To “φαινόμενο” Έλληνες. Οι φονείς των αυτοκρατοριών

Το "φαινόµενο" Έλληνες.
Οι φονείς των αυτοκρατοριών.

Οι Έλληνες είναι µια µοναδική περίπτωση ανάµεσα στους λαούς. Ως λαός µοιάζουν µε
ένα φυσικό φαινόµενο, το οποίο έχει φάσεις ύφεσης και έξαρσης. Ένα φαινόµενο, που
µοιάζει µε τη φωτιά. Με τη φωτιά, που είναι απόλυτα ελεγχόµενη µέσα σε ένα λυχνάρι και
απόλυτα ανεξέλεγκτη, όταν αρχίζει και καίει τα πάντα στο διάβα της. Αυτό το φαινόµενο, αν
δεν ελεγχθεί από το σύστηµα εξουσίας εγκαίρως, µπορεί να το καταστρέψει ολοσχερώς.
Mιλάµε για την ιστορική πορεία του φαινοµένου µέχρι τις ηµέρες µας. ∆εν µιλάµε µόνον
για τους αρχαίους Έλληνες, τους οποίους οι υπόλοιποι λαοί τους γνωρίζουν. Μιλάµε και για
τους σύγχρονους Έλληνες. Μιλάµε και για την "άγνωστη" ιστορία των σύγχρονων Ελλήνων.
Μιλάµε για µια ιστορία "ολέθρου" για τις σύγχρονες αυτοκρατορίες. Για µια ιστορία, που µε
µεγάλη προσοχή προσπαθούν οι σηµερινοί ισχυροί να κρύψουν, γιατί δεν τους συµφέρουν
οι αποκαλύψεις. ∆εν τους συµφέρουν τα "κακά" πρότυπα.
Ούτε οι ίδιοι οι Έλληνες γνωρίζουν τι ακριβώς έχουν κάνει. ∆εν γνωρίζουν ότι η
συµµετοχή τους στο σηµερινό παγκόσµιο κοινωνικό γίγνεσθαι ήταν καθοριστική. Συµµετοχή
απολύτως δυσανάλογη του µεγέθους της Ελλάδας. Συµµετοχή µεγαλύτερη από κράτηγίγαντες, όπως η Γαλλία, η Γερµανία ή η Ρωσία. Συµµετοχή, που αποτελεί το κρυµµένο
"µυστικό" του συστήµατος, γιατί, αν αποκαλυφθεί, θα έχουµε ακόµα χειρότερες εξελίξεις.
Μόνον στον εικοστό αιώνα οι Έλληνες έχουν νικήσει δύο αυτοκρατορίες και έχουν γίνει η
αιτία να καταστραφεί η µεγαλύτερη αυτοκρατορία της σύγχρονης ιστορίας.
Θα πάρουµε τα πράγµατα µε τη σειρά για να καταλάβει ο αναγνώστης τι ακριβώς λέµε.
Η µεγαλύτερη αυτοκρατορία του αρχαίου κόσµου ήταν η Περσική. Μια αυτοκρατορία
απίστευτης ισχύος σε σχέση µ' αυτούς που πιθανόν να είχε αντιπάλους. Μια αυτοκρατορία,
που η οργάνωσή της ήταν αιώνες µπροστά από οτιδήποτε εκείνη τη στιγµή µπορούσε να
την ανταγωνιστεί. Η αυτοκρατορία αυτή είχε τη "φαεινή" ιδέα να επιτεθεί στους Έλληνες.
Προκλήθηκε από αυτούς και θεώρησε ότι ήταν ασφαλές να ανταποδώσει την πρόκληση.
Από τη στιγµή που το έκανε αυτό, ήταν θέµα χρόνου να "πεθάνει". Γιατί; Γιατί συνδέθηκε
εχθρικά µε ένα "φαινόµενο". Γιατί "προσανατόλισε" το "φαινόµενο" προς τη µεριά της.
Έγινε ένα "βουνό" λαχταριστών "ξύλων" για µια "φωτιά".
Αυτό ακριβώς είναι ο ελληνικός λαός. Μια "φωτιά". Μια αιώνια "φωτιά". Μια "φωτιά"
κολλώδης. Μια "φωτιά", που µοιάζει µε τα "κριθαράκια" της εµπρηστικής βόµβας Ναπάλµ.
"Κολλάει" στο σώµα αυτού που την αγγίζει και δεν ξεκολλάει. ∆εν µπορείς ν' απαλλαγείς
από αυτήν, παρά µόνον µε τον ακρωτηριασµό. Αυτή η µικρή φωτιά σιγοκαίει, µέχρι να
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κάψει ολόκληρο το σώµα. Αυτό δεν το γνώριζε η περσική αυτοκρατορία και έβαλε χωρίς
πολύ σκέψη το "χέρι" της στο ελληνικό "καµίνι".
Η καταδίκη της ήταν δεδοµένη, γιατί το "φαινόµενο" έχει µια συγκεκριµένη φύση. Η
φύση τού δίνει µόνιµα χαρακτηριστικά και αυτά τα χαρακτηριστικά —όταν υπάρχει
εχθρικότητα απέναντι σε ένα άλλο σύστηµα— έχουν µια ανάλογη µονιµότητα. Η "υποµονή"
δηλαδή του "φαινοµένου" είναι τεράστια, γιατί απλά δεν του κοστίζει τίποτε. Η διάθεση
"αντεκδίκησης" είναι τεράστια, γιατί απλά η "φύση" του φαινοµένου είναι τέτοια. Για όσο
διάστηµα υπάρχει "φωτιά" που δεν σβήνει, θα πρέπει να την προσέχει αυτός ο οποίος είναι
κοντά της, αν δεν είναι "πυρίµαχος". Η "φωτιά" δεν τον περιµένει, αλλά θα τον κάψει την
οποιαδήποτε ώρα κάνει το λάθος, σαν να τον περίµενε. Σαν να "ζούσε" επί αιώνες µόνον γι'
αυτό.
Αυτό έγινε µε την Περσική Αυτοκρατορία. Επιτέθηκε στους Έλληνες και άνοιξε
"παρτίδες" µ' αυτούς. Αυτό όµως τους έδωσε έναν "στόχο". Για έναν λαό, που
διαπαιδαγωγείται µε τα Οµηρικά Έπη, αυτό είναι κίνητρο. Για έναν λαό, που η παιδεία τού
θέτει στόχους απίστευτους, αυτό είναι κίνητρο. Κίνητρο επιβίωσης. Ακόµα κι αν οι Έλληνες
ως λαός δεν είχαν τον καιρό εκείνον προοπτικές επιβίωσης, η εχθρότητά τους απέναντι
στους Πέρσες θα µπορούσε να τους συντηρεί αιώνες. Το "φαινόµενο" δηλαδή είχε
ενεργοποιηθεί και απλά ήταν θέµα χρόνου η αντίδρασή του. Κάποιοι µε ένα "ξύλο"
σκάλισαν µια "φωτιά" και αυτή "κόλλησε" πάνω σ' αυτό. Ήταν θέµα χρόνου αυτή η "φωτιά"
να εκµεταλλευτεί το δικό τους "ξύλο" και τη δική τους απερισκεψία.
Οι γενιές περνούσαν και το "φαινόµενο" απλά βρισκόταν σε ύφεση. Όλα φαινόταν
ελεγχόµενα, αλλά δεν ήταν. Γιατί; ∆ιότι ήταν θέµα χρόνου στην πρώτη χαλαρή περίοδο του
συστήµατος το "φαινόµενο" ν' αντιδράσει, σαν να είχε στήσει "ενέδρα". Όταν λοιπόν
εµφανίστηκε ο Αλέξανδρος, τα πράγµατα έγιναν επικίνδυνα για τους Πέρσες. Όταν υπάρχει
κοινή παιδεία, το όραµα του ενός εύκολα γίνεται όραµα του λαού. Αυτό όµως, όταν υπάρχει
"προσανατολισµός", είναι επικίνδυνο. Οι Πέρσες ούτε κατάλαβαν τι έγινε. ∆εν µπορούσαν
να καταλάβουν.
Το "φαινόµενο" τους επιτέθηκε και αυτοί νόµισαν ότι µπορούν να αµυνθούν, ενώ δεν
υπήρχε τέτοια πιθανότητα. Γιατί; ∆ιότι το "φαινόµενο" τρέχει. "Καίει" τα πάντα στο πέρασµά
του. ∆εν το αντιµετωπίζεις ως συµβατικό εχθρικό φαινόµενο. ∆εν αντιµετωπίζεις τη φωτιά
που σου καίει το δάσος σαν µια οµάδα υλοτόµων, που σου αρπάζει κεφάλαιο. Οι υλοτόµοι
"καθυστερούν". ∆έντρο δένδρο προχωρούν και αυτό τους κάνει "αργούς". Οι υλοτόµοι
δηµιουργούν σύστηµα, για να εκµεταλλεύονται τον κόπο τους και αυτό τους κάνει
"στατικούς". Η φωτιά δεν κάνει το ίδιο. Η φωτιά δεν δηµιουργεί φράχτες κι ούτε σέβεται
φράχτες. Η φωτιά "τρέχει". ∆εν καθυστερεί. Καταπίνει ό,τι βρίσκει µπροστά της. ∆εν την
ενδιαφέρει να εκµεταλλευτεί αυτά τα οποία "κατακτά".
Οι Πέρσες αυτό δεν κατάλαβαν. Όταν τους επιτέθηκε ο Αλέξανδρος, αδράνησαν. Αυτός
τους "έκαιγε" το δάσος και αυτοί τον περίµεναν. Τους "κατάπινε" πληθυσµούς, γιατί απλά
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τους ευνοούσε εις βάρος των δικών τους συµφερόντων και όχι εις βάρος κάποιων δικών
του. Αυτό του έδινε τροµακτική "ταχύτητα". ∆εν καθυστερούσε µε γραφειοκρατικές
δραστηριότητες

