απέναντι στους εξωγήινους. Μια νέα αποικιοκρατική εποχή ξεκινούσε
αυτήν τη φορά στο ∆ιάστηµα. ∆ισεκατοµµύρια δισεκατοµµυρίων ξοδεύτηκαν, για να
"κατακτηθεί" το ∆ιάστηµα. ∆ισεκατοµµύρια δισεκατοµµυρίων ξοδεύτηκαν, για να µάθουν αν
βρίσκεται κανένας εκεί "έξω". Ο κόσµος πεινάει και αυτήν τη στιγµή ξοδεύονται τόνοι
χρηµάτων, για ν’ "ακούσουν" Αγγλοσάξονες επιστήµονες κάποιο µήνυµα από το διάστηµα.
Ο κόσµος πεινάει και αυτήν τη στιγµή ξοδεύονται τόνοι χρηµάτων, για να επαναλάβουν
πειραµατικά το µεγάλο Big Bang της δηµιουργίας. Η πιο ακριβή απόπειρα "κλωτσιάς" στην
ιστορία της ανθρωπότητας.
Όλα τα µέσα του ιµπεριαλισµού τέθηκαν στην υπηρεσία της νέας προπαγάνδας. Το
Χόλυγουντ οργίαζε. Λαµβάνοντας αφειδώς χρηµατοδοτήσεις από τα γνωστά κέντρα της
αγγλοσαξονικής εξουσίας, δεν προλάβαινε να παράγει ταινίες µε θέµα τους εξωγήινους.
Όταν δεν µας απειλούσαν οι επιθετικοί εξωγήινοι µε πολεµικού τύπου εισβολή, µας
απειλούσαν ανεξέλεγκτοι κοµήτες, που απειλούσαν τη Γη µε σύγκρουση. Όταν ήθελαν να
εµφανίζονται λίγο πιο ρεαλιστές, µας απειλούσε η υπερθέρµανση ή η "ερηµοποίηση" του
Πλανήτη. Όταν δεν µπορούσαν να µας πείσουν ότι χρειαζόµαστε διαστηµόπλοια για την
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άµυνα απέναντι στον αόρατο εχθρό, προσπαθούσαν να µας πείσουν ότι χρειαζόµασταν
διαστηµόπλοια, για να εγκαταλείψουµε τον Πλανήτη, ο οποίος ήταν θέµα χρόνου να γίνει
αφιλόξενος για το "είδος" µας. Έφτασαν στο σηµείο να πουλάνε οικόπεδα στους γύρω
πλανήτες.
Όλα αυτά ποιοι θα τα αναλάµβαναν; Οι ίδιοι που στην αποικιοκρατική περίοδο
"προστάτευαν" τους ανθρώπους από τα θρησκευτικά δόγµατα και στη συνέχεια ανέλαβαν
να τον "προστατεύσουν" από τον κοµµουνισµό. Αυτοί, που "έσωσαν" τον κόσµο αρχικά από
τους µαύρους και τους Ινδιάνους και στη συνέχεια από τους προλετάριους. Τώρα ξεκινούσε
µια νέα περίοδος στην ανθρώπινη ιστορία. Οι Ρωµαίοι της Νέας Τάξης θα µας "έσωζαν" από
εισβολή εξωγήινων. Οι Ρωµαίοι ιδιοκτήτες των "σωτήριων" διαστηµικών σταθµών. Μέχρι να
καταλάβουµε αν εµείς είµαστε οι εισβολείς στο σύµπαν ή αν θα απειληθούµε µε εισβολή από
το σύµπαν, αυτοί θα ηγούνταν της ανθρωπότητας. Το δικαιούνταν. Οι "κίνδυνοι" ήταν πολύ
µεγάλοι, για να τολµήσει κάποιος ν’ αµφισβητήσει την παντοκρατορία τους στην οικονοµία.
Η ιµπεριαλιστική τους γνώση θα µας επέτρεπε ως "είδος" να "φάµε" και κανέναν ξένο
Πλανήτη. Τα πυρηνικά τους όπλα θα γίνονταν τα όπλα της ανθρωπότητας για τη συλλογική
άµυνα ή επίθεσή της. Τα διαστηµόπλοιά τους θα γίνονταν τα µεταφορικά "µέσα" της
ανθρωπότητας, σε περίπτωση που θα έπρεπε να µετοικήσουµε για να σωθούµε. Οι
διαστηµικοί τους σταθµοί θα γίνονταν ένα νέο Ellis island στο οποίο θα γινόταν η διαλογή
των "ανωτέρων" και των "υπάκουων", οι οποίοι θα σώζονταν στον ακόµα πιο "Νέο Κόσµο".
Η πανανθρώπινη σωτηρία θα γινόταν το νέο ιερό τους καθήκον. Είχαν βρει και πάλι έναν
εχθρό, ο οποίος θα τους νοµιµοποιούσε ως εξουσιαστές. Οι αρχικοί Κέλτες της Βρετανίας,
που στη συνέχεια έγιναν µαύροι των ΗΠΑ, στο τέλος κατέληξαν να γίνουν πράσινοι
εξωγήινοι.
Η αποθέωση του ∆αρβίνου. Εκ του ασφαλούς και πάλι βέβαια, για να µην έρθουν σε
σύγκρουση µε τα ιερατεία. Ποτέ δεν ισχυρίστηκαν ότι υπήρχαν εξωγήινοι, αλλά πάντα
λειτουργούσαν σαν να είναι αυτό το πιο πιθανό ενδεχόµενο. Η θεωρία των "ανώτερων", που
δεν θέλουν να τα "χαλάσουν" µε τους "κατώτερους". Η θεωρία των χορτάτων, γιατί δεν
είδαµε τα πεινασµένα παιδιά της Αφρικής να έχουν τέτοιες αγωνίες. Όποιος από αυτούς δεν
κοιτούσε στα χαντάκια

ν’ ανακαλύψει ανάµεσα στα σκουλήκια τους

παλιούς του

"συγγενείς", κοιτούσε στα αστέρια, για ν’ ανακαλύψει τους καινούργιους. Ο Εβραίος
Σπίλµπεργκ ανακάλυψε έναν τέτοιο πράσινο συγγενή του, ο οποίος, αφού πήρε τηλέφωνο
στους δικούς του από τη Γη, έφυγε µε ένα ποδήλατο. Όχι µόνον ο άνθρωπος ήταν µέλος
µιας εξελικτικής πορείας, αλλά και η ίδια η Γη. Όχι µόνον εµείς προερχόµασταν από τα
σκουλήκια, αλλά είχαµε και εξωγήινα "αδέρφια", τα οποία προέρχονταν επίσης από
σκουλήκια. Ήταν θέµα χρόνου να τα ανακαλύψουµε. Το Κανάβεραλ έγινε το νέο ισπανικό
λιµάνι, όπου προετοιµάζονταν οι επίδοξοι "Κολόµβοι" των νέων Νέων Κόσµων.
Πάνω σ’ αυτήν τη βάση δεδοµένων έγινε ο σχεδιασµός της Νέας Τάξης. Ένας
σχεδιασµός, ο οποίος και πάλι θα στηριζόταν στον "τυφλοσούρτη" της µετακίνησης
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ιδιοτήτων, προκειµένου να εξαχθεί το ίδιο αποτέλεσµα. Τη ρωµαϊκή ιδιότητα του
προηγούµενου σχεδιασµού θα την έχαναν οι λαοί —είτε των ΗΠΑ είτε της Βρετανίας— που
την είχαν προηγουµένως και θα την έπαιρναν απλοί ιδιώτες. Οι βαθύπλουτοι Αγγλοσάξονες
των ΗΠΑ και οι "γαλαζοαίµατοι" της Βρετανίας, µαζί µε τους όπου γης Εβραίους θα γίνονταν
οι "Ρωµαίοι" ιδιοκτήτες των πολυεθνικών. Οι ιδιοκτήτες των νέων και επίσης λίγων
"φέουδων" της νέας εποχής. Οι ιδιοκτήτες της νέας και αυτήν τη φορά παγκόσµιας PAX
ROMANA.
Από τη στιγµή που "βρήκαµε" τους ΡΩΜΑΙΟΥΣ, τι µας αποµένει; Να βρούµε τους νέους
"Αγγλοσάξονες"

της

νέας

εποχής.

Και

πάλι

ψάχνουµε

αυτούς,

που

αυθαίρετα

οικειοποιούνται ό,τι πραγµατικά ανώτερο έχει να επιδείξει η ανθρωπότητα. Ψάχνουµε
αυτούς που πλουτίζουν, βάζοντας πολυτελή "εξώφυλλα" στους κόπους και τις ευαισθησίες
όλων των άλλων. Άρα, πού τους ψάχνουµε; Στους φηµισµένους "έµπορους" της
ανθρώπινης ευαισθησίας όλων των τύπων και ειδών. Στις περίφηµες µη κυβερνητικές
οργανώσεις, οι οποίες αυθαίρετα οικειοποιούνται ό,τι ενδιαφέρει και βέβαια αφορά όλους
τους υπολοίπους. Έννοιες όπως "ανθρώπινα δικαιώµατα", "οικολογικό ενδιαφέρον",
"καταπολέµηση της πείνας" κλπ., έγιναν "πραµάτεια", που τους έκανε πλούσιους και
διάσηµους σε όλον τον κόσµο.
Αυτοί είναι ο "λοχίες" της Νέας Τάξης. Οι επικεφαλείς όλων των Golden Boys όλων των
τύπων και ειδών. Γύρω από αυτούς και υπό την προστασία τους στήθηκε ο νέος "στρατός"
των Αγγλοσαξόνων. Ο τακτικός "στρατός", ο οποίος θα αναλάµβανε τη διαχείριση του
απλού οικονοµικού µέρους της αυτοκρατορίας. Οι µεγαλοαστοί όλων των κρατών. Οι
ιδιώτες προδότες των λαών τους. Οι ακριβοπληρωµένοι µάνατζερ των αντιπροσωπειών των
πολυεθνικών.

Οι

διεφθαρµένοι

διαχειριστές

των

περιουσιών

των

λαών,

οι

οποίες

παραδόθηκαν στις πολυεθνικές. Αυτοί, που µε τα αγορασµένα πτυχία των αγγλοσαξονικών
Χάρβαρντ "αποδείκνυαν" ότι σε άλλες εποχές θα άξιζαν ν' ανέβουν στο Μαίη Φλάουερ. Μαζί
τους

και

όλοι

οι

"υπερκαταναλωτές".

Αυτοί,

που

δέχονταν

την

κολακεία

του

αγγλοσαξονισµού, όταν άνοιγαν τα πορτοφόλια τους ή όταν ξετίναζαν τις πιστωτικές τους
κάρτες. Αυτοί, που έβλεπαν τα αδέρφια τους σαν "κατώτερα", αν δεν φορούσαν DKNY. Οι
έξυπνοι και οι "ανώτεροι" της νέας εποχής. Αυτοί, οι οποίοι πληρώνονταν τους ίδιους
παράλογους µισθούς, άσχετα µε την οικονοµία στην οποία δραστηριοποιούνταν.
Η µεγαλύτερη πλάκα της ανθρώπινης ιστορίας. Οι Αγγλοσάξονες υπό την εβραϊκή
καθοδήγηση πετούσαν στον "αέρα" µια αυτοκρατορία, µετατρέποντάς την σε ιδιωτική
πολυµετοχική εταιρεία. Οι Εβραίοι ήταν ευτυχείς, γιατί κονοµούσαν από τη διάλυσή της. Οι
Εβραίοι ήταν οι απόλυτα "πετυχηµένοι", εφόσον από τους "βόθρους" έµπαιναν κατ’ ευθείαν
στα µεγάλα "σαλόνια". Οι Αγγλοσάξονες µετέτρεπαν τα παλάτια τους σε καφετέριες και οι
Εβραίοι ήταν ευτυχείς που κονοµούσαν από τα πολύτιµα "µπάζα" της ανακατασκευής. Κόποι
και γνώσεις αιώνων από την πλευρά των εξουσιαστών "εξανεµίστηκαν", για να πουληθούν
µανταλάκια. Η εξουσία έχασε τη δύναµη να παρεµβαίνει εις βάρος του κεφαλαίου και υπέρ
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των συµφερόντων της και άρχισε να γίνεται δούλος των οικονοµικών συµφερόντων. Οι
Αγγλοσάξονες από "πλασιέ" ιδεολογίας έγιναν πραγµατικοί πλασιέ προϊόντων.
Αυτό ήταν το µέγα σφάλµα της Νέας Τάξης. Σήµερα δεν έχει δυνατότητα αντίδρασης.
Οµογενοποιήθηκε η παγκόσµια κοινωνία. Ο κόσµος έγινε πολύ µικρός και ένας τέτοιος
κόσµος δεν παγιδεύεται εύκολα από την εξουσία. ∆εν παγιδεύεται ούτε σε θρησκευτικό,
ούτε σε εθνικό, ούτε σε ταξικό επίπεδο. Οι οπαδοί των θρησκειών έχουν "νοθεύσει" τα
χαρακτηριστικά τους και δεν µπορούν να είναι χρήσιµοι µε τον φανατισµό τους. Από την
άλλη πλευρά δεν υπάρχουν πλέον οι ιδιοµορφίες που χαρακτήριζαν τα έθνη και οι οποίες
επέτρεπαν στην εξουσία να τα σέρνει σε πολέµους. Τέλος δεν υπάρχουν οι ταξικές
ιδιοµορφίες σε απόλυτα διαβαθµισµένες κοινωνίες, ώστε να επωφελείται η εξουσία από τις
µεταξύ τους διαφορές. Όλα έχουν γίνει µια οµοιογενής "σούπα". Μια "σούπα" πλούσιων και
φτωχών

καταναλωτών

και

οι

καταναλωτές

δεν

πολεµάνε.

