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EDΙΤoRΙAt
Tο καλo κα ιρακ ι αποτελε i πλθ ov μi g :ωρ.α[α αvαμ.vgοη' γ1α το υ.g.πε ρια1

οoτερουq απ6 εoαq. Αuτ6v.τΦv. μηvα ξαvαvοiγουvtα.αxολεiα, τα Παvε-
πιοτημια, επιoτρ6QoUμε στιq επαγγελματικεξ μαg υποxρεΦoειg'

Ξμε(q για vα λ6με τηv αληΘεια'δεv καταλα6αμε καλοκαipι',oι,υπο'
1ρεΦαειq τοU πε ριοδικο ιj μαg,κpdτη.ο qγ'σfηv η,vαι εκτοQ, απδ' .μeρι-
κo 0g αnO ε μ6ζ, rto u αvαγκααθηκαV πdλι γ ια'τιg αvαγiεq το u τιε pιοδiκ,$11,,
vα ταξιδθΨo μ v δτο εξωτεp ικδ' . Πηρq,με ου vεvτε 8 ξε ιq απo.ε..πΦvυμαδε.
θvιi:q οvομαTα TΘιJ κιvηματΦq μαg' πραγμα,πoυ,η.Θελε πολ,ii;.i-tρ'$ξrμ,δ;ι:,:
oι oυvεvτε0ξειg αυτ69 Θα παρoυoιαοτo0v οτo αμεoo μ6λλov, κdvovταg
αρxη απo τo επ6μεvo τε8xog. Τo κυριΦτερο oμωg απo δλα ηταv η Kατο-
xυ ρωoη, τη q, ο ικ οvομιKηξ αvεξα ρτη οiαq το υ,. π9 ρtδδ ικο{i',μα{' ,πρdγμα
ποU μαq eπdτρεψε αυτo τo τεραατιο' απ6-αιiδιlομik,liξ αfiδ'ΦεΦf;'π.otο,τ.i-,
κo αλμα. Tελειιitvovταg Θ6λoυμε Vα εUΧαριοτηooυμε θερμα oλouq τouξ
επΦv u μo υq και αvΦv υ }tο Uξ εθ v ικιατ6q ουv.τρ$$o uq μα'tfi n'8οfi θε ιαft υ'

μαq rΙρoσΦ6ροuv, Π&vω απΦ oλουq 6μΦc :θiλουμe'vα'+uxαβιοtΗωυ'μ.ε
oλoυg τoυξ μη εθvικιoτθg φiλoug τoυ περιoδικo0 για τηv τερdoτια τoUξ
uλικξ και ηθικη πρoοφορd, ΓlρdγματιεiVαι κατι τo μovαδικδ,,το,ασljλη:
πτο €α λ6γομε,, θvα ακρδιφvη ε,θvιιζισ-iικ6]περιοδlικΦ,'vα,θοπθi#'ται.αfiΦ
αvθοΦπouq ττoU μαg xωρiζουv μεγαλεq οε πολλd, o.ημεiα.ιδcολογικ€ξ
διαιpoρι1q. Πρog oλoυg αυτoυg απo oλoυq εμdg 6vα μεγαλo EYΧAP!ΣTΩ.
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τo Ar'o0τ0

ANTAPT!κO πoΛEΩN:
oAΓΩNAΣ MEA,ι,ιAMEΞA

Τo αvταρτικo πoλεωv ε(vαι μια v6α oρo-
λoγ[α πoυ αρ1ιoε vα μπα[vει oταδιακα oτη
ζωη μαq απ6 τα μδoα τηg δεκαετ(αg τoυ
'60. Eκατovταδεg oελiδεg o' 6λα τα Περιo-
δικα τoυ κ6oμoυ 61oυv αQιερωθε( μαζi.μ'
ατ6λειωτεg oυζητηoειg oτηv τηλε6ραoη,
για τo αvτdρτικo π6λεωv. H κoιvη γvιilμη κι
o λα69 61ει δι1αoΘεi. Τελικα τι ε[vαι 6vαg
αvτdρτηg τωv πoλεωv; ΔoλoQ6vog, oτυ-
γvog Qovιαq, .τρoμoKρατηg", η μηπωg
λαiκog αγωvιoτηg, επαvαoτdτηq Kι ασUμ-
6i6ααιoq; H απαvτηoη δ0oκoλη Kι UπoKει-
μεvικη. H εριi.lτηoη εξ αλλoυ μπoρε[ vα
τρoπoπoιηθε( και vα γ[vει αρκετα καυτη.
Πot6g εivol τελlκ6 τo Θιiμo καl πo169 o Θ0-
τηq; Mηπωg o θαvατog τoυ 'Αλvτo M6ρo
απ' τιq "EρυΘρ6q Tαξιαρxiεg" και τoυ Αλ
AΘαvαoιdδη απ'τη 17N δεv ε[vαι "δoλo-
Qov[εg" αλλd "κ6ΘoPσ4" Τα ερωτξματα
περιμ6voυv τιg απαvτηoειq τoUq..'

A. H ΓΕNN}IΣH ToY
ANτAPT!κoY TΩN ΠoΛEΩN

H δεκαετ[q τoυ '60 ε[vαι oριακη για τηv
αvαπτυξη τoυ αvταρτικoU τωV π6λεωv. Τα
επαvαστατιKα υπoκε[μεvα τηg επo1ηg, o
εργdτηg κι o Qoιτητηg, 61oυv 6ρΘει o'd-
μεoη oΟγκρoυση με τo σUvτηρητικ6 κατε-
oτημ6vo τηg Eυριilπηg. H γεvvια ΠoU γεv-
vηΘηκε μετd τov πoλεμo 61ει μια τεραoτια
εvεργητικ6τητα μ6oα τηg, εivαι Qoρ6α9 ε-
παvαoτατικηg δραoεωg. Αλλd πρooo1η,
παvτα εΠαvαστατικηg πoλtτικηg δρdoεωg.
o εvoπλog αγιbvαq δεν δxει γεvvηΘε[ oτo
μυαλ6 oριoμ6vωv ακ6μα...

To λαΙκo κ[vημα τηg επoxηg' πιoτε0ει
6τι o αγιilvαg Θα δικαιωΘεi μ5oα απ6 τιg
μα1εg πoυ θα δoΘo0v στα παvεπιστημια'
αrα oυvδικdτα, στouq μαζικo0g Koιvωvι-
κo0g 1ιilρoυq.τηv iδια επoxη η εργατικη
ταξη Θα δεxτε[ τη μεγdλη επ[Θεoη τoU Kε-
Qαλαioυ. oι Ν6oι Kαv6vεg Παραγωγικ6τη-
ταq τoU Φoρvτ Θα πρooπαΘηooυv vα σUV-
ΘλiιJ.loυv τoυg εργατεg μ6oα oτoυg 1Φ-

ρoUq παραγωγηg, τα εργooταoια. To
πληγμα ε[vαι μεγαλo. o πραγματικ69 1ρ6-
vog εργαo(αq ovε6α[vει κατακ0ρUΦα, η
"αστUv6μευση" τηq παραγωγηg γivεται
δυvατη, oι εργdτεg παuoυv vα "ελεγ-
XoUv, τo πρoi6v και τouq ρυΘμo0g εργα-
oiαg. o εργατηg τε1v[τηg αρ1iζει vα πε-
Θα(vει, o εργατηg-μαζα o αvειδiκεUτoq vα
γεvvι6ται, o κoιvωvικ6g εργατηg vα Πρo-
6αλλει αrov oρiζovτα. Τα παραδooιακα KK
εγκλω6ιoμεvα oτo oταλιvιoμ6 τoυg δεv
μπoρo0v vα oυμμεταo1oυv στoUq αγιi.lvεg
πoυ δlvovται εvαvτια oτιg v6εg ερYασια-
κ69 o16oει9. oι διααπαoειg ακoλoυΘo0v η
μiα τηv αλλη. Στηv lταλ[α 6πoυ τo KoμμoU-
vιoτικo και τo εΘvικιoτικ6 κ[vημα 61oυv
μεγαλη παρdδooη, 6xoυμε τη δημιoυργiα
τoU εργατισμo0, εvog δυvαμικoO μαρξι-
αrικo0 cr1ηματιoμo0, τηv ι1κδoση τωv
"Koκκιvωv Τετραδ(ωv", και τηV iδρυοη τo
1 956 τηg oRDlNE ΝUoVo απ6 πρΦηv μBλη
τoυ MSl'

Απ' oυτδg τιg δΟo oργαvΦoειg, oι oπo(εg
λειτo0ργηoαv ωg μαγιo ξεπηδηoαv oι ερU-
Θρ69 ταξιαρXιεq' η TΕRΖΑ PoSlZloNE, oι
ΝUcLΕl ΑRMΑτl RΕVoLUZloΝΑRl.



o Mdηg τoυ '68 θα oπαoει τo Qραγμα
πoυ xιi_lριζε τov επαVαστατικ6 πoλιτικ6 α-
γΦvα απ6 τov 6voπλo. o Mαηg τoυ '68 ε(1ε
παρει παvω τoυ 6λε9 τιg ελπ[δεg τoυ λαt-
κo0 κιvηματog. Στη Γαλλ(α τα παvτα ε[1αv
παραλ0oει. oι δρ6μoι δεv ηταv για vα περ-
πoταg, αλλα για v' αγωviζεoαι εvαvτια oτo
o0oτημα. H πoλιτικη τoυ Nτε Γκωλ δε[1vει
vα πv[γει μια γεvvιd Qoιτητιilv κι εργατΦv.
Η Γαλλiα εivαι μ6vo 6vαg κρlκog τηg αλυo-
o(δαg 6oτω κι o μεγαλΟτερog. Στηv lταλ(α
oι απεργ[εg, 61oυμε τov lταλικ6 Mαη, 6-
Xoυv στcιματηoει τηv κoιvωvικη Kι oικovo-
μικη ζωη τηg 1ιilραg. Στη Γερμαviα, στα πα-
vεπιoτξμια, oι Qoιτητ69 δ[voυv τη δικη
τoυg μd1η με τo Kατεστημ6vo. Στηv Aμε-
ρικη 61oυμε τηv αvτι-ιμπεριαλιoτικη εκ-
στρατε(α για τo Bιετvαμ, στα περισo6τερα
παvεπιoτημια 1αog.

Τρειg μαιiρoι 6γαlvoυv με τα 6πλα
oτoυq δρ6μouq τoU Mπερκλεij, 61oυμε τη
γ6vvηoη τou κoμματog τωv Mα0ρωv Παv_
Θηρωv. To επαvαoτατικ6 υπoκε[μεvo o'
6λη τoυ τη δ6ξα. H δoλoQovlα τoυ Toε
Γκε6αρα δεv πτoε[ τov αγιbvα αλλα τov
πειoματιi:vει. Στα Γqλλικα παvεπιoτημια α-
κo0γεται μov6τovα τo oOvΘημα: "'Evσξ,
δ0o, Tσε, Xlλιdδεg Τoε"! Η μεγαλη Πoλιτιoτικη πρoλεταριακη ε-

παvdoταoη τoυ Mαo, oυγκλoviζει 6λo τov
κ6oμo' 'oλoι αρ1iζoυv vα πιoτε0ouv στη
γεvvηoη τηg v6αg κoμμo0vαg. 'Ηδη oτη
Σαγγαη τo ovειρo 6γιvε πραγματικoτητα.

8λ6πoυμε 6τι 6λε9 oι ελπiδεg 61oυv
nδoει oτo Mαη τoυ '68. H επαvασταση Yια
τouq Πρωτεργατεg τoυ ηταv κατι τo εφι-
κτ6. Tι 6μειvε απ6 τo Mdη εiναι o' 6λoυg
γvωoτ6. To μovo πoυ ι1γιvε η μovη αλλαγη
πoυ επηλΘε, ε[vαι η oταδιακη αvoδog τηg
oooιαλδημoκρατiαg κι η υπo1ιbρηση τωv
xρ ιoτιαvoδημo κ ρατιbv.

oι επαvαoτdτεq τoU Mdη 6λ6πoυv αμη_
χαVoι τα ερε(πια τηg υnoτιΘ6μεvηq εΠα-
vdoταoηg. oι oκoυπιδιdρηδεq oτoυg δρ6-
μoUq τoU Παριoιo0 μαζε0oυv με δUσφoρια
τιq επαvαστατικ6g πρoκηρ0ξειg απ' τoUq
δρoμoυg, και μαζl μ' αυτ69 τα 6vειρα, τιg
ελπiδεg τov αγιilvα μιαg μερiδαg αvθριil-
πωv. Mετα απ'τα 6vειρα η απελπιo[α. Ξα_

vα αγιilvαg oτηv [δια 6αλτωμ6vη αoτικη
κoιvωv[α. H κo0ραoη αρxiζει 6μω9 vα 6α-
ραivει τoυg ιilμoυg μιαq oμdδαq επαvα_
oτατιi-tv. Δεv θ1oυv τo ηΘικ6 oθ6vog vα ξα-
vακdvoυv τov [διo πoλιτικ6 αγιbvα, vα ξα-

Koμovτdvτε Eρv6oτo Toε Γκεθdρα: ΠAPΩN
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vαρ1[ooυν αΠ' τηv αρ1η. Γvωρiζoυv απ6
πριv oτι δεv .πρ6κειται> Vα καταληξει
πoυΘεvα. Mια μερiδα απ' αυτoιjg oυμ6ι-
6αoτηκε o' oριoμ6vεg αoτικ69 διεκδικη-
oειg, αQηvovταq τηv επαvαoταoη στouq

"τρελo0q", αλλη καΘηoε oτα oπiτια τηg
πρooπαΘιbvταg vα ξε1doει.

Yπηρξε oμωg και μια μερiδα πoυ oι1αΘη-
κε τα παvτα γ0ρω τηg. BαρdΘηκε τα κ6μ-
ματα, τιq oργαvΦoειg, τoυg .Q6cΙμ9ιjg".
Αυτα τ'ατoμα oκ6φτηκαv μδoα τoυg: .ω-
στε τo o0oτημα δεv πεθα[vει με oδoQραγ'
ματα και μoλoτωQ, δεv πεθα[vει μ' αΠερ-
γ[εq κaι κoιvωvικo0q αγιilvεg' δεvπεΘα[νει

*vεΦtδιtsμF'
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με πoλιτικd μ6oα' Ωραiα, Θα πεΘdvει τ6τε
με τα M-16 και τα 38dρια". o κ. N6γκρl κl o
κ. Φρ6vτo 61ouv τιilρo τo λ6γo...

B. TO ANTAPTIKO
τΩΝ ΠoΛEΩN

To αvταρτικo τωv π6λεωv 6xει πια γεv-
vηΘεi. T' dτoμα πoυ oυμμετθxoυv o' αυτ6
δεv 6xoυv καv6vα πρ66λημα στo vα σκo-
τιbooυv η vα πεθdvoυv. Στ6xoι τoυg αvd-
λoγα με τηv περ[πτωoη δικααrικo[, εΘvικι-
α169, 6ιoμη1αvoι, μαo6voι, κoμμoυvιαrδg,
πoλιτικo[. Ag δo0με oριoμ6vεg περιrπιb-
σειq κι αg εξdγoυμε oριoμ6vα oυμπερd-
σματα.

2 Απριλiou 1980. o γvωαr6g αvτιιpαoi-
σταξ εισαYYελ6og τηg Pιbμηg Mdριo Aμd-
τo εκτελε(ται απ'τouq 'Evoπλoυg Eπαvα-
αrατικoOq Πυρηvεg (NAR). Tηv dλλη μ6ρα
o ααrικ69 τ0πog κατηγoρε(τoυg ιpαoiαrεg
"εγKληματ(εg" γι' αυτη τoυq τηv εv6ρ-
γεια. To εριilτημα παραμ6vει ακ6μα: δoλo-
QovΙα η κdΘαρoη. Tι ηταv 6μω9 o Aμdτo;
'Ηταv 6vαg ειoαγγελ6α9 πoυ κoταδ[καζε
με δ0o και περιoo6τερα 1ρ6vια <pυλακτ]

vεαρd παιδιd Φασiσrεq, επειδη μ6vo και
μ6vo, 6γραι!αv κdπoιo o0vΘημα πdvω o'
6vα τo[1o. Φαvτααrεlτε vα γρdι].lετε 6vα
oOvΘημα oε καπoιo δρ6μo τηg Eλλdδog,
oτιδηπoτε κι αv εivαι αUτ6, Kαι vα σαq
αrε[λoυv για δ0o xρovια αιov Koρυδαλλ6.

Αυτ6q flταv o Aμdτo, κιαυτη η μoiρατoυ
dξιζε. Τηv τιlxη τoυ Aμdτo ακoλo0Θηoε o
δικααrικ69 occorsio καΘιilg κι oιAαrυvoμι-
κoΙ Ranco Straullu και Ciriaco di Roma. Σfl-
μερα o αρXηγ6q τωv NAR G|ΑSVA Flo-
RAVANT| 6ρ[oκεται μαζι με τη γυvα[κα τoυ
και τα περισσ6τερα μ6λη τηg oργαvιboεωg
αrιg lταλικ69 ΦUλακ6q.

Στα κρioιμα 1ρ6vια τoυ 1978, oι Eρυ-
θρ69 Ταξιαρxiεq εκτελoOv τo xριαrιαvo-
δημoκρdη lταλ6 πρωΘυπoυργ6 'Αλvτo
M6ρo. To oκηvικ6 απ'τo κατεατημ6vo τo
iδιo.

Tιilρα κατηγoρo0v τouq Koμμoυvιαr6g
"εγκληματiεqD γι' αUτη τoυg τηv εv6ρ-
γεια, xωρ(g 666αια vα μπα[voυv αιov κ6πo
vα γρdι.poυv, 6τι o M6ρo ηγε[τo τηg πλ6ov
διειpΘαρμ6vηg απ' τα πoλιτικd κι oικovoμι-
κ6 oκdvδαλα, μεταπoλεμικflg 1ριαrιαvo-
δημoκρατικflg κuθερvηoεωg. Tι flταv η ε_
κτ6λεαη τoυ M6ρo, δoλoΦovιαη κdΘαρoη.
Tηv απdvτηoη τη δ[vετε π6vτα εoεig, Mε-

EL GRlτo DE LAs BAsEs ;i ; MUERTE AL slsτEMA:::



τd τo M6ρo <σrtpd> ειχαv o δικααrικ69
Tζo6dvι Nτ' o0ρoo, καθιbq κι o δεξι69 πo-
λιτικ69 Toiρo Τoiριλo. Αg μηv ξε1vdμε και
τηv απαγωγη τoυ Aμερικdvoυ crrρατηγoO
TζαΙημg Ντ6ζιερ, αvωτdτoυ αrρατιωτικo0
τoυ NΑΤo αrη 86ρεια lταλiα.

