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To πρoβαλ^λdιενoν θdμα, ειγαι dγα θdμα θεψλιbδoυg
δια21οηιομοιi ν"u δnιφ[αaη,λdξειg dναr,n iωv oπα,υγ το
Συoημα xα1λερμι μιicιv εx τοrν πφτdροw δoψατxηv
ωrφqιr],ιν oτoυg τψλουE τoι' ιπφιοoιli - απτi,
xατ'αvπθεαν πqog τlμ λαΙxrry παρομαν. ',vα μη θελοιπ
ιηΛλ .oι,τε χαν ν ανεχovτ(Ιι!) τo φιιE ταυE''' την δnxριτιxljν
δηkιδιj^ ιxαvαrητα' παρα μlοvoν μεοιυ αυμοφoανατδπxου
nryoυ^δoτιαπxων πεμ1φαxωοεων xαL (' ' 'oιruαφαw)
ψθοπλαοπκbν δαιμονoπoιηοεαw 1oλληοιnτιαηs ηηs,
πoυ του πρoοφεροιν τry βvrμ πολπxιδg oQθην χαι
εγχυρογ "γvιil,αν''. Αφ' ετdρ,οιl dγα τdταο θεμα ιrω|3αλλa
αφ'εαιπod ην δdgν τηg αναγωμg ag ρησεξ xrxι γρlαrττα εx
των δυo οτρατoπεδων 1...οιπωg aπειγ, γλωoαxη δaα,
doτω κ.αν ηα\,nπαλξ μαg πλευρα μαλλον dνα ιφιπα1τεφ
Ιdρ- foαβλιυν πρoοoφιαξa ! ). Ειg

αxoγwεi,αg, παaω{δa η τo φατog λιμανoμ6η
l.ιοινοβoυλειrnxη νoμεr.πλατodρα ξπ πολιπμοτφον, τo αiμα
ιαι τrμ ιεοπpα, τo μdλλον xαι τo rταροv' ηζ φυηζ μαζ, στα
νξια των πλ6ογ ποταrιιirv ''foραwων,i τηg νJαg ''aiγaειαg,'
πoυ η δψοφαπα τοιlg tταθιdρωοε, ατην oεαν ηgπαρηψαφdηg παλαιαg π1ν οπoiαν ψτα τoοηg μαrιαg
xατεxρ{μιιoε - oτα vξια δrηλαδη των εm1ρυoων
φμoταvωνηgιvrvιilοεωg, ταιl Holl1rvood, τηg MΤV, τηg
παττoaδoιig, τξoγαδoριηg η μη, απδ1αιlvιbαεδg, ταιl
ηατoυιπog Bigbrother-ωμ ot,.iμoι ειxllνιxιig αmειlιiαaη'
τoιl εxφυλ,qrου yβιτηζαλλοκbοεωg αxομητων ιλων ηg
εψενιilv 1αραxηριοτκ-irv, δ,α πνog μεταλλαξεωg αlιεrτειo
αιtο'τμαπιηg ι1ιγοπνεψαπxηg τoξινιitοεωg. -. Σiα vξια
επιηg τοw qr^τrοροw ναρx,'lπxιiM,οι oποbι, oφυ:ιαι εγ

'iγ xαι, τελmilq, δaψατoλrμππιilg
|3ε[3αiωg, πφ|3αiνoμεν.

Kαπαοι ε1αραxηριααν τηv
ffroχγΙv μαg αυrνoππrubg δ,α ταιl φου
"εμπoροxρατiα'': πρlα,tειτcι, παιπωg,

Tεaι ενξ 6ρoιl πoυ, αγαλ14Ιεγoζ ειζ
βαθoE xαι πλατog, απotfδει τo εiδοq
τoυ ιο1υorποg ειτελ"ιφori αg πλεioτoυg
τoμag xαι εΙnπεδα.

Η ια1υg τoυ φoυ τoυταυ
επαληθεdεται qιdτρωg lιαι εγ παvπ,
ανψφβλωg. μη ατερoψdη |3ε[3αιωg
xαl, θεωρηππηg Θφελιωαεω S, \|ff) τα
(πλααπxα αοφαλbg!) λα.l3αaα τOυ

αγααη oμoνoiα φτατων
προαναφερθdιπων, επτελoυν τo πλdoγ
xρ{αμον λετoriρμψια &α ην εδp,αιαlοιν
ηg δψoπρατiαg, αrτοτελουιτεg τov
ωταρlα τlμoν xrιταλιπην τηg
δψoφατxηg lκιιδεiαg - χυριοg οxοποg
ηg οποiαg, πdραν ηg (δειπερειnυoηg
πρoτερlαοττμoS ) παραγωμg
απεξηρψιενων. αfJoυλωv π α1ρωμων
τε1νoηατιδν, aναι η παραλιυι6, η
α1ρηoτευαg των ηιιirv εναπ}αaΝ .λ'ciι η
τε1ι.τη εvατξιg ελεγ1oμ6νuw τε1ιιμαw
αrrrαγωι,λααππαyv επi των μαξωv η την
Θdοιν των, η αlιοrnιξιg rrαηg φlπxηg
Qσψηζ χαι xαθε αυθειτιπηg επδηλrbαεωg,
cι:αrιπξιg μαλοτα επrφρoμdη xαι δα-
μ6οαυ των αιπαγαxλαοππilq αιπιδγ
μαξωγ' τoυ ξλαυ αιπου αftoυλιυνxατευθwομdνων"φλεfuυθε^qιομod''. Σιναψbg μαλ.ατα' xαi εν ο1doa πρoE

την ''αφιδαν'' yf,ΙL 
' '. oλωg αrιπoψαατoν πρobφα"ον

gvαxgλψν τοlν MME πεψ πληραa εxτρα1υvοεωg τιυν
"|3αριiwων'του τξηoυ xαl τωv α1υρανθρ,ιirrων τωη
oυηΘωg''λαoπροβλφων" δψοηαπxαrv- πολιτ'xιjw,
ηxotiοθη xαι xαπoυog εχ τωγ ιπερααrποτιilγ τωγ τελειπαiοlγ
να εxθ6η, o δoλοg, τoν εξηg ''αυλλομομιοv'': ',Mα δεν πηγε
xαrεig να τoυg ιrιο1ρεαlοη (:τoυg πφΦβλψ6νοι-,9 ιΙΙrο ηg
μαγ{αE αυηg) να μποιrv μdοα xειι γα lιαiξoι,v! Δεv ποτειkυ-
ατο xρατog - πατdρα πori πρoαlταθa να xαθoδηηαη τα
rταιλα τoυ: o πθag αg aν'ελεrjθεφg να xαη 

"E'.ληξ -
ru o xαθεig πg προαφορdE τOυ''..

Tην απoιiιναuηv θεωρω 6τ περιττευει δα τoη
αναμωοταg τoυ ''Boρaαυ Σdλαog'' να:tαταδaξω &, 

-

αναλυοεωγ xαι foατoμων ποοov aναι δ,ατρψog, αr,τφloιxη
ru εμλψαπxη: ωg φoρεrig.αυηg ηg θdοεδg, περ,ρεριψεγri
ην xd3δλον προφααxην''ατoμxηv ελa-€εμαν,'-τoι'
ξιτεραλψoυ, αrιφνoψθη τηv αυοtαν xαι τo vαηrα ηgΛα'Φs Koιν6πμog ωg ψγαληg xαι δα1ροιιxηg

1aφoxροπμιiw πod "ελευθdρωg,', xατα τ1.lγ απαραγσιγ χαι
:Oυ πQoαγαφεφμdναυ τηλεoππxου αιnηγφαυ ηg
\rπεραλοπxηg αφηvαοεωE, "αποφαοtξiινj'τo α;-η τo β,,
δ'εαιπουg η xαr foα το'Εθνog...

Φωζ, η α:r9rlrc αΦ εγδaxπxξ αwolτπxη
τωγ θdoεαtγ ταw αιππαλιυν μαg, τιυν φlπlιciw μαg ε1θρωrv,
oι oπcri,oι.xατ6χ9ΨεE, φτα τo 1945, π\ρωg τoν ελεψoν, 

'

αrrοτελουv τo πξροψα ταυ Σι,σΦατoζ. Kcι μιοvoγ&, 
'

αιπην τηv σtlVoππχοT}Fα, ag μiαν επo1rμ ξεxαθαρiφατog
ru αrιoοαφηιιoεων _ παθ' ηv τα προαωπεια xαι oι [αοxεg, io
9ν με"dτo αλλο, ιπα1ωρoυv xαr xατcxlιπτoιlν - εEαιρu'α, ηαlτοβs "Φ,9 εμι^τωρoxρατα αιοθαγoιπαι ηδr]' -rdμη r*,
εν μ6αφ αr.πξαυν πqοg τoυτo πεEιοταoεων, αοφαλεg πατα
ην ffioaΨψf τφ ατοιου φοoωπεiαιl τcυv (xοruωπlω-
oιxονoμxοg δφβιlqξ, θεωqiεg |3ε}ιτοτoπαηοεωg x.o.π.)
ωg α1ρηοτοιl πλθoν, &οτ o πQoαγαφεQθαg συαdηg
xαταλψnq Φg δψοxqατxηg των'hαffiα{' ε1a δρδoa (rι
αrτοοαθριiπa) ffrαρκbg!
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oι qυρανθρalπα του;, ειrτελιarcμ xαθε οτοι1ειιbδουg εwoiαg
Πολιπxηg, αιμβcιlα r,α aνcrι αzριftξ εxaνoι, εx τωγ oπo(ων

φοιολομπξ θα ωε1ιdrετo \'α τεριφρoυQtpoιn,τry ηaαν
ltαι αxερ,αιoτ1τα π6 ΛαΙz'η; Koιr'οπμο:: ξιι,l< αιπoi
αοθαγorηαι εrτετα\ιεr,oι qιι τΙE εθι'ιxρι)επzrξ
πφα&ωρωμ6η9 Λαizr1; Και'οπμο:. cl:j.iι τι,:r' σr'οτειl'ο')γ
πρlοαγωγωv, απεναιτια;. τ16 n' εzρηz.ιz.l1 εξεiiξει τεiοιοηg
&αδ,xαααg αι,nxαταοτααειi:g η; ιπο n'ξ το)r7ψιιου
αwoθυλεψατοg xατανcdιlnz"ιbr' μαξιυr'. 7r4ιJkιr'qιιειτ,lr' αφ'
εν6g εx των εγ1ωqiων 61nρrιταιειοιτο:r' 7cι7oiιυι'. διι'ιψιει
αχaιΓt ]ζ τoιουτωγ αItοχρα+ιατισnz'ιbι' δεο',cιαιi)ι' oτι'l: τoι'
τξΦOυ xαι τωγ λοπιilν, oλβφοr'η περιοοοπεροr'
ευtπoλrμτοw, τoμdο:ν ηg πο)'ιυxιδoυg "δtxιο;r4rιτzr1;
παδεtαg", xαθιbg προεξετdΦ, αφ'ετεφυ δd εz" τoυ πφ;
τοdτο owωθαψdγoυ φαιot τQ)ιτoyΟφιχου αιlρqετoυ. ο
oπoiog xαι λα τηg xfuμαxηδoν πρoωθoψιdηg βαθιιιαιαs
ψλε.τxηs $nμaξiα-ζ θα oφραμη oριοπx,ωg τry θυραν ηg
εmoτqoφηg agτην φn-lαν, ΦταιπΦτα xαιτονποfuτομαv -

ταυλαχιοτoγ &α τα λειπα'Eθη...

Η oλη, λοπov, λαοταοιg φταξd ημιilν, ο:g εrκιρατων
επαψελταlν μαg αναξωογoιηπxηg ανd3ωιτiοεωg ειg τα
φυλεπxα Aρ1θτιrrcι xαι oυοiαg αφ' ενog χ,{χι τωγ ειπριψμων
ηg αoπxηg 1λδr1g τOυ oλα, τξογαδoριxoυ περι[3αλλoιτοg τοw
xερδooxomxιilν, εν ρffiιιπcb Ιn€Φατι ltαι oιμαιιοπxη
αινoμoλομα aψνιbg φuλλωμ6νων, oμiλοw xαι εταιρειιilν πoυ
νι1μorπαι "ελευθι1ρωg" ην . . .''λαoπροβλψoν'' δημoxραπx{μ
εξωοiαν, αφ'ετ6ρoυ, ο'ι'voψξεται ειζ ην δ,αφoQον πεqi λαoυ
ανπληr}ιv: η μ6ν ιδxη μαg oργαπxη, πνεψαπxιbg,
ftoλομxιδg xαi ιoτoριxι.bg ερμξωμdη - ανερμαποτog δε,
ατoμoπxωg xαταxερμαποπxη, ουαω&bg αr.ππνaματxη,
εμιlιoροηαπxη (:o παραδειοog των παξαqo-φυλιiw τηg
Mdηg Aνατoληg!) χαι τι}Ιnχξ ατιλr.bg γεωγραφχ(ξ
πρoοδ"oριοβζ ε}€ιη των "ανθρωmστxων'' αr,nπαλων μιαg.
Tο διοτιγημα εiναι αn η δnπdρα δεν ψφαι,iξετιι αρηηθεr,
oποη εινcι, αλλα μαλλον aοδυa ειζ τΙ}'πQιDτηr'^ τη'oπααν
|3αθμιιrιωg ιπoοxiιrιτει ltαι αrrοoαθροlrει - μα r" cιτοτo).μιiiοη
zaaoια οτμη αxψη χαι γα τηv θ6οη εz'τξ l'qιουl|l Πφ;
τοiτο τα ε^1xο:ρια τρωxπxα τηg NΙΠΠ εργαξolτcι
τιοετι,fιix. &οπ πρoryoψdνωg πρoirιοπθετα μicι τoοοr'
ωτεΦ'ιοιιεrr1 z.ιι δεοτρlα1ψdη ιπo ηs ε1τκrθιδρι1ιειri;
:τQfulc(: 7Ιι πl: n,alει ερoεξεταοπxο{ ξlμιατog
ε;πftl: jοιιεlη; τo).ιπzi'6 π1g oρθoητοg xoινωrια, οπι'l:
αzφι{1υ; 1./. στ]}' α1ιφιlr1 Γερμαιια: αιπη aναι ηδη ιiψμο:
',ι' cιιτoι' τοr' cιτgο;,.cu.ιrrο εξoοτραnφ6 παιτξ
ιπεocισ:ιστιrι' πi; \ιιi'z.li; Kαl,αrψog!

"xrιθoρiξεται μdoω xoιηg irαταγο;71 :. 7.Οt \'Ο L' iTιl ).ι 
-τ- 

ι-ι ι ιl L'

(xαυλτουραg) xαl xoιηg ιστoρiαg""' Bρrιδιτεgar . n' αεirtι
89, η fuΘrιοτo-λιμπεραλοπxη :ταραzφιυι: τιυι'
(οoααλδημoxρατιilν, θιμηΘψε!) εxεi πρrizτφlιυι' πi: \ΤΙΤΠ
oιrvε1ξει ΟJζ εξηζ ην ffiιθη ηg παξαρoφ)οoocμcιr': "Η
εΘνοxειπριπη ιrιπη απoι}ιg αwεπαμται τηv αρηαl'π1;
ανθρωπiηE αξ(αg των "ξdνων" χαι τηζ ιοαπpοg oλων τα.lι'

ατoμιιυν. oι εδιb δαβoυιπεg ανθρωπoι ξdηg xαταγοlγηs δεν
)οfξorτcι oτον "Λαo", τοιοιπoτροπωg αποοτεροψενοι
οιοιι'.fιbι,δz'ιιο4ιατιυν. Η δ"απ1ρηαg τoυ "Λαoυ", ηg"Φι,i.r1;" Ζ({ τoυ ''Πο)'ιιομιoυ". 

oπο.lg τo ΙιJΡD τα
ιιrπ).ιιι|t-ιrετclr. ιιιτz.ιιθιστοιη, ι,lΞ i'ι|ιοτεg AE1dg τηg
Ζρc{n7.]lΞ Ζιι 7.oι\'ι!]\1Ζ.'}l: oo'',cιr'ιilσει,l; π1r' cιr'θριb;πlT 1

cιξιοτρετaιι ;r.ιlt τiι oιιτιι''1ιcιπ;r.iι ιιτqιι;riι δ;r'cιιξιατα.
Τoιοιτoτροτιl;: τo \?D ηταοοετιι oπμ' Παραδοαι' του
NSDΑΡ [:τo Εθrιzoοoαιιrοιzοr' Eργαιzοl' Kcψψια]' .

Kcι επaδη λα μdν τo NPD δεγ moτευω 6π d1a επαρxιbg
yrιτα τοt'τo αrιoοαφηι,i,oα την δεoλο^μxfμ τoυ ταιποητα,

μετcιlt CιστoσL\τηρητ1qιιoι1 Ζtιι Εταr,ιιοταοεοlg, ε1ιειg φαlg
aιε θιι ;r'ριοτiu.r.ιr'α. θιι ιιετιιφ ε ριυ zcι ιι[cιι' α1ετz'η,
cιr'iu-ιυιr' εz τoι' ιtι;u.οι' tι{ι; στ!Xιτo:τεiηι'. εi< π1: π7.εoι'
ιιt(μιιιrl'. ιιcvrοτιι :τμ ]τιr.τι-)$(ι: τoL': ε\'C( 7ειιε\'o\' τoιi
', 1' υ Jστι1 ι'. ;τQι, j i l\' εlrttl !ι-1 ι,. tι'z. l1,,oροι' Ηoπt \ Ι ahle r. οτο
o:ταΟ\'irrιr1kιιε θεαι'a: τo !l1n1ιcι π1; δcι'zροεο-lg
";τQοτεQ{uoτllτo:" ιιετcιiυ Πο)rτaα; zrι ατξιου, εξ αφοQμηζ
ιuιι; ιττρq3)'lμ ε!ιιη\aα; τΟ]ι'επ' αιπot θdοεωγ του Eγ6λoυ
ιΗegel) ιπο πι'ο: foαδxτιnxου του αιyvoμ)'τFor3. oιπog a1εν
ερψυirεiοει οι z'ατα τογ Ηegel τo Kρατog προryεiτα ταυ
cιτqιoυ. οποlg xαi o Λαog, αφοrJ τo ατoμoν γεwαται ειg την
ΛαΙxry Koινoτητα, ηg oπolαg ενοαρxο:αν τo EΘrηκrγ
Kρατog αrιοτελa. [Eνιb λα τουg πρoαγωγουg τηg

αατοψλελευθdραg περi xρατoυg αιπληψιl; η iιτoψι; αιπη
aτε παρφι6νa αltατανoητog, εiτε πcιρερμt1εiετcu "δεοrτο'ig"

αφο{ αr.τιxαταoησoιrv την Eμλιωτry πεμ,\ιιοι' cιιτ)'η(ιν
(ag τα ανωτdρω) με ην δxfν των, πεμ εr'o: "i'ιιοι'". δrirδη,
ωg τιγαρπαoτoυ r}ηφαγ€ληg, αυναθgrαοιιcιτo: Ζιιτα7.ιl-)\'
πεQιοχηζ τιγoζ, ωζ τUχαioυ ανψιz'οi' oιη'ιltn.'lε''ιιιιτo -:zcπα
βθog ανεξαρτψων ατψων.] 'Qιοl;'t(ι |ι]'. ,r::.]-_t(lro

οτo1αoη Ηorst Mahler αιτη η ;τg'rιτε"'-. .: .,-:..:εiοiη]-α,
οημιειωτεoν. oι.vηθη αναλυαι'ι:το Γa'.a. -- ::.'. :] .ιιrι
ιπεραναλιrnxη xrιταηηα; n1: ιu., ξ ':. _ -. '.. il oτο[α
πρεπει ν'αναξryηθη a; οιτo)'ο'."z. ,; . - _.

(πρoγενεοτερα xα αyατriιι'l'lτ{ 1 ._.. 
- j - :.- .-- ' ',

Toιoιπoτροπωgοx.Ηonι\Ι:Ιt: -μ - l_| -: . -' ε!r1;

θειιε}ιαδη επi1νωαν ιt]: ιι({7l-:..". - .*_ : - ,_ :-: i'.''l]
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ηlαγειnηo9ωE ειg τουg πολ.τιουζ ηE <Dυληζ τιυγ Φbτιυν: dπ
ψou.η αυθεiτιxη ψ-rτaη mειμαilxη μ,ig α-". 

" φoποωδfμτοτε πoλιπxαr,πrιo π8o'ι7jv οηκμrlνoν πρυE τoug
xαναvgs ξ ''marketing,', διlvλται ν."*ιξη 

'*ioψξoui"Eπρog μ9ν αληθηαναγ6ιιηανl Αγαxαλrυγ διπω ag την
ΨΨ,aoτηIga μαλrοτα, τoυg πo)ιπxoυgφλοαoφοι'g ταυ θειαυ
Γlλατurvog! Nα π γραφει:

Ι^lg,Ψγγrε αιη cιτoτελεi πφlαπο(ηαν ηs Ε]ηελ{ιΦs
πε€)ι KQατσυE 9mηlrωs. Kατ'εxεr.τry τo ΚρατoE [ΣτMΙεΨo9ιJαl' |ffiωg. τo EθrηxoλαΙitοv Kρατogliaνα τo
ελευΘdρωgαιπooQγανoι,Ι.Ιενov. ηα εαιπα,, λg iρu1*oou
(ε:u'<αιρoν) Boυληαν ε,pιαθιοτουv. Πrεrψα, .b δrδιoγ
προβαλλετα xαr μορφoπoιaτω ωζ αιπxεuενoν

Ψy *ψg*ψ Πιεψ g ).- ψοι ωg λixαroι'Νqιοg. Εθψ lσrηg.
Αοπποβα. Κo1yψxη^Προνoια. Διxαoοιnη' Π;fuici,
Σ-.ΨΨs x.o.x. ΚαΘξ δε η cLτη (σιΙ},χεχaψεη. kοnΙαeQ
Καθoλ,xη oυαtα pτM: η

x91αοτ1 
Αv-θgυποg.,ωt εγεQγ_ξ ιποοταα g ηg Φροηoεωg

α εαυην. Aιπo i{αι εiνα τo φλοοοφxοv:τεριε1ξιεvoν ταυ
πρoπcιτoψltου φφτψατοg: o Aδαμ ru η Eιη αφoυ dφαγαv
ωτ'τo,δdνfoov ηg. Εmγvιilοεωg. xατiοτηααu ωx,io ηdΦ^ρ_oηοεωg. η oπαα τoι.lg επταοοει. ,o *aoo.o- δ.εαιπoυg
\Μργωg' εm}.αιQωE, εν η τρε1ουη τωγιylιoατααa)
6μφρoιεg. '''9o Ψ'τιlυg φδγαvαυg'61ειg xληφνομψενο -
αιτιyιτηαt τa! rua}'ιιg, μα να τξηg!i(Γχαιτε) 't

To ΠγεΦα aγαιτo παγ. Δεvιrrαψειτπoτε απ6το oπclioγ
αιπ6,γα t:ynqπιq1ρh.Eiναι α:τgθdζ μγvεoθαι, τo αxirιpον
lανoυν, 

ηδμfo_g αraιηοια - αγdxαΘεγ ,,ορπg:tαι αηο;,
ταιποΧQαrωs. Kατα ττμ εxτυξιν τor1 xαΘ, jαιπο. δεv
αγαδειxγυεται τπoτε ωrοΓιπωg πoυ vα μη υφατατo βη ξ
$axns ποημαπ ωζ σU\εσr[ειQαψεη iαα,g (ar"'Φb.-
Παγ 6,π το Πιευμα οdJαλλa εoiυθεγ, φiρεl,-δηλαδη uuδf;ω

ταιl, ωgαr.τιxaφvoν pτM: δηλ.
αναφεQεται aζ την μεταφιJσιχrμ Φαν
ΙΦ2 ταυ'oιτogj . προltεψdναυ δ'
αιπου ν'αναγvωμοη εαιπο ειg τo (εν-

)αιπ-xεψενoν. εν μα δnπεφμη
cιπεrnγvιbοa, πφlα1r6ιa

Aρ1dτιπog ξωoα O-niα ηg
εθvoφυλεπxηg ταιπorrμοg] δεν
αιΙvα-ται να δα1ωριοθη εx τoυ
σtr μερOξ. xαθ'oοov αxρ(lξ
μ6αω ταυ εrd μdραυg αποiα -

nεqγονιrrοoτααν, η
αναφoρα απ ''o Λαξ
φοηγεΙται τoυ ατdμoυ,
αφotiτο ατψoν
γεwαταl, aE ττμ
ΛαΤx{1v Koιν6πητα''
εrπξτηgEμλαηg
φλοοoφtαg ατφaτα
vοηιατog.'ξοιτεg
εlπoψαrει τdτπoxαι,
tιατα α-νdrωrαν,
xαταδεiξaτην εγ"των
προτdρων
αrτοιlοiαν vο{ματog
ει6 π1ν εριiηοιν αν
πρoηβταιη oρrιθα

o Στ' Γκ6κα9 μαζ( μeτov Horst Mahler ,

oe 6vα διdλειμμα ΚαΓdτιq ερYασbq πρooφdτoυ Συvεδρbυ.

πVεψια ιπo αvnxεψειηxην. πλdοv
ψωg. μορφην, εwελlυg oαρξ εx
τηE oαρxξ, εrπελrbg πιεr4rα εx
rnεψrατog.''

Βiνclι ε'γιτληxιyιyl αn, οπμ
αψερnημχΦiΙryη,
αιπαναρεπxη tια, ιrrrοδαυλη ταυ
oιlιοvoμlqrου, ηζ μryα
νοxφταg. των oτρατεψαταw
αl.tομη ltατo1ηζ χαι τωγ
ααπoνδιiλωv ταυg απολοr]θωγ

ποι] εγααιoυν την
ιtlιαγoρanμdη πoλ,πxη
γaα{ψf ηqNΙΤΙΠδια

1"o 
*ry,o'ιοτξπθα αxρι[&bg ε,rn ηE πεμπτοιυtαg ηgιdατεροητog ηs Eμλαts φλοοoφαg.

J9 Πwυμα δεν εiuα μ,α xαθολxη αιρiρεαE (ein abstrakt

ag:i:Ψ::). Uε (εvεργογ) ιrιooταφ.v xε1ωρι-σμιdvηγ εltεηg
*:Ψ η:a*: του εxδnλι-tο, εulγ - αλλα xΦωg μα xrιθολxd
ι-/Uσια' μα αυtλrιοοτατog..rμoι εv εαιrη ηδη δαφoμξoμεη.
tηΦ εv εαΦ πoλλα:ιλωg ωQισμdη λ ;ωdλλμεη, "
oυοια: η oπoια.εξ αΨηs εtναl xαo' εαιπφ ιλ'ii.ιr; αιπο λυ
εινα χαΙ στo τελοg. δ'εαιrrrμ (fuer sich). Tο xαθ.εαιπαv Eιγα
τoυ Πιεrψατog εxδηλοιπαr δoηE ταοεωg αιπoθεααεωE,
ενεργ,oι1αψoryωοtα5, ταoεωg δηλαδη να ιπαρξη ποt, δ,,'-

επi τιi oxιπτrj η5 αιπλfurιd'iΦαa;s ii ,r'ri'
Ψ-Ψ' * δι' εαιποiE ει5 nΡ ΕπuΙτiμ|Ιν ηζΑληθεil;.
z.:€φU'Fε το Ι5αΛα\ηl: ε\πoE:αυ aναι ωg ταοιs (εγ δLτvΦrει)
βη η oλοxληρωμεη βαλανιΛα. xαθ'εαυrηv. 

"rψη ψrs δ.
:oΨηu αtεpΦωΨ πφr4rενοι,υα' Το παιδ aνα ffi -

9yηg:1%munft)',αλλα μcnιoγ ΦEnιηοιg ttαθ' .ffi, Eαχqlη α'εαιlTην bγτoζ αιπor1 η Φροrηοιg ευμoxa rαιπrlν τb
SΨ9ν Ψηg εxrιαδευοεωg χ"ι μbρφα;εrξ 1Σ"M, or&.,

ι,rrαe,χa. πλεον. η Φψηα6 lιαι δ.εαιπηv). Mαιoν o
ειη;ιξ xαι lιεπαrδεψdvοg ανΘρωπoξ εmπηryανa τoγ
πραtαθοψqrοv τσU - γα avαl, Γhεψια. Tο'απ, oμωE, xατ,
ααγμ η Φρlοιηοιg ag τον ανθρωπον ιrβσταταΙ μαvoγ xαθ,
εmπηv, 

φnι9τα τo 1qdog πoυ ixαoτog ανθρωπog φdρει εx
ηs 1εvησεCIξ ταυ: 1ρεωοτα oτoγ Θεαxαι oτoγ εαιποi, τoυ γα

}gψ* !η*,lφροvoυιπων ..nfrΨ#:ffi ,ΗβH,r"
τετoια μεση φ}οαoφxοπολπxη οxdψs' rψΦs. θειιελαxη
ΨΨ-μ:η.ηE Δρ9g9ωζ. Θqελωμεηζ εJτi ηs δ,riλs. μ"'
μrjιΨjΨυ ι_Ψη αιrη δυvατα ν'αναγειnηοη αληθι,)g ενδ
Αρω 

Fθvog! ΑΦ η xεrπρoφλοg πaoE τrIv brrααγ-
1"Ψ_"ηλΨE 

χαι αγαφοe}α. μιοιiοv Ελληιxη. μ την |3αθιπατην
:γνα-αγ η: εΛλη\ι11σ[Trτog, μπορa να 1αραxημοθηl
ΙvloιραιωE oε αγαιψησχομαι Φs ειryηE τσυ Fr. Nietzsche: ''oΙφ|aνισμiζτdτε μiνoν pyaψiοι1 np o}οιι)'ιiψriν ταυ, ciταν
μοa. xιiτη. π9yμm0ιο6g' Βhρα6! Aιπιi 

^' 
fiλE'na'

α.ιt' αιπιiν!'. Πρoodξατε, λοuτοv, ποoογ οιπαφη πφs τξ
ανιυτdρω δαααφηdoειg ταυ x. Ηοπt Maπer αγαιiα oο.α
1ξζ πa_o.]9y9.στdρωg εq τo ''Bορlειον ΣdλαE' αQ. 5, aE τo
αaβooν "H Kλεφrαυμα.τo'2l'l.ιι εφι(,. o.ι. ε. α1oμ*
γQα1Jει:
'Η ταιπoπ1g ltαι η rωμπτουοtα ενξ,Eθναυq ωrοτελοιyv
oιτολομxξ ηομrεατdρα ηg ισioQιxηg ηE *xρ*,
ε}ιcραγσεωζ φαψαπxαrτpα - μrα "ρλψδπη 

gιωλ nεα ψ
ηv qλαταnιxη dwαα, dγα αθανατo aρ1dτυ,λ. To βθojλo βα9μοs πoταrrμog ηg εxαοτoτε:τεμδiαααxηg
εχφαν^σεωE(ενσφxιi'lοεωg) ταιl Aργεπllιοιl ωω ταυ Λαου
ωτΦtδoυv ιοo-δwψωg τo μdτρον ηg εlπτευξεωg ταυ
χοσιuχωζεμυρουαΦαυταυ- αιπoυδ,rffi "

αιπoπραψιατι.ilαεωg ltαι αιrοιαδoυg αιελ"ιξεωg, αjηxωωg
πφg τηνlλαν φιlοιν lιαι τ5 ε1ηειεig διrvαiffiE.'}Ι

εν η αληθεiα ηξ olrΦ αΦ εx'θεμελiαyv
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αγαlQει ιαι τo τEφιμαv δληψo ηs ανθρωmηg λοψχηζ πεQι

ελευΘερ{αg χαι αγα1η{αl,στlητog: δαπ, μη ιrΙrοτασσομ€η ατoν

τεχγητo δαχωριομω ψτξυ Koομιxηg Tαξεωζ χαι
ελευθφ(αg ηg l.ιατατεθρψψ6η9 μτyαvοτxηg ltαι
αιπαναιλαοπηζ λο}ιxηE, εx,1ωρεi εx τoυ πραγrαπxου,
ΘεΙxου Kοqrαυ δ oποi,οg ουvd1a ειnαiωg lιαι τιμ ελmΘεqiαν
l,,tαι ττJv ταξιν, ωg δπoλον φμοιιxτμ ενoτrpα,η εtt !ηζ oπααg
εxτρoη δεν απoτελεt εxδηλωαν ελευθφiαs αλλ'ιβριν. H
oληΘηs ελευθεqliα εxδηλriyvετcι, αrενωτ(αg, διrvqιxιξ μεv
&α ταυ αεvααυ αγιirvog ltατα των παηg φιι:εωg qr^τrο€iιυv ltι

αιrnπθψ€νων δυνξεων, πρog επiτευξιν ηg ποτατατι6
δwαηgπρoαοqηltαεωg (Aγχιβασiηg, l'ιαθ' Ηραxλετον) ταυ'
Αρηετιrταυ, oταπxιilg δε aη.παρxa ωg rππαoτααg
εoωλεψxηg εναπμog, αxερ,αοπpog :a αxcυλιπαυ, αQμoMj){ηζ

xι ειιαiαg β*λrrn ηs εoαπεμxηg λεταυργiαg oaιoιου βxa
επτι[a αιπηv τηv mοταψα - xαι, oπωοδtγτoτε, αναλrryωg

ταυ 1πoφ,i αr,ηg. Kατα τqiτον δε λ.αyον, ''συvn1Qr1ηxαtE''

εxεφοιπαι η ελευθηiα δαηg ΨιJοιxηg εξαπεριηg δραοεωg

xατα την αρ1αiαν μiαν, oμoιrboαwα δε τ6λog 61aν του

προτεΘ6ιπo!'αr,Φριirταg ιπo θειirv φfuται-l βoυ 1ρα191ον
πδφαιπα l.ιαι τoν dπεπα 1qανoν.''βμrιog, 89c - Φ ηd].(-)
Eλb ffu η φλοoοφxη - μεταφυιxηπρoτερ,αrαηg του

Γhεψrατog παραηρεiται χαΙ aζ ην φυαοιilιryoλoμr"ηv-
cnατομxηv }1αι τι'lν χοφoλομxτμ ηg δαoταοινεx
παaαλληλσJ, παραλλ1λ.ιαν πρd3οilλοr:οαν αocφλωg τηv

αρρτμτ.οv αλληλοryιαν ηg οrπoλομκilg πφ1ενεoτ6ραg,
ωεtaηπiπου rrvα4ιατιηg δαoταοεωζ πQoE τoγ
εxδεδηkψ6νον K6qroν, α}λα xαι τoγ i\γθρωπoν ωg

μχaσ}{οσ|"ιογ, αψιrμiwαη πaoζ τTlν ειιαiαγ αι'τtληι1ιν lιαι τrμ
'oιrθ1aα, 

ταr'oιποg, xιιτατην ελληνιxrτv γΦαγ! Eιγαι αrΦ
η κoqrιxη oυνξaα μd1ψ )αι τ'ι'lν ξαπφιl'ιοτθρ,αν ατQεη
εxδηλr,rιν ταυ Ι1rεr4rατog, fuoa ηg οmfug ανoπdρω ο H.
MahΙer δηkirιει &α τrμ τελειπαιαν 6π ''rrrxρψιdιει rnεψα
ιrω α,ιτιγεψιεlιxτμ, πλdoν 6μωg, μοQφrΙV, ειτελr.ξ οαρξ εx ηg
σαQ?{cζ, arrελrξ ΙrιΦπ εx mεψrατοg- Αιπξaναιοδrξμαgμα1qrενoE

xι εxφραοεωg ηg Φυληg, l'ιατα τoγ
ποξr,αvηg να ηπαθιfuιtο'η xι
επrΓ3αλη ειεiνα τα πλαiαα rιι
εξωτεριxαg δομαg ltαι
ηοtποΘ6oειg, πotj xατα
τoν β6λτοτoν τρlοrτον

ηg εξαoφαλiξσιJv τηv
ωnΕiiα'οιγχαΙηv ;

πληρεατ6ραν διrναΦ
αιπoφηlμιατωοιν -

αγευ ηg oποiαg η αlrλη
ωnfi[ωα6 oτερεiται

Kοομog, η πανoτραπα ταυ μα1oμενoυ
Αq(αυ Πνει1.rατog xrxι Αiματog, Qιξοψ6η

aE το Ιδεαταu, τ{1ν Ιδ6αν, τo
Προτιrrrον, τ6 oυvαφ6g πQoζ τo'oν, ag

, τον oυραναιxαταΓD.ατωγα_xαιo
θετxξ μαg ψυτoτφπομιοg εiν'ο

Φιfov πφs τo Ιδειbδεg, τoπρo'
cnαλιlτιruiν δημιoυψιiν ΑqFτυ1τ0ν' Φ
ωE uιτοm xι1τω rιναπιhθεοιν, αλλ'ωg
π7στ{Qαy' ιιyαπΦιy βαθμiδα Yπιiρξεωg.

Η δαρxηg xαθαροιg ειg 6λα τα

νofματog.''

[Γoωιπoτρorτωg μrοvον l'ιαi διwφεθα να ουλλαβιηrεν τo

αληθ6g Nαηψ τω Συvθψατos - Λα.|3αaου Φζ Dλη}ηψ 
.--

Eπλαoταοεω g τoυ'2L,'τ,nεγΘεpte'FΙ ΘΑNATOΣ !l

Ev αwε1εiα ag εxενo τo αρθφν αγσλbται' δ'αναγαryr6 ειE

πραπo1ειtig πραπoγλωοοιxαg ψξαg, xαι αιμ δα τνοg τοw

oυηθιιlγ πλ6ογ εnμολομxιirv φαντααιitοειυν
αg1αοελλτμξαντιlw αρριβοτιilν, η πφθλωα<γαι αιπαυ του

ονψατog ''Eλ-)'ηr'', ωτωg ιαι ταυ oμoρρi.ξoυ ''Ι 1jOυ"

(<oFαε[-{αυ) εχ τ(Ι]γ αι.lιτιθψ6vων ριξιiw oF- iιαι αρ(γ)-' αλ-.

