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Σελ ' 3

οταv κUκλoφ6ρησε τo πρ6τo τειjχoξ τoυ,lερloδlKod μαζ'αρKετo' σUvαγG]v l στ€ζ - καλ6-

πtατα θ6λoυμε vα πlστε6oυμE - εξ6φραoαν επlφυλ6ξειζ αvαφoρtκιi με την διjvαμη τηζ ανlclχliι,

μαq,H δiλωαi μαζ 6τι εlμαoτε απoφασισμ6vol vα σUvτηρiσoυμe τo περιoδlκ6 Ylo 6vα τoιrλrixι-

αrov 1ρ6vo ακ6μα καl oτriν τραγικf περlnτorση πoU δεv Θq καταφΞρvαμε να πoυλr]ooυμε ' '

oι]τε 6vo αvτ rτυno , θεωρiθηκ ε απ6 πoλλoιjζ καθαρη πρ6κληση καl 6δi]σε λαβi γrιi υπoθ6οεlζ

nερi πανlo1υρων αλλ6 σκoτεlv6v χρηματoδoτιiv, Γεγov6ζ εivαι 6τι φθιioαμε με oυv6πειo oτιi

μισd τoυ δρ6μoυ πoυ χαΦξαμε.Erμαστε r]δη αr6v 6κτo μι1vα τηq πρoαπιi8ε lιiq μαq,η ειδrκfi €_

κδoση καl τo τειjχoξ τoιJ Σεπτεμβρioυ βρrσκονταl oτα 1€ρια σαζ,τo τειjχoζ 1qιJ 0κlUi']ρioιl 6-

χε| πdρεl τo δρ6μo Yrd τηv φωτoσιjvθεση καl πρoνoητlκoi 6πωq πιivτα σιJγκεντρli'/oιrιlc Γην ιj_

λη Y|α τo τειjχoζ τoU πojμβρloυ.

1'α γεγoν6τα και η 6|ακrvηση τoυ περlοδικoιi απεδειξαν 6τι δεv εfμαοτε μ6vυι 'Σ'ιiλιl

αυτ6 τo εξdμηvo αρκετ6ζ κ6oμoξ μαq πληoΙooε li μιiλλov μαg ξετρι]πωoε,τo περ|oδlκ6 δloβααl I

κε|6γινε αvτtκε[μεvο θετtκt1ζ κρ t τ t κιiζ , οι!ντρoφo ι εξαφαv l σp6vo | απo καιρ6 πρooφ€ρθηκuv vιr

μαζ βoηBiσouv , Uπiρξαv μd'λlσrα πρoτdσεlξ γlα συvεργασlα καl γlα αγωvloτ(κi σUoπεiρuJUη'Λ_

vτιμετoπi4oυμε με ψυχραιμ[α αUτli τηvευvo'|'κi εξελlξη τοrv πραγμιiτωv καl δεv αναθεωρoιiμε

στo παρσμlκρ6 τα 6oα δηλ6ααμε α16 πρ6τo μαξ τει]χoζ.

Δεv φιλoδoξo6με vα πρoοθ€ooυμε oτ6v ιiδη δoκ t μαζ6μενo χ6ρo μαζ μια ακ6μη rΙoλlτlκll

oμdδα,μια ακ6μη oργdνωoη με oρ1ηγq6q και uπαρχηYoιjζ,δεv σκoπειjoυμε vα μεγαλΦJοUμε τrl ιJιl_

YΙuση πoυ εbσ|λειjε| αvαμεσ6 μαζ,αρvoιiμαoτe κατηγoρηματlκd oποιδiπoτε συμμετΘχΙi μαζ σε

εμφUλloπΘλεμικ3ζ δ ι αμdxεq.

0l B6oειq μαζ αUτ6ζ δεv υπαγoρεrjovτα l oiτε απo ευθυvoφoβ iα , oιiτε φUσικd απo αδuναμio'Εi_

ναι θ6σειq πoU υπαYορε6oνται απ6 6vα πνε6μα ψu1ρoιj UπoλoY ι σμoιj, στιi nλr[filαμlαξ γενlκ6Ιε

ρηq oτoατηγlκξq πoυ σιJνδεεl τo κlvημri μαζ με τα oδελφd κιvliματα τoυ κ6oμou oλ6κληρΘιl'Γlιj

τηv 6ρα δεν μπoρotjμE να πo6με περισσ6τερo.O tιbκαoυνdκηq τoυ "καλαμ|oιj"' ' παραμοvεJεl'

τ€λΘq με τlζ αδελφ€ξ oρYανοiσειq πoυ δρoιiv στηv Eλλdδα επιθυμol]με οv 6χr αρμovrκi

τoυλ{iχιστov εlρηvικt συμβorωση.[l6vω απo τrζ πρooωπ ι κ6ζ συμπdθειεq { oντιrιιiθεrεq,nEρu υlιri

τιq διαφωνfεq oτρατηγ t κιiq, μαq oυνδ6ει o κo|ν6ζ σκoπ6ζ'

To μ6vo ποιl ζητιiμε ε[νoι η αυτoδυvαμ iαμαζ.Yπερoσπ l ζ6μαστε με νιjχrα και με δ6ντια το δl

καrG]μα vα γρdφoυμε καl vα παρoυσ|dζoυμε 6τι κρlvoυμε επικoΦoμητικ6 oτα πλαioια - επovα-

λαμβdνoυμε - εv6q γεvrκ6τερoυ αγ6vα nου ξεφεiγει κατηγoρηματ ι κd αn6 τα περloρlσμ6vu Ε'

θνικd μαq πλαΙoια.

Η ΣYNτAKττKH ΕnττPoΠH.



Σελ.4

H. ΔHMοKPAτΙA THΣ BAΙλ{APΗΣ

τoυ θε6δωρoυ ε]ασl λε rou.

Τo vα υnηρετξ[g τηv Δημoκρoτiα

δεv αημn [vε t αvoYκαστ l li(i πoq τι]v ογαπdq.
HANS tELθθUcK,

1

ΣAN nPoΛoΓoΣ

Toιiq πρ6τouq μηvεζ τo.j 19Ι8 ol Kεντρ|κ6ξ αUτoκρατoρrεζ διεκδtκoιjoαv Yιd μld ακ6μη

φoρd τη τελlXι1 viκη.H Poσiα o Crruλοβιiτηξ τoU αvατoλικΘιj μετ6nου , βρ l σκ6ταv ατ6 6λεoq εv6q

εμφUλiou πoλΞμoιJ καf η καιvoι!ργια πoλlτlκli ηγεαlα πoιi εfχε ξεπηδiσε ι μEoα απ6 τriν 0κTω_

βptαvf Eπαvιioτααη δ6v 6δεlχvε τι]v παρoμικρι] διdBεση vα συvεχfσεl τov π6λεμo πoιj eixε ε,ε-

κιvΙiσεl o Tσdρoζ.Mε τη σεlρd τηζ η PoUμαν iα ακoλouθoιjσε τo παριiδε ι γμα τηq Pωoiαq καi υπ€_

γροφε τiq ταπειvωτικ6q oυvθiκεζ τiζ Φι)ξdvηζ πρ(iτα,τoU θouκoυρεoτfoυ qρY6τερα.

Aπαλλαγμ6vη απ6 τ6v εφtιiλτη τoυ δlμ6τωrΙoιJ αγ6vα η Γερμαviα μεταφ6ρε t τ6v κιjριo 6γκο τωv

oτρατευμιiτωv τoιj Avατoλlκo6 μετriπoυ oτι] Διjση καi πρoετolμdζεταr γιιi τ{v τελlκ{ επΙθεoη.

Στiζ 22 ι,tαρτ aoυ τ9ΙB αρχfζει η μεγαλιiτερη μιi1η τfg rcrroρtαq.H Γερμαvlκli επiθεoη oτ6 μ6*

τωπo τΙiξ ΠIκαρδiαq εiναι γtιi τoιjζ Δυτlκo6ζ μld δυodρεoτη 6κπληξη.Διio μ6ρεq oργ6τερα,η

ΧovτρoβEρθα,τo μεγdλo αUτ6 Γερμανικ6 iαv6νl αρ1fζεl vα βoμβoρδfζεl τo rδto τo [lαρiσl.
Σl'i γαλlκri πρωτει]oUσα ξυπvoυv ol ζoφερ6q μv(μεq. τo6 I9Ι4,Στiζ 2? τα στρστειjματα τo6 Φoν

Λoιlvτεντoρφ ρoδtζoιJv πρ6q τriv Aμι€νη ol δ6 Γερμαvlκ6q πρoφιJλακεζ βρioκovταl μ6^ιζ 65 λl_
λ ι 6μετρα απ6 τo [1αρiσl,

Στrζ 9 Aπρlλrou η πρciτη ιβαη τoυ o1εδfoυ Mπρo6μUλλερ 6xεl oλoκληρoΘιl.τα λdφυρα μετoφρ6ζo_
vτα| σε Ι000 πUρoβ6λα καl Ιοo.o0o α | xμαλΙ,iτoιJζ. τιiν fδιo μ6ρα o αγιivαq μετατoπ aζετα l στη

Φλdνδρα.0 Kdlζερ τηζ Γερμovrαζ Γoυλι6λμοζ ΙΙ σπειjδεl eπ| τ6noυ γtd vα εμψι:1ιioε ι τo στρo_
τειiμoτιi τoυ εvο: αn6 την dλλη πλευρd,η σ6γχυση και o Eκνευρισμ6ζ του ε1θρo6 , oπoκ oρυφιivετo r

με την εrδlκιj ημερ{oια δ ιαταγr] τoιi σερ Nτdγκλαζ Xα,ηγκτηζ ΙΙηζ Απριλ[oυ.
Ιηv riρα πoι: τα Γερμαvικd σrρατει]μoτo noλεμojv κoι vrκo6vrμ6αα στηv ,δlα τηv Γερμαviα τα
σπ6ρμιrτo τηq αvαταρα1ξq και τηg ηττoπιi8εlαζ βρ rσκouv πρ6oφoρo 6δαφoq καr θερlε6oιJv.Aπ6
τηv εποχ6 ακ6μα πoυ-o κdlζερ επr1ειρεl' με στρατlΦτlκ6 εκβιαoμ6 vα κdvεl απoδεκτli απ6 τoυq
Priooυq τη ouvθι]κη τoυ t4πρ6αr - Λιτ6φoκ,ol αηερYεfεζ καl o| λαTκ6ζ κtvητoπoliσεlζ βρiσκo_
vταl στfiv ημερiσlα δ l dταξη.

T6v Ιαvoυιiριo τoU Ι918 τo απεργtακ6 κιiμα απλιivετot στfζ μεΥαλιjτερ€ζ π6λεlξ τηξ Γερμαvioq
oι εκδηλιiαεlq oυμπαρdαταoηg γld τoιjζ ,'ηρo)l κd oγων l ζ6μεvoυζ μπoλσεβ r κoυg,,πληθα ivoυv . Ψη ql i -
oματα τι]v απεργGiv καταYγ-€λoUv τov [lρωσσ|κ6 Ιμπερ|αλισμ6 πoU ζητd vα κατακτiσε l εδdφη πc.tυ

δεv τor.: αvfκoυv.
Απ6 την μπoσελβ l κoκρατoιJμΞνη Pοoοlα γεvvt6ταt 6vα μ6νημα πoU Υld την ιiρα καvεiq δ€ν μπoρεi
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Σελ.5

vo ovτlληφθεΙ τrq πραγματl κ6q τoU δlαστ6σεlξ.H Eoolλε[α τηζ Δe6τερηξ Δl εBνoι]ξ τεivεl nρ6ζ

τo τ6λoξ τηζ,Η Σoo r αλδημoκρατ lα καl o παραδoσlακ6q oυvδικαλloμ6q αtoθdvovται τo 6δuφοι,

κdτο απ6 τα π6δlα τoυζ να υπoχωρεf.

οl ζUμ6iσε l ζ καl ol ouτoνoμ|στtκ6q τdoειq iρooαvατoλ lζovτα l πρ6q τr[,q επαγγελiεq μldξ τρi.-

τηζ ΔiεΘvoι]ζ ΠoU av κol ε[vαt ακ6μα τ6οo μακρυvf-βαραιvεl πlEσrlκd.
οι Σπαρτακ loτ€q,αν(oυ1α πotδtιi τηζ ΓερμαvlK,iζ σoσlαλδημoκρατaαζ 6χι μ6voν Bα αvτlταXθ.]JV

oτfiv ψr]φυoη τωv πoλεμiκ6v πlστ6σεΦv αλλd δεv θα πdψoυv πoτ€ vα δlατυμπανiζoυv 6τl o fi6λε'
μoζ τoυ Kdlζερ €iναl 6vαξ ,'ξ6vΘq π6λεμoζt.ovεlρε6oντol καl εiχovταl ανolκτιi την {ττa.rηq

xδρoζ τoιrζ.Θ6λoυv vα κτrσΘUv πdvω ατ6 καπvιομtvα ερ{ιiεtα μlα,'λαlκoι],,τιjπou Δημοκρατio.l]

ΝUμl']ρvl}υη τoιr κογγελλdploυ x6ρτλlvYκ αvτrδρcl onαo1ηδlκd με oυλλdqlειq καΓ λογoκ1llιllιι.) rl--

vτoμα γivεταl φανερ6 6τι δεν μπoρεi vα ελ€γξεl τηv κατdσταση.H αvαταραχΙi μ6ρρ με rηv 116-

ρα παiρvει σUνεx6ζ καl μεγαλιiτερεq διαστdσεlζ,Aπo τo εργooτι1oια μεταδrδεται ατιi oτρατ6'
Πεjδo εκnαιδεUσηζ καt απ6 cκεl παiρνel τo δρ6μo γlα τo μ6τωπo.H oΠεlθαρχio tζαl οi λlΠcr-

ταξiεq βρioκovταl oτr]ν ημερfoια διιiταξη.Πολλoi αξlωματlκoi πρoφασl ζ6μεvo ι λ6γοuq.

Uγε[αζ αρvoιjνται vα πρoωθηQoιjν oτfg μoνιiδεq τoυζ.0λ6κληρη η στρατlωτtκ6 δoμη κλoviζετoι.
Aι)τ6 τoν κλovισμ6rτo Γεvlκ6 επlτελεio πρoσπαθε i νo τov θεpαπει3oql με ημiμετρσ.εvα αΠ6

oυτιi εΓναι και η πρ6τooη τoU Λoιjvτεvτoρφ γlα α6ξηαη τoU μlσθo6 τωv,στρατlωτ;v.
orrωζ θα Yρdψεl o Φ6ν XrvaεvμπouρYκ,

"Aνaμεvov εκ τηg απoφιioεωq δια τηv επ[θεσην onoτελεσματα μεγαλ6τερα καl ευρiτερα.
Hλπrζov 6τl αl πρriταr μαq viκαl θ'αv6ψovαv τo ηθlκ6 τΘιr λ0o6 μαζ,θα τοv αΓΙ6σπ6)v αrΙ6 των

παραπ6vωv τoU περi τoυ ασκ6πoυ τΘι] περαιτ6ρω αγιivoq και πρρi τou αδι:vdτou τoU τερμoτl-
oμοι1 τoυ πoλ6μoυ.

