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Αφιέρωση 
 

Στη μνήμη του Σάκη Κατσαρού (Ν.Β.), που πρώτος 
τόλμησε να ξαναγράψει τη σύγχρονη ιστορία της πατρίδας μας, 
ρίχνοντας άπλετο φως  στο … λαβύρινθο της εξουσίας, για να 
συναντηθεί μοιραία … με το Μινώταυρό της ! 

 
        
           Σ. Ν. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 
 
Το πόνημα αυτό άρχισε να γράφεται τον Απρίλη του 2003, 

περισσότερο ως «ξέσπασμα» από τη μελέτη της σύγχρονης ιστορίας της 
πατρίδας μας … με τη συνδρομή προσωπικών εμπειριών ! 

Έμεινε για «ωρίμανση» στο συρτάρι και ξαναβγήκε το Γενάρη του 
2005 από μία εσωτερική παρόρμηση.  Διορθώθηκε και συμπληρώθηκε, 
όπως η νέα ματιά ζητούσε, και τυπώθηκε στον υπολογιστή από τη γυναίκα 
μου  Βίκυ και τελικά  από το φίλο Γιάννη Ζαχαράκη  που χωρίς τη 
πολύτιμη συμβολή του σε φωτογραφικό υλικό, στη διάταξη της ύλης, στους 
χάρτες και σε πληροφοριακό υλικό δεν θα είχατε το αποτέλεσμα που έχετε 
εμπρός σας.  Ευχαριστώ και τους δύο από καρδιάς ! 

Το πότε, πώς και αν θα πρέπει τελικά να δημοσιοποιηθεί δεν μπορώ 
να εκτιμήσω. Απλά, ρίχνω κι εγώ το δικό μου βότσαλο μνήμης στο μακρύ 
και βαθύ «ποτάμι» της συλλογικής συνείδησης του λαού μας… για να το 
«καταπιεί» η κοίτη του, όπου αμέτρητα τέτοια βότσαλα, δίπλα σε μεγάλα 
«λιθάρια» και «ογκόλιθους», τη συγκρατούν, για να μπορεί να ρέει στον 
προορισμό του, στη μεγάλη «θάλασσα» συνείδησης του κόσμου μας. 

 
 
       
 
 
 
      Στάθης Νελλόπουλος 
         Φλεβάρης 2005 
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Η «ΚΟΝΤΡΑ» ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΔΥΟ 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΩΝ 
ΠΟΥ ΜΑΤΩΣΕ ΤΟ  ΤΟΠΟ ΜΑΣ 

από το Στάθη Νελλόπουλο   

 
 

1.  Εισαγωγή 
 
Κάθε Απρίλη «συναντιόμαστε» με δυο θλιβερά γεγονότα  της 

πρόσφατης ιστορίας της πατρίδας μας.  Τη χούντα της 21ης 
Απριλίου 1967 και την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα στις 6 
Απριλίου 1941!  

Παρά την απόσταση των 26 ετών που τα χωρίζει , αλλά και 
το άσχετο του περιεχομένου τους, όπως κατ΄ αρχήν φαίνεται , 
υπάρχει μια σχέση , μια «διπλή κλωστή», που τα συνδέει, η οποία 
έχει να κάνει με τη διαδοχή των STATUS που αναστάτωσε τη 
Πατρίδα μας και μάτωσε βαριά τον Ελληνικό λαό! Τη διαδοχή 
του Βρεττανικού από το Αμερικανικό STATUS! 

Συνήθως το πρώτο γεγονός, το πιο πρόσφατο, προβάλλεται 
από τα ΜΜΕ, με ένα εκκωφαντικό τρόπο, σε ό,τι αφορά κυρίως τα 
«μέσα» που  χρησιμοποίησε, όπως κάθε χούντα που «σέβεται» τον 
εαυτό της για να επιβληθεί και να συντηρηθεί στην εξουσία…με 
ελλειπή «φωτισμό» στη πολιτική του βάση. Έτσι αποκρύβονται ή 
συγχέονται  οι αναφορές του στο απαιτούμενο βάθος χρόνου, που 
να το εξηγούν στην ουσία του ως πολιτική εκτροπή και να το 
αποδίδουν ολοκληρωμένα ως ιστορικό γεγονός! 

Το δεύτερο γεγονός, της  6ης Απριλίου 1941, μάλλον 
«κακοφωτίζεται»… για να αγνοείται στην πολιτική του βάση, 
αποδιδόμενο ως προέκταση και θλιβερή κατάληξη της Ιταλικής 
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επίθεσης στις 28 Οκτωβρίου 1940, όπου «εστιάζει» ο ιστορικός 
«προβολέας», για να θυμόμαστε τον ηρωικό και νικηφόρο αγώνα 
του λαού μας εναντίον του Ιταλού επιβουλέα. Είναι μια ανάγκη 
βέβαια για να νοιώθουμε, ως λαός, λίγο περήφανοι μέσα στις 
ταπεινώσεις που δεχθήκαμε από τις ελεεινότητες της σύγχρονης 
Ιστορίας μας… 

Ας τοποθετηθούμε σύντομα, λοιπόν στο πρώτο, το 
πολυφωτισμένο γεγονός και στη συνέχεια να προχωρήσουμε 
διεξοδικά απ’ το δεύτερο (6 Απριλίου 1941) , το πιο 
«κακοφωτισμένο», εις τρόπον ώστε να φωτιστεί το ενδιάμεσο και 
να καταδειχθεί η σύνδεση του με το πρώτο (21 Απριλίου 1967), 
που θα μας περιμένει. 

Πριν όμως τοποθετηθούμε, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν 
ορισμένες γενικές σκέψεις, εισαγωγικές, περί «ΧΟΥΝΤΑΣ». 

Κατανοώντας την εξέλιξη του πολιτικού μας συστήματος 
(Αντιπροσωπευτική Δημοκρατία) μέσα από τις μεταπολεμικές 
ανάγκες ανάπτυξης και προώθησης του καπιταλισμού 
(παγκοσμιοποίηση της οικονομίας) καταλήγουμε στο ότι η χούντα, 
ως πολιτική «πρακτική» της μεταπολεμικής περιόδου, αποτέλεσε 
… μέρος του πολιτικού φάσματος, στην άκρη του μεν, αλλά 
μέρος, αφού αλλιώς δεν θα προέκυπτε, όπως προέκυψε, και 
μάλιστα σχεδόν αναίμακτα… 

Στο είδος αυτό της Δημοκρατίας μας, όταν η απόσταση 
γνώσης επί της ουσίας των πραγμάτων, αντιπροσώπων και 
αντιπροσωπευομένων παίρνει χαρακτήρα χάσματος, με 
συνακόλουθο την ουσιαστική απουσία των τελευταίων στα 
δρώμενα, σε κάθε τομέα της δημόσιας ζωής, αυτονόητα η φύση 
της εξουσίας οδηγεί σε τέτοιου είδους παραδοχές, που 
διευκολύνουν τα ασφαλή «πάρε-δώσε», αλλά και στόχους 
υπερεθνικής εμβέλειας, μακριά από τα αδιάκριτα μάτια του 
ενοχλητικού (ξενοδόχου) λαού … με τη συνδρομή ξένων  
υπηρεσιών (CIA, SIS, NSA κτλ) και των διεθνών οργανώσεων που 
τις ελέγχουν (π.χ. Λέσχη Μπίλντεμπεργκ, Τριμερής Επιτροπή 
κλπ.) ! 
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Πρόκειται για τη διάδοχη κατάσταση των Βασιλικών 
δικτατοριών του Μεσοπολέμου, που θα δούμε, όπου οι Μονάρχες 
είχαν την «υψηλή ευθύνη»… συγκράτησης των πραγμάτων στα του 
οίκου τους,  υπό τη γενική επιστασίας,  που ασκούσε η Μ. 
Βρεττανία, ως κορυφή του Μοναρχισμού και κυρίαρχη 
(συντονίζουσα) δύναμη επιβολής της Παγκόσμιας Τάξης – 
ασφαλώς προς όφελος των, όπου γης, αγορών και εταιριών της, 
ενόψει του επομένου επεισοδίου (Β΄ Π.Π.), όπου θα δοκιμάζονταν 
σκληρά ! 

Η μετεξέλιξη συνεπώς των Βασιλικών δικτατοριών σε 
στρατιωτικές, απλά, δικτατορίες (χούντες), εκφράζει την 
αναγκαιότητα υπέρβασης της, περιορισμένου εύρους, Βασιλικής 
«επιτήρησης», έναντι των διευρυμένων, περίπλοκων και 
ογκούμενων αναγκών της παγκοσμιοποιητικής διαδικασίας τη 
μεταπολεμική περίοδο, όπου θα κυριαρχήσουν τελικά οι ΗΠΑ ! 
Ζητούμενο και στις δύο περιόδους… η πολιτική σταθερότητα! 

Κατά συνέπεια, πρόκειται για … «εντός φάσματος» πολιτική 
εκτροπή από τη θέση ισορροπίας, της κατά περίπτωση 
Δημοκρατίας !  Εκτροπή – προϋπόθεση όμως στην κατά 
περίπτωση μεγάλη κίνηση (μεγάλος παίκτης ή παίκτες της μιας 
πλευράς) που θα «παίζονταν» στην αντίστοιχη περιοχή της 
«σκακιέρας»! Η διάρκεια της εκτροπής, λογικά, συναρτάται 
αφενός από το εύρος και «βάρος» της συμφωνίας γι αυτήν 
(δηλαδή πόσοι, ποιοι και πώς συμφώνησαν), αφετέρου από το 
χρόνο εκδήλωσης της αντικίνησης της άλλης πλευράς στην 
περιοχή!  Η κάθε εκτροπή, όμως, έχει την υποκειμενικότητά της, 
ως καταγραφή εμπειρίας στη συλλογική συνείδηση του κάθε λαού.  
Κάτι που συνεπάγεται τη διαφορετικότητα αντίδρασής του, 
πράγμα που θα έπρεπε να παίρνει σοβαρά υπόψιν η όποια πλευρά 
στην αντικίνησή της ! 

Τα πράγματα έδειξαν ότι στην Ευρωπαϊκή «μεθόριο», όπου 
περνούν οι στρατηγικές γραμμές της «σκακιέρας», η 
συσσωρευμένη κοινωνικο-ιστορική εμπειρία ήταν απαγορευτική 
για τη συνέχιση ή ανανέωση της κατά περίπτωση εκτροπής 
(Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα) !  
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Έτσι οι προϋποθέσεις αντικίνησης της άλλης πλευράς … 
επανέφεραν τα πράγματα στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας, 
στην κατά περίπτωση θέση ισορροπίας τους, όπως 
προσδιορίζονταν από τα νέα δεδομένα του «παιγνίου».  

Ούτω-πως, ο κύκλος εκτροπών έκλεισε στους πολιτικο-
κοινωνικά «ευαίσθητους» χώρους της Ευρώπης, στα μέσα περίπου 
της δεκαετίας του 1970, αφήνοντας αυτές να συνεχίζονται (όπου 
ήταν δυνατό), ως … δοκιμασμένη μέθοδος «σταθερότητας», 
φυσικά για «υποανάπτυκτους» λαούς (κάποτε οι Αφρικανικοί λαοί 
θα μιλούν με φρίκη για τις φοβερές εμπειρίες τους…). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το όλο «παίγνιο» αφορά κατά 
κύριο λόγο, σε στόχους μείζονος οικονομικού ενδιαφέροντος, 
ασαφούς εικόνας, επενδυμένους σε ανάλογης βαρύτητας πολιτικές 
(πακέτα» στόχων), μακριά από τα «βέβηλα» μάτια των λαών, που 
θα πρέπει να βλέπουν σε άλλη κατεύθυνση ή τα ακριβώς ανάποδα!  
Γιαυτό έχουν να «φροντίσουν» τα Μ.Μ.Ε., όσα τουλάχιστον έχουν 
εμπλοκή στο παιχνίδι! 

Αποτελεί όμως κι αυτό (η απόκρυψη ή η παραπληροφόρηση), 
μια … παθητικού τύπου εμπειρία για τον κάθε λαό, που 
εκδηλώνεται ως γενική απαξίωση όλων όσων εκφράζει το 
σύστημα, ως αξίες του, πάνω στο οποίο όμως λειτουργεί το 
«παίγνιο»!  Παράλληλα, αυξάνονται οι ενδείξεις αντιδραστικής 
προδιάθεσής του για ο,τιδήποτε γίνεται … και δεν ερωτάται ! 

Νέες εκτροπές, επομένως, δεν χωράνε… Το παίγνιο όμως 
πρέπει να συνεχισθεί, αφού στην ουσία του συνεπάγεται την 
ολοκλήρωση της παγκοσμιοποιητικής διαδικασίας !  Στο τέλος 
του αιώνα που μόλις πέρασε, μια λέξη άρχισε να ακούγεται, συχνά 
– πυκνά, σαν απόηχος των δραματικών εμπειριών του λαού μας:   
δ ι α π λ ο κ ή ! 

Οι γιατροί λένε ότι, όταν το έμφραγμα προσβάλει 
ηλικιωμένους, συνήθως αυτοί γλιτώνουν από τα παράπλευρα 
φλεβίδια, που ο οργανισμός έχει φροντίσει να δημιουργήσει. Ο 
καπιταλισμός έχει μπει ήδη στη γεροντική του ηλικία. Φαίνεται 
λοιπόν ότι, ως οργανισμός, έχει φροντίσει να δημιουργήσει τα δικά 
του «φλεβίδια» διαπλοκής (!)… για την παράταση της ζωής του! 
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Φιλοδοξεί άραγε να τελειώσει το «παιχνίδι» που άρχισε; Πώς; 
Ίδωμεν …  
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Γ.Παπαδόπουλος …ο Αρχηγός 

 
2.  Η 21η  Απριλίου 1967 και οι «Αμερικάνοι» 
 
Παρά την απλοϊκή, γνωστή αλλά παραπειστική και … βολική 

εκδοχή, που επικράτησε (;) περί της χούντας και … CIA της 21ης 
Απριλίου 1967, η σοβαρή και σε βάθος 
εξέταση των πραγμάτων δείχνει καθαρά και 
έξω από κάθε αμφιβολία ότι η χούντα των 
Συνταγματαρχών (1) και όχι μόνο, υπήρξε 
προϊόν πολυδαίδαλων διεργασιών στο 
παρασκήνιο της πολιτικής ζωής του τόπου από 
τις αρχές της δεκαετίας του  ̦60 ! 

Οι διεργασίες αυτές, προκαλώντας 
σοβαρές αναστατώσεις στο προσκήνιο 

της (1964, 1965, 1966), αντικατοπτρίζουν ένα «παζάρι» για τη 
χώρα μας, από τους μείζονες παράγοντες της διεθνούς ζωής 
(πολυεθνικά μονοπώλια, κυβερνήσεις ΗΠΑ – Βρεττανίας / 
Ολλανδίας – ΕΣΣΔ – Γαλλίας, μυστικές υπηρεσίες ΗΠΑ – 
Βρεττανίας – Ισραήλ κλπ).  Το «παζάρι» αυτό είχε ως αντικείμενό 
του τον έλεγχο της σταθερότητας της χώρας, στη λογική φυσικά 
του … κάθε συμμετέχοντος σε αυτό !  Και ο έλεγχος αυτός 
αφορούσε στην εξ αντικειμένου ανάγκη ασφαλούς εξέλιξης ενός 
επικίνδυνου σεναρίου που δρομολογούνταν στη Μ. Ανατολή. Στο 
σημείο αυτό συμφωνούσαν όλοι και έτσι αποτέλεσε υποχρεωτικό 
σημείο σύγκλισης και συμβιβασμού τους !! 

Το πετρέλαιο που αντλούνταν στην περιοχή αυτή και 
αντιπροσώπευε το μείζον της παγκόσμιας παραγωγής  έπρεπε να 
… χωρέσει στα νέα απαιτητικά «κοντράκτα» των πολυεθνικών, στα 
ποσοστά εκμετάλλευσης που θα έβγαζε το «παζάρι»… 

Η μόνη γλώσσα που … καταλαβαίνουν οι εκεί «ιθαγενείς» για 
να αποδεχθούν τα νέα «κοντράκτα», στη λογική των πολυεθνικών 
(και των υποτελών τους) είναι η βία και ο τρόμος (!), παράλληλα 
με τη μιζέρια και την αθλιότητα της καθημερινότητάς τους.  

Ένα άτρωτο, πανίσχυρο Ισραήλ, επομένως, που θα 
στραπατσάριζε κατ’ αρχήν τα γύρω του Μεσανατολικά κράτη, 
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Η τριανδρία της "εθνοσωτηρίου" ! 
 Η βρετανική όψη  του πράγματος

που οι λαοί τους εξέφραζαν τις πιο ριζοσπαστικές τάσεις των 
Αράβων, Αίγυπτος και Συρία, σοβαρή απειλή στην πετρελαϊκή 
ειρήνη, ήταν η λύση (2).  Η στήριξή όμως του επικίνδυνου αυτού 
σεναρίου για να επιτύχει εκ του ασφαλούς, προϋπόθετε ερείσματα 
ασφαλούς συνδρομής στο περιβάλλον του… 

Η Ελλάδα (βάσεις Κρήτης) και η Κύπρος (Βρεττανικές 
βάσεις) προσφέρονταν υποχρεωτικά προς τούτο! 

Ο έλεγχος επομένως της σταθερότητας της χώρας μας, για 
μια τέτοια δουλειά, μέσα στους αχούς ενός άγριου, μεταπολεμικού 
Βρεττανο-Αμερικανικού «καυγά», κατέληξε κι εδώ σε ένα 
συμβιβασμό των ούτω – πώς εμπλεκομένων, μειζόνων 
παραγόντων, που απέληξε στη μορφή αυτή της χούντας, μιας 
στρατιωτικής δικτατορίας. Οι συγκεκριμένες ομάδες που την 
συνέθεσαν, μέσα στις δραματικές εκείνες συνθήκες … του μεγάλου 
«παζαριού», εκπροσωπώντας άμεσα ή έμμεσα τους συμμετέχοντες 
σ’ αυτό, πόλωσαν στις δύο αντιλήψεις συμφερόντων της 
«πατρίδας» τους, Βρεττανοκρατίας και Αμερικανοκρατίας ! 

Συνακόλουθο του συμβιβασμού των «αφεντικών» τους, 
υπήρξε και ο δικός τους συμβιβασμός, που τελικά έφερε σε κάποιο 
σπίτι, στο Παγκράτι, Παπαδόπουλο και Ιωαννίδη (μέχρις εχτές 
εχθρούς), για να συμφωνήσουν πλέον επί της … διαδικασίας, αφού 
φιλήθηκαν με το γνωστό μαφιόζικο τρόπο, που κλείνονται αυτές  

οι συμφωνίες !!! 
Η ομάδα Παπαδόπουλου 

(σύνολο υποομάδων) 
αντιπροσώπευε  το Βρετανικό 
STATUS στη χώρα  και όχι το 
Αμερικανικό, όπως προβάλλεται, 
προκαλώντας σύγχυση και 
παρεξηγήσεις (3). Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνεται: 
 α) από την άνεση κινήσεων του 

και την «προστασία» που (εμμέσως) έτυχε απ΄ το παλάτι (4). Είναι 
γνωστά , στους «παροικούντες» στα Ανάκτορα τότε,  τα «πέρα-
δώθε» σ΄ αυτά του Παπαδόπουλου συνοδεύοντος συνήθως τον 
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Γρίβας-Γεωργάτζης στη 
Κύπρο(Φυλακισμένα 

μνήματα)

έμπιστο τους Ταξίαρχο Βέρρο (διευθυντή του Στρατιωτικού 
Γραφείου του Καραμανλή…!).  Εξάλλου, το γεγονός ότι η ομάδα 
αυτή, στην κορυφή της, είχε να κάνει με το Πυροβολικό, το 
παραδοσιακό όπλο επιβολής … προς «πάσα κατεύθυνση» των 
Στρατηγών, κάτι λέει .. 

β) από τη συντήρηση «με νύχια και με δόντια» του 
καθεστώτος της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας, με την 
Αντιβασιλεία, όταν ο νεαρός και άπειρος Μονάρχης … 
«εκτράπηκε» με το αντιπραξικόπημά του και «πήρε την άγουσα», 
δια Ιταλίας για τη «μαμά» Αγγλία , για να βρει παρηγοριά …Εκεί 
θα πρέπει να έμαθε το τι ακριβώς συνέβη…και τα λάθη του! 

γ)   από την « πάσει 
δυνάμει» διατήρηση ομαλών 
σχέσεων του καθεστώτος 
Παπαδόπουλου, σε όλη τη 
διάρκεια του, με το 
Βρεττανοσυντήρητο και 
φιλοβασιλικό Μακάριο, παρά 
τις κατά καιρούς «αναταράξεις» 
(5)   από την υπόγεια  δράση της 

άλλης πλευράς σε Ελλάδα και 
Κύπρο! Η άλλη πλευρά είναι εκείνη 
που θα ενθαρρύνει το γνωστό για το 

ηρωικό και μη παρελθόν του (Χίτη) Γρίβα, στα γεράματά του, θα 
τον φυγαδεύσει στην Κύπρο και θα τον στηρίξει στη συγκρότηση 
και παράνομη δράση της ΕΟΚΑ Β΄!(6)  Έτσι θα δημιουργούνταν 
οι αναγκαίες συνθήκες για την εκδήλωση του πραξικοπήματος της 
15ης Ιουλίου 1974 … με το «τσουνάμι» που έφερε στο νησί … και 
τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα! 

Το Βρετανικό STATUS τότε, δια των ανακτόρων και των 
ανθρώπων του στο πολιτικό μας σύστημα, είχε το «προβάδισμα» 
έναντι του Αμερικανικού! Ποιου Αμερικανικού όμως;  

Φυσικά όχι του επίσημου, γραφειοκρατικού.  Το STATUS 
αυτό είχε (και έχει) να κάνει με το «μέρος» της Αμερικανικής 
Διοίκησης που στηρίζεται και στηρίζει τις εταιρείες-γίγαντες 

EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Διαδικτυακό περιοδικό

www.freeinquiry.gr



 

 

10

10

Δ. Ιωαννιδης .Η άλλη όψη 
της "εθνοσωτηρίου". Η 
γνήσια Αμερικανική

(πετρελαίου στη βάση τους) του Αμερικανικού Βορρά, οι οποίες 
κυριάρχησαν τότε, ως πολυεθνικά μονοπώλια, στο κόσμο των 
εταιρειών, μέσα από καταστάσεις ανηλεούς πολέμου με αυτές του 
Νότου (Τέξας) και των εταίρων τους (7)… 

Το STATUS λοιπόν αυτό των «παγκοσμιοποιητών» της 
Αμερικάνικης διοίκησης στη διάρκεια της προετοιμασίας της 
Χούντας, από διεθνή συγκυρία (8), βρίσκονταν στα «κάτω» του. 
Έτσι, ήταν επόμενο να δεχθεί, κατ’ αρχήν, τους όρους της άλλης 
πλευράς (Βρετανίας)  στην από κοινού συμφωνημένη βάση 

εκτροπής στην Ελλάδα (9) για τους 
λόγους που αναφέρθηκαν.  

Υπό την έννοια αυτή, ο «δικός» τους 
Ιωαννίδης, με την ομάδα του (σύνολο 
υποομάδων), τίθεται κατ’ αρχήν υπό την 
κηδεμόνευση του Παπαδόπουλου!  Εδώ 
έγκειται το … προβάδισμα των 
Βρεττανών στο μεγάλο συμβιβασμό για 
ΜΙΑ χούντα (ενιαία «συσκευασία»).  
Προβάδισμα όμως … επιλόγου της 
Βρεττανικής κυριαρχίας στη χώρα μας.  

Όταν άλλαξαν τα πράγματα, στην 
ουσία τους, στην Αμερικανική διοίκηση της και ο Νίξον θα « 
ξωπετάχτει » με το «Γουότεργκειτ» (10), τότε θα λάμψει το «άστρο» 
του Ιωαννίδη, ενώ ο Παπαδόπουλος και η παρέα του θα περάσουν 
δύσκολες ώρες, με το Μαρκεζίνη του απαρηγόρητο!  Βεβαίως, το 
«αόρατο» του νέου δικτάτορα, σε συνάρτηση με το «μέγεθος» του 
ανδρός, βόλεψε τελικά για το «κάψιμό» του, έναντι του «οφέλους» 
αφ’ ενός στην Κύπρο, αφ’ ετέρου στην Ελληνική πολιτική σκηνή, 
που περιήλθε πλέον οριστικά στον έλεγχο του επανακάμψαντος 
«καουμπόη».  

Η Βρεττανία προσαρμόστηκε φλεγματικά στη νέα 
πραγματικότητα, ως συνοδός δύναμη των ΗΠΑ, ανεξάρτητα του 
ποιο «μέρος» της διοίκησής, θα βρίσκονταν στο τιμόνι. Αυτό δεν 
θα την αφορούσε πλέον … Θα έπρεπε από δω και μπρος να 
αναζητήσει ρόλους και αποστολές στο Ευρωπαϊκό πεδίο ως 
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συνοδός  - δύναμη! Η παγκοσμιοποιητική διαδικασία τρέχει, οι 
λαοί «ξυπνούν» και τα Αμερικανικά «προγεφυρώματα» σ’ όλο τον 
κόσμο πλέον, πρέπει να κρατηθούν, να διευρυνθούν και να 
συνενωθούν (;) ! Χρειάζονται, επομένως, «εταίροι» και «εταιρικά», 
προσαρμοσμένα σε νέους ρόλους. Οι δικτατορίες της όποιας 
μορφής, δεν μπορούν πλέον να εγγυηθούν την προώθησή της, στον 
Ευρωπαϊκό χώρο τουλάχιστον. 

  
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (2ου κεφαλαίου) 
 
(1) Οι  «επαναστατικές αφετηρίες» τους σε βάθος χρόνου , κάπου 

«σμίγουν»… στο Βενιζελικό χώρο απ΄ όπου προέκυψαν οι «επαναστάτες» του 
Μεσοπολέμου, που τελικά…δημιούργησαν τις προϋποθέσεις έλευσης του Ι 
Μεταξά και Γεωργίου Β΄ 

(2) Ο απόηχος του «στραπατσαρίσματος», αφενός θα συγκρατούσε και 
τους λοιπούς Μεσανατολίτες «στ’ αυγά τους», αφετέρου θα τους ανάγκαζε 
όλους αυτούς να τρέξουν στις αγορές όπλων, για να θωρακιστούν και να 
εκδικηθούν!  

 Οι πολυεθνικές λοιπόν είχαν να «παίρνουν» από πολλές μεριές …! 
Απίθανα κέρδη , απίθανη αθλιότητα ! 

