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Πρόλογος
Κατρακυλά η Ελλάδα καθηµερινά. Και αυτό είναι µικρό κακό. Το µεγάλο είναι η
ψευδής θεώρηση οτι οι καρχαρίες έγιναν πια ζώα φιλικά προς το περιβαλλον, άλλαξαν
διαιτητικές συνήθειες.
Η σκοτοδίνη είναι φανερή. Άνθρωποι στην κορυφή της ανθρώπινης γνώσης ψάχνουν
την λύση. Ξεσπούν κάποιοι, µα επιτέλους γνωρίζουµε από καιρό, όλοι γνωρίζουν πια, την
καµπύλη του ∆ηµόσιου χρέους ποσοστιαία επί του ΑΕΠ, για τα τελευταία 35 χρόνια. Ας
παραγωγίσουµε, λοιπόν, την καµπύλη, και κατά τις κλίσεις που προκύπτουν,ας επιβάλουµε
τις ποινές. Να, η κάθαρση. Να η θεραπεία, ίσως...
Αλλά αγγίζουµε την ουσία του προβλήµατος; Ή µήπως, συνολικά έχουµε επιβιβασθεί
σε λάθος καράβι; Μήπως ψάχνουµε εύκρατο κλίµα σε πολικά πλάτη; Και η καταστολή των
συµπτωµάτων δεν σηµαίνει θεραπεία. Γιατί έπρεπε να περάσουν 37 χρόνια για να ψελίζουµε,
µόλις τώρα, τα αυτονόητα: Οτι «δεν υπάρχει µεγαλύτερη ανισότητα από την ίση µεταχείρηση
ανίσων», και παρόµοια.
Το κείµενο παρακάτω έχει αιχµές. Θα είναι γεµάτο αιχµές γι’ αυτούς που µάθαν να
ζούν γελώντας, και µόνο γελώντας. Και «δεν τους αντέχω τους γελώντας», όπως διάβασα να
γράφει σύγχρονος Σέρβος άγιος. Το κείµενο θέλει να εστιάσει σε κάτι απολύτως
συγκεκριµένο και ξεκάθαρο. Ψάχνοντας το νεο-Ελληνικό λάθος, ας αγγίξουµε πιά την
πραγµατική κακοδαιµονία που µας µαστίζει. Οι συνθήκες είναι σχεδόν ώριµες, ώστε να
εκφρασθεί κάτι παρόµοιο. Αφού δεν ανιχνεύαµε την φοβερή φθορά επί δεκαετίες, τώρα ας
ξανακοιτάξουµε τον εαυτό µας.
Και εκεί αναφύεται η τεράστια απορία. Πολλοί την εκφράζουν. «Βασικά στην Ελλάδα
βασιλεύει η ησυχία. Οι αντιδράσεις γενικά δυσανάλογες προς τις αλλαγές. Ο κόσµος δεν
αντιδρά». Άλλοι χαίρονται, άλλοι ανησυχούν. Όλοι όµως είναι αγανακτησµένοι. Και η
αµηχανία βασιλεύει. Μένει το τεράστιο Γιατί.
Νοµίζω οτι όσο ο Πολυµήχανος Έλληνας-Οδυσσέας δεν νοιώσει οτι κρατά την άκρη
στον Μίτο της Αριάδνης, η µεγάλη αρχή δεν θα γίνει. Για να παλέψουµε πρέπει νάχουµε γη
σταθερή κάτω από τα πόδια µας. Και δεν την έχουµε, ακόµη. Και γι’ αυτήν την γη, την
στερεή, την Ελληνική, την Ρωµαίικη, την ουράνια γίνεται λόγος στο κείµενο αυτό.

Και αυτό που κυρίως ενδιαφέρει τον γράψαντα είναι οτι το νέο έρχεται. Μια νέα µάχη
εφάµιλλη του Μαραθώνα θα δοθεί. Ας µην παγώσουµε ακίνητοι, αλλά ας προετοιµασθούµε
για την Μεγάλη Μάχη, την νέα, την νικηφόρα. Προετοιµασία βαθειά, αυτό χρειάζεται.
Όµως παρ’ όλα αυτά, αρχίζω ανάστροφα. Και αυτό γίνεται επειδή µας ενδιαφέρει η ελπίδα,
όχι η ψεύτικη. Μας ενδιαφέρει η νικηφόρα έκβαση, όσον αφορά το σηµερινό ιδιόµορφο
καθεστώς κατοχής, µε τις παλαιές του ρίζες. Όσοι λοιπόν µοιραζόµαστε τον ίδιο ουρανό, ας
συµµετάσχουµε ως µαχητές στην νεα ερχόµενη «Μάχη του Μαραθώνα». Και µάχη µε αίσια
έκβαση. Αναγνώστη, προσπάθησε να αφοµοιώσεις κάποιες δυσκολίες, ίσως ορολογίας ή
παραδοξοτήτων. ∆είξε κάποια υποµονή.