Οι

καταναλωτές

δεν

φανατίζονται. Οι καταναλωτές δεν υποστηρίζουν. Όταν θα χάσουν τη δυνατότητα να
καταναλώνουν, θα εγκαταλείψουν την εξουσία, που δεν τους δίνει τη δυνατότητα να το
κάνουν.
Τώρα πλησιάζει η ώρα του "λογαριασµού". Μετά την παράνοια της µέθης θα
καταµετρηθεί η ζηµιά. Ο κόσµος σήµερα είναι οµοιογενής, απαιτητικός και το χειρότερο
απαθής σ' ό,τι αφορά τις αντιδράσεις του. Η σηµερινή οικονοµική κρίση θα καταστρέψει
τους Αγγλοσάξονες για δύο λόγους. Ο πρώτος έχει σχέση µε την αδυναµία τους να
λειτουργήσουν ως τέτοιοι, εφόσον δεν έχουν το πλεονέκτηµα του πλούτου. ∆εν έχουν τη
δυνατότητα να ευνοούν και να δηµιουργούν "αυλές" συµµάχων. Ο δεύτερος έχει σχέση µε
την ολέθρια επιλογή τους να µετακινηθούν στον τοµέα του κεφαλαίου. ∆εν έχουν υλικό
κεφάλαιο πλέον. Κασέτες, πατρόν, συνταγές και CD είναι το κεφάλαιό τους. Αυτό σηµαίνει
ότι δεν έχουν τη δυνατότητα αντίδρασης, αν κάποιος αποφασίσει να τους το αφαιρέσει. ∆εν
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα όπλα τους, προκειµένου να το προστατεύσουν. ∆εν
χρειάζεται πλέον απόβαση στην Αγγλία ή τις ΗΠΑ, για να τους αφαιρέσεις ή να τους
καταστρέψεις το κεφάλαιό τους. Αρκεί να βάλεις το CD σε έναν υπολογιστή και να
εκµεταλλευτείς το περιεχόµενό του.
Κατάλαβε ο αναγνώστης το πόσο εξασθενεί την άµυνα του αγγλοσαξονισµού η κάθε
µετάλλαξή του; Κατάλαβε ο αναγνώστης πώς κονταίνουν τα "πόδια" της "Αφροδίτης" κάθε
φορά που γίνεται επέµβαση; Κατάλαβε ο αναγνώστης τον λόγο που ο αγγλοσαξονισµός
µόνον µε τη βρετανική του µορφή και µε τη θρησκευτική προσήλωσή του στην ελληνική
γνώση ήταν ανίκητος; Μόνον η ελληνική "Αφροδίτη" ήταν αήττητη και άρα µόνον για όσο
διάστηµα τη σέβονταν ως "έκθεµα" και δεν την άγγιζαν. Τότε ήταν πανίσχυροι οι Βρετανοί.
Ήταν οι αποικιοκράτες που σου αφαιρούσαν τη γη και σε έλεγχαν απόλυτα. Αν απειλούσες
το κεφάλαιό τους, σε σκότωναν µε πραγµατικούς στρατιώτες σε πραγµατικές µάχες, στις
οποίες πάντα λόγω µέσων υπερείχαν.
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Οι µορφωµένοι αστοί τους ήταν πραγµατικοί "λοχίες", οι οποίοι θυσιάζονταν για την
αυτοκρατορία και µπορούσαν να σκοτώσουν τον οποιονδήποτε την απειλούσε. Γίνονταν
ακριβοπληρωµένοι αξιωµατικοί και θυσιάζονταν για την αυτοκρατορία, γιατί εξαιτίας της
ήταν σηµαντικοί και οι ίδιοι. Αυτοί οδηγούσαν τους απλούς Βρετανούς πολίτες στον πόλεµο,
γιατί κι αυτοί είχαν συµφέροντα από την επιβίωση της αυτοκρατορίας. "Λοχίες" και
"στρατιώτες"

ήταν

µια

θανατηφόρα

πολεµική

µηχανή

πάντα

στη

διάθεση

του

αγγλοσαξονικού θρόνου. Σε όλους αυτούς αρκούσε που το ένα τρίτο της Γης ήταν ο χώρος
τον

οποίον

εκµεταλλεύονταν.

∆εν

χρειαζόταν

παραπάνω.

Μόνον

ο

Τσόρτσιλ

είχε

διαφορετική άποψη.
Στην αµερικανική περίοδο του διπόλου και πάλι η άµυνα του αγγλοσαξονισµού ήταν
ισχυρή, αλλά όχι τόσο. Αν απειλούσες το αµερικανικό κεφάλαιο, κινδύνευες. Οι Αµερικανοί
σε απειλούσαν τότε µε εµφυλιοπολεµικές συγκρούσεις σε "στηµένους" εµφύλιους µε τους
συνεταίρους

τους

της

Μόσχας.

Σε

κρατούσαν

"όµηρό"

τους,

δείχνοντας

σου

µε

παραδείγµατα τύπου Κορέας και Βιετνάµ τι παθαίνουν οι ανυπάκουοι αντιαµερικανοί.
Κινδύνευες και πάλι µε θάνατο. Είχαν "λοχίες" στη διάθεσή τους έτοιµους να σκοτώσουν
τον οποιονδήποτε απειλούσε τον αγγλοσαξονισµό, ο οποίος είχε ταυτιστεί µε τον
αντικοµµουνισµό και τη δηµοκρατία. "Λοχίες" ηγέτες κρατών και κοµµάτων σε όλα τα
κράτη. Αστούς αντικοµµουνιστές "λοχίες", οι οποίοι µπορούσαν να σκοτώσουν ακόµα και
αδέρφια τους στο όνοµα της ιδεολογίας τους. Αυτοί οι "λοχίες" οδηγούσαν όµοιας
ιδεολογίας πολίτες όπου βόλευε τους Αγγλοσάξονες. Πολίτες, οι οποίοι γίνονταν φανατικοί
"στρατιώτες" και µπορούσαν ανά πάσα στιγµή να εµπλακούν σε εµφύλιο.
Τα κέρδη των Αµερικανών, εξαιτίας αυτού του σχεδιασµού, ήταν µεγαλύτερα από αυτά
των Βρετανών, εφόσον το κεφάλαιό τους εκµεταλλευόταν τον δυτικό κόσµο στο σύνολό
του και άρα τον µισό Πλανήτη. Το πρόβληµά τους ήταν ότι όλος αυτός ο θεωρητικά καλός
σχεδιασµός εξαρτιόταν από την τύχη του µοσχοβίτη "συνεταίρου" τους και εκεί µπορούσε
να γίνει το λάθος …όπως και έγινε. Πλήρωσαν την αφέλεια του Τσόρτσιλ, ο οποίος
"πίστεψε" στον κοµµουνισµό. Του "σχεδιαστή", ο οποίος πίστεψε στην αντοχή του σαθρού
σοβιετικού "υποστηλώµατος". Αυτό το "υποστήλωµα" έπεσε και µαζί του έπεσε όλη η
"υπερκατασκευή", ανεξάρτητα από το πόσο έξυπνα ήταν σχεδιασµένη.
Μετά από αυτήν την κατάρρευση µπήκαµε φουριόζοι στη Νέα Τάξη Πραγµάτων. Στη
νεοταξική περίοδο ο αγγλοσαξονισµός άγγιξε το "ταβάνι" των κερδών, αλλά έχασε κάθε
δυνατότητα σοβαρής άµυνας. Το κεφάλαιό τους είναι πλέον το σύνολο του παγκοσµίου
κεφαλαίου και εκµεταλλεύεται το σύνολο της αγοράς του πλανήτη. Το πρόβληµα όµως είναι
ότι δεν έχουν καθόλου άµυνες, σε περίπτωση που τους αµφισβητήσουν τα θύµατά τους.
∆εν µπορούν να απειλήσουν κανέναν και µε κανέναν τρόπο. Οι νεοταξίτες "Αγγλοσάξονες"
δεν µπορούν να απειλήσουν κανέναν µε απευθείας πόλεµο, όπως παλαιά έκαναν οι
Βρετανοί. ∆εν µπορούν να απειλήσουν µε έµµεσο "εµφύλιο", όπως έκαναν µέχρι πρόσφατα
οι Αµερικανοί. Το µόνο πολεµικό µέσο που έχουν είναι οι ήπιες στρατιωτικού τύπου
επεµβάσεις Σερβίας και Ιράκ, οι οποίες όµως έχουν πάψει να έχουν την απαιτούµενη
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αποτελεσµατικότητα, γιατί έχουν "πολυχρησιµοποιθεί". Όταν κάνεις επέµβαση στο Ιράκ, για
να πάρουν συµβόλαια εκµετάλλευσης ο Τσένι και ο Γούλφοβιτς, εξαντλείς ένα "όπλο", το
οποίο δεν θα το διαθέτεις, όταν θα το χρειάζεσαι πραγµατικά.
Έχοντας χάσει το άµεσο πολεµικό "όπλο" τους, θα πρέπει να περιοριστούν στη συµµαχία
των "Αγγλοσαξόνων", οι οποίοι βρίσκονται µέσα στις κοινωνίες των θυµάτων τους. Θα
πρέπει

να

στηριχθούν

στις

υπάρχουσες

λεπτές

κοινωνικές

ισορροπίες,

που

τους

προσφέρουν ασφάλεια. Τι θα κάνουν όµως τώρα οι ιµπεριαλιστές, αν αυτές οι ισορροπίες
ανατραπούν από τους λαούς; Τι θα κάνουν αυτοί οι πρώην πανίσχυροι Ρωµαίοι, οι οποίοι
από θηριώδεις φεουδάρχες και βιοµήχανοι απλά κατέληξαν να είναι "µαγαζάτορες"; Θα
βάλουν τα Golden Boys να πετάνε τα Rolex στα κεφάλια των επαναστατηµένων εχθρών
τους. Θα βάλουν τις πωλήτριες να κυνηγάνε τους λαούς µε τις λίµες των νυχιών;
Τι θα κάνουν µε λίγα λόγια οι Ρωµαίοι της Νέας Τάξης, αν οι λαοί αποφασίσουν σήµερα
να τους αρπάξουν το κεφάλαιό τους; Αν αποφασίσουν να µην σεβαστούν τους νόµους περί
πνευµατικών δικαιωµάτων και αρχίσουν και "λεηλατούν" την τεχνογνωσία τους; Αν
αρχίσουν ενεξέλεγκτα ν' αντιγράφουν σε CD από τα πανάκριβα λογισµικά µέχρι συνταγές
αναψυκτικών και πατρόν φορεµάτων; Τι θα κάνουν οι "Ρωµαίοι", για να προστατεύσουν τα
virtual φέουδά τους, που είναι ανεπτυγµένα µέσα σε CD και όλα µαζί χωράνε µέσα σε µια
βαλίτσα; Σε ποιους "Αγγλοσάξονες" θα στηριχθούν;
Οι "Αγγλοσάξονες" είναι αυτοί οι οποίοι προσφέρουν στη ρωµαϊκή άµυνα τους "λοχίες"
και τους "στρατιώτες". "Λοχίες" τώρα είναι τα Golden Boys. Αυτοί δεν θυσιάζονται, αλλά,
ακόµα κι αν το έκαναν, δεν είναι σε θέση ν' απειλήσουν κανέναν. Ποιους "στρατιώτες" θα
οδηγήσουν στη µάχη, αν αποφασίσουν να πολεµήσουν; "Στρατιώτες" σήµερα είναι οι
καταναλωτές. Σ' αυτούς θα πρέπει να στηριχθούν. Σ' αυτούς που πλήρωσαν πανάκριβα τα
αυθεντικά σύµβολα της "ανωτερότητας" και δεν θ' ανεχθούν αυτούς που περιφέρονται
στους δρόµους µε τις "µαϊµούδες"; Μόνον αυτή είναι η άµυνά τους. Αυτό να δούµε και τι
άλλο. Να πιαστούν µαλλί µε µαλλί οι "Αγγλοσαξόνισες", που κατέχουν τις αυθεντικές Prada,
µε τους µαύρους, που πουλάνε τις "µαϊµούδες" στους δρόµους.
Εκεί κατάντησαν την άµυνα της αυτοκρατορίας. Τον Βρετανό λοχία, ο οποίος
κατακρεουργούσε τον κόσµο, που αµφισβητούσε την αγγλοσαξονική "ανωτερότητα", τον
αντικατέστησαν µε το Golden Boy, που αγόρασε ένα πτυχίο από το Χάρβαρντ. Τον
"στρατιώτη", που γινόταν φονικός µέσω του εθνικού ή ιδεολογικού φανατισµού του, τον
αντικατέστησαν µε το fashion victim, που από τη χαζοµάρα του περιφέρεται παθιασµένα στα
πολυκαταστήµατα και έχει "φανατικές" προτιµήσεις. Η απληστία και η βλακεία τούς οδηγούν
στο χάος. Στο χάος, που η σηµερινή οικονοµική κρίση το κάνει µια βεβαιότητα. Κανένας δεν
θα τους υπερασπιστεί. Ούτε οι ίδιοι οι λαοί τους είναι από την ίδια "πλευρά" µ' αυτούς.
Οι άνθρωποι κατόρθωσαν τα ακατόρθωτα. Κατόρθωσαν και έχασαν τη συµµαχία ακόµα
και των ίδιων των λαών από τους οποίους προέρχονται. Κατόρθωσαν και έκαναν τον
βρετανικό