Ι:v6μlζov 6τl {ρκεt vα σιjρΘμεv τo ξiφoq,ivα oυμπαραouρθ6αl v dπαααι αι Γερμαvικαi κoρδioι.
Πιiντoτε o6τo πωq oυv6βη.Διιiτi ofμερov θα oqμβεl δ l αφoρoτρ6πωq 

1 Προo6τ l εφoνταζ6μηνι,6τ l η

μεγιiλη επ[δρooι,q ηv θα εfχov αl μεγdλαl επtτu1lot τoιJ ΓερμαvικoJ σ.Γρατo6lθα εξηγε|tlL lιl
τ6σoν καταr]εσ6ιi noλεμtκ6 φρ6vημα τηζ AυσrρoυYγαρ rαg , Bα oφι!πvιζε τoUζ πoλlτlκoιjξ καl ιι]vl_
κιiq ελπiδαq τηq Eoυλγαρiαg καi θα εvΙα1υε την πρciq τιiρησl ν τωv εδαφιiν επrθυμiαv μ61ρι και
αυτ{q τι!q- απoμακρ ι σμ6ν6ζ τqιρκtαζ,,.

0μωq η αnooιivΘεoη τΦv παr{ιl (iv lδαv|κ6v επlτcΙYχJvει τo γεγoν6τα.ΣτΙξ Ι9 Aυγoιjστου 11 κιllιi
στοση πoU επlκρoτεi oτ[q Γερμαv ι κ 6q qγραμμ6q oυvoψlζεταl στ6ν εlδlκι] δlατoγ{ τοU οτρoτη-

Yoυ Φov Λoivτεντoρφ "περr τoυ σoβαρoιj κυvδlνou εκ τηq oυvε16q αυξαv6μενηq αnε|Bαρχiαζ,,'

H ελπiδα τoυ Γερμαν ι κor3 εη|τeλ9[οU vα δriσε l τηv αrloφασιστlκη μ6χη πρiv τα Aμερ|κovlκ6

oτρατειiματα κατακλιjσoυv τo Δυτ|κ6 μ6τω0o σβιjvει πρlν πρoλ6βεl vα γεvvηB61.

Mlo ιJεγιiλη oυμμo1ικ( επ[θεoη υπo1ρει6vει ταα Γερμoνικ6 ατρατειiματα vα Uηoχcrρriσouν,H Πριrτο_

βoυλiα περvιi oριστlκ6 oτα 16ρια τoU eχθρoιj,o Φ6v ΧlvτεvμσouρΥκ εvημερ6νεl τoν K6lζερ γιd
τlζ στρατιωτικ6ζ Eξελrξelζ.0 π6λεμοq απ6 τηv καθαρd oτρατιωτlκr] οoυ ιiπoψη 6χε! xαθ4i.l]



Σελ. ι'

μoναδ|κη Uπηρεσrα ,τou pπoρoιjv vα nρoσφ€ρoυv τα στρατειjματα κdτω απo παρ6μΘ|εξ σUνθrlκεq
εfvα.ι αηλd vα βρα6uπoρι1σoυv τov εχθρ6 κα| vα πρoσφ6ρouv 6λo Γr,6v αναγκαro χρ6vU γlιΙ lllv
εξε6ρεoη πoλιτικriq λιioηq τoυ πρoβλ6μστoξ.

ΙΙ

το ΦΘ l v6πωρo τoιJ Ι9Ι8 αvεξιiρτητα με την γενrκξ εικ6να τoU Διrτικοι1 μετιiπoυ,o π6λε-

μoξ φorvεταl να τελε|6vεl ατ6 Ιδιo oημεio πou εΙ1ε αρ1ioεl τ6σoερo χρ6ν|α nρiv:οlιi Bα_
λKdv ι α,

Tov Σεπτεμβρto πρ6τη η θoυλYαρrα κdτω απ6 την πlεoη τωv οτρoτιωτlκtiv εξελtξιιJν (l1lιi ιιl '

τdπouση τωv εχθρoπραξl6ν.H Τoυρκlα και η AUστρrα ετolμdζovταt, να τηv μlμηθοιiv.Mε τov
τρ6πo αUτ6 πρoδ ι αγριiφοντα t o| πρoιjπogΞσειζ μιιiq oυμμo1ικι]q εlσβoλ6q απo N6τo καl Nο

τl oαvατoλ ι κd.

Tα πολεμικ6 γεγoν6τα crrα Bαλ}<dνια και oυγκεκριμ6να η συvθηκολ6γηοη τηζ Βουλγορiαζ μιlu_
τorΙ rζoυν τo παt1ν[δι απo τo στρατl(nτlκ6 στ6 πoλlτ|κ6 πεδio.ορlμdζεl η ιδ6α τηq δημιoυ;
ργ[αg μιdg KoιvoβouλεUτlκ,iζ κιJβ€ρvησηξ πoυ θα δlαπραγματ9υBεi τηv ηττα.Koτd iον ΛoJvτ.-
vτoρφ η κolvoβouλευτlκΙ1 κUβ€ρvηση θα 6πρεπε vα συμηερlλdβε| ,,6λoυq εκεivoυq τouq κιiκλιιlι
oτo,q oπoloυg oφε [λoυμε κατd κιjρ.o λ6Yo τη σημερlvη κατdσταση,'.

0 κoYκελλciρrbq X6ρτλlvγκ 6μωζ απoκρoιiε l κατηYoρηματ l κd oπo lσδ.1πoτε ιδ€α γrα δημοκρcrτ lκfi
κUβ6ρvησηκαl πrcπ6q oτ[q πεηolBιiσειζ τoU,Uπoβdλλει στ6ν Kdtζερ τηv παρα1.1η6i τ6U.ΣτΙq
3 0κτωβρiοU δι oρfζεταt oαv καγγελλtiρloq o Mξξ Φov Μnιivτεν o oπoaoζ σχηματiζε| κUβ6_

ρνηoη απoτελoιjμεvη απo μ6λη τoU Pd l χσταYκ αvdμeσα στα oπoiα o Σ6ιvτεμαv (r.e.o) καl ο

ερτσμπ€ρΥκερ (zειτευι,t). τηv fδιo μ6ρα o iy'tlξ Φov Mndvτev ζητd απo τoι]ζ Δυτlκoιjζ τηv καni
παUση τωv ε1θρoπραξlοiν με βιioη τα Ι4 σημεrα τΘU Aμερικαvoi ΠρΘ€δρoυ.

Στaζ 23 0κτΦβρ[oυ o oUrλσΦv παρolJσl6ζεταl 61l πλ6ov σdv μεσoλοβητ(ξ αλλd σov eκql1lrlυrl1ι,

τηζ επ | θUμ rαq τoν vlκητ6ν.

"nρrv απo oπolαδ,iπoτε σιJνoμιλ[α _ EλεYε τo μ6vημα του Aμερtκαvoιi Πρo6δρoυ _ εivιrι
αναγκα[o να καταoτε Γ εμφανιiq η lσχιjζ τov ouμμdηωv,. . .,,

Στ6 [διo μι!νημα γιν6τov γνωστ6 6τι oι oιiμμα1oι δεv επρ6κειτo να δεχτoιjν διαπραγ1πrτειiιlι:ιr
με τo παλσl6 αυταρ1rκ6 κoθεoτιiq.

Στtξ 26 oκτΦβρrou,τo Pdlχσταγκ σπαvτd 6μμεσα oτo μιiνημα τoU οUaλσoJv με τη ψι]φroη μιιiι;
τρoπoλoYrαξ τoU Σι]vτdγματoζ o6μφωvα με τηv oπolα o KαYκελλdρloζ στηρiζeταt Πλ6oν στην

ψliφo εμηlστoσ6vηζ τoυ Σcjματoζ. τηv tδlq μ€ρα o Φov Λoιjvτεvτoρφ απαλλdσσEτα l απo τα καBr]_

κovτ6τoυ....
Στ6 τaλη οκτωβρrou o Enαvαστατι κ6ζ πυρεω6ζ crαρ6νε | τo λlμιivrα τηq B6ρaαζ Θ6λασσαq.Στiξ
7 Noεμβρioυ καταρρdΕι crr6 M6vα1o η Movαρχrα καl Evαξ εβραiοζ,o KoιJρτ.Aloνερ,κηρι!οoεlτην επαvdσταση.

Στ iq 9 Noεμβ

τeτρdYG]να μα

vτα l αηo τo6

δ t κιj τoυq επ

α l σθητ6.

Στic ΤΙ τo

ρnε ι oτη χ6ρl

vriνεr τη δικ

Kαtνoι]ργ|οζ |

0t εαω

κ [τρ l vo τJπo

τ6v νεoελλiv

Καi τo θ6μα l

πoiζ.

Σuμφriνωq με 1

με τo oπo io ι

ρ ι o1€q πoιi μl

π16 iπloq χα|

μrlν γελ ι6μαo

γε |τονdq μαζ

Eλλd6α μαξ,αi

Γ ιoτΓ oε nαρt

να κdνoUν τ,i\

Kι.! f αλi1θε lα Ι

αγρ6τηξ 86λo\

λ6q φoρEq αγρ

τoυ μlα doπρr

oξiα δεv θα ε

τoυq 6μαθαv ),

δ l καioμα, αυτc

Kαι 6τot 6vα

δo6με oλ6κληρ

v r κriv κρατciv



Σελ. ιl

εζ σUvθiκεζ

l6vιj Yιu tllν

Γ6nou to π6λε'

lρ iν: cJτ.i Bo-

,,ει,]v 1.r]r Ιi ιlt

Jιjv . ινlε τov

τo και No-

λγαρ ιαζ μl,1o_

τηξ δημ | oυi_

d ioν Λoιjντ ε-

ζ τουξ κJκ λοιlι

δημoκραl ι κri

or] τoυ.Στic

1μοτ iζε r κυβ€-

i. P.0 ) και o

loι1ξ την κα r,'r

lαv υκι1r1lαυ ι ι]ι '

:Ξδρoυ _ εivoι

tαπραYIιrτειiι lι; l ι;

ψι]φroη μrιiξ

l πλ6oν στηv

ι απo τα κcιB{i_

Bdλασσαq. Στ iζ
ερ| κηρι]σσε l

Σελ. ')

Στfξ 9 i]oεμβρfoυ o 6νεμoζ τηζ επαvaστασηζ συΥκλoνfζει την iδια την πρωτεJΘUσα'Λiγα μ6λιq

τετριiY6)vα μακpιd απo τo P6ιxσταγκ στo αvdκτgρo τoυ K6ιζερ οl σπαρτoκ ιστ6ζ noι] κuυυδΙιγoir_

νταl απo τοι]ζ εβραroυζ PJζα Λoυξεvμπoυρκ καt Kαρλ Λiμπveχτ ετοrμ6ζovταl vσ κηριjξυυν Ιrlv

δrκri τot--ιζ επαvιiσταση.o Kαtζερ δεν 61εt ακ6μα παΦΙτηθ6r αλλd τo κεv6 τηξζεξoURioζ εiναi

o !σθητ6.

Στiξ 1Ι τo πρωf ο ι'6ξ Φον Mπdντεv Γ'ε |lld πρnσπ6θεlσ vσ πooλτiβε l τη" επα'riα-o-η πoυ ε_

ρπεl στη χ6ρα αvακolν(ivεl αυιjβ l ρετατην παραfτηση τoυ Kαιζερ και Plα 6ρα αργ6lερη οιιtκοι-

ν6νεl τη δlκη τoυ παρα[τηση'

Kαlνo6ργloζ Kαγκελλdριoζ eiνα| τ6ρα o Φρfvτρl1 Eμπερτ'

!Ιrg!-:En0YΛHη

oι εoωτερrκ6q nολlτlκ6q εξελiζεlζ τ6ν τελειJταic)ν

κrτρlνo τιjπo γιd vα ασχoληθli,iδrαiτερα με €vα θEμα πoιi

τ6ν νεoελλιiνων.

Kαi τo θ6μα αιlτ6 ε[ναι υψiστηζ σημασ(αζ γlατr αναφ6ρεταl οrιiv oγoριi αι rνiτυν 'rη6 υλ\υL'' '

πoιjζ.

Συμφιivωg με μερiδα τo6 τι]που , 26-9-8? 
' 
η κυβ€ρvηση κατ6θεσε στΙiν βoυλη (2519) voμοο1Eδιιl'

με τo oποlo αvo[γoνταl oι π6ρτεζ σε ξ6vηξ εθvικ6τηταq ιiτoμα γιιi αγoρ6g ακινιilτων oe πε-

ριo16q πoιi μ6xρι oι1μερα 1αρακτηρ[ζονται παραμεθ6ρlεq'Στ(ν πριiξη αυτιi τ(iv κρατoJντων 'ι]

πl6 iπιoq χαρακτηρισμ6ζ εfναι "μεloδoσrαΙτo 6volγμα oυτ6 σε "ξ6να κεφdλαlα'"γlατi οι;

μι1ν γελι6μααrε,οι noλUεθvικ6ζ θα τρ6ξoυν απ6 τoιiζ πριiτoυq 
' 
μα(f βεβαiωq με τoιiq riοπoνδουq

γεlτοvdζ μαq,πo6 66v Θq αφdooιJv να τoι]q ξεφι]γη μtιi τ6τoια εUκαlρια'εiναl oλ6θρlο γrri rllν

ελλdδα μqξ,αλλd καl γld 6λoUζ μαζ'

Γ ιατf σε παρ6μot εζ πεp ιπτιioε ι q, δEν λoγαρ ιdζoντα ι

πo6 6γlνa στηv tlαλαlστfνη μE τo6ζ Ισδραηλ i τεξ ' ι]ιi

vα γivoνται αυτ6voμα oτdv αρ1r] και επαρxiεq γειτo-

"Συvεχ iζιjτιl ι ι

ημεριiv δ6ν ιiφηvαν περιθr'iρrα οτ6ν

π6ραoε απαρατι]ρητo αn6 lo σι]νυλι

τα 1ρηματ ι κιi πoσd nοιj θα ξoδευτoiν'ιrιlκιΙ

vα κdvouν τiv δoυλειd τoυζ'

κιlf αλι1θεια πoι6ζ,επαρχιr3τηζ Eλληvoζ δθv θα υπ6κυπτε στ6ν Πεlρασμ6 τΘ6 χρ4μutι]ι-; lι]li"'

αγρ6τηq θ6λovταq να ξεφ6Yη απ6 την φτιiχεrα και τiν μlζ€ρlα'δεv θα πoυλoιjσε τo dγoνo Ιlιlλ-

λιΞq φoρ6q αγρoτεμd1ι6 τoυ,πo6 κηρoν6μηoε απ6 τ6ν πατ6ρα τoU'Υlα να δr1 αυτ6ζ καl τα παlδid

τoυ μια 6απρη μερα;φυσlκ6 τo σιjvoλo τωv νεoελλιivωv (ιi vεoρqJιιiv) πoι1 €χoνταξ χdoεl κdgε

αξiα δ6ν θα δ ισταζαv vα πoυλΙiσouv καt τriv Y{ τoυζ αvτrll|!πιvακ[oυ φακι]q "' (6'o'

τoυq 6μoΘαν),ατ6v οπolovδηπoτε'τι τo6ζ νιdζεl dλλωστεiAφΘιj η πoλιτεiα τoυ 
'δωoε 

αι]τ6 ιo

δικα[ωμα,αιlτoi θα αντt δρdooυν 1

Kαι 6τo1 6vα πρω[,θα επαvαληφθ/i oυτ6

δo6με oλ6κληρα κoμμιiτtα Eλληv|κliζ γηξ

v ι κc3v κρατι3ν σffiv συν6χεια'



Σελ. θ

Kαt εμεfζ Bα οlσθαv6μαστε εθvικ6 υπερr]φαvoι πoυ oι πρoτ6oειq εrριivηζ των κυβερv6νιιlv 1ι,ι'

6γtvαν απo6εκτ€ξ qπ6 6λ0υζ τoιig πρriην ε1Bρo6q μαq,καl δεν Bα γivoνταl π6λeμοι,κoι τιr nαl-

δrιi μαq Θα ζoιjν εlρηvικd και ευτυχιoμ€vα oε περιoχ6ζ πoU δ6v Θα 61oυv πυρηνικιi.fu1ε oυγι.i_

vηση φαvταζ6μαστε τ6ν μελλovτlκ6 (αυρrαv6} 6μoρφo κ6oμo. .Κdτρ απ6 το π6λμα τ.Jv βoρβ6'

ρoν αλλli πρΘΙ1αvτ6ζ ειρηvικ6ν μoγγ6λτ,)v , σλ6βG]v , oρdβων { oημlτ6ν.Ειiγε. . . ,

ξωτeρ ι κιiν

oντdρτ l κo

τ6v ΠoΠoδ

μ6ιεεq το

Πoi Bα μπ

θo σι]μμετ

ολλd κolv

€xε ι oρχ i

6λo καi κl

Ιlρdξη πρ6

τ6ιJσερε ι ζ

no6λμαv,n

l1 ,1ρ6τη c

oτεq , €vo

H δειiτEρr

6vα πυρoc

l] τρ iτη c

o6xoυq Tt

H τ6ρτατι

τηζ επ l xΙ

ντεντ6κτ,
lην ωρo n

δεq αUτοl

ανεμ6πτεt

τo τρ6πo

ι]α Eχε ι ι

ρ6καο:rρo

ρχε iο τη

τσυτ6χρo
κα|ρα oη|

πoU 8α ε

δ lαφημ iζ
τ6 σχ€δ ι

θα ζητιiσ

oτιi γ6να

νo ψ6λvo

Φlλαρ6κtα γειιi χαρd.