Στηv Γαλλ(α εi1αμε ΠρoσΦατα τιg δ[κεg
τηg 'Aμεoηg Δραoηq' πoυ εκτ6λεoε και
τov πρ6εδρo τηg Pεvιi.l. Kαι τoν αγιi_lvα πoυ
ι1καvαv oι δικηγoρoι τoUq Yια vα τoUq αvα-
γvωρiooυv ωg πoλιτικo0g κρατoυμδvoυg.
Φυoικα τo αiτημα τoυg απoρρ[ΦΘηκε. Eδιb
δε ΘεωρoUv ωg πoλιτικo0g κρατo0μεvoυg
τoυg εΘvικιoτ6g αγωvιoτ6g τoυ lRΑ,"θ' α-
vαγvωρ[ooυv τoUq αvταρτεg τωv π6λεωv;

Δε Θ6λω vα επεκταΘιb o'αλλα παραδεiγ-
ματα. Τελικα oι αvτdρτεg τωv π6λεωv ε[-
vαι "εγKληματ(εg. η ηρωεg; 'o1l, oiγoυρα
θγκλημoτΙεq δεv εivol. o Αvτovιo N6γκρι
τωv E.T. ηταv καΘηγητηg Πoλιτικιilv Eπι-
oτημιilv στo παvεπιστημιo τηg Πdvτo6αg.
oι αvτdρτεg τωv π6λεωv δεv ε[vαι αvθρω-
πoι δlxωg κoυλτo0ρα. oι περιoo6τερoι 6-
xoυv μ6ρQωoη πdvω απ'τo μ6oo πoλiτη. o
καθηγητl1g τηg Πoλιτειoλoγiαg αro Kαoελ
Αικε X6vιvγκ, 6ταv oυvαvτησε τov εΘvικo-
oooιαλιoτη αvταρτη των π6λεωv, Koυρτ
BoλQγκραμ, λ(γo nριv vα δoλoQovηΘε( απ'
τηV γερμαvικη αoτυvoμiα, δηλωoε πωg ε1-
vαι 6vαq παvι1ξυπvog vθog πoυ πoλ0 δ0-

oκoλα μπoρεig v' αvτιμετωπioειg oε πoλι-
τικη oυζητηoη-

oι αvτdρτεg τωv π6λεωv κτυπo0v παvτα
επΦvυμα oτελ61η τou oυoτηματog. Δεv
κτυπo0v τov απλ6 λα6, αλλα τouq εκμε-
ταλλευτδg τoυ. Στη oυvε[δηoη τoυ απλo0

πoλ[τη πoλλ69 απ' τιq εv6ργειεg τωv αv-
ταρτιbv τωv π6λεωv 6ρ(oκoυv δικα[ωoη. ol
ovτ6ρτεg τωv π6λεωv oπoτελo0v τlq πε-
ρloo6τερεg Φoρεs τov 6voπλo 16ρl τηg
λoΙκηg αγαvακτηoεωg. oι xιλιαδεg εργd-



,o Ar,oorn Θ-
τεq τηq PεvΦ μετd τηv εxτ6λεoη τ'αφεvτι-
κo0 τoυg, xαμoγ6λαoαv ειρωvικd oταv τα
επioημα oυvδικατα τηg 1ιbραg τoUq κατα-
δiκαζαv τηv πραξη τηg'Αμεoηg Δρdoηq.
Aυτoi ε[1αv dλλη dπoι.tlη Yιo τo Θdvατo τ'
α<pεvτικo0 τoUq.'.

Γ. H ΠPoBoKATΣlA
ToY ΣYΣτHMAToΣ

ΣτΙq 2 Αυγo0αιoυ 1980 αvατιvdxΘηκε o
oιδηρoδρoμικ69 ατoΘμ69 τηg Mπoλιbvιαg.

Kαπoυ 80 vεκρo( κι εκατovτdδεq τραUμα-
τiεg 60Θιoαv τηv lταλiα αro π6vΘog. 'oλog
o κατευΘυv6μεvog τ0πog oε πλl'1ρη oυ-
vεργαo[α με τo Kαπιταλιατικ6 κατεαrημι1-
vo τηξ lταλiαg Θ6ληoε v'απoδιiroειτη oιpα-
γη αυττ] αroυq ιpαoiαrεg.

Φυoικd καμiα απ6δειξη δεv παρoυoιd-
στηκε για vα αrηρiξει αuτη τηv κατηγoρ[α.
Πoι6 t]ταv τo κivητρo, πoι6 τo "K6ρδoξ"
για τouq φαo(αrεg; T6τε o Tζ6ρτζιo Aλμι.
ρdvτε oε oυv6vτεuξη τoυ στov Economist
δfλωoε, 6τι ε[vαι πρo6oκdτoια τoU σU-
αττ]ματog για vα εμπoδioει διdoπαoη τoυ
1ριαrιαvoδημoκρατικo0 κ6μματo9, κι α-
π6o1ιoη 6oυλευτιilv τoυ πρoq τo MSl. Στη
δiκη πoυ ακoλo0θηoε καταδικααrηκαv,
6xι 666αια oι ιpαoiατεg πoυ δεv εi1αv κα-
μiα q16oη, αλλd oι μυαrικ69 υπηρεoiεg
τηg lταλiαg πoυ απαρτiζovτo εξ oλoκλη-
ρoυ απ6 μαoιbvoυg.

Aλλd ιpαivεται πωq αυτη η αληΘεια εv6-

To XEPI THΣ

ΙtoJJAD
BPIΣKETAI ΠANToY

xληoε κdπoιoυg (Yvωστo0q κ0κλoυg".'ξ-
τoι απoιpαoioΘηκε αvαΘειbρηoη τηg δiκηg.
Στιg 1 't loυλ[oυ τoυ 1988 τo δικααrf1ριo εi-
πε πωξ o6καvε λdθoq στηv πρoηYo0μεvη
τoυ απ6Qαoη καιτα 6ριξε στoUζ ιpαoioτεq
αvτdρτεq τωv NAB." Πdλι καλd πoυ αΘωιb-
Θηκε o Πdoλo Σιγκvιoρ6λι. Aξiζει v' αvα-
ΦερoUμε 6vα κoμμdτι απ' τηv oαπoλoγiα"
τoυ FloRAVAΝΙl: "K0ριoι δικαoτ69 oτη
διdρκεια τηs ζωηζ μoυ oκ6τωoα δικαoτι-
κoOq, αoτυvoμικo0q, μαoιbvoυq, 6ιoμixα-
voυg' Aπλo0g πoλ[τεg 6μωq, 6πω9 τα Θ0-
μCιτα τηζ Mπoλcbvιαq πoτ6!o

M6vαxo 27 Σεπτεμ6ρioυ 1980. Toπoθ6-
τηoη θoμ6δv αrη γιoρτη τηg μπ0ραg τoυ
Mov61oυ ε(xε ωg απoτ6λεoμα vα σKoτω-
ΘoOv 13 dτoμα. H ααrυvoμiα 61ει 6τoιμη
απ6 πριv τη λ0oη. Tη Θ6μ6α τηv 66αλαν oι
v6o-vαζi εiπε. Eκε[νo πo0 δεv 6xει εξηγη-
oει ακ6μα ειvαι τo λ6γo. Φυoικd o Θ6ρυ-
Θog τηg 66μ6α9 εξυrηρ6τηoε τα ox6δια
κdπoιωv "αγv(bσrωv", καΘΦg 61αoε τ6τε
τιg εκλoγ69 o ακρoδεξι69 Γι6ζεφ Στρdoug
γι'αυτ6 ακρι6ιilg τo λ6γo.

H πρo6oκdτoιατoυ oυαrτ!ματoq 61ει και
oυv61εια. 3 oκτωΘρΙou 1980. 86μ6εg πoυ
61oυv τoπoθετηΘεi αrηv oδ6 Koπ6ρvικoυ
6ξω απ6 τηv ε6ραΙκfl oυvαγωγfl τηg Γαλ-
λiαg, 61ouv ωg απoτ6λεoμα vα oκoτωΘo0v
4 Γ6λλol. Πoλ0 "6oλικ6q" 66μ6εq κι εδιil.
H γvωαrfl Yια τouq "αγd)vεq" τηg Σιμ6v
B6iλ ζητdει εv vυ1τ[ 6λα τα κειpdλια τωv
Γdλλωv εΘvικιαrιilv κι εΘvικooooιαλιαrιilv.

H ααrυvoμiα γι dλλη μια Φoρd, η ιαroρ(α



σUvεχ[ζεται, Θ6λει vα τα ρiξει αrηv Eυρω-
παΙκη EΘvικιαrικη Δ6oμη (FNE). o αρχηγ6q
τηg FNE Mαρκ Φρι1vτριKσεv σUvεληΦΘηKε
αro oπiτι τoU τηv ιilρα πoυ κoιμ6ταv κι o-
δηγηΘηκε αιo τμημα με τιg πυτζdμεq Xω-
ρig καv vα τoυ 61oυvε εξηγηoει τι oυμ6α[-
vει. Γvωρiζετε με 6doη πoι6 ιoxυριoμ6 η α-
αrυvoμ[α κατηγ6ρηoε τη FΝE-FAΝΕ; 'oτι
κdπoιog τoυg τηλειpιilvησε Kαι τoυg ε(πε
6τι τηv ευΘ8vη τηg εκρηξεωq αvαλαμ6d-
vει η FΝE. Πoι6 γελo[α αιτιoλoγiα δεv μπo-
ρo0oε vα 6ρει η ααrυvoμiα. Δηλαδη η FNE
voμιμ6τατη oργdvωoη τηg Γαλλiαg με xι-
λιdδεg μ6λη, με YραΦεiα o' 6λη τηv επt-
κρdτεια, πηρε τηv αoιpdλεια τηλιlιpωvo,
πωg δεv π6ραoε Kι απ'τo τμημα, και δηλω-
σε πωq αυτη 66αλε τη 66μ6α. Tι ωραiα.
Π6oo ει]κoλα λΟvovται 6λα τα πρo6λημα-
τα στιq "δημoκρατ[εq> τoUq.

Φυoικd καv6vα μ6λo9 τηg FNE δεv κατα-
δικdoΘηκε α<poO δεv υπηρ1αv o0τε και εv-
δεiξειg πoU vα crrηρiζoυv τηv κατηγoρiα.
'oπωg κol στtξ 6λλε9 περlπτιiroεlg 6τol κl
εδιb ol εΘvlκloτ6g δεv εi;1αv oπoλστωg κo-
μio αv6μεlξη.

Tα κ6ρδη για τouq ε6ραioυg μετd απ'
αυτη τη "6oλικη" 66μ6α ηταv πoλλd.
Πριilτov η αoτυvoμiα δι6λυoε ωq "παρdvo-
μη" τη FΝE, δεΟτερov η ε6ραiκη κoιv6τη-

τα στη Γαλλiα επιτ6Θηκε εvdvτια αrη Γαλ-
λικη κυ66ρvηση Yια τη Qιλoαρα6ικη πoλι-
τικη τηg.

Mετd απ6 λiγo καιρ6 απoκαλ0QΘηκε 6τι
τη 66μ6α 6ξω απ'τηv σUvαYωγη τoπoθ6-
τηση η iδια η Mooαvτ' η μυαrικη υπηρεo[α
τoυ |oραηλ. Aυτη η ε(δηoη π6ραoε cΓrα ψι_
λd τωv εQημερiδωv. EλευΘερiα λ6γoυ και
πληρoφoρηoεωg...

To γιατ[ τo o'0oτημα πρo1ιilρηoε o' αυ-
τ69 τιg πρo6oκατ6ρικεg εvιiργειεq, εκτ69
απ'τιq αvdγκεg τηg oτιγμηg, δεv εlvαι δΟ-
oκoλo vα τo καταλd6oυμε. o πριilτog λ6-
γog ε[vαι για vα 1doει τo 6voπλo επαvα-
oτατικ6 κ(vημα τη λαiκ6τητα και τηv απo-
δo1η πoυ εi1ε, o δε0τερog Yια vα KατηYo-
ρηoει τoυg εθvικιoτ69 ωg εγκληματ[εg τoυ
κoιvoO πoιvικo0 δικα[oυ, Yια vα μπoρ6oει
vα τoUq εξovτιiloει ευκoλ6τερα'

Δ. To ANTAPT|Ko
ΣTΗN EΛΛAΔA

Τo αvταρτικo τωv π6λεωv στηv Eλλdδα
γεvvηθηκε αιιg '14 Δεκεμ6ρioυ 1976 με
τηv εκτ6λεoη τou απ6oτρατoυ ααrυv6μoυ
τηg αoQαλειαg Ευdγγελoυ Mdλλιoυ. Tηv
ευΘιivη τoυ <p6voυ αv6λα6ε η 17 No6μ6ρη.

Η EΔ'ΛAΔA ΘΑ μTΑΝ
H ι/EΓΑΛγ]ΕPμ XQPΑ ToY KOΣMΟV

,ΑN
To KPAΤOΣ κnι Η o\KoΝoΜlΑ TΗΣ 

'ΛE\τ,ΟVpΓcγΣΑΝ oΠaΣ 
"TO ΠΑPAKPΑ]O-Σ ΤΗΣ ι<A H ΠΑΡΑO\KOtpMιΑ ΤΗΣ

Toυ'KYP απ6 τηv "EΛEYΘEPOTYΠ|A"



Στα επ6μεvα 1ρovια εμΦαvισΘηKαv Kι
αλλεg oργαvιiloειg, αλλd μ6vo η 17 N εivαι
dξια λ6γoυ.

Στιg 16 |αvoυαρ[oυ 1980 oειρα 6xει o α-
oτυv6μog τωv MΑT Παvτεληg Π6τρoυ κι o
oδηγ69 τoυ Σταμo0ληg. Στιg '15 Noεμ-
6ρioυ 1983 o πλoiαρ1og τηq (Tζασμαγκ,
Tζωρτζ Toαvτεg. 21 Φε6ρoυαρioυ 1985 o
Niκog Moμιpερατog εκδoτηg τQξ .Ano-
γευματιvηq,, 8 Απριλioυ -1986 o 6ιoμη1α-
voq τηq Xαλυ6ouργιKηc Δ. Αγγελ6πoυ-
λog. '1 Mαρτioυ 1988 o Aλ. AΘαvαoιαδηg-
Mπoδooακηg, 28 loυvloυ 1988 o vαυτικ6q
ακ6λoυΘog τηq αμεριKαvικηg πρεo6εiαq
o. N6ρvτιvγκ. Evιil 6λε9 oι "αδελΦ6ξ" oΡ-
γαvιiloειg τηg Eυριilπηg 61oυv δε1τεiιo1υ-
ρd πληγματα απ'τηv αoτυvoμlα, η 17Ν κα-
Θεται ακλ6vητη κι ατεv[ζει τo μαλλov.

Πoλλ6q ιoτoρ[εg 61oυv ακouoΘε[ κατα
καιρoυg για τη 17N αλλd κατd π6οo αυτ69
αvταπoκρ[vovται στηv πραYματικoτητα
δεv μπoρε[ vα τo επι6ε6αιιboει καvε[g. '|-

σωg τo μ6λλov ξεκαθαρ[oει oριoμ6vα ερω-
τηματικα γι' αυτη τηv oργαvωoη Qαvτα-
σμα'

E. Η ΘEΣH MAΣ
ΓlA τo ANTAPT!Ko ΠoΛEΩN

To αvτdρτικo τωv π6λεωv 6xει διαγρα-
ψει ηδη 6vα μεγdλo κ0κλo. Aυτ6 oημα[vει
6τι μπoρo0με vα διbooυμε μια oαQη απαν-
τηση στo εριi-lτημα: ε[μααrε υπ6ρ η κατd
τoυ αvταρτιKoU τωv π6λεωv, H oπ6vτηoη
εivαl κoτ6. Kαι ε(μααrε κατd o1ι δι6τι voια-
ζ6μαoτε αv αvo(ξει η μ0τη καvεvog
μπoυρζoυd η η RΑF εκτελ6oει καvεvα τρα-
πεζ(τη ε[μαoτε κατα 61ι δι6τι δε ΘεωρoΟμε
τoυg αvταρτεq τωv π6λεωv λαiκo0g αγω-
vιαr6g, 6πoυ oτoυg oτ6xoυg πoυ διαλ6-
γoυv καΘε Φoρα 6XoUv απ6λUτo δ(κιo. Ei-
μαστε κατ6 δ16τl τ'oπoτελ6oμoτα τoU ov-
τdρτlκoυ δεv oδηγoιjv στηv ovoτρoπη τoυ
oυoτηματog.

oι αvτdρτεg τωv π6λεωv μπoρει Vα ε-
κτελ6οoυv 11λιoυg καπιταλιoτ69, τov κα-
πιταλιoμ6 6μω9 δεv μπoρo0v vα τov σKo-
τιbooυv. Αυτov μ6vo o λα69 μπoρε[ vα τo
vικηoει μθoα απ6 πoλιτικo0g Kαι κoιvωvι-
κo0g αγιilvεg. Τo vα oκoτιboειg oριoμ6vα
εκλε1τα αrελ61η τoυ oυoτηματog δεv oη-
μα[vει 6τι oκoτιilvειg και τo [διo τo o0oτη-
μα. Aυτ6 oυvεX[ζει v' αvαπαρdγει τouq
"δικo0ξ τoUΣ αvΘρωπoυg' Τo vα κ66ει9 τα
oαπια κλαδιd εv6g oαπιoυ "δ6vτρoυ" δεv
Q6ρvει απoτελ6oματα. Eκε[vo πoU πΦπει
vα καvειg εivαι vα κdι|.lειg τη ρΙζα αυτoι]l
τoU "δ6vτρoυ". Αυτη τη δoυλεια δεv μπo-
ρεi vα τηv καvει τ' αvταρτικo τωv π6λεωv
γι' αυτ6 και ε[μαoτε κατd.

