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ΚYTIΡoΣ-AΙΓΝο -ΘP AΚrΙ -MΑΚEΔoNΙA:
ΘEΛEΙ ΘΥΣΙEΣ IΙ ΔΙΙMOKΡATΙA :!:

Εiναι, πλtoν, ιcοNΦ τoπoζ σε7 o ανθελληνιoμoq, o ιcooμoπoλιτιoμξ, η

ξwoδoυλεiι' ι<αι o ραyιοlισμq, μξil με την διαιρθoρα 1Φ:ι ην ιcαταxρηoι πoυ τεin'oιw

l" αναγνοlρισθoυν ιcοινcbE ωζ ... σφχ6ζ, ξ.oιlν ι<αταaεi αtιαμφιoβητητΦ oδΦμα
ενερyεiαg> τοlν ιφατoιrιπolν, ιδiωE τηq μεταιεoλεμιJαtζ ιcαι, αcbμη περισσoτερο, τηζ

μn ατεoλπειlτι:αi E πε ριoδ oιl η E < Ε }λη ν ιxτ1 E Δ η μaιφατiq >.

Δw μq εwrληoooιm o1 παραxcορηoειg 'cαι oι εtqoηηoειE tνωπι τ0)ν

ιcερδooιaπαπ ιcC'J tνavα τoJν ξΦow, oπωζ ,ζΔl πρooφατaη iνωπι τ0)ν εl<εi

ιcατονoμξoμhrcιlν αoυρκικcin *διαιρερovεcον> aτο Αιyαio (τcυν γaπτbν) στην

. oυμφωνiι' τη q M αδριτη q.

Συμφcιwiα a,ξ πμυθυπoιlρyαil πoυ ε -tε','ξη με ''. κoημαiι> τηι, ΥΠoΣToΛΙ{ τηg

γαλαιoλalηE oτα'Ιμια'ιcαι ην #d.oυoυλη xιρραoι ... arΡωμoσιrwt: για την αυθαlη
παρεβαoi τoυq στoυζ Αμερικενδ;' πμοθυπoυργob μιq Mrταιτοi-πευoεοlg πσι)

ιαiιδρυθη με την βoηθεια τoυ Toυοrcικου Στραταb ατηι' Κbπρο. μετα:τo)'ιτευσε(ι)ζ μιαξ
μεεατεoλεμιlcηζ (εψiνηζ)) πoιl βαιzoθηκε στην πρooφcbνηoι τoυ Πω'. Κανεtλoπobλaυ
πρoζ τoν Αμεριιαν6 Στραπτ7γο Βαι' Φλητ: <Στραττ1γi μoυ, ιδob ο Στρατc; oα.l,
(δεixνoιπαg Ιερoζ τoυζ 'Ελληνε; ΣrμιτιcilτεE !!!), ενoE Ελληνικail ΚρατoυE πoυ περιηλθε
ατα xiρια o1gι αιlτcΙnl των αγtιlνιατcbl' πoυ πολiμηoαν τoν Tobριco, dλα ει<εiνo)ν των
κκαλ.α4nρd}ων> μαiητcbν τηζ κΓdι)tιo1E Επαια.oταoι79> και ηζ μεooβiζιnγE
μαooν oaδ obE oοτπcη E ζ ιζDινα}νυζbτη τ q >, ω ε ρ μ.ατiaεoιl ιcοo μoπoλmo μob ιcαι πoλtαη E
υατερoβoυλiaq ιcαι διαφθoρα4 πoιl θεμελiιlσ6' τoν iταoτε μoιιαρ1μ<rbq διwαοτεbovτα
ατην δbarηgη πατρiδα μaΧατζηαβατιoμo ι<αι μ{iρια...

Exoντα4, oμolζ, yπφεμioει Και Ψυχi ιcαι ιτνεbμα ιcαι παραlοoι, ixoιw τα τραlιcττlcα

τoι; ΣυατηματoE διnηθη να qr'ιOιnρbooυν, mi τηg ιcατ' αιlcoν τoν τρ6πoν πρoκι:ψαoηE
Συy1gboεωE τα ερημcboεtlg, διi.φoμ. ιτλξματα ιilzνcbν ιcos ψευδcΙsν δoyμmων, ιcαfrδg
ιcιl oιlμπληματα oιlμφερ6ντων ιcαι πoλττιαετlcob qqτσb 7τσυ τα περβdλλει, τα oπoiα
θερiζoιw ιcαι dιsνΙζoιw ι<α!ε τρυφερo ixνq ελληνιl<oτητoE πoιl παει να ξεμιlτioει o'
α'ι>τo τoν μαιcαριo τoπo...

Ω, xojρε Δημοιφαπια! Πooo o' arγωμoνobμε!
Γιoρτd,aτε τιs ιερlE επετεioυE τηg- γιoρτdoτε αfriγανoι ια ατtαπεcbνεg

ιciβε εiδoιιE, aιωμiνaι πiρα α7τ' δλεq σαξ nζ g ιcoιcoρoμαγiεE κ1

αιριερary6νoι oτoν βωμo ηg θεΦ πoυ καβιoτα δ'wατi ην εφiμερη βαrιλεiα oα4...

Tηq θεΦ - πoρνηζ πoυ ειcEτρaσωo"i 
'ηu 

iταττcοoι ιοαι την ι<αταβαραθροlσι τoJν

πbπcον, aτo 6νoμα μιq ωρoJoπoιηubry oγλoιcοαπiα4 - στην oτroiαν, βεβαicυg,
εοημερo{w τελucιbE oι mιτηδειοz εκμπαtjεvcαj κnJ χεψαyolyoi τoιl ατιoβλακι.ιtετlαbq

λβανιζoμενoιl o1λoιl.
Δa, εiναl a:xαi.o bτι τoooτ' φλωiμο>; oι iυa'ηταρyoιllπεg ΙερεμEεE τηE <Νiαq

ΠαyιΦoμιφ TΦηe Πραyματων>ι oται' ευΙ<αJΦυ1'α.r'τσι.l; λημob: n oλocρυρμoilg για
τoν ιco:tατPημo τoυg α1τ' τoυζ lcα:<ob; τoυ αxbτ'q. οτεLτ'oιn' τα νηραn'α τσυζ στην
Βooνio" π'χ., lια να mιβαi'oιn' ηι, α7τρol<oιlιgi τoυ:- Πii'h&τ: q κδημoιφαττlcη
λδoη, yιo' τoυζ Σiρβoυ; - δη}- οιq αιπo πoυ θaει ο *ρ2ιxιl: i'c':'3, *' 9υμcμ'e'τrε ιιil'i
7tωζ αυτσπρoσδnρifεεαι o oρq <δημoιcρατir'> ι!'Ενci; η iτχoνπαρiβα'oιg τoιl
oερβu<ob αερατob lφiν'εται αl9 ... παρανoμη n ryi.ηuατιnl G{.ατ μq θυμiζει σJτ' τα
*θ' ημq αslτtj η δημοκρατιnj nλoyιnι, ..')

ζ Β o P ΕΙ o^| Υ F Λ Α Σ Σ, MΑΧHTΙΚH ΕΘΝΙ ΚΙ ΣTΙ Κ}Ι Ε ΙΙ Ι Θ Ε e P Ι{ΣΙ Σ
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Ι-[ διυ''rοητι; fi'! i!:ι|t!φ(χ1'j;,:l! rρi:α.q τ?!ζ λζ:fl!ld}|ζ'rΟι: y'i.:;iιlc:' α;ιι,;ζ ΙiΙEι τ?iζ
ιjι,;ιιi,':'μtsτ:iει; οjv;l cε κιΣn:t:ιοl'l€ l:.ι:ιρ6ylg5E τ;iν )'αβξ yια υκεL''ιε't; οιιυq" <ια αυτδ, δι:τ

ε'iιι's' ir{:cι)'βι.ιτl'iti7 δfi !'r",t:rsο:tiα^' '. >

{'.)μiιl; ολ' αιlτcι;iiνrιl -r"ι':5ρiβii1;r; ΙΙΡ-,ΙΙiVΙiTΙ!{!Ι δηιιοlρειri* αι:ι'η τηq πρiιξt;οlq -

i'fι,:iz.ι Οi' διi.,?ιlρε; δ'ι;"''ατ!:E ι'κΔηλciLοε'ιq ΤΟ!) σΚΙ}ΤΕl}ι'οb 1ilxlq τrτ'ιs α"ιsτη rxtρρi"ζε:ι s',ι

ε;criηλdlνι;ι: i{ι' cιτ: τc-' 1tc; εi^''cιi. α.γ':Ιι'cιοιζ' iτc.ιντι;ι"ε θα μ.πορcιlν o'' ιΓ/Ξ"lι3ια:τι;cιilc

i1'l?{:!'niiρΟι ''lι:cτilcιρriι :ji'ζ !:ι;'!'Ο''.Llο.τiιι: να. ι:ιsi:ι:ιiεi/.ι;τ()υ\t {Jε καlτοια αλλη, <πραv1ια.τιιc.ii >

i eιlδε<ιτη> a'1clρ;ιο",'ιj τlii'. ι1Ο^illιtJ'r:i,;οi ;cι αν!s;ry},εlι '',tl' δοi.l'ν τr.s δα"rτοζ, yια.'i εi';'
fιl:<λ,ru''o,r'\,Ο1 σ' i,.l.;rζ), τ''ι;:iai'{')i,1{i1,ι α'{}'α1ieic iιτιl*''' οτι ''- βε:βλr4ιμi'lοιτην αι:ιric*'..',i,

:/iι.ι}:i'1.'.'1: o.:)j'ι''βοηι' g'Γι -(Ο ir;lxill' ΞyκΞ:ιτCi'r ο"rο riο",'1ιιι, τηE δr7μ'ι-'';ι:ρr-ι,ι:1':ιq κι.L{}' εαl:τc - ;cι.

(-.'\,''.:{).a, ι';,ιιc'l: iι:;c;ijλiψr;.ρi;i 0);τ{ρtJζ τηιι y31:i;gii l;ατι7t,'1liα'rηq οπο!οu? tiιltxι cl οιtξ-;γ-',οg *

:: .: r'';:Ο',;ι;': '!J;;,y;i:, rλi"ιskl;ι;lq, liGμαi''iιti :cι;:,'1:'ικrι-ssε-'*i7 τοι.l irρtιi.Ο!.)' τclι) ι.li'ιr;ι\;, γ6'2

j;i,;οο'ιι;'!lc),liε σε tρι::;' oι;ι'ε'l:-;l'L': l.ιi']' ογ:αtt$ ιiιε;lι;δυ'rii;οτεlι.,*7 μ::,;"!'rη τGυ ,-3t:i1i;

''.c'.,.',''.'''"' ι'yr!ii''.,a^'';'t;b uz β''':(,)ε:lλ:;,'ε'l:,'c;i::li:ιυ'λ}.ιiγη't;!lχ-' κ':;:G'''1il:tοι rιrι ^7νι|sαι τr;1

ιι, lΟe.,l';:ιl';;;1ζ .i7α;;α''ic'\ο'ι:ωg' Σαε ;<-,:i.cυυε \}α εnηρυφiiσετε, 1'α α'υ'tεl;ε:γr2'iiοrεε ;ζ{χ':. ν(7,

ε 1 ιβ αθ{sτ' εz": €r' υ"υ":is ι''
Π nλ'- 

"r'r 
r, , tr'

Ι 'G μ1α {ili;j id!;'ι χQiρlζ itεριoΡΙρg!fi{-;ζ Κ$Ξ(tfi'€l''i{1' τηζ #'{.ρ?'}α1;ζηζ'

iι.t:υ'ι':ρα.ιι;ι{\}ylζ tζiχι clccτ'ειτ,,i-c οa;;|i-c τiiζ ;ι:ι-ipι{/r0χi{j.ζ'τo-}ν δ;;''1g1' - ;{Gυ cκr.οttiτεi,'τr,,
&;i.iidt,l0}\?1Giο λi(}ο icc'ι oδιαμι;lο!:iι:riτο τcl-μrιcril δλων τοlν καitcιιJε;ιτtbν)) {iσΚξiΓΓgμ.*'?!rνi:'

'5 
ο*λο:ν "-'ου Σιπτ ι7 μc;ro; !

Βεβαiω;, i.1λο; i<ιι a:.;',2':g εiναι δυο ;τρc";'ματα 71Oυ ';τGτi δει, ομ'i?εiυν - δ7;α:lE, 17

υ'b''y'7ρrxη ... τε7νο}.ιr'1iα το κ,-'ι^,'ε'ι lι ο.υτ4 !!l
Το *:ριο y"αρ{;}ζΤ:iρι€εli:δ τoυ οτi'oυ, oοοι' αιροΦ θtoειq lα:ι αιτrsψε:l'g, εiιsαι,

φυrτιrωb ται )'οr7ο'l' η nμιut-,;εi,7' r-.j-L η o1.;γ7"'oι;.

F"ν το{sτοιE, σ' iνα-,' υ7i;i λο.ο, r7 ζcLοα. ποο4iοοι; 7ζeι η €οGρl!οζομr"ιι; αξιcκριw!'α,
ιξα:rφ*λiζsυ.s δτι gι' i<.-{itr" 'g6ιl':εiζ ruu θiρια" εlτα'fΟντ€C' οι. α.l'ηθ&g, δηλι:lη, αρμr}διοη

;,α'y:βiιvεlι-lν θiοι ''cι ε;1οι-;.; υ;τεi:θυι,;1 α.;[ο;lJI ια'i δραατηρΙoτiγ'[α - εν {b τ*,1!ξoχ!3σ'J03; {}?'

i'-αΞr;iq μαfρζ, μ.: οδ;l7-ο{l; τ/Ι1' υ?-!i i'Ιαql(u}οoι τr;E Φυ,'.ε'τιlcis Ι{c>ι'z{πi:μLξ 1ζ;xι τiιiiι;
αξιixεριlτ;E ;c'α'ι αοrρiπερcυζ μξεdξb α.ι/r(bν, εi'iια'ι r,ιι;εικtcυδωg πρat;cr'lατο}-ιαμε';ε;
7τρcζ τo υ7ιig, ητrlι, τo τ'd}€fi7'- l<aτα τιiν xροιιxι Ιd.3,1 την !ιu.lοιcxr) 'ΙtΟυ ητρ{}{Σδj}m' οrο
ζζi[|}€1[σnΣ o {χυθεγTι'ζ{}ζ xαραictηραq iζcιι ο €υ?*ενισεερ()ζ πυριν τηζ ΚCIΝoτtΙτa; τ{}ξ}

Α!μ's.τr:g' 'Ε':sl ι;:φιβcbg r"α:tc|ηlεiται ο cχλοζ, αtρου λειτουριεi ηdLι.' λαμlτει 
'ζ{l'1

μξlaJ'oυ{ryεi ο 'Lαiq. iν{ειlιx)ggργε! και λαμπει α'1τ' τo φωζ τoJν qοienων, αTε' το

φιlλ*r'r;rbs lcι ιαtοριwilE χ]3{ι)μ(ξl:ισμiνo'πνεbμα τηE Φυληq, T{συ €Κφρdζει:αι αiτ' τ{}υq

;cεrt"lπiρclυζ εi{ρρ{l"σtαζ τaυ - Tgυζ'ΙΙρωεζ, n ο7ι α.πcl κaπaιc'lι;; α.νlοορρC}!tGυζ, δειλοbq
καl oυνοδοι;ι;δρουq καθε εδραιοlμενηg oαπiλα6 ?τ,lειsρagγlμιi2q ανερlματiστgι)ζ t;rευδο -

,;,!' ;.'3'1: 6 6φ μ fi,6 γlg t>'

Στ;,g μ6ρεq βξ, gμ.ωζ, ixουμε αυτo που αποι)l)"οisν <Δηi','οt;οαaα> _ iτo1J εiναt ο
ατ"τi'ποδαE το:ν δ;scιbν lιαs αξκbν ιciιt τtυν δι:'..τj,ν μα4 κπρarει> !

''|ιcl'rι, gν cb υπclτiθε;rιιι παlq αυτη αιrτιτlθεταL πρq τα κπρhτeι> (εν oνομαtι μιαξ
ψευδουg ελευθερiιη του αιδiιου), επιβαl)ει r'ν τoilcoιζ, τilν αxυρη Και συ^)ηζε;{υμιν/?

γcbι"η τc;υ δyλυυ α)ζ μετρCn] κα'θε' <αληθεiα4ι l Τ:πoτε δa' uπορεi o' α.υt'i1ν να a'εα'θη

{fi} δw mηριxθη στflν ;(tιΤευθυνομbνη a;ωrλα τa}ν στmιστικιbν μοξciw, οι οτεοiεq,

επιδι:ξiωg ιlπδ τrιν ε,lτιτ'ηδεirυν του Συαz"ηuατo: ;{-ειρo.7o'lyοilμει'εc, υποβαλ}'αwα"ι αε μiα
;εεριδιu+ιαι ';τροζ τα κατol, πρ(}ζ μια π,νr,i,ιιατ;κη itυooo και rρυλετικtl κδλκsι, ?t0υ τι,E
κα.θιmα ολοει,α κι'ι <<δημοκρα'εικrl-lτeρεg;ι uα;!a;, οi'ονe'' <ο;j.cοδiοτερ€ζ>' 7τι.ο δτ1tο κι
αx('τον ο7λο. Να επιδοθαisμε αε αναl'υοει;; Οτοιo; i/.ει μα'αα βλiπει κα"ι μ1lνοg τoυ -

οι α-}J"oι, οι πο)λoi, βαrriζουν την ωφλη <ιv,Θιιηι τσι)ζ στo κατtirτερο (κιxι τοoο
κολα:cευμενο ιχiτ' τclυg yλοιrilδειE φορεiq κz rκπροοcbiτoυζ τηζ δημοφαιiεq! ) εγωιαεικΔ
το,lE α".sμφiρον Ιcαι στα χoν"tρoΙζ/)μμεν+ 7υδαiα τε1νητα lr^αι ψευδη ειny-ειρηματα τιον
προεl<'ιrrγικcbν ωριοοcbν, τrιν τηλεοπτιΚa)Υ :< sλo*s 

' 
ιtαι τ0}ν oxd-ικbν βιβλiο:ν τηq

δημοκρrxτi,z: - lιοls κιναbV{Cil σcΟ iδιο aitεδο.".



i'ιε' ιxιl.riq τιg οιsι,θfiκε -ζ 01 αρι(jτΟι α.ποτελουν εiδΟζ υ;-C δ;ω?'!ιο'l ιtα.ι ιlxδ
5ξ6τφ61ι'1511'!

Και ο ΛαΔq, με ΚΛΣ κεεραλαiο, εiδo; ανbπrιρκrαν - δυι'α:;ιl; lι.'12 υφισ{altι'\}σ\t,

μα}λον δμcυ-c τεiι,ατ'προ; ριζι'κην εξα'l;r'ioιν ..Αφο{l α"''ομη fΞ'!-ι:e αι'rbτερα moιYεiα
oυνειδητοτοιηcεωE πoυ ιtα.,s \,' ανα'ψoυν λΙyο, μολbνo.π:'.:, πtρα4cbνοιrrαι χ:ι

αγρηαrεtlοντcιι απο h,α Σbατη/ια ci-πqo φi:oει αsrαycρεbτεαι, επ:|';{,.χτe; και λατρεiltzαι,

επιoη7ιcοq κι ανtπιoημatζ' το 6που η ιτlευματlκη κι r ρ:';5113η κl"iμca."α ξιcbν
δ ι.αετρ i: φ ετ αι lcι αw ιστ ρ t rρ ξτ αι'

o zονηρξ κrιι ψε{rτηE, ε!ι,αι πα.νεο ατtr' τ(Λl !ι,τιμο πr:l.ει.:rr:r, ο oy'"λοκρcxτηg

μα{iτρ()7i;cζ πσ'ν-a) G/Γ'τcυ φι),οπατρι α7rυιrιαri\, ο 7ιεoαξοlν i:::]-'ξ;τανω απ'τον
πα.ρα^iω,γo, ο ε-'τιδ6ξιο; δr1μαγοl7ξ τt''ι'(o απ'τοι, πατριrΙrτξ α',',-:,'-':;:1. ο iενaδoυλο.;
rτρ{ljζτaρCξ υπατcη αρtrιοοι:i1q τη:;ο).ιτii:!q κ'ι ο τοκογ)"ilφο:::. :'::Ξ..r1; νδμοq iΥ{ιJ

κοceοE. i{αι οkω καθ' εξηg.

Κι δμcυ;: η oilyψt'ιoιg, η δεi.η cnεiιlφιu+εια ιζt η η1ιιμc.θε:':ι ::.|':' (:}ζ μεtρα καt

xαs}c^lctιiρεζ τoυ oy)ου, εlτιβαjj..'',-τα: i:a'ι ωζ μ{;rρα Ιζa'ι P'.{Jυ:G':-a:.:-: :i!jν iτ6''Γο}ν,

εlδηλd.>'''aττα-ι καl δια μιa'g ψιευδο.iΞ'-Τ-:::,; : μ-εριrλlι' δι1lεcον του Ξι;r':'''':.::: ''-'1JτΟ|') ?τ{n},

δμr-υζ, -ξεκa,αει και τελειc|lι}sι με τr'.' ιl-zc::αλιs';rrlκ4 ;<αι' αι'αι,δρr: i,::'-.* '..'.σ! οtl', iτρ.:t;

θεa$ γ': Γιcιβt!), δεν ατρεφεται rcατiι τr1; .lημ'οκρα':riα'E, lcαεα τοil ''---:ιτo;.! Αιπιli'
εtιlαι οι α:ctνδυι'οι ζ({]xrΟρρΟφηταi tφοiαsu(bνΣ τO1) Συmfiμcιτοg - ::- ,:: ::ο δπουλοι
ε1βροi tcο'θε αυθaryucηq G'1ηιδρα'5€ω'; .::: c';oiα ιζtaι 7τρΟor'τικη o' ο.τ;ττ-; .*.'' j;'';7,-ι.7cρiι.ι

του Ψa|:δου9! Εiναι, δηλα")η, o Δοijοε:ο3 'Ιlπq το'ιl Συmfiματξ ο::; τtζ::: τιL'tτ'

οιs';ειδη';cυν αyωνιοτδν - πgυ α;τoκοιpι!ζει ημ.ι-εξηyερ1ιi,'lεq aυνειδηaει;, α;^,'yεει δε :α
ειcτι}ι'cbι'ει αscινδbνrοq tην δυι'αμιιζoτη:α τcυ;' Κα; τrnE αyρηaεrbει' τcυ: !.r'σ-!.ει).>:

71lηoι1ιενουν πολ* αην δημοtφατiσ στη'.' ,,;αi.ιρροtκη > φfuι τηE λcι[κη; 'aτlδμl"τεω; -
yι' αιsτo ιcαι εiναι πολ$ <τηg μοδα4>...

