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M6xρι xθεg ηταv κdτι τo απ(αrευτo. To Αvτ[δoτo 6μω9 τo 6καvε πραγματικ6τητα. o
μεγoλιjτερoq oημερo εΘvlκooootoλloτηq oτov κ6oμo, o ΛEoN NτEΓκPEΛ δΙvεl απo-
κλεloτlκη oυv6vτευξη oτo περloδlκ6 μog. Meτd λoιπ6ν τov A. Kαλθvτζη' τov X. Λ6μπo,
o Λ. Nτεγκρ6λ. Πoι69 6xει τιilρα oειρd; Αυτη η oυv6vτευξη αΦιερωvεται o'6λoυ9 μαg
τoυg αvαγvιilστεq, αq κρατηooυv εvΘ0μιo τo Αυτ6γραφo τoυ Nτεγκρ6λπρog τoυq αvα-
γvιilαrεg τoυ Αvτιδ6τoU και με oυμπ6voια o'6λoυg "αUτo0q" πoυ αμ<pιo6ητησαv τηv ε-
Θvικooooιαλιoτικη ταuτ6τητα τoU περιoδικo0. Πoλ0g κ6oμo9' απ6 τov πρoηγoΟμεvo
μηvα μαg ρωτo0oε, πωq τo Αvτiδoτo πηρε oυv6vτευξη τoυ Λ. Nτεγκρ6λ. Θα πo0με κdτι,
noυ [oωg Φαvει σε μερικoι:,q υπερθoλικ6. 'oταv oι Ευρωπα[oι ακo0v oημερα τη Qρdoη
"ελληvικ6q εΘvικιoμ69", τo μυαλ6 τoυg πηγα(vει κατευΘε(αv αro Avτ[δoτo. To Avτiδo-
τo 6χει πoλ0 μεγαλη Φημη σro εξωτερικ6, o6θovται τιg απ6ι.pειg τoU σε μεγdλo 6αΘμ6
και αvαγvωρ[ζoυv τηv ανωτερ6τητd μαq στov ελληvικ6 1Φρo. o Nτεγκρ6λ λoιπ6v ε[1ε
πoλ0 καλ69 oυoτdoειg για τo περιoδικ6 μαg, απ6 "δικo0q,, τoU αvΘρ6πoUq.

Eiδε επioηq με τl E.Σ. εixε vo κdvει, τI Θ6ματo oπαo1oλoOv τo περroδlκ6 μos' μσξ ε-
κτiμηoε κot μσq τiμηoε με τη oυv6vτευξη τoυ. Σ'αυτ6 τo τε0xoq μπoρε[τε επ(oηg vα
δια6doετε 6vα κε(μεvo τoυ P. Mπραζιλιdκ για τo Pεξιαrικ6 κ[vημα, καΘιδg και 6vα αξιo-
πρ6oεκτo κε[μεvo "Π6ρα απ6 τov Ε.Σ.", πoυ θ6λει πρoooxη αro διd6αoμα Yια vα μη δη-
μιoυργηΘo0v εσΦαλμ6Vεq εvτυπιiloειg. Σπoυδα(α ε(vαι η μελ6τη τoυ Πεvθ6α πdvω ατo
ιpυλετικ6 κρdτog πou ξεκιvd απ6 τηv Aρxαiα Eλλdδα και καταληγει αrηv E.Σ. Γερμαvlα.
Λ6γω τoυ 6τι η μελ6τη εivαι μακρooκεληg oε κdΘε τε01og μαq Θα υπdρxει και 6vα κεi-
μεvo πdvω o'αυτηv.

o oυvαγωvιαrηg Α. Koλ6vτζηg γρdQει Yια τov Σω<pρovιαrικ6 KΦδικα και o EvιαΙog
Koιvωvικ6g 1Φρog δ(vει τηv εΘvικιoτικη κριτικη o' αυτ6 τo "vεΦ6λωμα" Ι

Φ[λoι και o0vτρoQoι τo Avτiδoτo oυvεx[ζει τov αγιbvα τoυ. 'Evαv αγΦvα, πoυ παρα τα
τρoμακτικd εμπ6δια πoυ oυvdvτηoε απ6 τoυg εμπ6ρoυg τηg ιδεoλoγ[αg μαg, αvδριilΘη-
κε και v[κηoε. 'oλη η "παλιd" φρoUρd τoυ εΘvικιoμo0 1ωρiq ειoαγωγικd 6ρ[oκεται αιo
πλευρ6 μαg. Αυτ6 τo xρ6vo Θ6λoυμε vα ξεκιvdoει και η εκδoτικη μαg πρooπdΘεια, πdvω
oε εΘvικoριζooπααrικd 6ι6λiα. Σε 6ι6λiα dκρωg πoλιτικd' κι 61ι .ΦιλoσoΦ(εq,, γερα-
oμ6vωv αvΘριδπωv, πoυ μιλo0v για τo Φμερα και 61ι για τo 1τεg. Eλπiζoυμε Vα τα κατα- :

φ6ρoUμε και εκε[. To 1989 εivol η 1ρovld τoυ Avτiδoτoυ η xρovl6 ooυ ov6vτo1τε κol 
;
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H εργατικη ταξη αrιg ημθρεg μαg
Qα[vεται vα παρoυoιαζει δ0o .αVτιφατι-
κ69" ρoπ69. Aυτη τηq απoσUvΘ6οεωg
και αυτη τηq ovoσUvΘ6oεω9. Aπ6 τη μια
μερια δεlxvει vα xαvει τηv πoλιτικη τηg
6αρ0τητα μ6oα oτηv κoιvωv(α λ6γω ε-
πεκταoεωg η διευρυvoεωq τoU αστι-
oμo0 και απ'τηv dλλη 6λo καιπεριoo6-
τερεq κoιvωvικ69 oμdδεg υπoπρoλετα-
ριoπoιo0vται, αv[καvεg v' αvταπoKρι-
Θo0v oτα v6α τε1voλoγικα ηΘη' πoU Kα-
Θι6ρωoε η επιθυμ[α για υπερ-συσσ(b-
ρεUση τηg πλεov αδ[oτακτηg μεγαλoα-
oτικηg τdξεωg πoυ γvιilριoε πoτ6 η ιστo-
ρiα. H με(ωoη τηq σUμμετoxηg τωv ερ-
γαζoμ6vωv oτα oυvδικαλιατικd τoυg
6ργαvα, oαQιbg δεixvει τηv κρ[oη πoυ
περvdει τo εργατικ6 κivημα. Mα μηπωg
και η σUμμετoxη τηq 6ω9 τιbρα μικρoα-
αrικηg ,,oιKoγfvειαq" στη διαvoμη τωv
μεριoματωv 16γ "μεtdλωvΣ ασr6v δεν
λιγoαrε0ει;

Kρioη λoιπov τηq εργατικηg τoΞε-c'
κρ(oη 6μω9 Kαι τηq μεγαλoαατικηq τα-
ξεωg, κρioη oλωv τωv κoιvωvικιbv ιooρ-
ρoπιιbv, κρ[oη 6λoυ τoυ oυατηματog. Η

μεooααrικη ταξη ταλαvτε0εται μεταξ0
Qθoρdg και αQθαρoiαg. Απ' τη μια η 6ω9
τιilρα oυμμα1[α με τoυg "μεγdλoυg,,
τoυg' ηγ6τεq τωv ηv(ωv τηg πoλιτικηg
ζωηg, απ' τηv dλλη τo μiooq τouq γι'αU-
τoιjg και τo εvδε1δμεvo μηv τouq πoU-
ληooυv 6ταv πdι{.loυv vα τoUq xρειdζov-
ται' oι "μεYdλoιΣ τιi:ρα xρειdζovται κd-
πoιov vα τoυg καλ0πτει τα vιbτα, δεv
ξ6ρειq πoτ6 τι γ[vεται...

o ρ6λo9 oμωg τηg μεγαλoααrικηg
τdξεωg τoυ λoΟμπεv καπιταλισμo0 τoυ
καλo0 "δoρυΦoρoυ,, αv θ6λετε. συvε-
xιi:g υπo6αΘ μiζεται...

H εργoτlκη τ6ξη oημερo volιbΘεl oo-
φ(i)q πρoδoμ6vη. Πρoδoμεvη απ' τη
μαρξιαιικη, πρoq τo παρov! ιδεoλoγ[α
τηq, τ' αv[καvα *σoσιαλισΓικα,,. κoμμoυ-
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o Kooτoρldδηg πoραδ61ετo1 6τl o κoμ-
μoυvloμ6g 61εl π6ι}εl vα απoτελεi τηv l-
δεoλoγio τηq εργατtκηg τ6ξεωg.

vισrικd, εUρωKoμμoυvιατικα κoμματα,
απ' τoUξ αρ1ηγo0g τηq. o εργdτηq τηg
ιpdμπρικαg, τoυ εργoτdξιoυ, τηg oικo-
δoμηq' τoυ αvθρακoρυ1ε(oυ, μιoε[ και
oιxα(vεται ταυτoxρovα, 61ι τ6oo τoυg
"μεγdλoυg,, πoU πλoυτ[ζoυv στov ι-
δριilτα και τιq oιKoYεvειαK6g αγωv[εg
τoυ, αλλd αυτo0g πoU τoU υπoox6Θη-
Kαv τηv κoιvωvικη απoλ0τρωoη, αυτo0g
πoU τoυ oρκioτηκαv 6τι Θα oπdooυv για
λoγαριαoμ6 τoU τιq καπιταλιoτικ69 αλυ-
oiδεg τηg κoιvωv[αg, αυτo0g πoυ αΘ6-
τησαv 6τι τoυ 6ταξαv. o εργdτηg σημε-
ρα κoυρdoτηKε vα περιμ6vει τov ερXo-
μ6 τoυ μεoo[α, τηg αταξικηg κoιvωv(αg.
Tα πρo6ληματα τoU ε[vαι καΘημεριvd
και τov πv[γoυv. Δεv μπoρε[ v' αvα-
πvε0oει απ'τη δoμημ6vη ιεραρx[α τoυ
εργoαrαo[oU, τoU κolvωvlκoιi εργoστo-
oiou 6πωq λ6ει o N6γκρι. H oργη τoυ γ[-
vεται μ(oog και τo μ(oog τoυ oργη. o ερ-
γατoπατ6ραg απoτελε[ γι' αυτ6v πιo μι-
oητ6 oτ6xo απ' 6τι παλι6τερα o διευ-
Θυvτηg τoυ τμηματoq παραγωγηq η o ε-
πιαrdτηg. ΑιoΘdvεται καλd μ6oα τoυ
τηv πoλιτικη αvικαv6τητQ TΦV .ΠβoσTo-
τ(bv" τoυ. Toυg μιoε[ αλλd και πoλλ69
Φoρ6g τoυg λυπdται. Eκε(vo 6μω9 πoυ
αρxiζει vα oυvειδητoπoιεi, εivαι 6τι
πρ6πει vα ι.Udξει για τηv επ[τευξη τωv o-
ραμdτωv τoU σ'dλλα μovoπdτια, o' αλ-
λεg ιδεoλoγ[εg πoυ iοωg μ6xρι oημερα
vα τιq εi1ε παρεξηγηoει! Eδιi: ακριθιbg
αρ1(ζει o δικ69 μαg αγci:vαq. Δι6τι o ερ-
γdτηq, o πρoλετdριoq, πoU oημερα αρ-

x[ζει vα 6xει ωg o0μμα16 τoU τov μι-
κρoαo16, τov μικρoιδιoκτητη και α0ριo
[oωg vα 6xει και τo oημεριv6 αoτ6 πoυ
Θα 6xει xαoει αυτ6 τo πρovoμιo, vα εivαι
δηλ. αα169 δεv Θα ιpdξει oτoυg δρ6μoυg
τoυ καπιταλιoμo0, στouq δρ6μoυq τηg
"καλrlξ κoιvωv[αg", αλλd oτoυg δρ6-
μoUq τηq ANτInAPAΘEΣHΣ.

Kαl η μ6vη o{μερα εΦlκτη καl oiγoυ-
ρη lδεoλoγio πoυ ovτtπαρατiΘετol oτov
ιplλελε0Θερo καπlταλloμ6 κot στo xρη-
μoτlστηρlσκ6 πoζdρl τηg αvΘριirπtvηξ α-
ξloπρ6πεlαg καl εργαoiαg εivαl o εΘvlκl-
oμ69. H μoζlκη πρoo1ιilρηoη μεγ6λωv
τμημdτωv τηq εργαTtκηg τ6ξεω9, τωv α-
v6ργωv, τωv περlΘωρloπolημ6vωv' σε ε-
Θvtκloτlκoι}αvf κ6μμoτα, απoδεlκv0εl
τoυ λ6γou τo αληΘ69. H επloημαvoη τoυ
μεγ6λoυ o0γγρoυ μαρξloτη Θεωρητl-
κo0 Γκ6oργκ Λo0κατg, 6τι η απoτυ1iα
τηg ooo:oλδημoκρατiαg Θ' αvoiξεl τo
δρ6μo στηv κolvωvlκη 6κρo δεξld, μη-
πωg Θγεl πρoΦηTlκη. EδΦ Θα πρ6πεl vo
κ6vω oρloμ6vεq δrευκρlvηoεlq. Δεv
γvωρiζω τl εvvoεi με τov 6ρo "dκρo δε-
ξ16, o ΛoΦκατg.
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Evvoεl τα κ6μματα τ0πoυ Λεπ6v' τα
oπo[α ε[vαι πρdγματι ακρoδεξιd, η τα κι-
vηματα τ0πoυ ΝSDΑP τα oπo[α 6μωg εi-
vαι εΘvικιoτικα και κατd oυv6πεια cιvτι-
ακρoδεξιd; M6vιμη ojγxυoη τωv μαρξι-
oτιi:v vα μπερδε0oυv τηv αvτιδραoτικη
dκρα δεξιd, με τov ριζooπαoτικo εΘvικι-
oμ6, Tαυτiζoυv μεταξ0 τoυg πρdγματα
αvτiΘετα. Συvεxiζω για vα μη 6γo0με
απ6 τo Θ6μα. H απ6oxιoη τoU σημερι-
voΟ πρoλετdριoυ απ' τov κoμμoυvιoμ6
και η πρoσXιbρηoη τoU στov εΘvικιoμ6
ε[vαι κdτι τo τooo ε0κoλo τo τ6oo απλ6;
Αq μηv τo xαvoυμε. 'oταv 6vαg εργατηg
λεει 6τι ε[vαι κoμμoυvιoτηg, π6ρα 6τι
"πιoτε0ει fl Θ6λει vα πιoτε0ει, και εδιil
μπα[vει τo ζωτικ6 ψεΟδoq τoυ 'lιpεv,6τι
o' αυτo τo καθεαrΦg Θα μπoρεi vα ζει
oαv dvΘρωπog, γvωρ(ζει τ[πoτα περισ-
o6τερo; Mηπωg 6xει Θεωρητικ69 γvιb-
σειq παvω oτo Mαρξιoμ6-Λεvιvιομ6,
μηπωq παρακoλoυΘεi oεμιvdρια Koμμα-
τικηq μoρφιboεωg; Αo<pαλιbg και oxι. Tιg
περιoooτερεg φoρ69 δεv γvωρiζει π6-
ooι τoμoι ε[vαι τo Kεφdλαιo τoυ Mdρξ,
π6τε γεvvηθηκε o Σταλιv, π6τε γραQτη-
Kε τo Koμμoυvιαrικ6 MαvιQ6oτo. o
Tζι6ρτζιo Mπ6κα αro πoλ0 εvδιαQ6ρov
6ι6λio ToU "Η Aπoκαλυιpη τoυ Φαoι-
oμo0", γρdΦει oτι η Eμiλια, τo Φρo0ριo
τoυ μαρξιoμoιi o-rηv lταλ[α, 6γιvε αργ6-
τερα τo Qρoιiριo τoυ ΦαoιoμoΟ. Tελικd
τα oOvoρα μεταξ0 εΘvικιoμo0-μαρξι-
oμo0 για 6vα εργαζ6μεvo oooιαλιoτη
ε[vαι Qαvερd; Mπoρεi vαι, μπoρε[ και
6xι. To παραδειγμα τηg εθvικooooιαλι-
αrικηg επαvααrαοεωq, τα S.A., o T6v-
γκλερ, μαg δεlxvoυv 6τι αυτ6 εξαρτdται
αρκετα απ' τηv ιατoρικη περloδo oτηv
oπo(α 6ριoκ6μααrε Kcιι στo πωg 6ιιilvoυ-
με τιq πoλιτικ69 κατααrdoειg. Τα λ6για
τoυ Σμυρvιi:<p 6τι; .o Φασισμ6q ε[vαι 6-
vαq μετριoπaΘηg κoμμoυvιoμ6g, o Koμ-
μoυvιoμoq 6vαq εξτρεμιoτικ69 Qαoι-
oμ6q" π6oη δooη αληΘειαg 6xoυv μ6oα
τoυg; Tα πρdγματα ε[vαι oλoκdΘαρα. o
κoμμoυvtσμ6g πα0εl vo εΙvot η lδεoλo-
γiα τηg εργoτlκηg τ6ξεω9. Τo πε[ραμα
Γκoρμπατoιbφ απλd τoυ καΘυαrερε[ τo
π6ραoμα αrηv dλλη ζωη! o μαρξloμ69
πεΘαivεl oπ6 ΘαΘ0τoτo πoλlτlκ6 γηρoξ.

Ο Mcρξtαμoq παυεt vα απoτελεi τηv l-

δεoλoγiα Τηζ εργατlκηg ταξεωq'

H μovη δl6ξoδog τηξ ερYατlκηg τdξεωg
εivαl o εΘvlκloμ6g. To δυoπιi:λιo μετα_
ξ0 καπιταλιoμoιi - μαρξιoμo0 o6ηvει απ'
τov xdρτη. Mετατρ6πεται o' αυτ6 μετα-
ξ0 καπιταλιoμo0-εΘvικιoμo0! oι "αvoι-
1τoi λoγαριαoμo[" μεταξ0 εΘvικιατιilv-
Kαττιταλιστ6v 6xoυv με[vει αvoιxτo[ πd-
vω απ6 501ρ6vια.

'loωg v' αρx(ζει η αvτ(oτρoιpη μ6τρη-
ση για τo κλε[oιμ6 τoυg. E[μαι περ[ερ-
γog πdvτωg vα δω πoιol απ' τov λα6, Θα
πoλεμηooυv για Vα υπεραoπιoΘo0v τov
καπιταλιομ6. 'loωg λoιπov o κ. Λατoηg,
v' αvαγκαoΘε[ εκ τωv πραγμdτωv vα πo-
λεμηoει μovog τoU, χωρiq καv6vα
"αrρατιιi.lτη" δiπλα τoυ. Evαπ6Kειται α-
πoκλειoτικα o' εμdg v' απoδειKτo0με d-
ξιoι τηg εμπιoτooOvηq τηq εργατικηg
τdξεωg. Nα μπoρo0με vα μιλdμε για 6vα
εΘvlκloτlκ6 πρoλεταρldτo. To λυκ6ιpωq
τoυ κoμμoυvloμo0 oπoτελεi τηv oυγη
τoυ εΘvlκlσμo0. Eiμααrε oι μovoι πoυ
δεv 61oυμε λ6γo vα vτρεπoμααrε να
κoιτdξoυμε κατdματα τov εργατη. H ι-
δεoλoγ(α μαq, π6ρα απ6 ιδεoλoγiα oλo-
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KληρoU τoU 6ΘvoUq, απoτελει τov K0ριo
εκQρααrη' πoλιτικd, τωv εργατιilv, τωv
πρoλετdριωv, τωv κoτατρεγμ6vωv.

Mlα v6α (εργατlκηD τ6ξη γεvvl6ταl
oημερo. Στη oOvΘεoη τηg Θα περιλαμ-
6dvει τμl'1ματα τηq κoιvωviαg πoυ αvη-
KoUv στηv αατικl'1 τdξη. Aυτη τηv v6α
εργατικη τdξη θα πρ6πει vα τηv κερδi-
oει o εΘvικιoμ6g. 'o1ι dλλεg xαμ6vεq

ευκαιρiεg! H εργατικη τdξη Θα ε(vαι o
κΟριog dξovαg πdvω oτov oπoio Θα oτη-
ριxτε[o εΘvικιoμ6q για v' αv66ει στηv ε-
ξoυo[α. H γρoΘ16 τoυ πρoλετoρ16τoυ Θα
κoτευΘOvεταl απ6 τoυg εΘvlκloτ69. Xω-
ρig τηv υπooτηριξη τωv πρoλετdριωv τo
εΘvικιαrικ6 κ(vημα ε[vαι αvdπηρo, για
Vα μηv πω πωq δεv ε[vαι oι]τε και εΘvιKι-
oτικ6. oι oQιγμ6vεg γρoΘι69 τωv πρoλε-
τdριωv πρ6πει vα oυμ6oλ(ζoυv τηv π[-
στη τoUq αrηv πατρ[δα, στo oooιαλιoμ6,
τηv αvτ(Θεoη τoυg στov ιμπεριαλιoμ6.

