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Tα κιvηματα και κ6μματα με Χαρα-
κτηρα EΘvικιoτικ6 _ στηv Γαλλiα -
πdvτα μ6oα oτιg "Tdξειq' τoυq ε[yαv
για μ6λη μ6ρoq τηq παvεπιoτημιακηq
vεoλα[αq.

oι δ0o κ0ριεq ΦoιτητιΚ6q oργαvιboειξ
ηταv η FEN (Σ0vδεoμog τωv ΕΘvικιoτιbv
Φoιτητιbv) και o GUD (oμdδa για τηv 'E-
vωση τηq Noμικι'1g oτηv αρyτ] και αργ6-
τερα oμdδα Yια τηv 'Εvωoη και τηv'A-
μυvα). Aυτ69 oι δ0o oργαvιboειg πdvτα
ε[11αv oy6oειq με τα πoλιτικd κιvι'1ματα.

'Eτoι η FEN ηταv oτηv αρXη τo Φoιτη-
τικ6 κ[vημα τηg JEUNE NAτloN (πoυ ι-
δρ0Θηκε τo 1949 και διαλ0θηκε απ6 τηv
κυ66ρvηoη τo 1959) καιμετdη EUROPE
AcτιoN (πoυ ιδρ0Θηκε τo 1962 Kαι αU-
τoδιαλ0Θηκε τo 1967)'

o GUD' ιδρ0θηκε απ6 τo κ[vημα τηg
OCCIDENT τo 1969, μετd απ5κτηoε
o16oει9 με τηv ORDRΕ NOUVEAU (πoυ
ιδρ0Θηκε τo 1969 και διαλ0Θηκε απ6
τηv κυ66ρvηση τo 1974)' με τo FA|BE
FRONT (πoυ ιδρ0Θηκετo 1973 καιαυτo-
διαλ0Θηκε τo 1974) και μετd με τo PAR-
Tl des FoRcEs NOUUELLES μ6yρι τo
1974.

Σημερα o GlJ D εlvαι τo παvεπιστημια-
κ6 τμημα τoυ v6oυ κιvηματog πoυ ovo-
μdζεται τROιSEME VolE (πoυ ιδρ0Θη κε
μετd τηv διdλUση τoU PFN και τoυ MNP)
και αγωvlζεται Yια τov Ευρωπαtκ6 Eπα-
vαoτατικ6 ΕΘvικιoμ6.

BERτRAND DEcAUx
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La Federation des Etudiants Nationali-

stes.
lδρι1Θηκε τo 1957 απ6 τoυg υπε0Θυ-

voUq τηq vεoλα[αq τηg Jeune Nation, κυ_
ρiωg απ6 τoυg Dominique Venner και
Francois d' orοival και ααxoληΘηκε με
oυγκ6vτρωoη και ιδεoλoγικη πρoετoι-
μαo[α τωv v6ωv αrα παvεπιατημια τηq
Γαλλ(αg.

Kατd τηv διdρκεια τηq πριbτηg περι6-
δoυ τηg ζωηq τηq, oι δρdoειg τηg FEN ε-
πηρε6ζovται απ6 τηv κρioη τηg πoλιτι-
κηs ζωηs αιηv Γαλλ(α αrηv αρxη με τηv
lvδoκ[vα και αργ6τερα με τηV Aλγερ(α.

'oταv τo 1959 η Jeune Nation διαλ0Θη-
κε απ6 τηv Kυ66ρvηση, η FEN oυv61ιoε
τηv ζωη τηq παρdvoμα αυττ] τηv ιpoρd,
παρ' 6λo πoυ 6λoι τηq oι ηγ6τε9 6ρι-
oκ6ταv στηv ΦUλαKη.

oι δρdoειg τoυ κιvηματog κατd τηv
περioδo τηq oAΣ (τρoμoκρατικl'1 εΘvικι-
αrικη κ(vηoη πoU αγωvιζ6ταv για τηv
διατt]ρηoη τηg Γαλλικηq Aλγερiαg), xα-
ρακτηρiζεται απ6 κλαooικ69 δρdoειg
τηv ημ6ρα και τρoμoκρατικ69 δρdoειg
τηv v0κτα. H FEN Θα πληρΦoει πoλλd
για τouq αγιbvεq τηg υπ6ρ τηg Γαλλικηq
Αλγερiαq, oι oμ6δε9 FΕN τoυ Παριoιo0
και τoυ Aλγερioυ Θα 1dooυv πoλλd μ6λη
τoυq 61ι μ6vo με τιq ΦUλακ(σειq, πoU oι
vεoλα(oι επαvαατdτεg εΘvικιαr6q τωv
181ρ6vωv <pυλακ[ζovται μ6xρι 32 μηvεg
αλλd και πoλλoi "oδηγo0vταιD μUστικd
στα vεκρoταΦε[α.

To 1963 η FEN γ[vεται τo ιpoιτητικ6
τμημα τou κιvηματoq ΕUROPE AcTloN
και εvιbvει τηv μoiρα τηg μαζi με τo v6o
κ[vημα και αυτoδιαλ0εται τov iδιo 1ρ6-
vo τoυ 1967.

Kατd τηv διdρκεια τηq περι6δoυ
1963-1967 η FEN κατευΘυv6ταv απ6 τov
Schmetr και εργdζεται στηv μ6oη εκ-

Tια(δευoη, εκε[vη η επo1η εivαι η επo1η
τωv πριilτωv πεζoδρoμιακιbv αγιbvωv με
τoUq αριστερια169, τo πρodγγελμα τoυ
MαToυ τou '68, τoυ πεζoδρoμιακoιi α-
γιilvα εvdvτια στιq δυvdμειg τηg τdξεωg
τoυ κρdτoυq και τηq επαvαστατιKηq α-
ριαrερdq.

To 'l067, λ[γo πριv τηv αυτoδιdλυoη
τoυ κιvηματoq τηq FEN o Alain Robert Θα
εγκαταλε[ιpει τo κivημα για vα δημιoυρ-
γηoει τηv occlDENτ. Η FEN καιη oCCl-
DENΤ μετd τηv διdλυoη τηg EURoPE
AcTloN και Θα εvωΘoOv κdτω απ6 τηv
oημα(α τηg OCC|DENT.

occlDENτ 1967_1969

To κ[vημα τηg OCCIDENT δεv ε[vαι
6vα κ[vημα πoυ χαρακτηρ(ζεται για τoυg
αγιilvεg τηq μ6vo στα παvεπιστημια και
ατα Λ0κεια. M6λη τηg γ(vovται vεoλα(oι
απ' 6λα τα κoιvωvικd αrριilματα, Θα ε[vαι
dδικo 6μωq vα μηv αvαΦερΘε( 6τι 6λεq
oι δρdoειg τηg γ(vovται στα παvεπιστη-
μια και πιo σUγκεκριμ6vα ατα Παριζιdvι-
κα, γιατ[ η 6λλειι'Uη oτελε1ιilv τηq δη-
μιo0ργηoε πρo6ληματα στιq επαρχια-
κ69 π6λειq.

Τo 1967 τα Γαλλικd παvεπιαττ]μια Θα
ζηooυv μiα κατdαrαση πoU Θα διαρκ6-
oει μ6xρι τo 1973-74. H επαvααrατικη α-
ριαrερd (τρoτoκιαι69, μαoiκo[ και α-



vαρxικoi) αγωvιζ6ταv vα διιilξoυv τoυg
εΘvικια169 επαvααιdτεg απ6 τα παvεπι-
ατημια.

Τηv περ(oδo αυτη δεv γ(vεται 6vαg
π6λεμo9 αv6μεoα oε δ0o δια<poρετικ69
ιδεoλoγiεg. Aλλd oι "δημoκρdτεq"
πρooπαΘo0v με oπoιoδηπoτε τρ6πo vα
o6ηooυv απ6 τα παvεπιαrημια τouq
vι1oυg πατριιilτεg Kαι vα τouq απαγo-
ρειiooυv τo δικα(ωμα vα απoυδdooυv.

E(vαι η περioδog πoυ oπoιαδηπoτε α-
φιoooκ6ληoη η oυγκ6vτρωoη oμιλiαg
δεv μπoρε[ vα γ(vει Xωρ(q 6vα κρdvog
αro κε<pdλι (Λευκ6 για τouq αριστερι-
α169, μα0ρo για τoUq εΘvικιαr6g επαvα-
αrdτεg) και 6vα ρ6παλo αro x6ρι.

Tα πιo διjoκoλα 1ρ6vια ηταv 1968-69.
Tα 6iαια επειo6δια εvαvτiov τωv KεVτρι-
κιilv γραφειωv τoU Γαλλικo0 Koμμouvι-
αrικo0 κ6μματo9, με μ6λη τηg oCCl-
DEΝT με dλλoυg αvιlvταxτoυg εΘvικι-
α169 απ6 τηv μ[α μεριd, και τιq δυvdμειg
τηq αστUvoμiαg απ6 τηv dλλη διηρκε-
oαv αρκετ6q ωρεq.

Στα παvεπιατημια, oι αριαrεριαι69
oργαvιbvovται στηv μαρξιατικτi 6doη

τoυ Nanterre πoυ EΘvικιατ6q επιτ[Θεvται
τρειg φoρ69 και καθαρ[ζoUv τηv περιo-
xη μ6oα o' 6vα μηvα. oι τραυματ[εg και
απ6 τιg δ0o μερι69 ε[vαι αρκετo(. oι πα-
vεπιστημιαK59 αρx6g κλε[vouv τα παvε-
πιαrημια τηg Nanterre.

Στιg 3 Mαioυ τoυ 1968, oι αριστερι-
αrθg επιτ[Θεvται εvαvτiov τωv εΘvικι-
αrικιilv εκδηλιboεωv.

H occlDEΝT αvακoιvιbvει 6τι Θα κα-
1αλd6ει τo παvεπιστημιo τηg Σoρ66v_
vηg (dλλη μαρξιαrικη 6doη, πoυ υπo-
αrηρiζεται απ6 500 περ(πoυ αριστερι-
αr6q). H occlDENT Θα oυγκεvτριiloει
250 περ[πoυ ακτι6iατεg εΘvικιαrι1g επα-
vααrdτεg τηg πριbτηg γραμμηc, απoΦα-
oιoμ6voυg για 6λα...

H επιxε[ρηoη αvα6dλλεται γιατ[ τo
παvεπιαrημιo καταλαμ6dvεται απ6 τιg
ααrυvoμικ69 δυvdμειg.

H occlDEΝT αλλdζει δρ6μo. AπoΦα_
o[ζει τηv πoρεiα και διαδηλωoη μ6oα
απ6 τo Bulavar Saint Michel (κ0ρια αρτη_
ρ(α ιpoιτητικoO πρoααrε[oυ τoυ παρι-
oιoΟ) πoυ oι αριστεριστ69 6xoυv μεγαλη
δ0vαμη.
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ΕΘvι κιoτ6q επαvαoτdτεg 6τoιμoι...
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Mεooλα6ε[ η ααrυvoμ[α και αρx[ζει

6vαq παρdξεvog 6lαιoq αγιi:vαq αvdμε-
σα στηv occlDEΝτ και τιq ααruvoμικ6q
δυvdμειg. Θα πρ6πει vα γvωρiζετε 6τι η
πριilτη κoκτ6iλ μoλoτιil<p τoυ Mαioυ τoυ,
68 εκτoξε0Θηκε απ6 τoυg εΘvικιατ6g ε-
παvααrdτεq.

Tηv πριilτη μ6ρα τoυ ξεκιvηματoq τoυ
γvωατo0 Mαtoυ τoυ 68 πρωταγωvιατ6q
ηταv oι εΘvικιατ6g και 61ι oι αριστερι-
στ6s.

'oμωq τo κ(vημα λ6γω τov περιoρι-
oμ6vo αριΘμ6 μελιbv τoυ δεv Θα μπoρ6-
oει vα πα[ξει κdπoιo ρ6λo αrιg επ6μεvεg
ημ6ρεq τηq επαvαστdoεωg πoυ γ(vεται
αvdμεoo στηv αστuvoμiα (πoυ εκπρo-
oωπo0oε τo o0ατημα) καιστouq αριστε-
ριατ69 (πoυ εκπρooωπεOoυv τηv vεo-
λαiα).

Eπιατρ6ιpovταq στα μαΘηματα τov o-
κτιb6ριo τoυ 68 και μετdταγvωατd επει-
o6δια σ' 6λouq μαq η OCC|DENT 61ει
800 εΘvικιατ6g επαvααrdτεg τηg πριil-

τηq γραμμηq στηv πρωτε0oυoα Kαι ε-
τoιμdζεται για v6εg δρ6oειg.

Mετd τα επειo6δια τoυ oκτωθρioυ η
Kυ 8 6 ρvηoη απαγo ρ ε 0 ε ι τηv 0πα ρξη τηg
oCcιDΕΝτ αuτ6ματα 6μωq διαλ0ει και
τιg διdQoρεg oργαvιboειq rηq επαvα-
oτατικfiq αριoτερdq.

H occlDΕNT παρ' 6λη τηv απαγ6ρευ-
ση τηq λειτoυργiαq τηg, Θα oυvεy[oει
τηv εργαo[α oτo περιΘιbριo πρoετoιμα-
ζ6μεvη Yια τo μ6λλov. 'Eτoι γεwι6ται η
oργdvωoη oμdδα Yια τηv 'Εvωoη τηq
Noμικι]q (πoυ πoλ0 ΥρηYoρα Θα ovoμα-
oΘεi oμdδα lια τηv 'Evωoη και τηv 'Aμυ-
vα) oτηv ΠαvεπιστημιαKt] Σ11oλη τηq No-
μικηg τoυ Assas,στo Παρioι κα[ Θα πρo-
τoιμdoει τηv fδρυoη τηv ordre Nouveau
πoυ Θα γεvvηΘε[ τo 1969.

o αδικo11αμ6vog επαvαoτ6τηξ - συYYρdΦ6αζ F. DUPBAT με μ6λη τou GUD-
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οGuD
H oμdδα Y'α τηv'Evωoη και τηv'A'

μUvα Grνpe Union Defense

lδρ0Θηκε τo 1969 απ6 Qoιτητικd oτoι-
yε[α τoυ κιvηματog τηg OCCIDΕNT τηg
Noμικηq στo παvεπιoτημιo τou Assas
τoυ παρισιo0 κdτω απ6 τo 6voμα oμdδα
Yια τηv'Εvωoη ηg Noμικf1g CUD

Πoλ0 γρiγaρα o GUD δημιoυργε[ πυ-
ρηvεq Και σε dλλα παvεπιoτημια Και σε
λiγoυg μηvεg αλλdζει τo 6voμd τoυ. o-
μdδα για τηv 'Εvωoη Και τηv 'Aμυvα
GUD' H πριb'η μdΧη πoυ Θα διboει Θα ε[-
vαι στo Παvεπιarημιo τoU Assas. Για
πρ6η φoρd Θα παρoUσιαστε[ στιq Φoι-
τητικ6q εκλoγ6q. Θα πετ0yει oι Φoιτη-
τ69 Θατov ψηφiooυv' o GUD Θα σUΥκεv-
τριboει 13,5% ψηΦouq' o Qoιτητικ6q
o0vδεoμoq ε[vαι υπoyρeωμfvog vα δε-
yΘε[ τoυq αvτιπρoocbπoυq τoU oτo Φoι-
τητικ6 Συμ6o0λιo Και vα τoU παρCιXω-

ρf1oει μ[α αfΘoυoα Yια YραΦe[o.
Mετα τηv επιτuyfα τoυ αυτη πρoσπα-

Θε[ vα εξαφαvfoει τα μαρξιoτικd oτoι-
yε[α απ6 τo παvεπιcrfiμιo' oι μαρξιoτ6q
δev Θα με[voυv με τα γ6ρια oταυρωμ6'
vα. Aπ6 τo 1969 μ6Xρι τo 1981 oι μdxεq
oτo παvεπιoτημιo ε[vαι μια ρoυτ[vα.

Mε ηv iδρυoη τηg σRDRΕ Nouveau
oτα τ6λη τoυ 69, ε[vαι ιpυoικ6 o GUD vα
γ[vει τo ιpoιτητικ6 τμημα τηg vεoλα[αg
τηg o.N. τoυ Front de la Jeunesse πoυ ε[-
vαιτo M6τωπo Nεoλα[αq YιατoUζ eρΥα-
ζoμ6voυq και τouq Φoιτητ6q.

To πoλιτικ6 κλiμo oτα πavεπιστημια
γ[vεται πoλ0 oκληρo τa x1c6vια 69-73 και
o GUD απ6 καΘαρd dμυvα θo απoκτηoει
tvα doyημo 6voμα. oι 6[αιeq εv6ργειεg
τωv Mαρξιαrιbv αvαγκ6ζoυv τα μ6λη
τoυ GUD vα Φρouρo0v τιg διdQoρεg
oυγκεvτρtboε,q rηg o'N. με 6vα μα0ρo
κρdvoq και 6vα ρ6παλo oτα y6ρια.

Στιg 26Φε6ρoυαρ[oυ τoυ 70, σ'εUρω-
παiκf1oυγκ6Wρωση oτo Παρ[oι με αvτι-
πρooωπe[εq απ6 αρκετ69 yιbρεq και
arιg 13 Mαioυ τoυ ιδ[oυ yρ6voυ' 3'000
μαρξιqτ6g με τα λευκd τoυq κρdvη, μe
ρ6παλα και αυτoo716διεq θ6μ6εq μoλ6-
τωιp, eπιτ[Θevται σε oυγκ6wρωoτ1 ηg
oN. Tα 500 μ6λη περιιpρo0ρηoηq ε[vαι
τou GUD και αρκετ6q ιbρεq απαoyoλo0v
τoυg μαρξιoτ6ζ μ6xρι vcι απoκαταστα-
Θεi η τdξη. Πoτ6 τoυq qι μαρξιoτ6q δεv
μπ6ρεoαv vα διαλ0ooυv τιg oμdδεg τωv
εΘvικιoτιbv παρ' 6λη τηv αριΘμητικf1
τoυg υπερoyη.

H oΝ διαλ0Θηκε απ6 τηv κu66ρvηoη
oτιq 28 loυλfoυ τoυ 1973, μετd απ6 μ[α
oυγκ6vτρωoη τηq oN 6πoυ η 6[α κυ-
ριdρyηoε (71 αoτuvoμικoι τραυ ματ[εg )'
H oN διαλ0Θηκε αλλd o GUD oυv6yιoε
vα επιζε[.

o GUD με τo FAiRE FRONT (lo0vιoζ
73-No6μ6ριog 74) κC'ι με τo PEN

'oταv τov lo0vιo τoυ 73 η κυ66ρvηoη
απoQdoιoε τηv διdλυoη τηg oN., παρ6'
λειΦε vα αvαΦ6ρει oτo oyετικ6 διdταγ-
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Faire

Fronl, I
μα ηv διdλυoη τηq oρΙlαvιΙlσεωζ τηζ
vεoλαlαg τoυ κιvf1ματoq.

_ o GUD ε[vαι τo παvεπιoτημιακ6
τμημα τηq vεoλα[αg.

_ To FR2NT DE lΑ JEUNESSE, εivαι
τo τμημα τηg vεoλα[αξ στηv μ6oη εκ-
πα[δευoη ι<αι τouq εργαζ6μεvouq
v6oυg.

Aυτ6q oι δ0o κιvηoειq Θα 6ρoυv κατα-
Q1γιo oτo Faire Front, τo κ[vημα πoυ δια-
δ6xΘηκε τηv o.N. Kαι πoυ αργ6τερα Θα

ovoμαoΘε[ PΕN.

ffiffiffistffiffiffiffiffiffitr$ffiffi
H δημoκραTiσ εξoπoτ6 τov λo6.
Γlατi ovτi vo κατoxυρΦvεl τηv ελευΘερio τoυ,
υπερoσπiζετol τηv oσυδooio τoψ κεΦαλoioυ-

EVA PERON

H μεγ6λη αλλαγη τηq επoyf1g e[vαι 6τι
oι μαρξιoτ69 Θα εγκαταλεiιtloυv τoυg
πεζoδρoμιακo0q αγιbveg. 'Ετoι oι εΘvι-
κιoτ69 επαvαoτdτεq Θα 6dλouv στα
μπαo0λα τouq τo μα0ρo κρdvoq, τo
δερμdτιvo, τo ρ6παλo... oro μ6λλov δεv
Θ α τo υ q ξαvαyρ ε ιαoτo 0 v.

Κατd τηv διdρκεια αυτf1g τηg περι6-
δoυ 6vα παλι6 oτ6λεyoζ τoU GUD o Pa-
trice Janeau Θα εγκαταλεlιtlει τo κ[vημα
και Θα ιδρ0oει 6vα dλλo Qoιητικ6 κ[vη-
μα Groupe Action Jeunesse, πoυ of1μερα
δεv υπdρyει.

'Eτoι rpτdvouμε στov Md[o τoυ 1983
oτηv Γαλλiα 6πou 6'11oυμε τιq μεγdλεg
φoιτητικ6q διαμαρτυρ[εq εvαvτ[ov τoυ
v6μoυ τoυ Savary. Σ'αυτ6q τιq εκδηλιΔ-
oειg διαμαρτυρlαg oι εΘvικιoτ6ζ ΘΠaVσ-
oτdτεg αvτιμετωπ[ζouv τηv oooσιαλι-
oτικηo αoτυvoμ[α oτo πρodoτιo Latino
6πoυ o τ0πog 6λoυ τoυ κ6oμoυ τ6oo η
T.V. 6oo και τα 6'vτυπα 611oυv πλo0σιo ιl-
λικ6.

o v6μoq απoo0ρεται, o υπoυργ69πα-
ραιτε[ται' 'Eτoι 6λ6πoυμε 6τι 1511ρ6vια
μετd τov Md'io τoυ 68 τα πρ6Yματα δεv
ε[vαι 6πωq ηταv τ6τε.

To 1985 o GUD μαζi με τηv JEUNΕ
GARDΕ γ[vowαι τo κ[vημα τηq εΘvικι-
oτικηq vεoλα[αg μετd τηv δι6λuoτ7 τoυ
PEN και MNR. Σf1μερα o GUD απoτελε[
μ6ρoq τηg vεoλα[αg τoυ v6oυ κιvf1μα-
τoq "TPlToΣ ΔPoMoΣ".
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MπoYxAPlN, PIκoο' ToMΣ!α
(H ,.δεξd)) αvτlπoλiτεUση τoυ Σταλv}

6η oυv61εlα (τελευταiα)

Γραιpεl o ΠεvΘεOg
Στιg 2 Mαρτioυ 1938 αρ1(ζει αrη M6αxα μια καιvo0ργια δiκη εvdvτια σιoUq εκπρoσιbπoυg

τoυ "δεξιo0-τρoτσκιστιKo0 μετΦπoυ"' Στα εδιbλεια τωv κατηγoρouμ6vωv π6ρα απ6 τoυg
δ0o ιατoρικoΟg αρ1ηγo0g τηg δεξιdg αvτιπoλ(τεuoηg Mπoυ1dριv και Piκo<p (o T6μoκυ αυτo_
κτ6vηoε ατιq 22 Aυγo0αroυ 1936) εμΦαviζovτσι oι πριilηv λα1κo[ εn(τρoπoι P6ζεvγκoλτg, l_

6αv6Q, K6ρvoφ και Γκρ(vκo, o πριbηv γραμματ6α9 τoυ κ6μματoq σrηv περιoxη τηg M6α1α9
Zελ6voκυ, o πριilτog γραμματ6αg τηg Λευκoρωoiαg Σαρdvγκo6ιτg, oιγιατρo[τoυ Kρεμλ[voυ
Πλ6τvεΦ, Λ66ιv και KαζdκoQ' oι ηγ6τεq τoυ oυζμπεκιαrdv X6vτζιεφ και lκρdμoφ, o πρΦηv
παvτoδ0vαμog Γιαγκdvτα' o Mπεoo6v6Q, o MπoυλdvoΦ, o Kρεαr(voκυ, o Kριoι]τσκoΦ, o
Mαξiμoιp-Nτικ6<poκυ, o Pακ6<poκυ και o Zoυμπdρεφ.

