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EDlToRlΑL
.,Φτ,αtοΦtαq ατo 17ο τεΟxoq τoυ Αvτiδoτoυ' πιαrευουμε dτξ εΧεt ολ,Φ*+]ηρiφ Pl η ΦιJI

οιoγvωμiα Και η εικovα του ηεριoδι^ου μαq Σ o\ο αυτo τo διοαrημα ααχoληθηκαμε μ
θvα noλυ μεγoλο αριθμο πoλιτιr'ων. ιδεoλoγικΦv. oικoνομικωv. κotvυνικωv Θεματιr-rv.

$,1gγ l"αf,igι- μη i1οvταg τη δυvατοτητα vα γpd:ψqu;v:γι: αUτα τα καυτα αημδ$tv&.μβο,u
,lληματα. περιοριζοvτoυοαv ζΓrο τι καvεl ο Λεπβν καt σε fiaταq1qσε ιg πρoπδλ'δμ:ικiξ'l σ
καθενοq Qυoικο ovαλoγα με τιq δυvατοτητ6q ioυ...

Πιαrε0oυμε, για οσοUq διαeαζουv και κριvουv oδ6αρα τα κειμεvα μαq. oτι τo nρiομα
μOoα απ'το οπο[ο εξεταζoυμε τα δημoσιεUμivα θεμαrα μαq vα θxει γiνει ηδη XατoVoη-
τo και αντιληnrδ' Ποτε μαg δεν αvαζητησαμε τ1c.εΟκδλΞc λυοειξ. ποτε μοq δεv οκε-
ΦτηKαμε πωg σα γ[vουμε αρεαιoι ατδυq αvαγvωο-ιε4 Τiq π1ο πολλι1c φδρεg oι Γτρο1α-
οiιg που κοvαμi δi ουγ^εκριμdνα πολιτικα ο€.ματα' ερ1δτοv οε oυγκpουση |]ε τη σUν-
τηρητικη λογικη ioυ "κατεατημθvoυ" Kαμμια φoρα δbv υπoαιε.iλαμε tη oημαiο τoυ α-
γιirvα μαg. o εθviκoριζoαπoατικ6g οδαlαλloμδq rΙqρb'ε,'i.ibι πoρομεvει η ιδεoλογiο
μσξ. Σ αUτo τo τiιxδs οξΙ4ει vα προo'iξετε εκτΦq απ6 τα οiiδλoγικο κεiμενα. τη θ6οη
μαg γiα τοug ,,Ολυμπιακδυq τoυ 1996". θυμo0μεvοι nαρduηlα.κοι τη,γvωοτη τη,ιiο-
rπιxη διαQf1μqΙ τηζ Κδκα-Κολα για τo iδιο θ:6μα Σπουδαiο ε(Vαi τ_ο l(δ.iμpv<i "Kοιvωvι_
σμοc η Σoοιαλιoμoq,, ποu δ(νει gποατoμωτικη απαvτηοη ατoυq'π6αηq Qυρεωg i.κ'οινω-
vιατε4 j 

fsιc). Παραλληλα εxoυu ετοιμαoΘεiπδ'Lια κειμενα ποqαn'δδε{.:qιομvτη σoσια-
λιαιικη ταυτ6τητα τoU εθvtκισμo0 T6λοqξουμε τη 1aρ6.vet,θιτn πiiροψοl6οουμi iηv
πρΦτη ουνεvτε υξη Ioτοριxoυ θvοθ εωρητη ο.' ελλη'vrκο περιoδικb. fiβflγμ.cir.ι1^d η oμ ν εv_
rευξn ιου μεγα,ιοι, lοπανο_υ αναοεωρητη xδδxε nομno ριvεi,nδλiεi. λriαv.ι1l.οε1,c οJ
ΦλεγoVΙα ιοτoριλ.o εοωτnμαro. Στη αuvε.v'ιευ[n πρoc. το,rεpiδδii:δ μα{.:ι'ρrgΙ.iρii-oιiι
rο ΦευδJvυuδ. με lο oπoιo και'γρoφε, nο,'ε1iι δ*οiι οu jεντ.dυ€g'ιζυ'αxιο!,|οοlδi;ο
τιρiοδιnο :', - . . ' ] .' .;i:Jj:]'.,; :1'''.'-'.,'.'..

*,lΦ.fi#η|" j=laΙΙ

Στo επομενο ]ε"0xοq.Θο;παρoυolqοoυμε 'g'ποκλεtοτtκη οιiγiv'*p_Lξη3οιJ μhγο|υτρρoυ'
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κAI To ο!κοJιoΓlκo κINHtυlA
To oικoλoγικo πρo6λημα εivαι 6vα απ'τα

κυριιi-lτερα πρo6ληματα αιXμηq πoU αvτιμε-
τωπiζει η αvΘρωπ6τητα αημερα. Η δi1ωg oρια
αvαπτυξη τoυ κεQαλα(oU, τα πUρηVικd ατυ-
xηματα (Toερv6μπιλ, Γιo0vιov Kαρμπdtλ
oτηv lvδiα), η εγκληματικη μ6λυvoη τωv Θα-

λαooιilv απ'τα απ66λητα, η KαταστρoQη τωv
6ιoτ6πωv και τηq ζιilvηg τoυ oζovτog, τo v6-

Φoq Kαι η μ6λυvoη τηg ατμ6oιpαιραg απ6 τo
διoξε[διo τoυ αvθρακα και απ6 τo αζωτo, η α-
vατρoπη τωv 6ω9 τιi.lρα Φυoικιilv κλιματoλo-
γικιbv oυvΘηκιilv oτιg διdΦoρεq περιox6q τoυ
πλαvητη, δε[1voυv 6τι uπdρxει 6να oξ0τατo

oικoλoγικo πρo6λημα πoυ πρ6πει v αvτιμε_
τωπιoθεi dμεoα. Στηv Eλλdδα oπωg oλoι
6λ6πoυμε καΘε καλoκαiρι, η κατααιρoQη
τωv δαoιilv μαg 61ει ηδη πdρει oλ6Θριεg δια-
oτdoειg. To oικoλoγικo κ[vημα απ6 τα πριi_lτα
τoυ 6ηματα καΘoδηγηΘηκε απo τηv αριστε-
ρα, μαρξιoτικη η oxι, η απ6 oυδετερoφιλεg
ειρηvιαrικ69 oμdδεg. Kαι αυτ6 6γιvε και γivε-
ται δxι μovo oτιg δυτικ69 xιilρεg αλλα Kαι στιq
αvατoλικ6q. ΣτηV Toεxooλo6ακ[α υπαρ1ει η
παolγvωαrη Xαρτα '77, πoυ τ6oε9 φoρ69 κυ-
vηγηΘηκε oτo παρελΘ6V Yια τιq oικoλoγικ69
τηg εν6ργειεq, σrηv oυγγαρiα υπdρxει τo



"oικoλoYιK6 M6τωπo" oργαvωoη πoυ 6xει
60.000 μ6λη! Στη Σ. 'Evωoη oα μαvιτdρια ξε-
<pυτρΦvoυv oι oικoλoγικ6q oργαvιiloειg, κα-
λOπτovταg 6μωg πoλλ69 Qoρ69 μθoα απ6 θvα
oικoλoγικ6 μαvδ0α τov αvτιoo6ιετικ6 τoυg
1αρακτηρα. Στην Δ. Eυριilπη τo oικoλoγικ6
κ[vημα 61ει καταQ6ρει vα πdρει τη μoρφη ε_
v6g πoλιτικo0 κιvηματog. oι "Πραoιvoι. τηξ
Γερμαviαg, Γαλλiαg, lταλiαg, Σoυηδ(αg, 6-

xoυv μπoρ6oει vα μπoυv ατα εΘvικd τoυg
κoιvo6o0λια, δivovταg παρdλληλα και 6vα
v6o 1ριilμα oτην πoλιτικη ζωη τωv 1ωριilv
τoυg. Πoιεg 6μωg εivαι oημερα oι πρooπτικ69
τoυ oικoλoγικo0 κιvηματog,

Δ0oκoλη η απαvτηoη. To oικoλoγικ6 κivη-
μα δεv μnoρε( vα πdρει μια μoριpη εξouoiαg.
E[vαι πdρα πoλ0 δ0oκoλo vα γ(vει αυτo. Θα
με[vει για πdvτα μια δ0vαμη διαμαρτυρ1og
και αvτ(oταoηq σrηV oικoλoγικη Kαταστρo-
Qη πoυ πρoκαλε[ o καπιταλιoμ6q. Γι' αυτo
6λ6πoυμε τηv oικoλoγικη πρo6ληματικη vα
τηV εvσωματιilvει crιo πρ6γραμμα τηq η αρι-
oτερd. Δι6τι αυτη μπoρε[ vα πραγματoπoιη-
oει κdτι πoυ δεv μπoρεi τo καΘαρα oικoλoγι-
κ6 κivημα: vα κατε6αoει μια oλoκληρωμ6vη
πρ6ταoη εξoUσιαq.

Στηv lταλ(α 6λ6πoUμε oημερα τo κ6μμα
τΠζ "Πρoλεταριακηg δημoκρατ[αg" Vα μετα-
αxηματ[ζεται oε oικoλoγικoκoμμoυvιαιικ6.
Kατ' αυτ6 τov τρ6πo επ6ρxεται και μια αvα-
v6ωoη τoυ πoλιτικo0 λ6γoυ τηg αριoτερdg
πoυ τ6oo xρειdζεται αυτη τη στιγμη.

Στo oικoλoγικ6 κ[vημα υπαρxoυv και πoλ-
λd κατα. H oυδετερ6τητα πoU καλλιεργε[ται
ε(vαι αotμιpoρη γι'αυτη τη Qdoη τηq εUρω-
παΙκηq αvαπτιilξεωg, oι Θ6oειg τoυ υπ6ρ τωv
αvτιρρηoιΦv .oυvειδηoεωq" (siο), τηq κατα-

στρoφηq κdθε δoμημ6νηq KoιvωvιKα ιεραρ-
xiαg μ6oω μιαq vεQελΦδoυg "αυτργ9μ[qg", η
oυγκατoθεoη τoug υπ6ρ τηg δixωg 6ρια με-
ταvαατε0oεωg' o μερικ69 φιλooo6ιετιoμ69
πραγμα πoυ τouq Q6ρvει σ'αvτ[Θεση με τo
αvτιoo6ιετικ6 oικoλoγιK6 κivημα τηg Avατo-
ληg, εivαι oημεiα πoυ αvαιρoOv τηv καλη ει-
κ6vα τoυ oικoλoγικo0 κιvηματog. To o[γoυρo
πdvτωg εivαι 6τι δεv υπdρxoυv oι πρoιiπo-
Θ6oει9 πoυ Θα oταματηooυv τηv αvdπτυξη
αυτo0 τoυ κιvl1ματog. Aκρι6ιilg τ' αvτ[Θετo,
τo oικoλoγικ6 κivημα διαρκιi-lg Θα διευρ0vε-
ται καΘιbg <pυoικd τo απαιτoOv oι περιoτα-
σειq.

'Eωg oημερα δε 6λ6πoυμε τα εΘvικoριζo-
σπαστικd κιvηματα vα θxoυv κι 6vα oικoλoγι-
κ6 λ6γo ατα πoλιτικd τoυq πρoYρdμματα. Aυ-
τ6 ε[vαι λdΘog δι6τι τo oικoλoγικ6 ζητημα εi-
vαι κατ' εξo1ηv κoιvωvικo και καΘ6λoυ δευ-
τερεΟov. Mθoα απ' τηv oικoλoγiα μπoρoιiμε
vα κτυπηooυμε τηv καπιταλιoτικη και Koμ-
μoυvιoτικη oικovoμικη αvdπτυξη πoυ γ[vεται
oε 6dρog τoυ περι6dλλovτog, δηλ. πρoωθει
ται o αvτι-ιμπεριαλιoμ69, κτυπdμε τov <oικo-
voμιoμ6", τηv εμπoρεUματoπo[ηoη τηq Koι-
vωviαg, τηq ζωηq τωv αvΘρωπ[vωv ox6oεωv,
τηv αvαπτυξη πoυ δεv 6xει ωg 6αoη τηg τo d-
θvog και τov dvΘρωπo, περvdμε εvαλλακτι-
κ69 εΘvικoριζooπαoτικ6g λ0oειg σε oικovo-
μικd και κoιvωvικd Θdματα. H oικoλoγ[α δεv
ε[vαι 6vαg αυτ6voμog περιΘωριoπoιημ6vog
κoιvωvικ6g τoμ6α9 αλλd απoτελεi τμημα τηg
πoλιτικηg αvτιπαραΘ6oεωg μ6oα σε μια Koι-
vωv[α. 'ooo περvdει o καιρ69 τ6oo τo oικo-
λoγικ6 πρ6θλημα Θα λαμ6αvει μεγαλ0τερεq
διααrdoειq.



o A-r,ooτ0
'Hδη oημερα o' 6λε9 τιg δημooκoπηoειg

πoυ 61oυv γlvει απo τoν ooΣA (oργαvιoμ69
oικovoμικηg Συvεργαo(αg και Avαπτιjξεωg)
oτo ερΦτημα: "τι Tτρoτιματε πιo πoλλd xρη-
ματα η περιoo6τερo ελε0Θερo xρ6vo", oι ερ-
γαζ6μεvoι απαvτoιjv ελε0Θερo 1ρ6vo. Av τo
ερι.i;τημα γ(vει "μεγαλ0τερη αvdπτυξη η κα-
λ0τερo επ[πεδo ζωηg και δια6ιιiloεωq", oι α-
παvτηoειg θα σUμΦωvo0v oτo καλ0τερη

πoι6τητα ζωηg. Πoυ oημα[vει 6τι αvαπτ0ooε-
ται στo λα6 μια oικoλoγικη oυvε[δηoη, πρo-
oαvατoλ[ζεται oε καιvo0ργιεg κατευΘtvoειg
και oρlζovτεg. Mια oικoλoγικη oυvε[δηoη
πoυ πα[ρvει τη μoρΦη τηg λαΙκηg κoιvωvικηg
εξεγ6ρoεωg oπωg 6γιvε αro Noμ6 Θεoπρω-
τiαg' που δε[xvει εμΦαv6σrατα τη συμμετo-
1η τoυ λαo0, oτov αγιilvα Yια τηv oικoλoγικη
διατηρηoη τηg περιo1ηg. Ε[vαι κρ[μα τo oικo-
λoγικ6 κ(vημα vα καπελωΘεi γι' dλλη μια Φo-
ρα απ' τηv αριoτερd. o ριζooπααrιoμ6g τoυ
πρ6πει vα εγκoλπιαrε( oτιg ταξειq τoυ εΘvι-
κoριζooπααιικo0 oooιαλιαrικo0 κιvηματog.
H κoιvωvικη αvτlαταoη 6πω9 αυτη εκδηλιil-
vεται oημερα μdoα απ6 τηv oικoλoγ[α, τcι α-

κoμμdτιαrα oυvδικαλιατικd 6ργαvα πoυ ε(vαι
πoλ0 διαδεδoμ6vα oτηv EυρΦπη (CUB), τo
vεoλαιioτικo κivημα, τo Φεμιvισrικ6 τ' oπo[o
6μωg Θα τεΘεi oε δια<poρετικ69 πoλιτικ69,
6doειg, πρ6πει vα μπoρo0v vα 6ρouv δι6ξoδo
Kαι vα εκ<pραoθoOv μ6σα απ' τo δικ6 μαg
.σrρατ6πεδo". Π ρ6πει vα εvεργoπoιηΘo0με
dμεoα o' 6λε9 τιg φdσειq τηg κoιvωvικηg
o0γκρoυoηg με τo o0oτημα. Kαι η oικoλoγiα
ε[vαι μ[α μoρΦη πdληq oτηv oπo(α πovdει τo
κατεoτημ6vo και δεv διαΘ6τει o0τε 6πλα o0-
τε επιxειρηματα για v' αvτιδρdoει.

Σoιpio Xρloτoι}f

Στηριξε

τηv αi)τoδυvαμtα μα5



Παvτo1 ιJlωμi' μηλα, τυρi'
Στηv Xιλη o0ρματα, oυλληι]lειg, εκτε-
λ6oειg'

Πdμπλo Nερo0δα

Στιg 1 1 Σεπτεμ6ρ(oυ 1973, τα Qερι1Qωvα
τωv πoλυεθvικιi.lv και τωv αμερικαvωv ιμ-
περιαλιoτιi.lv 6υΘiζoυv αλλη μια 1Φρα, αλ-
λo εvα λα6 oτo oκoταδι. oι oτρατιωτικo[α-
vατρ6πoυv τηV απoτUχημι1vη κυ66ρvηoη
τoυ Αλλι6vτε, 6xι για vα oιbooυv τηv 1ιi_lρα
απ' τov κoμμoυvιoμ6 6πω9 διακυρ0ττoυv,
αλλα για vα oτηρ(ξoυV τηv ηγεμovικη Θ6-
ση τωv "Σικαγo μπ6υg" πoυ ληoτε0oυv
κατα τρ6πo αvαio1υvτo τηv xιbρα. o Αλ-
λι6vτε λiγo καιρo πριV τo πραξικ6πημα, oε
λoγo τoυ oτoν oHE εi1ε δηλιi:oει: "Zo0με
o' 6vα μεγdλo oταυρoδρ6μι. oι πoλυεθvι-
κ69 d1oυv απoκτηoει τdτoια ιoxO πoυ δεv
τηv 61oυv φαvταoτεl oυτε κυ6ερvηoειg
κρατιbv. Στη Λ. Aμερικη ι11oυμε τιg μεγd-
λεg oυγκρoΟoειg oυμQερ6vτωv. oι πo-
λυεΘvικεg 6xoυv τ6τoια δΟvαμη πoU μπo-
ρoυv v' αvατρ6r.|.ιoυν κυ6ερvηoειq" !!! Mε-
τα απ6 λiγoυg μηvεg o λ6γo9 τoυ Αλλι6vτε
επι6ε6αιΦΘηKε απ' τηv ιοτoρ[α! oι oτρα-
τιωτικo[ επιoτρ6<poυv τα oρυxε[α xαλκoιi
oτιg πoλυεΘvικδg, εvιil o [διog o Πιvoo6τ
δηλΦvει: (o (εΘVιKισμ6q" δεv 6xει vα xω-
ρ[oει τlπoτα με τιg πoλuεΘvικεg".

Φυoικd αυτη τη δηλωoη δεv τηv o1o-
λιαζω, απλα και μovo διoτι δε 6ρ[oκω τα
λ6για για vα XαραKτηρ[oω αυτ6 τo γελo(o
υπoκεiμεvo, αυτ6 τo oτυγv6 <povιd, πoυ
λ6γεται Αoυγκo0oτo Πιvoo6τ. Δεv μπo''ρoOv vo μlλo0v γιo πoτρiδo, αυτoi πoυ 6'
'xouv τov Xιλιov6 λo6 vo ζει oε πoρdγκεg,
εriιil ol iδιol μ6voυv oτlq επαOλεlq τoυ Σαv.
τ16γκo. Δεv μπoρo0v vo μlλo0v γlo πoτρi'
δο oυτoi πoυ 6;1oυv παρoδΦoεl τov ΦUσl-
,κ6 πλo0τo τηg 11ιilρog oτo oμερlκαvικ6
τραστ. Δεv μπoρo0v vο μrλoOv γrα πoτρi-
δo αυτoi πoU αlσxρoκερδiζouv π6vω oτη
δuoτυ;1io κoΙ τηv ov6;1εlo εv6g oλ6κληρoυ
λαoΦ. Δεv μπoρo0v vo μlλo0v γro πατρiδo
qυτoi πoυ 61ouv τov λo6 oτιg <pυλακ6g,
πou δoλoιpovo0v oδ1oτoκτο τov κ6Θε ερ'
γoζ6μεvo olκoγεvε16ρxη' τov κdΘε αγωvl'
oτη μιog καλ0τερηg ζωηg. Δεv μπoρo0v vo

μlλo0v γIo πoτρiδα ouτoi πou 6κovαv τηv

Xlλη επoρ1io τηg Aμερικηg. o oτρατ69 για
dλλη μια Qoρα μετατραπηκε oε 6ργαvo
τηg μπoυρζoυαζiαg τoυ καnιταλιoμoυ και
τωV μασoVιKιilv oυμφερ6vτωv. oι αξιωμα-
τικo[ για dλλη μια Φoρα ξεφτ0λιoαv και
vτρ6πιαoαv την oτoλη τoυg, γ[vovταg
πληρωμ6voι Qovιαδεg τoυ λαo0 τoυg, εξυ-
πηρετιbvταq τo κεQαλαιo. Στηv Xιλη o Πι-
vooετ δεv υπεραοπ[ζεται τα σUμφ6ρovτα
τoυ λαo0 Kαι τηq πατρiδαg τoυ, αλλd τα
oυμιp6ρovτα τoU αμεριKανικoι] επεκτατι-
oμo0. Για vα κρατηθε[ τo αντιλαiκ6 τoυ
καΘεoτιbg oτηv εξoυo[α, αvαγκαζεται Vα
εξαQαviζει τo λα6, vα Qυλακ[ζει, vα 6αoα-
v[ζει, vα δoλoQovεi, vα τρaμoκρατεi, Vα
εκQo6iζει. Kι oλα αυτd oτ'ovoμα τηq πα-
τρiδαq ll !

'Evo πραγμοτlκ6 πoτρlωτIκ6 κρdτoq δεv
oτηρiζετol oτη 6io καl στo Θ6voτo γlo vo
κuΘερv6, oλλd oτη δ0vαμη πoυ τou δ1-

voυv τα λαΙκ6 oτριilματα. Aυτ6, τα oπoiα o
Πlvoo6τ δoλoιpovεi καl εκμετoλλε0ετol.
Τo 1ειρ6τερo 6μωξ απ'6λα ε[vαι 6τι 6vα
μεγαλo κoμματι τoυ λαo0 ι|.lαxvει vα 6ρει
λ0oη oτα πρo6ληματα τoυ τιilρα μ6oo απ'
τo μαρξιoμ6. Στηv Xιλη o0τε η xoυvτoδε-
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μεγαλ0τερo τdφo τωv πρoλεταριωv απ'
i,g' o.ρα.,rτιK6q Xofvτεg. Aπoτ6λεoμα
αυτηg τηg oυατηματικηq σΦαYηc τηq ερ-

γατικηg ταξεωq Kαι τoU λαiκo0 κιvηματog'
iιuo, η στρoΦη τωv μαζιilv στov μπoλσε6ι-
κιoμ6. Eκεivo πoυ 1ρειαζεται αUτη τη στιγ-

μη η Λ Aμερικη ε[vαι εvαλλαKτικα εΘvιKo-

oooiαλιαrικα κιvηματα 6πω9 εivαι η Boλι_

6ιαvη Σooιαλιoτικη Φdλαγγα τoU Δαυιδ
Πεδραρα καΘ<ilg και μ61ρι σ' 6vα 69θμ-o η

Περoυ6ιαvη ΑPRΑ τoυ ΓκαρΘiα Π6ρεΘ_-
oημερα κυ6θρvηoη - χωριq 6θ6αια vα ξε-

xuαμ, τo EΘvικ6 Kivημα Koιvωνικflg. Δι-

καιoo0vηg τoυ Περ6v oτηv Αργεvτιvη' oι
oπιvθηρεq τηg εθνικηg Kαι σoσιcιλιστιKηq
αvτιoταoεωq υπαρ1oυv. Eκε(vo πoU

1ρειαζεται ε[vαι oι καταλληλoι αvΘρωπoι

πoυ eα μετατρ6ιpoυv τιg oπiΘεg oε <pωτια!