και

τον

αµερικανικό

λαό

τα

µεγαλύτερα
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ιµπεριαλισµού. Είναι βέβαιον ότι αυτοί είναι τα µεγαλύτερα θύµατα, γιατί, εξαιτίας της
κρίσης, πιο πολλά χάνουν οι Βρετανοί ή οι Αµερικανοί πολίτες από τον ιµπεριαλισµό, παρά
οι πολίτες της Ζιµπάµπουε. Τι θα χάσουν οι πολίτες της Ζιµπάµπουε, εξαιτίας της σηµερινής
κρίσης; Το δεύτερο φανελάκι τους; Οι Αµερικανοί όµως καταστρέφονται καθηµερινά. Σε
αντίσκηνα κατοικούν άνθρωποι, που µερικά χρόνια πριν το µόνο που τους απασχολούσε
ήταν τι χρώµα να πάρουν το νέο τους αυτοκίνητο και πού να πάνε διακοπές. Άνθρωποι, που
σήµερα ζουν κοντά στις συνθήκες της ∆ηµιουργίας, ελάχιστες µέρες πριν είχαν µια
αξιοζήλευτη καθηµερινότητα. Την επιβίωση την είχαν δεδοµένη και δεν τους απασχολούσε
καν. Τους απασχολούσε η διασκέδαση και οι σπουδές των παιδιών τους.
Κανένας δεν θα υπερασπιστεί πλέον κανέναν. ∆εν έχει λόγο να το κάνει. Η
ανθρωπότητα είναι µια ανάσα απόσταση από το να κατανικήσει το τέρας του ιµπεριαλισµού.
Το χειρότερο τέρας. Το ανίκητο τέρας της Ρώµης, το οποίο βρισκόταν υπό την
αγγλοσαξονική διαχείριση. Αυτό είναι το πρόβληµά τους τώρα. Οι "Ρωµαίοι" είναι πλέον
γυµνοί κι απροστάτευτοι. Τώρα θα καταλάβουν γιατί ήταν λάθος που άφησαν τους ηλίθιους
να περάσουν τον "Ρουβικώνα". Τώρα θα µάθει ο κόσµος γι' αυτούς, γιατί απλούστατα δεν
µπορούν να κρυφτούν. Φαίνονται απ' όλους. Φαίνονται οι "Ρωµαίοι" κι αποκαλύπτονται οι
ιδιοµορφίες τους.
Το λάθος των γαλαζοαίµατων Ρωµαίων της Βρετανίας απειλεί ν’ αποκαλύψει όλη τη
ρωµαϊκή συµµορία των γαλαζοαίµατων, που ταλαιπωρεί την Ευρώπη και τον Πλανήτη εδώ
και αιώνες. Των Ρωµαίων, που παριστάνουν τους χριστιανούς και κρύβουν πίσω από τον
χριστιανικό Σταυρό την αιώνια Pax Romana. Των Ρωµαίων, που παριστάνουν τους
Βρετανούς, τους Γερµανούς και τους Γάλλους και δεν σταµάτησαν ποτέ να αιµατοκυλούν
τον κόσµο στους "στηµένους" οικογενειακούς τους πολέµους. Των κληρονοµικώ δικαίω
"ανώτερων", οι οποίοι οδηγούν τους "κατώτερους" σαν πρόβατα στη σφαγή.
Γιατί φταίνε οι βρετανικής καταγωγής Ρωµαίοι; Ο Τσόρτσιλ και οι Εβραίοι έκαναν τα
λάθη και όχι οι ίδιοι …θα σκεφτεί ο αναγνώστης. Εδώ είναι το θέµα. Πάντα οι ιδιοκτήτες
ευθύνονται για τα όποια λάθη αφορούν την ιδιοκτησία, γιατί αυτή παθαίνει τη ζηµιά. Οι
διαχειριστές είναι πάντα ανεύθυνοι. Με ένα κουστούµι παίρνουν τη θέση τους και µε ένα
κουστούµι φεύγουν από αυτήν. Όποιος κι αν είναι ο ρόλος τους ή τα λάθη τους, ελάχιστα
τους απασχολεί το κόστος τους, γιατί απλούστατα δεν χάνουν τίποτε. Αυτός ο οποίος τους
διόρισε χάνει και άρα αυτός είναι που χρεώνεται και τα λάθη τους. Οι Λόρδοι χρεώνονται τα
λάθη Τσόρτσιλ. Η Άνω Βουλή έπρεπε να παρακολουθεί τι γίνεται στο "χαµαιτυπείο" της
Κάτω Βουλής, όπου πρωταγωνιστούσαν οι δούλοι τους. Απλά πράγµατα.
Αυτοί έπρεπε να δράσουν πολύ πριν ο Τσόρτσιλ τους απειλήσει µε µια επισφαλή διάβαση
του "Ρουβίκωνα". Να δράσουν άµεσα και αποτελεσµατικά πολύ πριν απειληθεί όλη η
ρωµαϊκή συµµορία της Ευρώπης. Τι έπρεπε να κάνουν και δεν το έκαναν; Να στείλουν κατ’
αρχήν τον Τσόρτσιλ σε ένα ίδρυµα απεξάρτησης, όχι µόνον από τον αλκοολισµό, αλλά και
από τη µεγαλοµανία του. Να διώξουν τον βλαχοαµερικανό "αδερφό" από την Ευρώπη —
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ακόµα και µε τις κλωτσιές—, γιατί "έφτυνε" και "κλωτσούσε" πάνω σε έναν σχεδιασµό λεπτό
και περίτεχνο από "πορσελάνη". Να µην επέτρεπαν ποτέ την εφεύρεση των πυρηνικών
όπλων, η οποία ακύρωνε τη λογική των "οικογενειακών" τους πολέµων, γιατί απλά κανένας
δεν "στήνει" ψεύτικο καυγά µε πραγµατικά όπλα. Να καλούσαν µια πανχριστιανική
αντικοµµουνιστική εκστρατεία και µε τη βοήθεια του ρώσικου λαού να κρεµούσαν τον τέρας
του Κρεµλίνου στην Κόκκινη Πλατεία και όχι να τον κάνουν συνέταιρό τους.
Τέλος —και ίσως το σηµαντικότερο— ήταν ότι έπρεπε ν’ αποφύγουν τους Εβραίους.
Έπρεπε να τους αφήσουν εκεί όπου τους βρήκαν και άρα εκεί όπου βόλευε το σύστηµα να
υπάρχουν και να δραστηριοποιούνται. Να τους αφήσουν στο φυσικό τους περιβάλλον. Στα
πορνεία, στα καταγώγια και στους βόθρους και όχι να τους βάλουν στα σαλόνια τους. Τι
επεδίωκαν να κερδίσουν από την "αναβάθµισή" των Εβραίων; Τι έχει να κερδίσει κάποιος
ισχυρός από τον "συνεταιρισµό" του µε έναν κλέφτη, τοκογλύφο και ολίγον µαστροπό; Αν
δεν τον κλέψει ή αν δεν τον βγάλει στο "πεζοδρόµιο" τον ίδιο, θα τον φέρει σε σύγκρουση
µε όλους τους άλλους, στους οποίους θα επιχειρήσει να το κάνει, γιατί αυτό είναι το
"επάγγελµά" του. Τι έλλειπε δηλαδή στους Βρετανούς Ρωµαίους και τους το πρόσφεραν οι
Εβραίοι;
Το "γαλάζιο" αίµα.
Από τη στιγµή που οι Βρετανοί Ρωµαίοι έκαναν τα λάθη, φυσικό είναι να κινδυνεύουν
µαζί τους και όλοι οι υπόλοιποι Ρωµαίοι. Κινδυνεύουν, γιατί αποκαλύπτονται ακόµα και οι
πιο κρυφές ιδιοµορφίες τους. Ακόµα και οι ιδιοµορφίες, που αγγίζουν το αποκρυφιστικό και
τους διατηρούν ζωντανούς µέσα στους αιώνες. Τώρα θα µάθει ο κόσµος όλα τα µυστικά
τους. Τα µυστικά, που τους θέλουν "γαλαζοαίµατους" και άρα "ανώτερους". Γιατί όµως
θεωρούνται "γαλαζοαίµατοι"; Γνωρίζει κανένας τι σηµαίνει αυτός ο όρος και από πού
προέρχεται; Γιατί δεν είναι για παράδειγµα "πρασινοαίµατοι";
Όλες οι εξηγήσεις, οι οποίες κατά καιρούς έχουν δοθεί, είναι εσφαλµένες. Ο λόγος είναι
πολύ απλός. Με εικασίες δεν µπορείς να ερµηνεύσεις ορισµούς. Σε µια τέτοια περίπτωση
χρειάζεται γνώση και όχι ευφυΐα. Ο όρος "γαλαζοαίµατος" έχει µια πολύ συγκεκριµένη
εξήγηση, εφόσον αποτελεί "θεµέλιο" της ύπαρξής τους. Τους "υπενθυµίζει" πάντα ποιοι
είναι

και

µε

ποια

χαρακτηριστικά

"βαδίζουν"

µέσα

στο

χρόνο.

Είναι

πράγµατι

"γαλαζοαίµατοι", γιατί απλούστατα είναι Ρωµαίοι. Γιατί απλούστατα µεγαλώνουν και
πεθαίνουν µε την άποψη της Ρώµης περί της "ανωτερότητας" τόσο της ίδιας όσο και των
παιδιών της.
Από πού προκύπτει αυτό; Από το εξής απλό δεδοµένο, το οποίο όµως χρειάζεται ειδικές
γνώσεις για να γίνει αντιληπτό. Τα "παιδιά" της Ρώµης είναι όλα "γαλαζοαίµατα" και εδώ και
αιώνες είναι σκορπισµένα στην Ευρώπη και άρα και στη Βρετανία. Από το "αίµα" τους
καταλαβαίνεις την καταγωγή τους και έτσι τα ξεχωρίζεις από τους κοινούς "θνητούς". Είναι
τα "ανώτερα" και η Ρώµη φρόντισε να τα "προικίσει" επαρκώς, για να µπορούν να
αποδεικνύουν µόνιµα αυτήν την "ανωτερότητά" τους. Είναι αυτοί, που στην εποχή της
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παντοδυναµίας της πήραν τα ευρωπαϊκά φέουδα της Ρώµης ως ιδιοκτησία τους. Αυτά τα
"παιδιά" θυµούνται την καταγωγή τους, γιατί τους συµφέρει να τη θυµούνται. Τους
συµφέρει, γιατί λειτουργούν ως συµµορία, η οποία, για να επιβιώσει, θα πρέπει να
υπερασπίζεται µόνιµα και επίµονα τα συντεχνιακά της συµφέροντα.
Γι' αυτόν τον λόγο σε όλες τις επαναστάσεις των κοινών "θνητών" οι "γαλαζοαίµατοι"
συµπράττουν µεταξύ τους υπέρ των κοινών τους συµφερόντων. Συµπράττουν ως ξεχωριστό
µπλοκ συµφερόντων, ακόµα κι όταν θίγονται τα φαινοµενικά εθνικά συµφέροντα κάποιων
από αυτούς. Ακόµα κι αυτοί, που σχεδόν "κατ’ επάγγελµα" επί αιώνες επιβιώνουν ως εχθροί
µεταξύ τους, όπως οι Γάλλοι µε τους Βρετανούς ή οι Γερµανοί µε τους Γάλλους, είναι
"αδέρφια" µεταξύ τους. Όπου υπάρχει κίνδυνος ανατροπής κάποιων από αυτούς, σπεύδουν
οι άλλοι να βοηθήσουν. Όταν υπάρχει ανατροπή και άρα υπάρχει ανάγκη για "ψυγείο" µέχρι
την επάνοδό τους, πάντα υπάρχει θετική ανταπόκριση από τους υπολοίπους. ∆εν είναι
τυχαίο που όλοι οι "τέως" της Ευρώπης εξακολουθούν να περιφέρονται στις βασιλικές
"αυλές", χωρίς να χάνουν τους τίτλους και τα προνόµιά τους.
Τα "παιδιά" της Ρώµης λοιπόν είναι "ανώτερα", γιατί απλούστατα είναι "παιδιά" του
ζωντανού "θεού". Είναι τα "παιδιά" αυτού που συνδέει το Θείο µε το ανθρώπινο. Είναι τα
"παιδιά" του αυτοκράτορα της Ρώµης. Πώς όµως ο αυτοκράτορας συνδέεται µε το Θείο; Ο
αυτοκράτορας της Ρώµης θεωρούνταν ένας ζωντανός Θεός. Αυτήν την ιδιότητα την κατείχε
ως ο απόγονος του δέκατου τρίτου θεού της Ρώµης και αυτός ήταν ο ∆ιόνυσος. Ο ∆ιόνυσος
όµως, στον "θρίαµβό" του —µε βάση τη θρησκεία της Ρώµης— είχε ενσαρκωθεί µε τη
µορφή του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος, δηλαδή, µετά την αποθέωσή του, ήταν ο δέκατος
τρίτος θεός της Ρώµης. Πώς και πού απέδειξε ο Αλέξανδρος ότι ήταν ο Υιός του Θεού; Ο
Αλέξανδρος αυτό το απέδειξε στο ιερό της Σίβα και το αναγνώρισαν οι ιερείς του Άµµωνα
∆ία. Εκεί βρίσκεται όλο το µυστικό. Ο Άµµωνας ∆ίας ήταν αυτός ο οποίος, σύµφωνα µε την
Ανώτατη Γνώση των µυστών, είχε "γαλάζιο" αίµα. Ο µοναδικός ανάµεσα στους θεούς, που
είχε τέτοιο αίµα. Ο Αλέξανδρος, ως Υιός του, είχε το ίδιο αίµα και άρα και ο αυτοκράτορας
της Ρώµης και άρα και τα "παιδιά" της Ρώµης.
Κατάλαβε ο αναγνώστης από πού προέρχεται ο όρος "γαλαζοαίµατος"; Κατάλαβε γιατί
επί αιώνες οι "εκλεκτοί" σέβονταν τις αρχές και τους περιορισµούς της ελληνικής γνώσης;
Γιατί λατρεύουν τους Έλληνες; Γιατί αυτοπεριορίζονται πίσω από τους "Ινδούς", που θέτουν
ως όρια οι Έλληνες; Γιατί κτίζουν τα κτίρια της εξουσίας τους µε τον ελληνικό ρυθµό;
Κατάλαβε ο αναγνώστης πόσο βλάκας ήταν ο Τσόρτσιλ και οι επόµενοι από αυτόν
νεοταξίτες αυτοδίδακτοι "αυτοκράτορες"; Τώρα οι Ρωµαίοι, εξαιτίας τους, είναι "γυµνοί".
Είναι απροστάτευτοι και µε ένα κεφάλαιο που φτάνει και περισσεύει να µπει σε ένα CD και
στη διάθεση του τελευταίου ανθρώπου πάνω στην Γη να τους το αρπάξει.
∆εν χρειάζεται καν επανάσταση, για να "ξηλωθούν". ∆εν έχουν πλέον ούτε φέουδα ούτε
εργοστάσια. ∆εν ελέγχουν τα εκατοµµύρια των εργατών, που κάποτε τα έντυναν
στρατιώτες, για να "παίζουν" τα "οικογενειακά" τους παιχνίδια. Τώρα έχουν σεντούκια
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γεµάτα µε άχρηστες µετοχές της Citibank και της Lehman Bros. Το πιο ακριβό υλικό
ταπετσαρίας στην ιστορία της ανθρωπότητας. Οι µόνοι άνθρωποι τους οποίους ελέγχουν
είναι οι χρηµατιστές τους και οι λογιστές τους και αυτοί δεν φτάνουν ούτε για φασαρία σε
καφενείο της γειτονιάς. Είναι θέµα χρόνου η καταστροφή τους. Σχεδιασµοί αιώνων
κατέρρευσαν, γιατί οι Ρωµαίοι "ξέχασαν" αυτά τα οποία έπρεπε να θυµούνται µέσα στο
χρόνο. Επέτρεψαν σε άσχετους και σε γύφτους να καταστρέψουν την "Αφροδίτη" και τώρα
θα "πεθάνουν".
Οι ΑΧΡΗΣΤΟΙ της πανανθρώπινης ιστορίας.
Οι Βρετανοί Ρωµαίοι αυτούς απειλούν µε καταστροφή. Τα λάθη τους αυτό το κύκλωµα
απειλούν µε "ξήλωµα". Ένα µεγαλοπρεπές "οικοδόµηµα" τεραστίων συµφερόντων, το οποίο
χτίστηκε µέσα στους αιώνες από τη Ρώµη και έλαβε την τελική του µορφή στην περίοδο του
Καρλοµάγνου, απειλείται σήµερα µε άµεση κατάρρευση. Η σηµερινή ανίκητη οικονοµική
κρίση, η οποία προήλθε από τον δικό τους εσφαλµένο σχεδιασµό, αυτούς τους "εκλεκτούς"
απειλεί περισσότερο, παρά τους απλούς ανθρώπους. Τους "µετακίνησαν" από το πανίσχυρο
υλικό κεφάλαιο, είτε αυτό ήταν φέουδα είτε εργοστάσια, στο άυλο. Τους έβαλαν να
ρευστοποιήσουν το υλικό κεφάλαιό τους για ν’ αναζητήσουν τα κέρδη των επενδύσεων.
Τους έβαλαν στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα να τους "δουλεύουν" οι Εβραίοι τραπεζίτες και
"επενδυτές". Τώρα είναι στον "αέρα" και καθηµερινά αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο της
ολοκληρωτικής καταστροφής. Τώρα έχουν επενδύσει τα πάντα στις αµερικανοεβραϊκές
πολυεθνικές και περιµένουν να δουν την τύχη τους, η οποία µετά από αιώνες είναι πλέον
αβέβαιη. Πέφτουν οι δείκτες της Νέας Υόρκης και γκρεµίζονται οι Ρωµαίοι στην Ευρώπη.
Όλα αυτά οφείλονται στον λάθος σχεδιασµό και άρα στους Βρετανούς. Οι Βρετανοί
προφανώς δεν κατάλαβαν το πιο απλό δεδοµένο. ∆εν κατάλαβαν ότι τους επετράπη να
ανεβούν