'oταv κoται}6ρoυμε καl ιpτldξoυμε κl-
vr|ματo με πoλlτlκ{ oιivΘεoη 6πω9 αυ-
τ6 τoυ N.S.D.A.P., Σlδηρ6 Φρoυρd,
Σταυρωτd 86λη, 6ταv oτα εργoτlκ6
ouvδlκdτo κυματiooυv ol δoξooμ6vεq
μαυρoκ6κκlvεg oημαiεg, 6ταv ol πρoλε-
τ6ρlot oπoτελiooυv τηv εμπρooΘoφυ-
λoκη τoυ εΘvlκ.στlκo0 αγιirvog, 6τov η
εργατlκη τdξη o0ooωμη παλαiιpεl γlo
τlg lδ6ε9 μαg, τ6τε κol μ6vo τ6τε μπo-
ρo0με vα ovoμ6ζoυμε τ!ξ oργovΦoεlg
μαg εΘvlκloτlκ6q.

Avδρ6αg BoΦλYαρηξ

o Poυμαvlκ69 εΘvlκloμ6q ε[vαι τo
- πρΦτo 6ι6λ(o μιαq σειραq, πoU α-
σXoλειται με τηv μελ6τη τωv Eυρω-
παiKωv εΘVικισrικ6v κιvημ6τωv
πριv τo B.Π.Π.

E(vαι 6vαg "πρ6λoYoq> πριv τηv
γιd πριbτη Φoρα κυκλoφoρ(α στα
ελληvικd τou 6ι6λ[oU τoU Γιdvvη
Σoριilτoυ - VιrAFFEN sS
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Le6n Degrelle καl REΧ

Πριv ακ6μη αvα1ωρηoει για τo Mεξικ6, o
Λε6v Ντεγκρ6λ 6πω9 και τ6ooι dλλoι' ε[xε α-
vαζητηoει αro KαΘoλικιoμo τιg αρ169 τηξ αV-
Θριbπιvηg αδελQ6τηταg και τηq Koιvωvικηg
Δρdoηg.

Τo Lovanio εivαι 6vα καΘoλικ6 παvεπιαrη-
μιo γ0ρω απ6 τo oπo[o oυoπειριilvovταv oι
δρααrηρι6τητεq τωV καΘoλικΦv vεoλαιιilv α-
vαμεoα αιιq oπolεg και η KαΘoλικη Δρdoη
πoυ απ6 τa 1927 απoκτd πρωταρ1ικη oημα-
oiα. Aυτη η τελευτα[α μdλιαrα ε[xε κατoρ-
θιboει vα επι6dλει oτoυg v6oug τov δια1ωρι-
oμ6 τηq πoλιτικηg απoαroληq τoυg απ6 εκεi-
vη τηg Θρηoκευτικηg.

E(vαι γvωατo 6τι απ6 τo 1 884 oι 86λγoι κα-
Θoλικoi ακoλoυθιi;vταg λ(γo η πoλ0 τo παρd-
δειγμα τηg Γερμαv[αq και τoU Zentrum ε[xαv
oυoπειρωΘε[ oε κ6μμα πoυ τo 6voμd τoυ ε[1ε
6vα διπλ6 v6ημα: Θρηoκευτικ6 και πoλιτικ6'

Aκ6μα και oημερα, τo KαΘoλικ6 κ6μμα ε(-
vαι 6να απ6 τα τρiα μεγαλ0τερα 6ελγικα κ6μ-
ματα και oυμμετ61ει oτηv κυ66ρvηση συVcι-
απιoμoΟ τoυ Van Zeeland δ[πλα oτo Φιλελε0-
Θερo και ατo Σooιαλιαrικ6 κ6μμα. B66αια
κdτι τ6τoιo δεv 6γιvε δ[xωg κdπoιoυg oυμ6ι-
6αoμo0g.

Aντ[Θετα oι v6oι πρooπdΘηoαv vα δΦooυv
αrη Θρηoκεlα τηv πριbτη τηg αvεξαρτηolα
Kαι για τo λ6γo αυτ6 αcr1oληΘηκαv απoκλει-
αιικd με πρo6ληματα ηΘικηq ταξηg και με
κoιvωvικd 6ργα, δε(1vovταq για δ0o oλ6κλη-
ρα 1ρ6vια τηv αδιαιpoρ[α τoUq για τηv πoλιτι-
κd. o Λ6ov Ντεγκρ6λ ηταv 6vαg απ6 τoυg
v6oυg αυτo0g.

'oταν oτα 1930 επ6oτρει|.lε απ6 τo Mεξικ6,
o Γραμματ6α9 τηg KαΘoλικηq Δρdαηg ε(xε
μ6λι9 ιδρ0oει 6vov εκδoτικ6 o[κo κdτω απ6
τo o0μ6oλo τoυ 6αoιλια Xριαro0. Απ6 αυτ6
ακρι6ιilg τo o0μ6oλo πηρε και τηv ovoμαo(α
CHRISTUS REX...

o vεαρ6g Λε6v Nτεγκρθλ πoυ εi1ε t'1δη δη-
μooιε0oει Qλoγερα και τεκμηριωμ6vα dρΘρα
πdvω αro ταξ[δι τoυ oτo Mεξικ6 και ε(xε γ[vει
αvτικε[μεvo πρoooxηg εξ'αιτ(αg τηg 6vτo-
vηq πoλεμικηg τoυ' αv6λα6ε τηv διε0Θυvoη
τωv εκδ6oεωv REX τoυ Lovanio. Σ'αυτ69 δη-
μoo(ευoε 6vα μεγαλo αριΘμ6 δoκιμ(ωv και ε-
ρευvιilv πdvω oε κoιvωvικd πρo6ληματα κo-
Θιilg και oυλλoγ69 πoιημdτωv.

Σ0vτoμα 6γιvε τo κ6vτρo μιαg oμdδαg vεα-
ρωv σUγγραΦ6ωv πoυ αιη oυv61εια Θα δη-

τoU: Robert Brasillach

μιoυργo0oαv και τoV πυρηvα τoυ κoμμoτoq
τoU...

Πoλ0 o0vτoμα εξ6δooε τo ειKovoγραΦη-
μ6vo SolREES πoυ αvτλo0oε τα Θ6ματd τoυ
απ6 τηv λoγoτεxv[α, τov κιvηματoγρdφo, τo
ραδι6Qωvo και 6λε9 τιg εκ<pρdoειg τηg oilγ-
χρovηq ζωηs. o vεαρ6g διευΘυvτηg τωv εκ-
δ6oεωv REX δεv voιαζ6ταv ιδια[τερα για τηv
πoλιτιi<η. Tηv επoxη εκε(vη επισκεπτ6ταv τo
Παρ(oι, oυζητo0oε με τouq δαoκdλoυg τηg
vεoλαlαg, πηγαιvε oτo Vallery-Radot και oτo
Bernanos, αvτdλλαoε απ6ιpειg με τοv Manthr-
Ιant, με τov Massis με τov Maritain.

Στα 1932, o Λε6v Nτεγκρ6λ και oι ΦιλoιτoU
εξ6διδαv 6vα μικρ6 μηvια(o περιoδικ6, πoυ
ε[xε τo 6voμα τωv εκδ6oεαιv REX. Στη πρdξη
δεv ηταv dλλo απ6 μια αvdλυαη τωv 6ι6λ[ωv
πoυ ε[1αv εκδoΘεi απ6 τov o(κo. Λ(γo αργ6-
τερα τo REX 6γιvε δεκαπεvΘημερo, μετd ε-
6δoμαδιαio και αρ1ιoε vα αΦιeρ6vει oλo και
περιoo6τερo xιilρo o' 6oα ουvε6αιναv γ0ρω
τo U.

Παρ' 6λα αυτd oι v6oι εξακoλoυΘoOoαv vα
δηλιbvoυv 6τι μ6νoυv μακρυd "απ6 τη oημε-
ριvη μoρQη τηg πoλιτικl'1q" και δημoσιεUαv
6vτυπα για vα πρoειδoπoιηooυv 6λoυ9 εκε[-
vouq πoU δ(xωg oε6αoμ6 απoκαλoOoαv
.66vζoυξ".

'Evα τρ[τo περιoδικ6 αιdΘηκε αΦoρμη vα
αrρ6ψει τηv oμdδα τωv v6ωv πoυ ηoαv ακ6-
μα αvαπoΦdσιστoι πρoq τov πραγματικ6
πρooαvατoλιoμ6 τoυg. Στα 1933 o πdvτα
πλημμυριoμ6vog απ6 εμπvε0oειg Nτεγκρθλ
εξ6δooε 6να pamph|et, τo Vlan πoυ 0ατερα
απδ κdπoιεg δυoκoλlεg κατ6ληξε την 6vωoη
τoU με τov REX. Πριiπει 6μω9 vα παραδε-
xτoΟμε 6τι αρxικα δεv ε[1ε και τ6oo Kαταστα-
λαγμ6vεq, ιδ6ε9 αvαQoρικd με τov πρooρι-
oμ6 τoυ Vlan, απ6 τo oπo[o oε μεγdλo 6αθμ6
απoυo[αζε η τ6λμη'

Mερικd διαxειριατικα μικρooκαvδαλα πoυ
απoκαλ0ΦΘηκαv πρoειδoπo(ηoαv Kαι τoUq
πλ6ov oυγκατα6ατικo0q 6τι o κoιvo6oυλευ-
τικ69 κ6oμo9 δεv ηταv τ6oo αγv6g 6oo πoλ-
λoi v6μιζαv. Τo Vlan ρixτηκε με θdρρog αrη
δι6vεξη Kαι παρ' 6λη τηv 6λλειι|.rη τωv μ6oωv
πoυ αvτιμετιirπιζε κατηγ6ρηoε dμεoα τov
Francqui, πoυ ηταv τo αφεντικo τηq Soοietθ
g6n6ra|e και o oικovoμικ6g δικτατoραq τoU
Bελγiou. Mε τoν τρoπo αυτo oρXιζε η Φημι-
oμ6vη "gκgΓrρατε[α εναvτια ατoυg διεφθαρ-



τo Ar,oo,o ril-
μθvoυq μια εκστρατε[α πoυ ouvεx[ζεται ακ6-
μα και oημερα".

oι αvτiπαλoι πiαrευαv πωq Θα μπoρo0-
σαv v' απαλλαγo0v απ' αυτα τα "αλητα-
κια> πoυ dcrxετα αv τo περιoδικ6 τoυg δεv
εi1ε μεγαλη oπoυδαι6τητα, απειλo0oαv
vα ξεoηκιilooυv δixωg λ6γo τηv δημ6oια
γv6μη. Eπειδξ γvιbριζαv τιq oικovoμικig
δυoκoλiεg, τouq τoυq δημιo0ργηoαv Kαι-
vo0ργιεg πρog αυτηv ακρι6ιbg τηv κατε0-
θuvoη, με απoτ6λεoμα oι εκδ6oειq τoU
REX vα oδηγηΘo0v πoλλ69 φoρ69 αιo
1ρεoκoπεio' Kαι o' αυτη oκρι6ιilg τη στιγ-
μη 6λoι Θυofαζαv 6τι ε[1αv και δεv εi1αv
και κατε0Θαvαv 6oηθειε9 δ(1ωg αvταλ-
λdγματα, ιivαg v6og, o Victor Matthys,6vαg
απ6 τoυg πριilτoυg ρεξιoτ69 μ6λιq 25 1ρ6-
vωv διατ0πωσε τηv πρ6κληoη πoυ κατω
απ6 εκε[vεq τιq σUγKεKριμ6vεg περιoτd-
oειg μ6vo γ6λια μπoρoΟoε vα πρoκαλ6oει
"o RΕX Θα vικηoει".

Για vα γivει πιoτευτ6 κdτι τ6τoιo, αvαμ-
ιpιo6ητητα 1ρειαζ6ταv πoλ0 καλη Θ6ληoη.
Eπειδf ακρι6ιbg αυτo( oι αvηoυ1oι vθoι fl-
oαv καΘoλικoi 6γιvε απ6πειρα vα KτUπη-
Θoιiv μ' 6vα ειδικ6 τ6xvαoμα και oι εκκλη-
oιααrικ69 αρ169 dρ1ιoαv vα δ[voυv σUμ-
6oυλ69 o'αυτη τη θυγατρικl'1 τηg KαΘoλι-
κηg Δρdoηg πoυ τελε[ωg ξαQvικd ε(xε εκ-
δηλιboει μια αvεξαρτηo[α τ6oo λiγo xρι-
ατιαvικη. To απoτ6λεoμα ηταv 6τι o REX
διαoπdαrηκε απ6 τηv Γραμματεiα τηg Kα-
Θoλικf1q Δρooηs και μετατρdπηκε o'6vα
καθαρd πoλιτικ6 κ(vημα πoυ δε16ταv πι-
αro0g και μη πιαro0g. To ι1μ6λημα τoυ
κ6μματo9 ηταv τo παλαι6 6μ6λημα τωv εκ-
δ6oεωv πoU συμπεριλdμ6αvε τα τρ[α
γρdμματα REX, τo α16μμα και τov σταU-
ρ6... Γι'αυτo0g ΠoU o σταUρ69 ερx6ταv oε
αvτiΘεoη με τιq πρoσωπικιlq τouq πεπoι-
Θf1o6ιq flταv αρκετα τα τρ(α γραμματα.

H δια<}ιbτιoη dρ1ιoε vα oργαvιilvεται με
τη BoηΘεια v6ωv πoυ l'1oαv γεμdτoι απ6
εvΘoυoιαoμ6 και πiαrη καΘιbg και με καλo-
πρoα[ρετεg oικovoμικ69 εvιox0oειg πoυ
dρxιoαv vα κατα<pτdvoυv.

O Λ. Nτεγκρ6λ με μια oιδηρoδρoμικη
κdρτα πoλλαπλιilv διαδρoμιilv τρiτηg Θ6-
στlq μετακιvε[ται ααεαμdτητα απo τη μια
ακρη τou Bελγioυ αrηv αλλη με oκoπ6 vα
oυvαvτl'1oει τoυg oυvτρ6<poυg ι1vαv πρog
6vα.

- Σημερα δεv θα μπoρo0oα vα ξαvαρ-

x[oω απ6 τηv αρxη... λεγει.
Kαι πρooΘδτει 1αμoγελιbvταg.

- Δεv ε[μαι πλ6ov αρκετd vιloq.
Γ[vεται oμωg πdλι oo6αρ69 Yια vα Kατα-

ληξει.
- Δεv μπoρεiτε vα ξ6ρετε τι πρdγμα η-

ταv αυτ69 oι επιoτρo<pι1g μ6oα αrη v0κτα,
ατιg 2 τo πρωt, μ6oα αrα ξΟλιvα 6αγ6vια, α-
Φo0 εiXα πριilτα 1ωΘεi αro 6dΘη τoυ Hai-
naut η τηg Φλαvδραg για vα oυvαvτηoω 4-5
αvΘριilπoυg γ0ρω απ6 μια o6μπα. A! μπo-
ριi-l vα oαg πω με σιγoUριd πωg κ6ρδιoα αυ-
τη τηv 1ιilρα αvδρα πρog dvδρα' ψυXη
πρog Ψυxη...

Γ0ρω απ6 τov Ντεγκρ6λ και τoυg oυv-
τρ6Φouq τoU τηq πριilτηg ιi-lραg, oι v6oι
oυρρ6oυv κατα εκατovταδεg πριbτα, Kα-
τd xιλιdδεg αργ6τερα. Δημιoυργo0vται o-
μdδεg πριilτα oτιg Bρυξ6λλε9 και oτη Bαλ-
λ6v και crrη oυv6xεια σrα "απoλυτρωμ6-
vα" καvτovια τoυ Eupen και τoU Malmedy.

Στη διdρκεια τoυ xειμιilvα τoυ 1934-35 o
Λε6v Nτεγκρ6λ ξεκιvd μια εKστρατε[α δια-
ιpιilτιoηg και απoδεικv0εται 6vαg αoυvα-
γιilvιcrrog ρητoραg. oι πρι.i:τoι πoU αvτι-
λαμ6dvovται τηv δ0vαμη τoυ v6oυ αUτo0
κιvηματog ε[vαι oι Σooιαλιαr6g και oι Koμ-
μoυvιoτ69 πoυ αρ1iζoυv vα Uπovoμε0oUv
σUστηματικd τιq σUYκεvτριiloειg' Παρ' 6λα
oι σUYKεvτριiloειg γvωρΙζoυv 6λo Kαι με-
γαλ0τερεq επιτυ1iεg. Tηv πρωτoμαγιd τoυ
'l935 o' 6vα meeting "επι πληρωLlrl" o
Nτεγκρ6λ oυγκεvτριirvει 4'000 ατoμα. Αυ-
τη ηταv μια πραγματικf πρωτoτυπ[α τoυ
κιvηματoq. Για vα γ[vει καπoιog δεκτ69
στιq σUγKεvτριboειg 6πρεπε vα πληριiloει
απ6 2-1 O ΦραγKα, και γiα αρκετ6 διdoτημα
αυτ69 oι εισΦoρ6q αrdΘηκαv η κ0ρια πη-
Yη τηq oικovoμικtlg εv(oxυoηg τoυ κ6μμα-
τoq.

"Αv θ6λειq vα δειg κιvηματoγραφo ε[σαι
υπo1ρεωμ6vog vα πληριboειg ειoητηριo"



λθγει. "Τo iδιo πρθπει vα καvειg αv Θ6λειg
vα μ'ακo0oειg".

o τ0πog 6μωg τυλ(γει αυτ69 τιq σUYκεv-
τριboειg μ' 6vα πιiπλo oιωπηg.

Tov loΟvιo τoυ 1935 δημιoυργηΘηκαv
6ξω απ6 τo αατικ6 Qoιτητικ6 περι6dλλoν
oι πριilτεg oμαδεg πoυ πηραv τo 6voμα
Front Populaire de REX Kαι στιq oπo(εg oυμ-
μετε(1αv αvδρεg κdΘε ηλικ[αg και καΘε
κoιvωvικηg τaξηξ.

Στιg 2 Noεμ6ρioυ '1935, ημ6ρα τωv vε-
κριbv, o RΕX 6ρxεται πραγματικd στηv επι-
ιpdvεια...

Eκε[vη τη μ6ρα αro Courtrai γιv6ταv 6vα
oυv6δριo τηq oμoσπovδ[αg τωv εv6σεωv
Kαι τωV καΘoλικιilv κ0κλωv. o Nτεγκρ6λ o-
δηγηoε σro courtrai 300 απoΦαoιoμ6vα
παιδια αvdμεoα ατoυg oπo1oυg θριoκ6ταv
και 6vαg μεγαλoq αριΘμ69 αv6ργωv πoυ
ε[xαv 6λθει με τo ξερoκ6μματo τoUq...

Πηραv 6λoι Θ6oειg oτηv α[θouoα τωv
oυvεδρ[ωv.

_ Ζητιiι τo λ6γo... Φ6vαξε o Nτεγκρ6λ_ Σαq τov αρvoιiμαι απαvτηoε o Πρ6ε-
δρog, o πριilηv υπoυργoq Seghers.
_ AδιαΦoρω... απαvτηoε με τηv oειρd τoυ
o Nτεγκριlλ.

Πραγματικd η oμιλiα τoU Xαρcικτηρ(σrη-
κε απ6 μια ΠρωτoΦαvη 6ιαι6τητα, o Nτεγ-
κρ6λ μετα1ειρ(oθηκε τoυg καθoλικo0g
oυv6δρoυg oαv oκoυπ[δια και δημιo0ργη-
oε τo μεγαλ0τερo oκdvδαλo oλ6κληρη9

τηg Bελγικηg πoλιτικηg ιαιoρiαg.
Tηv επ6μεvη μ6ρo 6λε9 oι εφημερ(δεg

αv6Qεραv τo γεγovog.
M6oα oε μερικ6q ε6δoμαδε9 o τ0πog

τoυ RΕX τετραπλαo[ασε τoUq αριθμo0g
πωληoεωv.

Λiγo καιρ6 αργ6τερα κατd τη διαρκεια
μιαg δiκηg oι KαΘoλιKoi ηγ6τε9 Seghers και
Philips 6xαvαv κdθε αξιoπρ6πεια γιατ[ α-
πoδε(xΘηκε o αρκετα oκoτειv6q Xρηματo-
δoτικ69 τoυg ρ6λo9.

To v6'o κ[vημα, ε(1ε oριαιικα επι6ληθεi.
'oλog o 1ειμιilvαg τoυ 1935-36 αιpιεριil-

Θηκε αrov αγιi:vα εvdvτια στoUξ σUvτηρη-
τικo0g κdι ειδικd αrηv επιoημαvση τωv oι-
κovoμικΦv oκαvδαλωv. E[vαι 666αια γvω-
oτ6 τo γεγov6g 6τι o Pεξιoμ6g επιθυμo0-
σε παvω απ6 καθε τι τηv κdΘαρoη. Eπετ6-
Θει με πoλιi μεγdλη 6ιαι6τητα εvdvτια σrη
δικτατoρ(α τωv "διεΦΘαPβ6vωv" και η λ6-
ξη αυτη απoτ6λεoε 6πω9 εivαι Qυoικ6
τμημo τoυ λεξιλoγioU τoU.

Elμααrε ελd1ιoτα εvημερωμεvoι Yια Vα
κρ[vouμε ov oι κατηγoρiεg τoυ L6on De-
grelle, εvdvτια ατα παλαια κ6μματα εivαι η
6xι υπερ6oλικ69...

KαΘε 6δoμαδα o Leon Degrelle εκτoξευε
καταγγελ[εg σ' 6vα καΘoλικ6, o' 6vα Qιλε-
λε0Θερo και σ' 6vα οooιαλιoτη. oι πιo φη-
μιoμ6vεg επιθ6oει9 τoυ ε[1αv oαv α161o
τov Boerenbond, πoU ηταv πρoαrατευ6με-
voq τωv αvωτ6ρω εκκληoιαoτικιbv κ0-
κλωv: oι κληρικo[ δεv γεvvηΘηKov Yιcι vα
γ(voυv επιχειρηματ[εg, διαπιoτιi:Vει o vεα-
ρ69 ηγ6τη9...

