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EDITORIAT
_To καλoκα(ρι για "oλoυq" περvdει ξoυxα και ηρεμα μα τo Avτiδoτo oυvε1[-
ζει πυρετωδιilg τηv επιτυxημιlvη, π6ρα καiαπ'ταπρo6λεπoμεvα εκδoτικη τoυ
πρooπαθεια. Σ' αυτo τo διdαrημα πρoι1κυιpε και 6vα o,o,xiio. o1l μ6vo εiμα-
στε τo κoλιiτερo επαvoστoτlκ6 εΘvlκloτlκ6 περloδlκο τηξ εurοδoq αλλd καl
τo μ6vo μηvloio!
Τo περιoδικo μαq, πoυ εivαι παραλληλα και περιoδικ6 oλωv τωv αvιlvτα1τωv

και oκεπτoμεvωv εθvικιαrιbv, ι11ει διitoει 6vα καιvo0ργιo _ πρωτoπoριακ6 _
περιε16μεvo στov εθvικιo'μo. Δεv ι11oυμε και o0τε e3ιoυμε vα ε1oυμε καμια
σX6ση με τov "χd)ρo,,. 

'Evα (XωρoD πo'U απoτελε(ται απo εμπoρoυg, αρρι6i-
στεq, επαγγελματ(εq,. κoμπΜξικo_Οg oεξoυαλικα αviκαvoυg, 1αQι6δεg' τωv
κρατικιilv υπηρεoιιbv, Qετi1. Εμε(g δεv μιλdμε για τo 1Θεg αιlδ γiα τo oημερα.
_ Mαq λ6vε "αιρετικo0g" Kαι (αvαΘεωρητ6q:, ooov αφoρα τηv ι'δεoλoγiα μαgEμε[g απαvτdμε: "Eiμαστε "αιρετιKo(';, αλλd τo oπouδαιoτε|oειvαιoiι εμειξ
oι "αιρετιKo(" Θα Θριαμ66ooυμε πdvω απ6 τα ,,πτιilματα,,τωv'*oρθoδoξωv'',.'

. 
'oτι δεv με κατααrρ6ιpει _ 6λεγε o N(τoε - με 

^dvει 
ιoxυρ6τερo. Kαι τo Αv-τ[δoτo oημερα δεv μπoρε( vα τo Kαταστρ6ψει καv6vdijiρηδ."ξ *ΕΘvικι-

oτηg". Στo Αvτ[δoτo oταματdει η αvικαv6τητα Kαι ηεκιvαει η δημιoυργiα και
η επαvdαrααη.

^'oταv 
oε λ[γo καιρo oι ιδεεg μαg θα 61oυv γivει ιδ6ε9 oλωv τωv Ελληvωv ε-

Θvικιαrιilv, θα μπoρo0με vα πo0με περηιpαvα: uK0ρlol λρκετο πoiqατε με τov
εΘvlκloμ6. Tιilρo Θα π6τε 6λol σαq στα oκoυπiδlα τηq toτoρiαξ. To oημερα, τo
μ6λλov κol η δ0vαμη αvηκεl o,εμdgυ.

H ΣYNTAκτ!κH EΠtTPoΠH

πEP!ExotlEilA
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.Πατριδα ζητdμε και oι τouΦεκι6q τρo-
μdζoυv. Kι εo0 πdvω oτo dλoγ6 odυ Zαπd-
τα Eμιλιdvo, δ[καια μαg μoιρdζειq τωv πα-
τερdδωv μαζ τηv κληρovoμιd". Αυτd λ6ει
6vα παλι6 επαVαστατιK6 τραγo0δι, αιpιε-
ρωμ6vo αro μεγdλo Mεξικdvo επαvαστd-
τη, πoU καΘdλα αr'dαπρo dλoγ6 τoυ oκ6-
τωvε στιξ αρχ6q τoυ αιcδvα μαg τoιιpλικd-
δεg αιιg κoιλdδεg τoυ MεξικoO.
Πατρiδα ζητdμε και εμεΙg. M6vo πoυ αυ-

τη τη Qoρd δεv Θα 6xoυμε αvτιπdλoυg μαg
<τoUΦ6KιαΣ, αλλd πoλυεθvικ6g και τραστ.
Για τιg πoλυεΘvικ69 oι πατρiδεg εivαι κdτι
τo επικερδ69, 6xoυv μεγdλη αξiα 1ρηοεωg
επoμθvωg και αvταλλακτικη, μπoρo0v vα
XρησιμoπoιηΘo0v ωg εμπoρε0ματα. Φ6ρ-
voυv δηλ. κ6ρδo9. oι πατρiδεg oημερα α-
vηκoυv αrηv ιδιoκτηo[α τωv καπιταλι-
αrιilv. Aυτo[ Θα oρ[ooυv τι εivαι "καλ6" για
τηv πατρ(δα. H "δημoKρατiα μαg" g[γq1
πdvτα πρ6Θυμη vα 6oηΘησει πρoq αυτη τη
κατε0Θυvoη...
Τηv ιi:ρα πoυ o Kooκωτdg δivει 1 διg για

vα αγoρdoει 6vαv "dσo" απ6 τηv Eυριb-
πη, τo x6ρι εv6g εργdτη oυvθλ(6εται oε
μiα πρι1ooα και η αvαπηρικη oΟvταξη πoυ
Θα πdρει δεv ιpθdvει oιiτε για τα τoιγdρα.
Tηv ιi:ρα πoU η καπιταλιαrικη τdξη αr6λvει
τα παιδιd τηq vα απoυδdooυv αrα ξ6vα πα-
vεπιαrημια, μια oικoγ6vεια τηq Φλιilριvαg
δεv 6xει vα oπoυδdoει τo παιδi τηq σrη
Θεo/viκη. Tηv ιilρα τ6λo9 πoυ oι (ηγ6τεq
μαq" μαq μιλoιiv Yια τηv "δημoκρoτικη
κoιvωv[α τoυ διαλ6γoUD, τα κτηvη τωv
MEΑ αr6λvoυv αιμ6ιpυρτo στo voσoκo-
με[o 6vαv αγρ6τη διαδηλωτη.
To 1952 oι αστUvoμικ6g αρx6g τηg Bραζι-

λiαg ουλλd6αvε τov Σαλ6ατ6ρε Axoυλζ6v,
ηγετικ6 α16λε1o9 τηq αριαrερηq oυvδικα-
λιαrικηg αvτιπoλιτεOoεωq, με τη γvωαrη
για τηv Λ. Αμερικη κατηγoρiα "πρoδoσiα
κατα τηg πατρ[δog". 'oταv 6Qταoε η ιilρα
τηg απoλoγiαq τoU, ε[πε o Α1oυλζ6v: <Mε
κoτηγoρεiτε γlo πρoδ6τη τηq πoτρiδoq
μou. Aυτη τηv πατρiδα κ0ρlol δlκαοτ69
δεv τηv 61ω πρoδιδoεl εγιil αλλ6 εoεig. Tl
γvωρiζετε Ylo τηv πoτρiδα εoεig; 'E;1ετε
δεl τlq ouvΘfκεg δouλεl6g τωv εργατΦv
oτo εργooτ6σlα κol oτα oρυ1εio; 'E;1ετε
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δεI εργ6τεq 30 1ρovΦv πoυ δoυλε0oυY
απ6 τo 1 2 τoυg 1ρ6vlα vo κ6vouv αlμ6πτυ-
oη μπρooτ6 ooq; 'E;1ετε δεl vα 6l6ζoυv
μπρooτ6 σαξ ol επιoτ6τεg τoυ κτηματiα
τηv αδελφη σoξ, κol vo μηv μπoρεiτε v,ov-
τtδρ6oετε δl6τι Θo oog oκoτιbooυv;'E;ετε
δεl τη μητ6ρo oog μ6oo σε μlα υγρli κρ0o
πaρ6γκα vo πεΘo1vεt αro 25 τηg 1ρ6vlo
oπ6 πvευμovio; 'E1ετε δεl τov καπlτoλI-
αrlκ6 εξευτελloμ6 τηg ovΘρΦπlvηg oξlo-
πρ6πεια9;,,. oι δικααιεg πoυ δεv ε[xαv δει
τ[πoτα απ' oλα αυτd τov καταδ[καoαv oε
1 2 xρ6vια Qυλoκιoη.., Αv μπoρoOοαv oι Φι-
λελε0θερoι vα μετoxoπoιηooυv τιq ψUX6q



τo Arrro0τ0-
μαq και vα τιqπoυλdvε στα χρηματιατηρια
Θα τo ε[1αv ηδη πρdξει. oι εργαζ6μεvoι
παλιd αro εργoαrdoιo τoυ Φoρvτ 6λεγαv
oαρκααrικd: <6τl κol vα κ6vεlg Φoρvτ, δεv
Θo μπoρ6oεlg πoτ6 vo μoξ 66λε19 vα δoυ-
λ6ι}oυμε 25 ιbρεq τo 24ωρo!υ M6oα αro
oη μεριv6 κλiμα κoιvωvικτ]g αμφιo6ητησηq
Kαι αvαταραXηq' τo εΘvικoεπαvααrατικ6
κΙvημα πρ6πει vα διiroει τη δικτ] τoυ μdxη.
Eμεig oι εθvικoεπαvααrdτεg δεv ιlxoυμε
v' απoλoγηθo0με για τiπoτα πoU αφoρd τo
παρελΘ6v. Δεv voιιilθoυμε μ6oα μαg oυδε-
μiα εvo1τ], καv6vα κ6μπλεξ. Aγωvιζ6μααrε
vα κτiooυμε μια δ[καιη κoιvωv(α για τo αη-
μερα, Θ6τovταg 6μω9 Kαι τιq πρoiiπoΘ6-
oειg αυτη η κoιvωv[α vα υπdρ1ει και αιJριo.
Σ0vτρo<pog o'αυτ6 τo δ0oκoλo αγιilvα Θα

εivαι 6λo9 o λα6q. Aυτ69 Θα κdvειτηv επα-
vdαrαoη, αυτ69 Θα τηv κερδ[oει, αυτ69 Θα
τηv αrηρiξει, αυτ69 θα oικoδoμησει μια
v6α τdξη o' oλ6κληρo τov κ6oμo.
Δεv πloτεΦoυμε στlξ μετoιpυolκ5g κol

κoτ6 oυv6πεlα ηλlΘloπolημ6vεg ελiτ, πoυ
Θo πoρoυotαατoΦv oπ' τov oυραv6 Ylσ vo
oδηγfooυv τo κivημ6 μαξ στηv viκη. Aυ-
τ69 τlg 6λoκιbδηg oπ6ι!εlq τlg αιpηvouμε
στouq <επαvooτ6τΕξ, τoυ αuvαvloμoιi,
πoυ oημερα oυτoαπoκoλo0vταl (sic) "g-Θvlκoooolαλloτ69..' ".oι αρxηγoi, oι "ελiτ" δεv 6ρ1ovται απ'τo
υπερπ6ραv, αλλd γεvvιιilvται απ' τα πρo-
6ληματα τoυ λαo0, μεγαλιilvoυv μ6oα απ'
τιg μd1εg πoυ δivει τo λα'iκ6 κivημα, γivov-
ται dvδρεg δταv πρoτoαrατoι]v o' αυτ69
τιg μdxεg.
Σκoπ69 τωv εΘvικoεπαvααrατΦv δεv εi-

vαι vα "σd)σouv" τηv ααrικη τdξη, 6λη τη
oυvτηρητικη παvιilλη, απ' τov Koμμouvι-
σμ6'
T6τoιε9 (πατριωτικεq" εv6ρYειεq ηΘι-

κo0 (sic) 1αρακτηρog, τιg αιpηvoυμε στoUq
oπαδo0g τrlξ "εΘvικηq" δεξιdq. Eμεig 6-
XoUμε oκoπ6 v' αcpαv(oouμε πoλιτικd τηv
ααrικη τdξη απ6 τηv κoιvωv(α. Φυoικd Θα
τηv ακoλoυΘτ]oει και o Koμμouvισμ6q. E-
με(g δεv εiμααrε αuτoi πoυ Θα oικoδoμη-
σouv μια "ηθικη" τdξη, εξαoφαλiζovταg
τov εΦησUχαoμ6 τωv μαζιbv. oι εθvικoε-
παvααrdτεq ε[vαι oι αηθικoι τoυ Ν(τoε.
Πιαrε0oυμε αιη "6iα" πoυ αοκε[ται για

τo καλ6 τoU KoιvωvιKo0 oυv6λoυ, στη σo-
oιαλιατικη Qυλετικη αλληλεγγ0η, στo
"κdvτε ι1ρωτα και μετd π6λεμo", αro oκ6-
πroμαι και κρivω dρα υπdρxω.

Δεv υπdρxoυv πoλλo[ δρ6μoι πoU vα μαξ
oδηγo0v αrηv εΘvικη και oooιαλιατικη α-
πελευθ6ρωoη, ατoμικη και oυλλoγικη. Y-
πdρxει μ6vo 6vαg: o EΘvlκoooolαλloμ6g.
'Evαg εΘvικooooιαλιoμ6g 61ι τoυ 1930,

αλλd τoυ 1988, τoυ 1995, τoυ 2017...
Av δεv καταιp6ρoυμε vα oυvδεΘo0με πo-

λιτικd με τo λαiκ6 κivημα τ6τε δεv 61oυμε
καv6vα πoλιτικ6 μ6λλov.
.To κ6μμα μαg δεv θα γlvει πoτ6' κ6μμα

Υωv κτημcιτιιbv και τωv μoρΦωμ6vωv, αλ-
λd Θα με[vει πdvτα κ6μματωv εργατιilv και
τωv παλιιbv πoλεμιoτιbv". Αυτd τα λ6για
6γραφε ατo ημερoλ6γι6 τoυ o oooιαλι-
αrηg Γκαiμπελg.
Aιl καταφ6ρoυμε τo πoλιτικ6 μηvυμα απ'

αυτd τα λ6για vα τo κdvouμε πoλιτικη
πρdξη' τ6τε δε 6λ6πω τι εivαι εκεivo τo o-
πo[o Θα μπoρι1oει vα μαq αrαματηoει...

Nlκ6λαoq Δημ. Σπuρiδηg



Eoκ.κoMEκoN
ΣToil lλo ΔPoMo

Τo αvτ[δoτo oτα πλαloια τηq πρooπdθειdg
τoU vα εvημεριboει υπε0θυvα τoυq αvαγvιil-
στεζ τoυ Yια τιg oημαvτικ6τερεq πoλιτικ69 εξε-
λiξειq oτηv Ευρtbπη, Qιλoξεvε{ o' αυτ6 τo τεlj-
Xoζ τoU, aρΘρo τoυ καθηγητη παvεπιoτημ[oυ
Φραvθioκo X. Ντε Kdoτρo πdvω oτη v6'α πρo-
oiγγιoη ΕoK-KoMEKoN. To dρΘρo αυτ6 γρd'
ιpτηκε απoκλειoτικd για τo περιoδικ6 μσξ. E-

με[g αιoθαvoμαστε τηv υπoyρ6ωoη va εUXαρι-
oτηooυμε και δημ6oια τov καθηγητη Φραvθi-
oκo X. Nτε Kαoτρo πoυ ε[1ε τηv καλωo1vη vα

γρdι!ει 6vα αρθρo,6oo πιo καταvoητ6 γ[vεταη
πdvω oτιg τωριv6q οyioειg ΕoK-KoMEKoN.

To ANTIΔoτo

H πρoo6γγιoη EOK-KOMEKON ηταv κd-
τι τo αvαπ6<pεUKτo. H 6λη πoρεiα τηq πε-
ρεαrρ6iκα αrη Σ.E.6δει1vε 6τιη oικovoμι-
κl'1 και γιατ[ 61ι η πoλιτικη oυvεργαoiα με-
ταξ0 τηg καπιταλιατικτ]g Δ0oεωg και τηq
<κoμμoUvιστικηg" nγq19ληg εivαι απλιilg
θ6μα 1ρ6voυ.

Πρ6πει vα επιoημdvoυμε απ6 τηv αρXli,
6τι τo dvoιγμα πρoq τιg xιilρεg τηg EoK 

']-ταv επι6ε6λημ6vo απ6 τov Γκoρμπατoιbιp.
H xιilρα τoU Uστερo0oε τρoμερd 6vαvτι
τηg Eυριilπηg και Aμερικηg οε Θ6ματα τε-
1voλoγiαg, πληρoφoρικηg, πυρηvικηg
oOvτηξηq, μικρoηλεκτρovικηg, ρoμπoτo-
πoιημ6vηg 6ιoμη1αvικηg παραγωγl'1g' oρ-
γαvιi:oεωg τoυ v6oυ KαταKερματιoμdvoυ
καταμερισμo0 εργαo(αg. H καΘυατερημ6-
vη αvdπτυξη τηg Σ.E. oε Θ6ματα τε1voλo-
γ[αg και Know-How (μdΘε πωg), δεv τηg ε-
π6τρεπαv vα αvταYωvιoΘε( o' επιστημovι_
κ6 επiπεδo τιg dλλεg καπιταλιαrικ69 υ-
περ-δυvdμειq. Παρdλληλα η μη dριαrα
oxεδιoπoιημ6vη μετα<poρd κειpαλα[ωv
απ6 τov 6vα τoμ6α 6αριdg Θιoμηxovικτ]g
παραγωγηg αrov dλλo, εμπ6διζε τη σω-
αrη καταvoμτ] πριilτωv υλιirv και τηq αvτi_
στoιXηq τεxvoγvωo[αq, μηv επιτρ6πovταg
6τoι τηv αι1ξηση τωv ρυΘμιbv αvdrπυξηg
τηq παραγωγηg, υπo6ι6dζovταg κατd πo-
λιi τη δυvαμικ6τητα τηg oo6ιετικt'1g 6ιoμη-
1αviαg.