H Λ. Aμερικη πρ6πει vα με[vει μακριd απ'
τιg oρι1ξειg τωv Pωσσoαμερικαvωv'

λρκετα πια. Δεv Θα δoυλε0oυv μια ζωη
oι ΛατιvoαμεριKαvιKoi λαo[ για vα ταΙζoUv

τα Koπρ6σKυλα τηg M6oxαq και τoυg E-

6ραioυg τoκoγλOQoυq χρηματιστ6q. τηq

Γbυιilλλ' Στρητ. Δεv Θα λιμoκτovo0v -oι
λαoi τηg Γoυατεμαλαg, Bραζιλiαg' x$!s'
Περo0, Σαλ6αδ6ρ' oυρoυγoυαηg' Boλι-

6iαg, Αργεvτιvηg, Eκoυαδoρ, Παvαμd για
vα 

'καλoπερvα η voμεvκλατoιiρα τoυ

Kρεμλivoυ και τ' ανιilτατα ατελ61η τωv πo-

μια ζωη oι εργdτεg oτη Θ6α τoU πρωτoU U-

πoλo1αγo0 εγκληματiα, πoυ Θερlζει αoυλ_

λoγιoτα με τα πoλυ66λα εργdτεg-διαδη-
λωτ6g.

AΦηστε αυτo0g τoυg λαoυg αρ1ιδoλo-

Q6voι (o' αγαoτη παvτα oυvεργαolα με
τoυg oo6ιετικo0g), Aμερικαvoι, vα ζηooυv
ελε0Θερoι. AΦηστε τα παιδια τηg Xιλξg vα

μεγαλιbooυv Kαι vα ζηooυv oε μ(α 1ιilρα
πou Θα εivαι Πατρ[δα τoUq, Θα τoυq αvηκει
και Θα τηg αvηκoυv, o' αυτo0g μ6vo, και
61ι αrηv lBM, oτηv General Motors, αrηv
ιii και οτηv υπ6λoιπη εγκληματιKη Φαρα'
'ooo και vα διαρκ6oει o (Χειμιbvαq" στηv

Xιλη, αrηv Λ. Aμερικη, oτηv Eυριbπη και
ατov κ6oμo 6λo, η αvoιξη Θα 6ρθει' o ιμπε-

ριαλιoμ69 Θα oυvτρι6εi 6πωq και 6γιvε και
αλλεg Qoρ6g κατα τo παρελΘ6v' oι αγωvι-
σrεq τωv Bιετ Kovγκ, τoυ lRA, oι Aιpγαvoi

μoυooυλμαvoι αvταρτεg, oι Mαγυdρoι, α-

vαμετρtΘηκαv Kαι v[κηoαv πoλλ69 φoρ6q
τov ιμπεριαλιoμo.

'ooo και αv Φαιvεται για πoλλo0g ρo-

μαvτικ6, η ψUXη μετραει περισσ6τερo απ'

τιg 66μ6εg Nαπαλμ Kcιι τιq ξιφoλoYxεq'
bl μoρΦεs τoυ Σlμ6v Mπoλl66ρ, τoυZo-

π6τo, τoυ Περ6v, oλλd κol τoU oξ6xαστoU
Eρv6oτoυ Toε ΓκεΘ6ρα, oυγκλoviζoυv κol

εμπv6oυv γεvl6g κoι γεvl6g v6ωv oγω-vl-

oi,irr, γ,o μlo πoτρiδo εΘvlκιoτlκf λαiκη
κoι oooιoλιoτtκη, εv6vτto στov κoπιτoλι'
oμ6 κol κdμμoυvιoμ6, εv6vτlα στov lμπε'

ρloλloμ6' Avδρ6ogBo0λγαρηq
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Στα τ6λη τηg δεκαετiαg τoυ 1 970 ιδρ0Θηκε
oτη Δ. Γερμαv[α τo κoμμα τωV .ΠρασιVωV" η

"Εvαλλακτικι.bv,,. Φυoικα oταv ιδρ0Θηκε αυ-
τo τo -παβαξεvo,, κoμμα απo 30 ατoμα, καvε-
vog τo εvδιαQ6ρov δεv κιvηΘηκε για vα μαΘει
για τo τι ακρι6ω9 πρoκειται. Kαvεig δεv μπo-
ρoΟoε vα Qαvταoτε[ 6τι μετα απ6 1C xρ6vια
αuτo τo .αvτι-κoμμα,, nαρα κoμμα 'Θαεiyε 42
6δρε9oτι9 497 oτηv oμooπovδιακη 6oυλη.
Σημερα oτα παραδooιακα κoμuατα, F.D.P.
(ΦιλελεΟΘερoι). C.D.U. (Xριoτιαvoδημoκρd-
τεg)' S.P.D. (Σooιαλδημoκρατεq)' αυτ6 τo
.Vι'o" κoμμα καθoρlζει πλdov τιg τιi1εg τηg
γερμαvικηg κoιvωvlαg. H εκλoγικη τoU επιτU-
xiα (8'3%) δεv ηταv μια απλη oυγκυρiα. H

γερμαvικη κoιvωviα αvτιμετωπ[ζει απ6 τηv
oυγxρovη αvαπτυξη τoυ καπιταλιoμoΟ με-
γαλα πρo6ληματα. To μεγαλ0τερo ε[vαι τo
oικoλoγικo. oλoκληρεq Θαλαooεg και πoτα-
μια ι1xoυv μoλυvΘεixdριq στηV (καπιταλιστι-
κη αvαπτuξη,, H ζωη oτηv πoλη ηδη 6xει γi-
vει πρo6ληματικη για xιλιdδεg αvΘριilπoυg.
Στo oξΟ oικoλoγικo πρo6λημα πρooτ[θεται
και η λεγoμεvη .oιKoδoμικη αvαδιoργdvω-
ση", μ'απoτ6λεoμα oτo Δ. Bερoλ[vo και oτηv
ΦραγκQoΟ ρτη vα κατεδαφlζovται oλ6κληρεg
oυvoικ[εg και vα δημιoυργε[ται 6τoι oξ0τατo

o'oττo Σiλl κοl η Π6τρo Kελλu ηγ6τε9
τωv Προoivωv

ττρo6λημα oτεγαoηg. C)ι .Πρdoιvoι" Kαταφε-
ραv επloηg vα εκμεταλλευτo0v τιg πρoστρι_
669 πoυ υπαρxαv oτo S.P.D. μετα τηvτ6τε α-
πoΦαση τoυ X6λμoυτ Σμιτ για τηv εγκατα-
σταση τωV Π6ρoιγκ και τo voμo τoυ Mπε-
ρoUΦσoΦερμπoτ, ΓτoU απαγoρευε στoUq
κoμμoυvιoτι1q τηv εισαγωγη τoUq oτo δημo_
oιo. Aυτo τo μ6τρo [oxυε απ6 πoλ0 πριv και
για τoUq εΘvικooooιαλιoτ69... Kατ' αυτ6 τov
τρoπo oι .Πραoιvoι" εξελixΘηκαv o' 6vα δυ-
vατ6 μαxητικ6 κ[vημα διαμαρτυρ[αq κι αμφι-
o6ητηoηq.

To 6ραμd τoυg 6πω9 λ6vε oι [διoι, ε[ναι 6-
vαg oooιαλιoμ6g απαλλαγμθvog απ6 τα 6ιo-
μηxαvικd Kαι YραΦειoκρατικd πρ6τυπα. Πι-
oτε0oυv oτιg αρx6g τηq oικoλoγlαg, τηg dμε-
oηg δημoκρατiαq και τηg κoιvωvικηg ελευΘε-
ρ[αq, εvιi.l ταooovται κατd oπoιαoδηπoτε
μoρΦη 6iαg. oι ιδ6ε9 τoυg ε[vαι 6vα κρdμα α-
μεoωv διεκδικηoεωv και oUτoπικo0 oραμα-
τog. Aυτd πoU τoUq απαo1oλo0v περιoo6τε-
ρo εivαι: 1) Πρ6ταoη v6μoυ κατd τωv διακρ[-
σεωv σε θdρog τωv γυναικιbν' 2) Avακαταvo-
μη τηq μεταΦoρdq αγαΘιilv απ6 τoυg δρ6-
μoυg (Qoρτηγd) oτιg ρdγεg (τρ6'vα).4) Περιo-
ριoμ6 τωv καυoαερ[ωv. 5) Xρioη αμ6λυ6δη9
θεvζivηg και απαγ6ρευση τηq κυκλocpoρlαg
των αυτoκιvητωv 10 Kυριακ69 τo yρ6vo. 6) Ι-
o6τιμη καταvoμη 6λωv τωv Θ6oεωv εκπα[-
δευoηg και εργαo[αg για dvδρεg και γυvα[-
κεq. 7) lo6τιμη εκπρooιbπηση στηv oμoσπoν-
διακη και τιg τoπικtg 6oυλ69. 8) Kατdργηoη
τoυ αξι6πoινou τωv αμ6λιboεωv' 9) Tιμωρiα
6ιαoμo0 oτo γαμo' To ,.εcωτερικo- τoU Koμ-
ματog δεv ε[vαι oμoιoγεv6g. Yπαρxoυv π6v-



τε αVτιμαXoμεVεq τασειq. H πριi_lτη μ' αρχη-
γo τov'oττo Σ[λι, oι επovoμαζoμεγ91.ρεαλι-
oτ69", qγω'11oVται για μια κυ66ρvηoη σUVα-
σπισμoιj με τo S.P.D. H δειiτερη .φγ .ριζo-
oπαoτικιi.lv" μ' αρXηγo τηv Π6τρα K6λλυ κα-
τηγoρoι]V τoUq πρcbτoUg για oυvτriρητιoμ6 κι
αρρι6ιoμo. Δεv θ6λoυν καμμ[α σUvεργασια
με τouq oooιαλδημoκρdτεg- oι αλλεg τρειg
ε[vαι η .KεVτρωα" ταoη πoυ πρooπoΘε[ vα
oυμ6ι6αoει τιq καταoτdoειg, oι δoγματικo[
μαρξιαrεg πoυ ακoλoυθoΟv τα "πρoτUπα"
τωv Αvατoλικιi_lν xωριilv και τ6λo9 υπdρxει
μια oμαδα πoυ δρα επαvαoτατικd ακoλoυ-
Θιbvταg τov δρoμo τωv oυγκρo0σεωV και τωV

μoλ6τωQ...
Παvτωg oι δυo ταoειg πoυ θα καΘoρlooυv

τo μ6λλov τoυ κιvηματoq τωV .Πρασ[VωV",
ε[vαι αυτη 11ργ .ρεαλιoτιi:v" και τωV .ριζo-
oπαoτικιilv"-,..Kαι oι δυo oμωg ταoειg πιoτε0-
oUv στιq αρ169 τηg κoιvo6oυλευτικηg δημo-
κρατiαq. Δεγ απoκλε[εται παvτωg oτo o0ντo-
μo μ6λλov vα 61oυμε απoo1ιoτικ69 ταοειg
ci'to κivημα τωV .ΠρασιVωv,,. To κ6μμα 61ει
ταxΘεi εVαvτια oτηv θvoπλη 6(α αν και πoλλο
μελη iωv .Πραoιvωv,, .Kατανooιv,, αυτoυq
roυ'φταvoυν oε τ6τoιεq πραξειq. oαν αvτi-
δρooη oτo καπιταλιoτικ6 αδιεξoδo τηq <oι-
vωνlαg μαζ. Παρ' oλα αυτα η RΑF (Φραξια
Koκκιvog Στρατog) γvωoτη και ωq .Mπααv-
τερ-MατvxoQ,; δεv Θα 6xει και πoλλoυq οπα-
δo0g oτoυg "Πρdoιvoυq,,... Τo κ[vημα των

"Πραo[vωv" oτηv Eυρι-bπη παρoυoιαζει μια α-
ξιoλoγη dvoδo. Mετα τη Δ. Γερμαviα, η lτα-
λ(α, η Γαλλiα και η Σoυηδiα ακoλoυθoΟv τoν
δρ6μo πoυ xαραξαv oι .ΠρασιVoι,, τηg Γερ-
μαv[αg. Nα λoιπov πoU τα παραδooιακα κoμ-
ματα τηq δεξιdg και τηq αριατεραg 6λ6πoυv
vα ξειpυτρΦvouv δ[πλα τoυq dλλα κιvηματα
6πω9 αυτα τωv oικoλ6γωV, και πoιog ξ6ρει
α0ριo [oωq vα 6xoυμε τηv αvαπτυξη εΘvικoε-
παvαoτατικιiv κιvημdτωv τηg εΘvικιoτικηg α-
ριoτερdg. Σ[γoυρα oι πoλιτικ69 αvτιληι.].lειg
τωv Eυρωπαiωv αρx(ζoυv vα κιvoΟvται oε
καιvo0ργιoυg δρ6μoυ9 π6ρα απ6 τα τετρι-
μεvα. oι "Πραoιvoι" oμωg δυoτυ1ιilg π6ρα
απo ι1vαv αριθμ6 oωoτ6, αιτημdτωv τoυg,
λειτoυργo0v oαv πι1μπτη Φαλαγγα oτιg xΦ-
ρεq τηq Eυριilπηg. Tα κoμματd τouq πηγαι-
voυv oλo και πιo πoλ0 πρoq τoV Koμμouvι-
oμ6 (6oτω κι "ιδεαλιστικ6") και oε oυδετε_
ρoQιλεg Θ6oει9 πoυ αυτη τη oτιγμη δεv 6oη-
Θo0v oτηv πoλιτικη εvδυvαμωoη τηg ΕυρΦ-
πηq. Aq μηv ξεxvαμε τι 6λεγε o Σπ6vγκλερ:
"To να εloαι ειρηvιoτηζ, oημαlνει 6τι αQη-
vειζ στoυζ μη ειρηνιoτ69 τo δικα[ωμα τηg
πρωτo6oυλ[αg". To oπoυδαι6τερo 6μωg
oυμπ6ραoμα εivαι 6τι τα κ6μματα τ0πoυ
"Πρdoιvωv" η ΓιαρεμΦερη, αμΦισ6ητησαV τo
πoλιτικo κoμματικo κατεoτημ6νo oτηv Eυ-
ρι-ilπη, πρo6ληματιoαv τo λαo' π6ραoαv μια
διαφoρετικη πoλιτικη κoυλτo0ρα oτα μαζικα
κιvηματα. Αυτη τηv πoλιτικη αμφιo6ητηoη
πρ6πει vα' εκμεταλλευθoιiμε εμε(g oι εθvι-
κoεπαvαoτdτεq, για vα περdooυμε τιg ιδ6εg
μαq και τov πoλιτικ6 μαg λoγo. To κivημα τηg
αμφιo6ητηoηg τωv πdvτωv 61ει μπει ηδη oε
κ[vηoη. Tα επoμεvα1ρovια Θα δεiξoυv αν oτη
v6α αυτη πρoκληoη τηq ιoτoρiαg, τo εΘvικoε-
παvαoτατικo κ[vημα Θα αvταπoκριθε[. Για τo
καλo τηg Eυρωπαiκηg μαg πατρiδαg και τωV
ΕυρωπαΙκιi.lv λαι.σv ελπ[ζω τo κ(vημd μαq στη
δ[vη αυτιi.lv τωV κoιVωVικιbv εξελlξεωv vα
6γει vικητηq. Eκε(vo πoυ πρ6πει vα πρooθ_
ξoυμε εivαι oτι τo κ[vημα μog πρι1πει v' αρ-
θριboει κι dvα oικoλoγικ6 πoλιτικo λoγo, Η
πρdoιvη oημαiα πρ6πει vα εVσωματωθε[ oτην
εΘvικoριζooπαoτικη !

Nτivα KωvoταvτlviδoU
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τηg παραγωγηg). To κεφαλαιo δημιoυργεl 6vo
vι1o ε[δog εργατη, τov εργατη-μαζα' To κεQα-
λαιo με τoν αUτoματιoμ6 o' επιλεγμθvεg θε-
σειq Kαι τoμεig παραγωγηg Θ6λει vα εξαλεiψει
εvτελιbq την εργατικη παρoυolα' Αvτικαθιoτα
τo ατελ69 αvΘρΦπιvo ρoμπoτ απ' τo μηxανικo
ρoμπ6τ!"

o Γιιbργoq Kαραμπελιdg αυτη τη διαδικαolα
τη λι1ει με πιo απλα λoγια: "H πoρεiα τoυ κειpα-
λαioυ απ6 τo δ6κατo 6γδoo αιιiιvα oυvioταται
oτηv πρooδευτικη αιsαiρεση τηξ γvιboηq κoι
τηq δεξι6τηταq απ6 τov dμεoo πoραγωγ6 κoι
τηv εvoωμdτωση τηζ oτη μη11αvη, στηv επι-
oτημη και τηv τε11voλoγiα,..' 'oτι 6γoυμε αvα-
Q6ρει tωq τιilρα ε[vαι η oικovoμικξ διdoταoη
τoυ πρo6ληματoq, η oπo[α 6μω9 ε[vαι Qυoικ6
επακ6λoυθo τηq πoλιτικηq' To ερrilτημα πoυ
πρoκ0πτει για 6vα απλ6 dvθρωπo ε[ναι γιατ[ γ[-
vovται "6λα αυτd". H απdvτηoη ε[vαι απλη αλ-

κAπ!TArιlΣMoΣ
κI EPΓAΣIAκEΣ ΣχEΣEIΣ

Η εργατικη ταξη oτη δεκαετ[α τoυ '60 δι6Θε-
τε μlα τερααrιo δ0vαμη. Aυτη η δUvoμη πηγoζε
oπ' τo 6τt μπoρo0oε vo ελ6γ1εt τηv πoρoYωγl-
κη διoδtκooio τoυ πρoi6vτog πoυ πoρηγαγε κot
τoυg ρυΘμo0g εργooiog, τoυg 1ρ6voυg πoρo-
γωγηξ.

Αuτη τηv κυριαρxικη τηg δυvατ6τητα αρXιoε
vα τηv 1αvει αrαδιακα απ' τηV κoπιταλιoτικη ε-
πiΘεoη στιq εργασιαK6g oxι1oειg, στoUq "Vo-
μouq" τoU εργoαrαoioυ, μ6oω τoυ τεΙλoρι-
oμo0 και Qoρvτιoμo0. Nα πωg περιγρdQει o
Mπεvζαμ6v Koριd αυτη τηv αλλαγη. "O φoρvτι-
oμ69 και o τεΙλoριoμog αvτικαΘιoτoUv τov πα-
λιo ειδικευμ6vo εργατη, πoυ εξακoλoυθε[ α-
κoμα vα ελ6γ1ει 6vα μεγdλo μερog τηq παρα-
γωYηq, απ6 θvα εiδog εργdτη, τov εργατη τηg
αλυο(δαg παραγωγηg, πoυ μετα6αλλεται σ'ε-
ξdρτημα τηg μηxαvηg, η oπoiα τΦρα απoQαoi_

ζει για τoυg 1ρovoυg και τιg τα10τητεq (εvvoε(
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λd και o1vθετη. Aυτη τηv περioδo 6'yoυμε η πιo
απλd ζo0με, τη μεγdλη ταξικη αvαμ6τρηση πoU
λαμ6dvει μι!ρoq στoUζ εργαoιακo0q yιΙlρoυg α-
vdμεoα oτo κεQdλαιo και στouq εργαζ6με-
voυg. o 6λεγyog απ6 μ6ρoυg τωv εργαζoμ6vωv
τηq παραYωΥικηq διαδικαo[αq, τωv παραΥωΥt-
κιbv γνιboεωv, η δ0vαμη πoυ δ[vει oτα oυvδι-
κdτα τoυq αυτη η γvιiloη ' 

απoτελε[ 6vα αvυπ6'ρ-
6λητo εμπ6διo oτo κεQdλαιo. H καn'ταλιoτ6q
t'yoυv αvdγκη vα <αVτιΚειμεvικoπoιηooυv" τη
διαδικαo[α παραγωγηq κι αυτ6 γ[vεται μ6vo με
τη μετdΘεoη τηζ τεχvoYvωofαq απ'τoυq ειδι-
κευμfvoυq εργdτεq oτo vεκρ6 κεQdλαιo, τα

μ6oo παρoγωγηq. Kaτ' qυτo τov τρ6πo η o0γ'
κρoυση αρyiζει!

o τεΙλoριoμog κτυπαει τoυg εργατεg σε αΤo-
μικ6 επiπεδo, o ΦoρVτισμ6q oε oυλλoγικ6, oτιg
Θεoμoπoιημθvεg κoιvωvικθg εργαoιακιig oxθ-
οειg. H ταξικη o0γκρoυη κεQαλα[oυ εργαoiαg
γ6ρvει oτηv αρxη oτηv πλευρα τωv καπιταλι_
αrιilv. To κ6οτo9 παραγωγηg μειιbvεται κατα-
κoρυφα, o ρυθμ69 εργαoioq μ6oω τηg εvτατι-
κoπoιηoεωg πoU ΦερVoUv oι vεεg μη1αv6q oι o-
πoiεg "gη1_1ρ6πoυv" τηv oρθoλoγικoπoiηοη
τηg εργαoiαg αυξdvει κατακ6ρυιpα, τα oυvδι_
κατα 1dvouv μεγαλo μ6ρoq απ' τη διivαμη
τouq' oι καπιταλιoτθg διαΘ6τoυv αvd πdoα
οτιγμη 6vα αvεργo εQεδρικo εργατικ6 δυναμι-

κ6 με τo oπolo εκ6ιdζoυv και oυvθλi6oυv τηv
εργατικη αvυπακoη κι απειΘαρ1[α. o T6Ιλoρ μι-
λdει καθαρd: "πρ6πει vα 6ρo0με 6vα μ6oo για
vα κατααιρ6ι|.loUμε τηV τ61vη οαv τ6τoια".