'oπωg ηταv αvαμεv6μεvo oι "διεΦθαρ-
β6voι" oυoπειριbΘηκαv εvdvτια oτo REX,
oε oυvεvv6ηση με τιq μεγdλεg oιKovoμι-
κ69 δυvdμειg, 6πω9 oι τραπεζ[τεq γvω-
σroι στo λα6 oαv .banxters"

To πριilτo καταλuτικ6 οτoιxεio τωv vεα-
ριi:v ιδρυτιilv τoυ κ6μματog υπηρξε τo αi-
τημα για δια<pdvεια και η αΙδiα Yια τov Koι-
voθoυλευτισμ6, λiγo πoλ0 αvdλoγη μ' ε-
Kειvη πoU γvιilριoε η Γαλλiα 0αιερα απ6
τηv υπ6θεoη Stravinsky...

Απ6 τηv dλλη πλευρd, o REX δεv περιo-
ριζ6ταv αrιg επικρloειg εvdvτια στo πα-
λαι6 Kαθoλικ6 κ6μμα Kαι τo εvδιαQ6ρov
τoU για τα .εYκ6σμια" αλλd μετηv [δια 6v-
ταση κcιτηγoρo0oε τηv δειλiα τoυ και τηv
dγvoιd τoυ μπρoστd αrα κoιvωvικd πρo-
6ληματα.
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ro Arrrooτo rn-
o REX αvoιξε π6λεμo εvαvτια στoUq με-

τριoπαΘε[g και 6πω9 ηταv αvαμεv6μεvo, o
n6λεμog αυτ69 τov 6καvε πoλ0 αγαπητ6
αvdμεoα αrιg τdξειg τωv vιlωv.

oι ουvτηρητικo( απ6 τηv dλλη πλευρd,
μπρoαrα o' αυτη τoU τηv επιτυ1iα, δlvoυv
πoλλα Qαvερd δε[γματα διdλυoηq.

Τov Mdio τoυ 1 936 ιδρ0Θηκε 6vα εvτυπo
τo Judex πoυ αvτ6γραQε κι αυτη ακ6μη
τηv εξωτερικη παρoυo[αση τoU REX. Απ6
τιg 24 oελiδεg τoυ oι 23 ηoαv αQιερωμ6vεg
oε επιΘ6oει9 εvdvτια αrov Leon Degrelle.
Στηv 24η o Judex με τα .αυτιd πεoμ6vα"
δηλιilvει 6τι επιΘυμo0με τηV oυvεργαo(α
με τo vεαρ6 ηγ6τη απ6 τηv oτιγμη πoU κι
αυτ69 πoλεμo0σε για τιq [διεq ιδ6εg.

Στη oυv6xεια o Judex υπo1ρειbΘηκε vα
κλε[οει. Τηv τ01η τoυ ακoλoOΘηoαv και
dλλα μετριoπαθη 6vτυπα.

o αγιbvαq τωv Pεξιoτιilv εi1ε πoλ0 με-
γαλη επιτυ1iα πoυ 6γιvε ακ6μη μεγαλ0τε-
ρη με τη Xρηση τoυ humour. To humour η-
ταv δvα oiγoυρo μ6oo για vα παρασUρ-
θo0v πρog τη μεριd τoυ REX, oι τραγoυδo-
πoιoi. H oκo0πα τωv ρεξιoτιbv 6γιvε τo
o0μ6oλo τηg επιθυμiαq Yια ηθικη εξυ-
γεlαvoη. Kαπoια μ6ρα ε(κooι περ[πoυ vεα-
ρo( αρ1ιoαv vα oκoυπ[ζoυv με επιμovη και
ζηλo, μπρoαια απo τηv π6ρτα καπoιoυ υ-
πoυργo0.

MπoρoΟoε καvεlg vα εμπoδ[oει καπoι-
oUq ΠoU oκo0πιζαv τov δρ6μo; Γ0ρω τoυg
μαζε0τηκαv oι περiεργoι, oημειιi.lΘηκαv
καπoιoι τoακωμo(, η αoτυvoμid6καvε τηv
εμΦαvιση τηg αλλα δεv ηξερε Ιτωq vα σUμ-
περι<pερΘεi απ6 τηv σrιYμη ΠoU σε καμμιd
περ(πτωoη δεv ηταv αδiκημα τo oκo0πι-
oμα κdπoιoυ δρ6μoυ.

Mε 0Qog oo6αρ6 oι ρεξιoτ69 εξακoλoυ-
Θo0oαv vα oκoυπiζoυv. Tελικα oι αστUvo-
μικo[ αδιαQoριilvταg για τηv γελoιoπo(η-
oη τoυg τoυg oδηγηoαv στo τμημα.

oι εκλoγ69 6πρεπε vα γivoυv τov oκτιil-
6ριo. Avα6ληΘηκαvγια τov Mdιo τoυ επ6-
μεvoυ xρ6voυ. o RΕX μ6oα o' 6vα ευΘυμo
κλ[μα, αυτooxεδιdζει πρoωθ6vταg τoυg
πιo περiεργouq UπoψηΦιouq και τρειq ε-
6δoμdδεg πριv απ6 τιg εκλoγ69 εκδ[δει
μια τετραο6λιδη εQημερ[δα, πoυ oημερα
εivoι μια απo τιg πριilτεg 6ελγικ69 εΦημε-
ρiδεg, La Rays R6el.

Αρ1iζoυv oι σUγκεvτριboειg. o L6on De-
grelle εκφωvε[ oε διdαrημα 5 ε6δoμαδωv

150 πoλιτικo0g λoγoυg. Σu1vα, oε διαρ-
Kεια μιαq μ6vo μ6ρα9 μιλo0oε oε 10 δια-
Qoρετικo0g τ6πoυg oυγκ6vτρωoηg.

Στιg 24 Mα'[oυ τo Bι1λγιo εκλ6γει 21 6oυ-
λευτ69 και 1 2 γερoυoιαα169 πoυ 6λoι τoυg
ε(vαι ρεξιoτ69 και πρo6ρxovταg απo oλεg
τιq κoιvωvικ6g τdξειg. Αvαμεoα τoυg 6ρi-
σKovται μεταλλεργατεg' o K6μηg Xavier de
Grunne, γ6vog μια απ6 τιg μεγαλ0τερεq oι-
κoγ6vειεg τηq Bελγικηq αριστoKρατ(αg, o
Θαυμdoιog oυγγραQγ6αq Pierre Daye και
ακoμη ιlvαg καΘηγητηq τηξ Παλαιovτoλo-
γiαg, o γερoυoιααrηg Fraipont, 6vαg φιλη-

σUXoq αvθρωπog πoυ δεv εi1ε αoxoληΘεi
πoτθ στo παρελΘ6v με τηv πoλιτικη (η πα-

"λαιovτoλoγ[α δεv ε[vαι μια 6[αιη επιαrημη)
αλλα o oπo[og Φμερα 6xει oυμπληριiloει
τηv oργαvωoη 35 oυγκεvτριiloεωv. o
πριilτog καιρ69 αro Koιvo6oιjλιo, υπηρξε
αρκετα ταραγμ6vog. Eivαι ηδη γvωαr6 6τι
o Bαoιλιαg'oτα πλαiοια τωv δια6ouλε0-
σεωv με τα κ6μματα Yια τov crxηματιoμ6
κυ66ρvηoηg, ε(1ε μια oυvdvτηoη με τov
Degrelle διαρκειαg μεγαλ0τερηq τηq μιαq
ιbραq.

Eivαι επloηg γvωαr6 6τι αvτiΘετα με
τηv περ[πτωση τoU κoμμoυvιαrη 6oυλευ-
τη Jacquemotte, o αρxηγ6g τoυ RΕX ηλΘε
oτo παλατι δi1ωg καπ6λo και oακακι.



Αυτη η περιΦρovηση τoυ πρωτ6κoλλoυ
δημιoιiργηοε κdπoιεg αρvητικθg κριτικ69.
866αια υπιrrρξαv κι αυτo( πoυ δια6ε6α(ω-
vαv 6τι o 6αoιλια9 δεv ε[xε εvoxληΘεl και
δ'τι τo καπ6λo δεv καvει τov dvθρωπo 6-
πωq και vα θ1ει τo Θ6μα, κατα τηv διdρκεια
τωv πριilτωv oυvεδριdoεωv, oι v6oι 6oυ-
λευτ69, διακρ[Θηκαv Yια τηv ζωηραδα
τoUq και τηv γoητευτικη κακoηθειd τoυg'

o Ledn Degrelle πoυ δεv ε[vαι 6oυλευτηg
κdθεται oτα Θεωρεiα τoυ κoιvoO και απ6
κει οτ6λvει oημειιi:ματα oτα "oτρατε0μα-
τd "τoυ.

Απ6 τηv αλλη πλευρα τo κ6μμα εi1ε α-
παγoρε0oει οτoυg 6oυλευτ69 τoυ vα Πη-
γαivoυv αιo buvette τoυ κoιvo6oυλ(oυ και
vo τoξιδε0ouv στα τρα(vα με ειαητηριo
πριilτηg θ6oηq. "Εκε[ κιvδ0vεUαv vcι σU-
vαvτηooυv κι dλλoυg 6oυλεuτ6g" δηλιil-
vει επ[oημα o Degrelle. 'Eγιvε 666ια καπoια
πρoorτdΘεια vα καΘιεριiloει τov oρo o 6oυ-
λευτ69 τρiτηq κατηγoρlαq, αλλd η πρoo-
ndθεια αυτη, 6oo και αv ηταv καλη, δεv
γvΦριoε την επιτυxiα των dλλωv calembo-
urs τoυ REΧ.

Κατd τηv διαρκεια τω'l διακoπιδv o Leon
Degrelle πρoηδρευoε πoλυαριΘμωv σU-
οκθψεω.:. εμπ6διoε τoυq οooιαλιαr6g vα
δημιoυργηoouv ΛαΙκ6 M6τωπo με τouq
κομμoυvιαr6g και ε6αλε εvτov6τερα τo
δiλημμα: "REX η M6α1α".

Στηv επιαrρoΦη, εξακoλoυΘΦvταc τιg ε-
nιθθoειg εναvτια αroυq διεΦθαρμδvoυq
και ιδια[τερα ζητιilvταg τnv παραιτηση τoU
Φιλελ_ει]θερoυ Yπoυ ργo0 Jasρar, oυμμα1ι-
σε με τouq Φλαμαvδo0g ΕΘvικιαr6g κoι
δξλωoε 6τoιμoc vα αvαλd6ει τηv εξoυo[α.

Στιq αρx6q τoυ xειμιi.lvα τoυ 1936, η μα-
1η ovduεοα στη τριKoμματικη κυ66ρvηoη
και τo λαΙκ6 M6τωπo τoυ REX πα[ρvει και-
1l DUp!ιεξ διααrαοειg.

Η κυB6ρvηoη πα(ρvει επioημα θδαη ε-
ι,αvτια oε πoλιτικ6 κ6μμα κατι πoυ δεv ε(-
;iε ξαvαouμ6ε[πoτ6 κατd τηv διαρκεια τηq
Ξελγικηq πoλιτικηg ιoτoρ[αq.

Ο Tan Zeeland, και o Spaak κηρ0οoouv α-
vοικτα τov πι:λεμo εvαvτια oτov REX o δε
\/onrjervelιje δηλιbvει 6τι αvdμεoα αrov
{.oμμoυvιομ6 και crrov καινo0ργιo "Φασι_
σμδ,, πooτιμα τοι-, πριilτo-

l_o εvτυπο L' lndependance belge αγo-
ρααrηκε ειδικα για τιq αvαγκεg τoυ αγιbvα
εvdvτια αrοv REX-

Στιg 25 0κτω6ρ(oυ, o REΧ πoυ εl1ε κα_
τηγoρηΘε1 6τι για τιq κιvητoΠoιηoειg τoυ
Xρησιμoπoιo0oε τoυg [διoυg κoι τoυg i-
διoυq oπαδoιig απoφαoiζει vα απoδεiξει
τo ιpε0δog τωv Kατηγoριιilv αυτιilv, oργα-
vΦvovταg oτιg Bρυξ6λλε9 μια oυγκ6vτρω-
oη 250.000 αvθριilπωv. To meeting απαγo-
ρε0εται. o Leon Degrelle oυλλαμ6αvεται
για μερικ6q Φρεq.

ΓIANNH ΣoPΩToY

t'i, '
i

"Φ Poυμαvιιζ6S
'Ε,Θvικιoμ69

ΕκΔo!ElΣ nPΩτoaoγΛlΑ
ΑoHΝΑ 1988

Πωλεiταl oτα 8lθλloπωλεfα

ΓlAPoYΣ!A
Σ6λωvog 94

EΣTIA
Σ6λωvog 60

fi. BΑΣIΛEloY
iππoκρdτουq ] 5

A. κAPABIAΣ_Φ. PοYΣoΠoYΛoΣ
Aκαδnμiαq 58

Ξ" Σ!ΔEPHΣ
Σταδ[oυ 44

./
,/'.oa

,'.*1-{o

,r/*o'""*'"φ

r!

ι
od
Tη(
οd'
σκ(
σαl
κoι
Φ0
dα

'l

δικ
Kα'l
σμ(

με\
,\6ο
τη(
κτε
υπ<
κoι-
αυr
στll
παι
dγο
κα[
Ειδ

',I

ΠΑ.
τoυ
λεξ
Xρa
roυ
rΙαt
καl
κoi
τιω-
24'ι
κu€
οx6
παρ
Kρο
Yω\
ηoL



πA/lloΣ κAl ιιNEoΣll
ΣΩΦPoNlΣTlκoΣ κΩΔlκAΣ

lΔlEΣ AI(A/ιYπτEΣ EπlτA rΞΣ
oπlΣooΓPAΦHMENEΣ Aπ', To ΞYΣτHMA

Διαv0oαμε α1o[ωg τ6v'oκτιb6ρη τoσ '88,
odv κρdτog παραπα[oυμε oτ6v αοτεριoμ6
τηg 14ηg κυ6ι1ρvηoηg τoυ ΠΑ.Σo.K' κα(,
οdv λα69, κλυδωvιζ6μααrε dvdμεoα oτd
oκdvδαλα, αrd nρωΘuπoυργικd μαιτρεσ-
oαρ[oματα καi o'αμι1τρητα αλλα τεκμηρια
κoιvωvικηg dπoo0vΘεoηg πoΟ μαg δπε-
Φ0λαξε η διαQθoρα τo0 μεταπoλεμικοΟ
doτικoυ κατεoτωτog.

'Η "καρδιd" τo0 καΘεoτωτoq, η αoτικη
δικαιoοOvη, dvιdτωg ρ6γxoυoα κι αυτη,
καταμεoηg εioαγγελικΦv xoυλιγκαvι-
oμωv, δικαoτικωv κυ6ειΦv, Oπoθdλι'tlεωv
μεγαλoπρεζεμπ6ρωv κι δξ6vτωoηg πειvα-
λ6ωv λo0μπεv, θκκρ[vει τd δ0oooμα 0γρα
τηg μ6oα ατ6 voμoΘετικ6, δικαoτικ6 κι θ-
κτελεoτικ6 oυρoδo1εΙo πo0 παραμ6vει
υπ6 τηv κλ[vη τΦv δημoκρατικ6τατωv,
κoμματικΦv oκoπιμoτητωv. Kι δ πυρηvαg
αilτηg τηg .Kαρδιαq", τ6 αoτικ6 σωφρovl-
oτlκ6 oιioτημo, δvα oεvdριo αo6λγεια9
παvω oτηv dvΘρωπια για τηv δπoΙα μdταια
αγωv[crrηκε δ'Αvθρωποg. Στηv 'Eλλdδα -
κα[ δ1ι μ6vov...- δται δ1oυv τd πρdγματα.
Eiδικιilτερα.

"Ηδη, dπ6 τηv πριilτη κυ66ρvηoη τoD
ΠA.Σo.K. ('oκτιil6ρηg '81) καi μ6 δηλciloειg
τoΟ τ6τε 0πouργo0 δικαιoo0vηg Στdθη'Α-
λεξαvδρη (θξ6δωοε τ6 διαζ0γιo τoυ ο6
xρ6vo ταx0τερo δκε(voυ τoυ διαζυγ(oυ
τoυ "θπαρατoυ" δικτdτoρα".-) κρiθηκε α-
παρα[τητη η dvτικαταoταση ΤoU θωg τ6τε
κα1 δωg αημερα, ioxOovτog Σω<pρovιoτι-
κo0 Kιilδικα o δπoiog Θεoπ[αrηκε δπ( oτρα-
τιωτικo0 καθεoτΦτoq ({.'ηQioτηκε οτiq
24.8.67) καi θQαρμ6oτηκε sπ( δλωv τΦv
κυ6ερvηoεωv τηg Ν6α9 Δημoκρατiαg, d-
α16τω9 flv ol θεoπ[oαvτεg τ6v xoυvτικoi
παρ6μεvαv - κατd τηv Ιδια περ[oδo -
κρατofμεvoι τδv καραμαvλικωv κατ6ρ-
γωv. "Eκτoτε, δλoι oi δια6αταρηδε9 "g-
πoυργo[ δικαιoο0vηg" τoυ ΠΑ.Σo.K. δ6v

παρ6λειπαv vd αvαμειγv0oυv αro0g 6ερ-
μπαλιαrικo0g θρευγμo0g τoυg καi τ6 0πo-
α1ετικ6 πυρoτι11vημα περi δηθεv dvαμ6ρ-
Φωσηq καi δξαvΘρωπloμoυ τoσ iox0ovτog,
1oυvτικo0 ΣωΦρovιστικoU Kιbδικα κα[,
κατ' θπ6κταoη, δλ6κληρoυ τo0 oω<pρovι-
ατικo0 oυαιηματog. Verba κεvα τo0 'Αλε-

ξαvδρη, τo0 Mαγκdκη, τo0 Kακλαμdvη,
τoυ Bερυ6dκr1, τo0 Koυτo6γιωργα καiτωv
Οπoλo[πωv (δv o0κ θoτi dριθμ69) voμo-
KoπτoραπτριΦv τo0 πρdoιvoυ κυ6ερvητι-
κoυ τoiρκoλoυ! Kα[ iδo0 τ6 dπoτ6λεoμα:

'Eπi 0πoυργiαg Koυτo6γιωργα,'Ωoαvd,
κατατδΘηκε αιηv (B)oυλη πρ6g ιl.'ηQιoη δ
(v6oq) Σω<pρovιoτικ69 Kιbδικαq δ δπoiog,
μ6oα αrd πλαΙoια τηg ε0ρ0τερηg λαiκ6-
τρoπηq δεoπoτε[αq πoι] αoκεΙ τ6 αoτικ6
κρdτog, δ6v εΙvαι παρα l't iδια ακρι6Φ9 Δ-
κdλυπτη 6πιταγη πo0 Q6ρει τηv δπιoθo-
γρdΦηση τoΟ oυo'τξματog.

Δια6dζovταg τ6v .vι1o" Σω<pρovιoτικ6
Kιbδικα, αρ1ικd δ6v μπoρoυμε vα παρα-
6λ6$oυμε τo oΟμπλεγμα τΦv oυvτακτιilv
τrjυ απ6vαvτι oτo0g δμoλδγoυg τo0 πρoη-
γoυμ6voυ, 1oυvτικo0 Kιbδικα. "lδια πρoo-
πdΘεια θξαγvιoμoΟ τηg εξoυoιαoτικηg

'αυθαιρεo(αg πo0 oτραγγαλ[ζει τ6v "Αv-

Θρωπo 1dρη τo0 κατααrαλτικo0 ΠαιXvι-
διo0, Ιδια dπδπειρα δικα[ωoηg τo0 KoUρε-
λιdoματog τηg αvθριilπιvηg dξιoπρ6πειαg
πo0 nρoUnoθ6τει l'1 επiζηo'η τωv δξoυoια-
αιΦv. Ιδια καταvτια xoυvτικΦv καi δημo-
κρατΦv γ0ρω dπ' τ6 γαΙταvdκι τηg θξoυ-
οiαg' 'Απλη παρα6oλη τΦv διjo κειμ6vωv
γεvvα oΟγxυoη oτ6v dvαγvιboτη, δxι l-
πλΦq γιd τ6v δvτoπιoμ6 τωv dvυπαρκτωv
δια<poρωv αλλd γι' αι)τη καΘαυτη τηv πα-
τρ6τητα. Kαi αroΟg δu6 Kιi:δικεg περi6λε-
πτη 96οη κατ6xει η voμιμoπoιημεvη Xρη-
οη ρoπ6λωv, 11εlρoπεδΦv δραvτλiαq κα[
δoκρυγ6vωv, τ6oo ατ6v xoυvτικ6 ΣωΦρo-
vιαrικ6 Kιi:δικα (αρΘρo 10'1 ' π.2) δoo κα[



στ6v σoσιαλισrιK6 (aρΘρo 89 π.1) 'Aλλα αv
η o0γκριoη τΦv δ0o α0τΦv κειμι1vωv δδη-
γo0oε &πλ0 αro oυμπ6ραoμα τηg δμoι6-
τηταq _ δαrω κα[ τηg ταυτ6τητα9 - τα
πρdγματα θα floαv μσλλov dδιdQoρα.'Αλ-
λωαrε, o0μQωvα μ6 τηv μεταπoλιτευτικη
θμπειρ[α crrηv o0γ1ρovη'Eλλdδα' δ6v 0-
πdρxoυv πoλλo[ πo0 vα πιoτε0oυv δτι ι'1

xoOvτα κατ6ρρευoε τ6v 'lo0λιo τoo '74
δvΦ, dvτ(Θετα, 0πdρxoυv πdμπoλλoι πo0
πιαrε0oυv δτι dκρι6Φ9 θκεΙvo τ6 1ρovικ6
oημεTo 0πηρξε τ6... γεv6θλιo τηg xoOvταg.
Γιd τ6v "vιlo" ΣωΦPovιoτικ6 Kιilδικα, δυ-
αrυxΦg, f1 o0γκριoη δδηγεT o6 dπελπιαrι-
κιilτερoυg oυλλoγιoμo0g.

