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ΛEYκE ANoPΩπE
ΣπAΣE TA ΔEΣMA ΣoY

Σε μια εκoτρατε(α πoυ ξεκlvηoαv oι
oμooπovδιακ69 αρx6g oτιg 21 Aπριλioυ
τoU περασμ6voυ 1ρovou, κατηγoρηoαv
δ6κα λευκoOq αυτovoμιoτ69, με τηv Kα-
τηγoρ(α τηq σUvωμooiαg για τηv αvα-
τρoπη τηg κυ66ρνησηq τωv H.Π.Α.

'Hταv 
η πριilτη φoρα μετd τηv πρoδo-

oiα τoυ Mass Sedition Trial κατα τov
B.Π.Π. πoU αμεριKαvικoI Qιλετιo'τ69 δια-
φωvo0vτεg κατηγoρo0vται για σUvωμo-
oiα. Avdμεod τoυg ηταv o Robert E. Miles
62 1ρ6vωv, επικειpαληg τoυ Mountain
Church Kαι τoU Free Forum Αssociation in

Cohoctah τoυ M(τoιγκαv, και πριbτηv η-
γ6τηq τηg Ku Klux Klan.

o Miles ηταv 6vαg ειλικριvηg κριτικ69
τηq oμoσπovδιακηg κυ66ρvηoηg και U-

περαoπιαrηg τηg ιδ6αq για μια πoλιτε[α
πoυ Θα απoτελεiται απ6 λευκoυg oτo B.
Δυτικ6 Eιρηvικ6. KατηγoρηΘηκε αιpo0
πρoηγoυμ6vωg αρvηθηKε vα σUvεργα-
oΘε( αrη δικααrικη 6ρευvα τηg κυ66ρ-
vησηq εvαvτ(ov dλλωv ατoμωv'

Τo [διo oυv66η Kαι στoV Richard G.
Butter 69 xρ6vωv τηg Hayden Lake oτo
ΑΙvτα1o, o oπo(og ηγε(ται μιαq αUτovo-
μioτικηg oργαvΦoεωq πoU ovoμdζεται
'Aρεια'EΘvη'

Παρd τηv επιΘυμ[α τoUq vα αvτιμετω-
π[ooυv αvoικτd oπoιαδηπoτε κατηγoρ[α
εvαvτ(ov τoug, 6ρ6θηκαv κρατo0μεvoι
χωρiq vα μπoρo0v vα απoQυλακιοθo0v
πρooωριvd με κdπoια xρηματικη εγγ0η-
oη γιατ( θεωρηΘηκαv "επικ(vδUvoι".

Για vα δικαιoλoγηoει τηv παρdvoμη
κρdτηη τouq η Kυ66ρvηoη, oυvιlδεoε
τηv κατηγoρiα τoυg με ξε1ωριoτ69 ε-

v6ργειεg -6iαιεg- και αδικηματα σUμ-
περιλαμ6αvoμ6voυ τηg 6voπληq λη-
αrε[αg Kαι τov ιpovo εv6g ε6ρα[oυ τoυ
Denver τo 't984.

oι ειδικ69 κατηγoρ[εg εvαvτ(ov τoug,
6αo[ζωvται αrιg εξαγoραoμ6vεg κατα-
Θ6oει9 δ0o ατ6μωv, πoυ ηταv κατηγo-
ρo0μεvoι για δoλoQovικη oυvωμoolα.
'Eτoι τo F.B.l' dρxιoε τιg μαζικ69 oυλλη-
ψειq τωv διαιpωvoιivτωv.

'Evαq απ6 τoυg αvθριilπoυg τoυ F.B.Ι.
εξηγηoε τoυg λ6γoυ9 τηg κυ6ερvητι-
κηg εvθργειαg, επικαλoOμεvog τηv α-
πειλη για τηv oταθερ6τητα τηg κυ66ρ-
vησηq.

_ E(vαι ειρωvικ6 τo γεγovog, εvtb oι
oμooπovδιακ69 αρx6g επιδιιilκoυv Pα-
τoιαrικ6 xωριoμo, χωριq 6[αια μ6oα δεv
61oυv καvει oυλληιp6ιg oε κdμπooεg
περιπτΦoειq Θ(αιωv εvεργειΦv στιq o-
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τoU lvσtιτo0τoυ τηg lαroρικηg Avα-
Θειilρηoηg.

To 1985 τα γραΦεiα τoυ Aρα6oαμερι-
καvικo0 oυvδ6ομoυ τιvdxΘηκαv oτov
α6ρα. Θα μπoρo0oαμε vαπαραθ6σoυμε
oλ6κληρo κατdλoγo απ6 τρoμoκρατι-
κ6q εv6ργειεq, τωv dλλωv ρατoιαιΦv
πoυ 6μωq αυτo[ 61oυv τηv υπoαrηριξη
τωv αμεριKαvικΦv αρxΦv. o Miles Qυλα-
κ(oΘηκε περιoooτερo απo 6 1ρδvια με
τηv Kατηγoρ(α 6oμ6ιαrικιi.lv εvεργειιilv
oε dδεια oχoλε[α λεωιpoρεiα εγxριilμωv

εvΦ o πραγματικ69 ιlvoxog oυvεληQΘη
και oμoλ6γηoε:

H υγε[α τoυ Miles δεv ε(vαι και τ6oo
καλη, μετα τα δυodρεoτα αυτα περιστα-
τικd.

o ηγ6τηq τηg ΝEW ORDΕR, Matt Koehl
αv6Qερε oτι o Miles ε[vαι 6vαg dvθρω-
πoq πoU πρoo6ιpερε πoλλd αιo κ[vημα
τωv Λευκιilv αγωvιαrιilv, και κdλεoε
τoυg EΘvικooooιαλιoτ6g vα εvιαx0ooυv
τov σUvαγωvιαrη τoυg αrιg δ0oκoλεg
περιπτΦoειg.

ΛEYκE ANoPΩπE

ΣπAΣE TAΔEΣMA ΣoY
ΣEΛ.4



ANΘPΩπINA ΔIκAIΩMATA
Πoλ0g λoγoq, Kαι σε 6ξαρoη αημερα, γivε-

ται για τ' αvθριilπιvα δικαιιilματα. Ag ρiξoυμε
λoιπov μια ματια απc τη δικη μαg τη oκoπια
o'αυτ6 τo κεQdλαιo.

oι "δημoκρατεqD λ6γovταq αvθριi-lπιvα δι-
καιιi:ματα εvvoo0vε κυρiωq τηv ελευθερ[α
τoυ "oκ6πτεσθαι" τoU "εκΦραζεσθαι", Kαι
τη μη 0nαρ_Εη πoλιτικιbv κρατoυμ6vωv. Δη-
λαδη' 6λα 61oυv oα 8αoη, και πρ6πει vα τo
πρoα6ξoυμε πoλ8, τo dτoμo, τη μovdδα κι
61ι τo oOvoλo (oμdδα)'

Αq δo0με oμωg π[oω απ6 τη 6ιτρ[vα τι oυμ-
6α[vει οτηv πpαγματικoτητα στηv "ελε0θε-
βη" δ0oη.

Ag εξετdooυμε πριi-lτα πωg "κατo1υριi.lvε-
1q1, η ελεUθερ[α τoυ "σK6Πτεσθαι". Για vα
61ει καπoιo ατομo κρlτlκη οκ6{η, πρθnει vα
διαθ6τει μια σΦαιρικη αvτληψη για τo αVτι-
κεiμεvo πoυ εξετdζει. To εριilτημα ΠoU πρo-
κ0πτει τιi.lρα ε[vαι πωq δημιoυργε(τε η περι-
66ητη κoιvη γvιbμη. Στo εριi:τημα αυτ6 α-
παvτηoε o ιδιoκτητηq και διευθυvτηg τoυ

"ΕλευΘερoυ ΤUπoυ" κ. Boυδo0ρηg λ6γov-
ταg 6τι τηv κoιvη γVωμη oτηv Eλλαδα τηv
Qτιd1vouv 10 εφημερiδεq! Kατα π6αο oμωq
ε[vαι αvτικειμεvικ6g αυτι1g oι 10 εQημερi-
δεg; Aυτ6 τ'α<pηvω vα τo κρivεται εoεiq. Η ε-
λευθερoτυπ[α ε[vαι απατη. Kι oπωg πoλ0 oω-
oτd 6λεγε o Λ6vιv: "ελεUθερoτUπ[α ε[vαι η
δivαμη πoυ 61oυv oι κεQαλαιoκρdτεq vα
δηλητηριdζoυv τα μυαλα τωv μαζιbv".

o Mπεvoυα μιλdει oημερα για δικτατoρ[α
τωv μ6oωv μαζικηq (απo) εvημεριboεωg. H

"δημoκρατ[α" δεv χρειdζεται vα oκoτιilοει
τoUq πoλιτικo0g τoυg αvτιπdλoυg, αρκε[ vα
κ6ι|lεl τo μlκρ6ιpωvo! 'oταv τα υπoτιθ6μεvα
πιo 6γκυρα περιoδικα, εφημερiδεg, πρακτo-
ρεiα ειδηoεωv ελ6γ1ovται αn6 ε6ρα[oυg,
κoμμoυvιαr6gg και κεQαλαιoκρdτεq, τoτε η

"ελεUθερoτUπ[α" παει αro καλdθι τωv α-
1ρηατωv. Αg θυμηθo0με επio'ηg τη δoλoφo-
v[α τoυ Φραvooυdζ Nτυπρd τo 1978 αrηv
Γαλλiα επειδη θ6ληoε vα 6γαλει τo 6ι6λ[o

"Τo Xρημα τηg Πoλιτικηξ" σro oπo(ο 6διvε
αroιxεlα πωg η Γαλλικη Mαoωv(α χρηματo-
δoτε[ τα κ6μματα τ6oo τηg δεξιdg 6oo και
τηq αριoτεραq. Τo 6ι6λ(o αυτd δεv επιτρεπε-
ται vα εκδoθε[ ακ6μα και αημερα, 10 xρ6vια

απ6 τη δoλoφov(α τoυ Nτυπρα, απ'τοUq ι-
θ0vovτεg τrlξ *ελε0θερηg κoινωvlαq, στη
Γαλλiα' Δεv xρειdζεται voμiζω vα παραθ6oω
καταλ6γoυg 6ι6λiωv και περιoδικιilv, εθvικι-
αrικιbv παvτα, μια κι 6τι 61ει o1εoη με τov ε-
θvικιoμ6 ε[vαι πραγματικd ελευΘερo, πoU α-
παγoρειjεται vα εκδ[δovται' o καπιταλιoμ69
δσλoQovεi καθε τι πoυ 61ει α16oη με τηv ε-
λευΘερiα τoυ "εκΦραζεσθαι", τo oΓιoιo ε[vαι
dμεoo oυvεπακ6λoυΘo τηg ελευΘερ[αq τoυ

"σκ6πτεσΘαι". Πωq vα εκφραoΘεig 6ταv ooυ
καvoυv μια αvευ πρoηγoυμ6voυ εκαrρατε(α
λαoπoλoγηoηq Kαι KατασUκoQαvτηoηg τou
εθvικιoμo0. Πιbg vα εκφραoθε[ 6ταv ooυ α-
παγoρε0oυv vα εκδιiloειg 6vτυπα πoU αvα-
Φ6ροUV τα κακιilg κεiμεvα τηq Aγ1oq κol Παρ-
Θ6vαq Δημoκρατiαq Τoυg! Πδq vα εKΦρα-
o'θεiq ελε0θερα, 6ταv τα πoρioματα τηg

