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Μυαλό χρειάζεται για ν' αποκαλυφθεί
…και όχι φτυάρια.

Τα µεγαλύτερα µυστικά του κόσµου κρύβονται πάντα µε τον καλύτερο τρόπο,
παραµένοντας στην κοινή θέα. Για να καταλάβουµε τι ακριβώς συµβαίνει µε τον Τάφο του
Αλεξάνδρου, θα πρέπει να σκεφτούµε µε τον ακριβώς αντίθετο τρόπο από αυτόν, που θα
επιθυµούσε το σύστηµα να σκεφτόµαστε. Αντίθετα, δηλαδή, από τον τρόπο σκέψης, που
µέχρι τώρα δεν µας επέτρεπε να "βλέπουµε" αυτό, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα υπάρχει
συνεχώς µπροστά µας. Στην κυριολεξία, αν κλείσουµε τα µάτια µας, µπορούµε να "δούµε"
αυτόν τον Τάφο.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι µε το µυαλό "βλέπουµε" καλύτερα από ό,τι µε τα µάτια. Τα
καλύτερα µάτια µπορούν να ξεγελαστούν από µια οφθαλµαπάτη, ενώ ένα καλό µυαλό όχι.
Τα καλύτερα µάτια µπορούν να βλέπουν έναν ταχυδακτυλουργό να κόβει πραγµατικά έναν
άνθρωπο σε τρία κοµµάτια, ενώ το µυαλό "βλέπει" ένα τρυκ. Τα καλύτερα µάτια µπορούν
να βλέπουν συνέχεια φοίνικες και οάσεις µέσα στην έρηµο, ενώ το καλό µυαλό τα "βλέπει"
µόνον εκεί όπου υπάρχουν.
Τι σηµαίνει αυτό στην περίπτωσή µας; Ότι στην πραγµατικότητα ο Τάφος του
Αλεξάνδρου δεν είναι καν κρυφός. Όχι απλά δεν έχει χαθεί, αλλά τον έχουµε δει όλοι µας,
χωρίς να καταλαβαίνουµε τι βλέπουµε. "Ταχυδακτυλουργοί" της εξουσίας µάς έχουν πείσει
ότι είναι χαµένος, επειδή δεν βλέπουµε µια "ταµπέλα" πάνω του, ενώ αυτός είναι µπροστά
µας, αν χρησιµοποιήσουµε το µυαλό µας, για να τον "ψηλαφίσουµε". Γι' αυτόν τον λόγο

1

Πού βρίσκεται ο τάφος του Αλεξάνδρου;

µιλάµε για µυαλό και όχι για µάτια. Μιλάµε για σκέψη και όχι για έρευνα. Θα "δούµε" πολύ
εύκολα τον Τάφο, αν σκεφτούµε ότι ο Αλέξανδρος έχει πολύ πιο "φρέσκια" και άρα
"ζωντανή" σχέση την εξουσία απ' ό,τι νοµίζουµε.
Άρα δεν πρέπει να σκεφτόµαστε σαν αρχαιολόγοι, που αναζητάµε ένα "χαµένο"
σύµβολο µιας χαµένης εξουσίας. Στην περίπτωση του Αλεξάνδρου δεν υπάρχει "χαµένο"
σύµβολο, γιατί δεν υπάρχει χαµένη εξουσία. Υπάρχει το αιώνιο σύµβολο της αιώνιας —και
άρα και της σηµερινής— εξουσίας και άρα πρέπει να σκεφτόµαστε ως πολίτες, που
αναζητάµε τα συµφέροντα της εξουσίας σε σχέση µε ένα τέτοιο σύµβολο. Η σηµασία αυτού
που λέµε είναι τεράστια και στην πορεία του κειµένου θα καταλάβει ο αναγνώστης τι
ακριβώς εννοούµε.
Κατ’ αρχήν ν' αναφέρουµε πως είναι πρακτικά αδύνατον να έχει "χαθεί" ένας τέτοιος
Τάφος από προσώπου Γης. Ο Αλέξανδρος λατρευόταν για αιώνες ολόκληρους ως
Θεάνθρωπος στο σύνολο του τότε πολιτισµένου Κόσµου. ∆εν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος,
για να "σκεπαστεί" ο Τάφος του από τη "σκόνη" του χρόνου. Ο Τάφος αυτού του
Θεανθρώπου ήταν ένας Τάφος, τον οποίο αναζητούσαν αυτοκράτορες για να τον
προσκυνήσουν και άρα ήταν αδύνατον να τον σκεπάσει η άµµος ή το χώµα …και βέβαια η
λήθη. Ένας Τάφος, ο οποίος ανήκε στο πιο σηµαντικό ιστορικό πρόσωπο µιας πραγµατικά
καταγεγραµµένης περιόδου της ανθρώπινης ιστορίας είναι αδύνατον να θεωρούµε ότι
µπορεί να χαθεί. Όπως δεν είναι δυνατόν να χαθεί ο τάφος του Ναπολέοντα στην εποχή
µας, έτσι ήταν αδύνατον να χαθεί και ο Τάφος του Αλεξάνδρου στην εποχή του. Η επιστήµη
της ιστορίας είχε θεµελιωθεί και υπάρχουν στοιχεία, τα οποία µας περιγράφουν τα γεγονότα
εκείνης της εποχής όπως αυτά διαδραµατίστηκαν.
Επιπλέον είναι και θέµα οικονοµικό. Στην περίοδο κατά την οποία χάθηκε η σορός του
Αλεξάνδρου ανθούσε η δεισιδαιµονία και η πρόληψη. "Ανθούσε" στην προκειµένη
περίπτωση σηµαίνει πάνω απ' όλα χρήµα. Σηµαίνει χρυσάφι. Όταν κάποιοι "έµποροι" πίστης
θησαύριζαν από κάρες και σκηνώµατα του οποιουδήποτε τυχαίου και άγνωστου αγίου,
αντιλαµβανόµαστε ότι θα αρκούσε ένα "δάκτυλο" του Αλεξάνδρου, για να γίνει κάποιος
αµύθητα πλούσιος.
Αν αφηνόταν δηλαδή ο Τάφος του Αλεξάνδρου στην τύχη του, κάποιοι θα είχαν γίνει
πλούσιοι, µοιραζόµενοι το περιεχόµενό του σε εποχές σαν εκείνες. Ένας τέτοιος Τάφος δεν
είναι δυνατόν να αφεθεί να ρηµάξει, να µαραζώσει και να καταπλακωθεί από χώµατα και
πέτρες. Γιατί; Γιατί δεν προλαβαίνει. Γιατί, εκτός από τάφος για κάποιους πολλούς είναι η
ευκαιρία της ζωής τους να γίνουν πλούσιοι. Λεγεώνες στρατιωτών θα πρέπει να τον
προστάτευαν