To αvταρτικo ηταv 6vα oτιγμιαlo δια-
λειμμα τoU επαvαστατικoO πoλιτικo0 κι-
vηματog. Πρ6πει vα ε(vαι o' 6λoυg γvωoτo
oτι oι oυv6πειεq τoU 1992 δεv αvτιμετωπi-
ζovται με 6πλα. ol μ61ε9 Θo δoΘoOv μ6oo
κl €ξω oπ' τo κolvωvtκd πλoiolo τoU συ-
oτημoτoq.

Tα "6πλα" τα δικα μoq Θα ε[vαι η λαΙκη
αγαvd1τηoη, τo υπαρξιακo αδι6ξoδo τηg
καταvαλωτικηg κoιvωv[αg, τα μεγαλα πo-
λιτικd, κoιvωvικd, oικovoμικd πρo6ληματα
πou Θα δημιoυργηoει η εvoπo[ηoη τηq κoι-
vηg αγoρdg, oε τ6ooερα 1ρ6vια.

EρυΘρ69 Tαξιαρxiεg, Tρiτη Θ6oι9' 'Εvo-
πλoι Eπαvαoτατικo[ Πυρηvεg, Φραξια K6κ-
κιvog Στρατ69, 'Aμεoη Δρdoη, 17Ν. oργα_
vιδoειg πoυ πρoαπdΘηoαv vα κτυπηooυv
τo Kατεστημ6vo oτηv καρδιd τoυ, αλλd
περιoρ[oΘηκαv o' oριoμ6vα επιilvυμα μ6λη
τoυ. Τα ατoμα τωv oργαvιboειbv τoυg 6-
Xoυv σκoτωΘεi, φυλακιoθεi η ζoυv o'αλ-
λεg 1ιi;ρεg. Eμε1g 6μω9, αvεξαρτητα απ'
τιg διαQωv[εg μαg, Θα πρ6πει vα τιμηooυ-
με αυτo0g τoUq αYωvιστιlq, 6πoυ σε μια ε-
πoxη, 6πoυ o καθ6vαg κυταει τo τoμdρι
τoU Kαι τo"σUμΦιlρov τoυ' αυτoi 61oυv α-
κ6μη τo αQατo Θαρρoq, vα κατε6α[voυv
αro πεζoδρ6μιo, vα πεθαivoυv κcιι vα ε-
κτελo0v Yια τηv ιδεoλoγlα τoυg.

Xρηστog Xαρiτog
Aιoθ6voμαι τηv υπoxρ6ωoη vα ευxαριoτη-

oω Θερμd τo Qλo Γ. Σoριδτo, πoυ 6Θεoε αιη
διdΘεoη μoυ περιoδικd και εΦημερiδεg, ελ-
ληvικd και ξ6'vα, για τηv oλoκληρωoη αυτηg
τηg εργαoiαg.



ΔoPYοoPIκH THΛEoPAΣI{
H "διεΘvoπo(ηoη" τηq .πoλιτισtικηq"

ζωηg, εΙvαι θvα απ6 τα κυριιirτερα 1αρακτηρι-
ατικd τoυ μετακαπιταλιoμo0. o ισoπεδωτι-
oμ69 τωv πoλιτιαrικιilv διαΦoρ6v, ε(vαι o α-
ξovαq δι6δωoη9 τ6oo τoυ καπιταλιoμo0 6oo
και τoU ιμπεριαλιoμoιi. H δημιoυργiα εv6g
και μ6vov "μow6λoυ ζωiq"' υπovoμε0ει και
αλλoτριιilvει τη αημεριvιi Qυoικτ] υπ6ατααη
τ' αvΘριilπoυ. Aυπ1g| διεΘvoπoiηoη και αυτ69
o ιooπεδωτιoμ69, για vα μπoρ6ooυv vα oλo-
κληρΦooυv τo (σκoπ6> τoυq, πρ6πειyα πε-
ρασouv τo μι]vυμ6 τouq στov υπ6λoιπo κ6-
oμo. Auτo[ oι δ(αυλoι δεv εivαι τ(πoτε dλλo
απ6 τιq τηλεπικoιvωv[εq και γεvικ6 τα μ6oα
μαζικr]q (απ6) εvημερΦoεωg. M6vo μια ouvε-
χηq "ρoη πρoτ0πωv" απ6 τα μ6oα μαζικflg
πλOoηq εγκειp6λoυ, Θα μπoρ6oει vα <εκπαι-
δε0oει κατdλληλα" τιg oυvειδτ]oειq Kαι τo U-
πooυvεiδητo τωv αvΘριirπωv. H δoρυιpoρικτ]
τηλε6ραoη τ] η δlεΘvoπoiηoη τηq ovΘριδπι
vηg oυvaδfoεωq δεv εivαι 6vα μεμovωμ6vo
γεγov6g. Yπ{ρξε dμεoo ouvεπακOλouΘo τηq
απoιp6oεωg για τη *διεΘvoπo(ηoη" τηg πoλι-
τικr]g και oικovoμικτjq ζωιiq orηv Euριilπη,
δηλ. ηq απoΦ6σεωq για τηv εvoπo[ηoη τηg
κoιvl'1g αγoρ6q.'Eτoι η δoρυφoρικt]. τηλε6ρα-
ση τoυ κ. Mπερλoυoκ6vι αv6λαΘε vα μαq
"διαπαιδαγωγι]oει" πoλιτιαrικ6, και vα μαq
περdoει τηv (κouλτo0ρα" τηq SEVEN-UP,
ηq PEPSI, και τoU American dream. Σε 6λη
τηv Eυριiψη, 6λoι oι λαo[, Θα παρακoλoυΘoOv
με αγωviα τov τρ6πo oυμπερι<}oρds τωv (α-
ριαroκρατΦv" τηq ΔUvασrε(αq fl τoυ Nτ6λ-
λαg, μια και αυτ69 Θα ε(vαι o επioημog τρ6-
πoq σUμπεριΦoρaξ και αγωγι]q τωv αεπιτU-

χlμ6vωv" αvδρΦv τηg Eυριδπηq. 'oπoιog δεv
Θα τov 61ει υιoΘετfloει δεv Θα εivαι "6ξιoq"
για v' αvε6ε[ κoιvωvικd. Tα γεωγραΦιKα και
(τεxvητd σ0voραD πoU εμπ6διζαv 6ωg Φμε-
ρα αυτfl τη διεΘvoπoΙηoη τηq αvΘριilπιvηg
oυvειδι]oεωq Θα καταρρε0ooυv. o (μεγdλoξ
αδελιp6q" μ6oα απ' τη δoρυφoρικη τηλε6ρα-
σr} Θα μαq δ(vει καΘημεριvιilq μαΘιjματα στo
πωq πρ6πει vα σκεΦτ6μαστε, (τιD vα σκε-
Φτ6μασrε, ((τιΣ vα πιαrειjoυμε, για πoι6q "ι-
δ6ε9" nρ6a"ι vα αγωvιβμαστε, "πoι6v" vα
πoλεμdμε. Π6vτα 66Θαια με γvιbμovα τo "δ[-
καιoD' τηv <αvΘρΦπιvη αMξλε1ry0η",19 gμμ-
ιp6ρov (μαqD, τov αvΘρωπιoμ6 "μαg". Tηv [-

δια ιilρα 666αια πoυ o κ6oμoq Θα παρακoλoυ-
Θε[ oε oυv61ειεg μαΘι]ματα αvτιιpαoιoμo0, oι
πoλuεΘvικ6q Θα 61oυv αvτικαταστησει τιs

τoπικ69 κυΘερvl'1oειg τωv χωρ6v μαq, και oι
μαΘητ69 αrα o1oλε(α Θα διδ6oκovται ηv E-
orτερdvτo, τη γλΦooα τηq Evωμ6vηq Kαπιτα-
λιατικdg Mαoovικιjq Eυριilrηg. H ειoαγωγιj
τηg δoρυφoρικι]q τηλεoρdoεωg αιηv καΘη_
μεριvf μαs ζωη 6γιvε 0ατερα απ6 μεγdλoυg
(αγΦvεq" τωv Uπ'αριΘμΦv 6vα απo6ραoμd-
τωv τηq Euριilrηq, τoυg ιpλελευΘερoυg.
Bλθπετε τ' αΦεvτιKο τouq, oι κεΦαλαιoκρd-
τεq, γvιilριζαv τα τερdαιια κ6ρδη πoυ Θα oυo-
oωρε0ooυv με τηv ιδιωτικoπo(ηoη τωv τη-
λεorπικιilv αταΘμΦv και τη δoρυφoρικι] τη-
λε6ραcπ1. Τα κ6μματα τηg αριαrερ69 6ρ6Θη-
καv μπρoαrd o' αδι6ξoδo αιη v6α αυτη πρ6-
κληoη τηq επo1ι]g μαg. H αμη1αv(α τoυg πα-
ρ6λuoε κdΘε πρooπ6Θεια αvτ[αταol] τoυg.
Για 6Mη μια ιpoρd 6γιvαv oυρ6 τηg καπιταλμ
cπικflq δεξι6q καισUμφ6vηoαv μαζ(ηq. Στηv
Eλλdδα η N.Δ. δε(pει (Uπερι1ΦαvηD Yια τα



κατoρΘΦματα τoU κ. KoU6ελα σrη Θεo/v(κη.
To ΠΑΣoK δεv ξ6ρει πωq vα εvεργι]oει. Σi-
γoυρα δεv ε[vαι λ0oη o0τε τα MΑT o0τε και oι
μυvfloειq. To μ6vo κ6μμα πoυ δικαιoλ6γηoε
oωα16 τηv αvτiΘεoη τoU στηv δoρυφoρικι]
τηλε6ραoη' 6αrω και xωρ(g vα τo γvωρζει'
ε[vαι τo KKE. H κ. Δαμαvdκη αιτιoλ6γηoε τηv
αvτ(Θεoη τoυ KKE ακριΘξ με τα (δια επιχει-
ρflματα πoU Xρησιμoπo(ηoαv oι εΘvικιαt6q, .

και εμε[g o' αυτ6 τo κεiμεvo. Θα λ6γαμε 6τι
τo KKE 6αrω και dΘελd τoυ μαg αvτθγραιpε!
'Evα εiδoq πvευματικo0 'Eιτζ ιpα(vεται vα 6-
1ει ειoΘdλει αιo μυαλ6 μαq, στιq κoιvωv(εg
μαq' στιq σX6σειq μαq με τoυg 6λλoυq. H ηΘι-
κη' ψUXoλoγικτ], πvευματικfl , oυvειδηoιακη
υπoδo0λωoη' πoυ ι]δη υπdρ1ει αλλd Θα τηv
αυξfloει oε μεγαλ0τερo 6αΘμ6 η δoρυιpoρι-
κfl τηλε6ραcrr1, ε(vαι 1ειρ6τερη για τηv πρoo-
rπικ{ μαqγια μια EυρωπαΙκfl αvαγ6wηoη και
αvαoυγκρ6τηoη, τ6oo απ6 τιg πoλυεΘvικ6q
τηq N.Y6ρκηg 6oo και απ6 τα dρματα τηq
M6o1αq. ol ευρωπαioι, λ6γω "παιδεΙαq"
ιpα(vovται αviκαvoι vα τo καταλd6oυv αυτ6,
και κ6Θovται μ'6λη τoυg ηv dvεαη στov κα-
vαπ6 για vα παρακoλoυΘηooυvε τη v6α πo-
λUδιαΦημισμ6vη "ηρ1γ1,1rικt'1" υηgr'rororr-
γι] αμερικαvικηq πρoελε0σεωq...

H λ0oη και o'αυτd τα πρoΘλτ]ματα πoυ δη-
μιouργε[ η δoρυQoρικfl τηλε6ρααη ε(vαι πo-
λιτικt]. Δεv Θα κoυρααro0με μ6oα απ6 τo Αv-

τiδoτo vα επαvαλαμΘdvoυμε πωq oι 6πoιε9
λ0oειg, o' oπoιoδηπoτε Θ6μα, δεv πρ6πει vα
αvαζητoOvται αrιg δoμθg τ' ααrικo0 κρd-
τoυg. H λ0oη Θα εivol πdvτo πoλlτlκη. Kαι αυ-
τ6 γιατ[ τo ααιικ6 κρdτoq ε(vαι υπε0Θυvo τωv
πρo6λημdτωv αυτ<ilv. Tα "περιΘΦρια τoU κoι-
νo6oυλεuτιoμo0" εivαι πoλ0 αrεv6 για τov
αγιilvα πoυ διεξdγoυμε εμεiq oι εΘvικισrεq.
Αv Θ6λoυμε να Φ6ρoUμε ειg π6ρα9 τηv (απo-
στoλη. μαq πρ6πει vα κιvηΘoOμε και π6ρα
απ6 αυτα.

Δεv λ6ω 6ξι,r απ6 αυτ6 αλλd π6ρα oπ6 αυ-
τ6... Δυαrυ1ιδq απ' 6τι ιpαivεται τα "εΘvιKι_
αrικ6" κ6μβατα δεv πρ6κειται v' αo1oλη-
ΘoΟv με τo Θ6μα τηg δoρuιpoρικηg τηλε6ρα_
oηg. 'Aλλη μια δηλαδι'1 κoιvωvικη πρ6κληoη
μ6oα απ6 τηv oπoiα Θα μπoρo0oαμε vα κτU_
πηooυμε τo σ0στημα, vα μεγαλΦoouμε τη
δ0vαμη μαg, π6ει 1αμ6vη. Ag ε[vαι. Eλπiζω
μ6vo 6τι 6ταv αρxiooυv vα ξυπvo0v oι εΘvικι-
σr6q vα μηv ε1vαι αργd για vα διoρΘωθo0v τα
πρdγματα. To Αvτiδoτo 6μω9 αro μ6τρo τou
δυvατoO Θ' αo1oλε(ται με τα πρo6ληματα
τoυ αημερα, δ16τl εivol περιoδlκ6 πoλlτικo0
κol κotvωvtκo0 πρo6λημoτιoμo0, καl 61l Θεω-
ρiqξ, πoU 6γαivεl oπ6 ovΘρΦπoιjg τoυ ot|με-
ρo Ylo τo oημερo...

NτΙvα Kωvoτovτlvlδoυ
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IAΞκEΨ!{ TΩN E]ITA
τoυ Πo0λoυ Movoτ6κη*

'Eληξε η 14η ΔιεΘvηg Συvδιdoκεψη Ko-
ρUΦηs μεταξ0 τωv 7 αvεπτυγμ6vωv Kαπι_
ταλιαrικιilv "δυτικd)v" Δυvdμεωv πoυ 6γι-
vε στo Toρ6vτo τoυ Kαvαδd. Για 6ooυ9
δεv γvωρiζoυv oι xιbρεg πoυ 6λα6αv μ6-
ρog ε[vαι oι: HΠA, Kαvαδdg, lαπωv[α, Δυτι-
κf Γερμαviα, lταλΙα, Γαλλiα, Aγγλiα.

H oυvδιdoκειpη εixε πoλ0 μεγdλη orτoυ_
δαι6τητα για τηv περαιτ6ρω .αvdπτUξη,
διεΘvoπoiηoη τoυ καπιταλιoμo0. H Aμερι
κη αvαγκdoΘηκε vα δεxΘεi αrην "Επιτρo-
πη Ληξεωq Aπo<}doεωv" τηv ΔυτιKη Γερ-
μαv[α και lαπωv[α, 0αrερα απ6 τα τερdαrια
6ηματα πoυ 6καvε η oικovoμ[α αυτιilv τωv
δΟo 1ωριilv. Eπioηg εi1αμε καιτov απoXαι-
ρετιoμ6 τoυ Pηγκαv καιτo κλε[oιμoτηq oι-
κovoμoπoλιτικτ]g πoυ ε[1ε oυvδεΘε( με τo
6voμα τou.'oπωg δε|trvoυv τα πρdγματα
αρXηγ6q τηg oμdδog τωv Eπτd Θα αvαλd_
6ει τcbρα η κυρiα Θdτοερ, ωg η πιo παλιd
και oυvdμα oκληρη τηq διαπραγματε0-
σεωq με τoυq dλλoυg oργαvιoμoOg. Kιi-
ριog αr6xog τωv oυζητηoεωv τoυ Toρ6vτo
ηταv vα 6ρεΘo0v εκεivεg oι απoδεκτ69
λιioειg απ6 6λoυ9, πoυ Θα επιτρ6πoυv τo
oλoκληρωτlκ6 6volγμα τωv oυv6ρωv κol
τou εμπoρΙoυ. o κoπιταλloμ6g τεivεl vα o-
voλd6εl πλ6ov μiα παγκ6oμ!o μoρΦη. oι

πoλυεΘvικ6g καλo0vται vα παlξoυv τov
ρ6λo τωv κu6ερvτ]oεωv. Στo Toρ6vτo
πρooπdΘηoαv vα 6ρoυv τηv φ6ρμoUλα
πoυ Θα 6γdλει απ6 τηv κρ[oη και τηv απo-
τελμ6τωoη τo καπιταλiαrικ6 o0αrημα. oι
απo<p6oειg πoυ πdρθηκαv πρoq αυττ] τηv
κατε0θυvoη εivαι oι εξηg:
o) ΣτoΘερoπoΙηoη τωv δlακυμ6voεωv τoυ
δoλλoρioυ.
To αvε6oκατ66αoμα τηg τιμf1g τoυ δoλλα-
ρioυ ζημiωvε τιg εξελiξειq στηv "παγκ6-
σμιαD oικovoμiα. Δεv επ6τρεπε τo oωατ6
πρoYραμματιoμ6 τωv επεvδOoεωv, αv6-
τρεπε τouq υπoλoγιoμo0g orα εμπoρικd ι-
ooζιiγια τωv 1ωριbv, αvατρoιpoδoτoioε
"ελλειμματικ69" η "n1η69vαoματικ6ξ" κα-
τααrdoειg στιξ εισαγωγ6g-εξαγωγ6q. To
κυριιbτερo απoτ6λoμα αυτo0 τoυ μ6τρoυ
εivαι η αrαθερoπo[ηση τηq voμιoματικflg
6doεωg τoυ καπιταλιαrικo0 oυαr{ματog.
oι καπιταλιατ69 γvωρ(ζouv καλιiτερα απ6
τov καθ6vαv μαq τηv αξ(α τωv λ6γωv τoυ
Λ6vιv: "o καλιjτερoq τρ6πo9 vα κατα-
ατρ6ι!ειq 6vα o0αrημα και 6vα κρdτog, ε(-
vαι vα καταατρ6ι!ειq τo voμισματικ6 τoυ
καθεαrιbg"' To γιατ( δεv εΙvαι δ0oκoλo vα
τo καταλ66ει καvεig.
θ) AπελευΘ6ρωση εμπoρioυ. Λoγικ6 εivαι



μετα τηv απ6Φαση Yια τηv "παYκoσμιo-
πo[ηoη" τoU καΠιταλισμo0 vα παρθo0v
σUγκεκριμ6vα μ6τρα πoυ Θα αrηρ[ζoυv και
vα πρoωΘoOv τιg επιλoγι1g τoυ oυαrημα-
τog. H απελευΘ6ρωση τoU εμπoρioυ ηταv
o κ0ριog dξovαg τηg oμιλ[αg τoυ Pηγκαv
αro Toρ6vτo. Kαι αυτ6 δι6τι τα τραστ τηq
Xd)ραξ τoυ τωv oπo(ωv εivαι εvτoλoδ61og
παρ6xoυv τιg μεγαλ0τερεq εUKαιρ(εg αv
επιτευxΘεi αuτ6g o α161o9, vα αυξηooυv
τιg Θυγατρικ69 τoυg oε oλ6κληρo τov κ6-
oμo καθιilg και τα κ6ρδη τoυg.