ΣEΛ.5



σ0γΧρovηq 6ιoλoγiαq για v'αvαQ6ρω κdτι
oυγκεκριμιlvo, πoυ μιλαvε για αvιo6τητα με-
ταξ0 τωv αvθριbπωv Kαι τωv Qυλιbv, 1αρα-
κτηρ[ζovται αιρετικd και κα(γovται στη Φω-
τιd' και κoρυQ6g τηg επιoτημηq 6nωg oι voμ-
πελ[oτεg Πoρωτo' Σoκλυ κιo κoρυQα[og 6ιo-
λ6γo9 τoυ αιιbvα μαg Mπdoυρ, κατηγoρo0v-
ται 6τι oι επιστημovικ69 6ρευv6g τoUq ταU_
τ[ζovται με τιq απ6ι.|.lειq τoU Φασισμo0, και γι'
αuτ6 τo λoγo oδηγoΟvται αrα δικαoτηρια και
τιg Qυλακ6g. Noιdαrηκε καvε[g απ6 αυtα τα
παρdoιτα τηg ΔιεθvoOg Aμvηoτiαg για τη
Φiμωση Kαι τιq παρωδiεg δiκηg καθηγητιi-lv
παvεπιoτημ[oυ 6πω9 τoυ ΦωριoooΥ' Xdρ-
γouvτ, Παoκoυd, επειδη αμΦlσθητησαv με
oωρ6 απoδεiξεωv τα παραμ0Θια περ[ oλo-
καυτιilματog τωv E6ρα[ωv; Νoιαατηκε η κα-
φεv66ια ΔιεΘvη Aμvηoτ[α Yια τηv Qυλdκιoη
τou καθηγητη ΦιλoooQiαq αrη Pιilμη Πdoλo
Σιγκvιoρ6λι επειδη ε[vαι Qαoloταg;

Φυoικα κι 61ι. Av 6μω9 ηταv καv6vαg ε-
6ραiog, κoμμoυvιoτηg η oμoQυλ6Qιλog Θα

1αλαγε o κooμoq.
Aq μη μαq μιλdvε oι Q[λτατoι "δημoκρd-

τεqD για ελευθερ[α τoυ "εκΦρdζεσΘαι" Kαι

"σK6πτεσθαι". Στo απiτι τoυ κρεμαoμ6voυ
δε μιλdvε για α1oιv['

Tιilρα 6oov αφoρd τoυg πoλιτικo0g κρα-
τoυμ6voυg, αg ρωτηooυv τov Αριαroτ6λη
Kαλ6vτζη. 'loωg κdτι vα ξ6ρει vα τoυg πει!

oι Eθvικιoτεg πιαrε0oυv oτo oε6αoμ6 τωv
αvΘρωπ[vωv δικαιωμdτωv τα oπo[α 6μωg εi-
vαι o' dμεoη αvτlθεoη με τα oυμQ6ρovτα
τoυ καπιταλιoμo0. Σε6oμαστε τηv αvθριilπι-
vη 0παρξη, δι6τι o αvθρωπoq ε[vαι τo αvΦτε-
ρo πoιoτικd ov τoU πλαvητoυ μαg, και δι6τι
μ6vo αυτ69 6xει oυvεiδηση τηξ oπooτoληg
τoυ, κα[ μ6vo αυτ69 δημloυργεi loτoρio. Πα-
ρdλληλα 6μω9 θεωρo0με oτι μεγαλ0τερη α-
ξiα απ'τηv ατoμικη ελευΘερ[α 61ει η oυλλo-
γικη εθvικη ελευθερ[α. H ελευθερ[α τηq πα-
τρ[δog απ' 6λε9 τιg πλευρ69, και η ελευΘερ[α
τoυ λαo0 vo θlιirvεl 6vo κolv6 πεπρωμ6vo, vα
61ει oυvo1η μεταξ0 τoU, vα καθoρ[ζει 6vα
κoιv6 δρ6μo, Kαι vα δ[vει εvα κoιv6 v6ημα
στη ΦUλετιKη αλυo[δα τoυ. M6vo σε μlσ ε.
λευΘερη πoτρiδo, μ6vo o' 6vo ελε0Θερo
λα6, τo 6τoμo μπoρεi vo vlΦoεl πρoγμoτlκ6
ελε0Θερo. M6vo αv εvτα1θε[ oργovIκ6 αro
εθvικ6 κoιvωvικo oιilμα, κι 61ι vα ζει παρασι-
τικd ειg 6dρog τoυ λαo0 και τoυ 6θvoυg.
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Σ' αυτ69 τιg απτιig Kαι πρoγμoτlκ69 ελευ-
Θερiεq oι Qιλελευθερoμαρξιoτ6q απαvτo0v
με μεταΦUσικd o'xηματα, για επε[γιoυg πα-
ραδε(ooυg, αταξικ69 κoιvωv(εg, και για παγ-
κ6oμια oυvαδ6λQωoη.

Τελειιilvovταg ξαvαλ6ω 6τι o εΘvικιoμog
o66εται τηv ελευθερ[α τ' ατ6μoυ, αλλd πdvω
απ' oλα o66εται τηv ελευθερ[α τηq πατρiδog
Kαι τoU λαo0. Γιατ[ μ6vo αv ε[vαι η πατρ[δα
μαq ελε0θερη, θα ε[vαι κι o λα69 και κατ' ε-
π6κταoη τo dτoμo, Av δεv κατoρΘιilooυμε vα
κατoxυριilooUμε τη oυλλoγικη εθvικη μαg ε-
λευθερiα ωg αvεξαρτηo[α αλλ[μov6 μαg. oι
πoλυεθvικ6g και oι Koμμoυvιοτ6g καραδo-
κo0v...

x.x.

LASSτ KALENTZI FRE!
FREEDOM FOR KALENTZI
LIBERTAD PARA KALENTZT
LlBEREZ KALENτZ|
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πrιATΩN ΦYrιAΞ
THΣ zΩHΣ (l!)

Γιd τ6v Πλατωvα oiΦιλ6ooφoι δηλαδη oi

φiλoι τηg οoφ[αg, τηg γvιilοεωg δπρεπε vd

εtvαι oi 'oδηγoi τηq Πoλιτε[αg: dvδρεg ου-
vετo[, [καvo[ vd δδηγηooυv μ6 τηv λoγιηn,
dvδρεq πoi τd δργα τoυg θd γlvovταv θμπει-

ρlεg, dvδρεg o6 θ6oη v' dvακαλ0πτoυv μθoα
dπ0 τηv θμπειρ[α τ6 oωoτ6 κα[ τ6 v6μιμo.

Γιd τ6v Πλατωvα oi Φιλ6ooφoι frταv <d-

κεivoι πo0 θπιθυμoOοαv vd δξεταζoυv τηv d-

ληθεια. <To0g δβλεπε odv dvθριi:πoυg πo0

dπ6 6μφυη διdθεη ηταv:<iαxυρoiΦ μημη'
πρ6θυμoι vd διδαxΘo0v, συvετo[, γεμdτoι xdρι,
δεμ6voι μ6 φιλiα καi μ6 ουγγ6vεια dπ6vαvτι
oτηv dληθεια, τηv δικαιoo0vη, τηv πρovoηTι-
κ6τητα>.

Π[oτευε δτι o[ δειλo[ καi o[ πληβεToι δ6v

μπoρoOoαv πoτθ vd δxouv κdπoια ox6oη μ6
τηv πραγματικη φιλoooφ[α.'0 Πλdτωvαg ηθελε odv dρxηγoι]g τo0g
oιilφρovεg, τo0q αγvo0g γιατ[ τotq δβλεπε
απελευΘερωμ6voυg dπ6 δκε[vη τηv παρ6ρ-

μηoη πoιi χαρακτηριζε τo0g ooφιοτ6ζ: τηv
παρ6ρμηη vd μιλoOv, v' dκo0γovται dπ6 τoι]q

dλλoυq, vd dπαιτo0v τηv 6πιβρdβεuoη τoυq,
vd oυvωoτ[ζovται oτlg κρατικθg θ6oει9.

Σdv τελικ6 oτ6xo τflg μoρφιi:oεωg τδv
οoφιαrιbv 6βλεπε τ6v τ0πo τo0 πoλυλoγi, πo0

εivαι φiλoq μ6 δλoυq, δixωg oταθερ6q 1δ6εq,

πρ6Θυμoq πdvτα vd πρoσαρμoσTεT otiμφωvα

μ6 τ[q καταoτdoειg'dvτlθετα γι'αuτ6v μ6ρ-
φωη ημαιvε κλ[η καldγdπη, ηv δημιoυργ[α
6κε[voυ τo0 dvδρα κα[6κε[voυ τo0 πoλ[τη ο6
θ6oη vd oδηγετ κα[ vd δδηγεTται μd αioΘημα
δικαιoo0vηg...

Δικαιoo0vη, oωφρoo0vη, ooφ[α, γεwαιδ-
τηTα.

AΟτ69 oi τ6ooερει9 dρχ6q παρoυoιαζ6-

μεvεq μ' αιiτη τηv οειρd xαρακτηρlζoυv τηv

iiπαρξη τo0 δημ6oιoυ dvδρα καi τo0 πλατω-
vικoO φιλ6ooφoυ.

ΣEΛ.8

H. GUNTΗER

Για τ6v Πλdτωvα η δημιoυργ[α παρ6μoιoυ
dρxηγo0 oυμβoλ[ζει τ6v dvιilτερo oκoπo τηq
θκπαιδε0οεωq. 86βαια dvαγvωρlζει απ6 τηv
πριilτη oτιγμη δτι τd υλικ6 dπ6 τ6 δπoTo θd

φτιαxτεi δ dρxηγ6s πρ6πει vd πρoιjπdρxει. Δ6v
μπoρo0v v' <dvατραφo0v> τj vd <μoρφωΘo0v>

δλoι, πρoκειμ6voυ vd γivoυv dρxηγoi.
0iooφιoτ6q εixαv καλλιεργηoει τηv iδ6α

δκεlvη o0μφωvα μ6 τηv δπo[α η dρετη μπo-
ρo0oε κα[ vd διδαxτεT κα[ vd <θμπεδωθεT>>.
'Avτlθετα δ Πλdτωvαg διαπ[αrωοε δτι η dρεη
εivαι uπ6θεoη φUληq η τ6λo9 πdvτωv φυληq
κα[ 6κπαιδε0oεω9. M6 τ6v τρ6πo α0τ6 δ Πλd-
τωvαg θπαγγδλλεται τ6 δ6γμα τflg dvoμoι6-
τηταq τo0 dvθρδπoυ, δvα δ6γμα πo0 παρα-

γκovloηκε ξαvd γιd xαρη τo0 ooφιαrη Poυooιi:,

o6 μιd δπoxη πo0 dρxη κdvovταg dπo τ6 '1 789
oτdθηκε μιd θπoxη δημαγωγιi:v ρητdρωv, dv_

Θρωπ[vωv μαζd:v κα[ μαζαvθριilπωv.