Πρ6εδρo9 τoυ δικααrηρ[oυ εivαι για μια ακ6μη φoρd o o0λριx, o xovτρ6g με τα YoUρoU-
v[oια μdτια. Πλαιoιιbvεται απ6 δ0o πιαro0g αrαλιvικo0q τov Mατo0λε6ιτg και τov Γιιi6λεQ.
Στo ρ6λo τoυ ειooγγελθα' o "vεκρoΘdQτηg τηg παλαιdq <pρoυρdg" Bιoivoκυ.

Mε 6doη τo κατηγoρητnριo "η πλειoι|,ιηQiα τωv ηγετΦv τηg παρdταξηg τωv δεξιιδv και τωv
τρoτoκιαrιilv, αoκo0oε τηv εγκληματικl'1 τηg δρααrηρι6τητα o0μ<pωvα με τιg εvτoλ6g τoυ
Τρ6τoκυ και σ0μΦωvα με τα ox6δια πoυ ε[xαv επιvoηΘεi και επεξεργαoΘε[ αrα γεvικd επιτε-
λε[α oριoμ6vωv ξ6vωv 1ωριilv". H εYκληματικη δρααrηρι6τητα τηg oμdδαg ξεκιvd oε αvOπo-
πτo 1ρ6vo. o Bιo[voκυ ηταv olγoυρog 6τι "o Mπoυ1dριv και oι dλλoι oυvωμ6τεg εixαv μεΘo-
δε0oει τηv πρoαπdΘειo xρεoκoπ[αq τηq ειρηvηg τoυ Brest-Litovsk, τηv αvατρoπη τηg oo6ιε-
τικl'1g κυ66ρvησηq, τηV oιjλληψη και τη δoλoφoviα τoυ Λ6νιv, τoυ Stalin και τoυ Svedloν. και
τη δημιoυργiα καιvo0ργιαg κu66ρvηoηg απoτελo0μεvη απ6 Mπoυxαρικo0q πoυ εi1αv αυτo-
τιτλoΦoρηΘε[ κoμμoυvιαr6g τηg δεξιdq".

H δρdoη τηg oμdδαg _ o0μ<pωvα π6vτα με τov Vishinsky - πηρε τρoμακτικ69 διααrdoειg
κατd τη διdρκεια τωv τελευτα(ων 1ρ6vωv. Τo κατηγoρητι]ριo ε[vαι αμε(λικτo.

"1) Στα 1932-33 0αrερα απ6 πρoτρoπθg τωv υπηρεoιιbv καταoκoπ[αg Xωριδv πoυ ηταv ε-
xΘρικ6q αrηv E.Σ.Σ.Δ., oι Kατηγoρo0μεvoι τηg δiκηg αυτηg' δημιo0ργηoαv μια oμdδα oυvω_
μoτιilv με τo 6voμα παρdταξη τωv δεξιιbv Kαι τωv Tρoτoκιoτιilv πoυ ε[1αν oαv απoατoλη τη
μεΘ6δευoη τηq κατασκoπiαg υπ6ρ ξ6vωv 1ωριbv, τη δoλιoQΘoρd, τιg πρdξειg εκτρoπηg και
τρoμoκρατlαg, τηv υπov6μευση τηq oτρατιωτικηg δ0vαμηg τηg E.Σ.Σ.Δ.' τηv πρ6κληoη πo-
λ6μoυ ξ6vωv xωριilv εvdvτια αιηv E'Σ.Σ.Δ. με oκoπ6 τηv ηττα τηg E.Σ.Σ.Δ. κoι τo διαμελιoμ6
τηq, τηv απ6oxιoη τηg oυκραv[αq, τηq Λευκoρωoiαg, τηq Δημoκρατiαg τηg Kεvτρικηg Α-
αiαg, τηg Γεωργ(αg, τηg Aρμεviαg, τoυ AζερμπαΙτζdv, τηg 'Απω Avατoληg και τ6λo9 τηv αvα-
τρoπη τoυ oooιαλιαrικo0 κρατικo0 Kαι κoιVωVιKoυ καΘεoτιbτog πoυ υπηρxε για τηv επαvα-
φoρd oτηv E.Σ.Σ.Δ' τoυ Kαπιταλιoμo0 και τηg εξoυolαg τηg ααrικηg τdξηg".

2) H παρdταξη των δεξιιilv και τωv Τρoτoκιoτιi.lv ε[1ε 6λΘει oε oυvεv6ηoη με καπoιεq ξ6vεg
1ιilρεg για τηv εξε0ρεoη 6voπληg 6oηθεια9 πoυ Θα τoυg ΘoηΘo0σε vα πραγματoπoιηooυv
τα εγκληματικd τoυg oX6δια.

3) H παρdταξη τωv δεξιιδv και τωv Τρoτoκιαιcilv πραγματoπoιo0oε oυoτηματικη καταoκo-
πlα υπ6ρ ξ6vωv κρατΦv και πρoμηΘεUε στιq ξ6vεg υπηρεo[εg καταoκoπ[αg κρατικd μυoτικd
Uψιστηq oημαo[αq"

4) H παρdταξη τωv δεξιιilv Kαι των Τρoτoκιoτιilv πραγματoπoιo0oε oυoτηματικd πραξειg
δoλιoΦΘoρ6q και εκτρoπηg oε διdφoρoυg xιi:ρoυq τoυ σoσιαλιαιικo0 oικoδoμηματog (ατη
6ιoμηxαv[α, orrη γεωργiα, oτoυg oιδηρoδρ6μoυg' oτo xιilρo τηg oικovoμ[αg κ.λπ.).

5) Η παρdταξη τωv δεξιιilv και τωv Τρoτoκιαιιilv θ1ει oργαvιiloει αρκετ69 τρoμoκρατικ69
εv6ργειεg εvdvτια στoυq αρXηγo0g τoυ κoμμoUvιστικo0 κdμματog τηg E.Σ.Σ.Δ. Kαι τηq σo-
6ιετικηg κυ66ρvηoηg και 6xει πραγματoπoιηoει τρoμoκρoτικ69 πρdξειg εvdvτια oτo Kirov,
τov Menzinskij, τov Κuibjsοev, τoU Gorkij".
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ro Arr'oτo
Σε εριilτηoη τoυ πρo6δρoυ τoυ δικααιηρioυ o0λρη αv oι κατηγoρo0μεvoι αvαγvωρ[ζoυv

τoυg εαυτo0q τoυg αΘΦoυg η dvoxoυg 6λoι' με μovαδικη εξα(ρεoη τov Nικoλdi Nικoλdγιε6ι-
τg Kρεαr[voκυ oμoλoγo0v' "6voxoq".
κPEΣτ|NΣκY:. Δεv ε[μαι 6'voyoq. Δεv ε[μαι Tρoτoκιoτηq. Δεv υπηρξα πoτ6 μ6λoq ηq παρd-
ταξηg τωv Δεξιcbv Kαι τωv Tρoτoκιoτιbv, τηq oπo[αg μdλιoτα τηv 0παρξη αγvoo1oα. Δεv
πραγματoπo[ηoα καv6vα απ6 τα εγκληματα Yια τα oπoiα κατηγoρo0μαι πρooωπικd πoλ0 πε-
ριoo6τερo δε δεv ε[μαι fvoyoq για oπoιεoδηπoτε διαouvδ1oειg με τιg γερμαvικ6q μυoτικιig
υπηρeo[εg-
oYΛPlX: Eπt6ε6αιιΔvετe τηv oμoλoγiα πoυ κdvατε κατα τη διdρκεια τηq πρoαvdκριoηq;
KPEΣTINΣΚY: Nαr κατd τη διdρκεια τηg πρoαvακριoηg oμoλ6γηoα αλλd πoτ6 δεv υπι]ρξα
Tρoτoκιoτηg'
OYΛPIX: Eπαvαλαμθdvω τηv εριbτηoη' δηλιbvετε τηv εvoyη oαq;
KPEΣTINΣKY: Πριv oυλληQΘιb ημoυv μ6λo9 τoυ Koμμoυvιoτικo0 K6μματoq τηg Σo6ιετικηq
'Εvωoηq και τι!τoιo εξακoλoυΘril vα παραμ6vω.
OYΛPIX: Παραδ611εoτε τη κατηγoρiα αvαφoρικd με τη συμμετoyη oαg oε καταoκoπικ6q
δραoτηριoτητεq Και στη πρoετoιμαolα τρoμoκρατικιitv εvεργειtbv ;
KPEΣTINΣKY: Δεv υπηρξα πoτ6 τρoτoκιoτfiq. Δεv απoτ6λεoα πoτ6' μ6λo9 τηq παρdταξιρ
τωv Δεξιιbv Kαι τωv Tρoτoκιoτιbv και δεv δι6πραξα o0τε 6vα 6γκλημα.

Πρoληπτικd o πρ6εδρoq τoυ δικααrηρioυ oιiλρι1 αro αημεio αυτ6 διατdζει τη διακoπη
τηq δiκηg για εiκooι λεπτd. o oκoπ69 ειvαι Φαvερ6g. Kdπoιoq πρ6πει vα .ouvετ1σειD τov α-
πε(Θαρ1o Kρεατ[voκυ o oπo[oq απειλε[ να τιvdξει orov α6ρα τo καλoαrημ6vo oεvdριo τηq
δiκηg.

Mετd τo oOvτoμo διdλειμμα o πρ6εδρo9 δ[vει τo λ6γo αro Σ. Mπεoo6vω<p υQιατdμεvo τoυ
Kρεαr[voκυ 6ταv o δε0τερog ηταv πρεo6ευτηg τηg Σo6ιετικηq'Evωoηg ατo Bερoλivo. o
MπεooovωQ oμoλoγεi δi1ωg δυoκoλiα 6τι απ6 τη Θ6oη τoυ oυμΘoυλou τηq πρεo6ε(α9 ε(xε
6μεoη oυvεργαo(α τ6oo με τov Tρ6τoκυ 6oo και με τov Σ6vτωφ. Στη Πρεo6εiα υπηρ1ε και
δρo0oε μια παρdvoμη τρoτoκιατικη oμdδα 6vα απ6 τα αrελ6xη τηq ηταv και o iδιog o Kρε-
oτ[voκυ.

o ειoαγγελ6α9 Bιo(voκυ θεωρεi υπoxρ6ωoη τoU vα υπεvΘυμ(oει αrov κατηγoρo0μεvo 6τι
o Kρεαrlvoκu αρvεiται κdΘε oυμμετoXη.Σ'αυτη τη παρατξρηoη τoυ ειoαγγελ6α 6vα πλατ0
xαμ6γελo εμQαviζεται αιo πρ6oωπo τoυ MπεσσOvωΦ'
BlΣlNΣKY: Γιατ( xαμoγελdτε ;

MΠEΣΣONΩΦ: Γιατ[ αv δεv με εvo1oπoιoOoε o Kρεατ[voκι σαv τρoτσκιαrη τΦρα δεv Θα η_
μoυv εδιil.

o Bιoivoκu απευΘ0vεται και πdλι πρoq τov κατηγoρo0μεvo Kρεαr(voκυ.
B!ΣlNΣKY: Tι 6'yετε vα πεiτε Yια τηv υπ6Θεoη τoυ τρoτoκιoμo0;
KPEΣTINΣΚY: Δεv μιληoαμε πoτ6 αvαιpoρικα μ' αυτ6 τo Θ6μα. Δεv εiμαι τρoτoκιoτηg.
BlΣlNΣΚY: Δεv μιλfyoαμε πoτ6 αvαφoρικd μ'αυτ6 τo Θ6μα;
KPΕΣTINΣKY: Πoτ6.
BIΣINΣKY: Aυτ6 oημα{vει 6τι o Mπεoo1vωcp δεv λ6ει τηv αληΘεια αλλd αvτΙΘετα εoεig λ6τε
τηv αληΘεια. Λ6τε πdvτα τηv αλι'1Θεια;
ΚPEΣTINΣKY: 'oyι.
BlΣlNΣKY: 'oyι πdvτα. Kατηγoρo0μεvε Kρεoτ.[voκυ εoε[g και εγιb πρ6πeι vα εξετdooυμε
oo6αρd Θ6ματα και δεv υπαρyει καv6vαg λ6γoq vα ταραζεoτe. 'Ωoτε o Mπeoo6vωφ δεv λ6ει
πdvτα τηv αληΘεια;
ΚPEΣTINΣKY: 'oγι'
BIΣIΝΣΚY: 'oμωg και εoε|q δεv λ6τε παvτα τηv αληΘεια. 'Ετoι δεv ε{vαι;
ΚPEΣTINΣKY: Kατd τηv διdρΚεια τηq αvdκριoηq δεv ε[πα πdvτα τηv αληΘεια'
BlΣlNΣΚY: 'oλεq τιg dλλεq Qoρ6g λ6γατε πdvτα τηv αληΘεια;
ΚPEΣTI NΣ ΚY : Tηv αλη Θ ε ια.
BIΣINΣKY: Γιατι λoιπ6v αυτη η 6λλειψη σεθασμo0 Υια τηv αvdκριoι1 και γιατi 6λα αυτd τα
ι116ματα κατd τηv διdρκεια τηq αvdκριoηq;
KPEΣTINΣKY: (Δεv απαvτd)

o Bιoivoκu ζητd τηv μαρτυρlα τωv κατηγoρoυμ6vωv P6ζεvγκoλτq και Γκρ(vκo πoυ 1ωρig



o A'r,ooτo
διαιαγμ6 επι6ε6αιωvoυv τηv εvo1η τoυ Kρεατ(νoκυ.
BlΣlΝΣKY: Εδtb6yoυμετρειgαvΘριbπoυgπoυ6yoυvμoζioαgκαλεgoyεoειq'λ6vεΨ6ματα;
KPEΣT|NΣKY: Ναi.

Στηv απoγευματιvη oυvεδρ(αoη τoυ δικαoτηρioυ o Bιo(voκυ απεuθΟvει τo λ6γo α;o κατη-
γoρo0μεvo Γκρlvκo πριbηv ΧbΙκ6 επ(τρoπo για τηv oικoνoμiα. o Γκρivκo αΦoU Φoρτ6Vεται
6vα μεγdλo μ6ρog τωv πρooπαΘειιbv για τηV υπov6μεuoη τηg oo6ιετικηg oικovoμiαg κdvει
μια εκτεταμ6vη αvα<poρd για τηv 0παρξη και τη δρdoη τηq "εΘvικoΦαoιαrικηg" oργdvωoηg
τηg oυκραv[αg, κατovoμdζειτoUs δεξιo0g oυvωμ6τεg τηg M6oxαg και καταγγ6λει τα ox6δια
τoυ Γιακ[ρ κcιι τoU Γκdμαρvικ vα δoλoφovησoυv τoU Γι6ζoΦ...

Mετd τov Γκρivκo 6ρ1εται η oειρd τov P[κωΦ.
Σε εριilτηoη τoυ Bιoivoκυ επι6ε6αιιbvει κατηγoρηματικd τηv εvo1τj τoυ Kρεατivoκυ. Αvα-

φoρικd με τηv εvo1η τou Γιαγκ6vτα 0μωξ φα(vεται vα διαrαζει. o BιoΙvoκυ ζητd πdλι τηv
6oηΘειo τoυ Γκρ[vκo.
ΓKPlNKo: Aπ6 τov PiκoQ 6'μαθα 6τι o Γιαγκovτα αvηκε oτηv oργdvωoη αλλd δεv ε*α πoτ6
μια απ' ευΘε[αg επαQη μαζi τoυ'
BlΣlNΣΚY: κατηγoρo0μεvε PiκoQ μιλησατε στov Γκρivκo γι' αυτ6;
PIKOΦ: Δεv Θυμdμαι ακρι6ιbq αλλd δεv μπoρ6 vα τo απoκλε[σω.
BlΣlNΣΚY: Toυ ε[yατε μιληoει απ6 τ6τε αvαQoρικd'με τη συμμετoΧη τoυ Γιαγκovτα;
PlKoΦ: Nαι

o Bιoivoκυ ρωτd με πρoooxη τoU Mπoυχdριv ov η δoλo<pov(α τoυ KιρωΦ εiXε γ(vει 0αrερα
απ6 εvτoλη τηg παρdταξηq τωv δεξιιbv Kαι τωv TρoτoκιαrΦv.
MΠoYxAPlNι Δεvγvωρζω.
BlΣlNΣΚY: Σαq ερωτω αv η δoλoQovΙα 6γιvε 0oτερα απ6 oδηγΙεg τηg παρdταξηq τωv δε-
ξιιbv και τωv τρoτoκιoτιbv'
MrτoYxAPιN: Kαι εγιb επαvαλαμ6dvω 6τι δεv τo γvωρζω πoλEτη ειoαγγελ6α
BlΣlNΣΚY: Δηλαδη δεv γvωρiζετε τ[πoτα oυγκεκριμ6vα αvαQoρικd με η δoλoQov[α τoυ
Σ'M' K{ρωφ'
MIιOYXAPιN :'o11ι oυγκεκριμ6'vα, αλλd...
BIΣINΣKY: (Πρ6q τ6v Πρ6εδρo) επιτρ6ι!lτε μoυ μιcι ερcbτηoη στo κατηΥoρo0μεvo P[κoιp.
oYΛPlX: 866αια.
BlΣlNΣKY: Κατηγoρo0μεvε P[κocp τι γvωρζετε αvαΦoρικd με τη δoλoQov[α τoυ Σεργκ6ι
Mιρov66ιτg KΦωΦ;
PlKoΦ: Δεv γvωρiζω τ[πoτα oyετικd με τηv συμμετoXη τωv δεξιιilv fl τηq δεξιdg πτ6ρυγα9
τη9 παρdταξηg oτη δoλoφovEα τoυ KιρωΦ.
BlΣlNΣΚY: Γεvικd ε[σασταv εvημερoq Yιατιζ πρoετoιμασ[εq τρoμoΚρατικιbv εvεργeιιbvγια
τηv δoλoΦov[α μελιilv τoυ K6μμaτoq και τηq Kυ66'ρvηoηg;
PIΚoΦ: Σαv 6'vαq απ6 τoυg αρyηγo0g τηg παρdταξηq rηρα μ6ρoq oτη διoργdvωoη εv6q α-
ριΘμo0 τρoμoκρατικιilv oμdδωv' 'oπωq εiπα καιoτηv κατdΘεoη μoυ δεvγvωρ[ζω κdπoια με-
μovωμ6vη απ6Qαoη τoυ δεξιo0 κεvτρoυ αvαQoρικd με η διoρYdvωoη δoλoιpovιιbv-
BIΣlNΣKY: Γvωρiζετε6τι6'vαqαπ6τoυgoτ6yoυgτηqπαρdταξηqτωvδεξι(bvι<αιτωvτρoμo-
κρατιbv ητav η oργdvωoη και εκτ6'λεoη τρoμoΚρατιΚιbv πρdξεωv εvdvτια oτoυq ηγ6τeg τoυ
K6μματoq και ηζ Kυθ6ρvηoηq;
PlKoΦ: Ε[πα κdτι περιoo6τερo απ6 αυτ6. EIπα 6τι εγιil πρoαωπικd oργdvωoα τρoμoKρατι-
κ6'9 oμdδεq. Eoεig 6μω9 με ρωτdτε αv γvcbριζα παρ6μoια oy6δια απ6 τρ{τα πρ6oωπα.
BIΣINΣΚY: Pωτdω αv η nπαρdταξη τωv δεξιιbv και τωv τρoτoκιoτιbvu 6Xει κdπoια σX6ση με
τη δoλoΦov[α τoυ o0vτρoφoυ KiρωQ.
PlKoΦ: Δεv 6yω πληρoφoρiεg αvαιpoρικd με τη σX6ση τηq δεξιdq πτ6ρυγαq oτη δoλoιpoviα
και γι' αυτ6 Φμερα ε[μαι olγoυρoq 6τι η δoλoQov[α τou KΦωΦ' σxεδιdστηΚε cιπ6 τoυζ τρo-
τoκιoτ69, δiyωg vα τo γvωρ[ζoυv oι δεξιo[- Φυoικd θα 6πρεπε vα γvωρiζω καΘε τι αvαQoρικd
μ'αυτη τη δoλoQoviα.

o BιoΙvoκu σrρ6Φετoι πρoq τov κατηγoρo0μεvo Γιαγκ6vτα. o Γιαγκ6vτα αιηλιτε0ει τη
oυμπεριQoρd σUγκατηγoρoυμ6vωv τoU, xαρακτηρ[ζει τov Mπoυ1dριv Kαι τov Piκo<p κoι-
vo0g ι!ε0τεg και απoκαλ0πτει 6τι η κατdαrρωoη τωv o1εδ(ωv για τηv δoλoιpoviα τoυ KiρωQ
6γιvε παρoυo(α τ6oo τoυ Piκo<p 6oo και τoυ Γιεvκivτζε.
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BlΣlNΣKY: 'Yoτερa απ6 αυτ6, πρooωπικd εoε{g πηρατε καπoια μ6τρa για τη πρaΥματoπo[η-
aη τηq δoλoQoνiαg τoυ KiρoΦ;
Γ|AΓKONTA:' EΥιb πρooωπικd;
BIΣINΣKY: Nαι oαv μ6λoq τηq παρdταξηg-
ΓIAΓKONTA:'Εδωoα oδηγiεg.
BtΣtNΣΚY: Σε πoι6v:
ΓlAΓΚoNTA: Στov Zαπ6ρoζετq aτ6 Λ6νιΥκραvτ'
BIΣINΣΚΥ: Kαι oτη oυv6yεια δωoατε oδηγiεg vα μηv υπdρξoυv εμπ6δια oτo δρ6μo τoυ δo-
λoQ6voυ τoυ Σερyκ6ι Mιρoν66ιτg KiρωΦ;
Γ|AKONTA: Ναι.

