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EDITORIAL
KdΘε μηvαq ΠoU-περVα, μαq καvει περιoo6τερo αιoι6δοξoυg
για τηV τελικη 6κ6αoη τoυ αγιilvα πoU δivoυμε. KdΘε και-voOργιo τε01oq τoU περιoδικo0 εvιox0ει τηv αξιoπιoτ(α
μαq,-κdvει περιoo6τερo καταvoητιlg .,ξ eεoε,q μαq Kαι τιq
πρoθ6oειq μαq και διευρυvει τov κΟκλo τωv vεωv και αγvιilv
σUvαγωvιoτιilv πoU σUσπειρΦvovται γ0ρω απ6 τηv πρooπd-
Θειd μαg.
To ANTlΔoTo ξεπερvd oμαλd και δ(xωg κλυδωvιoμoυg τηv
κρioιμη Φαση τηg παιδικηg τou ηlικiαq. Mε δεκα τε0xη oτoεVεργητικ6 τoυ, με πoλιτικεg, κoιvωvικ6g και oικovδμικ6g
Θεoειg απ6λυτα oταθερoπoιημ6vεq Kαι με μ,α γραμμη δρα-
σηq πoU εvαρμovs9ται oτιg oOγxρovεc απαιτηoειq τωv Kαι-
ριbv, τo ANTlΔoTo γ[vεται πλΞov 6ργαvo παρ6μ6αoη9,
!P9BληματιoμoO_ 1αι πληρoQ6ρηoηq, δXι μ6vo μ6oα o.ov
_Ελληvικ6 Xωρo αλλα κ0ρια στov ευρδπαiκo'
Σε πε(oμα ooωv εixαv πρoΦητεΟoει καλoπρoα[ρετα η 6xι
τηv απoτ,υx(α μαq, δηλιilvoυμε 6τι υπdρxoυμε Kαι Θα uπoρ-
XoUμε για πoλ0 καιρo ακoμα.
To περιoδικ6 αQoΟ oλoκληριiloει τov πρΦτo κ0κλo τωv δΦ-
δεκα τευxιilv, Θα περαoει αυτoματα στηv περ[oδo εvηληκ(ω-
oηg τoυ.
Bαθ0τατα αvαvεωμιivo, με Περισo6τερε9 oελ[δεg, με πε-
ριoo6τερη επιKαιρ6τητα με εvα καιvo0ργιb oxημα bqωφ0l-
λoυ πoυ ηδη φιλoτε1vηoε με πoλCI αγdπη o oοi.ρoQog Αρι-
oτoτ6λη9 Kαλ6vτζηξ, τo ANTlΔoTo θα ριxτεi μ'εvθouoια-
gu6 9 αυτη τηv καιvoOργια Qαoη τoυ Αγιilvα.
Τo ANT!ΔoTo εivαι αρκετd αυτoδ0vrμo γ,o vα αvτιμετωπ[-
oει μδvo τoυ καΘε δ0oκoλη καταoταoη.
Δε_v 6xει αvdγκη o0τε απ6 ιvoτρo0γτoρεq o0τε απ6 xρημα-τoδoτεg.
'Exει αvdγκη μ6vo απo oυvτρ6Qoυg.

H ΣYΝTAKT|κH EΠlTPorτH
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EoNIκ!ΣMoΣ MπPoΣTA
ΣTo 2.ooo

Bριoκoμαoτε oημερα oτo κατιilQλι
τoυ 21 αι. Evog αιιbvαg μεoα oτov o-
πo[ov θα κριθo0v τα παvτα, τooo τo
μ6λλov τηg Ευριilπηq Kαι τoυ κ6oμou,
ooo και η εξ6λιξη τoυ κιvηματog μαq.
Στov "εθvικιαrικo" 1ιilρo oυvαvταμε
οημερα πoλλ69 ταoειg, πoλλεg πρoτα-
σειq στρατηγικηg και τακτικηg ooov α-

Qoρα τα πεδ[α τoυ πoλιτικoυ Kαι Koινω-
vικo0 αri6oυ μ6oα oτα oπo[α πρι1πει vα
κιvηθεio εθvικιομog. 'Eτoι 61oυμε τoυg
oπαδo0g τrlξ "εθvικηg δεξιdg", τoU ε-
θvικooιoιαλιομo0, τoU φασισμoΟ, τoυg
εθvικoεπαvαoταoτεg.

Δε θα oταθιb oτo παρov κεlμεvo v'α-
vαλ0oω τoυq oπαδρ0q τηq καθε ταοεωg
ξεxωριoτα. Δηλιi-lvω oμωg oτι για τηv <ε-

θvικξ δεξια" θα επαv6λθω ο' επoμεvo
τε01og. M6xρι oημερα αv θελαμε vα χω-
ρioouμε τoug εθvικιoτ6g oτα δυo, θα
τoυg 1ωρ(ζαμε σε <σUvτηριτιKo0g" 61

"εΠαVαστατθξ" και τιg δΟo λ6ξειq τιg
6αζω oε ειoαγωγικα διoτι δεv αvτικατo-
πτρ(ζoυv τo πραγματικo περιε16μεvo
τωv εvvoιι.bv "oυvτΠPΠτιoμoq" κι (επα-
vαoτατικoτητα".

ol πριilτol κoτovτηoov τov εΘvlκloμo
εvoλλoκτlκη πρ6τooη τoυ oυoτηματog,
κt αρρηκτα oυvδεμ6vo με τlξ μlκρoαστ1-
κ69 oυvΘηκεq τηξ επo1ηq μαq. ol δε0-
τερo] μlα γελoiα καρlκoτo0ρα τηq ψυxt-
κηg αvωμαλiog τoυq, κoτl oαv τoiρκo
γlo vα δlαoκεδαζει τo oυoτημα, αUτ6
πoυ λ6με Hollywood Nαζi. Απoτι1λεoμα
τηg δραoηg Kαι τωv δ0o 6vα μεγαλo μη-
δεvικ6.

Kι ομωq τo εθvικιoτικo κ[vημα oημερα
61ει παρα πoλλo0g dξo_vεg για v'αoκη-
σει τηv πoλιτικη τoU, για εvα vεo εvαλ-
λακτικ6 δρoμo, π6ρα απ'τα κατεοτημι1-
vα τηq "δεξιαq" και τηq "αρισrεραq".

ΣEΛ.4

Yπαρ1oυv τεραoτια πρoBληματα πoυ
61ει ουooωρε0οει o καπιταλιoμog oτιg
X6ρεq μαq. Αvεργiα, Qυλετικd πρo6λη-
ματα σε δεκαδεq Xωρεq τηg Eυριbπηg,
oικoλoγικη κατααιρoQη, oικovoμικη α_
vασΦαλεια μια Kαι τα EυρωπαΙκα voμ(-
σματα, εivαι υπoδoυλα τoυ δoλλαρ(oυ'
καταρευoη παoηg Q0oεωg αξιιilv' oυv6-
χιση τoU ηγεμovισμo0 τωv ΗΠA κι EΣΣΔ,
πoλιτιoτικη ιooπ6δωoη τωv τoπικΦv κι
εθvικιilv πoλιτιομιilv απ' τouq διεΘvε[q
oργαvιομo0q, τηv αvαπτυξι oε ρuθμo
1ελιilvαg τηg EυρωπαΙκηg 'Αμuvαq. Σ'
oλα αυτα πρooτ[θεται κι η ι|.lυxoλoγικη
διd6ρωoη τωv κρατιi:v μαq απ' τηv πρo-
παγαvδα τωv κoμμo Uv ιoτιilv.

Tα παραπdvω πρo6ληματα ε[vαι α1ε-
τικα iδια για oλεg τιg xιilρεq τηg EυρΦ-
πηq, γι' αυτ6 η απαvτηoη τωv εΘvικι-



στωv πρoπει vα ειvαι παvεUρωπαiκη' vα

6xει πρboπτικη για μια αλλη Eυριilπη'
'H 

κoιvωviα πoυ εμεiq πρoτεivoυμε'

εivαl μlα κolvωviα oυμμετo1ηg τoU πo'

λiτη oτη δloμ6ρφωoη τoυ μ6λλovτoq
τηq πoτρiδαq τou..Eivαt μtα πραγματlκα

εiε0Θερη κolvωvio, ελευΘ6ρωv πoλt'

τΦv, πoυ θ1εl oαv εκιpραoτη τηg Θελη'

σεωξ τηξ τo κρ6τo9, 6vα λαiκ6 πατρlω'

τlκο κρaios θvo κρ6τoq εvoαρκωτη τηg

ψυχηq τoυ λαo0, πoυ πρoστατε0εl τηv

εΘvlκη λα'jκη κolvoτητo'

Δεv πρθπει vα μεivoυμε, κι αυτo τo

λ6ω γι'αυτo0g πoυ ovειρε0ovται εθvικι-
o.,^iq επαvαoταοειq στov ι:lπvo τoυq η

κλειoμ6voι στoυq τoixoυq εvoq γρα-

φεioυ 50τμ2, πρooκoλημ6voι αrιg αvα-

μvηοειq Kαι στα επιτε0γματα τoU πα_

ρελΘovτog.
Δεv 61oυμε δικα[ωμα vα ζo0με μ'9υ-

ταπdτεg. H κoιvωvlα τωv εμπ6ρωv ε(vαι

μια πραγματικoτητα, η τιμη τηg καΘε

πατρiδog δεv ε[vαι τ(πoτε dλλo απo μια

Φτηvη μετo1η πoυ αvα παoα αrιγμη

μπoρεi vα πoυληθε[ απ'τoυq συvωμo-

τεq τoU διεθvo0g καπιταλιoμo0, oι πo-

λυεθvικ6q θ6λoυv vα μαq vτ0σoυv oτα

Λι6dΙq, vα μαq ΦτιαξKoUv κι dλλα fast-

food για vα πlvoυμε τηv Coca-Cola μαg

τρΦγovταg 1dμπoυργκερ, απ' τo

Mπρo0κλιv, κι oι ε0πoρoι αμεριKανoι
τoυρ[oτεq vα 6ρθoυv αrα vηoιd μαq για
v' αγoρdοoυv καv6vα τooλιαδακι με

Qovτo τηv Ακρoπoλι πληριbvovταq τov

Qτηv6 ραγιαδιoμ6 μαg.
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Σημερα δεv υπdρ1oυv πατρiδεg. Y- ---παρ1ouv μovo ζιbvεg'iπιρρoηqτo, λoγ- /\L
κoo'μ[oυ καπιταλιομo0. Σε 20 xρ6vια δεv
θα υπαρxει Eλλαδα, για τov απλo0oτα-
τo λ6γo 6τι η περιo1η πou ovoμαζoυμε
oημερα Eλλαδα θα ε(vαι ιδιoκτητog 1ιil-
ρoq ΠoU θ' αvηκει αιηv lTT, αrηv lBM η
oτov Kooκωτα. To iδιo θα ιαx0ει και για
τιg αλλεg X6ρεq.To Bελγιo π.1. Θα αvη-
Kει στov κ. Poτoιλvτ η oτov κ' Xαμμερ.

Σε λiγo xρovικ6 διdοτημα (6λ6πε
1992) "$g θα xρειαζoμαστε τιq εθvικθg
μαg oημα(εg,, γιατ[ θα υπdρ1ει αuτη
τηg EoK,'με τ' αστερακια η ακoμα κα-
λ0τερη τo doτρo τoυ Δαυtδl "Δε θα
1ρειαζoμαoτε o0τε τιg εΘvικθg μαq
γλιboοεg".

Για τηv παγκooμια oυvαδθλφωση αρ-
κε[ μια γλιilooα η εαπερdvτo τoυ κ. Λd-
ζαρoυ Zαμεv1ωφ.

Δεv εxoυμε oημερα τηv πoλuτ6λεια
vα κuvηγαμε φαvταoματα. o μπoλoε6ι-
κιoμog ε1ει πεταξει με τov Γκoρμπα-
τoιi.tQ και τα τελευτα[α υπολε[ματα Uπo-
ληι|.'εωq τoυ Mαρξ.

H Pωoικη vεoλαlα γαλoυ1εiται με
τoυq ρυΘμo0ξ τηq vτ[oκo καπviζovταg
μαριxoυαvα, δoξαζovταq τηv "ελε0θε-
PΠ" κoιvωv[α τηq διjoεωq, και τo Koμ-
μoυvιoτικo μαvιΦεστo καταvτηοε xαρ-
τ[υγε(αg.

Εμε(g ωg εθvικιoτεg πρ6πει vα Kαταγ-
γε[λoυμε τooo τov Qιλελει3θερo Kαπι-
ταλιoμo ooo και τov Koμμo.Uvιoμo.

ΣημειΦvoυμε δε 6τι δεv μπoρε[ vα υ-
παρξει καvθvαg διαλoγoq μεταξ0 τηg
μεγαλoμεoαiαg ααrικηg τdξεωg με τo
κivημα μαq' θα γκρεμ[οoυμε oλεg τιg
γ6Quρεq τηg αοτικηq ταξεωg με τηv ε-
ξoυo(α' Τo μ6λλov τηq Eλλαδoq Kαι τηq
Ευριilπηg πρ6πει vα εivαι η εΘvoκρατiα.

Aπιlvαvτι o'τηv αoτικη διαQθoρα και
τo κoμμouvιoτικo διιiξoδo, oι εuρωπαΙ-
κ69 λαΙκιiq πατριωτικεq δυvαμειg σUVε-
xiζouv vα τραγoυδo0v τo "Ευριilπη ε_
θvικιοτικη, εθvικιοτικη ξαvα, εvαvτια
στov Koμμoυvιoμo και καπιταλιομo",

ΣEΛ.6

6ω9 τα λα6αρα μαg κυματ[oouv απ'τηv
Kυπρo μθ1ρι τα ouραλλια.

Πριv τελειιiloω θιiλω vα Tτω oριoμ6vα
πραγματα γ0ρω απ' τη vεα πoρε[α πoυ
xαραζει τo Avτ(δoτo απ' τo '10o τε0xoq
τoυ, π6ρα απ'τo oημε[ωμα τηq σUVτα-
κτικηg επιτρoπηg.

