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o A'r,o0τo
Π0ΛlTI K0! KPAToYM EΝ0l:

T0 ΣTIΓMA
THΣ ((ΔHM0KPATIAΣ,,

o 6ρoq "πoλιτικ6q κρατo0μεvog,, σιιq
πρoηγo0μεvεg δεκαετ[εg ηταv ευρ6ωq δια_
δεoμ6νo9' Σημερα η Xρησιμoπoiηoη αυτo0
τoυ 6ρoυ 6λo και λιγoατε0ει, 1ωρig 6μω9 oι
αvτικειμεvικ69 πoλιτικ69 oυvΘηκεg vα τo δι-
καιoλoγo0v αυτ6. Aυτ6 γ[vεται δι6τι η 6vvoια
"πoλιτικ6q κρατo0μεvog" περιoρiαrηκε, αrη
δ0oη τoυλ6xιστov, στov χΦρo τoυ κoμμoυvι-
oμo0. 'Eτoι μετα τη voμιμoπo[ηoη τωv K.K.
τηg Δ0oεωg ΘεωρηΘηκε 6τι δεv ε[1ει πια αξ1α
vα μιλ6γαμε για πoλιτικo0g κρατo0μεvoυq.
Av τιilρα κdπoιog ρωτηoει: "μα καλ6' μ6vo oι
μαρξιo169 αvτιατρατε0ovται τo o0αrημα;",
oι εΘvικιατ69 δεv τo πoλεμo0v εξ(ooυ; η α-
π0vτηoη πoυ Θα λd6oυv ε[vαι 6τι oι εΘvικι_
αι6q δεv διιilκovται επειδη αγωviζovται κατd
τoυ oυαrηματog, αλλd επειδτj "παρα6ιdζoυv
τιg αρx6g τou oυvτdγματog, "v6μoυq'', και
Θρ(oκoνται αρκετ69 Qoρ69 6ξω απ'τα "o0vo-
ρα" τηq κoιvo6oυλευτικηg "δημoκρατ(αg''".
'Eτoι τo o0ατημα αυτoεπι6ε6αιιilvεται μ6vo
τoU, χαρακηρ(ζovταg τoυg εΘvικιατ6g αvτi-
παλo0g τoυ, 6xι τιilρα πια ωg πoλιτικo0q κρα-
τo0μεvoυg, αλλd ωg "παρdvouμoug" fl κι ε-
πικ[vδυvoυg για τη (δημ6σιq ασΦdλεια., 6-

ρoq πoU υπoδηλιilvει τηv αδιατdραXrη ηρε-
μiα τoυg oυαrηματog.

Στιg ημ6ρε9 μαq τo o0αrημα απ6 μ6vo τoυ
61ει αvαλ66ει vα xoρηγε( τo πιαroπoιητικ6

i τoU πoλιτικo0 κρατo0μεvoυ o' 6πoιov αυτ6
voμiζει. 'Eτoι αv α0ριo 6vαq μα0ρog oκoτιb-
oει τη Θdταερ, o oπoΙoq Θα xαρακτηριαrε(
"αιυγv6g ιpovιdg", εγκληματiαg κ.o.κ.! 'o-
πωg καταλα6α1νoυμε λoιπ6v η απ6δooη τoυ
τiτλoυ τoυ πoλιτικo0 κρατo0μεvou,61ει κα-
Θαρd πoλιτικη πρo6κταoη. Αg δo0με τιilρα
πoυ τ6Θηκαv oι πρo0πoΘ6oειq για τηv εξ6v-
τωoη τωv εΘvικιαr<bv, τoυ εΘvικιoμo0, καΘΦg
και τ' dvoιγμα τoυ μεγdλoυ κε<pαλα(oυ τηg
μεταπoλεμικηg ιαroρiαg, πoυ oνoμdζεται <ε-

Θvικιαrθg πoλιτικoi κρατoιi μεvoι".

A.1946 H Δ!κH τHΣ NYPEMBEPΓHΣ
ANotΓEl τo ΔPoMo

Στη Nυρεμ66ργη τo 1946 δεv 6γιvε απλd
μια δiκη-παρωδiα, δεv ιiγιvε απλd μια δiκη-
<pι6oκo, 6γιvε μια "δ(κΠ" με τηv oπo(α τ6Θη-
Kαv τα Θεμ6λια πdvω αrα oπoiα τo o0oτημα
απ6 τιilρα Kαι στo εξηg' Θα εξ6vτωvε με 6doη

H μεγoλ0τερη δiκη-ιp6oκo-στηv loτoρio



μια ατελειωτη σειρα εθvικισr6v πoλιτικωv
κρατouμεvωv, σUvεχ[ζει vα διvει τη δικη τηs
μdχη μ6σα απ' τηv (παραvoμiαΣ και τιq ΦUλα-
Kεq. 'Eωq π6τε; 'Eωξ v'ovατραπε( τo σι]στη-
μα...

B. "ΔHMOKPAT! KH" κΑTAΣτOΛH

'oταv μεταπoλεμικ6 oι εΘvιKισrεq dρ1ιoαv
vα σUμμετ6XoUv στιq πoλιτικ6q διαδικαo(εg
τoU σUστηματog, 6ρηκαv εξ αρχηq τo "πvειj-
μαD τηξ Nυρεμ66ργη9 vα τouq ακoλouΘει σε
κdΘε τouq 6ημα. o "μεγdλoq αδελΦ6q" επα-
γρυπvoOσε. Av η Nυρεμ66ργη "εΦαρμ6αrη-
κε" τo 1 946 μεμovωμθvα, απ6 τ6ρα Kαι σro ε-
ξηq Θα λειτoυργεi μαζιKd, μεΘoδικd κι αvε-
λ6ητα. Θ' αvαιp6ρω oριoμ6vεg περιπτΦoειq
σrιξ oπo(εq rl "δημoκρατiα" καταπατdει και
τιg (διεg τιg αρχ6ξ τηq, και σrιq oπoιεq δικαιo-
λoγεΙται o xαρακτηρισβ6g "$ημqxρατιKη"
καταστoλη.

oι περιπτιiloειg αυτ69 αvηκoυv σε μoρΦ6q
καΘημεριvo0 αγιilνog για τouq εΘvικιαι6g,
και δεi1voυv τo πραγματιK6 πρooωπε[o τoυ
oυαrfματog, αυτ6 πoυ ε(vαι π6ρα απ'τη 6ι-
τρ(vα.

τηv "πiατη" αrιq αρx6g τoυ (δικα(oU>, τηq
<αvτικειμεvικfg δικαιoo0vΙξ", τoυ "αvΘρω-
πιoμoΦ", τωv "υι!ηλιbv ηΘικιilv αρ1Φv", τoυq
εΘvικισr6q πoλιτικoι]q αvτiπαλo0g τoU' 'Evα
υπ6ρoxo Θι6λ[o πdvω στo (πvει]μα" αυτηξ
τηg "δiκηg", απoτελε( η μελθτη τoυ M.
Mπαρvτ6g "H γη τηq επαtγελ(αg". EκεΙ oκια-
γραQoθvται πoλλ69 dγvωατεg πτux6q τηg

"αημαoiαg τηq δ(κηq".
Eκεivo πoυ Θ6λoυμε vα τov(ooυμε σ' αUτη

τηv εv6τητα, εivαι 6τι αrη Nυρεμ66ργη δε
"δικdorηκαv" κι oδηγηΘηκαv αrιg κρεμdλεg
"oρισμ6voι" Γερμαvoi, oι oπoioι .κριΘηκαv"
απ' τo δικααrηριo .6vo1oι", αλλd μlo oλ6-
κληρη lδεoλoγiα, o εΘvιι(oσoσιαλισμ6s, κα-
Θξ κιαυτo[πoυ π(αrεψαv o'αυτ6v, αλλd και
τo oπoυδαι6τερo, αuτo( πoυ Θα πloτ6ι}oυv
καt στo μ6λλov o' αυτη τηv lδεoλoγΙo. H "α-
π6{pαoη" δηλ. τηg Nυρεμ66ργηg θ1ει μετα-
ιpυoικη και διαχρovικη ιcrx0. Δεv απoτελo0v
για τo "δικασr{ριo", oι E.Σ' τηg δεκαετ(αg
τou '30 και'40 "μOvo εγKληματiεg". "EYκλη-
Mατ[εq" Θα ε[vαι και oι E.Σ. τoυ '50, '60' '70,
'80,...,2050,...!!!

K6Θε 6vαg λoιπ6v πoU Θα ταUτ(σει απ6 δω
κι εμπρ6q τov εαUτ6 τoU, κατ6 oπoιovδfπoτε
τρ6πo, με τoν E.Σ., εivαι αUτ6ματα (εγKλη-

ματ[αg", πou πρ6πει vα τιμωρηΘε1 παραδειγ-
ματικd απ' τo σ0στημα. Απ6 τo Po0vτoλιp Eq
6ω9 "oημερα", κι απ6 Φμερα 6ω9 "αιjρ19",
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τo /r r,o0τ0
Στιg 8 lαvoυαρ(oυ 1982 η Γερμαvικη ααrυ-

voμ(α αvακolvωoε 6τι oυv6λα6ε 12 παιδιd
απ6 16-19 xρovιilv μετd απ6 επιδρoμη! (Θε6
και κ0ριε) αrα απ(τια τoUq, με τηv κατηγoρ(α
6τι ε[vαι μ6λη τoυ -Γερμαvικo0 Λαtκo0 Σo-
oιαλιαιικo0 Kιvηματog". Tα επι6αρυvτικd
αroιxε(α ε[vαι 6τι τα παιδιd αυτd εixαv αrα
oπiτια τoυg E.Σ. Qυλλdδια. Eρωτιit πoυ ακo0-
στηκε σε "δημoκρατικη" xιδρα, 6πωq "εivαι"
η Γερμαviα vα ε[vαι παρdvoμo vα 61ειq αro
oπ[τι ooυ πoλιτικd φυλλdδιo και πρoκηρ0-
ξειg. Nα ε[vαι παρdvoμo με λiγα λ6για vα διε-
ξdγειg 6vτιμo πoλιτικ6 αγιilvα. T' "αγαθd τηq
δημoκρατiαg" ισχ0oUV δηλ. μ6vo για λ(γoυg
εκλεκτo0g, για τoυq "dλλoυq" υπ6ρ1oυv bι
"μισΘoΦ6ρoι" τoU σUσrηματoq, δηλ. η αστU-
voμiα;

Eρωτηματα πoυ κdπoτε Θ' αvαγκαoΘε[ η
"δημoκρατiα, vα τ' απαvτησει.

To 1955 oπαγoρε0Θηκε στηv oλλαvδiα τo
ΕυρωπαΙκ6 Eθvικ6 Koιvωvικ6 Kivημα, NESB'
δι6τι ε[1ε πρ6Θεoη vα κατ66ει αrιq εκλoγιig!
Eδιb πdλι τι vα πo0με. AΦαιρo0v o' 6vα κ6μμα
τo δικα(ωμα vα κατ6θει αιιg εκλoγ69, vα
διεκδικηoε v6μιμα τηv ι|.lηQo τoυ λαo0, δι6τι
αro o0αrημα δεv αρ6oει η ιδεoλoγ(α τoυ. Kα-
τd τα dλλα, 6λoι ε[vαι "iooι" εvΦπιωv των v6-
μωv...

Στηv Αyγλιο :ο '9E'1 <:::Ξ.<αατηκε τo θv-
τUπo τoU Ν.F.. BULLDOG' διoτι ε(xε dρΘρα
<pυλετικo0 xαρoκηρog. Φ-oι<o oυτo[πoυ τα
εi1αv γρ6ιrUει αrdλθηκoν γιo .,δημoκρατικli"
επιμ6ρφωoη τα1ε[αg εκπoιδεΟoεωζ σrιq Φυ-
λακ69 τoυ Ν6τιγxαμ! Σ'αυη ηv περiπτωoη
τo o0αrημα 6κλειoε 6να περιoδικo. 6αrειλε
Qυλακη oριoμ6voυg αρΘρoγραφoUq τoU'
δι6τι δεν τoυ dρεoε τo "περιεΧ6μεvo,, τωv
κειμ6vωv. Πdvτωq μη τo 6dλετε κdτω. Στη

"δημoκρατ[α" o καΘ6vαq ε[ναι ελε0Θερog vα
λ6ει τη γvΦμη τoυ ελε0Θερα!!

To 1980 τθΘηκε εκτ6q v6μoυ, καλd πoυ υ-
πdρxoυv κι αυτoi oι "v6μoι"' η Aυατριακη oρ-
γdvωoη KAMERADSGHAFτ BABENBERG,
δι6τι κατd τηv αατυvoμ(α μdλλov απoτελεiτo
απ6 E.Σ. Eδιil δεv ε(vαι o0τε καv o[γoυρoι!

Πρooθξτε πoλ0 τηv παρακ6τω περ[πτωση
δι6τι πραγματικ6 δεlxvει τη "δημoKρατ(α"
π6ρα απ'τη Θιτρlvα, κoι διαλιjει 6λε9 τιq αυ-
ταπdτεg τou καΘεατιilτog.

To 'i 985 τo Aυoτρloκ6 Συvτoγματlκ6 "δlκo-
oτηρlo" oκ0ρωoε τη Φolτητlκη 6δρo πoυ εi1ε
απooπ6oεl στlξ Φolτητtκ6g εκλoγ6q, η Φotτη-
τlκη oργdvωoη "Δρ6oη N6ogΔεξldq,l, δ16τl η
oργdvωoη αuτη liτov κατd τo <δlκooτt|ρlo"
E.Σ. Εκπληκτικ6!

EvΦ δηλ. η εv λ6Yω oργ6vωoη κoτ6Θηκε
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Aυτη η 19xρovη o. τηg TERZA PoSlΖloNE'
γlo τov αvτrπρoεδρo τηq vεoλoiog τoυ M.S.l.
Marco Valle εivol πρo6oκoτ6ρloα, 6πωq δη-
λωoε oε oυv6vτευξη τoυ στov εκδ6τη τoυ
περroδlκo0.

στrq Φolτητlκ6q εκλoγ69, ψηΦiστηκε νoμlμ6-
τoτo qπ'τoυq ι}olτητ69, εξ6λεξε αvτlπρ6oω-
πo στηv oυστρlακt| EΦEE' η 6δρo τηg ακυρΦ
Θηκε, δ16τl στov κ. εloαγγελ6o δεv 6ρεoε η ι-
δεoλoγΙα τηg ANR. Eδιil πραγματικd δεv μπo-
ρoOv vα 6ρεΘo0v λ6για για vα o1oλιdooυv
αυττ] τηv περ(πτωoη. 'Evα μπoρoΟμε vα πo0-
με Alδιilq "δημoκρdτεq".

Στη Σoυηδ(α καταδικdorηκε oε 10 μηvεg
Qυλdκιoη o D. FELDERER για 6κδooη αvτι-
oιωvιαrικιirv Θι6λ(ωv. o πλoυραλιoμ6q τηq
"ελεUΘεριαq τηg πληρoιpoρτ]oεωg" ξαvα-
1τυπd...

Tελειιbvω μ'dλλo 6vα κτυπητ6 παρdδειγ-
μα. Στηv lταλια με 6doη τo v6μo τηg 20ηg loυ-
vΙoυ 1952 πoυ απαγoρε0ει τηv αvαo0αrαoη
τoU <ΦασιστιKoo, κ0μματog, τ6Θηκε εκτ6q
v6μoυ η oRDlNE NUoVo αrιg 9 Φε6ρoυαρ1oυ
1974' μ' απ6ιpαoη τoυ "δικαorηριou" τηq

Pιbμηg. Τo τι αvΘρωπoκυvηγητo επακoλo0-
Θηoε δεv περιγρdΦεται. Γεμ[oαvε απ6 "Φα-
oloτεg" 6λε9 oι Qυλακ6g και τα κρατητηρια
τηg lταλiαg' M6oα oε 4 ημ6ρε9 oυvεληQθη-
oαv πdvω 12 Xιλ. Φασ(σrεg! Nαι, καλd δια6d-
oατε 12 xιλ. o αρxηγ6g τηg o.N' τoυ Toρ(voυ
Σαλ6ατ6ρε Φρdvτoι, πoυ ηταv τ6τε αιηv l-
σπαv(α, oυvεληQΘηκε κι απελdΘηκε απ' τηv l-
απαvικη αoτυvoμ(α. Πισω σrηv lταλ[α τα 6ρ-
γαvα τηq "δικoιoo0vηξ" 6ιαζ6vτoυoαv vα
τov.δικdσoUv"...

Στηv 6κΘεoη τoυ πρΦηv ευρω6ouλευτη
τηg Ν.Δ. Euρυγ6vη o1ετlκ6 με τηv 6voδo τoυ
(vεoφoσlσμooD στηv EυρΦπη, αvoΦ6ρετol
6τl η EoK ovαγvωρiζεl oτlq εΘvlκ6q oρ169, τo
δlκαiωμα vo περloρiζoυv τηv ελεuΘερio ατ6-
μωv κl oργαvιiloεωv εΘvlκrστlκoti 1oρακτη-
ρoq. Bdζovτog λoιπ6v qυτη τηv ταμπ6λα oε
κdπoιoυg αvΘριilπoυg τ] oργαvιboειq η ΕoK'
μπoρεi vα χρησιμoπoιε( μ6oα f1 μεΘ6δoυ9
πoυ δεv καλΟπτovται απ'τo o0vταγμα! 'Eτoι
η ΕoK κoι η κdΘε κυΘ6ρvηoη' εvιδ κατηγoρ-
ρε( τoυg εΘvικιατιig 6τι "παρα6ιdζoυv" τ'dρ-
Θρα τou oυvτdγματog, 6ταv Θ6λει vα μαq
1τυπηoει παρα6ιdζει 6λo τo o0vταγμα. 'o-
πωg επiαηg Xρησιμoπoιει διio μ6τρα και
αταΘμ6 για τηv iδια περ(πτωoη. 'oταv δηλ. η
Γερμαvικη κυ6ιiρvηoη απαγ6ρευoε τo KKξ,
τo τελευτα(o πρoo6Qυγε αιηv EoK, απ'τηv
oπoiα ζητηoε τηv επαvαvoμιμoπo(ηoη τoυ,
πρdγμα και τ' oπoio π6τυ1ε. 'oταv 6μω9 τo i-
διo ζητηoε η oRDlNE NUoVo απ'τηv ΕoK' η
τελεuταiα απι1ρριψε τo α(τημα, ωq "oπαρd_
δεKτo", κι o0τε oυζriτηoε Kαv την υπ6Θεoη.

Eκε( 6μωq 6πoυ η Kαταστoλη τoυ oυαrημα-

o Aλ6ξovδρoq Mπlovτivl ηYετηq τωv Περovt-
oτΦv ιpuλoκioΘηκε γloτi εiπε τηv αληΘεlo.



τoq παιρVει τρoμερα αμεση μoρΦη, ε[vαι
στoυq lστoρlκoOq ovoΘεωρητ69 κol στouξ ε-
πιoτημovεg πoυ δικolιirvoυv τo ιpυλετιoμ6. oι
πριbτoι' κατd τo o0αrημα πρ6πει vα "σωπd-
σouv>' δι6τι τo ξαvαoκdλιoμα τηg ιαroρ[αg
ε[vαι πoλ0 εvo1λητικ6 για (μερικoιq,, oι
δε0τερoι δι6τι oι επloτημρvlκ6 τεκμηριωμθ-
vεg απ6ι|.lει9 τoυg επαληΘεOoυv και δικαιιi-t-
voUv τov εΘvικιoμ6.

'Eτoι o καΘηγητηg τoU παvεπιστημioυ τηq
California A. Jensen, oι voμπελ(oτεg lατρικt'1g
Mov6 και Λ6ρεvτq, o R. Lynn καΘ. oτo παvεπι-
αrημιo τoυ Ulster, o H. Eysenk διευΘυvτη τoυ
τμη ματog ι|.l υxoλoγ(αg αro I vαrιτo ιjτo Ψ υ1ια-
τρικl1g τoυ Λovδlvoυ, o voμπελ(oταg Φυoικηg
Σ6κλει)' o 'Eρ6ιv Mπdouρ πρΦηv καΘ. orηv
lατρικη τoυ Παριoιoιi, αυτ69 απειληΘηκε γι'
αuτd πoυ 6λεγε, κι o Ντdρλιγκτov καΘ. αrηv
oξΦ6ρδη, δεv πρ6πει vα επιμε[voυv και πo-
λ0 αιιg 6ρευv6g τoυg, δι6τι τo επiαημo 6ργα-
vo τoU σUσrηματoq η oυv6oκo, δηλιilvει 6τι
6λoι ε[μααrε [ooι κι αδ6λφια.

Απ' τηv dλλη μεριd πdλι, oι Φωριoo6v, Kα-
6αλιθρo, Kριcrr6ιpερoεv, Zo0vτελ, 86μπερ,
'lρ6ιγκ, γvιilριoαv αρκετ69 Qoρ6g τη "δικαιo-
σ0vη" 1qιJ oυαr{ματog, Kαι τo τι σημαιvει v'
αγωv[ζεoαι για τηv απoκατdαrαoη τηg αλη-
Θειαq αrιg "δημoκρατικ69" 1Φρεq τηg Ευ-
ρΦπηq.