H Eυριbπη <γυμvf1ι και απρooτdτευτη''.

H ατεv6μυαλη εQαρμoγη αrov τoμ6α
τηq oικovoμiαq τoυ μαρξιoμo0, μαζi με
τηv 6ραδυκ[vητη oλoκληρωoη τωv oι-
κovoμικιilv πλdvωv παραγωγηq, καΘι-
αro0oε αv[καvη τη oo6ιετικη oικovoμ[α
στo vα μπoρ6oει vα αvαπτυχΘεi με 66oη
τoυg v6μoυq κεQαλαιoκρατικηg σUσσω-
ρειioεωg. Tηv (δια ιilρα η Δ0oη περvo0-
σε στη v6α γεvvιd υπoλoγιαrιi:v Kαι μι-
Kρo-τσιπξ.

Πρ6πει vα oμoλoγησoυμε o' αυτ6 τo
oημεio 6τι η dμ6λυVση τωv διαΦoρ6v
τωv κρατιbv Avατoληg-Δ0oεωg ε[1ε αρ-
xioει πιo μπρoα16 απ' τηv εμQdvιoη τou
Γκoρμπατoιb<p στo διεΘv6q πoλιτικ6
αrερ6ωμα.

H oυγγαρ(α εδιb και xρ6vια εφαρμ6-
ζει 6vα πρ6γραμμα .ιδιωτικo0 oιKoγε-
vειακoιj καπιταλιoμof", η Boυλγαρ[α
6ρ(oκεται σrα 6ηματα τηg oυγγαρ(αg, η
Πoλωv[α παρακαλdει τov Pηγκαv vα



μπει στo Δ.N.τ. (ΔιεΘv6g Noμιoματικ6
Tαμεio).-μ 

ι,"erηq Tρdπεζα εi1ε ατεvn.oικo-
uoμ,^η oυvΞργαoια με πdρα πoλλ6q 1ιil-

o"λ .o, *υπαβKτo0 oooιαλιoμo0""'-Ξ 
i^oρμr,ατoιbQ εi1ε τηv εξυπvdδα'

τo τ6λμημα τo "Θρdooξ" αv Θ6λετε' vα

6γdλεi τη :.ε. αλλd και oλ6κληρo τo

uαoΕιαrικ6 αrρατ6πεδo απ' τη <σoσια-

λ,d.iκη" oικovoμlα Kαι vα τηv πdει αro

δυτικ6, πρoκειμ6voυ vα oιiroει πριv vα

"ιuo, 
oργa τη oo6ιετικη oικovoμiα' H

Eok o"'o.η μεριd τηg δικαιιilvεται 0αrε-
Ξα απo δεκαετ(εg ατα μdτια τωv oκλη-

iιi,u *oμμorvιατιilv τηq Δ' Eυριbπηg και

io κuριιilτερo μπoρε[ επιτ6λoυg vα σUμ-

uετd&ει oτo μoiραoμα τωv πλoυτoπα-

ραγωγiκιilv πηγιbv τηs l_v' !υ oιi'πn-s, 91-
uεiαλιευ6μεvη παρdλληλα τηv τερα-

Ξια αγoρd καταvαλωτικιilv αγαΘιilv πoυ

ouδιγr..i, μπρoαrd τηg' Aoφαλιbg oι δυ-

τικ69 πoλυεθvικ6g Θα 6oηΘηoouv με

πoλ0 1αρd τη Σ.E. vα ξεπερdoει τιq τω-

ριv6q'oικovoμικ6g τηg δυoκoλiεg' .αρ-
Irι_ο'εοo,o και η Σ'E' τηg περεατρ6Ικα
iou 

^. 
Γκoρμπατoιi:Φ vα δεiξειαπ'τη με-

ριd τηq τηv (δια Θ6ληoη Kαι σUvεργα-

o[α...
Πdvτωg η α0ξηoη τηq oργαvικηq oυv-

Θ6oεω9 .bυ *εφoλα[oυ ατηv περ(πτωoη

πoυ Θα γ(vει με 6doη τηv τεχvoγvωσια
.n" ιοor.q,'θα δημιoυρYηoει αργ6τε_

ρα'πoλλ69 υπo1ρειiloειq σrη Σ'E''.πoυ
δεv γvωριξouμε πωq Θα τιg εξoιpληoει'
Eκτ6ξ απ' τη oυvεργαo(α oε Θ6ματα τε-

xvoλoγiαg - εμπoρ(oυ - oικovoμlαg' ε-

irνo πor'eα Θεληoει vα "εξdγει" η EoK
ε[vαι τo .πoλιτικ6 καιηΘικ6 μdρκετιγκ"'
io 

-".,",rooμ6vα 
μυαλdΣ τωv Avατoλι_

κoευρωπαιωv oε θ6ματα "ελεUΘεριαξ"'
"δικαιoo0vηξ', "πρωτo6oυλ[α9"' φo_

oaμo,.,rq Θo ε[vαι 6vα πoλιi γ6vιμo 6-

δαφog για τηv αvτι-Qυoικη Kαι αvτι-ιε-

ρ.δx,λ<i ιooπεδωτικη "πoλιτιKη κoυλ-

;;;a;,, τωv δυτικoευρωπαΙκιilv κυ6ερ_

vηoεωv. Δηλαδη μπoρεi vα μαq παρoU-

oιLoΘεi τo εκπληκτικ6 εκε[vo Φαιv6με-
uo, *ηu Av' Eυριi:πη vα ε1oυμε^κρdτη

uΞ' ^oμμoruιαrκ6 
πoλιτικ6 καΘεαrιi:g

^o, 
μ' λoιvωvικ6g Kαι oικovoμικ6g δo-

μΞs ;iμ,-^o"ιταλιατικηg μoρΦηc' Aυτη η

διαλεκτικη αvτιΦαση (oωg μακρoπρ6Θε-
oμo ro υπερ-vικηoειτηv'oλικη" πoλιτι_

^| 
φuo,oγuωμlα τoυ κod1oy-s'-^ξγα .uε_

,ralb uειov6κτημα τηg KoMEKON εivαι

n αvυπαρξια κoιvηg εoωτερικηg αγoραq

.iuαurod αrα κρaτη-μ6λη τηg' oι εΘvμ

κ6,q oικovoμiεq τηg KoMEKON παρoυ-

"iat"r" 
τερααιιεg διαΦoρ6q μεταξ0

iorλ, ο"u υπdρ1ει κoιvη oικovoμικη oυ-

uΞργλoιo αrα'κυριιbτερα oικovoμικd α-

vαπτυξιακd πρoγρdμματα, παρατηρει-
ται 6vαg oικovoμικ6g "σω6ιvισμ6qΣ σrιq

παραγωγικ69 δρααrηρι6τητεq τωvJ(ρα-

τιilv-μελιilv τηg. Πdvτωq στη σUvεoρια_

δ .ηs KoMEkoN αrηv Av' Γερμαviα
αι.i.α'i' αρvητικd χαραKτηρισrικ6 τα

cηxoλiαoε δυoμεvιbg και o Γκoρμπα--

τoιilQ τoviζovταq 6τι: <61oυμε μπεl σε

μio ,εo *ρio'μη φ6ση τηξ loτoρiog' Av

bε, μ''oρiooυμε v' αvoδloργαvΦoouμε
τlq jΘvlκ6q μαξ o|κovoμiεg δεv Θα μπo'
ρ6σ0υμε v' ovταπoκρlΘo0με στlξ σπαl'
iηo",q'r, καlριbv, δεv Θo μπoρ6ooυμε

XτιzoψM€ τιΞ ΔoM€Σ
τiiε εnlaaaε τδφ2oooJ. αloφ
ηΡoτ7Α}t}4AτlΣη91 τιιΞ oι u oι'loMJAΣ
δ enεπoΣ τrl1 Διolκ1,{ΣΗ2 aA ΑΣκoγιffβι
l Σ9ftA κAl €ηι4€ΓM€NA ΞT€^εXι{ |"

λτι floιoε Αf}ο 5^{ eΧetΑιtδι9oΛι6{
Α n1 ιιaιισ{T€{ κAι'Tιιιt ΑηoΔoτιι(bτιιτ,

$€^ΘeN τcitΔ€ΘΝoγΣ

Tηq B. Χρυoικdκη oπδ τηv "KoΘημεριvl1"
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vα ξεφ0γoυμε oπ' τo otκovoμlκo ovolγ-
μα τωv κoπlταλloτlκιirv ;1ωρΦv".

Αυτ6 επioηg ε[vαι Kαι τo oικovoμικo
μηvυμα τoυ ΓκoρμπατoιilQ τ6oo πρog
τιg oλoμ5λειεq τoU KKΣE, 6oo και αrιg
επ[oημεg επιoκ6ιpειg τoU πρoq τιg dλ-
λεg κoμμoυvιαιικι1g Xωρεq.

Tα πρdγματα Θα αρxlooυv vα Qα[vov-
ται πιo ξεκdΘαρα 6ταv τηv πρoεδρiα τηg
EoK Θ' αvαλd6ει η Ελλdδα. Kαι αυτ6
γιατ( τηv [δια περ(oδo τηv πρoεδρ(α τηg
KOMEKON Θα τηv 6xει η γειτovικη oαq
Boυλγαρ[α. Δεv απoκλε(εται η KoME-
KoN vα αrε[λει καμμιd επ[oημη αvτι-
πρooωπε(α αrηv Eλλdδα, για vα επιKU-
ριiloει τηv πριilτη loωg εμπoρικη-oικo-
voμικη oυvεργαo(α μεταξ0 τωv δ0o oυ-
vααπιoμιbv. H EoK οε πριbτη <pdoη Θα
πρoσφ6ρει oε πρooιτ69 τιμι1g τα 6ιoμη-
xαvικd τηg πρoΙ6vτα Kαι η KOMEKON
τηv τερdαrια αγoρα τηg. Αv Θ6λαμε vα

εξdγoυμε 6vα τελικ6 oυμπι1ραoμα, αU-
τ6 ε[vαι 6τι 6ριoκ6μαστε στηv πριbτη oι-
κovoμικη oμoιoγεvoπoiηoη τηg Eυριδ-
πηg. Αυτη η μovoζωvικη oικovoμ[α [oωg
αrαΘε( πoλ0τιμog oOμμαxog στιq <πα-
ρεκτρoπ69,, τηq oικovoμικηg εvoπoιη-
σεωq τoU 1992 για τηv EoK' Φαvεριi.lvει
6μω9 και τηV επιKαιρ6τητα τηg oκ6-
ι{tεωg τoυ μεγdλoυ oαg πρoγ6voυ Hρd-
κλειτoυ πoυ 6λεγε: (τα πdvτα ρειD1 oι
EΘvικ6g δυvαμειg τηg Eυριilπηg θα κα-
λεαro0v vα αvαμετρηΘo0v και πdλι με
τov "α6vαo λ6γo,, τηg ιoτoρiαg.

ΦρovΘioκo X. Nτε K6oτρo
YΦηγητηq Π oλιτικηg oικovoμ(αg

στo Παvεπιαrημιo oικov. Eπιoτημιbv
τηg Mαδρiτηg

1' Στo 1εlρ6γρoφo ελληvlκ6



πrιATΩN oYrιAΞTHΣZΩHΣ

(τEΛEYTAlo)

H. GUNTHER

Σπdvιεg φoρ6q oι καΘηγητ6q τηq φιλo-
σoΦiαq εκτiμηoαv τηv πλατωvικη oκ6ι!η
αvα<poρικd με τη κληρovoμικ6τητα και τηv
επιλoγη' αvτ[Θετα πoλλoi απ6 αuτoOg εi-
vαι πoλ0 η λ(γo o0μQωvoι με τη ooφιαιικη
dπoψη τηg διδαoκαλ(αg και τηg μαΘηoηg
τηg αρετηg.

Δ0o xιλιdδεg xρ6vια μετd τov Πλdτωvα
υπηρξαv πoλλoi αυτo( πoυ πiαrειpαv 6τι η
αvθρωπ6τητα Θα μπoρo0oε vα τελειo-
πoιηθεi με τηv εκπα(δευαη.

Aυτη η ψευδαioθηαη εμ<pαviζεται πα-
ρdλληλα με τηv επαγγελματικη δειoιδαι-
μoviα πoλλΦv διδαoκαλιιilv' πρ6κειται για
μια αυταπdτη πoυ oυvδ6εται με τηv πιo
ευγεvικη 0παρξη τoυ διδαoκdλoυ, μια αυ-
ταπdτη πoυ δεv μπ6ρεoε vα επηρεdoει
δαoκdλoυg τηg ακτιvo6oλiαg εv69 Πλdτω-
vα, εv6g Kdvτ και εv6g Σoπεvxdoυερ.

Ev6g Windelband επεoημαvε oτι o Πλα-
τωvαξ πρ69 τo τ6λo9 τηg ζωηg τoυ δεv ε-
πιΘυμo0oε τiπoτα περιoo6τερo Yια τo
λα6 τoυ π6ρα απ6 τηv μετατρoπη τωv Eλ-
ληvωv oε ειρηvικo0g αγρ6τε9.

o Windelband παραπovε[ται 6τι απ6 τηv
Πλατωvικη πoλιτεiα λε[πει η διε0Θυvoη
για μια πραγματικd αvιilτερη εκπα(δευαη.

'oμωq o Πλdτωvαg πρoq τo τ6λo9 τηg
ζωηg τoυ εi1ε γivει λιγ6τερo Φιλ6σoΦoq
και περιoo6τερo ooQ6g.

Kdτι παρ6μoιo oυμ6α[vει Kαι τηv επoxη
τoU σoΦισrικoιi ιλoυμιvιoμo0 6ταv τo Yε-
γov6g τηg αυξημ6vηq "εKπαiδεUσηq", τηξ
δημ6oια9 εκπα[δευoηg πoυ πρoκαλoιioε
τηv α0ξηoη τωv λιγoτερo dξιωv κληρovo-
μικιilv διατdξεωv μ6oα αro λα6, παρoUσια-
ζ6ταv oαv μια τερdoτια πρ6oδo9.'.

ΣOμQωvα με τη γvΦμη μαq oι πριilτoι
απ6 τoυg ερμηvευτ6g τoυ Πλατωvικo0
δ6γματo9 πoυ oυv6λεξαv τηv εκπαιδευτι-
κη υπαρξη τηg.Πλατωvικηg oκ6ι!η9 ηοαv o
Constantin Ritter με τo 6ι8λ[o τoU "Πλ6τω-
vαg" (2) και o Andreae με τηv 6κδooη τηg
"Πoλιτε[αq" (1925).

O Αndreae 6γραφε:

"To v6ημα τoυ αiματog, η <pυλετικη κα_
θαρ6τητα πoυ υπdρ1oυv μ6oα αrηv Πλα-
τωvικη Πoλιτε(α, δεv αvαγvωρiζovται. Πo-
λ0 ευxdριαrα Qαvτdζovται τov Πλdτωvα
oαv 6vα ΦαvατιK6 παιδαγωγ6 πoυ περιμ6-



vει απo τηv εκπα[δεUση καΘε πρoκoΓη.
:6..l. r"ηρξε πραYματoγvιilμovαg στoπρo6λημα αυτo, περιoo6τερo μdλιαrαcιπo oΛouq αxεδ6v τouq σημεριvoOg πρα-
κτικoυg και θεωρητικoΟg, τo απoδεiκvOΞι
ξεκαΘαρα τo γεγov6g 6τi εξετdζει;η;;;-
παιoεUσrl και τo Qυλετικ6 πρ66λημα oε
oUo ξεXωριστd ox6δια τoυ Kρατoυg.

Φτdoαμε αro τ6λo9 τηg μελ6τη9 μαq και
αvαKεΦαλαιιilvoυμε xωρig τo Q66φ 6τι Θα
εκιpρααroOμε με 6ρoυ9 o0γxρovoυg πα-
ρd πλατωvικo0g, τo πρ6oλημα τηg επιλo-
γηg απ6 τηv μια μεριd, oτo πρooiημα τηq
εκπ.ιiδευoηg απ6 τηv dλλη καΘιilg no, α.η,
αμoι6α[α oυcrxιlτιoη τoυg.

M6oα απ6 τηv επιλoγη, δηλαδη μ6oα
απ6 τηv εκλoγη τωv καλΟτερωv (απ6'κλη-
ρovoμικη dπoψη) κdθε γ6voυg oxηματiζε-
ται o πυρηvαg εv6g λαo0 πoυ Q6ρvει μ6oα
τo-U- μια αvιilτερη κλη ρovoμικ6τητα.'oμωq μια παρ6μoια επιλoγη δεv δη-
μιoυργεi απ6 μ6vη τηq τo αγαΘ6 Kρdτog.
Ε[vαι αvαγκαiα η επ6μ6αoη τηg εκπαiδgμ'-
σηc.

