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EDlTOR!AL

Αυτo τo τε01og μαg 6ρ[oκει μθoα o' εvα κυκειi.lvα εξελiξεωv. o κoμμoυνιoμog
αιηv Αv. Ευριilπη καταρρθει, αιηv Eλλαδα η oυμnαιγv[α δεξιαg και αριoτεραζ ("εvτι-

μωv> Kαι κλεπτιilv) ετoιμαζει εvα vεο φoρoλoγικo voκ-αoυτ αιov Ελληvικo λαo, oτη
Mαλτα παixτηκε αλλo 6vα oεναριo τηq "oιKoUμενικηg κυριαρxiαg".

ΠιαrεΟoυμε oμωg oτι τo ΑNTlΔoTo δικαιιbθηκε o' εvα 6ααικo θdμα: αιov τρoπo
αvτιμετιilπιoηq ("θεωρητικηg" xq1 πρακτικηg) τoυ KoμμoUvιoμo0. Τo περιoδικo μαq-
oαg - πoτ6 δεv αqoληΘηκε, παρα ελα1[αιωv εξαιρ6oεωv' με τouq "Kακo0q κoκκι-
voug>. 'loωg γι'αυτo μθ1ρι τιilρα δεv 1α[ρει "εμnιστoσUvηq,,σtouq γvωστo0q (Πα-

τριωτικo0g" κ0κλoυq. Στoυg επαγγελματ[εg ,,1q1ρ1$1gq,,. Πρoτιμηoαμε vα κρiνoυμε
τoOq "xq1ρUq μnλε,. Kαι voμiζoυμε 6τι o 1ρovog μαq δικαlωoε. Αg αφηooUμε τo

μαρξιoμo vα πεθαvει ηoυ1α-ηoυ1α oε καπoια γωvια τηq loτoρ[αq, και αq κυτταξoυμε
πωg θα oργαvιilooυμε τηv εθvικη και κoιvωvικη αντloταoη εvαvτια αιo 1992' oτηv
,.Ευρωπαiκη oλoκληρωoη" αιην (αvαΠτUξιακη" πoλιτικη τoU vεo-καΠιταλιoμo0 και
τωv πoλυεθvικιi.lv.

Πoλλεg και πoικlλεg oι αvτιδραoειg απo τη oυvθvτευξη του Ντεγκρελ αιo Αvτiδo-
τo. Αυτo 61ει vα καvει με τηv εvτΟπωoη (εαφαλμ6vη) πoυ ιi1ει δημιoυργηθεi για τηv
πρooωπικoτητα τoU Ντεγκρ6λ oε πoλ0 κooμo. 'oπoιog voμlζει οτι o oτρατηγoq κα-

θεται ολημερiq oτηv πoλυθρovα τoυ ακo0γovταq τραγo0δια τωv SS και oπερεg τoυ
Bαγκvερ, αv voμ[ζει καvε[g oτι ζει με τιq αvαμvηoειq τoυ πoλι1μoυ, τoτε δεv 61ει
ιδθα τι εαι[ Λεov Ντεγκρ6λl

Σ'αυτo τo τε01og θεμα μαg ε[vαι o oτρατog. 'E1oυμε να σαq παρoυoιαooυμε oμωq

μiα πoλΟ μεγαλη oυv6vτευξη.
o David trving, o μεγαλ0τερog lαroρlκoq τoυ κooμoυ oημερo - oυτog πoυ απoκo-

λυι|ε oτι τo ημερoλoγlo τoυ Xiτλερ ητov πλooτo - μlλ6 oπoκλεlαrlκo αro ANT!'
Δoτo.

Ατεv[ζovταq τo μ6λλov, 61oυμε vα πo0με τo εξηq απλο, πoυ οριομεvoι αg καvoυν
καλα vα τo καταvoηooυv:

Εμεiq ε[μααιε oι μovoι πoυ δεv 6xoυμε vα 1αooυμε τ[πoτα.
Bαoη αυτo0' θα ε[μαoτε oι μovoι πoυ Θα 6γoΟvε vικητ6q.
,,'oΠoιoξ, δεv τo καταλα6α[vει τιbρα, δεv πειραζει. uΘα" τo καταvoηoει και μαλι-

αια πολυ καλα, αργoτεραl
H ΣYΝτAκτlκΗ ΕΠlT
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Αv ρωτηoετε τov κ6oμo τι αxεoη ιi1ει o
εΘvικιoμoq με τov oω6ιvιoμo, τoV ιμΠερια-
λιoμo' τηv στρατoκρατiα, τov μιλιταριoμo
Kαι τηv απoΘ6ωoη τηq 6iαg, Θα oαg πoυv
oτι ταυτ1ζovται! To γιατ( o λαog 61ει αυτη
τηv καλλιεργημεvα εoφαλμ6vη αvτfiηψη
δεv εμπ[πτει στιq αρμoδιoτητεg αυτo0
τoυ κειμ6voυ' oι εθvικιαι6g ε[vαι λoιπov
μιλιταριαrεg, Η απαvτηoη εivαι απλη: δεv
ε[vαι o0τε μιλιταριατεg o0τε και .ειρηvo-
φιλoι". Δεv ε[vαι μιλιταριαιεg, διoτι o μιλι-
ταριoμog εκφραζει τιg περιoooτερεq φo-
ρεg 6vα 1υδαio αιρατιωτικo "ιδειbδεq",
6vo ιpευδoπoτριωτloμ6, μια ρoπη πρog
τηv αvευ oρωv 6(α και επι6oλη, oδηγιil-
vταq σε υπερ6oλ69 και ακρoτητεg, Δεv εi-
vαι <ειρηvιστ6q", διoτι "τo vα ε[oαι ειρη-
vιαrηg oημα[vει v αφηoειg σrouq μη ειρη-
vιατ6g τo δικα[ωμα τηg πρωτo6oυλ[α9"
(Σπιiγκλερ), διoτι o ειρηvιατηg ε(vαι ιlvα
απo1αυvωμεvo ατoμo ξεκoμμεvo απo κα-
θε δραoη, απo καΘε 6o0ληoι και Πρooπτι-
κη, διoτι o ειρηvιαιηq ε[ναι ιδεoλoγικα
"γυμvoq"' αv[καvog Vα UΠεραoΠiοει τo
ι1θvog και τoν πoλιτιoμo τoυ. τηv κoιvων[α
και τo λα6 τoυ.

Mε τov "ειρηvισμo" εivαι περιoo6τερo
oυvδεδεμ6vη η αριστερα. Miα αριατερo

πoυ φωvαζει κατα τoU στρατo0 και τηq
αrρατιωτικηg θητεiαg, κατα τoυ αξιoμα-
χoυ τωv εvδπλωv δυvαμεωv και υπερ τηg

"εvαλλαKτικηg αιρατευσηq", oδηγωVταq
τηv αμυvα τηg 1ιilραg αrηv Αμερικαvικη
"πρoατασ[α,> τωv ΠUρηvικιirv και τoυ ΝΑ-
Τo. o αvτι-αμερικαvιoμoq τoUq λoιnov ε[-
vαι μovo λ6για xωρig oυoιαοτικ6 αvτiκρυ-
oμα. Αυτη η αριαιερα λoιπov διαδηλιi-lvει
εvαvτiov τωv Περoιvγκ και Kρoυζ αλλα για
τoυ5 SS-20 δεv θλεγε κoυ66vτα. oργαvω-
vε πoρεiεg για τo Bιετvαμ, για τη Xιλη και
τηv επταετiα, για τo ΑπαρxαΙvτ αλλα για
τo Αφγαvιoταν, τηv oυγγαρiα Kαι τηv
'Avoιξη τηg Πραγαg, τov Πoλ-Πoτ και τov
Τoαoυo6oκoυ δεv εi1ε vα πει oτιδηπoτε!
'Eκαvε oυvαυλΙεg και δια6ηματα στηv

"ΔιεΘvτ'l'Aμvηαι[α" για φυλακιoμεvoυg
αριαιερo0g noλιτικo0g κρατoυμι1voυg,
αλλα για τα γκo0λαγκ και τcι ι!υ1ιατρεiα,
τιg εκτoπioειg αvθριilπωv και πληΘυoμιi:v
παρ[αταvε τηv αvηξερη. Αvτιλαμ6αvoμα-
ατε λoιπov Πωq η αριστερα εvvoε[τηv ((ει-

ρηνη "
H δεξια με τηv oειρα τηg δεv ε(vαι oΟτε

ειρηvιατικη o0τε μιλιταριατικη' oυτε τ[πo-
τo. Απoιδεoλoγικoπoιημδvη. αΠo_
vεUρωμεvη. δεv ξερει o0τε τι θελει, oυτε
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ριoμ69, αλλd μovo 6ταv αυτ69 πoυ δ6xε-
ται τηv επiδραΦ τηg 6xει παρηκμαoει και
εΙναι ιαroρικd και πoλιτικd αviκαvog vα
διαφυλdξει τo δικo τoυ ζωτικ6 xιbρo' Eδιb
λoιπ6v ια;1ιiει τo γvωαι6 ζη δOvαμιq τoυ
εvξ ε[vαι η αδυvαμ[α τoυ αλλoυ". To
εριbτημα τoυ μιλιταριoμo0 λoιπov αvα-
rπ01Θηκε αrιg ημ6ρε9 μαq για vα καλ0ι}ει
εκ μ6ρoυ9 τoυ oυαrηματoq τηv απoυoΙα
oργαvωμ6vηg εθvικηg και κoιvωvικ{g
δρdoηq' ιilαrε 6λoι, 6Θvη-λαoi, "αδελφω-
il€vα" και <ειρηvικα" vα Uφισrαται τηv κU-
pιαρ1tα τoυ ΔιεθvoOg καπιταλιoμo0 και
roυ ΑμερικαvικoO επεκτατισμo0 και μηv
υι}Φvoυv τε[xη αvτιαrdoειη αrηv ιooπ6-
δωoη και τo 1doιμo κdΘε εΘvικηq κUριαρ-
1iαq. Στηριζ6μεvoq αro .πvε0μα τωv και-
Φv", o πριilηv δημαρ1og AΘηvιilv κ.
'Ε6ερτ, ζητηoε απ6 τιg μητθρεg τηc AΘη-
vαq vα πdvε με τα παιδια τoυq στo Λυκα-
6ητ6 για vα καταστρ6ψoυv τα 6πλα-
παι1v(δια τoυg. Τιg επ6μεvεg ημ6ρεq oι
εφημερiδεq τξξ "Mεγdληg φιλελε0Θερηq
παρdταξηg", μαq 6δει1vαv φωτoγραφlεg
απ6 τηv κατααrρoφt'1 τωv 6πλωv-
παι1vιδιιilv, παρoυo(α παιδιΦv και μητ6-
ρωv. Δεv γvωρiζω 6ε8α(ιη, αv αυτ69 oι
.μητ6ρεq" πρooρiζoυv τα παιδιd τoυq

γιατi υπαρ1ει, oΟτε τι εivαι. Περιoρiζεται
o' 6vα μακρo1ρ6vιo αυvαvιoμ6, πoU μπo-
ρεΙ 666αια vα τηq πρooφ6ρει κdπoια ηδo-
v{, oiγoυρα 6μω9 δεv μπoρεi vα τoυg δΦ-
σει τηv αioΘηoη τηξ μαχητικηg εκoπερμd-
τωσηq. Eμεig oι εΘvικιατ6g λειτoυργo0με
διαφoρετικd. 8αoιζ6μααrε στo HρωΙκ6
lδεΦδεg, πιατε0oυμε στov'ΑvΘμlπo-
Mαxη'η, αvτιλαμ6αvoμαστε με τo δικ6
μαg τρ6πo τηv dvvoια τoυ .αγιilvα", τQξ

"μdχηq", τoU .Θαvdτou". Σ'εμdg υπdρ-
1oυv αξiεg πρωταρ1ικf1q oημαoiαq τιq
oπolεg υπερααπιζ6μαστε και πρoαoπ[ζoυ-
με με τo α(μα μαg. Σαv τcτoιεg μπoρo0με
v'αvαφ6ρouμε τηv πατρ(δα, τov πoλιτι-
oμ6 μαg, τη Γλιitooα μαξ, τo Θρηoκευτικ6
μαg πιαrε0ω, τη Bιoλoγικη μαξ oυvθ1εια,
ηv εΘvικf1Tιμ{ και Aξιoπρ6πεια. 'E1oυμε

μια oλoκληρωμθvη αvτiληψη για τo v6ημα
τηξ ζωηc και αγωvιβμαστε για vα καΘoρΙ-
σoυμε τo περιε16μεv6 τηg. H μα1ητικf1
λoιπ6v πρoααπιoη αυτιilv τωv αξιΦv δεv
εivαι ζt'1τημα μιλιταριoμo0 αλλd εΘvικt'1g
oυvειδητoπo[ηoηg και ευαιoΘηoiαg. o δυ-
vαμιoμξ πoυ εκπ6μπει μ[α κoιvωvlα μ'
α0τd τα χαρακτηριστικd δεv ε[vαι μιλιτα-
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6ταv μεγαλΦσouv για μ6λη κλαμπ oμoφU-
λoφ(λωv ξ για vα κdvoυv κλoιo0g "ειPi-
vηq" γ0ραi π6 τ{v 'Aκρ6πoλη, dvτ( τ6 oω-
cπ6τερo vα π6φτoυv 6vαq-6vαg.απ6 τov
ιερ6 Θρdxo. Γvωρiζω 6μιη 6τι η φ0oιg τoυ
αγoριo0 εΙvαι εκε[vη τoυ μαxητη-vικητ{-
κατακητι]. Aυτo Ιqxυε απ6 τηv επoμt τωv
oτηλα[ωv 6ταv o πρωτ6γovoq ακ6μη dv-
Θρωπξ 6Θγαιvε με τo ρ6παλo για αvαζιl-
τησΙl τρoφηg, αvτιμ6τωπη μ' 6λα τα στoι-
1ε(α ηg φιioεαη, εvιil η γυvαiκα ετoΙμαζε
η φωτιd για τo φαi πoυ Θα 6φερvε o dv-
δραq αηv περirπωαη πoυ γυρvoOoε ζω-
vταvξ' Γι' αυτ6 τo αγ6ρι δεv πα[ζει με
κo0κλεg o0τε περvdει τηv ιbρα τoυ κdvo_
vταq κoUτσ6, αλλd μαλιilvovταg, πα(ζo-
vταg "π6λεμoD κcιι αμπdριζα, παιxviδια
πoυ πρoUπoΘ6τoυv τov 6vτovo συvαγωvι-
oμ6 και αγιilvα, τηv ευΘ0vη και η oυλλo_
γικ6τητα. H φ0oιg τoυ αvδρξ λoιπ6v ε{-
vαι αυτf1 τoυ μαxητη. H μ6xη μπoρεi να
περιorρ6φεται γ0ρω απ6 μiα καλα o1υρω-
μ6vη π6λη η γ0ρω απ6 μiα ωραiα γυ-
vα[κα.,.

Eυτυ1ξ Φμερα oι μdoκεg dxoυv π6-
oει. H ελευθερiα 61ει μετατραπεi oε
"ελευΘερiα διακιvηoεωg κεφαλαiωv", η

(ισ6τητα" σε "oλoι εivαι ioα υπoτελ69
απ6vαvτι αro Λευκδ o[κo" και Π "αδελφ6_
τηταD στo δια1ωριoμ6 "εΘραiωv και...
Yκ6iμ"!

Eξηγι'1oαμε λoιπ6v γιατ[ o εΘvικιoμξ
δεv εivαι o0τε μιλιταριατικξ o0τε και "ει_
ρηv6φιλog". o εΘYlκ16μξ εlvol η ιδεoλo-
γ|o τoυ EΘYlκo0 ouτoκoΘoρloμo0 καl τηq
κolvωvlκlig oπελεuΘ6ρωoηq. Aυτ6 αρ1tζει
vα τo καταλαΘαivει Φμερα και o εργdτηq
και o αγρ6τηq και o μικρoαατ6q και o κε_
φαλαιo01oq, παρα τηv ;1υδαiα αvτiδρααη
φΛευΘ6ρωv και μαρξιαrιbv' oι πoτρiδεg
δεv αvfκoυY oιiτε oτlg πoλυεΘYικ6q, o0τε
oτo ΔlεΘY6g Noμομoτlx6 Toμε|o, oΦτε
ατη oφolρo επlρρo:lg τωY HΠA. ol πoτρl-
δεg αvfκouY oπoκλεloτlκ6 αroug λooιiq
τoυg. Γl'oυτf τηv Πoτρiδo oγωvζ6μooτε
εμεlg.

xPHΣToΣ xAP!τoΣ
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Eδιb και μια τριετiα αv δεv απατιilμαι,
απααxoλεi τov τυπo εvα καιvo0ργιo (φαι_
v6μεvo" ΠoU παρoUσιααιηκε αιη xιbρα
μαg ξαφvικα. To φαιvoμεvo τωv αvτιρρη-
oιιbv oυvεiδηoηg. Λiγo 6ω9 πoλ0 6λoι
γvωρiζoυμε oτι καπoιoq "κ0ριoq" MιXα-
ληg Mαραγκακηg, αρvηΘηκε vα υπηρετη-
oει 6voπλη θητε(α, 1ρηoιμonoιιi.lvταq σαv
δικαιoλoγητικ6 6τι μιoεΙ τη 6[α, τov πoλε-
μo και αρvε[ται vα (σκoτωvει αvΘριi.l-
ΠoυqΣ. o τ0πog θ66αια oταv ξεκivηoε
απεργiα πεlvαg επειδη κρατε[τo στιq φU-
λακθg Αυλιilvαg (αrρατιωτικεg) πηρε τo
μερoq τoU και φρovτιoε vα τoU καvει τη
σχετικη διαφημιoη πoυ 1ωρig αυτη ioωq o
.κ0ριog" αυτog vα ηταv ακoμη αγvωαrog
1ωρig Θαυμαατ69 και μιμητ69.

oι αvτιρρηo[εg oυvε[δηoηq δεv ε(vαι
κdτι τo καιvo0ργιo αιηv Eυριbπη κcιι στιq
H'Π'Α. oι πρι.i.lτoι αvτιρηo(εg αvηκαv oε
Θρηoκευτικθg μειovoτητεg κoυακερoι,
μoρμovoι, ιε1ω6αδεg, πoυ αρvo0vταv τηv
κdΘε μoρφη .6iαξ" και φυoικα τov noλε-
μo. Παvτωg αv εξαιρι1ooUμε τηv Γερμαviα
τηg επo1ηg τoυ εΘvικoσooιαλιoμoO' αrιg
δυτικι1g φιλελε0θερεg δημoκρατiεg ε[1αv

ευvoiκη μεταxεiριαη' Στηv δεκαετ[α τoυ
'60 κυρ(ωg με τηv ε[ooδo τωv HΠA ατov
π6λεμo τoυ Bιετvαμ, πoλλol v6oι 6καιγαv
τα 1αρτια καταταξηg τouq. Toτε oι
αvτιρρηoiεq αρ1ιζαv vα πoλιτικoπoιo0-
vται. Γρηγoρα τo φαιvoμεvo αυτo περαoε
τov Aτλαvτικo και ηρΘε crιην Eυριbπη.

Στηv 1ιbρα μαg ε1ει μαλιαrα δημιoυργη-
Θεi και μια εΠιτρoΠη για τα δικαιιbματα
τωv αvτιρρησιιi-lv "6ψγ9iδηoηq" 6πoυ με-
τ61oυv και εκπρδoωπoι τωv oικoλoγωv
εvαλλακτικιi.lv τηg EAΣ και αλλωv διεΘvι-
ατικιirv oργαvιboεωv, φoριlωv τoυ πιo
dΘλιoυ και πρoδoτικo0 διεΘvιoμo0.

Aλλd αg δo0με τo who is who τoU <κU-

ρΙoυ" Mαραγκακη. Συvταξιo01oq φoιτη-
τιlg, γνωαroq Yια τη διεΘvιoτικη τoυ δρα-
oη, 61ει κατηγoρηΘεl για εμπoριo vαρκω-
τικιilv και τo UπoυρYεio πoλιτιoμoυ τηg

"σoσιαλιαιικηq" μαq oκταετ(αg τoυ διεθε-
oε καπoια 1ρηματα (o αριΘμog εΠταψη-
φιog) για εκδηλιiloειg oι oπo(εq πoτι1-δεv
6γιvαv.

Mαλιαια o γvωαrog κΟριog Γιιilταg επι-
oκ6φΘηκε αro 401 τov (κ0ριoΣ Mαραγκα-
κη ,(αι τoυ υπoα16θηκε vα ικαvoπoιηoει
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τα αιτηματα τoυ. Tελικα o αvΘωπιoμδg
(SlC) Θριαμ6ε0ει! o "κ0ριoq" Mαραγκα-
κηg αφ6θηκε ελε0Θερog.

Δεv ε1ω ξε1αoει ακ6μα τηv επioκει!η
τηg oλλαvδoΕ6ραiαg εκπρooιilπoυ μιαg
απ6 τιg noλλ6g oργαvιi.loειg Yια τα <αv-

Θριilπιvα δικαιιi.lματα,> πoU αΠαιτo0oε oε
διdλεξη τηq σrη Νoμικη vα εvαρμoviooυ-
με τηv voμoθεoiα με αυτη τηg ΕoK αro
ζtτημα αυτ6, γιατ( Θα μαg καταγγεiλει!

Παντωg φρovτloαμε vα σUμμoρφωΘo0-
με. Σ8vτoμα θα ι11oυμε εvαλλακτικη κoι-
vωvικη θητε[α Yια τouq αvτιρρηo(εg "oμ-
vειδηoωg".

Eγιil παvτωg voμ(ζω πωg κακιilg λ6γovται
αvτιρρηoiεg "ουvειδηoεωg" αφoυ τα ατo-
μα αυτα τo μδvo πoυ δεv διαθ6τoυv εivαι
oυvε[δηαη.

'oμωg πρεnει vα δo0με πoυ oφε[λεται
αυτ6 τo φαιv6μεvo και γιατi αvτιμετωπ[-

στηκε με oυμπoΘεια.
Ωg γvωcrιov. η επo1η μαq διαπoιδαγιb-

γησε τouq vεουg με αvτιηρω[κα πρoτυπα
(ηρωΤκ6 πρoτυπo παvταη δεv Θεωριb o0τε
τov Pαμπo oυτε τov Piγκo). Miα ακρατη
αvτιnoλεμικη τααη υπαρ1ει oκoμη και στα
6ι6λiα τηg ιαroρiαg. To 6ιθλio τηq Α' Λυ-
κεioυ' τo oπolo και εδιδα1τηκα. Χαρακτη-
ρiζεται απ6 6να ακρατo διεΘvιoμ6' και
αvτι-φυλετιoμo'

Σαv vα μηv εφταvε oμωg τo 6ι6λio και oι
καΘηγητ69 μαq, ειδικα oι φιλoλoγoι,
πρoαπαΘo0v vα μαq καvoυv "ειρηvιστεqΣ
αvτιiroλεμικo0g και "ανθρωπιστεξ". Eiμα-
στε υΠoΧρεωμ6voι vα δε1oμααrε τouq

μα0ρoυg πoυ δoυλε0oυv στη xιbρα μαg
και μαq κλ66oυv τo ψωμi, τoυq τoιγγα-
vouq και τoυg Τo0ρκouq oι oπo[oι 6πω9
λ6vε εivαι "'Eλληvεq" υπηκooι.

Aκ6μα και για vα περαoειg στo ΠαvεΠι-
αrι\μιo πρθπει vα εioαι διεΘvιαrηg και ει-
ρηvδφιλog. To Θεμα τηg 'EκΘεαηq σrιq
Παvελλαδικ69 1αρακτηρiζεται για τov διε-
Θvιαrικo τoU και αvτιπoλεμικo 1αρακτηρα.

Bρηκαμε επoμ6vωg τι φταiει και γιατ(
61ει υnoαrηρικτθg τoooυg πoλλo0q o

"κ0ριog" Mαραγκακηg.
o διεΘvιoμog δεv αvτιμετωπiζεται με ιε-

ρεμιαδεg αλλα με επι1ειρηματα. Eπιxει-
ρtματα για τηv αvαγκαι6τητα τηg Θη-
τε[αg'

"Axo16ξ"
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ΦΙΛΕ ΑNAΓNΩΣTH
MHN ΞEXNAΣ

'Yndρxει δvd θΘvικιστικο Bι6λιoπωλετo Πo0 θπιμ6vει vα 0παρ-
' Xει και vd διαδ[δει τig iδ6εg μαq παρα τ(g '15 θμπρηαιικθq dπιΘ6-
σειq αvτιπdλωv πo0 δXει δεxΘει.

'Αγ6ραoε τo 8ι6λ(α σoU απo τ6 6ιθλιoπωλετo

"NEA ΘEΣlΣ,, 'lrrπoκρατouq 69α
Τ.K. 1ο6 80'AΘηvαι a 3634932

Σ6 θξυπηρετoΟμε ταXUδρoμικωq σ'δπoιo μερoq τηq Ελλαδoq
κι αv Θρ(σκεσαι.

Φoι 2z
τPΕ/Φt'
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ΕN0Σ TAΞΙKOY ΣTPATOY
nΔεζ τη φωτιo πoυ σαριbvει oτ' αληΘειo τo

δρ6μo μαq oημερo' Καiει oov 6vα xoκκιvo xoλi
oπ6 ovoμtvα xoρθoυvo' o μαιvoμεvoq τoiρoq
πoυ tyooε τo δρoμo τoυ' Πoλεμoq παιδιo εiηoι
μιo oφoiρo' vαι μovo μιo oφoiρo πoυ xo6ει τo
Yι|μo τηq ζωηq".

RoLLιNG sIorvεs

o αημεριvog NAToικog ελληvικog
oτρατ69 απoτελε[ κ0ριo καταoταλτικo μη-
yαvιoμo τoυ αoτικo0 κρατoυg, καΘιbq και
κ0ριo μtoo αvαΠαρcιYωYiq τηq κυρiαργηg
ιδεoλoγiαq (μαvτει!Lτε πoιog). o oτρατog
Φμερα εyει μovo μ[α διαoταoη, τηv ταξι-
κη- Aq αφηooυμε τα 6vειρα περi εvog
.αρειoυ'' και δυvαμικo0 oτραro0 πoυ
πρoκειται vα γ[vει (αληθεια πoτε και
πξ:). Και αυτo τo αvαφερω για τoυg "6v-
Θερμoυq. oτρατoλατρεq tηq αρθ0λαq
πoυ Θtλoυv vα λι!γovται "εΘvιι<ιστεq" και
πoυ πιoτε0oυv ακoμα πωg τo 6θvog θα
oωΘεi απo τηv υπoταγη εμπρog oε εvαv
κoιλιoδoυλo oτρατηγo, απoμειvαρι μιαq
αστικo-Υρcιφ ε ιo κ ρατ ικηg o υ v o υ o lαq.

Στηv ελληvικη κoιvωviα o oτρατog εxει
παiξει τov ρoλo τoυ oργαvωμtvou κατα-
oταλτικo0 μηyαvιoμo1 θiαg oε κoινωvικo-
πoλιτ ι κ 6q κατ ε υ Θ 0 v oε ιq'

H πιo πρooφατη ωμη παρtμθαoη τoυ
oτρατo0 oτηv Ελλαδα ηταv 'η περioδoq
τηq δικτατoριαq' η oπoiα ηταv αvαγκαiα
Υιcι τα αφεvτικα ι<αι lια τηv διαμoρφωoη
oυvΘηκιbv κoιvωvικηg και πoλιτικηg "o-γq-
Θερoτηταq" (ευτυyιbg πoυ υπηρyαv και
αυτoi και πηγαv oλα δεξια)' o ρoλoq τoυ
oτρατo0 π6ραoε πλεov oε εvαv ταξικo yα-
ρακτηρα, πoU ωq oκoπ6 Eηει τηv επ6κτα-
ση τηq κυριαργiαg ι<Cιι τωv oυμφερovτωv
μιαg αρ1oυoαq ταξηq, τov 6λεγ1o τηg διε-
Θvo0g αγoραg παραλληλα με τo αvoιγμα
vt'ωv αγoριbv lιcι τηv oιωvιoτικη πoλεμικη
0ιoμηyαviα.