Αv δ6ν ειχα τfv ατυχiα vα γριiφω στ6 AΝτΙΔ0Τ0 ποι] αUτ6 τo μfνα,ιiγvωoτo γlιiτΓ φτιivεr

καBUστερημ6νo στ6 ραvτεβοtj με τorjq αναγvrloτεq τoU ',τ6ρα 6λη η Ελλιiδα θα μlλoιjσε γrri μ6νo.

Εiχα πρ6θεση vα αlφvιδldσο με μtιi αειριi απ6 καταπληκτικ6ζ αΠoκαλ6ψεlq πdνω σε μερlκd ση_

μερtνd καυτd θ6ματα,αλid δυαrυχιiξ ι]oτερα αn6 τ6σo καtρ6,oιiτε oημερινιi μπoρoιiv να Bεωρη_

8ouv oιiτε β6βαlα καUτd.

Ασχετα ov με nρoλαβαv dλλo|(βλ€πi P.Εξ,E]oρειoηπειρωτtκ6,Mιo6 - μ,oδ) o6q λ6ω 6rοl ''γlιi

τfiν lΘτoριo"6τι γvι3ρ ι ζα τoυλιixtoτοv μιιi βδoμιiδα πρiv τo πdρουv εiδηoη οι εφημερiδεq την

ΙΙρ6θεση τ,iq κυριi Δ{μητραq να ψυχoλαχταρ'iσεl τ6v αγαπημ6vo τηq με μlιi αΠ6πεlρo uυιυκtoνiοι

θ6βαια τtiρα πoι1 o τιiπoq Φo dκαvε βoι]K|νo εγ6 αναγκαoτlκd σωπαivω.

Mιd ιiλλη πληρoφoρ lα πoιl εfχα αναφoρ ι κιi με τo μto6 - μlσ6 τoi Kρεμλiνoυ,επεlδn ακρlβ6ζ

6βλεπα πιiξ 8α μπαΥi6τευε μ6χρl vα 6βγαlvε το καιvo6ργlo ANτΙΔ0τ0, αναγκιioτηκα vιΙ τl| llοι!_

λiσω "6σo κ| 6σo" στην Eλβετlκ( εφημερiδα ''BELcK" καi' απ6 6τl μo8αivω 6γιve χαμ6ζ.ο ΣU'r;r-

τoq β€βαι,α Bιjμoαε αλλd τι vιi κdvoυμei Aυτd €1ει τo εΠdγYελμα.ΣΙ1μερo,θα nρωτoτUniυω κιΙi

πdλr με μtd kαιvoJργld αnoκαλυπτ | κ,i εiδηση,τα oτοlxεiα μoU στηρrζoντoI nιiνω oε uνεξuκili..

βωτεq ακ6μα πληρρφoρfεζ πo6 συγκ6vτροoα μ6oα απ6 τα κoλαθdκlα oκoιlπtδtιiν τoi YΠοιlργεioU

Eξι'τερ lκ(iν, τoι] YπoυρYe[oυ Yγεiοq Πρ6voιαq καl Kotvωvlκrilν Aoφαλ[oεωv κοi τoυ γραφεioυ rriι'

Ιεpiζ Aρχlεπισκoπηq Aθην(iv,τα πρdγματα εivαr πdρα πoλιj σoβoριi καl επειδ( υπιiρxε l ψ6βoζ

vα μoιi κλ6ψoυv τιiv ε[δηση μ€oα απ6 τα χ6ρlα.σαξ τη παρoιrordζω 6πωq θxεr δiχoq νo ζητiυω

επlβεβα[ωση απ6 τη ΣΙA i1 τη κA-- ΓΚE - ΜnE.

ΛoIn6ν ανorξτε τdυτιd-κα[ ακοι]στε εiδηση:

nPoEτοΙMΑZετAΙ EΛΛl-lΝτκo AΝτAPτΙKo ΣτΗN AΛBANΙA . ιΛiλ | στα δlαβdζετε καλιi.

Eμnνευoτιiq τou oxεδ [oυ φ6ρεταt κιiπoιoξ αυvταξιoιjχoζ φlλ6λοYoζ πoι] ακoiεt oτ6 6voμα Παπu_

δ6πoυλoζ πoi πρ6ζ τo πoρ6v μ6vεi οπfτt τoU.αλiιi πoλιj oιjvτoμα Bα μεταφερθεr οτ6 Δαφνi.Σκο'

π6q τfq πρooπdθεlαξr ε{vαι η ενoωμdτωoη τηζ B.Ηπε[ρoιl με τη μητ€ρα Eλλdδo.τo YπoUρYεaD ε-



Σελ. θ

ερν6ν ιl,]v ιιΙ('

lrκαl τιl ΠtΙl_

(d . λ1ε oυγι i
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Ιo l 'lY lιi

J iδεζ τ Ιiv
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φ6βoζ
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Σελ. 9

ξωlερlκιiv εivol εviμερo πdvω α16 Θdμα ολλd oπωq oυv6βεl καr στ6 noρελε6v,με τo Eλληvlr'6oντ(iρτlκo oτη lιΙαxεδοvio'θα κdνει γιd μtd ακ6μη φoριi τηv,,πdπ|α,,.επεtδ4 rlλθα oε επαφr] μετ6v t]αnoδ6πoυλo _ o Σoρriτoq μdλlατα τoι! niρε καr σUvεvτεuξη - μπoρri vα σ6q πω κol λεπl.)-μ6ρεq το6 σχεδroυ.o 6voπλoq αγ6vαζ Θ,αρ1iαει απ6 μlκρ6q αλλd δυvαμικdζ oμιiδεq πατριωτιivnoιj Bα ρπoliv κρυφιi c,rf γειτovlκr] x6ρα . ( Hμερoμηv iα δ6v ξερι,) oκ6μη).oτΙg oμdδεg αuτ€q δ6vθα oυμ,':ετθ1ouv αξlωματ|κo[ μαζ Yiατr τo κ6λπo εivαl παλt6 καi o| Αλβανoi Bα τo μUρlστοUν,αλλd κoIvoi ηoλiτεζ πo6 6μωζ Bα εivαl dρloτα εκπαιδευμ6vol.Απ'6τt 6μα8α η εκπα iδευor] τυr;q€1εl αρ1iαεt oε θεριv6 κlvηματoγρ6φo τoιj χαλαvδρiou.Εivαt τ6oo σκληρΙi πoU μ6ρα παριi μθμu6λo καi κιiπoloq μετoφEρεται στ6 KAτ με oπαoμ6vo 1€ρι.
l1ριiξη πρ6τη.

τ6σσερεlζ oμdδεζ αUτoκτovrαg τ6ν Ι0 - Ι5 ατ6μωv θα μπoιiv στηv Aλβαviα με μ|κριi δ6)δεκα8εσlαnoιjλμov, rΙρoσπo l oι]μενo l τoιjζ τoυρrστεξt

ll πρ6τη oμdδo Bα απoτελεlται απ6 5 λUκ6πoυλα τoυ oυoτflματoq l.lαγκρατ ioι],τρε,ζ ζoχoρonλιj-
οτεq,€vα Παπιi,6vα υδραuλικ6 καf 6vα ηλεκτρoλ6Yo.
H δειjτFρη oμιiδα Bα 6xεl θ vεoλαfouζ τoυ κατηχητ l κoιj τoU AY,Θερdπoντoq Ζωγρdφoυ,μld μαμη,
€vα πυρooβ6oτη καl τρεlq νo|κoκυρ6ξ.

|-1 τρiτη oμdδo θα €xει 6 vαUτoπρ6σκoπouζ 
' 
τρε iq φεμlvfoτρtεq,6vα διorτητξ κoi διjo συνταξl-

ιlι-ixουq Tρoπεζlτικorjq.

H τEρτατη καl τελευτα rα oμ6δα θα περιλαμβιiνεl τ€ρσερεlζ κoEoλικ6ζ καλ6Υρlεζ,τ6ν εγκ6φαλo
τηq επt1εlρηoηq καθηγητr] tbπoδ6πoυλo, τ6ν αρχlσUvτdκτη μαζ Σdκη Γlαλαμdi6vαv φο6ρvαρη ,6voν
vτεvτ6κτ,l'β καl 6vαν επlπλοπol6
Τ4v 6ρα πoι, τα π6ιjλμαv θα oυγκλiνουν πρ6ζ τo Aργυρ6καστρΘ , καρδ ι d τoυ αγ6vα 6λλεζ δ6o ομd_

δεq αυτοκτov[αq απoτελoiμεvεξ απ6 εnfλεκτα στελ6)(η ι τoi Nηπιαγωγε[oυ ψUxlκo6,θα π€σoυV με
ανεμ6πτερα πloω απ6 τiq γρoμμβq τoυ ε1Θρoι1 καl Θα απoδ l oρYανo3σoυv τα εχBρικτi φυλ6κιo.irε
τo τρ6πΘ oυτ6 8α δ ι ευκoλιjνουν τηv μαζlκιj e[σoδo τ6v π|στ6ν πo6 o Mητρoπoλiτηζ Σεβαστιιrν6ζ
θα εχεl συγκεvτρ6αε ι oτlg γ6ρω χαρdδρεζ.Στlq 4 τo πρωl 6ταν τα πoιjλμαν Bα μπΘιjv σ16 Αl)Yιl_

ρ6καoτρo μιιi oμιiδα απoτελoυμ6vη 0π6 τov παπd καl τoν UδραUλlκ6,θα κατεβιiooυv απo τΘ δημo

ρχεio τηv Aλβαv|Xιi σημoro καl θα υψciσouν rrf Θ6oη τηg τη oημoΙo τΙiζ A.E.K.
Tαυτ61ρovα ol vαυτoπρ6σκoπol Θ'αρ1iooυν vα κτι]πoι]v τ[ζ καμπdvεζ τriv εκκληolιiv,εv6i σε εΓΙi_
καtρo oημε[α τηζ π6ληξ o| vεo^αiol τoU κατηχητlκoε Θα μoιρdζoιJv δωρειiv φιiλα τηζ ΕΛ.ΩPAΣ
πoU θo 6χεl τoν τrτλoroPΘoΔοΞEΣ KΑΛoΓPΙEΣ ΠoΛτoPKι]YN τHN KoPYτΣA - EPxετΑΙ ο BAΣτΛΙAΣ iΙAΣ.

δξω απ6 τo Δημαρχε iο καΙ κdτr, απ6 τf1v oημα[α τι1ζ AεK.o Γlαλαμdζ θd
διαφημiζεr τo τελευταio 

"ειjxoξ 
τοU ANτΙΔoτt]Y.

Tσ oχ6δlo πpoβλ€πεl απ6λUτo αlφvlδιoσμ6 τ6ν Αλβαν6v.ο Δημαρχoζ καr τo
Bα ζητrjαoυν πoλlτlκ6 ιiσυλo σt6v καvαδd.oι πoλlτεq τιjq π6ληζ με δdκρυα
oτd γ6vατα κcrf Bα χτυπoιjv .τ6 στr1θoζ τoUζ κα86ζ θ,ακo6ν τoυg vεoλαiouq
vo ψEλvouv τo ι,τη YπερμdχΦ',.

Δημoτ l κ6 oUμβοι]λ l ο

στιi μdτlα θo π€oουv

τΘυ κατηχητ l Koι]

lα ΠιT nιΙ_

Ιφv i . Σκο-

tγε io Ε_



Σελ. τo

Mε τηv ειoβoλι] τωv πlστ.iv απ6 τo Ν6τo θ,ακoλoυθfoqι δεriτερoq 1αμ6q.
τo γεvtκ6 πρoστ{!γμα θα 6)(εl o κovτηλοvdφτηq τoιj AY.Γeωργroυ Κoζ6vηζ πoU ιioτερα απ6 6vα
Θε6σταλτo μι]νημα (θα δει τo λtoιoi αυτoπρooιiπωq vα τoυ δ[vεt τα σxεδ1αYρ6μματα τωv αλβo-
νlκιiv vαρκoπεδfων] θα περdoει στη θ.Hπε|ρo δt1ωQ καμμι6 απ6λε|α 3oο.o0ο πlστoιjζ.
0σοι oλβαvo' φρoυρoi θα πρoσπαΘorν vα πυρoβoλι]ooυν τoιjq πιστoι]ζ,θα κ εραUvoβoλoιjντα l επi
τ6πoυ απ6 τ6v πρoφιjτη Aβακoιiμ.

0ι αλβαvoi 8α Xα|ρετ[σoυv τo69 πroτoιjq σαv απελεuθερoτ6g καΙ θ'αρxiooυv vα μετακ|voivταI
μαζrκιi v6τια,H πρooιiρτηoη τηζ Ε}.Hπε'ρoυ θα Yivεl επ[σημα απo τηv ελληνlκΙ1 κυβ6ρνηαη μι6
εβδoμdδα αργ6τερα και o καΘηΥητlig Παπαδ6πoυλoq Θα ανακηρυχΘεf MEγαζ Πατ6ραζ τoυ Γ6voυξ.
Νιillυιl εδιi o rαμι:τo6ν o| πληρoφoριEξ μoU.

nαρ'6λo αU τd 
' 
εξακoλoυΘoιjv vα παραμ6voυv oκoτειvd διio βαoικιi oημεΙα,

Ι) n6ζ sα αντιδριiαεl η κιJβερvηση 6ταv η κυβ6ρvηoη τ6v Tιρdνωv B'αρ1fαεr vα μlλd γld uλ[.]α-

vrκ6q μqlον6τητεq ακ6μα καi σπiν κρητη.

2) fuζ Θα ovτlδριioεl o YπoUργ6ζ Eξωτερlκ6ν rηζ Eλλιiδoξ 6ταv o αλβov6ι. oμoλoγ6ζ τoυ θo nρo_
τεΙνει ιiρoη τoυ εμπ6λεμoυ αvdμεαα oτlq δ6o 1ιiρεg;

Δικ6q αoq

Το αμεταv6ητo oταγov [δ l o.