πάνω

στα

κατακτηµένα.

Ο

"πύρινος"

στρατός

του

απλά

έτρεχε.

"Πυρπολούσε" τα πάντα στο πέρασµά του. Ο έλεγχος είχε χαθεί. Ακόµα και να νικούσαν τον
στρατό του και να σκότωναν τον ίδιο, η ζηµιά είχε γίνει. Αυτοί οι οποίοι ευνοήθηκαν από
αυτόν δεν θα δέχονταν να επιστρέψουν στην προηγούµενη κατάσταση. ∆εν τους συνέφερε
να το κάνουν. ∆εν µπορούσαν να ξαναδούν τον κόσµο όπως τον έβλεπαν παλιά και
συνέφερε τους Πέρσες. Είχαν εξελληνιστεί και γίνονταν και οι ίδιοι φωτιά, που έδινε δύναµη
στο πύρινο µέτωπο.
Η φωτιά είχε κάνει τη ζηµιά της. Απ' όπου είχε περάσει, τα πράγµατα δεν θα ήταν ποτέ
ξανά τα ίδια. Από τη στιγµή που υπήρχε αυτό το δεδοµένο και ταυτόχρονα ο Αλέξανδρος
ήταν ζωντανός και ο στρατός του αήττητος, τα πράγµατα ήταν ακόµα πιο δύσκολα. Το
"πύρινο" µέτωπο ήταν ενεργό. Ήταν θέµα χρόνου να πλησιάσει την πρωτεύουσά τους. Το
λάθος το είχαν κάνει. Υπερεκτίµησαν τις δυνατότητές τους και υποτίµησαν αυτές του
"φαινοµένου".
Τι έπρεπε να κάνουν; Αυτό το οποίο δεν καταδέχονταν. Να σβήσουν τη "φωτιά" στη
γέννησή της, πριν αποκτήσει διαστάσεις. Να αµυνθούν πριν περάσει ο Αλέξανδρος στην
Ασία. Να διαλύσουν τον στρατό του µέσα στην Ελλάδα. Να υποστηρίξουν τους αντιπάλους
του. Να τροµάξουν τους συµµάχους του. Εκεί φάνηκε η άγνοιά τους. Γελούσαν µε την
απερισκεψία του νεαρού βασιλιά της Μακεδονίας. Ξαπλωµένοι και εν µέσω πορνών
αξιολογούσαν τις ειδήσεις που τους µετέφεραν οι κατάσκοποί τους.
Στην κυριολεξία δεν καταδέχθηκαν ως αυτοκράτορες να αµυνθούν στην απειλή. ∆εν
καταδέχθηκαν να εµποδίσουν το πέρασµα του Αλεξάνδρου στην Ασία. ∆εν έστειλαν ούτε
ένα µικρό στρατιωτικό σώµα να σταµατήσει την απόβασή του στην Ασία. ∆εν διανοούνταν
ότι έπρεπε να αµυνθούν άµεσα και µε όλες τους τις δυνάµεις απέναντι σε έναν τόσο µικρό
αντίπαλο. Νόµισαν πως όταν θα συναντιόντουσαν µ' αυτόν, απλά θα τον νικούσαν. Αυτό
ήταν το λάθος. Το "φαινόµενο" το σέβεσαι και το πολεµάς πριν αρχίσει και µεγαλώνει. Το
προλαβαίνεις στην εστία του. Αν µεγαλώσει, απλά περιµένεις το τέλος. Μια ολόκληρη
ήπειρος µπορεί να καεί από ένα κουτάκι σπίρτα.
Αυτό ακριβώς έγινε τότε. Οι Έλληνες στην κυριολεξία "έκαψαν" την Περσική
αυτοκρατορία. Από την επόµενη της κατάκτησής της αυτή έπαψε να υπάρχει. Σαν να µην
υπήρξε ποτέ. "Έσβησε" από τη µνήµη ακόµα και του ίδιου του χώρου που τη γέννησε. Όταν
το "φαινόµενο" έπαψε να έχει µπροστά του πρόκληση και άρα χώρο για να "κάψει",
σταµάτησε την πορεία του. Σταµάτησε στον Ινδό. Σταµάτησε εκεί όπου ξεκινούσε ένας
άλλος κόσµος µε άλλα χαρακτηριστικά, τα οποία δεν αφορούσαν τους Έλληνες. Ένας άλλος
κόσµος, που απλά δεν είχε "παρτίδες" µε τη "φωτιά".
Από τον Ινδό όµως και πίσω τα πάντα είχαν "καεί". Από εκείνη τη στιγµή και πέρα θα
έπρεπε απλά να ξαναχτιστούν τα "καµένα" µε τη λογική και την ιδεολογία όµως του
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"φαινοµένου". Από εκεί και πέρα ξεκινά η ιστορία των σύγχρονων αυτοκρατοριών. Των
ελληνιστικού τύπου αυτοκρατοριών, οι οποίες φτάνουν στις µέρες µας. Η "φωτιά" πλέον
ήταν ελεγχόµενη. Ήταν ο "λύχνος" των αυτοκρατοριών. Οι Έλληνες εντάχθηκαν στις
αυτοκρατορίες ως "προνοµιούχοι" και χωρίς να έχουν αντίπαλο να τους προκαλεί.
Προνοµιούχοι