στο

κρίσιµο

διάστηµα,

προκειµένου

να

εµποδίσουν

τους

επίδοξους

τυµβωρύχους να πλουτίσουν. Ποιος ξέρει πόσα αρπακτικά χέρια ιερόσυλων κόβονταν
καθηµερινά γύρω από τον Τάφο-θησαυρό.
Σε µια εποχή λοιπόν, που κυκλοφορούσαν "θαυµατουργά" δάκτυλα, νεφρά, πνεύµονες
αγίων και προπάντων ψέµατα και τερατολογίες, κανένας δεν τόλµησε να ισχυριστεί ότι
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διαθέτει και εκθέτει κάποιο µέρος του σκηνώµατος του Αλεξάνδρου. Του πιο διάσηµου,
όµορφου, αγαπητού και ως εκ τούτου δυνάµει πιο προσοδοφόρου σκηνώµατος του
Πλανήτη. Του πιο καλοδιατηρηµένου µάλιστα, αν σκεφτεί κάποιος ότι εξ’ αρχής η σορός του
Αλεξάνδρου είχε "µουµιοποιηθεί" από τους καλύτερους ειδικούς εκείνης της εποχής. Αν µη
τι άλλο µιλάµε για ένα θέαµα τουλάχιστον εντυπωσιακό. ∆εν µιλάµε για έναν σωρό από
κοκάλα, τα οποία ξεθάφτηκαν µέσα από τις λάσπες. Είναι δυνατόν να χάθηκε αυτός ο
"θησαυρός";
Αυτό όµως, εκτός των άλλων, σηµαίνει ένα πολύ απλό πράγµα. Αυτός, ο οποίος πήρε το
σκήνωµά του, το πήρε ολόκληρο και ταυτόχρονα είχε την οικονοµική άνεση να µην έχει
ανάγκη την οικονοµική απόδοσή του και άρα αναγκαστεί να το εκθέσει δηµοσίως. Επιπλέον,
από την εξέλιξη του όλου θέµατος, αντιλαµβανόµαστε ότι είχε και την ισχύ να απειλήσει
ακόµα και µε θάνατο όποιον θα τολµούσε να στήσει "φάµπρικα" µε τον Αλέξανδρο. Όποιον
ιερόσυλο απατεώνα θα τολµούσε να εµφανιστεί µε αλεξανδρινή "πραµάτεια". Ο µόνος, ο
οποίος έχει τις προδιαγραφές που περιγράφουµε, είναι η ίδια η εξουσία. Μπορούσες να έχεις
καµιά σαρανταριά δάκτυλα ενός αγίου, αλλά δεν µπορούσες να έχεις ούτε ένα νυχάκι του
Αλεξάνδρου. Μπορούσες, χωρίς κίνδυνο, να βάζεις τους αφελείς πιστούς να προσκυνάνε
έναν άγιο "σαρανταποδαρούσα", αλλά θα κινδύνευες µε θάνατο αν µεγάλωνες έστω και
λίγο τα "νύχια" του Αλεξάνδρου.
Άρα; Άρα καταλαβαίνει ο αναγνώστης ότι δεν πρέπει να σκέφτεται σαν αρχαιολόγος,
γιατί δεν σκεπάστηκε τίποτε που να πρέπει ν' ανασκαφεί. Ο τάφος υπάρχει, κάποιοι τον
γνωρίζουν και σίγουρα δεν περιµένουν από τους αρχαιολόγους να τον ανακαλύψουν. Από
εδώ και πέρα ξεφεύγει η υπόθεση από τη λογική της αρχαιολογίας και καταλήγει εκεί όπου
πρέπει να καταλήξει …και είναι η λογική της πολιτικής. Ο Τάφος αυτός µπορεί να µην
σκεπάστηκε ποτέ από χώµατα και πέτρες, αλλά, για να µην φαίνεται, σίγουρα "σκεπάστηκε"
από συµφέροντα. Αυτό ακριβώς είναι το λεπτό σηµείο. Αν το καταλάβει κάποιος αυτό, θα
καταλάβει και µόνος του πού βρίσκεται. Στην πραγµατικότητα ο Τάφος του Αλεξάνδρου
είναι ο πιο φανερός "µυστικός" Τάφος του κόσµου. Στην πραγµατικότητα βρίσκεται στο
"κέντρο" του κόσµου µας, όπως τον γνωρίζουµε.
Εδώ πλέον τίθεται το βασικό ερώτηµα. Για ποιον λόγο, για παράδειγµα, θα ήταν
ανεπιθύµητη η ύπαρξη του Τάφου ενός προσώπου αυτού του βεληνεκούς; Για ποιον λόγο
το σύστηµα εξουσίας δεν επιθυµεί να υπάρχει γνωστός ο Τάφος του Αλεξάνδρου και κατά
συνέπεια τον αποκρύπτει; Αυτό, για να γίνει απόλυτα κατανοητό, θα το συγκρίνουµε µε µια
οµοειδή περίπτωση. Για τον ίδιο λόγο που —σε πολύ µικρότερη κλίµακα— το σοβιετικό
καθεστώς δεν επιθυµούσε να υπάρχει τάφος των Ροµανόφ. Για τον ίδιο λόγο που ο ρωσικός
κοµµουνισµός δεν επιθυµούσε να υπάρχει ο τάφος του πρώην επικεφαλής του ρωσικού
καπιταλισµού. Γιατί; Γιατί ο τάφος από µόνος του θα γινόταν πόλος έλξης για "πιστούς"
ενός αντίπαλου καθεστώτος ή µιας εχθρικής ιδεολογίας και ως εκ τούτου ανεπιθύµητης για
την εξουσία.
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Απλά πράγµατα. ∆εν βαστά κανένας ζωντανή µια "σπίθα", η οποία µπορεί να του βάλει
µια απρόβλεπτη "φωτιά" και να τον "κάψει". Αν υπήρχε ένας φανερός τάφος του Τσάρου
Νικολάου, θα γινόταν πόλος έλξης για οµοϊδεάτες. "Νοσταλγοί" του τσαρικού καθεστώτος
θα συγκεντρώνονταν γύρω από αυτόν τον τάφο και θα γιόρταζαν επετείους ανεπιθύµητες
για το σοβιετικό καθεστώς. Αντιδραστικοί θα χρησιµοποιούσαν τον τάφο ως "σήµα"
συνάντησης, προκειµένου να οργανώνονται µε τους οµοϊδεάτες τους γρήγορα και
αποτελεσµατικά. Αντικοµµουνιστές θα χρησιµοποιούσαν τον τάφο, για να "καταγγείλουν" τη
θηριωδία του σοβιετικού καθεστώτος. Φανατικοί θα έκαναν παρελάσεις µπροστά σ' αυτόν.
Είναι δυνατόν να πιστεύει κάποιος ότι το σοβιετικό καθεστώς δεν γνώριζε πού
βρίσκονται τα οστά των Ροµανώφ; Είναι δυνατόν η κοµµουνιστική Μόσχα να "ξέχασε" σε