To time and motion study μπαlvει σ' εΦαρμo_
γη. H εργατικη τdξη δ6xεται ιo1υρd κτυπηματα
απ' τηv εργoδoo[α μ6oω τωv unskilled (αvειδi-
κευτωv) Kαι τoU open shop campaign, oργdvω-
σηq πoU ελιlγ1ovταv απ' τoUξ εργoδ6τε9 και
ζητo0oε τo dvoιγμα τωv εργoαταoiωv στoUq μn
oυvδικαλιoμ6voυg εργατεq.

o T6Ιλoρ oυvεx[ζει: *Η π4Y4 τoυ πλo0τoυ δε
θρioκετot oτo 1ρξμo αλλ6 oτηv εργoσio". Eδd)
λ6γovτog εργooio o T6iλoρ εvvoεi τηv τε1vlκη
γvιδoη πoυ δlαΘ6τoυv oι εργdτεg, η oπoiα κo-
voviζεl τηv πoρoγωγlκη δloδlκooiα. H γρoμμη
oυvαρμoλ6γηoηg εivαι πλ6ov γεγov6q, Fl εργo-
τικη τ6ξη φαivετot vo 16vει τo πol1vΙδι, η με-
γdλη ποραγωγη τυπoπolημ6vωv πρoΙ6vτωv oε
μαζlκη κλiμoκo λαμ6dvεr γlo πριilτη Φoρ6 xιilρα
oτηv ιoτoρiο!o Φoρvτπηγοivεlπto μακρld' Aυ-
τ69 Θo δημloυργηoεl εξεlδlκευμ6vεg μη1ov6g
o' 6vo μ6vo 1εlρroμ6. Τo απoτι1λεoμα εivαι η α-
π6τoμη επιμηκυvoη τηq πoαγματικηg διαρ-
κειαs τηq εργdoιμηg ημ6ραq.

H υπεραξiα λαμ6αvει τρoμακτικιig διαoτd-
oειg. H αι]ξηση τηq παρoγωγικ6τητα9 τηq ερ-
γαo(αg 6μειvε oμωg αrαΘερη 1ωρig καμμια ε-



πιπτωση στη vιlα παραγ6μεvη αξiα, πoU απoτε-
λεi κατd τov Mαρξ τo dΘρoιoμα τoυ μετα6λη-
τo0 μ6ρoυ9 τoυ κεQαλα[oU Kαι τηq απoσπα-
oθε(oαg υπεραξ[αq. 'H αλλιιilg (σταματdει η
μεiωoη τηg τιμηg τωv εμπoρεUματωv πoυ πα-
ρdYovτoι μ'αυτ69 τιg μεθ6δoυ9". H επiΘεoη
oτηv oξio xρησηξ τηg εργoτlκηq δυvdμεωq γi.
vεταl τo oτηρlγμα μlog δloδικooiog υπoτlμη.
σεωξ τηξ ovτoλλoκτlκηg τηg oξioq.

Εvιil η μdxη Qα(vεται vα 61ει 1αθε( για τoυg
εργατεg, αρxiζoυv vα εκδηλιbvovται oι πριilτεg
εoτiεg τηg εργατικηg αvτιoταoεωg. Στηv αρ1η
oι σUστηματικ6g απoυo[εg τωv εργαζoμ6vωv.
To 1970 η εταιρiα Φλιπg δηλιilvει πωg 1dvει η-
μερηoiωg τερdoτια πood απ' αυτ6 τo πρdγμα.
To turn-over η "πoσoσ16 εvαλλαγηq τoU πρo-
oωπικo0' εκQρdζειτo μ6oo 1ρ6vo πoυ 6vαg μι-
oθωτ69 παραμ6vει oε μια δooμ6vη επι1εiρηoη
πριv τηV αQηoει Yια μιcι αλλη,. 219, Φoρvτ τo
1969 τo πooooτ6 τoυ turn-over 6Qταoε τo 25%,
παρ6λυε δηλ. 6λη τηv παραγωγη. H μεγαλ0τε-
ρη ιδιωτικη επι1ε[ρηoη τoυ κ6oμoυ (o' αριΘμo
εργαζoμ6vωv), τo τρααr American Τelegraph
and Τelephon, δηλωoε πωg η αvε0ρεση εργα-
τΦv θ1ει τoακioει τα vε0 ρα τωv ιθυv6vτωv! "'E-
τoι o εvειδlκευτog εργdτηc (o.S) διαδ61εται
τov xτυπημ6vo απ' τη γραμμη oυvαρμoλ6γη-
oηg τε1viτη κι αvo[γει δvα v6o πεδio πdληq Kι α-
vαoυvθ6oεωg".

H επιδiωξη τωv καπιταλιαιιi:v δηλ. τoυτ61ρo-
vη oιiξηoη τηq πoρoγωγlκ6τηταg καl τηg εvτ6-
oεωg εργooiαg, περιγρdQεται πρoQητικd αλλd
Kαι (μερικαΣ αro π6μπτo μ6ρo9 τoυ κεQαλα[oυ
τoυ Kdρoλoυ Mαρξ. Eivαι μια εv6τητα πoυ αξi-
ζει vα δια6ααrε[ απ' 6ooug εvδιαΦερovται για
τα oικovoμικd.

To oικovoμικo oκ6λo9 τoυ κειμ6voυ θα τo
αrαματfoω εδιil δι6τι αρxiζει vα γivεται αρκε-
τd "6αρ0" για τouq αvαγvιilαιεg τoυ περιoδι-
κo0.

H π6λη πoυ υιpioτoταl στoυq εργoolακo0g
1ιbρoυg κα] στlξ εργαoloκ6g o16oε19 61εl oμε-
o6τατη o16oη με τη γεvlκ6τερη τoξlκf π6λη
πoυ πρoγμoτoπolε1τol oτηv κolvωvio κοl μ6λl.
oτα oημερo μπρooτ6 στηv εuρωπoΙκ{ olκovo-
μlκd εvoπoΙηoη, λoμ66vεt τρoγlκ69 δlooτd-
oεlg. Τo κεQdλαιo γvωρiζει αΠ'τηv αvdπτυξη
τoU μια μεγαλη αvτ[Qαoη' Απ'τη μια 61oυμε
oυvε1η μετdδoη γvιiloεωv oτoυg εργαζoμε-
voυg, τα10τατη oιivδεoη με τηv παραγωγη, απ'
τηv dλλη τo KεΦdλαιo Θ6λει v'απoαπdει 6λo
και μεγαλιiτερα τμf ματα αvΘριilπιvηg γvιi:oεωg
Kαι vα τα εvoωματιbvει 6πω9 εiπαμεoτo vεκρ6
κεQdλαιo, oτα μ6oα παραγωγηg, τα oπoiα ε-
λ6γ1ει. Σημερα oι εργαoιακ69 o16oει9 61oυv

"χαλαρωσει" αρκετd, πρdγμα τ' oπoio oφεiλε-
ται στιq μαζικ69 απoλ0oειg τωv εργαζoμθvωv
απ'τιg μεγdλεg αλυoiδεg παραγωγηg, oι oπoioι
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Qυoικα αvτικατααrdθηKαv απ' τηv αUτoματo-
πo(ηoη τωv εργoστασ(ωv. To πoooαι6 σUμμε-
τoxηg oτo κoαroq αvα μovdδα παραγιilμεvoυ
πρoΙovτog πoυ oιpεiλεται αrηv αμoι6η αλλd o-
κ6μo κοl oτlg πριilτεg 0λεg π6Qτει oυvεxιbg και
δεv ξεπερvdει oημερα t'να20-30%'

Θα ηΘελα vα επιoτηoω τηv πρoooxη 6oτω και
πληρoφoρlακο αrηv πτωoη τoυ πooooτoΟ oυμ-

μετo1ηg ατo κoαrog παραγωγηg τωv πριi.lτωv
υλΦv, πoυ εivαι γvιbριoμα Kι "επιτεUYμo" τoU
vεoκαπιταλιoμo0. 0 ρ6λo9 τou εργdτη στιq με_
γαλεg αυτoκιvητo6ιoμηxαviεq, oτιg oπo(εg ε[-
1αμε κατd τo παρελθ6v μεγdλεg oυγκρo0oειg
(Φoρvτ, Φεραρι) , ε1ει υπo6αΘμιαιε[απ'τηv ει-
oαγωγη τηq ρoμπoτικηg. Tεραoτια 6ιoμη1αvι_
κd oυγκρoτηματα λειτoυργoΟv μ6vo με μiα ε-
πoπτικη λειτoυργ[α. Aυτo oμωg δεv πρ6πει vα
μαg κdvει vα παραγvωρ[οoυμε τη oημαo[α τωv
εργαoιακιi.tv σXεσεωv αιιg μικρoτερεg 6ιoμη-
1αv(εg, MME'καιτo ρoλo τoυ 6ιoμη1αvικo0 ερ-
γατη o'αυτ69.

Eξαλλoυ η oημαoiα τωv εργασιαKιilv o16-
σεωV για τo κε<pdλαιo εκτog απ' τα εργooταoιo,
ΦαιVεται Kαι με τo ouvεx6g ωραριo rιoυ εΦαρ-
μ6ζεται κι απo Q6τog αιηv πατρ[δα μαg'

Eπαvαλαμ6dvω κλε[vovταg, πωq oι εργoσια-
κdg o1εoειg δε[1voυv καλ0τερα απo κdθε τι αλ-
λo τηv ταξικη o0γκρoυoη μεταξ0 κεQαλαioυ_
εργαolαq. Γι'αυτo η oπoια αλλαγη πoυ Θα γivε_
ται θα πρθπει να εξετoζεται παρα πoλιj oo6α_
ρα απ6 τα εΘvικoριζooπααrικα κιvηματα, για vα
μπoρo0με να κτυπdμε τov καπιταλισμo oε κα(-
ρια ζωτικα γι' αυτov oημε(α, 6πωq αvτ[oτoιxα
καvει κι αυτog με τηv εργατικη ταξη.

Xρηoτog Xαρiτoq
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To 6Θvog τωv Eλληvωv αυτov τov καιρ6'
6πω9 Qα[vεται 6μω9 και στα επ6μεvα
xρ6vια, 61ει 6ρει 6vα καιvoOργιo dλλoΘι,
6vα καιvoOργιo oραμα για vα καλ0ι{,lει τηv
μικρ6τητα τoU, τηv αvικ6τητα Kαι τo ρcι-
γιαδιoμ6 τoυ. Αυτ6 τo 6ραμα λ6γεται
"Xρυoη oλυμπιαδα τoυ 1996"' Αμ6oω9 6-
λoι oι πρo6oλε(9 τoυ αvαπηρoυ ελληvι-
κo0 κoιvo6oυλευτιoμoΟ π6φτoυv o' αυτη
τη v6α "Mεγαλη lδι1α". ΣXεδ6v o0ooωμog
o πoλιτικ69 κ6oμo9 τηg xιilραg, ευτυ1ιilg ε-
ξαιρε[ται η Eλληvικη Aριoτερα (EΑP) "q-
γωviζεται" Yια vα πdρoυμε τηv "oλUμπια-
δα" τoυ 1996. Η Ν.Δ. για vα δικαιωΘε[ o ε-
τoιμoΘαvατoq "εθvαρXηq" K. Kαραμαv-
ληg. To ΠAΣoK διoτι αQoO 6λυoε 6λα τα ε-
Θvικα και ευρωπαΙκd (!) πρo6ληματα πρ6-
Πει Vα 6ρει και 6vα xoμπυ, τo KKE δι6τι υ-
πτ]ρξε παvτoτε στov πρoμα1ιbvα τωv εΘvι-
κιilv διεκδικηoεωv!l!

To επioημo oλ6γκαv τηg "ελληvικηg"
κυ6ερvηoεωg ε[vαι: "Eπειδt1 oυμπληριb-
vovται 100 xρ6vια απ' τηV αvα6[ωoη τωv
oOγxρovωv oλυμπιακιilv αγιilvωv, και διoτι
αυτo( γεvvt'1Θηκαv oτηv Eλλdδα' δικαιoι]-

μαστε τηV διεξαγωγη τηg Xρυoηg oλυμ-
πιαδog". Εδιb Θα πρ6πει vα καvoυμε oρι_
oμ6vεg παρατηρξoειg' Mπoρε( 666αια oι
oλυμπιακo[ αγιilvεg vα γεvvηΘηκαv στηv
Eλλαδα' αλλd αv oι αρ1α[oι 'Eλληvεg ηξε-
ραv τηv εξ6λιξη τωv "σrlβεβιv6v" Eλλη-
vωv η τo v6ημo πoυ θα 6διvε η .πoλιτι-
oμ6vη αvΘρωπ6τηταD σ' αUτ6 πoυ λ6'γεται
oημερα oλυμπιαδα, Θα εl1αv <pρovτloει vα
τouq Kαταργηooυv! To v6ημα τωv αρ-
1αiωv oλυμπιdδωv ηταv Θρηoκευτικ6. Γι-
v6ταv για vα τιμηooυv τoυg Θεo0g, Kαι πιo
oυγκεκριμ6vα τov Δ[α. Σ' αυτo0g τouq α-
γιilvεg π6ρα τoυ 6τι 6λoι ηταv Qυλετικd
'Eλληvεg, η δ6ξα πoυ Θα 6παιρvε η π6λη
πoυ Θα 66γαζε 6vαv oλυμπιoviκη αξιζε πε-
ρισσoτερo κι απ6 μια μεγdλη αrρατιωτικη
v[κη' Στoυg oτ[6oυg 6παιρvαv μι1ρog κoρ-
μια γεμdτα Qυoικη ριbμη, κι αυτ6 δι6τι oι
'Eλληvεg ηταv τoτε "πρωτ6YovoιΣ στo
μαρκετιvγκ, δεv ε[1αv εQε0ρει τ'αvα6oλι-
κα. Σημερα oι "oλυμπιαδεg" 1ρηoιμoπoι-
o0vται για vα αvε6ασoUv oι αΘλητ6q τιg α-
γωvιoτικ6g τouq μετo1θg, ιboτε αrα Θε-
oμoπoιημι1vα πια Γκραv-Πρι oτ[6ou πoυ
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γivovται oε Avατoλη και Δ0oη, oι ΠρoσΦo-
ρ6q απ' τιg πoλυεΘvικδg πoυ διoργαvιil-
voυv τouq αγιilvεg vα ε(vαι μεγαλ0τερεg.
'Eτoι oτov ιερo 1ιbρo τηg oλυμπiαg δεv Θα
υπαρ1oυv πια αΘλητ6q πoυ θα αvτιΠρoσω-
πε0oυv τov πoλιτιoμ6, τα ηΘη και 6θιμα
τηg κoιv6τηταg τoυg, εξαγvιoμ6voι μ6oα
αΠ'τιq ιερ69 τελετoυργiεg, αλλα "αΘλη-
τδg" ηρu θα περιQ6ρoUv τηv Qλ6γα τωv α-
γιilvωv, Qoριi.lvταg 6vα μπλoυζακι τηg Φdv-
τα. Π6πoι, 'Aμoτελ. H "εξ6λιξι9,, 6λ6πε-
τε.... Φαvερ6 ε[vαι 6τι ε[μαoτε εvdvτια o1ι
μ6vo oτouq "oλυμnιακo0g,, τoυ '1 996, αλ-
λd ατoυq Kαθε "oλUμπιακo0g,, δι6τι α_
πλo0oτατα δεv εivαι -oλυμπιακoi" αλλα
εκQυλιoμεvoι και καnιταλιoτικo[! Αυτη εi-
vαι η QιλoooQικη-πoλιτιoτικη διαoiαoη
τoυ πρo6ληματog. H oικovoμικη, αVαπτU-
ξιακξ, περιΘαλλovτικη. απo-κεvτρωτικη
διdoταoη δεv ε[vαι καΘoλoυ αoημαvτη.

M6vo για 6ξoδα εκκ(vηoηg 1ρειαζovται
150 διg. M6vo για τηλεπικoιvωv[εg, διαμo-
vη αΘλητιilv κι επιoκεπτΦv, oδικ6 δ(κτυo,
ουγκoιvωv[εg. To Mετρ6 τηg Aθηvαg Θ6λει
αλλα τooα. oι πρo6λ6ι.ι.lει9 αvε6dζoυv τα
6ξoδα oε 31.373 εκατoμμ0ρια δρx. και τα
θooδα oε 45.914 εκατ. δρX. Tι1τoιεq 6μωq

Περi oλυμπIακoU

πρo6λει|.lειg ιiκαvαv και oι Kαvαδo( για τηv
.oλυμπιdδαΣ τoU Movτρεαλ τo 1976 και
6γηκαv με παθητικo. To oικovoμικ6 πρ6-
6λημα γ[vεται εvτovιbτερo δι6τι κι αv α-
κ6μα 6γoυv oωαrol oι αριΘμo[, τo ελληvι-
κo κρdτog Θα πρ6πει vα κατα6dλει απo
πρtv τα 3'1 .373 εκατ. δρ1. για vα ειoπρdξει

καTαvTη ματoq...
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τα 45.9-!4. To Θεμα ε[vαι απo πoυ Θα 6ρo0-
με αυτα τα τεραoτια πood. Aπ' τα κρατικd
ταμε[α, τηv ΕoK, η τηv ιδιωτικη πρωτo-
6oυλ[α:

Αg αQηooιlμε τo oιKovoμικd και αg πιd-
σoUμε τo oικoλoγικ6. Ag Qαvταoτo0με
τηv ΑΘηvα τoυ 1996 με π6vτε εκατ. κατo(-
κouq, με τα αυξαv6μεvα 6ω9 τ6τε πρo-
6ληματα μετακivηoηg, vθQoυg αv δεv μαg
61ει πviξει 6ωq τ6τε, vα υπoδ61εται 3 ε-
κατ. τoυρioτεg. Πρoτιμιb vα παω vα δω 6vα
Qιλμ με τov Kρ(oτoQερ Λη, Θα ε[vαι λιγ6_
τερo δραματικ6. Ag oκεQΘo0με αυτα τα
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πood πoυ Θα δωΘoOv μ'αμφi6oλα απoτε-
λ6oματα για τη 6ιτρivα τηg ελληvικηg κoι-
vωvlαq, vα παvε oε τoμε[g 6πω9 η υγεiα,
παιδε[α,. αμυvα, κoιvωvικι1g ασΦαλισειq,
oικoλoγικηg εξιooρρ6nηoηq, KαλUψη δη-
μooiωv ελλειματωv, εμπoρικo0 ιooζυγ[oυ,
δημooloυ xρ6oυg. Πρoτιμιil απ' τo vα δω
τov Mπo0μκα vα πηδαει 7μ. oτo επ( κovτ6,
vα αυξηΘo0v oι oυvταξειq τoU oΓΑ, vα
Qτιαxτo0v αxoλε[α oτo Σoυιpλ( και Γρε6ε-
vd, vα xρωoτdμε λιγ6τερα ι1ξω, vα περιo-
ρiooυμε τη ρOπovoη. vα παρoυμε περισ-

o6τερα αερoπλαvα και Φρεγατεg. Kαλd τα
Θεαματα, αλλd αμα λε[πειτo ψωμι. .

Δυoτυ1ιbq oμωg τo αιιilvιo ελληvικo
κρατog-6ιτρivα δεv φα[vεται vα τα oκι1-
πτεται αυτα. Πιoτευει oτι κατd αυτ6 τov
τρ6πo Θ' απαo1oλησει τov ελληvικ6 λα6
απ' τα ζωτικα τoυ πρo6ληματα, 6πω9 πα-
λιoτερα 6καvε τo [διo η Xo0vτα με τo Πo-
δ6oQαιρo Σημερα 6πoιo9 δεv oυμ<pωvε[
με τηV αvαληψη τωv ,,oλυμπιακd)v" αΠ'
τηv Eλλαδα, κατηγoρεiται μ6xρι Kαι Yια ε-
oxατη πρoδoo[α. To μovo κ6μμα πoυ 6xει
τo θαρρog v' qvτιτ[θεται στoUq "oλυμπια_
Ko0g" 6[γq1 η Ελληvικη Aριoτερα (EΑP).

E[vαι κρiμα' αv o1ι εγκληματικ6, τ6oα
διg vα πεταxθoι1v γι' αΘλητικ6q εγKατo-
oταoειg, εvιb η ελληvικη κoιvωv[α και τo
ελληvικ6 κρατog αvτιμετωπ(ζoυv πρo-
6ληματα επι6ιΦoεωg. H "oλυμπιdδα"
διαρκε( 6vα μηvα. 'oταv Θα περαoει αυτ69
o μηvαg τι γ[vεται; Θα μαg μεlvει τo 6Qε-
λog τηq διoργαvωoηq τωV αγιilvωv; Αg
δoυv oι "αPι,t6διoι" τι πρo6ληματα αvτιμε-
τωn[ζει η ΠΑΣΕΓEΣ, τo lKΑ, τo NΑΤ, τηv
υπo-αvαπτυξη τηq ελληvικηg περιιp6-
ρειαq, τov γραΦειoKρατικo εγκλω6ιoμ6
τηq τoπικηg αυτoδιo[κηoηq, τιq μηδαμιvι1g
απoδo1ι1g τωv Ελληvωv διπλωματιirv, τo α-
δι6ξoδo τηg παιδεiαg, και αq αQηooυv τα
δργα για τα πoδηλατoδρ6μια, μια Kαι η
ζωη 6λωv τωv Eλληvωv 6xει γivει ηδη "πo-
δηλατo".

Για τoυg .oλυμπιακo!q" 6μωq Θα επα-
vι1λΘoυμε και παλι oε μελλovτικα μαg
τε0Xη, γιατi τo Θ6μα ε(vαι oo6αρ6 και Θ6-
λει πoλΟ o'υζητηoη, υπευΘυv6τητα και 61ι
δημαγωγiα.