Εξ α}λcη η Σilνθεoιq αsταlτεi ηρ:::c.ιο κcι σοφΙα - πραyμοzα ξετ'α τρο; τιE
δημcκραzικεs gξiεq: τo γλοιcbδε; niθo;o τ(t}ν δηθεν <ι:οαιοθητcονsι
δημaαιq'ραφiαwsν τηζ δεiζi't}α; lαxι φε}j-ο _ .:ΞατpιclΕCbν}} Tου οy"λo'l Και η ταn-α7οi-ue;i

ψευδmiiι'αsσιζ τ0Jν πο'.Ll"iον iαλ}.α iζαΞ τ.'ν "€ιaημ6νων>l τουE), α.'τi τη: σσJjηζ
διsιοδυτιΚbητοζ τ{J}r αρlcr'τοsν πυυ κoπ{εz φο,-ι'ημcυq lεαι gιsν{3*εet αρμoisEii, εiνc:ι
r"α}-rb q ε δ ραιω μ iν η ιeαπ ααr αι't q, ε i'l α z κ ατ ε ο; η jιi.; α:'

Εν μioαl c'υτl?ζ τηE μικρrrτητοζ, τηζ Συ'/;οε,-υ; 7ζιι τηζ δο'sλικbτητο; διωφiνουμε
ξεκΛ.θαρα τo δucο μαq <πρ*πει)) lζσJ oηιcιbι'oιluε με ηρ{ι)ιζΙfι6 και αoυμβiβα.οτη
απcφα,oιcιικbτητα, χ('')ρiζ διιcαιοληiεg κ'gJ τερ:οτρoφiζ αλλd με υπερηφανεια

βαB'ιlτατη, το διlc6 μαq ηλιακi tcι αιzιδημoκρατι'αl ).αβαρο: θ6λα:μ"ε ΕλευθερΙα d"ηθ4,
πoυ θα μαε επιτρtΨη νe yiνoυμε αιsτο πoυ ε!.iιαοτε l'ατα βcιθοq - Και δεν την ζηταμε
απο ιcανiνα: καλουμε8ανατην καταsαηooυμε με το ΣπαΒE μαE!

Και την ιφατα δtoμια abρoντα"q ην μαξb iιε ;-ηι' Ψυxi μαs χ€ιρ{7ιτοδαρα δεμενη
7ξρq τσν ολεθρο η σαΙΓιaφs,φοirεα ψευδολξo; ποn'ι πoυ λξnαι κδημοκραriα> - αιlτη
εΙναι iναg δεoμξ πονηροq, αλυτοE και περiπλοιcο;: eΑ TΟΝ ΚoΨoyMΕ !

Κι αν αnη ωq fuΙiδουoα ixει αφoμοιωoει, ητοι α:τo^lεκμbσει Ι€αι πεεμboει, τουE
παντεg lcαι τα παwα' εμεiq ΔΕΛΙ θα oυνδιαlj'α7ονιe μξb ηE - α}λd θn 

"ηg 
μιλiaη

μα:ω τo ξiφq μCξ 7του θατην απoκεφαλ!oη.
o M'ilθοq του Περoiοsq υποδηλrΙlνει μυατικιbζ cτ! α1}τi η Δbναμι; βρioκεται oτo

lτνευματιxb και ηθκο oιι1"oαtd.oιo τηq ΦυληE μαq: αοκεi να τo κρcrπoυuε ατoφιo καl
ανδθειlτο!

Και να yiνoυμε αυθεντικοi και δυνατoi, α-),'ηθεi; κcJ ηr':-<ο!, α.ουμβiβαoτoι iα
αobγφιτοι με τα ψφτολuφιαεα αιcoτεινα πληθη τcυ'; πc)jΔν .:ι<σi'; δobλων: αυτοi θ'
αxολουθηooυν εμξ κz 6xι εμεlg αυτοbq!

Βα.oiζavταl στην α1}τoπεaτoiθηoι των πλειοψηφιcον: oτ.οιοι τry ζηλεboιlν, αζ μαξ
α.δει6aoυν τt1ν yωνια - mειyδντωg!

Γιατi μονΦ με τσΙ)ζ α.ιηθεiq μπορεi να asατεit.η η Φρα τηq Αληθειαg, τo
απροoδοκητoν 1ζι oδιnηρον TΕΛoΣ μιαq βoρβoμbδoυ; oκoτειltηg εποx$q'.. ΤE'4ΟΣ
πσυ' αν εiμαoτε hοιμoι εμεiq, δεν x1sειξnαι και πολil '-α μσξ πρoβληματiζει: < Tορoν
yφ iξεη oilνορθρον αυi,αiq!>, δηλα'δξ: yιtιτi αξαιρνα θε ναρθη oλοκ'αfrαρo, ν'
ανοrτεiλη μαζb με μια διαφανη Αυyη! (Αιo";{lλoq)

4 Στ' Γκεκα'c (Σ.Γ.)



.!g:t9ryΨΞryh&$
ιlει, ε7ουμε προθι:οη σ' αυτη τ?ιν μελiπη να περιορι*θαbμε ειδικα σt'ην

l:οtναlνιο).ο'τ:ιq αποψη, 7Γου πολb iμμεοα μyο μαζ ε-sδια,φερει, γlατi δεν
αwιΙtρΟσωEtεbει παρα μια μi;λ}'ιnl αrιδμcuιΡy εφtlρuοyη των θεμελιωδcbν αρyβν και'
εiτομενοl,;, δεν εiι,αι κα"θδλου οε αυτη την περιοxη πoυ θα μπορol3oε με cmοnνδηπorε
τρoπo' \]α αρχiσεr μια ανb;ηψη του ollyμruu-oυ κδoμαl. 11υτη η a'ατ'r|ψιγ, πρα^1ματικα

αν εixε ε'lτιy'ειρηθεi iτcrι αwεατραμμiνα, δηλαδη ξεκινtilιπα.q απο τα ωτcπελloματα ,xιrri

να ξειcτνηoει απδ τιg αρ4iE, θα ιiται' icατ' ανd.^μl7 mερημ!νη oοβαρiE βαo;1q icαι
ειrτελcbg α"τtατηλη'τiπcrrε το αταθερο δεν θα μποροilοε πoτi να επιτευ7θεi, και ολα θα

ξαναφyιζαν α)ιαxοπq yια'ri θα εixαμε παρd'εiψει πριν απδ ολα να oυνετυοηθοbμε yια
τΙ'ζ oυσιαστΙκig αληθειεq' Γι' αυτο Keι μαξ εiναι αδbνατo να α:τoδcboουμε σtιζ
πολιτικεg oυ7κι.lρ!εg, cιcΟμη tζ(Ι'l αν δiνα;ιε mη ).iξη πολιτucεq την ?tιo πλατεια τηq
!ιnsοια. μια α.λλη ξiα αir|l την αξiα απλcbν εξalτεριtαilν οηματαlν τηE νοcltροπiαζ μιαζ
εποirlq' αλ}'α" αxΔlιη ;αχι απο α,sτη την iποψη, }gι' μπορουμε να αιτοσιcυπηoυu_με τιE
εκδηλcilοειq τηg οι:yxρaνηE αzα.ξ!α; στη\' κa'θαυrο ΚβtνClν!Κη περιοx1η'

Οn;cυq μ.ολιE υποδεiξαuε, ι:ιι.''ε,'i;' στη σημερι1lη r;αταmαm7 τoυ δυττ;<gb κbcτμoυ, δεν

βρiotcεται iαα σrη θicη τcι: Κ{ι1':ΟνLt(α του αρμοζει απο την iδια τη φι)αη 'rου' αυτο
ακριβcbq εΙζΙ'ραζoυμε λeρι.το: πωζ o1 riaεεg δεν υπαρxoι)\1 7τια) yιατi η καmq
εννοουμενη mην α',-ηθτι'η πcφr-dοοια;ci τηE oημαoιq δεν εiναι αλλο αlτo την Ιδια τr1ν

ατομικη φboη, με ολεq α; ειδι#; ικα*'hητεE πaυ εμπεριixεrκ!7ι πoυ πρoδιαβhουν τcn
κi.θε ανθρωTto στην rrc;τ,''liμυoη τη9 μιGξ η τηg αλληg κα.λοριoμενηq λειτoυρyΙαq. Απο
τατε πoυ η σιμμετoχη m''7ι' οποιαδi1πoτε λειτrlυρyiα δεν υπδκειται πλiον σε tζαν-iνα,
rcανδνα νομιμoτητοq, tlτεται αn απΦευκtα Ιτa}ζ o ιcαθενα.g θα παραουρθεi να rc6.νει

ο,αδηπcrεε και oυx"-α αυτδ yια το οltοio εiναι λιyαεερO πρoιlζισμb'οg' o ρολoq πoυ ()α

πα!ξει μioα απ1ν κoιναlνiα δεν θα κα.θορiζεται απo τo τυxαio, που δεν υπαρxει oτην
πρα7μο:τt'τοτητα*, αλλα cιπδ εκεΙνο που μπορεi να δrboει τηι' ψelδο:ioθηoη τοιl τυ3αiου,
δη}"cδη απδ τoν κυκεtbνα κα.θε λυyηq α)μιrτa}μαTικcbν περιoταοεosν' εκεiνo πoυ θα
επεμβαiνει λιyoτaρo, θα εiναι αxριβcilq o μaνσζ πr'ραi'οwαg που θα iπρεπε να
υπολcryΙζετtl;ι οε πcιρδμοια' περirrrωrsη, rιιoαbμε τιE φυoικΙq δκxρορiq που υrtαρxουν

μετoξ{) τοlν ανθμ-bπαlν' t{ αιτiα oληq α1rτηg τηE αταfiα.E εiι,αι η dρνηr'η αυτcbν α:<ριβεbE

τcοι' c1ιαφοΦν' ?toυ oυνεπιφiρει την αρνηoη καfrε κοινωνικηq ιεραρβαq. κι αιlτη η
αρνηoη, Ιriοsq ελαxιmα οιlu*ειδητη αρχιΚe ιcαι μdλ1'oν πραlcτιιcη παρα θεωρητ11cη, yιατi η
ouyx'oη ταsν καoτcilν προηγηθηΚε τ?rζ πληρουq κιzτdρyηoηg τουq, η με dλλoυ; oρouE
(γιατi) παρω''οηθηκε η φboη τειν ατομcιν 1εριν ψταlει να μην υπολοyiζιται lcιxν, αυεη
την dρνηοη, λiμε, iloτερα" οι αllγ'yρονoι την προη,ι'αγαν αε ψευδοαρxη βαφτiζoνταq την
<ιooτητα>. ΕΙναι πολυ εbκολο να δεΙξoυμε iτωζ η ιoατητα δεν μπορεi να υπαρξει
πουθενξ yια. τCtν α:ιτλοilατατo λoyo 6n δεν εh,αι δυνατo να υπ6ρξουν δilο ονcα που
εiναι ταυτδ7ρσνα ιcα,ι πρα7ματικα διαscριτα ξε7ωριmα) και κα.θ' δλα ομοια μετξb
τoυ -ζ' και θα ηταν εξirrου εbκολο να δεiξoιlμε 6λεE αq απiθαι,εζ oιwiπειεζ πσυ
απορρioυν απδ αΦ την 7ιμαιρικη ιδiα" oτο ονομα τηq οποiαq απcllτoιlν να mιβα}'ουν
παττοi'l |ιια πλiρη ομοιοtrιορφiα μοιρξοτπαq' 7Ια παραδει,iμα' σε oλαυs μια
πα--,o,!roιoτilπη ειc'ταiδalση, σα να ηταν το iδιο ιΚ{lv-oi να καταλαβoι-lν τα iδια πραyματα"
κo'ι σα να ταiριξαν oε ολoυq αlιαlcρiτωg oι ΙδιεE μiθoδοι προκειμενoυ να τα
κοτα',.ξουν Mπoροδμε α)λωαεε να διεμιlηθoυμε μiπαlE προκειται μαλλoν ,7ια

<εκuαβηoη" παρα για Κ'cαταiloηoηo αJ.ηθτνη, δη).α)η, μiπο:q τo μνημoνικo iτει
ι)πgκαταnτ7ioει τη διανoηακbτητα μioα oε αυη τη ρητορucη και <βιβλιαιcη> αvτiληψη
τηζ σημερ!)4: εκπαiδευoηg, απoυ o μclναiικξ or"οπξ εiναι η oυoocbρευoη anνοιcbν
mοι0ειωδd',\| iζa.ι ετεροlο'ητcυν, tζα| οπoυ η πoιoτητα i7ει ολoτελα θυαιαιτεi ατt1ν
πoooτητα" oπο:c cυuβαtνει παlrτοb μ6oα ατoν oυyζρoνo κΔoμo yια λ6yoυg πoυ θα
εξη^iηooυμε il'ιlρiοτερα παραscαταl: πρoΚειτα1 παντα για τη διαanτoρα μioα αην
πολλαπλoτητα- Θα εi7αμε, μ' αυτη την αφoρμη, αρκετα να πoilμε yια τα δεινα τηg
({υπoχρεωτlκηq παιδεiα4>' ilia δεν εiναι η ωρα να ετπμεiνoυμε πhνω oε αυτo Ιζαι, yια
να μη βyol3με απδ τc πλαiozo που 6xoυμε χφαξει, αρκoυμα.ατε να επιoι1μαναιlμε mΙ
τροxα"δην αυτη την ειδικη επiπταloη των <εξιoolτικrbν> θεωριrbν, ωq iνα απο τα
oτοιxεiα τηq αταΖiα,q, τooc ποl')'α oiiμεροζ πoυ εiναι α.δbνατο να φλοδοξεi κανεlq να τα
απαριθμηoει y.αlρiE ι,α παραj.εiψει κανενα,

ξ



Φιlrsιlcξ 47γ61' fiριr:s;δ,i:*.σΤιq μτροtττα σ5 ιδ!εc aπα.lc; τl!ζ <ιοcτr7ταq;'' 4 "ηq
ιιιrρr-lδr1οι':ι, η ιsιl;ι,-'g rsJ.xι',ν ιι)"αi.κεil'; δcyl',uατα;τ'si , xctιl ι;y.εr'Ιοι, ο).οι οι ιLd"7yρa'",Οι lΙ{rξ
cι;τοδi7οτ"r{/-1 7ι-'rρ}.λ ΚG'ι 'ii*ι τ:α, περιαοrr;ερr, α-ρ;γιorlrν ι.ιι διαr;iτrbνoντo.1 με arφljι,ε:α
tιxrix τιlν ]{ αzιbι'rl' δr,; μαq εiι,ειι δυνcιτδ να παραδερωμε ιiτι τ!;rcι.l:g ιι\iε;
^,lξγ''iθηκα-ν α'πο μa',εg τOυq ' Εh'αι τελπ.'α, αληθιι,ig <xlτοβο}.{q> με τη\} πιο αυαι:ηρi1

επ'ν'οια α.υτiq τη; λiξηq, πο's δεn' uπορο'}αιτν iλλcοατε νs" Ιdα'ρT[C{ρcρi1oο'ιlι, παρα os' !να
κλiμα ηδη προι;rοιμcιo7ιiνο να τιq δεγεεi' δει, δημιοbργr1aαι' απδ τo τiποτε το m,ευμα
|εoυ χαρα.1CΓηρiζει τri cπ;y'γρcn'η εποy'η, α"iλα ουν,i!ig)"1γ1' τg1,γ6icι ο'τη oιlττliρηan ιdαι τ'?3)

ανλπτυξη το'ιl μi11.-ιq ε:^",o'C oι1μεiΟ1) σCo τlποiο '3ν614rρiβολα δε'', 0α εi;iε ψεα'r;ι;ι χ(iρ;';
αιrri,;. Αν α.ιπiq οι ιsποβο}'iq εξετn\εαν, η i'ενιιcιi ',2o(/τρoiτiα θα βριcκclταν σtα προθι'lρα
a'k αποπροoαιrατολιo,ιιοι;'^',ι' α'ιπδ κα'ι τιc τyπc'θd).ποιlν,uε τoση cρρο'ιτiδα ολοι οοοι
ε7.ουν ;ζ'drιοιο oι'μrρiριn ι'α δι'cιτηρilσoυν την αταξiα" αν ο;l.t 1'1α την ει'τεiνοιlν ωcciμη
περιooLπερο, Κg.ι },ι' αι;το εττioηg σε μια τερΙοt)ο 6ποιs υπαriθεται 7ωζ ολα
υποβα)'λcnται oτο διολq'ο, α'ιιτα €i','αl τα μοl,α πραγ1ιατα πα) δa, ειπδ6χcnzαι κα'ιιια.
ουζξ'rηoη' ΕΙτ,αι α)λοscrε δbcκο).ο .Υα προoδιορioουuε aτακοιβ6c τo βα"0yιο
ειλlκοi.νειαη 6λrιν αυτtbν ?τgυ ε,iιcαι'iζcι'ται ciζ itρΟrr.{!'7cι';διο'riq ;τcti.ιιaιων zδε''tbν,

('εiιπl'ι δbοtc'οi'ο.) ν{ι ξiρουμε σε πoLo βαθμο Ορrσμsνoι αι'θμ'lποι i<ιτταντgb\, ι,G.

παγι'δε'ilο'lται mα iδια τουζ τα ψatδη και να αυθυποβθ"i'λgνται oι iδιοι υποβε;lj.Cι.ταξ
TaυE αλλουζ'Ιζ{ιι αiζΩμη σ€ μια πρoπα7ανδα τεn'οιαg'λογηq, ο:υτοi που παiζουν το ρολο
θυματαlν εiναι. rn-'sj-α τα κα).ιlτερα οργανα" 7ιατi πrφι;υoιξαlν μια πεzτοiθηση πoυ oι
αλλοι θα κοπiα{,αx τολil yzα 1,α τη17 μιuηθobι,, κι αιlτη μεταδiδεται εisκολα' α'}λ6" πiοοl
απο ολα αιlτα. καz το'ιsλαyi'εrτoν στην αρχη αiτg.ιτeiται μια δμ;-oη πολis πιο o'.lνειδητη,

tναη πρaοεxνcιτoλιsuοE που δεν μπορε! ι'α δc#εi παρα απδ ανθμilrτοlsg πα's ixοl:ι'
α;tδλ'ιlτη εtΥΙΥνωσyl των ιδεων πoυ ρipoυν ετοι οτην κυκ1'οφορiα: fuΙιJ'ηoα"με yια
<ιδ$εq>, c;}λh αυτη η λiξη μυ"^o r"ατα7ρησuκd μπορε! να. wryσιμoftgιηθεi εδcb, yιατι.

εξυlιαlcοisεται α_a δεν πρiκειτα.ι καβoλου yια κ*θαρ1:q ιδiεq, οiyτε icrw yια. κατι ;τrlιl

61'ξi.-aι λiγο $ πολυ εm1ν δzm'oητικi ταξη' ετναι, αν θiλsτε, λα.θεμεnrεq ιδ!εq, αν και θα

$ταν πρcrrιμοτερο ν{a τ1ζ ονομαoουμε κψa;δο-ιδiεq>, πρclοριαuiνεg κυρicυE γ*σ-

lτρο*:αλο'b'l cιlναιο9ηματι#E ωντιδρα'oειg, δηλαδ1Ι το δραιrεucbτtρο tcαι βο).ικoτερο μiοο
επiδρ,*cηg π6ι.νοs ετιq μξε;. Ωq προg αοτδ, η λ!ξη 67ει α}λωοτε πολb μηα}'{y'ερη
oηuαοiα απd την iτνοιιs' πcυ θεοlρεiται απ αντιπροoοsπε{:ει, tζατ τα πsρισσσcερc, α;πo τα
ol;yyρtwα (ζεiδωλαy δεν εh'αι oυαιαοτι;<i παρα λiξειq, yιατi παρoιsoιξεται εδcb iνα
παρd,δοξo φατνομετo γαlατo με την εzοlνυμiα <βερμπαλιoμξη καrα τo oπo!ο η

ηχητιΚi τοsν λlξεων αρκεi yια να δrboει την ψafiαioθηoη τηq crκεψlηg' η ετεiδρτπη που
oι ρητoρεE αoκο{sτ' π6ναl oτα πi'"ηθη ε!ναι ιδιαiτερα sαριl:cτηριατιxξ α;τo αsrτη την
αi'οΨη, και δεν biναι αναyκτ7 να την μελεηooυμε απδ καvrα yια να mπυ.ηφθουμε oτι
πρδκειται εδ6 yια διοδικαoEα υποβοληE πoυ μπορεi t'lριxι6τατα να παραβi-ηθεi με τιq
με θ o δ oυ E των υ πν o}τι αε δν.

'o ΙΙεραεδg μετd. τΔv dπoxεφα}'ιoμδ τfig ΙΙεδoiαη;



Αil'α ;1a;lj; l.,,.ι ;iτ;:ιeτα$c'is!ιε π.,';;lt-yαcrιρο ;ιξι"\,,",'' τΞ5 t;,"lιτ!;q 'rιq θε'e:';l;:1ι;e':g' Gζ
aιανiλθr;tμξ στ:ζ 61-11,.:ri''l€ζ πoυ ε:il'C'i.{1εi η [!'!j'η!:'/i niιSε ι:}riθιι'i1g ιεραυ1!α4, κc'"ι α;
oημεl.clLrlουμε οτ'ι, α-ιηιι rι;Ψ'r:{lοcι lζCffam(1'qη πραl7μ'i;ιτctlν, *'',α.6' αxθρ,:tlποq οy't μ(sνο δεν
εκπληρω"-ει το λειτοbρ7ημα πOυ 

"or1 
6sιιηκει iταρα κατ' εξrxiρεοη η καια τisyη, ε"'*rιl

lζαν(}ι,ιιζd θα οφεil'ε να απcyrελεi εζαiρεοη η αιτiιrτροφη lτερiτrrωοη, α)'1'd mι_πλtclν
α.lμ.βαiνει ο iδιοq ανθρcοποq να κ^l}'εkαι να αναλ(ιβει δια}οy'llcα τελεicοE διαφορ*τικα
καfrηκclντα' σαν 1}& μποροboε \'α μετΦαj.ει τιζ ι}tανστητεζ του κατα βυυληoη. Αιrτci

μπορεi να φανεi παρ(rtοξο σε μια ε;τoχη υπiρμετρηg κεξε'ιδir*υοηζ))' tcαι ο'lατaιsο
αυμBαiνει αxρβcbg hαι, κυρiο.lζ στην πολιτικη ταξη' αν η αρμοδιcrrητατα}ν <ει'δlκrllν>

εΛ,α.ι oυΤ.'α πd'ιl απcrrηλi κιLι' οπαloδηπατε περ;rsριoμiπη oε h'α πολis mεn,ο πεδ!ο, η
πiοτη oε υ.ιlτη την αρμοδιαrητα ε!ναι παρ' ο)''α αt'τi ^/ηOνδE, και μπορεi ι;α

διεgιπηθοb1ι€ iτa}ζ yΙνεται αυτη η πicτη να uη παiζει πια κανarα ρολo αrαν rrροκειται
yι{ι τΙl mαδιο.5ρομiα irολιτικιbι, ανδΦν, οπου και' η μηαλirτερη αναρμοδιοτητrx oπαl,ιcι
crεrκεπαι, εμπδδιο' Παρ' ολα αυτα. αu- το oυλλογιmcl{lμε, ευκολα διcυcρh'οι4ιε (sτι δεν
l;πdοtrει εδcο τiπατε itoυ να μαι εκπi.ησσε1' tζ&ι oτι α.",lτο δεν εiιrαι παρα φι:oικΔ
ι;πω;ολουθο τηg <δημοκρατικηq αντii.ηψηq, δυνα7ιει τη,; 'zποiα.E η εξουαiα πρctiρyεrαι
ε;ξ τa)ν κατοs και οτηρiζεται oυoιαοτικα mην πλειοΨιιφiα, ιtραyμα πoυ αναyκαοτικα
αυι'επαγεται τον αποκλειoμδ κα'θε αληθτνηE αρμοδιοτηταE, γιoζτi η αρμοδιοτητα εiναι
παwοτe μια. ανa}τ€ρ6τητα τoil'αtrιoτo o1'ετικη, κ'zι δεν μπoρεi παρα να ε!ι'αι ο il"ηρoE

μια.g μειοψηφiα4.

