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Γ|A ENA NE0 EΘΝlKlΣTlK0 ΕΠANAΣTAT|K0 KlNHMA ΣΕΛ.3

ΑΠ0 Τ0 1977 μd1ρι τδρα' εiδαμε τoυq διdQo-

ρoUq (Πρωταγωvιστdg, αrηv πoλιτικη εθνικι
αrικη ζωη να παραoiρoυv τoυq επαvασrdτεq
εθvιKlπaq, μιλιιvταq για εΠαvdσrαση... 0ι
διdφoρεq oυτoπiεq και τo δvειρα τωv αργδ_
σχoλωv, KoμπλεξιKδv' επαγγελματιδv και αρ_

ριβισrΦν, oδηγησαν τo κiνημd μαq πoλλd xρδ-
vια 11ισω.

'Αλλoτε κdvovταg ημειωτδν και αλλoτε
κdvovταg βηματα "τακτικηq, πρ6q 1q.ir..

Σημερα, δ1ι μdvo αrηv Αθηvα μα καιπηv υ-
πδλoιπη Ελλdδα υπdρxoυv πoλλδq oμdδεq,
oργαvιiloειq...

Θα θδλαμε Qυoικd vo δoι)με τo κλεΙoιμo δ-
λωv τωv oργαvδoεωv και oλoι μoζΙ αυτoi νo
δημιoυργηooυν δvα EΘνικιατικδ Επαvααιατι-
κd KΙvημα.

Aλλd αυτδ ioωq εivαι θvα δvειρo πoυ δεv
πρδκειται vα προγματoπoιηθεΙ πoτθ.

0 ελληvικδg λαδg δεv εivαιακδμο "δριμoq,
για vα δεxθεΙτov Eθvικιoμδ.

'0oo υπdρxoυv περιo1dq τηq χιδραq μαq,
πou τα παιδιd τωv περιo1δv αuτδvγιαvαπdvε
oτo oxoλεio περπατoiv αρκετd 1ιλιδμετρα με
τα π6δια.

'0oo υπdρ1oυv ελληvικdg επαρ1Ιεq πoυ δεv
ξερoυv τι θα πει ιατρικη περiθαλψη.'Oσo U-
πdρχouv'Eλληvεq πoυ δεv ξdρoυv vα 1ρηoι-
μoπoιηooυv τo ...1αρτiτoυαλdταq. γιo πoιo ε-
παvασroση μ0ζ μιλ0τε.

Πρδτα πρ6πει vα ξυπvfoει o ελληvικδq
λαδq.

Mετd κιilριoιvα εiπε oΙγoυρoιδτι δεv θα 6-
xειαvdγκη oπδ πρoαdτεg τ] αρ1ηγo0g.

Mδvεg τoυg oι λαiκδg μdζεq θα κατεβoι)v
αιo πεζoδρδμιo.

To ελληvιιδ ταμπερoμdvτo κoι η ψυxoλoγiα
τoυ'Eλληvα εivαι τελεiωg διoφoρετικη απδ
τoυg Eυρωπα[oυg' '0oo κoιαv θdλoυν μερικoi
vα τoυg εvτdξoυv oε oργαvδoειq, πoλιτικdg κι
vηoειq κλπ' μια μερΙδα μδvo τoυ λαoιi Θα τoυg
ακoλoυθηοει. Kαι εμεΙq πoυ πιiραoε o καιρδq
πoι πισtει:lαμε στην ,,ελ[τ, ξδρoυμε δτι μδvo oι



ΣΕΛ.4

λαiκδq μdζεq δταv ξεηκωθoι1v μπoρo0v να α_

vατρδι!oυv τo otoτημα.
Kαι τδτε vα εioτε βδβαιoι, o0τε τα dρματα

μαχηq, oιτε oι κoμιodριoι με τιq τραγιdoκεq
καιτα κδκκιvα περιβρα1ιδvια μπoρoι!v vα τoυg
αιαματflooυv.

Ag μηv κoρoiδευδμαoτε με oυτoπΙεg, με d-
oπρα dλoγα και Παλαιoλδγoυq.

'0ταv λoιπδv o'Eλληναg θα απoκτηoειαvιil-
τερα αιoθi1ματα, δταv θα εivαι πvευματικd o-
λoκληρωμdvoq dνθρωπoq' τδτε vα εiαιε oi-

γoυρoι dτι τiπoτα δεv μπoρεΙ vα τoν παματη_
σει.

Av περιμδvoυμε κdτι απδ τoυq σrρατιωτι-
Koιq τdτε ειμαστε γελασμδvoι'

Mδλιq o ικεΦαλαιoKρdτεg διαπιπδο'oυv πωq
τo πoτilρι τηξ Uπoμoviq ξεχεΙλισε και oι εθvι-
κoλαΙκθq μdζεq ετoιμdζouv vα αvατρiι|oυν
τov αvτιλαiκδ πλoυτoδημoκρατιoμδ, τδτε αvα-
Θδτoυv δλη τηv εξoυoiα o'δvα πρδoωπo πoυ
τo ελdγxoυv και τoυq εivαι πιατδ, 'Eτoι 

γεv-

vιiται η δικτατoρiα, Σην δικτoτoρEα αλλdζει
μdvo τo α1ημα τηg κρατικηq διoικηoεωg, δεv
δxoυμε καμιd αλλαγη, oιJτε κoιvωvικτ], oiτε oι_
κovoμικi1, εQ'δoov τα xρηματιατηρια διατη_

ρoiv την θδoη τoυq και εξακoλoυ θo ι}v vα εivαι
πιo δυvατd' γιατΙ τδρα πρoαατεiovται απδ
ivα κρdτoq πoλri πιo ιoxυρδ απ' o,τι ηταν τo
κoιvoβoυλευτικd. Γι'αυτδ δεv πρδπει vα oυγ-

xδoυμε τoυq πατριδτεq με τoυq εθvικιαr6q.
Πατριδτηq εivαι καιo Αvδρdαq καιo L4ητoo-

τακηq... Eθvικιπδq δμωq δxι.
Αg μην πoρααυρ6μαπε οπδ τ1q παιδικδq α_

oθεvειεq τoυ εθvικιoμoυ πoυ εiναι o oωβιvr
oμδq και o ιμπεριολιoμδq.

Aq πρooπαθηooυμε ooo μπoρoυμε και εdν
μπopoiμε vα διατηρησoUμε τα ψUχoσωματι-
κo xoρακτηριπικα μοq, αλλoιδq πoλυ γρηγo.
ρδτερα θα γivoυμε και εμεiq αvαμvηη δπωq
dλλεg φυλdq.

Γιατi Φυλη αvΙκαvη vα δημιoυργηoει' δεv
εivαιαvΙκαvη vα ζf1oει, εivαι φUλη πoU δεv δι-
καιo0ται vα ζηoει.

l\Ιηv περιμιivετε vα μαg βoηθi1ooυv'Αγγλoι,
Γdλλoι, lταλoi...

Αg αγωνιπoiμε μδvoι μαq για vα αvδβειτo
πvευματικd επ[πεδo τoυ λαoι! μαg καιαq αφi1-

σoUμε τoUq Σoυηδoiq vα βγαζoυv τα κdρατd
τ0Uq.

0 αγΦvαg μαg εΙvαι αγδvαg γιo Eθνικi1 Αvε-
ξαρτηoiα και για κoιvωvικ{ δικαιoo0vη. '0λα

τα dλλα εΙvαι δvειρα.
NΙK0ΛΑ0Σ ΔHl\,,l. ΣΠYPlΔHΣ
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ΣΕΛ. 5

Toυ Θεδδωρoυ Bαoιλεioυ

llΙ

?

L

H ΑNΑKHPYΞH τηq Πρδτηq Γερμαvικig Αβα-
oiλεuτηg Δημoκρατiαq παρoυαιdζεται ακδμα
και ημερα με μια υπερβoλικd ωραιoπoιημdvη
και ρoμαντικι] διdθεoη. Αv ααθo0με στιq (α-
vαμvηoεtq, 19μ nρ6ταγωvιπη αuτfg τηq ανα-
κt'1ρυξηq, πoυ ηταv ταυτδxρovα και ηγετικfl
Qυoιoγνωμiα τoυ Σooιαλδημoκρατικoi Kdμ_

ματoq τηq πλειoψηφiαq (|\4SPD) δxoυμε αμd-
oωq τo παρακdτω oκηvικd,

0 Mαξ τηg Bdδηq ανακoιvιilvει αυθαiρετα
τηv παραiτηη τoυ Koιζερ. παραδiδει τηv ε-
ξoυoΙα πoυq Σooιαλδημoκρdτεg τηq πλειo-
ι!ηQiαg και παραtτεΙται με τη oειρd τoυ, 0
λαδq πoυ αγvoεΙτιq τελευταiεq πoλιτικθg εξε-
λiξειq dxειξε1υθεi αoυg δρdμoυq τou Bερo-
λΙνoυ με κδκκιvεg ημαiεg κραuγdζovταq ε-
vdvτια πov Kdιζερ και υπdρ τηg επανdαααηq.
H μεγdλη Kα[vιvγκπλατq εivαι κατdμεπη απδ
dνα εξαγριωμθvo πληθoq πoυ υι}ιilνει απειλη-
τικd τιg γρoθιδq πρog τηv διεiθυvη τoυ Pdιx_
σtαγκ.

l\Ιdoα πo [διo τo Pdιxπαγκ dπoυ oιβoυλευ-
τiq τoυ Σooιαλδημoκρατικoi Kδμματoq τηq
πλειoι!ηφΙαg oυvεδριdζoυv αδιdκoπα, γυρo-
Qdρvoυν oπλιoμδvoι και απειλητικoi επανα-
αιαημdvoι vαiτεq και εργdτεq. Σ'αuη τηv
τδoo κρioιμη αιγμf1 o Φιλiπ Σαιvτeμαν..μ δι
κη τoυ πρωτoβoυλΙα και δixωq vα ρωτfαει κα-
vdvα εμφαvΙζεται o' θvα παρdθυρo τηq Kα-

γκελλαρΙαq πoυ dβλεπε ατηv πλημμυριαμdvη
απδ τα επαvαπατημιivα πλ{Θη KαΙvιvγκπλατq
Kαι φωvdζει: "Ζflτω η ΔημoκρατΙα,,

Aυτi1 η μαγικη Qρdη i1ταv αρκετi1 για να ε-
κτoνδoει τoν επαvαατατικδ πυρετδ.0ι μdζεq
ξd1αoαv τηv επανdαταoη και τιq ριζooπαατι
κdq διεκδικfloειg τoυg και dρ1ιοαv vα ζητω-
κραυγdζoυν υπdρ τηq Δημoκρατiαq. Αυτi1η α-

Qελdπατη παρouoiαη τωv γεγovδτωv απδ
τov Σαιvτεμαν διαι!εriδεται κατηγoρηματικd
οπo τηv αφljγηoη εv6q αυτδrπη μdρτυρα, τoυ
Pixαρvτ MrJλλερ Φo0λvτα, ΣiμQωvα με ηv α-
Qηγηη αυτi1 τo oκηvικd εivαι τελεΙωq διαφo.
ρετικδ'

Στoυq δρδμoυq τo πλr]θoq εΙvαιμαλλov ou-
vηθιoμdvo, 0ι dvθρωπoι μoιdζoυv vα κdvoυv
τ0v απoγευματιvd τoυq περΙπατo παρδ δυvα-

μικη πoρεiα πρoq τo Pdιxπαγκ. Στην Kαivιν-
γκπλατg τo rτλτ]θoq oε καμιd περΙπτωη δεv
μπoρεi vα xαρακτηριπεi: .αvαρiθμητo,. Σε
κdπoιo εξδπη o Σαιvτεμαv. o l/ι)λλερ Φo0λ-
vτα και εvαq υπdλληλoq τωv ταxυδρoμεiωv
1αζευαv αδιdφoρα τoν κooμo πoυ πηγαιvoερ-
xδταv αιηv πλατεiα.

Πoυ καιπoυ o Σdιvτεμαv dκανε vεiματα xαι-
ρετιoμoi πρog τov κδoμo πoυ με τηv oειρd τoυ
τov αvτηαιρετoιioε με oπoραδικdq κραυγdq η
1ειρoκρoιjματα, TελεΙωg ξαQvικd o Σdιvτε-
μαv ηκδθηκε δρθιoq, πηδηoε πdvω αιην κα-

ρdκλα τoυ. ψdλιoε κdπoιεq Qραoειq πou o Pi-
xoρvτ l/iλλερ Φoiλvτα βρηκε "ακαταvdη_
τεq,. κατιiληξε με dvα "Zητω η Δημoκρατiα,
και κατdβηκε βιααικd oπδ τηv καρdκλα τoυ,

H αvτΙδραη τoυ κδoμoυ, αιηv περiτπωη
nou ειχε αvτιληφθεΙ τo επειoδδιo, fταv μdλ-
λov υπoτovικ{.