στην

κορυφή

του

συστήµατος,

επειδή

αυτό

βόλευε

όλους

αυτούς

τους

"γαλαζοαίµατους" Ρωµαίους της Ευρώπης. Τους βόλευε η γεωγραφική τους θέση σε σχέση
µε την Νέα Γη, την οποία η Ρώµη αντιλαµβανόταν σαν "λεία" της. Έτυχε να βολεύουν τη
Ρώµη οι Βρετανοί και αυτοί εµφανίστηκαν σαν αρχιδιαχειριστές. Αν έχαναν στη σύγκρουσή
τους µε τους Ισπανούς, οι Ισπανοί θα ήταν σήµερα οι αρχιδιαχειριστές του χριστιανικού
συστήµατος.
Τα συµφέροντα, δηλαδή, είναι πάντα τα ίδια και δεν έχουν σχέση µε αυτόν που κατά
καιρούς εµφανίζεται σαν κυρίαρχος. Κυρίαρχη πάντα είναι η Ρώµη και τα παιδιά της. Όλα τα
παιδιά της. Οι "γαλαζοαίµατοι" της Ευρώπης. Φυσικοί συγγενείς είναι όλοι µεταξύ τους. Από
τη βασίλισσα της Αγγλίας µέχρι τους δικούς µας "Κοκούς" και "Κοκοβιούς", όλοι αυτοί είναι
ένα "σόι". Ένα "σόι", το οποίο αναπαράγεται µέσα στους αιώνες ίδιο κι απαράλλαχτο µέσω
της

ενδογαµίας.

Ένα

εκφυλισµένο

"σόι"

αιµοµικτών,

προικοθήρων

και

άχρηστων

παρασίτων. Ένα "σόι" που κυβερνά την Ευρώπη εδώ και αιώνες και την αντιλαµβάνεται σαν
περιουσία της.
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Αυτών των Ρωµαίων τα συµφέροντα υπηρετούσαν οι Ρωµαίοι της Βρετανίας. Ήταν τα
"διορισµένα" Golden Boys σε µια τερατώδη αυτοκρατορική "εταιρεία". Αυτούς τους
Ρωµαίους πλαισίωσαν και πάλι εξαιτίας "διορισµού" οι κοινοί Αγγλοσάξονες. Απλά, όλοι
αυτοί έκαναν το λάθος να παρανοήσουν τα δεδοµένα και να οδηγηθούν σε εσφαλµένες
επιλογές. Νόµισαν ότι οι ίδιοι "έκτισαν" την αυτοκρατορία και ότι µπορούν σαν "µηχανικοί"
να κάνουν επεµβάσεις. Ο Αγγλοσάξονας Τσόρτσιλ δεν ελέγχθηκε εγκαίρως από τους
Ρωµαίους λόρδους και τους οδήγησε στο σφάλµα. Όλοι αυτοί δεν εκτίµησαν την τύχη τους
να βρεθούν στην κορυφή του κόσµου και την εξέλαβαν σαν αποτέλεσµα των "ανώτερων"
ικανοτήτων τους. Ανέβηκαν µε το ελληνικό "ασανσέρ" στην κορυφή της ρωµαϊκής
πυραµίδας και "ζαλίστηκαν".
Αυτή η "ζάλη" τους οδήγησε στις εσφαλµένες εκτιµήσεις και άρα στις λάθος ενέργειες.
∆εν κατάλαβαν ότι η µόνη τους δουλειά ήταν να παραµείνουν σ’ εκείνη την κορυφή, γιατί
αυτό συνέφερε τόσο τους ίδιους όσο και τη Ρώµη. Κατάφεραν εύκολα το πραγµατικά
δύσκολο, που ήταν η αναρρίχησή τους στην κορυφή και µπροστά τους είχαν µόνον το
πραγµατικά εύκολο, που ήταν η παραµονή τους σ’ αυτήν. Από τη στιγµή που ανέβηκαν,
γνώριζαν τι ακριβώς έπρεπε να κάνουν και τι δεν έπρεπε να κάνουν. ∆εν έπρεπε να κάνουν
τίποτε απολύτως εκτός "γραµµής" και προπάντων δεν έπρεπε να σκέφτονται. Ό,τι
απαιτούσε σκέψη, το είχαν σκεφτεί άλλοι και τους είχε παραδοθεί έτοιµο. Ό,τι απαιτούσε
σκέψη, το είχαν σκεφτεί οι Έλληνες και αυτοί είχαν στη διάθεσή τους τούς καρπούς αυτής
της σκέψης.
Κάθε φορά που θα υπήρχε πρόβληµα για το σύστηµα, θα εφαρµόζονταν οι γνωστές
απάνθρωπες και ανθρωποκτόνες πολιτικές από τους ισχυρούς της εξουσίας και άρα από
τους ίδιους. Αυτοί, ως ισχυροί, θα "διευθετούσαν" όλα τα προβλήµατα. Τα ίδια πάντα
"στηµένα" προβλήµατα µε τις ίδιες πάντα λύσεις, έτσι ώστε να µην αλλάζει ο σχεδιασµός
που τους ευνοεί. Θα συµµετείχαν σε εθιµικού τύπου "εξετάσεις" και πάντα θα ήταν ανάµεσα
στους "επιτυχόντες". Όλα "στηµένα". ∆ικός τους ο "καθηγητής", τυφλός ο "επιτηρητής" και
αυτοί οι επαγγελµατίες "έξυπνοι" µε το "λυσσάρι" στο χέρι. Σε τέτοιες "εξετάσεις" απέτυχαν
οι Αγγλοσάξονες, γιατί ο Τσόρτσιλ είχε την αφελή άποψη να θέλει ν’ αποδείξει ότι δεν
χρειάζεται τις έτοιµες λύσεις.
Πήδηξε ο Τσόρτσιλ από τη ρωµαϊκή "Πυραµίδα", θέλοντας να κερδίσει κι άλλο ύψος.
∆εν του έφτανε να είναι στην κορυφή του Κόσµου. ∆εν του έφτανε να εξουσιάζει έστω και
έµµεσα το κορυφαίο ανθρώπινο σύστηµα µέσα σε έναν ασφαλή σχεδιασµό, τον οποίο είχαν
δροµολογήσει θεάνθρωποι αυτοκράτορες. Ήθελε να πιάσει και ο ίδιος "ύψη" αυτοκράτορα.
Ήθελε να πιάσει "ύψη" Θεού. Ήθελε την άµεση εξουσία του κόσµου. Στη λογική του
παρέσυρε το σύνολο των Αγγλοσαξόνων. Όλοι αυτοί δεν έβλεπαν τι γινόταν. Όταν µετά
από λίγες δεκαετίες άρχισε να φαίνεται το σφάλµα τους και να χάνουν "ύψος" και πάλι δεν
κατάλαβαν τα "σαΐνια" τι γινόταν. Τα αγγλοσαξονικά "σαΐνια" της άλλης πλευράς του
ωκεανού.
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Όταν υπάρχει άγνοια, είναι γνωστό ότι το σφάλµα φέρνει σφάλµα. Όταν οι
Αγγλοσάξονες άρχισαν να "πέφτουν", δεν κατάλαβαν τι γίνεται και βέβαια δεν γνώριζαν
πώς θα έπρεπε ν’ αντιδράσουν. ∆εν κατάλαβαν το λάθος, ώστε να πιαστούν από µια "άκρη"
του συστήµατος και µε τον παραδοσιακό αγγλοσαξονικό τρόπο —του "έρπειν"— να
ξανασκαρφαλώσουν στην ασφαλή κορυφή. Τους παρέσυρε η παροιµιώδης αµερικανική
αφέλεια και νόµισαν ότι, σαν αυτοκράτορες που εµφανίζονταν, µπορούσαν να λειτουργούν
ως τέτοιοι. Επειδή παρέµεναν στον "αέρα", νόµιζαν ότι "πετούσαν" και δεν καταλάβαιναν ότι
απλά έπεφταν από πολύ ψηλά. Νόµιζαν ότι θα µπορούσαν να επιστρέψουν στην ασφαλή
"φωλιά" τους σαν "αετοί" και άρα πετώντας.
Το αδύναµο "πτηνό" αρνιόταν πεισµατικά ν’ "αναρριχηθεί". Έβλεπε τα µικροσυµφέροντά
του να απειλούνται και αγνοούσε τον κίνδυνο. Το υπέρβαρο και λαίµαργο "πτηνό"
ανησυχούσε για τους "σπόρους" των κερδών που έχανε και δεν έβλεπε τον κίνδυνο για τη
ζωή του. Τότε έγινε η τραγική "συνάντηση", στην οποία αναφερθήκαµε παραπάνω. Τι
έκανε; Το χειρότερο δυνατό. Απευθύνθηκε στους καλύτερους "αεροναυπηγούς" της
ιστορίας. Απευθύνθηκε στους Εβραίους, για να του δώσουν τη λύση ή το µέσον να
"πετάξει". Απευθύνθηκε στους ψεύτες και τους κλέφτες. Απευθύνθηκε στους ειδικούς των
πάγκων και των παζαριών, για να του δώσουν λύσεις στα ζωτικότερα προβλήµατα του
συστήµατος. Οι Εβραίοι, σαν "ειδικοί", τους έδωσαν το απαύγασµα της γνώσης τους. Τους
έδωσαν ένα τεράστιο γυαλιστερό "αµόνι", για να τους σώσουν από την πτώση. …Αυτό είχαν
για "πούληµα" …αυτό τους έδωσαν. …Τόσο µπορούσαν …τόσο έκαναν. Άσχετοι ήταν.
Περισσότερο άσχετοι και από τους Αγγλοσάξονες.
Από το 1991 οι Αγγλοσάξονες "πετάνε" προς τα "κάτω", κρατώντας σφικτά το εβραϊκό
"αµόνι". Έχουν επενδύσει το σύνολο της επιβίωσής τους στο µέσον εκείνο, που στην
πραγµατικότητα τούς απειλεί µε γρήγορο θάνατο. Οι άχρηστοι των αχρήστων. Οι
"κατώτεροι" των "κατωτέρων". Μέσα σε λιγότερο από είκοσι χρόνια το σύστηµα εξασθένισε
τόσο,

όσο

δεν

είχε

εξασθενίσει

ποτέ

άλλοτε.