(3) Η Αμερικανική πλευρά στήριξης της ομάδας αυτής , αφορά στο 
μέρος του Αμερικανικού κράτους , το γραφειοκρατικό , που συνδέεται 
ιστορικά με τη Μ Βρετανία στη βάση των μεγάλων εταιρειών του Νότου 
(Πετρελαιάδες του Τέξας) που με τη σειρά τους συνδέονταν με τις γνωστές 
Αγγλοολλανδικές εταιρείες Πετρελαίου κατά βάση , (BP, SHELL κ.τ.λ) …και 
συνακόλουθα με το Βρετανικό  STATUS στο Κόσμο! 

(4) Σε ικανό χρόνο πριν την εκδήλωση του Πραξικοπήματος! Η 
προστασία αφορά φυσικά στους Στρατηγούς, που ενθάρρυναν με τη στάση 
τους τις κινήσεις αυτές και τους οποίους, στο σύνολό τους, το Παλάτι 
θεωρούσε «δικούς του», με την αντίληψη, στο μυαλό του νεαρού «άνακτα», 
ότι, όταν οι Στρατηγοί διατάζουν, άπαντες οι υπό αυτούς πειθαρχούν! 

(5)  Οι απόπειρες δολοφονίας του Παπαδόπουλου (1968) και του 
Μακάριου (1970) θα δείξουν … κοινό τόπο αφετηρίας, την Κύπρο! Η 
σκληρή απάντηση που θα έλθει, με την άγρια δολοφονία του Γιωρκάτζη το 
Μάρτιο του 1970, Υπουργού του Μακαρίου μεν, αλλά άνθρωπο του Γρίβα δε 
(από εποχής της ΕΟΚΑ), θα σοκάρει και θα παγώσει τα πράγματα, μέχρι 
έλευσης του Γρίβα, στις 31 Αυγούστου 1971…, για να βάλει τα πράγματα 
στην (Αμερικανική) γραμμή τους ! 
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(6)  Ο Γρίβας θα φυγαδευτεί στις 28 Αυγούστου 1971 από το Χαλάνδρι, 
όπου τον επιτηρούσε ο Παπαδόπουλος, υπό τη συνοδεία πράκτορα του 
Ιωαννίδη (τον Κοσμά Μαστροκόλλια!). Στις 2 Σεπτεμβρίου 1971 θα δηλωθεί 
η εξαφάνισή του, ενώ αυτός θα οργανώνει τις «ομάδες θανάτου», που θα γίνουν 
ΕΟΚΑ Β΄.  

(7)  Οι εταιρείες αυτές, οι γίγαντες του Βορρά, χρησιμοποιούν «κατά 
κόρον» το Αμερικάνικο κράτος και συνακόλουθα όλα τα κράτη, όπου φτάνουν 
οι άκρες τους, για στόχους που έχουν να κάνουν με την προώθηση του 
συστήματος της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, με επαχθείς όμως όρους 
για την εθνική οικονομία των ΗΠΑ (ο Ροκφέλερ θα μπορούσε να μας 
εξηγήσει καλύτερα…πιο καλά όμως η ARAMCO). Οι όροι αυτοί αφορούν 
στο «ανέβασμα» των εθνικών οικονομιών, όπου οι εταιρίες αυτές εμπλέκονται, 
εις τρόπον ώστε, μέσα από ένα ποιοτικότερο και πιο ενδιαφέρον πολιτικό-
οικονομικό παιχνίδι, η «πίττα» να μεγαλώνει για όλους, κυρίως όμως για τις 
εταιρίες αυτές  Το αντίτιμο της πολιτικής αυτής, που ξεκινάει με το «δόγμα 
Τρούμαν», το πληρώνουν αφενός το ταμείο των ΗΠΑ (που τα στοιχεία το 
φέρουν καταχρεωμένο) και αφετέρου η … ανεξαρτησία των εθνικών κρατών, 
που ολοένα φαίνεται να υποχωρεί στις απαιτήσεις μονοδρόμησης των 
πολιτικών τους, για τη συνέχιση του «παιγνίου», όπου είναι αγκιστρωμένες!  Η 
«στήριξη» επομένως του υπόψη μέρους της Αμερικάνικης διοίκησης απ΄ τις 
εταιρείες αυτές, συνεπάγεται τη δέσμευση της σε ομοειδείς στόχους, στο 
ευρύ πλάνο της κοινωνικο-πολιτικής προώθησης της παγκοσμιοποίησης ! 
Κάποιος όμως πρέπει …να φροντίζει την εθνική οικονομία των ΗΠΑ! Εδώ 
βρίσκεται η ουσία της ανάγκης της εναλλαγής στην εξουσία των δύο αυτών 
μερών της Αμερικάνικης διοίκησης!  Συνακόλουθα η διαίρεση αυτή 
διαπερνάει οριζοντίως όλο το πολιτικό σύστημα των ΗΠΑ, Δημοκρατικούς 
(κατά κύριο λόγο το «μέρος» … των παγκοσμιοποιητών) αλλά και 
Ρεπουμπλικάνους (οι «εθνικόφρονες» των ΗΠΑ) και κατά προέκταση όλο τον 
κόσμο της πολιτικής!! 

(8) Πρόκειται για τη 10ετία 1963-1973, όπου κυριαρχούσαν οι Τεξανοί 
στην πολιτική σκηνή, μετά την δολοφονία του Κέννεντυ…  

(9) Οι Βρετανοί έπαιξαν με δύο χαρτιά τη χούντα. Το ένα  των 
ανακτόρων (με τους Στρατηγούς) και το άλλο με τον Παπαδόπουλο και 
λίγους απ’ αυτούς. Στο «πόκερ» με τον καουμπόη κάψανε το πρώτο (χλωμό 
για τέτοιες βρωμοδουλειές, λόγω περιορισμένων ανακλαστικών των 
Στρατηγών) για να αιφνιδιάσουν με το δεύτερο, απ’ τον «όροφο» των 
Συνταγματαρχών! Ο καουμπόη έπαιξε με το χαρτί των κάτω ορόφων 
(Αντισυνταγματάρχες, Ταγματάρχες, Λοχαγοί), τους πολλούς κι απ’ το 
«φρακάρισμα» της επετηρίδας … απογοητευμένους και … 
«φορτσαρισμένους» ! 
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(10) Αυτός τη γλίτωσε τη δολοφονία, ίσως γιατί προνόησε, ως 
συντηρητικός, να έχει δίπλα του τον Κίσινγκερ … της άλλης πλευράς! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Διαδικτυακό περιοδικό

www.freeinquiry.gr



 

 

14

14

Ο Μπενίτο Μουσολίνι με τις 
φασιστικές φανφάρες του 
κάλυψε το ρόλο του στο 
βρετανικό κατ΄αρχήν 

σενάριο!

3.  Το Βρεττανικό STATUS  και το φαινόμενο 
Μουσολίνι (1) 

 
Ας έλθουμε τώρα στο δεύτερο γεγονός του Απρίλη (6 

Απριλίου 1941), το πιο κακοφωτισμένο … και μισοξεχασμένο στα 
αζήτητα της Ιστορίας. 

  Μέχρι την έναρξη του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου, το Βρετανικό 
STATUS κυριαρχεί ακόμη στο κόσμο υπό 
την έννοια (που μας ενδιαφέρει εδώ) 
ελέγχου των κύριων γεωπολιτικών 
ερεισμάτων ανά την υδρόγειο! Κατά κύριο 
λόγο, κυριαρχεί στη Μεσόγειο, σε όλα 
σχεδόν τα «κάστρα» της και φυσικά στην 
Ελλάδα! Στη γείτονα Ιταλία εξακολουθεί 

ακμαίο (;) το καθεστώς Μουσολίνι (2) (από 
το 1922!), μια ιδιότυπη κατάσταση, 
αντίστοιχη της δικής μας του Μεταξά (4η 
Αυγούστου) και … ανάλογης σύστασης! 

Βασιλιάς κι εκεί (Βίκτορας Εμμανουήλ) με την «αιγίδα» του να το 
προστατεύει, αλλά και Πάπας, να το ευλογεί! (3) Ο αθεόφοβος 
(Μουσολίνι) μάλιστα, αφού «πούλησε στη ψύχρα» τους παλιούς 
συντρόφους του Σοσιαλιστές, έγινε … επίτιμο μέλος της Βασιλικής 
οικογένειας !! 

 Γνωστού όντος ότι ΟΛΟΙ οι Βασιλιάδες στη Δύση, 
ανήκουν στο κλειστό «κλαμπ» των «γαλαζοαίματων» 
(αναγνωρίζοντας, εκ των πραγμάτων, ως πρώτο στην τάξη τους, 
αυτόν που κάθεται στον Εγγλέζικο θρόνο), γίνεται περίπου 
φανερό… το ιδιότυπο του φασιστικού καθεστώτος και ο ρόλος του 
Μουσολίνι. 

 Πρόκειται για μια πολιτική φόρμα Μακιαβελικής 
σύλληψης… στην υπηρεσία του Βρετανικού σεναρίου πολέμου (Β΄ 
Π.Π.), εγκαίρως «παγιωμένης» στο κέντρο της Μεσογείου (4) ,της 
Βρετανικής Μεσογείου, απ’ το τέλος του Α΄ Π.Π.! Και είναι 
γνωστό πλέον ότι απ’ το πόλεμο αυτό, το Μεγάλο Πόλεμο, 
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επισφραγίσθηκε η παγκόσμια κυριαρχία της Μ. Βρεττανίας, 
περιορίσθηκε δραστικά ο ρόλος … της νικήτριας Γαλλίας 
(πρωταγωνιστής του Πολέμου) ως ακολουθούσης πλέον δύναμης 
και κατάρρευσαν τρεις (3) Αυτοκρατορίες στην Ευρώπη! Επίσης 
καταδείχθηκαν τα εκρηκτικά χαρακτηριστικά της Γερμανικής 
κοινωνίας (προκειμένου να επανατοποθετηθεί … στο δοκιμασμένο 
της ρόλο) για την απρόσκοπτη εξέλιξη του επόμενου επεισοδίου 
(Β΄ Π.Π.) με το νέο της Ράιχ! 

Και η ευθύνη σύνταξης και εκτέλεσης του σχετικού σεναρίου 
εκ των πραγμάτων βρίσκεται κατ΄ αρχήν… σε Βρεττανικά χέρια, 
το ρυθμιστή των πραγμάτων στον κόσμο της εποχής! Για να το 
δούμε όμως… 

 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (3ου κεφαλαίου) 
 
(1)  Το φαινόμενο Χίτλερ, στον αντίποδα του φαινομένου Μουσολίνι, 

απαιτεί εμπεριστατωμένη μελέτη για να κατανοηθεί στην ουσία του.  Στην 
παρούσα περιοριζόμαστε στην τοποθέτησή του … ως εκτρεπόμενου παίκτη 
για την εκτέλεση του μεγάλου επεισοδίου, του Β΄ Π.Π. !  

(2)  Γιος σιδηρουργού (αναρχοσοσιαλιστή) και δασκάλας, γίνεται ο ίδιος 
δάσκαλος και αναπτύσσει από πολύ νέος επαναστατική δραστηριότητα 
(έκδοση εφημερίδων). 

Το 1912, σε ηλικία 29 (!) ετών, εκλέγεται Γραμματέας του Ιταλικού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος (ΙΣΚ).  

Το 1914 τασσόμενος υπέρ της συμμετοχής της Ιταλίας στην ΑΝΤΑΝΤ 
(!), διαγράφεται από το ΙΣΚ και ιδρύει σύλλογο μελανοχιτώνων, την «ομάδα 
επαναστατικής δράσης», με 150 άτομα. 

Το 1919, σε συνεργασία με το «ντ’ Αννούντσιο» καταλαμβάνει 
πραξικοπηματικά το ΦΙΟΥΜΕ και απειλεί την κυβέρνηση, σε περίπτωση 
αντίδρασής της! 

Το 1919-1920 οργανώνει το Φασιστικό Κόμμα Ιταλίας και στις 
εκλογές του 1921 κερδίζει 35 έδρες. 

Το 1922 απαιτεί συμμετοχή στην κυβέρνηση και κάμπτει (!;) το 
βασιλιά, που του δίνει εντολή κυβέρνησης, παύοντας την κυβέρνηση Φάκτα ! 
Σ’ ένα μήνα, υπό την αιγίδα του βασιλιά του, γίνεται Ντούτσε (δικτάτορας) 
και το 1924 παίρνει το ανώτατο παράσημο Αννουτσιάτας και γίνεται … 
εξάδελφος του βασιλιά, συμμετέχοντας στα βασιλικά, οικογενειακά 
συμβούλια !!! 
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Το 1929 ρυθμίζει οριστικά και φιλικά τις σχέσεις του κράτους του με 
την Αγία Έδρα (Σ. Λατερανού) παίρνοντας και τις … ευλογίες του 
προκαθημένου της ! 

Το 1935 επιτίθεται απροκάλυπτα και καταλαμβάνει την Αβησσυνία 
προσφέροντας προφανώς τις υπηρεσίες του στη στήριξη του (Βρεττανικού) 
Αφρικανικού Κέρατος στη νότια πύλη της Ερυθράς! 

Από το 1936 έως το 1939 προσφέρει τις υπηρεσίες του στη στήριξη 
επιβολής του καθεστώτος Φράνκο (ασφάλεια της μεγάλης πύλης του 
Γιβραλτάρ).  

Το 1937 συμμαχεί με το Χίτλερ (Άξονας Βερολίνου – Ρώμης). 
Το 1939 καταλαμβάνει απροσχημάτιστα, σε 15 μέρες, την Αλβανία, για 

την ασφάλεια της, αποκλειστικής του ευθύνης, πύλης της Αδριατικής (Στενά 
Οτράντο)… 

Στις 10 Ιουνίου 1940 εισβάλει στην καταρρέουσα Γαλλία… 
προσφέροντας υπηρεσίες στη συγκρότηση της «Γερμανόφιλης» κυβέρνησης 
του (ήρωα του Α΄ Π.Π.) Πεταίν, στη Ν. Γαλλία, που προφανώς βλέπει … 
Βρεττανικά την εξέλιξη του πολέμου! 

(3)  Ανάλογα φαινόμενα Βασιλικών δικτατοριών θα δούμε στη 
Ρουμανία με βασιλιά Μιχαήλ και δικτάτορα Αντωνέσκου (που προσχώρησε 
στον Άξονα, το Σεπτέμβριο του 1940) αλλά και στη Βουλγαρία με το 
«γερμανόφιλο» Μπόρις, που, όπως θα δούμε, αποτέλεσαν (με την «ουδέτερη» 
Τουρκία) προϋποθέσεις εφαρμογής του Βρεττανικού σεναρίου, στα δύσκολα 
Βαλκάνια. 

(4) Στη συνέχεια της ανάλυσης αυτό θα καταδειχθεί, από πληθώρα 
ενδείξεων, συμπτώσεων κτλ. Οι «κυρίαρχοι» ποτέ δεν αφήνουν αποδείξεις 
εκτεθειμένες, εκτός εάν θέλουν!! 
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4. Η χρήση της ουδετερότητας στη διεθνή 
«σκακιέρα» 

 
Σύμφωνα με το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, η ουδετερότητα, 

υπό την πρόσκαιρη αυτής έννοια, όπως κωδικοποιήθηκε από τη Β΄ 
συνδιάσκεψη της Χάγης (8-10-1907) συνίσταται στην ουσία της: 

α. Στην υποχρέωση του ουδέτερου κράτους να μην 
αναμειγνύεται υπέρ ενός των εμπολέμων (μη χρήση 
σιδηροδρόμων, αεροδρομίων, λιμένων – μη προμήθεια όπλων – 
μη εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών – μη στρατολογία κλπ) 

β. Στο δικαίωμα του να μην ενοχλείται κατά την άσκηση των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων του, και εάν χρειασθεί, να αμυνθεί της 
ακεραιότητας του εδάφους του, επιβάλλοντας σε κάθε εισερχόμενο 
σ’ αυτό στράτευμα, τον αφοπλισμό και τον περιορισμό του.  

Εάν όμως δούμε την ουδετερότητα στη διεθνή σκακιέρα, σε 
περιόδους γενικευμένων, μεγάλων κρίσεων (παγκόσμιοι πόλεμοι), 
αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον πρόκειται για … ακύρωση χρήσης 
κάποιων «τετραγώνων» της, συνήθως κρίσιμης, γεωπολιτικής αξίας, 
παρά για τυχαίες επιλογές των κρατών («τετραγώνων»). 

Βεβαίως, το κάθε κράτος, θεωρητικά τουλάχιστον, έχει τη 
δυνατότητα επιλογής για τη στάση του στη σκακιέρα, στη βάση 
των συμφερόντων του ! Τα συμφέροντά του όμως (στην προ της 
κρίσεως περίοδο), έχουν ήδη «συνυφανθεί» με τα συμφέροντα της 
δύναμης (μεγάλος «παίκτης»), που πολιτικο-οικονομικά ελέγχει την 
περιοχή, όπου του έλαχε το «οικόπεδό» - «τετράγωνό» του! 

Γίνεται λοιπόν φανερό ότι η επιλογή της ουδετερότητας 
περισσότερο αφορά το μεγάλο παίκτη… παρά το «τετράγωνο» 
της σκακιέρας!  Με άλλα λόγια, τα ουδέτερα «τετράγωνά» της 
γίνονται κωλύματα στα πλαίσια μιας ευρείας στρατηγικής 
σχεδίασης, ενάντια στον «παίκτη» που θα ολισθήσει σε εκτροπή, 
με τη χρήση στρατιωτικών μέσων! 

Επομένως, η ουδετερότητα με τις διαβαθμίσεις της (ευμενής 
ουδετερότητα, ψυχρή ουδετερότητα κλπ), προσαρμοσμένη στις 
κατά περίπτωση ανάγκες του ευρύτερου πλάνου, που είπαμε 
αποτελεί… αμυντικό μέτρο του στρατιωτικά αμυνόμενου παίκτη !  
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Από την άλλη πλευρά, ο «ολισθείσας» σε πολεμική (στρατιωτική) 
εκτροπή «παίκτης», στην προσπάθεια διεκδίκησης των γενικών 
συμφερόντων του (σε στιγμές έντασης του «παιγνίου»), καθίσταται 
επιτιθέμενος στην σκακιέρα!  Η ουδέτερη επομένως χρήση 
κρίσιμων τετραγώνων (από πλευράς του στρατιωτικά αμυνόμενου) 
περιορίζει σοβαρά την ελευθερία δράσης του (προαπαιτούμενο 
επιτυχίας του επιτιθεμένου) και, σε συνδυασμό με άλλα μέσα, τη 
μονοδρομούν … και την παροχετεύουν στο πλαίσιο δράσης του 
αμυνομένου! Από κει και πέρα είναι θέμα χρόνου … και τρόπου 
διαχείρισης της νίκης της (στρατιωτικά) αμυνόμενης πλευράς! 

Υπό την έννοια αυτή γίνεται ευκολότερο να κατανοηθεί η 
πολιτική ουδετερότητας … που επιλέχτηκε σε κρίσιμες περιόδους 
για την πατρίδα μας, με δεδομένο το, μεγάλης γεωπολιτικής αξίας, 
«πόστο» της. 

Η πρώτη αφορά στο μεγάλο επεισόδιο της σύγχρονης 
παγκόσμιας ιστορίας, τον Α΄ Π.Π., όπου η ουδετερότητα 
εμφανίζεται να προκύπτει από τη «Γερμανοφιλία» του 
Κωνσταντίνου (1). Η προσεκτική και σε βάθος εξέταση των 
πραγμάτων όμως, άλλα δείχνει… 

Η φυσική ανεπάρκεια του στρατιωτικού μας μηχανισμού, ως 
εκ του περιορισμένου των δυνατοτήτων της μικρής μας χώρας, και 
συνακόλουθα του Ελληνικού κράτους της εποχής, υπήρξε ο 
αντικειμενικός - αποτρεπτικός παράγοντας της (άνευ όρων 
εγγυήσεως της εδαφικής μας ακεραιότητας) ένταξης της χώρας 
στην ΑΝΤΑΝΤ, τον Οκτώβριο του 1915, καθόσον έπρεπε να 
ανταποκριθεί ταυτόχρονα: 

 α.  Στην ενίσχυση της άμεσα απειλούμενης Σερβίας με 
ικανές δυνάμεις (4 – 5 Μεραρχίες) για την, αμφισβητούμενης 
δυνατότητας, απόκρουσης της άρτια προετοιμασμένης και 
ισχυρότατης δυνατότητας κρούσης της Γερμανό-Αυστριακής 
«σφύρας», στη γραμμή του ποταμού Σάβου (!), συνδυασμένης με 
πλευρική, επιθετική ενέργεια της Βουλγαρίας (4 Μεραρχίες)!  
Αυτονόητα, σε περίπτωση, εκ των πραγμάτων, ενδεχόμενης 
αποτυχίας της εκεί άμυνας, διακυβεύονταν σοβαρά η τύχη της 
πρόσφατα (ανα)κτηθείσας Μακεδονίας μας (Βαλκανικοί Πόλεμοι) 
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 β.  Στην ετοιμότητα του, ούτω-πως αποδυναμωμένου, 
στρατιωτικού μας μηχανισμού άμυνας από το ενδεχόμενο 
συνδυασμένης, επιθετικής ενέργειας από τις Βουλγαρία και 
Τουρκία (που βρίσκονταν σύμμαχοι με τις Κεντρικές Δυνάμεις!), 
σε ευπαθείς, στρατηγικά και από πλευράς κοινωνικής συνοχής, 
ζώνες της επικράτειάς μας (Ανατ. Μακεδονία, νησιά Ανατ. 
Αιγαίου). 

Ένας λοιπόν από τους κορυφαίους παράγοντες της πολιτικής 
μας ζωής έπρεπε να προχωρήσει στη λογικά αναμενόμενη, με 
εθνικά κριτήρια, επιλογή της ουδετερότητας! 

Ο λογικά (πιθανότερα) προσκείμενος σ’ αυτήν, ήταν αυτός 
που βρίσκονταν πιο κοντά στους … ματωμένους δρόμους 
μεγαλώματος της πατρίδας! Και φυσικά αυτός δεν μπορεί να ήταν 
άλλος από τον Κωνσταντίνο, το στρατηλάτη! Πρόκειται λοιπόν για 
μια αναμενόμενη επιλογή ουδετερότητας, που όμως «βόλεψε» 
πολύτροπα και μακρόπνοα την ΑΝΤΑΝΤ!!! 

Φυσικά όχι τυχαία ή συμπτωματικά, και αυτό διότι: 
 α.  Δημιούργησε ανεμπόδιστα το προγεφύρωμα 

Θεσσαλονίκης από τις αρχές Οκτωβρίου 1915, με τις ισχνές και 
ταλαιπωρημένες δυνάμεις του … «φιάσκου των Δαρδανελίων», 
κατά προφανή παραβίαση του διεθνούς νόμου (περί 
ουδετερότητας)! 

  β. Συγκράτησε, «χωρίς σφαίρα», την ισχυρή Γερμανο-
Βουλγαρική «σφύρα» προ της Ελληνικής Μακεδονίας του 
Αιγαίου, δεδομένης της ανεπάρκειας των δυνάμεών της 
(προγεφύρωμα Θεσ/νίκης), μέχρι να ενισχυθούν για την επιθετική 
τους δράση και αποφασιστική συμβολή τους στην τελική νίκη! 

  γ.  Έστρεψε την ευθύνη, για την εντός 45 ημερών, 
κατάρρευση της Σερβίας, στην ουδετερότητα της Ελλάδας, 
καλύπτοντας έτσι την … «αδυναμία» ενίσχυσής της με δικές της 
δυνάμεις, που προτίμησε να τις δαπανήσει σ’ ένα «φιάσκο», λίγο 
πριν… 

  δ. Δημιούργησε ευνοϊκές προϋποθέσεις στο εσωτερικό της 
χώρας μας, με το διχασμό, ένα «πρωτόλειο»  εμφύλιου πολέμου, 
στη βάση της άλλης άποψης (της ανεπιφύλακτης ένταξης στην 
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ΑΝΤΑΝΤ, της μακρόπνοα εγγυουμένης τα συμφέροντα της 
πατρίδας), για το δύσκολο χειρισμό της κρισιμότερης ίσως φάσης 
του Ανατολικού ζητήματος (μετασχηματισμός της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας σε εθνικό κράτος στην … υπηρεσία των πάγιων 
συμφερόντων της εκάστοτε δύναμης, που θα ήλεγχε τη Μεσόγειο, 
τότε της Μεγάλης Βρεττανίας)! (2) 

Απ’ τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η επιλογή της 
ουδετερότητας από τον ένα κορυφαίο παράγοντα της πολιτικής 
μας ζωής ήταν προβλέψιμη, πραγματοποιήσιμη και επιθυμητή!!!  
Επί της ουσίας, λοιπόν, αποτέλεσε «σιωπηρή» επιλογή του 
διεθνούς παράγοντα, που ήλεγχε την περιοχή (Μ. Βρεττανία). 

Η δεύτερη περίπτωση προσπάθειας επιλογής ουδετερότητας 
από τη χώρα μας αφορά στο δεύτερο μεγάλο επεισόδιο, συνέχειας 
του πρώτου, στο Β΄ Π.Π., και αποτελεί αντικείμενο του παρόντος 
δοκιμίου. 

 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (4ου κεφαλαίου) 

 (1) Η αποδιδόμενη αιτία επιλογής της ουδετερότητας στη 
«Γερμανοφιλία» του Κων/νου, συναισθηματικής και μόνο αξίας, επενδύθηκε 
σοβαρά στο πολιτικό σκηνικό της χώρας για το διχασμό και δι αυτού στη μη 
αναστρέψιμη φθορά του ως βασιλιά, μετά το φοβερό «στραπατσάρισμά» του 
με Γαλλικά χέρια (1916 – 1917)!  Η υψηλή δημοτικότητά του ως 
στρατηλάτη, με τη Μεγάλη Ιδέα να φωτίζει τον ουρανό της Ελλάδας, 
διαμόρφωναν (σε «δύσκολους» καιρούς) συνθήκες αυτονόμησής του στη 
διεθνή σκηνή!  Έτσι κι αυτός χάθηκε στο τέλμα της «ανυποληψίας», ως 
περίπου Γερμανός πράκτορας (!!) και το παλάτι σωφρονίστηκε και επανήλθε 
σύντομα στη Βρεττανική πραγματικότητα, ως … περίπτερο του Μπάκιγχαμ! 
 (2)  Οι ευνοϊκές προϋποθέσεις, που δημιούργησε ο διχασμός, επ’ 
ωφελεία των δυνάμεων της ΑΝΤΑΝΤ, για την επίλυση του Ανατολικού 
ζητήματος, αφορά στη βαρύνουσα και αιτιώδη σχέση του με τη 
Μικρασιατική καταστροφή, σε συνδυασμό με μια σειρά άτυχων επιλογών και 
καταλυτικών παραλείψεων.  
 Ως πρώτη ατυχής επιλογή, εκτιμάται η ανάληψη της εντολής στη 
Σμύρνη το Μάιο του 1919, με παρότρυνση της Βρεττανίας (Λόυντ Τζωρτζ), 
από το φόβο … Ιταλικού πραξιμοπήματος σ’  αυτή (είσοδος της Ελλάδας 
στη Μικρασιατική … «φάκα»)! 