Μύθος και πραγµατικότητα
Πρώτα-πρώτα βέβαια η µάχη του Μαραθώνα δεν είναι µύθος. ∆εύτερον, είναι τόσο
µεγαλειώδης, ώστε (όχι απλώς) να την µνηµονεύουµε 2500 χρόνια µετά. Τρίτον, η µάχη αυτή
δείχνει τις συνθήκες που οδήγησαν στην δόξα.
Η παγκόσµια συννεφιά οδεύει σε µια παγκόσµια συσκότιση. Η χώρα που παρήγαγε, και
παράγει, γίγαντες του πνεύµατος βρίσκεται στο µάτι του κυκλώνα. Και το χειρότερο, πολλοί
αυτοί που ακόµη γελάνε. Είναι οι οπορτουνιστές, προσκυνηµένοι και Μηδήσαντες νεοΈλληνες. Αλλά οι πιό πολλοί απλώς έχουν απατηθεί, αργά-αργά αλλά πάντα µεθοδικά, από
τους µάστορες της υποτέλειας.
Η µικρή Αθήνα πολις-κράτος συνέτριψε µια αυτοκρατορία που εφορµά από τα τρία
σηµεία του ορίζοντα, και σφίγγει ως τανάλια µία Πόλη. Οι Αθηναίοι, µε τους θεούς στην ψυχή
πρώτα, και µετά στην Ακρόπολη, ως ελεύθεροι µαχητές πολίτες-οπλίτες της Εκκλησίας του
∆ήµου θριαµβεύουν.
Ναί, η µάχη του Μαραθώνα θα ξαναδοθεί, και η έκβασή της δεδοµένη. Αλλοίµονο
στους προσκυνηµένους δηµαγωγούς του σήµερα. Η ντροπή τους θα είναι συντριπτική.

Οι νέοι αντίπαλοι
Από την µια πλευρά οι ελεύθεροι Έλληνες πολίτες που κρατούν από την µαγιά του
Στρατηγού Μακρυγιάννη. Μαζί και οι πολίτες όλου του κόσµου, που όταν οµιλούν για

∆ηµοκρατία το εννοούν. Είναι αυτοί που δεν τράφηκαν µε τα φλουριά, που σκόρπιζαν «οι
Πέρσες». Ναι, είναι κρυµµένοι οι πολίτες αυτοί, διότι ακόµη έχουν πέραση, δυστυχώς τα
ψεύτικα φλουριά. Αλλά πώς να ονοµατίσεις ποιοί είναι οι νέοι «Πέρσες»; Θα αγοράσουν
πολλοί, πολλούς τόνους Ισπανικό κερί για να κλείσουν τα αυτιά τους. ∆ιότι στην σκοτεινή
ψυχή τους ταυτίσανε την δύναµη µε την αλήθεια. Ανίκανοι να ξεχωρίσουν τη απολυταρχία από
την ∆ηµοκρατία, την υποκρισία από την ευθύτητα, το κέρδος των πολλών από το ίδιο
συµφέρον. Ναί, είναι αυτοί που τρέξαν στους χρυσοφόρους Μήδους Πρώτοι, και
∆εύτεροι, και Τρίτοι. Είναι αυτοί που δεν έβλεπαν το καθαρό χρυσάφι που το
ποδοπατούσαν για να ονοµαστούν Ευρωπαίοι. Ανίκανοι να προσθέσουν πια ένα και ένα, να
ξεχωρίσουν το φως από το σκοτάδι. Ανίκανοι να ξεχωρίσουν, όχι τον έρποντα, αλλά τον
πασιφανή Ευρωπαϊκό φασισµό της λεγοµένης Ε.Ε.
Ορεγόσασταν, λοιπόν, τον ανύπαρκτο πλούτο των δήθεν Ευρωπαίων. Ποιά, λοιπόν, η
δηµοκρατία της «Ενωµένης Ευρώπης»; Αν αντέχεις ας το αναλύσουµε, πολύ συνοπτικάσχηµατικά. Γιατί Πέρσες είναι οι «Ευρωπαίοι», και πρώτοι Μηδήσαντες αυτοί που σας
εισήγαγαν πρώτοι στην Ε.Ε, περιφρονούντες ότι το Ρωµαίικο Φιλότιµο έκτισε επί
αιώνες. Ναί, τότε, παλαιά, υπήρχαν περισσότεροι τίµιοι φτωχοί, και κάποιοι τίµιοι κλέφτες
(κατά τον προφήτη Ντοστογιέφκυ). Αλλά αυτοί, οι δήθεν ηγέτες σου, οδήγησαν τον λαό σου
σαν πρόβατα στο στόµα του λύκου. Ποιός είναι ο λύκος; Μα, είναι ο Αλάθητος Ευρωπαίος
άνθρωπος βέβαια. Είναι αυτός που διακήρυξε τον «θάνατο του Θεού», διότι απλά, πέθανε η
ψυχή του, και έκτισε τον πολιτισµό του στην στρατιωτική πειθαρχία και «τάξη». Είναι αυτός
που ίππευσε πάνω στο άτι της λογικής, και από εργαλείο την κατέστησε αφέντη του.
Ο σηµερινός Ευρωπαίος είναι αυτός που ονοµάζει τον πλούτο του γείτονά του
(Γερµανοί), δικό του έλλειµα (Γαλλία), δια στόµατος υπουργών. Είναι αυτός που απειλεί µε
πυρηνική ισοπέδωση (Γάλλοι) τους δήθεν φίλους τους (Γερµανούς), ως παντοδύναµους,
υποτίθεται, οικονοµικά. Ο Έλληνας ξέρει καλά, χωρίς πολλές αναλύσεις, οτι αυτός είναι ο
άξονας της Ευρωπαικής άµαξας. Είναι αυτοί που δανείζουν στους φίλους τους µε 5 και 7%,
ενώ αυτοί δανείζονται µε 3 και 1%. Ναί, δεν είναι υποκρισία να πουλάς υποβρύχια και
αεροπλάνα στους εταίρους σου (Ελλάδα), για να αντιµετωπίσουν άλλους φίλους σου
(Τουρκία). Και µετά πουλάς τα ίδια υποβύχια στους τελευταίους για να αντιµετωπίσουν τους
προ-τελευταίους. Αυτες οι δολιχοδροµίες δείχνουν την ψυχή τους, και το ποιόν της εγγύησης
που προσφέρουν. Και αυτά ακούστηκαν και στην Ευρωβουλή δια στόµατος του
Ευρωβουλευτή Daniel Cohn Bendit (video στο Youtube). Μόνο εµείς δεν εννοούµε οτι το

