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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 

 

 

Οι Λαοί μας έχουν περάσει πολλά τους τελευταίους δύο αιώνες, εσείς για 

την ισχυρή ανεξαρτησία μέσα στην Ευρώπη πρώτα και την Ευρωπαϊκή ηγεμονία 

ύστερα, εμείς για να σταθούμε στα πόδια μας σαν χώρα.  

Άνισα τα διακυβεύματα, αλλά τα πάθη δεινά και των δύο. Όμως η 

Γερμανία ακολούθησε από εσωτερική δύναμη τα πεπρωμένα της, ενώ η Ελλάδα 

αποστερήθηκε αυτήν την ευλογία – ευλογία ακόμη και στη συμφορά της 

ολέθριας αποτυχίας. Και δείξατε το αποτέλεσμα αυτής της ευλογίας, 

σηκώνοντας κεφάλι και ορθοποδώντας γρήγορα μετά την ολική καταστροφή. 

Γιατί τίποτε δεν είναι πιο εξουθενωτικό από το να μην αφήνεται ένας Λαός 

να συναντήσει τη Μοίρα του.  

Εμάς, μας στερούν αυτήν την ευλογία του δικού μας Πεπρωμένου. Και 

αυτό είναι ο βαθύτερος εξευτελισμός μας.  

Υπεύθυνος αυτού του Εγκλήματος Εσχάτης Προδοσίας είναι ένα 

άθλιο και ανίκανο Καθεστώς Φεουδαρχικής Ολιγαρχίας περιστοιχιζόμενο 

από Πολιτικούς Πιθήκους Αναξιοκρατίας που ελέγχουν με εγκάθετα 

ενεργούμενα όλα τα συστήματα της κρατικής υπόστασης και λειτουργίας.  

Αυτό το Καθεστώς έρχεστε να επισκεφθείτε, όχι την Ελλάδα, όχι εμάς 

τους Έλληνες. Δεν μας αντιπροσωπεύουν, και βέβαια δεν μας εκφράζουν 

αυτά τα ανδρείκελα.  
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Περιφρονείτε το επίπεδό τους και απορείτε με αυτό. Είναι αναγκαίος όρος 

της ύπαρξής τους. Η αναξιοκρατία είναι συστημική στην Νέα Ελλάδα. Αλλιώς το 

Καθεστώς δεν θα επιβίωνε ούτε μια μέρα σε αυτόν τον χώρο με εμάς. Για τον ίδιο 

λόγο η συστηματική αποτυχία συνοδεύει την χώρα. Είμαστε μια αποτυχημένη 

χώρα όχι εξ αιτίας μας αλλά εναντίον μας.  

Η επαιτεία του Καθεστώτος, το βοηθεί να συνεχίζει να τυραννεύει την 

κοινωνία. Πάψτε να προφασίζεστε τον καλό Σαμαρείτη. Κόψτε την 

διασωλήνωση του τέρατος. Εμάς θα μας λυτρώσει αυτό, και εσάς θα σας 

βολέψει. Και εξηγούμαι.  

Οι πολιτικοστρατιωτικές σχέσεις των χωρών μας αυτά τα 200 χρόνια δεν 

ήσαν ουσιαστικά καλές ούτε επωφελείς. Τρία μεγάλα παραδείγματα του 

παρελθόντος αρκούν για να δείξουν το μέγεθος του προβλήματος: η Βαυαρική 

Διοίκηση και Βασιλεία, ο Α΄ και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Η πρώτη επαφή μας 

έδωσε το Συγκεντρωτικό Πελατειακό Κράτος της Ολιγαρχίας με τον 

Μεγαλοϊδεατισμό της Ευρωπαϊκής Επαιτείας. Η δεύτερη μας ξεπάτωσε, ενώ 

ταυτόχρονα διέλυσε και τις βάσεις για ένα δυναμικό συντονισμό του 

γεωπολιτικού μας χώρου, χωρίς τον οποίο η ανεξαρτησία μας είναι ουτοπική. Η 

τρίτη συνεύρεση μας κληρονόμησε τον ελεγχόμενο Κρατικό Καπιταλισμό, 

διεστραμμένο εις εξυπηρέτηση αποκλειστικά της εγχώριας ολιγαρχίας, και την 

«Δημοκρατία» των Δωσίλογων, η οποία απέδειξε με τις ολέθριες πολιτικές της 

επτά δεκαετίες τώρα την καταγωγή και τους κυρίους της. Δεν θα επεκταθώ άλλο 

εδώ. 