'Yαιερα απ6 τηv oμoλoγiα τoυ Γιαγκ6vτα για τιq εuΘOvεg τηg παρdταξηq τωv δεξιιilv και
τωv τρoτσKιστιilv ατηv διoργdvωoη τωv πoλιτικιirv δoλo<povιιbv o Bιoivoκυ αισΘdvεται αρκε-
τd ια1υρ69 vα αvτιμετωπioει τov Mπoυ1dριv. o Mπoυ1dριv 6μω9 δεv φα[vεται πρ6Θυμog vα
πq(ξει τo παιxv(δι τoυ Bιoivoκυ.
MnoYxAPlN: Εiyαμε στo πρoΥραμμα τηv ε0κoλη εκμετdλλευoη τoυ yωρικo0 voo0μενoυ
oαv dτoμo' για τα υπ6λoιπα o κoυλdκog μετατρεπ6ταv σε αυτooκoπ6. o κoυλdκog ειρω-
vευ6ταv τα κoλy6ζ' Tηv επoyη εκεfvη η avτεπαvαστατικη oυvωμoτικη νooτρoπ{α μαg εvι-
oyυ6ταv 6λo και περιoooτερo πρog αυτη τηv κατε0θυvoη. To Koλ116ζ ε[vαι η μoυoικη τoυ
μ6λλovτoq. 'Επρεπε vα πoλλαπλαoιdooυμε τoυq πλo0oιoυg ιδιoκτητεg' Στα 1917 δεv Θα
περvo0oε απ6 τo μυαλ6 καvεv6q κoμματικo0 μ6λoυq' εμo0 oυμπεριλαμ6αvoμ6'νoυ vα πα'
ραπovεΘεl για τηv τ0yη κdπoιoυ eκτελεoμ6voυ λευκoΦρoυρo0. Tιbρα aτη περΙoδo τηq εξo-
λ6Θρευoηq τωv κoυλdκωv oτα 1929-30 διαμαρτυρηΘηκαμε γιατην καταπdτηoη τωv αvΘρω-
πιoτικιΙlν Θ εω ρr1 oεωv'

Πoι6q απ6 μαg aτα 1919 εfuε τηv 6μπvευoη vα απoδιboει τηv KaταστρoΦη τηs oικovoμ[αg
μαζ στouq μπoλoεθlκoυg αvτl oτo oαμπoτdζ' καv6vαq. 'oλα αυτd θα Qdvταζαv ξεκdΘαρα
oαv πρoδoo[α. Παρ' 6λα αυτα oτα 1928 πρ6oQερα μια μtΘoδo για τη oτρατιωτικη Και ΦεoU-
δαργικη εκμετdλλευoη τηg αγρoτικηq τdξηs αυτ6 of1μαιvε 6τι yρ6ωvα τo τΙμημα τoυ ταξυ
κo0 αγιbvα 6yι oτo ηδη εyΘρικ6 πρoζ τo πρoλεταριdτo κ6μμα, αλλd oτo [διo τo πρoλεταριd-
τo..'
oYΛPlΧ: Kατηγoρo1μεvε Mπoυydριv δεv καταλd6ατε o0τε και τιilρα. Δεv ε[vαι η ιbρα τωv
τελευτα[ωv δηλιboειilv oαq. Eδtil oαq καλ6oαμε va μαq εκΘ6oετε τηv αvτεπαvαoτατικη και
αvτιoo6ιετικη δρdoη oαg και αvτf γι' αυτ6 εoε[g μαq δ[vετε διdλεξη.
MrιoYxAPιN: T6τε επιτρ6ιtlτε μoυ vα oαg εκΘ6oω πoλ0 o0vτoμα'..
ΘIΣINΣKY: Kατηγoρo0μεvε Mπoυydριv μιληoτε μαg αvαcpoρικd με τη oυμμετoyη σαq στηv
αvτιoo6ιετικη δρdoη.
MΠOYΧAPιN: Eπιτρ5ι!τε μoυ τ6τε vα απαριΘμ[oω μερικd oημεiα τoυ πρoγρdμματog. Δεv
πρ6κειται για τηv υπερdoπιoη μoυ αλλd για τηv αυτoκριτικη μou. Δεv εΙπα o0τε μια λ6ξη για
vα υπεραoπtoω τov εαυτ6 μoυ' Av κdπoιog Θ6λει vα διboει κdπoιo Xαρακτηρισμ6 oτo πρ6-
Yραμμα τoυ oyεδιαoμo0 μoυ ε[vαι υπoyρεωμι6voq να αvατρ6ξει στηv oικovoμlα: κρατικ69
καπιταλιoμ6q, ευημερiα τωv μoυζ[κωv μ6oα απ6 τηv αυτoδιαyεtρηoη, πeριoριoμ6 τωv κoλ-
y6ζ, εγκαταλειψη τoυ μovoπωλioυ για τo εξωτερικ6 εμπ6ριo και απoτ6λεoμα 6λωv αυτιbv

"επαvαcpoρd τoυ καπιταλιoμo0 oτη yιbρα.'
BlΣlNΣKY: Πo0 oκoπε0ατe; Tι περιμtvατε σε γεvικ6'g rραμμ6ζ;
MrιoYxAPιN: Πιoτε0αμε 6τι η yιbρα Θα γλυoτρo0oε δυvαμικd πρoζ τov καπιταλιoμ6'
BIΣlNΣΚY: Mε λiγα λ6για εoεig γλuoτρηoατε πρoq τov 6μoρcpo και αγγελικ6 Qαoιoμ6, πρog
τov αyαλ[vωτo Φασισμ6'
MΠOYΧAPιN: Nαι 6λα αυτd ε[vαι oωoτα αv και λε[πoυv ακ6μη κdπoιεq μικρoλεπτoμ6ρειε9.
To μ6ρoq τoυ KατηYoρητηρ{oυ πoU μαq Xαρoκτηρiζει oαv oυvωμ6τεζ αvαΦoριKd με τηv ε-
παvαΦoρd τoυ Kαπιταλιoμo0, εivαι oωoτ6 απ6 κ6Θε dπoιtlη. Δεv εivαι 6μω9 καΘ6λoυ Φυσr
κ6 τo γεγov6q 6τι τo Φαιv6μεvo αυτ6 oυvωδεOτηκε απ6 6vα dλλo cpαιv6μεvo εκιpυλιoμo0
oλ6κληρηq τηg ιδεoλoγiαq μαg καΘcbq και τoLt τρ6πoυ μεΘoδευoηg τoυ αγιilvα'

Mdταια o Πρ6εδρog o0λρι1ζητd απ6 τov κατηγoρo0μεvo Mπoυxdριv vα περιoριατε[ αιηv
αvτεπαvαστατικη και αvτιoo6ιετικη τoυ δρdoη. o Bιo[voκυ επιxειρεi vα μεταΘθoει τηv σU-
ζητηoη oε λιγ6τερo επικ(vδυvα Θ6ματα και ρωτd τov κατηγoρo0μεvo αvαφoρικd με τηv 0-
παρξη αxεδioυ δoλo<pov[αg τoυ Λ6vιv.



o Mπoυx6ριv oμoλoγεi απερiΦρασrα τηv 0παρξη o1εδ[oυ o0λληψηg τoυ Λ6vιv αρvε[ται
6μω9 κατηγoρηματικd ox6διo δoλotpov(αg τoυ.
BlΣlNΣKY: 'oμωq η ατμ6ocpαιρα ηταν'.'
MΠσYXAPιN: H ατμ6ocpαιρα ηταv αυτ6 πoυ ηταv.
BlΣlNΣKY: Δεv σαq ρωτιil αvαcpoρικd με γεvικ6g oυζητηoειg αλλα αναQoρικd μ' αυτf1 τη
oυγκεκρ ιμ6vη oυζητη oη.
MΠOYΧAPιN: Στη .Λργ1xη" τoυ X6YΥελ η λ6ξη <αυτη'' Θεωρε[ται η πιo δ0oκoλη'
BlΣINΣKY: Zητιb απ6 τo δικαaτηριo vα εξηγηoει σΓov κατηYoρo0μεvo Mπoυydριv 6τι εδιb
δεv θρ[oκεται με τηv ιδι6τητα τoυ Qιλ1ooQoυ αλλd τoυ εγκληματ[α.
MΠoYxAPιN: 'Εvαg Qιλ6ooQog μπoρε[ vα ε[vαι και εγκληματ[αg.

BtΣlNΣKY: Nαι' Δηλαδη αυτo[ πoυ Θεωρo0vται cpιλoooφoι απoκαλ0πτovται oτηv oυvtyεια
κατdoκoπoι''AvαμQιo6ητητα ε[σαστε κατdoκoπoq oτηv υπηρεoiα μιαg μυoτικηg υπηρεo[αq'
Γι' αυτ6 oταματηoτε vα Q6ρveτε αv6ητεq αvτιρρr]oειq.
MΠOYXAPιN: Aκ6μη και τιbρα δεv Θεωρcb τov εαυτ6 μoυ κατdoκoπo.
BIΣINΣKY: Θα ηταv πιo τ(μιo αν Θεωρo0oατε τov εαυτ6 σαζ σαv τ6τoιo.
MrιoYxAPιN: Aυτη ε[vαι η dπoιllη oαg. H δικη μoυ 6μω9 ε[vαι διαQoρετικη'
BlΣlNΣKY: Θα δo0με και τηv dπoιtlη τoυ δικαoτηρ[oυ.

Στo oεvdριo τηg δiκηg η κατηγoρ(α για κατασκoπεiα 61ει κειpαλαιΦδη oημαo(α o Bιoivoκυ
ε(vαι υπoxρεωμθvog vα επιμε[vει:
BIΣ|NΣKY: T6τε γιατ[ oαg r]ταv ε0κoλo vα oυvδεΘε[τε με μια παρdταξη πoU πραγματoπoι-
o 0 oε κατασκoπευτ ι κη δ ραoτη ρ ι6τητα ;

MΠoYxAPιN: Avαcpoρικd με τηv κατασκoπευτικη δρaoτηρι6τητα δεv γvωρiζω τ[πoτα.
BlΣINΣΚY: Tι εvvoε[τε λ6lovταζ 6τι δεv γvωρiζετε τ[πoτα;
MΠoYxAPι^ι : Aκρι6ιbg αυτ6.
BIΣINΣKY: T6τε τι 6καvε η παρdταξη ;

MΠOYΚAPιN: M6vo δ0o dvΘρωπoι εδιb κατ6θeoαv αvαQoρικd με τηv κατασκoπiα: o Σαρdv-
γκoBιτg και o l0dvoQ δηλαδη δ0o agents-provocateurs.

o Bιoιvoκυ ζητd για μια ακ6μη Qoρd τηv 6oηθεια τoυ Piκo<p.

BlΣlNΣKY: Yπdρyει καπoια oy6oη αvαQoρικα με τηv καταoκoπεΙα.
PlKoΦ:'oyι'
BlΣtΝΣKY: TI εiδoυg o16oη ηταv;
PlKoΦ : Σy6oη καταoκoπε[αq.
BlΣl NΣKY : Kαταoκoπε[αξ ;

τo A,
PlKoΦ: Φυoι
BlΣlNΣΚY: Σ
PlKoΦ: Φυoι
BIΣΙNΣKY: Κ
PlKoΦ: Bε6c
BlΣlNΣKY: Δ
PlKoΦ: (Δεv
BlΣlNΣKΥ: l<

PlΚoΦ: Δεv
BlΣlNΣΚY: Ε

PlKoΦ: Μπc
BlΣlNΣKY: Γ

πηρεolεq κaι
PlKoΦ: Av ε
BlΣlNΣKY: ι
MΠoYxAPι^
BIΣIΝΣΚY: l
MΠoYxAPι^
BlΣlNΣKY:
αρyηγ6q. To
MrιoYxAPιI
BIΣINΣKY: .

MΠoYxAPιι
BlΣlNΣKY: '

MnoYxAPιι
Στιg 11 Mc

BlΣlΝΣKY: ,
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τoυq...
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τo Arrrooτo
PlΚoΦ: Φυoικd
B l Σ l N ΣKY : Σ υ μπε ριλα μ6 αuι5'μεν o υ Kα ι τ o υ M πo υΧd ρ ιv ;

PIΚoΦ: Φυoικd.
BlΣlNΣKY: Kαι εodg τoυiδισυ:
PlKoΦ: Bε6αιιbτατa''
BIΣl NΣKY : Δ'ηλαδi ioαoταv κατdoκoπoι :

PIKσΦ: (Δεv απαvτd).
BIΣιNΣΚY: Kαι αvαΦoρικα με τoυq oργαvωτ6q τωv τρoμoκρατικιbv πρdξεωv;
PlΚoΦ: Δεv ε[μαι καλ0τ6ρoq απ6 κατdoκoπog.
BIΣINΣΚY: Eoεiq oργαvcilσατε τηv καταoκoπε[α dρα ε[oαoτε κατdoκoπoι
PlKoΦ: Mπoρε[ vα τo πε[τε και 6τoι. Nαι.
BlΣlNΣKY: Πρ6πει vα πω καταoκoπoι. Ερωτιb αν oργαvιboατε επαcp6q με ξ6vεq μυoτικ6q υ-
rηρεoiεg και τouq αvτloτoιyoυg yιbρoυg καταακoπε[αq. Εioτε 6'voyog καταoκoπε[αq;
PlΚoΦ: Av ε[vαι ζητημα oργdvωoηq, τ6τε o' αυτη τηv περ[πτωoη ιpυoικd, efμαι 6νoyog.
BIΣINΣKY: κατηγoρo0μεvε Mπoυydριv ε[oαoτε 6νo11o9 καταoκoπε[αg; .

MΠOYXAP|N: 'oyι.
BIΣINΣKY: Aκ6μη και 0oτερα απ6 6oα ε[παv o P[κocp και o Σαρdvγκo6ιτg;
MrιoYxAPιN: Δεv ε[μαι 6'voyog.
BIΣINΣKY: 'oταv δημιoυργηΘηκε η oργdvωoη τηg δεξιdq oτηv MπιελoρωoEα εΙoαoταv o
αρXηγ6q. To παραδ6yεoΘε αυτ6 ;

MΠOYΧAPιN: Σαg ε[πα.
BlΣlΝΣΚY: Σαq eρωτιb αv τo παραδ6yεoΘε η 6yι
MΠoYxAPιN: Δεv 6δειξα εvδιαcpdρov oτιg υπoΘ6oειq τηg Mπιελoρωofαg.
BlΣlNΣΚY: Δεv δεiξατε εvδιαcp1ρov oτα θ6ματα καταoκoπε[αg;
MΠσYΧAPIN: 'oγι.

Στιg 11 Mαρτioυ εvδ6κατη μ6ρα τηg δiκηg τov λ6γo 6xει o ειoαγγελθαg Bιo(voκυ.
BlΣlNΣKY: Δεν ε[vαι η πριbτη Qoρd πoυ τo αvιbτaτo Δικαoτηριo τηq Χcbραq μαg εξεταζει μια
υπoΘεoη πoυ περι6yει τα θαρ0τατα eγκληματα εvdvτια oτα καλιbq κεEμεvα τηq yιbραg μαg'
εvdvτια oτη oooιαλιoτικη μαq πατρ[δα' τη πατρ{δα τωv eργαζoμ6vωv 6λoυ τoυ κ6oμoυ.

Θα διαπραξω oμωq μ6γιoτo oQdλμα αv δεν παραδεyΘιil 6τι εΙvαι η πριΙlτη Qoρd πoυ τo δι-
καoτηρι6 μαg εξετdζει μια υπ6Θεoη σαv Kαι αυτη, μια υπ6θεoη γεμdτη με τ6oα εγκληματα
και γεγov6τα oαv κι αυτd πoυ παρ6λαoαv μπρooτd απ6 τα μdτια σαξ και μπρooτd απ6 τα μd'
τια τoυ κ6oμoυ oλ6κληρoυ' μια υπ6Θεoη με τ6ooυq πoλλo0q εγκληματ[εg oαv κι aυτo0g
πoυ 6λ6πετε oτα εδιbλεια τωv κατηΥoρoυμ6vωv.'. To ιoτoρικ6 v6ημα τηq δiκηg αυτηg oυν(
στaται πριv απ' 6λα oτo γεγov6g 6τι η δiκη αυτf1 κατ6δειξε και πρooδι6ριoε με εκπληκτικη
πρoooyη και ακρ[6εια 6τι oι δεξιo[, oιTρoτoκιoτ6g, oι Mεvoε6[κoι oι oooιαλεπαvαoτdτεq, oι
εΘvικιoτ6q μπoυρζoudδεq, 6λoι τoυq δεv εlvαι dλλo απ6 μια oυμμoρiα δoλoQ6vωv, κατα-
oκ6πωv, αιρετικrbv' καταατρoQ6ωv δ[yωq αρy6q και δiΧωξ ιδαvικd'.'.

oι τρoτoκιoτ6g και oι Mπoυyαριvικoi' δηλαδη η παρdταξη τωv δεξιιbv και τωv τρoτoκιoτιbv
πoυ oι ηγ6τεq τoυg ε[vαι τιΔρα oτα eδιbλεια iωv κατηΥoρoυμ6vωv δεv απoτελεi πoλιτικ6
κ6μμα, μια πoλιτικη τdoη αλλα μια oυμμoρ[α κακo0ργωv εγκληματιcbv' eyκληματιωv πoυ
πoυληΘηκαv oτιg ξ6νε9 μυoτικ6q υrηρεo[εg...

o Mπoυγdριv και o PΙκocp παραδ61τηκαv 6τι η δoλoQov[α τωv ηγετιbv τoυ κ6μματo9 και
τηg κυ66ρνη(ηq, τωv μελιbv τoυ Πoλιτικo0 ΓραΦεiou απoτελo0oε μ6ρo9 τωv oyεδEωv
τoυq...

o PiκoΦ τ6'λoq παραδ6yτηκε 6τι oτα 1934 ιξδωoε εvτoλη oτov Aρτεμ6'vΚo vα επιτηρεf τα
αυτoκ[vητατωv μeλιbvτηq Kυ66ρvηoηg. Γιαπoι6 oκoπ6; Γιατρoμoκρατικ6 oκoπ6. o Piκoφ
oργdvωoε τηv δoλoQov[α τωv μελιbv τηg Kυ66ρvηoηq, τωv μελιbv τoυ Πoλιτικo0 ΓραΦε[oυ.
Για πoι6 λ6γo o PkoQ Θα 6καvε κdπoια εξdιρεoη oτηv περ[πτωση τoU Σεργκ6ι Μιρov66ιτq
KiρoΦ '

o λ6γoq Υια τov oπo[o, κατd τr]v dπoιllη μoυ o Mπoυydριv δεv εiπε 6λη τηv αληθεια ε[vαι
γιατ[ κατd τηv επαvαστατικι] περbδo πoλ6μηoε τηv επαvdoταoη και μ6yρι Φμερα παραμ6-
vει εyΘρ69 τηq Kαι γιατ[ Θ6λει vα πρooτατ6ι]lει τα λε[ιJlαvα τωv εyΘρικcilv δυvαμεωv πoυ ακ6-
μη παραμovε0oυv oτηv oκιd'
ι 'oλ0 η yιbρα μαq περιμ6'vει και ζητd 6vα και μ6vo πρdγμα: o1πρoδ6τεq και oι κατdoκoπoι ,

πoυ πoυλo0oαv τηv πατρ[δα μαζ στov εyΘρ6 vα τouΦεKισθo0v oαv λυoαoμ6vα oκυλιd' o



τoA
λα6q μαq aξιιilvει'6vα και 1.i6vo πρdγμα: vα πoδoπατηΘε[ η καταραμ6vη oyιd. Θα κυλioει o
yρ6vog' oι τdcpoι τωv μιoητιbv πρoδoτcbv Θα εξαQαvιoΘo0v κατω απ6 τα αγρι6yoρτα και τιg
τooυκvfδεq και Θα ε[vαι αvτικε[μεvo τηq αιιbvιαq περιΦρ6vησηq 6λωv τωv τ[μιωv oo6ιετικ<bv
αvΘριilπωv, 6λoυ τoυ σoθιετικo0 λαo0. Kαι πdvω μαg, πdvω oτηv ευτυyιoμ6vη yιΙlρα μαg Θ'
αoτρdcpτει 6πωq παλιd με τιq xρUσαΦ6vιεq aκτ[vεq τoυ, o Φωτειv6q και yαρo0μεvog ηλιoq
μα9".

Oι τελευτα[εg δηλιboειg τωv κατηγoρoυμ6vωv ε[vαι 6vα Θoρυ6ωδε9 κoμφo0ζιo απ6 αυ-
Θ6ρμητε9 oμoλoγiεg εvoyηg. Yπdρyoυv και αυτo[ πoυ συYXα[ρoυv δημ6oια τo δικαoτηριo
Yια τηv αυoτηρ6τητd τoυ. o PEκoQ Θεωρεi yρ6og τoU vα κdvει 6κκλιoη σ' 6σouq εξακoλoυ-
Θo0v vα 6αδζoυv πdvω oτov iδιo λαvΘαoμ6vo δρ6μo vα oταματboυv 6oo εfvαι ακ6μη και-
ρ69, και vα μεταvoηooυv. "Θα iΘελα vα καταλd6oυv oμoλoyε{ 6τι η κατdΘεoτ1 τωv 6πλωv α-
κ6μη και με κ[vδυνo κdπoιωv oτερηoεωv (Qυλdκιση σαv παρdδειγμα) εivαι η μovαδικη πρd-
ξη πoυ μπoρε[ vα πρooιp6ρει μια κdπoια αvακo0φιoη.. o Kρεoτivoκυ δηλιΙlvει: "Tα εYκλfιμα-
τα μoυ απ6vαvτι oτηv πατρ[δα Και τηv επαvdoταoη ε[vαι αvαρ[Θμητα' Περιμ6vω τηv πιo
oκληρr] απ6Φαση yιατf ξ6'ρω 6τι τηv αξiζω". o Poζεvγκoλτg oμoλoγεΙ 6τι υπηρ6τηoε μια λαv-
Θαoμ6'vη ιδ6α και 6τι μεταvoε[ ειλικριvd. M6vo o Pακ6ι$oκυ ζητd τov o[κτo τoυ δικαoτηρioυ.

uMεταvoιιbvω oλ6ψUχα Kσι ειλικριv6 και oog πoρακoλιb vα μoυ πρ0σΦ6ρετε κ6πoια δυvα-
τ6τητo vo επovoρΘιboω τo λdΘη μoυ μ6oα oπ6 τηv εργαoio, τηY πιo τoπειvη εργoo!α, 6πoιε9
και ov εlvαι oι oυvΘf1κεg κ6τω απ6 τιg oπoΙεg Θα πρ6πει vo τo ιp6ρω oε π6ρoq"'

Τo πρωi τηg 21ηg μαρτioυ 1937' αιιg 9.45'ιilρα M6α1αq τo δικααrηριo απoσ0ρεται Yια vα
εκδ6oει τηv απ6ιpαoη τoυ. EμQαv(ζεται και πdλι αrιg 4 μ.μ. τηq 13ηg Mαρτloυ.