* Αυτ6 7Γα} o' αvθρωroι oνoμξoυν aηαio εiναι ωτ-λιιg η αγοια που fooυν των ιuτitlν' αν ε!7αν τψ
αξi.oη, λ4o'*og oπ 'nτ6 τo ποαγια ( η τo \a''oνos oυνΕβη κατα τbγη, να θ6λρυν να εννοιθεi 6τι i7ινε
xωρiq αιτiq θα αf7μαινε μια υπoθεoη ανοφατιιci1 CDζ πρoζ αlη ην iδια ρ,a*; Φ****ι( 0; . -,

'7' .... .. .'. . . :: ::



?'-ιιr:ιτ!:ροl iτ(!.ρα"θξτcι}με; το κε!με";{: τΟυ ;{αιρε:τiο μοi: τηq

otηιl 9v}i:'"{,')σrl iτρΟ'' τz;ιη'l του b:' -i',εξ4νδρου ιl7ι Ι j'| !οιiνicυ
Σ)τ ρατη λατc}1) στ lΙ1.' παραλiι;. τri 6' {l ε οι;t;,''οι, iκri g.

Στο ε'n:οLιnlο τει;χ,ξ θt,'' υτι;αρlει ανιilυτικ.i1 αιταrιδκριε;η
lτ ε ρ ι αt αl; ε t q' υ rt δ ι' ιg oπ ο 1 ε q αυτ η π ρ αγ- μαz οlτ ο ι η θ η i<ε.

ΑVΓ ιi{l}ο{:i α) π ε!:ιq μ.αg
':}7 ' r.;'τo μ''lημεiο τεlυ

7!''. τ7'ζ ::ξcuρετικεq

Σε μ!α"^s ξπoχi *φαc μικροτητο; r;αι δοιlλoπρmεiαq, ατομικη: κ:Lι εθι'ικfiq, η
αs,ε:ξiτηλ$ ,9εi;η μορφη του :\,{r7α'ι'iιl '4λεξαι'δρrrl )"εrcουsr7εi ο:; ;ρδκ;.ηcrι;, α]'
υ;rο\ιι'ηαιq ΙΙριξ τ()υζ δε.ιλοbE τr7; ιiiα4' αιo;φ#τη'rοq Ιζαι iτρoζ του -ζ ;τι,-οδchε;E και
{tαρβαροδοξουE προαlcυνηταg αι,θεiληνι;ccbν πρ{7ti}π{oν }ζo;1 βοsμcl:ν τοb ποorlν η
bπι;ρξq τουg αsrαελεi μiαν'Υβρι ,'-ιc'. την τρανη Γενηα μαq καl yι{χ την ιερη Γη μα:g'
β]h'αι ο }rΙryαλ6ξανδροq, λοιπον, π;'u'^riιrεωg, προοοlπoιtoiηoι ηζ γ->uνη9 ιιαι
1ιαlosliι,ηE αληθειαq, ατην ανδρεiα 7λiooα το:ν πολεμ'ιrτcbν, χωρiζ δικαιoλαy!ε; και
lτεriιrr7;οφiE' }ν{αΛ"ιmα δε, οx.ι τηq θε'cυρητικ$q α.λλα, αλλοΙμο'sο yι' ο'υτcs''l,;, τηE
δγxb ο η q, π ολ ε,uικ $ E κι αεν i'*> g ε?' l l σ' ρ ε {ρ o b oη q,"<ο ο' aικ,r; q Α λ η θ ε i αξ.

Γι' αιsτο κι gειδ!δοvται με θiρμη oτην αJ.λοiusoι., διrιεrρiβλ(l}σι, Ιtα{1σ.:ιτ''iηoι :α
!νταtι oε ξενεE και πλtn eρ6E β6}.ιε$ φι),οοοφiεq τ-;lιl πνε$μο.τοE τr:υ ]ν{'Αλεξανδρου
:ξ{t',ι τοt} νοηslοιοE του iργου τo1) - tn'rιoτρiφιιwα'q τ{χ Ιc|iι παραxαφdιowτα'E εκ
fiε,ειsλirι'l/

ltl {''rV κn αι.πο δεν πιαor7,παρ' ολη τη'2, κfiβδιλη μεnl,α}J'α κατ' iy.}'cw ισ"χj)ρη,

ανιιδρομι;'α1 εrιαρμ,ry$ ψειsδoινευματq'ζ{bν χj3ιστι(n'goυμο"'lιαnκοlν aφy3bν, τοτε tyριν
'tliν ι<εφtιΞρεiα> τη; προsολiq πανω τ(}υ των δυcοlν ταυq y"atψeρπrbν χcξραJtξηριαt'sxιi:ν
κα'ι δ:αι;τροιρcilν.

Κι αγ rrα,λι αscομα το με'yαλεΙο τσa n η αfriληη λαμιμη του αs;θ!αταιrζαl σξ{7.

καλοilirι*" τ'ουq 6πoυ ελrriζουν να τζ)ν ειrταιριαoουν, τcτε πια αtεερkρραιτα lcαταφtbyουν
αrα δriλri':ιριrilδη τrx:q ποντι'icοειδη !νoτικεα φθ6νου ιcατα παοr7ζ α$ayεiρ$ξ 1ζι

ιlπεροy'aτiραg τr.οιoτητq a*1ν κooμικη κλiμα:<a, - ιcαι τr:ll}ζ μiνει τοτε ριΙα διαrρω;ηq 
'r'o-'διατρηtη προαωπiδα φαριoαucηq ηθu.ξg και yολεριx:αb εβραucαb ψευδο-oυμaιομob

δια ;εηE cποiοg παφιατοtw τoυq δημοτφατνcοbg μiντορεE αντο{l τoυ ζσφα,yiα τcυν

λαlbι,> {"ρβλ. Mi'χα -Ανδριανoπoυλο - *ο.κ)
'Δι:ατυyβq yι' αιlτοilq Κoi την τοφλα τoιsE, ο{lτε αυτα τα τεpι&.αματα μποροdν να

olcσtsilιa'σουν την αxλδ των Αιδν0)ν, αυτtlν ιδi'ωq πoυ εrαεoρεbεται α!ζ' τ()ν Βαετληα -
'ΙΙλιο τη ;, τoν Β r'ri"η α Αλ6ξανδρο.

Κι α;; περιτειxιοθαbν μ' oλoυq τ(}υζ yραμμ.ατεig και φqοzoαiουq τoυζ, Ιζ:. Gξ
περιτυλιy.€οι3ν οσsζ φορi9 θ!λoυν σTaυq αιγυlπιαsrοisg κι Ιoυδαlκοi;q xα:rbρουE τ{}υ

ψευδo-Καλλιoθενoυg, του Ιcboηπου n ολων των dλλων ψευδoιαεορoilwrον μιαντbν.
Κανiτ'α απ' αwατα xονδρoειδη oοφiοματσ,τ0)ν yυρολbμυν rcαlτα)ν εκμαυλιατcb'l,

μ' ο)'η ην ζημια πoυ επιφiρει, δεν μτορεi να τσυζ προοτατεοcη GJτ' τo αιθεριο κrn
δια'τρητικο ξΙφq τηE Αληθεiq, τηE Δυναμεaη 

'ζα'ι 
τσι) λdε^γαλεioυ πoι-l ενοsμενα rζαι

lζoσμOΚρατaρuαι διαxρονικιbg ειφαiνo\rται Και ατtοκαλbτετoνται aτο θε|κb προoοlτο
τoυ'ΙΙλιgυ τηE Φυληq που οδgbει πρq τo φcιE, ιcaτα τaν πoιητη, του Ξ7τGνα5τρiφαντq
Εκδικητc'ο κιιι ΒαειJ'ηα τo'l Κοoμoυ, τoυ Αιωνioυ Η"εξανδρoυ, ξε7υμνcbνoνταE κα.θε
παταπcrrητα' δελ!α και ψευδοE.

Η αoβεaτιγ il,ηθεια εiναι το γυμ"*o τoυ ξiφoE, τoιl oποiου η λαμψιE δια τoυ
τρομoυ διαλbει nE μα.oκεg τα)ν ποντικορbγων ηθικολα1oιlντcιν διεθνιcτcbν κι
εκμαυλιαrιν η E ελλην ικοητoq.

{i



Ριγοi:ν ι'Ι,r ι.l.τd rρο{}ο ο-ι,lν c;ιrιtιιυ!.",'α6_:9 ΙηgΦ 1ηε Ι,:ττορiαq, αzlτηι' ν7ι, Γrsρνονα -
αrjε'λψη τ$υ ;icξ7!ι{}1{"i"){χ{Ο'0(ξ, iτΟυ δξν {+1i!.!"i!)\:ξ'ι{i:!' ;ι' 6λυ rι:υr'' το ο"κ:yrα,διm'ιιο5

ι:T(ι.j?'}ρυr;Οirημι7,, 'iΙιχξι τfj\Jζ ξ;^:'#"7' τaοο α',εια,:η Nali:q r1lριπι's, 'rοιlr; ι}πι'+lSL''iζξι τg
αοi^7ιxcτο'rξζ (τιρr-l - ) μ$vιl'i'''τl.: c iiλ!ξrsνδμ')ζ ("+:1,1ξ{i"ι βαrn)-ε'ilειl

Κι αιπls αξ τo yνοsρiζο'sν wλλ δy; 1ιδιιον οι ilτθροi αλ}"α κι οι κ}zαtελεiE

ιlατερiβοιl}"οι 1ζι αsπoνδοι <<φiλοι> τηq Εθι,ικ$q Ιδεαη, itoυ ωi καιροrricοmκοi
;τορατρε7'αμt:νoΙ rπιχειρobι' νG την μο}'-i;νrsυν, νtL τη\' ποδηyετηoουν 

'ζαι 
να τη\'

εια'ρiψο;lν κα?ιατεbvταE τ7iν οτκboιτη lcι α:;ciνδιsνη ylα ι'ο κρατtlisν προδαcιlcο lα
ιθι'οκrονο Σiloι';1.ιια τοιs ψει3δου; 1ζι7.ι τηζ αnατηq.

. Για:εi ι1 Αλliθεια t7ει ην δικη τηq c/.Ιζ'Ξται'iιcητιl Δbναμη, Ιαxb και αεδφια Λαμιμη -
?(()υ () v1μγqu.υilξ α.'μ?ιβα:sμοζ κι il;lειιιδE)q υιtολεrμoμξ α',lα'ιρεi, ε:ιl'lουχjζει ι:αι
wπαl;ιρiφει. '-1υτο διο:λαλεi κ1 η πε'οηtρανη Eζ'G'ι. ξαarερη ψJυχi τcru Mηαλoυ
iiλεξλι'δροιl, του fuΙryiοτtsυ αwοb ΓΙολεμιmαb του Κοoμου tζα1 κα;ειrscτητοi'l του

tl'πριx;!του οι'ε;iρου 7Lε το Ξkροq ει.ιiνο τηE αmlμβiβαιrτηq αληθεια.g ποιl αιοlνiοlq ι..αι

θρια;ιβιlc:-ilg t)ι'αscηρiloοει: οι Γορδι.οι δεcμο! δgν λbνοvται α.λλα κr:βα''rαι!

/r{ )
// / ,/
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Mnα την ειωii'ωoη παρα
ογετucη oμυ'iα οτα 7ραιρεiα μαζ
παριs.θiτουμε:

M. '4'λεζανδρου,
!ζ οροφοq), ηg

πρ&γματσ7τοιηθηκε
αποiαq τo κεiμενo

τo rγαλμα του
( Σoγρoιl 25 -



'4γcιπητοi rρiλοι i;αι (}i)\,}α,i'z}'|'itt:C! τ'*τs ll-r'i'!κι;ι Συν':'iαμ.ου κXρtlα$ '4'l:;,i1 >:'

'Ξλiηνε"q Εθν;tcιr'ι'αi ;<r;ι ]7cιερ:ilτε; ;τr'υ πι4;a:!iα.xεο'θε ριεοα o' αι:+i1ν 't;'t'i

αiθοzsrsα'

Tιμοisμε οημερrw, 13 !ουνiου 'rου iτcrοg, την μνημη g1,ξ αι,δρξ ο σiΓoiξ με
ανεξiτηλo τρilπο μloal τcον λα'μπμbν iργων του oφραyισε την ιrrtορiα; τοoclν τοιl
Ε)ληνικοil Εθνουq και τηζ }νΙεγαληq μαξ Πατρiδοg, οtsον κ'αι δλcιν τrυν αλλων ε&'rbν
απου yηq τα απoiα εiναz η θiλoυ^', να ληοveαι πι:τολιαaμiνα-

Πραyμcια oιiμεροι, 23a0 κιlι πλξον xη μtτα τo θαι,ατο ταιl '4},εξανδρoυ η μνrtμη
τOυ 7{αραμ'blει ανεξiτηλoE' αφθrψτoE κα.ι ζcυντtινi μuo' τιE καρδιtg, τιζ Ψυχε; Κβ"ι. τα

μυαλα μαg'
2300 ετη κιιι πλ6ον, oε πεiαμα τηg φθoραq του βαπι}-!ωE yρoνου, οε πεiαμα τtον

πλα,ατoγρΦων τηζ Ιmορiα'g, oε πεiαμα των 1αλεπrbν κιxψcbν, K*φoJν πoυ εν πο}λοig
αlεoτελο'isν α'π6τol<ον τηg ραδιο{lρ7oυ δραοεοls εκεiνοlν, oι oπoΙοι ο . ', μoναiικb στοχo
τt1E υπαρξεωζ τoυζ i7ουν την 1ζατα.στροφη κiθε αryνοil, λαμπραb κιι ευlrl,εo'ilg iρyου
του ανθ ρrυπiνου y h'ου;'

Ο Αλiξανδροq Φλiπποιl, Βωc'i-alg fuΙακεδονr*ν, Ι{yεμcbν τoυ Κουοb των
ΕΜηνων, Καταlcτητη7 τηq Αοiα.E και l\'{i^7α4 Βαολεbq ZΞ'Ι !!!

Zεi μtoα oτην βοcboα καταιyiδα του ΑiματοE"'ζ&rΤΦΥ oραματων τηE Φυλ'q μαq'
Σαν κερα"ιwΦ και θεloν πbρ ταρα.οoει κa'ι φε'xiζει τα oιcοη τηq αγοια.E, τηζ
διανοητικηζ ιΦ.ι oωμmικηg αlτραξΙαε και ρα.ο'τcbνηζ, τσυ ψυρικob εφησυχα.σμαb τα
oπoiαταλοινiζουν aτιE μ6ρε9 μα4 τo Ε}ληνικΔ Γενog.

Zεi, διατι o ΑλiξανδρoE, ο θε'kξ ανiscr1τoE παιq εiναι η ζcυντανη ενoαριαοoη των
oραμd:raw Ιcα' τσυ πmροsμaloυ τηζ Φολη -c μαζ' o h{εγαλ6ξαντροg εκφρξει με τo1'

κaJλ!τερο τρoπο τιζ €ν δυναμει αbμφυτεg αρετεζ του Ε}'ληνιιcαb Γiνα:E.
Γι' αtεδν τoν Αλiξανδρo, τoν 'Ε}ληνα τoυ πoλεμιl<οb μiνoυg Και φεξiζ, τηζ

oτρατιαrικηg ιδιοcρυfαq, ηq νεwικηg oρμητιιcηζ cJτoφαfiισειIΦτητoζ, τo0 αlταραμλλoιl
θΦρou; τηg α,δlαlου φλoπoνiαq, τηs εοπρmΙστατηζ φιλoτιμΙα4 και αριωα'φατικη9
αυτοθυoiαq, τηζ wσυνεκδητου καs μεmηg α'ιιτoπrποιθησειJζ, τ4q ανειs δδλoυ αlτoνομηg
δικαοαbνηg, θ6λcο να σαξ μιληocο oημερ'α-

Γιατoν iραlαΑλ6ξανδρo θiλω να οαξ πCD, αzτοδiδovτα,g τoιl iτoι τt1ν ελαγiaει1 αμη,
rcαΒrbq tνα λιγooτo δdJφυ oυyκiνηoηg και ορiη9 βρΦ'' τα μdπια μαξ στo αl<ουoμα τoιl
ον6ματoq τoυ.

Κι εiναι λιyoατo το δαφυ xe ελαγιoτq o φoρog τqζ τιμniE αeιiνανα cτη μiγιaτεg
αμiE ιcαl mw υπiρταπo φoρo τoιl αiuατq τα oπoiα πρiπa να τOυ αιτoδΦo{w κi,ττoτε,

αν θiλoυμε να λqoμα.aτε'Ελλην4 κζι να μoιξoτlμε iοταl oτo ελαμaτo μ' εκεiνoτsE

τoυζ μαtφtνobE μο.q πρoyoναlq oι αποioι με τονiMαxεδονα Στρmηλατη mi - ιcεφαληq

διiβηoαν α.tεo ην Ευμbπη oτην Αo!α" να υπατdξοιw χolρεq κα iθνη, να σ7τεiρo1Jν την
Ελλαδα παvταb, αJτDιφσbovταξ μια yια πωwα τον κiνδυνo τηζ αοιατιlcιγE βαρβφικηE
λoiλο..lτoE αlτo τo αxρoπilργιo τoιs Ευροlπαtκob πολιnoμoil που oνoμξεrαι ΕλλΦ'

Αyαπητoi φiλoι και ουνα7ωνιoταi, αιτ' ooα μlxρι αειγμiE lxcυ πεi ioωq εiναι φα'ερo
τo τoιoι κoι '7ιαπi πρooπαβoυν να μιανoυν, να εξειsτελiσoυν' να υποβα.θμiooιw ΚΙχι στtlν
πιo ilπoυλη τcυν περιτττritσεων να πφαeιοι$oουν ιcαι να διαετρεβλcbσoυν την ουoiα τcιν
λαμπμbν iρ1αlν τoυ Στρατηλατη Αλtξανδροιl.

Δεν θα κaτoνoμαοω oημερα τα oι7αμερα αιyτα oκoυληnα και παρfuττα' τoυE

παyκοoμιουE τoκοyλbφα)ζ 1ζαι τoυE ε'οπειθεig ανα την υφηλιo δobλαυq τoυq, γιατi κoπι
τiτοιο θεωροl oα θα oπiλωνε την ιερoτητατηζ σttμερl\'ig ημ6ραε.

Tα φiδια αυτα πoυ ο Ελ).ηνιoμq εξtθρεψε στaυζ κbλπoυE τoυ, εiναι o ηθlΜq
αιrταιlρyοq τηg mρπoληoεωE ηq ββλιοθiκηE τηq Α).εξαν'δρειαq.

Κ' ou'η τoυE η πρξη ωτοolcoποilσε σcην κoΙα.σΓοoφi oληq τηg αυγκειrτραlμiνηg
αlτο oοφοbE πρoyoνoυζ μ!ξ sπιστημoνιηq ρcboεωζ α|ρ' 'νΦ, αφ' ετiρoιl των
ιmορικι:ν εκεwοlν αoιxεicιw. τα αποiα θεμελιcbνoιw την ε)ληνικη περi Αλεξανδρoυ
αlτοψw,



ι1ιατι μονc;u' ο καrεξει'πελιrsμα; του Α)'εξ&-νδρου οlE uαγομετ'oυ oυiιβολου του
Ελληνιομοb θcι τιlυg ετiπρεπε την απροο7{{i:zτη δια3εiριoη ηg πολιaoμικηq μ(ξ
κ'\ηρclνομιrl,q 7ζαι την δι' ατlτi1E υποδοtlλοssιτ τrL:ν fi,|θνcbν

Επειδη δε α''sτδ δεν ατα0ηκε επαρκΑζ, ειιιδiδο'νται αu-α τoι.l; ακbναg υε iνα ορyιο
πλcιτcrr7ραφiα.g ταlν διαοosθi..,τc'lν ιατορuαbν mοι'xε;iclν, οε iνα δγryιο δια'oπορξ
Ψιευδολcη'ιritν και ω,εκδατων υπb μoρφiν ψιθυριoματαl1r, ηtoυ ακοπδ i7ουι' να θtoουν
aτο περιθrbριο τα xαρι oτην θεiα προι,οια διαoωθiντα ιoτορικα ατοιxεiα^

Τουq πληρcxροροilμε λοιπον oτι οι προoπα.θειεζ τoυζ αυτi;E προωρimαι να πiοουν
οτο κενο τηE yενιlα1q ανθροlmνηq ανυποληψiα.E!