'ooεg περιπτΦoειg 61ω αvα<p6ρει αg μη vo-
μ[oει o αναγv<ilαrηg 6τι εivαι .αKρα(εq", και
6τι o'dλλεg τo σ0στημα μαξ Φ6ρεται καλ0τε-
ρα' H αvτιμετιilπιαη μαg απ'τo o0ατημα ε[vαι
[δια, απ6 πdvτoτε ιox0ει αυτ6, 1ωρig oυδεμiα
εξα(ρεoη.

Eκτ6g αυτo0, oυτ6 τo ελdxιατo δεiγμα πε-
ριπτΦoεωv, αvΘρΦπωv πoU για καΘαρd ιδεo-

λoγικo0g και πoλιτικo0q λ6γoυg πηγαιvouv
ιpυλακη' Θα 6πρεπε vα κιvηoειτo εvδιαΦερov
τηg ΔιεΘvoOg Αμvηατiαq, η oπoια λθει 6τι δεv
τηv voιdζoυv oι απ6ι}ειg αυτo0 πoυ κυvηγι6-
ται. Aπ' 6τι 6μωq ιpαΙvεται η ΔιεΘvι'1g Aμvη-
αr[α γ[vεται ΔιεΘvf1q Αμvηαriα 6oov αQoρd
τouq εΘvιKιστ6q, και "ξεxvdει" ν'αoxoληΘεi
με τιg δικ69 μαg περιπτιiloειg" 'loωg πdλι o *α-

tιilvαg" τouq Yια τηv "ελευΘερ(α τoυ λ6γoυ"
τωv E6ρα[ωv τηg Σ.E. vα μηv τoυg αιpηvει
xρ6vo για vα εξετdσει dλλεg παρα6ιdoειg
αroιxειωδcδv αvΘρωπ[vωv δικαιωμdτωv. Mε
λiγα λ6για δεv μπoρεi η "δημoκρατiα" vα δ(-
vει μαθηματα ηΘικηξ' καληq συμπεριιpoρdq,
δικαioυ, τηv (δια ιi:ρα πoυ κρατdει αrιq ΦUλα-
κεq τηq επ( μηvεg 1ωρΙg δiκη εΘvικιαr6g κι o



O0vτo Mαvζ λ6ε ατo P6vτερ oτι δεv μπoρει
vα μιλl1oει απ' τo καv6λι τoυ X6ooεv, δι6τι oι
αληΘειεg πoυ Θα 6λεγε o P6vτερ oxετικd με
τo B.Π.Π. ε[vαι πoλ0 επικ[vδυvεg!

Γ. "ΠoΛlTtKol KPATOYMENol"
EIMAΣTE oΛolMAΣ

Στιg παραπ6vω περιπτΦσειq ειδαμε τηv κα-
τcιστoλη τoU σUστηματoq στηv απ6λUτη τηq
μoρΦη. Yπdρxει 6μωq και μiα 6μμεoη α1ετι-
Kη μoρΦη, εξiooυ 6μωg oημαvτικη. Δεv ε[vαι
μ6vo κdπoιoq πoλιτικ69 κρατo0μεvog 6ταv
τov κλε(voυv Qυλακη λ6γω τωv ιδεoλoγικιilv
και πoλιτικΦv τoυ πεπoιΘηoεωv. To o0αιημα
ixει ιpρovτ(oει ιilαrε 6λoι εμεig oι εθvικιαr6g
vα ε(μαατε "πoλιτικoι κρατo0μεvoι"' δ6oμιoι
αrιg δoμ69 τoU αστιKoO κρdτoυg. ol αι}υλo-
κ69, τoυ ooτlκo0 κρ6τoυq 61oυv επεκτoΘεi
o' oλ6κληρη τηv κolvωvio. 'Eτσι 

"πoλιτικ6q
κρατo0μεvogD ε(vαι, με τη διευρuμ6vη 6v-
voια τoU 6ρoυ, κι o εΘvικιαrηg Φoιτητηq πoU
η EΦEE διαγρ0Qει απ'τo παvεπιατημιo, η ε-
Θvικιαrικη εΦημερ(δα πoυ o "v6μoq" αvαY-

κdζει vα κλε(oει, o εΘvικιαrηg σUYYραφ6αq
τou oπo(oυ τα 6ι6λ(α (Xdvovται> απ'τηv αγo-
ρd. Πoλιτικ69 κρατo0μεvog εlιiαι κι o κdΘε
E.Σ. πoυ δηλιbvovταg τηv ιδεoλoγ(α τoU, oι
.dλλoι" τov 6λ6πoυv ωg 6vα τ6ρα9 πoυ δι-
ιpdει για α(μα, μια και τo o0αrημα 61ει περd-
oει θvτεxvα στo UπoσUvε(δητo τoυ κdΘε αv-
Θριilπoυ, τηv εικ6vα τoυ E'Σ.-εγκληματ(α.'.

'oπωq εiδαμε στηv Eυριilπη η χρησιμo-
πoΙηoη τηg λ6ξεω9 "πoλιτιK6q κρατoι]με-

voq" δεv δ1ει 16oει τo περιεX6μεv6 τηg. Α-
πλd τo κ6vτρo 6dρog τηq 61ει μετατoπιoΘεi
κατd κiριo λ6γo απ'τoυg μαρξιαι69 αroυg ε-
Θvικιαr6g. o καπιταλιoμ69 δεv Θα orαματη-
oει πoτ6 vα κυvηγdει τoυg <pυoικo0q εκΦρα-
α169 τηg ιδεoλoγiαg μαg.

'Eωq π6τε; 'Eωg v'ovστρoπεa τo o0oτημo.

Xρηoτog Xαρiτog
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IRANCIS PARKER YOCKEY
o FRANO|S PARKER YocKEY γεvvηΘηκε

αro Σικ6γo τo 1912 παρακoλo0Θησε τα μα-
Θηματα πoλλιilv Aμερικαvικιilv Παvεπιαrη-
μ[ωv και τo 1941 , oε ηλικ(α εικooιτεoodρωv ε-
τΦv, απεΦoiτησε μετ' επαivoυ, απoκτΦvταg
κατd τηv διdρκεια τoυ ιδioυ 6τoυ9 Δoκτoρd-
τo Noμικt]g αro KαΘoλικ6 παvεπιαrημιo τηg
ΝoτRE DAME.

o Θιoγρ6ιpog τoυ, W. cΑRτo' λ6γει πωg α-
πoτελoΟoε <pαιv6μεvo ευφUιαq και εργατι-
κ6τητo9 απ6 τα πριilτα xρ6vια τηg vε6τητ6q
τoυ, πρoκαλΦvταq τηV αvτιπdΘεια τηq πλειo-
ψηΦiαq. "H ιαroρ(α απoκαλ0πτει, πωξ o σUv-
δυαoμ69 πρωτoτυπiαg και ευ<pυIαg, πoυ πα-
ρoυoιdζεται oε oπdvιεg περιπτιδoειg ατ6-
μωv, ε[vαι απαραiτητoq σro Φαιv6μεvo τηq
αvΘριilπιvηg εξελ(ξεωq' αλλd εμεig oι Θvητoi,
Θαυμdζoυμε oυvηΘωg τιg ικαv6τητεg αυτ69,
μ6oα αrιq 6ιoγραφiεg ηριbωv, αγvιirαrωv oε
μαq, παρd αιoυg oυμμαΘητ69, τoυg ι}iλoυq t'1

τoυg απλo0q γvωαro0g μαq". AΨτ6 επιση-
μαΙvεται απ6 τov ννILL|AM cARτo αrov πρ6-
λoγo τηg Αyγλικτ]g εκδ6oεω9 τoυ ."|MRE-
RIUM", τoυ κυριωτ6ρoυ 6ργoυ τoυ YoCKEY.
'Hταv πρΦτη τ6ξεω9 πιαv(αrαg, oε επiπεδo
oυ μιpωvικηq oρ1ηαrραq' γvιilρζε αrrrαioτωq
π6vτε τ] 6ξη γλιilooεq και ηταv πρΦτηq τ6-
ξεωg oυ1ryραΦειlq. Σαv δικηγ6ρo9, δεv 61α-
oε πoτ6 τoυ δiκη. Παρ6 τo γεγov6g 6,τι arηv
Φιλoσoφ(α τoυ απoδ(δει αιηv oικovoμ(α 6-
vαv q1ετικΦg υπoδεθαrερo ρ6λo, εi1ε πoλ0
καΘαρη αvτiληι!ι 6σov αΦoρd τηv πραγματι-
κη εικ6vα τoυ Kειpαλα(oU και τoU τι ακρι6ξ
αvτιπρoσωπεOει για τηv Σ0γ1ρovη Zωη και
Πoλιτικη. Αλλd εκεi 6πoυ o YocKEY 6ΦΘασε
σro απ6γει6 τoυ, ηταv τo πεδ(o τηq Φιλoσo-
Φiαq και o'αυτ6 τo πεδ(o Θα παραμε(vη αΘd-
vατoq, 6ταv αυτη η παρdλoγog επoxη τoυ υ-
πoΘι6αoμoιi κdΘε αvΘρωπ(vηg και Θε[αq α-
ξiαg, Θα oΘfloη μ6oα αrov Xρ6vo. T6λoq, 6-
πωg 6λoι oι μεγdλoι, o YOCKEY εi1ε τρoμερd
αvεrπυγμ6vη τηv α(σΘησι τoυ 1ιo0μoρ, γεγo-
v6g πoυ τov 6oηΘo0oε vα υπερvικd τιq τραU-
ματικ69 εμπειρiεg, πoυ πρoκαλoUoαv η d-
γvoια και η ημιμ6Θεια τωv oυγ1ρ6vωv τoU.

Παρ6 τo γεγov6g τηg αvτιΘ6oεξ τoυ ωq
πρoq τηv εlooδo τωv HΠA ατov π6λεμo, κα-
τετ6γη oαv απλ6q εΘελovτηq και μετd εvδε-
κdμηvo uπηρεo[α, απελ0Θη για λ6γoυq υ-

γεiαq. M61ρι τo 1940 δικηγoρo0oε ατo Nτι-
τρ6ιτ, 6πoυ ε(1ε επι6ληΘεi oαv δικηγ6ρoq
καρρι6ρα9, για vα 6ρεΘη αργ6τερα oαv Av-
τειoαγγελε0q αrηv Koμητεiα WΑYNE.

To iδιo θτog τoυ πρooε<p6ρΘη μiα Θ6oι9 αro
Δικααιικ6 Σιbμα πoυ ερευvoOoε τα "εγκλΙ-
ματα πoλ6μou, τωv ηττημ6vωv ΓερμαvΦv
και 6Qυγε για τηv EυρΦπη. ΣτdλΘηκε ατo
\,VIESBADEN, 6πoυ εδικdζovτo ΘαΘμoιp6ρoι
τoυ EΘvικooooιαλιαrικo0 κ6μματo9. Kατd
τηv δι6ρκεια των δθκα επoμ6νωv μηvιilv o
YocKEY εργdαrηκε γι' αυτ6 τo Δικααιικ6
ΣΦμα, πρooπαΘΦvταg vα εivαι αvτικειμεvι-
κ6q, αλλd 6τυ1ε oQoδρ6g επιπλtiξεωg εκ μ6-
ρoulξ τωv αvωτ6ρωv τoυ. Αrπ]vηoε τ6τε ποη
r]ταv απλΦq 6vαq υrηρ6τηq τoU N6μoυ και
61ι δημooιoγρdΦoc και πωq κατd oυv6πεια oι
αvιbτερo[ τoυ Θα μπoρo0oαv vα γρdιpoυv τη
δικι] τoug πρoπαγdvδα. ΠαραιτηΘηκε αμ6-
σωq Kαι επ6ατρει}ε αrιg H.Π.A. 6πoυ 6μω9
παρ6μειvε μ6vov π6vτε μηvεq. H oυvεiδηoig
τoU τov UπoXρ6ωσε _ 6πω9 oμoλoγεi o iδιog
_ vα Yραψη 6vα ΘιΘλΙo, τo "IMPERIUM", σro
oπo[o πρooπαΘε( - και αrηv πραγματικ6τητα
επιτυγ1dvει - vα oυvεx(oη τo 6ργo τou o'
SPEΝGLER, "H ΠAPAKMH THΣ ΔYΣEΩΣ".'E-
μειvε σ' θvα παvδo1ε(o ατov 6ρμo τoυ BRIT-
TAS, ατηv lρλαvδiα κι εκεi μ6vog, απoμovω-
μ6vog και xωρ[g καv6vα συYγραΦικ6 ΘoιiΘη-
μα η κε(μεvo αvαΦoρdq, 6γραψε τo "|MPE-
RlUM".



7o Arr'oτo
Τo ΘιΘλio μεταΦρ6σrηκε αrα Γερμαvικd

και τα loπαvικd, γρdιpτηκαv δε αμθτρητα εγ-
κΦμια και ευvoΙκd αx6λια. Aλλd o0τε η σrιY-
μι1 o0τε o 1ιilρog επιτρθπει τηv δημιoυργiα ε-
v6g ακ6μη. 'loωg 6μω9 αξiζει vα oημειωΘεi
εδΦ, πωg κατd τo 1 949, o YOCKEY και oι Qiλoι
τoυ, (δρυσαv αro Λovδ(vo τo "EuρωπαΙκ6 Α-
πελευΘερωτικ6 M6τωπov,,, πoU δημoσιεUσε
αμ6oω9 α1εδ6v 6vα μαvιΦ6σro με τiτλo.
.A!iλωσιq τoυ Λovδivoυ". παPd τo γεγov6g,
6,τι 6πεoε ΘΟμα τρoμoκρατικl'1g επιΘ6oεω9
αro HYDE PΑRK, η πρooπdΘειd τoυ δεv απ6-
δωoε κι αυτ6 γιατ( τov εμπ6διoε τo παλι6 τoυ
πρ66λημα: η εUΦUiα τoU και oι ικαv6τητθq
τoU, πoU ι]ταv' λ6γω τoυ 0{.loυg τouq' πρoσ-
Θλητικ69 για τoUξ oυvεργ6τεg τoυ, εi1αv α-
πoτ6λεoμα, η ouλλoγικη αυτη πρooπdΘεια,
vα vαυαγηoη. 'Exovταg xdoει 6λα τα 1ρημα-
τα στηv απελπιoμθvη και μdταιη αυτη απ6-
πειρα, εργdζεται για τov EρυΘρ6 Σταυρ6 μ6-
1ρι τo 1 951 , oπ6τε παραιτηται και επιαrρ6<pει
αrηv EuρρΦπη. Τo 1952, τo Yπoυργεio Eξω-
τερικιilv τωv H.Π.A, τoυ αρvε[ται τηv αvαv6ω-
oι τoυ διαΘατηρioυ τoυ. AvαγκdoΘηκε να α-
πo6τηoη πλααι6 δια6ατηριo για vα μπoρε( vα

ταξιδε0η. Στηv πραγματικ6τητα, 6ταv oυvε-
λtΦΘη απ6 τιq Aμερικαvικθg αρχ6q' για "θγ-
κλημα γvΦμηξ"*, ε[χε τρ(α δια6ατηρια μαζi
τoυ. Aυτ6 τo γεγov6q απετ6λεoε και τηv vo-
μικη πρoκdλυψι τηq ιpυλακioεξ τoυ. Tελι-
κΦg εμQαv[αrηκε μπρoαrd αrov δικααrη Jo-
SEPH KARESH, EΘραio ρα66ivo. Mετd απ6
θvα παρ6λoγo κατηγoρητl'1ριo, καταδικ6αιη-
κε oε τριετfi <pυλdκιoι για xρηoι πλαατoιi δια-
6ατηρioυ, τηv oτιγμη κατd τηv oπo(α, τo αδ[-
κημα αυτ6 ετιμωρε[τo αrη 1Φρα τoU _ πρo-
μα1ιilvα τωv ατoμικΦν ελεuΘεριΦv - με
πρ6ατιμo τηg τdξεωg τωv εκατ6 δoλλαρiωv.
ΠρΙv εγκαταλεiι.|.lη τηv αiΘoUσα τoυ δικααrη-
ρiou δι]λωoε πωg εixε ΦΘdσει αro τ6λoq.
Πρ6γματι' τo επ6μεvo πρωΙ 6ρ6Θηκε vεκρ6g
αιo κελλi τoυ. Αυτoκτoviα; Δoλo<pov1α; κα-
vε(g δεv γvωρiζει. To μ6vo γvωαr6 εivαι πωq
τηv τελευτα(α vιi1τα δ{λωoε αrov oυγκdτoι-
κ6 τou: "Θα κoιμηΘιΙl μ61ρι τo πρωΙ". Eν-
voo0oε dραγε τηv αυγfi μιαg v6αg επo1ηg;

" Aδ(κημα πoυ αroηειoΘετητoι δτov πoλiτηq τωv
H.Π.Α. εκιpρdζει δημooiωg την δυoπιατiα και τηv
αvτ[Θεoi τoυ πρoq τηv πoλιτικt] τηq 1ιilραq τoυ.

Σx6λlo
ΠαραΘ6'τoυ με aριoμ6vα απooπdoματα απ'

τηv oυv6vτευξη τ0πoυ τoυ Λεπ6v oτηv AΘη-
vα. "To Ε.M. δεv 611ει καμμ[α απoλ0τωg oy6-
oη και κoιv6 με τo εΘvικooooιαλιoτικ1 κ6μ-
μα... Πρcbτα απ' 6λα, γιατ[ αυτ6 τo κ6μμα ηταv
oooιαλιoτικ6... o Φαoιoμ6q κoι o EΘvικooo-
oιoλιoμ6g ι|τov επαvαoτoτικ6 κιvι|ματo τηq
Aριoτερ6q' o ιδρυτrJq τoυ Φαoιoμo0 Moυo-
αoλ[vι r]ταv oooιαλιoτηq θoυλευτηq στηv αρ-
yη... o π6Θo9 μα9 και o oτ6yoq μαq Yια τηv ε-
λευΘερ[α, μαg καΘιoτo0v τoν αvτ[παλo π6λo

τωv oooιαλιoτιbv, ε[τε E.Σ. ε[τε Koμμoυvι-
oτιbv!!!o. Πoλ0 oωoτd κ. Λεπ6v λ6τε 6τι δεv
6yετε καμμiα σx6ση με τov oooιαλιoμ6. Ε-
ξdλλoυ τo iδαλμd σαq o Κ. Pηγκαv και η κ.
Θdτoερ δεv τo επιτρ6πoυv αυi6. Kαπιταλι-
oτ69 γεvvηΘηΚατε κcιι δo0λoι τoυ κεΦαλαιoU
_ καπιταλιoτ6q Θα πεΘdvετε. EκεI πoυ δια-
Φωνo0με εlvαι oτo εξf1q: dvΘρωπoι oαv και ε-
odg, δεv Θα 6πρeπε vα πεΘα(voυv αMd vα ε-
κτελo0vται. 'loωq κdπoτε vα γ[vει κι αυτ6,
επ[... oooιαλιoτικf1q β.Σ.) διακυ6ερvηoεω9.



To ΣHMEPAANHκEI ΣE EMAΣ
roι ΘεoΙ π6Θovαv. Δεv πιoτε0oυμε μητε
oτo Xριoτ6 μητε oτo Mαρξ. Eiμooτε oι 6v-
Θρωπoι τoυ oημερo, εiμαoτε oι επovαoτd-
τεζ τoυ oημερo".

Πlερ Nτρl6 Λo Poo6λ

o "παλι6q" εθvικιoμ6g π6Θαvε. Kαι π6-
Θαvε 6xι στα ερειπια τoυ Bερoλivoυ, 6oo'
αrη μετd τov π6λεμo καΘημεριvη πdλη
τωv αvΘριbπωv Yια μια καλ0τερη ζωlt. oι ε-
Θvικιαr6g δεv μπ6ρεoαv - ακoμα ιox0ει
oε μeγdλo 6αθμ6 - vα μΠouv "μ6oα" αrηv
κoιvωviα. ΠεριΘωριoπoιημ6voι, αviκαvoι
για πoλιτικτ] μd1η, δ(1ωg vα 6xoυv πρoσ-
Q6ρει απoλ0τωg τiπoτε oε καμμια Koιvωvι-
κη κατdκτηoη τωv εργαζoμ6vωv. Mε λiγα
λ6γιo υπηρXαvε, 6σo και αv φαιvεται
oκληρo, oε "6dρoq" τoU Koιvωvικo0 oυ-
v6λoυ. Tι Qτα(ει; H αvικαv6τητd τoυg vα
ζηοoυv αro oημερα. Yπηρxαν ωg ιpαvτd-
σματα μιαg αλληg επo1ηg. Mιαg επo1ηg
πoυ 6xει "πεθαvει" πρo πoλλo0. Kλειoμ6-
voι σε oργαvιiloειg-γκ6τo, "κρUμμ6voι"
μ6oα αrov εαUτ6 τoUq, φo6ιoμ6voι απ6 τιq
v6εg εξελ(ξειg, ξεκoμμ6voι απ6 τηv Koιvω-
v[α. Δεv μιλoOoαv για τo oημερα παρd μ6-
vo για τo xΘεg. 'Evα xΘεg δixωg τ6λo9.'.
Γ0ρω τoυg υπηρxει 6vα κoιvωvικ6 Bιετ-
vdμ. H εργατικη τdξη και oι φoιτητ6q κτU-
πoιjoαv τηv μεταπoλεμικη αvτιδρααrικη
"δημoκρατ[α" με 6λα τα μ6oα' oδoΦρdγ-
ματα, κιvητoπoιηoειg, απεργiεg διαρ-
κεiαg, καταληΨειg, μαζικo0g κoιvωvικo0q
αγιi;vεq' oι εθvικιoτ6q 6μωq ηταv απ6v-
τεg. Mιλo0oαv αK6μα για τo '33, τηv πo-
ρε(α αrη Pιbμη, τo Αvατoλικ6 μ6τωπo' τo
xθεg, αυτ6 τo ατ6λειωτo 1θεg... To 1ειρ6-
τερo 6μωg απo oλα ε[vαι 6τι o εΘvικιoμ6g,

o εΘvικooooιαλιoμ69 αv θ6λετε, ταuτiαιη_
κε με τηv πιo odπια αvτιλoΙκη αvτιδρααrι-
κη δεξιd, τηv dκρα δεξιd.'' 'Eτoι αro μυα-
λ6 τoυ απλo0 αvΘριilπoυ εΘvικooooιαλι-
oμ69 και dκρα δεξιd 6γιvαv 6vα, ovτi v' o-
πoτελo0v τ'6κρα ovτiΘετo. Nα λoιπ6v πou
σrη ζωη γ1vovται 6λα. Πoιog εθvιKoσoσια-
λιαrηq τoυ 1938 θα περ[μεvε, oτι o εθvικo-
oooιαλιoμ6g πoυ κατo10ρωσε Kαι επικ0-
ρωoε 6λε9 6ω9 oημερo, τιq οooιαλιοτικ69
κατακτfloειq τoυ εργαζ6μεVoU, απ6 τo
8ωρo και τιq αργ(εg 6ω9 τηv κoιvωvικη α-
oQdλιoη Kαι τηv εργατικt! εoτ[α, Θq "γιv6-
ταv 6vα" με τouq vεκρoΘαQτεg τoυ λαi-
κo0 κιvηματoξ Kcιι τηq κoιvωvιKηq δικαιo-
oOvηg, .6vα" με τηv dκρα δεξια.