'Eαιω και κdτω απδ τιq oυνθi1κεq αυτdg, η α_
vακtjρυξη τηq Δημoκρατiαq απδ τoν Σdιvτε-
μαv πρoηγεiται κατd δι)o δρεq εκεivηq πoυ θα
εξαψεiλει o Kαρλ Λiμπvεxτ, dvog απδ τoυq
κυρι0υq εκπρooΦπoυq τωv Σπαρτακιπιilv.

0ι Σπαρτακιαriq, αvηoυ1α παιδιd τηg Γερ_
μαvικηq Σooιαλδημoκρατiαq, εΙναι oι μδvoι
πoυ ξdρoυv τι ακριβιlq θελoυv. Γι'αυτoυq η
μεταβiβαη τωv εξoυoιιilv απδ τηv τελευταiα



ΣΕΛ.6 αUτoκρατoρικη κUβdρvηη στo ι,ISPD εivαι

γρdμμα νεκρd. Σκoπδg τoυq εivαι η εγκαθi-
δρυη μιαq Λαiκi1q Δημoκρατiαq πoυ vα πη-
ρΙζεται πα επovαπατικd αιρατ'ωτικα και ερ-

γατικd o'υμβoiλια. To μθooν εΙvαι η πρoλετα-

ριακf ενδτητα, Aυτd με πoλιτικo0q δρoυg με-
ταφρdζεται oε κυβdρvηη σUvασrτισμoι των
δ0o κoμμdτωv πoυ πριν απδ τo 1917 oυvδθε-
ταv τo Γερμαvικδ Σooιαλιπικd Kδμμα (SPD),

To Σooιαλδημoκρατικδ Kδμμα τηg πλειoι|η_

QΙαq dxει 1doει απδ καιρδ τov επαvαπατικδ

1αρακτfρα τoυ, 0 iδιoq o 'Εμπερτ δηλδvειδη-

μδoια 0τι μιoεΙ την βiα oαv τηv αμαρτiα, I/ε
πρδoφατα ακδμη τα γεγovδτα αηv γειτovικη
PωoΙα τρdμει ατηv oκdψη μi1πωg μια oυvεργα-
oiα με τo USPD τov μετατρdι!ει oε γερμαvδ
Kερdνoκυ.

Στηv κρ[oιμη αυι] πιγμi1 τωv μεγdλωv απo-

Qdoεων τo κδμμα πoυ ιπoρικd θα δπρεπε vα
κdvειτηv Γερμαvικi1 επαvdαιαη υπoxρεδνε-
ται τδρα vα παiζει τov ρδλo τoυ υπεραoπιπf1
τηq τdξεωq. 0 'Eμπερτ πρoτιμd 1Ιλιεq Qoρdq

μια oυμμαxiα με τιq oυντηρητικdq πoλιτικiq
δυνdμειq παρd με τoυg επαvαωdτεq τoυ
USPD (Avεξdρτητo Σooιαλδημoκρατικδ Γερ-

μαvικδ Kδμμα), Eivαι δμωg uπo1ρεωμδvoq να
πρo1ωρε[ με πρooεκτικd βηματα o'δvα παι
1vΙδι επικivδυνωv πoλιτικιilv ιooρρoπιιbv. Απδ
τηv μια υπδo1εται αιoν πρατd dτι θα ξαvα-
δδoει πη xδρα ηρεμΙα και κoιvωνικrj γαληvη'
απd τηv dλλη δε δδ1εται μια κυβδρvηη oυνα-
απιoμo0 με τo USPD πoU ελdγχεισχεδδv oλo-
κληρωτικd τα επανααατικd oυμβoιiλια τωv
ατρατωτδv και τωv εργατιilν.

To USPD πδφτειαιην παγiδα τηq oυγκυβdρ-
vηoηg με iοoυq δρoυq και με τηv oειρα τoυq τα
oυμβoirλια τωv εργατδv καιτωv ατρατιωτΦv α-
ναγvωρiζoυv τηv κυβδρvηη 'Eμπερτ oαv τηv
νδμιμη κυβdρvηη τηq 1δραq. Στηv πρδτη αυ-
τη Kuβdρvηη απδ πλευρdq MSPD oυμμετd-

1oυv o'Εμπερτ, o Σdιvτεμαν καιo Λdvτoμπερ- '

γκ, απδ πλευρdq δε USPD o Xdαζε' o NτΙτμαv
και o l\4παρτ.

Aπo τη μεριd τoυ o αιρατdq, πoυ δεv μπoρεi
vα ανεxθεΙ τηv διαιδvιη τoυ επανααιατικo0
κλiματoq, πιdζει τoν'Eμπερτ να ξεκαθαρioει
τηv κατdπαη'

Mε τηv oειρd τoυ o'Εμπερτ πoυ dxει i1δη

κdvει τιq πoλιτικdg επιλoγδq τoυ αvαζητd τηv
κατdλ.,\ηλη εuκαιρlα vα ξεμπερδεriει με τoυq
επικ[νδυvoυq και απαιτητικorlq εταiρoυq τoυ
αηv εξoυoiα.

Αυτη η ευκαιρiα δivεταιτov Δεκιiμβριo κα-
τd ηv διdρκεια τoυ πρδτoυ oυvεδρΙoυ τωv
Σoβιiτ τηg ΓερμοvΙαg αo BερoλΙvo.

Στιq 23 μια μεραρ1iα τoU λαiκoil vαUτικoι σε

μια ovδφελη επΙδειξη ιoxOoq Kαταλαμβdvει

ηv Biλxελμαιρdooε και ειoβdλ.λει πηv Kα-

γκεMαρiα'
0 'Εμπερτ 

ζητd αμdoωg τηv επiμβαη τoυ
σrρατoil.

To USPD κdvει τo τραγικδ λdθoq να απooi-
ρει τoυq υπoυργoig τoυ απδ τηv κυβdρvηη
σε-dvδειξη διαμαρτυρiαg. 0 'Eμπερτ δΙxωq

xρoνoτριβt'1 πρoωθεi αηv κυβdρvηη δio α-
κδμη δικoιξ τoU. Tov Nδoκε και τov Biooελ.

H εκλoγη τou Nδoκε oαv υπoυργoi Αμ0vηq
δεi1vει Qαvερd δτι τo ξεκαθdριoμα τωv λoγα-

ριαoμδv δεv πρδκειται vα εivαι ανdιμακτo.0
Nδoκε, πριilηv 1αodπηq, dxει δδoει πειπικd
δεΙγματα γραφfq για τov τρδπo με τov oπoio
αvτιλαμβdvεται τηv καταπoλi1 τωv ταραxδv.
Tα γεγovδτα τoυ Kιdλoυ εivαι ακδμα πoλ0
πρδσφατα.

Πραγματικd, για μια ακdμα Qoρd o Nδoκε
κdvει δκκληη αιoυq παλαιo0q αξιωματικoιq
KαιτoUq εθελovτδq τoυ Qov Λo0τβιτq, 0ιι}ευ-
δαιoθ{oειq τωv Σπαρτακιαδv πviγovται o'
dvα λoυτρδ αiματog μεταξi'10 και'17lανoυα-

ρioυ. 0ι ιωoρικoi ηγiτεq τoυ oπαρτακιπικoli
κιviματoq Kαρλ Λiμπvεxτ και Pδζα Λoiξεv-
μπoUργκ σUλλαμβdvovται και δoλoφovoivται.

Mε τoν τρδπo αυτδ αvoΙγει o δρdμoq τωv ε_

κλoγιbv για την αvdδειξη Συvταγματικflq Συ-
vdλευηq πoυ πρδκειται vα αuvθλθειαη πη
BαΙμdρη' Αυτdq oι εκλoγdq πραγματoπoιoi-
νται πιq 19 lαvoυαρΙoυ. To εκλoγικd o0πημα
εΙvαι η απλι] αvαλoγικη. H oυμμετoμ] τωv γυ-
ναικδv για πριilτη Qoρd' αvεβdζει τov αριθμδ
τωv ψηφoφδρωv σε 30.000,000.

To I/SPD oυγκεντρδvει 11.500.000 ι!li1Qoυg,

Eivαι τo πριilτo oε δ0vαμη κδμμα τηq Γερμα-
viαq, αλλα δxι αυτoδυvμαμo,

l\Ιε αιoθητi1 διοΦoρα ακoλouθεΙ τo ZE.

ΝTROYM και οε ο

ΔHι/0KPΑτΕΣ.
To USPD με 2.i

μΙπ0.
Στιq 11 Φεβρoι

πρooωριvδq Πρδ
τηv θδη του πηr
o Φιλlπ Σdιvτεμαr

μια oυvεργαoiα 
1

ZΕNTRUlι/ δηλαδ
παρd με τoυq παi

ξdρτητoυ Σooιο
(usPD)

Στιq 22 loυvioυ
τιbv κdvει δεκτd τ

Στιq 31 louλΙoυ
κoλoυθεΙvα oυvε

με ι||Qoυq 262 υn
Γερμαvικδ Σ0vτα1

To ΣιJvταγμα τl

κoιvoβoυλευτικδ
κρΙηq θα μπoρoι1
κτων εξoυoιιbv πι
Δημoκρατiαq.

0 Kαγκελλdριoc
Πρδεδρo τηq Δημ

θυvoq απdvαvτια
To αδ0vατo η

Bαiμdρηq i1ταv αc

ραxωρoioε πov
qεδδv δικτατoριι
dρθρo 48 πρodβλε

dvα Land δεv τηρε
πιβdλλovται απδ

μoUq, o nρdεδρo(
πην τdξη με τηv {

μεωv,
Στηv περiπτωα

πειλ{g τηg δημδo
τo δικαΙωμα vα πδ1

τηvαπoκατdαταα
επικαλεαθεΙ τη βο
oκonδ αυτδ, o Πρd

τo oivoλo i1 dνα 1

τωv τωv πoλιτδv, l

114, 115, 117, 118,



i1ει fδη
ζητd τηv

' με τ0υq

)0υq τ0U

lβριo κα-

ρΙoυ τωv

;τικoi oε
λαμβdvει
πην Kα-

βαη τoυ

α απooι]-
lβdρvηη

ρτ δi1ωq

η δ0o α-
]iooελ.
i Aμiνηq
ωv λoγα-
ιμακτo' 0
πειπικd

:ov oπoΙo
ταρα1ιilv.

lμα πoλ0

o Νdoκε
lματικoιq

ξ, 0ιψεU-

γovται σ'

7lαvoυα-
lκιπικo0
ιΛoiξεν-
lvoilvται,
ι0q τωv ε-

τικiq Συ-

lι σrη στη

tτoπoιoil-
oiπημα

η τωv γυ-
lv αριθμδ

lψηφoUq.

1q Γερμα-

[ τo ZE-

NTROYlil και oε απδπαη πvofq απδ αυτδ, oι
ΔHM0KPΑTΕΣ.

Τo USPD με 2.300.000 ιμηQoυq θρ1εταl πd-

μΙπ0.
Στιq 11 ΦεβρoυαρΙoυ o 'Eμπερτ εκλδγεται

πρooωριvδg Πρoεδρoq τηq ΔημoκρατΙαq και

τηv θdη τoυ πηv Kαγκελλαρiα καταλαμβivει
o ΦιλΙπ Σdιvτεμαv, πoυ πρoτιμd xiλιεq Qoρiq
μια oυνεργαοΙα με τoυq Δημoκρdτεq και τo
ZENTRUM δηλαδη με κdμματα oυvτηρητικd
παρd με τoυq παλαιoiq oυvτρδQoυg τoυ Αvε-

ξdρτητoυ Σooιαλδημoκρατικo0 Kδμματoq
(usPD)

Στιq 22 loυvioυ η πλειoι!ηQΙα τωv βoυλευ-
τιbv κdvει δεκτd τo τελεoiγραQo τωv vικητδv,

Στιq 31 louλΙou η Eθvoουvδλευη πoυ εξα-
κoλoυθεi να oυvεδριdζειαη Bαiμdρη ι!ηQΙζει

με ΨiΦoυq 262 υπdρ και75 κατdτo καιvo0ργιo
Γερμαvικδ Σι!vταγμα.