'oπωg Θα διαπιατιbvεται Kι εoε(q oι i-
διoι, oτo Avτ[δoτo 61oυv αλλαξει πoλ_
λα πρdγματα, κι oxι τδoo oτov αριθμ6
τωv oελiδωV τoU Kαι αιo xριitμα πoU U-
πdρxει' 6oo oτηv πoι6τητα τηg Φληg
τoυ. Πληρoφoρo0μαι τoUq αvαγvΦoτεg
μαq oτι οτα επoμεvα τε01η τoυ περιoδι-
κo0 θα υπαρxoυv κε[μεvαπαvω στιq πo-
λυεθvικ6g, στov "λα[KoΣ καπιταλισμo,
στηv εvoπoiηoη τηg κoιvηg αγoραg, oτo
oικovoμικ6 δ[καιo τηg ΕoK:

'EτoI Θα 61ετε τηv ευκαlρio vα δlα6d-
σετε γ!o πρΦτη Φoρd, καl τo τoviζω, o'ε-
Θvlκloτlκo περIoδlκ6 αvαλ0oεlq κol Θ6-
oεlg πdvω σ'αUτ6 τα καυτd oημερlvd
πρoθλημoτα. 'Εωg oημερα αυτd τα 6v-
τUπα ΠoU θελαvε vα λεγovτoυoαv εθvι-
κιoτικα, oαq μιλαvε για τη μεγαλη ιδ6α,
Yια τov κivδυvo τou μπoλoε6ικιoμo0,
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Kαι για τη μαXη τoU Bερoλ[VoU Kαθ6q
Kαι τα λoγια απ' τα τραγo0δια τωV S.S.,
λεq και δεv υπηρ1αvε πιo σπoUδα(α
πραγματα για v' ασXoληθo0vε. Kριμα
διoτι καπoτε o εθvιKισμog ηταv 100 xρ.
μπρoστα απ6 τηv επoxη τoU, Kαι σημερα
oριομ6voι τoV εXoUvε κdvει ιδεoλoγiα
παλαιoλιθικηg επoxηg.

ΣTIΣ 20 &πprιIoY 1988 κAI ΩpA 7
tj.β' ΘA l'lPArMAτolτolHoΗ ΣTA ΓΡA-
ΦElA TΦY IIANEΘNIκoY nΑTptΩTtr-
κoY ΣY}lΔEΣMoY,. EJιΛAΣ,, ΑIAJιE=IΣ
ToY ΓNΩΣToY EoN!KIΣToY t{AΞ iτA-
Tp!ΩTH A]uΑpEA RETporoγΛoY ΜE
ΘElιEΑΞ ((To ΙΣToPlKο TοY κYπP!A-
!(oY rτΡotsΛΗMAToΣ,,. EEΣOAΦΣ E-
$ιEYΦEPA {AIEY@YNΞI{Ξ AlΦJιoY f Θ6
Qoξ 6pοΦoq}

Τo Αvτiδoτo λoιnov μ6o'α απ' τη με-
γαλη πoιoτικη oτρoQη πoυ επιxειρεi
πρooπαθε[ vα oυvδιαoει τηv επαvαστα-
τικoτητα, τo ριζooπαoτικo τρoπo oκιi-
ψεωq' τηv κριτικη oτα κ0ρια θεμθλια
τou καπιταλιoτικoυ oυoτηματoq, τηV U-
πε0θuvη και oo6αρη πoλιτικη γvιi-lμη, τη
Qαvταo[α.

Δεv θα γ[voυμε ποτι1 μθoα απ' τo Αv-
τ[δoτo o0τε τα εθvικιoτικα δεκαv[κια
του καπιταλιoμo0, o0τε κι απoλoγητι1q
τηg περιoδoυ 1930-45. To Αvτ(δoτo εi-
vαι φoρθαq μιαg vθαg εθvoκρατικηq πo-
λιτικηg Kαι KoιvωvιKηg οκ6r.pεωg.

Τα λα6αρακια με τoUξ αγκυλωτo0q τ'
αΦηvouμε στouq ηλiθιoug και τιq αστι-
κεg πρoταoειq στoUq oυμBι6αoμ6voug.
'oπωq πρoQητικα εi1ε δηλιiloει o Αρι-
oτoτ6ληq (ρλεvτζηg τo Αvτiδoτo εivαι
περιoδικo κoιvωvικo0 πρo6ληματι-
oμo0. Ελπiζouμε με τη vεα μαq μoρΦη
Vα τoV δικαιιi:vouμε Kαι vα καvoυμε τo
Avτ[δoτo εvα πραγματικo πoλιτικo πε_
ριoδικd κoιvωvικηg παρθμ6αoηq για μια
vεα κoιvωv[α'

Χρηατoq Xoρiτog

ΣEΛ.7



ol TITANEΣ ToY 1933 κAI ol
((NANO!>r TOY 1988

Mε τov Θαvατo τoU HesS, π6Θαvε
και o τελευταiog Tιταvαg τoυ μεγα-
λoυ κατακλυoμo0 τωv ιδεΦv Kαι τωv
6ργωv τoυ αιιilvα μαg.

Yπdρxoυv tpυoικα oριoμ6voι αλ-
λoι oτη ζωη, πoυ 6παιξαv κdπoιo
ρ6λo στo EΘNlKoΣoΣlAΛlΣTlKo
Kivημα τηg δεκαετα[αg τo '30' oπωg
Degrelle, Barbie...

Στα λ(γα xρ6vια τηg πoλιτικηg
μoυ ζωηg' ε(xα τηv ευκαιρiα vα γvω-
ρ[oω πρooωπικα αvδρεg - Tιταvεg.
Δεv ηταv τ6oo μεγdλεg πρooωπι-

κoτητεg oπωg o Scorzeny, o Rudel, o
Barbie... αλλα αξιωματικo( και oπλ(-
τεq τωV WΑFFEΝ SS, δια<poρετικΦv
εΘvικoτητωv πoU ζoυv μακριd απo
τηv πατρ[δα τoUq ωq πoλιτικo(
πρooφυγεg.

Aπ' 6λoυ9 αυτoΟg Θυμαμαι τηv
oo6αρoτητα τoυg, τηv εξυπvαδα
τouq Kαι τηv ικαv6τητα τoυg για δη-
μιoυργ(α κατι πoυ λε(πει απ6 τoυg
oημεριvo0g EΘNlKoΣoΣlAΛlΣΤEΣ.
Tα τελευταiα 101ρovια τo μovo πoυ
6καvαv oι .EπαVαoτdτεg" ηταv vα
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ouμμετ61ouv σε κηδε[εg μvημ6oυ-
vα... o Eθvικoooοιαλιoμ6g 6xει αρ-
κετ69 επετεloυg για oλo τov αιιilvα
και δεv xρειdζεται αλλεg. To ειρωvι_
κo ε[vαι oτι oτιg oυγκεvτριirσειq αU-

τι1g για τoυg Τιτdvεq-ηρωεq, παρεU-

ρ(oκovτo περιoooτερoι ηλ[Θιoι πα-
pα επαvαoτdτεg'

Tηv ημ6ρα πoυ Θα oταματηooυμ-ε
vα κηδε0oυμε τouq ηρωεq τoυ 33,

τηv ημερα πoυ δεv θα ζει καv6vαq,
τι θα καvoυv oι vdvoι για τoV EΘvι-
κooooιαλιoμo;

To Mεγαλo Ατof πoυ ε[xαv oι η-
ρωεξ τoU 33 ηταv γιατ( μπ6ρεσαV vα
εvιi:ooυv τηv θυo(α με τηv πραγμα-
τικ6τητα και αυτ6 ηταv πoυ τoυg 6-
καvε MEΓAΛoYΣ.

Γι' αυτo oταv 6λ6πoυμε τoυq
.Kovτo0q" με τιq oτoλ69 τouq Kαι

τα παραoημα τoυq πoU πρoσπα-
θo(lv vα ζηooυv 6πω9 τo 1933, τo

μ6vo πoυ μπoρo0με vα καvoυμε για
τιg 6λακεiεq τouq Kαι τηv αvικαvo-
τητα τoUq, ε(vαι vα γελαooυμε'

ΠιoτεΟoυv 6τι Θυoιαζovται αλλα
ε[vαι 6πω9 τα μικρα παιδια πoυ παi-

ζouv με τα στρατιωτdκια. Πιoτε0-
ouv 6τι εivαι oι διαδoxoι τωv Tιτα-
vωv, αλλd δεv ε[vαι τiπoτα παραπd-
vω απo τα oκoυληKια πoU ζoυv απ6
τα πτιilματα τωv HρΦωv.

Πo8 6ρiοκovται ot ηγ6τε9 πoυ θα

μαg oδηγησoUV σε πoλιτικ69 v(κεq;' 
To μovo πoυ 6xoυv oι "ΝAZl" ε[_

vαιη ηλιΘιoτηταγεμdτη απ6 ρoμαV-
τιoμo.

Γiρooωπικ6τητεq 6πω9 o Miquel
Serrano, o Leon Degrelle." αvδρεg
απo ατoαλι, 6ξυπvoι, ικαvo(' Δεv η-
ταv μ6vo εΘvικooooιαλιoτθg, αλλd
ικαvol αvδρεg πoυ μπ6ρεoαv vα γ[-
VoUv πρεo6ευτ69, oυγγρα<pε[g,
oτρατηγo[, ηρωεq.

Πoυ 6ρioκωvται oι διdδoxo( τoUq ;

'oxι <pυοικα αvdμεoα στοUq σημε-

ριvoυg 'Furhοrs". Mε τov θdvατo
τoυ Ηess, κλε(vει η αυλαiα (αv και
λε(πoυv oριoμ6vεg κηδε[εg ακ6μα)
και πληoιdζει η ιilρα τωv Tιτdvωv
τηq γηq.'Hταv η τελευτα[α ευκαιρ(α για
τoυg "ΝAZl" τoU κoυκλoθεdτρoυ
vα 6γoυv στoUq δρ6μoυ9'

Τιi:ρα oμωq, πoυ τελειιilvoυv oι
vεκρo( δεv ξ6ρoυv τι vα κ6voυv με
αυτo0g πoυ ζoυv oημερα.

'Exει δλθει η Φρα για τoυq rιραγ-
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ματιKo0q δημιoυργo0g. To καρVα-
6αλι τωv "Στoιilv" τελε(ωoε.

Δεv uπdρ1ει στρατηγικη, τακτικη,
δεv υπdρxει εξυπvαδα. ΠιατεOoυv
ακ6μα αrηv "ελ(τΣ πoU τηv καταλα-
6α(voυv και λdΘog. Δεv υπαρxει 6vα
πρoγραμμα αγιilvα αλλd 6αδ(ζouv
με αUτoεμπvε0oειg. Δεv πιoτε0oUV
αrηv 6vωoη γιατi o καΘ6vαg τoUq πι-
oτε0ει oτι ε(vαι o "Furher" Kαι oτηv
πραγματιK6τητα δεv τoυg εvδια-
Φιiρει τiπoτε dλλo απ6 τηv παρ6α
τoUq.

Δεv τoυq εvδιαQερει η πoλιτικη
κατdoταoη 6xι για τ[πoτε αλλo, αλ-
λα γιατ[ ε(vαι αviκαVoι vα 6γoυv
στouq δρ6μoug, και 6ταv 6γα(voυv
μαg μιλoΟv για τo 1933.

Πριv καιρo μια δημooιoγρdφog
εvδιαQ6ρΘηκε vα μαg πdρει μιcl σU-
v6vτευξη Yια τηv υπ6Θεoη Barbie.
Φuoικα αρvηΘηκαμε γιατ( δεv εiμα-
σταV oι "αββoδιoι".

Σκε<pτε[τε vα καλoΟoαv στηv τη-
λεoραo'η, τov oπoιoδηπoτε απo
τoυg " FuhrerD vα μιληoει για τηv κoι-
vωvικη αoQαλιoη, για τoV ouvδικα-
λιoμ6 η για τηv Παιδε(α.

oι "Fuhrer,, Θα μιλoΟoαv για τo 'E-
Θvog, τηv Tαξη, τηv Ao<pdλεια _ τi-
πoτε περισooτερo.

Nαι, o Ηess π6Θαvε' o τελεuταiog
MEΓAΛoΣ τωv Tlτ6vωv γ0ρloε oτηv
επo1{ τou. Η τραγωδ[α τoυ Ηess εi-
vαι γvωoτη 6πω9 και η υπ6θεoη Bar-
bie. Δυoτυ1ιilg εivαι "ιpαvτdoματα"
μιαg αλληg επoxηg. o κooμog αλ-
λdζει. oι καιρoi εxoυv αλλdξει. Τα
λd6αρα 6ρ[oκωvται oτα μouoεiα.

Aυτo[ πoU τα κρατoOoαv Θα μεi-
VoUv Yια παvτα oτη μvημη μαq σαv
ηρωεq.

Η δικη μαq επoXη xρειαζεται πoλι_
τικo0g πoU vα μπoρo0v vα δημιoυρ-
γηooυv v6εg επoxιig.

Nooταλγo0με τov Hess και τoυg
Τιταvεg τoυ '33, αλλd δεv μπoρo0με
Vα τoUq αvτιKαταστηooυμε.

oι Eθvικooooιαλιoτdq τoυ oημε-
ρα 6xoυv κoλληoει oτo παρελΘ6v
απ6 αvικαvoτητα vα oυvεxlοouv τη
ζωη για τo μ6λλov. Γι' αυτ6 αq μηv
ε(vαι τ6oo ηλiθιoι vα πιoτε0oυv 6τι
"ElNAlTo MΕΛΛoN".
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TακτικilE oτραtilE αnil MανιαrεE και Poυμελιιiτeg

Mlα δ1ηιρgpΞμ L ]LΞp μι 1, ε i ιt

κακi1 μoiρα των αyωνιoτιilν τoυ

'2x μ|ια την νiκη τη6 επαναoτα-
'4"L αηE εiναι πoλδ yνωoτi1 oτo πλαtδ
κoινδ. Λιyδτερo yνιlloti1, αλλα αμε-
αη aυνiπεια τηq εiναι η φυyi μλιαδaιν απo
αυτoδ5 oτην 0θιllμανικη Α υτoκρατoρiα.

Στa εριbτηiια πoιδ6 φταiει yι(' ('υτo τo

προlτoφανi5 yεyoνδE, η oυνηθηg απαντηoη
πaυ δiδeται εiναι dτι φταiι'ε oι Bαυαρoi, Σαν

Γρ&φει o
ΑPΗΣ MΩΡAΙTΙ{Σ

ξi:νoι πoυ ηταν, δεν μπoρoδoαν oδτε ν(ι κατα-
λαβaυν, oiτε να aυμπαθηooυν τoυξ αy(')νι-
oτtE.