αξίωµα που θεµελίωσαν, αυτοί, την ισχύ τους είναι «πτώχευε τους άλλους, και πλουτίζεις
εσύ».
Όλη η Ευρωπαική φιλοσοφία του Καντ, ούτε φλυαρία είναι µπρος στην αρχαία και την
νεα σοφία των Ρωµιών, µπρος στην φιλόσοφη προσευχή µιας Μικρασιάτισσας γιαγιάς. Αυτοί
θριαµβογιορτάζουν την αρπαγή του ξένου πλούτου ως πολιτικό σύστηµα (Γαλλική
επανάσταση). Είναι αυτοί που ανήγαγαν σε ύψιστη τέχνη την υποκριτική ευγένεια. ∆εν είναι
ένας, αλλά χιλιάδες χιλιάδων οι Εκτελεστές της δήθεν Νόµιµης τάξης. Ο Γερµανός καταδίδει
τον γείτονά του για καθηµερινά ανούσια ζητήµατα: Πρέπει να τηρηθεί η τάξη. Ιδου, λοιπόν,
πολιτισµός καταδοτών. Οταν οι Γερµανοί καίνε στους φούρνους του χωριού του Χορτιάτη
149 κατοίκους, µε την συνοδία βιολιού, Τι δείχνει αυτό; Ο τρόπος τους σκοτώνει, φίλοι. Την
νοοτροπία αυτή παρήγαγε η παιδεία τους, και η ακατάπαυστη βίωση του µηδενισµού τους.
Είναι αυτή η δήθεν τάξη που παγώνει κάθε διανθρώπινη σχέση. Ο κλέφτης έχει
προσωπικότητα, έστω και διεστραµένη, αυτοί είναι παντελώς αναίσθητοι. Υπερκαυχόµενοι για
τις Μερσεντές τους, και τα F-16 κάποιοι φίλοι τους. Οι πρώτοι περιφρονητές των πτωχών.
Και αυτούς προσέγγισαν οι πτωχότεροι (υλικά) Έλληνες. Τροµάρα µας.
Τι να την κάνεις την άδοξη κεφαλή σου; Τον σταυρωµένο Πατριάρχη σου στην
Κωνσταντινούπολη; Αλλού η δόξα. Βερσαλίες, Βερολίνο και Λονδίνο, που έχουν
κατατροπώσει πλήρως την απειλή των πυρηνικών και χηµικών του Σαντάµ, που έχουν
γκρεµίσει τις γέφυρες και τα υδραγωγεία του Βελιγραδίου. Να, η αρετή! Η δύναµη είναι η
µόνη αρετή τους! Και έτσι θα βαδίσουν προς την νεα «Μάχη του Μαραθώνα». Ολοι µαζί,
δήθεν ενωµένοι. Αλλά στο τέλος αλληλοσφαγµένοι. Αυτοί.
Ναί η υποκρισία είναι πιό κάτω απ’ το κάτω. Όλη η Ε.Ε είναι ένας καλοστηµένος
Μηχανισµός Απάτης. Κι’ αν υποθετικά οι Έλληνες ήταν άψογοι Γάλλοι, η Ελληνική οικονοµία
θα ήταν πάλι ελλειµατική. Στο σηµείο αυτό µας έφεραν στο επίπεδό τους, διότι η απάτη ειναι
ενδοσυστηµική. Η Ε.Ε. είναι µια στηµένη Κερδοσκοπική Μηχανή από κατασκευής, εξ’
ορισµού. Κάθε µέρα που θα περνά, ολοένα η µάσκα της Ευρώπης θα πέφτει. Σ’ εµάς τους
Έλληνες έλαχε το οδυνηρό προνόµοιο της αποκάλυψης αυτής. Είµαστε η µόνη χώρα
ικανή να αντιπαλέψει τον νεο-φασισµό της Ευρώπης. Και το ξέρουµε, οι Έλληνες έκαναν
την αρχή της αντίστασης του 40.
Οι µεγάλοι παίκτες της παγκόσµιας υποκρισίας είναι ευθυγραµµισµένοι µε τους
νόµους της απάτης, που ονόµασαν δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν ο αδύναµος, κατ’ αυτούς πρέπει

