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2 α(οχῖα! 
Σας άρεσετο 0ῇΏ που υπάρχει σε αυτό το τεύχοςτης ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ; 

Ελπίζουμε πως ναι, γιατί αυτά τα συγκροτήματα αξίζουν την πλήρη υποστήριξη 
μας, στην προσπάθεια που κάνουν για να δημιουργήσουν µία εθνικιστική μουσική 
σκηνή στην Ελλάδα. 

Ὠσο για την υπόσχεση του ότι αυτό το τεύχος θα είναι πιο όμορφο, ελπίζουμε να 

αρκεστήκατε στις διάφορες εκδοτικές αλλαγές και να µην µπήκανε τίποτα άλλες 
σκέψεις στο πονηρό μυαλό σας. Προς το παρόν τουλάκιστον... 

Ὅλα αυτά, εν µέσω πολεμικών συγκρούσεων που δεν διαρκούν ολίγες ηµέρες ό- 
πως ήλπιζαν οι αµερικάνοι, ούτε χωρίς απώλειες αμάχων όπως υπόσχονταν επίσης. 

Η ἱρακινή αντίσταση είναι συγκλονιστική, µόνο και µόνο από το γεγονός ότι απλά 
υπάρχει, κατάµουτρα φτυσιά στα πρόσωπα όλου του κόσμου που παρακολουθεί α- 

πότις τηλεοράσεις τα δρώμενα ή "διαδηλώνει" παίζοντας τον Καραγκιόζη. Το µόνο 
θετικό της όλης αυτής κατάστασης είναι το κύμα του αντιαμερικανισμού που εκδη- 
λώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ασχηµάτιστο ακόµα, χωρίς ιδεολογική ή πολιτική κατεύθυν- 
ση, αλλά αναμφίβολα υπαρκτό. Περιμένει το ξέσπασμα 

του, δείχνοντας ότι δεν θα είναι παροδικό. Ἰδωμεν... 

Το πιο συγκλονιστικό σηµείο της [ρακινής αντίστα- 

σης, αυτό που ξεχωρίζει τη στάση του λαού αυτού, εί- 
ναι η επιστροφή στη χώρα τους των ιρακινών µετανα- 

στών που Ζουν στις γειτονικές χώρες. Αντί να τρέχουν 

στα 511ρ6/ ΜαΓΚεῖ, αντί να τρέχουν στα αεροπλάνα και 
τα βαπόρια να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, αντί 
γα είναι αντιρρησίες συνείδη- 

σης, τρέχουν να υπερασπι- 

στούν την γη τους. 

Ἰήόνο τιµή αξίζει σε 
αυτούςτους λαούς. 
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Κώστας Λυκίδης Γιώργος Μήάστορας 

[) Οι 0λλανδοίΒΒΙΟΛΏΕ Μ πρωτοτυπούν 

προσφέροντας το καινούργιο τους 00 ΕΡ εντε- 

λώς δωρεάν µέσω του διαδικτύου (ἱηιοιπεῖ). 

Το ΕΡ αυτό περιλαμβάνει δύο κομμάτια 

[Ῥοομιο]ά Ποιζθθ!' 8. Ὕο]και ἶς 86η 
Μιο(/6") και µπορείτενα το "κατεβάσετε" από 
την διεύθυνση: 

ΜΑΛΑΝ.4θοο(είθς.οοπι/ρήφα ἀειηῖν (περιλαµβά- 

νεται και εξώφυλλο µε τους στίχους). 

Στο µεταξύ κυκλοφόρησε από την [ ερµανική 

γικίπο γθιςαπά και το ορ]ἱξ 00 των ΒΒΙΟΑΡΕ 
Μ µετους Γερμανούς 9ΙΠΟΜΟΟΠΙ ΛΟ και 

Θ0Ηυ)Π 8. ΛΟΟΗΕ. ενώ έτοιμο είναι πια και το 
πρώτο ολοκληρωμένο Ο0Ώ της διαβόητης 

Ὀλλανδικής μπάντας. 

ο ο ο ο 

Ἱ' ο. 

εν. 

σει χρόνος από την 
| Ωω 

υ ας Ότους, έβγαλαν έ- 

βοἰςῖ {ο τω ας με ] κομ- 

οι στο! 
(ςεναιτωθοα κοντα στ 

Ηαίθςοο/θ. ζγκρινεται... 

9) Ηβες! ον. 6υὐνεχιζε] ακαῦεκτ τη καισε 

ΕΝη σας. ερωση 

Στις 14 Μαρτίου 
2003 200 περίπου Ούγγροι 

Εθνικιστές, µέλη του Βἰοοα ἀπά 
ΗοπουΓ πραγματοποίησαν συγκέ- 

ντρωση για νατιµήσουν την εθνική 
επέτειοτης χώραςτους. 

Οιπαρευρισκόµενοι κρατούσαντις 
παραδοσιακές σηµαίες της χώρας 

τους και φώναζαν συνθήματα κατά 
της παρουσίας αμερικανικών στρα- 
τευµάτων στην χώρα τους καιτου 

πολέμου στοιράκ. 

Ογραµµατέας της Εο[ζα Νιονα κήρυξε εκστρατεία ενάντια στην απρό- 
κλητη Σιωνιστική Επίθεση της Αμερικής στοράκ. 
Σύµφωνα µε δηλώσεις του η ΕοΓΖα Νιμονᾶ είχε αποκα- 
λύψειτους λόγους γιατους οποίους οι Αμερικάνοι θέ- 
λησαν να επιτεθούν στο Ιράκ. Σύμφωναλοιπόν µετις 
αποκαλύψεις αυτές, οιλόγοι είναιη "συγκάλυψη” του 
Ισραήλγια την τελική λύση του παλαιστινιακού, οἱ δε- 
ξαµενές πετρελαίου του Ιράκ καιτα τεράστια οικονο- 
µικά συμφέροντα τόσοτης Αμερικής όσο καιτης 
Αγγλίας. Με διάγγελµατου ογραμµατέας της ΕΝ δή- 
λωσεστις 20 Μαρτίου 2003 στην Ρώμη της Ιταλίας 
Πως όσοι είναι ενάντια σε αυτόν τον πόλεμο πρέπει 
να µποϊκοτάρουν τα προϊόντατης Αμερικής. Σεαυτή 
την διακήρυξή του κάλεσε όχι µόνοτους Ιταλούς αλ- 
λά και όλους τους Ευρωπαίους. Μετο µποϊκοτάρι- 
σµα αυτό σεόλη την Ευρωπαϊκή ήπειρο θα πετύχου- 
µετην οικονομική κρίση στην Αμερική δήλωσε χαρα- 
κτηριστικά κλείνοντας τολόγοτου. Ωστόσο δεν έλει- 

ΜΗ. ποη 

ΕΟΕΖΑ ΝυΟΝΑ 

ψαν οι αφισοκολλήσεις από την ΕΝ που το περιεχόµενοτους ήταν σαφέστατα άκρως 
αντί-αμερικανικό. 

Στις 17 Μαρτίου το Υψηλό Γερμανικό Δικαστήριο αποφάσισε, µε- 
τά από δύο ολόκληρα χρόνια διαδικασίας, να αποσύρει την υπόθεση εναντίον του Ν- 

ΡΟ. Ο δικαστής υποστήριξε Πως οι κατηγο- 

ρίες ενάντια στο Γερμανικό κόμμα, ήταν ανε- 
Παρκής, καθώς οι συγκρούσεις και οι θίαιες 
πράξεις γιατις οποίες κατηγορήθηκε προέ- 
κυψαν επειδή στο εσωτερικότης οργάνω- 

σης υπήρχαν άνθρωποιτης Ασφάλειας (α.μ. 
προθοκάτορες). Εν συντομία, το Γερμανικό 

Δικαστήριο έκλεισετην υπόθεση η οποία κα- 
τηγορούσετο ΝΡΏ για "νέο-ναζιστικές" πρά- 

ξεις, για αντί-δηµοκρατισµό και ρατσισμό. 
Επιπλέον, σύµφωνα µετα γερμανικά κριτή- 

ριατης αξιολόγησης τα οποία είναι Ιδιαίτερα σκληρά, η αθώωση έχειτο αντίκτυπο µιας 
νίκης πολιτικής, πέρα από εκείνης που αφορά το νοµικό µέρος. Το ΝΡΟΕ, µαζίµετην 

Εοιζᾶ Νιονα, θα συµθάλουν στο ευρωπαϊκό µέτωποτο οποίο αυτέςτις µέρες, γιατο 
λόγο της επικείµενης απρόκλητης επίθεση ενάντια στοράκ, θαξεκινήσει την εκστρα- 

τεία του μποϊκοταρίσµατος ενάντια στα αμερικάνικα προϊόντα. 



νως σχεδόν και δύο νέα 0Ώς. Το επικού στυλ 

"Ποίωτη οΓ {μο Ρᾶσϊ᾽ των Γσέχων ΙΝΟΙ ΕΗΕΛΗΙ 
(µέλη της κορυφαίας /ηίέ Ῥοννοι Μεία] µπά- 

ντας των Βὺἱ Ώ0ΌΚ) καιτο "Εί]θά ννίέῃ Πας” 
των πολύ σκληρών και επιθετικών 

Αμερικανών ΓυΕΙ ΕΡ ΒΥ ΗΑΤΕ. 
Την αποχαιρετιστήρια συναυλία τους έ- 

ὅωσαν στις 29 Μαρτίου στο Βέλγιο οι µεγάλοι 
του Αγγλικού Οἱ ΕΝΟΙ |5Η ΠΌΡΕ. Μαζίτους 

έπαιξαν οι 0ἱ ΤΙΜΑ ΒΛΤΙΟ (Γερμανία), ΟΟΝΕΙ- 

ΡΕΝΤΟΕ ΥΙΟΤΟΒΥ (Γερμανία), ἱ Ε5 Υ/ἱ ΑΙΝ5 
(Γαλλία), ΒΒΙΟΛΏΕ Μ (Ολλανδία), 9ΝΟΞΤΟΒΜ 
(Γερμανία) και γΕΒΟΖΕΗΖΟΏΕς (Ουγγαρία). 
Η εκδήλωση οργανώθηκε από το θλαμανδικό 
Β]οοά Απά Ποποι!:. 

Κοινή προσπάθεια απότους [ άλλους ΓΗΛΟ- 

Ἡθνκαιτους [ ερμανούς ΗΛΙΡΙΚΑΜΡΓΙ ΙΝΙΕ µε 

το σσρ]ῖτ ΟΠ) Ῥ]μς ἆε αµειτε [αϊἰοἰἀο / Νίε νίθάει 
ο ση πεσο) 

Κάποιες νέες κυκλοφορίες από 

Γερμανικές μπάντες, 00 Ες9Λ: "Εϊσειπει ΥΝί]]ε 
υπο οἴο]ζες Ποισ”. Βἱ ΟΟΡΒΕΝΕΝΟΕ: 'Τιο 

ΠαπηπηθΙ νν[]] οΠπᾶσῇ {ᾳθ οἱ 55”. 
ΘΗΝΝΛΗΖΕΠ ΟΒΡΕΝ: "Μείη ΟΊαιιρε Ηείσσῖ 
Ίπεια”, ΕΧΧΙΗΕΜ: "ῶησσις (σοἵΐ6ι ]θῦθη 
γ/ἶίοι" (µέλη από ΝΟΙΕ ΝΝΕΒΤΕ 8. 
ΕΟΒΙΒΕΣΟ), ΝΕΒΗΛΙΕΗ: "Νειροοίππ", 
ΡΕυΤΕΟΗΕ ΡΑΤΒΙΟΤΕΝ: "Τοϊφεςαοῖε Ίορεη 
Ίάηας:”. ΒΑΌΟΕ ΝΝΛΗ: "πε Νε Π8οο ννή]] 
Ριοναί]’ (βραβείο εξωφύλλου αυτού του τεύ- 

χους), ΓΛΌΕΝΚΗΒΕΙΖ: "Ἠαεμε[ε]άζιο", ΝΕΙΤ: 
Ἔππε Κιοπθ Ει; αίθ Γιαίμαίε”, ΗΛυΡ- 
ΤΚΑΜΡΕΓΙ ΙΝΙΕ: "Λι[οίιαπά ἆθί Λησϊαπαἰαςθπ”. 
ΒΕΙΗΛΥΕΡ Βἰ 00Η: "Ίη 6 0οπορίΓαοΥ", Ό|- 
ΡΟΧΙΕ: "Είη Ίιεα {ων οἱρσία”. 



[) Πηγαίνουµε Σουηδία, όπου διαπιστώνουμε 
πως η ΠᾶΩΠά{οοΚ Γθο. εξακολουθεί να υπάρχει 

Και µάλιστα πρόσφατα έβγαλε το "γεπί 
Βε[ιανίοι" 00 των { ΥΚΑΝΤΗΟΌΡ, που µπορεί σαν 
όνοµα να ακούγεται νέο, αλλά αποτελείται από 
µέλη των σκληρών βετεράνων της σκηνής, 

ΗΕΥΝΕΙ. 
[) Παραµένουμε Σουηδία και στους επίσης 
βετεράνους «ΓΌΟΒΜ που έχουν ένα νέο πηἰπἰ 01) µε 
τίτλο Ὥοο]κ [οι Νε". Όι καινούργιοι ΥΙΤΙ ΕΘΙΟΝ 
κυκλοφόρησαν και αυτοίτο παρθενικό τους ο- 
µώνυμο 00, όπως και οι ΡΙΤΒΟΙ |. ΕΛΗΜ (η 
Ρογο[οβί]γ μπάντα του 9οοκθ Κάιής5οη των 
ΡΙ υΤΟΝ 5ΝΕΛ). 
[) Οι Φινλανδοί 9ΝΙΡΕΒ έχουν -μέσα σε σύ- 
ντοµο χρονικό διάστηµα από την κυκλοφορίατης 
προηγούμενης δουλειάς τους- νέο 00) µε τίτλο 

"Μοππεπί οἱ γω". 
Δύο νέες μπάντες από την Σλοβακία κά- 

νουν την πρώτη δισκογραφική τους παρουσία, οἱ 
ΒΕΕΟΒΕ ΤΗΕ ΥΛΗ (Ἔ]αππος οἱ Υ/α(ν’) και οἱ 
ΒΕΙΒΙΒυΤΙΟΝ ("Νια)ί οἱ (16 Ν/οἶνες"). 

Τα καλά νέα από την Αγγλία ακούν στο όνο- 
μα ΡυΒΕΒΙ 008, µια νέα Εθνικιστική μπάντα που 
αποτελείται όµως από µέλη συγκροτημάτων ό- 
πως ΑΥΛΙ ΟΝ, ΝΟ ΒΕΜΟΒΟΕΕ (όχι, δεν είναι ο 
Ραυ] Βιιπ]6υ), ΑΝΟΤΗΕΗ ΜΑΝ5 ΡΟΙΡΟΝ και 5- 
ΡΕΛΒΗΕΛΗΏ. Το πρώτο 0ῇΏ τους ονομάζεται 
"Τιαίίς (ιο ορἰηῖτ’ και βγήκε από την 
Αμερικάνικη Ιπιρθήωπη {6ο. 

Ακόμα καλύτερα είναι τα νέα από την 
Ελλάδα, αφού η πρώτη Β]οοά Απὰ Ποπουι: µπά- 

ντατης χώρας µας είναι γεγονός. 

μή 

ο 

Πε ή Σ 
τας 

. . 

Ὀνομάτονται ΝΟ 9ΠΠΕΝΠΡΕΒ και ήδη έχουν έτοι- 
µο ένα πολύ καλό ἀθππο (Νενει’) µε] σαρωτικά 
κομμάτια (περιλαμβάνει και διασκευή των 
ΟΝΛΙ ΤΙΝΕΕΟ). Μπορείτε νατο αποκτήσετε µε ὃ 
µόλις Ευρώ, από: Τ.Θ. 52115. 144 10 ΑΘΗΝΑ. 

Μετά από αρκετή καθυστέρηση έφθασε στα 
χέρια µας και το πολύ καλό /ιντσο ΕΡ των 
Αθηναίων εξτρεμιστών Παΐεις ΏΕΗ 9[υΠΜΕΠΗ, 
που έχει τον τίτλο ᾿γοη ΥΜΙ]Ι απά Ὠἰςοἱρ]ίπε”. 
Περιέχει τέσσερα κομμάτια µε διασκευή ΘΒΑΥΕ- 
ἱ ΑΝΙΓ) και βγήκε σε µόλις 200 αριθμημένες κό- 
πιες. Για να μάθετε πως µπορείτε να το αποκτήσε- 

6 

5ορ5ταἉγ ΗΕ 

5ορςογηγ 

δισαωείμµςστοι 

Το ψώνιο και οθήχας δεν κρύθο- 

νται! βέθαιαθα µουπείτε, όποιος έ- 

χει καθρέπτη σπίτιτου και ρίξει µια 

προσεκτική µατιά στο εαυτότου(ε- 

ξωτερικά και εσωτερικά) αναγνωρί- 

ζειαµέσως, τα πράγµα- 

τατα οποία είναι έτοιµος 

να κάνει, όπως επίσης έ- 

Μαίρης Βαρσαμίδου 

χειτη σωστή κρίσηναα- 

ποφεύγει διακριτικά, οτι- 

δήποτετου ξεφτυλίζει 

σαν προσωπικότητα. 

Ξεχνάτε, όµωςτο εκγε- 

νετής ψώνιο, που µας 

"κολάει" το περιθάλλον που ζούμε(οικογενειακό και κοινωνικό) 

και εγωκεντρικά πλέον, αρχίζουν κάτι δίποδα θόδια, να έχουν την αξίωση να γίνουν 

μοντέλα, ή αστέριατης ποπ µουσικής. 

Εχετέ δει εσείς, ποτέ, αστέρια εκατό κιλά αηδία; Μάλλον "αστεράρες", φιλοδοξούν να 

γίνουν. Ο καινούργιος τρόπος ζωής, λοιπόν, κάνειτους "χοντρούς" να κλαίνε καιτις 

καλλίγραμµες μικρούλες να εκδίδονται σ' ένα πιο "σικ" και καλαίσθητο περιθάλλον, από 

το "μπανάλ" τσιµεντένιο πεζοδρόµιοτης Συγγρού! 

Το αποτέλεσµα, οι ρορσίᾶΓςτου μέλλοντος, θα είναι οι κρυφές ροιποία!», αµφιθόλου 

χρώματος και προελεύσεως (Π.χ. ξανθό μαλλί, μαύρο δέρµα) και οι μουσικοί "κριτές" 

θα παίρνουν αξία καιθα νιώθουν "κάποιοι", από τα δάκρυα των κοριτσιών που απέτυ- 

χαν καιθα του θγαίνει και ένα συναίσθηµα 5/Μ στο πλέον όµως... αντιτουριστικότου!! 

Το τείχος 

οι ο ωιςε... 

Και δεν είναι των ΡΙΠΚ ΕΙοΥά, πιστέψτε µε! Πάνε οι παλιές καλές εποχές, όπου υπήρχε 

"ταξική πάλη" (ναι, στα όνειρά σας, γενικότερα). 

Τώρα υπάρχει "άτακτη" συµθίωση και απότα 

ψηλά στα χαμηλά. Απότους αστακούς 

καιτο χαθιάρι δηλαδή, στο ταχίνι µε 

ζάχαρη, σε μεταλλικό µπολάκι, κα- 

τάχαµα στο ψοφόκρυοτης υπαί- 

θρου. Και όλα αυτά, για ένα ποσὀν, 

ευρώ όπου θα καταναλωθεί, αντε- 

λικά κερδιθεί, στους τρελογιατρούς 

καιτα ψυχοφάρµακα. 

Τῃπς ΝλαΙΙ, λοιπόν και ο καινούργιος 

γύρος τηλεσκουπιδιών αρχίζει να 

μας "απειλεί" µε άπειρες συνέχειες και άπειρους απελπισµένους για εύκολο χρήμα, ὁ- 

που κάθε άλλο, παρά, τόσο εύκολο θα είναι! 

Η κκαταχαώόνια ΒΊΠπτερςι, 

πώρωρε το ὁπιωο της! 

Σαν τη χρονιάτης µητέρας, στο πιο νοσηρό της ακούγεται αυτό... 



ω.Μητέρα των θοµθών, µητέρα 

των Δικών (μητέρα δική µου µην 

Πτοείσαι͵ εσύ, απότέτοιου είδους 

κακοήθειες). Γιατην πρώτη µητέ- 

ρα δεν θα σχολιάσω, διότιτο 

"χόρτο" της υπερθόµθας καισε 

µια τυφλή αγελάδα νατο δώσουν, 

δεθατο µασήσει! 

Τώρα όσον αναφοράτην δεύτε- 

ρη, πώς να αντισταθεί κάποιος 

στον πειρασμό, να χάσειτους κα- 

λούς τρόπους καινα ανοίξει 

τον...οχετό; 

Οποιοδήποτε νοήµων ον, ξέρειτη 

1] ΝΟΕΜΒΡΗ: ῃ ... ας 
ΚΚΕ: Η ̓ αμυντική” αριστερά 
Συνασπισμός: Ἡ αριστερά "λίμπερο” 

πάει μέ όλο) διαδικασία της ποινής-καταδίκης- 

εκτέλεσης, όπου στην συγκεκρι- 

µένη περίπτωση της Ί 7ΙΝήλας δεν χρειάζεται να πλησιάσεις και πάρα πολύ κοντά, για 

να µυρίσεις το κεράλιτου ψαριού που θροµάει. 

Μήπορείθέθαια να τυφλωθούμµε απότις "καρδούλες" του έρωτατης Σωτηροπούλου 

(άµα δεν µας "στραθώσει" ο- 

λοκληρωτικά η οµορφάδα 
ν 4 μ ἵκη κατά Εθνικισιτῶν της) η µπόχα, όµως, της δια Δὶ πα ποροοςτδ : 

φθοράς καιτου εγωώκεντρι- της εἈληνοιουρωικῆς σος 
1 αἩ ο.” ἴ τοι κού "κομματισμού" σε δολο- Ἱα τρήμέλες 

κτιριοφ͵ Αἱ 

φονικά πλαίσια, σας πρόδω- Δίκη για κάψιμο 

τουρκικής 
σημαίας 

Γιαυτή όµως δεν 
µίλποε κανείς... 

σε, χρυσά µου! Φορέστε και 

κανά (οεεο εΠαηΠεΙ Νο 5, ό- 

τικαι να µην κάνει... Θαθοη- 

θήσει λίγο! 

η νστθρίς της 

ΜοσΣτκᾶδ 

του βι/ 

Γνώργθς 
Μάστθρας | 

Μια προσεαόνη: ρ 
΄ στθιχειθθετεί 

Ῥλίθυ καν 

τε, στείλτε ένα 6-πιαί] σε: Ρ]ᾶοκομηδδ]4 φ/οῖ- 
ππαϊ].οοιῃ Η Ζήτηση είναι τέτοια που πιθανότατα 
να έχει ήδη εξαντληθεί, αλλά απ΄ ότι μαθαίνουμε 
µπορεί να κοπούν άλλες 250 κόπιες. Αναμένεται 
πολύ σύντομα και το ορ]ί ΟΏ τους µετους 
Πολωνούς ΟΛΡΗΙΟΟΒΝυΕς. 
[) Απότην Πορτογαλία τώρα, οι ΕΝΏΟΝΕΙ |- 
00 που παίζουν Παϊθοοίθ στο ύφος των Β.Ε.0., 
έχουν έτοιµη την πρώτη τους δουλειά µε τίτλο 
Ὄεησιια”. 
[) ΠΗ Λµερικάνικη εταιρεία Πἱε]ιαΓὰ συγκέ- 
ντρωσε όλεςτις υπάρχουσες ηχογραφήσεις -που 

δεν είναι και πολλές- των θαυµάσιων ΚΙΟΚΤΟ 
ΙΙΙ. σε ένα 0Ώ υπό τον γενικό τίτλο ᾿Αή5α”. 

Να και κάτι που περιμέναμε, -τε καιρό: 

"Πο]ίπα ΠηγουσΏ Εωγορο” ]ίνο 0Ώ απότους 
ΒΟυΝῦ ΕΟΒ 6ἱ 0ΒΙ. 
[) Οι πολύ επιτυχηµένοι, ον στις 
Η.Π.Λ.,ΥΟυΝΟΙ ΑΝΗ έχουν το δεύτερο 0Ώ τους 
(Ὕνιπιοι γη") κυκλοφορημένο κι αυτό από 
την Ρ8ηζοι[αυς!. 

Η επιστροφή των απίστευτων 0ΗΛΌς 88 
επικυρώθηκε πρόσφατα µε ένα νέο πηἰηἰ 00, το 
"Ώσαππαφά 0οοάς”. Οι 0ΗΛΌ5 88 αποτελούνται 
από µέλη των φοβερών και τροµερών ΛΌ- 
ΟΒΛΥΑΤΕΗ Α5ΟΛΟΙ Τ και πιο πρόσφατες πληρο- 
φορίες µας λένε πως και η επιστροφή των Λ.Λ. 
είναι επίσης γεγονός και ότι ετοιμάζονται και για 
συναυλία µετους Βἱ ΟΕ ΕΥΕΠΏ ΒΕΥΙΙ 5 στο άµε- 
σο µέλλον. 
[) Νέο ΟΏ ΕΡ απότους Καναδούς ΥΙΝΙ ΑΝΕ 
Μ/ΑΠΒΙΌΗΝ µετίτλο "Λοτίοη Πεαοϊίοπ”. 

ὑ] ὑπομαςἹἸολασ πας 

ΕΕ ΠΕΡΑ ΕΦ ΡΡΟΕΥ« 
νο ος 

Θ00ΦΦ80Φ8 

ος  σύντθμµα. ΑΜΤΕΠΘΕΙΗ 

ο. 



Ο οΌός αιώνας, θέατρο επαναστάσεων, πολέμων και μεγάλων κοινωνικών ανατροπών, α- 
νέδειξε ταυτόχρονα µερικές από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στο σύγχρονο χώρο του 

πνεύματος και της τέχνης. Ανάµεσάτους, µορφή µαγική και πρωτοπόρος, µια γυναίκα - 

σύμβολο της θέλησης και µια καλλιτέχνις µοναδική, που άφησε για πάντα τη σφραγίδα της 
στην Ιστορία του κινηματογράφου και της τέχνης γενικότερα, η Λένι Ρίφενσταλ. 

Ως γυναίκα και ως καλλιτέχνις αγαπήθηκε και µισήθηκε όσο λίγες. Με κινητήριο δύναμη 
την ανάγκη της για δηµιουργία έζησε πολλούς παράλληλους ή αλληλοδιάδοχους βίους, ως 
καταξιωµένη χορεύτρια, ηθοποιός, σκηνοθέτις, φωτογράφος, δύτης. Το όνοµά της συνδέ- 
θηκε άρρηκτα µε το Γ' Βάιχ και προσωπικά µε τον Καγκελάριο Αδόλφο Χίτλερ. Για το λόγο 
αυτό φυλακίστηκε, ταπεινώθηκε, κυνηγήθηκε, αλλά ποτέ δεν έπαιµε µε θάρρος και παρρη- 
σία να λθει τη δική της αλήθεια. Ότι δηλαδή δεν υπήρξε µέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού 

κόμματος και δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τις αποιράσεις της γερμανικής ηγεσίας της ε- 

ποχής. Με όσα γνώριζε έγινε όµως η μούσα και η ιέρειά του, ενώ παράλληλα απετέλεσε 
μαζί µε ελάχιστους εκλεκτούς όπως ο φωτογράφος Χάινριχ Χόφμαν τον αυστηρά επιλεγ- 
µένο προσωπικό περίγυρο του Αδόλφου Χίτλερ, όχι αυτόν των αναπόφευκτων όσο και κα- 

ταστρεπτικών αυλοκολάκων, αλλά των ελεύθερων εκείνων πνευμάτων που µε θάρρος, αγά- 
πη και παρρησία περιέβαλαν ως το τέλος τον Αδόλφο Χίπλερ ως άνθρωπο, αποτελώντας 

ν ουσιαστική του δίοδο επικοινωνίας µε την καθημερινότητα. 



Τα πρώτα χρόνια 
Η Ελένη-Αμαλία-Μπέρτα Ρίφενσταλγεννήθηκεστις 22 Αυγούστου 

1902 στο Βερολίνο. Είναι κόρη του Αλφρεντ, τεχνίτη και επιχειρηματία 
πρωτοποριακών για την εποχή συστηµάτων θέρµανσης, εξαερισμού 
και υγιεινής που καταγόταν απότο Βρανδεμθούργο, καιτης Μπέρτα, 
το δέκατο όγδοο παιδί ενός αρχιχτίστη απότην Πρωσία. Και οι δυο γο- 
γείς είναι φιλότεχνοι Και φιλόμουσοι και παρακολουθούν συχνά παρα- 
στάσεις µαζί µετη µικρή Λένι. 

Στα 1914 η Λένι γίνεται κρυφά µέλος κολυμθητικού καιγυµναστι- 

κού ομίλου. Μετά όµως από ένα σοθαρό ατύχηµα στρέφεται στις πα- 
γοδροµίες. Στην έφηθη Λένι αρέσει πολύ το διάθασµα και στις ΟΙΚο- 
γενειακές διακοπές στις όχθες της λίμνης Ζειίπεη γράφει τα δικάτης 
παραμύθια, θεατρικά έργα και ποιήµατα. 