Σύστηµα,

το

οποίο

λειτουργούσε

απροβληµάτιστα για χιλιάδες χρόνια, οι άσχετοι το έφεραν στο χείλος της καταστροφής.
Πήραν ένα σύστηµα, το οποίο ήταν στην κυριολεξία ένα απρόσβλητο λιθόκτιστο "κάστρο"
και το µετέτρεψαν σε έναν χάρτινο "πάγκο" γύφτων, που κινδυνεύει µε ένα απλό "αεράκι".
Η ειρωνεία είναι ότι αυτό το γνωρίζανε. Έπρεπε να το γνωρίζουνε. Ήταν υποχρεωµένοι
να το γνωρίζουν, γιατί αυτή η γνώση προστάτευε όλη τη συµµορία των "γαλαζοαίµατων".
Έπρεπε να γνωρίζουν ότι θα ήταν τέλειοι στον ρόλο τους απλά αν δεν έκαναν τίποτε
παραπάνω από αυτά που προβλεπόταν από τους ρωµαϊκούς "κανονισµούς". Αρκούσε απλά
να εφάρµοζαν πιστά το ελληνικό "λυσσάρι" και να µην σκέφτονται. Αυτή ήταν η υποχρέωση
του οποιουδήποτε ασκούσε την εξουσία µέσα στη χριστιανική αυτοκρατορία. Η υποχρέωση
που είχαν οι "γαλαζοαίµατοι" απέναντι στη Ρώµη και βέβαια στους εαυτούς τους. Η
αυτοκρατορία έπρεπε να κυβερνάται πάντα µε τον ίδιο τρόπο, είτε την κυβερνούσαν οι
Γάλλοι είτε οι Γερµανοί. Υπήρχε µια πρακτική, που λειτουργούσε πάντα µε τον ίδιο τρόπο,
εφόσον αυτός ο οποίος τη δροµολογούσε σεβόταν τις προδιαγραφές της.
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Η λογική αυτής της πετυχηµένης µέσα στους αιώνες πρακτικής είναι απλή. Όποιος έχει
την εξουσία µέσα στον χριστιανισµό, πρέπει να λειτουργεί µε έναν συγκεκριµένο τρόπο, ο
οποίος δεν είναι δική του επιλογή. Είναι επιλογή της Ρώµης, η οποία τον αναγνώρισε ως
φορέα εξουσίας µέσα στην επικράτειά της. Η Ρώµη, ως ιδιοκτήτρια της χριστιανικής
αυτοκρατορίας, για λόγους άµυνας έπρεπε να παραδώσει σε κάποιους άλλους τη διαχείριση
του πολιτικού και στρατιωτικού σκέλους της εξουσίας της. Αυτό την συνέφερε να κάνει και
αυτό έκανε. Κάποιος έπρεπε να σκοτώνει και να λεηλατεί και η Ρώµη δεν ήθελε να έχει
αυτόν τον προκλητικό για την "αγιοσύνη" της ρόλο. Αυτή θα "ευλογούσε" τα κλεµµένα και
θα "ξεπροβόδιζε" στον Άλλο Κόσµο τα θύµατα του ιµπεριαλισµού της.
Μέσα σ' αυτά τα πλαίσια των συµφερόντων µπήκαν οι Αγγλοσάξονες στο "παιχνίδι" και
όχι επειδή ήταν ικανοί ή έξυπνοι. Μπήκαν στο "παιχνίδι" δικαιωµατικά, λόγω της ισχύος που
τους προσέφερε η "ανακάλυψη" της Νέας Γης. Αν δυτικότερα της Βρετανίας δεν υπήρχε
τίποτε, η Βρετανία θα παρέµενε αυτό το οποίο ήταν επί αιώνες. Μια ασήµαντη περιφερειακή
επαρχία της Ρώµης. Εξαιτίας όµως της Νέας Γης, οι Αγγλοσάξονες έγιναν η κορυφαία
χριστιανική δύναµη και δεν υπήρχε λόγος να τους αρνηθεί η Ρώµη αυτόν τον ρόλο. Είχαν
τα προσόντα ν' αναλάβουν τον ρόλο αυτόν. Αν αυτά τα προσόντα τα είχαν οι Γερµανοί, οι
Ισπανοί ή οι Γάλλοι, θα διεκδικούσαν —όπως και διεκδίκησαν— αυτόν τον ρόλο. Οι
Αγγλοσάξονες ήταν αυτοί οι οποίοι λόγω ισχύος είχαν επιβληθεί στις µεταξύ τους
συγκρούσεις για την πρωτοκαθεδρία και αυτοί πήραν τον ρόλο. Ήταν οι πιο "πετυχηµένοι"
στην "αδερφική" ενδοχριστιανική διαµάχη για την επικράτηση και το "δικαιούνταν" να
µπουν επικεφαλείς των χριστιανών. Οι κορυφαίοι του χριστιανικού "είδους".
Ήταν "ευνουχισµένοι" απόλυτα, ήταν εκκωφαντικά δειλοί, παραδειγµατικά ανηλεείς και
προπάντων ήταν διαποτισµένοι µέχρι το "µεδούλι" για την πίστη προς την "ανωτερότητά"
τους. Μισούσαν και βασάνιζαν τέλεια τους δικούς τους ανθρώπους και δεν είχαν το
παραµικρό πρόβληµα να κάνουν τα ίδια και στους ξένους λαούς. Φέρονταν σαν "σκουπίδια"
στους οµοεθνείς τους και τους άλλους ούτε καν που τους "έβλεπαν" ως ανθρώπους. Τα
τέλεια "εργαλεία", για ν' ασκηθεί µια δοκιµασµένη ιµπεριαλιστική πολιτική. Ένας ανασφαλής
Mr. Bean µε τα "διάσηµα" του αυτοκράτορα. Ένας ανίκανος, που, προκειµένου να
διατηρήσει τα κεκτηµένα του, θα ήταν σε θέση να κάνει το οποιοδήποτε έγκληµα. Ένας
ανίκανος, που θα έκανε οτιδήποτε, προκειµένου να διατηρηθεί στη θέση, την οποία είχε
καταλάβει καθαρά από τύχη.
Σ' αυτούς τους Αγγλοσάξονες η Ρώµη παρέδωσε τη "φωλιά" του ρωµαϊκού Αετού, απλά
για να τη συντηρούν. Σ' αυτό το "κοράκι" του Λονδίνου η Ρώµη παρέδωσε τη "φωλιά" του
Αετού της. Μέσα σ' αυτήν τη "φωλιά" οι Αγγλοσάξονες είχαν να εκτελέσουν κάποια απλά
καθήκοντα και τίποτε παραπάνω. Στην πραγµατικότητα έπρεπε απλά να κάθονται, για να
µην παραµένει άδεια η θέση της διαχείρισης της πολιτικής και οικονοµικής εξουσίας του
αυτοκράτορα. Να κάθονται, έστω και σαν υπερτραφή αιµοβόρα "κοράκια", τα οποία δεν
µπορούν και προπάντων δεν θα έπρεπε ποτέ και για κανέναν λόγο να αποπειραθούν να
"πετάξουν". Η µόνη τους υποχρέωση ήταν απλά ν' αναπαράγονται και —λόγω θέσης και
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ισχύος— να ελέγχουν τους από "κάτω". Να ελέγχουν αυτούς, οι οποίοι ήθελαν να
καταστρέψουν τη "φωλιά". Ως εκ τούτου έπρεπε να ευχαριστούν τον Θεό και την τύχη
τους, που µε την ξένη γι' αυτούς ελληνική γνώση κατόρθωσαν ν' "αναρριχηθούν" στη θέση
εκείνη και να µην ξεφεύγουν από τις "εντολές" της.
Αυτό το άχρηστο "κοράκι", µε το πρόσωπο του Τσόρτσιλ, επιχείρησε να "πετάξει". Όταν
αυτό το βλακώδες και υπερτραφές "κοράκι" άρχισε να "πέφτει", µη µπορώντας να πετάξει
στα ύψη όπου πετάνε οι "αετοί", έκανε το εξής µοναδικό. Συνεργάστηκε µε τα "παράσιτα"
των "πτηνών", που είναι οι Εβραίοι. Ένα "πτηνό" παρέδωσε την τύχη του σε παράσιτα, τα
οποία "πετάνε" σε ύψη δυσθεώρητα για τις ικανότητές τους, επειδή απλά και µόνον
προσκολλώνται σε κάποιο πτηνό και όχι επειδή έχουν την ανάλογη πτητική ικανότητα.
"Παράσιτα", τα οποία απλά µπορούν και υπερίπτανται ακόµα και του ίδιου του αετού, όταν
αυτός κουρνιάζει στη "φωλιά" του.
Αυτήν την ιδιότητά τους δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως οι Αγγλοσάξονες. Οι Εβραίοι είναι
µεν "ιπτάµενοι", αλλά το ύψος στο οποίοι "ίπτανται" καθορίζεται από το ύψος στο οποίο
µπορεί ν' ανέβει ο "φορέας" πάνω στον οποίο έχουν εγκατασταθεί. ∆εν µπορούν δηλαδή
µόνα τους ν' ανέβουν στην απόκρηµνη κορυφή ενός βουνού. Μόνον όταν βρίσκονται πάνω
σε αετό µπορούν να το επιτύχουν. Το "ύψος", δηλαδή, στο οποίο κάθε φορά "κινούνται",
εξαρτάται καθαρά από τις δυνατότητες του "φορέα", τον οποίο έχουν επιλέξει. Θα ίπτανται
σε απίστευτα ύψη, αν εγκατασταθούν πάνω σε αετούς, θα "σέρνονται" στο επίπεδο της γης,
αν εγκατασταθούν πάνω σε πρόβατα και θα πιάνουν τα "βάθη" των βόθρων, αν
εγκατασταθούν πάνω σε "ποντικούς".

Το αγγλοσαξονικό "κοράκι" µε αυτά τα "παράσιτα"

συνεργάστηκε, για να κατακτήσει το σύνολο του κόσµου. Νόµισε ότι είναι "αετός" και
εµπιστεύτηκε τα "παράσιτα", τα οποία τον διαβεβαίωναν για την ορθότητα της άποψής του.
Αυτά όλα ήταν λάθη, τα οποία έπρεπε ν' αποφύγουν, γιατί θεωρητικά έπρεπε να τα
γνωρίζουν. Ακόµα και η δική τους παράδοση τα µεταφέρει ως γνώση. Η δική τους
παράδοση δεν είναι αυτή που τους αναγκάζει να κόβουν τα φτερά των κορακιών του
Πύργου του Λονδίνου; Η δική τους παράδοση δεν είναι αυτή που τους λέει ότι, αν ποτέ
αυτά τα κοράκια πετάξουν και εγκαταλείψουν τον Πύργο, τότε η Βρετανία θα χάσει τη
δύναµή της; Αυτά έπρεπε να τα γνωρίζουν και γι' αυτό έπρεπε να κόψουν τα "φτερά" του
"κόρακα" Τσόρτσιλ, πριν αυτός επιχειρήσει το ολέθριο "άλµα". Το αυτοκτονικό —όπως
αποδεικνύεται— άλµα προς το κενό. Από τη στιγµή που δεν απέτρεψαν αυτό το άλµα, δεν
υπήρχε δρόµος γυρισµού. Το θέµα ήταν να µην φύγει η εξουσία του αγγλοσαξονισµού από
το Λονδίνο. Να µην χάσει τη δύναµη των συµφερόντων του αίµατος της κοινής καταγωγής.
Από τη στιγµή που η "σκυτάλη" της πέρασε στα χέρια των Αµερικανών, ήταν θέµα χρόνου ο
αγγλοσαξονισµός

να

πεθάνει.

Αυτοκράτορες

διαφόρων

εθνικοτήτων

µε

χαβανέζικα

πουκάµισα και καουµπόικα καπέλα ελάχιστες πιθανότητες είχαν να επιβιώσουν.
Γι' αυτόν τον λόγο µιλάµε για έναν Ρουβίκωνα, τον οποίο δεν έπρεπε να διαβούν ποτέ,
προκειµένου να µην απειληθεί η ασφάλεια της Ρώµης. Η ελληνική γνώση είχε εγκαίρως