Στη oημεριvη επιΘετικη φαoη τoυ ελλη-
vικo0 κεφαλα[oυ ε[vαι απαραΙτητog 6vαg
δoμικα και υλικα εκσUYχρovισμfvoq και
.αξι6μαXoq" ελληvικoq oτρατoq τ0πoυ
MADΕ ιN USA. Kαι μηv ξεxvαμε και τηv
oυμμετoyη τηg Ελλαδαq oτo oτρατιωτικo
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σμo'' με τo στρ(.Ιτo H θεσΙ1 τoU στρατιωτη
εlvαι δiπλα oιην ^oιvωνιo 

και oroυq αγιb-
yεq Γηq φυληζ (oτι εχει μεivει) και oyι oε
μια lBμηvι1 θι1τε[α .Πρεφαq '' Περα απo
ιov αμεριι1αvo^ινηιo otρCιΙo pοι oζ Πa'

ραμε[voυμε πιoτo[ κcιι στρατεUμενoι στι]v
ιδεoλoγ[α t-ιαq' στηV ιδεoλoγια των ρoμα-
vτικιbv στρ()τιωτων τoυ .' AΝΤlΔoΤoY'

Γ. Σωτηρioυ

τ0ro

μηXαvισμo τoυ ΝATo' τηv Παραμovη τωv
6αoεωv (αληθεια εδω τι iyoυν vα πo0ν oι
*εθvικιστεq.μαg) και τov περ[φημo -εκ-
δημoκρατιoμo" πoυ ωg oκoπo εyει τη δη-
μιoυργ[α απλιbv κoυ6αλητιbv oπλωv και
oyι oτρατιωτιbv' o ταξικog ρoλog τoυ
oτρατoυ εyει αvτικαταoτηoει τηv υπευΘυ-
voτητα με τηv υπoτoγη μπρooτα oτov
Yραφειoκρατη γαλovα' o'αυτov τov γλυ'
φτη τov εγγυητη τ0ζ "Εθνικiq αvεξαρτη-
σiαq"'

oι υγιεiq εΘvικιoτεg αq μηv 6ιαoτo0v vα
6γαλoυv σUμΠεραoμαlα Πωq εiμαι εvα_
vτiov τηg orραrιωτικηg - rtyvηg". αΠεvα-
vτlαg ταooμαι υπtρ εvog ελληvικoυ oυΘε-
vτικo0 - επαγγελματικo(ι oτρoτoυ και o11ι

μιoζ υπoχρεωτικηq Θητεiαq πoυ oκoπo
εxει τηv εκμαθηoη τηq .Πρεφαg. Και τoυ
.τα6λιo0".

o oτρατιιilτηq πρtπει να εlvαι υπευθυ-
voq ι<αι oyι θ0μα τωv διαφ6ρωv απερioκε-
πτωv πoλιτικαvτηδωv. Nα γvωρ[ζει τηv
απooτoλη τoυ Και vα μπoρε[ vα παiρvει τιq
ευΘυνεq μovoq τoυ' Δεv πιoτε0ω orι αυτo
εlvαι παραλoγιoμog η oυτoπiα, oμωg πι-
oτε0ω πωg txoυμε τo δικαiωμα vα γvωρ[-
ζoυμε καπoτε γιατi πoλεμαμε, για πoιo λo-
γo πεΘα[voυμε.

Για μαg τoυq Εθvικιoτεq τoυ ANTlΔo-
ToY o oτρατog τoυ oημερα αvηκει oτoυq
vεκρoΘαφτεg τωv ovεiρωv μαq και ελπi-
δωv μαq' αvηκει στouq αφεvτεg τoυ yρη-
ματoq και oyι τωv ιtlυyιbv, o' αυτo0g πoυ
ταλαιπωρo0v τo παρov μαg και ioωg α0ριo
τo μελλov μαq.o oτρατog αvηκει oτoυg
yαφιεδεg ιηg εξoυoiαq. στoυq yoρταoμε-
voυq σΙρατηYo0q' oroυg oτεiρouq και
αvεγκεφαλoυg καπιταλιστεq' Και σε
oλoυg .εoαq" πoυ ταυτioατε τov "εθvιι<ι-
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ΓΙ0YKΙ0 MΙΣΙMA: 0 ΣTΡATΙΩTΗΣ-ΣYΓΓΡAΦΕAΣ
Αφoρμη γι' αυτ6 τo κε[μεvo ηταv τo κι-

vηματoγραφικ6 γ0ριoμα τηq ζωηg τoυ Mι-
oiμα. o Mιoiμα για δooυg δεv γvωρiζoυv
ε[vαι o μεγαλ0τερog oυγγραφ6αq ΠoU
αvθδειξε η lαπωv[α, o oπo[og αυτoκτ6vη-
σε με <Xαρακ(ρι" (αμερικαvικη εκφραoη
στα ιαΠωvικα τo oωαro εivαι "Sepukυ")
αιιg 25 Noεμ6ρioυ τoυ 'l970' Στo τεOxog 8
τoυ περιoδικo0 μαg ε1oυμε αvαφερΘεi o'
αυτ6v.

EγΦ Θα αταΘιb αrα δ0o τελευτα[α μι1ρη
τoυ 6ργoυ. Τo πριilτo εivαι "T' αφηvιαoμε-
vα αλoγα", και τo δε0τερo "Τ6χvη και
δρdoη".

Σ' αυτα o Mιo[μα oκιαγραφεi τo πoλιτι-
κoκoιvωvικo κλ(μα τηq επo1ηg τoυ, κol δi-
vεl τηY εlκ6vα τηg oατlκηg κoπlταλlαrlκηg
|oπωvioq, 6πou η ηΘlκη τωv Σoμoυρ6Ι, η
πioτη oτov oυτoκρ6τoρo κo! τ1ξ παραδ6-
σε'ξ τηξ φUληξ, 61oυv looπεδωΘεi oπ'τo
τρoπεζlκ6'κεφ6λolo κot τηv "ελεuΘ6ρα oμ
κovoμio>...

"T'αφηvιαoμεvα αλoγα,, ειvαι μια καυ-
αrικη κριτικη, μια αvατoμiα, τηg καπιταλι-
αrικηg πλ6ov lαπωviαg. 'oπωg λ6ει o iδιog
o Mιoiμα αro 6ργo τoυ'. "'o κoπιτoλιoμ6q
τoυq 6yει εξoγoρooει 6λoυ9. H IαπωYlo
πρ6πει vα εξαγvιoτεi απo τηv διoφΘoρo
τoυ καπιτoλιoμo0. oι πoλιτικoi εivαι 6λoι
τoυq πoυλημ6voι. To μ6vo πoυ τoυq voι6-
ζει εivoι η 1λιδη κoι τo 1ρημo. oι δεξιoi κoι
oι αριστερoi 61oυv κoτooτρ6ιpει τηY Πd-
τρiδα μoq"!

o Mιoiμα 6yει oυvειδητoπoιηoει πλtoi
oτι o καπιταλιoμoq εyει δoλoφovηoει τηv
Ψυxi τηq lαπωviαq. Γι' αυτo τo λoγo ετoι-
μαζει τηv επαvαoταoη τoυ.

Mια επαvααταoη εvαvτια o'αυτo0g πoυ
χρησιμoπoιo0v τηv πατρiδα τouq σαv vcι
εivαι μετoyη. 'Eτoι απλα απ' τov Mιo[μα-
oυγγραφ6α, πoυ πρoταΘηκε τo 1968 για
τov Noμπελ λoγoτεyvlαg' περvαμε oτov
M ια i μ α - ε παv αατατη oτ ρατ ιιbτη'

Στo "T6Xvη και δραoη- 6yoυμε Τtq rε-
λευταiεg oκηvεg τoυ δραματog' o MιoΙμα
μιλα oτoυg αξιωμoτικo0g και oτρατιιbτεq
τηq φρoυραq, vα ρiξoυv τo καπιταλιoτικo
o0oτημα και τov δια1ειριoτη τoU τov Κoι-

vo6oυλευτιoμo. '.
oι oτρατιιbτεg oμωg απoxαυvωμ{voι αΠ'

τα .διδαYματcιΣ κcιι τιg "αξiεg'' τoU αστι-
κo0 κρατoυq, τoυ πετolv μπoυκαλια μπ0-
ραζ Και κoκα-κ6λα9, φoριilvταg τιζ αμερι-
καvικ6g oτoλεg τouq''.

Toτε o Mιoiμα διαπιoτιbvει, 6τι η πατρi-
δα τoυ εivαι πιo αρρωατη αrτ' oτι voμιζε,
αΘερdπευτα αρρωoτη' Για εvαv oαμoυραi'
σαv Kι αυτov δεv υπαρyει dλλoq δρoμoq
εκτog απ' αυτov τηg τιμηq και τoυ καΘη-
κovτoq υπαρyει μovo o Θαvατog.

'Ετoι o ΕΘvικιoτηg Mιo[μα αυτoκτovε[
με .oεπo0κoUετ" ελrτ[ζovταg oτι τoυλαyι-
ατov αυτog με τo αiμα τoυ, Θα εξαγvioει
τηv lαπωv[α cιπ' τη διαφΘoρα τoLt κcιπιτα-
λιoμo0!

Συvιoτιil o' oλoυg vα δoυv αυτη τηv ται-
viα, για vα απoλα0ooυv τη ζωη κoι τo εργo
τoυ Mιofuα, καΘιbg Και τηv υπ6ρoyη μoυ-
oικη τηg.

Θα ηΘελα επioηq πριv τελειcboω vα στα-
Θιb α' εκε(voυζ πoU απoκαλεoαv τov Mιoi-
μα .τρελo.. Aυτoi δεv ε[vαι αλλoι cιπ'τα
ρεμαλια τηg αoτικηg κoιvωviαg oπωg τoυq
απoκαλo0oε o 'Ε6oλα'

Εlvαι αuτo[ πoυ απoκαλoυvε τρελo και
παραvol'κ6 καθε tvαν πoυ δε ακ06ει τo
κεφαλι τoU στo υπoρ1ov o0oτημα, καΘε
tvαv πoυ αγωvζεται Yια μια vεα Πoλιτεiα
Κcιι Υια μια πατρiδα πoυ Θ' αvηκει oτo λαo
τηζ και oyι ατιg πoλυεθvικεq'

o Mιoiμα ηταv o[γoυρα λoιπov .τρε-
λoq". '11'ou "τρελoq, γιατi αvτιταyΘηκε
στov ι<αΠιτcιλιoμo' γιατ[ πoλΕμησε τηv πα-
ρακμη τηg πατρ[δαg τoυ, γιατi πρooπαθη-
oε vα ξυπvησει τov *υπvωτιoμεvo" dπ' τιζ
.oξiεζ" τηg Aμερικαvoκρατo0μεvηζ Δ.
Ευριbπηq ^lαπωvικo λαo.'Hταv "τρελoζ,
γιατ[ ηταv εΘvικιoτηq' Mα μηπωq "TΡ€λoi,
δεv ηταv και oι αYωvιoτ6g τoυ '21, o Πα0-
λog Mελag και ακoμα .Θεoτρελoι', o ΓPΙ-
6αq και oι Εθvικιoτ6g αvταρτεg τη9 EoΚA;

Mfiπωq <τρελoi" δεv γρoφoυv τηY
ιoτoρio;

Q1 .γvωoτικoi" λελ6δεζ, καΘovται oτιg
καρ6κλεg τoυg, τριbvε τιq ταραμooαλατεg
τoυq, κdvoυv ερωτα καΘε 10 ημ6ρε9 και



υμvoυv τo σUστημα.
Kαι o πιo "τρελoq" απ' oλoυq ηταv κα-

πoιoζ πoU oταv ητov παιδ[, περιφερoταv
ξυπoλητog, πειvαoμ6vog και ρακεvδυτog
oτoυg δρoμouζ τηζ Bιεvvηg, καvovταg
αρκετα yρovια αργ6τερα, τηv μεγαλ0τερη
επαvαoταoη πoυ γvιilριoαv oι αιιbvεg...

o Mιo[μα καvovταg .Seρukυ" εωσε και-
voiργιo voημα και περιεyoμεvo oτα λoγια
τoυ Γκαiμπελq oτι .στouq δ0oκoλoυg
γρovoυg πoυ Ερyovται τα παρcιδε[γματα
ε[vαι oημαvτικoτερα απ' τoUq dvθριb-

πouζ>.oMιoiμα,oΣτρατιιilτηg-
συYΥραφεαζ, oηκωoε oτιg πλατεg τoU τη

"ληΘη" και τo καταvττημα τoU lαπωvικo0
λαo0.

Aπt'vαvτι αΠ' τov αoτικo oκoυπιδoτoπo,
o Mιoiμα υπεραoπ[oτηκε τov πoλιτιoμo
και r.q παραδooειg τηg lαπωvlαq

Σαv επiλoγo παραθΕτω τo απoφθεγμα
τoU Nιτσε: ζYρ6ψε τιq ιδtεq με τo αiμα
σoι! 

'ζoι 
Θo καταλo6ειζ 6τι τo oiμα εiYoι

πYε0μα"!
Γ.M.



ΦnoΣoΦIA ToY ΠoΛΙTΙΣMoY

EΙΣAΓΩΓH
ΣTH

Φιλoooφiα τoυ πoλιτιoμoU εivαι εκεiνη η
φιλoooφικη επιoτημη πoυ μελετd, αvαλ0ει
και ερμηvε0ει, τo περιεΧ6μεvo, τιg αρ169
και τq α[τια τoυ φαιvoμθvou τoU πoλιτιoμo0.
Πoλlτloμ6ξ, στηv πto γεvικη τoυ 6vvolα, oη-
μoivεl τo oιivoλo τωv ΙιvεUμoτlκιilv κol πρo-
κτlκΦY δημlouργlκΦv εκδηλΦoεωv τηg oυλ-
λoγtκηg ovΘρΦπtvηq ζωηs. Aπ6 τov oριoμ6
αυτo 6γα(vει τo oυμπδραoμα τηq διακρΙoεωg
τou πoλιτιoμoυ oε πvευματικo (KULΤUR) και
σε υλικo πoλιτιoμo (C|VlLlZΑTloN). o πvευ-
ματικoq πoλιτιoμog oυvδ6ει oλεg τιq αvθρΦ-
πιvεg Θεωρητικι1q δημιoυργ(εq oε o0oτημα
oγωγηq τoυ iδιoυ τoυ αvΘριi-lπoυ. AvτiΘετα
υλικog πoλιτιoμ69 εivαι τo o0voλo τωv
εvεργειΦv, με τιg oπo[εg o αvΘρωπog μετα-
6dλλει τov γ0ρo τou φυoικ6 κ6oμo και 1ρη-
oιμoπoιεi τιg δυvαμειg τoυ Yια τηv εξυπηρ6-
τησι τoU εαυτo0 τoυ.

Kαι oτιg δ0o περιπτΦoειg ι11oυμε vα κα-
vouμε με oυαιηματα oργαvωμεvωv oκθ-
ψεωv κι εvεργειιi_lv τoυ oυλλoγικo0 αvΘριil_
πoυ. To κεvτρικo nρo6λημα τηg φιλoooφiαg
τoυ Πoλιτιoμo0 ε[vqι τo ζξτημo τηg φ0oεωg
τoυ ΠoλlτloμoΦ, πoU η λΟoι τoυ εξαρταται
απ6 τηv κooμoθεωρητικη 6αoι απ'oπoυ ξε-
κιvα η μελετη και η αvαλυol τoυ. 'Eτoι o
ιδεαλιoμog δθxεται oτι η φ8oι τoυ πoλιτι-
σμoι ειvαι πvευμοτlκη. Aπoτελεi δηλ. o πo-
λιτιoμ6q πρo6oλη τωv πvεUματικιilv πρoδια_
Θθoεωv τoυ ανΘρΦπoU στov εξωτερικo κo-
σμo. Γι' αυτo ακρι6ιi-lq τo λoγo η φιλoooφio
τoυ πoλιτιoμo0 στov ιδεαλιομo' απoτελε[
απλo παραρτημo τηq φιλoooφ(αg τoυ πvευ-
μcιτoq. Για τov ιδεαλιoμo o πoλιτιoμoq ε[vαι
ι1vαq, oταΘερog κι εvιαiog για oλo τov κδ-
oμo, αφo0 και τo πvε0μα εivα θνα, oταΘερo
κι εvιαlo. Δεv υπαρ1oυν επ( μiρoυq πoλιτι-
oμoi, αλλα μovo παγκooμιog πoλιτιομog. Aυ-
τη ε(vαι η oυνεπηg ιδεαλιoτικη απot[;ι. 'ooo

γιo τoV υλικo πoλιτιoμo αυτog δεv ε(vαι πα-
ρα ovταvακλασι τoU πvευματικoιi oτηv υλικη
πραγματικoτητα. o υλιoμog απo τo oλλo με-
ρog, ακoλoυΘιbvταg παvτα τηv nαγια ιακlικη
τηg αvτιoτρειpεωg, δ61εται oτι η φ0oι τoυ

πoλιτισμoι:, ε[vαι υλlκξ. Aπoτελεi δηλ. o πo-
λιτιoμ69 αvταvdκλαoι τoυ εξωτερικo0 κo-
σμoU και μdλιαtα τηg υλικηg παραγωγηg αrη
oυvεiδηoι τoυ ovΘρΦπoυ. Γι' αυτ6v oκρι6ιilg
τo λδγo η φιλoooφiα τoU πoλιτισμo0 oτov
υλιoμ6 ε(vαι απλα παραρτημα τηg Koιvωvιo_
λoγ(αg. Δεv υπαρxoυv πoλιτιoμoi' αλλα μια
oειρα πoλιτιoτικΦv φαιvoμ6vωv πoU πρoχω-
ρo0v εξελικτικα oε αvΦτερα επiπεδα. Tηv
απoι|.lι αυτη τηv αιηρiζει oτηv oυvε1η μεoα
αιov xρ6vo αvonτυξι τηg τεxvικηg, noU τηV
τoυτ(ζει με τov υλικ6 πoλιτιoμo. o πvευματι-

p]πM
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κog εivαι ovταvακλαoι τoυ υλικo0. H κooμo-
Θεωρ[α τηg Boυληoεωg απoρρiπτει παρ6μoι
oυg τρonoυg Θεωρηoεωg. Για τηv κoσμo-
Θεωρ1α τηg Boυληoεωg η φ0oι τoυ πoλιτι-
oμoυ δεv εiναι o0τε πvευματικη o0τε υλικη.
o0τε εvα απλ6 παρdρτημα τηq φιλoooφiαg
τoυ πvε0ματog oΟτε τηq κoιvωvιoλoγiαq,
αλλα ειδικη φιλoooφικη επιoτημη πoυ εξε_
τdζει μια oριoμ6vη πλευρα τηq πραγματικo-
τηταg. Τo φαιv6μεvo τoυ πoλιτιoμo0 δεv εi-
vαι εvιαio αλλα αnoτελε[ται απo διαφoρετι-
κo0g καΘε φoρα πoλιτιoτικo0g κ0κλoυg πoυ
o καΘ6vαg παvτoτε θ1ει τη δικη τoυ ιδιoτυ-
πiα και oυvΘεoι. Eivol λ6Θoq vo τoυτiζετol η
τε1vtκη με τov υλlκ6 πoλlτlαμ6' H τε1vικη
γvωρiζει μια ovαπτυξι, o1ι oυvε1ιbg αλλo
αιαδιακη, o δε uλικ6g πoλιτιoμ69 απoτελεi-
τoι απo oυoτημαια εvεργειιδv πoU nρoσαρ-
μoζovται καΘε φoρα αrηv ιδιoτuπlα τoυ γε_
vικo0 πoλιτιoμo0 και clvτικειμεvoπoιo0vται
oε διαφoρα xρηoιμo εργα. o πvευματικ6r;
πoλιτιoμ69 δεv απoτελε[ αvταvακλαoι τoυ
υλικo0 η αvτιoτρoφωg αλλα και oι δ0o απo-
τελoυv ιoτoρικεg εκφραoειg τoυ 6ιoλoγικo0
υπooτριilματoq μιcιξ κoιvωviαg, τηg φυλετι-
κηq τηq υπooταoεοη. Για τηv κooμoΘεωρiα
τηq Boυληoεωg κoΘε πoλιτιoμog εivoι 6vα
oργαvικ6 oOvoλo πoU Xαρακτηρiζεται oπo
μ[o ιδιαiτερη δoμη πvευμoτικιilv και υλικΦv
ατoι1ε[ωv, πoυ γεvvι6ται. αvαπτυooεται, κα-
ταρρθει και απooυvτlΘεται 6πω9 καΘε oργα_
vικ6 o0voλo. H πραγματικη λoιπov φ0oι τoυ
πoλιτιoμo0, τoυ κdθε πoλιτιoμo0, δεv εivoι
oUτε πvευματικη, oυτε υλικη' αλλα oργov|-
κη, γι' αυτ6 6λoι oι πoλιτιoμoi 1αρακτηρ(ζo-
vτoι ono πρωτoτυπio. Τo γεγovog αυτo δεi-
1vει oτι oι πoλιτιoμo( δεv μnoρo0v Vα Uπα-

1Θo0v κατω απ6 evα καθoλικ0 o1ημα. KαΘε
πoλιτισμoq εivαι ιατoρικ6 γεγovoq μovoδl-
x6. Avαπτ0oσετcιι, κατoρρεει και πoτε Πια
δεv επαvdρ1εται. Στoι1ε[α τoυ μπoρε[ vα
κληρovoμηooυv κι αλλoι πoλιτιoμo( αλλα η
ιδιαiτερη δoμη τoυ ειvαι tσfoρlκ6 oYεπov6-
ληπτol. Σε καΘε πoλιτιoμ6 ξεxωρiζει, μ6oα
απ0 τηv oυvdρτηoι τωv δoμικωv πvεUματι-
κωv και υλικιi-lv τoυ oτoι1ε[ωv' 6vα, ΠoU απo_
τελει τov κεvτρικo αξovα παvω oτov oπoio
αvαπτυooεται τo πoλιτιαrικo πvευμα. o κε-
vτρικ6q αυτog αξovαq ε(vαι μια oξιoλoγικη
κατεOΘυvoι για τov πoλιτιoμ6, δηλ. αn'αυ-
τ6v πρodρ1ετcιι c χαρακτηραg 6λωv τωv αλ-
λωv αroι1εiωv τoU πoλιτισμo0. T6τoια αξιo-
λoγικη κατε0Θυvoι μπoρε( vcl εivoι η επιoτη-

μη, η φιλoooφ[α, η αιoΘητικη, η Θρηoκεiα,
κτλ. oπoτε και o iδιoq o πoλιτιoμ69 παiρvει
τov ovαλoγo 1αρακτηρα. Aυτδ εlvαι dvα
απoτθλεoμα τηg πρooπαΘειαq τoU oυλλoγι-
κoυ αvΘρωπoυ vα oλoκληρΦoει τιg δυvατ6-
τητεq πoU υπαρxoυv στηv ιδια[τερη ψUχoλo-
γικη τoυ oυγκρoτηoι και vα τηq nρo6dλλει
στηv πραγμoτικoτητα, μθoα o' εvα oυγκε-
κριμ6vo o0αrημα αvαφoρdg. H επιλoγη αυ-
τoυ τoυ oυγκεκριμ6voU σUστηματoq αvαφo-
ρdg ε(vαι τo ιoτoρικ6 απoτdλεoμo τηq Πρo-
κλt]oεωg τoυ περι6αλλovτog παvω στην
ιδια(τερη ι!υ1oλoγικη oυγκρoτηoι τoυ oυλ-
λoγικo0 αvΘριirπoυ και τηq αvταπoκρ(oεωq
τoU σUλλoγιKoιj αvΘριbπoυ o' αυτη την πρ6-
κληoι. o oυλλoγικ69 6vΘρωπoq oπoτελεi τov
φoρ6o τoυ πoλlτlσμo0. M6oα o' oυτ6v 6ρi-
σκovτoι oι αρxθg κcιι oι κoΘoρισrικθq αιτιεq
τoυ ιδιoU τoU πoλιτισμoυ και oΧι θξω απ' αυ-
τ6v o' εvα παγκ6oμιo πvειμo η oτηv παρα-
γωγικη διαδικαo[α. H 6ιoλoγικη τoυ oυγκρ6-
τησι πoU καΘoρiζει τη φUλετικη τoυ υπ6oτα-
oι, oπoτελεi τo πραγματικ6 Θεμθλιo τηq αvα-
πτ0ξεωq τoU πoλιτισrικo0 τoυ oικoδoμημα-
τoq. H Θloλoγlκη oυv6ρτηol τηg Φυληg εiYol
η κoΘoρtστlκη olτiα τoυ πoλlτ]σμoυ κol κ6Θε
6λληq εκδηλΦoεωq τηg ovΘρΦπιvηc ζωηξ.
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K6vτρo τoυ πoλlτlσμoU εivol η φυλετ'κη ψυ-
xt, ιξ ιoτoρικη εκδηλωoι τηg φυληg αro
oυλλoγικ6 επiπεδo' πoυ η o0vΘετη πρoΘoλη
ηξ σrηv πραγματικ0τητα παΙρvει τη μoρφη
τoυ ΛαΙκo0 και τoU EΘνικoO Πoλιτιoμo0. o
'oo6αλvτ Σπδγκλερ ΘεωρεΙ 6τι oι πoλιτιoμoi
ιη oργαvικ6q πραγματικ6τητε9, πηγdζoυv
απ6 μια oυγκεκριμ6vη oυλλoγικη ιpυxoλoγι-
κη oυγκρ6τησι, πoU πραγματoπoιεi 6λε9 τιg
δυvατ6τητεq πoυ υπdρ1oυv μ6oα τηg, o' 6vo
oριoμ6vo ιαroρικo o0αrημα αvαφoραg, κατω
απ6 τη μoρφη τε1vΦv, κρoτιilv, επιαrημΦv,
φιλoooφιιbv. Mια τiτoια oργαvικη πραγματι-

κ6τητα σαv τov πoλιτιoμ6 δεv καλ0πτει ατη
δια1ρovικι] τηg εξ€λιξι θvα μ6vo λα6 αλλd
περιoo6τερoυ9, πdvτoτε 6μωq ε1ει μια σU-

γκεκριμ€vη φυλετικη αφετηρ(α, πoυ τηg δi-
vει τηv ιδιoτυniα και τηv 1αρoκτηρiζει. Πoι69
6μω9 εivαι oι σUγκεκριμθvεg φαoεη πoυ
διαv0ει 6vαg πoλιτιoμog και πoιo εivαι τα
ιδιαiτερα χαρακτηριστικd τoυg; H πρωταρ1ι-
κιl φdoιg καΘε πoλιτιoμoιj εivαι η γ6vεoιq
τoυ. Γ6vεoιg τoυ πoλιτιoμo0 oημαivει δη-
μιoυργ(α τωv πρωτoρ1ικιilv εκε(vωv στoι-
1ειωδιbv oυατημdτωv σκeψεωv κι εvεργειιilv
τoυ oυλλoγικo0 αvΘριilπoυ, κι απoτελoΟv
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τηv αφετηρio για τηv μετεπειτα ovαπτυξι
τoυ πoλιτιoτικo0 oικoδoμηματoq. H δημιoυ-
γ(α αυτιilv τωv στoιχειωδιilv oκει!εωv και
δραoεωv, θ1ει την αιτιoλoγiα τηq στo γεYo-
vog τηq πρooπαΘειαg τoυ oυλλoγικoυ αv-
Θριbπoυ vα δαμαoει και vα κUριαρxηoει πα-
vω στov εξωτερικo κooμo' Σ' αυτo τo αγιilvo
τo περι6αλλov εnιδρα ατην ιδια(τερη ψUΧo-
λoγικη oυγκρoτηoι τoυ oυλλoγικoΟ αvΘρΦ_
πoU και nρoκαλεl μια oειρα αno αvταπoκρi-
σειq.