'oλoι oι κατηγoρo0μεvoι κρ(vovται 6vo1oι o'6λα τα αημεiα τoU κατηγoρητηρ(oυ. 'oλoι
καταδικdζovται oε Θdvατo με εξαiρεoη τov Πλ6τvε<p τov Pακ6<poκυ και τov Mπεσσ6voΦ πoυ
γλυτΦvoυv με πoιv6g ιpυλdκιoηg 25, 20 και 15 xρ6vια αvτiατoι1α.

oι 18 μελλoΘdvατoι oδηγo0vται αrιg Qυλακ6q τηg Λoυμπιdvκα και εκτελo0vται αυΘημε-
ρov.
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NEorιAlAκAl πoΛlT!κH
Oυδεiq δεν αμΦισ6ητει Φμερo, 6τι τo vεoλαιiατικo

κ[vημα περv6ει κρiη. Tηv κρiη αυτt] ηv oριoΘετΦ οε
δυo θαoικo0q τoμε(g τηg κoιvωvικηq ζωηg: τov πoλιτικ6
και τoν πoλιτιαrικ6. Στov πoλιτικ6 αriΘo η ouμμετoμ]
τηq νεoλαiαg 6λo και λιγoαιε0ει τα καΘιερωμθvα πλθov
Φεαrι6dλ νεoλα(αq 61oυv oδηγηΘεi oε αδι6ξoδo, παρ6-
λo τo μdρκετινγκ. Θα πρ6πει επiηg vα δια1ωρiooυμε η
"δεξι6" vεoλαiα απ6 τηv nαριαιεPΠ,. H .δεξιd, vεoλα(α,
απo1αυvωμ6vη απ6 τov oατικ6 τρ6πo ζωηg' εκφρdζεται
τελεξ ρεφoρμιατικd. Eκπρooωπεi, ωg γvωαι6v τo κα-
τεorημ6vo. H 6λη τηq δραατηρι6τητα κι εvεργητικ6τητα
εκδηλΦvεται μ6oα απ6 τoυg ηδη uπdρ1oντεq θεoμo0g

ηq oαrικηg κoιvωvioq. 0 αγΦvαq τηq δεv 6xει τiπoτα τo
αvατρεrπικ6. To πρ6τuπo τoυ καλo0, .ηΘικo0D, νoμoτα-

γη, πoλiτη κι επιατημovα, δεv dQηvε περιΘιilρια για τiπo-
τα τo καλ0τερo. Σηv αριαιερd τα πρdγματo ηταv τε-
λεiη διαQoρετικα. Στα p6vια τηq ΕPE, Erπαετiαg, 6-
λoq αυτ69 o διεκδικητικ6q 1αρακτQραg τηq .αριoηgραg,
vεoλαiog ouooωρε0τηκε μθoα τηq, μια και δεv μπoρo0-
oε να διo1ετευΘεi και vα εκφραoΘεi αrηv πoλιτικη ζωη.
'Ετoι orα 1ρovια ηg μεταπoλiτευηq, σro vεoλαιιαrικo

1Φρo' η αριατερd Θρι6μ6ευoε χωρξ καμμiα dΜη πoλιτι.
κη αντiαταη. Στo παvεπιαrημιo, αro oυvδικαλιoμ6, αro
.πεζ0δρ6μι0,, σ'6λεq τη rπυ169 τηq κoιvωvικηgζωιjq, η
αριαrερα εi11ε τov πριilτo λ6γo. Kovεξ δεv τoλμo0oε vα
oυγκρoυoΘεi μαζε1 ηq' μια και Θα 1αρακηρζ6ταv η
αvτικoμμoυvιαηq' 6ρoq πoυ oυvθπλεε τ6τε με τo
ζχouvτικ6ξ, και (Φασ(σταqD. To 1981 τ]ταv 6vα 6τo9 o-

ρ6ημo γιo ην αριorερd. T6τε, υπoτiΘετo, 6vα αριαιε-
ρ0 κ0μμα τo ΠΑΣ0K, αv6λαθε τα ηv(o τηq 1ιilραq. To ΠA-
Σ0K αrα πριilτo τoυ θηματα 6δεqvε v' ακoλoυΘεl 6vα α-

ριατερ6 δρ6μo, επε μιαπoλιτικη Φραoεoλoγlα μαρξιαrι
κo0 τ0πoυ. 0ι Θ6σειq τoU για τηv (απελευΘ6ρωoι τηq γu-
vαiκαg,, ην τoπικη αυτoδιoΙκηη, τo E.Σ.Y., oι κoιvωvμ
κoπoιηoειq, η αvoγvΦριη τoυ EΑM,6δει1vαv 6τι η αρι.
αrερ6 Θα 6παζε τov πρωταρ1ικ6 ρ6λo αrιg επαvατoΠo-
Θεηoειq τoυ oυoηματog αξιιbv ηq κoιvωvlαq μαg τo

γιατi εκQυλiατηκε τo ΠAΣOK δεv εivαι ηg Φραg για vα
τo ouζητηooυμε. To Θ6μα εivαι, 0τι θνα μεγdλo κoμματι

ηg vεoλαiαq μαg, απ6 κεvτρoαριoτερoOg 6ωq δoγματι-
κo0q μαρξιαθg πιστεψαv σ' αυτ6 τo κ6μμo. To oiγouρo
ε(vαι 6τι η αριαrεριt νεoλαiα πρoδ6Θηκε oαδιατικd απ6
τo ΠAΣOK, πou κατθληξε vα ε(vαι 6να ααrικ6 oooιαλδη-

μoκρατικ6 κ6μμα' 6τι δηλ. καηγoρo0oε ηv Eυρωπαiκη
αριαιερd! Στov πoλιτιαrικ6 τoμ6α, η δεξιd 6ω9 τα μεg
δεv εi1ε κoυλτo0ρα. Tov τελευταio καιρ6 6λ6πoυμε 0-

μωq v'αvαrπιiooεται απ'αυτt], μια "επιχειρησιακη κoUλ_

τo0ρα,, μ'επlκεvτρo ηv lαπωv[α, πoυ πρooπαΘεi μ6oα
oπ6 vεQελΦδειq orπαo[εq, κατ' εξo1ηv γvΦριoμα τoυ
παραιoθηoιoγ6vou πoυ ovoμ6ζεται ΦιλελεUΘερισμ6q,
vα δικαιoλoγτ'1oει τωv εμπoρευματoπoiηη ηq κoιvω-
ν[αq. Mε ηv GRECE Kαι τη ΦιλoσoΦικη .Niα Δεξιd,' τα

πρdγματαπεριπλ6κoνται. Kι αυτ6 δι6τι αuτη η φιλoooφι-
κη qoλη ιi11ει εηρεdoει' o' 6vα διαQoρετικ6 θαΘμl, τδ_

σo τouq .δεξιoOq, 6oo και τouq εΘvικooooιαλιαrdg.
Στηv αριαrερd o πoλιτιαrικ6q λoγog 61ει 1trρεωκoπf1oει.
oι πιo ρεαλιατ6q μιλoOv για μετo-μoρξοπκt! oρrrερ6,
για oικoλoγ(o και (εvαMακτικ6g αυτovoμiαrικεq λ0-
σειqD.

'Εη και η qofui τηg ΦραγκQoιlρτηg μπαivειατo περι-
ΘΦριo. 0 Χo-Tοι-Mιvx εivαι παρελΘ6v, η Πoλιτιαιικη E-
παvdαrαoι τoυ M6o τo ιδιo' 0 .εκσUγχρovισμ6q, τoU KK
lταλioq και τoυ KK Γαλλ(αq ε(vαι πρ6q τα δεξιd' d1ι πρog
τ' αριαrερd. Aυη η πoλ0πλευρη πoλιτικoπoλιτιαrικη
κρiη, εμπερι61ει πoλλ6 Θετικd για μαq. Δι6τι μαq επι-
τρ6πει vα μιληooυμε oε μια κoιvωviα 0πoυ τα δoγματα
61oυv καταρρε0oει, 6πoυ o λα6q oναζητε( κατι τo και_

voιiργιo. Δεv πρθπει ν' αQηooυμε τη vεoλαiα oΜd και τo
λα6 vα αrραφεi oε oυvτηρητικ6q "λ0oειq,. 0 εΘνικoρι
ζooπααrικ6g κoιvωvικ6g λ6γo9' μπoρεi vα φτdoει, να
oυγκιvηoει και vα εvεργoπoιηoει μεγdλα τμηματα τηg
vεoλα[αg. H vεoλαiα ημεραη oπoiαεvoαρκιilνειηvαμ_
Qιo6ητηη, τηv αvτιπαρdΘεη τηv αvτιπoλ6τητα, πρ6-
πει v'αγωvιαrεi κdτω απ6 τα δικd μαg λd6αρα. 0 αγΦvαg
εvdντια αrηv αvεργiα κι αναoφdλεια, oιη ιpuλετικη oπι
αΘo1ιi'ρηη τωv EυρωπαΙκιilv λαιilv, ατηv ειo8oλη εκα-
τoμμυρbv εψριilμωv για vα διαΘ6τει τo κεQdλαιo dQΘo-

vα Φτηv6 'εργατικd 16ρια , τηv oικoλoγικη κατααrρoQη,

ηv πoλιτιoιικη μαq Aμερικαvoπoiηη, πρ6πει vα 6xει ωq

επιKεφαληq ην vεoλα(α. Δι6τι μ6vo αυτιj μπoρεivα κα-
θιερΦoει v6εq μoρQ6q πoλιτικηg αvτιπαρdΘεηg με τo
o0αrημα.

Δημliτρηq Aπooτoλ6πouλoq
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ΣWENTEγΞH Aπo τoil APxHΓo
THΣ NEo,ιAIAΣ ToYΛEπEN

To AYτiδoτo: Πoια ε(vαι τα πρo6ληματα των εθvικιαrιbv ατη Γαλλ(α;
M. BILD: To μεγdλo πρ6θλημα τωv v6ωv εlvαι v' ακoυoτεl η Qωvη τoυg oτα λaκεια, τα παvεπιoτt1μια κι ακ6μα oτιg
εταιρ[εg' Δυoτυyιilq τα παvεπιoτημια, τα oυvδικdτα και η διolκηoη ελiγ11ovται απ6 τoυ9 μαρξιoτtg, oι oπo[oι εμπo-
δiζoυv τoυg εΘvικιoτiq vα εκφραoθo0v' E[vαιτo κυριιbτερo καιoυoιαoτικ6τερo πρ6θλημαπoυ πρ6πειv'αvτιμετω-
π[ooυμε.

To Avτiδoτo: 'Exετε 
Qιλικ6q o16oειg μ' αλλεg εΘvικιαιικθq oργαvιiloειg τηg Γαλλ(αq και πoιεξ oι διαQoρ6g oαq;

M. BILD: Σrη Γα,1 λ[α υπdργει 6vα μεγαλo κ6μμα, ιiνα κ[vημα' Σηv oυoiα δεv εivαι κ6μμα αλλd κivημα. Λ6με 6τι τo
F'Ν. εlvαι ivα κ[vημα γιατi περιλαμθαvει 6λε9 τιq απoyριboειq τηq μεγαληg εθvικιoτικηq δεξιαg. To F.Ν. 6yει 3 εκ'
ψηΦoΦ6ρoυq' μια πελιilρια μdζα Γdλλωv. Δiπλα o'αυτ6 τo εθιlικιoτικ6 κ[vημα, υπdρyoυv 2 η 3 παρατdξειg πoυ 6-
yoυv κdπoιεq παρεκλ[oειq. 'Εyoυv dλλωoτε τo δικα[ωμα vα πoυV τη γvιbμη τoυg και τη oεθ6μαoτε' 'Oμωg υπdρyει
oτηv πραγματικ6τητα 6vα κ[ημα, τo F'N-
To Avτiδoτo: Πoια εΙvαι η Θ6η oαg απ6vαvτι o' 6vα μα0ρo θouλευτη. 'Ε1ετε ox6oειg με εΘραiκ6q κoιv6τητεq;
M.BILD: Δεv παραγvωρiζoυμε τoυ9 μαaρoυq 6oυλευτiq oτo εθvικ6 και Ευρωπα|κ6 κoιvθo0λιo. H Γαλλiα ov6λαθe
απ6 τo παρελθ6v 6vα ρ6λo ειρηvεUσηζ' CιπoιKιoKρατiαg ηg AQρικηq, τoυ Aτλαvτικoa. Aπ6 τα εδdφη αυτα 6μειvαv
κdπoιo κoμμdτια πoυ ovoμαζovται )utre Mer, Yπdρyoυv μo0ρoι πληΘυoμoΙ o' αυτd πoυ εivoι Γoλλικoi' Εlvαι μια ι-
διαιτερ6ητα ηg Γαλλiαg και τη9 Aγγλiαg oτηv Eυριilη. Av λoιπ6v oiριo υπdρξει 6voq μohρoq θoυλευτηg oυtιbv
τωv περιoyιbv Γdλλoq, Θα μπoρo0oε vo εivoι 8oυλευτηg τoυ F'l'l' Δεv υπdρψει πρ66λημα' 'Εyoυμε καλ69 oyioειg
με μερικoa'g εθραloυg, μετηvπρoaπ6Θeη vα εlvαι ΓαΜoι, v'αγαπo0v τηv πατρiδατoυg καιvα Θεωρo0v ιη πατρ[-
δα τoυq η Γαλλ[α' Δεv απoκλε[oυμε καv6vα εξαιτiαg τηg θρηoκεiαq τoυ. Aλλd αv vεαρoi ε6ραioι Θeωρoav πατρiδα
τoυ9 τo loραηλ' η πoλιτικη τoυq oκ6ιtlη ε[vαι αυτη τηg lερoυoαλημ, αuτoi θεωρo0vται μεταvαoτεq και πρ6πει vα γυ-
ρlooυv oριoτικd oτηv πατρ[δατoυq. Ε[vαι 6vαoημαvτικ6 ημεio αυτ6,γιατiτo F.Ν. ε[vαι 6vα εθvικιoτικ6 κ6μμα, κα-
ταΦaγιo απ6 τηv παλη τωv ταξεωv, πoυ απoδ6yεται 6λoυ9 τoυq Γdλλouq 6πoια κι αv εivαι η θρηoκεiα τoυq' τo πo-
λιτικ6τoυq παρελθ6v, αρκεΙ vα εvoτερvιoτo0vτιq δικ6q μαq αρyiq, γιατi θ6ληoη μαq ε[vαιη εv6τητo τoυ tθvoυζ.
To Avτiδoτo: Πoια εivαι η Θ6η oαg απ6vαvτι αιoυg Σιωvιαr6g;
M. BILD: To F.N. θεωρεi 6τι oι λαo{ 6yoυv δικα[ωμα vα ζoυv oτηv πατρiδα τoυq, vα εivαι κaριoι τωv εδαΦ6v τoυζ,
vα διαμoρφιbvoυv και vα διατηρoav τηv ταυτ6τητd τoυ9' 'Ετoι πιoτε0oυμε 6τι oι loραηλιvoi iγoυν δικαiωμα oτη η
τoυg και oι Παλαιoτlvιoι oτη δικη τoυq. Γιατ[ καταλαθαlvoυμε τoυq εθVιΚιστ6q 6πoυ κι αv θρioκovται. 'Ετoι ooov α-
Qoρd τoυg Εθραioυq τηq Γαλλiαq πoυ Θeωρo1v τoυq εαυτohq τoυ9 loραηλιvoiq, πρ6πει vα επιoτρ\ιlloυv oτηv !ε-
ρoυoαλημ πoυ τoυq tyει αvdγκη oαv aτρατιΦτεζ και σαV επαlγελματlεq.

Aυττ] εivαι η θi'oη μαq. Δεv εivoι ovτι-oιωvιoτικη, εlvαι ξεκdΘαρη. 0ι Ioραηλιvoi tyoυv δικαιιilματα oτη yιbρα τoυq
και oι Παλαιoτ[vιoι oτη δικη τoυq.
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to A-r,ooτo
ElαPIΣTIANIΣMoΣ

κAI ]IoΛITIΣT!κH AruιoTPIΩΣH

Eπειδη τo θ6μα εiναι λετπ6 και παρεξηγηoιμo, ακρι-
6Φq για vα πρoλdθω τηv δημιoυργΙα παρεξηγηoεωv Θα

ηΘελα vα τoν[oω τα ακ6λoυΘα ημεiα:
To λdΘη τωv αYΘριilπωv δεv μειΦvouY τo κ0ρoq κot τηv

oξio τηq lδεoλoγiαq γιo τηv oπoio oγωviζovταl. Tα λdθη
τωv oπαδιi:v μιαg Θρηoκεiαg με καv6vα τρ6πo δεv μειιil_
voυv τηv αξiα τoυ περιεxoμ6voυ τηg. Σuvεnιilg, τα λdΘη

των Xριαrιαvιilv δεv μειιilvoυv ηv αξiα και δεv Θ6τoυν

uπ6 αμφιoBητηη τηv αληΘεια τoυ XριαrιανικoΟ Δ6γμα-
τog. Xωρig κριτικfl διdθεη για τo δ6γμo τηg Xριαrιαvι-
κηg Θρηoκεiαg' Θα επιημdvoυμε τα λαθη πou δι6πρo-

ξov και διαπρdττoυv αρκετo[ Χριαrιαvoi, υπ6 επ(ημη η
αvεπiημη ιδι6τητα, σε 60ρ0ξ τωv εΘvtκΦv πoλlτloμΦv
τωY εκ1ρlαrrοvIζoμ6vωv εΘvιilv.

Mε dMα λ6για' Θα επιημdvoυμε και Θα καυτηριdooυ-

με τιq κατασtρoQεq η αλλoτριΦoεη τωv πoλιτιoμΦv
πoλλιbv εΘvΦv τoυ πλαvητη μαg' oι oπo(εq μεΘoδε0τη-
καv απ6 τov ανΘρΦπιvo παρdγovτα, ειg τo 6voμα τoυ
Χριατιαvιoμoιi με τo αυθα(ρετo κι oλ6θριo επιxεiρημα
τηq πατdξεωg τηg ειδωλoλατρε[αq'

Ωα16oo θα ημoυv dδικoq αv δεv αvεΦερα καιτιq ευερ-

γετικ6q επιδρdoειg τηq διαδ6oεωq τoυ Xριαιιανιoμo0
ατιg αvΘρΦπιvε1κoιvωνιεq αrα oικεiα μ6ρη τηg παρo0-
σαξ εργασιαq.

Δuαruxιilg, oριoμθvoι απ6 τoυq ιερεiq κdΘε Θρηoκε(αq

απoκαλo0μεvηg ωg μovoΘεΙατικηg και μη ειδωλoλατρι-
κflq' υηρξαv και ε(vαι oι (κακoi ζωγρdQoι Tou Θεo0,,
Toυ oπo[oυ τηv κακ6τεxvη εικ6vα πρooπαθo0v vα επι-
Θdλoυv ατoυq ανΘριilπoυq. 0ριoμ6voι Θρηoκευτικo[ λει-
τoυργo[ και παρdγovτεg υπηρξαv και εiνoι κακo( εκιpρα-
α169 Tou Θεo0 και εμιpαviζoυv τιq πρooωπικ69 απ6ι.!ειq,

πρωτo6oυλiεg και αυθαιρεoiεq τoυq ωq *Θεiεq Evτo-
λ69, xq, r, "Θεio Θθλημα,...

To Θ6μα μαq λoιπ6v εivαι η αλλoτρ[ωη και η κατα-
σrρoφη τωv εθvικΦv πoλιτιoμιilv ειq τo 6voμα τωv 0ι-
κoυ μεvικιilv Θρηoκειιilv.

Πoλιiq λ6γo9 γ(vεται ofμερα για τηv πρoαιαoiα και
την διαQ0λαξη ηg EΘvικηg πoλιτιαrικηg τoυτ6τηταg και

για τηv dμuvα κατα τηq πoλιτιαrικηg αΜoτριΦoεωg. Kα-
τd τfv γvΦμη πoλλΦv αvθριilπωv, η τεxvoλoγio εuΘ0vε-
τoι για τηv αλλoτρ(ωη και εξoμo(ωη τωv πoλιτιoμιilv
τωv διαφ6ρωv εΘvΦv, επειδη αυτη διευκ6λυvε τηv μoζι-
κii πoραγωγti oμoι6μoρQων πρoi'6vτωY πoγκ6oμιoq. κo-
τoYoλιiloεη. Kι επειδη κατ6αηoε εΦικη τη διαρκη ε-
παQι] μεταξ0 τωv κατo(κωv τηg μg εξoυδετεριilvovταq
κι εκμηδεviζovταq τιq τερdαιιεq oπoαrdoειg oι oπo(εg
κdπoτε δuoκ6λευαv τηv αvΘριilπινη επικoιvωv(α. E(vαι
6vτωq παραδεκτ6 6τι η τεχvoλoγ(α εξoμo(ωoε oε μεγd-

γρdQεl o Xρηoτog Σκo0ρog

λo ΘαΘμ6 τα εξωτερικd τoυλd1ιαιov γvωρioματo τωv
αvΘρωπ[νωv κoιvωvικιilv αλλα μη λειτoυργιilvταg δoγμα-
τικd, 6πωq oι θρηoκε[εg, δ(vει ατoυq pηατεq τηg τηv
δuvατ6τητα vα τηq διbooυv τιq κατεuΘ0voειq και τιq ε-

ξωτερικθq μoρΦ6q εΦαρμoγηq' τιq oπoiεq αυτo( θ6λoυv.
H τεxvoλoγ(α vαι μεv πρoτεivει κdπoιεq τεxvικ6g πρo-
διαγραφθq, κoιvdg κατd Θdη για 6λε9 τιg 1ιbρεq τoυ Ko-
oμoυ δι6τι αυτ69 αιηρζoνται oε αναλλoiωτouq ΦUσι_
κo0g v6μoυg, αMd ταuτ61ρovα δivει καιπεριΘι.ilριαπρo-
oαρμoγηg oτιq παvτoειδεiq ιδιoμoριpiεq τoυ κdθε τ6πoυ
και τou κdΘε 6Θvoυg xωρig vα αλλoιιilvει τo φuoικ6, πoλι-
τιαιικ6 και αιoΘητικ6 περι6dλλov. Για παρdδειγμα μια
τεxvoλoγικd εξελιγμ6vη αρxιτεκτovικη κτιρ(ωv μπoρε(
vα πρooαρμooθε( αιηv ι!u1oo0vΘεη εv6q θvΘoug και
αην αιoΘητικη αρμoviα εv6g 1Φρoυ και vα παραμε[vει
ωg καΘαρd εΘvικη αρ1ιτεκτovικη oε vειilτερη και εξελιγ-
μ6vη μ0ρφη. Για παρdδειγμα επ(ηg' oι 1ρηαιεq τηq
πληρoQoρικηq τε1voλoγiαq xρηoιμoπoιo0v oρoλoγ(α εξ
oλoκλ|ρoυ μεταQραoμ6vη αιιg εΘvικ6q τoυg γλΦooεq
απooo6Φvταg τηv γλωooικτ'1 αλλoτρ(ωη. Σε κdθε 1ιilρα,
oι ηλεκτρovικo( υπoλoγιαι6q εivαι πρooαρμooμ6voι vo
λειτouργoOv με 6ργαvo ηv εΘνικη γλΦooα τηg 1Φρoq
χρησεη και λειτoυργiαg τoυg. H ραδιoηλεorπικη τε-

μoλoγ(o καΘιαrd πρooιτη τηv γνιitη τωv εΘνικΦv πoλμ
τιoμΦv αroυq τηλεΘεατ6q και στouq ραδιoακρoατ69
oυvτε(vovταg αrηv διατηρηη κι ovdrπυξη τoυg. H πρo_
oαρμoαιικ6τητα λoιπ6v τηq τεxvoλoγiαq αrιq ιδιoμoρ-

Qiεg τou 1ιbρoυ εΦαρμoγηq τηq και αrα παvτoειδf 1αρo_
κτηριατικd γvωρloματα τoυ δθvoυq-1ρηαrη τηq μπoρεi
vα απooo6ι]oει τov κivδuvo καταατρoQηg και αλλo-
τρ(i)σεωq τωv εΘvικιilv πoλιτιoμιilv.

'0μωg, αvτ[Θετα πρoq τηV πρooαρμ6oιμη και ειjπλα_
αrη τεxvoλoγ(α, η δoγματιKη φ0η τωv Θρηoκειιilv κι o ε_

πακ6λouΘoq δoγματικ69 τρ6πoq σκ6ψεωg πoλλΦv ημι
μαΘΦv εκQρααrιbv τoυg, επι6dΜoυv κατααιρoφικ6q κα-
τααι6oειq, αυΘα[ρετα 1αρoκηριζ6μεvεq ωg Θεiεq επι-
ταγ69 και ouvεπιbq αvεπ(δεκτεq αμιpιo6ητηoεωv η αv-
τιρρηoεωv, θαrω και καλoπlατωv. 'Eνα απ0 τα απoτελ6_
σματα τηq δoγματικ6τηταq τωv ΘρηoκειΦv εivαι η αυ-
Θαiρετη επιθoλη αλλoτριωτικΦV και κατααrρεrπικιilv πo-
λιτιαrικΦv αλλαγιilv αια 6θvη πoU τιξ ασπdζovται. Σxε_

δ6v πdvτoτε πριilτo μι1λημα τωv ιεραπoα16λωv τoυ Xρι
ατιανιoμo0 ηταv και εivαι vo πεισouv τouq νεoιpΦτι
ατoυq πρoηλuτoυq vα αρvηΘo0v και να καταδικdooυv
τηv πρoχριστιαvικη τoυq ταuτ6τητα. Ωg παρdγωγo
πρoi6v μιαg καταδικαατ6αq ειδωλoλατρικηg και δηθεv
δαιμovoλατρικηg Θρηoκε(oq, Πoλλoi Xριαrιαvo( ιερα_

π6αroλoι δεv δiαιαoαv vα κατααrρ6ι.!oυv πoλιτιαιικd
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μvημεio κι επιαιη μovικd επιτε0γματα VE0ε(χριαrιαvιζo-

μ6vωv εθvιilv με τηv αυΘαiρετη κι αδικη αlτιoλoγ(α 6τι

αυτα ηoαv πρoi6vτα ειδωλoλατρικfg vooτρoπiαg, δαι-

μovικηg ουv6ργειαq η μα0ρηg μαγε(αg.