63

Game Over

θέσει τους περιορισµούς σ' αυτούς που θα ασκούσαν την εξουσία της Ρώµης, όποιοι κι αν
ήταν αυτοί. Ποτέ οι στρατηγοί της Ρώµης δεν έπρεπε να περάσουν τον "Ινδό" και µάλιστα
υπό την καθοδήγηση πλανόδιων γύφτων, όπως είναι οι Εβραίοι. Τώρα µπορεί να καταλάβει
ο αναγνώστης τον λόγο για τον οποίο κάναµε αναφορά στον µύθο του Ανταίου. Θα
καταλάβει γιατί όλα αυτά συνδέονται µεταξύ τους. Η ελληνική γνώση είναι τόσο ισχυρή και
τεράστια, που µπορούσε να τους προστατεύσει από το λάθος, γιατί τους "προφήτευσε" πώς
αυτό θα µπορούσε να γίνει. Γνώριζαν —ή τουλάχιστον θα έπρεπε, λόγω της θέσης τους, να
γνωρίζουν— από τι κινδυνεύουν, ώστε να το αποφύγουν.
Εδώ µπορεί να καταλάβει ο αναγνώστης τη δύναµη που δίνει η ελληνική γνώση σ'
αυτόν που την κατέχει. Μπορεί να καταλάβει το "βάθος" και το "εύρος" της. Μπορεί να
υποπτευτεί τα ανεξήγητα της προέλευσής της. Μπορεί όµως —και αυτό είναι το
σηµαντικότερο για έναν εξουσιαστή— να καταλάβει και τον τρόπο λειτουργίας αυτής της
πολύ ιδιόµορφης γνώσης. Έπρεπε όλοι αυτοί, που την εκµεταλλεύονται, να γνωρίζουν πώς
και πότε "προειδοποιεί" για κίνδυνο και ως εκ τούτου να σέβονται τους περιορισµούς της.
Όταν σε περιορίζει µε "Ινδούς", δεν έχεις κανέναν λόγο να τους παραβιάζεις. Ζηµιά θα
πάθεις και δεν υπάρχει ούτε η µαθηµατική περίπτωση, κέρδους. Όταν σε "προειδοποιεί" για
έναν κίνδυνο, πρέπει να γνωρίζεις πώς το κάνει, για να τον αποφύγεις. Όλα αυτά όµως, για
να γίνουν κατανοητά, θα πρέπει να τα δούµε στην πρακτική τους εφαρµογή.
Οι Έλληνες δηµιούργησαν τη γνώση τους πολύ πριν "ανακαλυφθεί" ο Νέος Κόσµος στη
∆ύση. Πολύ πριν ο γνωστός τότε αρχαίος κόσµος "περάσει" τα στενά του Γιβραλτάρ. Παρ'
όλα αυτά όµως οι Έλληνες κατά έναν παράδοξο τρόπο είχαν γνώσεις για τον κόσµο πέρα
του Γιβραλτάρ. Για τους Έλληνες, δηλαδή, από τα αρχαία χρόνια ο Ατλαντικός Ωκεανός δεν
ήταν ένας κενός περιεχοµένου ωκεανός, ο οποίος "χυνόταν" στην άβυσσο, όπως πίστευαν
αιώνες µετά απ’ αυτούς οι χριστιανοί. Για τους Έλληνες µέσα σ' αυτόν τον ωκεανό υπήρχε
ένα πανίσχυρο βασίλειο, άσχετα αν δεν το είχαν "δει" ποτέ οι ίδιοι. Ένα πανίσχυρο βασίλειο,
για το οποίο όχι µόνον "γνώριζαν" ότι υπάρχει, αλλά "γνώριζαν" και πώς λειτουργεί.
Αυτή η ανεξήγητη γνώση βρισκόταν υπό την κατοχή τους. Γνώση, η οποία εµφανιζόταν
"µεταµφιεσµένη" σε µύθο, αλλά είναι προφανές ότι ήταν προφητική και άρα αφορούσε το
µέλλον και όχι το παρελθόν. Γιατί το λέµε αυτό; Γιατί, αν σκεφτεί κάποιος πονηρά,
αντιλαµβάνεται άλλα πράγµατα. Η γνώση, που είχαν στην κατοχή τους, έστω και σε µορφή
µύθου, περιγράφει µια "επαφή", η οποία µέχρι τότε δεν είχε γίνει. Μια επαφή, η οποία µέχρι
τότε δεν µπορούσε να γίνει. Περιγράφει την επαφή ενός µέλους του παλαιού κόσµου µε
αυτόν τον νέο κόσµο. Περιγράφει την επαφή του ήρωα Ηρακλή µε τον βασιλιά εκείνου του
κόσµου. Τον αδίστακτο και αρπακτικό βασιλιά Ανταίο. Τον βασιλιά της "Λιβύης", η οποία για
τους Έλληνες αντιπροσώπευε τον απώτατο δυτικό κόσµο.
Έχοντας οι Αγγλοσάξονες το ελληνικό "λυσσάρι", έπρεπε να καταλάβουν τα δεδοµένα.
Η επαφή αυτή περιέγραφε κάποιες πολύ συγκεκριµένες λεπτοµέρειες. ∆εν ήταν επαφή
"ποιητική αδεία", η οποία θα µπορούσε να είναι αποτέλεσµα αχαλίνωτης φαντασίας. Αν ήταν
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τέτοια, θα µπορούσαν οι αρχαίοι Έλληνες να "στείλουν" τον Ηρακλή να κάνει τον άθλο στο
Φεγγάρι, πράγµα πολύ πιο εντυπωσιακό. Η επαφή εκείνη είχε µια πολύ συγκεκριµένη
περιγραφή. Σ' αυτήν περιγραφόταν ένα πολύ συγκεκριµένο βασίλειο σε έναν πολύ
συγκεκριµένο χώρο µε έναν βασιλιά ο οποίος λειτουργούσε µε έναν επίσης πολύ
συγκεκριµένο τρόπο.
Από τη στιγµή λοιπόν που στην εποχή της αγγλοσαξονικής κυριαρχίας είχε ολοκληρωθεί
η εξερεύνηση του Πλανήτη στο σύνολό του, οι Αγγλοσάξονες έπρεπε να κατανοήσουν τη
θέση τους σ' αυτόν. Από τη στιγµή κατά την οποία οι ίδιοι βασιλεύουν στον δυτικό κόσµο
µέχρι τα απώτατα σηµεία του, ευνόητο είναι ότι βασιλεύουν στη µυθική "Λιβύη". Τη
"Λιβύη", η οποία είναι πανίσχυρη όταν λειτουργεί µε έναν πολύ συγκεκριµένο τρόπο, υπό
την ηγεσία ενός επίσης πολύ συγκεκριµένου βασιλιά. Τη "Λιβύη", η οποία πάντα υπήρχε,
αλλά εξαιτίας της δικής τους αποικιοκρατικής δράσης µπήκε στο "κάδρο" αυτού του κόσµου.
Ταυτόχρονα έπρεπε να καταλάβουν ότι η παντοκρατορία τους οφειλόταν σ' αυτά τα
οποία περιγράψαµε στο κείµενο. Στην έξυπνη τακτική αυτού του οποίου βασιλεύει πάνω σ'
αυτό το βασίλειο. Στην τακτική του τερατώδους και αιµοβόρου Ανταίου. Του Ανταίου, ο
οποίος έµοιαζε στην τακτική του µε τους Αγγλοσάξονες, εφόσον κι αυτός στηριζόταν στη
δυνατότητα του να προκαλεί και να νικά τους αντιπάλους του µε στόχο τη λεηλασία τους.
Άρα; Άρα έπρεπε να καταλάβουν οι Αγγλοσάξονες ότι οι ίδιοι είναι πλέον ο µυθικός Ανταίος.
Οι Ρωµαίοι της Βρετανίας είναι ο µυθικός "Ανταίος" και οι υπόλοιποι Αγγλοσάξονες είναι οι
"Πυγµαίοι" που τον ακολουθούν. Τα "κατώτερα" αδέρφια του, τα οποία ο ίδιος έχει
περιορίσει σ' αυτόν τον ρόλο, για να τον υπηρετούν.
Αν το συνειδητοποιούσαν αυτό, θα καταλάβαιναν όσα προειδοποιητικά "σήµατα" τους
έδινε η ελληνική γνώση. Θα γνώριζαν πότε και από ποιον θα µπορούσαν να κινδυνεύσουν.
Θα γνώριζαν ότι ήταν πανίσχυροι, αλλά όχι αήττητοι. Θα γνώριζαν ότι έπρεπε να προσέχουν
τους εχθρούς τους από τον παλαιό κόσµο και όχι από τον νέο. Θα γνώριζαν όµως και τα
λάθη, που θα τους οδηγούσαν στην ήττα. Ποιο ήταν το µυστικό της δύναµης του Ανταίου;
Ο απίθανος συνδυασµός της καταγωγής του. Ήταν "γιος" της Γης και του Ποσειδώνα.
∆ιέθετε την ισχύ και τη σταθερότητα ενός κεφαλαιοκράτη της γης και τη γνώση ενός
ευφυούς και προκλητικού εµπόρου. Είχε την ωµή ισχύ της βαρβαρικής Ρώµης και την
ακαταµάχητη λάµψη της κοσµοπολίτικης Αθήνας. Είχε στη διάθεσή του ως όπλα ό,τι
καλύτερο είχε λεηλατήσει από τους λαούς.
Αυτή ήταν η δύναµη της Βρετανίας. Ο τροµερός συνδυασµός κεφαλαίου και γνώσης.
Εξαιτίας αυτής της δύναµης προκαλούσε όλον τον κόσµο και λεηλατούσε όλους τους λαούς.
Άρπαξε —χωρίς καν πόλεµο— ένα κολοσσιαίο κοµµάτι του Πλανήτη και ταυτόχρονα έλεγχε
την ελληνική γνώση. Όποιον δεν µπορούσε να τον νικήσει και να τον λεηλατήσει µε την
στρατιωτική ισχύ της τερατώδους αυτοκρατορίας της, τον νικούσε µε την επίσης τροµερή
ισχύ της ελληνικής διπλωµατικής γνώσης. Όλο όµως το µυστικό της επιβίωσή της ήταν η
δύναµή της στο επίπεδο του υλικού κεφαλαίου.
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Κατείχε µόνη της περισσότερο κεφάλαιο απ' όλα τα υπόλοιπα εθνικά "αδέρφια" της µαζί.
Γιατί ήταν αυτό το µυστικό της ισχύος της; Γιατί, το να στηρίζεσαι στη γνώση δεν είναι ποτέ
απόλυτα ασφαλές. Πάντα εγκυµονούν κίνδυνοι. Κίνδυνοι λαθών από πλευράς αυτού που τη
χρησιµοποιεί αλλά και κίνδυνοι να βρεθεί απέναντί σου κάποιος ακόµα πιο πονηρός και
προικισµένος. Η εύκολη καθηµερινότητα της εξουσίας εξασφαλίζεται πάντα από τη
σταθερότητα του κεφαλαίου. Του υλικού κεφαλαίου, που θρέφει τους ανθρώπους. Με αυτό
το κεφάλαιο εκβιάζονται και απειλούνται οι λαοί. Με αυτό το κεφάλαιο εξασφαλίζεις πιστούς
και πρόθυµους να θυσιαστούν για τα συµφέροντά σου δούλους.
Αυτήν την εύκολη καθηµερινότητα τους την πρόσφερε το τεράστιο υλικό κεφάλαιό
τους. Αυτό ήταν η δύναµή τους. Αήττητους όµως τους έκανε ο συνδυασµός αυτού του
κεφαλαίου και της ελληνικής γνώσης. Ο συνδυασµός δύναµης και "ευφυΐας". Η δυνατότητά
τους να προστατεύουν µε τη γνώση τους το κεφάλαιό τους και άρα τη δύναµή τους. Από
εκεί και πέρα πάντα θα έπρεπε να γνωρίζουν προς ποια κατεύθυνση να "βλέπουν",
περιµένοντας τον κίνδυνο. Η "µοίρα" του Ανταίου ήταν "γραµµένη" από τότε που
γεννήθηκε. Κινδύνευε από κάποιον άνθρωπο, ο οποίος θα ερχόταν από τον παλαιό κόσµο.
Από κάποιον άνθρωπο, ο οποίος θα ερχόταν από τον ελληνικό κόσµο. Γι' αυτόν τον λόγο οι
Αγγλοσάξονες ήταν πάντα υποχρεωµένοι να παρακολουθούν αυτόν τον κόσµο. Απλά να τον
παρακολουθούν, εφόσον, αν σέβονταν τις προδιαγραφές ασφαλείας, δεν κινδύνευαν από
κανέναν. ∆εν κινδύνευαν από καµία γνώση, αν συντηρούσαν το µέγεθος του κεφαλαίου
τους. Αν συντηρούσαν τη δύναµή τους. Μόνον εκεί δεν θα συγχωρούνταν κανένα λάθος.
Μόνον η "καχεξία" τους απειλούσε.
Αν συντηρούσαν αυτό το κεφάλαιο, ακόµα και ένας πανίσχυρος "Ηρακλής" της γνώσης
θα ήταν αδύνατον να τους νικήσει. Το υλικό τους κεφάλαιο, δηλαδή, τους έδινε τη
δυνατότητα να "καπελώσουν" τους πάντες στον τοµέα της γνώσης. Να καπελώσουν ακόµα
και τους ίδιους τους Έλληνες. Σε µια τέτοια περίπτωση δεν κινδύνευαν ποτέ κι από
κανέναν. Το υλικό κεφάλαιο ήταν ο "Ινδός" τους. Μόνον πίσω από αυτόν ήταν απόλυτα
ασφαλείς. Αυτό το κεφάλαιο έκανε τον Ρωµαίο Ανταίο ένα τέρας και τους Πυγµαίους
Αγγλοσάξονες, γίγαντες. Γίγαντες "λοχίες", οι οποίοι έσερναν εύκολα τους λαούς σε
πολέµους και αλληλοσπαραγµούς. Μόνον αν έχανε αυτό το κεφάλαιο ο "ιπτάµενος" Ανταίος,
οι Πυγµαίοι, που τον ακολουθούν, γίνονται αυτόµατα νάνοι. Ασήµαντοι νάνοι, που
µεθοκοπούν άνεργοι στις παµπ του Μάντσεστερ και του Λίβερπουλ.
Στην απώλεια αυτού του κεφαλαίου αναζητούµε το λάθος, που τους οδήγησε στη
σηµερινή κατάντια. Ο Τσόρτσιλ έκανε το µοιραίο λάθος να βάλει τον Ανταίο να σηκωθεί στις
µύτες των "ποδιών" του και αυτό τον εξασθένισε. Στη συνέχεια οι Αµερικανοί µε τους
Εβραίους όχι µόνο δεν αντιλήφθηκαν εγκαίρως το λάθος, αλλά επιβάρυναν ακόµα πιο πολύ
την κατάσταση. βάζοντάς τον να "πετάξει". Αποποιήθηκαν το υλικό κεφάλαιο στο σύνολο
των µορφών του και περιορίστηκαν στο "αέρινο", που είναι το άυλο. Επειδή δεν κατάλαβε ο
Ανταίος τι ακριβώς τον εξασθενεί από το 1945 και µετά, παρανόησε και δεν πάτησε ξανά
γερά στη γη, διορθώνοντας γρήγορα το σφάλµα του Τσόρτσιλ. Ακολουθώντας τις εβραϊκές