H δε0τερη φαoιg τoυ πoλιτιoτικo0 κυκλιi_l_

μoτog ε(voι η αvαπτυξι. Σ' oυτo τo oταδιo
αvαμεoo oτo αroι1ειιi-lδη oυoτηματα oκε-
ι!εωv κoι δραoεωv τoυ oυλλoγικoυ αvθριil-
πoυ λειτoυργε( o v6μog τηg επtλoγηq. 'Evα

απo αυτα τα oτoιxειιbδη oυoτηματα, εκεlvo
πoU πρoσcιρμ6ζετoι καλ0τερα στιq ιoτoρικθq
oυvΘηκεg, επιλδγεται κoι απoτελεi τov κε-
vτρικo αξιoλoγικo αξoνα τoυ πoλιτιoμo0.
Aυτη ε[vαι η εno1η τηg μεγoληg δημιoυρ-
γ(αg. Σ'oυτη τη φoor εκεivo πoU xoρoκτηρi-
ζεl τo φυλετlκ6 φoρ6o τoυ πoλlτloμo0 εivoI

μlo xoΘoλlκη υπoτoγη τoυ oτoμoυ στηY κol'
vωνio κoι τoυ πoλiτη oτo κρdτog. Avτ[Θετα
oτην τρ[τη φαoι τoυ πoλιτιoτικoυ κ0κλoυ,
τηv κατoρρεUσι, τo φαινoμενo αυτo πα0ει
vα υπαρ1ει κoι αvτικαθ[αιαται απo τo φαιvo-
μεvo τoU ατoμικιoμo0, γεγovog πoυ 61ει τηv
αιτιoλoγ(α τoU στηv αvυπαρξiα μιog oριoμ6-
vηq κατευΘ0νoεωg. Τo oταδιo τηq κα-

ταρρε0οεωg oημα(vει απλα oτι εvαg πoλιτι-
oμog, μια oλoκληρη επo1η δ1ει γερooει. Δεv
61ει9 πια τo oφρiγoq πoU τηv καΘιoτoυoε
πρooδευτικξ, oυτε τη δ0vαμι και τη ρωμα-
λε6τητo Πoυ τηv θκαvε δυvoτη. Τo τελικo
αιαδιo εvog πoλιτιoμo0 ε(vαι η oπoo0vΘε-
oιg, θα1αιη ουvεnειo τoυ voμoυ τηq αno-
πρooαρμoγηq. Στo oταδιo αυτ6 τo πoλιτιατι-
κo πλιlγμα απooυvτ(Θεται κoι τo oτoιxεlα
τoυ διαλ0ovται. o πoλιι ιoμog εiναι τΦρα πιo
6vα πτΦμα. Mεoα αιo oυλλoγικo φoρεα τoU
τιilρo, παρoυoιαζovται κoιvωvικo αxioματα
πoυ εκδηλΦvovται με τηv αnoκoπη τωv
ηγoυμ6vωv μειoψηφιωv τηg πoλιτικηq, τηg
τθ1vηg, τηq oιKovoμiαg απo τo κoιvωvικ6
σωμo και τηv εμφαvιoι εvog κoιvωvικo0
XαoUq και αvααrατιiloεων, oυγκρo0oεωv και
αvτιφασεωv. oι ovΘρωπoι δεv ε(vαι πια τo
Uπoκεiμεvα τηg ιαroρ[αq, αλλα απλα αvτικεi-
μεvα τηg. H μoiρα τoυq καΘoρlζετoι αno
oυvΘηκεq πoυ 6ρ[oκovται περα απδ τιg δυ-
vdμειq τoUq και oι πρooωnικιlq τoUq πρoσ-
πdΘειεg δεv ε1oυv πιo κovεvo v6ημα.
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'H MυΘoλoγiα, πιlι; ιrυνηΘιυg ιrπη1εT
τηv ioτιlρicl ιivεβciζι-l τηv κclτιlγωγη τoΓ;

κυρiιlυ βclι:lλl κoi-ι Mιlκεδovt κoσ οi κoυ
των 'Aργι-αδιiv 

μi-ιrω τοΟ Kιrραvιlι.l κcli
τ<lι-.ι Τημivιlυg ιrτι) μυΘικιi η6:ιυιl τιilν
'Ελληνι,lv καi τιiν -Hριlκλi.

o i icr;i υ ρl αμ o ! κ cl i ii λ λ ιι v δ ε ι ; τ ι- trl ε- υ ι-l v τ ι,.r v

ηγε. μovr κιilν Mιlκι-διlv r κ ωv cii κιιv. πιl υ

κιtιlxGlvτιll γlri τη oυγγεvι.tιl d τηv κιrτιl_
γι,.ιγη τιlυg ιlπι) τoΟ<, Διυρlκουg [3αolλl-
κοιl<, ιjiκουg, (δπιυq δ oiκιl5 τωv βαotλiιr.lv
τοι-l Λι;γκιlυ. Πι ρl(,x11 τη9 ι:ημι ρrνηg
Φλωρllvιlg) πιlυ κιlτιi τον Στραβωvιl
κιlυxΓυvτclv γl<i τη κιlτιιγιυγη τιlυ dπιl
τηv KιlρrvΘο, τov oiκο τωv Bακxlιlδιilν.
'H Θρηoκεiα τΦv Mclκι.δ(lvιυv, ητclv η
'iδlcl 

μi- τη Θρηιrκι-iα τιilv ciλλιυv 'Ελλη-

vιυv: Τιi δωδε:κιiΘειl τιlυ 'oλυμπoυ.
Εivαl δi- ΧclρclKτηρl(rτrκιj ιiτr ιτilv i-δρα
τo0 πitvΘι.ι)ιJ τoUζ oλcll ιli '' Ελληvι:g
δrιiλεξclv τo Mακεδοvrκo βουv(l τoΓ.ι
'oλυμπ<lυ.
'H λατρεiα τιiv Θι-ιi-ιv δlεξηγε-τιl μ6 τιlv
'iδro ακρlβιig τρι)πο κιli τoυg'iδrclυg
τιiπιlυ<, ι!nιυg καi ιττ11ν υπιlλolπη 'Ελλα-

δcl .'Η ι-vι"ργoq αvαμlξη τιl0 βα<rlληιi
ιrτηv λιlτμlε.iι:, πoυ iκτι:λo0oι- 1ρiη
αρ1 r ι- ρi- ιυq oτ i g Θυ ιτiε.<,, δiν δ l αQoρο πo lεi
τoν τJlιiπo λατρεiαq.
Oi Θρηακευτlκoi Θεoμoi τΦν Mιlκεδoνιυν
Qτιlν ι'li 'iδlol μi τoι)q Θι-oμo0g τωv
ιlπολιlιπωv' Ελληvιυv. oi oημαvτrκιilτε-
ρι;t vιloi ηταv dQrι:ριυμi-νι;r oτov Δiα κιli
τov'Hρακλη. Τιi μοvεiι-l τιilv ΔελQωv
ητι lν lδlr tlτιρα οι βαυτ<i.
Tα τοιplκα μνημεiα τιilν Mακι:δovωv
iiπιυg ιiποκιlλι-lQΘηκclv ιiτig αvαoκαQig"
ηταv ομιlrcl τυπoλoγlκιi καi μoρQολoγlκα
μi. τα τcIQlκα μνημεiα τfrg υπoλotnη<,
'Eλλοδοq.
'H oυμμετoxη τιilν Mακεδ6vιυν oτo0g
'oλuμπlακoυg' αγιilvε5, δπoυ δ6v iπl-
τρεπ6ταv i1 oυμμετo1η μη 'Ελληvulv.
"oταν γrιi πριilτη Qoρci iτθΘη Θiμα
oυμμετoxfrg τΦv Mακεδoνωv oτoιjg
' oλυμπlιlκo0g 'Aγιilvεg oτo πρωτo μloo
τrlΟ 5oυ αiιilvα π.X., τoτε πoυ ιl 'Aλεξαv-
δρogΑ' ζητηoε vα μεταoxεr, iρευvηΘηκι-
τo ζητημα καi απεQαoioΘη δτl oi Mακε-

δοvι:g ι-ivιιl " Ελληvε<, κιll oτι μπιlροiv vα
μι.τιiο1ιlυv ιrτoυg <)γωvι.g. " Eκτoτε δi.
πoλλοi Mακεδovεq ι)vclδεixΘηκαv'o-
λυμπroviκε-g, γεγoν<)g πoυ i'θεωρεΤτo η

μεγαλυτι.ρη δlακρlιτη γlα " Ελληvεg.
Mετοξυ δθ αυτιi:v περlλαμβιivεταr καi o
Φiλlππo<,.
'H γλιilαoα τιilν Mακεδovιυv ητι_lv η'Eλληvrκη δωρrκη δlαλε-κτoq, πoU εiXε.

μεγιiλεg iiμoloτητι:g μl τig δrαλθκτoυg
ι\λλωv 'Ελληvlκωv περloxιilv. 'o Στρα-
βωv γροQεr uiξvlol καi α0μπαααv τηv
μi1ρl Kερκυραg, Mακεδoνiαν πρoαα_
γoρειioυolν...δτl κoυρd xα j δlαλ6κτω
καi 1λαμ0δl καi dλλα τoιiτolg xριirvταl
παραπληoioIζ,. 'o ΛΙβrog (ΛA 29) "Αi-
τωλoΟg,'Ακορvανoq, Mακεδovαg clv-
Θριbπουq 6μoγλιloooυg,, (ΕLUSDΕM
LlNCUΑΕ HoMlNΕS). Kατil την iπoxη
τoi Φlλiππoυ oτηv ιlιlλη εixε. i-πικροτηοεl
η 'Αττlκη δrιiλεκτog, o λιltig 6μωg iξα-
κoλoυΘo0ι-rε vα μlλδ δωρrκα.'o'Αλa-
ξαvδρog 6μιυg μlλωvταg oτov oτρclτo
τoυ μi την κorvη 'Aττlκη flταν καταvoη-
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τ69 u'Avδρεg Mακεδ6vε5 καi o0μμα1oι...,
('Αριαvoσ).
-oλα τd MαrεδoYικd voμioματα, πoιj
Ξ1oυv βρεΘεi oτig αvooκαQ65 E1oυv
' Eλληvικ69 θπιγραφ65 κoi παρooτ6oειg,
πo6 τd oυvδ6oυv'ιoωg περroo6τερo dπ6
6πoroδιjπoτε δλλη ' Ελληvικ{ περro111
μ6 τl1v 'Eλληvικf παρdδooη καi ioτoρiα.
('Eτol E1oμε παραoτdoε16 τfrg κατoiκαg

cD' . {/
'sλ

iπi 'Αρ1ελdoυ, πρ6g τιμl1v τo0 τρ6πoυ
iδρuoηg τfr5 πρωτειioυoα5, τιi.lv Α1γΦv,
o0μιpωvα μ6 τl1v ιiπ6δεlξη τoσ μαvτ9ioυ
τΦv Δελιpιi.lv).

Πdρα πoλλd voμioματo dπεrκoviζoυv
oτr] μiα τoυ δψη τfv κειpαλη τo0 'Hρα-
κλfr fl τΦv Mακεδ6vωv βoolλl6δωv. Τ6
,voμioματα αιiτd τo05 iμιpoviζoυv v6
ιp6ρoσv τl1 λεovτfr γld vd τoviooυv τ{v

Kωv πoλιg
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Bo0ρrvo,καταγωγη τoυ5 απo τov' Hρακλfl . "Εxoμε

πoλλα τθτolα voμioματα, τα κυριιlτερcl
δμωg εivαl τo0 'Αμ0vτα Γ' , τo0 Περδiκκιl
Γ', τo0 Φrλiππoυ B' καi τoσ "Αλεξιiv-
δρoυ. " Αλλα LμQαviζoυv ciλλoτε rj iππθα
μθ τo ρoπαλo τoσ' Ηρακλθoυg, ο0μβoλo
τfl g Mακεδovlκηg δυvαoτε[αg αvαμεoιI
oτα πoδlα τoυ.
Τα δv6ματα iιirv Mακεδovωv. "oλα τα
ov6ματα τωv Mακεδovωv πoιj γvωρi-
ζoυμε dπo τηv MυΘoλογiα, τηv ' loτoρiα,
καi τΙg αvαoκαQθg, ιio1ετα dπo τηv
πι ρloδo καi τov οiΦvα κατα τov oπoΙo
iζηoε τo πρ6oωπo noιj τo bφερε, ηταv
καΘαρα 'Ελληvlκd, rj ακρlβθoτερα βo_
ρεroελληvlκα Mακεδovlκd, πo0 δθv
πoλυoυvηΘiζovταv oτηv Ν6τlα' Ελλοδα,
αλλο μθ 

'Eλληvlκ6τατεg ρiζεg κοi κατα_
ληξεlg (' Aiροπog,' Aλθξαvδρog,' Αλκ6-
ταg, Mενθλαoξ, ' Αμ υvτοg, ' Avτio1og,
'Αvτiπατροg,'ΑvτΙγclvog,'Αρραβαiog,
' Αρx6λαog,' Αργαiog, "Aτταλog,' Αρρl-
δαΤog, ΔρΟκαλog, Kαραvog, Kλεlτog,
Δη μ ητ'ρrog, Περδiκκαg, ΠτoλεμαΙog,
Πευκiωv, Φlλιbταg-ΕΟρυδiκη, Θεoooλo-
viκη, Kλεoπατρα, ΣτρατovΙκη, Φiλα,
Ευριi'lπη, ΕJρυvoη κ.λπ.
Tα τoπωvιiμlα τfrg Mακεδoviαg ηταv
καΘαρα" Ελληvlκα Mακεδovlκα, δπωg
τιirv' Eπαρxlιilv-Qυλιilv ('Ελiμεlα-'Ελl-
μlιilταl,'oρθοτεlα-'oρiοταl, Λυγκo.
Λυγκηοταi,'Αλμιυπiα-"Αλμωπεg, Boτ-
τl ι: iα-BoττlαTol, Πελαγoviα-Πελαγovεg
κλπ.).
Τ6'iδlo ioxOεl καi γlα τα ovoματα τιiiv
Πoλωv (Δiov, 'Ηρdκλεlov, Πiδvc, Mε-
θιivη, "Αλωρog, Αiγαi, Bθρρorα, Πθλλα,
] Αταλiιvτη, Εioμ6vη, Γoρτυviα, ΣκΟδρcl,
"Εδεooα, Eι1ρωπog, Σivδog, Αiαvη, 'Α-
λαλκoμεvαi, "Αργoζ' oρεoτlκ6v, "lxvαr,
Λυxvlδog-η μετθπεlτα' oxρig, Θθρμη "

κλπ'). Tωv πoταμδv ('Exθδωρog, δ oη-
μερlvog Γαλλlκ6g, 'Αξlog, Λoυδiαg, 'Α-
λlακμωv,'Ερlγιi-rv κλπ.

Τιilv Boυvωv: (Bθρμlo,
κλπ. ).

B6ρo'<

To fμερoλ6γlo τιilv Mακεδ6vωv, flταν
δlαφoρo βθβαrα dπ6 τ6 'Αττlκ6 dλλα
εixε μθ καΘαρα 'Ελληvlκα 6v6ματα
μηvιilv δπωg: ΔTog, 'Απελλαiog, Αυδo-
vαTog,' Aρτεμiolog, Παvημog,'Yπερβε-
ρεταTog κλπ.
'H dπdvτηαη πo0 ξδωoε δ 'Αλθξαvδρog
oτ6v KoρivΘlo Δημαρατo oτη Συvθλευοη
τfrg KoρΙvΘoυ, δταv bξελθγη 'Αρxloτρd-
τηγog-ΑιJτoκρατωρ τιiv ' Ελληvωv. 'o
Δημαρατog oυγ1αiρovτdg τov τoσ εiπε:
αΧαiρεl oUv, f1 τε 'Ελλdq, καi f1 Mακεδoviα,
καi δ ' Aλ6ξαvδρoq τoσ απdvτηoε u' Aλλ'
ω Mακαρ, ξoτlv oι]v 'Ελλαq καi f Mοκε-
δoviαr.
' H iπlγραφη πoιi μ6 θvτoλη τoσ 'Aλ6-
ξαvδρoυ iγγρdΦη oτig Περαlκ69 doπi-
δεg καi τd dλλα λdιpυρα πoιi αιplεριil_
Θηκαv oτ6v ΠαρΘεvGlvα απ6 τα λdιpυρα
τflg viκηg τoi Γραvlκo0. 'H αιpl6ριυoη
flταv: u'Aλ6ξαvδρog δ Φlλfππoυ καi oi
" Eλληvεg πλην Λακεδαlμoviωv, απ6 τιilv
βαρβαριυv τιirv τηv 'Aoiαv oiκoιivτιυvr.
Δ6v ξε1ιilρloε τoιig Mακεδ6vε5 dπ6
τo0g <iλλoυ5 "Eλληvεg, dv καi απoτελoσ-
oαv τηv πλεloψηQiα τoi θκoτρατευτl-
κo0 αιilματo5.
'H δμlλiα τoσ 'Αλ6ξαvδρoυ oτo0g Mα-
κεδ6vεg πoλεμlοτθ9 λiγo πρiv απ6 τη
μdxη τιilv Γαυγαμηλωv dvαιp6ρεταl απ6
τo0g ioτoρικoιig δτι bγιvε oτη γλΦooα
τoυg. Αυτ6 bδωoε oθ μερlκo0g τηv
ευκαlρiα vd ioxυριoΘoσv δτl δθv ηταv
δfrΘεv 'Ελληvlκη. Εivαl δμωq γvωoτ6 δτl
civ καiiπioημη γλιiooα τo0 oτρατoσ
ητov fl dττlκη δrαλεκτog, oΙ Mακεδ6vεg
xωρlκoΙ καi οτρατlιilτεg τoυ γlα vα γivεr
καταvoητ6g απ' 6λoυg καi vd τo0q
θvΘoυolαoεl δπω5 θvδεxooμ6vω5 o6
αvdλoγη περιπτωση oημερα Θd μπoρoΟ-
oε bvαq oτρατlωτlκog δlol κητηg vα θκδ6-
oεl f1μερη.οια δlαταγη oτη δημoτlκη.



' MAIζΕΔoNoMAxoΣ iκ τdιv 6μιλoι5-
weιv t6 μιξ6γλcoooov Cv Mακεfiovia
i6iιoμα
'Η γλιilooα τo0 oτρατo0 τo0 'Αλθξαv-
δρou dvαQ6ραμε δτl fiταv f1 κorvη 'Ελ-
ληvlκη. 'H κυρlιilτερη απ6δεrξη γl' αiτ6
εivαl η περlκoπη τoΟ ΠλoυταρXoυ η
o1ετtκη μθ τo0g 3ο.000 Πθρoεζ πo0
καταταxθηκαv oτ6v Mακεδovlκ6 oτρα-
τ6, oτotg δπoioυg δ6Θηκε δlαταγl1 δπωg
ovα<p6ρεταr oτηv περlκoπη:
uΓρdμμoτα τε μαvΘαvεlv 'Ελληvκd καi
δπλolg Mακεδovlκoig δvτρθ<pεoΘαt.
'toτoρlκd κεiμεvα εig τα δπoiα αvαQθ-
ρεταl απ6 τ6v'Hρoδoτo: (Α' 56 καi H'
43) <bπi Διi-lρoυ τo0"'Ελληvo5 τf1v 0π6
"oooαvτε καi "oλυ μπov xιilρηv...oiκε
δv Π ivδω Mακεδv6v καλo0 μεvogυ καi
nΛακεδαlμ6vlol, KoρivΘlol, ΣlκUιirvloι,
' EπIδαι1ρlo:, Tρolζηvιol ioτρατειiovτo
i6vτε5 oδτol Δωρlκ6v τε καi Mακεδv6v
EΘvogr.
Τov Πoλ0βlo: ατ6τε μ6v γαρ δπθρ fγε-
μoviαg καi δ6ξηg, δφrλoτlμεΤoΘε πρ6g
' Αxαlo0q, καi Mακεδ6vεg δμoQ0λoυ g,

vlv δθ περi δoυλεiαg ivioταταl π6λεμo5
τoig " Ελληol πρ65 αλλoQ0λoυg αvΘριil-
πoυg, (τo0g Pωμαioυg) καi δτl δ πβθoβυg'
τιilv 'Ακαρvdvωv Λυκiοκog εlπε: oτivog
καi πηλiκηζ δεi τlμfrg dξlo0oΘαl τoιig
Mακεδ6vαg o'i τ6v πλεiιo τoσ βioυ

1ρ6vov oΟ πα0ovταl δlαγωvlζoμενol
πρ69 τoι1g βαρβdρoυg tπ6ρ τflg τιilv
'Eλληvulv doQαλεiαgυ.

Τθλog πroτευoυμε 6τl τ6 κυρlιi-lτερo
iπlxεiρημα γrα τηv Eλληvrκ6τητα τιilv
Mακεδ6vωv εivαl καΘιi.lg bxoυ.με iiδη
dvαQ6ρει δτt δταv δ 'Ελληvloμ69 δvωμ6-
vog tπ6 τηv f1γεoiα τoυ iκοτρατευoε
oτl'1v 'Aoiα, fl Mακεδoviα bγlvε τ6 δ6ρυ
τfrg'Eλλdδog πoιi κατετρ6πωoε τ6v
θxΘρ6 τηg καi δ φoρε0g πoιi δl6δωoε τηv
: Ελληfl κη γλιilooo καi τ6v ' Ελληvlκ6
πoλlτloμ6 καi τηv' Eλληvικ11 παrδεΙα
oτηv μθoη 'Avατoλl1 κα[ f1 ραxoκoκαλld
τιilv 'ΕλληvlκGrv κρατΦv τfrg 'ΕλληvroτI-

κfrg περloδoυ, δπωg θxεr iπlκρατηoεl vα
λ6γεταl fl περioδo5 τξg ακμflg τιilv 'Eλ-
ληvlκιilv-Mακεδoνtκιi.lv κρατιilv τΦv
δlαδ61ωv τo0 Mεγαλoυ 'Αλεξ6vδρoυ
γlα vα τovloΘεT { 'Ελληvικoτηζ τoUζ.

"Yoτερα απ6 δoα αvεπτ0xΘηoαv
πloτει1ω δτl απεδεi1Θη κατd τρ6πov
dvαμιploβητητov f ' Eλληvlκ6τηg τΦv
Mακεδ6vιυv καi καταλfξαμε oτ6 αvτl-
κε:μεvlκ6 καi dληΘ6g oυμπ6ραoμo δτl
Mακεδιilv = "Ελληv καΘ' δμolov τρ6πov
πoιi ατd μαΘηματlκd απoδεlκvιioμε μiα
ταυτ6τητα θκτελιivτα5 πρdξεlg γlα vd
καταληξωμε ατo απoτ6λεoμα α = α.
Στfv iδlκη μαg περiπτωoη καταληξαμε
οτ6 MAKΕΔΩΝ = EΛΛHN.
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Battitus
'Aδlεfoδυτog oφfrvα, δ εΙg oυvεoφrγμ6vog ποριi τoδ δMoυ, δψrs

xαλυ6δfvoυ τεfxoυg πυκvδg δlαoτiκ:oυ δπ6 τdlv λoγxdlv καf
oπooιριlrrτovτos θκ τftg λιiμψεοlg τδv μεταλλικδv ioπfδοrv. Διαρκιig
6oli, μυκnΘμ6s δμolog μ€τιiv ρ6xΘov δκεαvoi.

Eivαι oi Bιiρoγγor, P<6g, Σκαvδιvαυoi καi Σιiξolvεg. "ΕμπρooΘ6v τοrv

μιixεταt δ Πρ6ξιμo9. oi 'Aκρiται μ6 τ6v 'Avδρεlαrμdvov εδρfoκovιαr
μoκρ6v. oi 'Aθιivατor τoδ ΚoμvnvoΘ iπεoτρατειiΘnoαv θδδ καf καrρ6v,
δτl δπ6 μlλrταριoιικoδ πvειiματog κoτfxovτo π€ροv τoi δ6oιπo9 κof δ
iρxοrv τoδ Παλατfoυ δ6v Eτρεφεv iμπloιooιivnv εig τoιig θπαγγελματfαg
oτρατrδτα5 τfrg ivoτoλfi5, δτl καf oi BιΘυvof, oi 'Ιoαιiρlol καi oi
Παφλαγ6vεg εig &Moυg καlρoιigτιi 8λ6μματo εlxov θαεραμμ6vα.

Φριiγκoι κof Γ6τΘol πλnolιizoυv τ6 M6γα Στραγliμov, oi Φoιδερdτol
μ6 τιi5 'Eταlρεfα5 μιixovταl τ6v δπελπlv iγδvα. Oi ΣπαΘαρoκαvδlδιiτoI
6xoυv πρ6 πoMoδ καταρρειioεr. Oi 'Ικαvιiτol μετιi τdrv 'EΘvrκdbv 6λfγnv
ivακoιiφlolv διivαvιαr vιi πρooφ6ρoυv εig τ6 iπoδυvαμ<ομ6vα oιδματα
τδv 'Eξκoυ8ιτ6ριοv καi 'orrιιμ6τωv, δτι δ iρxιοv τoi nαλατfoυ εixε
xρεfαv πoMoδ xρυofoυ καf δr' αΦτ6 καf αi περtκoπαi εig τιi5 dμυvιrκιig
δαπιivα5, δτl θπlΘετlκof τriv θπoxriv θκεivnv δ6v δnfrρxov.

Tρr8oivoι, Δρoυγγ6ρror,'Avτlκ6voαlρε5 πirrroυv μαx6μεvol μετιi τδv
πριirτωv ακfιοv. oYΔΕN απoμ6vει κof μoταfωg δ λα6g κρoιiεl τ6v τdφov
παριi τιiv Boυκoλ6ovτo, μ6vov δ fixogτoδ Ko8αλαρrκoδ τι6bv

καταφριiκτ{rlv, τδv θκ τfr5 xαλκfr5 πιiλn5 θξερxoμ6vαrv, Θιi nδΦvατo vιi
iπαvαφ6ρn τ6 μ6γιoτov τns τδv Mακεδιivιrrv Δυvαoτεiαg. oYΔΕN;
'Ynιiρxoυv oi Bιiραγγol 6τr. oi ξ6vor θξακoλoυΘoiv vιi μιixοrvταl παριi τιi
rrτιirματα τδv θΘvrκδv, δπεραonizovτε5 τfv Π6λιv θκ τfr5 μαviα5 ταrv δlιi
'E6ραiκδv nρoτρoπdrv καi μ6oαrv θπερxoμ6vαrv ΓιiιΘωv καi Φριiγκοrv.

EΙNAΙ AΠoΦAΣΙΣ ToY ΕNYAΛΙOY
IIANTOTE TAΣ ΠoΛEΙΣ

TOTE KAΙ TΩPA
NA TAΣ YΠEPAΣΠΙZONTAΙ

TEΛEYTAΙOΙ oΙ ΞΕNoΙ
oΙ MEΛANoΠOPΦYPοΙ BAPAΓΓOΙ
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H ΙΣTOPΙKH KAI ΠOΛΙTΙKH
ΔΙKAIΩΣH TOY EΘNIKOΣOΣΙAΛΙΣMOY

'oταv εμε(g oι εΘvικooooιαλιαrdg φωvdζα-
με 6τι o καπιταλιoμ69 και o κoμμoυvιoμOq
απoτελoOv τιg δ0o 6ιpειg τoυ ιδioυ voμioμα-
τog' δτι o 6vαg αλληλooυμπληρΦvει τov dλ-
λov, 6τι rηγαζoυv απ6 κoιv6g παραδ6oει9,
μαξ κατηγoρoυoαv ιη παραφρovεg. "Π(ξ
εivαι δυvατ6v, 6λεγαv, o μαρξιoμ69 vα σUY-
γεvειiει με τov ΦιλελευΘεριoμ6;" Σiμερα
6μιη oλoι 6λ6πoυv τηv ouγκλιoη τωv δ0o
oυvααπιoμΦv, τωv δ0o "αvτιπdλωv" στρατo-
πιlδωv. To τεlxog τoυ Bερoλiνoυ κατ6πεoε,
αιηv oυγγαρ(α ovoiξαv oι πριilτεg τεκτovι-
κι1g αιo69 και Poταριαvoi o0λλoγoι, η Πoλω-
v(α γε0εται τ' "dγαθd" τoυ καπιταλιαrικo0
"παρoδεισou" η Σ. 'Evωoη ζητα τη 6oηΘεια
τrlξ "αvΘωπιστικηqD Δι]σεqξ' τo KK lταλiαg
κoταργεi τo ,.K" και τo σφUρoδρεπαvo, αrηv
Eλλdδα τo KKE (ΣυvooπιoμOg) ακoλoυθεi τo
δρ6μo τηg ouvαivεoηq και τoU "η δεξιd δεv
ε(voι μπαμπo0λαg".

oι ΦιλελευΘερoι oπ' τη μερlιd τoυg δεv μι
λo0v πλ6oν για "κ6κκιvo φαoιoμ6", oUτε για
τη "Σo6ιετικη αυτoκρατoρiα τoυ κακo0".

'oμoρφog κ6oμo9, ηΘlκ6q, E6ρoiκd πλo-
oμ6voq.

oι ιpηφoφ6ρoι και oι oπαδoi των KK δ6v
μπoρo0v vα καταvoηooυv αυτ69 τιq κoσμoι-
oroρικ6g αλλαγθg.

o Mαρξιoμ6g πεΘα(vει αΘoηΘητog και Yε-
λoιoπoιημ6vog. Δεv 6πεoε ηρωΙκα_αrα πεδiα
τωv μαxιilv, o0τε κατoπιv oκληρηg αvτιπαρd-
Θεoηg με τo καπιταλιαrικ6 o0αrημα. o λα6q
6μω9 αυτΦv τωv κoμματωv δεv ι11ει διι1ξo-
δo; Φυoικd και 61ει. 'o1ι 6μοη μ6oα αn6 τηv
.κoμμoυvισrικη αvαv6ωoη". Kαι τξ o0γκλι-
σl "πραoιvou-κ6κκιvou". 

',E1ει μθoα oπ6
τηv αvdπτυξη τωv λαiκιbv εΘvικιατικιilv κιvη-
μdτωv. M6vo ατov εΘvικιoiro μπoρo0ν vα
διεκδικηooυv τα δικαιΦματα πoυ τoυq απo-
αrθρηoε o καπιταλιoμ69 και αrdΘηκε αv[κq-
voq vα διεκδικηoει o κoμμoυvισμ6g. Σημερα
υπαρ1oυv oυoιαcrικα μ6vo δ0o ιδεoλoγbq
πoυ σUγκρo0oνται. o καπιταλιoμ69 και o
εΘvικιoμ6g. oι διαφoρ69 τoυg δεv ε[vαι τω-
ριvθg. Δεv oυγκρoιjovται για πρΦτη φoρα.
Απo τηv πρoπoλεμικη εμφαvιoη τoU εΘvικι-
oμo0, o καπιταλιoμog 6αrρεψε τα πυρα τoυ
κατα τηg ιδεoλoγiαg μog'

Eκπρooωπo0με δυo διαφoρετικo0g κ6_

σμouq, δ0o αvτιδιαμετρικd αvτ(Θετεg κo-
oμoΘεωρiεg.

o καπιταλιoμ69 εκφραζει τov κooμoπoλι-
τιoμ6 (διεΘvιoμ6), τov κεφαλαιoκρoτιoμ6,
τηv εΘvικη υπoτ6λεια oε ξ6vα κ6vτρα απo-
φdoεωv, τηv κoιvωvικη αδικ(α' τηv πoλιτιαrι-
κη ιooπ6δωoη.

o εΘvικιoμ69 αvτiΘετα πιαrε0ει αrηv εΘvι-
κη oυvειδητoπoiηoη, στoν εΘvικo-
oooιαλιoμo, αrηv εθvικη αυτo-δυvαμ(α και
αvεξαρτηo(α, σrηv κoιvωvικη αλληλεγγΦη
και δικαιoo0vη, στηv πoλιτιατικξ διαφoρo-
πoiηαη και πoικιλoμoρφiα. Mεταξυ αυτιbv
τωv δ0o ιδεoλoγιΦv δεv μπoρεi vα υπαρξει
καvεv6g ε(δoυg (σUvα(vεστl, και "δι6-
λoγog".

Τα oOvoρα 6πεoαv, oι ε1Θρoi 6ρ(oκovται
π(oω απ' τo τε(1η, τo κεφαλαιo απoκτd πo_

γκ6oμια υπ6αrooη, τo "EΘvικ6" πεΘαivει δi_
vovτcrs τη Θθoη τoU στo .διεΘv6q".

