
Η ΤΡΙΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: 
 
ΝΑ ΣΑΡΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
Τελείωσα την προηγούµενη επιφυλλίδα µε το ∆όγµα του Ξένου Παράγοντα πού έχει 
κατασκευάσει και θεσµοθετήσει το ΝεοΕλληνικό Leviathan, το εγχώριο 
Καθεστωτικό Σύστηµα που µας καταπνίγει, σαν ιδεολογικό προκάλυµµά του. 
Θυµηθείτε την γελοιότητα περί «Αναδέλφου Εθνους». Το ∆όγµα προφασίζεται ότι τα 
δεινά της χώρας οφείλονται κυρίως στην δυσµενή δράση ξένων δυνάµεων, κρατικών 
και άλλων, οι οποίες συστηµατικά και διαχρονικά αδικούν την Ελλάδα. Για την 
τελευταία περίοδο της ιστορίας µας, ο Ξένος Παράγοντας εστιάζεται στην Ηγεµονική 
∆ύναµη, στις Η.Π.Α. 
 
Το ∆όγµα είναι απλώς µια πονηριά για την αυτοαµνήστευση του Συστήµατος από την 
απόλυτη ευθύνη του για την καταστροφή της χώρας. Το ∆όγµα είναι µια παγίδα για 
την κοινωνία, απευθύνεται στο συλλογικό θυµικό και δεν επιδέχεται λογική εξέταση. 
Γιατί και πώς µας αδικεί η υπερδύναµη; αδικώ σε αυτό το πλαίσιο θα πει δίνω, από 
όσα µπορώ, σε κάποιον λιγότερα από όσα αξίζει η όσα προσφέρει. 
 
Ως προς την παράµετρο της προσφοράς, και παρά την προπαγανδιστική 
παραπληροφόρηση κοµµάτων (όλων) και Μέσων Μαζικής Προπαγάνδας, αυτό που 
προσφέρουµε είναι ενας συστηµατικός αντιαµερικανισµός στην εξωτερική πολιτική 
της Ελλάδας από το 1954 µέχρι σήµερα. (Εχω ενδελεχώς αναπτύξει το θέµα στα 
Σεµινάρια Ιστορικοφιλοσοφικού Λόγου). Αρα από αυτήν την άποψη το ότι δεν 
έχουµε την µοίρα της Σερβίας είναι µια εύνοια! 
 
Ως προς την δεύτερη παραµετρο, της αξίας, έχουµε όντως ως κράτος µεγαλύτερη 
ικανότητα και χρησιµότητα από τον ρολο που κερδίζουµε η έστω µας ανατίθεται; 
Μας έβαλαν, µε κίβδηλο τρόπο και χωρίς πραγµατικά να το αξίζει η χώρα, στην 
Ευρωπαική Ενωση και στην Ευροζώνη, στο club των ανεπτυγµένων. Και το Σύστηµα 
κατάφερε το ακατόρθωτο: χρεωκοπήσαµε! Μας έδωσε η Αµερική την δυνατότητα να 
παίξουµε µεγάλο παιχνίδι από το 1964, και το κλώτσησε το Σύστηµα. Μοναδική 
ευκαιρία παρουσιάστηκε µε την κατάρρευση του Σιδηρού Παραπετάσµατος το 1989 
για γεωπολιτικό και µείζον οικονοµικό άνοιγµα (πέταγµα στ΄αλήθεια) στο πεδίο της 
περιφέρειας µας, στην καθ’ ηµάς ( Εγγύς) Ανατολή, µας ωθησε, όχι απλως 
συµφώνησε, η Αµερική σε αυτό, και το Σύστηµα εγκλώβισε την χώρα σε διενέξεις 
ανοησίας µε ολους τους γείτονες µεγάλους και µικρούς (διενέξεις – προφάσεις µη 
συνεργασίας), προς χάριν συµφερόντων Ευρωπαικών κρατών και υπο την ιδεοληψία 
του Ευρωπαισµού. Και µύρια άλλα µικρότερα. 
 
Η Ελλάδα όχι µόνο δεν «αδικείται», αλλα ειχε δυνατότητες και ευκαιρίες πολύ πάνω 
από το τι την κατήντησε το Σύστηµα να αξίζει και τι προσφέρει. Τι µας απατά η 
προπαγάνδα του δόγµατος; 
 
Για πιο πράγµα αυθαδιάζει να µιλάει το Τέρας; Το Σύστηµα µας κοροιδεύει. 
 