66

Game Over

συµβουλές, αποφάσισε το 1991 να "πηδήξει" και τώρα είναι αδύναµος. "Ξεκόλλησε" από τη
Γη και άρα από τη "µητέρα" του και τώρα µπορεί κάποιος να τον αρπάξει και να τον
συνθλίψει.
Οι Αµερικανοί µε τον τρόπο αυτόν µεγιστοποίησαν το αρχικό σφάλµα του Τσόρτσιλ. Το
λάθος του στρατηγού "Μίστερ Μπιν" το ολοκλήρωσε ο στρατηγός "Αλ Μπάντι". Όσο πιο
ψηλά ανέβαινε ο Ανταίος, τόσο πιο πολύ εξασθενούσε. Όσο πιο ισχυρός φαινόταν, τόσο πιο
αδύναµος ήταν. Στο τέλος έφτασε να ελέγχει όλο τον κόσµο, αλλά ήταν πλέον µια
"φούσκα", η οποία µπορούσε να σκάσει την οποιαδήποτε στιγµή. Μια "φούσκα", η οποία
έχει πλέον το πρόσωπο του αδύναµου και άσχετου Οµπάµα. Οι Αγγλοσάξονες είναι
παγιδευµένοι στο λάθος. Υπέπεσαν σε µια αλυσίδα αδικαιολόγητων λαθών, η οποία στο
τέλος έγινε βρόχος στο λαιµό τους. Αρχικά, εξαιτίας της Βρετανίας, παράτησαν τα φέουδα,
εγκαταλείποντας τις αποικίες και στη συνέχεια, εξαιτίας των ΗΠΑ, διέλυσαν τα εργοστάσιά
τους, για να περιοριστούν στις πατέντες και τα πνευµατικά δικαιώµατα.
Μπέρδεψαν αυτά τα οποία δεν έπρεπε να µπερδεύονται. Μπέρδεψαν την έννοια του
κέρδους µε αυτήν του κεφαλαίου. Αναζητώντας το µεγαλύτερο κέρδος, παράτησαν το
κεφάλαιο. Εκεί τους πήραν στο "λαιµό" τους οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι είναι έµποροι και άρα
αναζητούν αποκλειστικά το κέρδος, εφόσον κεφάλαιο δεν διαθέτουν. Γι' αυτόν τον λόγο
είπαµε ότι η συναναστροφή των Αγγλοσαξόνων µε τους Εβραίους ήταν καταστροφική. Την
πάτησαν, όπως την πατά ο αφελής και άµετρα φιλόδοξος κληρονόµος, όταν τον βρίσκει
ένας αλήτης του δρόµου και του υπόσχεται µεγάλα κέρδη. Ένας τοκογλύφος, που τον βάζει
να πουλήσει το φέουδό του και µε τα χρήµατα που θα εισπράξει του υπόσχεται τεράστια
κέρδη µε τη δική του τοκογλυφική γνώση. Ένας πονηρός, ο οποίος του υπόσχεται ότι θα
βάλει τα "γυαλιά" στους προγόνους του, οι οποίοι ήταν δειλοί και άσχετοι.
Αυτό έπαθαν οι Αγγλοσάξονες. Ακολούθησαν τους Εβραίους και πέρασαν τον "Ινδό" του
κεφαλαίου. Τότε έκαναν το µεγαλύτερο λάθος όλων των εποχών. Όχι µόνον πέρασαν το
απαγορευµένο όριο, αλλά άφησαν τις "βάρκες" στη διαχείριση των Εβραίων, οι οποίοι, όπως
ήταν φυσικό, τις διέλυσαν και τις πούλησαν. Όχι µόνον πέρασαν στην απαγορευµένη
περιοχή, αλλά στέρησαν από τους εαυτούς τους και τη δυνατότητα να επιστρέψουν πίσω.
Όχι µόνον αποβιοµηχάνισαν τη ∆ύση, αλλά διέλυσαν και πούλησαν τις βιοµηχανικές της
υποδοµές. Τώρα παρακαλάνε να υπάρχουν στο ∆ιάστηµα απειλητικοί εξωγήινοι, για να τους
"σώσουν" µε την παρουσία τους. Οι εξωγήινοι είναι η τελευταία τους ελπίδα, για να
νοµιµοποιήσουν εκ νέου την παγκόσµια παρουσία τους και να δώσουν αξία στα πυρηνικά
τους όπλα. "Φωνάζουν" καθηµερινά και µε όλα τα τεχνολογικά µέσα, µήπως και τους
"ακούσει" κανείς από το ∆ιάστηµα. ∆υστυχώς όµως γι' αυτούς δεν τους ακούει κανείς.
Είµαστε µόνοι στο ∆ιάστηµα και αυτοί είναι ακόµα πιο µόνοι στον κόσµο µας.
Τώρα θα νικηθεί ο Ανταίος, γιατί ήταν βλάκας. "Αlea jacta est", όπως θα έλεγαν και οι
Λόρδοι στη µητρική ρωµαϊκή τους γλώσσα. "Ο κύβος ερρίφθη" για τους Έλληνες, οι
οποίοι απλά περίµεναν υποµονετικά το λάθος τους. Η ειρωνεία είναι ότι οι Αγγλοσάξονες,
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έστω και εν αγνοία τους, απέδειξαν αυτό το οποίο πάντα υποστήριζαν. Απέδειξαν ότι οι
άνθρωποι και οι λαοί σε κάποια σηµεία µπορεί να µην είναι ίδιοι µεταξύ τους. Μπορεί να µην
απέδειξαν για τους εαυτούς τους ότι είναι οι "ανώτεροι" ανάµεσα στους λαούς, αλλά
σίγουρα απέδειξαν ότι είναι οι πιο άχρηστοι. Το απέδειξαν µε επιχειρήµατα. Κανένας άλλος
λαός στον κόσµο δεν ανέβηκε µε ξένα µέσα τόσο "ψηλά" και δεν "έπεσε" τόσο γρήγορα από
δικά του σφάλµατα, όσο αυτοί. Μέσα σε πενήντα χρόνια κατέστρεψαν µια αυτοκρατορία, η
οποία λειτουργούσε απροβληµάτιστα για περισσότερα από έξι χιλιάδες χρόνια. Τίποτε
απολύτως να µην έκαναν, καλύτερα θα τα κατάφερναν. Να προσπαθούσαν να την
καταστρέψουν, θα καθυστερούσαν παραπάνω.
Είναι θέµα χρόνου να τους τιµωρήσει η ανθρωπότητα µε τον πιο σκληρό τρόπο.
Χρησιµοποιώντας εναντίον τους το πιο ισχυρό "επιτίµιο" που διαθέτει και είναι αυτό της
"λήθης". Την απόλυτη, καθολική και θανάσιµη "λήθη". Ακόµα και τη δαρβινική "ύβρη" τους
θα την "ξεχάσει" η ανθρωπότητα. Γιατί; Γιατί ούτε αυτήν την "ύβρη" δεν την "έχτισαν",
ώστε να τοποθετηθεί έστω και ανάµεσα στα "εκθέµατα", τα οποία περιγράφουν τα µεγάλα
"σφάλµατα" της ανθρωπότητας. ∆εν την "έχτισαν", γιατί απλούστατα δεν είχαν ποτέ
πρόθεση να την υπερασπιστούν. Ήταν "ύβρης" στο "µιλητό", µπας και "τσιµπήσουν" από
τους αγαθούς κάποιο κέρδος. Σαν τις βλαστήµιες που εκστοµίζουν οι αλήτες του δρόµου,
χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι µε αυτόν τον τρόπο διατυπώνουν µια δική τους ιδιόµορφη και
τεκµηριωµένη θεολογική άποψη.
Οι Αγγλοσάξονες, µετά από δύο αιώνες πραγµατικής κυριαρχίας στον Πλανήτη,
κινδυνεύουν να ξεχαστούν από τους λαούς µέσα σε µια δεκαετία. Οι "συνοµιλητές" του
Θεού κινδυνεύουν να ξεχαστούν από τους "κατώτερους". Γιατί; Γιατί επέλεξαν να είναι
διαχειριστές και τους διαχειριστές δεν τους θυµάται κανένας, όταν αυτοί "απολύονται" και
χάνουν τη διαχείριση. Θυµάται κανένας ποιος ήταν ο προηγούµενος διευθυντής τής Πόρσε,
του Φερδινάρδου Πόρσε; Ο αθάνατος είναι αυτός ο οποίος θυµάσαι πάντα εξαιτίας του
έργου του και όχι το "αναλώσιµο", που απλά είναι απαραίτητο για την αθανασία του
πρώτου. Αυτό κινδυνεύουν να πάθουν και οι Αγγλοσάξονες. Επέλεξαν να είναι οι πιο
ακριβοπληρωµένοι και —λόγω θέσης— οι πιο διάσηµοι διαχειριστές του χριστιανισµού.
Εφήµερα διάσηµοι για όσο διάστηµα διατηρούν τη διαχείριση. Τι θα γίνει αν χάσουν τη
διαχείριση; Ο χριστιανισµός θα µείνει αθάνατος στην ιστορία των ανθρώπων, ενώ θα
"ξεχαστούν" οι αποτυχηµένοι και δια της βίας "απολυµένοι" τελευταίοι διαχειριστές του.
Αν δηλαδή για τον οποιονδήποτε λόγο γίνει σήµερα καταµέτρηση των "προσφορών"
των λαών στην ανθρώπινη πορεία, οι Αγγλοσάξονες δεν θα χωράνε σε καµία "λίστα".
Όλων των λαών οι "προσφορές" θα καταγραφούν, δίνοντάς τους την αθανασία και δεν θα
υπάρχει ίχνος των Αγγλοσαξόνων. Μια αθανασία, την οποία θα "εγγυώνται" στους λαούς τα
δικά τους έργα και οι δηµιουργίες τους. Ιάπωνες, Κινέζοι, Ινδοί, Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι,
Πέρσες, Αιγύπτιοι, Έλληνες, Ρωµαίοι, Οθωµανοί, Κέλτες, Βίκινγκς, Γάλλοι, Γερµανοί, Ρώσοι,
Ισπανοί, Μάγια, Ίνκας, Ινδιάνοι, Αβοριγίνες, Πυγµαίοι και Μασάι θα δώσουν το "παρών".
∆εν µπορεί κανένας να τους στερήσει την αθανασία. Θέλουν δεν θέλουν θα τους θυµούνται
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οι άνθρωποι, γιατί θα βλέπουν για πάντα τα έργα τους. Κίνδυνος να αδικηθεί κάποιος λαός
δεν υπάρχει, γιατί φρόντισαν οι Αγγλοσάξονες να µας "µετρήσουν" όλους µε έναν σχεδόν
επαγγελµατικό τρόπο. Μόνον οι ίδιοι δεν θα µπουν σ' αυτήν την κατάταξη, γιατί απλά δεν
είχαν τίποτε µετρήσιµο να µετρήσουν για τους εαυτούς τους. Τι έχει να µετρήσει πάνω του
ο ευνούχος; Αυτοί θα παραµείνουν εσαεί απόντες.
Θα επιβεβαιώσουν αυτά τα οποία προφητεύουν οι θρησκείες για τους έσχατους καιρούς.
Τους καιρούς κατά τους οποίους οι "πρώτοι" θα γίνουν "έσχατοι" και το αντίθετο. Αυτό
περιµένουµε σήµερα. Το τέλος της ιστορίας. Περιµένουν όλοι οι άνθρωποι να επιβεβαιωθούν
οι πίστεις τους και οι αγώνες τους. Περιµένουν την ανταµοιβή για τους κόπους τους. Είναι
βέβαιον ότι θα επιβεβαιωθούν όλες οι θρησκείες των "κατωτέρων", οι οποίες όµως δεν
αφορούν τους "ανώτερους" δαρβινιστές απόγονους των αµοιβάδων. Οι γνώσεις των
θρησκειών θα επιβεβαιωθούν στο σύνολό τους. Οι γνώσεις των λαών, οι οποίοι
"εµπιστεύτηκαν" τον Θεό και λειτουργώντας κατ’ εικόνα και καθ’ οµοίωσιν µ' Αυτόν,
εργάστηκαν και δηµιούργησαν. Των λαών, που εµπιστεύτηκαν την Αλήθεια Του για τη
∆ηµιουργία και εργάστηκαν µέσα στα πλαίσια αυτής της λογικής. Θα επιβεβαιωθούν ακόµα
και οι γνώσεις των εβραϊκών "παρασίτων", οι οποίοι (τα οποία) ποτέ δεν έγιναν δαρβινιστές,
γιατί απλούστατα δεν το είχαν ανάγκη. Αυτοί(ά) πάντα θεωρούσαν για τους εαυτούς τους
ότι είναι "ανώτεροι(α)", λόγω Θείου Χρίσµατος. Των "παρασίτων", τα οποία γνωρίζουν εδώ
και αιώνες ότι στους έσχατους καιρούς θα µεταφερθούν πάνω στα φτερά του Αετού. Απλά
δεν γνωρίζουν ότι θα µεταφερθούν ως "παράσιτα" και τίποτε παραπάνω.
Οι δαρβινιστές σε τι ακριβώς θα µπορούσαν να περιµένουν να δικαιωθούν; Θα
σηκωθούν επιτέλους τα σκουλήκια και θα µας αποκαλύψουν τα µυστικά τους σχέδια για την
πρόοδο της ανθρωπότητας; Θα δικαιώσουν τους "απογόνους" τους; Θα τους "ενώσουν" µε
τους εξωγήινους αδερφούς τους; Το µόνο που µπορούν να περιµένουν οι δαρβινιστές
Αγγλοσάξονες είναι µια µερική δικαίωση της δαρβινικής θεωρίας, η οποία όµως θα τους
πληγώσει. Μπορεί να µην αποδείχθηκε ποτέ ότι οι ανάγκες για επιβίωση ή πρόοδο οδήγησαν
την ανθρωπότητα στην εξέλιξη κάποιου "ανώτερου" ανθρώπινου είδους, αλλά για τους
ίδιους στόχους κάποιοι επέλεξαν συνειδητά να λειτουργούν ως "κατώτεροι". Επέλεξαν να
ζουν ως άνθρωποι και άρα ως Homo, οι οποίοι όµως δεν είναι Sapiens, εφόσον περιµένουν
από τους Λόρδους να σκεφτούν και ν' αποφασίζουν για λογαριασµό τους. Ως άνθρωποι, που
δεν έχουν το αυτόβουλο και αναγκαστικά υποτάσσονται σε κάθε µορφής εξουσία, η οποία
κρίνουν ότι µπορεί να τους εξυπηρετήσει καλύτερα απ' ό,τι θα µπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι
για τους εαυτούς τους.
Είναι τραγικό και µόνον να το σκεφτεί κάποιος. Οι Αγγλοσάξονες συµµετείχαν στην
ολοκλήρωση της πορείας του ανθρώπου εν αγνοία τους. Αυτοί, οι οποίοι προσπάθησαν να
χρησιµοποιήσουν τους ανθρώπους, χρησιµοποιήθηκαν για υποθέσεις της ανθρωπότητας όσο
κανένας άλλος. Αυτοί, οι οποίοι προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντά τους εις
βάρος των υπολοίπων, βρέθηκαν να εξυπηρετούν εν αγνοία τους —και µε έναν πολύ πιο
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απάνθρωπο τρόπο— συµφέροντα τρίτων. Εξυπηρέτησαν την ανθρωπότητα, χωρίς να
γνωρίζουν τι κάνουν.
Όλα αυτά, εξαιτίας των επιλογών τους. Όλα αυτά, εξαιτίας της εσφαλµένης αντίληψής
τους περί των ανθρώπων. Μιας αντίληψης, που νόµιζαν ότι τους βόλευε, ενώ στην ουσία
τους συνέθλιβε. Με έναν βασανιστικό και σχεδόν απάνθρωπο τρόπο εκπαιδεύονταν να
αισθάνονται "διαφορετικοί", αλλά η πραγµατικότητα της ζωής, που ακολουθούσε αυτήν της
εκπαίδευσης, δεν µπορούσε να τους επιβεβαιώσει την πεποίθησή τους. Έβγαιναν στην
κοινωνία και δεν τους υπολόγιζε κανένας γι' αυτά τα οποία σκέφτονταν και έλεγαν. Ό,τι
είχε αξία και ήταν άξιο θαυµασµού είχαν προλάβει να το σκεφτούν και να το πουν άλλοι.
Ό,τι τους απόφερε κέρδος, ήταν δανεικό. Μπροστά τους έβρισκαν πάντα τους ίδιους να
τους ταπεινώνουν και απέναντί τους έβρισκαν πάντα όλους τους υπόλοιπους να τους
αµφισβητούν.
Μη µπορώντας να επιβεβαιώσουν την πνευµατική τους "ανωτερότητα", αναγκαστικά
πήγαν στα ταπεινά. Μη µπορώντας να ξεδιψάσουν την ψυχή τους στα πνευµατικά,
κατέφυγαν στα υλικά.