M6oα 6μω9 κι απ' αυτ69 τιg τραγικ69 αvα-
κατoτdξειg oι εΘvικιαιdg δεv παραδiδoυν τα
6πλα. Συνε1iζoυv vct πoλεμoUv για τo
EΘNoΣ' για τov ΠoΛlτlΣMo, για τηv |ΣTo-
PlΑ, για τηv KolNΩNlKH AΠOΔEΣMEYΣH. Στ'
oυτια τoυg αvτηxoOv τα Θεικd λ6για τoυ Ni-
τoε: "Tiπoτo δεv εξoγviζεl τoY 6vΘρωπo,
6oo η Yiκη".

Kαι oι εΘvικιoτ69 θα vικι]ooυv!

o κoMMoYN|ΣMoΣ πEΘAlNEt
o κAπlτAΛlΣMoΣ, MAΣ πΕΘAtNEl
o EΘNlκlΣMoΣ MAΣ ΔlNElzΩH

A.Γ.
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MΕPA
o αrρατ69 6ντα9 τo 6voπλo τμημα τoυ

λαo0 πoυ 6xει οη oκoπ6 τηv πρoαrαo[α τωv
εΘvικιilv oυμφερovτωv και τηq φυoικηg εξε-
λiξειη τηg φυληg' παiζει μεγαλo και σπoU-
δαto ρ6λo μ6oα αrηv κoιvωviα. 'Evα ρ6λo
πoυ διαφ6ρει απ6 xιilρo oε 1Φρo, απ6 καΘε-
αrξ oε καΘεαrξ, απl επo1η oε επoμ].
Σηv Eλλαδα Φμερα' o oτρατ69 θρ[oκεται
αro επiκεvτρo πoλλΦv oλληλooυγκρoυoμ6-
vωv oυμφερ6vτωv. Η διαρκεια τηg Θητε(og,
6πoυ πoλλ69 φoρ69 μπαivει αro πρoεκλoγι-
κ6 και κoμματικ6 πoι1viδι, η voμικη κατo10-
μlοη τωv καρκιvωματωv πoυ cιUτo-
απoκαλoι]lvται "αvτιρρηoiεg oυvειδηoεοη",
o κoιvωvικ6g ρ6λo9 τoυ orρατoυ, η διεioδυ-
oη - μ6oα τoU - τηq μαρξιαrικηg αριorερdg
("εκ δημoκρατιoμ6q" τoυ ατρατo0), μαq
υπo1ρειirvoυv vα δΦooυμε τη δικη μαg εΘvι-
κoρζooπαατικη διααrαoη ατo Θδμα τoυ
αrρατo0.

H διαρκεια τηg Θητεiαg πρ6πει vα καΘoρι-
ζεται απ6 τιq στρατιωτικθg ovdγκεg τηq XΦ-
ρos, σε πληρη oυvεργαoiα πoλιτικηq και
αrρoτιωτικιiq ηγεo(αg. Δεv μπoρεi vα γ(vo-
wαι παζαρ6μcrτα σε τ6oo oημαvτικα Θ6ματα,
oπ6 η μια τo KKE vα λ6ει δΦδεκα μηvεg, τo
ΓΕΣ 24 μηvεq και vα 6γαζoυμε 0αrερα τov
μ6oo 6ρo Yιq vα μηv δυoαρεαrηΘεi καvεiq!

oι .αvτιρρηobg oυvειδι'1oεωqD απoτελo0v

τo καλ0τερo δεiγμα ηΘικo0 1αoυg και ηg
πoλιτικηg-ιδεoλoγικηg παρακμηq τηg εMη-
vικl'l1g κoιvωviαg. Σε μiα 1ιilρα 6πω9 η Eλλd-
δα, με τoυg To0ρκoυg, απoγ6voυg τoυ Aττ(-
λα, πdvoπλoυq και με μια μακρoiωvη μιλιτα-
ριστικη .κoυλτo0ρα,,, με τov "εκ 6oρραv
κlvδυvo" πoυ δεv 61ει εκλεiι!ει και αg λ6vε
6τι Θ6λoυv oι "δημoκρατεξ", η Eλλαδα 61ει
ην πoλυτ6λεια vα σε6εται τα "αvΘρΦπιvα
δικαιιilματα" αυτΦv τωv απo6ραoμdτωv. o
ατρατξ επ(oηg εκτ69 απ6 τηv εΘvικξ τoυ
απoαroλι] μπoρεi και πρ6πει vα oυvειδητo-
πoιηoει και τov κoιvωvικ6 τoυ ρ6λo. Eπειδιj
o αrρατ69 εivαι κoμμdτι τηg κoιvωviαg πρθ-
πει vα 6oηΘo τoυq στρατευμ6voυg στo vo
μηv voιΦΘoυv απoκoμμ6voι απ6 τo κoιvωvι-
κ6 oUvoλo, vα μηv 6λ6πoυv τoν oτρατo ιη
αψαρε(α και οη "δ0o 1αμθvα 1ρ6vια απ6 τη
ζωtt μαg". Kι αυτ6 μπoρε[ vα γ(vει 6ελτιιilvo-
vr6g τηg oυvΘηκεg δια6(ωoη9 και πoραμo-
vtq, ηv παρdλληλη επαγγελματτικη η μoρ-
φulτικιi εvαo16ληoη πoυ Θα γ[vετoι με τηv
αιρατιωτικη εκπα[δευαη, λειτoυργΦνταg η
πΦη oυμπληρωματικη.

Xρειdζεται αξιoκρατ(α orιg δoμ69 και στrlv
ιεραρ1iα τoυ αrρατo0' vα μηv επεμ6αavouv
oι πoλιτικoi' vα μηv ΧρησιμonoιoOvται oι κα-
Θε λoγηg γvωριμiεg για μεταΘ6oειq και
πρoαγωγθq' oι μαρξια169 με τη oειρd τoυg



tιτιι0τ0
π0vτα 66λεπαv τov αrρατ6 οη 6vα απ6ρΘητo
φρoυριo για τιq επιδιΦξειg τoυg. Συv 6τι
voιΦΘoυv ιivα οξεπι1ρooτo κoμπλεξ απ6vo_
vτ( τoυ, o0μφυτo με τηv πρooφoρα τoυ
αrρατo0 στηv κoταστoλη τoυ θvoπλoυ κoμ-
μoυvιoμo0 τηv περ(oδo 1944-49-

Bγdζovταg λoιπ6v τo καταπτυαro κoμμou_
vιαrικ6 6vτυπo πoυ απευΘ0vεται στoUq
ατρατιιirτεg, την "Θητεiα", πρoσπαΘεi v'
αλιiloει αn6 μιloα τo αrρdτευμα μιλιilvταg για
ζφασιστικεq vooτρoπ[εg", "φαo(ατεg αξιω-
ματικo0q" και 6λα τα o1ετικα.

Δυαrυ1ξ oημερo o ατρoτ6q τεlvεl vα γl-
vεl υπηρεoio δημooiωv υπoλλ{λωv. Φυoικd
oι επαγγελματ[εg πoλιτικoi 6xoυv κdΘε oυμ-
φ6ρov v' oπολιτικoπoιηooυv τov ατρατ6, vα
τoυ αφαιρθooυv καΘε "ιδεoλoYικη,, oκ6Ψrl
και 6o0ληαη, πρooρiζovτdq τov γιa αrρατ6-
Yραφειoκρoτιbv. Aπ6 αυτo μηv voμioετε 6τι
υπoαrηρ(ζoυμε τηv ατρατoκρατiα, κατα κα_
v6vα τρ6πo, κoι 6τι 6λεnoυμε τov αrρατ6 με
τα μdτια τoU ρoμαvτικo0 εvΘυμoOμεvoι τιξ
επoπoιiεg τoυ Mακεδovικo0 αγιilvoq, τoUξ
Bαλκαvικo0g' τ6v A.Π.Π., τo '40, τov αγΦvα
για τηv 'Evωoη και τηv ΕoKA B. Aπλα υπo_
αrηρiζoυμε, 6τι o αιρατ69 δεv .oφε[λει πi-
ση σrη δημoκρατ[α" και στouq (κoιvo6ou-
λευτικo0g Θεoμo0g" αλλα αrηv πατρ[δα και
τo λα6 τηg, δι6τι τα oυαrηματα θρ1ovται-
παρ6ρ1ovται, η πατρiδα 6μιrη μ6oω τoυ
orρατoU παvτα, υπεραoπiζεται τηv εΘvικl]
ηg εδαφικη αvεξαρτηoiα. H "δημoκρατiα"
ι!ταv υπε0Θυvη για τηv Mικραoιατικη κατα_
σrρoφη δεv ηταν o Πα0λoq Mελαq.

H "δημoκρoτ(o" εtvαι υπε0θυvη γιo τov
απαρdδεκτo εΘvικo διxαoμ6 Φμερα και nd-
vτo, 61ι o Γρ(6α9 η o Aυξεvτioυ Avτιδρo0με
αrηv πoλιτικη πoυ Θ6λει τov αιρατ6 oυρd
τηg κuΘερvητικηg πoλιτικηg και τωv κoμμd-
των κoι η oπoiα δεv oυvαvτd τηv αvτiδρααη
τηq στρατιωτικηg ιερoρ1(αq, διoτι τov καΘε

"καρα6ovα" δεv τov εvδιαφ6ρoυv αυτd αλ-
λd η πρoαγωγη, τη 6ρioκει διαταζovταg. o
αrρατ69 δηλ. με τη oειρα τoυ ακoλoυΘεi κα-
τα π6δα9 τηv εΘvικη ΦΨη τηq vεo-
ελληvικηq(;) κoιvωvlog. Avτιδρo0v oι "υπερ-
ευαioΘητoι. φιλo-ειρηvιαrdg, πoυ στo στρα-
τ6 επικρατεi 6vα εΘvικιαrικ6 κλiμα oε Θθμα-
τα εΘvικo0 εvδιαφ6ρovτog. KατακρΙvoυv
Oπoιov αξιωμoτικ6 μιληoει υπθρ τηg ελληvι-
κ6τητo9 τηg B' Hπεiρoυ. Θθλoυν θvαv .ει-
ρηvικ6 αrρατ6". Eμε(g ωg εΘvικιor6g Θα Θ6-
λαμε o αrρατog vα 6ρioκεται oε πoραMηλη
oργαvικη o0vδεαη με τιg δoμ69 τoU εΘνικo-

λαΙκo0 κρατoυq. Θα Θελαμε vα ξαναμετoδι,il-
σoυμε στov 'Eληvα τo "Τιμη vo φoριb τηv
αιoλη τoυ EΘvικo0 μαg αιρατo0". εvΦ
oτρατoυ πoυ δε Θα 6αoiζεται oε αγγαρε(εg
και o' 6vα φτηvo μιλιταριατικo πvε0μα αλλd
αrη oυvειδητoτητα, orηv απoδoxη τωv Uπo-

Xρεωσεωv πoυ πρ6πει vo θ1ει o κdΘε πoλi-
τηg απ6vαvτι στηv εΘvικη κoιvoτητα. o
αrρατog ooo λειτoυργε( αrα πλα(oια oυτo0
τoυ ακρωg διεφΘαρμεvoυ oυατηματog δεv
Θo μπoρ6oει v' απoκτηoει τηv απoδoxη πoυ
πρθπδι απ6 τo κoιvωvικ6 oOvoλo.

Δεv Θα γiνει κoμματι τoυ Eλληvικo0 λαo0.
To [διo αυτo o0αrημα καλλιργε( τoυq αvUπ6-
τακτoυq, αυτo0g πoU ζεξαγoραζoυv" τηv
ατρατιωτικη τoυg Θητε(α, τoυg "αvτιρρηo(εg
oυvειδηoειη" πoU Θελouv εvαλλακτικθg Θη-
τεiεg oε δdoη, πdρκα!

Aυτd τo dτoμα δεv θ1oυv Θ6oη o' αυτt'1 η
Yη, ηv πoτιoμ6vη, με Θαλαooεg αiματog για
ηv εΘvικη λευτεριd. To iδιo φαιv6μεvo πα-
ραηρεiτε εo1ατωg και στηv KOπρo. Mdλι-
στα, στηv KOπρo, τηv oπoiα τηv μιoη τηv κα-
τ61oυv oι Toυρκoι. Eκε[ μιλoOv για τηv

"Kυπριακo-Toυρκικξ" πρooι1γγιoη!!! κατα-
κρivoυv τηv 0παρξi τηg EΘvoφρoυραg και
αρvoιivται vα καταταχτo0ν o' αυτηv| Παvω
αrα φυλακιoμ6vo Mvηματα, παvω απ6 τιg
oλoκαυτωμθvεg π6λει9 και 1ωριd τηg Kιj-
πρoυ, υπdρ1oυv "KιπριoιΣ πoU μιλouv κατd
ηg αrρατε0oεαη. 'Αραγε αUη η φυλη θ1ει
oαπioει τ6oo πoλ0:

8λ6πει αvτ[κρυ τηq τηv Στρατια τoυ Aιγαi-
oU, τιq 1.000.000 λdYXεq και απoδ61εται
τouq <αvτιρρηo(εg oυvειδfoεαη"; Mog αξ(-
ζει αυτη η εΘvικη κατdvτια; oι Ευρωπαioι
6ιη 1Θεg τoυg αvε16ταv γιoτi αrηριζ6ταv
ατα πυρηvικd. TΦρo πoυ "καταρYoυvταιΣ και
πρ6πει vα αrηρι1τo0v αrιg oυμ6ατικ69 δυ-
vdμειg, oι oπoiεg μειoνεκτoOv δvαvτι τoυ
Συμφιilvoυ τηg 8αρoo6iαg, τι γivεται;'oτι 6oπειραv Θα Θερiooυv. M6vo πoU κι
αυτξ o Θεριoμ69 Θα γ[vει πdvω απo τo rπΦ-
μα ηq EυρΦrηg.

H Eλλdδα με τη oειρα τηg 6oo δεv κ6vει
τov αrρoτ6 6ργαvo εΘvικηq πoλιτικηq Θα
αηρiζεται αrηv "καλη Θ6ληoη" τoυ ΝATo.
Mε EτoεΘiτ η oζdλ η Toυρκiα θ1ει τηv αvεoι
vα περιμ6vει τηv καταλληλη ευκαιρiα.

e
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ΣΕ EXΘPOYΣ KAΙ ΦΙΛ0YΣ
T0 ANTΙΔOTO

EYXETAΙ XPONΙA Π0ΛΛA



(oΙ ΘAΛAMOΙ AEPΙΩN
EΙNAI ΠAPAMYΘΙ"

AΠOKΛEΙΣTΙKH ΣYNΕNTΕYΞH ΣTo ANTΙΔoTo,
ToY ι{ΕΓAΛYΤΕPOY ΙΣΤoΡΙKoY ANΑΘEΩPΗTH,

ToY κ. DAVΙD ΙRVΙNG
u"."'Ιιlιι ο r\fcqξ μοι ειπε:
Αv δεv.υlτuρxΦυν [f.tΓrιr(ε,iΦ γiα tΦ "oλoκαυτωμαr,
πρ6πει 1'α τα tαταηιζει]{ΙσΦ9,)ψε... )

τo ANTlΔoτo: K0ριε lrving, ε[αrε o μεγα-
λιiτερog ιαroρικog αvαΘεωρητηg. Τι πρo-
6ληματα oαq 6xει δημιoυργl'1oει αrηv
πρooωπικη oαg ζωι'1 αυτη η .πρωτια";
DAvlD lRVlNG: Πριv απ6 yρ6vια o εκδ6-
τηζ μoU oτη NΕα Y6ρκη, με ριΔτηoe γιατi
παvω o' 6vα 6ι6λΙo μoU Yια τov Xftλερ δεv
6γραΨα 10 oελiδεq Yια τo .oλoΚα0τωμα"
τωv Ε6ραiωv, και Yια τα "εγκλημaταΣ πoι!
6καvε o Xiτλερ απ6vαvτι oτoυg E6ραioυg'
T6τε εγιb τoυ απdvτηoα: "Mαξ, δεv 6ρηκα
καv6vα oτoιyε[o oτα Γερμαvικα και Aγγλι-
κα αρyεiα". Aυτog μoυ απαvτησε πωζ αv
δεv γρdιtlω Yια τα "εYκληματαu τoU X[τ-
λερ, τoτε Θα yαooυμε απ6 τo oυμθoλαιo
πoυ 6yoυμε με τoUζ SυndayTimes 1 εκατ.

δoλλdρια! Toυ απαvτηoα πωq δεv μπoριb
vα καvω τlπoτα γιατi δεv υπαρ1ει Kαv6vcι
vτoκoυμΕvτo. TσTE o MAΞ MoY ElΠE:
AN ΔEN YπAPΔσYN ΣτoιxEιA ΓιA τo
oΛoΚAYτΩMA πPEΠEι NA τA KAτA'
ΣKEYAΣOYME-'oπoιog ιoτoρικoq Φμερα
καvει αvαΘειbρηoη εivαι 11αμ6νoq!
τo ANτtΔoτo: oι ιαroρικoi αvαθεωρητ69
αρvo0vται τo .oλoκα0τωμαD και τouq

"θαλαμoυq αερ[ωv". Γιατi;
D.l.: Γιατi απλo0oτατα δεv υπαρ11ει καv6'
vα απoλ0τωg oτoιyεb πoU vα δεiyvει 6τι
πραγματι υπηρyαv. oι 6'ρευvεg πoυ 6,κα-

vαv τ' Aμερικαvικd εργαoτηρια oτo 'Aoυ-

o6ιτq δεv 6ρηκαv καv6vα oτoιyεlo στcι πcι-

τιbματα, στoυq τoiyoυg ιζcιι στιζ oρoφ6q-



,o Ar',o-
τo AΝτlΔoTo: Αv λoιtr<)v οι .θcιλcι1ιoι αε-
1:liων,, δεν υτtι1ρδ'αv Πc)τε. τι ειVαι αι]τ(1 πoU
l]αq πιlριlυoιαζoι.lv ωq ,Θαλ(ι1tιlυq αε-
1lιωv .

D.l.: Θα λετε τ'ιιlτιι llοU ΠC|ρ()Uοιαζoυv
otoUq t()Uριoτι-'g ωq Θcιλd1toυq clι:ρ[ωv'
lΕδιb ο Dιινtc| lrνinc1. δικαιιlλογl11ιεvcι. ε6α
,λε ιιτ yε.λιrι)' Aυ τιi ποιl δειyvουν εiναι
ιιπλα κρε1.ιαΓ()ρια κα! θcιλα1'ιoι ciπου ε6α-
ζcιv oootlq ττi:Θcιιvαv lLt(o αρρωσ1ιι'q Λoι
επιιιιllιlt g Ιtlιο ΙCι ιtι ρι(JιtoΙερο'
τo AΝTlΔoTo: H ζωη oτα .,oτρατoπεδα
σUγhεV1pιυollυq ηlαV UΠolDε.ρlη η αVτι-
Θετα ηταv. οlτωg ιοxυρiζoνται oι Eθραioι,
εξovτωτικη.
D-l.: Πoτε οτη ζιυι1 1ιoιl δεv εQ1orι οε oτρα-
τοπει5cl clυγκεντριbοειυq'. o Aλμιπερτ Xoφ-
γlαν' γκαουλαιΙερ l-ιιαζ ΠεριoΧηq τι:q Πo-
λιυv[αq' οταν ρωτιjΘr]κε l'1ετCι cιπο τo τελoq
του ιιoλεμoυ απo ε1ιαq τoυg Aγγλoυq' αν
ειδε tιoιε .'o rγlcιτ clπεδcι oυγκεvτριbσεωq''
απαντl1ot: Nιrι. διlrl φoρεq MΙα ττριν τoν
ιιολε1lο' εrτιοκει1lΘι1κα τo Νlαyαoυ τo
clπoιο ι7τcιv noλι) κα()ιιρo' nειθαρyημιεvo
γιε πoλ0 rτλο1aιo φαΥll Γo' Το l912 oυvεyι-
ζει o Χoφμtcιν εrΙιo^εφτt1κcι μαζι l'ιε τoV
ΛρXηΥο rωv SS τοv Xα|vριx Xι'slμιλερ τo
'Aουo6ιτg' Εκε[ oι oυvΘrjκεq ι1ταv πιo
oκλι1ρε:q καΙ Urtηρχε 1.ιε:γαλυτερη αoτυvo-
l'ιεUσΙ]' oταv ριbτr7oαV τov Χoφ1-ιαv oι
Σ}μιγιαyoι τοv Aυγουaτo τoυ 1945. YιC1 φη-
μεg τlερi υπαρξειυg ..θcιλα1lωv αεριωv''' o
τελευτα[oq αρνηθηκt: ΚατηΥoρηματικa
Κ(ιι UΠoστΙ]ριξε πιυq αυτα ε[vαι παραμυθια
για l1λΙθιουq και πρoπαγανδα' Στα ,,στρα-
τοrτεδcl oυγκεvτροloειυg" δεv υπηρξε πo_
rε] Καvενα oxεδto περi εξovτιboεωv
ιl11ιl lrlv δl]Πo τ ε '

To ANτlΔoτo: ΓvιυρΙζoυμε 0τι oι ε6ραιoι,
(1ι)ν(:)l-lVl.' Ιi) i)llllοσιι> διαλoγo με τoUq
ιινι-ι()ειl,'1lιiΓ:.\ Γ|'.iV.ι) o αυτα τα ζητηματα.
Λιllιl δι:v δι:Ιxνει φo6o εκ μερoυg τoυg
i.ιtι δεv ilικαιιtlvει τιg Θεoειg των αvαθεω-
1ll t1τιυ v .

D.l.: Λκρι6ωq αuro δε[yvει' Φ66o. Δεv
tιt'ιυρoυl ια Λοι oυv ιinoτα ενανιΙoν μαg'
ι\ιοτι ξερclυv oτι εXoUμε oλα τα ντoκoυμε-
VΓα στα Χερια lιαq' Εivαι 11αμεvoι o' Εvα
δημooιo διαλoγo. Εμεiq εyoυμε τfiv αλη-
θεια με τo μερoq μoq' αλλα αυτoi τη δ0vα-
μη ι<αι τηv πρoπαγαvδo.

To ANTlΔoTo: Πωg κρiνετε το oηριαλ
,,WΑR ΑND REMEBRΑΝCE,,?
D'l.'. Ε14ω δει μovo oριoμivα επεισoδια με
μεγαλη σιXcιμcιρcι. Mερoc lηζ ΓαιVιαq εXει
γυριoτε[ οτcl 'Aoυo6ιτq. ΕΙvαι 1ιια μεγαλη
', πλυoη εγ κ t: φ(ιλου'''
τo ANτlΔoTo: oπωg με πληρoφOρησαV
Πρoσφατα oτη Mαδρiτη' o κ. BΙζεvταλ
πρoκειται Vα ΠαρoUσιαoει oτην lonαν[α
τηv αυτ<l8ιoγραιρiα ιoυ. Τελoq τoυ μηνog
δικαζετclι o Λεov Ντεγκρελ, Yια εVα αVα-
Θεωρητικο τoυ θι6λio. Kαι τηv iδια 6δoμα-
δα ξεκινα Vα Ιιρo6αλεται για δευτερη φo-
ρα τo ,.oΛoKΑYΤΩMΑ,, Πιbq τo α1oλια-
ζετε.
D.l.: Θ αvCιφερ(υ αΠλα τη φρασr1 τoυ ηγi-
τη ρα66Ινου τηq Aγγλiαq' τoυ Λoγιαρ Για-
κoμπo6ιτq ' '.Σιxαlvομαι οταv 6λεπω
L6ραιουq να Υρc1q'oUv η να YUρvCινε ται-
vιεζ Υια ιo o\o^αυιωμα' με oι<ono vα 

^Γρ-δ[ooυv Xρηματα'' Aυτα για τov κ' B|ζε-
vταλ' Τιbρα Yια Γov Λεov Ντεγκρελ' κι αυ-
τoq tyει την τ0yη ΠoU εXoUν oλoι oι αvα'
θεωρητεq'
τo ANτlΔoTo: lι λειιυvoντοq και αφo0
σαq εUΧαριστηooυμε θερμα για τoV xρovο
ΠoU μαq αφιερωσατε. τι μηvυμα θα ε[1ατε
vo ο rεiλετε σl o αVoγVωoτικo μαg κoιvo.
D.l.: Να ΠρoσεΧoUV oταv δια6αζoυv αρθρα
και VτoκoUl'Ιεvτα πclvω o' αυτα τα Θεματα'
Παv rα θα υnαρxει 

^αΓι 
Γo κclιvoυργιo' καιι

το αληθιvο.



'Hμ6ραι Mαxnτδv
Πρoετd1Θηoαν δ6 α0τΦ τo0 μ6v δεξιo0 ΦλΦ-

ταg l Παρμεvlωvog, δ1ωv τo0g θταpoυg τoOq
irrπιlαg κo[ τo0g τoξ6ταq καi τo0g 'Aγριαvαq
τotg dκovτιατog' 'Aμ0vταg δι1 o 'AρραΘαioυ
τo0q τε oαριoooφ6ρoυg irπ6αg δ1ωv ΦιλΦτο
θπεταxΘη κα[ τo0g Πα(ovαq καi τηv Ιληv τηv
Σωκρατoug. 'E1oμεvoι δ6 τo0τωv θτα1Θηoαv oi
υπααπιατα1 τιilv θτα(ρωv, δv flγεΙτo Nικdvωρ δ
Παρμεviωvog' θπ( δ6 τoUτoιq f1 Περδiκκoυ τo0
'oρ6vτoυ φdλαγξ δπ1 δθ t'1 Kolvoυ τo0 Πoλεμo_
κρατoυg'θπ( δ6 fl Kρατιlρoυ τo0 Aλεξαvδρoυ'
θπi δθ 

'\ 
'Aμ0vτoυ τoυ 'Αvδρoμ6voυg'θπi δ6, δv

Φλιrιπog δ 'Αμ0vτoυ dρ1ε. To0 δ6 εUωv0μoυ
πρΦτoι μ6v oi Θετταλoi irιπεΙg δτα1Θηoαv, δv
flγεΤτo Kαλαg δ 'Aρπαλoυ δπ( δι1 τo0τoιg oi
ξ0μμα1oι irτπεΙg, δv dρ1ε Φilιrτπog δ Mεvε-
λαoυ' θπ( δθ τo0τoιg oi Θρακεg, δv flρ1εv 'Aγα-
Θωv'εx6μεvoι δ6 τo0τωv πεζo( τi τε Kρατdρoυ
φαλαγξ κα( f1 Mελεαγρoυ καi fl Φιλ[ππoυ lαrε
θπi τo μ6oov τηg ξυμπdoηg τdξεοη.

Περoδv δθ iππεΙg μιlv froαv θg διoμυρioυg,
ξ6voι δδ πεζoi μιoΘoφoρoι δλlγov dπoδιlovτεg
διoμυρiωv' θτα1Θηoαv δδ τηv μ6v irπov παρα-
τε1vovτεg τΦ πoταμΦ κατd την δxθηv δπ( φα-
λαψα μακραv, τo0g δ6 πεζoυg κατ0πιv τΦv iπ-
π6ωv' κoi γdρ 0περδθξια ι\v τα ιJπθρ τηv δ1θην
1ωρ(α. 

-H δ6 'Aλεξαvδρoν αυτov καΘειilρωv -
δηλog γdρ τ]v τΦv τε oπλωv τη λαμπρoτητι κα(
τΦv dμφ' αiτov τη ξ0v 0κπληξει Θεραπε[ov, -
κατd τ6 εUΦvυμov oφΦv δπε1ovτα, τα0τη πυ-
κvdg δπεταξαν τη δxΘη ταg iλαg τΦv irπθωv.