H iδια η εκπαiδευoη Θεωρεiται απαραi-
τητη απ6 o0γ1ρovα δ6γματα τηq εUYovι-
κηg. Δηλιilvoυμε ξεκdΘαρα κdτι τ6τoιδ γιαvα μηv υπdρξoυv παρεξηγηoειq Kαι Uπo-
voo0μεvα. Πoιd ε(vαι 6μωq η απoατoλη
τηg εκπα(δευαηg;

Kιiρια πρ6πει vα διi:oει στouq πρoικι-
oμ6voυg απ6 αvιbτερα κληρovoμiκd xαρ(-σματα και περαoμ6voυg απ6 τo κ6oκιvo
τηg επιλoγηg αvΘριilπoυg μια κατε0Θυvoη
πoυ_εΙvαι Yια τo oυμQ6ρov τoυ oυv6λoυ,
τoυ λαo0 και τoU Kρdτoυg.

.H επιλoYη απ6 μ6vη τηg δεv ε[vαι αρκε-
τη για.vα δημιoυργηoει τo αγαθ6 κρaτog,
επειδη .o αvΘρωΠog δεv απoτελεiται απδ
6μφυτα xαρioματα αλλd και απoκτo0με-
vα" 6πωq ε[πε o Γκαiτε (3) πoυ .,oρ, 6ια
αυτd ε(1ε ρiξει περιoo6τερo 6dρog oε
κληρovoμικo ιig εμQ uτoυg παρdγovτεξ.

-.Πoτ6 
εκπα[δευoη και επιλoγη δεv oυv-

δ6θηκαv μεταξιi τoUq με oμoρQoτερo και
Θρηoκευτικ6τερo τρ6πo.

Aκ6μα και Yια τoυg Qoρεig τωv καλ0τε-
ρωv κληρovoμικιbv διατdξεωv μ6oα o,6vα
λα6, υπdρxει η αvdγκη μιαg πειΘαρ1[αg κoι
μιαq συμπεριφoρdq, η απoδo1η εv6g πα-

ραδooιακoΟ καv6vα τηg Θειi:ρηoηg εv6g
Φuοικo0 και πvεUματιKoΟ επιφαvo,1g u.,oJ
δεiγματog, εv6g υπoδε(γματog πoυ δη-
μιoυργηΘηκε απ6 τηv ιoτoρ[α και απ6 τουξ
ια10ovταg v6μoυg τηg Q0oεωg

Παρ6μoια εκπα[δεuoη 1ρηoιμε0ει απ6
μovη τηg crrηv επιλoγη τωv ευγεvιilv απ6
τouq μη ευγεvεig 6πω9 dλλωαrε o πoλιτι-
oμ6q μαg oλ6κληρo9 61ει xρ6og vα αυξη-
σει τoUq φoρε(q τηg αvΦτερηg κληρovoμι-
κoτηταq.

H εκπα[δευαη και η επιλoγη δεμ6vεg
αrεv6τατα, αλληλoεπηρεαoμ6vεg 

^α, 
r-

πoταγμ6vεg αro πρ6τυπo τoυ τ6λειoυ αv-
θριi:πoυ απoτελo0v τov πυρηvα τoιl πλα-
τωvικo0 πoλιτικo0 Δ6γματo9...

'oπωg και vα ι11ει τo θ6μα αγαθ6 κρdτog
μπoρε( vα ovoμαστεi μ6vo εκε(vo *o, μηαρκo0μεvo vα ε[vαι απλα φ0λακαg τωv oυ-
v6ρωv, τωv v6μωv, τωvθεoμιbv nα,.ηg ,υ-
τυx(αg θo- ε(vαι παρdλληλα Φ0λακαζ και
δημιoυργ69 τηg αξιαg ζωηg.

---__

(1) Jonas, Schitlerbriefe Bdd VΙt Ν' 2042
(2) Bd il 1923 S 61s ff
(3) Goethe: maximen und Reflexionen



πEPEΣTPoIκA
κAI τo olκoiloMlκoxAoΣ

THΣ AN. EYPΩIτHΣ
Πoλλoi ot'1μερα μακαρ(ζoυv τo Θε6 επει-

δη 6αrειλε τov κ. Γκoρμπατoιb<p vα oιboει
τηv ειρηvη Kαι vα πρoωθηoει τo oooιαλι-
oμ6, δivovτdq τoU πια 6vα αvθριbπιvo πρo-
oωπε[o π6ρα απ'ταγκo0λαγκ, τα κdτεργα,
ι}υ1ιατρε(α Kαι τιq ειo6oλ69 τωv oo6ιετι-
κιilv αρμdτωv.
oι περιoo6τερoι αΠ' αυτo0g voμiζoυv δτι

o v6og τo6ρo9 κ. Γκoρμπατoιil<p εκλ61τη-
κε τυ1α(α η αλλoιιbg xωρig oκoπιμ6τητα
αrη θ6oη τoυ Γ.Γ. τoυ KKΣE. Tα πρdγματα
6μω9 αιηv πραγματικ6τητα δεv ε(vαι κα_

θ6λoυ 6τoι. Σε πρoηγo0μεvo dρθρo ε(δα-

με τη v6α ειo6oλη τoυ ΣιωvιoμoΟ αrη Σ.E.
Σ' αυτ6 Θα εξετdooυμε τηv "πεPεστP6i-
κα, κdτω απ6 τo πρioμα τηg oικovoμ(αg.
H oικovoμ[α oημερα αrη Σ.E. και o' 6λη

τηv Av. Eυριilπη παει απ' τo κακ6 στo Xει-

T6 "Nιoυ Λoυκ"
τωv MoσXo6ιτωv
Poκdδωv

ρ6τερo. H παραoιτικη κoμμoτικη YραΦειo-
κρατiα εμπoδ[ζει με τιg μεΘ6δouq πoU α-
κoλoυθεi, με τov τρ6πo πoυ εργdζεται τηv
oικovoμικη αvdπτυξη.
Ag ρiξoυμε πριbτα μια ματιd στo σημερι-

v6 oικovoμικ6 επiπεδo αrιg xιbρεg τoυ

"παραπετdσματoqΣ. Tα περιoo6τερα απ'
τα αroηεiα πoυ παραΘ6τω πρo6ρ1ovται
απ' τo lvαιιτo0τo ΔιεθvoOg Συγκριτικηg
oικovoμικηg τηg Bι6vvηg (V/llW). Στη Σ'E'
τo εΘvικ6 ειo6δημα αυξηΘηκε κατα2,4Υo
εvιil αro πλdvo εixε υπoλoγιoθεi για 4.1 % '

'oλoι oι oxεδιαζ6μεvoι τoμεig τηg oo6ιετι_
κηq oικovoμiαg, πλη"v αυτo0 τωv Uπηρε-
oιιilv, παρoυoιdζoυv πρo6ληματα.
H 6ιoμηxαvικη αvdπτυξη 6% δεv θεω-

ρεiται ικαvoπoιητικη, η ελαΦρα 6ιoμηxα-
v[α παρoυoιdζει αrαoιμ6τητα. Στηv Toε-



a
'loωg vα κo0ραoα με τα στoιXε(α πoυ πα-

ρ6Θεoα, αλλα ηταv κdτι τo αvαγκαio'
8λ6πoυμε λoιπ6v 6τι κdτι 6πρεπε vα γ[-

vει Yια vα αrριbooυv τα πρdγματα αιιg A-
vατoλικ6g oικovoμiεg. Kαι αφo0 φUσικd η-
γεμovικ6 ρ6λo αrηv Αv. Eυριbπη παiζει η
EΣΣΔ, απ6 εκε[ 6πρεπε v' αρxioει η μεταρ-
ρ0θμιαη.
o Γκoρμπoτoιilιp Θ6λovτog vo ιplλελευ-

Θερoπolηoεl τηv oγoρ6 1ρε16ζεταl oπωσ'
δfπoτε τηv περεστρ6iκα. ΦlλελευΘερo-
πoil1oη oημoivεl lδlωτlκη πρωτo8oυλiα.
Πιbg vα 6xει κdπoιog oτη Σ.E. πρωτo6oυ-
λiα 6ταv Qo6dται vα πει τ' 6voμd τoU, μη
ΘεωρηΘεi αvτιoo6ιετικη εv6ργεια!
Αυτ6 <pυoικd oι KoμμouvιoτEg, πρoπαv-

τ69 oι δικoi μαg o0τε τo 6λ6πoυvε. Γι' αυ-
τo0g oυvε1iζoυμε τov δρ6μo πoυ αvoιξε o
oκτιil6ρηg.
o δρ6μo9 τoυ oκτιilθρη 6μωs 61εl κλεi-

oεl oρloτlκ6 κol αμετdκλητα.
'Eτoι oαv επ6μεvo 6ημα πρo1ωρηoαμε

σrηv σUμΦωviα για τouq πUρηvικo0g πυ-
ρα0λoυg. H Σ.Ε. μηv μπoριbvταq v' αKo-
λoυΘηoει αrα πυραυλικd oυαrηματα τιq
H.n.A. π6ταξε αυτ6 τo <pρo0τo πoυ λ6γε-
ται αιpoπλιoμ6q. H Δ0oη μ6oωτωv ηλιθiωv
κυ6ερvηoεωv noυ 61ει' μ6oα απ'τιg μαζo-
πoιημ6vεg κoιvωviεg πoU μαq 6xoυv ρiξει'
o ευδαιμovισμ6q' η disco και o vα6g τηg

xooλo6ακiα τo AΕΠ αυξηΘηκε κατα 2Υo.

Aυτη η αιjξηoη Θεωρε[ται 6τι εivαι απ' τιq
xαμηλ6τερεg τωv τελευτα1ωv ετιbv.
Στηv oυγγαρiα oι μιoΘoi oτη 6ιoμη1αviα

αυξηθηκαv κατd 6,6% αλλd oι λιαvικ6g τι-
μ69 κατd 1,4%-1,9Yo. ot εξαγωγ69 oε
oκληρd voμioματα αυξηΘηκαv κατd 4,8%
Kαι oι εισαγωγ69 κατd 5'2Υo'τo δε 6λλειμ-
μα 6<pταoε τα 379 εκατ. δoλλdρια.
Στη Boυλγαρiα τα [δια. Για vα αvτιμετω-

π(ooυv αυτd τα πρo6ληματα κ6μμα και κU_

66ρvηoη π6ραοε τη oooιαλιαrικη-Koιvωvι-
κη ιδιoκτηoiα στιq εργατικ69 κoλλεκτi6εg
και πρoωθεi τη μεταρρ0θμιση τoυ τραπε-
ζικo0 oυαrηματoq.
Στηv Av. Γερμαviα τo AEΠ ηταv 3% δηλ.

παρoυoiαoε τη μικρ6τερη α0ξηoη απ'τo
1 982. oι επεvδ0oειg αυξηΘηκαv αλλd τo ε-
ξωτερικ6 εμπ6ριo παρoυo(αoε oημαvτικη
Kdμψη.
Γεvικd τιilρα παρατηρo0με 6τι oι εξαγω-

Y6q τηq KOMEKON αrιg 1ιilρεg τoυ ooΣA
μειιbΘηκαv κατd 5%. To 6λλειμμα τoU εμ-
πoρικoιi ιooζυγ1oυ τηq Δ0oηq με τηv Αvα-
τoλri 6Φθαoε τo 0,4 διg δoλλdρια. H αγρo-
τικη παραγωγη 6ελτιιbθηκε μ6vo αrηv
Toεxooλo6ακiα και Αv. Γερμαviα. Στη
Boυλγαρ(α η επεvδυτικη δρααrηρι6τητo
ηταv αρvητικτ] εvιb αrιg υπ6λoιπε9 1ιi:ρεg
μεταξ01-3%.
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δημoκρατ(αg τo Super-market oυv τηv π6μ-
rπη φdλαγγα τωv KoμμoUvιαrικΦv κoμμd-
τωv εv6δωoε. o δε Στρdoυg, τo καμdρι
τωv Eυρωπα[ωv εΘιlικo<pρ6vωv (sic) δηλω-
oε 6τι τo μ6vo πoυ 6λι1πει αrη Σ.E' εivαι
μια καιvoιiργια αγoρd 300 εκατoμμυρiωv.
Τα καπιταλιαrικd μdτια τoυ Στρdoυg,μ6vo
αυτ6 6λ6πoυv. Kdπoια μ6ρα εμεig oι εθvι-
κιατθg-επαvαoτdτεg θα τoυ τα 6γdλoυμε
και αυτo0 Kαι τωv oμoiωv τoυ.

o ΓκoρμπατoιilQ παv6ξυπvog dvΘρωπog'
γvωρiζovταg τη "μαλdκιol'l" πou 61oυv
ιp6ρει αιoυg δυτικoευρωπαioυg oι "δημo-
κρατικ69" κυ6ερvηoειg, ξ6ρει 6τι με τo
1oμ6γελo μπoρεi vα πετ01ει πoλ0 πιo
πoλλd απ' 6τι με τα dρματα.
Eivαι dλλωαrε πoλ0 v6og, καΘ6λoυ δoγ-

ματικ69 o' αvτ[θεαη με τα παλαιoλιθικd
μυαλd τωv πρoκατ6χωv τoU. Eμε[g oι εθvι-
κooooιαλιαr6g δεv πιαrε0oυμε oε Avατo-
λικη-Δυτικη Eυριilπη. Γlα εμ6q η Eυριilπη
εivol μiα καl oδlαiρετη.

o Γκoρμπατoιbιp oημερα εvoαρκιilvει μια
απειλη πoU τ'απoτελ6oματd τηg Θα φα-
vo0v αro μ6λλov.
H Περεαrρ6Ικα δημιoυργηΘηκε Yια Kα_

Θαρd oικovoμικo0g λ6γoυg. H oικovoμικη
α0γκλιαη αro μι1λλov καπιταλιoμo0 oooια-
λιoμo0 ε(vαι δεδoμ6vη. Aπ6 πoυ πηγdζoυv
και oι δυo ιδεoλoγiεq o'εμdg τoυg εΘvικι-
α169 επαvααrdτεg εivαι γvωαrδ... Γι' αυτ6
τo λ6γo τo μαvιιp6ατo τωv ευρωπαiκιilv
λαιbv Θα πρ6πει vα 6xει ωg επικειpαλiδα!

oγτE HπA - oYτE EΣEΔ
oγτE tl/ιPΞ _ oYτE Σ]υllo

Nlκηταg B6λΘη9

OLYMPIADA 8O
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EπANAΣτATIκo YπoκEIME]{o

Δεv υπηρ1ε κoιvωv[α, δεv υπηρxε ε-
πoxη, πoυ vα μηv ε[xε τo επαvααrατικ6
τηg υπoκε[μεvo. o εργdτηg, o αγρ6τη9,
η γυvα[κα (μερικd), o oικoλ6γog (oε πε-
ριoριoμ6vη κλ(μακα 6ω9 oημερα), o
vεoλα[og, o φoιτητηq, αμQιo6ητηoαv η
αμφιo6ητo0v μ(α oλ6κληρη τdξη πραγ-
μdτωv.

'Aλλα επαvααrατικd υπoκε(μεvα 6_
1oυv 6doη ταξικη (υλικη), κι dλλα "ιδεα-λιατικη " αμεo6τερα πoλιτικη'

Tι ε[vαι 6μω9 τo επαVαστατικ6 υπo_
κε[μεvo; Eivαl 6vo κoμμ6τl τηq κotvω-
viαq (oε oυλλoγlκ6 επiπεδo), f 6vα <μ6-
λog" τηg κo:vωviαg σ' στoμlκ6, πou σε
μ!α oυγκεκρlμ6vη lστoρlκoκo!vωvlκtt
περioδo, μπαivεl επlκεQαληq τηq επα-
vαoτoτlκηq Θεληoεωg μlαg πoλlτlκfq o-
μιiδog. E(vαι εκε[vo τo <KoιVωvικ6 μ6-
ριoD πoU πρooπαΘε[ v' αvατρ6ι.pει τo
"τ6λoq τηg ιαroρiαξ" τoυ X6γγελ.

To μεγdλo πρ66λημα πoυ αvτιμετιilπι-
σαv Kαι αvτιμετωπ(ζoUv τα επαvαστατι-
κd υπoκε[μεvα oημερα, ε[vαι 6τι δεv
μπ6ρεoαv μετd τo B'Π.Π. vα γ(voυv πo-
τ6 πλειoψηQικd αrιg χ6ρεq τηg Δ. Ευ-
ρ6πηq.

'Ηταv πdvτoτε μειoψηΦικd, εγκλω6ι-
oμ6vα αrov παραδooιακ6 1ιbρo τηg αρι-
αrερdg, αv[καvα vα εκQρdooUv τιq αγω-
v[εg τoυg π6Θoυg τηg ouvoλικηg κoιvω-
viαg. H δικαιoλoγ(α πoυ 66ριoκαv γι'αU-
τη τoυg τηv απoτUχ(α ε[vαι γvωαrη. To
o0αrημα 1ρηoιμoπoiηoε 6[α, o λα69 δεv
ε[vαι αρκετd ci:ριμog. (η πιo φτηvη απ,
6λε9 τιg δικαιoλoγiεg), oριoμ6voι oOv-
τρoΦoι δε(λιαoαv, και oυvεx[ζoυv oι δι-
καιoλoγiεg αro iδιo 0ιpog.

H πραγματικη αιτ[α 6μω9 6ρioκεται
αλλo0. 'oλα αυτd τα επαVαστατικd υπo_
κεiμεvα ηταv ταξικd, εξ6ιpραζαv λiγεg
oυγκεκριμ6vεq απoμovωμ6vεg oμdδεg.
Φυoικ6 επακ6λoυΘo λoιπ6v vα ηvτoυ-
oαv μειoι'Uηιpiα.