H απελευθ6ρωση τoU εμπoρioυ μαζ( με
τηv απελεuΘ6ρωoη κεQαλαlωv θα επιτρ6-
ψει σrιq μεγdλεg πoλυεΘvικ6g vα ελ6γ-
XoUv τιq oικovoμικ6g oπoQdoειg πou πα[ρ-
vει η κdΘε "κU66ρvηση". Αv και o ρ6λo9
τωv κυ6ερvl'1σεωv ειvαι αvτιδρααrικ6g και
ξεπεραoμ6voq Yια τoυg ιΘ0vovτεq τηq
WoFoRS, NESTLE, ASSoclΑΤED BRlΤlSH
FOODS, rBM.....
γ) Σ0γκρoυoη HΠA - Δυτlκfg Eυριbπηq γlo
τα αγρoτlκ6 πρoi6vτα.
oι HΠΑ πρooπdΘηoαv αvεπιτυ1ιilg vα πε[-
σouv τouq Eυρωπα(oυg vα πα0ooυv τιg
ευεργετικ69 ρuΘμ(oειg και τα voμoΘετικd
διατdγματo πou 61ει Θεoπ[oει η EoK για
τov αγρoτιK6 τoμ6α. oι Αμερικαvo[ πρoo-
nαΘηoαv vα ξεπερdoouv τηv γεωργικη
τoυg κρioη oε 6dρog, πoιιilv dλλωv, τωv
Eυρωπαiωv.

Eκεi πoυ διbθηκε μεγdλη πρooo1τ] ε[vαι
αrα xρ6η τoυ Tρ[τoυ Kooμoυ. 'Eτoι oι ε-
πτd διακηρυξαv 6τι θα 6oηΘf1ooυv αυτ69
τιg 1ιi.lρεg vα αυξηooυv τ'AEΠ τoυg, vα κd-
voUv περισσ6τερo αvταγωvιαrικ6g τιq oι-
κovoμ(εg τoυg.
α) Για vα μπoρ6ooυv vα ξoQληooυv 6vα
μ6ρoq απ6 τα δdvεια πoυ 6yoυv oυvdιllει
κατd τo παρελΘov.
6) Επειδη αυτ6q oι X6ρεq μπα[voυv λ6γω
"εξαvτλησεωq, τωv εδcb π6ρωv στo Καπι-
ταλιoτικ6 παζdρι' πρ6πει vα διαθ6τoυv και
μια oτoιγειιbδη oικovoμικη υπoδoμη. Πιo
απλd 6ταv oι δυτικ69 πoλυεθvικ6g αvαλd-
6oυv τηv uαvdπτUξηn τωv yωριbv τoυ Tρi
τoυ K6oμoυ πρ6πει va υπdρyoυv κdπoιεq
6αoειq πoυ vα μπoρo1v vα oτηριyθo0v. Av
δεv υπαρyoυv αυτ6 Θα oημα[vει ydoιμo
πoλ0τιμoυ yρ6voυ. Kαι Yια τoυζ καπιταλι-
oτ6q o yρ6voq εfuαι yρημα'.'

1 Aπ6 πoλιτικι:1g απ6ι!εω9 η oυvδιdoκει|.lη
τoυ Toρ6vτo δεi1vει 6τι τo o0αrημα 6xει

oυvειδητoπoιηoει τιg δυoκoλ(εg αvαπα_
ραγωYηq τoU' και πρoωΘεi μ6τρα για τηv ε-
πiλυoη τoυg. Αv και θιdζεται vα πρoxωρη-
oει, 6λεq τoυ oι εv6ργειεg γ1vovται με στα-
Θερd αργd 6f1ματα. oι "εκπλt'lξειq" σε τ6-
τoια Θ6ματα δεv 1αρoπoιoυv καv6vα. Av
και 6αδ[ζoυv .εvωμ6voι", 6oo εvωμ6voι
μπoρε[ vα εivαι επτd πειvασμ6voι λ0κoι
πoU ψaxvoυv για τρoΦη' o καΘ6vαg πρoσ-
παθε[ vα αυξηοει τ' ατo0 τoU στo τραπ6ζι
τωv oυζητf1oεωv. H "σΨoUPιd" τωv κιvη-
oειilv τoυg ε[vαι απ6 "αδUvαμ[α"...

To oυμπ6ρασμα πoU μπoρoιjμε vα εξd-
γoUμε εμεig, εivαι η επικαιρ6τηT0 Kaι ! Q:
vαγκαι6τητα τoυ εΘvικoσooιαλιoμoιi αιη
oημεριvη επo1η. To oτραγγdλιoμα τωv ευ-
ρωπαΙκιilv και μη λαιilv απδ τoυg επτd oτ'
ovoμα τηg καπιταλιατικηg αvαπτ0ξεωg,
μ6vo o εΘvικoσooιαλιoμ6g μπoρε[ vα απo-
τρ6ι]:ει. Mια πovευρωπαΙκη oυvdvτηoη 6-
λωv τωv oo6αριi-lv εΘvικιilv κoμμdτωv εΙvαι
επι6ε6λημ6vη Yια τo πωg πρθπει vα αvτι-
μετωπιoθoOv oι αλλαγ69 πoυ Θα Φ6ρει η
"σΠ6 - εΘvικoπo(ηαη" κιη "απ6 - κ6vτρω-
σ1" τoυ καπιταλιoμo0' xωρ(g αυτ6 vα oη-
μαΙvει 6τι o καπιταλιoμ69 υπηρξε πoτ6 "ε-
Θvικ69".

Av κατα<p6ρει τo παγκ6σμιo κατεστη-
μ6vo vα ξεπερdoει τιg δυoκoλiεg τoυ τ6τε
θα εδραιωΘεi ακ6μα περιoo6τερo στηv ε-
ξoυoiα. Avτ[Θετα αv κατα<p6ρoUμε vα ε-
κτρoxιαooυμε μ6oα απ6 πoλιτικo0g και
κoιvωvικoOg αγιilvεg τη Φ6ρμoUλα αvd-
πτυξηg τoυ oυαrηματog, θα δημιoυργη-
θoOv αroυg κ6λπoυ9 τoυ καπιταλιoμoιj
πρo6ληματα πoυ πoλ0 δ0oκoλα θα ξεπε-
ραoΘo0v.

' H εκρηκτικη κατdαrαστl πoU 61ει δη-
μιoυργηΘεi crro παγκ6oμιo oικovoμικ6 κα-
τεαrημ6vo η Θα κατεoιγdoει η θα εκραγεi.

Τo oiγoυρo εivαι 6τι η oυvδιdoκεψη τoU
Toρ6vτo η Θα αvo(ξει 6vα v6o κεQdλαιo
για τov καπιταλιoμ6 fl θα απoτελ6oει τo
κ0κvειo αoμα τou.

- o Πα0λog Mαvατdκηg εfvαι μεταπτυyια-
κ69 Qoιτητηq oτo Tμf1μα Διoικηoεωq Επιyει-
ρioεωv τoυ |lgιvεπιoτημioυ τηq oττdθα τou
Kαvαδd.



H EΠANAΣTAΣH
TOY MARIGHELLA

Αvdμεoα στouq vεαρo0g Φoιτητ6q ε-
κεivηg τηg δεκαετ(αg, πoυ διακατ6xov-
τo απ6 ιδεαλιoμ6 και αλτρoυToμ6, η ε-
παvdατααη ηταv η μovαδικη δι6ξoδo9
για τηv αλλαγf. T6τε 6vα μ6vo 6voμα 6-
6γαιvε απ6 τα ατ6ματα 6λωv: MARI-
GHELI_A. 'loωq 6μωq πoλλo( λ(γoι γvιilρι-
ζαv πoι69 ηταv και τι 6καvε. 'oλα dρxι-
σαv στηv BραζΛiα ατιq 4 Σεπτεμ6ρ[oυ
τou 1969. o πρεo6ευτη9 τωv H.Π.Α'
Charles Burke Elbrick απαγdγεται απ6
δ0o εv6πλouq, αφo0 υπo11ρειilvεται vα
εγκαταλεiιpει τo αUτoκ(vητ6 τoυ και vα
επι6ι6αoΘεi o' dλλo.(1) Στo διπλωματικ6
αυτoκ(vητo, υπdρxει 6vα oημε(ωμα πoU
εξηγε( τoυg λ6γoυq τηq "απαγωYrlξ". Σ'
αυτ6 τo oΠΗq(ωμα γ[vεται λ6γo9 για μια
πρoΘεoμ(α 48 ωριilv για vα αΦεΘoOv ε_
λε0Θερoι 15 Bραζλιdvoι πoλιτικoi κρα-
τo0μεvoι. Στo oημεiωμα αυτd ακ6μα, υ-
πηρχε 6vα επαvαατατικ6 μαvιΦ6σro
πoυ Θα 6πρεπε vα δημooιευΘε[ ατov η-
μερτ]oιo τ0πo. Yπo1ρεωμ6vη απ6 τηv

κυ6θρvηoη τηg oυdoιγκτωv η στρατιω-
τικη τριαvδρiα τηg Bραζιλiαg (Costa' Si-
lva και Carrastaru Medici)πληριilvoυv τα
"λ0τρα". oι 15 πoλιτικo[ κρατo0μεvoι
μεταφ6ρovται με αερoπλdvo αrηv π6λη
τoυ MεξικoO, αrov ημερηoιo τ0πo τηg
1ιilραg πou κατευΘ0vεται απ6 τoυq
στρατιωτικo0g δημooιε0εται 6vα επα-
vαατατικ6 μαvιφ6στo εvαvτiov τoυ δι-
κτατoρικoιi καΘεαrιirτog. To [διo επει-
o6διo επαvαληιpΘηκε τov Mdρτιo τou
1970 με τov l6πωvα πρ6ξεvo okuchi, με
αvτdλλαγμα τηv απελευΘ6ρωoη π6vτε
πoλιτικιilv κρατoυμ6vωv. Tov loOvιo τou
(διoυ 1ρ6voυ απαγ6γεται o Γερμαv6g
πρεo6ευτηq Ηolleben και επιτυ1γdvεται
η απελευΘ6ρωoη 40 πoλιτικιbv κρατoU-
μ6vωv. Τov No6μ6ριo απαγdγεται o
Σoυηδ69 πρεo6ευτη9 Bucher Kαι απε-
λευΘεριilvovται 70 πoλιτικo[ κρατo0με-
voι. Aυτ69 oι εv6ργειεq ouvoδευ6ταv
π6vτα απ6 .κτUπξματαD oε τρdπεζεq t'1

ιδιωτικ6q εταιρε[εq και ε(vαι 6ργo τoυ



M.R.8. (Accion de Liberacion National,
Vanquardia Armada Revolucionaria).
Δρdoη για τηv EΘvικη EλευΘερiα, 'Evo-
πλη Eπαvαατατικη Πρωτoπoρiα.'Evαg
απ6 τoυg ηγ6τε9 τηg oργdvωoηg αυτηg
ηταv o Carlos Marighella. Πριilηv κoμ-
μoυvιαrηg και υπε0ΘυVoq στηv αxτ[δα
τoυ Sao Paolo. Aυτ69 κατειjΘυvε, Θεω-
ρητικd, αrρατιωτικd μια v6α επαvαστα-
τικη αrρατηγικη για τηv διdλυoη τoυ
κρdτoυg. 'oλα αυτd 6γιvαv με τα "mini-
manuales" πoυ αργ6τερα πoλλ69 6vo-
πλεg επαvαατατικ6g κιvηoειg τα χρησι-
μoπo[ηoαv 6πω9 M-19, ETA-PM Kαι oι ε-
ξαφαvιoμ6voι oημερα TUPAMAROS. oι
πυρηvεg απoτελo0vτo απ6 4-5 κoμμdv-
τoq πoU oκoπ6 ε[xαv vα κτυπηoouv
τoυq στρατιωτικo0g, τηv αστUvoμ[α, τιg
τρdπεζεg, τo [διo τo κρdτog. 'oλα αυτd
γιv6ταv μ6oα oε 6vα τρ[γωvo Rio - Sao
Paolo - Belo Horizonte. Δηλ. μ6oα αro
6ιoμηxαvικ6 - εμπoρικ6 - oικovoμικ6 -
πoλιτικ6 - πoλιτιατικ6 και αrρατιωτικ6
κιlvτρo. M6oα αrηv καρδιd τoυ κρd-
τoυg-εξoυo[α.

'oπωg 6λεγε o (διoq o Marighella "η
κυ66ρvηoη δεv 6xει dλλη εvαλλακτικη
λ0oη απ6 τo vα oυλλαμ6dvει.. vα ελ6γ-
Xει τouq δρ6μoυ9..." 6μω9 o0τε 6τoι
μπ6ρεoαv vα αrαματησoUv τoUq αvτdρ_

τεq τωv π6λεωv. o λα69 αρvειται vα σU-
vεργαoΘε( με τηv εξoυo[α' o λα69 6λ6-
πει 6τι oι στρατιωτικo( ε[vαι oι μovαδι-
κo[ υπει]Θυvoι για τιq απαγωγ69, τιg λη-
αrε[εg, τηv 6(α, για τηv μιζ6ρια τoU, Yια
τηv πoι6τητα τηg ζωηg τoU πoU Xειρoτε-
ρε0ει.

uol oτρατlωτlκoi vo γυρiooυv oτo
oτρατ6πεδd τoυq καt vo ατoματηoouv
vα oo1oλo0vToI με τηv πoλlτlκη>.

Aυτ6 ηταv τo μηvυμα πoυ dφηvαv oι
αvτdρτεg τωv π6λεωv. o c. Marighella
oκoτιi:Θηκε μετd τηv απαγωγη τoU αμε-
ρικαvo0 πρεo6ευτη. Αv και ε(xαv πλη-
ρωΘεi τα .λ0τρα" oι στρατιωτικo[ δη-
μιoOργηoαv 6vα κλ(μα τρoμoκρατ[αg
για vα 6ρoυv τoυg υπε0Θυvoυq.

KdΘε φoρd"πoυ απλελυΘερωv6ταv
15' 30' 70 πoλ. κρατo0μεvoι, oι <pυλακ6g

γ6μιζαv απ6 τριπλdσιouq. oι πλoΟoιoι
γιv6ταv πλoυoιιbτερoι Kαι oι Qτω1oi
ιpτωx6τερoι.

Γι' αυτo δεv Θα πρ5πει.πoτ6 vα επι-
τρ6ι.l.loυμε o αrρατ69 vα Xρησιμoπoιεiτε
απ6 τoυg καπιταλιoτ69 η απ6 τouq αρι-
6iαrεg.

Avvi6αg Σ. o.

(1i αCASAS DEL PUΕBLOυ
"PRILOS FRANCOS"
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Zooμε o6 μ(α θπo1η dμιpιθoλιιilv γιd
τ6 μ6λλov. EΙvαι t'1 θπoxl'1 πo0 η E0ρcilπη,
dιpoO 6δωoε πρ(v 50 xρ6vια περ(πoυ τΙg
τελευτα[εq κα[ πιo μεατβq πoλιτικ6q i-
δ6εq τηg, (σrαμdτησε vd γεvvd" κdτω
dπ6 τηv vεoαπoικιoKρατ(α τιDv Pωooα-
μερικdvωv.

Zo0με o6 μiα θπoxη δπoυ δ καπιταλι-
oμ69 1ρηoιμoπoι6vταg μεΘ6δoυg κρα-
τικo0 κoμμoυvιoμoO πρooπαΘfl vd δια-
τηρηΘη.

ZoΟμε o6 μιd θπo1η δπoυ δ κρατικ6q
κoμμouvισμ6g 1ρηoιμoπoιεT τ[g iμπε-
ριαλιαrικ69 διαθ6oειq κα( τig 6ιoτικ69
dvdγκεg τΦv ιpτω1Φv γιd vd δπιBιιitoη!

Zo0με o6 μiα δπo1η δπou γιd πριilτη
φoρd μετd τ6v Xiτλερ καi τ6 καΘεαrιilg
τoU _ περ(oδo ξεκαΘαρioματog dπ6 τd
Παvεπιατημια τηg oιωvιαrικfrg, μαρξι-
αιικηg κα( πλoυτoδημoκρατικfig oκ6-
ψεωq _ oi <poιτητ6g τηq E0ριilπηc Φμε-
ρα dπειλoUv i1 καi διιilxvoυv dκ6μα, κα-
Θηγητdg τωv!