Tδτε δμοlE πιbq εξηyeiται τo yεyoνig oτι η
φυyη ξεκiνηoe eπi Καπoδioτρια:

Mια αλλη απoψη κατηyoρεi δλεE τιE tiτε
κυβερνηoειq yια εyrcληματιrcη αδιαφoρiα και
αyνιυlιΦσiη αιιiναwι oε αιnoiq ιτaιs μ τo αi-

μ(ι τ()υξ 9εμελicιoαν την νtα Ελλαδα.

ΑυτiE oι δυo απoψειE rcαι δλεE oι 7uΙρεμ'

φερεiE πρoq αυτiE πoυ κυκλoφoρoυν, κανaυν

μια πρooπd"λeια ηθικoλoyικηE ερμηνεiα6 τoυ
yεyoνδτo6. Συνiβη iνα πραyματι τρaμερo yε-
yoνiq, και ψα7νoυν να βρoυν πoιoi ηταν oι
ακακoiι yια να τoυs φoρτΦooυν τιE ευθδνε6.

Παραβλiπoυν τa yεyoνδ6 oτι πiρα απo toν
παραyoντα tηg ηθικηE' ιlπαρ1oυν και καποιoι
αλλoι nαραyoντε's πoυ καθoρiζoυν 1ιι0 απo-

φαoιoτικα τιE πραξει6 των ατδμων και τ(υν

oμb}.n μicα aε κdθε κoινωνiα.
Πoιoi εiναι αυtoi: Mα o τρitπo; πoυ εiναt

δoμημiη η καθε κoινιυνiα, o ρdλog πoυ παi-
ζει τo κα0e ατoμo και η καθε oμαδα μioα oε
αυτην. τα oυμφiρoνtα τoυξ' ιιoυ yια μερικα
ατoμα η oμαδeE α!αyoνtαι aε αναyκη επιβiar
σηt. στην μα1η πoυ δiνaυν yια την επιβiιιloη
ruυ6 ι<ιιι oι διαφορoι oρyανιoμoi τηE 

'coιναr-νiαg αυτη6, και αναμεoα τoυζ κ.'ι τo iδιo τo
κρmoq,.

ΑE, δoδμε nιbE δλα αυτd εφaρμδζoνται
oτην nερiπτιυσi μα€. Στην πρΦtη περioδo
τoυ αToTΕy, εiyαμε ενδελεyιilg αo1oληθεi *
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TοT€...
με τo πaιoi ηταν πραyματι oι κλεφταρμαtαl'
λoi πριν απδ την επαναoταoη:'Ανθριυπaι πoυ

ζoδoαν απδ τα iιπλα τoυg.'Αλλoτε κρατoδ-
σαν την ταξη yια λoyαριαoμo tοlν Toδρκαtν,
'Αλλaτε παλι ερ7iιντουσαν σε ρηQ1 με αυ'
τoiq' αλλα να μην φ(ινταoθoδμε oτι καναν

εθνικi αwiaταatι. Περιooδτερo ειαρi'τo|ηαν
στη ληστεiα^ Λiyα 1ρ6νn ιφιν αιi τιρ ειuινd'
σταβη', η Tαlρκικi1 eξaυoiα oυνitριψε τ'ιν κk
ιπoυηια- a dGφτεq iμειαν- ανεμγoι-

0 iδιoq o Κoλoκoτριbνη6 βρiθηκε oτα
επτανηoα rcαι υπηρ6τηoε oτoν Αyyλικδ oτρα-
τo.

Eν τιυ μεtαξl oι συνθiκεζ yια την επανα'
aταoη ωρiμαoαν... 'oταν αυτη ξioπαoε,
xρειαoτηκε τιE υπηρεoiε5 τιυν μilνιυν Eλλη-
νων πoυ ηξεραν την τi7νη των ilπλalν. oι
κλεφταρματωλoi, πρooiφεραν aυτi6 τιξ υ'ιη-

ρεoiεE κατα κζ'νi'να iναντι μιo0oδ. Ιl ανερyiα
εi1ε τeλειιυoει yι' αυτoδE. Mioα oτην φυιτια
τoυ πατριαrτικoδ πoλiμoυ πioτεψαν oτηr
εθνικη ιδiα. Και oυνt1ιoαν να πoλεμανε και'
oταν δεν υπηρ7ε μιoθoδooiα... Και δoτερα

ηλθε η νiκη...
Εiτε, itμωE πρδκειται yια ατoμα εiτε yια

oμαδε€ ατilμιιlν, εiτε' yια 6θνη, oι yειρδτερεE
δoκιμαoiεg tρ1aνται μeτα τη νiκη...

To καινoδρyιo ελληνικil κρατo6 δω μπo-
ρoδαε να δoμηθεi με τoν τρdπo L0υ iταν δo-

μημiνη η oθωμανικη Αυτoκρατoρiα η τα αλ-
λα κρατη τη6 Ανατoληg'

H κoινη απαiτηoη ηταν να θεμελιω0εi iνα

κρατoE επανω oτα Ευρωπαikα πρoτυπa.
Στoν toμiα τoυ oτρατoδ, αυτδ oημαiνει oτι o
καθε καπετανιoE δεν 0α εi7ε μια δικη τoυ πε'
ριoxη πaυ 0α ηταν απoλυτα κυρiαρ7o6, dπιυq
πριν.. Αλλα δτι 0α iπρεπε να εντα7θεi oτη
oτραtιaπικη ιεραρ7iα. Nα δiνει διαταyiE
oτoυE κατιυτiρaυE και να δi7εται απit τoυ6
ανωτiρoυE. Mα 6ταν εi7αν ζηoει μια ζωη
διoικιbνταE αυτilνoμα καιιετανατα' ηταν εi-
κoλο κατι τiτoιo; Λiyoι τo πi;τυyαν. oι περιo-
oδτερoι 0xι.,.'oπoια και να ηταν η κυβiρνη-
oη με ooη oυμπαθεια και αν τoυζ iβλεπε, δεν
θα ηταν δυνατδν να oτελεxΦooυν iναν ευρvl-
παikoi τδπoυ oτρατi.

oiτιυE i αλλω6 η ανερyiα ξαναyινoταν
πραyματικδτητα yι' αυτoδ6,.." Πιbs θα ζaδ-
oαν; Εi7αν δημιoυρyηoει με τo αiμα τoυE i'-
ναν καινoδρyιo κδoμo, oτoν oποio δεν 7ωρaδ-
oαν. To νio ελληνικδ κρατo6, τo λαμπρoτερo
δημιoδρyημα τηξ ζωiζ τoυ€' toυξ καταδiκαζε
oε θανατo απδ πεiνα... ΠoιδE μπoρaioε να
ζητηoει τιE υπηρεoiεE τoυE; Mdνo σε iνα κi-
6μ0 πoυ ηταν 1τιoμiνos με τoν iδιo τρoπo με
τoν κδoμo 1ιoυ τoυ€ yiννηoε,7ιιρoδoαν. Και
αυτδE o τilπo; υπηρ7ε, και ηταν πoλδ κoντα.
H o0αlμανικη αυτoκρατoρiα εξακoλoυθoδaε
να yρειαζeται αρμαtιυλoδg...

'Ετoι, η ελληνικη επαναoταoη, νoμoτε-
λειακd i'φαyε και αυtη τα παιδια τηq, dπιυE
oυμβαiνει και με κα0s αλλη επαναoταση 

'τoυ6'yινε η πoυ θα yiνει.
AE εiναι ελαφρδ τo 7ιbμα πoυ τα oκεπα-

ζει...
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H lτPoElΔoπo!ΗΣH
ToY ΣTPATHΓoY MATAΦIA

H παραiτηoη τoU oτρατηγo0 Mατα-
Qιd απ6 τo Yπoυργε[o Aιγα[oυ αv και ti-
λα6ε xιi:ρα πριv απ6 τηv oυvdvτηoη Πα-
παvδρ6oυ-oζdλ oτo Nτα6og γvωστo-
πoιηθηκε 6vα μηvα αργ6τερα.

H παραiτηoη εivαι oυvδεδεμθvη με
τηv απoδυvαμωοη τoU voμoσXεδ[oυ για
τηv παλλαΙκη dμυvα oτo Αιγα[o Kαι τηv
ιivτovη διαQωv[α τoU στρατηγo0 γιατηv
μov6πλευρη καλλι6ργεια "Qιλικo0"
κλ[ματog εv 6ι.|.lει τoυ Nτα66g. Τo απo-
1αιρετιoτηριo μηvυμα τoυ αrρατηγo0
υπηρξε 6vα .δριμ0 κατηγoριi:" για τηV
κυ6ερvητικη πoλιτικη Kαι μια πρoειδo-
πo[ηoη για τouq εθvικoυg κιvδ0voυg
πoU εγKuμovo0v. .ΣταΘε[τε απθvαvτι
oτo Ντα6o9 με VηΦαλι6τητα και περi-
σKεψη' oι υπoox6oειξ για ειρηvη πρo-

ξεvo0v παvτα δικαιoλoγημιlvη αvακo0-
φιoη ιδια[τερα oε ιlvα λα6 μη Qιλoπ6λε-
μo, σαv τov δικ6 μαg.

Εivαι 6μω9 ακ6μα πoλ0 vωρ(g vα Θεω-

ρηooυμε oτι oι κ[vδυvοι 61oυv oριoτικα
εκλεiι|lει αΦo8 τα λ6για ειρηvηq δεv
oυvδ6ovται, Yια τηv ιbρα και απ6 oυγκe_
κριμ6vα 6ργα Eιρηvηg. 'ooo η Τoυρκι-
κη αrρατιd τou Aιγα[oυ Θα διατηρε[ται
απειλητικd παραταγμ6vη oτα M ικραoια-
τικd παραλια και 6oo o Aττ[λαg Θαπατd
τα xιbματα τηg K0πρoυ, δεv επιτρ6πεται
vα xαλαριboει η επαγρ0πvηoη μαq Kαι η
Uψηλη θ6oη πρoτεραι6τητα9 για τηv d-
μUVα και τηv αoιpdλεια ΤoU ελληvι-
oμo0... Αv τo Aιγαio xαθεiη πατρ[δα Θα
εκλε[ιpει..."

o AxEΛΩoΞ

To μεγαλ6πvoo oραμα τηg εκτρoπηg
τoυ Αxελιboυ δεv 6γdζειγ6λιo μ6vo oτιq
επιθεωρηoειq τωv AθηvαΙκιilv Θεατρωv.
Bγdζει γ6λιo και μ6oα o"τη Boυλη τωv
Eλληvωv'. Για τoυ λoγoυ τo αληΘ69 πα-
ραΘθτoυμε τηv παρακdτω επεριi.lτηoη
τωv 6oυλευτιbv Kαλoγιdvvη και Bεζ-
δρε6dvη.

"O κ. ΠρωΘυπoυργog κατd τηv πρio-
Qατη επioκεψη τoU oτα lωdvvιvα, απo-
καρδιωμθvog απ6 τηv παγερη ouγκθv-
τρωση τωv Γιαvvιτιbv, Θδληoε vα τouq
εvθαρρOvει Kαι Vα τoυg γλυκdvει. Kαι
αvτ[vα ρ(ξει 60 καvτdρια ζdxαρη oτη λi-
μvη, 6πω9 επραξε oτo παρελθov o Aλη
Παodg Yια τηV κuρd-Φρoo'8vη, π6ταξε
εv ε[δει περιoτεραg, 6vα ακoμη απ6 τα
απιαoτα Kαι vεΦελ6δη oρdματd τoυ:

- Ηπειριbτεg vα ε(oααrε ευτυ1ε[q
γιατi πoλ0 o0vτoμα η 'Ηπειρog Θα κατα-
oτε[ o oυvδετικ6g κρlκog μεταξ0 Avα-
τοληq και Δ0οεωg και θα oυvδιioει τov
Aτλαvτικ6 με τov lvδικo Ωκεαvo.
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vηq Yια vα ΠαρoUV τov χρησμo για τα
μελλo0μεvα αQηvovταg oτηv Kεvτρικη
πλατε[α lωαvv[vωv τουg λiγoυg Koριv-
Θ[oυq πρεo6ευτdg ωq Xειρoκρoτητ6g.
Kατα τηv επισrρoΦη τωv, ερωτηθ6vτεg
απo τoυg απoκαμωμ6voυg, απ6 τα Xει-
ρoκρoτηματα Koριvθiouξ, oι Γιαvvιιi-l-
τεg ε(παv oτι:

- '{λλoι μdvτειg ερμηvευoαv τo 6-
ραμα τoU κ. Παπαvδρ6oυ ωg αυv6xεια
τηg θριαμBευτικηg πoρε{αq τoυ Ηπει-
ρΦτoυ 6αoιλ6ω9 ΠΟρρoυ πρog Δυoμαq
και ΤoU εκ τηq Ηπειριilτιooαg μητρ69 o-
λυ μπιαδog, Mεγαλoυ Aλεξαvδρoυ πρog
Αvατoλdg, πoυ dλλαξε τov ρoυv τηg l-
oτoρiαg.

ΠρoτιΘ6μεvog λoιπ6v vα ακoλoυΘη-
σει τηv κooμoΙoτoρικηv τωv διαδρoμηv,
απεQdoιoε vα διαvo[ξει μεγdλη λεωφ6-
ρo oυvδ6ovταq τov Ατλαvτικo με τov lv-
δικ6 Ωκεαvo μ5o'ω τηg ΗπεiρoU, επε-
κτε[vovταg τo KατασKευαζ6μεvo απ6
τoυg 'AγγλoUq Kαι Γαλλoug τo0vελ τηg
Mαγxηg και δια τηg Εγvατiα oδo0 τηg
Σ0ραγγog Kατdραg και τoU A1ελιi:oυ vα
δια6ε[ τov Γραv.ικ6 και πληoιdζει τov lv-
δ6 πoταμ6...

Pωταμε vα μαq εξηγηooυv oι παρεU-
ριoκoμεvεg ι6ρειεg για τo πραγματικ6
voημα τou oρdματoq τoU Πρωθιερ8ωg
τωv, κ. Παπαvδρεoυ..'"

o εlκovlζ6μεvog εivαl 6vα απ,τα με-
γαλ0τερα oτηρiγματo τoυ ouoτηματog.

Περiιpημεg ol δηλΦoεlg τoυ: .Δημo-
κρατiα xωρiq καπlταλloμ6 δεv uπ6ρ1εl,
κα1 (o εΘvlκloμog στηv oικovoμiα εμπo-
δiζεl τηv αvdπτυξη τoυ κoπlτoλloμo0υ.