Στo oημε(o αυτ6 εγcil Θα αrαΘιil αro
μ6vo πoλιτικ6 επαvαoτατικ6 υπoκε(με-
vo πoU μπoρεi vα γ(vει πλειoψηφiα και
μdλιατα oυvτριπτικη : τov εΘvικιατη.

Eπειδη τo εΘvικιαrικ6 κivημα ε[vαι α-
ταξικ6 η αv Θ6λετε διαταξικ6, o εΘvικι-
αrηg δεv 6xει εκε[vεg τιg πoλιτικ6q δε-
oμε0oειq πoυ ι1xει 6vαg κoμμoυvιατηg
η 6vαg QιλελειiΘερog. o πoλιτικ6q τoυ
λ6γo9 μπoρε[ vα διατρ6ξει 6λo τo πoλι-
τικ6 ιpdoμα τηq Koιvωv(αg. Tα (τε[Xη"
τηg δεξιdg Kαι τηq αριαrερdg δεv 6xoυv
γι'αυτ6v απoλ0τωg καv6vα v6ημα.

Για vα δρdoει 6vα επαvαατατικ6 υπo-
κε(μεvo, πρι1πει vα υπdρxouv η vα υ-
πdρξoυv αro dμεoo μ6λλov, επαvαστα-
τικ69 oυvθηκεg oτηv κoιvωv[α, πρo-
6ληματα πoU vα εγε[ρoυv τηv oρμη τωv
μαζιilv. Για vα δo0με αv 6ρ[oκovται Φ-
μερα σrιq Xιbρεq μαg τ6τoια πρo6λημα_
τα Kαι ιpαιv6μεvα.

H κρioη τωv κρατιi-lv μαq (Δ. Eυριilπη-
EoK) εivαι oξυμ6vη. Tα τρiα μεγαΘηρια
(πoλιτικd και oιKovoμικd) τηg ηπεiρou
μαq, η Αγγλiα-Γερμαviα-Γαλλ(α, 6xoυv
Φμερα μ6λι9 τo 20% τηg παγκ6oμια9
6ιoμηxαvικηg παραγωγηq, Kι oι oυvoλι-
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κ69 τoυg επεvδOoειg αro εξωτερικ6 ωg
πoooατ6 oτo oι]voλ6 τoυ εθvικoιi τoug
ειooδηματog, π5ιpτoυv oυvε1ιilg. Tι Θ6-
λω vα πω μ' αυτd τα αroιxε(α; 'oτι η oι-
κovoμικη δ0vαμη τηq Δ. Eυριi:πηg ατo
oOvoλo τΠξ "παγκ6σμιαq oιKovoμiαg"
μειιbvεται παρd τιg απελπιoμ6vεq πρoσ-
πdΘειεg τηg EoK. Για vα ξεπερααro0v
αυτd τα μεγdλα για τηv αvdπτυξη τou
καπιταλιoμo0 πρo6ληματα καΘιbg και
για τηv πoλιτικη ηγεμov[α τηg μεγαλoα-
αrικηg τdξεωg, επι1ειρεiτε η εvoπo[ηoη
τηg Koιvηg Aγoρdg τo περiQημo 1992.

Tα πρo6ληματα τιi:ρα πoυ γεvvιo0v-
ται με τηv oιKovoμικη υπo6dΘμιση τηq
Δ. Eυριbπηg κι 6xoυv dμεoη ox6oη με
τov εΘvικιαrη - επαvααrατικ6 υπoκε(με-
vo εivαι τα εξηg:

α) Λ6γω τoυ 6τι η καπιταλιαrικη τdξη
δεv 61ει καμ(α διdΘεση vα μειιiloει τα
πoooατd τoυ κ6ρδoυq τηq, Θ'αvαγκα-
oΘε( vα (KτUπησειD μιoΘoλoγικd τηv ερ-
γατικη τdξη τoυg εργαζ6μεvouq, vα
μειιboει τo ρ6λo τoυ κρdτoυg-πρ6voια,
vα (πειΘαρχησει> μεγdλα κoιvωvικd
ατριbματα' 'oλη αυτη η o0γκρoυoη, oε
ταξικ6 επiπεδo, Θα .επαvασrατηοει"
τερdαrιεg μdζεq εργαζoμ6vωv. Σκoπ69
τoυ εΘvικιαrη-επαvααrατικo0 υπoκε[-
μεvou ε[vαι vα εκμεταλλευτε[ τηv κoι-
vωvικη αvαταρα1η, vα τηv εvoωματιboει
ατo πoλιτικ6 τoυ dρμα.

6) o καπιταλιoμ69 xdvει τηv φερεγ-
γυ6τητd τoU ωq πoλιτικ6 o0αrημα. H
Θεωρ(α τωv <αUτoρρυΘμιζ6μεvωv" κρ[_

σεωv τoU oυαrηματog πdει αrα oκoυπ[-
δια. N6α μovτ6λα αvdπτυξηg, παραγω-
γηg, oργαvιiloεωg και cr16oεωv 6γαi-
vouv στηv επιιpdvεια. Σκoπ69 μαg ε[vαι
vα περdooυμε τιg δικ69 μαg πρoτdoειg,
λιioειg, μ6τρα, πoU vα αvτικαΘιαroOv
.oβσλd" τα πρoηγo0μεvα.

γ) H αvαταραχη πoυ Θα ιp6ρoυv oι α-
vακατατdξειg αυτ69 στoUq κ6λπoυg τηg
dρ1oυoαg τdξεωg αrηv Ευρcbπη Θα ε[vαι
μεγdλη. H .επιπoλαι6τητα" με τηv o-
πo[α αvτιμετωπiζoυv 6ωq oημερα τα 6-
πoια πρo6ληματα oι καπιταλιαι69 αrηv
Eυριilπη εivαι τραγικη.
ι Aλλo0 πρooπαΘo0v v' αμυvΘoOv κι
αλλo0 "τρcilvε" τα κτυπηματα. Η ιαroρiα
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ειvαι διαφωτιστιKη. Mετd τov π6λεμο
κoι τη oo6ιετoπo[ηση τηq μιoηg Euριil-
πηq, oι καπιταλιoτ5g oτdΘηκαv αviκαvoι
vα ελ6γξoυv τιg πoλιτικι1g καταoτdoειg.
'Eριξαv τo 6dρog τoUq στηv Eυριbπη και
τηv Koρ6α, η επαvdoταoιg 6γιvε αrηv
Ko06α, αro υπoγdoτριo τωv HΠA. 'Eρι-
ξαv τo 6dρog τoυg μετd απ'αυτ6 αrη
Λατιvικη Aμερικη, o Toε Γκε6dρα π6-
ιpτει πoλεμιi:vταq, τo Bιετvdμ κι η Kαμ-
π6τζη "εKδιKηΘηKαv". Πριv oυv6λΘoυv
κι απ' αυτ6, η Πoρτoγαλ(α και oι απoι-
κ[εg τηg, η Moζαμ6iκη κι η Aγγ6λα τouq
"απoτελε[ωσαV".

Mε λiγα λ6για δε Θα μπoρ6oouv vα
περιoρ(ooυv τιg ιpυγ6κεvτρεq δυvdμειg
πoυ Θα πετα1τoιiv μ6σα απ'τo κoυτ[ τηg
Παvδιilραg.

Εωg αημερα η κρioη τoυ καπιταλι-
oμo0 παρoυoιαζ6ταv o' εΘvικ6 επ[πεδo.
Mετd τo 1992 6μω9 η κρ(oη αυτη Θα εi-
vαι πovεoκIκη. M6oα o'αυτ69 τιq κατα-
αrdoειg Θα δoκιμααrεi τo εΘvικιαrικ6
πoλιτικ6 επαvαστατικ6 υπoκε[μεvo.

oι ρεφoρμιαr6q τηq "εΘvικηq" δεξιdg
αvτ[ vα κoιτdξoυv πωq vα 6dλoυv τηv ε-
πovdoτooη oτo δρ6μo τηg loτoρiαq, α-
γωvlζovται vα oυvδιαxειριατoOv τηv ε_

ξoυo[α μαζiμε τo κυρ[αρxo o0αrημα, vα
γ[voυv 6μμιoΘoι υπdλληλoι τoU κεΦα-
λαιoκρατικo0 oυατηματog. o εΘVικι-
αrηs - επαvαστατικ6 υπoκε(μεvo μπα[-
vει σε 6λoυ9 τoυg μαζικoOq κoιvωvι-

κo0g 1ιi.lρoυg, ιpoρ6α9 τηg μεταρρυΘμι-
αrικηg Θεληoεωg τηg κoιvωviαg.

Στo παvεπιαrημιo πρ6o6αoη σrη
Yv6ση. Αγιbvα δηλ. για μεταπτυxιακd.
Αυτ6 6μω9 μπoρε[ v' απoδει1Θε( μπo0-
μεραγκ δι6τι κατ' αυτ6 τov τρ6πo, κι 6-
τoι γ[vεται, η dρxoυoα τdξη αrηv Eλλd-
δα Θα αrρατoλoγε[ τoυg "Uπηρ6τεqD
τηq τα διευΘυvτικd τηg αrελ6xη, τouq
τε1voκρdτεq τηq.

'o1l oτηv εγτατlκoπoiηαη τωv σπoU-
διirv. 'Evα κατ' εξo1ηv επαvααιατικ6 ε-
θvικιατικ6 α(τημα. H τε1voλoγικη επα-
vdαrααη oημερα (ρoμπoτικη, πληρη αu-
τoματoπo(ηση γραΦεioι.! Kι εργoστα-
οiωv), xρειdζεται Kαι τιq αvτicrroι1εg ε-
πιαrημovικ6q γvιiloειg. Av αro εργo-
αrdoιo δηλ. ι11oυμε εvτατικoπo(ηση ερ-
γαoiαg, σro ΦoιτητιK6 (ερYoστdoιo" Θα
6xoυμε εVτατικoπoiηοη απoυδcbv, για
vα καλυ<pΘoΟv απ'τouq καπιταλιαr6q oι
ofγxρovεg αvdγκεg τoυg. Kατα<p6ρvov-
ταq vα oπdooυμε αυτη τη "ρoη" στo ε_
π[πεδo τoU παvεπιαrημioυ xαλdμε τη
"oωσTΠD λειτoυργικ6τητα τωv επιXει-
ρηoεωv.

Στoυg εργαoιακo0g xιbρoυg αγιilvαg
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για 35 ιbρεg εργαoiαg. MιcΘoλoγικη κd-
λυψη τoU πληΘωριoμo0, κατdργηoη τηg

"μα0ρηq" δoυλει69 κι υπoαπααx6λη-
σηξ. Α0ξηση κoιvωvικιi:v επιδoμdτωv.

To κυριιilτερo 6μω9 απ' 6λα ε[vαι η κα-
Θι6ρωoη τηq πoλlτlκηq απεργiog. Aπερ-
γ(α για καΘαρd πoλιτικoιig κι 61ι oικovo-
μικo0g λ6γoυg, Θα δεiξει 6τιτo o0αrημα
αμιpιo6ητε(ται, πdλι για κατdργηση η

"εκσUYχPovιoμ6" τωv πoλιτικιi:v Θε-
oμιi:v, πdλη για τηv "εΘvικιατικoπo[η-
ση" τηq Koιvωvικoπoλιτικηg ζωηg.

o εΘvικιατl'1g επαvααrατικιi υπoκε[-
μεvo σ'6λα αυτd μπα(vει επικεΦαληq
τωv λαΙκιilv διεκδικηoεωv καΘoρ[ζει τηv
πoρε[α τoυ κιvηματ6q μαq.

To 1992 Θα ε(vαι μ6vo μια αrιγμια[α α_

Edv oι Mετoξdq - Moυoooλivι - Xiτλερ
δι66oζov τo Avτiδoτo
H ιoτoρiα... Θα εi11ε 6vα ευτυ11ιoμ6vo τ6λoq

v6oα τoυ oυαrηματog πριv απ' τo
.μπαμ".

H τελευταiα πρoαπdΘεια τoU (ετoι-

μoΘdvατoυ,, καπιταλισμo0 vα κρατηΘεi
σrη ζωη.oι ρειpoρμιαr6g, 6πω9 πdvτα,
Θα πρooπαΘηooυv vα τoU διi:ooυv τo Qι-
λiτηq ζωηg. Θα ε[vαι 6vαg αγιi:vαg 6πoυ
τα λdθη πληριbvovται. Πιαrε0ω 6μωq
6τι 6ω9 τ6τε vα 61oυμε ωριμdoει πoλιτι-
κd εμεig, κι 6xι o λα69. Γιατ[ 6πω9 και vα
τo κdvoυμε η "ζωη ε[vαι 6vαg oυvε1ηg
αγιilvαg, κι αυτ69 πoυ δε Θ6λει vα πoλε-
μηoει δεv αξiζει vα ζεi".

Xρηoτog Xoρiτog

"o oλοκλη ρωτιoμ6q εγκαΘιδρ 0εται

με ηv θ6ληαη τaυ λαo0, τηv αvdγκη
πoυ αιoΘdvεται vα διoyετε1oει τηv π['
στη τoU o'ivα μεγdλo dvδρα, o oπo[oq

θα τov απελευθερrboει απ'τov oρΘoλo-

γισμ6 και τηv τυQλη απoτελεoματικ6-
τητα Και Θα τov oδηγηoει oε μια τdξη
πραγμdτωv, oπoυ τα πdvτα ε[vαι Πρoι-
κιoμΕvα με voημα'' 

Avτιilvηq Z6ρθαq
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Tα "1ρυod" 1ρ6vια τoυ ιμπεριαλι-
oμo0 απoτελo0v πλ6ov παρελΘ6v. Θ ιμ-
περιαλιoμ6q orιq ημ6ρεq μαg περvdει
κρισrl'Aυτ6 666αια δεv oημα[vει 6τι δεv
Θα μπoρ6oει vα τηv ξεπερdoει. Aπλd
oημα(vει 6τι πρ6πει vα 6ρει "v6oυq
δρ6μoυ9", vd κdvει θvα v6o "πoιoτικ6
dλμα". Ag εξετdooυμε τιi.lρα τηv κρioη
τoU ιμπεριαλιoμo0, o oπo[og ε(vαι πdv'
τα 6vαg, αvεξdρτητα απ6 τηv μoρΦη
τoυ, τ6oo τηq Σ. Evιiloεωg 6oo και τηg A-
μερικηg.

Jq "1ρυod" xρ6vια τoυ Σo6ιετικo0 ιμ-
περιαλιoμo0 ε[vαι απ6 τo 1945-1975.
Tριdvτα 1ρ6vια "δ6ξαξ". Σ' εκε[vη τηv
περioδo δoρυφoρoπo[ηoε τη μιoη Eυ-
ριilπη και κατd<pερε vα (πρoστατ6ι{.lει"
6vα μεγdλo τμημα τηg A<pρικηg, καΘιilq
και vα αvo[ξει "πληγ6q" αrηv K. Aμερι-
κη. o Σταλιvιoμ6g 6μω9 δεv "τρd6αγε"
dλλo. 'E<pτασε στα 6ριd τoυ. oι εΘvικ6g
επαvαατdoειq τηq oυγγαρ(αg τo 1956,
τηg Τoεxooλo6ακ(αg τo 1968' τα επει-
ο6δια τηg Πoλωv(αg τo 1980, τα ρηγμα-
τα τηq Αλ6αv(αg Γιoυγκooλα6(α9 και
Poυμαv(αg, δημιo0ργηoαv πoλλd πρo-
6ληματα στo <εσωτερικ6" τηg Σ. Evιi:-
σεωq.

H κρ(αη τηg Σταλιvικηg γρα<pειoκρα-
τ[αq oυμπληρωσε τo κεv6. To xdoμα με-

""$' '.\: *$s"δffis
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ταξ0 τoυ KKΣE και τoυ λαo0 μεγdλωvε
oυvεxιbg. Η μα0ρη αγoρd, o κραιπαλι-
αμ6q αrη δημ6oια διoiκηoη, η διαφΘo-

ρd αr' αvιbτατα 6ργαvα τoυ κρdτoυq,
δημιo0ργηoαv 6vα κoιvωvικ6 x6og αrη
Σ.E' H dvoδoq τoυ ΓκoρμπατoιbQ Θ6λει
vα φτιdξει 6vαv "κoμμoυvιoμ6 με αv-
Θριbπιvo πρ6oωπo". Για μαg αυτ6 απo-
τελε( αvαγκααrικη επιλoγη. 'oταv η oι-
κovoμ[α τηq Σ. Evιiloεωg 6ρ[ακεται ατα
1dλια πoυ 6ρ(oκεται, τ6τε αoφαλιilg η
*αvαv6ωση,, απoτελε[ τη μ6vη δι6ξoδo.
oι κρεμλιvoλ6γoι ε(vαι αviκαvoι vα τo
καταλd6oυv αuτ6. To παρdδειγμα τoυ
XρoυτoιbΦ δ6v Qα[vεται vα ατdΘηκε ι-
καv6 για vα τoUq πεioει για τη φι3oη τηg
oo6ιετικηg εξoυo(αg. T' αvoiγματα τoυ

ΓκoρμπατoιbΦ, μ6xρι και επ[oημεq σχ6-
oειg 61ει τιbρα με τo καΘoδηγητικ6 6ρ-

γαvo τωv καπιταλιατιbv τηg Δ' Eυριbπηq'
τηv EoK, Φαvερdvouv τηv 6αΘιd κρioη
τoυ oo6ιετικo0 ιμπεριαλιoμo0. o τελευ-
ταiog Θ6λει μεγdλεg δ6oει9 'καπιταλι-
αrικo0 oξυγ6voυ" για vα oυv6λΘει. Kα-
vεig πdvτωg δεv πρ6πει vα υπoτιμ6ει τη
voημoo0vη τωv διαδ6xωv τoυ τodρoυ...