' ' ' x.o.x.,δεν θα τα επαναλα[3oμεv εδι.il: Φοη ξ αιπηs τ"s
αναλυοεωg ηlodxιrιτw xαι η 6woυα ηE Kοqιxr6 Στrβηg,

ψιζ σιΙvδ6a πQog τoν oυρ,αναu ταυ αλr1Θoυg η,οπφμzου
'oντog, aξ σιjμ{μJτoζ πqοE τoν 'E}λrpn Αy-θEι1τn'! (Ωg axιιw
δα τoν ανθρωπον o Ki,ων ψο, αλ}ιη τε, παρ'αρ1αiοιg
'Eλληαv σ,rηηΦ. Π6οov, αληΘaα, αrπα μαg αιπδθαι-lv, αη
ειδηkbαag μ{Ιζ χαι ηζ αuηg α)ααg, φ τα ιrω τcru x Η.
Maliler γρ,α@tενα! Λαβτε ψωg xαι (αν μr.lαν ΓΙλατοwog:

''Tρiα τψ1η rlnryηE * Φ, εΦ xοπιbπιoται, ... .ψ
ψiαxτεον ωωg αν 61ο:οιντξ Ηvψag προg αλληλα
λ1ψετραυg. To δε ξ lερi τα; xυριιυταταυ παρ'ψiν ψ.1ηg
ειδΦs διαγδειoΘαι δεi τηδε, αε αρα αιπo δαiμovα θaξ
εxαοiω δ6δωχεV, τoιπo 6 δη φαψεν οιlεiν μθν ημilv επ'αφω
τι-il oιilματι, πaoζ & ην εv αυραvιb αιη,ry6ιειαν *, π!Ψ"s
αiρaν'ωg αντλg φ,τσ/ oιπ 6γγεων αλ.λα ουραιιον, oρθ6τατα
λθγοιπεg. υεiΘεv γαρ, οΘεv η πριbη ηζ lλχηE γενεαζ 6φυ,

το'θεi,oν τrμ xεcμλτμ xαι μξαν ηlιilv αναηψαlιJιlv oρθoi
παγ τo oιιμια. '..oεψπεια δε ξ παr''π παιπξ fα, ταg oιtεiαg
εxαoτω τφ@g ιαl, lανψa5 αlωδδαιαι. Tιb δ' εv ηιν θεiω

αιηειειs aοιν κηοa6 αι τω rταιπξ δανoηoη l'ιαι
,rεaφοaαι.ταιπαιg δη ουlει4εvoγ dxrιoτιrν δεi, '..
εξδρθoinπα, τιb xατανοαψ6νω τo xαταγoουν εξqιouiπ'αι

τααν (Ewφπiαv) χαι τηv σt'οσnμσν edβaωσιγ"χαι
ωμoμξiαν υlιo οxοτεινιirv παραγαιπων, απoτελεi μ6φg
αΦg ηs αυαriδαυg αναβαθμιiαεωg - Aνευq6oεωg -

mπoπρεη1ιατι-iloεωg.
o Λαξ, 6οτω rιαι βολοψxιilg ''ατoφοg'', xωΦg ψωg τα
rcvει4lατιxα ταυ φ16τιπα, ηv ξιbααγ τσιJ ψχην, εiγ' 6να

αr]πryο xοιψαμ ποιi η φιilτη επiθεα6 θα θρψψιατtη π'cι

φ-*rs - αιπd δε, aναι η φυλη ταυ: 'Ψιηη ειναι 1 Φυ}n

oρ{,+ιεη εi,, τoyν dαοl - Φυλη, η Ψιxη εx των dξω" (Αlfred
Rbsenberg πρβλ παλιr'τo "oαρξ ε7. τηζ σαρχξ, πl'ει1ια εx
τoυ;nει1ιατοg" cποπdμο!). ΑΦ η ξιεiι'lδry ωαγvομα;
cιτοτd,εi, n,τill d'"φε fuθ" τηs αφqιαοι1ιιil'l1. τo μοl'αδ'zοr'
διηατον θψελιον pιξ αιαηψοx εz' του θαναoi1ιου Xαοι5
xrι ΔαλυοεοlE ποi τιipα &αφειπειra: εrι τηg πλ.ι1oν, λ,αJισV,

φΦιωυs αflυοοαυ, μOνσνηΦση αναταα6, &'
εrrαu"φoΦs aE το γενεαοιlργα', Πνεψα ηg ΦυληE lψ,
δrhαται γλ μαE αrελxrioη ιoμrροrig, αναμυnμ6ναυg! Ex του

πρoαναφρθ6\ηoζ μαζ αρθραυ αναxαλουμεν crpτxκilg:
'Tj ηΘελrμΞη 6ooγ lιαι εmλεxτιxη αλαxEοια ην oπoi'αγ

παη δwαμε aοπψrαγιξaτo Συοτψα, κιθιbg xαι
o,τδιγιοτε πφηa τηv εθελοnψλiαν, τγtv σLhΙr0;σιν }{αι ην
Φθιοπrτα ηg δηφχa,ατtαg ταυ ξλοιl l'tαι τιυv o^oψιw ηg
ινοτραητφοw, πρ6rτa να δαλυθη υπο μαg αληθotg

'rγr,ω'.η.r, 
ταυ παm,oβραυ ψπξ ηg αναμwαψ€ηg

αqliαg αJνaδι'lσεοξ.
κi qι μιcn'roν €νδoθι oqlfu:v ηαπxιυv rι εθιιzιi:ν αxομη

ψo'iξ",ι", fuα η ν6α αr-rπ1oιnεiδηφg, dι-}α τρα1οφει α}'qη

βαθιπερlον, εξιxναιμεη μ61μ τοι' βαθιτiιτoυ εοοπφιxου ψg
xωμoυ, αrι'οαταυ xαι ελrει α.λ}ιlx τε τη''zrιταμrμrμ,
''ετrμ4tωg'' (: ψoι, αληθα5 zrrτα πμ'oιratn' 7{JΙ

πφ6λaπιν) d ιιrιοηξωιru. cιτοzrιθιαροιοcι'zrι
αποφααοπxιξ ξωλογοiυιι τcι :rεμε/cιιε\τι 7't{r πζ
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αuνιοττboεg ταυ. Αποτελεi τοιοιπoτρlοατωE τo θψ6λον xαι τo
|3αοιιcn'l ωιλον μαE αληθorig xαι oλοxληρωτxηg εθrιxηg,
φυλεπxηg lιαι ατοψxf6, εx lυαρd'λrβ.ου, ανα1rενηοεω5Ξφ,
6λιυν των εππdδαyv lιαi πεfoαrv, η oποiα ltαι θα πραψατωη
ηη, oληη Eλευθερ(αν α5 ηv Ψι,oιχTΙν ηζ τeJ[λtrv
π\ραπpα.
Αφ'rιψoυ, ΕMΕΕ εiμιllyτε oι φυυιιωi*qloνoιηg
Κ}'εψτουqui5, 01πωs ιcαι τιiτε) oι uτqe),}ο|i, ιιaπιi τoυE
αlι71EiναlEηαιηαlg μιr1ηταiηE Φυλriζ,
εψρδιιfiιιενoι ιiμιη π)εoν |ε πΜqη σιjiinilηoi ηs

Ψυμβιβιirrω -ατltw aπoi'ryι πui αΕωπoιουμε iλιtν τττν
δ ιu'cψν ιxιιk xι oδυηEυE xΦ ιομεη
fu)'J'ιi ιtαι lιεαιυ αyοwιlw απιi qιk

χαι aζ τo rnηει+ια ηg Γερμαιιxηg αναγενιπJnxηg oxε(εωg η
ψθιη οι1λληιιξ χαΙ η oιrvαδ,rη αvαγvcbμαg δεν iοταιηαι
αηερον εxθψπbs dναvπ cdλrf'οw, dι.},'αrτεvαιπiαg εv μlα
α16oει ψoι{3αιαg επρραtoεωg lιαι ανατφφoδοοiαg: ο
Ψpvεoαιατoζ πgaα πoτε εθνιπqξ προαηνατoλομdvog ο1ι
πλ6oν πφg μφd Φλα [φφτΦαs], βααfuxαs δuvαατειαg {i'
θρηοxειtπxαg οφλογ{αg, αλλα φog αιπlTV ταιπην τηv
φη6γovoν αυαcιν,ηog αιmiν ταιlτην ni, qrυ)'ετιraΙiξ
πρωδuηιομ!νr7ν lοιniτητq εiγαι τo μην,ιμα που xrnτmε Θα
αιryrηξη 6λα τα φξrατα χαι τιs σ}.{σι,Q)ι6E μαξι, ιbστε γ,
αποχα9φη xαι δα1ωqioη τo ευnρv6g xαι να αrω$αλη τo
πoταlταv.''[αελ. B5]'

αφιυμauυμfuη' β uυματιnf quωηiα η s
aαxoμiνηs ιDυΜs μaξ! o fuow μαs
σιnεlιζfl αληk6g mι oλnιληErtνει τn
Αyοnα ηg n2Ιρτ0υaιοε ιιιιι τoυ 21, τoν
Αyιrtνα ηs finΦiaξ' ι1παl ιiμι4 xαι
oι τφξ πψναιφqθεdηξ αmιoτιΔαεE
ε1ναι τιliψ π}'ειw εξ aυoιl ιτιιρoυcιεs 2ωιι
ισ(ψ1τoυν σrην ψιlτειni oιwεfrηαι τoυ
N6oιl Mιι^1lpoυ, πoυ ιlηoπiθα
αlηενwiται μfυ' αlt' τι4 oτιiμε5 τοm
ιια1ι/ιενa'ν Αετarν mι ι1αβιiψn ηg
ψπεnnis,fuΜEμαE!

Ποαoγ αΦ η αrvειδηoιαιιιi
oλ,oιhiqωαιE τoυ εθν ιιιιιμoi cuτοτελεi,
εq μiαv μαλrοτα Φαμαy Φαγ, ηv
xοραwiδα ηg εθνιxηg αιΛεrδψεωg
αλ^λα :.ιαι τo μοvoν αναγwιφιxοv
ιrιοβαθρov &' 6γα Λααv o oποbg
οινα:τροoδοEiξεται xαι
αγααιrνταααεται δα τrμ ψγtατrμ

Αxη δε η νdα xαι αναγεwτμxη
αυαααπxη Εθvογ6rεα6, αφoυ Φη
ευμοlαηεθα υrιοxατω ταυ μηfuvξ ωg
'Eθνog oηερoν, αlιωg ltαl τα λοuτα
μα1oμιεγα (&α των αrrnοτοi1ιrw τιιrv
μqψιxrlw πριυτoπoριοw) ευριliπαixα
6θιη, αrrοτελεi αxρrβξ xαι αληΘωs
" τo εkυθ'φοlg mπoιη1ιανoιiμεναν, ιiτo ι
εαιsτιiν ωg τqε1ωorιν (uτbnιψν)
Bαυλr1αυ υρωιθ ιlιτo6ν, Πνειiμα'', wιh
τo αηψψνον ωg φατogλαθQα xαι
παρααπxιilg φρqtενov
μoλιηατιxcnr χαρruιιxcr'v μφψαηlοξ
αφι[&ξ τoν ιομηοτατov φoρdα
διlvξrεωg ταυ ανπrτοδoE mrrου ταυ
αvαγεwαψ6ναυ ΓΙrειηrατog, αΦs ηs
ελrnδο@ρωg εxθαλλοιπηg
Bαυληoεωg, ηg πλψlαυg, μΦωs
αυΘεvτιxηg t<αι αι.ιεδητιξ μαχoμdηζ
Eλλτμπαrrpog!
Toιοιπoτρlοrrrυg, lιαl, δwφιa αιπηg

πραιληοιιl ηg Ιοτοqiαg, δαφαιlεται επi σηζ γ,Ιl)" ε}1 τσυ
ltατιrπ6ρω ωrοοπαφατoζ εχ τσυ ''Mιjθoυ τoυ 2()oιj Αιιiνξ',
ταυ μγηrεnfuUζ αtπoυ φιοταυEΥiιΙrfioζτoυ ΑM Ravn-
beιg [τo moiln, αηrεnπ6ον, tβη μπαιwijζoμεν - γτlι Θ,
αΦη αυντψιiπατα να εxδ(ffται ag ffiλiα υπο ταw
εxδoαειυv ''Αrτολkiηεlογ Φξ'', πραγrα που θα xομiη
πραγlαπ 6γα αlεlιαγαΓιμπαυ ιογυog owoπτxοv ιfu9λοpοv
qχrao,ν οτην Eλλαδα!] :

'TΙ xαταρρalrα6 ταυ 1918 μαE a1ε xαταθρruμψατioa μd1ψ τα
μξυα xαι εx παροι}ληλoυ, Φωζ, πQ)o τωγ οΦαλμιiyvτηi
αvαξψoυoηg rμι,1ηg απεγψνωοε τα γryιατα εxε[γα τα oπoiα
εν πφαεψdι,ιο a1oν αvoοfωg ε$xβrει τo γvωατον
αποτ6λεψα. Ex ηg φρατριαxηg oιlνεδηταrτpog ταw φiλαw
ηg αaχαiαg Γφμαγιαg, δα μdoαυ ηg Γεaμανιxηg
θεωρηoεωgηg βααλεiαg, ηE ν6α9 Πqωοοιxηg ηγεμων{αE,
ταw εγαyπlαiyv παψερμαπxιw αοθηrατοrv [ΣτM: δηλ. πψ
ενoποιηοεωE τιυv }{,ατω{εQματ1,qr6ναw Γφμαιιπυv
ηατfΙιυν], ηg π.rnxηg δoμηοεωg ταυ xραταη,yεννιiται, εν
τfl'ει'-ηΙ\Ιεaoν η πφ5 τo εiιδog tqηιΦl iμrσδεnεl6η kihιf
owεiiδηυ6 ωE η μεμση αvθoφοψαηg Γεψα\ιxηrιlrι.χηζ.
Mετα τo lιαταοτροφxαv εl.ιεivo βαψα δαxηρυαooιμε ffi
1ηv qι.ι,αξοιv ωg την θφαωiαν ταυ Γερμαπxου μillοvrog.
o^μου ψτα ηg αναγvωψoεωg 6π qrεiE pτM: δηλ. oι
εθνιxοoοαrιlωταif , xαkoι αηrερoν πoλiτxωg 1ψαi
}.(αταχεiμεVoι, ταravαψθνoι lιαι l,ιαταλωψdνοη'ε1αι1lε παρ,
ολ'αrπα βρηαμ ρ{ξαν ηE διwqειbg μαg, ηαψ;τι ω x"iΜ
πριirnrΙν φoραv αγαχαλft],ει ttαι τoοογ ιo1υρωg ffia, οαrωg
xα1ψα 1ειια προτryαψ6νωg. ιια πEilπ1ν φoραν επi τdλαυs

αxμf&υg ηg αυθειτιπηg ξrilo.ηg χαι
βαθμηδoν xαι ag Boriληαν

ανδροψεηg 
"Μρoυs 

(αxεψhg) Ιδεαg, αφοψξoιπαι
(δα1ωψξoιπαι) τα οτρατοατεδα - xαι δαλdοιπαι, w η
προαναφqθaη (ιrωταυΑ. Rosenberg) oιnτηξa, τα
εvδ,q-ιεοα αxαθoρioταυ ε(δαη ιαι φυλαυφαμαiα xαι
oxω-qiΨ ιilοτε ltατ' φγ{1v vα εxλεφ η φαrπ1, η θqΙελ{irηg
φοιπoβεοιg εrnTυχιξ τοw δwξ-ιεαw ταυ Σx6ταυg χαι ηζ
Eιπφπiαg: η αφατog ?{αι αφηηαφdη Σξ.φαg. Kαι τ&ε
6λα,θα 61oυv πλiον οηθη &α την Tεfuxηv Moxrμ, a€iη ηv
oποiαγ 6λοι π6λrυγ ταw ωrο1ριilαεων α xτβδλοι
φlιπxοτατα τρθμαιrv: δεν ηοπειται, 6μωg, να ξεφηαw αrτ,
τηvπεπραψ6ι',τμ τoυg'xιπαΔixτμ, φ(ρα _ εiτε μαg Θdοαιlv
εγ"τoζτσυ (m,aματπbg xαι εθππbg αxυρου) vψοιl ταυg, εiτε
σχL'
}Ι ωg ανω ιrιo ταυ θαoυ ΓD,αταrvog αποxαλιrττoμ6η
ερΦξωοιE ag ηv αυραrιοrl mεψατιxηv αlοιαν ηg Φυιηg
ταυ Φιπξ, xαιξ ειεργξxαι ει6τηναιlvαφηηg
αvαγnναψ6rτμ νθαν Bοιiληοιv εxβλαoταvαloοζ απoτε}εi
τηv εψnη oφαγiδα, τov αμαπxοv τιπoγ ταυ Ndαυ
Mα1ψoυ aζ τηv πQoχειμdvην Σriμραιtοιν τωγ δι1o π6λ{,}v -

ψor, os rrΙ, αrπ;ταραθεοιν τωγ πλdoγ αυθεvτιπiw Δυvα1ειυν
τηg 7'ιlt1g πρog τξ''Δwξε6 τω Eιεργori Θαναταυ'', xατα
τrμ θετxηv E_λλην{δα τηEδαoπoqαg xαi εθuxοooααλοτριαv
φλοooφον Savitri Devi (Mαξψιαvrμ Πορτα).
oηδu τα ιατoψxα αημεiα. xαθωg xαι η τελxη πολ,ιυοι6 lιαι o
ραγδαiωg αναδιηlενog δα1ωριοtrξ των διn xοφιυv,
oηματοδοτoιlv απ αu( η αλλα βλ,g τ(Φα εξ
πληqη αιπεrnγνωανβαivωoα, αrυγ{α oπωg }α-Ndζ
oλqrπαxη, cωθεvιιxωg Eλληιxf Ιδ6α :.ιαθιοταται
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cιlιαΘ€ν"τωgεrιχαlροg ltαι δριiloα, εμαθrδρυεται ωg Boυληα5,
πφ&lα"lεται ωg δαφαηg Φαxη ψlοlηoιg lιαι εrnβλλεται ωg
αδξποτον φrαημq μαg αληθξNdαg Tξεωg Mα1ψι-ilv,
wξ N6οιr xαι πoλυqδοrig αλλ' ειιαiαυ Αγιilνog - πφg μαν
αττoΓιπωg xαθoλιxτμ xαι αrroλιπωg αοιμβ{3αατoν Ndαν
N(xην!

Στ6cμνοE Γx*l6

(-)[Mεταφρααg ταυ 1ωψαιl ταυ Γflατωγog] ''Erπξ μαE aναι
τρια ξε1ωριατα εΦ ιtη-πηE ε1ιtατεoτψενα, [εwοa τo
ruιηrnιαv-εγαπxτιifrεg, τo &ψιxαv ltαι τo vοφιιαv μdφg]'.. .

xκιτατoυτo πρ6rrει εvαρφνiωg xαr αιηψ6τρω9 πφg αλληλα ν,
αοxοιπ foαoηριoτrpα. Ωs πaξ τo xυριαρ1oυv εvτξ μαζ,
ψωg, aδog ι{nπts πadΙrει v'αιπληφθοrψε 6π αιπ6 d1a δoθη
ωg ατoμxη θεοaξg ovτΦζ [δαΙμων] ιrτο ταυ Θεoυ,
woιπinπαg δε a6 την xορυφηv ταυ αιξrατog [ηg χεφαληg],
εξηγoιηεν [xαι αλλα1οι1] oρθατατα απ μαg ταλ/ιjξa }.αι ι.lαζ
ξψilνει πρog τoν oιηρ7ενιxαv μαg αυραναv, xαΘ'αn εfuαoτε
Ψιnατ'αυρlανου Η οxι ηs γηs.Δωπ αlτo εlωi [δηλ. αrτ'τoν
oυραν6], orιαυ π ευgiαxοvται οι ψξεE ηs πEilπ1g μαg
γnνηoεωg, d1ovταgτo Θaονεξφτφa [xρψααη gξωσε'] ηv
xεφαΓτμ-ψξαv μαg, ανoρθιbιει pτM: πokinει, θα λ6γα1ε
οrrωg τα οτoι1ar$η ψγvφxα &πoλα ψμrynξoμ6ναι;
αδηραυ] ολοπληφν τo αιiιια' . ' . Kαθ' ολα παι δ,'6λα τα
φαγrατα η δθαυοα φροrπΙE aναι (α, η ag 6ν dxαoτoγ τoυτοw
xατα rωqiπτωοιν πφoφoqα τιυν oιlωiων [:αvα}ογαw,
αwαψυv] τρocμυv π εμπεφιι(w. Torj δε θεiαυ εντξ ψιilν
oτoι1εiαυ oηγwag aναι oι δovψa6 (πεμφoρ6g) xαι οι
&ανοψa6 [δθεg, οπθ1ειE] ταυ Σιηrπαrτοg. ΠρoE ταυrαg
πQdπει dxαατog, λοιπαv, αιtrψoρφοψεvοg, δ,' εlιανoqΘωοεωζ
(ηg &αταaαψdηE τξεωg) να ξoιrαΙDη, ωg o rιατανoιiw
[βοψαπxιξ, Φλαδη, αναμαηiξαw, rμ4oνοrμκξ

εμJrεφιοιμεγοg] πρog τo ttατανooι4rεvον [οιlραπον ηοτιπον],
[ατroxαθιoτφεvοg' δηλ. αιπoπρaη4rατoψιεvog] σψqχυvωg

ηφE ηv πQωταQχιχην ψυ'οιν ταιl πνεψιατog. H εξoμoiαtαg
[αιπoπραγrατωοιg] δ,ε αυη αυπατα εmτευξιν ταυ αρ(οταιη
xιιταταιyτn τοyv θειirv xαθωριομdνα, ιαι λα τo παρoν rιαι δ,α
το μdλλον, [α-rυγα] πραrιπα."

Mercch WerΦ wgenttbh: Φrn WarΥι de Wdt VeΓ7eλt
9o teΙlt ΦΓ Zιhn Weg: Φg W*erl, Φ wΘhL

9lqius [624-1677)

Γεvoi, 6vθρuπε oυoio: Υιaci (k YεPV6 o
K6oμos

ΣBrivει n Kof,oωxio: co oV oc1ρaxo 6μ*
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Κreffiffi* €wtrkffiffi
€reθqlΩΦe Μ q*effiμ*C$Mefr}

AγαπnτoΙ αvαγvΦoταΙ τoU ''BoρεΙoυ ΣελαoE'',
Στo κ0ρlo αρθρo μαg πρoεζαγγεΙλαμε τnv μεταφρασΙ Ι<Ι iκδool τoU μνnμεlΦδoυE καt

μεγαλεtΦδoυg εργoυ τoυ Alfred Rosenberg, ''o Mo1og τoυ 2oo0 AlΦvoE'': εδΦ 6μι.ι19 καl
τΦρα απoδεlκν0ouμε oτI Καl n νει'ιlτiρα αλnθrufi dλnwκfi 6lαvδnolg, κl 6xl n αvτ' αυτng
oυvnΘιιlg πρoBαλλoμtvn παραν6noιg και nαρακρoUσΙS αvΙσoρρoπΙαg καl δoγματlκo0
μ]μnτΙσμo0' πρonγl1iln κατd πoλo τoo u'lg dνιι lδεoλoγlκoo onμαoφOρou τoU
Εivlκoooolαλloμoo! Ιδoo, λolπ6v, oτnν γυμvn ]<Ι αΠρoσΠoΙnτn απoκαλυπτΙΚn τoιJ, nρι'ιllκnv
Θα iλεγα, σε μΙα επoxn δoγμαuκnE αvαρετnE oαnαg nfuκoλoγiα; ]<αΙ oρBoπoλlτlκo0
φαρloαi'oμo0, ευBυκρloΙαv Ι<αΙ φlλαλnBεια, Ενα ΠραΥμcιτΙ1<6 δlαμαvτt, πo0 επεlγ6vτι'ιlg
''Εnρεnε'' ol Παnεg τng τρανoBεoaκnE oρθoφρoo0vnE να παραxΦooι]v ]<αΙ vα Θαψoυν - ΚαΙ'

μαzΙ μ' αLlτ6, τnν AλnBεlα! Καl φυolκα καΙ τo'ΕθvoE - δ16τl, κατα τnv ooφnv δlδαxnv τoυ
ΔlovυoΙoυ Σoλι'ιlμo0, 'τo'Εθvog πρtπεl vα μαΘn vα Bει'ιlρn εθvlκ6v 6,τl εΙvαι αλn1εg!!!!

Λoγoτexμe, οYωvβrη9 coL δ1Jaνιr opου <aι
ΚolνΟ/'o^o/ac' νcvν1d€|c €lc τηv <\aΛKaυLaν.

Εoroaδaoe voui.Λ c''c io fiavε'''oτιlaν β'Dινωv'
('1οeτηaeν cii 16 6τι ο.c τac ν6|ac. c'c'La
r,ονboτ(ιaτο tωv aδeλφωi ?Δλ)η' <iι κaτ6πιu
eνlνc oΙcυi'υ\/Lηc LoL υ1o(aτοστηJo'τoc Γoν ol<oυ
τοjτoυ cιc τo Λ''\eοnoυλ. τo 19a9 6'νLνοeiDι
τ<v θυνaτiοο τoυ AλcLΛvbooν ΠΔλλn'
\/'eογa' eγ Lωu iργωn Loυ,'τa ολr,pοoieυoe ψe,τo
ψeJoΟvJtaν t ?νoν οC' f 1aυοv€v eη 

^τηu^ ^vY 
Λ1av

€K nuουμoν'ac. οno τ1v o1ο|a nρoσ€)'Λrι'1
€KτεΛων υ11ρCσlav a'q τ(v οlτlaePor1oQ'<1r'
a-υvav'
d 3λοoιog aνoaψ€ rol 1yaτο.^δ,ηγ1μayο./QlLl<aC <o| Yo]vJν'oΛov <aζ )οΛ€τaC' \/^ωσσlΚa
<|aι,γιjooολογ''Δ 6?uο κλι' |''tlvio1r pe -b'Dοg
υncρ-Lηq €1lK?οτ'.σ€ωq L1C o1uaclY(c' Kal
υ1ηP ζ€ u οτoμ στ1ζ. ο Ρ 

lστοκ 
? aLl<o9' ΚoLa φ ρ ovηcηc,

Laυ q^'dο )q^\ο' τ'Ο\ υρ.σ<οJLl<l)v' noλ'τlΚω/ Kο'
KolV()νlK)v 'baνrυv cοi ,οι νοτοονσικ6c
p. δ eν'oτ19' <'- 

ρ LL τηg, D ε λ1o'c ω q r. g''bt ν hplοω g.
<aτaqaνωC e(rρ€aσJeνoc, ano raν \ιlτλ4€'.

Ε?Ya
ffoιfiμaτa:
τηζ 

"'(Ε 
(naρΔφρaοιg του ''lnnολυt'oυ'' T'οl)

Εtρ ιiδoL. 19oι'1
H lφi'('9o5).
Ι1 Aργιil κi ΔMa no(γμava (1921)
Διηγ1μaνa:
Στoν ioκιo τηq oυκιΔg ('9ob)
lνbλiπaι κλn': Κρπικλ τaζ6ιa (' 912)
Γρaμψaτικ1 τηg' 6ημoνικηg ( e ι 

"1ΣιvιΔwμa κaι αryγevκλ (.93 1)

H eλfo'vικfi κaι γηικ6c,
Δλk9 λryλωodιeg (1955)
Πaρapλοοτaρa (1937)

Η φYΛΗ"'
'Eγινε τ6oog λ6γog oτo "Noυμd''' για }.ιoινωνιxιi ξητf ματα' χαι

τ6αεg Θεωρ[εg xoυιτρ(oανε xαι oπιΘoβιiληoαν, πoυ παqιiταιρο (οωg

ε[γαι γα βγω τι6ρα χαt γω γα πω τη γvι6μη μoυ. 0μoλογι6 πωg
xιiμπooo δ(οταξα πρoτo{ αποφαο(οω γα χαταπLαστι6 θdματιioo
διiοxoλo, γιατ( αε τιJτoια ξεοxαλ(αματα δε ψιiνει μ6νo η φιλoοoφιxrj
περιιJργεια μα 1ρειdξεταtιι' η xαλoοdγειδη x' επ(μoνη μελ6τη -

πριiμα πoυ δε μoυ oτιiθηxε βoλετ6 επtστημoγtχιi. Eλπiξω πdyτα
dμωg πωg, αγ χαι λαλητfg αλαργιν6g, δε θα 1αθεi oλ6τελα ατo
απ6μαxρo ξ φωιnj μoυ- 61ι πωg θα πω τfuoτε xαιγorjqια πρdματα, μα
γιατ( θαqριi πωζ αQχετo( θα βροfιlε οx6ρπιεg xαι ξεμoνωμdνεg
ιδ6εg τoυg oυμαξεμ6νεg εδι6 οε dνα α6αιημα χαt συγχε\τQωμιJνεg oε
λoγιxη ομoδεοιd,. Kατd βιiθοg 6λα αφτd ε(ναι ξητηματα νι1βρωv,
xαταγωγrjg (οωg, 6μωg (oια iοια γι'αφτ6 μoυ αρ6οει να βρ[oxω
πoιαγof τα νdβρα oυντoν(ξoυνται με τα διxd μoυ χαι πoιαγotj
1ορoπηδofνε χαι τανταγ(,oυνται με διαφoρετtx6 oγ'oπ6'

Kαι μoυ φdνηxε πωg τoιjτη τη φoρι1', xαθc6g ν"αι π(ιντα οτιg
θεωqητιx6g πολεμιxιJg, η δι1ογνωμ(α αιτιoλoγι6ται 61ιτ6oo απ6τα
πρdματα η αντ(μα1α δ6γματα, 6αo απ6 την xαx{ αυνεvν6ηoη οτoυg
6ρουg x'dλλειιpη αxριβoλoγiαζ στιζ xεφα}ιιx6g 6ννoιεg. Nomina
debent naturis rerum conguere ε(ναι λ6γog τoυ Θωμιi ΑxoυI,να, xι
απ6 τη θεoλογ(α μπoρε( πoλri ωφdλιμα γα xατ6βει χαι στιζ
xοινωνιxι1g μελdτεg.

Γι' αφ6 λoιπ6ν, αν xαι πρoοπαθιilνταg να ξηγrjοω πρι6τα απ6 6λα
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την ατoμιxtj μoυ γνι6μη, 6μωg θα xoιτιiξω πιιiλαg να
ξε οxον(οω χα ι γα ξ ετινι1ξω μi ρ ιx6g ε rδλλoλατρ ix d g
oνoμαο[εg xαι vα ξεoτqαyytoω xdπoιoυg oριoμorjg'

. 
'E1oυμε, αρ1ζoνταg, να ξε1ωρfoouμ, 'Joεμo 

piog ou
δdo, οτo γενιxι5 rj αξιωματιλ6 *o, o"o 

'urδ,r,i 
ηεφαElμoλoγιx6.

oλoxληρωτιγ"6.xι απ6χυτα. Aφτο{ φτα(ει οημαντιxd το
ανθριilπιvο μυαλιi, xαι μd,λιoτα το ιi.rεφτoxλαοιx6, πoυ
πρoαπαθεi πιiιrτα γα αποφιiγει xιlθε xoιiραoη, xαι πoυ γι,αφτιi πρoτιμιiτιg απλ6γραμμεg λoγιxdg, λι"* ουμετριxι1
δ6γματα, xαιx6'Θε αλ{θεια πoυ τoυ φαrvεται ιiξι& να
γ(vει γενιxdg τf ποg ?{αι γα xυριαρ1r]oε L y"αL γ"ΕL αx6ψα
6πoυ τo μιiτι τoυ ερεβνητrj δεν-αγvιlντεψε xαμιιi
θεμελιωμ6ν1 γγ6ση. Δε λ6ω πωg δεν πριJπει να γ(vεταιαφτ9, μα λdω πωg οπqι61ruι, 

"ηn 
επιατtjμη οε

προδ^ιxαoτιx€g απ6φαoεζ χαι ου1νιi γ(νετ αι αιτ(ανα
qιξωθoιiνε οτρεβλωτιx6g πρ6ληψεg. Η μoνoxιiματη
9Ρ^αaμ^oγΙ 

xι1πoιoυ φυοιxof vιiμoυ απ6 μια επιοτliμη οε
ιiλλη -δηλαδrj απ6 μιαν αριiδα φαιν6μενα αε ιiλλη'ξ6νη
αριiδα- γ(νεται πoλιi ου1νιi απιi τιg φυοιxι1g urrro.ημ.g
αrην ηθιxrj, οτην ψυ1ολoγ(α χαι στηγ xoινωνιολoγ tα,''xαi
θα τη βιiφτιξα φυοιoλατρ txηψεψαπατη. Kι1,τι τιJτoιo μoυ
φα(νεται πωg λαxα(vει xαι με τo νdμo ηE ξετυλιξιιig. Hεπιοτημη το θεωρε( απoδειγμ6νo ,rro πωg oτη ζωfγιxotjγε oι φιo δυνατo( χ, oι πιo xατdλληλoι, χαι πωζ oι
φιiτρεg }lαL τα ε(δη 6τοι ααυνε(δητα x' επ(ψoνα
xαλιτερdβoυγ oλοdγα. Tη νoμoθεο(α τofτη'την
xoυβαλrjοανε αrjξυλη χαι στηγ ανθρι6πινη φυλi.Αφfνoνταg 6ψωgxατ6' μ6Qos'o ρ,J"ημo αy x6.Θε

ξετυλιξιιi ε(γαι xαι xαλλπdρiψη, d1oυμε να
παρατη ρrjαoυμε τα απ6λoυθα.

Α) To γεvιx6. Πoιog ε(γαι o oxoπ6gτηgxoινωνiαg;
Δεγ εiδα πoυθεγd γατo πotivε xαθαρ'i6oorμιλrjΞανε

πριν απιi μι1να, μα oυμπερα(νω πωg εννoοrjvε για οxoπd
τηζ χoιγωγ6αg την εφτυ1fα χαι τηγ πρoxοπti, των
περιooοτι1qωγ -χαι λε1ω πεqιαoοτ6ρωv xι 61ι dλωντων
αvθqι6πων πoυ xd'γουγε μια xorνωνiα, γιατiθαρqι6 πωg
χ' oιfiιo ιδεολ6γoι oooιαλιoτ6g δεγ τo .λrrrgorru με τηγ
xαρδιιi τουg πωE γ(νεται ν, αληΘ6ιj.loυν τα μαxαριατιi
ιiνε ιρα x' o ι παραδ ε ιο6vιε g ou"orrrr g,,rr5 γιuuλr uo
1αθorjνε ουριξα η αρc6οτια x,η xoroμoiq,ιi, η ανιoιiτητα
x'η.ιpoφιoαfνη, τo ιp6μα x,η αxλαβοψυ1iιi.-

Tο δ6φτερο oπoυδα(o δ6γμα που ξεοηxι6γω απιj τα
γραφoιiμενα των πqoδρ6μωγ μoυ, εiναι πωg η πρoxοπrj
τηg xoιvωνιαg xατορθι6νεται με τη βorjθεια τoυ voμου του
ξεoιαλεγμoυ xαι τηg ξετυλιξιιiE' Mε ιiλλα λ6για η Θεωρ(α
πoυ ξηγdτo αν6βαoματηg ξωixlig ogγανδαηg απ6τo
πρωτ6πλαoμα στoγ ιiνθρωπo, την εφλρμ6ξoυνε
αir]-lυ1η xαι στηγ χoιγωγ (αxαt oτηφυλrj. 

'

Tη φυλri δεvτη μνημoν6βoυvε
oνoμαοτd μα δεν ξdρω αν τη
oιωπ{αανε γιατ(δεντην
πρoοdξανε ηytατ(
νoμζουν πωg oι φυλdg
ciλεg εrlvαι ιοοδιiναμεg.
αν 6γιαπ6 μιαg αρ1rjE μα
γιατ( 6λεg 6μoια
μπoρorjνε (xατ6'την
xαλ6παqδη μα
xoιτι5βλεπη γγ6μη
μεqιxι6ν) να
τελε ιoπoιηΘoιjγε xαι ν,
ανι1βoυvε χαιγα
δυναμιilαoυvε φτdvε ι να
τoυg δoθoιiνε η xατιiλληλη
αναθρoφrj xαLτα
απαιτotiμενα μι1oα.

- 
α) Πωg οε πoινων(εg xιiπωg πqo1ωρημdνεg δεv

ε(γαι πια μιivo οι πιo δυγατo6πoυ xιiγoυγε τδ αιjτ
τηg φυλrjg. Oι δυγατo( εiγαι απιi φυοιxιi τoυg

xαι πoλεμιΥ'o(, x' η αQπαχτιχrj τoυg
ιδιooυγxραο(α τorjg ρf1νiι οε xiντυνιlυg

'ιαL 
τoυ ζ ?(αταατρ6φε ι πoλrj πιo γλriγoρα
απ6 τα ιiλλα μdλη μιαg φυλrjE -xαι
στα ξc6α τα ο,υvαγελααιιxd, xαι ατoυ<

ανΘρωπoυg- πoυ δεν ε(ναι oτol]
..... (διo βαθμ6 γενναιιixαρδα.

'oπωg γ"L αγ ε(γαι μαζ αρxε( να
ξεδιαxq(voυμε εδι6 τηr rorurνλ απd τη
φυλf xαι vα παqαδεyτo6ψε πωg εrναι
υπciοταoε g ξε1ωριοτεq.
_Αναφ6qαμε τo v6μo τηt ξετυλιξιιig.
Tυ1α6νει, νoμ6ξω, xαι δε 6,τι €τiγε πoΧ)'€ξ
φορdgοτηv ιατoρ(α τη g φιλoαoφ(αg }lαL τηζ
επιατ{μη g. M6λιg βρεθε f xι1πoιο5 νιiμoE 

-

Αxoλoυθε 6 λοιπιjγ ιjτι τα
παιδιιi τωγ παληxαριι6ν

ε(ναι λιγoοτιi ενι6 oι
συγτηQητιχof βρioxoυv

εφxαιq(α με τηγ
προoταα(ατoυ

ηρωiαμoιi τω δυγατι6γε
γα πολλαπλααιιiξoυvε

τo οciΙ τουg. Κι' dτοι, αν
xι αληθ6βει o ν6μοg πωg

ωg ofνολo
ξεειδιxdβεται o

φυλετιx6 g oργανιoμιi g,
6μωg δεν πρdπει γα ξε1vofμε

πωg η αλλαγri γ(νεται με
μdαoυg 6ρoυ gxι 6γι με τηγ

ιiμεοη xι απ6λυτη
υπεqνixηαη του μιxρod

αqιθμoιi των ηρι6ων.
β) Πωs o περιoριομιig

αφτιig του νιiμoυ τηg
ξετυλιξ ιιig φανε ρι6νετα ι
πολ{ πιo ενεργητιxdg
6οo πιo πολιτfξεται η

πoυ- xυ βεqνιi μεριxι1 φυcs ιx6'φαιvιiμεvα,
αμ6οωg βιιiξoυvται oι οoφo6 γα τoν
εφαρμ6οoυγε χαι αε ιiλλεg οειρ6g
φαιν6μενα δ61ωg πρι6τα
να xαλοξετdooυν αν τα {

περιατατιxd, xαL τα ειδιxd '!i

χαQ αχτη Q ιστ ιx6' τηg xα θ ε μ ιιi g
oειqlιig επιτqιJπoυν αφτ6 τo
ξιiπλωμα τoυ ν6μoυ 6'τoι
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xoιγωγ[α xαι λιγοoτ6βει o πoλεμιx6g συγαγωνισμ6gαπ6
φυλf αε φυλ{. Στιg πιo μεγιiλεg x' εθvιxιi βdoιμεg
xoινων(εg xαταντ6' μd,λιοτα να δoυλdβει με δυοxολ(α o
ν6pιog τηg ξε1ωριοιι1g του xαλ(τερου, (οωg μdλιοτα ν,
αναπoδo^1υρζεται xαι να παqουοιd,ξεται dτoι o ξεπεομ6g
τηg φυλετιxrjg αξ(αg. Tdτoιog, θαρqc6, οτciθηxε dναg απ6
τoυg λ6γoυg πoυ βουλιιiξανε τα χoσμoχρατοριxd dΘνη. H
Ρax Rornana, περιoο6τερo (οωg xι απ6 τoυg βαqβι1ρουg,
doπρωξε τo ρωμαιx6 xρι1τog οτoν dλεθρo.

o λ6γog εivαι φαι,ερ6g.'Oαo οι ανΘριilπινεg xoιvωv(εg
ε(vαι νoμαδιxdg, πρωτdγoνεg xαι πoλεpιιxιJg, τo ι1τoμo d1ει
αx6μα υπdρo1η οη1-ιαο(α xι o νιiμοg ενεqn1ε( με τoν ι1διο
περ(πoυ τρ6πo u"αΘrΔgχ,αι στα ξι6α. 'Eτο.ι γεννηθrjxανε oι
μεγιiλεg αQιστoχQατιτ'6.g (τo xρι1,τog το:ν αρ(oτων) φυλdg
-oι φυλdg τηg διiναμηg, χαι τηζ οωματιxηg ?.ιαι τηζ ηθιxrjg.'Oταγ 6μωζ με τηγ ν"ατdyτηoη χαι τo xo{ροo
θεμελιωΘ{xανε ατιJqεεg xαι πoλιiεθγεg xoινων(εg, oι
δυγατο( ε(1ανε πια ξoδεφτε( x' oι λiγoι πoυ trιι1νανε
xαταγτοf οαγε αγαχQoνιο1-ιoi' ιiτoμια απε(θαρ1α δ(1ωg
xoινωνιxf οργdνοlοη. Kαι τι1τε η θdληοη τoυ νιxημι1νoυ
ιixλoυ, δηλαδ{ τoυ μdοoυ xαι xιiπoτε του xατc6τατoυ 6ρoυ,
rjqΘε ατην xυριαρxfα(2).

E(γαι xι ι1λλοι λ6γoι πoυ βoηΘrjοαγε τη φυλετιxrj
αναιμ(α. Απ6 τη μια μεριιi oι δυνατoi 1αλd,oαγε τo α(μα
τoυζ στηγ αyν"αΧι6' τηg μαβqoμdταg ox}'6"βαζ χαι τηζ
θεατq(ναg, xt απ6 την ιiλλη πλr,iθαινε o φτω16g λα6g
απεqι6ριoτα γιατi ξει με τo μερoδo6λι μεqoφdγι xαι xιiγει
παιδιιi αδιαφoqι6vταζ πωζ θα τα Θρdψει. Kαι οα
cπενo1ωρηθε( μιJoα οτο βof ρxo τoυ τιiτε γυρ6βει απιi τoυg
dρ1oντεg χαι τo xρdτog γα τoγ τα'iοoυγ χαι να τoγ
γτf οoυγ. Ρanem et circences! (Σrjμερα η φωγli ε(γαι -
Πρoιπαo(εg xαι Δαο;-ιof q !

'Eτoι φανεριiγεται τo δηpιoxρατιx6 xαταxιiθιομα πoυ

ιiρ1ιαε πoιog ξdρει σε πoια βιiθια τηg ιατoρ(αg, τo
xαxοφ6ρμιομα πoυ oμπυι1ξει στα σημιτιχιi 6θνη, πoυ
μ6λει|ε την Eλλdδα, χαι σd'πισε τη P6μη, xαιoαx6τει!sε
τη Γαλλiα oτα 89, χαι πoυ οιlγ6' oιγ6'τιΔρα xoυφαλιd'ξει τoν
εβρωπαixd πoλιτιομ6.

Τov τελεφτα(o αιι6γα φανηxανε δυo xαιvoιiρια α(τια
πoυ βoηθo{νε, d,θελιiτoυg,τη φυλετιxrj oαπ(λα. oγιατρ6g
χ' η μηχαγtj. Η αρι(lοτια ξεxαΘιiριξε dλλoτε τoυg
αδfναμoυg. o γιατq6g πααxiξει γα τoυζ οι6σει, παι
oι6ξoντdg τουg τοdg επιτqdπει να πολλαπλαοιιiξoυν την
αδfναμη φιiτρα τoυg. K' €τaι αντi να βοηθofνε τηv
xληρoνoμιι1τηg υγε (αg, βoηθo6νε την xληρoνoμιιi τηg
αρωοτιιiρ ιxη g πρoδιdθ εση ζ. Η μηχαγli πιiλι ιooπε δι6γε ι
τιgτι1ξειg. o xαθdvαg - x'dναg ηλ(Θιog αxιiμα, μιiλιατα πιο
xαλd, oι παλαβο( απ6 τουg ξυπvofg- μπoρεi να xd,νει την
αφτ6ματη δoυλιιi πoυ 1ρειιiξεται για να πηγα(νει
μπροοτd η μηχαγf .' Ετo ι τo πλrj θε μα τη g μηχαγli ζ βoη θιi
τογ πoλλαπλαoιαoμ6 των αν(xανω, xαι γιατi φτηναiνει τη
ξωr], xαιγιατ(την εφxoλfνει, xαιγιατf πν(γειτην ατoμιxf
πρωτoτυπ(α με τη ν(xη τoυ μηχαγιχorj αφτoματιομof .