"Evαg πρΦτog παραλληριoμ69 τo0 πα-
λιoυ (io10ovτog) καi "v6ou" (Uπ6 ι|.'ηQιoη)
Kωδiκωv dπoκαλ0πτει τηv iδιαv do6φεlα,
τfv iδιαv dvτεπιαrημovικη γεviκευoη κα[
τηv iδια voμικ(αrικη μεΘ6δευoη πo0 Οπη-
ρετoUv μιd κα[ μ6vη oκoπιμ6τητα: τl'1v κα-
τo10ρωoη τηg θκτελεoτικfig παvτoδυvα-
μiαg δπi τΦv Oπdρξεωv θκε[vωv πo0 dρ-
voUvται vα διεκπεραιιi:ooυv τ6v 0παγo-
ρευ6μεvo κoιvωvικ6 ρ6λo τoυg. "oμωq,
π6ρα dπ' α0τ6, δ (v6oqD Σωιpρovιoτικ6g
Kιilδικαg μαρτυρα τl'lv εiαXιbρηoη τξg δια-
QΘoραg αrηv otoiατΦv oημεριvΦv κυ6ερ-
vιbvτωv: o6 πεΙoμα τΦv oooιαλιαrικΦv
6ερμπαλιαrικΦv oUμαvισμΦv τo0
ΠA.Σo.K. δ "v6oq" Σω<pρovιoτικ6g Kιilδl-

καg dπoδεlκv0ετol πλ6ov dπ6vΘρωπoq
τo! 1ouvτlκoυ. M6 δvδεικτικα τα παρακd-
τω αημεiα:

1. 'o "ν6oq" ΣωΦρovιαrικ6g Kιilδικαg
δ6v πρo6λ6πει ψUxo6ιoλoγικτ'1 θξ6ταoη
τΦv Qυλακιζ6μεvωv, καiι πoιj dπoκλεiει
τηv dξιoλoγηoη κα( κατdταξη τΦv κρατoυ-
μ6vωv δg 6αoικη πρoυπ6Θεαη. M6 τηv δ-
σKηση σωΦρovισμoO &g oημειωΘεi δτι δ
xoυvτικ6g Σωιpρovιαrικ6g Kιilδικαg (ιiρ-
Θρo 7) πρo66λεπε, μ6 κdθε λεπτoμ6ρεια,
τηv θξαYωγη ΨυΧo6ιoλoγιKηq θξ6ταoη9
6αoιoμ6vη o6 6πιαrημovικ6g διαδικαolεg
διdγvωαηg τξg πρooωπικ6τητα9 τΦv κρα-
τoυμ6vωv. "Eτoι, δ οooιαλιαrικ6q ΣωΦρo-
vιoτικ6g Kιilδικαg εΙvαι dvτloωΦρovtστl-
κ69!

2. 'o "vεoq" ΣωΦρovιαrικ6g Kιi:δικαg
(αρΘρo 58, π.3 κα1 60, π.1 ) εiodγει γιd πριil-
τη φoρd τ6 μ6τρo KαταvαYκαστικηq δργα-
oiαg (δoυλεiαq) κdτι πo0 oiiτε κ<iv δια-
vof1θηκαv vd πρoτεlvoυv o[ oυvτdκτεg
τoi xoυvτικo0 Σωιpρovιαrικo0 Kιi:δικα. "E-
τoι, δ oooιαλιoτικ6g ΣωQρovιαrικ69 Kιbδι-
καg dπoδεικvιjεται καi ιbg αταλlvlκ69.

3. 'o "v6oq" ΣωΦρovιατικ6g Kιbδικαg
καταργεΙ τ6v θεoμ6 τΦv 'EιpoρειΦv πo0
πρo66λεπε δ xoυvτικ6g ΣωQρovιαrικ6g
Kιbδικαg (αρθρα 128' 129 καi 130) κα( πo0
floov δπιτρoπ69 κoιvωvικoυ δλ6γ1oυ τΦv
6ρωv λειτoυργiαg τΦv ιpυλακΦv κα[πρod-
σπισηq τΦv δικαιωμdτωv τΦv κρατoυμ6-
vωv' δ "v6og" ΣωQρovιαιικ6g Kιilδικαg
παραδΙδει τ6v κρατoOμεvo δρμαιo αrηv
dvεξ6λεγκτη αiθoιρεo(α τoυ κρdτoυg-Pa-
drone, απoκλε[ovταg τ6 6λ6μμα τηg Koι-
vωv1αg πdvω αr[g oυvΘflκεg διαΘ(ωαηg
τo0 δεoμιilτη. "Eτoι, δ oooιαλιαrικ6g Σω-
ιpρovιαrικ6g Kιbδικαg α0τoπρo6dλλεται
καi δg κυvlκ69!

4. 'o "v6oq" ΣωΦρovιαrικ6g Kιbδικαq
δxι μ6vov δ6v κατoxυριbvει τd αroηειιilδη
dvθριilπιvα δικαιιilματα (πρoαυλιoμ6, θπι-
κoιvωviα κ.λ.π.) δoωv κρατoυvται o6 πει-
Θαρ1ικ6 κελλ[ 6πω9 τd κατo10ρωvε (αρ-
θρo 98, π.2 δ 1oυvτικ6g ΣωQρovιατικ6g
Kιbδικαg dλλd, πρo6λ6πει (dρΘρo 33, π.2)
ττ]v dπoμdκρUvση τΦv πειΘαρxικΦv κελ-
λιΦv (:κoλααrηρ1ωv) o6 dπ6μερεg dκριεg
τιilv κατ6ργωv, πρoιpαvΦg γιd vd dπoφε0-
γεται l'1 δημooιoπoiηoη τωv 6αoαvιoμωv
τΦv dπoμovωμ6vωv κα[ vd oυγκαλ0πτεται
τ6 δρdμα τωv κoλαζoμ6vωv dπ'τd μdτιo



to Aιιτιιoτo

τΦv tπoλolΠωv σUγκρατoυμ6vωv τoυg,
nρ6g dnoQυγη dvτιδρdoεωv' "Eτoι, δ oo-
oιαλιoτικ69 ΣωΦρoVιστιK6g Kιbδικαg αυ-
τoxαραKτηρiζετoι καi δg dπρoκdλυπτα,
6γκληματlκ69!

5. 'o 
"v6oq" ΣωΦρovιoτικ6g KΦδικαg

(dρθρo 42, π.1) πρo6λ6πει τηv παρoxη
πρ69 τo0g κρατoυμ6voυg μ6vov πρωτo-
6dθμιαg κι δπαγγελματικfiq δκπα[δευoηg
θvαvτι τηg πρωτo6dΘμιαg, θπαγγελματι-
Kηq μ6 θγκιiκλια (γιd τoιig ηδη διδαγμ6-
voυg) πo0 πρo6Θλεπε (αρΘρα 73'7 4 καi7 5)
δ xoυvτικ6g Σω<pρovιoτικ69 Kιilδικαg. "E-
τoι, δ oooιαλιαrικ69 Σωcpρovιoτικ69 Kιbδι-
καg δμφαviζεται κα( δg oκoτoδloτlκ6g!

6. 'o "v6oq" ΣωΦρovιoτικ6g Kιbδικαg
(rρΘρo 38) περιoρ(ζει τηv πvευματικη α-
γωγη τΦv κρατoυμ6vωv oτα 6ι6λiα τηq

"δαvειoτικηq 6ι6λιoΘηκηg" τωv κατ6ργωv
(:δvτυπηg κovo6ρ6αg) αvτ[Θετα μ6 τ6v
xoυvτικ6 Σω<pρovιoτικ6 Kιbδικα (ιiρθρo
77 

' 
π.4) δ δπoiog, π6ραv τηq "δαvειστιKηq

6ιθλιoΘηκηg" (:η κovo6ρ6α 6αoικ6 πιατo)
θπ6τρεπε κα[ τηv εioαγωγη 6ι6λ[ωv. "Eτoι,
δ oooιαλιoτικ6g ΣωQρovιoτικ69 Kιilδικαg
παρoυoιαζεται κα[ δg μεoαιωvικd, παρω-
xημ6voq!

7. 'o "v6oq" ΣωΦρovιoτικ6g Kιbδικαg
(αρΘρo 30, π.6) dπαγoρεOει ρητd αιo0g
κρoτoυμ6voυg τηv παραλα6η τρoQiμωv
dπ6 τo0g δπιoκ6πτε9 τoug (:Mdvvα) xωρig
vα πρo6λ6πει τηv δπoια 6ελτ(ωoη τo0 α-
Θλιoυ oυooιτ[oυ πo0, oημερα, παρ61εται
αro0g κρατoυμδvoυg καi 1ωρig vd δε[xvει
6τι ουμμερiζεται τ6 μητρικ6 6voτικτo γιd
τηv oυμμετo1η oτ6v γoλγoΘo τoU <pυλακι-
oμ6voυ παιδιo0 μ6 τηv πρooφoρd λξoυ
oπιτικo0 ΦαYητo0 "dvτ(θετα δ 1oυvτικ6g
ΣωQρρovιoτικ6g Kιilδικαg δ6v 6θετε πα-
ρoμoιo περιoριoμ6. "Eτoι, δ oooιαλιαrικ6g
Σωιpρovιατικ6g Kιilδικαg α0τoπρoδ[δεται
καi δg 6κδlκητlκ69!

8. 'o "v6oq" ΣωΦρovιoτικog Kιilδικαg
δ6v πρo6λ6πει τov περιoριoμ6 τωv κρα-
τoυμ6vωv oτα κελλια καi αιo0g κoιτΦvεg
μ6vov κατd τηv v0xτα δπωg πρo66λεπε
(dρΘρo 6, π.8) δ xoυvτικ6g Σω<pρovιoτικ6g
Kιirδικαg αΦηvovταq αrηv διακριτικη εΟ-
x6ρια (:δvαιoλo 6iτoιo) τΦv Qυλακωv τ6v
κατd 6o0ληoη περιoριoμo dvθρωπivωv 0-
πdρξεωv. "Eτoι, δ oooιαλιαrικ6q ΣωΦρovι-
εrικ6q Kιbδικαg αιjτooυoτηvεται κα[ δg θ-
vε0Θuvog!

9. 'o "vεoq" Σωφρovιoτικ6g Kιilδικαg
πρo6λ6πει (αρΘρo 33, π.2) (XωρητιK6τη-
τα" (rl γλωooικη dvεπαρκεια τΦv oυvτα-
κτΦv τoυ σUVισrα πρooΘετo πρoo6v τoυg)
30 μ2 γιd τd ατoμικd κελλιd (:1 ατoμo δικαι-
o0ται θμ6αδ6v 30 μ2) θvω (dρΘρo 33, π.3)
καθε ατoμo πo0 κρατεiται o6 κoιv6 κoιτιi.l-
vα δικαιoυται δμ6αδ6v 6 μ2, παραλoγιoμ69
πo0 δ6v dπαvταται oτ6v 1oυvτικ6 ΣωΦρo-
vιoτικ6 Kιi:δικα. "Ετoι, δ σoσιαλιστιK6q Σω-
ΦρovιστιK6q Kιbδικαg α0τoεπιoημα[vεται
καi ιilg dλλoπρ6oαλλog!

10. 'o 
"v6og" Σω<pρovιoτικ6g Kιilδικαg'

παρα τig o0μαvιoτικ69 ρητoρε[εg τoυ, αv-
τιμετωπ1ζει dπρ6oωπα τov κρατo0μεvo
κα[ oτερεΙται ακ6μα κι dκεTvog τηg ε0αι-
oθηoiαg τoU XoUvτιKoO ΣωQρovιoτικo0
Kιbδικα δ δπoiog (αρΘρo 133' π.2' θδ.6) 0-
πoxρ6ωvε τo0g φ0λακεg vα dπευΘ0vovται
πρ69 τo0g κρατoυμ6voυg 1ρηoιμoπoιΦv-
ταg πληΘυvτικ6 ευγεvε[αg. "Eτoι, δ oooια-
λιoτικ69 Σω<pρovιoτικ6g Kιi:δικαg διαQαi-
vεται κα[ ιj:g dκolvΦvητog!

Αυτ69 flταv δvαg θvδεικτικ69 σUYKριτι-
κ69 δεκαλoγog πoΟ 1ωρig vd δξαγviζει τ6v
1oυvτικ6 Σω<pρovιoτικ6 Kιbδικα, θvτoι]-
τoιg, τ6v 6αΘμoλoγεT δg αvθρωπιoτικ6τε-
ρo τo0 oooιαλιoτικoυ' Xωρig oυvα[oΘημα-
τικ69 Qoρτioειg, Θd μπoρo0oαμε vαπo0με
πιbg δ' 0π6 ι{.lηιpιoη, Σω<pρovιoτικ6g Kιilδι-
καg απoτελεi 6vα voμικ[oτικo κακ6κτυπo
τo0 πρoκατ6XoU τoU, η ακ6μα 6vα κιταπι
διατρητηg flΘικηg δv6g oυαrηματog πo0
καταπovτ[ζεται. "oμωg, απλα α0τoi ol oυλ-
λoγιoμoi δ6v Θd θπ6διδαv τlq πραγματικ69
διααrαoειg τo0 γεγovoτog'

Αtτ69 δ oυγκριτικ69 δεκdλoγog αγει o6
μια θλι6ερ6τερη διαπioτωoη: oτ6ν o0γ-
Xρovo παρακμιακ6 Nεoελλαδικ6 xωρo καi
θπ[ πoλιτειακo0 επιπ6δoυ δκτυλ[ooεται
μιd bκαταo1ετη oκυταλoδρoμiα κρατικo0
αυταρ1ιoμoυ μ6 κυρ(αρ1o αrοι1εio τηv δ-

ξαλλαγη τηg απoλiτικηg 1o0vταg oτ6v
1oυvτικ6τερo oooιαλιoμ6 καπιταλιαιικΦv
πρoδιαγραQΦv, μ6oω QιλελευΘεριζoυoΦv
διελ0oεωv.

Δυαrυ1Φg, αΟτog δ τoπog 1ωρ(g vd πη-
γα(vει μπρooτd εΙvαι dv[καvog vd γυρioει
κα[ π[oω!

AP!ΣToTEΛHΣ HP. κAΛENTZHΣ
]τoΛ|τΓκoΣ KpAτoYM ENoΣ
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Συv6ιπευξη oπ6'Eγαυ σTρατηγ6 τωv
WAFFEN SS

To αvτiδoτo: K0ριε Nτεγκρ6λ, γvωρ[oα-
τε απ6 πoλ0 κovτd τov Α. Xiτλερ. T( ηταv
Kαι τι αvτιπρooιi:πευε για σαq o A. Xiτ-
λ.ρ;
Λε6v Nτεγκρtλ: Tηv επαvdoταoη oτηv
καΘαρη τηq μoρφη! Πoλλoi λ6vε διdιpo-
ρεζ "ιστoρ[εg" γ0ρω απ6 τov Xiτλερ'
αλλd εγcil τov γvtbριoα απ6 πoλ0 κovτd'
o Aδ6λι|oq Xiτλερ ητov fvαg ηY6τηζ
ταγμ6voq στηv υπηρεoiα 6yι μ6va τoυ
λαoiι τoυ αλλd και 6ληq τηq Eυρωπαi-
κηq Φυληq. Πoλ6μηoε 6λε9 τιg αvτι-ε-
θvικ6g δυvαμειg. To6κιoε oλα τα oτη-
ρiγματα τoυ καπιταλιoτικo0 oυoτημα-
τog' Φεoυδdρxεξ, 6ιoμη11ovoι 6πεoαv
κατω απ6 τηv oooιαλιoτικη αvτeπiΘεoη
τoυ N.S.D.A.P. o Aδ6λΦo9 Χiτλερ εiτε
Θ6λoυv vα τo παρc'δε11τo0v εiτε 611ι ε-
Φηρμooε τo πιo oooιαλιoτικ6 πρ6γραμ-
μo o' 6λη τηv Eυριbπη. Σαq 6λ6πω πoυ
γελdτε κ0ριε Σoρcbτo, δι6τι ξ6ρω τηv ι-
δεoλoγικη oαq τoπoθ6τηoη. Aλλd 6τι
ε[πα δεv ε[vαι για vα σαq eυyαριoτηoω
αλλd η πραγματικ6τητα. o Xiτλερ μoυ
μιλo0oe με τα yειρ6τερα λ6για Υια τov
καπιταλιoμ6 Και τoUq μικρoαoτo0g.
Mdλιoτα μoυ ε[yε πει κdπoτε πωg "δεv
πoλεμdμε τov μπoλoε6ικιoμ6 Yια vα
oιbooυμε τα κεQ6λια τη9 αoτικηq τ6ξηξ
αλλ6 για vα oιbooυμε τo μ6λλov τηξ πα-
τρΙδαq Fαξι' o Χiτλερ επioηq ηταvε αv'
τ'-C'πoικιoκρ6τηq. Πdvτα oυμπαΘo0oε
τoυq 'Aραθεq, τov πoλιτιoμ6 τouq Και
τoυg αγιbvεq τouq. o ιpυλετιoμ6g τoυ
δεv εf11ε vα κdvει με τo vα oκλo6ιbvει
dλλεq φυλ6q, 6πωq λ6vε oι doyετoι, αλ-
λd με τo η κ6Θε ιpυλη vα ζηoει oOμιpωvα
με τoυζ δικo0q τηq v6μoυq. Mια λoιπ6v
v[κη τoυ Xiτλερ Θα ηταv πρoq τo σUμ-
Φερov 6yι μ6vo τηq Λευκηg Qυληq αλ-
λd κι 6λoυ τoυ κ6oμoυ. o E.Σ. δεv Θα εκ-
μeταλλευ6ταv καμμiα φυλι|. o κoπιταλι-
oμ6q τιq 61ει εκμεταλλευτεi 6λεq. K0-
ριε Σoριbτo 6λoι μαg ε[μαoτe oκλdBoι.
Zo0με oε πατρΙδεξ πoυ δεv μαg αvη-
κoυv. Avι|κouv στoUξ Aμερικdvoυg,

στoUξ Σoθιετικo0q, αλλd 6yι o' εμ69.
Πoι6 τo κ6ρδo9 απ6 τη v[κη τωv Συμμd-
χωv στo B.Π.Π'; Kαv6vα.'Εyoυμε σημε-
ρα τ' Aμερικαvικd τραoτ vα μαζ διευΘ0-
voιJv Και τoυg Pιiloooυq vα καταδυvα-
oτεboυv τηv Av' Ευριbπη. o Ε'Σ. Θα 6-
σπαγs 6λε9 αυτ69 τιg αλυo[δεg για 6-
λoυg τoυq λαo0q. To o0vθημd μαg ηταv:
"πoτ5 πια oκλα6ωμ5vεq πατρiδεq, πoτ6
πια oκλo6ωμ6voι λαoiι'. Aυτ69 ηταv o
δικ6q μαg αγιbvαg' Δυoτυyιbq αυτ6q o α-
γcbvαg συκoΦαvτηθηκε 6oo καv6vαg
dλλog. Στιg μdyιμεq Υραμμεq τoυ Ε.Σ.
πoλ6'μηoαv oι v6oι απ6 τα Bαλκdvια και
τηv K. Ευριilπη, απ6 τηv Σκαvδιvα6[α και
τιg Bαλτικ6q Χ(bρεq' απ6 τηv lvδiα 6ω9
τα μoυooυλμαvικd SS - αuτoιiq τouq πι-
oτo 0 g dρα6 εq oυ vτ ρ6 φo υq, πoλε μη oα-
με Yια μια NΕA ΕYPΩΠH εvdvτια oτηv
εκμετdλλευση τoU κεΦαλαιoU Και τηv
κ6κκιvη παρακμη'

To αvτiδoτo: K0ριε Nτεγκρ6λ απ6 τηv
πριbτη μαg εριilτηoη κατακρivατε τo Kε-
Qαλαιoκρατικ6 oικovoμικ6 oιioτημα.
Για oαg πωg πρ6πει vα ε(vαι διαρΘρω-
μ6vη η oικovoμlα o' 6vα 6Θvog;
Λ.N.: Io oικovoμικ6 o0oτημα πρ6πει vα
ε[vαι πdvτα πρog 6Qελog τoυ λαo0 και
τoυ 6θvoυq, vα εξασΦαλiζει μiα oyετικη
eΘvικη αυτdρκεια Kαι vc' μη 6αoiζετoι
oτηv εκμετ6λλευoη τηq εργατικηg τd-
ξεωg και τoυ κ6Θε ερYαζoμ6voυ. Εμεig
Qτιdξαμε μια εΘvικoλαi'κη oικovoμlα,
μια oικovoμ[α για 6λo τo λα6. Γvωρiζετε
πωq στηv Ε.Σ' Γερμαv[α oτo κdΘε δd-
vειo πoυ 6παιρvε o εργdτt1g Yια vα αYo-
ρdoει oπ[τι, εlyε τo δικα[ωμα vα τo εξo-
Qληoει oe δ6κα yρ6vια. Για κdΘε παιδ[
τιbρα πoυ θα 6καvε τoU αΦαιρε[τo τo
25% τηg αξ[αq τoυ δαvε[oυ' Δηλαδη με
4 παιδιd εξoΦλo0oε τo δdvειo τoU σπι-
τιo0 τoυ. Aυτ6q ηταv o oooιαλιoμ6q και
αυτ6q ηταv o Xiτλερ, 'Εyετε δει καv6vα
oημεριv6 καθεoτtbg vα εQαρμ6ζει τ6-
τoια πoλιτικi; o E.ε. 6μωq τηv ει|ηρμo-
oε πριv απ6 5011ρ6vιo.
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o Degrelle με Tov εκδoτη Toυ περloδΙ-
κo0... εvΦ μαq δivεl σUv6vTεUξη σTo oπfτt
Toυ... o σTρατηγoξ στo γραΦεio τoυ Uπo-
Yραφεl αUT6YραΦα σTηv ελληvlκη αvTl-
πρoσωπεiα.