To Σivταγμα τηg BαΙμdρηq πρδβλεπε dνα
κoιvoβoυλευτικδ oiαημα πoυ oε αιγμdq
κρΙηq θα μπoρorlloε vα κdvειxρηη τωv dκτα-
κτωv εξoυoιιiν πoυ διdθετε o Πρδεδρoq τηq

ΔημoκρατΙαq.
0 Kαγκελλdριoq βdβαιαovoμαζδταv απδ τov

Πρdεδρo τηg Δημoκρατiαq, αλλd ηταv υnε0-
θυνoq απdvαvτιπη Boυλfl, τo Pdι1παγκ.

To αδι]νατo ημεio τou Συvτdγματoq τηq

Bαiμdρηg flταν αoQαλδq τo dρθρo 48 πoυ πα-

ραxωρoioε πov Πρδεδρo τηq ΔημoκρατΙαq,

αxεδδν δικτατoρικdq εξoυolεq. Πραγματικd τo
dρθρo 48 πρodβλεπε κατηγoρηματικd: "'0ταv
6vα Land δεν ηρεΙτιq υπoxρεδoεη τoυ πoυ ε-
πιβdλλovται απδ τo Σrivταγμα και τoυq Νδ-

μoυg, o Πρδεδρog μnoρεl vα τo επαναφaρει
πηv τdξη με τηv βo{θεια των Εvδπλωv Δυvd-

μεων.
Στηv περΙπωη ooβαρflq διαταραfiq { α-

πειλ|g τηg δημδoιαq τdξηq' o Πρδεδρoq d1ει
τo δικαiωμα vα πdρεικdθε αvαγκαlo μdτρo για
τηv απoκατδπαη τηq' κι αv εivαι αvαγκαΙo να
επικαλεoθε[ τη βoiθεια τoυ ωρατoi. Για τov
oκoπd αυτδ, o Πρδεδρoq μπoρεivα αvαπεiλει
τo orivoλo i1 6vα μdρoq τωv κilριωv δικαιωμd-
των τωv πoλιτδv' πoυ oρΙζovταιαπδ τα dρθρα
114, 115, 117, 118, 123, 124, 153,.

Πριv ακδμα υπoγραQεiη Σuνθ|κη τωv Bερ-
oαΜιιbv και πριν oυvdλθειπη BαΙμdρη η Συv-
ταγματικf Συvdλευη, ατιq '18 ΔεκεμβρΙoυ
19'18, o μεγdλoq γερμανdq Qιλδooφoq και δια-
voητrjq '0oβαλvτ Σπδvγκλερ dγραφε πov Qi-
λo τoυ Xαvg Kλdρεvq τα παρακdτω πρoφητικd
λδγια:

"Aπδ τδρα πρoβλdπω δτι τo παλαιd πρωooι
κδ Kρdτoq με τα αvεξdvτλητα απoθδματα ε-
vdργειαq, πειθαρxiαq καιoργdvωηq θα ξαvα-
κερδioει τov iλεψo' η αξιoλoγδτερη μερ[δα
τηq εργατικηq τdξηg θα μπεικdτω απδ τιq δια-
ταγdg τoυ για να πoλεμf1oει εvdvτια πηv α-
ναρx[α πoυ πρoκdλεoε η oυμμα1iα αvdμεoα
πov Σπαρτακιoμδ, πov εβραiκi1q dμπvευηg

ριζooπαπιoμd, αoυq δoγματικoiq, αιoυq εκ-

μεταλλευτdq και στoUξ διαvootiμεvoυq τoυ
κακoil καιρo0,,



.EΛ.8 tl γδννηoη μιαq Δημoκρατiαq μ6oo απδ.μto

rπoατιωτικi\ KαταστρoΦη δεv ειvαι ασΦαΛωq

ivα παρdδoξo γεγovδq. Kαιη lIl Γαλλικη Δημ0-

κρατiα εiχε γεννηθεi μθοα απδ μια αρατιωτr

κfι καταπboΦη αλλα τo πvευμα καιoιδρoιτηq

oυνθηκηq'των Bερoαλλιιilv ηταν πoλυ διαφo-

οετικoi απδ εκεiνoυq τηq oυνθηκηq τηq Φρα-

γκΦoιρτηq. Πραγματικα τo Dictaιτωv Bερσαλ-

i,ιj, οx, ijωδ πρoβλεπε δυoβαπακτoυq o-

ρoυq (πρooαρτηoειq' πoλεμικεq απ0ζημιω-

oειq) αλλd πρoxωρoUσε σε μια 0ιπλη 'απ0{η-

ρυξη, τoυ νιiημivoυ 
'Eθvoυq' H Γερμανiα δεv

αντιμετωπiπηκε με τov γνωστ0 ιττπ0τιK0 τρ0-

no ,,ou ovτ,με..πι*ηκαν τα νικημδvα'Eθvη

τoυq πρoηγoilμεvoυq αιilvεq και απ0γUμνω-

θnκε απδ τo δικαiωμα να διoπραγματευτει

τoυq δρoυq τηq ειρi1vηq, Eνδ oαν παραδειγμο

o-iiliευρλu6η εκπρooωπoq εvδq νικημd-

voυ 
'Eθνoυq 

μπoρoυoε με κdθε ανεonνα 0υμ-

μεταoxει αo διπλωματικδ παψiδι τδoo αα

1814 δoo καιπα 1815' oι εκπρδoωπoιτηq νικη-

uδνnc Γερμαviαq' υπo1ρειilvoνταν δi1ωq κα-

uια δυνατoτητα επιλoγηq vα παραδε1τoiν δη-

μδoια o1ι μovo τηv ανευ oρωv ουvθηκoλδγηη

oλλα καιτην αμQιoβητησιμη απ0κΛεισrικη εU-

θiνη τoυ πoλ6μoυ.

Στo uατια των Διαvooυμεvωv oπωq Kαι στα

uοτια τoυ λαoυ τo vdo καθεαδq ταυτΙζεται με

τnν εικδvα τηq Eθvικηq Kαταατρoφηc 0 γερ-

uαvιxδq λooq πoυ για 100xρoνιαδεν εixεγνω-

ρiοει αρατιωτικη ηττα κoιταζει γυρω τoυ και

δεν καταλαβαiνει.
'Ενα βooανιαικδ εριilτημα γενvιδται; Wie

konnιe es gescheben? H Bαρεια κoτηγoρiα τoυ

Στραταρ1η Φov ΧιντεvμπoUργκ 0τι 0 γερμανι-

κoq αρατδq .μα1αιριilθηκε πιoωπλατα'' ii$
von hintern erdolcht ιγorden) για κατηγ0ρια τρo-

μερη πoυ κανεiq δεν διαψειδει. δηλητηριαζει

την αvo1η τoυ λαoυ για τηv καιν0υργια κατα-

στασn.
(ΣYNEχlZΕτAl)
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lηξ νικη-
i1ωq κα-

τoi:ν δη-

cλδγηη
πικi1 ευ-
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iixε γvω-
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πol0l ElNAι 0l ExΘP0l MAΣ ΣEΛ.9

Ol EχΘP0l κdθε 'Eθvoυq διακρΙvoνταιoε εoω-

τερικoιq και εξωτερικoiq.0ι εoωτερικoi ε_

YΘooi - τιc περιoοδτερεq φoρiq ευηπδληπτα

iοi uπερ'αuω καθε υπoι}iαq ατoμα'επιδiδo-
νται oε μiα oυαηματικη υπoνδμεuoη τηq θε-

ληoεωq εvδq 'Eθvoυq, oι εξωτερικoi ε1Θ ρoi με

τηv oειρα τoυq επιxειρoυv να εκμεταλλευτoiv
πo δπακρo παρδμoια αδυvαμiα,

To'Eθvoq μαq ζειαπδ αιδνεq αιηv oκιd αυ-

τηq τηq διπλfq απειληq.0 κι!ριoq εoωτερικδg

μαq ε1θρδq εivαι ivα ουμπλεγμα αρxδv και

διoθ6οεων πoυ o Eθvικoq μαq πoιητηq ovδμα-

oε διχoνoια, μια ενδημικη εθvικη ορριilατεια

πoυ εξαvτλεi τo δυvαμικδ τoυ λαoil μαg oε

πεiρεq δημαγωγικoπoλιτικδq παραθioειq.

noυ εiτε αρxiEoυv απδ τη Boυλfl και καταλη-

γoυν αιo πεζoδρoμιo. εiτε αKoλoUθoiv αKρι-

βδq αvτiθετη πoρεiα, UπoνoμεU0Uv την σUv0-

xil τoυ εοωτερικoi μετιilπoυ." 
H καταπαη αυτη μεγαλδvει τηv αυθdδεια

τωv εξωτερικδν μαq ε1θριilv, τωv λ'4oψδλων'

τωv Aoιατδv και τωv Ευρωπαiωv ακoμα πoυ ε-

πιδιδκoυv την πρo6κταoη τωv κρατδvτoυq ειq

βdρoq τoυ Eλληvικoi 1δρoυ,
Oι Σλdβoι με τηv βoflθεια τoυ Πdπα και τωv

Eβραiωv πρooπαΘoUν ν' αvαατηooυν τo μακε-

δoνικδ ζfτημα και τυπιilvoυv xdρτεq τηg ανε-

ξdρτητηξ .,.Mακεδoviαq.

Oι Bo0λγαρoι, αφo0 κατdφεραv vα δημιoυρ-

γηooυν με την γνωσrη αvoxη τηq ελληvικηq

κυβdρvηoηg τo πρδβλημα με τα νερd τou πo-

ταμo0 Nδαroυ, dxoυv τα μdτια τoυg αιραμμδ-

vα οτηv Mακεδoviα και αηv Θρακη. 0ι Aλβα-

voi Φiλoι μoξ κoταφεραν νο γivoυν με τηv U-

πoγραΦη τηq ελληvικηq κυβερνdoεωq τανdμι

μα αφεvτικd τηg BoρειoU HπειρoU. 0ι Φιλoδo-

Εiεc τoυc δμωq δεv ααματoilv oιiτε πρδκειται

vo dταμαiηοoυν εδιi. Aκδμα καιoιlταλoiEθvι

κιαδq με τoυξ oπoioυq μαq 1ωρiζει θdλαooα

oλδκληρη oνειρεu ovται τα ...Δωδεκdνvηoα για

να μηv μιληooυμε βdβαια oiτε για τouq Poυ-

μdvouq πoυ παρoυoιdζoνται oαν πρoπdτεq

και Uπερασπιστδq τωv ρoυμαvικδv μειovoτf-
των αιηv Eλλdδα, oiτε για τoυq Εβραloυq πoυ

ixoυv αvακατευτεl 6ντovα πo λεγδμεvo αυ'
τovoμιαικd κΙvημα τηξ Kρητηq

Mπρoατd ο'αUτoιq τouq oρατoig κινδi_

voυq πoυ μαq απειλoι)ν' εΙvαι επιτακτικη αvd-

γκη vα απoKατασriσoυμε την oυνoxη του ε-

oωτερικoi μετιbπoυ oυδετερoπoιδvταq τoυq

εoωτερικo0q μαq ε1θρoiq oυvειδητoιlq η αoυ-

νεiδητoυq.
'0ταv ο' αυτi1 τη Bδρειo 'Hπειρo πoυ ξεπoυ-

λf1oαμε, υπdρxoυv'Eλληvεq πoυ υπoΦaρoUv

εivαι αδιανδητo vα επιτρdπoUμε σro δδαφδq

μαq oργανδoειg πoυ δ1oυν oαv oκoπδ να

πρoωθi1ooυv την ελληνoαλβανικi1 φιλiα.
'Oταv Γιoυγκooλdβoι και Bo0λγαρoι - κ0ριo

oι πριilτoι - επιδιδκouv αvoικτd τov ακρωτη-

ριαoμo τηq χδραξ με τη δημιoυργiα τoυ Kρd_

τoυq τηg Mακεδoνiαq, δταv oι Εβραioι δρoυv

παραoκηνιακd για να απoσrιdσoUv τηv Kρiτη

αnδ τηv μητiρα Eλλdδα εμεiq δεv μπoρoiμε
vα μειvoUμε με τα χθρια παυρωμdvα,

Σαv Εθνικιαdq πιαιε0oυμε δτι η λtloη αυ-

τoil τoυ nρoβλi1ματoq θα δoθεΙαπd τoν λαδ.

O λαδq και o πρατδq αδελΦωμavοι θα Kα-

voυv για μια ακδμη φoρα τηv Πατρiδα μαq αγα-

πητf1 ατoυq φιλouq και τρoμερfl στouq ε-

xθροιiq.
Eμπρδq λoιπdv, 0 Mαρμαρωμdvog Bαoιλιdg

περιμivει τηv δρα πoυ θα oυνε1iοει καιπdλι

τηv μdχη με τoυq vδoυq πιπoilg oτρατιδτεq

τ0U' 
Φ. K.