Ιν{ilρια οοα ψιευδη κaι bβρειq ειcτοζεbθηκατ' απο τουE φαιδρoilE πο).iμιου; τcru

Ε)ληνιoμοb κατiι τctιl προοcbπου τoυ 7{ηαλου Στραι-ηλdrη' Σ' αντην την κατηi'ορiα
cxνηκει K&ι το δi-'oμορτρεls πι?ηκοειδig αι'θsrωrtαρΙ{) τO aν.Jμαζoμενo TαJζηζ λlixα.g, που

με ανα!δεια μλiων κερκoπιθηκοlν χαρ{ΙtLτηριoε τον Αλiξανδρo oφαyiα τοsν Λαιbν (των
Λαbι, sToι γενικα .''), ο θλιβερo; αυτδq ωτολo1'ητηq των ανα τ()υζ αιrbναq
δο'υ).εμπδρκι'ν 1ζlιι πραyματικbν oφα7iεον ποικij'λων Εθνcbν α'ηκbντcον στlζ πιο
δ ιαrρ ορ xικi g αι, θ ρcbπιν εE Φυ λi g'

Απαντcbιπαη ληοs oτι ο Αλ!ic+'δρcc υτηρξε iνα ιcαι μcwαδικΔ πραyμα:
Μqdλοζ Στρατηλmηc - Κατα:cτητηζ κο'ιΕιaτολιτιοτiζ με ολη την oημα,αiα πφ

αιιkρι ]dειss ιουν mην Ε )ληyικ+ ^l λcbo o q
MΦαε Στριιτ4λαηq δι6τι !ιε τl!ν- ιoβ τrυν οrrλcον ιcι,τiιcτt1oε τηι, Αoiα, ΚαταlcτητηE

απ(s ι'ο κιιτα*ιcvbμαι: << κιινοl καττ oλoτελα δκο μ0υΣ Ιζα;ι Ειατολιτιmη9, διιzα φραvaoε
κπiζαwαq πανω απδ 20a πολειg - φoρεig πολιτιoμαb να λαμπρilνη να" €υlιoρφbνη κιι να
r"αλοδιοικ$ση α17τo το oποio θεοlρoιloε κιιι ητων rrriμα του.

ΙΙοιοι ητιxν ομωg oι ληοι Κ.α1 oι αlτiεE που cbθηoαν ταοζ'Ε}ληνεζ στην κατd:cτηαη
τηq Αoiαq - π6ρερ7oν τη; oποiα4 υπηfiε o μερu-'οE εκπολmoμοE κa'ι εξημ!μυσιζ των

ηθδν πο}λcbν Ααιατucrbν βαρβαρκιιν rρυλcbν;

oι λoyοι που ετiβαlj.Φ) τflν Αl'εξ*'δρwη κο:tαlcεηoη i7oα*' λoyοι γεωπολιτικηq
aτρατηyικηE. : ''

o Η'iξανδροq απλoboτατα πραyμαεσnτoiηoε αι;τo το oπo!ο υπηρξε παραlcmαΒriη
των 1τροηyσυμ'ε'4ων Γενεων τcυν Ελληνων ld{ιι κιfrηιcoι' mιβιωοεωq τoυ Eλληνιι."ο'is
'Εθνoυq' Toυq αμφιβα)λοντεE τεερi τηq oβoτητoζ των ωτδψεαlν μoυ θα παραπiμψοl
αroν με7αλο Αθηναio ρητορα Ιoοκραπη ατoν λοyο το"ιl αποioυ κΙΙανηγυρικbgΣ Κ&1 στιζ
εmοτoλig (πρq Αρfiδαμο> 1ζαι (ζΙτρq Φiλιππο> εταxειρεiται η σαΙρiζ ιαυδικcnποiηoιE
των γ εrυπoλιτικ<bν οτδ1ων τoυ Εiιληνικob'Ε'θνoυq'

Σiμ'ρα θα αναιρiρcο μoνo δτiο oτοιxεiα oυνηyοροιlντα υπiρ ταlν αrτοψεαlν μoυ' T'o

ιτρdyτσν εiναι η ανα.θηματικη εlειyραφη ατον τρiποδα που οι νικητΔq τηE μαγηg τolν
Πλατακbν αριiροlααν σtσυζ Δε}"φobζ και lyει ωg εξηE: ;

< Ε λλαδοq as ρυ xcbροιο σ0Jτη ρεζ toν δ' αν iθ η κa' >

To δευτερον εiναι η πoφαxαπαθηκη και ειrτoλη του πατiρα ατo 1'ιo, 6τcυq
διαzυπcbθηκε απο τaν Φiλιππο 1τρOζ τoν iφηβo ωζομη Αλiξανδρο:

κλ'Ιαxεδoνiα oυ σε χ,ιsρεi, ζητει oαιlτcb Βαoiλειoν Mεiζον>
κΕ)λαΔoq ευρυxcbροιο, - δηλ.ηE fiλα'δoE που κaτiψει aψbν μbρον -yη πολλην-

τηg Mε7α.,'.ηE Ε}}.αtq otυτηρεq ονομξoνται οι θριαμβε-ιsτiζ των Πλαπα.ιων'
κfuΙαxεδoνiα oυ σε 3αlρεi> η φραση του Φι-}'iππoυ, καβ' ooον η ΕλλΦ αεφυκτιοiloε

μioα oτα oτετ,α ^,,εοl^,,ραl2ικα τηq ορια κιι,τατμbyoυσα τιζ iδιεg τηs aE oαρκεg - lcαι τoτε
δπωg καl σημερσr.

Απδ πob λοιπoν o"lναγοιw oριoμενoι - αυτoi πoυ με ΙζομΨo πΦyματι τρoπo
προoπα.θοbν να παρ1ιjτoιηoo'ιw την ιατaρiα" οι ωηιcοvεεζ στoυζ απολαγητiE ηE
παγκοoμιoτητq ηζ δiθεν (ψalcο)κουλτοbρq_ και 01 oποiοι xαρο:cεηρiζoυν τσν
Αλiξανδρo απ}"α ετ:πο)'ιαατη- αlτο παb oυναyoυν λεy,ι 0τι o Φiλιπποg ι<ιι μετ' αυτoν o
Αλiξανδρq iγυoω oρ )'iγo πολ{rnμo Ελληνικο Αiμα με μοtα.δικο απαlg ιo7υρiζε;vταl
oιcoπo να εr'τολιτiooιlν κi:τοιεζ βσρβαφιl<εs Φυλls ι<αι ομ βεβαiωq τoυζ Ιρανoi.ιζ οι
oπoΙοι $oαl φορεi'q αξολα7oτατου πολrcιoμob-, Φυλ69 την τoJν οπoΙalν o μ6oq'Ελ-trην
τηg mqfig αγοοboε- οlg μαλιoτα Φελε- και wlν iδια την i'πφξ';

:. ,1 .,, ,,_ 
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?iα οα6 πcb r1cΙi: Αrιb πα:θενα j!!
Περi τsυ α.ντι0hου, ο,uωq, βοcbν ολατα ιατορικ4 ατοιxε!α κι.ι μα;lrυρiε;!
Ι{ πανdJ'ηνια ειζoτρατεiα κατα των Περocbν, το Ελληνu<ον βημα προ9 Ανατο)'α'g,

αxoτελο{sοε και απoτελεi {lψιmο κιΒηκον εzτιβιcboεωE τaυ Ε)J'ηνικοb Εθνoυq. Αιxην
την πρoσΙΓτ1κην κατα νoυν txoντεg, τοoον ο ΦΙiιλιποg oooν κol ο Αλiξανδρog,

μδxθηoαν yια την ειρηνευoι, oυνδzilλαyη και iνωoιν τo)ν Ελληνοlν'
< Ε ιρηνην' Ελλη oτν Κ&ταβKευα.σαι ))'

Αwη την ειρηνη και tνωoτν - τoν θαναιnμo κiνδυνo κα.θε εxθρob τoυ'Εθνουζ μαξ'
φραwιζε παrεoτε να διαταρtl.ooει o fu{ξαq ΒαrιλειlE - απcυe ο iδιοq o Αλ6ξανδροq
icατηyορεi τo Δαρεio - δια 1ρημαnxηq εξαr1ορa4.

Και η μηω'η στlyμi φθαv-ει.
Ο Φiλιimoq !7ει ανοi.ξει τον δρoμo' Κατ6}.αβε τιE πoλειq Περzνθo κι'ι Βυζαντιο' oι

fuEωcεδ}νεg ελbηy'clιlν τα ατενα τoυ Ε)j-ηaπoντoυ 1ζαι την διαβαoιν αiT ' την Ευροlπη ατην
Αoiα^ 'Ενα εκoτρατε"ιlτικo ocilμα ! aa}a ανδμbν υπo τoυg ατρατη^,'oυq Αττα),o και
Παρμενicυνα i7ει ηδη απαλαβει δρα.oι, δημιclυργcbwα; τα αlταραiτητα πρσ/ε(ρυρcil1iατα

yια την α.σφαλi απδβαoη τoυ κυρ!ol; σ/κoυ του Ελληνιl<ob αtρατεbματοg, το oπoiο με
επιl<εφαληg τoν Αλiξανδρο πoυ τoν αstοLουθoilν'ΕλληνεE απ' ολα τα μiρη τηE Ελl'α.δo;
-&u.d και Ιλλυριoi, Τριβdλoi, Θραxεg, Γhεg" ,oilμμαγoι oι ευροlcτoτεροι τ(Ι)ν

Βαρβαρων τηE Ευμilπηζ o;|ωζ περηφcwευrrαι ο Αλiξανδροs- αιτοβιβξεται ατην Αoiα
oι πbλεE τηg απoiα.g ανο'.yουν uπρooτα αεην oρμη τoιs Στρατηλo"η , qν βiα τηE

MωcεδoνιxηE Φαλαγοq την ορμi των Θεoοαλων Ιππiων, το ΨυxικΔ αθiνοq τrnν

Ελληνalν.
oι ΕΜηνικΑE πoλειE τηζ M. Αo''α: α:τε)-ευθεμbνowαι μετα απo μaφαΙωνη

ακλαβια-
Ι{ Κbπρoq αrταειναgoει τον Περoιxο ζυ7o κα η εκrcορθηoιq τηq Φοτνιnηζ Tilρoυ

aωρεi απ6 τον Δαρεiο την τελanταiα ναι;αιci βooι ** κiβε δυνατoητα παρεμβαεεtοg

ατα Ελληνιια, πρα7'ματq μεtατρεπoνzαq ην ω''ατο).ικη λετbη τηE Μεoα7εioι'l και το
Αιγαio, για πο}J.α - μα πθφα πoi,λα 7rcονια. o' αsyτο πoυ πρ6πει καl εi'αι δ!καιο να
εiναι: Ελληνικη λiμνη!

H νικηφορoE μdχη τηE Ιooob oημαiνει την φχi του δια7ε7ραuμε'-oυ τiλoυE yια τ7ιν

Περοικη mριαρxiα αtιιν Αoiα- o νικητηgΑ},iξωδrc oε α:εωτι7τa<η a:ιaεολη προζ τoν
ΔαρεΙo και τι9 εδαφικlE και υλικ$9 παρα1οlρηoε'ιζ που α1JτΦ τοιl προτeiνει 7βριν τηE

εφηνεiloεωζ, βια επιατoλη μ,-ημεio τηq Εθνι.κi: Ι'περτ1φα"_ει4, cuτωτα:
<ΩE oυν εμoι3 τηg Αoiα; απαoηg nlρloυ oντq ηι<ε πg ε'u6 - και τoυ λoιπo$&w

π6μπηq παρ' εμi ωζ iτροζ τον ΒαοιλiαηE Αoiαq πiμπε - μηδ; εζ iooυ επiaτελλε α)λ'
αlq κυρiοl οιrτι πbzτων των ocυν φρξε, ει τoυ δiη, ει δ' μη, e''ω βαοi'ευσoμαι περi οου

ωE αδικοbwoqx
Αιπα yια τoυζ ση!ιερrνοilq κουλτoυριαραioυq εψηνoκfuηλo':; στoυζ oποioυE tνα

61ουμε να ποι)με:
oυδεΙ 

-< αμφιβα)λει 6τι η ειρηνη απoτελεi αyαiu"- Και c-i: τετοια θεoποιηθηκε απο
τoιlg Αρ4αioυq μoξ ΠραyΦoυE' fuΙονoν πoυ σe μια φυaικην κλiμαlcα ξιων
καιαλαμβα'ει θiorv moμiνην τοlν αyαΒcbν πoυ ο'lαrηματ''xο. φαiνεται καττaιοι "-α
αγοoυν 1ζαι τα oποiα λξowαι Ελευθερiα - λb1ωταl Αζcπρεπεια- λfioνται Tιμη '
Υπερηφανεια- λ!γοιπol ωφαλiE διαβiωoιE - και α'aa-l τclν απoiosν η Εφηνη εν παοη

περιτrεcboει εiναι τoooν moνεiδιoτοE, cboτε ουδiν εγ.iφρoν oν πσυ θ6λει να oνoμξεται
ανθρωπq- πο)ιrb δε μdλλoν'Ελλην- δilναται να αι'εβη '

Δεν ελευθεριbθηκαν με α'lνoμιJ'Ιεq oι Ε)jητκis πoλειg στην Αoiα" δεν

oικοδoμηθηΙΦ με προn6κoλλα oιlγκυριαργiξ η λαμ1τρη .4.ε -cανδρεια Ιζαι οι τοoεg

αλλεq πoλειg, 'Εlληνεg Πατριυτεq, - oΧΙ - με τo ζiφq ).υθηκε o Γορδιοq Δεoμξ! Mε
τ'ιw ad'oιποα καιτtrν παιoνue'ιL\ιj'wn . με τιtν oρμi Ανδριυν που daΞοαν τα ονdμιπg
ΙΙτ:'ukhglο-c - Mαybταc - {Ιολlμ(!)ν : {Ιqλδuατoc - Πokaοι{oζιτrιc:Π-ο.ιιJ.σιoαοc .

πiραιιε τ-ο δΦη μαc κι oxι μe Σixηδεg - T"nηδη - Λαxt7δεg - Γιωρyωcηδε; ιcαι
Θ ο δ ωρ αxη δ ε q, Φ λω ραlαl δ ε q, λΙ η τ o ατ αxη δ ε q κιιι Π απ αy ι ανν ακη δ ε q ι
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Ι{ πολεμικη GρΦ υπηρξε το αληθrlο βαοιλικδ αε{μμα του Α'l.εξα^,'δροτl, o οτοiοg
πα'' &7ι' 6λα υπηρξε Στρατιcbτηg' <Tη {λιαδα εixε πι'τνaτοτε, νομiζων και ονομξοsν τηq

πολεμικηg Αρετηζ εφοδιον, μα4 με το ξiφοq υπo τ:o προοκεcραλoν)η μαζ πληροφορεi ο
Πλotιταρxοq.

Οι μαxεq και oι οτραnωτικεg κιs<ουxiεq ηoαν γι' αιytαν η καfiημερινη κιl μονα,δικη
πραγματικiηE.

oι πληyiq κα"ι τα τραilμα.τα που περηφανα ειτιδεiκνυε a}ζ τα πιo ακριβα τoιl κορμιoυ
τoυ ατολiδια, Ι€ι η πιo τρανi αlτoοειξη τoυ απαραμι)λoυ θαρουζ κ{Ιι πνευματoq
αυτoθυoiαg πo1) τoν κατεi7ε.

ΑrπΦ ο Στρατιοlτηq'Ε}j'ηι, '4)-iΞcn'δρο< δεν ηταν και δεν μποροboε ι,α εh,αι oυτε
διεσ',ιατηζ obτε πλειοδοτηq τoυ ο'οyκεριxouoil τcυιl (bυλcbν απωq ψθυρiζουν μερικοi.

Παραsτiμπos και παλτν ctην <Α).εξανδρoυ Αναβαοw> τoυ Αρριωsοb' o αποiog
διαacbζει την εvεολη - δπταγη του -4'i'εζα'''δρoιl προζ τουq fuΙcueδοι'εζ ποιs τiοξαoμh'οι
;cαι π)"oboιοι θα επεατρεφαν oτην- Πατρ!δα: < ΙΙιxiδεg δε οι τrυ ηoαν ταlν αoιαι,ωι,

7ιναu<cbν παρα' οbE ;cαιαj,εiπετ',' εκi).ευαr'' μι1δi αταοιν lcατα^,'gιγ sιg λ'Ι,xceδοι,iαν,

ilλοφ6λ,ιουq Kαι α€ β αρβ αρosν ^.'υν αικilν π αiδ αη >

Αλλοφbiλoυζ 
'cαI 

εκ βαρβclρτι'; :υι,αικ{bν - τnaοq απoδεiξεcυ; ανα^μη ixoυμε ilληg;
o Αλiiανδρoq υπηρξε ωεαρb1.j.ιτo: Ελ,ιnmig και oυνmηq Φυλξτισηq.
o Mω<εδονα4 ημΙθεοg, ο ioο; - κιιτα την γαlμη τoυ '4ρριαναb - με τουq αρxαioυE

Βα'oιλεiq fu{iνasα - Pα.δαuανθ'l κι.ι '-4'ιαxΔ. ιoαξοE τοlν απalτατolν τoυ πρo7oνcιν
ΠερolωE, !Ιρωcλiου; καl Αfiλicυ;, μπορεi να αφηαε την τελειlταΙα τoυ πνoη mην
BαβυλcΙπα cτιq l3 Ιoυνioυ τoυ 323 π'Χ. , πλην ομοlg για πο)λα μα παρα πo)λα 7ρoνια
λατρευτι1κε oαν Θεοq απ' δ).α τα'Ξo"aη ταυ τoτε γdmο$ κοoμoυ. Να'οi πρoq αμην τoυ

ανηyiβηoαν απδ τα βoθη 'ηg -4ciαs ui7ρι την Δυuκη Εax.ατια τηE Ευροlπαkηg
Ι{πεiρου ην Ιβηριη 7.eροΦπoο.

Εiμαι πmειoμε.:οq cτι η αν'αβ!oJσιζ τηζ }.ατρεiα4 τoυ Αλεξανδρου crαq μiρεg μq 0Jζ

προμαxου τηq Ε/J'ηι'LΥη; :tο: αυθε"-ακο' Συρωπαiκηq Ιδ!αξ , aζτΦ τoυ οα αποτελεi
oημεΙoν αναφορα4 ^i|ιG T4ι1 μορφoπoiηoη a'ξ ισχτρσb Εθνιnαcτκου κrιfiματoE,
κmαφ6ρει και ιοnυρa'' πt.i?μα ενa'yrioν των κα.θε λotiE διεθνιoτων lcαι lαsoμoπολιτcbν,
δεξιcbν και αοιoτεο,Jn'' δobλc'sν τηζ πλoυτοκρατιιcr1E αλλαρbλ-)'oυ εγcληματucηE
al.lμμoρiαq ποι-l ).υμα:νξτσ-ι' ην Ψυ7η κα τα Πλοiltη - τοooν ταυ Ε}ληνικoi οooν lαι
ολοsι' των α.n-i'aυ Ευαοπαιxιbν Εθycbν'

Zεd λοιπιiν, T}λt1νε; o ΒαoilειJ; fi.dξανδρoζ, ζεΙ fiαι dναι στρα,μμινoq τρoζ
Αναoλιiq ιΙπου κgl το μεζoν τμiμα του Ελλψuenι5 ζtιτucου χωρσυ. Zεi να μαq
θυμξει ιΙτι n udwι αλnθτvηi διxglοoδwι εiν'αι το ξkρο-c τoυ ^lιεoιi, ltoΦε{ σΥο_!;τι8αρd
του tcοι ;

ζZΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙ'4ΕΥΕΙ Κ.lΙ Τo|i ΚoΣl{o Κ}ΙPΙΕyΕΙ)'

Χρ' l1α'ακαρηζ



jΙε;Ψ::€&i:J'."l!:s'ιι'#lliyιsβs-rρ'y-'l9L
<ιEiq ε:ι,.:i μυριο:. ι,iιν 'iριsτ*,; nυ 1i{ρcrκλ.ει';ι.:ε }

{Γ:r:, ιιθvα., ..{:νιιq κιrvε:- γ;α δεκαJε; :1ιλι*δογ εδν ι:il'al αilιατοqi)

Η επιοτολi nunt ln οoε'g πρo;cειται να αscολουθηοουν) δε",' α.πευθi:νsταz οε

τυxαiουq ε:φηβου;. {ιατi οι τοxαiοι εru'αι και tυyαρπαοτοι - κ{rJ υπδκεlται, oυνmcbg,

mσυζ μη7ανικοδq n αψn4ουq νομουE τcυν aτατιατιr-ιbν και τ0)ν πιθcrsoτliτοlν'

Σ' α"ιsτο'isq απaυθiln-clwcιι' dJ.rι; τε, δσοι τυφλα Ιcαι μηχανικi. ;π:/ειρουν να oε
ιnrηρεtiι;':υ'}' σφυρCιcοπεilντα:: σε σ(/'ν α|/lυχ'! n αβουλη μΦα, να Gε ξri'-ioουι' ωατε ^;α

εξουδετερεbοουν κc.θε υγιη αου iι7ιυr,'α iξcιι να ciε διαμορφcboουν [τoι, i'rε '\'α lτLιiν'lζ
εtlκολα ατα κ'αj,οiΙτια, τσι)ζ ( μο',:oικηq, μοδq, ταoεαlν, <<ιδεcbν, κιΖ:, icυρiαlg,

απορρiψεοsE καθε υyιαbE mοιxεioυ βουληoεcιE και 1αραlcτ$ρoζ πa1)' παρ' ο}-ο το

oφιlροκbτηuα τolsq , ixειE τυχδν περιotιoει). Καλci:πια καλοaπ1με'\α; πσυ πρoκεlται

η1' μξyJ πλειoν'bτι1τα τoJν συνoμ,?λiκιυν σoυ να καταιτηooιlν πειθfiνιο κοπliL αιlτobg δε

τoυE ιδkrιlg α}ζ{)μη πλουoιrilτερgυζ και δυ'-αzαrερου;.
Εycb, απει,cxντiαξ, απεnlθiwομαι o' δooυE iy'οzlν αρxΙoει να o'ιlνειδηταποιoilν το

κελοοτημενo παιγ!δι τοι; Σ'lαηματoζι π.Jι) θi,λει α1ν l,εολαiα αβουλη n εζαρτt1μ!νη

αiε' την υπαταyη τουE o' αι-yτο και ατα ποικιλλrbνυμα ναρκαlτu''a τoυ - μ€ την ειρtrτερη

*ννοια του θρtru <ναρκι'.rτu<α>,

.Και, iαsρiωE, o' οαoυE ζιlντανοbq αιοθcwcτvται μioα τoυq αρκετli ζc'ii, ελε"lθερ!α

κ;αι δυ"aαμι1 cboτε ν' αyπδρτιοουν - οfr oπαsμωδικα κι αlciνδυνα y'α τo Συατημα' με
τουq προgχgδιαομε'\oι)c τρδπoυE που 'aυτο αριατα γωρiζει να ενταooτ1 στσυζ κb).πουq

τυιs, αλ"}.α με αοβαροτητα' ελικρiνεια', riρηγορση #ι δzαΔγειr*

Αυτο, α)'ηθεlα- δει, περιορiζει oυoιωδcilq το κοπ6 πρoζ τo οπο!ο εξ αρxig φ6ρεται
ι'α α;τειsθbνετα,ι αυtιi η ετταιρη: Διoτι μoνον η icατηyoρiα εφfiβrιν πoυ ixουμε
οκιαyραφησει ωζ ομdlα του ενδιαφiροντξ μα4 εiναι αlηθwα ν6οι! Οι d}}.οη οι
πdλο{ οι συlιμoρ{nαsμενοι, οι << ιγτ )) ' oι ((σικε) ,-εaι, πρooyεδιcιoμενοι, πρoβλiψμοι
h;g;, τρο παvrξ, αlciνδυνοι καicllg εiνα:' βοiaκaται αl"ηθεια οτο κa'τωφλι τaυ

yηρατοE: -:<εττ' αιsδaν γηραοq.''Σ! o,τι του; Δ/ει αiτομεiνει α.zτo αυθεvτκη ζarντανια'
εiναι το υπολοιπo ι<αποιων oπα.oμcυδιιαilν σπα.cτσ.ρισμων' σαν τoυ Ψαρ'σb πoυ εταtνiει

!ξcο ατr' το νερa, ωτκοπα" βεβιαoμενα και 7cυρ!; ;τοοα;ττικη'.'Και ψαlρiq ελπiδα: δεν

μπορεi1)α. εirιστρiψη στην θαl,α.ooατηζ Zωi:' 7ι,z;i εiναι κj.ειouενo μloα (:in!i!) ατo

δiγat τcυ αλιεωq - i τo'' εv;τροιρiοlg '''Στο o.ποiο ΙtolDαιωζ τoυg οδη^7αiw τα φtΙπα -

iτ1)ρcφaν^zα τΟυ iccJ η d.ia:ο-κli σ1ρρoη του τl'ιiθο':ζ :.'Jjν ψαριcbν' ποιs cτριμd:'ροwαι
rrτα πρi'θυοα, τt!-)ν διrcτυο:';'

ΤΦρα αυτα' τα δircan δεs εiναι αxριβcb; uετ,aοορικα^ ειναι πιo ιQα7μc'τιri και
κυριολεετlκa, uτο αποιαδηπατε αi'α δiγrυα πoυ βλεπor:uε _ 

'uσν^o πoιl εκιil'alνo\,ται με
απειρoυq τρσπουζ και oνοματ+ ρρω μαε αλλα κι+ :α-lο:cl;, μtοα 'uο;: -4οαj lα αυτα
ybρω μαE δρoυν μioοl του αwικrtπου'τουE μεoα !ιξ - αν τ' ,l:}ioο':ιιε να zεcue.ooυν''.