Tο Ar'o0τ0
To αvτiδoτo: K0ριε Ντεγκρελ ε[αrε oo_
oιαλιoτηg;
Λ'N.: Mα ιpυoικd αΦo0 o oooιαλιoμ6g
εivαι τo oπoυδαι6τερo oημεΙo τηq πoλι'
τικηg τoυ Xiτλερ. Ε[vαι 6λακε[α vα ταυ-
τ[ζεται o oooιαλιoμ6g με τov μαρξιoμ6.
Για μαg τoυg Ε.Σ' ε(vαι αvτ[θετα πρdγ-
ματα. Eπειδη voμiζω 6τι απευΘ1voμαι
oε oυvειδητoπoιημ{voυg αvαγvcboτεg
δεv yρειdζετcιι vα αvαΦερΘ6 oτιq τερd-
oτι εg δ ιαQo ρ 69 oo oιaλ ιoμ o 0 - μπo λoε θ ι-
κιoμo0'
To αvτiδoτo: K0ριε Nτεγκρελ πιαrε0ετε
oτι o μπoλoε6ικιoμog 6xει vα πρooQ6-
ρει τ(πoτα oτo λαo;
Λ.N.: oιiτε 6yει o0τε και ε[yε πoτ6 vα
πρooQ6ρει. Aπ6 τηv επoXη τωv Λαi|κιbv
Mετιbπωv, πoυ ηταv περιoo6τερ0 αvτι-
λαiκd παρd λαi'κd, 6ωq oημερα o μπoλ-
oε6ικιoμ69 τo μ6vo πoυ 6yει "δωσειu
στouq εργdτεg εivαι μιζ6ρια, αv6yεια,
εργαoιακ6q oy6oειq yειρ6τερεg και
απ6 αυτ6q τηg Qεoυδαρy[αg και τ[πoτα
περιoo6τερo. o E.Σ' αv6θηκε στηv ε-
ξoυoio 611ovταg oτo πλευρ6 τηv πλειo-
ψηφiα τoυ λαo0 μ' 6λoυ9 τoυ9 κov6vεq
τηg κoιvoθoυλευτικηq δημoκρατiαq. o
μπoλoε6ικιoμ6q 6μωq παρ6μειvε μια ι-
oyvη μειoι!ηQiα κoμματικtbv κoμιoα-
ρ[ωv η oπofu ζει παραoιτικd oτιg πλdτεg
τoυ λαo0. o ΓκoρμπατorbQ τo μ6vo πoυ
μπoρε[ να κdveι και τo κdvει με μ6γιoτη
επιτυγ[α, ε[vαι vα διoρΘιboει τη 6ιτρ[vα
τoυ σo6ιετικo0 καθεoτcbτoq. To "αρXι-
π6λαγo9 τωv γκo0λαγκ" 6πω9 6λεγε o
Σoλζεv[τoυv δεv ε[vαι δυvατ6v vα ξεyα-
oΘε[. Tα εκατoμμ0ρια τωv ιtlυyιατρεlωv,
oι εκτoπ[oειg, 6yoυv δεiξει oτov κ6oμo
τι oημα[vει "δικτατoρ[α τoυ πρoλετα-
ριdτoυ"!
To αvτiδoτo: K0ριε Nτεγκρ6λ εκτ69
απ6 6vαg πoλ0 μεγdλog πoλιτικ69 εioτε
και στρατηγ69 τoυ μovαδικo0 Eυρω-
παΤκo0 αrρατo0 _ τωv WAFFEΝ SS. Tι
ηταv τα WAFFEN SS;
Λ.N.: oι αριoτoκρdτεg τoυ ηρωioμo0, η
αΦρ6Κρεμα τηg Eυρωπαiκηq Nεoλαiαg
πoυ πoλ5μησε στιζ oτ6ππε9 τoυ Avατo-
λικo0 Mετιbπoυ κdτω απ6 τηv καΘoδη-
Υηση τoU μeγdλoυ μαq Aρyηγo0, Θυoια-
ζ6μεvoι Υια τη Zωf1, για τov Πoλιτιoμ6

και τηv N6α Eυρωπαiκη Tαξη. Mαq απo-
κdλεoαv "μιoθoQ6ρoUζ, και .δoλoΦ6-
voUζΣ, ταπειvd dτoμα αoτικηg vooτρo-
πiαg. Θε6 μoυ π6oo 6yoυv σΦdλλει σ'
αυτo0g τouq xαρακτηριoμo1g. Aυτ6
πoυ μαq καΘoδηγo0oε ηταv η αvτiδρα-
ση μoξ oτov μπoλoεθικιoμ6 κdι στιζ μo-
oωv6δoυλεq δυτικ5g δημoκρατiεξ. Aυ-
τd τα πoιδιd πoυ πoλ5μηoαv oτα WAF-
FEΛ, ss, 18-22 11ρ6vωv απ6 διαιpoρετι-
κ5q yιilρεq και κoιvωvικ6q τdξειg, oι πε-
ριoo6τερoι αγρoτ6πoιδo και Φ0ιτητ6ζ'
ηταv ιδεαλιoτ69. Πoλεμo1oαv και π6-
θαιvαv Yια τηv ιδεoλoγ[α Κcιι τηV πατρ(-
δα μαq, τηv Ευριbπη. oι Γερμαvo[π6Θαι-
vαv στo διo yαρdκωμα με τoυg Σoυη-
δo0g, τoυg Γdλλoυq, τoυg loπαvo1q και
αq μηv ξεyvdμε τoυg 60.000 SS μou-
ooυλμdvoυg. Στα WAFFΕN-SS δεv υ-
πηρyαv μ6vo Γερμαvoi. Θυμ6μαι τιbρα
6τι τηv πρωτoxρovιd τoυ 1944 6λoι oι
μoυooυλμdvol SS πηραv ωq διbρo απ6
τov XΙτλερ μια yρυoη αλυofδα πoU κρε-
μooμ6vo oτηv 6κρη τηq εiyε 6vα μικρ6
Koρ6vι, ooτατη πρooφoρd τoυ Χiτλερ
πρ69 αυτoOq τoυq ηρω|κo0q 6vτρεg
πoυ εiyov oυvδ5oει τo μ6λλov τηζ πC'-
τρiδαg τoUζ με τη viκη τωv Ευρωπαiκιbv
Επαvαστατικιbv δυv6μεωv. Στα WAF-
FΕN SS 6λη αυτη τηv περioδo πoλ6'μηoε
6τι πιo αγv6, 6τι πιo ηρωικ6 και ιδεαλι-
oτικ6 oτoιyεio υπηρyε oτηv Ευρωπαtκη
vεoλα[α. Aυτ6 ηταv τα WAFFΕΝ SS.

To αvτiδoτo: Θα μπoρo0σατε vα μαq
πειτε τι γvωρiζετε Yια τηv πατρ(δα μαg;
Λ.N.: Γηv Eλλdδα τηv 6yω γvωρloει απ6
τα 6ι6λiα. Ε(μαι λdτρηg τoυ πoλιτιoμo0
Και τηζ QιλoooQiαg oαg. 'oπωq θα πα-
ρατηρηoατε στo γραΦεio μoυ 6yω τo d-
γαλμα τoυ Λεωv[δα. To 6voμd μoυ ε[vαι
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Eδιb τελειιilvει τo Α' μ6ρoq τηq σUvεv-
τε0ξεωg τoU στρατηγoυ Nτεγκριiλ. Σε
επ6μεvo τεOxog μαg Θα δημooιευθε[ τo
B' μ6ρog τo oπo[o αxετiζεται με τηv ι-
oτoρικη και ευ ρ0τερη αvαΘειilρηoη.

επloηq ελληvικ6' Aκ6μα Θυμαμαι κdπo-
τε πoU ρcbτηoα τov Χ[τλερ πoιd ε[vαι η
πατρ[δα μαg, εiyα τηv εvτOπωoη πωg Θα

μoU απαVτo0oε, η Ευριbπη. Ξ6ρετε 6-
μωq τι μoυ απdvτηoε; H EΛΛAΔA' rτA-
τPιΔA MAΣ EιNAι H EΛΛAΔA. Ελπiζω
oτo μ6λλov vα μoU δoΘεi η ευκαιρ[α vα
τηv επιoκεQΘιb.

ΣMIΛEYoNTAΣ ToN xPoNo
H τ61vη απευΘ0vεται o' 6λoυ9 με τηv

ελπ[δα 6τι Θ' αφηoει [1vη, θα γ(vει αιoΘη-
τη, Θα oυvταρdξει και Θα γ[vει απoδεκτη,
Θα κερδ[oει αvΘριi-lπoυg, 6xι με αδιdoειoτα
λoγικd επιxειρηματα, παρd με τηv πvεU-
ματικη εvι1ργεια με τηv oπo[α φoρτ[ζει o
καλλιτιixvηg 6vα 6ργo. H o0γ1ρovη τ61vη
6xει πdρει λαvθαoμιlvη τρoπη, καΘιbg εγ-
καταλε(πει τηv αvαζητηση τoU voηματog
τηg υπαρξεωq Kαι επικUριilvει τηv αταξlα
τoυ ατ6μoυ.

Στηv καλλιτε1vικη δημιoυργiα 6μωq η
πρooωπικ6τητα δεv επι6αλλεται, παρd υ-
πηρετε[ μια αλλη, υιpηλ6τερη και oυλλoγι-
κη ιδ6α. o καλλιτ61vηg ε(vαι πdvτoτε Uπη-
ρ6τη9 και πρoαπαΘεi μoviμωg vα ξεπλη-
ριboει τo xdριoμα πoU τoU δ6Θηκε αλλ6 o
oΦγ1ρovog 6vΘρωπog δεv Θ6λεl vo κ6vεl
τηv πoρoμlκρη Θυoiα, ακ6μo κl ov μ6vo με
τη Θυoio επlΘεΘαlιilvετol.

Αυτd τα 6αoικd πρdγματα oιγd oιγd τα
ξε1vo0με και xαvoυμε αvαπ6<pευκτα κdθε
αioΘηoη τoU Πρooρισμo0 μαg.'.

Στηv καλλιτεxvικη εικ6vα τo o0μ6oλo
61ει oπoυδαiα oημαoiα. o B. l6dvoQ λ6ει
πdvω o'αυτ6: "Τo o0μ6oλo εivαι αληθιv6
μ6vo 6ταv 6xει αvεξdvτλητo κι απερι6ρι-
αro v6ημα, 6ταv πρoQ6ρει με τηv απ6κρυ-
Φη (ιερατιKη και μαζ( μαγικη) γλιilooα τωv
vOξεωv Kαι τωv υπαιvιγμιbv κdτι πoυ δεv
μπoρε( vα διατυπωΘε[, πoυ δεv αvτιαroι-
1ε( oε λ6ξει9. 'E1ει πoλλ69 πλευρ69 και
πoλλ69 σK6ψειq και τo 6αΘo9 τoU παρα-
μι1vει αδιερε0vητo. Tα o0μ6oλα δεv πρoo-
διoρlζovται oιiτε εξηγoιjvται Kcιι ε[μαcrrε
αv[α1υρoι απ6vαvτι αro ακ6ραιo, KρUΦo
v6ημα τoUq>.

o Γκα[τε 6λεγε επioηg 6τι "6oo λιγoτε-
ρo πρooιτ6 oτη v6ηoη ε[vαι 6vα 6ργo τ6-
1vηg τ6oo πιo μεγαλo εivαι".

Πoλλo( υπooτηρ[ζoυv πωq η τ61vη δεv
61ει πατρiδα. Eγιil δια<}ωvιb. 'oπωg γρdQει
κι o Α. X6ρτoεv αro 6ργo τoU "To παρελ-
Θ6v μoυ και oι oκ6ι!ειq μoυD: "o πoιητt'lξ
ε[vαι παvτoτε εΘvικ6g oτα γvηoια 6ργα
τoυ. 'o,τι κι αv καvει, 6πoιo9 κι αv ε(vαι o
αr6xog η η ιδ6α τoυ, Θα εKΦραζει πovτoτε,
Θ6λovταg Kαι μη, καπoιo αιoιxεlo τoU ε-

τoU Avτρ6Ι Toρκ6φoκl
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o Avτρει nρoεviτξ ταρκsφοκι γevvnθη
κε τo 1932 και oπo0δαoε αro κρατικ6 ιv

τo0τo κιi-ηματoγραQiαg τηg M6qXαg
Evιil απο8δαζε'γι]pιοε δ6ο ταιviεg μικρo0

;. Aεv 6χεt.6δεlα oπ6ι$ε (1960} καl
o Θloλi κoι τo κοβπpεo6ρ {1961). Η πριilτη

ταιviα μεγdλoυ μηκoυg Tο παtδlκd
τo-u lBdv (1962) κατακτd τo Xρυο6

ιovτdρι αtο ΦsaΣτι8dλ Bεveτiαg. Τo'1
η ταινio τoυ, Avτρ6'i Pbυμ-

πoυ απoo0ρεται αμliαωq μετf τηv
πρo6oλη τηq σrη M6αxα. To 1972

ρ(ζει τo ΣoλΦρlg, or,5 1ρ.μιlθιαr6ρημα
Σ. Λεμ, εvιil τo 1974riρο6dλλεται oKo-

και τo 1979 o Στιiλκερ. Aκoλoυ_
v η l'looταλγiα (1983) xαιη τελευiαig
ταιvΙα,ηΘuoiα('|986).,-"':':]

ΘvικoO xαρακτηρα' Θα τov εκQρdζει πιo
6αΘιd και πιo ζωvταvd απ' 6,τι η iδια η εθvι_
κη ιαroρiα". Εγιil εiμαl κoμμ6τl τoυ λoo0
μoυ' Aκ6μo κoι τιilρo oτη διjoη πoραμ6vω
τ6κvo τou τ6πoυ μoυ. Eiμαl κoμμ6τl τoυ,
μ6ρ16 τou, κl ελπiζω 6τ' εκφρ6ζω 

'δεεξπou πηγ6ζoυv ΘαΘ16 oπ6 τlg πoλlτloτlκ6g
κol olτoρlκ69 μαq πoρoδ6oε19.

Δυoκoλε0oμαι vα καταλd6ω τoυg καλλι-
τ61vεg πoυ μιλoιiv για απ<iλυτη ελευΘε-
ρiα. Tα πdvτα τα oριoΘετε1 η αvαγκαι6τη-
τα' αv πρdγματι μπoρε( καvεig vα 6ρεΘε[
oε oυvΘηκεg απ6λυτη9 ελευΘερiαg Θα η_'

ταv σαv τo ιpdρι πoU τo 66γαζαv στη στε-
ριd. 'ooo περloo6τερo ζω oτη δ0oη, τ6oo
πlo περiεργη καt πoρoπλαvητlκη μoU Φoi-
vετol η ελευΘερio. EλευΘερiα vα παiρvεlg
voρκωτlκ6; Νo oκoτιilvεlg; N' αυτoκτo-
vεiq; Η ελευΘερiα απαιτε[πλo0oια εσωτε-
ρικα απoΘ6ματα, υι.|.lηλ6 6αΘμ6 αUτoγvω-
o(αg και oυvα[oθηoη τηg ευΘ0vηg απ6vαv-
τι στov εαuτ6 ooυ, oυvεπιilg απ6vαvτι
αroυg dλλoυg. EλευΘερio oημαivεl Θυoio.

Σ' 6λε9 μoυ τlξ τolviεg απ6δlδα μεγ6λη
oημooio o'6,τ1 6;1εl o16oη με τlg ρiζεg μog:
δεoμoi με τo otκoγεvεloκ6 σπiτl, τηv παl-
δlκη ηλlκio, τov τ6πo, τη Γη. Π6vτoτε Θεω-
ρo0oo oημαvτlκ6 vα δεiξω 6τl εγιb πρoσω-
πlκ6 ov{κω σε μlo ouγκεκρlμ6vη πoρ6δo-
oη, πolδεΙo, κ0κλo ovΘριbπoυ, lδ6ε9. Γtα
μ6vo 61oυv μεγdλη oημαoio ol πoρoδ6-
σεlξ τηξ ρωolκηg παιδεiαg πoυ κoτ6γovτot
oπ6 τo 6ργo τoυ Nτooτoγl6ι}oκl-

Γι' αυτ6 τo λ6γo γ0ριoα τηv ταιviα "No-
αrαλγ[α". To Θειilρηoα oxεδ6v πατριωτι-
κ6 καΘτ'1κov. 'HΘελα vα ε[vαι 6vα 6ργo γ0-
ρω απ' τη μoιρα[α πρooκ6λληoη τωv Pιil-
σωv στιq εΘvικ6g τoυg ρiζεg, αro παρελ-
Θ6v τoυg, αιηv παιδε[α τoUq, στηv ιδια[τε-
ρη πατρiδα τouq, στηv oικoγ6vεια και
αroυg ιp[λoυq τoUq, πρooκ6λληαη απ'τηv
oπoiα δεv ξεφειjγouv o'6λη τoυg τη ζωη,
αvεξdρτητα πou Θα τoυg αξiζει η μo[ρo. oι
ριbooι oπαvια μπoρo0v vα πρoσαρμo-
αro0v εUκoλα, vα oυμ6ι6αoτo0v μ' 6vα
καιvo0ργιo τρoπo ζωηg.

Στηριξε

τηv αrtτoδυvαμfα μαζ
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'Evα ερΦτημα πou πρ6πει v' απασχo-
ληoει εμαg τoυg εΘvικooooiαλιoτ6g, ε[-
vαι εdv και κατd π6oo, o εΘvικooooιαλι-
oμ6q απoτελε[ εvαλλακτικη δι5ξoδo
oτιg αvαγκεq Kαι στα πρo6ληματα τωv
εΘvιilv Kαι τωv λαιilv μαg. Eivαι δηλ. o
Ε.Σ. μiα εΦικτη λ0oη αrιg παρoιioεg'
ouvθηκεg; Kαι αv ε[vαι, γιατ( η σημερι-
vη ευρωπαTκη πoλιτικη τoυ εκπρooιi:πη-
oη εΙvαι απ6 γελo[α μ6xρι τραγικη; Στo
πριi:τo εριbτημα θα εixα v' απαvτηoω,
oτι 6xι μ6vo o Ε.Σ. απoτελεi μια λ0oη
στov σημεριvo κ6oμo, αλλd 6τι ε(vαι η
μovαδlκη μαg ελπiδo εαv θ6λoυμε vα
διατηρηooυμε τιq εΘvικ6q μαg πoλιτι-
oτικ6q παραδ6oει9, τη Qυλετικη μαq ι-
διαιτερoτητα, εαv θ6λoυμε vα κτ[oouμε
6vα δiκαιo οooιαλιoτικ6 κρdτog (πoλι-
τεiα) για 6λo τo λα6' εαv θ6λoυμε vα ξε-
Qυγoυμε απ'τηv ταvαλια τoυ ιμπεριαλι-
ομo0 πoυ μαg απoμυζd uλικd Kαι πvεU_
ματικd, αΦαιρ6vταq μαq 6λα εκε[vα τα
δoμικd oυατατικd πoυ μπoρo(v vα δια-
τηρηoouv o' 6vα ιiΘvog τηv εθvικη τoυ

αξιoπρ6πεια και τη δικf τoυ εΘvικη
6o0ληoη.