Στα 1918τελειώνειτο σχολείο και, κρυφά απότον πατέρατης αλ- 
λά µετην ενθάρρυνση της µητέραςτης, δοκιµάζειτις δυνάµεις της 
στις οντισιόν της σχολής χορού της Ηε[επε ΟΠήπηπι-ΒαίίεΓ στο 
Βερολίνο. Η καριέρατης ξεκινά µε επιτυχία. Αντικαθιστά τη διάσηµη 
και τολμηρή χορεύτρια του ’20 Απίϊα Βε(Ώεγ, Αλλά ο πατέρας της που 
επιθυµείνα τη δει δασκάλα Οικιακής Οικονομίας, της απαγορεύει να 
συνεχίσει. Συµθιθάζονται µε µαθήµατα ζωγραφικής στην Κρατική 
Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά δυο χρόνια αργότερα η Λένι Ππαρακολου- 
θεί επιτέλους µαθήµατα χορού µε αντάλλαγµατην εργασίατης στην 
οικογενειακή επιχείρηση ὡς γραμματέας του πατέρατης. Επιδίδεται 
µε πάθος στο κλασικό μπαλέτο υπό την Ευγενία Εμαγαονα, και στον 
σύγχρονο χορό υπότην Μαίρη ΝΜΙαππαΠ. Κορεύει και χορογραφείτις 
πρώτες της προσωπικές παραστάσεις, σχεδιάζει η ίδια τα κοστούμια 
που ράθει στη συνέχεια η µητέρατης, και συνεχίζει µε πάθος το χορό 
παρά το σοθαρό τραυματισμό της στο γόνατο κατά τη διάρκεια µιας 
παράστασης στην Πράγα. 
Η τύχη όµως είχε άλλα σχέδια για τη Λένι. Καθ' οδόν προς τον για- 

τρότης, θλέπει µια αφίσα γιατο "Βουνότου Πεπρωμένου”", µιαται- 
νία του ΑΓΠοΙα ΕΓΑΠΕΚ, που διαδραματίζεται στις Δολομιτικές Άλπεις. 
Ο Φρανκ είναι ο κυριότερος εκπρόσωπος του "ορειθατικού κινηµα- 
τογράφου", ενός είδους ιδιαίτερα δημοφιλούς στη Γερμανίατηςε- 
ποχής. Η Λένι μαγεύεται. Βλέπει το φιλμ ξανά και ξανά, ταξιδεύει ως 
τους Δολομίτες για να συναντήσει τον πρωταγωνιστή Λούις Τρένκερ 
και αργότερα συναντά στο Βερολίνο τον ίδιοτον Φρανκ. Βρισκόμαστε 
στα 1924. Η Λένι υποθάλλεται σεχειρουργική επέµθαση στο γόνατο 
που την κρατά σονοσοκοµείογιατρεις µήνες, ενώ ο Φρανκγράφει 
γ/ αυτήν το ρόλο της Διοτίμα στη νέα του ταινία, Το ιερό Βουνό”. 
Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων η Λένι μαθαίνει σκι και αλπική ᾱ- 
ναρρίχηση, αλλά µυείται και στα µυστικάτης φωτογραφίας, του κι- 
νηµατογράφου, του µοντάζ καιτων ειδικών εφέ. Την πρώτη εκείνη 
επιτυχημένη συνεργασία θα ακολουθήσουν συνολικά έξιπρωταγω- 
νιστικοί ρόλοι, πάντα όµως χωρίς ντουμπλάζ, κασκαντέρ ή γυρίσµα- 
τασε στούντιο. Η τελευταία χορευτική εμφάνιση της Λένιθα γίνει στα 
1926, στην πρεµιέρατου "Γαλάζιου Βουνού". 
Έκτοτε εγκαταλείπει το χορό. Στα 

1926 κινηµατογραφεί µετον Φρανκκαι 
τον Χανς Σνέεµπεργκερ µετον οποίον 
ζει µαζί,τους χειμερινούς 
Ολυμπιακούς Αγώνεςτου 1928, στο 
Σαιν Μόριτς. Συνδέεται φιλικά µε 
τον πρωτοπόρο όσο και εκκεντρικό 
γάλλο σκηνοθέτη Αμπέλ[κανς, 
σκηνοθέτη του επικού 
Ναπολέων. Την επό- 
µενη χρονιά, η Λένι ν η 
Πείθειτον Γιόζεφ ' τν ᾿ 

να . Ἁνμη λος 
Στερνµπεργκ ! Ν : Ἶ 
που γυρίζειτον ο. το 
Γαλάζιο Άγγελο αμ. να, αι Τον 
ν πα ΤίφΧαντ (1940-1954). ην 

Με τον σκηνοδέτη Δρ. Αρνολντ Φανκ και τον εξερευνητή και 
"Βασιλιά των Εσκιμώων” Κνουντ Ρασμούσσεν, στη Γροιλανδία 
κατά τα γυρίσματα του 5.0.9. Παγόβουνο (1933) 

ὡς πρωταγωνίστρια την άσηµη στάρλετ Μαρλεν Ντίτριχ. Εκείνος 
γοητεύεται από τη Λένι καιτης προτείνει να την πάρει µαζίτου στο 
Χόλυγουντ. Η Λένι, αφοσιωμένη στον Σνέεµπεργκερ, αρνείται, και 
συνεργάζεται µετον διάσημο σκηνοθέτη της εποχής Γκεοργκ βίλεμ 
Παμπστ. Ταυτόχρονα αρθρογραφεί και ασχολείται µετην κριτική κι- 
νηµατογράφου. Το 1931 κάνειτο ντεμπούτοτης ὡς σκηνοθέτις µε 
το Γαλάζιο Φως, µια ταινία καθαρά καλλιτεχνική, ένα παραμύθι που 
εκφράζειτις μυστικιστικές της ανησυχίες. Για να κερδίσει το αρχικό 
κεφάλαιο, πουλά όλατης τα υπάρχοντα και πρωταγωνιστεί στη νέα 
ταινία του Φρανκ, την κωμωδία "Η Λευκή Φλόγα". Προκειμένου να 
κρατήσει χαμηλά το κόστος, γράφει, σκηνοθετεί και µοντάρει µόνη 
της, χρησιμοποιώντας το ελάχιστο δυνατό προσωπικό. Παρ' όλα 
αυτάτο φιλμ γίνεται δεκτό σε όλοτον κόσµο µε διθυράµθους. Στην 
Πρώτη Μπιενάλετης Βενετίας, λαµθάνειτο αργυρό μετάλλιο. 
Μεταξύ 1932 και 1933 πρωταγωνιστεί στην τελευταία ταινία υπό 
τον Φρανκ, το "505 Παγόθουνο" που γυρίζεται στη Γροιλανδία κάτω 
από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες. Η περίοδος αυτή όµως φέρνει 
µια νέα δραματική τροπή στην ως τότεπορείατης. 

Η γνωριμία µε τον Χίλερ 
Το Φεθρουάριοτου 1932 η ΛένιΡίφενσταλ παρακολουθεί µια οµι- 

λία του Αδόλφου Χίτλερ στο Σπορτς Παλας του Βερολίνου. 
Εντυπωσιάζεταιτόσο πολύ πουτο Μάιοτουιδίου έτους του απο- 

στέλλει µιαν επιστολή όπου του εκφράζειτο θαυµασµότης. 
Ο Χίτλερ, ένθερμος υποστηρικτής της νέας τέχνης του κινηµατο- 

γράφου, την προσκαλεί στην πρώτητους συνάντηση, στα παράλια 
τηςβόρειας Θάλασσας. Η επόμενη συνάντησήτους θα πραγµατο- 

ποιηθεί στο Βερολίνο, το Σεπτέµθριοτου 1933. Μερικές µέ- 
ρες πριν το Συνέδριο του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστικού 

Κόμματος των Γερμανών Εργατών στη 

Νυρεμθέργη, η Λένι προσκαλείται στην 
Καγκελαρία του Ράιχόπου ο Χίλερτη ρω- 

τά πώς προχωρούν οι ετοιμασίες για 
την κινηµατογράφηση του συνεδρίου 
του κόµµατος. Η Λένι δεν έχειιδέαν͵ 

γιατί, αν και ο Χίτλερ έχει δώσει εντο- 
λή µήνες πριν να αναλάθει αυτή την 

κινηµατογράφηση, το Υπουργείο 
Προπαγάνδας δεν την έχει ειδοποιήσει, 
επιθυμώντας να ακολουθηθεί η γνω- 
στή γραµµή των κρατικών επικαίρων. 
Αυτή θα είναι µια απότις πολλές φο- 
ρές πουθα έρθει αντιμέτωπη µετο 

Κρατικό σἰίαΐις αμο αλλά και µε τον {ίδιο 

9 



Με τον Αδόλφο Χίτλερ, 1934 

τον Γιόζεῳ Γκαίμπελς ο οποίος κατ' αρχήν την Ππεριφρονεί και στη συ- 

νέχεια την πολιορκεί ερωτικά. Αν Και αρχικά αρνείται να κινηµατο- 

γραφήσειτο συνέδριο, η πλήρης υποστήριξη του Χίτλερ καιτο όρα- 

µά του να αναλάθει αυτή τη δηµιουργία ενός µνημειώδους φιλμ για 

το πανηγυρικό Συνέδριο του κόµµατος στη Νυρεμθέργη το 1934, κά- 

µπτουν τις αντιρρήσειςτης. 
"Λεν θέλω µια ανιαρή ταινία επικαίρων. Θέλω µια εμπνευσμένη κινη- 

µατογραφική καταγραφή. Αποδείξατεµετο "Γαλάζιο Φως" ότι είστε 
ικανή για Κάτι τέτοιο", της λέει. 

Η ταινία της γιατο συνέδριοτου 1933 έχει σαν αποτέλεσµατοΟ 
Θρίαµθος της Πίστης που όµως η ίδια δεν θεωρεί ολοκληρωμένο 

Καλλιτεχνικό έργο, αν και γίνεται δεκτό µε ενθουσιασμό απότο κοινό. 

Αποτέλεσμα της κινηµατογράφησης του Συνεδρίου του 1934 είναιο 

επικός Θρίαµθοςτης Θελήσεως. 
Ενα χρόνο µετά θα ακολουθήσει το μικρού µήκους "Ημέρα 

Ελευθερίας-Ο Στρατός µας" . Ηδια περιγράφει στην αυτοθιογραφία 
της την πρεμιέρατου Θριάµθου της Θελήσεως ως εξής: 

"Η υΕΑ είχεπρογραμµατίσειτην πρεµιέραγιατις 28 Μαρτίουτου 
1935. Λίγες ώρες πριν την προθολή εργαζόµασταν ακόµη πάνω 
στην κόπια. Δεν προλάθαμε καν να δείξουµε την ταινία στην εΠΙ- 
τροπή λογοκρισίας -πράγμα πρωτοφανές για εκείνη την εποχή. 
Εκτός απότους συνεργάτες µου, κανένας άλλος δεν είχε Παρακο- 
λουθήσειτο φιλμ πριν από την πρεμιέρα, οπότε δεν ήξερα καθό- 
λουτι εντυπώσεις θα άφηνε. Πνιγµένη καθώς ήµουν στη δουλειά, 
δεν πρόφτασα να πάω ούτε στο κομμωτήριο. Χτένισα όπως όπως 
τα µαλλιάµου, θάφτηκα, φόρεσα µια θραδινή τουαλέτα και ξεκίνη- 
σα, µαζ/µετους γονείς µου κα! τον Χάϊντς (Σ.Σ.τον αγαπηµένοτης 
αδελφό, 3 χρόνια µικρότερό της), για την επίσηµα διακοσμημένη 
κινηματογραφική αίθουσα της υΕΑ. Φτάσαμε τελευταίοι και ο διευ- 
θυντής του κινηματογράφου µας οδήγησε θιαστικάσιις θέσεις 
µας. ταν πολύ αµήχανη η στιγµή της εισόδου µας, αφού ο Χπλερ 
Και όλοι ΟΙ επίσημοι καλεσμένοι, µεταξύ των οποίων και εκπρόσω- 
ποι του Διπλωματικού Σώματος, θρίσκονταν ήδη στα θεωρεία 
τους. (...) Σεκάθε αλλαγή σκηνής ζούσα όλες εκείνες τις άγρυπνες 
νύχτες πάνω στοµοντάζ, την αγωνία µας ότιίσως κόθουµε ή προ- 
σθέτουµε κάτι που δεν πρέπει. Σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της Προ- 
θολής κρατούσα τα μάτια κλειστά, αλλά άκουγα κάθε τόσο ζωηρά 
χειροκροτήματα. Μόλις τέλειωσε η ταϊνία, τοχειροκρότηµα έγινε 
ακόµα ΠΙο έντονο και δεν έλεγε να σταματήσει. Εκείνη τη στηµή έ- 
γιωσα να µε εγκαταλείπουν όλες µου οι δυνάµεις. Όταν ο Χ[λερµε 

ευχαρίστησε και µου πρόσφερε ένα μπουκέτο µε πασχαλιές, ζαλί- 

στηκα κα έχασα τις αισθήσεις µου. Μετά τον πόλεμο τα γερμανικά 
περιοδικά ποικίλης ύλης έγραφαν ότι στο τέλος της πρεμιέρας ο 
Χ[τλερ ήθελε να µου προσφέρει ένα διαµαντένιο περιδέρα!ο κι ότι 
εγώ, υπνωτισµένη απότο θλέμματου, λιποθύμησα". 
Το έργο της αυτό θεωρείται ως σήµερα αξεπέραστο στο είδοςτου. 
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Ολυμπία 
Λίγο αργότερα, θρυλική θαγίνεικαιη "Ολυμπία" της, η καλλιτεχνική 

καταγραφή των Ολυμπιακών Αγώνωντου Βερολίνουτου 1236, ένας 

παιάνας ύμνος στην ομορφιά, τη δύναμη, τον άνθρωπο. Να πώςπερι- 

γράφει η ίδια την ανάθεση της κινηµατογράφησης των αγώνων. 

"Ένα πρω/, καθώς έκανα προπόνηση στο άλµα εις ύφος, µεπΠλη- 

σίασε ένας µεσήλικας και µου συστήθηκε. ταν ο καθηγητής Καρλ 

Ντιμ, γενικός γραμματέας της οργανωτικής εππροπής των 

Ενδέκατων Ολυμπιακών Αγώνων, που θα γίνονταν σ᾿ αυτό ακρι- 

θώς το στάδιο µετά από ένα χρόνο. "Δεσποινίς Ρίφενσταλ, µέρες 

τώρα σχεδιάζω να σας στριµώξω”", μου είπεχαμογελώντας φιλι- 

κά, Σκουπίζοντας την άμμο από τα πόδια µου, τον ρώτησα: "ΤΙεν- 

νοείτε, να µε στριµώξετε;" "Έχω μια Ιδέα", εξήγησε ο Ντιμ. "Είμαι 

υπεύθυνος για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στο 

Βερολίνο κα!θα ήθελα νατους εγκαινιάσω µεμιαλαμπαδηδροµία, 

που θα ξεκινάει από την Αρχαία Ολυμπία, θα διασχίζει όλη την 

Ευρώπη καιθα τερµατίζεΙ στη νέα Ολυμπίατου Βερολίνου. Θαε- 

ναι κρίµα να µην κινηματογραφηθούν αυτοί οι Ολυμπιακοί 

Αγώνες. Εσείς είστε µια µεγάλη σκηνοθέτ!δα και γνωρίζετε πολλά 

για τον αθλητισμό. Μετο "Θρίαμθο της Θελήσεως", µια ταινία 

χωρίς πλοκή, δηµιουργήσατε ένα πραγµατικό αριστούργημα. Θα 

Πρέπει να κάνετετο [διο καιγιατην Ολυμπιάδα μας”. 

"Αποκλείεται’, απάντησα αυθόρμητα. Είχα ορκιστεί να µην ἔανα- 

κάνω ποτέµου άλλο ντοκυμαντέρ. ΟΝΤΙµ, όµως, επέμενε. Ως ορ- 

γανωτής και πρόεδρος της Γερμανικής Αθλητικής Εππροπής, ήξε- 

ρε να εκθέσει τα επιχειρήματά του και να μου μεταδώσει τη σηµα- 

σίατης κνηµατογράφησης αυτούτου τόσο σπουδαίου αθλητικού 

γεγονότος, αν και δεν μπορούσα να διανοηθώ µεποιο τρόπο θα 

μπορούσαν να χωρέσουν εκατό αγωνίσματα σεµια τανία. 

πΦυσικά δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθούν όλα", είπε εκείνος. 

"Σημασία έχεινα αποδώσουµε την αρχαία ολυμπιακή Ιδέα”. Απ’ 

ό,τι ξέρω", είπα, 'δεν έχει γίνει ποτέ ταινία για τους θερινούς 

Ολυμπιακούς. ΟιΑµερικανοί δοκίμασαν να κινηµατογραφήσουν 

Ο Θρίαμβος της Θελήσεως (1935). Στιγµιότυπο από τα γυρίσματα 



τους αγώνες του Λος Άντζελες το 1932, αλλά, παράτις προσπά- 
θειέςτους, αυτό που θγήκε θύμιζε σχολικό φιλµάκι. Καινα φαντα- 
στείτε ότιτο σκηνοθέτησε ο Ντυπόν, ένας καταξιωμένος κινηµα- 
τογραφιστής”. (1) Συναντήθηκα µετον πρόεδρο της Εππροπής 
Ολυμπιακών Αγώνων καιτον καθηγητή Ντιμ σε ένα εστιατόριο 
κοντά στο μνημείο Κάιζερ Βίλχελμ. Και οἱ δύο άντρες μίλησαν µε 
εγκωμµιαστικάλόγια για το "Γαλάζιο Φως” καιµου έδωσαν χίλιες 
δυο υποσχέσεις, ώστε να υποκύψω στην πρότασή τους. Δεν ή- 
µουν σεθέση να απαντήσω θετικά, αλλάτους υποσχέθηκα νατο 
ξανασκεφτώ. Η Ιδέα µε γοήτευε περισσότερο από όσο ήθελανα 
παραδεχτώ. Άρχισα να αναρωτιέμαι κατά πόσο θα ήµουν ικανή να 
τη φέρω σεΠέρας, αλλά οι δυσκολίες φάνταζαν αξεπέραστες. Δεν 
μπορούσα να θρω µεποιο τρόπο θα µετέφερα στην οθόνη τα αµέ- 
τρητα ολυμπιακά αγωνίσματα, ώστε να είναι ικανοποιητικό τοα- 
ποτέλεσµα από καλλιτεχνική αλλά και αθλητική άποψη’. 
Τελικά, η | επί δέχεται. Τελειοµανής, και έχοντας συλλάθειτο σε- 

νάριο της αθλητικο-καλλιτεχνικής ταινίας που θέλει να φτιάσει͵ η Λένι 
υποθάλλει επί µήνες το συνεργείο της σε ασκήσεις και δοκιμαστικά, 
επινοώντας νέες τεχνικές και προνοώντας για πιθανά προθλήµατα, 
αφού εξ ορισμού οι σκηνές δεν θα μπορούσαν να "ξαναπαιχτούν", ό- 
Πως και συνέθη στις περισσότερες των περιπτώσεων. Η ίδια γράφει 
στα απομνημονεύματα της γιατους συνεργάτες της: 
"Κανένας από τους ανθρώπους αυτούς δεν είχε έπαρση. 
Απολάμθαναν τη δουλειά που έκαναν και απελευθέρωναν όλη 
τους τη δημιουργικότητα, για να μπορέσουν να πετύχουν ακόµα 
καιτο ακατόρθωτο. Έφτιαξαν αυτοσχέδιες ηχοµονώσεις για τις 
κάµερες, ώστενα µην ενοχλούνται οἱ αθλητές από τοθουητό 
τους. Σχεδίασαν ένα σύστηµα µεράγες που επέτρεπε στις µηχα- 
νές λήψης να παρακολουθούν τα αγων/ίσµατα του στίθου. 
Σκέφτηκαν να χρησιμοποιήσουν αερόστατα, αεροπλάνα, ταχύ- 
πλοα- οτιδήποτεθα μπορούσε να θοηθήσει, ώστε να γυριστούν 
αυτο(οι αγώνες µετο θεαματικότερο τρόπο που είχαν αποτυπω- 
θε[ποτέ αθλητικά γεγονότα σε φιλμ". 
Η αγάπη γιατη δουλειάτους, αλλά καιτο θαθύτερο κίνητρο, ο Πα- 

τριὠτισµόςτους φαίνεται και από την ακόλουθη στιχοµυθία ανάµε- 
σα στη Λένι Ρίφενσταλ και έναν απότους οπερατέρτης που υπηρε- 
τούσε στο μεταξύ στην Καγκελαρία, χρόνια αργότερα, λίγο πριντο 
τέλος του πολέμου: 

᾿Λένι, µόλις φύγαμε από το Βερολίνο, από το υπόγειο καταφύγιο 
της Καγκελαρίας". (1) "Δόξατω Θεώ", είπα. 'Τότε, σωθήκατε ό- 
λοι’. "Κάνεις λάθος. Ο Φύρερμας είπε ψέματα. Είπε ότιθα µας α- 
κολουθούσεµετο επόμενο αεροπλάνο καιτώρα ακούω στορα- 
διόφωνο ότι δεν σκοπεύει να φύγει από το Βερολίνο". 'Κιεσύ θέ- 
λεις να πεθάνεις µαζ/του; " '"Όλοιθέλαμενα πεθάνουμεμαζίτου’", 
φώναξε εκείνος µεπάθος. "Κανείς δεν ήθελε να τον εγκαταλείψει, 
αλλά µας διέταξε ο διος να φύγουμε". 
Τον Ιούλιοτου 1936 η Λένι ταξιδεύει στην Ελλάδα προκειµένου να 

κινηµατογραφήσει την πρώτη σύγχρονη αφή της Ολυμπιακής 
Φλόγας στην Ολυμπία, αν και οἱ κακές συνθήκες που επικρατούν α- 
πό άποψη υποδομής και διευκολύνσεων, την αναγκάζουν να ξανα- 
γυρίσει µεγάλο µέρος των σκηνών, αυτήτη φορά στη Βαλτική. Την 
πρώτη Αυγούστου 1936 αρχίζουν οι αγώνες στο Βερολίνο. Η Λένι και 
το συνεργείο της, κάµεραμεν και θοηθοί,τρεις διευθυντές φώτο- 
γραφίας, ηχολήπτες και λοιποί τεχνικοί, συνολικά περίτα 150 άτοµα, 
κινηματογραφούν καιτα 129 γεγονότα σε έξι διαφορετικά στάδια και 
τρεις πόλεις. Οιπρωτότυπες!δέες της Ρίφενσταλ καιτων συνεργα- 
τώντηςθα αποτελέσουν επανάσταση στην τέχνη του κινηµατογρά- 
φου. 
Μετά το πέρας των αγώνων και επί δυο ολόκληρα χρόνια η Λένι 

Ρίφενσταλυλοποιείτο ηράκλειο έργο της αρχειοθέτησης και του µο- 
ντάςζ 200 ωρών λήψεως. Το αποτέλεσµα είναι ένα από τα αριστουρ- 
γήµατα της κινηματογραφικής τέχνης, που συνδυάζει κατάτρόπο 
µοναδικότο αντικειμενικό µετο υποκειμενικό, το ντοκυμαντέρ µετο 
φιλμτέχνης. 

Στα γυρίσματα του Όλυμπία 

Η πρεμιέρα και των δυο ταινιών που αποτελούν το Ὀλυμπία”, δη- 
λαδή "Η Γιορτή των Λαών" και "Η Γιορτή της Ομορφιάς" λαμθάνει χώ- 
ραν στα 49α γενέθλια του Χίτλερ, στις 20 Απριλίου 1938. Στη συνέ- 
χεια η Λένι και η Ολυμπία της ταξιδεύουν σε ευρωπαϊκές πόλεις και 
πρωτεύουσες όπου η Λένι δίνει διαλέξεις και τιμάται από θασιλείς, 
κυθερνήσεις και πανεπιστήμια. Την ἴδια χρονιά ταξιδεύει στην 
Αμερική όπου όµως η "Αντιναζιστική Ένωση" σαµποτάρει την Περιο- 
δεία της µε κάθε τρόπο, τροµοκρατώντας ακόµη καιτον µεγάλο Νναϊί 
Ὠἰςπ6γ που αναγκάζεται εκτων υστέρων να απολογηθεί για τη συ- 
νάντησή τους λέγοντας πως όταν συναντήθηκαν δεν γνώριζε για 
ποια σκηνοθέτιδα επρόκειτο... 

Στον Πόλεμο 
Στα 1939 η Λένι ετοιµάζει µε ζήλο την 'Πενθεσίλεια", µια ταινία που 

δεν υλοποιήθηκε ποτέ και που η ίδια θεωρεί ως το εν δυνάμει αρι- 
στούργηµάτης. Γράφει το σενάριο, μαθαίνει Ιππασία και µάλιστα χω- 
ρίς σέλα, προκειµένου να ενσαρκώσει η ίδια τη θασίλισσα των 
Αμαζόνων, επιλέγειτους ηθοποιούς, (πρωτοπορεί και Πάλι επιλέγο- 
ντας κυρίως ηθοποιούς του θεάτρου) και έρχεται σε συνεννόηση µε 
τον Ιταλό γενικό διοικητή της Λιθύης, Ιἰαἱο Βαἰθο, προκειµένου τα γυ- 
ρίσµατα να πραγματοποιηθούν στην έρηµοτης Λιθύης. Ο ίδιος της 
υπόσχεται και χίλια λευκά άλογα και αντίστοιχους ντόπιους ιππείς ως 
Κοµπάρσους. 
Με την έκρηξη του πολέμου, την 1η Σεπτεµθρίου 1939, η 

Ρίφενσταλθέτειτον εαυτό της καιτους τεχνικούς της στην υπηρε- 
σίατου στρατού, καιταξιδεύει η ίδια στο µέτωποτης Πολωνίας. 

Με τη χρηματοδότηση του υψηλού κόστους "Πενθεσίλεια" να έχει 
διακοπεί λόγω του πολέμου, καταπιάνεται τώρα µε ένα παλιό σενά- 
ριο͵ το "Τίφλαντ". Αν και αρχικά προγραμµατίζειτα γυρίσματα στα 
Πυρηναία, ο πόλεμος την αναγκάζει να επιλέξειτις αγαπημένες της 
Δολομιτικές Άλπεις. Εκεί, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων θα γνω- 
ρίσει τον αξιωματικό των ορεινών καταδροµών Πέτερ Γιάκομπ µετον 
οποίον θα παντρευτείστις 2Ί Μαρτίου 1944 σε µια λιτή τελετή "Πο- 
λεμικού γάμου". Στις 30 Μαρτίου 1944 επισκέπτεται µαζί µετον σύ- 
ζυγότης τον Χίτλερ στο Μπέρκοφ. Αυτήν την τελευταίατους συνά- 
ντηση περιγράφει στα απομνημονεύματάτης ὡς εξής: 

"Τρία θέµατα των απασχολούσαν κυρίως. Στην αρχή αναφέρθη- 
κε µελεπτομέρειες στην ανοικοδόµηση της χώρας µετά τον πόλε- 
µο(...) Στο ζήτηµα του Μουσολ/ν και της Ιταλίας καταλόγιζεστον 
εαυτό του το ασυγχώρητο λάθος να έχει για τη χώρα την (δια ε- 
κτίµηση που είχε και για τον αρχηγό της. 'Ο Ντούτσε αποτελείε- 
ξαΐρεση Ιταλού. ΟΙ αρετές του είναι πολύ υψηλότερες από αυτές 
των συμπατριωτώντου, οἱ οποίο! δεν ξέρουν να κερδίζουν κανέ- 
ναν πόλεμο. Εκτός απότους ορεινούς καταδροµείς του, κανένας 
άλλος δεν γνωρίζει να πολεμάει. ΕΝαι όπως όλοι οἱ Βαλκάνιοι, µε 
μοναδική εξαίρεση τους γενναίους Έλληνες. Η είσοδος της Ιταλίας 
στον πόλεμο αποδείχτηκε καταστροφική για µας. Αν οἱ Ιταλοί δεν 

ἡ 



είχαν επιτεθεί στην Ελλάδα και δεν χρειάζονταν τη θοήθειά µας, ο 
πόλεμος θα είχεπάρει διαφορετική τροπή. Θα είχαμε προλάθει να 
κατακτήσουµε το Λένινγκραντ καιτη Μόσχα πριν µας πιάσει το 
ρωσικό ψύχος. Τοµέτωπο στην ανατολική Ρωσία κατέρρευσεε- 
πειδή οἱ στρατιώτες της Ιταλίας και των Βαλκανικών κρατών δεν 
ήξεραν να πολεμήσουν, µε αποτέλεσµα να πέσει στους ώμους 
µας όλο το θάρος του πολέμου. Ο Μουσολίνι είναι ηγέτης µιας 
χώρας που τον ντρόπιασε και τον πρόδωσε ". Γεμάτος έξαψη ο 
Χ[τλερ έπιασε να μιλάει για την Αγγλία Κ...) όσοι τον γνώριζαν κα- 
λά, ήξεραν πόσο θαύμαζετους Βρετανούς.Έτρεφεγι αυτούς τό- 
ση συμπάθεια, ώστε, όπως είχαν πει αρκετοί στρατηγοίτου, έθρι- 
σκε χίλιες δυο δικαιολογίες για να καθυστερήσει τη γερμανική εἰ- 
σθολή στη Γηραιά Αλθιόνα, ώσπου στο τέλος εγκατέλειψε τελείως 
την Ιδέα. Του ήταν αθάσταχτη η σκέψη ότιθα μπορούσε να!σοπε- 
δώσει αυτή τη χώρα και δεν ξεπέρασε ποτέτο γεγονός ότιη 
Αγγλία είχε κηρύξει πόλεμο εναντίον του Γερμανικού Ράιχ, διαλύο- 
ντας έτσι το πολιτικό του όνειρο να ενώσει κάποτετις δυνάµεις 
του µαζίτης ενάντια στον κομμουνισμό. (...) Μας αποχαιρέτησε 
και όταν, στο τέρμα του διαδρόμου, γύρισα να τον κοπάξωπίσω 
µου, τον είδα να στέκεται στο (διο σηµείο καινα µας παρακολου- 
θε[. Είχα το προαίσθηµα ότι δεν θα τον ξαναδώ”. 
Τον Ιούλιο του ίδιου έτους πεθαίνει στο Βερολίνο οπατέραςτης, 

σεηλικία 65 ετών, καιλίγες µέρες αργότερα σκοτώνεται ο αγαπηµέ- 
νοςτης αδελφός στο Ρωσικό µέτωπο. Το Νοέμθριοτου 1944 η Λένι 
αφήνει πίσω της το Βερολίνο που θοµθαρδίζεται, για να ολοκληρώ- 
σειτο µοντάζτου Τίφλαντ. Απότο Φεθρουάριοτου 1945 µένει µαζί 
µετη µητέρατης σταθουνά. 

Αποναζιστοποίηση 
Με την εισθολή των ξένων στρατευμάτων στη Γερμανία, η 

Ρίφενσταλ συλλαμθάνεταιτέσσερις φορές, κιενδιαµέσως ὅραπε- 
τεύει͵ φυλακίζεται για τρία συνολικά χρόνια, απελευθερώνεται. 
Όταν οι αμερικανοί καταλαμθάνουν το Τιρόλο, συλλαμθάνεται 

και εγκλείεται αρχικά στις φυλακές του Σάλτσμπουργκ. 
"Μια ηλικιωμένη δεσμοφύλακας µεέσπρωξε σ΄ένα κελί, κλωτσώ- 
ντας µετόσο δυνατά που σωριάστηκα στο δάπεδο (...) Μέσα σε 
κείνο το μµισοσκότεινο, γυμνό δωμάτιο υπήρχαν δυο ακόµη κρα- 
τούμενες. Ημµια από αυτές, πεσμένη στα γόνατα, σερνόταν πέρα 
δώθε μονολογώντας και κάθε τόσο ούρλιαζευστερικά. Πρέπει να 
είχετρελαθεί. Η άλλη καθόταν στο ντιθάν της και έκλεγε θουθά. 
Δεν είχα ξαναθρεθεί σε κελίφυλακής και το συναίσθηµα ήταν αθά- 
σταχτο (1) Ώρες ολόκληρες στριφογύριζα στοκρεθάτ! µου, Προ- 
σπαθώντας να ξεχάσω πού θρισκόµουν, αλλά ήταν αδύνατο. Η γυ- 
ναίκα που είχε παραφρονήσει δεν σταµάτησελεπτό να ουρλἰάζει. 
Πιο ανατριχιαστικά, όµως, ήταν τα αντρικά ουρλιαχτά πόνου που 
ακούγονταν από την απέναντι πτέρυγα. Έμαθα αργότερα ότι κά- 
ποιοι αξιωματικοίτων Ες Ες θασανίζονταν για να οµολογήσουν. 
(...). Το επόμενο πρω(µε οδήγησαν σε ένα άλλο κελί, όπου µια γυ- 
ναίκα µε διέταξενα γδυθώ τελείως και εξέτασε κάθε εκατοστότου 
κορμιού µου. Μετά ξαναντύθηκα και µε πήγαν στο προαύλιο όπου 
στέκονταν πολλοί φυλακισμένοι -ήμουν η µοναδική γυναίκα ανάµε- 
σάτους. (...) Τότε εμφανίστηκε ένας άλλος Αμερικανός, που µίλαγε 
επίσης γερμανικά. Σταμάτησε µπροστά στον πρώτο άντρατης σεἰ- 
ῥράς µας καιτον ρώτησε: "Ανήκες στο κόµµα;" Εκείνος δίστασε για 
µια στιγµή κι ύστερα απάντησε καταφατικά. Δέχτηκε µια γροθιά 
στο πρόσωπο και έφτυσε αίμα. Ο Αμερικανός πήγε στον επόμενο. 
'Εσύ, ανήκες στο κόµµα;’ Ο άλλος δείλιασε. "Ναι ή όχι;' "Ναι’. 
Έφαγε κιαυτός µια γερή µπουνΙά και ταχείλη του µάτωσαν. (...) ". 
Στη συνέχεια μεταφέρεται στο αρχηγείο καιτο στρατόπεδο αιχμα- 

λώτων τηςΈθδομης Αμερικανικής Στρατιάς που έχει εγκατασταθεί 
στο Νταχάου και στο οποίοθρίσκονται έγκλειστοι κορυφαίοι 
Εθνικοσοσιαλιστές μεταξύ των οποίων ο Χέρμαν Γκέρινγκκαιο Σεπ 
Ντίτριχ. Εγκλείεται στον ίδιο θάλαμο µε άλλεςτρεις γυναίκες, μεταξύ 
των οποίων και η ιδιαιτέρα γραμματεύς του Χίτλερ, Γιοχάνα Βολφ. 
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Στις δίκες της αποναζιστοποίησης 

Ἔναπρωί(με επισκέφθηκε ένας γιατρός και ζήτησε απότις συγκρα- 
τούμενές µου να αποχωρήσουν. Όταν µε/ναμεμόνοι, µου είπε: 'Θα 
σας παρακαλέσω να µου πείτεµερικές πιο!διαιτερες λεπτομέρειες 
γιατον Χίτλερ". Εγώ τον κοίαξα µεαπορία. "Μα δεν ξέρωνα σας 
πωτέτοιες λεπτομέρειες", αποκρίθηκα. "Κυρία Ρίφενσταλ, καταλα- 
θαίνω ότι δεν είναι ευχάριστο να μιλάει κανείς γι΄ αυτά τα πράγματα. 
Εμένα, όµως, σαν γιατρό, µπορείτε να µεεμπιστευτείτε. Δεν είναι έ- 
γκληµατο γεγονός ότι είχατε ερωτικές σχέσεις µετον Χίτλερ. Δεν 
θαθγουν προς τα έξω αυτά που θαμουπείτε. Εμείς θέλουμε να µά- 
θουµε αν ο Χπλερ είχε ομαλή σεξουαλική ζωή ή αν ήταν ανίκανος. 
Πώς ήταν ταγεννητικά του όργανα, ποιαήταν η ερωτική του συ- 
µπεριφορά, τέτοια πράγματα. Αυτές οἱ πληροφορίες θα µας 6οη- 
θήσουν να κατανοήσουµετην προσωπικότητά του”.Έχασατην ψυ- 
χραιµίαμου. 'Βγείτε αµέσως έξω!" φώναξα. "Αμέσως!’. Ογιατρός 
µε κοίταζε έντροµος καθώς άνοιγα την Πόρτα και τον έσπρωχναέἔ- 
ξωμµε όλη µου τη δύναµη.Ύστερα σωριάστηκα στο κρεθάτι, ένα 
ράκος απότανεύρα”. 
Αφήνεται προσωρινά ελεύθερη αλλά ξανασυλαμθάνεται απότους 

Γάλλους που κατάσχουν το σπίτι και τα υπάρχοντά της, μεταξύ των 
οποίων καιτο φωτογραφικό και κινηματογραφικό της αρχείο που 
στέλνουν στο Παρίσι. Τον Απρίλιο του 1946 τη στέλνουν µαζίµετη 
μητέρα καιτο σύζυγό της σε περιορισμό στην περιοχή του Μέλανος 
Δρυμού. Μην μπορώντας πλέον να ανεχθείτις καθ΄έξιν απιστίες του 
συζύγου της, παίρνει διαζύγιο την άνοιξη του 1947. Πάσχει από κα- 
τάθλιψη. Παρά τη θέλησή της, η γαλλική κυθέρνηση κατοχής την κλεί- 
νει στην πτέρυγα υψηλής ασφαλείας του ψυχιατρείου του 
Φράιμπουργκ από τον Μάιο ὡς τον Αὐγουστοτου 1947 όπου υφί- 
σταται θεραπεία µε ηλεκτροσόκ. 