ΣEΛ, 10 0l τPElΣ 0ψElΣ τ0Y
EBPΑ'|'κ0γ ΠP0BΛHMAτ0Σ (lιl)

τoU JULlυs ΕvoLA

Αvατρixoνταq oτα πρδτα πρoκαθoλικd

αχηματα τoυ Xριαιαvιoμoil βλiπouμε δτι μd-

oα αηv ρωμαiκη αυτoκρατoρiα πoυ flδη εμι!υ-

1ωvδταv απδ κdθε εiδoυq νδθεq αοιατικooημι

τικ6q λατρεiεq. τo εβραiκo πvευμα τoπoθετd-

θηκε επi κεφοληq μιαg μεγdληq εξεγdρoεωq

τηq Avατoληq εvdντια ατηv Δυοη, τωv cOdra ε_

vαντια πoυq αριoυq (Arya), τηq ουμμικτηq

πvευματικδτηταq τoυ πελαoγικoi και πρoελ-

ληvικo0 Νδτoυ εvdντια αηv oυραvικη καιoλυ-

μπιακt1 πvευματικdτητα ανδτερωv KαταKτητι-

κδν Qυλδν'οliγκρoυoη δυvdμεων πoυ επανδ-

λαβε δoα ηδη επαληθεiτηκαv σε μια πιo αρ-

xαiα περioδo κατd τη διdρκεια τoυ nριilτoυ ε'
πoικιoμoil τηg l\Ιεooγεioυ'

ι.4' αUτd Φτdσαμε σε κdπoιo ημεio πoυ μαq

επιτρiπει vα διακρivoυμε δoo υπovoμεljoυν,

κdτω απδ τηv dπoι}η αυτη, τα επιxειρηματα

τωv αντιημιτδν. Aπδ τηv αρxι'1 παραδεxδμα-

oτε πωq αxεδδv καvεiq δεν dxεlτηv ικαvδτητα

vα αvUψωθει σε παρδμoιoυq oρiζovτεg.

O μovαδικδq ioωq κdτω απδ αυτi1την απoι];η

εivαι o Αlfred Rosenberg πoυ δμωq με τιg τελευ-

ταlεq τoυ τoπoθετηoειq, δυνομiτιoε oxεδδv α-

vεπαvδρθωτα τη θdοη τoυ με καθε εiδoυq

oυγxlioειq, καιπdvω απ'δλα με ιδεoλoγiεq κα_

θαρδτατα ιλλoυμιvιαικoi και Qυλετικo-εθvι
κιαικoi 1αρακτi1ρα.

Eiναι πραγματικd μεγdλη αQθλεια vα πρoo-

παθεi καvεΙq vα δικαιολoγηoει τηv oε θρη-

oκευτικδ επiπεδo αvτΙθεoi1του για τηv εβραΙ'

κfl θρηoκεiα εiτε επικαλoiμεvoq επιλεγμδvα

απooπdoματα τηg Αγiαq ΓραΦηq μdoα απδ τα

oπoiα θο dβγαιvε τo oυμπδραoμα δτι o EβραΙ-

κδq Θεδq εivαι θναq "ψεiτικοq Θεδq,' dvαq

Θεδq "αvθρωπoπoιημθvoq,, "επιρρεηq οτo

λαΘoq,' "ευμετdβλητoq,' 
(dσrιλαχvoq', (dδι-

κoq,, "δδλιοq,, κλπ. (εκεΙvoq πoυ εξειδικει)τη_

κε o' δvα παρδμoιo jaccuse εivαιo Fritsοh) εΙτε

αrιγματiζovταq τo δvα i1τo dλλo αμφΙβoληq η-
θικfq επειoδδιo τηq "Παλαιdq Διαθηκηg, (o

Rosenberg Qτdvει αo oημεlo vα xαρακτηρiζει
τηv Biβλo oαν "μια oυλλoγη παραμυθιδv για ε-

μπδρoυg αλδγωv και λιoνταριιbv, ).

Bδβαια μ' δvαν Eβραio - oαv τoν Σπιvδζα -

μπoρεΙ vα εvτoπιπεi μioα πηv εβραΙκi1 μu-

θoλoγικi1 φανταoiα μια κυρiαρ1η ευoαρκiα και

υλιαικδτητα. Παρ' δλα αυτd καιανεξdρτητα μ'

αυτδ πρ6πει να μπει τo εριiτημα για τo πδq Θα

μπoρoυοαv να διαοωθoiv oι καθαρoi βoρειo-
dριoυ κoρμoυ μυθoλoγiεq απδ τη πιγμη πoυ

oι θρηoκεlεq θα 6πρεπε vα κριθoυν μ' αυτα τα

πεvd δεδoμδνα;

Eπειδη oι κατηγoρoι ε[ναι Γερμαvoi, τι θα

μπoρoiloαμε vα πoilμε εξετdζovταg τηv μυθo-
λoγια τoUq αvαφoρtκο με τη δoλιδτητα τoυ 0_

din-Woιan oε oxεoη με τιq σUμφωνιεq πoU ειχε

κdvει με τoυg "γiγαvτεq, για vα κτΙooυv τo As'

gard, αvαφoριKd με τηv (ηΘιKη, τoυ βαoιλιd
Gunther πoυ 1ρηoιμοπoιεi με τoν γvωαrδ τρδ-

πo τoυ Siegfried για vα βιdoειτηv Brunhild;

τouv μια ι
γκδoμια αΕ

Δεv επιτ1

δo πoλεμικ
'0λα δoc

ρioαμε oα,

Θρηoκευτι
vαπαραγv(
θiκη υπdρ
αxετα αv θ

Για τov V

1vη τoυ (

Eυαψελικr
ατoμιαικη
δoγματικη
κη ζiμωα
μδvo κατd

λiτερηq πl

τoU εKφUλ

Λotiθηρoq,
vdδωoε α[

τηq .Pωμι

θεωρoioε

ρoioε vα 
|

τηq αnd το

Elναι αλl

berg δεν δi

να ρiξoυν
Πρoτεπαt
απδ τo τη1

Εδδ δπι

ρoi λαΙκol

ρηq παραγ

Kαθoλικιo1

τoυργικd c

ομδq - αυ

αιδν θεω

μιoiργημc
δικαiωμα'
υπδδειγμc

αroιxεio θ

oΙα τηq Pι

βραΙκδv κ

ρεi (oαv π

ραilλ υπηt



}oληg η-

lKηq, (o

κτηρiζει
ivγιαε-

πιvδζα -

riκη μυ-
ιρκiα και

ρτητα μ'
l πδq θα

βoρειo-
γμη πoυ
αυτd τα

:i, τι θα

1v μυΘo-
α τoυ 0-
πoU ειχε
.lv τo Αs-

βαoιλιd
πδ τρd-
hitd;

Δεv επιτρdπεταιvα κατεβαiνoυμε oε επiπε-
δo πoλεμικf1q μδoα αnδ φτηvd τε1vdoματα.

'0λα δoα με βdη τα nρoηγoiμεvα αvαγvω-

ρισαμε σαν αρvητικd πoιxεio τηq Eβραiκηq

Θρηoκευτικdτηταg δεv πρdπειvα μαq κdvoυv
vα παραγνωρισoUμε δτιμdoα πην Παλαιd Δια-
θf1κη υπdρxoυv αoιxεiα και o0μβoλα πoυ d-
α1ετα αν 6xoυv αvτιγραQεiαπδ αλλοιi, διαθd-

τoUν μια μεταφUσικη και κατd αυvdπεια πα-

γκδομια αξiα.

Για τov Wolf' πoυ ακoλoυθεi ευδιdκριτα τα Ι-

1vη τoυ Chamberlain εΙναι o πρoKαθoλικdq
Eυαψελικδq Xριπιαvιoμdq πoυ κdτω απδ την
ατoμιπικi1 τoυ dπoι!η, dμoρQα πιπi1 καιαvτι
δoγματικt1, αvdγεται ακριβδq αη μη καθoλι
κη ζι)μωη του εβραΙκoli πρoφητισμoι, δχι

μδvo κατd τη διdρκεια τoυ εβραΙoμoιi τηq κα-
λ0τερηg περιdδoυ αλλd και κατd τηv διdρκεια
τoυ εκQυλιoμotl τoυ' σrηv oυvδ1εια εivαι o
Λotiθηρog, δηλαδη αυτδq πoυ πρωταρ1ικd ξα-
vdδωoε οξΙα πην Παλαια Διαθηκη οε βdρog
τηq "Pωμαiκδτηταq, τηg Pδμηq, τηv oπoiα
θεωρoιioε oαταvικf1 oε oημεio πoυ δεv μπo-
ρo0oε vα βρεθεi αντιημΙτηξ πιo ...QιλoημΙ-
τηq απδ τov oυψραφdα.

EΙναιαλi1θεια πωq dλ.,\oι, δπωq π.x. o Rosen-

berg δεν δiπαoαv γι' αυτdv ακριβδq τov λδγo,
vα ρΙξoυv πηv θdλαooα κι αυτδv ακdμα τov
Πρoτεπαντιoμδ με απoτδλεoμα vα πdooυv
απδ τo τηγdvι πη φωτια,

Eδιb δπωq εiπαμε, πρoτεΙvεται δvαq καθα-

ρoι λαιKoι τιjπoυ αvτικαθoλικιoμδq, μια πλ{-

ρηg παραγνδριη δλωv δoωv dxoυv μdοα ατoν
Kαθoλικιoμδ uπερvατoυραλιατικd και τελε-
τoυργικd αoιxεΙα, με λiγα λ6για o ρατoιovαλι-
ομδg - αυτδq o ρατoιovαλιoμdq τωv φUλετι-
σrδv θεωρεiτ'αι ξεκdθαρα oαv εβραιK6 δη-

μιoιργημα! Aκδμη και o MUller αμφιοβητεΙ τo
δικαiωμα τoυ πρoτεoταντιoμoιi vα θεωρηθεi
υπδδειγμα μιαq εξαγvιoμδvηq απδ τo oημιτικδ
σroιχεio θρησκειαq'αv κατηγoρεi τηv εκκλη-
oiα τηq Pδμηq αυτδ τo κdvει εξ αιτiαq των ε-

βρα[κδv καταλoΙπωv πoυ η τελευταiα διατη-

ρεi (oαv παρdδειγμα η oμoλoγ[α τηq δτιτo lo-

ραηλ υπηρξε o εκλεκτδq λαδq πoυ πρoεκλd-

xθηκε για τηv απoκαλυι!η) καιεξ αιτΙαq τoυ γε-
γovδτoq δτιαπδ μια πρoηγoiμεvη αυπηρi1 α-
vτιεβραΙκη αιdoη dxει περdoει ημερα, αvα_

Qoρικd πdvτα με τoυq εβραioυg' o' ivα καθε-
σrδq αvοχηq.

Στηv Γερμαviα, δλα αυτd or'1μερα, εΙναιαρ-
κετd διαδεδoμdvα. Παρdλληλα και πov iδιo

βαθμδ' εlναι διd1υτη η ιδδα δτι η Pιiμη εΙvαι
κληρovδμoq εvδq ιερατικori Qαριoαioμori πoυ
δπωq ακριβιbq και o εβραιKdq φιλoδoξεΙ vα α.
πoκτηoει με κdθε μδoo τηv παγκdoμια κuριαρ-

xiα. Ακδμα και μdoα ατo Qημιoμdνo βιβλΙo "Τα
πρωτδκoλλα των ΣoQδv τηq Σιδv, - ατο oπoio
θα επιμεΙvoυμε - παρouoιdζεταιτo ιδανικδ ε-
vδq παγκδoμιou βαoιλεΙoυ πoυ υπoαηρΙζεται
απδ μια ιερi1 εξoυoiα, oαv καθαρd εβραiκδ.

Eδδ για μια ακdμη Qoρd μπερδεioνται και

γivovται πoλinλoκα τα πρdγματα, πoυ αvτiθε-
τα θα μπoρoιioαv vα διευκριvιαoiν πηv βd-
oη τωv αρ1δν πoυ i1δη επιημdνθηκαv.