Στov oημεριv6 κ6oμo 6πoυ η o0γκλι-
ση καπιταλιoμo0-κoμμoυvιoμo0 ε(vαι
ττλ6ov γεγovoq, 6πoυ τηv Eυρι.ilπη εξα-
κoλoυθε[ ακ6μα v'απααxoλεi η διαμ6ρ-
Φωση τηq τιμηg τoυ 6oυτιjρoυ, ρuζιoιi,
καπvιilv, 6πoυ αrιg Bρυξ6λλεc επioημα
oι λευκo[ απoτελoOv μειoιj.lηφiα, 6πoυ
τo A|DS δεlxvει με τov καλ0τερo τρ6πo
τηv ηθικη κατdπτωoη και παρακμη τηg
αατικηg κoιvωv[αg, oπoυ oι ηγ6τε9 τng
αριαrερdq ευαγγελ[ζovται καλΟτερεg
μερεq για τo κεΦdλαιo oε oμιλ[εg τoυq
αro ΣΕB (K0ρκog)' τ6τε o(γoυρα o E.Σ.
απoτελε[ μια KoιvωvιKη δι6ξoδo στα πα-
ραπdvω πρo6ληματα. Mα πdvω απ'6λα
επι6ε6αιιi:vεται η ρηoη τoυ Xiτλερ, 6τι
"αυτoi oι oυvωμ6τεq τηq διεΘvo0g oι_
κovoμiαg και τoU παγκooμ[oυ καπιταλι_
oμoιi 6xoυv μdθει vα Xρησιμoπoιo0v τιq
τ0yεg τωv λαcbv και τωv αvθριilπωv ωg
δεoμiδεg μετoxιilv Kαι Xαρτovoμιoμd-
τωv". o καπιταλιoμ6q, τo oι1oτημα, 61ει
ιοoπεδιboει dλoυq τouq ΦUσικoι3q θε-
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σμouq και ovτoτητεq πoU μπoρouσαv
';α οταματησouv Τηv επ6λαclη τoυ. Η
λ6ξη δθvoq τε[vει vα εξαQαvιαΘε[ απ'τη
δημιoυργ(α κoιvωviαg μειγαδωv. Τo
κρατog xαvει ακoμα Kαι τηv αxετικη ε-
θvικη υπooταση πoU εi1ε, 6αrω Kαι στα
πλα[oια τoU καπιταλιαrικo0 ουoτξμα-
τoq, απ'τηv δημιoυργ[α τoυ υπερ-κρα-
τoυg τηg ΕOK'

To μovαδικδ εμπδδιo αποτελoOv οη-
μερα oι αvτιρρnoειc τηg Θdτοερ, η o-
πoiα καvει (λεvε) μ'αυτ8g τηq τιg εv6ρ-
γειεq, αvτι-ευρωπαΙκη πoλιτικη ! Eπoμε-
ι,ο Bημα τo rτερασμα τωv αρμoδιoτητωv
απ' τo οι.lμ6oυλ'ιο υπoυργιbv τηq KoιVo-
;ηταζ οτο Στpαo6oυoγo. To παι1viδι δ-

xει αρx[oει ηδη vα γlvεται αρKετα Xov-
τp6 για τιg δικ6q μαq δυvατδτητεg' 'Ολα
αυτα απoτελo8v μovo dvα uivιμoυv τωv
προ6ληματωv ΠοU αιrτιμετωπlζouv oι
δυτικ69 κoιvο.iviεg, πραγμo τ' oπoio οn-
μαivει oτι ο εΘvlκooooιαλloμ6q εivαι ε-
πiκαlpoq και απαραiτητoq 6oo πoτ6 iλ-
λoτε οτηv lοτoρiα. Kαι ιpτdvouμε στo
δε0τερo κρ[oιμο εριi-tτημα. Γιατi o Ε'Σ"
δεv 6xει oημερα οoBαρη κι υπε0θυvη
πoλιτικli εκπρoοιi:πηοη, τι Qτα[ει; Η α-
πdvτηoη ε[vαι απλη: Qτoiμε εμεig ol i-
δlol. Kαvεiq dλλog, οΟτε καv τo οιiαrη-
μα. Γιατ[ φταiμε; Διδτι δεv μπορδοαμε
ποτε vα ουvδεθo0με οργαvικα με τιq ε-
πιθυμ[εq και τα αιτηματα του λαοf . Δι6-
τι με{vαμε sωq οημερα πρoοκoλημθιloι
$τιq αvαμvξoειq τoυ 1τεq. Δι6τι αvε-
XΘηκαμε δiπλα μαg ατoμα πoυ δεv αvξ-
{cιv στov Ε-Σ. αλλα ηvτoυoαv εiτε ακρο-
δεξιoi αvτιδοαοτικoi εiτε y.υδα[οι φετι-

xιoτ6g ΤτoU τηv δ6ριoκαv με λα6αρα και
φωτoγραφiεq, με αUτoκoλλητα Kαι εμ-
8ατηρια. Δl6τl π6vτα o μθooq εΘvlκooo-
οlαλloτηq δlαπvε6ταv oπ6 6vα μlκρoα-
oτlκ6 αvτlκoμμoυvtoμ6, αviκαvog vα
ουλλ66ει τlξ κolvωvlκ69 εξελiξεlg' κl α-
voκατατdξεlq, υπ6ρμα1og τηq "τ6-
ξεωg" κl 6;1l τηg ovατρoπηg, καl 6μεvε
8αθε16 μ6οα τoυ 6vo αvιilρlμo πolδi πou
εξoκoλoυΘoιjoε vo πoiζεl με τα πα!xvl-
δ6κlα τoυ (oθ6oτlκεg, ΦωToγρoΦiεξ)' τ'
oπoio δεv μπoρo0oεg o0τε vα τo επl-
κρivεlg, απλ6 τοv λυπ6ooυv.

Φυoικα αυτδ δεv τoλμo0oε Vα τo Γτα-

ραδεxθεi. Εi1ε κα[ κdπoιo φιλoτιμo. Δεv
μπoρo0oε vα διακρ[vει τηv α6vαη ζωv-
ταvια του E'Σ., vα τov κdvει ερvαλεio
δραοεωg Kι αvτιΠαραΘ6oεωq με τo o0-
σTημα. o Qετιxιομ6g υπερiαxυε τηq Πo-
λιτικηq ouo(αg. 'Ετoι 6καvε τηv πιo δυ-
vαμικη ιδεoλoγ[α τoυ κooμoυ 5vα πoλι-
τικ6 λε[Qαvo, 6vα 6κτρωμα τ'oπoio δεv
μπoρoυoεg oι]τε vα τo κoιταξειq. Η πρo-
τταγαvδα, η καταπτυτη διαoτρθ6λωoη
τoυ E.Σ. απo τo ο0oτημα, δεv θκα.rε τo-
οo κακo oτηv ιδεoλoγiα μαg και σε μαq
τcυg [διoυg, oοo αυτoi oι "εθvιKοσoσια-
λιoτεq"' Συvαγωvιoτθg' o Ε.Σ. πoU ειvαι
ακ6μη δεμ6vog με τιq καταστdοειg τoυ
.<Θ6q, πρδπει Vα εγKαταλειQθεi. Pixτε
μια ματια γυρω οαg για vα δεiτε πoυ μαg
oδηγεi ι: καπιταλιoμoq. O E.Σ. τou 1930
ιο 1930 οτηv xιi_lρα η9ψ .,γθvvξθηκε" κι
αvδριbθηκε ηταv oωoτδg και λαΙκ69. o
Ξ.Σ. 6μω9 του ]930 τo 1990 εivαι γε-
i\oιoq, αvτιδραoτικog κoι επικivδυvog.
:1εv μπoρo0με ακoμη και oημερα vα <α-

πoλογo0μα619. }ιa καταατdoειq τoU
1930-45. Δεv εivαι δυvατ6 vα ζο0με οτo
περιΘιi:ριo Kαι \,α αU τo-ικαvoπoιoΟ μεΘα
με αvαμvηοειq πoU oιjτε καv τιg 6xouμε
ζηoει! 'oταv ουvαvτηοαμε τοv Λεov
Ντεγκρ6λ, πiοτευα oτι θα 68λεπα 6vαv
αvθρωrιo που θα ζo0oε με τιq ηρωΙκιig
τoυ αναμvησειq απoμovωμεvoc αΠ' τηv
πoλιτικη τοu οημερα. Τελικd μδvo αυτο
δεv εivαι ο Λεοv Nτεγκρdλ. 'Αvθρωπoq

με μεγαλη αioΘηοη τoυ xιo0μορ, ρητo-
ραq σε Θ6ματα πoυ 6xoυv σX6ση με τιq
τελει.lταiεq εξελiξειg oτηv EOK και στα
παγκoομια προ6ληματα. Kαι αε αvτιδια-
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τo Ar'oot,
oτoλη 6λιiπειg E'Σ. 18-25 ετιilv vα ooυ
μιλoOv Yια τα WAFFEN-SS 1ωρig vα 6-

1oυv καμμ(α εvαoxoληoη με τα σημερι-
vd πρo6ληματα. 'oταv oε κdπoια αrιγ-
μη ριilτηoα τov στρατηγ6 πωq κρivει
τoυg E.Σ. πoυ ζoυv με ιoτoρ(εg για α-
ρ[oυg και τα τoια0τα, o Nτεγκρ6λ μoυ o-
πdvτηoε: (πωξ αUτ6ξ εivαl πρ6γματ1 6-
vαq σvαστoλτlκ6q παρ6γovταg Yto το
E.Σ. κivημα,,' o δικ6q μαg πoλιτικ69 λ6-
γog πρ6πει vα εivαι .π6ρα" απo τov E.Σ.
To "π6ρα, δεv 6xει τηv 6vvoια τηq α-
vα[ρεαηg, υπo6dΘμιoηg η QιλελευΘε-
ρoπoiηoηg τoυ E.Σ., αλλd τoυ εκoυγ-
1ρovιoμo0, τηg o0vδεoηq τηq ιδεoλo-
γiαg μαg με τo μαζικ6 λαiκ6 κ[vημα.

Πρ6πει vα 1τυπηoouμε τo o0oτημα με
τα iδια τoυ τα 6πλα! Πρ6πει vα υπdρξoυ-
με ωq μ[α αυτ6voμη πoλιτικη δ0vαμη
μ6oα αrηv κoιvωv(α πoυ Θα λειτoυργε[
μ6oα στoUq κoιvo6oυλευτικo0g Θε-
oμo0g αλλd και παρdλληλα απ' αυτoιig.
Πρ6πει vα καταγγε[λoυμε τo o0oτημα
oε Θ6ματα oικoλoγ(αg, oικovoμικηg α-
vασΦdλειαq τoυ εργαζ6μεvoU και oιKo-
voμικo0 ξεπoυληματoq τoU 6Θvoυg αro
κεΦdλαιo Kαι σε ξ6voυg παviαxυρoυq
oικovoμικo0q oργαvισμo0g (Δ.N.T., Διε-
Θvτ]g Tρdπεζα),εργατικηg κατoικ[αg, oε
τoμε(g 6πω9 η παιδε[α και η υγε[α 6πoυ
τ[πoτα oτηv κuριoλεξiα δε λειτoυργε(.
Av ε[vαι δυvατ6 στη σημεριvη Eλλdδα,
6xι τη μεταπoλιτεuτικf1 πλι1ov αλλd τηv
μετα-Kooκωτικη!, oι E.Σ. vα μηv ιlxoυvε
Θ6ματα v' ααxoληΘo0vε! Δεv μπoρε( vα
6γα[vειg ατo λα6 και Vα μιλdg (ωg πoλι-
τικτ] oμdδα) για κατdρYηση τηq δημo-

κρατ[αg (πoυ 6ριοκoμαστε, οτα 1930;).
Avτ(Θετα εκε[ πoυ μπoρεig vα 1τυπη-
σειq τo o0oτημα, ε[vαι αro 6τι εvιil λ6ει
οτι ε[vαι "δημoκρατικ6" δεv oυμ6dλλει
στη σUμμετo1η τoυ πoλ[τη οτηv εΘvικη
και κoιvωvικη ζωη' αλλd τov 6dζει oτo
περιθιbριo αΦηvovταq ελε0θερo τo
δρoμo στoUq κoμματικoιjg αρρι6ioτεg.

H Eλλdδα oημερα μπαivει oε μ[α κρ[-
oη dvευ πρoηγoυμ6voυ. 'oλoι oι δημ6-
oιoι dvδρεg απ6 υπoυργo0g 6ω9 δημo-
oιoγρdQoυg θεωρo0vται πoυλημεvoι
oτα μdτια τoυ απλoι] πoλ[τη. Kι αυτ6 ε[-
vαι πoλ0 καλ6 δι6τι καταρριiει 6vαg απ'
τoυg μOΘoυq τoU oυαrηματoq. Eμεig
δεv κατηγoρo0με τηv (εΘvιKη" δεξιd ε-
πειδη αγωv[ζεται μ6oα απ'τιq δoμ69 τoυ
oυoτηματoq, αλλd γιατ[ γ[vεται στα πιo
oo6αρd πoλιτικd Θ6ματα τηg Eυριbπηg,
oυρd τoυ.

M6vo η εΘvικιoτικη αριαrερd oημερα
μπoρε[ v'απoτελ6oει μια πραγματικη ε-
Θvικη ρεαλιoτικη αλλd oυvdμα και ριζo-
oπαoτικη λ0oη o' 6λα τα πρo6ληματα
αιχμηq.To "π6ρα" απ6 τov E.Σ. εivoι η ε-
Θvlκloτlκη αρloτερ6. Στηv πατρ(δα μαg
αυτ6 τo τερdoτιo 6dρog, απ6 ιδεoλoγι-
κdg και πoλιτικηq απ6ι!εωg, αv6λα6ε vα
τo oηκιboει τo Avτ[δoτo. Kαι ειλικριvα
ε[μαι πoλ0 περηιpαvog πoU σ' αυτη τηv
τεραcrιια εκδoτικη και πoλιτικη πρoσ-
πdΘεια oυv66αλα και εγιb μαζi με δεκd-
δεg dλλoυg εΘvικιαr6g. Av τιilρα με ρω-
τηoετε εdv o εΘvικooooιαλιoμ6g μ6oα
απo τηv εΘvικιαrικη αριoτερd θα μπo-
ρ6oει vα oυvδεΘε[ με τo λα6 και τηV ι-
oτoρικη εξ6λιξη, εγιb θα oαg απαvτηoω:
ιδo0 η P6δog, ιδo0 και τo πηδημα η πιo
oωαrd: lδo0 τo Avτiδoτo, lδo0 καI o α-
γΦvog τoυ...

Xρηoτos Xoρiτoξ

o LEON DEGRELLE πρiv τov B'Π.Π.
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γρ6ιpεl o ΠεvΘε0q

I

APxAlA ΣπAPτH

Tα μ6xρι τιilρα πoρ(oματα τωv αρ1αιoλo-
γικιilv αvαoκαQιilv εvιo10ouv τηv dπoψη
6τι η Δωρικη Σπαρτη πoυ ιδρ0θηκε μετd
τηv εγκαταoταση τωv Δωρι6ωv στηv Koι-
λαδα πoυ απλΦvεται ovαμεoα στoUq oρει-
vo0g 6γκoυg τoυ Πdρvωvα Kαι τoU ΤαUγε-
τoυ' δεv δxει καμμιd σX6ση τoπικd η xρo-
vικd βε τηv oμηρικη (αxαiκη) Σπdρτη τoυ
6αoιλιd Mεvελdoυ.

H κdΘoδog τωv Δωρι6ωv αrηv Πελoπ6v-
vησo πραYματoπoιηΘηκε σ0μφωvα με τov
Hρoδoτo 80 xρ6vια μετd τηv 'Aλωoη τηg
Τρoiαg δηλ. oτα 1 104 π.X. Yπηρξε η τελευ-
ταiα Qdoη μιαg γεvικ6τερηg μετακ[vησηq
τωv λαιilv πoυ απ6 τov -13o αιιbvα εi1ε αvα-
αrατιiloει αιηv κυριoλεξ[α τov Eλληvικ6
1ιilρo. oι oικιoτ69 τηg Δωρικηg Σπdρτηq
ηoαv oι δiδuμoι EυρυoΘ6vηg και Πρoκληg
παιδιd τoυ Αριoτ6δημoU Kαι εγγ6νια τoυ
'Yλλoυ (ΠαυΘo' llι 2)' H δωρικη oμdδα πoυ
τoυg ακoλoυθo0oε ηταv oλιγαριθμη και
κατd τov looκρατη δεv δι6Θετε περιoo6-
τερouq απ6 2.000 μdxιμoυg dvδρεg (Πα-
vαΘ.55).

Aπ6 τηv πριilτη o-rιγμη oι δο:ριεig Kατα- !
κτητεq επι6dλλoυv τηv δικr1 τoυg τdξη
πραγμdτωv. Aπ6 τoυg πρoδωρικo0q πλη-
Θυoμoιjg τηg περιoxηg 6vα μ6ρo9 εδoυ-
λιbΘη (εiλωτεg) και 6vα μδρog κατ6Qυγε
crrα oρειvd oυγκρoτηματα τoU Πdρvωvα
Kαι τoU TαΟγετoυ (περioικoι).

'oπωg ouμ6α[vει oε κdΘε Qυλετικ6
κρdτog o σπαρτιατικ69 πληΘυoμ69 ζει,
λειτoυργεi και σUμπερι<p6ρεται σαv παv-
τoδιivαμog πoλεμικ69 μηxαvιoμ69. Η ι}0-
Xωση τηq ιδ6α9 εvog παραμovε0ovτog
κιvδ0voυ, o φ66oq εv6g ξιivoυ και αvιi:τε-
ρoυ πoλιτιoμo0 πoυ ηδη πρo0πηρXε cΓrη
περιo1η και o oπo(og αnειλo0oε vα αλ-
λoιιboει τιg oυvηΘειεq Kαι τιq παραδ6oειg

τωv αvΘριilπωv πoU 6ρxovται απ6 τo 6oρ-
ρd, η αριΘμητικη υπερoxη τωv πρooωριvα
καΘυπoτoγμ6vωv πληΘυoμιilv, oυoπειριil-
voυv τυ<pλd τoυg πoλiτεg-πoλεμια169 γ0-
ρω απ6 τo vεoσXηματισμ6vo Kρdτog τoυg'

Για πριilτη φoρd αrηv ιcrroρiα τoυ ελλη-
vικo0 1ιilρoυ η ιδ6α τoυ κρdτoυg ταυτiζε-
ται απ6λυτα Kαι κατηγoρηματικd με τηv i-
δια τηv 0παρξη και τηv επι6[ωoη τoυ πoλi-
τη.

Ακρoγωvια[og λiΘog τηg ox6oηg αvdμε-
σα στo κρdτog Kαι στoUq πoλiτεg τoυ μ6oα
o'αυτ6 τo πρωτ6γvωρo Yια τov ελληvικ6
xιilρo κoιvωvικoπoλιτικ6 o0αrημα ε1vαι τo
καθεαrιilg τιg ιoovoμ[αg πoυ μεταQρdζε-
ται σε μια πdγια και oμoι6μoρQη σUμπερι-
Qoρα τωv v6μωv απ6vαvτι αro ο0voλo τωv
πoλιτιilv.

H Σπαρτιατικη πoλιτεiα, ξεκιvιilvταg
απ6 αυτη ακρι6ιilg τηv α16oη τηq ισovo-
μ(αg πρooαvατoλiζεται crrαΘερd πρog 6vα
αvιbτερo καΘεcrrιbg, τo καΘεoτιilg τηq εU-
ταξ(αg. Για τov oπαρτιατη πoλ(τη ιoovoμiα
και ευταξiα ε(vαι δ0o 6vvoιεg πoυ τεivoυv
vα ταυτιαro0v.

Παρααrατικd o M. Kρoυαζ6 δiδει τηv ι-
δι6ρυΘμη αυτη αx6oη αvdμεoα αro Kρd-
τoq και αroυg πoλ(τεq τoU.



u'.'''Ετσι αυτη η (yoρικη) πoiηoη μαg πα-
ρoυoιαζει ακoμα oλaζιbvταvα τo μovαδι-
κ6 yαρακτηρα αυτηg τηg κaιv6τηταq, με-
σα στηv oπo[α εκε[vaι rτau αUτoαπoΚα-
λo0vταv ελε0θερoι dvΘρωπoι και πaλ[τεg
δειl δι6Θεταv ελε0θερα oaτε τα αγαΘd
τoυg, a0τε τιg oικoγ6vει6g τoυg, o0τε τov
[διo τoυg τov εαυτ6,6πoυ η ζωη ηταv 6vαg
αδιdκoπog αoκητιoμ6q, εκo0oιd αυτoεY-
κατdλειι]lη τoυ ατ6μoυ o' 6vα v6μo πoυ
τov εKπρoσωπo0oαv μερικo[ λειτoυ ργo[,
6πoυ τiλog τo Kρdτog ηταv o μavαδικ6g
αQ6vτηg, o πιo oκληρ6q αΦεvτηq, κι 6πou
παρ' 6λα αυτd, καμιd δεv ακoυγ6ταv δια-
μαρτυρiα Kαι o Καταvαγκαoμ6g ηταv εκεΙ
τ6oo αγαπητ69 6oo αλλo0 αγαπητη ηταv η
ελευΘερ[α".

Πραγματικα απ6 τo 8o αιιilvα τo Σπαρ-
τιατικ6 Kρdτog εvoαρκιbvει τov ρ6λo τoυ
απ6λυτoυ α<p6vτη. Kαι o'αυτ6 τov oκλη-
ρ6 αλλd δ[καιo αφ6vτη o πoλiτηg υπoτdo-
oεται δ11ωg 6ρoυg. o ατoμικιoμ69 πoυ Θυ-
oιdζεται αro 6ωμ6 τωv σUμΦερ6vτωv τηg
κoιv6τηταg εivαι μιo ελε0θερη επιλoγη
Kαι μια oα<p6αrατη πoλιτικη πρdξη.

To Σπαρτιατικ6 Kρατog αvτλε[ 6λη τoυ
τη δ0vαμη απ6 τηv πιαrη εQαρμoγη τωv
v6μωv τoU Kαι oι v6μoι αυτo[ Q6ρoυv τηv
oQραγiδα εv6g μεγdλoυ ΝoμoΘ6τη: τoυ
Λυκo0ργoυ.

o Hρ6δoτo9 αvα<p6ρει 6τι o μεγdλog oo-
ιp6g πριv απ6 τη oOvταξη τωv v6μωv τoυ
εixε Qρovτ[σει vα ζητηoει τη oυμ6oυλη
τωv Θειi:v. H iδια η Πυθεiα αιη Θ6α τoυ oo-
QoO και τηg ζητα Xρησμ6 δεv κρ06ει τηv
6κπληξη τηg.

