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To AΝτlΔoτo ElNAI EΔΩ!!

Kαι πωg vα μηv ε[vαι oτηv πρωτoΠoρια τoυ Eλληvικo0 EΘvικιαrικo0 εvτ0πoυ, αφoι]
σημδρα σαq rταρouσιαζει απoκλειoτlκξ oυv6vτεuξη καl απ6 τov Zov Moρi Λεπ€v. H

oυvεvτευξη πdρθηκε κατα τηv πρooφατη επ[οκει].ιη τoU ΛεΠ6v crrηv Αθηvα. o0τε
παvτωg και αυτη τη φoρα Θα o'xoλιαooυμε τιq απαvτηoειg τoυ oμιλητξ μαg. oι κρi-
oειq ε[vαι παλι δικεg oαg. Για περριoo6τερα παvτωg δεiτε τo Αvτ[δoτo τε01og 12.

Eκτ69 λoιπ6v απ6 τη μεγdλη επιτυ1[α τηg oυvεvτεUξηq, σ'αυτο τo τε01og μπoρε[τε
vα δια6αoετε μlα θεματoλoγiα γΟρω απo το μεγαλo θ6μα πoυ οvoμαζεται "καπιταλι-
oμog". Πρooπαθξoαμε vα ε(vαι λιτη και καταvoητη' διoτι μαg εκφρdζετε παραΠoVα
6τι τα oικovoμικα θι1ματα τoU Περιoδικo0 ε[vαι μερικ69 φoρ6q δυovoητα. Σuvε1iζou-
με επ(oηg oε oυv61ειεg την εργαo[α τoι.l ΠεvΘ6α παvω oτηv Αρ1αiα Σπαρτη. Aκoμα
61oυμε 6vα κεiμεvo πdvω oτηv Bιoπoλιτικη και τιq "εφαρμoYι'q" τηq. To αρθρo πα-
Vω στo Pαιμ δ[vει μια αλλη oπτικξ o'αυτη τη μεγαλη πρooωπικ6τητα τoυ NSDΑP. Eλ-
πiζoυμε vα μη oκαvδαλ[oει πoλ0 τouq φετιχιστ69 και τoυg "κλ6oυv"... Τo μηvα πoυ
π6ραoε εi1αμε oμωg και τo Θαvατo τoυ Aγιατoλα1 XoμεΙvi. Ev6g Hγθτη πoυ εζηoε
Kαι αγωvιστηκε o' oλη τoU τη ζωη xωρig oυμ6ι6αoμo09 με τoυg δυνdαιεg τωv λαιi.lv.
o Θαvατ6g τoυ λ0πηoε τouq αvτι-ιμπεριαλιoτεg αγωvιoτ69 τηg EΘvικιoτικηg Eυριil-
πηg. Ελπiζoυμε oι διαδo1o[ τoυ' oε6oμεvoι τηv μvημη τoU, vα oυvεx[οoυv τov αv6v-
δoτo αγιbvα τoυ.

Συναγωvιcrrεg, μπα(voυμε για τα καλα σΓo Kαλoκαιρι, εμε(q δεv ετoιμαζ6μαστε Yια
τιg ετηoιεg διακoπι1g μαg, 6πω9 τ6ooι και τ6ooι "αγωvιαι6g"...

Eμεig ετoιμαζ6μαoτε για τιq v6εq σUVεvτε0ξειq μαg' ετoιμαζovταg To NEo tlPo-
ΣΩΠo MAΣ' πoυ μπoρε[ vα μηv λι1γεται Αvτiδoτo αλλα vα ε1ει αλλo 6voμα (oτιg ετιt
κ6τε9 Θα τα xαλdooυμε) αλλα παvτα Θα ε[vαι φυoικη εξελιξη τηq σημεριvηq μαg
δoυλειαg.

To Avτiδoτo 61ει lατoρio - κoΘoρ6τoτη - εxεl oγιilvεg - ooυμ6i6oαroυξ, 6xε. σTε-
λε;1η,61l κκλooUv,,, 6;ει πρoorπlκη,6ρo μ6λλov,61εl πρ6γραμμoτloμ6 καl oργ6vω-
oη, πoρ61ει εγγυηoειg γιo τo μ6λλov. 'E1εl ooo δεv 61oυv ol "6λλol>. Mε λiγo λoγια,
τo ANTlΔoTo E]NA| κAl ΘA EINA] EΔΩ.

H ΣYNτAκTIκH EΠlTPoΓlH

OMENA



H πoρε[α πρoξ τηv "EυρωπαΙκη" oλoκληρω-
αη, δεv ειvαι oιτε κdτι τo απλo, o0τε κατι πoυ

γ(vεται αυτ6voμα, xωρlg εμπ6δια κoι αvυπθρ-
6λητε9 δυoxθρειg. oι Ευρωπαioι καπιταλιαι69
γvωg[ζoυv τι ζητoOv: εv[o1υoη τωv δoμιilv τηg
καπιταλιαιικηg oικovoμ[αg, με απoτθλεoμα τηv
α0ξηση τηq αvτcιγωvισtικoτηταg τωv Ευρωπαi-
κΦv εμπoρευμdτωv, α0ξηoη πoυ Θα 6αo[ζεται
orηv oργαvικη o0vθεoη τoU κεφαλαιoU και τηq
εvτdoεωq κεφαλαιoU, α0ξηση τηg αxετικηg
Uπεραξιαq.

Γvωρiζoυv επισηq πoλ0 καλα πωg Θα τo πετ0-
χoUV: με τηv δημιoυργ[α τηg εvια(αg αγoραg,
πoυ Θα "παρΘεγεvoπoιηoει" τo oλo κλ[μα και
Θα 6γαλει απo τo oικovoμικo κ0κλωμα τηq (μι-
κρoμεoα[εg" επιΧειρησειq, oι oπolεg δεν εivαι
δυvατo vα διirooυv τηv ια1υ πoυ xρειαζεται η
κεφαλαιoκρατικη μη1αvη. M' αυτo τoν τρ6πo η
καπιταλιαrικη Eυριi-tπη Θα μπoρεi v' αvτιμετωπ[-
σει τηv καπιταλιατικη Αμερικη σUv τov Kαvαδα.
Mε τηv εισαγωγη Kαι τηq lαπωvlαg δημιoυργεi-
ται'εvα .Θαυμαoιo" καπιταλιαrικo .τριγωvo":
Δ. Eυριilπη, HΠA, lαπωv(α. oι oυv6πειεq απo τηv

"oλoκληρωσηΣ τηq Koιv6τηταg Θα ε[vαι: 1) Τo
πoλιτικo μ6λλov τηg EυρΦπηq Θα εξαρταται
απ6 τα μυαλα και τιg oρ6ξειg των 6ιoμηxαvικιbv
μεγαΘηριωv τηg ηπε[ρoυ μαg. o αδελφoq τoυ
Avι6λλι τηg Φiατ, μιλα ηδη για τηv "Eυριilπη τωv
επιXειρησεωv"l 2) oι κεφαλαιoυ1ικdg επιxειρη-
σειq τηq Eυριbπηg, δoεg απ' αUτεq (επιζη-
σoυv", Θα δoρυφoρoπoιηθoΟv απo τιg μεγαλ0-
τερεg, απoτελιi.lvταg τo λεγoμεvo "λoυμπεvκα-

πιταλιατικ6" αιρατ6πεδo. 3) H εργατικη ταξη
και τo oυvδικαλιατικo κivημα θα δ6xovται de
facto τιg oπoιεg απoφασειq τηq εργoδooiαg,
αφo0 τo εργατιKo δυvαμικ6 Θα πλεovdζει κατα
πoλ0. 'Evαg 6ραxvdg για τo κεφdλαιo λιγ6-
τερoq...

o απoυδαιoτερog ρoλog τηg ενια[αg αγoραq
ε[vαι η oρθoλoγικoπolηoη και o αxεδιαoμ6g,
δ1ι μovo τηq παραYωγικηg διαδικαo[αg, αλλd
6λη9 τηg κoιvωviαg ατo oΟνoλo τηg! H Θεωρ(α
τoU "Koιvωvικo0 Εργoαrασιoυ, τoU Αvτ6vιo
N6γκρι, επαληθεΟεται αrηv πραξη. Πoυ απo-
oκoπε[ αυτo;: η (oμoιoγovειoπolηoη" τηq πα-
ραγωγικηg διαδικαo[αg και η oμαλη ρoη τoυ πα-
ραγωγικo 0 κ υ κλιi-lματog, xρε ιαζεται oπωoδηπo-
τε αδιαταραxτη oικovoμικη "ηρεμ[α". Hρεμiα η
oπoiα δεv Θα δ0vαται v' αvατρdι|.lει τouq oικo-
νoμικcOq υπoλoγιoμo0g τωv πoλυεΘvικιilv. To
κεφαλαιo λoιπov Θα καΘoρ[ζει τα παvτα. H Eυ-
ρωπoΙκη κεφαλoloκρατio Θ6λεl vo πρo1ωρfloεr
o' 6vov ζεμπ0ρευμoτoπoρoγωγlκ6> κoτoμερl-
oμ6 αvdμεoo oτo μ6λη τηq EoK. Στηv πρdξη
αυτo oημα[vει. oι μεv oικovoμικoi κoλoooo[
τηg Koιvoτηταg ρυΘμiζoυv και καθoδηγoυv τιg
oικovoμικ6g εξελiξειg, oι δε .εταlρoι" τυπoU
Eλλαδα-|ρλαvδiα-Πoρτoγαλiα, ακoλoυθo0v
σro δρoμo πρoq τηv dBυooo! Bλεπoυμε λoι-
π6v, oτι oι Eυρωπαioι καπιτoλιατεg γνωρiζoυv
αρκετd καλα τι επιδιιilκoυv Kαι Παξ θα τo εξα_
oφαλiooυv. Eμεig oμωg oι εθvικιαιιiq. γvωρι-
ζoυμε πωg θα τo αvτι-πoλαiιpoυμε.

Mαλλov o1ι. Aκoμη δεv ε1oυμε διευκριv[oει
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H ooτικη δικαιoo0vη o'oλo rη9 τo μεγαλεio.
Aυτ6 τo oκoυπiδι πρiπει vo oπαoyoλεi τηv δικoιooivη:



'g ,o Aυr,ooro--_
εαv ε[μααιε υπερ η κατα τηg EoK. 'Aλλog λ6ει
vαι, αλλog λθει oxι! To Avτiδoτo λθει 6xι, παiρ-
vovταq ωg 6αoη 6τι τo Eλληvικ6 κρdτog, με τηv
αv0παρκτη oικovoμικη .υπoδoμη" πou θ1ει,
δεv εivαι δυvατ6v v' αvτ6'ξει και v' αvταπεξ6λ-
Θει ατηv ελεΟθερη αγoρd. oι .μεγαλ0τερεg"
επι1ειρηoεη μαq Θ'αγoρασro0v απ6 ξ6vεg, κd-
τι πoυ ηδη γivεται, 6γd1 qι "μικρ6τερε9" Θ' αφα-
vιαro0v' Aπ6 τo 1992 τo Eλληvικ6 κρdτog, δεv
Θα μπoρεi vα πρoατατειioει με καv€vα μ6oo
τηv εγxιilρια αγoρd, πoυ Θα oαρωΘε[ απo τηv ει-
o6oλη τωv ξ6vωv πoλυεθvικιilv. Aυτo δεv τo
λθω εγιb επειδη τυ16v ε[μαι "κρατισtηq" και
.oooιαλιαrηg", αλλd τo λ6ει oπo(o ελληvικ6 oι-
κovoμικ6 περιoδικ6 αvo[ξετε. Mια δoκιμη Θα
oαg πεioει.

Πoιd φoρμoυλα δραoηg 6λ6πει τιilρα τo Avτ(-
δoτo;

Πιατε0oυμε 6τι αυτ6 τo status qυo μ6vo η
1ρηoιμoπoiηoη τou πoλlτlκoιi μθooυ μπoρε[ vα
τo αλλdξει.

Δηλαδη μ6vo η πoλιτικη δ0vαμη τωv Eθvικι-
αrιilv. Δεv voμ(ζoυμε 6τι μπoρo0με vα πετ0-
1oυμε δoμικ69 αλλαγ69, μ6σα απ6 τoug "Θε-
oμo0q" τηg κoιv6τηταq. Kι αυτ6 δι6τι oι τελευ-
τα[oι, 1ρηoιμoπoιo0vται ωg 6oηΘητικog μηXαvι-
oμ69. Γιiρω αro 1993-'1996, Χωριq vα κdvoυμε
τoυg πρoφητεg κι o0τε vα π6φτoυμε αιo επ[πε-
δo τωv τελεoλoγικιilv αφoρ ιoμιilv, πιorε0oυ με
oτι η Eλλαδα Θα oυζητηoει τoυq 6ρoυ9 απoxd}_

ρησηq oπ6 τηv EoK. Eκτog αv oι'Eλληvεq πoλι_
τικoi ε[ναι τooo πoυλημδvoι ΠoU πρoτιμηooυv
τηv ιooπι1δωoη τηg xΦραq κoι τηv εξαθλiωαη
τoυ λαo0 μαq, απ'τo να xαooυν τo πρovoμoιo
τoυq, πoυ τoυg εξαoφαλiζει η 6vτoξη αrην Koι-
voτητα. Aυτα για τηv Eλλoδα. Για τιg αλλεg με-
γdλεg xΦρεq τηg Eυριilπηg ιαx0oυv τo Tδια:
Πριv λiγo καιρo μαg επιoκι1φθηκαv oριoμdvoι
oυvαγωvιαrθg απ6 τηv lταλiα. 'oταv τ6Θηκε τo
πρoθλημα τηg EoK, oι ιταλo[ καταvoηooV τιq
Θθoειg μαg για τηv Eλλdδα, αλλα πρo6ληματi-
στηKαv για τo πoια Θα πρθπει vα εivαι η δικη
τoυξ Θ6oη απ'τη ατιγμη πoυ η lταλ[α μπoρε[ vα
επιζηoει αηv Koιv6τητα. Πρdγματι o' αυτη ηv
περlrπωoη τα δεδoμ6vα εivαι διαφoρετικα. H

δικη μαg oπαvτηoη ε(vαι 6μωq [δια αv και 1ρη-
oιμoπoιo0με ,,oλλo" oκεπτικo. Kαι τo oκεrπικo
εiναι τo εξηq: Kol σ'αUτην τηY περiιπωoη, τo
κΦτoξ' τo oπoio πρ6πεl vo εvooρκιilvεl την
εΘvtxη πρooτπlκη κol τηv εΘvrκη Θo0ληση, εi-
νol oY0πoρκτo' Tα παvτα εξακoλoυΘo0v νo
εξαρτω,.ται απo τo lτoλικo ιδιωτικ6 κεφαλαιo.
Kol τo κεφολolo πoτ6 τoυ δεv εi1ε πoτρiδα. Kαι
καταληγoυμε σΓo Θdμα_Πρo6λημα πoυ θ1ει Θ6-
oει τo Αvτlδoτo εδιi.l και κoιρo: Yπdρ1ει "εΘvι-
x$" (1διωτικo) κεφαλαιo, μπoρo0με vα μιλαμε

για "εΘvικo" καπιταλισμo, 6ποη μλαει η εΘvικτj
δεξιd; H δικη μαg η απdvτηoη ε[vαι κατηγoρη-
ματικd, 61ι. 'Av κdπoιog πει <vαι,, εμειq εiμo-
orε πρ6Θuμoι v'ακo0ooυμε καλ6πιατα τη δικη
τou επιXειρηματoλoγ[α και τo δικ6 τoU σκεπtι_
κo. o0τε δoγματικoi ε[μαoιε, o0τε ισXUρoγvω-
μovεg. Aπλα εΘvικoριζooπdαrεg.