να σηκώσει µεγαλύτερα βάρη. Θαυµάστε παγκόσµια δικαιοσύνη. Ο αδύνατος θα δανείζεται µε
µεγαλύτερο τόκο. Είναι οι νόµοι των αδίστακτων, για να φτιάξουν τον κόσµο προτεκτοράτα,
εκτελεστικά όργανα. Το χειρότερο, συνεχίζουν να πιστεύουν οτι, µόνο αυτοί, και σε αντίθεση
µε µας, είναι οι µόνοι καθαροί. Εµεις οι διεφθαρµένοι. Αυτοί βέβαια, και κατασκευάζουν,
και ονοµατίζουν τους υποψήφιους διεφθαρµένους! Απίθανο; Μα τι λέτε; Εδώ ο Ιησουήτης
Ιεροεξεταστής «του Ντοστογιέφσκυ» σώζει τον Χριστό από τα λάθη του. Ναι, η Ρωµαίικη
παράδοση λεει «Μη είπης τον Θεό ∆ίκαιο». ∆ίκαιοι είναι µόνο αυτοί, διότι ορίζουν οι ίδιοι
καί το περιεχόµενο που θέλουν, τελείως «δηµοκρατικά». Σήµερα ο Έλληνας πετάγεται έξω
από τα Νοσοκοµεία του, και ταυτόχρονα επιδοτούνται τα αυτοκίνητα αυτών, κατ’ εντολή τους
φυσικά. Η Ε.Ε. είναι ο καλοστηµένος µηχανισµός πτώχευσης χωρών.
∆υό λόγια στο ίδιο µείζων θέµα. Οι διαπροσωπικές σχέσεις από την φύση τους
δηµιουργούν ένα πολυπλοκο-χαοτικό σύστηµα, αυτό που έστησαν οι Ρωµιοί µε κέντρο την
Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι η προσέγγιση στην αλήθεια, ενώ το ίδιο σύστηµα η Γερµανική
νοοτροπία, της δήθεν απόλυτης τάξης, το θεωρεί ντροπή, ρουσφέτι. Οι Γερµανοί (τόκανε ήδη
ο δικός τους Μαρξ) εγκαλούν το Θεό, διότι επιχορηγεί τον «ανάξιο» ταπεινό, αναβιβάζοντάς
τον στον ουρανό. Και ο Θεός ακόµη τους φαίνεται ρουσφετολόγος. Πόσο µάλλον οι Άγιοι, ως
µεσίτες ανθρώπων. Ουαί υποκριτές! Εάν καθ’ υπόθεση η Ελλάδα αποδειχθεί έχουσα
υπερπλούσια κοιτάσµατα υδρογονανθράκων, εσείς πρώτοι θα πλέκετε ωδές προς την αιώνια
Ελληνική Αρετή. Αλλά, τότε θα είστε µεθυσµένοι από την οσµή του πετρελαίου. ∆ιότι, η ψυχή
της ψυχής σας έχει καταντήσει νάναι το χρηµατιστήριο. Ουαί υποκριτες!

Η Πέµπτη Σταυροφορία
Και ότι δεν κατόρθωσαν οι Βαυαροί του Όθωνα, φαίνεται να έχει επιτευχθεί στις µέρες
µας. Ποιός πτωχευµένος νεο-Έλληνας θα καταδεχόταν, πιά, να διαβάσει την «Πονεµένη
Ρωµιοσύνη» του Φώτη Κόντογλου; Το δικό µας Ευαγγέλιο εκφωνείται στις Βρυξέλλες. Έχετε
µια Ε.Ε αληθινό φάντασµα: Ο Προεδρεύων αυτής, η απόλυτη µαριονέτα, είναι επίτηδες
διαλεγµένος Βέλγος, διότι ως είπε ο Βρετανός Ευρωβουλευτής Nigel Farage το Βέλγιο είναι
“pretty much a non-country”(video στο Youtube). Οι κύριοι παίχτες καλύπτουν, προς το
παρόν, το πρόσωπό τους, κατά τον Αισώπειο Μύθο. Ποιός είναι αληθινά ο µεγαλύτερος
εχθρός των γραφειοκρατών και Κοµισαρίων των Βρυξελών; Φυσικά οι λαοί των κρατών-

µελών τους. Είδατε κανένα Γάλλο-Γερµανό να ψηφίζει για τα µέγιστα θέµατα της Ε.Ε; Για
παράδειγµα την είσοδο της Τουρκίας στην Ε.Ε;
Οι άνθρωποι αυτοί γεννήθηκαν σταυροφόροι. Ήταν και είναι οι λαφυραγωγοί της
οικουµένης. Αλλά η κάθοδός τους στο Αιγαίο, ως µπούµερανγκ, θα σηµάνει τον
αλληλοσπαραγµό τους. Πώς να µοιράσουν ξένο πλούτο;
Ας κτίσουµε, λοιπόν, ξανά την Ρωµανία. Η «Μάχη του Μαραθώνα» θάχει σαφή
έκβαση. Άπειρη ντροπή σ’ αυτούς που υπούργησαν τη σηµερινή υποτέλεια. ∆όξα σ’ αυτούς που
θα συµπαραταχθούν για να ξαναγεννηθεί η νεα Ρωµιοσύνη, χωρίς και µακρυά από τις
πλεκτάνες της Ε.Ε. Έξω από την φάκα των τεχνοκρατών των Βρυξελών. Ο ευσεβής Ρωµιός
θα ξαναγίνει Πολίτης, προσκυνητής στην αιώνια εκκλησία του. Θα ξαναδεί την βαθειά του
ευσέβεια να ενσαρκώνεται στο «Νέο αυτοκράτορα», όµοιο µ’ εκείνον στα ψηφιδωτά της ΑγιαΣοφιάς.
Όµως πρέπει να µνηµονεύσουµε, σύντοµα, ισως τα πιό ακτύπητα παραδείγµατα
αλλοτρίωσης της συνείδησης των νεο-Ελλήνων. Η καταστροφή έχει συντελεσθεί
συστηµατικά, και όχι µόνο από πολιτικούς βέβαια. Η παιδεία είναι η ρίζα και το
παράδειγµα της δια βίου συσκότισης της νέας γενιάς.

