
tΙPoΣ oY]'oΠΙΣ]'EΣ ΕΓΙΙΣT'oΛΗ A',

"Ελληνα μαθηττ], πιoτεδειq δτι μαθαiνειq αι)τιi πoιj πρ6πει oτιi Σ1o-
λεiα;

'Eλληviδα oπoυδιioτρια, δ δπoκριτικdg Φεμινιoμ6q(!) o6 καλι1πτει
τi oθ πολυχρησιμoπoιεi iαoπεδωτικιi;

"Ελληvα θργιiτη-ρια, Εaειq τd δικαtωμα θπιλoγig γιιi δoυλειιi τi

δποxρειilνεoαι o6 dπιiνθρωπη δoυλεtα;
"Ελληvα Συνδικαλιoτη*ρια, dναρωτηθηκεq dv τd κ6μμα ooυ o6

dπoπροoανατoλiζει καi o6 dηδιιiζει;
'Αλλoδαπ6 Mετανιioτη, oκ6φθηκε9 6τι δποxρειbνεoαι νιi ζ{q oθ

d.ταiριαοτo περι βιiλλov;
'Eλληνiδα καταναλιilτρια, μηπωq oi πανιiκριβεq διαφημioειq o6

dναγκιi[oυν ν' dγo πρo'i6ντα πo6 δ6v τιi χρΞμ σαι:

Tηριilνταg dπdλυτα τo66 καvdvεζ τηζ

ωρiαq, τυπιiloαμε τd,1,μι,1ο ιiλικιi μrαg σε 444

i3.992 οττjv Θεo/νiκη'
Δ iiF;,iν rl n ι1ντl τtiποιl

'Επιλεκτικfiq Koαμoθε-
dντiτυπα τdν t.ιl;ιil .tΙ'Ιιl τoδ

οΚιqbPl77 (, t\ A,Κ{ΔιJΜlA'' ,γρ.:η Q Pl0{

20.000.000 Δ0ΛAPιA
EΔINE T0 κκ

Σ0BlΕτlκHΣ ΕNΩΣΗΣ
ΣE αAΔEΛΦA KOMMATAυ

Φ0'000 τo xPot{o
ΓlA τo κκE

MoΣ(A' 7.(PΦUτερ).- τo κoμμoυ-
vιπικδ κδμμα τηζ Σo6ιετικηq Εvω-
σηq xoρiγησε oπδ τo 1987 οη τo
1990 σε .αδελφδ κδμμoτα" nεριo-
σδτερα αΠδ 20 εκoτoμμι]ριο δoλdριo
τo 1ρδνo, Yρ6φει αo τελεUταΙo τηq
φιjλλo η εΘδoμαδιαια εφημεριδα
*PωoΙo".

Η 6oηθεια αUτil πρoaρXovταv onδ
]o "τoμειo υnoαηριξηq τωv αριrε-
μilv εργατικΦv oργovΦoεων" πou
δημιoUργ/lΘηκε oπδτov Στ6λιv αrα
τδλη ηq δεκoετΙαq τoυ 0 κoι η
διoχειριζδταv τo τμiμo διεθvΦv
σχδσεωv τoU KKΣΕ, πρooθδτει η
εφημερtδo, η oloια δεv διαΘδτει
πoιXεio για τηv πρo τoυ 1987 πε-
ριoδo.

EYγρoφo ηq 25ηc Φε8ρoυαρΙou
τoU 1987, με αριΘμδ ΝP 54/18, αvo-
φcρει δτι τo γαλλιXδ κoμμoUvιαικδ
κδμμα θλα6ε εκεlvη η Χρovιδ δio
εκατoμμalρια δoλdρια, τo αμερικovts
κδ KK δλλα δt)o εκατoμμilριo, τo
πoρτoγαλικδ KK δvα εκoτoμμiριo,
τo κoμμouvιαικδ κδμμα Eλλdδoξ
900.00ο δoλdρια' τo lσρoηλιvδ κK
600.0ο0, τo ιvδικδ 500'00ο' τo κK
Αργεtιviq 400.000 Χαι τo κoμμoUvtr
αικd κδuuατα τηq Δαvloq και τηq

Χlλliδεg ToυρKκθξ
παραθldσεtξ

Aπδ τo 1981

μδXρι Kαι σημερα
AΘΗΝA, 10.- Στoι1εlo για τιq πo_

ρo6ιdoειξ τoυ εΘvικoι:, εvαερloυ ΧΦ-
ρoυ onδ τoυρκικd noλεμικδ gερo-
oκdφη δivovτoι με δYγροφo τoυ

υπoUρYoa, εΘνικl}ξ αμ0vηξ κ. Boρθtr
τσιΦτη ΠoU διovεμηΘηκε αη Θoυλll
σε oπdvτηση ερωτησηζ τou ΘoUλεU_
τil τou nAΣoκ κ. Bovvdτooυ- oπuη
ovoφθρεται αιo 6Yγροφo η noλιτικη

Πoυ αoλoυΘoa,σε η τouρκιa ιξ τo
1981 /tτov oυτi1 πoυ επι6dλλoυv oι
διεΘvεΙq xαvδvεq γι'αυτδ απδ to
'1974 οξ τo 1981 UrΦρξαr 78 nαρo_
8doειq κoι 181 πoρo8ιdσειζ τoU
εΘvικoi εvoδριoυ X6ρoυ. Anδ τo
'|982 κoι μετδ τα nεριαατικδ nλη-
ΘαιγoυY κoι o o1ετικdq πlvoκαq δ1ει
oη εξl'lq: τo 1982 παραΘdσειq 231,
nαρoΘιδoειq 105. 19Θ3 240 Xαι 4o-
1984 358 και 1Θ3- 1985 s6 και 375,

oναxoιτΙoειq 3Θ0. εμnλoκtq 117.
1986 5ο7 και 401, αvoxαιτισειq 380,
εμnλoκδζ 65. 1987 682 και 461. ανα-
Xαιτισειξ 374, εμrΙλoκlξ 78. 1988 563

κoι 339. αvoχαιτισειq 351. εμπλoκaq
42. 'l9θ9 336 Χoι '159, ovoΧαιτiσειζ
260. εμnλoκδg 24. 1990 545, Xαι 371,
ovαxαιτioειq 451 κoι 92. 1991 (ωξ 24
Σεrεμ6ρΙou) 2Φ και 138, ovo;1αιτ[_

ξΛty0(r0 τ'lflιn
Δ e κCηgρι 0Σ

ΠρooταοΙα
Eυρωβoυλη5
πov ιtvτipρησiα
Xμoτoδoiλoυ

YΠo τηv πgmooio τoυ Eυ-
ruποlκoι] Ko|voβoυλioυ τiΘπe o
ovτrρρηαiαq oυveiδηoηζ Av-
δρio5 Χρlπoδoιiλoυ, την ωδ-
λωη τoυ oπoioυ ζητωv τρldvτα
ευρωβoυλευτiζ μe τη oυμπoρδ-
σαση τηζ ΔιGΘvoξ Aμvηoτioξ.

Η Δl€Θvηξ Aμvηaτio γιlρ-
τooe τo βρd6υ τη9 Tαdρτηξ τo
30 1ρovro τηg πo Ευμυπdfiδ
κoιvoβoι]λ@. Eκ€i roΦασiσηκC
vο (υloΘ€τηΘouv, τρtlvτα πα
λlτlrci κρστoι]μ€vol oε τριdvτo
δloΦoρ€τικα 1δρe5 πδ τριovτα
ευρωβoυλεtiζ, πoυ i1oυv διo_
κριΘεi γto τηv weραπιαη τωv
ovθρωnivωv δικotωμαrωv.

Mleταξιi των τρtαvτo ευρc
βoυλeπιilv εivol o Mιγ. Γloπo-
γtovvoκη6, o oπoioq υlΦiτηαt
τηv lν6i ΑρΧσvo Γκiνα, Θι]μo G-

ιαvτληtlκdrν βoσovlσΦv, πoυ
την oΦησαν πoρ6λση κol η Φ
πoiο κooτGiταl στιζ Φυλoκiq πδ
τo 1 974._ Στη σX€τικη τελeτil μi-
λησov η Σl!6v Bitλ, πμi:ην κρo-
τoι]μεvn αo ηρατoπe6o τω
Aoυαβιτ9 xol πΦηv πΦe6ρoq
τoυ Eυρωπo'lkoι] KoιvoβoUλioυ, ο
σημ€ρlv6ζ τoU πρδe6ρoζ Evρiκε
tνlπoρδv Kρiro κα| o κcv κδoψ
τ9, πρdε6ρog τηl Eπlτρoπηξ γlo
τo ΔrκotΦμoτo τoU ΑvΘΦπoυ
ro Euρωπσπd Kolνoβo0αnδ 350.000 δoλ6oια. oειq 202, εμΠλoκδq 65.

:ta

ΘΙ:Σ) z\z\()ΝΙΚ Ι()'Ι'ΙΚΙ Ι Ι]ΚΔoΣι Ι ιjΛΙj\'(ΦΕΙ)()\' ΛoΙ-OY

t)

X. Λαζαρiδη6: 'o τελευταiog &μεταν,dητog_
Σ. Σταιiρoυ: 'o φτω1dq τo0 Mθλλovτo6.
Π, Χαραλdμπoυ6: ΔιαφτiβισTl:
Χ' Xαρ(τoq: 'EΘvικτt πολιτικ{ οτci BαλκΦνια;
E. Παπαβαoιλεioυ;'Eθvικcf,.αtκτi διαπαιδαγΦγηoη.

'AναΘειψητικdg: T6 .d[λλo, πρdσωπo τoi Σβdρτo.
B, Povτoγιtiwηζ: Πoιdξ θπανdoταtηg
X. 'Aλεξιiνδρoυ: Διτiγημα 'Eπ' Φαvταotη,

i Ι:YΧΟΣ Ιo
Ε'Ι'ΟΣ lo

ΙJ lAΝoYΑPlo),
l3.992 M.Ε.
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ANΑΘΕ()ΡΙ-Ι'ΓΙKA Φ
... Kιri ιριloι κd Α NΑΘE() PHΣΕ l Σ γιιi .1o ρτιiτoυq,, καi δxι γιιi . πειvαoμιivoιlg" τoi

X0ι1g. "Αλλιl oi ιiπληρoφ<iρητoι τo0 κdπoτε, καi ciλλo oi .μπoυ1τιop6voι" ιiπ6 γvιil-
oειg(;) τoi, Αi1ριo.

Αιiτ6 dκριβd:g, θκπρooωπεi f λ6ξη-τiτλog τ{g θκδ6oεωq, πoιi δλπiζω oi oελiδεq
τηq vιi ilφioταvται γι' αiτ6 ιiκριβ6q πo6 γριiφω στ6 "πρoκλητικ6" θξιbφυλλo. "Εvα

βi1μα ΕΛΕYΘΕPOY ΛoΓoY, μiα Eδρα θ6οεωv καt ιivτιΘ6oεωv, πo6 θιi βρioκoυv
πριioβαor1 oi dντιοιlvτηρτ1τικoi, oi θπιλεκτικoi καi, oi παντ69 εiδoυg ΣYNTΡoΦoΙ
πιlιi, ο[ o6 ιiξιθξoδo μov6δρoμo τρ6πoι τδν .oυvτρ6φωvD τoυζ, τo69 τoακiζoυν-
oιlvOλiβoιlv o' ilvαν ιiντιλα'ικ6 dπoμovωτιoμ6.

'Ι'o ΓΙΕΡΙoΔΙKo ΛoΙΓΙoN AΠEY-
ΘYNETΑΙ ΣE ΓΙΡΩΤoΠoPoYΣ ΑNΑ-
ΓNΩΣT'ΕΣ "Η ΑPΘΡoΓPΑΦoYΣ. H
ΕMMΕΣΙ-Ι NAPKΩΣΗ (MΑΛΘΑKo-
ΓΙolΗΣΙl) EXΕi EtΣXΩPHΣEΙ ΣΤo
.ΙX()Ρ,, 1'()Ν .ΑNFlMΓΙoΡΩN-ΑNo-
XYΡΩ'ΓΩN,, ΓΙoΛΙl'ΩN. ΑΠoME-
NOYN ol ΑΔEΣMEY'ΓOΙ ΠNEYMΑ-
l'ΙKoΙ ΑNΑΓΕNNΗΤEΣ ΓΙoY ΘΑ E-
XOYN ]'o ΘΑPΡoΣ TΗΣ ΓNΩMΗΣ.
ΑΔtΑΦoΡo AN EΙNΑΙ EΘNΙKΙΣTΕΣ'
AΝΑPXΙΚoΙ' KOMMOYNΙΣTEΣ
κ.λ.π....

...oi MovoλιOικoi Δoγματικοi Mov6δρομoι δ1oυv "θξιδικε6oει" τιi μαγαζιd_μα-
γαζιiκια ο6 βαθμ6,'Yπθρτατo βαθμ6' πo6, φιivηκε oτig τελευταiεg θκλoγ6q. oi oυμπα-
τριδτεq, αilτoιig πoιi Eβριζαv, ιyr]φιoαv καi τo69 Eδωoαv τ6 96Ψο|. T6 0,7To τf g ΞιivΘηq
καi Poδrjπr1g ciq γivει δiδαγμα γιιi τo6q παντoq εiδoυq.θπαvαοτiτεζ". 'o ΛαΙκdq
Koινωvικ6q 'Eπαvαoτατιομ69 xρειιiζεται 'Av6vτα1τoυq 'Αvαθεωρητ69 yιανd"καταp-
γηθoiv oi Συμφερovτoλ6γoι 'ΕΧεy^1τt'g πoιi θφαρμ6ζoυv τd .Διαiρει καi βαoiλευε".

o ΕKΔoΤΗΣ
Y.t'. 'lΙ λaξll "ΙlKΔo]'ΙlΣ. ιivταπoκρiνεται o6 πoλλθg πρoαωπικdτr1τεg.