Τα λάθη δεν οφείλονται σε κακή προαίρεση ή κακό σχεδιασμό εκ 

μέρους σας. Εκπηγάζουν από μια διπλή διαχρονική και ριζική 

ασυμβατότητα μεταξύ μας, γεωπολιτική και πολιτιστική. Τίποτε δεν μπορεί 

να αλλάξει αυτό το σκληρό γεγονός, και βέβαια καμία μυθολογία 

Ευρωπαϊσμού και ΕυρωΚλασσικισμού. Ο Χώρος και το Πνεύμα μας έχουν 

ξεχωρίσει για δυο σημαντικούς αλλά τελείως ξέ-χωρους, όσο και 

ξεχωριστούς, ρόλους. Ο Χώρος και το Πνεύμα μας επιβάλλουν έναν και μόνο 
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δυνατό συντονισμό, την ευμενή ασυνταξία του ενός προς τον άλλο. 

Μπορούμε να τα πάμε πολύ καλά αν δεν ανακατεύεται ο ένας στον χώρο του 

άλλου. Δεν πρόκειται να τελεσφορήσει ποτέ ούτε ο Γερμανικός έρωτας για 

το Κλασσικό, ούτε ο Ελληνικός θαυμασμός για τη Γερμανική Μηχανή. Και ο 

γεωπολιτικός χώρος μας θα είναι εσαεί κλειστός για σας. Μπορούμε να 

είμαστε φίλοι μόνο από μακριά και χωρίς αλληλεπίδραση, κάτι ίσως σαν τις 

μονάδες του Leibniz. Και πολύ καλοί φίλοι μάλιστα, γιατί καταλαβαίνουμε 

στην καθαρότητα της ταυτότητάς μας ο καθένας το αντίθετό του. 

Χαιρόμαστε τον Siegfried όσο και εσείς ερωτεύεστε τον Αχιλλέα. Αλλά δεν 

έχετε Απόλλωνα και Διόνυσο και Πλάτωνα, ούτε εμείς Fricka και Λούθηρο 

και Kant.  

Οι καιροί τώρα βοηθούν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ιδού πώς.  

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το άθλιο Καθεστώς εδώ επέλεξε για να 

σωθεί την προσκόλληση στον Ευρωπαϊσμό. Κατάλαβε ότι η αναχρονιστική του 

φύση θα συντηρείτο μόνο από την προσάρτησή του σε ένα θολό μεταβατικό 

σύστημα, την «Ευρώπη», το οποίο επίσης φαινόταν να αντιδρά και αυτό στην 

κίνηση της Ιστορίας, έστω και απλώς για να κρατήσει μεγαλύτερο μέρος από όσο 

πράγματι του ανήκει πλέον στη νέα κατάσταση του κόσμου. Ο αντιδρών στη 

ροπή των πραγμάτων, από ήττα αλλά με σθένος, είναι εξ ανάγκης πιο ανεκτικός 

και πιο συγκαταβατικός με τον χαμένο ανίκανο από ότι ο εποχούμενος στο κύμα 

της ιστορίας: έτσι λογάριασε το Καθεστώς και γι’ αυτό σας έγινε τσιμπούρι, 

ξεπληρώνοντας συγχρόνως τις υποχρεώσεις του.  

Βέβαια και σεις τον χρησιμοποιήσατε επ’ ωφελεία σας αυτόν τον 

κακόγουστο πίθηκο. Μέχρι που τον βάλατε και στην Ευρωζώνη, για δικές σας 

ισορροπίες προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες – τερατώδες λάθος, το ξέρετε, το 

ξέρουμε. Δεν σας καταγγέλλουμε για αυτό. Δεν είναι υπεύθυνες οι Γερμανικές 

ηγεσίες για την τύχη της Ελλάδας. Σε κάθε δεδομένη στιγμή, ο υπεύθυνος 

πολιτικός ζυγίζει τα συμφέροντα της χώρας του υπό τις κρατούσες συνθήκες.  

Αλλά οι συνθήκες, θεόσταλτη η Κρίση, άλλαξαν.  
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Ξέρετε σεις οι Γερμανοί, ότι εκεί που έχει φθάσει η ιστορία και προς τα 

εκεί που κινείται, μπορείτε να καταλάβετε μια πολύ καλή θέση στο 

Παγκόσμιο Γίγνεσθαι, και διεθνή καταμερισμό, καλύτερη χωρίς Ευρωπαϊκά 

βαρίδια. Και θέλετε να περάσετε τον συντονισμό όσων Ευρωπαίων μπορούν 

και θέλουν προς τη νέα στρατηγική. Ξέρουμε ότι η «σκληρή» νομισματική 

και οικονομική πολιτική σας δεν είναι σκληρότητα αλλά ορθολογική 

εξασφάλιση του προτερήματός σας στην ολοένα περισσότερο βαθαίνουσα 

παγκοσμιοποίηση. Το «Κάστρο Ευρώπη» δεν ταιριάζει στις νέες εποχές. 