Εμπλέκεται στην πρώτη απότις πενήντα Και Πλέον δίκες που θα α- 
κολουθήσουν εναντίον διαφόρων κακόθουλων που προσπαθούν να 
σπιλώσουν το όνομά της ήνα εκμεταλλευτούν τη δουλειάτης που η 
ίδια δεν µπορεί να υπερασπιστε(. 

Μετά τον πόλεμο 
Το 1953 παραλαμθάνει µεγάλο µέρος του υλικού που της έχει κα- 

τασχεθεί και τα περιουσιακά της στοιχεία στο Βερολίνο, αν καιτο σπί- 
τιτης έχει γκρεμιστεί και ξαναχτιστεί χωρίς την άδειά της. Η Ολυμπιακή 
Επιτροπήτης στέλνει ταχυδροµικώς το τιμητικό δίπλωμα πουτης α- 
πονέµεται για το Ολυμπία επειδή οι αρχές δεν της δίνουν θίζα για να 
παραστεί στην τελετή απονομής στη Λωζάννη. Απότο 1950 εργάζε- 
ται στην Ιταλία µε τον Βιτόριο ντε Σίκα καιτον Ρομπέρτο Ροσσελίνι και 
κερδίζει τη φιλίατου Ζαν Κοκτώ που προορίζετα!για πρωταγωνιστής 
στο "Φρειδερίκος ο Μέγας και Βολταίρος" που όµως δεν θα ολοκλη- 
ρωθεί, όπως καιτο Τρία Αστέρια στοχιτώνατης Παναγίας µε πρωτα- 
γωνίστρια την Άννα Μανιάνι.Το 1954 το Τίφλαντ παρουσιάζεται στο 
ανεπίσημο πρόγραµµατου Φεστιθάλτων Καννών. 
Ένα χρόνο µετά διαθάζειτους "Πράσινους Λόφους της Αφρικής" 
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του Χέμινγκγουέι και διάφορες Ιδέες για φιλμ γυρίζουν στο μυαλό 
της. Το πρώτο της ταξίδι στη Μαύρη΄Ἠπειρο θα ακολουθήσουν πολ- 
λές μακροχρόνιες και περιπετειώδεις περίοδοι διαµονής στην Κένυα 
καιτο Σουδάν µαζί µετις φυλές των Νούμπα, των Σιλού καιτων 
Μασάι, µαζίµετον απότο 1967 σύντροφότης στην τέχνη καιτη ζωή 
Χόρσι Κέτνερ. Οι φωτογραφίες της δημοσιεύονται σε µεγάλα διεθνή 
έντυπα μεταξύ των οποίων το 5ίθγη και το Να(ίοπαἱ Ο8οσταρῄἰς. Το 
1965 πεθαίνει η µητέρατης. Διακόπτει τα γυρίσματα του φιλµτης για 
τη φυλή των Νούμπα και επιστρέφει στο Μόναχο. Το Νοέµθριοτου. 
1966 συναντάται µετον αποφυλακισµένο από το Σπαντάου, Αλμπερτ 
Σπέερ, µετον οποίοτη συνδέει παλαιά και θαθιά φιλία. 
Μετον Κέτνερ επιδίδεται µε ξεχωριστή επιτυχία και στονέοτης πά- 

θος, την υποθρύχια φωτογραφία και κνηµατογράφηση. Γιανα γίνει δε- 
κτή στη σχολή καταδύσεων, δηλώνει ψεύτικο όνοµα και χρονολογία 
γέννησης, 1922 αντίτου 1902. Στην απονοµή των πτυχίων αποκαλύ- 
πτει την ηλικίατης, Και αποσπά το θαυμασμό τόσοτων εκπαιδευτών 
όσο και των άλλων δυτών. Κάνειτην πρώτη της κατάδυση στον Ινδικό 
Ωκεανότο 1972 και έκτοτε απολαµθάνειτόσοτις καταδύσεις όσο και 
τη φωτογράφηση. Τα έργατης δημοσιεύονται σε περιοδικά και θιθλία 
και αποσπούν διεθνή θραθεία. Παράλληλα δεν εγκαταλείπει την µεγά- 
λητης αγάπη, τον κινηματογράφο. Μεγάλοι σκηνοθέτες όπως ο 
Φράνσις Φορντ Κόπολα που την καλεί στο Σαν Φρανσίσκο γιατο µο- 
ντάζτης ταινίας του "Νονός νο 2", επιζητούντις συµθουλέςτης. 

Το όνομά της εξακολουθεί να ξεσηκώνειτους εχθρούςτης. Σάλος 
Προκαλείταιτο 1999 όταν η Τζόντι Φόστερ ανακοινώνει ότιθα σκηνο- 
θετήσει καιθα πρωταγωνιστήσει η δια σεταινία µεθέµατη ζωήτης 
Ρίφενσταλ. "Εναιµια απότους μεγαλύτερους σκηνοθέτες όλωντωνε- 
ποχών’, είχα δηλώσειτότεη Φόστερ. 'Δεν υπάρχει καµιά γυναίκα στον 
20ο αιώνα που να θαυµάστηκε και να ταπεινώθηκε τόσο πολύ’, είχε πει 
τότεη Φόστερ. Ηταινία δεν γυρίστηκε ποτέ. 

Στα εκατοστάτης γενέθλια, στις 22 Αυγούστου 2002, οιγερµανι- 
Κές αρχές ανακοινώνουν ότι η Ρίφενσταλ κατηγορείται για "άρνηση 
του Ολοκαυτώματος "που στη Γερμανία θεωρείται έγκλημα. Τι έχει 
συµθεί; Η οργάνωση γύφτων "Ῥομ" μηνύει τη Ρίφενσταλισχυριζόµε- 

νη ότι στα γυρίσματα του "Τίφλαντ" χρησιμοποίησε γύφτους από τα 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως και δεν εμπόδισε την επιστροφή τους 
εκεί µετά το πέρας των γυρισμάτων. ΗΡίφενσταλσε συνέντευξή της 
τον Απρίλιο του ίδιου έτους είχε χαρακτηρίσειτις κατηγορίες ὡς "α- 
νοησίες " και υποστήριζε ότι η ίδια ξανασυνάντησε µετά τον πόλεμο 
όλους όσους είχαν παίξει στην ταινίατης. 

Παράτις αντιδράσεις που εξακολουθεί να προκαλείη παρουσία 
της, η Λένι εξακολουθεί να ταξιδεύει, να παρουσιάζει τη δουλειάτης, 
να γράφει, να φωτογραφίζει και να κινηµατογραφε[. 

Το «αινόµενο Ρίφενσταλ 
Έχει κανείς να παρατηρήσει πολλά γιατη ζωή καιτοέργοτης 

Ρίφενσταλ. Ως καλλιτέχνης αποτελεί υπόδειγμα αρτιότητας. Ωςτε- 
χνικός υπήρξε πρωτοπόρος. Και ὡς άνθρωπος, ένα εκρηκτικό µείγ- 
µα πείσµατος, αποφασιστικότητας και ρεαλισμού. Άλλοι ανθρώπι- 
νοι χαρακτήρες θα είχαν λυγίσει από το θάρος των προσωπικών 
τραγωδιών, των προθληµάτων υγείας που δεν έπαψαν να την τα- 
λαιπωρούν σε όλη της τη ζωή, καθώς και των οικονοµικών δυσκο- 
λιών που πολλές φορές ανέτρεψαν ή ανέθαλαν τα σχέδιά της. Αν 
και δεν υπήρξε πολιτικοποιηµένη ὡς άτοµο και ὡς καλλιτέχνις͵ η 
στάση της απέναντι στα πολιτικά τεκταινόμενα της εποχής της υ- 
πήρξε πάντοτε ειλικρινής. Ούτε αρνήθηκετο µέτροτης συµµετο- 
χής της όπως συνηθίζεται όταν ο "υψηλός προστάτης" εκπίπτει του 
αξιώµατόςτου.Όταν σε συνέντευξή της στο (ΝΝ το 1994 χαρα- 
κτηρίζουν τα φιλµτης "προπα- 
γανδιστικά", αρνείται αποφασι- 
στικά και ανταπαντά πως ο εν- 
θουσιασµός του κόσμου για 
τον Χίτλερ και όλα όσα κινηµα- 
τογραφούσε είναι αυτά που 
Πραγματικά συνέθαιναν στη 
Γερμανία την εποχή εκείνη. 
Η Ρίφενσταλυπερασπίστηκε 

Πάντοτε µεπάθος το έργοτης 
γιατους ίδιους λόγους πουτο 
δημιούργησε: από πεποίθηση 
στην καλλιτεχνική του αξία και 
από αφοσίωση στο Ωραίο. 

Είναι χαρακτηριστικό πως ό- 
ταν δέχτηκε πιέσεις να περικό- 
Ψψειτις σκηνέςτου "Ὀλυμπία' ό- 
που προθάλλονταν έγχρωμοι 
αθλητές, αρνήθηκε κατηγορη- 
µατικά. Κατέφυγε τότε στον (- 
διο τον Χίτλερ, ζήτησε και πήρε 
την έγκριση του ίδιου ώστετο 
έργοτης να παραμείνει ανέπαφο. 
Όταν είκοσι χρόνια µετά, το 
Ολυμπία προθλήθηκε και πάλι 
στη "δημοκρατική" πλέον Γερμανία, η Επιτροπή Εθελοντικής 
Λογοκρισίας απαίτησε και πέτυχε να αφαιρεθούν όλες οι σκηνές ὁ- 
που εμφανιζόταν ο Χίτλερ, καιτα γυμνά αγάλματα µε τα οποία ξεκι- 
νάτο Ολυμπία να καλυφθούν µε σκιές ώστε η ταινία να µην είναι 'α- 
κατάλληλη". 
Το έργο της Λένι Ρίφενσταλ αναδίδει ομορφιά και νιότη, αισιοδο- 

ξία και δυναμισμό. Όπως ακριθώς και η δια. 

Στα εκατοστά της γενέθλια, 
Αύγουστος 2002 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
1. ΕΙΝΕ ΙΝΕΣ (ΤΑΣςΗΕΝ) 
2.ΟΙΥΜΡΙΑ(ΤΑΣςΗΕΝ) 
3. ΑΓΡΙΟΣ ΑΙΩΝΑΣ Αυτοθιογραφία(ΤΕΒΖΟ ΒΟΟΚ5) 
4. ΠΏρ://ΑΝΝΝν.Ιεπί-Πε[Θηςία[|.αθ 



ΑΚ 01 

Ανατολή 

έσα στα πλαίσιατης προε- 
Νή κλογικής του εκστρατείας, ο 

σηµερινός πρόεδρος των Η- 
ΠΑ, Μπους, είχεπει ότιθα επιδιώξει σαν 

πρόεδρος των ΗΠΑ εάν εκλεγεί να απο- 
καταστήσειτις σχέσειςτης Ουάσιγκτον 
µε Βαγδάτη και Τεχεράνη. 

Η δήλωσήτου αυτή δεν αποτελούσε 
έκπληξη, αφού είναι γνωστό ότι οπρόε- 
δρος Μπους αντιπροσωπεύει τα συµφέ- 
ροντα των εταιρειών πετρελαίων στην 
χώρατου, που ασφαλώς καιθα επιθυ- 
μούσαν µέσωτης αποκαταστάσεωςτων 
σχέσεων µε Ιράκ και ἰράν κάποια παχυλά 
συµθόλαια. Είναι γνωστό επίσης ότιο 
σιωνιστικός παράγοντας στις Ηνωμένες 
Πολιτείες υποστήριξε µε φανατισμότον 
αντίπαλο του Μπους, Αλ Γκορ. 

Όλα αυτά άλλαξαν δραματικά µετάτο 
φοθερό και πρωτοφανές γεγονός της 
11ης Σεπτεµθρίουτου 2001. Η Αμερική 
για πρώτη φορά δεχότανε µια σφοδρή ε- 
πίθεση µέσα στην ἴδια της την χώρα και έ- 
νοχος για αυτή την επίθεση κρίθηκε ότι εἷ- 
ναι οισλαμικός κόσμος. Η υπερδύναμη 
των ΗΠΑ δέχθηκε µια ευθεία πρόκληση, 
στην οποία έπρεπε να απαντήσει και η 
πρόκληση αυτή ισοδυναμούσε µετοναε- 
πιθεθαιώσει την παγκόσμιο κυριαρχίατης. 
Φυσικά δεν έχασαν την ευκαιρία και οἱ 

άνθρωποιτου πανίσχυρου σιωνιστικού 
λόμπι να πιέσουντις καταστάσεις, δηµι- 
ουργώντας µέσω των ΜΜΕ, που σχεδόν 
αποκλειστικά ελέγχουν, µία φανταστική εἰ- 
Κόνα ότι οι ΗΠΑ Βρίσκονται κάτω από την 
απειλή ενός παγκόσμιου τρομοκρατικού 
δικτύου! 

Η πρώτη επίθεση έγινε στο 
Αφγανιστάν. Μία χώρα κυριολεκτικά ισο- 
πεδώθηκε, αλλά ούτε ο Μπιν Λάντεν συ- 
νελήφθη, ούτεη "δηµοκρατία” απεκατα- 

στάθη στην χώρα αυτή. Ταυτόχρονα, 
στην Παλαιστίνη κλιµακώνονταν οι συ- 
γκρούσεις μεταξύ Ισραηλινών και 
Παλαιστινίων καιτο επόμενο θύμα της α- 
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Πόλεμος 

µερικανικής επιθετικότητος, που όπως εί- 
παμε και προηγουμένως σκοπό έχει να ε- 
πιθεθαιώσει ότιη Ουάσιγκτον είναι υπερ- 
δύναμη, επελέγη να είναι το ἱράκ, µία χώ- 
ρα που απειλούσε ευθέως το Ισραήλ. 

Λίγες ηµέρες µετά την Ί1η 
Σεπτεµθρίουτου 2001 καιτο κτύπημα 
στην Νέα Υόρκη, οκαθηγητής Φωρισσόν, 
θλέποντας που οδηγούνταιτα πράγματα, 
αφού πλέον η Αμερική είχεπαραδοθείο- 
λοκληρωτικά στην σιωνιστική προπαγάν- 
δα, έγραφετα παρακάτω: 

"ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

ΜΠΟΡΕΙΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣΕ 

ΕΝΑ ΑΛΗΘΙΝΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ 

Του Καθηγητού Ρομπέρ Φωρισσόν: 
Δίχως το ψεύδος του υποτιθεµένου 
"Ολοκαυτώματος" καιτων δήθεν '"Θα- 
λάμων αερίων’, το Κράτος του Ισραήλ 
δεν θα υφίστατο και η εἰρήνη θαήταν 
πιο Ισχυροποιηµένη. Μετο πλαστό 
"Ολοκαύτωμα", το οποίο έχει γίνει το 

την -- 
Μόλις πΆ Άρχισε” 

ξίφος καιη ασπίδα του Ισραήλ, η εΙρή- 
νη θρίσκεται σε κ/νδυνο.Έτσι είναιπου 
ένα φανταστικό ολοκαύτωμα, δηµι- 
ουργηθέν και συντηρηθέν και από 
τους Σιωνιστές του Ισραήλ και τους 
Ιουδαίους της Διασποράς, µπορείνα 
οδηγήσει σε ένα αληθινό, παγκόσμιο ο- 
λοκαύτωμα." 

Πράγματι τα όσα συµθαίνουν σήµερα 
στο Ιράκ δεν δείχνουν ότιη σύγκρουση 

αυτή θα περιοριστεί καιθα τελειώσει µε 
την µάχη της Βαγδάτης καιτην πτώση εν- 
δεχοµένως του καθεστώτοςτου Σαντάμ 
Χουσεῖν. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 
το σιωνιστικόλόμπι παρέσυρεσε αυτήν 
την εκστρατεία το λόμπιτων εταιρειών 
πετρελαίου µε το δέλεαρ της απληστίας 
στο οποίο είναι πολύ πρόθυμοι να υποκύ- 
ψουν οι αγγλοσάξονες πουριτανο(. 
Δηλαδή, το δέλεαρ των πλουσίων κοιτα- 
σµάτων πετρελαίων του Ιράκ καθώς και 
τα µεγάλα συµθόλαια των εταιρειών ο- 
Πλικών συστηµάτων. Φυσικά και ο πόλε- 

µος κατά του Ιράκ δεν είναι µέχρι σήµερα 
και θα είναι και στο µέλλον ένας περίπα- 
τος όπως επίσης διαφήµιζαν τα ελεγχό- 
µενα απότους σιωνιστές ΜΜΕ, προκει- 
µένου να παρασύρουν καιτους διστακτι- 
κούς σε αυτήν την εκστρατεία. Πέραν ὁ- 

λων των άλλων υπάρχουν δίπλα το ἱράν 
και η Συρία, που ήδη κατονοµάστηκαν 
σαν χώρες που υποθάλπουν την τροµο- 
κρατία και επομένως σαν πιθανοί στόχοι. 
Υπάρχει η Ρωσσία, που θλέπει καίρια να 
πλήττονται τα συµφέροντάτης, καθώς 
καιη Ευρώπη. Υπάρχει και η Κίνα, της ο- 
ποίας θασικός προμηθευτής σεπετρέ- 
λαια, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι 

το Ιράκτου Σαντάμ Χουσεϊν. 

Όσοι, λοιπόν, πιστεύουν πως µέσα 

στις επόμενες ηµέρες ο πόλεμος στην 
Μέση Ανατολή θα τελειώσει κάνουν 
µεγάλολάθος. Ο πόλεμος στην Μέση 
Ανατολή, πόλεμος για την παγκόσμια 
κυριαρχία, µόλις άρχισε... 



Ἰρόπος Ναζείς Μο οδο 
φύσις κ 

ὀνειρο.. 

Κάθε χρόνο, όταν πλησιάζει η Ανοιξη, πιάνω στα χέρια µου ένα 
συγκεκριµένο θιθλίο. Στην αρχή, το φέρνω στην εµπρός πλευ- 
ράτου ραφιού όπου µένει όλο το χειμώνα, σαν την πριγκίπισσα 
που δεν πρέπει ξαφνικά να δει το φως έπειτα από το μακρύ χει- 
µερινότης ύπνο. Στέκεται εκεί σιωπηλό για µερικές θδοµάδες. 
Περνώ τα πρωινά και τοχαϊδεύω µετο θλέμμα µου. Το πράσι- 
νο εξώφυλλο µου υπόσχεται φυλλώµατα πυκνά, μυρωδιά από 
χώμα και φρέσκα φύλλα, αχτίδες που ξεστρατίζουν µέσα από 

τα κλαδιά για να ακουµπήσουν ζεστές στην πλάτη µου. 

Αὐὶ η µατιά µου περπατήσει 
για κάµποσο στην οµορφιά της 

όψης του, ένα θραδάκι πλησιάζω 
καιτ᾽ αγγίζω. Ζυγίζω στα χέρια µου 
τοθάροςτου, θαυµάζωτη στρογ- 
γωλεµένη ράχη, η γραμματοσειρά 
φέρνει στο νου µου αυτά πουπερι- 
µένω να διαθάσω. 

Ε χουν περάσει χρόνια απότότε 
που το πρωτόπιασα στα χέρια 

µου, δώρο σεπάρτυτης πέµπτης 
δημοτικού, κι ακόµα είναι εδώ, µαζί 
µου. Η αλήθεια είναι πως δεν ται- 
ριάξαµε απ'την αρχή. Όταν το 
πρωτοείδα, µου φάνηκε στυφό και 
μάλλον άχρηστο. Ηταν η εποχή 
που ο Μαλό, οΟυγκώκαιο 
Σταντάλήσαν οι πάτρονες γιοί 
µου, και ξενυχτούσα για µια 
Γκρατσιέλα, µια Φανύ, µια 
Κολομπά. 

σπου σε κάποιες πασχαλινές 
διακοπές, μπαϊλντισμένη 

απ΄τη θιολέτα και τον επιτάφιο 
θρήνο, έπιασα στα χέρια και το διά- 
θασα μονορούψι ένα από κείνα τα 
ευλογηµένα µεσημµέριατηςτυραν- 
νιστικής παιδικής θαρεµάρας. Το 
διάθασα ξανά και ξανά. Και δεκά- 
δες φορές απότότε. Η πλοκή έχει 
ως εξής: Μία σταγόνα διηγιέται 
πώς κατεθαίνει στη γη και πώς ξα- 
νανεθαίνει στον ουρανό, κιένας 
σπόρος μεταμορφώνεται παρέα 
της σε δέντρο. 

ΑὐΠ ηιστορία, λοιπόν, πιστεύω 
ακράδαντα πως είναι μαγική. 

Κάθε φορά που τη διαθάζω ακού- 
γεται διαφορετικά. Η σαύρα άλλο- 

τε είναι καλή κι άλλοτε όχι, κιο σπό- 
ρος πότε αφελής καιη σταγόνα α- 
στεία. Μα ποτέ όλα αυτά µαζί. Γιατί 
η σταγόνα καιο σπόρος είναιτα πιο 
γενναιόδωρα πλάσματα που έχω 
δειποτέµου, τα δυο απίθανα δυ- 
στυχισµένα κι απίθανα ευτυχή, και 
γιατίηιστορίατους µου θυμίζει στο 
διάθα του καλοκαιριού, στην προ- 
σµονή των χειμερινών µηνών, πως 
η ζωή κιοιιστορίες που την περι- 
γράφουν, είναι ένας κύκλος µε πά- 
νω και µε κάτω, μελύπες και χαρές, 
µενίκες και µε αποτυχίες, µελιγο- 
ψυχιές και επελάσεις θριαµθικές. 

Γ ια µένα, είναι η ἀγκυρά µου, που 
θεθαιώνει πως αδιάσπαστος θα 

φέρει ο κύκλος του χρόνουτην 
Άνοιξη κι όλες τις εποχές τη µια µε- 
τά την άλλη, πάλι και πάλι, τώρα 
και στο µέλλον, όπως και πριν, πριν 
να γεννηθούµε κι αφού φύγουμε. 
Και µου θυμίζει µε χαρά και αγαλία- 
ση τη µόνη θεθαιότητα, αυτήτης 
Φύσης, τη θεθαιότητατης Φύσης 
της δικής του καθενός µας, της ύ- 
πατης έκφρασης του Πνεύματός 
μας, σπίτι και φίλος, αδελφός και 
δάσκαλος πιστός. Όταν λοιπόν έχω 
αμφιθολίες, όταν αναρωτιέμαι τι 
είναιθεός, τι µη θεός καιτι τ' ανά- 
µεσότους, καταπώςλέει οποιη- 
τής, ανατρέχω στη µόνη Αλήθεια 
που πέρα απότο Χρόνο καιτ' άλλα 
πλάσματα του ανθρώπου, γνωρί- 
ζεινα ακούει και να απαντά. 
Ευλογημένο θιθλίο, ευλογηµένες 
στιγμές που ο Κόσμος φανερώνε- 
ται µπροστά µας, απλός και µεγα- 
λόπρεπος σαν την ευλογημένη 
Φύση. 

ἰρόφειη 

Ούτε βιβλία, ούτε (Ρ5, ούτε πολλές κοὐβέντες. ΄ 

Τα βιβλία να περιµέγουγετα διαβάσματα τῶν ε- 

ξετάσεων και ό! κουβέντες τις Καλοκαιριγές δν 

{λοσοφικές΄µας σιέστες. 

Ένα διάλλειµα πριν να ριχτούµε στη µάχῃ μή ] 

συλλογής Των κόπων µας; 

ΑΚΟΥΏΩΤους πρώτους ήκους από το ξύπνημα 

τωγ δέντρων. Αν ακουµπήσεις΄ὸ αυτί σου στη 

ράχητους, ακούς το νερό να ανεβαίνει απ.. 

Υη, άνω θρώσκουσα. 

ΒΛΕΠΩ προσεκτικάτις μυρμηγκοφωλιές κα: 

θώς τα ασκέρια από τους τακτικούς ανοιξιάτι--΄ 

κους επισκέπτες µου παίρνουν το δρόµο της 

δουλειάς, επίµονοι, πιστοί κι ακούραστοι. 

ΔΙΑΒΑΖΩ τα σχήµατα από τα σύννεφα που 

ταξιδεύουν στο ανοιξιάτικο αεράκι. Να ο σκύ- 

λος, οπειρατής, π πεταλούδα, το καράθ,... 

ΓΡΑΦΩ γιατί δη. χρόνο απ΄ τα διαβά-. . 

σµατα κι έτσι µπορώ γα γράψω το ποίημα, Τη µου- 

σική, τη ζωγραφιά που πάντα είχα στο νου µου. 

ιν 



ΘΕΑ Εν ΟΣΙΦΗΡΣΜΙΘλ, 

Αυτό τον καιρό στον Περσικό Κόλπο μαίνεται ο πόλεμος. Την ὤρα που γράφονται 

αυτές οι γραμμές οἱ επιχειρήσεις βρίσκονται σε εδέλιδη Και η έκβαση τους είναι ᾱ- 

γνωστη. Αυτό που είναι γνωστό εἶναι ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να κρατήσουν τον τίτ- 

λοτης μοναδικής πια υπερδύναµης και τον µεγαλύτερο δυνατό έλεγχο στη τιµή Και 

διακίνηση του πετρελαίου και παράλληλα να εξουδετερώσουν κάποιον που ἃα µπο- 

ρούσε να Βλάψει το πολυαγαπηµένο Ισραήλ και τα συμφέροντα του στην περιοχή. 

τιδίου χωρίς παράδοση, δημιούργημα της Αγγλικής 
Αποικιοκρατίας. Το άρθρο αυτό δε πρόκειται να αναφερθεί 

περισσότερο σ' αυτάτα γεγονότα. Το θέµα, όπως δηλώνει οτ/λος, 
είναι η -όχι πολύ γνωστή- προσπάθεια του ἰρακινού λαού να αποτι- 
νάξει το αγγλικό ζυγό καινα σταθεί στο πλευρότης 
Εθνικοσοσιαλιστικής Γερμανίας. 

Οπόλεµοςτου 1941 
Μια µικρή αναδρομή στο παρελθόν είναι αναγκαία εδώ. Τοἱράκυ- 

πήρξε µία ακόµη παραμεληµένη επαρχίατης παρακµάζουσας 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1918 πέρασε σε αγγλικά χέριαλό- 
γω των πλουσίων κοιτασμάτων πετρελαίου. Το 1932 έγινε "ανεξάρ- 
τητο’ συνδεόµενο µε 2δετή συνθήκη συμμαχίας µετην Αγγλία. 
Φυσικά, η εκμετάλλευση των πετρελαιοπηγών άνηκε σε αµερικανΙ- 
κές, αγγλικές και γαλλικές εταιρείες, µε αντίτιμο 400.000 αγγλικέςλί- 
ρες ετησίως στοθασιλιά ΦεῦζάλΑ'. 
Ο διάδοχοςτουτο 1933 Γαζή Α' προσπάθησενα περιορίσειτην ε- 

πιρροή των Άγγλων και επεδίωξε την συνεργασία των αραθικών χω- 
ρών.Όλως "τυχαίως" το 1939, σε µία κρίσιµη εποχή για όλους, πέ- 
φτει θύμα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος. Στοθρόνοι ανεθαίνειο 
γιοςτου ΦεὐζάλΒ’, Φυσικά, αληθινός κυθερνήτης της χώρας ε{- 
ναιο πρωθυπουργός Νουρή Σαιντ, πρώην στρατηγόςτου 
σουλτανικού στρατού και υπηρέτης των αγγλικών συμφερό- 
ντων. Στη χώρα όµως όπως και σε πολλές άλλες εκείνη την 
εποχή έχει αναπτυχθεί, υπό την ηγεσίατου Ρασίντ Αλή,ι- -. 

; σχυρό ρεύμα συμπάθειας προς την 
Εθνικοσοσιαλιστική Γερμανία.Όταν η Αγγλίακήρυξε 
Πόλεμο κατάτης Γερμανίας, τοἱράκακολουθείκαι 
διακόπτειτις διπλωματικές σχέσεις µε την 
Γερμανία. Υπό τη λαϊκή πίεση όµως ο Νουρή 
Σαϊντ αναγκάζεται αργότερα να διακηρύξει 
ουδετερότητατης χώρας. 

"| οπρόσχηµαγιατον πόλεμο αυτό είναι "η σωτηρία" ενός κρα- Έτσι φτάνουμετο 1941. Η αντίδραση εναντίον των Άγγλων έχει 
κορυφωθεί. Στις 4 Απριλίου ξεσπάει η επανάσταση -όχι καλά οργα- 
νωμµένη και εξοπλισμένη είναι αλήθεια. Οι Άγγλοι, µετάτον πρώτο 
αιφνιδιασμό αντιδρούν µε επιτυχία. 19 Αγγλικές ενισχύσεις αποθιθά- 
ζονται στη Βασόρα. Παρ' όλα αυτά ο Ρασίντ Αλή διορίζεταιπρωθυ-. 
πουργός και αναγνωρίζεται από την Γερμανία, η οποία προσπαθεί να 
θοηθήσει παράτις αντίξοες συνθήκες. Γιανα μπορέσουν να έρθουν 
οι γερμανικές ενισχύσεις οι επαναστάτες προσπαθούν, στα τέλη 
Απριλίου, να καταλάθουν την αεροπορική θάση Χαμπανίγια έξω απ' 
τη Βαγδάτη. Ακόμα γίνονται προσπάθειες να διακοπείη ροήτου πε- 
τρελαίου προςτις αγγλικές δυνάµεις στη Μ. Ανατολή µε σαμποτάζ 
στους πετρελαιαγωγούς προς Χάιφα. Δυστυχώς η Χαμπανίγια δεν 
πέφτει και οι πρώτες γερμανικές ενισχύσεις, 30 αεροπλάνα θαμμένα 
µεταιρακινά χρώματα και µικρή δύναμη στρατιωτών, δεν μπορούν 
να επέµθουν πριντης 15 Μαΐου. 



Η επανάσταση όµως έχει ήδη καταδικασθεί καθώς οι αγγλικές δυ- 
νάµεις συνεχίζων την προέλαση υπερνικώντας την επανάσταση των 
Ιρακινών. Αποστολή γερμανικών στρατευμάτων, ακόµα και αν µπο- 
ρούσαν να ξεπεραστούν οι µεγάλες δυσκολίες μεταφοράς, είχε δυ- 
σοίωνες προοπτικές...τις παραμονές µάλιστατης κρισιµότερης ώρας 
του Μεγάλου Ιδεολογικού Πολέμου, της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, 
οποιαδήποτε µεγάλης κλίµακας στην περιοχή θα δημιουργούσε σο- 
θαρές δυσχέρειες. 