EKΔo]'ΙlΣ: N[1Α MoΙ']ΦΗ
T'.Θ. -1ι065 ΘΕΣ/ΝlΚΗ 567l0
Ι Ι llΜΙ:.\Ι:ΙΑ Ι:Ξ()Φ\'ΛΛ()\': B. ΚΑκΑPΙΝ1tlΛΣ
ι1Ι llMι]ΛIjΙΛ'Ι ΓlYΧoYΣ: Λ. ΧΑPAΛΑMΓΙΙΔL{Σ
ΛΙ'XΙΣΥΝ ι ΛK'Ι ΙtΣ: ΑΘ. Ι1ΑΣΣΙΑΣ
Φ/\Ν'Ι ΑΣΙΛ: ΙΙ' ΑNΑΓN()Σ Ι'()t]oYΛOΣ

Ι'ΙΡOΓPΑMMAl'lΣMoΣ
1'EYX()Ν

20 ΛΙtΡΙΛloY ι_]992 M.ι].
3 ιoYΝloY l.]992 M.Ι].
4 ΑYΓOYΣ'ΙoY l3992 M.ι:.
l7 ΝOt]Mι]Ι'|O)' l-1992 M.Ι:

2ι'ι
3ο

4o
5ο

'Ι ιi dι,ιlπ<'lγι'lαιρα ciρ()ρα θκφριiζοιlv τljv 'Eλευ0ερiα Λdγου τoδ ΓΙεριοδικoδ. Τιi θvυπdγραφα
τι'l ν o κ'ι: πτ ι κ- ι οτli _ 

!|ιioμ9υτ_1 _ { ρ0 q-,]1ηgg9,--

Ι'1lιiμ1ιατιr l'i ιi1l0ρα ι\111ιιlοιι:(lιlι,τιlι ΧΩΡlΣ λoγoκριoiιr. "Ετoι "ιiγνιlεioτε" oυντακτικd ti

ι)ρ(}ιl7ρrrιρικιi λιi()r1, μιιlvιl-πoλι,τ<lvικιi κ.λ.π. ΔΕΝ δημooιειiιυνται λ€ξειg κ.λ.π. πo6 θιi μα6
ι ιι π( }ι l\,τρ(')ι )}ι ιιiοιlι,ι,, λι'lγιυ . Ν ι11ιoιl περ i 'Ι'(lπoιl". 'Αγγελiεq δημooιεitωvται tvτελδg ΔΩPEA N.

E-rffi
5 1ρ<ivια

lΚtl Ι]llΛΝΛΣIAΣι
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l ΙΙjΡtLX()MLNΑ Ι ΑK'ι ΙΚ()Ι ΣYΝΕΙ'Ι Α'l t]Σ

t1. ΓΙΑΙ-ΙΑBΑΣΙΛEΙoY - EΚΓΙΑΙΔΕYΙ ΙKoΣ
Δ. ΙlΑΙ]AΔιtMΙ-lT'ΡΙoY - Δ' Σl'EΛEXoΣ
x. Ι()ΑNΝΙΔιlΣ - ΣYΝΔlKΑΛlΣΤΗΣ
X. ΛΑZΑPΙΔΙJΣ - Α. ΓΙPΑK1'ΩP
Χ. ΑΛtlΞΑΝΔΡoY - ΣTΡ. MΑΘΙ_ΙTΗΣ
Σ. Σl ΑYΡoY - ΦoΙl'}"Ιl'ΙlΣ
B. ΡoN',Ι'oΓΙΑΝNHΣ - ΕΡEYΝΙl'Ι'ΗΣ
B. KΑKAPlMΙlΑΣ - ΣΚl'Ι'ΣoΓΡΑΦoΣ
Χ. ΧΑPΙl'oΣ - οΙKoΝoMoΛoΓoΣ
"ΓΙΕΝΘΕYΣ"

σελ. J
σελ. 5

σελ. 6

σελ. 8

σελ. l0
σελ. l2
σελ. ι6
σελ. l7
σελ. 19

σεχ' 22

σελ.

'Αvαθεωρητικιi
'11 κερκoπορτα

Διαφι|μιoη (μ6ρoq Α')
Bαλκαvικτi πoλιτιKη

E.Η.Δ.
O θπαναoτciτηζ (μ6ρoζ Α')

'O dμετανιir1τoq
'O φτω1og τoδ M6λλoντog

Διtjγημα E. Φαvταoiαg
"o 

"diλλoq" Σβιiρτζ
tlληρoφoριακd 'Αρ1εio

ΑNAΘEΩPΗΤΙKΑ @
'Αφoi λoιπ6v "βιτρινιboαμε" ιiρκετιi καθαριi τrjv Eκδooη τoi ΑNΑΘEΩPΗΤΗ, dg

κιivoυμε μiα o6vτoμη ξεvιiγηoη oτ6 δμ-dψυxo δλικ6 μαq!!!
l. oi ηλικiεg τδν oυντακτδv εtναι ιiπ6 78-l5 θτδv! Kαλλιτ6,yνεq τdlν oκiτoωv; 'o

B. Kακαρtμπαg καi δ Π.'Αναγvωoτ6πoυλoq oτr]v 'Αθτ]vα! 'Επαγγθλματα καi εiδικ6-
τητεq πoλλ6q. Eιl1αριoτoiμε τoιiq 'Αδελφoιig - Συvεργ&τεg τoδ 'Avτιδ6τoυ καi, τιiν
δπoικoδoμητικτi παρoυo(α τoδ "ΓΙENΘEΑ".

2. 'Ελπiζoυμε τιi oκiτoα τoδ B.K.
&'πo τ6 διτiγημα Φαvταoiαq, vιi δcδoουν
λαβ69 o6 oΛoYΣ τoιig 'Yπoκριτ6q vιi μdg
κατακρivoυv , yια να μπoρoδν νri παραμ6-
νoυv αδτd πo6 εΙvαι: ΔoΓMΑTtKoΙ
ΑNΑXΡoNΙΣTΙKoΙ YΠOKPΙTΕΣ oυγ-
κεκριμ6vων πελατoλoγiωv...

3. T'ι1 Στρ' θμβλτ]ματα, ιiπευθi.lνωvται
ο6 μεταβατικ69 ηλικiεg, δπωg καi οi διευ-
θιiνoειg dργαvιiloεωv.

4' Tα ΘCματα 'Αρxεiωv, περιoδικιi,
βιβλiα' δioκoι κ.λ.π. θ1oυv dπλδq θvημε-

ρωτικ6 oκoπ6, yια να καλιiψoυv, δoo
εlvαι δυvατdν, πoλυπoiκιλα θvδιαφ6ρo_
vτα. Kαλ6g oi iδεoλoγικ69 ιivαθεωρτioειg,
ιiλλιi xωρig Τεxνoτρoπικ6q Nθεg Moρφ6g,
τελματιilvoυν...

5. Tελειιilvoνταg, διευκριviζoυμε δτι βρioκoυμε θλκυoτικr] τr]v xρovoμ6τρηση
πorj κcivει, δ 'Ιoτoρικ6g 'Αναθεωρητηζ Γ'Φoυριiκηg. "Eτoι oτιi l2'000 yρ6νιαπρo-
οθfτoιlμε καi τιi 1992 μετα Χριoτ6v. Πιoτε6oυμε δηλαδ{, 6τι τ6 πρδτo τεixoq τoδ
ΑNΑΘΕΩPΗTΗ, κυκλoφoρεi ττ]v Ι3ηv 'Ιανoυαρioυ l3.992 Mετιi 'Eλλrjvωv.

ΛΝΛΘι:{)ΡιΙ l llΣ 5

Η KΕPKOΠoPTΑ...

'Γ6 l985 dπo τig θκδ6oει9 ΤΑΛΩΣ, κυκλoφ6ρηoε Eνα dκdμη βιβλto τοi γvωoτoδ
'Ερευvητi] -'Ιoτoρικoδ -'Avαθεωρητoi Γιιivvη Φoυριiκη pι6 τiτλo f ΠPΩΤΗ
ΣYΓKPOYΣΗ. 'Απ6 θκεi πρo6ρxωvται αδτd τa)'"tyα πoι1 θλπiζoυμενατ6.ιμιiξoυν"
καλλiτερα oi "πoλ6ξερρ1,-φriγoι! ΑΣ ιiγoριiooυν τ6 βιβλio αι}τ6 πoιi oi 380 oελiδεq
τoυ εivαι ουγκλovιoτικθq. "Αg μιiθoυv τiq 'Eλληvικθg Noμoθετικ69 θπιπτιboειg πoιi
ιiφωρoδν KΑΙ τtj λ6ξη Θρt]oκευμα' ειvαι καi "τooυ1τερ6q" 6f μfrvεq καi τdλλαvτα! 'Η
κoμμoυνιστoφαγiα' t1 τoυρκoφαγiα κ.λ.π. πρoκαλεi βαρυoτoμα1iα μπρ6! 'Αφfroτε τηv

γιιi τιi πιθr1κια. Toυλιixιoτov oi κακoi εΙvαι KΑKoΙ. 'Εμεiq π6oo καλoi εiμαoτε θv

iτει 1992 καi δπoxρεωτικηζ συvαvαoτρoφξg }16 τiq .n6161λd1ρωμεq" μειoν6τητεq; M{
καταλr1ξoυμε oιiν τιi πiτoυρα πoιi τιi τρδv oi κ6τεq γιιi νιi HPΩoΠoΙoYNTΑΙ τιi
(μετ6πισθεν" λ6γω ζωηρδv μπροoτιiρηδωv...'.'1ll(]ριl 

_].

Γυ tιμl0γlα Ι rαρ.' 1. ] ιιrI .1 rι)ι .\'()lrοι, q:7 1979 .,|τερi κολασ!ι('ι'' πγlri "tειυι' η
ι]ιa]l1r.i]l(,)l αnι)σλι)1τ()Ι]σ(r)t ι-l: qrι,l"ετtrrr;,5lrιι1ltoει;,l rrι'rtx-rr0torαι';αr ιο; εΞll:',

1,'llρ,' 1.' ,. / ()rι'lo: ,ξl]ltoοlα η .':l}ι\Φο/}ιλ'(i i |ιiοι'' τoι] rι/π()ι η ιιε Υρα:ττα
λrlαι.ι(, ι) εiι,.i'ιlyραφr]cει: i uε xιι€lι: αλ)'cι μι:σo π|1οτρaπει εκ πρoθεοει'lζ οε
πραΞειξ η ι:ι'ερyειε; ,τιrι ΙΙτ(lρ()ι,ι ι'α τρ()(αr'aσa}ι,ι'ι5ιακρiοεlζ, μioο< i βiα x'α-

iα πt1.)(1(ιi)π(!)\ η ιl,lιriδιl: 1l1()σ(υπ(!)\' εκ μι)ι'ιrιr τιlLl )'οyιlιl τη; φι,}'ετικη; η ι:θι'ι'
χ'11 ': b:(|ταy(ι)'!tl; roιrΞ η idιr ('Ι)ησλειll]αrιj; rιtl);, τιμιυι'εiτcιι 1ιε οι'λακιοη μi-
Ιllι δt ιl iτη η με χριΙιι(r:ικ'η nοινη η λαΙ με rι; δι;ι} αιraε; πoΙ\'εi)'.

.1i 1t/,)l, -1j a ):(l|ι} - δ17tt,,,'lα ri πριl,1ι'ρlι'ιι τj μεοι'l rυι rι].τι,U ιj ιιL νι.απτα ι'Γιιlι'
ι'ιr l) ι:iι'οι'οi'1lιlqll)oει: η uε ι'αθt. αλλo μioο εκι1li'lαiει ιδtε; πριlcβ)-ηilλε;, λ'?

rri τll.loι)πι,ι., i ομαδο; πρooιitπι'lι'λdγαl τη -: φυλετικη; η εθι'ιιη; ι'αιαyrlyri;
τ(ll : η ιιrι f,1'ηοιεl,1tα:ιl; τ()ι,: rΙΙj(.),}ε|rαι με φι').αx'ιοη uΓχΓι Γ\'o: ετoL': η ιιt
χοηματικ'i πoιτη η λ-αl με ria διlιl rrιirεζ πoιιεζ'
.\il(i1l1l _?' .\/,,'r;l1lj'ρ616η !ιε'.7ρι ε:ι,o: i.τclιl: τi ιιΓ χt1ηu(\ rtι_li π..ιι'η i και ιιε τι:

διο αιlrε; ποι\'ε.Ξ τι|'ιιJρεirαι oποιo; κατ' επυγγελμα πρoμr10εiει αγαθα η π1ιι'l'

σ".ιl)εI ι"τrll' Γl.η-- λαl οlrlεiταΙ oΓ ι'r:.τa'ι,rl' τη| παΡοχi αι,rιilι"Ιlι'ιι, λοyιο τι1:
,Ιι :.t rΙ\Ii: η Ιι1|Ι^il:- |'ιι'!ι\'ι''yn: τ.lι',l r(iι. 0,'nοx'rι !ιυ:ιι: ι,ll. η.'_'οl'rρ τη\ ':(ι-

l)(.)-Ιi απ1; Jl1() (ιι'(Ιγl',|ΙΓι'(' οτη φι').ετιxi η ι:(lι,lιli l\ατ(Ιγ(l|,η,.al.τιlιcι) i οτο ()ρη'

σλa]ι tl(ι τ(}ιi

Ι'. ι)Ι Ι1Ι]t].\Ι()ΣΙ()ΝΙ: ΙΙ])- .,\ΙΙΙjΙ,\ι)\'Ν Τ'ι)\'}' Ε,\,\Ι_{ΝΙ]Σ \lΙj l-ON
Ν()Νl() _Ι'O\',, 

Ι Ι,.\. I'Ο"Κ.'>

( ) Νι)λ{ι)\_ ιιilτιiζ ι:ηll1ι1liιl0l1 τελικιi)ζ i1 ιτιυοτδτι.1lC1 ιιi1 61-,11 πλ"l11lιυ-

ctl)) Ιιlil !)27, r9 ιι1] τll\'λl:ξi1 ,<...0ρηιiκευιιατι.\:)' ιiπιi ιliι'Ιjιlι,λii r[''Ε)"-
)'ιiδιl. κrli ii'il:|; \Ι;τιιι'ιlι'icι' η τιlil'Ιο1lιιliλ i1 τi]ι'()λλιl'ν'δiα; i1 τtl;
\t,ιιrι|-i Ιl1111r11irι:.'.\iiι:cι1)ξ ιι[)τd τll δr11ιι.:οil:ιJ(lti τoυ εig τt1ι"[lι1l11με-

1liδlι 1η* Κι;[ir:1l'.,τlο1)ιr)* 1li 'l:β1lιιl{lc'iιι')\1ι(Jτ|]-: ιi1;x.ιοιrν π,,"ι;ι-lv l'ιi τ(lι'1ρι1-
ιl1111r11rlilIi'111* ii;τ)'ιr ιlπι;ti.ιilι'κιliiπιtlfιτι](l)a i\,α\iτiΟ\'τd)v'Ε)"λl!νιοι'i-
1ιιli'.'(t)\'rΙ(]ιr i]Π1-ιl(ιΓ]rΙ1ζι)\'Τ(rι τ11l''tlλλιiδ(ι, τιi\'"[li_λl1ι'ιομιo r<ιri τηι''[lλ-
i-l1ι ι'lιl1lιJ1li,i)ιιιt απιi 1i* 61.,1'11'l111'lτ1rir.ξ Κ(ti ι\ιιι[\ilι,lτικε,_ iπι{)ι'.οeι-: κrιi οι'γ-
κ{]K Ι)ιιti\'ε; ι:ι'ε1;'7ειε-: τιirτιl τιilι, 'Fβριιιιlοιι,)\'ισ rd)ν. δοo καi iiλι,lv τι;'lν

ii )',,.ι' l ι' ιi', ι)ε. j"i-i j ι'ι,l ι'.Η ΣYNTΑKΤΙKΗ EΠΙTPoΠΗ
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ΛΙΑ(DΙlMΙΣI l (Mtll'()Σ Α')

'ΙJ διαφ{μιση παιζει σllμαvτικ6 ριiλιl οi: πoλλoriq τ()ιιt]τζ τηq α11μιι:1lιvηζ lιug
κoινωνιαζ' Σ' djλo τd κdoμιo, καi of xδρεg μi ι\ι11ιιlκρατικιi πoλiτι:ιlμιιr' ijoιl καi of
χδρεζ μ6 oooιαλιoτικ6 καi δλoκληριοτικd κα()εοτιbg!!!