κάποια στιγµή πού παράχωσε η ίδια αυτά τα οστά; Όχι βέβαια. Τα µόνιµα συµφέροντα της
σοβιετικής Μόσχας ήταν αυτά, τα οποία την έστρεφαν στην επίσης µόνιµη απόκρυψη των
επικίνδυνων για την ίδια οστών. Είναι δυνατόν λοιπόν η εξεύρεση των οστών αυτών —και
άρα και του τάφου των Ροµανώφ— να ήταν θέµα αρχαιολόγων; Υπήρχε έστω και ένας
Σοβιετικός ή άλλος άνθρωπος, που να πίστευε πως ήταν θέµα των αρχαιολόγων η ανεύρεσή
τους; Όχι βέβαια. Οι πάντες γνώριζαν πως ήταν θέµα της κυβέρνησης της Μόσχας να τον
αποκαλύψει. Αν το επιθυµούσε η ίδια, θα το αποκάλυπτε. Αν δεν το επιθυµούσε, δεν θα το
µάθαιναν οι Ρώσοι στον αιώνα τον άπαντα. Όλοι οι Ρώσοι να έπαιρναν από ένα φτυάρι και
να έσκαβαν, δεν θα µπορούσαν να βρουν τα οστά. Γιατί; Γιατί, ακόµα κι αν τα πλησίαζαν µε
τις έρευνές τους, η Μόσχα θα τα έκρυβε κάπου αλλού, προκειµένου να τα κρατήσει µακριά
από τη δηµοσιότητα.
Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τον Τάφο του Αλεξάνδρου, απλά µε κάποιες πολύ
σηµαντικές ιδιοµορφίες. Οι απλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται. Η εξουσία όµως
γνωρίζει. Είναι αδύνατον να µην γνωρίζει. Επειδή λοιπόν εµείς οι απλοί άνθρωποι δεν
είµαστε όµοιοι µε την εξουσία και άρα δεν γνωρίζουµε τι συµβαίνει, κάνουµε ένα µεγάλο
λάθος …Απευθυνόµαστε σε λάθος ανθρώπους για την εξεύρεσή του. Εξαιτίας της
ιστορικότητας του προσώπου, µπερδευόµαστε και απευθυνόµαστε σε λάθος επιστήµονες. Η
εξεύρεσή του Τάφου του Αλεξάνδρου δεν αφορά την επιστήµη της αρχαιολογίας, ώστε να
τον ανακαλύψει, επειδή αυτός κάποτε "χάθηκε". Η εξεύρεσή του αφορά την πολιτική
επιστήµη, για να τον αποκαλύψει, επειδή τον "έκρυψε" η ίδια η εξουσία.
Άρα, ποιο είναι το ζητούµενο; Να δούµε κατ’ αρχήν πού µοιάζει και πού διαφέρει η
περίπτωση του τάφου του Τσάρου µε αυτήν του Αλεξάνδρου. Από τις οµοιότητες θα δούµε
αν είναι κρυµµένος και από τις διαφορές θα καταλάβουµε πού είναι κρυµµένος. Το πρώτο
πράγµα, που πρέπει να κάνουµε, είναι να εξετάσουµε γιατί η εξουσία του δυτικού κόσµου
έχει µε τον Τάφο του Αλεξάνδρου το ίδιο πρόβληµα, το οποίο είχε η σοβιετική εξουσία µε
τον τάφο των Ροµανόφ. Να δούµε τον λόγο για τον οποίο απειλούνται τα συµφέροντά της
από έναν τέτοιο τάφο. Να δούµε και να καταλάβουµε γιατί απειλείται και τον "κρύβει", τη
στιγµή που θα µπορούσε να βγάζει "χρυσάφι" από αυτόν.
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Ποιο διάσηµο και άρα ποιο προσοδοφόρο αξιοθέατο δεν µπορούµε να φανταστούµε.
Τόνους χρήµατος µπορεί να παράγει ένα τέτοιο αξιοθέατο επ’ άπειρον. Ο Αλέξανδρος
λατρεύεται από τις πλέον µεγάλες θρησκείες. Είναι ο Θεάνθρωπος των Ελλήνων, αλλά έχει
αγιοποιηθεί από τον χριστιανισµό και συγκαταλέγεται στους Προφήτες του Ισλάµ. ∆εν
υπάρχει κάτι ανάλογο για άλλο πρόσωπο. Γιατί λοιπόν έχει συµφέρον να τον κρύβει η
εξουσία, εφόσον η ίδια τού αναγνωρίζει τόσες πολλές ιδιότητες; Επιπλέον —και εδώ
βρίσκεται η µεγάλη διαφορά— θα πρέπει να δούµε τα πραγµατικά "αισθήµατα" της εξουσίας
γι' αυτόν τον διάσηµο νεκρό. Γιατί; Γιατί από εκεί θα καταλάβουµε πού περίπου έθαψε η
κάθε εξουσία τον δικό της µυστικό "νεκρό" σε σχέση µε τη θέση του δικού της κέντρου.
Θα ξεκινήσουµε από το πρώτο, το οποίο έχει σχέση µε τα συµφέροντα. Αν µπορέσει
κάποιος ν' αποδείξει ότι υπάρχει σχέση συµφερόντων µεταξύ των κυρίαρχων αυτού του
κόσµου και των οστών του Αλεξάνδρου, µπορεί να καταλάβει µε ακρίβεια GPS πού αυτά
βρίσκονται. Για να καταλάβει καλύτερα ο αναγνώστης τι πραγµατικά συνέβη µε τον Τάφο
του Αλεξάνδρου, θα εξετάσουµε τα πράγµατα από µια οπτική "γωνία", η οποία µέχρι σήµερα
παραµένει άγνωστη …Από τη γωνία εκείνη, η οποία µας αποκαλύπτει σχέσεις, τις οποίες δεν
υποπτευόµαστε καν ότι υπάρχουν. Ποια η σχέση του Αλεξάνδρου µε αυτούς, οι οποίοι
κυβερνούσαν και εξακολουθούν να κυβερνούν τον κόσµο και άρα θα είχαν τη δύναµη να
αποκρύψουν την ύπαρξη του Τάφου του; Μόνον τέτοιοι θα µπορούσαν να αποκρύψουν
αυτόν τον Τάφο. Έναν τέτοιο Τάφο, δηλαδή, δεν αρκεί να θέλεις να τον αποκρύψεις, αλλά
και να έχεις τη δυνατότητα να µπορείς να το κάνεις.
Ακόµα δηλαδή κι αν κάποιοι ασήµαντοι φανατικοί χριστιανοί παπάδες ή ταλιµπάν
µουφτήδες το επιθυµούσαν, δεν θα µπορούσαν να τον αποκρύψουν, για να µην "µπαίνει"
σε πειρασµό το "πλήρωµα" της Εκκλησίας ή του Ισλάµ και να σκέφτεται ελληνικά και άρα