στη

Ρωµαϊκή

αυτοκρατορία,

στη

Βυζαντινή

αυτοκρατορία,

στην

Οθωµανική αυτοκρατορία κλπ.. Το σύστηµα το είχαν χτίσει οι Έλληνες και αυτοί γνώριζαν
τις ιδιοµορφίες του. Το σύστηµα ήταν "πυρίµαχο", γιατί η "φωτιά" ήταν µέσα του. Οι
αυτοκράτορες γνώριζαν την επικινδυνότητα του "φαινοµένου" και το σέβονταν. Ποτέ δεν
άφηναν τους Έλληνες απ' έξω στις µοιρασιές και στα προνόµια και το σηµαντικότερο... ποτέ
δεν θα τους άφηναν να δηµιουργήσουν ξεχωριστό κράτος. Οι Έλληνες, ως ξεχωριστή
κοινωνική τάξη της αυτοκρατορίας, δεν ήταν ποτέ επικίνδυνοι. Οι Έλληνες µόνον ως
ξεχωριστή κοινωνία ήταν επικίνδυνοι.
Οι αιώνες "κυλούσαν" και οι Έλληνες εξυπηρετούσαν το σύστηµα, όπως κι αν αυτό τους
ονόµαζε. Όµως, στους αιώνες αυτούς οι εξελίξεις ήταν µεγάλες. Ο ∆υτικός Κόσµος άρχισε ν'
αναπτύσσεται µε ρυθµούς µεγαλύτερους απ' ό,τι ο υπόλοιπος κόσµος. Ανακαλύφθηκε η
Αµερική και αυτοί οι οποίοι την ανακάλυψαν τη µοιράστηκαν µεταξύ τους. Η εποχή της
αποικιοκρατίας όλους αυτούς τους ισχυροποίησε σε απίστευτο βαθµό. Λαοί, χωρίς µεγάλο
πολιτισµικό "βάθος", απέκτησαν µέγεθος αυτοκρατοριών. Η Αγγλία, που δεν έδωσε στον
κόσµο ούτε µια συνταγή µαγειρικής, φιλοδοξούσε να "κυβερνά" τα κύµατα. Είχε µέγεθος
ασύλληπτο για προηγούµενες αυτοκρατορίες, οι οποίες επεκτείνονταν µε "προσηλυτιστές"
και όχι µε κοινούς λοχίες "οικοπεδοφάγους".
Ο παραδοσιακός χώρος, που φιλοξενούσε τους Έλληνες, είχε σε µεγάλο βαθµό
υποβαθµιστεί. Νέοι λαοί κυριαρχούσαν στον κόσµο. Νέοι λαοί όµως σηµαίνει και νέες
φιλοδοξίες. Για όσο διάστηµα αυτές οι φιλοδοξίες δεν "ακουµπούσαν" το "φαινόµενο",
κανένας δεν κινδύνευε. Για όσο διάστηµα αυτές οι "αυτοκρατορίες" εχθρεύονταν τους
Μάγιας, τους Ίνκας, τους Αβοριγίνες ή τους Πυγµαίους, κανένας δεν απειλούνταν. Ο
"πυρίµαχος" χριστιανισµός κατακτούσε τον κόσµο, χωρίς να βρίσκει πουθενά αντίπαλο.
Χωρίς να βρίσκει πουθενά κίνδυνο. Μπορούσε να κατακτά και να απειλεί ο ίδιος µε
"πυρπόληση".
Αυτός όµως ο χριστιανικός κόσµος ήταν αήττητος ως σύνολο. Αυτός ήταν η
αυτοκρατορία. Αυτός έλεγχε τους Έλληνες. Για όσο διάστηµα δεν υπήρχε κίνδυνος, δεν είχε
πρόβληµα µε τις φιλοδοξίες των φιλόδοξων νεόπλουτων µελών του. Αυτοκρατορίες
"ονειρεύονταν" όλοι υπό τη "σκιά" του αυτοκράτορα της Ρώµης. Υπό τη σκιά του Πάπα.
Αυτοκρατορίες ονειρεύονταν οι Γερµανοί, οι Γάλλοι και οι Βρετανοί. Όλοι αυτοί άλλοτε εκ
του πονηρού και άλλοτε από άγνοια είχαν αρχίσει να "µιµούνται" την αυτοκρατορική
λειτουργία. Ο πλούτος και η έλλειψη αντιπάλου τους το επέτρεπαν.
Έτσι σταδιακά άρχισαν υπό τη σκιά του χριστιανισµού ν' αναπτύσσουν τους δικούς τους
αφελείς --ισµούς. Άρχισαν δηλαδή ν' αναπτύσσουν αυτοκρατορική συµπεριφορά και να
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προσπαθούν να "δέσουν" στα άρµατά τους όσες χώρες δεν µπορούσαν να κατακτήσουν.
Κοντά στον αυτοκρατορικό ελληνισµό, τον χριστιανισµό, τον ισλαµισµό, τον βουδισµό κλπ.
άρχισαν δειλά-δειλά να εµφανίζονται ο "βρετανισµός", ο "γαλλισµός", ο "γερµανισµός" κλπ.
Όλες αυτές όµως οι ψευδοαυτοκρατορίες ήταν "ξύλινες". Το "πυρίµαχό" τους ανήκε στη
σφαίρα ιδιοκτησίας της "µαµάς" αυτοκρατορίας, που ήταν ο χριστιανισµός. Απλά κάποιοι
µπερδεύονταν.
Μπερδεύονταν, γιατί δεν καταλάβαιναν ότι οι αυτοκρατορίες στηρίζονται σε γνώση και
όχι σε οικόπεδα. Το γεγονός ότι η βρετανική αυτοκρατορία είχε µεγαλύτερο µέγεθος από
την αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, δεν την καθιστούσε αυτοκρατορία. Του Αλέξανδρου η
αυτοκρατορία ήταν αυτοκρατορία από τότε που ο ίδιος και η παρέα του ανέλαβε τη
διαχείριση της ελληνικής γνώσης. Ήταν αυτοκρατορία από τότε που χωρούσε σε ένα παλάτι
της Μακεδονίας. Του Χριστού η αυτοκρατορία ήταν αυτοκρατορία από τότε που Αυτός και η
παρέα Του ανέλαβε τη διαχείριση της Γνώσης του Θεού. Από τότε που χωρούσε σε ένα
δωµάτιο, όπου δειπνούσαν ∆άσκαλος και µαθητές.
Εκεί µπερδεύτηκαν οι ∆υτικοί χριστιανοί, συγκρίνοντας τα µεγέθη. Την "πάτησαν" όπως
την πατάει ένας στρατηγός, που νοµίζει ότι είναι Αλέξανδρος, επειδή έχει µεγαλύτερο
στράτευµα από εκείνον. Την "πάτησαν" όπως την πατάει ένας λαοφιλής πολιτικός, που
νοµίζει ότι είναι Ιησούς, επειδή έχει πιο πολλούς προσωπικούς οπαδούς από δώδεκα. Αυτό
είναι λάθος, γιατί την αυτοκρατορία τη χαρακτηρίζει η γνώση και όχι το µέγεθος. Η
αυτοκρατορία δεν κατακτά χώρους, συνυπάρχοντας µε διαφορετικούς. Η αυτοκρατορία
"καταπίνει" λαούς, γιατί τους κάνει όµοιους µε τα µέλη της. Η αυτοκρατορία είναι µια
πύρινη λαίλαπα και ο ηγέτης της µια καθαρή και άσβεστη "φλόγα".
Η αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου επεκτεινόταν, γιατί "εξελλήνιζε" τους λαούς και άρα
τους υπέτασσε στη εξουσία των Ελλήνων και άρα τη δική του. Η αυτοκρατορία του Ιησού
επεκτεινόταν, γιατί "εκχριστιάνιζε" τους λαούς και άρα τους υπέτασσε στην εξουσία των
Χριστιανών και άρα τη δική Του. Οι αυτοκρατορίες του Μωάµεθ, του Βούδα κλπ. έκαναν το
ίδιο. Όλες αυτές οι αυτοκρατορίες ξεκινούσαν από το "µυαλό" του ιδρυτή τους και έφταναν
µέχρι εκείνο το σηµείο που το επέτρεπε η δυνατότητα της γνώσης της κάθε µιας. Αν αυτή η
γνώση έχανε την αξία της, ακολουθούσε αυτόµατα η κατάρρευση. Αν "έσβηναν" οι γνώσεις
των ηγετών τους, "έσβηναν" και οι ίδιες. ∆εν µπορούσαν ν' αναπαράγουν τα "κύτταρά" τους