Η επάνοδος του Κωνσταντίνου (με την αποχώρηση του Βενιζέλου από 
την πολιτική σκηνή, δια των εκλογών του Νοεμβρίου 1920) αποτελεί 
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κορυφαία, καταλυτικής σημασίας, επιλογή!  Η «Γερμανοφιλία» του πρώτου 
προσέφερε ιδεώδες έρεισμα στους της ΑΝΤΑΝΤ, με τη Γαλλία εμπρός, για 
την πολιτικο-διπλωματική αποδυνάμωση της Ελληνικής εντολής, με 
αντίστοιχη ενδυνάμωση του εκτός διεθνούς νόμου (βλ. Συνθήκη Σεβρών) 
Κεμάλ!  Το Μάρτιο και τον Οκτώβριο του 1921, Ιταλία και Γαλλία 
αντίστοιχα, υπογράφουν συμφωνίες με τον Κεμάλ, αναγνωρίζοντας τη διεθνή 
του υπόσταση και ανατρέπουν πρακτικά τη Συνθήκη των Σεβρών.  
Συνακόλουθα, οι εντολοδόχοι (Γαλλία και Ιταλία) αποσύρουν τα στρατεύματά 
τους από τη Μικρά Ασία, κλείνοντας στη «φάκα» τα δικά μας ! 

Η Βρεττανία παραμένουσα εντολοδόχος δύναμη των Στενών (μέχρις 
οριστικής διευθέτησης του καθεστώτος τους), αφήνει τα πράγματα να πάρουν 
το δρόμο τους, δείχνοντας που και που τη «συμπάθειά» της στο παγιδευμένο 
(με υπαιτιότητά της) «θήραμα».  

Υπήρχε και μέλλον…! Βρεττανικό, φυσικά… ! 
Η εκτροπή του εκστρατευτικού μας σώματος, πέραν των γεωγραφικών 

ορίων της εντολής μας (επιχειρήσεις Μαρτίου 1921) και το απονενοημένο 
εγχείρημα προς Άγκυρα (Αύγουστος – Σεπτέμβριος 1921), έβαλαν για καλά 
το σύνολο του στρατιωτικού δυναμικού μας στη Μικρασιατική «φάκα». 

Μέσα σε δυσμενέστατες πολιτικο-διπλωματικές συνθήκες και με τις 
παραπάνω ατυχέστατες επιλογές, η φοβερή δίνη του διχασμού, που διαπερνά 
ΟΛΟ το στράτευμα, φέρνει την καταστροφή, ως φυσιολογική κατάληξη, με 
το θρίαμβο του Κεμάλ για το στήσιμο του νέου, εθνικού κράτους της 
Τουρκίας, ως λύση του Ανατολικού Ζητήματος!! 
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Τσώρτσιλ ,ο "διαλλακτικός" 
Βρετανός 

Χίτλερ….ο εκτραπείς 
"παίκτης" 

Ο ακάθεκτα εισερχόμενος 
"καουμπόη"

Ο χαλκέντερος μπολσεβίκος. 

5. Το Βρεττανικό σενάριο του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου   στον πυρήνα του 

 
Όλα τα ντοκουμέντα, απ΄ τις πιο έγκυρες πηγές μιλούν για… 

τα «λάθη» και τις «ατολμίες» της Βρεττανικής 
πολιτικής στην Ευρώπη, που … έσπρωξαν τελικά 

το Χίτλερ στην εκτροπή των 
πραγμάτων, στη μεγαλύτερης 
έκτασης και έντασης πολεμική 
περιπέτεια που έζησε ποτέ ο 
κόσμος! Εξ’ άλλου, η 
παραδοχή αυτή αποτελεί την 

επίσημη θέση της 
ιστοριογραφίας ! 

Δεν μπορεί όμως να γίνει δεκτό ότι μια 
σειρά σοβαρών «λαθών» και «παραλείψεων» 
(σε διάρκεια μάλιστα), αποτελούν προϊόν 

μιας κακής, εσωτερικής, πολιτικής συγκυρίας (Τσάμπερλαιν).  
Η Μ. Βρεττανία, αν 
έγινε αυτό που έγινε, 
το οφείλει στο 
εύκαμπτο αλλά 
άτεγκτο σύστημα 
διοικήσεώς της, που 
δεν συγχωρεί ούτε… 
τη Βασίλισσά του, 

όταν λάθη της 
μειώνουν το 

γόητρο της Βρεττανικής σημαίας! Στη 
περίπτωση μας μάλιστα, στη πιο κρίσιμη 
¨καμπή¨ της, ως Αυτοκρατορίας, θα έπρεπε να επανέλθει ο 
Κρόμβελ και μέχρι σήμερα … να αποκεφαλίζει! 

Όπως όμως φαίνεται αλλού στόχευαν… οι «υστερήσεις» της 
εξωτερικής της πολιτικής. 
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Κοντολογίς (γιατί ο χώρος δεν μας το επιτρέπει), η Μ. 
Βρετανία σχεδίασε με… περισσή φροντίδα και σιωπηρά, την 
«εκτροπή» αυτή (γλίστρημα θα λέγαμε), παγιδεύοντας έτσι τον 
άπειρο σε λεπτούς χειρισμούς εξωτερικής πολιτικής Χίτλερ… με 
την συνδρομή ποικίλων παραγόντων μέσα κι έξω απ΄ το Ράιχ (1) . 

Στο Βρεττανικό «σενάριο» πολέμου, εκ των πραγμάτων θα 
έμπαιναν ΗΠΑ και ΕΣΣΔ… για τις ανάγκες της βίαιης εκτίναξης 
του συνόλου του κόσμου (εξ ου και το εύρος συμμετοχής σ΄ 
αυτόν), στο επόμενο σκαλοπάτι παγκοσμιοποίησης! Υπό την 
έννοια αυτή, δύο πόλοι οικονομοπολιτικής συγκρότησης έπρεπε να 
προκύψουν με τη λήξη του μεγάλου αυτού επεισοδίου, εις τρόπον 
ώστε οι δυνάμεις και ροπές περιστροφής του «άξονα» τους, να 
συγκρατήσουν, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, ΟΛΟ τον κόσμο μας, 
«στροβιλιζόμενο»¨… (2).  Με άλλα λόγια, μια «σακούλα» δεν θα 
μπορούσε ακόμη να τον χωρέσει στη βάση της ποικιλίας και 
αντινομίας προβλημάτων, χαρακτηριστικών και ιδιαιτεροτήτων των 
λαών του και των ηγεσιών τους!! 

Δύο ¨σακούλες¨ όμως τον ¨χωρούσαν¨ (τον κόσμο)! 
Η μια ήταν δεδομένη. Η κατασκευή της, που ξεκίνησε 

έγκαιρα (απ΄ το 1917), προκαλεί μάλιστα… το θαυμασμό των 
Εγγλέζων Ιστορικών (3) για τη τρομακτική απόδοση της 
Σοβιετικής «μηχανής»! Η άλλη όμως σε ποια χέρια θα περνούσε; 

Στο Μεσοπόλεμο, η Αμερικανική (οικονομική) μηχανή, 
αφού «γκάζωσε» για καλά, τράβηξε απότομα «χειρόφρενο» (!) 
προκαλώντας σοβαρά «ατυχήματα» στο εσωτερικό του 
καπιταλιστικού «οχήματος». 

Το κραχ του ΄29 έδειξε καθαρά, εκτός απ΄ τα «δόντια» του 
Αμερικάνικου κράτους, ότι οι οικονομίες του καπιταλισμού θα 
συναρτούνταν άμεσα πλέον, απ΄ το Χρηματιστήριο της Ν. 
Υόρκης! Επομένως είχε έλθει η ώρα αλλαγής του «Κανόνα 
Χρυσού» (πίσω απ΄ τις ντάνες του οποίου «κρύβονταν» οι εθνικές 
οικονομίες των μέχρι τότε Μεγάλων και κυρίως της Μ. Βρετανίας) 
με τον κανόνα του ισχυροτέρου νομίσματος δηλ. του δολαρίου! 
«Παλικαρίσια» πράγματα, δηλαδή … καουμπόικα! 
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Ναι, αλλά η Βρετανία με το σκληρό πυρήνα διοίκησής της, 
κρατούσε το τιμόνι του κόσμου με πείσμα! Δεν θα μπορούσε με 
τίποτε, να δεχθεί τη παράδοση του, στον εκ δυσμών επερχόμενο, 
αμαχητί… Επομένως, στο προκείμενο μεγάλο επεισόδιο (Β΄ 
Π.Π.), θα δοκιμάζονταν σκληρά (η Βρεττανία) στο ρόλο του 
τιμονιέρη (4) !  Ο ¨σκληρός πυρήνας¨ της Διοίκησης της, επέμενε 
να βλέπει τις ΗΠΑ ως συμπληρωματική δύναμη για την επιβολή 
της μεταπολεμικής παγκόσμιας τάξης πραγμάτων! 

 Με τις σκέψεις αυτές, όπως τα πράγματα δείχνουν, 
σχεδιάσθηκε το Βρετανικό σενάριο πολέμου! Αμυντικού 
χαρακτήρα στην πρώτη φάση, την πιο κρίσιμη, για την εφέλκυση 
του «θηράματος». 

 Ως κύρια προϋπόθεση (5)  στη σχεδίαση αυτή, θα έπρεπε 
λογικά να τεθεί η ασφάλεια του αντίστοιχης βαρύτητας ζωτικού 
χώρου! Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι γι΄ αυτήν (Βρεττανία), 
εκτός απ΄ την Μεσόγειο;  Την κλειστή αυτή θάλασσα που 
διασφαλίζει τη σύνδεσή της με τον πλούτο της Ανατολής, κυρίως 
όμως με το πιο εκλεκτό διαμάντι, που με τόσες θυσίες κατάφερε να 
βάλει στο «στέμμα» της, την Ινδία!  Εάν προσθέσουμε δε και τα 
πετρέλαια, που το «γεωτρύπανο» του Α΄ Π.Π. έφερε στην 
επιφάνεια, τότε τα πράγματα αποκτούν εξαιρετική βαρύτητα! 
Επομένως στη Μεσόγειο, επιχειρήσεις ουσίας «γιοκ». Και η ουσία 
έχει να κάνει με τη πολεμική μηχανή του Γ΄ Ράιχ που ετοιμαζόταν 
πυρετωδώς!  

Και ο Ντούτσε (με το καθεστώς του στην εξουσία από το 
΄22) πώς «κολλάει» στη βαρύνουσα αυτή προϋπόθεση, με 
δεδομένη την καταλυτική θέση της χώρας του στη Μεσόγειο; 

Δεν χρειάζεται πλέον πολύ σκέψη για να καταλήξουμε στο 
ρόλο του! Πρόκειται απλά για ρόλο … «πώματος», ασφαλείας 
μάλιστα (6) ! Το «σφιχταγκάλιασμα» με το Χίτλερ, ως περίπου 
ομοϊδεάτη και συνέταιρου για να φτιάξουν μαζί τον κόσμο (που 
είχε ξωκύλει είτε προς καπιταλισμό είτε προς κομμουνισμό), σε 
σχέση με το παρελθόν του «υποκειμένου», αυτό μας λέει! Και η 
πράξη θα το δείξει! 
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Ένα τέτοιο «σφιχταγκάλιασμα» της Γερμανίας απ΄ τα νώτα 
της σε συνδυασμό με καθεστώτα «φιλικά» (Ισπανία του Φράνκο), 
ευμενώς προς αυτήν «ουδέτερα» (Τουρκία, Γιουγκοσλαβία, 
Βουλγαρία στην αρχή του πολέμου) και απλώς ουδέτερα γι΄ 
αυτήν (Ελλάδα, Σουηδία) περιόριζαν ή καλύτερα μονοδρομούσαν 
τις επιθετικές κατευθύνσεις του Χίτλερ  (7) !  Συγκεκριμένα προς 
Δυσμάς, στον παραδοσιακό εχθρό, τη Γαλλία και κατά προέκταση 
στην Αγγλία (8) , προς Ανατολάς στη Ρωσία (όπου ολοκληρώνεται 
ο επιθετικός του ελιγμός στην Ευρώπη) και προς Βορρά στην 
Σκανδιναβική χερσόνησο (Νορβηγία) για την ασφάλεια του 
βόρειου πλευρού του. Το Νότιο, Μεσογειακό πλευρό, 
γεωπολιτικά το πιο κρίσιμο (λόγω Βρεττανικού στόλου), το άφησε 
στο Ντούτσε να το φυλάει… 

Θα σταθούμε εδώ σε μια "λεπτομέρεια" του πολέμου , 
ενδεικτική της λειτουργίας του Βρετανικού σεναρίου στη 
Μεσόγειο. 

Μάλτα! Το μικρό νησί με την πιο καίρια και νευραλγική θέση 
στο κέντρο της Μεσογείου τελεί υπό Βρετανική κυριαρχία , πριν 
ακόμα ξεσπάσει ο πόλεμος. 
Αποτελεί το κρίσιμο "κρίκο" των Μεσογειακών κτήσεων της 
Βρετανίας για τον έλεγχο της υψηλής γεωστρατηγικής αξίας 
Μεσογειακής" αρτηρίας" ( Γιβραντάρ –Μάλτα -Κύπρος-
Σουέζ).Από την άλλη , η κατάληψη του , αποτελεί την αναγκαία 
Στρατηγική προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις του Άξονα στη Β. 
Αφρική! 
Το 1940 όμως το νησί θα βρεθεί χωρίς οργανωμένη άμυνα των εκ 
των πραγμάτων ενδιαφερομένων Βρετανών!! 
Προφανώς δεν νιώθουν  απειλούμενοι στο κρίσιμο αυτό "πόστο " 
απ΄ το Μουσολίνι… και το όνειρο κυριαρχίας του στη 
Μεσόγειο… 
Στις 11 Ιουνίου ΄40 , αμέσως μετά την κήρυξη του Πολέμου της 
Ιταλίας εναντίον Γαλλίας και Μ. Βρετανίας , αρχίζουν ισχυροί 
βομβαρδισμοί από αέρα στη Μάλτα που θα συνεχισθούν και το 
επόμενο έτος με την συνδρομή της Γερμανικής αεροπορίας . 
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Πολύς "θόρυβος" με θύματα και καταστροφές βεβαίως , αλλά 
"θόρυβος "…χωρίς κατάληψη!!! 
Και αυτό , παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί επιτελείς πιέζουν για 
κατάληψη , ως προϋπόθεση του MARE NOSTRUM που διαλαλεί 
το αφεντικό τους! Επί τέλους , την άνοιξη του 1942 , όταν πλέον η 
αμυντική οργάνωση των Βρετανών  στο νησί θα έχει προωθηθεί 
επαρκώς , μια πρόχειρη σχεδίαση κατάληψης του έρχεται στην 
επιφάνεια του Ιταλικού Γενικού Στρατηγείου !Μια ειδική Ναυτική 
Δύναμη ετοιμάζεται προς τούτο , υπό το Ναύαρχο Τούρ. 
Η διαταγή απόπλου της Δύναμης δεν θα εκδοθεί όμως ποτέ !!! 
Ο Ναύαρχος θα μιλήσει στο βιβλίο του.. για την ευθύνη του 
Χίτλερ , που δεν κατάλαβε (sic) τη στρατηγική σημασία της 
νήσου!!! Αστεία πράγματα, προφανώς , για τον "αναγκαίο " 
αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης! 
"Ούτως πως" όμως επετράπη , στο κρίσιμο χρόνο της 
προετοιμασίας της Μεγάλης Συμμαχικής αντεπίθεσης , η αμυντική 
οργάνωση του νησιού για την επαναλειτουργία της εκεί Βρετανικής 
βάσης , με τραγικές συνέπειες  στο ανεφοδιασμό , σε καύσιμα 
κυρίως , του "Αφρικα Κορπ" του Ρόμμελ, συνέπειες που θα φέρουν 
το τέλος της εκεί δράσης του. 
 Τα πράγματα κι΄εδώ μιλούν από μόνα τους για το ρόλο του 
Ντούτσε…Αν μάλιστα συνδυαστούν με τον ατυχή για τους 
Ιταλούς Ελληνο-Ιταλικό πόλεμο , που ξεκίνησε βιαστικά κι΄ 
απροετοίμαστα , όπως θα δούμε , για να κυριαρχήσει στην Ανατ. 
Μεσόγειο , τότε .. "Βγάζουν μάτι"…. 
Το να αφήνεις μια ορεκτικώτατη "μπουκιά" , που σχεδόν σου 
προσφέρεται δίπλα σου , για να "σπάσεις τα δόντια σου", τον ίδιο 
χρόνο (1940) στα "κατσάβραχα" της Ηπείρου , ε όπως και να το 
κάνουμε δημιουργεί …εύλογες απορίες …που οι εξηγήσεις της 
επίσημης ιστοριογραφίας μάλλον διογκώνουν. 
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (5ου κεφαλαίου) 
 
(1)  Όπως δείχνουν τα πράγματα σήμερα, η Καθολικογενής πλευρά του 

Ναζιστικού κόμματος (Βαυαρία) είχε αποκαταστήσει δίαυλο επικοινωνίας με 
το Βατικανό! 

(2)  Για να… ζαλίζεται μέσα σε ιδεοληψίες που ¨γεννά¨ κάθε 
¨στροβιλισμός¨ 

(3) Βλ. Άρνολντ Τόυμπυ, «Σπουδή της Ιστορίας». 
(4) Κάτι ανάλογο με τη Γαλλία στον Α΄ Π.Π. 
(5) Συνακόλουθα, οι συναρτούμενες με αυτήν δευτερεύουσες 

προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με τα καθεστώτα των Μεσογειακών κρατών 
(ανεξάρτητα από τους «τίτλους» τους, το «φασιστικό» τους ύφος κλπ)  και 
κυρίως των Βαλκανικών, όπου η γεωγραφική συγκυρία (λόγω του πάγιου 
προβλήματος εξόδου της «όποιας» Ρωσίας στη Μεσόγειο)  κάνει τα πράγματα 
ιδιαζόντως περίπλοκα για τους όποιους θαλασσοκράτορες! 

(6) Το «πώμα» αυτό λειτούργησε … και στο Αιγαίο, με τα 
Δωδεκάνησα υπό Ιταλική κυριότητα, τα οποία μαζί με την Κρήτη συνιστούν 
γεωστρατηγικά την έσχατη γραμμή άμυνας των Στενών!  Γεωπολιτικά, αυτό 
λειτούργησε για τη συγκράτηση της Τουρκίας στην ουδετερότητά της ! 

(7) Η «φιλία» και «ουδετερότητα» προϋπέθεταν ως βασικό όρο τη μη 
διέλευση Γερμανικών στρατευμάτων απ΄ το έδαφος των «ούτω πως» 
σχετιζόμενων με τη Γερμανία! 

(8) Η … προέκταση αυτή ποτέ δεν θα υλοποιηθεί. Μερικοί, γεροί 
βομβαρδισμοί (Σεπτέμβριος 1940), σχέδια για να έχουμε να λέμε, και… 
ΣΤΟΠ!  Ε! όχι και να μπούμε στο σπίτι … του «σκηνοθέτη» και ίσως – ίσως 
μελλοντικού «συνεταίρου»…! 
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Χάρτης 
των κατεχόμενων από τον Άξονα ευρωπαϊκών και 
αφρικανικών εδαφών κατά την ημέρα της κήρυξης

του πολέμου στην Ελλάδα 
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Ο Γεώργιος Β΄, ο εποπτεύων  
του βρετανικού σεναρίου 

στην πατρίδα μας.

Ο Ιωάννης Μεταξάς, ο 
χειριστής του βρετανικού 
σεναρίου στην Ελλάδα.

6.  Η Ελλάδα στο Βρεττανικό σενάριο πόλεμου 
 
 Απ΄ τη μέχρις αυτό το σημείο σύντομη ανάλυση, μπορούμε 

να τολμήσουμε, κατά προέκταση, θέτοντας την παρακάτω βάσιμη 
υπόθεση στη βάσανο των γεγονότων για επαλήθευση (!) ως θέση:  

Στις 28 Οκτωβρίου 1940, το πανίσχυρο (και στη χώρα μας) 
Βρεττανικό status, εκφραζόμενο… απ΄ το 
«Γερμανόφιλο» (αστεία πράγματα) καθεστώς 

της 4ης Αυγούστου 
(φασιστικού και μόνον 
ύφους) του Ι. Μεταξά, 
υπό την αιγίδα του  
περίπου Βρεττανικής 
συνειδήσεως (1) 
Γεωργίου Β΄, επέβαλε 
την Ελληνοϊταλική 
σύγκρουση στα 

βουνά της Αλβανίας! Ας αφήσουμε όμως 
τα πράγματα να μιλήσουν. 

 Οι «κακές» πληροφορίες του 
Ντούτσε για τη κατάσταση του Ελληνικού στρατού και για την 
Ελλάδα γενικότερα από τη μια («αιτιολογώντας» μια εντελώς 
πρόχειρη προετοιμασία των δυνάμεων του) (2) και οι συνεχείς 
παροτρύνσεις κάποιων παραγόντων της Ιταλικής πολιτικής σκηνής 
από την άλλη, οδήγησαν τα πράγματα στο απονενοημένο αυτό 
εγχείρημα, παρά την έντονη αμφισβήτησή του από αρμόδιους 
στρατιωτικούς παράγοντες! Ξεχωρίζουμε απ’ τους παράγοντες της 
… παρότρυνσης, τους Τσιάνο, Γιακομόνι, Πράσκα, Σοντού, μια 
«εκλεκτή» τετράδα, που πρωταγωνίστησε γιαυτό!.  

Στόχος του εγχειρήματος… η κατάληψη της Ελλάδος, «εν 
μέσω χειμώνι», μέσα απ΄ τα πιο κακοτράχαλα βουνά της πατρίδας 
μας και με την προετοιμασία που είπαμε… (αστεία πράγματα!) 
Στην απέναντι πλευρά, ο Ελληνικός λαός, όπως οποιοσδήποτε 
λαός με ανάλογη αξιοπρέπεια κι ευαισθησία σε θέματα ελευθερίας, 
εδαφικής ακεραιότητας και δημοκρατίας, ήταν λογικά 
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 Γεώργιος Β΄και Μεταξάς. 
Η αγαστή συνεργασία τους 
Θα είναι πάντα εμφανής! 

αναμενόμενο ν΄ αντιδράσει όπως αντέδρασε!  Στη περίπτωση μας 
μάλιστα, η λαϊκή οργή… θα έσπρωχνε τους ταγούς μας προς τα 

μπρος! Συνάμα η προετοιμασία του 
στρατιωτικού μας μηχανισμού ήταν έγκαιρη 
και ορθολογική, στη βάση των δυνατοτήτων 
μας, υπό τη συνεχή παρακολούθηση 
Μεταξά και Γεωργίου! (5) Πέραν αυτών, οι 
πληροφορίες περί εχθρού, στο ανώτερο 
επίπεδο εκτιμήσεων…,  ήταν διάνα (!;).  Οι 
Ιταλοί μας βρήκαν ταμπουρωμένους να 
τους περιμένουμε (3) . 

Επομένως η ήττα του Μουσολίνι θα 
μπορούσε να εκτιμηθεί ως 

προεξασφαλισμένη! Για ποιον; 
Όπως τα πράγματα δείχνουν 

καθαρά σήμερα πλέον, το κομβικό 
σημείο του Βρεττανικού σεναρίου στη περιοχή, ήταν η Ελλάδα να 
μη καταληφθεί, «πάση δυνάμει», ώστε να μη διαταραχθεί και 
αμφισβητηθεί το (Βρεττανικό) status στο «πόστο» αυτό από 
οιονδήποτε, απ' την επομένη της λήξης του πολέμου! Η 
διαχείριση της νίκης (4), έπρεπε να βρει την Ελλάδα εκεί που ήταν 
(από πλευράς status φυσικά) και το «οιονδήποτε», στην 
περίπτωση μας, αφορούσε φυσικά… τον ραγδαίως επερχόμενο 
στη διεθνή σκηνή «καουμπόη», που αμφισβητεί (ιδίως μετά τη 
κρίση του ΄29) την πρωτοκαθεδρία της «μαμάς» Αγγλίας, της 
γηραιάς πλέον Αλβιόνος! 

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (6ου κεφαλαίου) 
(1)  Η συνείδηση αυτή προέκυψε:  
 (α) μετά τη «περιποίηση» που επεφύλαξαν οι Άγγλοι δια Γαλλικών 

«χεριών» στον πατέρα του, ο οποίος μετά το «δαφνοστόλισμά» του, ως 
στρατηλάτης των Βαλκανικών Πολέμων…, απεμπόλησε τα μαθήματα 
Διεθνών Σχέσεων της Αγγλικής διπλωματίας… μαγνητισμένος απ΄ το όραμα 
της Μεγάλης Ιδέας, «φωτισμένο» απ΄ το όνομα του, όπως ήδη αναλύθηκε, και  

 (β) μετά από εντατικά, σχετικά «μαθήματα», που έλαβε ο ίδιος στην 
πολύχρονη παραμονή του στη Βρετανία (1924-1935). 
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(2) Πλέον απ΄ την ανεπάρκεια των Δυνάμεων για ένα τέτοιας έκτασης 
εγχείρημα, υπήρξε και μία ανεξήγητη μέχρι σήμερα διαταγή της 15 
Οκτωβρίου 1940 μόλις (13) μέρες πριν την επίθεση,… απόλυσης των 
Μητροπολιτικών δυνάμεων της Ιταλίας! Πιθανόν… ο Τσιάνο να μας 
ενημέρωνε σχετικά… 

(3) Ο αιφνιδιασμός είναι αποφασιστικός παράγοντας νίκης του 
επιτιθέμενου. 

(4) Ένα σενάριο πολέμου είναι φυσικό… να καταλήγει στη διαχείριση 
της νίκης, στα πλαίσια των στόχων υψηλής στρατηγικής, που εκ των 
πραγμάτων έφεραν τον πόλεμο, ως αναγκαία προϋπόθεση επίτευξης τους! 