Σημερα η κoιv6τητα καiγεται vα λΦoει τα
πρo6ληματα πoυ αxετiζovται: α) με τη φoρoλo-
γικη εvαρμ6vιση, 6) σ0γκλιση oικovoμικιilv
Boρρd-N6τoυ, γ) δημιoυργiα εv6ξ EUρωπατκo0
Noμιoματικo0 Συαrηματog δ) τηv πoρε[α τηg
Koιvηg Aγρoτικηq πoλιτικηg (KΑΠ). o [διog δε o
Ζακ Nτελ6ρ, μεταΘετει τη λΟoη αυτιilv τωv δυ-
oεπ[λυτωv πρo6λημdτωv' τo γρηγoρ6τερo σε
7-'l0 1ρ6vια! Πoλλo( oυναγωvιorθg, ταUτιζoUv
τov καπιταλιαrικ6 εκoυγ1ρovιoμ6 πoυ επηει
ρεi η γραφειoκρατio τoυ Στραo6o0ργou με τo
δυvαμωμα τηg Eυριilπηg. "Χαιρovται" επισηq
πoυ 6λ6πoυv τηv (EUρωπη,, vα κovτρdρεται oε
πoλλα θ6ματα με τιg HΠΑ. Ωg γvωαr6, η Aμερι-
κη αvτιδρd dvτovα αro 1 992, φo6o0μεvη τυX6v
(πρoσtατεUτιxf" μ6τρα πoυ μπoρε[ vα πλη-
ξoυv τιg Aμερικαvικ6g εξαγωγ69. Θεωρoυμε
αυτη τηv orπικη π6ρα για π6ρα λdΘog. Δι6τι η
εΘvικιαrικη EυρΦπη δεv 61ει τ[πoτα τo κoιv6 μ'
oυτη τoυ 1992. H EΘvικιατικη Eυριbπη Θα 6αo[-
ζεrαι αrη φUλετικη σUγγθvεια τωv EΘvΦv πoυ
Θα τηv απoτελoOv, με διαφoρετικ69 oλoτελα
κoινωvι*εg δoμ69' με μια 6oUληση πoυ Θα
πρo6ρxεται απ6'τηv ιoxO τηg κρατικηq δυvd-
μεωg. A16τl τη δ0voμη o' 6vo 6Θνo9 τηv δivoυv
ol εΘvlκθg πoλlτtκ69 κoι olκovoμlκ6g δoμ6q τoυ
κρdτoυg κl 61l η 0πoρξη Ισxυρηξ lδlωτlκηg
πρωτoΘouλiαg. H ιδιωτικη πρωτo6oυλ(α κιvεi-
ται με 6doη παvτα τo αμεoo ταξικ6 συμΦερov,
μη λoγαριαζoνταg εαv Θετει σε κivδυvo τηv
εΘvικη ovεξαρτησiα και τηv λαiκη εUημερια.
Για 6λoυ9 αυτo0g τoυg λ6γoυ9, αρvoΟμαατε
τηv Ευριi-lπη τoυ 1992 Kαι τov ρ6λo κoμπαρooυ
πoυ καλε[ται vα πα[ξει η πατρ[δα μαg. Απ'η
μεριd μαq θα παλα[ι!oυμε για μιo EYPΩΠH
ΕΘNlκlΣτlκH-ΣoΣ1AΛtΣτtκH-ΦYΛEΤl κH.

Για μια Ευριilπη EΘNΩN και ΛAΩN κoι oxι
επιχειρησεωv.

ΣτoUρoq Mπ6κηq
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"oπoιog εξακυλoυθεi vα πιατευει oτι μ6oα αιov δρo
(καπιταλισμ6q, περικλε[εται δπλα μια otκovoμικη
απoι}η. λαθευει λαθoq αoυγxιjρητo. η μαλλov, dXει
πεoει θυuα ουνειδηοιακοΟ αυvαvιoμo0' uουvειδηoια-
κo0" γιατi' ι6 vα θιιiloειq απλωg Φq oiκovoμικη θεωρiα
dκεivo πoι: oγτοΛoyιKα οd απειλεΙ, μovov ωg εκoπερ-

1-ιατικδ παραπdτr1μα τηg oυvεlδηηq καi δ1ι τηg λoγι-
κηg, μπoρεΙ vα θvvoηθει.

'o Kαπιταλιoμοq αvτιπρoοωπε0ει μια παγκ6oμια
dπειλη τηg oπoiαg η dπικιvδυvoτητα δγκειται αιo do-

ρατo και α16 αΘoρυ6o τηg εio1ιilρηoηg τηq μθoα αιig
dρτηρiεg τωv κoιvωvικΦv oυvειδηoεωv.

Σημερα, o Kαπιταλιoμog αvαδε[1Θηκε αιoν κυρ[αρ-

xo κατακρατη τιiiv oυvειδηοεωv.'Aφαvηq κα( 0πo6o-
λιμαΙoq, πoυλΦvταg ψUγεΙα σε... 'Eοκιμιiloυq, απoδ0ε-
ται ατov καταvαλωτικo τoυ πρoηλυτιoμo αi1μαλωτi
ζovταq τnv αvεξαρτηolα τoΟ dvθρι.ilπoυ κι απoπτερΦ-
vovταq τηv θλευθερiα τηg 6o0ληη9 τoυ. "Yπoυλα κα[

αιυγvα ξερρωγιαζει δ ρωγoq τη ρδγα τo τoαμπ[ τξg
αvθριi-lπινηg αuτoδυvαμiαg ααιικoπoιΦιrrαq κι υπo-
δouλιilvovταq.

"oμοη, ooo κι αv εΙvαι απoαιoμωτικη η απειλη τo0
καπιταλιoμoΟ, dnικαλυnτει μιαv ακoμα μεγαλ0τερη:
iκε(νη τo0 καπιταλιαrικo0'Αντικαπιταλιoμo0.

'Aπoρρευαronoιιilvταq κoi τo δα1ατo αιερεo μ6ριo
fiθικξq dvτiαrαηg των oκεπτoμιivωv, δ καπιταλιαιι
κ69. 'Avτικαπιταλιoμog dρ1ετoι vα ξε1ειλloει τo καvα-

τι τξg παγκooμιαq μιζθριαq oαv δvα παλιvδρoμouv κ0-

μα πoυ δρ1εται v' απoτελειιboει τ0 λιθoφαγωμα κατ'

αvτιμωλ(α τo0 θαuτoυ τoυ. 'o κoπιταλιαιικoq 'Αvτικα-

πιταλιoμ69 θvεδρε0ει δ1ι μoνov αrηv πρooδoκlα τΦv
dγαvακτιoμdvωv αλλα καi αrηv ouλλoγιαrικη τΦv ιbρι
μoτερα oκεπτoμεVωv, δικηV ouvιδιoκητη oυνειδη-
σεωv.

M6 τηv κρυrπιilvυμη αιo1ευη oδ μιov 6ρα10θωρη
θvαMαγη τo0 KαπιταλιoμoΟ απo κoτι "υγιθαrερo"
πo0' δμη' θα dξαoφαλιζε καl θ' α0ξαvε ηv κεκημθ-
vη τρυφη κι ε0μαρεια, δ αvΘρωπog παγιδε0ετoι αη
oκια τo0 πρoBλη ματog πo0 παo1[ζε ι vα ξεπε ραοε ι θ θ-

τει θαυτ6v υπo μιαv εξiooυ αvαξια πατρωvεΙα πoυ επι-
o0ρει looμ6γεθεg dρωηματικo γιd τηv voημooυη
τoU.

Δεv 1ρειαζ6μααιε φρo0δoυq δvoλλακτεg Φc εξο-

χρειωτικηq μαg καλoζωiαq oυτε εiμαατε διατεθεψε-
voι vα παλιvδρoμoOμε σ6 δ0ο δξiooυ αoφυκτικo αδιε-

ξoδα. Δ6v γεvvαται ζl]τημα αv ηv ευτυ1iο μαq θo ηv

v6μεται δ πατρω.' :: .. ]Γ.:^ i.lσμη) η δ dvτιπατρωvαq
('AvτιKoπιταi.ιο-:.: Ξ::":.;με πoλU καλα πιilq, τooo δ
Kαπιταλιoμoc ::-i ::. Ξjvooυv πoλλoi) ooo κι δ
'Avτικαπιταλ.:-:.: ::*< :οv εvvooOv περιoodτερoι)
αoκolv η,' Ξ.: '.:-::-a oriq καταvαλωτικdq dδυvα_

μιεq τδv c,::,--,-.
'Aπo(n:r,-:: :_, :πovε0ρωη τo0 8λιστικoυ μαq

Tριδυμο_ .: -.: -*: lερηφαvoι για τo oτι αvηκoυμε
αιo0q ci.,.::: -,: :,'U aχoUV τηv ιilριμoτητα vα πρo-

φητεU.:-. : 1":.{απιταλιoμ69 εΙvαι θvαg θvαvτιιil-
vuμo( ι:_:.:1.':-:ξ καi εμεig θεωρo0με iooδ0vαμo
1αλιι:: :: .ai,:i.αιo καi τo αvτι-κεφαλαιo. Γι' α0τo
επιLε. :.-. ::: ,5οvικα!

ιl

$

\

\

To€
πpoξ τl
τηq δια
εivαι κι
θα εvιc
σoUμε
λoιo ιi1
επαvεξ
ραδo16
ρ[εg τo
ran και
6τι ol ε

Ylo τo (

φιioεlg
vo oπ6
τoυq σι
κdπωg l
vε1α. M<

επι1ειρl
δρoυv o
αroπo(η
voλo τol
oιατικ6q
και o θλ
εvα κρα
λαιo και
0παρξη
υπoστηt
πoλυεΘν
Θερiεg γ
τα 6Θvη
ooυν τo
αvακυψc
διεΘvΦv
vει oτι l
τoυ κρα
εξοιclα
λοι -::,
ση *:-_:
πoU:ιa
Θvoπo.- -

μιa πιc :

oικoνcμ_
ρoλo πoι
ρηoεωv ε

τηv oικo\
τα Πρo6)

APlΣτoτΕ^HΣ HP. κAΛENτzHΣ



D

ι
|ι9

I

)

)

ΠoΛYEΘN!KEΣ,
Δl EΘNoΠoI H M ENo KEΦAΛAIo,
E.O.K. (To τρiπTυxo τηq EΘvlκηξ looπ6δωσηξ)

To Θεμελιακ6 εριilτημα πoυ αvακ0rπει oη
πρoq τo ρ6λo τωv εΘvΦv-κρατιbv, αrη διdρκεια
τηg διαδικαo(αg διεΘvoπoiηoηg τoυ κεφαλαioυ,
εivαι κατd π6oo η εξoUσ[α τoυg Θα διαΘρωΘεi η
θα εvιoxυΘεi. Πραγματικd, αv πρ6πει v' αρ1i-
σoυμε ν' αvαρωτι6μααιε κατd πooo τo κεφd-
λαιo 61ει η δεv 61ει εΘvικ6τητα, Θα πρ6πει vα
επαvεξετdooυμε μερικθg απ6 τιg 6αoικθ9 πα-
ραδo169 πdvω orιq oπoiεg αrηρiζovται oι θεω-
ρ[εg τoυ καπιταλιατικo0 ιμπεριαλιoμo0. o Ba-
ran και o Sweezy, κατθληξαv oro oυμπ6ραoμα
6τι ol επl1εlρηoεlg αυτ6q, δεv εvδloφ6ρoYτol
γlo τα oυμφ6ρovτo τωv εΘvΦv, επεlδη o. oπo-
φιioεlg καl oI εv6ργεl6g τoυg κoΘoρiζovτol μ6-
vo oπ6 τηv επιΘυμio vo πρoωΘηooυv το δlκ6
τoυq oυμφ6ρoYτo. H απoψη τoυ Magdoff ηταv
κdπωg διαφoρετικη απ6 την αρ1ικη αυτη ερμη-
vεiα. Moλov6τι διαπιατΦvει oτι oι πoλυεθvικ6q
επι1ειρηoειg εivαι "πoλUεθvικ6q" επειδη
δρoυv o' θvαv αριΘμ6 xωριi-lv με oκoπo τη μεγι-
ατoπoiηoη τωv κερδιbν τηg εταιρε(αg, αιo o0-
voλ6 τoυg, ωα16oo, απ' oλεg τιq αλλεg απoφα-
oιαιικ69 πλεuρ6g ε[vαι "εΘvικ6q". H ιδιoκηo(α
και o 6λεγ1o9 εξακoλoυΘo0v vα 6ρ[oκovται o'
6vα κρdτog, και o δεoμ6q αvoμεoo ατo κεφα-
λαιo και τo κρdτog ε[vαι Θεμελιακξ για ηv
Οπαρξη τoυ κεφαλα[oυ. Αυτ6 πoυ ε[vαι v6o,
υπoαιηρ[ζει o Magdoff' ε[vαι τo γεγovξ oτι oι
πoλυεΘvlκθg απolτo0v τ6oo εκτετoμ6vεq ελευ-
Θερiεg γlo τlg εργoo!εg τoυg.Kαι καταληγει o;ι
τα 6Θvη δεv Θα μπoρ6ooυv vα τoυq εξασφoλi-
ooυv τ6oo oαρωτικ69 ελευΘερiεg κι 6τoι Θ'

αvακ0ψoυν αvτιΘ6oειq αrιq ox6oειg κρατιbv και
διεΘνιilv επιxειρf1oεωv. o Bill Warren διαπιαrιil-
vει 6τι η εξεταση τηg ιαιoρικηq λειτoυργ[αg
τoυ κρdτoυq oδηγεi αιo oυμπθραoμα 6τι η
εξoUσια τoυ δΘvoυg-κρdτoυq, αv dλλαξε καΘo-
λoU. τoτε εvιαxΟΘηκε' και 6τι η αλληλoεξdρτη-
oη μεταξ0 επιxειρηoεωv και θθvoυg κρατoυg,
πoυ δ1ει εvια1υΘε[ oπ6 τηv αυξαvoμεvη διε-
θvoπoiηoη τoυ κεφαλαiou, oδηγεi τα κρατη oε
μι€ι πιo εκτεταμ6vη nαρθμ6ααη αrιq εγxΦριεg
oικovoμlεg τoυg. o Warren υπoατηρ(ζει 6τι πα-
ρ6λo πoU η μεταπoλεμικη αvorπυξη τωv επιXει-
ρησεωv 61ει δημιoυργηoει v6α πρoΘλι'1ματα για
τηv oικovoμιKη πoλιτικη καΘε ι1Θvoυq-κρdτoυq,
τα ftρoΘληματα αυτα δεν ε(xαv δημιoυργηΘεi

6ταv ηταv μεγαλ0τερη η αvεξαρτηoiα τωv με-
γdλωv επι1ειρl'1oεωv oε σX6ση με τo κρdτog. o
Murray απ6 τη μεριd τoυ διαπιατιilvει, πωζ μo-
λovoτι τo κεφαλαιo απαιτε[ πραγματικα τηv
εκτ6λεoη τωv λεγ6μεvωv <πρωταρχικιbν λει
τoυργιΦv τoυ κρdτoυg,,, τηv εγγ0ηoη τoυ δι-
καιιilματoq τηg ιδιoκτηoΙαg, τo oυvτovιoμ6 τηg
oικovoμiαg, τηv εξασφdλιση τωv εισρoωv, τηv
παρθμ6αoη για τηv εξαoφdλιαη τηg κoιvωvικt'1g
oυvαlvεoηg, τη δια1εiριoη τωv εξωτερικιbv
σX6σεωv τoυ καπιταλιαιικo0 oυατηματoq Kαι
τηv καΘι6ρωoη τωv oυvΘηκιδv ελε0Θερων και
αvταγωvιαιικιilv αvταλλαγιilv. Τo εvδιαφιlρov
τoυ κεφαλα[oU ωq πρoq τα εiδη τωv κρατικΦv
λειτoυργιΦv πoυ 1ρειdζεται vα εκτελεαroι]v
και τouq φoρε1g πoυ Θα τα εκτελ6ooυv, εξαρ-
τdται απ6 δvα αριΘμ6 παραγ6vtωv, τo θαΘμ6
oυγκεvτρoπo[ησηq τηq παραγωγηg, τηv 6vταoη
τou ξ6voυ αvταγωvιoμo0 και τo αrαδιo αvαrπυ-
ξηs τηg υπερπovτιαg εταιρ[αq. ΠoλυεΘvικθg
εταιρ(εg και κρατη δεv αvτιτiΘεvται μεταξ0
τouq και μdλιατα κατd τρ6πo αoυμφιλiωτo.
Ωατooo τα πιo αvioxυρα κρdτη oτηv περioδo
τηg διεΘvoπoιησηq τoυ κεφαλoloυ Θα υπo-
1ρεωΘo0v να ικαvoπoιηooυv ε[τε τα oυμφ6ρo-
vτα τoU δικo0 τoυq κεφαλα[oυ ε[τε εκε[vα τωv