και πέθαιναν.
Οι νεόκοποι αυτοκράτορες αυτά όλα δεν τα γνώριζαν. Νόµιζαν ότι αρκούσε η δύναµη
και το κεφάλαιό τους, για να καλύψει το κενό της γνώσης. Νόµιζαν ότι η απλή κατάκτηση
είναι αρκετή. ∆εν έβλεπαν για παράδειγµα οι Βρετανοί ότι η παραµονή τους στην Ινδία δεν
"κατάπινε" τους Ινδούς. ∆εν τους αποσπούσε από την αυτοκρατορία του Βούδα. ∆εν
έβλεπαν οι Γάλλοι ότι η παραµονή τους στην Αλγερία δεν "κατάπινε" τους Αλγερινούς. ∆εν
τους αποσπούσε από την αυτοκρατορία του Μωάµεθ. ∆εν έβλεπαν ότι κατακτούσαν
χωράφια και όχι ανθρώπους και άρα λαούς, όπως οι αυτοκρατορίες.
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Έχοντας ελέγξει όλοι αυτοί τη Γαλλική Επανάσταση, νόµισαν ότι µπορούν να ελέγχουν
τα πάντα. Είχαν εφεύρει το εθνικό κράτος και νόµισαν ότι είχαν βρει την τέλεια λύση. Η
λύση, που θα µπορούσε να δώσει αιωνιότητα στο σύστηµά τους. Η λύση, που θα µπορούσε
σε µικροκλίµακες κρατών να διατηρεί τη "φωτιά" ζωντανή, χωρίς να απειλεί το σύστηµα.
Αυτό ήταν το εθνικό κράτος. Ένα σύστηµα, που αντέγραφε την αυτοκρατορική λειτουργία
και µπορούσε να διατηρεί "φωτιά" µέσα του. Όλοι αυτοί νόµιζαν ότι µε ελεγχόµενο
εξελληνισµό των πληθυσµών τους, θα µπορούσαν να δώσουν µόνιµα χαρακτηριστικά στα
συστήµατά τους. Θεώρησαν ότι µπορούσαν να υποτάξουν την ελληνική γνώση στις δικές
τους φιλοδοξίες.
Νόµισαν ότι καµία γνώση δεν µπορεί να απειλήσει την ισχύ τους. Θεώρησαν ότι, από τη
στιγµή που ελέγχουν την ελληνική γνώση, δεν κινδύνευαν από κανέναν. Από τη στιγµή
λοιπόν που πρόβληµα µε τη γνώση δεν είχαν και το κεφάλαιο στην κυριολεξία τους
"περίσσευε", αισθάνονταν όλοι αυτοκράτορες. Όλοι µε φιλοδοξίες να κατακτήσουν τον
κόσµο, άσχετα αν δεν γνώριζαν τι θα κάνουν, αν θα το κατάφερναν. Η Ρώµη δεν
ανησυχούσε, γιατί η ισχύς του χριστιανισµού ήταν τέτοια, που επέτρεπε τα "καπρίτσια" των
ισχυρότερων µελών της.
Τα προβλήµατα ξεκίνησαν, όταν άρχισε να "ανατέλλει" η βιοµηχανική εποχή. Εκεί η
Ρώµη "κοιµήθηκε". Γιατί; Γιατί ο ανταγωνισµός στη βιοµηχανική εποχή θα έφερνε τους
"αυτοκράτορες" στον παραδοσιακό χώρο, όπου υπήρχαν µεγάλες συγκεντρώσεις Ελλήνων.
Αυθεντικών Ελλήνων και όχι εξελληνισµένων χριστιανών µέσα από τα ελεγχόµενα
συστήµατα εκπαίδευσης. Ο πόλεµος στη βιοµηχανική εποχή θα γινόταν για το πετρέλαιο και
τα κοντινότερα πετρελαϊκά κοιτάσµατα για τους Ευρωπαίους ήταν στη Μέση Ανατολή. Άρα
έπρεπε να ελεγχθεί η Οθωµανική αυτοκρατορία. Η αυτοκρατορία αυτή ήταν "χαλαρή", αλλά
πολύ χρήσιµη για την παγκόσµια λειτουργία του συστήµατος. Γιατί; Γιατί διατηρούσε το
"φαινόµενο" σε ύφεση. Ούτε απειλούσε τον χριστιανισµό ούτε απειλούνταν από αυτόν. Είχε
βρεθεί µια ισορροπία και αυτό δηµιουργούσε συνθήκες ασφάλειας.
Οι Έλληνες ήταν από τους ευνοηµένους της αυτοκρατορίας και δεν δηµιουργούσαν
προβλήµατα. Στο µεταξύ όµως οι άλλοι σκοτώνονταν µεταξύ τους. Οι πανίσχυροι Άγγλοι
έβλεπαν τον κίνδυνο από τη Γαλλία και τη Γερµανία. Φοβούνταν την επιρροή τους στην
Οθωµανική αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα φοβούνταν και τους ίδιους τους Οθωµανούς. Η
εποχή άλλαζε και η "χαλαρή" αυτοκρατορία ίσως να µην ήταν πλέον τόσο ακίνδυνη. Το
βιοµηχανικό κεφάλαιο είχε ιδιοµορφίες, που µπορούσε να ξαναβάλει την Οθωµανική
αυτοκρατορία στο "παιχνίδι" της κοσµοκρατορίας. Ήταν πλούσια, είχε αρκετά µορφωµένους
πληθυσµούς —µεταξύ των οποίων και Έλληνες— και το χειρότερο απ' όλα… "καθόταν"
επάνω στα πετρέλαια. ∆εν ήταν δηλαδή δύσκολο να µετατραπεί σε µηδενικό χρόνο σε
βιοµηχανική δύναµη και να τινάξει τις ισορροπίες στον αέρα. Ήταν λοιπόν θέµα χρόνου το
λάθος.
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Το λάθος το έκαναν από κοινού οι µεγάλοι της ∆ύσης. Τι έκαναν; Αυτό το οποίο
απαγορευόταν επί αιώνες. Επέτρεψαν στους Έλληνες να ιδρύσουν ανεξάρτητο κράτος και
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θεωρούσαν ότι ήταν ακίνδυνη η ίδρυση αυτή και επιπλέον την
έβλεπαν σαν ευκαιρία να διαλύσουν την Οθωµανική αυτοκρατορία που τους απειλούσε.
Γιατί θεωρούσαν ότι ήταν ακίνδυνο; Τι άλλαξε και θεωρούσαν ακίνδυνο αυτό το οποίο επί
αιώνες απαγορευόταν; Νόµιζαν ότι µπορούσαν µε τη λογική του εθνικού κράτους να
περιορίσουν το "φαινόµενο" εντός πολύ µικρών συνόρων και να το ελέγχουν. Θεώρησαν ότι
όχι µόνον µπορούν να το ελέγχουν, αλλά και ότι µπορούν να εκµεταλλεύονται τις ιδιότητές
του εις βάρος του.
Τι σηµαίνει πρακτικά αυτό; Θεωρητικά η Ελλάδα, ως ένα φτωχό κράτος, δεν µπορούσε
να έχει δυνατότητες ανάπτυξης και άρα ο εξελληνισµός του να πάρει "βάθος" επικίνδυνο.
Θεωρούσαν ότι η υπανάπτυξη θα το καθήλωνε στο σηµείο που τους βόλευε. Η κοινωνική
βάση του κράτους θα παρέµενε αναγκαστικά σε ένα χαµηλό επίπεδο "εξελληνισµού". Θα
παρέµενε αγράµµατη και µε µια απλή "ανάµνηση" της ελληνικότητάς της. Η αδυναµία του
κράτους ν' αναπτυχθεί σ' έναν κόσµο γιγάντων θα το έκανε απόλυτα εξαρτηµένο και άρα
ελεγχόµενο. Αυτοί θα διόριζαν τις ηγεσίες του και σαν "προστάτες" της ανεξαρτησίας του θα
είχαν λόγο σε όλες του τις υποθέσεις. Ένα ακόµα προτεκτοράτο ανάµεσα στα πολλά άλλα,
απλά µε ένα πιο διάσηµο όνοµα.
Αυτό ήταν το βασικό πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργούσε το ελληνικό κράτος. Το
"φαινόµενο"