Χρovov μ6v δη dμφoτερo τd αrρατευματα,
θπ' ciκρoυ τo0 πoταμo0 θφεαrιilτεg, υπo τo0 τ6
μιiλλov 6κvεΙv f1oυ1lαv τ]γov, καi oιγη frv noΜη
dφ' θκατερωv. oi γαρ Πιiρoαι πρooιlμεvov τo0g
Mακεδ6vαg, δπoτε θo6ηoovται θg τ6v Πoρov,
ξ dπικειooμεvoι θκ6α[voυoιv''Αλθξαvδρog
δε, dvαπηδηoαg θπi τov irrπov κα[ τoig dμφ' αU-
τov θγκελευoαμεvog δπεoΘα1 τε κα( tivδραq
dγαΘo0g γiγvεoΘαι, τo0g μ6v πρoδρ6μoυ9 iπ-
πθαg θαημηvε καl τoOq Πα(ovαg πρoεμθαλεΙv
δg τov πoτoμ6v δ1ovτα'AμUvτα τov'Αρρo6αi-
ou κα( πρ0 τoOτωv τηv Σωκρατoυg iληv Πτoλε-
μαΙov τov Φιλ[ππoυ αγovτα, η δθ κo( θτιiγ1αvε
τηv flγεμoviαν τou iππικoΟ παvτ6g δ1oυoα
dκεivη τη l)μερα' α0τog δε ciγωv τo δεξιov κ6-
ραg, 0πo oαλπiγγωv τε καi τωv 'Evυαλiω'Αρη
dλλαλoζoνταg, θμ6αivει θg τov π6ρov, λoξηv
dε[ παρατε[vωv τηv ταξιv, d παρεiλκε τ6 ρεΦμα,
ivα δη μη δκBα(vovτι α0τΦ oi Π6ρooι κατd κ6-
ραg πρoαπ(πτoιεv, αλλd καi α0τog, ξ αvoατ6v,

τfi φdλαγγι πρooμεiξη α0τoig.
oi δ6 Π6ρoαι, fl πριilτoι oi dμφi 'Aμιivταv καΙ

Σωκρdτηv πρoo6α1ov τη δxΘη τo0τη κα( o0τo(
dvωΘεv δ6αλλov, oi μδv α0τΦv dπd τηg δxΘηq
θξ 0περδεξioυ θg τov πoταμov δoακovτ(ζovτεq,
o[ δθ κατ6 τα 1ΘαμαλΦτερα α0τηq δατε δπi τ6
υδωρ κατα6αlvovτεq. Kαi flv τΦv τε lππ6ωv ΦΘι-
oμ6q, τΦv μ6v cκ6α(vειv θκ τo0 πoταμo0, τΦv δ'
εΙργειv τηv δκBαoιv κα[ παλιΦv dπ6 μθv τΦv
Περoιilv πoλλη dφεoιg, oi Mακεδ6vεq δ6 ξ0v
τoTg δ6ραoιv θμdχovτo. 'Αλλα τΦ τε πληΘει πo-
λ0 δλαττo0μεvoι o[ MακεδOvεg δκακoπdΘoυv
Οv τη πριilτη πρoo6oλη, καl αUτα δξ oυ 6ε6αioυ
τε καi dμα κdτωθεv θκ τo0 πoταμo0 dμυvoμε-
voι, oi δ6 Περoαι dξ Oπερδεξioυ τηq δ1Θηg' <iλ-

λuη τε κα[ τ6 κρατιαrov τηg Περoικfig irτπoυ
τα0τη Οπετ6'κτατo, oi τε Mdμvovog παΙδεg καi
αUτ6g δ Mιlμvωv μετd τoOτωv θκιvδΟvευε. Kα(
o[ μ6v πρωτoι τΦv Mακεδ6vωv ξυμμεiξαvτεg
τoig Π6ρoαι9' κατεκ6πηoαν πρ69 α0τΦv, dv-
δρεg dγαΘoi γεvoμεvoι, δooι γε μη πρ69 'Aλθ-

ξαvδρov πελdζovτo dπ6κλιvαv αυτΦv. 'Aλεξαν-
δρoq γαρ τ]δη πληo(ov {v, 0μα oi oγωv τo κεραg
τo δεξι6v, καi θμ6αλλει θg τoυg Πι1ρoαg πρΦ-
τog' Ινα τo παv αriφog τηg iππoυ καi αUτo[ oi

"1γεμ6vεg 
τωv ΠερoΦν τετoγμ6voι floαv' καi

περi αUτov ξυvειαrηκει μαxη καρτερd' καi θv
τo0τω αλλαι tπ'dλλoιg τΦv τdξεωv τoTg Mακε-
δooι δι66αιvov oυ 1αλεπξ ηδη. Koi {v μθv dπ0
τΦv irπωv t μoxη. Ξυvεxoμεvoι γoρ irιπoι τε 1π-
πoιg καi ciνδρεg dvδραoιv ηγωv(ζovτo, oi μεv
tξΦoαι εig dπoν dπ6 τηq oxΘηg καi θq τ6 πεδlov
6ιdoαoΘαι τo0g Πθρoog, o[ Mακεδ6vεg, oi δi
εΙρξαi τε α0τΦv τηv δκ6αoιv, oi Πι1ρoαι, καi θg
τ6v πoταμ6v αiΘιg dπιi-loαoΘαι. Kα[ θκ τo0τoυ
θπλεov6κτoυv ηδη oi ξ0v 'Aλεξαvδρω τη τε dλ-
λη ρΦμη καi θμπειρ(α κα[ oτι ξυαιoΙg κρovεl-
voιg πρog πoλτo δμα1ovτo.

"EvΘα δη καi'Aλεξdvδρω ξυvτρi6ετoι τ6 δ6-
ρυ δv τfi μαχη'o δd "Aρετιν τiτει δ6ρυ δτερov,
dvα6oλιio τιilv 6αoιλικιilv τΦ δ6 κα( αυτΦ πo-
voυμ6vω ξυvτετριμθvov τo δoρυ flv, δ δθ τΦ
f1μ[oει κεκλαoμ6voυ τoΦ δ6ρατo9 o0κ dφαvξ
θμαxετo, καi τo0τo δεiξαq 'Aλεξαvδω αλλov αl-
τεΙv θκ6λευε'Δημoρατog δ6 ' dvηρ Koρ(vΘιη,
τΦv dμφ' αOτov δτoiρωv, δlδωoιv α0τω τ6 α0-
τoΘ δ6ρυ. Kαi tig' dvαλαΘιilν καi iδιbv MιΘριδd-
τηv, τ6v Δαρε(oυ γαμ6ρ0v, πoλ0 πρo τΦν dλ-
λωv πρoiππε0ovτα, κα[ θπαγovτα δμα oΙ Φoπερ
δμ6oλoν τΦv lππ6ωv, dξελα0vει κα( α0τog πρo
τΦv dλλωv, καl πα[οαg θg τ6 πρ6oωπov τΦ δo_



ρατι καταθαλλει τ6v MιΘριδατηv. 'Ev δ6 τo0τω
Poιoακηg μ6v δπελα0vει τΦ 'Aλεξαvδρω κα[
παiει'Αλεξαvδρoυ τηv κεφαληv τη κoπ[δι' κα(
τo0 μiν κραvoυg τ[ απθΘραυoε, την πληγηv δ6
δα1ε τ6 κρανoq. Kαi κατα 6ολλει κoi τoυτoν
'Aλεξαvδρog πα[oαq τΦ ξυαιΦ διo τo0 Θιilρακog
δq τo αrιiρvov. ΣπιΘριδατηg δθ αvετ6τατo μθν
ηδη επ' 'Aλεξανδρoυ oπιoΘεν τηv κoπ[δα, Uπo-
φΘαoαg δι1 αUτ6v KλεΙτog o Δρωniδoυ πα[ει κα-
τα τoΟ Φμoυ, κο[ dπoκoπτει τoν δμov τo0 Σπι-
Θριδατoυ ξυv τη κoπiδι' καi lv τo0τω θπεμ6αi-
vovτεq αε[ τΦv lππdωv δooιg nρo1ιilρει, κατα
τov πoταμ6v, πρooεγiγvovτo τoΙg dμφ' 'Aλιi-

ξαvδρov.
Koi oi Πθρoαι, παιoμενol τε πovτα1oΘεv τjδη

εig τα πρooωπα α0τo[ τε κoi ol iππoι τoΙg ξυ-
σroιq, και πρog τΦv Ιππεωv δξωΘo0μεvoι' πoλ-
λα δd κα( Πρoq των ι!ιλωv αvαμεμειγμεvωv τoΙg
irιπεσoι 6λαπτoμενoι, εγκλ(voυoι τα0τη πρω-
τoν, fl 

'Αλεξαvδρoq nρoεκινδOvευεv. 'Ωg δε τ6
μι1oov θvεδεδΦκει oυτoig, παρερρηγνυτo δη
κoι τo θφ'δκoτερα τηg iππoυ' καΙ dv δη φυγη
καρτερα. ΤΦν μεν δη irrπδων τΦv Περoωv dπd-
θovov dq 1ιλioυg. oυ γαρ πoλλη η δiωξιq θγ6-
vτo, δτι θξετραπη 'Αλεξαvδρoq θπi τo0g ξ6voυg
τo0g μιoΘoφoρoυg δν τo αrΙφog, η τ6 πρΦτoν
θτα1Θη, δκπληξει μαλλov τι τoΟ παραλoγoυ τ]

λoγιoμΦ 6ε6α(ω δμεvε' κα( τo0τoιg τηv τε φα-
λαγγα θnαγαγιlv' κα[ τoυg iππεαg πovτα πρoo-
πεoεΙv κελεOooq, εv μ6oω δι' oλiγoυ κατακo-
rπει αΟτo0g, Φαrε διι1φυγεv μεν o0δεig, 6τι μη
διθλαΘε τιg δν τoΙg vεκρoΙg, δζωγρηΘηοαν δδ
αμφi τo0g διαxιλioυg. "Eπεooν δε καi l'1γεμovεg
τΦv Περoωv, Νιφατηq τε κα( Πετηvηq, και Σπι-

Qpιδατηg δ Λυδ(αg oατραπηg, κα[ δ τωv Kαππα-
δoκΦv 0παρ1og Mιθρo6oυζovηq, καi MιΘριδα-
τηq δ Δoρεioυ γαμ6ρoq' καi 'Aρ6oυπαληq, O

Δαρε[oυ τoΟ 'ΑρταξθρξoU Πατq, καi Φαρvακηq,
δ dδελφOq o0τoq τηg ΔαρεΙoυ γυvαικ6q κα[ δ
τδv ξθvωv i1γεμιilv 'Ωμαρηq 'Αροiτηg δι1 θκ μ6v
τηq μαχηq φευγει εg Φρυγiαv, εκεi δθ dπoθvη-
oκει αUτoq πρog α0τo0, ιbg λoγog, δτι αΙτιog
θδoκει Πθρoαιg γεvεoΘοι τo0 dv τω τoτε πται-
σματoq.

Mακεδ6vωv δε τωv μθv δταiρωv αμφ( τo0g εi-
κooιν κo[ πιlvτε εν τη πριilτη πρooθoλη dπεΘα-
νoν' καi τo0τωv xαλκαl εiκovεq εv Δiω δαrαoιv,
'Aλεξανδρoυ Kελε0oαvτog Λ0oιrιπov πoιηoαι'
δαπερ καi 'Αλθξαvδρov μoνog πρoκριΘεig δπoi-
ει' τωv δd αλλωv [ππ6ωv υπερ τoUg θξηκovτα'
πεζoi δθ θq τoυg τριακovτo. Koi τo0τoυg τη
υαιεραiα δΘoψεv 'Aλεξαvδρog ξυν τoΙq δπλoιq
τε κα( αλλω κooμω'YovεUσι δε α0τωv και παιo(
τιilν τε κατα τηv 1Φραν dτθλειαν δδωκε, κα(
δoαι αλλαι η τΦ oιilματι λειτoυγ[αι η κατα ταq
κτηoειq θκααιωv εioφoραi. Kαi τΦv τετρωμε-
vων δδ πoλλην πρ6νoιαν δo1εv, επελΘΦv τε αU-
τog δκααιoυq κα[ τα τρα0ματα iδιbv, κα[ δπαη
τig ετρΦθη dρoμεvoq, κoι oτι Πραττων εiπεiv τε
κα[ dλαζovεioooΘαι oi πoρoα1ιilν. 'o δθ καi τΦv
ΠερoΦv τo0q ηγεμovαq δΘαψεv εΘαψε δe καi
τo0g μιoΘoφoρoυq'Ελληναq' oi ξ0v τoig πoλε-
μioιg αιρατε0oντεq dπ6Θαvoν' δooυq δθ αUτΦv
αi1μoλΦτoυg δλo6ε, τo0τoυg δε δξoαg θv πθ-
δαιg εiq Moκεδoviαv oπεπεμι|.lεv θργαζεoΘαι,
oτι παρα τη κoιvη δoξαvτα τoΙg "Ελληoιv, "Eλ-

ληvεg δvτεg, θναvτ[α τη'Ελλαδι 0πι1ρ τΦv 6αρ-
6αρωv δμαxovτo. 'Απoπεμπει δθ κα( εlq 'ΑΘd-

vαg τριoκoo(αη πανoπλ(αg Περoικαq αναΘημα
εΙvαι τη 'ΑΘηνα dν π6λει' κoi θπiγραμμo θπιγρo-
φηvαι εκελευoε τoδε' 'Αλεξαvδρoq Φιλ(rιπoυ
καi oi "Ελληvεg πληv ΛακεδοtμoviωY dπ6 τΦν
ΘoρΘoρωY τΦv την 'Aoiov κoτoικoΦYτωY.
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Γvε*weex*φi{
'o "Aγιog 'Eπιφαvιog, εig τov δπoΙov

1ρωαrΦμεv τηv μ6vηv αμεoov μαρτυρiαv
τηv δπo(αv κατθ1ωμεv δια μια Γvωαrικη
κoιvoτητα, εig τo 6ι6λiov τoU "'ΑρτoΘη-
κη" ι] Kι6ιi.lτιov Φαρμακωv δvαvτlov τΦv
Αlριloεωv", μαg παρoυoιαζει δvα καταλo-
γov τΦv α[ρεoεωv, α[ δπoiαι Οπηρ1ov κατα
ταg f1μθραg τoυ, τov 4ov δηλαδη αlιilvα.
Kαi 0πηρ1ov θξηκovτα. ΑΟτoq δ καταλo-
γog 6ε6αiωg δ6v εΙvαι oυτε καθωριαιικog.
otlτε περιoριαιικog. αλλα 6ε6αiωg δεv
μog θvδιαφερει τooov vα μαΘωμεv μετ'
dκρι6εiαg πooαι γvωoτικαi δμαδεg εΙ1ov
θξαπλωθη εig δληv τηv 'Eγγ0g 'Αvατoλη
dπo τov 3ov αiΦvα κα[ θvτεΟΘεv.

'Aα1ετωg τoΟ πληΘoυg κα[ τηg πoλλακιg
oυγκε1υμεvηg μυΘoλoγ(αg τωv εΙ1ov 6v
κoιvδv Xαρακτηριστικov, πρoιlτειvov δια
vα δξηγηooυv τηv γ6vεoιv κα[ τηv [ατo-
ρ[αv τo0 κooμoυ 6v παvoμoιoτUΠov κα-
τευΘυvτηριov cΓχημα, εig τo δπoΙov σUvα-
vτΦμε τα Ιδια dρ1ετυnα, τηv iδiαv dρ1ε-
γovov τραγωδ(αv, τo Ιδιov αxioμα τo0 o0-
μπαvτoq ε[g δvα κατιilτερov κooμov θρε-
6oυ9 κα[ εΙg δvα dvιi.lτερov κ6oμov φωτog.
Τ6 μ6vov, τo δπoΙov αλλαζει θκ τηg μιαg
κooμoλoγ[αg εig τηv αλληv εivαι αΙ διαδι-
καoiαι, α[ δπoΙαι δδηγηoαv εig αυτov τov
dλλoτριωτικov 1ωριoμov, καΘιi_lg κα( τα
oOραvια πρooωnα - Αiιbvεq, "Aρ1ovτεg,
Mητηρ' Πατηρ, Σoφiα, Bαρ6ηλιb _ τα
δπoΤα δλα6ov μερog εig αΟταg.

Nα dπαριΘμησωμεv αΟταq ταgδιαφoραg
με δλαg ταg λεπτoμερεiαg, με τηv μεθo-
δov τo0 φυoιoδ[φoυq' κα1 vα δξηγηoωμεv
ταq θπαvααιατικαg Ψυxαg τΦv ΓvωαιικΦv
εΙvαι δκτog τo0 oκonoO τo0 παρovτog κει-
μ6voυ. Eivαι πλθov 1ρηoιμov vα πρoαπα-
Θηoωμεv vα dvακαλΟι].tωμεv τα dρ1ετυπι-
κα δραματα, δτιvα θΘεμελιι.bvovτo δια με-
οoυ τΦv τελετoυργικΦv τυπικΦv' κα[ τα
δπoΙα διεφoρoπo[ουv τoυg Γvωoτικo0g θκ
τΦv rλλωv ΘρηoκευτικΦv oυαιηματωv δια
μ6oω κoιvΦv αημεiωv'

Τo κoιvov oημεΙov εivαι l'1 ριζooπαoτικη
δρvηoιq τoΟ κooμoυ, α0τη αυτη η υπαρ-
ξιακη dγωviα πρoq τηv μoiρα τoΟ dvθριil-
noυ, t τα10τηg τηg δημιoυργiαg μιαq ι!υ-

Εiμαl ri φωvf τng θγρfγoροn5

μεoα εig τliv αi<ilvlov vιiκτα

1ηg και τo γVωστικo oυvαιoΘημα "τα πα_
vτo εδoΘηoαv εiq τov"-αvθρωπov εκ τfig
γεvvηoειbg τoυ, o i|διog oμωg oυδεv απε-
κτησε.. Τα τελετoυργικα, l'1 πρακτικη τωv,
α[ μυηcειg, δεv ηoαv παiγvια, τα δπoΙα
θγ[vovτo ατιμωρητi δια o1oληv η δια δι-
καιoλoγηoιv ΘεωριΦv. 'Hoαv μ[α αΟΘεvτι-
κη αoκηoιg μiα εlδικη κα( ζωτικη τε1vικη'
f1τιg εΙxεv Φg oκoπov τηq vα 0περvικηoει
ταq παγiδαg τoΟ μηδεvog κα[ vα παρα6ια-
ση ταq π0λαg τηg αθαvαoiαg.

Mεταξ0 τΦv διαφoρωv ξεxωρiζoυv
τρεΙg δια τα κoιvα τωv ατoι1εTα. oi 'oρ(-
τεg, ol ΣηΘιαvol κα[ oi Περατικo[. "Αvευ
dμφι6oλiαq, oi εiδικo[ τηg γvιboεωc Θα dμ-
φιo6ητηοoυv τηv oυα1ετηoiv τωv: 'Hμεig
δμωg ταg oυα1ετ[ζoμεv διoτι πρoτεivoυv
καi α[ τρειg δv α1εδov ταυτooημov o0μ-
6oλov τΦv dλλoτριωτικωv μη1αvιoμΦv
α0τo0 τoΟ κooμoυ, τov "6φι". o[ 'oφ(ται
δλλωαιε δλα6ov τo δvoμ(l τωv θκ τηg 'Ελ-



ληvκηq λ6ξεω9 δφιg. Δι' α0τo0g, δλδκλη-
ρoq f1 lαroρiα τo0 κooμoυ dρ1εται καi τε-
λευτα διd τo0 δφεωg'

Elq ττ]v πλεov δλoκληρωμ6vη μoρφι'1v
τoυ, t εiκιilv τoΟ δφεωg, δαιιg δακvει τηv
oΦρdv τoυ, oυμ6oλiζει τo γ[γvεoΘαι τoυ
o0μπαvτog, τ6v ouvε1oμεvov κ0κλov
δαrιg μετα6αivει θκ τo0 θνδg, εig τo Παv
καi θπιαrρ6φει εlq τo "Ev. 'o καvΦv αtτ6g
Θd frτo δυvατ6v vα xαρακτηριoΘη ιbq dπo-
λ0τωg αυθαiρετog καi dφηρημdvog dλλd
εig τηv πραγματικoτητα δκφρdζει τr|v
γvΦoιv δτι o[ μα[αvδρoι κα[ τd κoυλoυριd_
9βατα τo0 δφεωg dπεικoviζoυv τov o0μ_
φUτov v6μov τoυ κooμoυ, τo0 δπoioυ εΙ-
vαι εiδωλov κα[ o0μ6oλov ταυτo1ρ6vωg.
"Eκααrog δφιq, δαrιg δακvει τηv o0ρα τoυ
γ(γvεται κ0κλog, δ κ0κλog τov δπoΙoν ol
Γvωαrικoi θπαvευρ[oκoυv ε[g δλα τα θπi-
πεδα. Elg τo κooμικov λαμ6dvει τo δvoμα
ΛεΘιdΘαv καi ζιilvει δvτ6g τΦv δακτυλιιilv
τoυ τ6 oOvoλov θκ τQg Γηg εtg τ6v Kρ6-

vov, δημιoυργΦv τ6v δακτOλιov δαrιq δια-
χωριζει τ6v τoμ6o τflg oκιαg cκ τoU τo-
μ6ω9 τoΟ φωτ69. Elg τ6v γηΙvov cπiπεδov
εΙvαι δ 'Ωκεαv6g, δαιιg περι6dλλει δg γι-
γdvτιog πoταμoq τ6v πλαvξτη μ6 τo0g δα-
κτυλioυg τoυ _ Γvωρiζoμεv δξdλλoυ ταg
o16oει9 μεταξ0 Uδατog, πoταμoυ, κqι
δφεωg θκ τηg 'Eλληvικξg φιλoooφικftc
μυΘoλoγικηg παραδ6oειη -. Eiq τδ dv-
θριbπιvov τελικΦq θπ[πεδov αi onεΙραι τoυ
o1ηματiζouv τα δvτερα, χΦρov μετατρo-
πηg τΦv τρoφΦv καi oυvτηρηoεωg τηg
ζωηs'

'o δφιg λoιπov θδρε0ει εlg δλoυg τo0g
χιilρoυq τηq δημιoυργiαg, εig τ6 dvΘριilπι-
vov oΦμα, εig τα π6ρατα τηq γηq κoi εlg τd
o0voρα τo0 oυραvoυ. Περι6αλλει, δια;1ω-
ρiζει, πρoαrατε0ει καi λαμ6αvει μ6ρoq εlg
δλαg ταg λειτoυργ(αg τηc ζωηc. E0ρiοκo-
vται λoιπov oi δφειg εig ταg πηγdg τηg
vε6τητog, τξg γvΦoεωg καi εig ταg ρiζαg
τΦv δ6vδρωv τηq Zωηq δq αλλoq Δρdκoq

(



o Ar,ooτ0
τηq 'Eλληvικηq παραδooεωg. 'E1ει τηv
lκαvoτητo δια τωv διαδoxικΦv μεταμoρ-
φιi_toειi.lv τoυ vα υπερ6α[vη τov Θαvατov
καi κατε1ωv τηv αρxεγovov γvωσιν τηq
dληΘoΟv φUσεωq τoΟ o0μπαvτog λαμ6α-
vει εig τoυg oφΘαλμo0g τωv γVωστικωv
τηv μoρφηv τοΟ πριilτoυ M0oτoυ τo0 αv-
Θριilπoυ ιi-lg καi τoυ πριi-lτoυ 'Eπαναoτατoυ

τξg iαιoρΙαq. Ε[vαι o oφιq ooτιg oρΘιbΘη
ε[g τov Παραδειoov εvαvτiov τηq απoλυ-
ταρxικQg ταξεωq τoυ πλααιoΟ καΙ Qε0τι-
κoυ Θεoυ των εBρα[ωv, τo0 'lε1ω6α, δ
δφιg παρεδωoε εig τ0v ovΘρωnov τα μυ-
ατικα καi μυοτηρια 1ηq γεVVησεωg κα[ τo0
nεnρωμενoυ τoυ.

EΙg τηv γvωoτικξv κooμoλoγlαν o oυλ-
λoγιoμog αUτoq δεv αταματα dδΦ. Αi αiρε-
oειg, ταg δnoiαg αvαφεραμε ανωτ6ρω.
φαvταζovται oτι o δφιg ,,απηλευθ6ρωoε
rov Αδαμ Λαι τηV Eυα με θvα περ[εργov
τρoΠov ,,Σαγηvcυωv,, τηv Eυα, διακo-
ρε0ovταg τηv. oi ΣηθιαvoI iα1υρiζovται
δτι με διαφoρov μεΘoδov μεταλλαγηg τoυ
εΙ1ε ,.oαγηvε0oει" κα[ τov 'Αδαμ. .,=επαρ-
Θ6vεψε" τo0q δΟo προγoνoυq τηq αvΘω-

noτητog nρooφερωv εΙg αυτo0g τηv διπλη
dπoκαλυι|.lιv rηg ηδovηg και τηq γvιi.loεωg.
H πραξιq α0τη ελαμ6αvε δια τoυq γVωστι-
κo0g τo voημα δvog παραδειγματισμoU
κα( δεv υnαρ1ει αμφι6oλiα oτι ωριoμθvoι
γvωoτικo[ κατεφευγοv εiq τηv ooδoμiαv.
δv ειδη oυμπαΘητικηg μαγεiαg ωg μiαv
εnαvαληι.|-ιιv τηg πριbτηg πραξεωg' αvoiγo-
vτεg ταg ,,oδo0g,, τηg γvιilοεωg κα[ τo0g
τυφλo0g oφΘαλμo0g τξg oαρκog. Kαθωg
dντιλαμ6αvoμεΘα. η γvωoτικη ερμηνεio
τξq Γεvεoεωg καi τα oυμnεραoματα εig
τα δπo[α τo0g ιiδηγει, πρoεκαλει φρ(κηv
εig τoΟg 'loυδαιo Xριoτιανo0g. Δδv υπαρ-
1ει αμφι6oλ[α οτι ωg εξερεUVησιV' Kατo-
vαλωοιv. αvαλιυoιv Crλωv τωv μoρφωv τoU
'Ερωτog η αρoενoκoιτiα δεν ητo παρα μ(α
θρωτικη τε1vικη εvτog δλωv των αλλωv'
dπλη oυvoυo[α, λεo6ιαoμog καi πεoλυ1iα'
δια vα εφoρμoσouν Πιστωq τηv εικoνα τoυ
6φεωq' ooτιg δακvει την oυραv τoυ. 'o
lρog ..διooτροψη τov onoiov Χρησιμo-
πoιoΟv oi oεξoλoγoι δια vα περιγραψoυv
καi oλαg ταq μη πεπατημεvαg ετερoφυλι-
καq o1εoειq ωg η πεoλυ1iα, η αiδιoλυ1iα'
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τo Arrrooτ0
δ ooδoμιoμοg, Θα εixε θvΘoυoιooει τo0g
γvωoτικoOg. Mηπωg δεv εixov ταξει ιbg
oκoπov τωv vα αvαoτρεψoυν oλoκληρωτι-
κΦg ταg Θρηoκευτικαg αξiαq τoΟ |εxω6α
καi ταg α1θoειg μεταξΟ αvΘριilπoυ κo-
σμoU 

'

oi Περατικoi εi1ov λα6ει τo ovoμα τωv
θκ τξg Ελληvικηg λεξεωq ,,περα,,, ητιg
oημα(vει δια6αoιν, υπερπηδηoιv. Eiq τα
κε[μεvα τωv δια6αζoυμε',,Εi|μεΘα oi μovoι
γvωριζovτεq τoυq voμouq τηq Yvωσεωζ
καi τηv oδov εΙooδoυ του αvθtbπoυ εiq
αυτov τov κooμov. επoμενωq εiμεθα oi
μovoι δυvαμεvoι Vα 6αδlooυv αiτηv
υπερπηδωvτεq τηv διαφθoρα τηg υληg
Τηv δια6αoιv oi Περατικoi τηv επετ0γ1α-
vov μt ταg iδiαg ερωτικαg τεyvικαg, αvα_
nαριoτΦνrεq ιηv Πρωτηv πραξιv ιoU
'oφεωg.' Ωg o μαγvητηq oστιq tλκκει τov
oΙδηρov, ιbq τo ijλεκρov τo oπoιov ελκ0ει
τov παπυρov, o oφιg ελκ0ει εκ τo0 κo_
aμoυ μovov ro ιελειoν Yεvoζ' to oΠoιov
iπλαoθη κατ' oμo[ωoιv τoU Πατρog, εκ
τηq iδ|αq με AUτov oυaιαq' '"ooov δια τoOq ΣηΘιαvoOg, oi oπoioι
ελα6ov τo ovoμα τωV εK τoυ τρΙτoυ υioυ
Αδαμ' τoυ ΣηΘ' ooτιg εγεvνηθη μετα τov
Θαvατov τoυ 'Α6ελ - κατα ταg ερμητικαg
παραδooειg oυx[ εκ τηg Ευαg αλλα εκ τQg
ΛiλιΘ - εixov καταληξει καi αUτoi εiq μiαv

κooμoλoγ[αv λ[αv oυγγεvικQ μετα τηg τΦν
'oφιτΦv κα[ τΦv ΠερατικΦv. 'Eδιδov oμωg
μεγαλυτεραv θμφαoιv εig τo oεξoυαλικoν
σtoιXετov. 'Εvτoq τΦν κειμεvωv τωv i1

iαroρiα τo0 o0μnαvτog λαμ6αvει τηV μoρ-
φηv θvog ΠραYματικoU ερωτικoU μυΘιαro-
ρηματoq, μιαg κooμικηg πoρvεiog μεταξ0
τΦv αρxεγovωv δυvαμεωv κα[ τΦv Αlιi-rvωv
τoΟ o0μπαvτog.