Τέλη Μαΐου η αντίσταση έχει πάψει, η επανάσταση έχει τελειώσει. 
Ο Ρασίντ Αλή περνάει στο ράν κι ύστερα καταφεύγει στην Ιταλία. Ο 
γνωστός µας Νουρή Σαϊντ ξαναγίνεται φυσικά πρωθυπουργός κιη 
χώρα μετατρέπεται µετάτις απαραίτητες "εκκαθαρίσεις", σεκύρια 
θάση των Άγγλων γιατις επιχειρήσεις στην περιοχή. Η Συρία, που ε- 
πέτρεψετων ανεφοδιασμό των γερμανικών αεροπλάνων και εφοδία- 
σεµε οπλισμό το Ιράκ δέχεται εισθολή τον Ιούνιο και καταρρέει σε έ- 
να µήνα παρά την αντίσταση των γαλλικών δυνάµεωντου Βισύ. 
Ακολουθείτον Αὔγουστο ταυτόχρονη εισθολή Σοθιετικών και Άγγλων 
στο|ράν. Παρά τον µεγάλο έλεγχο που αυτοί ασκούσαν µέχριτότε στη 
χώρα, µια κατάσταση παρόμοια μ' εκείνη του Ιράκθρισκόταν στη γέ- 
νεσητης. Οτελευταίος Σάχης ενθρονίζεται µετις ευλογίεςτων 
Σοθιετικών και Άγγλων. 

Η αποτυχίατης επανάστασης στο Ιράκήταν αναμενόμενη µετάτις 
αποτυχίες των επαναστατών να δημιουργήσουν ένα προγεφύρωμα 
γιατις γερμανικές δυνάµεις κυρίως στη Χαμπανίγια. Οι γενναίες προ- 
σπάθειες των Ιρακινών προσέκρουσαν σε αντικειµενικές δυσκολίες ό- 
Πως επίσης και η γερμανική απόπειρα για ενίσχυση. Η χώρα ήταν ε- 
γκλωθισµένη ανάμεσα στο ἱράν (που ήταν ήδη πριν την εισθολή των 
Σοθιετικών καιτων Άγγλων γέφυρα εφοδίων γιατη Ρωσσία απότους 
Συμμάχους) καιτα αγγλικά εδάφη της Παλαιστίνης καιτης Ιορδανίας. 

Από τις αρχές του 1941 υπήρχε µια σηµαντική 
κινητικότητα στην Ιρακινή πρωτεύουσα, 
Βαγδάτη. Όβα έδειχναν πως η καινούργια 
κυβέρνηση του Εῆ Γκαιβανί, θα διέκοπτε τις 
σχέσεις της χώρας µε την Βρετανία και θα ταύ- 
τιζε τις τύχες του ἱράκ μ΄ αυτές τῶν δυνάμεων 
του Άξονα. Η προοπτική µιας αντιβρετανικής 
δράσης Λειτούργησε καταβυτικά στις προθέ- 
σεις χιβιάδων Αράβων που ήθεβαν τον τερµατι- 
σµό της ξένης κυριαρχίας στις χώρες τους. Η 
δράση του Μεγάβου Μουφτή στη Βαγδάτη, 
ορκισµένου εχθρού των εβραίων και των 
Άγγῆων, υπήρξε ο πόβος έβξης για τους άρα- 
βες αυτούς εθεΒοντές. Παραµονές της έναρ- 
ξης των εχθροπραξιών, στα τέβη του Απριλίου 
του 1941, αυτοί οι εθεβοντές θα φτάσουν τις 
25.000. Το µεγάΒο πρόββηµα είναι οι έββειψη 
όπβων και στοιχείὼν που θα τους οργανώσουν 
στρατιώτικά. ΟΙ πράκτορες του Μεγάβου 
Μουφτή γυρνούν όΠες τις αραβικές χώρες, 
προσπαθώντας να αποκτήσουν όπΒα στη 
μαύρη αγορά. Το θέµα της στρατιωτικής πῆαι- 
σίωσης θα το βύσουν οἱ γερμανοί κοµάντος 
που θα φτάσουν στην περιοχή, οι περίφηµοι 
ΒγαπαθουΓαθῖς. Αρχές Μαϊου θα φτάσουν στο 
ἱράκ οι πρώτοι αξιωματικοί και θα αρχίσουν την 

Αραβική Λεγεώνα Και Γερμανικές Βδικές Δυνάμεις 

Ο Χίτλερ συναντάται µε τον ηγέτη του ἱράκ Γκαι λανί 

Η θοήθεια σε όπλα από τη Συρία, που ταλαντευόταν ανάµεσα στα δύο 
στρατόπεδα δεν ήταν θέθαια σοθαρή ενίσχυση. Η κυριαρχία του αγ- 
γλικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν αναμφισθήτητη. 

Η χώρα δεν μπορούσε να απελευθερωθεί εκείνη την στιγµή. Σαν ε- 
Πίλογο θ' αναφέρουµετη δήλωσητου Φύρερ ότι οποιαδήποτε προ- 
σπάθεια να εκδιωχθούν οι Άγγλοι από τις θέσεις τους μεταξύ 
Μεσογείου και Περσικού Κόλπου δεν µπορείνα αποφασισθεί µέχριτην 
ολοκλήρωσητης επιχείρησης Μπαρμπαρόσα. 

γικά. Αυτά θα είναι Και ο πρώτος στόχος. Το 
βράδυ της Ί1Πς Μαΐου, π Λεγεώνα επιτίθεται 
αιφνιδιαστικά στον αραγµένο στοβίσκο και 
καταφέρνει την οβοκβπρωτική κατάβηψή του. 
Τόνοι εφοδίων πέφτουν στα χέρια των Αραβο- 
γερμανών, µαζί µε χιβιάδες όπβα, που θα εξο- 
πΏίσουν τους υπόβοιπους εθεβοντές που περι- 
μένουν. Μέσα στις επόμενες ηµέρες η δύναμη 
της Λεγεώνας θα φτάσει τις 7 µε 8 χιβιάδες και 
θᾳ κατευθυνθεί προς τα σύνορα µε την 
Ιορδανία, απ΄ όπου προεβαύνει π αντίστοιχη 
Βρετανική Αραβική Λεγεώνα. Υπό την ηγεσία 
των Γερμανών, οι άραβες στήνουν ενέδρες 
µέσα στην έρημο. Στις 17 Μαϊου θα έχουν την 
μεγαθύτερη επιτυχία τους, εξοβοθρεύοντας 
µια δύναμη 100 Βρετανών και επίβεκτων 
Γκούρκας. Οι επιχειρήσεις µαίνονται µέσα στην 
έρημο, µε τους Βρετανούς να προωθούνται 
προς την Βαγδάτη και τους αραβο-γερμανούς 
να τους εππίθενται συνεχώς. Η κορύφωση θα 
φτάσει στις 27 του µήνα, όταν οι Γερμανοί 
έχουν ετοιµάσει µια µεγάβη ενέδρα στους εξα- 
ντβηµένους από τις µάχες και τις κακουχίες της 
ερήµου, Βρετανούς. Εκεί θα τους βρει Π είδηση 
της πτώσης της Βαγδάτης και της κατάρρευσης 
της φιβοαξονικής κυβέρνησης. Το µεγαβύτερο 

οργάνωση της Αραβικής Λεγεώνας. Διοικητής 
τους θα είναι ο στρατηγός ΕΘΙΠΊΥ, ενώ την 
άµεση επιχειρησιακή δράση θα αναβάβουν οἱ 
υποβοχαγοί ΒΓθοΠῖ, ΏΓθθςθη Και Β6/66Γ, Αρχικά 
τα όπβα φτάνουν για να εξοπβίσουν µόνο 
2.000 άντρες, αββά περίπου 200 από αυτούς 
είναι πρώην αξιωματικοίτων διαφόρων αραβι- 
κών στρατών και θα αποτεβέσουν την ϱαχΟΚΟ- 

καβιά του σώματος. Μετά τις 10 Μαϊου θα ξεκι- 
νήσουν οι επιθετικές αναγνωρίσεις. Οι Βρετανοί 
έχοντας αποβιβαστεί στο νότο, κατέῆαβαν την 
Βασόρα και προωθούνται προς την Βαγδάτη, 
παράβῆηῆα µε τους ποταμούς Τίγρη και 
Ευφράτη. Σε αυτούς βασίζονται για τον ανεφο- 
διασµό, έχοντας δημιουργήσει έναν στοβίσκο 
από 2 κανονιοφόρους και 50 περίπου µεταγώω- 

µέρος της Λεγεώνας θα περάσει συντεταγµένα 
τα σύνορα της Συρίας, που βρίσκεται υπό τον 
ἔΛεγχο του καθεστώτος του Βισύ, και θα είναι 
ο επόµενος στόχος των Βρετανών. Θα συµµε- 
τάσχουν ενεργά στις µάχες εκεί και µεγάβος 
αριθµός αυτών θα προωθηθεί στην Ευρώπη, 
όπου θα αποτεβέσει τον Κκορµό της Αραβικής 
Λεγεώνας της Βέρμαχτ. 

1/ 



Ο Σιωνισµός πίσω από 
την εἰσβολή στο ]ράκ 
Μία απότις περιφερειακές δυνάµεις της Μέσης Ανατολής, η οποία 

όχι µόνο δεν εκφράζει καµία αντίρρηση για την επικείµενη αµερικανΙ- 
κή εκστρατεία στο ράκ, αλλά αναμένει και σηµαντικά οφέλη από αυ- 
τή είναι το Ισραήλ. Απότις αρχές Φεθρουαρίου, που άρχιζενα φαίνε- 
ται ότι οι ΗΠΑ είχαν αποφασίσει πλέον να διευθετήσουν την ἱρακινή 
κρίση µέσω της ισχύος των όπλων, οισραηλινός τύπος δείχνει ξεκά- 
θαρατις διαθέσεις του φιλοσιωνιστικού πολιτικοστρατιωτικού κατε- 
στηµένου, που εκλεκτό του µέλος είναιονυν Πρωθυπουργόςτου 
ΙσραήλΑριέλ Σαρόν. Στις αρχές Φεθρουαρίου, ο Επιτελάρχης των 
Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Μοσέ Γιααλόν, είχε δηλώσει σε συ- 
νέντευξη του στην εφημερίδα Γιεντιότ Αχρανότ, ότισε περίπτωση που 
το Ισραήλ δεχτεί επίθεση από το Ιράκ, αυτό έχειτην δυνατότητα νατο 
ανταποδώσει σκληρά. Επίσης, οΓιααλόν πρόσθεσεσε αυτήτη συνέ- 
ντευξη ότι η αμερικανική επίθεση θα προκαλέσει ένα σεισμό στη Μέση 
Ανατολή. Στο Σαθθατιάτικο ένθετο της ισραηλινής εφημερίδας 
Μααρίθ, της 8ης Φεθρουαρίου, υπάρχει ένα αποκαλυπτικό κείµενο 
του αρθρογράφου Νταν Μαργκαλίτ, στο οποίο ασκείται σκληρή κρι- 
τική σε όσους εναντιώνονται στην πιθανότητα αμερικανικής στρα- 
τιωτικής επίθεσης στο ἱράκ. Μέσα στο άρθροτου προειδοποιεί ότι: 
"Εάν εππραπεί στο καθεστώς του Σαντάμ Χουσείννα επιθιώσει |- 
σως έτσινα αποτραπεί ένας τρομερός πόλεμος, όµως οπόλεµος 
που αναπόφευκτα θα ακολουθήσει θα είναι ακόµη περισσότερο 
τρομερός". 
Συνεχίζοντας να επιχειρηµατολογείο Μαργκαλίι, για ποιουςλόγους 

πρέπει η Αμερική να πραγματοποιήσει αυτήν την επίθεση, στοτέλος 
καταλήγει µετα εξής λόγια: 'ΟΙ Ρωμαίοι είχαν πει ότι: Εάν θέλεις εΙρή- 
νη, θα πρέπει να ετοΙµάζεσαι για πόλεμο’. Για τη σηµερινή πραγµατ!- 
κότητα του 2003, αυτή η ρήση θα πρέπει να παραφραστείως:' Εάνθέ- 
λεις ειρήνη, κήρυξε πόλεμο"'. Ακόμη πιο αποκαλυπτικές είναι οι από- 
Ψεις, ενός συναδέλφου του Μαργκαλίτ στην ίδια εφημερίδα, του Μπεν 
Κάσπιτ, όπου σε ένα σηµείο του άρθρουτου, έγραψε ότι: 

'"Ο Μπους πρέπει να επιστρέψει από την Βαγδάτη µετο σκαλπ του 
Σαντάμ". Διότι όπως υποστηρίζει ο Κάσπιτ στη συνέχεια: 
"Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσµα θα γινόταν αντιληπτό ως µία συ- 
γκλονιστική και επικίνδυνη νίκη για την διεθνή τρομοκρατία και ως µία 
ηχηρή αμερικανική ήττα". 

Επίσης, αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία γιατις απόψεις και την επί- 
σηµη στάση του Ισραήλ εμπεριέχονται σεένα άρθροτου Αλούφ 
Μπεν, της 17 Φεθρουαρίου 2003, στην εφημερίδα Χααρετζ, 
µετίτλο: 'Ενθουσιώδεις ο(Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλα- 
ναµένουν πόλεμο στο Ιράκ". Από την πρώτη παράγραφο 
αυτού του άρθρου φαίνονται ξεκάθαρα κα! ποιες είναι 
οι απόψεις του ισραηλινού Πρωθυπουργού Αριελ 
Σαρόν, καθώς επίσης στην συνέχεια και ολόκληρου 
του ισραηλινού πολιτικοστρατιωτικού κατεστη- 

µένου: "Το [ραφείοτου Πρωθυπουργού απο- 
δίδει µικρή σηµασία στα διπλωματικά ε- 
µπόδια που πρέπει να ξεπεράσει η 
Αμερική στο Συμθούλιο Ασφαλείαςτου 
ΟΗΕ, στην πορεία της γΙα ένα πόλεμο κα- 
τά του |ράκ. Το Ισραήλ εκτιµά ότιηηµε- 
ροµηνία επίθεσης θασίζεταιµονάχα σε 
στρατιωτικά κριτήρια επΙµελητείας, ό- 
ταν έχει ολοκληρωθε(ίη ανάπτυξη τωνα- 
µερικανικών στρατευμάτων και ότιο Πό- 
λεμος θα ᾖΚξεκινήσει στα τέλη 
Φεθρουαρίουή στις αρχές Μαρτίου. Δεν 
αναμένεται καµία καθυστέρηση ή καμία εἷ- 
δους επίδραση απότις διαπραγματεύσεις 
µεταξύ των συμμαχικώνχωρών’. 

Ακόμη αποκαλυπτικότερη είναι και η αρχή 

(/) 

, 

της επόµενη παραγράφου, του εν λόγω άρθρου: 'Ἠσιρατιωτική και 

πολπική ηγεσία (σ.σ. του Ισραήλ) επιθυμεί πάρα πολύ ένα πόλεμο στο 

Ιράκ, θλέποντας τον σαν µία ευκαιρία να νικήσουν τον πόλεμο φθοράς 

µετους Παλαιστινίους.'"Όπως αναφέρεται και στην συνέχεια, θεω- 

ρούν ότιθα ακολουθήσει η "απομάκρυνση" του Γιασέρ Αραφάτ από 

την Ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής και όπως υποστήριξε καιστις 

15 Φεθρουαρίου, οισραηλινός υποστράτηγος Άμος Γκιλάντ, που συ- 

ντονίζειτιςισραηλινές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα 

της Γάζας, "η αμερικανική επίθεση στο Ιράκθα απομακρύνει την 

Ιρακινή απειλή και αυτό θαγ/νει ένα παράδειγµα" και όπως χαρακτη- 

ριστικά δήλωσε: "για την απομάκρυνση Και άλλων διδακτόρων που 
θρίσκονται κοντύτερα μας, που κάνουν χρήση θίας και τρόμου’. 

Το Ισραήλ οραματίζεταιτο "φαινόμενο του ντόμινο" στη Μ. Ανατολή 

Όπως µας πληροφορεί και στην συνέχεια το συγκεκριµένο αποκα- 

λυπτικό άρθροτης Χααρέτζγιατις θλέψεις της πολιτικής και στρα- 

τιωτικής ηγεσίας του Ισραήλ, υψηλόθαθµοι των Ισραηλινών 

Ενόπλων Δυνάμεων καθώς επίσης και κυθερνητικοί αξιωµα- 
τούχοι από το στενό περιθάλλον του ισραηλινού 

Πρωθυπουργού Αριέλ Σαρόν, όπωςγια παράδειγµα 
οΣύµθουλος Εθνικής Ασφαλείας Εφραίμ Χαλεθί: 

'Σκιαγραφείται µία ρόδινη εικόνα ενός όµορ- 
φου μέλλοντος, που µπορείνα περιµένειτο 
Ισραήλ µετάτον πόλεμο. Οραματίζονταιτο 

φαινόμενο του ντόμινο, µετη πτώση του Σαντάμ 
Χουσείννα ακολουθείται από αυτή των υπολοίπων 

εχθρών του Ισραήλ: των ΠαλαιστνίωνΑραφάι, 
Χασάν Νασραλάχ, του Σύριου Μπασάρ Ασάνι, του α- 

γιοταλάχ στο Ιράν καιίσως τουΛίθυου Μουαμάρ Καντάφι. Μαζίµε 

αυτούς τους ηγέτες, θα εξαφανιστούν ο τρόμος καιτα όπλα µαζ:- 

κής καταστροφής". 
Το ότιπροσθλέπειτο Ισραήλσε ένα φαινόμενο του ντόμινο στη 

Μέση Ανατολή, φαίνεται και από ένα άλλο άρθρο της 
Χααρέτζστις 18 Φεθρουαρίου 2002 µετίτλο: 'Ο Σαρόν 

θέλει να αφοπλιστούν µετά το Ιράν, η Λιθύη και η 
Συρία". Στις 17 Φεθρουαρίου είχε πραγµατοποιηθεί 
στο Ισραήλ µία συνάντηση μεταξύ µίας αντιπροσω- 

πίας του αμερικανικού Κογκρέσου καιτου Αριέλ 
Σαρόν. Όπως αναφέρεται και στο συγκεκριµένο 



. ειπθι«λείετει! ρση Ἡ πιυϱί 
πΘ/(Θερη αντιπθήνε 

Αναδημοσίευση από άρθρο ΙσραμΏινής εφημερίδας 

Στις 15 Αυγούστου 2002, στην ισραηβινή εφη- 
µερίδα Χααρξετζ, ένας από τους εγκυρότερους 
στρατιωτικούς αναβυτές, ο Ζεέβ ΣιΦ, απεκάβιυ.- 
Ψε ότι σύµφωνα µε επίσηµη αμερικανική έκθε- 
ση, Οἱ Ισραηῇινοί ίσως απαντήσουν µε πυρηνικά 
σε µία ενδεχόμενη Ιρακινή επίθεση. Το συγκε- 
Κριμένο άρθρο του Σιφ είχε δε σαν τ/βο: "Εάν 
δεχτεί επίθεση, το Ισραήβ {σως κάνει χρήση 
πυρηνικών κατά του |ράκ'. Αυτό το οποίο µπο- 
ρείνα θεώρηθεί σηµαντικό είναι το γεγονός, 
ότι ο Σιφ δεν διαψεύδει, στο συγκεκριµένο 
άρθρο, ότι το Ισραήῇ δεν διαθέτει όπΏα µαζ- 
κής καταστροφής και πυρηνικά... 
Όπῶς θα δείτε Και από τα παρακάτω αποσπά- 
σµατα, Π πυρηνική απειβή... "πιαᾶθ |Π |5Γα6/", 
δεν αποτεβεί προϊόν υστερίας κάποιου µονο- 
µανή συνὠμοσιοβόγου, αΏΏά µία ενδεχόμενη 
εφιαῆτική πραγματικότητα: 
'Εάν το Ιράκεπιπεθείστο Ισραήῆ µε µη συµβα- 
τικά όπβα, προξενώντας µεγάβο αριθµό απω- 
Λειών στον άµαχοτου πΠηθυσµό, το/σραήῇ θα 
είχετην δυνατότητα να απαντήσει γΙα αντίποι- 
να µε πυρηνικάτα οποία θα εξάβειφαν το Ιράκ 

ρασμένη εβδομάδα... 
Αυτή η εκτίμηση ἔχει ενισχυθείαπό τότε α- 
Κόμη περισσότερο, διότισύµφωνα µε όβεςτις 
ενδείξεις, τοἱράκ έχει τώρα στην κατοχήτου 
βιοΠογικά όπβα, τα οποία θα μπορούσαννα 
προκαβέσουν µεγάβΠο αριθµόσε απώβειες, 
Σύμφὠνα µε µία εκτίµηση, στρατιωτικού εΠΙΠέ- 
δου βιοΛογικά όπβα, µπορείνα αποβούν τόσο 
θανατηφόρα όσο µία πυρηνική βόμβα. Οἱ εκτ]- 
µήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών ΠΒηρο- 
φοριών συμπεριβαμβάνουν και µία ανάδυση πι- 
θανών Ισραπβινών αντεπιθέσεων. 
.Η πιθανότητα χρήσης πυρηνικών όππὼν από 
το Ισραήῇ κατάό του Ιράκεμφανίζεταισε ένα έγ- 
γραφο που παραδόθηκε στην Εππροπή 
Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας από 
τον εἰδΙΚό σε στρατιὠτικά θέµα- 
τα Δρ. Άντον] Κόρντσμµαν, µέ- 
Λος του Κέντρου 
Στρατηγικών καιδιεθνών 
Μεβετών, Πιθανώς, το 
έγγραφο αυτόνα 
βασίζεται, 
εν μέρει, 
σε εΠί- 

«ν Κειτέ τθΘιυ [ράικ έικ 
κυβερνητικές εκτιμήσεις... 
..Σύµφώωνα µετο Κόρντσμαν, εάν οι Ιρακινές 
επιθέσεις συνεχιζόντουσαν καιτοἰράκπραγ- 
ματοποιούσε µία επίθεση µε βΙΟΒογΙκά όπβα 
κατά μίας Ισραηῇβ!νής πόβης, το σραήἢ ΠρΟ- 
φανώς θα απαντούσε µε χρήση πυρηνικών κα- 
τάιρακινών πόβεων, που δεν θα είχαν καταβη- 
φθείακόµπ από τα αμερικανικά στρατεύματα. 
ΜΙατέτοιου είδους αντίδραση απότην πβευρά 
του Ισραήβ8, θα μπορούσε να καταστρέψει το 
|ρόκως κράτος" 

μας 

ὡς χώρα. Αυτή η σηµαντική εκτίµηση, από αμε- σηµες 
ρικανικές υπηρεσίες πβηροφοριών, πραγµατο- 
Πποιήθηκε ενώπιον της ΕπΙροπής Διεθνών 
Σχέσεων της αμερικανικής Γερουσίας την πε- 

άρθρο, οΑριέλΣαρόν δήλωσεσε αυτούς τους αμερικανούς αξιωµα- 
τούχους ότι µετά το Ιράκθα πρέπει να αφαιρεθούν τα όπλα µαζικής 
καταστροφής και από τοιράν, την Λιθύη καιτην Συρία. Μάλιστα ανέ- 
φερε ότι µία επιτυχημένη κίνηση των αμερικανών κατά του Ιράκθα 
μπορούσε σαν πρότυπο να κάνει µία τέτοια προσπάθεια ακόµη ευκο- 
λότερη. Επίσης, ο Σαρόν ανέφερε ότιτο Ισραήλ δεν έχει καμία ανά- 
µειξη µε τον επικείµενο αμερικανικό πόλεμο στο !ράκ, αλλά όπως οί- 
διος τόνισε: "όμως αυτή η αμερικανική ενέργεια είναι ζωτικής σηµα- 
σίας’. Για ταισραηλινά συμφέροντα θεθαίως... 
Όμως, όπως αναφέρει καιτο συγκεκριµένο άρθροτης Χααρέτζ,ο 

Αριέλ Σαρόν είχε συνάντηση την ίδια ηµέρα και µετον υφυπουργό 
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Μπόλτον, στον οποίον ο Σαρόν εξέφρα- 
σετην ανησυχία του σχετικά µετοράν. Στην συνέχεια, όπως αναφέ- 
ρει Καιτο συγκεκριµένο άρθρο: "Ο Μπόλτον δήλωσε σε συναντήσεις 
του με Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι δεν είχε καμία αμφιθολία ότι 
η Αμερική θα επετίθετο κατά του |ράκκαι ότι στη συνέχειαθα ήταν α- 
ναγκαίο να αντιμετωπίσει τις απειλές από την Συρία, το ράν και τη 
Βόρεια Κορέα." 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχουν αρκετές άλλες παρά- 
µετροι σε όλη αυτή την υπόθεση, οι οποίες να δείξουν ακόµη ΠΙΟ Ολο- 
κληρωμένατο πώς προσεγ- 
γίζειτο σημερινό πολιτι- 
κο-στρατιωτικό 

κατεστημένο του Ισραήλ, την όλο και κλιμακούµενη κρίση στη Μέση 
Ανατολή. Όπως για παράδειγµα, η τριθή που υπάρχει μεταξύ των Η- 
ΠΑ και ορισμένων συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ αντιμετωπίζεται απότο 
Τµήµα Σχεδιασμού των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων αρκετάθετι- 
κά. Μάλιστα σε ένα έγγραφο που διανεμήθηκε στα µέσα Φεθρουαρίου 
σε υψηλά ιστάµενους του ισραηλινού στρατού, αναφέρθηκε ακόµη και 
στην εμφάνιση της ευκαιρίας απομάκρυνσης όσων Ευρωπαίων θεω- 
ρούνται "φιλοπαλαιστίνιοι" από την Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε και 
ένας υψηλόθαθμµοςισραηλινός αξιωματούχος στις 15 Φεθρουαρίου, 
σύµφωνα µετην ισραηλινή εφημερίδα Χααρέτζ, ότι οι ΗΠΑ θατιµω- 
ρήσουν τους Ευρωπαίους γιατί οι Αμερικανοί θεωρούν ότι οι 
Ευρωπαίοιτους µαχαίρωσαν πισώπλατα στο δρόµοτους γιατην 
Βαγδάτη, και πλέον οι Αμερικανοί δεν θα ζητούν την γνώµη των 
Ευρωπαίων σχετικά µεισραηλινές παραχωρήσεις. 

Όπως παρατηρήσαµε από όλα που αναφέρθηκαν παραπάνω, το 
Ισραήλ όχι µόνο δεν είναι κατά της επικείµενης αμερικανικής στρα- 
τιωτικής επίθεσης κατά του Ιράκ, αλλά επιθυµείτην πραγµατοποίη- 
σητης. Επίσης, οιΙσραηλινοί αξιωματούχοι επιθυμούν µετις ανακα- 
τατάξεις που θα φέρουν οι ΗΠΑ στην περιοχήτης Μέσης Ανατολής 
να αναθαθµιστεί ακόµη περισσότερο η θέση καιο ρόλος του Ισραήλ, 
απολαμθάνοντας µία προνομιακή κατάσταση υπότην απόλυτη πΠρο- 
στασίατης Αµερικής.Ίσως κάποιοι εκλεκτοίτου υπάρχοντος πολιτι- 

κού και στρατιωτικού ισραηλινού κατεστημένου, είτε να θυμού- 
νται µενοσταλγία, είτενα θεωρούν επίκαιρα τα ακόλουθα λόγια 
του γνωστού Σιωνιστή Μοσέ Νταγιάν, που είχε δηλώσειτο 1952, 
τα εξής: 

'Το δύσκολο έργο µας απαρτίζεται από την προετοιµασίατου 
Ισραηλινού Στρατού για τον νέο πόλεμο που πλησιάζει ούτως ώ- 
στενα επιτύχουμε τον έσχατο στόχοµας, την δηµιουργία µίας 
Ισραηλινής αυτοκρατορίας’. 



Τ0 ΡΕ Α 

ΝΟΙΝΝΤΕΕΒ 

κείµενο-εικονογράφηση κ. 

Μόλις 300 ηµέρες έχουν μείνει για την έναρξη 
της πολυδάπανης και Χιλιοδιαφηµισµένης φιέ- 
στας των "ΟΙΥΜΡΙΟ 6ΑΜΕΣ" που έόχει την... τιµή 
να φιλοξενεί η Πατρίδα µας, το καλοκαίρο του 
9004. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες απ’ ά- 
κρου εις άκρον σε ολόκληρη [κυρίως] την Αττική 
για το µεγάλο αυτό πανηγύρι των νέο-Ελλήνων 
[που θα τους χρεώσει για τις τρεις -τουλάχιστον- 
επόμενες δεκαετίες]. Συγκινητική επίσης Και η α- 
θρόα συμμετοχή... εθελοντών {ως επί το πλεί- 
στον αλβανών και πακιστανών)] για το "μεγάλο γε- 

γονός” της... Νέο-Ελλάδας! Εξαιρετική επίσης ε{- 
ναι και η µέριμνα για το πολιτιστικό σκέλος της 
διοργανώσεως, αφού ουκ ολίγες εκδηλώσεις 
προβλέπονται για την ανάδειξη του μεγαλείου 
του Ελληνικού Πολιτισμού [όπως π.χ. συναυλίες 
με τσιγγανογύφτικα τιφτετέλια, αλβανικά απ συ- 
γκροτήµατα και "υηλής ποιότητος” ακούσματα 
τύπου Τ. Μπουγά, Λ. Πανταζή κλπ.)... 
Ο ακόλουθος οδηγός θα σας παρέχει κάποιες 
παραπάνω πληροφορίες για πράγματα, που, 
προφανώς δε γνωρίζετε, σχετικώς µε το 
"κοσμοϊσοτρικό" γεγονός των "Μοάεγη 

Οἰγπιρίο 08πΠες 90048"... 

πλΛΟΥΗΖΣ 

ωε. -4 9 
δα Εν τω μεταξύ, µε πυρετώδεις ρυθμούς συνε- 

ας ἂν πω δα Ν. χίζονται οι προετοιμασίες για την 

Μάνα. ο “κο ο "κατασκευή ολυμπιακών έργων’... 
Οι ανιδιοτελείς... µεγαλοεργολάθοι 

εργάζονται ανελλιπώς για την επιτυχή 
διεκπεραίωση της διοργάνωσης. 

ΜΕιΙσΟΜΕ 
λ ΗΟΜΕ’ ἵ 

οι ΜΗ µε 
να] ο ος 

"Υεἰεοπιθ οπιθ, Ογπιρίς 
(απιες”, ζητωκραυγάζουν όλοι οι 
απανταχού οι νέο-Έλληνες, εν- 
δουσιασµένοι που τα "Ολυμπιακά 
Παιχνίδια” επιστρέφουν, µετά από 
108 χρόνια, στον τόπο γέννησής 
τους... Όλοι; Απ΄ ότι φαίνεται υ- 
πάρχουν κι εξαιρέσεις... 
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Αα ΣΤΟ ΓΣ ΤΟ ΤΟ ϱοχατὰ ρυδ- 
μούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες 
ο ο Πιο ΠΠ ΤΗ 4 

λείς... µε- 
γαλοερ- 
γολάθοι 
εργάζο- 
νται α- 
νελλι- 
πώς για 
την επι- 
τυχή 
διεκπε- 
ραίωση 
της 
διορ- 
γάνω- 
σης. 