"αµαρτωλά". Απαιτείται εξουσία µεγάλη, για να κρύψεις το "πτώµα" ενός Θεανθρώπου µε
εκατοµµύρια πιστών …έτοιµα ακόµα και να σκοτώσουν, για να υπερασπιστούν τον Θεό τους.
Ταυτόχρονα όµως —και εδώ βρίσκεται ένα παράδοξο της όλης ιστορίας— απαιτούνταν να
ήσουν οπαδός και ιερέας αυτού του Θεανθρώπου, ώστε τη δεδοµένη στιγµή να είχες αυτού
του µεγέθους εξουσία.
Αυτοί, δηλαδή, οι οποίοι απέκρυψαν τον Τάφο του Αλεξάνδρου, ήταν πανίσχυροι και εκ
των δεδοµένων λάτρευαν τον Αλέξανδρο την εποχή που το επιχείρησαν. Γιατί είµαστε
σίγουροι γι' αυτό; Γιατί ο Τάφος χάθηκε στην εποχή της Παντοδυναµίας του ελληνισµού.
Στην εποχή της ελληνιστικής Ρώµης. Στην εποχή, που, όπως θα δούµε παρακάτω, οι
αυτοκράτορές της ένιωθαν µια ιδιαίτερη "σχέση" µε τον Αλέξανδρο.
∆εν κατέρρευσε η Ρώµη, ώστε ο τάφος του Θεού της και άλλοι θησαυροί της να
σκεπαστούν από χώµατα και λάσπες. ∆εν κατακτήθηκε η Ρώµη από αλλόθρησκους, ώστε τα
Ιερά και Όσιά της να καούν ή να καταστραφούν από τη µήνη και την εκδικητικότητα των
βαρβάρων. Τον Τάφο του Αλεξάνδρου τον έκρυψαν από την κοινή "θέα" κάποιοι πανίσχυροι
παράγοντες της αυτοκρατορίας. Στα πολιτικά συµφέροντα των αυτοκρατόρων της Ρώµης
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αναζητούµε την απόκρυψη του Τάφου και όχι στα θρησκευτικά τους αισθήµατα, τα οποία
ήταν γνωστά.
Όµως, για να φτάσουµε στα "αισθήµατα" αυτά, θα ξεκινήσουµε µια "πορεία" σκέψης
πολύ ιδιαίτερη, αλλά απόλυτα χρήσιµη. Υπάρχει άνθρωπος στον κόσµο, που να µην έχει
ακούσει τον όρο "γαλαζοαίµατος"; Παρ' όλο όµως που υπάρχουν τόσοι πολλοί, που έχουν
ακούσει γι' αυτόν τον όρο, ελάχιστοι είναι εκείνοι, οι οποίοι µπορούν να τον ερµηνεύσουν.
Όλοι δηλαδή "ξέρουν", αλλά κανένας δεν "γνωρίζει". Όλα φανερά, αλλά ταυτόχρονα
απόλυτα κρυφά. Κάτι δηλαδή σαν τον Τάφο του Αλεξάνδρου. Τι µπορεί να περιγράφει ένας
τέτοιος όρος; Ποια είναι η χρησιµότητά του; Το πλέον σίγουρο είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο
κάποιοι καταφέρνουν µέσα από το αποκρυφιστικό δεδοµένο να διατηρούν ζωντανές τις
ιδιαίτερες σχέσεις τους µέσα στους αιώνες. 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" ή
"κοκκινοµάγουλοι";
Όλες οι εξηγήσεις, οι οποίες κατά καιρούς έχουν δοθεί στο συγκεκριµένο θέµα, είναι
εσφαλµένες. Ο λόγος είναι πολύ απλός. ∆όθηκαν από αδαείς, εφόσον οι µύστες, οι οποίοι
γνωρίζουν ακριβώς τι συµβαίνει, ποτέ δεν εξήγησαν τον όρο. Ως εκ τούτου ήταν στο
σύνολό τους εσφαλµένες, γιατί µε εικασίες δεν µπορείς να ερµηνεύσεις ορισµούς. Οι ορισµοί
είναι απόλυτοι και απαιτούν την ίδια απόλυτη ερµηνεία. Αν κάποιος "ορίζει" τον έρωτά του
ως "φραντζολίτσα", δεν µπορείς να το ανακαλύψεις όσο κι αν το προσπαθήσεις …όσο
έξυπνος ή διαβασµένος κι αν είσαι. Όσα µαθηµατικά κι αν γνωρίζεις, δεν µπορείς να βρεις
το PIN µιας κάρτας ακόµα και του πιο αγράµµατου ανθρώπου. Πρέπει να σου το
αποκαλύψει ο ίδιος και άρα να σε κάνει "µύστη" της δικής του γνώσης.
Κάτι ανάλογο συµβαίνει και µε τον όρο "γαλαζοαίµατος". Στην περίπτωση αυτήν
χρειάζεται ειδική γνώση και όχι απαραίτητα 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. Έτσι συµφώνησαν µεταξύ τους οι Ρωµαίοι
να χαρακτηρίζονται και αυτό κάνουν µέσα στους αιώνες. ∆εν έχει σχέση µε την ιδιαίτερη
φυσιολογία ή την ανατοµία που τους διακρίνει. Μια µεταξύ τους συµφωνία είναι. Θα
µπορούσαν να ονοµάζονται "µαυροφρίδηδες" και πάλι για τους ίδιους λόγους. Από εκεί και
πέρα το ότι όλοι αυτοί µεγαλώνουν και πεθαίνουν µε την άποψη της Ρώµης περί της
"ανωτερότητας" τόσο της ίδιας όσο και των παιδιών της, αυτό είναι ένα άλλο θέµα.
Από πού όµως προκύπτει αυτός ο περίεργος όρος; 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. 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 ν'
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αποδεικνύουν µόνιµα αυτήν την "ανωτερότητά" τους. Είναι αυτοί, οι οποίοι στην εποχή της
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
εκάστοτε αυτοκράτορας της Ρώµης θεωρούνταν ένας ζωντανός Θεός. Αυτήν την ιδιότητα
την κατείχε ως ο απευθείας 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, έγινε ο ίδιος 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. Το µεγάλο µυστικό της Ευρώπης βρίσκεται στην Αίγυπτο της Αφρικής. 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 πού το "πάµε"; Η τύχη του Τάφου του Αλεξάνδρου ήταν
εξαρτώµενη