(5)  Σημειώθηκαν, βέβαια, και κάποιες σοβαρές υστερήσεις στο 
Σύστημα Διοικητικής Μέριμνας και κυρίως στον εφοδιασμό πυρομαχικών 
πυροβολικού (σε ορισμένες περιπτώσεις οι Διοικητές των μοιρών 
διατάχθηκαν να βάλλουν μέχρι … τέσσερα βλήματα την ημέρα !). Γιαυτό 
όμως θα έπρεπε να απολογηθεί το ΓΕΣ, όπου προΐσταται ο … Παπάγος !  Η 
ορμή του λαού όμως τις ξεπέρασε προς μεγάλη έκπληξη ΟΛΩΝ … 
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Ο Χίτλερ …σκεπτικός…για 
το μέλλον του

7. Το αμερικανικό (αντι)σενάριο βγαίνει απ΄ το 
συρτάρι 

 
Είναι αναμενόμενο βεβαίως στα πλαίσια 

μιας τέτοιας έκτασης κρίσης (Β΄ Π.Π.), ο 
πρώτος στην τάξη οικονομικής ισχύος (ΗΠΑ) 
να διεκδικεί με πείσμα τα ανάλογα γεωπολιτικά 
(κατ΄ αρχήν) ερείσματα, που θα του 
διασφάλιζαν στη πράξη την πρωτοκαθεδρία (1). 

 Είναι όμως εξίσου αναμενόμενο, ο μέχρι 
τότε πρώτος στην τάξη διεθνούς ισχύος, ν΄ 
αντιδρά ανάλογα, για τη συντήρηση των 
ερεισμάτων του και τη βήμα-βήμα σκληρή 

διαπραγμάτευση, με τον επερχόμενο διεκδικητή του πρώτου 
«ρόλου», εις τρόπον ώστε «να μη βυθισθεί στο τέλμα της 
ανυπαρξίας» ως μεγάλη Δύναμη, αλλά και ο επερχόμενος να 
αποδείξει στην πράξη την αξία του, για το ρόλο αυτό!  Εξάλλου 
υπήρχαν πολλά σχετικά πρόσφατα παραδείγματα (Ισπανία, 
Αυστροουγγρική Αυτοκρατορία, Γαλλία) 

 Επομένως, ήταν αναμενόμενη η Βρεττανο-Αμερικανική 
κόντρα και οι διαστάσεις της, ως ενδοοικογενειακή υπόθεση 
εξουσίας, στα πλαίσια της μεγάλης Αγγλοσαξονικής οικογενείας. 

 Στο πρώτο Βαλκανικό επεισόδιο, όπως είδαμε 
(Ελληνοϊταλικός πόλεμος) νικητής αναδείχθηκε… η Βρετανία! 
Όχι για πολύ όμως. Και ο «σκύλος» έμεινε χορτάτος με τον 
Αυλώνα δικό του (η έλλειψη αναμενόμενης διαταγής διέκοψε την 
προς τα εκεί προέλαση των δυνάμεων μας) και συνακόλουθα 
κύριος της Αδριατικής (επ’ ωφελείαν ποίου, γίνεται καταφάνερο 
από τα πιο πάνω) και η «πίτα» ολόκληρη, δηλ. η Ελλάδα (για τη 
Βρετανία φυσικά)! Η νίκη της Ελλάδας, ως κεντρικό ζητούμενο 
του επεισοδίου, είχε (κατά «ευθύ» λόγο) αποδέκτη το Χίτλερ, ως 
ένα επί πλέον στοιχείο αποτροπής… «εκτροπής» του προς 
Μεσόγειο (δια Ελλάδος)! Έπρεπε να υπολογίσει σε σοβαρές, δικές 
του, δυνάμεις, σε βάρος της κύριας προσπάθειάς του προς Ρωσία! 
Οι διατεθείσες τελικά, όταν «εξετράπη», 24 «βαρβάτες» Μεραρχίες 
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του, πιστοποιούν την ορθότητα του συλλογισμού! Είχε όμως… 
κατά πλάγιο λόγο αποδέκτη τον Αμερικάνο! 

Με τον «ξαφνικό» θάνατο του «Γερμανόφιλου» (2) Μεταξά 
σηματοδοτείται η εκδήλωση του αντισεναρίου (ΗΠΑ)! Η άρνηση 
του… «να συμμορφωθεί προς τας υποδείξεις» της Αμερικανικής 
πλευράς (με κομιστή τους … το  Συνταγματάρχη Ντόνοβαν), 
όπως ζητήσει Βρετανικές ενισχύσεις, για το ενδεχόμενο (;) 
Γερμανικής επίθεσης στη χώρα, του στοίχισε τη ζωή! Βεβαίως, 
τέτοια αίτηση δεν θα μπορούσε να γίνει δεκτή (για το Βρεττανικό 
σενάριο), γιατί αυτόματα θα «εφέλκυε» ισχυρότατη Γερμανική 
επίθεση στην Ελλάδα για την εξασφάλιση του ευπαθούς 
Βαλκανικού πλευρού, των δρομολογημένων για την επίθεση στη 
Ρωσία δυνάμεων του Άξονα (3) 

Μέχρι τότε, τον Παπάγο τον γνωρίζουμε ως τον τυπικό 
Αρχηγό ΓΕΣ, που διευθύνει (;) τις επιχειρήσεις στο Αλβανικό 
μέτωπο… απ΄ το Ξενοδοχείο «Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ» (τι ειρωνεία γι΄ 
αυτόν, να μην το λένε, ας πούμε, «ΑΜΕΡΙΚΗ»!). Ουδέποτε, εξ 
ιδίας πρωτοβουλίας ή από προσωπική «καούρα», επισκέφθηκε το 
μέτωπο!! Όλα βοούν πως το θέμα δεν τον αφορούσε στην ουσία 
του! Τις επιχειρήσεις διευθύνει στη πράξη επί της ουσίας ο 
Μεταξάς με τους δικούς του Στρατηγούς, υπό το «άγρυπνο μάτι» 
του Γεωργίου! Όμως, ο «ξαφνικός» θάνατος του Μεταξά, «εν μέσω 
θυέλλης» δείχνει καθαρά προς τα πού πηγαίνουν τα πράγματα…. 

Η Γιουγκοσλαβία (Γ/Β) με αντιβασιλιά τον Παύλο (4) και 
πρωθυπουργό (Π/Θ) τον Τσβέτκοβιτς, ισορροπώντας αρχικά 
στην ουδετερότητα της ,… αναγκάζεται στις 25 Μαρτίου 1941 να 
προχωρήσει σε σύμφωνο προσχώρησης στον Άξονα, υπό τον όρο 
βεβαίως μη διέλευσης Γερμανικών στρατευμάτων από τη χώρα!  

Από ποιον όμως και γιατί αναγκάζεται; Είναι πλέον 
εμφανές… Ο θάνατος του Μεταξά προκάλεσε… ανακλαστικά 
ΤΡΟΜΟΥ στους απανταχού του Βρεττανικού σεναρίου! Τα 
πράγματα αγριεύουν… με τον σκληρό «καουμπόη». Ήλθε 
επομένως η στιγμή να «ασφαλισθεί» καλύτερα η χώρα (Γ/Β), για 
να μη «πατηθεί» εξ απροόπτου απ΄ τα Γερμανικά στρατεύματα 
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και πάει περίπατο το Βρεττανικό σενάριο, δεδομένου του ρόλου 
της σ΄ αυτό, ως προφυλακή των (Βρεττανικών) Βαλκανίων!  

Η προσχώρηση λοιπόν στον Άξονα ήταν… το λογικά 
αναμενόμενο βήμα, τη στιγμή αναπροσαρμογής του Βρεττανικού 
σεναρίου, όπως θα δούμε (5),  αφού ένα «χέρι» έσπρωχνε σταθερά 
το Χίτλερ στα Βαλκάνια, στα Νότια Βαλκάνια όμως! 

 
 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (7ου κεφαλαίου) 
(1) Και η «πρωτοκαθεδρία» έχει να κάνει με την πολιτική ευθύνη… 

προώθησης, σε συγκεκριμένη γραμμή, του μεγάλου σχεδίου 
παγκοσμιοποίησης, προς μείζον όφελος φυσικά, του έχοντος αυτή. 

(2) Ήταν τόσο Γερμανόφιλος που οι σημαίες των δημοσίων κτιρίων στο 
Λονδίνο κυμάτιζαν μεσίστιες για τον θάνατο του!! 

(3)  Το «ευπαθές» του πλευρού έγκειται προφανώς στην κυριαρχία της 
Μεσογείου απ΄ το Βρεττανικό στόλο! Η «ευμενής» ή μη «ουδετερότητα» των 
στις βόρειες ακτές της κρατών δίνει ικανή συνθήκη ασφάλειας, αναγκαία για 
την εφαρμογή ενός Σχεδίου (Βαρβαρόσα) κύριας προσπάθειας… και γίνεται 
προϋπόθεση του σχεδίου. 

(4) Οι Καραγιώργεβιτς (βασιλικός οίκος της Σερβίας - Ρωσικής 
επιρροής), οι οποίοι επανήλθαν στην εξουσία το 1903 (Πέτρος), μετά τη 
δολοφονία του τελευταίου Οβρένοβιτς (βασιλικός οίκος της Σερβίας - 
Αυστριακής επιρροής), Αλεξάνδρου (που επιχείρησε «στροφή» προς Ρωσία 
απ΄ το 1900), κατανόησαν σιγά-σιγά ποιος έχει το «πάνω χέρι» με προοπτική 
στη περιοχή!  Άρχισαν να προβληματίζονται το 1906, όταν τελευταία η Μ. 
Βρετανία τους αναγνώρισε ως νόμιμο καθεστώς της Σερβίας, κυρίως όμως 
στη διάρκεια των «προεόρτιων» των Βαλκανικών Πολέμων με επίκεντρο τους 
το Μακεδονικό Ζήτημα και ειδικότερα όταν η επανάσταση των Νεότουρκων 
(1908) διέλυσε την επισφαλή ισορροπία επιρροών Αυστροουγγαρίας-Ρωσίας 
στα νότια Βαλκάνια (Πρόγραμμα Μύστεργκ-1903) επαναφέροντας τα 
πράγματα στην λειτουργική τους (Βρετανική) τάξη… για την έναρξη του 
Βαλκανικού «παιγνίου». Η «αδυναμία» ενίσχυσης της Σερβίας από τις 
δυνάμεις της Αντάντ, που … προτίμησαν να τις διαθέσουν στο φιάσκο των 
Δαρδανελίων, ρίχνοντας το βάρος ενοχής στην Ελλάδα, όπως εξηγήθηκε ήδη, 
έφερε την εντός 45 ημερών κατάρρευσή της  και το «μάζεμα» των 
στρατιωτικών της δυνάμεων στην Κέρκυρα !  Η επανασυγκρότησή τους υπό 
την αιγίδα της Αντάντ  και η χρησιμοποίησή τους υπό τις σημαίες της, για 
την ανάκτηση της πατρίδας τους έδειξε στους Καραγεώργεβιτς ποιος «κάνει 
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κουμάντο» στην περιοχή!  Το ρωσόφιλο παρελθόν τους βάραινε και έπρεπε 
να καταλάβουν σύντομα… 

Ο Αλέξανδρος Καραγεώργεβιτς , απ΄ τη λήξη του Α΄ Π.Π. (1918) στο 
θρόνο είχε ικανό χρόνο στη διάρκεια του μεσοπολέμου να εμπεδώσει το 
Βρετανικό μάθημα γεωπολιτικής στη περιοχή.  Δεν τα κατάφερε… Ο 
Παύλος, αντιβασιλιάς μετά τη δολοφονία  του (;) το 1934, το κατανόησε σε 
όλο του το βάθος… παρέα με το δικό μας Γεώργιο τον Β΄…. που 
συμπτωματικά ανέβηκε στο θρόνο , το 1935 !! 

(5) Αναπροσαρμογή… τύπου διαταγής «Πεδίου Μάχης», όπως λένε οι 
Στρατιωτικοί. 
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8. Η γεωπολιτική ερμηνεία του Βρεττανικού σεναρίου στα   

Βαλκάνια 
 
Η ερμηνεία των γεγονότων αυτών, στη γεωπολιτική βάση του 

Βρετανικού «σεναρίου» αφήνει να διαφανούν οι γεωστρατηγικές 
σταθερές στη Βαλκανική Χερσόνησο, από τις οποίες αναδεικνύεται 
(1) ο κύριος στρατηγικός άξονας που διαπερνά από Βορρά προς 
Νότο τη χερσόνησο (μέχρι Κρήτη), αυτός που συνδέει τη 
Γιουγκοσλαβία με την Ελλάδα! Οι κοιλάδες Μοράβα και Αξιού 
τον προσδιορίζουν γεωγραφικά. 

Αυτή η σταθερά, με τη σειρά της, προσδιορίζει την 
γεωπολιτική σχέση των δύο χωρών και, συνακόλουθα, τον 
πολιτικό τους «δεσμό» για την ασφάλεια των γενικότερων 
συμφερόντων της δύναμης εκείνης που κυριαρχεί στη Μεσόγειο 
και ειδικότερα στην Ανατολική (και κατά προέκταση στη Μέση 
Ανατολή). Έπρεπε επομένως ο άξονας αυτός να μείνει αλώβητος 
για τους Βρεττανούς. 

Όσο για τον δευτερεύοντα, στην ίδια κατεύθυνση (Β.-Ν.), 
αυτόν που διέρχεται απ΄ το υψίπεδο Σόφιας-Σαμακόβου και 
καταλήγει στις βόρειες ακτές του Αιγαίου, απ΄ τις κοιλάδες 
Στρυμόνα και Νέστου, αλλά συνδέεται με τον Κύριο Στρατηγικό 
Ευρωπαϊκό Άξονα προς Μ. Ανατολή, δια των Στενών, το 
Βρεττανικό σενάριο «ξανάπαιξε» τη Βουλγαρία (με βασιλιά – 
δικτάτορα εκεί τον Μπόρις) στην άλλη «πλευρά» (Άξονας), 
συναρτώντας την με την «ευμενώς» προς τον Άξονα «ουδέτερη» 
Τουρκία (2).  Ο χώρος της (Βουλγαρίας) προσφέρονταν για 
συγκέντρωση δυνάμεων, αλλά και για την κάλυψη (από το Νότο) 
των πετρελαιοπηγών στο Πλοέστι της Ρουμανίας, για τη στήριξη 
του σχεδίου «Βαρβαρόσα» (προς Ρωσία) που δρομολογούνταν! Εξ 
άλλου σκέψεις για Μ. Ανατολή δεν συζητιόνταν σοβαρά στο 
Στρατηγείο της Βερμαχτ ακόμη! 

Ξέρουν καλά ότι η Τουρκία δεν «πατιέται» και η ευμενής 
«ουδετερότητά» της είναι το μείζον που μπορούν να πάρουν για 
την ώρα. Όπως ήλθαν τα πράγματα, είναι υποχρεωμένοι να 
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βαδίσουν, χωρίς «εκτροπή» στη Μεσόγειο, στις γραμμές του 
σχεδίου «Βαρβαρόσα» (πρόβλεψη έναρξης των επιχειρήσεων: 15 
Μαΐου 1941). 

Εν τω μεταξύ, στις Βορειοαφρικανικές ακτές, Ιταλοί και 
Εγγλέζοι «πάνε κι έρχονται» για να διατηρείται η φυσιογνωμία του 
πολέμου, κατά το Βρεττανικό σενάριο βεβαίως! 

Ήλθε όμως η ώρα να βγει απ΄ τα «συρτάρια» το 
Αμερικάνικο! Εδώ τα πράγματα θυμίζουν far west! Λείπει το 
Βρεττανικό «λούστρο», αλλά η αποτελεσματικότητα είναι… άλλο 
πράγμα! Διπλωματία και «εξάσφαιρο» σε απόλυτο συντονισμό! 

 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (8ου κεφαλαίου) 
(1) Οι σταθερές αυτές είναι … ο στρατηγικός «σκελετός» (μπετόν), 

όπου ο κάθε στρατηγός-αρχιτέκτονας στηρίζει τα σχέδια του. 
(2) Την προηγούμενη φορά η Τουρκία, ως Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

«έπαιξε» απ΄ την αρχή ως «σύμμαχος» της Γερμανίας, για λόγους, όπως 
σήμερα αποδεικνύονται, «υψίστης ασφάλειας», των Βρετανικών (κυρίως) 
συμφερόντων, που κλονίζονταν επικίνδυνα (στη Μεσόγειο) απ΄ την 
εκδηλωθείσα (1914) απαίτηση της Ρωσίας κατάληψης της Κων/λης και των 
Στενών!! Άγγλοι και Γάλλοι, από πίσω, αναγκάσθηκαν να το δεχθούν (βλ. 
μυστική Συμφωνία Λονδίνου της 6 Μαρτίου 1915) ως όρο ένταξής της στην 
ΑΝΤΑΝΤ, περιορίζοντας έτσι δραστικά τα περιθώρια ελιγμού της, στα 
πλαίσια της «Συνεννόησης». Υπ’ αυτήν την έννοια προκύπτει το «φιάσκο» των 
Δαρδανελίων για το Βρεττανικό στόλο! Η Αλβιών προτιμά να χάσει μερικά 
«κομμάτια» της, από το να ανοίξει τα «απόρθητα» Στενά… για την ενίσχυση 
του Τσαρικού Στρατού και την ούτω πως ενθάρρυνση του να στραφεί προς 
αυτά… Οπότε … ¨φασκελοκουκούλωστα¨ για τους Βρετανούς! Πάντως, τον 
εκβιασμό αυτό θα τον πληρώσει ακριβά ο Τσάρος! Δεν θα προλάβει να δει, 
τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του (δεν έμεινε ¨ρουθούνι¨), το τέλος του 
πολέμου! Θα φροντίσουν οι Μπολσεβίκοι γι΄ αυτό!!! 
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Παπάγος Αλέξανδρος, ο 
χειριστής του Αμερικάνικου
Σεναρίου στη πατρίδα μας. 

Κορυζής,ο πρωθυπουργός 
…του Παπάγου! 

9.  Η επιβολή του Αμερικανικού σεναρίου 
 
Έτσι, λοιπόν, μας προκύπτει Κορυζής ως πρωθυπουργός!  

Ένας τραπεζίτης που … κατάλαβε καλά το κραχ του ΄29! Μια 
Αμερικανική  «σφήνα» λοιπόν στο 
Βρεττανοκρατούμενο δίκτυο διοίκησης της 
χώρας, με έναν Παπάγο όμως δίπλα του 
(αρχιστράτηγο) να «καίει» τις Εγγλέζικες 
ασφάλειες! Είναι αυτός που θα απαιτεί πιεστικά, 
από αφίξεως… Ντόνοβαν (Ιανουάριος 1941), 
Βρεττανικές ενισχύσεις (1) , σ΄ ένα απίθανο για τα 
δεδομένα αριθμό (8-9 Μεραρχίες με τα 

«συνακόλουθα» τους), ώστε να μην υπάρξει 
καμία αμφιβολία… για την Γερμανική 
εφέλκυση! Στο ΚΥΣΕΑ της εποχής, τα 
¨Βρεττανόπληκτα¨ μέλη του… τρέμουν από 

οργή απ΄ την «απαίτηση» του Αρχιστρατήγου της χώρας…  
Με τα πολλά, το Βρεττανικό σενάριο αναπροσαρμόζεται για 

τη περιοχή,… απόντος πλέον του Μεταξά! Οι Αμερικανικές 
πιέσεις είναι αφόρητες κι εκβιαστικές! Βλέπεις ο νόμος «Περί 
δανεισμού και εκμίσθωσης», δίνει στο Ρούζβελτ 42 δις δολ. εν 
λευκώ(!), καθ΄ον χρόνο η Βρεττανική οικονομία έχει αρχίσει να 
«στεγνώνει». Έτσι, τέλος Γενάρη – αρχές Φλεβάρη, ο Ήντεν 
υπόσχεται στο Ντόνοβαν την αποστολή 
εκστρατευτικού σώματος στην Ελλάδα 53.000 
ανδρών (2).  

Στη σύσκεψη της 22 Φεβρουαρίου 1941 
στο Τατόι, ο Ήντεν θέτει καθαρά το πρόβλημα 
της Γερμανικής επίθεσης στην ελληνική πλευρά 
(Κορυζή, Παπάγο με την παρουσία του 
Γεωργίου) και ζητάει τη σύμπτυξη ΟΛΩΝ των 
δυνάμεών μας στη γραμμή: Όλυμπος - 
Βενέτικος ποταμός - ορεινοί όγκοι 
Ηπείρου.  
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Μεταξάς-Γεώργιος Β-Παπάγος στη σύσκεψη 
με Βρεττανούς Στατηγούς-επόπτες…

Στη σύσκεψη όμως της 2 Μαρτίου 1941 στο Τατόι  
διαπιστώνει ακινησία των δυνάμεών μας! Καταπίνει την οργή του 
«εγγλέζικα» και προ της άκαμπτης επιμονής του Παπάγου, ότι 
τίποτα δεν μπορεί να … εγκαταλειφθεί, ως Ελληνικό έδαφος, 
συμβιβάζεται τελικά να συγκλίνουν οι εφεδρικές Μεραρχίες (12η 
και 20η) στη γραμμή Βερμίου – Ολύμπου με το Βρεττανικό 
εκστρατευτικό σώμα. Προφανώς ελπίζει σε ένα ειρηνικό 
διακανονισμό Ελλάδας – Γερμανίας, που θα βολεύει την τελευταία 
και θα αφήνει τη μισή Ελλάδα ήσυχη. Αλλά φευ, υπάρχει Παπάγος 
στην Ελλάδα…! 

Οκέυ λοιπόν! Ένα μέρος της Ελλάδας, ανατολικά της 
φυσικής γραμμής άμυνας του κυρίως κορμού της (γραμμή 
Καϊμακτσαλάν-Βερμίου-Ολύμπου)… ας το πάρει το «ποτάμι» του 
Χίτλερ, μέχρι Λήμνο (!), ως αναγκαίο βάθος ασφάλειας των 
πετρελαιοπηγών στο Πλοέστι … Η στρατηγική αναπροσαρμογή 
του σεναρίου είχε να κάνει με τη διατήρηση της χώρας, χοντρικά, 
από τον Όλυμπο και κάτω, στα Βρεττανικά χέρια. 

Προφανώς, οι διατεθείσες Βρετανικές δυνάμεις, σε 
συντονισμό με 
Ελληνικές, μη 
εμπεπλεγμένες (στο 
Αλβανικό μέτωπο) 
δυνάμεις, αρκούσαν 
για να κρατήσουν τη 
φυσικώς πανίσχυρη 
αυτή γραμμή 

(Ολύμπου-Βερμίου), 
εφόσον η μετακίνηση 
άρχιζε από τις αρχές 
Μαρτίου ή μέσα στο 

μήνα αυτό! Υπό μία προϋπόθεση όμως: Γερμανικά στρατεύματα 
δε θα έμπαιναν στο έδαφος της Γιουγκοσλαβίας! Αυτονόητο, αφού 
στη περίπτωση αυτή δεν είχε καμία έννοια η άμυνα στη γραμμή 
αυτή που συμφωνήθηκε, αφού έτσι θα περνούσαν αυτά από την 
«πλάτη» των αμυνομένων στο Βέρμιο!! Εδώ «κολλάει» λοιπόν 
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χρονικά, η είσοδος της Γιουγκοσλαβίας στο στρατόπεδο του 
Άξονα, με ρητό όρο τη μη είσοδο των στρατευμάτων του στη 
Χώρα! 

 Το «σενάριο» του «καουμπόη» της Ιστορίας μας όμως άλλα 
λέει: η Ελλάδα πρέπει να καταληφθεί ολόκληρη, για να … 
καθαριστεί η Βρεττανική «κόπρος» απ΄ άκρον εις  άκρον αυτής…  
Δεν μπορεί εδώ να δεχθεί το Γαλλικό προηγούμενο, όπου ο 
Πεταίν με τη Μεσογειακή Γαλλία «φρέναρε» το Αμερικανικό 
σενάριο στη Δυτική Μεσόγειο (3). Εκεί βέβαια υπάρχει κι ο 
Φράνκο, το Βρεττανικό «μπάζο», που την διπλοασφαλίζει! 

Στην Ελλάδα όμως υπάρχει ο Παπάγος, έχοντας τη νέα 
κυβέρνηση στο πλευρό του, με απέναντι όμως το σκληρό 
Βρεττανικό «καρύδι»…το Γεώργιο! 

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (9ου κεφαλαίου) 
(1) Για την ακρίβεια, το «τροπάρι» αυτό ο Παπάγος το άρχισε στις 24 

Νοεμβρίου 1940, με την αίτησή του στον Λόγκμορ (Αρχηγό της 
Βρεττανικής Αεροπορίας) μιας μαζικής υποστήριξης της ΡΑΦ. Φυσικά, ο 
Άγγλος αρνήθηκε κατηγορηματικά! Η υπόθεση (Ελλάς) μπορούσε να 
βολευτεί με τα 39 αεροσκάφη δίωξης και τα 18 βομβαρδισμού, που είχαν 
διατεθεί αρχικά, χωρίς το … ρίσκο εκτροπής των πραγμάτων. 