ANAΓNnΣτεΣ κΑΙ ΦΙΛοΙ τoY ANτIΔoτoY ΣτHN EΛΛAΔA τoY Ι98?
YΓlAPΧoYΝ AKοMA ι,!ΕΣA ΣτΙΣ ΦYΛΑKεΣ,A:Ιoτ ΣYΝτPoΦoΙ MΑΣ

EΠΙKoτΝΩNHΣτE MAΖΞ τ0YΣ.

AΕ ΔεΙ τo εYΣtι$ΙA οτΙ ΔEN EΙNAΙ MoΝoΙ.

ΑΣ ΔEΙ το εYε1lflA oτΙ YnAPXoYME.

To ιiρ
δι!ναμηq που
σε oνi lθεση
ανταvαKλd κ

Αvoφo
καi τι]g πρoc

τε l την 1αριi
γι6 κιiBε επ
αρ1ηγ6, vα τl
Ιιoλεμ l στliζ i
ιlπ6vαντ t oτι

0l Αρ
στ6 λrεσo rωv(
Aν μ6σα στ i{
πolεaτοl κ6t
επ r1ε [ρηoη {

ρχα iαζ llερσ1
vo τoυζ εαυ1
vαντ l στoιjζ
Στo oιjνoλ6 τ

oρχaαζ Kαl ]
π ι κ6τητα, €vo
αn6 6να ιtθοq

λΙ'6λα
δ ι ατηρ(οoυμε
Jοoυν oαv oδ
oμιiν oυ1vιi μ
με σε κα l ρoιj
φη.Tl εiναl
λιτlσμ6v;τ η
υμoτ l κ
Mεταξιj τωv σ
περ iπτωoη τη
καl απ6 τo d,

μια'ισεληvoε
ιiμαρτ [αq καl
μεvο, α1εδ6ν l

Aq κdvoυμε πr

Aπ6 τα
noλ|τ|σμ6ζ πt
θεol ",6δη στr
τωv Θειiν, νoo(

Αvoφoρ

ρχε | κdτι πεi
Bοβυλrivα.
0 Eαoιλιdq vl
ρτ[εζ τoυ και
1αv δriκρυα or
τα εhσl λ ι κd c

Στiv ΠραYματι



/τ7

]α_

Ιο

:π l

τol

|α

ζ,

\ρα_

Πρo_

Σελ. ΙΙ

0τ τPEΙε 0ιε1Σ τt]Y EBPAτκI]Y nPoBΛHMΑτοΣ (ΙΙ)
τoU JULΙυS EVι]LA

τo 6ρlo σιjμβoλo εrνα| ηλlακ6 ιJε τo ν6ημα μldζ αγv6τηταξ πoυ εivα| δ6vαμη κol μιιiq
διivαμηq πou εΓναl αγν6τητo,μldζ ακτιvoβoλoιjσηq φ0oειrg πoυ εriαvαλαμβdvoυμε εivαl αUτ6φωτΙ|'oεαvτΙθεαημετoσεληvlακ6σιjμβoλo(θuιικ6)πoυ€1ειμιιiφιioητ6oηφωτειv(,6oo
αvταvακλd καr απoρρoφιi τo φ(iζ πoιJ εκn6μπεται απo κdπoto σημεro εξω απ6 αUτ,i.

Aναφoρικιi τ6ρo.με τιζ ηθικ6g αρ16q,1αρακτηριoτtκιi ιiρtεq εivαl,η αρxι] τηξ ελευθερiαξκαi τr]q πρooωπικ6lητoζ'απ6 τη μιιi μεριιi,η πiστη και η τ'r μι] απ6 τηv dλλη.0 Aρloq διαB6
τεlτηv χoρd τηq ανεξoρτηo[αq και τηζ δ ι αφoρ(1πo l6σε.jζ καl εκδηλιivε l τηv περ ι φρ6νηor] τoυ
γιri κιiBε επlμεlξ[α'αυτ6 δεν εμnoδ[ζεt vα υπακoι]εl με τρ6πo αρρεν..)π6,να αναγvωρiζεt €vo
ορ1ηγ6,vα τov υΠηρετε[ ΠερΙ1φανα σι]μφovα με μrιi ελει!θερα καθοριoμ6vη σχaση!να εivol €νιrq
ΙlιJλεμlστΓiξ oδιdφoρoq oτ6 αυμφ€ρov,o'6oα μπoρoιiv v,αγoραστοιjv ιi vα πoυληθo6v καr γεvlκιiοπivαvτ r oτ6 xρυo6.

ι]l Αρlο| τ(,]ν Ιvδι6v 6λεγαν BI]AKτΙlol Pωμoloι €λεγαv FτDεs,FΙlJε€ επαvαλdμβuναv κιιi
στ6 MεσαrΦvαιτθι]Sτ κo| τ8EUE θo εΙvαι τα σι]μβολo τoυ φεoυδαρ1tκoι1 καθεστ6τoζ.
Αν μ6σο στiζ lδιεg τιg μlθρlδατlκ6ξ θρηoκευτικ6g κolv6τητεζ η αρχ,i τηζ αδελφ6τητoξ Uλο_πolεiταl κ6ρια απ6 τηv αρρεvι)πli σUμπορdσταση τωv στρατlωτ(iv πΘU εμπλ6κovταl oε μιιi κolνr]
επι1ε[ρηoη (ιlτιεs ηταv τo 6νoμα εv6ξ βαθμo6 τηζ Mlθρlδατlκliζ κατηxfoεoq) oι ιiριoι τηι, ιl
ρχα,αξ Περσ[αζ γvriρ r ζαv 6δη oη6 την επo1ιj τou Aλ6ξαvδρου τoν τρ6πo να καBαγIdζoυv 6x| ι]6vo τoUξ' εαUτoιjζ τουq κα[ τιq πριiξεlξ τoυζ,oλλιi και αυτdg τtg Ιδrεq τoυq τιq oκ6ψειq αn6
vαντι oτοιig αρ1ηγοιiq,τo6q oπorc]ιJζ BεωρΘiσαv μεταφυoι κ€g uπιiρξε ι q.
ΣτΘ σιjνoλ6 τoυq 6λα 6oα 1αρακτηρiζoυv τo (iριo πνειjμα , απoτελoιjv €να κλαoolκιoμ6 τηξ κUρl-
αρχiαζ κol τηq δριioεοq,μrα oγιiπη για τηv ευκρivεlα,γlα τη δlαφoρoπο[ηαη καl γlα τη προσω
πrκ6τητo,6vα "oλUμπIακ6'' lδανlκ6 τoυ Θεloυ καl τηζ ηρolκ,lq υπερoν θρωπ6τηταq , σUνoδ ε ι]6μ ε vιΙ
αn6 Evα ιlθoq τηq πfoτηq και τηq τιμrlq.

M'6λα αι]τ6,δGiσαμε 6oτω καl περιληπτικιi τo κ6ρlo oημε[o ανoφoρdq . Χρε ι dζετo r τriρo vα
δlατηριlooυμε oτη μνfμη μαξ τα χαρακτηρ|στικι1 μldq lδαν|κΙ1ξ αvτlaαριiθεoηq πoιl θα χρησιμε_
ιjooυv oαν oδηγ69 γlα 6αα η toτoρtκ{ πραγματlκ6τητα κα| η σUνoλtκη κατdoταoη των πoλlτl_
oμιiv oυ1vιi μoζ πορoυσldζoυν με τρ6no αvdμlκτo'θα rlταv β6βαια παρdλoγο vα θ€λoιrμε vα βρoι]
με αε κolρoιlq 6χl απ6λUτα πρoτoγεvε rζ τo dρlo η το σημlτ|κ6 στoιχεrΘ στ6v καθαρ,1 τoυζ μoρ
φη.τι εivαl αUτ6 πoυ χαρακτηρ rζε ι τηv με γεν|κoιjq 6ρouq πνευματικ6τητα τωv oημιτικοiν πo_
λlτlσμ6v;τ η ν κ α τ α σ τ ρ o φ ιi τ η ζ d ρ ι α ζ σ U v Θ ε σ η ζ τ η ζ π V ε _
υ μ α τ l κ 6 τ η τ α ζ κ α l τ η ζ α ρ ρ ε v ω π 6 τ η τ α ξ.
Mετoξd τov αημιτ6v €1oυμε απo τη μιιi μtti καθ16ρωoη παχυλd Uλlστlκη και αtoθηoιακξ,rj [oτην
περ iπτωoη τηq Aooυρfαq) μια καθl6ρωση τηq ορρεvωπ{q αρ1lig πoυ εrvα| σκαl6τατα πoλεμlκr]
καl αΠ6 τo ιiλλo μ6ρoq μlα απoαρρενoπo ι η μ 6 vη πv εU ματ ι κ o τη τσl
μιo "σεληvoειδi,,o 16 o η αvαφoρ l κd με τo ε]εrol ιoχιJρ6τατα ιερατικιj,6πoυ τo πιi8oq τr1q
ιiμαρτΙαg καt τηq κιiθαρoηq βρfακoνταt βυθloμ6να o,6vα v6θo καl dτε1vo ρoμαvτ l σμ6 

' 
συvoδ εU6-

μεvο,αxεδ6v περlθ6]ρlακ(i απ6 6vα 8εoρητtκιoμ6 oε vατoυραλloτtκ6 - μαθηματικf βdoη.
Aq κιivoυμε περιo66τερo oυγκεκρlμ6να oριαμ6να oημεiα.

Απ6 τα'βdθη τηq αρ1αι6τηταq εv6 ol Aρloι (δπωq και oι Atγιiπτloι τωv oπoiωv o πριiτοq
noλlτlσμ6ζ πρ6nεl vα Bεoρηθε[ "διJτlκηq"προ€λευoηq) πrστευαv Θτι oι Bασlλεiζ τoUξ iτoν,,loo
θεοr"'r]δη στη Xoλδαrα ο E]ασtλιdζ δεv ε[χε μεγαλ6τερη αξ[α απ6 6vα l ερ 6 o _ PAτESΙ _
τοv Θεriv,vooiμεvol σαv ov16τητεζ ξεκoμμ€veg απo αυτ6v. (MnseεRo).

Avαφoρ l κιi μdυτι] τη oημιτtκ{ παρ6κληση οτ6 επiπεδcj τηq αρρενωπ{q πvευματικ6τηταq
ρ1ει κιiτι περIσσ6τερo χαρακτηρlστlκ6 6πωq εκεΙvo τηξ ετr1σlαξ ταπεivωoηq των Bασl λ6ωv

ιlΠα-
στην

Bαβυλ6vα,
0 Βoolλιdq vτυμ6voξ με ρo0χα σκ λd βoυ η α l χ μα λ{iτ o U, oμoλογoιjσε
ρτ[εζ τoυ καt μ6νov 6ταv κdτo απ6 τα χτιrπηματα εv6g ιερ€α πoιJ αvτlπρoσrinευε τov
1αv διiκρυα απ6 τα μdτ|α τoυ , καθ l ερ6)v6ταv και πιiλt ατd αξiωμιi τoU και μπορo6σε να
τα Ekrσl λl κd σxΙijατα'
Στrjv πραγματ t κ6τητα 6oo o6μiφυτo εrvαι στo6ζ Σημ[τ9g 19 α[σθημα τηξ,,εvoχΙiζ,,καl

τlζ αμιΙ-

Θε6 , dτρε_
φoρ6oe ι

τηζ "αμιΙ_



ρτfαξ"ιιiYvoστo σχεδ6v oλoκληρωτι κd σro6ζ'Aρ ιoυq ) ι δ t α [τερα ετo l 6πωq
καBρεπτrζeταl ρε τρ6πo 1αρακτηρtoτlκ6 oτfi Παλαοd Δrαθ4κη,dλλo τ6αo
oημιτικriv λαιiv γενικd τo π ιi θ o ζ τηζ ,,εξoμoλ6Yησηζ τov oμαρτιriν,,

ΕxΘυμε vα κιivoυμε μετoo ,,σ6μπλεYμα,, ( με τo ψUχανσλUτ l κ6 τoυ v6ημα)τηq ,,κακ{q oυvεiδηοηq,,
noi.J &φετερfζεται τηv .,Θρησκ ευτ t κ,i,,αξ rα καl αλλoιιiνεr την riρεμη αγν6τητα κoι την ,,oλUμnl_
ακη"ov(.)τερ6τητα τoυ dρι oU αρ ιoτoκρατι κoι1 ι δαv ι κoli.
Στoι3q oημιτlκo - συριακo6ζ πoλlτlσμoι]q 6πωq καl oτ6v αooυρtακ6 εivαr 1αρακτηριατlκ{ ηιlπερo1rj τωv 8ηλUκ6v ΘεoτliτωY , σεληv | ακ 6ξ rj αoτρrκ€q Θεeζ,Θεdζ τηq ζωr]q πoυ oυ1ν6 πoροιlot_
6ζoνταl με τα μη αγvd 1αρακτηρtατικd τoυ αι86ρα.
Avτrθετα oι ε}εor πoU τlζ σUνoδεaouv μετηv ιδι6τητα τωv εραστ6ν,δεv 61οuν καv6vα uπο τα,
υπερφuolκιi 1αρoκτηρjoτικd των μεγdλων dρlG]v Θεoτliτων τou φωτ6q και τηξ ημ6ραζ.
Συ1vιi εfvαι φιioεit,q υπoδε6oτερεg μπρoατιi oτr] μoρφιj τηξ ΔdσΠοlvαζ (DoNNA) η αλλoι6q τηqθεiαζ Mητ6ρσζ.AUτo[ ε[τε εlvαι Θεo[ "Πdoχovτεζ"noυ υπoφ6ρoυν,ηεΒα[voυv'και .""",,,i".,",,,,,εlτε ε[vαι πoλ'εμικ€g καt α l μoβ6ρεq , υπ6σταση τηζ πρωτ6γovηq μυtκ{q διivuμ11q,εΙτε tλ.ι,lll1rιr,
τηξ Φαλλlκηζ αρρεvωπ6τηταg.
Στηv Aρ1α[α xαλδαrαlol tερατικ6q επιoτfiμεq κq, εlδlκτi οt ooτρovoμικ6q ε[vαt λoιπ6ν η ε('
φραoη εv6q σεληvo - μαθηματ ι κoιi πvειiματoq,μtdq αφηρημΞνηq καl κατd βdθoq μorραiαq oκE-

ψηq,δΓ1ωq καv6να εvδlαφ6ρov Ylα τηv ηρωtκri και υπερφυoικr] καθι6ρωαη τηq πρooωnlκ6τητυq'. 'Αvdμεoα ατ6 vΙΙΙ και στo VΙ αιδvα π,1 γιv6μαoτε μdρτqρεq μldq κdπoιαq κρioηq _ ctΙλrAlι
ΒΙUM - πoυ εμφαv[ζεται σχεδ6v ταUτ6xρoνα oτorjq μεγαλιiτερoυq αρ1α loυq πoλιτlσμoι]ξ με μιrrπαρdλληλη ενεργoπo[ηoη τωv κατωτ6ρωv ατotxε[οv.