Zoυμε o6 μiα δπo1l'1 δπoυ f1 "μεγdλη
Qιλελε0Θερη ταξιαρx(q" i ταξιαρ)([α
τoυ "δ6v εΙvαι δυvατ6v vd oυμ6η κα(
566", μαΘα[vει vd oυvυπdρ1η μ6 δv6g
rλλoυ εIδoυq ταξιαρ1(εg κα( μ6 τρ6πo
ιbαrε f1 ρητoρικη fl t\ τ0Qλωoιg δ6v
μειιbvoυv αι6 θλdxιαro τ6 μ6γεΘoq, τηv
oημαo(α κα( τig θπιδρ6oειg.

'H 'lρλαvδ6ζα 6ouλευτηg M. Nτ66λιv,
πo0 εΙ1ε τ6 Θdρρog vd δδηγηΘη dπ6 τ6
κoιvo6o0λιo αrfv φυλακη, εΙ1ε κα( τ6
Θdρρog vd πη καΘαρd αro0g <pιλελε0-
Θερoυg 'Eγγλ6ζoυg: "Σ6 λ[Υo 6λoι Θd ε'i
μαστε παρdvoμoι".

'H Qρdoιg α0τη πo(oυq dΦoρd; τo0q
κoιvo6oυλευτικoι3g fi τo0g τρoμoκρ6-
τεq;

Γιd τoιiq Φιλελε0Θερoυg dλλd καi γιd
πoλλo0g oiδπoToι διατε[vovται δτι δια-
Θ6τoυv "πoλιτικηv θv6ραoιv", εivαι
τρoμoκρdτεg τd μ6λη τoU lRΑ, τo0
o.A.S. ol Παλαιαr[vιoι, o[ Koρoικαvo[
α0τovoμιατ6g, o[ Bdoκoι, τ6οo δoo κα(
παλι6τερα η E.O.K.A. τo0 1955.

tlρωoq..-γlα ιiλλouq.

Γιd τ6v dατικ6 τ0πo, τρoμoκρdτεg εI-
vαι ol dvτ[παλoι. oi κoμμouvtστ6q: t'1 6(α
θκπoρε0εται dπ6 τηv "N6α Tdξι", τηv
"ΦdλαYγα 88", τo0ξ "'lππ6τεξ τoι] Bα-
oιλ6α Xριαro0" δπωq παλαι6τερα χαρα-
κτηριoαv τd Tdγματα'ΑσΦαλειαq η τηv
.,χrr-

oi doτoi δεξloi dπoδ(δoυv τ6v τ(τλo
αr(g "'Eρugρ6g Tαξιαρ1[εg" η αrηv RAF
μ6 τ6v 1διo τρ6πo πoιi κατηγoρoυoov
τηv O.Π.Λ.Α. iiτ6v E.Λ.A.Σ.

M6 τ6τoια λoιπ6v κεiμεvα, δ dαrικ6g
τ0πog μdg δxει oυvηθioει. Kα( δxι μ6vov
μrq δxει oυvηΘ[oει dλλd dvακαλOπτει,
oυλλαμ6dvει κα( καταδικdζει τo0g "0-
πε0Θυvouq,, πριv καv f1 Φιλελε0Θερη
πoλιτεiα &πoΦασ[σει. M' α0τ6v τ6v
τρ6πo δμωg dρ1iζει fl μαζα vd d<poμoιιb-
vεται o6 (κdπoια dλλη τρoμoκρατ[α".

oi λεγ6μεvoι πoλιτικo( τflg ΔUoεωq
dκoλoυΘιbvταg τηv'(δια τακτικη μ6 τo0g
εiδηoεoγρdιpoυg τo0 dαrικo[l τ0πoυ,
θκΦρaζoυv κα[ α0τoi τ(g .dnsψg1g"
τoug γιd ττ]v τρoμoκρατ[α. 'o πριilηv
καγκελdριog τfrg ε0ριoκoμ6vηg 0π6'A-
μερικαvικηv Kατoxηv Γερμαviαq, δ &v-

t
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\
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Θρωπog πo0 εΙ1ε δv 6v6ματι τfiq δημo- τoυ dvαρ1ιoμoO, δ Πρoυvτ6v, flταv δ-
κρατiαg γιd o0μΘoυλ6 τoυ 6vαv κατd- xΘρ6c τoU Mαρξ α16 oημεΤo vd τ6v d-
σκoπo τιirv Σo6ιετικδv κατακτητiv τflg vαγκdoη vd γρdι.Uη τ6 6ι6λio "'H dΘλι6-
A. Γερμαv(αg, τ6v Γκυγιιilμ, δ oooιαλδη- τηq τηq φιλoooιp(αg) <(και vd dπαvτηoη
μoκρdτηq B. Mπρdvτ, δηλωoε δτι: "'H δ Πρoυvτ6v μ6 τ6 "'H Qιλoooφiα τηq d-
τρoμoκρατ(α δ6v δ1ει καμμιd ox6oη μ6 Θλι6τητα9".'Aλλdoiπεριoo6τερε9 dπ6
τo0g dριαrερo0q". 'o doτ6g δεξι69 πo- α0τ69 τ(g τρoμoκρατικ69 δμdδεq εΙvαι
λιτικ69Φ.Στρdoυqπιατε0ειδτι0πε0Θυ- δργαvωμ6vεq o0μφωvα μ6 τd κoμμoυ-
voι γιd τflv τρoμoκρατ[α εΙvαι oi "Nεoα- vιαrικd πρ6τυπα... Kαi dξ(ζει θδd' vd d-
ριατερo[" χωριq 6μω9 καi vd &vαλ0ει vαιpερΘη ft γvιilμη τo0 καΘηγητoU
τ6v δρo. 'o Σμ(τ λ6ει γι' α0τo0q: "'Avα- "Eρvαr T6πιτq δ δπoΙog ioxυρiζεται δτι:

ζητoOv τ6 v6ημα τηg ζωηq. EΙvαι v6oι "oι τρoμoκρdτεg χρησιμoπoιoUv τ6v
πo0 δ6v δ1oυv καλo0g oυμ6o0λoυ9, δ- Koμμouvισμ6γιd μdoκα"...
xoυv δxι oωατoιig ι}iλoυg, δ6v δια6d- Πoλλo( ioxυρiζovται δτι ol ρiζεg τηg
ζoυv τd πρ6πovτα θι6λ(α". B66αια δ κ. oημεριvηg τρoμoκρατ(αg 0πdρxoυv
Σμιτ dπoφε0γει EΠlMEΛΩΣ NA oNoMA- oτd κoιv66ια τηg περι6δoυ τo0 '60 δπoυ
ΣH τoYΣ YΠEYΘYNOYΣ γιd δλα α0τd..' αvαπτOooovταv fl dπ6xΘεια γιd τηv δη-

EΙvαι γεγov6g δτι o[ τρoμoκρατικ69 μoκρατ(α καi δ dΘεΙoμ6g.
δμdδεq δxoυv διi:oει τd πdvτα, dκ6μα Τo πρωτo τo oτηρ(ζoυv oτo γεγov6g
καi τηv ζωη τΦv μελΦv τoυg, γι' αΟτd δτι μ6oα dπ6 τd κoιv66ια ξεπηδηoαv
πo0πιατεOoυvκα[ iδ(ωgγι6τηv1ιλιoμε- . δλα τα κιvηματα πo0 oκoπo δxoυv τ6
ταxειριoμ6vη λ6ξι τo0 Σooιαλιoμo0. κτ0πημα τflg δημoκρατ[αg oτd 6dΘρα
'Aλλd εΙvαι μαρξια169; 'Αv δε1τo0με τηg. Kαi oτηρ(ζoυv αiτηv τηv dπoι|.lη
τf1v δκφραoη τΦv dαrδv γιd τo0g τρo- oτηv γvιbμη δτι η τρoμoκρατ(α, πιΘα-
μoκρdτεg, τ6v τ[τλo δηλ. τoιJ "dvαρxι- vΦg, vα εΙvαι MlA ANτlΔPAΣlΣ αrηv oη-
κo0", δ6v εΙvαι δυvατ6 vd πιαιε0oυv μεριvη απ6λυτη δλευθερiα, πo0 flρΘε
αr6v μαρξιoμ6, μιd κα( δ Θεωρητικ69 oτηv E0ριilπη μετd απ6 τig flττεg τδv
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πειθαρxημ6vωv KoιvωvιΦv. Τ6 δειiτερo
τ6"oτηρiζoυv oτηv απoψη τηg KαΘoλι-
κηg 'Eκκληo(αg, δτι δηλ. η τρoμoκρατlα
εivαι πρoΙov δv6g dΘ6oυ μηδεvιoμo0 d-
Φo0 δ6v o66εται τηv dvΘριbπιvη ζωη.

"Aλλoι διετOπωoαv τηv γvιbμη δτι oi
τρoμoκρdτεg εΙvαι απελπιoμ6voι δv-
Θρωπoι. 'Aλλd oτηv oημεριvη Kαταvα-
λωτικη κoιvωv[α, μ6oα o6 μιo "πληρη i-
ooτητα καi θλευθερ[α" απo τ( εΙvαι α-
πελπιομ6voι; Mηπωg απ6 τηv iδια αι)τη
κoιvωv[α η δπoiα παραγvωρ(ζει τig dξiεg
καi oυμoρ<pιilvεται μ6 τηv iλιαrικη Θειi:-
ρηoη τηg ζωfig;

Γ0ρω λoιπov dπ6 τηv τρoμoκρατ(α
δημιoυργoUvται πoλλ69 απoρiεq κα( δ-
ρωτηματικα πo0 6αoικd διατυπιbvovται
o6 δ0o γεvικ5g dπoρ[εg: η πριi:τη: "dv
δ6v εΙvαι ol τρoμoκρdτεq KoμμoUvια169
ij πρdκτoρεg, τ[ εΙvαι;" καi f1 δε0τερη:
"αv μdxovτoι τηv δημoκρατiα καi τig θ-
λευΘερ[εg τηg, μηπωg 6λ6πoυv π[oω
απ6 αΟτηv τηv καταoτρoΦη Kαι dvτι-
δρo0v;"

Σ' αΟτ69 τig dπoρiεg δ6v πρ6πει vd
διi-loouμε θv τd1ει μιd dπdvτηoη, τηv
oτιγμη μdλιoτα πoιi, dφ' δv6g δ6v διατυ_
πιbΘηκαv dπioημα oυμπερdoματα κα[
αQ' 6τ6ρoυ KoμμoUvιστ6g καi καπιταλι-
oτ69 ouμμαxoΟv γιd vα oιi.looυv τα...
( κεκτη μεvαD.

NΙKoΣ BΕPΓΙΔΗΣ

ΕKΔoΣEιΣ ARcADh
(ΠA ΝA aNAΓΡAΨoYME TΗN ΕToPlΑ, Νo 5

M6λ19
KυκλoQ6ρηoε

Edv δεv 6yειg δια6doει τα
τ6σσε ρα πρoηYo0 μεvα 6ι6λ[α
τoU N[Κoυ Bεργiδη σημερα
επι6dλλεται vα διαθdσειq τo
v6o τoυ 6ι6λ[o: oι MιΓAΔΕΣ
To π6μπτo 6ι6λ[o εv6g
αvτ ικov Φ o ρ μιoτη σUΥY ραΦ εα.

Kεvτρlκη δldΘεoη:
ΛA.!.κo BlBΛloΠΩΛElo
Eμμovoυttλ Mπεvdκη24
Tηλ.3605527



HAΔlAκoπH EπANAΣτAΣH
T6 vo εiool επαvαoτ6τηg oπ6 μ6vo τoυ

δε oημαivεl τΙπoτo. Av η επovdoτooη δεv
oυvoδε0ετα! oπ6 ρεoλlσμ6, ov δεv <μoρ-
ιpoπolεiταlυ πoλlτlκ6 o' 6λoug τoυξ κolvω-
vlκoOg 1ιδρoυg' ov δεv κλεivεt μ6oα τηg
μ6ζε9 πoλlτιilv, ov δεv κoΘoδηγεiτη λαΙκη
δOvoμη, τ6τε δεv 6;1εl vα πρooιp6ρεl τiπo-
τα. H επαv6oτoση Ylα τηv επovdoταoη εi-
vαl 6vαg oτεiρog αvo0olog α_πoλlτiκ69 α-
κτlθloμ6g πoυ τoυλ6;1lστov σ' εμdg τouq
oπαδo0g τηg εΘvlκloτlκηg αρloτερdg δεv
61εl Θ6oη.

ΞεκαΘαρiζovταq τι εvvoo0με εμε(g με
τov 6ρo επαvdαrαoη, Θα πρ6πει vα μιλη-
σoυμε Kαι πωq τηv "6λ6πoυμε". Τι αvτι-
πρooωπε0ει για μαq η επαvdαrαoη; Eivαι
μια επαvdαrαση για vα πdρoυμε τηv εξoυ-
σiα; AσΦαλ69 και 6xι. Aυτ6 εivαι απoκλει-
αrικd τo πριilτo 6ημα. H Eπαv6oτooη γlα
μαg δεv 6;1ε1 6ρlα, εivαl αδldκoπη. Yπdρ-
xoυv αημερα 3 ειδιilv επαvαστdσειq.

1) EπαvαoτOoειg εξoυoiαq. Αυτη 6xει ωg
απoκλειαrικ6 oκoπ6 τηv κατdληψη τηq ε-
ξoυoiαg και τ(πoτα περιoo6τερo. E[vαι μια
καΘαρηg μoρΦη .ασtικη" επαvdαrαoη.

2) H διoρκfiq επαv6oτooη τoυ Tρ6τoκυ.
Αυτη η Θεωρ[α τoυ Tρ6τoκυ αvαιp6ρει 6τι

στo παρ6v 6ρioκovται oυγκεvτρωμ6vεg
6λε9 oι αvτιQdoειg και Θα πρ6πει vα λU-
Θo0v τελlκ6. Δε δ6xεται τηv 0παρξη εv-
διαμθoωv αrαδ[ωv. Kαι αυτη η μoρφη επα-
vααrαoηg εivαι απoρριπτ6α, δι6τι <ισoπε-
διbvει" τα πdvτα xωρΙg vα λoγαριdoει τιg
oυv6πειεg.

3) H oδιdκoπη επαvdoτooη τoυ MAo.
Aυτ6 oημoivεl επαv6oτoοη, oταΘερoπoiη-
ση τωv επαvooτατlκιilv Θεoμιbv, oικoδ6μη-
ση, σUσσd)ρευoη v6ωv ovτlΘ6oεωv, v6α ε-
πov6oταoη. ΣταΘερoπo(ηση Kαι αvdπτuξη
απ'τη μια μεριd, επαvdoταoη απ'τηv dλ-
λη' Nα o δικ69 μαg δρ6μoq, o δρ6μog τωv
εθvικιαrιbv επαvαατατιilv τηg εθvικιαrικηg
αριαrερdg ! To εΘvικoooσιαλισTικ6 κρατog
και η εθvικoλαΙκη κoιv6τητα δεv γ(vovται
απ' τη μια μ6ρα αrηv αλλη. Τo γκρ6μιoμα
τωv ααrικιbv δoμιilv τoU κρατoug Θ6λει
xρ6vo και επιμovη. oι oπαδoi τηg dμεoηg'
oe α16oη με τ6 xρ6vo, επαvdoταoηg δεv
61oυv Θ6αη αro κivημd μαg.

Mε τo v' αvεΘoOμε αrηv εξoυolα η μαXη
δεv ι11ει τελειιiloει αλλd μ6λιq πoυ Θα αρ-
1iζει! Noμξετε 6τι η μεγαλoαoτικη ταξη
θα παραδιi-loει τα oπλα; Aκρι6ιilg τo αvτ[-
Θετo. Θα πoλεμηoει τιbρα ακ6μα πιo λυo-
oαλ6α' Θα πρooπαΘηoει vα 6ρει ερε(oμα-
τα Yια vα oυμμαxηoει μ6oα αro v6o κρd-
τog. M6oα oε κdθε επαvαστατιK6 κ6μμα,



6λεγε 6'vαg απ6 τoυg δαoκdλoυg μαq o
Mdoπdρ1oυv τρειq τdoειg.

α) η επαvααrατικη - αριoτερη
6) η υπερεπαvαστcιτιKη - ακρoαριoτερη
γ) η αvτεπαvαoτατικη δεξια
Στηv τρ[τη τdoη, oυvεx(ζει, Θα υπdρxει

πdvτα πρ6oΘαoη απ6 τηv αoτικη τdξη. H
τρiτη τdαη o' εμdg τoυg EΘvικιoτ6g ε[vαι η
"εΘvικrl" δεξιd. Γι' αυτ6 6oo περιoo6τερo
τηv απoμovΦσoυμε τ6oo τo καλUτερo για
6λoυ9 μαg.