Για όσους δεν το γνωρίζουν, καδιερώνονται για 
πρώτη φορά στα ὅλω ἆ δεδοµένα και τα εξής 
δύο ενδιαφέροντα αθλήματα: 
α) Το αγώνισμα του "Μαρτυριάρπ’ αποκλειστικά 
προορισμένο για τον εμπειρότατο” δηµοσιογραφι- 
κό κόσµο... Οἱ διαγωνιζόµενοθι δημοσιογράφοι δα 
αποδείξουν ἵµε ανάλογες µεδόδους και ” διαδικα- 
σίες” ο έκαστος) τις ικανότητές τους στο ᾿κάρφω- 
μα”, την “ρουφιανιά” και τον “χαφιεδισµό”, όπως 
άλλωστε γνωρίζουν πολύ καλά... 
Β)Το αγώνισμα του “Καταπιεσµένου Μετανάστπ” 
όπου διαφόρων ειδών λαδροµετανάστες δα διαγω- 
νιστούν στις πόσες Ελληνίδες δεν ὃα πειράξουν σ΄ 

ε..900 μόλις ηµέρες έχουν μείνει 
για την έναρξη της "Ολυμπιακής 
φιέστας” του 200048, που στην 
πραγματικότητα το µόνο που δα 
προσδέσει στην Πατρίδα μας, δεν 
είναι τίποτε ἆλλο πέρα από τσιµέ- 
ντο και χρέη. Ίσως η µεγαλύτερη 
απόδοση τιµής στο Αρχαίο 
Ολυμπιακό Πνεύμα να εἶναι µία 
ος ο ποτ πα ον, 
Χρωμα πανηγυράκια µε τα µπαλό- 
νια και τα πυροτεχνήματα, που 
κάποιοι αυδάδεις δέλουν να µας 
πείσουν ότι εἶναι Π... νέα Νεγάλη 
Ιδέα του Ελληνισμού...! 
Εμείς, πάντως, για το καλοκαίρι 
του 2004 σας προτείνουμε την 
ολ (ολο νολ ή, 

ᾱ--ἔΕΟΛΥΜπιΡ Κι καζιΝΟΦΑ, 
Σηµαντική, επίσης, 
υπήρξε και η µέρι- 
μνα για την ΄Ψψυ- 

χαγωγία” των 
Ελλήνων και ξέ- 
νων επιχειρηµα- 
τιών που ὃα πα- 

χώρα µας κατά 
την διάρκεια των 

"ΟἸγπιρίςε 

Δίπλα Βλέπετε σε 
πανελλήνια απο- 

κλειστικότητα µία πρώτη άποψη απ΄ το δημιουργημένο 
"Ολυμπιακό Καζίνο”... 

ένα πΠροκαδορισµένο χρονικό διάστηµα... Το βρα- 
βείο του “Καταπιεσμένου ΝΛετανάστη της Χρονιάς” 
δα είναι ένα "πράσινο κάρτα τμ µε την ευγενική χο- 

ία του "Συνασπισμού και αἄ "Μη 
Κυ ερνητικών Οργανώσεων”... 



Μία σύντομη µατιά στο κίνηµα του ιστορικού αναθεωρητισμού 

θ. Γεωργίου 

Είναι ενδιαφέρον το 
φαινόμενα οιο 

1 οἡμερινό οσα [[γ 
οογγεσί’ δέαιρο του 
παραλόγου που 
(ούµε, να παρατη- 
ρούμµε είτε ος διάφο- 
ρα ένιυπα, είτε 06 

διάφορες εκπομπές 
τν διαοιρέβλωοη 
της ἑλληνικής ιοιο- 
ρία µας. Να αφήνο- 
νται υπόνοιες ότι 0 
Μέγας Αλέξανδρος 
ήταν ένας αιμοδι- 
ψής οφαγέας µε 
πδιαπερόιητες. οι 
τούρκοι δεν ήιαν και 
τόοοι κακοίµέτους 
έλληνες οιο παρέλ- 
δόν και ουνυπήρχαν 
ειρηγικά για 400 
χρόνια, οι εκδηλώ- 
οεις τιμής οιο 
Γράµμµο και οιο 
Ρίτοι είναι Τιοριός 
µίοους. Και καθώς 
αποφεύγουν να 
αναφερθούν τα όσα 
υπέοιηοαν οἱ 
Έλληνες από τους 
Τούρκους οιην 
Μικρά Λοία, οιην 
Κωνοιανιινούπολη 
και οιον [Ιόνιο, ώοιε 

να µην ενθαρρύνε- 
ται ἡ καλλιέργεια 
π]ς Ἐεδνικιοιικής 
υοιερίας’ εις βάρος 
των παρεξηγηµέ- 
νωγ΄ γειτόνων µας, 
κυρίαρχο θέµα για 
τν καλλιέργεια 
ευαιοθηοίας’ και 
ανοχής, έχει γίνει 
το γνωοιό ος όλους 
ως Ὀλοκαύιωμα. 
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οια και ἵσόμαια 
ια αυτή την περίπτωση, δεν επιτρέπεται καµία ανοχή και ό- 

Ιλ ποιος επιχειρήσει να ερευνήσει τοτι πραγματικά συνέθη, 
κατάτην διάρκεια αυτής της σκληρής περιόδου, τότεαυ- 

τόµατα χαρακτηρίζεται ὡς "αρνητής" και "νεοναζ(!". Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, δεν παραμένουν µόνον στους χαρακτηρισμούς, αλ- 
λά υπάρχουν και διώξεις, µέχρι και επιθέσεις εις θάρος όσων αμϕφι- 
σθητούν την επίσηµη εκδοχή των γεγονότων. Οιστορικός αναθε- 
ωρητισµός προκαλεί µίσος και φόθο, σεόσους ελέγχουν την ιστο- 
ρία για να εξασφαλίσουν την πολιτική τους επιρροή και ισχύ. 
Ταυτόχρονα, αποσιωπούν ιστορικά γεγονότα και αλήθειες, οἱ ο- 
ποίες µπορείνατους φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι, άµαα- 
ναρωτηθούμµε ότι στην περίπτωση που αποδειχτεί ότι οιλόγοι συµ- 

µετοχής των "Καλών Συμμάχων" στοβ! ΠΠ είναιθασισµένοι σε ψεύ- 
δη και επίσης ότι δεν ήταν και τόσο "καλοί!", δεν θα χρειαστεί πα- 

ράλληλα να αναθεωρηθούν και κάποια άλλα πράγματα; {κι ὑεστο ῥυΓζνισαά(-» 

γι ο οροὑ ρ κοή ἕ μιά, ίἰ : 

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τα αποκαλυπτικά λόγιατου 
Ρόμπερτ Γιαν Βαν Πελτ, ο οποίος ὡς πραγματογνώµονας γιατην υ- 
περάσπιση, σε µία δίκη κατά του ιστορικού ΝτέιθιντΊρθινγκ ανέ- 
φερετα εξής: 

"Εάν αποδεικνυόταν ότι οι αναθεωρητές του Ολοκαυτώματος ε|- 
ναι σωστο(, τότεθα χάναµε την αντίληψη µας που έχουµε για το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα χάναµε την αντίληψη µας για το τι 
ήταν τότε δημοκρατία. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν έ- 
νας ηθικός πόλεμος. ταν ένας πόλεμος μεταξύ του καλού καιτου 
κακού. Και αν αφαιρέσουμε από αυτό τον πόλεμο τον πυρήνα, το οποίο είναι όντως τοΆουσθπς, και αφαιρέ- 

σουµε αυτή την εικόνα, τότε όλα τα υπόλοιπα δεν θα θγάζουν για µας νόηµα. Θα καταλήγαμε συλλογικά µέ- 

σα σε ένα τρελάδικο". 

Ερνστ Ζούντελ: Αφιέρωσε την ζωή 
του, στην διάδοση των δέσεων των 

ιστορικών αναθεωρητών. Αυτή η 
φωτογραφία µε την Ιδιόχειρη αφιέ- 

ρωση, δόθηκε στην "ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ” 

Για αυτό τολόγο, όσοι επιχειρούν να ανακαλύψουν τι πραγματικά συνέθη, κατά την διάρκεια του Β' ΠΠ, χα- 

ρακτηρίζονται ως "αρνητές του Ολοκαυτώματος". Με αυτό τον τρόπο θέθαια επιχειρούν να δείξουν, ότι οι α- 

ναθεωρητές ιστορικοί είναι παράλογοι στους ισχυρισμούς τους καιτο συγκεκριµένο ζήτημα δεν δέχεται αμ- 

φισθήτηση. Δεν είναι το συγκεκριµένο ζήτημα, ζήτημα άρνησης. Στη πραγματικότητα, οι αναθεωρητέςιστο- 

ρικοί δεν αμφισθητούν την ύπαρξη των στρατοπέδων συγκέντρωσης, ούτε επίσης ότι δεν πέθαναν ἐγκλειστοι 

αυτών, αλλά υποστηρίζουν µε μελέτες και έρευνες ότι δεν υπήρξαν θάλαμοι αερίων και ότι οι αριθµοίτων θυ- 

µάτων, µέσα στα στρατόπεδα αυτά είναι αρκετά διογκωµένοι. Επίσης, ότι δεν υπήρχε κάποιο οργανωμένο 

σχέδιο εξόντωσης των Εβραίων και οἱ περισσότεροι θάνατοι εμφανίστηκαν κατά το τέλος του πολέμου, όταν 
το µέτωπο στην Ανατολή είχε καταρρεύσει και εμφανίστηκαν µεγάλες επιδημίες τύφου και λιμού. 

Συνηθίζουν συχνά οι επικριτές των ιστορικών αναθεωρητών νατους παρουσιάζουν, ὡς "νεοναζί", "ψευ- 
δοδιανοούµενους" ή "ερασιτέχνες". Πόσοι γνωρίζουν ότιο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου στις ΗΠΑ, 
Χάρλαν Φισκ Στόουν, είχε περιγράψει την Δίκη της Νυρεμθέργης, εκείνη την περίοδο, ως "μία υψηλού επιπέ- 

δου ομάδα λιντσαρίσµατος κατά των Γερμανών"; Όπως επίσης, απότους πρώτους που εξέφρασαν αμφΙθο- 

λίες για τους θαλάμους αερίων, ήταν και ο γνωστός συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ, ο οποίος το 1945, αµέσως 

µετά το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη στο κείµενο του "Σημειώσεις για τον Εθνικισμό", εξέφρασετις αµφι- 

θολίες γύρω από το ζήτηµα ύπαρξης των θαλάμων αερίων. 
Το πρώτο θιθλίο, το οποίο γράφτηκε σχετικά µε την αµφισθήτηση της επίσηµης εκδοχής για το 

"Ολοκαύτωμα", ήταν από τον ΠολΡασινιέ. Ο Ρασινιέ δεν ήταν κάποιος "γερμανός ναζιστής" ή κάποιος "υστερι- 

Κός ακροδεξιός", αλλά ένας γάλλος αντιστασιακός και σοσιαλιστής που ήταν έγκλειστος σε αρκετά γνωστά γερ- 

µανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, κατά την διάρκεια του Β' ΠΠ. Μάλιστα, µετά τον πόλεμο είχε εκλεγεί και σαν 

θουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος στη Γαλλική Βουλή. Ο Ρασινιέ, συνέγραψε αρχικά δύο θιθλία σχετικά 
µετο ζήτημα, "Διασχίζοντας την Γραμμή" και "Τα Ψέματα του Οδυσσέα",το 1948 και 1950 αντίστοιχα. 



Από την αρχήτης περιόδου της δεκαετίας του 
'70 παρατηρήθηκε µία αύξηση της έκδοσης θιι- 
θλίων µε ανάλογο περιεχόµενο. Το 1972, στη 
Μεγάλη Βρετανία οΡίτσαρντ Βέραλ, µετο ψευδώ- 
γυµο Ρίτσαρντ Χάργουντ, εξέδωσε το θιθλίο 
"6.000.000 νεκρο(. Μύθος ή Ολοκαύτωμα". Το 
1974, οΤίες Κριστόφερσεν, εκδίδει στα γερμανικά 
το "Άουσθιτς. Η προσωπική αφήγηση ενός µάρτυ- 
ρα". Το 1976, έγινε στην Μεγάλη Βρετανία η πρώ- 
τη έκδοση ενός άλλου θιθλίου σταθµό για το κίνη- 
μα του ιστορικού αναθεωρητισμού, "Η Απάτητου 
20ου Αιώνος" του Καθηγητή του αμερικανικού 
Πανεπιστηµίου Νορθγουέστερν, Άρθουρ Μπουτζ. 
Το 1979, ο Δρ. Βίλχελμ Στάγκλιτς, ένας Γερμανός 
δικαστικός εξέδωσετο θιθλίοτου "Ο Μύθοςτου 
Άουσθιτς", όπου άσκησε µία αναλυτική κριτική στις 
αποδείξεις που παρουσιάζονται υπέρ του 
"Ολοκαυτώματος", κυρίως σε όσες παρουσιάστη- 
καν κατά την διάρκεια της Δίκης του Άουσθιτς στην 
Φρανκφούρτη, μεταξύ των ετών 1963-65.Τοσυ- 
γκεκριµένο θιθλίο ξεσήκωσε τόση µεγάλη θύελλα 
αντιδράσεων στη Γερμανία, ώστε ακολούθησε η 
κατάσχεση και η καύση των αντιτύπων του θιθλίου 
αυτού, η ακύρωση του διδακτορικού του τίτλου και πτυχίου και τέ- 
λος η ποινικοποίηση της αµφισθήτησης της επίσηµης εκδοχής γύρω 
απότο "Ολοκαύτωμα". 

Το 1979, ήταν όµως και µία χρονιά ορόσημο, για το κίνημα τουστο- 
ρικού αναθεωρητισμού. Πραγματοποιείται το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο 
Ιστορικού Αναθεωρητισμού στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, όπου ακο- 
λουθεί και η ίδρυση του Ινστιτούτου Ιστορικής Αναθεώρησης ("ΙΗΒ") 
και αργότερα ξεκίνησε και η έκδοση ενός εντύπου, στο οποίο τακτικοί 
του συνεργάτες ήταν μεταξύ των άλλων και ογνωστός γάλλος αναθε- 
ὠωρητής Ρομπέρ Φωρισσόν, ο οποίος είναι κυρίως γνωστόςγια την αμ- 
φισθήτηση της γνησιότητας των ημερολογίων της Άννας Φρανκ. Αξίζει 
να αναφερθεί το γεγονός ότι μεταξύ των συνεργατών του συγκεκρι- 
μένου ινστιτούτου είναι και ο εθραϊκής καταγωγής Ντέιθιντ Κολ, οο- 
ποίος είναι γνωστός στους κύκλους των αναθεωρητικών ιστορικών, 
διότι κατόρθωσε να αποσπάσει ενδιαφέρουσες "αναθεωρημένες" ο- 
µολογίες απότον διευθυντήτου Μουσείουτου Άουσθιτς. 

Επικεφαλής δε αυτού τουινστιτούτου στις µέρες µας είναι ο αµε- 
ρικανός ιστορικός Μαξ Βέμπερ, ο οποίος έχει κατασυκοφαντηθείλό- 
γώτου έργουτου. Μεταξύ των σημερινών ιστορικών αναθεωρητών, 
που συνεργάζονται µετο συγκεκριμένο ινστιτούτο, συγκαταλέγεται 
και ο ελληνικής καταγωγής καθηγητής πανεπιστημίου Κωσταντίνος 
Ζεθαρδίνος, ο οποίος ζει και εργάζεται στη Νότια Αφρική. 

Πάντως, οι πιο γνωστές προσωπικότητες του κινήματος τουιστο- 
ρικού αναθεωρητισμού είναιο γερμανοκαναδόςΈρνσι Ζούντελκαιο 
θρετανόςιστορικός ΝτέιθιντΊρθινγκ. ΟΈρνστ Ζούντελ, ήταν ένας ε- 
πιτυχηµένος διαφηµιστής στο Καναδά, και αγνοώντας τις όποιες συ- 
νέπειες θα είχεη δράση του, έγινε ο κύριος υπεύθυνος για την ευρεία 
διάδοση των απόψεων του ιστορικού αναθεωρητισμού σε παγκόσμια 
Κλίμακα. Ενοχληµένοι αρκετοί κύκλοι στο Καναδά, παρέπεμψαν σε δί- 
κητο 1988 τον Ζούντελ, µία πράξη, η οποία φάνηκε ότι είχετα εντε- 
λώς αντίθετα αποτελέσµατα από αυτά που επιθυμούσαν οι αντίπα- 
λοιτου. Για να υποστηρίξειτις απόψειςτου, ο Ζούντελ ζήτησε από 
τον Φρεντ Λόχτερ, να ερευνήσει εάν όντως υπήρχαν θάλαμοι αερίων 
σε διάφορα γερμανικά στρατόπεδα συγκέντωσης, συμπεριλαμθανο- 
µένου καιτου Άουσθιτς. Ο Λόχτερ θεωρούταν ένας απότους καλύ- 
τερους ειδήμονες σε εκτελέσεις θανατοποινιτών σε αμερικανικές φυ- 
λακές, ακόµη και σε εκτελέσεις σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους 
µε θανατηφόρα αέρια. Κατά την διάρκεια της έρευνας του αυτής, α- 
νακάλυψε ότι στους χώρους που παρουσιάζονταν στον Άουσθιτς σαν 
θάλαμοι αερίων, δεν υπήρχαν ίχνη από τεράστιες ποσότητες ΖγΚΙοη- 
Β, που να δικαιολογούν την χρήση τῶν χώρων ὠς θαλάμων αερίων. 
Η έκθεση αυτή εκδόθηκε σαν "Αναφορά Λόιχτερ", και ακολούθησαν 
και άλλες τρεις για να αντικρούσουν όποιες κατηγορίες εµφανίστη- 
καν αργότερα. Επίσης τον Ιούλιοτου 1990, έπειτα από την δεύτερη 

Ντέιβιντ Ίρβινγκ. Ο πιο γνωστός 
αναθεωρητής ιστορικός. Πρόσφατα 
εκδόθηκε Βιβλίο του, από γνωστό 
εγχώριο εκδοτικό οίκο. 

δίκη του Ζούντελπου ακολούθησε, µετις (- 
διες κατηγορίες, στο στρατόπεδο συγκέ- 
ντρωσης του Άουσθιτς και κατόπιν συνεν- 
νόησης µε το ισραηλιό Κέντρο 
Ολοκαυτώματος Γιαντ Βασέµ, αφαιρέθηκε 
η Παλαιότερη αναμνηστική πλάκα, που ανέ- 
φερε ότιτα θύματα ήταν 4.000.000 και στην 
θέση της τοποθετήθηκε µία νέα, η οποία α- 
ναφέρει ότιτα θύματα σε αυτότο στρατό- 
Πεδο συγκέντρωσης ήταν περίπου 
1.100.000. Απότότε οι διώξεις και οι περι- 
Πέτειες για τον Ζούντελ, όπως καιγιατον 
Λόχτερ, δεν σταμάτησαν. Ο Ζούντελ ανα- 
γκάστηκετο 2001 να καταφύγει λόγω των 
συνεχών διώξεων του στις ΗΠΑ, από όπου 
το Φεθρουάριο του 2003 απελάθηκε και αυ- 
τότο διάστηµα κρατείται στο Καναδά, όπου 
μεθοδεύεται η απέλαση του στη Γερμανία. 

Η δεύτερη γνωστότερη προσωπικότητα 
στο κίνημα του ιστορικού αναθεωρητισμού 
είναι οθρετανός ιστορικός ΝτέιθιντΊρθινγκ. 
Είναι ένας πολυγραφότατος συγγραφέας πε- 
ρίπου 36 θιθλίων και µία αναγνωρισμένη 

αυθεντία για τον Αδόλφο Χίτλερ καιτον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Το γνωστότεροτου θιθλίο είναι "Ο Πόλεμος του Χίτλερ", αλλά έχει 

γράψει και θιθλία σχετικά µετον Χέρμαν Γκέρινγκ, την Δίκη της 
Νυρεμθέργης, τον θομθαρδισµό της Δρέσδης απότους Συμμάχους 
και άλλα πολλά.Έγινε ευρέως γνωστός στο κοινό, όταν αποκάλυψε ὅ- 
τιτα ημερολόγια του Χίτλερ ήταν πλαστά, ενώ οι υπόλοιποι ιστορικοί 
υποστήριζαν το αντίθετο. Αν και από την αρχή υπεστήριζε ότι δεν υ- 
πήρχε συγκεκριµένο επίσηµο σχέδιο εξόντωσης των Εθραίων απότο 
Γ' Ράιχ, αλλά από την περίοδο που ανέγνωσετην "Αναφορά Λόιχτερ" 
άσκησε µεγάλη κριτική γύρω από το ζήτηµα ύπαρξης θαλάμων αε- 
ρίων στο Άουσθιτς. Μάλιστα κατέθεσε τελευταίος, σαν μάρτυρας υ- 
περάσπισης στη πρώτη δίκη του Ζούντελτο 198δ8. Λόγωτης στάσης 
του, διώχτηκε σκληρά µε µαραθώνιες δικαστικές διαμάχες, και απα- 
γορεύτηκε η είσοδος του, κατόπιν καταδίκης, στη Γερμανία. 
Ακολούθησαν οι απαγορεύσεις στο Καναδά, την Νέα Ζηλανδία, την 
Αυστραλία, την Ιταλία καιτην Νότια Αφρική. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία αυτών που ανή- 
κουν στο κίνηµα του ιστορικού αναθεωρητισμού, υπέστησαν µεγά- 
λες διώξεις και πιέσεις για να εγκαταλείψουν τις προσπάθειες τους για 
την ανεύρεση της ιστορικής αλήθειας για αυτήν την ιστορική περίο- 
δο Αν και αναφέρθηκαν ήδη ορισμένα στοιχεία, αξίζει να σημειωθεί 
ότιτο 1984 το Ινστιτούτο Ιστορικής Αναθεώρησης κάηκε ολοσχερώς, 
όπως επίσης ο Ζούντελ έχει δεχτεί κατά το παρελθόντρεις θοµθιστι- 
κές επιθέσεις, όπου σε µία από αυτές καταστράφηκε ολοσχερώς από 
εµπρηστική θόµθα το σπίτιτου καιο Φωρισσόν υπήρξε θύμα άγριου 
ξυλοδαρμού. Αρκετοί άλλοι, απολύθηκαν απότις δουλειέςτους, α- 
κυρώθηκαν τα πτυχίατους, κατασυκοφαντήθηκαν, χλευάστηκαν, 
µηνύθηκαν, φυλακίστηκαν, αναγκάστηκαν να αυτοεξοριστούν και γε- 
νικότερα υπέστησαν σοθαρές πιέσεις και διώξεις. Μία ανάλογη στά- 
ση πάντως δεν έχει σκανδαλωδώς παρατηρηθεί στην επίσηµη αµφι- 
σθήτηση των τούρκων, για την Γενοκτονία των Αρμενίων, οι οποίοι 
τούρκοι φτάνουν στο σηµείο να παρουσιάζουν τα θύματα εκείνης της 
περιόδουῇ ὡς τούρκους, θύματα των αρμενίων! 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες πραγµατοποιήθηκαν στο όνοµα 
της καταπολέμησης του µίσους, µιας και οι αναθεωρητές θεω- 
ρούνται ότι προωθούν ένα δόγµα µίσους. Όμως, στην πραγµατι- 
κότητα οιστορικός αναθεωρητισµός είναι µία ερευνητική και ε- 
πιστηµονική διαδικασία και όχι ένα δόγμα. Παρατηρούμε πάντως 
Πως οι κατήγοροιτους φθάνουν στο σηµείο να τους θλέπουν 
σαν την ενσάρκωση του "απόλυτου κακού". Τους δαιμονοποιούν 
και είναι προετοιµασμένοι οι κατήγοροι τους να χρησιµοποιή- 
σουν κάθε µέσογιανατους σταματήσουν. Ηλογικήτους, ίσως 
να είναι η εξής: Τα πάντα είναι επιτρεπτά για την αντιμετώπιση 
του "απόλυτου κακού". Τιτραγική ειρωνεία άραγε... 
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Ππιυχίθο του κινήματος του ισιορικού αγαθεωρηιομού 
Ενώ απότην µία πβευρά, οι αναθεωρητές χα- 
ρακτηρίζονται απότους επικριτέστους ως'ε- 
ρασιτέχνες", "αρνητές του Οβοκαυτώματος:, 
'γεοναζῄ ΚΟΚ, απότην άΠἢη πΏευρά οι ίδιοι "α- 
ναθεωρούν", ορισμένες "Πεπτομέρειες'της ε- 
πίσηµης εκδοχής του ΟΠοκαυτώματος... 

ΤΠιστορίατου 
"εβραϊκού σαπουνιού" 
Όπου καινα ρωτήσεις, όβοιθα σου αναφέ- 

ρουν ότι οι'Γερμµανοίέκαναντους Εβραίους 
σαπούνια". Αξίζεινα σημµειωθείότι πιστορία µε 
τα "σαπούνια", είχε ''τεκµπριωθεί!' και στη Δίκη 
της Νυρεμβέργης. Τεβικά,το 1990, αξιώμα- 
τούχος του ισραπβινού Κέντρου του 
Οποκαυτώματος Γιαντ Βασέμ, Σάµουεᾷ 
Κρακόφσκι, οµοβογείότι "εβραϊκά σαπούνια" 
δεν υπήρξαν ποτέ: "Οιιστορικοίέχουν κατα- 
Λήξει ότιτο σαπούνι δεν κατασκευαζόταν από 
ανθρώπινο βίπος. Όταντόσοι άνθρωποιαρ- 

νούνται ότιτο Οβοκαύτωμα δεν έγινε ποτέ, 
γιατίνατους δώσουμε κάτιγια νατο χρησιµο- 
ποιούν σαν στοιχείο εναντίον της αβήθειας;". 

ἜτἘο γεγονόστων ο.000.000 
νεκρών". αναθεωρείταιν... 

Ενώ γιατόσες ποββές δεκαετίες, θεωρού- 
ταν αναμφισβήτητο γεγονός, ότιθ6.ο00Ο.000ε- 
βραίοι βρήκαν τοθάνατο στα γερμανικά στρα- 
τόπεδα συγκεντρώσεως, αυτή π αντίδβηψη 
στις µέρες µας έχει αναθεώὠρηθεί, εξ αιτίας 
των στοιχείων που έχουν ανακύψει απότους 
αναθεωρητές ιστορικούς. Μεγαβύτερο παρά- 

Εικόνα του πεβραϊκού σαπουνιού”, που 
παρουσιάστηκε ως τεκμήριο από τους 
Σοβιετικούς στη Δίκη της Νυρεμβέργπς. 
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Άρθρο της αγγλόφωνης ισραηλινής εφη- 
µερίδας "Τζερούσαλεμ Ποστ”, όπου αναφέ- 
ρεται ότι δεν υπήρξαν τελικά “εβραϊκά 
σαπούνια” 

δειγµα, είναι Και παββαγήτης αναμνηστικής 
πΏάκας στο στρατόπεδο συγκέντρὠσησςτου 
Άουσβιτς, όπου τα 4.000.000 θύματα στο συ- 
γκεκριµένο στρατόπεδο συγκέντρωσης, με- 
τατράπηκαν σε 1.100.000. Δηβαδή, µε Βίγα 
Λόγια, παρατηρεῄίαι µία επίσηµῃ µείωσπτων 
θυμάτων, περίπου στο ήµιση και αναρωτιέται 
κανείς βάσει ποιών στοιχείων γίνονται αυτοίοι 
.υποβογισµοί, 
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Σχετικά µετους 
θαλάμουςαερίων 

Στις µέρες µας αναφέρεται πΏέον ότι θάΔα- 
μοι αερίων χρησιμοποιήθηκαν µονάχα, σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης στην ανατοβική 
Ευρώπη, καικυρίως στο Άουσβιτς. Με Λίγα Δό- 
για, παραδέχονται επίσημα, ότισε στρατόπε- 
δα συγκέντρωσηςτης ευρύτερης γερμανικής 

Η αλλαγή των αριδµών των δυμάτων, 
στην αναμνηστική πλάκα στο Άουσβιτς. 
Ο αριθµός των 4.000.000 είχε τεκµπριωθεί 
στη Δίκη της Νυρεμβέργης. 

επικράτειας,, όπως στο Νταχάου, δεν υπήρξαν 
θάβαµοι αερίων. Επίσης, µία έρευνα π οποία ἕ- 
φερεσε δύσκοβπ θέσπτους υποστηρικτές 
χρήσης θαβάµων αερίων, είναι και π "Αναφορά 
Λόχτερ", που ασχοβείαι κυρίως µε το 
Άουσβιτς, αβθά καιµε άββα στρατόπεδα σι- 
γκέντρωσηστης ανατοβικής Ευρώππῃς, όπου 
με επιστημονικές µετρήσεις αμφισβητείται η 
χρήση τους. Ακοβούθησαν άῆῆες τρεις 
"Αναφορές Λόχτερ" που ενισχύουντην πρώτη 
αναφορά. Επίσης, πεγκυρότητατων βασικών 
ανακαβύψεων της "Αναφοράς Λόχτερ" εΠΙβε- 
βαιώθηκαν και απότον χηµικότου γερμανικού 
Ινστιτούτου Μαξ Πβανκ, Γκέμαρ Ρούντοῦφ,ο 
οποίος στην "Αναφορά Ρούντοῦφ', κατέβηξε ό- 
τιοι µαζικές εξοντώσεις σε θαβάµους αερίων 
στο Άουσβιτς ήταν ασυµβίβαστες µετουςνό- 
µουςτης φυσικής επιστήμης. Στις µέρες µας, ι- 
στορικοίπου υποστηρίζουντην επίσηµη ΕΚδΟ- 
χήγιατο "Οβοκαύτωμα", όπως οιΆρνο Μέγιερ 
και Χιού Τρέβορ Ρόπερ, ομοβογούν ότι κανείς 
δεν γνωρίζειπως πραγματικά ἔμοιαζαν οι θά- 
Λαμοιαερίων (σ.σ.Οι"θάβαμµοι αερίων" στο 
Άουσβιτς, είναι "ανακατασκευή" και όχι "αυθε- 
ντικο(! καιτοτον τρόπο Λειτουργίατους. 

ται άλλες σαμαντικόο 
λεπτομέρειες 

Ενώ παβαιότερα, θεωρούταν αναμφισβή- 
τητο γεγονός, π επίσηµῃ εντοβή "εξόντωσης 
των εβραίων", στις µέρες µας αναφέρουν ότι 
τέτοιου είδους εντοβές, είπε δόθηκαν αργό- 
τερα από ότινόµιζαν͵ είε ότι"καταστράφη- 
καν" πριν το τέβος του Β΄ Παγκοσμίου 
Ποβέμου, ή ακόµη ότι οι γερμανοί μιπούσαν µε 
µία "συνθηματική γβώσσα". Μεγάβες απορίες, 
γεννώνται απότο γεγονός ότι οιΣύµµαχοι, εί- 
χαν υποκβέψει μηνύματα γερμανικών στρατο- 
πέδων συγκεντρώσεως και δεν είχαν παρατη- 
ρήσει κάτι σχετικό, όπως επίσης δεν είχαν πε- 
τύχει να έχουν στην κατοχήτους κάποιο "επί- 
σηµο έγγραφο" απότους κατασκόπουςτους, 

Επίσης, στις µέρες µας είναι πβέον γνωστό 
ότι σφαγή 20.000 ποβωνών αξιωματικών 
στο Δάσος Κατύν, δεν πραγματοποιήθηκε από 
τους Σοβιετικούς. Επίσης, µετην συµβοβή 
τους, οι αναθεωρητέςιστορικοίέδειξαν ότι υ- 
πάρχει µία πιο σύνθετη εικόνα γιατο β΄’ ΠΠ. 
Ανέδειξαν τόσο διάφορα άγνωστα εγκβήµατα 
των Συµµάχων, όσο και διάφορες άἢβες Ιιστο- 
ρικές πτυχές που ἔχουν σχέση µετην περίοδο 
του Μεσοποβέμου,τοβ΄ ΠΠ Και αµέσως µετά 

την Λήξητου. 
τέβος, απότην επίσημη πΒέον ιστοριογρα- 

φία γίνονται αναφορές καισε κάποια θέµατα, 
τα οποία ήταν κατάτο παρεβθόν '"απαγορευ- 
τικά". Έτσιστις ηµέρες µας, τεράστιες πωβή- 
σεις στην Γερμανία έχουν κάνει ένα βιβΒίο σχε- 
τικά µετην μεγαβύτερη ναυτική τραγὠδία στο 
Β΄ ΠΠ,του γερμανικού πΠοίου Γκούστβοφ από 
τον Δογοτέχνη Γκίντερ ΓκραςκαιΠπ αναφορά 
στους  µαζικούς βομβαρδισμούς των 
Συμμάχων κατά γερμανικών πόβεων του ιστο- 
ρικού Γιοργκ Φρίντριχ. 

Ακόμη και στη χώρα µας, παρατηρούμµεστις 
µέρες µας, να εκδίδεται από µεγάβο εκδοτικό 
οίκο, ο"Πόβεμοςτου ΧπΠερ'του γνωστού ανα- 
θεωρητή ιστορικού Ντέιβιντ΄Ίρβινγκ, όπως επί- 
σης από άβλον γνωστό εγχώριο εκδοτικό οίκο 
καιτο επίµαχο βιββίοτου εβραϊκής καταγωγής 
αμερικανού καθηγητή Νόρμαν Φίβκεστιν 'Η βιο- 
µηχανίατου Οποκαυτώματος"', τοοποίο ασκεί 
µία κριτική γιατην ποβιτική και οικονομική διά- 
σταση εκµετάββευσηςτου θέματος. 