Σελ. Ι2

τo βλι:πoιjμε νo αν1'|-
onοτελε i γv6ρ lo1lο ιιiv
κα ι η λ6τρωor1 αllc-.r ιιυ_

κ6oμo _ με εξα [ρl
την ερμηvειiooυν ι

oε ιiρ ι εq παραδ6oι
Ιραvoιlg αUτη τ,
πoζ τoU μελλovτ l ι
nou παρ6oυρε τα r

δ6εται με τηv πo)
Aυτιi τα αro l xε [α
υπooτηρiζoυv τηv
λα6.
Hδη o πρoφητlσμ6c
δρ6μo κιiθε εn6μεν
0 ]'ι]noξ τoιJ"YvωσT
μllν6εταl αιτ6 τov
oαν σχεδ6v αρρο)oτ
Ιερ6α, η oτ6v t ερα
οΑEiηOτ αλλιi μετατ
Στo σημε io αιJτ6 η
μ ltiq αo1ημιiτ ι oτηq
αυvε1ιiq αυξαν6μεv
ση τoU Yια αUτoτα
λ4ξε l σr6v τaπo τ
φετα l στo τρoμερ6Mπoροrjμε vα πΘι]με 6τl στηv Aνατoλi - απo τηv Krνα μ6χρι την

αUτη ξεπερτiστηκe με μlα σεlρd κατdλληλωv αvτlμετoπioεωv καl
μφoι-iκ ι oq, θoι1δαq .Ζωρodoτρηq ) .

Ιvδfα καt το Ιρdv _ ι1 κρiυl1
μεταρρυ8μioεωv [πio τo6 , κo-

Στη Δ6ση ovτrθετα τo φρdYμα φαlvεταt 6τι eσπoσE κα| τα κι!ματα δεv oυvtivτηoοv που{Jενι! r.ιr-
v6vα ooβαρ6 εμπ6δlo σε θ€oη vα τα σταματησε.l.
Στiν Aiγυπτo d1oυμε τηv εlσβoλi τηζ λατκiζ λατFεEζ τηq.Ιoιδαq καl τωv αυγγεν6v Θεoτfτων
με τov ιiτε1vo λαTκ6 μUστικισμ6 τoUζ, σε αvτrθεση με τηv αρρεvωπ{ και ηλlακr] βoolλlκi1 λα'
τρε iα τc)v πρriτων δuνααrε ι riv.
Στiv Eλλ6δα 61oυμε την διJoη τoυ Aχαlo _ Δωρlκoιj πoλιτloμo6 με τα ηρo.r.κιi καl ολUμΠ.lακd|δαvlκι1 'καl τov ερχoμ6 τηq λα'ι'κriq oκ6ψηq πoυ oπo 6να μ€ρog τηq εΙναr αvτιπαρcιδο-
σIoκi καl νατoυραλισrlκΙirαπ6 τo dλλo μ6ρoq δε, δlαπv6εταt απ6 6να oρφtκ6l καt πuoαγoρtκ6
μUστlilσμ6.τo κ€vτρo 6μωq απ'6πoU κατd κιiριo λ6γo εξαπλ6θηκε η ζι!μωoη τηq αΠοσιjνθεσηζ
φαivεταl 6τl fταv μlα oμdδα μeooγεtακ6 - αvατολιτ|κ6v oημιτtκιiv Φιjλωv και τελεUταaα o
εβραΙκ6q λα6q.
Σxετικιi με lov noλlτισμ6 αUτo6 του τελεUταrou λαo6,αv θ6λουμε vα εlμoστε αvτ|κεlμεvlκι]i
Bα πρ6πε| vα τσ' αvαλιjσouμε oε δι]o περl6δoUζtΠoιJ o,εκεivη ακρrβc1q τηv ιοτoρικr] οτrγμf
τηq κρ[oηq πoιJ μ6λlξ αναφgραμε? δ l αφoρoπo l oιjvτα l oριoτικιi η μlα απ6 τηv dλλη.Av UΓΙdρΧεl
μιιi κoτηγoρiα πoυ μπoρεf δlκαιoλoYημεvα να απεUΘιlνθε [ στoιjζ εβραiοιJζ ε[ναl oτι δεv εi_
χαv πΘτε μlα πραΥματlκd δlκι]19υq nαριiδooη,6τι 1ρr,:oτoιiν σε dλλοι]ζ oημtτrκoι.q η μη λαoι]q
τ6σo τα Θετικd 6oo και τα αρvητικιi τoUζ στo l χε ,α , σro l χε rα πoυ oτfv oυvdxεrα αν6πτUξαv
περ ι oo6τερo με τΙg δrκdq τoυq δυvιiμειq.
Ετoι αv παρατηρdσoιJμε την πlo αρχoiα εβραiκ4 θρησl€ια,την αρχα[α λατρε[α τωv Φlλlσταιωv
στον Ιαxωβιi (oι Qrλιoταtor απ'6τι φoiνεται iταν μ.α oμdδα μη εβραiωv κατακτητιiv ) η τo
γεγov6ζ τΦv l ερoμ€vov E]ασ l λgωv στoι]ζ oπΘfouζ ανηκoUν €vαζ Σoλωμ6ν καl €vαζ Διlιriδ,l]ιΙ l]|,ι-θοιjμε 6χl σπdvια| μπρoστd oε o1{ματα που 6 t αθ6τoυν1αρακ τηρ ηoτ ι κιi αγv6τητcrι' κuι μυγαλιΙιlιl.Στη Θρηακεiα αυτιt o υπoτl'θ€μεvoξ ,,Φoρμαλ 

l σμ6ξ,iτωv τελετoυργ ι 6iv εi1ε με μεγιiλη nlθαv6τι1το
τo rδ|o αvτ | συνα | σθηματ l κ6 , εvερYητ ι κ6 , πρoαδ l oρ t oτ l κ6 πvειjμα 

' 
πoιJ εvτoπΙoαμε σov .χαρακτllι]l_oτικ6 61ι μ6vo τηζ dριαq πρωτoγεvoιiξ σρρεvι)πηq τελετoUρΥiαζ αλλd κol αυτf ακ6μo τηq Pω-

μα Ικ 6ξ
H fδ'α η lδ6α τoυ 'ιεκλεκτoi λαo6''πoυ καλε[ται ιjστερα απo ΘεΙκi εvτoλΙi,vα κυριαρ1ioεr oτ6ν
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Σελ. Ι2
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Σελ. Ι3

κ6oμo _ με εξαrρεση τlζ αφελεrq Uπερβoλ6ζ τηξ καl τo αμφrβoλo δtκαiωμα τc)v εβρoiων v(JτηV ερμηvε6σouν υπ€ρ -rηζ φυλ6q τoUζ - ε[ναι μιri lδ6α πoUl6πωζ αvαφεραμε τηv συvαντdμεoε ιiplεq παραδ6oε ι ζ καl |δlα'τερα crrtq Ιpακ 
';εt t 6;;; ;;;'" βρΙσκεταl αvdμεσα στΘι]ζΙραvΘtiζ αιlτιl τη φοριi με αρρεvι)πιi και 61ι με ""rn.,"i'μJJo,ou,*α 1αρακτηρ t ατ l κιi , o τυποζ τoU μελλovτlκoιj "παγκ6σμ|oU Kυρioυ"τoυ cAoSΗΙAΝο;τoυ θασ|λlιi τωv θαotλrιiδωv.Aυτ6πoυ παρ6oυρε τα οτoι1ε[α τηξ θετlκ6ζ nr"uμo., *6'η.oq, η.;r-;"" oημεio κρΙαηq,πoυ oυv_δ€εται με τηv πoλlτaκi κατιiρρευoη τoU εβραΤκoιj λαoi.Aυτιi τα oτot1εlo π l Bαv6τατα πρo€ρ1oνταl περιoo6τερo απ6 τoιjζ Aμoρiτεξ,λα6 πoυ μερtκoiuπooτηρiζoυv την β6ρεrα καl μη oημιτlκι] nρo6λευol] 

'ou,noρJ_on6 τov iδlo τoι] εβραi.κ6

Ηδη o πρoφητlσμ6q αvτtnρooοiπευε τηv απoαιlvθεαη τoυ αρ1αfoι.l εβραiκoιj πoλlτισμoιi καr τονδρ6μo κd8ε επ6μεvηq παρακμr]g.
0 rι]Πoζ τoιr,,Yvωστ ι κoιj n- θοEH - αvτlκαθrσταταl με εκεfvov τoυ ,,πρoφliτη,,_ ΝABΙ - πoυ ε_μlrvΞεταl απ6 τov Θε6,η 6tακατ61ετot oro,ε,r,μεu,oTJιrJr'iono'no, nροl|γoυμεvo τoν υιω)Uι]oov o1εδ6v αρρωoτημ€vo. To nvευματlκ6 κ6vτρo ριiρoυq ο"u .rJi.a, πλεov π(iνω oτ6v μεγιiλoΙερ6σ,η στ6ν lερατlκ6 θασιλaα πoυ κυβερvιi ατo 6voμα τoU ,,Θεοιj των Στρατl6ν,,τoυ JεοHvΑcAΕtAοτ αλλd μετατoπiζεται πdvω τoυ καt πιivω oτηv απoκdλυψi τoυ,Στo σημεro ουτ6 η εξ€Yεραη εvιiντια oτι]ν oρxoro',.ρo.,^i-iJι"-ouργi-o πoυ γ[vεταlοτo 6voμαμtιiι; αo1ημιiτ'ιoτηζ ρoμαντlκiq καl αα6μoτηq'iuo"'"ρ',*6c,,rru"uματlκ6τηταζ'συvδ6εται 

με μlιiαυvε1riq αυξαν6μεvη δoιJλ | κ6τητα τoυ αvθρriπoυ μπρoστd στo Θε6or] του γrα αυτoταπεivooη,καt €vα-μεγαλιiτερo υπoβlβασμ6... #;,:;; fi;l,J:il,":}.:j:j:λiξεl σr6v τιjπo τoU Mεσσ rα , o, εκε iνov τoυ ,,εξιλαoτλ,Jτou ,,rjro'oa,jΦr"a ακρtβriq πρoδrαγριi-φετα| στo τρoμερ6 περrYραμμo τηξ απoκdλUψηζ.

τ0 ΠAΝEnΙΣΤHMΙt] ΣΗMεPA

ιιJvεχ l ζετo l

J

Στrζ φoιτητr.κ€ζ εκλoγ69 τou τgθ.) Κ6-
ρδroε γld πρ6τη φoριi φlλελειiθερη παρdrαξη.
AUτ6 δεv πρ6πεt vα περιioεl αnαρατιiρητo.Kl,
ouτ6 γιατ[ εv6 το πανεnιατr]μ|o Uπηρξε o κατ
εξoχ6v κolνωvικ6c Bεoμ6q αμφtoβ4τηoηq ιl1q

καπlταλιoτtκ4ζ κοlvων[αg 6φθαoε vo βγdλrl
πρriτη δι!vαμη τη ΔAΠ φ6τoq.

H ΔΑΠ κ€ρδlσε 61ι γrατf εi1ε καv€να
πρ6γραμμα Yld το ΑEτ'τlζ εξετ6oεrr',lηv -.lvα-

βιiθμιoη των πτu1[ωv' τtq προoπτlκdq γl-r με-
ταπτυx l ακιi . AλλG)στε dλεq ot φol τητlκ6ζ Πoμα_

τιiξeιg κατεβαivouv στiζ εκλoγ6ζ με δημαγω-

γtκ6 - κoμματtκd αυvθr]ματα,κα l 61t μι ll1,ι,_

τdσειζ γlα θεαμtκιi φοlτητtκd πρoβληματα.

τετρ | μ;vα πtα σUvθηματd τηζ,
καr ,ιυρt r1lτερo γιατl 6να rrε1_

τo φοι τητtκ6 κ Γvημα.

K6ρδιoε πρriτov Yιatτr η αρlστερα 61εl κoυριiαε ι με τα
δειjτερo Ylατ[ o φlλελευΘEρlσμ6q 61ει γlvεr τηζ μdδαζ,τρrτov
Πλο αναlσBησrαζ €1εt oκεπdoεt κα| τov Eλληv|κ6 λα6 αλλΙi καl



Σελ. ]4

Aλλιi υΠliρχε πoτ6 φolτητικ6 κ'vημα;τoυλdχlστov τlζ τελεUταiεζ δεκαετlεζ βxl,Ενvυ6
Kiνημα γlα κοθαριi παvεπlστημrακιi θ6ματα.Πdvτα τo φoιτητικ6 κiνημα τo αnασχclλoιjσαv Πoλ1_

τtκιi καt κolvoνικιi θ€ματα. Ιoωq vα μην εi1ε ιiδικo,γιατi η γv6oη πoυ πρooφ6ρετα ι απ'τα ALΙ

εξαρτdτα l ιiμεoα απ6 το πoλιτικ6 καBεoτcjξ τηq xο3ρqq.

Aζ δοιjμε 6μωg τ| κατdσταση επικρατει

σriμερα στd AEΙ.t]1 φlλελε6θεροl ευαγγελiζo_

vτα| μιd κolνωviσ oνo'κτ6v θιJρ6v 6πoζ τηv

απoκoλoiv 
'στΙiv 

oπο[α β6βαια ol μασ6vol κσl

o! κεφαλα|oκρdτεξ θα σUvεχrζoUν vα κυβερ_

voυv,εv6 τo 6vειρα τoυ λαoιj μαζ Υlα εθνικη

ανεξαρτησrα καl αξιoπρεπεια Bα μεΙvoυv

θαμμ€vo κιiτo απ'τo τρ iπτυ1o ',Ελευθερ[α Ι_

σ6τηζ Aδελφ6τηζ".

0l κoμμoυvlστεζ ol oπoiol φωvdζouν

γlα δlκαι6ματα ατr]v Νικoρdγoυα,Aκτη ελε-

φαντoστοUν καl στoι]ζ Γhπoι]α ενci για θ.H_
nε lρΘ oι]τε κoιlρ€ντo,ειlαγγελiζovται μlri
αταξικf κolvωvΙα,6πoυ 6λol θα εiναι ioot,
oδελψωμ6vol καl μαλακlσμ€voι κol 6πoιr o πρoλεταρtαK6ξ δlεθvlσμ6ζΘα καθoδηγεl τηv llιrγκ6'

μια εργατtιi.Eδ6 αρμ6ζεt τo nρoλετ6ριol 6λoU τoU κ6oμoυ φαoκελωθr|τε.

οσov αφoριi τlζ συσπεlρ(iσειζ ιioτo vο πιivε oτ6 δι6ολo.Tα παlδιd κdνoυv επαvdσταιJη

με τo ξε1]τ|σμ6να τζlv καl τα κ6κκ|vo φoυλιiριo κoι θα μoU πεfτε δεv κdνoυν και δυναμικ6

oγιivα; θεβαioq μαζειjovταl 20 dτoμα vα δεrρouv dνα νεovαζl φoIτητli!vα κliψoυv κoνivα αμd_

ξι,καl vα σπdσoυv τη βιτρlvo μιdq τρdπεζαq καt 6τol β6βαlα κτυnοιjv τoν καrΙιταλlοι16.εγι;

πdvτα τo Ξλεγα 6τι oι περιoo6τερoι των αρIστερlστωv εΙναι nα|δl6 τηζ αστlκilζ τdξεωξ.

0ι Eθvlκιστεζ τ6ρα πρoσπα8oiν vα oργανιoΘorjv στ6 ηανεπιστημιo και v'αρθριiουυν πο-

λlτlκ6 λ6γο.Evα πoλlτ|κ6 λ6γo ενdvτ|α oτ6 μαρξιστoκαπ|ταλlσμ6.Περlσσ6τερεζ πληρoφuρiLζ

γl'oυτ6 τo θ6μα αργ6τερα.

To παvεπrατfμto εrvαl σ[γoιJρα 6vαg δfαυλoq Ylσ vα κτυπιiσουμε τoν καπ|ταλιoμιj 6_

πωq ξ€ρoUμε εμεrq oι E8vlκoσoσlαλιστ6ξ υπειjθU vα , μεθoδ l Kιi και αργ6τερα μετωπικιi (Aρι]v

και π6τε ) . Γlαvεπ l στ6μ l o, eργατ l κd συvδ l κdτα , nEζoδρ6μ ι o . Av oτηρι1θoιiμε και επlκρoτ{oου_

μE ndνo σ'αυτd θα vlκiooυμε.Av 61l εlμooτε κqταδ | κασμεvo | , O καtρ6q θα δεrξεl.