Σ. κYPlAzoΠoYΛoΣ



To ((oΛoκAYτΩMA))
EINAI ΨEMMA

'Συv6ιrτευξη απ6 6vα AvoΘεoφητη
τo ovτlδoτo: Πoιouq oκoπo0g εξυπηρετεi τo ιoτoρικ6
oαq κθντρο;

Χ6ρ1ε Λ6μπo: To CΕΝTR) DΕ ΕSTUD|1S HlSToRlCoS
RΕVιSloNtSτAS ΕSPAN)L ρΕHRE) - lαταvικ6 Ιατoρικ6
Avαθεωρητικ6 K6vτρo Σπoυδιbv (llAΚΣ) - πρoαπαθεi vα

δημιoυργηoει oτηv loπαv[α κdτι τo αvdλoγo πoυ υπdρ-

χει στιζ HΠA τo .lnstitute οf Histοrical Review' και oτη
Γαλλ[α τo "Annales d' Histoire Revisionniste". Δηλαδη μια
ovαθ εωρητικη o1oλη πν ε υ μoτικηq αvωτε ριiτητoq πo υ

Φυσικd θα εivαι ελεiθερη oτo "πVε0μα" και πoυ δεv θα
περιoρEζεται oτηv απoλογ[α η oτηv υπερdoπιση τωv ητ-
τημivωv τoυ B'.Π.Π' Ξεyωρ|ζoυμε τηv Avαθειbρηoη απ6
τov πολιτικ6 αγιilvα τωV διαΦ6ρωV oργαvιΔoεωv πoυ δεv
tyoυμε oυδεμΙα o1εoη. Aυτ6 δεv oημαΙvει 6τι o αγιilvαg

μαq δεv 6yει πολιτικ6 yαρακτηρα-γvωρloμaτα, πιoτεa-
oυμε 6μωq. 6τι αυτog πoυ παρoυoιdζεται ωq αvαθεωρη-
τηg και γεμiζει τα θι6λla τoυ η τα περιoδικd με απoλo-

γlεg για τo Γ' Pdiy. δaoκολα μπoρεi vα πρo1ωρηoει.
0 δικ69 μαg αγιbvαg ε[vαι πoλιτικoq ' Yιατ[ υπooτηρ[ζει

μια oειρd απo αργig πoυ oυμπληριbvoυv τηv κoυλτo0ρα
μαq'

Tι oυμ6α[νει τιbρα 6ταv 6ιoλ6γoι 6πωq o Λ6ρεvτζ η o
Γoυlλoov (κoιvωvιoBιoλoγικη oyoλη) απoδεικvaoυv 6τι
o dvθρωπog δεv εlvαι 6πω9 τοv παρoυoιαζoυv oι Qιλε-
λειjθερoι η oι μαρξtoτ6g: Aυτoματα επιτ[θεvται oτov
Λ6ρεvτζ η oτov Γoυλoov 6τι oι ιδ6εq τoυζ μαζ αoδη-

γo0v ατo'Aoυoθιτq"''' Tι ouμθαivει 6ταv καπoιoq loτoρι-
κ69 aπoδεικv1ει 6τι oι αvδρεq τωv WAFFΕΝ SS ηταv oι
τtλειoι oτρατιιΔτεg. oι καλ0τερoι τoυ B.Π.Π.: Στη oυv6-
yεια κdπoιog 6λdκαg θα πρoαlαθηoει vα απoδε[ξει 6τι oι
dvδρεq αυτoi θρ[oκoτov ατα oτρατ6πεδα τoU "θαvα-
τoυ"'.. Tι oυμBα[vει 6ταv πρoαπαθηooυμε vα απoδε[-

ξoυμε 6τι η κoιvo6oυλευτικη δημoκρατΙα δεv λειτoυρ-
γε[; Σ'αυτ6 θα μαg απαvτηooυv 6τι' τo αvτ{θετο αυτou
τoυ oυoτηματog ε'ivαι o "oλoκληρωτικoq" fQγΚ9qρ'''-
λιoμ69 πoυ εivαι εγκληματικ69 oπωg "ε[δαμε ατo'Aoυ-
σ6ιτg".
Πιo καταvoητα: Mε oπoιoδηπoτε τρ6πo, πρooπαΘηooυ-

με vα περdooυμε τo πoλιτικ6 μαq μηvυμα η απαvτηoη
ε[vαι μ[α'' AoYΣBlTΣ. AΠOΔEιΚNYσNτAΣ τo ψΕMA
τΩN ΘAΛAMΩΝ AΕPιΩiι _ τΩN ΣAΠσYNιΩN' MΠ0-
P0YME NA ΔHMισYPΓHΣOYMΕ MιA NΕA ΕNAΛΛAKTι-
KH ΠoΛιτικH ΛYΣH.
τo ovτlδoτo: H .επiημη ιαιoρ[α" τωv 6.000.000 "σαπoυ-
vιΦv, και 1φγ "μαζικΦv εξovτιiloεωv, στouq .Φoιρ-
voυξ" g(γq1 g',στημovικd απoδεδειγμ6vη;

Χ' λ,: Aδ0vατov. To αvτ[θετo. Yπdρyει επιoτημovικη α-
vdλυoιg πdvω στιζ "διηγησειζ''' "VτoκoUμivτα,, αμαρ-

τυρ[εg" n9μ αΠoδεικVιoυV τo ι]ltμα' H "επΙα1μη ιoτo-

ρ[α" τo yρηoιμoπo[ησε για τηv πρoπαγdvδα τηζ και τηv
εξiλιξi τηs.

Σημερα μπoρo0με vα τo δo0με oε δ0o Qαoειq. Kdθε

Φoρd Που τo oημεριv6 παραvoμo κρdτoq τoυ Ιoραηλ' ε-
πιτ[θεται εvαvτlov τωv Παλαιoτιvlωv κaι κdvει α[oyη-δo-
λoQov[εg, 6λεg oι τηλεoρασειζ τηq Ευριbπηg-Aμερικηg
πρoθd),oυv καπoια oειodγια τoυq "κυVηYημ6voυζ ΚαΚo-

μoiρηδεg ΕθραΙουg rτoυ τoUζ oκoτιilvoυv oι εθvικooo-
oιoλιoτtg Γερμαvob'. 'oταv καπoιoq αρvεlται τo "0λo-
κα0τωμα" δoλoQovε|ται, ΦUλακ[ζεται' ydvει τηv εργα-
olα τoυ κ.λπ.
τo ovτιδoτo: Tι ηταV στηV πραγματικ6τητα τα ατρατ6πε-
δα oυγκεvτριiloεωv;
Χ. λ,:'Εvατρομερ6 χαραΚτηριστικ6 τωv μovτiρvωv πo-
λiμωv εivαι oτι δεv oi6ovται τbv αμαyo πληθυoμ6. ΕΙvoι
λυηρδ μπoρo0με vα πo0με για 6λ0υζ' Kατd τηv διαρ-
κεια τoυ Β.Π.Π' η Γερμαviα και πολλd απ6 τα κρdτη oυμ-

μdyoυg ηg' αvαγvιilριoαv τov ε6ραΙ|κ6 πληθυoμo εyθρr
κ6 κaι τov Qυλακιoαv'

To lδιo 6μω9 εκαvαv και oι uπ6λoιπoι' Στιg ΗΠA Qυλα-
κloθηκαv 6λoι πoυ ε[1αν ιαπωvικη καταγωγη' oτηv Σo-
6ιετικη 'Evωoη τoυ Στdλιv 6λη τη γερμαvικη μειov6τητα
(πoυ αvηκε oτηv Aυτ6voμη Δημoκρατlα τωv Γερμαvιilv
τoυ B6λγα). oτηv K. AoΙα εθvικ6τητεg πoυ αργ6τερα oυ-
vεργdoθηκαv μe τηv Biρμayτ' Aκ6μη Φμερα τoυq Γερ-

μαvo0g και τoυq Tdταρoυg ηg Kριμαiαg δεv τoυg επι-
τρ6πoυv vα γυρlooυv oτηv πατρικη τoUζ Yη. H πoλιτικη
τωv γερμαvικιbv oτρατoπ6δωv oυγκεvτριΔoεωg δεv ε[-
vαι τlπoτε dλλo απ6 μiα λυπηρη εκδηλωαη πoυ εlvaι yα-

ρα κτη ριoτ ι κη τωv μovτ 6 ρvωv πoλ6 μωv.
0ι Avαθεωρητ6q δεν αρvoavται τηv 0παρξη τωv oτρα-

τoπtδωv oυγκεvτρ6σεωζ oaτε τηv κακoπiραoη τωv Ε-
6ρα|ωv, πιoτε0oυv 6μωg oτι τα YΠoΛ0lΠΑ πoυ διηγo0v-
ται εlvαι ιtlt'ματα που εξυπηρετoav dλλoυg oκoπoιjg.
τo ovτιδoτo: Πoιoυq voμ[ζετε oκoπoOq εξυπηρετεi αυ-
τη η καταQαvηg διααrρ66λωoη τηq ιoτoρiαq Kαι τηq α-

ληΘειαq;
Χ' Λ'ι Πoλλ6q δυvdμειg και κρdτη. Kατ' αρyηv τov Σιωvι-
αμ6. o μ1θos για τα 6'000.000 "Voμιμoπoiησε, τo κρd-
τog τoυ loραηλ και επiτρεψε _ με τo πρooτιμo πoυ πλη-

ρωoε η Γερμαviα _ τηv ΦUσιKη τoυ 0παρξη' H Σo6ιετικη
'Εvωoη oυγyωρε[ται για τα κτηvιbδη εγκληματα τηg Στα-
λιvικiζ επoxiζ 6ταv μιλo1v για τα ΚεγΚλiματα" τωv



I

τιΑυιιιoτo

Auτoi ol "oκελετωμ6vot" EΘρoiol, πεivooov oτo oτρoτ6πεδo oυγκεvτριiroεωv.

Γερμavιilv Εθvικoooαιαλιoτιbv' Tιg HΠA με τov !μΠερια-
λιoμ6 τηg πoυ πoλεμd 6λoυ9 τoυg λαoiq πoυ δεv τιq υ-

πooτηρ[ζoυv, (θuμ6μαoτε τo Πρ6σΦατo επεια6διo με τo
Περoικ6 Aερoπλdvo) και παρoυoιαζεται πdvτα ωq "η κα-
λη τηg ταιv[αg, γιατ[ oι ΗΠA ηταv αυτ69 πoυ "δι6λυσαV
τov Εθvικooooιαλιoτικ6 τρ6μo'''''
τo ovτlδoτo: Yπdρxει ελευθερiα τoυ λ6γoυ 6oov αQoρd
τoυq ιαroρικo0q Avαθεωρητdq 

;

Χ' λ': To αvτ[θετo. To 1978 δoλoφovηθηκε με κτηvιilδη
τρ6πo o Γdλλog Avαθεωρητηg Φραvooυαζ Ντυπραζ, xω-
ρlg vα αvακαλυQθo1v oι δρdoτεq' Tα γραQεiα τoυ l'H'R'
- HΠA καταoτρdQηκαv και ydθηκαv yιλιdδεq δoλλαρια.
Στov Zoιjvτελ τωριv6 εκδ6τη, τoυ Avαθεωρητικai Kιvη-

ματoq τoυ Kαvαδd' τoυ απαγoρε0θηκε vα λαμθdvει η vα

oτ6λvει γρdμματα. Στηv Ευριilπη oι Wilhelm Staeglich (Δ.

Γερμαviα) και Ηenri Rοques (Γαλλiα) tγαoαv τιq παVεπr
oτημιακ69 τoυg tδρεg μ6vo και μ6vo επειδη 6γραιllαv 61-

θλ[α πoυ κτυπoaoαv τιg επ[α1μεq θ6oειq για τo "oλo-
καaτωμα'' Θα μπoρo0oα vα oυvεyloω και με αλλα παρα-
δε!γματα αλλd δεv θι!λω vα oε κoυραoω.
τo ovτlδoτo: Νoμ(ζετε dτι μετα τηv oπoκαταoταoη τηg
αληθειαg 6oov αQoρd τo Kατυv' o αγιiναg oαg d1ει γ[vει
πιo ε0κoλog, πιo αξι6πιαro9;
Χ' λ.: H αληθεια τoυ Kατiv μαg δεiγvει oτι oι Συμμαyoι
tκαvαv τρoμερα εγκληματα πoυ πρoαταθηoαv vα τα
oκεπdooυv' Moλov6τι Φμερα η Σo6ιετικη 'Εvωoη δη-
λιΔvει 6τι oι Γερμαvo[ εlvαι oι υπε0θυvοι για τo iγκλημα.

Η αληθεια ixει Φαvεl μ6Vo στoV δυτικ6 κ6oμo, πoυ o-

μωg αυτδ tyει τηv εξηγηη τoυ. Για τov .ελε0θερo κ6-
σμoΣ, μετd τov XIτλερ o αλλoq κακ6q εlvαι o Στdλιv' Kαι
τoυq δao τoυg αvαγvωρlζoυv .oλοκληρωτικoiζ"' Γι' αυ-
τ6 oτov δυτικδ κ6oμo μπoρoav vα κατηγoρoav τov Στd-
λιv' Aυτ6 6μωg δεv ημα[vει 6τι τ6oo ε0κoλα θα αvαγvω-

ρ[ooυv τα ιtl6μματα για dλλεq περιπτιiloειg τoυ 'Aξovα.

τo ovτlδoτo: Πιαιε0ετε 6τι μια εvδεx6μεvη ιoτoρικη α_

πoκατααrαoη τηg αληθειαg o1ετικα με τα γεγovoτα τoυ
B.Π.Π. θα δικαιιδoει και πoλιτικα τov εΘvικooooιαλιoμ6;
Χ' λ.: To αvτικεlμεvo τηq Avαθειilρηoηq δεv ε[vαι vα κd-
vει πρoπαγdvδα υπiρ τoυ Γ' Pα|y. αλλα vα απoδε [ξει την
ιoτoρικη αληθεια. H Γερμαvlα iκαvε λdθη και εγκλημα-
τα. 0ριoμ6'vεq Qoρ6q τα μεγαλυτερα λαθη τηq ηταv τα
εγκληματα πoυ iκαvε. 'Εvα παρdδειγμα: Av η Γερμαv|α
δεv ακoλουθoaoε mηv Σo6ιετικη'Εvωoη μ[α Qυλετικη
πoλιτικη, θα υπooτηριζ6ταv απ6 6λo τov ρωoικo λαo για
vα λευτερωθε| απ6 τov Στdλιv'

Aυτ6 πoυ θα oυμ6εi oταv θα γραQτε[ η πραγματικη-α-
ληθιvη ιoτoρlα τoυ B.Π.Π. εlvαι 6τι τo yιτλερικo καθε-
oτιbq θα δει καποιo φωg θετικb' Στα γιγαvτια εγκληματα
τηg Δρtoδηg και τηq Xιρaolμαq τα εγκληματα πoU μΠo-
ρolv vα κατηγoρoav τηv Γερμαv[α _ τ6τε - θα ε[vαι ται-
v[α πoυ θα μπoρo0v vα τηv παρακoλουθηooυv και μικρα
παιδιd'
τo ovτlδoτo: Πoυ επικεvτριilvεται τιilρα o αγιbvαg oαg,
Χ' Λ': Θα μπoρoioα vα πω 6τι υπdρyoυv τρειg "ζιΙlvεg,
πoυ oι Avαθεωρητt'g oυγκεvτρrilvoυv τηv πρooo1η τoυq.

Πριilτα oτα εγκληματα τoυ πoλiμoυ εvαvτlov τηg αv-



θοωπoτητoq. Εδιit πρoαπαθo0με vα απoδε[ξoυμε oτι δεv
υπηρyε καπoιo oργαvωμtvo oy6διo εξovτιiloεωq εκ μt-
ρoUζ τoιJ Γ! Pi[y εvαvτiov τωv Εθρα[ωv' αλλα 6πω9 οι
Συμμαχ'oι ε[vαι υπευθυvoι για εγΚληματα (6oμθαρδι'
oμoi oε περιoyεq πoυ κατoικolvτo ατ1o αμαχo πληθU-

oμo. 16 εκατoμμ0ρtα κυvηγημΕνωv γερμavcbv μετα τo

τiλog του πoλt'μου κ.λπ.)'

Δευτερov θρioκovται oι ρ[ζεq του πoλΔμου' Δεv ηταν
υπευθυvη η Γερμαvlα' H ευθυvη θρ|oκεται λiγo πoλ0

aτιc HΠΑ' στηv Σ.Ε' και o'dλλα κρdτη.
Για oριoμtvουq αvαθεωρητlq η ευθ0vη η η κaρια ευ'

θυvη εlvαι τoυ Po0o6ελτ (Ηoggan)' γιa dλλoυg ε[vαι τoυ

Σταλιv (Taρlsch) και αλλoι πιoτειjουv οτι oλoι λ|γο πoλ'
λοi φταivε (Taylor)'

Tρ[τo και τελευτα[ο' η αvαθειilρηoη αoyoλε|ταl με "

τoυq Φοoιoμoυg, κ|1ι τηv cημαoiα που lyoυv γ!α τηV t-

α'oρ[α.
Tο θεμα 6μωq πoυ yωρlg καμμ[o αμQ:θολ[α εvδιαQiρει

τοuq αvαθεωρητtq και τov λαo εlvαι η αρvηoιq τoυ .0'
λoκαυτιbματog,.
τo ovτlδoτo: Πoιo( φo8o0vταιτηv αληθεια καιγι' αυ -το α-

γωviζovται' vα Qιμιilooυv τoυq ιαroρικoOq αvαθεωρη-
τιiq;

Χ' λ: '0λα τα κροτn και oι πoλιτικ6q ιδεoλoΥiεζ πoυ Φ-
μερα μaιραζovται τηv ιo10 και εκμεταλλε1ovται τιq μα-
ζεg' Γι' αυτ6 η AvαθειbρnΦ δ61εται τ6oεc πι6'oειq και

μια αδικη-αιoxρη προπαγdvδα εvαvτΙoν τηq.

τo ovτtδoτo: Θα Θ6λατε vα πεiτε κdτι για τoυg αvαγvιil-

στεq τοU περιoδικoυ:
Χ' λ': Πριilτov'' τov τρoμo τoυ "oλoκαUτd)ματoqΣ που μαζ
διηγoυvται, μπορουv vα τov γνωρ[oουv ooοι αρvoavται
τo "ολoκα0τωμα''.

Δευτερov.' τo περιoδικο oαq απ6 oημερα ε[vαt καλε-

oμivo mα oυviδρια πoυ καvoυv οι Αvαθεωρητiq 6yι

μovo oτηv 'Hπειρ6 
μaζ' αλλα καL πtρα απ6 αυτηv'

Eπειδη o xρovoq με nιdζει μια που τo αερoπλοvo μoυ
πετα oε δ0o ιlρεq, θα ηθελα vα οαq ευ1αριoτηoω εκ μd_

ρoUq τηq Συντακτικηg Eπιτρoπηg τoυ περιοδικου' vα

κλεioω μαζi oαq 6να vεo ραvτεθo0 για τιg γιoρτ6q του

ΔεκεμBρioυ, αυτη τη Φoρα, με την nληρη oυvθεoη τηg

Συvτακτικηg Eπιτρoπηg μια πoυ θα επιoκεQθo0με δια-

φoρo κρατη τηg Eυριilπηg και Vα σαq καλdoω για τo επo-

μεvo καλoκα[ρι vα επιoκεQθεiτε τη XΦρα μαq.

Γ.Σ.

ΦYΛETlΣMoΣ κAI Σ. ENΩΣH
To πραγματικo εθvικooω6ιvιoτικ6 κι oλo_

κληρωτικo πρooωπεio τηg Σo6ιετ'.";i Eνιil-
oεωg, απoκαλ0πτεται διαρκιilg κι αvελλιπιbg.
χdριq oτηv πoλιτικη πoυ εΦαρμoζει απ6vαvτι
στα διαΦoρετικα dΘvη πoU τηv απoτελo*v.
ΣOμQωvα με τηV 6γκυρη εΦημεριδα Herald
Trlbune 31/8/8B, επιxειρε(ται oημερα απ' τo
oo6ιετικ6 καΘεαrΦg &κριζωιjoq τωv Γερμαvι-
κιitv Qυλιilv απ' τηV ΕυρωπαΙκη Pωoo[α, με
εμ<}αv6oτατo oκoπ6, vα κoψει τιg γ6Qυρεg
τωv λαιilv αυτιi-lv απ' τιζ πατρoγovικ6q τωv
κoιτ[δεg. oι δoρυφ6ρoι τηq Σ.E. ακoλoυθo0v
τηv [δια πoλιτικη' Η Poυμαv[α απρoκαλυπτα
καταπι6ζει και καταoτρ6Φει τηV εvτog τηg
Poυμαv(αg, oυγγρικη και Γερμαvικη μειovo-
τητα. H Δ. Γερμαv(α ετoιμdζει oιγd-oιγd τo
6δαQog Yια τηV υπoδoxη και Θαλπωρη τωv
πρoo<p0γωv. Aπ6 τo '1949 θωg oημερα, -'l 

,5 ε-
κατoμμ0ριo Γερμαvo[ 6xoυv μεταQερΘεi
απ6 τηv Avατoλη oτη Δ. Γερμαv(α. Παρα τα
oημεριvd κoιvωvικd τηg πρo6ληματα η Δ.
Γερμαviα, καλει τo λαo v'αγκαλιdoει και vα
δεxτεi μ'αγdπη τoυq ξεριζωμ6voυg εcp'6oov
απoτελo0v αδελΦικ6 πρoq τo Γερμαvικ6 6-
Θvoq α(μα. Πιαrε0εται 6τι ακ6μα αλλoι 600

1ιλ. απ' τα 4 εKατoμ. Γερμαvo0g πou Uπαρ-
XoUv στo κoμμoυvιστιK6 μπλoκ Θα κατα<p0-

γouv στηV Γερμαv[α θωq τo 1990. H εξdπλω-

oη τΦρα πρog Avατoλαg ηταv παvτα τo 6vει-
ρo τoU ΓερμαvικoΟ θθvoυg. o Γερμαvικ69
πoλιτιoμog κατ6ρΘωoε vα επιζηoει μ6oα oτιg
διαΦoρετικdq εΘvικ6g κoιvoτητεg τηg Pωo-
oiαg xαριg oτηv διατηρηση τωV ηΘιbv και εΘl-

μωV τoU, τηg γλΦooog Kαι τoU δεoμo0 α[μα-
τog. Eπιoημωg oι Γερμαvoi εγκατααrαΘηκαv
oτηv Ευρωπαiκη Pωoo(α τo -1 8o αιιj:vα υπ6
τηV πρoστασ[α τηg Aυτoκρdτειραg Αικατερ[-
vηg, η oπolo εθα0μαζε τηv εργατικ6τητα και
εγκρdτειo τoυ Γερμαvικo0 6Θvoυg.

Τι Θλι6ερη ειρωvε[α vα 6λ6πouμε KoμμoU-
vιoτικd κρdτη vα ε<pαρμ6ζoυv Qυλετικη πoλι-
τικη, 6oτω κι αv δεv oυμ<pωνo0με στηv σUγ-
κεκριμ6vη περ[πτωoη. Θα Θ6λαμε vα ρωτη-
σoUμε ΓιoU 6ρ[oκoυv πρακτικη εQαρμoγη oι
Θεωρiεg τoυ μαρξιoμo0 περi αδελQoo0vηg
τωv λαΦv, oι διακηρι3ξειq τouq 6τι δεv υφl-
σταvται oι oρoι Φυλη, 'EΘvog, κoιv6τητα α[-

ματoq. 'oπωg λ6ει και o Mιo6λ Poκαρ .g1 1_

δεoλoγ(εg ε[vαι μcvdxα για vα παρειg τηv ε-
ξouo[α, 6xι για vα τιq εΦαρμ6oειg" 1

'Ετoι oημερα o μαρξιoμ69 oυvεxlζει v' ακo-
λoυΘεi τo μεYαλoρωooικ6 oω6ιvιoμ6 και
παvoλαυ[oμ6' AληΘεια, π6oo αυτol oι κ0ριoι
υπoτιμo0v τηv voημooivη μαg!

oδυoo6og Παπαδ6πoυλoξ
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Συxvα γ[vεται oυγxυoιq μεταξυ ΕθνικιομoΟ κα['Αοτι-
oμου. Kι'δμωq εivαι δυo εvvoιεq τελεiωq αoxετεq και

ovτiπαλεq.
"Aq τi.η εξεταοoιμε oμωq xωριoτα κα[ τiq δ0o αυτdq

dvvo ιεq.