Ο προφανής παραλογισµός του ∆όγµατος υποκρύπτει µιαν αλήθεια: µε πραγµατικό 
στρατηγικό συντονισµό της χώρας προς την ηγεµονική δυναµική της ιστορίας, το 
Σύστηµα θα είχε πάψει προ πολλού να υπάρχει. Θα είχαµε απελευθερωθεί από αυτό 
το άχθος, το όνειδος και το άγος. ∆εν εξόρκιζε τυχαία ο Κοραής τους ιθύνοντες να 



υιοθετηθεί το Αµερικανικό Σύνταγµα στην πολιτειακή θεσµοθέτηση του νέου 
Ελληνικού Κράτους. 
 
Ο ΥπερΕυρωπαϊσµός του Συστήµατος είναι ανόητη απόρροια του 
Αντιαµερικανισµού, ως εάν η «Ευρώπη» θα µπορούσε να υπάρξει χωρίς τον 
αµερικανικό πόλο και άξονα ήδη από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και ιδίως µετά 
τον ∆εύτερο και ιδιαιτερότατα µετά το τέλος του ∆ιπολισµού. Ταυτόχρονα ήταν και 
επιλογή απελπισίας του Συστήµατος. Στο θολό τοπίο µιας υπό κατασκευήν Ευρώπης 
µε εσχατολογικό όραµα (το ευρωπαϊκό σύνδροµο της α-πειρίας, του α-πέραντου και 
α-τέλεστου και α-τελούς και πάλι!), ήλπιζε το Σύστηµα ότι θα µπορούσε να ψαρέψει 
στα θολά νερά και να συντηρηθεί ως έχει. Εν ανάγκη και απεµπολώντας την εθνική 
κυριαρχία και ανεξαρτησία. ∆ιαψεύστηκε και σε αυτό το σηµείο. Αλλά έδειξε την 
υποκρισία του και τον οπορτουνισµό του. 
 
Υποκρισία, γιατί ενώ διαµαρτύρεται για τις παρεµβάσεις του «Ξένου Παράγοντα», 
εκχωρεί την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τα συµφέροντα της χώρας σε 
ευρωπαϊκούς θεσµούς και οργανισµούς, ανίσχυρους τους ίδιους, και χωρίς καν πια 
την ευρωπαϊστική ιδεοληψία. 
 
Οπορτουνισµό, γιατί όταν έγινε φανερό και το τι είναι και τι δύναται στ’ αλήθεια η 
«Ευρώπη», και το ότι δεν µπορεί πια να ανεχθεί τη διεφθαρµένη ανικανότητα και τον 
απόλυτο αναχρονισµό του Συστήµατος, το Σύστηµα βγήκε στους δρόµους για να 
προσφέρει τη χώρα σε όποιον ενδιαφέρεται, από αυτούς αρχικά (Ρωσία, Κίνα) που το 
κακορίζικο Σύστηµα βαυκαλίζεται να πιστεύει ότι είναι ισχυροί αντίπαλοι, σαν αυτό 
(!), της Ιστορίας. Μετά και σε όσους άλλους νοµίζει ότι έχουν προβλήµατα µε την 
κυρίαρχη κατάσταση (Λιβύη, Ισραήλ). Μια γριά πόρνη που βγαίνει σε άγρα πελάτη 
είναι θλιβερό θέαµα. 
 
Το Σύστηµα κατέστρεψε τη χώρα. Έκανε την κοινωνία σαν σύνολο άχρηστη. 
Εξοβέλιζε συστηµατικά τις καλύτερες δυνάµεις του λαού, περιθωριοποιούσε τα 
αξιότερα άτοµα. Εφύτεψε και εκαλλιέργησε την υποκουλτούρα της πονηρίας, την 
ψευτοηθική της υποκρισίας, µια απεχθή κερδοσκοπία του τώρα, έναν αηδή 
καιροσκοπισµό – την µόνιµη διάσταση µεταξύ νοηµάτων και λόγων, λόγων και 
πράξεων, πράξεων και ιδεολογίας, έχωσε µια βιάζουσα σφήνα µεταξύ ιδεων και 
αξιών από το ένα µερος και πραγµατικότητας από το άλλο. Τίποτα χειρότερο από 
αυτό δεν υπάρχει. 
 
Το Σύστηµα πρέπει να σαρωθεί από προσώπου γης. Ολο το Σύστηµα, όπως το 
περιέγραψα σε προηγούµενη επιφυλλίδα µου. Να γυρίσουµε σελίδα. Να γίνει η τρίτη 
και τελειωτική επανάσταση. Να κάνουµε τη Νέα Αρχή. 
 
Υπάρχει τρόπος. 
 
Τίποτα άλλο δεν ωφελεί. 
 
(*) ∆ηµοσιευθηκε στον "Πατρινο Τυπο" 
 

 