Το ανzικεiμενo μιαξ αληθailg παlδεiα.E θα ητaι Ξo2 7ξ,Ξc: ':α ,;'3; κατα.oτηoη

ιl<ι'νοbq ν' αναγrυρiζουμε ιcα|ι να διαλυουμε αυτα τα δι'7τ;α: ι3λωζ η oη uερτνη παιδεiα
εiναι, αν'τlθετcοq, μiα ειαταiδεοoη προθilμcυν δoili.cον. :οοl.ων ':..j.α :<ι εθελατbφλων,

πoυ γtυρiζοl)ν μoνo πcbg να π!ψτoυν icαι πcilg να πα7ιδευοντα:'
Γι' αυτο, ενcb κi.ττατε, oτ' αρxαiα )φΦιq προoω'ατοi.ιζε η παιδεiα πρog το

<ψωθι ααιlτονy, την αιsτoρcυoiα πoιl yαρακτηρiGι ri.θε αl.ηθτνο μαχητη τηζ

Ελευθερiα4 καl μΦoν αυτον, Φμερα η <πoιδεiα> α:εoπρooων'ατολiζει με πληθrilρα
αναιρομοιrbτων, μηxανικιbν Kι αrycηατοsν ψε-υδο-γδoεcυν' κα)λιερycbντα4 6κ

παραλληλου καθε παfroλoyικb ηοlΙoμο πoυ oκοτiζει και μiαν εoolτερlxη α.δρανεια"

I
I
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I

I
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g"!-1ιxsλiα. ζi:ιρηνισlιg>'> κl απειθαο;l;:ια του κα"8ιο*:οi;ν r;χεδcu- α}iι,ιt:rη κi.θι: αοβαγs!:

;τροα'πα;3ειιι δια,ιi;υ,1lliζ α!τ' τα κ;n.lρcνφα:,'ιαb 1ζα1 τα δiγn;α τcl.:;..._(3-1; biω.tsουν ι:c'ι,

;αρxlxi';ρα - rρα:τrbν:αr την ο,;dα" 'tο'sι;!';ιl.ι>l z'r'.l νio'-) υ!τ(λι)iιift1')κτ{).

firbq λοιπον να 1ζ!λνηζ κατι ετ'αlηicr,.? αl:'toi) τ'.x1 Συmηματgζ 1τΟυ μαq ουνθλiβει; Για
να κα:'lr;g ο'τιδηπclτε πs;*tει ι'α εicαsJ * Για να 9Jσβ1-_tρΦ}ιατL πρειτει να yh'ηq αυτο

πg-ι) ζζ δυναμεz> εioαι: δεν μπορεig ^lα 7iνηq ο,τιδηπoτε'!

ff Φυiif εwαι ποιl προoδιορiζει τα i.w#dνιlvτα πριiτυr.{ξ, !ξ{ξtr τq fiυνατι!τqτiq

inα,€ 
'tξχ 

ξ{n fiw}σoυleε'
Η εαcοτερικη ηρηyοραιζ ιζι η αiιαxoπη fuΙαxη υλο,ποιεi αυτ{1ν την διwατατητα

Zοsηg: πoυ εhlαι και η μcwη o}'ηθiq δυνατοrηg Zα>ηq!

Οι 'ιμεοεg λδoε'ιg> ; δρομοι του ΣυοτηματοE! Και ο πλirw υπουλοg εxθρξ 'rr;Lν

αυθε';τ:κriw αyωνlσεd)νl '4λλοiμoι'ο μαξ αν αlιοκ:τ$oουν προοβαιη ε\,roq μcξ!
Ι7 ;pυαη τομη μα.g: αΦ που κbβει τα δiγα;α!
i'Ιη πi;ρτηq oτιg παy!δεζ των <μr7α.i..'llν> : μi'θε να δι'αβξηg την ι;lυxη σ{}1) - ι{ΙLι να,

εiοαι ελιi,:ρι.νηq μisα oου!
jiαι uλιl."ρτνηζ μξ Οσσυζ εb,'αι r'z:ιοι κι ετ}"ικρινεiq μαα oου: τsτοιοz μπορουν μinο

να' εiναι αι:τοΙ πο'ιl *ioηg εiναι εi.z:<οτνεig 1ιε τc;ν εαυτδ τoυq'

{αι. μb'las, τiτοιοι μποροilν ι'α oι;ι'αιJloυν ειλικρwεiζ ιcι (nααrtτIκεq axiαειg - κiβε
εiδtruq''' Λιη_nμdεeαι απ' τα ρη)(α ιcι ανoisoια καμιιματα και πιθηκioματσ' τηζ
αμεριruxνιicηq ηθcττοιiα4 'Ιτσ1J σoυ Ξ;io1Jν επ'ιβαλει οsq πρατιπα - δi;r*o' κι αllτξ
πrn'αilρ,uα κaι γlα}"ιoτερξ του Σ'loτn,uατοg/ fuΙα.θε να διαs<ρiνηg α'ιlτο πcx: γlαλiζει
α"ιiατηλα ωq yλοιcbδεζ κβJ ψε'υτ'!1ζο αz' αιyτδ iτσυ α.πα{rτραπτει και φrLniζει α.l.ηθινα!

ΙΙ ιy'lχΙ}ζ4 αντοαμυνα ollνioτ,'ιταs nlρ!ο-''q oην o'υνειδητ$ Διg-τριση ;cαι εsει}'aγ$: μη
ατρ$νεorxι ατt7ν τllxαiα miδραοι e''c; αρρωaτημενου κοομου!

H αναγκη oδηγα,l' μεθfiα: κα1 οργαν6oεωζ 03ζ πρcliiποθiοεωq αιlτηs τηE

Διαxφioεα:q icα.ι ollνειδητn: πi-αilι; εiναι σαφiζ'
Ι{ ψuxi μα4 εiναι η ψ3;ζi :τ: Φυλig μαξ: K1 η Φυλη μαq εiναι o,τl πιο ουoιαιs-εικδ

κι αιοsνιo iη;οllμε .uεοα -,z;.
Ο7;ι mα στonJ: ιoοπεδ,''τικου; οlκoυμενικοbg μεoοια'νιoμαbq τηq fuliθηE ΑνατοληE:

εδcis ,o' αυτα τα σiicJ5'e;α '!{}!.ιcaτ κιl κιονοκρ66ιq εΙναL ο α]ζροyα)νιαiοE λiθοq τηq

Ευρτllπηg - κι Ξυ:;iπr ΞΞ\'5J |'α lc; η αldsνια Παραnοαη κι η αιclsνια Επu'lαmtκlη, ι1

αlαiα του Ξ!'''α: μξ ''Ξ ι 'Lθr;α-ο-,α του Αiματq: εiναι η ελευθερiα των ματητων }ζΙtι οl'

o'αi.;'.ιnεq τευν }'!α-l:-θ,::''2ια7.cι..' α:τυ'_α,lτι στα κdιn?φ$ μεοrsιwιoα 4 n*μω''ιοτu<ay
δcr7uατα iζiJJ στα .z-οil-ο:-cc;τsi ταlμπερλiιcια τ{1}ν αβobλων κοπαδιtbν τηζ
δημ-or:οciα:.

Εμεig δεν θiλουμε ξοi.c.:; - 6εi.α:uε βoυληφδρουq κι ελεbθεροι:q αyωνιmlg ιcι

αyαlνlaτριεE χ&)ρiζ προοποιηοει;, sfiαιzδiα και δουλαπρετη καμrbμα.τα: η ελευθερiα

δε"'' εiναz fuιcαiοlμα' οπωq οc;rl δ:α:::-ει':ιζo'lν, α-}λα καμbctηgιq και καρπξ τηq

Ε'ι'ρη.1ορoεa}ζ τgυ εoαsτερικοb uα'/l7τσυ'| Ξ'''ο.; μα7ητoιl πoιl lyει βζρg κα.ι ταιs'τoτητα

sαrρ$, πoυ iy.ει αυτrrρο:oiα"a'θ*ρi κ; :C.:jτΞ::b:i :.αι πσυ 7h'εtαι δ)'ο και δwυyiατερα;:
'ΕΜηι' οηiιαiνει φοlτεwξ, διαυ,7ηq - ιcl: '.'α ?δg λ#7οwαι' οι πρξονοi μαg otr1ν

ryη{α'iΙζη itρ('τL1πατρiδα του Βορρα" α'τ' i;Οιl ;-ζc:'σΓε εξωρuηoαν mcrποιαlιπαq κο'ι

μηαλrnqyilιrcαq: οι διβφωιεiζl Αυτην τη1) ;g:o:!-ι.cΙ1ιcη κα.θαφrtτητα αν αναscησσι}μ€,

τoτε icιιι μuu^οv θα εiμαsτε πbνω αεο αχΦ!L?Ξa .Ξσν'σiTσ.Tt τηq Ελευθερiαξ!

'!9 ανα.Bα:rτzoθoυμε αεην α-ληθεια (: :ινα'ιc;τicη) τoυ Εαι;τoι5 μαξ, στην ιξι τηq

φrινfiq ταυ Αiuατοq μαξ tζαι σΙην εσ(bτeoη :τζ Ξπiγcυoι' Κι αυη, ισlυρi 1ζι

αποκαθαρuενη απο εξωτερικiq μολilνoειg, θα ξα^,'αliχηoει τclτε ru.θαρια κι ελευθερη _

θυμiζονταE την θεfi ια7η πoυ ηq προaιδzξει" αι;τιν τoυ -4'ετοis που, μετα πιιφη ι<ιιι

μαlφα d.oβ'q λδνgται rcαs απo,sεlο:νεται για να πriζη cτα οικε!α ταυ αιθiρια i'ψη: η

φboιq τoυ' τo αiμα τoιl τον καλεi ι'α γiνι1 n,α ξω''α '!ε τoν κο.θαριο rruρcινο, α'ποωντα,q

τα <φρ6νιμα> κι'καρioματα. τα)ν ορνiθοsν, τα βε)'α'ouατα των λqιιαbν προβατων, τα

7ρυoα δεoμα των οιt{οoiτοlν παlταyαλων και τσυζ κπλοιsoιουq, βοθρouq τa)\t

ποwικ<υν'.'
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F''κεi, wα αιθ!ρtq αναβαlr:εtζεταi ωζ μαχητ4ζ, r:sq'Ελ)'ην (:φcoτ':ινq) -ατε' τ()

αioy'οq τliq oυμφυριlεωζ' τηζ προoμεiξεcοζ και τηζ δoυλεiα4' λ,Ιbcw αυrο εiναι Zcυη -
ι,,ια' TC)Υ Αετο! -, lιονον αιrτo i7ει Φα oυcπα.ατικη _ αλλoιοlq δεν ξiζει κανεiq ιrα

επι]ιcbνη! Γιατ! επιβiωoι ψcυρig Zωη κι Eλενθερ!α αυθnmκη, εiι,αι iδιον τοsν

υτναlαoμbνtυν κaπαiιcbν ποιs ατtλdη μιlιοι5νταl - πoυ κανoυν πωζ Φυνl
Για τουg αλλoυE, γ1α τσ|)ζ λiyουq κz ao\'εκτοilq, εiναι o Αycbνα,q κι η Zωη, η Νi'cη

κz η ΕλευθερEα; o δρομoq τουq εiναl ο δρομο,q τηq Αιcbνιαq ΝιατηEl
Το κα.θηκoν oου απiναντι ατov εαυτο σου, η α.i'ηθεια n o αγωναq που αυτo ooυ

mιτα'oαει, εiναι gρ-ι('9 με τo κιθηκον oου απ6νwτι στην Κκoι\|αlνiα>;: ι<οτνωιriα δεν

εh,αι α.υτ8 η αμaρφη lcαι τoιμεντοκλιστη 1ζατευθυνoμενη αyελη των καταναλαtcilν

Ψηφoφδμυν - rcοwrυνiα yια μαξ εiναι τα α.0iλφια t'ιαξ πoυ πρεπει ^',α ol'lνειδητolτoιηαουν

την ψευτ+ την δελiα και την δουλαπρiπεια πσυ μαξ €Ιειβαλλουν bλοι οoοι ,7iι*ιlνται,

εiτε απδ αβουλiα εiτε απo υοτεροβουλiα" εκφραιrταi τoυ Συοτημσ:toζ'

Κοιτ,ωνΙα εi'lαι, πρo πα\ηoζ η ομα)α τCον αφυπν'ιoμεν'οlν 1ζαι τευν

αφυn'ιζομενων: η αyiλη και oι δρομοι τηζ Ιcαι τα <πρhτει)) τηζ' ιjgι ;τρmeι \'α μαξ
αγiζουν! Σαν mρiyλα-μα.1ιooα" χωρiζ προoωπο μεν αjλα με φθονερα l.'αι δουλucα.

εναn'κπα iζαι μ€ ψει;τικεq πρoocυπiδεE εφωδιαεμiνη, μολixει η αyελη κz αφομοιαlνει
δ,τι αγγiζeι: μεiνε μαl<ρυατηE!

Σου λiει, δηθεν με μητρικη aτορ,τη: oμri δεn μπoρεiq να μενηg μoνoE και
ξεκομμενο; αΙτ' τo ρεbμα των α)j'ων - iλα λii,ο ,cοVτiτερα. τoυλα0ιmoν να α' αγiξο:! >

Γιανα oε μoλiψη, να σ' αιρομoιcboη και νo. oε αιραιμξη: δεν oου λtει, βtβαια" σn η
μoι'αξια εiναι iδιον των δυνατcbν και τtων ελευθiρων!

Δεν αaυ λiει, επioηE, αu και η αιηθwη €τtαlρi και δεoμξ εiναι ετioηg Ιδιoν ταlν

δυνατων lcι ελευθ!ρων: τσυζ δαlλoυq δεν gιδνεz τiπαεε βo.θi' καt αληθτνα

διαπροοο:πικδ, αφob δεν 6xoυν αληθινη βουληoη, α}λα μoνοιl η ενoτικτωδηg

ουναδε)"φucη αiοθηoη των μυρμηwcον - iτoυ απoρρiει απ' ην ουil'ογικη τgυζ

μικρoτητα! Συν καπoια δooι κενηq mαρoεωg κι ηcοΙoμo{l 'να η oυwα1ιη ,*u o.(nL, ,
των δo{lλων!

'O,τι κατ'oυν oι δαbλoι etναι κηβδλo - μiα κει'η προoποiηoι.c, 6να τoοφλι χωρiζ
τεριε7ομει'ο!

Κι αwη την κηβδιλoτητα την μεταiiδουν αιlτoματα: διαπoτiζει και μολ$νει ο,τι
ωγ7iζει - αJζομη κι ο,τι κοιταει! Κω το oτερεi απο Zrυη, το καν*ει εικoνικο, δαyμαmrο
και πρaδιαγηραμμινo: τo απo).ιθδνει κι α:τa'eκμilνει, απωq μπορoδoε να τo oorη η

μυθιrcη Mtδουoα με το βλiμμα τηζ!
Tη9 oπoiαq, ομαlζ, τo απαioιo κεφαLη χ,$ρiζ βεBαiclc'.'α τo icοιταΙη, αiτατiμνει το

φφοE τοιl βουληφορo'ιl *'δφ;, τoυ Περoiω;, ))ια να οωoη ην αι/μαl'αlτzoμzuAη

-4νδρομεδα πoυ απεi'ε! ι,α ιcαταoπαραξη - ,1{αJ 1.'α aτd.loη u' σ'υτo, 'ι:g τρομερο

τρ6παιο, τoν θcbραlcι τηζ πολεμικη; Σoφiα; τη; lα/.c'iΞ'^ηζ il.a-lθερiα.g, ηζ
Επιv,6i16ga'C τoυ πνευ,uιιτ'κο5 Ο).b'uπου πoυ 'κτιθc4η^,'ε: :c; -:-'.'rb'':cι :'' τcs βαβει: τηζ
παψι?tνoιl '4,θηνα4 - πaυ '';αι'οπ)'η, iταwoa ξ:;;i,lε; απ τCη} ;;εραυνοβδλoυ την

Κεφαλi'' , κι.θcbg διειoδυτιxιbζ πσρατηρεi ο Σi}λερ'
H αληθτνη ζaη διαnραματiζεται αε πο}ιb λε;;τουφη :*αι ω'mαiοθητη κλiμα'ιiα: απ'

τo sτιπεδο αυτiq τηq ζωig με ετiγοlαι lcι.ι ιι."υ;. :α:θερναει και πoλεμαει oποιοq
αληθινα θ!λεινα εiναι ελεilθεροg :ιιTα δε πα^'zα ο;c;:c:ζa;. j{;ραυu*οq>! 'ΙΙτοι, <ολα δε ,

τα παvτα δηλαnη, τα κατευθbνει o Κεραυνfrι'' Και δε^: 1ρiι,ει τιq τυxαiεq εκΔηλcboει-c

τηq Κα'θοδικηq Pοπηq @ντραπiαa) των βαρειcb';, o;:οτε:.:,'υν i;nι 7θοu-iων 
''δεδομb'v-α}ν"

να το\, τrτoηooυν Ι<αι 1}ατον μoλ"ilνoυν. Αυτα εiναι αδυι.αuιea ιiαι μtριμνεq του πληθουq
τcυν δοbλa'lν '

Ποb εμεiq δεν πρiπει να δiνoιsμε δικαiωμα ν' αττστολu.oδν να μα.g αηiξουν - αjλ'
ουτε καν να μαζ κοιτξoυν, με τo λεραlμενο τουE βλiμμα!

Γιατi απo tνorιιcτo, οταν πλioν εiμα.oτε iτυμιoροι μα1ηταi lcι ελεilθεροι αιτ' τιE

oυνταyiζ και πραscτucεq του πληθουq, γνωρiζσυν n αιoθανα'zται τα ;coπαδια oα: η
φαmα τοιl νου κrll τηE καρδιαε μαε μπoρεi πανταlc να κg.Ψη σττoιoν δ€ν μπoοεi ι'α
αιρυwiolι!



κλ4αxρι3g oι φαb)'oι 1cι oι περιττo1Σ
<Tιg yΦ αυτΦν νοοq η ΨΡην; Δημtον αnιδοioι (:moυE δημαyαlγαbg) πεiθoιπαι. και
διδuτκiλcο yρε!αnrται oμiλω (δαrrcαλευoιlν κοwα ατa, 6y'λο) otlκ ειδoτεq (αγοrΙlwαa)
αn οι πdλοi καιtοξ ολiyοι δε αγαθo{> ('Ηρακλειτοq)

(Σ Γ')

* Βλmε mομενo Φρ" τoυ 7ραφoι''εq'

o ΔρdμοE τηq αυθεντιn!6 Δριfr,oεtι3: Γι.α' να κrtνιιc κιfiπτ' πρ*tεινα Φαl !
-Συ μβιβ αa μ ιΙ q κα Ε π αν ιiaταa ιq

Για να κiνηq κατ'ι oοβαρo πσυ να un a-1ΕoΦαIρεiται κοβ' oδ6ν, πρiττει να εloαι
καα μη αιlτoω'αιρoisμενo: Να εioαι oιl^ρφoτnμ.u*q κι ενιαjoE - πραγμα πoυ δεν εiναι
τooo ωτλδ οoo ioωq αxobyrεαι στσυE αδαεig. α.rλ' αltoτiλεoμα ol<ιηρob, μεθoδικois κι
εoαlτερικοb Α7cbνοg, τoυ Mεyαλoιl ΙΙoλ6μoυ τη; Παρα.δooεωE ταlν αργαiοlν Αρicιν,
μioοl ταυ oποioυ μπορεiq να iτροσgfyioη; αιlτo πoυ εioαι δυναμει (με Αριoτoτελικη
ορολαγiα) κzl κατ' oυciαl: μioω, δηλαni, τoυ Α7cbνoE μπoρεiq να yiνεoαz αιlτo πoιl
μπoρεic να ?iνηc: Αυτo δεν εiναι ο,τιδηπoτε τυ7ω < α:coιρα,oioη> ι<i.lτoιoE, αjλa Κfrτι
πoυ εκ φυoεωq Κlι εy σ7εερματι ενυπαρxει ηδη μioα ooυ εγyενcbq ωζ δυνατoηζ. 'Eρα
εiναι η Φυλη πoυ οlg φboιq (': εwενiq δυνατoτη;1 1<4ι ωζ iενευματιι<ο πρστυπo (: εν τοl

βd.θει oυoiα) πρooδιορiζει τo ατiρμoνo μoνoπατι τη 
-< 

τελειcboεcbζ μαξ, εν oxioει πρoE
τo δεδoμlνo πρστυπo' dλα και κα.θoρiζει τo πρoαsπo, αοφαλδg, καβ' .εαιlto.