Ιδίως δεν εξυπηρετεί τους ικανώτερους. Και σεις μπορείτε, με τα δικά σας 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, να κερδίζετε από τις ιστορικές εξελίξεις, δεν 

χρειάζεστε να προφυλάσσεσθε από αυτές, να κρύβεστε πίσω από την 

«Ευρώπη». Η αντίδραση στις εξελίξεις είναι πια ατελέσφορη. Ο 

Ευρωπαϊσμός κατήντησε από προστατευτικός, αντιπαραγωγικός.  

Ξέρουμε λοιπόν ότι για πολλούς και ουσιώδεις λόγους ένα 

συναινετικό διαζύγιο Γερμανίας (δηλαδή «Ευρώπης») και Ελλάδος είναι 

προς το εθνικό συμφέρον σας. Θα είναι και η απτή ένδειξη της νέας 

Στρατηγικής. Αλλά αυτό που για σας είναι ευκταίο, για μας είναι αναγκαίο. 

Είναι ζωτικό εθνικό συμφέρον η απεμπλοκή της Ελλάδας από την 

Ευρωζώνη. Και είναι απόλυτη προτεραιότητα για μας να βρούμε τον εαυτό 

μας, να σταθούμε στα πόδια μας, να επιστρέψουμε στις συστατικές αρχές 

του Ελληνισμού, να ριζώσουμε στην ταυτότητά μας για να δυναμώσουμε. 

Να ριζώσουμε στην ταυτότητά μας πολιτιστικά και να ριζώσουμε στον 

χώρο μας γεωπολιτικά. Χωρίς αυτά δεν γίνεται Νέα Αρχή με ασυνέχεια. Και 

χωρίς τέτοια αρχή η Ελλάδα είναι σκουπίδι, παραδειγματικό “failed state”. 

Αυτό που ήθελε το Καθεστώς της Προδοσίας, την χώρα επαρχία της 

«Ηνωμένης Ευρώπης» . Και την ολιγαρχία με τους υποτακτικούς της 

Κοντζαμπάσηδες της «Ευρώπης»!  

Τύφλα να έχει ο Καραγκιόζης μπροστά στον Πίθηκο!   
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Το Καθεστώς έχει αναγκασθεί να δείξει τον πραγματικό εαυτό του. Για 

να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της ολιγαρχίας υπό συνθήκες τερματικής 

κρίσης έχει καταργήσει, ολοσχερώς τώρα πια, την Εθνική Ανεξαρτησία. 

Έχει ανατρέψει άρδην τη Δημοκρατία και καταλύσει παντελώς το Κράτος 

Δικαίου, όχι μόνο στην ουσία αλλά και σε όλους τους εγγυητικούς τύπους 

ισχύος της. Έχει ανάλγητα φτωχύνει την κοινωνία, υποθηκεύσει την χώρα, 

καταστρέψει το μέλλον της για γενεές. Πρόκειται για μια στυγνή, ανίκανη 

(γιατί φεουδαρχική) ολιγαρχία με πολιτικούς πιθήκους, ανάξιους 

πνευματικούς και δικαστικά ενεργούμενα. Ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται 

για να διατηρηθεί αυτή η ανίκανη ολιγαρχία στα φέουδά της.  

Και αυτό γίνεται κάτω από τα μάτια σας και εν γνώσει σας. 

Αιδώς Γερμανοί. 

 Μη τολμήσεις, Καγκελάριε, να πεις ότι σκοπός είναι να βοηθήσει η 

Γερμανία την Ελλάδα και τους Έλληνες. Υπάρχουν Ερινύες.  

Δεχόμαστε ότι για raisons d’ Έtat μπορείτε να το ανεχτείτε και να το 

χρησιμοποιήσετε το κακό που γίνεται σε μας όταν σας συμφέρει. Αλλά τώρα που 

δεν σας συμφέρει κατά τον ορθό λόγο;  

Ξέρουμε την πολιτική σας «λίγο-λίγο». Τόσο ώστε να μη φανεί ότι τους 

διώχνετε τις βδέλλες. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πολιτική προσπορίζει 

χρόνο και οφέλη σε σας. Αλλά αυτά είναι προσωρινά και επικοινωνιακά. Και στη 

ζυγαριά απέναντι από αυτά βάζουμε τρεις σημαντικούς λόγους: 

Πρώτον, μην εμπιστεύεστε το Καθεστώς. Στην ανάγκη αυτοσυντήρησής 

του έπεσε στα τέσσερα μπροστά σας. Αλλά φυσικά δεν εννοεί και δεν μπορεί να 

εφαρμόσει τη μια και μέγιστη μεταρρύθμιση απελευθέρωσης: να πάψει να είναι 

ολιγαρχία. Γερμανίδα προς Έλληνα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ξέρω ότι 

ξέρεις. Και σκέψου τη στάση του Καθεστώτος προς τις ΗΠΑ. Θα σου την σκάσει 

αν το βοηθήσεις. 