Τρία παραδείγµατα βραδείας υποτέλειας
Θαυµάστε τα δύο εγχειρίδια ιστορίας Γυµνασίου-Λυκείου
α]. Βιβλίο ιστορίας Β' Γυµνασίου.
Η Ευρώπη στούς νεότερους χρόνους (1454-1821). Σελίδες 24 (108-132). Για την ίδια
περίοδο στην Ανατολή: Σελίδες 6! (133-139).
Μην θαυµάζετε την ανάστροφη αναλογία. Μπροστά στην δική µας ιστορία κλείνουν το
στόµα από ντροπή. Έχουν να προσφέρουν ψυχία στους αιώνες της αντίστασης επί
Τουρκοκρατίας, στο εργαστήριο εκείνο που παρήγαγε ατόφιο χρυσάφι, αληθινές
προσωπικότητες, αδούλωτους πολίτες, ανδρειότερους ανδρείων. Οι σηµερινοί ραγιάδες
ονοµάζουν έτσι, εκείνους που πάντοτε στάθηκαν όρθιοι. Έτσι λοιπόν ασχολούµαστε µε
δευτερεύοντα θέµατα, όπως τις αποικιοκρατικές καταληστεύσεις της ∆ύσης, τις θρησκευτικές

σφαγές µεταξύ Καθολικών και ∆ιαµαρτυροµένων. Θαυµάζουµε το χαµόγελο της Μόνα Λίζα.
Τι να την κάνεις την µεγαλειώδη σοβαρότητα των αγιογραφιών της τουροκρατίας;

β]. Βιβλίο ιστορίας Β' Λυκείου.
Για την ίδια περόδο 1453-1821. ∆ύση, σελιδες 62. Ανατολή, σελίδες 26. Ναί πρέπει να µάθει
ο µαθητης από την ιστορία οτι ο Φαρενάιτ, Κέλσιος και Ρεωµύρ κατασκεύασαν το πρώτο
θερµόµετρο. Εν προκειµένω, µάλλον, ανούσιες λεπτοµέρειες. Τι να γράψουν οι παντελώς
κακόµοιροι, και πιό αντιφασιστικό πνεύµα να µεταδόσουν στα παιδιά µας, όταν ντρέπονται ή
αγνοόυν να προβάλλουν την πιο Αντιστασιακή Βίβλο της Τουρκοκρατίας; Το βιβλίο των
νεο-Μαρτύρων του Αγίου Νικοδήµου του Αγιορείτου (1794). Αυτοί σφάζουν τους
σφαγιασθέντες. Ιδού οι ιστορικοί της πλάνης.

γ]. Κάτι για τη Ελληνική γλώσσα.
Αν θεωρήσουµε ως κύριο φιλολογικό Γερµανικό έργο την µετάφραση της Αγίας Γραφής
(Λούθηρος, ~1500 µ.χ.), και ως κύριο φιλολογικό Ελληνικό έργο τα Οµηρικά Έπη (~800
π.χ.), µετράτε τους αιώνες της διαφοράς. Νεοζηλανδοί µαθαίνουν Ελληνικά για να µελετούν
Αρχαία και Πατερική γραµµατεία στο Προτότυπο. Βάζοντας σε δεύτερη µοίρα τέτοια
παγκόσµια κληρονοµιά, και προτείνοντας επίσηµη θεσµοθέτηση της Αγγλικής γλώσσης,
εν Ελλάδι, ίσως, αυτό σας παρέχει το πλεονέκτηµα να γίνεται υπουργός παιδείας! Τόση αυτοαπαξίωση. Ο γερµανός «θετικός επιστήµονας» Heinrich Rudolf Hertz (1894) διάβαζε Όµηρο
στο πρωτότυπο. Βλέπετε πολλοί δικοί µας, κατά περίπτωση ενεργούν, πιο Γερµανικά από τους
Γερµανούς!

Τι µένει όταν χάσεις το όνοµά σου;
∆εν µας παίρνουν µόνο κάποιοι το όνοµα Μακεδονία. Πριν απ’ αυτό δεχθήκαµε κάτι
χειρότερο. Σαν να λησµονήσαµε οτι εµείς είµασταν η «Ανατολική Κωνσταντίνεια
Αυτοκρατορία» και δεχθήκαµε τον όρο του «Βυζαντινού». Πώς να ανεκτεί η ∆υτική Ευρώπη
οτι η νέα Ρώµη, η «νέα ∆ύναµη», το νέο κέντρο του κόσµου µετατοπίστηκε στην Ανατολή;
Εστι άρχισε η αιώνια έχθρα και η εκστρατεία κατασυκοφάντησης της δικής µας ιστορίας.
Αφήσαµε τον όρο «Holy Roman Empire» στα Γερµανικά φύλλα, που δεν ήταν κάν Ρωµαίοι,