'Αvαλυovτεg εig 6αΘo9 τov ερωτικov
oυμ6oλιoμov τωv ΣηθιαvΦv Θα ηδυvαμε-
θα vα ε'(πωμεv δτι η0νooυv iδιαιτερωg τo
γυvαικε[ov φ0λov - κυρiωq λoγω τηg
orιoυδαιoτητoq ην απθδιδoν ειq τoν
δφΘαλμ6v, αvταUγεια τo0 Θε[oυ πvε0μα-
τog, 1ωρo oυvoυoiαg τoΟ oκoτoυq κα[ τo0
φωτog. μη1ρα εVτoq τηq δπolαg εvαπoτi-
θεται ιbq σΙτερμα εh lωV οVω. lo φωτεινov
επi1ριoμα τoυ αληθoυv Θεoυ _ αντιθετωg
τΦv oφιτωv καi τωv ΠερατικΦv, oiτιvεg
ηυvooυν τo oρoεvικov φΟλov. Τηv υπερo-
xηv ηv παρηxιi-lρoυv εig τo γυvαικεiov φ0-
λov. τηv επαvευρioκoμεv εiq τηV κoσμι-
κην εiκovα. ηv εixov σXημαΙ[oει' ουμφΦ-
vωq τη oπo(α αvτελαμ6αvovτo oλoκληρo
τo oυμπov ωg μ[αv μη1ρα f1τιg δφερεv εv-
τog τηg. υπo μoρφηv απorυπωμoτωv. ταq
δυvατoτηταq bλωv τΦv nλαoματωv. μετα
τo0 lδioυ τρonoυ, oπωq δOvαταi τιg vα
ταg αvτιληφΘεi εΙq τηv ρυτ[δαv' αι δnoiαι
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1αραoooυv εtq τηv κoιλiα μιαg γυvαικog
τα dπoτυπιbματα τηg μελoOoηq ζωηq. ΑΟ-
τη τηv εiκovα τξq μητρog κoιλ[αq την δπα-
vεtριoκov εig τov oυραvδv καi τηv γη, ειq
τηv Θoλωτηv μoρφηv τo0 πριbτoυ, εig τηv
oφαιρικoτητα τηq δευτεραg.'oρΦvτεg
τηv κoιλiα μιαg δγκ0oυ flτo ιilg vα δ6λεπov
μiα μικρoγραφiα τo0 o0μπαvτog. ot dπo-
καλυπτικαi dvαλoγ[αι' τog δπolαg dvαπα-
ρηγαYε l'1 γεvvα τηq γυvαικδg καi α[ πρoσ-
nαΘειεα δια τηv δξoδov τo0 τ6κvoυ ε[g
τov κooμov, τ\oαv α[ oυαιoλαi κα[ fl μαιευ-
τικη διαδικαoiα δκ τηg δπoiαg διQλΘε τo
o0μπαv δια vα φΘαση εig τηv 0παρξιv.
(Mικρoκooμog - Mακρoκooμog) εΙvαι l'1 ε1-
κΦv τΦv 0δατωv τηg Θαλαooηg ητιg πλητ-
τεται υπo τo0 dνεμoυ. Διoτι θξ δvog κ0μα-
τoq θγεvvηθη δ "AvΘρωπoq, θκ τo0 κ0μα-
τog τo δπoΙov UψωΘη 0πo τηv YovιμoΠoιη-
τικηv ιbΘηοιv τo0 dv6μoυ, τηg Θεiαg
Πvoηq, θωq τoΟ o0ραvo0, θδ6xθη τo
oπ6ρμα τoυ Πvε0ματog καi δπεoε μεαιo
καi θαρ0 δκ τδv πεπρωμιlvωv εig ταg Θα-
λαooαg α0τoΟ τoυ κooμoυ ('Αφρoδiτη).
'Αφρ6q, αvεμog, αιρo6ιλo9, κραυγα[ τΦv
μεατιilv δκ τo0 oπ6ρματog τoσ oυραvoO
κυματωv, τoκετog Θυελλιbδηg, δαrιg λαμ-
6dvει xιilραv dvτog τΦv κυκλιilvωv τo0
Πvε0ματog, τo0 'Αv6μoυ δαιιg 1αvεται
κα( διαλ0εται dvτog τo0 oυμ6oλoυ τo0
"oφεωq. -..'διoτι 6 oρμητικog καi φoBερξ
''Avεμoq αvαπετα τo0g oτρo0iλoυg τoυ
'iδιoq μ6 Εvαv πτερωτov oφι. Καi iκ τo0

'Avεμoυ καi τo0 πτερωτo0 "oφεωg Εκκ[-
vησεv η δημιoυργiα. Φωg καi Πvε0μα i'!γι-
vαv δεκτα iκ τfig χαωτικηq μητραg τωv
υδατωv κoi o ''oφιg, o αvεμoq τo0 iρε-
0oυq, o Πρωτoτoκog τιEv υδατωv, εioηλθε
ivτog τηg καi η μητρα iγεvvηoεv τov ''Av-

Θρωπov". Τoιoυτoτρoπωg εlq τηv γη, εiq
τdg βiζαg τoΟ δεvδρoυ τηq ζωηg η εvτ6q
τΦv 0δατωv' πληo(ov τΦv κoιτΦv τoυ πριil-
τoυ κooμoυ, nαρα ταg δxθαq, δπαvαλαμ-
6αvεται η δφικη oυvoυo[α εig την δπο(αv
δφεiλoμεv τo γεγovog τQq 0παρξειilq μαq.

Bε6αΙωq 0παρxει καi li1 αiρεοιg (κατα
τo0c'loυδαιoxριoτιαvo0g) τΦv Bαρ6ηλω_
γvωσrικΦv, oiτιvεg δλα6οv τo ovoμα τωv
θκ τηg 8αρ6ηλΦ9, Θηλυκηq δυvαμεuη
f\τιg δζη εig τov δγδoov otραvov, εig τov
0ι|.lηλ6τερov κυκλov τηg 'oγδoαδog' θκ
τoυ δπoloυ διθταζεv τoOq "Aρ1ovταg. 'H

iδiα θγεvvηΘη εκ τo0 dγvιi-lατoυ Πατρδg,
τoΟ dληΘιvoυ ΘεoΟ. 'Eγεvvηoε θvα υiov
dπo τo δvoμα Σα6αιilθ δoτιq ε6αo1λεUσεv
εlg τov δ6δoμov oUραvov. Kα( δδΦ δδη-
μιoυργηθη /1 πριilτη dμαρτiα (υπo τηv δv_
voιαv τo0 oφαλματog καi o0xi 0πo τηv
'loυδαιo1ριoτιαvικη tΘικηv θvvoιαv). Διoτι
dvτi vα αvαγvωρ(oη δ Σα6αιilΘ τηv αυΘε-
vτ(αv τηg Mητρog τoυ κα[ vα 0noταxθη εig
τov dληθιvov Θεov (Kυ6ελη - "Αττιq) δξ6_
λα6εv δq dληθη Θεov τov θαυτov τoυ καi
πρooεπoιηθη τov Kυ6ερvητηv δλoκληρoυ
τηg δημιoυργiαg. .E[μρ1. εΙπεν "Aiωvιoq,.
"Δεv UΠαρXει tταιρog Θεoq πληv tμo0".
"Evεκα τfig καταπατηoεωg τηq θξoυoiαg t
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8αρ6ηλΦ dvτεληφΘη δτι τo μελλov τo0
κ6σμoU θκιvδOvευoε και 6τι δφειλε vd
δπαvoρΘιiloη ταq σUvεΠειαq τηq απειΘαρ-
1iαg (dμαρτiαq). Δια πoiαg μεΘoδoUq; Σα_

γηvεΟouσα δλoυg τo0g "Αρ1ovταg δια vα
τo0g θπαvακτioη θκ τξq δπιρρoηg τoυ Σα_

6αιbθ. Eiq τo κε(μεvov λι1γεται oτι "θvε_
φαvησθη εig αΟτo0g δvτυπωoιακΦq, τo0q
lΘελξεv κα[ oυvεκ6vτρωσεv τ6 εtg διdφo-
ρα δvτα διαoκoρπιοΘ6v απθρμα τωv δια
vα dπoκτηoη δκ vι1oυ τηv ΔOvαμi τηg' A0-
τη ε{vαι lt1 πριilτη πραξιg δια τηv oωτηρiαv
τo0 κ6oμoυ. Δια vα dπoκατααιησωμεv
τηv dρxεγovov θvoτητα dφε1λoμεv vα
θπαvαπoκτησωμεv τηv δ0vαμιv τηq Mη-
τρoq flτιq doκoρπioθη ιbg απ6ρμα δvτog
δκdαroυ πλαoματog. Δεv ε[vαι λoιπδv δ0-
oκoλov vα φαvταoθΦμεv τ( dκρι6Φg dπo-
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τελo0oε t τελετη τΦv γvωαrικΦv δg dvα-
παρααιαoιv τηg oυλλoγηq τo0 oπ6ρμα-
τog, τηv δπoiαv παρηκoλo0Θηoεv δvτρo-
μog δ'loυδαιoxριoτιαvog'Eπιφovιog.

ol Γvωατικoi γεvικΦg dπετ6λoυv ξ o0-
voλov μιdv θκ τΦv δvδov φιλoooφικηv
θπiΘεoιv τo0 'EλληvιoμoΟ τΦv 'Eλληvιατι-
κΦv κα[ PωμαΙκΦv xρovωv θvαvτiov τoυ
'E6ραioμo0. Bε6αiοη δ'E8ραioμδg dvτε-
πετ6Θη κα[ ηλωoεv πoλλαg δμαδαg Γvω-
αrιχΦv dλλα δ6v tδυviΘη vα φΘdoη τd
κ0ρια ταγματα, αl κooμoλoγ(αι τΦv
δπoiωv l(ατατUραvvoΟv δτι καi ot'1μερov
τ6 πvευματικo τoυ τ6κvov, τov Xριατιαvι_
κ6v Θεoλoγιoμov. Bε6αiωg τ6 θ6μα τιilv
ΓvωαrικΦv δ6v εΙvαι δυvατov vα dvαλυΘη
εlg δv δρΘρov, δι' α0τo καi θα θπαv6λΘω-
μεv εlg τδ μελλov.
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Eivαι ηδη αρκετα γvωαro oτι τα φαoι-
αrικα κιvηματα Xαρακτηρ[ζovται απo μια
κdπoια λατρε[α τoυ πoλ6μoυ και oπιi 6vα
κoιvωvικo δαρ6ιvιoμo. Για τoυg φαoiαrεg
o κ6oμo9 μoιαζει με πεδ[o μα1ηg oπoυ o
πιo ια1uρ69 61ει παvτα δiκαιo.

M6oα o' αυτ6 τo ηΘικ6 πλα(oιo αvcικα-
Θρεrπiζετι η ιδθα τoυ Hρακλειτoυ 6τι o
πdλεμog ε(vαι πατ6ραg τωv πdvτωv. Σ'αυ-
τ6v τov δixωg τ6λo9 π6λεμo ταυτ[ζεται
και η Θ6ληoη τηg δOvαμηg τoυ Nietzsche.

Mε τov τρoπo αυτ6, γ[vεται καταvoητfl
η δια6ε6α(ωση τoU Mussolini oτι oι φαo[-
αrεg δεv πιατεOoυv o0τε αrη δυvατ6τη-
τα, o0τε στηv αναγκαι6τητα o0τε αrη
διαρκη ειρηvη!

Aυτ6 τo πvε0μα τoυ HρακλειτoU ΠoU
κληρovoμηΘηκε απo τov Nietzsche εκφρd-
ζεται ξεκαΘαρα απo τouq φouτoυριαrεg.
Γι' αυτo0g η oμoρφια 6ρ(oκεται μovo μ6-
σα στov αγΦvα γιατ( o π6λεμo9 ε[vαι η μo-
vαδικη .UYιttVrl" και κooμoυ.'Για τov λ6-
γo αυτ6 καΘε θργo τ61vηg πρ6πει vα δια-
θ6τει 6vαv επιθετικo xαρακτηρα.' Kατd
τfv διαρκεια τoυ Α'Παγκooμ[oυ Πoλ6μou
f1Θελαv - 0αrερα απo πρoτρoπ69 τoυ Ma-
rinetti _ vα πρoπαραoκευdooυv τηv ιταλι-
κη ευαιoΘηo1o "για τη μεγαλη ιilρα τoυ με-
γαλ0τερoυ κιvδ0voυ" oπωg απoκαλo0oαν
τov Α. Παγκ0oμιo π6λεμo, oτov oπo[o
flΘελαv με καΘε τρoπo vα επ6μ6oυv.n

Σ' oυτ6 τo λoγoτε1vικ6 φαoιoμo δεv
61oυμε vα αvτιμετωπ[ooυμε απλα 6vα
πρo8oκατ6ρικo ovoμπιoμo.

To γεγovξ 6τι o πoλεμoq 6ρiοκεται
ατo επ[κεvτρo τηq oκ6ι!η9 τoυ Marinetti
δεv πρoκαλε( καμμια εκπληξη. Στo Αφρι-
καvικ6 πo(ημα τoυ πλ6κει 6vα πραγματικ6
εγκιilμιo ατov π6λεμo και στov αγιirvα''

o oυvoπτικ6g "vατoυραλιoμ69" τoυ Hit-
ler καvει Χρηση τωv oκληρΦv voμωv τηg
υπαρξηg και τoU strunggle for life.o M6oα
απo 6vα πvε0μα αvτεκδiκηαηq oυ1vα πα-
ρoυoιαζει τov μιλιταριομ6 αrηv καθαρη
τoυ μoρφη. H ζωη εΙvαι μια μα1η oκ6πτε-
ται δμoια o Jos6 Αntonio Primo de Rivera,
Θεωρητικ69 τηg loπαvικηg Φαλαγγαq''

toυ Tarmo Kunnas
Στoυg επηρεαoμδvoυg απo τov Φαoι-

oμo oυγγραφεig, αυτη η Θειilρηoη τηq

ζωηg oλo αγιbvεg, δεv oδηγεi πdvτα ατo
μιλιταριoμo' αvτ[θετα η λατρε[α τηq μd-
xηq, τηq δOvαμηg και τoU ηρωιoμo0 oυvι-
αια γι' αυτo0g, μιo μovιμη πρoκληoη.

o Knut Hamsun, o πιo αΠoμακρυoμ6vog
απ6 τov πρωooικo μιλιταριoμo Θεωρo0oε
τηv ζωη oαv αγιilvα, και ετoι τιτλoφoρo0-
σε μια oειρd απ6 6ργo τoυ: 'H ζωη τoυ
dγιilvα.' Γι' αυτov o n6λεμog εlvαι κατι
αvαπ6φευκτo.

H ιδ6α oτι η ζωη εlvαι αγιi.lvαg φαvερΦ-
νεται τo iδιo ξεκαΘαρα και στo 6ργo τoυ
Hanns Johst. Τα πoρτραiτα τoυ Leo Schla-
geter και τoυ Thomas Paine, ε[vαι πoρτραi-
τα αγωvιαrιbv πoυ γvωρ[ζoυv oτι αιo τ6-
λog, δiκιo Θα ι11ει o δυvατoτερog. Πα-

ρdλληλα o Φωvαq για τηv ζωη εivαι κ0ριo
Θ6μα τoυ 6ιoλoγικo0 vατoυραλιoμoυ τoυ
Kolbeneyer.''

'oπωg ακριθιbq και oι πρoηγoOμεvoι,
6τoι και o Ernsl JUnger Θεωρε( oτι η αv-
Θρωπ6τητα δεv Θα μπoρδoει noτε vα ζξ-
oει δi1ωq αγιilνεg"' Σ0μφωvα μ' αυτ6v, o
πδλεμog ε[vαι φυoιoλoγικξ κατdαrαoη
τηq 0παρξηq και η v(κη τωv καλ0τερωv
αrρατιωτιi'lv oυvιαια τo voμo τηq ιστo-

ρ[αg." Eδιi.l αvαμφιo6ητητα μπoρε( vα γ[-
vει λ6γo9 για φooιoμo.

H εξ6λιξη τηg oκ6ιpηg τoυ Benn κdτω
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απ6 τo πρioμα nαρoμoιαg σΧεσηq τov
oδηγεi oτo καΘαρo φαoιoμo. Xωρ(g vα ε(-
vαι εvαq ριζooπαoτηq υnoκιvητηg τηq
6iαg δivει δεlγματα oυμπαΘειαg για τα
6(αια ιδανικα τωv φοUτoUριoτωv xαιρετi-
ζovταg τov Marineltl, για την διαρκεια τηg
επioκειpηg τoυ τελευτα(oυ oτηv Γερμα-
v[α, ατα'1934.''

o καιvoUργιog αvΘρωπog' δτοι oπωg
τ6ν oραματ[oτηκε o'Εθvικooooιαλιαrηg
Benn Θα Χρωoτα τo μεγαλεio τoυ oτη γvΦ-
ση τoU ε1Θρoυ.' o λoγoτε1vικ69 φαoι-
oμ69 υπoατηρiζει oτι η ταoη' η αvτιπαλo-
τητα και η oUγκρoυoη καΘιoτoυv τouq αv-
Θριilπoυq Θεoυg και δημιoυργoυg.

oι γαλλoι oυγγραφεig δεv ηoαν υno-
1ρεωμ6voι v' αvαζητξooUV στo εξωτερικo
αυτoΟg τoυg απooτoλoυg τηg 6(α9. o κ0-

ριog διαφωτιoτηg παρ6μoιωv ιδειilv ηταv
o Georges Sorel με τo Βiffession sur la vio-
lence, o δε Maurras Θεωρo0oε τηv θ[α oτα-
Θερo αιoι1εio τηq ζωηs " o Αlphonse de
ChAleaυbriant πρooδιoρiζει τηv απoαιoλη
τηq μαχηq με τoV παρακατω τρono. "H
μαxη εivαι αvαγκαiα' H μαxη ερεθiζει και
τρεφει τιg δυvαμειg τηg καρδιαg. Mεoα
απ' αυτη, καθ' 6vαq oδηγε[ται oτηv αvιb-
τερη αvΘριbπιvη εκφραoη τoU".'' Tηv (δια

περiπoυ vooτρoniα oυvαvτoOμε και στα

φoUτoU ριστικα pamphlets.
H [δια αvτiληQη υπαρ1ει και στo vεαρo

Drieu. Στα vεαvικα τoυ πoιηματα o ηρωι-
σμoc, η λατρε[α τηg δOvαμηg και τηg μα-

xηq εivαι αλληλεvδετo. o vιτoειoμ69 τoυ
φαivεται ακoμη πιo ξεκαΘαρα oτιg Paroles
de dθρart Πρεnει vα μετρηoω την δ0voμη
μoυ (.) H δUναμη τoυ ε1Θρo0 μoυ 6ρi-
σκεται μπρoαια μoυ θεμελιog λiΘog Πρθ-
Πει vα voιΦoω τηv αντo1ξ τoυ, πρεπει vα
oυγκρoυoΘε[ με τα κoκκαλα μoU".17 To
iδιo πvε0μα υπαρ1ει και στo πoiημα Ree-
Stauration du corps.'o 'oπωg 6vαg αλλog
vεαρog πoλεμιoτηg, o Εrnst J0nger"'πoυ
6ρ[oκεται απo τηv αλλη πλευρα τoυ μετΦ-
πoυ, 6τoι και o Drieu τρθφει ειλικριvη εκτ[-
μηση Yιo τov εxΘρo. μια πoU πιατε0oυν
δτι o ιo1υρog και αξιoq αvτ(nαλog εivαι
απαρα[τητη πρoUπoΘεoη αυτηg τηg μα-
Xηq. Γι' αυτo0g τoυg απooτoλoυq τoυ Νie-
tzsche η μα1η και oι αξιoι αvτiπαλoι απoτε-
λoOv 6αoικδ9 πρoιiπoΘδσειq για τη ζωη
και τηV εξελιξη τoυ πoλιτιoμo0._' 'oπωg

και o Hamsun, ετoι και o Drieu δεv περιoρi-
ζει τηv εvvoια τoυ πoλ6μoU oε 6vα απλ0
μιλιταριατικo παι1ν[δι, η oε μια θvonλη
o0γκρoυoη. Αvαζητα τov πoλεμo o' δλη
τη κλ[μακα των αvΘριbnινωv o1εoεωv, τηg
κoιvωγ[αg, τηg τθ1vηg. o π6λεμog ε[vαι γι'
αυτov η λαvΘαvoυoα δ0vαμη τηg iδιαg
τηζ ζωηq πoυ λαγoκoιμαται μ6oα ατo Σ0-
μπαv "Eμεlg κρlvoυμε oτι o πoλεμog εivαι
καλog (...).'oxι o noλεμog πo0 ξεoπα και
εξαφαviζει τooεq ζω6q. Αλλα o π6λεμo9
τoυ καΘηκovτoq...D''1

Aυτη η πρoτεραιoτητα τoU αγιbvog εvι-
σχ0εται αno τηv ιδ6α τωv ια1υριi-lv και τωv
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αδOvαμωv. To πo[ημα Plainte des Soldats
europdens απoκαλ0πττει τηv αλλη πλευρα
τoυ vιτoεioμoι] ατoν Drieu: "Δεv υπαρ1ει
διαφoρα αrηv περioδo τηg ειρηvηq: πd-
vτα υπαρ1oυv ιo1υρoi και αδ0vαμoι""

'Evαg vεαvικog vιτoεioμιig αvι1vε0εται
και στo Le Jeune europeen. o iδιog o αφη-

γητηq δια6ε6αιιilvει: "H θiα εivαι τωv αv-
Θριilπωv' γεvvηΘηκαv για τov πoλεμo
6πω9 oι γυvαiκεg γεvvηΘηκαv για τα
παιδιd"."

Mε τo π6ραoμα τoU 1ρovoυ, o Drieu εμ-
6αΘ0vει δλo και περιoooτερo στη κoσμo-
Θεωρ(α τoU, ΠoU εκφραζεται oαv παιxvlδι
δυvαμεωv. Λατρε0ει oλo και λιγ6τερo τov

λε[α τoυ εκφυλιoμo0 και τoU θαvατoυ. "'Η
δπαvααrααη 6ρioκεται αrov πoλεμo. To
δiλημμα ε[vαι vα πεΘdvoυμε δ[1ωg αvτi-
σrαση η vα oκoτιilooυμε πρΦτoι"'o

H Charlotte Corday περιφρovε[ τηv <φτη-
vt" 6iα αλλα δεv ε[vαι γι' αυτ6 λιγoτερo
8(αιη. .'oσo υπαρ1ει α[μα, αq πoλε-
]Ιo0με".'zs

o Jaime Torrijos ουμ6oλiζει και αυτog
ηv δ0vαμη, τη Θ6ληoη και τov ηρωιoμδ.
Γivδται αvτικεiμεvo εκτiμηoηg περιoαoτε-
ρo για τηv πoλιτικη τoυ ικαv6τητα παρd
για την Θ6ληoη τoU για δ0vαμη. Γι' αυτ6v
η δ0vαμη ε(vαι κατι περιoo6τερo απ6 μ6-
oov: δπωg υπoαrηρiζει και o N[τoε' εivαι

π6λεμo, τα nεδiα τηq μαΧηs αλλα αvακα-
λ0rπει μια Θεληαη τηg δOvαμηg o'6λεq
τιg εκδηλιboειq τηq ζωηq και τηv στη-
ρiζει...

o Michael Boutros, o Jean αro Le chef' o
Jaime Τorrijos αro L' Homme a cheval δια-
κατ6χovται απ6 τηv Θ6λη':η τηq κUριαρ_

1(αq. Δεv voιαζovται τooo για τη καλυτt-
ρευση ηg κoιvωv[αg: αυτo πoυ τoυg voιd_

ζει ε(vαι η δ0vαμη αrηv καΘαρfi τηq μoρ-
φd' Παρd τo γεγov6g oτι μερικ69 φoρ6q η
δiιpo για δ0vαμη θαo(ζεται σε μια λoγικη
επιχειρηματoλoγiα υπαρ1ει παντα 6vαq
αγιilvαg πoυ πρ6πει vα oλoκληρωΘεi. H

πoλιτικη τoυq 6ρioκεται στηv αvαζητηoη
ηg δ0vαμηq. o Jean Θ6λει vα καταλα6ει
oλ6κληρη τηv Eυριilπη και γι' αυτo αvαζη-
τd τηv λtoη αrηv επαvoαrαoη αo1εται αv
αυτ6 oημαlvει μd1εg και oκoτωμo0g oε

μια πρooπαΘεια vα απoτρει!ει τηv 6αoι-

λ6γoq δραoηg.
Στα πoλιτικα τoυ κε(μεvα o Drieu Θαυ-

μdζει και αυτ69 τηv Θ6ληoη τηg δ0vαμηg
και τo πvε0μα τηg επαvασrασηq'' H Θ6λη-
ση'ηc δOvαμηg κυριαρxεi ακ6μη και στιq
oεξoυαλικ69 α16oει9 τωv πρooιilπωv τoU
Drieu.

Στo γρdμμα τoυ πρlg τoυg oouρελαι-
ατ69 κdvει αvαφoρα ατov αγιilvα τωv δ0o
φ0λωv.27 Στα μυθιαroρηματα τoυ Drieυ
uπdρxει παvτα αvτιζηλ(α, για vα μηv πo0-
με κρυφτo μioog αvdμεσα στo ζευγdρι
τωv ερωτεUμ6vωv. o B6loukia ζει τov 6ρω-
τα 6πιη τov πoλεμo "M6oα αrηv αγκαλιd
ηg Hassib, o B6loukia 66γαλε μια απ6
εκε{vεg τιg κραυγεg ΠoU τoU θ0μιζαv και
τoU πρoαvαγγ6λoυv τo θαvdoιμo n6ταγμα
πρoq τη μdxη"''u Η αx6oη αvαμεoα αrov
Gilles και τηv αμερικαv[δα ερωμδvη τoυ
Dora, πρ6πει vα τελειΦoει γιατi o Gillesδεν
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δ61εται oλoκληρωτικα τov πoλεμo μεταξ0
τωv φ0λωv. H Dora εivαι πιo ιo1υρη απ6
τov Gilles, και αυτ6 καταvτα τηv o16αη
αvυπ6φoρη. "6λα ε(χαv καταληξει oε 6vα
oπλ6 ζητημα δOvαμηg"8. Kαι ατov 6ρωτα
απoφαoiζει o v6μog τoU πιo ιqxυρoυ. o
αφηγητηq τoυ Gilles απoκρυαταλΦvει την
dπoψη τoυ Drieu. "Στov 6ρωτα, δπωg και
o' 6λα τα αλλα, μδvo η δ0vαμη μετρα".ω

Σ'αυτη τη Θεληoη τηq oεξoυαλικηg δ0_
voμηq εivαι oυ1vα oυvδεδεμ6vξ Π Θ6ληΦ
για l(oιvωvικη δ0vαμιg. 'oλoι α1εδδv oι
εραα169 αro 6ργo τou Drieυ αroxε0oυv
στη κoιvωvικη δ0vαμη πoυ πηγαζει μ6oα
απ6 καπoια σχ6ση με τo αλλo φ0λo. Στo
Drole de voyage o Gilles δεv ζητα vα κατα_
κτl1oει τηv Beatrix απλα και μoνo επειδf1

ηv αγαπα αλλα γιατi πρoo6λ6πει πα-
ρdλληλα σε μια κoιvωvικη αvoδo. Tα
πλo0τη και η κoιvωvικη Θεoη τoυ μελλo_
vτικoυ πεΘερo0 τoυ, Lord owen, τov 6d-
ζoυv οε μεγαλo πειραoμo.3' Στo L' interm6-
de romain η θδληoη τηg δOvαμηq εivαι
ταυτ61ρovα oεξoυαλικη και κoιvωvικl'1 και
o ιtρωαq κατoρΘιbvει μ6oα αno τηv o16αη
τoU με μια κ6μιooα vα πραγματoπoιι\oει
τηv κoιvωvικη τoυ αvoδo. "Eγιil ηξερo
αv6καΘεν πoλ0 καλα, 6τι oε καΘε 6ρωτα
υπ6ρ1ει η κoιvωvικη καΘιιlρωoη..."

Mια κdnoια 6[α εivαι 1αρακτηριαιικl1
κdΘε πραγματικo0 παΘoυq, και η μη απo-
δo1η τoυ μα1ητικo0 1αρακτηρα τηq ζωηξ
εivαι αημαδι παρακμηg τoυ 6ρωτα: "Τι τ0_

πog ερααr{ εivαι εκειvoq πoυ δεv μπoρεi
vα oκoτιboει τov αvτlπαλo τoυ και πoυ αρ-
vε[ται τηv εκδoxη vα oκoτωΘεi απ6 αυτov;
Τι τ0πog αvΘριilπoυ ε(vαι αυτ69 πoU δεv
εivαι ιo1υρ6τερo9 απo τηv γυvαiκα και
αρvεiται τιg παρατoλμεg δoκιμαo[εq;"'
'Evαg παρoμoιog τρ6πoq σκ6ψειq πρo_
oαρμ6ζεται ικαvoπoιητικα αro γεvικ6
0φog τoυ Drieu πoυ αγγiζει μερικ69 φoρ6ξ
τo παΘητικo, τo μελoδραματικo, τo μεYα-
λoπρεπ69. Aυτ6 τo μεγαλε[o δεv εivαι
6μoιo μ' εκε(vo τoυ C6line κdΘε αλλo παρd
παΘητικ6. Στo 6ργo τoυ 6μω9 υπdρ1ει o
iδιog κ6oμo9 τωv αvτιζηλιιilv, τωv πoλ6-

μωv, και τωv αvταγωvιoμιbv.
o κ6oμo9 τoυ vεαρoO Celineκuριαρ1εi-

ται απ6 τηv ζηλεια και τηv 6ib. .Στηv καρ-
διd τωv αvΘριilπωv δεv υπdρxει dλλo απ6

τov π6λεμo"' Γvωρiζει καλα τov αγΦvα
για η ζωη "...η ειρηvη δεv αvηκει αro κ6-
σμo αυτo".5

Στo λoγoτε1vικ6 τoυ θργo αυτog o αγιb-
vαq για τηv ζωη δεv ε(vαι λιγoτερo Θεα-
τ69. Τo nρooωπo τoυ Drδle de voyage και
τoυ L' Englise διακατ61ovται απo τηv Θ(α,

ηv επιΘετικoτητα και τo μioog. o πoλιτι-
oμ69 δεv κανει αλλo Παρα vα ωραιoπoιει
και vα μαoκαρε0ει τηv xαρα τηq δoλoφo-
v(αg και o oαταvικog αγιilvαq υπαρxει πd-
vτα. Πρog αυτη τηv κατε0Θυvαη oι γεvι-
κθg ταoειg τoυ C6line εκφραζovται απ6
τov Bardamu. "'Hξερα τι ζητo0oε o κ6-
σμoq με τηv αδιαφoρη 6κφραoη τoυ'
'Hθελε vα oκoτιilσει, η vα oκoτωΘεi αλλd
61ι μ'6vα και μδvo καλoζυγιoμεvo κτ0πη-
μα αλλd oιγd oιγα, 6πω9 o Robinson".* Aυ-
τι] η ζηλoφθoviα εivαι Xαρακτηριστικη αrα
πρ6oωπα τoυ Monsieυr Lampreinιe," Made-
moiselle Mθlion,* Monsieur Berlope" Πoυ αv
και καρικατo0ρεg εivαι απoλυτα αληΘιvoi
oε ιpυ1oλoγικ6 πεδio.