Άφησαν τα θεϊκά της ανθρώπινης φύσης και περιορίστηκαν στα

ζωικά. Αναζήτησαν και πέτυχαν να φτάσουν στα απώτατα όρια της ζωικής φύσης του
ανθρώπου. Ανέβηκαν απάτητες βουνοκορφές. Κατέβηκαν σε απάτητα σπήλαια. ∆ίψασαν,
µέχρι να βρουν το σηµείο που πεθαίνει ο ανθρώπινος οργανισµός. Ήπιαν, µέχρι να βρουν το
σηµείο που επίσης πεθαίνει αυτός ο οργανισµός. Κάηκαν, πάγωσαν, πέταξαν, γκρεµίστηκαν,
µέχρι του σηµείου που δεν υπάρχει λογική εξήγηση.
Πηγαίνουν στα Πανεπιστήµια και έχοντας δεδοµένη τη δανεική ελληνική γνώση, η οποία
θα τους επιτρέψει να "προοδεύσουν", διεκδικούν την "αθανασία" της µοναδικότητας,
πηδώντας από ταράτσες ή πίνοντας µπύρες µέχρι πνιγµού. Στα Feternities µόνον µπορεί να
καταλάβει κάποιος πού είναι µοναδικός ο κάθε Αγγλοσάξονας. Εκεί ακόµα και ο αυνανισµός
είναι ένα "άθληµα", που κάθε χρόνο περιµένει τον µελλοντικό "αθάνατο", ο οποίος θα
ξεπεράσει τους προηγούµενους. Ούτε µπορεί να φανταστεί κάποιος πόσες ανθρώπινες
απώλειες "µετράει" ο αγγλοσαξονισµός από τη συνειδητή παραβίαση των ανθρώπινων ορίων
από τα µέλη του. Πιο πολλοί Αγγλοσάξονες πρέπει να σκοτώθηκαν, επιχειρώντας να
ξεπεράσουν τα πάσης φύσεως όρια του ανθρώπινου οργανισµού, παρά σε πολέµους. Ακόµα
και σήµερα το ίδιο κάνουν. Αν ψάχνει κάποιος να βρει ποιος είναι ο άνθρωπος, ο οποίος έχει
επιβιώσει από την κατάχρηση "κραχ", στην Αγγλία πρέπει να πάει να τον βρει.
Αγγλοσάξονας ήταν αυτός, που βρέθηκε νεκρός µε ένα µήλο στο στόµα, στην προσπάθειά
του να "µεγεθύνει" οριακά τον οργασµό του.
Γιατί τα κάνουν όλα αυτά; Γιατί ακρωτηριάστηκαν, προκειµένου να αισθάνονται
ξεχωριστοί και µόνον σ' αυτούς τους τοµείς µπορούσαν να ξεχωρίσουν. Στους τοµείς στους
οποίους δεν ενδιέφερε κανέναν φυσιολογικό άνθρωπο να διακριθεί. Μόνον η αυτοκτονική
τους διάθεση τούς πρόσφερε τη δυνατότητα να νιώσουν "µοναδικοί". Να νιώσουν όπως
τους "υποσχόταν" η εκπαίδευσή τους. Ήταν "ανάπηροι" και ήταν οι µόνοι από τους
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ανθρώπους που δεν δίσταζαν να φλερτάρουν τον θάνατο, ο οποίος θα έδινε κάποιο νόηµα
στην "αναπηρία" τους. Γι' αυτόν τον λόγο αναρωτήθηκαν ακόµα και για πράγµατα, για τα
οποία δεν έχει αναρωτηθεί ποτέ και κανένας ανθρώπινος πολιτισµός ή άνθρωπος. Για
πράγµατα, που δεν έχει νόηµα να αναρωτηθεί ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Για πράγµατα,
που απασχολούν µόνον τους δυνάµει αυτόχειρες. Μόνον Αγγλοσάξονας µπορούσε να
σκεφτεί το περίφηµο …"να ζει κανείς ή να µην ζει" και µόνον Αγγλοσάξονες µπορούσαν να
το κατανοήσουν. Αν το να ζεις σηµαίνει να βασανίζεσαι ισοβίως, τότε ο "ένδοξος" θάνατος
µιας µοναδικής αλλά στιγµιαίας βλακείας φαίνεται µια λογική επιλογή.
Οι επιλογές τους ήταν θανάσιµες για τους ίδιους και βασανιστικές για όλους όσους είχαν
την ατυχία να στέκονται ανάµεσα σ' αυτούς και τα συµφέροντά τους. Κανένα θύµα τους
όµως δεν βασανίστηκε τόσο πολύ από αυτούς όσο οι ίδιοι από τους εαυτούς τους. Γιατί;
Γιατί είχαν πάρει τον λάθος "δρόµο". Γιατί νόµιζαν ότι είναι "ανώτεροι" σε έναν κόσµο που
φτιάχτηκε από τον Θεό µε ίσους ανθρώπους. Στα καλύτερά τους νόµιζαν ότι, σαν
µεγαλοπρεπείς θεοί, οδηγούσαν την ανθρωπότητα "µπροστά". Νόµιζαν ότι την κινούσαν,
επειδή την "έλκυαν" προς το µέρος τους σαν ανώτεροι θεοί, ενώ στην πραγµατικότητα την
"απωθούσαν" ως κατώτερα ανθρωποειδή. Νόµιζαν ότι την τραβούσαν, επειδή βρίσκονταν
µπροστά της, ενώ αυτοί την έσπρωχναν, επειδή ήταν πίσω της. Πράγµατι τη βοηθούσαν
στην πορεία της, αλλά τη βοηθούσαν ως επιθετικοί σκύλοι, οι οποίοι απλά καταδιώκουν
τους ανθρώπους και τους αναγκάζουν να τρέξουν προς πάσα κατεύθυνση και άρα και προς
τη σωστή.
Ακόµα και σήµερα δείχνουν να µην κατανοούν τη θέση τους στον κόσµο. Παρόλο που
δεν δηµιούργησαν ποτέ τίποτε και δεν προσέφεραν σε κανέναν τίποτε, νοµίζουν ότι τους
"χρωστάει" η ανθρωπότητα, ενώ αυτοί είναι που χρωστάνε, εφόσον λεηλάτησαν και
κακοποίησαν τους πάντες. Νοµίζουν ότι δικαιούνται ανταµοιβής για τη λαµπρή "ηγεσία"
τους, ενώ το µόνο που δικαιούνται είναι η τιµωρία για την κλοπή τους. Θλιβεροί
Αγαµέµνονες κοσµοκράτορες, οι οποίοι, µόλις πέτυχαν τον στόχο τους, βρήκαν τον πιο
ταπεινωτικό

και

άδοξο θάνατο.

Αγαµέµνονες,

που

στα

πεδία,

όπου

οι

υπόλοιποι

αναζητούσαν τη δόξα, αυτοί αναζητούσαν τις πλούσιες λείες. Υβριστές των πάντων.
Υβριστές των Ελλήνων και του Αχιλλέα. Υβριστές δυνάµεων, οι οποίες απλά τους ανέχτηκαν
και δεν τους εξόντωσαν λόγω "ανωτέρων" διαταγών. Τώρα που τελειώνει η µεγάλη µάχη
της ανθρωπότητας για την ανάπτυξή της και ο καθένας θα πρέπει να γυρίσει στην "εστία"
του, θα βρουν τον "θάνατο" να τους περιµένει µέσα στο "σπίτι" τους. Θα βρουν τον θάνατο
στην απόλυτη παρακµή τους. Στην απόλυτη οικονοµική, κοινωνική, συλλογική, αλλά και
ατοµική τους παρακµή.
Απλά πράγµατα. Οι Αγγλοσάξονες και ο αγγλοσαξονισµός σύντοµα θα "σβήσουν" από
τον "χάρτη" της ανθρώπινης ιστορίας. ∆εν έχουν δηµιουργήσει το παραµικρό άξιο λόγου
έργο, ώστε να τους "θυµάται" κανείς. Μόνον δάκρυα έχουν προσφέρει στην ανθρωπότητα
και αυτά κάποτε στεγνώνουν και δεν γίνονται µνηµεία. Μόνον προσβολές έχουν προσφέρει
στην ανθρωπότητα και ποτέ έργο. Ή µήπως να θεωρήσουµε σαν αθάνατο µνηµείο του
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µέλλοντος το κλουβί που υπάρχει στον ζωολογικό κήπο της Βρετανίας, όπου "εκτίθενται"
ζωντανοί άνθρωποι; Ή µήπως να θεωρήσουµε σαν αθάνατο µνηµείο του µέλλοντος τις
βρετανικές "πυραµίδες" από άδεια κουτιά µπύρας, που αφήνουν πίσω τους οι Αγγλοσάξονες
µετά από κάθε "εκπολιτιστική" τους έξοδο από το νησί;
Ακόµα

και

τα πραγµατικά

µνηµεία

τους

στη

Βρετανία

θα

"προστεθούν"

στην

ελληνορωµαϊκή ή την κελτική κληρονοµιά, εφόσον αυτοί κάποτε επέλεξαν να µην πάρουν
το ρίσκο για το αµφίβολο κέρδος του "δηµιουργού", παρά να πάρουν τα σίγουρα και µεγάλα
κέρδη του απλού "εργολάβου" και "εκθέτη". Τα µνηµεία τους θα καταγραφούν ως
ελληνικού ρυθµού µνηµεία, κατασκευασµένα από κάποιους άγνωστους Αγγλοσάξονες
µεροκαµατιάρηδες. Στην ουσία, ούτε ακόµα και η τεχνογνωσία, την οποία σήµερα
"διαφηµίζουν" σαν το εθνικό τους κεφάλαιο —και µε την οποία τυραννούν τον κόσµο—,
είναι δικό τους δηµιούργηµα. Αν το ψάξει λίγο κάποιος, θα δει ότι η βάση αυτής της
τεχνογνωσίας είναι γερµανικής προέλευσης, την οποία την εµπλούτισαν µε τον κόπο και την
ευφυΐα τους οι "µετανάστες" της εκπαίδευσης. Τα µυαλά των "κατωτέρων", τα οποία τα
αγόραζαν µε τα χρήµατά τους, για να πολλαπλασιάσουν το κεφάλαιό τους. Οι ίδιοι µόνον
λογιστές και δικηγόρους έχουν "παράγει" και ως γνωστόν αυτοί µόνον τις κοπριές τους
αφήνουν πίσω τους. Αυτές είναι οι επιστήµες των "ανωτέρων".
Για όλους αυτούς τους λόγους θα "φύγουν" από την ανθρώπινη ιστορία όπως φεύγουν
οι κλέφτες, χωρίς ν’ αφήσουν κανένα "ίχνος". Όπως φεύγουν πάντα αυτοί οι οποίοι ζουν µε
κλεµµένα ή δανεικά. Θα φύγουν όπως έφευγαν —ταπεινωµένα και µε ένα κουτάκι στα χέρια
τους— τα άλλοτε υψηλόµισθα, διάσηµα και "πετυχηµένα" στελέχη της Lehman Bros, όταν
αυτή χρεοκόπησε. Τα πάλαι ποτέ Golden Boys, που σήµερα, όταν δεν κάνουν ντελίβερι για
να επιβιώσουν, µαλώνουν κάτω από τις γέφυρες για την απάνεµη γωνιά. Θα φύγουν, όπως
φεύγει η πιτυρίδα από το σακάκι. Χωρίς καν έναν "λεκέ" …να τους θυµόµαστε, έστω και
αρνητικά.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υδροχόου
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