_ Στηv iδια 61Θη 6ρ[oκεται και η A-

μερικη τηg oπoiαg η ιμπεριαλιαrικη πo_

ρεiα ηταv κdπωg αvdλoγη. Aυτη επωιpε-
ληΘηκε απ'τη διdλυoη τηg 6ρεταvικηg
αUτoκρατoρlαg και τηv oλoκληρωτικη
διdλυoη τηg Eυριbπηg μετd τo B.Π.Π.
Mιioω τoυ διεΘvιατικoO καπιταλιoμoιi
κατdΦερε vα επεκταΘε[ παvτoO. M6oω

1-
ε-

Iμπεριαλιoμ6q - Στρατoκρατiα: Δ0o oπ6 τιq παιδικ6q αoΘ6vειεq τoυ εΘvικιoμo0
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τoυ NΑTo, πoυ απoτελε[ 6πω9 ελεγε o
Ντε Γκωλ τo πoλιτικ6 και oτρατιωτικo
ξεπoιjλημα τηq Eυριilπηq στouq Αμερι-
κdvoυg, κατdQεραv vα ελ6γxoυv τυxov
.καK6q" διαΘι1oειg τηg Eυριi:πηq, και με
τov vεocιπoικιδμ6 πoυ αVτιKατ6oτηoε
τη "6dρ6αρη" απoιKιoKρατ[α, vα ελ6γ-
XoUv τιq πριbτεq 0λεg και τα Φτηvd ερ_
γατικd xιlρια τoυ τρ[τoυ κδoμoυ.

- 'Εvτovεg αμQιο6ητηο'ειg αvdλo-
γεq με αuτ69 τoυ Αvατoλικoιj oυvααπι-
oμo0, δεv 6xoυμε οτη Δ0οη. oι λαoi
"1oρτdτoι" και dριοτα εκπαιδευμ6voι
σrov αvτιΦαoιoμ6, τα 6ρiοκoυv 6λα
"Qυoιoλoγικd". Oι αμερικαvικ69 6doειg
o' 6λη τηv Ξυριi:πη μαζiμε τιg Boρειoα-
μερικαvικι1g πoλυεθvικ6g δεv ε[vαι κdτι
τo "μεμπτ6". Τα πdvτα "δouλεΟoυv oω-
oτd" για τoυg Ευρωπαioυg! Η oικovoμι-
κη oπιoθoxιbρηση τηq Aμερικηg απ6 τηv

Γερμαv[α τηv iαπωviα Kαι τιq αλλεg A-
oιατικι1g X6ρεq δημιo0ργηoε πoλλd ε-
ρωτηματικd. Δηλαδη κατα π6oo o Aμε-
ρικαvικ69 ιμπεριαλιoμ6e ,l.-1, |.' .7 n2-
ταπoκριΘε[ στιq UπoXρεUν*.' _ -' ιβ-
περιαλιoμo0...

oι Αμερικαvo[ 6πεoαv αrα π6δια τηg
lαπωv[αg τηg 1ιilραg πoυ v[κηoαv στov
π6λεμo, για vα καλυφΘεi η τερdαrια
διαΦoρd στo εμπoρικo τoυg ιooζ0γιo.
Aq μηv ξεxvdμε 666αια Kαι τιq Αρα6ικ69
X6ρεq. Eκε( υπdρxει ακ6μα ι1vαq Kαv-
τdιpι, 6vαg Xoμειvi, καθιbg Kαι τα πετρι1-
λαια. Αv ξυπvηoει o Aρα6ικ69 εΘvικι-
oμ69, πoυ η Αμερικη κατdφερε vα Koι-
μηoει μ6oω Αιγιiπτoυ και Σ. Aρα6iαg,
τ6τε η πoλlτlκη τlμη τoυ πετρελαioυ Θ'
αv66ει αrα OιrUη ...

o ιμπεριαλισμoq, μ' 6πoια μoρφη, ζη-
τdει αημερα επειγ6vτωg αvoiγματα. Aλ-
λd πo0; H παραoιτικη εκμετdλλευoη
τ6oωv και τ6oωv λαιbv Qα[vεται vα Qτd-
vει στo τι1λog τηg. Bιi6αια oι κoμματικoi
αξιωματo0xoι τηq Αvατoληg και oι Kαπι-
ταλιαrικo[ υπηρ6τε9 τηg Δ0oεωg Θα
πρooπαΘηooUv vα αrηρiξoυv τov lμπε-
ριαλιoμ6, αλλα αμQι6dλλω αv αυτ6 ι_
oxιiει και Yια τouq λαo0g τouq...
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Eδιb oταματoει o ιμπεριαλιoμ6q

Πρdγo: A0γoυoτog 1968
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M6oα o'αυτ69 τιg oυvΘηκεg o αγιbvαg
τωv εΘvικιαrιi:v εivαι κατ' εξoxηv αvτι-
ιμπεριαλιατικ69. E[vαι αγιilvαg απελευ-
Θερωτικ69, με τηv εΘvικη και κoιvωvικη
oημαo[α τηg λ6ξεω9.

Η M6o1α καl η oυdorYκτωv oπoτε-
λo0v τo oημεio εκκivηoηg τoυ Iμπερtα-
λloμo0. Ag κ6voυμε εμεig 6λη τηv Eυ-
ριirπη τo oημεio εκκivηoηg τoυ δlκo0
μog απελευΘερωτlκo0 oγιbvog. Aξ(ζει
vα ζει κdπoιog ελε0Θερog, 6ατω και αv
oι Eυρωπα[oι 6xoυv ξε1doει εδιil και 40
χρ.τη μυρωδιd τηg ελευΘερ[αg.

Av Θ6λoυμε v' αvηκoυμε στo ovτl-tμ-
περlαλlατlκ6 oτρoτ6πεδo, Θo πρ6πεl v'
αvαo0ρoυμε απ'τη ληΘη κol τη λ6cπlη ε-
κεivη τηv lδεoλoγiα πoυ Θo αvτoπoκρi-
vετol σ'αυτf τηv Φdση τoU oγιilvα. Tηv

lδεoλoγiα τoυ εΘvlκoooolαλloμo0, τη
μ6vη αvr l-lμπερlαλloτlκd lδεoλoγiα...

Aλ6ξηs Bo0λγαρηg
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'o H' GoRRΑDlNl μαg δivει δvαv oαφη δ-
ριoμ6 αιjτo0 τoυ 'AμερικαvικoU κατεαrη-
μ6voυ; "T6 κατεαrημ6vo εivαι δvαg γεvι-
κ69 δρog πo0 1ρηoιμoπoιεTται γιd vd 0-
πoδηλιboη τo0g iδιΦτεg, πoιi, μ6oα
dπ6 τig τρdπεζεg, τig θιoμη1αviεq η τd θ-
λε0Θερα δπαγγ6λματα, διαθ6τoυv THN
OYΣιAΣT|KH δξoυo(α καi δπιρρoη αrig
H.Π.A., oΠolAΔHΠoTE κυ66ρvηoιg κι dv

AMEPlκANlκoΣ MYooΣ
'Αv δ ΠριDτog Παγκ6oμιo9 Π6λεμo9 6κα-

vε τo0g 'Αμερικαvo0g vd 6γoUv απ6 τ6v
dπoμovωτιoμO τoυg καi vd δoυv τηv αiμo-
ραγo0oα τ6τε E0ριilπη odv "μπiζvα", δ
'Eμφ0λιog Etρωπαiκ6g Π6λεμo9' δδωoε
τηv ε0καιρ(α α16 'Aμερικαvικ6 Kατεστη-
μ6vo vd εiαxωρ{oη odv KATΑKTHTΗΣ
αrηv E0ριilπη μ6 τig ειiλoγiεg δλωv τΦv
.dvΘρωπιατΦv" τiξ Διioεωg.
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εΙvαι δγκατεαrημ6vη αr6v Λευκ6 oiκo".
AΟτ6 τd κατεαεημ6vo δKΦρdζεται μ6 τd

πι6 Φμα λδγια, δταv δ πρ6εδρo9 τηg GE-
NΕRAL ELEcTRlc διατυπιbνει πoλf καθα-
ρd πιilg: "Θd πρ6πει vd dvτιληQΘo0με δτι
πdvω, τ6oo dπ6 τo0g κoιvo0g, δoo καi
τo0g dvτιΘ6τoυg α161oυ9 τωv θπι1ειρη-
oεωv καi τηq Kυ6ερvηoεωg, Oπdρxει δvα
πλατ0τερo σXημα - μιd "o0μπτωση Yvω-
μΦv"...".
AOττ]v τηv "o0μπτωση γvωμΦv" πρ6πει

vd τηv διαπ[αrωoαv ol EΟρωπαToι τ6 1940-
1945, δταv o['Aμερικαvo[ "μπ(ζvεoμαv"
δ6v δvδιαΦ6ρovταv γιd τ6 πoι69 πoλεμα
καi γιατi, dλλd τoιjg δvδ.ι6<pερε τ6 1ρημα
τιiv θμπoλ6μωv. "Evα απλ6 nαρdδειγμα
μαg τ6 δiδει f1 Φ6ρvτ δταv dπ6 τηv μiα
πλευρd τd ΕιiρωπαΙκd δργoαrdoιd τηq πα-
ρηγαγαv πρoΙ6vτα γιd τηv πoλεμικη μηxα-
vη τηξ Γερμαviαg, 6vω dπ6 τηv αλλη τd'A-
μερικαvικd κα[ 'Aγγλικd δργoαrdoιd τηg,

γιd τoιig Συμμdxoυg.
Kαi oυvε1[ζει δ πρ6εδρo9 τηg GENΕRAL

ELEcTRlc γιd τηv "σ0μπτωση γvωμωv":
"...δπoυ τ6 δημ6oιo καi τ6 iδιωτικ6 oυμ-
Φ6ρov oυvαvτιΦvται, oυvεργdζovται, dλ_
ληλεπιδρoUv κα[ τελικd καταληγoυv α16
vd dπoτελoUv καi τd δυ6 μαζi, τ6'Eθvικ6
oυμιp6ρov". (Λ6γog τoυ πρo6δρoυ τηg
G.E., G.J. BoRcH α16 ΕCoNoMlc OLUB
τηq N6αg 'Y6ρκηg αriq 9-11-1964).

Edv δμωg δτoι δvvoo0v τ6 "'EΘvικ6 Συμ-
ιp6ρov" oi δημoκρdτεg 'Αμερικαvoi - δηλ.
μιd "μπ[ζvα,, Ku6ερvησειilg τoυg καΙ δπι-,
1ειρηματιωv τouq - τ6τε γιατi oi "θθvικ6-
Φρovεg" τηq Δ. EΟριilπηg' oi 0πoαrηρι-
κτ69 τo0 "'Eλε0Θερoυ K6oμoυ", κατακρi-
voυv τo0g tλιαr6g τoυ Mαρξιoμo0;
ol'Aμερικαvoi εivαι "Qιλελε0Θερoι". 

"E-

xoυv δ0o κ6μματα τd δπoTα διαδ6xovται
oxεδ6v τ6 5vα τ6 αλλo αrηv δξoυoiα. Kαi
τd δ0o αιiτd κ6μματα καi κατ' δπ6κταoιv lΣ1

κdΘε dμερικαvικη κυ66ρvηαη, ΘεωρoUv
τo0g δαυτo8q τouq "πρoστdτεq" τηq δη-
μoκρατiαg τo0 "'Eλευθερoυ K6oμoυ",
dπ6 τ6v Pωoικ6 δπεκτατιoμ6. T6 δικαiωμα
α0τ6 τ6 dπ6vημαv MoNol τoυg αr6v EAY-
To τoυg, δπωg dκρι6Φg oi PΦooι πιαrε0-
oυv τ6v δαυτ6 τoυg 0περαoπιαrη τoΟ "σo-
oιαλιατικoυ κ6oμoυ". 866αια δ6v Θd κρi-
vouμε δδΦ α0τ69 τig "gμμn.6οειg" τΦv
δ0o αι]lτΦv "γιγdvτωv" - OπεραoπιαrΦv
τηq "δλεUθερiαg" xq1 τηq "δημoKρατ(αg"

αriv E0ριbrη. 'EκεTvo πo0 πρ6πει vd πρo-
o6ξoυμε εTvαι δτι oι "πρoστdτεq" 

'Aμερι-
καvo[, γιd vd 0πdρ1η καi αrηv ΣKΛABΩ-
MENH Δ. Eiριbπη αnτη f1 oιiμπτωoη γvω-
μΦv πo0 dv6ιpερε δ πρ6εδρo9 τηq G.E.' δ_

Φεραv αrρατ6, δημιo0ργηoαv ιpιλικd τoυg
κ6μμoτα κ.λπ. δπωg dκρι6Φg καi γιd τηv'i-
δια περ(πoυ αiτ(α δκαvαv oi PΦooι ατ6 &λ_
λo κατεx6μεvo E0ρωπαiκ6 "Eδαφog, απ]v
A. E0ριilπη.
'Αg δoUμε δμωg πoΙoι 'Aμερικαvo[ θ6-

λoυv αtτηv τι]v "oυμ<pωv[α γvωμΦv".
T6 1962 α16 6ι6λio "'H oiκovoμ[α καi τd

πoλιτικd κ6μματα", δ καΘηγητηg Σ. Xdριg,
oι1μ6oυλo9 τoU Tζιi:v K6vvεvτυ, δγραφε:

"oi δημoκρατικo( dvτιπρooωπεOoυv τ6v
ταπειv6 αvθρωπo, θvΦ oi ρεπoυμπλικdvoι
τ6v εUπoρo,,.'o Σ. Xdριg ξεpα _ il dγvoεi
_ πρoΦαvωq τ6v "τoκoγλOQo τηg oιιbλ
Στρτ'1τ", πατ6ρα τo0 T. K6vvεvτυ. Kαi δ_

πωoδηπoτε δ6v 0πoλ6γιζε τ6v dvτιπρ6ε-
δρo τoU K5vvεvτυ καi μετd πρ6εδρo τιirv
H.Π.Α., Λ0vτov Tζ6voov, δ δπoTog δδηλω-
σε: ("oσo Θd εΙμαι πρ6εδρo9, o[ δπικε<pα-
λεTg τηg 6ιoμη1αviαg καi τΦv τραπεζΦv
θd εΙvαι ε0πρ6oδεκτoι o'α0τ6v τ6v oΤκo
(Λευκ6). (U.s.A. NE\rvS AND WORLD RE-
PORT 6-5-1964).

"Θd εΙvαι ε0πρ6oδεκτoι..."! A0τηv τηv
δηλωoη πo0 μ5 θdρρog δμoλ6γηoε δ Λ.
Tζ6voov καi πo0 τηv ψιθUρiζoυv ol &λλoι
πρ6εδρoι τωv H.Π.A., τηv dγvooυv ol με_
γdλεg πoλυεΘvικ6g δταιρiεg, ol dπoκα-
λo0μεvεg "oiκovoμικ69 δμdδεg", γιd τ6v
dπλoOαrατo λ6γo τflg oiκovoμικηg 6oτ]-
Θειαi πρ6q τouq i,πoψηΦioUq.

