Πόλεμος πατήρ πάντων
Άνθρωπος εναντίον ανθρώπου! Μια ζωή! Από τις εποχές του
λίθου μέχρι τις μέρες μας! Κυνηγητό ατελείωτο! Αιματοχυσίες,
πογκρόμ, ολοκαυτώματα, εθνοκαθάρσεις, γενοκτονίες και δε
συμμαζεύεται!
Να δαγκώσουμε το μάτι του γείτονα γιατί περνάει καλά! Να του
κόψουμε το κεφάλι επειδή ονοματίζει το θεό αλλιώτικα από ότι
εμείς! Να τον ξεκληρίσουμε για να του φάμε το βιός! Να του
πάρουμε τα πάντα! Να είναι όλα δικά μας και τίποτα στο δίπλα!
Από τα πρώιμα χρόνια εφευρίσκονται τρόποι να τη στήνουμε
στον άλλο!
Κοίτα, ας πούμε, τι σκαρφίζεται ο υδροκέφαλος ο νεάντερταλ!
Βάζει μελίσσια στη στοά του απέναντι, κι όταν αυτός πετάγεται
έντρομος έξω, τον μακελεύει με την ησυχία του! Γιατί, σου λέει,
να μοιραζόμαστε το κυνήγι;
Με τα χρόνια, μάλιστα, το μυαλό του πρωτόγονου παίρνει περισσότερες στροφές! Έτσι επινοεί κι άλλους
τρόπους εξόντωσης του εχθρού του!
Αρχίζει και ρίχνει πτώματα κι ακαθαρσίες στα πηγάδια για να τα μολύνει κι επιστρατεύει βρώμικα ζώα με
σκοπό τη μετάδοση ασθενειών! Παστρικά πράγματα! Γιατί να τρέχεις στα ποτάμια να ξεπλένεις τη σπάθα σου
απ' το αίμα;
Ο άλλος, ο Ερμοκράτης απ' τις Συρακούσες, στρατηγάρα από τις λίγες, πώς την έφερε, λες, στους Αθηναίους
του Νικία, όταν οι τελευταίοι τους είχαν πολιορκήσει; Τους εγκλώβισε στο βάλτο της Λυσιμελείας, και η ελονοσία
τους θέρισε! Αποτέλεσμα; Χιλιάδες στρατιώτες αντί να επιστρέψουν στα σπίτια τους, κατέληξαν δούλοι στα
ορυχεία!
Η ανάγκες, όμως, για μαζικές εξοντώσεις, έκανε τα διεστραμμένα μυαλά των στρατιωτικών να παίρνουν
περισσότερες στροφές! Έτσι, από τον πρωτόγονο βιολογικό πόλεμο, πέρασαν στον... χημικό!
Ξεκίνησαν με εκτεταμένες φωτιές, ο καπνός των οποίων εμπόδιζε την ορατότητα των αντιπάλων! Κατόπιν
άρχισαν να ρίχνουν στη φωτιά, κατράμι και πίσσα, έτσι για να τους προκαλούν ζημιά στα πνευμόνια και τα
μάτια!
Ο Αλέξανδρος, μάλιστα, κατά την πολιορκία της Τύρου, βρήκε άσχημα το μπελά του! Αυτοί οι παλιάνθρωποι οι
Τύριοι, έριχναν από τα πανύψηλα τείχη τους, άμμο και ασβέστη με αποτέλεσμα οι Μακεδόνες να τραβάνε των
παθών τους τον τάραχο από τα εγκαύματα!
Έρχονται, κατόπιν, οι Βοιωτοί και ανοίγουν σχολή: Πώς να κατασκευάζεις φλογοβόλα! Επιστήμη σκέτη για την
εποχή της! Καζάνια, σωλήνες, κάρβουνα, πίσσες και θειάφι επιστρατεύονται για να κάνουν στάχτη και
μπούρμπερη τον εχθρό!
"τὰ κατάλοιπα τῆς κάμπης κατέφαγεν ἡ ἀκρίς καὶ τὰ κατάλοιπα τῆς ἀκρίδος κατέφαγεν ὁ βροῦχος καὶ τὰ
κατάλοιπα τοῦ βρούχου κατέφαγεν ἡ ἐρυσίβη ..." Ιωήλ.
Λίγο αργότερα εμφανίζονται οι προφέσορες του είδους, οι Βυζαντινοί, να κατέχουν ανώτερα διπλώματα! Με το
περίφημο "υγρό πυρ" τους, μοιράζουν διδακτορικά για τα εμπρηστικά μείγματα που παρασκευάζουν!
"Κύριοι", σου λένε, "το προϊόν μας, με τους μπλε και πράσινους κόκκους που περιέχει, είναι τόσο εξελιγμένο
ώστε φλέγεται ακόμη και στο νερό! Φροντίστε, λοιπόν,να τηρείτε τας αποστάσεις! "
Είπαμε δεν είπαμε; Άνθρωπος εναντίον ανθρώπου!
Ή καλύτερα, παλιάνθρωπος εναντίον παλιανθρώπου!

