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Γιὰ νὰ βάλουµε τέλος στὸν 
εὐρωπαϊκὸ ἐµφύλιο 
 
(Στὰ τέσσερα πρῶτα τεύχη παρουσιάσαµε 
τὴν ἐµπλοκὴ τοῦ γένους στὰ δίκτυα τοῦ 
γραικυλισµοῦ, µεταξὺ ἐχθρῶν καὶ φίλων. 
Ἐδῶ θὰ δείξωµε τὶς δυνατότητες τῆς 
ἑλληνικῆς διαλεκτικῆς γιὰ µιὰ 
ὁλοκληρωτικὴ λύση τοῦ εὐρωπαϊκοῦ 
διχασµοῦ) 
 
Τὸν πρῶτο καὶ τὸν δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο 
σωστὰ ὠνόµασαν οἱ ἱστορικοί, εὐρωπαϊκοὺς 
ἐµφυλίους πολέµους ποὺ, ἴσως γιὰ πάντα, ἔκλεισαν 
µὲ τὴν σύσταση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ 
ἐµφύλιοι αὐτοὶ ἀφοροῦσαν τὴν ∆υτικὴ, δηλαδὴ τὴν 
καθολικοπροτεσταντικὴ Εὐρώπη. Οὐδόλως ἐµᾶς. Ὡς 
Ἐνδιάµεση Περιοχή, ὑπήρξαµε θύµατα, µὲ τὸν 
ὑπόλοιπο πλανήτη, τῆς κατακτητικῆς µανίας τοῦ 
συνόλου τῶν Φράγκων, εἴτε αὐτοὶ ἦσαν Γάλλοι, 
Ἄγγλοι, Ἱσπανοί, εἴτε πάλι ἦσαν Γερµανοί, 
Αὐστριακοί, Ἰταλοί. 
 
Τὸ 1981 εἰσήλθαµε στὴν οἰκία τῆς Φραγκικῆς 
Ἑνώσεως χωρὶς νὰ ἔχωµε λύσει ἕναν πολὺ πιὸ 
σηµαντικὸ ἐµφύλιο ὁ ὁποῖος διαρκεῖ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ 
τοῦ Καρλοµάγνου, δώδεκα ὁλόκληρους αἰῶνες. Ὡς 
δωσίλογοι, οἱ ἡγέτες τῆς ἀθηναϊκῆς δυτικῆς 
παρατάξεως, δεχόµενοι τὸ βραβεῖο Καρλοµάγνου, 
οὕτε κἄν διενοήθησαν τὸ πρόβληµα. Ὡς 
ψυχασθενεῖς, οἱ ∆υτικοευρωπαῖοι, ἀρνούµενοι τὶς 
ὑπηρεσίες φροϋδικῶν ψυχαναλυτῶν, ἐδέχθησαν νὰ 
συγκατοικήσουν µὲ τὴν χιλιοβιασµένη µάνα τους. Ἡ 
διαµορφωµένη κατάσταση εἶναι τραγικὴ καὶ θὰ 

καταλήξη σὲ ἀρχαία τραγωδία καὶ στὴν διάλυση τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Σὲ κάποια διάλεξη στὴν 
Ὀττάβα, παρουσίᾳ τοῦ Γάλλου πρέσβεως, εἶχα 
δηλώσει πὼς "ὁ ΚΑ΄αἰὼν θὰ εἶναι ἑλληνικὸς ἤ δὲν θὰ 
ὑπάρξη" καὶ καταχειροκροτήθηκα, χωρὶς οὐδόλως 
τὸ φραγκικὸ ἀκροατήριο, πλαισιωµένο ἀπὸ 
γραικύλους, νὰ καταλάβη τὶ ἐννοοῦσα. 
 
                                             (συνέχεια στὴν σελ. 2) 
 
Παγκόσµια καπιταλιστικὴ 
ἀλληλεξάρτηση καὶ ἑλληνικὴ 
αὐτάρκεια 
 
( Ὁ γραικυλισµὸς χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν 
πλήρη ἔλλειψη ἐφευρετικότητος τοῦ 
σηµερινοῦ ἑλληνικοῦ κατεστηµένου ποὺ 
ὡς βδέλλα κολλᾶ στὸ σῶµα τοῦ ἑκάστοτε 
ἰσχυροτέρου. ∆.Κ.) 
 
Εἶναι κοινὸς τόπος ὁ ἰσχυρισµὸς πὼς µία "µικρὴ" 
χώρα σὰν τὴν Ἑλλάδα δὲν δύναται νὰ χαράξη 
ἀνεξάρτητη ἀµυντικὴ πορεία, διότι ἐξαρτᾶται 
πλήρως ἀπὸ τὰ πανάκριβα ὁπλικὰ συστήµατα 
παγκοσµίας παραγωγῆς. Ἐµεῖς ὅµως ἀµφισβητοῦµε 
τὸ ἀναπόφευκτο τοῦ ἑλλαδικοῦ παρασιτισµοῦ καὶ 
λέµε πὼς ἕνα ἑλληνικὸ ἐµπορικὸ πλοῖο µὲ πολλὰ καὶ 
καλὰ ἠλεκτρονικά -στὸ σκάφος, τὸν ἀέρα, τὸ 
διάστηµα καὶ τὴν ξηρά- καὶ ἐφοδιασµένο µὲ φθηνοὺς 
σχετικὰ πυραύλους, δύναται νὰ γίνη τὸ ἑλληνικὸ 
πολεµικὸ πλοῖο τοῦ µέλλοντος. 
 
                                             (συνέχεια στὴν σελ. 8) 