Eκεivo πoU πρ6πει vα σUvτριψoυμε
πριilτα εivαι τo αστιK6 voμικ6 καΘεoτιilg. o
Mαρξ 6λεγε απευΘυv6μεvoq πρoq τoUq α-
αro0q voμικo0g πωg "τo δiκαι6 oαg δεv
εivαι τiπoτε dλλo απ6 τηv ταξικη σαq σU-
vεiδηoη μετoυoιωμ6vη oε v6μoυq"!!!
Πρ6πει vα εμπoδiοouμε τιq ταξικ69 δια-
6ρωτικ69 κατααιdoειg τωv αoτικιbv κoμ-
ματωv πoυ διαιωv[ζouv τηv ταξικη εκμε-
ταλλευoη τoυ λαo0, λ6γovταg κι 6λα9 6τι
αγωviζovται για τo oυμQ6ρov τoυ.'. Tα
αrηρ(γματα τoU Kαπιταλιoτικo0 oυoτημα-
τog Θα τoακιαroOv. Eκτ6g απ' τα αoτικd
κ6μματα Θα πρ6πει vα 1dooυv τηv KUριαρ-
1ικη τoυg εξoυo[α τ6oo oι μαo6voι 6oo και
oι καπιταλιατ69 - πλouτoκρdτεg. H εξoυ-
oiα τoυ λαo0 μ6oω τoυ εΘvικooooιαλιαrι-
κo0 κ6μματo9 παvω oτ'αoτικd παρdoιτα,
Θα ΘεμελιωΘε[ με τηv oικoδ6μηoη τηq σo-
oιαλιoτικηg κoιvωv[αg και κρατoυg, με τηV
δημιoυργ(α vθωv αx6oεωv μεταξ0 κρd-
τouq Kαι λαo0. Στov oικovoμικ6 τoμ6α η
δημιoυργiα μεγdλωv σUVαιτεριστικΦv μo-
vαδωv υπo τηv επi6λεψη και 6oηθεια τoυ
κρdτoυg, Θα επιτρ6ι|.lει στoUq dμεooυg πα-
ραγωγo0g v' αυξηooυv τηv oικovoμικη
τoυq αυτoδυvαμ[α, καΘιiq Kαι τιq εξαγωγι-

κ69 τoug δυvατ6τητεg. Παρdλληλα τo
κρdτog πραYματoπoιε[ τηv αvdληι!η απ6
μδρoυg τoU τηq ιδιωτικηg 6αριdg 6ιoμηxα-
v[αg, τ6oo τωv ελληvικιbv 6oo και τωv ξ6-
vωv εnι1ειρηοεωv. 'oλα αυτd 6πω9 κατα-
λα6α[vετε θ6λoυv 1ρ6vo, γι'αυτ6 η επα-
vdcrιαoη πoU μαq ικαvoπoιε[ ε[vαι η αδια-
κoπη. O μεγαλιiτερoq 6μωq αγιbvαq τoU ε-
θvικoλαικo0 κρdτoυg και τoU εΘvικιοτι-
κo0 κ6μματoq, ε[vαι η αλλαγη vooτρoπ(αg
εκ μ6ρoυg τoυ λαo0, τηv εξdλειψη απ'τov
λα6 τoυ ααrικoι] τρ6πoυ "σK6πτεσΘαι" 6-
πoU η αστικη πρoπαγdvδα 61ει επ( τ6οε9
δεκαετ[εg "Quτ6ι|'lει" oτo μυαλo τoυ μ6-
σoυ πoλιτη. Αυτ69 πραγματικα ε[vαι 6vαg
τιτdvιog αγιbvαg εvdvτια oτ' αoτικd κατα-
λoιπα τηg κoιvωviαg πoυ πρoUπoΘ6τει 66-
6αια τη δημιoυργ(α κι εv6g αvαλoγoυ εκ-
παιδευτικo0 πρoγρdμματog, καθιbg και
τηv κατdλληλη oργαvωoη τηg vεoλα[αg.

Nα γιατ[ λoιπ6v 1ρειαζεται η αδιdκoπη
επαvdαταoη' Γιατ( Θα εivαι μια επαv6oτα-
oη κατd κ0ματα o'6λoυ9 τoυg τoμεlg τηg
κoιvωvικηg ζωηs' o Xiτλερ και o MΑo τηv
1ρηoιμoπo(ησαv και viκηoαv. Eμεiq;

Nlκξταg 86λΘηq



,o Ar'ooro Θ-

Πoιov υπηρετo0με; Πρ6κειται για 6vα
6αoικ6 πρ66λημα 6vo πρ66λημα αρxηq.
To oυoιααιικ6 εivαι vα UπηρετoOμε τιg
μdζεq και vα ξ6ρoυμε πωq vα τιq Uπηρε-
τo0με. To καΘηκov μαg εivαι vα ε[μααrε υ-
πεOΘυvoι μπρoαrd αιo λα6 και τηv πατρi-
δα. oλoκληρωτικfl παραμ6ριαη τoυ εαυ-
τoιi μαg, απδλυτη αιpι6ρωoη αroυg dλ-
λoυg. Nα ξεκιv6με απ6 τιg μdζεg για vα ξα-
vαγυρvdμε o' αυτ69 vα σUγKεvτριi:voυμε
τιq ιδ6εq τoυq, μετd vα τη ξαvαμετoδiδoυ-
με o' αυτ6q, ιilατε με απo<pαoιαrικ6τητα vα
τη 6dζoυv oε ειpαρμoγτj.
Στηv επαvdαrαση Kαι τη oooιαλιατικη oι-

κoδ6μηoη πρ6πει vα ειpαρμ6ζouμε τη
Yραμμη τωv μαζιilv, vα Kιvητoπoιo0με αvε-
πιιpUλακτα τη μdζεg και vα εξαπoλ0oυμε

πλατιd μαζικd κιvηματα. Δεv πρ6πει σε Kα-

μιd αrιγμη v' απoκo66μαoτε απ6 τιg μ6-
ζεg, μ6vo 6τoι θα μπoρ6ooυμε vα τιq Yvω-
ρiooυμε, vα τιg καταλd6oυμε, vα γ(voυμε
6vα μαζi τouq, Kαι κατd oυv6πεια vα Uπη-

ρετηooυμε oωαrd τo λα6.
H ιαroρικfl πε(ρα xρειdζεται πρoooxη. oι

διd<poρεq γραμμ6q και απ6t}ειg πρ6πει vα
εξηγoOvται διαρκιilg και με τρ6πo καταλη-
πτ6. Av μιλdμε γι'αυτ69 μ6vo oε μια μειo-
ψηΦiα, δεv θα πdμε καλd. Πρ6πει vα τιq
κdvouμε γvωαr6g αrιg πλατι69 επαvαστα-
τικ69 μdζεg.'Evαg oooιαλιαrτ]g δεv πρ6πει πoτ6 vα
ξεκ66εται απ6 τιg μdζεg, vα 6dζει τov εαυ-
τ6 τoυ πdvω απ' αυτ69 και vα oυμπεριιp6-
ρεται σαv μεγdλog dρxovταg. AvτiΘετα,

πATPIΔA
ΣoΣlArιIΣMoΣ - EπANAΣTAΣH



-(λ τ0 Arπo0τo
πρ6πει vα παρoυoιdζεται αrιg μdζεg oαv
απλ69 εργαζ6μεvog, vα μπαivει μ6oα o'
αυτ69 και vα γivεται 6vα μαζi τoυg.

Eμε[g oιoooιαλιαr6g, δεv oκoπε0oUvε vα
γivoυμε "μεγdλα α<pεvτικd". H επαvdαrα-
ση Yια τηv oπo(α αγωvιζ6μααrε ε[vαι πρog
τo oυμιp6ρov τoυ λαo0 και τηq πατρ1δog.
Kαθ6vαg μαg πρι1πει vα 6xει για κivητρo
6vα oυvεπ6g επαvαστoτιK6 πvε0μα, σε Kα-

καιvoOργιo, Yια vα εivαι γεμdτo δυvαμι-
oμ6. Xωρig τηv απoρριι|.lη τωv oκoυπιδιιilv
Kαι τηv εισρoη v6oυ αiματog, τo κ6μμα δεv
Θα μπoρεi vα ε(vαι δυvαμικ6. oι oooιαλι-
α169 πρ6πει vd δεixvoυv δυvαμιoμ6 και
αιαΘερη δπαvασrατικη θ6ληoη και π[αrη
ακλ6vητη' αro oooιαλιoμ6, αιηv πατρiδα
και τo λα6. M6oα oε κdΘε κ6μμα πdvτα Θα
υπdρxoυvε Φρ6ξιεq και διαQoρετικ6q πo-

μια αrιγμη δεv πρ6πει vα απoμcιKρ0vεται
απ6 τιg μ6ζεc. 'ooo δεv κ66oυμε τoυg δε-
oμo0g μαq με τo λα6, Θα εiμαoτε o[γoυρoι
για τη viκη μαg.

H δoυλειd και η Θ6oη τoυ καΘι1vα μαg δια-
φ6ρouv, αλλd κdΘε υπεrJΘuvog,6σo ψηλd
κι αv 6ρ[oκεται, πρ6πει vα oυμπεριQιlρε-
τcιι πρoq τo λα6 ωg απλ69 εργαζ6μεvog.
Eivαι απαρdδεκτo vα γ[vεται κdπoιoq ψη-
λoμ0τηg.
'Evα oooιαλιαrικ6 κ6μμα πρ6πει vcι πε-

τdει 6,τι εivαι παλι6 και vα αΦoμoι6vει τo

λιτικιig τdoειg. Πdvτoτε θτoι ηταv κι o0τε
πρ6κειται v'αλλdξει.
Πρ6πει vα κdvoυμε πdλη εvdvτια στηv

YραΦειoκρατiα' Av θ6λoυμε vα κdvoυμε
μια πλατιdg κλiμακαg εΘvικl'Ξ1 oικoδ6μηoη,
πρ6πει vα ξεμπερδ6ψoUμε με τη γραΦειo-
κρατ1α κoι vα δεΘoιjμε αιεvd με τo λα6.
oι επαvααrατικ6g πρdξειg τωv K6κκιvωv

Φρoυριbv ε(vαι μια 6κφραoη Θuμo0 και μi-
ooυg απ6vαvτι στηv τdξη τωv γαιoκτημ6-
vωv, τηv ααrικη τdξη' τoυg ιμπεριαλια169,
τouq ρε6ιζιovιαr6q και τoυg λακ6δε9



,o Ar,ooro Θ-
τouq' τoUξ εκμεταλλευτ69 και Kατcιπιε-
α169 τωv εργατιilv, αγρoτιilv, εΠαvoστα-
τιbv διαvooυμ6vων Kαι 8παvαστατικιirv
κoμμdτωv και oμdδωv' και απoδε[xvoυv
6τι 61oυμε δ[κιo vα ξεoηκωv6μααrε εvdv-
τια στoUq αvτιδρααrικo0g.
Aq μη μαq κdvει μαΘηματα πατριωτιoμoιi

η δεξιd ααrικη τdξη. Πατρiδα για μαg ε1vαι
o λα69' τov oπo[ov η δεξιd ααrικη τdξη ε-
ξαΘλiωvε αrηv πε(vα και τηv αvo1η.
oι μ6voι πραγματικoi πατριιilτεg αrηv Ki-

vα ε[vαι oι κoμμoUvιστ6g. Για τoug τoιιpλι-
κdδεg και τη δεξιd, πατρ(δα ηταv oι τo6-
πεq τouq, τα λειpτd τouq, και τo ατoμικ6
ταξικ6 σμΦ6ρov τoUq.
Xωρig vα γκρεμ[oειg δεv μπoρεig vα xτi-

oειg. To vα γκρεμ[ζειg oημαivει 6τι κριτι-
κdρειg, 6τι κdvειg τηv επαvdαιααη. Για vα
καταατρ6ψει9 πρ6πει vα oκειpτεig, Kαι τo
6τι oκ6Qτεoαι oημα(vει 6τι 1τiζειg. 'Eτoι
6ρxεται πριilτα τo γκρ6μισμα πoU μ6oo τoυ
Φ6ρvει τo 1τioιμo. M6vo 6τoι θα ΦτιdξoU-
με μια μεγdλη oooιαλιαrικr] πατρiδα.
Ωg oooιαλιαι6g απoρρ(πτoυμε τo ξεπε-

ραoμ6vo, δημιoυργo0με τo Kαιvo0ργιo.
Αg αvΘiooυv λoιπ6v 100 λoυλo0δια. Kdτω
τo ραγιdδικo πvε0μα, αg θdιpoυμε τo δoγ-
ματιoμ6.
Kdτω oι 6αoιλιdδεg τηg καπιταλιατικηg

κ6λααη9, λευτερι6 Yια τoUq κoλαoμ6voυg
κcιι τηv πατρ(δα.
H μεγαλιjτερη χαρd για 6vα oooιαλιαrη

εivαι vα πoλεμ6ει τoυg εxΘρoιiq τηq πα-
τρiδαg τoU και τoυ λαo8 τoυ.
Για vα o1ηματlooυμε τιg μελλovτικ69 γε-

vι6g τωv επαvαατατιbv, πρ6πει vα τouq
διilooυμε τηv ευκαιρiα vα δυvαμιbooυv
μ6οα αιηv πρακτικr] τηg πdληg, 6τoι ιirαιε
vα απoxτηooυv 6vα dQo6o επαvααrατικ6
πvε0μα: T6λμα vα σκ6φτεσαι, vα μιλdg, vα
αvo[γειg τo δρ6μo' τ6λμα vα κdvειg τηv ε-
παvdαrααη.
Τελευτo1oυg dΦηoα τoυg v6oυg, δι6τι

αυτo[ απoτελoOv τo μ6λλov τηq επαvα-
αrdoεωg καιτoU oooιαλιoμoιi. H μoiρατηg
Kivαg θρ(oκεται ατα x6ρια τoυg. Eivαι απα-
ραiτητo oι μoρQωμ6voι v6oι vα πdvε αrα
xωρdιpια και vα αvαμoριpωΘoΟv απ6 τoυg
φτωxoOg αγρ6τε9. Πρ6πει vα πεiooυμε τα
αrελ61η vα αrεiλoυv τα παιδιd τouq στo
1ωρι6 μ6λι9 τελειιbvoυv τη μ6oη εκπαi-
δεuoη πριilτoυ fl δειiτερoυ κ0κλoυ η τα
παvεπιαττ]μια. Mια δoυλειd κιvητoπoiη-
oηg πρ6πει vα γivει πρog αυτηv τηv Kα-

τε0Θυvαη. Kαι oι o0vτρoΦoι τωv αYρoτι-
κιilv περιo1ιilv πρ6πει vα καλoδ61ovται
τoυg v6oυg.
oι v6oι εivαι η πιo εvεργη, η πιo δυvαμι-

κη δ0vαμη τηg κoιvωviαg μαg. E[vαι oι πιo
ΦλoYερo( αrη μελ6τη, oι λιγ6τερo δεμθvoι
με τιq oυvτηρητικ6g ιδ6ε9, και μdλιαrα
αrηv επop] τou oooιαλιoμo0.
oι v6oι πρ6πει vα oκ6φτovται, vα μιλoOv

κoι vα δρoυv με Θdρρoq, vα 61oυv δη-
μιoυργικ6 πvε0μα, δεv πρ6πει vα τα 11α-

vouv μπρoστd αrιg αυΘεvτiεg και τιg "εξo-
x6τητεg".
o dvτραg κι η γυvα[κα εivαι iooι. H Kιvεζι-

κη"επαvdαrαoη θα Θριαμ6ε0oει τηv ημ6ρα
ΠoU oι γυvα(κεg τηg 1ιilραg Θα ξεoηκω-
Θoιjv.
E(μαι 666αιo9 6τι τα κ6κκιvα λd6αρα τηg

επαvααιdoεωg Θα δικαιωΘoOv. H σoσιαλι-
αrικη μαg επαvdαταoη dvoιξε v6oug δρ6-
μoυg τ6oo για τo λα6 μαg, 6oo και για τηv
πατρiδα μαg. Evωμ6voι Θα 6αδioouμε για
μιo v6α oooιαλιαrικη K[vα.
Zητω o oooιαλιoμ6g' ζητω η επαvdαrαoη,

ζτjτω η Kivα.

MAo TΣE τoYNΓκ



τo Arrrooτ0
πPoκΛHΣl{ 1992:
I'lATHN EΛ,ιAΔA

l{ ToN κAπlTArιIΣMo;
1992. 'Evα 6τo9 oρ6oημo, εvα κoμ6ικδ

oημεio για τηv Ευρωπαiκξ μαg πατρ[δα.
Γvωρiζoυμε τι ε[vαι τo 1992, η γιατi επιxει-
ρεiται η εvoπoiηoη τηg κoιvηg αγoραg?
'o1ι, δεv τo γvωρiζoυμε, η αv Θ6λετε γvω-
ρiζoυμε 6oα θδλoυv oυτoi πoυ τo "σK6-
Qτηκαv".

Αg πdρoυμε τα πραγματα απ6 τηv αρ1η.
Στov παγκoσμιo Kcιπιταλιoτικo κooμo oι
δυvαμειg πoυ καΘoρ[ζoUv τo παιxviδι ε[vαι
oι εξηq:

α) H Aμερlκη: oι H.Π.A. θ6λoυv vα σU-
vε1[ooυv vo παlζoυv τov καΘoδηγητικo
ρ6λo τηg αvαπτυξηg τoυ καπιταλιoμoυ.
Γvωρlζoυv oτι αv 1αooυv o' oυτo τo (παι-

xv[δι" Θα ξoφληooυv Kαι ωq πoλιτικη δ0-
vαμη. Πρog τo παρ6v Θ6λoυv vα καλ0(-ιoυν
τα εμπoρικα τoυg ιooζ0για Πρoq lαπωvlα
και Δ. Γερμαv[α και με τov καΘoριoμ6 τoυ
Οψouq τωv επιτoκiωv vα περdoouv στηv
αvτεπ[Θεoη.

θ) H loπωviα: o κiτριvog τiγρηg εxει
μπει ηδη πoλ0 δυvαμικα oτηv παγκooμια
αγoρα, 6xει παι{;ει απo καιρo v' απoτελε[

μερoq τηg "Kαπιταλιστικηg περιQ6ρειαg"
ηγεiτε τηg μετα6ιoμηxαvικηg τε1voλoγι-
κηg επαvαoτdoεωg. To μεγαλo πρ66λημα
τηg lαπωviαg παραμ6vει η 6λλειtpη πριb-
τωv υλιbv.

γ) H EυρΦπη: H Eυριilπη εivαι oημερα η
μικρη τηg oυvτρoQιαg. ΠρooπαΘεl απε-
γvωoμ6vα Vα ΦΘασει τoυq δ0o πριbτoυq,
αλλα μαλλov μ6vει oτη μ6oη τηg διαδρo-
μηs. oι καπιταλιoτ69 πoυ διoικo0v τηv
Eυριilπη oκ6<pτηκαv τ6τε πωg μovo μια E-
vωμ6vη oικovoμικα Eυριilπη Θα μπoρ6oει
Vα qvταYωvιoΘε i τιg μεγαλoαoτικ69 ταξειg
τωv ΗΠΑ και lαπωvlαg. Aκρι6ιi.lg λoιπ6v γι'
αυτ6 τo λoγo γ[vεται η Evoπo[ηoη τηq Koι-
vηg αγoραg. Γιo vo μπoρ6oει πλ6ov η 6ρ'
xouσo τoξη τηg Evωμ6vηg Eυριilπηg vo o-

μυvΘεl oτιg κoπtτoλιoτικ6g μ61ε9 πou Θα

δoΘo0v oτηv παγκ6oμlα αγoρ6. oι Eυρω_
παioι καπιταλιoτεg πιoτεOoυv oτι η εvo-
noiηoη τηg EoK Θα τoυg δωoει τα απαρα[-
τητα oπλα ιiloτε vα μπoρ6ooυv vα πoλε-
μηooυv ιo6τιμα τoυg Αμερικαvoυg και lα-
πωVεq.