Aυτη εivαι Kαι η πιo μoι1ρη oελiδα" τoυ
εΘvικιαrικo0 κιvηματog. Mια οελ[δα ντρo-
πηg και αo66εια9 Πρoq τηv oooloλloτlκη
λoΤκη ι}υoloγvωμio τoυ κlvηματ6q μαq.
Mια oελiδα αioxoυq! M6oα λoιπdv σε μια
κατdαrααη πληρoυg απoαυvθ6οεωq τοU
κιvξματog μαg, 6vαg v6og εθvικιoμ69 γεv-



vηΘηκε. o εΘvικιoμ6g τoυ ριζooπααrικo0
oooιαλιoμo0.

Φυoικd oι "θoλεμ6voι> Kαι .δεξιoθρε-
μ6voι" "εΘvικ.ιαr6q,, πρoσπdΘησαv v' αv-
τιδρdooυv με απoΦθ6γματα τoU τ0πoυ
"δεv εivαι οωαrd πρdγματα αUτd", πρoσ-
παΘιilvταg με αυτ6 τov τρ6πo vα καλιj-
ψouv τηv αvικαv6τητd τouq Yια πoλιτικ6
αγιilvα. Mια v6α γεvιd εΘvικιαιιbv επαvα-
αrατιbv γεvvηΘηκε. H γεvιd μαg. Μηv 6-
Xovταξ vα μιλτ]oει η v' απoλoγηθε[ για τo
1Θεg, μπηκε με oρμη αroυg αγιi:vεq τoU
Φμερα. Στα oυvδικdτα, στα παvεπιαrη-
μια, στouq δρδμoυq, 6vαg v6og σoσιαλι-
αrικ69 εΘvικιαrικ6g λ6γo9 ακoυγ6ταv. Τo
o0αrημα dιpριζε. Φo66ταv τηv περ[πτωoη
αrηv oπolα η Φωvη μαg Θα 6ιpθαvε αrov
κδoμo, στouq εργαζ6μεvoυg. 'Hξερε 6τι
τ6τε δεv θα μπoρo0oε vα αvτιπαρατεθε(
μαζi μαg. Στoug δρ6μoυg η vιlα επαvαστα-
τικl] εθvικιαrικη vεoλα(α Qιbvαζε, "εiμα-
αιε περηQαvoι ΠoU εiμααrε εΘvικιαr6g",
"τιμη μαq η πiαrη αrηv πατρiδα Kαι τo σo-
oιαλιoμ6", *κoμμouvιστ6q και μπoUρ-
ζoυdδεg ακ6μα λ(γoυg βηvεq". 'oλα μαg
τα oυvθηματα, 6λo9 o αγιbvαg μαg 61ει
τιbρα ωg oκoπ6 τηv πdλη κατd τoυ oυαπ]-
ματoξ, τηv πdλη κατd τoυ καπιταλιoμo0.
'oλα τ' dλλα περvoOv oε δε0τερη μoiρα.
oι ρεφoρμια169 και oι μιKρoαστo[ "πα-
τριιilτεg" πρooπαθoιjv vα περιoιilooυv 6τι
μπoρoιiv. Η εθvικιαrικη γεvιd τηg επαvo-
σrασηq δεv μπoρε[ vα oυγκρατηΘε(. oι ρε-

,/

\ι16ι'ιιfu'(l!ν/24-
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:

Φoρμια16ξ ματαιoπovo0v. o λα69 ακo0ει
και εμπιαrε0εται πιo τov πoλιτικ6 μαq λ6-
γo. Δεv εiμααrε πια "Qαvτdoματα", ε[μα-
στε τα επαvαστατικd υπoκεiμεvα τηq επo-
χηs μαc' o αγιilvαg μαg τιbρα αρxiζει. -E-

vαg αγιbvαg αvτiαrααηg αιov ιμπεριαλι-
oμ6, θvαg αγιilvαg Yια τov εΘvικooooιαλι-
αrικ6 μεταcrxηματιoμδ τωv ααrικιirv δo-
μιilv τoυ κρdτoυg. Nα κdvoυμε τηv επαv6-
σταση στηv Koιvωviα τιbρα. o επαvαστατι_
κ69 α6ραg τηq εΘvικιοτικηg αριoτερ69 δεv
μπoρε[ vα εμπoδιoΘε(. Aυτ6 αg τo 6dλoυv
καλd αro μυαλ6 τoυg τ6oo oι ρεΦoρμι-
α169, 6oo και τα "6ργαvα> τoU κυρiαρ1oυ
oυαrηματog. o λα6q Θα μαg ακoλoυΘηoει
γιατi ξ6ρει τι αvτιπρoσωπειioυμε. H ααrι-
κη πρoπαγdvδα δεv περvαει πια αro λα6.
KoυρdoΘηκε. H γεvιd μαg θα ζf1oει και Θα
oυμμετdαxει στoUq μεγαλ0τερoUξ Koιvω-
vικo0g αγιδvεg πoυ γvιilριoε η αvΘρωπ6τη-
τα. Στoυg αγιilvεg μετd τo '92..' "Θα ξαvα-
γυρ[ooυμε και αuτη τη φoρd η γη Θα τρ6-
μει". Αυτη ηταv η πoλιτικι] διαθηκη μιαg
*φωvηg τou 1θεq". H δικιd μαg Qωvη τoυ
oημερα 6μω9 λ6ει: "'HρΘαμε και αυτη τη
Qoρd καπιταλια169 θα πεΘαvετε". To oη-
μερα αvηκεl o' εμ69.

Aλ6ξηq Bo0λγoρηg
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('0ταv ol αξlωματlκoi εκτog απ6 πατρlιilτεq
εiυαl καl σ0σlαλπτ69} .

Στιg 3 oκτω6ρ[oυ τoυ 1968, αιη Λιμα πρω-
τε0oυoα τoυ Περo0, γ(vεται ατρατιωτικ6 κ[-
vημα' τo π6μπτo αrηv ιαroρ(α τηg 1ιilραg. Tα
ξημεριilματα αυτηg τηg ημ6ραq, αrρoτιΦτεg
μαζi με τεΘωρακιoμ6vα, περικυκλΦvoυv τηv
πρoεδρικη κατoικiα oυλλαμ6dvovταq τov 6κ-
πληκτo πρ6εδρo Fernando Belaunde Tery, υ-
πo1ρειilvovτdq τov vα φ0γει για τηv Αργεvτι-
vη. Aυτη 6μωq η αrρατιωτικη επ6μ6αoη, δεv
ηταv 6πω9 oι dλλεg. 'Hταv μια πραγματικη
κoιvωvικη επαvdαrαoη πoυ ε(1ε ωq εκΦρα-
σrη τηq τouq στρατιωτικo0g. o αιρατ69 αro
επioημo διdγγελμd τoU qvαΦ6ρει και τα ε-
ξηg: "lo1υρ69 oικovoμικ6g δυvdμειq, τ6oo
τoυ εξωτερικo0 6oo και τoU εoωτερικo0, εκ-
μεταλλεOovται τα λαiκd αrριilματα με oκoπ6
τo κ6ρδo9. o αrρατ69 Θα 6dλει τ6ρμα o'αυ-
τη τηv απαρdδεκτη κατdαrααη.

Aγρ6τη vα εioαι oiγouρog 6τι oι τoι<pλικd-
δεg Θα αrαματηooυv vα σoU π(voυv τo α(μα.
Eργdτη vα ε[oαι o[γoυρog 6τι oι καπιταλιαrθg
Θα αrαματι'1oouv vα αιo1ρoκερδ(ζoυv πdvω
αrov ιδριilτα ooυ. Eγγuητηg τηg κoιvωvικηg
δικαιoo0vηg σro Περo0 απ6 τιbρα Kαι στo ε-
ξηs θα ε[vαι o σrρατ6q".

AUτ6 πoU κ6vει μεγdλη εvτOπωoη αιov Πε-
ρoυ6ιαv6 λα6 εΙvαι 6τι δεv αvα<p6ρoυv oιiτε
για μια φoρd τov Koμμouvιστικ6 κ(vδυvo. H
ΠερoυΘlovfl εμπεlρio εivol πoρ6δεtγμq γto
τo στρoτlωτrκ6 δρ6μo 61l μ6vo ωξ πρoξ τov
κolvωvtoμ6 oλλ6 καl ωξ πρoξ τo oooloλloμ6.
Eivαι κ0τι τo καιvoOργιo για τη Λ. Αμερικη,
μoλov6τι 61ει τιg ρ(ζεg τoυ αrov Περ6v και
ατoυq αγιδvεg τηg Αργεvτιvηg τoυ 1943' Eι-
vαι μ(α dρvηoιg τωv στρατιωτικιilv vα υπo-
ατηρiξoυv τη δεξια, τηv oλιγαρ1iα, τηv αvτ(-

δρααη, τ' ααιικ6 κ6μματα, τιg πoλυεΘvικ6g,
τov αμερικαvικ6 ιμπεριαλιoμ6. M6oα στηv ε-
6δoμdδα oι αrρατιωτικoI Koιvωvικoπoιo0v τα
πετρ6λαια πoU τα εκμεταλλλευ6ταv η Θυγα-
τρικη Bria και Parinea τηg lnternational Petre-
leum Company. Aυτη τouq η εv6ργεια ε(1ε ωg
απoτ6λεoμα vα επ6λΘει μιo διπλωματικη
κρioη με τιg H.Π.Α. Στη oυvδxεια κoιvωvικo-
πoιo0vται η Tηλειpωvικη Eταιρε(α, η ΛαΙκτ]
Tρdπεζα και oι εταιρεiεq τηg παλιdg oλιγαρ_
1ικfg oικoγ6vειαg τωv Predo.

o αrρατηγ69 Rolando Caro Constantini δη-
λιbvει

To 70o/o τoυ Περoυ6ιαvo0 λαo0 ζει κdτω
απ6 6Θλιε9 oυvΘτjκεg δια6iωoηg.

To 93o/o τou πληΘυoμo0 δεv π[vει π6oιμo
vερ6.



τo Arr'0τo
Απ6 τα 6.900.000 πoλ(τεg τα 3,5 εκ. εivαι α-

γρ6τε9 1ωρig ιατρικι] περ(Θαλψη.

Tα κρε66dτια στα voσoκoμε(α αvτιαιoι-
γooν 2,4 αvd 1000 αoΘεvε(g.

o iδιoq o αrατηγ6q Constantini υπoxρεΦvει
τoug εμπ6ρouq vα ρiξoυv τιq τιμ69 σrα Φdρ-
μακα στιq περιox6g πoυ τo vερ6 δεv ε(vαι
π6oιμo και oι αoΘθvειεq μεταδoτικ69, για vα
μπoρoιiv vα τ' αγoρdζouv 6λoι και 6xι μ6vo oι
κτηματiεg. Aυτo[ oι αrρατιωτικo[, 6λoι παι-
δι6 τou λαo0, δεv Qαivovται vα ξεxvo0v τηv
καταγωγτ] τoυg. To πετυ1ημ6vo πρ6γραμμα
τωv στρατιωτικιilv στov τoμ6α τηg αλιε[αg,
αvτιγραφεται oυvτoμα απ6 τιg κυ6ερvηoειq
τηg Xιληq, Bραζιλiαg, 8oλι6(α9. To μovoπΦ-
λιo με τιq HΠA αιαματd. Tηv [δια επoxfl' η
αrρατιωτικtt κυ66ρvηoη ξεκιvd μια v6α εξω_
τερικι] πoλιτικ{ κ6τω απ6 τηv επωvυμ[α αTPl'
TH ΘEΣHr. Mια πoλιτικη εvαvτ(ov και τωv
δ0o υπερδυvdμεωv. H KoOΘα μ6oω τoυ Φι_

δ6λ K6αrρo μετd απ6 oκτιil μηνεq, ατιq 14
loυv(oυ 1969, αvακoιvΦvει επioημα'. "E(xαμε
dδικo 6ταv κατηΥaρo0oαμε τη ατρατιωτικη
κυ66ρvηoη. Tιbρα μπoρo0με vα ε[μαoτε δ{-
ι<aιoι στηv κριτικη μαq. Aυτη η oτρατιωτικη
κυ66ρvηoη δεv 6yιε oυδεμiαo16oη μετιq dλ-
λεξ 6λoυ τaυ κ6oμoυ. Aυτoi εivαι oooιoλι-
oτ6q"!!!

Tov iδιo μηvα o ατρατηγ69 Juan VelascoAl-
barado μιλd αro λα6 λ6γovταq: nH επαvdoτα-
Φ μαg δεv ε[vαι μαρξιoτικf1. Σooιoλιaτικι|
μπoρo0με vo τηv πo0με μoρξιoτικf1 6μω9 61ι.
Mηv Qoθdoτε λoιπ6v. Δεv oδηγo0μαστε σε
μtα κoιvωv[a κoμμoυvισΓιKo0 yαρακτf1ρα.
Eiμαoτε υπ6ρ τηq παρdδooηq, τηq δικαιo0'
vηζ' τηq εUημερ{αq τoυ 6Θvoυ9. H επαvdoτα-
oη εΙvαι eΘvικη. 'Εγιvε για vα 6oηΘr|oeι τo
λα6 vα ξεπερ6oει τα τερdστια πρoθλf1ματα
πoυ τoυ δημιoaργηoε o ιμπεριαλιoμ6q ηs A-
μερικfig, με τηv αvo1(1 τωv vτ6πιωv αΦεvτι-
κιbv". oι ρ(ζεq τou ατρατιωτικoU κιvτ]ματoq

και oι Θ6oειq τωv αξιωματικΦv κατ6 τηq "δη-
μoκρατiαg" και υπ6ρ μιαq κoιvωvικr]g πoλιτι-
κrjg 6ρioκovται πoλ0 πΙoω. 'Hταv η "Tdξη"
πoU απεΦo(τησε απ'τη σrρατιωτικη Aκαδη-
μiα τo 1940. Aυτη η "σειρ6" δεv περιoρioΘη-
κε μ6vo στιq στρατιωτικ69 γvιiloειg, αλλ6 ou-
v61ιoε τιg oπoυδθq τηg ατηv πoλιτικη και τηv
oικovoμ(α. Δεv θ1αoαv τηv επαQη τouq με τo
λα6, δι6τι και αυτoi oι (διoι ηταv αvαπ6oπα-
αιo κoμμdτι τoυ, δι6τι πρoηρ1ovτo απ6 ερ-
γατικ69 oικoγ6vειεg. 8αoικ6 ρ6λo o'αυτ6 6-
παιξε και τo K6vτρo Avωτ6ρωv ΣτρατιωτικΦv
ΣπoυδΦv πoυ ιδρ0θηκε τo 1952 απ6 τov
αrρoτηγ6 Jose del Carmen Marin. Aπ6 τ6τε
αιρατιωτικoi, αλλd και πoλ(τεg, μπoρoθoαv
vα παρακoλoυΘo0v παvεπιαrημιακ6 μαΘτ]-
ματα, τ6oo για τη (Στρατιωτικτ| <pιλoooφ(α",
αλλd και για τηv πoλιτικη, oικoνoμ(α, Kαι κoι-
vωvιoλoγ(α. o τ6τε υπoυργ6q Eργαo(αg δfl-
λωνε'. "H ΦτωXεια, η ξεQτιλιoμ6'vη καταπ[εoη
τηq μdζαq, oι κoιvωvικ6q αδικ(εq, μαζi με ηv
εΘvικη αvαoιpdλεια, μα9 υπo11ρ6ωoαv vα δη-
μιoυργηooυμε 6vα oooιαλιoτικ6 πρ6γραμμα,
oQι|vovτoq 6μωq oπ' 6ξω τo εvδιoQt'ρovτα
τωv ξ6vωv δυvdμεωv". H Περoυ6ιαvη επα-
v6αrαoη δυαrυ1ιilg δεv θμελλε vα διαρκ6oει
παρd πoλ0. oι ατρατιωτικoi, 6oo και καλ69
διαΘθoειq vα 6χouv δεv μπoρo0v vα κυ6ερ-
vηooυv μια 1ιilρα. Av δεv υπ6ρ1ει 6vα εΘvιKι-
αrικ6 κ6μμα ατηv εξoυo(α η κoιvωvικι] δι-
καιooOvη δεv πρ6κειται vα διαρκ6oει πoλ0.
'oπωg 6λεγε και o Mdo: "To κ6μμα κατευΘ0-
vει τα 6πλα. Πoτ6 μαq δεv πρ6'πει vα επιτρ6-
ψoυμε τo αvτΙΘετo". Για πoλλ6 6μωq 1ρ6vια
oι ΠερoυΘιαvo( εργ6τεq και αγρ6τε9, μπo-
ρo0oαv vα λ6vε μετd η αrρατιωτικi επθμ-
6αoη: <H oλλαγf δεv γΙvετol με κ6πolo πooo-
ατ6, oλλ6 μ' επov6cπooη κol ooolαλloτικ6
oτρoτ6>.