Tcbρα' τo να εiοαι ωg πρoiiπδθεoτ; τσυ να κbηq, 6xει πλioν καταtειyθη oα
αημαiνει να,/iνεoαι , πληoιξαvτα4 συν8χωE τo φυλgτικο πΦτυπο ηg τελειrboεοlq ooυ -



<iφcι, 1ιhι'r;#i-s'"rto F;{τσr'ρικο zεδi'ο ?2-Φ^ειζ πιφ'α}}ηi,ου 'ΦΞ1E βρoε) ατο κ εξο:τεριicο;>,

r;ειjiο, αLΥΟ'τΟl) ldικr:οi {Ιd'εll.αl: τω\} G{)χα.!ω1}o ?ι{.;a r:οιs ιlποταοοετι;l. κι εΦπηρετe'i το
πρ.ιltεrl πεδiο {ιιιl r<7:{ε'yt-|t;υ ΙΙοiι.iμου> το-'ν rlρ'γl"iοιν ΑQΙοsι,s, τοοο η δρo'*q n|i'τ,rrαι

α,ιlθ&ranci, φcllτε'ι"-η και βιxθυτα,τ{s α.:iτ"ΓJiελεα;ιατικ$, Κι οoo οι δυo αυτοi πολεμοι
iiια'yrορiζlwαι' 'rcοο yiνεται κηβδλη κr;l βiβηλη rl εξαπερικη μα.q δρα"οιg'

ΙΙ aυγ;rρονη υλιaτικη lα rιφε)',ιμιcrτuci oκiψιE, βεβα!οsg, κα"μιμiw ε!δηoι δεl' μπορε!
ι'α iχη αυτci.lν ταlν α}'ηθεzcisν' Διαn εκπροoο'lπε:i το πιo ρδαiο, κιlν6τι;πο και
ψlευt\επiγραφο (ωq δηθε,ν κρεd'ιrrικδ> ) ψε"υδοg, το ψεnδοg τcιν πdλcbν π0υ
εξιδα,νικευο1)1) την α.v/1-:lχη lcαι α7αρη κενη rυφeλiμιστιΙζη τουE δραoι, πσυ CDζ μονα.δικδ
δυνατδ οτο7ο αναγ"-rιρiζ6ι την υλικη αsτbδοoη κι δxι αg αθανατεq αυλεg ξ!εq των
αρiο-tαlν: κΑιροiνrα'ι yαρ !ι' αwi ατ':αwαlν οι αριο.rοι, κλtq αt'',α.oν σtητcbν, οι δε
wολλοi γειζ{)ρητται Ο}c{Dστt{)ρ'lctηνεα> (: Διδτι, απ' δλατα οφiλη, oι αριστo1 διαλξ'ρρ1'
αιsτο το iν.α: την αΒανcxτη δclξα τοlι' ω'θμbπrυι, - a' tb oι πο}λοi αιτ}'Δ9 aroμcbνoνται

ριε7;,ι π)'ηομGγ*iζ, δr:οlg αscριβcbE τα οικbαιτα ζdlq) [Ι{ρα:r}'ειτοqJ
Ο δρομοg αι;rcοE εiι'αι πρi^lματι τclcο δ{;οκολο; ηδη' 'ξ αρχiζ, ,jsοτε να yΛlε-ται

τeλεiωq α.δbνατοg 7ια bποιον εiναι διαzεθε':1ιε',οq να" βρη μiα κμioτ1 i.boηr,να iλθη oε
αιsι'c\ιcljλα''ι'$ ριε το Σtlατημα: εlcτΦ, oμ(1)ζ' του ατι α:cομη κιl μiα;ινiκη> μiclοs
oι;ι,δια}λα\i; δει' θα ξτι,ι."' \ιiα κ.ατατormrιviζ τcΥJ Ε;3θρο'il (μεοα' n !ξcυ μq) dJα μiα
τρ()?ξg?τgιημενη τsπrrrαyη α' αιlc6ν' y'αlοντα.q την καθαροττ1Tα τoυ iTrrυματικοis ooυ
περιεy'ομε'+ου 7.ανειE την ικμαδα' τηg υπαρξεωζ σoυ, xαι'ειq τξν ν*ιfu και τo υπδβαθρο
κls'θε αιlθg'rnκοb και ανεξαvcλητου κ:ινητρου - αwi πιτ,α}ciols φαnciζ ''-Για ι'α .7iνηg πιo
ι<αποδεκz6q)}, yια. 

"-α 
{E7tεΦ'σηg καλιsτερα> - δηλαδη, ε"υκολατερα!!!

Η 1ιi(ρ μια"q τiτοιαq αα.οaο:q εtναι ιcατ' εξο1η'', oαπια tζΩι g,'τ! - ιμοικη: κι
αυτ'i7ν την ρ!ζα τηq oαπiλtη η τ'tu αποκaλbtττει 1ζα,ι ην yαlπdει κανεξ βoα. του, με
'rουζ fζεραi}ι,οδq τηE Συνειδηoεοsζ Ιζαι τηζ α.rρυπνιoμinlηζ sσ0Jτερ1κηE ενερyεiα'g ft<Τα δε
πατπα οια:."!ζει ΚεραυνoE>;!), η cυμβιβξεται rρδΙδowαE o' αιπην - ελα1ιoτα π:yjπcζ

μεriι λiνο, δareοα μετρια 'ζ'ο.Ιc. 
{xι ξ oηψE προγcορεΙ καταπιν οlg καj.πξουoα

αρρωοτaια και' ατεξiλε'ραo ι:αρκiνωμα που 67ει μολ{πει 1ζα1 το αi/:α'. Βεβαiωg αυττi η
εzιληη, itου ε!ναι ιζαι η τcον πολ)"cbν, εiναι που εξα!ρrrαι κω ψαλiζεται απ' τcιυq

κρατο'ilνταq r.αs κιιτt7c;vτα4 μιαg ιcατ' εξοyην Σκατεινηq Εποxηg bκυq η δ'*η μoε'
Δι6n oι dφιmοι ηoαν μεν παιηα λiγοι, 'η εξαφεoιE yια τoυζ ποΜoilE - διοa o'πrυ;

διατειατrlνει ο LΙρ&:dειτοq, πob εiναι ο κνο{lq> και η <οοlφρocilνη)) τσl)ζ; ('<Τι; 'l,ιρ

αι;τrbν νooζ i φρiν;>) - πλην 6μ'ζ, οι αριοτoι ηoωι, α)λoτε πρ6asτα" παριαiε'qμαlα
πρα; μiμηoιν Ιdαι ηyl7lεζ. Σa!μερα" oμοlζ, η οxλοκρmEα i7ει διειoδυoει o' δ).α τα
mΙπεδα' δαlμtwικιlq ιαιι xθονiα'q απoγαλιwομενη, αr,θiι}ηζ κor σαμιJΓLκη: Καuμ!α
δι:cεατορiα δ* μπoρεi να πληoιαοη oε ατυγbπ1τα 1ζαι καβολacnητα αιlτiν τoυ δ7λου -

μολιοτα δε, αταν α1yτi υποκινεiται και qιwoνiζειαι αττo (α.θεατεg Kι oμωζ
παaiγωαεεg!!!) oλιγαρxiεE αντι - αρiαtolν υπανθμilπcυν πo1) εποsφελobντα'ι. π).ημυg ηq
Συγxυοεωq κ&ι τηE βαρειΦ ιoαπεδrbαεcοE.'.fuΙε τα γν())στα" μαt"ιoτα τερατcbδη

oilγψρcπ'α τερικα μioα υποβοληE ' tζαι ffτβολη;, ?τoυ διειoδδουν παιτoυ ΚΩι

oφυροκoποιiν α.oταμtιτητα και απο βρεφι'κi1q ηλιlciαq!Ετoι ολοιαημbνεται αυrο το
τοαoν εμrικi θυμιατιoμενO α:t' την δελiα και ενδαrικoτητα' αJcoμη κι.ι (ψευδtbq.l)

υπoαθεμεnlc'ν ζ(φoJτεινcbν> υπαρξεων, κα'θεoτcbE: η ΔημοκρατΙα! Πρq τj.ημοaτ';,
oφραyιow icιl ξιoποiηoτν ηg Απατηq - ητoι, 'προζ wταφια'oμoν κi.θε i1τoι-lq

α'υθει'τικοit Αγcbνοq ει,crιτiον τηζ' 7τoυ lι(Λ7oν απ' τo'ιlg αυθεντNοξ m α:τροoβ).ητουE
αρiαroυq μπορεi να προiρy'εεαι!

Tbτε, )'οιπoν, αιοsνiα σoυ η μνitrη Ελλ&ξ, Φυλη n Αiμα μαg - α; αορooυμε.
oυι'επcbq, d-o μαζδ τo <lcαρcxaτoοιlλιο> (κι,τα πcbq oμολo1εi γοiατοg
κνεoοfiοδοξοs> διανoητηg) w πgραληρΦμβ (κa.θ6g αρμξει οε asφλοb -c δo1'ματικοb9

ιcι ευαγyελιζομε"aoι:q την - 1)πoyρε('}τ1κην!!! - <oonηρlαν> .uεoα'ατολiτεζ.'')
φλryαφcυwαr περi τηq <οικουμενικοτηταξ τσυ Ε)ληνιoμοil>.- η και' <oε β' φα.ση)),
κε.lληνικclτητοq τa)ν οικoυμενιατrbν> ( - ρ€ μi7ποlq τα μπερδtψαμ€ με την
εβραiκoτητα; ; ;) ιc ο.κ'

llφ4rlο οια ατον Φoω oτο !



Κ$ριοι ιe οιsνδιο-1''η'!:ε'''.:'' υ:!-οi'ει ;α|;ιι lταιs ο Λαξ Cfi{iμ-lξ';Ξ κκsλiq α}λα
λ!^r'ιr;t>'.' .4q πoυ,uε, τlj.c: =r::.a', Gτην <μcl."τiρνα> ykbooα τ'.'Jι' ζ{δLu'!}.1tlsματωνtl:

κΔu<αiοlμα σαξ}) ν& εiατε ι,l.;7c:,' _ ε, μη iiετε 6μωq και τηι, απαiτησι τ(}ν tυμβιβαoμο
vζ{χι τη\? εθελατυφλη δεi'!α σξ να μ.j; τα φορioετε κολλαρο - tmοι κι αν αυτδ αr4 εiναι
αrαραbητο yια, να πεiοετε i.:a': :Cυζ εαυτοilE oαη!!/

ΑκριβrbE, ομωq, επε;''1i αι;τCζ o πεμπτοφαλαγyiτικοE Κι eιlιgση?tτικξ τραποq
<δρcοεωq> των μολυo,ιιi";cr.:' r'':ιΞβα.ouiνων 1ζαι <ουνδιαλλryμiνrυν> ανερμrxτΙmωι,

ψευδοαyοlνιmrbν ουνιοτα 7:' αυ':ο'ι: -: μηχανι1ζη ψυφλcryικη αναyκη mο ανεξtλqηqo
υπcινθΦπινο nτiπεδο τcυι' clιcτ.i;ιb'; καJ των ημι-φonτιαμiνtιν αυμπληματcιν τσυE'

δεν θα μα"g αl<οi;οoυν οlj.α 6α ο":νε7ioclυν να δρουν !τoι: Δηλαδη, ωζ oι πλtον
εzτaciνδυνοι πρεlκτoρεq του Συοτr'yGτοζ, aJζ οι πλtον θαναoιμοι εψθροi του μcwαδικοil,
αιιlμβιβ&rtου ιcαι φoJτει"-αs -|?5ιa: τηζ ε7ζ βα'θρων Επανααεα,oεοlg'

o Συμβιβαομοg δa'' esr Κ/Ιτ' ατ'α7κr1ν ιδεολoyικοg με την oυνηθι7 εννοια^ Tην
α"1'ηθη του ε.,ινοια ο Συβfcs:ε.;, a';τωζ ldαl η αοι:μβΙβαoτη εlτανα.oτcxoιg απwα'rriαq,
την αποκτα στs εσoJτερικο :εijο -:α aε εζcπερικα αημα}ιατου μτορεi καλλιaτα εlπrη
αiιο κιδεολq'uiα> να εiνα:' :':x ι:;ρ:ι*: ειτaαι' βιοθεαlρητικξ αιoθητικλ η δποlE α)λοιtbc
θα μπορο{soαν ι'α εκδηλcυθσ;; ?'ξa ι'α αu'οuαοθαisv.

Οφεiλει ο κα,θεi-c να ;-*i;-Sα'_η ΙζΙLι να θερα''lτεi.lη την α'iλοiαlσι| η12 ληθη και
τηι, ψευuα μiαα του πtr'!riτ:c^:: :oτε μιl"Aoν θα μztορεi α^oφαkbE να την διαψοloη και
y{:ρrι του!

Κι αν δεiγνουμε -:2'-tΞ13- α;Jτη δgν αlρoΦ, την αρρtοατεια α)λα τoυq
α.ρροscεoυg! '8χL 6μ'ζ, αι;τα>; ποτl ξoιn'την αρμbcτεια' γα' σηlιαiαταυq.'.

Για Ανα μΦον Φr-αrο ετβi'i'j-εται απολιyη αι<ληραcηg: yΙ,α τoν εαιlτο μα.E -
yιατι η Φτiναvττ σ' α1yτσ,' e;:Ξ-:{ε;.tΙ' aι"\αι θηλυπρiπεια κι ανοyη τηg αρρτllατειαξ!

Το Σboτημα π9ε7ε: '.'α ποιειηθη πα'lταil κaι παwoτε, τα καotρα μα4 εiναl
τεριζωoμtν{χ αJτ' τoν' 7ΞJ:-3 ::.'3.; ;ξilcτo ΕxθΦ - Κfi.l δεν yρει&ζονται πολλiq

yιαν' α"nιυθα;': ':ο.':ξ*;ε:! -4ιπξ εiν' ο ΔΦμ"g τοlν αρioτaπ: οι oxλoι
κι οι οsλ*πληΙζξοι ξ ,!iΞt;C|.'Τ αα ψ;τ7να n αsτoδατa."α πλαfia{n τουq λo"βαρα' -
f,'{#{!:ylLλ,!ΑΣ !!!

Γιατi λαβαρο μο; δr; €j55 η ia;ικη>> των δελοsν κaι <ozsνετcbν> αaτιζ6wαsν
oυνοδοιπδροlν τoυ Εβρο'λ α;λ' αyεα τα αlιιiλυvτα ιcοl wι)ξi#aλα fte Φελ6πουλε!)
λΦoρα του αβwατου Α!':ιxq' ; :α'' Χgοoo'Ιil,ιο τOυ ΙΙνεbματοs mο αrρατο Κiu'ρο -
τον ωriκtlτο'Hλιo ( S"{, i.o',"=lis .t τη; Ψυ7ig μα4!!! - μs τα, oποiα οι πρoyονοi μαξ
iδρα,οαν κz εμεγαλαbρnσaf''. - {; mοq δεν oiβεtαι τα λαβαρα ltα€,1 θα oεβαaθη
παιποsE τo ξιφq μα4: <Παδaf' u' xξ-AErotτι6 Γιlq l

τoτlζ o7λ0L;ξ διαaιωριr{πzτ! 
'iΤη: τιιiτι6 f,,ιz ιο@ τιrs αi.fiiq

τ(' -1Φαρο να aτzioττ ! >
(ΣΓ)

] ι,l



Κc,;tα 'rοι iλε^7γο τηq κεπιmcλη; ττροE tνα tφrβο'>, διε'π:cτrbθι ;cοxo' τηι,
δεir\μr,ιι:ιληlu:ιx:η ανλi,νaxri τrlι'l αsτδ εφηβοι;q ιlα, χiρι; gη! {ιι:ρtΙμl:ιαrωc'bνη ατη',t

οποiα τοιlq βυθiζει τεs αντεCnlικδ κaι ψυ7ρr;εεwo eκxαιiε''lτικΔ μα'; ο"lατημα" εti}.α'$c")

ενEcrrε τα- εκεi tr\,αlρερaμs\ια <λανθανcnτα πρoτυΙτα)) toζ ..^ λαν'9αc1ιεu!α πρi'ruπα! Γι'
αvrυ, Ιζr:,1 irρoE Φoιu τοαον yλωooικεbι' οοον Κ{χι οι-lαιαoτιι;rbν ενδεxομενα>ν

1ταρερμηνειοιν, διευηοι'τiζουμε δι' εικb,,alν και δlαxωρiζαυμε raιcρrνdlE τα μξn των δε :

τα λανθανοwα' δηλαiη, απδ τα λανθαoμενα πραruπα που προβαlλει Και προcοθε{

εμμioωq, αμiοωg κιsι δι' δλcυν των μtoοsν, iο Σbοτημα:

Tα λαν8&νθνξα,ττρiτn}π{χ,' 
l

...'eαι τα λαν0αoμiνα!



-*:.,t"jx*:;,,f",]*::r.- r:'rt.ιιfs".,lι:'i:.*;]-ilμ:ι:::ε:εg*;"T;ιg:g*;

<<Οι αι'iητοι εiνcιι ${tν Τ4}L\ζ ;;υ.τfizo1ιουq ;ir.lω αrο νερδ,

7 ι αr i ο,' rι δ η n 6'; g ir',:;-γ' ι.;": i l'; 7' ρ i; i' ο ρ ιx ε ξ αιρ,-w i ζετ αt'

''1}'λi" ο; δiγ-ει:οι ε*;αl. r;rι''l τ;lcιiΙομt;:τα:τανc-l oε πbτρα,

ytατi ;ιαι ι1 μ'ιl':ρ{irερri ;;ρ{ιξη τουq διqο,o-εi. sl

Ι{ οιl'ιιβι'"τlκη αlm)'η,μη τοι'l 7ρδ"',,:υ' 'iτo|-' τ(})'προοδιοοiζει δ:νοτ'ειιq τε;ιl γρα.1lριιxη

!νν,3:!Ι.o ε!',,r-,"ι iζ;rυζ μια α';τ'τιq μ"εyαλbτt:ρεg νrsητlt:lq πα7iδεq' f''-ιιτ' ουε;!α'ν δημιο'-:sr';εi

ιιl.}" ι-ι'!'T{λiμ:iΓη ι:/_st.ι:.;τικs! ;ιυ.1;εiα' θ!λον;α; 1)α /ξ{χ.ζ πεiαει οιi οδi;'.,.:i T{ρo; -Lη\'' u"ν':sδο,

ε:';r.i.i αr'rlν τ;ρtι1μα'τιlcοιηrα ;7 ;ιοu-εxδκη εξ!λιξη εi';ιιι ξ o#δαoη τ?jζ ζiυ}:Ο'ltνευμxr;κ;1;
,::ι,j;ο7.::lc,l4 -cυ c"τθοrJrιΟυ |;G.r η ,.Ιι't}fi'';{:"τ$-λη{;η'{gt} δυι'α,lιικοis, που cιiιε!λε'rcιι καrtr:ρΛg
ιτa ii:οi'ο'iττtι'.ου εrροδ*- ;iι,iλlξιl #α' α!71ια'l'';ε oι: rιρriπο οταlιο, τουi'i4ιιsτ*ν, αi;1';;1sη

τr!ζ εΟrj-)τ..;ρ1i1-?:: τoυ !'iΙ1^,n:1!iι-ig*' η οrιε'!.α i[ξ την cεψ;α τr'1g, c' rνα επου'::νt: t;rαiιο, θg"

'ιρ'ρ')g Τ;1Τ :i{τ:lΤ|j cr'::!θα τri; cilηθrνη; ζωi;q μir;ιx';r-ru, τηι' ε'|τiδα τι1g αιιτιiτν!οεοl;'

-l-ρ:.:ι! ','r' 4r-'.1:'φiρt:'l, C-;ζ irψ:ιδι:EyiΙ& 'tο ,7r7tz;δE trα η τροοjιcοιζοiι!''η, yροι,ικιbE,
tii.,':1i;,;2i,;i ΙΙcci;c-, G'a!'ξ{iι)'Ιi-ζξΙG.ι ο')ζ 7il{}{;Οξητα" η οτ:οiα uicc': μι;q αr;iλι:'τηq
rιρ:gιιη r_ικi;€ gι;1'lv;η;','rr(!).", L1(/iν''Lαι. δ..αραbq να α,υξανει. Λiιε αα nα <οetθροsτrινοt;

oiftμα ζιυli;, βρi'6.1;216;ι Οτf1ν ^,,ηπιclκii η)'zr;iα ταlι, 2 η 3 ειεb';. Αgir;τερα τrs α:rtλiιlτερο
α'sτc ο7:ilιrr' ζιii -c 

λ!;;ιε οτi εφθc''ιτε ,ττr7ν rαsδιιc:1 ηλucΙα τr-ον 8 fi i0 rcωι, κ'αι ο*τrι> κα#'
t;ξl1;, r:ροο{)tΓClι'ξ{Ιζ διαρκεοq;.u*ιτοι'ιι"γρονιq ανα'rρε:ρομα.aτε στη\; ;ερi'οδο -ιη; εrρηβεia'";'

't;;; rνη,1"i1;;jο:i'ι--q iιπ' Ο7ιοsg, t;tι;Jt gνα. απ' αυτi'. tα azα.δια μrξαοεc':g liει το δι;εο

rου ;:ρι'τ:ηριts xρεl','ου, οsq ε;ια'τολου#ο τrυν εαr*τερικrisν βιολoμiιυν ρυBμcbν, Jtου {ιs τη
r;,ειρiι τ{}ιiζ ζνGρμgγi{"Ο\7ι:αι μi'; τ{};}ζ {fr]μ?τ{#lτl;ζοi:g ρυθμο'ι:;. Η τροοπαfrεια, λοz';tοv,

.xp?ri:fε{i]ζ αυ'ευsν ταlν r;tεΙρα>g κr1υρr;ιεμυν ρυθμεbν, πoυ προοδιορ!ζουι' κg,#ε

εl.j{iι*οti, lζιχι T{ο1) παwατε επβi:'λλrr'rτα:, o' α'ιstη την 7ρα-!ιμN.οτtiτα, axδE τ*υ οτι
ε τv αι α::το;li, απ orελε i ιor;ι; i: δ ω ο η κιxι κ,xτ *atρο'ρ $'

'Ο7ι*ig, σ'}ζημη iζ{Ll g βιολογιι<οq προtsδιοριt;μξ του 7ρo;ου ε!'ν.αι απi μονcq τ*ιl
αx*cιρlι'1ig' lιoτι, πislα:r' τ{;ιs /r*}}{Χ'μ"gν{}μiνεsυy βιο)'qlι'cοb ρυθμοi: ενηλι;αrbαeεsq,

εξε)1.Ιξε;*:q r:α.ι γηρi.":αεΦζ, o rιμ;εsδzr-;ριtτμδr; τrsq ιoορροπiαq ι.*l' εν1ε;;οpιε"νοs;, zι1s

εxlελ!ξεωζ ii μ'τ) ιr-ατα τροπον a:ν{i'yεΥ\tητικδ, τοlν εσcnτερ$ζ!jjι, ε,:sβ/Ξl{bν 'εου 6ταοE r;ru
δι&'φε'ρο' του t:ιiεεc5α, α.ι:υριbνει oε tξαιρrrπ+:; iτερι;reι'sεη η, αza,twrΙαζ {εysylν

αvri''7ε;τη ττε:ρi;ιταiοη) επrτα7'isνεi, Tην {ξnα{;νgμενη βιο;.ciι;cη "liρα:''oη' θα ηται'
rιρrlrlμr:τερο, ο προοδιοριο,u,4 τηE βιολayffηq ηλLξiαζ ι'α 1iνσ-y|τσr κε βαοη την

ιο*ρρο:viα η μη τα>,l εοαlτeριiαbν επερ,lειtllν τcrυ σντΟζ Και τt1ν a,αρμυ'L'ιoη, i μη, αι;τrbν

il.ε τ{7' ροτκα ενεργειαxλ πεδ!α τηE φ*aεrυζ - ΚΙχι την φυoικοτητα i διαsτροφη τ*lν

αn'rιδροgsεεbν τ0υ, οz;νε;τεiα τ('tν \τρc{χναφερομυu\ων αιτiων' Κατ' α'ι;τoν ταν τρtlπο θιι
προllcιs;ττε μια δια,ιορπlκη ακο}.οι;{3Ια κριoiμ-ων 7ρa:ικr!iν aηlιεi'.l:ι' .:υοταθεiαq η
wrτα.λεiα.q, που θα ποοoδιcοιζε τηι, αl'ηθη '3παfiιi cιπδ τη'.' μη υπαρξη - με λυδΙα λiθο

τ η ν Σ υ 
"- 

ε ι δ η τ Clt i ! τ α ΙζoJ π ρ{) (}'!rΙ ικε q αv ε λ iξ ε {a ζ σjτ ε ρ ιΟ ρ Ι aτ €ζ.