ξ6vωv επεvδυτιbν. o Humer διατυπιi-lvει τηv
απoψη oτι η πoλυεΘvlκη επl1εiρηoη olκoδoμεi
6vο N6o lμπερlολloτlκo Σιiαrημo oυγκεvτριb-
voνταq τη ληψη τωv απoφαoεωV σε λιγα κθ-
vτρcr Kαι δημιoυργιi-lνταq 6vαν καταμεριoμo ερ-
γαoiαg αvαμεoo αrα 6Θvη ΠoU αVτιστoιΧει σrov
καταμεριoμo εργαoiαg πoU παρατηρειται αvα-
μεσα στα διαφoρα επiπεδα τηq εταιρικηg ιε-
ραρXiαq. Aυτo oδηγεi σrηv εξασΘονιoη τoυ δε-
oμo0 αvoμεoα αιιq επιδooειq τηq xιi-lραg και
αrιq επιδooειg τηg εταιρ[αg και δια6ριilvει τηv
ικαvoτητα τoυ κρατoυg vα ελεγ1ει τιg πoλ.υε-
Θvικ6q εταιρεiεg' Επειδη oμωq η εταιρ[α δεv
μπoρε( μovη τηq v αvτιμετωπloει τα πρo6λη-
ματα τoU oικovoμικoU κ0κλoυ τωv κoιvωvικιilv
αoφαλioεωv και τηq αvιooμετρηg περιφερεια-
κηg αvαπτυξηg, o Humer κoι o Ro$/ιhorn Uπo-
σrηριζouv 6τI oι πoλυεΘνlκ6q επl11ειρηoεtg Θo

1ρειοoτo0v πoλυεΘvlx6 6Θvη-κρ6τη. Moλov6τι
η διαδικαo[α αυτη δεν φαιvεtαι να πρoxωρεl με
γρηγoρo ρυθμo, ωατooo αυτη φαlνεται vα ειvαι
η κ0ρια τααη παρα τα πoλυαριθμα εμπoδια. H

oπoιpη αυτη αvαπτ0ooεται παραπdρα απo τov
Ηυmer. oπoυ επιoημα[vει την εμφανιoη ενog
νεoυ oυατηματoq για τη διατηρηαη τoυ διε-
θνoυq καπιταλιoμo0, πoU σφUρηλατεiται αrη
Bαoη μιαq ιεραρxiαg καπιταλιαrΦv πoυ δεv πε-
ριoρiζovτα, απo πατριωτικo0g δεoμo0g. o Hu_

mer διαπιατω''ει oτι η πιo oημαvτικη μετα6oλη
δεv ε[vαι η εμφα\'ιση τωv πoλυεΘvικιbv επιxει-
ρηoεωv, oλλo η ovoδog τηg δtεΘvoOq κεφo'
λoιoκροτiog κot κεφoλotoαYoρ6ξ, πoυ 61εl
oδηγηoει ατη δημroυργio μlοq δtεΘvoιig καπl'
ταλlαrlκηg ταξηq, με υλlκη Θ6oη γIo τη διεΘvη
τηg oυvεiδηoη. oι πoλεμoι δεv εivαι πια πρoq
τo oυμφ6ρov τoυ καπιταλιoμo0, εvιii μια σειρα

δεoμιilv θ' αvαπτυxθoιiv αvdμεoα αια ια1υρo-
τερα κεφαλαια για vα αvαζωoγovηoouv τo
επoικδδoμημα τoυ παγκooμ[oυ καπιταλιαιικo0
oυαrηματog, πoυ θ1ει σε καπoιo 6αΘμo υπovo-
μευΘεi απ6 τιg oυγκρo0oειq Kαι τιq αvτιθι1oειg
πoυ εμφαv[αιηKαv τα τελευταiα 1ρovια. oι πo-
λυεΘvικεg εTαιριεq πρoκαλo0v παραμoρφιil-
σειq στηv vτoπια oικovoμ[α. Eιvαι πραγματι
αvαρiθμητεg oι επιoημαιv6μεvεg παραμoρφΦ-
oειg' ωαιooo τ6ooερι9 απ' αυτθg εμφαvlζovται
vα κατε1oυv τιg πριilτεg θθoειg αrηv εξαρτηoη
τoυ εθvoυg απo τo διεΘvη κεφαλαιo: Πριbτo,
6τι oι πoλυεθvικι1q εταιρ[εg "πρoκαταλαμ6α-
vouv> τηv αvαπτυξη μιαg εγxιbριαg oικovoμι-
κηq 6ασηq. εκτoπlζovταg τoυg vτoπιoυg επι1ει-
ρηματiεg απo τoυq πιo "δυvαμικoOq" τoμεiq
τηg oικovoμiog αιη φιλoξεvo0oα xΦρα'δε0τε-
ρo, oτι oι πoλUεθvικεq εταιρ(εg 1ρηoιμoπoιo0v
"ακαταλληλεg, τεχvιKεq 6vταoηg κεφαλα[oυ
oταv εγκαΘ[αταvται Kι 6τoι αυξαvoυv τηv αvερ-
για σrη φιλoξενo0oα 1ιi-lρα' τρ[τo, oτι oι πoλυε-
Θvικι1q εταιρiεq επιδειvωvΘUv τη διαvoμη τoυ
ειooδηματog σrη φιλoξεvo0oα xιbρα' τθταρτo,
oτι oι πoλυεΘvικθq εταιρ[εq μετα6αλλoυv τιg
καταvαλωτικ6g πρoτιμηoειg κoι υπονoμεOoυv
τov πoλιτιoμ6 τηg φιλoξεvo0oαg 1ιbραg. oι ξε-
voι επεvδυτ6q αιρεBλιi'lνoυv η υπovoμεOoυν
τιg πoλιτικι1q διαδικαolεq oτη φιλεξενo0oα xιil-
ρα, δεXoμεvoι αrιg τoξειq τoUq τouq vτ6πιoυq
επiλεκτoυg η και xρηoιμοπoιιJνταq τηv επιρρoη
πoυ θxoυv αιηv δικη τoυq xωρα. για ν' αoκηoει
η τελευταiα πιθoειq με στoΧo να <<σUμμoρφω-

Θε[" η κυ6ερvηση τηc φιj'ο[εvoυoαq χωραq η
και δoμιi-lvταg με τετo.ο τρoΠo τo διεθvεg o0-
ατημα ιiorε ν oγτοia{ρ..,εται στιq πoλυεθvι
κ6q αvαγκεq τoι..|i _ j :: -.c τ!ν αρxι.i.lv τηq φι-
λoξεvoUooq 1ιc::

H iδια 1 ΕC'. -: ']]- .,vαι καταoκεUαoμα
και επιδiωΕr :^. -:i'.εξ'',ικιi)v. Mια τερααrια
εVοπoιημε\ Γ :'' -: : :: δωoει μια τερααrια δι6-
ξoδo για:: .*-:::.i'oτα τoυq. Δι6τι τoτε oι
.εΘvικεe ::,.: :.' θα μπoρoιv vα επι6αλ-
λoυv δc:_:-: ..::λιτικη vταμπιvγκ η αvτι-
vταμπι''_'- Πρoorπrκη τηg EOK εivαI η κo-
τoργηoη κοθε εΘvικηg κυρlαρ1iοg κoι oυτ0τ6-
λεloq. Σxoπoq, η δlεθvoπolημ6vη αvεξ6λεγκτη
olκovoμιο κοt η υπoτ6λεlο oτo Eυρωxolvo6o0-
λιo κοι ατrq oπoφooεlξ τωv πoλυεΘvικιirv.
Πρoοτrτlκη τωv εΘvlκloτιδv η Ευριδπη τηg Koυλ-
τoυροq. τηg φυλετlκηg lδlolτερ6τητoξ κα| τηq
Kolvωvtκηq Δrxoloo0vηq. Σκoπ6q, η εΘvlxη κol
πoλlτtoμtκη ov6λlξη, αrηρtζoμεvη στov oμol-
θoio φυλετlxo oεθooμ6. Δuo δIoφoρετlκoi δρo_

μol. ποU οvαπoφευκτo Θo oδηγηooυv ατη o0-
YκροUση EoK καl εΘvlκlατιilv.
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t_ ,o Ar,ooro ,ψr-
Πoια ηταv η α16oη τoυ X(τλερ με τov επιχειρηματιKo Koσμo τηq Γερμαvlαq; Boηθηoαv oι Γερμαvo[ θιoμη1αvoι

τηv dvoδo τoU στηv εξouo[α; AUτo ειvαι θvα απ6 τα ερωτηματα πou επαvdρxεται αιo επ[κεvτρo τηg δημooιαq
oυζητηηq' με αφoρμη τηV επετειo τωv '100 ετιilv απo τηv γδvvηoη τou Γερμανoυ δικτdτoρα. Στo εριilτημα αυτo

η τελεoiδικη απαvτηη ioωg vα 6ρioκεται σιo 6ι8λιo τoυ καθηγητη τoU παVεπιστημ[oυ τoυ Yale, H. Turner πou
εxει τ[τλo "Big BuΙsiness and the Rise of Hitlep,. ΠρoΙov εvδεκα1ρovηq 6ρευvαq τo 6ι6λ[o τoυ Aμερικαvo0 καθηγη-
τη αvατρ6πει κυριoλεκτικα τιq μ61ρι πρooφατωq καθιερωμθvεg Uπoψειq, oOμφωvα με τιq oπoιεg oι μεγαλo6ιo-
μη1αvoι υπoαιηριξαv τov X[τλερ πρoκειμεvou vα τoυq oιiloει απo τηv πιΘαv6τητα εvδε1oμεvηq κατdληψηg τηg

εξouolαq απo τoυq κoμμoυvιαιθq και τouq oooιαλιαι6g.

"'Eπαιξε τo Mεγαλo Kεφαλαιo 6vα oημαvτικo ρoλo αιηv αvoδo τoυ Χiτλερ αιηv εξoυoiα;, ρωταει o Turner
orηv πριilτη oελiδα. -YπovoμεUσαV oι καπιταλιαιεq τηv δημoκρατiα τηg BαΙμdρηq;,. Kαι η απαvτηoη τoυ εivαι
εvα ξεκαθαρo oXl. "M6vo διααrρε6λιbvovταg τα γεγov6τα, γραφει o ΑμερικαvOq καΘηγητηq (μπoρει Vα ισχUρι_

oθεi καvεiq oτι τo Mεγαλo Kεφαλαιo 6καvε θvα καθoριαιικo ρ6λo αιηv αvoδo τoυ Tρ[τoυ Pdi1,.
Αv εξαιρdooυμε oριoμ6vεg μεμovωμεvεq περιπτιi-roειq, oι Ναζi δεv 61αιραv καμ[αq oημπαθειαg η εκτιμηοεωg

αvαμεoα ατoυq μεγαλo6ιoμη1αvoug τηq περιo1ηq τoυ Pouρ, oι oπo[oι πρoτιμo0oαv vα xρηματoδoτoυv τα παρα-
δoσιακd κ6μματα τηq Δεξιαq. Aυτo oφειλoταv, εν μ6ρει, αιo oτι π[αιευαv αro διαxωριoμo μεταξ0 τηq oιKovo-

μiαg και τηq πoλιτικηg, κdτι πoυ ερ16ταv oε αvτiθεη με τιg απ6ι{-rειq τoυ Xiτλερ, πou υπ6ταooε τηv πρΦτη αιιg
αvαγκεg τηg δε0τερηg. Aυτo πoυ επιΘυμo0oαv oι Γερμανo[ επι1ειρηματiεg ηταv vα τoυq αφηooυv ηoυ1oug oι
πoλιτικoi vα κdνoυv τη δoυλεια τoυg' 61ovταq απoδε1θεi τη ουvεργαo[α με τα εργατικα oυvδικdτα, oπωq αυτη
εκφρdoΘηκε με τηv ιαroρικη oυμφωvΙα τoυ Νoεμ6ρioυ τoυ '1918 μεταξ0 τoυ μεγαλoBιoμη1αvoυ Hugo Stinnes
και τoU αρχιεργατoπατdρα Karl Legien.

'Εvαq 6λλo9 λ6γoq πou δεv 6κοvε τoug Νoζi lδloiτερo oγoπητoυq ατoυq ΓερμovoOg θroμη1dvouq ητov η 6ντo-
vη αvτtκoπlταλιoτtκη ρητoρtκη τoug. H εξθ1ouoo θ6oη πoυ κoτεixε oro εθvtκooooloλloτrκo κ6μμα o olκovoμo-
λoγoq Godflied Feder, πou αφ6ρlζε oυvε1Φg τo κoπtτoλlατtκo o0ατημο ωq τηv (τUραvviα τωv τoκoγλ0φωvl και
o Γκoiμπελq, το ovτlκοπlτoλlατlκo παρoληρημoτο τoυ oπoiou θo εκοvov τov Λθvrv vο oκdoεl απo τo κακ6 τou,
δεv γ6μlζοv με oγoλλiooη τlg κoρδlig τωv 6ομjvωv τηq θloμη1οvioq. Εvδεικτικη αυτξq τηq ε1θρικηq αvτιμετιil-
πιηq ηταv η σrαη τηq oργα,''ψση( Halsa. r 3Π].] Ullcστηριζε τηv ιδιωτικη oικoνoμiα και uπoαιηριζoταv απ6
τouq επιχειρηματικo0q ιυκi οιι Γ,: :r , l-'la^sa ot εΘYtxoooolολlαrθq δεv εi;1ov καμto o16oη με τηv λoγrκη τou
κoπιτολloμo0κoι στιζα''o{o.._::.:-:-: Ι]:]..:r:.i].uη,,τoUqμεγαλυτερougκαιπιoεπlκivδυvoυqε1Θρoιiq
τηq oτoμlκηg lδtoκτηoioq κot τηq κoπιτoλtortκηq τοξηq. τηv oπolα εμε[g υπoαιηρiζoυμε".