Avvi6αg Σ.o.
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AΦΓANIΣTAN. J{IκAPAΓoYA
κAI IMπEPIA,ιIΣMoΣ

To Aφγαvιαrdv και η Nικαρdγoυα ε[vαι δ0o
κρdτη πou ε[xαv τηv "ατUχια" vα υπdρ1ouv
αro ζωτικ6 xιilρo τωv δ0o uπερ-δυvdμεωv,
τηg Σ. Evιiloεωq και τηq Aμερικdg. Στo ΑQγα-
vιαrdv τo 1979 απoΘι6αζovται αro αερoδρ6-
μιo τηq Kαμπo0λ τα σo6ιετικd στατε0ματg,
για vα orηρiξoUv τη ρωσσ6δoυλη κυ66ρvηαη
τoυ Kαρμdλ, πoυ απειλoΟταv απ6 τoυq επα-
vαιπdτεg μoυooυλμdvoυg αvτdρτεg. To
oOvΘημα τou KρoυτoΦ<p: "δεν Θα επιτρ6-
ψoUμε πoτ6 vα σπασει καv6vαg κρiκog τηq
"σoσιαλιστικηq'' κoιvωv[αq", μετd τηv Boυ-
δdπεαrη και τη Πρ6γα εΦαρμ6ζεται και εδιil.
Στη Nικαρdγoυα μετ6 τηv πτΦoη τoυ δικτd-
τoρα Σoμ6ζα, oι Koμμouvιατ6q μ' αρxηγ6 τov
Νταvι6λ oρτ6γκα αρπdζoυv τηv εξoυoiα. Πα-
ρ6λληλα εγκαΘιδρOoυv 6vα καΘεαιιilg τρo-
μoκρατ[αg πρoq τoUq μη μαρξιαι69, καιγεvo-
κτoviαg εvαvτ(ov τωv Mooκ[τoq, lvδιdvωv
τηg περιoxηq, για τηv oπoiα 6xoυv καταδικα-
oΘε[ με δ0o απoQdoειg τoυ o.H.E. oι HΠΑ με-
τd τηv ψUXρoλoUσια τηg Ko06αg δ6xovται
6vα vθo κτ0πημα αrηv καρδιd τηg Aμερικαvι_
κτ'1g Hπεiρoυ. Yπdρ1ει τΦρα δiπλα τηg, 6vαg

'Evog oπ6 τoυg επτd ηγ6τε9 τωv Aφγovdrv
ovτoρτΦv κατηγoρεi τηv M6o1α.

v6og π6λo9 για τηv εξαγωγτ] τηg επαvααrd-
oεωg. Σ'αυτ6 τo κε(μεvo δεv Θα βaξ .απα-
σχoληoει" πoιog θ1ει "δ(κιo". Eξdλλoυ τo δi-
καιo εivαι κdτι τo α1ετικ6, εξαρτdται πdvτα
κdτω απ6 πoιo πρioμα (ιδεoλoγικ6, πoλιτικ6),
εξετdζειg τα γεγov6τα. Eκε(vo πoυ.Θ6λoυμε
vα δε(ξoυμε εivαι τη μ(α μoρφη τoυ ιμπερια-
λιoμo0 (δυτικo0-αvατoλικoO), πoυ μετd τo
αΙo1og τηg Γιdλταg' δεv επιτρ6πει σε καv6vα
κρdτog τoυ κ6oμou v' απoφαoioει γιo τη μo[-
ρα, τη ζωη τoU, τηv αvdπτυξη τoυ. o "ΘεΙoq

Σαμ" xq1 o "καλ0q ξαvΘ6g l6dv", απoΦαo(-
ζoυv πoι6 ε[vαι τo "κσλ6" γιo μαq, 1ωρ(g 66-
6αια vα μπαivoυv ατov κ6πo vα μαg ρωτη-
ooυv απ6 πριv! 'Eτoι oι αημαiεg με τo σΦUρo-
δρ6παvo και τ'αατερdκια oυγ1ωvεΦovται σε
μ[α, o' αυτη τoυ ιμπεριαλισμo0. τo oεvdριo
γvωαr6 απ6 παλιd. oι AQγαvoi αvτ6ρτεg για

o ηγ6τηg τωv Σαvτlvioτoq σε μio ovτloμερl-
κ6vlκη oμtλio τoυ.

vα μπoρ6σouv v' αμυvΘoOv απ6vαvτι αrη oo_
6ιετικη υπερoπλiα, αvαγκ6ζovται vα δε-
1Θo0v τηv Αμερικαvικη "6oηΘεια" μ6oω Πα-
κιαrdv. 'Hδη η δoλoQoν[α τoU Z[α κ6vει πρo-
Θληματικη αυτη τη σUvεργασ(α. Aπ'τηv dλλη
61Θη πdλι oι Σαvτιviαrαq για vα μπoρ6ooυv v'
αvτ6ξoυv τηv Aμερικαvικη π(εoη Θα δε1Θo0v
τoυg Σo6ιετικo09 και Koυ6αvoΦg "σUμ6ou-
λoυg". oι ρ6λoι πρoκαΘαρισμ6voι απ'τηv αρ-
xη. ΣυvηΘεg απoτ6λεoμα η ισoπαλια. Aπ'τηv
αγκαλiα τηg μ(αg υπερ-διivαμηq αrηv dλλη' o
ιμπεριαλιoμ6q rτ6vτα o iδιog. Φαvτααrε[τε 6-
μωq vα υπτ]ρ1ε μiα EΘvικιαrικη EυρΦπη, π6-
σo Θα 6σπαγε αυτ6 τo δυoπιiλιo, τι oξυγ6vo
Θα μπoρo0oε vα πρoσΦ6ρει o' αuτd τα 6Θvη
πoυ αγωvιζovται v' απoκτtjooυv αυΘ0παρκτη
υπ6αrαoη.

o ιμπερloλloμ6g εivαι π6vτo 6vαq. Δεv 61ει
σημασια τι μoρΦη πα[ρvει, τι αvτιπρoσωπε0ει
κdΘε Qoρd. Eivol π6vτo η τ6oη γIo πoρασ1τI-
κη εκμετ6λλευση τωY dλλωv λαιilv, γlo πoλι-
τlortκη oμoloμoρΦoπoiηση. o εΘYlκlσμ6q
αrηv καΘαρη τoυ μoριpη δεv 61εl κoμlo o16-
ση με τov lμπερloλloμ6. Aυτ6 dλλωαrε τo
γρdΦει και o lo0λιog 'E6oλα στo 6ι6λιo τoU

τ0 Arπooτo



"Πρoσανατoλισpo[", 6πoυ αvαφ6ρει 6τι <o

ιμπεριαλισμ6q και o σω6ιvισμ6q ειvαι στoι-
xεiα ξθvα ωg πρoq τoV εΘvικιoμ6". Δυαrυ1ιilq
δεv μπoρo0με αημερα vα κατακρ[voUμε και
vα κατηγoρησoUμε o0τε τoUq AΦγαvo0ξ αv-
τdρτεq ωq Uπηρ6τεq τoυ καπιταλισμo0 και
6τι εξυπηρετo0v τ' αμερικαvικd oυμ<p6ρovτα
αrηv περιo1η, o0τε 6μω9 και τouq Σαvτιvi-
σταq ωq Φερ6ΦωVα τηg M6oxαg και ovδρε[_
κελα τoυ KKΣE. Kαι αυτ6 δι6τι και oι μεv και
oι δε, δεv εixαv dλλη επιλoγη. Eμεig πoιoυg
πρ6πει vα υπoαrηρiξoυμε; H απdvτηoη Θ6λει
πoλ0 προoo1η, δι6τι η 6πoια Θ6oη μαg Θα δι-
καιωΘε[ η 6xι, μετd απ6 αρκετ6 1ρ6vια, δι6τι
θωg τ6τε τo παι1v[δι Θα πα[ζεται ακ6μα. Αυ-
τ6 πoυ μπoρo0με vα πo0μe ε(vαι, 6τι αv vικι]-
σoUv oι AQγαvo( τo μαρξιστιK6 ζυγ6, και φ6-
ρouv στηv Θ6αη τoυg τoυ ιΘ0vovτεg τηg Tε-
ξdκo, τηq Mπι Πι, τ6τε για τo A<pγαvιαrdv δεv
Θα 61ει αλλdξει τ[πoτα, εκτ69 απ'τo δuvd-
στη.

0π6τε ι] vικl'1ooυv oι AΦYαvoι η 1dooυv τo
6vα και τo αυτ6! Δεv 6xει καμιd oημαo1α τ'α-
πoτ6λεoμα τoυ αγιδvα τoυg. To iδιo Θα υπo-
αrηρiξω και για τη Νικαρdγoυα. Av αvτ6ξoυv
τιg πι6oει9 τηg Αμερικηg και oυvε1[ooυv vα
παiρvoυv διαταγ69 απ6 Σ.E' και KoOΘα και τo
oπoυδαι6τερo δεv εκπρooωπo0v την πλειo-
ψηφ(α τoU NικαραγoυαvικoO λαo0, τ6τε η vι-
κt]ooυv t] 1dooυv απ6 τoυg K6vτραg, δεv 6xει
καμιd oημαoiα. 'oπωq 6λ6πoυμε η σ16ση πoU
πρ6πει vα κρατflooυμε ε(vαι oυv6ρτηoη πoλ_
λΦv παραγ6vτωv, τouq oπo[ouq ofμερα δεv
γvωρΙζoυμε. oι εvαλλακτικ6g λ0oειg ε[vαι
τρoμερd δυoδιdκριτεq, Kαι σιγoυρα δεv τιg
απoτελo0v oι Σo6ιετικoi και oι K6vτραg.'.

Ωs qρxi 6μω9 πρ6πεl vα υπooτηρΙξoυμε
κot τoυξ Aιpγovoθg αvτιiρτεq κol τoυq Σαvτl-
vΙατoq. Toυq ΑQγαvo0g δι6τι αγωviζovται ε-
vαvτiov μιαs ιμπεριαλιαrικfg υπερ-δυvd-
,μεωq, η oπoια 6καvε μια ωμf αιρατιωτικη ει
oΘoλη αrηv 1Φρα τoυg, τoυg ΣαvτιvΙαταq
δι6τι λθvε 6τι υπεραoπiζovται τηv εΘvικη α-
vεξαρτηoiα τηq 1ιilραg τouq, και 6τι κτ(ζoυv
μια δiκαιη κoιvωviα για 6λo τo λα6. Edv α0ριo
6μω9 oι Aιpγαvo( μεταΘληΘoOv oε εμπoρικfl
απoικiα τωv HΠA και oι Σαvτιvlαταg ωg oμ6δα
πιεσηq τηg Σ.E. αrηv Aμερικιt, δηλ. μετα6λη-
Θo0v και oι δυo σε δo0λoι τωv Αμερικαvιilv
και ΣoΘιετικΦv' τ6τε Θα τoυg κατακρivoυμε
6πω9 κατακρ(voυμε και κdΘε κρdτoq πoU πα-
ραδiδεται orιg oρ6ξει9 τoυ ιμπεριαλιoμo0.
To vα υπoαrηρiξει κ6πoιoq μ6vo τoυg Aιpγα-
vo0q και vα καταδικ0oει αoυλλ6γιαrα τouq
Σαvτιv(αταg, ε[vαι 6vαq 1υδαiog αvτικoμμoυ-
vιoμ6g, πoλ0 ευxdριστoq στ'αΦεvτικα τoU

Eδιil oτoματoεl o lμπεριoλloμog...

Λευκo0 o(κoυ, πou τoυλd1ιαrov πρoκαλε[
αηδiα o' εμ6vα. Av δε δημιoυρψ1Θε( 6vαg α_
vεξdρτητog π6λo9 6oηΘειαg, τ6τε oπoιαδη_
πoτε μελλovτικfl πρoαπdΘεια για τηv απoτ(_
vαξη τoυ ΑμερικαvικoO και ΣoΘιετικo0 ιμπε-
ριαλιoμo0, Θα πvιγε( κdτω απ' τηv πiεoη τωv
γεγov6τωv. o μανι1αioμ6g τηg Σ.E.-AMEP|-
KΗΣ, καπιταλιoμo0-κoμμouvιoμo0, πρεπει
vα ξεπεραoΘε[. H "λoψκi> τηq Γl6λτoq πρ6-
πεl vo πετo1Θεi ατo oκoυπiδlo.

Δεv εΙναι κdτι τo αδ0vατo vα δημιoυργη-
Θo0v "αvεξ6ρτητα> κρ6τη αrηv "πεβιΦ6-
ρειαΣ τηq Eυριilπηg. H Λι60η και η Περoiα α-
πoτελo0v δ0o κoιvωvlεg πoυ λειτouργo0v
πρog αuτt] τηv κατε0Θυvoη. Mελλovτικd
πρog αuτ6 τo oημε(o μπoρεi vα κιvηΘo0v τ6-
oo η EυρΦπη, 6χι ΦUσικd αυτη τou 't992, η lα_
πωviα, 61ι ιpυoικ6 με τη oημεριvη Uπερ-καπι-
ταλιαrικf1 τηq μoρΦη, η K(vα, με τη "MαoΙκη"
τηq 6μωq πoλιτικη oκ6ι}η, η N. Aιpρικfl, αrηv
oπoια 6μωq πρ6πει vα αλλdξouvπoλλdπρdγ-
ματα.

Πρ6πει vα ε(μααrε oε Θ6oη σro μελλov vα
αrηρiξoυμε καΘε απoα1ιαrικη εv6ργεια πoυ
Θα δημιoυργηΘε[ αro καπιταλιατικ6 και Koμ-
μoυvιαrικ6 ατρατ6πεδo. .Φωv6q" διαμαρτυ-
ρiαq κατ.i τηq "λoγικηq" τηq Γι6λταq ακo0_
γovται απ' 6λα τα π6ρατα τηg uδρoγεioυ. o
"εΘvικισtικ6q αλληλεγγυioμ6q " ιpαivεται ωq
τo μovαδικ6 6πλo πoυ 6xoυv oι λαoi για vα
διατηρτjooυv τηv εΘvικη τoug ι|.lυ1η. Kαι πd-
vω απ' 6λα η Eυριilrη, αv Θ6λει vα ξει}0γει
απ6 τo ρ6λo τηg "υπoταγμ6vηq π6ρvηq" Av.
EυρΦπη, και τηq "καλoπληρωμ6vηg π6ρvηg"
Δ. EυρΦrη' και vα ζηoει ωg "Kυρ[α", 6πω9
δηλ. υπηρξε πdvτα αrηv ιαroρiα τηq.

Avδρ6og BoΦλγoρηg



Συv6ιπευξη Aπ6 'Eιrαv

EΦlκoσoααλlατη
Πoλlτlκ6 KρατoιiμεYo

τo ovτlδoτo: Σ0vτρoΦε Aριαroτθλη Kαλ6vτζη, τι αvτιπρoσωπε0ειγια o6vα o EΘvικooooιαλι-
oμ6q;
Aματoτ6λη9 Koλ6vτζηg: ΕιπcbΘηκε _ καιπoλ0 oωoτd - 6τιαv κdπoιoq ρωτf1oειτιε[vαιZεv
και κdπoιoq dMoq τoυ εξηγf1oει' τ6τε, o0τε o 6vαq o0τε o dλλog ξ6ρoυv τι ε{vαι Zεv! M6yρι
πρ6τιvoq oτo περ[ EΘvικooooιαλιoμo0 εριbτημd ooυ Θα 6διvα απdvτηoη, oημερα 6μω9 αδυ-
vατιb γιατ[ πιoτε0ω 6τι - πια _ γvωρIζω oτηv oλ6τητd τoυ τι ε[vαι EΘvικooooιαλιoμ69.
τo ovτlδoτo: o Γdλλoq πoιητι]q P. Mπραζιλιdκ 6λεγε 6τι η oυvτρo<pικ6τητα 6ιιilvεται σtη ΦU-
λακf, τov αγΦvα και τo Θdvατo. EoO πΦq τo o1oλιdζειg αυτ6;
A.K.: Πα ηv ΣυvτρoΦικ6τητα Θα 6ρειq τηv dπoιtlt1 μoυ σε μια μπρooo0ρα μoυ με τ[τλo "oP-
Θo τo ΛABAPO' πoU YPdφτηκε oε μια κλo0θα μεταγωγηg τov Φλe6dρη τoυ 1981 . Bραy0λo-
γα, μ6oα oε ετo0τη τηv λ6ξη πιoτε0ω ιulq oυμπυκvιbvεται τo v6ημα τ6υ Aγcbvα, 6vτα9 η α-
φετηρΙα και o πρ00ρισμ69, τ' αρylvιoμα Κcιι τo τελε[ωμα τηg τρayιdg μαq, η rηγι'1 και η ειo6o-
λι] τoυ yειμdρρoυ τηq μαy6μεvηq πρooδoκ[αq μαq. Mε τ6oo oημαvτικf1 τηv ΣυvτρoΦικ6τη-
τα, αvτλαμθdvεσαι τo π6oo oτταviζoυv oι Σ0wρoιpoι' ευτυ14ιbg, μπoριb vα πω 6τι oλlγιcroυg
κατdιpερα vα 6ρω, ΣUvτρ6Φoug - oρρo0g ζωoδ6τεq πoυ ξεκλε[δωoαv κdμπoσεq Φoρεg τηv
αμπdρα τoυ κελιo0 Θυμiζovτdq μoυ πωq η Επαvdoταoη παρα6iαζε παvεOκoλα Kαι τ'ασΦα-
λ6oτερα λoυκ6τα τωv αoτιilv αvo[γovταg διdπλατεg π0λε9 oτα oυμπαγ6oτερα vτoυθdρια
τωv κατ6ργωv τoυq. To ΘλιΘερ6 _ [oω9 και τo πιo αξoπρ6oεyτo - ε[vαι ακρι6ιξ απ6 τa oλi-
γιaro τωv Συvτρ6Qωv oε αvτ[Θeoη με τηv πληΘrbρα τωv δηλωoιιbv "oυvτρ6QωvΣ πoυ επιKα-
λo0vται τo παρελΘ6v η9 επαφr]9 και oγvωριμ[αgΣ για vα μαYειρεψoUv τιg ooυπ[τoεq τoυq
μ6oα oτη μαρμτlτα τη9 αoyετoo0vη; τoug.
τo oYτlδoτo: Noμiζειg 6τι η καπιταλιαrικ{ εξoυoiα Θα μπoρ6oει vα orαματηoει τo λαiκ6 επα-
vααrατικ6 κ(vημα με ιpυλακ69 και oυλλiΨειq;
A.K.: H Qυλακη ε[vαι για τov μαy6μεvo πoυ πιoτε0ει oτη Νtκη τou 6vαg διαoκεδαoτικ69 με-
ταoτoιyειωτι]q πoυ μετC1τρ6πει oταΘερd τo ατodλι oe τoυλιcr6vιo! Kαι η Qυλdκιoη εivαι o α-
vεκτlμητog καταλ0τη9 αυτf19 τηq μεταoτoι11ε[ωoηg. Ευτυyι'1q 6πoιoq επι6ε6α[ωoε τηv α-
κλ6vητη πρooηλωof1 τoυ oτov Aγιbvα μ6oα σε μιαv απoμ6vωoη αoτικo0 κατ6ργoυ υπ6 τo
θλ6μμα τoυ avΘρωπoΦ0λαΚα. Σ'6,τι αQoρd oτo dτoμ6 μoυ, πιoτε0ω 6τι o 1ξρovoq εγκλει-
oμξ μoυ f1ταv τo μeγαλOτερo δebρo τηg μoiραq, αιpoO αυτ69 ακριΘιilg μoυ πρ6oφερε γvιboη
και δ0vαμη, επι6ε6αιιbvovτdg μoυ τηv εΘvικooooιαλιoτικf1 μoυ ιδιδτητα (ιδιooυoταo[α) απα-
ραiτηη πρo0π6Θεoη για τo θατ6 τηg πoρεiαq μoυ μ6oα oτov κ6oμo. Kαι oκ6ιlloυ, τηv τερd-
στια πρoσΦoρd τoυ κ6ρδoυ9 μιαg oλdκερηs ζωηs με τηv αoτ|μαvτη αvτικατoθoλη 12 μ6λιq
yρ6vωv.
τo ovτιδoτo: Σ0vτρoιpε Αριαroτ6λη, 121ρ6vια αrιq ιpυλακ6q τoυ oυαιηματoq μ6oα αrα υ-
γρd κελλιd τηξ "δημoκρατ(αg", π6oo o' 61oυv επηρεdoει ηΘικd και ψUχoλoYικd, π6oo 61ouv
"κdμΨει" τo Φβovημd ooυ;
λ.K.:' Av με dλλαξαv τα 1211ρ6vια τηζ ΦυλdΚιΦq μoυ; Mα και θ6Θαια, 6πω9 f1δη ooυ εiπα,
απ6 ατodλι με μετ6τρειpαv oε τoυλιoτ6vιo. Σημερα, πια, δεv ξ6ρω τι πα vα πει κo0ραoη, Θλi-
ψη, πειvα, δtι!lα, v0oτα, ΦΘoρd, dδειαoμα, rιl'iξη' αvfu, oυμ6ι6αoμ69, ηττoπdΘεια'δεv ξ6ρω
καv τι πdει vα πει ιp 6 6 o q . NoιιbΘω παvτoδ0vαμog πdvω απ' τηv λ6ξη επιΘυμiα, oιμd oτo
Πρ6πει!
τo ovτlδoτo: 'Exειg μεταvιιiroει για τ(πoτα αrη ζωη oou;
λ.K.: 'Εyω τo πρov6μιo vα ε[μαι ιp0oει Aμεταv6ητoq' πιoτε0ω 6τι η 6iα oυvιqrd τov παλμ6
τoυ ζιilvτog K6oμoυ και 6αoικ6 oυoτατικ6 τη9 επαvασΓατικf19 αv6πειdq τoυ. Mαζi ηg με-
τρf1Θηκα και Θα τo ξαvατoλμfηoω, πριbτα απ6 αΘλητικη (σπoρτιΦ) συv6πεια και 0oτεραγια 6-
λoυq τo0 επλoιπoυg λ6γoυ9 με κυρiαρ1η τηv πρoιbΘηoη τoU επαvcιστατικo0 καΘηκovτoq.
Tηg κλεivω τo μdτι πρoκλητικd και τηv αvτιμετωπi'ζω με oιγoυριd πεπeιραμ6'νoυ εραoτη πoυ
αvαoηκcbvει τα cκ6λια τoυ τελeυτα[oυ κατακτημ6voυ Θηρdματξ τoυ. Mε ε[πε9 κυvικ6, d-