από

τα

συµφέροντα

αυτών

των

πανίσχυρων

ανθρώπων,

οι

οποίοι

αντιλαµβάνονταν τους εαυτούς τους ως "παιδιά" του. Των "παιδιών," που, για λόγους
αγάπης, ποτέ δεν θα τον απαρνούνταν, ώστε να καταστρέψουν την "ύλη" του, αλλά που για
λόγους συµφέροντος θα µπορούσαν να την "αποκρύψουν" από τα µάτια των κοινών
θνητών. Γι' αυτόν τον λόγο έχει µεγάλη σηµασία να γνωρίζει κάποιος από πού προέρχεται ο
όρος "γαλαζοαίµατος"; Σ' αυτά τα συµφέροντα πρέπει ν' αναζητήσει κάποιος την
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"εξαφάνισή" του. Γιατί; Γιατί, εκτός των άλλων, µε τον Τάφο του Αλεξάνδρου συµβαίνει το
εξής παράδοξο.
Στα χρόνια της ελληνιστικής παντοδυναµίας οι πάντες ήθελαν να τον έχουν στην
κατοχή τους, για ν' αυξάνονται τα δικαιώµατα των εξουσιών τους. Όποιος διεκδικούσε την
κοσµοκρατορία, διεκδικούσε ακόµα και µε τη βία και τη σορό του Αλεξάνδρου. Η σορός του
Αλεξάνδρου ήταν το τυπικό προσόν για τον κάθε επίδοξο κοσµοκράτορα …Κάτι σαν το
"πτυχίο" του. Τη διεκδίκησε η Βαβυλώνα, η Πέλλα, η Αλεξάνδρεια και όλοι οι επίδοξοι
διάδοχοί του. Πρώτη η Αίγυπτος άρχισε τα "κόλπα" και στη συνέχεια η Ρώµη. Ο Πτολεµαίος
πρώτος έκλεψε το ιερό πτώµα στην πορεία του για τη Μακεδονία, για να το έχει στο
βασίλειό του και άρα να διεκδικεί όχι µόνον τη νοµιµότητα, αλλά και την πρωτοκαθεδρία
στην εξουσία του κόσµου. Η Ρώµη περίµενε τη σειρά της. Όπου µπορούσε έκανε ό,τι
µπορούσε.
Η Ρώµη πάντα ήθελε το σκήνωµα του Υιού του Άµµωνα. Το επιθυµούσε όσο και όλοι οι
υπόλοιποι, οι οποίοι φιλοδοξούσαν να τον διαδεχθούν. Όλοι όσοι τόλµησαν να το
διεκδικήσουν, ακόµα και µε παράνοµα µέσα, όπως ο Πτολεµαίος. Απλά η Ρώµη, ως όφειλε,
τον προσκυνούσε για όσο διάστηµα δεν µπορούσε να κάνει τίποτε άλλο και τον άρπαξε όταν
ήταν µέσα στις δυνατότητές της να το κάνει. Ας σκεφτεί κάποιος το εξής απλό. Τον Τάφο
αυτόν τον "παρακολουθούµε" στο πέρασµα του χρόνου µέσα από τη συµπεριφορά της
Ρώµης. Τον Τάφο τον προσκύνησε ο "πρώτος" Αυτοκράτορας της Ρώµης, που ήταν ο
Καίσαρας. Τον προσκύνησε ο "µεγαλύτερος" Αυτοκράτορας της Ρώµης, που ήταν ο
Τραϊανός. Τον προσκύνησε ο "τρελός" Αυτοκράτορας της Ρώµης, που ήταν ο Καλιγούλας.
Αυτός ο Καλιγούλας, για παράδειγµα, έκλεψε την πανοπλία του Αλεξάνδρου, για να
πάρει λίγη από τη δύναµή του. Γιατί έκλεψε την πανοπλία; Γιατί απλούστατα δεν µπορούσε
ν' αρπάξει την υπόλοιπη σορό. Αυτό µπορούσε να κάνει …και αυτό έκανε. Τόση ήταν η
δύναµη της Ρώµης εκείνης της εποχής και τόσο το µερίδιό της. Ξαφνικά όλα αυτά τα
"µεγαλεία" για τον Αλέξανδρο σταµάτησαν ως δια µαγείας. Μετά το 300 µ.Χ. και τον
αυτοκράτορα Καρακάλλα δεν υπάρχει άλλη ιστορική µαρτυρία περί του Τάφου του
Αλεξάνδρου. Τι συνέβη όµως τότε και άλλαξαν τόσο εντυπωσιακά τα πράγµατα; Τότε κατά
"σύµπτωση" άρχισε ν' "ανατέλλει" ο χριστιανισµός.
Στα χριστιανικά χρόνια, που ακολούθησαν, κανένας αυτοκρατορικός παράγοντας δεν
ήθελε να "δείχνει" στους ανθρώπους τον Τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί απειλούνταν
τα δικαιώµατα της εξουσίας του. Της χριστιανικής πλέον εξουσίας του. Η ίδια η Ρώµη, που
µέχρι τότε λάτρευε τον Αλέξανδρο, για προφανείς λόγους έκανε πως δεν τον "γνώριζε". Η
χριστιανική Ρώµη έκανε πως δεν γνώριζε πού βρίσκεται ο Τάφος εκείνου, ο οποίος µέχρι
εκείνη τη στιγµή ήταν γι' αυτήν το "Άγιο ∆ισκοπότηρο". Τι συνέβη και άλλαξε συµπεριφορά;
Κάτι πολύ συνηθισµένο για την εξουσία. Χωρίς ν' αλλάξουν τα πρόσωπα της εξουσίας,
άλλαξαν τα συµφέροντά τους. Χωρίς ν' αλλάξουν τα πρόσωπα, άλλαξαν τα "ενδύµατά"
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τους. Φόρεσαν τα χριστιανικά "ενδύµατα" και αναγκάστηκαν να βάλουν στα "µπαούλα" τους
τα προηγούµενα ελληνικά.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Ότι η Ρώµη, µετά τη χριστιανική της επιλογή, έπρεπε ν'
αλλάξει συµπεριφορά. Έπρεπε να προστατεύσει τα συµφέροντά της και µία από τις πρώτες
ενέργειές της ήταν να "σκεπάσει" τον τάφο του Πατέρα της µε "λήθη". Επιλεκτική "λήθη",
που τον έκανε "αόρατο" στην ανθρωπότητα. Ως χριστιανική πλέον, δεν είχε συµφέρον από
έναν φανερό τάφο του Αλεξάνδρου. ∆εν είχε λόγο να µετατρέψει τον Τάφο του Πατέρα της
σε πόλο αντίδρασης για τη δική της εξουσία. Επιπλέον, ως επικεφαλής του χριστιανισµού,
είχε και το "άλλοθι" να τον αρπάξει απ' αυτούς, οι οποίοι µέχρι τότε τον κατείχαν, εφόσον
µπορούσε να τους "διαβεβαιώσει" ότι δεν θα τον χρησιµοποιούσε υπέρ της εξουσίας της. Η
Ρώµη µπορούσε να πάρει τη σορό του λατρεµένου της Αλεξάνδρου, χωρίς να αντιδράσει
κανένας στη διεκδίκησή της.
Η πράξη της ήταν σίγουρα µια επιλογή συµφέροντος, γιατί η Ρώµη δεν "έπεσε" στα
χέρια αλλόθρησκων κατακτητών, που να τη λεηλάτησαν και να κατέστρεψαν το
προηγούµενό της πρόσωπο. Η ίδια Ρώµη, που ήταν δωδεκαθεϊστική, αποφάσισε µόνη της —
και στην εποχή της παντοκρατορίας της— να γίνει χριστιανική. Η ίδια Ρώµη, που είχε τον
Αλέξανδρο ως δεκατοτρίτο Θεό της και τον λάτρευε, αποφάσισε να υιοθετήσει µια θρησκεία,
η οποία απειλούνταν από τον αγαπηµένο Θεό των κυρίαρχων Ρωµαίων. Γιατί; Γιατί ο
Αλέξανδρος πλέον ήταν εχθρός. Ο πιο ισχυρός εχθρός του χριστιανισµού της Ρώµης.
Εχθρός όχι των Ρωµαίων ως πρόσωπα, αλλά των ρωµαϊκών συµφερόντων. Των νέων
ρωµαϊκών συµφερόντων. Ήταν εχθρός της Νέας Θρησκείας και άρα της νέας Ρωµαϊκής
Τάξης Πραγµάτων.
Αυτόν τον εχθρό, όπως και τα άλλα εχθρικά στοιχεία της προηγούµενης Τάξης
Πραγµάτων, τα συγκέντρωσαν µέσα στο δικό τους πολυτελές "µπαούλο" της ιστορίας. Πέρα
όµως από αυτά τα πρακτικά θέµατα, τα οποία άπτονταν των απλών συµφερόντων της
Ρώµης, δεν άλλαζαν εντυπωσιακά τα πράγµατα. Τα νέα συµφέροντα των ίδιων ανθρώπων
δεν µπορούσαν ν' απαλείψουν τις παλιές αγάπες και λατρείες. Τα νέα συµφέροντα των
Ρωµαίων δεν θα άλλαζαν τη λατρεία τους για τον λατρεµένο "Πατέρα" τους. Τη λατρεία για
τον "Πατέρα" µε το "γαλάζιο" αίµα, που καθιστούσε και τους ίδιους "γαλαζοαίµατους". Απλά
ο Αλέξανδρος θα γινόταν πλέον ο "µυστικός" Θεός της Ρώµης. Ο Θεός µόνον για τους
"εκλεκτούς" της. Μόνον αυτοί µπορούσαν και δικαιούνταν να γνωρίζουν για τον Αλέξανδρο.
Μόνον αυτοί θα µπορούσαν ν' ανοίγουν το "µπαούλο" και να χαίρονται τα πολύτιµα
"οικογενειακά" τους κειµήλια και "φυλαχτά" τους.
Αυτό δεν είναι κάτι το περίεργο. Ο χριστιανισµός ήταν πάντα µια θρησκεία πολλών
"ταχυτήτων" …Ο Πέτρος για τους αγράµµατους …ο Παύλος για τους µορφωµένους …και
κάποιοι άλλοι για τους ανώτερους "γαλαζοαίµατους". Ο κανόνας ήταν πολύ απλός. Εβραίοι
"οδηγοί" για τους φτωχούς και τους αγράµµατους και Έλληνες για τους εκλεκτούς. Πιστεύει
κάποιος ότι οι πανίσχυροι φορείς της χριστιανικής εξουσίας λάτρευαν όλα τα γραφικά και
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ηµίτρελα σάψαλα, που κατά καιρούς αγιοποιούσε ο χριστιανισµός; Ότι λάτρευαν τον Άγιο
Τίποτε