H επιθυμiα vα αμQιoβητηθεΙη απικoπoiηη
και κατd oυvdπεια o εκQυλιoμδg πoυ υπdατη η
αρxα[α Παγκδoμια Αυτoκρατoρικ{ ιδεd δεv

μπoρεi oε καμιd περiπτωη vα χρησιμoπoιη-
θεi oαν επι1εΙρημα εvdvτια o'αυτi1 καθ'εαυ-
τη τηv ιδdα' oι1τε βιiβαια μπoρεΙ vα 1ρηoιμo-
πoιηθεΙ oαv επιxεiρημα η dπoι|η dτι o Εβρα1-
oμdq dκαvε oε κdπoιo βαθμδ δικd τoυ' παρδ-

μoια ιδαvικd,
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Aπδ μια καθαρd "dρια, dπoψη η αξiατηq Kα-

θoλικfq EκκληoΙαg βρ[oκεται oε oυvdρτηη

με τηv ικαvδτητdτηq vα "εKρωμαΙζει" τov XρF

πιαvιoμδ, υιoθετιilvταq και πdλι αξιoκρατικiq

ιδδεq, παραδδoειq, αiμβoλα καιθεoμoiq πoil

αvdγoνταιoε μια ευρiτερη κληρoνoμιd, κατα'

πoλεμιilvταq μαζΙμε τηv Pδμη εκεΙvo τo δηλη-

τηριαoμδvo στoιχειo, σrεvd oυvδεδεμδvo με
τov εβραiκδ μεοoιαvιoμδ και τov αντιαρρεvω-

πoιημdνo oυριακδ μυπικιoμδ, χαραKτηριστF
κd γvωρloματα τηg πρωτδγovηg 1ριπιαvικf1q
επαvdπαοηq.

Bδβαια δπoιoq εξεταζειτo θ6μα oε βdθoq α-

vαμφιοβητητo θα oυvαvτfoει αρκετd μη dρια

πoιxεΙα αro oiμπλεγμα τoυ Kαθoλικιoμoιi.
Παρ' δλα αυτd. oε περιooδτερo πρδoQατoυg

καιρoιig η Pδμη nαρiμεινε τo μoναδικδ οη-

μεio αναQoρdg, αxετικδ θετικδ, για'κdθε
πρoαπdθεια πρoq τηv κατεiθυvoη τηq παγκo-

oμιδτηταq.
ΣYNEΧlΖΕTΑl I
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)dμα oε βdθoξ α-

ι αρκετd μη dρια
(αθoλικιoμoi.

lρoπρδoφατoυq
ιo μoναδικδ oη-

:τικδ, για κdθε

Uvση τηq παγK0-

ΣYNEχlΖETΑl

ΣToN
l AP!ΣToTEΛH

KAΛENTzH

ΛEYTEPIA
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Η μovοξα τριγiρω

η μivη oivτρoφoq
πρooQiρειτηvγαλ
dτlv ΦUλιiζ σκoιΙoι

MαζΙτηq η oγριαδι
τoυ oκoταδιoi πoι
τov κdθε ooυ ε11θρ

Aυrdv πoυ περιμiι
τo πιo μικρδ ooυ λ'

vo εκμεταλλευθεi'

Mo εoi πιoτdq oτι'

πoυ ooi11oυv ovιl
φuλιig τo πεπρωμ'

μυθκdg'

Δiπλo ooυ τ' oηδι

και τo πoυλιιi τηq

oυρdvια ooυ πρoι

κdθε τoug μouοιι

Ετoι περvd η viκ
το ooτiρlο, τo Qι
ορ11iζoυv πtα vο 1

τo ιllεiτικi τoυg

Και η viα μiρα
αρ11iQι vα 1oριiζ
μ6v'ivαg διαroζ

0 HΛloΣ 0 APχl

ΠΛHPoΦoPOYME δooυq δεv τo γvωρiζoυν'
δτι o περιβ6ητoq E.K.A.λ/. (Eνιαioq Kωδικδq A-

oιθuδc Mnτoδoυ} πoU ψηΦισε η βoυλη. δxει

μπjι πια αηv ζωη μαq. Λiγo η πoλυ oλoι ξ6ρoυ-

uε τι onuαivει EKΑl/ και ιδιαlτερoq oxoλια-

oμδq δεv χρειαζεται. Θα ααθoυμε μovo o' 6vα

oημεio αυτηq τηq επαvααατικηq καινoτoμiαq

πoυ αvτιπρoοωπεiει iνα θαvαoιμo κivδυνo

vιo δλoυc τoυc πoλiτεq αυτηq τηξ χδραξ,' 
Για μαξ τo μεγαλo πρδβλημα, δεv εiνoι β6-

Βαια n ταγυτατη {μδoα οε λiγα δευτερδλεπτα)

εξα*ριβωδη τηq.αυτδτηταq καθε ατδμoυ (δλα

τα πoooωπικα αoιxεiα μixρι και λεπτoμδρειεq

πoυ'πριν λiγo καιρδ θεωρoυoαμε αημαvτεq)

αλλα η oυvδεη τωv κoμπιoυτερq αυτιilν με

τov "κεvτρικδ, κoμπιoilτερ τηq E0K.

M' αυτδν τoν τρδπo τα αφεντικd τηq EOK,

δηλαδη oι Σιωνιoτθg, δ1ι μδνo θα μπoρoiv oε

oπoιαδnπoτε αιγμη vα γvωρiζoυν τα παvτα

για τov καθθνα μαq. αλλα Θα μπoρouν παραλ-

λnλα uε καθε αvεση vα επιημαivoυv κdθε πι
θαvδ και απiθαvo αντiπαλδ τoυq και αιη ουvδ-

vεια vα τoν απoδυvαμδνoυv.'Για 
μια ακδμη Qoρα η διεθvιπικη Θdληoη

Θριαμβεiει επi τηq Eθvικηq.
'Γi'αυτη 

την καταQoρη παραβiαη κυρiαρ-

γων ατouικιiv δικαιωμdτωv. o Eλληvικδq λαδq
]απo αγvoια, απδ δειλiαη δεν ξdρωαπδ τιdλλo

- δεv αvτδδραoε. Δεν τδλμηοε vα αντιδρdoει'

Φυoικd oε καμιd περΙπτωoη δεν μπoρo0με

να xαρακτηρiooυμε αvτiδραη (και μαλιαια
δυvαμικη) oυτε την oυvαξη τωv 40_50 αναρ1r

κιilv. oυτε την oυγκ6vτρωη τωv 3-41ιλιαδων

oπαδιbν διαφδρων Xριαιαvικδv oργαvδoεωv'

πoυ για διαφoρετικo0g λδγoυg o καθδvαg κα_

τδβηκαv πoυg δρδμoυq.

H μεγdλη πλειor!ηφiα τoυ λαor) δμειvε αμδ-

τ0χη'
Αμδτoxoι μεΙvαμε και εμεiq oι'Eλληνεq E-

θνικιπiq.

H δικαιoλoγiα πoυ πρoβληΘηκε απδ τηv με-

oια uαc, δτι δηλαδη εμεiq oiτε 1ρηματα d1oυ-

με πιq'Tρoπεζεq για να μαq τα παρει o Tοoβδ-

λοq. oυτi και φoβδμαπε μηπωq oι εxθρoi μαq

...ανακαλιψoUν τα ΦιλoσoΦικoθρησKεUτικd
και πoλιτικα "πιστειω, μαq μδoα απδ τo €-

KAM. δ1ει αoφαλιbq κdπoια βdη, αλλd δεν εi-

vοιπδρo για πiρο αληθινη.

Kαπoυ μοq d1oυv oυμπαραoilρει τα γεγovδ-
τα.

Eκεivo πoυ oε τελικi1 ανdλυη δxoυμε vα

πoιμε απδ τιq στηλεq αυτo0 τoυ εvτiπoυ εiναι

6τι τo ηλεκτρoνικδ Qακδλωμα κατd βdθoq δεv

μαq αγγiΦι, γιατi εμεiq oαν EΘvικιαdq, κρα-

ταμε ατα 16ρια μαq την oυoiα. τo αiοθημα, τov

παραγoντα αυτδ πoυ xτυπιilvταq αvελiητo την

"λoγικη, κdθε ανθριilπoυ και κdΘε μηxαvημα_

τoq δημιoυργεiτηv ζωη. την ισroρια,

Eμεiq oι Eθνικιπ6q ovειρευoμααε τov αυ-

ριανδ αρμoνικδ κδσμo πoυ θα δημιoυργηooυ-

με με τηv βoηθεια τoυ ανθρδπιvoυ. φυoιoλα-

τρικoυ. αvτιπλoυτoκρατικ0U Eλληvικ0U πνεU-

uατ0c.' 
To πvεiμαγια μιαακδμη Qoρα θα κυριαρ1η-

οει αιnv ιjλn.

λ,1d1ρι τδτε περιφρoνηoτε τo EKΑM ooo πε-

ριoooτερo μπoρεiτε.' 
Aρvηθεiτε τιq νdεq ταυτδτητεq' εiτε πρoo-

ρiζoνται για oαq εiτε για τα παιδια oαq. Αvτι'

σrαθεiτε μ δπoιo καταλληλo τρoπo αα αv-

θελληvικd αxiδια των ξδvων Kδvτρων. 
A.Γ.
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ην με-
δ1oυ-
'αoβδ-

oiμαg
ευτικd
τo E-

δεv εi-

εγovδ-

Jμε vα
lυ ειναι

oq δεv
q, Kρα'

μα, τ0v

lτατηv
αvfμα-

ι0ν αυ-

γi1oo υ-

';oιoλα-
irπvεl]-

ριαρχil-

δoo πε-

ε πρ00-
ιg. Avτr
σtα αv-

A.Γ.

0 l1Λl0Σ 0 ΑPχlιΓ0Σ
(Στov Aριoτoτiλη)

H μoναξιd τριγiρω

η μdvη oivτρoφoq οoυ

πρoσφiρει τηv llληyη
oτov Qυλiq oκoπoq.

Moζiτηq η olριoδo
τoυ oκoτoδιoi πoυ κρiβεl
rcv κdθε σoυ εχθρ6.

Aυτ6v πoυ περιμivει
τo πΙo μlκρd σoυ λdθoζ

vo εκμεrσλλεUθεi.

Mo εoi πιoτig oτo iργo
πoυ ooi1ουv ovoθioει

Qυλαg τo πεπμμivo oov δρoκoq

μυθιιdζ.

Δiπλα ooυ r' αηδιivt

και τα πouλιd τηξ vικταζ
oυ ρo vι o σo U Ιι ρoσΦi ρo υ v

κιιθε roυξ μ0υσιι(η'

Ετα περvd η viκrα
τ0 oστiριl' τo φεγyιiρt'
αυ(iζoιtv ιlΠ vσ χιivouv
τo ιllεiτtκd τouq Qωg.

Κoι η vio μiρα
oρ11iζεlvo 11αριiQι'

μ6v'ivoq διατιiζει
0 t1Λl0Σ 0 APχHΓoΣ, 

o'tl'

0AlllΚAtt0Σ

Tρiμει, μoυγκρiζει oυγιiια oqηΦι
0λiΙτει πoυ 0τ0iειη Φuσιζ π0λU'
'Mε 

δi1ιη γoioτo, oirε xαιπλoiτo
rov iχει φτιdξει τov δυστυχη'

χωρiζ αξiα στηv ιωιvωvio

oτo περlθιiριo i11ει κρυφτεi.