Πρι1πει να αημειωθε( εδι,1πωg τα ι5ργια τηg μη1ανrjg δε
θα ε(ταγε μπoρετι1 α δε γιν6τανε μια φρι1τη xατιi1ρηαη
εv6ργειαg. H απoθηxεμ6νη αφτf ενιJργεια ε(γαι τo
xιiρβoυvo χαιτo λιiδι. o dvθρωπog τα ξoδdβει αrjμερα
αλf:τητα. Kυβερνιi dται πoο6 δdvαμηg δυoανι1,λoγο με τo
φυoιoλoγιx6 τoυ oqγανιαμ6, xαι γι αφτ6 1αλιlvε xαι
διαοτρι1φουνται τα ν6βρα τoυ, χαt γι' αφτιi
αναπoδoγυq(ξεται τo xoιγωγιx6 τoυ ιαoξfγιo. Mε ιiλλα
λdγια ο ξωix6g αγι6ναg xατ(ιντηαετ6οο dφxολog ιilοτε
αxoλοri θη οε φυ αιxιi ανt] xoυ oτη πλη θιilqα πλη Θυ αμοf
βγαλμdvoυ α1εδ6ν 6λoυ απ6 τα xατι6τερα xοιγωγιxιi
oτρc6ματα. oμωζ δεγ εγγoιil πωζ τα oιxoνoμιxιi
επαx6λoυθα τηg μη1ανrjg ε(ναι η αq1ιxf αιτiα τηg

Ψανταcτlκfi ανcιΙIcιρdσcασΙS mS μαxng τoυ MαραθΦνog κατd. Ηermann Schenck
πΙvακog τ{iv αρxαΙων zωΥρdφων MΙκιιvog καΙ ΠαvαΙνoυ, o oπoΙog εκ6oμεl τfiv
A1nvΦv ΠoκΛnν Στodν καΙ τ6ν oloΙov μαg περlγρdφεl o ΠαυoανΙαg (A' 15,3)

φλoτεxvnθεΙoα Bdoεl
εvτ6S σιg Aγoρdg τιιlν



66pοroν Σddαg lι+

xoινωνιπrjg αλλαγfg. To εγιiγτιo. To πλrjθεματoυ 61λου
dφεgε αναγxαοτιxd τη βααιλε(α τηg μηχαγliζ, x' η μη1ανf
πdλι βorjθηοε τo αβγιiτιομα τo λαΙx6.

Nα μη νoμ(οει xανεig πωg θ6λω γα χαταQγηθoιjγ o

γιατρ6g x'η μη1ανη. Φdρανε μεγdλεg εφxoλ(εg τηg
πεqιγυριιig, μα 1ρειdξεταt αφτ6 να ιooξυγιαoτε( με
δυοxoλfεg περιoQtστιχ6g τηg παιδοποι(αg. Η xoινωνιxrj
εφxoλiα βorjθηαε τo ιiτoμo -xαι μιiλιοτα τo λιγ6τερα
xαλογεννημdγo- xι αφτ6 δεν μπoqε( πια γα τoυ
αφαιρεθε(, μα για γα με(νει x' η φυλη αγvrj πρ6πει να
xαθιερωθε(τo xριτιx6 ξεδιιiλεγμα τηg φιiτqαg. Mε ιiλλα
λ6για, η φιλανθρωπ(α θα ξαxoλoυθtjοει να φρoντζειτo
d,τομo, μα ξtjγωοε η ανdγxη vα γ(νoυμε xαι φιλ6φυλoι.
oι περιoo6τεροι ξηγofvε τιg xoινωνιxdg

ανατqoπ6g με την πρ6oδo xαι μεταβoλrj των
oιxονομιxι6v 6ρων. Παρdξεvo μoυ
φα(νεται γα πQoσωπoπoιοfγται oι
oιxovoμιxdg ανdγxεg oε αψ6τελεg
χατηγoQη ματυx6'g αιτ(εg. Για γ'
αλλιiξουνε τα οιxoνoμιxd'
oυοτrjματα πρι1πει να γ(νει
πριν xdπoια μεταλλαγτ] ατην
ανθρc6πινη πεgιγυqιd, xαι γι
αφτ6 πρ6πει πρι6τα ν'
αλλιiξει o (διοg o
ιiνθρωποg. E(ναι ανdγxη
λoιπ6ν, 6ταγ ξετιiξει ]

xανε(g τdτoια ξητrjματα. να
ξεxαθαρ(oει πqι6τα τL

λoγηs dνθρωπoι ξoιiνε αε
xαθεμιιi ποιvων(α, πoια
ε(ναι η xαταγωγr] τoυζ, πoιεE
oι φυλετιxdg αναλoγ(εg xαι
πoια η xυβερνrjτρα φυλη, αν
υπdq1ει αx6μα. Φυοιxd' χαι γα
μπoροrjoε πdντα xαvε(g ιlα βρει
την ιoτoριxη αληθεια οτα φυλετιxιi
προβλriματα, πd,λι θα μdνανε απoρ(εg
xαι δυοxολoξ{γητα φαιν6μενα. E(ναι
γνωοτ6 πωgx'oι φυoιxo( v6μoι αx6μα -oι
τdγcιτεgαλdθεψoι- δε δ(γoυγε τα (δια απoτελ6σματα
6ταν τουg εφαqμ6ξoυμε oε μεγιiλεζ χαι αε ελd,1ιoτεg
πoo6τητεE (3). Mε ιiλλα λ6για δεγ ε[γαι oμoι6μoqφα
oωoτo(. Δε θα ε[ταγε v' απoρtjαει λoιπ6γ xανε(g αν η
εθνoλoγ(α δεγ τo xατoρθιilαει γα λrjαει xd'θε φυλετιx6
α(νιγμα χαι να θεμελιι6οει αQχdζ απαριiβατεg. Στην
επιοτr]μη αφτη, xαθι6E χαι σε xdθε ιiλλη, xαλ6 γα
Θυμoriμαοτε πιiντα πωg oιν6μοι περιοιμι6νoυνε μoνd1α
την αλf θεια. oμωζ αφοtj 6τοι φυλα1τorjμε απ6 xdθε
δογματιxri βεβαι6τητα, δεν ταιριι1ξει γα χoγτoσταθοf με
χαι γα φoβηθoιjμε την 6ρεβνα. Πρ6πει να γυρdβουμε. K'
ε(μαιτηg γvι6μηg πωg ιiμα φιλoooφoriμε για xoινων(εg π'
oιxoνoμιxdg μετατqoπ6g, απαρα(τητo ε(γαι γ' αρ1ζoυμε
τη μελ6τη μαg απd την αξ(α xαι την αQχιτεχτoγιxiτηs
φυλf ζ, απ6 τo θεμ6λιo τo οργανιxd. Κι αλλιι6τιxα. O
xoινωνιx6g ?.ιαι otχoγoμιx6g ιivθqωπog δεν υπιiρ1oυν.
Yπdq1oυv ε(δη αvθqιδπωγ, χαι xcκdτα ε(δη τoυg χαιτο
πλdξιμ6 τoυg φανερι6νoυνται διαφoqεxLγ'6 xoLν ων Lx6 x'
oιxoνo μoλoγ ιxd αυατrj ματα.

To ρc6τημα ε(ναι γιατ(να ε(ναι d,νιoεg oι φυλdg ανo(γει

πoλιiπλoxεg ειxαα(εg. Kαι φοβoriμαι πωs Θα πdφταμε oε
θεωρητιx6g xαxoτoπιdg με τo γα πασχζαμε τι6ρα εδι6 γα
μdθoυμε αν η ανθρc6πινη φυλη απ6 μιαg αρ1rjg ε(τανε μια
x' 6'πειταγωρ[oτηxε, η αν ε(τανε πdyταπολλ6g φυλ6g xι
ανια6μετρεg.'Eνα πριiμα 6μωg φαiνεται αρxετd, βdβαιo
-πωζ για xdθε αταθμ6 τoυ ανθρι6πιγoυ πoλιτιομof
1qειdατηxε διαφoqετιxf ανθρι6πινη φυλΙ1. Mιαg xαι
ξετελειι6οει τoγ πQooQισμ6 τηζ, η φυλf 1dνεται xαι μιαν
ιiλλη ξαxoλουθιi τo ανdβαομα τηg αxιiλαg -ιjx6"πoτε

γυρζει πfοω ατo xατραxtJλημα. T6τoια τα πορiοματα τηg
πρoiοτoq[αg. K' iοωg μια μdρα φωτιoτof με πιο ξιiοτερα
ααν ξεxαθαρ ιoτε(τo δorjλεμα τoυ Mεγτιjλιoυ ν6μου οτην
ανθρι6πινη xληρovoμιx6τητα. Για 6ooυg 6μωg εiναι

φανεριi τo αξ(ωμα πωζ τα d'τoμα
yεννιotiνται d,νισα, δεν ε(γαι

θαρρι6 δι]οxολo να γ(νει

' frαραδεμ6 ττωgx'oι φυλ69
t
{ ,'ξJ\i .'.' . -ξ''."
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παρατη Qη σω
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τoυλιi1ιoτo σε
1ρoνιx6g περι6δoυg

πoυ δεγ ξεπερνodνε
τα ο{νoρα τηζ

ιοτoρ(αg. Αρxε( μ6νo να
αναφιiρω τoυg'Ελληνεg xαι

τoυg Aραβεg. Δoξdοανε την
Aθηνα χαt τη Συραxor5οα, την

Toλ6δα χαι τo Bαγδd,τι, μα αιιiνεg
διαβτ]xανε 1ωq[g να ξαvαφανερωθoriνε ατιg ονoμαoτιig

1ι6qεg λαoiπoυ γατoυζ ιiξιξαν. Tα βoυνιiτιg Aττιxηgx' oι
βqd1oι τoυ Δελφιxoιi μαιlτε(oυ δεν ι1λλαξαν. 'oμωg

ηρι6oυg δεν ξαναγ6wησε τo στεγγ6λαφρo 1ι6μα. Σ(γoυqα
πρ6πεινα ψαiγαν oι dνθQωπoι.

Oι dνθρωπoι φτα(γανε γιατ[ αναxατεφτfxανε με
1ειρ6τερoυ9. To αγαxd'τεμα πηqε αρ1rj oε πqoΙoτοριxd
1q6νια με τιg ειοβoλdg των ιioπρωvε Xαμιτι6νε oτην
Αoαυρ(α, με τo xατdβαομα τωγ Aρiωνε στo
Πενταπ6ταμo, με τo ξε1ε(λιαμα των Eλλrjνων πQoE τηγ
Aoπqη Θιiλαοoα. H Mαxεδoνιxη xυριαρ1[α x' η
Pωμαixr{ χoσμo?tQατορiα εφxολdγαγε τo φυλετιx6
αναx6τεψα, xαι φυαιxd xαθιδg oι αδrjναμεg xαι ταπινdg
xαtoCιπιεg ε[ταγε x' oι γoνιμ6τεqεg φυλ6g (4), o ξεπεoμ69
τηg ξωιπdνιαζ χαιτηζ αξιoπρdπειαg ξεπdραoε ατη Pcδμη
γ"αL 1ηζ Aο(αg τα φημιoμ6να παqαδε(γματα. 'Eναg
Σriλλαg, μεγαλoφdrπαατog πoλιτιx6g, δοxiμαoε γα οι6οει
τoν αq1α[o xιioμo που xαγxραiνιαξε. K'6xoι|ε αλιiπητα,
ox6τωoε με λυριομ6 x'επιοτr]μη. Mα ε(1ε vα παqατjοει

a
? i&

ιδι6τητεg στoυζ

ξ απoγc5νoυg. Tο
-a μciνo πoυ θα

""&] περιγυριιi δεν
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τo ι1ργo του. 'oαo απdqαντεg, ιiοo επιx6g xαι να τιg €xανε
τιζ πQoγQαφ6g τoυ, εiταγε πια πoλιj αργd για vα πετ{yεt
τo 1ειρofργημα (5).

Oι Γερμανof ξαvιiφεραv xαινof ριo xαθιiριo α(μα, xαι
με αφτ6 ξανιiνιωoε η Eβqι6πη. K' 6ται φodντωαε η
Aναγdννηoη, χαι μεοoυριiνιοε η μεγι1λη γαλλιxη
αQιστoχQατ(α τoυ 17oυ αιι6γα, xαι λεφτερι6θηxε η
Oλλdντα, ν"αι γτ(oτηxε η χυματoχρατ6ριoα δ6ξα τηg
Αγγλfαg. Mα τo αναxιiτεμα ματιiρ1ιoε π6Χν, x' oι
αημιτιομ6νoι N6τιοι -oι απ6γoνoι τηg Ρc6μηg χαι τηζ
Π6ληg- 1αλofνε χαι πQoστυχα(γουγ oλodνατη φυλrj πoυ
τηv dφεραν oι μdθoι απ6 την Aξαγιiρδ. Kαι με 1ι1λααμα
δεγ εγγoι6 πωζ χειQoτεQdβει η xαλλιτε1νιx( αξιoοfvη x'η
οιxoνoμιxf oργιivωαη χαι τηζ επιοτημηE η ιpιλ6λoγη
περι6ργεια. Eγγoιi τo 1ιioιμo τηg μεγαλoφρooriγηζ χαι
τoυ ατομιxof αεβαoμoti, τo νεgofλιαoματoυ 1αραxτrjρα,
τογ dγoατo xooμoπολιτιομ6, τη γυναιπoιiλιxη
φιλανθρωπ(α, τη οα1λrj ατoργf πQoζ τoυE
μιxροrig χαι τoυζ γελo(oυg, την ηθιxrj
ασυγαQτησ(α, την dλλειιpη xιiθε
πειθαρ1ιxod ν6μoυ χαι
xληρoνoμιl,.rjg ουνε(δηoηg. Kαι oε
αφτ6 ξε1ωgζει o αριoτοxριiτηg
dριog απ6 τo νoθεμdνo πληβε(o
-πωE o πρι6τog ε(ναι οxληρ6g
με τoγ εαφτ6 του γιατ(πdντα
φιλoδoξε( να γ(νεται πιo
δυνατ6g χαι πιo εξoυαιαoτηg,
εγι6 ατoυ δ6φτερoυ την xαρδιιi
φωλ6βει μoνα1d η ταπιvη
επιθυμ(α τηg xαλoξω'tαg, τηg
παqαοιτιxrj g ε ιρrjνη g, τη g μιχQliζ
εφτυγ(αg, τηζ ηδoνιxrjg
τε1νoλατρε(αg.

o μ6αοg 6qog ατην Eβρ6πη οrjμερα
ε[vαι ιpηλ6τεQoζ χt απ6τo ρωμαΙx6 xι
απ6 τογ xτν€ξtxo xι απ6 τo oημιτιx6 xt απ6
τoγ ιιτιιiγιxο. Mα εiναι μ6οog 6ρog πoυ xαταxαθζει
xαtπ6'εt dοo xαλιτερ6βoυv oι συγχoιγων(εg xαιγiνεται
πιo ιixoπη η ξωγ1 xαι δυναμιiγoυγ oι αημι'ιιoμ6νε9
παραοιτιxι1g τιiξειg. K' ε(γαι γα οαoτiξει xανε(E με τηγ
τρoμα1τιxη οπατιiλη απd εβγεvιx6 α(μα που 1ιiθηxε xαι
θ6λωαε για γα οηxωθε( η φυλετιxrj αξiα των πληθυομι6v
που αποoιiθηxαν απ6τoν αρ1α(ο x6ομo. Kαι δε φα(νεται
απ(Θαγo πωg o μdαog 6ρoE θα xcnεβε( ατι6μα πιo 1αμηλd
oα γ(νει o παγx6oμιog μdοog 6ρog xαι χoπαγιστofνε μιioα
ατo iδιo xoινωνιx6 γoυδ( x' oι x(τριγoι χ' oι μιlβqoι xι 6λα
τα φυλετιxd, ομιγιiδια τηg oιxoυμ6vηg.

Πoλλoi voμ(ξoυνε πωE με την αναθροφη xαι τo
xαλιτ6ρεμα τηg περιγυριιig 6λα μπoρoriνε να διορθωθofν,
πωζ τo ιiτoμο 1αμηλ6τεqηζ φυληζ μπoρε( ν' αvεβε( ατo
επ(πεδo dπoυ φτιiαανε xι6λαg oι πιo γερdg xι d,ξιεg, μιαg
χαιτoυ δoθεio xατιiλληλog διioxαλog. Mιατι1τoια Θεωρiα
παραβλdπε ι την υπ6ρ μα1η δrjναμη τη g xληρovομιx6τηταg
xαιτηg ξεειδrχεψηζ. Η αρ1ιτεxτoνιxf τoυ μυαλof -δηλαδrj
τηg θ6ληoηg, τηg αντ(ληιi.lηζ, τηζ λoγιxηg- ε(ναι oργανιxrj
χαι παQoυσιι1ξει διx6 τηg τdπo αε xιiθε φυλri. Kαθι6g δεν
μπoρ ε ( ν' αλλιiξε ι xαν ε('g τo πετa t του ι1τoι δεν μπoρε i ν'
αλλιiξει τo ηθιx6 τoυ. Mπoρε( o xατ6τερog να μdθει xαι
να μιiθει xαχ6'τα μαθrjματα τoυ ανιiτερoυ.'oμωg αφτ6

δεν ε(ναι τo ξητημα, Kε(νο πoυ 1qειdξεται ε(γαι γα μπoρε[
xι αφτ69 ι,α βρ(οxει xαι vα αυλoγ(ξεται χαι γα θ6λει oαγ
τov αν6τερo. Kι αφτ6 δεv ξdρω να ιJγινε πoυθενιi. Kαι δε
μιλι6 6τοι απ6 Θεωρητιxri πρoxατιiληψη.7\λλoτεg ε(1α (oια
(οια την αιπ(θετη γνι6μη μα η ξωli με dπειοε πωg η αλrjθεια
ε[ναι οxληqrj xαι xαταδιxd'ξει τoν xατ6τερo να ξει οτo
επ[πεδo 6που μ6νog τoυ xατ6ρθωοε vα φτdoει χαt γα μη
μπoρεiπoτdτoυ να βγει απ6γ"εL Aν μπoρotioε να dβγαινε
xαι πρoτof 6ρθει o πλαΙv6gτoυ γατ6γε βoηθfοει.

Απd δε μπoρofμε να γυqiοoυμε οτο αρ1ιx6 μαg qι6τημα
-πoιoζ o oxoπdg τηζ χoιγωγ(αg. Aν ε(ναι, xαθιig
πιoτι1βoυνε, η εφτυ1[α τωγ πoλλι6ν, τ6τε xαγdγα
παqιiπoνo δεv τoλμoιjμε να ιJ1oυμε για τιE πρoxoπdg τηg
ανθριiπινηg ιoτoρiαg, xι o μ6αog 6ρo9 τηg xαθoλιxrjg
μετρι6τηταg μαg αναγαλιιiξει την Ψυxf. Av dμωg
oυλoγιοτoιiμε πωζ πιo λoγιxd χαt πιo γεννα(ο χαt πιo

οιiμφωνo με τηv 6ννοια τηg τιiοηg τoυ ξετυλιγμο6
εiγαι γα xαλιτερdψoυμε xαL γα

δυναμc6αουμε xαι να ξωvταv6ψoυμε
τη φυλη, 61ι οε πoo6τητα μα οε

πoιιiτητα, τ6τε νoμξω θα
γνωρ(αoυμε x6'πoια λfπη
ατεν61ωqη αγ 6y't
αγανd1τη οη xι απoατρoφtj.
T6τε θα δoιiμε σε τL

βdρβαρo μαg οδηγoιiνε o

1ριοτιανιομ6g (η πιo
μεγιiλη αμαqτiα (oωg τoυ
xdoμoυ), oι γαλλιxdg ιδ6εE
τη g δογματιxrj g λεφτεριdg
}ιαL τηζ υπoxριτιxηg

διxαιoorjvηg, x' oι
oo αιαλιατ ιx € g ι$υγo πoν t€ g, x'

oι λιγoμdρεg τηg xαλoοriνηζ χαι
τηg αγdπηg. Kαι δεγ εννori πωg η

αγι1πη αγαγχαστιχd, πρoξενε i xαxd,
μα λ6ω πωE μαζ μαθα(νoυνε ιl'αγαπoriμε

πρd,ματα ταπινd,, xαι πωg για γα μαg γελιiooυνε
μαg θαμπι6νoυγε τα μ<iτια με τo 6νoμα τηg αγdπηg. Η
dννoια τηg αληθινrjg αγιiπηg ταφτ(ξεται με τo μεγdλo
εγωΙομd. Kαιτdτετη λdμε διiναμη Ψυxερri.

Mε δυo λ6για θα πo{με τoγ x(γτυγo. Η xoιγωγ(α θα
oxoτι6οει τιg ξε1ωριoτ69 φυλ6g. Για να oωθoιjγ oι αιi.lηλdg

φυλετιx6g αξ(εg 1ρειιiξεται dναg Σιiλλαg παιπoxqιiτoqαg,
6ναg Σ6λλαg πoυ Θα ξαφdνιξε ολιixερα dθνη. Mαg λdνε
πωζ o Σrjλλαg αφτdg θα ε(γαι (oωg η επιoτημη
δoυλ6βoνταE με τη βοrjθειατηg εβγενιατιxr]g θεωρ(αg.
'ΙoωE 6μωE.

Eδι6 1ρειιiξεται, θαρqc6, να απαντ{oω αε γ'dτι
ρωτrjματα πoυ μου xd,ναvε μεριxo( επιxριτι1δεg. Kιiπoιog
απ6ρηoε γιατ( vα υπεqυι|-lι6ooυμε τιioo πoλri τον Αριo
αφof oι Kιvιiξoι x' oι Aqαβεg ε(1ανε μεγιiλο πoλιτιομ6. Tι
οημαο(α 61oυνε λoιπ6γ oι θεωρ(εg γιατιζ d,νιοεg φυλdg
xαιτη 1αλαοτιxη επ(δqαoη του οημπιoμoιi;

Aληθεια δ6oxoλo oτ(,xει να ξεxαθαρ(oει xανε(g
xαλoδυγε(δητα σε ιjγα oτεγ6 ιiqθρo τ6τoια μπερδεμ6να
ξητrjματα. Mα 1ρειιiξεται λαxωγιoμ6g για να βγoιiμε
δixωg ιiργητα απc1τo δα(δαλo.

Xg6og μαζ γα oρfoουμε πρι6τα τι θα πει πoλιτιομ6g. Θα
dλεγα πωg με πoλιτιαμ6 εννooιiμε την xoιvωνιxf αriνθεοη

I
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Kατιiτη γγ6μη μoυ 6,μωg oι φυλετιxιJg αφτ6g διαφoρ6g
δεγ ε(γαι xαιτιjoo οημαντιxιig, τι.ιαφτ6 ε(ναι (οια (oια η
οπoυδαι6τε ρη αιτ(α τη g αναρ1iαg χαι τoυ ανoργιiνωτoυ
τηg εθνιxrjg oυνε(δηοηg. Oι φυλετιx6g διαφoρ6g ε(ναι
αρxετdg τιilρα για να ξε1ωρζουvε τoυg Pωμιo6ζ χαι γα
πρoxαλoιiνε τoυE τoπιχοrjg εγωiομo{ζ χαι τηγ 6λλειι].rη
πiατηE, δεγ ε(γαι 6μω9 αρxετιi μεγdλεg για να μπορι1οει
dνα μdρog του ιiθνoυg γα χυQιαQχ{αει xαι να
oιlγxειτριioει τo xριiτog μdoα τoυ. Mα γενιxd, μπoρorJαε
γα πει xαγε(g 6τι προg τα πι1νω τηg Mαxεδον(αg χαι στα
μ6oα του Mωριιi η ρωμιοο{νη βι1φηxε με xdμπoαo
αλαβιx6 α(μα, oτη Po{μελη χαι στηγ Aττιxη χαι σε
μεριxd νηoιιi με αρβαν(τιχo, στηγ Αvατoλrj γ"αL στα
Δωδεπιiνηoα με φραγxoλεβαιπ(νιxo, οτην Kρrjτη χαι σ[α
Eφτιlνηοα με αρd,πιxo xαι βενετοιd,γιxo. Nα μην
ξε1vof με ωg τ6οo πωg η πολυxα(ρινη αvαxατει|.rιd' 61ει
μπερδ6ψ ε ι τ6αο αξεδ ιιiλυτα τιg φυλd g r7oτε τα α1νιiρ ια
που αφ(oαιlε π(αωτoυg oι oτερνo(xατα1τητιiδεg λ(γη πια
61oυνε oημαο(α. H 1ημιxrj βι1oη θα γραφ6τανε -Pωμι6g
: Αριog πλημμυριομ6νog α(μα οημιτιx6 xι αρxετ6
ολαβιx6, φριiγxιxo xι αρμι1νιxo.

Aν απoδει1τε|xαΘrilg φα(νεται πιθαν6, πωg o v6μog
τoυ Mdvτελ για τov ξε1ωριομ6 των τtjπων αληθ6βει xαι
ατιg γενεoλoγ(εg τoυ ανθqιiπoυ, τ6τε θα μποροιiαε μια
μdρα να xαγoγιoτεi για τo Pωμι6 μια πoλf xαθαqrj
φυλετιxr] πολιτιxrj. Mα ε(γαι αxclμα πoλ{ νωρig για να
ξετdoουμε αφτ6 τo ξγ1τημα με ωφ6λεια. Σε 6να μ6νo
πριiμα εiναι φανερ6 τι πρι1πει να γ(γει d δεγ εiναι xι 6λαg
πια πoλd αQγd. Πρ6πει ν' αφoμoιωΘoιjμε με τoυζ
Αρβαν(τεg. To αqβανiτιxo α[μα ε(ναι οr]μερατo πιo
xαθdρια Eλληνιx6. Αφof g λoιπ6v τoυg βoυν(oιoυg πoυ
δεν τoυg 1dλαοε o αημ(ηζ χt o ψεψoπολιτιομ69, αψodg
πoυ d1oυνε την αξ(α τoυ βιiρβαρoυ, αφτofg να
φωνdξoυμε γα μαζ ξανανιι6ooυν. Αg μαg δc6ooυγε τo
αντρ(xιo α(μα τoυg, χαt μεtζ τoυζ δ(νoυμε τηνπαρdδooη
χαι τηγ εμπoριxη ξυπνι1δα xαι τη vαφτιxt] oβελτοοfνη.
Kε(νoιτηg δ(ναμη χαι μειζτηντd1νη. Γιαγα πετ6γει
6μωg τιJτoιo αδdρφωμα 1ρειd'ξεται πολιτιxη επιμoνη xαι
οταθερf . Θα αραδιdαω μεριxd μ6νo xεφ<iλαια? α) να
μαΘαfvoυμε τα ρωμι6πoυλα τα Αqβαν(τιxα xι 6yιτα
Γαλλιxιi rj τα Λατιγιxd'' Πρdπει να αυνεvνoηθοf με μαξ(
τoυζ χαι σε μαE oτdxειγα μιiθoυμε xαΧ6"τηγλιiooατoυg.
β) να xdνoυμε αρβαν(τιxα οxoλιιi oτην Eλλι1δα για τoυE
Aρβαν(τεg να ιJρ1oυvται γα oπoυδdξoυν. γ) να τουg
ατε(λουμε δαοxιlλoυg xαι βιβλiα γραμ6να οτηv γλc6οoα
τoυζ χαι με ιiπoιo τfπo πρoτιμofν αφτo(. δ) να
πειΘαvαγxd'σoυμε τo Πατριαρ1εio να επιτρι1ψει να
γ(νεται η λειτoυργιd αqβαν(τιxα 6πoυ τo θ6λoυγ oι
ορΘ6δoξoι Aqβαν(τεg. ε) vα ιδρriooυμε αρβαν(τιxα
τιiγματα oτo oτρατιi χαι γα πα(ρνoυvε ρ6γα. οτ) να
oργανc6ooυμε τoυζ Αρβανiτεg πoυ ε(γαι xι6λαg ατην
Eλλιlδα για vα πεfαoυγε τoυg oξωμεqiτεg 6τι ουφιiρειτο
αδ6ρφωμα χαι για xε(νoυg χαι γtα μαg. ξ) να
πoλεμrjοoυμε τoν Tοfρxo για γα τoυg λεφτερι6ooυμε.
Τoυg το 1ρoυατιiμε γιατ( xε(νoι μαg λεψ6ρωοαγ απ6 τoγ
Torjρxo oτα2!. Kι 61ι μιiνo τoυg τo 1ρoυατιiμε μα ε(vαι
x' η αωοτη πoλιτιxη. Σα λεφτερωθε( η Αρβανιτιd, θα
λεφτε ρωθoriν x' oι d,λλoι 1qιοτιανo( τη g Toυρxιιig.

Aφτ6 μαg φdρνει οτo ξητημα τoυ πoλιJμoυ. Efμαοτε
αρxετd, δυγατo( για γα πoλεμrjooυμε, x' ε(ναι xαλ6
πριiμα o π6'λεμog για μαg; Λdω ναι, φτd,νει vα τo θdμε με

τα οωoτd, μαζ χι 61ι να περιμ6voυμε τoυg δυνατotig τoυ
x6oμoυ γα μαζ οιiοoυγε ψ6}"ιgτoαxboυμε. Mα για να
δυναμι6oει η μdχtμη δfναμη τηg φυληg 1ρειιiζεται πριiτα
επιμοvr] εοωτεριxτ] ξαναδιoργι1νωοη.

Tα πιo φανερd xαx6'εfuαι πααiγvωατα γ"αLτααφ(νω
στoυζ νo1"ιoθιiτεg να τα γειdνoυγ. E[γαι dμωg dλλεg
αρι6oτιεg xαι φd,γoυoεE πoυ δε γιατρ6βoυνται με ν6μoυ9
μα πoυ 1qειι1ξoυιται βαθιιi ψυ16ρμητα πoυ γα γεγγofγε
τηγ απoστQoφη αψ6θελα. Αg αναφdρω μεριxιi οωoτιxd,
μdοα.

Α) o oπαρτιατtx6g Kαιιiδαg. Δε μαg αφfνει πια
oημερα η φιλανΘqωπ(α γα oxoτιilνoυμε 6,τι γεννιdται
αd,πιo xι 6,τι αρωoτα(νει αγιιiτρεφτα. Mα xε(γo πoυ
μπoρε(να xιlνει οr]μερα η επιoτημη x'η xoιvων(α ((oωg

μdλιοτα xι o ν6μog) ε(γαι γα οτεq6ψει τη γονιμ6τητα
xιiθε ανθριiπoυ πoυ ε(ναι oqγανιxι1 αρωoτιιiρηg, η που
ε(ναι ηθιxd, οτραβ6g, rj πoυ τo μυαλ6 τoυ παραδ6ρνει
αδdναμo. Tα απoqιξ(ματα, oι οαxd,τηδεg, oιτρελoIx'oι
β}"(ιτιεg, oι μεθdοταxεE, oι χτιχLασμdνoι xι 6ooι d1oυνε
xληρoνoμιx6" π6'Θη, oι xαxοfργoL χ' oι αδιιiρθωτoι

l
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1αοομdρηδεg, 6λοι τoυg δεv πρdπει vα ιJ1oυνε πια παιδιιi.
To 1ειρoι1ργημα ε(ναι αx(γτυγo xι d'πoνo.

'ΙoωE αδιxηθorjγε μεριxoi. Αδιιlφoqo. Θα ωφεληθε(
δ(1ωg dλλo η φrjτρα.

β) Nα μη επιτριiπoυγται παγτQι6g με παρακατιν6.9
φυλ6g. Αδιx[α πιiλι για μεριxorig μα μεγιiλo δ(xιo για
xε(νoυg πoυ ι1τοι θα εμπoδιατοtjγε γα γεννηθofvε.
Φoβodμαιπωg εδι6 δε 1ωρε(ν6μοg. Kαι δεγ ε(ναιπιθαγ6
vα δυναμι6αει πtα στoγ dνθρωπo το λαμπρ6 xαι oωοτtx6
ιpυ16qμητo πoυ τdγε οπρι61νει στηγ απoστQoφli τηζ
πρ6oτυ1ηg φυληg. Kι 6μωg πoΜ θα βoηθoιioε μιατdτοιαν
αναθρoφr] για xε(νoυg μdλιoτα πoυ ιJ1oυνε να ξrjαoυvε
oτιE απoιxiεg.

Kι αλr]Θεια iαωg περιoαdβει που επιμιJνω πd,λι
οτα φυλετιπιi 1ωρ(oματα. Mα f θελα να δε(ξω
που φ6qνειτo π6ριαματη θεωqητιxrjg αιπ(ληψηg
πoυ πq6ταξα παραπdνω.

'Βπεντα ιJρ1εται το ξητη μα τoυ παιδιo{.
Αφori δεν μπoρorjμε ν'αλλιiξoυμε τo α(μα
τoυ αζ δοxιμdοoυμε γατoυ αλλι1ξoυμε τη

μ6ρφωοη. H xαλιτ6ρεψη δε θα ε(γαι
ριξιxf, μα d1oυμε την ελπ(δα πωg θα
βoηθ{αει τo δυνd,μωμα πιiΘε παλrjg
φιiτραg πoυ οι6ξεται αx6μα'

Θα xαταργοιjoα πρι6τα απ6 dλα τo
xυβερνητιx6 μονοπιiλιο τoυ oxoλιοd. Noμζω
πωg τα λdψερα oxoλιιi xαι παλλ(τερα θα ε(γαι
xαι θα φρoντ(ooυγ τo δυνιiμωμα xιiθε xαληg
φιiτραg απ6 τtg χ6QεE, αλλd οε βoυν(οιεg
τoπoθεα(εg, ιiλλα οε νηoιd,.

Kαι θα α6αrηνα να πρoαdξoυν τα αxdλoυθα
oι δd,oxαλοι.

1) Τo xoρμ(. Nα μdθoυν τα παιδιιi να μη
φoβoriνται τoν rjλιo χαι τo νερ6. Nα
γυ μνιiξoυντα ι αxoti ραoτα γ.αL να παiξουν
dγρια παι1ιl(δια.

2) To 1αραxηρα. Nα μην ξdρoυνε φιiβo, να
μην ξ6qουvε xατεqγαqιd, γα μηγ εivαι iσιoι,
πεqι]φανοι, αxατd,δεμoι, xι απd,νω απ6 6λα γα
εtναι π6yτα γ:{Qtoι τoυ εαφτoti τoυ g. Nα
θ6γε γα ε(ναι 'Eλληγεζ χαι γα μηγ
ξενιτdβoυνται τυ1oδιω1τιxιi. Nα
λατρ6βoυνε τη θρηoxε(α τηg τιμr{g xαι ηg
θdληoηg. Nα τουg αριiooυν τα λι1για τoυ
Nfταε -να ζε ιg επιx(ι.m-rνα.

3) Tη μιiθηoη. Λιγoαnj, γεqrj, τovαπιxr], xαθdρια. orjτε
ταπινιi πρα1τ ι^ιη o(lτε ιiβoυλα ιδεoλoγιxrj. Συοτη ματιxrj
γνωμoγον(α' Δεν πρι1πει γα παQαγεμ(οoυμε τα xεφdλια
τωγ παιδιcilγ ξεqη μdθηοη. H διδαoxαλ(α ε(γαι
xαπoπi1ερη 6ταγ ε[γαι μνημoνιxr{ μ6νo. Σxοπ6gτηg ε(ναι
να γfνoυνται ι}-lυ1ξ6ρμητα xεtνα πoυ μαθα(νoυγε τα
παιδιιi. 'Eται μoνιi1α θα τoυg με(νoυνε α1ιiλαοτα xι
αξd1ααrα.

H αναμ6ρφωση τηζ παιδε6αg 1ρειdξεται 6μωg δυo
θεμdλια -τo διiαxαλo χαι τη γλιilοοα την αληθινη. Η
δημοτιxri x'η παιδαγωγ[α θα φανερωθo{v oδηγητQεζ μαζ
μo{αεg.

4) Tη φιλoooφιxr{ περιdqγεια. Nα μd,θoυνε τα παιδιd'
61ι μ6νο να θυμοdνται μα χαι γα παQατηQofνε με
αxρ(βεια, χαινα d1oυιlε την αξιoοtiνη χαtτηγ oρμf vα

βρ(oxουνε xαινotjρια πριiματα. Πρωτoτυπ[,α xαι
ξ ετυ λ ιξ ιd ι}.lυ γoπ}ιαoτ ιxη.

K' dγα ιiλλo 1ρειιiξεται να μdθoυν τα παιδιd, γα
οdβoυνται τoυg δυνατorJg. Mε την πειθαρ1(α οτoυg
d,qιoτoυg θα μπoρ6oουμε μια μ6qανα ουγxεvτριilαουμε
τηγ αQtστoχρατ(α τηg ξεδιαλε1τηg δriναμηg. Σriμεqα
xανιJναg Pωμι6g δεν παqαδdγεταιxαΧiπεq6 τoυ. Αν το
xCινενxdπoτε εiγαι απ6 τo φ6βo τoυ οατρdπη. o Pωμι6g
xατd βιiΘοg μιoε(τo Pωμι6. Nα μdθει πωg Pωμι6g θα πει
ουvεqγιiτηg. Mεριx6g εθνιxdg oυφoρ6g βoηθofνε οε
αφτιi. Ξυπνofνε την π('oτη. Eμε[g ε(μαοτε τα παιδιd' τoυ
97. AΧΧη μεγιiλη xoινωνιx{ πληγ{ εiναι η θ6οη τηg

γυνα(xαg ατoν ελληνιxd x6oμο. Aνdγxη βιαoτιxτ] vα
-- ξεoxλαβωθε( xαι να xαταλdβει πωζ o πQooQιομ6g τηg

ε[γαι γα xσγει xαι γα αναθρ6ιi.lει τα αψεγdδιαστα
παιδιd,. Πρ6πει να ξε1ιioει τιg νoοτιμd,δεg τoυ
1αqεμιof χαt τtζ λεβαιτ(νιxεg ξενoλατρε(εg, πρdπε ι
απ6 πqoοτυ1oιiλα επαq1ιι6τιοα να γiνει η μιivα η

,,, Παιδιdτη φιλoδoξ(ατηsξωηs.
Eδι6 οταματc6. Δεγ ε(πατ(πoτε γLα τη

διo(xηoη, τη γεωργ(α, τo εμπ6ρto, τη
διxιοαfνη, τα otχoγoμιχιi xι ιjλατα dλλα. Mα
6λα τoυg θα οια1τorjνε σα σιαχτo6γε χι' oι

d,νθρωπoι. Δεγ εiγαι α(τια, ε(γαι
απoτελ6oματα.

Mεριxo( μαζ εξoρxξoυνε γα
φoβο6μαoτε xιlθε ''τε1νητη
ατμ6oφαιρα'' tιαι μαg απρι61νoυνε ν'
ανυιpιilοoυμε το λαd για να γ(νει βdoη

ατα μελλoιiμεγα. Mα για ν'ανυιpι6σoυμε τo
, λα6 πq6πει πρι6τα να ξεπαοτρ6ιi;oυμε 6να
i μdρogτου,τoπιo σdπιo, χαtγατoυ δι6οoυμε

αφτ6 πoυ διιi.rd -τυριiνγoυE, μα τυqdννoυg
τιτανoμd'1oυg. Δηλαδη o λαdg ε(γαι xαι θα

ε(γαι πιiγτα 6ργανo. Α γ(νει πoτd οxoπ6g θα
αταματηοει xι o πολιτιομ6g. Kε(vo πoυ θ6με ε(vαι

η δ{ναμη πoυ θα xoυγrjαειτo λα6.'Eνα πρdτog

.,'* απ6 ανθρι6πoυ9 ioουg αδι1γατο να xoυνηθε(.
Πoιog θα διατιiξει; Θα με(νει
ανοργιiνωτη οx6νη, dxαqπo
ανθqωπoμιiξωμα. Πωg θα xυβερνrjoε ι
η ι|ηφιoμdνη αaχf αφotj για να γ(νει
αρ1tj πρdπει γα ψηφιστε( απ6 τoυg

αρ16μεvoυg; Mεριxο( λdνε -βγιiλτε τηg πλoυτoxρατ(α, με
dλλα λ6γ ια τη βoυλεφτoxρατ(α πoυ ε [να ι οτα 16q ια τoυ
παqιl. Kαλd, γα τoυζ πετdξoυμε τoυg αγιiδεg. Aμ6αωg
6μωg θα πρ6πει να βdλoυμε οτη θ6oη τoυg ιiλλoυg
xυβεqνητεg. Λoιπ6γ αφτofg θdμε τoυg διoqγανωτdg.
Aφτorjgνα βqoriμε' Eμε(g δε θατoυg φτειd,ooυμε oιiτε
ν6μog xανιJναg. Mα πρdπει γα τoυζ εφxoλιiνoυμε τη
δoυλιι1τοιμd,ξoνταg τιg ερ1o{μενεg γενειιJζ με γεQli
πειθαq1(α. Πoλλof θα φωνι1ξoυνε -οxλαβιd. Kαι γω θ'
απαrπι]οω -τι oxλαβιιi xαι τι λεφτεqι6g; 'E1oυμε μπρoατιi
μαg dvα αιιoπ6. To τι θα μαg xooτioει για να νιιτ]σoυμε
οfτε ξυγ(ξει ofτε οημα(νει. Ag 1αθoιiνε 6λεg oι
δημoxρατιx6g λεφτερι6g οαγ ε(γαι ανιiγxη. Aφτd θατα
απoφαo(oει o πoλιτιoμ6g. Kι o μεγαλ6νooζ χαι
μεγαλoθελητ{g δε οτενo1ωριιiτατ απ6 ουoτtjματα xαι
θεαμofg.
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Αs μη με oτραβoxαταλιiβει 6μωg xανε(g πωg
δoξι1ξονταg τo d,τoμo περιφρoνιil την xoινωνιxt] x'υλιxrj
περιγυριιi. Θdλω xαι τηv περιγυριιi να xαλιτερdβει. Για
να βγιiλειg δoυλιιi απ6 το dλoγ6 οου πριJπει να τo
xαλoταi,ξειg χαι γα τo ξυoτρζειg. To (διo χαι με τo λα6.
Mα (oια (οιαγιατ(τ6οo πρ6xoι|ε τoυ λαo{ η πεqιγυριd

πρι1πει να oι6οoυμιε την ατoμιxη αξ(α πλαδdβoγταζ χαι
φιλοτιμ(ξoνταζ τιζ φfτρεg τιg δυνατιJg. Mε δυo λιiγια -
olιoπ6g τo d,τoμo, βιiθρo η πεqιγυριιi xαι γιjο τo
ξεδιι1λεγμα.