ro Ar,o0τo
κouσα; Μα' δεq τηv, παρακαλιb π6oo yuμcilδηg Qα{vεται πdvω oτα λιvα μoυ oεvτ6vια..'
τo αvτlδoτo: Πιilg κρiνειg Φμερα' 6ατω και μ6oα απ6 τη Qυλακr] πoυ δεv ooυ επιτρ6πει vα
6xειg oαφη και oλoκληρωμθvη γvιilμη' την αvdrπυξη τoυ εΘvικιαrικo0 κιvηματog;
A.Κ.: To ζfiτημα δεv ε[vαι αv tvαg μακρ6yρovα ιpυλακιoμ6vog υoτερεi f1 6yι oε επαQr] με τηv
κoιvωvικι| πραγματικ6τητα αλλd αv o oυvειδητd μαy6μεvoq ε[vαι V f1 V+ κdτι περιoo6τερo
εQαrττ6μεvoq μ' αυτηv απ' 6τι 6vαg oπoιooδηπoτε "ελε0Θερα" περιQερ6μεvog πoλiτηq' και
εξηγo0μαι: o μαy6μεvog δεv υΦισταται τov εγκλειoμ6 αλλd τov επιλ6γει' δεv τov Qυλακi
ζoυv αλλd αυτoεγκλε[εται ωq μ6ρoq τoυ αΥωvιστικo0 τoυ yρ6oυq. Γι' αυτ6 6yει καΘηκov αλ-
λd και περιΘιbρια vα πρoετoιμαoτε[ oτfιvovταg, πoλ0 πριv BρεΘεI πioω απ' τα κdγκελα, 6λov
εκεfvo τov απαραiητo μηyαvιoμ6 πoυ Θα τoι1επιτρ6πει στηv oεπ6κειvαΣ σUvεXi επαιpη με
τα κoιvωvικd δριbμεvα. oι Επικoιvωv[εq απoτελo0v vital point κdΘε oτρατιωτικf1g eπιyεiρη-
στ19 Και ωg τ6τoια Θα πρ6πει v' αvτιμετωπ[ζεται και o εγκλειoμ69 τoυ μα74oμ6voυ' Και Eπικoι-
vωviε; oημα[voυv επαΦη. M6oα oτη ΦυλαKη' o μαy6μεvog 6γκλειoτoq καλε(ται vcι αvα-
rττ0ξει τηv 6κτη αioΘηoη: αvτληψη τoυ αΘ6ατoυ και τoυ α6ρατoυ oε πε[oμα κdΘε φυoικηq
ερμηvεiαg' 'oyη δev τ6 'ριξα oτηv Mεταcpυoικη.-. 6μω9, εiπαμε, μeρικd πρ6γματα παραμ6-
voυv απρ6oιτα oε λεκτικtq ερμηvε[εq. Av o 6γκλειoτoq απoτOyει v' αvαrττ0ξει αυτf1 τηv 6κτη
αioΘηoη oημα{vει 6τι πoτ6' δεv π[oτειl.ιε στrιv eπαvαστατικr| απooτoλη τoυ και τo0τo γιατ[ η
αΙoΘηoη αυτη απoτελεf τo μεydλo πρακτικ6 διiιρo τηq εκειΘεv τωv τειyιbv "περιπ6τεια9,'
Tιbρα, με δεδoμ6vo 6τι η εv oμικρ0voει κoιvωvfu ηq ιpυλακiq oρtζει (κατd μ6γεΘo9) τηv εv
μεγevΘ0oει "ελει'Θερη" κoιvωv[α, περικλε[ovταq αvαλoyικdτιq ιδι6τητε9 τηq τελευτα{αg, o
6γκλeιoτoq παραηριilvταq και μελετιbvτα9 τηv κoιvωv[α τηq Qυλακηq πληρoQoρε[ται
και oπo υ δdζε ι τι9 εξελiξει9 τηg ευρ0τερηg Κoιvωvlαg.'Aρα o 6γκλειoτo9 μαy6μεvoq 6yι
μ6vo δεv υπoλε[πεται oε εvημ6ρωoη τωv μη εγκλεloτωv αλλd και πλεovεκτε[ αυτιbv για 6-
vαv Θαoικ6 και 6vαv δευτερεOovτα λ6γo' πρcbτov γιατ{ τo εv oμικρ0voeι δεiγμα τηq ΦυλαKι-
oμ6vηq κoιvωv[αq πρooιp6ρεται, λ6γω ooυ oυvεrττυγμtvoυ τoυ, oε πλ6ov ε0κoλη καιαπoτε-
λεoματικf1 μελ6τη και δε0τερov o πληΘωρικ69 yρ6voq τoυ εγκλειoμo0 πρooτατε0ει τov 6γ-
κλειoτo απ6 περιoπαoμo0q επιτρ6πovταζ πλ6ov επαρκη oπoυδη τoU αvτικειμ6vou. Tηv
oτιγμη αυτf1 .oσμιΦμαι, πεvτακdΘαρα αυτ6 πoυ Θ' ακo0oω και μoυ λεg 6ταv 6ρεΘo0με απ6
oκovτdn Kαι σoυ ζητηoω - και Θα ooυ ζητf1oω vα με εvημεριboειq για κdπoια ζητiματα''.
Πdει oτoixημα;
τo oYτlδoτo: oι oOvτρoιpo( ooυ 6λα αυτd τα χρ6vια π6oo o'6xoυv ΘoηΘι1oει;
A.K.: Ωq τιbρα, oyετικd με τoυq Συwρ6ιpoυq καιτoυ9 "oυvτρ6Φoυξ" 6Xω vα σoυ πω τα εξη9:
απ6 μεμovωμfvoυq Συvτρ6Qoυg δ6yΘηκα κατd περι6δoυq μια παρoρμητικη oυμπαρdoταoη
πρooωπικf1g εμ66λειαq και yωρ[q καμιdv επαvαoτατικf1 πρoorττικfγ' τoυ9 ευ1αριoτιb ω9 dτo-
μo αλλd 6yι και ωg μαy6μεvog επαvαoτdτηq. Aπ6 τov oωρ6 τωv ooυwρ6φωv,, τιilρα, 621ω α-
πoκoμloει μιαv απ6ραvτη αηδΙα 6y4 π.y', YιατI αδιαΦ6ρηoαv 6ταv o γκdγκoτερ υπoυργ6q
.δικαιoo0v09" ΓιιΙlρι/og Σταμdτη9 απαγ6ρευoε oτην Mητ6ρα μoυ vα με επιoκ6rττεται στα
κdτεργd τoυ αλλd γιατ( αυτη η γκαγκoτερικf\ πρdξη τηq αoτιKηq "δικαιoo0vηζ" διαηρηΘη-
κε στη oκιd υπ6 τov d6αvτα η9 oιωπfiq αυτιbv τωv αγoρα[ωv αvΘρωπαρ[ωv πoυ δηλιbvoυv
.lδεoλ6Yoυ' με τov κρoκ6δeιλo τηg Lacoste πdvω oτo ρoζ6 μπλoυζdκι τoυ9. 'Yoτερ' απ' αυ-
τd καταλα6αfuειq 6τι δ[vω μεγαλ0τερη oημαoiα oτη λ6ξη Συvαγωvιoτf1g μιαq και η λ6ξη Σ0v-
τρoΦoq πdoyει απ6 αφηρημ6voυq παραμ6τρoUζ' και Συvαγωvιoτηg εfuαι μ6vov o Συvεπα-
vαoτdτηg! 'oπωq και vα τo κ6voυμε, o ΕΘvικooooιαλιoμ6q εfuαι πελιbριo ζlτημα ιiloτε vα
oυγ11ωρεi πλf1Θη "oυvτρ6Φωv" κ.λπ... γ( αυτ6 και δεv εκπλησσoμαι μητε για τoυq Συvτρ6-
Φoυζ μiτeYιατoυζ *συvτρ6Φoυ9", αρΚo0μεvoq aτηv 0παρξη oλ(γιoτωv Συvτρ6cpωv, Συvα-
γωvιoτιbv πoυ oυvεylζoυv vα επαvcισrατo0v και κυρiωq, vα εvvoo0v τηv oημαo[α τηq Επα-
vdcrαoηq ( : Π υ ρ6g + Κivη oηg ).
τo ovτlδoτo: Tι Θα τiΘελεg vα πειq μ6oα απ6 τo περιoδικ6 αιoυg 'Eλληvεg Eπαvααιdτεg;
λ.K.z Συvoψ(ζovταq, αv ε[yα vα απαvτfioω oτη ζωf1 ωq ΕΘvικooooιαλιoτf1g Θα 1ρηoιμoπoιo0-
σα τoυζ oτiyoυq τoυ Παπακωvσταvτ[voυ:

"'EXω τov 6λεΥxo τωv πιo κρυΦ(bv Κυττdρωv σoυ, τoU oργασμo0, τηq Qivαq ooυ τηg μdρκαg
τωv τoιγdρωv σoυ...Σ
και αυτd τη oτιγμη πoυ μια μεμψiμoιρη και μiζερη κoιvωv[α oπαρdζει:

"6λα απ6 x6ρι καμμ6vα Και τα σπιρτα μα9 6ρεΙlμ6vα".
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Σ' αυτo τo τε01og τoυ τo Avτiδoτo 61ει τηv 1α_
ρd vα Qιλoξεvηoει 6να oπoυδα[o κε[μεvo, μεγd-
ληq πoλιτικηg Kαι εΙτιστημoVικηg αξ(αg, παvω αrηv
ειooγωγη τηq Eπιλεκτικηg αrιg επιαιημεq τηq ψU-
xoλoγiαg, κoιvωvιoλoγlαq, ΦιλoσoΦιαq τηg loιo-
ρ(oq και ΠoλιτιoμoΟ Kαι ΦUσικo τηq εΘvικloτικηq
πoλtτlκηq κouλτo0ραg.

Kρlvoυμε oμωg oκoπιμo, για τη διευκ6λυvoη
τωv ovαγvωστΦν μαg, vα παρoυoιdooυμε τη μ6-
θoδo τηg Επιλεκτικηg ωg ειoαγωγη.
H Eπιλεκτlκη απoτελεiται απ6 δΦo αρx6q κol τρεlq
v6μoυq.

H πριbτη αρ1η εivαι η αρXη τηq εξελlκτlκηq ovo-
κυκληoεωq. ΣιlμQωvα μ' αυτη τα πdvτα μ6oα αro
o0μπαv ε[vαι 6vαg αιΦvιog κι α6vαog κυματιoμ6q
μoρQΦν. Tα πdvτα μετα6dλλovται, κιvoUvται, με_
τααxηματ[ζovται, 61ι μη1αvιαrικd, αλλd τυ1α[α, α_
πρooδι6ριατα.

H δε0τερη αρ1η εivαι η αρxf τηg τ6oεωξ γlo κυ.

ρloρ1iα τωv οvωτ6ρωv μoρΦΦv oτlq κoτΦτερεg.
Yπdρ1ει δηλ. μια ααταμdτητη παλη μoρφιilv και
ιpαινoμ6vωv πoυ oδηγεi' oε μια oριoμ6vη δ6μηση'
oργovωoη, ιεραρxιoη' πoυ κι αυτη με τη oειρα τηq
Kατασrρ6φεται για να δΦoει τη Θ6η τηg oε μια
dλλη.

o v6μoq τηq συστηματoπotηoεωg ε[vαι o πριil-
τog v6μog τηq Eπιλεκτικηq. ΠεριγρdΦει μια γεvι-
κη τdoη διαρΘριiloεωg μoρφdjv oυvιl1εια πιo πo-
λ0πλoκωv πoυ απλιbvεται o' oλ6κληρη τη Φιη.

o v6μog τηg επlλoγηg περιγρdφει πωq μ6oα
απ6 μια ατελε0τητη oειρd oυαιημdτωv και δυvα_
τoτητωv επιλ6γovται oριoμ6vo πoυ Θα oυνε1i-
σoUv τηv εξελικτικη διαδικooiα. o v6μoq τηq επι-
λoγηg απoτελε[ τov πυρηvα τηg Eπλεκτικηq με_
Θ6δoυ, πoυ δ(vει τo Tυ1αio με τo Avαγκα[o.

T6λo9 o v6μoq τηq Aπoπρoooρμoγηg περιγρd_
φει την KατασrρoΦη και απo-δ6μηη των σUσrη_
ματωv και μoρΦ6v μ6oα αrην εξελικτικη διαδικα_
o(α.

H EπlΛEκτlκH ΩΣ MEΘoΔoΣ

o Θιoλoγoq κoι qpυoιoδlQηg Kdρoλog Δαρ6ivog
(1 809-1882) υπηρξε o πριilτog ατα vειbτερo χρ6vια
πoυ εQηρμooε τηv επιλεκτlκη μ6Θoδo π6vω αrη
6ιoλoγ(α, διατυπΦvovταg τη Θεωρ[α για τηv εξ6λι-
ξη τωv ειδιilv. Πριv απ' τov Λαμdρκ και τov Δαρ6(-
vo υπηρxε η γvωμη 6τι o κdΘε ζωvταv6q oργαvι-
oμ69 ηταv αυΘ0παρκτoq και δεv ε[1ε καμμ(α o'xd-
oη με τov dλλov. Aπ' αυτo0g αρxιoε για πρΦτη ιpo-

ρα αrα vειilτερα 1ρ6vια vα oικoδoμηται η Θεωρ[α

για τηv εξ6λιξη 6λωv των ειδιilv oπ6 κoτΦτερεg
μoρφ6q σε ovΦτερεg.

o Δαρ8(vog 6αoiαrηκε κι αυτ6q με τη σειρd τoU,
oπωg δ Σoπεvdxoυερ, στηv πρoσωκρατικη ιpιλo-
σoΦ[α και ιδιαiτερα αrov Avαξ[μανδρo, αιov Hρd-
κλειτo και αrov Εμπεδoκλη (oSBoRΝ: FROM
GRΕEK To DARνν|Ν 6κδ. 1901 ). H Δαρ6(vειog Θεω-

ρ(α αρvεiτσl τη μη1αvιαιικη Θεωρ[α τoυ Λαμdρκ
oτι η εξ6λιξη ε(vαι απoτ6λεομα τηg επιδρdoεωg
τoυ περι6dλλovτog πdvω oτo κληρovoμικ6 υπo-
στρωμα. o ΔαρΘivog απθδειξε 6τι oι v6μoι τηq
κληρovoμικ6τητog ε[vαι oιδεριivιoι και για καv6vα
λ6γo η εξdλιξη δεv o<pε(λεται oτηv κληρovoμικ6-
τητα τωV επικτητωv 1αρακτηρωv.

H εξ6λιξη εlvoι 6vα φαιν6μεvo δuvαμικ6 και oι
αιτ(εg πoυ τηv καΘoρiζoυν δεv 6ρioκovται 6ξω
απ6 τov oργαvιoμ6, αλλα μ6oα o' αuτ6v.
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Π6vτε ε(vαι oι αρ1θg τηg θεωρlαg τoυ Δαρ6(voυ:
η κληρovoμικ6τητα, o αγιilvαg για τηv 0παρξη, o
γεvvητικ6g διαΦ0ρισμ6ζ' η ΦUσικη επιλoγη και η
μεταΜαγη.

H κληρovoμικ6τητα ε(vαι τo καΘoδηγητtκ6 vη-
μα εξελ(ξεωg εvog εlδoυg μ6oα αrov iδιo τoυ τov
εαυτ6 (εξελικτlκη αvακ0κληoη). o αγιbναg για τηv
0παρξη ε[vαι θvα καΘoλικ6 γεγov6g πoU Χαρακτη-
ρiζει αυτη τηv εξ6λιξη. o γεvvητικ69 διαQoριoμ6q
61ει η αημαoiα τηg oυoτημoτoπolι{oεωg και απ'
αυτ6 τηg διoιpoρoπoιηoεωξ των κληρovoμικΦv
1αρακτηρωv αιo iδιo εiδog, αrιg διdΦoρεξ ΦUλ6q.
H Qυoικη επιλoγη 61ει τηv 6νvoια τηg καλ0τερηq
πρoooρμoγηg τωv κληρovoμικΦv 1αρακτηρωv
αrιg δεδoμ6vεg oυvΘηκεg' Η μεταλλαγη τηv oπo.
πρoooρμoγη τoυ παλιo0 oργαvιoμo0 και την εμ_

Qαvιoη καιvoOργιωv oργαvικΦv oυατημdτωv.
'Eτoι κατoρΘιilΘηκε να πρooδιoριoΘe( o γov6τυ-

πoξ και o Φoιv6τυπog ωg τo ο0voλo τωv κληρovo-
μικΦv ιδιoτfiτωv τoU oργovισμo0, κι ωg τo oUvoλo
τωv εκδηλoυμ6vωv κληρovoμικΦv ιδιoτητωv τoυ
oργαvιoμo0 με τηv επiδραoη τoυ περι6dλλovτog
αvτiατoι1α.

H τερdαιια oυμ6oλη τoυ Δαρ6ivoυ σrη Φιλoσo-
Q(α oQεiλεται α) ατη μ6Θoδo ερμηvεtoq τηg εξε-
λiξεωg τωv ειδΦv 6) αrηv ειoαγωγη τoυ 6loλoγt-
ιo0 παρdγovτα γιo τη μελιiτη τηg αvΘρΦπιvηg κoι-
νωviαg.

To δρ6μo πoυ dvoιξε o Δαρ61vog ακoλo0Θηoαv
πoMoi ατη ΦΛoooΦiα και κoιvωvιoλoγ(α. To κoι-

v6 τoυg 6μωg 1αρακτηριατικ6 ε(ναι 6τι δεv κατ6ρ-
Θωoαv vα 1ρηoιμoπoιηooυv τηv επιλεκτικη μ6Θo-
δo oωαrd. Δ0o ε(vαι τo μεγdλα ρε0ματα πoυ πρo-
6dλλoυv 6vα δυvαμικo τρ6πo oκ6ι.|iεωg και ειod-
γouv τη 6ιoλoγικη επιαrημη μ6oo αιην Koιvωvιo-
λoγ[α: τo μη1ovιαιtκ6 κol τo δoγμoτικ6. To 1αρα-
κτηριαιικ6 τoυ πρΦτoυ εivαι 6τι δ61εται τηv εξι1-
λιξη τηq κoιvωviαq μη1ovlκ6, θεωριilvταg αuτη
τηv [διo ωq 6vα 6ιoλoγικ6 oxημα και παρα6λ6πoν-
ταg τo γεγovoq oτι η 6ιoλoγικη 6dη υπdρxει μ6-
σα στov iδιo τov dνΘρωπo, 61ι 6ξω απ' αυτ6v. To

Xαρακτηριστικ6 τoυ δε0τερoυ ε[vαι 6τι oρvεiται
τη δldκριoη τoυ κorvωvlκoΦ, τoυ πoλlτlστlκo0 κol
τoυ lαroρlκoΦ επlπ6δoυ, uπo6ιΘdζovταg την επι-
λεκτικη oε μια Θεωρiα τηg 6ιoλoγικηg επιλoγηg, ε-
κε[ 6πoυ Θα 6πρεπε vα υπdρ1ει κoιvωνικη, πoλιτι
αrικη, ιαιoρικη επιλoγη.

o Ηerbert Spencer (1820-1905) υπηρξε εκε[vog
πoυ υιoθ6τηoε πρΦτog τη μθΘoδo τoυ Δαρ6(voυ
και τηv εQηρμoσε στηv Koιvωvιoλoγ(α, αrη Φιλo-
σoΦια τoU Πoλιτιoμo0 και αιη ΦιλoooQ(α τηg lατo-

ρ[αg. o Σπ6voερ παρεδ61Θη 6τι oι αρ169 τηq επι-
λεκτικι]g δι6πoυv 6λε9 γεvικd τιg oQαiρεq τoυ Ei-
vαι, δηλ' τηξ πραγματικ6τητo9. 'Eτoι o κ6oμo9 γ[-
νεται ιpαιν6μεvo oυvε1€q κl αδloiρετo.

Για τov Σπ6voερ o τ0πog αυτ69 τηg εξελ(ξεωg

"απ6 ομoρΦη oμoιoγεvη μdζα oε oυαrf1ματα"
δι6πει 6λε9 τιq σΦαιρεq τηq πραγματικ6τητog, τov
κ6oμo τωv vε<pελωμdτωv και τωv γαλαξιΦv, τov
κ6σμo τωv εμψ01ωv 6vτων, τov κ6oμo τωv κoιvω-
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oργαvιoμ69, μ' 6vα ιpυoιoλoγικ6 καταμεριoμ6 τηq
εργαo[αg, με μια o0vΘεαη δια<poρετικιilν μεταξιi
τoυg λειτoυργιΦv' Tηv αvαλoγ[α 6μωq αυτη o
Σπ6voερ τη oυν6γει μεταΦUσιKd. εξωπραγματικα.
Αυτ6 ε(vαι τo λdΘog τoυ. 'Eτoι o Σπ6voερ δεν κα-
τoρΘΦvει vα διακρivει 6τι η κoιvωviα απoτελε( 6κ-

Φρoση τoυ 6ιoλoγικo0 oργαvιoμo0 και δεv ε[vαι η
[δια 6ιoλoγικ69 oργανιομ69. H θιoλoγικη o0vεoη
απoτελεi τη θdη τηg κoιvωνικηq ζωηg αλλα δεv
ταυτiζεται μ'αυτη. Aυτ69 ε(vαι o λ6γo9 πoυ o
Σπ6voερ δεv κατ6ρΘωoε vα διακρ[vει τo ρ6λo τηq

φυλετικ6τητoξ στην κoιvωvικη oργdvωoη και ε-
ξ6λιξη και υπo6(6αoε την κoιvωvιoλoγiα' dθελα
τoU, στo επ[πεδo τηg 6ιoλoγ(αq.

τηv dπoψη αυτη 6μελλε vα τηv ovατρ6ψεl o Φ.