Ti εivαι nρωτα-nρδτα εθvικιoμοql11 )

Eθvικιoμoc εivαι μια iδεoλoγiα o0μQωvα μ6 τηv oπoiα

6αζει καvεiq τηv ΠατρΙδα τoυ ι!ηλοτερα απo καΘε αλλo

πραγμα' Τo 'Εθvoq πανω απo καθε nρooωπικo αioθημα.

παι,ω απo καθε oυμQdρov ατoμικο n ταξικo.'0 εθvικι-

o:i'ι πιοτευει oτι iγει xρεoq vα παραδιi:on oτcυq απo-

γoνoιc τoυ τηv Πατρiδα τoυ μεγαλυτερη, ioxυρoτερη

καi καλ0τερη. Δdv μπoρεΙ να κλεΙoη ματι δοo oκεπτεται
δτι dxει αδdλφιc ακλα6ωμεvα' Δ6v μnορεi vα ηoυxοoη
occ ξερει iτι xιilματα τηc Πατρiδoq τoυ 6ρioκovται od

ξθνα x6ρια. 0 διαρκnq τoυ nδθοg εivαι πoτε θdρθη η A_

για μ6ρα Πo0 θα Uψωση τηv oημαlα τo0 ''EΘvoυg τoυ oθ

καθε κoρQoBoυvι ΙloτισμενO μθ τo αΙμα τo0 λαo0 τoυ.

od καθε πoλι καi 1ωριo τoυ ''EΘVoUq τoυ πoυ 6ρloκετoι
ακoμα εξω απ0 τα ουvoρα τoυ. "Exει ουvταυτioει τη ζωη
τoU μ' αυτο τ0ν Πoθo πoυ τov voιιilθη iερo κι' εivαιπαvτα
6τoιμog να xυoη τo αΙμα τoυ για vα τov πραγματonoιηoη.

ΛU { ιυμUζ.
'0 ooτ,oμoq εivαι μiα καταoταοιq '- δvα κoιvωvικo κα-

Θεoτιbq. "Εvα καθεoτιilg πo0 δxει 6doι τoυ τα διoQoρo

δvνoμα αλλα καi αvoμα ouμQθρovτα dκε(vωv no0 ζο0vε

μθoα ο' αυτο' ΣUμφ6ρovτα Πo0 μπoρεi vα εΙvαι dτoμικα.

oυμQερovτα πo0 μπoρεi vd εivαι ταξικα. 'Aλλα καi oυμ-

φ6ρoVτα πoυ oυxvα εΙvαι πoλυ λiγo dθvικα.
Πoια εiνoι η .δεoλoγiα τoj ooτo0:
'0 αoτοq εΙvαι δ αvθρωπog πoυ παvω απ' oλα Bαζει τα

oυμφθροvτα τoυ. Σκoπ69 τoυ εivαι vo απoκτηoη χρημα_
τα, Δiv τov πoλυεVδιαΦdρει τo πΦg. Δθv δ1ει oημαo[α o

τρoπog. Σημαοiα δxει vα τα καταQdρη vα μηv τov αρπα-

ξη δ vομog. NoιιbΘει δτι μdo'τηv κoιvωv(α τoυ τηv αoτι-
κη, τo μ6vo πραγμο πoυ δxει αξiα εivαι τo 1ρημα. Noιιil-

Θει oτι μ' αυτo μπoρεΙ vd dξαγoραoη τα πovτα. Αυτ6 εΙ-

vαι τo iδαvικ6 τoυ. 0i πoλιτικdq τoυ dκδηλιboειq oυv-

δυαζovται μd κdθε πρoαπdΘεια πo0 θd τ6v 6oηθo0oε αν

εΙναι πλoOoιoq vα τov διατηρηoη, κι' αv εivαι Qτωxoq oi

noλιτικεq τoυ παλι εκδηλιi-loειq oυvταυτiζovται μθ δτι

θα μπoρo0oε vα τov 6oηΘηoη vα τo απoκτηoη. Για να πε-

τ0xη τηv eυζω'lα πoυλαει ευΧαριστωq τηv Πατρ(δα τoυ

(1) ΕΘΝlKlΣιMoΣ καi δxι EΘΝlΣλ/OΣ ΕΘΝlΣMOΣ δ6v

εivαι iδεoλoγ(α' εΙναι μια κoταoταoιq τηv δποiαv dxει o

καΘ6vαg. ΕΙvαι τo αioΘημα oτι αvηκει o6 καπoιo "EΘvog

_ τiπoτα περιoooτερov.
Ε0ΝlK0ΦPYΣYΝΗ πdλι εΙvαι μια καταoταoιq voμιμo_

Qρoo0vηg πρog τo δθvoq κυρ(ωg oτd dvαγvωριζoμεvα

κoi παραδεκτα απ6 τ6 dπ(oιμo κρατog. 'o dθvικoQρων

εivαι voμιμ6Φρωv. 'o δΘvικιαιηq εΙvαι dπαvααrdτηq.

ΔHM. Σ. ΣoYTzoY
'loτoρlκoυ - συγγρoΦ6o

οd καθε ξ6vo κι ioxυρ0 πo0 νoμιζει oτι θα τov dξυπηρε-

τηοη oτo σκoπo τoU.

Γ[vεται oυvoδoιπoρoq τδv κoμμoUVιστδv η oπαδoq

μιαc oiαoδηποτε θvιiloεωq πoλιτειιi:v τηc ΕUρωπηq 8nο

τξv αiγiδα τηq Aμερικηg' Τηv ΠoτρΙδα τnv nετoει ευxα-

ρioτωq oτα οκoυπiδια (πoιog λoγαoιαζεl τηv Ψωροκιb-

oταιvα1).'Η δνvoια τflg πατρiδαq εivαι oυνταυτιομdvη

μa το σUμφ0ροV τoυ 'Η dθvικη αvεξαρτηοiα xαvει καθε

αξio μπρog oτηv καλoπ6ραoη. "E1ει ουνταυτiοει την υ-

παρξη τoυ μd τοουμQdρovτoυ γivεταιπατριωτηq η διε_

θvιoτηq δταv δη oτι μια κατdoταoι τov εξυnηρετει.
'lδαvικo τoυ dΘvικιοτη εΙvαι δ αγι|vαq.'lδαvικo του α-

oτo0 εΙvαι η ηoυx(α. 
'0 εθvικιoτηq εivαι 0τoιμog vα δωoη

τηv ζωη τoυ για vα oιilοη τηv πατρ[δα τoυ. 
'0 αoτog εΙvαr

6τoιμoq vα πoυληoη τηv πατρiδo τou για vo cιiloη τηv

ζωη τoυ.

Γivεται καμμιd φoρd κι' δ doτ6g πατριιitτηg αλλα μθ τo

dζημ(ωτo. "0ταv τo δΘvog πρ6κειται vd πoλεμioη, τoυ d-

Θvικιoτo0 τo oυvθημα εΙvαι .η oλoι vα vικηooυμε η oλoι
vd πεΘdνoυμε", το0 αοτoΟ εivαι "η 6λoι vd vικηooυμε η

δλoι vd πεθαvετε,.
'0 αoτ69 xτυπdει τov κoμμουvιoμo γιατi θκπρooωπεΙ

γι' αiτ6v τo0q ληoτog πo0 θo τo0 αρπαξoυv τd dγαΘα

τoυ. '0 dθvικιαιηq xτυπdει τ6v κoμμouvισμ6 γιατi 6λ6-

πει σ' αιjτov τoιjg πρoδ6τε9 πo0 Θα θκμηδεvlooυv τov d-

θvιoμo τoυ κo( θo oκλα'6ιilooυv τηv πατρiδα τoυ oτ6v

Pωooικ6 iμπεριαλιομ6.
0i αρετ69 τoυ δΘvικιαroO εΙVαι πoλεμικ6q: Εivαι τ6

Θαρρoq καi η αυτoΘuoiα.
0i αρετιig τo0 αoτo0 εivαι εiρηvικ69: EΙvαι η δειλiα

κα[ η θπιτηδειoτηq vd απoQειlγη τiq Θυoiεg,
'Ωq dδδ ε1δαμε αρκετ69 διαΦoρεq μεταξ0 θΘvικιoμoυ

κα( doτιoμo0. "Aq iδoυμε oμωg καi τ'απoτελ6οματα τηq
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καθε κατααrαoεωg καi τηv επiδραoη τoυg oτo 'Eθvικ6

o0voλo. Eivαι δυvoτov o dθvικιoτηq vα πρoξεvηoη oτ6
δΘvoq τou καταoτρoQdq:

Eivαι 666αια. MπoρεΙ vα oδηγηoη τηv xΦρα τoυ o' ε-
vαv π6λεμo. MπoρεT vd γ(vη αiτiα vα oκoτωθoυv πα-
τριδτεq τoυ. lι/πoρεi vα καvη τov τ6πo τoυ δλoκα0τωμα.
Σθ κdΘε dγιilvα περιμ6vει καvε[g τηv Νiκη d τ6 θdvατo.
Γιd vd πετ0xηq τo Πρωτo πρ6πει vd εioαι δτoιμoq γιd τo

δε0τερo. "Ετoι oκειpτηκαμε κα( τηv 2Bηv '0κτω6ρ[oυ

τo0 40 δταv δπαvαλd6αμε τ6 0Xl θvoq αξιoυ Kυ6ερvητη
κα[ oυvειδητoυ "Eλληvα τoσ μακαρiτη Γιαvvη Mεταξα.
Χωρiq Θυoiεg δdv γivovται αγΦvεg κα[ 1ωρig αγΦvεg δd

λευτεριilvovται oκλα6ωμ11vα dδ6λQια καi δ6v μεγαλΦvει
n Πατρiδα oi1τε dξαγoρdζεται η dθvικη Λευτεριd' Γdμog

χωριq σφαχτα δθ γivεται oUτε μεγαλα δργα 1ωρiq κατα-

oτρoΦθq. "Aλλωq τε μηv ξεxν0τε δτι γιd vd ξοvαφτιdξηg
6vα oπiτι πo0 εΙvαι δτoιμ6ρρoπo, πρdπει vd γκρεμiοηg
πρoηγoυμ6vωq τξv παλια oiκoδoμη' καΘιilg dπioηq bτι

για vd oιiloηg 6vα κoρμi τo0 oπoioυ δvα μ6λo9 δ1ει παθει

γdγραιvα πρθπει vd κ6ιJ.tηg τ6 dρρωαrημ6vo μdλog.
Πρoξεvεi λoιπov κι' δ dθvικιαrηq κατασιρoφ6q σrov

τ6πo τoυ, 0i κατoαrροφ69 τoυ 6μω9' civ δθv δδηγo0v
κdπoτε ατηv Niκη, δδηγoυv πdvτoτε αrη Δoξα, Kι'dv o'
θvαv αγιilvα xαΘoυv μερικdq xιλιαδεq ζωθq' λiγεg iρωτι-
κ6q 6ραδυ69 Θd εΙvαι dρκετdg για vα τiq dvαπληριilooυv

μ6oα o6 oOvτoμo χρovικo διααιημα. 'H 
ζωη θv6q δθvoυq

δ6 μετρι6ται μ6 τtg μιiρεg κot τd xρdvια. Mετρι6ται μ6

τo0g αiωvεq.
'0 dαr6q τi πρooφ6ρει σι6 6Θvoq τoυ;
'ΑoQαλΦq 

η διdΘεoιq vα αUξηoη τηv περιoυo(α τou δi-

vει κ6ρδη ατηv θΘvικd oιKovoμια καi κατd oυv6πειαv
o16 δθvικ6 oOvoλo. 'Eπiηg δ αvταγωvιoμog πο0 δη-

μιoυργεi τ6 κυvηγι τo0 κ6ρδoυq, πετυxαivει τdv πoιoτι_

κη 6ελτ(ωη τηq παραγωγηq κι' α0τ6 εivαι πρog δQελog
τoυ καταvoλωτικo0 κoιvo0 καi κατd oυvθπειαν τoΟ dθvι-
κo0 oυv6λou.

'H τdoιq δμωq τo0 dαιoO vα κερδ[oη ooo τo δυvατov
περιoo6τερα δθv δχει μovd1α τα παραπαvω δραΙα dπo'

τελ6oματα d1ει κι'oλλα δ1ι καi τooo δμορφα. Πρooπo-
ΘεT vo κερδioη δoo μπoρεi περιoo6τερα κα[ Qυoικα μ6
δoo τ6 δυvατov λιγoτερα εξoδα.

ΠΦg Θα ελαττιiloη δ αoτoq τα 6ξoδd τoυ;

M6 τ6 vα πληριilvη ooo τo δuvατov λιγoτερo αυτo0g
πo0 θxει oτη δoυλεια τoυ η μ6 τo vα πληριilvη oπο τ$ [ψ-

vατ6v λιγ6τερoυq,
ΠΦq τ6 πετυxαivει α0τo;
M6 τig μηxovθg καi τd μoνoπΦλεια.
Mια καιvoυργια μη1αvη ο'6vα dργooταoιo d1ρηατευει

πoλλα 1ερια θργατικo. Πoλλα εργατικα 1dρια πρooφd-

ρovται. Λ(γα xρειαζovται. 
'Aπoτελεoμα: Πoλλo( αvεργoι,

φτηvα μερoκαματα. πoλλα κ6ρδη' Mιd oριoμ6vη δoυ-
λειd μovoπωλεΙται (π.Χ. Λεωφopεια, 'Aρτoπoιεiα, λυvo-
τ0παι κ,λπ'). Λiγoι κερδiζoυv πολλα. Πoλλoi μθvoυv xω-
ρiq δoυλειd. To κoιv6 ιπoΦ6ρει κι'dκvευρiζεται καi dγo-
vακτεΙ αλλα κα[ πoλι oQΘovα κα( Qτηvd dργατικd 16ρια
πρoσφdροVται. Kι' δλα α0τα' για vα μηv dπεκταΘo0με oθ

διαΦdρouq δργατικo0g v6μoυg πo0 δivουv oτoυq dργo-
δoτεq δικαιιilματα απoλυoεωv, α0ξovoυv τηV ΦτηVη
πρooQoρd dργατικωv xεριΦv.

T[ γ(vεται η αιρατεια τΦv αv6ργωv' πo0 σUVεχωq αι-
ξdvεται κα[ πληΘ0vεται; Ti κdvoυv oi διαρκωq λιγoτερo
dμoι6oμεvoι dργαζoμεvoι;

'Απoγoητε0ovται, αγαvακτo0v, ΘoλΦvει τo μυαλo
τoυg. 'H αγαvdκτηoι τoOq δδηγεΙ oτηv δπαvdoταoη.
Noιιiθoυv τηv αδικiα vα τouq πviγη.

KdΘε τi πo0 Bλ6πoυv μπρoαιd τoυg τo μπερδευoυv
καi τo ταυτoπoιoOv. Koιvωvικo καθεoτΦq, Kρατoq καi
τιiλog "EΘvog ταυτ[ζovται μ6o' oτ6 Θoλωμ6vo απ'τηv
πεivα καi την κoιvωvικη dδικiα μυαλ6 τoυq, Γlvovται ευ-
κoλα 6oρα τδv ε1θρΦv τo0 "EΘvoυg, 6τoιμoι vα τ6 πρo-
διilooυv καi vα τo πoλεμηooυv. 'H 'Εθνικη τoυq oυvεiδη-
oιq oιγα-oιγα υπoxωρεΙ γιd vd παραxωρηoη τη Θι1oι τηq

oιl μια ιiλλη oυvε(δηoι' τηv ταξικη. Δdv 0παρxει γι' αυ-
τo0g πατρiδα, υπdρ1ει η τoξιg, 'H ταξιg τιilv αδικoυμι1-
vωv' 'H ταξιg τωV φτωχωV.'H ταξιq τΦv αvθριbπωv πo0
υφiαrovται dκμετdλλευoι. Aυτη πιd γ(vεται πατρiδα
τoυq. 'Η 

Qυoικη τoυq πατρiδo γivετoι πιd

"Για λΙγouq μαvα καi κoλη'

γιd πoλλo0g μητρυo θoλη".(1)

Kαi τ6τε δρxεται δ κoμμouvιoμ6g καi τoOq dρπdζει,
τo0q μαΘα(vει vα μιoo0v τηv πατρ(δα πoιi τoΟq γ6vvηoε,
τo0q μιλαειγιd μιd ciλλη πατρiδα: Tηv πατρ(δα τιiv δργα-

ζoμiνωv δλoυ τo0 κ6oμoυ πo0 θα τo0g διilη ι}ωμi κα(

πo0 θα τo0g dπελεuθεριilη dπ'την θκμετdλλεUη τηq

ΦυσιKηq τoυq πατρ[δαq. (Διiv τo0g λ6ει Quoικd o0τε δτι
f1 Pωoo(α εΙvαι πατρ(δα τΦv PΦooωv iμπεριαλιαrιilv πo0
dγωvlζovτoι vd Kατoκτησouv αλλoυg λαoOq καl vd τoOq

0πoδouλιilooυv. Δ6v τo0g dvαφ6ρει γιd τd αιρατ6πεδα
Θαvdτoυ πou δoυλε0ouv oo oκλα6oι 12 καi 15 δρεg τ6
24ωρo δκατoμμ0ρια δργατεg τρεΦ6μεvoι dλα1ιαrα κα(

vτυμ6voι μθ κouρ6λια, δ6ν τoOq κdvει λ6γo γιd τηv 0πo-

(1 ) Στixoι τoΟ κoμμouvιoτoΟ πoιητoυ K, Bαρvαλη,



,o Ar'ooro Θ-
xρ6ωη vd δouλεOoυv δπoυ καΙ δoo θ6λει τ6 KoμμoUVι-

αrικ6 κρατog, oUτε γιd τη διαρκη dπειλη πo0 κρ6μεται
πdvω dπ' τ6 κεpdλi τoυg vd πεθdvoυv μ6oα αιd xειρ6τε-
ρα 6αoαvιαιηρια odv θ1θρoi τo0 καθεαrωτog, dπλιilq
κα( μ6vo θπειδη τ6λμηoαv vd oκειpθo0v δτι μπoρεΙ κατι
vd μη γivεται δπωg πρ6πει v6 γ(vεται μ6oα ατ6 Σo6ιετι-
κ6 παρdδειoo κα[ μαλιατα καταδoμ6voι dπ' τd πι6 πρoo-

Qιλη τoυg πρ6oωπα πo0 δ1oυv πdρει δvτoλη v'dvαQ6-

ρoυv (μ6 κ(vδυvo ηg ζωηg τoug) κdΘε τ[ πo0 Θd δπεQτε
αηv dvτiληψη τouq πo0 Θα μπoρo8oε vd θiγη τ6 κoμ-

μoυvιατικ6 κρατog. o0τε dκ6μα oτι 10 λεπτd vd τ0xη v'
dργηηc vd παq ατη δουλεια ooυ μπoρεΙ vd 1αρακτηρι-
oθη oαμπoταζ, η για τ1g τεραατιεg διαφoρεq πo0 υπαρ_

xouv αrηv κλiμακα τo0 δπιoημoυ oo8ιετικo0 μιoθoλo-
γioυ καΙ γιd τΙg μovιμεg πιd oυρεg πo0 υπαρxouv oτα
κρατικα κατααrηματα πωληoεωq τρoQiμωv τηg Pωooiαq
κα( τΦv δoρυQ6ρωv τηq η γιd τα τooα αλλα πo0 θαπρεπε
vd κdvoυv τ6 μ6oo Σo6ιετικο dvΘρωπo, (αv ηξερε) vd ζη-
λε0η oαv dvειρεμ6vη τ0xη τηv πιo αθλiα ζωη τo0 Qoυ κα-

ρo 
"Eλληvog dργdτη. Eivαι Qυoικ6 vα ξεxvdη καvεiq δ-

κεΙvo πo0 δxει δια6doη η ακo0oη απo αλλoυg γιo ξεvoυg
τ6πoυg, δταv ζεΙ δ iδιog δvτovα 1lιd πραγματικ6τητα μ6-
oα ατo αμεoo περι6αλλov τoυ.

Kι' δτoι μ6oα ατd iδια τα oπλd1vα τo0 λαo0 μαg δη-

μιoυργεiται 6vα 1doμα πo0 δoo πdιiι κα[ ε0ρ0vεται.
Aυτd εΙvαι τ' απoτελdoματα τηg 

'Aoτικηg 
αoυδooiαq,

Πo0 Θd μαg πdη αuτη η κατdαταoιq αv δ6v dvo(ξωμε dγ-

καiρωg τd ματια μαq;
lV6oα o' θvα"EΘvog πo0 Θ6λει vd πdη μπρoαιd, δι1v εΙ-

vαι dvεκτ6q ταξικdq ouvειδηoειq. Λ,4ιd ιtovilγα oυvεiδη_

oιg εivαι ανεκτη. 'H 'Εθvικη oυvεiδηoιq. 'H oυvε[δηoιq
oτι ολoι εΙμαατε "Ελληvεq, εiμαoτε αδ6ρφια, παιδια τflq

Ιδιαg μαvαg, τηg 'Eλλαδoq. λ/doα α16 "EΘvog δdv εivαι
αvεκτoi αατoi καi πρoλεταριoι. oUτε ταξικd oυμQ6ρov-
ται. Γιd τ6 "Eθνog διiv υπαρxoυv oiκovoμικ6q ταξειq. 'H

απληαι[o καi δ QΘovoq εΙvαι αvθρdlπιvα dλαττιbματα. 'E-

λαττιilματα oμωg πo0 απoκτo0v διαoταoειg 'Εθvικo0 dγ-

κληματog oταv παρoυv τη μoρΦη κoιvωvικoO φαιVoμ6-
voυ. Διαoπo0v τηv'Eθvικη δvoτητα κα( διxαζoυv αvεπα_
v6ρΘωτα τo λα6 μαg πo0 dπoτελεΙται dπo τo ο0voλo τδv
'Eλληvωv. KαΘε τi πo0 απειλεΙ τηv 'Eθvικη 

μαq θvoτητα
πρ6πει vd xτυπηΘη. Να παταooεται αμεiλικτα.