τον

Ερηµίτη

και

την

Οσία

Μηδέν

την

Κλαίουσα;

Ολόκληρη

"βιοµηχανία"

αγιοποιήσεων υπάρχει στο Βατικανό. Ακόµα και σήµερα κάποιοι περιµένουν στη σειρά τους
να "αγιοποιηθούν". Κάποιοι "άγιοι", οι οποίοι κάνουν τους "γαλαζοαίµατους" να γελούν,
αλλά είναι χρήσιµοι για να ελέγχονται οι φτωχοί.
Έχει κανείς υπόψη του τι απόψεις έχουν περί Θείου πανίσχυρες µυστικές αδελφότητες,
όπως είναι για παράδειγµα οι Μασόνοι; Τιµωρήθηκαν ποτέ όλοι αυτοί ως αιρετικοί; Τους
έπιασε ποτέ καµία Ιερά Εξέταση, για να τους κάψει; Τους αφαιρέθηκαν οι τεράστιες
περιουσίες; Όχι βέβαια. Γιατί; Γιατί όλα αυτά από τη Ρώµη ξεκινούσαν και στη Ρώµη
κατέληγαν. Ακόµα και οι ίδιοι οι Πάπες ανήκουν σε τέτοιες µυστικές αδελφότητες. Οι ίδιοι οι
Πάπες δεν πιστεύουν σ' αυτά, τα οποία προτείνουν στους άλλους. Στους άλλους προτείνουν
ό,τι συµφέρει τον χριστιανισµό και τη Ρώµη και όχι ό,τι πιστεύουν οι ίδιοι. Είναι προφανές
ότι ο χριστιανισµός ήταν για την "πλέµπα" της αυτοκρατορίας. Ήταν η καλύτερη επιλογή για
τα συµφέροντα των "γαλαζοαίµατων" Ρωµαίων.
Αυτή η "πλέµπα" έκριναν ότι δεν χρειαζόταν να γνωρίζει ή να βλέπει κάτι παραπάνω για
τον λατρεµένο Θεό τους τον Αλέξανδρο. Έκαναν και για την περίπτωσή του ό,τι ακριβώς
έκαναν και για την υπόλοιπη ελληνική θρησκεία και λατρεία. Πάνε τα σύγχρονα
Ελληνόπουλα στα σχολεία και τους λένε οι δάσκαλοι πως "χάθηκαν" για πάντα τα µυστικά
των Ελληνικών Μυστηρίων. ∆εν θα µάθει ποτέ και κανένας τι ακριβώς γινόταν στα
Ελευσίνια Μυστήρια ή στα Καβίρια Μυστήρια. Είναι δυνατόν να έχει συµβεί αυτό; Πώς
χάθηκαν δηλαδή αυτές οι απόρρητες και επί αιώνες υπερπολύτιµες γνώσεις; Αρχιερέας της
ελληνικής θρησκείας δεν ήταν ο Αυτοκράτορας της Ρώµης; Ο απόλυτος µύστης, δηλαδή,
των

Ελληνικών

Μυστηρίων;

Αυτοκράτορας

της

Ρώµης

και

άρα

αρχιερέας

του

δωδεκαθεϊσµού δεν αποφάσισε να µετατρέψει τη Ρώµη σε χριστιανική; Άρα; Τι έγινε
ξαφνικά; Ξέχασε αυτά που γνώριζε; Άρχισε να εχθρεύεται αυτά, τα οποία µέχρι εκείνη τη
στιγµή λάτρευε;
Πώς χάθηκαν δηλαδή οι γνώσεις αυτού του µηχανισµού, ο οποίος βρισκόταν υπό την
εξουσία του αυτοκράτορα; Κατέστρεψε ο ίδιος τα "δοχεία" της γνώσης, τα οποία µέχρι τότε
τον συντηρούσαν και τον εµφάνιζαν ως εκλεκτό των Θεών; Γιατί; Για λόγους ταπεινότητας;
Για να γίνει "ένα" µε την αγράµµατη και αστοιχείωτη χριστιανική "πλέµπα", την οποία δεν
υπολόγιζε καν; Γιατί να καταστρέψει όλα αυτά τα χρήσιµα και σωτήρια για τον ίδιο στοιχεία,
εφόσον µπορούσε απλά να τα αποκρύψει; Γιατί να τα καταστρέψει και να µην τα βάλει σε
ένα υπόγειο της Ρώµης; Στην πλάτη του θα τα κουβαλούσε; Γιατί να τα καταστρέψει; Για
λόγους φανατισµού; Συµφεροντολόγος µπορεί να ήταν, αλλά φανατικός του χριστιανισµού
δεν ήταν. Οι υπόλοιποι πανίσχυροι αρχιερείς πώς θα του επέτρεπαν να καταστρέψει τέτοιον
τεράστιο πνευµατικό πλούτο; Άρα τα απέκρυψε µετά από µια συνεννόηση µε τους
ανώτατους ιερατικούς παράγοντες της αυτοκρατορίας. Γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν και οι µη
προσβάσιµες στους κοινούς θνητούς πτέρυγες της βιβλιοθήκης του Βατικανού.
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Αντιλαµβανόµαστε

λοιπόν

ότι

το

πιο

λογικό

είναι

να

µην

έχει

χαθεί

τίποτε.