N(τoε και vα Θ6oει τα πρdγματα αrη oωαrη τoυq
6doη. Eιodγovταq τov 6ρo τηq ΦUλετιK6τητoq, 0-
ψωσε τηv κoιvωνιoλoγ(α o' αvΦτερη Θ6η απ' τη
6ιoλoγio, παραμερiζovταg αυτ6v τov μηXαvιστι-
κ6 τρ6πo oκ6ι}εω9. Πdvτωq η μηxανιαrικη θεωρ(α
τoυ Σπ6voερ εi1ε μεγαλη επiδραoη αιov xι.ilρo τηq
κoιvωvιoλoγικη oκ6Ψεωq.

o A. SοHAFLE αro oΦψραμd τoυ "H καταoκευη
και η ζωη τωv κoιvωvικΦv oωμdτωv", κατoρΘιbvει
vα διακρ(vει 6τι τo κoινωvικ6 oιilμα ε(vαι ovιilτερη
6αΘμoλoγικη κλ(μακα απ6vαvτι σto ΦUσικ6 oργα-
vιoμ6. Πoρ'6λα αυτd αQo0 δεv ειoαγdγει αro oιj-
αιημd τoυ τηv 6vvoια τηg <pυλετικ6τητoq παρα-

μdvει αro iδιo μη1αvιατικ6 6ιoλoγικ6 επiπεδo.
o R, WORMS στo (oργαvισμ6g και Koιvωv[α" ε-

πιμθvει vα ταυτ[ζει τη Θιoλoγικη 6doη με τo κoιvω-
vικ6 επoικoδoμημα.

o F. TOΝN|ES κdνει dvα 6ημα μπρoαιd. Διακρi-
vει πρΦτoq 6τι εκε[vo πoυ ouvδ6ει τo μ6λη μιαg
κoιvωv(og εivαι oι ψυx'κεξ δuvιiμεlq. Σ' αυτθg α-
vdγovται oι κoιvωvικ69 καταoκευ69. ΔιαιoΘdvεται
τo σΦdλμα τηg oυγxιioεωg αvdμεoα ατη Θtoλoγι-

vικιi:v oργαvιoμΦv και τωv επi μ6ρoυ9 πεδ[ωv τoυ
πoλιτιoμo0. o δε0τερog v6μoq τηg επιλoγηg επα-
κoλoυΘεi λoγικd, 6τoι ιilαιε αvdμεoα oπ6 μια oει-
ρd oυαιημdτωv επιλ6γovται oριoμ6vα πoυ Θα oυ-
vε1iooυv τηv εξθλιξη. Τθλog, o τρiτog v6μoq, τηg
απoπρoσαρμoγηg' εμQαviζεται στo o0αrημα τoυ
Σπθvoερ oαv παραμεριoμ6q τoυ παλιo0 απ' τo και-
vo0ργιo.

Eκε[ 6μω9 πoυ o Σπ6voερ κdvει 6vα πoλι] απoυ-
δαio 6ημα εivαι ατη Θεωρητικτj Θεμελiωoη τηg
Koιvωνιoλoγ(αq. Γι' αυτ6v η Koιvωvιoλoγ(α oχη-
ματoπoιε[ται oυvαγωγικd, αΦoιj τα μεv oτoι1ε(α
πoυ απoτελo0v μια κoιvωv(α (ατoμικd 6vτα) μαg
ε[vαι γνωαrd απ6 τηv Ψυ1oλoγio, oι κατηγoρ[εg
δε τηq oργovΦσεωξ απ'τη Bloλoγio. H Bιoλoγ[αα-
πoτελεi τo καθoδηγητικ6 vημα μελ6τη9 τoU Koι-
vωvικo0 oργαvιoμo0. Avdμεoα 6μω9 o' αυτd πα_

ρεμ6dλλεται ωg αυτ6νoμη, ιδια(τερη, ΘαΘμ(δα, η
Ψυ1oλoγ[α. Aυτd υπηρξε μiα απ' τιq πιo σπoU-
δαiεg πρo6δoυg αroν τoμ6o τηg Koιvωvιoλoγ[αq.

Για τov Σπ6νoερ μια κoιvωviα μoιαζει μ' 6vαν
οργovιeηl6. Avoλoγικ6 εivαι 6.vαq πoλυκ.υτ*αρog



κ{ θιioη καl τo κolYιrYlκ6 επolκoδ6μημo. Γι'αuτ6
διαατ6λει τιg 6vvoιεq Koιv6τητα και Koιvωv[α.
Θεωριδvταg 6μωg 6τι oι v6μoι τηq Eπιλεκτικτ]q λει-
τoυργoOv μovoμερξ μ6vo αro κoιvωvικ6 επoικo-

δ6μημα κι d1ι και αrη Quoικη, 6ιoλογικl'1 θdoη, δεv
κατoρΘιilvει vα oυvδ6oει τιq δ0o 6vvoιεg λειτoυρ-
γικd, και vα τιg πρo6dλλει ωg εvια[o Φαιv6μεvo
αrηv κoιvωvιoλoγικη ΘεΦρηoη.

o K. DONKMΑNΝ δ61εται με τη oειρd τoυ 6τι υ-
πdρxει μια o16αη ovdμεoα αrιq κoιvωviεq και τoυq

6ιoλoγικo09 oργαvιoμo0q πoυ τιq oυναρθριil-
νoυv. Διαπιαιιilvει 6μωq 6τι η κoιvωv(α εiναι ovιb-
τερη πoιoτtκ6 απ'τo dτoμo και δεv εξαρτdτoι απ'

τηv ατoμικη τoυ Θo0ληoη. Η κoιvωv[α δεv δη-
μιoυργε(ται για vα εξυπηρετηoει τo dτoμo, αλλd
εivαι τo ιpυoικ6 απoτ6λεoμα τηg ιoτoρικηq εξελi-
ξεωg. Τηv [δια dπoψη με ιδεαλιατικ69 παραλλαγ6g
υπεαrηριξαν oι SPΑNN' DURKHElM, ScΗELER, και

o TROELTSCH o oπoioq πρo1ωρε[ παρdλληλα με
τηv κoιvωvιoλoγiα, vα δημιouργfloει και μια <pιλo_

ooι}[α τoυ πoλιτιoμo0.
Ξ61ωρα 6μω9 απ' 6λoug αuτo0q υπdρ1oυv δ0o

κoιvωvιoλ6γoι πoυ κα1τoι δεν ειαηγαγαν τηv 6v-
voια τηq <pυλετικ6τητog, γι', αuτ6 κατατdooovται
στo μηχαvιστικ6 ρειiμα' δo0λει|.lov τα oυατηματd
τoυg επιλεκτικd. H δυvαμικη αυτη θεΦρηoη τηg
κoιvωv(αg τoυg τoπoθετεi oε ειδικη Θ6η. o πρΦ-
τog εivol o VILFREDO PAREτO κol o δειiτερoq o J.
BURNHAM.

o V. PARΕro Θεωρε( 6τι τα κυριιilτερα ατoηε(α
πo0 καθoρlζoυv τη μoρΦη εv6g κoιvωvικoιj oυ_
αrηματog ε(vαι: α,) Tα 6voτικτα πoυ Θ6τoυv oε κ[-
vηση ηv εv6'ργeια τoυ αvΘριbπoυ. Aυτ6 τo oτoι-
γεb oυvδEει 6μμeoα τov PAREΓO με η vιτσει:κη

ΦλoσoΦ{α και η γεvικιilτερη 6oυληoιoκρατικη
κooμoΘεωρlα. B) oι ιδεoλoγiεg με τιg oπofεq oι dv-
θρωπoι δικαιoλoγo0v τι9 πρdξειq τoυq. To oτoι-

yεΙo αυτ6 oυvδ6ει τov PARΕTO πdλι με τo N[τoε,
αQoa δ6yετaι 6τι η ιδεoλoγlα ε[vαι τo επoικoδ6-
μημα ιtlυyoλoγικιbv δυvdμεωv. γ) Tα κoιvωvικd
oυμQ6ρovτα. δ) oι QυoικΕg διαΦoρεq τωv ατ6μωv
μεταξa τoυ9 δε|yvoυv 6τι o PARΕΓ2 δ611εται τηv
επιλεκτικl1 διαδικooio μ6oα aτηv κoιvωviα. ε) H
Θεωρlo τηq π6ληq τωv ηγoυμtvωv μειoιtlηQιιbv 6-
πoυ o PARET1 εQαρμ6ζει απ' dκρov ειq dκρo τιg
αρyι1g και τoυg v6μoυg τηq επιλεκτικηg'

Γιa τov PARΕTO υπdρyει πdvτα μια μειov6τητα
πou η πρωτo6oυλb τηq εivαι απoι|αoιoτικη και
καΘoριoτικη τηζ μoρΦηq τoυ κoιvωvικo0 oυv6-
λoυ. o κ1κλoq τηq υπdρξεωg και τoυ ρ6λoυ αυτηq
τηg μειov6τητoq κλε[vει με απoπρoσαρμoγi τηq
απ'τιq oυvΘηκεq τηq επoyηq ηg.

Ση Bdαη εvτω μεταξ0 τηq κoιvωv[αq συστημo-
τoπoιo0vται καιvo0ργιεq μειoψηΦiεq πoυ αγωv{-

ζovται για τηv υπoκατdoταση τηζ πριΙlη9. Tελικd

μio απ' αυτ69 επιλ6γετaι και πρoωθεΙται στην Κo-

ρuΦη, για vα oυνεyιoΘε[ o κ0κλog' 'Ετoι o PARΕTO
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πρoχωρει πιo π6ρα απ'ηv κoιvωvιoλoγb και δη-
μιoυργεi μια φιλoooφiα'τηq ιστoρioζ.

o J. BURΝHA\i απoτeλε[ παρdδειγμα πvευμaτν
κoa θdρρoυq' δι6τι εvιb αvηκε oτηv τρoτoκιoτικτ]
T6ταρτη Διεθvη, διε11ιbριoε η Θ6ση τoυ και ερμη-
v ε u σε Κo ιvωv ιoλoγ ικd τo Γε ρ μαv ικ6 Ε Θv ικooooια-
λιaτικ6 Κivημα καΘιξ και τη oταλιvικι] περioδo μ'
εvτελιbq πρωτ6τυπo τρ6πo. o Mπdρvαμ ξεκιvd
απ' τη Θεωρiα τoυ Παρ6τo περι ηYoυμ6vωv μειo-
ψηφιιbv. Mια καιvo1ργιa μειoψηΦια γεwι6ται
oτov κ6oμo' H μειoιpηφiα τωv διευΘυvτ6v, τωv
δ ιo ικητικιilv, τωv ειδικd καη ρτιoμ6vωv oτελεyιbv.
Mε μια 6αθειd κριτικfi απ6δειξε τη μεταΦυσιΚη
μovoμ6ρεια ηq διαλeκτικηq και τ6vιoε τηv αvdγ-
κη Yια μια δυvαμικη μ6'Θoδo ερε0vηg, πoυ θα 6δι-
vε oε κdΘε ιpαιv6μεvo 61ι μια μovαδικη πρooτπι-
κfι αλλd μια oειρd απ6 εναλλακτικ6'q λ0oειg'

Mετd τηv εξθταση τoU μη1αvιατικo0 ερ16μoατε
vα εξετdooυμε τo δoγματικ6 Boυληoιoκρατικ6
πvε0μα' H ιδιoτυπ(α τoU ρει]ματoq αυτoιi Θρ[oκε-
ται αιo γεγov69 6τι εvιil ειodγει απoιpαoιαrικd τηv
6vvoια τηg ι}υλετικ6τητo9, στηv κoιvωvιoλoγiα,
σrη ΦιλoσoΦiα τoυ πoλιτιoμo0, σιη ΦιλoσoΦια τηq
ιστoριαq, δεv μπoρε[ να 1ρηoιμoπoιηoει oωατd τη

μ6θoδo τηg Eπιλεκτικηg υποθι6dζovτdg τηv oπo-
κλειαrικd αro 6ιoλoγικ6 επ[πεδo, κατd τρ6πo δoγ-
ματικ6.

lδρuτηg τoυ ρε0ματoq αυτo0 ε(vαι o ΑρΘo0ρog
Γκoμπιvιil (181 6-82). o Γκoμπιvιil δι11εται 6τι o 6α-
oικ69 παρdγωv τηq lατoρiαg κoι τoU Πoλιτιoμoιj
εivαι η Φυλη. Auττ] απoτελε[ τη 6αση πdvω σrηv o_

πo(α oικoδoμo0vται τα κoιvωvικ6, πoλιτιατικ0, ι-
αroρικd Φαιv6μεvα. Θειbρηoε 6μωq 6τι η εξ6λιξη,

δηλ. η δημιoυργια και η κατασrρoΦη τωv πoλιτι-
αrικΦv κ0κλωv ωφελεται στηv καταστρoΦη τηξ
καΘαρ6τητoq μιαq ΦUληq, παραμερ(ζovταq εvτε-
λιbg τηv επιλεκτικη διαδικαoiα. (Για περιoo6τερα
αιoι1εiα πdvω στov Γκoμπιv6 6λ6πε Aντ(δoτo 1 2o
τε01og).



Συvεxιαrηq τoυ Γκoμπιvιδ ηταv o H. OHAMBER-
LΑlΝ'(1855-1927). Γι'αυτ6v τo παv εivαι η ΦUλη.
Πdvω o' αυτη oικoδoμεlται o πoλιτιoμ69. H ιαro-
ρ[α ε[vαι η πdλη ovdμεoα oε πoλιτιoμo0g. H πdλη
6μω9 αυττ] δεν καΘoρ(ζεται απ' τη δυναμικ6τητα
τωv [διωv τωv πoλιτιoμιilv, αλλd απ'τη δυvαμικ6-
τητα τηq Qυλετικηg τoυg 6doεωg.''Eτoι κι αυτ69
υπo616αζε μια δUvαμιKη ΘεΦρηoη τηg φιλoooQiαg
τoυ πoλιτιoμo0 ατo επ(πεδo τηg 6ιoλoγ(α9.

Aπ' τoυg μεγαλ0τερoυg εκπρooιirπoυg αυτηg
τηq oκ6ι!η9 ε[vαι και o Γκo0μπλoθlτg. KυριΦτερα
6ργα τoυ "o αγιbvαq των Φυλιilν" και "Σ0αrημα"
κoιvωvιoλoγ[αξ". ΞεκιvΦvταq απ'τη Θεωρ[α τoυ
FOPPΕN - HEIMER 6τι η κoιvωvικη εξ6λιξι καΘoρi-

ζεται απ6 τιg δυvdμειg πoυ γεvvιo0vται κατd τη
o0γκρoυoι αvdμεoα oε oμdδεg, πρo1ωρεi αιη δη-
μιoυργiα τooo μιαg κoιvωvιoλoγiαg ooo και μιαg
πoλιτειoλoγiαq και ΦιλoσoΦιαg τηg lαroρiαg. H
oυo[α τηq ιστoρ(αq για τov Γκo0μπλo6ιτ9 ε[vαι o
<pυλετικ69 αγΦvαg. Σ' αυτ6 τov αγιi-lvα γivεται η ε-
πιλoγη τηg δυvατoτ6ραq ιpυλη πoυ τελικd κUριαρ-
Xει.

M'αυτ6 τov τρ6πo o Γκo0μπλo6ιτ9 δεv παρα-
δ6xεται 6τι υπdρ1ει επιλεκτικη διαδικαoiα μ6oα
ατηv [δια τη ΦUλη και ταυτ61ρovα παραγνωρiζει
εvτελιlg τo Φαιv6μεvo τoυ πoλιτιoμo0. To αrιlvε_
μα τηg Επιλεκτικηg και o υπo6ι8αoμ69 τηq μ6vo
αιo 6ιoλoγικ6 επ(πεδo ε[vαι τo 1αρακτηριαrικ6
τηg Θεωρiαg τoυ Γκo0μπλo6ιτ9. Παρ6μoιε9 απ6-
ι!ειq αvθπτυξε κι o F. VoN HELLWALD.

o J' PΑOHOFEN (1815-87) ειodγει τηv εΘvoλo-
γiα crιη δημιoυργiα μιαg πιo πλατειdg ΦιλoσoΦ(αq
τηg ιατoρ[og. M' αυτη μ6oω τωv oυμ66λωv και τωv
μ0Θωv αvαλ0εται πια επιστημovικd η ψUXoλoγια
τωv λαιilv και αvευρioκεται o φUλετικ6q πυρηvαg.
Tηv 1ρηoιμoπoiηoη τηξ EΘvoλoγ(αg σrη Φιλoσo-
Φια τηq ιατoρlαg τηv χρησιμoπo[ηoε και o AλQρ6_
δog P6ζεvμπεργκ στo "M0Θo τoυ 20oυ αιιbvoq",
Yια vα πρo1ωρηoει oε μια ακρα[α δoγματικη Θειil-
ρηση τηq ΦιλoooQiαg τηg ιαroρiαg'

Απ6 τηv dπoι!η τηg κoιvωvιoλoγ(αg θα πρ6πει

vα μvημoνευΘε[ o Γoυαrα0og Λεμπ6v. Γι'αuτ6v η
Θαoικη κoινωvικη ox6oη εivαι ψυ1oλoγικη και η αι-
τ[α τηg υπdρξειilq τηg 6ρ[oκεται αro ιpυλετικ6 υ-
π6αrρωμα. Tα 6αoικd αroι1ε[α αυτηq τηq ι|.ιυxoλo-

γικηg εκQρdoεωq Θρισκovται κdτω oπ' τιq σUvει-
δηoιακ69 λειτoυργ[εg orηv κληρovoμικη γραμμη
τoυ ιpυλετικoO υπoαrριilματog. E[vαι αδ0vατo oι
καΘoριαrικo[ v6μoι τηg υπdρξεωg τoυ ατ6μoυ vα
oυμπlπτoυv μ'αυτ69 τoυ oυλλoγικo0 6vτog. Εκε[
Uπ6ρΧoUν διαΦoρετικd μ6τρα και αrαΘμd. Tη Θεω-

ρ[α τoυ Λεμπ6v επεξεργdαrηκε απ'την dπoι'Uη τηg
ι|.lυxoλoγiαg o μεγdλog ιδρυτηg τηg Αvαλυτικηg
Ψυxoλoγiαg KARL JOUNG, orη Θεωρ[α τoU περι
τωv κληρovoμησιμωv αρxετιiπωv τηg oμdδog.

Tελειιilvoντog Θα πρ6πει vα πo0με 6τι δεv ξε-
xdoαμε τov μεγdλo Φ. N[τoε. Aπλd δεv κρ(vαμε
oκ6πιμo να παρoυoιdoouμε τo τερdστιo Φιλoσo-
Φικ0 τoU 6ργo ατηv παρo0σα εργαoiα.
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Τo vα oκθπτεσαι και oυγ1ρ6vωg v'αμΦι-
o6ητεig τo oημεριv6 ααrικ6 κρdτog, αυτ6μα-
τα γ[vεται εxΘρ6g τoυ.

Aπ6 τα πριilτα 1ρ6vια πoυ o dvΘρωπog
πρooπdΘηoε vα oυγκρoτηoει 6vα κρdτog-
διεuΘυvτη στιq κoιvωvικ6g εξελiξειg και ε-
vεργ6 διαπραγματευτη τωv πoλιτικιirv αλλα-
γιilv, απ6 τη σιιγμη πoυ πρoorιdΘησε vα στη-
ρiξει με 6λα τα v6μιμα και μη μ6oα τo κρατι-
κ6 τoυ α0αrημα αυΘα[ρετα δημιoυργηΘηκαv
και oι πριirτoι "αιρετικo("'

"Aιρετικo1" πoU αv δεv κατ6<pερvαv vα
μdΘoυv, vα καταλ66ouv, Kαι vα απoδεxΘoιiv,
τoυλd1ιαrov 6πρεπε vα Θρioκovται υπ6 oυ-
vεxιi επιτηρηoη.

'Eτoι λoιπ6v τo o0αrημα Θ6λωvταg vα
πρoατατ6ιpει πdvω απ6 6λα πρΦτα τov (διo
τoU τov εαυτ6 και μαζi τou ιpυoικ6 6λo τo od-
πιo κατεστημ6vo, αρ1iζει και δημιouργεi τιg

"oμdδεq κατααroληg", με τouq 6voπλoυg
1αιpι6δεg, πoU αv μπoρo0oαv ακ6μα, θα
πρ6διvαv Kαι τηv iδια τoυg τηv μdvα πρog
χ6ρη τηq oωτηρ(αg τωv α<pεvτ6δωv τouq. τα
αημεριvd oυαrt'1ματα παρακoλoΟΘησηq σι-
γoUρα 61oυv αλλdξει, πdvτα 666αια πρog 6-
<pελog τωv εξouoιαατιilv.

oι περιΘ6ητoι - <pdκελoι - πoυ 6πω9 πoλ0
oωαrd αv6Φερε πρoεκλoγικd τo ΠΑΣoK ι1-

πρεπε vct κατααιραφoOv με τηv μ6vη διαΦo-
ρd 6μω9 πωq στηv Θ6oη τoυ Θα υπdρxoυv τα
τε1voλoγικd επιτε0γματα τηg επιαrτjμηg, oι
Computers.

'Eτoι λoιπ6v Φμερα o ψUχαvωμαλoq χα-
ιpι6g, δεv xρειdζεται vα Koυραστεi vα ιpd1vει
με τιg Φρεg τα κiτριvα 1αρτιd πoυ 1ρ6vια τιil-
ρα μ6ζευαv oι διεΦΘαρμ6voι υπoαrηρι1τ69
τηg κρατικηg εξoυoiαg και πoυ κληρovoμo0-
oαv oι επ6μεvεg γεvι6g τωv αvωμdλωv, τΦρα
με τηv 6oτjΘεια τωv ειδικιirv και με €vα απλ6 '
πdτημα εv6g κoυμπιo0, εμΦαvιζεται στηv o-
Θ6vη η ιpυoιoγvωμΙα τoυ oπoιoυδηπoτε
"τρoμoκρdτη" πdvτα ωq πρoq τo 6voμα τoυ
v6μoυ και τηg τdξηg, και Qυoικd ωg πρoq τηv
διαφ0λαξη των oυμφερ6vτωv τηq dρxoυoαg
τ6ξηq.