Στo6ιBλ[oτoυoκαθηγητηcΤ-'';-:'-'--'::. ':-.].ριοvαυπo6dλεισεεξoνUχισιιKoθλεγ1oκαιVακovιoρτo-
πoιηoειoριoμεvα"γεγoνoτα Γ:. :-_:^,]-: .: ΓJoΦεc.τεκμηριωvoυvτηvαrεvηαx6ηπoυυπoτiΘεται oτι
υπηρ1ε μεταξ0 τωv κεφαλαιo υ 1ψ ' . :. : ' , : : , ι -l: oιαλιαιιi-lv. 'Εvα απo αυτα τα περiφημα (γεγovoτα> ηταv η
oυvdvτηηαιoBadHarzbυrgμετoΕ,,:Ξ._-:-:-:^.:oUκoμματoqτoυXΙτλερκαιεκπρooιilπωvτηqoικovoμικηg
ζωηgκαιηoπo[α'υπoτiθεται.εΠισφj]r.::_'.:_*L]l.ιατωvδ0oαυτιilvδυvαμεωv.Avαλ0ovταgτηλioιατωvπα-
ρευριoκoμ6vωv o Turner δε(1νε ι oτ ι ο Γ: _ ]: ] ' : . : : : τηq oικovoμικηq ζωηg εvαg μovo ηταv 6ιoμηxαvog, εvιit oι
υπoλoιπoι ηoαv μικρliμπoρoι η αoημο,.τ:. :.:..-: , 

'.. υπαλληλoι επι1ειρηoεωv.
00τε αληΘε0ει oτι oι μεγαλo6ιoμη1αι :. , :- *: : 

-:τηoαv τo κivημα τoυ Χιτλερ. ΑvτiΘετα, oπωq απoδεικv0ει o
Αμερικαvoq καθηγητηq, μετα απo εξoνυr1,::..' :J.Uvα τωv αρxε[ωv τηq πρωooικηq Aαιυvoμ[αg. τα 1ρηματα
πρoιiρxovται απoκλειαιικα απ6 τα μ6λη τolj (:. :: r: oπαδoOq τou. Περα απo τιq εθελovτικεg oυvειoφoρεq τωv

μελιlv τoυ. oι Ναζ[ μαζευαv Xρηματα πoU}'ι''::i :.οιτηρια ατιq oμιλlεq τωv αξιωματoιχωv τoυq. Επiηq, ηταv
ιδιαiτερα εnικερδηq η πιilληη "γραφικωv, :.:..a.μεvωv, oπωq oιδερεvιωv γρoθιιilv και ρoπαλωv, στιξ συγκε_
vτριiloειqτoυq.Σεμ[αouγκεvτρωoημαζε0τnι:' ',-]Jωστα10.000μαρκα,οvαπoσoπoυ.oυμφωvαμετouqUΠo-
λoγιoμo υq τn q πρωooικηg Aαrυvoμiαg, η τoν o; . :: ] γ ια να καλUψει oλ0κληρη τη v πρoε κλoγικη εκαιρατε [α το υ

κoμμoτoq.
Φυoικο oτα,; πιo το κoμμα τoυ X[τλερ καΘιερωirκε ωq 6αoικ69 παραγovταg αrην noλιτικξ ζωη τηq Γερμoviαg

::.::cιμεγαλοcιcμηxαvoιdδωoαvo1ετικααol"μ../ταπooαoεoυγκεκριμdvoυqΝαiι.ε[τεγιαvαε1oυv.πρoo-
i:''' ' oε ΠεριπτΦσηπoυκαταλαμ6αvαvτηνεΕoιoια.εΙτεεπειδηηλπιζαvοτιμετoντρoποαυτoΘα :ξ:iοvνε_
_: . .Joσι τoL( λ^\α oλεq αuτ6q oι σUvεισφo.εζ παρεμεvαV περιΘωριoκηq φυorc εvεoγειει :: . :ι ' επη.
ρε.]- :. ' :θδλου τηι o,''οδο τoυ Χ[τλερ αιηv εξoυo[α.

Kατ:._ . ]vταq τηv μελετη o Turner γραφει-

"H λε- : *aρηq ερεUγο τωv σX6σεωV μεταξυ τωv nραγματικιilv καπιταλιαrιbv και τωv Προ'iματικιbv Ναζi oδηγεi
στoσUμΓ:-]]μα0τιπαρ oλoπoυloωgvαυπαρ1oυνnoλλo[λoγoιγιατoυqoπoloυqκαπoroqμπoρεivαε[vαιεvο_
vτlov του δ.:rnχαvικo0 καnιταλιoμo0, η ευθυvη για τηv αvoδo τou Tρiτoυ Pαι1 δεv θα πρdπει vα εivαι dvαg απ6
αuτo0q,.
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ΔlEPEYilHΣH ToY D$l MAToΣ
κAI TI{ΣΔotυIHΣ

ToYoYΛEτlκoYκPAToYΣ
γρ6φε| o ΠεvΘειig

rt!
APXAUι ΣπAPτH

Στα εiκooi τoυ 1ρ6vια, o vεαρog Σπαρτιατηg, ηδη
πoλdμιog, μπoρo0oε vα ζητηoει τηv θvταξη τoυ o' δvα
απo τα oυooiτια, τελευταiα δoκιμαo(α πριv απ6 την

oπ6κτηη πληρωv πoλιτικιilv δικαιωμdτωv.
Τα oυoοlτια ξταv dvαq παvαρ1αιoq θεoμ6q πoυ κα-

τd τov Mι]ller' αvαγ6ταv αrα 6θιμα τηq πριilιμηq δωρι
κξg φυληq. Ωαι6oo o Θεoμog αυτog ηταv γvωαroq
αιov ελλαδικo 1ιilρo και πριv απo τηv καθoδo τωv Δω-

ριθωv αρκεi vα ΘυμηΘoΟμε τιg oκηvθq τωv κoινΦv γευ-
ματωv 6τοι oπη περιγραφovται στηv ιλιαδα (Χl' 257;

Xv|l' 24s) και στηv oδ0ooεια (lv, 621? Xl' 184). o
Πλo0ταρ1og μαλιατα καvει αvoφoρα και αrα κρητικα
αvδρεiα 6να Θεoμ6 πoλ0 oυψεvικo με εκεlvo τωv

H κριli;τεiιl απoτελoιloε τηv τελευταiα φιi-
ση τηζ oπα1'lτιατικη: αγιlγηg και πηρε τo
6νoμιi τηg απo τoι' τ1'lιiπo με τoν oπoio γινo-
ταν η αγοlγτ! αυτη.

Kατιi τον Πλιiτιlνα (Νιiμoι 6_]38) η κρυ-
πτ εiιι 1α ρακτη ρiζετα ι oιrι' α{ )α ι, μα oτiilg πιrλιi
πoνοζ πρoζ ταg Kαρtτε1'll1oει;>. Σιiμφι,lνα μ'
αιlτιiν, ιlι Σπαρτιιiτεg ιlπιi τα lt{ με1ρι τα εiκo-
σι τoι)ζ'1ρονια περιoδει,αν ει'oπλoι κα()' oμιi-
δε; τηv Λιικαlviιr για να γι,οl1-lioι'lιlι' κιi0ε γιυ-
ι'ιιi τηg π(Ιτρiδαζ τoυq, ποι) μια μdρα ()α dπρε-
πε \'α ι|περασπiσoυν με το αiμα τιrιlg. oι πo-

ρεiε: κ(1ι ol αοκηoειg γiνoνταν πιivτιr κατιi
την διιiρκι;ια τηg vιi1ταg την δε ημε1-lα οι νdoι
αναπαιlι)\'τα\' μιrκρυιi απιi κιi()ε πε1-liεργo
θλdμμα.

Η κ1'lιrπτεiιr cπιlμdνωq εiχε σαν oκoπo vιl
αιlvη()iοει τ()ι,: \'i()ι'ζ στιζ κ{1ιιοιlχ(ε; τ()υ

οτρατιιυτικου tl[ιlι, και ν(ι τoυζ πρι'lετιlιμιioει
πνειlματικιi και σ(!)μ(Ιτικd για τηv υπdρ πιrτρi_
δαg ()υoiιr.

Γιιr το fδrο

(σπαρτιατικωv συoσιτ[ωv2. Aρxικα τα oυooiτια αvτμ
πρooιilπευαv oμαδεq πoλεμιατιilv πoυ 6αδιζαv επι κε-

φαληg τoυ δωριKoU μεταναστεUτικo0 κ0ματoq. Αυτ69

oι oμαδεq ε[1αν oαv απoσroλη ν' αvo(ξoυν πoλεμιil-
vταg τoν δρ6μo πρoq Νoτo. Kαθε oμαδα oυvεoκηvει
αιηv [δια oκηvη και απoλαμ6αvε κoιvo0 oυooιτ[oυ. oι
oικoγdvειεq τωv πoλεμιατιilv αυτιilv καΘιbg και o κ0-

ριoq 6γκo9 τoU στρατε0ματoq ακoλouΘo0oαv πdvτα
απ6 κdπoια απ6orαη. Στα πλα[oια τoυ Σπαρτιατικo0
Kρατoυg o θεσμ0q αUτOq, 0ψισro δε[γμα oυvτρoφικo-
τηταq και αMηλooυμπαρααιαηq εvτα1θηκε στιq

πρoδιαγραφθq τηg Νoμoθεo(αq τoυ Λυκooργou και
εξελΙχΘηκε σε τρoπo ζωηq.

KPYΠ TEΙ/
παρoυoιιi(ει μια ιiιαφι)l]l;τικll απι)ψη. Oι νειr- (M11111'11' 

1

ρoi Σπαρτιcιτε: υ[7'αι. σ(Ι\. (Ιποστoλη τη δολo_ πλι;υlrιi o

φιrν(α τι,lι, ει7'ιοτι,lι' ;ιiι;iιτ,)ι, πιlι, η [tολιτεiα 6αιιδνει i
iκ1'lινε επικiι'ιjι ι.ι.ι : για τη\.uoφιiλειιi τηg. oι Σπαρτιιiτl

φoνoι αι,τιli x1l1 '1i1'1'lι'τιlι' αε ενiδρεg κατιi πoυ 
!)α ι

τηι, διιiιlκιιιι :η: \'ι /:{t: ε;ι,πηρετo(loιrν δι_ vα φανε τ

πλo oκιlπιi '\:ιl :ηι' μιιr μερκi ιlπιiλλιιooε .|πo 
αι

τηι' Πιl7.ι:ι:[,l ιr:ι) :ιlι|; ι;πικivδυνoυq εiλωτεq μισoζ πoI

Και τΓιlu(]\t\ι:ι]ι 6c τoι,ζ ιlπιiλoιπιlυq και απο τηg Σπιi6

τηι' ιii.i.η. m 1'ηll1-; τοιlq νioυq οτη ι\ixοlq εν_ Eφdροlv '

δoιασuol : tιΙ\'ιr;(!)σtl oλιον ooιoν η Ι1ολιτεiα των ειλrδ'

()ει,)1rρr ιτΙ- J7-ι}ιυι,: τηζ. Αυτη τ

-\ι :η η l]ιlι)φη τηζ κ1-lιlπτεiιr-; πιgιrvoτατιι σκoπo ν(

()εσuι)|ιε:ηιlηΝ ι: τιl 464 π.Χ. τηι, 1ρoνιιi τoυ oπωζ ισχ

μεl(ι7.ιrl cι.ιoμoυ κατιi τη ιiιιitr-lκεκι τηq γvωστo τ

(l;οι|_ι: :crτπασε κιrι η ι;πιlι'ιioταση τ(l)ν ει- θιiνoιlι' κ

/'(,}:(,)\' (δfxω9 δi

fρ μιoι'li πoυ 1ιδ1rιiε τι-lιlζ Σπαρτιιiτε-ζ και σκoπo ττ

;ι1ι': .]ιr.(rτεζ ητα\, (l7,jΦι,1)(υτo. Biι'αι 1ι'ιυoτιi 
πoλιτικη

ιrτι ιlι sπαl'lτιιiτε-( ιrι'i()ετιΙν στoι,-; εiλ(Dτεζ απo τoν 1

,(πιi\. [.ti1)ιστικdν al)7o\,... π1rι-1q πCtoαν ιtγov To 0ε1

ο Πλουτ (Λυκ. 2tζ) ατιμιαι'. iνιl μr!πιlτε ιjιlιlλειiειν ιiπι'lμιi&υoι νεoτε1]oι



τ0 Arr'oτo Γli'\ /-t0
"Eτι δi μαλλov tπιΘ6oΘoι τ11 τρυφ11 xαi r6v ζηλov ιiφε'
λ6o0αι τoσ πλo0τoυ διovoηΘεiq, τ6 τρiτov πoλiτευ1n
καi καλλιoτoY tπηγε' τηv τιilv oυooιτiωv xατooxευηv,
ιilloτε δειιuεiv μετ'αλληλωv oυvιovτoq επi κoιvoΙq κoi
τετoγμ6voιq iiιpoιq καi oιτioιg, oiκoι δi μι! διoιτooΘoι
xoτoκλιvivτoq εig oτρωμvog πoλυτελεiιg roi τρoπi'
ζoq, pρoi δημιoυργωv καi μoγεiρωv 0π6 oκ6τoq
ιifuιlερ oδηφαγα ζι'n πιoιvoμ6voυq, καi διoφθεiρovτoq
i!μo τoΙq iiθεoι τα αbμoτo, πρoq πooαv iπιΘυμiαv
dYειμivα xoi πρooμovηv, μoxμιv μiv tπYωv 0ερμΘY
δi λoυτρωv πoλλfig δ' ηoυfiαq κoi τρ6πov τιv6 vooη-

λεioq καΘημεριvηg δεoμ6vηv' (Πλoυτ. Λυκ.10).

Tα oυoo1τια αuτα 6ρ1oκoνταv αrηv YoκιvΘiδα oδ6,

o' 6vα αrεγαoμθvo 1ιilρo πoυ πρoωρζoταv για η σU-

vεαι[αη τoU σπαρτιατικoιi αrρατo0 oε oμdδεg. Kαθε
ουoolτιo εi1ε δ0vαμη δ6κα πθvτε περ[πoυ αvδρω'j'. oι
αvδρεq αuτoi oυv6τρωγαν αιo [διo τραπ6ζι, εκoιμo0-
vτo στηv [δια oκηvη (ο0oκηvoι) και πoλεμoυoαv αιηv
iδια γραμμη. Mε μικρη πιθαv6τητα λdθoυg μπoρo0με
vα πo0με 6τι 6vα ouοolτιo αvτιαιoι1oOoε σε μια εvω-

μoτ(α' ηταv δηλαδξ μιη τριακαδα' Eπi κεφαληq 6λωv

των oυooιτiωv ηoαv oι πoλ6μαρ1oι, oι αvιilτερoι αρxη-

γoi τou αrρατo0 0αιερα απ6 τoυg 6αoιλεig-
K0ρια τρoφf τoυ αρiαroυ (γε0ματog) και τou αiκλoυ

(δεiπvoυ) ηταv o μ6λα9 ζωμog. Λεγoταv και 6αφα η αι-

ματiα και καταoκευαζoταv απ6 xoιριv6 κρdαq και ξυδι.

TωY δ' iiψωv ε0δoκiμει μdλιoτα παρ' oυτoiζ 6 μiλoq
ζωμξ, ιiloτε μηδi κρεoδioυ δεioΘoι τoiq πρεo6υτi-
ρoυq oλλ6 παρo3ωρεiv τoΙg vεovioκoιq, α0τo0q δi
τoa ζωμoa κoταxεoμivoυq 6oτιooΘαι' Λ6γετoι δt τιvα
τωv ΠoYτιxωv 0αoιλiωv tYεκa τoa ζωμoa xoi πρiooilαι
ΛακωYικ6v μdγειρov εΙτo γευooμεvov δυo1εραvαΓ
καi τ6v μ6γειρov εlπεΙv- "ιb 6αoιλεa, τo0τoY δεi τ6Y

ζωμ6v tv τΦ Εiρ6τ9 λελoυμ6voυq iπoψαoΘoι,. (Λυκ.
12)

Για vα γivει καπoιog δεκτog oαν μθλoq καπoιαg oυ_
oκηviαg 6πρεπε vα ouvτρ6ξoυv oι παρακdτω πρoυπo_
θ6oειq.

α) o υπoι}ηφιog vα θ1ει ξεπερdoει με επιτυ;1iα τα
oιdδια τηg αγωγηq

6) vα μπoρεi vα ουμμετd1ει oικovoμικα αrιg δαπα-
vεq τoυ ουooιτ[oυ3

γ) Nα υπαρ11ει κεvη θ6η αro oυοοiτιo αιo oπolo
ηΘελε να εvτα1Θε1.

δ) Nα γivει oμoφωvα δεκτog απ6 τα uπoλoιπα μ6λη
τoυ ουoοιτiου.