(2)  Η μεταφορά Βρεττανικών ενισχύσεων στην Ελλάδα από την 
Αίγυπτο, αυτόματα ανέτρεπε την ισορροπία δυνάμεων στη Β. Αφρική – Μ. 
Ανατολή. Έτσι ο Ρόμμελ θα μπορούσε πιο άνετα να κάνει το «παιχνίδι» του  
Παράλληλα, οι Εβραίοι θα νιώσουν πιο άνετα, για να αρχίσουν τον 
απελευθερωτικό τους αγώνα στην Παλαιστίνη, το Φλεβάρη του 1941! 
Συμπτώσεις… 

(3) Είναι ευεξήγητη η μεταπολεμική οργή των Αμερικανών και των 
ανθρώπων τους προς το «Γερμανόφιλο» Πεταίν! Φοβερή τελικά αυτή… η 
Βρεττανική επινόηση των «Γερμανόφιλων», που θα την πληρώσουν ακριβά 
(Αμερικανικά), όσοι την εφάρμοσαν και περισσότερο όσοι απ΄ αυτούς 
μεταπολεμικά, επέμειναν Βρετανικά!! Τα Ανάκτορα, τα δικά μας, γλίτωσαν 
όσους «χώρεσαν» τους πιο δικούς τους φυσικά! 
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10. Παπάγος, ο κύριος «μοχλός» ανατροπής του  
      Βρεττανικού status στη χώρα μας 
 
Μία δυσμενή επίπτωση που είχε η Ιταλική επίθεση στην 

Ελλάδα για το Βρεττανικό σενάριο (εκ των πραγμάτων όμως μη 
απευκτέα), ήταν η 
συγκέντρωση του συνόλου 
των στρατιωτικών δυνάμεών 
μας στο Αλβανικό μέτωπο! 
Το σχεδόν ανύπαρκτο δίκτυο 
συγκοινωνιών σε συνδυασμό 
με το κακοτράχαλο του 
εδάφους και τις άγριες 
καιρικές συνθήκες της 
περιόδου, τις αγκίστρωσαν 
εκεί, δεδομένου μάλιστα και 
των περιορισμένων μέσων 
μεταφοράς του στρατού μας 
(«μουλαροκίνητος» στο 
σύνολο του). Η περίπτωση 
μετακινήσεως δυνάμεων, υπό 
την έννοια βεβαίως μιας 

ευρείας, στρατηγικής αναδιάταξης έπρεπε να σχεδιασθεί και 
εκτελεσθεί έγκαιρα! (1) 

Την κατάσταση αυτή δέσμευσης των δυνάμεών μας εκεί, στη 
κρίσιμη περίοδο του Μαρτίου, θα επιβαρύνει η εαρινή επίθεση 
του Μουσολίνι στις 9 Μαρτίου 1941, που θα διαρκέσει μέχρι τις 
25 του ίδιου μήνα (2). Τη μέρα δηλ. που θα προσχωρεί , ως 
Βρεττανική «αντικίνηση», η Γιουγκοσλαβία στον Άξονα! Ήταν ένα 
ισχυρό, στρατιωτικό επιχείρημα για τη συγκράτηση των εκεί 
δυνάμεων μας (3), καθ΄ον χρόνο αφικνούνται (από 7 Μαρτίου 
1941) οι Βρεττανικές ενισχύσεις, στη βάση της συμφωνίας (4) για 
άμυνα στη γραμμή Ολύμπου–Βερμίου, σε συντονισμό με τις προς 
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τούτο συμφωνηθείσες Ελληνικές δυνάμεις (12η και 20η 
Μεραρχίες)!! 

 Ο Παπάγος όμως κωλυσιεργεί για την έκδοση διαταγής 
μεταφοράς των Δυνάμεων μας, παρά τη συμφωνία!!  Στο «έργο» 
του θα τον συνδράμει και ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων, 
που περιέρχεται τις μονάδες και προτρέπει τους Αξιωματικούς να 
μην υπακούσουν σε διαταγή σύμπτυξης της νικηφόρας Στρατιάς 
Ηπείρου (Ο Σπυρίδων θα γίνει αργότερα, επί Αμερικανοκρατίας, 
Αρχιεπίσκοπος)! 

Σχεδόν αλλόφρονες οι στρατηγοί, που θα αντιμετωπίσουν τη 
γερμανική «σφύρα», Κωττούλας (Τμ. Στρ. Κεντρ. Μακεδονίας, 
ΤΣΚΜ) και Μπακόπουλος (Τμ. Στρ. Ανατ. Μακεδονίας, 
ΤΣΑΜ), του ζητούν να κάνει επιτέλους κάτι! Ή να τους ενισχύσει ή 
να τους μεταφέρει στη, συμφωνηθείσα με τους Βρεττανούς, 
γραμμή άμυνας (Βέρμιο για μας). Τον βεβαιώνει μάλιστα ο 
Μπακόπουλος ότι προλαβαίνει, ως ο πιο απομακρυσμένος απ΄ την 
υπόψη γραμμή άμυνας.  

Οι «κωλυσιεργίες» όμως έχουν ένα τέλος! Στη στρατιωτική 
σύσκεψη της 26 Μαρτίου 1941 στην Αθήνα, ο προεδρεύων 
Παπάγος πιέζεται ανοικτά από Κωττούλα και Μπακόπουλο, 
παρουσία του στρατηγού Ουίλσον, Διοικητή των Βρεττανικών 
δυνάμεων ενισχύσεως, για την έκδοση διαταγής μεταφοράς των 
δυνάμεών τους και συνένωσής τους, για από κοινού άμυνα με τους 
Βρετανούς (στην υπόψη γραμμή). Ο Παπάγος δείχνει να υποχωρεί 
και ζητάει να ενημερώσει τον, σε παρακείμενο χώρο, Γεώργιο. 
Επιστρέφει όμως σύντομα (;) για να ανακοινώσει στους 
κατάπληκτους στρατηγούς … ότι επίκειται πραξικόπημα στη 
Γιουγκοσλαβία! Επομένως, τα περί μεταφοράς δυνάμεων και τα 
«ρέστα» «πάνε περίπατο»!  «Άπαντες στις θέσεις όπου 
βρίσκεσθε».  Επέρχεται η Χιτλερική λαίλαπα! Στις 27 Μαρτίου 
1941, την επομένη δηλαδή, εκδηλώνεται πράγματι το πραξικόπημα 
Σίμοβιτς (5). Αμέσως ο «πατριώτης» αυτός, καταγγέλλει τη 
Συνθήκη εισδοχής της χώρας του στον Άξονα, κάνοντας ό,τι 
μπορεί για να εφελκύσει αυτόματα τη Γερμανική επίθεση σ΄ αυτήν! 
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Παύλος και Τσβέτκοβιτς εγκαταλείπουν το «σκάφος» και ο πρώτος 
φιλοξενείται στην Ελλάδα! (6) 

Ένας απόλυτος Αμερικανικός αιφνιδιασμός, που εξαγριώνει 
το Χίτλερ (7) και «παγώνει» τους Βρεττανούς με το Γεώργιό τους ! 
Η απόφαση του Χίτλερ για ταυτόχρονη, ακαριαία και συντριπτική 
επίθεση σε Ελλάδα και Γιουγκοσλαβία είναι γεγονός  πλέον, που 
ακινητοποιεί της δυνάμεις μας!Η Δυτική Μακεδονία (Κοιλάδα 
Αλιάκμονα, Υψιπ. Κοζάνης) σε λίγο θα βρίσκεται στο έλεος των 
δυνάμεων μιας σιδηρόφρακτης, Γερμανικής στρατιάς, που διαλύει 
εντός 24ωρου τη Γιουγκοσλαβική άμυνα (7 Απριλίου 1941). 
Κοντολογίς, οι δυνάμεις αυτές θα περάσουν από ώρα σε ώρα, απ΄ 
τις «πλάτες» των αμυνομένων δυνάμεών μας, στο Βέρμιο. Προ 
αυτής της άμεσης απειλής διαχωρισμού των δυνάμεών μας, ο 
Παπάγος διατάσσει στις 7 Απριλίου 1941 επίθεση στο κέντρο της 
Ιταλικής διατάξεως (!), ώστε κάθε ιδέα εξεύρεσης διαθέσιμων 
δυνάμεων (μη εμπεπλεγμένων) την κρίσιμη αυτή ώρα, να 
εκλείψει…. Φοβερό ε;!!!Απ’ την άλλη πλευρά, στο Μπέλες, το 
ΤΣΑΜ με τις ισχνές δυνάμεις του να σφυροκοπούνται ανηλεώς 
από το πρωί της 6 Απριλίου 1941, αναμένει το «μοιραίο», με τη 
διαταγή του Παπάγου της 8 Απριλίου (!) για άμυνα…  μέχρις 
εσχάτων επί της τοποθεσίας(!) και σε αδυναμία συνέχισης του 
αγώνα συνθηκολόγηση με κατάθεση των όπλων επί τόπου (!!) Τι 
αποκαλυπτική διαταγή κι αυτή!  Ούτε διμοιρία να μη διαρρεύσει, 
για κατά βούληση αγώνα στα βουνά της πατρίδας μας … (μπας 
και δυσκολευτεί στο έργο του ο κατακτητής…). Στις 9 Απριλίου 
1941, το ΤΣΑΜ πράγματι συνθηκολογεί κατά τα διαταχθέντα 
…!Εν τω μεταξύ όμως οι Βρεττανικές δυνάμεις συμπτύσσονται 

κανονικά (!) με αγώνα επιβραδύνσεως 
από το ύψος του Αμυνταίου, ενώ μέσα 
στα πόδια τους γίνεται ένα φοβερό 
«αλαλούμ», μετακινουμένων ελληνικών 
μονάδων, «αποκοπεισών» στο Βέρμιο, 
προς Μέτσοβο, για να συνενωθούν εκεί 
με τις συμπτυσσόμενες δυνάμεις του 
Τ.Σ.Δ.Μ (Τσολάκογλου). Στο 

Τσολάκογλου 
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«πανηγύρι» αυτό της «ξεφτίλας», η Κεντρική Διοίκηση (ΓΕΣ) 
απουσιάζει… λόγω διακοπής των επικοινωνιών της με τους 
σχηματισμούς της!  Καμία όμως έγκαιρη ενέργεια δεν σημειώνεται 
από μέρους της για την αποκατάστασή τους, ως όφειλε!! 

Είμαστε λοιπόν εμπρός σε μία προδοσία (8), καλυπτόμενης 
απ΄ τον «κουρνιαχτό» μιας άνευ προηγουμένου «αναμπουμπούλας» 
των δυνάμεών μας στο χώρο, όπου οι Βρεττανικές δυνάμεις 
ενισχύσεως δίνουν σκληρό, επιβραδυντικό αγώνα! 

Εκεί βέβαια που η «τρίχα σηκώνεται κάγκελο» είναι, όταν 
«ακούς»¨ τον Αρχιστράτηγό σου, να προτρέπει το σύμμαχο 
Διοικητή (Ουίλσον), κάπου στη Λαμία (16 Απριλίου 1941), «να τα 
μαζεύει και να του δίνει το γρηγορότερο», καθ’ ην στιγμήν ο 
τελευταίος, ο ξένος, του ζητάει συντονισμό δράσης με τις 
ελληνικές δυνάμεις, για να κρατήσει, όσο γίνεται περισσότερο (9). 
Φοβερό αλλά εξόχως αποκαλυπτικό για το ρόλο του 
Αρχιστρατήγου μας! 

Τελικά η Ελλάδα «έπεσε» ολόκληρη! Το Βρεττανικό σενάριο 
κατέρρευσε, επιτρέποντας την ακώλυτη εφαρμογή του 
Αμερικάνικου,… δια του Γερμανικού ολετήρα! 

 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (10ου κεφαλαίου) 
(1) Μια τέτοια σοβαρή σχεδίαση δε θα βγει ποτέ από τα συρτάρια του 

ΓΕΣ, αν υπήρξε… 
 (2) Στις 6 Δεκεμβρίου 1940, οι Ιταλοί (πρέσβης Αλφιέρι)ζητούν από 

τον Ρίμπεντροπ να κινήσει τις Γερμανικές δυνάμεις νοτίως του Δούναβη, για 
τη συγκράτηση των δυνάμεών μας στη Μακεδονία, ενόψει της εαρινής 
επίθεσης που ετοιμάζεται. Ο Ρίμπεντροπ αρνείται προσδοκώντας μια 
διευθέτηση του Αλβανικού, με μεσολάβηση της Γερμανίας, επ’ ωφελεία 
φυσικά του μεγάλου σχεδίου (Βαρβαρόσα). Στις 8 Δεκεμβρίου 1940, ο 
Χίτλερ ζητάει συνάντηση με το Μουσολίνι! Ο τελευταίος αρνείται… Ο 
Χίτλερ αντιλαμβάνεται καθαρά πού το πάει ο … συνέταιρός του και στις 13 
Δεκεμβρίου 1940 εκδίδει προκ. διαταγή για κατάληψη του Β. Αιγαίου 
(σχέδιο Μαρίτα), ενώ στις 18 Δεκεμβρίου 1940 εκδίδει προκ. διαταγή για το 
σχέδιο Βαρβαρόσα!  Την 1 Ιανουαρίου 1941, τα γερμανικά στρατεύματα 
διέρχονται το Δούναβη και στις 7 Ιανουαρίου 1941 η Βουλγαρία εισέρχεται 
στον Άξονα, ενώ την ίδια μέρα ο Φράνκο απορρίπτει πρόταση του Φον 
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Κανάρη για διέλευση γερμανικών στρατευμάτων από την Ισπανία, για 
κατάληψη του Γιβραλτάρ! 

(3) Στη συνάντηση Χίτλερ-Μουσολίνι στις 18-20 Ιανουαρίου ΄41 
(ημέρες κατά τις οποίες ο Μεταξάς θα «συναντήσει» το θάνατο!), που μέχρι 
τότε την απέφευγε με κάθε τρόπο ο τελευταίος, ο Μουσολίνι… αποποιείται τη 
γερμανική βοήθεια για το μέτωπο στην Αλβανία και τη δέχεται ευχαρίστως 
για Β. Αφρική!! Προφανώς μέχρι εκείνη τη στιγμή νιώθει γαντζωμένος στο 
Βρεττανικό σενάριο! Στις 9 Μαρτίου, όμως, θα περάσει και στο Αμερικάνικο, 
εκών - άκων!  

(4) Συμφωνία Ελλάδος – Βρεττανίας της 4 Μαρτίου 1941 στην Αθήνα. 
(5) Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στις 24 Φεβρουαρίου 1941, η 

Γιουγκοσλαβία (Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξ/κών) προσπαθεί να πείσει 
το Χίτλερ για τη συγκρότηση Βαλκανικού συνασπισμού, πείθοντας την 
Ελλάδα να μπει σ’ αυτό. Ο Χίτλερ γνωρίζοντας βεβαίως το τι του ετοιμάζεται 
στα Βαλκάνια, με τη συνδρομή του … συνεταίρου του, Ντούτσε, αρνείται.  
Στις 17 Φεβρουαρίου 1941 με το Σύμφωνο Φιλίας Βουλγαρίας – Τουρκίας 
προσδιορίζεται το πλαίσιο δράσης των Γερμανικών δυνάμεων στα Βαλκάνια 
και η Τουρκία στηρίζεται στην ουδετερότητά της! Ταυτόχρονα (στις 17 
Φεβρουαρίου 1941), γίνεται βολιδοσκόπηση της Ελλάδας για ειρηνικό 
διακανονισμό με την Ιταλία, με παρεμβολή Γερμανικών δυνάμεων στο 
Αλβανικό μέτωπο. Η απάντηση Κορυζή στις 19 Φεβρουαρίου 1941 
«ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ», έρχεται να κλείσει τη Βρεττανική… πόρτα!  Στη συνέχεια 
θα σημειωθούν ανάλογες βολιδοσκοπήσεις που θα μείνουν αναπάντητες. 
Σημειώνεται τέλος (για την εμπέδωση του Βρεττανικού σεναρίου), ότι στις 4 
Μαρτίου 1941 ο Ρίμπεντροπ πληροφορεί το Ντούτσε ότι η Ελλάδα μπορεί 
να καμφθεί διπλωματικά, χωρίς νέες επιχειρήσεις. Ο Ντούτσε γίνεται έξαλλος 
.. για να επιχειρήσει στις 9 Μαρτίου 1941! 

(6) Είναι κι αυτό μια ένδειξη συντονισμού των δύο βασιλείων, στο ίδιο 
σενάριο. 

(7) Το «εξαγρίωμα» του Χίτλερ έγκειται στο γεγονός της προσαρμογής 
του σχεδίου Βαρβαρόσα στα δεδομένα του Βρεττανικού σεναρίου στα 
Βαλκάνια, και τώρα όλα έρχονται «τούμπα»….. 

(8) Έννοια σχετική, εξαρτάται από ποια σκοπιά (εξουσίας) βλέπει κανείς 
τα πράγματα… Στην περίπτωση όμως του κάθε αγωνιζόμενου λαού για τις 
αξίες του,  παύει η σχετικότητα εμπρός στο αίμα του!! 

(9) Προφανώς ο Ουίλσον, κάποια στρατιωτική προϋπόθεση 
διαπραγμάτευσης στον ελληνικό χώρο προσπαθούσε να εξασφαλίσει στη 
δύσκολη αυτή τροπή πραγμάτων για τους Βρεττανούς! 
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Πάττον,ο θυελλώδεις 
αντισοβιετικός Στρατηγός 

Ρόμμελ, ένας μεγάλος 
Στρατηγός για τα δύσκολα 

του "παιγνίου"

 
 

11. Τα συνακόλουθα της «εκτροπής» του Χίτλερ 
στη Μεσόγειο. 
 
Η κάθοδος των Γερμανικών δυνάμεων (24 Μεραρχίες!) στην 

Ελλάδα σήμαινε, στη γλώσσα των Στρατηγών, τη σύνδεση των 
«ούτω πως» καθυστερημένων επιχειρήσεων προς Ρωσία (σχέδιο 
Βαρβαρόσα) (1) με αυτές στις Βορειοαφρικανικές ακτές της 

Μεσογείου, όπου οι Ιταλικές δυνάμεις μάλλον 
χρονοτριβούσαν…  στα πλαίσια του 
Βρετανικού σεναρίου! 

Ως συνακόλουθο της δραματικής αυτής 
εξέλιξης στα Βαλκάνια (Γιουγκοσλαβία - 
Ελλάδα), προέκυψε ο … θυελλώδης Ρόμμελ, 
που με μιας έσπρωξε τους (έτσι κι αλλιώς) 
αδυνατισμένους Βρεττανούς στην Αλεξάνδρεια, 
αναγκάζοντας τους να μαζέψουν δυνάμεις, 
απ’ όπου μπορούσαν (2), για να προασπίσουν 

το Σουέζ, τη μεγάλη αυτή «πόρτα» προς 
Ινδία!  Έτσι προέκυψε και σε μας το δίκτυο 
Βρεττανών πρακτόρων (Γουντχάουζ), για να 
κάνουν τη ζωή του Ρόμμελ δύσκολη, με τα 
σαμποτάζ τους στο σιδηροδρομικό δίκτυο 
της χώρας (Γοργοπόταμος), απ’ όπου 
ανεφοδιαζόταν. 

Έπρεπε όμως, κατ’ αρχήν, να 
προσαρμόσουν το σενάριο στα νέα 
δεδομένα που προέκυψαν και τα οποία,  εκ 
των πραγμάτων, αποτελούσαν τις προϋποθέσεις εξέλιξης του … 
Αμερικάνικου σεναρίου!! Με άλλα λόγια να προσαρμοσθούν σ’ 
αυτό! 

 Το 1941 ήταν το καθοριστικό έτος γι αυτό! 
 Το προηγούμενο έτος, το Σεπτέμβριο, ο Ιταλός Στρατηγός 

Γκρατσιάνι προωθεί… διστακτικά τις δυνάμεις του προς Αίγυπτο. 
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Μοντκόμερυ ,η επιτυχής απάντηση 
των βρετανών στη μεγάλη πρόκληση 

Ρόμμελ ΑΝΤΕR PΟRΤΑS! 

Η υπεροπλία έναντι των Βρετανών «βγάζει μάτι»! Δέκα (10) 
Μεραρχίες έναντι τριών (3) των τελευταίων, με υποστήριξη 
πυροβολικού, πολύ περισσότερη των 1200 πυροβόλων! Και όμως 
είναι διστακτικός!  Υπάρχει βέβαια και μια οδηγία του Μουσολίνι, 
που του λέει να συμπεριφέρεται στους Εγγλέζους «όπως μία μύγα 
σ’ έναν ελέφαντα»!   Μια «μύγα» δέκα Μεραρχιών σ’ έναν ελέφαντα 
τριών !! 

Το Δεκέμβριο (1940) οι 3 αυτές Μεραρχίες των Βρεττανών 
«παίρνουν φόρα» και φθάνουν το Γκρατσιάνι στο ΕΛ ΑΓΚΕΪΛΑ, 
πέρα απ’ τη Βεγγάζη, πιάνοντας 130.000 αιχμαλώτους και 1290 
κανόνια!! Ταυτόχρονα, αρχίζουν να οργανώνουν την άμυνα της 
Κρήτης ! 

 Η ενέργεια αυτή των Βρετανών είχε να κάνει με το «εν ισχύ» 
ακόμη σενάριό τους, σύμφωνα με το οποίο θα έπρεπε τώρα να 
δοθεί εύρος για την ασφάλεια του Σουέζ από τη 
Βορειοαφρικανική (χερσαία) κατεύθυνση, από Δ. προς Αν. και η 
οποία εξελίσσεται δια Παλαιστίνης, Συρίας, Ιράκ, Ιράν μέχρι το 
Καύκασο, από τη μία, και μέχρι Ινδία, από την άλλη. Η 
αναγκαιότητα αυτή (εύρους) προέκυψε προφανώς απ’ την 
αβεβαιότητά τους για τη στάση του Χίτλερ στα Βαλκάνια! Και η 
αβεβαιότητα αυτή προφανώς δεν αφορούσε κατά κύριο λόγο, τον 
ίδιο το Χίτλερ, ο οποίος μέχρι το τέλος θα κινείται στους 
δρόμους… που του ανοίγονταν. (3)  Αφορούσε το σενάριο του 

συνεταίρου-ανταγωνιστή, του 
«καουμπόη»…! 

Από το Γενάρη του 
1941 γίνεται πλέον εμφανής, 
όπως είδαμε, η εφαρμογή 
του! Έτσι, το Φλεβάρη του 
1941, καταφθάνει στην 
Τρίπολη της Λιβύης, ο 
Ρόμμελ για να κάνει (για δύο 
περίπου χρόνια) Άγγλους και 
Αμερικανούς να τον βλέπουν 
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στον ύπνο τους και να ξυπνούν ιδρωμένοι !!  (4) 
Οι δυνατότητες όμως κι ενός Ρόμμελ περιορίζονται σοβαρά, 

όταν η Μεσόγειος κυριαρχείται από το Βρεττανικό στόλο (για τη 
μεταφορά ενισχύσεων), όταν συνεργάζεται με … Ιταλούς, όταν ο 
Χίτλερ δεν καταλαβαίνει και του στέλνει, στη πιο κρίσιμη ώρα 
(αρχές 1943), έναν «Φον» (Άρνιμ) στρατηγό, για να του 
αμφισβητήσει την ηγεσία και τη στρατηγική του (!) και όταν τελικά 
του στέλνουν δύο (2) στρατιές  (5), για να «πνίξουν» αυτόν και το 
σχέδιο του!! 

Επομένως, το σενάριο του «καουμπόη», με την επικείμενη 
εκτροπή του Χίτλερ στα Βαλκάνια, … έφερε το Ρόμμελ στην 
Τρίπολη, με ένα σχέδιο, που εκ των πραγμάτων προέκυπτε: Να 
συνδεθεί με τις ετοιμαζόμενες προς στη Ρωσία, και ειδικότερα 
προς Καύκασο, δυνάμεις του Άξονα (Στρατιές Ρούστεντ, «Φον» κι 
αυτός) στη κατεύθυνση που είπαμε (Β. Αφρική – Σουέζ – 
Παλαιστίνη – Συρία – Ιράκ – Ιράν), μια φοβερή «λαβίδα» που θα 
κάνει τους Βρεττανούς… να τρέχουν (και να μη φτάνουν), για να 
βρουν δυνάμεις και να συγκροτήσουν τη περίφημη 8η Στρατιά, 
αλλάζοντας τις εκεί διοικήσεις τους σαν τα πουκάμισα (6) 
στέλνοντας, τον Ιανουάριο του 1942, τον Τσόρτσιλ στην 
Ουάσιγκτον για να ζητήσει περιδεής και «γονατιστός», τη 
συνδρομή του Ρούσβελτ (7) . 

Η «λαβίδα» όμως δεν έπιασε καλά… Απ’ τη μια, οι 
περιορισμοί του Ρόμμελ (που είπαμε), απ’ την άλλη, το 
Στάλινγκραντ, όπου η γερμανική μηχανή «κόλλησε» (;) και τελικά 
με την… έγκαιρη συνδρομή του «καουμπόη» έσπασε, για ν’ 
αρχίσει ο Χίτλερ να μετράει αντίστροφα… Η συνδρομή του 
«καουμπόη», στη περίπτωση αυτή,  αφορά στην 1η  Στρατιά (που 
θα αρχίσει δράση από το Μαρόκο το Νοέμβριο του 1942) και 
στην πλούσια ενίσχυση του Στάλιν, για τη προετοιμαζόμενη 
μεγάλη αντεπίθεσή του (8), δεσμεύοντας συνακόλουθα τον 
τελευταίο στο αμερικανικό σενάριο! 

Βεβαίως, τέτοια κρίσιμα «παιγνίδια» δεν παίζονται χωρίς 
«διπλοασφάλειες»  στα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά «πόστα»! 
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 Τσόρτσιλ – Ρούσβελτ – Στάλιν αγναντεύοντας από 
την  Τεχεράνη το δρόμο των ινδιών… 

Ταξίαρχος Μάγιερ , ο βρετανός 
συντονιστής …της Εθνικής μας 

αντίστασης. 

Η «ευμενώς ουδέτερη» προς τον Άξονα Τουρκία (που έγινε 
«πολύ ευμενώς» με το Σύμφωνο Φιλίας της Άγκυρας, στις 18 
Ιουνίου 1941), με τον Ινονού στο τιμόνι τηρείται σε κατάσταση… 
ετοιμότητας (9)!  Περίπτωση… λειτουργίας της «λαβίδας», που 
είπαμε, σήμαινε αυτόματη «μεταστροφή» της, στην πλευρά των 
«Συμμάχων»! Δεν χρειάστηκε όμως τότε (όπως είδαμε) να 
«εκτραπεί» της «ουδετερότητάς» της… Στα τέλη του πολέμου θα 
γινόταν αυτό, «ανερυθρίαστα», σαν κάτι εντελώς φυσικό για το 

διεθνή της 
ρόλο 

(Επιτήδειος 
Ουδέτερος!) 

Όταν 
μάλιστα οι 

ενδείξεις 
έδειξαν καθαρά 
ότι το 

Βρεττανικό 
σενάριο 

κατέρρεε, σχεδόν 
αυτόματα ο Ινονού 

με τον  πρωθυπουργό του, βλέποντας «φως»¨ στην Αμερικανική 
Πρεσβεία, μπήκαν… κι έμειναν, αφήνοντας «στην ψύχρα» τους 
μέχρι χθες «συνεργαζόμενους»¨ πάνω σ΄ αυτό! 
Μεταξύ αυτών οι πρέσβεις Βρεττανίας 
(φυσικά…) και Γερμανίας στην Άγκυρα! Ο 
τελευταίος μάλιστα, ο Φον Πάπεν, ως 
γνήσιος «Φον» δεν δίσταζε να εκφράζεται 
ανοιχτά  για μια Γερμανο-Βρεττανική τάξη 
πραγμάτων στην Ευρώπη(15)   

Ούτως εχόντων των πραγμάτων θα 
φτάσουμε στη μη αναστρέψιμη κάμψη της 

Γερμανικής πολεμικής μηχανής. 
Τσόρτσιλ – Ρούσβελτ – Στάλιν 

συναντιούνται κατ’ απαίτηση του 
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    Γουντχάουζ , ο    Ταγματάρχης  
βοηθός του συντονιστή , ικανότατος , 
πέραν του αναμενομένου στο ρόλο 
του.      