Mαg λ6νε πωg δεν πρdπει να xoιτι1ξoυμε π(oω παριi
μπροoτιi. Mαg θυμζoυγε τo N(τοε.'Oοο xι α μoυ αριiοει
η αι|rηλoφτ6Qoυγη οτραν6oατου N(τoε oε αφτ6 απdγω
διαφωνιδ. Δε λdω πωg o x6ομog δεν πριJπει ν' αλλιiξει.
Αλλι1ξει xαι παραλλdξει, xι ofτε οτo 1dρι μαg ε(vαι να τo
εμπoδ(αoυμε αφτ6. Mα d1ω xιiπoια υπoιp(α πωg αψ6g oι
φωνdg για τηγ πρ6oδo χαι τηγ επιoτrjμη (7) πoυ θα
ξαναβαφτ(οει την ανθρωπ6τητα, δεγ ε(γαι τiπoτε ιiλλo
παρd φωνdg του αxλdβoυ }.ιαι τηζ μιxρoλoγ(αE που θιjγε
γα ξετιvι1ξoυν απ6 πιiγω τoUζ τo ν6μο τηζ
αριoτoxρd'τιoαg δfναμηg. 'Eρ1εται xι αφτ6 απ6 τον
ξεπεομιi τoυ μ6oου 6ρoυ. Tα παλιιi dλα δεγ ε(γαι xαλιi.
Mεριxι1 δε φελιiνε οημεqα. Tα πετoriμε. Kαι γι' αφτ6
y"6'πoτε. λ6με -αxoτι6στε τoυζ ιp6φιoυg τoυg πρoγ6voυE.

Mα μεριx6g πιiλι xληρονομιdg μ6νουν αιι6νιεg, xναφτf'g
πρι1πει να τιg oεβorjμαoτε. Tα εγγιd δ6xατα τηg ξωτ]g μαg
εfναι ιpυ1<1qμητα, δηλαδrj xληρονoμημdvεg oρμdg των
πεθαμιiνων. Tιg περιοοdτερεg πqdξεg μαg δεν τιg
απoφαoξoυμε μειζ μα oι πQoπατ6qoι μαg. orjτε ε(γαι
πριiμα γιiρω μαg πoυ γα μη 1ρειιlοτηxε oλdxερη την
ανθρι6πινη ιoτoq(α για γα γ(νει. Kαι τα παραμιxρd,
αx6ψα. Tι θ6γε λοιπ6γ αφτdg oι φωνdg πoυ μαζ λιjγε γα
ξε1νoriμε; Θdγε γ'απαρνηθοf με τoγ εαυτιj μαE; Αζ μη
μαg oxoτ(ξουγε με τι1τoιεg αουλογιαιιJg. Kι αντ( να
ξε1νofμε xαι ν'αποxηρfττουμε τη μεγιiλη παρι1δοαη
xαλ(τερα χαι πto φρ6νιμo θα ε(ταγε να μαθα(vαμε τη
θqηοxε(ατηg ' t\αo(κατ6τερoι xι απd μαg ξdqoυνε αx6μα
την αξ(α τηg παριiδooηg xαθιδg την τ]ξεραν x' oι αρ1α(oι.
O Σιντoioμ6g οτη Γιαπων(α βαοiξεται οτη λατρεfατων
πρoγdνων, πoιητιx(ι. λoγιxf λατρε(α, d1ι πρ6ληιpη
ταπειvωτιxtj.

Kαι το μεγι1λο μι1θημα πoυ μαζ φωνι1,ξουνε οι
πρdγoνoι απ6 τα κατdβαθα τηζ ζωηζ δεγ ε(γαι -
Λατq6βετε τουg τfπουg γ'αLτα λ6για xαι τιg θεωρ(εg xαι
τη μιxρoξωi,α, μαΛατρdβετετη δrjναμη xαιτη θdληοη xαι
τη ουνιiργαvη δ ιι1,vο ια.

(Π. Bλαοτ6g: "Κριτιxιi Tαξ(δια", Αθr] ν α, 1912)

Σημειιjoειζ

( 1) oι xoινωllιxi'g τd'ξεg x' oι φυλετιx6'g αξiεg δεv
τ αφτ ξoυvτ α ι π d'vτ α, x α ι y ι' αφτ 6 ξ ε φυ τ q c6v oυν ε
δυvατoi απ6 1αμηλd' oτρc6ματα. 06τε xι6λαg εivαι
ανdyxη να yαθoιjν oλ6τελα oι κατc6τερεE τd'ξεE.
Ξεειδιx5βoυyται με επιτυylα αε xd'πoιεg xoιvωvιx69
δo6λεψε9 πoλιi ηqηαιμεE,. Mα δεν ε[ναι xαμωμi'νεg yια
vα 67oυν απ6λυτη xυβ6'ρνια αταy6'ριατoυg.

(2) Ωg x' oι αoτqovι5μoι βρioxoυν πωg o v6μog τηg

βαρoαιiνηE δεν αληθε6ει με μαθηματιxη αxqiβεια.
T6τoια παραδεlyματα εiναι τo φεγdρι xι o xoμητηE τoυ
Χ(ι'λε.

(3) Ε|ναιψωατ6 πωg φυoιoλoyιxd'τα πιo yαμηλd' εiδη
ε[ναι oυyνd' ?dαι τα πιo y6νιμα.

(4) Κoiτατα βιβλ|ατoυ Γxoμπινc6.

(5) H μεταπoλiτεψη πoυ iyιvε τελεφταiα oτην Κivα
φαfv ετ α ι ν α μ ε βyd'ξε ι Ψ 6 φτη' Δ εv τ o ν o μ ξω. Σ d'π ιααy o ι
ξi'voι xυβερνrfτεE τoυg xαι τoυg διcΔξανε. Tα
ι/ιεφτooυντdyματα δεν 6'yoυv περιoo6τερη αξiα ατην
Κivα παρdατην Toυρxiα.

(6)'oμωg 6oo πd'ει η επιoτημη yfvεται ατoμιατιxη.
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ΗfiecΗι,ηgΡC.
Aφιερ{'Λ)μα στnv Εαριvn ΙonμερΙα

(An' τov FAι]ST EΙ, τo0 !.W. G)ΕTHΕ, oτixo,' ιΖso-4678)

5.λo^ 
',"rlor.L"rn rl,ιl Ji'" SL.rr"J",",

Α'r,.φ r"L-,,rr.. J"r.. Ξ.λ*"r7 rr." 4 G lr^".lι ;

Fr"λl' 
", uor! D, *irrt gesν'ι,ιλeτιi

1o"l",qf ueγιe}ι,)':;::;;Ε:,".':j:;.λ7,S.λ,tte,nr,λ 
j

U^λ irn r.λ-rrn lι"r..,, 5iL"r-"ll"r.,
1,Uouι Ji" Soot λ", €rλL" 7u,

1,Urr.,r.λ ,* 1Ur"rn rcln" xu "rlrr.,g"rn,S.λrr" ,.o.L J.* Glonx" λorL!

L"Lr" Lirt Ju ,nur rrrfor.,g"n,

Ξ.λιof irt 5.λol", *iγf ,i" for|j

Ξ*..r* niJ.ι, Δλ ψ eΑr.λ&ι,
\/"*r. 4i" 1Y\"r,ρ Fk λ λ.ν,dift,;

clιι* ka^,n &r Θιν ι1Μ''
Θ* ,nrrλb un^d rasλ erψλft.

(L'{^g"λ".^, 
", G"Lo"r" u"tku.nl"L λou Η"ronnoLrn J", Sor.'n".)

ΗorrL"L! Lor.λt J",* Strr* λ", Αor"n!
-Tor,,,"r"J *iγJ fr", G"irL"roLr"n
Ξ.Lo^ λ", τ"u"1on g"bor"n,

F"L"r.Lor" lι.,n orr"r" rorr"l,.λ,
Pλo"brr' R'o"l"r roll.'n ρrorr.l,.J,

1U"Lλ G"Lo"r" bringL λo= !-L"LL!
€, trorr"^ 

"L"L, "rρoroun"t,c un" [lin7| r,.J ΘL, .rr|or,""t,

Un"rLo"rL", Lo"rL ,i.λ ,',i.Lt.
S.Ηr,"ρf"t vu λ"r'Βlr*"^lιror.,"rn,

1L"L,,, LL"t"r, ,LLll 7u *oλrn"r.,

9^ Ji. F"L"r., ,rr.t.., LouL;
?'ιfεL ", "url, ,o ,"Lλ iλ, tril.
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Ξγou.o, aπομcrρrιαα, nιa Θι ιiρes τιιν JΥuxua

ι(,οω aφi8ιικaν Kι Θ ι ι6νoι - 6taνρι'κ6,

νoιι.iαe, ιι(αυ as γetνιι κυ xaρiι,

rιiρa va: rο νrιιi φιils Yο eιυ8ιν6.

/Y^6 'o 1λ,iρ,ooμo rυν K6μιυν, ovo2;λλovν κι oι ιλa6ιι1s

o.., 6oλ,nν.e9 σκ;Les 'υν φvλλυμ6τυν'

ιι aνaπ6λλovν o' ,ρ6rρ61ρoes *νν1tr6s

νa 8ρ6(bγ aτa αvaρ6κoρφυν κvμ6τυν.

J!\r,iν eνxiι γeν6 'ιιν ,iλλ,.n

πι6oe, νλ V'nM e(ν' * φ,ir!

Θ* o' c,r(Kr,,.o* n /'aλn,
τo6φλι o \*ror, oπ6o' 

"o, 
eμπρ6sl

dΥ\* .ρ6^, ν' aιo-ξrdr,.,,

o θfie * φ6-1ofo(

roν ev6eναiε e{v' aιρ&(ξeιε

wιis; κnβι6 
' xΦν"*fl'

(?ρoμ.pt, Bρον,.,s aνa66dλλovν 
'r.ν 6φrξ. "o, Ηλ,or)

- ?r,,u 8veλλo δ6 
',i,ρo 'rν Qρ,i,,, oφor6ιρoo8d.e

γ aντιa τov ινcVμaτo, ovν'o,rιoΞd.e

ξoνo κo, οeG γe .nν Αγtγo 6*,n,.8r,,o"!

Kι o*'τιs Βρa16rιvλ6s νιιsaνYn1οVν Yρι6μo(

KPΘEοvve Kaι rov Φo*ov οι 6ορ6o( rρο1ο(

_oρrμoνδ6 π61eι ro Φωr!

Κι, dν μe EpΘμrι6νιa lιaι μe α,iλιι66es orλιζα

1otγo o.' ouτι, 
'o δe μ,ivι aλλoι8υρ(ζeι

o aνιιKονοYο, Νr, ν'oKovoriι αιοι6s,,,

,\\., ,r., aνΞιιiν 6λιαvριιοre ιιs κoριiνes
νa }ισνχaσ?c 

'νLΞ 
d.aPdkνeΞ Kρvγιλ,veΞ

d Eριixων iιEa3eι6 αrnν φvλλυαι6'

6caν( - γiι oδs eVpn, 8a oo, Louφogoνν '' oνu6!
-\ _ Ξ ^L4ι6δoαιs:2,v. \ -κ.

I
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ΙΙ' ,Δrc,ΘΝΙtΣ Σκrlwn TογΑΓΩΙ'{oΣ

Miα oυν6ντευξιg πQoζ Poυμd'νoυE Συναyωyιστd'g yια τov
Εθνιxoαoαιαλισμ6, την Ευq6nη, την Ε,λλd'δα xαι τιζ
πQooπτ ιx6g τoυ M6λλoντoC

H νεανιxη oμd'δα αyωνιoτcilν πoιj εατιd'ξεται π€qιξ τoυ oμωvιiμoυ
ιδεoλoyιxoιi oρyd'voυ "CRLΙCΕ,Α DΕ FoC'' στην Poυμανiα, ηλθε cl' επαφrt μαξ(
μαζ 2ιαι μd'g εξητηoε μ[α αυν{ντευξι' την oπofαv ?(αι ε1) oυνεxεfα εδημoαkυαε
πρoαφdτωg (Md'ρτιog 2001) στo ωζ d'νω περιoδιx6. Tηv δημoαιειioυμε λoιπ6ν
xι εδc6, xτQoζ εllημ6qωαιν xαf των ξiνων φiλωv ?ιαι συναyωνιoτcδν, τηρoιiντεg
την παρd'δοαι μιd.g ξεν6yλωαoηg oτηληg ατo ''Β6ρειoν Σ6λα9''. Σ' αυτην μαg
υπoyρεc6νει η ιiπαqξιg εν69 εxτεταμ6νoυ δικτιjoυ φiλων μαg ανd. τov x6αμo:
δι6τι, xαθcΙlg xαι αqμ6ξει ατoυg αληθινoιig 'Ελληνεg, ε(μαoτε πρωτoπ6ρoι
6xι oυραyo[! Και ωg τ6τoιoι πq6πει ?dαι να επιτελ6αoυμε xαf την λειτoυρyiα
τηg ιδεoλoyιxηg - xτvευματιxηg xατευθιjνoεωζ 24αι xαθoδηyησεωζ. H oμd'g αυτη
€.yει xαι επαφη μετd' τηg μεyd'ληζ Qoυμανιxηg εθνιxιατιxηg xιvηoεωg ''Ιr{ouα
Dreαptα'', ανευQισ?doμ6,νηg και εvτ6g τoυ διαδιxτιjoυ ωζ ννww.nouαdreαptα.org
- διατηρoι1oα 6μωζ την πλiρη τηζ αυτoτ€λειαν.

Δυατυyιiζ η oι2{,ovoμ[α τoυ μ6qoυ δεν μαζ εxτιτq6πει την δημooiευαιν
}{αι τηζ ελληνιxηg μεταφρd.αεcbg τηg 6μ'ζ ευελπιατoι1με 6τι πoλλo( θα
δυνηθoιiν, διd' τηE αυνδqoμηg iαωg κd'πoιoυ αψλoμαθoι1g φiλoυ' vα την
αναyνc6αoυν.

1) 88 from Rοmania! TeΙΙ us a brief history ofy-
our organization, ''The GoΙden DaιYn''. Ιntreaba_i
si cum se zice rasarituΙ auriu in greceste.

> Βest NS-greetings from Hellαs!
The ''Golden Dαwn'' stαfied in 1981, initiαlty αs α smαll

teαm αround αn NS-mαgαzine - ανery determined one αnd

profoundly rooted on α deep philosophicαl αnd politicαl bαck-
ground, in αwαy hithefio unknownin ourcountry. Ιtwαs dis-
bαnded, αs αn orgαnizαtion, in Febr. '84' due to politicαl per-
secution αnd before the impending fαbicαtion of some ''sto-
ies'' αgαinst s ome of the centrαl figure s from the s ide of the
System αnd its ναious seιyαnts αnd seruices' iη order to im-
pison them. Ιt seems, indeed, thαt the System hαs αlwαys αn
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open possibility in mind, so α's to trαp αnd set us out of
function- αs it αlso did αgαin in the summer of '98: it is, neν-

eιthele s s, the qu αlity of o ur m e mb ers w hic h, c o mbine d ιιl ith
the eνer more αppαrent becoming imperαtiνe αctuαliηl of
our Cαuse' renders αll their mαchinαtions eνentuαlly use-

less. So, our moνement wαs reboιn fτom its αshes two yeαrs

lαter - just αs ideologicαlly cιystαl-cleαr αs before, but eνen

more ffictiνe αnd prαcticαl on its ναious tαsks. Since then

it hαs αlso moνed toyναrds α broαder spectιum of objectiνes

αnd αctiνities, to the ffict thαt it hαs pαrticipαted in seνerαl
pαrliαmentαry αndΕU - elections, thoughunderthe totαlly
unfαν ourαb le c o n dit ion s imp ο s e d by the w ell kn own mαs -

ters of these gαmes. Howeνer, our mαin objectiνe remαins
the building up of α competent Cαdet Coιps. Ιn this do-
mαin, our progress is cleαrly νisible, eνen for outsiders, who
hανe, f.ex., recently hαd the chαnce tο see uS on the screen

mαrching on Mount Vitsi on Αuμst 27., in α well disci-
plined αnd αdmirαble phαlαnx, αt the Commemorαtion
Ceremony for the heroes who fought αgαinst Communism
in the Ciνil Wαr: αn extremely bloοdy ciνil wαr to which our
gαΙlαnt αllies leαd us, αppαrently in grαtitude fοr the sαci-
fice of our people on their side, where it wαs through treα-

son αnd forgery drαgged by their own puppets who plαy
politiciαns in this unfoιtuncιte c ountΙy.

2)Ιn your opinion what are some of the worst
probΙems facing Europe and Greece?

>Ιt is primαily the menαce of ourbiologicαl extinction;
something especiαlly grαtified by the followers of the so-

cαlled humαnistic indoctrinαted απificiαl world νiew, who
in αn inexplicαble wαy find it νery humαnistic to promote
the extinction of just one pαfticulαr rαce - ours! Βut it' s

quite cleαr thαt, pior to thαt biologicαl extinction, the spii-
tuαl αnnihilαtion of our people αs α rαciαlly distinct αnd
conscious entity sets in, not just due to ''ηcιturαl'' entropy

αnd decαdence, butmαinly to totαlly unnαturαlpoisonous
teαchings αnd doctines' promoting αpαthy, self-hαtred' in-
grαtitude αnd cow αrdic e.

Ιt is thus cleαr that our existence αS peoples αnd indi-
νiduαk is not only meαningless but αlso impossiblewithout
nαturαl hαιmony, mentαl heαlth αnd spiituαl strength,

nuιture d by our ow n et e mαl ν irtue s αnd Αrc he ty p e s. Tho s e

αre not to be αpproαched αs αnαlytic rαtionαl options, but
αs liνing Reαlities, to be reαlized αnd truly αchieνed from
within, in the plαtonic Sense'

Modem mαn is cut offthese deep reαlities, growing
eνer more unbαlαnced αnd sick in αn αrtificiαl ννorld, on
the prolonged existence of which his fταil personαlity is αb-

solutely dependent - αn existence, howeνer' thαt weαkens

αnd' finαlly, exterminαtes αll superior quαΙities, by estαb-

lishing α devαstαting αnti-selection, thαt eνentuαlly (αnd
νery quickly!) leαds to the totαl destruction not only of Mαn,
but eνen of Nαture αs αιη,hοle. This is the outer, ecologicαl
side ofthe problem - but no pαrt of it cαn be resolνed, unless
we αnnihilαte the spirituαl core of the diseαse: otheιwise it
will soon, like cαncer, spreαd αll oνer αgαin... We αre,

thus, αlso the only true ecologists!
Ιt is αll α mαtter of either dizziness orνigilαnce, of ei-

ther surνiνing in illness αnd misery through drug-sustαined
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illusions or being αwαke αnd on the rαmpαπs, reαdy to fight
for true Freedom - ylhich only cαn go together with true iden-
tity, not ]4)ith egotism, cowαrdice αnd degenerαted self-indul-
gence inmodem mαteiqlistic sense. We must αt αny moment
be reαdy to giνe eνerythingfor our spiituαl αnd nαturαl in-
tegrity αndfreedom - since degenerαcy αnd slανery αre equiνα-
lent in α νery intrinsic wαy ! The modem grey mαsses of de-
generαted slανes thαt liberαlism produces cαn only serνe αs α
pitiful illus trαtion of thαt deep truth. Αs αn old germαn S ong
proclαims it in α more symbolic wαy:

''Wer den Tod ins Αngesicht nicht schαuen kαnnllder SoΙ-
dαt αllein is t der fτeie Mαnn !'', thαt is :'' Not αny we αkling, too
shy to fαce deαth l but only the true Soldier, is croned ννith
Freedom's wreαth!''

Hence, true Freedom inνolνes true, deeply rooted
Duιy αndtrue ight, the only naturαι ight: thαt of be-
ingoneself' Liberαlism, bαsed on mαss confusion
αnd degenerαtion, suggests, on the contrαιy'
t hαt'' fre e do m'' m αinly inν o lν e s t h e'' ight'' of
reb elling αgαinst your nαturαl identiηl,
roots αndbonds' of gettingnd ofy-
ourself αs α pαrticulαr specimen of
s ome thing fαr trαn s c ending y -

o ur eν e ntu αlly me α ningle s s
temp orαιy Smα ll'' e go''

αndits mαteiαlistic
needs on the one

hαnd- αnd
implies the

"duty" to defend
thαt''freedom'', espe-

ciαlly αgαinst αnαchro -

nistic defenders of Rαce αnd
Trαdition, on the other. Ιt's α
totαl distoιtion of reαlity - this dis-
tortion, hoιυeνer, beingthe mαin objec-
tiνe οf the whole democrαtic (''humαnis-
tic'') educαtionαl αnd, more generαlly, mαnip-
ulαtiνe mαchinery. Αnd it ends with α destruction
of αll sound tαste αnd instincts' of αny lefτ oνer mentαl
heαlth, necessitαting α tremendous αmount of hαllucinα-
tory drugs αnd απificiαΙ''greenhouse effects'' inducing αll
those illusions' upon which the νery mentαl fundαment of the
System thiνes αnd cruciαlly depends.

Α νery frαil fundαment, despite αlΙ its mαteiαlistic
might, indeed! Ιt iS thαt fτailιy thαt forces the System cαst its
mαsk of ''liberξ'' αwαy αt times αnd resort tο terror αgαinst the
lαst defenders of Truth, αgαinst the lαst free men! Βecιιuse
those offer ανery ''dαngerous'' pαrαdigm, since lie is too νul-
nerαble αgαinst truth - but, unfortunαtely, slανery isn' t quite
αs νulnercιble to freedρm' or cowαrdice to brανery, since slαν-
ery does condition its subjects down to αn existentiαl leνel too

low to holdfτeedom out - αnd the innerνigilαnce αnd' αuthen-
tic νirtue thαt true freedom implies. Ιt is αlwαys tough to αs-
cendupwαrds!

The System' well knowing αnd feeling thαt truth, seeks
its secuity to the unlimited degrαdαtion of ourpeoples, so αs
to mαke αny reαlfτeedomunthinkαble. Thαt secuity is, how-
eν er, retαliαted by its own methods αnd mαchinαtions, being
αll too fταgile, αS the 1Lth of September hαs shown for the un-
belieνers!

3) Sοme nationaΙist moγements are Christian,
othΘrs not. \ryhat is your opinion about it?

Whαt Ι hανe told αs αn αnswer to the preνious question,
does in reαliιy deeply touch αny true religious identity: not α

religion of superstition αnd blind ''belief ', but one of true
spiituαl reαlity, in αccordαnce to Lift αt αll its suc-

. cessiνe leνels αnd in αccordαnce to our own true
nαture thαt conditions our deepest insights

αndperceptions' Ιf we, onthe contrαry,
choose to pettily mαnipulαte ourselνes

into αn αlien sανiour' S νessel, this
cαn only end up with our thor-

ough distoπion αnd onto-
logicαl debαsement, αs

o-& incompetent (for

#p'/r fi.fe αnd' eνen'

rfu Suινινcιι) u8-

'ι . ".'Ψ lyghosιsof
?

ourselνes...

Which, of course, re-

minds too much of our
present condition! Well, it

might be αrμed thαt todαy' s
decαdence isn' t nominαlly or doc-

trinαlly Chistiαnbut this is quite in-
si'μificαnt: whαt is significαnt is the αp-

pαrent loss of our own Spiit, of ourΑryαn
Viπue αnd of our true distinct identity αs imαges

of the God thαt hαs creαted us! - αndwho is primαr-
ily t o blαme for th αt lo s s ? ? ? (Jnfoι-tunαte ly, α Ιl'' e nlight -

ed'' αnd humαnistic debαsements of westem people (ini-
tiαlΙy.. ) αre emαnαtingfrom Christiαn short-circuited' αbso-
Ιutism' with jewish roots' Βut Ιews hανe prοtected' themselνes

ffictiνely αgαinst their oιηn νenom. Αnywαy, Ι αm eαger to
See once more some exceptionαl Christiαnpiests contribute
to the surνiναl of our peoples αlΙ the wαy through -insteαd of
mαking them succumb to αlienαtion αnd to being oνer-
whelmedby αllναiαtions of αnthropoidαl inναders inthe
nαme of ''brotherhood''.

Howeνer' it must be pointed out thαt not the nαmes but the
αctuαl essence of αny ideαl orrelξion is of pimαry impor-
tαnce. We see αll too often people crone themselνes with lαu-
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rels cιndwreαths of ''αncestrαl'' or''pαgαn gloly'' but eνitlently
beαing more signs of modem ιΙegenerαcy thαn of αncient
νiιtue (notto mention spiit αt αll'.' ). one thingis the mαntle -
the content αnd the essence αre αnother, not necessαily deter-
mined by thαt! There qre so mαny αιtistic αnd spiituαl treα-
sures, depictions of our soul αnd spiit, under Chistiαn mαn-
tle - αnd' αlsο, too mαny beαrers of cιncient emblems qnd
nαmes' whose qctuαl content is mere trαsh.

one cαn be Chistiqn or not, qS α rαciαlly conscious in-
diνiduαl - but he must, fi'rst of αll, purifi αny αctopted teαching
to mαke it consistent with the etemαl core of aur existence αηd
with our own true spirituαl αchieνements, not Some fictitious
clnes - those lαst being, αt any rcιte, reαlly in'eleναnt: impoπqnt
is whαt we ccιn αchieνe, spirituαlly' not whαt we cαn ''belieνe'' .. '

Βut the one αttitude thαt Ι find αbsolutely incompαtible with
NS- worldνiew is αtheism - αs α shαmeless suιτeneJer to the αb-
solute heανiest entropy αnd spintuαl bΙindness.

4) Hοw are things going in Cyprus? Yοu stiΙΙ
fightwith the turks and musΙims?

The Turks epitomize for us αs Hellenes αsiαtic (Jnter-
menschentum (subhumαnity) αnd the most αbhoπent slανeιy
under one! Ιt hαs αlwαys been our Destiny to defend Εurope qt
this sαcred comerstone of it, thαt our clistαηt αrιcestors hανe
chosen to rule αnd shαpe - αncl we shαll αlwαys be detelmined
to ccι'ry on So for Freedom, for Εurope, for the νely essence of
our Βeing. We shαll do thαt nαturαlly, αs the delightfulιυαr-
iors-philosophers we'νe αlwαys been, resisting αny αpish cul-
turαl αttαck by mοdem ulbαn ''ciνilizαtion'', eνen the slightest
hint of it!

Todαy Turks fΙy directly into Βerlin or Stockholm' ren-
deing our trαditionαl defence useless; ννe hανe to upgrαde our
methods drαsticαlly' αlso inνiew of the emphαsizetlpsycho-
logicαl αnd spiituαl αspects of modern nαtionαl αnd Ε,uro-
peαn politicαlwαfαre - in α reαliιywhere''oιιr'' politiciαns
welcome the Turks in Ε(Ι, so αs to mαke them ourfellοw citi-
zerιs!!! Αnd nοt only Turks... ''our', politicicιns retuιned to
Greece in '74, through α common conspirαcy with Turks αnd
Αmeicαns (underthe αuspices of its then jewish secretαry of
ForeignΑffαirs, the still behind the scene ''directing'' deνilish
fiμre of Ηenιy Κissinger), by deliνeing Cypnι'S So αS to creαte
α well suited chαos for their retum αS ' '. ''Scινioιιrs'' in Greece
on the one hαnd, hανing in pαrαllel by treαson immobilized'
greek submαines, greek αilplαnes αnd coαstαl guαrcls in
Cypιus, αnd in retum for their unlimited gαins αnd benefits on
the other... Hi'gh treαson αnd deepest comιption hαs eνer since
remαined their only constαnt ''pinciple'' of αction αnd guicle-
line of thought αndpolicy. Ιt is, howeνer' too uncomfoπαble
fοr me to continue tαlking αbout this. Such tremeιιdous αb-
noιτnαlities cαll for αction - not just tαlk!Αnd we're well de-
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teιmined to smαsh Tu*ish subhumαniιy αs α constαnt threαt
αgαinst Εurope - but thαt cαn only be αchieνed by first hαng-
ing the trαitors who promote the totαl enslανement, distoπion
αnd destruction of ourpeople.

Α similαr situαtion is essentiαlly common αll oνer Εu-
rope - tending only to become more αndmore cruciαl in the
ensuingyeαrs. Light αnd μideline for us αll in these citicαl
yeαrs οf dissolution αnd loss of identity must be the most [un-
dαmentαl of αll issues: thαt of Rαce - in αll its αspects: bioΙogi-
cαl - nαturαl - psychologicαl - culturαl αnd spiituαΙ. We cαn-
not liνe αs α Rαce ιηlith thαt extended fαlsificαtion of αny ex-

pression, eνenemotionαl, of Lifu αnd Spiitthαtwewitness in
our dαys - especiαlly from the oνerseαs populαtion. Ιn its in-
tegrity of αll αspects, howeνer' the issue of Rαce retαins its full
potency, depth αnd extent - selνing then αS cιn immortαl fun-
dαment for our Future. Julius Ενolα hαs ιηitten the best essαy

onthis subject thαt Ι knοw of.

5) We heared that in Greece are a Ιot of com_
munists and red terrorists. Comment a ΙittΙe
about this red scum. Do you have prοbΙems with
them?

> They αre αctuαlly the long hαnd of the System. Ιf they
eνer dαre to stαnd on ourwαy' we shαll smαsh them. They
know it themselνes...

6) What do you think about the aΙbanian ter_
rorists ? Doyou have aΙbanian musΙims in
Greece?

>We hανe too mαny of them, of course. Βut Ι don't think
thαt theirightfor self-determinαtion is less importαnt thαn
thαt of αn απificiαl, non-existing nαtion αs the inhomoge-
neous conglomerαte posing αs such in Skopje! Thαtyναs a
cleνer politicαl inν ention οf thαt greαt nαtion-mαnipulαtor
Ιosef Βroz Titο, intentionαlly αdopted lαter by theUSΑ, who
αΙwαys αre in fανour of smαll αnd απificiαl multiηαtionαl αnd
multiculturαl stαtes where they mαy eαsily inteιyene αnd de-
termine policies αt ιηill. Not αccidentαlly, it wαs in Skopje thαt
the first αmeicαn soldiers set their foot on in former Ιu-
goslανiα in the eαrly 90's.

When Skopjαns confess to be Slανs, the Slανs hανingfirst
αppeαred in our peninsulα in the 6th century ΑD' it' s just the
extremity of idicule qnd shαmelessness frοm their pαπ to
pose qS ''Mαcedoniαns'', insteαd of αs Bulgαiαns. There αre
some Mαcedoniαns there, indeed, αnd thαt is the greek mi-
noity in Skopje, yνhich is brutαlly squeezed to extinction by
thαt monster of α Stαte - αnd yνith the blessings not only of αny
''humαnitαiαn'' αssemblies, but αΙso of thαt diπy bunch of
humαnoids here, who αre Supposed to be ''our politiciαns'' !!! Ι
wish the Αlbαniαn fighters eνery success in Skopje: they hανe

αll too long now been the good boys of USΑ. They must be-

w αre of b oth Αme ic αn αnd Turkis h infi ltrαtio n, t h e lα tt er b e -

ing αll toο cunning, so αs to plαy on αll tαbloids .. ' With the be-
ginning of operαtions in Skopje, for exαmple, Tu*ish news (1-

gencies forged α fαke declαrαtion of UCζ supposedly lαying
clqim on α greekproνince, ''clαim'' eαgerly reproduced by both
skopjαn αnd greek αgencies: the objectiνe h)cιS to tum greek
public opinion in fανour of the skopjαns - to suit both officiαl
''greek'' αs well αS cuιTent αmericαn policy.

Αs foryourwαy to put it, αS''mιlslims'', my mαinreser-
ναtion αbout thαt issue is, thαt their relξion could mαke them
susceptible to Tu*ish or αrαb infilπαtion. Thαt is α reαl dαn-
ger - we must qll bewqre!

7) Thanks for the intervierry. Any Ιast words for
the Rοmanian comrades...

> --Ι hiνe hαd the chαnce to meet Rumcιniαn comrαdes αt
seνerαl meetings, in Εurope αs well αs here, in Thessαloniki,
αs we in oct' '98 oιgαnized αn intemαtionαl Conference - α

νely impoιtαnt one. We wish your group α greαt success - αnd
look forwαrd to future cooperαtion. Ι think it is essentiαl for
us to depthen αnd broαden the understαnding of our Ιdeαs -

but αlso the spectrum of our αctiνities. Ι belieνe thαt our ob-
jectiνe must reαlly be the creαtion of the New Mαn' objectiνe
pro c lαime d by Α H - αnd profoundly w ο rke d up o n by y o ur
own greαt mαn, the unique Comeliu Codreαnu. We hανe to
leαm α lot fτom his methods αnd reαlizαtions: the new mαn
shαll be moulded through hαrdship αnd understαnding,
through αn eruption of Will αnd solαr Consciousness'
through cαmps αnd mαrches, in towns αnd on mountαins, αll
oνer Εurope αnd αlso γlhereνer the white men still hανe the n-
erνe to Summon up their lαst reseινes of energl αnd giνe the fi-
nαl bαttle for Freedom or Deαth. Βecαuse we αre the lαst de-

fenders of Life, in αll its mαnifustαtions (thαt is, ιηithout the
exclusion of iκ highest forms αnd forces - but under their
preναlence, αs it is nαturαl), αnd of the sαcred αnd diνine
pinciples of Lffe, αs well. Discipline αnd order, hαrmony
αnd pοsitiνe feelings' brανery αnd inner strength must seαl our
work αnd fight; we shαll then be αble to reαlly αct αccording to
the role thαt Diνine Proνidence hαs ordαinedfor us.

88!

St.G.,2519l'01
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o EΘΝΙΚΙΣMoΣ ΚΑΙ HΣTAΣΙ ToY
ΣTFΙΙ{ ΠPOKΛFΙΣΙ TΩN ΚAΙPΩΙ{

d'ρθρo τoυ Κωνσταyτ[νου Αμπαδd

''ευτυy/α'' τ6σoυπoxριτιxη, πoυ oτην oυα|α ε|ναι μια
oxληρη xαταπ|εoη τoυ νoυ χαι τηg ν,υΥiE τηg Φυληg μαg'

Mετd' τo τ6λo9 τoυ Δευτ6ρoυ Mεyd'λ'oυ Πoλtμoυ η λ6ξιE
Εθuιxιαμ6g περιωρioθηκε clυ1v6τατα ατην 6ννclια μιαE
απλη g m ε iq αg αvτ ι πα ρ αθ € clε ω g oτ oν x o μμoυv ιoμ6.
Ση.μεραη επoψlj μαg απαιτε| εx νioυ η Mεyd'λη αυτη
Αλrjθεια, o Εθνιxιαμdg, να επανειiqη
επ[τiλουg τoν πραyματιx6 xαι

π6 τo ]945 εωg xαι τιg μ6qεg μαE ξoιjμε μ{αα d6yα
τε7νητ6 xλ|μα ευδαιμoνιoμoιi, εyωπαθε |αg,

1αραλυτικηE απoνευρc6oεωζ 2dαι' εν y6νει, oε μ/α

ελευθερiαE xαι 1αροlπηg oλoxληqc6oεοlE, τo αυvεπ69
Καθη x oν αυτη q τη E πλη ρ oυ ζ αντ ι π α Qαθ ξ o ε ω q.

Γι' αυτ6 xα[ o π6λεριog τoυ Συoτημαrog 
'oiri τωv Ιδεrilv

μαg αποτελεi τo αyτι-πyευματιx6 θεμ6λιo τηE τυραννιxηg
τoυ επιxυριαqy[αE.

Tων Ιδεc6ν μαg πoυ ατd'θηxαν αxλdνητεg ατo

' μανιααμiνo ανεμoδo6ρι τoιi μεy[oτoυ

αvτ [πoδ α τη g'' παyx ooμ loυ αyo ρ d'g''.
Mιλο6με yια €ναν Εθνιxιαμd με
π ε q ι εyd μεν o oυ α ιαατ ιx c6 ζ

oυ α ιαατ ιx 6 yα q αxτη qα τ clυ.' Εναv
yαραxτιj qα oqyαν ιxcδg Κoιιlωl, ιx6
x α ι αυ θ εντ ιx c6 g Λαi'x 6' ρ ιξιx 6

Πν ευ ματ ικ6 xαι πρd'yματ ι
Πoλιτιατιx6, πoυ θα
απoτqαβηξη τoνΛα6 απ6
διεφθαρμ6vα και
παραxμιαxd' πρ6τυπα
'' τ 6yνηE'' -παqωδ [αg xαι
λdyoυ-xεvoλoyiαg, yια
νατoν oδηyrjoη xαι πd,λι
ατα κqυmd'λλινα vd'ματα xαι
την φωτε ιvli πεμπτoυoiα τηE
Ελληvικ6τητog.

Mιλoιiμε yια 6ναν
Εθvιxιαμ6 με ατ6qεα
φυλετιxη βd'σι, πoυ θα
π ρ oατ ατ ει1 αη τ oν Λα6 μαg
βιoλoyιxcilg απ6 την
μανιωδc6g επαπειλo6oα
δ ιdλυαι τηg παvoπ ερμ|αg
xαιτην oξιpιτoυ
xooμoπoλιτιαμo6, πoυ
ατιg μ6ρε9 μαg απoτελoιiν
πλ6oντoν ρυθμιclτιx6
x αll 6ν α oτ o ε π ι βαλλ6 μ εν o
μoντ6,λo τηg
παy2ιoσμιoπoιημ€vηE
Σ ιων ιoτ ιxrf g Κη δ ε μov |αE.
Και εiμαατε oι
μ6νoι πoιj
επωμιξ6μαoτε, ωg
αvd'λαφρo,
6μω9, εφ6διo
πρoαωπιxηg

ω qyαν οl μ ivoυ ι/l ε6 δ oυ g τ ου π ε q αoμ 6voυ
αιcδνα, Ιδεcbv πoυ v[xηαα'ν την
αυ clτη ματ ι xη x α ι δ ιd' τ ε qατ ω δ c6 g
διειαδυτικcily μ6αωv διdβqωαι xαi

δ ιαατq6βλωoι xαι διεξηλθαν
αλc6βητεg αλλd' xαι

αναyενvημivεg xι
oλoxληρωμ6νεg τo βαριj

6ρεβog τηg oυvωμoτιxηg
επιλεxτιxηg
απooιωπηoεωζ' τo
ταλμoυδιxηE
ιδιooυyxραciαg
xατααυxoφαvτικ6

xυvηyι μαyιαorilv 2ιαι τηv
αε ρ oατ εyη φ [μωo ι τη g Αλιj θ ε ιαg'
αx6μη δi' την xoινωνιxη xαι
βιoλoyικη εξ6vτωoιτων
y εννo.iων xα ι αδαμd'oτ ων
xηρ6xο'lν τηg. ΙδεrΙly αθαyd'τωv
xαι αειξe6ωv - πoυ,
εν ε ρy o π o ιod μ εν ε E, μπ o ρ oιjν
6πω9 xαι τ6τε yα ενααρxc|voυv
τ d. Αιτιj ματ α y ια Κo ιν ωv ι xη
Διxαιoαdvη xαι Εθvιxιi
Ανεξαρτηoiα, 6αo xι d'ν εv τη
oυolα τoυg εlvαι ριξωμ6vεg
πoλ6 βαθ6τεQα ιnαι
υψηλoτερα απo xciθε
xoιyωvιx6 xαι φυclικ6
αiτημα, τωv oπo[ωv, 6μω9'
τηv 6xτααι τ o ιoυτ oτ q6πωE
αναβαθμξoυν,
εvτ d'oαoντ d'g τ α εν ε ρyril g
x α ι θ ε μ ε λι cΙιv oντ d'g τ α

oυoιαclτιxc6E clε μ[αv
ανωτ6qα Κoαμιxη
Tdξι καιΑρμoν/α.