λ,{' αιsτδ το σκε7πιΚο' κi,βε εiδουE μη/.C*ΙΚDτητα απατελεi μη
υπαοξεοlE' Αρκεi να δοιiιιε τα κιιλοκrrυροιο!ιe.,α ρο1ιπoταlαα των πδλεοsν' i'ια να

βεβαιrboουμε το πδooν n'"ηθiq εiναι αυτΔq ο ιrr1υριo;'ιξ'
Αυzην, ).οzπcrν, την κc;αbg προοδιοριζομε'_η, lδιαρκεια Zωηgι, που tραh'εται ι,α

αυξα'-ει, ε;rb κατ' ουoicn' φθΙνει, τo 6ημ.ερτνο o':ιrτημα τοsν ποoατιl<ιilιl αξιtbι,, την
ταυτiζοι με την llπoτιθiμιει'η ΨυχgT[νευματικη αναzτοζη, ειoα7owα'E το αxθρisπινο
α7i1μα ζ*iq στα προκμlοi:xεια iλαzτρα" τη: υπο7ρεcυτικηq ε",c,ταιδεbαεcυ;'

Χρηoιμc'ποιcbντα.q εναν αυθα!ρεao Ιζα1 χωρiζ φυον"l1 ωmoτοιγiα νδμο, μια 7'{}υ τα
κριτηρια εtναι ποοοτucξ εξrιzaρικξ βοφiωq υλιoπic& yiνεται αυτoμiλτωζ μια
στνgπαyaJyη, που θiλει να μαq πεioει oα το clν ε -<εi'iβηκε. Ο7ι <tbριοι>s, α.rειθ*τcοq,

qqrzrρεβλφb:xρ' αυιτκοe!ο0ηκεi fu{πορεi yια eσξ να ηΓtε εναε κυπευθυτοq

1ι



ι'::ι'i.';ιι:δ':: !i;ιl i[ls;:1 '2!'Γl;'l, i'i,{;:|:+ ιiljα'iδ!..i'l'i':iκε μι; δ'.ιμ'α:;i.{;; μι,ir /'iιiζ{')i'} τi)il,()/)'

ΙΙαρατηρr^bτ,:(]:ζ iJ.ε r.-Lο τρc'ιιο Ο σι1,l.t':;l?ι;$<; ;ι.iοcg κτιολiτη;> ιrxολοxgai τι;
ιιιοδεg>, rn:wrwiζετα,z μξ τ()υζνε7ροειι\εiE ρυθμοilq τηζ Ψυχgδtα'tιροφικ;lg ot'yf';lονηE
κμουcrικξE>,υιοθεrι;i την γcbμη τcοι, πο)j"cbν - iτgl} τoυ εmβα}λcl,lν τα. l\[fu{Ε - Υ.ιιι'

ysνιlζi)ζ, μη3ανιτιrsιεi'ται, καταλi7yουμε εbκολα ατο cruμπiρcxιlμα θα δa' εiναι παρiι
Λlαg oυραγκατ(ιwοζ με ',ι'ιιαρδια;t εκφυλιoμiνQυ wι{7τ1ανοb' αν διiθzτε την καρδια του

ζawυ 7,[o1) αναlρiγlεο, {)α. διατηροilοε μι.α ατοι3ειdlδη φυσι}ζoτητα" θcL μποροboε
του λαxιoτεw ν α < δ αyκcil ο ε ι υ'

Περιiπεοε, δr1λαδ{i, υτην καταaτα.oη ηζ μ"η υπαρξεο'lζ και δi.η τo1) η ε"-!ρi'ειq
κατευθ{lτ'εται α,πδ b,,α oκιοlr5εq xαρα:cει.'rρο nτiτrλα.αεηq, 1ιη αυθεντ-κιl;, ollνειδηοεοl;-
πρζ}ζ uζ *ερrγε'ιω#q ιctιτciβδθρεg, τιq κμα.ι:ρsg τρbπεg>; τσι) σβτιrΩb iilρου, που τοοο
mιτηδευμει'α iχουι' διααπεiρει οι καθε eiδουg tμποροι ι,α.ρκn:rτικilν'

[Ιωq λοιπον α.υτη η κκοινοτηταΣ των νεκρδν-ζι'νταναlν (τcν (fcμπιgl), ταlν

<xαμεncυν κτissμιcbι's>, να επηρεαοει το ιoτορικb γi^,n,εαθα,ι, 7Cυ ':;cυrο{sει (fτζ}υE

)iοσμllζi)υζ ρυθμουq, οταν κο.ι το ε)'α7lατο ποoον ει'εgγεiαg, πο'l cιιz).εi μlacι τοll
διαρκοi:q βαμπιριoμοb, εvτροπιαζεται ' χωρiζ ι',α πεlραyει 6no;

Αληθινα οα.q ληrο, αδι}νατoν. ΕΙναι αmοyρ να ζηταμε απο τα lιl)Ρβi",ηc-ια ι'α
rcιι,ηoουν βυυνα!

Mcwαν εκεEνοq ποιs καταφ!ρνει να αττεμπλω<εi απ' τα γραι'ξια τιl; μl17.rινικιlητοq,
ταlι, πολυπλοκοlι' μt1y.cινιoμδν, oπξοvταq'gaη, φαυλο κbκλo του μυαt'οb τoυ, κοβοwαc
τον γορδιο δεoμδ, θα μπορioει να εξiλθει α:ltο τα λαβυρτνθoειδη οlcοτεnc μο'loπα'nιx
τηg pκbδουs sτεριδινiαεa}ζ, σξην αποiα ixει εγrλrιβιo9εi, osg ν1]cητη; !:S"!. τροiταιοΔ7.o;

mιδειιcvisovταg την κεφαλη τσυ υπερτρoφτκοil <x1ουoοb μ6o7oυ>i'
λd*νο'l εκεΙνοζ που θα ατrοrrηoει επi1υωrlη tyει τo ατoμικΔ τcυ a/iιια (-οliζ,

περιoρiζεται απo τα χωρowονu<α ορlα τηq διαρcαbc φθοραs r'αι οa εxεiu'ο που

πρα1'μαrικα ζεi εiναι η Λαiκη Κoινoτητα, τo 'Ε&,οζ τΟυ, θα' pιπορεaει να L σvci'εi η c.UΓa,

Φφιβοlq, τα, ζδεσμd>. Ο αxραπoζ α'ξομΙ.1ζ1σμξ οδηyεi oε αiιiζοδcη 7ιατi εblαι μια
ιδιαtελ$g διερ7αoiα, ηl.λο:βιoμοb τηq ενiρyzισξ' 7τG1} μdνo oε εκρι<ι, διαο-πoρα και
δι6λυαη μπορεi να οδryy$oει'

fuΙονον εκεiνοE lτoυ θα oυγκρατi1oει την σ'τaμι'η τoυ ζωη, anμocbνcοg με τΟυζ

ι'6μουζ 
'ζαι 

τιζ αρχiζ Τηζ Εθ"υζηg-t1αacηg ΙΙαραδοoεοlζ, θα μ7ιoρ:σει να αποκτi1oει

miyι,οloη τoυ αληθοbE - υτιαρrcτοb - ψυxιιαlb nsvτρου, ενξ ι'il'τρου με αyzονι.κδ

χαραζrηρ& ηg αzrbνιαE κ'rιι dφθαρτηg Λαιηq Ψuxηg''
Mo',ον εκε;iνοg, θα yiνει κon'('\'Φ τηs θεΙαE φiloηE τηζ κgJ θα 7ειθε! την α^}'ηθινη

Z''i , την ΙΙηyi τηq $πcρξηζ τoυ'
λ{υu^oν εκεiνoE εiv*α.ι αληθινξ ανδρq και mα'αoτατηζ, αroζ πoυ αxoλcn:θε! την

υπiρτα:τη ατραπο ηE αυτοθυαiα.q ?τρ{)ζ την Λωxη Κοn'oητα Α*i η ατραπξ του

iινευματ7}ζοb ηρο:ioμοi: 1ζ{χι τηζ υπερβαoεrυq εiναι πο,l uπoρεi να οδηyηoη ατην α)'ηθη

θ!ωοι: yια μcξ, αυτη εiναι ({η oδΦ κα'ι η αληθεια1cα7 η Zυη> !

Moνoν εκεiνoι πoυ ty"ουν αυγφατηoει μια τετοzoυ εiδαο; Κοινoτητα, ειtτξ ταlν

ιiλπcυν τoιl aryιιτiρου αυνδλoυ, του 'Εθνoυζ, κατq/-oυν' με βαsη τoυq ν6μoυζ ηζ
αναλoyiα6 πρq τo ατομικο oxiμα ζο:ηE, το Κiντρo τn: bπαρξηζ του' τoν ΙΙυρηνατου,

ην Ψυ7η τoυ' ΩE φυaικη και αβΙααη iκφραοη - προεκταoη αυηq τηq μoν'αδιΚηq
εοοsτερικηE, βιωματικηq καταcτα.οεcοg, iρ3εται κιιι ι'| εζcιπερικη τoυg δρα'aη ι'α
εναποιηθεi με τσυζ κραδαομoilζ τηζ Ψυχικηq τoυ.c φο7τioεcυ;, η oπoiα' πρo παvτξ,
πρiπeι να παφαμ6νει ενερ,ιξ. Tα παvτα ^7lμυ τo'l;, Ξρ'uαsα αρiit'ουν oιyα-oιyα να
περιoτρiφovτα'ι βρol απ' αυτoν τον ιο-xτρo, φοlτει'-ο πο).ο' τα oκοη διαλisαvτα.ι, το
'Εθ"οE ,ωE βιoλα7ικη μoνα.δα' ατrοκτα miγcοoη τoυ fi}'oυ τoυ, των ιατορικrbν

πεπμυμiνοlν τσι) - iρiεtαι η < ΧPΥΣH ΑΥΓH))'''
ΕPΧ2MΑΣTΕ !
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E{ριiαφα"rα κ'υκ'7Οι7lι'iρi'iσε στii' Ιταλι7 απο τiq εrtδοαειζ Ε(:Ι{} (διει1ν'ει'q
π0λιτιoι:iκε; ε;rδηλeir;ει; _ Γ!','οβcιs :δ βιβλιο τcιj "Ι.,lkιιπiiti}-ι,';1" TlΙιlk. "'H αρκτικli
κατοικiα oτι; ν'ΕD.'''". ''\ι)ii'.'οι:,!!ε Κc!! παρακc;λυυθοι1ιε irροcεκτικct τον Ιτα)'ο
x-ριτικ"ο τηq εκδιirτι;{t}ζ Cιlr]ιl T':rrar:ti:ιn,'l: "... Στliτ'ατε,}'ειοlτη εκ'δοτικi αrl;θΟν'iο:
ποi κdθε χρΟι'() ε1'tιι,'ιτ,i{εται oτd βιβλιοποlλεiα πολιi λiyα" ει'ι'αι τri κεitrιεν'cl τα
dξια itlτω lcα'[ προoclyη;. ακο1ιη δi i-ιτcδτερα 6oα προclρ[ζιlνται νd *;περci6911ι''l 71iγl

rsυoτηρη εξΕταοl7 τtlιi 1ριi'.'clιl κ:α! τη; 1ιι,ημη;. i\λλcιlατε η oi;,yρον'η τdoη τrδι,
Jitrjιjoεοlτ' ε[τ'r'ιι oclt,ιriΞ ι'r'ι ,5ηιιl..-ι-^;'liι'ι7 ''Ιρo!'C'''τ,1" ευyερril; καταt'α'λricι1ια. ολο
ι'ιcj εξεiδικευ,ι'ιiL,rl κ'ιlι πε,lι{''lρ:o::ξ'''α - (iτατ, δε'', n'ρr'iκειtαι γιri rραν'ερ€q συρ1/)αφεζ.
dλο και'πιd κοτ,rri οτd ε,νκδc'Lt!0: i'!io|'ι]':d.

Ε1ιπρο; oi ει'α τοoο α'.'ε;.;ιιiο icαν'6ρα1tα' τ6 ν'ci βρεθει' rsτrΙ γiρtα lιαq dτ'α
κ;;[,uεL'g πClιi εν'r')τ'ει τιiι' .-:c.)-ι:!3:ι':ri ε'ιι[16iQηγ'6il Καl τi oοβαρi διακji"αδι;<tiτητrι
(:αυν'{)ν'τυoι /τ();κι'';'(:)L' ;1|'!')σ'!τι:;'' ι-'j ιiδωτ') ,ιtε την' c;i;ι'ροι,i7 ακ'tiiμη. /ζρcσφt:ρει ;ηV
iδιrl αioθηaι,ιιi τιi',':1c:ι;ε'.'{' :rιΞ:δ:ι,''\τη αf μιti i1-'lτ/lιο ποιj θεΙβλεπε ν'd. {ΙΙ.'αδιjoL'r0'ι
δροr;ε;ριΙ καi καθαcα ''ε':c'|. Κ,l: uι':ο:ci λειιελιr'δδεq 6ργο του Τi\ιιk αιlτο μεi.q δ[ν'ει'
Κι ακ6ιιη. ομcυ;. τ:i :.::οι- 'i α:rτικη κατοι;riα στιζ VΕDΑ" 67ει το oπαν'ιcδτα.το
7dριo1tα'",α α'.'Ο!','η a.':''' ,.:'''ι',:''''.c;cτη τσcο ν'εεq κα{ απροoμε|/εζ ιrρggπττκi'; dorε
'.'c! α.:ο;ε).εc:l ;::.: .|:'.' ':*--.^Ci,τ.:;j ερευτ,ητη σχεδιiτl μιd αποκd)"υv/η, ε[\'αι lιιCi"Χ;-''- ''.'-'{^ _.^''οεσι/η (jai..l:' .τι]ι .'aj..'*i.' :::''' '!.3τColiΙ κc/"ι τη\1 /ΓρoισTΟρ{α τoυ π0ΛΙ,τΙσ/ιoυ //{ιζ
εrιβεβαιcδτ''J''':(1:.''''.': -:.:-ii.J.:/'1 cδι'τα: πιθεl'viq ΙφOη^loiμενεζ Uπgθξσεtζ lrΟi
e ;i',l;'115::'','\'a'|' ::';J(' ι.'.-..,. ''j -.,'ii.

Τ'i .iγ'Cιll ' .^:. "' ''.''-- --' .-'- .ι" ("Σεβαorι5g απιj 6λτ;v τΟv κ6oμο") Ri Ι
Gan;:"iihar 7-;Ι;l! _'j._':-_'-jjil i':τ' ηται' εν'τελrδg dyτ'cοoτο oτοιiq πιoτοιiq Τi;
Γklρclδοcεc,lζ o:Ιi(-,i::i l:iι::.:' Jι'll:. circο;,uαg υπει'θυμiζεται ατηv πα'ρουoιαoτ1 τοιi
ε:x:iiοτ'η' ποιj ιιci: ::J'.i:i: ::ci 51:'''ξg7ικli βιο^yρα.rρiα' Td dν'ο7ιιΙ του πρd"γ1lατι
ιsν'αrρερεται τοοο α'::j :'-,ιΓ''i'. -1'-' :|:ο ι'α.{ cιπrj τ6v 'Ββολα.

Αv καi cj Τ.'|'!ι;. ι::,_-Ξ :'.':ι; βcι)ιi; yντilατηq τfg δυτικιiq κoυλτοiραq καi
εηrιστηuηζ αlτo τrj 'u,':}r;.ι,:::'''εi ιιl: τlfν αoτρον,ομιq απd tτi rρι:oικη οiq τriv
i'εωλoyiα' r;'π6 τliι' αρ;'1cl!α κιι; c:.;'';,cοι'η ιoτορiα rδq τliv φιλοoοrρiα κ.λ.π., υπiρξε
προπtiτ'τιυv !τ,αζ ατοοuη:L'1: L.:ε:Cσ;:σΤi; τiq Ινδουl'oτικι7q Παοαδ6oεcο; ι:αi τη;
ορθοδοtiα; τr1q. Ι'ιd τ'd τηι':':Ξ.-Cι c:ιoθη πολiμηoε' oτfq irρα'μ1ι6; τοιi Κti,ιι1ιαι"ο;
τοιj Ιτ,δικοιi Γ'υuβουλiclι;' τj''' α7','i.:ι'ri πολιτικη κα[ στρατι0}τιΚl'i κατo7li κα.i
επιρροη οτr7v Ιυ'δirι. Κα{ "iι'(l-ι-:.j .:i.jροloε cκληρd γιιi ξξι χρ6Vια oτiq φρικτd;
αilyλικ6; φυλακig τl!; Βιριιαι'iα; :οι' iri "φιλοξενησoυv" κr iνα'ν ιiλλο 1ιεyti.λo
πατiρα τηq αvεtαρτηαiαq. τt5ι' S( Bt'Ι.1S CbL4ΝDRΑ ΒgSΕ' μεydλo εκτιslητη τοi
Ti]ak' Αν αυτοg δεv εi7ε 7αθεi ;T)C,':)pr1 τητ' 1η Αυyοι}oτου τοιj Ι92a ofγουρα το
οτ'οiιd του θrΙ ηταv oημερα γι'cοc:i o' .:)-ο τοι' κ6oμιο cδζ προμrΙχου τιi; ελευθερiαq
τοιi λαοιj του - πολιj πριν'απο τη\' i::.:ε:J[α .ου Γκιivτι. Αλλd τ7δη τ6 ερευVητιr6
του 6ρyο τοιi yrΙριoε μiα 0εoη oτiι' :o:.:)iα :η; ιvδικηq oκiι1lη; τοιj αιων'α llαζ -
και. iαοlζ 67ι 1ιι5vοτ,.

Tιi θi1ια orο οποiο α'l1αφερε:αΙ ε:''(jι ειiκολο ν'd ειποlθει'αλλιΙ διjoκολο ν'ri
rραyiιατcοθεi : ,uioαl ττi; μελετηζ :iγ Ι"ΕD.λ. τα)τ' πoιημiτοlv τηq ινδο-αρiαq
παραδ6σεωq' καi τriq oυyκρι'σε(iζ με τ|; :;j ci77ρον'εq iρευνεq καi αvακαλiψlει;
τδv δυτικcδv επιaτημο5ι'. μπορου1ιε νd βεβlιιoσoυ'uε 15τι ri αρχεγoL,η. πρωταρ7ικη
κατoικι|α τrδv αρι'οlτ, φiλcον, υ/ξiρζε ΠoΛΙΚΙΙ. ο Βορειοq Π6λοq καi τi lζρoσtffilιε\!η
πρdq τοv t|ρκτικο π6λo ευροlαoιατικη πλευρci. /

Απο εκεiν'o το εoτιακο oπ1ιε[ο zη7'ci!ει η υπερβορεια παρriδooiq μαζ rου
LiΙ?Ι/oLΚ (':αρχε}ιοτ'ου l!clοi). η θρηoκευ;ικο;η;α τηζ oι '\Ιυθοι καi οι T'ελετξq
τη; που Ξατ'αθυιι[ζουτ, αε επικο-δραiιατικπ 'uορrρri τriν, ατ,τ|θεoη μεταζυ τiζ
μεi'αληζ αοκτικ'i; τ'iγταq καi τfig επατ'εuφαι'ιcηg:οi ηλιου. \Ιι'α θρηoκευτικ'oτητα
τοi. ακcιβc|l; 7ι' αυτο' εκφριiζει oτξ τελετε: :οi .Υειuεριι,οιi ΙΙλιοoτααiου το
απιii,ειo :η; καθαρriq τηq θυo{α;.
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Στιi πρilτcι κεφdλαια που αρ2;iiουv κεtθε φορd απ6 μiα αεlρd περιληπτικc,iν
τiτλοlv τοδ αvαλυο1ι€ν'ου θ€7ιατο;' 6 Tilak κ'ιiυ'ει lι[α εμβdθυvαη oττiτ,διdρκ'εια τrυτ,
προi'oτορικcδν xρc|ν'rιlι,. oτriv περiοδο των παγετcδνωv και| oτiq αιτiεq τΟυζ
Qιετd,πτωoΠ τrδτl ιαl7ιιεριrδν κ.λ.π') μαi pιiα oυyκριτικri μελiτη τrδv διαrιοροsν,
θεοlρlcδv oτοιJq ιoτορικοι)g κδ κλουq.