(KατασTραμ6vα) KρdTη t(αι λαoι εTvαι α-
κ6μα o6 θ6oη vα oωθoOv αλλα μ6vo μ6οo
dπ6 τig dvθριi:πιvεg κληρovoμικθg διατdξειg.
A0η εivαι η θ6η ηq Πλατωvιηg <ε0γovιηg>

Φτdoαμε λoιπov oτo βαοικo oημεTo τηq
δργαoiαq μαq.

Kα[τιilρα o λ6γoζ oτov Πλdτωvα'
86βαια δ6v μπoρoυμε vd περιμ6voυμε

δτι δ Πλατωvαg δxει υπερβoλικα ξεκαθαρι-
oμ6vεq iδ6εq dvαφoρικd μ6 τηv dvoμoι6τητα
τιitv ovθριilπωv, τηv κληρovoμικdτητα, τηv δ-
πιλoγη o6 oχ6oη μ6 τ6 v6ημα τ6v κληρovo-

μικιitv διατdξεωv, τo0 περιβdλλovτog, iδ6εq
πoι1 μovo oημερα oi βιoλoγικ6q θπιoτflμεq -

κα[ πdvω απ' δλα η δπιoτημη τηg κληρovoμι-
κ6τητα9 - δxoυv κατααrηοει πρooιτιig.

Στηv Πoλιτε[α Toυ o Πλdτωvαg λ6γει:
'Aπo ηv αrιγμη πo0 μιd πoλιτε[α ξεκιvηoει

καλα, δoo πρo1ωρεT μεγαλιilvει odv κ0κλog'
δταv δηλαδη διατηρεTται καλη dvατρoφη κα[

δκπα[δευη, τ6τε θd δημιoυργoOvται καi καλoi

Χαρακτηρεq κα[ οτηv oυv6xεια απo τηv oτιγμη
πoυ oi καλo( xαρακτηρεg Θd δxoυv παρ6μoια
δκπαlδεuoη γlvovται ακoμα καλ0τερoι dπδ
τo0g πρoηγo0μεvoυg, καi oτd αΜα ζητηματα
κα[ οτηv τεκvoγovlα, δπωq oυμβαlvει κα[ oτd
dλλα ζ6α.

EΤvαι φαvερ6 δτι δ6v κdvει ξεκdΘαρo
δια1ωριoμ6 dvdμεoα ωηv πραγματικη καi
πρωταρxικη κληρovoμικoητα κα[ αrηv ουvε1η
κα[ αoφαλη παρdδooη τδv δπιμoρφωτικ6v d-

ξιιilv. ΠαραΜηλα dπoδεικv0ει α6 ημεio α0τo,

δτι η oκ6ψη τoυ διευΘ0vεται πρ69 μιd oυ-

γκεκριμ6vη κληρovoμικ6τητα φυoικιi:v κα[

ψυxικiv κεκτημ6vωv.

"Eoτω κα[ αv δ6v Qταvoυμε μ6 τηv
6oηθεια τo0 Πλdτωvα o' 6vα ξεκαΘαρι-
oμα δλωv αΟτιδv τωv πρo6ληματωv πα-
ραμ6vει αvαμφιo6ητητo τ6 γεγovδq δτι
η γvΦoη τou παvω oτηv dvΘριilπιvη Q0-
oη κα[ η θμπειρiα τoυ, τov 6oηΘηoαv vd
δημιoυργηoει δλα θκειvα τd o16δια
πo0 αr6xευαv ατηv θκπα[δευoη κα( τηv
πoλιτικη δημιoυργ(α: τo απoτ6λεoμα
εΙvαι δτι κατdQερε vd πρoαγdγει α0τo
πo0 oημερα (μετd τ6v Γκoμπιvιil, τ6v

M6vτελ κα( τov Γκαλτov) oυvιοτα τov
πυρηvα τδv απoι!εωv τηq εOγovικηq,
τηg Qυλετικηg δπιoτημηg καi τηg Qυλε-
κτικηg Oγιειvηq. 'o Πλdτωvαg δ6v α-
γvoηoε πoτ6 "τov oιδερ6vιo voμo τηq
αvιooτηταq " (Stoddard)

ΕΙoτε λolπ6v 6λol oi πoλΙτεg dδ6λι}lα
μετοξ0 oog, Θ6 τo0g λ6γoμε oυvε1iζov-
ταg τ6 παραμ0Θl'iλλd 6 Θεog, δταv oαg
δφτlα11vε, γld θκεivoug iπ6 oαq πo0 {-
ταv ιiξlol γld 6ρ1ovτεg, δθαλε κoi 1ρυ-
o6ιpl oτ6 0λlκ6 μ6 τo δπoΙo τo0g διpτlα-
;1vε, γl' αιiτ6 εΙvol καΙ oi πι6 πoλ0τlμol
dπ6 τo0q ιiλλoug'γ16 θκεivoυg πo0 {-
ταv καταλληλol γlα ΘoηΘoi, δθαλε ooη-
μl' γld τoOq γεωργo0g κoΙ τo0g dλλoυg
τε1viτεg 6θoλε oiδηρo κoi;1αλκ6, 'Eπεl-
δη δμωg oλol εioτε oυγγεvεΤq μεταξ0
oαg, oi περloo6τερoi oog Θd κ6μoυv
παlδld δμolα μ6 τ6v θαυτ6 τoυg, κoμld
Φoρd iiμωq μπoρεT v6 γεvvηΘεi απo
1ρuo6 πατ6ρα πolδΙ doημ6vlo κoi απo
ooημ6vlo πατ6ρα 1ρυoo πolδi, καi 6λα
τ6 ιiλλα μετoξ0 τoug τ6 6vα dπ6 τ6 ιiλ-
λo.

Στo0g ιiρ1ovτεg λolπ6v τ6 πρΦτo καi
oπoυδαloτερo παραγγελμo πo0 δΙvεl δ
Θε6q εΙvαl, v6 φυλ6ξoυv τo0g dπoγ6-
voυq καi τ6 μ6ταλλo πo0 iθαλε oτ6 0λl-
κ6 oταv τo0g διpτlαxvε' περlσσ6τερo
δ6 dπ6 τo κ6Θε τl καi μ6 τ6 π16 μεγ6λo
θvδloφ6ρov' καi ιiv dκ6μα δrκ6 τoυg
πolδi γεvvηΘεΤ μ6 μlκρ6τερη dvoλoγiα
1αλκo0 ii olδηρoυ v6 μη"λυπηΘoOv μ6
καv6vo τρoπo oλλd κdvovταq καi α0τoi
τηv θπlΘυμiα τηξ φ0σηq, vd τ6 κατατ6-
ξoυv oτo0g γεωργo0g ii oτoυq τε1vIτεq'
κoi ιiv dπ'α0τo0g γεvvηθεi δvα παlδi μ6
μlκρη δ6oη 1ρυooυ iidoημlo0, v6 τ6 τl-

μηooυv καΙ vd τ6 dvεθdooυv εΙτε oτηv
τdξητΦv Qυλ6κωv, εiτε oτηv τdξη τΦv
θoηΘιiv, γlατi 0πoρ1εl μ16 πρoι}ητεio
πo0 λ6εl iiτl r| π6λη Θ6 κoταoτρoQεi o-
ταv oi ι}0λακ69 τηg Θd εΙvαl olδερ6vlol
ii 16λκlvol. (Πoλlτεiα 41 5).

Γιd τ6v Πλατωvα η μεγαλ0τερη σUμ_
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Qoρd πo0 μπoρει vd oυμ6εi o'δvα λα6
καi o' δvα Kρατog εΙvαι r! θπιμειξ(α δια-
ιpoρετικδv o6 κληρovoμικιlg dξiεq Qυ-
λωv, μια θπιμειξ(α πo0 oταδιακd δδηγεΙ
αr6v θκQυλιoμ6 θκε[vωv τδv Qυλωv,
πo0 δ1oυv κληθεT vα καθoδηγηooυv τo
Kρατog'

"oταv δ6 αvoμεl1ΘεΤ δ oiδηρog μ6 τov
ιiργυρo καi δ Xαλκ6g μ6 τ6v 1ρυo6, Θ6
πρoκ0ι}6l αvolμol6τητα καi dvdρμooτη
dvωμαλiα, καi α0τd εΙvol τ6τolα θλoτ-
τΦματo, Φoτε ιiμo γεvvηΘo0v καi δπoυ-
δηπoτε γεvvηΘo0v, π6vτα γεvvoυv τov
π6λεμo καi τ6 μioη, (Πoλlτεiα 547).

'o Πλατωvαg πρoτε(vει μια πυραμoει-
δη διdταξη τωv Qυλωv o0μQωvα μ6 τo
ταλ6vτo κα[ τ[g κληρovoμικεg αξiεg.
Boυ6αιv6μαoτε απ6 τηv 6κπληξη, δταv
παρατηρo0με πooo καθαρα θvτoπlζει
τ[q πιθαv6g διαQoρoπoιηoειg τωv δια-
τdξεωv μεταξ0 γovιΦv κα[παιδιΦv, τηv
dvαμειξη τιδv κληρovoμικΦv διατdξεωv'
τ6 δvδιαφθρov τoU για τo0g αξιoυq κα-
Θε γ6voυg dvαγvωρ(ζovταg ταυτo1ρovα

ΣEΛ.10

τ6 0πo6ι6αoμ6vo θπiπεδo τηg θξυπvα-
δαg τωv κατΦτερωv τdξεωv...

'Aκoμα περιoo6τερo μαq θκπληooει,
τ6 π6oo ξεκαθαρα καταv6ηoε δτι τo α-
πoτ6λoμα διlv παραγεται απo τo περι-
6dλλοv τηq πατρικηq κατoικlαq καi τηq
θκπαιδε0oεωg, αλλα απo τηv Qυoικη
διdταξη.

Mι1 τo παρdδειγμα τo0 Qλαoυτ[oτα α-
πoδεικv0ει πιilg θκεIvoq πo0 απo τηv
Qιjoη τoυ εΙvαι πρoικιoμ6vog μ6 μεγα-
λ0τερo ταλ6vτo για vα παiξει τo Qλαoυ-
19", Θo εΙvαι καλCIτερog απo τov λιγoτε-
ρo πρoιKισμ6vo, δoτω κα[ αv δ τελευ-
ταTog περιτριγυριoμ6vog απo τηv μoυ-
οικη, εΙ1ε θκπαιδευτεi απo πατ6ρα
Qλαoυτ(oτα, κα[ απo τα vεαvικα τoυ
1ρ6vια εΙxε dqoληθεi μ6 τηιl τε1vικη
τoυ oργαvoυ α0τoυ. (Π ρωταγoρα q 327).

'o Πλdτωvαg καταγεται απo μιd θvδo-
ξη Φυλη, τooo απ6 τηv μερια τo0 πατ6-
ρα τoU, ooo καiαπ6 θκε(vη τηq i.rητ6ραq
τoυ, μιd ΦUλη τηq αριoτoκρατ[αg τoΟ
κληρovoμικo0 ταλ6vτou κα( δ1ι απo δvα
oΙκo Qημιομ6vωv εuγεvωv.



"E1ει διαιpoρετικη πρo6λευo'η μι1 τ6
κoιvωvικo τηq v6ημα Kαι διαΦoρετιKη
μ6 τ6 γεvετικo τηg.