α"Hκεlg ιb Λυκoσργε, θμ6v πoτi πiovo
vη 6v Zηvi ιpiλog καi πoolv'oλυμπiα διirματ'
61ouolv _ ΔΙζω ii o6 Θε6v μαvτε0οoμoι ii
ιivΘρωπov _ 'Aλλ'δτl καi μoλλov Θε6v δλ-
πoμol δ Λυκo0ργε>.

Aυτη η τ6oo κoλακευτικη nρooQιbvηoη
τηq ΠυΘiαg μαg δivει τo μ6γεθo9 τηq σo_
ιpiαg τoυ NoμoΘ6τη και ε[vαι αρκετo[για v'
αvτιληφΘo0με 6τι oι v6μoι αuτoi δι6θεταv
π6ρα απ6 τηv εμπειρiα Kαι τηv 6αΘειd πo-
λιτικη o0vεoη εv6g αvθριilπoυ πou εixε δει
"πoλλιbv αvΘριbπωv cιστεαΣ Kαι αUτηv α-
κ6μη τηv ευλoγiα τωv Θειilv.

Πρωταρxικ6g oκoπ69 τηg oπαρτιατικξg
voμoΘεoiαg ε[vαι η πρoαrαoiα τoυ Δωρι-
κo0 Kρdτoυg. H ιδ6α τηg κoιv6τηταq αvU_
ψωvεται, εξευγεviζεται καΘαγιdζεται, o α-
τoμικιoμ69 ouvτρi6εται απ6 τιq Uπερε-

ξoυoiεg εv6g KρατoUq, μιαq αρxηg, πoυ
δεv διαιαζει vα ρυθμiζει τα πdvτα, ακ6μη
και αυτη τηv ιδιωτικη ζωη τωv πoλιτΦv.

Τo κρατog ε[vαι και παραμ6vει o dγρυ-
πvog Q0λακαq τηq Qυλετικηg καΘαρ6τη-
ταq, τo δvαrικτo τηg Qυλετικξg υπερo1ηg
εξακoλoυΘεi vα καταδικdζει τιg επιμειξ[εg
με τouq υπoτελε[q η τoυg γεlτovεg, oι ξ6-
voι Kαι oι ουvηΘει69 τoυg ηταv αvεπιΘ0μη-
τoι μ6oα o' αυτ6.

H τυQλη υπoταγη τoυ πoλ[τη απ6vαvτι
αroυg v6μoυg ιpαivεται ξεκdΘαρα απ6 τηv
πρoειδoπo[ηση nou o εξ6ριoτog 6αoιλιdg
τηg Σπαρτηg Δημdρατog Θo απευΘ0vει
crrov 6αoιλιd τωv Περoιilv, Ξ6ρξη:

"δλε0Θερot γ6ρ t6vτεg o0 π6vτα δλε0-
Θερoi εiol'δπεoτl γ6ρ oφl δεoπ6τη9 v6_

μoq, τ6v iπoδειμoivouol πoλλΦ 6τl μδλ-
λov, ii oi ooi oε. Πolo0ol γΦv τ6 ιiv δκεivog
dvιbγη' dvιilγεl δ6 τδυτ6 olεi, o0κ lωv
ΦεOγεlv o0δ6v πληΘog dvΘριilπωv 6κ μ6-
1ηg' dλλ6 μ6vovταg δv τη τ6ξl tπlκρατ6εlv
ii dπ6λλυoΘot>.

Σιiμιpωvα με τov εΘvικ6 μαg ιαroρικ6 κ.
Παπαρρηγ6πoυλo τo oπαρτιατικ6 πoλ[-
τεUμα .ειvαι τo αρxαι6τερo πρoτ6v τηg
τdoηg πoU παρoUσιdζει τo ελληvικ6 πvε0-
μα vα ρυΘμiζει με oριoμ6voυg Θεoμo0g τιg
Qυoικ69 τoυ καταoτdσειq Kαι ox6oειg τωv
ηρωtκιilv xρ6vωv' AvαμQιo6ητητα η αYω-
γη τωv v6ωv κoτδ1ει τα oκηπτρα αuτηg
τηq πρooπdΘειαg.

Για κdΘε Qυλετικ6 κρdτog η vεoλαiα,
αυτ6 τo γεματo σΦρiγoq, ζωvτdvια και ι-
δεαλιoμ6 τμημα τoυ εΘvικoO κoρμo0, η α-
vαvτικατdσrατη γ6Qυρα πoυ oυvδ6ει τo
παρελΘ6v με τo μ6λλov, αvτιπρooωπε0ει
6vα υπ6ρτατo αγαθ6. H vεoλα[α εvσαρ-
κιilvει τηv 1δια τηv ευημερ[α Kαι τηV ελniδα
τoυ 6θvoυg. Για τov λ6γo αυτ6 η Qρovτiδα
τoυ <pυλετικo0 κρdτoυg ε[vαι αμεoη, απo-
τελεoματικη, απ6λυτη. Σε αvτiθεoη με τιg
οημεριv6g Δημo - πλoυτoκρατικ69 κoι-
vωvlεg μαq πoU πρoαπαΘoOv vα κρ0ι.tloυv
πioω αn6 αγαθoεργd 6ργα "6ιτρ[vaξ" αv
6xι τηv αδιαQoρiα τoυg, τoυλαXιστov τηv
αvικαv6τητd τoUq vα διαπαιδαγωγηooυv
Kαι vcι καΘoδηγηooυv oωoτα τηv vεoλα1α
τouq, τo Qυλετικ6 κρdτog oε κdΘε επo1η
αγκdλιαοε και αcr1oληΘηκε με πρωτ6γvω_
ρη ευαιoΘηοiα με τo ζωτικ6 αυτ6 θ6μα πoυ
λ6γεται Nεoλα[α, δηλαδη ελπ(δα, δηλαδη
μ6λλov.
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7o Ar,ooτ0
H αρ1αiα Σπdρτη δεv μπoρε[ <pυoικα vα

απoτελ6oει εξαiρεoη. Πριilτη τηq Φρovτi-
δα ηταv vα δημιoυργηoει dξιoυg γovε[g.
Στo oημε(o αυτ6 ηταv αvυπo1ιbρητη. Avυ-
πo1ιilρητη πρog κdΘε κατε0Θυvoη. o πα-
ρεμ6ατιoμ69 τηq στηv τι1λεοη η crrη διd-
λυoη εv6g γdμoυ, oι ρητρεg τηq αγαμioυ,
oιpιγαμioυ και κακoYαμioυ γραφηg εivαι
Θ6ματα τ6oo γvωoτd πoυ δεv 1ρειdζεται v'
αvαQερΘo0v o0τε περιληπτικα.

Για τηv Σπdρτη τo κλαooικ6 υπ6δειγμα
τηq σημεριvηg xριαrιαvικηg αγαπημ6vηg
oικoγ6vειαg πou αrηρiζεται στηV αγdπη
Kαι τηv αμoι6α[α oυvα(vεoη πoU Xρησιμo-
πoιεi τηv 6κτρωοη oαv απλη διoρΘωτικη
παρdμετρo εv6g αvθριilπιvoυ λdΘoυg α-
πoρρiπτovταg ταυτ6xρovα τo... 6γκλημα
τηg ευγovικηg, ε[vαι μια γελoiα υπoκριo[α,

Πoλλd xρ6vια πριv απ6 τηv (διd πυρog
και oιδηρoυ,, επι6oλΙ τoυ αιυγvo0 δ6γμα-
τoq τηq .lω6[oυ υπoμovηg" πρog 1dριv
μεταιpυoικιilv, επoυρdvιωv απoλα6ιbv,
πoλλo0g αιιilvεg πριv εμφαvιστoιiv oιπρω-
τoπ6ρoι θεωρητικoi τωv μηXαvισμιbv τηg
κληρovoμικ6τηταq, oι Σπαρτιdτεg εi1αv
αrfloει αro0g Aπoθ6τε9 τov πριbτo Nα6
τηg Eυγovικηg.

To ατoμo μ6oα αrη Σπdρτη, η ιδι6ρρυθ-
μη σX6ση τoU με τηv <pυλετικη κoιvδτητα,
o ρ6λo9 τoU και o πρooριoμ69 τoυ, oυμ6o-
λiζoυv μιo μεγαλειιbδη πρ6κληαη τηq Yηq
Πρoq τα αoτ6ρια και καΘαγιαζoυv 6λα 6oα
o F. C|auss Θα κωδικoπoιηoει με τov 6ρo
"φυλετιoμ69 τηq ψUXηq".

Mε τη γι1vvηση τoU Σπαρτιdτη τoυ oπo[-
oυ "o0κ fiv κ0ρlog o γεvvt|oαgl) η πoλιτεια
με τηv Qρovτiδα τωv πρεo6υτ6ρωv τηg
Φυληs εξ6ταζε τo vεoγ6vvητo για vα δια-
πιατΦoει κατd π6oo ηταv ε0ρωαro Kαι κα-
λoqxηματιoμ6vo. Αv oι πρεo60τερoι αU-
τo[ τo εΟριoκαv υγιη τ6τε oι ιpυoικo[ τoυ
γovεig αvαλdμ6αvαv τηv Uπoχρ6ωoη vα
τo αvαΘρι1ιpoυv μ6xρι τα επτα τoυ 1ρ6vια.
'Εvαvτι τωv εξ6δωv διατρoιpηg τoυ η πoλι-
τε[α παρα1ωρoΟoε στouq γovεig 6vαv
απ6 τoυg αδιdΘετoυg κληρoυg.

Στηv περ[πτωoη τιilρα πoU τo vεoγ6vvη-
τo κριv6ταv dρρωαro η κα1εκτικ6 με μια
Qαvερη oωματικτ] αvαπηρiα, καταδικαζ6-
ταv σε Θdvατo. oι iδιoι oι γovε[g τo μετ6-
Φεραv αroυg AπoΘθτεg, μια περιoxη τoυ
Ταιiγ6τoυ και εκεi τα εγκατ6λειπαv.

H Πoλιτε(α δικαιoλoγo0oε τη oκληρη

αυτη απ6Qαση με τo παραπdvω oκεπτικ6:
αδg o0τ oOτQ ζηv δμεlvov otiτε τη π6λεl
τ6 μti κoλΦq εiΘ0g δξ aρxηs πρ69 εOεξiαv
κol ριδμηv πε<pυκ69".

Σ' αυτη τηv πρooπαΘεια τηq Πoλιτε[αg v'
απαλλαγεi απ6 τηv παρoυo(α τΦv oρρω-
ατωv κα[ dvdπηρωv παιδιωv, ι'1 μαvα απαρ-
τιdτιooα oυμμετ61ει oυvειδητd. Θd flταv
λdΘog αv Qαvταζoμααrαv δακρ06ρεxτεg
oκηv6g o0γ1ρovoυ oiκoγεvειακoυ δραμα-
τog. Στηv πραγμτικoτητα πρ6κειται γιd
μιd oαιp6αrατη πoλιτικη Πρdξη.

Tραvη &π6δειξη ε[vαι τo γεγov6g δτι d-
κ6μα κα[ ijαrερα απ6 τηv δγκριoη τδv πρε-
o6υτ6ρωv, η oπαρtιdτιooα μητ6ρα δ6v d-
vαπαυ6ταv αrηv ευvotκη κρioη τηg noλι-
τεiαg αλλd επ66αλε αro vεoγ6vvητo και-
voιiργιεg δoκιμαo[εg για vα 6ε6αιωΘε[ 6τι
τo παιδi τηg ηταv απ6λυτα υγιη μια απ6 τιg
δoκιμαolεg ηταv και τoυ λoυτρ6 τoυ 6ρ6-
Φoυq με κραo1 αvτ[ για vερ6, γιατi επικρα-
τoΟoε η αvτiληι|.lη 6τι τo κραo[ υπo6oη-
Θo0oε αrηv εκδηλωoη εvδε1δμεvωv ψUXι-
κιi-lv αoΘεvειιilv.

<Λ6γετot γ6ρ δξioταoΘαl τ6 δπlληπτlκ6
κol vooιirδη πρ69 τ6v dκρoτov dπooφακε-
λiζovτα, τ6 δ' ιiγlεlv6 μ6λλov oτoμo0oΘol
καΙ κρoτιlvεoΘol τfv δξlv,

H υπoδoxη τoυ vεoγ6vvητoυ αroυg κ6λ-
πoUq τηq κoιv6τηταg δεv εol'1μαιvε ασΦα-
λιbg και τηv αvαγvιbριση τoU oαv ιo6τιμo
μ6λo9. Στηv αρxαiα Σπdρτη η voμικη αλ-
xημεiα τoυ Jus Sanguinis ε[vαι αvεπ[τρε-
Πτη.

Mιloα ατo Qυλετικ6 κρdτog καvε[g δεv
απoκτd τov τ(τλo τoυ πoλiτη αv πριilτα δεv
απoδεiξει 6τι ε[vαι dξιog για τηv υπ6ρτατη
αυτη τιμη. o τiτλog τou πoλ[τη εivαι υπo-
Xρ6ωση και 6xι δικα[ωμα. Πoλiτηg σημαi-
vει γεvvαiog και ατρ6μητo9 πoλεμιαιηg
πoυ 6dζει πdvω απ'6λoυ9 και 6λα τηv α-
oQαλεια και τηv ευημερiα τηq ΦUλετιKηq
κoιv6τηταg, πoυ τιμd τoυg Θεo0g πoυ o6-
6εται τoυg v6μoυg, πoυ ταυτ[ζεται με τα
ηρωiκd πρ6τυπα τηg Πoλιτε[αg. Σπαρτιd-
τηq και πoλiτηg ε(vαι δ0o 6vvoιεg ταuτ6-
σημεq.

"Θε6πoμπoq δ6, ξ6voυ τlv6q εiivolαv
δvδεlκvυoμ6voυ, κoi ιpdoκovτog δg πoρ6
τoig o0τoσ πoλiτolg ιplλoλ6κωv καλεTταl

"Kαλ6v fv τol δ ξ6vε" εiπεv <Φlλoπoλiτov
κoλεToΘolυ.

Συvε1(ζεται
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Σε πρoηγo0μεvo αρΘρo μαq μιληoαμε
πωg εμεig 6λ6πoυμε δηλ. o ριζooπαoτικ6g
εΘvικιoμ6q, τηv εvonolηση τηq κoιvηg α-
Yoραq Kαι τo 1992. Mε τηv αvdληQη τηg
EoKικηq πρoεδρiαg αΠ' τηv Eλλαδα, α-
κo0oαμε αΠ'τηv Ελληvικη κυ66ρvηoη 6τι
αrα πλα[oια τηg πρoεδρ(αq μαq, αvαλαμ-
6dvoυμε τηv πρωτo6oυλ[α για τη δη-
μιoυργ[α εv6g "g,γιq1oυ KoιvωvικoΟ XΦ-
poυ" (Ε.K.X.) οτηv Euριbπη' Για τov E'K.X.
Θεωρηoαμε καλ6 μθoα απ'τo περιoδικ6 vα
πoΟμε δ0o λ6για. o E.K.X. ε[vαι 6vα nακ6-
τo πoλιτικιi:v μ6τρωv Kαι μεταρρUΘμloεωv,
τ' oπolo περιλαμ6dvει και πoλλεg διαρ-
Θρωτικ69 αλλαγ69, παvω oτη oημεριvη
κoιvωvικη κι oικovoμικη κατdoταoη τηg Δ.
Eυριilπηg. Σ' αυτ6 τo αρΘρo Θα πρooπα-

θηooυμε vα εvτclπiooυμε πρooεκτικd,
πoια απ' τα μ6τρα πoυ υπαρxouv στov
E.K.X. ε[vαι καΘαρd υπ6ρ τωv εργαζoμ6-
vωv Kαι πoιd απooκoπo0v oτηv παραγωγι-
κη 6ελτiωoη τηg καπιταλιoτικηg μηXαvηq.
Στιq 6ρα1υπρ6Θεoμεg πρoτεραι6τητεg
τoυ E.K.X. υπαρ1oυv καπoια σημεια πoU
xρειdζovται περαιτ6ρω διευκρ(vηoη. Kατ'
αρXηv oυμQωvo0με απ6λυτα με τιg 6ξι o-
δηγiεg για τηV υγιειvη και αoιpαλεια τηg
εργαolαg. E[vαι 6vα μ6τρo πoυ Θα nρooτα-
τ6ι.|.lει περιoo6τερo τoυg εργαζoμ6voυg
τωv εργoσταoiωv, θα 6oηθηoει vα δoΘε[
τ6ρμα αro λεγ6μεγ9 .μερoκαματo τoU
τρ6μoU". Eiμαoτε oιiμQωvoι επloηg με
τηv loη μεταxε[ριoη αvδρΦv και γuvαικιilv
στoUq εργασιακo0g xιilρoυg- Yπαρ1oυv 6-

o Nτελ6ρ με τov'Eλληvα ΠρωΘυπoυργ6.
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H oημoio με το oστερακlo εivol η δlκη
μαq oημαio;
μωq αρκετα oημεiα πoυ Θ6λoυv αρκετδg
επεξηγηoειg, δι6τι κρ06oυv 6vα διαQoρε-
τικ6 v6ημα. H oδηγ(α για τηv καΘι6ρωoη ε-
voq .εvια(oυ τιiπoυ-oυμ6αoεωq εργα-
oiαg" g1r., πoλΟ αoριαrη. Τι Θα περιλαμ-
6dvει αuτξ η εvια[α o0μ6αoη εργoo[αg; θα
ε[vαι υπ6ρ η κατα τωv εργαζoμ6vωv; 'H

μηπωq ε[vαι oαv τηv πρ6Θεoη τoU UπoUρ-
γo0 εργαoiαg κ. Γεvvηματα, πoυ ηΘελε vα
καταργηoει τα oυλλoγικd oυμ6oλoια ερ-
γαo(αg Kαι vα εΦαρμ6oει oυμ6oλαια κατα
επι1ε(ρηoη, ιi-loτε vo μειιboει τη δ8vαμη
τωv ouvδικdτωv Kαι τωv εργαζoμ6vωv και
vα μεγαλιi-loει τηv ελαoτικoτητα εργαolαg
και τα κ6ρδη τωv επι1ειρηoεωv; Eπ(oηg η
oδηγiα Yια τη <σUvεxη επαγγελματικη κα-
τdρτιoη τωv εvηλ[κωv στιq εΠιXειρηoειg"

li1.Ψ Φ;.{η]ξ,ri ιΨ"'nλri λoιni,
rοq. r. fftrΦ. f ,'sii. } r&ΦΦr.ΦΦ aglt
Φ& q; aΦΦi_ n lΦ;ι: -1ι 3qa!kr|\
a!Σ .i iniΔ r&n Φ9'dΘΦι ,, ]Nιq{n q|
iΦΙin *' ]5 Φrr*n} Jr'Jι

ε(vαι 6vα μ6τρo καθαρd υπ6ρ τωv μεγα-
λωv επι1ειρηoεωv. Στo περιoδικ6 61oυμε
μιληoει πoλλ69 φoρεq για τη oημαo[α τηg
oυvε1o0g εκπαιδευτικηg ειδικε0oεωg,
σrηv πρoαπdΘεια τηq επι1ειρηoιακηg
πρoσαρμoστικ6τητα9, οτιg oυvε1ιilq αvα_
vεoιiμεvεg καπιταλιoτικ69 oυvΘηκεg, κα-
Θιbg και για τo <poιτητικ6 "εργoστασιo". Αq
6ρθoυμε τιilρα αro μακρo1ρ6vιo oxεδια-
oμ6 τoυ E.K.X. Στα oημεiα oτα oπolα oυμ-
Qωvo0με ε[vαι "oτηv dρο'η τωv αvιooτη-
τωv Kαι crrηv αoQαλιση τωv ελdxιαrωv δι-
καιωμdτωv τωv εργαζoμ6vωv και τωV Kα-
ταvαλωτΦv σrη ζωη, δoυλεια, αμoι6η,

oυvδικαλιαιικ69 ελευΘερ[αg, κoιvωvικ69
παρo169 και αo<pαλιoη, περι6dλλov". Eπ[-
σηq στηV "εvαρμ6Vιση τηg αvαπτυξηq στo
Qυoικ6, πoλιτιoτικo περι6dλλov Kαι τoU
περι6dλλovτoq στoV dvΘρωπo,,. To oη-
με[o τo oπolo μ6vει μετι1ωρo. ε[vαι αυτ6
πoυ λ6ει oτι "Π αμoι6η πρ6πει vα εivαι
σ0μφωvη με τηv πρooQoρα στηV παραYω-
γικη διαδικασια". Πωq Θα καθoριoΘε[ αυ-
τη η αμoι6η; Kατα εQ'dπαξπooo, τoιq εKα-
τo, μιoα-μιod; Η 6κΘεoη απoΦεUYει, για
ευv6ητoυg λ6γoυ9, vα πdρει καΘαρη Θ6-
oη. Στηv εv6τητα "oι αξιεq τηg αvαπτυξηg
Kαι η αΠoτελεoματικoτητα" ΠαρoUσιαζε-
ται 6λo 1ρ "μεγαλε[o" ττlξ φιλελε0θερηq
oκ6ιJ.lεωg και τoU "ηΘικooUμαvιoμo0l
ΓρdQεται 6τι "oι αx6οειg πoυ ρυΘμlζoυv
τo εμπ6ριo και τηv παραγωγη ε[vαι αv-
Θριi.lπιvεg" ! Aπ6 πoτε; 'E1ετε δει πoτ6 oαg
καv6vα "αvθρωπιστη" 6μπoρα, τραπεζiτη
η πρ6εδρo πoλυεΘvικηg; Eπioηg 6τι "η εP-
γαo[α εμπv6εται απ6 παvαvΘριbπιvεq α-
ξiεg,,, δεv ιαx0ει 6ι16αια στov καπιταλι-
oμo καιστoV UΠαρKτ6.σoσιαλισμ6". H ερ-
γαo[α oτov καπιταλιoμ6 αλλωoτε αrα
πλα(oια αυτoιj τoυ oυoτηματog "λειτoUρ-
γε(,, η εκΘεoη, ε[1ε πdvτoτε μια καΘαρd
εμπoρεUματικη εκμεταλλευτικη μoρΦη
Aυτo δεv voμiζω vα τo αμΦισ6ητε( καvιi-
vαg. H εκΘεoη oυvεx[ζει με τo κεQdλαιo "o
διαλoγog, η oυμμετoxη και η παιδε[α., η o-