λ/ια ματια oτηv 'lατoρiα 
μαg μπoρει vα δε(ξη καΘαρα

δτι oπoτε τ]ταv τo "Εθvoq δvωμ6vo πηγαιvε μπρoαιd καi
Θαυματoυργo0oε dvδ αvτiθετα δταv ηταv δι1αoμ6vo
nηγαιvε κoτα διαθoλoυ. oi ε1θρoi μαq τo ξερoυv καλα
καΙ δ6v xdvoυv ε0καιρΙα vd dπωQελoυvται απ' α0τo. "Aq

δxoυμε τα μdτια μαg δεκατεooερα vα μηv τo0g ξαvαδιil-
ooυμε α0τηv τηv xαρα.

Λ0σειq; 'AσΦαλωg υπαρxoυv. 'Eδω δμωg δεv δ[voυμε
λΟoεtq.'Aπλιilg διαπιoτιilvo υ με καταoταoειg κι' oi αρ μo_
διoι αq λd6oυv τα μι1τρα τoυg. T6 γεγov6g εΙvαι δτι δ α-
oτιoμ69 εivαι μια καταoταoιq εξ ioou ιiv δxι πιo κατα-
oτρεπτικ69 για τo "Eθvoq απ'τov κoμμoυvιoμo. Δ6v εΙ_

vαι απλΦg o0μμαxog τoυ i1 ακo0oιoq oυvoδoιπ6ρoq τoυ'
εΙvαι 6αoικo αΙτιo, Γιd τov εΘvικιoτη πρ6πει δ αoτιoμ6q
v'dvτιμετωπιoθη αδiαιακτα oαv dxΘρog τo0 "EΘvoυq.

Kα[ μπρoαια αι6v κdΘε "Eλληvα 
μπαivει dμεiλικτo κι'α-

δυoιi-lπητo τo δiλημα: 'Aoτoq η'Eθvικιoτηq;Δεv δ1ει πα-

ρα vα διαλεξη.

MΙα olδερqΦρακτη παvoτTλiα εivαl o εΘvlκoσoσlαλlσμ6ξ.
'Evα 6αρ0 Qoρτio. Πoλλoi ιiπlxεtρoOv vα τo σηκ6σouv, λi_

γot μπoρoιjv, μα ακ6μη πtο λiγot μπoρoιiv vα περπαTη_
σouv. 'Eτol Ytα vα πoρεUΘo0v, ιpρovτiζoυv vα ξαλαφρω_
Θo0v λiγo απ6 τo ΦoρTio. Kαl πoρειiovταl... A1! αυτoi ol
(μtσoi lΠΠ6τεgll. Πιbq vα ToUξ ovoμ6σω 6ραγε; Συμθ16α'
σβ6, σUμΘt6ασμ6 τoUξ λ6ω...

Γ.Π.Π.



ol Φαoioτεξ δlαvooιiμεvol
τoυ TARMO KυNNAS

2η oυv61εto
o καπιταλιαιικ69 υλιoμog τoυ o0γ1ρovoυ

κooμoυ πoλλdg ιpoρ6g εi1ε απoγoητε0oει
τoUq σUγγραΦειq αUτo0q. Δεv πρθπει vα ξε-
xvdμε παρdλληλα 6τι o EΘvικooooιαλιoμ6g
και o Φασισμ69 με τov 6ρo .πλoυτoκρατlα"'
περι6γραφαv τηv δικτατoρ[α τoυ 1ρηματog
oριoμ6vωv δυτικιi-lv 1ωριilv. Για τoυg EΘvικo-
oooιαλιoτ6g oι αξ(εq τηq ΦUληq και τηq πα-
τρ(δαg ηταv oπoυδαιoτερεg απo oπoιαδfπo-
τε υλιoτικη επιταγη'

Συγγραφεig 6πωq o Ezra Pound η o Knut
Hamsun αvαδικvOovται πραγματιKo[ ηΘικo-
λ6γoι μπρooτd oτην εικovα τηg υλιoτικηg εκ-
μετdλλευoηg πoυ voμ[ζoυv oτι αvακαλ0-
πτoυv μ6oα oτιg δυτικ69 καπιταλιoτικι1g δη-
μoκρατ[εg. NoιιbΘoυv λυπη μπρooτd oτo υ-
περ6oλικo πvε0μα εκμεταλλευoηq πoU εμ-
ι|.lυ1ιilvει τoUξ επιΧειρηματ[εq και τoυg πoλι-
τικo0g και αxημoτ[ζoυv τηv εvτ0πωoη oτι και
o' αuτ6g τιg oooιαλιoτικ69 xιbρεg κυριαρxεi
τo iδιo ξ6Qρεvo πdΘog για τov xρυo6. 'oπωg

Xαρακτηριστικα 61ει πει o Ce|ine: "Kαvεlq
δεv Θ6'λει Θυυolεg αλλd oλoι Θ6λoυv απoλα-
66q ".

Σ0μQωvα με τηv απoψη τωv oυγγραφ6ωv
αυτΦv, o oιjγ1ρovog πoλιτιoμ69 <pα[vεται vα
καταπviγει πρωταρ1ικα τιg αvoρθoλoγικ69
διαoτdoειg τoυ ανΘρΦπoυ τov oπo[o αvτ[θε-
τα μετασXηματ(ζει oε αvτιπρooωπo εvog α-
vαιμικo0 δαvooυμεvιoμo0, υπερ6oλικd ευ_

1αριοτημ6vo Yια τoV μικρo-ρατσιovαλιoμ6
τoυ, αviκαvo vα voιΦσει μ6oα τoυ τov απ6-
ηχo τoU αvθρcbπoυ και τoU o0μπαvτog, υπo-
1ρεωμδvo τ6λo9 vα παρα6λ6πει τo 6vστικτo
και τιg τdoειg τoυ.

M6oα οτov Eθvικooιαoιαλιoτικ6 τoU εv-
Θoυoιαoμ6, o γερμαv6g πoιητηg Gottfried
Benn ξεκαΘαρiζει τηv απoψη τoυ, μια απo-
ψη πoU μπoρo0oε vα ε[vαι [δια με εκεivη
τωv dλλωv oυγγραιpι1ωv πoU .παρασ0ρ-
Θηκαv" απ6 τov <pαoιoμ6: "Mια ιoτoρικη
αλλαγf ε[vαι πdvτα και αλλαγη τηq φUσιo-
γvωμiαg τoυ αvΘριbπou. Σημερα καθε πo-
λιτικη τoπoθ6τηoη ε[vαι ταυτ6xρovα αv-
Θρωπoλoγικη και υπαρξιακη. Aυτ6 dλλω-
αrε κdvει τηv επo1η μαq vα ξεxωρiζει απ6
τηv πρoηγo0μεvη. Πωg εivαι o dvΘρωπog;
'oλα εξαρτιilvται απ6 τηv απdvτηoη στo ε-
ριilτημα αυτ6. Πριv απ6 τov ερ1oμ6 αυτηg
τηg καιvo0ργιαg εnoxηg, o αvΘρωπog η-
ταv 6vα λoγικ6 ov και o εγκ6φαλo9 τoυ η-
ταv πατ6ρα9 6λωv τωv πραγμdτωv' ot]με-
ρα 6μω9 6xει εξελιxΘεi οε μια μετα<pυoικη
0παρξη πoυ εξαρτdται απ6 τηv καταγωγη
και τηv ιp0αη τoυ. Πριilτα ερμηvευε τηv ι-
oτoρ[α oαv πρ6δo και σαV πoλιτιoμ6 αλλd
oημερα τηv ερμηvε0ει σαv μια oυv6xεια
τωv ιpυλετικιi-lv και μυΘικιi:v αρ1αΙκιilv κρα-
τd)v".



τo Ar,o0τ0
Εivαι ξεκdΘαρo 6τι o Benn ε[δε τηv εΘvι-

κooooιαλιστικη πραγματικ6τητα με τα
ματια τoυ ρoμαvτικoυ.

Για τov Eθvικooooιαλιoμ6 τo πρ66λημα
δεv ηταv η αvΘρωπoλoγικη αλλαγη αλλd η
αμuvα τoυ oυλλoγικoυ αvΘριbπoυ απ6vαv-
τι στιq μικρoαoτικ69 πρoκαταληι|.lειg.

'oπωg o Gottfried Benn θτoι και oι dλλoι
σUγYραΦειq ovειρε0τηκαv 6vα καιvoΟργιo
Qαo[oτα αvθρωπo, 6vα "τραγικ6" dvΘρω-
πo πoU γvωρiζει τηv πρooπdθεια, τov κ[v-
δυvo, τηv υπευθυv6τητα, 6vαv αvΘρωπo
πιo δυvαμικ6 και πιo δημιoυργικ6 απ6 τov
αoτ6, παραδoξo αιoι6δoξα και αvαιμικo
απ6 τηv ηθικη και τηv διαvoητικη απoι.[.tη.

E[vαι παρdδoξo τo γεγov6g 6τι oι oυγ-
YραΦειq αuτo[ πoυ κατα καv6vα ηoαv υ-
περ-διαvoo0μεvoι τdxΘηκαv υπ6ρ τoU ε-
Θvικooooιαλιoμo0 αvτιδιαvooυμεvιoμo0,
πoυ μερικ69 Φoρ6g ε11ε πdρει μoρΦ6q αρ-
κετd απαvθρωπεg.

oι αvθρωπoι αυτoi αoκηοαv μια καπoια
κριτικη στoV ρcιτσιovαλιαrικo διαvooυμε-
vιoμ6 - μια κριτικη πoυ ζo0oε oτηv πoλιτι-
oτικη κληρovoμια τηg ρoμαvτικl'1g Eυριil-
πηg' Δεv μπ6ρεoαv πoτ6 vα δε1θo0v τo
τε1vητα Θεωρητικ6 πvε0μα, 6vα ε(δog πα-
vεπιστηριαKηg oxoλαoτικ6τηταg απατη_
λd επιοτημovικηq.

o Knut Hamsun και o Drieu La Rochelle
oαv παραδειγμα oυxvα στα σατUρικα τoυg
ρoμαvτζα ειρωvε0ovται τoυg διαvooΟμε-
voυq.

To λαθog πoυ απoδoθηκε στouq σUγ-
γραΦειq αυτo0g ηταv 6τι ταOτιoαv τηv
κριτικη τoυg, 6vα ε(δog διαvvoυμεv(oτη_
Kηq σoφιστεiαg με τov απdvθρωπo αVτι-
διαvooυμεvιoμo τωv εθvικooooιαλιoτιbv.

Mπoρεi vα γivει αρκετd μεγαλη ouζητη-
ση αvαΦoρικd με τηv oταoη τωv Φασιστι-
κιi-lv κιvηματωv απ6vαvτι οτη Θρηoκε1α και
αro xριoτιαvιoμδ.

Σxετικα με τηv σUμπεριΦoρα τωv <pαoι-
αrιilv διαvooυμ6vωv ε(vαι ξεκαΘαρo 6τι
ε(1αv γoητευΘεi απo τηv καΘαρα tταγαvι-
αrικη μoρQξ τωv Φασισrικιilv κιvημdτωv
λiγo πoλ0 oπωg o Julius Evola οτηv Ιταλiα'

866αια υπηρξαv και καθoλικo[ 6πω9 o
Robert Brasillach και o Alphonse de ChA-
teaubriant πoυ 6δειξαv τηv oυμπαΘεια
τouq στo Φασισμo, oμωg o καΘoλικιoμ69
τoυg εixε μ6oα τoυ κdπoια παγαvιαrικα
στoιXεια.

Στη Φιλαvδiα τα KιVηματα τηg dκραg δε-
ξιαg ε(1αv ι1vo ιαxυρ6τατα λoυΘηρικ6 1α-
ρακτηρα αυτ6 εξηγεi τo λδγo για τov o-
πo[o 66λεπαv τov Φασισμ6 oαv πρoπ0ργιo
ενdvτιq oτov dΘεo κoμμoυvιo['ι6: Στιg με-
γαλεg 6μωq EυρωπαΙκ69 X6ρεq o παγαvι-
oτικog πυρηvαg τηq φoσισΓικηg ιδεoλo-
γ(αg ε[vαι καλ0τερα Θεατ69.

E[vαι xαρακτηριoτικ6 τo γεγov6g oτι o-
ριoμ6voι γdλλoι Qαoiαrεg σUYYραφεiq, 6-
πωq o Drieu La Rochelle και o Lucien Reba-
tet, ovειρε0Θηκαv 6vα αρρεvωπo καΘoλι-
κιoμ6, 6vα καΘoλικιoμ6 τωv ΣταυρoQo-
ριιilv και τωv μεσαιωvικcbv καθεδρικιbv
vαιilv. oι διαvoo0μεvoι πoυ αvαζητo0v oυ-
xvτd 6vα μυoτικιoμ6, μια επ[γεια Θρη-
oκε(α oαv κι αυτη πoυ o Knut Ηamsun εv-
oαρκιilvει στo μUστιKισμ6 τηq Φι]σηq, γoη-
τεΟΘηκαv απ6 μια ηΘικη vιτoεΙκo0 τ0πoυ.

Σ1εδ6v 6λoι 6xoυv δια6doει τo .Π6ραv
τou καλoΟ Kαι τoU Kακo0" τoυ Nietzsche.
Παρα τo γεγov6g 6τι o εθvικobooιαλιoμ69
μερικ69 Φoρ6q κατ6ληξε vα αvτιπρoσω-
nει]ει 6vα μικρ6-αoτικ6 πoυριταvιoμ6 για
τoυg διαvoo0μεvoυg o Qαoιoμ6g ηταv
παvω απ' 6λα μια ηΘικη τηg ζωτικ6τητα9
πoυ δυαπιαιε( oε κdθε πoυριταvιoμ6 και
oε καθε μoραλιοτικη voυΘεo[α.

Aυτ69 o vιτoεΤκ6q επηρεαoμ69 δεv απo-
κλεiει πdvτα κdπoιo oUμαvιταρισμo πoυ
ε[vαι xαρακτηριoτικ69 crrα 6ργα τoU Knut
Hamsun, τoυ Brasillach, τoυ Αlphonse de
ChAteaubriant και τωv πoλυαριΘμωv σUY-
γραQ6ωv πoυ επηρεαστηKαv απ6 τov Φα-
oιoμ6....

o Qαoιoμog αυτΦv τωv ουγγραQ6ωv
δεv αrαΘηκε 6vα Qαιv6μεvo απλd πoλιτι-
κ6. Σε πoλιτικo επ(πεδo δεv ε(vαι καθ' o-
λoκληρ(α φαo[oτεg' Στα 6ργα τouq μπo-
ρo0με vα 6ρo0με ιδ6ε9 εθvικιαrικ6g, κo-
oμoπoλιτικdq, ειρηVιστιKδg και ακ6μη αv_
τιρατoιαrικ69. To oυvεxvιακ6 o0oτημα
τωv Φασιστικιi-lv κιvηματωv δεv επηρ6αoε
τdoo πoλ0 τoυg διαvoo0μεvoυg αυτo0g.
Δεv θεωρo0σαv. Πρωταρ1ικo0 εvδιαφ6-
ρovτoζ τo πoλιτικ6 πεδio. Εκε[vo πoυ
τoυg. oδηγηoε στo Φασισμ6 ηταv η iδια η
αvτiληψη πoυ ε[xαv Yια τov κ6oμo, μιioα
απ6 μια διαδικαo[α τα0τιoηg πoυ καμμιd
ooρα ηταv απατηλη.

o δικog τοUq Φασισμog υπηρξε κ0ρια
μ6oα απ6 τηv UΠoKειμεvικη καλλιτε1vικη
τoUq Φαvτασiα- Με τηv πoλιτικη τoυq εvα-



(26 ) Ar'ooτ0
o16ληoη Θ6ληoαv vα διirooυv μαρτυρ[α υ_
π6ρ μιαg oυγκεκριμθvηg κλiμακαg αξιιilv:
η καλλιτε1vικη τoυg διαioΘηoη τελικd κα-
ταQερε Vα τoUq απoγoητε0oει.

Για τoυ Knut Ηamsun o εΘvικooooιαλι-
oμ69 π.1. ηταν μια εκδηλωoη ζωτικ6τηταg,
μια πιΘαvη αvαγθvvηoη τoυ απειλo0μεvoU
απo μια nλoυτoκρατικη δημoκρατ[α και
6vα τυραvvικ6 κoμμoυvιoμ6, δυτικo0 πo-
λιτιoμo0.

'oπωg και oι dλλoι, 6τoι κι αυτ69 ovει_
ρειiτηκε 6vα καιvo0ργιo αυΘεvτικ6 αvτιυ-
λιo'τικ6 α[οθημα τηq ζωηq, πou 11ξερε vα
πρooτατε0ει τ6oo τo αvoρθ6λoγo 6oo και
τo εvαrικτιbδεg.

'Hλπιoε 6τι o <pαoιoμ6q Θα κoτdφερvε
Vα απoKαταστηoει τιg φUσικ6q ιεραρxiεg,
6vα υγιη τρ6πo ζωηq, ΦUσιK6 και αγρoτικ6.

Mεoα απ6 τηv αQ6λεια τoυ καλλιτ61vη,
ηλπιoε 6τι o <pαoιoμ6g Θα κατoρΘωvε vα
διoρΘιi:oει τα ελαττιi:ματα τηq δημoκρα-
τiαg' δixωg vα αvτιλαμ6αvovται τov κ[vδυ-
vo πoU o εθvικooooιαλιoμ6g και o Φασι-
oμog αvτ(θετo μπoρo0oαv vα υπo6dλouv
oριoμ6vεg απ6 τιg εξελ(ξειq τηg δημoκρα-
τικηg κoιvωvlαg. Δεv κατdλα6αv 6τι 6λα
αυτd τα Φαιv6μεvα ηταv, αro κατω κdτω
πρoi6vτα εκε[voυ τoυ πoλιτιoμo0 πoυ τ6-
σo ΠεριΦρovo0oαv. Η μεγαλη ιδ6α oδηγ69
τωv σUYYραQ6ωv αυτιi-lv ε[vαι η αρvηoη
τoυ υλιoτικo0 ωι}ελιμιαrικo0 και επιΦα-
vειακd ρατoιovαλιαιικoΟ πvε0ματoq τoU
XΧ αιιilvα. Tαuτ6xρovα αρvo0vται oπoιo-
δηnoτε σXημα vτετερμιvισμoιi. Avτιπρo_
oωπε0oυv τηv αvτlδραoη εvαvτια oτη
πρooδευτικη αιoιoδoξ(α, πoυ δεv κατα-
v6ηoε 6oo 6πρεπε 6τι o τε1vικ6q μαq πo_
λιτιoμ69, o τρ6πo9 ζωηg in ange στιq μη-
τρoπ6λει9, η μov6πλευρη εξ0ιpωοη τηg
"λoYικηζ,, και τηq "ηΘικηg αγαθ6τητα9"
τoυ αvΘριi.tπoυ μπoρoιiv vα θ1oυv μια αρ_
vητικη επ[δραoη oτov o0γxρovo dvΘρω-
πo.

o o0γxρovog dvΘρωπog κιvδυvεOει vα
ξε1αoει ξαvd - εξ αιτ[αg τηg εμπιαroo0-
vηq τoU oτη λoγικη Kαι στouq v6μoυg τηg
ιoτoρ[αg. 6τι η πραγματικη πρ6oδoq oφει-
λεται oτιg ατoμικ69 πρooπdΘειεg.

Σ'αυτ6 τo Θ6μα δεv μπoρΦ vα πρoXω-
ρηoω oε λεπτoμ6ρειεq 6μωq Θα ηΘελα vα
κλε[oω με τηv δια6ε6α(ωοη 6τι η θειilρηoη
τoυ κ6oμoυ 6τoι 6πω9 παρoυoιαζεται απ6
τouq σUYγραΦεiq μαq δεv εivαι cιvαYKα-

oτικα <pαoιαrικη. 866αια αυτη η Θειilρηoη
τoυ κ6oμoυ oδηγηoε oε κdπoιεg πoλιτικθg
εκδηλΦoειg πoυ ε[vαι 1αρακτηριoτικα Qα_
oιoτικ69, oπωq o ovτισημιτισμ6g, 6vαg υ-
περ6oλικ69 εΘvικιoμ6g, o μιλιταριoμ69
αλλd oε καμμια περiπτωoη δεv μπoρo0με
vα πρo1ωρησoUμε oε υπερθoλιlg.

H πoλιτικη αξ(α μιαg ΘεΦρηoηg τoυ κo-
oμoυ εξαρταται απ6 τηv ιoτoρικη κατα_
σταση, τηv κoιvωvιKη πρooπτικη και απ6
πoλυdριΘμα αroι1εiα πoλιτιoτικα Kαι ατo-
μικd-

Δεv υπαρxει τ[πoτα πoλιτικ6 a priori
αrηv κριτικη τoυ πoλιτιoμo0 πoυ αoκε[ o
Knut Hamsun. δεv υπdρxει τiπoτα πoλιτι-
κ6 oτηv εικ6vα τoυ αvθριbπoυ πoU παρoU-
oιdζει o Gottfried Benn, δεv υπαρxει τ[πoτα
τo πoλιτικ6 στηv vιτσεικη ηΘικη ΠoU εv-
oαρκιilvεται απ6 τoυg συYYραΦεiq μαq. H
πρooωπικη μoU απoψη εivαι 6τι 6καvαv τo
iδιo λdθog τωv πλ6ov δoγματικιilv μαρξι_
oτιi-lv, πoυ θ1oυv τηv oυvξΘεια vα δια6ε-
6αιιilvoυv 6τι 6λα ε(vαι πoλιτικα, ταυτiζov-
ταq τηv δικη τoυq Θειilρηαη τoυ κ6oμoυ με
τηv πoλιτικη, Kαι στη περ[πτωοη μαq με ε-
κε(vη τηv Qαoιoτικη.

o αvτιματεριoλιoμog, η ιδ6α τoU εκΦU_
λιoμo0, 6vαg κdπoιog αvτιδιαvoouμεvι-
oμ69, δεv εivαι ιδ6ε9 απoκλειoτικd Qαoι-
oτικ6g.

Εlvαι διαvoητικεg oυμπεριφoρεq ΠoU α-
vα6ρloκovται στηv εUρωπα1κη λoγoτε1v[α
ηδη κατo τηv διαρκεια τηq πρoΦασιoτικηg
περιoδoυ, και μπoρoιlv vα λd6oυv αv6κ-
δoτα πoλιτικα 1ρΦματα πoυ εξαρτιi-tvται
απo ιoτoρικι1g, κoιvωvικ69 και διαvoητικεg
παραμετρoυg.