θα

βρισκόταν

υπό

πλήρη

έλεγχο.

Πριν

εκδηλώσει

την

οποιαδήποτε

αντιδραστική τάση, θα προλάβαιναν να το ελέγξουν. Γνωρίζοντας τη λειτουργία του,
προσπάθησαν και κατάφεραν να του δώσουν "προσανατολισµό". Εχθρός µόνιµος των
Ελλήνων θα γινόταν οι Τούρκοι. Εθνικό "όνειρο" θα γινόταν η κατάκτηση της Πόλης. Ό,τι
ήταν οι Πέρσες για τους αρχαίους Έλληνες, θα γίνονταν οι Τούρκοι για τους σύγχρονους.
Ό,τι ήταν η Περσέπολη για τους αρχαίους Έλληνες, έγινε η Πόλη για τους σύγχρονους. Το
"φαινόµενο" κόλλησε µόνιµα στους Τούρκους. Οι Άγγλοι "αρχιτέκτονες" και οι υπόλοιποι
µεγάλοι της Ευρώπης ήταν σε ασφαλή "περιοχή", εφόσον αυτοί παρουσιάζονταν σαν
απελευθερωτές των Ελλήνων. Αυτοί ήταν οι επαγγελµατίες "φίλοι" τους. Βρίσκονταν κοντά
στο "φαινόµενο", αλλά δεν είχαν "δοσοληψίες" µ' αυτό. Το έλεγχαν, αλλά δεν το
προκαλούσαν.
Όµως, το πρόβληµα δεν ήταν µόνον αυτό. Πρόβληµα είχαν και µε τους διάσπαρτους
ελληνικούς πληθυσµούς σε χώρους όπου µπορούσαν να δηµιουργήσουν πρόβληµα στη
βιοµηχανική εποχή. Σε πλούσιους χώρους µε προοπτικές ταχείας εκβιοµηχάνισης δίπλα σε
πετρέλαια. Χώρους όπως η Μικρά Ασία ή τα παράλια τους Εύξεινου Πόντου. Χώρους, οι
οποίοι θα µπορούσαν ν' αναπτυχθούν βιοµηχανικά και λόγω εθνικής συγγένειας να
"αποσπάσουν" τον έλεγχο της µικρής και υπανάπτυκτης Ελλάδας από τους ∆υτικούς. Τι
έκαναν; Εκµεταλλεύτηκαν τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων, που τους στρέφουν εναντίον
αυτοκρατοριών.
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∆εν θα περίµεναν οι γενιές των Ελλήνων να "γεννήσουν" Μεγαλέξανδρο, για να
κυνηγήσουν τον εθνικό τους στόχο. Οι Άγγλοι µόνοι τους "διόρισαν" Μεγαλέξανδρο έναν
θλιβερό χαφιέ τους. Τον άθλιο Βενιζέλο. Τι έκανε αυτός; Κατέστρεψε τον ελληνισµό τόσο
στον Εύξεινο Πόντο όσο και στη Μικρά Ασία. Έβαλε τη µικρή Ελλάδα να προκαλέσει
αντίποινα, τα οποία εφαρµόστηκαν εις βάρος των γηγενών πληθυσµών. Έβαλε το ελληνικό
κράτος να στείλει στη Σοβιετική Ένωση στρατό για την αντεπανάσταση και αυτό εξόργισε
τους κοµµουνιστές. Το αποτέλεσµα; Οι κραταιοί ελληνικοί πληθυσµοί της Μαύρης Θάλασσας
να βρεθούν στην έρηµο του Καζακστάν και να εξουδετερωθούν ως απειλή.
Ο ένας κίνδυνος είχε εξουδετερωθεί. Ο άλλος ήταν στη Μικρά Ασία. Οι Άγγλοι έβαλαν
τον Βενιζέλο να κηρύξει τον πόλεµο στην Οθωµανική αυτοκρατορία. Η Ελλάδα εισέβαλε στη
Μικρά Ασία. Γιατί; Θεωρητικά, για να επανακτήσει το χαµένο της µεγαλείο, πρακτικά, για να
προκαλέσει µόνη της την ανταλλαγή πληθυσµών. Την οργή των κοµµουνιστών εις βάρος
των Ελλήνων του Εύξεινου Πόντου τη συµπλήρωσε η οργή των µουσουλµάνων της Μικράς
Ασίας εις βάρος των Ελλήνων.
Σ' έναν πόλεµο εξ’ αρχής στηµένο και χαµένο, οι Έλληνες "παγιδεύτηκαν" από τα ίδια
τους τα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά έγιναν η αιτία να δοθεί το άλλοθι στους
Κεµαλιστές να διώξουν τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία. Τα αυτοκρατορικά "όνειρα" των
Ελλήνων —εξαιτίας ενός χαφιέ των Άγγλων— έγιναν ο απόλυτος "εφιάλτης" τους. Ό,τι
είχαν καταφέρει µέσα σε χιλιάδες χρόνια, χάθηκαν από έναν χαφιέ µέσα σε µια πενταετία.
Το "τέλος" του αυτοκρατορικού ελληνισµού φαινόταν οριστικό. Ο κόσµος είχε αλλάξει
πλέον και δεν υπήρχε πιθανότητα να επιτρέψει στους Έλληνες να επανακάµψουν. Όλος ο
ελληνισµός του κόσµου ήταν πλέον σε µια εθνική "κονσέρβα" υπό τον έλεγχο των Άγγλων.
Ο άλλοτε κραταιός και πανίσχυρος ελληνισµός έγινε ένας φτωχός και υπανάπτυκτος λαός.
Το σχέδιο ήταν τέλειο… ή "µάλλον" τέλειο. Γιατί το λέµε αυτό; Γιατί όλα αυτά
προϋποθέτουν µόνιµο έλεγχο. Το "φαινόµενο" ήταν κολληµένο στους Τούρκους, αλλά εκεί
έπρεπε να παραµένει. Όταν η Ευρώπη παίρνει κάθε λίγο και λιγάκι "φωτιά" µε τους
εθνικούς πολέµους, επηρεάζει το "φαινόµενο". Αργά ή γρήγορα κάποιος από τους
"µεγάλους" θα βάλει το "χέρι" του στη "φωτιά". Ο δρόµος για τα πετρέλαια περνάει από την
Ελλάδα και είναι θέµα χρόνου κάποιος να της ζητήσει να κάνει πράγµατα, τα οποία δεν θα
της αρέσουν. Κάποιος θ' ανοίξει "παρτίδες" µαζί της.
∆εν πέρασαν µερικά χρόνια από την οριστική "κονσερβοποίηση" του ελληνισµού και η
Ευρώπη ξαναπαίρνει φωτιά. Νέοι φιλόδοξοι "αυτοκράτορες" θέλουν να κατακτήσουν τον
κόσµο. Ο δρόµος όµως για την κατάκτηση "περνάει" και πάλι µέσα από την Ελλάδα. Ο
"άξονας" πρέπει να περάσει από την Ελλάδα, για να φτάσει στα πετρέλαια. Πρέπει, µε βάση
την ελληνική λογική, να τους νικήσει και άρα να τους "ταπεινώσει". Πώς θα δεχθούν όµως
την "ταπείνωση" αυτοί οι οποίοι κοιµούνται µε τον Αχιλλέα και τον Μέγα Αλέξανδρο στο
µυαλό τους; Πώς θα νικηθούν αυτοί οι οποίοι ντρέπονται για τη φτώχεια τους και
γνωρίζουν ότι το µόνο που τους αποµένει, για ν' "αποδείξουν" κάτι σηµαντικό στην
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παγκόσµια κοινωνία, είναι ο ηρωισµός τους και η συγγένεια αίµατος µε τους διάσηµους
αρχαίους προγόνους τους;
Ο "άξονας" επιτίθεται και το "φαινόµενο" ενεργοποιείται. Μετά από αιώνες αλλάζει ο
εχθρός του. Η "φωτιά" κολλάει στο "ξύλινο" σύστηµα του φασισµού. Ο "άξονας" γίνεται
εχθρός του ελληνικού λαού και όχι απλά εχθρός του υπό αγγλικό έλεγχο ελληνικού
κράτους. Ο "άξονας" αποκτά εχθρό το "φαινόµενο" και όχι τη βαλκανική "Μπανανία" µε το
όνοµα "Ελλάδα". Ο "άξονας" µπορεί να νικήσει εύκολα τον στρατό της "Μπανανίας", αλλά
πλέον θα πρέπει να νικήσει και τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το πρόβληµα και είναι µεγάλο.
Ο ελληνικός λαός είπε "ΟΧΙ" και αυτό δεν άλλαζε. Είναι αιώνιο "ΟΧΙ". Συµφέρει δεν
συµφέρει, δεν τους νοιάζει. Σωστό ή λάθος, δεν τους απασχολεί. Το είπαν και από εκεί και
πέρα είναι θέµα υπερηφάνειας. Θα το υπερασπιστούν όσο και να τους κοστίσει. Θα
"εκτεθούν" στα µάτια της παγκόσµιας κοινωνίας; Τι θα πουν οι ξένοι; Ότι οι σύγχρονοι
Έλληνες είναι "µπάσταρδοι", που δεν έχουν σχέση µε τους αρχαίους ήρωες προγόνους
τους; Το "φαινόµενο" αρχίζει πλέον κι ανεβάζει "θερµοκρασία". Τα µάτια "λάµπουν" και
ένας λαός ολόκληρος βλέπει τον πόλεµο σαν "ευκαιρία" ανάδειξης και επανασύνδεσης µε το
"λαµπρό" παρελθόν.
Ο ελληνικός λαός είναι ο ΜΟΝΟΣ ΛΑΟΣ στον κόσµο που µέσα σε διάρκεια πέντε χρόνων
ΝΙΚΗΣΕ µε τον πιο απόλυτο τρόπο δύο "αυτοκρατορίες" και έγινε η αιτία της απόλυτης
καταστροφής µιας τρίτης ακόµα µεγαλύτερης. Την ίδια στιγµή το αγγλοκρατούµενο
ελληνικό κράτος των χαφιέδων έχασε καί τους δύο αυτούς πολέµους. Τι σηµαίνει αυτό το
φαινοµενικά αντιφατικό; Πώς είναι δυνατόν ένας λαός να κερδίσει δύο πολέµους τη στιγµή
που το κράτος του έχασε καί στους δύο;
Τον πόλεµο µε τους Ιταλούς τον κέρδισε ο ελληνικός λαός µόνος του. Αυτός στήριξε τις
λίγες µονάδες του τακτικού στρατού, που βρίσκονταν στα σύνορα. Ο λαός ήταν αυτός ο
οποίος ανέλαβε τη διοικητική του µέριµνα. Έπλεκε, επιδιόρθωνε, µαγείρευε και κουβαλούσε
ό,τι χρειαζόταν, για να πολεµάνε οι στρατιώτες. Ο λαός ανέλαβε τον εφοδιασµό του. Ο λαός
ανέλαβε την περίθαλψή του. Ανήλικοι και γυναίκες κουβαλούσαν όπλα και πυροµαχικά εκεί
όπου υπήρχε ανάγκη. ∆εν σταµάτησε όµως µόνον σ' αυτά. Ο λαός µπήκε και στην ίδια τη
µάχη. Αυτός ανέλαβε τις ειδικές "δυνάµεις" του. Υλοτόµοι έγιναν οι ιχνηλάτες του στρατού.
Τσοµπάνηδες έγιναν οι ‘καταδροµείς" του.
Ο λαός νίκησε τους Ιταλούς. Αυτός τους απώθησε από την Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος
εκείνον τον πόλεµο τον είχε χαµένο. Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές για τη σύγχρονη
στρατιωτική ιστορία. Ηττήθηκε ένας πανίσχυρος στρατός από µεµονωµένες στρατιωτικές
µονάδες και από έναν λαό. ∆εν υπήρχε καν κεντρική διοίκηση. ∆εν υπήρχε κεντρικό
στρατηγείο. Οι αγγλόδουλοι της Αθήνας θεωρούσαν τον πόλεµο τόσο χαµένο, που δεν
είχαν µπει στον κόπο οι στρατηγοί να πάνε στο µέτωπο για να ρίξουν έναν πυροβολισµό ή
να δώσουν µια εντολή επίθεσης.
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Το αρχιτρωκτικό, που παρίστανε τον αρχιστράτηγο του ελληνικού στρατού, δεν είχε
µετακινήσει καν το επιτελείο του από την Αθήνα. Ο αρχιστράτηγος Παπάγος ήταν µόνον για
"ταρατατζούµ και παράτες". Να φιλάει χέρια βασιλέων και πρέσβεων. "Ήρωας" σε καιρό
ειρήνης να φοράει παράσηµα, να κυνηγάει "κοµµουνιστοσυµµορίτες" και να µοιράζει
οικόπεδα σε στρατιωτικούς. Στον πόλεµο, που διεξήχθη επί των ηµερών της αρχιστρατηγίας
του, απλά δεν συµµετείχε. Από τις εφηµερίδες έµαθε ο "αρχιστράτηγος" ότι ο στρατός του
νίκησε τους Ιταλούς. ∆εν είχε το ζώον ούτε την ευθιξία ν' αυτοκτονήσει για το µοναδικό και
παγκόσµιο ρεκόρ στην παγκόσµια στρατιωτική ιστορία. Αρχιστράτηγος, που η νίκη του
στρατού του να τον βρήκε µε τις πιτζάµες µακριά από το µέτωπο της µάχης, δεν έχει
ξαναϋπάρξει κι ούτε πρόκειται να υπάρξει. Ούτε ως απλός περίεργος παρατηρητής δεν είχε
δει το πεδίο της µάχης. Ό,τι θυµόταν από την εποχή που ήταν ανθυπολοχαγός.
Η νίκη των Ελλήνων έκανε αίσθηση παγκοσµίως, εφόσον την ίδια εκείνη εποχή µια
τεράστια Γαλλία έπεφτε στα χέρια του "άξονα" χωρίς καµία αντίσταση. Ο Χίτλερ γελούσε µε
τον Μουσολίνι. Γελούσε, γιατί δεν γνώριζε τι συµβαίνει. Επιτέθηκε κι αυτός στην Ελλάδα.
Απέναντί του βρήκε κι αυτός δύο διαφορετικές καταστάσεις. Το κράτος της Αθήνας ήθελε να
παραδοθεί και ο λαός αρνούνταν. Αξιωµατικοί του ελληνικού στρατού αρνούνταν να
πολεµήσουν και οι φαντάροι δεν εγκατέλειπαν τις θέσεις τους. Έδιναν άδειες στους
στρατιώτες να επιστρέψουν στα σπίτια τους και δεν έφευγε κανένας.
Ο Χίτλερ είδε πώς είναι να πολεµάς έναν λαό χωρίς στρατιωτική ηγεσία. Από το πουθενά
είχε απώλειες. Ο στρατός ήταν διαλυµένος και τα φυλάκια αντιστέκονταν χωρίς κανέναν
απώτερο σκοπό. Απλά αυτοί οι οποίοι ήταν µέσα δεν ήθελαν να νικηθούν. ∆εν τους ένοιαζε
τίποτε άλλο. ∆εν το έκαναν βάση κάποιου εναλλακτικού σχεδίου. Απλά δεν ήθελαν να
γυρίσουν στα σπίτια τους νικηµένοι. ∆εν ήθελαν να τους πουν οι συντοπίτες τους ότι, στη
µία και µοναδική φορά που τους δόθηκε η ευκαιρία να γίνουν ήρωες, αυτοί εγκατέλειψαν
"Θερµοπύλες".