Eπειδη μλo0με για εΘνικ6 πoλιτιoμ6, για τoυq κιvδ8-
vouq πoU τov απειλo0v' για τo λυηρ6 Qαιv6μεvo τηg

αλλoτρiωηq η κατααιρoQηg τoU και για την αv6γκη
πρoαrαoiαq τoυ, κρlvouμε αvαγκαiα τηv oριoΘ6τηη τηg

6vvoιαg τoυ για vα τov πρoαιατε0ooυμε απ6 παρερμη-
vε(εq και παρεκληoειg, oι oπoiεq ioωg τoυ απoδΦooυv
τoν εσφαλμεvov xαρακτηριoμ6 τou ovααrαλτικo0 πα-

ρdγovτα για τηv πρ6oδo τηq αvΘρωπ6τηiαg.
Σxηματικd Θα μπoρo0oαμε vα παρααιηooυμε τov ε-

θvικ6 πoλιτιoμ6 oαv μια oQα(ρα, τηg oπoiαg η επιιpOvεια
υπoδιαιρεlται oε αριΘμ6 πλευριilv η 6ι!εωv απ6 τιg o-
πo[εg η κdΘε μ(α περι61ει τα αroιxεlα πoU τηv απoτε-
λo0v. Η oΦαlρlκη λolπ6Y 6wolo τoυ ε0vlκo0 πoλιτloμo0
περtλoμΘ6νεl τo θloλoγrκ6 oτoι1εio, τo Θρηoκευτικ6
ατol1εΙo, τo κoιvωνικ6 oτol1εio, τo κoλλlτε11vlκ6 κol δIo-

voητlκo αrol1εio, τo γλωootκ6 oτol1ε[o και τo εvδυματo-
λoγlκ6 ατoι1εio.

ΕΘνικη πoλιτιαrικη τouτ6τητα ε(vαι τo πoλιiπλεuρo
o0voλo τωv αroιxε(ωv πoυ απoτελo0v και xαρακτηρ[-
ζoυν θvα εθvικ6 πoλιτιoμ6.

Για vα μηv 6ρεΘo0με θξω απ6 τηv πραγματικ6τητα, Θα

πρ6πει πριilτιαrα vα κdvoυμε μερικθq διεuκριv(οειg για
τηv Q0η τωv διαQ6ρωv αroιxεiωv εv6g εΘvικoΟ πoλιτι
oμo0 και για τηv αvαγκαι6τητα μετα6λητ6ηταq η αμε-
ταBληoiαg μερικωv απ6 αυτd. Πρoοωπικη μoυ dπoι|.lη εi-
vαι 6τι oι κoιvωviεg τωv αvΘριilπωv δεv πρ6πει vα παρα-

μ6voυv αμετdΘλητεq, απρoodρμoσιεq και α6ελτ[ωτεg,
δι6τι μιo τ6τoια απoλ(θωη Kαι απρoσαρμoσ(α Θα τιq κα-
ταδ[καζε αrηv απoμ6vωη, αιov μαραομ6 και αιηv εξα-

Qdvιη. Kατd οuv6πεια λoιπ6v η αv0γκη θeλτκiloεωg, ε-

ξελiξεη καιπρooαρμoαιικ6τηταq τoυ κoινωvικo0 αιoι-
xε[oυ εv6g εΘvικo0 πoλιτιoμo0 ε(vαι επιτακτικη. 0ι δ0o
αvτiρρoπεg δυvdμειg πoυ επιδρoOv αιηv διαμ6ρφωη
τηg Quoιoγvωμlαg τωv εΘvικιilv πoλιτιoμιilv εivαι αιp' ε-
v6g η αv6γκη 8ελτrιiloεωq καl πρoooρμoαrlκ6τηταq τωv
oYΘρωπlvωv κotvωvιΦv κoι oι}'ετ6ρou η ov6γκη διατη-

ρ{oεωq τηg εΘvtκηq πoλtπατικηq ταυτ6τητoq. Η αvτιρ-

ρoπoγεvηg oυν0παρξη τηg αvdγκηq εξελiξeωg και 6ελ-
τιιiloεωg τωv κoιvωvιΦv και τηg αvdγκηg διατηρηoεωg
τηq εθvικηg πoλιτιαrικηg ταuτ6ηταg επιτdooει ηv
διdκριη τωv αroιxε(ωv πoυ oυvΘ6τoυv τov εΘvικ6 πoλμ
τιoμ6 oε μεταθλητd και oε δloτηρητ6α. Συvεπιilq η διd-
Kριη τωv πoλιτιατικιilv ατoι1ε(ωv oε μεταθλητd κoι oε
διαηρητιiα εξαoQαλ(ζει τηv κoιvωvικη πρ6oδo εv6g ιi-
θvoυg αλλd και τη διατηρηη ηg πoλιτιαιικηq τoυ ταU-

τ6τηταg και Qυoιoγνωμ[αg. Tα διατηρητ6α αιoι1εiα εv6g
εθvικo0 πoλιτιoμo0 εivαι τα ακ6λoυΘα.

1' Η καθαρ6τητα τωv εξωτeρικιilv Qυλετικιilv γvωρι-
oμdτωv καιη 6ιoλoγικη oμoιoγivειατωv εθvικιilv πληθυ-

oμιilv
2. H καθαρ6ητα ηq εθvικηq γλιiιoooq.

tr. H Εθvικη θρηoκευτικη λατρευτικη 6κιpραση κcιιoιε-
Θvικ6'9 ιερoτελεoτ[εg.
4. Tα oυμ6oλικd και τελετoυργικd 6θιμα '

5' TαΕθvικdΣaμθoλα.
Tα μετα6λητd ατoι14ε[α εv6g εθvικoO πoλιτιoμo0 εi-

vαι.1

α) Tα διαvoητικd και επιoτημovικd oτoιyεΙα'
6) Tα καλλιτεyvικd oτoιxεiα' Tα εv λ6γω oτoιyεlα

πρ6πει vα εlvαι μεταθλητd για λ6γoυq πρooαρμoγηq
oτιq αvαγκα[εq παγκ6oμιεq 6ελτιωτικ6'9 αλλaγ6'g, πoυ α'
πoτελoav αvαπ6Φευ Κη Kaι voμoτελειακη πραγματικ6-
τητα.

γ) Tα εvδυματoλoγικd oτoιyε[α
δ) Tα κoιvωvικoηθικd oτoιyelα

1ov. 0ι μεταθoλ69 αια διαvoητικd και επιαrημovικd
αroιxε[α εν6q εΘvικo0 πoλιτιoμo0 ε[vαι επι6ε6λημ6vεg,
δι6τι καΘημεριvd oι v6εq επιαιημovικ6g ovακαλOι!ειg
εμπλoυτ[ζoυv τηv αvΘριilπιvη γvιilη, αvατρθπoυv πα-
λι6q εσΦαλμεvεg επιαιημovικ6q θεωρ(εq oι oπo(εq 6δι-
vov κακ69 λ0oεη αια αvΘρΦπιvα πρo6λημoτα, καΘι-

αιoOv τoOq 6ρoυq δια6iωηq αvετ6τερoυq και επιτρ6-
πoUV στouq ανθριilπoυq τou πvε0ματog, σιoυq επισrη-

μovεg, αrouq διανoητ6q' αroυg ouψραιpεig και αroυg ε-

ρευvητ6q vα oκ6rπovται και vα εκQρdζovται ελε0Θερα
και vα αvαζητo0v την αληΘεια 1ωρ(g δεoμε0oειq απ6 πα-

ραδooιακo0q δoγματιoμo0g oι oπoioι oπωοδηπoτε εμ-
πoδiζoυv τηv ελε0Θερη αvαζητηη. H ευπλαo(α και η
ευελιξiα τηg αvΘρΦπιvηq διαv6ηoηq Kαι τηq επιστημoνι-
κηg δρευvαq δεv πρ6πει vα xαρακτηρiζεται ωq αλλo-
τρiωη τoυ εΘvικo0 πoλιτιoμo0, δι6τι η λεγdμεvη πoρd-

δoη τηg διαvoηoεωg κoι τηq επιαrημηg, 6πωq dλλωαιε
και κdΘε παραδoη ε(vαι 6vα ατελ6q αvθριδπιvo δη-

μιo0ργημα, ττoU αvτιKατoτTtρ(ζει τιg ατθλειεg, τα λdΘη

και τηv ελλειrη γvιilη τoυ αvΘριilπou δημιouργo0 τηq,

και oυvεπιilq πρ6πει vα ε[vαι επιδεικτικη εξελiξεωv και

6ελτιιboεωv. Αv ακoλoυΘo0oαμε κατd γρdμμα τιq Uπo-

δεiξειq τωv φαvατιK6v oπαδιilv τηg διατηρηoεωg κdΘε

παρ6δoηq ωq τρ6πoυ ζωηq' δεv Θα θπρεπε vα υιoΘε-
τo0με καμιd επιαιημovικη και τεpoλoγικη ανακdλuι}η,
oι oπolεq αvαμιpιoθfτητα διεuκoλ0voυv, αrιλoπoιo0v
και θελτιΦνoυv τηv ζωη μαq'

2ov H dvεη και τo επιτρεrπ6 τηq α6(ααιηq επελεrj-
σεωq και πραγματoπoιηoεωg μετα6oλιbν αια καλλιτε-

1vικd αroι1εiα εvoq εΘvικo0 πoλιτιoμo0 επιτρ6πει ηv ε-
λε0Θερη 6κQραη ηv δημιoυργικ6τητα Kαι ηv πρωτo-
τυπiα τωv καλλιτεxvιilv 6λωv τωv κατηγoριιilv και oδηγε(
αrηv ικανoπo(ηη τou αvΘρωπ(νoυ αιoθητηρioυ, τo o-
πoio 61ει τηv Qυoικη ρoη vα μηv ικαvoπoιε[ται απ6 6vα
και μovαδικ6 πρ6τuπo καMιτεxνικηg 6κQραηg και δη-

μιoυργiαg. H απoκλειατικη πρoηλωη μ6vo αrα λεγ6-

μεvα παραδooιακα και απαρdΜακτα καλλιτε1vικd πρ6-
τυπα, τα oπoiα πoλ0 oυxvd ε[vαι και πρot6vτα περι6δωv
πoλιτιαrικηq παρoκμηg, 6πωq ηταv η περioδog τηg

Touρκoκρατlαg αηv Eλλdδα, αvτι6oivει σrouq ΦUσι-
κo0g v6μouq πou δι6πoυv τηv αvΘρΦπιvη ψUχoσωματι-
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κη φ0η και δoμη. Στo πεδio ηq καΜιτεxviαq, τα ωρα[α

καΜιτε1νικα δημιoυργf ματα πρθπει να διατηρoOvται
ωg πρ6τuπo κoι ωq o0μ6oλα τηq εΘvικηq καλλιτεxvικηq
παραδ6oεη και τoυ εΘvικo0 πoλιτιoμo0 εvΦ αvτiΘετα
τα κακd και αvτιαισΘητικd δημιouρηματα πρ6πει vα α-

πoρρirπovται και vα παρα6λ6πovται διατηρo0μεvα μ6νo
για 1αρη τιq ιατoρικf1q θρευvαg. H αvταλλαη ιδει.ilv με-
ταξ0 τωv καMιτε1vΦv 6λωv τωv εΘvΦv πρ6πει vα ε1vαι ε-
πιτρεrπη με oκoπo τηv ελε0θερη καΜιτε1vικη δημιoυρ-

γiα και τηv πoιoτικf1 6ελτiωη.
3ov Tα εvδυματoλoγικd αιoι1εΙα εvξ εΘvικo0 πoλι-

τιoμo0 πρ6πει να ε(vαι επιδεικτικd μετα6oλιilv και εξελi-

ξεωv, o0τωg ιilαιε η εvδuμαo[α να ε(voι πρακτικη και αι-

oθητικd ωρα(α. H εvδυμαo(α εν0q λαo0 εivαι πdvτoτε
πρooαρμooμ6vη ατιg 6ιoτικ69 αν6γκε9 και αrιq απαιη-
oειq τωv καΘημεριvιilv αo1oλιιilv μιαq διαvυ6μεvηq 1ρo-
vικηq περι6δoυ. oι φυoιoλoγικ6q και πoλ0 oυxvd oι vo-

μoτελειoκd επιθε6λημθvεq εξελiξειq και αλλαγθg τoυ

τρ6πoυ ζωηg επι6dλλouν αλλαγδg και ατιq εvδuμαoiεq
τωv αvΘρΦπωv. H αναγκααιικη εξ6λιξη και η αΜαγ! τηq

μoρΦηq τηq εvδUμαoiog εvδg λαo0 δεv πρ6πει vα xαρα-
κηρiζowαι ωg o0μτπωμα πoλιτιαrικηq oλλoτρΦoεη
αλλd ωq αvαγκα(α πρooαρμoη πιg v6εg αvdγκεg.

M6vo 6vα παρdλoγo dτoμo Θα 1αρακτηριζε τηv κα-

τdργηη μιαq μη λειτoυργικηq πoλεμικηq αιoληg κoι ηv
αvτικατoαrαoιi τηq με μι(ι λειτoυργικη ατoλη ωq απεμ-
π6ληη τηg εΘvικηq ενδυμoτoλoψκfq πoρdδooηq xoι

η πoλlτιατικf oλλoτρiωoη.
Πρ6πει vα μdΘoυμε vα διακρivouμε ηv πoλιτισtιKη

αλλoτρiωη απ0 τιg 6ελτιωτικ6q oλλαγ6q. 0ι μη λειτouρ-

γικ69 πλ6oν εθvικδg παραδooιακ6q εvδυμαolεg τoυ πα-

ρελΘ6vτoq μπoρo0ν ωαι6oo vα xρηoιμoπoιo0vται ατιq

εΘvικθq τελετθg για vα ευπενΘuμ(ζoυv τo πρoγoνικ6 με-
γαλεio τηq Quληg, Στιq εΘvικδq τελετoυργιεc, η Xρηη
παραδoαιακιilv εvδυμαoιιδv τoU πρoΧριστιαvικo0 εΘvι-
κo0 παρελΘ6ντo9 ε(vαι πρoτιμoτερη, δι6τι oι αuoιηρα ε-
Θvικδq παγαvιαrικθg πρoXριαιιαvικ6q Θρηoκε(εq oυvτε-

λo0oαv αrη διατιjρηη ηq καΘαρoηταg τωv εΘvικΦv
πoλιτιoμΦv oι oπo[oι αργ6τερα voΘε0τηκαv εξ αιτiαq ε-
σΦαλμ6vωv αvθρωπivωv xειριoμΦv 6ταv τα διdQoρo θ-

Θvη 6γιvαv oμ6Θρηoκα ααταζ6μεvα κoιvθq oικouμεvι-
κ69 θρηoκε(εg και αιερo0μεvα πλ6ov εΘνικηq θρη-
oκεiαq.

4ov H ανdγκη επελε0oεωg μετα6oλιilv και 6ελτιωτι-
κιbv εξελiξεωv αrα κoιvωvικd ατoι1ε(α εv6g εΘvικo0 πo-
λιτιoμo0 εivαι αυτov6ητη, δι6τι, μ6νo η δυvατ6ητα κoι-
vωvικιilv μεταΘoλιbv και εξελiξεων εξαλεiQeι τιq υπ6ρ-

χoUσεq κoιvωvικ6q αδικiεq και καΘιord τιq κoινωviεq δι-
καιoτερεq. Για παρdδειγμα, κατd τηv αρ1αι6ητα αλλd
και oε μεταγεv6αιερεq επo16q' o κoιvωvικ6q Θεoμ69

ηq δouλoκτηoiαq απoτελo0oε πρ6γματι απoδεκτ6 κoι-
νωvικ6 αιoηε(o oλωv o1εδov τωv εΘνικιilv πoλιτιoμιilv
πρooδiδoντdq τouq μια ταυτ6τητα. '0μη 

η διατf1ρηη
και η διαιιilvιη τoυ Θεoμo0 τηq δoυλoκηo(αg Θα oυvι
ατo0oε μεγdλη qδικiα oε 6dρoq μεβλoυ αριΘμo0 αv-
Θρωπ(νωv 6vτωv, τα oπo(α Θα υπ6Qεραν για 1dρη τηg

διαQ0λdξεωq μιαq κακΦq vooOμεvηg παραδ6oεω9 και
πoλιτιoιικηq ταυτ6τηταq. Aλλo απoδεκτ6 κoιvωvικ6
ατoηεio πoλλιilv εΘvικιilv πoλιτιoμΦv, τo oπo(o τoυq
πρoo6διδε κdπoια ταυτ6τητα f1ταv και εlvαι ακ6μη η κoι_

vωvικη αvιo0τητα oε 66ρoq τωv γuvαικΦv.
H διαηρηη λoιπ6v ηq ταυτ6ητα9 εv6g εΘvικo0 πo-

λιτιoμo0 δεv πρ6πει vα 61ει ηv 6vvoιo τηg εμμoνηq oε
dδικoυq παραδooιακo0q κoιvωvικo0q Θεoμo0q, oι oπo[-
oι αδικo0v μερΙδεq αvΘριilπωv κυρ(ωq oδυvdτωv.

H επiδραη τou Xριαrιαvιoμo0 αrα μετα6λητd αroι-

xεiα και κuρiωq αrα κoιvωvικ6 αιoι1ε[α τωv εθvικιilv πo-
λιτιoμιilv ητoν ευεργετικ6ταη - 6πη Θα δo0με παρα-
κdτω - αMd η παρ6μθαη τoυ αro διαηρητ6α αroηεiα
τoυq ηταv μdλλov αλλoτριωτικη, εξ αιτ(αq αvΘρωπ(vωv

σΦαλμdτωv.
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Τo vα μιληooυμε μ6oα oε λiγεg γραμμ6q
για τo 6ργo τoυ K6vραvτ Λ6ρεvτg ε(vαι κdτι
τo τρoμαχτιKα δ0oκoλo. Kι αυτ6 γιατ( o Λ6-
ρενg 6γραι,Dε "ιαroρ[α" με τιg 6ρεuv6g τoυ.
ΓεvvηΘηκε ατιg 7 Noεμ6ρiou τoυ 1903 αrη
Bι6vvη 6πoυ απo0δαoε |ατρικη και Φιλooo-
Φ(α. To 1940 6γιvε καΘηγητι]g τηg Γεvικl'1g
Ψυ1oλoγiαg αro K6vιγκoμπεργκ. Aργ6τερα
διoρ(ατηκε διευΘυvττ]g ατo |vατιτo0τo Mαξ
Πλdvκξ αrη. Δ' Γερμαv(α. lδρυτηq τηq HΘoλo-
γiαg, πρ6oιpερε πoλλ6 ατηv καταv6ηση τηq
αvΘριilπιvηq oυμπεριιpoρdg. Todκιoε επιστη-

μovικd 6λε9 τιg ι.|.tευτo-Θεωρ(εq πoU παρoU-
o[αζαv τov αvΘρωπo και τηv αvΘριilπιvη oυμ-
περιΦoρd ξεκoμμ6vη απ6 τo <pυλετικ6 και
πoλιτιαrικ6 λ[κvo. o Λ6ρεvτg Θεμελiωoε μ6-
oα απ6 μακρo1ρ6vιεq επιστημovικ6g 6ρευ-
vεq πωq 61ι μ6vo τα oωματικd αλλd καl τo
πvευματlκ6 καl ψυxoλoγtκ6 1αρoκτηρl<πlκ6
κληρovoμoOvτol oπ6 γεvε6 oε γεvε6.

o dvΘρωπoq κατd τov Λ6ρεvτg δεv γεv-
νι6ται "dYραιpo 1αρτi" πoυ πρooδιoρ(ζεται
απ6 επiκτητεg ιδι6τητεq και απ6 περι6αvτoλ-
λoγικo0g παρdγovτεg, αλλd μoριpoπoιεiται
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απ6 τιg αρ1θg τηg κληρovoμικOτητoq Kαι τωv
xρωματoσωμdτωv. Φuoικd αυτ69 τoυ oι 6-

ρεUvεq, τov 6Φεραv σ'dμεoη αvτiΘεoη με τιg
ψεUτo-Θεωριεq Koμμouvιστιilv και Qιλελε0-
Θερωv, πoυ Θ6λoυv v'αvαγOγoυv τov dvΘρω-
πo στo επ(πεδo τoυ εμπoρε0ματoq. 'Eτoι 6-
λoι αuτoi oι ιooπεδωτιαrεξ διεΘvιαrθc Θρη-
καv ατo πρ6oωπ6 τoυ 6vαv αv[κητo και Θαρα-
λ6o επιαrτ]μovα πoU θλεγε τα πρdγματα με τ'
6voμd τoυg. T'απoκoρ0ιpωμα τηq δ6ξα9 τoυ

6γιvε με τηv απovoμτ] τoυ N6μπελ lατρικηg
τo 1973.

o Λ6ρεvτg 6δωoε κατd τηv διdρκεια τηg
ζηq τoυ μεγ6λoυ9 αγιilvεg για τηv πρoαrαo[α
τηc Φ0σηs. 'Hταv dvαq ακoΟραoτog μαχητηq
τηq ιpυoικηg ιooρρoπiαg εvdvτια στηv Kαπι-
ταλιαrικη εμπoρεUματoπoiηαη τηq Φ0σηq
και τoU αvΘριirπoυ. To ιiργo τou Θα με[vει 6-
vαg ιpωτειv6g δρ6μo9 αvαζι]τηαηg τηg αλη-
Θειαg. Σ(γoυρα η τερdαrια 6ρευvd τoυ 6oη-
Θηoε τιg ιpυλετικ6q Θεωρ(εg και τηv εΘvικι-
αιικη - εΘvικooooιαλιαrικη ιδεoλoγiα. Τηg 6-
δωoε ατρdvταxτα επιXειρηματα για v'αvτι-
παρατεΘε[ στιq κατεστημ6vεg ιδεoλoγ[εg
τoυ <pιλελευΘερoμαρξιoμo0. H (διog 666αια
διακριv6ταv πdvτoτε για τo πατριωτικ6 τoυ
Φρ0vημα. Π6Θαvε αrιg 27 ΦεΘρoυαρioυ 1987.
Στερvη τoυ επιΘυμiα ηταv vα Θαιpτεi δiπλα
αro Δo0vαBη' σrη Φ0ση καιτoυg v6μouq τηq,
πoυ τ6oo υπηρ6τηoε o' 6λη τoυ τη ζωη. A-
vαμQιoΘητητα o xαμ6g τoυ ατερε( τιq Φυλε-
τικ69 6ρευvεg απ6 6vαv μεγdλo επιαrημovα.