Τα π6vτε πριbτo γρdμματα πou Θα μog
oτεiλετε με τηv oωoτη απdvτηοη κερ-
δiζoυv μlo δωρεdv oυvδρoμη τoυ Avτi-
δoτoυ γlα 6vα 1ρ6vo.

Kαι oι Γιαvvιιilτεg, πoυ εξεΘαμ6ηθη-
καv απδ τo μεγαλo oραμα τoυ Αρ1ηγo0,
εγκατ6λειιJ'lαv τιq oημα(eg τoυ ΠAΣoK
και 6oπευoαv στo Mαvτε[o τηq Δωδιil-
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o ΣoΣlArι!ΣMoΣ ElNAl
KoMMATI ToY EoN!ΚΣMoY
o πoλιτικoq εΘvιKισμog περιλαμ-

6αvει 3 6vvoιεg Θεωρ(εg: τoυ ιpυλε-
τιoμo0, τoυ πατριωτιoμo0 Kαι τoU
oooιαλιoμoΟ. Δηλαδη oπωg κατα_
λα6αivoυμε o σoσιαλιoμog εμπε-
ρι61εται oτη QιλoοoQ[α τoυ εΘvικι-
oμoΟ. o Moυoooλ(vι θλεγε σUγKε-
κριμ6vα: "Πριv απ' τηv εμ<pdvιoη
τoυ Φασισμo0 o "εΘvικιoμoξ" 6-
κλειvε πρoq τη δεξια κι o oooιαλι-
oμog πρog τηV clριστερα. Στo Qαoι-
oμ6 6μωq τo 6vα αλληλooυμπλη-
ρΦvει τo αλλo". o εΘvικog ooοιαλι-
oμog 6μω9 6πωq τov αvτιλαμ6αvo-
μαστε εμεig oι εθvικιoτ6g δεv 61εt
καμμ(α σX6ση o0τε με τo μαρξιoμo
o0τε και με τηv αoτικη ooοιαλδημo-
κρατ(α. Eμεig δεv πιοτεΟoUμε στηV
κoλλεκτι6oπoiηoη τηq oιKovoμ(αg
πoυ ε[vαι απoτυxημ6vη ωq τo k6κα-
λo. Δεx6μαστε τηv ιδιωτικη πρωτo-
6ouλ(α, μ6Xρι oε πoιo 6αΘμo, καΘo-

ρiζεται απ'τo κρατog, Kαιτηv ατoμι-
κη ιδιoκτηoiα πoυ vα μη ιpταvει 6-

μωq στα oρια τηg κεQαλαιoκρατiαg.
Kι αυτo γιατ( τo κεQαλαιo Kαι τo
Xρημα δεv 61oυv πατρ[δα. Eivαι

"παγKoσμια". Kι αv τo κεQdλαιo κα_

τα<p6ρει v' απoκτηoει Kαι πoλιτικη Γ-

oxO 6πω9 γ[vεται στιq Kαπιταλιoτι-
κ69 μαoovoδημoκρατ(εg τoτε μπo-
ρεivα διακιδευτoΟv εΘvικd oΦ6λη.

'oπωg XαραKτηριαrικα 6γραφε o
Mωρ(g Mπαρvτεg σε μια καταπλη-
κτικη αvdλUση τηq oυγ1ρovoυ αλ-
λoτριιiloεωq απ' τo v6o-καπιταλι-
oμ6 oτo 6ι6λio τoυ "ΣΟγχρovoι Kαι-
po[", "69 Θα λoγoooτηoει o Kαπιτα-
λιoμog στoUq Koμμoυvιστ69 και oτo
πρoλεταριdτo, αλλd αιov εΘvικι-
ομ6 και στouq εΘvικιoτ6'g".

o P6μπερτ Λ6υ 6λεγε oτι "σoσια-
λιoμ69 για εμαg oημα[vει τι oυμ<p6-

ρει τo λα6. Δεv μαg εvδια<p6ρoυv τα
ατoμικα oΦ6λη αλλd τα oυλλoγικα".
o εΘvικooooιαλιoμ6g δ6xεται τov
κεQαλαιo01o αλλd 61ι και τoV Kε_

ιpαλαιoκρdτη για τoυq λ6γouq πoU
πρoαvαΦ6ραμε.

'oλα τα .κoιvωvιKd" πρoγρdμμα-
τα τωv oημεριvιi:v .δημoκρατιιbv"
δεv ε[vαι τ[πoτε αλλo απ6 πιoτη αv-
τιγραΦli απ' τηv ocrοιαλιoτικη επα-
vαoταoη πoU πραγματoπolηoε o
.φαoιoμ69". Στηv oμιλ(α τoU στo
Σπoρτπαλλdoτ τo 1942 o Xiτλερ α_

v6Qερε για oριoμ6vεq μεταρρυΘμ(-
oειq υπ6ρ τωv εργαζoμδvωv αrιg
ΗΠA oτι αυτ69 61oυv πραγματo-
πoιηΘεi Kαι σε μεγαλ0τερo 6αΘμ6
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απ' τouq Qαo(oτεg πριv απo .lO 
1ρo-

Vια'
Ag τoλμηooUV oι απoλoγητεg τηg

καπιταλιoτικηg ζo0γκλαg oι "δημo_κρατεg" vα πo0vε πoιog ε<pτιαξε
πρΦτog εΘvικδ o'0oτημα υγεiαg γιαvα κτυπηoει τη ΦUματ(ωoη, Bωρo,
40 Φρεg ε6δoμαδια(α9 εργαo(αg.
σUVαιτερισμoUq, KρατιKoπoιηοειg'
εθvικoπo(ησειq, σUμμετoxη τωv ερ-
γαζoμεvωv oτα κερδη τωv επιXει-
ρηoεωv, οuλλoγικd ouμ66λαια ερ-
γαo(αg, αδεια μετα απoδo1ιi:v, παι-
δικ69 καταoκηvΦσειq Yια τα παιδια
τωv εργαζoμι1vωv, εργατικη εoτiα,
επiδoμα KUoΦoρ(αq για τιq γυvαiκεg
και τooα αλλα.

Αg τολμηooUV Vα o"υγκρivουv ι1-
vαv εργατη, τιq απoδox6g πoυ ε-
ΓιαιρVε Kαι τα δικαιΦματα πoυ ε[xε
oτη Φαoιoτικη lταλiα και oτηv εθvι-
κooooιαλιoτικη Γερμαv[α μ' αυτι1g
τηg τoτε Αγγλ(αg, Αμερικηg, Γαλ-
λiαg. Πo0 vα τoλμηooυv, Δημoκρα-
τεg ε[vαι oxι κι ηλ(Θιoι'

Kαι 6λεπoUμε τo τραγελαQικδ,
εργατεg vα 6γα[voυv στo δρoμo και
vα Qωvαζoυv κατα τoU Φασισμo0,
αV Kαι θα ι1πρεπε vα εivαι oι πρΦτoι
ποU vα Qιilvαζαv .εδcb και τιi.lρα φα-
oιoμoq !! !"

Tηv επoxη πoU oι εργατεg σΚoτω-
vovτouoαv απ'τηv αoτυvoμ[α Kαι τo
oτρατ6 γιατ[ηθελαv vα γιoρταooυv
τηV Πρωτoμαγια oτιg "δημol{ρατι-κεg xιbρεq,, σTΠ Xιτλερικη Γερμα-
viα η Πρωτoμαγια ηταv εθvικη εoρ-
τη, και η δε0τερη οε μ6γεΘoq Yιoρ-
τη τηq Γερμαviαg.

Για μαg η oooιαλιoτικη πoλιτικη
δεv εivαι αγγαρε(α, αλλα uπoxρειi.l-
oη απεvαvτι στηV πατρiδα Kαι τo
λαδ. Yπoxριiωoη απεvαvτι oτo μελ-
λov τoυ 6θvoυg. Δεv voε[τε vα εivαι
καπoιog εΘvικιoτηg χωρiq vα ε(vαι
οooιαλιoτηg. Aυτd τα δ0o ε(ναι δi-
δυμα αδ6ρQια. Πdvε παvτα μαζi.
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o μπoλoε6ικιoμog ε[vαι η μεγα-
λ0τερη εξαπατηoη τηq ερYατικηq
ταξεωg και τωV εργαζoμεvωv. Στιg
xιi-lρεg τoυ .UπoτιΘεμεVoU UΠαρ-
κτo0 oooιαλιoμo0" εivαι κoιvo μυ-
oτικo oτι o εργατηg πειvαει. Kαι Bε-
6αια τα Qιλελε0Θερα καθ(κια παVη-
γυρ(ζoυv γιατ( λεvε oτι o oooιαλι-
oμog εivαι απoτυxημι1vog.'Εxovτεg
666αια oα 6αoη τo μovτ6λo τoU
μαρξιoμo0. 'oταv 6μωq τoυg ρωτη-
σειq για τηv πληρη επιτυx(α τoU σo-
οιαλQαoιoμoΟ τ6τε η τo 6oυλιi:voυv
η αλλαζoυv oυζξτηoη. Φταvoυv o'
αδιεξoδo"

Γι' αυτo τo λoγo για εθvικη αvε-
ξαρτηoiα κι αξιonριiπεια για KoιVω_
vικη δικαιoo0vη, για εΘvικooooιαλι-
οτικ6 μετασXηματιoμ6 τηq μασoVι-
κηg δημoκρατ[αg, oλoι oι εργατεq
και γεvικα oι εργαζoμεvoι πρ6πει vα
διbooυv τη μαXη μ6oα απ'τιg ταξειq
τou εΘvικιoτικoΟ κιvηματog. Kι αu-
τo γιατi o εθvικιoμog δεv πρoδωoε
πoτι1 καvεvα. Παvτα εκαvε περισ-
ooτερα απ' ooα υπoαxoταvε. 
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IIJιATΩN ΦYrιAΞ TΗΣ zΩHΣ
H. GUNTΗER (ltl)

KαΘε θvαg oυμπερι<pθρεται o0μ-
ΦωVα μ6 τig κληρovoμικεg τoυ δια-
ταξειg. M6οα απo αΟτη τηv αρ1η
γεvvι6ται oτ6v Πλατωvα η δυοπι-
oτ[α τoυ παvω oτηv .δκπα[δευoη"
τηg 'Aθηvαg τoυ τoτε, θκεivηg ακρι-
6ιbg τηg 'Αθηvαg πo0 δoξαζoταv o
δλoκληρη τηv'Eλλαδα odv τ6πo9
σXηματισμo0 κα[ dκnα[δευoηg.

T6 iδιo toxOει κα(γιd τηv Φιλooo-
Φια δπoυ oOμιpωvα παvτα μ6 τov
Πλατωvα εivαι 0π6Θεoη μιαg dκλε-
κτηg μειoι.pηΦiαg.
...γιατi θπoιpη μ' o0τη δ6v iπρεπε
v6 61oυv oi v6Θol oτ6 πvευμo, dλλd
oi γvηolol. (t1oλιτεiα 535).

H ΦιλoooQ[α λoιπov εΙvαι καΘαρα
0πoΘεoη τo0 γ6voυg!...'o Πλατωvαg δθv μπoρoΟo'ε o6
καμμια περ[πτωαη vα oκεQτεT δια-
Qoρετικα γιατ( oτηv ιpιλoooQ(α
(πo0 γι'αi.lτov αγκαλιαζε τηv αvαγ-
κα(α για τηv δξdoκηoη καΘε διoικη-
τικηg εΟΘOvηg μ6oα oτo Kρατog
μ6ρQωoη) δ6λεπε "τηv θπIοτημη
γ16 τoυg θλε0Θερoυq, γld τo*g dv-
Θριilπoυq πo0 ftoαv θραoτ69 τξg κα-
Θαpηq dληΘεlοg" (ΣoQιoτηg 258).

'Η μoριpωoη, εi1ε γι'αΟτov voημα
μ6vo oτηv περ(πτωοη τηg δυvατo-
τηταq δρμηvεiαq τΦv ιpυoικδv δια-
ταξεωv "δvoξ ε0γεvoυg dvΘρΦπoυ
μ6 iλεOθερo xαρακτηρo* (Γoργiαg,
485)

,,Xρεldζεταl v6 πρoεκλ6γovταl
τ6 π:6 oταΘερd καi τ6 π16 γεvvαiα
καi oτd δρlα τo0 δuvoτoO, τα πlo o-
μoρΦα. Στηv oυv6;1εlo δ6v πρ6πεl
v6 περloρloτoΦμε oτηv αvαζητηoη
πpoοΦπωv εΦγεvlκo0 κoi dρρεvω-
πoυ 1αρoκτηρα dλλα πoΦ δlαΘ6-
τoυv καi θκεTrrα τ6 <puolκ61αρioμα-

τα κατ6λληλα γlo τηv θκπαiδεuoη
πo0 εiπαμε, (Πoλιτεiα 535).

M'αuτov τov τρoπo oκ6Qτεται δ-
vαg απδ τoOq περιoooτερo σoφouq
αλλα μετα απ'αΟτov, πoλλol μικρo-
τερoι QιλδooQoι διεοαλπιοαv τ6 α-
vεφαρμoστo δoγμα o0μQωvα μ6 το
δπo[o τo o0voλo τηg γvιi:oηg, καθε
lκαvoτητα καi καΘε αρετη, μπoρo0v
vα γ[voυv κτη μα τoΟ δπoιoυδηπoτε.

Movov ol καθαρoαιμoι αvδρεg δ-
xoυv τo δικα[ωμα vd QιλoooQo0v!'o Πλατωvαg κατα κdπoιo τρoπo
εΙxε αoQαλΦg oυvειδητoπoιηoει
τηv αvαγκη μιαq ΠραγματιKoτηταg,
πoΟ θμεΙg oflμερα μ6oα απo τηv <pυ-

λετικη διερεOvηoη, εiμαoτε 0πo-
xρεωμ6voι vα δεxτoυμε oαv αληθι-
vη' α0τη'η πραγματικoτητα δεv {-
ταv αλλη απ6 τo γεγovog δτι αv-
Θρωπoι dvατoλικηg πρo6λευoηg
ocpετερiζovταv τηv θξoυoiα μ6 τηv
6οηΘεια τηg ooQιoτικηg ο6 6αρo9
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τo0 δλληvικo0 πvε0ματoq, o'6 μια
περioδo πo0 π6Θαιvε η αλλoτε κυ-

ριαρxη 6oρεια Ψυxη τηq "Eλληvικo-

τηταq.
'Avbμφιo6ητητα παρ6μoια απo-

ψη 6ρioκεται ξεκαθαρη μθoα oτov
Πλατωvα.