Ἔπε 5ΕΟΟΝΡ 
Η ΛΕΤΕΡ 

ΕΙΟΗΤΕΕ Ἡ 
“ἘΕΡοκτ ΑΝΑΦΒΡΗ ΛΗΧΤΗΡ 

Ῥαςλαυ 

σσ ο. 

Ἠα τι νεο τος ΧΛΟΥ ΜΛΟΥΤΧΛΟΥΖΕΝ 
ΧΛΡΤΥΧΑΙΝ 
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"Αναφορά Λόχτερ”, ένα ντοκουμέντο που 
αμφισβητεί την ύπαρξη Βαλάμων αερίων σε 
γερμανικά στρατόπεδα συγκέντρωσης της 
ανατολικής Ευρώπης. Διότι, ήδη για στρα- 
τόπεδα συγκέντρωσης της ευρύτερης γερ- 
µανικής επικράτειας έχει οµολογηδεί επίση- 
μα η µη ύπαρξη τους. 

Βιθλιογραφία 
Ρίτσαρντ Χάργουντ 
"6000000 Μύθος 
ή Ολοκαύτωμα" 

Λεόν Ντεγκρέλ 

'Ἐπιστολή στον [Πάπα 
για το Άουσβιτς" 

Ρομπέρ Φωρισσόν 
"Είναι γνήσιο το ημερολόγιο 

της Άννας Φρανκ.." 

Ντέιβιντ Ίρθινγκ 
"Ο Πόλεμος του Χλερ" 

Φρεντ Λόχτερ 
"Αναφορά Λόχτερ" 

Νωρίς Μπαρντές 

"'Ἐγκλήματα Πολέμου 
των συμμάχων" 

Ὁ------ ιστοσελίδες 
ΠΗρ://νννννν.ἤρρ.εο.υ/ 

τος δω ισπ 

ρωωον ΠΗρ://νννννν. 
Ιεβεπσγαυπῃ.οΓς/ 

ΠΗΡρ://νννννν «πγ.ογα/ 

ΜΗΡ://νννννν.ΘΗγ.εοπι/ ΗΕΚΡ/Τεν/ 
{αυγῖςςοπ/ίαυγ Τος.ηέπα 



μον ο
ς
 

σα ο σβ ατάκα 9 Β ὦ, 

ΙΟ Π 46 
πο 

ΜΑ Ύ ἵ . 4 



Μπαρωιχουαναο 
«χασίσι ήπιε και ο θεός και ἕκανε τον κόσμο 

Τ. Λπουγάς» 

Η κουλτούρα των ανθρώπων που "την πίνουν" καπνιστή εἶναι 

πλέον γνωστή σε ὅλους από τα παιδικά χρόνια. Τα ναρκωτικά βρή- 
καν εὔκολα τον δρόµο προς τα σχολεία κἄνοντας προαιρετικό το 
µάθηµα της καταπολέμησης των ναρκωτικών και υποχρεωτική την 

“συναναστροφή µε χρηστές στα προαύλια. 

Ὀδυσσέα Χρήστου 

Ο Αλοαντίν, ογέρος του θουνού, 
κρατούσε φυλακισμένους τους 
αιχμάλωτους του γιανα τους µε- 
τατρέψει σεχασισ!ν. Η συνταγή 

που ακολουθούσε ήταν απλή: οι υ- 
πηρέτες του έδιναν κάθε µέρα 

στους κρατούμενους λίγο από το 
προ ιο μέλι καιτους θύθιζαν σε 
κσταση. Μερικές µέρες µετά οι 

κρατούμενοι ομς για τη στιγµή 
που θα έπαιρναν αυτό το "κλειδί 
του παράδεισου’ και γινόταν πει- 
θήνιοι τόσο που δεν χρειαζόταν 

ούτενα τους δένουν ήνα τους πε- 
ριορίζουν. Σας θυμίζει κάτι; 

εµικρή ή µεγαλύτερη κλίµακα τα ναρκωτικά έχουν ανέ- 

Σ καθεν χρησιµοποιηθεί σαν µέσα καθοδήγησης και πο- 

δηγέτησης τὼν ανθρώπων. Οι αιχμάλωτοι του πιο Πά- 

νω αποσπάσματος είναι ευρωπαίοι που σύµφωνα µετο θρύλο 

συλλαμθάνονταν από έναν θοριεοαφρικανό ἀραθαθασιλιά, το 

γεροτου θουνού, και µετά απότον εθισµότους στο πράσινο 

µέλι µετατρέπονταν σε αδίστακτους δολοφόνους. Αφού είχαν 

εθιστεί διώχνονταν από το κάστρο και δεν τους επιτρέπονταν 

η επιστροφή αν δεν εκτελούσαν την αποστολή τους που ήταν 

26 

Αν κάποιος ατυχήσει έχει µια δεύτερη ευκαιρία να "Κοινωνικο- 
ποιηθεί" πάνω στο θέµα στο στρατό. Αν σταθείς πραγματικά ἅτυ- 
χος θατο µάθεις από τα παιδιά σου. Μαυράκι του θεού, δοντιά, 
φούντα, τσιγαριλίκι για τους πιο αθώους ή κρασίσι, καηπνιστό και 
γάρο για τους μυημένους ὅλα συνώνυμα, που όταν ειπωθούν αργά. 
και µε νυσταγµένο ύφος ανοίγουν τις πόρτες του επίπλαστου πα- 
ράδεισου που αποζητούν οι αυξανόμενες στρατιές χρηστών !νδι- 

κής κάνναβης στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

συνήθως µια δολοφονία. Άλλωστε η αγγλική λέξη Α5σαςσίη-δο- 

λοφόνος, εκτελεστής προέρχεται από τους αρχαίους χασισίν. 

Η χρήση του χασίς ήταν και είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην 

ανατολή. Από την Ινδία καιτο Πακιστάν µέχριτην Μεσοποταμία 

και την Αίγυπτο οι μουσουλμανικές χώρες αποτελούν παραδο- 

σιακά κέντρα παραγωγής και διακίνησης ινδικής κάνναθης. Ο 

προφήτης Μωάμεθ απαγόρευε στους πιστούς του να τρώνε χοι- 

ρινό κρέας και κρασί αλλά ξέχασε να πει οτιδήποτε για το χασίς 

ήτο όπιο και κατά συνέπεια η χρήση τους ήταν απόλυτα νόμιμη. 



Ἕνα σκληρό ναρκωτικό 
Ο χώρος που διαθέτουμε είναι δυστυχώς πολύλίγος για να αναφέ- 

ρουµε καταλεπτώςτις θλαθερές συνέπειες που έχει για τον άνθρωπο 

η χρήση ινδικής κάνναθης. Θα ξεκινήσουμε αναγνωρίζοντας στους υ- 

πέρµαχους της νοµιµοποίησης ότι έχουν δίκιο ναλένε ότι επιµένοντας 
στην απαγόρευση θγάζουµε στο περιθώριο της κοινωνίας τους αγο- 
ραστές. Η συναναστροφή µετους έµπορους ναρκωτικών που ξεκινά 
από την προμήθεια µιας µικροποσότητας χασίς είναι ολέθρια. 
Πράγματι αν η χρήση ήταν νόµιµη θα αποφεύγονταν αυτές οι κακές 

συνέπειες αλλά θα εντείνονταν όλα τα αλλά προθλήµατα που θα ανα- 
φέρουμε παρακάτω. 

"δεί 
Ψάχνει και για νέα δύματα... 

Πάντως σαν πρώτη αρνητική παράμετρο στη χρήση ινδικής κάννα- 
6ης μπορούμενα τοποθετήσουµετην συναναστροφή µετον υπόκο- 

σµοτου Ζεφυρίου λέμε µια περιοχή στην τύχη. Ας αναφέρουμε εδώ ό- 
τιτο κύριο εµπόριο µέσα τουλάχιστον στην Ελλάδα γίνεται κυρίως α- 
Πό Αλθανούς και γύφτους αλλά δεν χρειάζεται να επεκταθούµε. Είναι 
λογικό ότι η τακτική ή περιοδική επαφή µετους διακινητές οδηγείσε ε- 
ξοικειώσει µαζίτους και πλέον η επιρροή πάνω στον αγοραστή είναι 
προσωπική και µπορεί απλά να περάσει στο στάδιο της εξάρτησης και 

τών αλληλοεξυπηρετήσεων του τύπου "πάρε και αυτό νατο αφήσεις, 

στο δρόµο σου είναι". Πριν το καταλάθει ο χρηστής είναι θαποράκι ή 
µπλεγμένος µετονόμο. 

Πολύ λίγη ώρα χρειάστηκε για να θρούµε στο διαδίκτυο πληθώρα 
στοιχείων για τις επιπτώσεις της ινδικής κάνναθης στην υγειά. 
Πρόσφατα λοιπόν τεκµηριώθηκαν επιστημονικά οι αυξηµένοι κίνδυνοι 

καρκίνου του πνεύμονα καιτου στόµαχου σε σχέση µε απλούς καπνΙ- 
στές ενώ από παλιά έχει αποδειχθεί ότι οι χρηστές ινδικής κάνναθης 

ο) {να γ.Ἡ τομ σα 
Τα Κ. ΛΓΤ ζολ 
Το 7ιζολ ρα] 

Μόνο για ὅσους πληρώνουν καλά 

ἡ αλλιῶς, το εμπόριο 
που πρέπει επιτέλους 

σα ΤΟΓΟΤΟΤΟ ο]. ζομμ 

ΤΟΤΕ κ το) 
Ὅταν πριν λίγους µήνες βρέθηκα στο 

Ἅμστερνταμ για δουλεία λίγων ωρών η φήμη 
αυτής της τόσο ελευθριάζουσας πόλης µε έκα- 
νενα παρατείνω την παραμονή µου για λίγες 
µέρες (οι διακοπές εἶναι πάντα απαραίτητες). 

Τα κέρδη που αποκομίζει το Ολλανδικό δη- 
µόσιο από την νόµιµη εμπορία των µαλακών 
ναρκωτικών εἶναι πολύ σηµαντικά ενώ και οι 
ευρωπαίοι χαρμάνηδες που φτάνουν ακόµα 
και µε πτήσεις τσάρτερ αυθημερόν αφήνουν 
τεραστία κέρδη στο μεγαλύτερο λιμάνι της 
Ευρώπης. Χιλιάδες συρρέουν απότις γύρω 
Χώρες και από πιο µακριά για τη χαρά της δη- 
µόσιας χρήσης. Άλλωστε για να ελαττωθεί 
Το φαινόμενο αυτό που οδηγούσε χιλιάδες 
ἄγγλους κάθε χρόνο στην Ολλανδία (από - 
που πολλοί άνδρες γυρνούσαν παντρεμένοι 
μεταξύ τους αλλά αυτό εἶναι ἄλλο θέµα), και 
µεταφραζόταν σε απώλεια εκατομμυρίων 
στερλινών για το αγγλικό δημόσιο ἄνοιξε 
πλέον και το πρώτο «ο/{{θ9θ 5Πορ στο Λονδίνο. 
Το αγγλικό κράτος ζύγισε τα πράγµατα σαν 
σωστή καπιταλιστική χώρα που σέβεται την 
υγειά των πολιτών της και προκείµενου να 
σταματήσει την οικονομική αιμορραγία νοµι- 
µοποίησε εν ολίγοις την χρήση και εντός της 
επικράτειας του. 

Στα ἴδια βήματα και ο πρώην υπουργός παι- 
δείας καινυν υπουργός εξωτερικών πρότεινε 
την ελεύθερη καλλιέργεια σε γλάστρες αλλά 
επειδή τον παρακράξανε το άφησε για αργό- 
τερα. Μαζί του ξεμπροστιάστηκαν και διά- 
φοροι άλλοι προοδευτικοῖ, (του συνασπισμού 
π.χ.) που πρότειναν να περάσει πακέτο και η 
νομιμοποίηση του γάµου μεταξύ ομοφυλόφι- 
λων, αλλά εἴπαμε αυτό εἶναι άλλο θέμα ] 
Οποίος παρακολουθεί τη στήλη γνωρίζει 
ο τλ χμ σος λος 
ποίηση των πάντων. Προσωπικά θα αντάλ- 
λασσα πολλά προκείµενου να απαλλαγεί κά- 
ποιος από την μάστιγα των ναρκωτικών αρκεί 
να άξιζε τον κόπο και πάντως δεν θα επέτρε- 
πα να υπάρχει αυτή η επιλογή σε παιδία µε α- 
σχημάτιστη ακόµα κριτική ικανότητα. 
Πάντως εδώ και αρκετό καιρό και η Ελλάδα 

µπορεί να περηφανεύεται ότι συγκαταλέγε- 
ται στον κατάλογο των Ελευθερών χωρών - 
που η εµπορία ειδών µε βάση την κάνναβη ε- 
πιτρέπεται ανεµπόδιστα. Στα Εξάρχεια υπάρ- 
Χει και µια πιτσαρία που φτιάχνει κανναβουρό- 
πιτσα που εκτός από πολύ ακριβή δεν εἶναι και 
νόστιµη. Η πολύ Ίγεπὰγ τάση να φοράμε ρούχα 
από κάνναβη εἶναι ανάξια λόγου αφού η κάννα- 
βη έχει εγκαταλειφθεί σαν κλωστικό φυτό α- 
πό χρόνια. Ο µόνος τρόπος να συντηρηθεί αυ- 
τού του εἴδους το εμπόριο εἶναι οι υπερβολι- 
κές τιµές που χρεώνονται τα προϊόντα. 
Άλλωστε, και τα υπόλοιπα προϊόντα που 

προέρχονται από βιολογική καλλιέργεια κάν- 
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ναβης εἶναι κατώτερα των αντιστοιχών από 
άλλες πρώτες ύλες, και η παρουσίατους 
στην αγορά δικαιολογείται αποκλειστικά από 
την ύπαρξη µιας καταναλωτικής κουλτούρας 
που βασίζεται στην ανατρεπτική πρόκλη- 
ση του να φοράει κανείς ρούχα µε τοπε- 
ντάφυλλο. Η σημείωση που υπάρχει πά- 
νω σε όλα τα παράγωγα της κάνναβης 
ότι πρόκειται για προϊόντα βιολογικής 
καλλιέργειας εἶναι µια ακόµη κοροϊδία 
αφού απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη 
µορφή καλλιέργειας στην Ευρώπη. Αν 
ήταν στο χέρι αυτών που παράγουν το 
χασίς, αυτοίθα παραχρησιμοποιούσαν 
συνθετικά φυτοφάρμακα και λιπάσματα. 

Πολλά "προοδευτικά" έντυπα έχουν 
κατά καιρούς αφήσεινατους "ζξεφύ- 
γουν" δημοσιεύσεις υπέρ της νοµιµοποί- 
ησης ενώ τα ΙΙ{θς5{γΙθ περιοδικά της σχο- 
λής του Κωστόπουλου συνδέουν απροκάλυ- 
ητα την ερωτική συνεύρεση µε την χρήση 
ναρκωτικών για επιπλέον απόλαυση. Πάνω 
στο θέµα δεν έχω ἄποιψη αλλά εἶναι πολύ πι- 
θανό οι επιπτώσεις από τέτοιου εἴδους συ- 
νευρέσεις να µην καταγράφονται γιατί καθυ- 
στερούν να εκδηλωθούν κατά εννιά µήνες. 
Κάπως άλλωστε πρέπει να δικαιολογηθούν οι 
δεκάδες χιλιάδες εκτρώσεις που γίνονται 
στην Ελλάδα. Πάνω στο θέµα κλείνω λέγο- 
ντας ότι κατά την απώλεια συνείδησης στη 
διάρκεια της ερωτικής πράξης εἶναι δυνατό 
να δημιουργηθούν και προβλήματα προσανα- 
τολισμού, 

Αλλά γιατί επανέρχοµαι σε άσχετα θέµατα..;;; 

Εναιλοιπόν, πιστεύω ότι οι υποκουλτού- 
ρες της ομοφυλοφιλίας και των ναρκωτι- 
κών εἶναι συνυφασμµένες και βασίζονται 
στην ανεκτικότητα και την άγνοια, την επί- 
πλαστη πραγματικότητα, καιτις αδυναμίες 
της ανθρώπινης φύσης µε σχέσεις ανταλ- 
λαγής μεταξύ τους σε επίπεδο διαστροφής. 
Δεν εἶναι λιγότερο αυτοκαταστροφικό από 
το εἶναι κανείς που... το να εἶναι πρεζάκιας, 
και παρατηρείστε ότι τη µια λέξη εἶναι 
ντροπή να την γράψουμε ενώ την άλλη την 
έχουµε ήδη συνηθίσει. 

Γενικά κλείνοντας πρέπει νατονιστεί ότι η 
προπαγάνδα του συστήµατος εἶναι τέτοια 
που από όλα τα µαζικά µέσα προβάλλεται 
σαν αποδεκτή η χρήση χασίς και µαριχουά- 
νας. Χαρακτηριστικά και ο Μπιλ Κλίντον ο 
πρώην πρόεδρος της Αμερικής δήλωσε ότι 
στα νιάτα του κάπνισε ένα τσιγάρο µαριχου- 
άνας µαζί µε φίλους. Μετά από λίγο καιρό η 
κόρη του Τσέλσι συνελήφθη για τον ἴδιο λό- 
γο. Μερικές φορές η 
προπαγάνδα στρέ- 
Φφεται εναντίον 
των εμπνευστών 
Ἡ.... 

παρουσιάζουν απώλεια µνήµης µετά 
από κάποια ηλικία. 

Η απώλεια της µνήµης τεκµη- 
ριώνεται σε όλα τα παραισθη- 
σιογόνα, φυσικής ή συνθετι- 
κής προέλευσης από πολ- 
λούς επιστήμονες και δεν 
είναι πλέον αποδεκτή η 
θέση ότι ο καπνός της 
κάνναθης δεν έχει παραι- 
σθησιογόνειδιότητες. 
Το "κόλλημα" όπως έχει 

ενταχθεί στο κοινό λεξιλό- 
γιο δεν είναι τίποτα άλλο α- 

πό αυτή ακριθώς την κατά- 
σταση απώλειας της συνείδη- 

σης. Είναιτέλος υποκριτικό από η 
µια να υποστηρίζουµε ότιτο χασίς 

δεν είναι παραισθησιογόνο, και όταν κά- 
ποιος µαχαιρώσει κάποιον ανύποπτο πολίτη υπό 

την επήρεια, να απαλλάσσε- 
ται σαν µη έχοντας συνείδη- 
ση των πράξεωντου. 
Ένας ενοχλητικός μύθος 

που έχει περάσει σαν αποδε- 
κτός είναι ότιτο χασίς δεν ε- 
θίζει. Οιχασισόφιλοι υποστη- 
ρίζουν ότι καμία απότις ου- 

σίες που περιέχονται στο φυ- 

τό αυτό δεν προκαλεί εθισμό 
και παρουσιάζουν για αυτό 

και αρκετά επιστημονικά 
στοιχεία. Ας απαντήσουμε ό- 
τιο εθισμός που προκαλεί η 

χρήση του χασίς είναι ψυχο- 
λογικός και αποδίδεται από 

την σύγχρονη ψυχολογία σαν 
ψυχαναγκαστικό φαινόμενο. 
Κάτι ανάλογο µετον εθισμό 
του τζόγου που το θύμα δεν 

λαμθάνει καµία ουσία όµως ε- 
θίζεται σεθαθµό αυτοκατα- 
στροφής. Εδώ ο υπερθολικός 
εθισμός οδηγεί στην κατα- 
στροφή µέσω των χημικών ή 
οπιούχων ναρκωτικών. 

κ. 
ο 

Τέλος µια πρωτοποριακή ερευνά απέδειξε ότι η χρόνια λήψη 
χασίς "καίει" τους όρχεις μειώνοντας την ικανότητα τους να 

παράγουν σπέρµα και αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκ(- 
νου των γεννητικών οργάνων. Είναι καθαρά θέµατου 
πως προτιµάει να διασκεδάζει κανείς... 

Πηγές 
ΜΛΑΝΝ.ΠΙΘάΙΙΠ6.ςοΠη 

ΑΛΑΛΝ.Σεἰθηςβαἱγθςίῖ.ζΟΠῃ 

ΥΛΑΝΝ.ΠΊΣΗ.ΟΟΠΠ 

Τοιερό χόρτο Γ. Καράµπελας 



Επι’ ευκαιρία της δίκης 
των µελών της 17Ν και της '"εζάρθρω- 
σης" του Ε.Λ.Α., ποιό είναι το κυρίως 

ζητούμενο της όλης υπόδεσης Μήπως το 
ποιές μυστικές υπηρεσίες βρισκόντουσαν 

πίσω από τους εγκληματίες αυτούς; 
Μήπως από ποιούς έπαιρναν τις εντολές 
Μήπως το ποιά μεγάλα κεφάλια δα µεί- 

νουν για πάντα ασύλληπτου 

κ Λάδος Κυρίες και Κύριοι το κυρίως ζη- 
τούμενο είναι καθαρά κοινωνιολογικό και πιο συ- 
Υκεκριμµένα ...σεξουαλικής φύσεως έχοντας να κά- 

γει µε την γυναικεία παρουσία εντός και επί των 

περιχώρων της 17Ν καϊτων άλλων τροµοκραιι- 
κών οργανώσεων. Καταρχάς, σημειώστε τα εξής ο- 
γόµατα: Αγγελική Σωτηροπούλου, Αλίθια Κοριέθ 
Ῥομέρο[ή κάπως έτσν, Ειρήνη Αθανασάκη. Ἡ πρώ- 
τη ήταν αρχικά γυναίκα του Σάββα Ξηρού και αρ- 
Υότερα συζούσε µε τον Δημήτρη Κουφονιίνα δηµι- 
ουργώνιας µας την εξής απορία: Πόσο σαβουρογά- 

µηδες είναι τελικά οι αριστεροί; Ἡ δεύτερη ήταν αρ- 
ραβωνιασμένη µε τον Σάββα Ξηρό και µε την συνο- 
λική της παρουσία ζευτέλισε τελείως τις ισπανίδες 
γυναίκες κάνοντας κάθε σοβαρό άντρα µε ευπρεπή 
γούστα να σκεφτεί πως" αν όλες οι ισπανίδες είναι 
έτσι, καλύτερα να κάνουµε σχέση µε κανένα ροφό 
τον οποίο μπορούμε και να τον φάµε κιόλας". 
 Ἡ Τρίτη, αν αληθεύουν τελικά οι φήμες πως 
επιδιδόταν σε τρίγωνα [έλεος..), τειράγωνα και άλ- 
λα όργια[ΌΣ, έχω τάσεις για εµειό από την αηδία) 
αποτελεί κυριολεκτικά τον οριοµό της ...ταξικής 

μπουρούχας. Και όµως αγαπηιοί µου αναγνώστες, 

αυτές οι πανάσχηµες γυναίκες όχι µόνο είχαν βρει 

τη χαρά κάτω από τα σκέλια τους µ'όλους αυτούς 
ἴους βιτσιόζους και µαζοχιστές, αλλά είχαν κυριο- 
λεκτικά το πάνω χέρι μ' όλους αυτούς τους χλεχλέ- 
δες οι οποίοι καθόντουσαν σούζα από τον φόβο 
ἴους µην τυχόν και χάσουν τέτοιες κούκλες-πανού- 

Κλες... Αν σ’ αυτές προσθέσετε την µανιάμ Πεϊνιό - 
την γκόμενα του Γιωτόπουλου- αλλά και τη συνήγο- 
ρο υπεράσπισης του Κουφοντίνα, την Ιωάννα 

Κούριοβικ τότε το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρότε- 
ρο και δείχνει πως τα σεξουαλικά γούστα των αρι- 
στερών και εἰδικά των πιο σκληροπυρηνικών είναι 
πολύ απαίσια. 

ΛΡΤΚΟΕΛΕΣ 
Ἠεηαςε 

ἁη)κυμηπές 
κ2 Απίστευτες φωνές διαμαρτυρίας ακούω 
από τους αναγνώστες µου γιατί στα τελευταία τεύ- 

χη έχω παραλείψει εντελώς τα "κλασσικά" ανέκ- 
δοῖα µου. Πολύ καλά λοιπόν, άντε µε πείσατε (του- 

λάχιστον για το παρόν τεύχος) οπότε προχωρώ σιο 

ανέκδοτο: Ένας χριστιανός, ένας μουσουλμάνος 
και ένας εβραίος συζητούν σχετικά µε το ποια Όρη- 
σκεία είναι η ανώτερη. "Ἡ δική µου Όρησκεία είναι 
η ανώτερη! λέει ο Χριστιανός "και το λέω αυτό για- 
τί κάποτε ήµουνα στη µέση της λίµνης µέσα σε µια 
βάρκα και ψάρευα οπότε αρχίζει µια φουριούνα 
και η βάρκα µου ήταν έτοιµη να αναποδογυρίσει. 
Τότε προσεύχοµαι σῖον θεό µου και το θαύμα έγι- 
νε. Π φουριούνα σιαµάτησε και η λίµνη επανήλθε 
στην αρχική τῆς ηρεμία’. 
Ο μουσουλμάνος παρεμβαίνει και λέει"Λεν λέω, 
δυνατός ο θεός σου Χριστιανέ αλλά όχι σαν τον 
Αλλάχ. Κάποτε ήµουνα σίην έρημο Σαχάρα πάνω 
στη καμήλα µου και καθώς διέσχιζα την έρημο πιά- 
γει µια φοβερή αμμοθύελλα η οποία έθαψε εµένα 
και την καµήλα µου. Αμέσως προσεύχομαι στον θεό 
µου και αµέσως όλη η άµµος φεύγει από πάνω µας 

και εγώ συνέχισα κανονικά το ταξίδι µου". 
Τελευταίος μιλάει ο εβραίος ο οποίος λέει 
"Λυπάμαι που όας στο λέω αλλά η δική µου Όρη- 
σκεία είναι η ανώτερη απ'όλες και να γιατί; Ένα 
Σαββάτο πρωί βγαίνω από το σπίτι µου και πηγαί- 

πΠΓΑαΤξ ἀπεᾶ Απ 
οου ἴλβιΒ Π8α[Πι (παϊς Πιραστήϊ πει μα... 

γω προς τη Συναγωγή προκειµένου να προσευχη- 
δώ όπως κάδε ευσεβής εβραίος. Όμως, επειδή η α- 
πόσταση ήταν αρκετά µεγάλη κάθισα σ' ένα παγκά- 
Κι στο κοντινό άλσος για να ζεκουρασιώ. Ξαφνικά 

έρχεται και κάδεται δίπλα µου µια πολύ όμορφη 
κοπέλα μ’ ένα αποκαλυπτικό μίνι η οποία αρχίζει 
να µε χαϊδεύει. Σκεφιόμουνα τι έπρεπε να κάνω α- 
φού και την κοπέλα την ποθούσα αλλά και βαθύτα- 
τα δρησκευόµενος είµαι, αφού ως γνωστόν για ε- 

µάς τους εβραίους το Σάββατο απαγορεύεται να κά- 
γουµε οτιδήποτε άλλο πέρα από το να προσευχόµα- 
στε. Προσεύχομαι στον Παντοδύναμο δεό µου και, 
ναι, το θαύμα έγινε. Παντού ήταν Σάββατο, αλλά ε- 
κεί που "πηδούσα’ ήταν Κυριακή...'. 
ξ ο Γιώργος Καρατζαφέρης ο οποίος 
στις Νομαρχιακές εκλογές του περασμένου 

Οκτωβρίου πήρε ένα πολύ καλό ποσοστό και αντί 
να καδίσει να δουλέψει σκληρά έτσι ώστε να µπο- 
ρέσει να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο πολιτικό φο- 
ρέα ο οποίος ὃα συγκεντρώσει τις ελπίδες του 
Ελληνικού Λαού και ὃα είναι η πραγματική αντί- 
σταση απέναντι στο πολιτικό κατεστημένο, αντιθέ - 

ως" καβάλησε το καλάμι’. Από τη µια φοβούμενος 
µην τον πουν "νεοναζί' και "ραισιστή΄ έγινε αµέσως 
"καλό παιδί’ και έκανε πως δεν ήζερε αυτούς που 
τον βοήθησαν να φτάσει σ'αυτό το ποσοστό, ίσως 
επειδή θεωρεί πως οι "ακραίοί’ δεν συμβαδίζουν 
µε το μετεκλογικό του προφίλ. Από την άλλη µάλ- 
λον η επιτυχία του φούσκωσε τα μυαλά σε τέτοιο 
βαθµό ώστε να µιλά για ποσοστά 250 και για συ- 
γκυβερνήσεις µε τη Ν.Λ.Ι Γιωργάκη, σοβαρέψου 
γιατί αυτά έλεγε και ο Βασίλης Λεβέντης(Γεια σου 
Πρόεδρε! και τελικά έμεινε µε τον ...φραπέ στο χέ- 
ρι καιτην ... Πίτσα στο στόµα.. 

Τελειώνοντας, θέλω να διαψεύσω κατη- 
γορηµατικά όλους αυτούς που υποστηρί- 

ουν πως η χώρα έχει γίνει ένας τερά- 
στιος οίκος ανοχής γιατί τουλάχιστον 

στους οίκους ανοχής ο πελάτης μένει πά- 
ντοτε ευχαριστημένος... 

Αυτά, για το παρόν τεύχος, ας ετοιµασιώ 

τώρα για το σούβλισμα του αρνιού. 

Με Δαγκωτούς χαιρετισμούς 

Ο Ένας και Μοναδικός 

Βρυκύόλακα» 

ΝΑ ΠΥΚ8. ΟΙ 9, 
ΠΥΚΙ4(ΦΠο(πια:]οοιι 



0 Ελληνιφιός στή µαχρά και 
πολυκύμαντή πορείατου, | 

πέρασε αγιστόρητες συμφορές, |’ 
µπύρεσε όµως γα κρατήσει 
αναλλοίωτο τον εθνικό του 
χαρακτήρα χαι δημιούργησε 
το πολιτιστικό μεγαλούργημα 
µπρουτά στο οποίο στέκονται 
µε σεβασμό όλοι οι πολιτισµέ- 

γοι άνθρωποι τής γής. 
Η κατάρρευση όµως του 

υπαρκτού σοσιαλισμού και ἡ 
αποκάλυψή τής οικονοµικής 
«κοινωνικής καχεξίας των 
χωρών που επί μακρόν τον 

είχαν υποστεί, άλλαξε ριζικά 
τή µορφή του κόσμου χαι 

"γέννησε" έναν νέο πανίσχυ- 
ϱ0 αλλά κυρίως ύπουλο 
εχθρό τον καπιταλισμό. 

κτικό τρόπο να θοηθήσει όλους µας να καταλάθουµετη σο- 
θαρότητατου προθλήµατος. 

Η µεταδιπολική εποχή χαρακτηρίζεται από µεγάλες και επιταχυνό- 
µενες αλλαγές. Σε αυτό συµθάλουν η ραγδαία εξέλιξη στον τοµέα των 
τηλεπικοινωνιών, η κατάργηση των συνόρών καιη διεθνοποίηση των 
χρηµαταγορών. Κοινός παρονοµαστής όλων των καπιταλιστικών ε- 
Πινοηµάτων είναι η αποδοχή του ότιη συρρίκνώση µισθών-κοινων|- 
κών παροχών είναι όροι αναγκαίοι για την ανασυγκρότηση του κεφα- 
λαίου. Υπότο πρόσχηµατης ευελιξίας της οικονοµίας, ο ρυθµιστικός 
ρόλος του Κράτους καταργήθηκε και µαζί µε αυτόν καταργήθηκαν κε- 
κτηµένα όπως π.Χ. ελάχιστο όριο μισθού, 8ωρο κ.τ.λ. Το Κράτος δια- 
θάλλεται απότους φιλελεύθερους ὡς παρασιτικό. Επιταγή της επο- 
χής είναι η διόγκωση του κέρδους µε κάθε µέσο. 