Το

αποτέλεσµα;

Χωρίς

επίσηµο

αντίπαλο

ο

γερµανικός

στρατός

καθυστερούσε επικίνδυνα και είχε µεγάλες απώλειες. Όταν έφτασε η ώρα της Κρήτης, τα
πράγµατα έγιναν ακόµα χειρότερα. Το τίµηµα σε χρόνο και σε έµψυχο υλικό ήταν ακόµα πιο
µεγάλο. Ο πιο ισχυρός στρατός του κόσµου "µάτωνε" από τον "στρατό" της "τσουγκράνας"
και του "δρεπανιού". Ο Χίτλερ είχε µάθει αυτό το οποίο δεν ήξερε κι ο Ξέρξης.
Όπως ήταν φυσικό η µάχη των Ελλήνων χάθηκε. Οι Γερµανοί µπήκαν ως κατακτητές
στην Ελλάδα. Ο αρχιστράτηγος των Ελλήνων αυτήν τη φορά δεν έµαθε για νίκη του από τις
εφηµερίδες. Τουλάχιστον είχε γλιτώσει και το "ταξίδι" στον Βορά. Τώρα ετοίµαζε τις
βαλίτσες του, για να φύγει εκτός Ελλάδας. Τον ελληνικό λαό θα τον παρατούσε η ηγεσία
του στο έλεος των κατακτητών, για να τον "σώσει" µακροπρόθεσµα. Όταν οι Έλληνες
ετοιµάζονταν να υποµείνουν το αβάστακτο, οι ηγέτες τους έκλειναν δωµάτια σε ξενοδοχεία
του εξωτερικού.
Ανάµεσα σ' αυτούς και η στρατιωτική ηγεσία. Ο αρχιστράτηγος ήταν έτοιµος και µε τις
βαλίτσες στο χέρι. Ξαφνικά οι πολιτικοί "ηγέτες" τού χρεώνουν τις ήττες και δεν τον
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παίρνουν µαζί τους. Κλάµα ο αρχιστράτηγος. Και πάλι δεν είχε τη στοιχειώδη ντροπή ν'
αυτοκτονήσει. Και πάλι κάνει το κορόιδο, όταν ο λαός θρηνεί χιλιάδες θύµατα, τα οποία
έπεσαν ηρωικά για έναν εθνικό σκοπό, για τον οποίο ο αρχιστράτηγος πληρωνόταν να τον
δει από απόσταση και δεν έκανε ούτε αυτό.
Η γερµανική "µπότα" πατάει την Ελλάδα. Το "φαινόµενο" όµως δεν νικιέται. Η "µπότα"
που το πατάει είναι θέµα χρόνου να πάθει ζηµιά. Η "φωτιά" κόλλησε πάνω της. Ο ελληνικός
λαός δεν τα παρατάει. ∆εν τον ενδιαφέρει αν έχασε τον πόλεµο στο στρατιωτικό επίπεδο.
Βγαίνει στο βουνό. ∆ηµιουργεί εκ του µηδενός το τερατώδες ΕΑΜ. Το οπλίζει µέσα από τις
πολεµικές του πράξεις. Ο εκφραστής του ελληνικού λαού είναι πανίσχυρος και οπλισµένος.
Μέσα σε τρία χρόνια σε µια απόλυτα γερµανοκρατούµενη Ευρώπη τα δύο τρίτα τής
θεωρητικά κατακτηµένης Ελλάδας είναι ελεύθερα.
Όµως, το ΕΑΜ ήταν εφιάλτης για τους πάντες. ∆εν τρόµαζε µόνον τους Γερµανούς.
Τρόµαζε και όσους φιλοδοξούσαν να τους διαδεχθούν στη µεταπολεµική περίοδο. Εξέφραζε
τον ελληνικό λαό και όποιος κι αν είναι ο νικητής του πολέµου, θα το έβρισκε µπροστά του.
Στους Γερµανούς έκανε τεράστια ζηµιά, γιατί τους καθυστερούσε. Τους καθυστερούσε σε
έναν πόλεµο όπου η ταχύτητα ήταν το ζητούµενο. Τους δηµιουργούσε προβλήµατα στα
µετόπισθεν και δεν τους επέτρεψε να κάνουν περίπατο στη Μέση Ανατολή, όπως ήταν µέσα
στις δυνατότητές τους. Αυτή η καθυστέρηση ήταν το αίτιο της ήττας του "άξονα". ∆εν
πρόλαβε να ελέγξει το πετρέλαιο και έµεινε από "καύσιµα". Οι Έλληνες, που µε τον αγώνα
τους συνέβαλαν σ' αυτήν την καθυστέρηση συνετέλεσαν στην ήττα αυτήν.
Όταν ηττήθηκαν οι Γερµανοί, η Ελλάδα ήταν η µόνη κατακτηµένη χώρα που δεν είδε
"απελευθερωτές". ∆εν παρηλάσαν απελευθερωτές στις πλατείες της, όπως συνέβη στη
Γαλλία, στην Ολλανδία, στη ∆ανία κλπ.. Η Ελλάδα είχε απελευθερωθεί από µόνη της πολύ
καιρό πριν. Η Ελλάδα είχε απελευθερωθεί από το ΕΑΜ. Ένα ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που είχε φτάσει στο
σηµείο να είναι πιο ισχυρό και πιο καλά εξοπλισµένο από τον προπολεµικό της τακτικό
στρατό. Χάρη έκανε η Ελλάδα στον γερµανικό κατακτητικό στρατό, που του επέτρεψε να
φύγει από τη χώρα. Αν άφηναν το ΕΑΜ ελεύθερο να δράσει, δεν θα επέστρεφε κανένας
Γερµανός στρατιώτης ζωντανός στην πατρίδα του.
Οι Έλληνες είχαν νικήσει τις αυτοκρατορίες του άξονα. Τώρα όµως είχαν άλλα
προβλήµατα.