H ψηφoφoρiα για τηv υπoδo1η τoυ v6oυ μ6λouq εi_

1ε θνα τελετoυργικo 1αρακτηρα και 6παη λ6γει o
Πλo0ταρxoq:

oΛα6ιbv τωv oυooiτωY t'κooτoq oπoμαγδoλiov εiq τηv
1εΙρα, τoσ διoκovoυ ΦeρoYτoξ dlγεiov iπi τfig κεφα-

PYΠ TEΙA
(Mιillι'lι' l;r. Gr Ηist l()] f2). ,Aπo τηι, ιii.λη

',,\'iJi:- 1λι;γοιi 
o. Ξι;νoφαlνταq 1Eλ/'ην lΙl ]i διαθε-

,:'.:.::.." θακδνει οτι τo μioog τιrlν ειλιδτι'lι' για τι)ι,:l l()λιτ1:ι(Ι

;;;:."δ; Σπαρτιιiτεq εi1ε αναπτυ10εi oε τετι'lιιl t]αl)μιi
* ' '' -. πoυ 0α μπoρoυσαν με μεγιiλη ειr1αρ(oτηoη
l]:'j-.:'ι:]' να φιivε τoυζ κατακτητdq τoυq ζοlνται,oι,:.
'-}ii"_1- Απd αυτι1 τo ακατιioθεoτo και αμφιδρoμo
:lrλλασσε.^ μισoζ πoυ ι)πoνoμευει μoνιμα τηv ασφαΛεια
: ειλ(l)τεξ

. ;;; ; ηg, Σπιiρτηg. πηγιiζει και η oυνη()εια τ(|)\'

iιr.ra.r- Εφoριοv να κη1'lιiττουν τoν πoλεμo εναι,τioι'

ιili,'.,,ι, τοlν εlλιilτοlι'.
Αιlτη η κη1'lι,;η τoιl πολdμoυ δεν εi1ε oαι'

(kινιiτατα oκoπο να εξαγι'ioει τoν φdνo τιrlν ειλrilτοlν
. oποli ιo1ιlρ(ζεται ι) Αι)ιστoτdληq γιατi εiναι}oνι(ι τοι)

γν()στιj τo δικαiι'lμιr τ(!)\' εφoρωv να ουλλαμ-
:':γ...':.ζ δ,i',o,,,' και ι'α ()αι,ατιD\'ι]ι|\, εiλωτεq ακρiτoιlq
] τ(l)ν ει- (δi1ιl-; ιiiκη l. H κηρι,cη τoι, πολdμoυ εi1ε oαν
. σκoπιi τt1ι' ,iιει'κιiλιlι,oι] τη: απdκτηoηζ τηζ

l'.:::.Ι:l πoλιτικl1: ι6.':ητu-i τ(t)\' sπαρτιατιδν μioα
' ,,.'.'-):--τ': απ6 τοv τiτr'ο :οr ,,πoλεμiιlι,,,

_..l',l]l^'i To 0iμα Τll-i κρι,n1gi11g ε7ει δι1ιioει τουq
r, ι\' ι1γoν

(Rev. dt. gr XXVΙ' l9l3 oελ. l2l)η κρυπτεiα
δεν ηταν παριi μια μακριlιi oειριi κατη1ηoεων
πoι; σιlναντιilνται στιζ πρωτdγoνεg φυλdq τηq
Αυoτραλiαg, τηq Ndτιαg Αφρικηg και των lν-
διclνοlν τηg B. Αμερικηq. Για τoν Giraud (Αrt

"Κryptcia> in D.S) που πρoεκτε(νει την πλα-
τοlvικτi ιδdα τιoν αγρoνdμων (Noμoι VΙ'
7α)tT) οι vdoι Σπα;lτιιiτεq δεν εiναι ιiλλo απo
o[lγ1tr'loνoυg bιry scιluts. Για τoν Meier τdλog
(Kliο XΙΙ oελ. ]36) η κρυπτεiα δεν αντιπρο-
oοlπεilει ιiλλo παριi iνα εiδoq επαγρυπνηoηg
επiλεκτων Σπαρτιατιδν για την πριiληψη και
τιμιυρiιr των παραπτ(l)μciτοlν τοlν νεoτiροlv.

BAΣIKH t}lBΛιoΓPΑΦlΑ

A. ΚoechΙy: De Lacedaenlιlniιlruιn Cryptiιι
Ιt. Jeanιnaire: La C-ryptie Lacδd€ιt'ιιlniennc
R'Ε.c. 26(l9Ι3)l2l-50
W. Wallιln: Ε,xplicatiοn d ' un passaιe ιJc PΙu-
tarque Sur unc lιli dc Lyc'urgue nιllιιιιlec la
cryρtic.



ληq' i6αλλε αωπfi καΘdπερ ψnφov' 6 μ6v δoκιμιiζωv
6πλιη, 6 δ'[iκ]κρivωv oφ6δρα τη yειρi πιioog- η γι1ρ
πεπιεoμivη τηv τηq τετρημiYηq ξ1ει δ0vαμιv' Kdv
μiov εtρωoι τoιαιiτηv, oi πρooδfxoYται τov iπειoιo-
vτo 6oυλ6μεvoι πdvτoq ηδoμivoυq dλληλoιq oυ-
vεivαq,.

Aπo αuτη τη αrιγμξ και μετα τo vεoκλεγμdvo μ6λη
τηq oυoκηvtαg εivαι 6vα ιo6τιμo μθλoq τηq σπαρτιατι-
κηg κoιvωviαg με oλα τα δικαιιilματα και τιg υπoxρειb_
σειq πoυ ηγαζoυv απ6 τoν τιτλo τoU πoλ(τη.

Mε μακρυα μαλλια και γεvεια (και μouαrακι)' φoριi'-
vταq oιδερ6vιo δακτυλ[δι και κρατιilvταq αro 16ρι θα-
κτηρiα πηγαιναv αιηv εκκληo[α τoυ δημoυ, ακoυγαv
τιq αγoρε0oειq τωv πρεo6υτ6ρωv και ι|.lηφιζαv. E(1αv
δικα[ωμα να παvτρευτo0v και vα απoκτηooυv παιδια
αλλd μθpι τα τριdvτα τoυq xρoνια τo oπ[τι τoυg ηταv
απoκλειαιικα oυoκηv[α. Mθ1ρι τα τριαvτα τoυ xρ6νια
o παvτρεμ6vog Σπαρτιατηq dBλεπε τηv γυvα[κα τoυ
και oυvευριoκoταv μαζi τηg μ6vo αια κρυφα γιατi
εΘεωρητo πρoσθλητιKη πραξη η 6αrω και για λiγo

1ρ6vo εγκαταλειψη τηq σUσκηv(αq.

<ToΙg μiv ιiλικubτoιg oυvδιημερε0ωY Koι συvoι'o-
πoυ6μεvoq, πρoq δ6 τηv vOφηv κρ0φα μετ' εiλo&εioq
φoιτιiιv, oιoyυv6μεvoq xoi δεδoικξ μη τιg o'ioΘατo
τι7Y ivδov'
'H δ6 τoια0τη o0voδoq o(t μoYov iγκρατεiαq καi oιιr
φρoσOvηξ doκηoιq ηv' dλλιi τoΙq τt oιbμαoι YoYiμoυξ
κoi τω φιλεΙv dεi καιvo0q καi πρooφ6τoυg fiγεv iπi
τηv κoιvωviov, o0[δε] διoxoρεΙq o0δ' iξιτηλoυq ταig
ovi6ηv κoιvωνiαιq' oλλ' oεi τι λεiψovoY ιoi 0πixκoυ-
μo πoΘoυ xαi xdριτog ivαπoλεiπovτoq αλληλoιqo
(Λυx.15)

Στo επ6μεvo
H oγωγη τωv oπoρτlιiτlδωY

1' K'o. MηLLΕR: History and Anιiquities of the Doric Race, Loιlαι
1830 (Tiτλog πρωτoτ0ιτoυ ae Doier, Bresιau 1824)

2\ Ξεvoφιbvταq oηv ΛακεδαιμovΙωv Πoλιτεiα τα απoκαλε[ oυ-
oxηviεq
3| Κdθε μελoq ηζ σUσKηvioq επρεπε Vα πρoσφtρει l@θε μηvα
στo κoιv6 σUσσιτιo:
l αiγιναiov μ!διμvo Κριθoριoa' 8 yoαq κραoιoυ' 5 μvαζ τυριoa,
2ι/2 μvαg oυκαι και 1 0 αiγιvαioυq'oθoλoυ9'
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Kιrτιi την ει,ηi'ικιιδor1 τoι). ο Σπαρτιιiτηg απεκοπτετιl' μεtr-lικοlq τοιlλιiχιoτov απd τιrg ι'lμιiι\ιrg

κα()'ηλικiαν με τηι'με()ιl,iιr\'τ|l: ιιεμον(l)μενtlζ ειoιiδoιl τοι) ειζ εν οιlοoiτιoν, oιι'lνιit1ποτι; τε-

χvασμα τιl ι'lποiιrι'ιjιαoπιi μiαι',,φι,oικl1ν> oμιiδιι, εiτι; πρoκειτιrι ι\ια ιlικι'lγει'ειιlι'ι1 ιiι'ι'lμιiιiιr
κιr()' ηλικiιιν, δυι,αται ι'ιr ()ει,l1lη{)η (l)ξ ειζ ακoμη τ1'lιiποg ενιo1υοεοl9 τη; ιiομ11:. (!): σι \'ιi2"οι).

ι;νιιντiι'lν μεμονοlμiνι'lι'βεllιδι'. 
'o7'η ιιι,τl1 η ενfo1ιloιg τiτo απιrριriτtlτo: ιιει)ιΝ(;l: 1,r1 7.ι17'1α11lι'.

διιiτι ειg τo τdλoζ ιlι 'Oμoιoι κιlτι;7"η:ιtι'ι'α ειlρioκoνται πιιγιδευμdνοι ει: i\'61 6:η11U |Ι\'ισιrτli-

τοlν. Yπη1-txον αt)χηγoi. υπii.εκτιlι ει: ιi7-α; ταζ κι)ιν(l)νικdq θα()μ(ιiιr:. ιi(,ι ι)ι tiι,6ικι)i κιlνιiνεg
επιλoγηq ηοαν cl διo1lιoμιi; κιtι η εκi.ιr711 ιiι' ιlπoφιioεοlg ταlν ηδη με7'ι,lι' κ,tι :ι\:|. ι1ιlτιi ()ιι πρd-

πι;ι ν(t τοvισ()η, η διιι \/1lφoφι)1ri(l: ιπι7.ι..7τi. η κα()ιεροlμεvη ελληι'ικ11 ;'i1\ ιrllc,t: ιiιιr την επιtlο-
i"11r, ιοoτητοg.

'Oi'ιlι οι '()μοιoι ηoαν κατιi μ111'1iι'ιι εκ7.ι;:ιμoι κuι τιr γεγι)\'ιj: t,t :,' , ')ιl1ι1ι]ρoποiει τoν Σπ(Ιρ-

τι(Ιτικ(1\'οτl]ατιiν απo εκεiνοι,ζ. ιiπιD: ιl Πι](l)σσικ(iζ. oι oπιriιlι 1r1,.t ι,;,l1 ,.ι'οιδμιr ιιξκυματικιδν
απ(rτε7-ol',ιιι]\,o\' απoκλειστικιδq ιrπιi pιιrι' τ1lρil1(ρχoι)σα\' Νι1ι :,_.Γιl )l]ιrτιιε\'tlν oμdδ(Ι επι}"i-
κτ(t)ν. Τι) τι;7.ικιjν απιlτdλεoμα ε\' τοι τoι:. τ1το απo μιiιtι, ιiπιlr.lιι :( ] ιt]ιι1\" ι πι11-l1ε μiα ιiλιlooι];
διι'lικl1oει,l: ιjι: τllν oπo(αν τo σι\'(jι)oμo\' ι]:ιlι,σ(α ι)π(,κιl]] .\ι ' -ι:t ' .ριl; μ(αν κ(Ιτειi()ι,\'σιν

μιiνoν, εκ τ(!)\'(i\'(,) π[]οζ τα κατοl. Αι'ιrμφιtiιii.ι,l:. ιlliη1l7oι'1il 1,,.-,111.;;6;;1: ειζ τηv μd()ιrιiι'lι'επι-
λογηg: η γεροι,r;i{ι κιtι ιlι dφo1-loι εξεi"ε7ι_lι'τιl με ι;λευ()εμ'tιlι'-r'. l:''l')iιc;!ιd\'.

Εiνιrι λιlπη1_lιi\'\'ιι ιιΙl 7ι,ιoρiζοlμιεν σ/-Cιiιiι' :iπ,rτg 67'' -,,'ι l: ... ',l :]l\'την διαiiικrloiα 11 ι\ια
τoυq ιιν()ριδπoι)-( ιlι ΟIι)iι)ι εξελdγovτιl. Πoiιlι \'(t κ1'lιiπτι,lι:Ι]ι ιι|\l: '.i; κιiτοl απιi το ',καl"ιli κιiγα-
()oi> τι'lιl Αριιlτιlτεi"οι': ιΙΙοl". l270 b 2z1), 

'Hοαι'οιlι,ll()ι11_ .'1 1,i11''1 ιlι οπoιoι εi1ιlι';τ1lι)1ηQηOgi ε1;

τt1ι, κιl1-lιrιρην με τ'Ι'l\'μει)Οιi()\'τllζ επιλoγl1: ιiι'απoφιiοι]l'l\ :('}\ η,iη μελιδν;

Απιi το Βιθ)''iο'
IΙρο6)'ιjματιι πoλι;μιlι, εΙ. rllι' 'λρ/(ιιιι\' Ελλiδu
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oI H/Y ΩΣ MEΣoN EΛEΓxoY
TΩN MAZΩN

o[ δεομευτικ6q o16oει9 τo0 XειρισιoU πελατιακoΟ
iiφoυg, πoΦ 1αρακτηρiζoυv τηv πoρε[α θv6g oτoλμoυ
Δλληvικo0 κρατoυq αrd πλα[oια μιαg ε0ρωπαiκηq δλo_

κληρωηq' dπι6αλλoυν καi 0πoθαλλoυv dvαρμ6vιη
μθ τo0q δταiρoυq o6 olκovoμικo0g καi κoιvωvικo0q
πρooαvατoλιομo0q.

M6 oαφεiq τig θvτoλθg τo0'lερατε[oυ θv6g καπιτα-
λισrικou κατεαrημ6voυ δπθρ1εται μια αταδιακη ioo-
π6δωη πo0 μεθoδευεται καi θπιτυγ1dvεται μθ τη
6oηΘεια μιαq θπιαrημηq τηg δπoiαg f1 iξελιξη δξακo-
λoυΘεΙ νd oυvαρπαζει.

'H θπιαrημη τωv ηλεKτρovικδv 0πoλoγιorΦv, για
τηv δπoiα 6εθαiωq dvαφερ6μααrε, παραμ6vει αrηv
αγvη dvτiληψη τo0 ημεριvoO αrα κoιvα oυμμετ61o-
vτoq dvθρι.ilπoυ oαν μια <πoρε[α, 0πηρεoiαq πρoq τov
iδιo τ6v dvΘρωπo.

ΔυσrυχΦq δμωq f1 iατoρικη αληΘεια τηq θκμεταλ-
λεuηg τΦv παντωv απ6 τoυq κεφαλαιoκρατεg iπαλη-
Θε0εται κα[ πdλι!!

Σ6 ρυΘμo0g, δ1ι πρωτ6γvωρoυg, oMα αιερεoτu-
πouq και ιδιoτελεΙg πo0 δd διαιilερoυv oπo αυτo0g τΦv

1θεoιvΦv φαoεωv τηq oiκovoμικηξ ιστoρ,αξ. η επιoη-
μη τΦv ηλεκτρovικΦv 0πoλoγιαrωv κατoληγει αrη
αrυγvη υπηρεoiα τδν oυμφερoντωv ηc 1ειρiαrηq κo-
orαq πo0 αvτlκρυoαv πoτε oi ovθρωπoι. Kατω αno τov
αΟαrηρδ dλεYXo τηc oπoiοg. o, ,.'i o':.ec εταιρειεq
κατασκεUηq ηλεκτρovικιilν υnoλoγιοτωv καi αλλωv
Παρεμφερωv πρoiovτωv. παρεXoU\ εvα rιnαιoιo ovε-

ξθλεγκτηg δραηq πρog oΙκovoμικo δφελoc καi κoτα_

πiεη μ6 τηv πληρη ovo1ξ τΦv κU6ερvησεων noυ iτoι
κι oΜιωq ε[vαι υπο1ε[ριεg τηg oυτηq κoατoc.

'H dπεξεργαoιακη δ0vαμη τδv υπoλογιατΦv εξα_
vτλεiται ημερα δ1ι dπλα oιl τoμεlg πoυ πρoαγoυv τιg

αvθρωπιvεg δυvατ6τητεg, αλλα Φ επi τo πλεiαιov
ξoδευεται για τηv εφαρμoγη κατααrαλτικδv μθτρωv
στoΧεUovταq αrηv τιθαoεuoη τΦv κoιvωvικΦv δμαδωv
ιilαιε νo πρoληφΘεΙ μια μελλovτικη εvαvτ[ωη αια
o1θδια τωι ooνoνωμd'vωv oυμφερovτωv τoυ παγκo-
oμιoυ καπιτοt,.ομο0.