Γιd 6πoιoι' },ν'ωρiζει τiζ o17μιεριν'ε; γεωyραφικιlq καi κλιματολοyικε;
oυι'θiκεζ τοιi Βορεiου [Ιciλοιl. η υποθεαη \ιiαq πολικfiE καrα,νr'lγη; τcilτ' Aρkιv θιi
φαιτ,6ταv παρdλοyη'ο7ι τ6oο yιατi τ6 "πoλικο" ιμδ7οq δεν' επιτρΕπει παρd oπα-vιεq
καi ειδικεq μoρφ{:ζ ζωfiq, δαο διοτt ξτ,αvτιθεoει πρdq την'Ατ'ταρκτικη. r| Αρκτικη
δξν εivαι liπει7lο; lιια yi κα'λιiμ1ι!vη cιπd αιcilvιουq πciγου;. αλ)-d 'uiα παγω1ιετ'η
1riλααoα'. Αλλd d {διοq ο Tilek oιiν'τoμα απελευθερο'll',ει το πεδiο ατ6 παρ6μοιε;
αι'τιρρηoειq. Κατd' τηv εv λ6yοl περiοδο τri κλι7ια ητα'v εν'tλci; διαrρορετικ6.
Mετεπειτα li απ6κλιαιq τοιj ilηit'ου ri(οvοq προκriλεαε μiα ο,;'ικi κλι7ιατικli
;ιεταβολη ποιi trιετετρεψε oιf riyον'ε; ερημιdq εκτrΙoειq πoυ με7οι :δ:ε ευνοοιiVται'
απιi liπιο κ)'[1ια' εiκρατο' υπoτρoπιtio. oyεδdτ, αι1 μιd αιοlι'ια ζεo:i ci'.'οιξη' 7rορiq
με,τriλε; διακυ1ιriν'oειζ ευτ/00υμ6ν'η ακ6μη α'πci τοf ζεoτri ρειiuατcl :.lLi (')liεαvοi. Εzf
πλiοv' μελετο1νταζ Tiv ,1,εωλoyΙΙii oιjνθεoη' 6 oυyyραrρεα; α:οκα)-5πτει πcδq οi
oηs.ιερινεg βορειο-oιβηρικ€E vηoοι οi SΡ]1"ZΒΕRGΕΝ καi η .\:iα Z:;nΙ-la δεν εiτ'cιι
riλλο απο τig ορειν'ιfq κορυrρig μιdq βυθιoμ€vηq ΓΙπεiρου που εκ:εiι'oτ,ταν' yiρrο
απ6 τοv π6λο (το βctθο; του Αρκτικοιj Ωκεα'τ>οιj oτri β6ρεια :r;; Σι'7ιρiαg ε{ν'αι
α7ετικιΙ μιrρq περfπoυ 200 βτρα) Αυττi η τiπειροE υπiρξε oτi',, .\fειοκαινο κα[
Πλειoτdκαιvο επoγli, 6ταv li διαiρεoιg τcδν ηπεiρωv δ€v εi7ε αx'οuη διαμορφιiloει
τ6v πλαvriτη ακριβa5ζ 6ποlg oiμερα ε1ιεiq τ6v βλ€πoυμε.

T6 ηπιo κλiμα τflq πρoπαyετtδδουg περιοδου ηταv oιiLr;rιγ6 μξ τητ,
αvθρcδπινη ιδιοoυyκραoiα καi μι! ττiv δημιουρTiα εν6q με;lci)'οι, ;ολιτιαuοιj'
ακριβωq εκεiνου τοιi dριου πολιτιoμοιj απ6 τ6v οπο{ο κατα7'-iμαoτε ιιεoο.l
δ ι α φ dρ ων περα oμd τω ν κα i με ται,α o τε ιi oε οl v'

l-ιιi ν'd εvιo1ιioη αυτο, ποιi εiτ,αι περιooι5τερο απ6 μιd' θεctμ,iα, ο Ti]ak.
προotΙγει ττiv υποoτiριξη εv6E oημαvτικοιj αριθμο6 εueιστΙlμovικ'cδι' l7dερcuηι'ιciι'
μ€ αvαrρορΕq oi αποοπrΙoματα τωv VΕDΑ, τιi οποfq oωoτti α1''απαρCυσιαζ.iuε'''α..
lιd'ζ αποκαλιiπτουv τελικri τriι,' ιloτω φιλολογικti α.πι5κρυφη oημαoια :c..,;.
παραπi1'ιπovτrig μαζ oξ αoτροvo1ιικri χαραtiTηριoτικιi' φυcικd^ i'εcl7ραυ.ιι:α,
δηλrδvοvταq €να πoλικ6 κ€vτρο καi/ti yυρω απ6 τ6ν π6λο' ποιi f7ου'.' ελε,ν1θε! καi
διαλε7θεi απ'τ6v iδιο τ6ν oυγγραφεα.

gλη TΙ ατελεiωτη ιvδικη μυθoλoyiιl τfiq RΙG-VΕDΑ {αλλd ακdμη καi :ο
επικ6 ποiημα fu{aΙτιbhaιdta)' oi θεοi καi οi ηρωεq τfiq ινδικηq Παρα'δοcεrι; :ιj
6ροq ΙνΙeni καf oi βεδικig νιiγτεg καi αυyΕq, 6λα αποκτοιjν ν'€ο φcδ; α:ο :j','
μελfτη τoιj Ti]ak' Εiναl €vαg μυoτηριcbδηg καi μαyευτικ6q κοoμο; ;οi o7εδοτ'
ξαvαπαiρvει ζωi, θερ1ι6τητα ωoτικli δivαμι. κdτω απ6 τci 1ιciτια μαΞ ο;cl; ο:α'.'
τ6 αiμα ξα'vακυλd ioτ{q φλΕβε;. oτ[; παγωβνεq απ6 τ6ι'' καιρο α;€οci'-cει;. Δει'
1.ιποροδμε vti αlτοφιiyουμε Ει,α ρiyοg ανακαλιjπτοντα; μiα ,1αu!'''η :αι'':c:ι:α- ξι'α
μυoτικd καλεoμα τοιi α[1-ιατοζ μiα αvα'yΕνvηoη τηζ α:cιβιc:ικ:; ':.'ο7ονικη;1
μviμηζ μiα αν'ακtΙλυψlη αυτοi πο6 τ6 πιο ατομικo αυθετ':ικΟ ΕΓΩ ε1.' :o βciθει
πdvτα yvcδριζε καi oυντηρoυoε - αλλιi πoτΕ δ€ν εisε εκ':ρciσE; lε :5oο Ξεκtiθαρη
καi αν'αλυτικi μορφi'.. o TΙLΑΚ αvαπτυooει τiq σπo,,,ε:: :-.'- ιi cιαιν'ομεν'ικιi
απλ6τητα καi oαφlivεια oυvαρπdζοvταg τdv αν'αyι'οioτη uε :η1.' Καρδια τονNοιj
καi τ6 Πvευμα.

tΥtακρι1g εiν'αι 6 δρ6μοq, 6πωq υπiρξε εΚε[L'oζ πο[ 1ιλ:ciδε; καi γιλιdδεg
7ρ6vια πρiν' (τoυλdYιoτοv 8.000 πρiv απο τ6 yροι'ο)-ο;'ικο uα; 'uεταiuμιo - δηλ.
Ι0'000 1ρ6ν'ια πρfv απ6 oημερα) - διην'υoαν' οi 'τρο ,:,cι'ο[ uα: κατεβα[vοvταq
ακτιvcοτrj προq τ6ι' Ndτο. oτ{E πεδιriδε; τη; Ευρar.Ao!α; iιci τ'ci ζεφυγουv απ6 τ6
orρiξιμο του πtii;oη απ6 τriν εξriπλοloι τcδν' παyετciι'ο'l'".

Tti ιεριi κεiμετ'α πoιj αναφ6ρ0l/ται o;{; uε'',d)-ε: αρκτικ€g ημiρεE καi
viγτεg δεv εiτ,αι μdvοv εKεivα πο6 rρυλtioooν'ται ζil.ο:υ;α απο τοv ινδικο κλciδο
τηq v0ικε?WANDΕRUΝG (Λαiκτig .\Ιετατ,α'o:ε[oεaξ),ου Yπερβoρεiου λαο6.



Bρioκovται κι ιiλλε; ατryξ τm οiv μovαδικη πρωταργικzi κατoικiα τοιi π6λoυ,
ακομη καi oτηv ΑVΕ'tλ τ* rbΦ6v τ?iζ ιραvικlig θρηoκεiα; τoιj Αhara Mazda
καi τoιj Miθρq oυμN}-cιr tαi φιtΦ 'Tα ιερd' βιβλiα τωv fu4utivωv καi τcbv
Περocδv εivαι δiδυμα ftfr'frι τιfi Aρiαq φυλiζ: μrig θιψi-*ι o ΤΙLΑΚ ποi
αrριερrbτ'ει'6λο τ6 ΧΙ *τaιfiΛ.αn στιiv ΑvΕSTΑ - yιd vd επεκτα0ιi 7ιετιi ατriν €ρευvα
τηg oυyκριτικli; μυaoλΦ, σΞι' εr'Ενo κεφιiλαιo, oτιiι, Φηoκευτικ6τητα τfiq
αρηαiαg Pcδμηζ' τηq EJιiΦ, aξ Λιθoιnviαg τcbv Κελτcδv μιi vιi φθtioη ξv τiλει
oτ6v oκαvδιvαυικι5 Φ';0 td oDιΝ καi τoi TH2R. τoν bt5 τoιi πoλεμικoi
oφυριοιi. oλα oυvδ€oυτa d fr εριi κεiμεvα παραπΕμπoυv τι5 εvα oτd ιiλλο.|

T6 τελευταio qrmrnκιl κεφtiλαιo καi αvαι<εψ).αιωτικ6 oταθερo-
/coι€ξ 6πω9 ειπcδθηιa.αiν φΙi ai; τελευταiαg παyετcfuι6 ιaριdδου εδcδ καi
8.000 7i Ι0.000 ηρovια aiυai ρταζn 8000 καi 5'000 aι6vια πρivτlfαvαyκαoτικη
μεταvrioτεΙ)σι,. τ(δν ARΥΛ α' τιil'πoλικfi κατoικiα.

Ακoλoυθεf μετιi ιιiι qιβιfrζ μελ€τη τliq διαρκεiα; τalι, Yuga (Κοo1ιικtiν
Επο7δv) (Κrita. TrΘta- I}ιipn Κali Yuga) ποιi μαζ{ απoτελoιjv τιiv "Υuga τtiv
oεcδv', τοιj fu{anvanraΙa- α' ΚaΙF' vιi ι5λα αυτri παραπεμπoυ!ιε επioηg oτ6 βιβλ{o
τοιj Gastιln GeοrgeΙ -C|i εΦcζ επo7ε; τηq ανθρωπ6τητof .

Καi iδιo εivαι τ6 Φqn τcδv διjο κειβvωv ακΦη καi doov αφορti τιiv
yεv€τειρα ζeδvη ταi ry7ιrαi αρioυ πoλιτιoμoιi ιi Bφριiq 6 ΙΙ6λοE, τ6
ακρ6τατo oημεiο πE Φιη. Πι6 oυyκεκριμβvα αvαφ€ρεται : "φαiνεται
πιθαv6τερo dτι n wιri πτρiδα liταv τoπoθετryaΕvη oτti β6ρεια τiζ
Σιβηρiαζ, παρd oτrt ρΦ τ$ Pωoiαq καi τιig Σκαvδιvαυiαζ'. (Σελiq 302).
Αoτρoνoμiq yεωλo7*ι rboοffrη καi oυyκριτικli μυθoλoμα- παραδ6oειq μiθoι
καi λαikoi θριjλο+ ιqfr d 7ειιrγμφiα . . 6λα oυyκλiνoυv πρ6ζτΦ:αιβηριKξ
hξolα .',(pivot siberiam} llο6 εiυαι ακ6μη 6πω9 διαβιiζoι4ιε d ιiλλη αvαφoρξ η
yεωπολιτικli καρδuf, t* Φf,αg (Ι' HeartΙand mackindeiano} ΓΒΩΙΙoΛΙTΙΚH
καi ΙΕPΙ:Ι ΓΕΩΓPAι'ΙΛ βSffiιtι'voυv εκcioτη καi oμοφ6νcξ oιlγκλiνoυν oτ6 vd
αποδεiξoυv τιiv καfi tξ rwοιαq ωg τriv αρχικi πατρifu τcδv αρicοv φιiλωη
ποιj κατ6πιv διεoffiν φι'E τliv oκαvδιvαυo-βαλαni κατειjθυvoι 6πω9
καi o'.εκεivη το5v rεπpαττκr6v υψιπiδωv μεχρι τti ιoτoρικιi κιfvτρα τc6ν
Ιvδιcδu, τoιi Ιριiν ι<αi τ*ρτaxιtg Ευρcδπηζ-

'ΙΙ Prδμη mi t Eι.ft bv υπriρ{αv παρti τιi τελευταiα βiματα Trtζ
μετα'ι/ασtεioεωg αδ afo ιrtnf Φμι viα πvευμαακti κΕvτρα πoι5 διατηρotv
iγvη τlig αρ6αiαE qωτηrε καi ιjπαρξηζ τιiζ αρχιΙζ1iζ φυλiζ ('κεvτρικι5ζ
κιiκλο9 li μεoo,rειmid'

M€ τιiv 'Δ@f d ιa πiv "Tρiτη Pcδμη'i ακ6μη'καi τ6 yεωπoλιακι5
κfvτρo τιiq μετ€ειo υffi, dτει vιi μιiq επιoτρiψη 6λo καf πριootiτερο πρ69
τliv Γli τcδv ΙΙατflps-ρ rfiπi ryιoλεκτικη oημαoiα τoιi 6ρoυ-

Βριoκt51ιαoa οgi Φq αf njκλoυ, τ6 yvωρfζoυμa διαvι1oυμε την ΚALΙ-
YUGA τoιi Mεγi}α T'q d ryι5vτoE Manvantara (τ6 Εβδoμo oιiμφωvα με τ6
GeοrgeJ oτιi μιαi τ* rΛιPΛ rδ h oιιμivη τ6 τΕλog τoιi oτ7μερινoδ κ6oμoυ)'θci
ξαvαβροιjvε oi κλqmqirι qi Φioυ λαοιj, oιβηριακoιl-πoλικoυ, τ6v δρ6μo
γιd vrΙ ξαvακαiατfrπs riy φιlκιi τoυζ Κατoικiα; Γιιi vιi ξαναβρoιjv τηv
αληθινi τoυζ Παgilfu ιiΦν ιn ψ7ξ τo'ιi μεyrΙλoυ 'ΕToYΣ περιioη τ6 μοιραio
oριακ6 σημεio μεΦ q5 r}ωi ri τoιj Nξου;

Δξv θdμoa' ffi, qa* ωιj θd πρooπαθιioουμε νri δδoουμε μιti
απιivτηαι. Aλλi -H ιfiττfi rαfiα τcδv VEDA" τoιj "Lοkamanya'' TiΙak μig
παρ€7ει iδη μεqG Φ Φfr αιφιfriq, τtioo oτιiv ιoτoρiα τδv προy6vωv
doο καi yιιi τιiY.*='Φ q6ry:εiιτ'+πfimv ιcαιρcδu

MiπωE εita qdb αι'μη nαm5; Θ€λουμε vα πιoτειjoυμε 6τι 6vα βιβλio
6πωg αυτ6 ΕΙ0PEIIΕ ια qrydf ιliicιη τωρq oτiζ αρzΕζ αυτoιj τoσ αιc6vα

l cεoκcεs Dι.;MEΙL τι Ξ#."'oι bi Ξfo Ιvδcιφayπαiωv", (εκδ6οει9 Einaucli, Paperbacks 162,
ToRΙΝo 1985.)
2 cesτoN GEoRGΕl*τ}:ftΦξ εrΙξ Ξξ αtθpξrrfτητoq (ειoαγωγη oτηv κυκλικη αντiληψη
τηq ιοτορiα;)' iι αeιεfoi,ι IΙ}lι\-ι EΠc-
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Οr;ον α:ιορd' irlο i'.,t.lεoα'τfiν i;icι}ciοli ,uιι: τtiιi ''Ο{}'Ι()Λt" θti.rlι.':ι;: ι'α. )-i'l|oιitrιι: oα'τ,

oιL1ιβιlλικfi ε':'ιlτii , τδ 7εi'oι'ο-q δτι ο T'!LΑΙ{ι,;rρi'ν cr;ι(i τ(l ΙΓo.1lri''' !:ρiο r:οil τι'.ι'lιlυcιi'.οα'lιε
ε:δrb, ι:i2;ι: l:lcij'5oεl 1ιiιι i).λr1 1ιε),!:τη l.'lπο τδ u- 'riτi'ο ''!)ρ|οlν fi a..''c",|iiτ'io:ιι i,ιil' τljι'
cl.γl7α.ιr}ιli'tα' τcb': Τ,'ΙΙD'1" (Ι893), ο'ιl7;ι'(ι' rl"ι'αrρt:ρcltrι!:v-}''l {liΓrJ το''' ii)il. -'',!ι;:ι'.:ιl τoΔ 5.t)00

rrα.i του 3.000 π.Χ. (i'000 μι: 5 00a 7ρδι'lrι' irρiτ') ιi:liιζt: l1 '',''.:ι!οi.cl; τoι)

{Jρicιι,οq".)''ι'tνε''πcbq: '''Ι{ lo111lεc[α' τηg α',,ιli(ε:a'g ^7ιι,oτct'ι, ατδν'c'.oτ.:tl!ι:ι;,2 ',''; !)ρitοι,rl;.
ΓΙο)'ι',(l"ριθ,ιι0ι ιi1ιr,'Οι τι'liν ΙiJΞ'D'l cι.,'r;^.'ον'τα'l οrδ πρr|lrο pl.iγlοc 1l.ι'-'';;; :i'|: ;r;;L'l6rjοιl ;

φt:ι{ι''ετct.ι ιjrι οι /'lil.ρ1:iοt τtiq ιιll').fiι; ιjι':ι'cι:l(ιαα'\') o"t{δμη τtiι'; πi:,L''ι:'','':. '' '': ';,j,'6;.''',ι1ji1,1

1;τ'ι.'0ι('l. τi!q ;ι'c:.ρα'δδ{jε:(ι}ζ τηζ ,1ρκτιi;lj : Ιiιlτρ[,ioc, πιlιi ι;!7,'l'ι, i,,:'.i!:J!\. '''-. ''.;':. Ε!', α.ι ο

ι;αιρτi; oι'ilι, οitοiο εi'11'61^' οi πρcbτε: σLJσΤ)?l.i(J.τι]ti:g rι.ροο;rι|ιΓ){.:tι.:a ,.'ι.: --'.''1.1.1,",1;l12t:^'' τ()

iilιι;.iοi.ci'ltιl lcα.i ,-ξ' ci'icrτl1iιcl. τrilι'' ()r;oιr,'lι"' 1Σι:,ii; j2(l). 'Ι|ι'rι ice''.).j :''-. '' '..' 
''7'.';ι" 'Ιi

ι:οτc's 1'ιον'οι' .'' 1ιicι cil,t'ιlττcυ(lιg,
'L! 0il'ου1ιε C!-V-τlθ!:τ(ι-;'να τrio:i:ιlουliε 6Γι ε:|τ'αι μ[α )'[oiρr;." -\''.':'' . ',..'.' _'':; _

yι'cιυτ5 τδ oηuα.διτti; iιlclfρrl'q, δπωq ''ο βiρτ;οq τ;iq φιlλfi;'' Τilαit 0.' ''.' --':':' '': :
κiiποιlq μ(ι; γιi τδ''' τρδπο ποδ αυτο;6 [διοq τo κi'νει cb; αυ1ιπiρ{;.i'.:G' i:::': ,;1:-1''.';'',-;.

οιον πρil"οr1ο τo'δ ''Ι{ Αρκτllcli κcl'τoιr:Icl. τtbν VΕΙ),4"'' :
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i- ψda η Αυγi σn|ν |a7τα z4-' Φ. λιf ; uα;
o'ι1ριε τo Φωq aτην aκλα[ιιιι-g1ι7 Γη
Δ; |εoι Ιlπε6τtg ατιp' ΙΙuεμe α; oρrcu'θoυμε
r-τm- -{γbνoζτ'1ι, Poμo,οα- cιτ" Tuιfi.'

\ττrα φριιαι[' Ναδ{ρ τη: Caοwιa-*ι1-'
Ι,y:o: oδηγdE θα δuυξaτat: Ε7νροιi;:
:a.κni μαζ aa ι .|!oιρα oρiσa'

;πr'- .\cαE ΕυριΙlιcη; πρ0Jτσ7-oρ0L: m' aoτoδ;

-,wua1δdζ aτα ζoφερd' τα 7]Dοττc'
m )ιo μd ζ, αa7ι[ μια. διι'cτρooq.
Ξτε aτιiθη, dμιι€, τοll'ηρilιιτ ατ^α0λiJa
4f,|i?; - φιιtτιlη που κωa.ττr' ζαiιο}'aιi'

L!ε ιιιι γnμιi αδtρφιl' πρo4ωρcrtιιε
ιιε: offi.η γ'aινdι, μα: ιαfu"
'-η \-ioι Ιιaτfcεq τη; Ευριfu; πai.aιoδνε
fr@-ffin aπαθιfi, aυπρ{βoa'τι fuuιi!

Tει αθωtτoυ TΙiJoυ ua: ΣqιιaΙα
Φα υlι1λd,, η Ψr'i να οιιut7i
ηa η roρΦρατoυ Φiοr alJ aι{'ΥΙ.iν μα€
ΕΕo τ0ι dμα Hριbωτ' πout$

-Iaryι' πρoδoτιbν το π.'λειι.tο e'vια
rι εb'' ε7ιονιbl'σπoρα Βq στsΨ;'1i:
aιryi:! oτι1q Σa.frι ; tτ gτ*Tηιιι εeιΙρμα
υ: -7ετιΙ; asτιi ταδvq Εriqτi:.'