Ο

πόλεµος

αποκάλυψε

πράγµατα,

τα

οποία

ήταν

καλά

κρυµµένα.

∆ιαχωρίστηκε ο λαός από την ηγεσία του. Ο λαός είχε δηµιουργήσει µε το αίµα του τη δική
του ηγεσία. Το ΕΑΜ ήταν έτοιµο να σκοτώσει τους δοσίλογους των Γερµανών και ν' αφήσει
στο απόλυτο περιθώριο τους αγγλόδουλους "παραθεριστές" του Νείλου. Είχε µάθει να ζει
ελεύθερος και δεν θα ήθελε να επιστρέψει ξανά στους λακέδες των ιµπεριαλιστών. Αυτό
όµως ήταν µια τροµακτική προοπτική για τους Άγγλους. Γιατί; Γιατί, χάνοντας τον έλεγχο
της Ελλάδας, κινδύνευαν να χάσουν έναν πόλεµο στον οποίο είχαν νικήσει.
Η ανεξάρτητη Ελλάδα ήταν απειλή για τα αγγλικά συµφέροντα στην περιοχή. Η
ανεξάρτητη Ελλάδα θα µπορούσε να χειριστεί τα εθνικά της συµφέροντα µε τρόπο που αυτά
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να απειλούσαν την αγγλική πολιτική. Μπορούσε να γίνει σύµµαχος µε τους Σοβιετικούς και
να καταστρέψει έναν µεγάλο σχεδιασµό. Ταυτόχρονα οι Άγγλοι στον καιρό του πολέµου
είχαν χάσει το µεγάλο τους "πλεονέκτηµα" στην Ελλάδα. Μέχρι τον πόλεµο εµφανίζονταν
σαν οι προστάτες της ελευθερίας του ελληνικού λαού. Στον πόλεµο, εξαιτίας λαθών και
πανικού, έχασαν τη συµπάθειά του. Οι Έλληνες, εξαιτίας του αγγλικού αποκλεισµού και
λόγω της πείνας που ακολούθησε, έχασαν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. ∆εν τους
συµπαθούσαν πλέον.
Για λόγους που δεν είναι του παρόντος να εξηγήσουµε, οι Αγγλοσάξονες αποφάσισαν
την αλλαγή του παγκόσµιου σχεδιασµού. Σε συνεννόηση µε τους Σοβιετικούς χώρισαν τον
κόσµο σε Ανατολή και ∆ύση. Αυτό το έκαναν υποτίθεται για να εκµεταλλευτούν τη νίκη
τους εις βάρος όλων των υπολοίπων. Για να λειτουργήσει όµως ένας τέτοιος σχεδιασµός,
πρέπει να έχει µια ισορροπία. Το "οξυγόνο" της ∆ύσης ήταν τα πετρέλαια. Άρα έπρεπε η
Ελλάδα, που βρισκόταν σ' εκείνον τον "δρόµο", να πάει µε το µέρος του ισχυρού, ο οποίος
προβλεπόταν να πάρει τα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Στην προκειµένη περίπτωση µε
τους Αγγλοσάξονες. Οι Αγγλοσάξονες "καίγονταν" για τα πετρέλαια, γιατί χωρίς αυτά δεν
είχε νόηµα η νίκη τους. Ταυτόχρονα αυτά δεν ενδιέφεραν τη Σοβιετική Ένωση, γιατί είχε
δικά της κοιτάσµατα.
Άρα το πρόβληµα για τον νέο σχεδιασµό ήταν να πάει η Ελλάδα εκεί όπου προβλεπόταν.
Να µην αφεθεί να "παίζει" µε τα συµφέροντα των ισχυρών, προκειµένου να ισχυροποιηθεί η
ίδια. Το πρόβληµα ήταν να επιβληθούν εκ νέου στην Ελλάδα οι προδοτικές και "απούσες"
ηγεσίες, που την "έδεναν" στο άρµα των Αγγλοσαξόνων. Πώς όµως θα γινόταν αυτό; Την
Ελλάδα δεν την έλεγχαν πλέον αυτοί οι λακέδες. Αυτοί βρίσκονταν στις όχθες του Νείλου
και δεν γνώριζαν καν αν µπορούν να επιστρέψουν µε ασφάλεια στα σπίτια τους. Την
Ελλάδα την έλεγχε το ΕΑΜ. Την έλεγχαν άνθρωποι, που τους "αγαπηµένους" των ∆υτικών
τούς προόριζαν για εκτελέσεις.
Τότε οι ισχυροί αποφάσισαν το χειρότερο δυνατό για τους Έλληνες. Τους έµπλεξαν σε
έναν τροµερό εµφύλιο. Αυτοί οι οποίοι ελέγχονταν πλήρως από τον Στάλιν και τους
Εγγλέζους δίχασαν τον ελληνικό λαό και τον έβαλαν να αλληλοεξοντωθεί. Κοµµουνιστές και
φασίστες έκαναν ό,τι τους διέταξαν τα' αφεντικά τους. Τα συµφέροντα ήταν µεγάλα και η
κατάσταση επείγουσα για να υπάρξει καθυστέρηση. Οι Άγγλοι βιάζονταν πολύ, για να έχουν
την πολυτέλεια να προστατεύσουν την εικόνα τους. Στα ∆εκεµβριανά πυροβόλησαν
Έλληνες. Βοµβάρδισαν την Αθήνα. Γλίτωσαν τους δοσίλογους. ∆ολοφόνησαν εν ψυχρώ
ήρωες της εθνικής αντίστασης. Επέβαλαν µισητούς βασιλείς. Μεθόδευσαν έναν τροµερό
εµφύλιο. Εξόπλισαν εχθρούς, για να αλληλοεξοντωθούν πιο εύκολα. Έδωσαν εκ νέου την
εξουσία στους αρχιστράτηγους µε τις πιτζάµες.
Ποτέ και κανένας ισχυρός στην ιστορία των ανθρώπινων πολέµων δεν φέρθηκε τόσο
αχάριστα, τόσο άσχηµα και τόσο ύπουλα στους συµµάχους του όσο φέρθηκαν οι Εγγλέζοι
στους Έλληνες. Ακόµα και ο Ταµερλάνος σεβόταν τους συµµάχους του. Οι Άγγλοι δεν είχαν
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ούτε καν τον πολιτισµό του Ταµερλάνου. Αιµατοκύλισαν έναν σύµµαχο, ο οποίος τους
βοήθησε καθοριστικά στη µεγάλη µάχη. Έναν σύµµαχο, ο οποίος νικούσε τον εχθρό τους,
όταν αυτός βοµβάρδιζε το ίδιο το Λονδίνο. Έναν σύµµαχο, που έβαλε "πλάτη" για τη δική
τους νίκη-αναρρίχηση στην κορυφή του Κόσµου. Έναν σύµµαχο, που δεν τους κόστισε
τίποτε. ∆εν τον βοήθησαν µε στρατεύµατα. ∆εν τον βοήθησαν µε εξοπλισµό. Οι Εγγλέζοι
µόνον χαφιέδες έστελναν στην Ελλάδα. Αυτόν τον σύµµαχο στη συνέχεια τον ξέσκισαν.
Όταν όλοι οι λαοί πανηγύριζαν τη νίκη σ' έναν πόλεµο που τον είχαν χάσει, οι Έλληνες
έκλαιγαν για έναν πόλεµο που είχαν κερδίσει.
Αυτά όλα ήταν αθλιότητες των Άγγλων. Αθλιότητες όµως, που τις "έβλεπαν" οι
Έλληνες. Οι Άγγλοι είχαν περάσει πλέον τον Ρουβίκωνα. Ο κόσµος των Ελλήνων ήταν
πλέον διαφορετικός. Το "φαινόµενο" πλέον είχε "κολλήσει" στους Αγγλοσάξονες. Του ήταν
αδιάφοροι πλέον οι Τούρκοι. Του ήταν αδιάφοροι οι Γερµανοί, που ήταν νικηµένοι. Οι
Αγγλοσάξονες όχι µόνον τους σκότωσαν, αλλά και τους αδίκησαν στην ιστορική τους
πορεία. Τους στέρησαν δόξα. Οι σύγχρονοι Έλληνες νίκησαν αυτοκρατορίες και αυτό
αποκρύφτηκε από τους λαούς. Υποβαθµίσθηκε ακόµα και στους ίδιους τους Έλληνες από τις
ίδιες της ελληνικές ηγεσίες. Μισούσαν οι ελληνικές ηγεσίες των λακέδων και των δοσίλογων
τα επιτεύγµατα των Ελλήνων, γιατί δεν συνέφεραν στα αφεντικά τους και δεν συµµετείχαν
οι ίδιες πουθενά.
Γι' αυτόν τον λόγο είπαµε στην αρχή του κειµένου ότι οι σύγχρονοι Έλληνες ούτε στο
περίπου δεν γνωρίζουν τι έκαναν τον τελευταίο αιώνα. Ούτε στο περίπου δεν γνωρίζουν
πόσο "κοντά" είναι στη δόξα των προγόνων τους. Το κατόρθωµα του ιταλικού µετώπου —µε
δεδοµένη τη διαφορά των τεχνολογιών των εποχών— ήταν µεγαλύτερο από τις ιστορικές
Θερµοπύλες. Το κατόρθωµα του ΕΑΜ —µε βάση το ίδιο δεδοµένο και µε µια ναζιστική
Γερµανία σε πλήρη ισχύ και υπό στρατιωτικό συναγερµό— ήταν µεγαλύτερο από την
Επανάσταση του 1821. Το "φαινόµενο" είχε αποδείξει τη διαχρονική του συνέχεια και
κάποιοι του στέρησαν τη δόξα. Αυτοί οι κάποιοι ήταν οι Αγγλοσάξονες.
Τώρα πλέον οι Έλληνες θα είχαν απέναντί τους µόνον τους Αγγλοσάξονες. Τους
Αγγλοσάξονες, που, για να τα καταφέρουν όλα αυτά, είχαν κάνει λάθη. Λάθη, πολλά λάθη.
Οι Άγγλοι, προκειµένου να επιβάλλουν τον σχεδιασµό τους —µε δεδοµένο εκείνη την εποχή
την ανυπότακτη Ελλάδα του ΕΑΜ—, "αυτοκτόνησαν". Μπήκαν σε ένα κοινό σύστηµα µε
τους Αµερικανούς και "έχασαν" τη µάχη µέσα σε λίγα χρόνια. Μέσα σε λίγα χρόνια
καταστράφηκε η µεγαλύτερη αυτοκρατορία που είχε υπάρξει ποτέ στον κόσµο.
Υπό την ηγεσία ενός ηλίθιου Τσόρτσιλ κατάφεραν το απίθανο. Προκάλεσαν τους
χειρότερους