Στiq oυvεi-< εΞαoθεvιζ6μεvεg bvvoιεg τηq ελευθε-
ρioc. Φc πoτ:.Ξ:c. Φc ζωηc' oυvεπαγεται πλθov καi
οUτn τiC :Ι':::.πειοg πo0 πv(γεται αιiq ηλεκτρovι
(ε': ::l -:_ .: .:.:;-lγαoiαg και σιιq *dvεξαvτλητεq"
οc:. : :.-1ομε'!' :ι cπoτεq oκιαγραφo.v τα σUμBα_

τικo -:-J_j τδv μεl.l, τδv κoιvωvιωv πo0 dvδιαφf-
ρoUν .: :lοo1oλoυ, :c ΠολιτιKo-oιKovoμικd κατε-
αιημεν:

EΙvαι δυ:.:i.o για τoυc αφελεΙq, τηg μdζαq vα ξε_
φ0γoυν orc -' σΦαιρo :'q φovταo(αq τouq ιilαrε vα

μπoρ'σοUv ','ο ovαλoγιατο0v αro δπακρo τoOq κιvδ0_
voυg πoυ κUoφoρει μια τι1τoια κατdαιαη καθξ

εγκλω6iζει τα αιoι1ειωδη κα( αvαφαiρετo δικαιΦμoτα
τoU ατ6μoU καi τα Θυoιαζει πρ6q dξυπηρ6τηη μιαq
oiκovoμικfiq dλiτ πoι] διαφεvτε0ει τξ τ0χεq τoΟ κ6-
oμoυ. 'o πρωταρ1ικ6q oκoπ69 τηg θπιαιημηg dλλoιιil-
νεται καi πρooδεUτιKα θKτoΠιζεται παρα1ωριilνταg τξ
6αoει9 τoυ o6 τρoμακτικθq iooρρoπ(εq καi iδιooκo-
πoOq πρ69 δφελog τηg διαιιilvιoηg θv6g ηδη αρρωατη-

μ6voυ oυα1ετιομoΟ μεταξι! τηg πρo6δoυ καi τoΟ oκo-
ταδιoμou.

'H αλληλ6vδετη πoλυπλoκ6τητα τΦv κoιVωvικo-
oΙκovoμικΦv dλ6ψωv πo0 doκoΟvται, απαιτo0ν oυ-

γκεκριμιlvoυq μη1αvιoμo0g δργαvικoυ oυvτovιoμoυ

για vα παραγouv ακριθειg δκτιμηoειg φαιvoμ6vωv κα[

κατααrαoεωv πo0 <irπovται τηg αvθριilπιvηg σUμπερι-

φoραq. oi μη1αvιoμo[ τo0τoι πρoooμoιoOvται καi
θφαρμoζovται σUστηματικoπoιημ6voι 1αριg αιig δυ_

vατoτητεg τΦv ηλεκτρovικωv υπoλoγιαιωv γιd vd πα-

ραγoUV 0πoθετικd oεvαρια μαζi μθ τρoπoυq καταστo-
ληg κα( αvτιμετιilπιηq, παρd1ovταq στ6 δυτικo καπι-
ταλιoμo τiq dπαραlτητεq εκτιμηοειq για μια αoφαλ[
dξ6λιξη καi πoρεΙα.

'Η τρεκλiζoυoo uπoαrαη καi f1 θπιπ6λoιη λειτoUρ-

γiα δνog λαo0 oαv τoΟ δικoυ μαg, dγκιαιρωμdvoυ αι6
παραμ0θι τηq επερ1oμεvηq ε0ημεριαq μιαq θξευρω-
παΤoμ6vηq πατρiδαq, Uπoθdλrπει τΙq οvτιληιpειg τηg

θπιαιημηg αγvoιi.lvταq δUσιUχωq, τηv oδUvηρη πραγ-

ματικoτητα δvoq δλoκληρωτικο0 ηλεκτρovικoυ dλ6γ-

xou no0 κλειVει παvτελωq τo0g διαδρoμoυq για δλε0-
Θερη 6o0ληη και oκθι|.lη.

A. ΓΕNAPHΣ
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BIoΠoΛITIKH
Bιoπoλlτlκη ovoμdζεταl εκεivη η εφηρμooμ6vη επι

αrημη πoυ θαoiζεταl π6vω oτoυq θloλoγlκo0q ν6μoυq
κol ρυθμiζει τιq o16oει9 oνdμεoo oτo λo6 και τo κρd-
τoq. H Bιonoλιτικη δεv απoτελεi τiπoτα αλλαo παρα
τηv πρακτικη εφαρμoγη τηq Φυλoλoγ[αq. Mε αλλα λo-

για η Bιoπoλιτικη πρoτεivει τι πρθπει vα γivει αιo φυ-
λετικo υπ6ατρωμα εvoq λαoυ, εvιil η Φυλoλoγiα υπo-
δεi1vει απλωq τη o0vθεoi τoU, τηv ιδιooυαrαolα τoυ.
H πριilτη ε(vαι επιαιημη δεovτoλoγικη, εvιil η δε0τερη
ovτoλoγικι]. H Bιoπoλιτικη αη δεovτoλoγικη επιαιημη
εξυπηρετεi μια τριπλη oκoπιμoτητα: Tηv δtοτηρηoη,
την lo1υρoπoiηoη κol τηv ovαπτuξη 6λωv τωv δυvoμl.
κιirν φυλετlκιitv ;1oρoκτηρlατlκιilv. Αυτη ακρι6ιiq η εξυ-
ηρ6τηη τηq τριπληq oκoπιμoτητoq oδηγε[ αιo δια-

1ωριoμ6 τηg Bιoπoλιτικηg oε διαφoρετικo0g επιατη-
μovικo0q κλαδoυq. oι 6αoικo1 αυτo[ επιαrημoνικol
κλαδoι πoυ oυvθθτoυv τηv επιαιημη τηq Bιoπoλιτικηq
ε[vαι τ6ooεριq: To κ0ριo. τo oυoιαατικo xαρακτηριστι_
κo 6λωv τωv κλαδωv τηg Bιoπoλιτικηq εivαι η απoυo1α
καθε πρooωπικo0 oυvαιoθηματoq και oπoιαoδηπoτε
απ6 τα πριv ατoμιαιικηq "ηθικηq" αρ1ηq με ταυτo-

χρovη παραδoΧη εv6g και μοvoυ ηθικo0 αιτηματog:
Tηv σvτlκεlμεYlκη ωφ6λεlo τoυ ouv6λoυ.

H KoΘoρoγoνio απoτελεi εκεivo τov επιoτημovικ6
κλdδo τηq Bιoπολιτικηg πou ε1ει εvα oυγκεκριμ6vo
oκoπo: vo δlαφuλoξει τηv 0πoρξl τηg φυληq' Για τηv
επιτυxiα αυτo0 τoυ oυγκεκριμdvoυ οκoπoυ αιηρ[ζεται
σε μια σUγκεκριμθvη πρoUπoθεoι: vα διαηρηoει τα
φUλετικα 1αρακτηριαrικα απρoo6λητo απo τη μεiξι
τouq με αλλoφuλo στoιXεια. ΑMoφυλα αιoιxεiα ε[vαι
6λα τ'dτoμα μιαg ξθvηg φuλετικηg oυvαρτηoειrη. Eδιil
πρdπει vd τovισΘεi oτι δεv μπoρεi πoτε vα θεωρηΘo0v
οη ξ6vα αιoι1ε1α εκεivα εvog διαφoρετικo0 εθvoυq,
πoυ ι11ει 6μω9 τηv [δια φυλετικη θαoι. To Εθvικo επi_

σrρωμα αφηvει εvτελη αδιαφoρη ηv Bιoπoλιτικη,
πoυ θ1ει ωg α161o τηq μ6Vo τo φυλετικo περιεxoμενo
τoυ λαo0. 'Ετoι αιoι1εiα αq πo0με πoυ εivαι εθvικo
Boυλγαρικα αλλd φυλετικd ΕΜηvικα' εvδιαφερoυv
τηv Bιoπoλιτικη μovo απ'αUτη τηv τελεUταια απoψι.
Τθooερo εivαι τα 6αoικd μετρα πoU ειoαγει o κλαδη
τηg Kαθαρoγoviαq αιη Γεvικη Bιoπoλιτικη:

Πριilτov για τo oμoφυλα αroι1ε1α, δd1εται η δυvα_
τ6τητα σUvdψεuη γαμoυ 1ωρ[g κανdvα περιoριoμo.
To αν αυτη η δυvατoητα πραγματoπoιηθεi δεv εivoι
πια Θθμα τηq Bιoπoλιτικηq αλλα υπdγεται αια γεvικιb-
τερα πoλιτικα πρoθληματα πoυ αvτιμετωπ[ζει τo κρα-
τoq. Δειiτερov για τ' αMoφυλα στoιχειCι πoU κατoι_

κo0v εκτog τou κρdτoυg, πρoθαλλει τη voμικη υπo_

χρθωσι για μια πληρη και oριαrικη απαγoρευoι γαμωv
τωv γηγεvιilv αroιxε[ωv με αυτα. Σε περ(rπωoι ovυπα_
κoηg τo γηγεv6q oιoι1ε[o θα πρεπει vα 1doει τoν τiτ_

λo τou πoλlτoυ. Tρ[τov για ξ6vα αιoηε[α με πoooαr6
μικρoτερo τoυ 25Υo ξ6voυ α1ματoq, πoυ κατoικoι]v εv_
τ69 τoυ κρατoυq, δd1εται τη 6αθμια[α αφoμoiωol
τoυq, μ6oα αιo φυλετικ6 oργαvιoμ6. Tι1ταρτov για αλ-
λ6φυλα ατoιxεiα πoυ κατoικo0v μioα αro κρατoq οη
μεloνoτητo, αv μεv πρoκειται για αμελητιiα, πoooτικd,
oμαδα δ61εται τηv oριατικη τηg αφoμoiωoι μιioα αro
φυλετικ6 oιitμα (61ι κι oμωg παvτα). αv oμωq πρ6κειται
για αρκετd μεγαλη μειovoτητα' ηq αρvε[ται τo δι_
κα[ωμα o16oεωv γαμoυ με Yηγεvη αιοι1εio και ηv
απoμovιbvει απ6 τo φuλετικo oργοvιφo, διαxωρiζo_
vτdg τηv εδαφιKα, εnαψελματικo κoι voμικα.

H Γεvετlκη Yγtεlvη onoτελει εκεινov τov επιστημo-
vικo κλαδo τηq Bιoπoλιτικnq. πoυ i1ει δvαv oυγκεκρι_

μdvo oκoπ6: vo lo1uρoπolηoεt το φυλετlκ6 xoρακτη-
ματlκ6. Γιo τηv επlτυ1io oυτo0 τoυ oκoπo0 oτηρiζε-
τol σε μlo ouγκεκρlμ6vη πφ0πoΘεor: vο ξεκαΘopioεr
τo φυλετικ6 1oμκτηρtαrlκo oπ6 τιq 8λo6ερ69 κληρo-
Yoμlκ6q κoτoθoλεq. ovoαr6λλovτoq τη δυvoτ6τητ6
τoυq v6 μετσθ|ΘοσθoοY στηv επ6μεvη γεvε6. Mε δυ6
λ6γlα η Γεvετtxη Yγιεlv( επεμθαΙYει oρvητlκ6 πdvω
αro κληρovoμlκ6 uπoorμυμo γlo v'oπoμovιilοεl 6α.
ρει6q κληρovoμlxiq ooθ6νεlεq. Τ6τoιε9 εivαι;1) Συγ-
γενηg ηλιθιδττc , μικρovoιo) 2) Σ1ιζoφρdvεια 3) Kυκλι-
κη φρεviτιc. .1, Kληροvoμικη επιληψiα, 5) Kληρovoμι_
κη 1oρεΙo τoυ Koιτιγκτov 6) Kληρ. τ0φλωoι 7) Kληρ.
κωφdηc 8l Bαρεiεg oωματικθg κληρ. παραμoρφιiloειg
9) Bαρ0c oλxooλιφoq, 10) Aιμoφλiα, 1 1) Διαφoρoι oι_

μoλυτικoi vooοι κ.α,

Στιg περιrπιiπειg αυτ6q η Γεvετικη Yγιειvη διαθ6τει
τo μδoov ηq αrειριiloεωq, ΙτoU για vα εχει σιγoUρα
κoιvωvικα απoτελδoματα, πρoυπoθετει υπo1ρεωτικη
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νoμικη κατo10ρωσι και υψηλη oυvειδητoπoiηη, απ6

μθρoυq τoυ λαo0.
H ατε(ρωoι δεv αφαιρεi απo τo dτoμo τη γεvετηoιo

oρμη' αΜd μovo την ικαν6τητα για τεκvoπolηoι και
απoτελε( τo μovαδικo μθoo για υπευΘυvoτητα απdvα-
vτι αιη μελλovτικ6q γεvι6q. H Γεvετικη Yγιειvη δεv
επεμ6αivει μ6vo αro κληρovoμικ6 uπoατρωμα, αMα
και αro απoτι1λεσμα τηq ouλληι!εοη. 'Eτοι αv τo παιδi
υπdγεται ατηv κατηγoρ[α των τερdτωv η παρouoιdζει
απoυo[α ι|.lυ1ικιδv λειτoυργιΦv, 6τoι πou vα εivαι δυvα-
τι] μ6vo μια 0παρξι πoυ θα φυτoζoεi, η Γεvετικη υγιει-
vη 1ρηoιμoπoιε[ τo μθoov τηq ευΘαvαo[αg. Πρoκειται
666αια για περιπτιiloειg πou ξεφειilγoυv απ6 τo 1ιilρo
τωv κληρovoμικιilv αoθεvειΦν και oφελovται oε αλ-
λoυq λ6γoυ9.

Tθλog πρoτεivεται για τouq 6ιααι6q τo μεσo τoυ ευ-
voυ1ιoμo0. Η Eυγoviα απoτελεi εκεivov τov επιστημo-
vικ6 κλdδo τηg Bιoπoλιτικηg πoυ δ1ει 6vαv oυγκεκρι_

μθvo oκoπ6: νo κoλλrεργηoεl κol oYαrπ0ξεl 6λo τo δψ

Yαμlxd φυλεπκ6 1αραxτηριατtκο. Για τηv επιτυ1iα αυ-
τoι] τoυ oυγκεκριμ6voυ oκoπo0 αιηρlζεται σε μια
πρoiiπoΘεoι: τη διαμoρφωoι τoυ περι6αλλoντoq με τη
δημιoυργiα εξωτερικιilv oυvθηκΦν, πoυ θα ε(vαι κα-
ταΜηλεg για τηv απρ6oκoπτη αvorπυξι 6λωv τωv

1ρηo(μων φυλετικιilv ιδιoτητωv. H ευγovlα δεv επεμ-
6αivει ατo κληρovoμικo υπ6αιρωμα 6πω9 η Γεv. Yγιει-
vη' αλλα διαμoρφιilvει τo εξωτερικ6 περιθαλλoν. H

uιoΘdτηη τηq Eυγoviαg οη μ6οov τηg γεvικηg κρατι-
κηq πoλιτικηq oδηγεi αιηv oλoκληρωτlκ( κρoτlκΦ
πoiηoι τηq Yγεioq και oι ιατρo( εivαι υπθυθυvoι αμεoα
απ6vαvτι ατo κρατog για τηv εκπληρωσι τηq απoστo-
ληq τoυq. o ρ6λo9 τηq Euγoviαq αρxiζει απd τηv
πρoεμ6ρυακf1 11δη ηλικiα Kαι πριv απ6 τηv τ6λεoι τoυ

γdμoυ. 'Eτoι επι6αλλεται τo υπo1ρεωτικ6 πρoγαμιαlo
πιαroπoιητικo uγεlαg για vα πρoληφθεi η περ(rπωη
vα μετα6ι6αoΘo0v κληρovoμικ6g αoθ6vειεg καθξ
και αθεραπευτα αφρoδloια vooηματα, φυματiωη, λ6-
πρα, αvτ[Θετo uρ6ζoυg, ατo αiμα κτλ. αoθιlvειεg δηλ.