Eχoυμε

μdτlα ανοι κτd.H

πo6σε,λdτρευe μ

Yovηζ φυλiζ. Hπα

ε l δωλoλατρd(qζ,

ρ6ντα, ε avα l τo

Σχετ l κ6

oκ ειlτ ι κ6q αντι λ

πoυ αvdλoγα με

0 dvθρωπoζ επlκl

κιiπo t α 6παρξη πl

νo| ηΘ ι K,i πνε6μ(

η αvτrληψη το]v l

Σε ox6oη με 6λo

με περ|σσ6τερo (

μεταγεv€στερη ε1

Αvdμεσα σrα σκl(

σειζ στηv πolητ

καl στiv o fΘouσl

Η ovδρε ια Uπoλo\

οl βαλκιjρεξ ι1τα\

φι]Υε l η να καλο!

l] oδυσ6πητη εlμc

oιJργε, oλ6κληρo

θοUσεζ τoU oδ iν,

τηζ 'Eλαζ,Θεdζ τ(

Π ι oτειjoι

ιiνθρωπo ι εκε [vo l

κα| θα oπ€πεμπε

ι αUτη τηv αντl/

λετo ι σε κdθε ε'

τoU αληθ l voιj dνι

vo iθημα.AUτ6ξ π(

ψειq τoU εivαl !

χ. χ



Σελ. Ι4

iεq β1r . Εvνυιi

Jλοιjσov Πολ l_

:τα ι απ'τα AE]

τηv llαγκ6-

επαv6oτoοη

t δυvιIμ lκ6

xαvEvα αμιi-

oλ loι16.[γ6

τ6ξει]ξ,

jρι5rrιJιrν πι]_

\ηροφομ: i ιl'

'αλ l oL]6 6_

lατiσoU_

R] oΙHPnΕΣ(Ιv)

Y-/ Θ 'κEρλdιJλ

Σελ. Ι5

εχoυμε την εvτιjπoση,6τl oι αρxαiol Σκαvδlναυo, ατEvιζαν τηv φι!αη με κoρδιι1 καl
μιiτlα ovolκτd.Hταv υπερβoλlκd σoβαρo, καl ηθlκο,.H oYvη απλoi.κη ψυxrj τoυq θoιiμαζε,ογα_
πoiσε,λdτρει.)ε με ειλ|κρrvε|α καl δi1oq εvδolασμo6ζ.Ηταν o τιjπoζ ζωvταvliζ αληθιvιlξ oρχε_
Yovηζ φυλΙiζ . HΠαραπdvω ovαφερ6μενη ovτfληψη τηq φ0oεr.lg εivαl το κιJρ l ιiτερΘ στolχεio τηζ
ε ι δωλoλατρd(gζ , ε vι] η αvτrληψη τωv ηθικaiv καθηκ6vτ6)v τoυ αvθρc3πoυ πoυ καt εδri εivql Πα-
ρ6ντα, ε iναt τo χαρακτηριστ l κ6 γvιiρ l αμα αv(iτερωv θρησκευτ l κ6v μoρφ6ν.

Σχετ|K6 με τo σημε[o αυτ6 Uπdρχεl μεγdλη διαφορd αVdμεσα στrq κατιi τ6πoUζ oρη-' oκευτlκ6q αvτlλfψεlζ καl στoιjζ διdφoρoυq oταΘμoιiqrτηq ΘρησκεUτηκηq εξελιξε{,rζ τoυ ανι]l16_
πoυ αvιiλoγα με τιζ επoχ6ζ.

. ο dvΘρωποξ επικolvωvξl αρχ|κd με τη φιjoη καt τrηq δυvdμεrg τηζ,αλλd θαUμdζε l καlλατρεJεl
κιiπorα 6παρξη πoυ εΙvαt αvriτερη τηξ φιjσεωζ.Δεv dργηoε vα αvτlληφθqr 6τl κdθε διjvαμη εi-
vαι ηθικr1 πvε6ματικ(,6τt τo oπoυδαi6τερo γι'αυτ6v εfvαt η γv6oη τou Kαλo6 καl τoU κ(lRoι]
r αvτiληψη τωv ηθικriv κoθηκ6vτωv.

Σε σχ6ση με 6λα τα μUθlκd oτot1εiα πoU περlλαμβdvovταl στην EtJt]A Xρεldζεταl vα επlμ6ivου
με nερ l σσ6τερo απ'6oo πρoηγoιiμενα , oτo γεγov6q 6τl qυτd αvηκoυv κατd πdσα πl8αv6τητιr οε
μετoγεv€oτερη επo1li.

Aνdμεσα στα ακrriδη 86ματα τηζ EooA,αvdμεσα σ,6λouq φαvταστ| κoιjq μ68oυg καt τtq nαρoδ6_
σε|ζ στην πolητ|κΙi τoυq μορφf,η αρ1lκfi πiατη πlθαν6τατα αυγκεντρωv6ταv στlζ βα,\'κιjρεζ
καl στΙiν αi8oυσα τoυ oDΙΝ,crrrlv αδUσ6πητη εlμαρμ6vη.

H qvδρεiα ιJπoλoYlζ6τov oαv .η oπoυδαι6τερη cρEτi..
0l βαλκ6ρεζ (ταν oι v6μφεg τoυ Bαvdτoυ,η dτεγκτη ειμαρμ6νη,πoU καvεrξ δεv μπορε[ vα απο_
φιiγει η vα καλoπldσεl καl η onοiα δa6πει την. ζ6)η και τov θ6νατo, . . .

l] oδυσδΠητη εlμαρμ6μη εrvα| η βdση τηζ ζωr1ξ κdθΘ αv,ρ6πoυlεrvαl η ιjλη με τηv c}Ιrι] [ιt δlilll
oυργε[ oλ6κληρo τo olκoδ6μημq των oκ6ψε6v τoι,.o| βαλκι]ρεξ καλoιjv τouq γεvνα[oυq οl fι. ιl[.'
Bo.-]σεξ τoU 0δiv'M6vo οl ταπειvoi καl οl δoιJλoπρεπε iζ απωBoι]vταI στcΙ σκoτεlvd Fvδlοlτriμoτα
τηq'Eλαq,Θειiq τoυ θαvdτoυ.

ΓΙlστει]oυμε 6τl αυτ{ η αvτ[ληψη Uπ.1ρξε η ψυXf oλ6κληρηζ τηq π[ατεωq τoU Bορt]d.ι)l
ιivΘρΦπo| εκεrνo| ε[χαv καταλdβεa 6τι η αvδρεfα ηταv απαρcιfτητη,6τ! o oδiv Βα περιψρονοJοι
καl Bα απ6πεμπε δl1ωq olκτo κdθε θγητ6 πoυ δεv θζι εt1ε θdφoq.
Σ'αUτη τηv αvτiληψη υπdρ1ε ι 6vα ιJγιεζ ηΘlκ6 oτοlΧciΘ.H αvδρε[α εiναl κoθ{κov πoι. ιnlβdλ
λετα| σe κdθε επo1f.Aκ6μη καl σ4μερα η μη υπoταγri σro Φ6βo θεoρε[ται πραiτtοτo καBfiκov
τoU αληBlvotj dvδρα.Kαμμld πρdξη μαξ δεv πβdπεl vα εξαρτιiτα l ond τo ταnεrv6 αUτ6 οιJ_
vαiΘημα.Aυτ6q πoυ ενεργE[ κdτo απo τo κριiτog τoιJ Φ6βoU εΙvαl δouλoπρεπfiq,ψει!τηq.Or oκ6_
ψεlq τoυ εiναι ψειjτικεq,oι πρdξεlζ τoU βεβlασμ€vεq,Σκ€πτεταl σαv δoιiλoq,ενεργει oαν ιiν-

X,Χ



Σελ. Τ6

ανδρoζ.

H ανδpε[α τι)v αρχαrων κατorκωv τoυ θoρρd εlvαl δfχωξ αμφlβoλiα dγρlo,ο SΝοBΑο λ6γε|,6τl

6ταv καvεlq δεv π68αlνε στo πεδ[Θ τηξ μdχηζ αυτ6 τo θεΦρoιjσαν vτρoπli καl αΘλ16τr]τιΙ.

Aπo την οτιγμfi πoυ dρ1tζε να διαφα[vεταl o εPχoμoξ τoυ φUσlκoι] 8ανιiτoυ,ol dvδρεξ τoυ 8Θρ-

ρα,αυτoτραυματ fζovταv με τηv ελπfδo 6τι Θα αντ l μετoπ f ζoνταv απo τoν oDΙN σαv γενναiol
nολεμ l oτdι..

ΓEρovτεζ &rσlλε[q,τηv oτιγμr] πoυ πoρdδιδov την τελευτoiα τoUξ πνoi , μετoφ6ρεjνταν rldvι) ου

nλοιo oro oπoiο oι υπfκoo Ι τoυq 6βαΖαν φωτ16,

τo πλoiο φερ6μεvο απo τα κιjματα γrv6τοv μEαα σε λiγη 6ρα παρανdλ6)μo τηζ φωτlιiξ.Με τ.jv

τρ6πo αυτd η μεv τ6φρo τoυ γ6ρoυ ιlρoα oκoρπ ι ζ6ταv στα νερd η 6ε ψuxd τoυ αv6βαlνε οl6v

ουροv6.

Aγρrα olμ6φυρτη αvδρε [α,αλλd dξlα θαυμαoμoι] oτo εlδoq τηζ.H ψUχη τωv Bαorλ6ov εκεivωv

τηζ θιiλαoσαζ συvταρασ6ταv απo μlα αχαλivωτη αι<ατα&iμαστη διivαμη, . . .

0ριoμ6νεq ιiγριεg πρoφητε iεζ 6πωζ η voLUsPA σαv παρdδεlYμα στη παλol6τερη EDUA εi_
vαl πoλιj ooβαρ6ζ καt oιβυλλlκ66 εrδoιJξ.τα o1ετ ι κιi με τηv κoσμoθεωρaoτoυ Boρριi αΠoσrΙdσμα-

τα τoU GΒAY αvτoπoκρrvovτol στηv αλ,iθεια τrnv πραγμdτων λιY6τερo απ'6τl τα σχ6λlα τoU

POPE για τoν 0μηρo,Δεv πρ6(εlτol Υlα εvα τετρdYΦvo σκoτεlv6 αv6κτoρo φτιαγμ€vo αΠo κΘμ_

μriτια μαι1ρoυ μαρμdρou , ανdκ τoρo r1ou σκορπlζεt τρ6μo και φρlκη γι]ρC) τoι] 6πωζ θα iθελε Θ

GRAY,oχι εivαl αλdξεUτo olκoδ6μημα 6πωq ol βρ61ol τoU θoρρd κol ol 6ρημol τωv πliγων. Ιu6-

σα 6μωζ σ'αUτoιjζ τoυζ αλdξεUτoUζ βριixoυq καi τrq ερ6μoUζ βλαστdνoυv ιiv8η εYκαρδl6τηταζ

και ανυπ6κρlτηq αnλ6τηταζ....H u6ρ.o'η ψιJχ{ τoυ Boρρd δεv υψd}vεταl σε τραγικ6 6ψη.Δεν

εiχε καlρ6 να τρ6μεl.Ervαl επlβλητικι1 η υγlr]q απλ6τητα τo)v αvθρ6π6)v εκεrvωv,η φ|λιΙλi_

0εiα καl η ευBιjτητα τηζ αvτ[ληψ{q τoυq.

ο τHοR θυμ6iνEl διακατεχ6μεvoζ απo eκεivη τ{v oργι] πo6 χαρακτηρ[ζεl τoιjg ιiνδρεq τol; tJιlρρri

"αρπ{iζε l τΘ nελ6κ | τoU κol τo σφrγγεl μE1ρr vα oπdooυv τα δdκτUλd τΘU,]Anο την ιiλλr| ιιvι!'

φ6ρoνταr oκηv6q orκτoυ,αλλd orκτoυ ευγεvlκoιj.

0 ιrπαλvτ€ρ "o λεUκ6ζ Θε6ξ'ι,o oραfoζ καl καλoκdYαθοξ εivαr o Θε6q τoυ ΦG]τ6ξ,0λ6κληρη η

φι1oη παρ€1εl σ'αUτ6ν φdρμακα,αλλd ο Mπαλvr6ρ πεΘαivεl.Η μητdρα τoυ θαv6vτoξ θεoι] FFjΙGGA

στ€λvεl τov HεRMODεΒ γlα vα ζητ4σε l η μdλλov να δεl τo αΥαπητ6 τηζ πolδi.

Εvvιd ημ€ρεq καl εvν6α vιjκτεq πeρ|πλαvdταl o l-lΕFι,lt]oεB μεσα σε σκoτεlv6ζ αβiσσouξ.

t]ταv τ6λoζ 6φταoε oτη γiφυρα με τo 1ρυo6 Θ6λΘ,o φ6λαξ τoυ λ6γεl:,,o Mπαλvτ€ρ π6_

ρασε oΠ'εδι)'αλλd Ervol oκ6μα πoλιj μακρι!ιi τo βαolλειo τoU Bαvdτou,πoλι] μoκρυιi τo Βαοi-

λεlo τoυ θαvdτoυ'πoλ6 μακρι],d nρ6ξ τηv διεEθUvση τoυ θoρρd,,.

o l'ΕBMoDEΒ μπαivεt τρ61ovταζ στo Eασiλεlο τi)ν vεκρ6v,στo ovdκτoρo τηζ'ελαζ.Eκli βλaΠει

τΘν Mπαλντερ vα τoυ απευθι]vεl τo λ6γo.0 Mπαλvτiρ δεv μΠoρε, να ξαvαδei τιζ ημ.r6ρεq του

φωτ6ζ,AδUσ6πητη εrμορμ€vη.H Eλα αρνεrται vα τov απoδ6σε l στov oDτN η σε oπoιovδΙiπoτε

dλλo Θε6.

0 εuγεvr κ6ζ κor ωt

H σι]ζUγ6ζ τoυ θελε

υγιiρ ι lτoθε[ vα με1

δακτυλ iδ ι τou στo\

νB0μ r o.

τo t]dρρoζ εayα| πη\

ρoχηζ αρετriζ.|-l αva

ι tνι.l l uοφιIλ€ζ γν6j

τΙ]ζ πνεUμοτ6δoυζ r

μ6σo oπΘ δεσμoιjζ q

n ι oτει!ε ι 6τι η κα}

vα σιJνοδειiετα l απc

αυτ6 το Θε6 ηo Ιζoι

ρnν t κriν 6ργων'φ[λc

τωv 1ε l ρovoκτl κιiv

Περ l φρoν€ι τηv nεζi

τΘv πoλUπρdγμoνα e

στα φρ l κτd αυτd τ6

θυλoγ l κi παρdδoση

oπωζ ε [δαμ

HYMΙE μdσα στo oπo

0 τcριiστ l οζ γrγαvτ
κυlJιΙι1vcj|l6λο μιlτ |α'

u,]ιJ ιiYρ ι σ μdxη αρπ

oi λoβεζ τoυ καζον

απoτελε i θEμα ενoq

AUτ6ζ λΘ l n6ν εivαl

YoUζ κρlτlκoJζ.Ια

τo πρoα l6ν l ο ouτ6

τωv γ l Ydvτov.