Ε'με[g oι'EλληνεE
Εθνιxιατα[ατηv
ειxoαιπεyταετ/α
πoυ π{qαoε
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7αραxτη ρ ιξ6μααταv: β qυx6λαx εg, παραvoi|xo i, xτηνη,
διε'clτραμμ6νoι - xαι μ6 λoιπd' oυναφη ''ευyενη'' επiθετλ,
μdνο xαι μ6νo επειδη με τoνΑyc6vα μαg πqoαoπ[oαμε με
αθ5νog αυτ6g τιg 6πατεE Αξiεg. Επειδη μιληααμε
απqoxd'λυπτα yια την Αρiα xαταyωyη μαg, μη
υ πox6 πτovταg clε παραιαθηclιoy1vεE εxoταπ ιx6'g αυτo-
y"θoν ιαx i'g oμφαλooxoπηαε ιg μιdE yλυ xαvd'λατηE xαι
αναlμιxliE, ημιμαθo69 xαι πoξαqιαμ6νηg, d'xαπvηE κι
αxiuδυνηg αoτιxηE''αρyαιoφιλ[αg'', επi ιδη oνειρευθηxαμε
τιE 6νδoξεgΑυτoxqατoq[εg μαg, επειδη πqoβd'λλμε iλεE'
τ ιE ξ ε7αoμ 6ν εE Ιατ o q ι x 6E M ο ρ φ 6 g xα ι Αλη θ ε ι εg, ε π ε ιδιi_ δ εν
πd'ψαμε να φωvd,ξoυ μ ε μ ε π d'θoE y ια τ α i θy ι x d. Δ |x α ια
και τιg Σxλd'βεg Πατρ|δεE' επειδη εvoαρxc6oαμε τoν
φυoιx6 Π6λo αvτιπαραθ6αεω9 πqog την επιβαλλoμ6vη
υ πoκoυλτoιj qα εxφυλιoμoιj xαι απoyαυvrΔαε ωζ 24αι τηv
αυνoδ6 τηg ''ηθιxη'' τηg εxφυλιατιxηE ιooπεδcboεαlζ χαι τoυ
φυ λετ ιx c6 g ε π ιλε xτ ι κ oιj μ ια ρ o6 x α i τ q ιoαθλloυ
αυ μπλεy ματ ιx olj αυτ o μ looυ q !

Αυτ6 πoυ δι'ημriv αυντελεiται εlvαι μovd,yα τo
Π ρ ε λoιj δ ι o μ ιαg εν ε ρy oιi ριoυ o ι xri g Συ μ φ'u' ioE' αυ τ η E τ η gπραyματιxηg ZωηE xαι τoυ ΑyωνoE - ατo πλ6ov Κqriιμi
ιατ o q ιx6 Mετ αiyμ ιo αμφoτ € ρ ων !

. 
Καθcbg xυλoι1ν τα yρ6νια oλo6vα xαι πι6τερo θα

δυναμc6νη o rfyog των τυμπd'νων xαι των 1d.λλινωv τoυ
πoλi'μoυ, τηg διxα|αE ΙιΙεμ6,αεω9 xαι'ηg λuoyruulioεωg.
Αυτ69 o παqηxμααρι6νοE xι d'ρρωoτo5 κ6oμo9 67ει
μπqooτd' τoυ δ6o μdνov δq6μoυg: την απ6λυτη iηψ' η 'η,

πλiρη κd'θαqαι xαιτην Zωη'
H πλoυτoxqατ[α ατηρξει τd, τελευτα[α μαιv6μεvα

x^εφd'λια τη g Λε qvα[αg' Yδραg τoυ Σιων ιαμoι1' Δ' N.T.,
o.H.Ε., NΑTo xαι Ε.Ε. ε[vαι τα επcilwμα xεφd'λια τoυ
εβqαi'xo6 τtρατoE'

H NΕΑ ΕwΩΠH, 6πoυ η Mεyd,λη Ελλd.g θα 6yει την θ6'αι
πoυ τηg αξξει, ε|vαιτo μ6vo δυvατ6ΑΥPΙo - i' αλλo,ιc6ζ,
δεν θαυπd'qξη α6ριo.

Γι' αυτ6 τo αιiριο πoλεμd'με, ενd,vτια o'αυτoι3g πoυ,
απεyνωαμ€νoι, πqoαπαθo6ν vα μαg φιμcδooυν, πoυ μαζπαqoυαιd'oανε ωE αυνc6νυμo τηg ωμ6τητog, αυτo| oι
ελεεινoi εφιd.λτεg των oπo[ων oι πdτqωvεξ
απoxαλυπτ6μενoι δημoα[ωg θα παqιjyαv μ6νov απ6yθεια,
ανατριyiλα xαι φq/xη. Παλειjoυμε εlrd'ιrτιlα α,αυτoιig πoυ
€vτqoμoι επιoτqατειioυv xdθε μ6oοy c6ατε vα
εξακoλoυθηαoυν vd' μαg απoατερo6v το διxα[ωμα πoυ
υ.πoxqιτιxd' ξητo6ν yια τov εαυτ6 τoυg: την ελειjθερη
6xφρα'oι. Δι6τι μ6νov η αυθεvτιxη 6xφραclι ελευθiq-ωv
ανδρc6ν απειλε i την xαθoλιxrj αυμμoqφωτιxη Δoυλε[α oτα
1'αλκευμ6να τoυg ι/lεiδη 

"o' 
o'oug oδ,αμφια'βητrfτoυE

(εxτ6E των ιδιxc6ν ριαg Td'ξεωv) ρυθμo.ιig τηg oυλλoyιληg
απo1αυνc6oεωζ 2rαι εxμαυλιαμo,ιi, διd' τωy oπolωv
αυατη ματ ιxc6g αλλo ιcbνoυν τd' φυoιxd' φυλετ ιxd'
yu ω q [αματ α ?( α ι τηv ψυχoπν ευ ματ ιxrj ιαo q ρ o π [α
oλox λη ρoυ τη E Λ ευ xli E Ανθ ρ ω π6τητ o E.
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Σ'nμivn Aεlvng Σκnvo8εoiα

KαI ωμfi Πρrγματlκ6τns!

Do' Wumn^ Ρurou,

o Dr. Williαm Pierce ε[ναι ηδη yνωoτ6g oτoυg αναyνc6ατεζ μαζ, ωE μ[α απ'τιg
ελd"yιoτεg ελειiθερεg φων6g ατιg xατd. τd. d.λλα πληρωg σιωyιστι2lc6g ελεyy6μενεζ ?(ι

απoβλακωμ6νε9 μ6χQ'g αυτo'ζ,τovfug H.Π.Α., β(α απ'τιg τελευτα[εg ελπιδoφ6Qεg

φων6E τoυ λευxoιi ανθρc(lπoυ πiραν του ατλαντιxo'ιj. Κατωτ{.ρω παρoυoιd'ξoυμε
μ[αν αx6μη qαδιoφωνικη τoυ εκπoμπη, αυτην τηg 17 l 11 l 2001'

Χαfρετε !

Tιi περαομ6νo Σιiββατo o George Bush, απευθυνιiμενog
oτrjν γενιxrjγ oυγ6λευoιγ των Ηνωμ6νων Eθvι6ν,
πρodτρει|.rε 6χατ6' 6θνη-μ6λη νιi oυμπαρατα1θo6ν μ6 τ(g
ΗΓΙΑ οτrjν dοxηοιν πιdοεωg εγαγτ(oγ ιjλωγ τωγ 1ωρι6ν
πo6 πqoωθodν τrjν τρoμoxqατ[αν r] υπoθι1λπoυν
τqoμoxqιiτεg. T6 απrjτηoε δε αυτ<j μιiλιoτα ψ€ την
ουνηθιομ6νη τoυ απoτυ1ημdνη οoβαρoφιiνεια γα
oφραγiξεται υπ6 τoιj 1αραxτηριοτιxoιi τoU
υπoμειδιιiματog αυτιiρεαxηg ηλιθι6τητog. 'oλoι
ε1ειρoxρ6τηοαν, oυμπεριλαμβανoμ6νoυ τoυ
εxπρooιδπoυ μiαg 1ι6ραg η oπo(α απ6 τη-< ιδρfοειig τηg
μ61ρι οliμερα υπoθιLλπει τηγ τQoμoχQατ(α. Αυτrj η χ6ρα
ε(ναι, οαφc6g, τ6 Ιoραrjλ.

'o πρωθυπoυqγ6g τoυ Ιoραηλ, Αρι6λ Σαρdν, ε(ναι 6ναg
εγxληματ(αg πoλ6μoυ, 6ναg μαξιx6g oφαγ6αg, μ6 τιi
α(μα 1ιλιι1δων γυναιxι6ν xα( παιδιc6γ οτιi 1dρια τoυ.
Καταξητε(ται πρ6g εxδ(xαοιγ απ6 τ6 (διo διxαoτηριο
τηg Xιiγηg τ6 oπο(o xατd,φερε να πρooαγιiγη τ6ν
Γιoυγxoολιiβo πριiην Πρ6εδρo Σλι1μπoνταν
Mιλ6οεβιτg πρ6g δ(xην, ωg υπιiδιxο γιι1 εγxλrjματα
εγαr.τ(oγ τηg ανθρωπιiτητog οτ<1 K6ooβo, απιj τ6 (διo
δικαoτrjριo τηg Xι1γηg τ6 oπo(o πρoαεπd,θηοε νιi
εxδ6οη xα( γ'ατεδ(^ιαoε oτρατιι6τε9 πoιi διdπραξαν
βιαομοιig xα( φιiνoυg οτι]v Booν(α τια( oτην Poυd'ντα.

Τ6 1982,xατ6'την διd,ρxεια τηg Ιoραηλινrjg ειοβoλrjg οτ6
Λ(βανo, o Αρι6λ Σαρ6ν tjταν o Yπoυργ6g Αμ6νηg τoυ
Ιοραrjλ. Mετιi τ6γ αιματηρ6 βoμβαρδιoμ<i τρι1μoυ
xατoιxημ6νων περιo1c6v οτrjν Bηρυτ6 

' 
ωζ εγ" τo{ oπo(oυ

1ιλιιiδεg Λιβαν6ξoι xα( Παλαιοτ(νιoι ιiμα1oι βρηxαv τoν
θι1,νατo - βoμβαρδιομ6 τρ6μου o oπo(og διεπριi1θη απd
Eβρα(oυg πιλ6τoυg οτρατιωτιxι6ν αερooxαφι6ν
πρoμηθευμdνωγ απ6 τ[g ΗΠΑ οτ<i Ιoραrjλ - o Σαρ6ν
ουμφι6νηoε γιι1 τrjν εxx€yalσιν τoυ Λιβι1,voυ υπιj τι6γ
Παλαιιrτιγ(ων μα1ητιiv.

Παλαιοτ(νιεg γυνα(xεg, παιδιιi xαi γ6ρoι παρ6μεναν,

xατd, την αυμφων(α, μ6νoι πioω ο6 xαταυλιομodg
πρoοφdγων, μετι1 την απo1ι6ρηoιν τωv μα1ητι6ν τoυg,
μ6 τ(g HΓΙA ι6g εγγυrjτρια δfναμι γιιi τrjν αoφι1λειι1 τoυg.
Ttjν ν{1τα τηg 16ηg Σεπτεμιβρ(oυ Ι982' o Σαρ6ν
απ6οτειλε oμιiδεg δoλoφ6νων o6 δι1o xαταυλιoμodg
πρoοφ{γων, τtjν Σιiμπρα xα( την Σατiλα, οτr]ν Δυτιxrj
Bηρυτιi, προxειμdνoυ vι1 φoνεfοουν τofg εxε( αι1πλουg
Παλαιατιγ(oυg πoλΓτεg. M6 Ιοραηλινd ι1,ρματα xα(
oτρατε{ματα νι1 ιi1oυν περιxυxλcδoει τιiv xαταυλιoμd
ι6οτε γιi απoxλειoθrj τυ16ν απιiδραοιg μεριxι6ν
Παλαιoτιν(ων, οι oμιiδεg δoλoφ6νων τoυ Σαρ6ν
πυρoβoλo{oαν, μα1α(ρωναν xα( αυνdθλιβαν με
xoyτ(ιxια Παλαιαιιγ(oυg αμιi1ουg 6λην την ν6μα xα(
τrjν επoμ6νη ημ6Qα τ"α(τfiν επoμ6νη ν(lμα, ενι6 oι γfρω
απ6 τ6γ xαταυλιoμι1 αxρoβoλιαμ6νoι Ιoραηλινo(
dxoυγαν μ6 αγαλλ(αoι τorjg πυρoβoλιομo(g τια( τ(g
xραυγ6g αγων(αg πo{ πρor]ρ1οντo απ6 μιJoα. Kατιiπιν o
Σαρ6ν dοτειλε εxoxαφε(g, r1oτε ν6. αxι1,ψoυν oμαδιποfg
τιiφoυ g γ"α'( y 6' oυγxαλrjψ oυ ν τ6" πιr1ψατα π ε ρ ιoooτdρων
απ6 2Ο00 δoλoφoνημιJνωγ Παλαιoτιν(ων γυναιxι6ν xα(
παιδιι6ν.

Πoλλo( Παλαιοτ(νιoι παριJμειναν ωοτ6oo αταφoι, xα(
εqγιiτεg τoυ Eρυθρorj Σταυρoιi βρrjxαν oλ<ixληρεg
oιxoγ6νειεg μdοα οτd, oπ(τια τουg μ6 τoιJg λαιμoιig τoυg
xoμμ6νoυg - ιια( CικΧεg oιxoγ6νειεg oι oπo(εg εf1αv
παρατα1θtj οτrjν oειρd, ^aα( γ"ατ6πιν πυρoβoληθη, απ6
μιxρd' παιδι<i μd1ρι ηλιxιωμ6νoυg' 'Eνα βρ6φoζ εLy'ε
υπoβληθ{ oε ποδοπι1τηoι μ61ρι θαγιiτoυ απιi xιiπoιoγ o
oπo6οg φoρorJoε μπ6τεg με oτερεωμdνα xαρφιιi oτotjg
πι1,τoυg.

Aυτι1 6λα rjταν 6ργo τoυ Αριdλ Σαρ6ν, αλλι1, μιiνoν
μdQoζ τoυ 6λoυ 6ργoυ τoυ. E(γαι 6γα ι1τoμo
πρooηλωμ6νo απαρεγxλ(τωg oτr]ν διδαoxαλiα τoυ
Tαλμodδ - γ"cιτ6' τ<i oπo(o μ<iνoν oι Eβραfoι ε(ναι
ανθρc6πινα 6ντα, 6λoι δ6 οι μη Eβρα(oι υπιiρ1oυν o6
αυτ6γ τ6γ xιioμο ψ€ oxoπ6 νd' υπηρετo{ν τofg Eβρα(ουg,
oπoιoοδιjπoτε δ6 αγτιοτdxεται αιofg Eβρα(oυg εfναι
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ι1ξιog θανι1τoυ - xα( ενεργε( διι1 β(oυ αυμφι6νωg πρ6g
αυτtjν την προοr]λωοιν. Yπιlρ1oυν πολλ69 υλερμεγdθiιξ
xτηνωδ(εg γιι1τ(g oπo(εg θd, μπoρodοε νι1 ivα1θrj'πρ6 τoδ
διπαοτηρ(ου τηg Xιiγηg, αλλιi αυτη yι6'"την iπo(α
xατηγορε(ται τι6ρα ε(vαι μαξιxη δoλoφoν(α διατα1θεfoα
υπ' αυτοιi.ωg Yπoυργof Αμriνηg τoυ Ιoραtjλ, oτην'λυτιxη

-Baργ"o 
τ<iν Σεπτ6μβQιo τoυ 1982. Kα( η xυρερvηoιg τωγ

HΙΙΑ, η^oπoiα εxαι1ιi,τo για ττjν dxδoοιν 
"oυ 

Σλ,5μπ6uταν
Mιλ6οεβιτg oτ6 διxαοτrjQιoγ τηζ Xι1γηE πρ6i δrxην,
παQιστd,γει πωg oυδ6ν γνωρζει περ( των γεvoxτoνιαxιbv
εγxλημιlτωv τoυ Σαρ6ν εγαγτ(oγ τηg αvθρωπ<iτητog.

Στrjν δεxαετ(α τoυ 1950 η Ιαραηλινrj Mood,ντ, τ6
αντfoτoι1o^ τη'g Αμεριxαvιxr]g CΙA, 6oτειλε δεxd,δεg
γρι1μματα-β6μβεg ο6 Γερμανorjg επιαιrjμovεg oι οπο(oi
ειργιiξoντo oτrjv A(γυπτo xα( την Συρiα, οιoτι6νovταg
μεριxoιjg απ6 αυτo(g. [ΣτM: την (δια ευγεvrj μdθoδδ
εΙρηοιμoπo(ηoε αργ6τερα χι o σατανιχ<ig Simon Wizen-
thal - xατηγορι6νταg μd'λιοτα οε μεριxdg περιπτι6οειg
αυαιρ ιαxotj g εΘν ιxιoτ6"g ω g υπαιτ(oυ g τιjτo ιωγ εν ε ργ ε ιc6ν l ]

T6 19.67, xcn6' την διι1,ρxεια τoυ Ιoραλινoιi πoλ6μoυ
εγαγτ(oγ τηgΑιγιiπτoυ, o Ιoqαηλινιig oτρατι1g πqo6βη α6
ψαξ1x6g_ επτελ6οειg Αιγυπτ(ων αι1μαλι6λν πoλ6μoυ oτ6
Σινιi, εξαναy^adξoντ6.g τoυg νιi oπιiψoυv }udxxoυg, τ,α(
παqατd,οοoντιiE τoυg xατ6πιy oτrjν oειqιl πρ<ig εxτ6λεoιν.
Πoλλo( αυτ6πτε9 μιiρτυρεg αυτωγ τωγ δoλoφδvιι6ν d1oυν
αναφ6ρει τ( €1oυν δε(, αλλci oι πoλιτιxo( ciλoυ τoυ xι5oμoυ
xα(-οι ιδιoxτli1εg των MME παριoτd,νoυν τoυg ανιδ6δυg.
Fπ(οηg τ6 t967, τ<5 Ιoραriλ επετ6θη oτιj πλo(o τoυ
Aμεριxανιxotj Nαυτιxoιi, τ6 Liberξ, προοπαθc6ντ αg ν6' τ6
βυθiοη lια( ν6" οxoτc6οει τι5 πλrjρωμιi τoυ nια( xατζπιν ν6
επιρρ(ιpη ευθιjνεg αroιig Αιγυπτ(oυg...

Ι-οραηλινo( πριixτoqεg d1oυν πρoβri οιi δoλoφoviεg ιια(
ιiλλεg τρομoπρατιx6g ενdqγειεg αγι1' τιjγ π6oμo. M(α απ6
τξ πι6'αξιoπρ6οεxτε g απι5 αυτε g τ[g ε πι1ε ιρτ| o ug - τ"α( ψ(ααπ6 τξ λιγ^εg. μ6 μεγciλη xciλυψι απιj τιi MME - {τo ηαπ6πειρα δoλoφoνiαg εν6g εξ61oντo9 Moυοουλμιlνoυ
ιερ6ωg oτrjν Ιoρδανiατ6 Ι997: δrjο Ιαραηλινo( πqιlxτoρεg
ιj.lιJxαoαν δηληπiριo oτ6 αυτ( τoυ Khaled Meshal, εi,cδ
περvodoαν δ(πλα τoυ ο' 6γα πεξoδρdμιo τoυ Αμμι1ν.
Ευτνγr7g' oι oωματoφιiλαxεg τoυ Meshal xατι6ρθωοαv vιi
πιιLιroυγ το{g. δrjo Eβρα(oυg εγι6 αυτo( διdφευγαν ^ιt €τoι η
απ<iπειqα δoλoφoν(αg 6λαβε δημoοιι1τητα.

T<5 Ιoρα{λ €Χει x}ι€ψει πυρηvιxιi νχιx6' ιι,α( τε1νoλoγ(εg
πυρηνιxι6v <jπλωγ απ6τξHΙTA μ6 o^ιoπ6νιi δημioυqγ'iοη
6να παρd,νομo πυQηγtχιj oπλoατι1οιo. E(γλι uiπ,iηs
γνωoτ6 6τι τ6 Ιoραrjλ 61ει αναπτriξει oπλoοτιioδ
βιoλoγιxc6ν τια( yηψιxιΙw 6πλωγ μαζιxrjg xατααιρoφηg.

Kαμμ(α απ6 αυτ€g τιg εδιi απαqιθμof μεvεg Ιοραηλιvdg
δραατηqι6τητεg δdν ε(ναι xρυφrj. Αυτ6{ τii oπo(εζ
αν6φερα ε(γαι μεριx6g απ6 τk ευρεθεrbεg xα'(
δημooιευθε(oεg.'o1ι ευρ6ωg δημooιευθi(οεg, οαφι6g.
Κατ' oυofαv, απεo{ρθηοαν απ6 τig ειδfoειg πoλf
γQliγoQα. Ωατ<1oo, 6λoι oι παqευριoxιiμενoι oτιjν ομιλ(α
τoυ xυρ(oυ Bush εγνc6ριξαν παλιig περ( αυτι6ν. Kι 6μω9,
χα]/ειζ τoυg δ6v απεδox(μαοε. KανεiE δ6ν απε1ι6ρηoε εiξ
6νδειξιν διαμαρτυρ(αg. H oμιλ(α τoυ Bush εxαλτ$εiη απo
6}'εg τ(g μεγι1λεg εφημερ(δεg xαi τηλεoπτιxιl' δixτυα αγι1
τ6ν ιι6oψo - αλλ'oυδε(g, επ(οηg, δημoοιoγρι1φog xανεν6g
μεγι1λoυ τηλεoπτιxoti μ6ooυ ατrjν Δrjoιν εo1oλ(αοε αυτην
τrjν- υπoxριo(α. oλoι εγνι6ριξαν, αλλιi 6λoi πrjραν μ6ρog
αι<i παι1ν(δι.

Aυτo(-oι ι1νθρωποι δdγ ε(γαι υπo1ε6ρια [lemmings]: τd
υπo1ε(qια δ6ν βλ6πoυν, δεν διαxρ(νουν ιiλλην επ1λoγrj.

Tιi υπo1εiρια [o ιi1λog] εiναυ^ιατ6' βιioιν ηΘιxιl πλι1,οματα- ε(γαι παρoqμητιxι6g ηθιxιi. Γυ6' τ6' υπo1ε(ρια ε(ναι
βαοιπ6 γιi αιoθιiγονται xα( ν6' ox€'πτoνταi xα( y6"
πρd,ττoυν xαθ' 6γ αxριβι6g τριiπον 61oυν τr]ν πεπo(θηoι
<1τι αναμ6νεται απ' αυτorjg γι1 αιοθιiγoyται xα( y6"
ox€πτoνταt xα( y6" πqιfττoυν. oι περιcrοιiτερεg oμι1δεg
υπo1ειρ(ων πιoτειjoυγ 6τι εiγαι υπoxριτιx6 νι1 ψi{δoνται,νιi εξαπατοf ν, νιi υπoxρ(νoγται. Edγ-ι ατ6' την'διιiρxε ιαν
τηg oμιλfαE τoυ George Bush 6γα οεβαoτ6 τμrjμ_-α τoυ
αxρoατηq(oυ απo1ωρoιjoε αηδιαoμ6νo - ^ια- oτ6 τ6λog oι
εναπoμε(ναντεg τ6ν απεδox(μαξαν ιο1υρι6g, oι-δ6
α1oλιαoταi τωγ MME αν6φεραν με περiφρονηoι 6τι o
Bush ε(ναι dvαg υπoxριτr]g o oπo(og αιo1ειiεi δrjbεν οτ6ν
φQαγμ6- τηg xρατιxι6E επιχoQηγoυμ6νηg τρoμοxρατ(αg εν
6oω εξαxoλoυθε( ν<i 1ρηματoδοτri τljv ΙδραηΙιvf
1Q9μoχQατaα, τ6 υπoyε(ρια θιi τ6γ απεδox6μαξαν,
βεβα(ωg, επiαηg.

A}'\6' τ6' Ψ!υματα τoυ Bush xα( η υπoxριofα αγνoηθηxαν
απ6 τ6 MME xα( τodg υπoλofπoυζ παQευQιοxoμ6νoυg.
Αντ( γιi γιoυ1ιiρoυν, τ6ν 1ειρoxρ6τηοαν. Συvεπc6g, τ&,
υπo1ε(qια τdν 1ειqoxρ6τηααν επ(οηg. T<j dλo ξrjτημα liταν
oltηνoθετημι1νo 1d,ριν των UπoχειQiων. Στ(g μ6qεg μαg,
ο1εδιiν <jλοι oι πoλιτιxo(, ο1εδ6ν η xαoε oμιλ(α η δημoorii
εμφtiνιοιg εν6g πoΧιτιxod rj xυβερνητιxo6 εxπρoοc6πoυ,
ε[ναι μ(α -πadξ]ζ πoμπι6δoυg επιδεξεωg και iραlιτιxηg
o-xηνoθεο(αg.'o,τt }"€yεται ελα1(οτη oy6ot ψ€ αυτιj πoιj
6ντωE οx('πτεται ο πολιτιx<ig.

Σαφι6g, τ6 περαομdνo Σι1ββατo o George Bush δ6ν εf1ε
την o^ι€ψι του 6vτωg επιxεντρωμ6νη oτ6 νιi xηρrjξη
π6λεμo o\G χ6Qεζ oι οπo(εg επι1oρηγorjν'_τr]ν
τρoμoxρατ(α rj υπoθd,λπoυν τρoμoxρ<1,τεg.
Eπιxεvτρων6ταν πρωτ(oτωg oτην οημαοrα τor] ν6'
ιxανoπo_ιrjoη τιi επιτηqoιivτα Eβqαiπιi MME μ6 τriν oμιλ(α
τoυ.-Πιθαγrfg νι1, xρατorjαε τιi διiμυλ<i τoυ oταυρωμι1να
ευ1ι1μενοg 6τt xανε(g Aραβαg παρευριox6μενog δ6ν θιi
αηxων<iταν ιια( Θ6' xραιiγαξε πρdg τ6 μdρog τoυ ''xα( τi Θ6'
y(ιη ψ€ τ6 Ιοραfλ; Mιlg λ69 <iτι θι1 πρ6πει- νιi xηρrjξoυμε
τ6ν π6λεμo oτιi xριiτη .τι1, oπo(α υποθιiλπoυv τrjν
τρoμoπρατ[α. T6 Ιoραrjλ εμπλ6xεται o€ xρατιxc6g
επιχoQηγoυμ6vη τρoμoxρατ(α πoχι3 περιooιiτεqo απ6 τ6
Αφγανιoτιiν xα( 6Χε9 τ(g ιiλλεg χι6ρεs τηg Ιuεαηg
Ανατoλrjg μαζ(. Π6τε θ<i ατεiληg τ6" Β-52 oου γιi
ιo'oπεδι6αoυγ τ6'Γ€χ Aβ(β xα( τrjν Ιερoυoαλ{μ;''
Mετd' δε τo ευτυ1ι1g πdραg τηg παραατ<iοεωξ μιiλλoν θα
αυτoθαυμιiαθηxε για τηv
xoιγotj...

ευ1ερειrτd,τη εξαπιiτηαι του

Διαoτροφrj τιjτoιoυ ε(δoυg εxτυλ(οοεται εδι6 xα( πολd
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xαιρ6. Yπιiρ1oυν
μ<iνoν διjo ιδια(τερα
1αραxτηριατιxι1, τ6
oπo(α xαθιοτofν τrjv
πρoαvαφερθε(oα τηE
ε τι δ rj λ ω σ ι
αξιoπαqατfρητη.
Πρriτoγ,
χQησιμoπoιε(ται γιd, νd,
διxαιoλoγηοη 6ναν
αx6μη π6λεμo o oπo(οg
δ6ν ο1ετiξεται με τιi
oυμφdρoν τoυ
Aμεριxαvιxoιj λαoιj.
Xρηoιμoπoιε(ται γιdγιi διxαιoλoγ{oη τrjν
ρiιpι βoμβι6ν επd,γω οιj
1ωqιxorjg τotig oπo(oυg
δ6γ ιi1oυμε ooβαρ6
λ6γo νιi oxoτc6oουμε.
Kα( δεrjτερον, ε[γαι
πoλιj περιoo6τερo
αrρεβλωτιxrj απ' d,τι
ουνr]θωg. o Osama bin
Laden ιjπιαoε την
xυβdρνηοι Bush xα[ τci
MME οτ6γ {πγo, 6τοι
δεν ε[1αν τdν 1ρciνo νci
ε xλεπτtjνoυγ ^adπω g τι'α(
να γυαλ[οoυν τci
ιp6μματιi τoυg. T<i μ6νo
τ6 oπo(o r]ταv ειg θdoιγ γι1,

υπo1ε(ριo, αλλιi
μ6vo νι1 επαγρυπvrjg
γι6' τξ πρooπτιx6g
oι}ιoνoμιxoli
οφdλoυg εx τoυ 6τι,
αντιθ6τω9 πρ6g τιi
υπo1εiρια, €γεq
<1ντωg επ(γνωoι τorj
πoι6g ε(ναι πoι6gxαt
τ6 τ( ε(yαι τ('': 6τσι
αxριβι6g πρd,ττoυν τα
μεγdλα xεφd,λια.'Ετoι αxριβι6E
πρι1,ττoυν αυτo( oι
oπo6oι μεριμνotJν
μ6νoν γιd τ6γ εαυτιj
τoυg xα( τουg ε(ναι
παντελιig αδιιiφορo
τ( oυμβα(νει οτrjν
1ι6ρα τoυg rj oτ6ν
υπ6 τηg φυλrjg τoυg
oιxoδομηθ6vτα
πoλιτιομιi, αρπε( ν<i
ε[ναι ειg θ6oιγ γιi
επωφεληθoιjν
πρooωπιxιilg απ6 τ6'

γεγov6τα. Αυτ6
πρ<iττει o Bush.
Παριoτd,νει π65
ενδιι1φερεται yι6' τ6'

xιiγoυγ ηταν ν6' παριοτιiνoυν τodg ανιδ6oυg πεq( τoυ
λιiγoυ τηg επιθ6oεω9 - γ"α( y6 ιo1υριoθodν 6τι την
δι6πραξε δι6τι μιoε( τrjν ελευθερ(α μαg. Δ6ν ε(1αν τ6ν
1ρ6νo y6' oτr]οoυν τ6 oυνηθιομ6νo πρoπ6ταoμα
παραπλανητιxo6 γ"απyo6. Aπλιig εxτ6ξευααν τG
oυνηθιαμ6νεg xατηγoq(εg εναντ(oν τρoμoxρατι6ν xα(
xυβερνr]οεων oι oπo(εg αν61oνται τr]ν τρoμoxρατfu - xα(
fλπιξαν 6τι xανε(g δ6γ θι1 6xανε μνε(α περ( Ιoρα{λ rj
Αρι6λ Σαρ6ν ri περ( τrjg Ιοqαηλινrjg πoλιτιxηg δoλoφoνιι6ν
xαf βαοανιoτηρ(ων.

Eπειδrj, ιjμωζ, η διαoτρoφrj ε(ναι τι6qα εμφαv6οτερη απ'
6,τι ουνr]θωg, περιοο6τεροι παQατηQητιπo( ι1νθρωπoι τ6
αντιλαμβd,νoγται παf τ6 α1oλι<iξoυγ - xα( αυτd ε(γαι
Θετικ6. Αλλιi αυτoi oι λ(γoι παQατηQητιχo( oι oπο(oι ε(γαι
αρxo{ντωg δυoαρεοτημ6νoι ψ€ τfγ εoπεμμdνη
διαοτρ6βλωαι ι6oτε νι1, διαμαρτυqηθοιjν, 61oυν λ(γη ri
xαθ6λoυ xdλυιpι απ6 τ6 MME, ουνεπιig δε, τι1, υπo1ε(ρια
παραμ6νουν ναρxωμ6vα 6οoν αφoρι1 τrjv πραγματιxrj
διd'oταoι τoυ ξητrjματog. Αυτ6 ε(γαι τ6 υπ6ρo1o
χαQαχτηQισ[ιν"6 τηg δημoπρατ(αg - δ6γ ε(γαι αvαγxα(o νιi
πρoοπαθηg νι1 εξαπατr]oηg dλoυg τorjg ανθρι6πoυg - αλλιi
μ6νoν τoιjg περιοαοτdρoυζ χαι επ( xατ6' τι1 δυγατ<jγ
μεγαλfτερo 1ρoνιxd διι1oτημα, πqι1γμα πorj ε(γαι μιiλλον
ειjπoλo νι1 γ(νη, <iταν ελ6γ1ηg τι1 MME. Αρxε(, λoιπ6ν,
απλc6g νι1 αγνor]oηg χαι γα παραγxων(oηg τorjg λfγoυg oι
oπο(oι αρνorjνται γd, oυγαιν6σouγ - ιια( η μεγιiλη
πλειoν6τητα τωγ ψηφoφ6Qωγ, I απoφασισtιχrjg για την
δημoπqατ(α οημαο(αg αδρανrig ψdξα, πoτi' δ6γ θιi τ<j
παρατηρt]οη.

Συνεπι6E, γιιi πoι6 λ6γo ενδιαφ6qoμαι γιι1 τrjν διαoτρoφr]
τoυ αυοτι]ματog; Γιατ( οφεilηE εαf γd, εvδιαφερθr]g; Γιατ(
νι1 μη πρρooπoιofμεθα απλc6g xι εμε(g πc6g η διαφθoρι1
δdγ υπoπ(πτει οτr]v αvτftηΨ( μαg - xα( ν6" γ(νoυμε μιJρog
τoυ παι1vιδιof, 6πωg 6λoι oι ι1λλoι; ''Πρooποιηοου ψ6ν τ6

παγτα. Παριατι1νει
πιig ε(vαι εξοργιoμdνοg

απ6 την τρoμoxρατ(α, αλλιi οφiγγει τ6 16ρι τoιj Αriel
Sharon κα( τ6ν εναγxαλζεται θεqμι6g 6πoτε ιiρ1εται οτt]ν
Washington. Παqιoτd,νει τ6γ αγ(δεo περ( τoυ μητρι6oυ τoυ
Sharon ωg μαξιxof oφαγdωg, εγxληματ(α πολ6μoυ,
τρoμοxριiτoυ, ατ6μoυ πoιj oτ6λνει oμι1δεg δoλoφ<iνων πα(
διατιiοοει τf γ Ιαραηλινη αοτυvoμ(α y6" βαoανξη
αι1μαλι6τoυg.

Πολλo( ε(γαι oι d,vθρωπoι πo6 o^a€πτoνται ^aα(
αυμπεριφ6ρovται αxριβι6g 6πωg o George Bush. Πoλλo( οι
d'νθρωπoι πorl θεωρorjγ dτι ε(γαι o μ<1vog επιπjδειοg
τρ6πog νti υπdρ1ηg. Ζo6ψε o6 μ(α xoιγωγiα oτrjν oπo(α
μiα μεγιiλη μεQ(ζ ανθρι6πων ε(ναι απoλdτωg
απoξενωμιiνη, απoλιjτωg αποoυνδεδεμιJνη απιj
oπoιoδl]πoτε α(oθημα ευθfνηg απ6γαγτι οτην φυλrj, oτ6
6θνog rj οι1 o,τιδr]πoτε <1λλo εlιτ6g απ6 τoι5g εαυτoιig τoυg -
αν<1ξιoι dνθρωπoι, ι1,νθρωπoι 6τoιμoι νd, διαπρd,ξoυν
o,τιδιj πoτε π ιοτειj oυγ 6τι τoι3 g ε iνα ι πρoοωπιxι6 g ωφι1λι μo,
ιiνθρωπoι γι<i τoιig oπo(oυg oπoιαδrjπoτε δημoo(α
dxφqαoιg ε(ναι απλι69 μ(α oxηνoθεο(α. Kα( αxριβι6g δι6τι
υπdρ1oυν τ<jαoι πoλλοi ι1νθρωπoι τ6τοιoυ ε(δoυg,
oυμπεqιλαμβανoμ6voυ o1εδ6ν oπoιoυδfπoτε oτιjν
xυβdρνηoι tιαi oτ6' MME, η Αμεριxli ε(vαι πολd, πoλli
ι1qρωoτη.

Θ6' πdω τ6 θ6μα μαxEjτερα - <iτoμα τ6' oπo(α ox6πτoνται
xαi oυμπεριφ6ρoνται €τoι ε(γαι αρρωοτημ6να γ"α(
ιpυ1ιxι6g ανιiπηρα. 'oπoιog oυνειδητιig xα( εoxεμμ6νωg
πρoδ(δει τrjν φυλrj τoν κα( τιi 6θνog τoυ, o οπoιooδrjπoτε
διαπριiττει πρoδoο(α, ε(ναι dναg ιpυ1ιxc6g αoθενrjg
διεoτραμμ6νog. Kαi ο George Bush, ουνειδητι69
αxoλoυθι6ιταg μfα πoλιτιxli γιιi τrjν oπofα γνωρζει 6τι δ6γ
ουγι1δει πρ<ig τιi α-rμφιiρoντα τηg Αμεριxηg αλλι1 πρ6g
αυτιi τoυ Ιoραr]λ, μ(α πoλιτιxη τr]ν oπofαv αxoλoυθεi εγ
πλrjqη επιγνιlioει [ΣτM: παρ' <iλην την εμφαvtj τoυ
βλαxε(α'..], ε(vαι 6ναg πρoδ6τηg. Nα(, oμιλι6 γιd τ6ν

Π(vαξ τoυ Max Weber με θdμα ''οι Tαμoυδιοτα(''
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George Bush, τ6ν πρ6εδρo τωγ ΗΠΑ. Mπoρε( νιi μoιdξει
μ6 ηλ(θιο αλλd ξdρει xαλι6g τi πρι1ττει. o George Bush
€1ειτην εγτι]πωoιγ 6τι ε(ναι 6ξυπνog, 6ναg o οπo(og 61ει
επiγνωοιν τoti πoιog τoυ αλε(φει βoιiτυρo οτ6 ψωμ( xαι
ε(ναι ειg θ6οιγ γd ξεφdγη απ6 o,τιδrjποτε αλι6βητog,
αρxε( τιi εβραΙxιi MME νι1 τ6ν υπooτηρξoυv. Κα( μ61ρι
τι6ρα 61ει ξεφιiγει. Σ6 μ(α δημoxρατ(α, η υπoxρια(α
απoδ(δει - τo ι|rεrJδog απoδ(δει. Eφ6οoν τd MME
oυγτι1,οοoγται μ6 τ6 μ6ρog οoυ μπoρε(g νιi απαλλαγrjg
πι1οηg μoμφliζ, δι<iτι η πλειoν6τηg των ι|ηφoφ6ρων δdν θ<i

τ6 αντιληφθrj πoτd.

'o,τι ουμβα[νει oτ<j Mazar-i-Sharif, ατriν Kabul xα( ο6
ιiλλεg β6ρειεg π6λειg τoυ Αφγανιoτιiν αυτrjν την
εβδoμ<iδα ε(γαι 6γα ε6xαιρo παρd,δειγμα. Η μεγdλη
απd,τη η oπo(α 61ει oτηθ{ απ6 τ6ν George Bush, τιiν
oυνεργιiτη τoυ Tony Blair xα( <iλουg τοfg ιδιoxτrjτεg
MME πoιi τoυg oτηρ6ξoυν tjταν, απ6 τηE οτιγμηg
ενιiρξεωg των επι1ειρtjοεων <iτι, αφ' εν69 μ6ν oι Taliban
εiγαι μ(α oρδrj τυqαvνιxι6ν φανατιxι6ν oι oποioι
xαxoπoιoιjγ γυνα(xεg, υπoθιiλπoυν τρομoxqατ(α,
διαπρd,ττoυν 6να οωρ6 αιο1ρ6τητε9, ενι6 απ6 τliν ι1λλη η
B6ρειog Συμμα1(α, τηγ
oπo(αγ oι ΗΠA
επρoμrjθευαν ψ€ 6πΧα τια(

1ρrjματα εγ 6οω
βoμβιlρδιξαv τodg Taliban
μ6χQιζ εξαφανιομoιi, εfvαι
μιιi oμιiδα xcιτηγητtilν xαi
πρoox6πων. Oι ΗΠA,
επoμ6νωg, θ<i παραδι6οoυν
τ6 Aφγανιoτ<1ν ατιi 16ρια
τηE Boρε(oυ Συμμα1(αg -

xαd xατ6πty τ6' πdyτα Θ6'
ε(γαι ρoδd,νθιοτα,
ειρηνιxιl xα( δημoxρατιxd,'
oι Αμεριxαvo( θιi εiγαι oι
"χαλo(" τηE υποθdσεωζ, oι
oπo(oι πραγματoπo(ηοαv
^aα( αυτ6 τo υπιJqo1ο
xατ6ρθωμα.