'i oπooτoλη τηg Πoλιτεiαg για'
τηv καλλιι1ργεια τηg ατoμι^Ιq .o-
ξiαg, γivεται περιoooτερo ευκoλη
απo τηv oτιγμη πoι] δ oτoxog τηg

πρooδωρ(ζεται oτηv δημιoυργiα
δλo καi περιoo6τερωv αvθριilπωv
αξiαg, πoυ μ6 τηv oειρα τoυg Θ_α δη-

μιoυργηooυv πoλυπληΘεΙg dξ(oυg

απoγovoυg".
Γι;αΟτov ακρι6ω9 τ6v λ6γo τo αv_

τικε(μεvo τoΟ Πλατωvog, δ6ν εΙvαι
τooo η πρoιbΘηoη τηq 0πdρξεωq
τo0 μεμovωμ6voυ ατoμoυ αξiαg
ooo η αυξηoη τωv QυoικΦv -διατα-
ξεωv μιαg αvιilτερηg αξiαg' 'o oκo-

',og 
.o, b6v εΙvαι τo μεμovωμι1vo

ατoμo αλλα τo bξιo γ6vog καΘιbg

καi i πoλιτεiα πo0 oτηρ[ζεται o' α0-
τ6' η "6γqΘη πoλιτε(αΣ τoU'

,,Kαλooxηματloμ6vol κoi θρα'
oτ6q τηq δρol6τηταq". M' α0τη.τη.v

δκφbαδη πo0 περι6Xεται oτo απo-
σπασμα τoΟ Kριτ[α δ Πλατωvαq πα-

ρouoiαqε, τoυg 1ωρικo0g τΦv. Π'ριb-

τωv 'AΘηvαΙκΦv xρ6vωv καi 6τoι
πρεπει vα <pαvταζoταv τα μελλovτι-
κd γ6vη τΦv 'Eλληvωv. 'Απ6 θδδ πη-

γαζει η αvηoυ1iα τoU γιd τig v6εg

γεvε69.'Aδαμovτog πρ69 τov Σωκρoτη:

u'Aπ6 ιbρα τιbρα περlμ6rrouμε μ9
τηv iδ6α tiτI κ6πoυ Θα ΘυμηΘεiq vα

μ,ληo",g γ16 τηv παtδoπolio,- τ6γ
τρ6πo μ6 τ6v δπoΤo Θ6 γεvvoυv τα

π'αIδ16 τouq..' γlατi πloτε0oυμε δτl

η δρΘη η μη δρΘη θv6ργεlo-o'α0τ6

''ο 
qη.ημo 

"ivαl 
κ6τl απoυδoio, εΤvol

τ6 πov-γIo τo πoλiτiυμα (Πoλιτεiα
449).
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'Η ε0τυxiα τΦv αvΘριilπωv καi η

oπoυδαιoτητα τηq για τo Kρατogl
oi λ6ξει9 αΟτ69 δ1oυv ηδη πρoΦ_ερ-

Θεi πρiv δπδ περιoo6τερα απo 2'000

xρoviα oημερα δμωg η ΔΟoη απo-

8iJr, o*orδαιoτητα δ1ι τooo oτα

^Lηρouoμ,κα 
xαρioματα -δoo 

oτηv

oικδvoμια' oτo0g τ0πoυg διακυ.66ρ-
vησηq,' οτα oυoτηματα δκπα[δευ-
oηg τΦv λαΙκωv αvτιπρooωπειωv'
τωv oυvελε0oεωv κα( κdΘε ε1δoυg
.απoψεωv" στ[q διαQoρεg παιδα-

γωγικεq καi 6κπαιδευτικθ9 μεΘo-
δoυg!

Παvτoο 0πdρxει η "στραγγαλι_
oμθvη τεκvoπodα" εκε[vη dκρι6ωg
πo0 δ Πλατωvαg εixε καταγγε(λει
oαv τo 1ειρ6τερo κακo τoυ Kρα-

τoUq:
,.To πovτρεμo δixωq κσvoνα"'

δεv ταυτiζεταl με τηv Θρηoκεiσ.ε'
,os Kρ6τoυq ε0τυ1loμ6_vωv Ψ;
oρλ"ωr, oUτε oi Kυθερvωv1εq Θ6

τδ θπlτρεψ9μγ" (Πoλιτεiα 458)_'nvαδoρικα 
δθ μθ τηv δκτρoπη



τωv oιKιακωv ζΦωv δ Πλdτωvαq κα-
ταληγει:
ΣΩκPATHΣ: Xωρig δ16κρroη τd 66-
ζεlg v6 γεvvo0v δλα ii πρoτlμαg i-
δlοiτερα τ6 κoλΟτερo;
ΓΛAYKΩN: T6 καλ0τερo.
ΣΩKPATHΣ: Kαi dκ6μα τ6 vειirτερα
ii τ6 π16 γ6ρlκα fi iδlαiτερα ooα δ_
xoυv περtσo6τερo dκμαiεg τig δu-
vαμεlg τoUξ;
ΓΛAYKΩN: Tα δυvαμωμ6vo (Πoλl-
τεio 459)

Παρoμoιoι πρoσαVατoλιoμo( oδη-
γoOv oτηv πoλιτικη voμoΘεoiα τηg
θπιλoγηg.
ΣΩKPATHΣ: M6 6αoη τα ιioα παρα-
δε1Θηκαμε, 11ρεtαζovταl oi κoλ0τε_
ρol ιivδρεg vα δvΦvovτdl μ6 τig κα-
λιiτερεg γυvαTκεg ooo πlo oυ1v6
μπoρoOv καi π16 oπαvlα oi11εlρoτε-
ρoι μ6 τig 1εlρ6τερεg καi 1ρεl6ζετol
v6 dvατρoΦoοv ιiv τ6 κoπdδl μαξ 6-
Φε,λεΙ v6 κρατηΘεT oτ6 (iψog, τ6
παtδlα τΦv πριilτωv καi o1l θκεivα
τωv δε0τερωv (Πoλlτεiα 459).

o Πλατωvαg εΙvαι xαρo0μεvog δ-
ταV μπoρoΟv vα oυvαvτηΘoOv oi
πιo δvδoξoι καi oiπιo 6μoριpoι αvα-
μεoα oτo0g αvδρεg κα( τig γυvαT-Kεq' πρoxωρεΙ ακoμα παραπ6ρα.
Θd ηθελε vd Oπo1ρειiloει τηv θξoυ-
o(α vα κατα<p0γει o6 κληριiloειg μ6
oκoπ6 τ6 ζευγαρωμα τωv δριμωv
v6ωv.

Γιd τα παιδιd δλωv αiτδv τωv αv-
ΘρΦπωv, δπιιpuλαoει μια Qρovτι-
oμ6vη θκπα[δευoη' δθv oυμ6αivει
oμωq τo 1διo για τα παιδιd τΦv λιγo-
τερo καταλληλωv απo κληρovoμι-
κη ιiiπoιpη..'

"Evog τooμπdvog ii θvαg θoΙδo-
λdτηg, ii iππoτρ6ιpog πo0 Θ6 dvα-
λ6Θεl μlα 6πoloδηπoτε oγ6λη κoi
6oα 6λλo τ6τolo πρ6γματo, δ6v
πρ6κεlται πoτ6 v6 θπt1εlρηoεt vo
περIπolηΘεT δIαφ0ρετlκ6 τα ζΦα
πoιi 61ε: dvαλoΘεl, ιiv πρoηγoυμ6-

vωg δ6v πρo1ωρηoεl oτ6v καΘαρμ6
πo0 ταlρ16ζεl o6 κdΘε dγ6λη.

'Aιpou δ6 δlα1ωρioεl τ6 ιiγlfl dπ6
τ6 μη 0γlfl, καf τ6 ειiγεvlκηq ρ6τooq
dπ6 τ6 μη ε0γεvlκηq, τ6 μ6v Θ6 τ6
θξoπooτεiλεt o6 ιiλλεg dγ6λε9, θvΦ
τd ιiλλα Θd τd περlπolηΘεΙ (N6μoι
73s)

Kατα oυv6nεια εΙvαι αvαγκα(α η
δκΘεoη 6λωv τδv KακoσXηματιoμι1-
vωv κα( QιλdoΘεvωv, η θξαιpαvιoη
δλωv τδv dv[καvωv. Παρ6μoιε9 α-
παιτηοειg πo0 61oυv διατuπωΘεΙ
μ6 1λευαoτικη πικρ[α κα( με ηΘελη-
μεvo θπιΘετικ6 τovo απo δvαv δια-
voητη πo0 δxει dvτιληιpΘεT δτι oτηv
θπo1η τoυ καvεig δθv Θδλει vα α-
κo0oει τo παραμικρo αVαΦoρικα με
τo πρo6λημα τηq θπιλoγηg, τ(g oυ-
vαvτoΟμε καi oτov Σoπεvxαoυεερ.

Θd μπoρoυoαv vα ε0voυ;1loτoOv
oλol oi κατεργαρηδεg, vα κλεl_
oτoυv o6 μovαoτηρlα 6λε9 oi dv6η_
τεg 1Qvεg, v6 πoρα;1ωρηΘεi o6 κ6Θε
ciξlo civΘρωπo ivα 6λ6κληρo xσρ6_
μl, v6 πρooιpερΘoΟv oτig u6ξυπvεξ
καi πvεuματΦδεlg κoπι1λεg, 6vδρεg
πραYμστtκof. μ6vo ξτol Θ6 μπoρoυ_
oε v6 ξovαγεvvηΘεT πoλ0 o0vτoμα
μ16 γεvl6, Ικαvη vα διboεl ζωη o6 μld
θπo1η καλ0τερη καi dπ6 θκεivη τoυ
Περlκλη (Erblichkeit der Eigenscha-
ften) .

A0τ6 πoΟ oτov Σoπεvxdoυερ
ΦαiVεται περιoο6τερo oαv α0τo-
αxεδιαoμog oτov Πλατωvα ouvιoτα

" πρωταρXικo oτoι1εΤo voμoΘεο(αg.
Για τo0g αvδρεg καi τig γυvαTκεg

καΘoρ(ζεται μιd ouγκεκριμ6vη ηλι-
κiα γαμoυ' λαμ6αvεται θπioηg μερι-
μvα γιd τηv αvdγκη τηq 6κπαiδευ-
oηg o6 ox6oη μθ τηv φρovτ(δα τηg
oiκoγεvειακηs ζωηq καi τηg αvα-
τρoΦηq τδv παιδιΦv. 'o Πλατωvαg
δxει oτov voΟ τoυ πραγματικo0g
λειτoυργoΟg oθ δμoιoμoρ<piα μ6 τig
Θ6oει9 τou πdvω oτηv io6τητα τωv
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πoλιτιKωv δικαιωματωv τωv δ0o
Φ0λωv αoxετα &v η γυvαiκα εivαι
σχηματισμεvη διαQoρετικα κα( εΙ-
vαι πιo dδ0vαμη dπo τov αvδρα.

Eixε τηv δvτOπωoη δτι παρoμoιoι
λειτoυργoi Θd μπoροΟoαv vd δια-
Qυλαξoυv τηv ζωη μ6 τov καλ0τερo
δυvατ6 τρ6πo.

'H θκπαiδεuoη τηg vεoλα(αq δ-
πρεπε oτη oυvιlxεια vα δδηγηoει
oτηv μετεπειτα oωoτη θκλoγη τoΟ
ouζ0γoυ, iκλoγη πο0 6πρεπε vα
oτηρ[ζεται παvω o6 μια ευαιoθηo(α
γιd τηv δμoρQιd κα[ oε μια θvδυvd-
μωση τoΟ oΦματoq κα[ τηq Ψυxηg.

oi vl6παvTρot, γυvαiκα καf ιiv-
δραg πρ6πεl v6 66λouv καλ6 cτo
μυαλo τoυq δτι πρ6πει vd πρooιp6-
poυv oτηv Πoλlτεiα, τ6 καλιiτερα
κoi 6μoριp6τερα πα:δ16 (N6μol 783}.

8ριoκ6μαoτε λoιπov μπρooτα oθ
μ[α θπιλoγη πo0 δ6v καΘoρ(ζεται d-
πoκλειoτικα απo τηv Oπoκειμεvικη
δλξη μια πo0 τ6 6λεμμα θκε(vοu
πo0 διαλ6γει πρ6πει vα εΙvαι θκπαι-
δευμ6vo μ6 τ6τoιo τρ6πo ωoτε vα
λαμ6αvει 0π' δι.|;η τoυ καiτηv oiκo-
γ6vεια τoυ θκλεγoμεvoυ προοιb-
πoU.

ΣEΛ.20

Δ16τl πρoκεlμ6voυ γlα oOvoι$η
q16oεωv καi γ16 μελλovτlκo γ6μ0,
εΙvαl oπαραiτητo v6 dπoκλεiεl κo-
vεig τηv ιiγvolo τηq oiκoγ6vειαg
dπo τηv δπoiα πρo6ρ1εταl η κoπ6λ-
λα κα[ 6κεivηg oτηv δπoiα δivεταl,
καi τoυ μ6λλovτog oυζ0γoυ, φρov-
τiζovταg μ6 κ6Θε τρ6πo vd μηv κo-
vεt καvεiq καv6vα λαΘog o6 τ6τolα
πρ6γματα, 6oo κdτ: τ6τolo εΙvαl δυ-
vατ6v.

Γ16 y6ρη μ6λloτα τηq μελ6τηq
αι)τηq πρ6πει vd δργαvιbvovταl oi
διαouvδ€οεlg κατd τiq δπoΤεq τ6 d_

γoρlα καi τα κoρiτolα Θo xoρε0oυv,
καi ouγ1ρ6vωg Θα 61oυv τηv ειiκαl"-
ρio tlα θλ6πωvταl μιi κdπolα εtλoγη
δlκαloλoγiα καl o6 περloτ6oεlg πo0
πρoσΦ6ρoυv τiq καταλληλεξ πρo_
φ6σεlξ, v6 παρouoldζovταl γυμvoi
καi γυμv6g μεταξι1 τouξ' μ6oα oτ6
6ρlα 6εΘαiωq τηξ oυvετηg &πooτo_
ληq (Ν6μoι771-2).