     Τίτο  , ο" ιδιαίτερος" 
κομμουνιστής του 

Αμερικανικού σεναρίου

τελευταίου στην Τεχεράνη (28 Νοεμβρίου 1943) (10) .  Εκεί θα 
αποφασίσουν κατ’ αρχήν και κατά βάση στο πού θα εκδηλωθεί η 
κύρια αντεπίθεση της Δύσης, σε συντονισμό με την εξ Ανατολών 
μεγάλη αντεπίθεση της ΕΣΣΔ. 
Μάταια ο Τσόρτσιλ προσπαθεί να 
πείσει το Ρούσβελτ, υπό την σιωπή 
του Στάλιν, ότι, το πού, θα πρέπει να 
αφορά τα Βαλκάνια!  Σίγουρα έχει 
στο νου του το προηγούμενο του 
Βαλκανικού μετώπου, στον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και το 
πλέγμα των Βρεττανών πρακτόρων 
που επιχειρούν να ελέγξουν τις 
αντιστασιακές οργανώσεις στην 
Ελλάδα κυρίως (11) (Ταξίαρχος 
Μάγιερ, Ταγματάρχης Γουντχάουζ), 
προετοιμάζοντας (Βρεττανικά) το έδαφος για την (αναμενόμενη) 
μεγάλη απόβαση της Δύσης στα Βαλκάνια. 

Ο Ρούσβελτ, πλαισιωμένος 
από μία σφόδρα αντιβρεττανική 
ομάδα επιτελών – συμβούλων, με 
επικεφαλής τον Χάρρυ Χόπκινς (12) 

επιμένει, υπό τη σιωπή του Στάλιν, για απόβαση 
στη Νορμανδία και το επιβάλλει! 

Είναι φανερό πλέον ότι η αντίστροφη φορά 
των πραγμάτων εκδίωξης των Γερμανών από τα 
Βαλκάνια … με τη συνδρομή των μέχρι χθες 
κατοχικών Ιταλικών δυνάμεων (13), δεν 
αποκαθιστά το προπολεμικό STATUS  των 
Βρεττανών σ’ αυτά. Από τη μια ο Σοβιετικός 

ολετήρας δεν θ’ αφήσει κανένα περιθώριο στα 
Ανατολικά Βαλκάνια (Ρουμανία, Βουλγαρία), 
από την άλλη ο «ιδιαίτερος» Τίτο, άφησαν 

την Ελλάδα … για την τελευταία Αμερικανο-Βρεττανική 
«παρτίδα»!  Ναι, αλλά με λιγοστές λίρες (και στρατιωτικές 
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Οι καπετάνιοι του Ε.Λ.Α.Σ. στη 
σύσκεψη της Λαμίας (16-11-44) ,μετά 
τη Καζέρτα.Η ύστατη προσπάθεια του 
Αρη να εκτρέψει τα πράγματα από το 
βρεττανικό ρούν… 

     Σιάντος , με τον Ιωαννίδη θα 
προσπαθήσει  να συγκρατήσει  το 
λαικό κίνημα  στα βρεττανικά 

πλαίσια …λογικής!     

     Ναπολέων Ζέρβας , ο  
"γνωστός ήρωας" του 

μεσοπολέμου.     

Ηλ Τσιριμώκος ανάμεσα στο Σιάντο και 
Σοφιανόπουλο μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας της Βάρκιζας. 

δυνάμεις) στο Βρεττανικό «πορτοφόλι».  Στο σύνολό τους έχουν 
πλέον δεσμευτεί  για την μεγάλη αντεπίθεση της Δύσης υπό 
Αμερικανική διοίκηση! 

Στην Ελλάδα, το μόνο ουσιαστικό αντιστασιακό έρεισμα που 
θα τους απομείνει είναι ο Ζέρβας. Ο ΕΛΑΣ, 
που θα απλωθεί και θα κατακυριεύσει την 

Ελλάδα, γίνεται ολοένα 
και πιο φανερό ότι δεν 
μπορεί να ελεγχθεί από το 
Βρεττανικό δίκτυο, παρά 
τις φιλότιμες προσπάθειες 

των πρακτόρων του … 
και της ηγεσίας του 
ΚΚΕ, που τον ελέγχει 
(;). Ο Σιάντος με τον Ιωαννίδη προσπαθούν 

να συγκρατήσουν το λαϊκό κίνημα 
αντίστασης με τους καπεταναίους του … 
στα Βρεττανικά πλαίσια λογικής!  Το 
μεγάλο «αγκάθι» είναι το καθεστωτικό, ο 

Γεώργιος, ο ΑΣΟΣ όμως στο Βρεττανικό «μανίκι». 
 
Το αφήνουν για το μέλλον, 

στην ελεύθερη κρίση του Ελληνικού 
λαού!!!  Έτσι μόνο εξηγείται, από 
τη μια, η ίδρυση της ΠΕΕΑ, το 
Μάρτιο του 1944 και η … 
ταυτόχρονη έκρηξη, από την άλλη, 

του … εκτός λογικής (για τα 
Βρεττανικά «πράγματα» φυσικά) 
κινήματος στη Μέση Ανατολή 
(14)  αλλά και οι συμφωνίες του 
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Σαράφης,  Σκόμπι και 
Ζέρβας … συντονιζόμενοι. 

 03Δεκέμβριου 1944. 
 Βρετανικά τεθωρακισμένα 
στη μεγάλη διαδήλωση του 

ΕΑΜ.         

Λιβάνου (Μάιος 1944), Καζέρτας (Σεπτέμβριος 1944) και 
Βάρκιζας (3 Φεβρουαρίου 1945). Η τελευταία, μάλιστα, 
υπογράφηκε από τους εκπροσώπους του ΕΑΜ (ΚΚΕ), Σιάντο, 

Παρτσαλίδη και Τσιριμώκο στις 12 
Φεβρουαρίου 1945, δηλαδή την 
επομένη της λήξης της Δ. Γιάλτας, όπου 
μεταξύ άλλων ο Στάλιν επιβεβαίωσε τα 
της συμφωνίας της Μόσχας (10 
Οκτωβρίου 1944) για τη μη ανάμειξή 
του στο Ελληνικό πρόβλημα!  

Εδώ, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι 
στην πιο κρίσιμη στιγμή για τον ΕΛΑΣ, 
τη μάχη της Αθήνας, που ξεκίνησε στις 
3 Δεκεμβρίου 1944 και κράτησε 33 
δραματικές μέρες, οι διαταγές της 
ΕΑΜικής ηγεσίας ήταν εκτός 
στρατηγικής και τακτικής 
πραγματικότητας! Οι ισχυροί 
ενήργησαν ως ανίσχυροι, δίνοντας τον 

αναγκαίο χρόνο και χώρο για την ανάπτυξη των επερχομένων 
Βρεττανικών δυνάμεων και των 
Ελληνικών, που τις πλαισίωναν 
(Ταξιαρχία Ρίμινι, Τάγματα 
Ασφαλείας κλπ.) χωρίς έγκαιρη 
συγκέντρωση των δυνάμεών τους 
[που τις είχαν … και τις «ξόδεψαν» 
κυνηγώντας το Ζέρβα (;)], χωρίς 
επάρκεια πυροβολικού και βαρέων 
όπλων (που υπήρχαν), χωρίς 
συντονισμό ενεργειών σε καίριους 
στόχους, χωρίς, χωρίς …  

Το εγγλέζικο «μήνυμα» … προφανώς έγινε κατανοητό από 
την άλλη μεριά!  «Έπρεπε» κατ’ αρχήν και κατά βάση ο ΕΛΑΣ, 
που κυριαρχούσε στην Ελλάδα … να βρεθεί έξω και πέρα από την 
Αττική!  Η κατοχή της πρωτεύουσας, πέραν των πρακτικών 
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Τσώρτσιλ-Ηντεν-Μακ Μίλαν-Αλεξάντερ  συσκεπτόμενοι  στο Ξενοδοχείο Μ Βρετανία 
Υπο το φώς λάμπας πετραιλαίου λόγω διακοπής ρεύματος από τη δράση του ΕΛΑΣ 
στην Αθήνα. 

Τσώρτσιλ και Δαμασκηνός 
Στην Αθήνα

ωφελημάτων, σημειολογεί τον ισχυρό της κατάστασης !  Μ’ αυτά 
και μ’ αυτά ο ΕΛΑΣ, στραπατσαρισμένος και με σοβαρές 
απώλειες, βρέθηκε στα βουνά της πατρίδας μας, περιμένοντας την 
επόμενη πράξη του   δράματος !  

 
 
 
 
 

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (11ου κεφαλαίου) 
(1)  Η καθυστερημένη εκτέλεση του Σχ 

"Βαρβαρόσα" επιβαρύνθηκε από την 
απροσδόκητη στάση της Ιαπωνίας , τον Απρίλη 
του ΄41 , στα πλαίσια του Άξονα .Ενώ στις 27 
Μαρτίου ΄41 (ημέρα ανατροπής των δεδομένων 
στη Γ/Β – πραξικόπημα Σίμοβιτς) ο ΥΠΕΞ της 
Ματσουόκα διαπραγματευόταν στο Βερολίνο τη 
παραπέρα Στρατιωτική δράση της χώρας του στην 
Άπω Ανατολή (προφανώς σε συντονισμό με το  Σχ 

Βαρβαρόσα), ακολούθησε επίσκεψη του μίας 
εβδομάδος στη Ρώμη(!) και στη 
συνέχεια…στη Μόσχα , στη  "ντάτσα "του 
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Στάλιν , για να υπογράψει στις 13 Απριλίου ΄41 Σύμφωνο Ουδετερότητας με 
την ΕΣΣΔ !!! 

¨Ένα απαπάντεχο δώρο στο Στάλιν (!;΄) για να μείνει απερίσπαστος 
στον επερχόμενο πόλεμο του με το Χίτλερ!!      

(2)  Και βεβαίως, απ’ την Ελλάδα, όπου είχαν διατεθεί 53.000 άντρες 
από το Μάρτιο του 1941 και τον Απρίλιο του 1941, το σενάριό τους 
κατέρρευσε! «Μάζευε κι ας είν’ και ρόγες» κατά τη παροιμία… 

(3) Γιαυτό και την «πάτησε»… 
(4) Τα φαινόμενα «Ρόμμελ» γεννιούνται απ’ το πουθενά, για να 

«φρονηματίζουν»  τους όποιους σχεδιαστές σεναρίων «παγκόσμιας 
κυριαρχίας».  Να φέρνουν, έστω για λίγο, τα πράγματα στα «ίσια»¨ τους… 

(5) Την 8η (Βρεττανική) απ’ τα ανατολικά και την 1η 
(Αμερικανοβρεττανική) απ’ τα δυτικά, οπλισμένες μέχρι τα «μπούνια»! 

(6) Από Ουείβελ στον Ώκινλεκ κι απ’ αυτόν στον Αλεξάντερ, και στην 8η  
Στρατιά από Κάννιγκαμ στο Ρίτσι κι απ’ αυτόν στο Μοντγκόμερι!! 

(7) Σύσκεψη «ΑΡΚΑΔΙΑ»: Συμφωνία ότι ο πόλεμος εναντίον της 
Γερμανίας είναι πρώτη προτεραιότητα. Περίεργο! Ολόκληρος Ρούσβελτ 
έκανε δυο χρόνια να το καταλάβει… Ναι, αλλά αυτή η «αργοπορία» του θα 
έφερνε στα όρια αντοχής το κράτος της Βρεττανίας, για να δεχτεί τελικά τους 
σκληρούς όρους του «καουμπόη», ενώ παράλληλα θα είχε φθαρεί σοβαρά και 
η Βέρμαχτ 

(8) Η ενίσχυση αυτή (που άρχισε το καλοκαίρι του 1942) έγινε κι απ’ 
τους Βρεττανούς, δια Κασπίας (των ΗΠΑ δια του Αρκτικού -  λιμάνι 
Αρχαγγέλου) Συνολικά διατέθηκαν 20.000 αεροσκάφη, 13.000 τανκς και 
μπόλικο υλικό τροφοδοσίας, ιματισμού, καυσίμων κτλ) 

(9)  Η κατάσταση αυτή φιλικής ουδετερότητας, όπως στις ανάλογες 
περιπτώσεις του Βρεττανικού σεναρίου, απέκλειε είσοδο γερμανικών 
στρατευμάτων στην Τουρκία! Ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας, 
Μενεμένογλου, κράτησε με φοβερή επιτηδειότητα την ουδετερότητα, αυτή 
που ευνόησε το Βρεττανικό σενάριο μέχρι το Φεβρουάριο του 1945, οπότε ο 
Ινονού, με πρωθυπουργό το Σαράτσογλου, μπήκε στον πόλεμο, καθ’ ην 
στιγμή  ολοκληρωνόταν η διάσκεψη της Γιάλτας (4 – 11 Φεβρουαρίου 1945)! 

(10)  Όλες οι «συνάξεις» για τις αποφάσεις του μεταπολεμικού STATUS 
στον κόσμο  γίνονταν κατ’ απαίτηση του Στάλιν … στο «γήπεδό» του !!! 
(Τεχεράνη, Γιάλτα, Πότσδαμ) 

(11) Στη Γιουγκοσλαβία ο ΤΙΤΟ έγκαιρα (;) θα περιορίσει ασφυκτικά τις 
δραστηριότητες του δικτύου αυτού και με τη συνθήκη του Γιάϊτσε (στη 
Βοσνία)  στις μέρες … της διάσκεψης της Τεχεράνης (29 Νοεμβρίου 1943) 
θα δείξει … τον τρίτο δρόμο!  Μακριά κατ’ αρχήν από τον Βρεττανικό και 
στη συνέχεια (1948) από τον Σοβιετικό!!  Η διάρκεια του καθεστώτος του, σε 
δύσκολα χρόνια, επάνω σε ένα ιδιαίτερα εκρηκτικό «μείγμα» εθνοτήτων του 

EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Διαδικτυακό περιοδικό

www.freeinquiry.gr



 

 

55

55

κράτους του και η ανάδειξή του σε … γενικής αποδοχής ηγέτη ολκής, 
δείχνουν … ότι άκουσε προσεκτικά το Αμερικανικό μάθημα Διεθνών 
Σχέσεων, πιθανόν από κάποιο Καρδινάλιο, ως Κροάτης Καθολικός! 

(12) Μέχρι ρωσόφιλο - φιλοκομμουνιστή τον έβγαλε η Βρεττανική 
προπαγάνδα! 

(13) Μία Μεραρχία (Πινερόλο) υπό τη διοίκηση του Βρεττανόφιλου (!) 
Στρατηγού Ινφάντε, ο οποίος ετέθη υπό την προστασία του Γουντχάουζ. Μια 
ακόμη ένδειξη για το ποιο ήταν το καθεστώς Μουσολίνι.  

(14)  Ήταν η πρώτη σαφής ένδειξη ότι το μεταπολεμικό STATUS στην 
Ελλάδα δεν αφορούσε μόνο την Αγγλία, που δεν θα έπρεπε να ξεχνάει ότι το 
νέο «αφεντικό», οι ΗΠΑ, θα έκανε το δικό του κουμάντο στην πατρίδα μας. 

(15)  Στη δίκη της Νυρεμβέργης θα είναι ο μόνος που θα αθωωθεί 
απ΄τους δικασθέντες ηγέτες του Ραιχ. 
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   Ο Τσολάκογλου υπογράφει 
την συνθηκολόγηση      

12. Μερικά αποκαλυπτικά περιστατικά της 
«κόντρας» στη διάρκεια της Γερμανικής εισβολής στη 
πατρίδα μας 

 
 Στη συνέχεια της διαφωτιστικής, ελπίζεται, παραπάνω 

ανάλυσης, παρατίθενται ορισμένα, ιδιαίτερα αποκαλυπτικά, 
περιστατικά της Βρεττανο-Αμερικανικής «κόντρας», στη διάρκεια 
της γερμανικής εισβολής στην πατρίδα μας, όπως αυτή 
μετουσιώνονταν στην ελληνική πολιτική σκηνή: 

 α) 17 Απριλίου 1941: Διάταγμα ΥΕΘΑ (Παπαδήμα), 
απόλυσης των 40Β΄ και 41Β΄ κλάσεων, εν μέσω θυέλλης! 

 β) 18 Απριλίου 1941: Μετά από καταγγελία Αξιωματικών 
στο Γεώργιο, ότι η Κυβέρνηση χορηγεί άδειες (!) άνευ λόγου σε 
στελέχη, ο κληθείς πρωθυπουργός Κορυζής, απολογούμενος ρίχνει 
την ευθύνη, όπου μπορεί, και αποπέμπεται δριμύτατα… για να 
«αυτοκτονήσει» σπίτι του με δύο (2) 
σφαίρες!!! 

 γ) 19 Απριλίου 1941: Ο 
Τσολάκογλου (Γ΄ Σ.Σ.) συναντά τον 
Παπάγο και του ζητάει, κατ’ απαίτηση 
του συνόλου των Στρατηγών, να 
προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις, 
δεδομένου του χάους που επικρατεί 
στις δυνάμεις μας. Ο Παπάγος, 
εντελώς ψύχραιμος (!), αρνείται, με 

αιτιολογικό ότι διοικεί και Βρετανικές 
δυνάμεις… που δεν αναμένεται να 
φύγουν πριν τις 5 Μαΐου 1941! 
Φοβερή αθλιότητα… 

 δ) 20 Απριλίου 1941:  
  - Υπογραφή συνθηκολόγησης με πρωτοβουλία 

Τσολάκογλου στο Βοτανάσι Μετσόβου. 
  - Ανάληψη πρωθυπουργίας από το Γεώργιο !! (οι 

του Βρεττανικού σεναρίου πολιτικοί μας, προφανώς έχουν… 
λακίσει)  
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   Ρίψη Γερμανών Αλεξιπτωτιστών κατά τη 
μάχη της Κρήτης (Μάλεμε)    

  - Ανάθεση τελικά της πρωθυπουργίας στον… 
τραπεζίτη (πάλι) Τσουδερό, για να θυμίζει προφανώς στο 
«φαρμακωμένο» Γεώργιο, ποιο σενάριο παίζεται… 

 ε) 23 Απριλίου 1941: Αναχώρηση Γεωργίου με Τσουδερό 
για Κρήτη και συνέχιση του αγώνα στα πλαίσια των Βρεττανικών 
δυνάμεων, οι οποίες, απ’ το Δεκέμβριο του 1940 (!), οργανώνουν 
την άμυνα του νησιού. Ο Παπάγος (φυσικά) δεν ακολουθεί. Ούτε 
καν «χαιρετιέται» τυπικά με τον απερχόμενο Γεώργιο (προφανώς ο 
τελευταίος δεν επιθυμεί ούτε να τον «μυρίσει») !! 

Ο Παπάγος θα παραμείνει στην Αθήνα για να συλληφθεί στις 
26 Ιουλίου 1943! 
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Χάρυ Τρούμαν , το δόγμα 
του θα χαράξει βαθειά το 
μεταπολεμικό κόσμο. 

  Ζαχαριάδης…ο "σαλταδόρος"   
της πολιτικής μας σκηνής. 

 
13.  Η μεταπολεμική συνέχεια της «κόντρας» 
 
Στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, Παπάγος, απ’ τη 

μια,  και Ζαχαριάδης, απ’ την άλλη, συλλαμβάνονται και 
περιορίζονται με κάθε, για την περίπτωση, 
ασφάλεια, σε Γερμανικά στρατόπεδα 
αιχμαλώτων! Με τη λήξη του πολέμου θα 
επιστρέψουν «ξεκούραστοι», για να βάλουν 
μπρος, ο καθένας απ’ τη πλευρά του την 
επόμενη πράξη του δράματος! 

Εμφύλιος λοιπόν! Ο Ζαχαριάδης, ως 
αρχηγός του ΚΚΕ και δη αδιαφιλονίκητος…, 
αρχίζει το «παιχνίδι», με τον Παπάγο, να 

περιμένει (1). Πίσω του ο Στάλιν … στην 
«υπηρεσία» (εκ των πραγμάτων, δηλ. εκ 
των δολαρίων και των διευκολύνσεων για 

να πιάσει τα μισά και βάλε Βαλκάνια και να 
φτάσει στο Βερολίνο ανενόχλητος!) του 
Αμερικανικού σεναρίου! Στη θέση του 
Τσόρτσιλ ο άχρωμος Άττλυ, που έβλεπε το 
μέλλον της Αγγλίας … στις πολυεθνικές των 
ΗΠΑ και στο τιμόνι των ΗΠΑ ο πολύς 
Τρούμαν, που ετοιμάζει τους «κεραυνούς» 
των δολαρίων, για την επιβολή του δόγματός 

του, που θα σημαδέψει βαθιά την 
μεταπολεμική Ευρωπαϊκή ιστορία ! 

Ο Ζαχαριάδης με κέντρο βάρους του Δημοκρατικού 
Στρατού στο Γράμμο και το Βίτσι, θα επιχειρήσει «σαλταδόρικα» 
να εμπλέξει τις όμορες, Σοσιαλιστικές πλέον, χώρες (Αλβανία, 
Γιουγκοσλαβία, Βουλγαρία) στο Ελληνικό πρόβλημα (το οποίο, 
στην ουσία του, συνίσταται στην παραμονή των Βρεττανικών 
δυνάμεων στη χώρα μας, με συνακόλουθο την πρακτική αδυναμία 
ελεύθερου, πολιτικού βίου αυτής) … ως απειλούμενες από τις 
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Στάλιν, κράτησε σταθερά και 
έξυπνα το τιμόνι της ΕΣΣΔ για 
να βρεθεί στη καρδιά της 
Ευρώπης χωρίζοντας τον 
κόσμο στα δύο 

           Ο Βαν Φλίτ με μέλη της 
Αμερικάνικης αποστολής" εν 

αναμονή" Παπάγου στην εξουσία!

Βρεττανικές και τις συγκροτούμενες Ελληνικές δυνάμεις του 
Εθνικού Στρατού! 

Στις 21 Ιανουαρίου 1946 πέφτει ως βόμβα η Σοβιετική 
προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το «ούτω – 
πως» Ελληνικό ζήτημα!  Το κείμενό της είναι αντίγραφο της 
ταυτόχρονης ανακοίνωσης του ΚΚΕ!  Τη στηρίζουν όλες οι 
Σοσιαλιστικές χώρες. Αίτημα: Η αποχώρηση των Βρεττανικών 
δυνάμεων από την Ελλάδα!!!   Στις διαλλακτικές προτάσεις – 
απόφασης των Δυτικών ηχεί βροντερό το βέτο της ΕΣΣΔ.   

Με τα βέτο αυτά, που θα συνεχισθούν μέχρι το Νοέμβριο 
του 1948, δίνεται ο χρόνος για να «ανοίξει» το 
παιχνίδι στα βουνά της πατρίδας μας!  
Εναρκτήριο λάκτισμα, στις 24 Μαρτίου 
1946, στο Λιτόχωρο! (2) Η απόφαση του 
Σ.Α./Ο.Η.Ε. στις 10 Νοεμβρίου 1948 για το 
κλείσιμο των συνόρων των όμορων κρατών, 
σηματοδοτεί το κλείσιμο της Ελληνικής 
υπόθεσης. Λίγο πριν, το φθινόπωρο του 1948, 
θα σημειωθεί … η διάσταση Στάλιν – Τίτο 
ταυτόχρονα (!) με τη διάσταση 
Ζαχαριάδη – Μάρκου Βαφειάδη, με 

αιτία τον τρόπο 
συνέχισης του 
αγώνα. 

Εντωμεταξύ όμως, ο Γεώργιος 
έχει αιφνίδιο (!) θάνατο την 1η Απριλίου 
1947 (3) και οι Βρεττανικές δυνάμεις μας 
έχουν αδειάσει τον τόπο!  Στο 
διάστημα αυτό ο Δημοκρατικός 
Στρατός θα δώσει «ρεσιτάλ» αντάρτικού 
αγώνα στα βουνά της πατρίδας μας  με 
πολλές επιτυχίες υπό την ηγεσία του 
Μάρκου (4).  Οι στρατηγοί του 
Εθνικού Στρατού, άριστοι γνώστες 

και έμπειροι στα του πολέμου, φαίνονται … «αγκυλωμένοι» υπό τις 
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διαταγές του ενσκύψαντος, στο μεταξύ, Βαν Φλιτ, του στρατηγού 
– αρχηγού της Αμερικανικής Αποστολής … στο «πακέτο» του  
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Ο Παπάγος σε προεκλογική 
συγκέντρωση έτοιμος για την 

πρωθυπουργία

    Ο ΑρχιστράτηγοςΠαπάγος  

 
Σχεδίου Μάρσαλ (πρόκειται για τον κύριο που εισέπραξε από 

τον δικό μας Κανελλόπουλο το «Στρατηγέ, ιδού ο στρατός σας»!)   
Στο τέλος του 1948, οι αντίπαλες δυνάμεις θα παρουσιάζουν 

μια συντριπτική αναλογία υπέρ του Εθνικού Στρατού (Ε.Σ.) δέκα 
προς ένα, ως εξής: 

Δ.Σ.: 28.000 άνδρες με περιορισμένες δυνατότητες σε 
πυροβολικό και βαριά όπλα (σύμφωνα με τη Στρατιωτική Ιστορία 
της Ελλάδος, η δύναμη του Δ.Σ. ανερχόταν σε 17.500 άνδρες)  

Ε.Σ.: 200.000 άνδρες με απόλυτη, από τις αρχές του 1949, 
υπεροχή σε πυροβολικό, βαριά όπλα και 
αεροπορία!  Το σχέδιο Μάρσαλ με την 
Αμερικανική στρατιωτική αποστολή είχαν 
κάνει το θαύμα τους (5). 