Το ρεσιτάλπρωτοτυπίας των φιλελεύθερων φωστήρων... κορυ- 
φώνεται µετην αναφορά στα δηµόσια ελλείµµατα. Παρόλο που ότιεί- 
ναι δημόσιο έλλειµµα αποτελείιδιωτικό πλεόνασμα, η θρασύτητατων 
καπιταλιστών ξεπερνά κάθε όριο.[Ιατο φαινόμενο αυτό ενοχοποιούν 
το Κράτος, τους εργαζόµενους. Κατηγορούν τους πάντες και τα Πά- 
ντα εκτός απότους εαυτούςτους. Με τρόπο ξεδιάντροπο έχουν θά- 
λει στο µάτιτον αναδιανεµητικό ρόλοτου Κράτους καιιδίὠςτις κοι- 
νωνικές παροχές. Προωθώνταςτο µύθοτης ανταγωνιστικότητας ε- 
πιχειρούν να ακυρώσουν κεκτημένα. Γιατους εργαζομένους όµωςτα 
Παιχνίδια αυτάτου παγκοσμιοποιηµένου κεφαλαίου ισοδυναμούν µε 
λιτότητα, ανεργία και κοινωνικούς αποκλεισμούς. 

Για τα όποια κακώς κείµενα δημιουργούνται κατά καιρούς στη λει- 
τουργία της οικονοµίας οι ίδιοι αποποιούνταιτις ευθύνες τουςτον/- 
ζοντας πως τα πάντα εξαρτώνται µόνο από την προσφορά καιτη ζή- 
τηση που υπάρχει! στην οικονομία. Αποτελεί όµως κοινό μυστικό ότιη 

30 

ΕΙ Παρούσα παρουσίαση σκοπό έχει µε συνοπτικό αλλάπεριε- 

λισμού... 

Μετον όρο αυτόν εννοούμε τήν οικουμενική αποδοχή και 
σεβασιό των οικονοµικών όρων τής παραγωγικύτήτας- 

ανταγωνιστικότήτας και συνακολούθως στήν εφαριιογή των 
αρχών αυτών στο οικονομικό περιβάλλον µιας ενοποιηµένής 

χίι έντονα ανταγωνιστικής παγκύσµιας αγοράς. 
«4εν αρκεί να είσαι σπαθοφόρος, θα πρέπει να ξέρεις 
ενάντια σε ποιόν κραδαίγεις το σπαθί» έλεγε ο Νίτοε 

εξέλιξη του καπιταλισμού δεν καθορίζεται απότις ιδιωτικές και δηµό- 
σιες αντιδράσεις στα μηνύματα των αγορών, αλλά από την Ππροσαρ- 
µογή των αγορών στα πλαίσια που διαμορφώνει η παγκόσμια τράπε- 
ζα, η οποία ως γνωστό αποτελεί άντρο των σιωνιστών... Η δυναμική 
της αγοράς χειραγωγείται πάντα από συγκεκριµένα οικονοµικά-Πολι- 
τικά κέντρα που ελέγχουν ισχυροί σκοταδιστές. 0 μύθος της ελεύθε- 
ρης αγοράς αποτελείγια αυτούς το καλύτερο άλλοθι προκειµένου να 
µεταθέσουν το κόστος στους κοινωνικά ανίσχυρους. 
Η συνεχής απαίτηση των θιασωτών του καπιταλισμού για µείωση 

των κοινωνικών παροχών και περιορισμού του κρατικού παρεµθατι- 
σμού σηµαίνει απώλεια εθνικού Προϊόντος, γεγονός που καθιστά την 
αποπληρωμή του εξωτερικού χρέους πολύ πιο δύσκολη και κατά συ- 
νέπειατις εθνικές οικονομίες δέσµιεςτου Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου που όλοι ξέρουμε ποιοι το ελέγχουν... 

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµενα παρουσιάσουμε, µε έν- 
νοιες όχι πλέον θεωρητικές αλλά πρακτικές Και µε παραδείγματα θγαλ- 
µένα µέσα απότη ζωή, τη φθοροποιό δύναµη του καπιταλισμού. 

Σε διεθνές επίπεδο, λίγο ως πολύ όλες οι χώρες του Δυτικού κόσμου 
ακόµα και εκείνες που είχαν "σοσιαλιστικές" κυθερνήσεις ακολούθη- 
σαν το μοντέλο, που επέθαλεη Μ. Θάτσερ, στη Βρετανία.Έννοιες ό- 
πως ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων, ανάγκη για μαζικές α- 
πολύσεις προκειµένου να µειωθείτο Μέσο Κόστος Εργασίας κ.τ.λεγι- 
ναν τα συνθήματα των καπιταλιστών τονίζοντας πὼς έτσιθα προω- 
θηθείη ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και κατά συνέπεια και 
η κοινωνική ευημερία. Όμως η νεοφιλελεύθερη λαίλαπα σε πανευρω- 
παϊκή κλίµακα περιόρισε σηµαντικάτα κοινωνικά θοηθήµατα τάχα για 
να ξυπνήσειτους θοηθούµενους απότον εφησυχασµόὀ. Το κατά κε- 
φαλήν εισόδηµα στη Βρετανία, δηλαδή στη χώρα που εφαρμόστηκε 



μεπιο μεγάλη θέρµη ο καπιταλισμός, μειώθηκε κατά 2096 έναντιτου 
µέσου ευρωπαϊκού ενώ ο αριθµός των απόρων σηµείωσετην υψη- 
λότερη επίδοση στην Ευρώπη (ανήλθε το 2206του πληθυσμού). Τις 
ίδιες ανησυχητικές επιδόσεις σηµείωσαν και πολλές άλλες χώρες µέ- 
λητης Ε.Ε. Ενδεικτικά αναφέρουμε αύξηση του δείκτη δείκτη δυσφο- 
ρίας (πληθωρισμός « ανεργία) από 5, 990την περίοδο 1961-1970 σε 
15, 196το 1988-1991 (πηγή ΕµΓορεᾶη ΘΕΟΠΟΠΗΥ, 1993). Οι κατηγο- 
ρίες των εισοδημάτων συρρικνώθηκαν την προηγούµενη δεκαετία, 
εκτός θέθαια από αυτά που θρίσκονται στην κορυφή της εισοδηµατι- 
κής ιεραρχίας. 
Όπως είναι λογικό οι συνέπειες της νεοφιλελεύθερης λαίλαπας έγι- 

ναν αισθητές και στη χώρα µας παρά το γεγονός ότι αυτή έχειτην "τύ- 
Χη" να έχει "σοσιαλιστική" κυθέρνηση και µια αξιωματική αντιπολί- 
τευση γεμάτηζκοινωνικές ευαισθησίες. Οι συνέπειες της πρακτικής 
εφαρµογής της ελεύθερης αγοράς είναιτόσο έντονες σεσηµείοτέ- 
τοιο που επηρεάζουν ακόµη καιτην εθνική µας κυριαρχία. 

Οιπιο σοβαρές από αυτές είναι οι εξής: 
00 Η επιθαλλόµενη από τα πράγματα συρρίκνωση του ευρύτερου 
δημόσιου τοµέα προκειµένου να αυξηθούν τα προγράµµατα απο- 
κρατικοποιήσων συνεπάγεται αισθητό περιορισµότης απασχόλη- 
σης. Τα ποσοστά ανεργίας κυρίως στις συνοικίες του Πειραιά, στα 
δυτικά προάστια των Αθηνών, στοθόρειο Αιγαίο κ.τ.λ προκαλούν 
αθεθαιότητα για το µέλλον των συμπατριωτών µας που διαθιώνουν 
στις περιοχές αυτές. Τηθλιθερή πρωτιά κατέχουν όμως περιοχές ε- 
θνικά ευαίσθητες όπως αυτές της Δ. Μακεδονίας καιτης 
Θράκης(τα ποσοστά σεαυτές αγγίζουν το 14, 596). Η ελληνική ύπαι- 
θρος µαραζώνει. 

Ο Έλληνας εργαζόμενος διώκεται, εξαιτίας της ανάλγητης κρατι- 
κής εργασιακής πολιτικής, από την παραγωγική διαδικασία. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε, πως σύµφωνα µεμελέτεςτης Ε.Ε. οδήµος 
Φερών στο νοµόΈθρου, είναιη πιο εξαθλιωµένη περιοχή στην Ε.Ε. 
Αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση είναι λογικό πως στο άµεσο κιόλας 
μέλλον τα όµορα κράτη π.χΑλθανία, Τουρκία που κατά καιρούς έ- 
χουν δειλά εκφράσει αξιώσεις σταθόρεια σύνορά µαςνατις εκφρά- 
σουν πιο ανοικτά, µε περισσότεροθράσος εκμεταλλευόμενες την 
οργανωτική ανικανότητατου Ελληνικού Κράτους. 

ϐ Η έντονη απορρόφηση των λαθρομεταναστών στην παρα- 
γωγική διαδικασία της Ελλάδος είναι γεγονός αναμφισθήτη- 
το(οι Αλθανοί µόνο αποτελούν το 1096του εργατικού δυ- 
ναμικού). 
Τα αυτιά όμως των πολιτικάντηδων δε φα[- 
νεταιναιδρώνουν. ΟΙΈλληνες πλέον δε 
θρίσκουν απασχόληση. Αυτότογε- 
γονός είναι λογικό καθώς η πρό- 
σληψη λαθρομεταναστών, οιο- 
Ποίοι αμοίθονταιλιγότερο, δεν 
Παίρνουν ένσηµα κ.τ.λ., θοηθά 
τουςΈλληνες καπιταλιστές να 
ρίξουν και άλλοτο Μέσο 
Κόστος Εργασίας καινα αυξή- 
σουν έτσιτα περιθώρια κέρδους. 
Δεθα πρέπεινα µας κάνει εντύπω- 
ση, στο κοντινό μάλιστα µέλλον, ηα- 
ναθίωση του φαινοµένουτης µετανά- 
στευσης Ελλήνων στο εξωτερικό προς α- 
ναζήτηση καλύτερης τύχης καθώς τοεῃ- 
σηµο Ελληνικό Κράτος προτιµάνα χαϊδδλογεί 
και να Παρέχει θαλπωρή σε κάθε λογή οταν. 
χοδιάδολους που εισέρχονται Παράνα πο» 

µαιο των ξένων. 
ϐ) Μια αναφορά στις επιθλαθείς συ- 
γέπειες του καππαλισμούθαήταν 

ελλιπής αν δεγινόταν αναφορά στο ρόλοτου ΕΥΡΩ. Το Μάρτιοτου 
1998 η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα οριστικοποίησετον κατάλογο 
τῶν χωρών που μετέχουν στη δηµιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού 
νομίσματος (ανάµεσα τους και η χώρα µας). Οιτεχνοκράτες στη 
χώρα µας πανηγύρισαν τογεγονός, το θεώρησαν µάλιστα ως ιστο- 
ρικής σημασίας. Η προπαγάνδα τους έκανελόγω πως η υιοθέτηση 
σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, που υπόσχεται ότιθα φέρει 
η έλευση ΕΥΡΩ, θα φέρει στο µέσοΈλληνα ευημερία καθώς η συνέ- 
νωση των ευρωπαϊκών νομισμάτων προκειµένου να δημιουργηθεί 
το ΕΥΡΩναι µεν αυξάνειτο ενεργητικό αντίκρισμα που θα καλύπτει η 
κυκλοφορίατου νέου νομίσματος κανείς όµως από αυτούς δεν ήρ- 
θενα µας πει ότι η παράλληλα θα αυξηθούν οι υποχρεώσεις πουθα 
καλύπτειτονέο νόμισμα. 

Δηλαδή οΈλληνας πολίτης δεν είναι απίθανο να θρεθεί στη δυσάρε- 
στη θέση να συµθάλει στην κάλυψη υποχρεώσεων που έχουν δηµι- 
ουργηθεί από άλλους πολίτες της Ε.Ε. Είναι όµως δίκαιο αυτό; Πόση 
άλλη επιθάρυνση µπορείνα αντέξει ο καταταλαιπωρηµένος 
Έλληνας εργαζόμενος, ο οποίος θλέπει, σύµφωνα µεστοιχείατης 
Γ.Σ.Ε.Ε., το επίπεδο του πραγματικού του μισθού να παραμένει στα 
δια επίπεδα µε αυτάτου 1983; Η χειρότερη όµως συνέπεια της κα- 
θιέρωσης του ΕΥΡΩ είναι ότι δεν επιτρέπει στη χώρα µας να ασκήσει 
δική της νομισματική πολιτική, δηλαδή δεν µπορείνα αυξομειώνει 
την ποσότητα χρήματος στην αγορά. Η νομισματική πολιτική ασκεί- 
ται συνολικά για όλατα κράτητης Ε.Ε. απότις Βρυξέλλες και συνε- 
πώς είναι ευάλωτη στις επιταγές του διεθνούς σιωνισμού. 

ϱ) Ηπιο ανησυχητική όµως συνέπεια που επιφέρειο ασπασµός των 
φιλελεύθερων θεωρήσεων είναι η ριζική αλλαγή στη νοοτροπία, 
στη ψυχοσύνθεση τουΈλληνα. Η απόκτηση του χρήματος έγινε για 
αυτόν αυτοσκοπός. ΟΈλληνας έγινε υλιστής, µαλθακός. Η έννοια 
της Μεγάλης ἰδέας φαντάζει για αυτόν πλέον ὡς κάτιτο ξένο, το α- 
Πόμακρο που µόνο κάποιοι ονειροπαρμένοι πιστεύουν. Η εθνικήτου 
συνείδηση θρίσκεται στο ναδίρ. Η Βασιλεύουσα, η Ανδριανούπολη, 
η Αν. Ρωμυλία, η]ωνία, η Β.πειρος καιη Κύπρος φαντάζουν στα 
µάτια του µόνο ὡς ενδιαφέροντες τουριστικοί προορισμοί καιτίπο- 
τα άλλο. 

Η εδραίὠση του καπιταλισμού στη χώρα µας θολεύει ό- 
λα τα µεγάλα κόµµατα. Η κυθέρνηση και η αξιωματική α- 
ντιπολίτευση, μόλις τελειώσουντις κοκοροµαχίεςτους 
στη Βουλή, πιασµένες χέρι-χέρι πορεύονται στους δρό- 

μουςτου εκσυγχρονισμού... Απότην άλλη πλευρά, οι 
απόγονοι των εαμοθουλγαροκομμουνιστοσυµ- 

µοριτών μπορούν να προωθούν τα λαϊκί- 
στικα σχέδια τους διατυµπανίζο- 

νταςτα αντικαπιταλιστικάτους 
αισθήµατα(µέχρι εκεί ό- 

ως...) προκειµένου να δια- 
τηρήσουν την εκλογική 
τους δύναμη και να συνεχ(- 
σουν να απολαμθάνουντις 
παροχές πουτο σύστηµα 
τους προσφέρει. 
Έχουμε χρέος να πετύχου- 

ε' µενα κάνουµε αυτό που επί δε- 
καετίες οι "φωστήρες" της πολιτι- 

κής και συνδικαλιστικής Αριστεράς 
ὅτ Δεξιάς απέτυχαν να κάνουν ή καλύ- 

τερα δε θέλησαν να κάνουν µε συνέπεια 
η φιλελεύθερη λαίλαπα να καταφέρει να 

ακυρώσει μακροχρόνιες κοινωνικές ισορ- 
ροπ/ες και κεκτημένα. 

λ 
λ 

αλ. 

Ηλύση λοιπόν είναι µία... 
ΟΥΤΕ ΔΕΞΙΑ-ΟΥΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ. 

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΤΩΡΑ 
ΠΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΚΑΙΤΟ ΛΑΟ 
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του Ν/οΙ{ κµαίἰσοι Ηθςς 
(εκδ. Δωδώνη 2003) βιββιοπαρουσίαση 

Για εκείνους που έχουν ασχοβπθείἢίγο παραπάνω µετατραγικά 

εκείνα γιατην Ευρώππ χρόνιατου Β΄ Παγκοσμίου Ποβέμου,ο 

ΡιαοΙξΗθςς αποτεβεί ένα αιώνιο σύµβοβο Αφοσίωσης και 

Αυτοθυσίας. Γατον υπόβοιπο κόσµο, εκτόςτου ότι αγνοούν πα- 

ντεβώςτην υπόθεσήτου αββά καιτι διαδραματίστηκε πριν από αυ- 

τή, δεν είναιτίποτα παραπάνω από έναν "εχθρό" της δημοκρατίας, 

ἕνας εγκβημµατίας ποβέμου, χαρακτηρισµόςπου συνοδεύει άπα- 

ντεςτους ηγέτες καιτα στεβέχπ του Εθνικοσοσιαβισµού. Ηπροπα- 

γάνδα των νικητών πέρασε δυστυχώς αβασάνιστα στις συνειδή- 

σειςτων μαζών και η Ιστορική ΑΠήθεια παραγκὠνίστηκε απότοπε- 

ρίφηµο ΟΛβοκαύτωμακαιτις... 6.000.οΟΟνεκρούςτου. 

Επίσειρά ετών ο )Ν.Ε.Ηθςς καιΠ µπτέρατου Ι586, αγὠνίστηκαν µε 

κάθε δυνατό µέσογιατην απεβευθέρώὠσητου Ε.Ηθςς. Ένα από αυ- 

τά είναι καιη συγγραφή αυτούτου υπέροχου βιββίου που ΚυκΏο- 

Φόρησε για πρώτη φορά στη χώρα µας πρόσφατα, απότις εκδό- 

σεις "Δωδώνη". Αναφέρονται µέσα δεκάδες στοιχεία, τόσο γιατον 

ΔΠόγοτης πτήσηςτου Κ.Ηθςς στην Αγγβίατον Μάιοτου΄’41, όσο και 

γιατην αθωότητάτου σε σχέση µετις κατηγορίες πουτον οδήγη- 

σαν στην φυπακήτου Σπαντάου. Κάνοντας έναν απβό διαχωρισμό, 

μπορούμεναπούμεπωςστις 500 περίπου σεβίδεςτου βιββίου, 

βπέπουμε 3 κύρια κεφάβαια. Το πρώτο είναι η προετοιμασία αΏΠά 

και πτήσητου Ρ.Ηεςς στην Αγγβία. Μια παράτοῆμή µα και απεῆπι- 

σµένη, όπως χαρακτηρίστηκε από ποββούς, πράξη µε τεβικό σκο- 

πότη σύναψη ειρήνης μεταξύ Γερμανίας-Αγγβίας, που θατερµάτι- 

ζετο εμφύβιο αιματοκύβισμα στην Ευρώπῃ. Το δεύτερο είναι η 

στημένη δίκη-παρωδίατης Νυρεμβέργης, όπου τατεβευταία Δό- 

γιατου Κ.Ηθςς έχουν ὡς εξής: "Δεν υπερασπ(ζὠ τον εαυτό µου ενα- 

ντίον των κατηγόρων, των οποίων το δικαίὠµα να απαγγε/ίπουν κα- 

τηγορίες εναντίον µου καιεναντίοντων συμπατριωτών µου 

Γερμανών, αρνούµαι. Δεν συζητώ τις κατηγορίες, τις αναφερόµε- 

νες σε γεγονότα τα οπο(α είναι γερμανικά ζητήµατατου εσωτερΙ- 

κού της χώρας και επομένως δεν ἔχουν καµία σχέση µε ξένους. 

ΤΟ ΤΝ 
ΑΞΙΑΙ ΜΕΣ 

Ὑ 

ΛΟΙΓ Κήάῑμεγ Ηθος 
ϱ πατέρας µου 
Ρούντολφ ΄Ἐςς 

ον) Η πτήση στην Αγγλία 
Η αιχμαλωσία 

5 
Δεν εγείρω α- 

ντρρηση σε 
δηβώσεις που 

είχαν στόχο 

την επίθεση 

κατάτης Τιμής 

µουή αυτήςο- 

Λόκβπρουτου 

Γερμανικού 
Λαού. Θεωρώ τέτοιες προσββητικές παρατηρήσεις από ενάντιους, 

φιβοφρονήσεις. Είατο προνόμιο, επ/ποῇββά χρόνιατης ζωής µου, 

να ενεργώ υπότον μεγαβύτερο γόνο που έφερε στη ζωή πχώρα 

µου, σταχίβια χρόνια της Ιστορίας της. Και αν ακόµα µπορούσανα 

το Κάνω, δεν θα επιθυμούσα να διαγράψω αυτόν τοχρόνο απ΄τη 

ζωή μου. Είμαι ευτυχής ξέροντας ότι έκαµα το Καθήκον µου απένα- 

ντιστοΛαόµου, το Καθήκον µου ὠςΓερμανός, ὡς 

Εθνικοσοσιαβιστής, ὡς Πιστός οπαδός του Αρχηγού μου. ΔΕΝ ΜΕ- 

ΤΑΝΟΩ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΕΝ, 
Φυσικά ο Ρ.Ηθςς γνώριζε εΚκτων προτέρωντην απόφασητου"δι- 

καστηρίου", απβάτο ότιστις κατηγορίες που του απαγγέβθηκαν θα 

ήταν και αυτή των εγκβηµάτων κατάτης ειρήνης, ξεπερνά κάθε 

φαντασία. ΟΡ.Ηεςςθυσίασετην εβευθερίατου στο βωμό µιας εἰ- 

ρήνης που Λόγω της αδιαββαξίαςτης αγγβικής ηγεσίας καιτης 

γνωστής... πονεµένης φυβής δεν είδε ποτέ π Ευρώπη, παρά µόνο 

έπειτα από έναν οποκῆπρωτικό πόβεμο µετα γνωστά αποτεῆέ- 

σµατα που ββέπουμε σήµερα. Ητρίη ενότητα περιγράφειτις συν- 

θήκες κράτπσηστου "πιο μοναχού εγκβείστου στον κόσµο". 

ΟΡ.Ηεςςπέρασετατεβευταία 46 χρόνιατης ζωήςτου στην φυ- 

Πακήτου Σπαντάου, όπου οι συμμαχικές δυνάµειςτων υπέβαβῆαν 

σε αργό και αγωνιώδη θάνατο, ενάντια σε κάθε δικαιοσύνη Και ο- 

ποιανδήποτε µορφή ανθρωπιάς. ΟΕ.Ηθςοςήταν πια εβεύθεροςτο 

1987, όπου άφησε καιτην τεβευταίατου πνοή... 

ΗΡΟΣΗΑΘΜΑΙ ΑΞΙΑΙΕΤΙΜΗΣ 
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Οι εκδόσεις ΛΟΓΧΗ προχώρησαν στην ε- 
πανέκδοση ενός σπάνιου βιββίουτου 
1945. Σπάνιου, όχι µόνο γιατην παβαιότη- 
τάτου, αββά και γιατίαναφέρεταισε ένα 
θέµα ταμπού. Τα εθνικιστικά κινήµατα στην 
Εηβάδατις δεκαετίεςτου΄’20και΄20. 
Άγνωστη π ύπαρξπτουςγιατους ποθβούς, 
αββά και παρεξηγημένη. 

το κείµενο έχει γραφείαπό ένα απότους 
πρωταγωνιστέςτου χώρου αυτού και για 
αυτό περιέχει ποβἢά και ΔΛεπτομερειακά 
στοιχεία απότην δράσπτου καιτην ιδεο- 
Δογίατους. Ιδιαπερη σημασία έχει Π χρονΙ- 
κή περίοδος που γράφτηκε, τέβοςτης κα- 
τοχής και αρχέστου συμμοριτοποβέμου. 

Ο συγγραφέας προσπαθείνα απενοχο- 
ποιήσειτα κινήµατα αυτά απότο "μίασμα" 
ταύτισης µετον ηττημµένο εθνικοσοσιαβι- 

σµό, τονίζονταςτα αντικομµουνιστικά αι- 

σθήµατατων µεβώντους. Ιδιαπερα γῆα- 
φυρή είναι ππεριγραφήτων συγκρούσε- 
ων µετις κομμουνιστικές οργανώσεις. 

Στατέβητου 1945 είναι δύσκοβοπιανα 

είσαι "φασίστας", αββά εύκοβο να πρὠτο- 
στατείς στον αντικομμουνιστικό αγώνα. 
ΤΟβΙβΒίο αποτεβείτο ΜΟΝΑΔΙΚΟΝΤΟ- 

κουµέντο εποχής γιατις οργανώσειςτων 
εθνικιστώντης προποβεμικής ΕΏβάδας και 
αυτή είναι π ουσιαστική αξίατου. 



ο κ.) 

ΑΝ 

ΑΠΟΔΛΥΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΤΗΕ ΡΟΜΟΕ ΔΙ. ΕΕΒΕ» 

Περσινή παραγωγή που δεν πέρασε καθό- 
λου απ᾿τις κινηματογραφικές αίθουσες, ούτε 
έτυχε ιδιαίτερης προθολής απ' τους διανομείς 
σαθιντεοταινία. 

Με δύο λόγια, ένα φιλμ που πρέπει να δείτε 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ, ὀχιµόνο γιατίη θεµατολογίατου 
συνδέεται 
εν µέρει µε 
τις Ιδεολο- 
γικές µας α- 

ναζητή- 
σεις, αλλά 
κυρίως για 
τις 2-3 στιγ- 
µές απόλυ- 
της... ηθι- 
κής ικανοποίησης που µπορείνα προσφέρει 
στους απόλυτα συνειδητοποιηµένους. Μια 
διεθνής συνωμοσία εθνικοσοσιαλιστών, µια 
μυστική εταιρία που στοχεύει στην άµεση α- 
νατροπή του παγκοσμίου συστήµατος, χωρίς 
"ανθρωπιστικούς" ενδοιασμούς και αναστο- 
λές. Στο περιθώριοτης δράσηςτης, οι µυστι- 
κές υπηρεσίες Η.Π.Α. καιΡωσίας, ένας αντιπα- 
θητικός μαύρος πρωταγωνιστής(πουτατε- 
λευταία χρόνια έχει γίνει ο απόλυτος εἰπε-μα[- 
ντανός) και οξενέρωτος λευκός ακόλουθός 
του που πέρα από πολύ ταλαντούχος, αποδει- 
Κνύεται Και πολύ κωλόφαρδος. Αν διαθάσατε 
τα "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΤΕΡΝΕΡ" καισας συγκίνη- 
σαν, ο"ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ" µετην αµεσό- 
τητα του ήχου καιτης εικόναςθα σας δώσει 
εγγυημένα ένα δίωρο έντασης, αλλά και µια 
συνεχή εναλλαγή "Θετικών' αισθημάτων και α- 
πογοητεύσεων. 

.ΦΗΜΙω««ΕΕΛΗ6 
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.ξ ἃ οἱ ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ 

ΠΛΟΥΣΙΟΣ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ, 

Κορυφαίο σηµείο, η σκηνή που το "πολύτι- 
μο φορτίο! φτάνει στον προορισµότουκαιο 
παραλήπτης του διαθάζειτο µήνυµατηςκε- 
ντρικής διοίκησης: "...ΤΙΠε ἴίπιε [Πας αγγίνθα". 
Απόλυτη απεικόνιση δηλαδή µιας στιγµής που 
Πολλοί περιμένουν ή ονειρεύοντα..... 

ΟΙΣΥΝΙΜΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣΥΟΡΚΗΣ 
Σίγουρα το κινηματογραφικό γεγονόςτης 

Χρονιάς και χωρίς συζήτηση µια απ᾿τις δυνα- 
τότερες ταινίες της δεκαετίας. Άψογη παρα- 
γωγή, εκλεκτό καστ(πλην της προφανούς ε- 
ξαΐρεσης, που όµως δεν επηρεάζειτο σύνο- 
λο) σ' ένα φιλμ που σίγουρα εξέπληξε θετικά 
τους καχύποπτους σινεφίλ. Μοναδικό, γιατί 
αν καιτεράστια χολυγουντιανή παραγωγή, 
"φτύνει" την κυρίαρχη προπαγάνδα του πολι- 
τικώς ορθού και παρουσιάζει! 'στεγνά" τα σκο- 
τεινά... νηπιακά χρόνιατου κραταιού σήµερα 
αμερικανικού ονείρου. Σκληρές µάχες συµµο- 
ριών για την επιθίωση, θία και δράση σε ένα 
Κλίµα που η επιθετικότητα καιο ρατσισμός εἷ- 
ναιτα πιο θασικά στοιχεία στο περίγραμμα 
των θασικών φυσιογνωμιών. Απ'τις λίγες ται- 
νίες που η παρουσία νέγρων δεν είναι ενοχλη- 
τική, καθώς το µόνο σηµείο σύγκλισης των α- 
ντιπάλων συμμοριών είναι η απέχθεια και η α- 
ποστροφή που προκαλείη εμφάνιση τους στο 
ζωτικότους χώρο. 

Δεθα μπω σελεπτοµέρειες γιατην υπόθεση, 
θαπω µόνοπως όσοιθρήκαν το φιλμ κάπου-κά- 
που κουραστικό είναι απλά εκτός θέµατος. Ηκι- 
νηµατογραφική προθολή µόλις σταμάτησε, πε- 
ριµένετελοιπόν την εμφάνιση της ιντεοκασέ- 
τας(...εἴτετο έχετε ήδη δει, είτε όχι). 

ΜΟΡΙΕΣ 
ΥΟΡΚΗΣ 

Ζιάκα 

[ΣΙ ΠΗΛΙΠΙΗ [οἱ 
{φορα ο). Τ1ί4- 

Χὶ Μακάθριο, σκοτεινό, άρρωστο... 
µε µια λέξη ΘΑΥΜΑΣΙΟ. Το 'ΤΠε Ππο", 
εκτός από τρομερή σεναριακή σύλλη- 
ψη, αποτελεί και µεγάλο σκηνοθετικό 
εὐρημα{ειδικάγιατις σκηνές της προ- 
θολής της ταινίας καιτης... "εξόδου" 
λίγο πριν το φινάλε. 

Χὶ Ταιαπωνικά 'Τηο ήπο 0,152" 
κυκλοφορούν στα αθηναϊκά θίντεο- 

κλαμπ, οπότε δε νομίζω ότι έχουµενα 
πούμε περισσότερα... 

Χὶ Ακόμα περιµένουμειτις κινηµατο- 
γραφικές επιστροφές των ηρώων της 
Μαγνθί, αλλά καιτη συνέχειατου 
Μαϊπήχ που θγαίνει στις αίθουσες απ' 
το... Νοέμθριο. 

Χὶ Πάντως στο "ΏατθαξενΙ!’ υπάρχει 
και ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς το α- 
φεντικό των κακών είναιΈλληνας και 
στην ταινία και στην πραγματικότητα 
(Στέφανος Μιλισακάκης: µεγάλο όνο- 
μα στους αγώνες χωρίς όρους πέραν 
του Ατλαντικού, που έχει θέθαια και 

µια Α' εμπειρία από κινηματογραφικές 
παραγωγές). 



ἔτι, 12 Οκταδρίου του 

1904, ο Παύήος /λεήάν 

έπεφτε νεκρός στη 

Σιάτιστα απ΄ τι’ 

σφαίρει ταν τούρκαν. 

[ια τον [ανα 

Δραγούμη: 

Ἰωτα Πόγισ ταν 

ἐππήναν για τη 

/ακεδονία ὕσ έµεναν 

Πόχια σν δεν ερχόταν 

ο δόνστο; του ἤραα 

να τα /ντονέγε!’. 

Μία Ὀυσία ἠοιπόν 

ικανή να ῥυπνήσει 

συνειδήσει», ικανή 

να ῥυπνήσει έναν 

οἠόκήπρο ἠαό. Λκόµη 

όµα/ και να εμπνεύσει 

έναν Παήαμά για 

να ἔράψει έναν 

εραίρετο ἠυρικό 

αποχαιρετισµό. 

απότον ΒἄιΝ4 

τόσο παλιά όσο η δηµοτική ποίηση. Από τη µήνι του Αχιλλέα που θα του χαρίσειτε- 

λικά ένα µοιραίο και ένδοξο τέλος µέχρι το κλέφτικα τραγούδια που µετη δωρική 

τους απλότητα εκφράζουν ξεκάθαρα την αιώνια συνέχεια της ελληνικής λαϊκής ψυχής. 

Αυτός ο µεγάλος δημιουργός - η λαϊκή ψυχή, έµεινε απαράλλακτη και άφθαρτη στο σα- 

ρωτικό διάθα του χρόνου. Και µαζίµε τους νέους ήρωες-πολεμιστές γέννησε και ρα- 

ψωδούς για να υμνούν τα έργατους. 

Οι ύμνοι γι’ αυτά τα έργα δε χάθηκαν µαζί µετη λάμψη του αρχαίου κόσμου, αλλά ε- 

πέζησαν όπως επέζησε κι ο Ελληνισμός. Συνέχισαν να άδονται παραλλαγμένοι στα νέα 

όριατου, από την Κύπρο µέχριτις ακτές του Πόντου και απ’ τη Νέα πειρο µέχρι την 

Καππαδοκία, μάρτυρες ενός πολέμου που όρισετην τύχη του έθνους µας την 1ηµ.Χ. χι- 

λιετία. Ανάµεσα στις φλόγες µιας σύγκρουσης που γέννησετις μεγαλύτερες µορφές του 

μεσαιωνικού ελληνισμού, που γέννησε ηµίθεους και θασιλείς -τον Ηράκλειο καιτο Διγενή 

Ακρίτα. Γέννησε το ακριτικό τραγούδ!. 