εχθρούς

του

χριστιανικού

συστήµατος

και

ταυτόχρονα

διέλυσαν

την

αυτοκρατορία τους. Αυτούς "κληρονόµησαν" οι Αµερικανοί. Το "φαινόµενο" είναι πλέον
σταθερά "κολληµένο" στον Αγγλοσαξονισµό. Στον Αγγλοσαξονισµό, που εκφράζεται µε τον
ίδιο τρόπο, είτε ως Βρετανία είτε ως ΗΠΑ. Στον Αγγλοσαξονισµό, που επένδυσε την
κυριαρχία του στο δίπολο µε τη Σοβιετική Ένωση. Για όσο διάστηµα υπήρχε Σοβιετική
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Ένωση, κανένας δεν κινδύνευε. Ακίνδυνο είναι το "φαινόµενο" σε τέτοιες συνθήκες. Μπορεί
να "περιµένει", αλλά είναι ακίνδυνο. Οι γενιές µπορεί ν' αλλάζουν και να µην "ξεχνούν",
αλλά δεν µπορούν να κάνουν και τίποτε.
Η Σοβιετική Ένωση όµως δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των εµπνευστών της.
Καταρρέει σαν χάρτινος πύργος τη δεκαετία του ενενήντα. Αυτό όµως αλλάζει τον
γενικότερο σχεδιασµό ενός συστήµατος, που είχε στηριχθεί πάνω σ' αυτήν. Άρα και πάλι θα
πρέπει να δράσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει να ελέγχουν τους λαούς και άρα και το
"φαινόµενο". Οι Αγγλοσάξονες και πάλι ως ηγέτες και εκφραστές της Νέας Τάξης έπρεπε να
έρθουν στην Ελλάδα, για να την "ευθυγραµµίσουν" µε τα υπόλοιπα κράτη. Αυτό όµως
προϋποθέτει νέες επεµβάσεις και άρα νέες προκλήσεις. Επεµβάσεις όµως και προκλήσεις στο
"φαινόµενο" σε µια εποχή δύσκολη δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το "φαινόµενο" δεν ξεχνά.
Το "φαινόµενο", αν σε βρει σε αδυναµία, θα σου επιτεθεί.
Αυτό περιµένουµε τώρα. Οι Αγγλοσάξονες ακόµα δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται.
Παίζουν παιχνίδια εις βάρος του "φαινοµένου". Παίζουν παιχνίδια στην Κύπρο µε το Σχέδιο
Ανάν. Παίζουν στη Θράκη µε τη µειονότητα. Παίζουν στη Μακεδονία µε το όνοµα. Παίζουν
στην Ήπειρο µε τους Αλβανούς. Παίζουν στο Αιγαίο µε την υφαλοκρηπίδα. ∆ιορίζουν
πρωθυπουργούς ανάµεσα στους υπαλλήλους τους. Ελέγχουν τις υπηρεσίες ασφαλείας.
Φακελώνουν πολίτες, χωρίς να δίνουν λογαριασµό σε κανέναν.
Παίζουν µε τη "φωτιά" και δεν το καταλαβαίνουν. Στο απόγειο της δύναµής τους στην
πραγµατικότητα είναι πιο αδύναµοι από ποτέ. Ταυτόχρονα το "φαινόµενο" είναι πιο ισχυρό
από ποτέ. Το αγγλοσαξονικό "δάσος" είναι θεόστεγνο και χωρίς άµυνες και το "φαινόµενο"
σε υψηλές θερµοκρασίες. Ο ελληνικός πληθυσµός είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση
από πλευράς γνώσης και νοοτροπίας. Είναι καθαρά ελληνικός στο επίπεδο της παιδείας και
όχι µόνον στο επίπεδο των τύπων.
Το "φαινόµενο" περιµένει. Το "φαινόµενο" δεν ξεχνά. ∆εν ξεχνά ποιος το βύθισε στον
εµφύλιο. ∆εν ξεχνά ποιος του διχοτόµησε την Κύπρο. ∆εν ξεχνά ποιος το έβαλε στη
Χούντα. ∆εν ξεχνά ποιος του λεηλάτησε την πατρίδα. ∆εν ξεχνά και περιµένει. Περιµένει
σαν να µην είχε να κάνει τίποτε άλλο όλους αυτούς τους αιώνες. Ένα "αεράκι" περιµένει και
φτάνει εύκολα στην υπερατλαντική "Περσέπολη". Σύντοµα θα πάρει "φωτιά" ο κόσµος. Την
πιο λυτρωτική "φωτιά" που έχει δει στην ιστορία του. Μέσα σε λίγες µέρες κανένας δεν θα
θυµάται τους Αγγλοσάξονες. Σαν να µην υπήρξαν ποτέ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ
∆ηµιουργός της θεωρίας του Υ∆ΡΟΧΟΟΥ
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