'oριομιιli γιri τ{ διαφrjμιoη θ1oιlv δoθεi
πιiρα πoλλιli. 'Αvαφ6ρω διiο: 'Η "Αμιερικα-

ι,ικιi 'Εταιρε[α Mιiρκετιι,γκ δivει τoν δξηg
<iριoμ6: .Διαφriμιoη εiναι 11 πληρω1ιiνη

1rιlριρl1 μt1 πρooαlπικi]q παροιloiαol1g και προ_

|}ιlληq iδεGlν, ιiγα()δν καi f,πηρεoιδν ιiπιi Ιivα

oι lγ κι:κρι μiνιl πρooιυπo li ιi ργαι,ιoμιi. " z\λλιlg
ι1ριομιiq γιιi τriν διαφl1μιoη εiι,αι "τ6 oιiι,oλιl
ταiν iνεργι:ιδv πotl L1oιlv γιιi oκoπ6 τt]ι, dπo-
oτι>λri δvdq μηvιiματoq πoil ιiφoρd Evα προΤ6v
ll μιιi flπηρεo(α γιιi vci τι1 δεxθi1 τd καταvαλω-
τικιi κιlινιi διci μioοιl τδι,αio0r]oεωr"' Mi τti
δrιιιρli1ιιoη i:vιig προΙ6ι,τιlq 11 θπι1εiρηoη Ιxει
oκοπιj vιi iι,ημιεριiloη τd καταvαλιυτικd κoιvd
τιlι,iζoνταq τα iδιαiτι:ριr χαρακτηριστικιi τoi
οιrγκεκριμ6νιlιl προΙιiντοι' i1oι,ταg οτιiv τελι-
κιi oκoπil vιi πι:iοη τ6ν καταναλωτli v' ιiγoριi-
oι:ι τιi πρoΙ6ν.

'Ι{ διαφτiμιot1 ιiποτελι:i τμιi1μα τoil μ(iρκε-
τιι,γκ. Αιiτd δθν oημαiνει iiτι 1ρηοιμoπoιετται
ιiπιi δλι:g τtgLπγ/oε.ιg. - Σκoπι5q τfrg διαφtiμι-
oηq εiναι νci πρoοελκ6oει ν6oυ9 dγoραoτ6q

γιιi τo πρoΙιiν και ταυτdχρoνα vιi διατηρl]οει
τιlflq παλιοιiq αιiξιiνovταg δτoι τl]ν πι:λατεiιr
τηζ καi oιlι,ι:πιiq καi τιi Eooδιi τηg.
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Ι iι,ιlι,τιtι π1lιlοπιi()ι:ιι;q 1ιi:oι,l ri]q ιiιιtιρr11ιιοl1g ι'ιi iil11lιιlι,1lγl1()ιlilv ιli ιiπαριriτr1τι:q πρoiiπιl()i;οειg'

i:τοι ιilοτι:. il κιιτιlr.ιrλιrlτliq i:πιρι:ιl(ι11ιι:ι,ιlg ιiπιi τιj διαφr!μιοt1. ιτi ()ι:οl1lrioι:ι τιi κιrτε1ιltrιεν<l προiιiι'

ιi1g ιΙ11ll1οτιl l-i (ι:πι:ριtο1ιi:t,ιl, κιli iiτι ()ιi π1li;πι:ι ι,ιi πρoxοlρl'|οι:ι oτl]ν ιiλλαγ11 τιlιl.'Ι ιrιlrιixριlι'ιr ιli

i:πι7ι:ι1lι]oι;ιqdκιlλιlιl()ιilι,τιrζπo2ιιτlκιi vι:οlτι:ριoμιιlil,ι:ioαγιlι,v1ιιιiοειριiτι;1voλoγικδνκαι\'oτo-

μιιdlι,oτι'l'[ι\ιιl π1lιl[ιiι,π.x. αi,τιlμιιrτιο1ιιi οτα ιri,τοκ[vl1τα, oιioτt11tα κλιματιoμιoi, ιiλλαγri οτιi

oτi,}. κ.λ.π. Kιiτι ciι,αλογιlοι,μι|}α[ι,ι;ι καi1ιf τιiρoi)χα,μiτl]ι'oι,1vri ιiλλαγ11 τi1gμιiδαg. ΓΙριliιiι'τα

τιi ιjποiιr |}ρioκιlι,ται ο1; πo}'ιj κιrλ11 κατι1oταοl1 ιi1ρηoτεilιlι'ται γιιi νri προιυ0r1Oιli;ν τιi vfα

iπιτεi,γ1ιατα, τιi ilπoiα π1lοoτ1liφιlvται καi ιραiνιlvται oτιiv κιrταvιrλιrlτl], oιiv κtiτι ν6o ι| ι1vτελδg

διαφ<lρετικιi riπιl τιi πρoηγιlιiμιι:ι'o.
'o Α. ΙVlarsllatl κιiι,ει ι\ιιiκριor1 μιεταξi; iποικoδoμητικηζ καi .μα1ητικfrg' διαφl11ιιoηg'

λiγιlι,ταg i5τι 11 πριilτη dxει ιiig oκιlπιi: "ι,ιi τραβηξει την πρooo1rj τι'lil κoιvιlil of ει'lκαιρiεg

πιbληοl1g, dπο τig 6ποiεg τιi κoιv6 0d rjθελε νιi dπιυφεληΘ'i1 iνδ l] δεiτερη εivαι "δργαvo πει()oδq

καi πιlι'11ρδι' xειριoμδv".
"Ooοι, dφαlρd τ6v τριiπo μ6 τιiιl ilποΤo dνεργoδv oi καταναλαlτ66, γιιi τfv ιΙγoριi iv6g

πρoΙ<iι,τog, δ L. Cheskin ι:iδικoq oτιi Mιiρκετινγκ dναφ6ρει: "iπειδη oi καταναλωτ69 γνωρiζoιlν
λiγα πραγματα σχετικd μθ τιi πρotι5vτα, θκεiνo πoi κoιτιiζoιlν, εivαι η δτικiττα, li μdρKα τoι)

iργιlοταοioιl καi τo δvoμια τi1g φiρμαgl". 'Aνιbτερo εiναι αι'lτd πo6 φαivεται ιiνιilτερο οτιi μιιiτια

τδι,καται,αλιυτδν! 'Επioηg λfει δτι: "μελ6τε9 πof 6γιναν γιιi l21ρoι'ια' δεi1vοιlν μf πειστικ6

τρ6πo 6τι τιi dτoμα δπηρειiζoνται ιiπιi ττi διαφliμιoη, χωρiζ vd τ6 καταλαβαivoυν. "Evαg

ciνΘρωπog παρακιvεTται ν' ιiγoριioει κιiτι dπ6 μια διαφημιoη, ιiλλιi τiq περιoo6τερεζ φoρ6ζ δ6ν

ξ6ρει τt τdν παρακiνηοε!
oΙ δαπιiνεq γιιi τli διαφl]μιoη αι';ξιiνoνται ουv6xεια. Στ{v τηλε<iραoη πριilτη Θ6oη κατ61oυν

τιi εiδη καλλωπιoμoil _ καλλιlντικιi καi μετιi τιi εiδη διατρoφi]g.'ΑκoλουΘoδν μ6 μεγιiλη
διαφoρα τιi αiτoκiνl1τα, τιi φιiρμακα καi εiδη καθαριoμoi. Στιi πε:ριοδικιi ττiv πριi:τη θθoη

κατdxoυν τιi εiδη καπνιoτoi κα[ iρxoνται με:τd τd εiδη καλλωπιομoil μ6 τri καλλιlvτικιi. θvδ

dκολoυ0o[lν o[ διαφημiοειξ γιιi αilτιlκ[vl1τα, πιlτιi καi τροιριμα. Στiq iφημερlδεq ττiv πριbτη θ6oη

κατf1oι,v τιi αtlτοκivl1τα, ιiκολοιlOιlδv τιi τρoφιμα, τιi πoτd, καi οi διαφημioειg για Θdρετρα καi

ξει,oδοxεiα. Γιιi δλα αilτιi ξoδε(loνται τεριioτtα πooιi oτiq διαφημioειq μ6 απoτθλεoμα l'1 τιμl1 νιi

εiναι πoλιi ιμηλl1, τιi δi 6ξoδα διαφ{μιoηq καi συσκει)ασiαq vιi ιiντιπρoσωπειoυν τ6 40/6τfig

τι1ιi1g τδν προΙoνταlv πιlιi πρooφiρoυv οi βιoμr]xαvoι oτo(lq λιαvoπωλητ6q'

Π. Xαραλtiμπoυq
oiκoνoμoλdγoq

_ ΓlΡO'Ι'ΑΣH _

Γιιi iiooυq δfv ιio1oλotlvται μθ τιi oiκovoμικιi, &g φρovτισoυV vιi βρoδv τ6v

MΛΝΑGιlR τoδ NOΕMBΡΙoY. Σ6 oυνεργαοiα μθ τl]v ΙNTΕRΑMERΙCΑN ilπciρ1ει
flι,α πιlλ(lτι}ιo ξν0ε:τo γιιi τig 60() πρδτεq Bιoμιη1αv[εq oτ{v ΕΛΛΑΔΑ. 60 χρησιιι6τατεζ
oε-λiδεq γιιi τ11v τελευταια τετραετια μ6 ιiναλιioειg. Κρivαμε δτι δ θνδεικτικ6ζ πivακαζ
Uιi oαg iι'διαφtρ11.

εnΩι{γMlA l9s7 t988 l9B9 1990 METΛBoΛH
l9B9 " 1990

1MoτoρC}lΛ1ΓΛΛΛΣ)ΔlYΛlΣτιjPlAκoPlΝooγ106,,'.']''1r,4104,t]:1()ι)751ι1'6/1?21181.463,58θ28,0s,i,
2 xA^γB()γpΙ lκH AE 7ι- ιJ'i? \)6? 4]'!ι'ι] 4 !4 6]]'127 73'l 59'147'661 '6'301"

3 AΛoYΜlηicl|.lτΗΣεΛΛΑΔoΣΑBEE 2!a1l'ttil 5'1.ι)υJ3]'] 58'ι]lG620 57'445'651 -1',32:b

4 EΛΛHNIΙ(H ε1(lρlA ιji!!ΦlAΛΩΣEΩΝ 3E 21.iιl1)ι)]6 31 7il]'1{]0 4']|601Ιi(] 48,518'559 19'31'ω

5 ι]PAl(ΛιlΣ t ειJ|'(lt ε'ΙAlρlΛ τΣlΜEΝτΩΝ AE 21]'(1]11 lηR ι]"1 2iq 1i]2 :]9'11ι μι]'] 47'419'362 21'13?ι',

6 εΛΛHΝlι(ι]θl()Ιt1ιlχΑιlιΛΖΛXΛpΕΩΣΑE 2i'i 17ι;]l 32'ι']ι]l)η5 35ι]i]'1 76/ 41'880'B00 1δ'ι]7"i

z ilτιιnπnπγιlιl Ε]Λlρ|Λ ΙtlιlEι'lτοN 2l lriΙl:l4 ?7'''')|1'1ζν- 33']']I]2ιl5 4ο'529'220 2Ι'53o"

Φ\

/.ι
Ιji\'αι γ\,(I)στ(i iiτι ll iiιιlιρl]μιιo11 iiι':ι,yρr1oι1ιιlπιlιι:iτιlι iιιiι,ιl ιlπι1 i1ιπιl1lικi:q ι:π1loι:ιq γιιi

i:trιπιl1lικιi(lq οκιlπιtιig. Χ1ll1οιμιιlπιlιι;iτιtι καiιiπιi ιiλλιlr,q ιi1lγιrι'ιoiιιli,q π.x. 1\1ri κι:1lδιlοκιlπικιlιiq.
Ι\1ιlι,οl:iιr κιr()ιilg καi iil1μιιiοrι;q i.πγ/oε.ι9' Λκιiμα ιiιιιφ111ιlclι:ιq χΙ)llσιιι()π()ι()ιlι'κιri τιi πιl).ιτιιιi
κιi1ι1ιατιr κα()ιilq κιri ιιι]}ι()\'(l)[ιij\'()ι πιlλιτικιri.

ΙVtπιriι,ιlι,τιlq 11 iiιιrιρli1ιιοr1 οτt]ι' πιl)"ιτικt1 πιr1lιlι,οιιi|ι:ι τ(}ilζ π()).lτικ()f'; ι,'rq i:1rπ,l1lι r!ιl(rτ(, τlΙ

ι'lπιliιr πllιlιrl()t;i 1ι1:oι,l τιjlι'πιl/'ιτικιilι'i:κιit1)'ιilοι:ι,lι'j:ι'ιil τιl i:κλιl-irιt'ιi rτιilμιιr ιiπιlτt;il:i ιt1ι'ιlγιl1lιi.
z\κιiμιιr iirιiι1llillισ]] Ζl)llσιll(lπιlιt:i κιri l1 Κr,|}i;1lι,r1οι1 lτ"7' 1ι(t ι'ιi lι1lιlrrl.i.κl',rlι:ι ι)ι'()1lιilπιlt,q ιττiq

Στ 1lιrτιι'lτι κι':q ο7ιl)'i:q.