Znλεiει oλouq, ζει με 11α11oλoυq

ρiυπd και φεiγει6πoιov vα βρει'
0λη η ζωη τou, εiv'αμ1η roυ

η ιδεoλoγio vo βρωμιoτεi.
0PΦlΚ0Σ"

0AΣT0Σ

Σκoταδι πυκvd

κεΦdλισκυμμivo
κoρμi κoυρooμivo

βλΦψ xλωμδ'
Δεv αvτιδρd, δεv i11ει μιiθa
vo δivει μιiyη, γιο ιδαvικ0'

Εvαq oωρoq, κρiαg xoμivo'
κo τ εoτ η μivo, ε i vα ι αoτdg'

"0PΦlΚ0Σ'

MUNDo Νs
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Toυ Θ. Koρλiiiλ

(TEΛEYΤAlο)

H πυλn τne Oυτγκdρτ ηταv τoοo ψηλη' rιou

u,α vα δεi καπo,oq την KoρUΦη τηq κινδιvεuσε

ir*ω',.ou ouiιvα τoυ' O Skrymir εi1ε αρ-

,ir,''o .rxα'ιiλ με τα iργα τoυ και o Thor

και oι oiντρoΦoiτoυ iγιναν δεκτoι και πρoο-

κλnθnκαν vα παρoυv μiρoq οε μια κυvηγετικη

,*εooun. ταυτδxρoνα πρooQερθηκε α0v

iι'oi*Ιjoq nιηρdd 
"oτου' 

Aν και δεv ηταv με-

"iio 
*J*orιio * αδειαoει καvεiq τo κδραq

iπrc oλn*η' noρ' δλα αυτd o Thor τo αδεια-

oJo,i,a o*o oi rρr,q δooειq' Αυτη η αδυναμiα

iou δλι ι*ou, noli κακη εντiπωoη' "Εioαι

ivα αδiνατo παιδακυ' τoυ iλεγαν oι γiγαντεq'

.Mπoρεiq vα ηκιiloειq εκεiνη εκεi τη γατα:''
'δoo iαι vα φαιvοταν εiκoλη εκεivη η δoκιμα_

ojolo iιloi"λρ ωo oυτα και παρ' oλη τη θεΙκη

,.' οι'ψη bεν μπδρεoε να τα καταQδρει'
:λrnoi, 

iδ iωo onb,η'ρα1η αλλd δεv μπδρεoε

uJ'o iη*ωor, rou αiρα' "'O1ι δεν εiooι αν_

δοαc..., τoU δλεγαν oι γiγαντεq' "'Ε1oυμε
ελδ uια voιo πoυ θdλει vα παλiι!ει μαζi ooυ ''

Kαταντooπιαoμεvoq o Thor μαζi με τoυq

oυντρδφoυq απoμακρυvoταν απδ την 0υτ-

γ^αρi, o αρxηγη τuv Jδtun πoυ εixε oυvoδd'

,i,r, 
'ous 

ξiuouq για καπoιo διαπημα, εiπε

αoν Thor: .Δεν πρεπει vo vτρεπεσαι π0U εχα-

oεc. γιατi oι ελπiδεq ooυ διαι!ευοΘηκαν μδvo

Φαιvoμενικα. Στo κdραq εκεiνo βριoκδταν η α-

ioilνεin θαλαooα. Πoιoq μπoρεi vα τη ρoυφη-

Εiι:io ftlo εκεiνο δεvηταν ηγατα, oλλατoτε-

oαoτιo δiδι τoυ κδομoυ πoυ τριγυρiζει και oυ_

lπιειει 
'oιδκιηρη iη δημιoυργiα' H ανiκητη

γρ,α i:πα' o xρδuη. η 1ρoνικη διαδρoμη. - Th-e

δi,l.imn no,os μπoρει να αvαμετρηθεi μαζi

τnc: Kανεvαq. bυτε Θεδq. oυτε ανθρωπoq' 0

xdδuoi doυδιαΦιτα πdvτα. Kαι τδρα oτρδψε

iλ μα.,α οoυ πρoq εκεivεq τιq τρειq κoιλdδεq'

Mαθε λo'nοu nωq ε*εiνεq oι τρειq κoιλdδεq o-

φεiλovταιo'ι
εοil πρoαπiθ

0 Skrymir ι

τιq παν0ψηλ

την ιilρα πoι
oQυρi τoυ θ

πια. Tδτε ακ

γiγαντα vα λ

γυρioειq πr

' .2 Ζ--\ - \

ΞΞ- l
F,<,: \

H παρdαι
τΦν αιδvωv,

των Θειilν ε1

Στη Vδlus

κη ιδδα, Τo

πνευματικδr

oηq,0αερc
ρικηg νiκηq

λoq εμπdλε

μα1iεq. To

πoν Thor.

Δυνdμεκ

μειq: εξδvτ

λυκδΦωq β
πdζει τη Δτ

ξαQανΙζετι
δμωg αυτη

καιvoJργιc
'Yι|ιαoq €

βααιλεioo
ρiεργol...

Tελειδv
q6oη με

μUθo πoυ

oη τoυ Thι

ναι χρ0ν0,
Eiναι πλ

τυρiα εvd

xioειvα κ,

ριooδτερt
πληξηq Π

' vαv ενdνl
0 Bαoι,

περβoλικ
Xριαιαvι

Eμεig'
πδνω αι
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)Uμε

)u,.

Φειλovταισ' εκειvεq αKριβιiq τιq δUνdμειq πoυ

εσι πρoσπdθησεq να αντιμεlωπiσειq,.

0 Skrym1r εξαφoviαηκε. η δε 0υηκoρτ με
τιq παviι!ηλεq πιiλεq τηq xαθηκε αov αiρα
τηv δρα πoυ o Τhor αρπαζoντοg κοι παλι τo

oQuρi τoυ θdληoε να τηv μεταβoλει oε ερεi-
nια. Τδτε ακo0πηκε ooρκααικη η Φωvη τoU

γiγαvτα vα λdει: "Σε oυμβoυλευω νo μη ξαvα-

γυρioειq πη xδρα τωv Jotun|,.

H παρdπαoη τηg Ragnarok, τηg oυvτδλειαg

τΦv αιδvωv, Consummation η τoυ λυκδφωτoq

τωv Θεδv εiναιεπioηq μεγαλειδδηq.
Στη Vοluspa βρioκoυμε μια παλια πρoφητι

κη ιδδα. Toυq Θεoιlq και τoυq γiγαvτεq. τιq

πvευματικδq και τιg υλικdq δυvdμειq τηg Q0-
oηq, iπερα απδ πoλi:xρovoυg αγδvεg και με-

ρικηq viκηq τωv μεv επΙτων δε, βρΙoκoυμε τd-

λoq εμπδλεμεq Kατασrdσειq' μdxεg και μovo-

μαxiεq' Τo φΙδι τoυ κδoμoυ' πoλεμd ενdvτια

αov Thor'

Δυναμειq μdxovται εvdντια oε dλλεq δυvd-

μειq: εξδvτωoη Kαι l(αταστρoφil αμoιβαiα. To

λυκδφωq βυΘiζεται oε μαiρo οκoτdδιπoυ oκε-
πdζει τη Δημιoυργiα, To πρoαιδvιo Σiμπαv ε-

ξαΦαvιζεται μαζι με τoυq Θεoig. H εξαQανιη
δμωg αυτη δεv εivαι oριπικη. ΔημιoυργεΙται

καιvoιiργιoq oυραvδq και καιvoiργια γη,'Evαg
'γψιστoq Θεδq και μια δικαιoοιiνη απδλυτη θα

βαοιλεJooυv αvdμεoα oτoυq αvθριlπoυq. Πε-

ρiεργo|,,.
Tελειδνoνταq τo Kεφdλαιo αυτδ nρdπει oε

oxdη με τα παραπdνω, vα αvαQiρoυμε τov

μιlθo πou oυvδδετοι με την τελευταiα εμφdvι
oη τoυ Τhor. Πιπεioυμε δτι o μiθoq αυτδq εi-
vαι xρovoλoγικd o τελεuταioq.

Eiναι πλη μμυ ριoμdvoq απδ πδvo και διαμαρ-

τυρiα εvdvτιd αoν xριαιαvιoμδ, πoυ εΙ1ε αρ-

1ioειvα κατακτd μdρα με την μδρα, dλo καιπε-

ριoodτερo dδαφoq, Διαμαρτυρiα μεoτη επi-
πληξηq πoυ oι oυvτηρητικoi EθvικoΙ απει]θυ-

ναv εvdvτια πη vδα ΘρηoκεΙα.
0 Bαoιλιdq '0λαφ κατηγoρηθηκε για τov U-

περβoλικδ ζηλo τoυ να κdvει ειoαγωγη τoυ

Xριπιανιoμoi oτην πατρΙδα τoυ.

EμεΙq τoν κατηγoρoιiμε περιοo'δτερo γιατi
παvω πo θδμα αυτδ επdδειξε χλιαρδ ζηλo. 0-

πωoδηπoτε δμωq πληρωoε πoλι αKριβd τov

ζηλo τoυ αυτδ. 0 '0λαQ δπεoε ατα 1033 κατd

τη διdρκεια μιαg ειδωλoλατρικηq εξiγερηq
τoυ λαoi τoυ oτη μdχη τoU Strιkestal, κovτd δη-

λαδi1 oτo Dorntheim, δπoυ απ6 αιδvεg υι!ωvδ-

ταν περiΦαvoq o KUριδτερog μητρoπoλιτικdg
vαδq τoυ Boρρd' πoυ αΦιεριbθηKε τιμηq avε-

κεv οτην μνημη τoυ'0λαφ oαv αγιoυ.

0 μtθog τoυ Thor oυvδδεται μ' αυτδv τov η_

γεμδνα. 0 '0λαφ, xριαιανδg αvαμoρφωτi]q

βαoιλιdg ταξιδε0ει με τη oυνoδεiα τoυ απδ λι
μdνι oε λιμdνι κατd μηκoq των voρβηγικδν α-

κτδv..,

Kαπoια μ6ρα τηv δρα πoυ τo πλoio τoυ απδ-

πλεε απδ κdπoιo λιμdνι αvτεληQθη δτικdπoιoq

ξδvoq με μdτια ooβαρd και με ooβαρi16ψη, με

ξαvθη γεvειdδα, με ρωμαλθo και μεγαλdπρεπo
παρdαιημα πληoiαζε πρog τηv KατειθUνση
τoυ. 0ιαυλικoΙτov ρδτηoαv πo0 πηγαiνει. H α-

πdντηoη τoυ ξδvoυ πρoκdλεoε καταπληξη,

λδγω τoυ βdθoυg τωv ιδεδν' Tov oδi1γηoαv

πov Bαoιλιd.
H oυvoμιλiα με τov ξiνo, δη δρα τo πλoio

dπλεε κovτd αιq ωραiεq Noρβηγικdq ακτdq,

εi1ε πoλ0 εvδιαQδρov' 'Yπερα απδ λiγη δρα o

dγvωαιoq εΙπε oτoν '0λαφ: .Tα πdvτα ε1ναι ω-

ραια, βασιλιd μoU| 0 f1λιog τα λoiζει με τιg α_

κτivεq τoυ. Eivαιπρdoινα' καρπoφδρα γεμdτα
θδλγητρα. Πριv 6μωq γΙνoυν δπωq τα βλdπειq,
o Thor πdλαιιμε noλi καιρδ ενdvτια oτoυq d-

γριoυq γΙγαντεq, Kαι τιilρα εoi πρoαπαθεΙq vα

διιbξειq τov Thor| Πρδoεξε βαoιλιd 
'0λαQ!'

πρδoθεoε ο ξdvoq oκυθρωπδq, 0 '0λαQ d-

σrρεψε Πρoq αυτdv τo βλ6μμα τoυ' αλλd δεv

εiδε κανδvα. Aυτη ηταv η τελεUταια εμΦdvιση

τoυ Θεo0 Thoι πdvω στov Kdσμo αUτδ,

Στo επdμεvo"
Ηans Gijnther'' 0 Πλdτωv Qiλακαq τηg ζωηg.

ι0Uq

Jυτ-
oδi-
εiπε
δχα-

tδvo

ηα-
JΦη-

ι σU-
(ητη
. The

μαζi
rq.0
:δψε

ιδεq.

,q 0-
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ι^lllΑΤ ΙS 0DΙNΙsl,l ?

odinian ie the tfile ιe|iαion
af 

'testeτη 
ciνf'ιizαtion, Ιt -ie 

a
faith υhieh conbineo the high ethicε
a! the αιcieflt ΙnΦ-ΕνΙoPeΦ| PeoPLe1υith the beεt ideαlε o! ||esteπ so-
ξtetv αnd ιejecte αLL ideolog'ieo
ι'hich α'e c,estmιctiυe to 

'ιe6teπlCνLaβe. Ιt ic α vestefi1' Religion
fof 

'ιeεtetn 
ιbι.

Ιt iε α τeιiζion baεed on t]α-
ryrν υith Ndtu'e; Ιρνe of Foιτily;
Ρespect fo| Pαce al. cνLa!Ιe. Ιt is
α τeiign^ιn υhich st''egseΘ gDiri'tιa'7
:"eeaοn, iηtegfitν' r"1-de'' 6eLf-

'τF 
fον eme nt σ4c c o - oPe"αt ion,

odiιiεtε beτieνe that α Φirι-
tudι feνoLution ιfu't td.kε pLace to
haLt the ποrαL decαy 'that iε the
cαιιceτ of the Ι'ιesten1 ι'bττd todq.
An odin18t is l''t d Refoτnef. Re iΘ
α apiι'ituαL Reυolution4l. He dbes
not Θeek to ιebuild α ιnorn-o1ιt 'eιiE-ion' bιt to buiLd α N€ι'' Θιd vitaι
one ' rhe tbceeeity o! α da@atic
choιge in oιιa aocietg ia bτou4ht
hoι'ρ to ua eυery d@! a8 the neυs
nediα briπg uΒ fre'ιι rφoιts of dιnιg
σbuse, stfeet crιne, corιφtion αd
moι'αι degenefdtion.

ro col.ι'ιte| thia υe halιe odinian'
α fαith ωhich iε Neυ, but bdsed
εolidlg oι the ti'ne-tegtec. ethies o!
oιιι forefathera.