Μια oκdι|.lη αξια δv6g ε0τυxιoμ6-
voυ πρo6ληματιoμo0, η πλαατικ6-
τητα τηg κ1vηoηg τo0 αvΘρωπ[voυ
οιbματog πρ6πει vα θκδηλΦvει, αv
εΙvαι vτυμ6vo θλαφρα, α0τ6 τ6 Tδιo'
ταuτoxρovα πρ6πει vα εκδηλΦvει
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τηv 6KΦραση μιαq Kαπoιαq εvαρε-
τηq ζωηq Kαι ψUχηq...

'Aπ6 δπoυδηπoτε λolπ6v καi αv
πρo6ρ1εταl καi 6ταv γivεl εiκool
π6vτε 1ρ6vωv κdΘε αvδραg πoυ, d_

Φo0 θξετ6oεl καΙ dφoο καi δ Ιδloq
τΦ1εl θξετdoεωg iπ6 dλλoυξl Πl'
oτεΦεl oτl 6ρηκε δvα πρ6oωπo τξg
dρεoκεiαq τoυ κατ6λληλo κoτd τηv

γv6μη τoυ γ16 γdμo κoiδημloυργio
παlδlιbv, πρ6πεl v6 παvτρευτεΤ πρiv

oυμπληριiloεl τ6 τρι6vτα π6vτε τoυ
1ρ6vlα. "Aq dκo0oεl oμωq τ6v τρ6'
πo πoΦ εΙvαι oωoτ6 καi ivδεδεtγμ6_
vo 1r' dvαζητηoεl τηv ο0ζυγ6 τoυ

γIατi πρ6πεl oπωg ilπoοτηρiζεl δ
Kλεlviog, μπρooτd dπ6 τov voμo vα
66ζεl καvεiq τ6 πρooiμlo πoΦ τοl_

ρldζεl oτ6v κoΘ6vα... ιiq dπευΘυv_
Θo0με λolπ6, oτ6v γovo εΦγεvΦv
γov6ωv καi ιiq τo0 πo0με: "Πolδi
μoυ oi γ6μol πoιi Θ6λεl κ6πoιoq v6
κdvεt πρ6πεl v6 τυp1αvoυv τηg θγ_

κρioεωg θκεivωv πo0 E1oυv Φρ6vη_
oη, καi oi δπoiol Θd oθ ouμ8o0λεuαv
v6 μηv dπoιpειjγεlg τ6v γdμo μθ
φτω11oιiq dvΘρΦπoug oΟτε vα θπι-
δrΦκεlq μθ iδlαiτερo ζηλo τ6v γ6μo
μ6 πλo8oloυq dλλd δτov τιiλλα εΙvαl
ioα vd πρoτlμαq v6 παvτρε0εoαl μ6'
γυvαiκα κ6πω9 0πoδεθοτερη. Γlατi
μ16 τ6τolα σμiξη Θ6 dπo6εi oυμιp6_

ροUσα καi oτηv π6λη καi oτig oiκo_

γ6vεlεq πo0 τ(v oυv6πτoυv, δεδo_

μ6voυ δτl τ6 6μoλo κoi τ6 o0μμε_
τρo, oπ6 dπ6ι}εωg dρετηg εΙvαl 1i_
λrεg φoρθg καλ0τερo dπ6 τo ιiκρα_
τo (v6μol772-3'.

Στηριξε

tηv αiτoδυvαιιtα μαζ

ouvε1iζεταl
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o lATPIΩτlΣMoΣ
ToYκ.κ. Φ!Λlπ!τlNΩN

Πoλλo0g o παραπαvω τiτλog θα
τοuq παραξεvεOoει. Τι oημα(vει o
.πατριωτιoμog τoU K.K. Φιλιππ[-
vωvΣ; AΦo0 "πατριωτιoμ69" κα[
.KoμμoUvιoμog" εivαι τ' ακρα αvτ[-
θετα. Aυτd λ6ει η λoγικη. Στηv πoλι-
τικη 6μω9 η λoγικη δε 6oηΘαει πoλ-
λ6q φoρ6q vα Kαταvoηoouμε oε
6αΘo9 oριoμ6vεg πoλιτικθg Kατα-
οτdoειg. Eξ6λλoυ η εΘvoκρατικη
oκ6ψη δε 6αo(ζεται τooo oτη λoγι-
κη, 6oo oτη vιτoεtκη 6ouληοιoKρα-
τiα. Αg μη ξεxvo0με 6τι εv ovoματι
τrlξ "λoγικηq" και τoυ "ρεαλιoμo0"
δεv επιδιΦξαμε τηv 'Evωoη με τηv
Kιllπρo και δεv αvτιδρdoαμε στov
Aττ[λα l και ll'

Ag επαv6λΘoυμε 6μω9 oτηv πoλι-
τικη καταoταση τωv Φιλιππ(vωv. Ωg

γvωoτ6 μ6χρι πριv λ[γo καιρo oτιg
Φιλιππivεg εi1αμε τηv στρατιωτικη
δικτατoρ[α τoυ Mdρκog. Eπειδη 6-

μωq τo λαΙκo κ[vημα ε(1ε λd6ει με-
γαλεg διαoτdoειg η Aμερικη απo-

Qαoιo'ε v' αλλαξει τoπoτηρητη oτη
δι3oτuxη αυτη 1ιilρα. ΞηλΦΘηκε 6τoι
o Mdρκog και αv6λα6ε η Ακ[vo. H Α-
κivo δεoμε0τηκε πρoq τιq ΗΠA oτι
α) Θα oυvε1[oει vα 61ει εκτ69 voμoυ
τo KKΦ 6) Θα διατηρηΘoΟv oι αμερι-
καvικ6g 6αoειq oτov Eιρηvικo γ)τo
αμεριKαvιK6 κεQαλαιo Θα oυvεx(oει
vα ελ6γxει τηv oιKovoμ[α' Kατα αυ-
τo τov τρoπo γεvvηΘηκε Π "δημo-
κρατ[α"...

Φτdvoυμε τιbρα oτo KKΦ. To KK
εixε ξεκιvηοει πoλλα 1ρovια πριv 6-
voπλo αγιilvα εvdvτια στη στρατιω-
τικη κυ66ρvηση, Kαι στα πιovια τoυ
KεΦαλαioU KαιτoU αμεριKαvιKo0 ιμ-
περιαλιoμo0. M6xρι εδιi: τ[πoτα τo
oπoυδα[o.

ΣΕ^'22

Koμμoυvιoτεg πoλεμαvε μια
xo0vτα' Πιilg δικαιoλογε(τε o τ[τλog
.o ΠoΤPtΘTιoμdg τou KKΦ"; Λ(γη υ-

πoμovη ακoμη.

Θα περiμεvε καvε[q oτι τo KKΦ
Θ6λει vα εγκαΘιδρ0oει 6vα μαρξι-
oτικ6 κρdτog, υπoxεiριo τηg Mo-
σXαq, εξαρτΦμεvo απ'τov διεΘvη
μπoλoε6ικιoμ6. ΕδΦ 6γκεlταl η δlα-
Φoρ6.

To KKΦ δεv Θ6λει v' ακo0oει κou-
66vτα για τηv EΣΣΔ Kαι τouq Uπoτε-
λεig δoρυφoρoυq τηg. παρdλληλα
δε, και η ΣE 61ι μ6vo δεv υπoατηρi-
ζει τov αγιilvα τoυ KKΦ αλλd θxειτα-
xΘεi με παθog εvαvτiov τou. Γι'αυ-
i6 τo λ6γo η Σ.E. εixε dριoτεg αx6-
σειq με τov Mdρκog, γlατi δεv μπo_

ρo0oε vα ελ6γ1εl τo KKΦ. Πρθπεl
vα εivαl o' 6λoψξ γvωoτ6 6τl η Σ.E.
πρoτlμ6εl vα μηv υπαρ11εl σε μlα
xιbρα 6vαg κoμμoυvloτηg, παρ6 vα
υπ6ρ1εl καl vα μηv ελ6γ1εταI απ'
αuτη. 'Aλλα παραδε[γματα oι o'x6_

oειg Mooxαg, Πεκ[voυ, Τιρdvωv, 6-
πωq Kαι oι oιpαγ6g τωv TρoτoκιoτΦv
απ6 τo EAM. ol Φlλlππlv6ζol κoμ'
μoυvIoτ69 αγωviζovται απoκλεloτl-
κ6 γlα τηv πατρiδα τoUξ. Στηv Eλ-
λαδα 61oυμε σαV αvτιoτoιx[α τo
KKE μ-λ. Mιληοτε μ' εvα μ6λo9 τoυ
KKE μ-λ και Θα δε[τε τηv τεραοτια
δια<poρα πoU τov xωρiζει απo 6vα
κv[τη.

Σ(γoυρα οαv εΘvικιoτηg-επαvα-
oτατηg δε oυμ<pωvιi: με τηv ιδεoλo-
γiα τoυ KKΦ και τηv πoλιτικη πρα-
κτικη τηg. Avαγvωρiζω oμωg 6τι τo
KKΦ αγωv(ζεται εvdvτια στo oo6ιε-
τικ6 και αμεριKαvιKo επεκτατιoμo,
για τηv εΘvικη αvεξαρτηoια τηq
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X6ραq τoU Kαι τηv εξαλειψη τωV
κoιvωvικιilv αδικιιilv.

Σε τελlκη αv6λυoη πρoτlμdω τo
Φlλlππlv6ζo πατρlΦτη κoμμoυvloτη
απ' τov o6πlo "εΘvlκ6Φβovα)) πoυ
κdvεl τo oερΘlτ6ρo oτoυg τoυρi-
στεξ καl61εl τlq κ6ρε9 τoυ vα ,,δoυ-
λε0ouv, στα μπoυρδ6λα τηq Mαviλ_
λαg γtα vo δtαoκεδ6ζoυv τov αμερl_
καvlκ6 oτ6λo.

o πατριωτιoμ69 δεv ε[vαι "Toβ-
π6λα" ε(vαι πoλιτικη oκ6ι|.lη Kαι

πραξη. Mflπωg o Mdo, o Σταλιv η o
Περ6v δεv ηταv "εΘvικιαr6ξ" o κα-
Θ6vαg για τηv πατρiδα τou' Στιg Φi-
λιππ(vεg τo μovo πατρtωτlκ6 κ6μμα
ε[vαι τo Koμμouvιστικ6. Γι' αυτ6 τo
λ6γo nρ6πει vα Uπoστηρ(ξoυμε τov
αγιbvα τoυ.

'Evαv αγ<ilvα υπ6ρ τηg πατρ(δαq
και τoU oooιαλιoμo0.

Avδρ6αg Bo0λγαρηg

TELEX.-. TELEX... TELEX...
Λovδivo: Eπιτ6λoυg ελε0θερoι oι John Τyndall και John Morse. E[vαι πριbτη

Φoρα, πoυ αΘω6vovται καπoιoι για αδ(κημα "γvΦμηg"'

Mlλ6vo: Τo περιoδικ6 ldeograma κdΘε Φoρα γ[vεται και καλΟτερo, τ6oo
στηV παρoυoiαoη 6oo και oτηv 8λη'

Τo τε01og για τιq πoλuεΘvικ6g ε[vαι πoλ0 εvδιαιp6ρov. Aκ6μα τo περιoδι*
κ6 αυτo δημooιεΟει αρΘρα πoλιτικα με XαραKτηρα εθvικoεπαvαoτατικ6
πoυ 6xoυv μεγdλo εvδιαιp6ρov.

Παρio:: 'Avoιξε αro Παρ(oι 6vα καιvo0ργιo 6ι6λιoπωλε[o. Moλov6τι αvηκει
oτη Νιiα Γαλλικη Δεξιd αξ(ζει vα τo επιoκε<pΘητε η vα τoυg ζητηoε-
τε καταλoγo: Librerie Excalibur B Rue des Lionnais, 75005 paris. Fran-
ce.

Π6δoΘα: oι εκδ6oει9 diΑr κυκλoQ6ρηoαv 6vα 6ι6λ(o παvω oτov HESS, τoυ
Eugene Bird' 290 oελiδεg.

To Θ6μα ε[vαι γvωατ6, γιατ[ αvαQ6ρεται πdvω ατo 6ι6λ[o τoυ παλαιo0 αμε-
ρικαvoΟ ταγματdρxη τωv Qυλακιi:v τoυ Spandau.

Παρior: ΔημιoυργηΘηκε αrηv Γαλλ[α, μια (παραλληλη" oργdvωoη τηq
K.K.K. πoυ εκδ(δει Qυλλαδια εvαvτ[ov τωv εγ1ριilμωv μεταvαoτιilv.
Η oργdvωoη αυτη φυoικd ε[vαι παρdvoμη.

Ν6vτη: 'Eγιvε τo oυv6δριo τoU .Tρiτoυ Δρ6μoυ" με αvτιπρooωπεiεg απ6
τηv Eυριbπη. Δυo-ιυxιilg τo Avτiδoτo δεv μπ6ρεoε vα παρα6ρεΘε[.

Bρuξ6λλεq: ΠραγματοπoιηΘηκε ατιg 19 Mαρτioυ τo oυv6δρριo τηq coMl-
TE DE LlAISoΝ DES ΝATloΝΑLlSTΕS EURoΡEENS
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FRANCOIS DUPRAT: AΘANATOΣ

ΣυμπληρΦΘηκαv δ6κα 1ρ6vια
απo τηv δoλoφoviα τoυ F. Duprat. o
Duprat 6<pυγε 6ταv αρκετoi απo ε-
μαq ξεκιvoOoαμε τηv πoλιτικη δρα-
oη. Aυτ69 6μωq δεv ηταv 6vαg τυ-
1αiog αγωvιoτηg.

Στηv αρxη ηταv μ6λo9 τoυ κιvη-
ματoq "OCCIDENT" Kot κατoπιv 6-
vαq απ6 τoυq ηγ6τεζ τΠζ "ordre Νo-
uveau>.