1o πvειiμα πoυ δημ t

μαγ t κιi oανδιiλια το

τo κοφτερ6 ξ iφoq ε

0 HΥNDε EτΙΝ '<αl o

.αoματα'εlναl 
παlδll
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Σελ. Ι7
ιiλλο Θε6.

o ειrγεvlκ6q καI ωραroζ Θε6q καταδ ι κιiζεταt vα μεfvεt Ylα rtdvτα σ16 θασiλεio τoυ oκ6τoυq,
Η ι]ι]ζιlΥ6ζ τoι, θ€λεl vα τov ακoλου8{σΘ l στcΙv Aδη oυvειδητd και αυτoκτovεi.τo τρυφερ6 ζε_
υγιiρ ι ποθε[ vα με[νεr εvoμ€vo αι6vlα μ€σα στo BaισEλειo τoν σκl6v.o Mπαλvτ€ρ στiλvει τo
δακτυλiδl τou στον ooΙΝ καl η σιjζυγ6ξ τoU η NΑNNA,τη δακτιlλ68ρoτηζ εlξ τη FFIΙGGA σαv ε_
νι]ιjμ l o.

τo ιdρρoζ εlμαι πηγr] και τοU orκτoυ εΙvαl πηγr] τηq αλr]θεlαg,κιiBε μεγαλεioυ καl κ6θε Uη6_

ρo1ηq αρετιjq.Η αvδρε [α τηg ψυχηq τoU θoρριiεiνol στlζ κιjριεζ γραμμ6q τηq εnlβλητ|κri.Δεν
ιfνι.lι ιjυψυλ6q γvriριαμα ευγεvικιtq ευρι,loτfιrq λ€Yε| o Γερμ(tν6ζ πolητηι' ιl}iι AΝo ιJUYYριlφaι'(,
τηq πvευμοτriδoυq περιπ6τεaqζ τoU τι-0θ'τo 61l η κορδld τoυ Bopρd σUνδ6εταl με τc]U τHUι1

μΞoα οno δεσμoι]ζ φlλrαζ;τo 6τl τρ6μεl μrΙρoστ(i στ|ζ τρoμερ6q βρovτ€ζ αλdd πoυ παρdλληλα
nιorει]εl 6τι η καλo*μ|ριyη Bερμ6τητα, τo ωραio εvεργητtκ6 καλΘκdiρ| χρε|6ζεταl καl θ€λεl
vα σιlVοδε6ετα | απo βρoντ€ζ καl αoτραπ6q.Dr 86ρριot αγαnοιjv τov ΤHoR κ.Ιl τo σφυρi τou.i,4,
αυτ5 τo Θε6 παiζoυν.ο τHoΒ εκπρoσ6)πε i καl τηv καλoκαlρινr] θερμ6τητα.εivαr o Θε6q τωv er'
ρnνικriν 6ργωv'φ[λoζ τωv YεωρY6ν.Π|στ6ζ τoU φiλog κoι oιivτρoφoq ειvαl ο τHΙAι'FΙ, εvo6ρκωor1
τωv 1εtρovοκτtκιiv 6ργωv.Aλλd κα| αUτ6q o τH0t1 κιivε | κιiθε εiδoυq χειρovαKτlκη ερYασiα.Δε:v
nερ l φρo\4l τηv πεζrj onοo16ληoη.. Συχνιi oυvαvτοJμε οuτ6v
τΘv rΙoλUπρ{iγμovα Θε6 oτo θαo[λειo των ooτUι{τΦv γ l γιivτ(^tv. τov βλEnouμε vα πολεμιi εvιivτιo
υτu φρrxlιi αιJτ6 τdραlα'vo vlκd,να δαμιjζε l Λtll νcΙ τ|Bασσειjει loιiq γ[γovτεq.Σ'oUΙη rη μJ_
θιJλοYlXi noρdδoση υliιiρ1ε ι αρκετι] δ6οη 1to6μoρ.

OrΙτJζ εiδαμε παραndνω o ΤHOR πημiνεloτη χ6ρα τlrv.]OΙLiΝ για vαζητicει τo καζιiνl τυυ
HYMτE μ6σα oτο oπofo οι Θεof θα κατασκdιjαζαν μΠιjρo.
0 τεριioτlοq γ[γαvταq,απci την καφετιti γενεl6δα τoυ oπoioυ κρ6μovταl κoμμιiτrα nιiγου,6xεl
l'υιι!llvιrμ6λο μιlτto,lτoυ μnoρo6ν vo γxρεμ[ζοr:v o ΙiaλοUζ μ6vo με τηv λdψη τοUζ.0 Ιllι}li ιiι)lι l],l
utιo ι!γρro μdχη αρπdζεl τo καζdvI καl τo βιrζεl oνdπoδq ndνΦ στc, κεφι1λl τoυ,με ιrlrυτ6λιο1lLr
ol λαβ€ζ τoυ καζovlo6 να φτdvoιlv μ61ρι τα π6δια τoιr.Γlα τουζ oκιiλδoυq τoυ Bopρd,o τ1.10l]

αnoτελεi B€μα ενoq εγκιiρδ rα αστεioυ παlχv|δtοιj,
AUτ6ζ λoιη6ν εivol o γ lγovταq HYMΙΒ,τoU onΘroι] τα κondδ|α εivαι oι!μφωvα με τoι]ζ μUBoλ6
Yoυζ κρlτ|κoiζ .rα ΙcεBEΒ6S,oι παγετ6vεζ. . ,

Ιo nρoαl6vro ουτ6 6ργo τoυ Boρρd δεν υπdρχε ι Πλεoνlo τHoR μεταμoρφ.iθηκε στον JACK φc]vlι1
Ιfuν γlY6νΙοv.

Ιo πvειiμα ποu δημtoιjργηoε εκεrvo τo Eργo εΙvαt 0κ6μo ζωvτoν6 . . ο φτωχ6ζ JAcκ με τυ

μαγlκd σαvδdλlα τοU τoι] 6δlναv ατα π6δια τoυ lλ|γYι6δη ταχrτηταlμε τη μαιjρη περlβoλΙi κσl
τo κoφτερ6 ξiφοq εtvαι μια oπo τlζ παραφUdδεξ εκεivων.
O llYNDE ετΙN καt o ΒEO EττΝ κατ{, μεγαλ6τερo λ6γο,noι1 καl ol δuo ανoφaρΘνταl oτα oκωτlκιi
αoρoτα,εiναl nα|δld τωv 1 t oνoακ επαoμ6vι,lv πεδrωv τoU θoρρ6.
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o EτΙΝ εivαι πρoφαv6ζ JoτιJN, Y ιΥαvταζ .

0 Aμλετ τoυ Σα[κσπηρ εrναl επlσηζ παραφυdδα τoυ fδloυ παγκ6σμloυ'66γ6ρoυ.0 AμλΞτ πιBcιv6-

τατα εlvαl ,Ιρ6σωπo pυθικ6'η δε τραγωδiα τoιJ δηλητηρ l oσθεvτoζ πατeρα τΘU εrναι μιj8oζ τoυ

E}oρριi '

ο γ6ρoζ SAΧο κατd τη σUvi8εια τοιJ μετ€τρeψe τoν μιjθo σε ιστoρ[α κα| o Σαlκσπηρ στην γvω-

oτ4 τρογωδ iα.

Στd τραγoι]δlα τoυ θoρρd ι]π6ρχε | δrχωζ αμφlβoλiα η αλ{θelα'αλr]θε1α σjμφUτη καl qlrrvlo'επl-

βλητlκη.μεγαλoπρ6πεiιq oτην oπo[α oφelλεταt καl η μ6σσ oπo τηv πρoφoρ|κ6 ηαρ6δooη δ ιdoωoη

τoυι' μEoα oπo τoυζ αιιivεζ.

Tα τραγoιiδtα αUτd δεv αnoκαλiπτouv μ6vo τα μεγαλει.iδη δ|αγρdμμqτq uληξ καl μdζαζ ,αλλ6

και τo αρ1€γανo μεγoλεio τηζ ψUxiξ. . . .

ιr|α oΠo τlζ περιπλανiσειζ τoU τHoFt oτo 0υγκdρτ - κιiριo κ€vτρo τωv J)τUN _ εlvαl σημαvτικΙ1

lllro την πoραπιivω dπoψη.

o τHoR σUνoδε6θταl ono τoν LoKE κα!t' τov τHALFΙ.Υστερα αno πoλλ6ζ xoι δtdφορεζ περι-

llEτεlεq,μ€oα oε πεδιdδεg,ιiγριoUζ τ6πoυq , κo l λdδεq , δdoη , φΘdνoυv τ€λoq σrΙ1 γi των γlγdvτωv

λΙEoα oτ6 λυκ6oωc 6lακρΙνoυv 6να olκoδ6μημα καl 6ταν η π6ρτα πoυ απoτελoιjσε μ6ρoξ τoυ Jλoυ

orκoδoμ{ματoq ιivolξθ,μπηκαν μ;oo'Hταv μιd απλfi κατotκ[α,μrιi μεγdλη dδεlα α[θoυαα.O THOB;

o ιoKE και ο τHΙΑLFΙ εγκαταστdθηκαv oτi μεγdλη α[Θoυoα.Ξαφvlκd,την ιiρα τηq αvατoλ6ξ τoυ

ηλiΘι] σκoιjσθηκε τρoμερ6ζ θ6ρυβoq.o τHοR_ 6ρπαξε τo oφυp[ τoυ και 6ρμηoε πρ6q τηv π6ρτα ε-

lοι1κlι1 γlιi dμυvα κoι επlBεoη.Ot oιivτρoφof τoυ nαv lκ6βλητol dρxιrααν vα τρ6χoUν δεξfd και

αρlστερd,ζητ6vταζ καταφιjγr6 μ6σα στηv α1αvξ α[θoυoα'τελικd βρηκαv 6vo μικρ6 θ6λαμo κoι

εκε i κρ0φτηκαν,

o τHOR'αv καl iταν πρ6θUμoq για μιi1η'δεν χρεldστηκ6 vα πολεμrσει γιατi εξακρlβ6θη με τ6v

ερχο116 τηζ 0υγ6ξ 6τι ο θ6ρυβoξ δeν {ταv ιiλλo απo τov p6γ1o τoυ τερdστloιJ αλλd αYαΘoι] γr-

YανταπoU κotμ6ταν μακfρ ι α . Oγ Ιγαvταq αυτ6ζ rlταv o SKBYMΙR'εκεfvo πoυ o τHoB και ol σ6ντρo_

φoi τoυ v6μιζαv oαv κατoικiα του δεv {ταv β6βαια':καττoικfα τoυ SKRYMΙR αλλd τo γdντl τoU

nου liταν πεoμ6vo oτo χιiμα.

ll,Ιa,Ι)Ιιt ηταv τo ανolγμd τoυ καl o μ(κρ6ζ θdλoμoζ στoν oπolorlεrχαv καταφιjγεl 6vτρoμol o

ι-(]KΕ κσι o THΙΑLFΙ ηταν τo μtκp6 τoυ 6dκ'τυλo.B6βαlα ol κινfoεtq τoυ γfγαvτα φιivη,<αν πoλ6

Jlτoπτεq oτov τΗoR,o oπoioζ απεφdotoε να βdλει τ6λoq στiν κατdσταση φovειjovταξ τov γiγαvτα.

Στiv ouv6χεlα 6ρπαξε τo σφυρ[ τoU καl χτιjπηoε μ'αUτ6 τον SKRYMΙR με τ6ση διjvαμη,πoυ θα

μnoροioε vo δ l oλιjoε l βριiιo.

o γiγαvταζ 6μωζ απ6 τo χτιjnημα ξ6πvηoε απλd καl αφΘf 6τplψε λrγo τo μιiγouλ6 τoυ εiπε:'τl

r]ταv αυτ6 πoυ €πεαε ndvω στ6 Πρoσωπ6 μoυ;Aσφαλιiζ κdπoιo φ6λλo."

t] 1ι]ι]Π 16τε ξαvακτιiπηoε με μεγoλι!τεpη 6ιjναμη αλλ6 o SKθYMΙθ ψlθ6ρ|σεl"τι ιlταv πdλl oυτ6;

K6κκ οq ιiμμoυ; "T6

16ρlα με τρoμερ

γrιi μlιi oτlγμri

θ iα, πoU με φIλΘ

)ι
1$s
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π ι θαv6_
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Σελ ' 19

K6κκq dμμou;''τ6τε o ΤHοR 6δωoε και τρfτο 1τι!πημα , oφ i γγ ovταg τo oφυρi τou με τα διio του

16ρlα με τρoμερrj διivαμη πdνω εrτο πρ6oωπo τoυ SKΒY]ιηIΒ. Aλλd o τερdατιοq γiγαvταq δι6κoψε

γrιi μld oτlγμι] τοv ρ6γ1o τc}υ Kαl εiπε:,,Φαiνεταl 6τt υπdρχΘUν πιivω oτ6 δ6vδρο αυτ6 oτρου-

θiα,πoυ με φιλοδ6ρηααν με κdπorα ρευστR ouσaα. . ' .,,

- -.:24ryE,,

"ΣUvεχiζετα l ''

λ\ .._ (:-- ιι
_:. θ ..:

:--i

,.t.,

'Θ
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Aγonη16 κ.κακαouv6κη' ^, '; λl!λ,..

To α16λιo πo6 δημoo tε68ηκε o'6 ι11tr1AMΙ" oτ tq Ξ/9/8τ μ6τfτιo: τ6 "Aντ(δoτο"' ' καi 16 δι1λl1

τRριo,τ6 αvτt μετqiπ lσαμe μ6 ει]θUμη δι6θεση κα[ αρκεττ1 δ6αη ιιo6μορ'

--4 T6 πρ6βλημα 6μω9 εfναι 6τι δ6ν μπoρ6oιrμε

vd πefooυμε τ6ν κ6σμo μαξ 6τι δ6ν υiιiιrξε

nρoσUνεν6ηση t πoλιi περ ιoo6τερo δε 6τι δ6v

επρ6κεlτo Y|6 πληρωμ6νη δ ι αφllμ r οη ' Πε ρ l τ 16

vα ooιi πoιiμε 6τι ιioτερα απ6 αυτιi η κυκλo-

ισo6Yι l ι nE -
φoρfo τo6 εντιjπου συξηθηκε'o l

νδιlσε κeφ6λαια,oι μεγαλιiτερεξ εφημερiδεq

τηξ EιJρ6nηq';κα[ τ6ξ Aμερικiζ ασxoλiυt]κoν

μαζf μαζ καl oι ξ6vεζ μυoτικ6ζ υnηρεoi.:ζ

δ6ν Πρoλσβα[νΘυv να μdC κλεfvoυν ρoντεμοi'

Yστερα απ6 αυτ6 τ6ν πρ6λoΥo Eιvαι δρα vα

πoιjμε δι]o τρlα πριiγματα ooβαριi πιi'iτα oε

σxεση με τo oχ6λιo noιj εμφovΙo8η'' υι5

evτυπ6 σοU '

ffi..tκ6 ειvαl oυτ4'εiτε αενnτrκι1'ιεx6uoοlε i; ,;

με iq κ_α t μ6'

ο /'αpακτηρ ι l

τΘ nε iζ Νεo

nερlοδικ6 μ

oυμπα r γv iα

ακ6μη κ6πo t

Αq δoiμε 61

πεlξ τ6ν YΙ

νη πρ6ξη πl

T6ξηq καi

βρiκατε γρ

πεμβα iνε ι

Minωζ τα a

Γrα αυτd l

γ t ιi τιiν ε:

υπoχρ6ωoη

Στ6 πρriτo

καi καυτη

Στ6 δeυτε

κρtση ανi

Στ6 τρ iτι

καl πρoτι

Στ6 τ6τo!