A0τ69 oi δμdδεg δπιζητoOv τηv .oυμ-
ιpωviα γvωμΦv". Mερικ6g dπ6 αΟτ69 τig

"δμdδεq" εΙvαι; 1) f1 M6ργκαv - FIRST NA-
TloNAL μ5 περιoυoiα τηg τdξεωg τΦv
30.000 δκατ. δoMαρ1ωv. 'H δμdδα α0τη δ-
λ6γxει 13 6ιoμη1αvικ6g δπι1ειρηoειg δ-
πωg: GENERAL ELEcTRlc, PULMAN ιNc,
U.S. STEEL coRPoRΑTloΝ, AMER|OAN
RAD|AToR, AΝD STANDARD SAT|MARY
coRPoRATloN, coNTlNEτAL oll καΙ δλ-
λεq 8.'1 23 κoιvω<pελεΙg δπηειρηoειg δπωg:
ΑMERlcAN TELEPHoNE AND TELEGRAPH -

co' coΝSoLιDATED cAS co oF N' YoRK.
τηv 0πo-δμdδα UNITED coRPoRAτloN
(δπι1ειρηoειg), τηv 0πo-oμdδα ELEOτRlc,
BOND ΑND SHARE (4 δπηειρ.) 6 oυατl'1μα-
τα oιδηρoδρ6μωv και 5 τρdπεζεg. 2) 'H
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KOYΝ-ΛEMΠ δ1ει περιoυo1α 11.000 δκατ.
δoλαρΙωv κα[ δλ6γxει 7 δiκτuα oιδηρo-
δρ6μωv, τρdπεζεg κα[ κoιvωιpελεΙg θπιxει-
ρτ]oειg. 3)'H Poκφ6λερ μ6 περιoυoiα 5.000
δκατ. δoλλαρiωv δλ6γ1ει τηv τρdπεζα
cΗΑSE NAT|ONAL καi μειoψηφικd τ(g 6 δ-
ταιρεiεg πετρελαιoειδΦv πo0 πρoηλθαv
dπ6 τηv διdλυoη τηq STΑNDΑRD oll. 4) 'H

M6λλov δ1ει περιoυoiα 3.500 δκdτ. δoλλα-
ρiωv κα( θλ6γxει τiq GOLF olL coRPoRA-
TloN, KoPPES co, ΑLUM|NUM co oF A-
MERlcΑ VVEST|NGHOUSΕ' 2 τρdπεζεg, 1

κoιvωιpελη καi 1 oιδηρoδρoμικ6 δiκτυo.5)
'H Nτ0-Π6v μι1 περιoυoiα 2.500 δκατ. δoλ-
λdρια δλ6γxει τηv GENERAL MoToRS καi
dλλεg 2 δταιρεiεg καΘιilg καi πjv τρdπεζα
ΝATloNΑL BAΝK oF DETRO|T. 6) oi δμd-
δεg τΦv π6λεωv τo0 Σικdγoυ' τo0 Kλη6ε-
λαvτ καi τηg Boαιιbvηg μ6 dvτiαroιχα πε-
ριoυoιακd αroι1εTα τηq τdξεωg τΦv
4000,1500 κα( 1200 δκατ. δoλλαρΙωv θλ6γ-
xoυv πoλλ69 6ιoμη1αviεg δπωq π.χ. fl
GooDYEART|RE AND RUBBER' η W|LSoΝ
AΝD co, η EDlSoN Co κ.λ.π.

'EκεTvo δμωg πo0 δ1ει oημαoiα δ6v εΙvαι
l'1 περιoυo[α η δ dριΘμ6g, τΦv δπιxειρη-

oεωv πo0 δλ6γxει κdΘε μiα "oιKovoμικη
δμdδα". EΙvαι o[ αx6oειg καi oi αιεvoi δε-
oμoi μεταξιi τωv δπωg π.1. μεταξ0 τηg
MOPΓKΑN καiτηg MΕΛΛoN γιd τηv θται-
ρε(α TDGS GULF SULPΗUR πo0 δ1ει τ6
μovoπιilλιo τo0 ΘειαQιo0 αr(g H.Π.Α. f] δ-
πωg μεταξι1 τηg M6ργκαv κα[ τΦv δμdδωv
τoU Σικdγoυ, τoU Kλη6ελαvτ καi τηg Bo-
αrΦvηg, iδiωg Yιd τ(q δπιxειρηoειg
PULLMAΝ lΝc, GΕNERAL ELECTRIC, αrig
θταιρεΙεg τηλεQιbvωv, αrηv GOODYEΑR
κ.λ.π. Mιd δλλη καΘoριαrικη ox6oη αrηv
καταvdλωoη εΤvαι μεταξ0 Poκ<p6λερ καi
Nτ0-Π6v αrηv ETHYL GASoLlNE Corpora-
tion fl δπoiα dαrυvoμειiει τo0g δρoυg πω-
ληoεωg, τoU 85 τoig δκατ6, 6εvζΙvηg μ6 0-
ιpηλη περιεκτικ6τητα δκταviωv, δηλ. τ6 75
τoTg δκατ6 τηg δλικηg καταvαλιboεωg 6εv-
ζivηg αrig H.Π.Α. 'H δταιρεiα α0τη dvηκει
θξ f1μιoεiαg αrηv GENERAL MoToRS τηg
Nτ0-Π6v καi αrηv RocKEFELLER'S SΤAΝ-
DARD oll oF Ν.J.

Αι]lτoi εΙvαι o[ "ε0πρ6oδεκτoι" αr6v
Λευκ6 oiκo.

Γιατi δμωq;
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EPΓAτlκoΣ
EoNIκoΣoΣIA,ιIΣMoΣ

'o o0ψρικ69'Eθvικooooιαλιoμ6q dρvεiται τηv πd-
λη τΦv τdξεωv γιd τ6v λ6γo δτι παρ6μoια πoλη, δπη
δλλωαrε δ1ει dπoδεηΘεT, 1ρηoιμε0ει dπoκλειατικd
ατηv διατηρηoι τo0 πλoυτoκρατικo0 κατεαιημ6voυ.
'EκεΤ δπoυ δxει πρoγματoπoιηoει τ6v 0πoτιΘιiμεvo

oκoπ6 τηg κdτω dπ6 ττ]ν μoρΦη τηq Δικτατoρiαg τo0
Πρoλεταριdτoυ θπ6τυ1ε vd δημιoυργηη μιd παρd_
λoγη καi δ(xωg v6ημαπoλιτικη, oiκovoμικη κα( κoιvω-
vικη τdξι.
'H ταξικη πdλη εΙvαι τ6 &πoτδλεoμα μιαg τε1vιτηg

dvαδιατdξεωg τηg lπo(αg τd αrdδια εivαι: τ6 o0ατη-
μα τηg κdαroq, f1 dπεργiα, ij κατααrρoQη τΦv φυσι_
κΦv κoιvωνικΦv αrρωματωv, f1 dκαμψ(α, f1 dπαλλo-
τρiωoιg τξg tδiαg τηg tπdρξεωg, f1 dτoμικoπoiηoιg
τηq dvαγκαiαq κoιvωvικηg oυμ6ιιboεωg, f1 ταξικη πα-
λη'
'Evαvτ[ov α0τηg δ 00ψρικ69'EΘvικooooιαλιoμdg

δxει Θ6oει odv dκργωvιαio λiΘo τo0 oυαrηματoq κα(
τηg πoλιτικηg, oiκovoμικηg καi κoιvωvικηg τoυ τd-
ξεωg ηv ΦUσικη κoιvωvικη διdταξι fl δπoiα
διαρΘριilvεται κατd τ6v dκ6λoυΘo τρ6πo.
'o dγρ6τηg πρoσΦ6ρε' τηvπρΦτη Uλη.6 tργ6τηq t.

πεξεργιiζετoι καi κdvεl dvαλΦorμη τliv πρΦτη iiλη.6
δtovooOμεvog πρoγματoπotεi τ6ν oωατ6 καi κoτ6
τρ6πo ουμQ6ρovτo δloμoιρooμ6 τηq πριnτηg 0ληq {
6πo1o o16 μετoξ0 δ1ει γivεl dvoλΦolμη καi lvoρμovi.
ζεl τιiv θργooiα τΦv δ0o πρΦτωv. f1 γυvαiκo μ6oα oτιi'
πλoiolα τiiq olκoγεvειoκηq δργoYιiloεωg dπoλoμ0&
vεl, 1ιiρtq αr6v dγρ6τη, τ6v θργιiτη κoi τ6v δlαvooιiι,
μεvo τ6 πρoi'6v τ6 6πoio πoρη1Θη κoτ6 τρ6πo dρμo-
Ylκ6'6 αrρoτlΦτηq θξoσΦoλiζεl κoi κoλεiτol vd 0πε.
ραoττtoΘη τιiv oυv61εlo τηg tργαoioq τηq Φυληξ καi
τliv dπoλαΘri τΦv tγαΘδv τηg θργαoioq.
'H oυv6πεια α0τηg ηq ΦUσικηq κoινωvικηg διατd-

ξεωg δ6v μπoρεT vd εΙvαι ιiλλη dπ6 τηv dρμovικη oυ-
vεργασ(α τιitν κoτηγoριΦv α0τrilv. Td dvτiαroqα θ-
παψ6λματα πρoθρ1ovται dπ6 τηv dvαγκαι6ητα
τoU καταμερισμo8 τηg θργαoiog t'1 lπoiα δvαρμoviζε-
ται dπ6 τηv τdξι. A0τη f1 τdξιq τηg θργοo(αg dπoτελεi
τ6 oιjvoλo τd}v ΦUσικωv KoιvωvικΦv ατρωμdτων τηv
iδια τηv Qιλ6πovη καi δργατικη Qυλη.
'H Θ6ληoι9 τηg δργατικηg ΦUληq καΘoριζεται dπ6

τiq θπαψελμoτικ69 τdξειq ol δπoTεq μ6oα αι6'EΘvι
κooooιαλιατικ6 κρdτog τηq δργαoiαg dπoτελoυv
τo0q oυvτελεαr6g τηq κρατικηg ioχ0oq. Γιd τ6v λ6γo

α0τ6 κdΘε παραγωγικη μovdg δμQαviζεται μι1oα αrηv
ζωη τηq Qυληg odv θvαg δημ6oιo9 oυvτελεαrηg α0-
τηq τηg 1o10oq.

oi 6παψελματικιig τdξειg θd voμιμoπoιηooυv' θd
καΘιεριilοoυv κα[ Θd 0περαoπιoΘoυv τηv θργατικη
δημιoυργiα τηg Qιλoπ6vou φUληq' Παρoμoiα δη-
μιouργiα oημαivει τ6 πvευματικ6 o0αrημα τηv ηθικη
κα[ 0λιαrικη τdξι τfig φιλερYατικηq Qυληq μ6 6doι τ6
δικαiωμα τηg δργαoiαg, τηg τdξεωg τηg δργαo(αq,
τηq f1Θικηg τηg δργαoiαg καi τηg Φραι6τητoq τfiq θρ-
γαoiαg.

'H λειτoυργ[α τηg Φυληg, f1 λειτouργiα τηg κoιν6τη-
τog πρoαrατε0ει oυvεπΦg τd πρooωπικd oUμΦ6ρov-
τα 6λωv τωv κoιvωvικδv σΓρωμdτωv. Δi1ωg α0τ69 Θd
dMηλooυγκρo0ovτo κα[ Θd κατ6αrρεQαv διd μ6oou
τξg ατεQoq ταξικηg πdληg δλεg τ(g oυμπαγεΤq δυvd-
μειg κα[ μαζ( μ'α0τ69 τηv πvεuματικη, ηθικη καi 0λι-
αrικη ζωη τηq ΦιλεργατιKηg Φυληg.
'H νoμιμoπo[ηoιg τιδv κoιvΦv oυμιpερ6vτωv καi f1

τoπoΘ6τηo(g τoυg 0περdvω τΦv dτoμικΦv εΙvαι oυμ-
Q6ρoυoα, σωσrη κα[ dπoδεκτη μ6vov κdτω dπ6 α0-
τηv τηv ιiπoι,Uι κα[ δvvoια.
'o otψρικ69'EΘvικooooιαλιoμ69 δξαoφαλiζει τηv

ζωvταvη dρμov[α τo0 Koιvou σUμΦερovτog oυvδυd-
ζovταg τ(g v6μιμεq dπαιτηoειg τoU dτoμικoU oυμQιl_
ρovτog μ6 δκεTνεg τηg 0πo1ρεωτικηq πρoσΦoραq
πρ69 τ6 oυλλoγικ6.
Td πλoυτoκρατικd ouαrηματα δλπiζoυv αrηv dλλη-

λoεξ6ντωoι τo0 'EΘvικooιαλιoμo0 κα[ τo0 Mαρξι_
oμo0 Φαrε d dνΘρωπ6τηg _ δηλαδη δ πλoυτoκρατι_
κ69 κ6oμo9 τo0 κ6ρδoug _ vd dπελευθερωΘη dπ'
α0τη τηv διπλη πoλιoρκiα.
'H α0τoπ6τη τoυg εΙvol 6ε6oiα. 'o 'EΘvlκoooolαλι.

oμ69 Θ6 Θμ0μθε0oη θπi τoυ Moρξrμoυ κoi τηq 'loυ-
δolo-μooωYικ6-πλoυτoκρoτlκi|q dγγλoooξωuκdg
παγκooμioυ δυv6μεωg καi Θ6 δημιoυργηoη τ6 v6o
o0ατημo κoΙ τ{v v6α T6ξl τηq 'EΘvlκηg κoi Σooloλι-
oπκηg E0ριbπηg.
Τηv o0ψρικη πρoQυλακη α0τoυ τo0 μεγdλou dγΦ-

vog ηv dπoτελo0ν oioiiψρoι θργdτεg oilπoToι μd-
1ovται α16 πλευρ6 τιilv ιiMωv 'Eθvικooooιαλιαιιilv
θργατδv αrηv 0πηρεoiα τηg καιvoOργιαq EtρωπαΙ-
κηg dvoικoδoμηoεωg.

Ferenz Szalazi
18'oκτω6ρioυ 1942
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TΩN EΘNlκlΣTΩN

H πρooκ6ληση τωv εΘvικιαrιbv μετd
τo B.Π.Π. αro dρμα τηg αvτιδραατικηg
ααrικηg τdξεωq ηταv 6τι xειρ6τερo
μπoρo8oε vα oυμ6εiατo κivημd μαξ' 'E-

τσι oι (εΘvικιαr6g" 6ΦΘαoαv vα γlvoυv
τo ελεξικ6ραUvo τηq πιo odπιαg oλιγαρ-
xικηg oυvτηρητικηg πoλιτικηg. Aπoτ6-
λroμ'o αυτηξ τηq "επιλoγηg"' ηταv αvτ[

vα bρεΘoιiμε μπρoαrdρηδεg τoυ λαΙ-

κo0 κιvηματog, vα λειτoυργηooυμε
πoλλ6q Φoρ6g και εvdvτιd τoυ!

Kατ' αυτ6 τov τρ6πo 6λoι oι αvτιKαπι-
ταλιατικo[ αγιbvεg τωv εΘνικιατιilv αro

μεooπ6λεμo "ξε1doΘηκαv", KαΘ6q. μια
,,0πoπτη oμ6δα αvΘριbπωv" πoυ ε[1αv

ειoxωρηoει αro εΘvικιαrικ6 κ(vημα απo-
πρooαvατ6λιoε τov αγιilvα μαg. Αυτd 6-

γivαv "1Θ69"' Σημερα τo εθvικιατικδ κ[-

vημα αρxiζει vα πα[ρvει τηv πραγματι-
κη τoυ μoρΦη. H μdxη εvdvτια στov ιμ-

περιαλιoμ6, στov καπιταλιoμ6, σrη με-

γαλoααrικη τdξη και υπ6ρ τηg Evωμ6-

vηg EΘvικιατικηg Eυριbπηq, τoU σoσια-
λιoμo0, τωv εργαζoμ6vωv' απoκρUστα-
λιilvει μια dλλη εικ6vα τoυ κιvηματ6g

μαq σε σX6ση με τo λα6.
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Σημερα oι λαΙκ69 διεκδικηoειg 61oυv

ωg πoλιτικ6 τoUq εKΦρααrη τov εΘvικι-
oμ6. To oιiαιημα αρxiζει vα τo αvτιλαμ-
6dvεται, γι'αυτ6 τo λ6γo εvτε(vειτη oυ-
κo<pαvτικη τoU εκαιρατε[α εvdvτια
αrηv ιδεoλoγ(α μαg. To εριilτημα πoυ
μπoρε( vα πρoκ0ψει τιi:ρα, ε(vαι αrov
πoλιτικ6 μαg αγιilvα με πoι69 κoιvωvικι1g
oμdδεg μπoρo0με vα oυμμαxηooυμε. H
απdvτηoη ε[vαι με 6λε9. Aυτ6 666αια
πdvτα Θεωρητικd δι6τι η καπιταλιατικη
τdξη πoτ6 δεv Θα μπoρ6oει vα δεxΘεi
αrηv πρdξη τηv εΦαρμoγη τoυ εΘvικι-
αrικo0 oικovoμικo0 πρoγρdμματog. Φυ-
oικ6 επακ6λoυΘo η αvαYKαστικη o0γ-
κρoυoη μαq Kαι η αvαγKαστικη "εξαQd_
vιoη" 19μg απ6 τηv πoλιτικη και oικovo-
μικη κov[oτρα.

Σκoπ69 τηg πoλιτικηq μαq ε1vαι vα
μπoρ6ooυμε vα πεlooυμε τ6oo τoυg δε-
ξιoιig 6oo Kαι τouq αριαrερo0g, 6τι τα
σUμΦ6ρovτα τηξ πατρ[δog, τoυ λαo0,
τηg κoιvωv(αg, μ6vo εμε[g μπoρoιiμε vα
υπεραoπ[ooυ με απoτελεoματικd.

Στoυg δεξιo0g πρ6πει vα διbooυμε vα
καταλd6oυv 6τι τα oημεριvd πρo6λημα-
τα τηq χ6ραq ε[vαι απoτ6λεoμα τηq α-

πoτυxημ6vηg διακυ6ερvηoεωg τηg επ[
τ6oε9 δεκαετ[εg απ6 τoυg σUvτηρητι-
κo0g. Ξ6xαoεg δεξι6 6τι oι αμερικαv6-
δoυλεg κυ6ερvηoειg τηg xιilραq μαq 6-
αrειλαv τo παιδ[ σoU vα πεΘdvει αro
Bιετvdμ και στη Koρ6α για τα oυμιp6-
ρovτα τoυ δυτικoιj ιμπεριαλιoμo0; -

oι αριατερo( πρ6πει επioηg vα Kατα-
voηooυv 6τι o μ6vog πραγματικ6q και ε-
Qικτ6g oooιαλιoμ6g ε[vαι μ6oα απ6 τηv
oικoδ6μηoη τηg εΘvικoλαΙκηg κoιv6τη-
ταg. Τo μovτ6λo τηg Σ.E. δεv ε[vαι πρ69
μ(μηση αλλd πρ69 απoφυγη και 6τι o ιμ-
περιαλιoμ69 τηg Σ.E. δεv 61ει vα ζηλ6-
ψει σε τ[πoτα τov αvτ(αroιXo τηq Aμερι-
κηq.