κριμεvη και σταδιακη επλεκτικη διαδικαo[α, κατα τηv
oπo[α γ(vεται επιλoγη και ταξιvoμιoι τωv ατ6μων o0μ-

φωvα με τιq ικαvoτητεg και τιq κλloειg πoυ διαΘ6τoυv.
Eπακoλouθεi ανdλoγoq πρooαvατoλιoμdq τoυq τ6oo
αrη μoρφωτικη 6oo και αrηv επαψελματικη εκπαi-
δευη πoυ πα[ρvει τ' 6voμα τoυ επαYγελματικoιj πρo-
oαvατoλιoμo0. T6λoq η Πoλυγov(α εlvαι o επιστημoνι-
κoq εκεivoq κλαδoq τηq Βιoπoλιτικηq πoυ εξυπηρετεi
6λoυq τoυg πρoηγo0μεvoυq, δivovταq τo Cιπαραιτητo
υλικ6 υπoαιρωμα τηg εφαρμoγηg τoυq και πou ταυτ6-

1ρoνα ουvδ6ει τηv επισ{ημη τηq Bιoπoλιτικηq με τηv
επιαrημη τηg Γεωπoλιτικηg. H Πoλυγoviα επιδιΦκει
τηv α0ξηoι τou πληθUσμo0, πρωταρ1ικd με την Uψηλη

γεvvητικ6τητα. M' αυτ6 τov τρoπo επιδιιilκεται, πριil-
τov η α0ξηoι των πιθαvoτητωv για μια ευρεiα και επι-
τυ1ημ6vη επιλεκτικη διαδικαo[α και δε0τερov η με[ω-
oι τωv πιΘαvoτητωv δημoγραφικηq εξαφανioεαη απo
απρ66λεπτα ιαιoρικα γεγovoτα, 6πη ε[ναι o π0λε-

μog. 866αια η Πoλυγov[α ε[vαι o πιo δ0oκoλog κλαδη
τηq Bιoπoλιτικηq, γιατi απαιτεi o0vΘετoυq Bιoπoλιτι_
κoυq, Γεωπoλιτικo0g και Ψυ1oλoγικoιiq υπoλoγι-
oμo0q. Ε[vαι dμεη oυvdρτηoι τoυ κoρεoμot εvoq

γεωγραφικo0 1ιilρoυ' oυμφωvα με τιξ υπαρ1oυοεq

γεωoικovoμικdg δυvατoτητεg και ταυτoxρovα τωv
ιατoρικoπoλιτικιbv δυvατoτητωv τoυ λαo0, με δεδo-
μdvεg τιg γεωoιl(ovoμικεq τoυ δυνατ6τητε9' v'αυξη-
σει τo γεωγραφικ6 τoυ dργo. Mε πιo απλd λ6για 6ταv
6vαg λαog 6ρ[oκεται oε ιαroρικη κoταrπωoι, ταυτo-

τo/
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πoυ δεv πρoοθαλλoυv τo κληρovoμικo υπoαrρωμα
αλλα μετo6ι6αζovται σrouq απoγOvουq με τηv εξωτε-

ρικη επαφη κοτα τov τoκετo. Σηv περirπωη τωv
κληρovoμικιilv αoθεvειιilv απαγoρε0εται o γdμog'
εκτ6q αv γlvoυv απoδεκτ6q oι μdθoδoι τηq Γεvετικηg
Yγιειvηq. Στηv περiπτωη oμιrη τωv αoΘεvειιi.lv πoυ
δεv ε[vαι κληρovoμικιig. oiρετoι η oΠoγoρεUη. 0ταv
διαπιαιωΘεi oτι rlxoυv ιαθει ε\ΓτελΦ. To ιατρικd
απoρρητo τoυ nρoγαμιαiou πιστoΠoιητικo0 υγεiαg
δεv θ1ει καμμiα ιq0 αnεvαντι αιo κρατη. και δη-

μιoυργε[ται ειδικo πoιvικo δ[καιo γιo τιq nεριrπιitoειq
παρα6ασεωq τoυ. Kατα τo δε0τερo αrαδιo τηg εγκυ-

μoσOvηq, η EUγovια πα[ρvει δρακοvτια πρoφυλακτικα

μdτρα για τιq εγκυμovo0oεq γυvαlκεq. 
'Ετοι 

η ιoτρικη
τoυg παρακoλouθηoι εivαι υπo1ρεωτικη κoι διεvερ-

γε[ται και παλι με δαπαvεq τoυ κρoτoυq. H εγκυμo-
voOoα γυvαiκα απαγoρευεται vα εργαζετoι. H vεα μη-
τερα δικαιo0ται vα εργαζεται μovo oε ελαφριlq εργα-
oiεq. Tiλog δημιoυργε[ται ειδικo πoιvικo δiκαιο γιo τιg

περιrπιiloειg πou τυ16v παρα6ιααιoυv αυτιlq oι αρ16q.

Kατα το τρ[τo αrαδιo, τηq παιδoπoιΙαq. η Eυγoνiα
παiρvει μιo oειρo απo πρoφυλακτικd μθτρα γιo τo παι-
δi. Aπ6 τηv παιδικη ηλικiα απαγoρε0ει voμικα ηv ερ-

γαοiα κατω απo oπotαδηπoτε μoρφη.H υγε[α τωv πoι-
διιilv παρακoλoυθεiτoι αn6 ειδικo0g ιατρo0q με δαπ6-
vεq τoυ κρατoυq o0μφωvo με ειδικη και oυγκεκριμ6νη
voμoΘεoiα.

H φυoικoπvευματικη ovαrπυξι τoυ παιδιoU, με ηv
ειoαγωγη τηq Bιoπoλιτικηq' φε0γει απo τα 1θρια ηq
oικoγdvειαg και περι6ρ1εται ατηv απoκλειαιικη ευθ0-
vη τoυ κρατουg. To μεγαλo oμοη εργo τηg Ευγoviαq
αρ1[ζει απ' αυτο τo αrdδιo και μετα. Aπ6 τηv εφη6ικη

ηλικiα ηδη, η εUγovικη μθθoδoq επι6αλλει μια.σUγκε_
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1ρovα υφ[αrαται κoι μια πληΘυφιοκη κoταρρευoι.
Avτ[θετα oταv 6ρ[oκεται oε ιαιoρικη αvoδo. δημιoυρ-

γεi εκεlvεg τιq ιαιoρικoπoλιτικεg δυvoμειq πoU τoU

επιτρθπoυν τooo μιo πληθυoμιακη o0ξηoι. ooo και μ[α
α0ξηoι τωv γεωoικoνoμικιilv τoυ δυvoτoητωv.

Τα κυρι6τερα μdτρα πoυ xpηαμoπoιεi η Πoλυγoνlα
εivαι:

-1) H uπo6oηθηoι τωv γαμωv oε vεαρo ηλικiα με oι-
κovoμικα κivητρα.

2) H φoρoλoγiα τωv αγαμωv oπo μια ηλικια και
περα.

3) H φoρoλoγio τωv ατεκvωv ζεuγαριωv πoυ εivαι
ικαvα πρoq τεκvoπo[ηoι.

4) H φoρoλoγ(α τωv ζευγαριιi-lν εκεivωι noυ xαvoυv

6vα η δ0o μ6vo παιδiα αvτικαθιαιιbιrιαq ετoι δια1ρovι-
κα μ6oα αιo λαiκ6 o0voλo, μ6vo τoυq εoυτo0g τoυq.
H φoρoλoγiα γivεται τ6oo αυαιηρoτερη ooo ευπoμil-
τερη εlvαι η oικoγdvεια, παραμεριζoμ6voυ τoυ μετooυ
τηg αvαλoγικηg ειoφoραq.

5) H απαγoρευoι τωv εκτριiloεωv για τιc εψoμεq
γυvαiκεg.

6) H αυoηρη απαγ6ρευoι τηg μεταvαoιε0σεuη. oε
αvΘριilπιvo δυvoμικo πou εivαι uγι6q και 1ρηoιμo.

7) oι oo6αρ69 1ρηματικ69 επιδoτηoειq απo τo τρ[τo

nαιδ( και μετd.
B) H φoρoλoγiα 6λωv τωv εUπoρωτερωv εκε[vωv

ζευγαριιi.lv πoυ παραμ6voυv ατεκvα δικαιoλoγημ6vα,
6vεκα κεvτρικιilv λ6γωv, αλλα πou δεv υιoθετo0v παι-
δ(α 6κθετα, oρφαVα η απoρα.

Στo o0voλ6 τoυg 6λoι oι κλαδoι τηq Βιoπo/ιιτικηq
oυvΘ6τouv τη μθΘoδo εκε[vη πoυ εξυπηρετει τηv ιδια
τη φυλη' Mε τηv ειoαγωγη τηq η Bιoπoλιτικη, γ[vεται
ι1vα oπλo στα χθρια τoυ κρατoυg, 6vα 6πλo πρoαoπi_
σεαξ τoU λαo0 και τoυ αvΘριilπoυ. 'oταv μια φυλη δεv
θ6λει η εivαι αviκαvη vα διατηρηoει παραπ6ρα τηv
ακεραιoτητα τηg κληρovoμικηq τηg uπoαιαoεωq' πoU

διεφυλαξε για oειρα γεvειilv, τoτε αυτη κατααrρ6φε-
ται. και μαζl μ'αυτξ εξαλεiφετClι και μiα δυvατoτητα
εξελiξεωg.

W
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ΣγNENTEYΞH At10 ToN z.l[ι. ΛEΠEN
Τo ANTlΔoΤo: Kυριε Λεπεν μπoρo0με vα παvτρd_

ψoυμε τov εΘvικιoμo με τov ατλαvτιoμd;
Z.M. ΛΕΠEN: H 'Εvωη ηg Ευριbrηq τωv ΕΘvιbv oυ-

μπoρε0εται με τηv Aτλαvτικη'Εvωoη. H Ευριbπη 6μ(η
πρΕπει vα διατηρηoει τηv ταυτ6τητα τηq'
To AΝτlΔoTo: Πιατε0ετε oμωq oτι 6τoι δεν Θα γivoυ-
με τα τoιρακια τωv αμερικdvωv;
Z.M. ΛEΠEΝ: 'oyι 

γιατi η Ευριbπη θα διbσει στov εαυτ6
τηq τα μtoα για vα γlvει πιo δυvατη και αυτη vα θαδi-
σει μπρoστα'
To ANTlΔoTo: Για oαg Eυριilπη η Δυτικoq πoλιτιoμoq
εivαι τo [διo πραγμα;
Z.M. ΛEΠEN: Nαι, γιατ[o EυρωπαI'κoq πoλιτιoμ69 εivαι
o πιo oημαvτικog πυρηvαq τη9 Δ0oηq.
To ANTlΔoTo: Δηλ. η lαπωvικη κoυλτo0ρα ταυτ[ζεται

με τηv EυρωπαTκη;

Z.M. ΛEΠΕN: ot lαπωvικεg αρετlq τωv Σαμoυραi'μoιd-

ζoυv πoλ0 με αυτtg τωv ιrτπoτιilv τoυ Ευρωπαi|κot με-
oα[ωvα πoυ iρyovται σε αvτ!θεoη με τov διεθvιoμo.
τo ANTlΔoτo: Γιατ( o oooιαλιoμoq για oαg ε[vαι διε-
φΘαρμθvoq;
Z.M. ΛEΠEΝ: ΕΙvαι επιoτημovικη φαvταo[α, υλικη oι]-
τoπiα, ιooπεδωτιoμoq, πρoπαvτoq δε, η πρακτικη τoυ
εδιb και 100 yρovια Και oι μεθoδoι πou 1ρηoιμoπoιεl
μαg δε[11voυv oτι Εyει μεoa τoυ τυρραvικo oπoρo.
To ANTlΔoTo: Ποη θα μπoρι1ooυμε vo πρooελκ0-

σoUμε τouq ψηφoφoρouq τηg αριαιεραg, αv δεv
6ρoιiμε θαrω και θvα ημεio τα0τιηg μαζi τoυg;
Z. M. ΛEΠEN: Πρiπει vα μεivoυμε πιoτoi oτov ευατo

μαg' Nα δεiξoυμε oτoν λαd τηg αριατεραq oτι oι rιρCι|/-

ματικtg αξiεq εivαι o) η εθiικη αvεξαρτηo!α και θ) η
ελευΘερ[α και πιo oυγκεκριμ6vα η oικovoμικη ελευθε-

ρiα' H ελε0θερη oικovoμlα μαg φ6ρvει τov πλo0τo.
Mπoρoι}με vα μoιρdooυμε μovo τηv παραγωγη μαq'
'ooo πιo μεγdλη εivαι η τo0ρτα πιo μεγαλα εivαι τα
κoμμdτια' Πιo μικρη εlvαι η τo0ρτα, πιo μικρα κoμματα
Θα μoιρdooυμε.
To ANΙlΔoTo: Πoιd ε[vαι η πρooωπικη oαg γvιilμη για
τoυg αvαΘεωρητ69,
Z.M. ΛEΠΕN: H ιδtα η ιoτoρiα εivαι μια ατελειωτη Cιvα-

θειilρηoη. Kαιvo0 ργια γεγov6τα, καιvoiργιε9 απoδεi-

ξειq μαq επιτρ6πoυv vα καταλd6oυμε καλ0τερα ταγε-
γov6τα και τo παρελθ6v.
To ANTIΔoTo: Πoι6 oυγκεκριμ6vα;
Z. M. ΛEΠEN: Π'y' oι αvαoκαφiq oτo τdφo τoυ Φιλiπ-
πoυ Il φ6ρvoυv καιvo0ργιo φωq'..

Exεivη oκρlθΦg τηv ατιγμιl o κ. Λεπf,v αγκαλldζετol
oπ6 μlo ηλlκιωμfvη Θαυμ6ατρt6 τoυ κol δεν πρoφΘoi-

νεl Yα τελε|Φσεl τηv φραση τoυ' σλλ6 o0τε κol vo τov
εUxαρlστησoυμε γlo τo λiγo λετπd πoυ μoξ δ16Θεσε.

1

I

Συvεργdτηq τoυ περιoδιιΦi μαg εvιb πoiρvει
oυvtvτευξη απ6 τov κ. ΛεπiY
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o Θαvατoq τoυ πoλιτικo8 Kαι πVεUματικo0 ηγfτη
τηq loλαμικηq Επαvααταoεωg αιηv Περo(α' τoυ Αγια_
τoλα1 XoμεΙvi, ηρθε oε μιd δ8oκoλη περloδo για τηv

μετ6πειτα πoρεiα τηg Eπαvααrαoεωg. 'Hρθε σε μια
επo1η πou oλoι 6ι|-ια1vαv πoιog θ' αvτικατoσrηoει τov
XoμεΙv[' μετα απ6 εvα πιθαvo θαvατo τoυ. o ΧoμεΙvi
δεv ηταv απλα dvαq HΓETΗΣ. ηταv ιlvαg ΛαΙκ69 Eπα-
vααιdτηq HΓEτHΣ. 'Hταv oυτoq πoυ γκρεμoτoακιoε
oλα τα ερε[oματα τωv Αμερικαvων αιηv περιo1η.
'Hταv αυτog πoυ ιlγιvε αιo1oq oλωv τωv αvτιδραατι-
κιilv, αυτ69 πoυ.6γιvε o0μ6oλo oλωv τωv Moυooυλμα-
vωv Πατριωτιbv. 0 Χoμεivι ητoν ενoq ακo0ρααιoq πo-
λ6μιo9 τηg Σιωvιαιικηq noλιτικηq. τηq καπιταλιαιικηg
αλλoτριιiloεωq. 'oταv τoυ μλουοov για "δημoκρατια"
αυτ6q απαvτoOoε, uH "δημoκροτio" εivol γlo τη Δ0-
oη, εμεiq δεv τηv 6;1oυμε ovογκη,,. 'Ηταv o HΓEτHΣ
πoυ o'dvα κooμo πρooκυvημεν9γ εi1ε τo θαρρog vα
λθει: <Π1oω απ6 τov κoμμoUγlσμo κol τov κoπtτoλloμ6
κρ06ετoι o ΔlεΘvηq ΣlωYloμoq". 0 Χoμειvi δεv 6γλu-

φε, oUτο πρooκ0vηoε γιo μ.α ο: lμΓ.:o κατεαιημθvo
τηq Γιαλταg. Kρατησε ψηλα τr 

'rμοιo 
τηq Εθvικηg

Avεξαρτηo(αq αιηv Περoio. α(cLα (Ji ατιq πιo δ0oκo-
λεg αιιγμεg. Aκoμα κoι oτα, c. 1μaj.(οvoi. ι1ατειλαv
τoυg lρακιvo0g να επιτεθou ' ε ': ' ..: . τoU...