Ι\4i:οιιl τ ιlq ιiιιrιρr]1ιιοι1i ι\i'π7./ οι11'n11ι',,7.ιiι'l;ι τti ,iιιιιριl1lιlπιliι1rτ ι1 rιli, π1lιliιiι'τι r.' rl] ,.ο7ι;,ir ιl'
ο1ιl:ι'l1 π1lιiι'l1lr1 ι)71lr]oτr:ι,οl1,, κιli τliι',.flπ()Ν{:llιΙ:\'ιl'li ιi11lljοτl:ι,οl'| τ()ir π,)()i(i\'τιl;,,. l:iι'ιtι 1lιιt
lτ1lιlοπιi()ι:lιl πιlt','yiι'ι:τιlt i':l' 1ιi:1lιlι,, τlli i:πι7ι;i1lr1οllξ' \'(i,τI:iσil τιiι'l'ιtτιlι'ιl/.ι,rιιi. iiτι τιi π11,,i',i''

π()l' κ(lτι':/{]ι ιlrlτri τli οτι1μrr1 ιji:r' τιjι' iκιlι'ιlπιlιt;i i:rττι'l κιιi ιiι' |}1liοκι:τιtι οi: κιli'li κιlιι7οrιlοt1.
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Η ΑΝYΠΑPK'Ι'ΙJ EΘNΙKΗ ΠoΛΙ'ΓlKΗ THΣ EΛΛΑΔoΣ
ΣΤΑ BΑΛKΑNΙΑ

Td καζιivι τδv θΘvικιoτικδν dvαταραχδv oτti Bαλκιiνια εΙvαι δπd πλ{ρη θξαρoη' . Η μ6vη
δμωg 1ιilρα πo6 ιiρνεiται oυoτt1ματικιi vιi τ6 oυvειδητoπoιι|oη ε{vαι f 'Eλλιig. 'H πατρiδα τδν
φιλελευΘθρων καi oooιαλιo1fiγ "μακαρiων". 'ΙJ Toυρκiα δκμεταλλειiεται oτιi Eπακρov τig
συγκυριεζ πoιi τ{g παρoυoιιiζovται ioτoρικri. Σττiv κρioη τoδ κιiλπoυ πfiρε καΘαρτi Θ6oη,
θvιiντια oτdν 'Αραβικ<i καi 'Ιoλαμικ6 κdαμo, ιiλλιi οiφελrjΘηκε oiκovoμικci, πoλιτικti, καi
γεωστρατηγικd d'π6 τη "N6α Τιiξη" τoδ Mπoιi6.

'Η Toυρκικτi δξωτερικtj πoλιτικτ] ιiνιi
τοig αiδνεq, εiναι θθνικιoτικτi,6ξυπνη κι εδ6-
λικτη o' dvτiΘεαη μθ τri δικτi μαg, πori εlvαι
t]ττoπαΘr]g κι θΘνικιi μειoδοτικri. Στd κυπρια-
κιi δ Γ'Γ. τoδ oFΙE φα(νεται v' ιiκoλoυΘfr
φιλικr] .oιiδετερ6τητα" δζ πρdζ τrjν Toυρκtα.
'Ι-d Στθητ Ντηπdρτμεντ τδv HΠA μιλιiει καi
γιιi θκλoγιi Τoυρκoκιiπριoυ πρo6δρoυ oτriv
Κιiπρo(!!!) καi γιιi (σι)voιιιλiεζD τδv διjo κoι-
νιlτtjτιυv! Συvoμιλiεq ilπd τd βλ6μμα τoΟ Τoυρ-
κικοδ ατρατoil, τoil oκλαβωμθνου νl1oιoi, τδv
πεαιivτωv l]ριilωv τξq EoΚΑ τi]g ιiφελληνι-
oμdvηg' Αμμoxιδατoυ.'.

"Ι'ljν iδια δρα τd -ιiνio1υρo τoυλιixιoτoν
[ωg ol1μερα- T'oυρκικd λdμπυ τdlv ΗΠΑ, μf
τtiν δπooτr|ριξη δεκιiδωv θκατoμμ. dπιi τriv
T'oυρκικri κυβ€ρνηαη, κι1νει καμπιivια γιιi τriv
πρoαφoριi τfrg Τoυρκiαq oτdv κdoμo.

"oλα τri αiτr|ματα γιιi oiκovoμικτj βoι]Θεια
πo{, ζτiτηoε δ 'oζdλ oτi6 HΠΑ δγιναν ιiπoδε-
κτιi. "Αg τιi ουγκρivoυμε μθ τ{v θπioκειμη
Σαμαρd, τdτε πoι'l μδq μiληoαv γιd (κατα-
π(εol1" τ1jζ Toυρκικη6 μειov6τητog καi γιιi
τl1ν iiπαρξη Σλαβoμακεδdvων...

Δυoτιl1δg γιιi τdν κ. Σαμαριi, ri ιιiραξη μιdq iOvικ{q θξωτερικi]g πoλιτικi]g δfν μαΘαivεται
oτιi Xιiρβαρvτ. "Αoε πoιi f oτρατoλ6γηoη πρακτdρωv ιiπd τf CΙA γiνετιιι clf κιiτι τ6τoια
παVεπιστliμια... 'Ιl Γιιlιlγκooλαβiα εtvαι ιiπιi πλ{ρη διιiλιlαι. 'H Σερβικli κομμοιlνιoτικι]
r1γεoiα τoi.r Mιλdoεβιτq πρooπαOεi vιi κρατl]οr1 τliv θπiπλαoτη lvoτητα τi1g 1ιilραg, μ6οαl
θπεκτατικδv βλ6ιμεαlν ατtjν 'Ελλiiδα. 'Yπoκιvεiται θπικivδιlvα τιi Mακεδιlνικιi' πρo[}ιiλλεται
oτιi θξωτερικd 

-6πιrιr ιiπιiρ1oυv Σκoπιαvoi- η "βιiρβαρη καταπ[εoη τοil Mιrκεδοι,ικoΓl i()ιτlιlg
ιiπιi τl!v 'Ελλιiδιl". oΙ Kρoιiτεg καi oi Σλοβivoι ιiκoλoιlθιl[lν τt]v πιlλιτικli πιtι'l 1αρciooιlιlv τ6
Bιrτικαv6, lj 'Ιταλiα, ι1 Αιioτρiα, μιiα πoλιτικrj πιlι|l μιdvο γιιi τdν φιλι:λληι,ιoμιi τ11g δf ι, διακρ(νε-

Ιij;,1,,'1il;:Ι; i,::: n 
"-.,i'j}"; :;*;:: μσφoρd στ6v τdπo".
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'Αvτιθiτιυg lj Σερβικ{ ιivτιπoλiτευoη τol θθvικιoτri Nτριioκoβιτg φαivεται νιi θπιζητi] μiα
εiλικριντ] oυνεργαoiα μ6 ττ]ν 'Eλλιiδα και τηv δημιoυργtα δνdq iiξονoq 'ΑΘτjναg_Bελιγραδioυ,

ιivτιoτοixoιl μ' αιiτdν 'AΘriναq - Σoφιαg.
'H'Αλβαviαστηριζεταικαiαδτ{μθτιioειριiτηqoτdvθΘvικιoμd.ΔιεκδικεtτdKoooυφoπ6-

διο, μιλdει γιιi "θπιoτρoφ{ 45.O00 Τoιiμηδων οτd voμd Θεoπρωτiαg" (δπ<i 'Αλβαvικri κατo1{ τd

l94l) καi πρooπαΘεi μ'δλα τd μ6oα ν'ιiφελληνioη τoιig Boρειoηπειρδτεq. 'Η'Eλληνικη
πoλιτικτj o' αιjτιi τιi θΘvικιi Θ6ματα ε1ναι oπαoμωδικtj. 'Ανoiγoυμε - κλε(νoυμε τιi o6voρα, λι1με

vιi κdνoυμε θπεvδιioειq(!) oττi B. "Ηπειρo, dvειρευ6μαoτε τ6v θκδημoκρατιoμd τi1g 1ιbραg,

θλπiζoυμε oττiν πτriloη τδv κoμμoυνιoτδv' μ6 λiγα λ6για δθv κιiνoυμε τiπoτα' Mdg Eμειvαν oi

δηλιλoειq Σαμαρd καi t] ... πρoεκλoγικrj iκoτρατεiα Mητooτιiκη oτιi δλληvικti 1ωριιi τf 6 B.

'Hπεiρoυ.
'Evδ λoιπ6ν τti Bαλκιiνια ζoδv oτdν

πυρετd τfrg θΘνικιατικfrq θξιiρoεωζ' η μdνη

1ιilρα πoιi ιiρνεiται vιi πρooαρμooτfr oτd vθα

δεδoμ6vα εΙvαι t] 'Eλλιiq. 'Eδδ μd6 dπαo1o-

λoδv ooβαρdτερα Θθματα δπωg δ 'Ανδρoυλιi-

'Evδ δλεq oi 1δρεg τδν Bαλκανtωv ιiκo-
λoυΘoiv δπιΘετικti αδτoδιivαμη θΘvικri πoλι-
τικτi, l] 'Eλλιiq φα[vεται vιi ξ61αoε τt|v

.πoλεμικf ιiρετri τδv 'Eλλriνωv". Kαi τd ιiπo-
κoριiφωμα τoΟ αio1oυq καi τoi θθνικoi δξευ_

τελιoμoδ ι]ταν'τd ταξiδι Σαμαρd oτiq ΗΠA.
'Εκεivo τ6 περiφημo: "oi ΗΠΑ δγγυδνται τιi
or1νoρα κα( ττiv θθνικιi ιiοφιiλεια τfrg 'Eλλd-
δo6". trn1o6η θμεig ιδg 6Θvog δ6ν εiμαστε dξιoι
νct τιi δπερααπιαΘoδμε καi νιi τιi θγγυηΘoδμε'

dλλιi 1ρειαζdμαoτε ιiπαραιττiτωg τdν Mπoιig
καi τig HΠΑ.

Mσq "θγγψ5uται. τιi o6νoρα δπωg καi.κdπoιoι dλλoι" μdq τιi θγγυι]Θηκαν τd 1922'τ6 l94o

καL τ6 1974. Kαi δ6ν βρ6Θηκε οδτε 6vαq .πoλιτικ6ζ, dπ6 την δεξιιi Eωg τ{v dριατεριi, vιi

καταδικιioη τ6 ραγιαδιoμd τfr6 δλληvικfrq θξωτερικfrq πoλιτικfr6. "oλoι τd βρι]καν dρκετιi

φυοιoλoγικ6 γιιi τd oημεριvιi xιiλια τoδ θκπoρvευoμθνoυ κα1gεκτικoδ δλλαδtτικoυ κριiτoυg.
'oριoμθvoι μιiλιoτα θvΘoυoιιioτr1κ αν yιατ6 yεγovdq δι<iτι λ6vε μπoρoδμε Eτoι νti μειιilooυμε

τig δαπιiι,εg o6 ιiμυvτικ6 ατρατιωτικ6 θξoπλιoμd καi νιi τi6 μεταφ6ρoυμε o6 κoινωνικoι1g τoμεiq.

Λ0g καt rj δθvικri dμυνα κι ιioφιiλεια τfrq πατρiδog μαg δεν εlναι δπ6Θεoη δληg τfrq κoινωνiαq μαq,

dλλιi τδv ' Αμερικιivωv...
'Ελλιiq, r1 1ιilρα τfrq Nτdραg καi τoδ Γιωργιiκη.
'Ελλιiq' rj 1ιilρα τi16 μiζαq καi τoδ ΛoTTo.
'Eλλιiq, ,ri 

x,irρα πoi κιivoυν ΓΙoΛΛoΙ, τιi διεθν{ τoυq oυν6δρια.
'Eλλιiq, l] xιbρα 6πoυ δλοι 61oυν δικαιιbματα, ιiλλιi κανεig καΘtiκovτα και ειiθilvεg.,.

"oΣoΙ ZΩNTΑNoΙ"...
xPHΣToΣ XΑPΙ]'oΣ
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Γιιi μiα EΘNΙKoΛA'1'KΗ Διαπαιδαγιbγηoη

Περιoδικd; Bιβλiα;'Eφημερiδεq; Τηλε6ραoη; Bιvτεoκαo6τεg;
' Αθλητιoμ6g; Συλλεκτικτ]; Δημιoυργικdτητα; Φανταoiα; Πoλυγνωoiα;
' Εξειδiκευoη; ΣEΞ; Διαφημioειq;...

..."Εxoυμε oυνηθioει (oi γovεΤq) vιi τιi φoρτιbvoυμε oΛΑ oτιi παιδιιi. M6 τd ζdρι τιi

.παιδιιi" Θα πρtπει vιi δλoπoιτjooυv τiq dπαιτrioειq τδv γεwητ6ρωv τoυζ' ιiox6τωg θιiv
E1oυν τιi κατιiλληλα ii 61ι πρoo6vτα. EΑN oI oiκιακoi παιδαγωγoi, δ6v ιiπoκττiooυv
τ6 Θιiρρoq τ{g γvιilμηq, δταv πρ6πει, τoδ δθv ξt'ρω,τ6τε oi Eπειτα "δπε6Θυνoι πoλiτεq"
θιi βoλoδ6ρvoυν ιivιiμεoα oτιi αioθιiματα dvαoφαλεiαq καi r]μιμαΘεtαq.

oi oειρ69 dρθρωv πoιi θιi παρoυoιιiζoυμε oυvεxδq, ιiφoρoiv παιδικ6q τ]λικtε6 καt
τo69 ΓoNEΙΣ, αιiτo6g, πoιi δvδιαφ6ρωvται γιιi μ(α 'ΕΘvικιi 'HΘικri Διαπαιδαγιbγηση,
iκαvtj vιi oταΘfl oτ6 Παρ6v καt τ6 M6λλov. T6 πρ6βλημα oττjv Τε1νoκρατικrj
Koιvωνtα, δ6v εΙvαι ri "vτ6 {pιiκτo" ιiπ6ρριψη, dλλd li io1υρτ] Πoλυγvωoτικr|
'Αvαθεωρητικri 'Eλικτικ6τητα, πo6, ιivαβαθμiζει καi θξυψιilvει τ6 Δια1ρovικ6
'Ιδεατ6 πoιi .oυvτΙPεi" ττiν "Yλη.

Ξεκιvσ,με λoιπ6v τιiv oειριi αδττ],

xαρακτηρ[ζωvτιiq τηv ιδζ .oiκoγεvειακ'
βoηθtiματα,, πoιj γρdφτηκε μ6 τιi iξι]q
oκεπτικιi:

l. 'Απ6ρριψη τoδ 'Απoλ6τoυ, τd
δπoio δφioταται μ6vo oτιi Λεξικιi. Σιiv
θεωρiα; Nαi. Σιiv o6τoπtα; Nαi. Σιiv
κυνηγητ6 τfrg Xiμαιραq 6μωe, oXΙ. oι
'Hρωtκo[ (o1ετικot) τρ6πoι εΙvαι dπει-
ρoι. oi "Ηρωεq 6μω9 πλ6ov εΙναι γιιi
θμπoρικrj θκμετιiλλευoη! Kαi ξε1vιoδ-
vται εijκoλα' δταv δ6ν τo0q 1ρειιiζεται f
θλεγx6μενη πλειoψηφiα...