Edv Θεωρηoouμε τo 6ργo τoυ Knutt
Hamsun πoλιτικα 0πoπτo 6ριoκ6μαoτε τηv
[διo oτιγμη μπρooτα σε μια παραδooη
κoυλτo0ραg τo iδιo 0πoπτη. Kαι καμια φo_
ρα oπoιog κηρ0ooει π6λεμo εvαvτια oτo
Qαoιoμo κιvδυvε0ει vα τov μετατρθr.|ει oε
πoλεμo εvαvτια oτη Koυλτo0ρα: σKεΦτo-
μαι σαv παραδειγμo τηv τ0xη πoυ ε[1αv o-
ριoμ6vα ιlργα τoυ Drieu La Rochelle, τoυ
Celine η τoυ Εzra Pound. Θεωριb oτι τo λα-
Θog τωv σUγγραΦεωv μαq, ηταv εκεlvo τηq
ταυτηoιg τηg Θειilρηoηq τoU κooμoυ με
τηv πoλιτικη. Πραγματικd' εi1αv Qευδαi-
oΘηoη oτι μπoρo0ovα vα ταυτ[σouv τηV
κoυλτo0ρα και τo πvε0μα με μια ιδεoλoγiα
και με oυλλoγικ69 δραoτηρι6τητεq.
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κρ[6εια oτηv αvα6[ωση τoU καπιταλιoμo0.
H εvεργoπo[ηoη τωv αvτιoooιαλιoτικci.lv
δυvdμεωv μ6oα oτη 1ιbρα δεv α<pηvει πια
τηV ΠραμιKρη αμΦι6oλια Πρoq τηV κqτε0-
Θυvoη αυτη.

Για τηv Νdα αvτιπoλiτευoη η oικoδ6μη-
ση τoU oooιαλιoμo0 ουvδ6εται αvαπoQευ-
Kτα με τηv παγκ6oμια επαvαoταoη, o Zη-
v6θιεQ ε[vαι κατηγoρηματικog :

,.'oταν 6λΘει η ιi-lρα για τηv επαvαotdoη
oε dλλεg XΦρεq και τo nρoλεταριατo τηg
Δυoηg 6λΘει oε 6oηΘεια μαg, τ6τε θα πε-
ραoouμε παλι oτηv επiΘεoη. Πρog τo πα_

ρ6v δεv 6xoυμε παρd ελdxιoτo xΦρo για
vα παρoυμε αvdoα".

Τo XlV Συv6δριo τoυ K6μματoξ ΠoU αρ-
1iζει τιg εργαo(εg τoU στη M6oxα, oτιc 18

Δεκεμ6ρ[oυ 1925 επιoημoπoιεl τηv δια-
σταση τωv απoι.|.lεωv αvαμεoα oτηv επ[oη-
μη γραμμη τoυ κ6μματoq Kαι στη Νεα αvτι-
πoλiτευoη.

Τ6oo o KdμεvεQ 6(τo και o Zηv66ιεQ αρ-
voυvται Kατηγoρηματικα vα υπoταγo0v
αvευ 6ρωv oτη Θθληoη τoυ Στdλιv. Αvτι-
δρo0v δυvαμικα στιq παρασKηvιακεg ε-
v6ργειεg τηg Γραμματε[αg τoυ K6μματog
vα υπovoμε0σει τα φ6oUδα τoυg με τη τo-
πoΘ6τηoη oε vευραλγικ69 Θ6oει9 τιιoτΦv
oταλιvικιilv Kαι rιρoετoιμdζovται για τηv α-
πoQαoιoτικη μα1η.

H Φαvερη πια διdΘεoη τoυ Στdλιv vα α-
πoδυvαμΦoει πoλιτικα καΘε επικlvδυνo
αvταγωvιoτη μ6oα oτα πλα[oια τωv ιδεo-
λoγικιbv αvτιπαραθ6oεωv oδηγε( αvαπ6-
ΦεUKτα oτη oυv6vωoη τωv δυvαμεωv τωv
δ0o πρΦηv oυμμdxωv τoυ.

Mε τo τρ6πo αυτo γεvvιι1ται η N6α (η α-

ριoτερη) αvτιπoλ[τευoη ΠoU Φιλoδoξε[ vα
γ(vει o εκQραoτηg μιαg γεvικoτερηg δυ-
σΦoρiqq απ6vαvτι oτη πoλιτικη τηg Γεvι-
κηg Γραμματε[αg τoυ K6μματog.

Η κριτικη τηg Nεαg αvτιπoλ(τευoηq επι-
κεvτριilvεται oε δ0o κ0ρια oημεiα: 6vα πo_
λιτικo και 6vα oικovoμικ6.

Σε πoλιτικ6 επ[πεδo καταγγ6λει 6τι τo
μovoπιbλειo τoυ K6μματog oυvτηρε[ oκ6-
πιμα 6λoυg εκε[voug τoυg κιvδOvoUq ΠoU
o Λ6vιv εi1ε επιoημαvει απo τηv επo1η τou
Xl Συν6δριoυ. H απoλυτα ελεγ16μεvη απ6
τo Koμμα, κρατικη μηχαvη, διαπoτιoμ6vη
απo καΘε εiδoυg αoτικ69 και μικρoαoτικ69
αvτιληι|.lειg, εvoαρκιi_lvει τηv ιδ6α εv6g d-
κρατoU oΠoρτoUVισμoι] πoυ πρoδικαζει α-
vαπ0Qευκτα τηv επιστρoΦη oε αλλεg επo-
χ6c.

Σε oικoνoμικo επ[πεδo θεωρεi 6τι η oι-
κoδ6μηoη τoυ Σοοιαλιoμo0 οτη Σo6ιετι-
κη 'Evωoη ε[vαι 6vq "αKαδημαιKo" πP6-
6λημα απ6 τη oτιγμη πoU η τεXvικη, η oι-
κovoμικη και η πoλιτιoτικn ακoμη κoΘυ-
οτερηοη τηq 1ιilραg δεv πρooQdρouν Πα-
ρα ελα1ιoτεg δυvατoτητεg πρακτικΦv ε-
Φαρμoγcbν. Η διαιΦvιoη τoυ καθεoτιbτog
τηg Ν.E'Π. ε[vαι 6vαg επικivδυvog πειρα-
ματιoμ6q γιατ( oδηγεi με μαθηματικη α-



o Zηvo6ιεQ απ6 τη πριilτη μ6ρα τoυ Συ-
v6δριoυ περvα στηV αvτεΠ(Θεoη. 'Evα
καυτo και επικivδυvo Θ6μα αvαoOρεται
oτηv επι<pdvεια Kαι αφoρα τηv επαv6vτα-
ξη oτo κoμμα 6λωv τωv Παλαιιbv oμdδωv.
o KαμεvεQ διευρilvει τηv nριovια πρoXω-
ριbvταg, σε μια αvoικτη καταγγελiα: "Ε[-
μαoτε εvαvτιoι στo δoγμα τηg διακυ66ρ-
vησηq απ6 6vα και μ6vo αvΘρπωo, ε[μαoτε
εvovτιoι oτη δημιoυργ[α τoυ αρ1ηγo0".

H παρ6μ6αoη τηg Kρo0πoκαγια, τηg 1η-
ραq τoU Λ6vιv oτo πλευρo τηg αvτιπoλ[-
τεUσηq δημιoυργεi απρ6oμεvη ι1vταoη'

"To κ6μμα-καταγγ6λει - 61ει διαoτριiι.Llει
τη λεvιvιoτικη oκει|.'η ".

o Τρ6τoκυ πoυ ε(vαι παρΦv oιωπα.
'oλεg oι εvτUπ6σειq πoυ κερδlζovται

απ6 τηv πoλιτικη αvτιπαραΘεoη xαvovται
κατd τηv διdρκεια τηq oιKovoμικηg' Πραγ-
ματικα η υπooτηριξη τωv ηδη καταδικα-
oμ6vωv τρoτoκιαrικιilv θδoεωv αvαΦoρι-
κd με τηv αvαγκαι6τητα τηg παγκ6oμια9
επαvdoταoηq Yια τηv oικoδ6μηoη τoU σo-
oιαλιoμo0, αΠoδUvαμωvει τηv αξιoπιoτ[α
τηg αvτιπoλιτε υ6μεvηg oμdδαg.

o Kdμεvεφ και o Zηvo6ιειp εi1αv ξε1α-
oει πρo<pαvιi:g oτι 6vα xρ6vo πριv εΙ1αv
καταδικαζει oαv αιρετικd, 6λα 6oα εκε[vη
τηg oτιγμη με τ6oo πdΘog υπεραoπιζαv'

To απoτ6λεσμα τηq ψηφoφoρiog εivαι
για τηv N6α Αvτιπoλiτευoη μια 6αΘεια α-
πoγoητεuoη. Aπo τoυq 624 Αvτιπρooιil-
πoυg μ6vo 65 τoλμo0v vα παρoυv τo μ6-
ρoq τωv καιvoUργιωv (αιρετικωv". H oυv-
τριπτικη πλειoψηΦiα εξακoλoυΘε[ vα πα-
ραμ6vει πιαrη ατov Στdλιv.

H ΔEΞlA ANτIIIoΛITEYΣH
Koτα τη διαρκεια τoυτ ΧlV_Συvεδρioυ 6-

noυ τυπικα και oUσιαστικα κhταδικooτηκε
η N6α αvτιπoλ[τευoη o αξι6λoγo9 θεωρη-
τικog τoU Mπoλoε6ικιoμo0 Νικoλαg
Mπoυxdριv παρoUσιασε 6vα vτoκouμ6vτo
μδoα απo τo oπoio μια oειρα απo oικovoμι-
κηg Q0oηg αξιιilματα Qιλoδoξo0oov vα
oυμ6αλoυv oτηv εξυγε(αvση τηq Σo6ιετι-
κηq oικovoμ[αq.

Γεvvημεvoq oτα'1888, o Mπoυ1αριv
μπηκε oτo Koμμα oε ηλικ[α μ6λι9 18 xρo-
vιbv. H επαvαoτατικη τoυ δραoτηρι6τητα
απαα16ληoε αρκετθg Φoρ6q τη Tooρικη α-
oτυvoμ[α Kαι στα 1910 εξoρioτηκε oτo o-

nega. Στεv6g oυvεργατηg τou Λ6vιv oτα-
Θηκε 6vαg απo τoυg κυριoυg πρωταYωvι-
oτεq τηg επαvαοταoηg. Διευθuvτηg τηg
Pravda απ6 τov Δεκι1μγριo τoυ 1917 αQι6-
ρωσε τιq δυvαμειg τoU στηv απoκρυoταλ-
λωoη τηg μαρξιoτικηg oκθι{lηg.

o Mπoυ1αριv, αυτ6 τo .αYαπημεvo Παι-
δi τηg επαvαστασηq,, oε αvτlΘεoη με τoV
Tρoτoκu και τη N6α αvτιπoλlτευoη' π[-
oτευε oτι η oικoδ6μηoη τoυ oooιαλιoμo0
oε μ[α 1ιbρα ηταv δυvατη και δ[1ωg τηv
παγκooμια επαvαoταoη. Αυτη η oικoδ6μη-
oη oμωg επρεπε vα γ[vει oταδιακd και μ6-
oα αno τιg ηδη υπαρ1oυoεg δoμ69 τηg
ΝlE-Π., τηg μoναδικηq πραγματικ6τητo9
oε Θθoη vα διαoιpαλioει τηv μαρξιαrικ6τα-
τη ι1vvoια τηg sm.jcka, τηv αλληλooυμπα-
ραoταoη αvαμεoα oτo αoτικo και τo αγρo-
τικo πρoλεταριατo.

H δημιouργiα τηg Kαιvo0ργιαg Pωo[αg
δεv ε(vαι απoκλειoτικ6 6ργo τoU cιστιKoι:,
πρελεταριατoυ αλλα υπ6Θεoη 6λωv τωv
ριiloωv και ιδια[τερα τωv αγρoτιilv πoU cι-
v6καΘεv απoτελo0oαv τη ραXoKoκαλια
τηq εθvικηg oικovoμlαg. Kι αυτη oκoμη η
αoτικη ταξη μπoρo0oε vα διαδραματ[oει
πρoq τη κατεOΘυvoη αυτη 6vα σημαvτι-
κ6τατo ρ6λo. Αvτiθετoq σε oπoιαδηπoτε
μoρΦη ταξικo0 αγιi.lvα επισημα[vει τoUq
κιvδ0voυg πoυ κρ06oυv τα o16δια για μια
ταxεια εκ6ιoμηxdvιση τηq X6ραξ και Kα-
Θηoυxdζει 6ooυ9 αvηoυ1oUv με τcι rταρα-
κdτω λ6για:

Δεv πρ6κειται vα yαΘoOμε εξ αιτiαq τηq
τε11vικfiq μαq καΘυoτ6ρηoηq. Θα δημιoυρ-
γηooυμε τov Σooιoλιoμ6 6oτω και π6vω
oτα Θεμ6λιo τηq ι|τιb11ειαq μoq. Θo πρoxω-
ρηooυμε με 6ημα 1ελιbvαq αλλd πoρ' 6λα
αυτd Θα τov δημιoυργηooυμε.

o Mπoυ1oριν εξoρκiζει τo κ6μμα vα
πρo1ωρηoει οτη κατdργηση τωv καταλo(-
πωv τηq επoxηg τoυ εμπ6λεμoυ Koμμoυ-
vιoμo0 Kαι vα UιoΘετησει την QιλελευΘε-
ρoπolηoη τoυ ιδιωτικo0 εμπoρ(oυ. H αvα-
θ6ρμαvoη τηq oικovoμiαg μπoρε[ vα πραγ-
ματoπoιηΘε[ μδoα απ6 τηv αvαπτυξη τηg
εμπoρικηg κυκλoQoρiαg oε καΘε επ[πεδo
παραγωγικηg δ ραoτη ρι6τηταq.

Για τov Mπoυxdριv η ε0ρωoτη αγρoτικη
oικovoμlα ε[vαι η κ0ρια πρoυπ6Θεoη για
τηv παραπdρα πoρεiα τηg oικoδ6μηoηg
τou σoσιαλιoμo0. Δεv δε(xvει τη παραμι-
κρη αvηoυx[α για τo γεγov6g 6τι oριoμ6-
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Voι τoμειq τηq αγρoτιKηq oιKoVoμιαq ε-
1oυv αρxloει και παλι vα ελ6γxovται απo
ευπoρα oτρωματα αλλα απεvαvτiαg ζητα
παρα περα QιλελευΘερoπo[ηoη τηq αγρo-
τικηg πoλιτικηg.

Για τov Mπoυ1αριv μια πρ0oκαιρη σU-
v0παρξη oooιαλιoμoΟ και καπιταλιoμo0
ε[vαι πλ6ov αvαπ6φευκτη για τov απλ6
λoγo oτι (o KαΠιταλισμog δεv μπoρε( vα
εκμηδενιoτεi μ' δvα και μovo xτΟπημα τoυ
επαVαστατιKo0 ρoπαλoυ ".

Η απoδυvαμωση Kαι η εξαφdvιoη τoυ
καnιταλιoμoυ απo τη 1ιbρα δεν μnoρεl vα
γ[vει απ6 τη μια oτιγμη oτηv αλλη αλλd
μovo oτoδιακα με τηv πρoυπoΘεoη παvτα
oτι oι κρατικoi Θεoμoi θα μπoρ6ooυv vα
oτηρiξoυv αΠoΦασιστικα τov oικovoμικo
αγιilvα. M6xρι τ6τε oμωg δια6ε6αιιbvει o
Mπoυxαριv: ,,Εivαι αv6Yκη vα εξαιpovι-
oτoιiv ριζικα τα κατdλoιπα τoυ εμπ6λεμoυ
Koμμoυvιoμo0 oτoυq αγρoOq vα σταμα'
τηoει o π6λεμoq εvαvτια oτo ιδιωτικ6 εμ-
π6ριo με διoικητικd μ6τρα' vα oταματηoει
o πoλεμoq εvdvτια στouq kulak. Παρ6μoια
διoικητικα μ6τρα ε[vαι κατdλoιrτα πoυ εμ-
πoδiζoυv τηv voμιμη κατω απ6 τo καθε-
oτιilg τηg Ν.E.Π. αvαπτυξη τωv εμπoρικωv
oytoεωv τηq yιbραg. Xρειαζεται vα εξαQα-
vιoτo0v ριζικα 6λoι oι παραγovτεg διoικη-
τικo0 yαρακτηρα πoυ τρoyoπεδo0v τηv α-
vαπτυξη και εμπoδ[ζoυv τηv αγρoτικη oι_
κovoμlα, oυμπεριλαμ6αv6μεvηg και αU-
τηg πoυ ελ6γyovται απ6 ε0πoρα oτριbμα-
τα. H αvαπτυξη τηg αγρoτικηg oικovoμ[αg
και η πoλιτ ικo -πoλιτ ιoτ ικη δ ραoτη ρ ι6τητa
τωv αΥρoτιΚιbv ταξεωv αvτιτ[θεvται κατη-
γoρηματικα oτα κατdλoιΠα τoU εμπ6λε-
μoυ κoμμoυvιoμo0....

Απι1vαvτι o' oλεg αυτ69 τιg τonoΘετη-
σειq τoU Mπoυxdριv o Στdλιv <pα[vεται vα
oυμιpωvεl. Παραδε1εται δημooια 6τι για
τηv oικoδ6μηση τou oooιαλιoμo0 *ειvαι α-
vαγκη vα επιλεγoυv λιγoτερo oδυvηρα
μ6oα. αvεξαρτητα αV μ' αυτo 1o τρ6πo
παραταθη 1ρovικα η διαδικαo[α oΙ.lvδεoηg
τηq αγρoτιKηs ταξηs με τo σoσιαλιoτικo
oικoδ6μημα.

"Στo κ6μμα υπdρ11oυv αυτoi πoυ απαι-
τoOv τo μ6γιoτo τηg πiεoηq oτα πλαΙoια
τoυ κ6μματoq και τoυ KρατικoO μηyovι-
oμo0 για 6oo καιρ6 Θα 6yoυμε τη NΕΠ και
τηv αρyη τηg oταΘερoπoiηoηq τoυ Κoπιτα-
λιoμo0, ιboτε τα δ0o αυτd 6ργαvα vα εivαι

oε θ6oη vo τρiξoυv τα δ6vτια. Πρ6πει vα
πω 6τι αυτη η πoλιτικη εivαι dδικη και oλ6-
Θριo' oι κoμμaυvιoτ6q τωv επαρXιιbv πρ6-
πει vo απoκηρ0ξoυv oτα τερoτιbδη σxημα-
τα τηq YραΦειoκρατικηq δρdoηq".

H καιvoΟργια αυτη αvτιπoλιτευτικη διd-
Θεoη γvωoτη σαV "δεξιd,, αvτιπoλ[τευoη
κ6ρδιoε απo τηv oρ1η πoλλεq'oυμπα-
Θειεg. ovoματα πριi-lτoυ μεγ6θoυ9 6πω9 o
Πρ6εδρog τoυ Avιi.lτατoυ Σo6ι6τ Kαλ[vιv, o
Πρ6εδρo9 τoυ oυμ6oυλioυ τωv επιτρ6-
πωV τoU λαo0 PiκωQ, o Πρoεδρog τoU KεV-
τρικo0 Συμ6oυλioυ τωv Συvδικαtωv T6μ-
σκU Kαι o επlτρoπog τoυ ΛαoΟ για τηv dμυ-
vα Boρoo[λωQ υιoΘ6τηoαv δi1ωg επιΦU-
λαξειg τηv λ0oη Mπoυxαριv. Mε τov τρoπo
αυτ6 τo αoτ6ρι τoυ Mπoυ1αριv αρx[ζει vα
Qωτiζει ακ6μη περιoooτερo τo KoμμoUvι-
oτικ6 oτερα[ωμα.

o Σταλιv γvωρiζει oτι μια μελλovτικη
τoυ o0γκρouση με τov Mπoυxdριv ε[vαι
πλ6ov αvαπoΦεUKτη αλλd για τηv Φρα δ1ει
τηv αvαγκη τoυ. 'ooo και αv 6xει απoδυvα-
μΦoει τoug αvτιπαλoυq τoυ Kαμεvε<p και
Zηvo6ιεQ o κlvδυvog εξακoλoυΘεl vα υ-
παρxει τo [διo απειλητικog.

Πραγαμτικα oτα μ6oα τoυ 1926 καvει
τηv εμQαvιoη τηc η εvωμ6vη αvτιπoλ[τευ-
oη. oι δ0o πριilηv o0μμα1oi τoυ 61ι μ6vo
δεv καταΘετoUv τα oπλα αλλα πρo1ωρo0v
σε μια αvoικτη oυμμα1[α με τoυq τρoτσι-
αrεg. Tιi_tρα π6ρα απ6 τouq τρειq ιστoρι-
κo0g ηγ6τε9 o Σταλιv 61ει v' αvτιμετωπ[-
οει αvΘριi-lπoυg oπωg o Αντovω<p 06oε-
γι6vκo, o E6vτoκ[μωφ, o KρεoτivσKU, o
Λαoε6ιτ9, o Moυρdλω<p, o ΠιατακωΦ, o
ΠρεoμπρdζεVσKι, o Pαvτεκ, o Σερoμπριd-
KωΦ' o Σμiλγκα και o ι6dv Σμυρvcbφ, αv-
Θρωπoι με πλατειεg oυμπαθειεg oτη 6αoη
τoυ κoμματog.

Mnρooτo oτov κ[vδυvo vα μεταQερΘη η
αvτiπαραΘεoη απo τηv αiΘoυoα τoυ oυvδ_
δρoυ oτoυg δρ6μoυg o Σταλιv επιζητε[ τηv
6oηΘεια τoυ Mπoυ1αριv. Mια καιvo0ρια
oυμμαxiα διαμoρQιilvεται. To iδιo πρo6λη-
ματικη και επικ(vδυvη ooo και η πρoηγoΟ-
μεvη.