'oμωE, oαφι69, τ6'

γεγoν6τα δ6ν ενfo1υοαν
αυτην την θ6οι. M6λιg η
B6ρειοg Συμμα1fα
xεταλ<iμβανε μ(α πιiλι,
ουνεxι1ντρωvε τof g

αvεπιθυμriτoυg, αυτo{g oι
oπo(oι ανrjπαν o6 "λd,θog''

φυλrj παραδε(γματog
1dριν, πα( xατ6πιν τουg
εβ(αξε xαi τoυg οx6τωγε.
Yπηgξαν πιiμπoλλεg
μαξιxdg εxτελ6οειg γ"α(

βιαoμo( εΙr μ6ρoυg τηζ
Boρε(oυ Συμμα1(αg αυτην πjν εβδoμιiδα. Yπιiρ1oυν
πoλλo( ιiνθρωπoι μιj αρεατo( α6 αυτoιig. Kα( αυτo( oι
oπo(oι βιdζoνται rj δoλoφoνofγται ε(γαι oι πι6 ''τυ1ερo(":
M<iτια ξερριξι6vονται, οτ{θη πετoox<iβoνται, οι
αι1μdλωτoι ευνoυ1ζoνται, οoυβλζoνται, γδ6ρvoνται xα(
xα(γoνται ξωντανo(. 'Ετoι ταxτoπoιofγται oι υπoθdoειg
oπiv Mdοη Avατoλrj. 'Oταγ οι Bρετανoi πρoοεπιlθηoαv
νιi ειρηνεrjοoυv τrjν 1ιiρα τ6γ 19o αιιδνα, o xαν6vαg 6λεγε
6τι πoτ6' δ6ν 6πρεπε ν<i oυλληφθrjg ξωνταν6g. Eιiν
τραυματιξ6ooυγ xα( παρ6μενεg π(αω, πιiιτoτε dπρεπε να
61ηg φυλιiξει τ6 τελευταfo φυο(γγι yι6.τ6ν εαυτ6 ooυ.'O

Rudyard Κpling 6γραιpε περ( αυτof :

"'oταν πληγωμ6νog xαi αφημ6νog τιατ6xειoαι ατ(g
περιo1ιJg τoυ Αφγανιoτdν, xι oι γυvα(xεg 6ρ1oνται v'
απoτεμα1(οoυν 6,τι d1ει απoμεfνει,
oxdψε, απλι6g, πιiγω οτιj ντoυφ6xι σoυ χαι τ(ναξ' τ6'

μυαλιi οoυ οτ<iν α6ρα
- xι €τoι πrjγαινε οτ6γ Θειj σoυ ωζ oτρατιιilτηg.''

oι Pι6οoι πrjραν τ6 (διο θλιβερ6 μd,θημα, γ"6τι
περιoo<iτερo απ6 μ(α δεxαετiα πρ(ν. Kα( oι οτρατιωτιxo(
oljμβoυλoι τoυ Bush αοφαλιilg 61oυν γvc6αιγ τωγ
εμπειριι6ν των Bρετανι6γ xα( τωγ Pι6oων. oι Taliban
μπoρε( νιi ε(ναι ιiντωg μ(α oxληρoτρd1ηλη xαf xτηνιiδηg
oQδf, αλλd 6xι- περιoo6τερo oxληροτρι11ηλη xα(
xτηνc6δηg ατt'6,"tι oι 6γoπλoι μιοθoφdροι τηζ
xυβερνr]oεωg των ΗΠΑ.'Oοο, ιiμωg, oι Taliban rjοαν οτrjν
εξoυο(α, υπrjρ1ε τoυλd,1ιοτoν ειρrjνη xα( αιαθεριiτηg. Δ6ν
διεπριiττoντo οφαγ6g xα( μαξιxo( βιαoμo(. Η
xυβ6ρνηοιg
εxoτρατε(α

τωγ
χαι

HΠA, μ6 τrjν βoμβαρδιοτιxη τηg
τofg μιοθoφ6ρoυg ατρατιι6τεg τηg

Boρε(oυ Συμμα1(αg, επdτυ1ε γd, απoοταθερoποιηoη
μεγdλεg εxτd,oειg τoυ
Αφγανιoτd,ν, ι7oτε ν'
αρ1(ooυν oι βιαoμo(,
oι αxρωτηριαoμo(
γ"α( oι μαξιx6g
εxτελ6αειg.

Αλλιi τιi παΘητικd,
υπo1ε(ρια δdγ θd
εγημερωθofν
επαρxιig περ( αυτι6ν
c6oτε y6"

μεταπειοθodν. 'o
Bush θι1 ουνε1(oη νι1
ιilεrjδεται ιι"α( γd,

1αoxoγελd xαd y6'
υπoxρiνεται πωζ η
B6ρειog Συμμα1(α
ε(γαι oι ''xαλo('' - xα(
η Aμεριxrj παρ61ει
ελευθερ(α,
δημoxρατ(α γ"α(
ευημερ(α oτ6
Aφγανιοτιiν. Αυτ6 τ6
oπo(o oι ΗΠA
πρooπαθoιiν y6"

επιτιi1oυν ε(γαι γι1,

οτηooυν μiα
xυβ6ρνηoι τι&πoιg πt6
διεφθαρμ6νη
εxε(vηg τωγ Taliban:
μ(α xυβdρνηoι,
δηλαδη, την oπo(α νd
ε(μαοτε ειg θιiοιν νιi

ελ6γξoυμε μ6 δο:ρoδox(εg xα( απειλ6 g xαd να μη απoτελη
απειλrj γιd τ6 Ιoραrjλ. Aυτ6g εiγαι o τελιπ6g οxoπ6g τoυ
πoλ6μoυ μαg εναντ(oν τoυ Aφγανιοτd,ν. Ε(γαι διαοτρoφr]
6μoια μ6 αυπjν τrjν oπo(αγ ε(δαμε o6 o1ιJoι μ6 τ6v BΠΠ.
Η πρ6φαoιg τrjv oπo(α η Bρετανιxη xυβdρvηοιg
ε1ρηoιμoπo(ηοε γιd νd πηρι1ξη τ6ν π6λεμo ^ιατ6' τηg
Γερμαν(αg τ6 !939, rjταν η πQoστασiα τηg ελευθερ(αg τηg
Πολων(αg. 'oταν η xυβdρνηoιg Poιiοβελτ τελιxι6g
ηδυνηθη vιl αξιoπoιηοη πjν επ(θεοι ατ6 Pearl Ηarbor ωg
διxαιoλoγ(α γιιi εμπλoπιj oτ<jγ εγαγτ(oν τηg Γερμαν(αg
π<iλεμo, τo 6ργo πod παιξ<iταy απ6 τα MME xα[ τoιig

---l
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":ΙΙΨ.γE 
πoλιτιxorig ουνωψζετo οτo πωg oι Αμεριxανoi

ησαν oι "xαλo[" - χαι γι' αυτci θιi βoμβciρδiξαν ταπηδειδωg
τotjg Γερμανorig μ61ρι. xo'uρu,rr,6buri, oυ"rg ,bo'u 

"7πρoατατεtjooυν απoτελεοματιxιig τηi ελευθερ(αν τηζ
1Ι:'-n',1ηg 

xαj yls ΕυρωπηE. Aιiτoι 'δε οτoιjg'o,.o,oυξ
εστειλαμε ατελε[ωτεg ατ.oατιωτιxεg προμriθειεg μf oxoπι; νιi
oιlνεργtjo_oυν αιoν ευγενrj μ.αE αγωνλ,'ηδαν δι Σoβιετιxoi,
υπ6 τ6'9 διαταγd,g τ6τε του ''π-ατεqorj1η,"Στdλιν, 

"u"oυ 
ioιiευγενιxoli xα( φιλ<iαιoργoυ ανθρcjπιcπixoι3 τ6πoυ, o o"oioξ

oμoiωg, o παημ6νo9, απειλofγτλν απ6 τoυg xαxεντρε1εiζ
Γερμανoιig.

Σαφιig αυτ6 πot 6.xτoτε πριiξαμε, αφ' dτoυ βoμβαρδ(οαμεαvηλεrig 
- Γερμανιι69 iολε,g λα(' φor'τoojru 'n,

αxρωτηριιioαμε ιxανci 
^αριθμι5 ^Γερμανων' ωoτε vα ioυ|

αναγxctοoυμε νιi παραδoθoιjν, δdi'{ταν ιiλλο απ. τιj vdπαραδΦooυμετriv.Πoλων[α. τ[g Bαλτιxdg 1ιriqεg xαι τι1

γ1-o}o,"9 
τηg Eυρωπηg οτιiν xoμμoυr,α.,xη xυ$ιαρ1ια γιti

μ.ιοo αιΦνα. Πoτ6. λoιπΦ. δdν υπιiρξε πρι1θεoiE oυi. ,ωuBρετανι6v otjτε των HΠΑ. γιi απελευoεiωοoυγ x<iπoιoγ.

}., g.F.1ιy: .l 
.ε 

r1δoυ S ιiντα ε (γαι o ι xo μμoυνiαια r. rγrδ ζαμεoτι xατεοφα^ξαν τriν αφριixρεμα (xαι) τoυ Πoλιr]νixoι1
εUνoυE, στo- δασoE τoυ Katyn xα[ αλλoιj - 25000 Πoλωνoιαξιωματιχoι τoυ.οτρατoι1.- xαθηγητεg. φυoιxo[. μη1ανιxo[,oυγγραφε(g - αλλιi η xυβερνηoig μαξ xαι o, ανορω"o, .ωuMMΕ παρ(oτανα, πλE ,i, iuEiμ"uδi;1";; ;i oφαγειE - xα[πι6g εμεig "απελευθiριιiναμii-,, τηv'εuρωnη' απi τoigΓερμανoι1E ' Τo( ' πρδοτατει1αμε. πρδληπ.,xωq' τγ1u,ξμ€Qιχανιχη ελευθερ[α. η oπo[α πoτd δdν απειλ{θηxε απcΙ
τoιig ΓεqμανoιiE.

Ξ-γl:16J:r"[ πc1,λι. γιατi oφεilηg ε<η] γιi ενδιαφερθrjg; Γιατ(
γα μη γιγoUμε xι εuε(g μ6ρog τoυ μεγι1λoυ ,'αι1u'δror], ,irrrg
ciλoι oι ciλλοι?

E[vαι μ(αεqιiτηαιg δrjοxoλη νci απαvτηθrj μεμoνωμdνη, xαθ,εαυτrjν: dαγ ε(ααι 6πω9 o Bush xαι oι,'rrr.iλorrror, oι oποfoι
6.γoυν την εγτfπωoιγ πδg ε(ναι εξυπνoι παρiοτ,iνoνταg τιiv
αν[δ.εο xα[ oυνεργωvταξ με τoυζ ερραιoυj εναντ[ον των
:,-1.ru 'oγF.-ανUQωπων- 

_ εclν νoμξηζ πωs αυτcig ε(ναιπ8αγματι ''εξυπνoE'' τρciπog ουμπεριφoρcig - τciτε εε, oα
ig::::Ι"}E τriγ απgγτηoι μoυ. ιioo ανdιυτιxωg ,, αu .η,
9ξηγησω. |αν ειoαι {δ^η απoλfτωE απoξεvωμ6νoξ - ειiν ε(οαι
εvαg xενog αξιων clνθρωπoE. o oπo(og ε1ει ιiδη παντελωg
:Ι.o^Ψ_γ9'uθ'iαπιi 

τr|νy.υλrj ioγ. τ,g ,,αaαδ,'oεig τηg xα( τ(ζ
::l:! .-η1i"l υπoλαμβι1νειg τciν εαυτιi σoυ ωS λπoxoμμεvδ
iΙ?Ψ9: 

απoy"χειοτιxωE μ^α1ιiμενo γιιi νιi πλεovixτrjoη dγαγτι
αλΛων .ατoμων με xιiθε απoτελεoματιxιi μεooν 

'- 
τιiτε,

αoφαλc6g δ6γ θ<i τατανorjοηg τfν απιiντηoi μoυ.

9}'^:γ g:9rη διατηρfg xιiπoιαγ α(oθηoιν <iτι ε(oαι τμr]μα
χατι ευQυτεQoυ xαι, μαxρoβιoτιiρoυ απ<1 εαdγα τoγ παριiεilιοχαι στιγμια(o - dαγ^αxc!μη ε1ειg α[oθηoι,u φrιi''rη|ταυτιiτητog, μ(αν α(αθηοιv^δεoμoιi αι1ματoE, 

'vτoE μrdζ
1.]:ly..da"s oι xoγενε [αg αδελφυ3ν Eυρωπαiων. 

"aiιlpω.']l':lrΨy ανδρΦν xα[ yυναιxtΙw μ6 τoljg οπo(ουg μoιρ<iξεoαιπαραδoσειE. αξiεg. xαf .εναν τρciπo xooμoθελριαi j εαu
εxτlμcig-τciν πoλιτιoμci τιiν oπo(oi, οι πρciγ'ονof oδυ dxr,oαν
:9: γl ]!.UU 1ρτiνια. εci'v τι1ν θεωρrjg διxι1 οoυ πoλτιομci -
τoτε η απαγτησιE μoυ ε(ναι αυτ-oγ9ητη xαι περιττrj. 'i{δη

γνωqζειE "την απdντη.οι.,Ηδη' αντιλαμβ&νεJ"r_γ;;
πoιιiν λιiγo δdν πρεπει νd, oυvεqγααo,1s με ""ulοηπΛασματα τα oπo[α εν xρυπτc6 1λευιiξoυv τ(g

αξ(εg μαg, τι1 oπo(α περiφρouoυu τιiνiοτoρ(α
xα( τ(g παραδ6οειg τoυ λαof μαg,'τd' oπo(α

xαταοτriooυμε τriν Eυριιiπη
αο.φαλdg xι ιiβoυλo θrjραμα
yι6" τ'oig Eβρα(oυg - x&( γι6'xαν6ιαν ιiλλογ λ6γo.
Kηρriξαμε τcjν πι1λεμo ατιi
Αφγανιαιιiν. oιiτωg οiατε νci
xαταoτriοoυμε τ{ν Mdοη
Ανατoλri αοφαλ{ xL
αxινδυνη γιci τofg Εβρα(oυE
--χαι για xαγdναν ιiλλo λιiγο.
O,τιδfπoτε ιiλλo ε(ναι 6γα
θtiατρο γιιi νci διατηqri τ<i
xoινι1 ξεγελαoμιiνo -'-dλωg
αxριβοig δdν αιτελrjφθηoαν
πoιoE ηταν o πραγματιxι1g
λoγog τoυ B'ΠΠ' dτoι xα(
τωρα δεν θιi αντιληφθoι1ν
πoιdg ε(ναι o λιiγog τoυ
πoλεμoυ οτci Αφγανιοτciν.
Πιθανιiν ν' αxoιjοoυν φtiμεgyια τξ υπιi τηg Boρεioυ
Συμμα1(αE διαπ{αττciμεvεg
οφαγdg, αλλιi oι ιiνθρωπoι
τηg τηλεοριiοεωg δ6ν θα τoυE
τ<j πdγoυγ λιαν6, δ6γ θιi

εργciξoνται γιti 1ιλιciδεg 1ρ<5νια νιi
0ιαφUεaQoυν τciν πoλιτιομci οoυ xα( ε(ναι

απoφααιoμ6να ν6.
εξoλoθρει1oουν τrjν φυλ{
οου. 'Hδη xατανoεfg ciτι
τ(ι' d'τoμα πot
αυμπαρατι1ασoγται ψ6
αυτti τd' ciντα δεν πoεπει
ctλλo πλdov νιi αφΦoι1ν
νci θεοπζoυν νciμoυg xαi
νci xαριloοoυv πoλιτιxdg
oι oπo(εg xατευθrjγoυγ xαι
διαμoρφι6voυν τιjν λαd
μαg. Kατανο ε(g 6τυ αντ( ν6'
1ειρoxρoτorjyται xα( νCι'
απoλαtjoυν οεβαομo6 xαι
τιψrΙw, Θ6 6πρεπε γιi
απαγ1oνιoθoιjν
πρoδιiτεg - τι'α(
πρoειδoπoiηοιν

ωE
πQdζ

τrΔy

πρoβιiλλoυv διαρπ6g

υπoλo[πων υποψηφ[ων
πρoδoτΦν. 'Hδη
αντΛαμβdνεοαι 6τι η
αλriθεια.- η αρεττ| xαι ηoιχαιoσUγη. ωE

αυθεvτιxιig αξ(εg, ε(ναι αφ_,
εαυτι6ν, }LαL δεγ
1ρειιiξoνται 6}'λην, ιxανη
ανταμoιβη!

Σα5- ευ26αqιατιf πoυ μεαχoιiσατε πιiλι αliμερα.

αιματηqdE ειx6νεg oωρι6v
πτωμιiτων, αυνεπιtiζ τci xoινιj
δ6ν θιi ουγxρατι|η τελιxιri5
τιπoτε.

Tογ Mιiιo τoυ,43 tμηματα τηE Wehrmacht oταΘμευμdvα ατην
oυιqανιxli πιiλη Vinnitsa (μιε πληΘυoμιi 1 00.000 xατ o(xων)
επληqoφoqriΘηααν απd τιE toπιx6g αq1ig πεqi τoυ μαζιxoιiενταφιαoμoιi, εvτιi g παqαxειμdνoυ πιiρxου, εnτ ε}"εo Θ 6ν τωγ υπιi
τη5 Σoβιετιxri g μυoτιxrig αoτυνoμiαE. Πqodβηααv, λoιπιiν, ειg
oμετιxην 6qευvα, η oπo(α απεxιiλυψε 9.439 πτιitματα εργατι6ν
xαι αγρoτιiν, Θυμιiτων τηgυπ6 εβqαiων πoχιτιxιlν επιτq6πων
(xoμιoαqiων) xαΘoδηγoυμ6νηg ερυθqιig τqoμoxρατiαg.
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Ανδq€α5 Κdλβos
(1792- 1869)

του Aλxη Zoυρνατfoj

oι νεxρof περιμiνoυν απ6 τoυg ξωντανo69
να τoυζ θυμηθoιjν yια να τoυζ αναστηαoυν' H
μεταθανdτια φiμη των πoιητc6y' σαy την
d'μπωτη ?lαι την παλ|ρρoια, π6τε ανεβα[νει,
π6τε απoτqαβι6ται xαι οΑνδq€αE Κd'λβοg ε[vαι
6να yαqαxτη ρ ιατ ιx6 παρd'δ ε ιyμα.'ooo ξoιjαε,
xαι πολλd yρ6νια μετd'τον θd'νατoτoυ, η Δ6ξα
δεν τoy αυντρ6φευoε' TονΑπρλιo τoυ 1792,
yεννηθηxε oτην Zd'xυνθo απ6 πατiρα
Κερxυqα[o' Ιταλιxηg xαταyωyηg xαι απ6
Zαxυνθ ινη μdvα, τη ζ αQ ιστ o 1{ ρατ ιxη g
οιxoy€νειαg Poυxdνη. oι Κdλβoι xατεβαiνoυν
απ6 την Βενετ[α, παραxλd.διατoυ πqoyovιxoιj
δ6νδqoυ qιξιΔνoυν oτην Κqητη, ατην Κ6qxυρα,
ατην Zd'xυνθo - ι6oπoυ εξελληνξoνται.

Στα 1802 o πατ€qαEτoυ dφηαε
την ψναlxα τoυ 11αι πηyε να
εyχατασταθεi μαζi με τα δυo τoυ
παιδιd, ατaΛιβdρνo τηg ΙταλfαE'
o πoιητηg απ6 μιxρ6 παιδ( δεν
ξαναε[δε πoτi πιατη μητiρα
τoυ' η ανd.μvηαη τηg 6μω9 xαι η
παρηyoρη ατoρyη τηg iμειναν
βαθ ιd. yαραγ μ€ν ε g ατηv xαqδ ιd
τoυ.

o πoιητηg d'ρyιαε τιg
απoυδ€gτoυ ατoΛιβ6qνo. Η εxε[
ελληνιxη παροιx[αηταν
πoλυdριθμη' Σ'αυτην d'νθιζαν το εμπ6qιo ?tαιτα
γρdμματα. oι φιλoπρ6oδoι εxε(yoι πατριcilτεg
ηoαν xαλd oρyανωμ6νoι, εfyαν εxxληα[α, αyoλεfο
Ιτoυ τ o oν6 μαζαν'' Ε λλην o μου o ε [ο τ oυ Λ ι β 6 ρν ου''
xαιd'λλα ιδριiματα.

Δεν 6yoυμε xαμfu πληρoφoqiαyιατα παιδιxd.
yρ6νιατoυ Κd.λβoυ' Ειjxoλα 6μωE μπoρoιjμε να
φανταατοιiμε 7tωζ θα π6qαoε μιαηαυyη xαι
αμ6qιμνη παιδιxη ξωη ατoν ελληνolταλιx6 xιjxλo
τoυΛιβ6qνoυ, με την d.oβεoτη ανd'μνηαη τηg

μαxqινηg πατρ(δαE, xτoυ την ξωντd'νευε η
αδ ιd.x o πη επ ιxo ινων [α τ ων διj o τ6πων. o
εμπoqιx6g εxε(νοg πεqιryυQog δεν εiyε xαμ[α
επ[δqααη στoν χαQα2ιτηρατoυ πoιητη xαι, ενcil o
αδ ε qφ6g του N ιx6λαg €y ιν ε ε μπoqoδ πd λλη λog
ατην Tερy€ατη, οΑνδρ€αg πηyε ατην Φλωρεντ[α

6πoυ d'νθιζαν τα yqd'μματα tlαι oι τ€yνεg. Εxεi
δεν d'qyηαε ναyνωQιστε[ με τoυE λoyioυE xαι
ατεν6τεqα με τoν oυμπoλfτη τoυ o6yxo Φctιoxoλo
τov Αιiyoυoτo τoυ 1812. o Φriloxoλog ηταν τ6τε 3 5
1ρoνιilν ενil o Κd'λβοE ηταν μ6λι9 21. o Φc6αxoλog
φημιαμiνoE xαι πεqιζητητog, ο Κdλβog dyνωατog
xαι φτωy6g. o μεyαλι|τεqog φιλoξ6νηoε τoν
μιxq6τερo - xαιφd'νηxε πqooτdτηgτoυ αληθιv6g
xαι πoλιjτ ιμog δd'αxαλ6g τoυ.

o Κd'λβog ηταν d,ριoτog xαλλιγρd'φoζ ?{αι

4ξερε τ6τε (1813) λryα ελληνιxd' xαιyαλλικd, ενcll
τα ιταλιxd' τoυ τα ε|yε μd.θει oτηv εντ€λεια, τ6σo
πoυ x ατ d. την δ ιd' ρ x ε ια τη ζ αυyx ατ o ιxη o ε e1 g τ oυ
με τoν Φcλoxoλo €yραιllε δ'ιio τqαyωδ|εg oε

ιταλιxη yλιilααα.

o Κdλβog αyων[ατηxε oxληρd'
yιαναζηαει, yωρlg πoτ6 τoυ να
δειλιd.oει, yωρig πoτi τoυ yα

ταπεινωθεi' oιjτε να μετριd'oει
την υπερηφανη συ μπεQ ιφoρd
τoυ.

'oταν o ΦcΙlακoλoE
αυτ o εξo q iατη x ε ατην Ελβ ετ iα
δεν ληoμ6νηoε τoν Κdλβo xαι

τoν xd'λεoε vαξηoει μαζ[τoυ. Η
διαμoνη oτην Ελβετ[α δεy xρdτηoε

πoλιjν xαιρ6. Toν Σεπτ€μβQιo τoυ 1816 oι διjo
φ [λοι €φθαααν oτo Λονδ [vo.

o ΦrΙlαxoλog xαθoδηyηαε τον Κd'λβo oτα
πρc6τα βηματατηg φιλoλoγιxηg τoυ ζωηg xαι ε[1ε
ωφ€λιμη επ[δρααη στην πνευματιxη τoυ
oυyxρ6τηαη' Γι'αυτ6ν τoν λ6γo μπoqoιiμε να
πoι1με πωζτo ελλην6yλωαoo iρyoτoυ διαπν6εται
απ6 μια πνοη φωαxoλιxη.

o Κdλβοg ζoιioε ηαυ1α ατην αψλιxη
πqωτειiουoα αλλdη φιλoπατρ(ατoυ δεν τoν
d'φηνε να ληoμoνηoει την Ελλdδα. Στo τ6λο9 τoυ
1820 yιiριoε yια λιyουg μηνεg oτην Φλωqεντ[α xαι
απ6 εxε[ πηyε τo 1821 oτην Ελβετ[α 6πoυ 6μεινε
τρ/α yρ6νια xαι 6yqαιllε δ€xα ωδ69 πoυ
τυ π rb θη x αν oτη Γεν ειiη'
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Καλo π ρ 6αδ εyτ ε g 6φταναν o ι πλη q oφo ρ [εg
yιατην Ελληνιxη Επανd'αταoη. Γιατo πoιητιx6 iρyo
τoυ Κd'λβoυ στην παQισινη εφημερ/δα Constitution-
nel ( 2 8 - Ι 2 - 1 82 4 ) δη μ o α ι ειiτη x ε αξ ι6λoyη x q ιτ ιxη :

''Ανd'μεoα απ6 τα ερεiπιd'τηE, λ6yει, ανυιl'lcilνει η
Ελλd.δατo μ6τωπ6τηζ στεφαyωμiνo με αρyαfεg xαι
ν€εg δd'φνεg Και δε αναyεvνιοιiνται μ6vo4Qωεg
αλλd. xαι ιε qoφd'vτ εg τηg λιi ραg...

o Κd'λβog φ6ρνει ατην μvημη τoυE αρyαioυE
'Ελληνεg πoιητig''' Και τελειc0νει με μια πρoφητιxη
φQiLση πoυ iμελλε να πQαyματoπoιηθεf: ''o Κd.λβοE
εiναι τριdντα yρoνων' Για πoλιjy xαιρ6 αx6μα η
λι|qα τoυ θα αvτηyεf yια την Πατρ[δα του 21αι την
Ελευθερ[α - xαι 6τανyερd'αει θα μπoρ6αει ααν
ν ε 6τ ε q o g'o μη q o g ν α ι! d λλε ι, 6yι την d'λω ση μ ι αζ
π6λη9, αλλd'την επανfδρυαη μιαg μεyd'ληg
αυτo'ιQατoρiαg xαι 6ναν απ6 τουg θαυμααιoτiρoυE
θ ρ ιd μβoυ g τ oυ π oλιτ ιoμoιi''.

H μεyαλ6xαqδη xαι φιλελληνιxη αυτη ευyη'
6μωζ, αημερα δεν 6yει xαν6ναν6ημα δυoτυycΔg - xαι
φ α[ν ετ αι oαν π ιx ρ 69 oαρxααμ6g.

Στα 1826 ο Κd.λβog απ6 την Ελβετ[α
μεταβαiνει oτo Παρioι, τυπrbνει d'λλεg δixα ωδ€g
xαιyνωρξεται με διd.φoqα μiλη τoυ φιλελληνιxo6
xoμιτdτoυ' Στo αιiντoμo τoιjτo yqoνιx6 διd'oτημαη
π o [η αη oτ d θη x ε y ια τ ον Κd'λβ ο αν απ 6απ αατ ο μ f ρ o g

μιαg oλoκλη ρωμ6νηg ζωηq

H Ελλd'δα διαxατiyει 6λην τηνψυyη xαι
6λην την oxiιllη τoυ - ?lαι υμνε[ xαι ατεφανcδνει
oυyx ινη μ€ν oζ την x oαμοδ 6 ξαoτη πατ ρ [δα τ oυ :

'Hλθεν 
η ποθητη riqα' oτoλξoυoι

την xεφαλην αεβd'oμιον τηg Ελλd'δog
αι δd'φναι , φιiλλα αμd'qαwα θqιd'μβων '

?{αι σειζ χQυod'' αειg αμβροoι6oμα ρ6δα
τ oυ παραδ ε [ooυ ελιxcbν ιoυ αυ μπλ6 ξατ ε

αημερoν τoν αyν6ν oτ €φανoν.

o ξενιτεμ6νo9 πoιητηg αyαπd'τουE αxλd'βουg

oυμπατριτΔτεζ τoυ πoυ πολεμo6ν yια να λυτρωθoιiν,
μιαε[ τον βd'ρβαρo τιiqαννo xαι πιoτε6ει oτην ιδ6α
τηg ελευθερ[αg. Xωρlg ν6ημα xαι oxoπ6 η ξωη δεν
αξξει. Δεν μπoρoιjαε να μη ατoyαoτε( πoιαηταν η
στQατιωτιιdη απooτoλη τoυ. Τo yq6og τoυ ηταν
δ ιπλ6, πν ευ μ ατ ιx 6 χ, α ι 21' o ιν ω1/ ιx 6, ν α υ μνη o ε ι τ α
η ρ ω ιx d' x ατ o ρθ ι6 ματ α τη ζ ε παν αoτ ατη μ 6νη ζ φυ λη ζ
21αινα πdει xαι o [διoEνα πρoαφi'qει ατoν αycδνατην
πρoαωπιxη τoυ βoηθεια με xd'θε τρ6πo'

Tην πνευματιxη τoυ υπoyE€ωoη την iyει
εxτελ6αει' oι ωδ69 τoυ αντη7ησαv στην xoινη yνc1lμη
τ η g φ ιλε λλην ιxη g Ευ ρ cil πη g. Θ ε ω ρ oιi α ε x αθη x oν τ oυ
ιερ6 να εxπληqωoειτην d'λλη τoυ υποyρiωση' να
πρooφiρει ατην Ελλd'δα με την αυτoπq6oωπη
παρoυo[ατoυ. o αoφ69 δεν επιτq€πεταινα μiνει
απoμoiωμiνog, πρ6πει να δρd' μiαα ατo oιjνoλo.
'Εταιτο d'τoμo εxπληρc6νειτην απoστολη τoυ μ6oα
oτην xοινωνfα.

o Κdλβoq πα[ρνε ι την απ6φαση yα xατ ε βε i
στην αιματoxυλιoμ6νη Ελλd'δα, yια vα πoλεμηoει
xαι αυτ69 yια την ελευθεq[α τηg πατq(δαg τoυ.H
φ ιλo π ατ ρ 

(α τ oυ ω ατ doo δ o x ι μd'ζε ι τ ην α x λη q 6τ ε ρη
αποyoητευαη, xαθrΙlg φτd'voνταg ατο Nαιjπλιo
( 1826 ) yια να πqoαφ 6 ρ ε ι τ ιg υπη ρεα[εζ τoυ στηy
Επανd'oταoη βρ[oxεται μioα oτoν εμφι3λιo
απαραyμ6. Καν€ναg δεν τoν πρoαiyει xαι,
απελπιoμiνog απ6 τoν εyωιoμ6 xαι τιE διy6νoιεζ των
πoλε μ ιατ cδν }t α ι τ ων π oλιτ ι x τΙν' αν αy x d.ξε τ α ι ν α
φ6yει ?{αι να πd'ει oτην ΚiQχ,υQα' Εxε[ yια να ζηαει
xd'νει μαθηματα 21αιyρd'φει xε[μενα ατιE
εφημεq(δεg.

o Κd.λβoE 6μεινε ατo πεqιθr6ριo. H
αρy"αι6τρoxτη πoιητι}ιη φωνη του δεν βρηxε
ανταπ6xριση στην ελληνιxη ψυyη 'δεν 

αντιλd'ληoε
στ oυ ζ α ι ματ 6 β ρ εyτ oυ ζ lt α ι δ o ξ αα μ 6ν oυ g x d' μπ oυ E
τoυ πoλiμoυ, ενc6 τα παλιxd.ρια oqμoιiααν να
xτυπηαoυν τoυg Tοιjρxoυζ τQαyoυδτiνταg τoν ιiμvo
π ρoE την Ελευ θ ε ρ [α τ oυ Σoλω μoιi'

Ι δ ι6τ ρ o πog, τ oλμη ρ69, απ6τ o μog, αυ ατη ρ 6E,

,

t

I
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lιxρ6yoλog, υπερηφανog, δixαιοζ στην ζωη τoυ
zαθcδg ?tαι στo iρyο του, δεν yνcilριξε xαμιd'
oυyxατd βαoη, ixρινε με τo διx6 τoυ μ€τρo τoυg
cινθρrΔπoυg 21αι τα πqd'yματα . Tov δυνατ6 xαι αδρ6
7αραxτη ρα τ oυ tl oσμoyυ q ιoμi'ν oυ xαι
β α θυ oτ 61αoτ oυ αυ τ o6 αν θ ρ rΔ π oυ τ oν σφυ Q o 21 6 πη o αν
η μελ6τη ?ιαι oι δυoτυη[εE' Zoιjαε απλd xαι λιτd. αλλd'
uε πoλλη αξιoπρ6πεια . Περιφρονo6oε τα 1ρηματα
zαι, μoλoν6τι το oυνηθιαμ6νo βιoπoριατιx6 τoυ iρyο
ιi τ αν τ α ι δ ιωτ ιx d' μαθη μ ατ α' i δ ι ωχν ε αδ [ατ αxτ α
dαουg δεν εfyαν 6ρεξη να απoυδd'αουν η τoυ ηταν
α"ντιπαθητιxo( 'Απομd.2lQυνε αx6μα }ιαι τo1) yιo τoυ
παντoδιiναμου Αyyλoυ Αρμooτo{' o Κd'λβog ατα
ειxoσιπ{ντε yq6νια που iμεινε ατην Κiρxυρα (1826-
1852) xαθrΙlg φα[νεται απαρνηθηxε τη Moιiαα.'Hταν
31yρoνcΙlν 6ταντ{πωoε ατo Παρioι(1826) τoν
δε6τεqo xαι τελευτα[o τ6μo των Ωδr1ν τoυ.'Εξηαε
αx6μη d'λλα ααqd'ντα τρ[α yρ6νια yωq[g να
δημoαιειiαει d.λλoυg oτ[yoυg .

'Εναg ποιητηg oαντoν Κd.λβoyιατρειg λoyoυg θα
ιιπορo6αε να πdιpειτo δημιoυρyιx6 τoυ iρyo: η να
oτερε'ιjαει μiαα τoυ η πoιητιxη πηyη' η xαθc6g τα
βd'αανα }lαι oι περιπiτειεg τηg ξωηg τoν εμπoδξoυν
fi , τ€λog, η απoyoητευση yα iyει φαqμαxriαει την
Ψ'υχi τoυ xαι νd' του yεννd'ει την αxταισι6δoξη oxiψη
lωg xαν6ναg αxoπ6g δεν αξξει xαμιd' πρoαπd.θεια.

Πoιοι λ6yoι ixαμαν τον iρημo πoιητη oτα
1852 να αφηαειτην Ελλd'δα ?ιαι σε ηλιx[αyερoντιxη
να πdε ι ατ o Λοyδ iνo y ια vα π ε ρd.αε ι τ ιg τ ελευτ α[ε E
η μ6 Q εζ τη ζ ζωη ζ τ oυ' χω Q ισμiν ο g απ6 αυ μπατ q ιιΔτ εg
zαιyνrΙιριμoυζ σαν να ηθελε, ξωνταν69 αx6μα ατην
ξενιτιd' να σχ'επαστη με τoν π€πλo τηEΛηθηq ;

Στα 1869 π6θανε, λοιπ6ν, oτην ξενιτιd', φτωy6E'
)'ηαμoνημ6νo9, d'xλαυτog, o Zαxυνθιv6E πoιητηg πoυ
εlyε ιpd'λλει πρoφητιxd' με τ6αο πd'θog τιg oμoρφιig
τηg πατρ[δαζτoυ:

Ω φιλτd'τη πατρξ,
ω θαυμαα[ανηαog,

Zd'xυνθε αιj μoυ iδωxαg
την πνoην, xαι τoυ Απ6λλωνo9

ταyρυod δcδρα!

Πoτ6 δεν o' εληoμ6νηαα,
Πoτ6 - xαι η τ61η μ' iρριιlιε
μαxqd' απ6 o6 με ε[δε
το πiμπτον του αιc6νog
ειg ξiνα 6θνη.

Αg μη μoυ διiloη η μοiqα μoυ
ειζ την ξ6νην yην τoν τd'φoν.
ε|ναιγλυx6g o θdνατοg

μ6νoν 6ταν xoιμcilμεθα
ειEτην Πατqfδα'

''Ανd.μεαα oτ'd.πειρα x6xxαλα που απ€ρνει o
χ(lQog σε yη ιtαι oε θd'λααoα'' xαθιilE ε[πε ο
Φc6αxολog, τα x6xxαλα τoυ Κd'λβoυ αναπα6τηχ,αν
oτη Zd'xυνθο, αφo6 iμειναν ενενηντα1ρ6νια
θαμμiνα oε αyyλιxd' ycilματα .

H πατρ[δα μαζ' πoυ τ[μηαε τoνΣoλωpι6 μ' iνα
dyαλμα χαι τoν Φcilαxoλo με μια πQoτoμη, μ6νο μια
αν α μνη στ ι 2(η oτ η λη θ α τ o π οθ ετη α ε ι y ι α τ oν Κd λβ o -
yιατ[ δεν ξ6ρουμε την μoρφη τoυ, δεν oc6θηxε xαμιd'
ειx6νατoυ. o μoνα1ιx6g αυτ69 dνθqωπog ηταν τηg
μoiραg του νci' με[νει απρ6αωπο9 .

Miαα dμωg απ6το iρyο Ιτoυ μαζ d'φηoε ιερη
xληρoνoμιd, o Κdλβog υμνε[την Ελλd'δα πoυ
αyωνξεται να oπd,oει τα δεoμd' τηg.
Φλoyεqη αydπη xαι ιερ69 ενθoυoιααμ69τoν
oυν α q πd'ζουν. Αq ετ η x α ι φ ιλo πατ ρ iα xυ ρ ια qyoιiν
απεq[απαατεζ στo πoιητιx6 πνει1ματoυ Κd.λβoυ' oι
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πqoxαθoριαμ{νεg αυτig ιδ€εg τoυ yρηαιμειjoυy σαy
ηθιxd, ατηρ[yματα.

Tην υπ€ρo1η αυτη ιδεoλoy ιxη xλη ρoνoμιd'
των αρyα(ων πρoy6νων απαραμε|ωτη 

'1αιαμ ετ d. βλητη θ iλε ι ν α την αν αατη α ε ι αμ i αω E, ι1 ατ ε ρ α
απ6 τα αxoτεινd' yg6νια τηg πoλιiyρoνηg oxλαβιd.ζ,
oτην ξαναy εννη μ6νη πατ q [δ α τ oυ.

H φιλoπατρiατoυ Κd.λβoυ διαπν6ει 6λo τo
€qyo τoυ. oι περιαα6τερε9 Ωδi.g τoυ μιλoιiν yια την
ε παν αστ ατη μ 6νη π ατ ρ 

(δ α' π oυ αy ων ξετ α ι
πoλεμ^rbνταg να xερδ[oει την ελευθερiα' H εθνιxη
αυνεfiηoη τoυ Κd'λβoυ εfuαι i,ντoνη' xυρhρyη xαι
μεyαλoπρεπη' H ιταλιxη του ανατρoφη, η
ξεν6τρoπη ξωη τoυ' η φι'λiα με Ιταλοig'
λoyιoυg dεν ε[yαν την παραμιxρη
επ[δραoη ατην ελληνιxη τoυ ψυyi' ενri
αντ [θετ α τ oν Φcλoxoλo τ oν i'x αναν Ιτ αλ6.

Ιδoιj τα αxd.μαντα d'λoyα
του'Hλιoυ εxβαiνoυν.
Χρυαd, φλοyrlδη' xα[oυαι
τoυg δρ6μoυζ τoυ α6ρo9
τα αμιλλητriρια π6ταλα
τ oυ ζ oυ Q αν oι1 E φ ωτ ξoυ α ι
λd.μπoυααι αι yα(ται.

o Κι1λβog εiναι μ€oα ατην Εiτανηoιαxη πo(ηoη
μ6νo9 xαι απληα(αατog. Δεν μiληαε την yλcboαα τoυ
λαo'ι3, δεν βρηxε μαθητη, oιjτε oπαδoιig. Και 6μω9
Ψoυζ αqyαi'xoι1g τoυ oτ[yoυg ατην xαθαρειjoυoα
yλι6ααα τ^oυ.ι.ιQυφoσαλειjει η δημoτιxη ψυ1ξ, η λαi:xη
λ6ξη ειoβd'λλει σαν ανυπ6ταyτo πνειiμα xαiφτιd'yνε'ι

Παντoιj oτο iρyoτoυ Κdλβου ξεαπd'ει
μια αxρdτητη ελληνoλατ ρε [α, η πoλεμ6yαρη
xραυyη τoυ αιματoβαμμ6νoυ Ειxooι€yα ε/ναι

μια ιδι6τυπη πoιητιxη φρdαη με τ6 {ντoνo
ιiφog τoυ. o Κd'λβoE μιoε[την

oμoιoxαταληξlα. Θqεμμiνog με την
αρyαiα πo [η oη xτ ε Q ιφQoyoιjoε τ o
xoυδoι|νιoμα αυτ:6 τωy λ€ξεων πoυ i1ει
αν αx αλι3ιll ε ι η μ ε σα ιων ιxη oτ ιyoυ ρy n'
To μεyαλ6πνoo ?dαι oρμητιx6 ααν

xαταρρd'xτηg ιiφog τoυ μαg oυνεπα[qνει
αιiψυ1oυg xαι δε μαg αφηνειτ[πoτε dλλo,

εξ6ν απ6 τo τoλμηρ5 j67oyμd τoυ :oαν μια 6μμετQη πrQαyματoπo[ηαη τoυ Σoλωμιxoιi
qητoι1: ''xλε[αε ατην ιllυyη ooυ την Ελλd'δα xαι θα
αιoθανθε[gνα λαyταρξει μ6αα αoυ xd'θε εfδog
(!Υαλ'ε^ioυ''. o Κdλβog ηταν o πατqιωτιx6τεqδg των
Nεoε)ληγων πoιητcilν' Καν6να9 dλλog δεν μioρεiνα
oταθε[ πλd'ι τoυ, yιατ[ xανiναg δεν 6yει oλ'6xληρo τo
6qyoτoυ αφιεqωμ6νo ατην Εθνιxη Ιδiα' oιjτε-o
ΔιoνιjoιoEΣoλωμ69 δεν ε[vαι τ6αo βαθειd' xαι
oταθερd πατ ριδoλd.τ ρηg'

Tαg πτ€ρυyαg απλcΔνει
ωg τ' 6qνεoν τoυ Δι69

xαι υιlltbνεται το μ6τρoν6ωζ τον oυρd'νιoν xηπoν
των Πιερ[δων.