Φυoικd απ6 τo παι1viδι τηg παρακoλo0Θη-
oηs δεv λεiπει και η Tηλεφωvικη υπηρεo(α,
α<po0 τo τηλ6Qωvo 6xει γivει τo μεγαλ0τερo
μ6oo επικoιvων(αq τωv αvΘριilπωv, 6τoι oιπε-
ριΘ6ητε9 υπoκλoπ69 μπα[voυv και αυτ69 αro
xoρ6 τηg επιτηρηoηg.

'Eτoι 6xoυμε τov "Yπoτoμ6α τωv Απoρρη-
τωv" τηq Tηλειpωvικηg Uπηρεσιαq πoυ μπo-
ρεi vα παρεμ6α[vει ατα τηλ6ιpωvα, πdvτα 6-
μωξ μετd απ'τηv εvτoλη τoυ ειoαγγελ6α
(εδΦ γελdμε).'Yαrερα ακoλoυΘεi η EYΠ (πρΦηv KYΠ)
πoU vαι μεv κdvει τιq διdφoρεg παρεμ6doειg
αλλ6 μ6vo Yια τηv εξαoιpdλιoη τωv εΘvικιbv
μαg Θεμdτωv.

Tιδρα τo κατd τo π6oo αυτ69 oι uπηρεo(εq
δρoυv 0αrερα απ6 dvωΘεv εvτoλ6g καιγια τo
π6oo voιdζovται για τα εθvικ6 μαg oυμQ6-
ρovτα αυτ6 μπoρεi o KαΘ6vαq vα τo καταλd-
6ει απ6 μ6vog τou.

Σ(γoυρα λoιπ6v oι μ6Θoδoι παρακoλo0Θη_
αηg dλλαξαv τρ6πo, και o(γoυρα ε[vαι πιo α-
πoτελεoματικιig απ6 τωv πρoηYo0μεvωv
xρ6vωv.

Πιαrε0ω oi .παλιoi" vα ΘυμoOvται τov τ0-
πo με τα μα0ρα γυαλιd με τo γυρτ6 τo καπ6-
λo, και με τηv καπαρτivα vα περιμ6vει αιηv
γωv[ατηv Φραπoυ Θαπ6ρvαγε o (μoUσdτoqΣ
Vα τov 6παιρvε απ6 π(oω, και δ0o τετρdγωvα
πιo κ6τω vα τov 61ωvε oε κdπoιo αυτoκivητo
πdvτα 666αια υπ6 τo 6voμα τηq διαQιiλαξηq



τoυ εΘvoυq και τωv συμΦερ6vτωv τηq vτ6-
πιαq oλιγqρXiαq.

K0ριoι αg μηv κoρoΙδευ6μαατε, σε 6λεq τιq
επo16q τo o0αrημα 6καvε πdvτα τηv εμ<pdvι-
ol] τoυ, 6πωq η π6ρvη αrη Συγγρo0 δoυλε0ει
για τov vτα6ατζfl τηg, 6τoι και εδιir τo o0αιη-
μα δo0λευε και δoυλε0ει για τηv λα[λαπα τηg
dρΧoυoαq τdξηq, καμμiα διαQoρd' ακ6μα και
τα πρ6oωπα τωv 1α<pι6δωv παραμ6voυv Ιδια,

"oι Bασαvισt6g δεv αλλ6ζoυv" oε καμμ[α ε-
πoxη.

"Δεv καταστρ6φoUμε τov αιρετικ6 επειδη
μαq αvτιαr6κεται. 'ooo μαg αvτιαr6κεται δεv
τov καταστρθιpoυμε πoτ6. Τov πρooηλυτi_
ζoυμε κυριεOoUμε τηv ψUΧη τoU, τov δια-
πλdΘoυμε ξαvd"'

To o0αrημα 61ovταg τα μ6oα τα oπoiα
1ρειdζεται, καΘιirg και θvαv μεγdλo αριΘμ6
αvθρωπioκωv, υπηρετΦv τoυ κατεατημ6vo
ε0κoλα και με μεγdλη επιτυ1[α καταφ6ρvει
και vα oυλλ66ει και vα επιτηρηoει, και μερι-
κεq Φoρ6q ακ6μα vα εξαιpαvioει (αg ε(vαι κα-
λ6 τα διdφoρα ψUχιατρεια) αvΘριirπoυg πoυ
or6κovται εμπ6διo αrα qx6δια εv6g .διε-
ΦΘαρμεvoU κρατιoμoΟ.

Π6ooι απ6 μαg 6μω9 Θα μπoρo0oαv vα κα-
ταλdΘoυv τov ρ6λo τoυ oυαιηματog καΘΦq
επioηg και τouq τρ6πoυq πoυ επιΘdλει, o(_

γoυρα 6xι πoλλo(.
Kαι αυτ6 γιατ( τo oημεριv6 "δημoκρατικ6"

o0αιημα ε[vαι απ6 τα πιo δυvατd, απ6 τα πιo
ιo1υρα.

Πoυ o(γoυρα δεv αλλdζoυv o0τε με τιq μo-
λ6τωιp' o0τε με τιg π6τρε9, και αg πovoOv πε-
ριoo6τερo.

Aπ6 τηv στιγμη και μ6vo πoυ 6λε9 αυτθg oι
oμdδεg oι λεγ6μεvεq εξωκoιvo6oυλευτικ6q,
θ1ouv με1vει ατo περιΘΦριo Θελητd η αΘ6λη-
τα, απ6 αυτfv τηv σrιγμη και 0ατερα μπαi-

vouv στo λεγ6μεvo "καλo0πι" τηq παραKo-
λo0Θηαηq.

EδΦ λoιπ6v δεv 1ρει6ζovται τα μεγdλα μ6-
σα για vα μπoρ6oει τo o0ατημα vα παρακo-
λoυΘε( κdπoιov l'1 καπoιoυg, μ6vo και μ6vo
6τι uπdρ1oυv o'αυτθg τιg oμdδεg αuτoμα-
τωg μπαivoυv στηv κατηYoρiα τωv "επικ(vδυ-
vωvΣ.

Aπ6 εδΦ και πθρα ε0κoλα μπoρo0v vα ει-
o1ωρfooυv o' αυτ69 τιg oμdδεg oι αoQαλiτεg
τηg εξouo(αg, <pυoικd μετd τηv oυv61εια τηv
γvωρ(ζoυv πoλλo[ πιαrεΟω.

Σκoπ69 δηλ. τoυ ouατηματog δεv ε[vαι μ6-
vo η επιτηρηoη αλλd και η διdλυoη τωv oμd-
δωv αuτΦv κυρ(ωg oε πρΦτo πλdvo.

Γιατ[ oiγoυρα δεv εivαι δυvατ6v vα υπdρ-
ξoυv αυτ6q oι oμdδεg πdvω απ6 τα (επιτρε-
πτd 6ρια".

Φuoικd με τα μ6oα μαζικηg επικoιvωviαg
και κυρ(ωq τα κρατικd (τηλε6ρααη, τ0πog,
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ραδι6ιpωvo) τo o0ατημα 61ovταq αυτη τη με-
γdλη δυvατ6τητα μπoρεi dvετα vα παρoU-
oιdζει ατηv κoιvη γvΦμη αvΘρΦπoυg επαvcι-
αrdτεq, ωq κoιvo0q εγκληματ(εq πoU μπo-
ρoOv vα oκoτΦooυv μ6vo και μ6vo για ευ1α-
ρiσrηση.

To o0αιημα λoιπ6v δεv αρκε[ται μ6vo αro
vα μαq παρακoλoυΘεi. Σκoπ69 τoυ ε[vαι vα ε-
ξαΦαviσει κdΘε τι πoυ α16κεται εμπ6διo' κα-
Θετ( πoυ αvτιδρ6, καΘετ( πoυ εivαι 6ξω απ6
τov θλεγx6 τoυ.

H εvτoλι] τωv "παλι6v καΘεστd)τωv" τoU
δεorτoτιoμo0 ηταv "Θα Θ6λει9" η εvτoλτ] τoυ
oημεριvoο καΘεατΦτog ε(vαι "Θθλειq". "To
vα κυΘερvdται καvε(g oημαivει vα ε(vαι κdτω
απ6 παρακoλo0Θηαη vα ελ6γxεται, vα κατα-
oκoπε0εται, vα διεuΘ0vεται, vα υπoτdoσεται
oε v6μoυq, vα υπoκ0rπει σε καvovισμoOq, vα
μαvτριirvεται, vα voυΘετηται, vα κατηxηται,
vα ελ6γ1εται απ6 υπ6ρξεη πoυ δεv 61oυv
μfτε τo δικαiωμα μι]τε τηv γvΦoη μιiτε τηv α-
ρετη..

Aρvo0μαατε κατηγoρηματικd τo καπιταλι-
ατικ6 o0ατημα τηq ντ6πια9 διεφΘαρμ6vηq
και ξεvoκlvητηg oλιγαρx(αg.

AπoΔElΞΗ κAτAΘEΣHΣ
oσΦoλtσμ6vou η oυorημtvoυ

AotΘμδ( κατ6θεσηc
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Δρx
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Σε κα8ε αvoζητηση 21ρειoζετοι η αnoδειξη oLτη 'ΨΝξff
HoπζryΙkDσηγιαoσΦαλισμεvoησυστημεvDεoωτερ,κoU 1oJεxε.xu8ε,ηdχiiTlEif,Ef,oθηoλonμaροq
τoυ περιε1oμ6voυ τoυ' δivεται σ0μΦωvo με τo Πoρoκ0τω
οΓιo ooQoλιoμθvo (ΔA) τo πoσo ΠoU qvτιστoιXει στηv oΠωλειο Λ τη ζημια ιoυ οντικε(μεvoU MεYαλUτερη

απoζημiωαη απ6 τo πoσ6 ασφαλισηζ δε δivετoι
οΓιo oυorημ6vo τo αvd)τερo πoσo τωv 3.000 δρoxuωv
.Γιo τα ασΦαλισμθvo (ΔA) κoι σUστημ6vo εξωτερικoυ ισΧUoUv ειδι(εq διoτoξειq
τα τoX. ΓραΦεio δ(voυv nληρoφορiεq γιo τo πoσo Koι τov τρono nληρωμηq τηq clnoζημιωoηq

1 ',oτov δεv αvoγΦφεται πoσ6 qoΦoλισηq τo ovτιiειμενo εινoι συστημενo
2 ν= oσΦo\ισμavo (ΔΑ). ΑΠ_oπoδειξη πoραλo6ηζ. EA-ovτικoτoθoλη κΔ ,oIεπειγoυoo διodιθαση κε' κo1εnειYouσα
εΠiδοση Πε=πρooωnικη επiδoση
3. τo ovoΦεodμεvo πoo6 δεv oπoτελεi oπ6δειξn τoχ (oυ τελouc

'Evo oπ6 τo ouoτημ6vo γρdμμoτo πoυ oτεiλoμε oτov Aρ. Koλ6vτζη. 'oλo xdΘηκov' ζητω
η δημoκρoτio.

Aρvo0μααιε τηv vooηρη αvαπαραγωγτ]

"καταoκ6πωv> πoU τo πριbτo καΘηκov τoυg
ωq πρoq μια ελειiΘερη oκ6ι.Ltη και αμφιo6ητη-
oη ε[vαι vα τηv αrεiλoυv σtα (μouσεiqD και
τη "6ι6λιoΘηκεg".

K6τl πlo π6ρo απ6τo <δηλητηρlΦδηυ καπrτo-
λlατlκ6 oιiorημo - τo Avτlδoτo

'f 
ΠovαγlΦτηg TolΦληg

{λιμμ AP|ιZE|Σ rraΛ|
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Ξoν A^!θ'ΦAoEιeε!



o'Φαoioτεξ δlqvoo0μεUot
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'oταv τov lo0vιo τou 1944 oι o0μμαXoι απo-
6ι6dαrηκαv αrη Νoρμαvδiα, o μεγαλ0τερog
oκαvδιvαυ6g oυγγραφ6α9 τηg επoxηg, o
Knut Hamsun εξ6Φρασε τηv oυμπαρdoταoη
τoυ στoυq Εθvικooooιαλιαr6q δηλΦvovταq:

"Για τiv Eυριilπη εivαι Θθμα ζωηs η Θαvdτoυ.
Kαι η EυρΦrη Θα διαλι1ξει τηv ζωη"' '|l$η
απ6 τα 1934 o Hamsun δεv ι1κρυ6ε τηv σUμ_
πdΘειd τoυ για τov X(τλερ. τo ΦΘιv6πωρo τoΨ
1936 o γ6ρoq oυγγραφ6αq εξθΦρασε τηv
oυμπdΘεια τoυ για τo ΝoρΘηγικ6 Φαoιαrικ6
K6μμα και τov αρXηγ6 τoυ Quisling.

'oταv oι Γερμανoi κατ6λαΘαv τηv Noρ6η-
γiα, o γ6ρog oυγγραφ6α9 δεv 6voιωoε ι|.tε0τι-
κη vτρoπη μπρoαrd oε παρ6μoιo ελιγμ6 6-
πωg τ6ooι oυμπατριΦτεg τoυ. o Ηamsun πα_
ρ6μειvε πιαι69 ατo πoλιτικ6 τoυ ιδαvικ6. Tηv
σrιγμη πoU πληρoΦoρτ]θηκε τηv αυτoκτoviα
τoυ Ηitler, δr]λωoε: "o Hitler ηταv 6vαg αrρα-
τιΦτηg ταγμ6vog αrηv υπ6Θεoη τηq δικαιo-
oOvηg". Aκ6μα και μετd απ6 τov εγκλειoμ6
τoU σε ιrUυxιατρεio, o Ηamsun δεv Θ6ληoε πo-
τ6 vα παραδε1Θε( 6τι 6καvε λdΘoq.

Yπ6ρ1ει μια κdπoια oμoι6τητα αv6μεoα
αrιg τOxεg τoυ Knut Hamsun και τoυ Ezra
Pound: o (διoq εvΘoυoιΦδηg Φαvατισμ6q για
τα Φασιστικd κιvηματα η (δια αμεiωτη σUμπα-
ρdαταoη σtηv φασισrικη πoλιτικl'1, η iδια αv-
τιμετΦπιoη με τηv ΨυXoΘεραπευτικτ] αγωγη.

Στη Γαλλiα τα <pαoιατικd κιvτ]ματα πρoκd-
λεoαv τo πιo oπoυδα(o διovoητικ6 αvτ[λαλo.
Δ[1ωg vα μιλo0με για πoλυ0ριΘμoυg συYγρα-
ι}εig πoυ ordΘηκαv κovτd αro Φαoιoμ6' 6πω9
o Jacques Chardonne η o Henri de Montherlant,
εivαι αρκετd τα ov6ματα τoυ Pier Drieu La Ro-
chelle, τoυ Louis Ferdinand Celine και τoυ Ro-
bert Brasil|ach για vα αvτιπρooωπειiooυv μια
πoλιτικη δ6oμευoη 61ι λιγ6τερo ριζooπαorι-
κη απ6 εκε(vη τou Pound fl τoυ Hamsun.

Παρd την πρooπdΘεια vα δoΘε( αro Φαoι-
oμ6 μια ΦUσιoγvωμ[α πdvω απ' 6λα αvτι-δια-
voητικη στηv πραγματικ6τητα υπηρξαv oε
κdΘε xΦρα διαvooOμεvoι κ6πoια9 αξ(αq πou
6δειxvαv τιg oυμπdΘει6g τoυg για τov Φαoι-
σμ6.

Σε επ(πεδo πoλιτικηg ouμπερι<poρdg τωv
διαvooυμ6vωv αυτιilv δ6Θηκαv αρxικd εξη-
γηoειg λiγo πoλ0 επι<pαvειακ6g. ΑQ6Θηκε vα
εvvoηΘεi 6τι o Ηamsun oαv παρdδειγμα, πλη-
ρωv6ταv απ6 τoιJg ΓερμαvoOg. Kdτω απ6 αυ-
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τ6 τo πρ(oμα ε(δε και o Jean-Paul Sartre τηv
πρooπdΘεια τoυ Louis Ferdinand C6line και
μdλιαrα 6γραψε "o c6line μπ6ρεoε vα Uπo-
αrηρiξει τιg ooolαλloτlκ6q Θ6oε19 τωv voζl-
αrΦv, γιατ( πληρΦΘηκε". 'Evαg απ6 τoυg 6ιo-
γρdιpoυg τoυ C6line εμπvει3αrηκε τ6oo πoλ0
απ6 αυτη τη διαΘεΘαiωoη Φατε πρoxΦρηoε
ακ6μα παραπ6ρα, ιoxυριζ6μεvog 6τι τα μ6τια
τoU σUγγραΦθα 6λαμπαv κdΘε Φoρd πoU Yι-
v6ταv λ6γo9 για "1ρτ]ματα".

Στo μεγαλ0τερo μ6ρo9 τωv περιrπιiloεωv
πoU αΦoρo0v τoUq συγγραQε19 αυτo0g 6γιvε
απ6πειρα vα ερμηvευΘεi η πoλιτικτ] σUμπερι-
φoρd με τη Θoτ]Θεια τηq ψUχιατρικηq. To vα
ε(vαι κdπoιoq Φασ(σrαξ εΘεωρτ]τo απλd 6vα
o0μπτωμα τηg ηΘικηq παΘoλoγ[αg. 86'6αια o
Ηamsun ηταv ηδη αρκετd ηλικιωμ6vog 6ταv
απoΦ&σισε vα δΦoει τηv υπoαιfριξη τoU στα
ιpαoιατικd κιvηματα. Σαv 1αρακτηραq o Ezra



Pound ε[1ε μια εκκεvτρικη πλευρd. o καλλι-
τ6xvηg ε(1ε oυ1vd αιη σUμπεριφoρd τoυ κdτι
τo αQελ6g, τo παιδικ6. Δεv ε[vαι 6μωg δυvα-
τ6 vα καταvoηooυμε τov πoλιτικ6 αγΦvα τωv
σUYγραΦ6ωv αυτιbv αvατρ6xovταg oε oπλo-
πoιημ6vεg εξηγt'1oειg αυτo0 τoυ τι]lπoυ.

KdΘε δημιoυργικ69 dvΘρωπog αvτιδρd
μπρoαrd αrηv πoλιτικη με τoV iδιo ακριΘιi.lg
τρ6πo: δεv 6λ6πει o'αυτη μoνo τo περιoρι-
oμ6vo πρ6γραμμα τoU πoλιτικαvτισμo0. Γlo
τoυq δIαvoo0μεvouξ η πoλlτlκη εΙvoι oπλ6 η
επ]φ6vεlα κdτω oπ6 τηv oπoio Θρioκovτol τo
6oΘΦτερo oτριilμoτo 6πω9 η κυρloρ1io τηg η-
Θικηg, μlo oρloμ6vη ιδ6o τηg rrvευμoτlκηg
κaλλl6ργεlog κol τoU πoλlτtoμo0.

'oταv εξετdζεται oπ6 κovτ6 η πoλιτικη
πρoσπ6Θεια τωv πoλUdριΘμωv oυγγραιp6ωv
πoυ θδειξαv τηv oυμπdθειd τoυg στα Φασι-
αrικ& κιvηματα γιvεται καταvoητ6 6τι αυτo(
δεν αντιπρooωπεOoυv 6λε9 τιg ιδ6ε9 πoυ 6-

χoUv XαραXτηριoΘε( σαV (Φασιστικ6qD.
Δεv μπoρoυμε oαv παρdδειγμα vα ταυτ[-

σoUμε τov πατριωτιoμ6 τoυ Knut Ηamsun η ε-
κε[vo τoυ Ezra Pound με τov επιΘετικ6 εΘvικι-
oμ6 oριoμ6vωv ΦασιστικΦv πoλιτικιi:v αv-
δριilv.

Πoλ0 oυxvd oι διαvoo0μεvoι αuτo[, 6πω9
στηv περιπτωση τoυ C6line και τoυ Drieu La
Rochelle υπf ρξov επlκρlτ69 τoυ EΘvlκloμo0.
Πoλιi oυ1vd oι ιδιoι 6δειξαv μια κdπoια oυμ-
π6Θεια για τo Eυρωπαtκ6 ιδovικ6. Eπ( πλ6ov
o εΘvικooooιαλιαrικOg Qυλετιoμ6g δεv ε(1ε
δημιouργηΘεi αoQαλΦg για vα πρoσελκ0oει
τoυg διαvoo0μεvouq αrov Φαoιoμ6. Σαv πq-
ρdδειγμα oι Φιλανδo( oυγγραιpε(q πoU σUμ-
παΘo0oαv τov Φαoιoμ6 δεv ι]ταv καΘ6λoυ
ιpυλετιαr6g t'1 αvτιoη μiτεq.