Ag ελπiooυμε oι oυvεxιαr6g τou 6ργoυ τoυ
vα μηv oυvαvτflooυv τ[πoτα "εμπ6δια" στιq
6ρευv6q τoυg. Ag τo ελπiooυμε, για τo καλ6
τηg επιoιημηq, τηq αληΘειαg, τηg oωαrηg
πληρoιp6ρηαηg τou λαo0 και τoU 6Θvoυg'

o rENETlκoΣ MAPAΣMoΣ
τoυ Uoμπελioτα K6vραιrτ Λ6ρειπξ

H γελιoγραΦικη μoρΦη τηg oOγxρovηq φι-
λελε0Θερηq δημoκρατiαg 6ρioκεται στo U-
ι}ηλ6τερo αημεio ταλ6vτευαηg τoU εκκρε-
μo0q.

Θα πρ6πει vα εiμαατε διoρατικoi και vα
γvωρ(ζoυμε 6τι και απ6 τιg δ0o πλευρ69 τoυ
oημεiou ιooρρoπ(αg τoU εκκρεμo0q 6ρi-
σκovται ouΘεvτlκEg αξiεq. oι αξiεg αυτ69 εi-
vαιπρoq τ' "αριστερ6", η αξiατηg ελε0Θερηg
αvdrπυξηg τoυ ατ6μoυ πρoq τα "δεξιd'' η α_

ξ(α τηg κoιvωvικo-πoλιτιαrικτjg ιooρρoπ(αg.
oι πρdξειg απαvΘρωπiαg πρo6ρ1ovται απ6 υ-
περ6oλ69 πoυ διαπρdττovται Kαι πρoq τη μια
και πρoq τηv dλλη κατεOΘυvoη' H ταλdvτευ-
αη αυτη Θα oυvεx(oει vα μεγαλΦvει, και ηδη
διαγρdQεται αrιg HΠA κivδυvoq: τα εξτρεμι-
αrικd αroιxε(α τηg δεξιdg καραδoκo0v v'αρ-
π6ξoυv τηv ευκαιρiα - oαv αvτ[δραση πρoq
τη δικαιoλoγημ6vη αλλd υπ6ρμετρη εξ6γερ-
oτι τωv v6ωv (λευκιbv και v6γρωv) - vα πρo-
καλ6ooυv με πεισματικη αμετρ(α τη μετd-

πτωστl και vα επιατρ6ψoυv 6τoι or'dλλo d-
κρo και κdτι1ειρ6τερo. oι ιδεoλoγικ69 αυτ69
ταλαvτε0oειg, 6xι μ6vo oυvεxlζovται αvεμ-
π6διατα, αλλd και παρoυoιdζoυv επικivδυvα
oημ6δια κλιμdκωoηg πρ69 μια KατασrρoΦι-
κη απoρρ0Θμιoη' Στoυg επιαrημovεg π6ιpτει
τo καΘηκov vα oταμoτfoouv, 6oo τo δυvα-
τ6v ταx0τερα, τηv καταXΘ6vια αυτη ταλdv-
τεUστl' 'Evα απ6 τα πoλudριθμα αδι6ξoδα'
αrα oπo[α αQ6Θηκε κι εδιb vα παραoυρΘε[ o
πoλιτιoμdvog κ6oμo9, ε(vαι 6τι, τo αloΘημo_
τo αvΘρωπιoμo0, τα oπoio πρ6πει vα 6χoυμε
γlo τo 6τoμo, ovτlτiΘεvτol πρoξ τσ σUμΦ6-

ρovτo τoU ovΘρΦπlvou εiδoυg, γεvlκ6. o oi-
κτoq πoυ αιoΘαv6μαατε για τα αvτιKoιvωvι-
κd dτoμα, η κατωτερ6τητα τωv oπo(ωv
πρo6ρ1εται (oωq απ6 6λd6εg αvεπαv6ρΘω-
τεq, πoU 1ρovoλoγo0vται απ' τηv παιδικη η-
λικiα, η απ6 κληρovoμικ6g αvωμαλiεg' μog
εμπoδiζεl vo πρoατoτ6Ψoυμε τo Φυσ1oλoγl-
κo 6τoμα. Δεv μπoρo0με μ6λlαrα o0τε καv
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ro Arrrooτo
Yo xρησtμoπolιiooυμε τoUq xoρακτηρIoμo0g
"κqτιilτερo" η ulκov6r, μlλιilvτog γlo τ' αv.
ΘρΦπlvo 6vτo,1ωρiq vα μoq υπorrτευΘoOv
6τl oυvηγoρoOμε γlo τo Θ6λαμo oερiωv. Xω-
ριq, αμΦι6oλ(α' η μυαrηριΦδηq "α(oΘηoη τoυ
καλo0 και τoυ κακoΟ" εivαιαγκυρo6oλημ6vη
μθoα μαq, μ' 6vα γεvετικ6 πρ6γραμμα, πoU
μαq ωΘεi v' αvτιδρdoouμε στηv αvτιKoιvωvι-
κη ouμπεριφoρ6 τωv oμo[ωv μαq. oι αvτμ
δρdoειq αυτ6q ε[vαι πoυ απoτελo0v τo Θαoι-
κ6 Θθμα, πoυ περιμ6vει αvαMoiωτo διd μ6-
σoU τωv αιιbvωv, και πdvω αr' oπoio θxoυv
ouvτεΘε(, oαv ιo6ριΘμε9 μoυoικ69 παραλλα-
γ6q, τα ηΘικd και voμικα oυαrηματα, πoυ 6-
Xoυv εμΦαvιατεi, αvεξdρτητα τo 6vα απ6 τo
dλλo, μ6oα ατoυg διdιpoρoυg πoλιτιoμo0q.
Αλλ6 εivαι κατα<pαvθq 6τι η αυΘ6ρμητη αi-
oΘηoη τoυ καλo0 και τoυ κακo0 μπoρε( vα
πρoκαλ6oει τ6oα λdθη, 6oα και oπoιαδηπoτε
6λλη εvαrικτιilδηg αvτ(δρααη. 'Eτoι, τo μ6-
λoq μιαq ξ6vηq εΘvικl'1g oμdδαq πoU (στρα-
6oπατd" ΘαvατΦvεται με τηv (διo α[oΘηαη δι_
καιooι3vηq, με τηv 1δια ηoUXη σUνειδηση, πoU
δεΙxvει και πρoq ι1vα μ6λo9 τηg oμdδαg τoυ,
τo oπoio 61ει διαπρdξει, dΘελd τoυ ioωq,6vα
παρ6πτωμα εvαvτiov τωv ταμπoιj τηg εΘv6-
τητ69 τoυ. Aυττ] η αγωγη τoυ 61λoυ, με τηv
παραφoρd τoυ μiooυg πoυ εκτρ6<pει, και πoU
oδηγεi ευκoλα σro λιvτσdρισμα, απoτελεi ε-
vαv απ6 τouq πιo απdvΘρωπoυg τ0πoυg oυμ-
περιιpoρdg, ατoυg oπoioυq μπoρo0v vα εξω-
ΘηΘo0v oι <}υoιoλoγικo( o0γ1ρovoι 6vΘρω-
πoι. H oυμπερι<poρ6 πoυ απoτελe( τα 6αΘ0τε-
ρα αiτια 6λωv τωv ωμoτητωv πoυ διαπρdτ_
τovται εvαvτiov τωv "6qρ6dρωv δxΘριilv"
τoυ εξωτερικo0, καΘΦg και εvαvτ(ov τδv δ-
oωτερικΦv μειovoτt]τωv τηg κoιv6τηταq, και
εvιqx0ει τηv τdoη vα o1ηματ(oει 6vα <ψεU-
δo_ε(δωλo" 6πω9 τo εvvoε[ o 'Eρικoov. T6-
λoq 6ρioκεται αrη ρΙζα πoλλΦv dλλωv Φαιvo-
μ6vωv πρo6oλl]q' γvωαrΦv στηv κoιvωvικfl
ι|.lυxoλoγ(α, 6πω9 εivαι η αvαζητηαη τoU απo-
διoπoμπα[oυ τρ0γoυ, κι αλλωv παρoρμt1oεωv
εξαιρετικd επικivδυvωv και αvηΘικωv, rioυ
εvΦ δεv υπoπ(rπoυv αrηv 6μιpυτη αvdληψη
τoυ αμ0ητoυ, απoτελoOv, ωα16oo, μ6ρo9 τηq
γεvικηq αioΘηor1g τηq δικαιoo0νηg. Ωατ6oo,
η αυΘ6ρμητη αυτη αtoΘηαη τηg δικαιoo0vηq
εivαι εξiooυ oπαρα{τητη για τηv κoιvωvικη
μαs συμπεριιpoρd, 6oo και o Θuρεoειδηg α_
δ6vαg γιo τo oρμovικ6 μαg o0αrημα... H τ6oη
μo εξ6λεlιpη τηq 6μι}uτηq oioΘηoηg τηg δl-
κolooιivηg, oυvδυooμEvη με τη oημεμvt| o-
π6λυτη ovo1ι|, 61εl επlκivδυvα απoτελ6oμo-
τα, πoυ εvlo1Φovτol κol oπ6 τo ι}ευδo-δημo-
κρoτlκ6 δ6γμo' oΦμφωvo με τo oπolo κ6Θε
αvΘρtbπιYη σUμπερlΦ0ρ6 εlvol επ[κτητη.

'Evα μεγdλo μ6ρoq τηg κoιvωvικηg ι] αvτι_
κoιvωvικτ]g oυμπεριQoρdg μαq πρooδιoρ(ζε-
ται απ6 τηv αγαΘoπoι6 η κακoπoι6 επΙδραor1
πoυ αoκε[ται, κατd τα xρ6vια τηg πριilτηg μαg
παιδικηg ηλικ(αq, απ6 γovε{g λιγ6τερo η πε_
ριoo6τερo διαιpωτιoμ6vouq, πoU 6xoυv oυ-
vεiδηoη τωv ευΘυvιbv τouq και, ακ6μα περιo-
o6τερo, εξαρτdται απ6 τηv καλη ιooρρoπ(α
τηq oυvαιoΘηματικ{g ζωηq τoυg. 'Αλλα τ6oα
πρdγματα, αv 61ι περιoo6τερα, κoΘoρiζovταl
γεvετlκ6. Γvωρ(ζoυμε 6τι η ρυΘμιαrικfl εv6ρ-
γεια, πoU αoκε[ται απ6 τηv ηΘικf επιταγη και
απ6 τηv κατε0Θυvoη τωv εuΘυvΦν, δεv μπo-
ρε( v'αvτιαιαΘμioει, παρd μ6vo ελd1ιαια, τιg
γεvετικθg και παιδευτικ69 αvεπdρκειεg' 'o-
ταv 61ειq σUvηΘισει vα oκθrπεoαι ωq θιoλ6-
γog, γvωρiζειq τη δ0vαμη τωv εvαrικτωδΦv
παρωΘηoεωv' καΘιilq επiαηq καιτη oxετικη α-
δυvαμ[α κdΘε oυvειδητηq ηΘικ6τηταq και κα-
λωv πρoΘθoεωv... Θεωρo0με το ελαττωματι-
κo dτoμo μdλλov oαv θvα αξιoλ0πητo αoΘε_
vτ], παρ6 oαv δια6oλικ6 πλdoμα, πρ6γμα α_
π6λυτα oωα16, Θεωρητικ6 τoυλdxιoro. Αλλ6,
αv στη v6μιμη αυτr] αrdoη πρoαιεΘεi τo
σΦdλμα τoU ψεUδo-δημoκρατικo0 δ6γμα-
τog, 6τι δηλαδη' η δoμη κdΘε αvΘρΦπιvηq
oυμπεριQoρdq μπoρεi vα κατευθ0vεται και'
επoμ6vωq vα διoρΘΦvεται απερι6ριorα, τ6τε
μπoρoι1με vα πρoκαλ6ooυμε μεγdλη 6λd6η
στηv κoιvωviα. Για vα αvτιλη<pΘo0με τoυq
κιvδ0voυq, στous oπoιoUg εκΘθτoυv τηv αv-
Θρωπ6τητα τα κληρovoμικd ελαττιirματα τoυ
εvαriκτoυ, Θα πρ6πει vα γvωρiζoυμε 6τι, αrιg
oυvΘτ'1κεq τηq oOγxρovηs ζωηc' καv6vαg πα-
ρdγovταq επιλoγηg δεv ευvoεΙ εκεivo πoυ
ε(vαι oωα16 και καλ6, εκτ69 απ6 τηv 6μιpυτη
α(oΘηαη αυτιilv τωv αξιΦv. Aλλ6 λ6γω τoυ ol-
κovoμlκoΦ ovτoγο)v!σμo0 πoυ επlκρoτεi qτo
δυτlκ6 πoλlτloμ6 ol αξiεg oυτ69 υπoΘoΘμl-
ζovτol oπ6 μlo δυoμεvli κol oρvητlκη πρoκo-
τ6ληΨη. Πρ6κειται για qλλη μια περ(πτωαη,
6πoυ η oικovoμιKη επιτυ1(α δεv oυvδ6εται α_
παραiτητα με τouq oυvτελεαr6g τωv γεvvι]-
σεωv.
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'Αg δπι1ειρttooυμε μιdv dvακυκλωτικι] δπι-
αrρoΦη αι6... μ6λλov, παραμερiζovταg τ6
παραπ6ταoμα πo0 oκιdζει τηv φαvτασiα μαq
γιd v' dvακαλOι}oυμε τ6, π(oω dπ' τ6v 1ρ6vo,
d6ρατo! Kαi, πρ[v dvαvεΦooυμε τt'1v δμπιαro-
oOvη μαg αιo0g αtτoδιoρΘωτικo0q oερ6o-
μη1αvιoμo0g τo0 dκτιΘιoμo0 πρ6q dv6oχεoη
τfrq δκrπωτικηg dπραξιακξg δλιoΘηρ6τητα9,
lq δρoΘετflooυμε μιd 6αoικτ] dπ6xρωoη τηg
6ιoλoγiαg τoΘ κooμικoD ψUXισμoO πo0 6α-
ραivει πdvω α16 δια1ρoνικ6 oκηvικ6 τΦv κoι-
vωvιωv. Στ6 μεταixμιo τflg θΘvoκoιvωvικflg
ρυΘμιαrικfrg dvdδραΦq μαq 6q dvατdξoυμε
τd oυvΘ6τovτα μερη τo0 κρ6τouq κ6τω dπ'τ'
dvt]μερo, δoo καi δv{μερo' 6λ6μμα τηq aμΦι-
o6r]τηot'1g μαq.

Σ0μιpωvα μ6 τ6 θξαγ6μεvα τΦv μικρoσιατι-
αrικωv τηg dαrικηg πρoΙατoρiαg, κρdτoq ε1-
vαι fl κυρ(αρ1η πoλιτικrt δξoυoiα μ6oα α16 δ-
ρια συγκεκριμ6voυ γεωγραΦικoU 1ιilρoυ'
Στflv κoιvωvικli πρ6ξη, 'τo0τη f1 λ6ξη εΙvαι δι-
Φoρo0μεvη κα( oημoivει, aΦ'δv6q, τflv δ0vα-
μη, aΦ'θτ6ρoυ δ6, τηv πεμrπoυoiα δv6q 6μα-
δικoΦ μαζo1ιoμo0 δ δπoioq dvαζητQ τ6 voμo-
Θετικ6. δικααrικ6 κι θκτελεαrικ6 ξλλoΘiτoυ!

'o ioυδαΙκ6q xαρακτl'1ραg τoυ μεooιαvι-
κo0 κρ6τoυ9 dπoκαλOrπεται dπ'τηv λατιvι-
κf τoυ δτυμoλoγ(α (Status : Kατdαrααη)
πo0 Oπoδηλιbvει τηv dμετα6λητωg καθεαrη-
κυtα διαyε(ρΙση τηq dπρ6oωπηg θξoυo(αg
τηg Θεoπoιημ6vηq μdζαq. Παρdλληλα, fl ρω-
μαΙκη περi κρdτoυg dvτiληψη (lmperium :
ΑOτoκρατoρiα) δκφρdζει τηv dπoλυτ6τητα
(α0τo-) τηq yoμηq τηg θξoυo(αg μ6oω τηq
πρoσωπoπαγo0g α0Θεvτiαq τo0 Θεoπoιημθ-
voυ μovdρxη-A0τoκρ6τoρα' oi δ0o θεωρη_
oειg α0τ69 διαμ6ρφωoαv τ6 o0γxρovo' δ-
κτρωματικ6, δυτικ6 (καi μη) κρdτog.

'Εμμ6vovταq o16 oκαvoγρdΦημα τoU κρd-
τoυq διαπιαrΦvoυμε τ6 π6oo, αr' dληΘεια,
'τo0τog 6 κ6oμo9 εΙvαι διαπερατ69 o'δπoιov
θπιΘυμεT v6 δξερευvηoει τd θ6Θη τoυ. Kι d-
vαΘεωρΦvταq τι]v γεvεαλoγiα τo0 μ0Θoυ'
Θd 'λεγα δτι τ6 κρdτoq δ6v εΙvαι παιδi τo0
Πdλλαvτoq καΙ τηq Στυγ6q dλλ6 τo0 Tρ6μoυ
καi τηg 'Eξoυo(αq! Παρdγωγo μιδg α0τoματι-
κfrg oυvoυo(αqτoo Q6θoυ τΦv dδυvdμωv μ6
τ'ι\ν dδυvαμfu τΦv Qoθιoμδvωv, τ6 κρdτog
δ6v εΙvαι παρ0 τ6 παvdρ1αιo θκεTvo τερατo-
γ6vvημα αι6 6ρεγμ6vo λiκvo μιdq θγκεΦαλι-
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κd 0πoλειπ6μεvηg dvθρωπ6τηταg, o0μπτω_
μα πo0 μηvQ δvα o0vδρoμo dπαρατηρητωv,
dκ6μα, αiτ(ωv.

"oxι καi τ6oo α0Θα[ρετα' δρiζω τ6 κρdτog
Φg τηv Qρικαλ6α τρα1ειoτoμη πo0 dπoτρ6-
πει τ6v δξ dσΦUξιαq Θdvατo τΦv κoιvωvιιilv
πo0 &δυvατoιJν vd Θεραπε0ooυv τ[g μειovε-
ξ(εg τoυg. T6 κρdτog 0λoπoιεΙ μιd πελιirρια
καταΘλιrπικη oκιd πoιj, αiωvεg πρ(v, oυμμd-
xηoε μ6 τηv 6iα oκιdζovταg τ6v, θπi τo0 Kαυ-
κdooυ, αrαυρωμ6vo ΠρoμηΘ6α, τo0g, θπ(τ6v
αrαυρ6 τωv πεπρωμ6vωv τoυq' flλωμ6voυg
ΠρoμηΘεig τηg dvΘρωπ6τηταg. Στ6 αι6ρvo
τoυ xρovoιpdγωτoυ παπ0ρoυ τηg 'lαroρiαg
6λθπω τ6 μελαv6 αr(γμα τo0 κρdτoυg κι dπo-
ρδ... 'Aπoρω dν, αrρ6ιpovταq τ6 κεQdλι μoυ
πρ69 τd παvω, Θd δΦ 6vαv o0ραv6 γαληvια
dvααrατωμ6vo odv dπ' τ6v 1ρωαrηρα τo0
Caspar Friedrich fi τ6 oαρκααrικ6 μειδiαμα δ-
v6g παραvoΙκo0 πειραματιαrη πo0 Θd μ6 κα-
τorπε0ει dπ' τ6 γυdλιvo α16μιo τo0 δoκιμα-
ατικo0 oωλflvα μ6oα αr6v δπoio αιριμιi.l1vov-
ται μαζ0 μ6 τd διoεκατoμμ0ρια τδv τρoΦ(μωv
τηq Yηq.

"oμωg oi κoιvωv[εg θξακoλoυΘoUv vd πα-
ραμ6voυv dτελεig, xαρακτηριζ6μεvεg dπ6
μιdv μειovεξ[α πo0 καΘooιιilνει τ6v ρ6λo τoυ
xωρoιp0λακα-πρoατdτη (μ6 δλεg τig oημα-
oiεg τηq λ6ξηc). 'H 1ρovικη σrιγμη κdΘε dλλo
παρd oυγ1ωρεi τηv πραγμdτωαη τδv θλπ(-
δωv τΦv doυγκρ6τητωv δραματιαrδv τoυ
τ6λειoυ κ6oμoυ. Πδg Θdπρεπε, λoιπ6v, v'dv-
τιμετωπ[ooυμε τηv dvαγκαι6τητα τo0 Xωρo-
ιp0λακα πo0 dπιΘdλλει f κατααιαλτικη oκo-
πιμ6τητα τηg μετα6ατικηg περι6δoυ πoΦ δια-
vOoυμε; Kατα<pε0γovταg αrd ιpωτα τηg τευ-
τoνικflg δΘvoκoιvωνικηg θτuμoλoγ(αg κι θv-
τoπ[ζovταg τ6v δρo Reich, dvακαλΟrπoυμε
κα( τ6 κλειδ[ τo0. αiviγματog.

'H λ6ξη Reich1(das) εvτdσoεται αιiq o0oιωδ6-
στερεq τηg Γερμαvικηg γλδooαg, πρoερX6μεvη
dπ6 την ivδoευρωπαiκfl ρiζα P6κ πoιi oημα[vει
τ6 dπ6 τ6v Bαoιλια-'Hγ6τη πρoερ16μεvo, dπo-
δlδovταg τfiv dπ6 τηv Δ0vαμη θκπηγdζoυoα Τd-
ξη o6 oυvδυαoμ6 μ6 τt'1v 'lαx0 τfig Noμιμ6τηταg'
σ16 'Eλληvικο { λ6ξη dπoδiδεται β δκεivη τηg

.Πoλιτεiαq" αττtv δπoiα περιθ1εται l'1 θv δυvdμει
Tdξη, περι6αλλ6μεvη dπ6 τηv'lαxιi τηg Νoμιμ6-
τηταq. τ6 Reiοh αxετ(ζεται μ6 τ6 Recht (dαo) πo0
oημαivει .Δ[καιo" καi μ6 τηv GeRechtigkeit (die)
πoυ oημo[vει "Δικαιooι]vη", εΙναι δ6 σoφηq η
λoγικ{ α0τηg τηs σXθσηs''Eπioηg, τ6 Reich oυν-
δ6εται δτυμoλoγικd μ6 τ']v λ6ξη Rede (die) { δ_
πo(α oημαivει "Λ6γoq"' εlδικιilτερα, τ6v Λ6γo
τoυ 'Hγδτη πo0 διαθ6τει κOρoq Διkαioυ κoτd τηv
διαμ6ρφωoη, τηg περ1 Tιμηg, "HΘoυg, 'Aγιbvα
καi 'Eργoolαg' dvτiληιJ,ιηg τfig Koιv6τηταg τηg
δπoiαg f1γεiται. T6 Reich εivαι oυγγεv6g μ6 τ6
Reichtum (der) πoι1 oημαivει ττ]v dιpθov[o 0λικιiv
dγαΘδv' dπαρα(τητo ουμπλι]ρωμo τξg ε0ημε-
ρiαg τηg Koιv6τητog' θδΦ dκρι6δg oυvυπdρ-
xoυv κα[ oi δλλεg λειτoυργiεg πoλιτιαrικfiq' πo-
λιτικflg κα[ oiκovoμικηg δξ6λιξη9 πo0 μετατρ6_
πoυv τηv iδθα oθ δλoκληρωμα κoιvωvικηg πρd-
ξηg. Π6ραv αOτιitv, θπιαημαlvoυμε τ6v 6ρo Rei-
chsraυm (der) πo0 πρooδιoρ[ζει τ6v γεωγρoφικ6
.ΧΦρo" (Raum, der) μ6oo αr6v δπoΙo ioxιjει τ6
Δiκαιo τo0 Λαo0, τηv Φυσικη κoιτiδα δπoυ dvo-



ι
Πτι:,σσoνται dπo κoιvoU τd σUvθ6τovτo μ6ρη τηc
Koιv6τητog. 'Ωg δπ[Θετo, reiοh αημα[vει τov

"πλol'ιoιo" (εUφoρo-αΦθoνo). "Aq σημειωθετ δτι
κα( ατηv 'Aρα6ικη γλιiroσα2 Δμφαvιζovται dvdλo-
γεq dvτιαroι1iεg πρ6q τηv lvδoευρωπαΙκη ριζα
μ6 δπiκεvτρo τ6 δ6κατo γρdμμα τoΟ dρo6ικoΟ
dλΦα6ητoυ P6 (ρoα: θπoπτε0ω) κoι με λ6ξειq
δπωg ραoiν (: κεQαλη, ηρωαg), ρoi(: ιpωτειv6g'
δπι6λητικ6q), ρoζoΟv (- dξιoπιαroq), ρoτζiλ (-
dvδρικ6g), ρoμiν (: δρμη)' ραταμπ (= διoτdo_
oω), ρdα (: πληΘαivω), δvνoιεg πo0 oυvδ6ovται
μ6 τηv'Hγ6τη, τηv'Hγεoiα, τ6v'AγΦvo' τδ Δi-
καιo, τηv ΔΟvαμη' τηv 'Αρρεvωπoτητα (αi τηv
AΟτdρκεια.