Ιo be αn odiniΘt neαns to be α
nenber of α νnique eoιτ-'aιnity --- α
cαι'anitγ of fi'tionaL' ιiecicαted
PeoPLe, bound togetheτ bg rπιtιιL
ideaLε αrd str"iνing lor α eotnaι
goαL: The cτeαtioι of α societυ iι
υhich 

'ιeΘter'ι 
ciνiιizαti'n αιl CuL-

tuι"e cαr, gτα'l αrιl ddυαnae to τιeι'
heights.

odinigιιι ia not d :dith fof aLL
ιτ.aιιkind. Ιt iε oιιι be|ief that d
'ι'eligion tο be effectiνe, nιlt hΦ-
πpιiae ιyith the irιteιLecaιaL drι/1
cιιLtural chd'racteτisticq of its d.!-
he"ent6. Thereloτe σλ" fdith is
coιceiνed αι the τeliαion foι |ιeΘt-
e''n Bocietv ιand nο othe|.

Oιlι pτincip'l'e o αιe gtPdight
fonνιd ατιd rot 'h.cd to unde"Θtαnd.
ihea. oιe εoπe of the tenets of oιιι
'L) 

|'le αcbιoυledqe kcΙiπ αs the ALL-
Fαthe", the ULtbΜte RedLitv 'the Foτce of the ι]niυeι'ae.

2) Mαιι adναnceε ind'iνidιιallg ωι'd
coLlectiνeL! only by Liνinq iι
baτmong υith th.e ΝdtιιaαL o?deτ.

3) Life υith α'ιL itΒ joυΘ' stn'g-
αLeε ad oτbiαιi tiea ig tοbe en'
Lιacec αnd ιiiec to the fuLιeet.

4 ) The ι'acial aιι'd' cultvιal herLt'age
of aιιτ FoLk ia oιιτ noεt dαcτed
pioεεeoaion aι'l r-ιεt be sαfe-
q.aaded,

s)

6)

7)

A coτ1|lιD\itv of' tυ αrιd for the
FoLk is olιι pd7@lιo1λnt objectiυe.

Ιn the i"ζ''oνq"en! af oιιι ι'acial
qνalitι 'Iieε aι!' bt-ightest fu-
tνae.

Ιhe eeeking of υiεdon is the
higlιeΘt ιirtue.

tρυe of tnλth' tοτντ' eoιιιοge
αnd LogαLfu αιe the hαLlιιaιke of
the roble aoul.

oua inιbe'atiυe iθ to Θtf'ινe eoΛ-
gtaιιtliι to etpΦ1d ouι'Poυe"s of
bodg ' ιnLnd aτιd εpir'it.

Γla
tffilιt\L!r. >

W

@
η

I

ψΓ,$

M'ηλ
{\t?E
v

::Ξ

8)

9)
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Θ PΘΛoΣ TΘY ΣYΝΔ|KATΘY
ElΣ Tl-lN METAMΘPΦc]ΣIN
Tc]\/ ΚEΦAΛA|ΘΚPAT!ΣMC]Y

'oτε ! Eξ:ιλo; &ιθρωτδτηe δπ6 τ1ν 3πiρpoια τΦγ δrrflιd'τωγ τ!6 &πa,λδτoυ

τ.ιi, d'γαλrι'ι^γω1i,'ιaυ θλεΦερiz; xα::θ',υ1ηιιtιιζε τd< Φ,*ic &ξiα6 τ!6 τξεω6
:ιci πειθαp1ia; ιι|' bτ!'ιaeιι sl1 'τιi; trιe,λλoιiαα; γe,ys&a dν Eη1ι,ιαψγiαv ττα'

ρ,ιretωυ 6αιc''ζqιtνoγ Lτi =i6 Lcφρr'τi'Li 7'ι& τ6yl &lyτι0Laεοιrl oυδεi6 θτioτευoεν

6ιt Μ' l1ριoνl τιvd; δeτ,ιετ'1pi)εg δπω; Ξπrν6)'θ1 "1olιιτωτηs'-i: τ'!ι τkαl τφo'

πιλaxιoftεi'oι; λργk ιιi' ?,t^(,ιιιι τil: τρaιγαi.J'ι*i1i Lτωlαlιταιx\q, Ζιω'β9.
Οδr,ε{6 &aγoλο; δ$.,/α::,l yi )'τηιιfrt1 iι'= 'ι 6ε6ω'.bττ6c,1'.;'ιι τiP δPιaτιττly

τiξιν τ6v πραγ,ι4τtυν ψetι τip ι'ιτdπιυιιy :Φ ci)'''ν i'qι ΥΕaε'Jμnτ4iτo17 v'1'[

icοη νε:πaγxoc1ιizυ πο)'!ηιa-ι. '}Jπi δ'l;,; εΙ;ι:θι iπoλ'iτιυ; 6t6q'ιο'' ' δ αι11ιιφoδq,

g6ρaζ o.l,1,υιιoi τιa"! σ'iΞ?,iι'ΞlΞω'ι ιLι i'ιπιi''y ii 1'L^)JιιΓΔr{ιζ &^iθpωπ/ττ,; το0 20oδ

αlδνo6 διi δeνιiψι φ':'2αν π)'τ,ριilνει, λπ''τe)'εi τ6t ΔξιΜη/,ν' Eγayτι τδν ιa_
τφpα^rωθ6.πιυν δπδ ';a0 λιiιπ:7,dlι]ιι9δ a?χδγ τo0 δπευθrrttυ 'aι' τrE lψvρ'

x[α4lνι'ιτι τ\; dι'trιλ''ιz'1ω1ητ':,: θφi:εω; toδ iνθριΙτar: πρt| iι[ιl δλιx{1ν ei_

δωι1tπνkυ.l iιιιραl πιιτ6i fO:xιi 1ι).:ιroδ. 'Λv'rγx,αζdηιεsα ν& Lττανθ}fiιηιεν xα[

π&λv elg τiγι ohιανcγ!ιν τ!; oυ'rτε1νiι; iν:ι θdειqreν ττpα)ιoι εξ 1;iiν τlφσ.-

γωγiγl ιz,i xcmΦ^l'*Ιωc'."'ι ια!. ι*τιcτil1 ;,''lυ'ιι'i 
' 

f1 'μfrι,ιtoιq τΦr αxθοειw τ!e τ&-

ξaω; τδν θgγ:ξqιlνιl'l bτδ τδ τρio,ιι;ξ: a0:υ1lα; ι!6 δλ6τriπo6 μd τr|ν πε-

τat{lr'οιν tτt τl 7,!ιq Ει τ!; ο'ι,cιο'δoξ iz; ;:i φιλελeυθφ'ιε1-ιΦ θ& δι*δε1θ! xa'l

πιiλιv f; περ|c,}o; Φ; 1o:9ωγl7i; τ':l.ιJα'',ιi-:= Ειtla 6 xnτ'!ι)'\η)'o6 &vθρωlwq διd

τip τnτ,b')λτ1\ο"l θι'τ', Ι'& bln.Ιιτrι τ6 L)'9ι- ^ι"ωi δ1l,d"1ι ιδτ!e, Ξdα ταig μτ1_

1'ιιιxαη ιni 3τ:πολ,ei:υ; )s.iι:d.: ;οiγ i;l,,ιιυν μιd; xor,μoνiιg 6τcιζqιiη<
Ξτi διαμα)g ιτλ\ηq zιι' l'xlθθτειl: τι,ilν :υ1ι7ερ6vτr,rν 0& dυ-'ιια'cωNi1oη' i1

aννεργιcιo"f1 πpιγ1u1τωοιq τi6 δr','iιi )'Loν νu d.ιωτdlaι1 τiy aινtaιηιlιιp
τiιι πparιπ'a0'ε''iιν lτltt;ι,l.l. El; ττ,ν Ξτ\'/2a.'ι zi:= :-|γl ιt'α'ν 'ιbτ'l1 

_lξlιν τδv πραγ-

1ι{πιυν 1ιεβλω; oυ';dτ:ι.uε τ6 Lργιτ'ιiν lιιiιιLτοy περi oδ xaτωτfuω.

Tt imαyoeΙιω. διλ τa6 δρυι σ'J'i';''.'ti0.7.Jι i

n'0?Υωw L6νιιt14 'ιmt tβιιi6 7'ψn"'-'>u'.υγlρtx ;r)d Ξρ1ιτιβq &ξanq"
iιωιι,6iιτeι δ 'Ιτιλιxξ φ,eσ'qrο; _ .ΚLιτc1a't ;,qi wια}'ιτιιιιi πaλιτιq;τδ τ!s
ιδριιυ foLζo'' δ ιι-;ιrετι'τ'.^i3 7α'-::t; τ'71', ''\1ιι6νη; ι6 Βiιι11{\ι'rll τΦ Ετ'ιι
y'1στατ'"ιfr ouνδ ιιαλιo1rεδ.

"\νεξαρτφω; τδν δριqιδν ιυ!ιιιιι -'L Συι>,ι;i'"ot LιCγu'ttΦη ^ι'ιL θlραaε

iη cτz3ερ6q a1[ ',ι6yηιoq bρ^γτl''ι'tΔ3 τ6ν !:'γzξqGιιl 7ι.,θ' τiιy τρa7'cτ!ιοw τ6yl

cυ1ψερδντιυv τιoγ Eygγτι τi6 d7'ι}"ι'tαγυι^γi6',υ iΨdcειυ; τβ3 ιAρδq τηζ rιεφα_

)'τ'''qιqιτlx]G Ξπι7.ει1ρi1:ειυ;.'Ιiz1ιsτij..:υι;ιΞ'li, ιiiτ^ι1 τlsl iiιnaι,l'Lιν miι Lρ'

"γιξ."'ιdνaυ γi1 διo.fi!.'ι'o'ιτai τ\ dπαpιl'ττ,ιz '}a17' τ?6a &ξιoτoi'τ1οιν τrιs L?τo'οtqa
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τrυ σττlιoιζrlιiνη θπi τ!; i'i'..loorπτ1τ υι λνu'1'ιτ,'1 τon ιΨ2)ε-τι1Lαl^',ιd' τcω\tl ιι'
οη,oρ,rλ' ilq iι,anlδi'τι"s Er;ul α4,,1ν ιo τ"'lι5τ"1tιlι -'oΦτo 0'1αV'ι ' τiμ fuγα-

.ι|λ"' ιrρι"r,'o nλr.r.. .1. i'i'q'; εi; ιω-αιιιιοιν ΞΕ'ιμ'iρeι'ιc iιποfr

di";'" -;',lr,oρ,γ .ι: τd' L7ιz !iι'ια jvθa 
1ιετιi ιJκ.ηi ταρρι''ciα3 

-Ll'OLτeι 
εle

"γ1r'ηrωr'.ι'- 
θε.lc.ν ταr δ ]tΙ(]'\RDo*' 'Υπ6 ιd'1τγ'ιJτΦ€cει6 ιδτξ τ6 oιηι'

οil'"^.r.7, ?rργλ'*'" νaιq&ν 
'lτo 

δτlJ τoα ν{ εhiαι θ)'ευθερol ' 'H ιilδυvα1ιiα aU-

,i λ -λiω -d"o', -''...''ι1""" 
''- 

71Ι': n\?4Ιl''^(il3 εlg' τi'ν &τiικτριν τi1Ξ

τ)ετo'οτ61ιεpilo1 τιιτi ιi,'ι δ'.αιo''ti,ι, ιir)!γηο:ν τξ Lφγωταq 'i aν'tαιιπιcf,οilι

,rι ω"r"rφar,,φ ε ιf, Ξργι:;ιιδν cνι;'t"ι1'ιtl qιi 'τιoπrl3q σαφrζ )αθωριoιιθ_

,or;, π* τ''nρrι'"ι ?'ντλz'^'.i,-1 ιll λ;'qνιι}'ν zv'ι6υλoιor $oιailι; δi ΕνLi

iμJ.λ .r,εil'i"ν ο'iτω εi; ιo"'1 ιι1τ'"^ ιτ7il:ι; πuφcιγι'lγα-lq ' τb.ν oe6αqιbν

τ'δν διxιιυηιiτων τωγ θπi :oδ no7.r1":''!"o' v','i('Ly-"Ξ' Δει)ιi' τd' π'οδτr τω'ν 6η_

1*rr. Λro.irar1; πα\τ1, &17''aQ i',ωγ1'6; iι :'ι!p''lι'1 ιvιτal1 τ'+i' ιεφλaιaφα'
'.or, '*ιηρoιι θuci':ιι, &γο^l,:; ιι!' τL)'a'" 6ιθ7"ιτi"z &νιγl'jηιο:q τδν olττ'1ι&τω'l