Στη ouv6xεια σUVεργαoθηκε με
πoλλ6g εΘvικoεπαvαoτατικ6g εK-
δoοειg και ειδικα oτo περιoδικo .|-
oτoρ(α τoυ Φαoιo|-ιo0".'oλoι γvωρ(ζoυμε τιq 6λακε(ε9
πoυ oι αvτιQαo[oτεq διηγo0vται για
τo Φασισμ6. o Duprat 6μω9 6γραι.Uε
τηv ιoτoρiα απo τηv δικια μαq πλευ-
ρd. Αρκετo[ oυvαγωvιoτ6g 61oυv
γρα$ει, αλλα περιoooτερo απ6 τo
vα γρdQoυV τηV ιoτoρ[α τoU Φασι-
oμo0, απoλoγo0vτo.

o Duprat πηγε πoλ0 μακρια. Av6-
λUσε, δημoo[ευoε VτoKoUμ6vτα, θ-
γραψε αρΘρα, απ6δειξε αυτo πoυ
ηΘελε. Πoλλo0g τoυg εv61λησε ΠoU
o Duprat 6καvε κριτικη στoV Φασιμ6.
Aλλα αυτo0g πoυ εvo1ληoε ηταv
παvτα oι ηλ[Θιoι πoυ 6λoι γvωρ(ζoυ-
με.

'Evα απo τα 6ργα τoU .Le campa-
gne de las WΑFFΕΝ-SS" ε(vαι δΟo
τoμoι, πoU για 6ooυ9 εvδιαιpιlρov-
ται για τηv επoxη αυτη, ε(vαι 6τι
καλλ[τερo υπαρ1ει.

Δημιoυργηoε "ΣXoλη" για oooυq
εvδιαΦερoταv με θvαv αξιoλoγo α-
ριθμ6 απo γαλλoυg κα( ξι1voυg oυ-
vεργdτεg. 'oλη αυτη τηv δoυλεια
τηv 6καvε Xωρiq vα σταμαTηoει vα
ε(vαι 6vαg ακτι6[αrαg αγωvιoτηq.
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ΜDιJPRAΓ
o F. Duprat καταγoταv απo μια α-

ριoτερ(oτικη oικoγ6vεια, Kαι μικρoq
αvηκε oε oμdδεg τρoτσKιστιilv. Πo-
λ0 γρηγoρα o oooιαλιoμog τoU με-
τατρ6πεται oε 6vα αvτιυλιατικ6 E-
θvικιoμ6. Στα 18τou 1ρ6vια εivαι
μ6λog τηg oργdvωσηq "Jeune Euro-
Pθ".

Aγωv[ζεται με τoV oAΣ για μια
Γαλλικη Αλγερ(α. 'Eτoι γvωρ(ζει τιg
<pυλακ6g τoυ Ντε Γκωλ.

Γ(vεται μελog τoU κιvηματog
"oCCiDEΝT".

Mε τηv απαγ6ρευoη τηq occident
δημιoυργε[ται η "916re Nouveau" τo
'1969, πoυ γ(vεται μ6λo9 τηg. Σuvερ-
γαζεται με διdQoρα περιoδικd Kαι ε-
κε(vη ε[vαι η περioδog πoυ γραQει
τα πιo γvωoτα τoυ 6ι6λ[α. Mε τηv α-
παγoρευoη τηq o.N., ακoλoυθε( τηv
ταoη πoυ δημιoυργεiτo Front Νatio-
nal μαζi με τov Le Pen και τov Αlain
Renault.

Τ6τε δημιoυργε(τηv .Revue De l'
Ηistoire du Fascismθ" KQL τηv (cah-
iers Europeens".

To 1974 γ(vεται απ6πειρα εvαv-
τiov τoυ oτo απ[τι τoυ στηv Maison-



Lafitte Xωριq oo6αρα τρα0ματα. Λi_

γouq μηvεq πριv τηv δoλoQo-vlα
τoυ, oι αρX6q αρvo0vται vα τoυ διil-
ooυv αδεια oπλoιpoρ(αg για τηv d-

μuvα τoυ'
o Duprat δoλoQovεlται απ6 μια

6oμ6α πou ηταv τoπoΘετημθvη oε
αυτoκivητo Kαι πUρoδoτηΘηκε ηλε-
κτρovικα απ6 απ6oταoη. Xαρακτη-
ριαrικη εv6ργεια τωv μυστικιilv u-

πηρεoιΦv πoυ oμωg oι oιωvιoτ6g
πρ6πει vα 66αλαv τo 1ερdκι τouq'
Αq μηv ξεχvdμε 6τι o Duprat ε[xε
πoλλo0g εxΘρo0g αvαμεoα στouq
*εΘvικιoτιlq" τηq oημεριvηg εUρω-
δεξιαg.

o Duprat αvηκε σrηv KεΦαλη τηq
EΘvικιoτικηg επαvαoτατικηq τdoηg
oτo Front National.

Δεv εiμαι πoιητηg για Vα γραψω
oτ(xoυg αsιερωμ6vouq σε Aυτ6v'
Aρκo0μαι στouq oτi1oυg τou "Horst
Wessel Lied" "τo πvε0μα τωv vε-
κριilv oυvτρoQωv 6ρ[oκεται παvτα
στιq γραμμ6q μαq..." Σ0vτρoφε
Duprat: E(oαι 6vαg απ6 τoυg 'Hρω69

μαg, oπωg αυτo0g πou oκoτΦθηκαv
στιq χιovισμθvεg oτ6ππε9.

FRANcots DUPRAT: πAPΩN

Γ.Σ.
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}: ι pa*"do 21 de nO
lπviembre, Euvo 1u

qaΓ en los saΙοnes LEOS
DΕ tiadrid . una cena de
ΑFΙRΙξΑc1οΙ"Ι Y ΗERΙηΑΝDΑD
EUFΟPEΑ Bajο el Ιema :

ΤERcERΑ vΙA : ALTERNΑπVA
οε FυτURCI

οcrοa de dos cerrtenares
de camaradas ourοpeos ,
reafirmaron sus seflas
iοmunes de idenξidad y
su cοm{rn cοmbaιθ cοntra
e]' ΙE'IΡERΙΑL1SΙν1Ο yankee
-soviδtico. EΙ naciona
}isrnο europeo eS en
efecξo el enemigo mAs
grande de1 imperia1isπο
pοΙ'que 6ste pesa sοbre
nosoιΓos desde hace m6s
dc cuarenta aflοs, Νues
Ero combate es sobre to
dqaffies necesario anotaΙ" gue
sj. bien los pueb}οs nοr
Eearnericanο y Γuso no
son nuestros eneεnigos ,
Los sistemas que los di
rigen acEualmente son

Ιas principaΙes pο
tenci.as imperiaΙ istas
que se oponen al porve
nir de Ιa ΝACΙON EURO
PEA.
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cAPΙτΑL DΕ LΑ ΙDεΝTΙDΑD εUROPEΑ

Αsturianos , ga]1e

luces,vascοsyma
drileflos , confraterni
arυι'ι du:'alιLe unaS ho

ΓaS con camaradas fran
ses , belgas rumi.l

, gΓ1e9οs y porEu
gueses. De enEre ΘsEos
0Ιt,imos cabe sela].ar l.rparEiοipιrciδrl dο TRοIsΕ
Ι,lE VoΙE y su secciOn u
niver'sitaria deΙ GUD,
eΙ PFN belga , JοVEN RE
VotUcAo(Portugal) y Ιa
publicaci6n griega Tο
NTΙDOTΟ. Se reci.bieron
hesiοnes deΙ NΑTΙONAL'

FRοNT(UK), Ιι1AN(pοr'Eu
) , TοRΙON(Ιtalia) .

s1 comο de gran canti
de particui"ares

ue por diversos mοti
vos , no pudieron acι-ι
dir.

'orEaniz6 la PΙa
taforma por 1a TERCERA
vIΑ EURoΡEA.

EURoPΑ
J UVΕΝτUD

RΕVoLUcΙoΝ ! !

Ει.,RοPEοS DEL
,TIco , EιlRoΡEos DE
FΙo}ξDοS EscληDΙΙ{A
, ΕURοΡEοS DE ι.ΑS

ΑsTAs Lt A}iURΑS BRUι'',!ο
AS DE ucRΑπΙA , DΕ

SELνΑS cERMλΝΙc.ηS
DE Los l'1ο}i l'ES BΑLCA

Ιcos . ΕURcΡEoS DE
LAGos DE ΙR!-Αi{DA ,

LAs cosTΛs DEL AT
Ιco A ι.As coSTAs

ΙTERRAΝEηS , ToDοs
AΙιos ΝUTRΙDos DE

|"1ΙSΙ'1Α sΑΙ!δRE . UΝΙ
ΡoR Los MΙsf}os vA

vALoREs S1Ι-lBoL1zA
ΡοR LoS TRES coΙ,o
Ιι{Dο_ΕURoΡεos , EL

, EL ELΑΝco Y EL
οuE REΡRESENTAΝ -

LA FυERZA , LA ESPΙRI
LΙDΑg γ EL GΕNΙo

EΑTΙvo ΙNΗEREi{'ΓE Α
NυΕSTRoS PυEBLοS.
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o oΤTo STRASSER
H EYPΩrτAl κrι EΓIΑΝΑΣTΑΣΗ

KΑI Η TPITΗ ΘEΩPIA
Tα ιδαvικα ΠoU UΠερασπιζιilμαoτε δεv

ε(vαι o0τε πρooQατα o0τε εκτ69 πραγ-

ματικoτητog. Εδιb και καιρo oτo1αoτεg
και θεωρητικo[ πρooπdθηoαv vα λ0-
σouv τO πρo6λημα πoυ τ[θεται απo τηv
αvαζητηoη μιαq KoιVωv[αg πιo δiκαιηg'
αρvo0μεvoι καΘε εiδog δικτατoρ[αg.
Σαv παραδε[γματα μπoρo0με vα αVα_

Q6ρoυμε τov Πρoυvτov, τov Στiρvερ,
τov Mπακo0vιV, τov Σoρ6λ, τov Kρoπoτ-
κιv, η πιo κovτα σε μαq, τov Γκαvτι, τov
Περov, τov Ndooερ η τov KαvταQι. Αλ-
λα πρoαιoΘαvιi.lμαoτε αvτιρρηοειg : αυ-
τo[ oι θεωρητικo[ ε[vαι oxετικd παλιoi,
εvιb oι αρχηγoi KρατΦv πoυ αvαQ6ρov-
ται ouvdvτησαv Kαταστdoειg πoλ0 δια-

Qoρετικ6g απo τιg δικ6q μαq... Γι'αυτo,
μαq Φdvηκε πιo απoτελεoματικ6 vα
oταματηooυμε oτo πoλιτικ6 μηvυμα
πoU μαq αΦηoε 6vαg oOγxρovog, o oT-
To STRΑSSER, πoυ π6θαvε τov,Aιiγoυ-
στo τoU 1975' και τoυ oπoioυ oι ιδdεg
ε[vαι σXετικα πoλ0 πιo γvωαr6g.

Αg τo πo0με απo τηv αρχη, o Στραo-
oερ εivαι ιivαg εθvικooooιαλιoτηg Θεω-

ρητικ69, και αQoO μιλαμε γι' αυτov

1ρειdζovται μερικ69 εξηγηoειg.'oπωg
πoλλoi νεαρo[ Γερμαvoi oτov Mεooπo-
λεμo, o Στρdooερ πρooαvατoλloΘηκε
πρoq τηV επαιlαοταoη πoυ απ6ρριπτε
τooo τα oQdλματα τoU Koμμouvιoμo0
ooo και τo καπιταλιαιικo oΟοτημα. To ι-
δαvικ6 τoU. πoU τo μoιραζ6ταv εξ αλλoυ

με τov αδερφo τoυ Γκρεγκoρ πoυ δoλo-

φovηθηκε τo 1934 με διαταγη τoυ Χ[τ-

λερ. nταv dvαg οooιαλιoμog πρooαρμo-
oμ6voc οτιq Γερμαvικεg πραγματικoτn-
τεq και οτo Eυρωπαiκo πvε0μα: αρα ε-

ναg εθνικoc σoσιαλισucc. . Αρxηγoc αυ-
τoυ πoυ στr με3α θα ;πoρουoαμε vα o-

voμαοoυuε αο.στε3C πτiοuγα. δηλαδη
ooσιαλιoτ:κr :c- \ S.D.Α.P.. o Στραo-
oερ δι6κoΦε μΞ::. Χ.τλερ τo 1933 και
θγιvε o με\'αλ!:εaoc ε1tcoc τoυ. Ωρ-

γdvωoε ενc δ'< '.c 1αρα'ioμoυ πoλιτι-
κηq αvτιατα3Ξι'( _ .3 "',!ajοo lι4ετω-

Πo> - πou εixε γερ6q εργατικι1g και α-

γρoτικεq 6do'ειg... Mετd τov π6λεμo, ε[-

1ε πολλα πρo6ληματα, καΘιbg oι Koμ-

Φoρμιστ6q ηθελαv vα εμπoδloouv τηv
αvαγvιilριoη τηq αvτιχιτλερικηg δρα-
oτηρι6τητ6q τoU. Επιαrρ6Qovταq στηv

1ιbρα τoυ τo 1954' iδρυoε τηv Γερμαvι-
κη Σoοιαλιαrικη 'Evωoη και τηv εΦημε-

ρiδα " Γερμαvικη Eλεuθερ[α".

"H Γερμαv[α 61ει αvdγκη απ6 εργαο[α
Kαι Koιvωvικη δικαιoοOvη. o σoσιαλι_
ομ6q μαq Θα πρ6πει vα ειvαι εΘvικoq για
vα διατηρησoUμε τηv l-ιρoσωπικoτητα
μαq και 61ι για vα καταπιθζoUμε τoUξ
αλλoυg λαo0q".