H ΣYNΕXElΑ Στo τEYxoΣ 19



-GD ru Aιιτι0
κOINΩNIΣMOΣ'H ΣoΣlAΛIΣMoΣ;

'Evα μεγdλo πρ66λημα πoυ απαoxoλεi oη-
μερα τouq εΘvικιoτ6g, ε[vαι εαv η ιδεoλoγlα
μαg, o εΘvικιoμ69, θxειπρoεκτdoειg KoιVωvι-
κ69 η oooιαλιoτικ6g. Kαι τo πρ66λημα δεv εi-
vαι λεκτικ6, o0τε λ0vεται μεταφρdζovταq
oτα ελληvικα τη λ6ξη "σoσιαλισμo,, ωq κoι-
vωvιoμ6. Kαι αυτo δι6τι oiηv πoλιτικη και
oτιg πoλlτειακ69 κolvωvικ69 o16oεlg, oι oρoι
(Koιvωvισμoq"-.oooιαλιoμ6q" πα(ρvoυv τε_
λε[ωg δια<poρετικ6 πoλιτικooικovoμικ6 πε_
ριεx6μεvo, Φoτε vα μπoρo0με να μιλαμε για
δΟo ξεxωριoτ69 oικovoμικ69 πoλιτικ69. Αg ε-
ξεταooυμε τι μoρQη παiρvει η 6vvoια .κoιvω-
Vισμ6q" oτα oημεριvα αoτικα καΘεoτιi.lτα. o

6ρo9 "x61γ11vικη πoλιτικη" δε λεiπει απ' τo
πρ6γραμμα καvεv6g πoλιτικoιj κ6μματo9.
Δεv υπdρxει καv6vαg πoλιτικog αρxηγ69 πoυ
v' αρvε[ται 6τι Θ' αoκηoει ωg κυ66ρvηση κoι-
vωvικη πoλιτικη. o (διog o κ. ΣτεΦαv6πoυλoq
δηλιi:vει 6τι πιoτεΟει o' 6vα κoιvωvικ6 Qιλε-
λευΘεριoμo! Πριv λlγoυg μηVεq η Θατoερ εi_
πε 6τι η 6ελτ1ωoη τωv μακρooικovoμικιbv με-
γεθιilν τηg oφε(λεται στηV κoιvωVικη τηg πo-
λιτικη! oι πdvτεg, απ' τηV παραδooιακη δε-
ξιd εωg τoυg ιpιλελε0Θερoυg, κoι απo τoυq
oooιαλδημoκρατεq 6ωq τoυq KoμμoUvιoτ69,
oρκ(ζovται πioτη oτov (KoιVωVισμo,,. Αυτo ι-
o10ει' 6oτω Kαι αV τιq περιoo6τερεq Φoρ6q
εivαι 6vαg Qτηv6g δημαγωγικog λαtκιoμog-
Av Θ6λαμε να πρooδιoρiζαμε επακρι6ιi_lg τov
κoιvωvιoμog, η αv Θ6λαμε vα δ[vαμε τoυg Θε-
μελιακo0g αξovεg παvω αrουg oπoloυg κι-
vεiται o κoιvωvιoμo, θα oυναvτdγαμε πρo-

6ληματα. Δι6τι o κoιvωvιoμog, δεv 6xει oΟτε
ιδεoλoγικo, o0τε τo κυριιbτερo, πoλιτικoκoι_
vωvικo υπ66αΘρo, πρdγμα πoU τoU δ[vει με-
Ydλη "g1qr.,κoτητα", αλλα oυvdμα μαq απo-
πρooαvατoλ[ζει απ' τoυg oτ61oυg μαg. Στo ε-
ριilτημα λoιπov τι εlvαι κoιvωvιoμog, Θα λ6γα-
με 6τι ε[vαι εκε[vη η πoλιτικη, πoυ oκoπ6 61ει
vα "πρoαoπ[oει τα λαΙκα αrρΦματα". Tlπoτα
περιoo6τερo. Av τιilρα ρωτo0oαμε με (ΠoιoU
ε(δoυg πoλιτικη oικovoμ[α Θα επιτευ1Θε(αυ-
τo,,, Qταvoυμε o' αδι6ξoδο. Kαι αυτ6 γιατ( o-
Πωq αvαΦιiραμε πιo πdvω, o κoιvωvιoμog δεv
61ει τo απαιτoυμεvo ιδεoλoγικ6 υπ66αΘρo'
πdvω oτ' oπo[o vα oτηριxΘεl.

'Eτoι εdv ζηταγαμε oυγκεκριμι6vεq oικovo-
μικ6q Φoρμouλεg, τo ΠAΣoK' η N.Δ., η ΔHA-
NA' τo KoΔHΣo, θα 6διvαv o καΘιivαg τιg δι-
κ69 τoυ. Περα 6μω9 κι απ'αυτ6' o KoιVωVι-
oμ69 ε[vαι lδεoλoγ[o ooτlκo0 1αρακτηρog.
Ε[vαι πoλιτικη πoυ εκδηλιi-lvεται Kαι δρα πdv-
τα κoι μ6vo oτιg δoμ69 τoυ αστιKoκαπιταλι-
oτικo0 oυoτηματog. Θo λ6γoμε 6τr εivol η ρε-
Φoρμ|στlκη αστlκη τdoη τoυ oootαλιoμo0.
Ε(vαι πιoτε0ω αυτov6ητo, πωq στσ πλoiolo
τoυ ooτlκo0 κoΘεoτιirτoq, δεv μπoρεi vo ε-



τo Ar'ooτo
Γερμαv[α: λ/ε κoιvωvιαrικOq μεΘoδoυq; H ι-
oτoρικη oαq αμvηoiα η oκoπlμ6τητo εivαι
πραγματι πρo6ληματικη. Av oι εΘvικιoτι1g ε[-

χαv εΦαρμoσει κoιvωvιoμ6 και o1ι oooιαλι_
oμo' τoτε στηV πραYματικ6τητα δεv Θα εi1ε
αλλαξει τ[πoτα αιηv ρoη τηq ιoτoρ[αg. Απλd,
oι καπιταλιστ69 Θα κυ6ερνoιioαv με τo πρo-
oωπε[o τoυ εθvικιoμoι], και o1ι τoυ κoιvo-
6oυλdυτιoμoΟ' η μηπωg ouτo Θ6λετε; Eρω-
τηματα noυ καπoια ημ6ρα nρ6πει vα απαν-
τηooυv, αV τoUξ 6xει με[vει ευθιξiα και <pιλ6-
τιμo, oι κoιvωvιoτ69 (sic)! Επαvαλαμ66voυμε
Πωq o Koιvωvιoμog 6xει τιg ρ[ζεg τoυ oτo
(vεoκαπιταλισμ6" τoU Kευνq' και εξυπηρε-
τει τα σUμΦ6ρoVτα τωv "τζαKιωV", τoU σU-
oτηματog Kαι τηq μεγαλoαoτικηq πλ6μπαg.

Movo o oooιαλιoμog και εξηγηoαμε πoιoq,
μπoρε[ v' αvατρι1ι}ει τo αoτικoQιλελε0Θερo
καθεoτιilg, και vα Θ6oει oτo περιΘιδριo τo α-
oτικo o0oτημα. Eκτ69 απ'αυτ6, o εΘvικ69-
oooιαλιoμog' και τo καταλληλo ιδεoλoγικo υ-
π66αΘρo διαΘ6τει, και τη σUγKεKριμ6vη oικo-

ιpαρμooθεi ooolολtoτlκη πoλlτlκη, δi1ωg vα
δημloυργηoεI τo oiτlο oυτoαvαiρεoηq τoU
oυoτημoτog. Aοτικ6 καθεoτιi.lg και oooιαλι-
ομ69 ε(vαι 6vvoιεg αvτIιpατlκ69. Αoτικ6 κα-
Θεoτcbg και KoιVωVισμog ε[vαι 6vvoιεg "αλλ4-
λoοπoδε1o0μ€vaξl>' Q κoιvωvιoμ69 δηλ., 6-
1ει vα καvει πdvτα με τo ιo10ov o0oτημα, και
διαιωviζει τηv 0παρξη τoυ. Eκε[vo oτ' oπo(o
θθλω vα καταληξω ε[vαι, 6τι δεv μπoρεi vα
Θ6λει vα λ6γεται κdπoιog εΘvικιoτηg Kαι πα_
ραλληλα vα κατακρivει τo oooιαλιoμo, πoιov
απ'6λoυg; και vα δηλΦvει (KoιVωVιστηq". Rv
oυμ6α[vει αυτ6, τ6τε αυτ69 πoυ δηλιbvει ε-
Θvικιoτηg-κoιvωvιoτηg, και 6xι εΘvικιoτηg-
oooιαλιoτηg πoυ ε[vαι τo σωστ6, ε[vαι ε[τε η-
λiθιog, ε[τε πρo6oκατoραq, ε[τε κoμπλεξι-
κ69, ε[τε πoλιτικα αvαλQd6ητog. ΑQoΟ διb-
σαμε τηv εικovα τoU KoιvωVισμoΟ, καλ6 ε[vαι
vα διbooυμε Kαι τηV εικ6vα τoυ "δlκo0 μoq
oooloλloμo0,,, τoU εθvικoσooιαλιoμo0. Στηv
πoρε[α τoU (ιστoριKoι γ[γvεoΘαι", εμΦαVι-
oθηκαv δ0o μoρQεg oooιαλιoμo0. o μαρξr-
oτlκ6q, τoξlκ69, looπεδωτlκ6q "oooloλl-
oμ69", κoI o εΘvtκ69, lερoρ1lκ69, oξloκρoτl-
κ69, δlo<poρoπolητlκ69 ooorαλloμ69, δixωg
ειoαγωγικα!

AυτoI oι δ0o τ0πoι oooιαλιoμoΟ, 6xoυv τε-
λε[ωg διαQoρετικ6 περιoxoμεvo. Kαι αυτo
πoυ μετρdει oτov πoλιτικ6 αγιi.lvα, ε[vαι τo
περιεxoμεvo πoυ δivoυμε oτηv ιδεoλoγiα
μαq Kαι 6xι η ταμπ6λα.. H πoλιτικη εQαρμoγη
τoυ εΘvικo0-oooιαλιoμoυ μ'αυτov τoU μαρ-
ξιoτικoυ .σoσιαλισμo0", απ6χει ετη Qωτ6q!
Θα ηΘελα vα ρωτηoω τoυg "εΘvικιoτ69" ono-
δo0g τoυ κoιvωvιoμoO, vα μoU πouv αV στo
παρελΘoV oι εΘvικιoτ6g ε[xαv ε<pαρμooει,
στα εΘVη πoυ ηταv κυ66ρvηoη, κoιvωvιoμ6 η
oooιαλιoμ6.

Πιilg voμiζετε πωg 6xαoαv τηv κυριαρ1ικη
τoυq δΟvαμη oι καπιταλιστ6q oτηv lταλ(α και



s
Voμικη πoλιτικη. Γι' αυτ6 τo λ6γo 6ταv τo Av-
τiδoτo μιλdει υπ6ρ τoυ oooιαλιoμo0, παρα-
καλo0vται oριoμ€voι "ιp[λoι" vα μη μαq ταU-
τ(ζoυv .dΘελd" τoυg με τo μαρξιoμ6.

Πdvω oτιg διαQoρ6g κoιvωvιoμo0 - σoσια-
λιoμo0 Θα επαv6λθouμε Kαι στo μ6λλov' ΑV
λoιπ6v τιbρα oαg ρωτηooυv, και ε(ατε εΘvιKι-
oτηg δi1ωg o μπαμπdg σαq vα ε[vαι vε6πλoυ-
τog 6ιoμη1αvoξ, και δi1ωg v'αvl'1κετε oε με-
γαλoααrικη oικoγ6vεια και vooτρoπ(α, αv ε(_
στε κoιVωvιστr]g η oooιαλιoτηg, oπαvτηoτε
απερ[Φραστα ΣoΣlAΛlΣTHΣ.

Kαι πρoπαvτ6q μηv ξε1vdτε τo ρητ6 τoυ
Αvτ[δoτoυ:

τtMH MAΣ H ΠlΣτH ΣτHN ΠAτPIΔA
KAtτo ΣoΣ1AΛtΣMo

Aλ6ξηs Bo0λγαρηg

o αTιilvαξ μαξ κατα τoU
μπoλσε6lκloμo0 δεv
εivαl αγΦvαq καTα τoυ
σoσlαλlσμo0 αλλο ακρl-
6ιilg υπ6ρ, εγεvvηΘη δε
απ'τηv 6αΘεld πεπoa_
Θηoη, 6τl o αληΘlv6g
σoσlαλlσμog τ6τε μ6vo
δ0vατol vα πραγμαTo_
πolηΘεΙ 6ταv Θα 6;1εl
παραμερlστεi o ε6ρα'l-
K6q μπoλoε6lκloμ6q.

lωoηΦ Γκαiμπελg



τo Arrrooτo
To EΘuκoρIζoαπαστI
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κlvημα
Aυτ{ τηv αrιγμη ατηv Eλλdδα γεvvι6-

ται 6vα v6o κ[vημα, τo κ(vημα τoυ ριζo-
oπααrικo0 εΘvικιoμo0 δvα κ[vημα πoυ
ξ6ρει τι ζητdει αrηv πoλιτικη ζωη' πιi'g
Θα τo απoκτηoει, γvωρiζει τα oημε(α
ατηριξηg τoυ oυαrηματoq και πιilg θα τα
πoλεμηoει.
K66ovταq κdΘε o16oη με αvΘριbπoυg

και καταστdσειq τoU "παλιo0 κιvημα-
τoq", Kρατ6vταq μ6vo ωg πυρηvα αv-
Θριilπoυg πoυ π6ραoαv απ6 αυτ6 τo κ[-
Vημα, απεUΘ0vΘηκε oε v6oυg xιilρoυg,
oε διαιpoρετικd κιvηματα, σε αvΘριil-
πouq με διαQoρετικη πoλιτικη παιδε[α
και κoυλτo0ρα καΘιi.lg και ιδεoλoγικ69
κατα6oλ69.
Απoρρlπτovταg καθε [1vog δoγματι-

oμo0, πιoτε0ovταg αrηv'επικαιρoτητα
τoυ εΘvικooooιαλιoμo0 αrιg παρo0oεg
oυvΘηκεg, 6xι ωg ταμπ6λα αλλd ωg o0-
voλo πoλιτικιbv μ6τρωv εvdvτια αro oιj-
στημα, τo v6o κ[vημα απoQdoιoε vα διb_
σει τηv δικη τoυ μdxη με τo πρoτo69 τηg
ιoτoρ[αg Kαι τηq κoιvωv[αg.
To κ(vημd μαg ε[vαι καΘαρα κoιvωvικo,

με τηv ιlvvoια 6τι γvωρiζει πωq η εξd-
πλωoη τoυ εΘvικooooιαλιoμo0 Θα γ(vει
μ6vo μ6oα απ6 τoυg Θεoμo0g τoU σU-
oτηματog 6πω9 ε(vαι η δευτερo6dΘμια
εκπα[δευoη, τα παvεπιστημια, η τoπικη
αυτoδιo(κηoη, oι oυvδικαλιoτικ69 εvιb-
σειξ, oι αγρoτικoi σUvεταιρισμoi καΘΦq
και 6λε9 oι κoιvωvικ6g πρoεκτdoειq τηq
πoλιτικηg ζωηg.
Δεv ιpo8αται v' αvoμετρηΘε[ με τoυg

Θεoμo0g τηg κoιvo6oυλευτικηg δημo-
κρατ[αg.
Πιoτε0ει αrov πoλιτικo τoυ λ6γo, ατηv

ιδεoλoγικl'1 τoU αvωτερ6τητα. Δεv πα-
oxiζει vα κερδ[oει τouq ιpηφoφ6ρoυg
τηq σUvτηρητικτ]g δεξιdg f τ(πoτα περι-
Θωριoπoιημ6vωv αvτιδρααrικιilv oμd-
δωv αλλd αvαζητdει oε πριilτη φdoη
τoυg αvΘριbπouq πoU 6ρ1ovται oε dμε-

oη πoλιτικη αvτιπαρdΘεση με τo o0αrη-
μα Kαι τoUq Uπoτελε(g τoυ.
Aγωv[ζεται vα 1τ[oει 6vα επαvαατατι-

κd ρεαλιατικ6 κoιvωvικ6 λ6γo' 6vα λ6γo
διαμαρτυρ(αg αμιpιo6ητηoεωg Kαι ε-
ξoυoiαg, o oπolog δεv θα τoπoΘετε[ τo
κ(vημd μαξ στα κoμματiδια τoU ρεΦoρ-
μιoμo0 και τoU ouαrηματog αλλd τηg ρι-
ζooπααιικηg αvαvειiloεωq.
Δεv αrηρiζει τo πρoγραμμd τoυ σε με-

ταQυoικ69 ιpαvταoιιiloειq και σε ιδεoλo-
γικ69 Q6ρμεq ξεπεραoμ6vεg. Γvωρ(ζει
τιilρα τα πρo6λf ματα πoU αvτιμετωπ(ζει
η πατρ(δα και o λα6q και τo oπoυδαι6τε-
ρo καταλα6αivει πωg αυτd τα πρo6λη-
ματα τov αφoρoOv dμεoα.
To κivημα τoυ ριζooπααrικo0 εΘvικι-

oμo0 δεv ε[vαι αλdvΘααro.
Πρoxωρdει και αvαζητdει 6μωq τιq πo-

λιτικ69 Kαι κoιvωvικ6q λ0oειg σε σω-
αro0g δρ6μoυ9, διαλ6γovταg κdΘε φo-
ρd oωαrd κριτηρια για v' αξιoλoγηoει
τιg πoλιτικ69 εξελiξειg.
H "λoγικi" τoυ v6oυ κιvηματog δεv



o Ar'ooro
λειτo-υργε[ g1s v6ouεs τoυ. καΘεoτιb-
τoq' δεv απoδ61εταιτιq vτε Qdκτo "αλ-
λαγ69" τoυ oυoτl'1ματog, δεv oυvεργε[
στo καπιταλιαιικ6 παζdρι εΘvΦv λαΦv
και αvΘριi:πωv. To v6o κ[vημα αρvε[ται
vα γ[vει oυρd διαQ6ρωv δεξιιi:v Kαι α-
κρoδεξιιbv καταoτdoεωv τιg oπo[εg και
πoλεμdει λυooαλ6α' αρvε[ται τov ιμπε-
ριαλιoμ6 oε 6λε9 τoυ τιq μoρΦ6q, αρ-
vε(ται τηv εvτατικoπoiηoη απoυδιbv και
εργαoiαg πρog 6<pελog τoυ κεQαλα[oυ
και τηq μεγαλoααιικηg τdξεωg, αρvε(-
ται τηv πρ6κληoη " 1992" δι6τι γvωρ[ζει
6τι ε[vαι πρ6κληoη μ6vo για τα oαΘρd
Θεμ6λια τoυ ελληvικoO καπιταλιαrικo0
ουoτflματog.
Τo v6o κ(vημα δ6xεται τo oooιαλιoμ6

πoυ πηγdζει απ6 τιg δoμ69 τηg εΘvικo-
oιαλιαrικηq επαvαoτdoεωg, μdxεται για
μια πραγματικd αvεξdρτητη και εvια[α
Eυρωπα'ικη πατρ(δα, αγωv(ζεται για τηv
oυoιααrικη oυμμετoxη τoυ λαo0 αrηv
εΘvικoκoιvωvικη ζωη τηq 1ιilραg, δivει
τηv δικη τoυ μdxη για μια πατρ(δα εΘvι-
κιoτικη, λαΙκι] και oooιαλιατικl'1 εvdvτια
στoV Koμμoυvιoμd και στov καπιταλι-
σμ6'
To v6o κ(vημα πoλεμιθται απ6 τ' απoλι-

Θιilματα τoU "παλιoΟ κιvl'1ματoq" αλλd
γvωρ(ζει 6τι Θα τα vικηoει.

'Hδη αυτ6 γivεται.
Δεv αrηρiζεται σε "oλoKληρωτιK6q

διαδικαo(εgΣ στηv oκ6ι}η η αrηv oργd-
vωση.
Σημειιi.lvω εδιil πωg λ6γovταq "oλoKλη-

ρωτικ69 διαδικαo[εg" εvvod) απ6ιpειg
τoυ τ0πoυ "6vαξ εivαι o αρXηγ6q", δηλ.
διαδικαoiεq πoυ δεv ατηρ(ζovται και
απ6 τηv 6doη τoυ κιvηματoq αλλd 6ρ-
χovται απ6 "πdvω,,. Bαoιζ6μεvεξ στηv
παρεξηγημ6vη 6κφραoη "η αρ1η τoυ
αρxηγo0".
H dπoψη τoυ Xoo6 Αvτ6vιo .oι αPXo-

γo[ 61oυv πdvτα δ[κιo" ε[vαι απoδεκτη
για κoιvωv(εg ζιilωv και 61ι ελε0θερωv
oκεrπ6μεvωv μελιbv και πoλιτιbv.
To v6o κ[vημα 61ει oυvειδητoπoιηoει

επιτ6λoυq πωq o κ0ριog dξovαg τηg
δρ6oειilg μαg περv6ει μ6oα απ6 τo δ[-
πτUχo "σUββετoXΠ-αvτιπαλ6τητα". Δεv
Φo66ται v' αvτιμετωπ(oει με επιτυ1(α τα

πρo6λημιlτα τηq κoιvωviαg Kαι τoU
λαo0.
Δεv τoυ .σρ6σoυv" oι ΦιλoσoΦιεq πε-

ρ( vιτoε[κιbv υπεραvΘριbπωv και ovειρε-
μ6vωv (αvOπαρκτωv) επαvααrdoεωv.
Δεv περιμ6vει voμoτελειακd (oαv vα

μηv μαq 6ΦΘαvαv oι κoμμouvιατ6g) τηv
πτιilαη τoυ oυαrηματog αλλd παλειjει
για αuτ6v ακρι6ιbg τo oκoπ6.
H v(κη Θα περdoει μ6oα απ6 τηv oλ6.

πλευρη o0γκρoυoη ιΙε τo κατεστημ6vo.
To v6o κivημo 6;1εl αloΘovΘεi ΘαΘld

μ6oα oτo πετoi τou τηv αλλoτρoiωoη
πoυ επlιp6ρεl στouq λαoΦg o καπlταλl-
oμ69, αλλoτρoiωoη oπ6 τηv oπoiα 61εl
ιooπεδωΘεi oτlξ ημ6ρεξ μoq κα! o iδlog
o κoμμouvlσμ6g' 6τα ιiroτε vα τov κατα-
τ6ooει ωξ τoY κuρl6τερ6 τoυ ε1Θρ6. 'E-
vαv εxΘρ6 τov oπoio δεv Θα δloτ6oεl vo
εξovτιboεl αμεΙλlκτα 6ταv Θo 6ρΘεl η
Φρo.
'Evα v6o κivημα γεvvl6ταl oημερα.
To κivημ6 μαq.
To κivημ6 ooυ αv6vτα;6τε εΘvlκ:oτη, τo

κivημd ooυ πατρlΦτη ooolαλloτιt εΘvικl-
oτtt, τo κivημ6 ooυ ελε0Θερε 6vΘρωπε
πoυ δεv 6xεη μdΘεl orηv ζωη σoU vo
oκ06ε19 τo κειp6λl στo αΦεvτlκ6 καl v'α-
v61εool τηv κoρoiδiα.

Tdκηg Xρuoo66ργηq
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