"7 πλo0oιoι πρ6γovoι" η 6vαg "xq-
τdλoγog απ6 25 oε6αoμιoυg πρoγo-
vouqΣ (Θεα[τητog 174-5) tyoυv γι'
α(lτov πoλ0 λιγ6τερη oημαoiα dπ6
μιd καλη γεvvηoη πo0 θεμελιιbvεται
πdvω α6 κληρovoμικtg διευθετη-
oειg. Στ6 Mεv6ξεvo, δ Πλdτωvαg o-
voμdζει 0περτατo καλ6 τηv αρετη
τoa καλoγfvvητou κα[ τ6 καλ6 αilτo
γιd μιd ακoμη Qoρd 6ρioκεται "oτηv
καταγωγη τoυ απo αξιoυg πρoγ6-
VoUg" (Mεv6ξεvoq 237).
Πρ6πει vα θυμηθoΟμε δτι oτηv θπoxη

τoU Πλατωvα, o[ε(lγεvεTq τηq 'Aττικηg,

o[ Eυπατρiδεg, τ6 γ6vog απo τo δπoio
κατdγovταv ακ6μα, κα[ oτα xρovια τηg
Δη μoκρατ(αg η oυvτριπτικη πλειoι}ηιp iα
τΦv πιo Φημισμ6vωv αvδρΦv τηq 'AΘη-

vαg εΙ1ε ηδη αρxioει vα δξαιpαv(ζεται
κα( δτι oi πρoερ1oμεvoι απo τηv B6ρεια
φUλη εtγεvεIg, εΙ1αv διαoταυρωΘει
πoικιλoτρoπωg μ6 ξ6voυg, απ6 τd πρω-
τα κι6λαq xρovια τηg 'Αττικηg.

Γιd τ6v λoγo α0τo, δ Πλdτωvαg dπo
τηv αrιγμη πo0 ηθελε vα διi:oει ζωη o'
6vα καιvo0ργιo γ6vog δδηγ6, δπρεπε
vd μελετηoει τov α1ηματιoμo μιαg "xq1-
vo0ργιαg ε0γεvε[αg" δvα γιlvog δδηγo
πo0 θα τo απoτελoΟoαv οi ε0γεvικ6τε-
ρoι απ6 κληρovoμικη απoι|.'η τ0πoι, δ[-

1ωg vd λαμ6αvovται 0π' διpη olκoιvωvι-
κ69 oυvθηκεg.

'H διαμoρQωμ6vη απo τov Πλdτωvα
πυραμ(δα ο{μιpωvα μ6 τov μ6oov δρo
τoυ κληρovoμo0μεvoυ ταλιlvτoυ, dvτι-
oτoι1εi πρακτικd μ6 τηv πυραμ[δα τΦv

γεvΦv κα[ τωv ταλ6vτωv τo0 καιρo0
μαg: κα(αrig δ0o περιπτιilοειg i διdταξη
μιαq υαrερηg δπoxηg, δπoυ δ αγρoτηg
μετd τηv xιλιετη 6ξoδo δoωv ot1κωoαv
oτo0g ωμoυg τoυq τηv κληρovoμιd τηg
αξiαq, ΦαiVεται vα πρo6ρxεται dπ6 τd
κατιirτερα αrρΦματα'..

Στd πριilτα δλληvικα 1ρ6vια, δvαg

Πλdτωvαg, δπωg κα[ δvαg γερμαvog πα-
ρατηρητηg oτα πρΦτα 1ρ6vια τηg Γερ-
μαvικ6τηταg, Θd εΙxαv κατατdξει τo0g
dγρ6τεg oτo γ6vog τΦv κυρiαρxωv καi
τωv κυ6ερvΦvτωv.

'Aπ6 τo0g μεγαλoυg αγρoτεq 6oρειαg
πρo6λευoηg πρo6ρ1ovταv τd εΟγεvικd
γ6vη τΦv ε0πατρ(δωv κα[ μ6oα dπo α0-
τd,δiδιogδΠλdτωvαg.

Στd τελευταΙα 1ρovια τΦv 'AΘηvΦv,

0oτερα απo μια oταΘερη κoιvωvικη αvo-
δo dξιωv αvδρδv τηq dγρoτικηg ε0γε-
vε(αg πo0 αvαγεται oτηv πρΦτη 'Eλλη-
vικoτητα, fl xιilρα εΙxε μετα6ληΘεΙ o' 6vα
τoπo μικρoαγρoτΦv κα( μιoθωτΦv. A0-
τo δμωg εΙvαι μιd δλλη ioτoρiα.

'Αρ1η κdvovταg απo τ(g ox6οειg κα[
τ[g iαroρικ69 oυγκρ[o'ειq, αg ιpι1ρoυμε
oτηv μvημη για μια dκ6μη Qoρα, o6v
διεΘv6g πρ6τυπo, τd τρ[α γ6vη, τig Qυ-
oικ69 διαταξειg τoυg, o0μφωvα μ6 τ6v
1ρυo6, τ6 αoημη κα( τ6v oiδηρo. A0τη
εΙvαι f1 iεραρxiα πo0 6ρ(oκoυμε o' δλα
τα πoλιτικd q6δια τoU Πλdτωvα.

1) T6 γ6vog τωv κυρ[αρ1ωv κα[ τΦv
δαoκdλωv, dvτιπρooωπευτικ6 τo0 λ6-
γoυ, τηg λoγικηg.

2) T6 αιρατιωτικ6 γ6vog τωv ιpυλd-
κωv fl τδv 6oηθητικΦv, αvτιπρooωπεu-
τικ6 τo0 Θυ μoΟ, τηg dvδρε1αg, τηq τoλ-
μηρoτηταg, τoU σΦριγoUq, τηq δραoηq.

3) T6 παραγωγικ6γ6vog, dvτιπρooω-
πευτικ6 τηg θπιθuμiαg. (λoγικη, τ6λμη
κα( θπιΘυμiα εivαι γιd τ6v Πλdτωvα
πoι6τητε9 τηq ψυXηq πo0 μ6 δριoμ6vεg

= αvαλoγ(εg δΙvoυv σXημα o6 καθε αv-
θρΦπιvη Ψυxη. 'H Θ6oη δvog αvΘρΦπoυ
oτ6 δoωτερικo τηg κoιvωvικηq πυραμi-
δαq κα( t θεoη τo0 γ6voυg o6 αx6oη μ6
τα αλλα, Θα καθoριατεT κατα περ[πτωoη
απ6 τηv αvoλoγlα τΦv τριδv πoιoτητωv
πo0 κυριαρ1oυv οτ6v αvθρωπo η oτ6
γ6vog).

'H πρoooxη τo0 Πλdτωvα ατρdφηκε
εiδικd πdvω αro0g ιp0λακεg, πdvω o'
α0τη τηv 6lite τΦv 0ιpηλΦv κληρovoμι-
κδv διαταξεωv.
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'Yπ6ρτατη dπooτoλη τo0 Πλdτωvα
παραμ6vει η πρooταo[α αιjτoΟ τoυ γ6-
voυg, δ καΘoριoμ69 τΦv δελεααrικιitv
oτ6xωv κα[ ol αξιoι πρ6γovoι. "Oλα τα
ox6διd τoυ γιd τηv καλυτ6ρευoη δλ6-
κληρoυ τoU λαo0, γεvvιoOvται απ6 τo
γ6vog τΦv Qυλακωv κα( πdvτα o' α0τo
θπιαrριl<poυv... 'o Πλατωvαg θ6λει vd

"κατευθ0vει τov καΘ6vα πρ69 iκεivη
dκριθιΙlg τηv doyoλiα, γιd τηv δπo[α 61ει
Qυoικη κλ[oη" (Πoλιτεiα 423).

'YπεvΘυμiζoυμε δτι ivαg o0γ1ρovog
μελετητηg τηg ε0γovικfig' δ otto Am-
mon, παρouoιαζει τ(g iδιεq dκρι6Φg α-
παιτηoειg.

"'Q περιoooτερo πρoικιoμ6voq
πρ6πει, dκ6μα κα[ αv πρoι!ρyεται
dπ6 μιd ταπειvη κoιvωvικη τdξη' νd
ε[vαι o6 Θ6oη vd αvαλαθει bvαv iκα-
voπoιητικo ρ6λo, ακ6μα κα[ oτηv
πριbτη θ6oη τΠg κoιvωv[αg πdvτα μιi
τηv πρo0π6θεoη 6τι δ6v θd [lπαρyει
καv6vαg αλλoq πo0 vd τ6v ξεπερvα
o6 ταλ6vτo. ''Av καπoιog πo0 γεvvη-
θηκε o6 ε(lγεvικη τdξη δεv διαθ6τει
τ [g απαιτo 0 μεv εg iκαv6τητεq, πρ6πε ι

vα θγκαταλε[ιtlει τηv Θ6oη τoυ γιατ[
κατι τ6τoιo ε[vαι πρ69 τ6 oυμQ6ρov
τfig κoιv6τηταg.

'Eδr7 θρioκεται τ6 μεγαλ0τερo κoι-
vωvικ6 πρo6λημα' "oπωq ε[δαμε,

dπ6 ηv λ0oη τoυ θξαρταται 6yι μ6vo
τ6 toωτερικ6 6φελo9 iv6q λαoa αλ-
λd f1 tδια η viκη oτ6v dγιΙlvα γιd τηv
ζωη " (Die Geselleschaftsordnung und
ihre natιjrlichen Grundlagen. 2η δκδo-
oη 1896)

Στηv Πλατωvικη πoλιτεiα, η Θ6oη κα-
θε πoλiτη καΘoρ[ζεται o0μQωvα μ6 τo
ταλ6vτo τoυ κα[ τηv πρooωπικ6τητd
τoυ, καθ6vαg, πρεπει vd Qρovτ(ζει για
τig δικ69 τoυ ευΘυvεg, Φατε δλα vd 6α-
δiζoυv μ6 τdξη.

Γιd τ6v Πλα1ωvα ivα 1αρακτηριατικo
γvιilριoμα τηg Δημoκρατiαg εΙvαι τo γε-
γovog δτι καΘ6vαg αvακατε0εται αriq
δραoτηριoτητεg τΦv αλλωv, EΙvαι 1αρα-
κτηριαrικo τ6 γεγovoq δτι δ ΓκαTτε, δ-
αrω κα[ μ6 περιoo6τερo ε0Θυμo τ6vo,
καvει vα πεT δ Bδrgergeneral, δ dριαιo-
κρdτηg μ6 τig παρoμoιεg απoιpειg:

"Παιδια μoυ, vd dγαπιιboαoτε, vd
καλλιεργητε καλd τd yωρdQια, vd

φρovτiζετε τ6 oπlτι.. ''Aq dρyioει κα-
θ6vαq dπ6 μ6vog τoυ κα[ τ6τε θd κα-
rαλαθει π6oα πoλλd μπoρεΓ vd κdvει.
XρηoιμoπoιεΓoτε τ6v θλε0Θερo yρ6-
vo πo0 μαq 6yει παραyωρηθεΓ! 'Εξα-

oQαλ[oτε για odq κα[γιd τo0g δικo0g
oαq, μιd oωoτη πρoκoπη' tτoι 6λoι
Θα ιbQεληθoav".