πo[α αρ1[ζει με τα εξηg λoγια απ6 τov ει-
oηγητη: "Moυ εYιvε 1Θεg μια επιoημαvoη,
απo πλευρdg τωv εργoδoτΦv πoλ0 σημαv-
τικη. Moυ ε[παv 6τι δεv μπoρo0με oτα v6α
πρo6ληματα vα επιμ6voυμε στηv αvαζη-
τηση Kι εφαρμoγη παλαι6v λ0σεωv". 8λ6-
πoUμε λoιπ6v 6τι o περiQημoq "εKδημo-
κρατιoμ69" Kι εKσUYXρovιoμog, για τov o-
πo[o αvαQερεται παρακdτω η 6κθεοη, δεv
γivεται απ6 τoυg ιΘOvovτεg τoυ E.K.X.
πρog ιilQελog τωv εργαζoμ6vωv, Yια τoUq
oπoioυg "τ6σo" κ6πτovται, αλλα επειδη
τoUq τo ζητoιjv oι εργoδ6τε9, τωv oπo(ωv
τα oυμQ6ρovτα εξυπηρετε[ τ6oo η EoK,



6oo και τo 1992 κι o E.K.X. Συvεx[ζει λιi-
γovταq: "oι αvτιΘδoειg υπαρxouv στηv
κoιvωviα μαg, δεv καταργoOvταl. Στo πα-
λι6 δiλημμα ταξικ69 διαxωριoμog η εvoω-
ματωoη, η απdvτηoη πρ6πει vα ε[vαι: oι
oυγκρo0oειg πρ6πει vα γ[vovται αvτιΘ6-
σειq Kαι oι αvτιΘ6oειg πρ6πει vα γlvovται
oυvθ6oειg". Αg πρoo6ξoυμε αυτη τη πα-
ρdγραφo και αg δo0με τηv oυoiα τηq, τoU-
λdxιαrov γι' αυτo0g πoυ ξ6ρoυv vα δια-
κρivoυv τι Kρ06εται μ6oα απ6 μια KαΠιτα-
λιαιικη Qραoεoλoγiα. Στηv αρxη μαg γvω_
αroπoιε[ vτε <pdκτo 6τι oι αvτιΘ6oειg δεv '
καταργo0vται.'Ετoι μπα(voυμε κατ' εU-
θε[αv αrηv ρoη τωv πραγμdτωv. Λ6ει oμωg
0oτερα, 6τι oι oυγκρo0oειg πρ6πει vα γ[-
vovται αvτιΘ6oειg κι 0oτερα oυvΘ6oειg;
θυμiζovταg λiγo Mαρξ' αλλα μαλλov δεv
Θα γvωρiζει τηv 6κΘεoη τoυ ooΣΑ για τιq
π6oε9 Θ6oει9 εργαoiαg Θα xαΘo0v στα ερ-
γoαιdoια απ'τηv ειoαγωγη τηq ρoμπoτι-
κl1g. Στηv Αμερικη Θα 1αΘo0v 6ω9 τo

2.000' 20 εKατoμ. Θ6oειg εργαo(αg. Eiκooι
εκατoμ. εργdτεg Θα πετα1Θo0v oτoυq
δρ6μoυ9 για vα δoυλεOoυv τα αvεργα
ρoμπ6τ (black humor)! Eκε[ vα πdτε vα μι-
ληoετε Yιcι τηv παvαvΘριilπιvη αξ(α τηg ερ-
γαoΙαg. Aλλd και κdτι dλλo. Δεv Θα γivoυv
oι oυγκρo0oειg αvτιΘ6oειg, αλλα oι αvτι-
Θ6oει9 oυγκρo0oειg, κι αυτ69 oι μεγdλεg
ταξικ69 oυγκρo0oειg Θα oδηγηoouv στo
<μπαμ. fγq "μηqμ" 6λo δικδ oαg..'

o E.K.X. μ6oα oπ6 μια .ΦιλoλαΙκη., "6ρ-
γατικη" αoριαroλoγ(α, πρoσπαΘεi vα κα-
λιiι|ει τα μ6τρα πoυ Θα πdρει υπ6ρ τoυ κα-
Πιταλισμo0' Πρooπαθεi vα vτ0oει τo "Φ6-
ρετρoΣ μ' 6μoρφα πoλ01ρωμα μεταξωτα
υιpdoματα voμiζovταg 6τι κατ' αυτ6 τov
τρ6πo αλλdζει Kαι τo περιε16μεvo. o
E.K.X. πρ6πει v' απoYUμvωθεiγια vα δε(ξει
τo τι πραγματικd ε[vαι. To Αvτlδoτo αλλω-
στε λειτouργo0oε πdvτα πρog αυτη τηv
κατε(lΘUvση' Δεv αρκε[ oημερα Yια τouq
εργαζ6μεvoυg 6vα μ[vιμoυμ παραδo1ηg.
Δεv μπoρo0v vα ζoOv μια ζωη o' επ(πεδo
"μιvιμoUμ" επι6ιιiloεωg δι6τι δεv δι11ovται
oι 6ιoμη1αvoι vα θιγoΟv oτo ελdxιαro τα

"κεKτημ6vα,, ΤoUξ πρov6μιo. Στα 6αoικα
Θ6ματα, oτα πρo6ληματα αι1μηg, η ειof1-
Yηση για τov E.K.X. παρoυoιdζει ρωγμ6q.
Pωγμδg τιg oπo(εg oι Eυρωπα[oι εργoζ6-
μεvoι πρ6πει vα κdvoυv "qγ6[γμqτq", για
vα γκρεμιοΘo0v κdπoτε τα καπιτqλιστικd
τεi1η τηg κoιvωv[αg μαq. Σ' αuτ6 τo κε[με-
vo, σαq δεiξαμε πιoτε0ω ευκριv6crrατα, α-
vαλυτικd, τo μ0Θo και τηv πραγματικ6τη-
τα απ'τηv Eλληvικη ειoηγηoη για τov εvι-
α[o κoιvωvικ6 1ιilρo 6πω9 αυτη παρoυoια-
oθηκε αro oυμ6o0λιo υπoυργιilv τηg Eυ-
ρωπoΙκηg κoιv6τηταg.

Στo0ρog Mπ6κηg
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To oκdvδαλo Kooκωτd ηταv τo μεγαλ0-
τερo xτ0πημα πou δ61τηκε κατd τιq τε-
λευτα[εg δεκαετ[εg, η 6ιτρ(vα τηg ελληvι-
κηg δημoκρατ[αg. 'Evα oλ6κληρo 6Θvog
εiδε μπρoαεd αrα μdτια τoU vα γελoιoπoι-
ε[τε oλ6κληρog o πoλιτικ69 κ6oμo9 τηg
Xωραq και 6λα τα αrηρ[γματα τωv <Koιvω-
vικιbv εξoυoιιilv". oι πoλιτικo[ απoδεixτη-
κε πωq ε[vαι απλd 6μπoρoι ιδειbv και πελα-
τε[αg πoυ τo μ6vo πoU τoUq εvδιαQ6ρει
ε(vαι η δημ6oια πρo6oλη τouq, τo Star-Sy-
stem, και r[ oυooιilρευαη πλo0τoυ απ6 τov
κυρiαρxo (κυριαρ1o0μενo) λα6. Bαλ[τoεg
λ6vε τα λεΦτd πoυ 6δωoε o Kooκωταg
αrov Π6τoo. 'Evα δραματικ6 oεvdριo αλd
Αγκdθα Kρiαιι, με πλαα169 επιταγ69, α-
τζ6vτεg λαδωμ6vωv πoλιτικιirν, εκ6ιαoμoi
δαvε[ωv 6δειξαv πεvτακdΘαρo πωq o Koι-
voΘoυλευτικ6g κ6oμo9 τηg xιilραg μ6vo
απ6 αγloυg δεv απoτελε[ται. Στη 6ριi.lμικη
υn6Θεoη o τ0πog (η τ6ταρτη εξoυoiα!) α-
κoλoυΘεi oε διαιpΘoρd τoυg πoλιτικoΟg.
Π6ooι απ6 τoυg μετ6πειτα <αvτιστασια-
Ko0g" qγ11-Koοκωτιαι6g, δεv περ(μεvαv
αro διdδρoμo τωv YραΦε(ων τηg .Γραμ-
μηq" Yια vα τoπoθετηθoOv oε κdπoιo 6v-
τUπo τoU Kooκωτd; H δηλωoη τoU κ.

Mπoυoμπoυp6λη "η915a ε[πε 6τι εiμαι τi-
μιog. E(μαι αυτ6 πoυ λ6ει o λα69 .πoλ0 α-
κρι6η πoυτdVα". Αv ειvαι, για 10 εκ. δoλ-
λdρια πα0ω vα ε[μαι τlμιog", δεixvει πεv-
τακdΘαρα τo ηθog εv6g "61qxrκριμ6voυ"
δημooιoγραΦoυ, o oπo[og κρ[vει τov ελ-
ληvικ6 λα6 μ6oα απ6 τιg o-rηλεg τoυ "6Π-
ματoqΣ, και μετεixε σ' εKειvη τηv nερiQη-
μη τηλεoπτικη εκπoμπη για τoυg v6oυg
δημooιoγραΦoUq, ωq μ6λo9 τηg κριτικηg
επιτρoπηg. H oυvτεxviα τoυ τ0πoυ, αvε-
ξαιρ6τω9 6λωv τωv ημερηo(ωv εΦημερι-
δωv, απoτελε[ 6vα απ6 τα μεγαλ0τερα
καρκιvιi:ματα αυτo0 τoυ τ6πoυ. H ελευΘε-
ρoτυπio εivαl απ6τη.

o τUπog Xρησιμoπoιε[τε απ6 τo κεQd-
λαιo η τα κ6μματα αvαλoγα, 61ι για vα

τoU Σxoλloστη

"πληρoφoρησειD τov κ6oμo, αλλd για vα
τoυ μεταδιilσει τα "ισX0ovτα" τouq Koμ-
ματικo0g εκ6ιαoμo0g. H κατoxη εφημερ(-
δαq επιΦ6ρει πoλλd κι1ρδη αroυg ιδιoκτη-
τεq τηq. To τi oημαivει στηv Πρdξη .ελεU-
Θερiα πληρoQoρηoεωg", "αvτικειμεvικηg
αληΘειαg", τo 6δειξε καΘαρd o Kooκωταq,
πoυ μθ1ρι v' αvακαλυ<pθε[ τι ηταv, αro
λα6 ε[xε περdoει η εικ6vα εv6g v6oυ A-
γ[oυ Kooμα τoU Aιτωλo0' Mε τα κλεμμ6vα
λεΦτd τηg Tρdπεζαq Kρητηq 6ιpερε αrov
oλυμπιακ6, τov Mεoο[α, Λdγιog Ντ6ταρι,
με τηv 0πoπτη oυμπαιγviα τoυ κ. Αvδρια-
v6πoυλoυ.'Eτoι 6ξω απ6 τo δημαρ1εio' o
Πειραiκ6g λα69 λατρευε τo v6o Θε6 τoυ:
τov Kooκωτα. To τραπεζικ6 o0αrημα 6δει-
ξε κι αυτ6 με τη oειρd τoU, τα xdλια αrα o-
πoiα 6ρ[oκεται. o κ. Xαλικιdg λ6γει 666αια,
πωg ε[xε ειδoπoιηoει 6γκαιρα Yια τιq ατo-
oΘαλlεg τηg τρdπεζαc Kρητηc Kαι Ιτωq η
Kυ66ρvηoη αδιαQ6ρηoε Yια τιq πρoειδo-
πoιηoειg τoυ, λ6γovτoq πωq o Kooκωτdg
ε[vαι καθαρ69. Για τo oιilμα τωv oρKωτ6v
λoγιαιιbv πoυ επι6ε6αiωvε ι.!ευδfg ισoλo-
γιoμoιjg και Kαταστdoειg! και γιcι τouq
oυνδικαλια16ξ τηq τρdπεζαg Kρητηg πoυ
κατηγoρoOoαv 6πoιov 6λεγε πωg αrτ]v
τρdπεζd τoυg διαπρdττovται κoμπ[vεg, ωg
αvτιδραατικ6 oτoι1εio και πρo6oκdτoρα,
τι μπoρo0με vα πo0με; H εξετααιικη επι-
τρoπη Yια τo oκdvδαλo Kooκωτα δεv ξ6-
ρoUμε αv Θ6λει v' αvακαλ8ι|.lει τouq πραγ-
ματικo0g εvoxoυg l'1 vα oυγκαλε(ιpει τo γε-
γov6g. o ρ6λo9 τηg N.Δ' επ(αηg αrηv υπ6-
Θεoη εivαι τo 1διo 0πoπτog 6πω9 και τoυ
ΠΑ.Σo.K. To δικααrικ6 oιilμα 6δειξε επioηg
μια (περιερYrl" αδρdvεια' δι6τι παρd τιg
oυvε1ε[g καταγγελ(εg για παρατυπiεg
αrηv τρdπεζα Kρfτηg, oυδε(g εισαγYε-
λ6αq δεv εvηργηoε αυτεπαγγ6λτω9. H κυ-
66ρvηoη διατυμπαv[ζει πωξ κρατdμε τov
Kooκωτd crrηv Aμερικη! Mηπωg 6μωg αvτi
γι' αυτ6, o Kooκωτdg κραταει 6λov τov πo-
λιτικ6 κ6oμo τηq χιbραq; Mηπωg μ[α επι-
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ριoι, γι' αυτ6 6πρεπε vα τoUq Qo6ααrε πε-
ριoooτερo! Πdvτωg πρθπει vα τo παραδε-
xτoOμε, πωg εκτ69 απ6 αυτι1g τιg τρελλ69
ιαroρ[εg, για τoυq ρoμαvτικoιig υπαρ1ει η
σχ6ση Αvδρ6α-Mιμηg. H τελευταiα oε α-
πoκλειαιικη τηg δηλωoη πρog τo Avτ[δoτo
δηλωo'ε: "o Avδρ6αζ με εξ6Θεoε oε 10 εκ.
'Eλληvεg. Πρ6πει vα μoυ απoκατααrηoει
τηv τιμη.. Eκεivo πoυ Qo6dταιπεριοo6τε-
ρo o Αvδρ6α9 oε περ[πτωση πoU πcιvτρεU-
τε[τηv κ. Λιdvη, ε[vαι η πρ6κληoη με τηv ι-
αroρ[α; Πoια πρ6κληση; Mα, τo 6τι, o Αv-
δρ6α9 Θα πρθπει vα απoδε[ξει τηv πριi:τη
v0xτα τoυ γαμoυ τoυ, 6τι εivαι dvδραg. Kαι
αvτε τιi.lρα, oτo αvΘog τωv Yηρqτειιilv τoυ,
με 6αλ6iδεg αrηv καρδια, Vα τo απoδε[ξει.
Πdvτωg 6πoιo9 τoυ ευxηΘε[ crro γαμo τoυ
.καλoOq απoγ6voυg" Θα διαγραιpεi για
αvτικoμματικη oυμπεριφoρd! 'o1ι και με-
ταξ0 μαq! o λα69 αn' 6λα αυτα δεv δε[1vει
v' αvηoυ1εi ιδια[τερα. Eδιb αvτ6ξαμε τo μι-
o6 διg τoυ Mαυρdκη, τιg υπoκλoπ6q τoυ
Τ6μπρα, τoUq αvτιρρηolεg oυvειδηoεωg,
τηv α0ξηoη τoυ δημoo[oυ ελλεlμματog
αro 15% τoυ ΑEΠ. Αvτ6ξαμε τo 6τι ε[μα-
αrε oημερα η Qτω16τερη Xωρα τηg EoK,
τo ξεπo0λημα τηg B. Hπε[ρoυ, τo (μπαμΣ
τoυ lKΑ και ΝAT, τo αταΘμ6 τoυ 'E6ερτ και
τηg Αυριαvηg, Θα υπoκ0ι|loυμε τιilρα; 'o1ι
666αια. Ψυ1ραιμ(α oυvιlλληvεg! H "δημo-
κρατ[α" τιbρα εμπεδιbvεται! Πoυ ε[oαατε
ακ6μα.'E1oυμε vα δo0με και 1ειρ6τερα' H

ελληvικη κoιvωv[α περvdει oημερα τη με-
γαλ0τερη τηg κρioη. oι "αoΦdλειεξ" πoυ
υπoτiθεται παρ61ει η ελληvικη δημoκρα-
τ[α 1ρεωκ6πηoαv. o λα69 6ιιi-lvει τηv μo-
vαξιd τoυ, μακριd απ' 6λoυg τoυg εΘvooω-
τηρεg και (Πρoστατεq τωv λαiκιilv ελευθε-
Pιιbv". ol ΘεoμoΙ τηg ooτlκηg κolvωviog
δεi1voυv αρκετ6 αvio;1uρol oπ'6τl Φαivε-
τα|' γIα vo εμπoδiooυv τηv κoτooτρoτηγη-
ση τωv εΘvlκΦv oυμιpερ6vτωv κol τoυ λαΙ-
κo0 μ61Θoυ.

Mηπωg λoιπ6v Θα πρ6πει vα ξαvαεξετd-
σoUμε oριoμdvoυg απ6 αυτo0g τoυλα1ι-
στov oι oπo[oι μ6xρι 1τεg εΘεωρo0vτo "d-
6ατo";

H τα10τητα τωv oκαvδdλωv, η 6ρωμιd
πoυ oυv6δεuε κdΘε oκdvδαλo, 6καvε τρo-
μερα αnoπvικτικη τηv ατμ6oQαιρα στηv o-
πoiα ζo0με. Kαιρ69 v'αvo(ξoυμε καv6vα ε-
ΘvικooooιαλιατικO παρdθUρo στηv Koιvω-
v(α, για vα ειoπvε0ooUμε Kαι λiγo καΘαρ6
α6ρα'

oτρoQη τoU στηv Eλλαδα διi-loει τηv xαρι-
αrικη 6oλη στoUq Koιvo6oυλευτικo0g μαg
αvδρεg; Η α6αcrrα1τη παρακμη τηq ελλη-
vικηg κoιvωv(αg δεv oταματdει εδιb. Στη
ΓΣEE γivεται xαμ6g! o κ. Tζoυμακcιq κατη-
γoρεi τov κ. Pαuτ6πoυλo για αrημ6vα oυ-
v6δρια Yια oιKovoμικ69 αταoΘαλ(εg, 6τoι
λ6vε τιg Kλεψι6q τouq oι "δημoκρατεq",
Yια τη μη καταxιilρηoη τωv μελιbv τoU σU-
vεδρ[oυ κ.τ.λ.

Eπεμ6α(voυv τΦρα τα πρωτoδικε(α, 1α-
vouv "Περιεργα> τα Πρακτικd τoυ 24oυ
oυvεδρloυ, η δικαιooιivη κατε6dζει αvε-
6dζει διoικησειq, oι oριαrερ69 oυvδικαλι-
αrικι1g εvιiloειg συvεπιKoUρo0μεvεg αn6
τη ΔΑKE εκλ6γoυv δικ69 τoυg διoικηoειg.
Kι 6λα αυτd ατηv πλατη τηg εργατικηg τd-
ξεωg, τωv εργαζoμ6vωv, oι oπoloι δεv 6-

1oυv καταλd6ει ακ6μα τo παι1v[δι πoυ
τoυg πα[ζoυv τα ααιικα κ6μματα μαζi με τo
KKE' Στηv Eλληvικη Bιoμη1αv[α 6πλωv
(EBo)' μια καθαρd δημooιoκρατικd ελεγ-
16μεvη εταιρiα, oι "αταoΘαλiεg" ξεπ6ρα-
oαv κdΘε 6ριo. 'oπoιoι Θ6λouvε, πouλoO-
oαv 6τι θ6λαvε, 6πoυ Θιlλαvε, ειo6πραταv
6oα θ6λαvε, τα 6καvαv 6τι Θ6λoυvε! Kα-
vε[g δεv λoγoδoτo0oε πoυΘεvd. oι τ6τε
καταγγελ[εg πv[γηκαv αιη γ6vvηoη τoυg.
Ei1ε, 6τoι μαg λ6γαvε, oλo τo διoικητικo
πρooωπικ6, μεγdλoυg "δημoκρατικoOq"
αγιilvεg vα παρoυoιαoει. Mα ακρι6ιi:g κ0-
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