Eκεivo πoU (τρdΘηξε" αυτo0g τoυg δια-
voo0μεvoug ηταv o αvτιδημoκρατικιoμ6q
τωv Φασrισrικιilv κιvημ6τωv. Στo oημε[o αυ-
τ6 δεv εivαι αv6γκη vα κdvoυμε υπαιvιγμo0g
Yια τηv πρoxωρημ6vη ηλικiα τoυ Knut Ham-
sun απ6 τη σrιγμη πou αυτ69 ηδη απ6 τα vεα-
vικd τoυ xρ6vια ηταv <pαvατικd αvτιδημo-'
κρdτηq. Στα 1893 αoκoιjoε αυαrηρη κριτικη
στηv αμερικαvικη δημoκρατiα πoU σι]μΦωvα
μ' oυτ6v αvτιπρooιilπευε τα 1dλια μιαg μαζι-
κoπoιη μ6vηg πvευματικt'1g καλλι6ργεια9. El_

Xε ηv εvrOπωoη 6τι η διαδικαo(α εκδημo-
κρατιoμo0 δημιoυργo0oε 6vα σo6αρ6 κιvδU-
vo στηv ευρωπαtκη κoυλτo0ρα. Eivαι μια
oυμπεριφoρd αρKετd αιoΘητιi και αrα μεγ6-
λα τoυ μυΘιoroρηματα πoU ασκoOσαv κριτι-
κl'1 ατo oOγ1coνo πoλιτιoμ6.

o vεαρξ Knut Hamsun δεν δε[xvει τov πα-
ραμικρ6 εvθoυoιαoμ6 για τη δημoκρατικli ε-

λευΘερ(α γιατi o0μQωvα με τηv dπoι.|.lη τoυ
δεv ε[vαι dλλo παρ6 μια αQηρημ6vη ελευΘε-
ρ(α για τη μdζα και 6xι μια χειρoπιαστη ελευ-
Θερiα για τo πραγματικ6 dτoμo.

B66αια ειvαι αρκετd παρdδoξo τo γεγov6g
6τι o Knut Hamsun αvαζητd τηv ατoμικη ελευ-
Θερiα αrov EΘvικooooιαλιoμO η στo Φασι-
oμ6 αλλd δεv ε1vαι και o μovαδικ6g πoυ πi-
στεψε σ' 6vα παρ6μoιo μ0Θo.

o Φαoιoμ69 πoλλιilv σUγYραΦ6ωv σUχvd
πρoκλfΘηκε περιoo6τερo απ6 τηv αγαvdκτι-
oη εvdvτια αro δημoκρατικ6 η oooιαλιαrικo
κ6oμo παρd απ6 τηv <pαoιαιικη η εΘvικooo-
σιαλισrικη πραγματικ6τητα. o vεαρ6g Ham-
sun αvαρωτι6ται, δ[vovταg απ6δειξη εv6g λε-
πτo0 κριτικo0 πvει]ματoq, πoU 6ρiσκεται η α-
μερικαvικη 6lit τωv διαvoo0μεvωv και πoU κα-
ταoκηvιδvει η ευαιoΘηo(α τωv ΑμερικαvΦv. o
Ezra Pound αvαμιpιoΘητα αιoΘdvΘηκε αρκε-
τd κoλακευμ6voq 6ταv o Mussolini επ6τρεψε
v' αξιoλoγoιivται oι 6vθρωπoι 61ι πoooτικd,
6πω9 αιιg δημoκρατ(εq αλλd πoιoτικd. Aυτo(
oι καλλιτ61vεg με κ6πoια δ6oη ματαιoδoξiαg
ειδαv τouq εαυτoOq τoυq στηv κoρυΦη μια
κ6πoιαq ηΘικηg ιεραρ1iαq τηv oπo(α ηλπιoαv
vα 6ρoUv μ6σα σrηv καρδι6 τoυ Φαoιoμo0.

To λoγoτεxvικ6 6ργo τoυ Hamsun αvτικα-
θρεπτiζει 6vα εiδog πατριαρXικoO ιδαvικo0
τηq κoιvωviαg.

ol δ'6Φoρεξ κolvωvlκ6q τ6ξειg
δεv εivαl ε1Θρlκεξ η μiα απεvqvτl
oτηv 6λλη κo! η κo.vωvlκf 6vταoη
πoυ γεvvl6ταt πρo6ρ1ετoI κoτ6 κιi-
ρlo λ6γo oπ6 τlg lδεoλoγiεq τoυ XlX
o ιΦvo.

To αvτιδημoκρατικ6 πvε0μα τωv διαvooυ-
μ6vωv αυτιΙlv δεv απoκλε(ει 666αια μια σuμ-
πdΘεια Yια τα πιo αδ0vατα ατριirματα τoυ
λαoQ για τoUq πιo ταπειvo0q αvΘρΦπoυq.

Eδιil μπoρεΙ vα γivει λ6γoq για τηv περ[-
πτωση τωv oυγγραQθωv 6πωq o Hamsun, o
C6line, o Brasillach και o Ezra Pound. o dvΘρω-
πos, γι' αυτoιig τouq διαvooOμεvoυg ε(vαι

,6vα ικαvoπoιημEvo dτoμo ακ6μη και π6ρα
|απ6 oπoιαδτ]πoτε κoιvωvικl'1 oυvε(δηoη.

Παρd τo γεγov6g 6τι oυ1vd αroυg Γερμα-
vo0q και lταλo0g σUYγραΦε(s πoυ μπoρo0v
vα ΘεωρηΘoOv Φαo(ατεg αvι1vειiεται 6να
αrρατιωτικ6 ιδαvικ6, δεv μπoρo0με vα γεvι-
κε0oouμε και vα πouμε 6τι ηταv μιλιταριαι6q
6λoι oι διαvooOμεvoι πoυ ακoλoΟΘηoαv απ6
τov φαoιoμ6.

Yrηρxαv ασΦαλιilq και oι <}ιλειρηvιαrθg 6-
πωg o Cθline, η dvΘρωπoι 6πω9 o Drieu La Ro-
chelle, πoυ καταδiκαζε τov oOγ1ρovo τεχvι-
κ6 π6λεμo oε 6λα τoU τα επ(πεδα. Επi πλ6ov



λiγo πoλιi o'6λoυq oυvαvτo0με τηv ιδ6α, πoυ
πρooεγγiζει 6vα ε(δog κoιvωvικo0 δαρ6ιvι-
oμo0, 6τι δηλαδη η ζωη ε(vαι 6vαg αγιilvαg.

Mπoρo0με vα πo0με 6τι oι oυγγραΦεaq τηq
86ρεια9 Εuριbπηg εivαι oε κoιvωvικ6 επ[πε-
δo, περιoo6τερo συvτηρητικo[ απ'6τι oι Γdλ-
λoι oι-foγραφεig. Για τouq ΦιλoΦαoiαιεq Φιv-
λαvδoιig η κoιvωviα ηταv αυτ6 πoυ r]ταv, κα-
λτ] και απoδεκτη. Δεv ευ16vτoυoαv μεγdλεg
κoιvωvικ6g μεταρρυΘμ1oειg. o Φαoιoμ69
τoυq δεv {ταv τ6oo oooιαλιαrικ6g 6oo εκε[-
voq τoU Drieu La Rochelle η τoυ C6line. To iδιo
μπoρo0με vα πo0με για τov Hamsun πoυ κ0-
ρια υμvεi τηv αρετιj μιαq αγρoτικηs ζιυηs' 6-
πoυ ε(vαι υπαρκτ69 o απ6ηxog qxημdτωv τoυ
κoιvωvικo0 ouvτηρητιoμo0.

oι oυγγραιpε[q και oι διαvoo0μεvoι πoυ
γoητε0τηκαv απ6 τα Φασισrικd κιvt]ματα αv-
τιπρooιbπευαv σε πoλιτικ6 επ(πεδo τιq πιo
διαφoρετικ6q ιδ6ε9 αλλd o'6vα ΘαΘ0τερo ε-
π[πεδo, o' 6vα επ(πεδo ΦιλoσoΦικ6, o'6vα ε-
π(πεδo καταv6ηoηg τoυ κ6oμoυ oυvαvτo0με
μια τα0τιoη απ6ιpεωv πou αvαπ6<pευκτα
πρ6πει vα μαξ πρo6ληματioει.' Αv π6ρoυμε σαv παρdδειγμα τηv <pιλooo_

Qiα τηg ιoroρiαq πoU αvτιπρoσωπεOouv oι
oυγγραφεig αυτoi, αvακαλOrπoυμε 6τι 6λoι
τoUq σUμμερ1ζovται τηv iδια κιjρια αvτληΨη:
αrηv ιoτoρiα δεv υπ6ρ1εl μlo ευΘ0γραμμη ε_

ξ6fuξη κol η ovΘρωπ6τητα δεv 61ε1 6vα oπ6-
λυτα ξεκoΘoρloμ6vo oκoπ6. Στηv ov6πτυξη
τωv δlαφ6ρωv πoλlτloμιbv υπ6ρ1ouv μ6vo ol
δloκυμ6voεlq. o κ6oμo9 δεv 61ε1 6vo γεvlκ6
v6ημo' τo μ6vo v6ημo πoυ δlαΘ6τεl τoU τo
πρoσΦερε' o 6vΘρωπog μ6oα oπδ τlq πρ6ξει9
τoυ' Elvol κ6τl oαv ovτiδρooη εv6vτlo oε o-
πoloδ{πoτε o1ημo vτετερμlvloμo0.

oι διαvoo0μεvoι αυτo( 6λ6πoυv τ6oo oτo
μαρξιoμ6 6oo και στηv ιδ6α τηg πρo6δoυ, μια
αvτιγραιpfl τηg αρ1α(αq 1ριαrιαvικf1g πtαrηg
αrηv Πρ6voια πoυ διαιωv[αrηκε μ6oα απ6 τιg
ιδεoλoγiεg τoυ XlX αιιilvα.

Σoμιpωvα με ηv αvτληψη τoU κ6oμou τωv
σUYγραΦ6ωv αυτιilv, o ιαroρικ69 6vΘρωπog

εivαι πdvτα o (διog. H πρ6oδo9, αv 6θ6αια υ-
πdρxει δεv εivαι dλλη απ6 τη ζωτικ6τητα, τηv
αρμov(α με τη φι]ση'

o μ0Θoq πoυ μπoρo0με vo εvτoπiooυμε
σαv πραγματlκ6 κolv6 oτol1εio αv6μεoo
ατoυg δldιpoρoυg δlαvooOμεvoυg συγYρo-
ιpεiq, εivol εκεivog τηg lδ6o9 τoυ εκιpuλl-
oμo0.

Παρd τo γεγov6g 6τι καΘ6vαg απ6 αυτo0g
εixε δει λiγo πoλ0 με τov δικ6 τoυ τρ6πo τηv
παρακμη τou δυτικo0 πoλιτιoμo0, 6λoι τoυg
oυμιpωvo0v αrα Θαoικd' o o0γxρovog δυτι-
κ6q κ6oμoq εivαι oε πληρη εκΦUλιoμ6. Δεv
πρ6κειται απλd για 6vα κoιvωvικ6 η πoλιτικ6
εκQυλιoμ6 αλλ6 για 6vα 6ιoλoγικ6 και δια-
voητικ6. 'Exει τραυματιoΘεi o 1διog o πυρτ]-
vαs τηq ζωηs. o dvΘρωπog 61ει 1αoει τηv ε-
παιpη με τιq μυΘικ69 δυvαμειq τηg ζωηg με τo
6vαrικτo, με τηv διαioΘηoη.

EΙvαι oημαvτικ6 v'αvτιλη<pΘo0με τov τρ6-
πo με τov oπo[o oι Θεωρo0μεvoι oαv πεσσιμι-
αr6q oυγγραQεig γ(vovται αιoι6δoξoι τηv
αrιγμη πoυ αρxiζoυv vα πιαrε0oυv oε μια φα-
oιαrικη αvαγιivvηoη τoυ ευρωπαiκo0 πoλιτι-
oμo0.

Σαv παρdδειγμα δεv υπdρxoυv πιo απαι-
oι6δoξoι σUYγραΦε(q απ6 τov C6|ine η τov
Drieu La Rochelle αv λdθoυμε υπ' 6ψη μαq ε-
κε[vo τo μ6ρog τoυ 6ργoυ τoυg πoυ περιγρd-
Φει τηv παρακμη τoυ γαλλικo0 πoλιτιoμoιj'
6μω9 μ6oα απ6 τα πoλιτικd τoυg pamphlets
αρvo0vται κ6Θε απαιoιoδoξ(α για v' ακo0-
σouv τη φωvη τηq ζωηq, για vα πιστ6ι!oυv κα-
τd παρdδoξo τρ6πo, αro μflvυμα τωv Φασι-
αrικιilv κιvημdτωv.

Kι αυτ69 ακ6μη o φημιoμ6vog Γερμαv6q
εξπρεooιovιατηg, o Gottfried Benn, πou Yια
δ0o xρ6vια ovειρειjτηκε 6vαv εΘvικooooια-
λιoμ6 γεvvημ6vo μ6oα απ6 τo πvε0μα τoυ l-
ταλικo0 ΦoUτoUρισμoιi, αρvflΘηκε πρoσωρι-
vd τηv απαιoιoδoξ[α τoυ για vα πιστ6ψει στη
Γερμαvικfl και στηv Eυρωπαiκη Αvαγ6vvηση.

H oυv6xεια και τo τ6λo9 αιo επ6μεvo
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AYTONOMIA
Nα τo επαvααrατικ6 oOvΘημα' vcι o εΠo-

vααrατικ6g oρ(ζovταg μιαq "Φρdξισξ" α-
γωvιαrιilv, vα τo επαvαστατικ6 παρov τηg
δικιdg μαg εθvικιαrικηg γεvιdg. Tι oυμαi-
vει αUτovoμiα. H λ6ξη πρo6ρ1εται απ6 τo
αυτ69 δηλ. εγιil Kαι τov N6μo. ΣημαΙvει 6τι
εγιil καθoρ1ζω τoUq v6μoυg ιδεoλoγικo0g-
πoλιτικo0g, 6τι εγιb oριoΘετιil κoιvωvικd
δi1ωg κατ' αvdγκη vα 61ω πoλιτικl'1 η κoμ-
ματικη oργdvωoη η εκπρooιilπηoη. Δηλα-
δfl μπoριb vα κιvηΘιb ατo επ(πεδo τoU πα-
vεπιατημioυ, τωv oυvδικdτων, τηg γειτoi
vιdg κoι περιo1ηg, τoυ αΘλητιoμo0, τηg
τ61vηg και κoυλτo0ραq, τoU αxoλεioυ, τηg
oικoλoγ[αg, (μεμovωμ6vα>, αυτ6voμα'
1ωρ(g vα μ_ε περιoρiζει αυτη αrηv doκηoη
τoU "λ6γoU" μoυ. Eivαι αvαγκα[o αυτ6;

oX! μ6vo εivoι ovoγκoio oλλ6 εivαι κoι τo
μ6vo ρεoλloτικ6 κ6τω oπ' τlq oημερIv6g
oυvΘηκεq. Σημερα, Πρoq τo παρ6v, τα
κ6μματα Koι oι oργαvιitoειg ε[vαι απατη.
Δεv πρoo<p6ρoυv τ[πoτα περιoooτερo
απ6 μια εκτ6vωoη. Mια λεκτικη επαvαστα-
τικη γυμvααιικη.

Avτ[θετα μια αυΘ6ρμητη αvιlvτα1τη oρ-
γdvωoη εΘvικιoτιbv o' επ[πεδo παvεπιστη-
μioυ η κoιvωvικηg oμdδog 6xει vα πρoo-
Φερει Πdρα πoλλd. 'Evαg ελειiΘερoq κol-
vωvlκ6g oυvδlκαλloμ6g o'6λε9 τιg πτυxθg
τηg δημ6οιαc ζωηc Θα διiloει Qερεγγυ6τη-
τα στov πoλιτικ6 μαg λ6γo.

Aυτ6voμεg κolvωvlκ6g επlτρoπ69 66-
σεωξ, vα τι μαg λε[πει. XωρΙg τηv κoμματι-
κη ταμπ6λo, μ' 6vα κατdλληλo ρεαλιoτικ6

'!il r
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ριζooπααrικ6 λ6γo, μπoρoιiμε vα "ελ6Y-
ξoυμε" και vα καΘoδηγηooυμε πoλλ69 πo-
λιτικ69 εξελiξειg.

Δεv xρειαζ6μαστε (αρXηγo0g". Xρεια-
ζ6μααιε απλd μια ξεκdθαρη ιδεoλoγικη
και κoιvωvιKη γραμμη, αvΘριilπoυg πoU vα
γvωρiζoυv τι αvτιπρoσωπε0oυμε και τι ζη-
τdμε απ6 αυτoιig. Δεv Θι1λoυμε ρoμπ6τ
και o0τε xρειαζ6μααrε καΘdριεq ελε0Θε-
ρεg 6oυληoειq, πoU vα πιαrε0ouv με Kριτι-
κ6 .αvτιπoλιτευτικ6" πvε0μα αrηv lΔEA,

αrov oκoπ6 μog. Δεv 6xoυμε δ6γματα αλ-
λd αρx6g. oι αρ169 μαg περιλαμ6dvoυv
μια διαλεκτικη τριαδικη εv6τητα η oπoiα
εivαι: α) Kατoxιiρωoη τηg εΘvικfg αvεξαρ-
τηoiαg και πoλιτιoτικηg oυδετερ6τητo9
τoυ κdΘε 6θvoυg. 6) Σooιαλιαrικτ'1 oικoδ6-
μηστl τoU κρdτoυq και τωv κoιvωvικιilv δo-
μιbv τηg πoλιτεiαg. γ) oργαvικt] oυvo1ικι]
και αλληλoδιε[oδuoη μεταξιi κρdτoυq-
λαo0-πoλ[τη. H αυτovoμ[α oημερα απoτε-
λε( τo μ6vo πoλιτικ6 μ6oov Yια vα κρατl]-
σoUμε ζωvταvη τηv πiαrη μαq, για v' α-
oκηooυμε κoιvωvικ6 λ6γo. M6oα σε σUv-
Θηκεg πληρoUq Koιvωvικo0 δαρ6ιvιoμo0
πoU επιKρατo0v αro oημεριv6 "εΘvικιαrι-
κ6 1ιilρo", oπoια αυτ6voμη oμdδα κατα_
ιp6ρει vα περdoει τιg ιδ6ε9 τηq' τηv πoλιτι-
κη τηq αυτη Θα διαμoρφιiloει Kαι τιq πρoιi-

πoΘ6oει9 αvdπτυξηg τoυ κιvl'1ματ6q μαq. H
αuτovoμΙα απoτελε[ απoκλειαrικd τo
πριilτo μετα6ατικ6 αrdδιo. Σ' 6vα αvιilτερo
αrdδιo 6λε9 αυτ69 oι αυτ6voμεg εθvικι-
αrικ6q oμdδεg Θα μπoρ6ooυv vα δημιoυρ-
γηooυv μ6oα απ' τoυg εκπαιδεuτικo0g
xιilρoυg, τα εργoαrdoια, τιg oμdδεq κoιvω-
vικηg παρ6μ6αoη9; 6vα πoλιτικ6 πλ6ov

ιpoρ6α, o oπoΙog καθιbg και τα μ6λη τoυ Θα
61oυv "ιpηΘε[" αrov αγιilvα, o καΘ6vαq
αrηv "ειδικ6τητdΣ τoU θα 61eι πoλιτικ6
nρ6γραμμα. oι πρooαvατoλιoμoi τoU ε-
Θvικιατικo0 κιvηματog πρ6πει vα εivαι oε
καΘαρd κoιvωvικd Θ6ματα. Aυτ6 666αια
δεv oημα[vει πωg δεv μαg εvδια<p6ρoUv τα
εΘvικd (Kυπριακ6, Boρειoηπειρωτικ6, Mα-
κεδovικ6). Απλd τ6τε και μ6vo τ6τε θα μαg
πληoιdoει o κ6oμo9, 6ταv δει 6τι oι λ0oειg
πoU τoυ πρoσΦ6ρouμε εμεig, oδηγo0v oε
μiα δι6ξoδo τα πρo6λflματd τoυ. Πρ6πει
vα πεiooυμε τo λα6 6τι εμεig ε(μααrε κdτι
τo διαιpoρετικ6 oε ox6oη με τo κoμματικo-
καπιταλιαrικ6 κατεαrημ6vo. Πρ6πει vα
πειαrεi o λα69 6τι αv ακoλoυΘι]oει τo δικ6
μαg δρ6μo δεv Θα πρoδωΘε(, δεv Θα 1ρη-
oιμoπoιηΘεi για vα πdρoυμε απλd τηv ε-
ξoυoiα, και vα oυvε1[ooυμε τη δυvααrεiα
τoυ κειpαλα[oυ και τηξ παρασιτoκρατ[αg
με dλλη μoρΦη.Kdτω απ6 τιg oημεριv6g
oυvΘηκεq καμμιd oμdδα δε ιpαivεται vα
μπoρε( vα εκπληριiloει αυτo0g τoυg α16-
;troυg. Koι αυτ6 ioωg γιατ[ o v6og εΘvικι-
oμ69 τιilρα πρoαπαΘεi vα oρΘoπoδηoει
μακριd απ6 φαvτdoματα, τιq κατααrdοειq
και ιδ6ε9 τoυ παρελΘ6vτog. oι εθvικιαι6g
εΙvαι καιρ69 πλ6ov vα ααxoληΘo0v oo6α-
ρd με τα πρo6ληματα και τιq αv6γκεg τoυ
λαo0. Ag κρατηooυv τιq φιλoσoΦiεg τou
'E6oλα απoκλειατικd για τov εoυτ6 τoυg.

H oημερlvli κolvωYiα μog δεv 6;1εl ov6γ-
κη oπ6 Φ!λoσ6Φouξ αλλd απ6 πoλlτlκo0g
αrρoπιbτεg κo! κolvωvlκoιig επαvαατ6-
τεq.

'E1εl ov6γκη oπ6 6ργo κol 6;1l απ6 λ6γlα.

!ωdvvηg Kυρlαζ6πouλoξ
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