'Εyειφυoιxη μεyαληyoρiαη ρητoριxη τoυ, 6μω9 δεν
ενο1λε[ ααν αντιπαθητιxη φλυαgiα' yιατ[ ε[ναι
συyιφoτημiνη, yogyη, αυατηρη :

Σoβαq6ν, υιllηλ6v
δ6oεi6yoνλλriρα
λdβε αoτραπην xαιriθog
λι1βε νo69 υμνo,ιjμεν
6νδoξoν iργoν'

Αyαπo'ιiαε την Δ6ξα, 6yι 6μω9 τηv δ6ξα πoυ
xεqδξεται με την πρ6στυχη αδναλλαyη'' Tην δ6ξα
ιi^μνηoε o Κd.λβog με ιερη oυyx[νηαη, oανυπ6ρτατη
θρηαxε[ατων εξαιρετιxc6v ανθρrlπων, των λryωv 

'

εxλεxτcly:

Δ[δει αυτη τα πτερd.
Idαι ειζ τoy τqαyιlν, τoy διjoxoλoy
τηgΑρετηgτov δρ6μoν
τ oυ αν θ ρ ciι που τ α y 6νατ α
ιδoιj πετd'oυν.

o Κd'λβog πιατε,ιjει ατη δ6ξα χαι στην αρετη,
6yι 6μω9 oτη χqιστιανιxη αρετη, αλλd' oτην'ανc6τεqη
εxεiνη ιl'lυyιxη διiναμη πoυ εfuαι τo υπ€qτατο αyαΘ6,
αφοιi-τιμd' xαι ατoλξειτoν ηθιx6 dνθρωπo. H αρετη
μoιd'ζει ααν αyd'πη xυq[αρyη πoυ y[νεται oτηριyμα 

'

τηζ ζωηζ' δεν ζητε[την ανταπ6δoαη, o,ιiτε

To μεyαλ6πvoo €qyoτωy διjo πoιητtilν ε[ναι
αvτd'ξιo τcbν ηqωιxcΙlν xατoρθωμdτων των αyωνιατcilν
τoυ 1821 - 21,αι αζ ε[ναι διjο φαιν6μενα τ6oo
δ ιαφ o q ε-τ ιx d'. o ενθ oυ α ιαo μ69 oυντ α ι ρ ιd'ζε ι τ α
αoυ μ β [βαατ α' 

^o 
Π o ιητη g x α ι o Στ ρ ατ icΔτ η g, o ΑQη g

xαι-η Moιiαα δ[νουνταyi.qια, xαθc6g oτ6xoυν oηi
ιpηλQτεqη χoQφη τηg φιλoπατρiαg. H φανταα[α 

'

α1d'θηxε η περιoyη 6π0υ 21υoφoQηθηxε η
Επανd oτααη πgoτoιi εxδηλωθε ( oτην
xtQαyματι\coτητα .

H πoiηαη Joυ Κd'λβoυ €yει x[νηαη' oι oτρoφ69 τoυ
xdπoτε πηδoιiν απ6 μιαxoqφη oε d'λλη 2dαι μαζ
φα[νoνται^yωρ[g δεαμ6, τιg εμπν6ει 6μω9 πd'νταη
iδια μεyαλ6ψυ1η oρμη .'Εyει θαυμαατη περιyραiριxη
δι1ν.qηrl xαι ζηλευτη αυντoμiα' Mε λιyεξ λεξεiζ λiει
ryολλd xαι μεyαλα' Αναyεννdται ο λαxωνιioζ τρ6πoE
6 x φ ρ αoη g. M ια αιi μμ ετ ρη oυν o λιxi y ρ αμ μi ρυ θ μ ξεi
τo πνευματιx6 oιxoδ6μημd τoυ' Καθc6gη αoτqαπη
φωτ ξε ι d'ξαφνα xαι δ ε (yν ε ι yo Qyd" €να xομμd'i ι
τoπ[oυ' 6τoι xαι o ατ[1ogτoι1 Κd'λβoυ μdg δ,εiψνει
yQηyoQα xαι απ6τομα μια ox6ψη πλoιioια, αiηoυψη,
τ oλμη ρη' υ π ε ρη φ ανη' Κd'π oτ ε o ι oτ ρ oφ 6 g τ oυ x αθril g

ζ Q oΧω q oιi ν α ?l Q d'τη τ ε ζ x α ι λα μ π ρ 6 g θυ μ ξoυ ν τ η v
θ-εαry6oιq ειxciνατηg αυyηg, 6ταντo πιiρινo d,ρματoυ
Φoιβoυ διατρiyει τoυg oυρdνιoυE δρ6μoυE.
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ιx αν o π ο (η oη, δ εν x ατ αδ €yετ α ι 2d α μ μ ιd' oυ μ π 6ν ε αη,
ψωqig αqετιi δεν €7ουν νιiημα oιiτε η ελευθεq(α oιiτε η
πατρ[δα:

Θ6λει αρετην xαιτ6λμην
η ελευθερiα'

o πoιητηg επιμ€νει oτην υιpηλ6φQoνα πiατη
xαι δεντoν μ6λλει αν πioεινιxημ€νοg ατoν διjoxoλo
αycδνα, xαθιbg o' Ιxαρog:

... χαιαν iπεoεy
o πτερωθε[g xι επνiyη

θαλαααωμ€νog'
αφ'υι/ιηλd' 6μω9 €πεαε !

Η Αρετη αε 6λε9 τιg εxδηλcδαειg τηg -φιλoπατρ(α,
φιλoooφ[α, φιλoδoξfu - εiναι η xεντριxη ιδiα αε 6λο
τo πoιητιx6 €ρyo τoυ Κd.λβoυ. Αyiιπη oυqdνια, π[ατη
μεταφυσιχrt, ηθιx6g ν6μo9 απαρd'βατoE ε[ναι η Αρετη

yι'αυτ6ν, χαιτηy χαιρετd', με xατdνυξη ?(αι με πd'θog,
ατην'εboδo τoυ Ιτoιητι}ιoιj τoυ ναoι1, oτoν πρ6λoyo
τoυ βιβλ[oυ τoυ:

μ6νη,
αμd'ρyαq οg, oλ6yυ μνog, αυτdγ ελτ og
τo xαθαq6ντoυ oυQαvoιi αναβα[νει
ηΑρετη'

'Ενα ιδαyιx6 6yει o Κdλβog - την αyd.πη τηg
πατρ[δog, xαι μια λατρεiα - την αqετιi των ηρωιxc6ν
τεyνιbν τηE . Tα μd'τια τηg ιllυyηg τo1j πoιητη θωρoι3ν
xαθαρd'την αιc|lνια Ελλd'δα μ6oαστην φωτεινη δι5ξα
τηζ'

H ωδη τoυ 6yειτην βρoντ6φωνη Πινδαριxη
μεyαλoπρ€πεια, ε[ναι ααν 6.να Βαyxνεριx6 μoυαιx6
δρdμα, τραyιi xαι βαρι|ηyo. H xgαυyη τoυ π6νoυ, τηg
o Qyη ζ, τη E α π ε λπ ιo [αg ξ ε oπd'ε ι σαν π αντ o διiν αμη
δ ιαπααrΙlν, oπα ρ d'ξoντ αE x α ι ν ιx clντ αg x d.θ ε
αqμoν [α. Tην Hρω ιxη τoυ ψυ1η αυyx ινoι|v τα
ευyεν6oτεqα Ιδανιxd' ' Θ6λει να υμνηoει τoυg
Εxλεxτo6g εxεfuoυg, πoυ, yωρ[g ιδιoτ6λεια, 6xαμαν
αyαθd' iρyα oτo αιiντoμo δρ6μo τηE μdταιηg ζωig'

Toν Κd'λβo xαιτoυg d'λλoυg δι3o μεydλoυgτηE
Επτανηαιαxηg αyoληg , Σoλωμ6 xαι Φc6αxoλo' αν xαι
τoυg yιbριααν τα jτεQιστατιxd.τηg πρ6oxαιqηg ξωηg,
τoυg ivωαε 21αιτoυζ αυμφιλ[ωαε oριoτιxd'ατην
πoλυπ6θητη πατρiδατoυζ o θdνατog xαιη Δ6ξα. oι
τρειg αυτo( ζαxυνθινo[ πoιητ€g ξεπ€ραααν τo μ€τριo
xαι ανυιllc6θηxαν oτo υπ6ροyo' H πo[ηαη τουg
πρoyωρε[ π€ρα απ6 τα o6νoρα τηg επo1ηE τoυζ χαι
6yει μια μυατιxη διiναμη' Απ6 την ατd'yτη τoυ
πε ρααμiνoυ xαιρoιi μπoρε [ να ξανανdψε ι η φλ6yα
τηg μελλoντ ιxηg oμoρφ ιd'g.
Και oι τQειζ' Σoλωμ69, Κdλβog, Φcλoxoλog iyoυν
αxλ6vητη πioτη xαι ελπ[δα, δεv παραδ610νται πωζ
υπd'ρyει αντ[θεoη μεταξι1 ιδανιxoιj xαι
πQαyματι216τηταg .

Αν xαι δεν yνωρξoυμε την μoqφη τoυ
Κd.λβoυ, την ωραiα 6μω9 xαιυπεριjφανη ιllυyιxη τoυ
ειx6να την ξ6qoυμε πoλιj xαλd' απ6 τα 6ρyα τoυ, πoι3
φεψoβoλoιiν με τηv ανiαπερη xαι ιδανιxη λdμι/'lη τηg
φιλoπατρ/αg, τηg διxαιoα'ιjνηg xαιτηg αρετηg . '

Ε[ναι μια μoρφιj τqαyιxη, πoνεμ6νη, oιωπηλη,
υ π ε ρη φ ανη, υιll ω μ 6νη ατ o β d'θ ρ o τη g ευy εν 6 oτ ε ρη g
oδιiνη g τ oυ ανθ ρ ω π [νoυ πν ειi ματ oE xαι
xτυχνoσ11επαoμ€νη με τον θρυλιx6 πξπλo τηg Αθηνd'g,
τηg θεd'gτηgΣοφ(αg xαιτηgΑρετηg .

Εlνqι μια μoρφη πoυ oι oημερινο( 'Ελληνεg
δεν εiναι d'ξιoινατην αντιxριiσoυν -yι'αυτ6 d'λλωgτε
xαι δεν μπoρoιjν'..
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[Bιβλiοv πρι6τοv, τΦιnζ Ι,, xεφ6}'πιrν 2]

H πιο ωραια εxδqφ1 τoυ αιεφoυ του βoρε(ου cινθqι6πoυ
εxτυλ(1θηxε σn]γ Eλλιiδα. K6ματα επ( xυμdτωv
πρoερ16μενα απ6 τιζ xoιλdδεg τoυ Δουνι1βεωg
επu,αλfrπoιtν αναδημιοιlφιxι6g 6ναν αψιx6 π\θυοβ -

πρoηγουμdνoυE, Φ(oιlζ χαι μη, επrjλυδεg. 'Ηδη o
παλαιοηxιwαix6g πoλπιοΦζ τιryv ξαιιiτv ε(ναι, νrιτ6'
xfριον λ.6γαv, βoρε(οη xrιθωρωμ6νog. Nειiτερα, δωριxd

φυλα εηλαοαν εx γ6αιl επi τtΙw oχυadv θdαειυν τιυv
αλλοφυλιυν ιθηενι6ν, υπεδοfkυoαγ τιg υποτα1θε(αεg

φυλεg xι ιJοrιαoαν ην xυριαρη[αν ταυ Θφλιxοf φοιvuzιxα6-
ημπιxod βαοιλ6ωg M(νωog, ποιr c6g τdτε με τoυg
πειρατιxot'g τoυ α16λουg διαφdιπευε ην 1ιilρα πoυ
αψσrερα 0rγoμαση θλis. Exxαθαρζοιτεg δε6r,τωg, ωg
ωφ( Ισριοι xαι δεινo( Mα1ψαζ μετι1ην επιφdπ1ο(ν τcυν,

6θεoαγ τα ελλ]γιxd qilλα 6να τ6λοg αrην ειπιjλεια xα( ην
αυναφη μoaφη ξωr1s ηs πqoαωαoιατιxtjg[1] τιiξεωg
εψr6ροw - xμι, δκi χειQdγv τ(υv υπσrεταγμ6νων, ιJνα
αττoλιiτωg αrιαρι1μιλλο δημιoυργιx6 πνεriμα dφιαξε

θΦλουg αrτ6 πdτqα xαι xcπηfθυνε ην Mαυoα, riατε γα
μετρoλoγηη πoιητιxιilg χαι γα τραγoυδfη αιι6νιεg

ηρωιx6g ιαroρ(εg.'Eνα γηαrυζ αQσroχQcfrιxd xαθεατι6g
πρoελriμβανε oιανδη:ταrε επιμεξ(οru τoυ αfμοπog. Ndεg δε
απ6 Boρριi διειοδ,foει6 επι1ρραlοαν ανω,lεοπιxι6g τq εx ταw

η,dvo]γ xcπαrριβ6μενεg β6ρειεg δινι1μειE. oι Δωqιε(g,
ι1πεπα δε oι Mαxεδdγεg, επρoαι&ιευσαλ/ τo δημιουψιxοv
ξανθoν α(μα. Md1ρη dταυ xι αιπdg oι φυΜg εηcιν επrσηζ
εξcιιτληΦ, oπ6τε η πολλαrξ υπερo1η δι-rvιiμεαw ταιr
πQoσωασιατιoμof διεπ(δυoε (διηθrjθη) μdοω 1ιλ(αw
δκiδαw, εδηλr1nηq(αοε ην Eλ}dδα xαι, α*π( ταυ 'Eλληνog,

παqηγηε τoν υατεqογεη ανιi}xδα Λεβαrπ[νo, ο οπo(οg

με τσ/'Eλλr1να ιι6νον τo αvoψ pτM: xατα1ραατιxrig,

βεβακυg!] d1ει xoιvιiν. Γυα πι1ιτα φα(νεται o εxθαμβαπιxdg
εxε(νog προπo:EΜηγ να dμ εγxrιταλε(ι1.rει ην μv - βνα,l
δε οι νεxqdg ειxdνεg ατι6 π6τρα, μαξr με xιiποιουg oλiγαυg

μεμονωμ6νoυ9 εναrrομε(ναr,ταE, χαταμαQrωραυν αx6η
εxε(rην ην αlιααrρι1rπoυoα φυλετπf ψryf, παυ xrtπcxε
εδημιο6ρμοε ην Παλλdδα AΘηνι1 χαι τσ/ Απ6λλryvα.
Πoυθεγd αλλοf δεγ εxδηλοιπαι διαυγιJαrεqoν xαι
ειταιdrερον η αδιdλλαxτog βορεfu ωτ6ρριι|ιg παrπoεδαυg
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μαηαvoγητεfματοg, παριi μtiαα αιιg πrtιπcycε ελ'rιιγιcπα
πφoεγμι6νεg Θφοπειπιx6g ξ(εg ηg Eλλiδοg. Kι dιαν η αεηκi
dφθααε γκi να μιληαοιlν οι ερειnψα( περ( τig θφoxειπιxrjg
πλευqιig ταυ 'E}ληγog, τ6τε ωg πρι&rαυg αξ(αυs τ€τoκιg
εμβαθυιπιxrjE μελ6ηg εθει6ρηααν μ6νoν τorjg 1ρ6νουg
εxε(voυg, xcπ6τoυg orτo(ι:υg {δη o ελληvιxοg ιiνθρωποg ψo
διεoπαομι,'νog, ε(γε νrατocντfioει αo6μιμryνoζ με τσV εαιπdv ταυ
xαι rrαρdπαε μετα$; αt'εv6g μdν ιδιxιilv τclυ xcιτ6" τo ε(δοg
αξιc6ν' αφ' ετιiρoιl δ6 αλλογενoυg [φυλετιxι6s ξdηs]
πvευμcπιxfg αrιiοεαlg. pτM: αιmj η, ηoφαηg μdν, ο0,}ri
αqvαrcπα αlιαραnjqrηrog μ6ναυoα επιοιjμcινα5, ααφdorατα
ouvδdεται με ην πφ'ιbιiσαγ συQι.ο-σηlLLτlγ'|tiy διdβρωοw xαι
αλλοrρfuπιν ηζ αarαζ θψοxειπuιdnητog - αιlvεπc6g χαt ηζ
υπ6 ταw λογ(οw ωg τoια'ιπηg υπo\rπoμdηg εxδηλrrlο'ει6g ηg!]
Απεναrτ(αg, dμωg, αrταrελε( μ(αν επoμj γηοιαιι1τηE
ΘqηoxειπιxdπpoE η πQoγεγεοτ6qα αι-rnjg αxριβ6g ηs
εψλοxηg ειs αUtαγαtρετιxιi υπαρξιαxιi''πρoβλtjματα"
ευδα(μιyv εxε(rη περbδog ταυ oηριxο6 μεγα}ε(οιl, επ( τfig
oπo(αg o 19og ακιγ ηE εοαπεριηg lιατoλιοθιjoεωg δεν
παρ6o1ε κl"ψψkry αrτολfrrωg πεqαπdρω xοποοι6ηοιν, α@
βεβα(αx η νκd εxε(ην αxdη αrιααrρdτπαυοα 1φαj xαι
αaγυΦ πvευματιrιrj oηxQΦoη, δεν xcπεxερματζετo υπd
τοιοfτωγ ενδογενι6ν''πρoβλημιiταw''. Toιoιπσ[ρι5πωg
αττατελοrjγ oι φιυτειν6g oιπdητεg τoυ Απι1λλωγoζ, ηζ
Παλλiδοg Αθηνdg, ταυ oυραν(αυ Πατρ6g Δι6g, οημε(α
γηοιαrι1ηg υψηλrjg ευoεβεfog. o 1φοoμi}ληs ()ωηJοo}dμ{Ιs
- ΣτM: εiληγιοr( ει5 τo πραπαrυrrον) Aπ6λλωγ ε(ναι γυα κiΘε
τι ευγενι1g xαι εrj1αρεE o πρoαrιiτr1g xαι πρoαγωγ69.
ΣυγηρησE ηg τιiξεωE, διδdoxαλοg ηg αρμoν(αg ταlν
ιiιlιxιilv δυνd,μεοw, ταυ xαλλπε1vιxof μι,'τρου, ο Απdλ}rυv
ε(γαι τo αγυψofμεγoγ φωζ ηζ qoδαυγrjg, εγ ταιπιi o
πρoαrιiτι1g ηζ εσαπεQιxηg θεdαεωE χαι χoQηγ6g ταιl
δωραrιxof 1αρ(oμοπog. Eivαι o Θε6gταυ μ6λουg βρησυδι,Of)
χαι Φζ φθμιηg, ξι 6μυg 1θαvkιg εxrπmιxηg, δoιr]οεωg ταυ

χoaσυ.Αφιερωμ6vog αταy Θεd ε(ναι o βoρε(αg πqοελεfoεωg
νfi^aog, dνα αυμβoλο ηg ψπεwdnφoζ, ηζ ψηΦoαrrηs
ει6 δε το πλαΓοιοηl αvαφοEξ ταυ Ndrαυ, τα6 αφιεριiτvεται το
φoινιx6δενδρlαι. Bτ( του δελφιxαυ γαοf (αταιπο εγ1dραxrεg
oι φEiοειE ''Mηδdγ dγαν" xαι'Tγι6θι σαιπdv'' - διio οηριxιJg,
εξo1ωg απολ}rrwιεg oφλογ(εg.
ΠαEi τoν Απ6λλυvα [αταται η Παλλig ΑΦγα, τo αυμβoλον
τα6, εx ηg xεφαλlig τoυ Δι6g εxπι1δrjoαrτog, ξο:ογ6ναυ
Kεqαυνoιj, η γλαυxι6πιg (γαλανoμιiτα) fuγατ6qα του
υι|.rιβρεμ6τoυ (αφ' ψηλorl βρoιrn1τorj) Πατρ6g, η σoΨli
oι6φριυv rrαρθ6νog, μχι,6θεγ αργ6τυποE ηοατιiτι6 ταυ λαοιj
ταyv Eλλiγιυv γιιt πιrΦ
παρααrιiτq ταυ Αγriwog
τσυ.
Aιπ6g ot υιpηλι6g
ευαεβεig Eλληνιx6g
ι]ru1ιxdg δημιoυργiεg
xαταμαqτυqoriν ηγ
ευθιπεη ενδ6φ1oν,
cιx61η τvcε xαΘαqdν,
ξωriγ τoυ βοqε(αυ
ανθρι6πoυ. Απαrελοιjγ
θηοπειπικig oμολη(αζ
υΙτ6 τη'l ψiαnην 6woιrι,y
- xαι dxφρααιν εψεναfg
(φυoι,xris) εψιοrοαιiιηg
ει6το iδιrnι ε(δoζ χαtσιιE
μεγαlοφυιig ltαι αφεk6g
απoxρυoταλλωμdνεg,
φfiα πQoE ται dνθρrυπo
διαxε(μενεg, θε6ητεg.

'Σται'Oηρo δεν υrπiρryαιrv ηΦδια οrirε φαγατιοtιοιl αiτε
δoγμcπ,ομ,ο6'', λ6ει o ER\ryΙN ROΗDE (αrο'Ψιryri') xαι y'
αυτjν ην μ(αν φ6rαοιν περιγριiφει (αφoρζεD ην αυο(ω,,
xdθε δυνατod γνηo(oυ Αρ(ου θqηοxειπιxα6 αιοθημοπog.
Περαπ6ρω λ6γει αιπ69 o βαθυg μι6αnηg ηg αυο(αg ηg
Eλλr1νιxdπpog: ''Γυα το αοαcμllg ι|υ1ανεμζ6μεγo χαt μαλrοτα
γUα τo εχσrατπ6 o oηρog 61ει ελξιαιo ενδιαφ6ροv - ιαι
xαμμ(αν αττoλυτωg ιδiαγ xλ(oιγ''' Πqdxειται 7τφi ηζ
μυατιxmιiηg εoωτφιιaig ευθιiτητog ηζ oaiσηζ φυλιfζ,
ευΓιmpog lτοιl οη ιd'ι4ηιιi αναlτιi)λεται αltιi xliθε γνιioιο αr$φ
ηs Ιλairog mι αvτι77ε[ ο' ιi)ιυg τoυg νιmιiE ηg uandq6
DJΙ1fuξ. Α)Jli υπαιιiτω αιmis ηs fuιioιιν mι
foιiαrιν πεkιπγιlιεg' c1nw ruιzξ dJτιtrξ, βψfrιiτεψν oυριοιaε
αξQεs ιιιrπιi Μ την ailiΙΙτ(rτε δυνα|Ιιy αιποiν ταn φυfu6ν,
xτφ{ΜJ'fly ιιαi oι θεο[ τωζ σto xτρα{'2aiνιa. Ι{αi ι1ποη οι
'E)λιyνεg Θωi ιiααν ιiρωε5 μαγrμαi τoιl <Dοrrιig ιωιι τoυ aηιινoι\
ilλo τιioαν oι Θεοi τωy πψαωααιατιxc6ν μi Aρiοlν
υlτllατEιμiτοn ε(ρεψy aτιiνω ταυg ιiλι τα 4θιiνn
H ΔiμlτQα, ο Eρηs xαι dλ.λοι εiναι ηο'ιdιτα ηζ συσ(ξ
αιπιliv ταrv φυλετιxriτv qΛryα}v. Αν η Παλλig Aθηνιi ε(ναι η
πολεμΦ πρoαrαrι5 ταυ αγc6vog ηs ξΦs, τdrε o πελαo7ιxιig
7\ηg ε(ναι τo αιφδψdg τΦαs ιiγ ο Απ6λfuαv εivαι o Θε6g
ηE λυQαζ χαι τoι' τqcryαυδιαιj, τdrε o Διdιυαοg (ταυλfuι,αrαv
νκπ6" την μi 

"ρ,rοy 
ταυ πλευρd) ε(γαι o Θε6g ηg 1θαv(αg

εxοτd,αεωg, τηs διααxεδd'oεωg, τoυ αφηνιαoμdναυ
μαιναδιομrου.
'Hδη επ(200 dη 61αυμε αιπεδητιig lιονταρογτυηθη περ(ηg
ερηvεfαg ταυ Eλληvιομοr'l. Απ6 τον Winckelmann, δui μdοαυ
ταw Γερμανι6ν ν}aιoοινιiw, μεχQι ταv heΙler xαι ταv Vοss
(Φog), πρo1οφεi η εξ..lηηοι6 ταυ μυrειναιi, ταυ ανoικιαιJ σων
K6σμο, ταυ διαιryαυg - μ(α γραμμi 6μυ9 ερε6ηg η οrrοfu
owε1ιig lιcπαβυθζεται, η τρο1ι,d ηg ιοοπεδι(wειαι oλοdγα.
Στqαonjg xαι ιοilλπ6μηg αιnπ6μο5 xαηrτιiοαν εtL τσυ
α(μοπog xαι ηζ μ]ζ α:τοχεχoμμdνεg ατομπ6nφεE, ε1.ι τσU "εγι6"
δd μιdναy, εx ηE "ιμryoλογ(αg'' oρpιr6μενog, ατrεπεφκiτo πui o
ερειlνψlig να ''εhγioη'' ηγ ccπιxrjν τραγωδ(cru { να ην φiιη
o oιιlηφg dγινε 1-ιovαv xαιωvαrp6g μ6oω εv6g αιοθητιlιοιj

φoρμαλιoμorj χαι o ανotiοιog rjαrερog ελληvιοTιx6g
ραοιοvαλιφ6g αrτε16λεοε τo υπ6βαθραv τιυv 1α,,δρκfv τ6μrυv

μιαg πoλιπ6μαιr αναιμιxrjζ πQoφεσσoριxrig περιοδιxfg
αρθραγραφ(αg. Tο 6rερον qειiμα, τo ρoμαrππdv, εβυθffiη ει6
τα υrr6yεια ψηL'ιlΙΙ' ρευαrιi παυ ωyαδιjαιηαι εξ τo τdλοg ηg

Aιopλειοv dψαv μdοω ηζ Φααηaι6,nφog τιυν Eριvιjιυv,
διειο&iει αιι6 r1n1dgτιυv 1θαriιryv αιηιθ6ιυvταυ oλυψfoυ Δι6g,

τηrξ ξεxινιilνταg ω16
τoγ θdγατο l,ιαι τα
αινιγματιi τoυ, τtζ
ι.ιητQιχdE θε6πpεg ψ
πaαπηγ ηγ ΔΙ1μητaα
7lαL' τε}"ιxrΙη,
εxτυλιoο6 μεγoγ
xαταληγει ειs τoγ
Θε6γ τιυγ νεxρι6ν,
τoγ Δι6γυοογ. Eδι6
oυγxεxριμdιlωg oι
WELCKER,
ROΗDE, NΙET-
ΖSCHE
παρωrdψιαιlν εξηγ
pητ6Qα Γην οη l.tασ
εαιrniγ dφqφov
μliτραν πoυ
xυoφoρε6 ην, ειζ
cruτ1γ πiλιγ ^,ιιπfi" τυv
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θιiγατoγ- αυρρdoυααν, ξω,iγ. Mε aΦ οεβααμoli
αιtναιοθιivεται ο μεγιi}οg γερμανιxιIg ρoματτιομ;g τo ;6E 6λο

μι cnι9τψιiτερα πεπλα oιlρowαι μπρoαrιi- cιτci τoυg
Λαμπ8συζ Θεαυg ταυ oυρlcααυ - xαι xαταδfεται βαθειιi μdοαoτο εyoτιyrκilδεg, 

1o ιiφρφαr, τo δαιμονιxdv, το αoε\6g, τo
ετιιπατtx6ν,τl 1θdvιον, σn}y μητaιxli λοπρεfo - πnντcnε, οiλg,
αxοηιοπαλ6γωv 6λα αrπιi ωg'''εηνικir,.
Εδc6 διαχωQGεται .θεrΙιQηoιζ. απιj' θεc6oηαιv. Π6ραν τoυ
γεγoι,1io5 ιjτι τα. ελληγιlαi φυλα, φυοιxcδJIαι rrvευiιrπιxξ,
πρoο€λαβαν xα( ξdην αυο6α, ε[ναι εν ταιiτοιg διd τoγ
αυθειπιxciγ αναξητη.niν 61ι τfucw πoλυ αιΙni η, αιryvdτατα
τεγwμη' πριiομεξιg η lιαρουouiξαυαα ενδυαφdρ*, o"*
πQ0πιστα τo πεQιεχoμεγσ/ xαι η φρψrj ταυ υλπο6 εxε(γαυ τo
oπoΓοv_ tiτoπEiγrcπι xαι αvαμφιοβffiωg xυqιbφ1αv.,orαν
π.1. ο JΑΚoB BιrRCKΙ{ΑRDT ωιoιρα(νεταιi',oJι επρα6αv
xαι iπαΘcιν oι'E?ληνεg, τo dxαγαγ xαι το 6παθαν ελευδεqωg

μι 1λεgιs δυαιρoρετιxd αrr' ιjλουg τOυs πφηγσυμ6λ;
ΛαoυE. ,bμφαν[ζorπαι πραπdrυπoι xαι αυθ6ρμητoι xαi
αιtvειδψοi εxε( 6ιτ[yυ d ιiλουg ταυg ιiλ.λουg xυριαfrεr'ενα λιγo
{ πολιi.ξερι5 _πQεπ51"'' 

("Griechische κult*gesiπchte',' τ.l,οεξ l 1).κiπ διαφαπζει ψ μια:rνευμmιxi φii.,r1δεφη τo
εοιiγrατo βιiθog ταυ'EλJηγos. oμι"λει u"ηξ 

"φολρo'rriρrΨ,Ehi]*.ωg_Αφlιiυv, αναφ6ρει dr,1ουζ'λαd r"ι, ωlδ,αΛiα μετιi ταιiτo δεγ αιlvειδrΙτoπoιε( xcjπoυ oαqxξ τci ιiτi ftει
Ρ 

δ9s αναxαλι1ψει dναν φυλετιxri ψ.1ιxιi νoμο' Περιγριiφlι'

^οιJτOν' 
ταυg Ι:Λληναg του 5αυ η τcrυ 4<lυ αιrυνog ''rs 6λor''

τoιαιπαrρl6πωE 6μω-ζ o δραμcπιxοg οryιilv τιυv φrΙr*, q"πo,
xαι θεοlν -εξαφανξεται εν μκi αδιαφ(τω .λμμεξεi iu,
ιoιομοQφιΙυv oλrrv τιυγ εδαyv εν
τ6λει δε xαι παρ'6oα ψqια oaθαξ
αναφεEiμενα γεγαv6τα, υπoδεξεq
ΙLαL διαιοθηoειg, η ελληνιxrj
ηlοoωrιιxriηE. η αληΘι1s dwoια ηg
εMηνιπσεητog. 1ιiνεται μdοα ατrμ
αlγxεγυμ6ηv αυniν αδιαxριοuα.

Aυτf η πqoαvαφεqθε1οα

αποxαλrj:rτoιηαι !υS τo υπ6βαθρoγ τoυ υπαrιθεμι1voυ
''αρryαιοελληvιxoti'' β(αιl. Φ, ηu Erqiυqiα, μdoω ηg κφηg,
xgι gξxοι βαθεκi"τρog ηv Mιφιiν λoid μεοα, xυρ,αρ1irυ#
πΛ_ηUωQα μoQφων - α}06μη xαι εrτ6g τοw πλαιοftrlv ηg
ΨδρΦs_Pρ,α\.γ(δog - η ιΙητQιrrQχfu ει5 τα 6θιμα xαι τδ
δixαιrnr. Συνεπε[α ταιrn1g αrαiωδδor"αi *μμλrg ,rqoξ
ψ9*is αφημjοειE, o αμαξαιιοβζ χαι o εταφιομ;g, ο;;
αx6μ1 η ποηtΨli clπ6τιοιE τιμ6ν πρog τουg νεχaoυi'o', 

"oιryΦqφ 1αυ 1θα,l(ου rrvεfμrπog. oι, ιηrΦs .1iρoiqo',roι,,
νrιpε ψ(α'ξε1ωριαrζ ωg εxlφ6ο.?υπo, ηE Ιλατ,r{.6s μJγΦΞ
μκis^μητdoαs Γηg, d1αw ιq6ιiν ιεqι6ν xαj-απrρφαw xrιιγκi6"
ηv θωιιiταlοιν ιjαιω xαι μιαζ μψ06ζ εξαvιarcλαι η ιδiα η Π,uΨ Ψ, φqφ1νταw αιφδψι,lv Eρnυαw αιπdg δεv ;]σιrχdξσι;
εφ' dοαιl-δεν εyει α>ιοψ χυΘη τo αrμα τσιJ δEiαrλ-xαι
9oυφηχ9'1 υπι5 .ηg γηE ωζ εξιλεαπιxrj απ&ιoιg. Δεν
διερεwciται xαθιjλoυ τo δ[xαια,.,i μγiηs μλg μψρdg'-η ξιαxαθ' εοnrni εxπρ-οoωπεiται υπo μιαg ε"αoτηg'"['iλδ"irηn
πλ'iψ υs αkυβψαrμα. t Ψ"iερo ωηq*oμr( on6 

"ημμ6ρα ην περιουdια πσυ ηE εξαoφαλζει ηrv cruεξαqηαrαy
τηζ'τ9 oνoιrιi ηE, τo 1θQνιον δ[xαω - xι ετoι εμφαvξεiαι η
μ\{Ιιχα ωζ η εγσωμιiτωοιg 

^ηg αφθαραfαg ηg d\g,
oρθdrερον, οη παqoφ'ιDσξ πjg δωιτηρt1αεrζ qir"ei,-u*ηn
αΦ9φαι' d\g. 'Eτσι εοxdπrαιηo oi-Λυrεζ, δi κφρεg (oι
o:τοiοι xαι ωg oι μiνoι ε1ρηοιμoποrhυvτιiν ορα, ''μηρf1. ε.α
επΦg εοrtεrπoιηo τα "ελληγιxri" ησια. uo,.'*o] 

-αχdμη

1oxεlγετo xαι η διαη πρωιφS ΑΦjνα. με1ρι6 ιiταυ o βdρελg
Ψg.uE χατενaχησε τιg Aμαξciνεg πQo τα}v rruλrlrν ηg - xαη
πλi'cw, xατ6,oτη Θειi φoαrιiτ,ζ ηE i6λεωs Φυ ψkι iηrεq",

αλλ1 η ,iμFQoE xαι ιiτεxι,bg
παρθdνog Παλ.}rig Αθηνιi. ωζ
θηιiτηρ τοι' Δι6g-0υραναιl.
Eπi ταιl ε&iφαυg ηg Eλλiδog
διεξri1θη cιτoφαoιαιιxι,ig δ
πρι6τoE εtE ηγ παγx6ομιov
Ιαιoqfuν xρfuιμοg αγιiw μεταξ-l
ταw φυλετιxιiτv αξκυv, xερδηθεξ
τελιxωg υrκj ηs βoρευαg oυoιαg.
ξ, ois Ημεραg. ηg k}ιig Ιiλθε* πλdoν o clνθρωπos ειs τo

πρoοxtjνιoν, εχ τωγ νdμαw ταυ
Φαπ6g χαι τσυ oυραναιi, εχ τσυ

ΙΙνειiμcπog χαL ηE Bαυξοεωg ταιl
Πατq6g φodxψεν 6λο αιπ6 ποιl

ττQoσωασκΙτιχ,iν ψυλην] - xαι i:α5
ειναι αιπci_τo μdγα δρdμα [xριοιs]
ενoE oλoxλt]ρoυ Λαoιi αιπci πoυ
rruρoδοτε[ τιg μdγιατεg επιδciοειζ'
ε<xαvε ι5μιg παιπωg ταυg 'EλληνJg
'hιο δυατηιομ6ναυg παρ' 6αα,l
oι πλεfαroι τωγ αγθoc6πory
πι(πεfσιry''. Kαι ιiταγ λοr',
γ'αL εξ ιiλληE πλευριig
ερμηνειiθηxε η δωoφρανθειοα
"ειπιig τιυν τει1αrv'' αιτ[θεαιg

Σxηνrj εμπνευαμ6vη απ6 τo θεατριx6 !ρyo τoυ
Xαιρrf μoνog'Α1ιλλε69 Θερoιτoxτ6νoq''

Ψ9rζ, υπcj το ciνoμα Ελληνιxι1g
Πoλιτιοβg. αιπιλαμβανι5μαατε ωg την
μεγfr:rη xλr1ραroμκi ηg αaχαιοτιFog

για τoν (διο τα'l Eαιπ6 μαg.
Kατιi αιrνdπειαγ δεγ ιoρει lπυg
η μψqιαρ1(α μεθ' ιiλrυν των
αιruαφεπilv ηg ''εiναι <iφφog
oιααδfπoτε εΘνoφυλετπrjg

αrην ιοrορiα ηg Eλλiδog, η διεiαδυαι5 xαι εδι6 δεν 6φΘααε
μ61ριταυ πυψjνog.
'lΙταγ o GOERRES αιπ6g ο oποbg (xαΘι6g xcπαδειxγιjει o
BΑEUMΙ.Eη) φιiπog αινειδητι6g ;ri1γαγ. μr* xτaχLydηxcΙ
ηE Ι[αη,0{oσμrου ιοιoρiαg εξ ηγ διαφoqιχr]ν τ<ioιν μεταfuαγ9aιΨ rιαι μtναιxεiαυ αroηεfuυ. Ev ταιiτoq o μ6γαg
Qηξιχελευθοζτψιτεxτωv αιrniζ ηE γQαμμliζ οπ6ψεωζ
υηρξεv o BACHOFEN, γqαμμigπσυ σtην ηψρnn1ν uπογr1ν
τηE xrrd'fi'αεωg 6λrυv τοw μοqφα}v ltαι φαrι;πλ 

'γrrριξi'
μfuν ανcry6νηαν.
H μ!'dqo' η vψφα' η 

,)η] }tαι o θιivατog εivαι τιi αιoι1ε(α τα
oπotα στα μ,ατια ηζ φμα\πιruiζ διαιαθψιxrjg εqειiηg

ψπεινdv.oιjαημα 4ξι{,}v -#flγ.ffir,ffi*JirJ[il
αrιiQιrnr εξελξεαη,,, διd το oπο(ψ η μnιj xλι η xυqι,αaχfo;ηg
Ψ9a[ατωγ ''τα 14ctτ' αρ1ιig [πρδυπιiρξαrπλ] b.δoμεν,i;
(BΑCHOFEιO. eιrπ1 η μιh μ;γdλη παqανdηbιg διπλα oε
τoσεs.oρθεE 

^αγαγv^ωριοει6 
οxαιεινκiξει 6λεg τι5 ιiλλεg, 6αrω

xαι τ6oo βαθειιJg, διοριloεq, xαι ευθ6νεται-επ ην -"''a'lπαριiβ}ειllιυ ws 9λlts ιlηylιnfs εξελGu'η ηg ελληνιrlιk ?l{ιι ηι
Eυμdmig αaχαuiτlΙτoζ.