Σuvε1iζετol

a

I

1
\

7

\

ΣΕ^' 12



H E]IIΣTPoΦH
ToY ΣlΩNIΣMoY ΣTHN EΣΣΔ

Mε τηv αvoδo τoυ Γκoρμπατoιi:<p
oτ' αvΦτατo αξ[ωμα τηg Σ. Evιb-
σεωq, o Σιωvιoμog 6ρηκε oριoμθvα
καιvoOργια oτηρiγματα στo καΘε-
oτιilg τωv oo6ι6τ. To μεγαλuτερo
ε[vαι η εκλoγη τoU Aλεξ Γιdκo-
6λειp, o oπofog ε(vαι κι o κυριιi:τε-
ρoq ouvεργdτηq τoU Γκoρμπα-
τoιbQ, ωg υπευΘOvoυ Πρoπαγαvδαg
τηq Σ.E. o Γιακo6λε<p ε6ραiog oτηv
καταγωγη ε[1ε διαγραΦει απ' τo
κoμμα τo 1974, απ' τouq PΦoooug ε-
Θvικιoτθg με τιq ευλoγ[εg τoU
Mπρ6ovιε<p.

H oυμ6oλη τoU σιωVισμoυ oτo oo-
6ιετικ6 Koμμouvισμo ε[vαι στouq
περιoo6τερoυg γvωoτη. Mετα τo
Θαvατo τoυ Στdλιv o oπo[og flταv κι
αυτ69 ε6ραiog, τα εθvικιoτικα παv-
oλαυiκd oτελ6xη τoυ καΘεαrιilτog
"KUvηγησαv" Kι 6διωξαv αυτo0g
πoυ ηταv ε6ραΤκη9 καταγωγηg.

Σημερα 6μωq παρατηρε[τε μια
αυξαv6μεvη επ(δραoη τωv ε6ρα(ωv
oτo καΘεoτΦg. Στo 6ι6λio τoυ Λω-
ρdv "Tα κ6κκιvα δoλλαρια" εκδ.
Po6g, αvαΦ6ρεται απo τo σUγYρα-
<p6α 6τι o ε6ραiog κεQαλαιoκρατηq
Xαμμερ, o oπo(og ε(1ε ηδη πoλλd ε-
ρ[oματα ατo oo6ιετικ6 καΘεcrιΦq ε-
πιΘυμo0oε για Γ' Γραμματ6α τoυ
KKΣE τov Γκoρμπατoιbιp, δι6τι o τε-
λευταiog Θα "ιpιλελευΘερoπoιo0-
σε> τηv αγoρd μ' απoτ6λεσμα τηV
ειoαγωγη αrηv Σ.E. πoλλιilv ε6ραΙ-
κΦv κειpαλαiωv!

Kdτω απ' αuτ6 τo πρ(oμα, σUvd-
Yovται πoλλ69 εvδιαιpfρovτεq α-
π6ι|.lει9, για τo "ιpιλελε0Θερo" d-
voιγμα τoυ ΓκoρμπατoιilQ στη σo-
6ιετικη κoιvωv[α.
Eπioηg πρooQατα o Γκoρμπατοιilφ ε-

π6τρεψε τη νoμιμoπo(ηoη πoλλιilv εv-
τ0πωv αvτιπoλιτευτικιbv πoυ κυκλoQo-
ρoOoαv παρdvoμα αrη Σ.E., εκτog απ6
6vα. Ξ6ρετε πoιo; Tηv εQημερiδα
"Mvημξ" η oπo(α flταv εΘvικιαrικη, αv_
τιoημιτικη!

'ooov αφoρα τouq UπoτιΘ6μεvoυg
διωγμo0q τωv ε6ρα(ωv, 6λ6πω oτι oxε-
δov oλoι 6χoυv απoΦUλακισΘεi, και ε[-
vαι ελε0θερoι η vα επιαrρ6ι|.loυv αro lo-

ραηλ η vα oυvε1[ooυv τη ζωη τouq Kα-
vovικd οτη Σ.E. Παvτωg τo μελ6 τou KU-
vηγητoO τωv E6ραiωv oτη Σ.E. μdλλov
ε[vαι εκ τoυ πovηρoO.

Tιilρα 6oov αQoρd τo γεγovog τηq μη
αvταλλαγηg πρεo6ευτιilv και διπλωμα-
τικΦv α16oεωv μεταξ0 ioραηλ - Σ.E. αυ-
τo γivεται για vα μη xαoει τα ερ[οματα
πoυ 61ει η EΣΣΔ ατov Αρα6ικ6 κ6oμo, κι
oxι γιατ[ δεv τo επιΘυμε(.

Η καιvoΟργια ε6ραΙκη ειo6oλη αrη
Σ.Ε. πρ6πει vα μαq αvηoυ1ε[. Διoτι oπωg

ξ6ρoυμε πρωτε0ouoα τoυ loραηλ ε(vαι
η oυdoιγκτov, αq μη γivει και συμTτρω-
τε0oυoα η Mooxα. To μ6λλov θα ξεκα-
θαρ[oει τιg αμQιθoλlεq και τα ερωτημα-
τα μαq.

x.x.

*
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o1 τPEIΣ oΨElΣ
ToY EBPAIκoY
πPoBΛI{MAToΣ

(v)
(Τελευταio1

o X(τλερ πρoxωρε( παραπ6ρα- πι-
oτε0ει oτι oι E6ραioι επειδη ακρι6ιbg
γvωρiζoυv τov ρoλo πoυ πα(ζει τo α[μα
και η ιpυλη oτηv δημιoυργiα τou ΓιραY-
ματικo0 πoλιτιoμo0' απoδf Θηκαv σε μια
σUστηματιKη πρoαπαθεια 6ιoλoγικηg
μ6λυvoηg τωv μη ευρωπαiκιbv ΦυλΦv
και ιδια(τερα τηg αριαg γερμαvικηg, με
oκoπ6 τηv oριστιKη εξαQαvιoη τoU τε-
λευτα[oυ καΘαρoΟ α[ματog.

Για τov X(τλερ, η απooτoλη εγxρωμωv
αrρατευμdτωv στηv ρηvαvικη ζιilvη,
ΘεωρηΘηκε oαv μ6ρo9 παρoμo(oυ o1ε-
δ(oυ. o oαδιoμ69 τoU πατρoπαρdδoτoυ
εxΘρo0 τoU Yερμαvικo0 λαo0 (Γαλλ(α)
ε[xε oυμπραξει με τη μoλυvτικη Θ6ληoη
τoυ Ε6ρα(oυ πoυ 66λεπε οτη Γερμαv(α
τo μεγαλ0τερo εμπoδιo Yια τov επεKτα-
τιoμ6 τoυ...

Ξεκιvιi:vταg απ6 τo Quλετικ6 πρ66λη-
μα, 6xoυμε vα cιvτιμετωπiooυμε στo ση-
με(o αuτ6, μια ξεκαΘαρη αληθεια: o Qι-
λελευΘεριoμ69 και η Δημoκρατ[α ε[vαι
καθαρo( μ0θoι' αυτo πoυ oυμ6α(vει μ6-
σα στα oυoτηματα αυτd εivαι ακρι6ιi:g
τo π6ραoμα τηg εξoυο[αg απ6 τα x6ρια
τωv παλαιιbv αριστoKρατιιi_lv, οτα 16ρια
τωv καπιταλιoτικιilv oλιγαρxιιbv, τηq
6ιoμηxαviαg, Kαι τηq Uψηληc oιKovo-
μιαq'

To εθραικ6 oτoι1ε[o αvτιπρooωπε0ε-
ται ευρilτατα στιq θ6oει9 κλειδιd τηg
6ιoμηxαviαg Kαι τηq διεΘvoOg oιKovo-
μioq. Αυτd ε[vαι oλα ooα Θα μπoρo0oα-
με vα πo0με απ6 τηv καΘαρα πoζιτι6ι-
αrικη απoι!η.

o iδιoq o Kαρλ Mαρξ 6γρα{;ε αυτd τα
λ6για: .Πoια ε(vαι η πρακτικη αρxη τoυ
E6ραΙoμo0; H πρακτικη τoυ τdoη, τo υ-
πoκειμεvικ6 σUμΦ6ρov. Πoιog ε[vαι o ε-
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π(γειog Θε69 τoυ; Τo 1ρημα.
o Ε6ραiog χειραΦετηΘηκε ε6ραΤκd

6xι μ6vo γιατ[ 6γιvε κdτo1og τηg δ0vα-
μηq τωv xρημdτωv αλλd γιατ( μ6oα απ6
τα Xρηματα αυτd μπ6ρεoε vα εξελιxΘεi
oε παγκ6oμια δ0vαμη με απoτ6λεομα
τo ε6ραΤκ6 πραKτιKιστικ6 πvε0μα vα γi-
vει τo πvε0μα τωv Xριστιαvικιi:v λαιbv.

oι E6ρα(oι XειραΦετηΘηKαv στov
6αΘμ6 πoυ oι Xριαrιαvoi 6γιvαv Ε6ραioι.
o Θε69 τωv Ε6ρα[ωv εξαvΘρωπ(oτηκε
και 6γιvε Θε6q τηq γηq. o πραγματικ69
Θε69 τωv E6ρα(ωv ε(vαι η oυvαλλαγη".
Αυτη η διαπ[crrωoη 6xει πoλ0 μεγdλo
εvδιαQ6ρov γιατ( Qαvεριilvει τηv αvdγ-
Kη vα πρoxωρηooυμε π6ρα απ6 τηv στε-
voτατα Quλετικη 6ι.pη τoυ αvτισημιτι-
oμo0.

o Xριoτιαvικ6g κooμog, περvΦvταg
απ6 τηv Θρηoκε[α στo πραKτιK6 oυμΦ6_
ρov τoU κ6ρδoυq με τιq oυvαλλαγ6g,
τov xρυo6 η τα δdvεια εξε6ραioτηκε Kαι
κdτι τ6τoιo δυoτυxΦg ε[vαι αληΘιv6. Για
τov λ6γo αυτ6 εκεivo πoυ πρωταρ1ικd



Xρειαζεται vα Kαταπoλεμηθεi δεv ε[vαι
τ6oo o E6ραiog oαv E6ρα(og, αλλα ε-
κε(vη η forma mentis πoυ 666αια 6πoιo9
Θ6λει μπoρε[ vα τηv xαρακτηρ[οει σαv
ε6ραΙκη, αλλα η oπo[α υπαρxει ακoμα
και εκεi πoυ ε(vαι αδOvατo vα αVιXvευ-
θε[ 6οτω και μια oταγ6vα οημητικo0
πvε0ματog...

ΠερvoOμε τιδρα oτo δεΟτερo σXημα
τoU αvτισημιτιoμoιi, εκεlvo τoU πρακτι-
κo0 και πραγματικo0 xαρακτηρα.

Aυτ6 oτηρiζεται κατα κ0ριo λoγo oε
εΘvικιαrικ6g και Qυλετικ6g 6αoει9 1ω-
ρig vα voιdζεταιγια ευρΟτερoυg oρiζov-
τεq.

Aκoμη Kαι αv δεxτoOμε πωg δεv υ-
πdρxει μια μεταΦUοικη oυvωμoo[α, υ-

παρxει παρ' oλα αυτα 6vα αioθημα oυμ-
παραoταoηg αvαμεoα στoUq διαoκoρπι-
oμδvoυq oτα διαφoρα κρατη Ε6ραioυg,
υπαρxει η oυoπε[ρωoη τoυg πdvω σε
μια δικη τoυg ηθικη πoυ εivαι αvτiΘετη
με εκε[vη τωv dλλωv Qυλιilv, υπαρ1ει
μια ε6ραΤκη τακτικη ψεUδouq, Πovη-
ριαg, υπoκριο[αg, εκμεταλλευoηg, μια ι-
καvoτητα vα σKαρφαλιj:voυv oιγα oιγα
o' oλεg τιg Θεoειg τηg εξoυoiαg.