2. 'H ξvvoια .παιδi, εΙvαι πoλri

ρευoττi, κιiτι πo6 δ Xρ6voq δ6ν μπoρεi vιi
καθoρiοη. Mθ τdv iδιo oυλλoγιoμ6, f
λ6ξη "ngιs[" dφoρd τιiv μri ιδρiμαvoη,
θεωρητικl] καi θμπειρικt]. 'Ακραiα πα-

ραδεiγματα; 'o ιiγριiμματog 20dρηq, i1

dπειρη 30αρα, δ dν6ραoτoq 40ρηq, δ
δoγματικdq 50ρηζ, η δπoκρiτρια 60ιiρα, δ
καφεv6βιoq 70ρηq, δ μ6 μαλιiκυνoη θγκε-

φιiλoυ 80ρηg...

ΑΝΛΘΙj (ΙΙ'ιΙ ι l|Σ ι l

'o δρoq ΓoNΕΙΣ εΙvαι iερ6q. Bιoλoγικιi καt Noμικιi. Γιιi v' ιiνατραπfr, θιi πρ6πη

νιi δπιiρξη Kρατικτj διαπαιδαγιbγηoη ιiπ6 βρεφικri τ]λικiα! ΙΣΩΣ πρoλλιiβoυμε vιi
δoδμε τriv διαμ6ρφωοη (τ| παραμ6ρφωoη) μιiq Koιvωviα6 περiπoυ 6μoιων παραγωγo-
καταvαλωτικδν κατευθυvoμ6vωv διπ6δωv. "Ωgτ6τε 6μωq, dδιακρiτωg ιiv δ γιiμoq εΙvαι
κυριoλεξiα τi ιivτιπρooωπε6ει μiα oυμβtωoη 2-3i4 ιiτ6μωv κoιvoβιακoδ τρ6πoυ ζω{q,
θιiv δθv θκπληρεi πoλ6μoρφoυq καi πoλυπριiγμovεq γεvνιiτoρεg, xαρακτηρiζεται ιδq

ιiνιαρ69 { ιiδιιiφoρog καi o6 πoλλ6q περιπτιboειg θπικivδυvoq. 'o δρog Γovεig εδκoλα

γiνεται δρρ6q o6 μιιi 'Αvτιεπιλεκτικτi Koιvωνtα...
4. 'Η λ6ξη αδταρxιoμ6q εlvαι τ6 Eτερov τiμιoυ τ{q ιioυδooiαq. Γιιi vιi θπιτευxθfr

δμωg τ6 .π&v μ6τρov dριoτoν" γρει6ζεται τ] Γvδαιq καt δ1ι τj ιiπαγdρευoιq. oi
μελετητθq τi]q Biβλoυ' dq μri ξε1voδv, δτι, θιiν t] Eijα δ6v εΙ1ε .d,o1oληΘεi" μ6 τ6ν

dπαγoρευμ6vo καρπ6, τ6τε καi δ ΠρoμηΘ6α9 δ6v θιi εΙ1ε διboει τd .φδτα" oτo69
"Eλληvεg, ιiλλιi oiiτε κα[ r] Πανδιilρα θιi εΙ1ε dvoiξει τ6 κoυτi yι6 νd κιivη τ6oo
.πολιjπλoκη" ττiv ζωti μαζ'..

Ε. ΓΙAΠΑBΑΣΙΛEΙoY

Στd lπdμενo: oi πoλυorjνθετoι ΓovεΙq τiq E. ΠΑΠΑBΑΣΙΛEΙoY.
Στd μεΘεπdμεvo: 'Evτdπιoιg καi ιivιiπτυξιq παιδικδν iκαvoτriτων τoδ Δ. ΠAΠAΔHMΗTΡIoY.
Στιiδπdμενα: 'Hιμυ1oλoγiατδνπαι1νιδiδvτoiX.'Αλεξιivδρoυ-Παιδικr]ΛoγoτεxviατoδΣ.
Στα6ρoυ - Παιδικτ| Παραλoγoτε1viα τoδ X. 'Aλεξriνδρoυ-' Hρω'ioμdg καi Φανταoiα τoδ Χ'Λα-

ζαρiδη.

Πiνε 4 aρ6νια πoιi oτdv ΗPAKΛH (' Yδατooφαiριoη) δ N.BENEToΠoYΛoΣ εΙxε φ6ρει

λiγεq δεκιiδεq bκατoμμιiρια dπd τrjv μεταγραφ{ τoυ oτdν'0λυμπιακ6. Λdγω KOΣKΩTΑ

βf.βαια! 'Αραγε Θιi βρεθfr κα( ν6o9(|) Koοκωτdq γιιi τoιig τωρινoιiq πιτoιρικιiδεq;.'.

ox
κoΙNaNIκH AilrΣ0τΗτA.

τΣoπEΔaΣH τail OYΛ^QN.
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tΙOΙoΣ Et ΙΑ N ΑΣ'Ι'Α'Ι'ΗΣ ;
'Yπf1ρξε; 'Αvαμφiβoλλα vαi. 'Yπι1ρxει; Miλλov θv δπvιi:oει ri iδεo-

λoγικεi oυγx(oει rj ciποoτεαlμιi:voq. Θιi δπιiρξει; ΙΣΩΣ o6 dvηλιαγoυg
xιilριlυg μ6 τiq vδν oυv0i]Kεζ...

M6ρoq ΓΙρδτo
o ΓΙΑPΙΑΣ ]'oY ΓΙΑΡΕΛΘoΝl'OΣ

'Ι-l 'Ιοτoρiα, ιiπιi ττiv γ6vvr1oη τδv γραπτδv τηg μvημεiων, εivαι θμπλoυτιoμ6vη
ιiπ6 ιiμ6τρητεq θξεγ6ρoειq. Σαφδq καt τ6 θτυμoλoγικ6 λεξικ6 μιλιiει γιιi oτιiαειq -
κιvliμιατα - θπαvαoτιiοειg - ιiν,τιδριioειg κ.λ.π. κ'λ.π. μ6 Eμμεoεq καi dμεoεq αiτiεq, πoιi
καταλl1γoιlv o' i1vα 0εμι:λιδδεg dξiιυμια: .'lΙ i1λλειιμl1 ιμωμιoD oυvταιριιiζει θαιlμιioια
1ιf τιr μioιlg...,.

'Ι'ι1 ιivτικι:iμι;vιl μιι:λι':τl1g τoΓl πα1lι:λ(-)ιivτιlg )"οιπιiν, δ παντιi,' ι:iδιlιlq Zητιιivoq τi1g

κι-lιι,αlviαq, ξεκιvιlΓloε τig ιiι,τιδ1lα _ ιivαρxιi - iπαι'αoτιi - κ'λ.π. 0i:οειg τοιl, Ιxovταg γιιi
πι,ξiδα τιi ilλιoτικιi τoιl ctγα0ci, τιi ι5πoiα μετf τρι:πι: o6 AΚΡΑlΑ ουvαιοθl]ματα' ιivιi-
λιlγα μιf τig [lιoλιlγικi:q - πι,ι:ιlματικfg τoιl(;) iκαι,ιiτtlτι:ζ. 'H πooιiτ11τα τijg ιiδρεvα)-ivηg
11ται, πιlλιi ci1ι:τικrj ιiιρoi, ιli σι,γκιvllσιακi:g κιrταoτιioι:ιg πoικiλλoιlv ιivιi πε1liπτωoη...

ΛNΑΘE()Ι',lΙΙΙiΣ l_]

'() π1lιlx1lιοτιαvικιig Zrjτιlιlλαg κιlμαιvιiταv ιiνιi1ιεoα oτιi ιμω1ιi μt τ6 μαoτiγιo,
iκαvoπι.lιιlιi1ιι:ι,ιlg(;) οτ11ι,μιι:γαλιlι1lιl1iα τoΓl ilπιoτιiτl1 rj 'Αφfι,τl1. 'O 'Αρxαιoθλληvι-
κιiq πιlλιτιο1ιιig [tπi:ι\ι:ιξι; oi ()ΛO τιiv μιεταγεvfoτερo κιioμιιl oΛΑ τιi Koινωvικιi
οιlοτ11ματα' πιlιi [lιroioτ11κ<rι,, Eoτιυ καi ιiκρoβατιilνταg oτι1 oι-,vταi1lιαoμα ΓΙNEYMΑ-
'Ι OΣ - YΛιlΣ. 'ΙJ civατ1lιlπri flπf ρ τi1g "Yλ11g, iφερε oτ6 προoκljvι<l τi1q ' Ιoτoρiαg, την
Ι)ιυ1ιιrΙκr] κιlριιr1l1iιι, ιj ιiπιliα iναγκιiλιoε τljv 'Ελληvικτi τι:xvoτρoπiα καi ιiφr1oε τt]ν

οιρραγ[δα τηg oτr]v Δικαιιlοιivη'
' O Γlιrρiιrq τoil Ι1αρι:λ0ιivτιlg, o' d5λη αιiτlj τr]v Xιλιετtα ΨΑXΝ Εl'ΑΙ.' Eξ6γερoη

i:πi ilξεγi1loι:αlv' μi: [}αoικιi αiτια τo ιμιυμi καi τoπικιoτικιi iδειilδη' καταλλt]λωg θκμε-

ταλλι:ιlιi1ιι:vα ιiπιi τoιiq iπιτ11ι\ειoιlg 6λωv τδv iπo1δν οιlvταιριι1ζιlιlν 0αυμιioια περιμ6-
\'(,)νταζ τriι, ilλι:ιlo11 τoil Mεo(α! ' o iπαvαοτιiτr1q τoi κιiπoτε, ΕΓΙ Ιl'ΕΛoYΣ, dπoκτιiει
ΚΑΙ iδι:oλoγικιi iφιiδια...

Kιiπoυ iδa,, δ YΛΙΣ'Ι'LlΣ πρoxριoτιαvικdg iπαvαoτιiτηg ιiρx(ζει καt dπoρρiπτει tj

μιετατρiπι:ι τιi .παλαιιi,, o€ oιiγxρovα δπλα τoιl τ6 20Ο-]00 μ.X. ...
"Ανι:τα 11 πριbτr1 of παγκooμια κλiμακα, εδρεiα διιiδooιg τoΓl Χριoτιαvιoμo[l, o6

iiλεg τηq τiq μoρφi:g. 'Επαvαoτατικl] Kooμοθεωρια, ριζιbνει μi: dφ0oνo ΑΙMA σκoπι-

1ιιiτητog tj φαι,ατιομoΓl. 
'Ιri ojκoνoμικιi πλ6ov oυμφ6ρovτα ιiπι1κτηoαv dvτiπαλo πoυ

καλilπτει τιiν 0ρηoκε:ιlιiμεvo καi oτrjv μεταθανιiτιo ζωl1!

'Η πoιoτικl1 παvoπλiα

'() 'l:πιrvιroτιiτ11q oιiι, ιΙτιlμιιl _ οi,ι,ιlλ<l oΛ()N τ6v iπox6v, dvετα γiνεται ιivτικε[-
1ιι:ι,ιl i:κ1ιι:ταλλι:ιiοι:ι,lq. ()[ κιlταοτιiοι:ιq πιlιi πι:ρvιiει λιiγιυ i1ντovων oιlvθηκδv, εivαι
ο1ι:τικιi λιγιi11lιlι,ι:q. Δiι, 1ιπιl1lιlilι,ιl[ 1ιιiζεq ι'ιi εivιrι πιivτιlτε o6 κoιναlvικιi 6ργαoμιi καi
ιiii1lι:ι'αλιlπιliι'1οι1. Κιiπιlι, λιlιπιiι'ιli .,ιi1lχιlι,oι:ζ" οiκovoμικ6q τιiξειq 0ιi τig ιiπoπρooα-
ι'ιrτιlλioιlι,ι' l-i ()ιi τi,. ιiι,ιtοκιlλι,lπiσ()ι)\.'... 'Ιιi πα1lαδι:(γμιατα τΙ1g Δια1ροvικi1g "πιiλιlζ
τιilι,'l'ιiξι:ι'lι',, ι:iι,ιlι ιiκ1lι'lq iiιiiιrκτικιi.

'() '' liπιrι'ιrοτιiτt1q oιiι, Λ'l OM()' M()NΛΔΛ' ι:iι'ιtι "Ατ1:lιυτιlg o(: 6λε9 τiq K()ιv(υι/ι-

κ1:g ιiν'τιξιlιiτt1τι:g καi τig Xρoνικι':q ιiτιl1iι:q' Mι;ιιlι,ι:κτt1μιιrτιi τιrιl;
'lΙ διαιιilι'ιo11 τιlιl καi 11 π<'lιιlτικl] παι,ιlπλiιr τιlι,.
'O "L()ι'ικιοτr]g τi]g 'Επιλι:κτικi]ι, καi il Διι:()vιoτljg τilζ " Αταξικi]q Koινωνiαg"

il1οι,ι, ilι,ιr κιlιι'ιi γι,ιilριoμια.
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ΛNΑΘEt)l,ιl Ι ιlΣ l4
'l'ljv oY'Ι'Ol|ΙΣ'Ι'ΙKΙt ΙΔι|OΛOΙ ιΛ'ΙOYΣ' πιlιj oi: οιlvιi1rτιor1 μi: τ'r1v 'Ι{L)ικoλιl-

γiα τoil 'Ι1ρωΙoμιotl τoυg τιlιig κιivει ι:υιiλωτoυg καi i'.ρμιαιoιlg τδv "(γη91*ωv, 'Αρχ()ι)-

oδv'Ι'dξι:ωι,...
oi ιivιi τig Xιλιετiεg πρακτικlj ιiπi:δι;ιξε 6τι ιl[Ιδιoι dvατρ<lπεig γivαlvται κ(Ιτεστη_

μιCvo καi ιj dναπαραγωγl| κιlκλικδι, iπιrvαλι:iιμι:ιυv εiναι αιlταπdδεικτα γεγovdτα.
'Ι-1 Διαιιbvιcrη τoΓl 'Aτιiμoυ oιiι, Αvτi-Kατι:oτl1μ6νo δφioταται μf 2 τρ6πoυ9:
l. 'Εξ ιiγ1ιοτεiαq μθ ilμoταξιακοilg τρ6πoυq.
2. 'Εξ αiματιlq, μi iπoτι06μιι:voυg ioxυρι1τερoυq δι;oμιιlilι'.