Toιαιπαιρ16rπυg_, dμυg, παadβλflμw επiοηg xαι ταυ rτλιjο,ν
εοαπεριxod 6λrυγ τωγ ι]ru1ιxιilν αγι6vωv xαι 6λωγ ταlγ
rrνευμnπιxιiγv μα1ιilv ταυ μεταγενεατdρου δι,τtχαj γεgμανιxοι;
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πoλπιομοιj. Aφo6, παρ' 6μι Φ οπωοξπmε εν τι6 μεταfor
διεrδ,rjoει ατηγ ιj.rιryrj του γερμαvποf οοιθριiπoυ ωτ6 δοξαο(εg
xαι αξ(εg υαιερoρωμαιxdg, 1ριατιανιx6g, αιμπτιαx6g η
ιαυδαΙxdg - παιj, μiλιατα, τα,, 61αιlν ενfoιε εxηδεγ(oει: αγ
xαθ' 6λοιl πριJπει η ιαroρ(α ν' ιxπαrελη ψkιν φμηνεtrαν
χαQα2tτ'fQ{υν' ατrιfibοιy [cινrι'τταριillτtlπιν] μa* ωυfiqξ ιιατιi τoν
αyaiνα ηE υπΦ nfs διqnψμ'xlεωs τoυ πλiον αυθaπιxoi ηg
φοαιιiπου, τcπε Θα πqι1πει αμ6αωg να δια1ωq(oαυμε τι6
αληθι6g γερμανtx€g ξkE ctα' 6λεg τζ dλ.λεg, αν δεν θdλουμε ν'
αrιορqιι}αυμε ταy (δω μ{Ιζ τσ/ εαιπ6 ει5 τιi ιi1φαια. To
επα(α1υιπον 6μωg εivαι 6τι, αυνεπε(α αφ' εν6g μιαg
στεγol.ιεΦλσυ παν-1ριοτιανιxrjg, αφ' ετdρου δ6 βραδfτεραι
μιαζ υστεQo-αυμανιοτυajg αrd'oεωg, η αrιoσroΜ αυτι] ηg
ιαroρ(αg παρεμερ(οθη oλοdγα xαι περιοο6τεQo πQoE 6φελοg
τoυ εγ' παραλλrjλoυ πρoωθoυμ6νoυ δ6γματog μιαζ
υπαιθεμdηg "γενπ{g εξεξεωg ηg αvθqωαι,6τrμoζ''. Mrα
πoιxιλλατριiπωg ημφιεομdη, αφηqημdνη [αoqiαrωg
διανoηματιxrj, επιδερμιxι6g εγxεφαλιxr{] oι6ιpιg rjρ1ιοε
xυριoλεxτιxι6g να εxριξι6η ην ξωτ]v? ωζ εχ τα6ταυ η
cnτ(δρααE ταυ γερμανu<ο6 φμαvrιομιοrl "r1τo xtιτα τοιαιjτογ
τρ,6τταv ηαθoεφ6g,6πωg μ(α βραx( μετιi μαχQdγ ξηραofoν.
'oμωg αχaιβ6ζ σnηγ δΦ ψg επoχli ταw διεθvιilvτοw φξιirv
εφ' 6λωγ τωγ πεδ(ωγ ε(γαι επιβεβλημ6νoγ γα
παρω<ολουΘηοουμε οωrrdv ταv εx ταυ ε[δαι;g [δηλ φυλετικilg]
πρoοδιrιριομdνo ρoμrπτιοβ μ61ρι ταυ φυλετιxοri ταυ πυψjνog
)tαL γα ται απαλλiξαυμε αrι' τo dγog γι:lαoιtlw αrαθεριig
αx6μη επιoυημμdνοw vευqιxι6ν εxαrαoιαομι6ν. Oι
γερμανιxοi λαoζ τo γερμcιvιxον 6θνog δεν 61αιlν ''εξελι1Φj"

βd,oει xιiπoιαg νεφελι6δoυ9 προτεραι6ητοg oτ6γιm,
επιvημdηg υπ6 παπdδιυv f ληr{rrv, οd.λ,d,, ε(τε 61οw oρθιig
αιπoxαθoριοθη rιαι xυριαργησει, ε(τε, d}.λιυg, εxψυλιοθη r] ιαη
τε}ινι7g, υποδαυλrυθrj. Mε αΦγ 6μυg τιiρα ην δι6ραοιν
δrαφρφαiται αιrνoλιxιig τo παν6ραμα Ιαιoρ(αg τιυv φυkirv
xαι ταrv λαισv xαι πoλπιομiγ ηζ γηζ. oφ(ιιs oι προε?ληνιxο(
πληθυοφ( περ( τo Αιγαiον πdλαγog δεν ''εξειλ(1θηοαν"
x6πcytε εx ηζ 1θoν(αg θρηo,ιειπιmjg π(αrεωg πQοζ ηγ
oυρανiαν Fil,ιωιrjν λαrρε(αταυ Δι6g xαιτου Απ6λkαvoζ, αλλ'
αrτεναιτ(αg, εxυριαργrjθηocru γm6πw cγowαrενιiw ηdyvοyv,
εν μdρει πoλπιxιilg υποrα1θ6ιπεg, εν μdρει δε πνευμrπnα6g
αφoφιιυθdιπεg, αταθερcξ π6xταtε, dμrιg, xαραδoxο'ιlιπεg
περιαrdοεq αδιπαμ(αg [αρqο]σι(αg] τοw βoρεfuw Eβjνιυv,
ηlαι,ειμι,'ναυ να εrταναφ6ρOιΙv τα αρχαfuταυg διxαuυμοπα εγ
ιο1riι - xαι, μετ' cnπι6v, ταυg φ1α(αυg τow θεα69. Εν
ηοκειμι1νω δεγ δ'ιrvωται xαθ6λου να ι,oβαw ωg τελιxdg
ερμηνε(εg oιiτε γεαryραφιxdg οιwθ{xεg -iιxε ιiλλεg
περιβαλ.λοιτιx6E επφροdg διατι ο rjλιοg ταυ oηραυ dλαψε
επ(οηg lπιι πιο πQιν, για τOυζ λriτρει6 ηg 'Ιoδog χαι ηζ
Aφρoδηg - xαι εξηxoλoUΘηοε, επ(oηg, να λdμη 'πdγω αrι'τo
δυo xομμiτι μ g, x.cιΘιilgη Eλλig αrιοαιη,ετ(θετo.
E, ηζ αλληg πλευριig, τα β6ρεια φfλα τow Eλλiναw δεv
ανεγvιiρζαν πQo ηζ η,rιrπααrιiοει6g τοw oτην xαιoπnη
πrπρδα ηγ μrvαLχΙ]χQαιfαν ωg ''πQdτo εξελιxτπ6 σ[dδιο'',
παριi ηxολουΘαιw τjν Πατqιην Αργην απ6 ηg πqι'ηE
ημdQαζ ηg υπoατdαει6g τoυg. Διαrι dλλωg Θα ητo
αlιαταν6ψαv διrπ( oι ελληγιxο[ Θεο( δεγ oιmiψαν μfuιν
εααπεqιmj φλ(α με εxε(voιlg ταυg πελααyιxα6g, xρ,ψιxοιig,
ετραυοltιxοfg προπoλιβυxοιlg, αιγυlπιαl.ιοlig, ειiν ει6 αιπουg
ε[1αν oυοιωδιig αναμωρ(οει τoν εαιπ6γ τoυg, 6πωg

βραδυτεqαι αrη ινδιx6g θεdnφεg επανειiραν ται'F1lο''ι xαι
ταv Ηραxλ.rj. Απενωτ(αg, oι ελληγιxο( ψθoι βq(θαw η,ιfvog
xαι επιβoλrjg [xcποπροπι6οεωg]. oι 'Eλλ.ηνεg θραfαιν ην
αιμcπr1Eiv αμαξαrοxραr(α ηg ξψου δ* ηg εxατρατεfαg
ταιl Ιd'oαuog' δια ταυ Bελλερε@τoυ αιηπλοvζαw αιπd τo
xαθεατι6g ατηγ Λυx(α αoυζ γιiμoυg των Δαγαiδωγ

αγαδειxγιjαυν την xrπατρdποtoιv ταw τελλουqfuw εqεβωδιilν
δwdφuw ηg γlE χαι τσι, γΙχτΙn rrrlψυ υπ6 ταυ Διdg xαι ται-l

μεγαλου μεο(τoυ - σαηφζ ΗραxΜαι-rg. Αιη η δ*μrτρΦ
cnrιfθεαr6 αλλi xαι τιjοαι αιμcπrηριi αξαραυαι6 ταw δljo
xdοψyv 6δωοε xα( λαβΦ ειζ τοv τ6oαy πλοι1συo, πολυαχΦ,
περι^τιεπλεγμ6να1 1αραxηqα ηg ελληvιηg ψθoλ.Ογιαg t]
oπο(α, 6μωg, αταθερι6g εμμ6νει ει6 dνα τυπιγΔ xειπριxd
πεQι,γQαμμα -αιπ6 ηg ν(ηg ταυ Φαπ6g επ(τηg Nυxτ6g), εν
αιηιθ6οει πφζ τιlγ γεaμοιγι}οiγ-βoρε(α, δι,d,τι oι γερμανπo(
θεo( ε(γαν πoλυ λγαrεφ αrrοδυθrj ει6 παροφioLlζ ηciγvαζ
εναrπ(αv αλ}οΦλfi}v oυαηιrriταlv θεαrιpοw. Γι' αιπd xαι η
Ιλuig αrιαελε( μυα μcnrαδιη μεγαλrη νιηφ6φ ωδri ταυ Φαπ6g,
qgkηgεπi τoυ Eρ6βαυg, ταυ α.lαυαατιxο6 Θαγοπαυ. Για ταv
oμηQo riτo θεμελ16δηg η επ(μωο'q drι ξΦ xαι θdναrοg δεν
αrταιελoιiν αrπιθ6αειg παρd,, αrτεναrπ(αg, πρotπoθdoειg
αλλjλnν [τo 6να τoυ ι1}λου] (xαθι6g βqαδιiτερα,l εx ν6oυ
διεxrjψξεν o Γlια(τε). Η γdγηα,ζ l.tαι o θιiγcπog, ιοrιiμενα
οριαxιilg α:ιιjγαrπι αλfuiλΙυγ, αυναrτατελαiν ην ξωην. H
ανcryνιiqιοq α,πjg ηg ενδογεναιig cιvαγlιαι,6,nφog ημα(νει
επ(ο'ηg ανcryvιiQι{rιγ τσυ xEiταυg [εξαυο(αg] ηg ατφooιlllταυ
Mοφαg: η Θdπε πρoβΜπει τo τdλοg ταυ υιοιj ηg, 6ψ6 δεν
απεiται παEi ταυ Δι69 ην παριiτααιν ταυ β(α,l ταυ, εv πξqει
αυvειfδjoει ται-l ιiτι, o ει6 αιπ6'ν εναωμcπωμ6νos oυaαrξ
επΦζ υπdxεπαι εξ μrαν xoομιlαjν γoματιjλειαγ, ψθιxιξ
αrιοδδoμdηγ δι,d ταυ hry- ηs Moφαg. oι 3 Mοφεg
(παριiβαλε τι,g 3 N6ψεg ταυ γερμαvιxο6 Πω,lθ6αυ) ε(ναι

γwα(xεg, διαrι απ1ν μlvαixα xυριαρ1ε( i.rdvογ το αJτQ)dσωπσ/,

αφoι] αιπr( ε(ναι η φοQε6ζ τιυv γ6μυv τjg Φlioεωg, ο1ι δui
τινog Bαυληαεωg, αλλd xατd' τφπαv απρooαrιοv-φππcnv.
Eδι6 αrιol,ιαλυmεπαιxα(πri'l'l μ(α βoρε(α ξια: oΑπ6λλnw αη
''εξoλοθρευτιjg τιυv φγα(οw δαιι-ιdvαyv" (Aιοβλοg), ταιπ6αrιν
ωg o εξoλoθρευηgηgτdoαv η-βoρε[αg μοryγωuε(αg.'orαγ o
Λι1ιιοg Γλαr}ιοg λ,ι,'γει αταv Διομiδη, πσυ τσ/ ριuηoε για ην
γενι.d'ταυ, πωg οιγενιι1gταrν ανθριυarrυv ε(ναι οαντιi φriλ.λαταυ
δ6νδρoυ, αναφα(νεταιτclτε η dφρψη ttαι αlτρ6οιυη α\ηηψξ
ηg πρoελληνΦs ψryηs, lιαριi τηv επ(αηg xαι αην z\ιπfα
ειοα1θε(oα Απoλkiyνεω ηλιωιrj λcπqεfo. Στrμ ελληνιην,
6μωζ, τραγωδ(α, αναδει1θε(oαν ειζ μ(αν πεq(oδo

'δυα1ερεoτατοw, αιrnjν ην υπ6αταo(n ηs xλονζ6rπων,
ηdvιυv τ{g Eλfuiδοg, τdτε αναδtjεται η αρ16γαuoE ωτ[Θεοι6
xα( ανηxιiξοιται εx γ6α,l oι 'Eλλ1vεg να αrπυταρlcπεθα6ν
πρoζ τξ αρryα(εg 1θαvιεg προπογενεζ δwιiμεq. Αιπ6 πλ6αv
δεν δυαδραμrπζεται με ην ψυιεruη xυριαρ1ιην πφdλαοι
τoυ oμ{ραιl:
'o7ι - αιlτoν πoιl dπαξ 6πεαε, yoερd' μn μ6ρα αqμ6ζει να τcn

xΜΨηg
xι 6crrερ'cη αφo'ιl cnιληφνηg τrμ xαρδn oαυ, αηo'τoυ μι,r1μ4
-αλλd εγ ε(δει δειναrιiταlγ αγιilνιιν μετα$i διjο
xooμoαrπιλfψεων, ωζ εxφqιiαεων δrjo qζιxατατα
αλλαrρ6πnw φυλετιxαlv ψryιυv.
H EaΦλη πρoδiδει τα,l αιiξ.ry6 ηζ για 6να πεqιδ6Eαω 'η
εxδ(ηοζ ταυ λαμβιiνεrαι υπd ταυ υιοιi ταυ, o oποklg φαvειiει
ην ητdρα. To δ(παιον τoυ πqoε?ληγιxαιj x6oμoυ δεγ
ενδιαφdρεται πεq( ηg ενoμjg ηE μητQ6ζ, αλλ' η γη
αιπoδιxα(ιιg εξαν[αrαται ωg τdτoια [ωg ητ6qα] για γα
εxδπηθη τo 1υμεno ηg α(φ - xι fτoι oι EρnniεE xrπαδulποιlv
ταv Αλxμα(οvα μ6χQι ηζ rrαροιvo(αg'τα', οι6ξει δε μοναv η
αυμβαυΜ ταυ Απ6λλυνog, να θdoη π6δα επ[ εν6g μ6ραυgηg
μg, τo οπο(αv xαιιi τα'l 1ρdvoν ηE μIrβQσ{rσviαg νιi ψo αltοη
αφανdg, }{,αθG ωyαxαλtjrπει τελιwiη μ(οιγ dgrι αγαδυθεfαωι
υiοo'.. Tην πλ6αv μεγαλειriδη ταυ, 6μυg, dxφρ,αοιv ευq(αxει o
αγιilv ταw φυλετιxι6ν ιlrιΙχα}v ατην 0ρ6αεεια φ διαηεατιiτη
αινειδητdπpα rrαρ(αταrπαι ε&6 πα.Μ69 xαι νdεg δwι1μει6 xοrrιi

ην ανoιxτjν αιπι.rιαριiθεο(ν τωv, πQΦμα παυ αxριβι6g
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t',,, ι,Lτa.ιfr' * Φφιiμιιι

t' cfr.mτoιj, !:^uu" αιιLiβiι,,'δ εαοτιL'zr,'λ.,i,a;;;
τoι/^'76rtιe jα&iι Φu* . α''8;;28ι:, ., ,'' :,l,:l

φoμφcιiα σtα ατmιLm iιι-ιy ,' εiir,' * "φ"1;;;-'.,,',
σ a Sτφιιτιαyτιb'ι,^ rrrλραiι .i;1..|'nΨιj'za,i..,'. ...
t' cztmtιyι7 0ι ματιd,, aiο^ιιι,|oaρno,τα-.[ ,.- ,. ,

σ' ιιατoιi oτιyιj' o djι;ιιr μιiι^oι^, κι ,-,'ffιn' '
okimμιι ιeL .frιιhι.|eι ειrιΙιι^σar^ ., ., .',,

μαx[ ι'lι οτυφιΙlι.a aι.
τ() ι - a.ιiο μo ι<αι τ(yι/- ξα ι^αι.ιιΙιι.οαι^

ιi ι?κι μιl' ι^ι ιi τo_ι. στaιlιiιι.o ιιι..

76 τιlφβm to,_ ιixιl οα,''kL:'| m ιeaiοl a'ιLαμιιi
ι/a-L a' ι-ιyιLι ,σroa ιιι7ιe.ιieτιιιi' cιοilα-i|ι-εt ,.:.. '.'..,,.,

εμ4" δει- tιιφιizει cmιΓ βiβαιm *oφδιλ " .1,,,,,

σr σa μ'i φι μι^;ει ιρi,,",, i!,xιι σ ι 0'σr αi ι^ ει: .,, ., ,:

εαιLιiτnι o Φ'ρrιμoL, εfi.ι τoa cΛ.ιιτoιj,?ζαι'o[7'ει ιilι τo βιliμμα, ιλι τι)ι,- drφ'μo ιrιLfL,
1T'αφιi στoa μcLzl μιiι- σaι.τιι'ιe8t,,.:,:,'' ,.,l,.,]] ,..ll]|.l]

ιbι τoι/^ '76nlιo, ιiιi|,'znιr (il[iιρn ,.,,,.l l.,

fr,,1φro ι}ι στn ι/- J/lιix' μri" ιιφιLιiιι .ει
iιι^8:ι.

':ι:::, 4μοτQδα. :o αιiιμα Κ'(Lι φ,fi'ιirιι n Qpαxn
ιeατixει τa ιleι1τεφo r.ir7μo

σrσι' 'αriι'αι αι-αψιiγι-eι τoι/- ι.ιιi J/lαxnτιι(ιil)ι'τ'otιιτofι τo xφυoι| τι' rtι"ειiμα:
() ιl ιiμοτια oτετιi,γ |ιατα φ,ωιε,ι ι^d,

μ' cιτφιi'μιιτo φφrinλ'μo urλ. ".iira '.i].i .i]]..r].,].].,]Φ *1"'',"'6' *fi ιai t,'' ; .| ξ* αc i i αι " αφ m ι/^ 0 a ι.
ιi.ι ιiαoιιι pσ ιl ι1ι.0 aι^

x0 a '7{ιl ιoιl 0ι 'fiuφ ιi αοτoδ ι ιilχι -ει

a.4S-0σC
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*ψΨ-9ιαιπ6 τo iοvαι εε dγ ακrlνιαy πρdrυπο, για 6λε9 τιg
επa76g.p] p αψα(og v6φg ταw πραlooαδυατοw, ηg 1οσ/rαi
μψρoxρατυαg, δεν εραπd, περf ταιl διπα(ου η αδ-rxαυ ηξKλιπαιμυjαιραg αλλ' απoαrιjλλει τιζ λυαoομανodοεζ
υηqf[ρι65ηg, πρoπειμιJναιl να λriβoιν εxδηοιν α(μrποg επ7

Ψ μFaαλο-ιοι' [φαrdαη ηζ ητQ6E τoυ]. Πρo τoυ blρd&oυ,
6ψrE, πρατιiοοαιrν εαιπofg oι πρoαrατλι τig ν6αg βoρεrαg
_']"^r*,1s 

υπoατι1oεωg χαι.πεQιχαQαχαyvουν τ& εxδπψξ τoυ
δoλοφοιηθdντog lιατq6g. 'Δεν riτδ εξ α(μοπog αιηηrευjξ πρog
τα,, ιiνδρα που εφdνευoε" ωιαφαwεf η Eριvrjg,]'ω n3δ' oδor}
νι1φ xαι_πανιiρηαlο διxαftομα μtο, ηu παφετu φd αiτ&
1dqια''. ΠQoζ αΦγ αιτι^τταρετiθετo ο- Απ6λλιυγ ω(
εv-oωμiτωαE τoιl γ6oυ: "δεγ ε(γαι η μητ6Qα η γεr.ιτiτρα τοlν

cn'ειιf,oιι, ω1ριcι, φfδια ιερι11lιατoν Σαβdξω zφcrcοw τα 16ριατoυ:. τεριφdρο-w εγ1ειρ[δυα... 'Eτoι παραληροιlv βilιζ
αz4οτι'που ερεθιομrοf 6λιυv ταyv αιοθηαειυv - zαι w ''ιεEi
μcn'icι" ιτι;τiτrοιν επiτοw πρog θυοiαν ηοεπιλε.7flταw ξαxλ,
πιιiι'οιη, '/.αl ?'ατ(ιτεV{Χ-(ow ην πρooα1θε[αα λεια xαι'z.cπcι:εo7ζoι\, μιε τα δdντια ην αιμiοoαυoα αiφrζ ηνοπoicn' γιι( zcπclιτ(νrιw ωμjν''. (Rohde: ''Psyche,, ΓnΙηryri'!,οεij; 3Ο1 )

Πψι;tπz.ιι[ cιτof τoυ εδoυg rjoαν, αwoλιxι6g xαι εn( μεQαυζ,
lμ).r1ρη; cnπθεαg ηg Eλληνιxdrιμοg, αwιοrι6οα' .*.iui 

"r1u"θφ1αzεicn, π1; zrπαληψ(αζ' (Frοbenius), η oπο(α εxυριdρ1iι
o 6i.ηι'π1ι, ιιεοαiειαxr]ν AγαroΜγ, φεaoμι6η υπο των-α$qο-
τρooιxιoιcπιzιδr, φυλriν y"αL προoμεξεωv. Απ6 ;]υ

"ΨΨqs'oπcπιiραgγεw6'.,|''-xαtηAΘηνι{ _l* ::t'
η θηι1τηρ τoιl Δι6g, εξηγε(: ''εξ 6\5 μαυ' .**-" .s.,
^^- ^.-'^9a-..- -?^.'''.'. ο ,'i .dr.;_],: 'Δηg χαaδrαg εΦψ6 τ,rtΘε τι αvδριx6,j.Mε μεγαλdxαρδη, 6μωE,
ωιιπερατtpα, αrτλliνει xατιiπιν η
Αθηνιi (xαι o Απdλ}nw) το 16ρι
σrιζ χατατQoπωμι1νεg δυvιiμειg
πQoζ αυνδιαλλαγrjν - xα(
υπιiα1εται σ' αιπdg xLζ,
εfo1μερωμdνεg πκ1,, ''βαθεoi μui

δαψονιoλrjπιου [xατειλημμ6ναυ]
βαοιλdωg Σαoυλ 1αριiαoεται ψ(α

μcnιαδπrj γaαμμi μ61ρι τιυv 1θαι(ωv
ανασυμκiαεαw ταυ Διnιnjααυ (rιoιl
nΦ's υπ6 τωγ Eλλl]νων
εξευγεν(αθη) xα( μ61ρι ταw
1oρευιiιποw δερβ(ηδιυν ταυ

xατoπιγοd Ιokiμ. pτM: τo
επιλεγιiν τελειπαio αιπ6
παρdδειγμα δεγ ε(γαι τo

πλjαv εππυχ6g: ηοφανξ o
αιγ1ραφειjg δεν ει1εν επαρx{
γvιiloιν ταw αρftυv επβιr6oειυv

εr.τιig ταυ Ιofuiμ.]
Σfμβoλον ηζ Uσ[εQo-
''ελληvιxt]g'' xοoμοαvιιλiψεαη
xαθ(αrαται o φαλλdg. Δεν

ε(ναη λοuιdv, ελληvιxdv 6ρι ατην
τ6γ'η xιιι αrαu βfον ευρfuπoιlψ

αναφερ6μενoν εtζ αιπιj τo
Φμβoλoγ - αλλd xατ' εξo1r]ν

_ ανθε?ληγιxdv, ηοoαlαοl.cπικπ i:i]
Παtταυ λοιπον υφ(αrοnuτo, δριirwεg χ{iτω

στtlγ αυjλιαγη Wχτα,'
ενεδqεfoυoεg δυvdμειg επΦg
τov oεβααβ υπιj ταyv ανδριiw:
cjμυg εγω αrαΘεριδg ωg εrjξαw
|ζωομεηl πανετoιμη για ην
γεwα(α Φxη ηs Μξηg, δε Θα
ηαι1ιioω πQσrσυ o lωαφg 6λοg
εξιψdrση ην π6λιν ηζ γ(ηζ μου

:
ι,

t'

αrq ιiψιorεg τιψ('g''. 'Ετoι λοιΙrον
xαταλ(γει xαι o Aιαβλοg, εξ Γοου
δυvατ6g εναιlνειδfτωg
αrrοφαoιατιπ6ζ 6πωg o oηρog.
'oμ95 η μεγαλοφρoουη τoυ Φιυτdg-
Απ6λ.λ*w^og 

- 
ε(1ε μετi ην xατατq6rrιυοιv 

-του 
xdoμου τα:γ

1θαι[οw θ9* ors αuνdπειαν ηv περαπdρω επιβ(ιυαιν αιπΦ
μιαν επιβ(ωοιν υπciγειoν γ'αL μdoω τoυ' Απ6λλωνo(
εξωρα'u:μdην με ατoι1εfu oιrvεδψ6πμog. Mετιi δε xαι ην
φυλετιxην επιμεξιΖι μεταfol Eλληνιυv xαι αrπο1Θdvιυν δεν
αγεδειxνfπo Pο"δr'uρ* oι'iτε τo'1θαιlωnι oιπε ib αυρι1νιcnι
αroι7εiol, -zαθαρ6.ι, αλλ' αμφοτερα ανεμειγvdorτδ ατo
διoιι,oια'z.d dθιμα. Εz,τρloοο:πεΓ μων αρ1πξ xαi o Δι6vυoοq
τl\' ;τcrrQιφZfcι 6μι'x z'αΘiαrcπαι o Θε6g ταw νεxροrν 1ωξ
τoιοiτoγ ;,-αι l1,\rτr,,drr1 τoι' επιγιi εkαι). αrιoλ.λ.rjει fuιiνει] τοvδΨμ1 xα( .αx},iντFrw xαραxτ{Φ τoυ eiοιLr*og,
xιtΘkπcιται μα)ιθαxd; ;,'αι μdθι'οo: - οiα γα z'crrαβυΘιοθrj εν
τdλει εξ 

1o- δαιιιαvιxιir,, τo μαιr,αδιzοl, dρεβο<. μiοα δην
vψ4rα. Tα ξι6αd αφιερωμι1,α ει< αιτιjr,τοr, θεdJα(ιoνα ειναι
αιoτειvd, εrτ6g ιiιπραw [αn1λαιιρν] .,,ε\\,ι,1\ταL οi θεoi z.αι
μια'lαv ιυxτοgεg_oι οπαδοi τofg εξυψοιlv Ω 

-< 
γΙrrι φ'iεπzξ

xαι -ζιγπιilg αλλαιριcnl 
- _- πα_Q, 6τι yιιι παμπιiiιαιον [α5αιπξθα',] - εναlι{πει xdΘετt διοηrυοιαxdv αγιi udοoγ ioυ

ελληνιxotj β(ου, τo oπo(oγ μεταγενεαrdρωg ο.υνιiδευοε
παρααrατιxdτατα ην εχ παραλληλoυ εη τδ φυαιx6 πεδ(ογ
φoελα6νουoαν drωπαtο'ιν τοf βoρεfr:υ ατoι1εiαυ. Kαrω ωτ6 το
τρεβrταιγμα τοn, διiδιυγ χαt ηγ οoφβωδη ανιixρoυοιν
μεταλλιxιiτv λεxανι6ν, π1 αιrνoδε(α αυλiv xλ' -ψidnor,crιναθρoζοrπαι oι iατρειπα( τoυ Διoγfαoυ ο'oγ
περιδινα6μενo γωγ}ιγ.6 zoΦ. "Ωs επ( τo πλε(αroν rjοαv
^ρrvα(xεg 1τoυ μd1qιg εξαrτi'l]οειη ελιxνζowo d αιπdξ τιg
1oρειπιxdg περιδιl,ioει:: dφεglαν μαxρυιl 

^ψ*io"αφορdματα, ραμμdνα ιιτd cu-ετiοιε; δoρ6g... Tα'μαλλιd

yτ6 το,ν λαμπ96 Ελληνιομ6, oι ηοοωαoκiται xαι δι Θεδiταυg,
6πωg o^rιαvιiQχαι,oζ 1θαrω5 Πoαεδιirv, o υπd ηg AηrG
εxτoπιοθεζ:''γκιτoιxε( xdτωθενταιi ναα6 ηg, αro dδαφοE, λ.lrι6
φqφjν 6φεωg αιπ6 ε(ναιτo rruaγΦιδοηsΑχaoπολεαξ, xrσU
xιiθε μriνα το τρεφαιrν με μυα πiτα', (Paψ - wiisowη. Ιio, o
πελαηtxcig, επισηE, δρrixοw Πrjθαyv irναiθαμρνo g irt',ω ort'

Ψ γα6 τoυ Απdλkυvοg αrουg Δελφαι1g (χ{iθε σγδoσ/ αq εx
γ.*- ψ*ηρkπcrυαι o qiνog αιπαιj ταιl δψixοιτοg ιlιτΔ'ωυ
Απdλfuιwοg), εxε( 6παυ ci}λοg τε ευριbxετi νται τo ταφw.6ν

ψημεrO''/ τoυ Διοι{οoιl. 'oμrιs δεν εξoΜθqευoε παlταιj o
β6ρεωg Θηοει1g τα πQoσωασlατιxιi θερui? λ"α"'ru πΦπηγ
ε:τανdπαυoιv ταυ Αριου α(μcπog ανεφιiοιτo πrtντmε εx γ6αυ
τα^αλ.λογευj τdρcπα - fτoι, τo φοoιυααιrπιxrjζ αlrοχλiσεαξ
φuptoπ αυμφυρμα xαι η φυαιxlj τρα,χιlnηg τδ αγ.πολ.ιxαυ
ανθψυποιl. H δι6ραο16 αυni ε(ναι iιτα lou;fεcw τφlrαι
ι.cπdιπγi πρξ απαr(μηαri ηζ ciξg ψθoλογiαg lιiι ηgπαγxοoμΓου ιαroρ[αg, ωαrε rjδη εδιιi γ, αρμoαη νδ
πρlqοψjαουμε -σην εξιpΓαoι ηE μεγdληζ αvrιΘdoε( πυv
φ'iιετzιrw ψι1c6ν εxε|6που η νrxη ταυ βορJ(αυ Απολ.λi,lvεfoυ

Ψrru,Ψ prμgrs (o Πiνδαροg oμ"λεi περ( ξανθoβοαrρξωv
Ay"Φy,'ξαι,Θ9xομiν Δαγαιiγv rjααν ψγιοroι'', Nεμε3ν'ιiιοι
ΙΧ,aτ'l7). υΦρξε Fo_ναι προοωQΦ, oi παλιεg διrvιiμε'g
επανεαrιiτηoαγ - xαι διdηξαν πολλdζ ενδuiμεoεξ μιγαδix6ξ
μοaφε.s. Kcπιi ην φιiοιν τoυ πρΦμrπos αr,rni η **μ*Φ
επιμεξ(α διεδραμrπ(οΘη 1αραxτηριατιx6.τcπα εxε( 6παυ τo
xmαxtrμιν"6ν ε}Φγιxιjν σrQι6μα riτo ιr6γοv πολυ λεπιjν xαι
δεν ηδιiνατo διηνεxωg να εππρατjη αμwιiμενα,l γκm6'τlw
αναριθffiαrv φoQdCIJv ηg 1θαιl(αg αυο(αg: αrην Mιηιi Αc/ια,
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ωριομ6να ηοι,d xαι αrην Koξftδα' oι ψγdλοι xαι δυαρxε(g

αγrirvεg αιyνωθαιiwαι φυοnα6g αrαv 1ι6φ του θφλoυ wJLxσυ

ψθου: αην Αqryoναιrrιxη εxαrρατε(α ταυ Απoλ}rογ(δoυ
Ιdοαvog, oι Αqryαvαιπεg πλΞαw, xατιi ην αφjμοιν ταιl
θΦλσυ, υπ6 β6ρειαν ιiγεμαv - μfo οαφηg cινdμηοq ηg
βoρε(αg πρoελειioεωg του Απ6λ}rwog' εx ταυ Boρρld dρηοιται
τα εηαα ιερ,d δι6ρα |ΣτM: υπαιv[ιloεται τo Ιερ'6ν τηg Δrifuru

μετd των Υπερβoρε[ων Παqθ6νων], Εγ" τoυ Boρριi
πρooδοxιiται o'FΙρrοg ταυ Φιrπ6g.
Παr.ταυ 6rτου xι αν ιJφθαααν, ωg ι1λ.λοι'Eλληνεg Bixn-γxg, oι
Ιαοο,v(δαι ευQrσχσvται cι\τιμdτιυτoι πρog οπαrεινοrjg 1θoν(ουg
Θεαιig, αμαξoνοφατ(αν xαι ην rrλ.6oν αιοΘηοιαxην αrπilηψιν
ξΦs. }Ι ερηνε(α ηg αμαξο,vπηg

ονoμκ1ξεται: διαrυαιωο] "Θφσxε(α". Γι'αιπd xαι o ψυτειv6g
Ιιiοοw ρ(γvει dνα δ6ραg λεoπαρδιiλεωζ σtOυζ ιilμουg ταυ,

υπoδηλι6νovrαζ τογ διoνηlοιαx6 μετριαoμd ηζ
αττoλfuογιαx6ητ6g τoυ. Η φοπογεηg ανδqιxdηg τoυ
Απd,λ.λrυvog oυψλrjxεται [oινενα6ται, οιnηxεται] με 1θαvιαv
εταιριx6ν εxαιαοιαoμ6ν, η διoιυοιαxη αaχη ηζ
αxαταrταrjαrου γενεηo(αg εxταιιilοεωg οηφ(νει ην ιixρlcπαι

φυλετιxι]ν επιμεξ(cru μεταξυ Eλλjνων xαι πρoοωαοιατιOv,
παιπ6g υπoφfλoυ xαι μεξoπoιxιλiαg. Oι πdλαι πoτd
ανδρ6φoβεg Aμαξ6νεg πqoβιiiλoυν τι6ρα ωg μαιvι1δεg
τρελλ6g για dνδρεg, τo αττoλλιυνειογ δΦμα τoυ αυξιryιxοf

γιiφυ διαθραιlεται εx γdαυ xαι, xtιΘιiηη αυo(α τoυ Σαβαξ(αυ
εiναι αποhjτωζ γυγαιχoγενι]g, βα(vει τo
ανδριx6ν φfλoν πρog ην πληρη τoυ

xαταατρoφην - ι6αrε, ει6 αrι6ληξιν, oι
αρ1ηg 6μεπαι ειg ην επ[

μαxρdν υπd των ομdδων
περι,rτλανωμdναw πολεμιατιiτv
εματιiλεψιν ταw μον(μυv η
πρoοωqινιiτv ταυg xοπoιxκirv,
ωζ εγ" ηζ oπo(αg ot
παqαμ6νoυαεg μνα(xεg
oqγιiνωναν ην ξωη τoυg

χωaξ αlτσυg xαι ι6φει,λαν,

βεβαiιυg, xα( να εξoπλισθOυv
ι1vαr,τι επδρoμiγv. Eγ τ6λει
ενεφανζoιτo, ωg επ( τC'

πλεiαιαι, οι ιiνδρεg - αγ ιαθ'
oλoυ επαΦQχo\πo - μαξ( με
φεqμ6νεg ξ6νε9 μrvα(xεg ατo oπftι,
πρΦμα παυ πoλ^λαrιλ169 owεπ6φερε
6να ξαφνιxd ξ6απαομα cινδροφcnl(αg?
anτη, επ( παqαδειγμcπι, η περ( τιυv ξψα(οw μlvαιxιirv
αφηγαlμdη πριξι6 αιτι]γηoεν ωg φoβεqdrαro ανooια6ρnρμα
α:ι' ιiφαυ ειg ιixρ,o,v δι' 6λη9 ηg Eλλiδog xαι ωg τ6τοιo
αυνε1ιig μετιi φρiηg ανεφι1ρετο. Αιπdg oι ωE εχ ηζ
αεξαυαλιηE αrτrμg α.:τoλ;riιωg εxμcινε(οεg oμiδεg γwαιxι6ν
περιι1πεοcιν εv αιlνε1ε(α, μετd ην πqdηγ xαθυffiαξw, ειg

μfoν dxρατα,l εταφε(αν, μ(αγ μoqφi ξΦs πσυ πdιπcπε
'ξεθιiρρευε εxε( 6πκlυ η Απολkirvειοζ Aaμ1 δεν παρ6μενε
xυρ(αρ1og. Αaχη τ,iν oπo(cιγ βεβαuυg εν τα6τοι6 lιατι1 ην
αρxΦVηs N(ην ε(1αι oι dνθρωπoι εγxrφδ[ιυg εγxολ.rτωθι],

αφσυ αιrn1 πEiγμcπι εγxαθδφε τα ηriπα θεμ6λια μιαg
αταθερ,6,nμog ταυ Πολπιoμοrj [τηg EΘιμιχσTητog], εναrτ(oν
6μrοg ταυ oπο(αυ βραδυτεqcnι εx γdου oι παλι6g τdοεq xαι
δυvdμει5 εrτcιγεατdταιlv.
'ΕτβL, }rlaτ6ν, o Ιιiααyv εγιJνετo δεrπdg υπ6 ηζ z\ψrαs
YΨι,πιlληs, 6ται επ(α1g εταφιαoε [oιnηψε δεoβ] με ηγ
Mrjδεια χαt εγxαθ(δqυοε τoγ γιiμoγ, εγαιη(ογ τoυ
αμαξαvπl-ιοιj χcιι ηζ εταφε(αg. Δ* ηζ εγxαθδψοεωg ταυ

γιiμoυ απoδiδεται εrπ6E τωγ x6λπωγ τoυ βoρε(ου
Απολkυvε(αυ δΦμcπos αrην μνα(xcq ηγ μTI[6Qα, μια νdα
,rr\liqηE τι1ηg Θ6οq, ξεπρoβαλλει δε αφ' ετ6ρoυ η εηεηg,
xαρποφορog iluuΦ ηs Φr"ητq,*{t1s λατρειαg (παραβ\τ6α
εrπαιiθα χαι η μεταλλ.φi ηg'Ιοδog εξ ηγ θεoμ]τoρα τoυ

γερμοινιxο6 cινΘqιiπου)? τ6' oπο(α' 6ψ:19, xα( εξ oλοxληqoι'
εξcινεμζαwαt εxε( 6που ο Απ6λfurw, ηλαδη o 'Eλληγ, δεγ
xrειφθιilvει να επιβ\θη ωg o xυρωg [xυq(αaχog]. Αιην ην
πλευραγ ταυ ηιirvοg διαψυrζει η περ( τoυ δ(αυ Ιdααιog
αφiγησξ, χαθ' lρ αιiτog αrτιοτε( πρog τα,l γdμο'v ταυ οτι1ν

φoιιlιxιlαig αυx oλιγo,v δnβεβρωμεlιμ Κ6ριι'θo dπωg xαι η
περ(ταυ μιοoγιiναυ Ηραxλ"dαι-lg, ο oπo(og xαταrρoπι6νει 6λεg
τι6 Αμαξαvεg, διατrεψdει 6ληιl ηv β6qειrnv Aφριxη μd1ρι ταιl
Arλαrτιxαιj - xι 6μω9 αιπαναφεiιαι πφπεαιirv πQo ηζ
oμφiληg σcrlΛιlhη..
'Ετoι γτιt oι Αrrολλιυvδαι στt]γ Aνατoξ δεν ψrοραfν να
xροπιjοoυν εtζ ηγ ιiψναν - χαι o αυμβιβααμ6g των

ανδρεg γα δfναιηαι μ6νoν γα
αυμμετdo1αw αιι6 διοιυοιαrι6g γωφdg
υπ6 μrναιxεfuν αμφ(εαιν. Eξ αιηs ηs
παναπερμ(αg ηζ πρ6oω αo(αg
oρμ6μενον, εxοφενδα'rζεται μετd τo

μιγαδαρι6 τoυ Διoγιiοου εx γ6ου
εγαrπ(αι ηg Δfοεωg xαι επιxυριεdει

ολοxλr1ρη ην Mεοηειo. Evδ εtxτLγ"6ταxcΙ"

αην Ρι6μη διεδ6θηααν τα Διoγιjoια
διαπdρωg μεταξυ εμλr1μcπαισv χUχλωγ.

Περi το 186 ηναμι1οθη η Γεραυoiα, μετd
μαxρdν ανo1ην ηζ υπoτιθεμdηg

θρηοπειπιηg λιπρε(αg, να xοπαδιι6ξη απηνc6g
ττg βαr,ηιx6q αυvευρ6αειg. Περ( τoυg 7000

πλααrογρd,φoυg, απατειilνεg γ"αL εξoρxιατdg

ΣΗMEΙΩΣEΣ
[1]: ΠφoαtαοιοπΦ ri αρμενoειδjg φυλrj.

21' Ωραιοτατα επ(θεται υπ6 τoυ Baeumler [Ινtτιαlυμλεq] ,

επαγεxδαrαιj τοf Bachofen (''Der M1thus von Orient und

Olzident'', Moνα1ο,v 1926)

[3]: Διαψυrιαrιxrj ε(ναι εν πρoxειμιJνω η μεΜη ταυ Dr. K
Kμast "Απ6λfu0v xαι Διοιιloog'',Μ6ναγcw 1927 .

εξωρ(οθηοαν rj εξετεΜοθηocru. Mιiνoν μfαα αrιγ
χυaiιξ tμητEloτιl)ιτιniν] Εfuifu αιιιiμη ιιψτεt τo ψllτεινιiν,
ar( τoυ 1ιiουg τιiξυ aτιβ(ι),}ιw, Aπoilmεnν διiyμιι
'Βτα επ( ελληνπιilv απειxοηlfοεαrv φ6ρει μεν o Διονυοοg
ε)Jηγιxdν rιαριiαrr1μα κι( γvωq(ομcπα, αλλ' απoνευρωμι1να,
διαβιο( δε ειg ην oμ1μQιν πρoααlαoκπιxιirv οcπUραw, oι
oπο(ot xατ6πιν σroυζ ταφπorjg π(νcιxεg φoβιiλ.λοι.rv ωg τιi
αλril.dξαιπα δαιιrονια μιαg πρoελαυνoυo'ηg Διαλυαεωζ ταυ

K6oμου. Eυαιd1ωg παρατr1qε( o BACΗOFEN 6τι o

φαινoμενιxιig γι,ηΦQoζ εξ ηγ Ao(αν ειοβαλ16ν Aπ6λ.λΙυγ

επdατρεψεν ωg Δι6ιυoοg αιπ6 6μω9 παυ -παρ' 6λα τα
πoλυrτλευρα πνευμrπιxιl εγ1εφ(μοπα - αιπ6g xαι οι λοιrιo(
ατo1αατα( 61αw παρiδει, ε(ναι τo γεγαv6g 6τι o Ζευg xκιt o
Απ6λλι.rrv παρ(αrων ηγ πνευματιxην-βoυληοιαq1ιxt{ν
πλευρdν ταυ βορε(ου-ελλryιxοf α(μcπog, 6πωg αxqιβιig o
εταιρ6π\rπog τριiπog ξωrjg αlιετ6λει ι1xφραοw τ0}v μη-

βoρε(ιυv πρoοαlαοιnπιxι0v xαι βoρειoαφριxοιvικilv φυλετικ6ν
oμiδων. O oιryxρπιομ6g [αγdμεξιg] Mfθαw xαι Αξιι0v
διεδραμrπ(οθη εν ταιπι6 πρ6g μ(cα ν6θευαιν τoιl α(ματog - xαι
oι τ6iτov πολλο( ψθoι τοιl ε}ληγιxοf λαoυ αlιοτελο'ιw ηv δι'
ειxdγωγ dxφραοιν αιπof τoυ αλrrαγωγtσμof τωγ
οnrιι.rιαρrατιθεμι,'νιrw αιμογενιiyv rτνευμcπιxιiyν δυvdμειυv.