Τo κατηγoρητηριo αυτo oτηρ[ζεται
oτα γvωμικd τoυ Ταλμο0δ o0μQωvα με
τo oπolo "oι ΕBραιoι ovoμαζovται αv-
θρωπoι oι μη ε6ρα[oι δε, οvoμαζovται U-
παvθρωπoι και ζιbα,,.

Σε παρoμoια 6αoη, o E6ρα(og αvαμΦι-
ο6ητητα θα εlxε τo δικαiωμα vα εKμε-
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ταλλευτεi Kαι vα εξαπατηoει τov μη E-
6ραio' η μoι1ε(α πoυ διαπραττει o E-
6ραiog με μια μη Ε6ραiα δεv λoγiζεται
oαv τ6τoια και καΘε αvαλoγη ηΘικη πα-
ρεκτρoπη δεv oυvιoτd αμαρτiα. Τo Tαλ-
μoιJδ δια6ε6αιιirvει oτι .η περιoυoiα και
τα αγαθd τωv μη E6ραiωv πρ6πει vα
ΘεωρηΘo0v αδ6oπoτα και o πριilτog πoυ
Θα πρoλd6ει απoκτd αυτoδiκαια δικα[ω-
μα κυρι6τητσξ,, oτι oι E6ραioι μπoρo0v
vα 6oηΘo0v o 6vαq τov dλλo για vα εK-
μεταλλευτo0v και vα εξαπατηooυv
τouq μη E6ραioυq. Πdvτα 666αια με τηv
πρoιiπ6Θεoη 6τι oτηv oυv61εια Θα μoι-
ραoτo0v τα κ6ρδη...

o Fritsοh oτo Handbuch der Judenfrage
6xει oταoυoλoγηoθι τιg αληθιv6g αυτ69
αρX6q απ6 6vα o0voλo ε6ραΙκιilv κειμιi-
vωv. Πρoκειται _λθγει- για απoKρUΦα
γvωμικd πoυ δivoυv oτηv Ε6ραΙκη κoι-
v6τητα τα χαραKτηριαrικα oxι πλ6ov
μιαq Θρηoκευτικηg κoιv6τηταg αλλd
μιαξ πραγματικηg κoιvωvικηg σUvωμo-
oiαg. Aπ6 τηv dλλη πλευρd τα "dρια"
κρdτη κλε[vovταg τα ματια o'αuτη τηv
πραγματικ6τητα Kαι αρvo0μεvoι vα α-
μυvΘoOv, πρoo<p6ρovταq στoUq ε6ραi-
oυg [oα δικαιιbματα, τoπoΘετoOvται σε
μειovεκτικη θ6oη για vα καταληξoυv
oυxvd, α1εδ6v αvεπα[oΘητα αrα 16ρια
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τηq ξ6vηq διεΘvικιoτικηg και αvτεΘvι-
κηq Φυγηq.

Πρog τηv κατεOΘυvoη αυτη υπαρ-
xoυv δ0o πρoδικdoιμεg: η μiα εivαι ηΘι-
κη και η dλλη Koιvωvικo-πoλιτικη.

AvαQoρικd με τηv πριi-lτη λ6γεται 6τι
δεv μπoρεi vα υπαρξει σX6ση αvdμεoα
o' εμdg και σε μια Qυγη πoυ αrερε[ται
τoυ αιoΘηματoξ τηq τιμηq και τηg π(-
στηq, πoU εvεργε[ μ6oα απ6 τιg κ0ριεg
δυvdμειq: τηq εξαπατησηq Kαι τoυ 1ρη-
ματoq.

To .dριo" κoιvωvικ6 voημα, Θα μπo-
ρo0oε παvω κdτω vα διατυπωΘεi με αυ-
τ6v τov τρ6πo: "o ειλικριvηq καιτlμιog
dvΘρωπoq 6dζει τηv περηQdvεια τoυ
πdvω απ6 τo δικα[ωμα vα διεκδικηoει
τηv 0παρξη τoυ μ6oα απo μια ειλικριvη
και παραYωγικη δραoτη ρι6τητα' Π ρoτι-
μd vα yαΘεi παρd vα απoκτηoει κ6ρδη
μ6oα απ6 πρdξειg πoU τov ατιμdζoυv. H
oταθερi ιδ6α τηg τιμηg καιτηg δiyωq 6-
ρoυg δικαιoo0vηq απ6'vαvτι oτoυg dλ-
λoυg αvΘρtbπoυq δημιoυργε[ τηv πρoU-
π6Θεoη κdΘε ηρωi'κiq ζωηs και πρoΦU-
λdooεται απ6 τo 6αΘ0τερo α[oθημα τηg
ψυxηζ: εκεlvo τoυ α[oyoυg.'Εvαq λα69
πoU απαρvεftαι τo αbΘημα τηg τιμηq
Kαι τoυ αioyoυq ε[vαι αvdξιoζ τηq αv-
θ ριbπιvηζ 0παρξηg :'..'



Xρειαζovται πρoληπτικd η αμυvτικα
μ6τρα.

H παραxιi:ρηoη ελευΘερ[αg oτoυg ε-
6ραioυg _μ6oα απ6 παρ6μoιε9 πρoU-
πoΘ6oειg_ Θα oημαιvε απελευΘ6ρωoη
τoυ δρ6μoυ τoυq για παγκ6oμια κUριαρ-
x[α. Για τov λ6γo αυτ6, η ιpιλελε0Θερη
δημoκρατικη ιδεoλoγiα ε[vαι pour cau-
se, ιδια[τερα αγαπητη στouq ε6ρα(oυ9
μια πoυ ε[vαι η καταλληλ6τερη Yια τo
παιxv[δι τoυg.

Kατd δε0τερo λ6γo υπdρxει η πραKτι-
κη διαπ[oτωoη 6τι ειδικd στιξ γερμαvι-
κ69 xιilρεg oι E6ρα(oι δεv εlxαv περιoρι_
oτε[ oτιg oπoυδαι6τατε9 Θ6οειg τηq U-

Ψηληs oικovoμ[αg (τ0πog, ραδι6Qωvo,
KιvηματoγρdΦos) αλλd ε(xαv καταλd6ει
6λα oxεδ6v τα διαvoητικα επαγγ6λματα
- ιδια[τερα τηg Νoμικηg και τηg lατρι-
Kηξ.'.

o αγιi:vαg εvαvτια αrov παvτoδ0vαμo
E6ραio μπoρε[ vα γ[vει 6vα απoτελε-
oματικ6 o0μ6oλo. Για vα Qτdooυμε 6-
μωq σε μια καταλληλη πρακτικη 6xoυμε
αvdγκη κατι περιoo6τερo απ6 τηv φυ-
λετικη απoκλειoτικoτητα και ασΦαλωq
δεv αvαφερoμαoτε oτηv δρααrικη λ0oη
πoυ πρoτεlvει o Fritsch oαv κατdληξη
τoU XειρoγρdQoυ τoυ:

Nα διω1Θo0v απo κdΘε κρdτog oι E-
6ραioι, vα UπoΧρεωθo0v vα αγoραoouv
κdπoιo μ6ρoq γηq σrηv AQρικη η oτηv
Aυoτραλ(α, για vα αvαπτ0ξoυv εκε[ τηv
ζωη τoυg, τov πoλιτιoμ6 τoυg και τηv oι-
κovoμlα τoυg. Χρειdζεται πραγματικd
vα υπεvΘυμ[ooυμε τηv πclρατηρηoη
πoυ ιiγιvε λ[γo παραπdvω αxετικd με τα
λ6για τoυ Mαρξ 6τι δηλαδη o virus 6xει
πια εια1ωρησει στouq ιαro0g TΦV "o-
ριωvΣ λα6v ιδια[τερα στouq τoμεig τηg
oικovoμ(αg, τηg Bιoμηxαvlαg, τηg μηXα-
voπoιημ6vηg εργαo(αg και τηq ρατσιo-
vαλιoτικoπoiηoηq, τoμεiq πoυ πoλλoi
λαo[ εξακoλoυΘoιjv αQελΦg και αvε0-
Θυvα vα πιoτε0oυv 6τι απoτελoOv κρι-
τηρια τoυ μεγαλε[oυ Kαι τηq δOvαμηg
τoUq.

Eκε[vo πoυ μπoρε[ vα καΘoδηγηαει
μια oωαrη λ0oη δεv ε[vαι τα εξωτερικd
μ6τρα Kαι oι στρατικoπoιημ6vεq επεμ-
6αoει9 αλλα μια 6αΘειd εξ6λιξη' μια

πvευματικη εξυγεiαvoη Kαι μια κ[vηoη
απ6 τα μ6oα, oε Θ6oη vα ξαvαδιiloει ζωη
o' εκε[vεg τιg αξiεg πoU σταπρoηγo0με-
vα κειpdλαια πρooδιoρioαμε σoV .d-
ριεq".

ΔιαQoρετικd απo τo 6vα κακ6 Θα π6-
σoUμε αro dλλo, 6πωq oυv66η oτηv
περρ(πτωoη πoU Yια vα καταπoλεμlooυ-
με τov καπιταλιoμ6 η τηv ε6ραΤκη Διε-
θvη καταQε0γoυμε στιq ερμαφρ6διτεg
oooιαλιαroειδ69 και πλη6εiεg τdoειg, α-
κoμα και αv αυτ69 oι τελευτα[εq εμΦα-
v(ζovται με τα oxηματα τoU EΘvικιoμo0
η τηg ΕΘvικηg Δικτατoρiαg, η 6πω9 oυμ-
6αivει 6ταv πρoαπαΘo0με vα καταπoλε-
μηooυμε τov E6ραΙoμ6 με τρ6πo καΘα-
ρd ε6ραiκ6, αro 6voμα μιαg εξειδικευ-
μ6vηc Φυλετικηq απoκλειoτικ6τηταg.
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Cependant que l'Europp
des ma.chands 9 ρerd et 9
ridiΦliΦ dεrs Φs marchanda'
φ', ι'Eu'otE d6 Νationalistes
s'affirme et s construil p4. ses
actes militnts.

souιignons avant tout que
lΘi naiionalistΦ que nous som-
Φes miliEnt pour l'ldenlitd
EuroΦ€nΦ, ε'est-λ'dile pour
Φ qυi rai*mble toυs le, εu-
ropa€ns Θt peamΘft.ε dθ 9u.
ver 16 p€rsnnalit6 nationale
de chΦun dΘ no3 peuplΘs,
εolιΦtivΘmΘnt menac€s pal ιa
,insnΦ εm6liΦine et la soυs-
ΦlturΘ imρod6Θ d'outre_
AtιaΙtique, par le cosmoρoli
tisme doηt le m6Φnisme de
|'immigration Φι une des con_
sdquenΦ, l* plus Yisibles, et
par la oomplici16 dΦ oeux
Blocs imρδriaιistΘs i$us de
Yaιb et dont il est devenu
rituel dans toute ranifesbtion
dΘ lue nationalirte'r€volution.
naire de brο|er symbοliqυθ_
ment les deux banniδ.Φ, roug€
et €toilδe, cousue l'υne a l'au-
tre coηme signe de notre lefυs
du condominium sογi6tca#.
liΦin.