'Η πoιoτικt] παvoπλiα τfrg 'Αντi-Koιvωvικ'i]g dπ6κτηoε τrjν θπioημη 'lδεολoγικri
τηg δμoιoγθvεια μετιi τ6v δια1ωριoμd 'oρθoδoξiαg - Kαθoλικιoμoi. 'H θμφιivιoη
δηλ. τoi Xριoτιαvιoμoδ πρoo6δωoε dλλo v6ημα o'δλα τιi Koιvωvικιi τ,i θθvικιi
oιiνoλα' 'H διιiδooη τoδ Mωαμεθαvιoμoδ 300 1ρ6vια ιiργ6τερα, θξ6πλιοε riλλεq

φυλετικ6q δμιiδεg κ.o.κ. Δ6v ιioxoλoδμαι μθ 6voπλεq oυρριiξειq, oθ μικρτ] τ.i μεγιiλη
κλiμακα, πoιi E1oυν δλεg θμφανfr τ| ιiφαvfr θπενδυτικιi oυμφ6ρovτα.

oΙ ΙΔEΕΣ EXOYN ΓΙlΣΩ ΤoYΣ KAΙ otKoNoMΙKΕΣ EΠΙΠTΩΣEΙΣ ΓΙ'
ΑYl'o ΚΑΙ ΕΙNΑΙ EΠΙKΙNΔYNEΣ.

Oi κιvητoπoιτiαειg τδv "oxλων-Mαζδv τiqμετ6. Χριoτιανικ69 θπox6q γivωνται μ6
θπικλrjοειq τδv ΘρηοκευτιKδv - Κρατικδv(;) αioΘημιiτωv - πρoβλημιiτωv (τoυg) γιιi
δπoτιθ6μεvεg βελτιιboειq τρ6πoυ ζωflq τoυg. 'Η πoιoτικτi πανoπλtα τδv μαζδνrθμπλoυ-
τiζεται θπi πλ6ov καi &π6 τoιig διιiφoρoυq Πvευματικoιig Mεταφoρεiq'πo$,μ(.oω 'Hγε-
τδv τi δπoτυπωδδv M6oωv Mαζικfrg 'Εvημερcboεωg(!) δπoβιiλλoυv τi θπιβιiλλoυv
Γvιiloει6 ιiμφιβ6λoυ ιiπoτελεoματικi]g Bπικρατtioεωg1 ΔΙoTΙ μετατρ6πovται o6
Kυριαρ1ικ6 τi Αiταρ1ικ6 Kρατιoτικ<i Kατεoτl1μ6vo. 'H Koιvωvικt| ιivακατανoμτi
Eγιvε. oI oκoπoi 6μωq θπιτει1;gθηκαv; 'Eιiv vαi κατd πoι6 πooooτ6; 'Ειiν δxι oυvε1iζε-
ται καi θvαντiov πoι6ν;...

'Ι'oυτ6oτιv η dτoμικτ] παvoπλiα δoo ιivωτf ραq πvευματικi]g πoι6τητoq εivαι, τdoo
0' dπoφε6γη τig oiτoπιoτικfg 'Απραγματoπoi11τεq Σκθιμειg τi πριiξειq. "Αλλo oi
ΓΙoλιτικo( 'Eκφραoτ6q καi oi Πεζoδρoμιακoi μπρooτιiρr1δεg καi dλλo oi Τε1voτρoπι-
κoi Διαvol-1τfq tj Δημιoυργoi - ΑNΑΘΕ()ΡΙ-Ι'ΓΕΣ 'Ιδεoλoγικδv Kooμo0εαtριδν...

.'.'Ι'-Ι τελε;υταiα λoιπdv Xιλιετiα τoΓl κooμικotl ημερoλoγioυ μ6 τig ιiτ6λειωτεg

μεταl(ιvliσειg τδv Λαδv καi τ[q θδαφικ69 6ριδεq τiiq ['αιooτρατηγικ{g, β) τiq θρηoκευ-
τικ69 dvακατατctξειg γ) τriv dvακιiλυιμη τ'Ι1q Tιlπoγραφiαq κα[ δ) τoιig dφθovoυg 'Αγω-
vιoτi;g τi1g γραφiδog,ιiδραvoπιliηoε τoιiq ΓΙΑΡΙEΣ T'oY ΓΙΑPEΛΘoΝΤoΣ τδv dδειolv
οτoμιi1ων iνδ οταδιακιi, λιiγω ΕKBΙoMHXΑNoΓΙoΙHΣΕΩΣ καi τεxvητflg ιioτυφι-
λiαg, τοιig ilπo1ρ6ωoε o6 MΙl παραδεκτ69 θ6oει9...

ΑNΑΘE()PιIIιtΣ l5
Σιiv φυτιδριo λoιπ6v τ11q δξελικτικfrg πoρεiαg, f Eδριilπη, txεινdμσ"qπαρoυoιιioει

τ6 μ6γιoτo τδv oiovδτiπoτε θπαvαoτdoεων, ιivτλιbvταg θεωρtεg καi θμπειρtεg ιiπ6 τ{ν
'Αρ1αiα 'Ελλιiδα. oi διαvoητ69 τδv Θεμελιωδδv Φιλoooφικδv oυoτημιiτωv, μετιi
τι]v λεηλιiτηoη τoi Bυζαvτioυ, μετ6φεραν τi διαoτρ6βλωoαv vorjματα, δψηλfrg πvευ-
ματικ{q oτιiθμηg.'Απdρρoια

;r'-,

... ' Η πoιoτικτ] παvoπλtα (γvιboειg) τoδ ' Ατ6μoυ - 'Eπαvαoτιiτη αδξιivωvται dργιi,
ιiλλιi oταΘεριi. 'ΑvτiΘεiα ot "Αρxoυoεq Tιiξει6 fl τ6 Kατεoτημ6vo πρo1ωρtiει πoλr5 πιd
γρηγoρα, δι6τι θκμεταλλειiεται παvτoιoτρ6πωq τo6q δ1λoυg _ μιiζεq! Kαt δταv παραχω-

ρεT, oiγoυρα Exει κερδioει πoλι] περιoo6τερα! 'Απραγματoπotητη καt ιiφ6oικη λ0oη;
'Η ταυτ61ρovοq(!) &voδoq - κιiθoδoq τδv λoγικδv δvτωv o6 πvευματικd καt oiκovo-
μικ6 θπiπεδo! Kιiτι δηλαδτi θvτελδq γελoΤo, πot] oijτε o6 &πoλ6τω6 θλεγ266μεvεq
θργαoτηριακ69 oυvθfrκεg μπoρεi vιi θπιτευxθfr θπ' ιi6ριoτov' Oi iδιαιτερdτητεg τδv
'Ατ6μωv δφtoταvται oταθεριi. oi αδξoμoιιiloειq αδτ6q ιiλλοτε oυγκλtvoυv καi dλλoτε
διαoπoδν τ6 oιiνoλo! oi Evτovεq (ιiκραiεg) συγκιvησιακ69 μεταβoλθq δ6oκoλα oυvτη-
ρo0vται τi θπιζoiv ΕΑN δ6v ιivαθεωρηΘoδv καi πρoσαρμoστoδv. 'EπιπρooΘ6τωq ιiπαι-
τεTται καi πoooτικd .φυτιbριo" θκoυγ1ρovιoμ6vo γιιi vιi δημιoυργηΘεi τ6 πoιoτικd
ΗΓETΙKo οδvoλo τoδ μ6λλovτoq...

'Η ψυ1ooιiνθεoη λoιπ6v, εΙναι αδτ{ πo6 1αρακτηρiζει τ6v ΔΙΑΧPoNΙKo EΠA-
ΝΑΣTAT'Η, καi τ6v κιivει vιi ξεxωρiζει 0.π6 τ6 κoιvωvικ6 o6voλo. 'Aνιiλoγα δ6 μ6 τriv
πvειlματικt] καi oωματικr] dvιiπτυξri του, διαφoρoπoιεTται ο6 ΑNΤΙ... κατηγoρiεq,
ciλλoτε πι]ριστασιαKiq καi dλλoτε μ6νιμεq. "ooo ιivτθxει τ] πoιoτικιi παvoπλiα τoυ,
6oo ιiπιiρ1ει φιrτιilριo, 6oo 0πdρxoυv κoιvωvικ6q oυvθfrκεg, θιi θvτρυφfr καi θιi εiδι-
κειjεται oτοv ιiv<lιioιo γιιi τoliq ciλλoυg, ιiλλιi ηρωΙκd τρ6πo ζωig γι' αιiτ6v καi, τoιig
περiπoυ 6μιl[ιlι,q τιlι,...

τηζ
θγκεφαλικfi6
πoιoτηταζ
δπ{ρξαv

ot 'Yλιoτικ6q
κατακτ(oειg! ! !

B. PoNToΓΙΑNNΗΣ
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o I'EΛEYTAΙOΣ ΑME]'ΑNoH'ΓoΣ

"oλα τ6λειωoαv' ιivαλoγioτηκε.
'H oκθηlr1 αι1τι], τoδ f ρθε oιiv πιοιbπλατη μα1αιριιi. Καπνιζε, λ69 vιi l'i()ελε μ' αiτ6

τov τρoπo vιi διbοει oτ6 μιiξιμoυμ δλη τt]v ζωτικ6τητιi τoυ.

...tjlxε μπρooτιi τoυ τiq Θ6oειq τoδ τελευταioυ oυvεδρioυ τoδ κ6μματoq. Γρtiμματα
i:νdg ιivυπ6φoρoυ συρφετoδ 16ρευαv μπρooτιi oτιi μιiτια - μπαλλαρtvεζ τoυ. 'Eξ6λιξη -

θξελiξειq. oi λ6ξειq dλεξιπτωτιoτ6g τριγυρνo6oαν oτ6 iδαvικαπνoμι1λδδεq τετρd-
τoιχo...

Πρ6oδoq, ιivαΘειbρηoη, oυναivεoη, ιiπ6 ΠoΙoYΣ; Kαi ιiiq πρ6q τl; 'Αvαλoγi-
στ1'lκε δ εioπv6ωv τ6 ιivαμμ6νo τoιγιiρo. Συvτjθωq oi .καιvoτoμiεg" γtvωvται γιιi κciτι

...Γκρεμioτηκαv τιi πdντα. "o,τι πtoτευε, πετιi1τηκε oτιi oκoυπiδια. Σιtv κ&πoιo

γtpι ν' dφαtρεoε δλ' αι]τιi πo6 τdv dvαζωoγovofoανε. 'Ωρεg-δρεq τo6 'ρxovταv μιιi
dπελπιoιιi, μιιi ιiηδiα yι& τη ζω{ πo6 τoδ θπιβιiλλαvε vιi ζri"η. "Αx αδτ( r] θξιδικευ-

μι6vη-κoιvωvικri(!)θξ6λιξη.'Απoγoτ]τευoη;Mιifiταvεv6oqπo6vιiπιiρη!Δ6vδικαιo-
λoγεiται vιi εΙvαι πvευματικd vω2gελτiq και σωματικιi κoυραoμ6voq! 'Εξ &λλoυ, τi τ6v

vοιιiζει αδτdv τi γivεται oττj Σ. "Evωoη τ| ττjv ΓιoυγκooλαυTα τ| τfv 'Αλβαviα.

...Σκεφτdταvε τιi λ6για τδν doτoξερ6λωv εiδικδv, κα[ τιi αiμιiτινα dοαvo6ρ

πt1γαιvoερ16ταvε θπαvωκdτω τoυ. Γιατi v' ιiρvεiται τ6 ιμιλo1ovτρoβ6λεμα καi vιi μην
τr]v "βρioκε1" μ6 τoιiq πoλλoιig;

...Kαi ξαναγυρvoδoε o6 παλι6q θπo16q, διαβαoμθvεg τ| &φηγηματικ6q. oi Θωρακι-

ομ6νεq π6ρτεq τfrg oυνεiδηoτjq τoυ, κλειδαμπαριilναvε τ6 &παρτo κιioτρo τoυ, κoυφ6

ιiπ6 τiq oιivxρoνεg oειρi1vεq.

...'_Ηταν δ Tελευταiog; 'Αvαρωττ]θηκε. 'H αι]τoαπιiντηση τ6ν iκαvoπoiηoε.

Mσλλov δ1ι' Γιατi δoo δπιiρ1oυν .πρδτoι, πιiντα θιi δπιiρxoυν "τελευταioι,,' Kαi oτ6

κtiτω-κιiτω, oι (μεσαioι,, liταv ο[ oδραγoi τδv .πριilτωv". 'Αι'τtθετα ιiπ6 τo6q .Τελευ-

ταioυg, πoι1 τ]ταν oi Συνειδηoιακoi 'Eλεγκτ6g τδv πλαoματικδv .Mεοαιoπpιbτων".

Αiτoq καi oi δμoιoi τoυ θιi περiμεvαv. 'o 'Απ<iλυτoq Χρ6voq ηταv o6μμαxoq'

X. Λαζαρiδηq

καλλiτερo. Ξεπερvιiει δ γυι69 τ6ν πατ6ρα, β6λτιoτo9 δ μoθΙ!ts_Ιr! jg"Ιβλog'

ToΙΣ rΙ1'TΗME ιτερo στov

I

Ι

ΛNΑΘΙjΩΡl|] llΣ Ι7

o Φ'ΓΩXoΣ 1'oY MEΛΛoNΤoΣ

oi δραματικθg iξελiξειq τi]q θπoxi]q μαζ, μαζ δδtjγηoαv ιiπ6τoμα o6 μιιi v6α

θπo1t], τdoο oυvταρακτικιi καi ιiπ6τoμα πoιj oδoιαoτικιi δ oημεριv6q dvθρωπog
ιiδυνατεi vιi θvvorioει τd μ6γεθog τηζ μεταβoλflq α0τi]g. 'Aκ6μη oυγκλovιoτικ6τερεq
θιi εiναι oi ιiλλαγ6q πoιi πληoιιiζoυv, καθιilq τ6 παγκdoμιo oκηvικ6 ιiλλιiζει τdoo

γρrjγoρα μιi καi τ6oo μεθoδικιi.
"Ετoι μετιi ιiπ6 τ6oε9 1ιλιετηρiδεq

ioτoρiαg καi πoλιτιoμoδ _ciλλoτε ιivoδι-
κoδ καi dλλoτε καθoδικoδ- δ oιiγ;gρoνoq
civθρωπoq βρioκεται μπρooτci oτ6 τετελε-
oμ6vo τi1q παγκ6oμιαζ καπιταλιoτικflg
θξoυoiαg. 'o θριαμβευτf q Kαπιταλι-
ομ6q, μ6 την διεθνfr "φιλελει1θερ1" πρoo-
πτικrj τoυ καi τ6v δλιoτικ6 οiφελιμιoτικ6
καi καταvαλωτικ6 τρdπo "ζωi1g"'1ρψ -
oτl]ν otioiα δηλαδ{ Evαg o6γ1ρoνog oiκo-
voμικιi παραγωγικ6q καi μ6 φιλελειiθερo
πρooωπεio Mαρξιoμ<5g_ πρooφ6ρεται
oτ6ν &vθρωπo oιiv παvιiκεια καi θξoβελi-
ζει 6λα τιi θμπ6δια oτ{ν κυριαρ1iα τoιl,
oυoτατικιi δηλ. τoδ 'Avθρωπιoμoδ γιιi
1ιλιιiδε6 ^1ρoνι'α(Φυλri, Πατρiδα,' Αξiεq,
'Ιδανικιi, Τιμτi).