Aυτ69 o αγιilvαq για τηv ζωη δεv εivαι
απλd oυv6πεια τηq πρoσπoiησηq τηq αvτι-
παλoτηταg και τoU μiooυg αλλd μια εvδη-
μικη εκδηλωση τηq αvΘριilπιvηg επιΘετι-
κ6τητα9. H nεριγραφη μιαg φαoαρlαg πd-
vω o' 6vα καΙκι πoυ δημιoυργηΘηκε απ6 -'

μια απλη θαλαoooταραxη, εivαι χαρακτη-
ριατικf1 τηg ηδovηg τωv αvθριbπωv για τηv
,Θiα.Φ

Στα 6ργα τoυ'Celine oυvαvτo0με πoλ-
λ69 dλλεg 6iαιεg oκηvδg. Στo ειoαγωγικ6
oημεiωμα τoυ Guignol's Band o συYγρα-
φ6α9 πρooπαΘεi vα δικαιoλoγηoει τιq
oκηvcg τηq 6iαg και τηq επιΘετικ6ητα9.
Παραμ6νει πια169 αrηv ιδ6α τηg 6iαιηq
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ζωηξ και μπoρε( vα oυγκριΘεi με τov oυγ-
γραφ6α τoυ Bαoιλια Lear, o oπoiog δ6v
6καvε αλλo απ6 τo vα περιγρdφει oφαγ69'
περιφρovoOσε τηv ειρηvικη oυμπεριφoρd
εv6g κριτικo0: "Tι 6λ6πει αrηv 0παρξη;" "
'Evαg διεαrραμμ6vog oυvαγωvιoμ6g oη-
μαδε0ει κι αυτη ακoμα τηv μovτερvα τ6-
χvη "...η μovτιiρvα μoυoικη γεμoτη μi-
σoq" μ' 6λo τo μioog τωv κiτριvωv και τωv
v6γρωv εvαvτια σrη μoUσικη τωv
λευκιi.lv. '. "n'

o Celine XρησιμoΠoιε[ τηv επιΘετικ6τη-
τd τoυ για vα καvει πιo απoτελεoματικo τo
μflvυμd τoυ. Γι'αυτ6v 6πω9 και για τouq
φoυτoυριαr6g' η εnιΘετικoτητα αvηκει
αrηv αιοΘητικη. Στη διαμαxη τoU με τov
Sartre ακoλoυΘεi τov oυvηΘιoμιlvo τoυ
τρ6πo. Σ'αυτo τo αυΘεvτικo μθvog υπdρ-
Xει και 6vαg υπoλoγιoμ6g τoυ Oφoυq. Aρ-
1iζει μ' 6vα τovo oυγκρατημ6vo, ηoυ1o
αrη oυv61εια επιαημαivει μια υπoτιΘ6με-

vη αδικ[α και o θυμog τoυ ξεoπα και μετα-
τρ6πεται oε καΘαρη επιθετικ6τητα' δi1ιη
μ6τρo και δi1ωq oρια "επειδξ πρoκειται
για 1ρ6o9 Θα τoυ εδιvα ευ1αρiαrωq ψωμi
vα τo κdνει φρυγαvιd και δεv Θα μιλo0oα
dλλo... ΑMd αrη oελiδα 462o μ.'. με καvει
vα oααr[oω. A καταραμ6vε, oαπιε μ6Θυoε!
Τι τoλμd vα γραι|.tει; o Celine υπoαrηριξε
τιg oooιαλιαrικ6g Θεoειg τωv vαζιαrιbv
επειδη πληριbθηκε.'Eτoι, επιγραμματικα.
Mπρd6o. Nα λoιπov τι 6γραφε αυτ69 o μι-
κρQg μαυραγoρ(τηg τη αrιγμt'1 πoυ εγιil
αrη φυλακη δι6τρε1α τov κ[vδυvo vα oδη-
γηΘιb αιηv αγxδvη. Σαταvικη γoυρoOvα,
μdζα απ6 oκ... 6γα[vειg απ6 τov .πισιv6,,
μoU για vα με λερΦoειq και εξωτερικα "πι-
σιv6" τoυ Kdιv, πφφ! Tι θ6λει9; Να με δo-
λoφovt'1ooυv! E[vαι ξεκαΘαρo.

Eδιb! Nα μnoρoOoα vα oε λoιΦoω! Nαi!...
τov 6λ6πω στη φωτoγραφiα μ' εκεivα τα
πρηoμ6vα ματια... εκε(vo τo αφριoμ6vo

I
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ατΦα... ε[vαι 6Yα oκoυλ[κι"'
'σταv o Geline πρ<rγμoτε0εται τα πo-

λτικ6 Θ6μoτα επιoτ1μα[vει τo0q (διoιη
v6μoη ττ1g "strugple lor lifΘD πoU πρoδικ6-
ζoυY ηY v[κη τoυ πιo ια1υρo0. αTo μ6τρo
τoU σιιμεριvoΦ κ6oμoυ δlvεται απ6 τov
μυcπικιqr6 παγκ6oμια9 δι6αταoηq cπov
6πoto τφ6rιει vα διειoδ0ooυμε αv δεY Θθ-
λoυμε vα εξαφαvιατo0με... o Nαπoλθωv
τ6 εΙ1ε κoταλ6Θει! T6 μεγdλo μυατικ6 ηq
ζo0γκλoq, κtΘε ζoΦγκλαg, η μovαδικlt
oλι1Θεια τωv αvθβπωv, τωv ζιixυv, τωv
πραγμ6τωv. No ε{oαι κατακητιtg t! vα
αφεΘεtq vα oε κατακτ{ooυv'αυτ6 εlvαιτo
μovαδικ6 δΙλημμα, η τελευτα[α αλι1-
Θεια,.g H {δια oκ6ι!η υπ6ρ1ει και στιq
(moικιoκρατικ6q Θ6oει9 τoυ oυψραφ6α:'
καλ0τερη η πειΘoρχημ6vη αδικlα πoΦ η
εξαvΘρωπιoμ6vη αvαρlα.

AυΦ η ΔαρΘιvικι| oυvεtδηcπ1 λoιπ6v,
δεv ε{vαι παβ τo απoτ6λεoμα ηξ πρoη-
γoΦμεvηq oκ6Ψηq: τ6 μiooq, o αvταγο)Yι-
oμξ, η ζηλεια υπ6ρ1oυv και στα πρoη-
γoOμεvα 6ργo τoυ.

Στo L' Ecole des cadavres o Cθ]ine εκ-
φΦΦι κdπιη καΘαρ6τερα τov Θιoλoγικ6
xαρακτηρα αυτoΘ τoυ αγΦvα για ηv ζωtl.

"Aδιdκoπoq αγιilναg αv6μεoα ατα ε(δη.
Mυρμιlγκια εvdιrτιo orα oκoυλ{κια. Θαvd-
σιμo εγ1εiρημα. 'oλα τα 6πλα ε(vαι
κoλ6r."
Aπ0 τo 66λlo: Drleιl, cιlll:ιe, Braslllach €t h b,
ffιbniυc!sιΘ.
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ΕΘNΙKΙΣMOΣ KΑΙ ΑΣTIKO KΑTΕΣTHMΕNO

oι κoμμoυνιoτεq oτηv πρooπαΘεια τoυq
vo μoνoπωληooυν τov oντι-καπιταλιστικ6
oγιivo' να δε[ξoυν oτι εivoι oι μovoι noυ
αvτιταoσovται στηv αvτι-λαικη κεφαλoιo-
κρατ[α τoπoθετηoαv τηv εΘνικιoτικη ιδεoλo-
γiα δiπλα στα συμφερovτα τηq μεγαλoooτι-
κηg τoξεωg' λ6γovταg πωg o εΘvικιoμog (ωq

πoλιτικo oυoτημα κι ο1ι ωq εvα μovo εμφυτo
oυvα(oΘημα)' εξυnηρετε[ τα oυμφερoντα
τoυ κεφoλαiou και τoU αoτικoΟ κατεoτημε_
vou κoι πωg απoτελει ,,τo αVωτoτo oταδιo
τou lμπεριαλιoμo0,,! Φυoικα δεv ε1ω τηv
απα[τηoη oπo τoυq μπoλoε6lκoυg νo εvδια-
φερθo0ν για την nραγμoτικη αληΘεια' Aυτo
τouq συμφερει, oυτo λεvε. Στηv πoλιτικη
oυτog εivαι εvoq 'σεBαστog κovovαg'. H

πραγμoτικoτητα oμωg ε[vαι τελε(ωg διαφo'
ρετικη και διαι!ε0δει τoυg onαδo0g αυτηg
τηg "Θgωρiqg".

o εΘYlκιoμoξ, o εΘvικooooιoλloμoq ov Θ6'
λετε, 61l μovo δεv oπoτελεi δεκoviκl κoι
ατηρIγμo τoυ κoπιτoλιoμo0 oλλο εivol κol o
πlo oρκroμ6voq oδι6λλo1τoq εxΘρ6g τηg
πλoυτoκρoτ1οg' EΘvlκloμ69 κoι καπlτoλl_
oμ69 εivαl εvvoιεg π6ρo γlo π6ρo ooυμBiΘo'
oτεg μετoξ0 τoυg.

o εΘνικιoμog πoτε δεv αγων(oτηκε για vo
εξαoφαλ(oει τo nρovoμια τωv αστωv κoι τωv
θιoμη1ανωv. Ποη θα μπoρo0oε αλλωαrε,
απo τηv oτιγμη ΠoU τo εΘvικιoτικo καΘεoτξ
εivαι 6αΘεια λoΙκo και oooιαλιoτικo' 6αΘειo
εργατικo και ovτ[θετo oε καθε κεφαλαιo-
κρoτικη μoρφη. Πoλλoi oυγ16oυv (ηΘελημε_
vα η oθελητα) τov εΘvικιoμo με την ακρα
δεξια.

Aλλα μια ατυ1ιi-lg ταυτιoη τoυ εΘvικιoμoυ
με κατι αλλo, τηv ακρα δεξια τιi-lρα, τov καπι-
ταλιoμo πρoηγo0μεvcη ιiroτε τo o0oιημo και
oι μαρξιoτεg vα μπoρεooυV vα μoq 6αλoυν
αrα δικQ τouq πατρoπoραδoτα και 6oλικd
καλoUπια. 'ooη oxθoη f1oυν ot κoμμoυYi'
αr6q με τη μoνoρxΙo 61εt o εΘvlκtoμ6g με
τηY 6κρo δεξro. H oκρα δεξια, τoυλα1ιαrov
αrηv Eλλαδα, γιατ( oτηv Eυριbπη io1υαv αλ-
λεg καταoτooειq, ηταvε παvτoτε αvαnoαπα-
ατo κoμματι τoυ ααrικo0 κρoτoυg και κυ-

ρioη παρακρατoυg. H ιoτoρio τηq ελληvικηg
ακραg δεξιαg ξεκιvαει απ6 τα Ταγματα
Aoφαλε(αg και φΘανει oτoυg Γκoτζαμαvη-
δεg, ατoυg 1αφι6δε9 τηq KYΠ και τηg Aoφα_
λειαg.

Παντα η πιo oαπια διεφθαρμενη και ποv-
ξεnoυλημεvη oλιγαρ1iα orov'ιono μog,
ατρατoλoγo0σε για τιq πιo 6ριilμικεg δoυ-
λειεg τηg' απo δoλoφoviεg εωg πρo6oκα-
τσιεq' τα μελη τηq. αno την ακρα δεξιo. To
αατικo κατεoτημθvo oτηv nατρ[δα μαq. πα-
vτα εξoφλo0σε τo γραμματιo τηq αΘλιαg
0παρξηq τoυ, εξυπηρετιi-lvταg πoτε τα oυμ-
φερovτα τηq Αγγλiαg ooo υπηρ1ε 6αoιλε[α
και oημερo τα σUμφερoVτα τωV HΠA, μια
πoυ 6xει εnικρατηoει η vεα γεvvια vεoαoτιilv
πoλιτικιilν. Φυoικoi oυμμα1oι αυτo0 τoυ
πυΦδoυq κατεοτημθvoυ εiναι o oωρog τωv
noλιτικovτηδων. oι στρο1ιεq 1ωV 6oλεμεvωv
δημoolων υπαλληλωv' oλo τo τε1νoκρατικo
κoι ειδικευμεvo πρooωπικo τoυ ιδιωτικo0
τoμθα, η oυνδικαλιοτικη .qρ1g16κρoτ[α" και
φυoικα πovω απ' 6λα o Θεoμoq τωv κoμμα-
των μαζi με τo KKE. 'oλoι αυτo[ μoζi oυγκρo-
τoOv τη δημoκρατικη .voμιμoτητo,,. Kαι για-
τi 61ι αλλωαrε; Aφoυ πατιirvταq παvω o' oυ-
τξ τη "vρμ1μoτητα" παριoταvoυv τoυg δερ-
Θθvαγεq τηg'Ελλαδog.

Πoιog ρωταει lo λαo ov σUμφωνει. oυτog
εivαι μoνo γιo να Ψηφiζει και vo *voμιl-ΙoΠoι-

ει. τo κoμμcιιo τηg δημoκρατιιrηg '.voμιμo-
τηταqΣ onωq εlπαμε. Πooo δ[κιo δ1ει o Nlκoq

Av τ ικo μ μ o υv ι oτ ι κ6q μπ o υ ρζo υ αζi δ ι κoq
oτρoτ6q'



τo Arr'oτo
Bεργiδηs πoυ γραφει καπoυ αro 6ι6λio τoυ
Yιo τov X(τλερ: "o πλoυραλιoμoq εivαι η πε-
μrπoυoiα τηq καπιταλιoτικηq καταπiεaηs. H
διooπoρd κoιvωvικιbv oμαδωv, ταξεωv,
ιδειbv, ευvoεi τη διαιιbvιoη αυτηq τηq κατα-
πboηq. Γι' aυτ6 και η δημoκρατiα εivαι τo
πιo αvτιλαtκo-αvτιδραoτικo o0oτημα. Γιατi
αvτιoτρατε0ετcιι τηv παMαiκη oμoΘυμia ιιη
αυτoπραγμdτωση..

Aυτ6 τo κατεατημ6vo εμε(g oι εΘvικιατ6q
τo oρvo0μααrε μ' 6λη τη δ0vαμη τηq ψUχηq
μαq. Γvωρiζoυμε κoλ0τερα oπ6 τov καΘ6vα
η δ0vαμη τoυ. ΓvωρlζoUμε τηV αφoμoιoτικι'1
τoυ δυvατ6τητα, τιq δικλε[δεg αoφαλεiαg
τoU, τouq αμυvτικo0q μη1αvιoμoOg τoυ,
τoυg μoxλo0g πiεoηg πoυ διαΘ6τει. Δεv πε-
τ6με ατα oUvvεφα, δεv ζo0με αroυg δικo0g
μog κ6oμoυ9. Aλλd γvωρiζoυμε και κατι τo
τρoμερα oπoυδαio πoυ oπλ[ζει με τερdατια
δ0vαμη τηv ψUXη μαg: αυτ6 τo o0αrημα
αηρiζεται αrηv απdτη και στηv εκμεταλλευ-
σ| τωv λqiκΦv αrρωματων, η δ0vαμη τoυ
δεv πρo6ρ1εται απo τηv γvηoια λαΙκη ιpυp]
και 6o0ληoη, αλλd αn6 τηv υπoτθλει6 τoυ oε
ξ6να αvτι-εΘvικα κθvτρα δOvαμηg και εξoυ-
oiαg. Kαι φυoικd αυτo τo γvωρ(ζει κoι τo [διo
τo αστικ0 κατεαrημ6vo, γι'αυτ6 και αντιδρd
μαvιαoμ6vα' υατερικα και αvελ6ητα, σrηv
εμφdνιoη τoυ πριi-lτoυ εΘvικιαrικoU κ6μμα-
τη, πoU αγωv(ζεται για vα τoυ φραξει τo
δρ6μo και vo ξuπvηoει τo λα6. Δ(voυv μαθτ]_
ματα <δημoκρατικηg αγωγηq" oι πoλιτικoΙ
πoU σUvιστoUv τηv παvτoδOvαμη oυvτε1viα
τωv (εvτoλoδ61ωv πoλιτικιilv τoU κεφαλαι-
oυ". Kαλd καvoυv, αφot εμεig εξακoλoυ-
Θo0με vα τoυg ι}ηφiζoυμε. oι [διoι παλι πoλι:
τικoi 6ρiζouv μ6oα απ6 τηv τηλε6ραστι τov
ρατoιoμ6, την Φρα πoυ o 'Eλληvαg εργαηg
d1ει 16oει τη δoυλειd τoυ στo εργoαιdoιo
απ6 τov Πακιαταv6, και o 'Eλληvαg vαυτικbq
η δικ{ τoυ απ6 τov Φιλιrιnιv6ζo. Π6τε εξ6λ-
λoυ oκθφτηκαv τo πρoλεταριdτo για vo τo
σκεφτo0v τιilρα; Ag ε(vαι καλd τα φΘηvα ερ-
γατικd 1θρια' 1ωρig καv6vα oυvδικαλιαrικ6
δικαiωμα και αoφdλιoη πoυ διαΘθτει o εργo-
δ6ηq. Για τoυg δικo0g μαg υπαρxει o oΑEΔ
και τα επιδoματα πεivαg. Aυτ6 τo qστικ6 κα-
τεαrημ6vo μαg μΛαει με τα oμoρφ0τερα λ0-
για, μ6oα απ6 τα μηvUματα πoU σrελvouv oι
διdφoρoι "ηγ6τε9" τoU, στη γιoρη ηg Πμυ-
τoμαγιdg, για τo π6oo "ελευΘερoι" εiμααrε
Φμερα. 'loαη vα "ξ61αoε", πdvτα εi1ε
"αδfvoτη" μvημη, τα π6oα λαΙκd nρoγκρ6μ

δημιo0ργηoε, π6oε9 πρωτoμαγι69, oπεργiεg
και σUγκεvτριiloειg 6αφτηκαv στo oiμα' Mog
μιλdει για τηv αξ1α τηg παιδεiog μog τηv ιδρα
πoυ η φdρα τoυg δεv αr6λvει τo παιδια ηg
oUτε σε δημ6oιo vηπιαγωγεio.

M6vo μια λεξη υπdρxει πoU vQ μπoρεi v'
απoδιi)σει τηv πραγματικη εικ6vα τηg oυoiαg
τoυ ααrικoι] κατεαrημθvoυ: ΣAΠlΛA, εΘvlκ{
κol xolvωvlκf 6παη Θα iλεγε και o Γρi6αg.

Aυτ6 τo oαπιo κατεατημδvo 6ρ(ζει με τα
πιo 1υδα(α λ6γιo τo oπoιo λαiκ6 o0αrημα,
6πιη τov εΘνικooooιαλιoμ6, ξεπηδηoε μθoα
απ6 τoυg αγΦvεg και τoU n6Θoυg τoU κoιvω_
vικo0 oυv6λoυ.

Ξερvαει τo καταπτUατo λεξιλ6γιo τoυ σ'
6πoιo o0αrημα δεv oε6dαrηκε τr} "δημo-
κρατικη voμιμ6τητα" δηλ. 6πoιo oUαrημα
δεν δθ1τηκε vα πoiζει oκακι ατιq πλdτεg τoυ
λαo0, δεv δθ1τηκε τov ααrικo αυvτεxvιακ6
καταμεριoμ6 τηg κoιvωv(αg κι αρΘρωoε 6vo
παvεΘνικ6 πoλιτικ6 λ6γo. Tηv ιilρo πoυ o
'Eλληvαg μικρo-6ιoτιl1vηg, o μικρo-
επι1ειρημoτ(αq, o απλ69 κεφαλαιoOxoq, τρε-
μει απ6 τov ερxoμ6 τoυ 1992 oπ6 τov αΘ6μι-
τo και ιooπεδωτικ6 αvταγωvιoμ6 τωv πoλυε-
Θvικιilv, η vτ6πια φαυλoκρατ(α oυvε1iζει
αvεv61λητη τα oυμπ6oια τηg. Kαι γιατi v'
αηoυ1εi; Aυτη πdvτα ξ6ρει τov τρ6πo vα
επιζεΙ' Aρκεi vα εκτελ6oει oωαrd τιg oδηγiεg
πoυ πα(ρvει. 'ooov αφoρα τov ελληvικ0 λα6;
Avεδαφικ6 τo ερΦτημα. Π6τε τov voιdαrηκε
γιo v'αρ1ioει τΦρα;

Eμεig oι εΘvικιαr6g εiμααrε απoφαoιoμ6'-
voι vα μηv δε1τoυμε καμμiα (voμιμoτηταΣ
τoυ αoτικo0 κατεαrημ6voυ πoυ πηγαζει απ6
τιg vτιρεκτi6εq τηq EoK, τoυ Θεioυ Σαμ, τιg
αvdγκεg τoυ Λατoη και oπoιαvo0 αλλoυ 6λ6-
πει τηv πατρiδα μαq αξ "αξια Xρησηq".

Mετd απ' 6λo αυτd εivαι τo λιγ6τερo γε-
λo(o απ6 oριoμ6voυg vα υπoαrηρiζεται 6τι o
εΘvικιoμξ εivαι παρdγωYo τωv κoιvωvικΦv
διεργαoιΦv τoυ ααrικo0 κρατoυg και 6τι oι
εΘvικιαr6g ε[vαι 6oλεμ6voι μθoα αro ααrικ6
καΘεαrξ. H ααιικη oλιγαρ1iα αvαγvωρiζει
πdvτoτε.πρog τo πρ6oωπ6 μαg, τov πιo μιστl-
τ6 ηq αvτ[παλo και δεv 1dvει ευκαιρ1α vα
μoq τo απoδεικv0ει αrην πρdξη.

Avδρ€og Bo0λγoρηg



'o Ar,ooτ0
H ΕPΓAΣΙA YΠ0 TON EΘNΙK0Σ0ΣΙAΛΙΣM0

Aπo τηv επo1η τηq πριbιμηg ελληvικl'1g
αρ1αι6τητα9 η 6vvoια τηg εργαoiαq απo-
δiδovταv με τη λ6ξη "6ργov". 

'Ε1ovταg

λoιπ6v ωg περιεx6μεvo η 6vvoια τηq ερ-
γαoiαg τo 6ργo απooκoπo0oε αιη δη-
μιoυργiα.

Σfμερo 6μωq η πρoγμoτlκη αξio τηg ερ-
γαolog 61εl δloατρε6λωΘεi oπ6 τoυg
κoπtταλo-μπoλoεθiκoυg κol 1αρoκτηρiζd-
τot ωξ δouλεld, 6ρo9 πρoερ16μεvoq απ6
τη λ6ξη δoυλεio. Yπovoιbvταg oτι η εργα-
o[α εivαι Πραξη δoυλικη, υπoτεταγμι1vη,
εξευτελιαιικη, καταvαγκαoτικη, ΠoU αρ-
μoζει και ταιριαζει αro0g υπoτακτικoΟg
και στoUq δo0λoυg των αφεvτικιbv.

H Θειbρηαη τηq "εργασ(αg" 1ωρig τηv
τα0τιoη τηq πρoq τo ι1ργo ε[vαι απαξ[α
E6ραιoγεvo0g επιvoηoηg. Eξαλλoυ μαg
ε(vαι γvωατ6 τo αvoOoιo o0vθημα "o μη
εργαζoμεvog εoθι6τω" τoυ Aπooτoλoυ
Πα0λoυ. Evιb oε διαμετρικη αvτiΘεoη oι
πρ6γovo[ μαq ιlδιδαv τεραατια αξ[α και τι-
μη σrηv εργαoiα, απ6δειξη τo0τoυ η
0παρξη τηq ευγεvιlαrερηg θεαg, τηg ΑΘη-
vαq Eργαvηq, η oπolα λατρεOovταv ωg
Θεd τoυ θργoυ.

'oταv αιηv εργαo[α εvυπαρxει η δη-
μιoυργ(α θετικo0 6ργoυ, τ6τε τo ψUXo-
πvευματικo η υλικo επiτευγμα μετoυoιιil-
vεται σε AΞlA. Tα 6ργα πoυ καταξιιi.lvovται
ειvαι "6ρYα μεγαλα τε και θαυμααιo" κα-
τα τov Hρoδoτo, oπoυ oυvδυαζoυv τo με-
γαλεio τηq φυλετικηs Ψυxηs τoυ 'Aριoυ

oυvειδητoO Δημιoυργo0 με καπoιo αvιir-
τερo υnερ6ατικ6 ατ61o αrov oπoio τεi-
voυv.

H ερμηvεiα τoυ Hoιoδειoυ ατi1oυ "δρ-
γov δ' o0δ6v δvειδog, dεργiη δ6 τ' δvει-
δog" (Σημ.: ""EρYα κα[ 'Hμ6ραι,, αr. 309)
εΙvαι: To EPΓo ΔEN ElNΑl KΑΘoΛoY
ΝTPoΠH, ΝTPoΠH ElNΑl H ANYΠΑPΞ|A
EPΓΩN. 'H dvτiληι!η .καββια δoυλεια δ6v
εivαι vτρoπη, απoτελεi λoγoπαiγvιo τηg
εκφυλιoμ6vηg οκει{.lηg τωv Σoφιαrιilv πoυ
εμφαv(αrηκε αρκετo0g αιιilvεg μετd τov
Holoδo. Eπιπλ6ov τα αληθιvα 6ργα πρ6πει
vα δι6πovται απ6 υnερτoπικoτητα και δια-
1ρovικoτητα, "6μφαvi παoιv dε[ ζfiv τα
(lμ6τερα tρYα",6πω9 πoλ0 oρθα μαg αvα-

φ6ρει o ΞεvoφΦv αιηv "K0ρoυ nαιδε[α".
'oπωq αιηv Eθvικooooιαλιαιικη Πoλι-

τε(α η αεργ[α ηταv πoρ6voμη, ι1τoι ηταv
και στηv αρxαiα Ελλαδα. Σ0μφωvα με τη
YoμoΘεoio τ6oo τou Δρ6κovτog 6oo κol
τoυ Σ6λωvog, κoΘε AΘηvαiog, εi1ε τo δl-
κoiωμo κot τηv υπo1ρ€ωoη vo κ6vεl oγι*
Yη ("oργioq lρoφηvll) εvovτiov πovτ6g μη
εργoζ6μεvoυ, o oπoiog υπ6κεlταv σε oυ-
oτηρ6τoτη πolvη.

Σημερα η αvεργ[α εivαι μiα απ6 τιg με-
γαλ0τερεg μααrιγεg τηg επoxηg μαg' Θρε-
μα τηq αoτικηg δημoκρατ(αg. Παραλληλα
αιη Θ6oη τηg noι6τητα9 d1oυv αυΘαiρετα
και παρα φ0oει θεoπoιηΘε[ εvvoιεg 6πω9,

"ε0κoλo κ6ρδog., "ξεκo0ρααrη δoυ-
λεια", "ξεκo0ρααιη απααx6ληoη., .κ0-
κλog εργαoιωv", "Παραγιbμεvη πoo6τη-
ταΣ, "σταΘερog μιoθog,,, πoυ δεv oυμθd-
λoυv αrηv εξυπηρ6τηoη τoυ oυvoλoυ η
καnoιoυ ιδαvικoO αλλα ατηv υλικη εφημε_
ρη ευμαρεια oλiγωv ατoμωv.

Eμεiq oι'Eλληvεg Εθvικooooιαλιαrfg
δεv πρoκειται vα διo1ετε0ooυμε τrl "δo_
vητικη εv6ργεια μαq"' ωq μελη τoυ AρΙoυ
Γ6voυq, Πρoξ τo αvτιδημιoυργικ6 κατε-
αrημ6vo και αvτιφUσικo oημεριv6 nλαi-
oιo. Avτ[θετα Θα εργααιoΟμε Δημιoυργι-
κα για τo καλ6 τηg oλ6τηταq, τηq ΛαTκηg

μαg Koιv6τυητcιq και τoυ 'Αριoυ Kooμoυ!

APHΣ APlΩΝ



OTE H APETΗ ENΙKA THN HΘIKHN

'Eπf δ6 Γ6ταs* τoυs απαΘαvατfzovtαs

- Θρnoκεfα μαg δ Σαμovιoμιig
oi MιiγoI μαg δμα Θ6λoυvε vιi ξεδιαλιivoυv τιi μελoιiμεvα oιριφoγυρvoiv

Ιoαμε vιi π6ooυv xιiμoυ. Toιig πιιivεl oπαoμιig, ταριizoυv, δαγκιδvoυv τιi x6μα
καi μ6 ατρrγμ65 καλoivε τιi μα6pα πvειiματα iπ6 τιi τιiρταρα.

- "oπλα μαgτ6 δoξιiρl' φαρειρα μ6 66λn io86λα, Θαvατnφιiρα μ6xαιρα καi Evα
δixιυ δεμ6vo oιri o6Μα μ6 λoυρf. KαΘιδ5 xαλπιizoυμε τιi ρixvoυμε θπιτfδεrα
oι6v θxΘρ6, τ6v μπερδειioυμε oτιi πλεμμιiτtα ιoυ... Kι δoιερα oπlρoυvizoυμε
6ω9 6τoυ γivn πoλτ69 fr oιiρκα τoυ.