L'ΕurDρe caρitale Rungis se
divlse Δ coρenhagυe :
L'Ευroρe nationaliste se rc-

οhaque 20 Νoνembre voit
* retrouνer a lι,ladrid, bien e
paft ds d6ganδr€5 dU post.
franquisme, 16 nationalistes
r6volutionnairs de toute l'Eu-
aoρe, cefte ann6e du reste,
nous avons pU mεsurΘr qle Si
ceux qυi comm6morent l'an-
niversire de la mon de Franco
lΖU. I l, lνlb] sonι en nombre
ddclinant, Φux qui se letrou_
vent en souνenir de Jo*
Antonio Primo de Rivera (fu-
sil16 par Ιes Rouges et trahi
par les Droitiers le 20 Novem,
bre 1936) sont en nombre
grandisnt, Θrrivant chaque
ann6e de plus en ρlus Ιoin,

Dans la nuit dυ 19 aU 20
Νoνembre. une d6lcaation de
camalades Fraοqais de τroisiδ-
me voie paftiοipait δ |a lυeur
des torchΦ a la marche fidδlε
dΦ 4ο km qυi s6ρarΘnt Ma_
drid de 

'a 
vaιlΘ de los caiaos.

Le sam€di 21 Νovembre,
en ρlein soleil, nous o.gani-
sions Φec lΦ ωmarad€s Ιou_
mains de la Garde de Fer, aνec
les Φmarades pofrυgεis dΘ
Joνem Revolucao, 9t biΘn sur
en pr6*nΦ d'6mis sρΦnols
phalangistes et nεtionslisEs 16_
volutionnaires, un hommΦΘ
au mοnument Mota y Mεran.

Le soir, un grand brn-
quet Essmblait les groυpe:
ΝR venus dΘ tou1e t'Esρagn€,
Φ qui Φt un fait nouγΦυ

et lema.quεble Φr Ιa diνer'
sis rfgionale Φt υne des ca.
ractdlistiquΦ dΘ la sitυation
espagnoιΘ. en symbiose grΘndis-
gnte &Φ la ligne de τfoi
sieme voiΘ en Franοe, Φpen_
dant qu'δ lE triωne panicι
paient d6 gloupos eu.op€€ns
on nombrc grandissnt : Daniel
Giιson rcρrθ*ntaat les ForΦs
Nouvell€s belg€s' qui aslurent
le ΦΙdtariat euroFr6€n dea
nationalistes, τηan Popescu
le MouvΘment L6gionnaire rou_
main. Jose Manuel FΘrrcira le
mΦνement ponιgais Jeυne
R6Φlution, Yannis sorotos
la rΦUe grΦquΘ Antidoto,
Bertland Burgalat et JΦn.
Gills M8lliarakis notre mouvβ-
ment, aux cat6s d'Antoniο
τorressno et dυ jeune pone
μ.ole des 6tudiants nationaiis-
tΦ ldνolutionnaires symboΙi_gnt l'un et l'autre la conti.
nuit6 du nationalisΦe esρagnoι,

ces aαes miιitants eτ sym-
boliqυes, je tiens a les 6vo-
quel aνec la s6eheresse d,Un
rappof de conseil d'adminis-
tlation. Mais ceυx qui y ont
p€ficip€, οΦx qui dbient aU
mοnument Mota y Marin.
ceux qui ie ioir 6taaent au ban-
quet aprδs avoir ι'ap.δs-midi
dvoqυ6 dans une grande avenυe
de Madaad unasρΦt bienvivant
de l'ιdentitd εurop4enne _
tous nos ΦmaEdes prdsen8
ont ,e souνenir d'une chaleυr
extraordinaiae et d'um rorce
gEndis$cla. Non, Mad.id η.6_
Eil pas pour nous le rendez.
voυs des dehie.s d'hier. mais
ce,ui des ρremiers Θt des ρion-
niers de demain.

Le 27 Νοvembrc:la Eυeaρρat
tient Δ celυi qui y descend'

Εt puis Un dvδnement ca_
pibl 3'est ρroduit au ouartieΙ
Latin Φ 27 Νoνerbre detnier,
dvδnement dont presque aUcUn
journal n'a su relater l'impor.
Ene ιune notable exeeption
ρour (Le choc du Moisιl.Ce
ph€nomδne dυ reste souΙigne
paradoxalement qu'il s'agit
d'un fai1 d6οisif' cal Φ genre
do ,aits restent toujours. dans
|'histoire des mouνemenE na-
tionalisEs, ignor6s des m6dias.

Pour la p.Θm!δrefois ΦpUis
un quad de siacle, le pavε du
Quaπiel Latin appadenait
mδssivement, gns conteste ni
εmbiguit€, aux jΘιι}θ! nΘtiona-
listΘs rΦrouΦs aυtoul des
mot d'ordre de τroisidme

lι s'Φis$it, {ace aux pr6.
Entions de toute la racaille
Θt d€ toυte ιa ΦnΘille de
sos RacismΘ * d€5 petitB
ι9nd€s plovΦtliοes que l'on
Etrouve dans ,e ΦryiΦd'ordΙθ



E D ΙTΟRΙA L
de PiΘrrΘ-Bloch, ι6quΘll6 p.6. ,6υnions miliEntes d6 plus en
tendent monopoιiser la rep.6- Plus nombιeu*s et actives en
senEtion de ιa jeυnΘφ de P.οvince, ceΦraitpas*reΦld
France _ en matraquaηt s'il ιe dU ρhdnoΙnθne lui-meme. le 16-

laut la jΦnΘs$ franΦise _ il duire e qu€lqυes momΦb
s'agissait de manifeate. pour d'une νie de .ρlus en plus
|'ldentit6 Francaise et εuro_ gro(illante et presqυe sponla-
pdenne. nee.

stlasbourg et de Lille e Ρθr-
pignan un mouνement d'iden-
t;t6 euroΦenne renouyelιe le
sens et la vitalit6 du Νationa_
lisme frangais aux cδt€$ de
nos ΦmaEdes de toute l'Eu_
roρe.

Nous aνons donc rfsolu de
E3nΦ. une Φmpagne qui ,e si
tυe sur le terδin dΘ l'avenir
de la communaυt6 Eu.op€en'
ne. Νous ne m6conοaissons
cenes ni les ambig0i1t6s. ni ιes
m6diocrit6s actuelιes de l'εu-
lor : on ne ιe raFlΙela
jamais as*a. lι * t.ouve ce_
pendant que tous les Euro-
p6ens de bon sens $νent,
dans les diff6rents pays de la
commUnaυtθ, qυe |'int6rθt fia_
tional de chacun de nos peu'
ples. y compris celui du peυ-
ple britannique {dont !e pou-
vσir pοlitiqυξ oligεrchiqυe, οe_

lui de la City de Londres"
celui de ι'Unknown Quantity
et de la FinanΦ rultinatiΦ
nsle est !e princiρal enremi)
εommande d€ cοnstluire υne
comΦunaut6 Europ€enne plus
solidaire.

c'est en fonοtiotr de ces
donnEes que nous avons cons;-
ddrd comme gssentiel de don-
ner la parοle δ un Φmarade
englais. notre vieil rmi Michael
vγalker, en lanqant le 4 D6cem_
bre noιre Φmpεgne de Ρ6ti-
tions pour Ι'ldentit6 EuroΦΘn_
ne, de m6te quo sγmboliqυe'
ment la prθsenΦ d'un camala'
de roumain Sergiu Manoliu
signifiait gUΘ ρour nous la f.on-
tiare de l';dentit6 europ€enne
ne s'aπθte pas aux Ιimites des
12 Etats de l'actuelle Commu-
naut€ : elle doit bel et bien
s'€tendre e toute |'Europe
irr€dente liνr€e a Yaιta aυ bloc
stalino'soνi6tiqUe. et que nous
n'o!blions pas. εn lanQant no.
tae Φmpagne ρoll telmel
ι'EυroBe aυx τulΦ. aυx ls_

radliens et aux lMaroΦins,
nous avoΠs 69aιement affirm€
notle volontd de l'ouνrir i nos
frδres de gng ιes Europdens de
|'Εst,

Dis mεintenant' le lance.
ment dε cefre Φrρagne ρ€ut
θtre consid6r6 comme un
sgccas si l'on * r4fδre au
nombre extraordinaire de sι
gnatures qli nous alriνeηt de
tous les point du territoire
fraΠQais et quj se ddvelopp€nt
dans tous Ies pεys de la com_
munautd. Αυ_de|a de cefte
petite r6alit6 statisique, la
vraie raison est que cefte
Φmpagre est juste : elιe θ,t ia
Φule juste.

NoUs Φaneloπs cefte tufte
jυsqu'Δ son plein epanouiss-
ment. L'ldentitd Europδenne
est le Φrrefour oi toutes les
6nΘlgies nΘtionaιistes pΘuvent
et doivent Φ rasΦmblef. Νoυs
n'en oublierons ni la l6gitimit6,
ni l'urg@nce,

Joan.Gilιes Mallia.akis

Et ce Φir-la Φnt arrjv6s
de pafrout, par grappes attiδ-
res, ρar ΦntainΘs, bi9n d6ci.
d6s et fermerent dsolus, tous
oeux qui eroient en notre lufte
pοur l'ευrop€ aux EuroΦens.

Ou d6pen de la manifer-
btion' as*mbl6e sur ιe paΝis
de la fΦult6 d'Αss. δ l'arriv4e
dΦant la statue de Danton.
pιuliωrs Φntaines de ieunes
nationalistes ont ainri manifes'
tΑ ma$avement, Φlmement,
$olidΘmΘnt e'Φdr6s parun Φr
γice d'o.dre parfaitemeηt orga-
ni36. Pas lne sΦle pfovoΦ-
tion n'a pu Φ d6loul9ren d6pit
de9 intentaons biΘn neftes
d'une poign6e d'individus bien
reΦr6s et qui s'dtaient vant6
par aνanοe de pouνoil se liνrer
a leur spoft favori. Aνis aux
amateurs : τroigiiΦe voie
n'est pas un moινement d'6-
chalpes parlemenkiles. LΘ pu-
blic, Rue de Rennes, Placε st
Germain des PEs, Boulevard
St Germaan, carrefour de
|'od6on. οοlairθ pal nos tof'
chΘs, in$truit pal nos mots
d'oidre, n'aνait jamais vu ceιa.
Et, chose instructive, il ne d6-
Φρprouvait ρa5. Bien au con-
traire. de nombreux pas$n8
apρlaUdissient οu seioignaient
δ nos rangs.

Deνant la statυe de oanton,
aνant de br0lΘf ιe ritueI dra-
pΦu soνi6to_am6licain (un lec-
teυr obdd€ de ιYalta ou la
naissance des BlacsΣ Δ t6ilιi
nous faire brοlel υn drΞpΦu
btitannique !i il a bien faιl!
esye. de dire en quelques
phfaΦs ce que Danton digit
en peu de mots a propos de
|'audace. L'esΦntiel 6τΘit de
dire que ceft rΦonquθte du
pav€ de Paris n'6tsit pas le
fait des tontons macoυtes de
la ddΦoοratie et de ιa pιou.
tocratie, rais bΘl et bien la
lufie de, nationalistes rεvo!!_
tionnεiles a Paris comme a
Madrid pour une Eu.ope Gran-
de et Libre !