ΔlAΓPΑMMA τoY oMoΣΠoΝΔIΣMoY

o Στραooερ oρ(ζει εtτ(οηg 6vα oικovo-
μικ6, πoλιτικo και πoλιτιcΓrιK6 πρδγραμ-

μα πoU Θα αvακεQαλαιι.booυμε διαλ6-

γovταq μερικα απooπdoματα:

"Τo Kρατoq πρ6πει vα κατ61η τo 6δα-

Φoq Kαι vα τc παραXωρη oτoυg ιδιιilτεg'
Στηv γη τoυ o καΘ6vαg ε[vαι ελε0Θερoq
vα καvει 6τι θ5λει αλλd... δεv μπoρε[
oυτε vα πoυληοει oιτε vα επιvoικιαoη
τηv ιδιoκτηolα τou Kρdτoυg. KdΘε dv-
Θρωπog εivαι ελε0θερog, εξαρταται
απo τηv εργαo[α τoU Kαι απ6 τηv επιτU-

1[α τoυ. Αυτo αφoρα τα ακ[vητα Kαι τα
6ιoμηxαvικα αγαΘd, μη * πoλλαπλαοια-
ζoμεvα στo απειρo". Στo πoλιτικ6 επi-
πεδo o Στραοoερ εivαι oαQηq": "Ε[μα-
στε για τov oμoσπovδιoμo ΠoU αvτι_
oτoι1ε[ καλ0τερα oτιg Qυoικ6g Γερμα-
vικεg δομ69 απo ooo o σUγKεvτρωτι-
σμ6q... KαΘε καvτ6vι θα πρ6'πει vα διoι-
κε[ται απo υπαλληλoυq καταγoμεvoυg
απ6 την iδια περιoxη..' o μιλιταριομ69
θα καταργηΘη: θα υπdρ1η ε[τε 6vαg μι-
κρ69 oτρατ6q επαγγελματικ69 ε[τε μια
πoλιτoQυλακη... Xρειαζεται μια v6α τd-

ξη πoυ vα αποκαθιαrd τηv αρμov[α α-
vαμεoα οτo iιτoμο Kαι τηv κoιvoτητα και
αvαl-ιεoα στoUq διαQoρετικo'jq λαo0q'

ΣΕ^.27



Aρμoviα πoυ απoκλε1ει καθε ιδ6α δικτα-
τoρiαg: o0τε δικτατoρ[α τωv τdξεωv
o0τε δικτατoρ[α τωv ΦUλιbv".

H PHΞH ME ToN xlTΛEP

Στιg 4 loυλloυ 1933, oι λιγεq εΦημερι-
δεg πoυ ελ6γ1ovταv ακ6μα απo τov
Στρdooερ, εi1αv για τ[τλo: "ol ΣoΣlAΛl-
:fε: εrκRΤAΛElΠoYN To Ν.S.D.Α.P."
και o αρxηγoq τouq εξηγεt: 'Για μαq o ε-

θvικooooιαλιoμ6g υπηρξε πdvτoτε 6vα

αvτι-ιμTτεριαλιoτικ6 κivημα xωρig καμια
τdoη vα κυριαρxηoη oε αλλoυq λαoιjg
και dλλεg X6ρεq. Eiναι πριv απ' oλα η
μεγdλη αvτι-θ6oη του διεθvo0q Kαπιτα-
λιoμoΟ και πρ6πει vα πραγματoπoιηση
την Koιvωvικη ιδ6α πoU o Koμμoυvιoμ6q
ε6iαoε. Για μαq oooιαλιoμog oημαivει
μια oικovoμ[α πoυ να αvταπoκρlvεται
oτιg αvαγκεg τoυ 6Θvoυg. 'oλoι oι ερ_γα-

ζ6μεvoι oυμμετ6xoυv, τooo oτηv ιδιo-
κτηo[α 6oo και oτηv διε0Θυvση Kαι τα

κ6ρδη. Πρ6πει λoιπ6v τo δικα[ωμα τηg

διευΘ0voεωq πoU oυvδ6εται με τo δι-
κα[ωμα τηg ιδιoκτηo[αg vα καταργηθη"'

Aπo τηv εξoρiα τou, μετα τηv ειo6o-
λη τoυ Xiτλερ οτηv ToεxooλoΘακ[α, o

Στρdooερ απη0Θυνε 6vα μηvυμα oτα

μθλη τoυ N.S.D.A.P.: "Αυτd πoυ 6λ6πετε

γυρω oαg, ε[vαι o εθvικooooιαλιoμog
πoU ovειρευ6oαoτε,... Αvαγvωρiζεαrε
αλληλ6YYυoι με αυτoΟq πoυ καταπι6-

ζoυv 1ιλι6δε9 Γερμαvιilv πoλιτιilv πoU τo

μovo τoυg θγκλημα ε[vαι 6τι δεv μπoρε-
σαv vα αλλdξoυv τιg ιδ6ε9 τoυg 6πω9
αλλdζoυμε 6vα πoυκdμισo;" AUτη η 6-

κληοη εoυv6xιζε oτov [διο τ6vo, απoδo-
κιμαζovταg τηv επtΘεoη κατd τωv ξ6vωv
1ωριbv και καλιbvταq τouq Γερμαvo0g
δτov αγι;:vα κατα τoυ X(τλερ για μια v6α

Γερμαviα, εΘvικη και ελειiΘερη απoΦα-
oιoμ6vη vα Uπερασπiοη τηv κoιvωvικη
δικαιooιivη και 6τoιμη vα ουvεργαoΘη

με τηv Eυρδπη".

Η EYPΩΠH
ΣYMΦΩΝΑ ME ToΝ ΣτPAΣΣEP

διατηρoΟoε τηv αυτoδιoiκηoη τηq' τα

εΘιμα τηg, τηv θρηoκεiα τηg' Τηv κα-

τhργηoη τωv τελωvειακιbv oυv6ρωv,
εvα εiδog ευρωπαiκηg αυταρκ[αg, μια ε-

λε0θερη αvταλλαγη oτov oικovoμικ6
και πoλιτιoτικ6 τoμ6'α'.

Επαvεξεταζovταq μετα 30 xρovια αυ-
τ69 τιg θ6oει9, o Στραooερ 6λεγε: "Αυ-
τη η ιδ6α και αυτη η αvτiληι.tlη ε[vαι πdv_

τoτε επ[καιρεq Kαι αvτιπρoσωπεUoυv
τov μοvo δρ6μo για τηv εv6τητα τηq EU-

ρ6πηq. Eiμαoτε πoλ0 αρxαioι λαoi για
vα μπoρ6oη vα 6ρεΘη Kαι vα πραγματo-
πoιηθη καπoια αλλη λ0oη".

To 1968, o Στρdooερ διευκρ[vιζε τιq

θ6oειg τoυ κιvηματog τoυ, τηg Γερμαvι-
κηq Σooιαλιoτικηg Evιiloεωg: "Διεκδι_
κotμε αυτo πoυ διεκδικoυoε dλλoτε'o
εΘviκooooιαλιoμog τωv αδελQιilv
Στραooερ: μια oυδ6τερη Γερμαviα' οε

μια oυδ6τερη, αvεξdρτητη Kαι ειρηvιKη
oμooπovδιακη Ευριbπη. Τo πεπρωμ6vo
τηg Eυριbπηq μαξ, πρ6πει μ6oα μαg vα
τo αvαζητησouμε, μαζi με τoυg Mεoo-

γειακo0q και τoUq Boρειo_AQρικαvo0g
πoυ τooα 1ρovια μoιρdoτηκαv τα πε_

πρωμ6vα μαg, μ6oα oτηv xαρd Kαι τov
πovo,.

Kαι η τελευταiα φραoη τoυ τελεuτα[-
oυ 6ι6λioυ τoυ Στρdoοε'ρ: "To MαΟρo
M6τωπo κατα τoυ XΙτλερ" εivαι πoλιj α_

πoκαλυπτικ6: "Πιbq vα μηv θ6λoυμε vα

ξεφιJγoυμε απ6 τα ερεiπια τoυ πoλ6-

μoυ' απ6 τηv KUριαρXiα δηλαδη τωv δ0o
υπερδυvαμεωv, KατεUθυvoμεvoι πρog
αυτηv τηv Eυριi.lπη πoυ δεv ε[vαι μ6vo η
ελπiδα μαξ vα αvαγεvvηθoOμε;" T9

oυμπ6ραoμα ε[vαι αvιbQελo, γιατ[ θxov-
ταq αΦoμoιιi:oει τηv πoλιτικη oκ6$η τoυ

Στραooερ, εivαι Qαvερo oτι ουμπiπτει
oε'μεγdλo μερoq με τηv δικη μαg o'κ6-

ψη:' τoπικ69 oμooπovδlεg, Eυρωπαiκη
oμooπovδ[α, κoιvωvικη πρ6oδo9 και ε-
πιxειρηoειg πoυ Θα αvηκoυv στouq ερ-

γαξoμovoυg o' αυτ69, διαμεooγειακη
oυμμα1iα και αλληλεγγ0η με τoυg'Αρα-
6εq, EΛEYΘEPlA.

Στo επ(πεδo επioηg τηq ΕυρΦnηq, o 'lοωg αυτog o μεγαλoq παραγvωρι-

Στρ6οoερ διεκηρρuοε τov oμooπovδι- oμ6vog oτα udτια μερικιbv' να θκαvε τo

oμ6: "Δι6ολεπα μια EυρωπαΙκη oμo- οQdλμα vα 6xη δiκιo πoλ0 vωρ[g'

oπovδ[α: μια αQoπλιομ6vη και αλληλ6γ_

γυη Eυριbπη στηv o,rbιo 
^οe. 

xιbρα Θα FRAΝclS DESSARτ
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κAPAtψlAilΛHΣ t(AI (( ΦAκEλoΣ "
κΑPAMANΛΗΣ κAI κYπPIAκoN

Mα1ητικ69 κα[ oυvτριrπικog κατα τo0 KαραμαvλQ κoi
τoΟ Kαραμανλιoμoυ o δημooιoγραQog-oυγvραΦε0q
ΣπΓρog Παπαγεωργioυ. Μd ατoι1εiα πo0 για πρωτη Φo-

ρα δρxovται ατo ΦΦc τnc δημoοιoτητoe ξεoκεπαζει τ6v
πρoδοτικo ccλο το- Kαραμαvλη αιο Κυπριακo.

_Γc δ:ο :.τi 6,6λ.ιο i1ει.;πo1ρεωοι vα τα μελετηoη κα-
θε Εi_ι:_.α( lοτ:,;:ηc ν _α vα απoκτηοη τα καταλληλα
Ξ':.iΞ.:_*::::::" 63'$nμερινο αγδvα πoυ διεξdγει θ-

, Ξ.:.:, :* ' εii:*, :ου E,\ληvιoμo0 κα[ τωv πρoδoτωv
::- Ξi':-:
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*Ξ. j;..:_:* t:_Ιc - Εκδoτικoq o[κoq "NEA ΘEΣlΣu
:-:.-:J:::*,. 69α - AΘΗΝAl 106 80 Τηλ. 3634932

-



frfiπροατα σrIξ Φolτ" Eκλoγ6q
|-i πρoεκλoγικη κivηoη στoUξ παvεπιστημιακo0g xιi:ρoυg dρxιαε. Γι αλλη μια Φo-

ρd καλo0vται oι Φoιτητεc vα 6γdλouv τouq αvτιπρooιbπouq τouq oτα διoικητικd
οuμ6o0λια τωv αxολιbν τoυg. 'Evα oμoρφo παραμ0θι oυvε1iζεται και Q6τog (Δειl
πρθπει vα εχoυμε παρdπovo)'

Παvιb, αQiooεg, αuγκεvτριilοειg, oμιλ[εg, Yια τηv καΘε παραταξη πoυ διεκδικε[
τηv vομη τηg εξoυo[αg, μ6οα απo δημαγωγικd ouvΘηματα Kαι εξαγγελiεq'

Για εvα εvωμ6vo, λαiκo Qoιτητικo K[vημα (Φ.K ) πoυ Θα διboει τηv παλη μαζi με
τoug εργdτεq για μια ooοιαλιoτικη Ελλαδα Qωvdζoυv oι Mπoλοε6iκoι.

Για 6vα Qιλελειiθερo διεξoδo στηv Koιvωvlα, για 6vα καλ0τερo τεxvoκρατικo
αιiριo, λ6vε τα παιδdκια τη ΔΑΠ, και πλθoυv oε πελdγη ευτυxlαg. (Πoυ 'οαι Αvδρια-
voπoυλε vα τoυg δειg).

'ooo για τα παιδιd τηg ΠAΣΠ (Qoιτ. ΠΑΣoK) doτα vα πdvε. Δ6v 61oυv τι vcι πoUV
πλ6ov και αρκoOvται στo ρoλo τoυ κι;6ερvητικo* 6ργou.

Oι dλλoι τoυ Δημoκρατικo0 ΑγΦvα (KKΕ) oι κoυλτoυριατηδεg vτε, δεv αoxoλo0v-
ται Kαι παρα πoλιi με τo ΠαvεΠιoτημιo" Τoυg τριi:ει πoλλεg ιi.lρεg ο αγΦvαg τoUq, Yια
τα δικαιιilματα τωv oμoQυλοφiλωv Kcιι τωv τρα6εoτi oτηv κoιvιr:viα.

'Eτoι ε[vαι τα πραγματα, 6τοι 6xoυv διαμoρφωθε[ oι καταοταοειq oημερα oτo Ελ-
ληvικ6 Παvεπιοτημιo.

Mθoα απ' αυτo τo vεκρoζιilvταvo Φ.K', απoπρoσαvατoλιoμθvo πληρωg απo oτo-
XoUq Kαι επιδιιbξειg, θ6λouv oι ουvδικαλιοταρdδεg τωv κoμμdτωv vα φτιαξoUV Kα-
λ0τερα Α.Ε.|;

Μα γιατi δεv μαg λετε πωg, να τo μαθoυμε και μειg. Mηπωg με ιμηQioματα για τηv
Νικαραγoυα, τηv Xιλη, Kαι για τα αvθριilπιvα δικαιιi:ματα τωV ZoυλoΟ και τωv κα-
Φρωv;

Tα Qoιτητικα πρo6ληματα παραμθvoυv αλυτα' Kαι σUσσωρευovται ουvεxιbg, μα
oι ΦoιτηToπατ6ρεg κ6πτovταg, για τo πoιoq θα ερμηvεΟoει πιο oωοτα τo μαρξιoτι-
κo δ6γμα.

Η πvευματικη καλλιεργεια, ι{αι η εΠιστημoVικη μoρQωoη 6ρxovται τελευτα[εg.'Εται κατρακυλαει τo Φ.K. οτo 6o0ρκο; τα πρo6λξματα τωv Qoιτητιbv μπoρε[ vα
εκκρεμo0v, αλλd δεv πρdπeι vα εxoυμε παραnovo, γivovται εκλογεq.

Παvω ο' αυτo τo Θ6μα εxουμε vα δηλιboouμε: Eμεig oι εθvικιοτ6q-κoιvωvιoκρα_
τεg Qoιτητεg, για dλλη μια Φoρα θ'απθxoυμε, απ6 τηv εvoρXηστρωu6vη απdτη τωv
Qοιτητικιbv εκλoγιi.lv.

'Εται απαvτoΟμε oτηv oυμπαιγv[α τou oυοτη1-tατog.

ΦoiTΗτlKοlΕΠΑN Ατlκol ΠYPΗΝEΣ
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