T6λo9, πρiv δλoκληριi-looυμε τoΟτη τηv γλωo-
σικη αvαδρoμη αro θτυμoλoγικ6 "κλειδι" τoU

ζητoυμ6voυ, δq μηv ξεXVαμε oτι, ιiv κα[ αιηv
Γερμαvικη γλιiooα ilπdρxει f1 λεξη Staat (deQ

πo0 dvτιαroιxεi δνvoιoλoγικd αι6 λατιvικ6
Status, δ 'Αδ6λQog Xiτλερ δπ6λεξε τ6v δρo Rei-
ch γιd vα xαρακτηρ[oει-δvoμαoει τηv 3η Γερμα_
vικη'EΘvoκoιvωvικf Πoλιτε[α, δνιil πρoτ[μηοε
vd 1ρηoιμoπoιηoει τov δρo Staat (Geheime Staa-
tspolizei) δg oυvΘετικo τηg (Mυαrικξg Kρατικηg)
'Aαrυvoμiαg, oκιτodρovταg τηv κατααrαλτικη
τηg oιλoυ6τα.

Πoι6 ε1ναι, λoιπ6ν, τ6 ζητo0μεvo; Mιd oΟτoπι-
κη πρooδoκiα λ0τρωσηq dπ'τ6v XωρoΦ0λακα
μ6 τfv ταυτ6xρovη παρdδooη τfrg Koιv6τηταg
αrην oκλα6ιd τηg dναρxiαg, li, μιd ρεαλιαrικη
πρoo6γγιαη αrηv δξ0ι!ωαη τfiq oυvειδητ6τητα9
τoι3 Πoλiτη μδοω μιαg Θαρραλ6αq, κλιμακo0με-
vηq, dναπρooαρμoγηc τΦv δoμιilv τηg πoλιτικηq
δξoυo1αg μ6 ατ6xo τηv θπiρρωoη τoi dτoμικo0
oυvειδ6τog καi, κατ'δπθκταση, τ{v dπελευΘ6-
ρωoη τo8 Πoλiτη dπ'τ6v 6ρoxvd τo0 κατααrαλ-
τικo0 πειΘαvαγκαoμo0; "oπι,η κα[ vd τ6 κdνoυ-
με, δxει δριμ6oει 6oo πoτ6 δ xρ6vog γιd vd πo0-
με, κ dτω f1 θπαvαληrπικ6τητα τflg dνεικovικflg
τραγoυδoκρατ[αg πo0 μαg θ6λει vd xτUπaμε πα-
Θητικd κι dvεγκlφαλα τ6 π6δι κρατΦvταg, τdxα,
τδv... ρυΘμ6 o' lνα δκoυoμα πo0 δ6v δ1ει καμι6
αx6oη μ6 μαξ!

KαΘoρ[οαμε τiδη τ6 τi ζητoμε: διαδικαo(εg d-
vdrπυξηq κι θvδυvdμωoηq τηq σUvειδητ6τητα9
τoιi dτ6μoυ πρ69 διαμ6ρ<pωαη Πoλιτιilv μ6 κoι-
vωvικη ιiπευθυv6τητα' καi μετd τηv δημιoυργiα
τo0 KoιvωvαvΘριilπoυ, εiδoυg πoιi απαv[ζει δρα-
ματικd oημερα, ζηταμε τηv μετακ[vηαη, τδv vυ-
XτoφUλdκωv τηg δξoυoiαg o6 παραγωγικιilτερεq
dπαo1oλf1oειq. Τ6 πιδg, εΙvαι dπλoΟαrερo dπ'
δτι' θκ πριbτηq δΨηq, voμiζει καvε[g.

Kαπoιoι μληoαv γιd τηv 0παγωγη τηq φαvτα-
oiαg ατηv δξoυoio' θμεig αro1ε0oυμε αιηv dvo-
YωYη τηξ θξoυoiαg στηv φαvτασiα, γvωρ(ζovταg
πιbq t dvθριbπιvη θ6ληoη εΙvαι f1 0π6ρτατη δκεi-
vη θv6ργεια πo0 μπoρεi vd κιvητoπoιησει τιξ ι-
αxυρ6τερεg κι εΟεργετικ6τερεg Qυoικ69 δuvd-
μειq. Kαι γι' α0τη τηv dvαγωγli εΙvαι πρoUπ6Θε-
oη fl δvεργoπoiηαη τηq dvΘριilπιvηg θ6ληαηq.

ΠρΦτo 6ημα t, μ6 καΘε πρ6oφoρo μ6oo, κατα-

o0vτριι}η
κoιVωvικfig 1αιivωoηg πoΟ δκπρooωπo0v o[γvω-

"οιoi "δΘvdρXεq" τωV πoλυιi:vυμωv κoμματιKωv
oυvεταιριoμΦV σ16 dφoρoλ6γητo λειψαvεμπo-
ριo τηq dvΘριilπιvηq ε0τυx[αg. Kαταo0vτριψη,
κoτd πρoτεραι6τητα' 6λωv δκεivωv τΦv παρα-
μ6τρωv πo0 γεvvoΟv τov πoλιτικαvτιoμ6, xωρig
α0τδ νd dπoκλεiει ι! vd παραμερlζει τηv dvαπαλ-
λoτρiωτη ει3θ0vη τωV φUσικωv φoρ6ωV τoυ. Kαi
o' αι)τη τηv πρoondΘεια l'1 εiρηvη δ6v εΙvαι δ κα-
λiτερoq oι1μμα1og' 6ooι μπoρoΟv vd oκειpτo0v,
καταv6ηoαv πιbg τd dvΘριbπιvα πεπρωμ6vα δ6v
κιvδυvειioυv dπ' τ6 πυρηνικo dλλd dπ' τo ε i ρ η -

v ι κ 6 δλoκα0τωμα! "Aλλωαιε' noτθ δθν κρεμdvε
odv oκυλ[ θκεΙvov πo0 πoλεμdει odv λιovτdρι...
Πρωτoq ατ61o9: τ6 γκρ6μloμo τou κρdτoυq dδi-
κoυ! Kι δταν τμηΘεi dμετακλητα δ μovoπωλια-
κ69 lμdvταg διακ[vηαηq τηq μovoειδoιig πoλιτι-
καvτlαrικηg dvαγκαι6τηταg, τoτε, διευρΟvovται
oi uπ6 oυζητηαη πρooπτικ69. Kαι δθv Θd πρ6πει
vα αroxεOoυμε o6 μιαv dvααιdτωαη, dλλα αrηv
'iδια τηv dvατρoπιi, Ιoωg, γιατi εΙvαι πρακτικoτε-
ρo vd xΟooυμε αro vερoxOτη τα 0πoλλε(μματα
τoυ φλUτζαVιoU μαξ με dπλη dvατρoπη παρα μ6
ΦUγoκεvτρισμ6 δ δπoΙoq μdq dπoαιερεΙ τ6
πλεov6κτημα vα παραμ6voυμε αιηv dπυρ66λη-
τη ζιilvη.

"oπωq διαμoρΦ6θηKαv o[ κατααrαoειq, μovα-
xα μθo' dπ' τ[g κdvvεg μπoρεi vd δπιτευxΘεi μια
δκρoη oυvαιoΘηματικ6τερoυ λoγoυ θ κ εi δπoυ
δ δρωταg τiθετoι 0π6 διωγμ6' f1 dvτt6io αrηv
κρατικη θiο dπoτελεΙ πλ6ov καΘηκov τo0 Πoλ[-
τη. 'H 1αριαrικη 6oλιi ατ6 διεφΘαρμ6vo κρdτog-
6ιγλdτoρα τηq σιωvιστιKηg δμπoρευματoκρα-
τlog oυvιαιQ τηv 0λoπoiηoη τflq δπαvααιατικflg
μαg θκπυρooκρ6τησηq. Kι αv Π(αrη εΙvαι f1 dξιω-
ματικη 0π6ρ6ααη τιδv αioΘηoεωv κατd τflv dπo-
δop μιαg, 0πoκειμεvικξq η μη' dληθειαq' δγιil
θ6 πιαrε0ω πdvτα αrηv'Eπovdαταoη ξ πρoii-
π6Θεoη δημloυργiog μloξ πoλtτεΙos Δlκoioυ!

1. Bλ' τASCHΕΝBR0CΚHAυS zUM
BRoCKHAUS - Leiρzig 1942' σ' 284'
2' Bλ': 'oμdρ Παξιvoυ BAΣιKO ΛΕΞlκo APABoΕΛ^HΝικo

nΕΛΕκAΝoΣ - 'AΘrivα X'Χ'. σ' 51,52 καi 54'
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H Toπικη αυτoδιo(κηoη (T'Α.) εivαι θvαg
v6oq o1ετικd Θεoμ69 ατηv xιilρα μαg. 'oπωg
και κdΘε dλλoq Θεoμ6q σrηv Eλλdδα 6τoι και
η Τ.A. 61ει μετα6ληΘε( oε πεδΙo κoμματικΦv
oυγκρoΟoεωv. ΠAΣoK και N.Δ. Θ6λoυv τoυg
δημoυg ωg κoμματικd τouq Φ6oUδα, τo KKE
τoυq θλ6πει ωg oμdδεg πiεoηg εvdvτια ατηv
Kυ6ερvηoη. 'oλoι 6μω9 oυμ<pωvo0v 6τι η
T.A. ε[vαι 6vαg αημαvτικ6q παρ6γovταq τoU

"πoλιτικo0 γiγvεoΘαι", κι αγωv(ζovται για τo
πατρovdριoμd τηg. Στηv oυo[α αrηv xΦρα
μαg δεv 61oυμε T.A., και αuτ6 δι6τι για vα υ-
πdρ1ει oo6αρη και υπε0Θυvη T.Α. 1ρειdζov-
ται oι δι'1μoι vα 6xoυv τo κατdλληλo voμικ6
καΘεατξ μ6oα αro oπoio Θα λειτoυργoOv
και Θα δραατηριoπoιoUvται, τoυg αvdλoγoυg
xρηματoδoτικoιig π6ρoυg πdvω αroυg oπoi-
oυg Θα αrηρiζovται, καΘΦq και μ(α αυτ6voμη
ατoπlκi πoλlτlκη, πoυ δε Θο ελ6γ1εταl o0τε
Θα εμπoδiζετol απ'τηv κεvτρlκf εξoυoio.

Στηv Eλλdδα 6θ6αια αυτ6 εivαι επικ(vδυ-
vεg oυτoπiεg! 'Eτoι 6vαg oλ6κληρo9 λα69
παρακoλoυΘε[ oε oυv61ειεg τιg αιματηρθq
κ6vτρεg Ko06ελα-Ku6ερvf oεωg. ouδε19 δη-
λΦvει υπε0Θυvog κι oλoι πα[ρvouv μ6ρo9 αιo
αvΘρωπoκυvηγητ6! o Ko06ελαq 61ovταg ωg
Θαoικ6 τoυ oOvΘημα: "Xo0vτα ε(vαι θα πε-
ρdoει"! και η Kυ66ρvηση: (Φασ[σrα Ko06ελα
ooυ ατ6λvoυμε τα Λoκ"! Δυαrυ1ιbg τo ιjΘog
τηq πoλιτικηg μαq ζωηq, καΘιδg καιτηg Eλλη--τει
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vικηg Δημoκρατiαq αvd τoυq αιΦvεg, παρα-
μ6vει αλιbΘητo. Σiγoυρα για τα 1dλια τηg Eλ-
ληvικflg T.A. δεv ιpταiει μ6νo η κoμματικη πo-
λιτικη τηg κεvτρικηg εξoυoiαq. 'ooo κι αv
πρooπαΘεi o κ. 'E6ερτ δεv μπoρεi να μαq
πεioει 6τι μ6vo η κυ66ρvηoη ιpταiει για τη
δια1ειριαrικη αvικαv6τητα τωv δημωv και
κoιvoτητωv. Πoυ ακo0αrηκε, για τα Eυρω-
παΙκd δεδoμ6vα, T.A. vα περιμ6vει vα καλ0-
ψει τα λειτoυργικd τηg 6ξoδα μ6vo απ'τιq κU-
Bερvητικ69 εισΦoρ6q.

Εivαι δυvατ6v στηv Eλλdδα τoυ 't989 να
περιμ6voυv oι δημoι απ' τov κρατικ6 πρo0-
πoλoγιoμ6, αυτ6v πoυ 61ει 6λλειμμα μ6λιq 1

τριg δρ1.' vα τouq καλιiι{.lει και τα δικd τoυg
ελλε(μματα; o τρ6πo9 oκ6πτεoΘαι τωv πε-
ριoooτ6ρωv δημdρxωv ε1vαι oxιζoQρεvικ6g.
EδΦ o κ' Too66λα9 δεv 61ει vα πληριi:oει τιg
oυvτdξειq τoυ TEBE και τouq μιoθo0g τωv
Ελληvωv υπαλληλωv τoυ εξωτερικo0' θα
δΦoει λεQτd αroυq Γαργαλιdvoυg για πoλιτι-
αιικδg εκδηλιiloειg; Mα0ρo Xιo0μoρ ε[πατε;
'loωg' αλλd αυτη ε(vαι η oημεριvη Ελληvικη
πραγματικ6τητα. oι τoπικol ραδιoαrαΘμol
oυv66αλλαv πρ69 τηv ααrικη κατε0Θυvoη
τηg Τ.A. Kαι τo κρατικ6 μovoπΦλιo τrlξ "πλη-
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δ6v τ[πoτα. 'H μdλλov κ6τι dλλαξε. Τoυλαxι_
στov στouq μεγdλoυg δημoυg τηg 1Φραg,
επi vεo<pιλελε0Θερηg διακυ6ερvηoεωq τoυq
6xoυμε τη μεγdλη ειo6oλη τηg oιoxρ{q δto-
ι}ημioεωg. Kαι λ6ω αισχρη δι6τι δεv περιoρ[-
ζεται μ6vo απ'τα μθoα "πληρoΦoρησεωq"
αλλd διoxετε0εται παvτo0, τ6oo ιiloτε vα
μπoρoιiμε vα μιλdμε για "διαΦημιαrικη μ6-
λuvoη". Για τoυ λ6γoυ τo αληΘdg κdvτε μιo
θ6λτα ατo "Φιλελε0Θερo" Πειραιd τoυ κ. Av-
δριαv6πoυλoυ vα δεiτε αrα πεζoδρ6μια, σΧε-
δ6v 6λα, διαιpημιαrικ6g ταμπ6λε9 αrη oειρd.

Περvdg απ'τo 6vα πεζoδρ6μιo αr'dλλo;
Φε0γειg oπ6 τιg δια<pημιαrικ69 ταμπt1λεg τηg
lnteramerican και παq o' αυτ69 τηq Αmste. Δια-
Φηβιαιικd κερδη λoιπov σε Θdρoq τoU περι-
θdλλovτog και τηq voημooιjvηg τωv πoλιτιilv.
Aυτ6 τov καιρ6 εixαμε τoυq μεγdλoυg αγΦ-
vεq τωv περιΘωριακιilv δημωv τoυ Πειραιd,
ΔραπετoΦvα, Kερατoivι, Moα1dτo εvdvτια
ατα εργoαrdoια πoυ μoλ8νoυv τo Quoικ6 πε-
ρι6dλλov και καvoυv τη ζωη τωv πoλιτΦv α-
κ6μα πιo πρo6ληματικη. Kαv6vα απoτ6λε-
oμα. Mα αv υrntρ1ε η πραγματικη T.Α. δεv Θα
θπρεπε vα επεμ6αιvει ouoιααιικd o'αυτd τα
ζωτικ6 Θ6ματα και vα επι66λλει τo 6ρα1υ-
1ρ6vιo κλε[oιμo τωv εργoστσ(ωv πoυ μoλ0-
vouv τoν 1ιilρo και την επιΘoλτ] αvαλ6γωv
1ρηματικιilν πρoαιiμωv και πoιvιilv; Φυoικd
και 6τoι 6πρεπε vα γivει.

H T'Α. αιηv Eλλαδα "μπdζει απ6 παvτo0"-
Aπ6 τη μια η δημαρxιακη αvικαv6τητα, απ'
τηv dλλη τo ιpρdγμα τηg Kρατικηg εξoυoiαg.
Δι6τι πoι0 κυ66ρvηoη Θ6λει vα λειτoυργo0v
αvεξdρτητα δημoι και κoιv6τητεg μ6oα oε
δoμθg πραγματικt]g T.A', 6ταv αυτoi oι δημoι
και κoιvlτητεg δεv ελ6γ1ovται απ6 αuτη; και
αυτ6 αvdγεται σε μια γεvικoτερη πoλιτικη
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ρoιpoρηoεωg", 6orταoαv, και αρκετo0g π6-
ρouq 6Qεραv αroυq δημoυq. Kι αυτ6 6oov α-
φoρ6 τoυg μεγdλoυq δημoυg' Δι6τι oι 6Moι,
"πρoλετ6ριoι" ηταv πριv απ'τηv απ6Φαση
για τη δημιoυργiα τηg τoπικι]g ραδιoQωv(αq,
"πρoλετdριoι" 6μειvαv κι 0αrερα απ' αυτl'1.
Kαι μιλ6με πdvτα για τoπικtt ραδιoιpωviα, κι
61ι 6πω9 Θ6λoυv vα τηv ovoμdooυν oι Av-
δριαv6πoυλog - 'E6ερτ - Ko0θελαg' δηλ' "ε-
λε0Θερη" ραδιoιpωv(α. oτιδηπoτε λειτoυρ_
γε( ατα πλαioια εv6g oυαrι'1ματoq, oπoυδη_
πoτε, δεv εΙvqι .ελε0Θερo" αλλd "δεoμευ-
μ6vo" κατd τoν α η Θ τρ6πo,1ωρ(g κατ'αvdγ-
κη αυτ6 vα ε(vαι κ6τι τo κακ6. Aπλd oι λ6ξει9
"ελειjΘερη" και "ελευΘεριαΣ στερoιjνται oU-
oιααrικo0 περιε1oμθvoυ. Π6ρα απ6 μiα ou-
νειρμικτ] Φ6ρτιση δεv αvτιπρooωπε0oυv α-
πoλ0τωg τ[πoτα.

Τι 6μωq dλλαξε αιoυg δf1μoυq εκτ69 απ'
τηv ειoαγωγη τηg τoπικflg ραδιoφωv(αg; Σxε-
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αλλ6 και πoλιτιαrικη κoυλτoΟρα πoυ υπdρ1ει
ριζωμ6vη ατηv πατρiδα μαq, 6τιτo κdθε κ6μ-
μα πoU κυ6ερvdει voμiζει 6τι τoυ αvηκoυv κι
6λα9 τα π6vτα, απ' τov 6λεψ1o τηg δια1ε(ρι-
σηq τoU δημoo(oυ 1ρηματog, θωg o "τρ6πo9
ζωηq" τηq επαρxiαg.

'Eτoι 
η T.Α. 6πω9 κι 6λoι oι Θεoμo( o'αuτ6v

τov τ6πo εiτε υπdρ1ει ε(τε δεv υπρ1ει, τo 6vα
και τo αυτ6! 'loωg πdλι δεv πρ6πει vα ε[μααrε
τ6oo απαιτητικo(. Δι6τι 6πωq Θα γvωρ1ζετε τo
επ1αημo αλ6γκαv 6λωv αvεξαιρ6τωg τωv
κoμμdτωv ε(vαι: "H T.A. αrηρ(ζει τη δημo'
κρατ[α". Aφo0 λoιπ6v δτoι ε(vαι τα πρ6γμα-
τα, 6τι ε(vαι η "δημoκρατiαΣ στηv Eλλdδα,
Kαι τo τι εivαι τo γvωρiζoυμε 6λoι αvεξαρτη-
τoυ ιδεoλoγικηg τoπoΘετr]oεωg Θα ειvαι Kαι
η T.Α. Σiγoυρα π6vτωg η T.Α. εivαι 6vαg Θε-
oμ6q πoυ πρ6πει vα μπει αro "α16χααrρo"
τωv εΘvικιαrΦv. Δι6τι μαξ πρoσΦ6ρει, αv τηv
1ρηoιμoπoιηooυμε αωα16, 6vα πριδτηg τd-
ξεωg δiαυλo, για vα κτυπηooUμε τo o0αrημα,
v' απoκεvτριilσoUμε και v' (απovεκρΦσoUμεD
τη εξoυoiεg τoυ oυαrηματog. Φαvτααrεlτε
6vα δι]μo τoυ oπo[oυ τo δημoτικ6 ouμΘo0λιo
Θα ελ6γxεται απ6 εΘνικιατ69. Θα μπoρo0oε
vα λειτouργε( ωq τoπικη "κUθ6ρvηση". Θα
μπoρo0oαμε vα δεΙ1vαμε ατo λα6, 6αrω μια
μικρoγραΦ(α μιαq εΘvικιαrικηg πoλιτε1αg Θα
ε[xε τηv δυvατ6τητα vg oυγκρ[vει τιg δυo
μoρΦ6q "διακυ6ερvflσεωqD. Toυ ouαιημα-
τoq και τηg δικηq μαg.

M6oα απ'τιg γραμμ6q τηg T.A. Θα fταv δυ-
vατ6v vα δ(vαμε 6vα μεγdλo πoλιτικ6 αγΦvα.
oι κυριιbτερεg πλευρ6q αυτo0 τoυ αγιilvog
εΙvαι oι ακ6λoυΘε9:

α) Πρoαrαoiα τηq oικoλoγικηg ιooρρoπ(αg
τoυ δημoυ και περιoxηg, απ' τηv κακη και
πρ61ειρη λειτoυργ(α τωv εργoσταo[ωv (εdv
uπ6ρ1oυv).

6) oυoιααrικτ] oυμπαρ6αrαση στouq α-
γΦvεg τωv εργαζoμ6vωv oε πληρη σUvεργα-
o(α με τo τoπικ6 εργατικ6 κ6vτρo.

γ) Πoλιτιorικη αvα6dΘμιση τωv κατoiκωv
τoυ δημoυ, μια και η Τ.A. εivαι o'dμεoη επα-
Φη με τo λα6, αιov oπo[o μπoρεi vα περdoει
μια vθα αvτhηι.|.lη, μια v6α "κouλτoι:,ρα", 6ξω
απ'τα αμερικαvικ6 και καταvαλωτικd πρ6τυ-
πα.