τωγ. 'Eπιιo1olβετ t 1οιμφpδδτ16
7,ρd,cι3 τιll 1G τlκllιν τlμ bιwιιι'
τiο;οι:ιγ w0 xεφαλωι αιμπιqraO
τιL τ'.i ι{'τ'oli δπ' α,r}τtiy' τ1;

δτ,t,ι:cν'p^γLω3 δη}'n6i1 η&'cω9 rιι
θαpιil; α.υδιrιαλιoτιxoO, cfρ θε1le_

)'iωοlν τ!: ζΦε 3π{ γΞιιnr lδειγι-

ιilγ yιι|. 6α'aeυyl' ε16 τrJr tπιδ{ω:

ξιι '"iιν αιoττΛ't τoιτι}γ Φι Tyηιaι
;ιιι L>' γi)iono. "ΑDr,ι 3θειilραlν

ω: iιbιυι iιbnι t'ip "1ενιτiρ dπιφ'

γi,:ιν' Ξrδ ττ;ι,-rιxi1 1ιqρ{6, πλdαl
7t''ι.i''to'yιιιιiι, lβιζε δτι αΙ &α'ρ_

ιdη ι6ξn'υ61'- &πα,ιτipει6 τδν €ρ-

γoιτiιν τι,i f tπιτυx{; διειδix1,al'; οc'J;ιilv '!πl' τδν ξυpΦν δ1γανιiloειil"l των 0ri

j1*ar, 1εpι' .o'i;εiu 
"''1uιoi 

τι τL','>'τ1τιυ'l, &ετε θ4 Ec-εευi'ov d τιφι)ιιι-

|nφ,&*,'^ri"noρo'1oηipoo:i ,4 Lτ''7'ιι'7i1'ιiiιι3 των εξ τξ oυνΣιιιλιqrdνoυg Ξρ_

':χ^' 
τi i;;λ'"; λιd,|rsue;ν τdι'; θ)'πiErq dιιpoτt'ρων ι.''τι' 1'bι 

-αΙtσι 
1Φι^cΙι'

iλii τaλ,'τl'Ccν c1 λt.j,'7'τi\',ιiΑτ.aαi "ιι6ιρ'iρει3 arΒ 'ι)ΞPΦλ'Φ''qι?α'1\a7ζ

wρi"'r6 a"", ιιt α'\τi1 dττ1 ii 
"lι'''ι"ιιclιτ''τi1Pυτιι!ιτ' 

τιaτειιω'c'τι πρ6ζ στιγ_

arp, .i,'-, iξιιbiιι:α τoδ ,a.,v}ιxaλιotrιaι ιιi' Ξ'φαρ1ιiαι:ιτ4 qi:rl εl'" τl" πψΥPΦ-

,,-, λ '"'unλ.*, πk'τι |'τ''τiν>'υ'ρ 
-'^ 
i1τa *1bτoω'τωmιaιg τδν-oυ''iδιx'&των

'r''' ii,- ψi"', nο .τ7r'1'"γoι" lδiω; f d'πr':υ1ια fτο δτι 1rεγα)'uτdpι θν Pωo_
-.i"' 

ηi,n!n-, i.πι7'z!.7'eι1 ι,τ,- li ι''.:i6ιzr-. :i; :iρ d'.lευ τι','τ(,,ι o|ιοιqtLzν - f, δλo-

ι)'i,ρaoι; "οr 
εi aiω;.rν .'!ι !5υ'ι''τ1j' '',\''i - lιa' n?aΥ'\4 d"ailια'ιt'ι ' '|Ιι"ι''

1*i'ωr,o'', oii''υι )',rιπbι 6π'lι|.ι-*ιι,ιιe- ei; ιi,ν i';'νιιbττρ''ν τρa'γ1νιτιι6τιγτa ιi'
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d'φaιρi'x,ιν θξ αiτ,οo τιi φτφ&. ιιo'Ιταρoν ιι!. να τ'b ιwφψi'acw.εLg τ6νι φoιγ-
itιιcιι6ν ται ρdλοnl, τ{; Ξ;.r!lιΡΦιnπiιcε'lυζ τδν, oψιγφdντων τ6'ν ΦΥα:dw .ι1ι τvlζ
i.τ6 ιριιoi 1ιετιλ dl Κφ&ιτcιι.' ιι| τ,,6 τeγι)'ωioυ Pθμioeωq τηζ 1l,.Pcrrωτtιζ'
'H ιr,ιιw."γιlιδιγ ψnλιc-,a 0.ποtυ;1!',ι τ!; δ).crd'η,ρωτι*!q, oυvδιrιaλιιoπo:f,aεωg τf}6
ΓJαlρα1roYηζ €ν Pω:ciι, &τ{7'ειξε τ6zcι &το'ψlτψo3 fτo f] θπεμ6roι6 τ{6 Kευ-
τρΦζ gξoι}σiαξ elq τ.isl τw7α"γω^γiμ xzl. τ6ωl ,δι!αroλq εΙvaι ιυ d1 @ξα t1

1lΨΙμ'aτστla!τPLζ 6ωδiρoιι sιqιz,ciωv i.λΦν φιλoξou:δι να d'τοιιπz'aτiμιoι
xιfr' b\cl).τ,ρilιι νiαν Φtι'ι π2α11ια:ωl.

or)aε{6 fuω6 'δjνωτιιlι νιi &ρ^πβf1 τi'ν eiηνειi1 Lτi@οιι fp ξε θπi τ!s
6sλτιilαειη τtrc ξωi: τ06 Φ^taτaν εξ τd ιr}τ6 iπlπaδoν θιτιμiioεοη 1ετi rδv
)'oιπdν oυyτdεaqι}r π*P*τωΙiE ^ι'ι'i' 'rf, 'cπoυδαιδιφo θπi τ!g τpouφψciρ1q τηq
ιεγu}'mιιnρ'ωτιιi1q olxcιla1ιtαi Lτi' τdι'ι dι'frρυιτινordρωv &l,:eων τξ; διευθυνφ6-
ν13 olιινnιiaι4.'E τoλε1ιlxη τaυ Ει,ι'nι τδv δoυεφ&rnιΦl τι0 τεηαλι,.αιφπιηιo$
lιτciμι'ξει ιιfr' δ)'ι δρ0t1, ol δ! aasyσ'Co! τoυ iγδνε6 0ιωιι.\ιι!lαιι τ|4'laε}'elο;i
τQ6 φJελευΘ4ρη o|:ι'ιιa',ιiω1 xιλυτφov λ'τb τ6ν δξwoυτozpι Θεωpητι,ιΔν olxo-
νqιo'l'Δ^γaν. 'ΙΙ ηι'τιxt' τoυ E'rαuτι τ{; τττι.lιηι{6 τηζ τιμηζ τ,a6 τρo:i6ιτo1, ιb-
i'π'pε *('a θειφ,ι1τιxιιξ εl; &cφlλ! ιιi,ιiιφdηιαtι tτ/ τoδ 1ιloθoδ xωL τfiq δ-
φ116 αδ xεψ.λa!'ou' 'Ατ{,δειξε #ιον &πανΘριιπc.t d,λΜ α.ιnlιi1ια ιa{ Eπιxlγδυ-
y.'ν f1o lj dιπaι)'e'' ouι.l1 μξucι6 τΦv cxt'zεωι τwφαγιιηn1g x,ιi &ανφ{6 τδν
δλιτδv αη_ιφερdναυν ιc.'! d'ντ!δψο'ε irioτa)Ji,qlζιτι..{δ; Θπi τ{; ροτ!6 τf7q 9ι_)'λειι9tηι6-olιo'lqιiα6 εi6 :6l tξι''ι;'οL..aΣ,ιι1l'ν Φ a{tιiυlcu ιι.t τiρ LιΦιoδε.ι
εξ τiρ 6alβιρoιτ1;α. 'Ι-[.riγι:cε θεωρ τ,τ:ιι'l2 ,'|.κπψa\ξoυ6 τιιi' τλιτμιιii ν&'
τωνcιl.ι9 ιouc-ε$,'γτι; i'ζρα,,iiγτωζ εLi =i :i'z,'ν !τι;lι'δνm διδ&γμιτα τοo ΣDqb-
ταl ιzlτιlqιo\ξoυ τzpi ιιbτ.,1,ι.ατoν ,cυθ ιic::,l; τ(iγ oι1οη.ι,ιo(δν φal.ιqtLνων xo;!
τtβ i.c.'tr9πl'α6 θπi τΦ; &yι:06:ειυy, iπ';zιi.ι.'y o$τω τlρ &ιπoyιιτdn.1υιιι φ1
τρ&t'oli ε16 τ& xνpιαρ'7ιιdι τq'ι δ,,'^ιz'ιΦιαιz ' ΜιιιιΦη &ιτΔ τi6 πφηιωταπoι-
iρει): τιiy 1ιμ.cι,ιριιδδv gιλoδoξιιnv τδγ,:υγ,δlιτλιqτιiy τη6'Aμιεννη5 ειg ωτ6
0.vi1τει tl τψi1τη6 d,'lαλiβω; :'oa ι}Cιz;'oi iγδrη Eνr,vτι τoδ ληιπsPαλιη!Φ.'tηρξεν f ^1(pυp,ι tριq δδηγτ1:ε iι τ,'δ ιi.'ι1. τoo au4Ιox?αn|oΡr/υ εlE τfν πει_
Θψγiιtι -n; διευθυνομΞντ,; otxolciι!ι;, f1 tιτo\ι δτb,gr1r μυτεινiρ yafraδ+rΥτr5ιν

1oι. 
Κ(.τrlη' "coι ;JqaΡ..CDi τι! dιωτ@υ3 n"*-αk" [.rirrir'rlνιo6 Φγ.n rηλ'

δτ6qχετιι ν'L δδη.γiρη τf;ν ιifgωπ6;ητ:. sl; τl1y εr}n1iα+, furtιζφιηi Ετ0' τ16
τdξεωg xtιi τt1q τωθι'ρab..' τδν fuγ,ιζc1fνωl' i*rρι, iο, χlιιrΦρι}aΦy D!α,{ ηι-
φι66Lαι ιιoιlτητo; L;,ι'νιι'6ιν τ71q, dπoλιlτoυ AλεΦερi α3 εξ τc1 6ιηι6l τη1 δτoiοqiπrι1θ! dπ€Ooo.ε φδρaν t1 δeινaτzΦi,ca"" γrνu&. ,)o4.

1L ep,'Φ ιι 6ν 
" 

N υ Α ] t or\ Ι T Ι Ιir,:iy#}TΙ1 ;i: ".^ ^ ^

.'. 'O RΙcARDo, iτ1ν '},xρατxi; xατ1γωγilζ.
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ΓιA THN EγPΩtlΗ TΩN EKATo ΣHMAiΩN

Στιc 24 Oκτωβρioυ 1 9B7 διεξηXθ! ατo oηγηoειq' α.ooo9υ1ψ "τov Φλαμαvδι-

ι.' ji* r."..αiδ *oτα oειρα ioiuο ετη- κδ ατραγγαλιoμδ,, τηv'επoxη τηq δια-

;;ffi;;;;;r'i]ρ.δi-.ι scoφion α,αolωq iω-v εθvιilv,. τηv .αλληλoεξδ-

;:,1fi;'""&il;-η"q'.ργ.'δ"'c lO_ vτωoι τωv Eυρωπαiωv"' To τελευτα[o

ΝA.Toουvδδριoτoono,oη.oroφ,iρω- θδμα - για .τηv EυρΦπη τωv 100 η-
;i;;;;ililJδη iηi i,ρω"η'και μαιΦv" αvεπτυξε o, εκπρδoωπoq τωv

;πr";; θil;:.;ru ilρδλη.λu iιjd oη- bρεττδνων εΘvικιoτδv Γιαv Φoυρδ' Tηv

uλλu, noρh*oιo0θηοαv oντrπρδoωπδι εκδηλωoι δκλειοε o διευθυvτηq τoυ πε-

InΙr, iλιιιo, τηv'Γερμανiα, τo aδι- ριoδiκoυ Sοorρion Miκαελ 0υδκερ o o-

ilλ' .r' 
'oii'J., 

iηu o-uαιιo, 'ν 
Eλ- πoioc και επεoημαvε τηv θδληoι τωv

λdδα. τnv lταλiα. Yπηρ1αv ακoμη και EυρωπαΙκιilν εΘvδv ναζηooυν ενωμδνα

δ::; J; Hffi οq'δi i, b,δi, δ,i ;- 
}fif lιχ$Ηi E;:1λ1'u'.fi ;'u 

.,.u
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