Αποκρύφτηκαν τα πάντα, αλλά δεν χάθηκε τίποτε. Όπως λοιπόν αποκρύφτηκε η γνώση των
Ελλήνων, έτσι αποκρύφτηκε και ο Τάφος του "Άριστου" των Ελλήνων. "Όνοµα του Ρόδου"
δεν υπήρχε µόνον για τη γνώση των Ελλήνων, αλλά και για τον Τάφο του Αλεξάνδρου. Τον
Τάφο, που η Ρώµη πάντα έλεγχε απόλυτα. Ακόµα δηλαδή και αν για κάποιους αιώνες ο
τάφος του Αλεξάνδρου βρισκόταν στη Νέα Ρώµη ή αλλιώς Κωνσταντινούπολη, µετά τις
Σταυροφορίες επέστρεψε στη Ρώµη. Είτε από φόβο, µήπως το υπερπολύτιµο "σκήνωµα"
πέσει στα χέρια των βάρβαρων Σελτζούκων Τούρκων, οι οποίοι µπορεί να µην γνώριζαν
πώς να χειριστούν το πιο λεπτό θέµα της αυτοκρατορίας, είτε για να "σηµατοδοτήσουν" την
ανανέωση

της

παγκόσµιας

κυριαρχίας

της

Ρώµης,

το

σκήνωµα

του

Αλεξάνδρου

"ξαναµεταφέρθηκε" στη Ρώµη, στην οποία βρίσκεται µέχρι σήµερα.
Γιατί είµαστε τόσο βέβαιοι γι' αυτό; Γιατί δεν µπορεί να βρίσκεται κάπου αλλού. Γιατί δεν
θα συµφωνούσαν οι ισχυροί αυτού του κόσµου να βρίσκεται κάπου αλλού. ∆εν θα
συµφωνούσαν οι Γερµανοί να έχουν το σύµβολο της Ρωµαιοκαθολικής Αυτοκρατορίας οι
Βρετανοί ή οι Γάλλοι και το ίδιο θα συνέβαινε και για όλους τους πιθανούς και απίθανους
συνδυασµούς. Για να µην "µαλώνουν" µεταξύ τους τα "γαλαζοαίµατα" "παιδιά", ο "Πατέρας"
θα παρέµενε υποχρεωτικά στον "οίκο" Του. Η "µητέρα" Ρώµη θα είχε τον δικό της νεκρό και
τα "παιδιά" τους δικούς τους. Η Ρώµη θα είχε τον Αλέξανδρο, οι Γερµανοί τον Καρλοµάγνο,
οι Γάλλοι τον Ναπολέοντα και οι Βρετανοί τον Ερρίκο τον Η’. Τα "παιδιά", τα οποία ήθελαν
να διαδεχθούν τον "πατέρα" στο δικό του "παιχνίδι", αλλά για δικό τους λογαριασµό. Η
Ρώµη τους κανόνες αυτού του παιχνιδιού προστατεύει και γι' αυτόν τον λόγο έχει εξουσία
ζωής και θανάτου απέναντι στον οποιονδήποτε το απειλεί …όποιος κι αν είναι αυτός.
Εδώ πρέπει να θυµηθούµε κι αυτό, το οποίο λέγαµε στην αρχή για το τι επιπλέον
προκύπτει από τις οµοιότητες και τις διαφορές µεταξύ της περίπτωσης του Αλεξάνδρου και
αυτής των Ροµανόφ. Όπως είπαµε, τα συµφέροντα της εξουσίας την υποχρέωναν καί στις
δύο περιπτώσεις να διατηρήσει κρυφό τον επικίνδυνο Τάφο. Το πού βρίσκεται όµως αυτός ο
µυστικός τάφος για την κάθε περίπτωση εξαρτάται από τη διαφορά που υπάρχει στα
αισθήµατα της κάθε εξουσίας. Αυτή είναι µια µεγάλη διαφορά και από τη διαφορά
προκύπτουν επιπλέον συµπεράσµατα.
Οι κοµµουνιστές Σοβιετικοί δεν είχαν µόνον ζηµιά από τον τάφο των Ροµανόφ, αλλά τον
µισούσαν κιόλας. Γι' αυτόν τον λόγο όχι µόνον βάστηξαν κρυφό το τάφο, αλλά στην ουσία
ατίµασαν

τον

Τσάρο, παραχώνοντάς

τον

στις λάσπες

της

κεντρικής

Ρωσίας.