Γ να µοτίθο κλασικό, οθάνατος του αντρειωµένου. Μια εικόνα χαρακτηριστική και 

"..κΙιεπήγαν κιεπαλέψανε στα µαρμαρένια αλώνια, 
κι όθε χτυπάει ο Διγενής, το αίµα αυλάκι κάνει, 
κιόθε χτυπάει ο Χάροντας, το αίμα τάφρο κάνε:...". 

Κορυφαία εκδήλωση σ' αυτή την έξαψη δηµιουργ:- 

κότητας η περιγραφή της µάχης τουρωα µε το Χάρο- 
µέγιστο σύμθολο αρετής για το λαό µας απ’ την αρχαι- 

ότητα. Απ' όταν η παράδοση ήθελε µόνο τον ηµίθεο 

Ηρακλή να αντιµετωπίζειτις δυνάµεις του Πλούτωνα 

για τη σωτηρία της Άλκηστης. Η µάχη του Διγενή µετο 

Χάρο δίνει μυθικές διαστάσεις στις πολεμικές αρετές 
των Ακριτών και η τελική του πτώση ταυτίζεται µετην 
παρακμή ενός κόσμου που αντιστάθηκε για αιώνες στην 

πλημμυρίδα των αλλοφύλων και χάρισε µια χιλιόχρονη 

κυριαρχία στο θασίλειο των Ελλήνων. 

κριτικά τρασούδια 
ροών 



Στα γυμνά βουνάτης Μάνης, 
0ἱ γυναίκες μαυροφορούν απ᾿ την πρώτη τους γιότη-έχοντας χάσει σίγουρα πατέρα, σύζυγο ή αδερφό σεµάχη ή στο ανελέῄτο φο- 

γικόπαιχνίθι του γδικιωμού. Σ᾿ αυτά τα γυμνά χαι απύχοσµα βουνά που για αιώνες ανετράφησαν οι νέες γενιές Σπαρτιατών 
συντηρείται ακόμα χαι τελείτε πιστά µια πανάρχαια μυστηριακή τελετουργία, µια πανάρχαια επιβίωση του εθνικού κύσµου 
που φτάνει αυτούσια στις µέρες µας ὡς µανιάτικο μοιρολύἰ. 

Τα μοιρολόγια βέβαια δεν αποτελούν απλά θρηνωδίες, ούτετελούνται αποκλειστικά ως επιθανάτιοι χαιρετισµοί. Το γνή- 
σιο µανιάτικο µοιρολόι είναι ένα αυτοσχέδιο ιστορικό ποίηµα που εκφράζει έναν κόσµο αξιών πλασμένο στο πέρασμα του 
χρόνου απ᾿ τους σκληρούς Έλληνες των απρόσιτων πλαγιώντου Ταὐγέτου, 

Στο µοιρολόιτου Δυρού, αυτόπου η λαϊκή φυχή έπλασε για τή διάσωση τής µνήµης τής ένδοξης και σωτή- 
ριας μάχης, διαφαίνεται ξεκάθαρα ἡ αδιάσπαστη συνέχεια του ελληνικού φύλου στήν αέναη ροή του χρέ- 

Η πολεμική παράδοση του κόσμου αυτού πέρασε αυτούσια 

στις επόμενες γενιές κι έγινε η απαρχή ενός νέου κύκλου αγων!- 

στών και ποιητών. Αυτών που έµελλε να κρατήσουν ζωντανή 

την Ελλάδα στα σκοτεινά χρόνια που θα ακολουθούσαν. Απ'τη 

ζύμωση των στοιχείων αυτών µετους μυστικούς πόθουςτης 

λαϊκής ψυχής γεννιέται στις απάτητες κορυφές της Οίτης καιτου 

Ολύμπου ένα µέλος λιτό µε µια απλότητα δωρική και µια έντα- 

ση πολεμική. Το κλέφτικο τραγούδ.!... 

"Νεσεις θουνά-ψηλά θουνά, κι εσείς κοντοραχούλες, 
τ’έχετεπου µαλώνετε, τ' έχετε που χτρευώστε; 

Μη σας θαραίνουν τα νερά και τα Πολλά τα χιόνια; 
Δε µας θαραίνουν τα νερά και τα Πολλά τα χιόνια, 
παρ' µας θαραίν’η κλεφτουριά-οι Κολοκοτρωνα(οι’. 
Ηλιακές µορφές οι κλέφτες, εικόνες σχεδόν απόκοσµες, σ' ένα 

φυσικό χώρο που η άγρια ομορφιά του φαντάζει ξένη για τη σύγ- 

χρονη ανθρώπινη µατιά. Σ' ένα φυσικό χώρο προορισμένο απο- 

κλειστικά για αετούς, ή για άνδρες µε τη χρυσή λάμψη τουἨλιου 
στοθλέμµατους. 

Πάνω στα ψηλά θουνά ανετράφη η εκλεκτή τάξη αυτών των 
ανδρών κατά την πολύχρονη ιστορική διαδρομή του ελληνικού 

φύλου. Κι αν οι κορυφές της Πίνδου, τα Άγραφα καιτο Μαίναλο- 

µέρη συνυφασµένα στη λαϊκή ψυχή µετην πολεμική αρετή των 

κλεφτών-είναι για 'µας σήµερα στην ελεύθερη Ελλάδα, απ'τιςλί- 

γες ζωοδόχους πηγές, απ’ τους λίγους συνδετικούς κρίκους µε 

τη ζώσα Ιστορία µας, υπάρχουν και κάποια άλλα θουνά. Εικόνες 

γου-μια συνέχεια ταυτισµένή µετο αίµα, το αίμα των μαχητών απ΄᾿τις φονικές συγκρούσεις στο 
Κάστρο τῆς Τροίας, µέχρι τήν επιθετική ορμή των Μανιατών κατά των πολυάριθμων 

αιγυπτιακών ορδών... 

«.0ἱ άντρες όλοι ελείπασι, ήτα στη Βέργα τα) Αρμυρού 
όπου Τρωάδα ο πόλεμος επάαινεµερόνυχτα..» 

κρυμμένες πίσω απ' την άχλη του μύθου και τις ιστορίες 

Πατέρων. Ο Πόντος... 

Απ'το 2ομ.Χ. αιώνα ο Λουκιανός στο έργο "Περί ορχήσεως" 

κάνει εκτενή αναφορά στον αρχαίο πυρρίχιο-τον πιο παραστα- 

τικό πολεμικό χορό, κοινό για πολλά ελληνικά φύλα. Γύρω απ'τα 

Πλάτανατου Πόντου, στα ορεινά χωριά µετους φοθερούςπο- 

λεμιστές χορευόταν ὠς την καταστροφή ο επιθλητικός Σέρρα- 

χορός, ο πανάρχαιος ποντιακός πυρρίχιος. Όταν οι αιµοδιψείς 

ορδές του Τοπάλ Οσμάν κύκλωναν και τα τελευταία ερείσματα 

των ανταρτών, αυτοί αντρείοι και νικητές πλέον στο µεγάλο παι- 

χνίδιτου θανάτου, εμφανίζονταν ζωσμένοιτις σφαίρες τους για 

να τελέσουν µια μυσταγωγία πανάρχαια. 

Έντονος, γρήγορος, επιθετικός ρυθµός. Αντρικές φιγούρες 

πιασµένες απ' τους ώμους και κορμιά νευρικά, παραδοµένα σε 

µια έκσταση όμοια μ' αυτή της µάχης. Κορµιά ντυµένα στο μαύ- 
ρο, το μαύροτου Θανάτου καιτου µοιραίου τέλους-μοιραίου κι 

αναπόφευκτου, όπως κιη νύχτα μοιραία κι αναπόφευκτα θα έρ- 

θει, πρόδρομος απαραίτητος για τη χαραυγή της νέας ηµέρας. 

Στις τελικές µάχες έπεφταν όλοι. Πάντα φυλώνταςτοτελευ- 

ταίο φυσίγγι για να στρέψουν το όπλο στο µέτωπο, όταν όλα θα 

έχουν χαθεί. Τα νεκρά κορμιά τους έµειναν για πάντα εκεί, στις 

απάτητες κορυφές των θουνών του Πόντου, ιερά σύµθολα µνή- 

µης, σαν πολεμική ιαχή µέσα απ' τοθάθος του χρόνου, σαντον 

ήχο της τρίχορδης λύρας που φλογίζει ψυχές και φωτίζει µετη 

μελωδική του λάμψη το άχρωμο σήµερα... 

Χιλιάδες χρόνια, σα µια µονάχα στιγµή στη ροή του χρό- 
νου, η ελληνική παράδοση επιµένει σαν τοπιο ζωντανό 
κύτταρο στο φυλετικό ιστό του λαού µας. Η πρόκληση είναι 
µεγάλη - ασφυκτιώσα η νεολαία µας εν µέσω νέγρικων α- 
κουσµάτων, οριεντάλλικνισµάτων και άναρθρων κραυγών 
αναζητά τον αληθινό της προορισμό. Η λαϊκή µας παράδο- 
ση, αυτή η αιωνίως ακμάζουσα σταθερά που αναµφισθή- 
τητα περικλείει ανεξήγητες ανατρεπτικές δυνάµεις ίσως 
δώσει την οριστική λύση των δεινών του καιρού µας. 
Το µόνο σίγουρο πάντως είναι ότι για εµάς, εκτός από µο- 
ναδική πηγή έµπνευσης θα αποτελεί και κινητήριο ισχύ 
δράσης, αγώνος καιθυσίας. 
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Χρήστου Χρήστου 

Οι πρώτοι οργανωμένοι οπαδοί στην Κύπρο 
"Μια µαγική λέξη, µια υπέροχη Ιδεολογία, µια περηφάνια, µια δόξα και εν 
κατακλείδι µια δεύτερη θρησκεία για µένα και όσους πίστεψαν στον ΑΠΟΕ- 
ΛΙΣΜΟ. 

Οι ψυχές χιλιάδων ανθρώπων είναι σκλαθωμένες, είναι κάτι που συγκλον(- 
ζειθαθιά.Έχει σαγηνέψει πλούσιους και φτωχούς, επιστήμονες και εργά- 
τες, µαθητές και κάθε τάξεως ανθρώπους. Ο ΑΠΟΕΛ είναι ΑΠΟΕΛ. Άλλη 
ερμηνεία δεν υπάρχει. Είναι µιαλέξη που δεν αναλύεται, είναι φαινόμενο 
που γεννήθηκε πριν από 60 χρόνια στην Λευκωσία". 
Τα πιο πάνωλόγιατου αείμνηστου Νίκου Καρύδη αποτελούν το ευαγγέλιοτης 

ΑΠΟΕΛίστικης ψυχής. Με γνώµονατη διαφύλαξη των ιδανικών του ΑΠΟΕΛΚαιµε 
γνώση του σημαντικού ρόλουτον οποίο διαδραματίζει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Φιλάθλων ΑΠΟΕΛ διαγράφειτην δική του πορεία µέσα από τα χρόνια. 

Πολλά έχουν λεχθεί µέχρι σήµεραγιατην παρουσία αλλά και αναγκαιότητα των 

οργανωμένων οπαδών όχι µόνο στον ΑΠΟΕΛ, αλλά καισε πολλές άλλες οµάδες 
σχεδόν παγκόσμια. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Φιλάθλων ΑΠΟΕΛΙδρύθηκετο 1979 
µε κύριο στόχοτην ηθική συμπαράσταση προς την ομάδα µας. Απότότε µέχρι σή- 
µερα ο Σύνδεσμος πέρασε δύσκολες στιγμές αφού ήταν πολλές οι φορές πουλό- 
γω διαφόρων προθληµάτων ηλειτουργίατου συνδέσμου ήταν τυπική. 

ΠΗΡΛΙΗ ΛΗΝΠΗΙΙ [ΛΙ 
Αγαπητοί φίβοι, 
Στις αρχές του 2000 (έτος) 2 άτοµα από την 
Λευκώσία, µετά από πιέσεις και σκέψεις 
φίβων, αγνώστων κ.α. ,αποφασίσαµε όπως 
ιδρύσουµε µια ανεξάρτητη οµάδα από 
ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν µέσα 
από αθβῆητικές εκδηΠώσεις να έφερναν στο 
προσκήνιο όβα αυτά τα χρόνια μνημονικού 
1974-2005. Κύπριοι και άββοι αγωνίστηκαν σ’ 
αυτό το νησί µε ασπίδα τα κορμιά τους απέ- 
ναντι σε εχθρούς , εισβοβείς και κατακτητές. 
Ποίοι σ΄ αυτό το νησίτους τιμούν ακόµα Ποίοι 
Κύπριοι µας θυμίζουν καθημερινά την ύπαρξη 
τους. Λίγοι, ποβύ Λίγοι είναι αυτοί πράττοντας 
το µόνο στις πµερομηνίες εορτών, µνηµόσι- 
νων και εκδηβώσεων. 
ΕΠῆάδα µάθαµε από την κούνια, από .γθνείς 
που μας όνοιξαν.τα.µάτια.και που σωστά 
ἐπρᾶξαν, 
ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ:ΤΡΙΒΑΣ:ΛΙΕΝΗΣ, ΕΟΚΑ” 

Ένοσισ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ων. νρκνρη άλλα 
είναι τα στοιχεία που µας φωτίζουν καθηµερι- 
νά να µην ξεχνάμε ποτέ. 
ΓΙ ΑΥΤΟ ΙΔΡΥΘΗΚΑΜΕ:ΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ: 

Φανέβα χρώματος μαύρου. ένας θυμίσζε] 
την ΘΠίψη αυτού του Παού) 

ΤΟ σήµα άσπρο. «Ρ5Η επίσημη ονδμᾶσία 
µας πειρατές "Ωἰ[ζαϊες') 

Η εΏβηνική σημαία. 
(Είμαστε ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ, είμαστε ΕΛΛΗΝΕΣ) 
Η ΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: 

ΟΧΙ, ποτέ ξανά σε.αυτούς που σε.ποδο- 
σφαιρικούς αγώνες έκαψαν. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣΣΗΜΑΙ- 
ΕΣ, Ποῦ.έβγαβαν τον ΕΘΝΙΚΟΊΕρ0Ο ΣΤΑΥΡΟ από 
την ΣΗΜΑΙΑ.Και τοποθέτησαν σφυροδρέπανο. 

ΟΧΙ, ποτέ ξανά σ” αυτούς ποῦ μΕτην 
στάση τους προκαβούν τον θὐμό των 
ΕΏθηνοκυπρίων µε βρισιές και ενέργειες, 

ΟΧΙ, σ΄ αὐτούς που βΛέποῦν. µικρά Παιδιά 
Και τα γρονθοκοπούν µε΄βάναυσο τρόπο, - 
επειδή Λέγοντα! ΑΠΟΕΛίστες ή Εηββηνόπουβᾶ. 

ΟΧΙ σ΄ αυτούς πουμε βανδαβισμούς κατά- 
στρεψαν τα μνημεία αγώνιστῶν. (Π.χ. τὸ πρό- 
σφατο του αρχηγοί Γρίβα Ἁιγενή-στηύ 
Λεμεσό κ.α) 
Σε αὐτά τα Ἐρῶτήματα γεννιόνται μερικές 
απορίες. Που: είναι Ώ δικαιοσύνη; Μα.ξέρουµε 
ὁμῶς καῖτις απαντήσεις - ἈΔΥΝΑΜΙΛ:ῆξει το 
κράτος, 
Άρα Λοιπόν τα σιιμπεράσμµατα είναι: 
Δικαιοσύνη σε ὁποῦς από ἀνθρώπουςπου θα 
δικάζουν τὰ αδικήματα στην στιγµή κα! στην 
ώρα που διαπράχτηκαν. 
"ΕΚΕΙ ΠΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΝΤΑ ΑΛΙΚΙΑ. ΟΠΕ Η 
ΒΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝ" 
οι Πεἰρατές ο ο ο σος: ἁποιτο νόμο 
των Ισχυρών, στο νόµδ της αδικίας και της 
δοβισφθοράς, 
Μαζίθα-αγωνιζόµαστε-αν και είµαστε Λίγοι σε 
αρίθµό (75).άτοµα-στην φετινή Χρονιά να 
φέρουμε εις πέρας τα έργα κα! τίς ενέργειες 
που ΕΠρεΠΕ να είχαν τεβείώσεγοι προκάτοχοι 
μας. 

"ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Η ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ", Είναιτο 
σύνθημα του κάθε Πειρατή 
Αδέβφια Έββηνες ανοίξτε τα µάτια και πάρτε 
βαθιά το θέµα. Εδώ στην νήσο Κύπρο Βίγοι 
Είναι αυτοί που κάθε εβδομάδα σε ένα 
ογώνα, ή µια εκδήβωση έχουν την εββηνική 
σήµαία να κυματίζει πάνω στο κορµίτους. 
Το"ερώτημα σ’ αυτό είναι ένα. Οι άἢβοι; 
Ὑποστηρικτές του ΕΓποςῖο ΟΠ6ΟιΙΘναΓα Και 

ιν 

όποιου άῆπου που δεν είχε ποτέ σχέση µε 
την Κύπρο. Ντροπή Λοιπόν να ζούμε έτσι. 
Ττεβειώνοντας θα ήθεβα να ευχαριστήσω τους 
ανθρώπους της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ πού άφησαν να 
νοηθεί από τους ανθρώπους στην Κύπρο πως 
θα είστε άξιοι συµπαραστάτες στους αγώνες 
μας. 
ΑΠΛηΛοβοήθεια θα ήταν το κοινό µας στοιχείο 
Και µαζί να µπορέσουµε στο µέββον να ανα- 
τρέψουµε αυτό που ίσως µερικοί να πιστεύ- 
ουν πως δεν µπορεί να ανατραπεί, 
"ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ ΚΑΙ 
ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΕΣ" 

Ν.Σ. 
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΑΠΟΕΛ 
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Στην εξέδρα των πορτοκαλί ο τσε δεν έχει και την καλύτερη δέση... 

Η αρχή των ΠορτοκαΠΙ... 
Οι φανατικοί οπαδοί του ΑΠΟΕΛ, στο Μακάρειο στάδιο, κα- 

ταλάμθαναν το µέρος της κερκίδας δεξιά των επισήµων και έδι- 
ναν θροντερά το παρών τους σε όλατα γήπεδα. Τον Σεπτέµθρη 
του 1992 ο ΑΠΟΕΛ κληρώθηκε µε την ΑΕΚ Αθήνας για το 
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, µε πρώτο παιχνίδι στην Νέα 
Φιλαδέλφεια. Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φιλάθλων ΑΠΟΕΛΟοΡρ- 

γάνωσε ομαδική εκδροµή για να παρακολουθήσει το παιχνίδι. 
Στο παιχνίδι οι οπαδοί της ΑΕΚ φορούσαν κίτρινα μπουφάν και 
τότε ήρθε η σκέψη στους οργανωτές της κερκίδας να φορήσουν 
και αυτοί ένα χρώμα σακάκι. Φτάνοντας στην Λευκωσία και συ- 
γκεκριµένα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος µετην ΑΕΛ, οι ορ- 
γανωτέςτις κερκίδας γύρισαν τα μπουφάν τους στο πορτοκαλί 
Και ξεκίνησαν να κατευθύνονται απέναντι από τα δηµοσιογρα- 
φικά θεωρία στο Μακάρειο δηλαδή κάτω απότο ρολόιτου 
Μακάρειου.Εκεί δηλαδή που θρίσκονταν οι οπαδοίτης ΑΕΛοιο- 

ποίοι έθλεπαν τους φανατικούς µας οπαδούς να κατευθύνονται 
πάνω τους και αναγκάστηκαν να μετακινηθούν σε άλλη κερκίδα. 
Έτσι η µερίδα των οπαδών που καταλάµθαναν τον χώρο κάτω 
από το ρόλόι άρχισε να 
πληθαίνει και όλο και πε- 
ρισσότεροι άρχισαν να 
προσαρμόζονται µε το 
πορτοκαλίχρώµαπου α- 
ποτελούσε πλέων το σήµα 
κατατεθέν του φανατικού 
ΑΠΟΕΛίστα. Οι πορτοκαλί 
έμειναν εκεί στο ρολόι ό- 
που και έγινε ο τόπος 
τους. 

Εκείνη ήταν η ιστορική 
πρώτη µέρα τὠν 
Πορτοκαλι, που έµελλε να 
γράψειιστορία. Το πορτο- 
καλίχρώµα µπορείνα επι- 
λέγηκε τυχαία, καθιερώ- 
θηκε όὀμωςλόγοτης επι- 
µονής των φανατικών ο- 
παδών µας να ξεχωρίζουν 
απότους οπαδούς άλλων 
οµάδων. Έντονα σχολιά- 
στηκαν και καταπολεµή- 
θηκαν οι Πορτοκαλί από 
την πρώτη µέρα ίδρυσης 
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τους, ακόμη και μέχρι σήμερα. Αφορμή των διαφόρων εχθρών 

τους ήταν το χρώμα, το ότι είναι το χρώμα του χουλιγκανισμού 

αλλά ήταν και το χρώμα των ΝεοΝαζ(, ακόµη και το ότι μαζί με 

τους Πορτοκαλί ήρθε και η έξαρση της θιας στα κυπριακά γήπε- 

δα αλλά και πόλεις. 
Καταπολεµήθηκαν τόσο έντονα επειδή ήταν κάτι πρωτόγνω- 

ρογια τα κυπριακά γήπεδα που έδινε μια διαφορετική νότα στα 

παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ. Οι Πορτοκαλί ήταν και είναι η καλύτερη 

Κερκίδα που πέρασε ποτέ από τα κυπριακά γήπεδα και παραμέ- 

νειτο μεγαλύτερο όπλο του ΑΠΟΕΛ. Πολλές φορές κατηγορή- 

θηκαν για την έντονη αντιπαράθεση τους µετο κατεστημένο 

των Κυπριακών γηπέδων και για την έντονη στάση τους σε διά- 

φορα ζητήµατα που χαρακτήριζαν το Κυπριακό ποδόσφαιρο. 

Είναι όµως αμέτρητες οι φορές που οι Πορτοκαλί και µόνοέ- 

καναν περήφανη την Κύπρο αλλά κυρίως το ΑΠΟΕΛ µε µεγαλύ- 

τερες τιµές το 1993 όπου οι Πορτοκαλί θγήκαν 3η καλύτερη κερ- 

κίδα της Ευρώπης (Ίη 6Πείσεα,2η ΠΑΟΚ θύρα 4) και 3 χρόνια 

αργότερα το 1996, µια μεγαλύτερη τιµή, αφού θγήκε 2η καλύ- 

τερη κερκίδα στην Ευρώπη µπροστά από κερκίδες θρύλους ό- 

πως της Μιλαν Ιταλίας καιτου ΠΑΟΚ. Πάντα αποτελούσε θέµα 

προς συζήτηση γιατην ατµόσφαιραπου δημιουργεί, αλλά και 

για τα όχι Και λίγα παρατράγουδα που "πρόσφερε". 

Η αξέχαστη χρονιά (1995-96) τουνταµπλσε ποδόσφαιρό και 

καλαθόσφαιρα συνδυάστηκε µε την εντυπωσιακή επαναδρα- 

στηριοποίηση του Συνδέσμου και µετην συγκλονιστική Παρου- 

σίατου συζητήθηκε σε όλη την Ευρώπη. Από τότε µέχρι σήµε- 

ραο Σύνδεσμος διέγραψε µια ανοδική πορεία και Παρόλο που η 

πορεία της ποδοσφαιρικής ομάδας δεν ή ήταν η αναμενόμενη, οι 

οργανωμένοι οπαδοί κατάφερναν να µένουν συσπειρωμένοι. 

Δεν κλείνουμε τα µάτια στα διάφορα, προθλήµατα που προέ- 

κυψαν µετις εκάστοτε διοικήσεις αφού είναι γνωστό Πως οἱ0- 

παδοίτου ΑΠΟΕΛµΕ μπροστάρηδες τους οργανωµένουςσε 

Πολλές περιπτώσεις ήρθαν σε ρήξη µε Παράγοντες, ποδοσφαι- 

ριστές και πολλούς άλλους. Θέλουμε να πιστεύουμε Πως µα- 

θαίΐνουµε από τα λάθη µας και είµαστε σίγουροι Πως Πάντα έ- 

χουνε σαν γνώμονα των πράξεων το καλώς νοούµενο συμφέ- 

ρον του ΑΠΟΕΛ. Αν κάποτε οι διάφορες αποφάσεις µας Κρίνο- 

ο ο ον 
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νται σαν ακραίες είναι επειδή σε αντίθεση µε ορισμένους άλ- 
λους, εµείς θάζουµε πάνω από όλατον ΑΠΟΕΛ. 
Ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙΑΠΟΕΛ, σε αντίθεση µετους οργανωµένους άλ- 

λων οµάδων, λειτουργεί σαν µια ξεχωριστή οντότητα και δεν α- 
ποτελεί παράρτημα της κάθε διοίκησης. Εκφράζουµε τα ιδανικά 
της ομάδας µας και µας ενώνουν πολλά, µα πάνω από ὀλατοξΕ 
της λέξης ΑΠΟΕΛ. 

Ποίος µπορεί να ξεχάσει τους ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ στον αγώνα 
Χειροσφαίρισης Κύπρου -Τουρκίας µε τεντωμένα και αλύγιστα 
τα χέρια να τραγουδάνε περήφανοι τον ΕθνικόΎμνο, στέλλοντας 
σε όλους το µήνυµα πως είµαστε ανυπότακτοι στα σκυλιά. 
Υπήρξαν πάρα πολλές φορές που οι οπαδοίτου ΑΠΟΕΛ έδειξαν 
να ξέρουν να εκτιμούν, να έχουν σωστή κρίση και άποψη για ότι 
αφορά την αγαπημένη µας ομάδα και όχι µόνον. 

Η πορεία και το μέλλον του ΑΠΟΕΛ είναι άµεσα εξαρτώµενα µε 
τον κόσµο του καιτο ενδιαφέρον που δείχνει. Η δύναμη τουΑ- 
ΠΟΕΛ είναι ο κόσμος του και ο ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ έχει σαν στόχο να είναι 
εκφράζει την άποψη του κόσµου στους εκάστοτε διοικούντες. 

Ο ποβιτιστικός ρόβος του ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ|. 
Είναι πολλάκις διατυπωμµένο ότι η μοναδική λέξη που µας εκ- 

φράζει ως Σύνδεσμο πέραν του "ΑΠΟΕΛ" είναι η Ελλάδα. Μέσα 
από τα γράμματα που σχηματίζουν το όνοµα του ΑΠΟΕΛ έχου- 
µε μεγαλώσει κρατώντας το Εως τρόπο ζωής µας. Είναι αυτό 
που µας χαρακτηρίζει και µας δίνει παλμό, ζωή, µα πάνω από ό- 
λα περηφάνια. 
Ως µέλη ενός καθαρά Ελληνικού Συνδέσµου Φιλάθλων έχου- 

µε διάφορα άλλα καθήκοντα πέραν των αθλητικών. Το θασικό- 
τερο από αυτά είναι να διαφυλάττουµετα συµφέροντατου 
Ελληνισμού καιτων Ελλήνων του νησιού. Ένα από τα πολλάι- 
στορικά ρητά της Αρχαίας Ελλάδας είναι αυτό που κρατούµε ως 
γνώμονα και γύρο από αυτό περιστρέφονται οι Εθνικές μας ιδέ- 
ες: "Είς οιωνώς Άριστος, Αμύνεσθαι περί Πατρις" Αυτό µας φορ- 
τώνει µε τεράστιες υποχρεώσεις που ως Έλληνες δεν θα Πρέπει 
να αδιαφορούµε σε οτιδήποτε συµθαίνει που διαταράσσει τα 
Εθνικά µας συμφέροντα. Είµαστε, η Ελληνική νεολαία και η επό- 
µενη γενιά που θα πολεμήσει για τα δικαιώµατα καιιδανικά µας. 
Ως Πανελλήνιος Σύνδεσμος Φιλάθλων νιώθουμε την ανάγκη να 
διοργανώνουµε εκδηλώσεις για αυτό τον Ιερό σκοπό και να υ- 
Ποστηρίζουµε κάθε αγώνα που έχει αυτοσκοπό του το 
Ελληνιστικό συμφέρον. 
Συνάµα, θα πρέπει να θρισκόµαστε σε συνεχή επαγρύπνηση 

για να αναγνωρίζουμε και να καταδικάζουµε ενέργειες που ε- 
ξευτελίζουν την Πατρίδα µας και να επεµθαίνουµε δυναμικά ὁ- 
που νιώθουμε την ανάγκη µιας πιο οργανωμένης παρουσίας. 

Η εξέδρα των ’"Πειρατών” 

ς 
Στις 23 Φεβρουαρίου 2003 οι ΑΠΟΕΛίστες υψώνουν την ’΄απαγο- 
ρευμένπ΄ σηµαία στην Λεμεσό και προκαλούν την οργή των αριστε- 
ριστών δημοσιογράφων... που τους δεωρούν το απόλυτο κακό 

Αμέτρητες είναι οι φορές που κατηγορηθήκαµε για ανάρµο- 
στη συμπεριφορά. Μήπως δηλαδή θα έπρεπε να δεχτούμε σιω- 
Πηρά και σαν πρόθατα την κοινή συναυλία του Ρουθά στην τά- 
Φρο, την συνδιοργάνωση των τελικών αγώνων του Ευρωπαϊκού 
Κυπέλλου της Ελλάδας µε την Τουρκία και την κάθοδο της 
Άντζελας Δημητρίου. Η µήπως θα έπρεπε να κρατήσουμε µια 
Πιο ήπια στάση στον αγώνα χειροσφαίρισης της Κύπρου µετην 
Τουρκία που κατακλείσαµε το Ελευθερία και µας άκουσε η 
Σμύρνη καιη Αγιά Σοφιά να τραγουδάµε τον Εθνικό µαςΎμνο. 
Κρατούµε σφικτά, ταλάθαρα καιτα προστάζουµε µπροστά σε 
κάθε ανθελληνική πρόκληση που προσπαθείνα µας θλάψει. 
Κυματίζουµε ψηλά την Γαλανόλευκη που ταξιδεύει µαζί µας σε 
Κάθε γωνιά του κόσμου, όπου και αν αγωνίζεται ο ΑΠΟΕΛ. Η 
Ελληνική ψυχή µας δίνει την µάχη της κερκίδας σε όποιο γήπεδο 
και αν αγωνίζεται η ομάδα µας. Ανατριχίλα και θαυμασμό προ- 
Κάλεσαν οι τεράστιες Ελληνικές σηµαίες µε την Κύπρο στο κέ- 
ντρο, που αναδιπλώθηκαν στης κερκίδες της Νέας Φιλαδέλφιας 
στο Ευρωπαϊκό παιχνίδι µε την ΑΕΚ. Δέος προκάλεσε τα µεγάλο 
Πανό ότι πρωτεύουσα καιτων ΑΠΟΕΛιστών δεν είναι άλλη από 
την Κωνσταντινούπολη. 

Αυτό είναιο ρόλος του Πανελληνίου Συνδέσµου Φιλάθλων Α- 
ΠΟΕΛ πέραν από την ηθική υποστήριξη της ομάδας και όσα 
συνάδουν µε αυτό. Αυτός θα πρέπει να είναι καιο ρόλος κάθε 
Συνδέσµου που θέλει να λέγεται Ελληνικός. Είµαστε οἱ 
Ακρίτες, οἱ προασπιστές των ιδανικών της Πατρίδος και είµα- 
στε εμείς που όταν έρθει εκείνη η Άγια ώρα είµαστε έτοιμοι 
για αγώνα, ακόµα Και ένοπλο µε µόνο σκοπό την απελευθέ- 
ρωση της Κύπρου και την εξάπλωση του Ελληνισμού. Δεν θα 
ήταν υπερθολή να πω ότι ανάµεσα στους οπαδούς που κατη- 
γορούν πολλοί κάθε εθδοµάδα θρίσκονται οι μελλοντικοί α- 
γωνιστές,͵ ήρωες και ηγέτες της Πατρίδας. Είµαστε οι άγρυ- 
Πνοι φρουροί του Ελληνισμού καιτων Εθνικών Ιδανικών παίρ- 
νοντας δύναμη από µια Ιδέα, Μια Οµάδα για Μια Ζωή. 
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