'ΠPOKΛΗΣι]

Toυ ΚYP oπδ to q'Evon



'oπωg ε[vαι γvωoτ6 αro QιλελεOΘερo
oτρατoπεδo δεv ιoxυει καΘoλoυ τo (Kαπι-
ταλιοτ69 6λoυ τou κ6oμoυ εvωΘε[τε". l-
o10ει απoκλειoτικα τo "oπoιoq καπιταλι-
oτηg πρoλα6ει, αυτ69 και κυ6ερvαει.!

H εvoπo(ηoη oμωg δεv μπoρε[ vα γivει
απ6 τη μια oτιγμη oτηv dλλη. Λoγω τωv oι-
κovoμικΦv διαQoρΦv Boρρα - N6τoυ'
πρ6πει vα επ6λΘει μια oιKoVoμικη εξιooρ-
ρoπ(α o' 6λε9 τιg Xωρεq τηg Koιvoτηταg.
Αυτη ε[vαι και η πρ6Θεoη τoυ περ(φημoυ
"ΠακετoU Nτελ6ρ". oι κυριcbτερεq επι-
διιbξειg τoυ "πακ6τoU" ειVαι oι εξηg:

o) η o0ξηoη τωv π6ρωv τηg κotvOτητog
με τηv uιoΘ6τηoη εv6g v6oυ καΘεστd}τoξ
,1ρημoτoδoτηoεωg πoυ πρoΘλ6πεl o0ξηoη
τωv κorvoτικιirv π6ρωv oτo 1,4% τoυ
A.E.Π.6ωq τo 1992.

6) η oρΘoλoγlκoπoiηoη τηg δlo1εiρloηg
τωv κolvoτtκιilv δoπovιirv με τηv uloΘ6τη-
oη ρυΘμioεωv γlα τη δημoolovoμlκf πεl-
Θαρ1io.

γ) η αYoμ6ρΦωση τωv ΔloρΘρωτlκιirv τo-
μεiωv κol δlπλoolαoμ6 τωv π6ρωv τoug
6ω9 τo'92, ιboτε v' αvoδεlxΘoιiv o' oπoτε-
λεoματlκd 6ργovo γlo τηv εvio11uoη τηg
olκovoμlκηg oυvo1ηg.

δ) η αvoμ6ρΦωση τηξoγρoτlκligπoλlτl-
κηq (κAΠ) πρoκεlμ6vou vα περloρloΘo0v
τα δlαρΘρωτlκ6 πλεov6oματα γεωργlκιilv
πρoΙ6vτωv, αλλ6 καl τo δημoolovoμlκ6
κ6oτo9.

H ελληvικη μεγαλoααrικη ταξη 6αrω και
καΘυαιερημ6vα πρoαπαΘεi vα μΠει στo
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nαι1v[δι. πρoαπαΘε( vα παρει 6oτω και τη
Θθo'η οuραγo0 τηg καπιταλιoτικηg τdξεωg
oτηv ΕυρΦnη. Nα γλεiι.|.lει λ[γo και αυτη απ'
τo καπιταλιoτικ6 κoκκqλo. Kαι επειδη Qυ-
oικΦ, λ6γω "δημoκρατiαq" ελδYXει τιq πo-
λιτικ69 δoμ69 τηg 1cbραg, μαg πιπιλdει το
μυαλo, 6τι δηΘεv Θα εξαφαvισθoOμε απ'
τoV αvταYωvιoμo τou '92, δεv θα μπoρ6-
σoUμε vα επιζηoouμε ωg λα69, αvτ( vα πει
τo oωoτoτερo 6τι αυτη Θα εξαQαvιoθε( απ'
τo μolραoμα τoυ κ6oμoυ.

Για πoιov v' αυξηoouμε τηv απoδoτικ6-
τητo και τηV παραγωγικoτητα. για τηV Πα-
τρiδα; Mo δεv υπ6ρ1oυvπατρiδεgoημερo "
o' oλ6κληρo τov κ6oμo. Yπdρ1oυv μ6vo
περιo1θg, πoυ ηταv κ6πoτε πατρiδεg, πoυ
διoικo0vται απ6 κεcpαλαιoκρdτεg. Kαι ol-
γoUρα αυτ69 oι "περιo16q,, δεv απoτε-
λo0v τιg δικι1g "μαg. πατρiδεg. o 0μvog
τηg διεΘvo0ζ "δεv 61oυμε oΟvoρα δεv 6-

χoUμε πατρiδεg", δεv 6γιvε πραγματικ0-
τητα απo τoUq Koμμoυvιoτdg αλλd απ6
τoUq καπιταλιoτ69. Αυτ6 αλλωoτε τo πα-
ραδι11εται ρητα και o Γιιitργog Kαραμπε-
λιαg oημερα. Αq αΦησoUμε τouq "'Eλλη-
VεqΣ K.ιΓιιταλιoτ6g vα σUvτριΦτo0v απo
τouq εUρωΠαioυg oμoλ6γoυg τoυg! Αυτo
τo oαμπoτdζ πρι1πει vα γ[vει 6xι μ6vo oε
τoπικo αλλd oε παvευρωπαΙκo εniπεδo.
Αυτo[ πoυ δεv θ1oυv vα 1αooυv τ[πoτα
απo τo EυρωπαΙκo καπιταλιoτικ6 vαυdγιo
εiμαoτε εμεig oι εθvικιoτ6g καθιbg και o-
λoκληρog o λα69. oι πλoυτoκρατεg oμωg
61oυv vα 1αooυv πoλλd πρdγματα... ! E[vαι
για γ6λια vα καλo0v oι καπιταλιoτ69 τov
λαo, αυτ6v πoυ 6xouv κατω απ'τo π6λμα
τηg ταξικηg τoυg δικτατoρiαg' vα τoUq
6oηΘηoει γq "φτιαξoυv" τηV Eυριilπη. Tηv
EυρΦπη ((τoυξ)). Αv καταQ6ρoUμε vα με-
γαλιbooυμε τα ρηγματα oτo εoωτερικ6
τou καπιταλιoτικoι] κ6oμoυ μετα τo '92,
τoτε δεv απoκλεiεται vα d1oυμε 6vα με-
γαλo "κρα1,,. τo oπoιo vα ρiξει απ' τo θρo-
Vo τouq μεγαλoαoτo0g, και vα αvε6αoει
oτηv εξoυo[α τιq εrταvαστατικ69 δυvαμειg
πoυ Θα ε1oυv oυμ6αλει oτηv γεvvηoη αυ-
τo0 τoυ .KβαΧ"...

H εvoπolηoη τηg κoιvηq αγoραg ηταv α-
vαγκαoτικξ εκλoγη και 61ι πoλιτικη 6oΟ-
ληoη τoυ oυoτηματog. Τo π6ραoμα απ'
τoV αVταYωVιoτικ6 oτov μovoπωλιακ6 η o-
λιγoπωλιακo |καπιταλιoμo επι<p6ρει και
πoλλ69 αλλαγ69 oτιg πoλιτικ69 δoμ69.

Γl' αυτη τηv αγρ6τlooo τo 1992 6ρioκετol
πoλ0 μoκρld...

Tιbρα xρειdζεται μεγαλη και ακρι6η o1ε-
διoπo[ηoη ατηv αγoρd, ιiloτε vα γ(vovται
κατα τoυg υπoλoγιoμo0g oι απoo66oει9,
πρdγμα πoυ πρoUnoΘ6τει μια oμαλη και
1ωρig ξαφvικεg διακυμαvoειg αγoρα. Mια
τ6τoια αγoρα δεv εξαoQαλiζει η oημεριvη
κατdoταoη. Θα την εξαoQαλioει oμωg και
με τo παραΠdvω η Ευριbπη τoυ 1992... Για
noλλooτη φoρα 6λεπoUμε τo κρατog, α-
oτικ6 παvτα' vα γ(vεται oργαvo τoU Kαπι-
ταλιoμo0. 'Απαξ κι αυτ6 ε[vαι δεδoμ6vo, o
αγιi-lvαg τωv εΘvικιoτιbv γ[vεται Kαι αvτι-
κρατικ69. Θα επαvαλα6oυμε για 1ιλιoοτη
Qoρd μεoα απ6 τo περιoδικ6, πωg η "δlκ16
μoq" σκεψη δεv πρ6πει vα 6ρισKεται στη
λoγικη Kαι στouq υπoλoγιομoιiq τoυ σU-
oτηματog. Πρ6πεt vo εivαt 61ι μ6vo 6ξω
oπ6 ouτoιig, oλλ6 κol εv6vτld τoυg. oτι-
δηπoτε αλλαγη Θα γ[vεται απo δω και π6ρα
oτo αoτικ6 καΘεoτιilg, Θα 61ει ωg oκoπ6
τηv περαιτερω διαιΦvιoη τoυ, γι' αυτ6
πρ6πει εμε[g oι εΘvικιoτθg - επαvαoτdτεg
να τιg πoλεμηooυμε με 6λε9 μαg τιg δυ-
vαμειg. Πρ6πει επιτθλoυg vα oυvειδητo-
πoιηooυμε πωg αυτξ η Eυριbπη ε[vαι "δι-
κη τoυg" και 6τι αv πετ0xει o oτ61o9 τoυg
τηq EoK τoυ 1992, μετα Θα ε[vαι πιo δυ-
oκoλo για oλoυg μαq vα κτυπηooυμε τo
o0oτημα. Παραλληλα o αγιbvαg τωv εΘvι-
κιoτιbv πρι1πει vα λd6ει μια διεΘvικη μoρ-
Φη.Απ'τη oτιγμη noυ διεΘvoπoιεlτε o κα-
πιταλιoμ6q πρ6πει Vα "διεΘvoπoιηΘεi" Kαι
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'Η πiεoη πoυ δ61ovται απ6 τoυg 'Eλλη-
vεg κoπιταλια169 oro vα <pτιdξoυv τηv U-
πoδoμη μ6oα απ6 τηv oπoiα τo "ελληvικδ"
κεΦdλαιo vα αvταγωvιoΘε[ τo ξ6vo ε[vαι
μεγdλη.

Σ'αυτη τoυξ τηv πρooπdθεια εμε(g oι ε-
Θvικιατ6g-επαvααrdτεg cπεκ6μαατε "α-
διdφoρoι". Στεκ6μαατε αrα λ6για τoυ
Kαvτ6ιpι, πωq oι 6vvoιεg "εΘvικ6q" και
(καπιταλισμ6q", ε(vαι 6vvoιεg αvτiΘετεg
μεταξ0 τoυg. Kαταιp6ρvovταg vα μηv πα-
ραoυρΘo0με απ'τιξ "oειρι]vεg" τoU σU-
ατflματog, απ'τιq .εκκλησειq" τωv κυ6ερ-
vτξoεωv (μαξD, ετoιμαζ6μααrε vα π6ρoυ-
με μ6ρoξ ατηv πλ6ov καΘoριαrικ{ μ61η
τou αιιbvα μαg. 'oπωg και vα 6ρΘouv 6μω9
τα πρdγματα, εμεig oι εΘvικιαr6g εiμααrε
oι μδvoι πoυ δεv 61oυμε vα1dooυμε απo-
λ0τωq τ(πoτα. Kαι αυτ6 γιατi εδιb και 43
1ρ6vια αvfκoυμε στouq xαμ6voυg.'.

AYδρ6αq 8o6λγαρη9

o εθνικooooιαλιoμog. Av o oγιilvαg μαg
με[vει oτα αrεvd τoπικd πλαioια, δεv xρη-
oιμoπoιιil τη λθξη *σOvoρα" δι6τι qυτd θα
6xoυv καταργηΘεi τ6τε δεv πρ6κειται vα
πετ01oυμε απoλ0τωg τ[πoτα. Θα εκμηδε-
vιoθoOμε αυτooτιγμη. To 1992 Θα ε[vαι o_

ριακo oημεlo τ6oo για τoυq καπιταλια169
6oo και τoυg εΘvικιατ6g. Τo o0oτημα τ1 Θα
υπερvικηoει τιg δυoκoλ[εg τoυ l'1 Θα τα .τι-
vdξει". 'oπωg και vα 6xει τo πρdγμα, με
καv6vα τρ6πo δεv πρ6πει vα παμε πioω απ'' τηv μεγαλoααrικη ταξη τηg Eλλdδog' η o-
πo[α με τη oειρd τηg τρ61ει π[oω απ'τη με-
γαλoαoτικη τdξη τηg Eυριilπηg, αv(καvη
vα πdρει μ6ρoq αrov π6λεμo. Ag αφηooυ-
με τoUξ καπιταλιoτ69 vα "6γdλouv τα μd-
τια τoUqD και αg κυττdξoυμε πωξ vα επω-
ΦεληΘo0με περιoo6τερo. Mε τ[πoτα δεv
πρ6πει vα πdρoυμε μ6ρoq ατη μdxη αυτη,
δι6τι γ(vεται για oυμ<p6ρovτα πoU αvτι-
,oτρατεOovται τιg δικ69 μαg ιδ6,ε9. Mε τo
δiκιo τoυ vα αvηoυ;1εi o κ. Παπαvδρ6oυ, o
κ. MητooτdKηξ αv Θα αvταπoκριΘoιjμε
αrιq απαιτfloειq τoυ 1992.



oI κPoYTΣΩΦlκoI
oι *KρoυτoωΦικoi. εlvαι τo τελεUταfo6ι-

6λio τoυ Εnver Hoxa πoυ δημooιε0τηκε
oτηv Aλ6αviα τo 1980- M6oα απ6 τιg 500
oελiδεg τoU' o oυγγραQ6αq επιyειρε[ vα
oκιαγραQηoει τιq πρoσωπικ6τητε9 τωv
κoμμoυvιoτιbv ηγετιbv ηq μεταoταλιvι-
oτικηg Pωoiαg και παρoυoιdζει αv6κδoτεq
πρooωπικ69 μαρτυρfεq εκε[vηg τηg τ6oo
ταραγμ6vηq επoyηq.
Πιoτ6q oτo πvε0μα τωv πρoηΥo0μεvωv

6ι6λ[ωv τoυ o Hoxa, Yια μιcι ακ6μα φoρd, υ-
περαμ0vεται τηq απ6λυτη9 oταλιvικηq
oρθoδoξiαq τoυ Κcιι καταγγ6λει 6[αια και
δ[yωq περιoτρoΦεζ τo αvτιoταλιvικ6-μ6-
voζ τωv καιvo1ργιωv ηγετιbι7 τoυ Kρεμλi
vou.
Γραμμ6vo πριv απ6 τηv dvoδo στηv ε-

ξoυo[α τoυ M. ΓκoρμπατoιbQ και πριv απo
την εξαγγελiα τηq .περεστρ6ι:Kα" τo 6ι-
6λ[o αυτ6 απoκτα αυτoδ[καια 6vα πρoQη-
τικ6 yαρακτηρα.

BERIA
Tov lαvoυdριo τoυ -t954 oυvdvτηoα oτηv

M6αxα τou Kruscev (Kρoυτoιi:Q) πoυ ηταv
ηδη πρΦτog γραμματ6α9 τoυ K.K.Σ.E. Mι-

λo0oε δυvατd με Xειρovoμ[εg και κoυ-
vo0oε vευρικd τo κε<pdλι. Mερικι1g Φoρ6q
αrαματo0oε, 6καvε κdπoια εριbτηoη και
δ(1ωg vα περιμ6vει απdvτηoη ξαvdρxιζε
τηv oμιλiα τoυ πηδιi-lvταg απ6 τo 6vα Θ6μα
αro dλλo'
"To κ6μμσ" 6λεγε με 0Qog καΘηγητrl "o-

δηγε(' oργαvιilvει, ελ6γ1ει. o Beria (Mπ6-
ρια) 6μωg ηΘελε vα διαλιjloει τo κ6μμα... ε-
oεig μαg 6oηΘηοατε τov περαoμ6vo xρ6-
vo vα ξεoκεπαooυμε τov Beria (Mπ6ρια).
Δυoφημiζovταq τov Mπ6ρια' o Krusceν ε-
δραiωvε τηv θι1oη τoU στηv διoiκηoη τoυ
κ6μματo9 Kαι τoU Kρατoυg, κατακτoι]oε
τo Yπoυργε[o τωv Eoωτερικιilv Kαι πρoε-
τoiμαζε τηv επ[θεαη εvdvτια oτηv μvημη
τoυ Stalin.

STALIN
Τηv εv6τητα τoυ κ6μματo9, o Stalin δεv τηv

δημιo0ργηoε με τov τρ6μo 6πω9 ιαxυρiζov-
ται o Kruscev και oι KρoυτσωΦικoι. H εμπι-
oτoo0vη πoυ σUγκεvτριbΘηκε γ0ρω απ6 τo
dτoμ6 τoυ 6αoιζ6ταv oτo α[oΘημα δικαιoo0-
vηq τoU και στηv πραγματικη ικαv6τητd τoυ
vα UπερασπιoΘεl τηv Σo6ιετικη 'Evωoη κlι



ro Ar,o0τo
τov Λεvιvιoμ6. o Stalin πρoιbΘηoε με σοφια
τov ταξικ6 αγιilvα, xτOrηoε δixωg oiκτo (και
6καvε πoλ0 καλd) τoυg εxθρo0g τoυ oooιαλι-
oμo0. Αv τΦρα κατd την διαρκεια αυτo0 τoυ
δ[καιoυ αγΦvα oημειιbΘηκαv κdπoιεg υπερ-
6oλι19 αυτ6q δεv πρ6πει vα απoδoΘo0v στov
Stalin αλλd ατoν Krusceν. ατοv Beria και στηv
παρ6α τoυg.