Δεύτερο. Το Καθεστώς είναι καθολικά άχρηστο. Δεν έχει την δύναμη 

να κάνει κάτι χρήσιμο. Δεν είναι δυνατόν να σας φανεί χρήσιμο – εκτός σε 
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ένα και μοναδικό αρνητικό και επονείδιστο υποθετικό κρυφό σκοπό σας:  να 

εμποδισθεί ο ενεργός  συντονισμός του πολυδύναμου και πολυσήμαντου 

ΒαλκανοΜικρασιατικού πεδίου με τις εξακτινώσεις του. Αν αυτός είναι 

ακόμη στρατηγικός στόχος σας, και για αυτό εξευτελίζεστε με Πιθήκους, 

τότε χρειάζεστε απλά μάθημα ιστορίας και κλασσικής ιστοριογραφίας. 

Ένας ο Θουκυδίδης φθάνει για ταχύρρυθμο διδασκαλία, αν είστε σοβαροί. 

Δεν θέλουμε να πιστεύουμε οι Έλληνες ότι σεις οι Γερμανοί είστε 

στιγματισμένοι τόσο βαθειά με τη ματαιότητα, όσο διεκτραγωδούσε ένας 

από τους καλύτερους δικούς σας γίγαντες, ο Nietzsche.   

Και τρίτο τελεσιουργό και φαρμακερό.  Βοηθώντας Γερμανοί το Καθεστώς 

κάνετε εχθρούς εμάς, την Κοινωνία των Ελλήνων. Οι μέρες του Καθεστώτος 

είναι μετρημένες. Καταρρέει σφαδάζοντας. Το ότι δείχνει όλη την πιθηκίσια 

ασχήμια του αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε πανικό. Αλαφιασμένος πίθηκος. Εμείς 

θα μείνουμε, ο Λαός και το Πνεύμα και ο Χώρος της Ελλάδας. Συνεννοηθείτε με 

μας. Σας συμφέρει.  

Καγκελάριε, θα έλθεις να δεις Πιθήκους Ευρωπαϊσμού. Είναι εκπρόσωποι 

της ολιγαρχίας, όχι αντιπρόσωποι της κοινωνίας. Γιατί δεν τολμάς να δεις τότε 

κατευθείαν τους  Ολιγάρχες για την κακορίζικη δουλειά σου; Τους Έλληνες θα 

μας ακούσεις;  

Κάνε πράξη πολιτική και οικονομική την περιφρόνηση που δείχνεις 

δημόσια προς τους Καθεστωτικούς πολιτικούς υπαλλήλους.  

Μην υπεκφεύγεις. Διάλεξε. 

Γιατί στις κρίσιμες αυτές στιγμές, τις κρισιμώτερες για τους Έλληνες 

από το 1821, όποιος δεν είναι με μας, με την Κοινωνία των Ελλήνων, είναι 

εναντίον μας.  

Μην στηρίζεις, και μη φαίνεσαι ότι στηρίζεις, τους άθεσμους 

καταπιεστές μας, το άθλιο Καθεστώς της Χώρας. Βοήθησε, έστω και μόνο 

απέχοντας από την άσεμνη επαφή μαζί του, την απελευθέρωσή μας.  
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Κάντο Γερμανία για τον Έρωτα του Κλασσικού και για το Συμφέρον 

σου το άγιο και για την Μοίρα σου την ηρωική. Το ζητάμε από σένα, όχι από 

καμία Ευρώπη. Το ζητάμε από σένα που είσαι η ψυχή της Ευρώπης.  

Ειδάλλως, με θλίψη μας, θα ξανάμαστε άσπονδοι εχθροί. Ως μη 

οφείλαμε – ει μη μόνο εξ αιτίας της ματαιοπονίας σου, δηλαδή της Μοίρας 

του εγγενούς ρωμαντισμού σου, ήτοι της κατάρας του Χρυσού του Ρήνου. 

 Και θα στο ξεπληρώσουμε. Τώρα που ο χώρος μας, κατά την τάξιν 

του χρόνου, θα επαναποκτήσει όπου νάναι την φυσική του Δύναμη, θα 

είμαστε η Νέμεσή σου. 

 

 