Στις 21 Ιανουαρίου 1949 
(επανα)προκύπτει κυβέρνηση Σοφούλη, που 
αμέσως φροντίζει (!) για την επανάκαμψη του 
Παπάγου (6) ως «εν λευκώ» Αρχιστρατήγου 
με αρμοδιότητες … υπερπρωθυπουργού!  
Βαν Φλιτ και τα "ρεστα" εξαφανίζονται ως 
δια μαγείας. Όλα σιγούν με απόλυτη 
ευλάβεια εμπρός στο … σύγχρονο 

«Ηρακλέα»!  Η νίκη είναι δεδομένη. 
Στις 30 Ιανουαρίου 1949, 

στην 5η Ολομέλεια του ΚΚΕ, 
θα σημειωθεί οξύτατη 
διάσταση. Τι σύμπτωση !  Ενώ 
η μία πλευρά διογκούται, 
δυναμώνει και συσπειρώνεται, 
η άλλη, αποδυναμωμένη εκ των 
πραγμάτων, διασπάται!  Ο 
Ζαχαριάδης επιμένει και το 

επιβάλει, να μεταβληθεί ο Δ.Σ. 
σε τακτικής δομής αντάρτικο 
στρατό με σκοπό την κατάληψη 
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  Βενιζέλος- Πλαστήρας , προσπάθεια 
συνεργασίας για να κρατηθούν  τα 
πράγματα στη βρετανική  γραμμή. 

– διατήρηση πόλεων, με πρώτο στόχο τη Θεσσαλονίκη! Ο 
Μάρκος υποστηρίζει τη διατήρηση της αντάρτικης δομής και 
δράσης του Δ.Σ. στα βουνά, «εν αναμονή» έξωθεν επέμβασης (;).  
Ο Τίτο, ο ηγέτης που ενθάρρυνε με κάθε τρόπο την έναρξη του 
εμφυλίου, θα βάλει την τελευταία πρόκα στη «νεκρόκασα» του 
Δ.Σ., κλείνοντας τα σύνορα στα τέλη του 1948, «πιστός» στην 
απόφαση του Σ.Α./Ο.Η.Ε…  

Έτσι λοιπόν, έρχεται η νίκη του Ε.Σ. με τις δάφνες του 
Στρατάρχη να κάνουν «ουρά» στην αυλή των ανακτόρων! Στις 28 
Μαΐου 1951, επί κυβερνήσεως Σοφοκλή Βενιζέλου, ο Παπάγος θα 
παραιτηθεί.  Αιτία, η διαφωνία του με το Παλάτι, που δεν 
συμφωνεί με την ανάμειξή του στην πολιτική, στη βάση της 
εμμονής του στον «κομμουνιστικό κίνδυνο» και στην ανάγκη 
ριζοσπαστικής αντιμετώπισης των πραγμάτων έναντι μιας 
διαλλακτικότητας στο θέμα από την πλευρά των Ανακτόρων (και 
των περί αυτά), η οποία θα εξηγηθεί παρακάτω.  

Το «πραξικόπημα» Χρηστέα, στις 31 Μαΐου 1951, με αίτημα 
την παραμονή του Παπάγου στην αρχιστρατηγία, που θα 
κουκουλωθεί όπως – όπως, μαρτυρά τη λειτουργία 
παραστρατιωτικού οργανισμού, που τον στηρίζει. Είναι αυτός 

που σε λίγα χρόνια θα αναδείξει 
τον Ιωαννίδη στον αντίποδα της 
φιλοβρεττανικής πλευράς των 
Στρατηγών … που θα απολήξει 
στον Παπαδόπουλο! 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 1951, 
οι εκλογές  θα αναδείξουν 
πρωθυπουργό τον Πλαστήρα 

(άρρωστο με ημιπληγία), τον 
επαναστάτη αντιμοναρχικό, που 
τώρα θα λειτουργήσει, ελέω 

Βρεττανίας, ως θεραπαινίδα των Ανακτόρων. Βρε πώς αλλάζουν οι 
καιροί …!  Ο Παπάγος στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, έχει 
«σακουλιάσει» το δεξιό χώρο, αφού προηγουμένως έχει διασπαστεί 
το Λαϊκό Κόμμα του Τσαλδάρη, Βρεττανικής γραμμής… Έχει 
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          Την σημαία της 16ης  Ταξιαρχίας του ΔΣΕ 
επιδεικνύουν ο Βαν Φλιτ και ο Τσακαλώτος κατά 

την διάρκεια της επιχείρησης «Πυρσός»

σηκώσει τα αντικομμουνιστικά λάβαρα υπό τον ερεθιστικό τίτλο 
του νέου κόμματος «Συναγερμός» και περιμένει!  

Στις 10 Οκτωβρίου 1952, ο άρρωστος Πλαστήρας, 
εξαντλημένος και πολιτικά, παραιτείται. Δεν θα καταφέρει, όπως 
θα δούμε, να σώσει το Μπελογιάννη ! 

Στις εκλογές της 16 Οκτωβρίου 1952, ο Παπάγος θα 
αναδειχθεί νικητής και απόλυτος κυρίαρχος της πολιτικής σκηνής! 
Ο αντικομμουνισμός  θα εξαρθεί … σε σημείο υστερίας, με το 
ΚΚΕ στην παρανομία και τη χώρα μας αληθινό κολαστήριο! Ο 
«κομουνιστικός κίνδυνος» εκ των πραγμάτων θα συντηρηθεί, για να 
«επαναχρησιμοποιηθεί» στο επόμενο σκηνικό της 21 Απριλίου 
1967! 

 Είναι όμως εξαιρετικά ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τα 
δρώμενα λίγο πριν και μετά τη λήξη του εμφυλιοπολεμικού 
δράματος (Αύγουστος 1949), σε διεθνές  πλαίσιο, προσδιορισμένο 
(σε ό,τι μας αφορά), από τα παρακάτω σημεία: 

1ο) Στην από κοινού απόφαση ΗΠΑ – ΕΣΣΔ (29 
Νοεμβρίου 1947) 
δημιουργίας του κράτους 
του Ισραήλ (Η 
προεργασία, όπως 
είδαμε, άρχισε το 
Φλεβάρη του 1941).  Ο 
Παλαιστινιακός χώρος 
μπαίνει σε πολιτική 
ρευστότητα, αφού στην 
απόφαση αυτή αντιδρούν 
Άγγλοι και Άραβες, ο 
καθένας για τους δικούς 
του λόγους.  Η 
ρευστότητα αυτή, που θα 

κλείσει με τη νίκη των Εβραίων το 1948, συμπίπτει με τη 
ρευστότητα του δικού μας εμφυλίου (… με τις αστοχίες του Βαν 
Φλιτ, που είδαμε). Η οριστική ανακωχή των εμπολέμων στην 
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Παλαιστίνη, θα … συμπέσει με τη διαταγή της τελικής διαταγής 
«Πυρσός» (σχ. Επιχειρήσεων) του Παπάγου! Συμπτώσεις …! 

2ο) Στην έναντι της πιο πάνω Σοβιετικής συνδρομής στις 
ΗΠΑ, σιωπηρή αποδοχή από την τελευταία του πραξικοπήματος 
της Πράγας, στις 27 Φεβρουαρίου 1948 και της πλήρους (μέσα 
σε έξι μήνες) κομουνιστικοποίησης της Τσεχοσλοβακίας. Ήταν μια 
γενναία προσφορά στο Στάλιν, για το στέριωμα της ΕΣΣΔ στην 
Κεντρική Ευρώπη! Μια πολύτιμη γεωπολιτική «σφήνα», που 
φυλάχτηκε … ως  τελευταία αντικαταβολή στην Ευρώπη. 
Συνακόλουθα, τον Ιούνιο του 1948, θα έρθει η απόφαση του 
τελεσίδικου αποκλεισμού του Ανατολικού από το Δυτικό 
Βερολίνο.  

3ο) Στη Βρεττανική αντίδραση στην Ελλάδα έναντι της 
Αμερικανο – Σοβιετικής συμπαιγνίας. Στόχος η 
επανανομιμοποίηση του ΚΚΕ!! Είναι ο μόνος τρόπος για να μη 
βρει «επαρκές» και «δεσπόζον» πολιτικό έδαφος, με Παπάγο και 
σχέδιο Μάρσαλ, η Αμερικανική δράση!  Πράγματι, στα μέσα του 
1947, ο Τσαλδάρης αναλαμβάνει μιας ευρείας έκτασης 
ειρηνευτική πρωτοβουλία (ομιλίες, συνεντεύξεις κλπ.), ενώ ο 
μεγάλος πράκτορας Φίλμπυ θα αποκαταστήσει το 1948 επαφή 
KGB και SIS (Βρεττανίας). Έτσι θα βρεθεί ο Αμερικανός 
δημοσιογράφος Πολκ, που θα αφιχθεί στην Ελλάδα το Μάρτιο 
του 1948, για να αποκαταστήσει σύνδεσμο μεταξύ Βρεττανών και 
Μ. Βαφειάδη. Δεν θα προλάβει όμως!  Θα δολοφονηθεί στις 8 
Μαΐου 1948 στη Θεσσαλονίκη! Ο στρατηγός Ντόνοβαν (!), 
αρχηγός τώρα των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, θα αφιχθεί 
στην Ελλάδα για να δει από κοντά … τα αποτελέσματα δράσης 
των πρακτόρων του και να φροντίσει για το κουκούλωμά της (7).  
Αυτόν τον κύριο, τον θυμόμαστε από Συνταγματάρχη, όταν 
επισκέφτηκε, το Γενάρη του 1941, το Μεταξά!  Σκορπάει θάνατο 
στο διάβα του …! 

4ο) Στην ανασυγκρότηση, με τα δολάρια του Μάρσαλ, της 
νεοαστικής τάξης στην πατρίδα μας (κατά προέκταση των 
Ευρωπαϊκών κρατών, που έτυχαν του σχεδίου), η οποία, με 
προμετωπίδα τον άκρατο αντικομμουνισμό χτυπά αδίστακτα την 
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          Μπελογιάννης κατά την διάρκεια της δίκης 
γελαστός.Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία… . 

παραδοσιακή αστική τάξη, η οποία βρίσκει … καταφύγιο στην 
ούτω – πως στραπατσαρισμένη Βρεττανική «ομπρέλα». 

5ο)  Στη λήξη του Αμερικανο-Σοβιετικού ειδυλλίου το 1950 
(!) μετά το κλείσιμο των εκκρεμοτήτων στην Ελλάδα και το 
Ισραήλ.  ΗΠΑ και ΕΣΣΔ θα μπορούσαν τώρα να στεριώσουν τα 
σύνορα των «στρατοπέδων» τους, ξεκινώντας τον Ψυχρό Πόλεμο 
και να προχωρήσουν με όση δύναμη τους περίσσευε … στη 
δραστική «ομογενοποίηση» των του οίκου τους ! 

6ο) Στην επαναπροσέγγιση Βρεττανίας – ΕΣΣΔ, που μετά 
την αποστασία του ΤΙΤΟ αρχίζει να απασχολεί την τελευταία.  
Στόχος της ΕΣΣΔ, με την Κίνα στο «στρατόπεδό» της, η 
Ελλάδα! Η αύξηση επιρροής της, ως αρχικός στόχος, βρίσκει τη 
συγκατάβαση της Βρεττανίας έναντι της συνδρομής της πρώτης για 
τη διατήρηση του STATUS της στα γεμάτα πετρέλαιο νησιά του 
Ειρηνικού! 

Το 1950 θα είναι έτος καθοριστικό. Από τη μία ξεκινάει ο 
πόλεμος στην Κορέα, με την απρόκλητη επίθεση του Μακ 
Άρθουρ και τη λυσσασμένη αντεπίθεση του Σηγκ Μαν Ρη, απ’ την 
άλλη … ο Μπελογιάννης φθάνει στην Αθήνα !  Ένας 
καθαρόαιμος «Ζαχαριαδικός» κομμουνιστής. 

Ο Ζαχαριάδης, ο 
άνθρωπος του Στάλιν 
για την Ελλάδα, 
αναλαμβάνει τώρα (!) 
το καθήκον να συνδέσει 
το ΚΚΕ με τους 
εκπροσώπους του 
Βρεττανικού STATUS 
στη χώρα μας. Ο 

Μπελογιάννης 
επομένως, θα πρέπει να 
βρει τις άκρες τους και 
να ξεκινήσει δράση σε 
δύο κατευθύνσεις. Η 

πρώτη έχει να κάνει με την επανανομιμοποίηση του ΚΚΕ και η 
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άλλη με επιχειρηματικές δραστηριότητες του ΚΚΕ σε σχέση με 
επιχειρήσεις της παραδοσιακής, φιλοβρεττανικής, αστικής τάξης 
και σε προέκταση με Άγγλο–Ολλανδικές πολυεθνικές! 

Οι «φίλιες» πολιτικές δυνάμεις (φιλοβρεττανικές), που τις 
εκπροσωπεί ο Πλαστήρας, ως Πρωθυπουργός, διαμορφώνουν το 
πολιτικό κλίμα … μέχρι σημείου παρεξηγήσεως!  Το ΚΚΕ πρέπει 
να βρει έδαφος  για να στεριώσει. Για το δεύτερο στόχο, τον 
οικονομικό-επιχειρηματικό, επιλέγεται ο Μπάτσης, γόνος της 
παραδοσιακής μας «Αριστοκρατίας».   

Η αντίδραση των ΗΠΑ θα είναι ακαριαία και καίρια!  
 Ο Μπελογιάννης θα συλληφθεί και στη συνέχεια ο Μπάτσης, 

ο Αργυριάδης, ο Βαβούδης κλπ.  Η κατηγορία θα σχηματοποιηθεί 
στη βάση των νόμων 375 και 509 «Περί κατασκοπείας» 
(=θάνατος!).  Οι προσπάθειες τόσο του ΚΚΕ, όσο και του 
φιλοβρεττανικού λόμπι (υπό την αιγίδα των Ανακτόρων), θα 
μείνουν άκαρπες. Ένα μέρος της αριστεράς έχει περάσει απέναντι 
… στο «ράντζο του καουμπόη»!  Ο Μπελογιάννης δε θα μπει 
στους συνδυασμούς της ΕΔΑ στις εκλογές του 1951 για να σωθεί!  
Η επιστολή Πλουμπίδη, όπου θα ομολογείται η ύπαρξη 
παράνομου, πολιτικού μηχανισμού στην Ελλάδα, σε αντίθεση με 
τις επίσημες ανακοινώσεις του ΚΚΕ, περί ομαλού, δημοκρατικού 
βίου της χώρας, θα λειτουργήσει ως χαριστική βολή! Η 
εκπυρσοκρότηση των όπλων του αποσπάσματος … θα 
αναταράξουν το Παλάτι και τους περί αυτό Βρεττανόφιλους! 

Έτσι λοιπόν ο Παπάγος θα διαλέξει τη σωστή ώρα για να 
μπει στο «παιχνίδι» ως πρωταγωνιστής, αφού το πολιτικό σκηνικό 
θα έχει «καθαρισθεί» από τους κομμουνιστικούς «ρύπους», που 
«ούτω-πως» προέκυψαν…, με τα χέρια των φίλιων, δημοκρατικών 
δυνάμεων!! Ο «σκηνοθέτης» τον θέλει … άσπιλο από τέτοιες 
«βρωμοδουλειές», γενικής αποδοχής και υψηλού κύρους … στο 
«γουέστερν» που ετοιμάζεται για την επόμενη δεκαετία. 

Τον Οκτώβριο του 1952, ο Ελληνικός λαός θα καμαρώσει 
το «παλικάρι» ως πρωθυπουργό και οι κομμουνιστές θα μείνουν 
στην παρανομία και στα ξερονήσια, μέχρις ότου  … ο «μεγάλος 
φάρμερ» σταθεί για καλά στα πόδια του και στη δική μας, 
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κακοτράχαλη, μικρή «φάρμα»… Εξάλλου, είχε πολύ δουλειά με 
τον πολιτικό κόσμο της τελευταίας.  

 Θα μας «τελειώσει» όμως πριν κλείσει τη 4ετία του. Η 
Ιντέλλιτζενς βλέπεις… ¨Ήταν μια απάντηση, καθυστερημένη, ως 
«κρύο πιάτο», στο πρόωρο τελείωμα του Γεωργίου μεν, αλλά και 
στην ώρα της, αφού ο εκλιπών άνοιξε το Κυπριακό σε μια 
συντονισμένη προσπάθεια των ΗΠΑ, για το «ξωπέταγμα» των 
Βρεττανών απ’ το κρίσιμο και καίριο αυτό πόστο της Ανατολικής 
Μεσογείου! 

 Έτσι απλά και ¨καουμπόικα¨, το σύστημα εξουσίας της 
πατρίδας μας χωρίζεται στα δύο! Βρεττανόφιλοι, απ’ τη μια, 
Αμερικανόφιλοι απ’ την άλλη! Όσο για τους Ρωσόφιλους, … ας τ’ 
αφήσουν αυτά οι όποιοι κονδυλοφόροι ! 

 
 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (13ου κεφαλαίου) 
 
(1)  Ο Παπάγος θα επιστρέψει το Μάρτιο του 1945 στην Αθήνα και 

μετά από μερικά ταξίδια στο εξωτερικό, στην Αίγυπτο, στις ΗΠΑ (όπου θα 
τύχει υποδοχής ήρωα), στο Λονδίνο … με Άττλυ πρωθυπουργό, θα 
επανέλθει, περιμένοντας την ώρα του ! 

(2)  Μετά τις εκλογές της 31 Μαρτίου 1946, όπου η αποχή του ΚΚΕ (;) 
θα φέρει το «θρίαμβο» της δεξιάς (Τσαλδάρης) σε συνθήκες τρομοκρατίας 
(με 30% περίπου αποχή), το δημοψήφισμα της 1ης Σεπτεμβρίου 1946 θα 
φέρει στο θρόνο το Γεώργιο!   

(3)  Τον Ιούλιο του 1947 … απόντος πλέον του Γεωργίου, η Βουλή των 
Ελλήνων με Σοφούλη πρωθυπουργό (!) δίνει τον τίτλο του Στρατηγού στον 
Παπάγο! 

(4) Ο Μάρκος Βαφειάδης θα αναλάβει αρχηγός του Δημοκρατικού 
Στρατού και «πρωθυπουργός» της, από 24 Δεκεμβρίου 1947, προσωρινής 
Δημοκρατικής κυβέρνησης. 

(5)  Η εφαρμογή του σχεδίου Μάρσαλ θα αρχίσει τον Ιούλιο του 1948 
και θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 1952, συνολικού ύψους 2 δις 
δολαρίων.  

(6)   Ο Παπάγος, ανακληθείς από την εφεδρεία, χρίζεται Αρχιστράτηγος 
στις 20 Ιανουαρίου 1949 και θα παραιτηθεί της Αρχιστρατηγίας το Μάιο του 
1952!! 
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(7)  Η υπόθεση Πολκ μέχρι σήμερα ταλαιπωρεί τη δικαιοσύνη μας! 
Τότε, το βάρος της προπαγάνδας … έδειξε το ΚΚΕ ως αποκλειστικό υπαίτιο 
του φόνου. Επελέγησαν ο γνωστός δημοσιογράφος της εφημερίδας 
«Μακεδονία», Στακτόπουλος (διαγραμμένος από το ΚΚΕ) και … δύο 
απόντες – επώνυμοι του Δ.Σ. (ο ένας είχε σκοτωθεί πριν μήνες στα 
Κερδύλια).  Τα δολάρια του σχεδίου Μάρσαλ … έφτιαξαν το Στακτόπουλο 
συνεργό και τους δύο απόντες αυτουργούς, παρά τα συντριπτικά στοιχεία που 
δείχνουν αλλού! Κι αυτό μέχρι τις μέρες μας…! Η επίσκεψη τότε του 
Ντόνοβαν είχε την έννοια να υπενθυμίσει στους αρμοδίους … προς τα πού 
να στρέψουν την έρευνα και τη δίκη.  Αυτός κράτησε στο φάκελό του το 
στοιχείο που «έκαιγε» (και δε λέει να έρθει στο φως της δημοσιότητας) και 
επέστρεψε ήσυχος στην έδρα του!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Διαδικτυακό περιοδικό

www.freeinquiry.gr



 

 

69

69

  Η  τριανδρία της μίας πλευράς. 

Ξημέρωμα 21ης Απριλίου 1967. 
Τανκ στη πλατεία Συντάγματος. 

Ολα πήγαν …μια χαρά

 Ιωαννίδης , ο εκπρόσωπος 
της άλλης πλευράς. 

14.  Το κλείσιμο της κόντρας 
 
Συνεχείς ενέργειες και αντενέργειες των δύο κύριων πλευρών 

σε όλο το πολιτικό μας φάσμα («απ’ 
άκρου εις άκρον») θα ταράζουν 
συνεχώς την ελληνική κοινωνία  (1), 
καλυπτόμενες φυσικά… πίσω απ’ 

τους 
κομματικούς 

«φράκτες» 

(προς Θεού 
μη μας 

πάρουν χαμπάρι και μας πάρουν με τις 
πέτρες) μέχρι να φθάσουμε στο μεγάλο 
και τελευταίο συμβιβασμό της 21ης 
Απριλίου 1967 υπό τη σκιά των τανκς! Τα 
υπόλοιπα ειπώθηκαν ήδη…  

 Τα δυο γεγονότα λοιπόν που 
συναντάμε, που «σκοντάφτουμε» μάλλον, 
κάθε Απρίλη έχουν να κάνουν με το 
σκληρό παιγνίδι της Αμερικανο-Βρεττανικής «κόντρας»! Το πρώτο 
χρονικά (6 Απριλίου 1941) έχει να κάνει με την έναρξη της 
Αμερικανοκρατίας στη χώρα μας και το δεύτερο (21 Απριλίου 
1967) με τη λήξη της Βρεττανοκρατίας, 
ένας δραματικός επίλογος, που 
σημαδεύτηκε από την «ηρωική» έξοδο 
του Κων/νου 

 με το αντιπραξικόπημα του (2), 
συντηρήθηκε με καθεστώς αντιβασιλείας 
«με τα δόντια», κι έκλεισε με το 
Μαρκεζίνη (τη Βρεττανική «σφήνα» 

στην κυβέρνηση Παπάγου). Ο 
τελευταίος δεν πρόλαβε να στρέψει τα 
πράγματα στα Βρεττανικά «μονοπάτια», που ήξερε και χρόνια 
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         Ο Σαμψών με άνδρες της ομάδας του στην 
Ομορφίτα πρωτοστάτησε σε βιαιότητες κατά 
αμάχων Τουρκοκυπρίων ,Δεκέμβριος 1963,το 
παιχνίδι  αρχίζει…

         Κυπριανού-Γεωργάτζης-Γ Παπανδρέου-
Μακάριος-Α Παπανδρέου σε σύσκεψη για το 
Κυπριακό το 1963 . 

μελετούσε (ως ιστορικός). Του προέκυψε Πολυτεχνείο (!;) και 
«καπάκι» Ιωαννίδης, που 
του τα αναποδογύρισε… 

Ο τελευταίος έκλεισε 
τη Βρεττανική «πόρτα» στη 
χώρα μας κι άνοιξε 
διάπλατα την αμερικανική!  
Με το άνοιγμα, 
«μπούκαραν» οι «δικοί» του 
Αμερικάνοι, που 
«έσπρωξαν» με τα δικά του 

χέρια τα πράγματα στη 
Κύπρο!  Στόχος, ο 
Βρεττανοσυντηρούμενος 

εκεί Μακάριος! Τον 
«έφαγε» (Πραξικόπημα 
΄74) αλλά του έκατσε στο 
«στομάχι». Ναι μεν οι 
Τουρκικές δυνάμεις (3) 
καθάρισαν τη Βρεττανική 
«κόπρο» από τη Βόρεια 
Κύπρο, για άμεση 
στήριξη της πολιτικής 
των ΗΠΑ στη Μ. 
Ανατολή, μετά τους 

απειλητικούς «τριγμούς» 
του 1973 για τα 
συμφέροντα των 
εταιρειών τους (APAMKΟ), αλλά η Νότια διατηρήθηκε στο 
προηγούμενο καθεστώς (ΒΡΕΤ.) με τον συντόμως επανακάμψαντα 
Μακάριο!  Αυτός είχε τώρα να παίξει ένα σκληρό αγώνα 
«κατενάτσιο», με Καραμανλή πλέον και Αντρέα στην Ελλάδα…. 
Τον «πρόδωσε» αυτή τη φορά η καρδιά του! Άφησε πίσω του όμως 
άξιους «επιγόνους»…  
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Οι Τούρκοι πατούν πόδι στη Κύπρο . 

Ο Βρεττανικός επίλογος στη Κύπρο, τελειώνει στις μέρες 
μας, ετεροχρονισμένος σε σχέση με τον δικό μας… λόγω 
Βρεττανικών βάσεων! Προφανώς κλείνει στην Ευρωπαϊκή 
«σακούλα», όπου έχει οδηγηθεί η υπόθεση (4). 

Αλλεπάλληλες πολιτικές φόρμες λύσης «Αμερικανικής ραφής» 

και Βρετανικής χροιάς βέβαια (βάσεις) δοκιμάστηκαν, για τις 
ανάγκες «γεφύρωσης» Αμερικανικών και Ευρωπαϊκών τώρα 
αντιθέσεων στο πρόβλημα. 

Η Αμερική όμως έχει «ριζώσει» για καλά εκεί με τους 
ανθρώπους της! Υπήρξε βλέπεις κι εκεί… ο Παπάγος «της», ο 
γνωστός μας, «Χίτης», Γρίβας, που παρά τα λίγα γράμματα του και 
το περιορισμένο μυαλό του, άφησε παρακαταθήκες πίσω του… για 
τον «καουμπόη» της ιστορίας μας. 

 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (14ου κεφαλαίου) 
 
(1) Η έλευση του Α. Παπανδρέου στην Ελλάδα (1959) σηματοδοτεί μια 

κρίσιμη καμπή στην πολιτική ΗΠΑ και Βρεττανίας, στα ελληνικά πράγματα!  
Η αλλαγή «ρότας» του Καραμανλή και η «παγίδευση» του παλατιού στο 
σενάριο της Ένωσης Κέντρου με Γ. Παπανδρέου.. αλλά με Ανδρέα δίπλα 
του, έφερε τελικά το «τσουνάμι» της 21ης Απριλίου 1967, μετά τις βαθιές 
ρωγμές που αποκάλυψε η κρίση του 1965 στο εσωτερικό της Ένωσης 
Κέντρου αλλά κατ’ επέκταση σε όλα τα κόμματα της Ελληνικής πολιτικής 
σκηνής!!! 
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(2) Ποιος του είπε ότι μπορούσε να στηρίζεται σε Στρατηγούς! Δεν του 
΄παν ποιοι και πώς κάνουν τέτοιες «δουλειές»; Προφανώς δεν είχε μελετήσει 
καλά το … μάθημα του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα! 