δ) Δημιoυργiα δημoτικηg τρdπεζαg πoυ
vα 6oηΘd τo λα6 αro oξ0 αrεγααrικ6 πρ6-
6λημα, τoυq επαγγελματiεq αrιq εργαo(εg
τouq και τηv εviα1υoη μεικτΦv δημoτικιbv ε-
πιxειρηoεωv.

ε) 'lδρυoη δημoτικflg τρdπεζαg αiματog,
πoU vα καλ0rπει τιg τoπικ6q αvdγκεg τωv vo-
ooκoμεiωv oε αiμα'

or) Λειτoυργ(α δημoτικo0 τ0πoυ, ραδιo-
ιpωviαg, τηλεoρdoεωg εdv αυτ6 ε[vαι ε<)ικτ6,
πρoσΦ6ρovταq πραγματικη εvημ6ρωoη και
πλoυραλιoμ6 6λωv τωv απ6ψεωv, και πιo πo-
λ0 τωv μη καθιερωμ6vωv...

Aυτθg ε(vαι oριoμθvεg κατευΘυvτ{ριεq
γραμμ69 πdvω orη oωorη λειτouργiατηg Τ.A.
Ev6g Θεoμo0 πoU αv δoΘε[ αια 16ρια τωv <pι-

λελε0Θερωv Kαι τωv κoμμoυvιαrΦv Θ' απoτε-
λ6oει τρo1oπ6δη αιov αγΦvα για τo oπdoiμo
τηg oημεριvηg κρατικηg εξoυoiαg, καΘιbq και
τηg αvαπτOξεωg v6ωv o16oεωv κι αvτιλη-
ιpεωv μεταξ0 τηq "απρ6σωπrlS" εξoυolαq και
τoυ πoλiτη.

H Τ.A. εivαι ιlvαg Θεoμ69 μ6oα αroν oπo[o
τo εΘνικιστικ6 κ(νημα μπoρε( και πρθπει vα
διiloει oκληρ69 και vικηQ6ρεg μα1εg εvdvτια
ατηv oιωπη' τη διαατρ6Θλωσι και τηv απo-
μ6vωoη πoυ μαq 61ει τoπoΘετηoει τo αατικ6
κρdτog.

Σoφiα Xρloτoιpη
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TA oPlA ToY κPAτoγΣ
Mε τηv αλλqγη τoυ πoλιτικo0 oκηvικo0 απ'

τα μ6oα τηq δεκαετ[αg τoυ '60, oι oooιαλδη-
μoκρdτεg υπερια1Φoυv τωv χριστιαvoδημo-
κρατΦv 61oυμε τηv ειo6oλι'1 τηg δoγματικl'1g

μαρξιαrικηq σκ6ψεωq στηv oιKovoμικη ζωη
τηq Eυριbπηq. Στηριζ6μεvoι στηv (oικovoμι-
κη" σκ6ψη τηg αxoληg τηq Φραγκφo0ρτηg
(MAPKOYZE, Avτ6ρvo, Π6περ), oι ιΘ0vovτεg
τηg τ6τε πoλιτικηg ζωι]g, πρooπαΘo0v vα με-
τατρθψoυv τιg δoμ69 τou κρ6τoυ9. Kατ'αυ-
τ6 τov τρ6πo η ιo10oυoα Qιλελε0Θερη αvτi-
ληψη τoU "λιY6τερoυ κpdτoυg" παρα1ωρε[^
τη Θ6αη τηq στo (περισσ6τερ0 Kρατoq". Aq
εξετdooυμε κdπωq και τα δΟo αυτd ρε0ματα
oκ6ι|.lεωg.

oι ιpιλελε0Θερoι αv6καΘεv ηΘελαv η σΦαι-
ρα τηξ oικovoμικηg ζωt'1g vα μ6vει 6ξω απ'τιg
δρααrηρι6τητεq τoU κρdτoυg. Πdvτα 66λε_
παv τo Θεoμ6 τou κρdτoυg ωg 6vα "αvαγκαιo
κακ6.. Eiδαμε 6μω9 παρdλληλα, 6τι 6πoτε
1ρειdoΘηκαv oι καπιταλιαι69 τηv 6oηΘεια
τoυ κρdτoυg για vα ξεπερdooυv τιq 6πoιε9
δυoκoλiεg τoUq, σuvεργdαrηκαv μαζiτoυ. To

66λεπαv 6μωg π6vτoτε Φg 6vα ΘoηΘητικ6 ερ-
γαλεio.

H ΦλελεuΘερη σκ6ψη δεv αvαγvωρiζει αro
κρατog καμμiα 6o0ληoη, καν6vα σκoπ6 π6ρα
απ' τη διατηρηση τηξ "κoιvηq ηoυ1[αq". Aυ-
τi η Θ6oη τηg QιλελειiΘερηg qxoλfg δεv ε(-
vαι τυ1αiα. oι καπιταλια169 6λ6πoυv αιo
κρdτog 6vα μεγdλo εxΘρ6' 6vαv ιo1υρ6 αvτ(-
παλo. Γvωρiζouv καλ0τερα απ'6λoυ9 6τι αv
τo κρdτog "απoλUτoπoιηΘε(", απoκτηoει
.μια Θ6ληαξ και Θ6oη αvιbτερη απ'τηv κoιvω_
γ(q" (X6Yγελ), μπoρε( vα τouq oυvτρiι.!ει, vα
τoυq αQαιρ6oει τα πρov6μια πoU τoυg θ1ει
xoρηγηoει τo αατικ6 κρdτog. Mε λiγα λ6για
αv τo κρ6τoq απoκτηoει μια εΘvικoεργατικf
μoρΦη, τ6τε o' αυτ6 τo κρdτog, oι καπιταλι-
α169 δεv 6xoυv καμμiα Θ6oη.

Ωq "αvτ(Θεoη" o' oUTξ τηv αvτληψη η σo-
oιαλδημoκρατ(α 6Qερε τηv κρατικf υπερ-
oυooΦρευoη. Mια κρατικη υπερ-oυooΦρευ-
ση' πoU απ6λυτα μ6vη τηg δεv εivαι κdτι τo
κακ6, αλλd oυvoδεu6μεvη απ6 "μαρξιαιι-
κo0g" ngιρqματιoμo0g στηv oικovoμ(α' δι6γ-



70 Arrrooτo
To μεγαλιiτερ6 τηq λdθog π6ρo απ'αυτ6,

ηταv 6τι ε[1ε τo .Θρdooq" vα πιατε0ει 6τι
μπoρε( vα oυμ6αδioει oooιαλιoμ69 και κoιvo-
6oυλευτιoμ69! 'oτι Θα μπoρo0oε πoτθ η με-
γαλoααrικη ταξη vα δεxτει ατo δικ6 τηq γη-
πεδo, τ'oπoio απoτελε( η "δημoκρατ[α", v(κη
τωv αvτιπ6λωv τηg. 'oταv oυvειδητoπoιηΘη-
κε αυτ6' "ξεxdατηκε" o oooιαλιoμ6q Yια vα
παρα1ωρι]oει τη Θ6oη τoU στηv "κoιvωvικη"
παριiμ6αoη. H αριαrερd 6πααxε, δι6τι oημε-
ρα η αριστερd 61ει μετα6ληΘεi oε δεξι6, απ6
6vα "παιδικ6 λα'(κιoμ6", αιov oπo[o πρoσπα-
Θo0oε vα oυvταιριdoει τηv εvoωμ6τωΦ ηc
αro αoτικ6 κρdτog, και τιq παιδικ69 αvαμvη-
σειq τoU oooιαλιoμo0 τηg. Mε τo γκρθμιoμα
τωv oραμ6τωv τηq και τωv (αγΦvωv> τηξ,
δ61τηκε τo 6vα π(oω απ'τo 6λλo τα xτυrημα-
τα τηq δεξιdq, πoυ με τ6 πρ6oωπo τou vεoΦι-
λελευΘεριoμo0, και με τo ατo0 τηq αριστε-
ρηq απoτυ1iαg, αv6Θαζε τιq πoλιτικ69 τηg με-
τo169.

Kdπωg 6τoι περdoαμε απ' τo λιγ6τερo αro
περιoo6τερo κρdτog και ξαv6 αro λιγ6τερo.
Για μαg 6μω9 τoυg εΘvικoριζoσπdαrεq τo
πρ6θλημα δεv τ[Θεται 6πωq τo Θ6λoυv oι φι-
λελε0Θερoι "λιγ6τερo l'1 περιoo6τερo κρd-
τog, αλλ6 τl μoρQη Θo 61εl τo κρ6τo9.

Δι6τι vαι μεv ε[μααιε κατd τou Φλελε0Θε-
ρoυ λιγ6τερoυ κρdτous, δι6τι δε μαg επιτρ6-
πει vα κτυπηoouμε τo μεγdλo κε<p6λαιo και v'

κωση τoU κρdτoη-πρ6vεια xωρig 6μω9 πα-
ρdλληλη αvαζητηoη XρηματooικovoμικΦv
π6ρωv, oδηγηoαv oε κρατικτ] υπερ-1ρ6ωαη.
Θ0μα αυτo0 τoυ ιo0 τηq "αριστερdq" 6πεoε
και τo ΠAΣoK, με τα τερ6αrια δημooιovoμι-
κd ελλεiμματα, τηv πλr]ρη απoτυ1(α τωv ΔE-
Ko (Δημooiωv Eπιxειρηoεωv και oργαvι-
oμΦv), καΘΦg και τov εμπαιγμ6 τηg AΓPEΞ
και τωv γεωργικιilv ouvαιτεριoμιitv. H αριαιε-
ρ6 τoυ '60 δεμ6vη ακ6μα με τo μαρξιoμ6 πΙ-
στεUε Kι αγωvιζ6ταvε για τo oooιαλιoμ6, 6vα
oooιαλιoμ6 6μω9 xαραγμ6vo oε τελεiωg λd-
Θoq Bdoειg.



αvατρ6ψouμε τα σημεiα αrηριξηs τoU καπι_
ταλιoμo0, αλλd κι o0τε σUμΦωvoι1με με τo α-
αrικ6 περιεx6μενo τoυ περιoo6τερoυ κρd-
τoυg. To δικ6 μαg κρdτog δεv εivαι o0τε λι-
γ6τερo o0τε περιoo6τερo' πdvω δε απ'6λα
δεv ε(vαιλoγoπαiγvιo. E[vαι κρdτog πoU αvα-
λαμ6dvει πρωταγωvιαrικ6 ηγεμovιKo ρ6λo o'
6λε9 τιg πτυ169 τηg αvΘρωπ[vηξ ζωηq και
δραατηρι6τηταξ, στηv πoλιτικη, oικovoμiα,
κoιvωvικ6g oxθoειq, voμικ6 καθεαrιilg, πoλι-
τιαrικη θκιpραoη. E(vαι κρdτog τ' oπoio Θρ(_

σκεται στηv Uπηρεσiα τoυ 6θvoυq και τωv
λαiκιilv διεκδικηoεωv, με δικη τoυ σκ6ψη και -
δρdoη, πoU πρoστατε0ει και υπερ6xει τηg
6vvoιαq "λα6ξ".

Τ6 "σUιτικ6" i "Xεγγελιαv6" κρdτoq δεv υ-
π6κειται αrη Θ6ληoη oριoμ6vωv oργαvωμ6-
vωv oμdδωv και oυμ<pερ6vτωv δε λoγoδoτεi
oε καμμ[α "τdξξ",δεv εκQρdζει μ[α κdαια.
E[vαι κρdτog εΘvικ6 αλλd και λαΙκ6 (oooιαλι-
ατικ6), noυ καΘoδηγεi τηv εΘvικη τoU κoιvω-
vικ{ ζωη, δ(vovταg σtηv oικovoμ(α 6πoια πo-
λιτικη γραμμη εξυπηρετε[ τα εΘvικoλαΙκd
oυμιpθρoντα.

To εΘvικoεργατικ6 κρατog δεv ε[vαι oλo-
κληρωτικ6 6πω9 τ' ovoμdζoυv μερικo(. Aλλα
και παλι τι Θα πει.oλ0κληρωτικ6". 'oλα τα
πoλιτικd oυατt'1ματα ε(vαι oλoκληρωτικ6 oε
λιγ6τερo η μεγαλ0τερo 6αΘμ6' Mηπωg η

"δημoκρατiα" δεv εΦαρμ6ζει τηv πoλιτικη
τηg xωρig vα 6xει τη oυvαivεoη τωv κoμμou-
vιoιΦv και τωv εΘvικιαrωv;

Aυτ6 δεv εivαι oλoκληρωτιoμ6q; To εΘvι-
κoεργατικ6 κρdτog ε[vαι oλoκληρωμ6vo,
δι6τι αvτλε( τη δ0vαμη τoυ απ6 τo κoιvωvικ6
o0voλo, λειτouργιilvταg ωg πρoαrdτηq τoU Kι

61ι ωg δεoμoιp0λακαg.
Σαv υπερ-κρ(oιμη επo1η μαg η δημιoυργiα

εv6g τ6τoιoυ κρdτoυg εθvικoεργατικoιj, ε[-

vαι αvαγκα[α για τηv εΘvικη κoιvωvικη μαg ε-
πι6iωoη' Στηv EυρΦπη τoυ 1992τα κρdτη και
τα τoπικd κoιvo6o0λια Θα εivαι τρoμερ6 υπo-
6αΘμιoμ6vα 6vαvτι τoυ Στραo6o0ργou και
τoυ .δικoioυ" τηq EUρωrταiκηg κoιv6τητog.

'oπωg 6λεγε και o'E6oλα: "λ6Yω εξαoΘε-
vηoεωg τηq πρωταρχικηg δυvdμεωg, δυvd-

μειg υπoδε6αιερε9 απoκτΦvταg υπερoxl'1 α-
πooυvΘ6τoυv τα πdvτα". H εΘvικη μαg πoλι-
τικη και πoλιτιαrικη ιooπ6δωση απ'τη διεθvι-
ατικη Θ6ληoη τηg κoιv6τηταg, μπoρεi v'αvα-
κoπει μ6vo απ' τηv 0παρξη εv6g ιoxuρo0
κραtoυg. Δυατυ1ιilg 6μω9 αυτ6 ε(vαι αδ0vα-
τo μ6oα αrηv EoK, αrηv oπoiα η λ6ξη κρdτog
oυμιpηQiζεται μ' αυτη τoυ δημooioυ υπαλ-
ληλoυ! H πρ6oQατη πρ6ταoη τoυ Pηγκαv αrη
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ouvδιdoκει|.lη τωv επτd ατo Toρ6vτo για τηv
παγκ6oμια επ6κτααη τoυ εμπoρ[oυ, Kovιoρ-
τoττoιει τηv αvαγκαι6τητα τoU κρdτoυg o ι}r
λελει1Θερog (πρouvτovlσμ69> πou ovαπτ 'o-
σετol ovαγvωρiζεt oτo κρ6τo9 τov κυρlΦτε-
ρ6 τoυ ε1Θρ6.

To κρdτog π6Θαvε για τo <pιλελε0Θερo κα-
πιταλιoμ6, oε λiγo Θα τo ακoλoυΘηoει και η
εvvoια "6Θvoq", 6xι 666αια με τη oημαoiα
τηg φυoικηg εκμηδεvloεωg, αλλd με τo (πo-
λιτικ6" και πoλιτιστικ6 περιε16μεvo τηg λ6_

ξεωg. o αγωvαg τωv εθvικιαrιilv αrηv εvo-
πoιημ6vη κoιvη αγoρd γ[vεται τρoμερd δ0-
oκoλog και oι κιvηoειq μαg πρ6πει vα ε[vαι
πρooε1τικ69, vα πηγdζoυv απ6 μiα εγκεQαλι-
κη oκ6ι|.lη κι 61ι απ'τov αυΘoρμητιoμ6 μαq.

Συvoιpiζovταg επαvαλαμ6dvoυμε 6τι τo
Θ6μα τηg μoρΦηc Kαι τηq 6κτooηq, τoυ κρ6-
τoυg δεv εivol πoooτlκ6 αλλd πoloτlκ6.

To πρ66λημα δε λ0vεται μ'ερωτηματα τoυ
τ0πoυ λιγ6τερo η περιoo6τερo κρdτog, αλ-
λd με τl κρdτog, τι αξiεg Θα ενoαρκιbvει και
Θα μετoυoιιilvει αυτ6 τo κρατog' H μ6vη μoρ-
Qη κρdτoυg πoυ απoδ6xεται oργαvικd τιg oυ_
vιαιιiloεg τoυ 6Θvoυg Kαι τoU λαo0 ε[vαι τo ε-
Θvικoεργατικ6. Aυτ6 τo κρdτog ε[vαι η μ6vη
μαq λ0ση αrα επ6μεvα απoφαoιαrικd1ρ6vια.

Γlιilργog Παvαγ6κog
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X6ρμπερτ Φov KαραμαUΞ o Aυτoκρατωρ
Τo 6voμα τoυ Kαραγιαv dρ1ιoε vα γivεται

γvωαr6 απ6 τo 1935 6ταv πρoqxΦρηoε αro
E.Σ. κ6μμα.

ΣOμQωvα 6μω9 με τα λεγ6μεvα τoυ iδιou η
εYγραΦη τoυ σro K6μμα 6γιvε απoκλειαrικd
και μ6νo για λ6γoυ9 oκoπιμ6τηταq, ηΘελε vα
διαΦυλ6ξει τηv θ6oη τoυ διευΘυvτη αrηv 6-
περα τoU 'Aα1εv!!!

H επαιpη 6μω9 τou Kdραγιαv με τoυg E.Σ.
κOκλoυq εi1ε αρ1ioει διio 1ρ6vια vωρ(τερα,
απ6 τo 'l933, κdτι τo oπo(o απoκdλυι!ε και o
6ιoγρ6Qog τoυ, o P6τζερ Bov. 'Eτoι τo επι-
1ε(ρημα τηq .αvαYκαorικηg πρoo1ιilρηoηq"
παραμθvει 6vα μεγdλo ερωτηματικ6 πoU σU-
voδε0ει ακ6μα και Φμερα τo 6voμα τoυ.

Πιilg 6μω9 o Kαραγιαv εξελixθηκε 6vα μoυ-
oικ6 φαιv6μεvo τoU αιΦvα μαg;

B6Θαια αi.lτ6 o<pεiλεται ατηv αδιαQιλov(κη-
τη μoυoικη τoυ ιδιo<puΙα.

Kdτι πoυ αvατρ6πει τηv 6λακΦδεq επιxει-
ρηματoλoγ(α αuτΦv τωv oπoiωv oι ιδ6ε9 6ρ-
Xovται σε αvτiΘεoη με τoυq καv6vεg τηg κλη-
ρovoμικ6τηταq, και τouq μηχαvισμoOg τηg
γεvετικl'1g.

Αλλd υπdρ1oυv και καπoια ακ6μα γvωρ(-
σματα στo 1αρακτηρα τoυ πoU oυvτθλεoαv

αrηv αvoδ6 τoυ. Tov διακρΙvει μια μovαδικη
αΦoσιωση αιoυq διdQoρoυg αι6xoυg τoU' α-
ιpooiωoη αrα μoυoικd τoυ oρdματα και στηv
μαv[α τoυ για τελει6τητα. AQooiωoη αrηv
oρ1ηατρα τoU, τη Φιλαρμovικη τoυ Bερoλi-
vou, και αroυg v6oυg μoυoικo0g πoυ o (διog
6xει αvαδεiξει.

Mπoρε( αro Bααιλικ6 Koλλθγιo Moυoικηg
τoυ Λovδivoυ vα καλλιεργε[ καvε[g τιg μoUσι-
κ69 τoυ ευαιoΘηoiεg, μ6vo 6μω9 μια μαΘη-
τεiα αro πλευρ6 τoυ Kαραγιαv Θα τoυ απoKα-
λ0ιpει τoυg τρ6πouq με τoυg oπoioυg Θα γ(vει
μoυoικ69. Τα μαγικd 16ρια αυτo0 τoU Uπη-
ρ6τη τηg μoυoικηg κιvoOv τα vηματα εv6g δι-
κτ0oυ πoυ o iδιoq διευΘ0vει. Π(oω απ6 τo 6-
voμα τoU μεγdλoυ αυτo0 μα6ατρoυ ερωτo-
τρ6πηoαv oιτρdπεζεg τηq Eλ6ετ(αq πoλλo[ ι-
oxυρoi πoλιτικoi dvδρεg και 6θ6αια η 6ιoμη-
1αv[α τηg μελωδiαg.

Avα<p6ρεται πωq τo 'll3 τoυ τζiρoυ τηg DG
(Nτ6υτoε Γκρdμoφov) απ6 τιq πωλτjoειg δ(-
oκωv κλαoικηg μoυoικηg υπoλoγiζεται πωg
πρo6ρ1εται μ6vo απ6 τoυq 330 μεγdλoυq δi-
σκoυq πoU o Kdραγιαv ηxoγρdιpηoε μαζi τηg
απ6 τo 1933. Eκτιμαται πωq τo ετηoιo πooo-
α16 τηg oυμμετoχηq τoυ Kdραγιαv oε αυτd



τα κερδη πρ6πει να Φτdvει γ0ρω αrα 10 εκ'

μ6ρκα (48 εκατ. δρ1. και αυτ6 μ6vo απ6 τα
oυμ6oλαιd τou απ6 τηv D.G.)

o δεorτoτιoμ6q αrη συμπεριΦoρ6 τoυ Φov

K6ραγιαv 6μω9 ιpαΙvεται πωg ξεπερvd τα αυ-
αιριακd σ0voρα' για vα δΦoει τov τ6vo και

αιig α16oει9 τoυ με τηv Φιλαρμovικτ] τoυ Bε-

ρoλivou. EδΦ 6πoυ o K6ραγιαv γι0ρτασε
τoυg μεγαλ0τερouq ΘριdμΘoυg αrηv καρι6_

ρα τoυ αvταμειθ6μεvoq 6θ6αια με πα1υλ69
ειoπρdξεη. Η παρoυo(α τoυ Θεωρεiται oαv
τεκμηριo τoυ διεΘvoOg μoυoικo0 κ0ρoυg τηg

"διαιρεμ6vηq π6ληg"'
Kαv6vαg δεv π6τυ1ε πoτθ vα oυγκιvlloει

τ6ooυq πoλλo0g αvΘριilπoυg διευΘυvovταq
oρ1ηατρεq κλαoικηq μouoικf1g περιoo6τερo
απ6 αυτ6v τov μoυoικ6 Αυατριακ6.

'Evα <pαιv6μεvo.tιUτoKUριαρx(αq και δ0vα-

μη υπo6oληq. 'Evαq υπερ-6vΘρωπoξ πoU

oυγκλoviζει τoug π6vτεg oε κ6Θε τoυ κ(vηoη'
ακo0ρααroq υπηρ6τη9 τηg μoυoικηg αρμo-
v(αg.

Πρdγματι o Φov Kdραγιαv ε[vαι μ[α απ6 τιg

μεγαλ0τερεg και πιo πoλ0πλευρεq καMιτε-
xvικ6g <pυoιoγvωμiεg 6λωvτωv επoxιirv' Eivαι
απ6 τoυg αvΘρΦπoυq αυτo0g, πoυ η Θαυμd-

ζει καvε(g απερι6ριαrα η παiρvει Θ6oη εvαv-
τiov τoυ (λ6γω τoυ παρελΘ6vτog τoυ)' Kα-
vε(g 6μω9 δεv μ6vει αδιdQoρog.

Παvαγlιbτηq Tσl6ληq

XαιρετiζoUμε
τηv εξoδo απo
τα δημoΚρατιKα ΚατερYα
τoU σUvτρoΦou μαq

"rΦΘrιτιΔΦφ
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