- Δ6v ξεxιορizoυμε oτoιig N6τιoυ5 γ6vog, fiλrκfα κr iξlιilματα. Mιiιαlα iκετειioυv,
μ6 ματωμ6vα διiκρυα, τoιi5 τρυφερoιig Θεoιig τoυg. M€ τ6 ooυ6λf τoυg
8ελovιιizoυμε τ6 oδμα, τιi ξελoυρizoυμε μ6 ι6 δαγκαvιiρl, τ6 πεδικλιδvoυμε oιιi
φιiλαψα, ι6 γδ6ρvoυμε μ6 τ6 ξυoτρf, ι6 παoιιilvoυμε καf τ6 orγoψlivoυμε
μελixλωpα oτri θριiκα δoo vιi ξεψυxrioεl.
- "AMoτε oκfzoυμε τ6 Θιilρακα καi ιρdlμε δμιi ιιiv καρδrιi fr μπfγoυμε 6vα
ox6λoπα oτι1 x6μα, μ6 τfiv μιiτn oιιiv o6ρα καi τoιig κoθfzoυμε iπιivω. 'o xιiρog
dργεi vιi 'ρΘεr μ' αιiτri τriv παlδωμr1καi δ ixΘρ6g, μ6 xιiρθαλo ι6 περπ6vαlo,
πoλλ65 δρεg orρlφoγυρizεl καi οφαδιizει znτδvταg 6vα τελευτoio xτιiπnμα
φrλιivΘροlno.
- Στoιig γεwαfoυg oπ6με καi λυιδvoυμε μ6 τf5 Bαρ165 τιi 6κρα καi αμoλoδμε
iπιivω τoυ5 τιi oκυλrι1.

-"oool δ€v μπoρoiv vιi μd5 oκoλoυΘriooυv αn6 τoι1g ivδραπoδιoμ6voυ5, τoιig
αλεiφoυμε λιiδl καf ιoιig καiμε. 'o φλ6μo9 φΘιivει μακρlιi καi iμεi5, oi
θoιιγμ6vor καi κεραoφιiρol δμoφιiγol Θρ6κε5, ξεπρo8ιiλoυμε μ€oα απ6 τfv
μαυρiλα, μ€ πυρωμ6vα μιiτlα, κατευθυv6μεvol πρ65τ6v Noτlιi.
-'Ερx6μαoτε
* Γεταr. δ 6oρεroτεφg κλιiδog τoΟ Θρακικoδ δγκoυ. δonE nερrελαμBιivετo τo nαλαl μετoξ0 Δoυναθεωg
καiAiμoυ, iξαnλoυμεvog μεxρl τoδ Εδξεfvoυ. 

-Yπo 
τoΟ 

-Hφδoτoυ 
xαμκτnρfzovιol ιilg oi αvδρεloτoτoI

τδv Θροκδv xαi δxovιεg τιiv iδ6α τng οθovoo(αζ (οnαθανατizovιεs), δτι δnλοδn oυδ6noτε αnoθvιiοκoυv
dMα δrα τo0 θανoτoυ μετo8oiνoυv nρog τov δαiμoνα Ζιiμoλξlv πρdg oυvixtolv τnq zωng. 'o δε
Zιiμoλξrg nτo Πυθαγoρεrog.
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ΠPΩΣΣΙΣMoΣ KAΙ ΣoΣΙAΛΙΣMoΣ

τo0 ADRIANO ROMUALD!

f v ι
Τ6 καλoκαiρι τoυ -t919 δ Σπ6γκλερ θvΦ

do1oλεΙται dκ6μη μ6 τ6v δε0τερo τ6μo τξg
παρακμηg τηg ΔΦoειη δημooιε0ει δvα μικρ6
Θι6λ(o μ6 τ6 δnoΙo διευκριviζει τηv lδ6α τoυ
dvαφoρικd μθ τ6v "ΠPΩΣΣ|Ko ΣoΣιA-
Λ]ΣMo".

M6 τ6v τρ6πo αUτ6 παρoυoιdζεται o6v

"πρoφηηq τo0 μεταπoλεμικoU πιd γερμαvι-
σμo0'η Γερμαviα δ1ει 1doει τδv πρΦτo γ0μl
dλλ6 παρ' δλα αιjτd t μdxη dvdμεοα ατ6
Πρωooικ6 κα('Αγγλooαξωvικδ πvεΘμα μ6λιq
δ1ει dρ1ioει.

T6oo o1-Ayγλoι δoo καΙ o[ Γερμαvoi dvτι-
πρooωπεOoυv ττ]v θξτρεμιαrικη 6oυλητικ6-
ητα ηq 0αrερηg Δυτικηq Koυλo0ραg. Δια-
φoρετικo[ dλλd dvdλoγoι θvoαρκιbvoυv τlg
δ0o dvτιτιΘ6μεvεg dλλd παρ' δλα αι]τα oυ_
μπληρωματικθg τdoειg τoΘ Boρεioυ πvε0μα-
τη: dπ6 ηv μια πλευρα f1 θλευΘερ(α κα( 6
dτoμικιoμξ, δμπoρικ6 καi πειρατικ6 rινεΘ_
μα'dπ0 τιjv αλλη 0πακoι! καi oυμπαρdorα_
αr1, f1 αrρατιωτικη πειΘαρxiα τoυ Tευτovικoιj
Tdγματog.

"Der Weltkrieg ist, am _Abend der westliοhen
Kultur, die grosse Αυseinandersetzung Zwis-
ctpn den beiden germanischen lddeen, ldeen,
die wie alle echten nicht gesprochen, sondem
φlebt wurden"'

'H 'Αγγλiα εΙvαι μιd "lδθα", f1 vηoιωτικιt
tδ6α πoΟ 0πoκαΘιoτσ τ6 Kρdτog καi δΙvει
ζω'] o6 μια μovαρxικη δημoκρατiα τωv Bα-
βvωv κα( τΦv δμπoρωv.

'H Πρωooiα εΙvαι μια αλλη 1δ6α, fl iδ6α μιαg
XΦραq δ(1αη oOvoρo' μιαg χ6ραξ πo0 εΙ1ε
δπικoιoΘεΙ dπ6 δνα πoλεμπ6 Tdγμα, δπoυ
dκεi τ6 παvτα τ]ταv κivδυvη, oυμπαρααrα-

αη' πειΘoρ1(α.
'Aπ6 τι]v μια μεριd δ1oυμε δvα 0περηφαvo

'Ατoμικιoμ6 καΙ μιd Φιλελε0Θερη Φλoooφ(α
dπ6 πiv &λλη δε μιd καθoλικη oυμπαρdαrα-
oη καi δvα θvαrικτιilδη Σooιαλιoμ6.

ol-Aγγλoι καi ol ΠρΦoooι γεvvιo0vται dπ6
τ6 Iδιo αIμα. Τo0g 1αρακτηρiζει τ6 Ιδιo α0-
αηρ6, μετρημθvo, oιωrηλ6 περιε16μεvo.
"oμιη f1 lαroρiα δ1ει θπιδραoει πdvω τoυg
μ6 διαφoρετικη διαμoρφωτικη δ0voμη.

"'o oρYαvωμεvog dπoικιoμξ τιilv dvατo-
λικιDv oλαυiκωv 21ωρωv πραγματoπoιηΘηκε
dπ6 τo09 Γερμαvo0q i5λωv τωv tπo21ωv.
ΔιευΘ0vΘηκε t5μιιη απ6 τoOq Σdξωνεq τfig
Kdτω Σαξωviαg καi για τov λoγo α0τo δ πυ-
ρfιvαζ τo0 Πρωooικo0 λαo0 εlvoι oε oy6oι1
μ6 τo09 "Aγγλoυ9 6 oυγγεvικ6τεPξ i5λωv".

EΙvαι ol iδιoι θκεivoι Σdξωvεg πo0 μθοα
dπ6 θλε0Θερεg Bικιvγκικθq παραταξειq, oυ-
1vd κdτω dπ6 Δαvικd fl Νoρμαvδικd 0v6ματα
tπ6ταξαv τo0g Bρετταvo0g K6λτεq. Α0τ6
πo0 δριμαoε o' dκεivoυg τo0g παλιo0g και

d



ρoυq κατd μηκη τoU Ταμεoι i| πdvω o' θκεΙ-
vεg τig dμμΦδειg θρημιθq τoΘ XdΘεελ καi
τoυ Σπρθε, δxει τig ρiζεg τoυ αrig ακαμrπεg
μoρφ6q τδv Biκιvγg odv θκεΙvεg τo0 MΑR-
GRΑvlo GERO καΙ τo0 'Eρρ(κoυ τo0 Λ6'o-
\rros.

8θ6αια δδραoαv o6v δ0o Θεληoειg dvτιΘ6-
τoυ τdξεαη πo0 φαvεριilΘηκαv dργα μθoα
dπ6 τ6 πvεUμα τΦv B(κιvγκg κα( τo0 Tευτo-
vικoO Tdγματoq.

ol πρΦτoι κoυ6ολo0oαv μ6oα τoυg τf1v
Γερμovικξ iδ6α καi ol dλλoι τηv δvoιωΘαv vd
πλαvι6τoι παvω dπ6 τd κεφαλια τoυg: dτoμι-
κd dvεξαρτηo(α κα[ 0περπρooκωπικη oυ-
μπαρdαrαoη. Kdτι τ6τoιo Ovoμαζετoι oημε-
ρα dτoμικιoμξ και Σooιαλιoμ6g.

Atτξ δ Γερμovικog Σooιαλιoμog δ6v δ1ει
τiπoτα κoιv6 μ6 τ6v Moρξιoμ6. 'o Mαρξι-
oμξ εΙvαι δvα δ6γμα πo0 θπιvoηΘηκε καi
γρdφΘηκε αrξv'ΑγγλΙα κoi dπoτελεΙ καμrπ]
τoU 'AγγλικoΟ Φλελευθεριoμo0. EΙvαι τ6
πρoΤ6v τηg Mαvτoεαrεριovηg vooτρoπlαg,
μιd θoωτερικη κριτικη τηg κoιvωviog τoΦ
κ6'ρδoυ9 καi τηg θλε0θερηg πρωτo6oυλiαg
πo0 δθv θπεκτε[vεται πθρo dπ6 τ6v δρiζovτα
δκεivηg τo0 dαrικoO κερδooκoπιoμo0 πo0
πρo<πιαΘεΙ vd θπικρ(vει.

'H Mαρξιαιικη vooτρoπio γεvvιδται μ6oα
o6 μιd κoιvωviq πoU dγvoεΙ τ( oημα(vει Kρα-
τη, μθoα σε μια κoιvωv[α πo0 τd παvτα κα-
τovooοvται μ6oα dπ0 τig δμdδεg κα( τd oυμ-
φ6ρovτα.

EΙvαι { dτoμικιαιικη vooτρoπiα πoιj αrρ6-

φεται θvαvτια ατ6v θαυτ6 τηg, δ καπιταλι-
oμξ πo0 θπωμiζετoι τηv ε0Θ0vη τΦv θκδμ
κητικωv dvτιπoivωv. ΠρoUπ6Θεoη τoυ Mαρ-
ξιoμo0 εΙvαι l'1 'Αwλικt wlσιωτικη vooτρo-
πiα, 0 Φιλελε0Θερog dvαρ1ιoμξ i δλλειΨη
μιαg κoυλτo0ραq συμΠαραατdoεoη. 'o πρω-
τoπ6ρη τo0 ΓερμαvικoO Σooιαλιoμoυ δ6ν
εΙvαι δ Mdρξ dλλ6 δ Φρivτρι1 Λiαr. A0τξ
πoU ζητo0oε oυvεvvOηoη μ6 τ6v Bioμαρκ
καi δπεδiωκε τηv δvταξη τηg δργατικηg τd-
ξειη ατ0 Πμlooικ0 Kρdτη δθv frταv 0 Mdρξ
dλλd δ Lassalle.

AΟτ6 πo0 δ Σπεγκλερ Θεωρεi dνoγκαio
δ6v εΙvαι lMo dπ6 τηv dπoκoτ6σταση τoU
Γερμαvικo0 πρoλεταρι6τoυ ατ6 πλα(oια
δvξ θΘvικoO oυv6λoυ, δξω dπ6 τ6v Mαρξι-
ατικ6 ΔιεΘvικιαrικ6 oιjτoπιoμ6.

αKol β'oΦτ6 f1 dπooτoλjl ε0Θυγρoμμ|ζε-
τol. Πρ6xεlτol μ6 τilv 0πελευΘ6μυoη τo0
ΓερμovlκoO ΣooloλloμoΦ tπ6 τ6Y Mιiρξ To0
ΓερμovlκoO μ6Yo γloτi δΜoq Σooloλloμξ
δ€v δπ6ρ1εt... 'Eμεiξ oI Γερμovoi Θ6 εΙμo-
αoY Σooιoλlατ6g dκ6μη κol 6Y κovεlg δ6v
μoq εΙ1ε μlλfoεl γ16 Σoοιoλrμ6..."

"oταv δ Σπ6γκλερ γραφει δτι μOvo ol Γερ-
μαvo( μπoρo0ν vd εΙvαι Σooιαλιατ69, Θθλει
vd πεi δτι δ 'Aγγλικξ, δ Γαλλικξ, δ 'lταλι-
κξ Mαρξιoμξ δ6v αro1ε0ει π6ρα dπ6 τ6
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μερoκ0ματo κα( π]v ε0ημερiα. 'o Σooιαλμ
σμξ, δμuη εΙvαι παvω dπ'δλα τρ6πη ζωηg'
κα( μ6vo ol Γερμαvo( διαΘ6τoυv θκεΙvo τ6
lvαrικτo τηg πειΘαρ1Ιαg καi τηg oυλλoγικηg
ζωηg o6 Θθoη vd διipoυv α16 Σooιαλιoμ6 κd-
πoιo v6ημα.

Σooιαλιαrικη εΙvαι t'1 πμυooικη στρατιωτι-
κf παρdδocπ1, oooιαλιαrικ6 εΙvαι τ6 θvερμ1-
τικ6 καi &κoμψo 0φog μιαg 'Aριατoκρατiαg
καi μιδg Γραφειoκροτiαg πo0 πiαιεψαv αrιtv
lδ6α fig "Urηρεoiαq" τoπoΘετιbvταg ηv
α16 ΘdΘρo ηq 0Ψηλ6τερηq dξiαq.

'H 
"0rηρεo{α" εΙvαι τ0 κλειδ( τξg Πρωooι-

κηg παραδ6oειη δπιη f1 θλευΘερiα κα( τ6
dτoμικ6 θπiτευγμα εΙvαι τ6 κλειδi ηg 'Aγ-

γλικηg παραδ6oεoη'
Στo dμμιiδεg δδαφog τηg 'Avατoλικηg

Γερμαviog o6 τoπειv6g κατoικ[εg dvdμεoα
o6 δλη κα[ Eλατα μεγdλωoε μια φτωp] dρι_
αroκρατ[α γιd τηv δπoiα f1 αιoλη 0πoκαΘι-
αr0 τ6 κoιvωvικ6 Evδυμα. ΑΟτη t'1 'Αριαro_
κρoτiα δημιo0ργηoε μ6oα &π6 τ6v αrρατ6
καΙ τιl1v γραφειoκρατiα μιd αOτoδυvαμiα πo0
θπιoφρdγιζε τf1v Tδια πiv θργoτικτ] τdξη. Kι
α0τι1 dκ0μη f1 Σooιαλδημoκρατiα δ6v κατ6ρ-
Θοroε vd ξεφ0γει dπ6 τ{v θπiδραoη αΟτo0
τoΘ παλαι6τερoυ Σooιαλιoμo0. 'o Σooιαλι-
oμξ τo0 μ1ραιoυ Bebel,0 Σooιαλιoμξ πρiv
dπ6 τd 1914 - ξ πρξ τ6 0φη - dτov πμlo-

oικξ καi γι' αιiτ6 τ6v λ6γo αrdΘηκε τ6oo
ε0κoλη l μετααxηματιoμ6g τΦv θργατΦv
o6 αrρατιΦτεg.

Στ6 κ6μμα τo0 Bebe| 0Φρxε κdτι τ6 αrρα-
τιωτικ6 πo0 τ6v δκαvε v6 ξεxωρ(ζει 0π6 τ6v
Σooιαλιoμo δλωv τΦv t}ιλοrν Xωρωv' τ0 ηm-
ρ6 Θημα τΦv ταγμdτωv θργαoiαg, t iiρεμη
dπoφαoιαιικ6τητα fl πειθαρ1io, τo κoυρdγιo
vd πεΘαivει.

'o Πρωooιoμξ dταv Σooιαλιαrικξ, πρ[v
dκ6μη dπ6 τ6v Σooιαλιoμo γιατi τ6 v6ημα
ηs ζωηs τoυ dταv 6αθ0τατα αvτιααrικO:
0πoταγ{ τo0 dτOμoυ ατ6 o0voλo, iΘos ηs
0rηρεo(αg καi τηg πειΘαρ1iαg. "Av δ Mdρξ
εΙ1ε καταvoησει πραYματικ6 τ6 v6ημα τηq
πμυooικf1g θργαoiαg, τt'1v δρααrηρι6ητα
odv α0τooκoπ6, oαv 0rηρεoiα ατηv κoιv6-
ητα, o6v 1ρ6o9 πo0 δξευγεv(ζει δπoιoδηπo-
τε δπdγελμα, Ιoαη vd μflv εΙxε γρdι!ει πoτ6
τ6 Mαvιφ6ατo τoυ._oπιη αr6v Moeller van den Bruck θτoι κα[
ατov Σπ6γκλερ τ6 v6ημα τo0 "Σooιoλιoμo0"
τεivει vd ταUτισrεΙ μ6 θκειvo τo0 'EΘvικι-'
σμoυ'

'oπιη δ λioeller δτoι καi δ Σπθγκλερ αloΘd-
vεται odv πραlταρ1ικ{ 0πo1ρ6ωoη τι]v "dπo-
μαρξιαrικoπoiηoη" τoυ Γερμαvικoυ Σooιαλι-
σμo0, v0 τo0 dφαιρ€oη τ6v εlρηvιαrικ6 δια-
μαρτυρ6μεvo 11αρακτr]ρα τoυ ξαvαδ{vovτ6g
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τoυ μιd πατριωτικη και συμπαρααταoιακt'1
φυoιoγvωμiα.

Eivαι f1 πoρεiα πo0 Θα υioΘετηΘει dπ6 τ6v
'EΘvικooooιαλιoμd 

μι1 τ6 o0vΘημα "Gemein-
nυtz geht vor Eigeunutz" καi τiq θκκληoειq τoυ
γιd θvαv "oooιαλιoμ6 αrρoτιωτικo0 τ0πoU".
EΙvαι f1 τυπικη noρε(α τΦv ΦαoιατικΦv κιvη-
μdτωv δποη διαμoρφΦvovτoι κoτα τη
διαρκειo θκεivωv τΦv 1ρovωv κoi i1δη υπ6
τfιv μoρφη απ6ρματo9 αrov τ(τλo "o ΛAoΣ
τHΣ lτAΛlAΣ tμερηoiα τδν μαxητΦv κα( τΦv
rιαραγωYωv".

'H ΔιεΘvt'1g την δπoio nρεπει vα δημιoυρ-
γtoει t Γερμαvικη δργαoiα αrηv E0ριilrη
δ6v εΙvoι θκε[vη τoΟ Φιλειρηvιoμoυ dMd
θκεivη τηq "Πρωooικηg δργαvΦoεωg καi θρ-
γατικ6τηταq.

'H πραγματικη διεΘνηg εivαι δ 'lμπεριαλι-
σμξ η v(κη τo0 Πρωooικo0 Σooιαλιoμo0 θπi
τo0'Aγγλooαξωvικo0 καπιταλιoμoΟ.

"Mια πραYματικη διεΘvηq ε[vαι δυvaτη
μ6vo δια μ6ooυ τηg viκηq τηq iδεαq μιαg φυ-
λfiq επi 6λωv τωv oλλωv καi 611ι δια μtooυ
τη9 διαλ0oεοη τωv διαφoρωv απ6ψεωv μt-
oα o6 μια γκρiζα μαζα

'Ε11oυμε τ6 κoυραγιo τoa oκεπτικιoμo0 αg
ξεφoρτωΘo0με τo0g παλαιo0q μ0θoυg. Στηv
'loτoρiα διiv υπαρ1ει δυvατ6τηg oυvδιαλλα-
γrιc...'H πραγματικη διεΘvηq εΙvaι δ iμπερια-
λιoμΦ, f1 κυριαρyiα, μιaq μovαδικηq δη-
μιouρΥιιζηq dρχηq παvω o6 δλ6κληρo τ6
πλ6γμα τo0 Φαoυoτιαvo0 πoλιτιoμo0' δηλα-
δfι παvω o' oλoκληρη τηv Yη oyι διa μ6ooυ
oυνΘfiκηq i| oυμφωviαq αλλd δια τηq viκηq ι|

fiq tκμηδεv[oεaη"
'o lμπεριαλιoμ69 εIvαι τδ v6ημα τo0 ΧlX

αlΦvη. Για τ6v λoγo o0τ6 δ Σπ6γκλερ oυvι-
ατα αroυg v6oυg vd dφιερωΘo0ν μθ δλεg
τoυg τig δυvdμειg πρoτιμιilvταq τηv τεxvικt'1
dπ6 τig τ61vεg, τι]v αιρατιωτικη καρι6ρα
dπ6 τ(g dvΘρωπιαrικ6g oπoυδδg. .To πov εΙ-
vαι f1 δπ6κτααrl" oυτo τo o0vΘημα τo0 Cecil
Rhodes τo κdνει δικ6 τoυ "διδαoκω τ6v
lμπεριαλιoμ6" δηλιilvει ξεκαΘαρα αrq πoλι-
τικ6 τoυ κε(μεvα.

'ΑMd γιd τ6v Σπ6γκλερ η φαση τηg dπo-
κoρυφΦoεuη τoU ιμnεριαλιoμo0 ταυτ[ζεται
μ6 τov dγΦvα θvαvτ(ov τηg 'Aγγλ(αg. 'Avτi-

Θετog με τo0g 'ΕΘvικooooιαλιαιdg, γιo τo0g
δπoioυg t dδελφoτητo dναμεoα αιo διio με-
γαλα "6oρειo" 

"EΘvη εΙvαι 6vα φυλετικ6
δ0γμα δθv πιαrε0ει oθ μια oυvεvoηoη μετα-
ξ0 'Αγγλiαg καi Γερμαviαg. Τo θλευΘερo
vαυτικ6 nvε0μα τηg Bρετταvικηq oυτoκρα-
τoρiαg κα( θκεTvo τo fiπειρωτικ6 καi γεματo
oυμπαραατααη πvε0μα τoυ Πρωooικo0 κρo-
τoυg Θo oυγκρoυαιoΟv, με τ6oo μεγoλ0τε-
ρη 6iα δoo πιo αιεvoq κα( dδελφικξ εIvαι δ
δεoμlg τo0 αiματoq no0 τo0g δvΦvει.

.oi φιλιoταΙoι εiρηvιoτεg μαg μπoρo0v vα
μιλoav ooo θελoυv για oυvεvvoηoη μεταξ0
τav λaaν'' oι iδεεg δεv μπoρo0v vα συvεv-
voηθo0v μεταξ0 τoυq η iδtα τaN Biκιvγκq
καi η lδεα τo0 TευτωvικoO Tαγματog Θα
oδηγηooυv τov αγωvα τoυg με1ρι τo0 τε_
λoυg aκoμη και αv o κooμoq θα oφειλε vα
θγη Εξαvτλημεvoq απo πoταμo1q αt|ματoq
πo0 θα κυλξooυv oιov αiωvo μαq"'

ΕΙvαι περ[εργo τo γεγovog oτι δ Σπ6γκλερ
αιηv ιελικη υnoθεoι τηg oυγκρo0σεωq με-
ταξ0. τΦv 'lμπεριoλιoτων' δθv λαμ6αvει υπ'
δψιv τoυ τηv Pωo(α.

A0τo εΙvαι θvα απo τα πoλλo πoραδoξo
τoΟ oυαιημoτog τoυ. Στην Παρoκμη τηq δ0-
σεαη Πρoφητε0εται 6τι η απoαιoλη τηg Pω-
oiαg εivαι vα δημιoυργηoη δvαv κoιvo0ργιo
πoλιτιoμo πoυ Θα αvατε[λη μετα τηv θξα-
vτληoι τηq Φαoυoτιαvηg κoυλτo0ραg.
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'H Pωoικη ιpυ1η 6ριoκoταv κατα τηv γvω-
μη τoU o' iκεΙvo τo Ιδιo αrαδιο πo0 6ριoκ6-
τov l'1 "'Αρα6o-μαγικη κoυλτo0ρα μ6oα αrα
o0voρα τoυ PωμαΙκoυ κρατoυg.

"oπαη l'l ε0ηλατη πρωτo-ορo6ικη ι,Uυ1η κα-
ΘoδηγηΘηκε απo τα α1ηματα τo0 'Ελληvι-

oμo0 καi τηg PωμαΤκoτητoq, δτoι fi Pωoικη
ι.|.lυxη αλλoιιilvεται απo τα α1ηματα τo0 Δυτι-
κo0 πoλιτιoμoυ. 'o Mεγαg Πετρog xτlζovτoq
τηv Πετρo0πoλη κo[ εκoυγ1ρoviζovταg τηv
Pωoiα 0πoxρθωoε τo0q Pιiioooυg vα oυμμε-
ταα1oυv oιηv ζωξ τξg Δ0oεωg. Παρ'δλα αΟ-
τα _ Σ0μφωνα με τov Σπιlvγκλερ _ α0τη t'l

oυμμετoxη εivαι δπιφανειακη. 'o Ντoαιο-
γι6φoκικog Xριατιαvιoμog αvτιπρooωπε0ει
τ' dπαvΘιoμο τηq πραγματικηg διoαrαoεαη
ηg Pωoικηg ψUXηc δ μπoλoε6ικιoμog δ1ει
oυμπληριiloει τo bργo αιiτ6 Ογκαταλεiπo-
vταg τo Λεvιvγκραvτ γιo 1oρι τηg Moα1αq.
oi Pιi.looι εΙvαι 6vαg λαoq τoΟ μελλovτog'
δθv dvηκoυv αιηv lαιoρlα τξq δ0oειlη δπoη
δρ(μαoε dvτεΟθεν τo0 ΒιατοΟλα. Eivαι, για
100 τoυλαXιαroν xρovια μαΘητευoμεvoι και
θεατ69. Για την οκληρoτητα τo0 oυαrημα-
τoq πo0 ζημιΦvει τooεg αυτoγvωο(εg πo0
0παρ1oυv _ δ Σπεγκλερ αρvεΙται vα λd6η
0π' δι|.lιv θναv Pωooικo κ(vδυvo. lι(αvει πξ
δθν 6λ6πει τηv ρωoικη θπεκταoι πo0 εivαι
δvα dπo τd πρωταρxικo αιoι1εΙα τηg Mo-
vτθρvαg EΟρωπαΙκηg 'lαιoρ[αq, dπo τ6v
πρΦτo διαμελιoμo τηg Πoλωv[αq καi dπo τηv

dρxη τo0 'Avoτoλικoσ ΠρoBλημοτog
Σε καμμια μεγαλ0τερη αvτ[φαoη δεv μπo-

ρo0oε vo πεoει αvoφoρικα με τov 'EΘvικo-

oooιαλιoμo πo0 dvτiθετo κoιτα πρog τηv
'Avατoλη, δvαvτ[ov τηg Pωo(αg. oπαη δ
Moeller δτoι καi δ Σπθγκλερ δεv i;xει θμnι-
ατoo0νη oε μια γερμαvικη θπ[Θεοι δvαvτ(ov
τηg ρωo(αg δoτω κα[ αv _ με διαιloρα dπ6
τ6v oυγγραφεo τo0 lll Pαι1 _ δεv δvειρευε-
ται δvα "μετωπo τδv vεωv λαΦv", αλλα μovo
μια εtρηvικη γειτov[α.

"Movo θξ αiτiαg 6αρυτατων λαθωv τξg
Γερμαvικηg θξωτερικξg πoλιτικξg oαν παρα-
δειγμα, θα μnoρoΟoαv ol ρωooικθg 6λει{.lει9
vo αιρoφoυv για μια dκoμη φoρo πρoq την
Δ0αιv' dξ αiτιαg Ιoωg μιog ,,Σταυρoφoρ[oq"
τΦν ΔυτικΦv Δυvαμεωv ivαvτ[ov τo0 Mπoλ-
σε6ικισμoU ".

EΙvoι πιΘαv6v oτι f1 φιλoδoξ(α τoΟ Xιτλερ
γιd μια φnio με τηv 'Aγγλiα' δπωq nεριθ1ε-
τoι α16 Meln Kampf, vα ηταv μια oυταπdτη
κα( { dvαπoφεUκτoq πραγματικoτηg vα f1ταv
iκεivη τηg oυγκρo0oεωg τωv .dδελφΦv
θ1Θροv".

"oμuη εΙναι αλλo τooo 6δ6αιo δτι _ θεω-
ριirvταg τηv Pωo[α oθ μια φααη "πρoμεσctιω-
vικηg" xq1 αρvoυμεvog vα δεΙ τov ρδλo πo0
fl Pωooiα Θα αvαλαμ6αvε αrηv ioτoρiα;;ηq
'γσrερηq Δυoεαη δ Σπ6γκλερ διdπρατε μιd
"d6λεΨiα" δ1ι λιγoτερo oημαvτικη.
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