(3) Την ίδια δουλειά κάνουν πάντα τα στρατά. «Καθαρίζουν». Εξαρτάται 
βέβαια απ΄ το χώρο και το είδος των «ρύπων».  Στις δύσκολες περιπτώσεις 
«κάθαρσης» μπαίνει ένα Ράιχ και στα κάνει «λαμπίκο»! Στις μέρες μας έρχεται 
ο … καλός Αμερικάνος με τις «καταιγίδες» του και «καθαρίζει» ! 

(4)  Το πρόβλημα της «μετάλλαξης» των Βρεττανικών βάσεων σε 
Ευρωπαϊκές είναι ένα μεγάλο ζήτημα και απαιτεί ένα άλλο πόνημα! 
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15. Αντί επιλόγου 
 
Είδαμε λοιπόν πως τα δύο γεγονότα, της 6 Απριλίου ΄41 και 

21 Απριλίου ΄67 συνδέονται, στη πολιτική τους βάση, με την 
Αγγλοσαξονική κηδεμονία της πατρίδας μας, μέσα απ΄ τη 
¨κόντρα¨ Βρετανίας – ΗΠΑ στα πλαίσια της διαδοχής των 
STATUS τους, σ΄ αυτήν και σ΄ όλο τον κόσμο κατά προέκταση. 
Το κόστος για το λαό μας, στην ιστορία αυτής της κόντρας, 
υπήρξε τραγικά μεγάλο (1). Είναι κάτι που συγκλονίζει! 

Σήμερα η «κόντρα» αυτή, στη μεγάλη Αγγλοσαξονική 
οικογένεια, έχει ξαναγυρίσει στην Ευρώπη, σε νέα «φόρμα», που 
απαιτούν τα μεγέθη και ο αριθμός των νέων δεδομένων στη 
παγκόσμια πολιτική και οικονομική σκηνή! 

Αφορά στις Αμερικανο-Ευρωπαϊκές σχέσεις, κυρίως μετά τη 
«σύμπηξη» του Γαλλο-Γερμανικού (οικονομικού) πυρήνα και τη 
γύρω απ΄ αυτόν σύνθεση των Ευρωπαϊκών κρατών σε μια ένωση, 
που συνεχώς διευρύνεται… «ακουμπώντας» τα δυτικά κράσπεδα…  
της «παγωμένης» Ρωσίας. 

Η ιστορική αντιστοιχία βέβαια με την ένωση των 13 
Βρετανικών Πολιτειών στη Β. Αμερική (18ος αιώνας) είναι ίσως 
ενθαρρυντική για τις δράσεις των Ευρωπαίων…  Τότε, η βίαιη 
ανεξαρτοποίηση των Πολιτειών αυτών από τη Μ. Βρεττανία, 
έδωσε πράγματι την αναγκαία ώθηση για το Αμερικανικό «θαύμα» 
που ζήσαμε στον αιώνα που μόλις έφυγε! Χρειάστηκε βέβαια κι 
ένας εμφύλιος για να φέρει τα πράγματα… σε τροχιά «θαύματος». 

Σήμερα στην Ευρώπη ζούμε τη διεύρυνση και την πόντο – 
πόντο εμβάθυνση της ένωσής της, που αναζητά πολιτική «φόρμα», 
για να εκδηλώσει τη κίνηση… πολιτικού «απογαλακτισμού» της 
από τις ΗΠΑ (ΝΑΤΟ!). Αυτή η ανάγκη κίνησης ενέχει τη 
διαγραφόμενη ήδη νέα «κόντρα»! 

Οι συνθήκες όμως και τα δεδομένα του νέου περιβάλλοντος 
(τεχνολογικό, ιστορικό, πολιτικοοικονομικό) την καθιστούν μη 
συγκρίσιμη με το Αμερικανο-Βρεττανικό προηγούμενο. Σήμερα η 
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Ευρώπη, ως Ένωση, αναπτύσσεται κάτω από τρεις (3) κύριες, 
βασανιστικές παραμέτρους. 

Η πρώτη αφορά στη Μ. Βρεττανία, ως συνοδού πλέον 
δύναμης των ΗΠΑ, όπως αναλύθηκε.  

Η δεύτερη αφορά στη Ρωσία, τη δύναμη που βρίσκεται 
σήμερα σε «χειμερία νάρκη» και που κατ΄ ανάγκη θα ξυπνήσει απ’ 
τη «ζεστή» (οικονομική) επαφή με την εκτεινόμενη, στα φυσικά της 
όρια, Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), για ν΄ αποκαλύψει τα πλούτη της, 
αλλά και την υπολανθάνουσα ισχύ της !  

 Η τρίτη αφορά στα της «αυλής» της, που, εκ των 
πραγμάτων, θα μεγαλώνει (διεύρυνση προς Ανατολάς σημαίνει και 
αντίστοιχο μεγάλωμα της «αυλής» στο μεσογειακό νότο αλλά και 
στο μεσανατολικό χώρο!). Πρόκειται λοιπόν για το 3ο κόσμο, που 
βρίσκεται ακριβώς από κάτω της, τον κόσμο της πείνας, της 
αρρώστιας, της δυστυχίας, καταστάσεις που απορρέουν απ΄ το 
πολιτικο-οικονομικό σύστημα (καθεστώς) εκμετάλλευσης τους! Οι 
βίαιες και «τυφλές» εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των λαών του, που 
βιώνουμε όλοι μας σήμερα, δηλώνουν καθαρά ότι θέλουν και 
απαιτούν να πάρουν τις τύχες τους και τις «περιουσίες» τους στα 
χέρια τους, όπως οι αναπτυγμένοι λαοί του Βορρά! (2) 

 Η πρώτη παράμετρος ενέχει… την τεχνική του (πολιτικού 
κυρίως) άλματος «απογαλακτισμού» και την ασφάλειά του στα 
Αγγλοσαξονικά πλαίσια… (3)  

Η δεύτερη ενέχει τη μεγάλη προίκα της Ευρώπης 
(Ευρωπαϊκή Ρωσία), κάτω από τους όρους των ΗΠΑ, που 
διαμορφώνονται ήδη από την εκεί εμπλοκή των εταιριών τους! 

Η παράμετρος όμως «Ρωσία» ενέχει και μια καταλυτικής 
σημασίας γεωπολιτική πραγματικότητα, που τη διέπει από 
«γεννήσεώς» της.  Ένας χώρος δώδεκα (12) ωριαίων ατράκτων  
«ζυγίζεται» στα βουνά του Αφγανιστάν, μεταξύ Δύσης και 
Ανατολής, για αιώνες τώρα! 

Η τρομερή εξουσία των Τσάρων και η φοβερή 
αποτελεσματικότητα του στρατού του και των Κοζάκων ιππέων 
του, θα κλείσει οριστικά το δρόμο των ορδών της Ανατολής 
(Τζέκινς Χαν), επιτρέποντας στη Δύση να προχωρήσει 
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αδιατάραχτα στο δρόμο της ανάπτυξής της (Αναγέννηση, 
Μεταρρύθμιση κλπ.). Παράλληλα περιόρισε τους ανήσυχους 
νομάδες της Άπω Ανατολής, στα φυσικά γεωγραφικά τους όρια, 
μεταθέτοντας έτσι την ευθύνη χειρισμού τους, στους εκεί «πόλους» 
κρατικής εξουσίας (Κίνα, Ιαπωνία).  Το αντίτιμο του επώδυνου 
αυτού ρόλου της «άρκτου» ήταν η συμμετοχή της στα δρώμενα 
της Δύσης ως απειλητικός μεν, πλην αναγκαίος, εταίρος (από την 
εποχή του Μ. Πέτρου και δώθε)!   Με μια βασική προϋπόθεση: 
θα έπρεπε να ξεχάσει την αυτόνομη κάθοδό της είτε προς  
Μεσόγειο (δια Στενών) είτε προς Περσικό Κόλπο – Ινδικό 
Ωκεανό!  Η μη τήρηση της προϋπόθεσης αυτής συνιστούσε στην 
γεωπολιτική της ουσία μια θανάσιμη απειλή στη θαλασσοκρατορία 
της Δύσης στη βασική εμπορική αρτηρία της (Μεσόγειος – 
Ερυθρά Θάλασσα – Ινδία ή Περσικός  - Ινδία και εκείθεν προς τα 
γνωστά λιμάνια Ινδοκίνας και Κίνας). 

Και όλα αυτά με τη βαθιά, ερεθιστική επίγνωση (εκ των 
πραγμάτων) της «άρκτου», του καταλυτικού πλεονεκτήματος της 
γεωγραφικής της θέσης, στο κέντρο της παγκόσμιας «νήσου» 
(θεωρία Μακ Κίντερ)! 

Οι νέοι «Τσάροι» που προέκυψαν κάτω από κρίσιμες 
συνθήκες για τη Δύση, όπως αναλύθηκε, στη διάρκεια του Α΄ Π.Π. 
(!) θα εφαρμόσουν με θρησκευτικό φανατισμό μια καθαρά δυτική 
θεώρηση της μετααστικής – μεταβιομηχανικής εποχής (Μαρξ – 
Έγκελς), προσφέροντας παράλληλα πολύτιμες υπηρεσίες στην 
τελευταία! 

Κατ’ αρχήν συγκράτησαν έναν ετερόκλητο κόσμο στα 
γεωγραφικά όρια της παλιάς αυτοκρατορίας, επιδοθέντες με 
πρωτοφανή ζήλο στη «σοσιαλιστική» οργάνωσή του!  Εκ των 
πραγμάτων, δεν είχαν πολλά περιθώρια επέκτασης των 
δραστηριοτήτων τους εκτός των γεωγραφικών τους ορίων. 

 Και τα περιθώρια αυτά είχαν να κάνουν  κατ΄ αρχήν με τα 
κομουνιστικά κόμματα των Δυτικών κρατών, που με τις 
«ντιρεκτίβες» τους  συγκρατούσαν τους λαούς  στα «αυγά» τους!  
Ο φόβος της κομουνιστικής δικτατορίας ήταν ικανός γι αυτό!  
Παράλληλα όμως, έσπρωχναν έμμεσα τα πράγματα σε μια 
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πλουραλιστική αντίληψη ήπιας, σοσιαλιστικής, μεταρρυθμιστικής 
προσαρμογής των κρατών τους!  Ήταν κάτι εξάλλου που θα 
συναντούσαν σύντομα εμπρός τους … Κάτω από τις συνθήκες 
αυτές, χοντρικά, προέκυψε  το … θαύμα της ταχύτερης 
εκβιομηχάνισης στον πλανήτη, με αποδόσεις που ξεπέρασαν τις 
παραδοσιακές βιομηχανίες στη Δύση !  Πρωταγωνιστής, ένας 
γνήσιος προλετάριος, που μπορούσε να κατανοήσει σε όλο το 
εύρος  και βάθος, την κοινωνική πραγματικότητα της απέραντης 
χώρας του: ο Στάλιν !!  Αλλά το θαύμα αυτό προϋπόθετε μια βίαιη 
απόσπαση από τα πατρογονικά Ασιατικά δεδομένα του κάθε 
λαού, μέσα από τη νέα «θρησκεία», που είχε φέρει ο Λένιν, ως νέος 
… «Παύλος», με τις αποσκευές του από την Ελβετία!  Μια βίαιη 
(κομουνιστική) «Αναγέννηση» θα έφερνε μια δραστική, εξίσου 
βίαιη, μεταρρύθμιση, για να προκύψει το «ούτω πως» θαύμα της 
εκβιομηχάνισης  της απέραντης αυτής χώρας ! Τα γκούλαγκ έχουν 
να αφηγηθούν τις απίθανες ιστορίες της …  

Παράλληλα όμως η εσωστρέφεια για αυτοοργάνωση της 
χώρας αυτής επέτρεψαν, επί της (καπιταλιστικής) ουσίας, στη Δύση 
να συνεχίσει απερίσπαστη τον (καπιταλιστικό) δρόμο της, 
ιδιαίτερα μετά το μεγάλο επεισόδιο του Β΄ Π.Π., όπου ο κόσμος 
«σακουλιάστηκε» (όπως είδαμε) στα δύο «στρατόπεδα» και η 
καπιταλιστική μηχανή της Δύσης πέρασε στα αμερικάνικα χέρια, 
για να προσαρμοσθεί στις φοβερές «τουρμπίνες» των γιγάντιων 
πολυεθνικών της !!! 

Στο τέλος του αιώνα, που μόλις έφυγε, έφυγαν και οι κόκκινοι 
«Τσάροι», εγκαταλείποντας τη χώρα στο έλεος της Δύσης, για να 
φροντίσει τα «γεννητούρια», μετά τόσους «βιασμούς» στο σώμα της 
συμπαθούς «άρκτου»!! 

Όλα δείχνουν ότι οι «μικρές άρκτοι» που θα προκύψουν, εάν 
ήδη δεν έχουν προκύψει, θα πάνε η κάθε μια να βρουν το χώρο 
τους στα πλαίσια της κληρονομιάς της «Μεγάλης μητέρας»! 

Η Ευρωπαϊκή «άρκτος» θα πρέπει, κατά λογική προέκταση, 
να βρει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή «φάρμα» (με τα λοιπά «ζώα» 
της), επιτρέποντας παράλληλα την επέκτασή της στα Ουράλια! 
Ομονοώντας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής οικογένειας, θα 

EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Διαδικτυακό περιοδικό

www.freeinquiry.gr



 

 

77

77

μπορέσει να βγει επιτέλους στις «ζεστές θάλασσες», που για τόσους 
αιώνες την περιμένουν. Υπό την έννοια αυτή, το Ανατολικό 
ζήτημα βρίσκει την οριστική λύση του σε συνάρτηση φυσικά με 
τον « από κάτω» της ιστορίας, που θα δούμε.! 

Ας πάμε τώρα στην τρίτη παράμετρο του Ευρωπαϊκού 
γίγνεσθαι. Αυτή ενέχει την πολιτικο-οικονομική «φόρμα» της 
σχέσης της (Ε.Ε.) με τον Τρίτο Κόσμο  της γειτονιάς της , της 
«αυλής» της, που ζει σε συνθήκες υπανάπτυξης για τις ανάγκες 
ανάπτυξης της Δύσης… !  Αυτονόητα λοιπόν, ζητάει ανάλογη 
αξιοπρέπεια  και ειδικότερα να πάρει  τις τύχες και την περιουσία 
του στα χέρια του… 

Στον κόσμο αυτό της υπανάπτυξης, μεταξύ άλλων, θα βρούμε 
ένα ιδιότυπο κράτος, την Τουρκία, που βιώνει από συστάσεώς της, 
μια σχιζοφρενική κατάσταση!  Εδώ θα σταθούμε υποχρεωτικά για 
τη σύνδεση με την ιστορία της «άρκτου».  

Ένα δυτικού τύπου εθνικό κράτος, που προέκυψε από τα 
συντρίμμια της πολυεθνικής Οθωμανικής αυτοκρατορίας, με 
ισχνές αναφορές στο Ισλάμ, κάθεται (για 80 περίπου χρόνια) στο 
σβέρκο ετερόκλητων λαών της επικράτειάς του, στηριζόμενο στη 
στρατοκρατική δομή του!  Η κοινή γλώσσα και θρησκεία 
στάθηκαν οι ικανοί παράγοντες για την επιβολή της Τουρκικής 
εθνότητας και την αποδοχή της από τη διεθνή κοινότητα!  Η 
γεωγραφική θέση όμως του κράτους αυτού δίνει επαρκή εξήγηση 
στη … σχιζοφρένεια που βιώνει.   

Πρόκειται για μια εκτεταμένη γεωγραφική ζώνη, που απ’ τη 
μια μεριά «αγκυρώνει» στην Ευρώπη (Ανατ. Θράκη), εις τρόπον 
ώστε να διασφαλίζεται ο έλεγχος λειτουργίας των Στενών (για τις 
ανάγκες «αναπνοής» της άρκτου) και από την άλλη, μαζί με το 
Ιράν (τον ιστορικά ενδιάμεσο παράγοντα) φράσσει τη χερσαία 
πρόσβαση (Ιράκ) προς Περσικό Κόλπο, από το ύψος του  
Καυκάσου.  

Έχουμε λοιπόν ένα στρατιωτικού τύπου εθνικό κράτος σε 
ρόλο «φράχτη», να επιβάλει, εκ του ρόλου του, συνοχή σε μια 
κοινωνία, πολυεθνικής υφής, όπου διαγράφονται με σαφήνεια δύο 
αντίθετες γενικές τάσεις. Η μια αφορά στο δυτικότροπο μέρος της, 
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όπου ο ιδρυτής του, Κεμάλ, στήριξε το γενικό προσανατολισμό 
της χώρας και η άλλη στο μείζον του πληθυσμού, ανατολίτικης – 
Ισλαμικής κατεύθυνσης, που, παρά τις προσπάθειες… 
αποπροσανατολισμού του από το κράτος, «αυγάτισε» από τη 
φυσική επαφή με τον κόσμο που την περιβάλλει.  Έναν κόσμο 
όμως που διατηρεί τις χειρότερες μνήμες από το Αυτοκρατορικό 
του παρελθόν! 

Είμαστε λοιπόν μπροστά σε μια σχιζοφρενική κατάσταση 
εθνικού κράτους, σε ιστορική συνέχεια του αυτού γενικού ρόλου 
(«φράχτης») της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας (η οποία, ως 
πολυεθνική, απέφυγε τη … σχιζοφρένια), που την καταπόνησε την 
ευτέλισε και έφερε τελικά την κατάρρευσή της, αναδεικνύοντας έτσι 
το Ανατολικό Ζήτημα, ως κορυφαίο ζήτημα για τα συμφέροντα 
της Δύσης ! Είναι φυσικό ένας «καταρρέον φράχτης» να προκαλεί 
την αγωνία και την πρεμούρα σε όποιους τον έστησαν και τον 
χρησιμοποίησαν για να διασφαλίσουν απίθανα κέρδη με απίθανες 
«μπίζνες» στην περιοχή. Καταρρέον όμως από τι;  Μα φυσικά από 
τις αλλεπάλληλες «κρούσεις» της «άρκτου» (Ρωσο-Τουρκικοί 
πόλεμοι) για έξοδό της στις «ζεστές θάλασσες»!  

Το λιγότερο όμως γνωστό της ιστορίας, όπως είδαμε, είναι 
ότι, λίγο πριν επέλθει το τέλος του «Μεγάλου Ασθενούς», το 1914, 
η Γηραιά Αλβιών, ως ηγέτης – θαλασσοκράτειρα δύναμη του 
Δυτικού κόσμου, αποδέχτηκε την απαίτηση της «άρκτου» (στα 
λόγια φυσικά) για οριστική κατοχή των Στενών !  Έτσι και μόνον 
έτσι, θα προκύψει ο Κεμάλ και το κράτος του, ως λύση του 
Ανατολικού Ζητήματος (μέσα από τις στάχτες της δικής μας 
Μικρασιατικής καταστροφής), που θα ταλαιπωρήσει, μέχρις 
εξαντλήσεως, ένα συμπαθή, κατά τα άλλα, γείτονα λαό, στον άχαρο 
και φθοροποιό αυτό ρόλο. Στο μεγάλο επεισόδιο του Β΄ Π.Π. 
είδαμε την «ερμηνεία» του στα πλαίσια της ουδετερότητάς του !  
Στις μέρες που έρχονται η Ευρωπαϊκή προοπτική της νέας 
«άρκτου» αυτονόητα αλλοιώνει (μέχρι καταργήσεως) το 
περιεχόμενο του ρόλου – φράχτη για την Τουρκία !  

Συνακόλουθα, η τελευταία θα πρέπει να βρει έγκαιρα το νέο 
της ρόλο στην Ευρωπαϊκή σκηνή (συμφωνία ένταξης στην Ε.Ε.), 
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αποστασιοποιούμενη από τον κλασσικό της ρόλο (στα πλαίσια 
της μεταπολεμικής, αμερικανικής πραγματικότητας), τον οποίο 
υπηρετεί με ζήλο το στρατοκρατικό της καθεστώς.  Οι κοινωνικές 
όμως αντοχές, στη σχιζοφρενική κατάσταση που βιώνει, ως 
κράτος, έχουν τα όριά τους ! 

Το δυτικότροπο μέρος της Τουρκικής κοινωνίας καλείται να 
… τραβήξει την Τουρκική «βοϊδάμαξα» σε άμεσο συσχετισμό με 
τα Ευρωπαϊκά δρώμενα στη Ρωσία και τη δυτική περιφέρειά της !  
Οι Ισλαμικές μεταμφιέσεις του καθεστώτος, για να συγκρατήσουν 
ΟΛΟ το κάρο στην Ευρωπαϊκή του πορεία (κάτω από 
αμερικανικές προϋποθέσεις), φαίνονται ανεπαρκείς. Το μεγάλο, 
Ισλαμικό – Ανατολίτικο, μέρος της Τουρκικής κοινωνίας, άλλα 
ζητάει. Ο κόσμος του Ισλάμ, που το περιβάλλει, το καλεί 
επειγόντως στο δικό του δρόμο!  Κι ο κόσμος αυτός, στην 
κυριολεξία, βράζει στις μέρες μας.   Παλαιστινιακό, Ιρακινό, 
Αφγανικό (και, ποιος ξέρει αύριο, Ιρανικό), συνθέτουν μια 
περίπλοκη πραγματικότητα αντιθέτων συμφερόντων μεγάλου 
εύρους.   

Γίνεται όμως φανερό, καθημερινά, ότι τα προβλήματα αυτά 
ενέχουν στις λύσεις τους αφενός την Ευρωπαϊκή προοπτική 
ομαλοποίησης των εκεί πραγμάτων, αφετέρου την αποδυνάμωση 
(μέχρις εξάλειψής τους) των αμερικανικών – στρατηγικών 
ερεισμάτων στην περιοχή (Ισραήλ, Τουρκία, Αίγυπτος) σε 
συνάρτηση με τα ομότροπα εκεί καθεστώτα κρατών οικονομικού 
ενδιαφέροντος (Σ. Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν κλπ.)  

Εδώ λοιπόν έρχεται η μεταπολεμικά, όπως είδαμε, 
Αμερικανοκρατούμενη Ελλάδα, … να  προσφέρει τις Ευρωπαϊκές 
της υπηρεσίες !  Η παρατεταμένη Ελληνο-Τουρκική κρίση στο 
Αιγαίο και την Κύπρο εκφράζει την ανασφάλεια του Τουρκικού 
καθεστώτος για την μετα-αμερικανική περίοδο που το περιμένει. 
Η σταθερή πορεία της χώρας στην Ευρώπη, χωρίς το μισό Αιγαίο 
και τη μισή Κύπρο, με την αποδιαρθρωμένη Βαλκανική πρόσβαση 
στο έλεος των Κεντροευρωπαίων (Γερμανία), αδυνατίζει τις 
αμερικανικές προϋποθέσεις αυτής της πορείας και τις αντίστοιχες 
(Αμερικανικές προϋποθέσεις) της Ευρωπαϊκής πορείας της Ρωσίας 
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και της δυτικής περιφέρειάς της (Ουκρανίας, Λευκορωσίας). Και 
βεβαίως, οι ιστορικές βλέψεις της Ρωσίας στα Βαλκάνια, ως 
πρόσβασης εξόδου της στη Μεσόγειο, περιπλέκουν τα 
πράγματα… 

Ναι, αλλά εδώ βρισκόμαστε ήδη στον πυρήνα της 
αναδυόμενης Ευρω-Αμερικανικής κόντρας στην περιοχή, σε 
συνέχεια της Αμερικανο-Βρεττανικής κόντρας, που ήδη 
αναλύθηκε. Για τη νέα κόντρα είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε. 
Μπορούμε όμως να εικάσουμε ότι η «ούτω-πως»  αναίρεση των 
μέχρι σήμερα δύο σταθερών, που εκφράστηκε από τους 
παράλληλους βίους της Ρωσικής «άρκτου» και του Τουρκικού 
«κύνα», θέτει την κόντρα σε άλλο επίπεδο, με υπέρβαση των 
συμβατικοτήτων διαδοχής (ενδοοικογενειακής μορφής) των 
Αυτοκρατορικών κέντρων εξουσίας, που γνωρίσαμε !   

Στην κόντρα αυτή, στον προηγμένο Βορρά, μπαίνουν ΟΛΟΙ 
οι παράγοντες, κατά τάξη ισχύος βέβαια. Από την άλλη, ο 
υπανάπτυκτος Νότος, ενώνει, με δραματικό τρόπο, τον κοινωνικό 
του ιστό, συσπειρωμένος σε έναν αγώνα ζωής και θανάτου, για την 
οικονομο-πολιτική του χειραφέτηση από το πανίσχυρο (ακόμη) 
αμερικανικό status.  Η Ευρώπη όμως δεν μπορεί να απεμπολήσει 
τη Μεσογειακή της πραγματικότητα, όπου η Μέση Ανατολή και η 
Βόρεια Αφρική αποτελούν μέρος της γεωγραφίας και της ιστορίας 
της ! 

Η πρόκληση, επομένως, μέγιστη.  Ίδωμεν…, εάν το όνειρο 
της παγκοσμιότητας των λαών καταλήξει στο χειρότερο εφιάλτη 
καταδυνάστευσής τους μέσα από τη νέα κόντρα ! 

 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (15ου κεφαλαίου) 
(1) Κατά το Β΄ Π.Π. (Αλβανικό και Γερμανική εισβολή) είχαμε: 13.864 

νεκρούς, 42.485 τραυματίες και 5.300 αιχμαλώτους. Κατά δε τον εμφύλιο 
πόλεμο είχαμε 65.161 νεκρούς και 38.168 τραυματίες (χωρίς τους  
τραυματίες του Δ.Σ.). Επίσης, δεν υπολογίζονται οι χιλιάδες που πέθαναν στη 
διάρκεια της γερμανικής κατοχής από πείνα, εκτελέσεις κλπ, ούτε εκείνες οι 
χιλιάδες που εκτελέσθηκαν ή άφησαν τα κόκκαλά τους στα ξερονήσια κατά 
την μετεμφυλιακή περίοδο. 

 (2)  Η τρομοκρατία, λειτουργώντας σε παγκόσμια κλίμακα πλέον, σε 
ποικίλες μορφές και εντάσεις, εντός και εκτός των «τειχών», υποδηλώνει σε 
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αντιστοιχία με την τρομοκρατία της Γαλλικής επανάστασης, ανάλογης 
βαρύτητας … Διευθυντήρια και Ροβεσπιέρους. Όταν ο «κουρνιαχτός» κάτσει, 
θα δούμε τι μετααστικός κόσμος μας ετοιμάζεται…  

(3) Το ΝΑΤΟ εξακολουθεί και θα εξακολουθεί να υπάρχει, 
μεταμορφούμενο, για το σκοπό αυτό! 
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