T6oo oι δεξιoi 6oo και oι αριαrερoi
πρ6πει vα καταλd6oυv απ6 κoιvoO,6τι
oι πoλιτικ69 δια1ωριατικ69 ετικ6τε9 πoυ
τoυg 61ει κoλληoει τo o0αrημα, ε(vαι
για vα μπoρε[ vα τouq εκμεταλλε0εται
καλ0τερα. Σπdζovταg μ6oω τoυ εΘvικι_
oμoιi αυτ6v τov KατασKευαoμ6vo, απ6
τo o0αrημα, δια1ωριoμ6, oυvτρiΘoυμε
Kαι τouq 6ρoυ9 0παρξηq τoυ ααrικo0
καΘεαrιbτog. Mια εΘvικιαrικη Koιvωvι-
κη oυμμαx[α 6λωv τωv παραYωγικιilv



δυvdμεωv τηg xιilραg Θα ε[vαι τo κ0-
κvειo doμα τoυ oυαrηματog. o EΘvικι-
oμ6q μ6oα απ6 τoυg κoιvωvικoιig αγΦ-
vεg Θα ε[vαι τo ιqxυρ6τερo 6πλo τoυ
λαo0 απθvαvτι στηv καπιταλιστικη επ6_
λαoη τoυ 1992. H oooιαλιαrιKη διdαrα-
ση τoU εΘvικιoμoO Θα διiloει τ6ρμα o' 6-
λεg τιg αατικ69 [vτριγγεg και o' 6λε9 τιg
κoμματικ69 επι6oυλε0oειg εvdvτια αrα
λαΙκd και εΘvικd oυμιp6ρovτα. oι εργα-

ζ6μεvoι παρd τη λυooαλ6α αvτ[δραoη
τoυ αvτιδραατικoO αατικo0 oυαrημα-
τog αρ1iζoυv vα καταλα6α[voυv αυτ69
τιg αληΘειεg, απoρρlπτoUv τιq αvαχρo-
vιαrικ6g αξiεg τoυ μαρξιoμoι3 και <pιλε-

λευΘεριoμo0 και επαvαπρooδιoρiζoυv
τov αγιbvα τoυq μ6oα απ6 τιg τdξειg τoυ
εΘvικoλαΙκoιi κιvηματog. ol κotvωvlκ6g
oυμμofεq τωv εΘvlκloτΦv εivol 6λoq o
λo69, δι6τι 6λo9 o λα69 αρxiζει vα vιιil-
Θει oλo6vα και μεγαλ0τερη τηv απoπvι-
xτικη ατμ6σΦαιρα τoU Kαπιταλιoμo0,
δι6τι 6λo9 o λα69 κoυρdoΘηκε απ6 τα

"oρdματα" τoυ μαρξιoμo0.

λα6, αυτ6 πια δεv εivαι εQικτ6! o 1ρ6-
vog δεv μπoρεi vα γυ ρ[oει π[oω, τo εΘvι-
κιατικ6 κiνημα δεv μπoρoOv vα τo στα-

ματηooυv oι 6vτεxvεg παγiδεg τoU σU-
αrηματog.

Σημερα μπoρo0με vα 6λ6πoυμε με U-

περηΦdvεια τov πoλιτικ6 μαg λ6γo, vα

γ[vεται πoλιτικ69 λ6γo9 oλ6κληρηg τηg
κoιvωviαg' H τα0τιoη τoυ εΘvικιαrη με
τov εΘvικ6 και λαΙκ6 αγωvιαrη ε[vαι η
μεγαλ0τερη μαg επιτυ1iα. Mε v6α λd6α-

ρα, με v6εg ιδ6ε9, με v6oυg αγιi:vεg, 6-
πωg Θα 6λεγε o Γιαvv6πoυλog, oι EΘvι-
κια169 κατε6αivoυv στov πoλιτικ6 και
κoιvωvικ6 αr(6o για vα διεκδικηooυv
αυτ6 πoυ τoυg αvηκει: τηv εξoυoio. Mια
εξoυoiα πoυ Θα παλε0ει για τα εΘvικo-
λαΙκd oυμQ6ρovτα μιαg εξoυo[αg πoυ
Θα ε[vαι rτoλ0 "Kαταπιεαrικη" απ6vαvτι
στoUq κειpαλαιoκρdτεg, απ6vαvτι
στouq πρoδ6τεq τωv εΘvικιbv σUμΦε_

ρ6vτωv.
Πιαrε0ω 6τι φΘdvει η επo1η πoυ Θα

μπoρ6ooυμε vα επαvαλd6oυμε κdτι
πoυ ε[1ε πει o Tρ6τoκυ απευΘυv6μεvog
πρoq τoUξ "δημoκρdτεξ" πρ[v απ6 70

xρ6vια: (τΦρσ Θα π6τε 6λol oog εκεi
πoυ σoq oξiζεl. Στo oκouπiδlα τηξ lστo'
ρiαg".

To πdvτρεμα τηg ιδεoλoγiαg μαq με
τηv σUvτριπτικη πλειov6τητα τoυ λαo0'
Θα ε[vαι τo πιo απoτελεoματικ6 ANTI-
ΔoTo oτo Qαρμdκι πoυ πoτ[ζει καΘημε-

ριvd τo o0oτημα 6λε9 τιg κoιvωvικ5g o-

μdδεg.
Στo αδlκ6> μαg κρ6τo9 δεv εivol δυ'

vατη η εκμετdλλευση τoU κolvωvlκoιi
ouv6λoυ γlα τηv εξυπηρ6τηoη μloξ με'
ρiδαg πλoυτoκρατιbv, δεv εivαl δυvατη

η xρησ'μoπoiηoη τoυ εΘvlκo0 μ6λλov'
τoq γlα τηv 6oκηoη κερδooκoπlκηg πo_

λlτiκηg' H αταξικ6τητα τoU εΘvικιoμoιi
ε[vαι o καλ0τερog oδηγ69 τoυ αγιilvα

μαq. H μη 0παρξη περιoριoμιbv στov πo-
λιτικ6 μαg λ6γo 61ει ωg απoτ6λεoμα η

φωvη μαq vα απoτελεi Qωvη 6λoυ τoυ
λαo0, vα εKΦρdζει τιg επιΘυμ[εq, τιq α-
vdγκεg Kαι τιq ελπiδεg 6λωv τωv εργα-

ζoμ6vωv. Aυτ6 φυoικd ηταv κdτι τo o-
,,oιo δεu μπoρoιioε vα αvε1τεi τo o0-
σrημα, γι αυτ6 πρooπαΘεl απεγvωoμ6-
vα Vα μαq ξαvα6dλει oτα καλo0πια πoU

μαq εiXε τoπoΘετηoει εδιb και 43 1ρ6-
vια, απoμovιilvovτdg μαq απ'τηv Koιvω-
v[α. Avδρ6αg Boιiλγαρηq
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MπoγxAPlN' PIκoΦ, ToMΣ]α
( H ..δεξ16, oYτlπoλiτεuoη τoυ Στ6λυl

2η oυv6xεια.

Γρdιpει o ΠεvΘεOg

o π6λεμo9 τωv επιγ6vωv για τηv κατd-
Kτηση τηq εξoυoiαg και πdvω απ' 6λα για
τηv διατι]ρηΦ τηq, παρoυoιdατηKε στα
μdτια τoυ κ6oμoυ, μ6oα και 6ξω απ6 τη Σo-
6ιετικη'Evωoη σαv μια ιδεoλoγικη αvτιΠα-
ρdΘεαη πoU σαv μovαδικ6 oκoπ6 ε[xε τηv
διαoιpdλιoη τηg oρΘ6δoξη9 μαρξιoτικηg _
λεvιαrικηg oκ6Ψηq.

Για τov Στdλιv τ6oo o τρoτoκιoμ6g 6oo
Kcιι τo δ6γμα "παγκ6oμια επαvdoταoη"
αvτιπρooιbπεUαv τιq διio 6ι].lει9 μιαq Kαι
μovαδικηg α1ρεoηg πoυ ερ16ταv oε πληρη
αvτ[Θεαη με τα διδdγματα τoU μεγdλoυ
δdoκαλoυ.

H α(ρεoη αυτη παiρvει επικΙvδυvεg δια-
αrdoειg 6ταv o Tρ6τoκυ με τo 6ργo τoυ
"Tα μαΘτiματα τoU oκτω6ρioυ" θ6τει oυ-
oιααrικd υπo'αμφιo6ητηoη τηv iδια τηv
πoλιτικη ηγεo[α τηg xιbραg και τραυματ[-
ζει κα[ρια τηv αξιoπιαriα τηg τριαvδρ(αg.

H αvτiδραoη τoυ Στdλιv εivαι dμεoη.
Στιg "9 Noεμ6ρ(oυ σε μια oμιλ[α τoU στηv
oλoμ6λεια τηg Koυμμoυvιoτικηg oμdδαg
τoυ Kεvτρικoιi oυμ6oυλ[oυ τωv ouvδικd-
τωv τηq Σo6ιετικη9 'Evωoηg επιxειρεi vα
απoδε[ξει τo αvειpdρμoστo τωv tρoτoκι-
αrικΦv ιδειbv επιoημαivovταg τιg 6αoικ69
παρεκκληoειg απ6 τη λεvιvιαrικη oρθoδo-
ξiα:

Koτ6 κ0ρlo λ6γo o τρoτoκloμ6g εivol η
Θεωρiα τηg oυvε1oOg (αδ16κoπηg) επov6-
στoσηξ. Πo16 6μω9 εlvql τo v6ημo τηξ σU-
vε1o0g επov6ατooηg μ6oo oτα πλoiolo
τηξ τρoτσκ!στlκttg oκ6$η9; EΙvαl η επov6-
σταση πoυ oγvoεi τηv επαvoστατlκη δ0vo-
μη πoU αvτtπρoσωπεOouv ol ι}τω1oi α-
γρ6τεq. H ouvε1ηg επov6αταoη τoυ Tρ6-
τoκυ 6πω9 εi11ε επloημ6vεl κot o Λ6vlv εi-
Yot (πoρoYvιirρloηυ τoU oγρoτlκoιi κlvη-
μoτoq καl απol1viδl γlα τηv κατ6κτηση τηξ



vo0ργιo δ6γμα γεvvι6ται. ovoμdζεται
<σoσιαλισμ69 oε μiα 1ιilρα" εμπvευαr{g
ε1vαι o Στdλιv. H Φιλoδoξiα τoυ v6oυ δ6γ-

ματoq _ η μovαδικη (oωq - ε[vαι vα εκτo-
πioει τo παλι6.

Σ0μΦωvα με τo αrαλιvικ6 δ6γμα' η oιKo-
δδμηoη τoυ Σooιαλιoμo0 oε μια1ιirρα μπo_

ρoιioε vα πρo1ωρηoει αvεξdρτητα αv θα

ξεoπo0oε fl 6xι η παγκ6oμια επαvdαrαoη.
H Σo6ιετικη'Evωoη 61ovταg εξαoQαλ[oει
τηv αrαΘερoπoiηoη τηg Δικτατoρ[αg τoυ
Πρoλεταριdτoυ εi1ε ηδη αrηv διdΘεΦ
τηq μια αρκετd πλατειd κoιvωvικη 6dαη
και μπoρo0oε vα πρo1ωρηoει oε μια αUτo-
δ0vαμη oργdvωoη τηg oooιαλιαrικηg oι-
κovoμ[αg 1ωρig καΘυcπερηoειg.

αMπoρohμε v' αvoικoδoμηooυμε τov
oooιαλιoμ6 κoι Θo τov αvoικoδoμηooυμε
με τη 8oηΘειo τωv oγρoτιbv κdτω oπ6 τηv
διε0Θυvoη τηq εργoτικf1ζ τdξηq, γιατΙ κd'
τω απ6 τo καΘεoτιbq τηq δικτατoρfαq τoυ
πρoλεταρι6τou, εxouμε 6λα τα απαρα[τη'
τo δεδoμ6vα Yιo vα oικoδoμf1oouμε τov
oooιαλιoμ6, ξεπερvιbvταq 6λεq τιq εσωτε'
ρικ69 δυoκoλiεg, τιq oπofεg μπoρo0με Και
6xoυμε xρ6oζ vα ξεπερdooυμε, με τιq δι-
κ6q μαq απoκλειoτικd δυvdμειqn.

o Tρ6τoκυ διαιoΘdvεται τo πληoiαoμα
τηg καταιγiδαg. Mdταια επι1ειρεi vα μειcil-
σει τouq τ6voυg αυτηg τηg αvτιπαρdΘε-
σηq επισημαivovταg δημ6oια 6τι oι επιθ6-
oειg εv6vτια αro δ6γμα τηg παγκ6oμια9 ε-
παvdαrαoηg εivαι πλ6ov δ(1ωg αvτικεiμε-
vo γιατ[ η Θεωρ(α τoυ ηδη αvηκει στo πo-

ρελΘ6v και δεv 61ει καμμιd αx6oη με τα
παρ6vτα πρo6ληματα. Avαιpoρικ6 με τo
καιvoιiργιo για 1ι.i:ρα και μdλιαrα αrηv Σo-
6ιετικη 'Evωoη 6πoυ η 6ιoμη1αvικη υπo-
δoμf εivαι πρακτικd αv0παρκτη και oι oι_

κovoμ[α 6ρioκεται 1αμηλ6τερα και απ6 τα
πρoπoλεμικd επiπεδα, εivαι 6vαg ξεκdΘα-
ρog παραλoγιoμ69. To δ6γμα τoυ Στdλιv
δ6v ε[vαι πρoi6v τηg μαρξιoτικηg o'κ6ι|.lη9

αλλd 6κ<pραoη εv6g τρα6ηγμ6voU "απ' τα

μαλλιd" εθvικoO oooιαλιoμo0 πoυ 61ει
oαv απoκλειαrικ6 oκoπ6 τηv με κdΘε τρ6-
πo διατηρηoηq τηq εξoυoiαg Kαι τηv σUv-
τηρηση τoυ Θερμιδωριαvoιi εκQυλιoμo0.

Avτiλoγog δixωg καμμιd πρακτικη αξiα...
T6v lαvoυdριo τoυ 1925 o Τρ6τoκυ πλη-

ριilvει τηv αυθdδεια τoυ 1dvovταg τov 6_

εξoυoiog". Πo16 κivδυvo κρ06εl;Tov κiγ''
δυvo Yα oπoτ0;1εl oρlατlκd γtoτi Θ6 oπo'
γo{τευε τo ρωoικ6 πρoλετoρt6τo δηλoδf
τoυξ φτωxo0g αγρ6τε9. Aυτ6 oκρl6ιbg τo
γεγov6g εξηγεi τov αγιirvo τoυ λεvlvl'
oμo0 εv6vτlα στov τρoτoκtoμ6 πoU xρo-
voλoγεiτol απ6 τo 1 905.

Πιbg εκτlμ6 o Tρ6τoκυ τov λεvlvloμ6
μ6oo απ6 παρ6μolo αγιirvα; Tov ovτlμετω'
πiζεl oov Θεωρio μ6oo αrηv oπoio περ16'

xovτot (ovτεπσvαστατlκ6> oτol1εiα. Πoιi
Θεμελκirvεταl μlα τ6oo επlΘετlκf κρlτlκt|
εv6vτlα oτov λεvlvloμ6; Στo γεγov6q 6τl o
λεvιvtoμ6g υπερ6oπlζε καl fξερε vα Uπε-

ραoτιiζεl αrηv επo11η τoυ, τηv lδ6α τηg δl'
κτoτoρiog τou πρoλετoρl6τoυ καt τωv o'
γρoτιbv.

o Tρ6τoκυ δεv περ.loρΙζεταl μ6vo o'αυ-
τf τηv επlΘετlκη κρlτlκt|. Πρo1ωρεi παρα'
π6ρo δlo6ε6αlιbvovτog 6τι "ofιμερα oλo-
κληρo τo oικoδ6μημα τoυ λεvιvιoμo0 oτη-

ρiζεται oτ6 ιp5μα κoι oτη voΘεΙα και oυvτη'
ρε1 oτα orτλd11vα τoU τo μικρ66ιo τηξ απo-
oOvΘεoη9".