COMECON
o τρ6πo9 με τov oπo[o oργαvιilvovταv oι

oυvαvτηoειg τηg Comecon δημιoυργo0-
οαv πoλλ69 αμΦι6oλιεq αv θριoκ6μααrαv
πραγματικα αvαμεoα oε μαρξια169-λεvιvι-
σr6c η αvαμεoα oε μεμιpiμoιρoυg εμπ6-
ρoυg. o Ulbricht, o Novotny, o ochab' De1, o
Kadar, o Gomulka, o Cyrankiewoοz, o Jivkov
6καvαv παρdπovα 6τι παραμερ[αrη καv και
ιjι}ωvαv τιg Qωv6g τoυg ζητιbvταg o καΘ6-
vαg, περιoo6τερη 6oτ]Θεια απ6 τoυg υπ6-
λoιπoυg.
Συγκεκριμ6vα Θυμdμαι τηv oυγκ6vτρω-

ση τoU loυvioυ 1956 τρειg η τ6ooερει9 μη-
vεg μετd τo XX Συv6δριo. o Πoλωv6g o-
chab πηρε τov λ6γo: "Av Θ6λετε κdρ6oυ-
vo πρ6πει vα κdvετε επεvδ0oειg crrηv Πo-
λωviα. Πρ6πει vα καλυτερειJooυμε τιg
oυvΘηκεg δια6iωoηg τωv αvΘρακoρ01ωv'
η κατdαrαoη 6xει φτ6oει oε τ6τoιo oημεio
πoυ υπdρxει κivδυvog απεργiαg τωv εργα-
τιilv η xειρ6τερα εγκατdλειι.pηg τωv oρU-
χ€(ωv".
o Gerδ, o UIbricht και o Dej α1oλiαoαv τα

λ6για τoυ ochab 6ρiζovταg 6oo 1ειρ6τερα
μπoρoιioαv τoυg ΠoλωvoOg.
T6τε μπηκε αrηv μ6oη o Kruscev:

"Αv δεv oαg <pτdvoυv oι εργdτεq oαg t] αv
απo<pαo[ooυv vα ιpOγoυv, μπoρo0με vα
oαg ατεiλoυμε εργdτεg απ6 dλλεg xιil-
ρεξ". o Dej επ6μεvε 6τι 6πρεπε vαγ(voυv
oε6αατ6q oι απoιpdoειg πoυ εixαv ληφΘεi
πρoηγoυμ6vωg.
"B66αια" εiπε o Gerδ "oιαπoΦdσειg ε[vαι

oε6αα169' απ6 μαg ζητηΘηκε vα αrρ6ι.Uoυ-
με κdπoιεg 6ιoμηxαv(εg αrηv παραγωγη
πoλεμικoΟ υλικo0 και ειδικιitv εξαρτημd-
τωv αλλd oτηv oυv6xεια καvε[g δεv πρo-
θυμoπoιηΘηκε vα αγoρdoει παρ6μoια
πρo16vτα".
o Kruscev πηρε παλι τov λ6γo και 6καvε

6vα κl'1ρυγμα πdvω στηv μετατρoπη τωv
6ιoμη1αvικιilv πρoΙ6vτωv και πρ6oθεoε:
"Πρ6πει vo μελετηooυμε τηv εμπειρiα τoυ

Ηitler και vα πρo1ωρησouμε oε κdπoια
oυμQωv[α πdvω στα κoιv6 πρoγρdμματo
6πω9 oov παρdδειγμo εκε[vo τoυ εξoπλι-
oμoU".
Ακo0oαμε παvικ66λητoι αυτ6 τov 0μvo

αιov Hitler.
Miληoε ξαvd o ochab: "Διilαrε μαq τoU-

λdxιαιov τα α16δια γι' αυτα τα πρoγρdμ-
ματαΣ.
"Δεv ε[oααrε dξιoι για καv6vα o](6διo"

τoυ απαvτησε vεUριασμ6vog o Kruscev
(Yιατι oι δυτικo[ θα oαg τo πdρoυv 6πω9
oαg πηραv τηv ε<pε0ρεση τωv αερoπλd-
vωv πoU oαg διi:oαμε. Σαg διiloαμε τηv μU-
αrικη αvα<poρd αro XX Συv6δριo και εoε[g
τo τυπιiloατε και τo πoυληoατε 20 zloty τo
αvτ[τυπo' δεv ξ6ρετε vα ιpυλdτε μυαrικd".
Eπεv66η o Bulganin:

"Σαq διiloαμε dλλα 4 μυαrικd ox6δια και
τα 1doατε". o ochab παραδ6xΘηκε 6τι
κdπoιog τα εi1ε Φυγαδε0oει αrηv Δ0oη.

H ANTIKOMMATIKH
oMAΔA

Στη oυvdvτηση πoU εi1α με τηv oo6ιετι-
κη ηγεoiα τov Ioιjvιo τoυ 1954 0αrερα απ6
τηv επ(θεoη εvdvτια αrov Beria πoU στo
μεταξ0 εixε εξoυδετερωΘεi, o Krusοev dρ-
Xισε vα μιλα για τov ρ6λo τoυ πριilτoυ
γραμματ6α τoυ κ6μματoq Yια τηv σπoU-
δαι6τητα πoυ εixε η απovoμη τoυ αξιιbμα-
τog αυτoιi αrov πλ6ov κατdλληλo dvΘρω-
πo καθιi.lg και για τηv υπo6ι6αoμ6vη θ6oη
τoυ πρωθυπoυργo0 "(bσιε vα μη δημιoυρ-
γεi πρo6ληματα στα διd<poρα αλλα διoικη-
τικd η}α(oια".
o Malenkov πoυ ηταv ακ6μη πρωΘυπoυρ-

γ69 τov dκoυγε αv6κ<pρααrog.
Eπεv66η τ6τε o Voroscilov λ6γovταg 6τι o

Kruscev δεv ε[xε πρ6θεoη vα αρvηΘε[ τηv
oπoυδαι6τητo τoυ πρωθυπoυργo0. Eκεi-
vo πoU κατd<pερε ηταv vα xειρoτερ6ιpει
τηv κατdαrαoη. Mετd απ6 τηv απoμd-
KρUvση τou Malenkov Kαι τηv πρooωριvl'1
αvτικατααrαot] τou απ6 τov Bulganin, τ'1ρΘε

[η oειρd τoυ Molotov.
H καΘαiρεoη αvαγγ6λΘηκε αrιg 2loυv[oυ

1956, τηv μ6ρα πoυ η Pravda δημoo(ευε
αrηv πριilτη oελiδα μια μεγdλη φωτoYρα-
<pio τou Τito μ' 6vα .Dodro pajalovat" και
αrηv τ6ταρτη oελiδα η σrηλη "1ρovικd"



tιτιι0τ0
τελεiωvα με τηv εiδηαη τηq "μη απoδo-
Χηq" τηq Θ6oη9 απ6 τov Molotov.
Στηv πραγματικ6τητα 6xαvε τηv Θ6oη 0-

στερα απ6 απαiτηoη τoυ Tito, τιq παραμo-
v6g τηg πριilτηg επioκεψηg τoυ Γιoυγκoo-
λα0oυ πρo6δρoυ μετdτηv ρiξη τoυ 1948-9
αrηv Σo6ιετικτ]'Evωoη.
To PUTSCH τoυ Kruscev o Polianski, δη-

μιo0ργημα τoυ Kruscev μαg διηγr]Θηκε 6τι
κατd τηv διdρκεια τηg oυvεδρ(αoηg τoυ
praesidium τηg Kεvτρικηg Eπιτρoπηg, τo
καλoκα[ρι τoυ 1957, o Kruscev 6ρ6θηκε
αro xιilρo τηq μειoψηΦ[αg και απoγυμvιil-
Θηκε απ6 τo αξiωμα τoυ πριi.lτoυ γραμμα-
τ6α. 'oλα αυτ6 διηρκεoαv μ6vo λiγε-g ιil-
ρεg. oι αιρατdρ1εg κ0κλωoαv τo Kρεμλi-
vo με τα τεΘωρακιoμ6vα εvιi: τα μ6λη τηg
Kεvτρικηg Eπιτρoπηg μεταΦ6ρΘηKαv 6ια-
αιικd αrηv M6αxα με αερoπλαvo. "Mπη-

κoμε στo Kρεμλ[vo" αvαιp6ρει o Polianski

"και ζητησαμε vα oδηγηΘo0με αrηv αi-
θoυoα τωv oυvεδριdoεωv.
o Voroscilov μαg 6κλειoε κατdμoυτρα τηv

π6ρτα αλλα εμεig απειληoαμε πωg θα τov
oυλλd6oυμε' 'Eτoι μπηκαμε μ6oα Kαι αvα-
τρ6ι|.lαμε τηv κατdαιαoη".
o Kruscev και o Mikoyan 6ρηκαv ελε0Θε-

ρo πεδ(o Yια τηv dvoδ6 τouq στηv εξoυoiα
γιατi oι dλλoι, απ6 τov Malenkov και τov
Vorosοilov μ61ρι τov Beria και τov Bulganin
απoδε[1θηκαv τυιpλoi και oδ6ξιoι. Απ6 6ε-
τερdvoι επαvooτατεg εixαv γivει εκπρ6-
σωπoι τηq γραΦεικρατικηg "γ9μ1μ51η-
ταq".
'oταv Θ6ληoαv vα αvατρ6ξouv o' αυτη α-

κρι6ιbg τηv voμιμ6τητα εvdvτια στηv σU-
voμωoiα τωv KρoυτoωQικιilv τo παιxviδι
εixε ηδη τελειιboει.



Γo Ar,ooτo
ΣWAINETIκEΣ ΔIAΔIκAΣIEΣ

MEΣo AΣοMEIAΣ ToY ΣγΣTHMAToΣ
oι ΕΘvικιατ6q πoλλ69 Φoρ6q' αv 6xι

πdvτα, αvτιμετωπlζoUv με κdπoια επι-
<p0λαξι τιq σUγKρo0oειg αroυq "θερ-
μo0g" κoιvωvικo0g xιi.lρoυg. Tηv αrιγμη
πoU η xιi.lρα μαg 6dλλεται παvτα16Θεv,
κυκλωμ6vη απ6 εxθρικo0g Λαo0g Θεω-
ρoOv περιττη πoλυτ6λεια τιq εσωτερι-
κ69 διαμdxεq, τηv απoδυvdμωσι τηq
πριi:τηg γραμμηc. oι πρoτdoειq τoUq α-
πooκoπo0v αrηv εδρα[ωσι τηq κoιvωvι-
κηq ειρηvηg και τov αxηματιoμ6 εv6g
αρραγo0g μετιilπoυ απ6vαvτι αrιq εξω-
τερικ69 απειλ6q. Kατd περ[εργo 6μωq
τρ6πo η πρooπτιKη αυτη πρo6dλλεται
και απ6 γvωατoOg πoλιτικo0g τηq αστι-
κηg παρdταξηq: O Mητooτdκηg μιλd για
oυvα[vεoι, o Φλωρdκηg μιλd για oυvα[-
vεσι, o Pαυτ6πoυλoq Kι o. Παπαλεξ6-
πoυλoq μιλoιiv για oυvαivεoι...

Tι αvτιπρooωπε0ει 6μωq η oυvαivεoι
στo αστικo-κoιvo6oυλευτικ6 καΘε-
αrιi:q; Aπλo0αrατα τηv Uπoταγη 6λωv
τωv Koιvωvικιiru δυvdμεωv στηv dρxoυ-
σα oιKovoμικo-πoλιτικη κdcrrα. H λεγ6-
μεvη<κoιvωvικη ειρηvη" δεv ε[vαι πα_
ρd δvαg μιiΘog σrηριξηq τωv oημεριvιbv
αρvητικιilv κατεoτημ6vωv.'oταv αρ1[-
oει o διdλoγoq, η oυγκατd6αοι, η Uπα-
vαxιilρηoι πα0ει vα υQ[oταται τo αYωvι-
αrικ6 πvειiμα, η πoλεμικη αρετη, η η_
ρωΙκη αvτiληψι τηq ζωηg. Kι αυτ6 61ει
δυoμεvη απoτελ6oματα o' 6λα τα Koι-
vωvικα επ(πεδα. Aκ6μα και oι .dρXov-
τεq" απoχαυvιbvovται εQηoυxαoμ6voι
απ6 τηv 6λλειι}η αvτιπdλoυ. 'ooo για
τoυg "αρx6μεvouq> αυτo[ περιoρ(ζov-

ται στo κυvηγι τoU πρoσωριvoO κ6ρ-
δoυg, τηg ευxαρ[oτηoηq τηq σrιγμηq
δixωq μεταιpυoικ69 η oυλλoγικ6q αvη-
oυx[εg.

Aπ' τιq αρXεq τoυ αιΦvα μαq o Σoρ6λ
παρατηρε[: *Tα πdvτα μπoρo0v vα περι-
oωΘo0v αv τo πρoλεταρι6τo, διd τηg
6iαg, κατoρθιiloει vα απoKcιταατηoη
αταθερd τηv δια(ρεoι τηq Koιvωv[αg oε
τdξειg και vα απoδιboει oτηv αατικη τd-
ξη κdτι απ'τηv εvεργητικ6τητd τηg... H
πρoλεταριακη 6iα 6xι μ6vo μπoρε[ vα ε-
ξασΦαλ[σει τηv μελλovτικη επαvdαrα-
oι, αλλ' επ[oηq Qα[vεται vα εivαι τo μ6vo
μι1oo τo oπo[o διαθ6τoUv τα ευρωπαΙκd
6Θvη, απo6λακωμ6vα απo τιq αvΘρωπι-
αrικ69 θεωρiεg, για vα ξαvαBρo0v τηv
παλαιd τoUq εvεργητικoτητα. H 6(α αυ-
τη τε[vει vα ξαvαδιboει στov καπιταλι-
oμ6 τιq μαxητικθg αρετ6q πoυ ε(xε dλ-
λoτε. Mια εργατικη τdξι πoυ oλo6vα με-
γαλιbvει και εivαι oτερεd oργαvωμ6vη
μπoρε( vα εξαvαγκdoει τηv κεQαλαιo-
κρατικη τdξι vα παραμ6ιvει δυvαμικη
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στov 6ιoμηχαvικ6 αγ6vα αv απ6vαvτι σε
μια αστικη τdξι διχασμ6vη για κατακτη-
σειξ και πλo0oια, oρΘωΘεi 6vα εvωμ6vo
και επαvαστατικ6 πρoλεταριdτo, η κε-
ΦαλαιoκρατιKη κoιvωv[α Θα QΘdoει
στηv ιστoρικη τηq τελει6τητα... Αg xαι-
ρετηooυμε τouq επαvααrdτεg 6πω9 oι
'Eλληvεg εxαιρ6τηoαv τoUq Σπαρτιdτεg
ηρωεq πoυ υπερ6oπισαv τιq Θερμoπ0-
λεg και oυv66αλαv αrηv διατηρησι τoU
<pωτ6q αrov αρxα[o κ6oμo".

Mπoρεi 666αια oι KoιvωvικoI oυoxετι-
oμoi oημερα vα 6xoυv αλλdξει η 6αoικη
6μωq ιδ6α παραμ6vει αvαλλoiωτη. 'o-
πoυ υπdρxει o oυμ8ιΘαoμ6q, η ειρηvη, o-
διdλoγog uπdρxει και η μαλΘακ6τητα, η
αδυvαμ[α, o Θdvατog. Tη μ6ζεq τηg Δε-
ξιdg κdπoτε τιg εξ6ιpραζαv o Στρατ69 κι
o Bαoιλιdg, η EKoΦ και η EΣΑ, o αvτι-
κoμμoUvισμ6g κι η φαvατικη Θρηoκευ-
τικη π[αrη.

H δε Aριαrερd, ε(1ε τov EΛAΣ και τηv
oΠΛA' τo oφυρoδρ6παvo και τouq απo-
φαoιoμ6voυq μ6χρι Θαvdτoυ αvτιφασ[-
στεq αγωvιαr6g. o ξεπεoμ69 Kαι τωv
δ0o παρατdξεωv ε[vαι xαρακτηριστι-

μαg. M6oα 6μω9 αro αxv6 λυκ6ιpωg κd-
πoιεg oκι69 κιvo0vται ακ6μα.

Mια πvof αv6μoυ διαπερvd τα χoρτα-
ριαoμ6vα τε[xη και τιq γκρεμισμ6vεq
π0λεq. E(vαι oι Δυvdμειg τηg Eξεγ6ρ-
σεωq και τηg AvoρΘιilσεωq, oι τελευτα(-
oι Uπερασπιαr6q μιαg παρdδooηg xιλιε-
τηρiδωv. Koυραoμ6voι και πρoδoμ6voι

κ69: oι vεoλα[oι τηg Δεξιdg μπαιvo-
6γα(voυv στιξ καΦετερiεg και τιq DlS-
Co, μαoodvε τo[xλα και διαρρυγv0oυv
τα ιμdτιαd τouq αv τoυq χαραKτηρρ(oει
καvε(g .Δεξι6", oι δε Aριατερoi κρ0_
6oυv τo oιpυρoδρ6παvo, υιoΘετoΟv τo

"πρ6τυπo ΓκoρμπατoιilΦ" και μιλo0v
για ιδιωτικf πρωτo6oυλ[α και για ελευ-
Θερ(α τηg αγoρdg. oι διαφoρ69 αμ6λ0-
vovται, oι μdoκεq π6ιpτoυv...

Bριoκ6μααrε στo κλεioιμo τoυ κ0-
κλoυ. o πoλιτιoμ69 τηg Eυριilrηg 6αδi-
ζει πρog τo τραγικ6 τ6λo9. KdΘε διdΘεoι
αγιilvog, κdΘε ζωικη εv6ργεια 61ει 1α-
Θεi απ6 τoυg αvΘρΦπouq τηξ Φυληs

μα με τηv ευλoγiα τoυ ηλιoυ αrα μdτια
τouq πρoσπαΘo0v vα διbooυv ιqx0 ατιg
λ6ξειq τoυ αρ1α[oυ ρητo0: "H Πiαrιq ε[-
vαι πιo δυvατη απ6 τηv Φωτιd"..

E[μααrε EMEIΣ. Δεv ε(παμε ακ6μα
τηv τελευταiα μαg λ6ξη' "μgγdλoι Δμ
δdoκαλoι" κι "εΦησUxαoμ6voι συμπo-
λ(τεg", .κ6Kκιvoι πλιατoικoλ6γoιD και
(σιχαμερoι πρoδ6τε9 τoυ αγιilvα" μηv
επαvαπα0ετε αrιg δd<pvεξ σαq.

tΞ AllΛ ΘΛ κπΞ0γtΞ τIltl tη πoilπlA
τ0ΛlΠAΣΛΣ

Θ.A.
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