EZT$ POU

τωn ιζετα

Στ6 π€μπ

nρ6nε t ν

' τlμtα εl

μηqη - ι

κλερ κα

Αυτ€q ε

-t€λoζ α

Moυσσoλ

^eν 
ε6(

πoι1 6λ)

Aρx ι κιi εΙμαστε σνolκτo[ oτξ

καθ6ναc μπoρεi vα λEει γιd

Θεσμ6 τιiζ ετ t κ6ταζ '

μdq'- *oι6n'o'o β'βσια - 6τl θελεl 'Δεχ6μαστε αν Θ6λεlζ Kαi τεl

μ6ζ φrλε ΚακαoUν6κη δ6v 61ει τiv παραμ ι κΦri σημασiα γιατι ε-
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. καi r{j δΙlλl|_

)6ν μrΙoρ6σr.ιμε

| δ6v Ufi'iρξε

o δε 6τι δ6V

(μ,roη.Περrτ16

αυ Eιi η κUκλο_

Kασ6γκ ι εn6-

q εφη1lερ iδεq

ασχoλriι]llκαν

6q ι:πηρεo iεq

r'οUv ρovτερoιj.

1 i'vα l δρα vo

)d Πιi\rτα σε

'oθηκe ο τιi

iμooτε 6τ l ι.l

λεlq κoi τo

Γα γloτi ε_

Σελ ,2Ι

μεig κiI [ μ6vo εμεlq καθoρ[ζoυμε τliv Πoι6τητα τoυ περιε1oμ6voυ.
0 Χαρακτηριoμ6q σoU 6τl τΘ περιoδικ6 εrvαl vεoναζ|στlκ6 μαq ε[ναl αδldφoρoξ.Mπoρεiζ να
τo πεiζ Νεovαζlστικ6,ιDαοlαrtκ6,λhιρξloτlκ6,Avσρχtκ6.Eκεlvo πoυ Eχεl σημασrα εiναι tiτι τo
περloδlκ6 μαζ δ6ν ταUτ[ζεταl με τlζ διεΘvtoτtκ69 lδ6Eζ τοU oυρμo6, oιjτε σUμμετ6χεl στ.iv
oυμπαlγviα πoιj €χεi σ(iν στ6χo τ,lv Yελoιoποiηση αυτ6r' τ6iv λlγoν ηθικ6v αξιιiv πoιi 1oiρουv
αn6μη κιil,o l oζ γεvlκfiι' εκτlμfoεωq.
Αq δοιjμε 6μωq μαζt τiξ επlκtvδυvεq αυτ6ζ ovτιλr]ψεtg μαq γιd τiq 6no[εq μτiλ r oτα nροτρd
Πεlζ τ6v YπoιJργ6 Δημ60lαζ ταξηζ vα αoχoληBεr. (Aλιiθεlα απ6 π6τε μld UπΘτιθΞμεvη αξl6ποl_
vη πρdξη πoιi γivεται μ6αα απ6 κdπoιo 6vτυπo πρ€πει vo oΠασχoλε [ τ6ν Uπoυργo Δημ6σlo(,
Ιι1ξηq καΙ 61l €vαν εroαγγελ€α; M€ λιγα λ6Ylα κ. καΧooυvdκη μoι, σε πoao πoιvlκ6 κιjδlκα
βρfκoτε γραμμ6vo 6τ1 6ταν κtiπoιoq γριiψει κιiτt πotj δεv σuμφωvε [ με odvα θιi nρ€πεl να ι_
πεμβαiνεl ο Χωρoφι]λακαζ καi 61ι Ξoτω o δlκααrr]q;
Mr]πωq τo 61εlg μπερδ6ψεl λiγο τα πριiγματα; )

Για αυτι1 τriρα πoU μαζ καταλoYfζεlξ αναφoρlκτi ,,με

γrιi τfv εγ1riρrα τ6ξη,6σo καi γld τη ox€oη με τ[q
υπo1ρ6ωoη vα ooυ ξeoκovfoouμε λrYo τη μvημη.
Στ6 Πρ6τo μαq τειi1oq πρoβdλαμε τ6v καταλυτlκ6 ρ6λo τoυ πoλ|τlκΘι] στρατι(iτη δlανooιiμεvoυ
κοi κouτηρrrioαμε τr]v oooιαλlατικd καi αoτικf επlδεlξloμαvfα,
Στ6 δευτερo τει!χoξ καταδ t κdααμε τrjv 1ρι]oη τov ναρκωτtκιiv κE[ αρvηθfκoμε oπo l oδ,iπoτε διιi_
κρloη oνιiμεoα στd λεY6μεvα ,,μαλoκd,, κor ,'σκληρd,,.

Στ6 τρiτo τειj1oq ovαφερ8riκαμε oτ[q βαolx6q αvα1ρovιoτ|κ6ζ ατ6λεlεζ τoιj tlolvικoιj κtiδlκu
και πρoτεfvαμε κιiπoιεq λιjoειq αv6μεoα oτ[q oπofεg και την επαvαφoρ6 τ{q Bαvoτικrjq rιυιv(q.
Στ6 τ6τoρτo τει!1oq πoρoυotdoαμε Evo αφt6ρωμα γrιi τo μεγαλriτερo πotητ{ τo6 Zoοuαιιivα τοv
EZt]Α PoUNτ καl κλεlooμε με μod oιjvτoμη ανoφoρd ατ6ν |στ.,ρlκ6 Φασ|σμ6 6τoι 6πωq αvι l1lι'-
τωn[ζετα| odμεpα oπ6 τoιrξ δ lανooι-jμεvouζ τtζ Aρlστερdξ.
Στ6 π6μnτο τει!1oq προβdλαμε τfν αξ,ωση 6τl 6vα κρdτoq πo6 o6βεταl τ6ν εαυτ6ν τoυ δ6ν
nρEπεl vα δlαθeτη oιjτε 6vd dνεργo πoλrτη και εnlμε[ναμε στo αξaωμα: ,,τiμloξ μlσθ6ζ σε
τlμlα epYασrα".ot κιiρlεq αυτ6q τoπoΘετ.1oε l ζ μαζ - vεovαζlστ|κ6q κoτιi τη δlκi σoυ εκτΙ_
μηqη - δlαvθloτηκov με μEταφρdσε lg κεlμEνωv μεγιiλoν διανoητ6v 6Πωξ o Kαρλ6υλ'ο Σπ6vY_
κλεp καf o Εβoλσ.

AUτ€ξ ε[vαl λotn6v oι επtκfvδυvεq rδ6ε9; Kαi αv vαf γlιi πoι6v;
T6λoζ αvαφoρlκ6 με τo oιiμα τoυ περυoδlκoιj μαζ πo6 ε[vαl γνoε16 απ6 το6ζ Φοσiστεζ τoιr
Moυooολfνll,(J) E1oυμε να κdvoυμε oριαρ6vεq παρατηρ{αε l q.
Δ€v ξ6ρoι11-ιε βEβαlα αv εoυ πioroεfδεq τη λdβρυ στ6 oκoυφ[ κιiπoιoυ ιDασ[oτα _ απ6 τ(v oτrγρr]
Ποι] 6λλol εlδαv τ6ν Χιτλερ vα ρoυφιi αiμα απ6 τlq καρωτΙδεξ τΦv Bυμdτων τoυ και η Αθσvu_

τig απ6ψεlq αρκετd επlκdνδUvεζ τ6σo

τpΙiqg 1ιiρεg, Θεωροιjμε 6τr 61ouμε
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σlα τoυ Aιγdλε6, βλ6πει oυcrηματtκd oρdματo 6λα πλ6ov εfvαι πιθαv6.Γrd μdζ 6μωζ η λιiμρι]ξ

Υvωoτi oπ6 τ6v 0μηρo odv 6πλo τ6v Aχαι6iv κα[ τriv Tρ6ωv,γvΦστ6 απ6 τ6v Hρ6δoτo σιiν 6πλο

rιiμ Σκυθaiν καf τ6ν Αμoζ6vov , γvωαri! απ6 τ6v :εvoφ6vτα σdv 6πλo τriν Aρμeν1ων,εfναl σ6μβο-

λo nερισσ6τερo ΦησκεUτlκ6 παρd Eαα ι λ ι κ6 , nερ | σσ6τερo o6μβoλo τriq τιiξεωζ τωv Θυoακ6nωv 
'

παρd κoσμικ6v Bασιλεov.Δ6v χρε|dζεται vα επlμεlvoυμε περloo6τερo'

Φ,λε Kακαoι.rvdκη

Mnoρεiζ να γρdψειq γtd μdζ 6Φ| θ€λqιζ.Mπoρεiq ακ6μα ελε6θερα vα ζητiσε|ζ επεξηγiσεIζ

μπoρε[ζ ακ6μα κα[ vα γραφτιjg ouvδρoμητιjq στ6 περΦoδιx6"

AιJτιi αn6 μ6q'Περιμ€voυμε v6α ooυ'

Y. Γ. Στ6v EλεUΘερo τ6πo

μ€oo αε μαιiρo nλαrσιo πoι]

εivαι πρopoκdτoια1 Αv ναl

τo ANτΙΔ0τ0

τr1c 9-Ιo-θ? υπdρ1ε t μtd πρoειδoπo(ηoη καl κdπoιρ ερoτημoτtκιi

μdλλov αφoρΙi,αv 61ι .εo6vα,o(γoυρα τoιjζ συvερYdτεζ σoU.Λ6ξ να

τ r κ6θεσα ι i ΕUα l σθητoπo rησε τ6v κ. Δρoσoγ |dvvη,

aι)

rιrι) Ι9ι16 l

1'l iιlν , ιlπoo

|1 πolvfi πι

γετο l δημι

AI

nρcrι:nα8olic

l1[tε iιrζ .

Γ]

πιlιl επ ioημ

ME

nτt6 60 "εγ

' MιlΙΣΟ LΛΑ
iιl'AKΟYΣtlΣ τοιι ΓlΟ ΣΟY./ 'i
MΠι-1KΑNΕ. T',ΑΩχΛlΑ /
' ΣTΑ Σ_XΟΛEiΑ / '/

1KΗΣ

lιlι'.]
llΙ:

ιιJι)r, crτΓ]

λ, Ι,

, ι' rηζ ι,]alr!

BA

ο

AΠATΕΩNEΣ. oασι-o :;:'.,tlffij:l}iξ::,1:
τiξτε πβτα το ποινικδ oαg μη'
τριbο και μετιiι να γρiφετε για
iλλoυq... (Πδooι απd οαg' αλ{'
Θεια, i1ταν 1αφιδδεg τηq Aοφιiι'
λειαq και τηq KYΠ).

Λ1ΣΤ

νΝ



Σελ.22

lιiζ η λιiβμllζ

_o σdv 6πλo

Irvα | σιjμβο_

Θυoοκ6nωv,

ξηγιiαε l q

I
ωτηματ l κo

ooυ,Λ6q vα
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t]t]iil,Jl]: 0 εv απoστρατε iα oτρατηγ6g oττo εRNSτ FεληEΒ φUλακΙσgηκ ε στiζ 26 Noεμβρ,oU
lllιl Ι9ι16 ι'rτ6 κEMPτΕN (π6λη τηq Δυτ.Γερμανlαq) γιατt αρv{θηκε την ιjπαρξη τωv θαλdμωv αε_

1 l [ιlν' υπooτηρ Ιζoνταq 6τ ι ε iνα ι πρoπαγdvδα r", or1.l'1..t61"u.

ιl Πolvi πoU τoυ εnεβλliθη ηταv 3μivεζ φυλdκloη κol Ιoooμdρκσ χρηματικ6 πρ6oτ|μo.Aυτ6 λ6_
γετcΙ l δημoκρατiα.

ΑBΑNA: Evαζ οvτ|Kαστρlκ6ξ καθηYητι1ξ δoλoφοvιjΘηκg

ΠρclσπcΙ8oljσε vo καταφιjγει 6τιjv πρεoβεiα τηζ Bεvεζou€λoζ.
(lΙιr. ov.Ιηraρoυv oι δldφoρεq δlπλωματικ6q αντ ι πρooωnε i εq , o

xε-iα τoυ nγvooriντα ι ) πυρoβoλ(Θηκε τηv aiρα πoυ πρoσπαθo6σε

l!Ι]ε i'ιlζ.

0η6 τηv αcrrυvομ,o τηv 6ρo πoU

κo8ηγητιiq (πoυ τo υπ6λolπo oτoι_

vα nηδiξer τo κιiγκελo τηq nρE-

nγ/ \
\ιΑ /

Γ I0ΧANEΣMΓ]oYPκ : Ιδριiθηκε oτ(v Πρεττ3ρ lα (Ν.Αφρlκrj) η πρriτη σιov|στικη oργdvooη
πtlιl επioημα εivαl αvτiθετη τoU APAF]τI-EΙD (LΕCτUFεS FFAΝοAΙSES τ9θ6) '

MεΛBoYPNH: Mlα εtδlκι] επιτρoπιi τηξ Aυστραλ tαvηξ KUβ6ρνησηξ δr1λωoε 6τι περιoεi6τepοι
,tΙ|d 6ο "ΓvPλημστiεq noλ6μoυ,' ζoιjv oτliv xιiE, tοUζ.

tlΛf]ΙΣΙ: oκαΘηYητfiq Xημεiαq HAsso MEΙNERτ κol μdλoq τηq Aκαδημ[αc En r oτημιiν τoιl
IjεIτ]λiνοU!μετd απ6 6vα oυvEδριo ατ6 nαρ,σι δεv εn6στρεψε oτfv 1ιiρα του ζητ6vταξ πoλιτtl<ιj
,1,τ,rλo καr 6πωq o [6ιoq δ6λι)σε: ,,ol σoβlετικoι xρησιμonoIoιjv ειδtκd τoυζ αvατoλlκoY€pμα_
\lοι iξ Fll l rrτiιι,oνεζ. .;ι.

llΙ:KlΝo: Στriv π6λη Ttαvτo[ν κovτ(i στ6 Πεκlvo €γιvε €vα απ6 τα μεγαλιjτεριr Φι)λF'l |ι<ιi

"lγκλl']1πιlα".t1ενfivτα μαι1ροι φoιτητ6ζ ποU βρlσκ6ταv oε μια καφετ6ρια δ61τηκαv τηv επiθεoη
ιltl γ1ltlv{tnκoπrjθηκαν αn6 Kιν6ζoLlξ φoιτητ6q.Oι ,'vτ6πol,,φolτητ€ξ 

δ l αμαρτυρΙ1θηκ αv γld τηv
lllιilοιlοΙο τωv μαι!ρων φoιτητιiν oτli r]ανεπ l στiμ ι α 

' 
Y ι α r r τo μ6vo πoυ 6καναν ol μαι]ρol φotτη-

ιiι' ι'1rαν vn πεlρdζouv τiζ Klvεζoπoιjλεξ.

BAρKΕΛ()N|]: Εγlvε στ6v Ισπoνiα τo Πρτ3τo Συν6δρlο τωv AvαBεωρηττiv , χr,lρ i q 6pωq να oιrμ

l-lt:τixοι.lv oι πpαγματlκoi ανα8εωρητ6ξ, cAF]LOs CAθALLEΠo καl AYNAτ.

Ι1rι]r, στο εΠ6μεvo oυv€δρto vα δoιjμε καλεσμ€voυζ τov Ντ6vαλvτ Ντιiκ καt τoν Σβ€ν ΧJooελ.

λrΙΛΛNο: τo ΑΒEΑ εivαl dvα δημηνιαio Πoλlτloτlκ6 περloδlκ6 πoυ ασπdζετα l τiq lδ€-
.ι' rηι: Νdαc ΔεΣι6c.
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