και δεχθήκαµε τον όρο του «Βυζαντινού», από τον και κατ’ όνοµα Λύκο Γερµανό Hieronymus
Wolf (1557), που γράφει το «Corpus Historiae Byzantinae». Έτσι οι πεφωτισµένοι
Ευρωπαίοι του σήµερα κολακεύονται στην απάτη του χθες. Οι Σταυροφορίες τους
κτύπησαν Ανεπανόρθωτα την Ανατολική Αυτοκρατορία. Τι γράφουν τα δικά µας εγχειρίδια;
Ας σβήσουµε, δια παντός πιά, την λέξη Βυζαντινός από το λεξιλόγιό µας, όπως σωστά
πρότεινε φίλος.
Επενδύσαµε οι αφελείς πάνω στην λυκοφιλία άλλων. Η Αλσατία-Στρασβούργο έφθασε
ν’αλλάζει χέρια κάθε 25 χρόνια. Σπουδάσατε την σηµερινή νευρικότητά τους στα παρασκήνια.
Αλλά αυτά δεν θέλουν σπουδασµένους τεχνοκράτες, αυτοί ποτέ δεν βλέπουν παρά την
σκοπιµότητα που υπηρετούν. Αυτοί προτρέπουν τους µαθητές µας να τρέχουν προσκυνητές
στα Στρασβούργα. Τι να δεί ο νεο-Έλληνας στο Μυστρά;

Εξaιρετικά προς την Τρόικα
Όχι το ίδιο το πρόσωπο, αλλά ο ρόλος του είναι το κυρίαρχο εδώ. Κάποιο, λοιπόν, εξαιρετικό
πνεύµα στο παγκόσµιο στερέωµα του εικοστού αιώνα, αποκρυσταλλώνοντας την εµπειρία του,
και υφιστάµενος αµεσότερα, ως Ρώσος, την βία της τότε Ρωσικής εκδοχής του Σοσιαλισµού,
γράφει: «Ο τελευταίος αυτός επιβάλλεται µε ακατάπαυστη βία... το κράτος γίνεται η κοινή
φυλακή. Οι κατώτεροι, διανοητικά ή ηθικά, αποτελούν το «όργανο» της γενικευµένης
βίας του». Και «οι τρόφιµοι της φθοροποιού αυτής διδασκαλίας θεωρούν τους εαυτούς τους
ουµανιστές...» (Αρχ. Σωφρόνιος, Έσσεξ, Αγγλία). Εµείς βρισκόµαστε µπροστά στην
γενικευµένη βία του άγριου καπιταλισµού. Μακρυά, λοιπόν, από τα όργανά της. Μακρυά από
την Ευρώπη.
Γι’ αυτούς ο αρχαίος ∆εκάλογος συνπυκνώνεται σε µία µόνο εντολή: Πάταξη της
φοροδιαφυγής. Και οι δικές τους φοροεπιδροµές καταλήστευσης, ενώ τους εξασφαλίζουν το
προσωπείο του αδιάφθορου, ταυτόχρονα εξαγνίζουν τον «φθαρµένο» Έλληνα πολίτη, όπως
νοµίζουν. Ναί, πολίτη της Ελλάδας, ή θα γίνεις ανταγωνιστικός ή θα πεθάνεις. Ή «Siemens»,
ή τίποτα. Αυτές τις επιλογές σου δίδουν. Αν γίνεις «Siemens» αυτόµατα παίρνεις µεταγραφή
στο αριστοκρατικό club των καθαρών, εξαγοράζεις πλήθος (πόσους άραγε;) κοµµατοκράτορες
και «βασιλεύεις». Οι τρόικες είναι τότε τα χέρια σου.

Ευρώπη: Η άµαξα µε τις τετράγωνες ρόδες
Εµείς οι Έλληνες-Ρωµιοί θεωρούµε αυτονόητο οτι η ανθρώπινη λογική είναι ένα εργαλείο,
Ποτέ αυτο-αξία. Αυτά τα µαθήµατα, εµείς, τα έχουµε µάθει από τα νηπιακά µας χρόνια, π.χ.
το 500 π.Χ. Ιδού ένα ιστορικό παράδειγµα που καταδεικνύει περίτρανα την βαθειά
ασθένεια σύνολης της Ευρώπης, αυτής που θα την ζήσουµε ακόµα αισθητότερα στις
ερχόµενες µέρες.
Πολλοί αγνοούν το εξής φαιδρό! Στην Γαλλία εισάγουν (1793-1805), για ~12 έτη, και
αργότερα το 1871, για 18 ηµέρες, ένα «Νέο Ηµερολόγιο»: Η ηµέρα έχει 10 ώρες, η «ώρα»
100 «λεπτά», και κάθε «λεπτό» 100 «δευτερόλεπτα». Ακόµη περισσότερο: Η εβδοµάδα έχει
10 ηµέρες (από την πρώτη-primidi στην δεκάτη-décadi), και κάθε ηµέρα εορτάζει ένα ορυκτό,
φυτό, ζώο, κλπ., όπως άλογο, µέλισσα, ελιά, τουλίπα, µαρούλι, χαλκός µόλυβδος,
ψευδάργυρος κλπ. Λογική είναι αυτή! Γιατί τάχα να µην γιορτάζει το κρεµµύδι, η σκάλα, η
κοπριά; Τότε, Μάλιστα είµαστε ανώτερα όντα! Τί κι’ αν αναποδογυρίσαµε το σύµπαν, εµείς
νιώθουµε λεβέντες επαναστάτες, απόλυτα επίπεδοι σε τέλειο επίπεδο (see French
Revolutionary Calendar). Και επιβάλουµε τις αναντίρρητα αληθινές αρχές µας µε τρόικες
παλιές, και ιδίως νέες. Σταυροφόροι λαµπροί.