L'imΦftnt dans ces co'
lonnes est de dire que !'axe de
combat est ιe bon, et c'egt ce
qui εxρliquΘ qυε de Bfest }

D6cembrc Δ Paris : lancement
de notre Petltion ρour l'lden-

ll faudrait EpFEler que
τroisiame voie agit et se d6-
velopp€ Banoυt. οiter les si
gnΘs de cete montde en puis-
gnce e tavers de petits in'
dices comme les dlΦtions Uni-
versitaiΙes (5 6lus a Paris ll, 3
clus a Lille) oυ comme nos

JEuhΙE lΓvll\,τlcΞtE
Tu dois savoir:

- Oue tes parents n'ont pas 6td (importds) en
France par g6n6rosit6 mais parce qu'ils coutaient
moins cher aux patrons que les travaiιleurs
franqais.

- Que SoS RAcisME est vendu δ tes pires
ennemis, aux n6griers du Sentier, aux exploiteurs
d'immigrds et aui sionistes massacreurs de
palestiniens .

- Ou'on veut te faire croire que la France va
t'acceptθr, alοrs qu'en r6aIit6 la France va
faire de toi un d6racin6 juste bon A produire
et a consornmer.

- Oue la sociit6 multiraciale c'est la soci6t6 des
ghettos et de la sous-culture amdricanoide.

- Que pour nous, Nationalistθs R6volutionnaires
franqais et europ6ens, tu n'es pas ιln ennemi,
mais la victime d'un systδme que nous
combaftons.

si TU vΕUX vlVRE LIBRE,
tu dois θtre FlΕR ιle tes origines et de la
culture. C'est en faisant de la terre de tes
ancθtres une Grande Nation que tu trouveras
la place que tu m6rites.

3E.vΟΙE
Dans les facs: GUD
Dans les lyc6es: JEUNE GΑRDE

Adresse centraleι BP 227 ' 75264 Paris Cedex 06.



FREEDOM FOR ULSTER
o αγιbvαg τoυ lρλαvδικo0 λαo0 για αvε-

ξαρτηoiα 1dvεται oτov 1ρ6vo. oι δεκαετ[εq
πoυ 61oυv περαoει κατω αn6 τηv κατo1η
τωv αγγλικΦv αιρατευματωv δεv μπ6ρεoαv
vα o6ηooυv απ6 τηv Φυχη τoυ λαo0 τov α-

γιi:vα για τηv λευτεριd τoυ ULSTER.
oι lρλαvδoi ε[vαι θvαg λα69 απ6 αvιilvυ_

μoυg ηρωεq μoλov6τι 6λα αυτd τα 1ρovια
τηg αγγλικηg oκλα6ιdg 61oυμε ovoματα

γvωαιd oε 6λouq μαg.

Boby Sands, Frank Ηughes, Raymond Mο

Cruh, Patsy

H πριbτη επι1εiρηoη για τηv εξ6ντωoη τωv

lρλαvδιilv 6γιvε τo 1919 6ταv υπoυργ69 τωv

απoικιιi:v ηταv o W. Churchill. Aυτ69 oργαvω-

oε 6vα ειδικo oιilμα τηq αστUvoμiαq "91η611
ΑND TAΝS" αrρατoλoγιbvταg και φυλακiζov-
ταq, πρooπαθιbvταq vα ματαιιboει τηv αvα_

κηρUξη τηq αvεξαρτηo[αq τoυ SlNN FElΝ.

Η αvεξαρτηoiα δεv Θα ερ16ταv παρα τo
1948. H ιρλαvδ[α αvακηρ0ooεται Δημoκρα-
τiα και κ66ει τα τελευταiα δεoμd τηg με τηv

coMMoNνγEALΤΗ.
Πριv απ6 τo-l921 η lρλαvδ(α εi1ε αvαγvωρι-
oθεi EΛEYΘEPH ΠoΛ|TElA απ6 τo "Kατα-
ατατικ6 τηg κυριαρ1iαq".

'Evα μ6ρoq τou SlΝN FΕlΝ πoυ διευΘυv6-
ταv απ6 τov EΑMON DE VALERΑ αρvεiτει vα

αvαγvωρ(oει τo καταστατικ6 και μετd απo
πoλλ6q αrαoειg κατoρΘιbvει vα αvαγvωρι-
oθεi αvεξdρτητo με τo ovoμα ElRE (απ6 τo
κελτικ6 Eirin η Erin).

F
ι
u

,,
t-

ls,
9ι
s-

s,
ι6
,s
le

ut
!n
au
iι
de
fe
nt
m.

1e
la

fte
la

frΘ
s-
n€
les
ml
ru3
t6,

kis

s *ss$ *}Φs *] $ 9$Φ** Ν$*sδ$ *φ*Φγ sfts!

a ,- *.οn.Φt ia **ttlξ $q{1δ.

*γs*sιil iaξ&r.9

.' -' I :.-
_: i'

ε -i d ,

- i} lntt n*.,rt

tr i-:::. 'i
!.. 

- I '$.

ΣEΛ.21



Τo "6voπλo 1dρι" τoυ lρλαvδικo0 λαo0 o
lRA εμΦαViζεται τo 1867 oαv lRB (lrish Rep_
ublican Brotherhoad). AvαγκdoΘηκε vα χρησι-
μoπoιηoει τηv τρoμoKρατ[α για vα αμυvθε[
απ6 τηv oτρατιωτικη κατo1η πoυ ι1γιvε αrηv
περιo1η τou.

ULSTΕR: o κOκλoq τηq Θiαq
Για πoλλα 1ρ6vια η M. Bρεταvv(α, θεω-

ρo0oε πρooωπικ6 τηg ζητημα, τo vα χρησι-
μoπoιε[ τηv 6(α αroυq αυτo1θovεg κατo[-
κouq τηq B' lρλαvδiαg. Δ[καια κατηγoρηθη-
κε απo τηv αγαvαKτιoμ6vη ιρλαvδικη Δημo-
κρατiα, πoU πριV απ6 1ρ6vια 6αrειλε επiαη-
μo 6γγραφo' αrηv Eυρωπαiκη Eπιτρoπη τωv
Avθρωπ[vωv Δικαιωμdτωv κατηγoριilνταg
τηv M. Bρεταvviα, για 6αoαvιoμo0g, κατdρ-
γηση τηq ατoμικηg ελευθερ[αg τωv κατoi-
κωV τoU ULSτΕR.

'oμωg o "Αυτoκρατoρικ69 εγωιoμ6ξ" τoU
Hvωμιlvou Bαo[λειoυ αρvηΘηκε τιq κατηγo-
ρiεg τιg lρλαvδiαg.

oι κτηvιbδειq 6αoαvιoμo[ δεv 6γιvαv uπo-
τ6, Uπoστηριζαv απ6 τo Λovδ(vo. "oι 'Aγ-

γλoι oτρατιιbτεq oταλθηκαv στo ULSTER
μovo και μovo για vα επι6dλλoυv την ταξη...
To Δoυ6λ[vo υπερ6αλλει για κdτι πoυ δεv α-
ξ{ζει".

Τα αiτια 6μω9 αυτηg τηq 6iαq 6ρ[oκovται
πoλ0 πioω, 6ταv η Aγγλ[α πρooπαθε( vα πρo-
oηλυτηoει στov πρoτεσταvτιoμ6 6vα καθo-
λικ6 κρdτog 6πω9 εivαι η lρλovδ[α. Kατα-
Q6ρvει vα oταματηoει dvαv εΘvικ6 ξεoηκω-
μo (1641-1652).

Στo κoιvo6o0λιo τo 1652 γivεται μια 6κθε-
oη αxετικα με τηv lρλαvδiα, κατηγoριilvταg
τov αυτo1θovo πληΘυoμ6 τoυ vηoιo0 6τι ε[-
vαι αυτ69 "Uπε0θUvoq τηg ανταρo[αg,. oι
lρλαvδoi πoυ δεv αρvoOvται τηv πατρ[δα
τouq ΦUλακιζovται η τoυg περvoι3v α1oιv[
oτo λαιμ6. (Τριακ6oια 1ρovια μετα τιg [διεg

μεθ6δoυq oι 'Aψλoι απoικιoκρατεq χρησι-
μoπoιo0oαν και στηv K0πρo).

oι εξτρεμια169 πρoτεαrdvτεq oπλ[ζovται
και 61ovταq για "πλdτεg" τov 6ρεταvικ6
oτρατ6, αιματoκυλoιiv τηv l ρλαvδ[α.

T6τε o lRΑ αρxiζει vα κτυπα τoυg 6ρετα-
vo0g για αvτιπoιvα.

To ULSΤER ε[vαι 6vα ε[δog υπoλoγιαrη για
δoλoφovημ6voυg oνΘριilπoυq, εivαι μια ατε-
λεiωτη π6vΘιμη λειτoυργiα. Eivαι η κoρoiδiα

ΣΕ'^.22

τξq "6κθεαιq oτη o0oκειpη oτo Eλo[vκι πoυ
ι1γιvε για τα αvθριilπιvα δικαιιbματα, πoυ ε[-
vαι μια 6ε6αiωoη στηv UπoKρισiα τηg αoτι-
κηg oκ6ι].lεωg με 6λε9 τιg αμαρτ[εg τωv σταU-
poQ6ρωv."

o πdvτα ειρωvικ6g Churchill 6λεγε: .Στηv
Aγγλiα oτιg 6 τo πρω( o μ6vog πoυ μπoρε[vα
ooυ κτυπηoει τηv π6ρτα ε[vαι o fαλατdg"'

To ULSTER 6μω9 δεv ε[vαι Aψλ[α και o lρ-
λαvδ6q δεv 6ρ[oκεται στo oπιτι τoυ και o0τε
τo oπ(τι τoU ειvαι τo Qρo0ρι6 τoυ.

Στιg 6 τo πρω[ oι Bρεταvo[ αrρατιιbτεg
oπdζoυv τιg π6ρτεg τωv lρλαvδικιbv oπιτιιilv
1ωρiq vα 61oυv 6vταλμα ερεOvηg η oυλλη-
Ψεων.

Avαπoδoγυρ[ζoυv τα πdvτα η oυλλαμ6α-
voυv lρλαvδoOq (πoλiτεg 'Aγγλoυg) για vα
τoυg αvακρlvoυv. Στo ULSTER γ[vεται oυ-
oτηματικη παρα6[αoη τωv αvθρωπlvωv δι-
καιωμdτωv.

Στo ULSΤΕR oι ΔHMOKPATΕΣ BPEτTA-
Νol oτρατιιilτεq μπoρo0v vα oκoτιilvoυv. Γι'
αυτ6 πoτι1 δεv θα αrαματηoει o αγιi:vαg για
τηv 6vωoη τηg lρλαvδiαg. Πoτε μ6pι vα φ0-
γει και o τελευταloq 6ρεταv6g αιρατιιilτηq

AΓΩNAΣ MExPlτHN NIKH
ΛEYτEPIA Στo ULSτER

A Natiαt that
eιslaγes anodrer
can ιreγα iEd

be free

Σ. Kυρlαζ6π0Uλoq






