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Ἡ ἐπερχοµένη Μοναρχία 
 
( Στὸ προηγούµενο τεῦχος ἐξηγήσαµε 
γιατὶ ἡ Εὐρώπη πρέπει ἀλλὰ δὲν δύναται 
νὰ γίνει ἑλληνικὴ ἐὰν προηγουµένως δὲν 
ἐξαληφθεῖ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὁ 
γραικυλισµός. Στὰ δὲ πρῶτα τεύχη εἴχαµε 
ἀκριβῶς ἀναλύσει αὐτὸν τὸν γραικυλισµὸ 
ποὺ παραλύει τὸ γένος µας καὶ τὸ καθιστᾶ 
ἀνήµπορο νὰ χαράξη ἑλληνικὴ πολιτικὴ 
ἔναντι ἐχθρῶν καὶ φίλων. Ἦλθε ὅµως ἡ 
στιγµὴ νὰ ὁρίσωµε τὸ µόνο σύστηµα 
διακυβερνήσεως τοῦ ἑλληνισµοῦ ποὺ 
ἀνταποκρίνεται στὴν παγκόσµια διάστασή 
του, δηλαδὴ τὴν µοναρχία) 
 
α) Τὸ βδέλυγµα τῆς συνταγµατικῆς 
βασιλείας : 
 
Ἐξουσία εἶναι τιµωρία, εἶναι τὸ ὑπέρτατο κακό, τὸ 
δηλητηριασµένο µῆλο, ἡ ἁµαρτία ποὺ ἐνεφανίσθη 
στὸν ἄνθρωπο συνεπείᾳ τῆς πτώσεώς του ἀπὸ τὸν 
παράδεισο. ∆ιὰ τοῦτο ὁ ἀναρχισµὸς ὁ ὁποῖος 
ἀπορρίπτει τὴν ἀρχὴ ἔχει θεωρητικῶς δίκαιο. 
Ἐφ' ὅσον ὅµως ὁ πλανήτης εὑρίσκεται εἰς τὴν 
µεταπτωτική του φάση, ἡ ἐξουσία εἶναι 
ἀναπόφευκτο κακό. Τὸ ζήτηµα λοιπὸν δὲν εἶναι ἡ 
ὕπαρξη ἤ µὴ τῆς ἐξουσίας ἀλλὰ ἡ ἐπιλογὴ µιᾶς 
ἐξουσίας ποὺ θὰ ὑπηρετῆ καλύτερα τὸν ἐπιλεγµένο 
στόχο. Τρεῖς εἶναι οἱ πηγὲς ἐξουσίας : τὸ χρῆµα, τὸ 
ὅπλο, τὸ πνεῦµα. Ἡ ἀνθρώπινη ἱστορία µέχρι τὴν 
ἐµφάνιση τοῦ καπιταλισµοῦ στὴν ∆ύση, τὸν ΙΕ΄ 
αἰῶνα µ.Χ., πάντοτε ἐθεώρη τὸ χρῆµα ὡς τὴν 

χειρότερη. Πορνεία ἐστὶ ὁ ὑποβιβασµὸς τοῦ σώµατος 
ὁρατοῦ καὶ ἀοράτου, σὲ κορµί.Τὸ χρῆµα ἀπευθύνε- 
ται στὸ κορµί. Οἱ Ἀµερικανοί, ὡς οἱ πλέον ἐπιτυχη-  
µένοι ἐκπρόσωποι τοῦ καπιταλισµοῦ, ἰσχυρίζονται 
πὼς δὲν ὑπάρχει ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς ποὺ νὰ µὴν 
ἠµποροῦν νὰ ἐξαγοράσουν. Ἁπλῶς ἡ τιµὴ τῆς 
ἐξαγορᾶς διαφέρει.Γι'αὐτὸ καὶ κάθε φορὰ ποὺ ὁ ἰδε-  
ολόγος ὑποκύπτει στὴν "πραγµατικότητα" καὶ προ-  
δίδει τὰ ἰδανικά του, ἀντὶ νὰ θρηνοῦν γιὰ τὴν ἧττα 
αὐτὴ τοῦ ἀνθρώπου,χαίρονται ἐπειδὴ δικαιώνονται. 
 
   (συνέχεια στὴν σελ. 2) 
 
Τὸ κρυφὸ σχολειὸ καὶ τὰ παραµύθια τῆς 
Ἀθήνας 
 
(Ὁ γραικυλισµός, ἐπειδὴ δὲν ἔχει 
ἐµπιστοσύνη στὸ γένος τῶν Ἑλλήνων, τὸ 
γελοιοποιεῖ µὲ παραµύθια) 
 

Ποτὲ δὲν εἶχε περάσει ἀπὸ τὸ µυαλό µου νὰ 
γράψω, διότι δὲν εἶµαι συγγραφεύς, πολὺ δὲ 
περισσότερο νὰ γράψω γιὰ τὸ κρυφὸ σχολειό. Ἄν 
καὶ ἀπὸ χρόνια, ταξιδεύοντας ἐπανειληµµένως στὴν 
Μικρασία  -στὴν καθ' ἡµᾶς Ἀνατολή- εἶχε διαλυθῆ 
µέσα µου ὁ µῦθος γιὰ τὸ κρυφὸ σχολειὸ καὶ τὸ µόνο 
ποὺ συνέβαινε, ὅταν εὑρισκόµουν µπροστὰ σὲ 
κάποιο ἀπὸ τὰ ἀτελείωτα ἐντυπωσιακὰ, ρωµαίϊκα 
διδακτήρια, ἦταν νὰ χαµογελῶ εἰρωνικά, ἤ ἐὰν εἶχα 
καὶ κανέναν    ἄλλο    δίπλα    µου,   νὰ    σαρκάζω           
γιὰ   τὸ   πόσο   καλὰ   εἶχαν   φροντίσει οἱ παποῦδες 
 
   (συνέχεια στὴν σελ. 9) 