Αφύπνιση
Γιατί δεν έλαβε χώρα στην υπερχιλιετή ιστορία της Κωνσταντινούπολης κάτι παρόµοιο µε την
Γαλλική επανάσταση; Γιατί προφανώς η κοινωνία εκεί δεν ζούσε για να εκτρέφει µεγαλοφεουδάρχες. Ήταν φαιδρότητες στούς Ανατολικούς τα συγχωροχάρτια και οι ιερές εξετάσεις.
Αλλοίµονο και σήµερα, άπειρα φθαρµένοι, ψάχνουν να βρούν δύο θαυµατάκια για να
αγιοποιήσουν τον πάπα τους. Στην Ανατολή το θαύµα είναι κάτι σαν καθηµερινό ψωµί.
Ξυπνήστε νεο-Έλληνες. Πηγαίνετε να προσκυνήσεται τον τάφο του Γέροντα Παϊσίου,
µπάς και ξυπνήσει λίγο Ρωµαίικο µέσα σας. Μάθετε και τα λόγια του στόµατός του. Αλλά, τι
τροµερό, για σας είναι οδυνηρό και το να δεχθείται ότι ο πολύς Ρήγας Φεραίος εξέδωσε, συν

τοις άλλοις και παλαιότερες προφητείες. Αυτή η καταραµένη λογική σας, που σας οδήγησε
στην αγκάλη της κατ’ ευφηµισµό Ενωµένης Ευρώπης. Μακρυά από τη Ε.Ε, λοιπόν, θα είναι
η αρχή να ανακαλύψεται τον εαυτό σας, τον µεγάλο εαυτό σας, τα άγια χώµατά σας, τους
αξεπέραστους ήρωές σας, την αιώνια αντιφασιστική σας πάλη, τους πρώτους πολίτες της
όντως πολιτείας σας. Τους Αγίους εννοώ. ∆ιώξτε µακρυά τους τεχνοκράτες, τους άψυχους
εκτελεστές, αυτούς που σπούδασαν πολλά, και πούλησαν τα πάντα. Επέτυχαν να γίνεται
επαίτες, σείς µε τον Αρχοντικό Πολιτισµό.
Μην ξεχνάς: Οι λεβέντες της Τροϊκας σπούδασαν στο ίδιο σχολείο µε τους εκτελεστές
των Καλαβρύτων, των Κερδυλλίων, του ∆ιστόµου. Πάντα οι εκτελεστές των άλλων
σπουδάζουν στο ίδιο σχολείο. Πάντα µπροστά το φώς της Γαλλικής σοφίας του 1789!
Μην ξεχνάς: Στην Ευρώπη ανέκαθεν κατοικούν τα «Φωτισµένα Έθνη» (Α. Κοραής),
για τούτο µόλις το 1835 έγινε «µη παράνοµος» ο Γαλλιλαίος (1642). Και εξέφρασε ο πάπας
την λύπη αποδοχής των λαθών τους επίσηµα το 1992. Ο ∆ιαφωτισµός σε εξέλιξη.
Εκτυφλωτικό φως!
Μην ξεχνάς: Μακρυά από αυτούς που έφτιαξαν δόγµα «το πρωτείο και το αλάθητο»
του πάπα, µόλις το 1870 µ.χ. Πρόοδος κι αυτή!! Πάλη αιώνων, όχι αστεία. Ο ορίζοντας των
Ευρωπαίων σπανιότατα ξεφεύγει της εγκοσµιοκρατίας. Από τον Θεάνθρωπο Χριστό ξεπέσαν
στον άνθρωπο, και βαδίζουν σταθερά προς τον υπάνθρωπο.
Μην ξεχνάς: Αυτοί δανείστηκαν και το όνοµά τους από µας: «Ευρώπη». Τώρα εµείς
νιώθουµε περιφέρεια. Αλλά ας πληρώσουν, πρώτοι αυτοί, τα τρέχοντα δάνειά τους. Έχουν την
δυνατότητα; Και παραγράφουν (µε την δέουσα ευγένεια, οι αδιάφθοροι!) τα δάνεια του 40!
Εµείς, οι µεγαλόφρονες όµως, φορολογούντες και την σύνταξη του 80-χρονου θέλουµε να
αποπληρώσουµε τόκους-χρέη προς αυτούς!
Μην ξεχνάς: Η Ευρώπη έκανε τα πάντα για να φρενάρει την δηµιουργία του πρώτου
Ελληνικού βασιλείου, µετά το 1821. Οι Έλληνες είχαν πολύ πριν από το 1827 εξολοθρεύσει
πανστρατιά, όλους τους µεγάλους Τούρκους στρατηγούς. Η ναυµαχία του Ναυαρίνου
αποδεικνύει την τροµερή σκοπιµοκρατία και φιλοδοξία των Ευρωπαίων, και όχι µόνο αυτό.
Μην ξεχνάς: Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν Ναούς, δεν έχουν εκκλησία του ∆ήµου, δεν
έχουν Αγία Τράπεζα. Έχουν Τράπεζες. Ναί, τώρα διαλαλούν ότι ανακάλυψαν επιτέλους την
µηχανή που γεννά τον εαυτό της. Μέγα επίτευγµα! Μα, πρόκειται περί της παλαιάς
παλιοµηχανής που ονοµάζεται «Χρήµα», νέα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Είναι η εξέλιξη