'Evα μηvα αργ6τερα o Στdλιv αιoΘdvε-
ται τov ευατ6 τoυ αρκετd δυvατ6 για μια
κατd μ6τωπo επiΘεαη εvdvτια αrov Tρ6-
τσκU σε ιδεoλoγικ6 πdvτα πεδ[o. 'Evα και-
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H oριoτερη πτ6ρυγα τoυ μπoλoε6ικικo0 κ6μμoτoq'

vευραλγικη Θ6oη τoυ επiτρoπoυ γιcι τov
π6λεμo Kαι τoU αvαθ6τει μια oειρd απ6
καιvoιiργια διoικητικd καΘfκovτα αrov
6ιoμηxαvικ6 τoμ6α.

o Tρ6τoκυ δ61εται τηv απ6φαoη αδια-

μαρτ0ρητα. 'oπωg Θα γρ6Φει o iδιog: 
-

κH απ6ιpαoη εΙ11ε πρoετoιμooτεi με
φρovτiδo. Π6ρα απ6 τιq παρoδ6oειζ τ9y
dκτιb6ρη; oι επ[γovoι 6τρεμαv oε μεγαλ0-
τερo 6αΘμ6 τιq παρoδ6oει9 τoυ εμι|0λιoυ
και τηv επαιpι| μoU με τov oτρατ6' Πoρ5'
δooo τη Θ6oη τoυ Eπiτρoπoυ για τov π6λε-

μo δlxωq μdxη και Θα 6λεγα με κ6πoια αvo-
κo0φιoη, Yια vα αιpαιρ6oω απ6 τoυq αYτι'
πdλoυq μoυ τηv δυvατ6τητα vα συκoΦαv'
τr|ooυv τιq πρoΘ6oειξ μoU πdvω oε oτρα'
'7ιωτικd Θ6μoτα. Mετd τ6 1921 τa πρoκτr
κ6 μoυ εvδιoιp5ρovτα ε[11ov στραΦεi σε
6λλoυq τoμεiq".

Mε τηv ouσιαστικτi αυτf απoδυv6μω-
σΦη τoU Tρ6τoκu Kαι τηv καταδiκη τoυ
αrov d1αρo και δi1ωg πρακτικη αξiα ρ6λo
τoυ υπε0θυvoυ για τηv TεXvικo-επιστημo-
vικη Διαxεiρηση, η τριαvδρ[α Στdλιv - Kd-

μεvεΦ - Zηv66ιεΦ δεv 61ει καvι1vα λ6γo
0παρξηq' 

ΣYΝExlzEτAl Στo τEYxoΣ 17λεγ1o τoυ K6κκιvoυ Στρατo0' To Koμμo
τov''Uπoχρειbvει vα παραιτηΘεi απ6 τηv
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H IDαΣτoYEoNoYΣ
Στoυg απoγ6voυg μαg δεv Θα κληρo-

δoτηooυμε τηv ειρηvη και τηv ευτυ1[α
τωv αvΘριilπωv, αλλd τηv αιιilvια πdλη
Yια τηv διατηρηoι και τηv oυγκρ6τηoι
τou εΘvικo0 μαq Xαρακτηρog. oι απ6γo-
voi μαg Θα μαg κατααrηooυv υπε0Θυ-
voυg εμπρ6q τηv ιστoρ[α 6xι κατd πριil-
τo λ6γo για τo ε[δog oικovoμικηg oργα-
vιi:oεωg πoυ Θα τoυg κληρoδoτηooυμε,
αλλd για τηv 6.κταoι τoυ ελε0Θερoυ xιil-
ρoU πoU Θα κατακτηooUμεγιαUτo0g και
Θα τoυg μετα6ι6dooυμε. To Kρ6τog
πρ6πει vα Uπερασπ[ζει τα σUμφ6ρovτα
τηg εΘvικηg κoιv6τηταg, δηλαδη πρ6πει
vα υπdρ1ει μια εΘvικη oυvιαrιboα. To
σUμφ6ρov τηq εΘvικηg κoιv6τηταg
πρ6πει vα επικρατε( πdvω o' 6λα τ' dλλα
αQo0 dλλωαrε o εΘvικιoμ6g δεv απoρ-
ρ6ει απ6 τα γεγov6τα αλλd απ6 μια α-
π6ιpαoη.

H ηΘικη τωv πoλεμιαrιi:v δεv ε[vαι η η-
Θικη τωv αγ[ωv η τωv φιλoo6Qωv. E(vαι
η ηΘικη τηq viκηg, τηg oλoκληρωτικηg
viκηg. Kιiρlog oκoπ69 τηg πoλlτlκηg μαg
εivol τo εΘvlκ6 μεγoλεio κl 61l η δημo-
κρατio η ol oφηρημ6vεg κol ιplλελεuΘε-
ρoγεvvη μ6vεq πρoσωπlκ69 ελευΘερiεg.
H δ0vαμη τoυ 6Θvoυg εivαι ταυτ6xρovα
μ6oo και oκoπ69. Π6vω απ6 6λα τo με-
γαλεio τoυ 6Θvoυg καl η δ0vαμη τoυ
κρ6τoυg.

oι τιjπoι κυριαρ1[αq ε(vαι τρειg η 6λ-
λoγη, η παραδooιακη και η 1αριoματικη"
'Eλλoγη ε(vαι η κυριαρxiα πoυ εδρdζε-
ται ατηv πiαrι 6τι τα διδdγματα 6πω9 και
oι τ[τλoι αυτιilv πoυ αoκo0v τηv KUριαρ-
1(α 6xoυv voμιμ6τητα. Παραδooιακη
ε[vαι η κυριαρx(α πoυ εδρdζεται στηv
πiαrι πρog τov ιερ6 1αρακτηρα τωv αρ-
1α[ωv παραδ6oεωv. Xαριoματικη ε(vαι η
κυριαρx[α πoυ εδρdζεται σε μια αQo-
o[ωoι π6ρα απ6 τo oυvηΘιoμ6vo και δι-
καιιbvεται απ6 τov ιερ6 xαρακτηρα η
τηv ηρωικη δ8vαμη εv6g πρooιbπoU Kαι

μιαq τdξεωg πραγμdτωv, η oπo[α απo-
καλ0πτεται η δημιoυργε(ται απ6 τo
πρ6oωπo αυτ6.

To o0μ6oλo τηg ηΘικηg τηqq εUΘ0vηq
ε[vαι o πoλ[τηg τηg Φλωρεvτiαg πoυ, 6-
πωg 6λεγε o Mακια66λι, πρoτlμηoε τo
μεγαλεio τηg π6λη9 απ6 τηv oωτηρ[α
τηq ψUΧηc τoυ. o πoλlτlκ6g ηγ6τη9 δ6_

xεταt τηv 1ρηolμoπoiηol μ6oωv πoU o-
πoδoκlμ6ζεl η κolvη ηΘlκη γlo vo πρoY-
μoτΦoεl τov υπερατoμlκ6 ατ61o πoU
εivol τo καλ6 τou 6Θvoυg. Aυτ69 πoυ δι-
αrdζει vα χρησιμoπoιηoει τηv 6[α η τov
Θdvατo, για τo καλ6 τηg πατρ[δog και
τoυ λαo0 τoυ, δεv ε[vαιηΘικ69 αλλd δει-
λ69 και πρoδ6τη9.

M6vo o εΘvικιoμ6g ε(vαι oε Θ6oι vα α-
πooπdoει τov λα6 απ6 τηv λατρεiα τoυ
1ρηματog και απ'τoυg καΘημεριvo0g
μικρoπερ ισπαoμo0g τωv ιδιωτικιilv τoUq
uπoΘ6oεωv, vα τoυq κdvει vα διακρi-
vouv Kαι vα voιιilΘoυv κdΘε αrιγμη τηv
πατρiδα πdvω και πλdT τoυg. M6vo αυτη
αvτικαΘιατd απ6 καιρ6 oε καιρ6 τηv α-
γdπη τηg ευμ6ρειαq με εvεργητικ6τερα
και ευγεv6αrερα πdΘη, παρ6xει αrηv
<pιλoδoξiα αvτικεiμεvα μeγαλ0τερα
απ6 τηv απ6κτηoι πλo0τoυ, και δη-
μιouργεi τo φωq πoυ επιτρ6πει vα Φα-
vo0v και vα κριΘoΟv τα ελαττιbματα Kαι
oι αρετθg τωv αvΘριilπωv.

H πoλιτικη ελευΘερiα δεv oυv(αrαται
καΘ6λoυ στo vα κdvει o καΘε(g 6,τι θ6-
λει. Στηv επoxη μαg μπερδ6ι|.lαμε τηv
λαΙκη εξoυoiα με τηv λαΙκη ελευΘερ[α.
Στα κoιvo6oυλευτικd κρdτη δεv υπdρ-
xει ελευΘερiα αλλd κυριαρx[α τωv πιo
ταπειvιbv μαζιbv. Aυτη η μoρφη uελευ-
Θερiog" πρ6πεl vα ovτIκαταoταΘεi απ6
τηv εΘvlκη ελευΘερiα η oπoiα πρoiiπo-
Θ6τε1 6vα lo1υρ6, oυτoδOvoμo καt αυ-
τ66oυλo κρ6τog.

Moξ 86μπερ
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Η "N6α Τdoη" τo ελληvικ6 περιoδικ6
τΠξ "εΘvικηq" δεξιdq, αro τελευτα[o
τηg τε0xog κdvει μια αvαφoρd στo πε-
ριoδικ6 μαg.

To αvτ[δoτo 6xovταg αvεπτυγμ6vη oε
μεγdλo 6αΘμ6 τηv διdΘεoη τoυ διαλ6-
γoυ, Θ6λει vα κdvει oριoμ5vεg παρατη-
ρηoειg oτo αx6λιo τηg N.Τ.

Kατ'αρxηv μαg πρoκdλεoε μεγdλη
εvτOπωoη πoU η N.T. δεv ε[xε τη αroι-

xειιilδη αξιoπρ6πεια v' απαvτηoει πdvω
αro dρΘρo "PεΦoPLrισβ6q τηq εΘvικηg
δεξιdg". Auτ6 oημαivει δ0o πρdγματα.
'H oυμιpωvo0v με αυτd πoυ γρdιpαμε για
τηv περι66ητη "εθvικη,, δεξιd, πρdγμα
ευxdριoτo, η δεv 5xoυv vα αvτιπαραΘ6-
ooυv απoλ0τωg τ[πoτα...

Xαρακτηρ(ζoυv επ[oηg τιg Θ6oει9
μαξ εκKεvτρικ69. Θα ηΘελα vαπω στoUq
<piλoυg τηg N.Τ. 6τι o oooιαλιoμ6g, o αv-
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τιαμερικαvισμ6q, o αvτι-vατoισμ6q, η
dρvηoη μαq τηq EoK, δεv ε[vαι Θ6oει9
εκκεvτρικ69 αλλd εΘvικιαrικ69.

Aλλ6 666αια μιλdμε για'διαφoρετιK6
εΘvικιoμ6'..

Tιilρα πdλι πoυ ε[δατε vα υπoαrηρ[_

ζoυμε 6τι o μαρξιoμ69 ε(vαι τμημα τoυ
εΘvικιoμo0, λ6γovταg 6τι κι "αυτ6 πια
παραπdει". To μ6vo πoU (παραπdει}'

ε(vαι 6τι διααrρε6λιilvεται τα λ6για τoυ
περιoδικo0 μαq, εκμεταλλευ6μεvoι τηv
dγvoια τωv αvαγvωoτιbv oαg, και 6τι
κdvετe τov εΘvικιoμ6 oυvιilvυμo τoU Kα-

πιταλιoμoιi Kαι τoU μαooωvo-δεξιo0 κα-
τεατημ6voυ. Tιbρα 6oov αφoρd 6τι η ι-
δεoλoγ(α μαg ε(vαι "επικ[vδυvη", αλrl-
Θεια γiα πoι6v; για τηv μεγαλoααrικη
dρ1oυoα τdξη πoυ εKπρoσωπε(τε; αΦη-
στε vα τo απoQαo[oει o 1ρ6voq Kαι η ι-
ατoρ[α.

Mηπωg 6μω9 τo μπ6ρδεμα σαq σXθτι_

κd με τηv ιδεoλoγlα και τιq Θ6oει9 τoυ
Avτ[δoτoυ, δεv oΦεiλεται στηv 0λη τoυ
περιoδικo0 μαg, αλλd αro 6τι πoλλd
αrελ61η oαg εivαι δεξιoi και ακρoδεξιoi,
πoυ 6xδυv loωg vα xdooυv πoλλd απ6
τηv επικρdτηση τoU 'δικo8" μαg εΘvικι-
oμo0; 'oτι 6xετε ωg αρΧηY6 κdπoιov
πoυ ε(vαι αrηv oμdδα ιpiλωv τoυ loραηλ,
6τι oυvδ6εατε με 6vα πoλιτικ6 φoρ6α'
τηv EΠEN, πoυ εκφρdζει στηv Eλλdδα
6τι πιo σUvτηρητικ6 6ω9 αvτιδρααrικ6;

Φiλoι τηg N.T. αQηαrε τηv ιδεoλoγiα
τoυ Avτ[δoτou τoU και πρoo6ξτε τη δι-
κη oαg. Δε[τε τιg 6λακεiεg τoυ αρ1ηγo0
σαq K. Δημητριdδη ατηv πρ6oQστ| σU:

v6vτευξl'1 τoU πρoq τo περιoδικ6 oαg'
Aυτ6 τo περ(<pημo o (εΘvιKισμ6g δεv
ε[vαι πoλιτικ6 o0αrημα αλλd ταυτ6oη-

μo τoU πατριωτισμoι]". Eπ[oηq αυτ6 τo
αμ(μητo 6τι αro κ6μμα τoυ Λεπ6v,_ υ-
πdρ1oυv μα0ρoι 6oυλευτ69 και αrελ6-
Xη;

Eλπiζω αro επ6μεvo ταξiδι σαq τη
Γαλλiα, vα μαq Q6ρετε vα γvωρ(ooυμε
αrηv Eλλdδα, o'εμdg τouq μη καταξιω_

μ6voυg Λευκo0g, τα 6γxρωμα καταξιω-,

μ6vα αιελ6χη τoU Λεπ6v. Θα ε[vαι μια'
καταπληκτικη εμπειρ[α vα oυζητηooυ-

με μαζi τoυq εθvικιαrικd, ιδεoλoγικd,
πoλiτικd καΘιbg και Qυλετικd! ! ! Θ6ματα!

Δεv voμiζω 6τι πρooφ6ρει τ(πoτα vα

oυvεx(oω με τo αx6λιo τηg N.T' Eλπiζω
6μω9 αυτ6 vα μη χρειαoΘε[ και oτo μ6λ-
λov.

Θα Θ6λαμε vα πoΟμε τιbρα δ0o, πρdγ-
ματα σXετιKd με oριoμ6vεg φημεg και
διαδ6oει9 τoυ odπιoυ διεQΘαρμ6voυ
κατεαrημ6vou τoU .εΘvιKισrιKo0" X6-
ρoυ oxετικd με τo Αvτ[δoτo.

Aυτ6 τo πυιi:δεg κατεαιημ6vo εδιil και
καιρ6 πρooπαΘε[ vα "απoκPUπτoYPα-
Φηoει" τηv ιδεoλoγ[α τoυ περιoδικo0
μαg. 'Aλλoι τo λ6vε 'αvαρXo-εΘvιKι_
oμ6", dλλoι "εθvικoμπoλoε6ικικ6" dλ-
χ91 "μαρξιαrικ6 με εΘvικιαrικ6g απo-
κλ[οειg"

Eμdg δεv μαq απασXoλεi η ταμπ6λα,
διbαrε 6τι xαρακτηριoμ6 τρα6dει η ιpυ-

Xη σαq.
E[vαι επloηq κdπoιoι "dλλoι", πoυ μαq

κατηγoρo0v 6τι 61oυμε πoλΟ καλ69
α16oει9 μ'6vα κoμμdτι τηq επαvαστατι-
κηg αριαrερdg oτηv Eλλdδα.'Mα 

εμεig πoτ6 δεv αρvηΘηκαμε, γιατ[
dλλωατε, 6τι 6xoυμε αx6oειg μ'oριoμ6-
vεg τdoειg τηg εξωvoκoιvo6oυλευτικηg
αριαrερdg. Eιvαι τ6oo 'KoK6" για <oρι-

oμ6voυg" vαπερvdμε τιg Θ6oειg μαq Kαι
vα πoυλdμε τα περιoδικd μαg oε τμημα-
τα τηq αριαrερdg; Aυτ6 δεv oημα[vει 6τι
61ouμε ταιiτιoη απ6ιpεωv o' 6λα τα ζΙ1_

τηματα, τo αvτiΘετo πoλλ69 φoρ69' αλ-
λd oε oριoμ6vα Θ6ματα υπdρxoυv oxε-
τικd oυγκλivoυσεq απ6ι.pειg.

H πραγματικ6τητα ε[ναι τελε[ωg δια-
ιpoρετικη απ6 αυτη τωV επιKριτιilv μαg'
o απλ69 v6og εΘvικιαrηg 61ει αγκαλιd-
σει με Θ6ρμη τo περιoδικ6 μαg, δ16τι

γvωρiζει 6τι ε[vαι και δικ6 τoυ, και ξ6ρει
6τι δεv εKπρoσωπε( oργαvωμ6vα σUμ-

Q6ρovτα. Eμε(q πoτ6 δεv xρηoιμoπoιη-
σαμε τov εΘvικιoμ6 για vα κερδiooυμε
1ρηματα η για vα αvoiξoυμε καv6vα μα-
γαζi..'' 

To Avτiδoτo στηv Eλλ6δα εivαl o0μ'
6oλo καl oημoiα. H oημαiο τou καΘα'

ρo0 εΘvlκloμo0. KdΘε τε01og μαg ε[vαι
6vα ιo1υρ6 xααroOκι oτα μo0τρα τoυ
πoυλημ6voυ Kαι πατρovαριoμ6voυ "ε-
Θvικιατικo0 ) Kατεστη μ6voU.

Εiμαorε η δ0vαμlξ κol εivαl τα oκouληκlα

η Θo μαq πρooκυvηooυv η Θα τα λιilooγr,ib'o
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