Τον

"τιµωρούσαν" κιόλας, στερώντας του αυτό, το οποίο εκφράζει η ίδια η λέξη "µνήµα". Οι
"γαλαζοαίµατοι" Ρωµαίοι είχαν επίσης ζηµιά από έναν φανερό Τάφο του Αλεξάνδρου, αλλά
—εν αντιθέσει προς τους Σοβιετικούς— όχι απλά δεν τον µισούσαν, αλλά οι ίδιοι τον
λάτρευαν. Ναι µεν ήθελαν να διασφαλίσουν τα συµφέροντά τους από την απειλή του, αλλά
σε καµία περίπτωση δεν ήθελαν να τον "τιµωρήσουν". Γι' αυτόν τον λόγο επέλεξαν να
κάνουν κάτι ενδιάµεσο, το οποίο θα ικανοποιούσε όλες τις πλευρές και θα το γνώριζαν
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µόνον οι ίδιοι. Εφόσον είχαν τη δύναµη και την εξουσία, θα φρόντιζαν να τον έχουν κοντά
τους. Εξουδετερωµένο µεν, αλλά µόνιµα κοντά τους.
Μυστικά θα τον τιµούσαν όπως του άξιζε και δηµοσίως θα ισχυρίζονταν ότι δεν
γνώριζαν τίποτε γι' αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούσαν ότι εκτελούσαν στο ακέραιο το
καθήκον τους απέναντι στον Άριστο, γνωρίζοντας όµως ότι του στερούσαν την "επαφή" µε
αυτούς, τους οποίους ο ίδιος αγαπούσε και ήταν οι απλοί άνθρωποι. Στην πραγµατικότητα
"απήγαγαν" τον Αλέξανδρο, καθιστώντας τον έναν πραγµατικά αιώνιο νεκρό "Όµηρο". Έναν
αθάνατο "Οδυσσέα", αποκλεισµένο σε κάποια µυστική και απρόσιτη "Ωγυγία". Επιπλέον, µε
αυτόν τον τρόπο θα κατάφερναν και θα έλεγχαν και την πρόσβαση των περίεργων ή των
ερευνητών προς αυτόν. Γι' αυτόν τον λόγο από την αρχή επιµένουµε να λέµε ότι τα
συµφέροντα της Ρώµης ήταν αυτά, τα οποία άλλαξαν απέναντι στον Αλέξανδρο και όχι τα
αισθήµατά της. Η Ρώµη ποτέ δεν έπαψε να λατρεύει τον Αλέξανδρο, ακόµα και στα χρόνια
του χριστιανικού της φανατισµού, που για τους άλλους επέβαλε τις Ιερές Εξετάσεις.
Κατάλαβε ο αναγνώστης γιατί είπαµε εξ αρχής ότι ο Τάφος του Αλεξάνδρου "φαίνεται"
καθαρά µε τα "µάτια" του µυαλού; Γελάει η Ρώµη κάθε φορά που κάποια τίµια αλλά αφελής
Σουλβατζή µπαίνει στις λάσπες, για ν' ανακαλύψει αυτό, το οποίο η Ρώµη δεν θα επέτρεπε
ποτέ να µπει στις λάσπες. Γελάει η Ρώµη µε τους αρχαιολόγους, οι οποίοι ψάχνουν ανάµεσα
σε χώµατα και µπάζα, για ν' ανακαλύψουν το "Άγιο ∆ισκοπότηρο" της αυτοκρατορίας. Στην
καλύτερη περίπτωση πέτρες και ξύλα ενός εγκαταλειµµένου κενοταφίου θα βρουν, εφόσον
η ίδια η Ρώµη έχει αρπάξει προ πολλού το θεϊκό περιεχόµενό του.
Αρκεί να καταλάβει κάποιος τη σηµασία αυτού του Τάφου για τη Ρώµη και θα καταλάβει
πού βρίσκεται. Είναι µαθηµατικά βέβαιον ότι ο Τάφος του Αλεξάνδρου βρίσκεται στην
"καρδιά" της Ρώµης. Είναι επίσης βέβαιον ότι ακόµα και σήµερα όλοι οι επίδοξοι
"Πλανητάρχες" φέρονται στον Αλέξανδρο µε τον τρόπο που του αρµόζει. Με τον τρόπο που
του φέρονταν οι προηγούµενοι αυτοκράτορες. Θεωρούµε δεδοµένο ότι οι πανίσχυροι ηγέτες
αυτού του κόσµου, οι οποίοι επισκέπτονται το Βατικανό, "µυούνται" στα µυστικά της Ρώµης
την επόµενη της ανάληψης των εξουσιών τους. Άνθρωποι όπως ο Καρλοµάγνος, ο Ερρίκος
ο Η’, ο Ναπολέοντας και οι νεώτεροι όπως ο Τσόρτσιλ, ο Ρούσβελτ, ο Κλίντον ή ακόµα και ο
µισόχαζος ο Μπους, είµαστε βέβαιοι ότι έχουν προσκυνήσει στον Τάφο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου. Ακόµα και ο Γκορµπατσόφ, όταν το 1991 δήλωνε τη διάλυση της Σοβιετικής
Αυτοκρατορίας, στη Ρώµη πήγε για να το κάνει. Γιατί; Μήπως για να δηλώσει "υποταγή" σ'
αυτήν και για να "προσκυνήσει" τον Πατέρα της;
Το να βρίσκεται αυτός το Τάφος µέσα στο ίδιο το Βατικανό, δεν πρέπει να µας φαίνεται
παράξενο ούτε από τεχνικής πλευράς. Γνωρίζοντας τις πάγιες χριστιανικές πρακτικές, για να
"σβήνονται" ίχνη, είναι εύκολο να το εικάσουµε. Αποτελεί πάγια τακτική των χριστιανών να
"κρύβουν" τα σύµβολα των Ελλήνων κάτω από χριστιανικά µνηµεία. Σβήνεις ίχνη,
δηµιουργώντας νέα ίχνη πάνω τους. Περπατάς πάνω σε πατηµασιές, για να µην φαίνεται
ποιος περπάτησε πρώτος σ' αυτές. Είναι η ίδια τακτική, που στους χώρους, όπου υπήρχαν
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διάσηµοι αρχαιοελληνικοί ναοί, υψώνονταν χριστιανικές εκκλησίες. Μέχρι και στον
Παρθενώνα είχαν χτίσει εκκλησία στο όνοµα της Παναγίας. Οι χριστιανοί µε αυτόν τον
τρόπο όχι µόνον "έκλεβαν" τους λατρευτικούς χώρους των Ελλήνων, αλλά και τους
έλεγχαν, ώστε να µην επαναλειτουργήσουν ποτέ.
Αυτήν την πετυχηµένη πρακτική πιστεύουµε ότι ακολούθησαν και στην περίπτωση του
Αλεξάνδρου. Τον Τάφο του τον "σκέπασαν" µε τάφο. Τον πλέον διάσηµο Τάφο της
ανθρωπότητας τον "σκέπασαν" µε τον πλέον διάσηµο τάφο του χριστιανισµού. Στην Κρυπτή
του Αγίου Πέτρου βρίσκεται ο Τάφος του Αλεξάνδρου. Γιατί; Γιατί, εκτός όλων των άλλων,
οι "ποντίφικες" και αυτοκράτορες της Ρώµης κοντά σ' αυτόν τον Πατέρα θέλουν να
θάβονται και να διατηρούν το µετά θάνατον "προνόµιο" της αθανασίας τους. Οι πρώτοι των
"γαλαζοαίµατων" θέλουν να θάβονται δίπλα στον Πρώτο "Γαλαζοαίµατο". Οι φέροντες την
"πορφύρα" θέλουν να θάβονται δίπλα στον "Πορφυρογέννητο". Οι θνητοί αυτοκράτορες
θέλουν να θάβονται δίπλα στον Αθάνατο Αυτοκράτορα.
Τώρα, το αν ο Τάφος του Αλεξάνδρου βρίσκεται µπροστά, πίσω η δίπλα από τον
υποτιθέµενο τάφο του Πέτρου, αυτό δεν το γνωρίζουµε. Το πιο πιθανό είναι να µην υπάρχει
καν τάφος του Πέτρου. Πιο πιθανό δηλαδή είναι να µην βρέθηκε ποτέ το πτώµα του
ασήµαντου —όταν θανατώθηκε— Πέτρου, παρά να χάθηκε το πτώµα του Θεανθρώπου
Αλεξάνδρου. Απλά πράγµατα. Πιο πιθανό είναι να µην υπήρξε ποτέ κάτι από τα πιο χρήσιµα
"εργαλεία" της Ρώµης, παρά να χάθηκε ο πιο πολύτιµος θησαυρός της, που ήταν η σορός
του Αλεξάνδρου.
Την επόµενη φορά, που κάποιος Έλληνας περιηγητής πάει στο Βατικανό και µπει στην
Κρύπτη, ας σταθεί λίγο παραπάνω µπροστά σ' αυτήν. Ας κλείσει τα µάτια του …και µπορεί
να "δει" καλύτερα µερικά πράγµατα. Ας κλείσει τα µάτια του …και ας την "ψηλαφίσει" µε το
µυαλό του. Ας κλείσει τα µάτια του και ας γίνει ο ίδιος µια "σχεδία" για να δραπετεύσει ο
Οδυσσέας από τη µυστική και αποµονωµένη Ωγυγία. Μόνον οι Έλληνες µπορούν να φέρουν
"πίσω" τον ταλαιπωρηµένο Οδυσσέα. Τον Οδυσσέα, ο οποίος νίκησε σε όλους τους
πολέµους και δεν µπόρεσε να γυρίσει ακόµα στην πατρίδα του, γιατί τον ερωτεύτηκε η
µάγισσα της Ωγυγίας. Η µάγισσα της Ρώµης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της Θεωρίας του Υδροχόου
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