στις ατοµικές βόµβες που ρίξαν στην Χιροσήµα και το Ναγκασάκη. Το χρήµα έχει αιώνια αξία
γι’ αυτούς: Εµείς θα πληρώνουµε τα επιτόκια, και το χρέος χρέος
Μην ξεχνάς: Η ευρώπη είναι ο ασθενής σε κατάσταση καταστολής. ∆εν ασθενεί ένας
ιστός, αλλά όλος ο οργανισµός. Εµείς ποτέ δεν θα παράγουµε F-16. Εµείς είµαστε υπερανεκτικοί, και αληθινά ευγενείς µε τους γείτονές µας. Μόνο µακρυά από τις επιδηµίες που
εκπορεύονται από ξένα κέντρα, αυτό χρειαζόµαστε.
Μην ξεχνάς: Το Ευρώ δεν µπορεί να είναι το φετίχ µας, ο Μολώχ επι προφήτου
Ηλιού.
Πρωθυπουργοί της Ελλάδος, Υπουργοί και Βουλευτές, Περιφεριάρχες και Νοµάρχες,
Στρατηγοί, ∆ήµαρχοι κλπ., Όλοι εσείς δηµόσια διαβεβαιώνετε οτι είστε υπηρέτες του λαού. Ο
Καποδίστριας ήταν ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, και παρών σε κάθε Κυριακάτικη
Λειτουργία, από τον όρθρο µάλιστα. Εσείς τι κάνετε; Ας κοιτάξουµε ξανά τον εαυτό µας. Ο
Θεός είναι η ψυχή της ψυχής του Έλληνα, του Ρωµιού. Χωρίς Θεό δεν υπάρχει ψυχή. Το
τελευταίο και µόνο επιβεβαιώνει σύµπασα η Ευρώπη. Ο άνθρωπος χωρίς Θεό-Πατέρα
βλέπει τα σκαλιά µόνο προς τα κάτω, όχι προς τα πάνω. Μακρυά από τους επίπεδους
ανθρώπους, µακρυά από το Ευρωπαϊκό εργοστάσιο κατασκευής επίπεδων ανθρώπων. Οι
αυτοκράτορες στα ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας αφιερώνουν πόλεις και ναούς στον Χριστό ή
είναι ικέτες υπέρ όλων. Το λοιπόν, Όσοι θέλετε να είστε στη πρώτη γραµµή, ιδού έφθασε η
ώρα να υπηρετήσεται πραγµατικά το λαό. Η Ελλάδα είναι κατά πολύ ο υγιαίστερος ιστός µέσα
στον άρρωστο Ευρωπαϊκό οργανισµό. Εµείς θα κατεβάσουµε πρώτοι την ψεύτικη
Ευρωπαϊκή σηµαία, όπως αυτή κατέβηκε από την Ακρόπολη την πρώτη µέρα της
Γερµανικής κατοχής. Εµείς έχουµε κρυµµένο θυσαυρό.
Θα µας αποκαλέσουν κάποιοι νεο-εθνικιστές. Αλλά σε µας ο Θρύλος φόρεσε σάρκα
και οστά. Αυτοί αξίζουν το µεγάλο Θρήνο, ήδη ως απάτριδες και αλλότριοι της ζωής. Άσκοπα
οι αρχαιολόγοι ψάχνουν τους λίθινους ανθρώπους στο απώτερο παρελθόν.
Όχι, δεν είµαστε δίχως οίκτο. Στο ερώτηµα ποια είναι η χώρα µε τους περισσότερους
«µη έχοντες πατρίδα», η απάντηση είναι στερεότυπη «µα φυσικά η Ελλάδα». Τόσοι Euroλάτρες τελευταία νιώθουν να χάνουν την πατρίδα τους. Μετανάστες οι ίδιοι, µέσα στην ίδια
τους την πατρίδα. Αρπάγησαν στην χώρα των λωτοφάγων, διότι «∆υστυχώς Επλανήθηµεν».
Το Μέγα αφετηριακό λάθος; Το σύνθηµα «Ανήκουµε στην ∆ύση». Αλλά, ένωση πετυχαίνεται
µόνο µε Ελεύθερες Οντότητες. Οπότε, νοµοτελειακά, φτάσαµε εκεί που η λογική µας

οδηγούσε, στην προτεκτορατοποίηση της Ελλάδος. Αφήσαµε τους γονείς µας και κάναµε
κηδεµόνες τους «Εµπόρους των Εθνών». Τώρα οι άσωτοι βλέπουµε γκρεµούς. Είναι
καιρός πιά να συγκλίνουµε όλοι στο βαθύτερο και αληθινότερο εαυτό µας. Αν θελήσουµε
πράγµατι να αληθεύσουµε στη ζωή µας, τότε το Οικονοµικό πρόβληµα θα λυθεί, σχεδόν
Αυτόµατα.

Επίλογος
Γράφει Ο ∆ιονύσιος Σολωµός-ο Εθνικός µας ποιητής:
«Απ’ τους τροµακτικούς γκρεµούς,
Από τα χαµηλά λαγκάδια,
Από τα ερηµικά ποτάµια και τα πέλαγα,
Από τους δρόµους, από τα σπίτια,
....
Σηκωθείτε, οι σκοτωµένοι της Ελλάδας,
και προσευχηθείτε.....»
(Σχεδίασµα 1847, «Οι σφαγµένοι της Ελλάδας»).
Έτσι θα λάµψει ο Παντοκράτορας της Αγια-Σοφιάς.

Ρωµανός ∆ηµήτριος