'o δixωq πατρiδα μεγαλ6μπoραq, δ
δi1ωq oυvεiδηoη xρηματιoτrig τρtβει τιi
1θρια. Nιi oi πρδτεg sλεg τoυ! Nιi oi θργιi-
τεq τoυ! Nιi oi καταvαλωτ6g τoυ!

Αδτli 11 κoιvωνiα 6πoυ τ6 χρημα Θιi δρiζη τα π&ντα Θιi εivαι διταξικτj. Aδτ6 εΙvαι
dναπ6φευκτη κατιiληξιq τoδ tiπερι6ριoτoυ κεφαλαιoκρατιoμoδ. Θιi δπciρxoυv oi λiγoι
πλo6oιoι καt oi πoλλoi φτωxoi. Πoλ6 εfiλoγα θιi διαπιoτιiloη κιiπoιoq δτι αδτ6 ξαvαoυ-
vθβη πoλλ6q φoρ6g oτιi παρελΘ6v. '0δηγo6μαoτε o6 μιιi φιiαη ο6γxρovηg φεoυδαρ-
χiαζ. 'Ιl or1μεριvr] δμιιυq πρooπτικτ] εtvαι τραγικιi πoλιj πι6 xειρ6τερη. Γιατi, τi
ivvooΓlμι: ii1lιrγε φτο116 τοδ μfλλoντog; Mr]πωq τ6v θξαθλιωμ6vo xωρικ6 τoδ

Mεοαiιυvιr, τιl(lq πειναο1ιfvοιlq τδv ιρτω1oγειτovιδv τoδ Nτiκεvg καi τol oδγκιb, lj

μliπωg τιiι, τiμιιιl τ(:λιlι' πιivτιrtv "Ελληvα βιoπαλαιoτr] τol Mεooπoλ6μoυ; "01ι! Τ6

μεγιiλo π1lιlτi1lr11ιιι τιlil Kαπιταλιoμιoil ε1ναι τ1 μεθoδικf χρησιζ τi]g τε1voλογtαq καi
τi1g θξι:λigι:αlq. Ι'ι' ιlilτιi dλλιrloτε μπ6ρεοε νιi θπιβληθi1 καi vιiδιατηρηθi1 κoιμiζovταq
τοilq Λαιlf,q" () ιρτιll1ιiq τoi μfλλovτog δθv θιi πειvd, oδτε θιi κρυι-bvr1, oδτε θιi ιγαγνει

γιιi κατιiλ111ι1ιιl.



ΑNΛΘl]t)l'ΙΙl ιlΣ lιl
'O φτω169 τoi Kαπιταλισμοi 0d i1η 1ιιιi θfοη μι6clα στΙiv ιλικη

{:ιlμdρε:ια τi1g v6αg θπo1ilq. Θιi εlvαι ιiπιiκoυog θργιiτηq καi ciξιoq καταvαλωτηg. Θιi δ1t1

o6γ1ρovo αιiτoκiνητo, μικρ6 iστω διαμ6ριoμα, και σιjγχρovα ηλεκτρoνικιi μθoα. 'o
ιρτω1ιig τoδ μ6λλovτog θri εlvαι πλo6oιog oτig μικρoαoτικ6ζ dv6σειq καi oυvτiΘειεq,
ιρτωx6q δμωq oτ{v oκ6ιμη καi oτig iδθεg.

'o νεog κ6ομοq πo(l ιivατ6λλει γivεται μ6 τ{ θ6ληoη καi τig θπευφημiεq τoυ γιατi
τoδ θπαγγ6λεται μιιi πλο6οια καi ivτoνη δλιoτικrj ζω{. Θιi κερδioη μιιi ζωr] xωρig
καταγωγl1, ioτoρiα καi πρooριoμ6 *ιiφoi αιjτιi εΙvαι πλ6ov d,ναxρovιoτικιi_ ιiλλιi
yεψατη dγxog καi dγωνiα, τιi μ6να πρot6vτα τoδ ιiλιoμoi. 'Η oκ6ιμιq καi τ] πνευματικri
καλλι6ργεια θιi εIvαι γι' αδτ6v κo6ραoη καi 1ρovoτριβ{. 'Eξdλλoυ τi xρειιiζovται oi
iδθεg oτo6q διιi ν6μoυ iοoυq. Kαi πoλιj περιoodτερo α6 αιiτo6g πo6 δ6ν γvωρiζoυv τi
εΙναι φυλrj καi τi πατρiδα, τi εiναι παρελθ6ν καi τi μ6λλoν,παρα μdvo ει1δαιμoνιoτικ6
παρ6ν. ' o oriγxρovog dvθρωπoq γερvσ oτιi τριιiντα τoυ xρ6νια γιατi f1 εiτυ1iα καi δ
oκoπ6q τiq ζωis δ6v oυμβαδiζoυv μ6 τ6 πoλυτελ6q αδτoκiνητo καi τιiv μεγιiλη
μηχαv1i.

'Η τραγικ6τηq αδτ{q τfrg θξελiξεωq εΙvαι δτι δ civθρωπoq πo6 τιilρα πιιi δ6v θιi
πειvi, oijτε καi θιi κoυριiζεται πvευματικιi καi θιi ιiπoλαμβιiνη δλα τιi δλικιi ιiγαθιi, θιi
εlvαι τ6 αiιbvιo δπoxειρiδιo τoδ δυvιioτη τoυ καΘιbq δ6v θιi δπιiρxη πιti τ6 ciδειo
oτoμαγι, αιjτ6 πoι] dλλoτε δημιoυργoδoε τo69 θπαναoτiτεg. 'Η 'Eπαvιioτασιζ π6θαvε

μαξ{ μt τr]v πεi.vα!Ξ,
CΕDΑDE HΑτ olE EHRΕ s|E zU
DEΝ FoLGENDεΝ
GEDENκsAκTEΝΕ|ΝZULANDEΝ:

samsιag den 16 Νovember:

Um 12:30 Uhr morgens. Akι zυr
Huldigung der Gerallenen, im
Friedhotf "La ΑlmUdena" in den
Grabstetlen der Kondor Legion.
Pedlo Varela (Presidenι voη cE
DΑDE) halt dazu eine Fede.

Um 6 Uhr Αbends Kameradschaι
fιsfθs1 zWischen dθn versοhie
deΠen anweSenden GrUρρen.
DieseS ZUSaπ]eΠtrefen wird ln ein
ιiρiSche miιel alteratigeS ReStau-
rdΠι sιa11ind.Π νVo aLch ne1ρηs'
Werte person1ichkeiten τheilnahme
nehmen werden:
EIl]llllι_ΕinladUηg 3.000 ρtaS
(Abenciessen mllberechnet).

Sonnιag den 17 Νοvember:

Um 5 AbendS im Ηoιel Sυecja
(caIle Ν4arquθs de casa ΒieΓa. 4)

ein ο1feΠ1lrcher Akι. Vvatlen SS
General Leon Deqrθlle Stellι seln
neues BUch vor (EiΠ1ritt-einladung:

600 ptas.)

BEMERKUNG:
'Die Αnwesenhθit zU diesen Αkten
ist nUr UΠter vorheriger Αnmeldung
moq iich.

CEDADE τιENΕ ΕL GUsτo DE
lNV|ΤARLΕ A LoS slcυlENTES
Acτos cοΝMEMoFΑτIvos:

Sabado 16 de Noviembre:

Α ]as 1 2:30 de la maaana' Acιo de
Ηoπenaje a Ιos caidos, en el
cementerio de ia Almudena. en el
monumento a ia Legion Condor.
Ηablara Pedro Varela (Presidente
ΝacioΠal de cEDΑDΕ).

Α |as 7 de la larde' Jornada de
camaradeΓia entre ]oS d]stintos
grUρoS aζ'Slenles a los acΙoS Se
Celebrara θn Un Reslaurante tiρico
de esιilo medieval y contara con ]a

ρart]οiρaci0n de releVantes
pθrSonalidadeS. Entrada-
ιnVitaCi6n: 3.000 ρtas. (incιUye
cena).

Domingo '17 de Νoviembre:

A las 5 de la tarde' en eι hote]
SUecia (calle lν4arqu65 de Casa
Hiera' 4)' Acto PUblico a cargο
de general de laS ννaffen sS,
Leon Degrelle, que presentare su
ιltimo libro.
(Εntrada-invi1acion: 600 ρtas')

ΝoTΑ:
'La asistθncla a estos ac'tos So1o

es posible ρrevia inScripci6n.

cΕDΑoE ΗoNoUBS τo lΝvlτE
YoU τo τΗΕ FoLLoννlΝG
MΕMοHlΑL MEΕTlNGS:

1 6ιh Νovember, saιUrday:

Αt 12:30 ρ.m. Memorial meeting
tlonouring the fallen of Legion
οοΠdor ln La ΑΙmudena graveyard'
Pedro Varela {Νational chairmaΠ
of οEDΑDE) Wil] give a Sρeech

Αt 7 h in lhe eveniΠ9 comra-
deShip Day tοg.Jther,ryith Several
g ro U ρS iΠ aιte Π d ing 1ι wil1 tak e
place aι a middle-aqe ΙaShioΠ
reS1aUrant Felevanι ρerSonaliιies
wrll be there 1o speak.
Ticket 3.οο0 ριaS. each (DinΠeΓ
i ncl ! ded).

17th November, Sunday:

Αι 5]Οο ρ.m' !νa1f elr SS General
Leon Degrelle Wll] in1Γodι]ce hiS
new book ln a public meeιing al
Sυecia hotei (calle Marqυθs de
casa Ιliera. 4)' TicketS 1or
at1ending 600 pιas. each

HEMΑRκ:
'Α1tendance ShoUld be reροrt ln

advaIce for reseruat]oΠS.
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O t'ιιlε),0ιr(lμιrζι: τιg βιτρivεq' Kαι πιrριrμιιλoflοε.
1_α καιvι'lf ργια 1tovτθλλα εi1αv αvεβαoμι6νι:q τιμfq. Θα 'πρεπι; r,α δoυλει'lει κανιi 2

γiαρg ακ6μrl. 'Αv πιoτωνιiται,θα γιvιlταv 4 yiιιρq. Αλλιi τα κιrιvιlilργια 1ιοντθλλα,
φθιiναvε εωg2 μtτρα' Για τov κovτιiοnlμo l '40 Γιo6λ, ηταv πλθov τo ι1ι,ειρo τηq ζωηq τclιl
τα 2 μι6τρα. Eixε βαρεθι;i και τη oιiντρoφιi τoυ. B6βαια ι:v0oυοιιioθr1κε 6ταν ουμβιιiloαvε
μαζi, αλλιi ε[xε 6ρθει η φθoρd τoυ xρ6ι,oυ. Kαι 1ρειαζ6τανε πλiov τo καινoilργιo
μoι,τiλλo. Τιl απoφιioισε και μπηκε oτo Πoλυμιiρκετ.

Χαιρ6ταvι: vα μπαiνει o' αιlτα τα μαγαζιd. Τιjoα πoλλιi πριiγματα. Kαι πιivτιlτε
xαρο0μενεg πιολrjτριεq. Γλυκfg, 1αμoγελαoτ6q, πρ6oxαρεg, oμιλητικθq. Kαι πoλιi oμι-
λητικ69. Avε1oταvε 6λεq τιg ιδιoτρoπiεg τωv πελατιilv. Mε μεγιiλη καταν6ηoη. Kαι τι
oεμνθg' o κλειoτ69 γιακιig τoυg 6φθανε μ61ρι τo oαγ6νι.

Πληoiαοε μiα πoυ 6μoιαζε με τη o6vτρoφ6 τoυ. Αλλιi η μπλo6ζα τηq δεv ηταν
διαφαvηq. Aπαγoρευoταv να φαivovται oι πρoεξoxt'gεπ6"νω απ6 τη μ6oη. Τον γλυκoκoi-
ταξε. Kαθε πρω'i' η επιxεiρηoη τιg αvαζωoγovoιjσε με τιg κατdλλτ1λεg oυoiεζ. Tηζ
xαμoγ6λαoε. Kαι oκ6φτηκε τηv αvoι]σια πλθoν oυγκo,μrμJrη' Kαι τoυ μiλ11oε, και τoυ

ξαvαμiληoε. Κι αυτ6q πετotjoε οτα oυριivια. Εixε ικαvoπoιηθε( τ6oo οilvτoμα oτα
oπioθια τηg πωλητριαg. Πoυ δεv υπηρxε λ6γog να εiναι ντυμ6vη απ6 τη μ6oη και κιiτιυ.
H 6vωoη τoυq ηταv τ6oo γρηγoρη. Σαv τηv παλια xειραψiα. 'Eτoι γνωρiζoνταv oι
ιivΘρωπoι τιilρα. oι εμπoρικ69 επαφθq εixαv μεγαλιiτερη επιτυxiα...

o ευγεvικ6q ταμiαq oυμπλη ρωoε τηv καρτα εμπιoτoo6vηg. Φιbτιoε oτιl μi;τωπ6 τoυ
τoι, Κωδικ6 αριθμ6 Αναγvωρioεωζ και τoυ ευ1ηθηκε Αιoθητηριακθq xρηoειg. Στηv
Κοιvωviα τoυζ η λθξη αvαξιoπιoτiα δεv υπηρxε. Oι Bιoxημικoi φriλακεq βρioκαvε
αμ0oωg τoιlg Αxιiριστoυζ. Απ6 τov Kωδικ6 αριθμ6 gvαγvιυρioεωg. Kαι αγoρdζαvε
αvαλογα με τηv ιo6βια αμoιβη εργαoiαg τoυq' Δεv εixαvε δικαiαlμα Αιωνioιl Αvαπαil-
oεωg εtiν δεv εξαγ6ραζαν τιq πιoτιiloειq τoυq. Oριoμiνoι β6βαια δεv dvτεxαν vα αποδιΙl-
σoυv τα 200-300 γiαρq εργαoiαg. Kαι τιiτε πiναvε vερ6 απ6 τηv Ιερη πηγη του
θαυματoυργo6 Πητερ Κιiοιγκ.'Ετοι απoμoριoπoιo6νταν...

O Γιo6iπερtμενε τo Ειδικ6 Συνεργεio. 'Εβλεπε τηv αvoιγμ6vη κoνo6ρβα oτo
τραπ6ζι. Η oιiντρoφ6ζ τoυ τoν κo[ταζε ερωτηματικα;

- Δεv θα φαq; Σoυ civoιξα την κovo6ρβα.
Aλλιi αιlτιig πρoτiμηoε vα κdvoυv μια επαφη με τα γυμvιi τoυq oργανα. Ρoυφoι1oε με

μανiα τιg απαγoρευμ6vεg πρoεξox6g πιivω απ6 τη μ6oη. Η o6ντρoφ69 τoυ, dvoιξε τα

xεiλια τηg. Tα δdγκιυοε τρυφεριi και fφτι-loε με αηδiα.
Γ1αλι6 μovτ6λλo, ξεπεραoμ6vo, τo πλαστικ6 oxεδoν ε[xε φriγει απ6 τον oκελετι)

τηg. Kαι κoντη oτ<l μπ6ι τoυ...
'Ι'o ειδικιi Σιlι,ε1'lγεiιl' xτilπηoε τηι, πιiρτα. εixε φfρει τιl κιrιι,o(lργιιl δ(1ιι;τ1lιl

μovτfλλo. Αυτιi ρωτo(loε κιιiλαg αv ει)χαριστl1()l1κε τl1ι,ιil1'lα τηg ι;ιι5ικr1g ι:πι-ιιρl1q...

]\1lj'Ι Λ 'Ι'Ι,lΛ l'IΛΡΣ ΕΙ,Ι'ΛΣΙΛΣ

(

o Γιoi:,,' οκεφτιlτcrι,ι;. Λv 6πρεπε vιr κιiνει πιoταlτικf;q επει,ι\(lαι;ιζ.
Δει,xριυοτιl[loε τιilρα oυτε ιιiα ιilριr εργο'oiαq. O 1ιbρog Ιlδoι'ιbι'και Λι'ιtπιti.,οει,lg

τiτιrι,<iπαlg κ(Ιι τ(l)ι' πι:1'lιooιlτCριυι,oυι,αvθριilπσ)\,τ()ι). Διιroτιioι;αlι,4 κιlβ. μiτ1lαlι,. Ι:,i1ι:

τριrπi;ζι κιtι iiιlχr-iιl ι:κκt:ι'ιboι;ιDv Απoβλ11τωv. Γιιr ι,α μtl τoι)ζ ι\ιαφθι:iρι:ι ι1 μαλθακιiτι1q,
κιlιμιιiταvι: οτιr iiιiπt:ι\ιι. Oι παλιo[ περιττoi 1ιbρoι οαλovι, κoυζiνα, κ'λ.π. εi1αvεξαλι:ι-
φ0ι:i.

Ι}γl1κι: οτl'1ι'κιι't1τ11 βεριivτα τoυ παραθiρoυ και riρxιoι: να τooιlλιiει μιε τrr ριl()μιζιi-
μει'α πιrπιl(lτσι(Ι τ()ι). Σε μια κρioη απελπιoiαq τρoφoδ6τηoε τov Kεντρικ6 Yπoλoγιoτri
με τηv κιi1lτιι Lι'ημεριboεωg' Ε'iγε}'iyεq δεκαετiεg να συvαvαστραφεi oμoioιlq τoυ. Τηv
ιiλλη μtρα 0α 11ξερε...

Mfxρι vα πιiρει τιq oυμβoυλ69, oτην υπo1ρι;ωτικη απαox6ληoη, 6καψε τα 1θρια
του με oξ6α. Τoυ τα θερdπευoαv. 'Εκoψε τo π<iδι τoυ σε κιvoιiμεvo μα1αtρι. Τoυ τo
θραγlαv. Τραι.lμιιiτιoε τιl ατηOoq τoυ. Τιrιl fκαvαv πλαoτικη εγ1εiρηoη. Στο τiλoq τηq
δoυλειιiq τoυ, παρ6λλαβε και τηv οιlμβoυλη απil τov Kεvτρικ6 Yπoλoγιoτη με τη
φωτoγραφiα τηg.

AιoΘαv6ταvε ζεoταoι<i. H ()ερμoκραοiα τoι.l αvf βαιvε. Eixε εξιiψειq απ6 τηv oυγκi_
νηση.

Mια αληθιvη γυvα(κα. Mια απ6γovη τηg Mπριγκiτε. Σ1εδ6v 2 μtτρα κoυκλιiρα.
Aτελεiωτη. Τηv πρ6γov6 τηq τηv εi1gαv κατηγoρηoει για διαoτρoφLs'2 ατελεiωτα
π6δια. 'Αvoιξε τoν υλoπoιητη φαvταoιιbσεωv που για ευκολtα ηταv 1.50 μ6τρo απ6 τo
πdτωμα. T6oo απεixε και τo ταβιivι. 'Ιoα-ioα θα 1ωρoιioε η κoυκλriρα oτο 2X l ,33X 1,50
παλιiτι τoυ. 'Eτoι λ6γαvε τoυg 1ιilρoυg Αvαπα6oεωζ και Ηδov{q. Mα τov Mεγιiλo
Ελεγκτη! Nιiτη, γoνατιoτη oτη διιiφqvη εiooδo. 'Ηρθε' Kαι τoυ xαμoγελιiει. Eπιτ6λoιlq
μια ΑΛHΘΙNH γυvαiκα. Bρωμoρoμπ6τ oυvτρ6φισσεζ. Yπoτακτικ69 πωλητριεg με τα
αvαγκαoτικιi κυκλιbματα Αvo1ηq. ΑμεiφΘηκαv επιτ6λoυq oι υπηρεoiεg τoυ 25 δεκαε-
τιιbv.. .

Η Mπριγκiτ bπαoγε απ6 Αviα. 'Ηταv το τ6λειo δεiγμα τoυ εiδoυg τηg. Αλλιi ηθελε
vα μιiΘει. Τρoφoδ6τηoε'λoιπ6v τov Kεντρικ6 Yπoλoγιoτη με τα oτoιxεiα 'Aγvoιαq και
θτoι βρ6θηκε στov τετριiκυβo 1ιilρo τoυ Γιo6λ.

To oμoiωμα τηg Mπριγκiτ εξαφαvioτηκε απ' την ταβανικη oθ6vη. Kαι o Γιo6λ
oυv6δευoε 6ρθιoq τηv αρκoυδiζoυoα Καλλo.lη. T6τoιo oκειioq ηδovr]g, oυδθπoτε πρ6-
βαλλε με τιg φαvτααιιilσειζ τoυ.

Ι{ Παv6μoρφη παρατηρo{loε. Πριiγματι o Πctvαoφoq Eλεγκττ]g δεν f καvε λιiθoq.
T6τoιεq oυγκλovιoτικ6g εμπειρiεg oυδθπoτε θα μπoρo(loε να φαvταστεt. o Γιo6λ 6βγαλε
τo γεvvετικ6 τoυ 6ργαvo απ6 τo λαιμ6 πoυ εξερευvoιioε. M6xρι τo γ6vατo. Mια πραγμα-
τικη γυναiκα. Tι εξιioκηoη, τι φιv6τoα' και τo απoλιiμβαvε. Φαιν6ταvε απo τα αiματα
oτα 1εiλια τηg. Και τα διixτυλιi τoυ. o τριπ6δαρoq Γιo6λ 6γλυφε τo αiμα τηq Παvθμoρ-
φηζ πoυ τρανταζ6ταvε απ6 πρωτ6γνωρεζ oυγκινηoειg. Ακoιiμπηoε απαλιi τo γεvvετικ6
τoυ ιiργαν,o oτηv δαoιiτριxη oπηλιιi και dρxιoε vα μπαiνει oιγιi-oιγti.'.

T'ηv ιiλλη μθρα, oι Bιo1ημικoi Φιiλακεg τoυg αvακιiλυψαv. Τα μεγιiφωvα αvηγγει-
λαv μεγαλoιριilvιυg 6τι επιτ6λoυg εi1ε εκλεiΨει και o τελευταiog εκπρ6oωπo9 τωv διε-
oτραμμi:vοlι'ιrτιiμωv. Δεv αvακoivωσαv τo θιivατorτo θιivατo τoυ ρoμπ6τ Γιo6λ πoυ εi1ε
πρoθλθει ιtπιi τ<l ιriμα τηg Mπριγκiτε. Kαι oφριiγιoαν και την Ιερτ! Πηγη τoυ Πητερ
Κιioιγκ...
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'Ι'<i 
"ciλλο. πρ6σ(υπo τoι) Α. Σι}ΑP'Ι'ΣΕNΕΓKΕP

'Απ' 6τι φαιvι:ται, δ κιι'ηματoγραφικdζ εvoαρκωττj-q τoi) 'Ηρωισμ()Γ) καi τηζ
Φαvταoiαg, βαδiζι:ι στα0{]l)d oτιi xι,ιiρια τi1g θπιτυxiαg' Oiκoι,o1ιολιiγoq! .Mιoτερdζ,!
ΓΙριiεδρoq 'Εθv. Σr.,1ι. 'Yγι:iαg καi Σπ<i1l τδv Η.ΓΙ.Α'! ΗΘoΓΙoΙoΣ! M6λoq τi1g δυvα-
oτεiαg τδv K6νvεvτι.,! Kαi τιbρα; ΓΙρoτιiθηκε καi γιci κυβερνfτηζ τηζ Kαλιφr5ρvιαg,
ιiξiωμια πoιj εiχε: κα( δ ιρiλoq τoυ πo0 0ιi τιjν καθωδηγi1. 'o Ρ, Ρ6ηγκαv! ...Πρoφαvδg
iδδ 6ιρεiλι:ται κα[ τι1 ΝtlO ,, lMΑ(jΙl" τοl ΓΙoλιτι:ιlτf1 "Αρι,ολvτ, οτriv τελι:ι;τα(α τoιl
oιlvivτειlξl1 πoιi μι0g ioτειλι: .κdπoι()ζ" oθ tλειiθερη μιετιiφραοl1;

.-M'i 1ιθ κατακ1'livι;τι: πoil καπviζω 2(!) τoιγιiρα τr]v iβδoμιιiδα. oiδεig τι1λειoq...

-Kαταπoλεμδ 6σο μιπoρδ τιi νrrρκωτικιi, τιi ιiλκο6λ κα( τι5 κιiπνιoμα...
_"oταν χρησιμ()πoιoiloα oτερoειδii, πρiv 2() xρ6νια, δ6ν γvιbριζα τig ζημιι69 πoιi

πρoκαλoDv. "Oταv τιi 'μαθα, ιiμoιlv δ πρδτoq πof ζητηοα dλεγ1o ιivτιτ6πιγκ...

-'Αδιαφoρ6 γιιi τljν γv6μη τ6lv κριτικδv τoi κιv,/φoυ. Kιiπoτε θιi xτυπτioω κι
€vα oΣKΑΡ. M'θvι\ιαιρερι;ι ι,'ιiρ6oιυ oτ6v κιioμo.

-ΓΙρooαlπικιi 
εi1ιαι ivαvτioν τi1q βtαq. Στιi φiλμ μιlυ ιραivι:ται (η βiα) δτι 1ρηoιμo-

πoιεiται κατιi τρ<iπιl 0ι:τικιi...

-'Αvτιπρooωπειjαl τιi ι'iι,ι:ιρo τδv μιεταvαcrτ6lv. 'Απιj ιρτιυxιi o6 πλoιioιo. Oi ν6oι

trιf 0αιlμιιiζoι]ν γιατι ι:iμιlι iιπλιig καi ilδηγδ μιlτιlουκλfτα' ιi1ι P<iλq Ρ6υζ 6πιυ9 o[
ιiλ)'oι...

-M ιiρi:oοιlν ιl[ γιlι'ιriκι:g ατι'l ιριlοικιi τοιlq 1ιι': φιli,oτι:q κιli ii1ι 1ιf παvτι:λι1ι,ιιr.
t}ol10δ τt1v γι,ι,ιriκα μιιlι,, [iται,π1l1:πι:ι, κα[ ι\fι'μιι': f,πιlτιμισ αi'lτι'l oιiι'iiι,δριι...,,

Κιri μιι:τιi τr1ιl .ι:iiiικ11,' '()λυμπιιiδα καi ιDι:}ιιι'ιοτ11q( ;) ιi π1rιbl1ι,Κδναι'! Νti ι\οΓlμιε:

καi τi di2.λι:q.ciπoλιlγiι:ζ,, ()'' ιiκιlλιlιl()ιjoιlιrι,. Στιi κιiτιrl_κι1τ(υστιiviπο1rj τιilι'ιrπιlμιι.,()ο_

πo ι l] αι;ιIlν ζιlΓlμιι;.

() ΛΝΑΘΙj()ι'ΙlΙlΚOΣ

Ι1N'l'YΙlΑ ΑPXΕΙoY
"l11ιlιl1ιι: τι]v θvτ$ποloι1' iiτι ri ιiλι1()ι:ια εΙvαι ηλioυ φαειv6τερη. "Ετoι θπιλ6ξαμε

πρooι:κτικιi θκδ6oει9 1ιi:, οιl1ιπι:πι,κ\,ωμ6vη θv6ργεια! Bιβλiα πoιi δ6v θπιδ61ωvται
κριτικi]q, γιατi &πλoιiοτιιτιl ιiπιlτι:λoδv ιiκρoγωvιαioυq λiθoυq, yιd μιd βιβλιoθriκη,

κoi πoλυκατειl()ι lΓl Ι:vι\ιαφi; 'Αξ λiδεs

ΣllMΑl'ΑKlΑ ΓΙΑ KoNKΑΡΔΕΣ
"oxι, μιri παριrξι:vι:ιlτi]τε ΑN li vεκρι'lκεφαλl] o&q θυμiζει 'Ιερ6 Λ6xo, ri "NORD"

τri vιrοιlκιlμιι:ιακιi, τιi λιovταρctκια τl]v K. Εiριilπl1, li "Nιμπελoδγκεv, τ6v'Αoτερiξ
κ.λ.π. ι:ivαι φιλoτε1vr1μ6να oxl]ματα, πo{ τα δημooιειioυμε oιlv dvτiδoτα oτiq
ΙΙερι:oτριiικι:g καi τo6q'Αvτιoταλιvιoμoδq!

αPrlnz Ευgen" αHohenstaufenD

yεvικoυ πoλυκατει)(rι)VτιΝ()ι) ι:vδιαφερovτoζ. Αξιoπoιεaστε τιζ σελιδεζ τoυζ...

,\
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Jrcob M. ιlιιlιlllι!
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