Λ(γoι κoταλo6αινοι::, .:': ::_ :. πaριoooτερoι
τov μισo0σαv η τoν Θειi:ι::, -,i Ξ;] τρελoγερo,
αuταρ1ικo "δεoπoτn .. λ{ :!:: ::. ::-η3 εξoγoραζαv
τηv Boλεψη τouq. εστψ iι.:]i -i -..1.:-:ι ατα δεoμα
τoU σUστηματoq. Αλλo c i',.a::;.:, ι:*:.',ι δεv ηταv
και oυτε εγιvε πoτε σ. ' l| ' : Ξ:-:: . : ::i:vε υπε-

ρηφαvoq, αλιiγιαroq, ασυμ6ι6ασroq, ΕΛEYΘΕPoΣ.
'Aφηoε πioω τoU μια πvεUματικη και πoλιτικη κληρo-
voμια' πoλυτιμ'6τατη για τov lραvικd λα6.

'oταv τα ημεριvα παιδια τηq Περσιαq μεγαλωσouv
και ρωτησouv τouq γovεξ τouq, πoιoζ λευτθρωoε την
πατριδα τouq απ6 τηv ξ6vη εξαρτηη' θα ακo0v μovα-
χα ι1vα 6voμα: AΓlAToΛAx xoMElNl.

Nol,'ε1oυv δiκlo αυτoi πoυ λ6vε 6τt o Leon
Degrelle Yvωρaζεt πoλ0 καλ6 vo δloκρivει τo
oληΘtv6 oπ6 τo ψε0τ!κo κol τoυs oξl6λoYoυξ
xαρoκτηρεq σπ6 τα σκoυπiδto.

o Λε6v Nτεγκρ6λ κρoτΦvτσξ αro ;6ρro τoυ
τo Avτiδoτo, με τo πριirτo μ6ρo9 τηg συvεvτεΦ-
ξειilq τoυ.

H <6Yωoη> τoυ παλοlo0 εΘvlκoooolαλloμoΦ
με τo Y6o.

Στo επ6μεvo τε0xoξ λoιπ6v, Θo πoρoυold-
σoUμε τo δεοτερo μ6ρo9 τηg oυv6vτευξηg τoυ
Ντεγκρ6λ πρoξ τo Avτiδoτo. Eδιil o Nτεγκβελ
μαg μlλ6 γlο τη δεξlo, τo NATO κol τηv EoK,
oλλd κor Ylο τoUξ "Θαλ6μ0υξ oερiωv" τov Moo
καl τov Τoε Γκε6dρo, 6πω9 δεv τov 61ετε δει
κol δlo6doεl πoτ6 σαξ.

Mlo oυv6vτευξη πoυ φυolκ6 MoNo τo Aντi-
δoτo μπoρo0oε vo σαξ πορoυo16oει.
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(II)Ξ]αPIΣTIANIΣMoΣ
κA! πoΛlTlΣTI κH ArιrιoTPlΩΣH

Θρηoκεiα εivαι τo o0oτημα πoυ ρυΘμ(ζει τη
ox6oειg τoυ αvΘριilπoυ με τo Yπ6ρτατo ov, δη-
λαδf τov Θε6 o oπoiog ε[vαι o κυρ[αρχoq τoU
oρατo0 και αoρdτoυ ΣΦμπαvτog και δεν περιo-
ρiζεται αrα αrεvd oρια μιαg γηΙvηg εΘνικ6τητα9
και τoU πoλιτιoμoιi τηq. H UπεργηΙvη και συ-

μπαvτικη διdαταoη τoυ απειρoδιdαrατoυ Θεo0
διvει στα dτoμα και αrα 6θvη τηv ευxθρεια vα
επικoιvωvηooυv μαζi τoU με απειραριΘμoυg
τρ6πoυ9, κι 61ι με αυoιηρd περιoριo1iεvεg
oυvταγθg επικoιvωvlαg, πραγμα πoυ oημαivει
6τι τα ατoμα και τα 6Θvη 6xoυv τηv ευ1θρεια vα
<ilερoυv τηv Θρηoκευτικη 6κφραoη ατα μθτρα
και στηv μoρφη τoυ δικo0 τoυg πoλιτιoμo0. Ωg
υπεργηΙvη Kαι σUμπαVτικη η Θρηoκεiα δεv απo-
τελε( γηΙvo πoλιτιατικ6 και πoλιτιoμικ6 κivημα
και oυvεπΦg καΘε 6Θvog δικαιo0ται vα τηv πε-
ρι6αλει με τo δικ6 τoυ πoλιτιατικ6 6vδυμα.

'oμωq η τακτικη πoυ ακoλoυΘηΘηκε και ακo-
λoυθεiται απ6 τoυg ιεραπ6αroλoυg τωv διαφ6-
ρωv θρηoκειιilv πoλ0 oυxvα ε[vαι αvτ[Θετη
πρoq τηV αρχη τηq διατηρηoεωg τωv αμιγιilv
εθvικΦv ιδιαιτερoτητωv. oι θρηoκευτικoi ιερα-
πoατoλoι δεν δι6διδαv μovo τηv v6α Θρηoκε[α
ατα vεoφιilτηαrα 6Θvη αλλα τoυg επ66αλλαv
και αιoι1ε[α τoυ πoλιτιoμoυ και τηg ταυτ6τη-
ταq τoU θΘvoυg πρoελ6υoεω9 τηq ιεραπoστo-
ληq. noλλoι μεταλαμπαδευτ69 διαφoρωv θρη-
oκε[ωv πρo1Φρηoαν μαλιαιo και oε εκτεταμ6-
vη η oλooxερη κατααιρoφη τωv πoλιτιoμΦv
πoλλιilv vεoφωτlατωv εΘvιilν και o1εδov εξαφα-
vιoαv 61ι μ6vo τηv εΘvικη πoλιτιαιικη τoυg
ταυτ6τητα αλλd και τηv εθvικη τoυg υπooιαoη.
H oλη φιλoσoφ[α τηg αλλoτρlωαηg εθvικΦv πo-
λιτιoμιi.lv αιo 6voμα μ1αg ν6α9 oικoυμεvικηg
Θρηoκεiαq αιηρiζεται crrην αυθα[ρετη αvτλη-
Ψη, oτι η πρoηγoΟμενη εΘvικη παγανιαrικη
Θρηoκε[α οπoτελε[ πληρη πλαvη η ακoμη και
δαιμovoλατρεio. o αυθα[ρετog xαρακτηριoμξ
μιαg εΘνικηg πoγαvιατικηg θρηoκεiαq αξ πλα-
vηq και ωg δαιμovoλατρiαg oδηγεi oε αvαλoγη
αvτιμετιbπιoη των περισσoτ6ρωv γvωριoματωv
και μvημεiων τoυ εΘvικoO πoλιτιoμoU τωv πι-
ατιilv τηq και oε εvδε1oμεvη Kατασtρoφη τηq'
παρd τηv αξ[α τoυg. Δεν Θα υπειo6λΘω oε μετα-
φυoικα Θθματα αλλα πιαιευω oτι oι πρo1ριαrιo-
vικθg Θρηoκεlεg δεν ηoαv δαιμovoλατρικθg, με
εξαiρεoη εκεlvεg πoυ oπαιτoUoαv αvΘρωπoΘυ-

γρdφεl o Χρηoτog Σκo0ρoq

oiεg. ΣυvεπΦg oι εΘvικol πoλιτιoμo( πoU αvα-
rrrO1Θηκαv απo θΘvη πoυ π[αιευαv σε παγαvι-
αrικ69 Θρηoκεlεg dδικα υπθατηoαv τηv κατα-
αrρoφικη μαv(α πoλλιilv ιεραπoαr6λωv και vεo-
φιilτιαrωv oπαδιilv τoU χριστιαvισμo0. Στη πρo-
1ριαιιαvικ6g Θρηoκε[εg, oπωg και αrov Χρισrια-
vιoμ6, υπηρxε oαφηg δια11ωριoμ69 τωv εvvoιιilv
τoυ αγαθoυ Kαι τoU κακof καΘιbg και oαφηg
διαxωριoμog μεταξ0 αγαΘωv και κακΦv α0λωv
πvευματικιilv ovτoτητωv. To μ6vo αιoηε[o πoυ
6λειπεαπ6 τα πρoχριστιαvικd παγαvιoτικd Θρη-
.oκευτικd oυατηματα t'1ταv η γvιiloη τηg ταυτ6-
tηταg και τηg φ0oεωg τoυ υπερτdτoυ 6vτog,
δηλαδη τoυ Tριαδικo0 Θεo0.

Eξ dλλoυ oι μεγαλoι μ0αrεg τωv αρ1α(ωv
πρoχρισιιαvικιδv παγαvιαrικιbv Θρηoκε[ωv, με
τηv αρετη τoυξ και τηv γvιilαη τoυg τιg oπo[εg
oφυρηλατoOoαv με καΘημεριvo0g επiπovoυg
αγιilνεg, αξιΦvovταv vα λd6ouv μια γε0oη τηg
ταυτoτηταg τoυ απειρoτθλειoυ και απειρoδιd-
στατoυ Tριαδικo0 Θεo0, o oπoiog ηταv αoΟλ-
ληπτoq απo τov vou τωv κoιvιilv ΘvητΦv. oι μ0-
στεq τωv παγαvιαιικιirv θρηoκειιilv λoιπ6v, γvΦ-
ριζαv τηv 0παρξη Kαι τηv 6vvoια τoυ εvog και
μovαδικo0 Θεo0 αλλd εoκεμμ6vα την απεκρυ-
6αv απ6 τoυg αvιilριμoυg και αμUητoUq σUvcιν-
Θρ6πoυξ τouq' oι oπoloι ηoαν αvετoιμoι για μια
τ6τoια oυvταρακτικη απoκαλυψη. o λεγoμεvoq
ειδωλoλατρικ69 πoλυθεΙoμoq ηταv oπλξ μια
εoκεμμ6vη απλo0orευoη και εκλαiκευoη τηg
6vvoιαg τoυ αo0λληrπoυ Θεo0 απo τoυg φωτι
oμ6voυg μ0ατεg και κoτα θε[α παρα1ιi.lρηση και
oικovoμiα απoτελo0oε εvα απoδεκτo Uπol(ατd-
στατo τηq Θρηoκευτικηq πιστε(Ιη τωv αvιilρι-
μωv Θvητιilv μεχρι τη σrιγμη'ηq ελε0oεωg τoυ
[διoυ τoυ Θεoυ αrη ψ1.

H μεταθαoη των ονΘριilπωv oπo τιg πoλUΘε[-
αrικθg Θρηoκεiεq ατov Χριατιovιoμ6, δεv 6πρε-
πε vα ερμηνεUθεi απo τoυq μεταδoτεg τoυ Xρι-
αrιαvιoμo0 οη εγκαταλειψη τηc πλdνηg και
πρoo1Φρηoη oε μιo αo1ετη μ'αυτ69 αληΘεια. H
υπo1ιilρηoη των ΠρoχριστιαvικΦv ειδωλoλατρι
κιbv Θρηoκεiων l(αι η παραXΦρηαη τηq θ6σεωq
τouq στov Xριατιανιoμo απoτελoιjoε απλξ α1-

oια ληξη τηq απoαroληg τoug παvω στov πλα-
vητη γη και αλλoγη φρoυραg και oxι v(κη τoυ
αγαθo0 πανω ατo κακo 6πω9 πoλλo[ ΧριαrιαvoI
Θεoλoγoι ισΧUρiζovται επ[oημα η αvεπ[oημα.
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Τηv ημ6ρα τηg γενvηoεωg τoυ lηoo0 Xρι-
ατoυ' o ιερ6α9 τoυ Aπoλλωvα ατo μαvτε[o τωv
Δελφιilv, 6καvε τηv καΘιερωμ6vη ζωoθυo[α. Mε
τηv μαvτικη τoυ εvoρατικη διαioΘηoη εiδε μθ-
σα στα oπλα1vα τoυ θ0ματog, 6vα oημεlo πoυ
τov πληρoφoρo0oε oτι o Θεog εixε 6λΘει πλ6ov
σrη γη. T6τε διθκoι,l.lη τηv Θυoiα, γ0ριoε πρog
τouq παρισταμθνoυg και ε[πε: "Σημερα γεvvη-
Θηκα ατη γη o Θεog' o oπoiog ηλΘε για vα σω-
σει τov κ6oμo και μετd Θα ελθει o Aπ6λλωvαg
για vα τov oμoρφ0vει. 'Αλλη θυoiα δεv Θα ξα-
vαγ[vει, η απoατoλη μoU eληξε". Αυτη η τελευ-
ταiα Θυo[α ατo μαντε[o τωv Δελφιbν, θμειvε
ημιτεληg δι6τι με τov ερ1oμo τoυ πληριbματoq
τoυ xρ6voυ o αvαμενoμενog θε0g ηδη ηλΘε
σrηv γη και η διατεταγμθνη απo Eκεivov απo-
αroλη τoυ μαvτε[oυ, 6ληξε αioιo. H σ0vδεση
τoυ μαvτεioυ τωv Δελφιilv με τov lηoo0 Xριατ6
oπoδεlκv0εl 6τl η oρ1oiο Eλληvικη θρηoκεio
δεv ηταv δolμovoλoτρlκη oπιη θεωρηΘηκε
oπ6 πoλλo0g Χρtατtovoιiq κοτοαrροφεig μvη-
μεΙωv τoυ oρ1oioυ Eλληvlκo0 Πoλlτtoμo0. Mε-
τd απ6 τριoημιoυ αιιbvεq o απεατoλμενη τoυ
παρεξηγημ6voυ αυτoκρατωρα τoU Bυζαvτloυ
loυλιαvoυ' oρει6αoιoq. τoU μετεφερε την nκo-
λoυΘη απdvτηση τoU μαvτειou τωv ΔελΦωv σε
αiτημα τoυ για δooη Χρηoμoυ. ,.EιΠoτε τιl Bα-
oιλεi: Xαμol πθoε Δαlδαλoq oυλo. oυκδτι Φoi-
6oq 61ει καλ06αv oυ μαvτιδο δοΦvην. oυ πα-
γdv λαλ6oυoov' απεσ6ετo και λoj'oν υδωρ..."

H απαvτηαη τoυ μoντεioυ rιρoc τoι' oυτoκρα-
τoρα loυλιαvoν περιεγραφε :-Γ j ηρογμoτικηv
τoυ κατααταoη τoτε xωρ[c ομrη .'α δει1vει ηv
πικρ[α τoυ ηττημ6voυ. 'Εδει1νε α-i,i< 8αθεlo
επ[γvωαη τηg ληξεωg τηζ oπoσ:f,;.nc τoU μo-
vτεioυ και αφαιρθoεωq καπoιαq αρμοδιoτηταg
απ6 τov εvτoλ6α τoυ μετα την ελεUση τoU ση
γη και τov oπoio πρoηγoυμ6vαη υπoκαθιατo0-
oε ν6μιμα.

ΦΘdvoυμε ατηv περloδo τηc υρειoq διoδ6-
σεωq και επικρατηoεωg τoυ ΧριαιιovιoμoO
αrov Eλληvικ6 κooμo κατα τηv μετα1pιαrιαvικη
αρxαιoτητα και κυρ[ωq κατd τoυg πρωτoUq oιω-
νεq τoU Bυζαvτιvo0 κρατoυg. Θα απαριθμη-
σoUμε εvδεικτικα μερικ69 πoλιτιαrικεq κoτα-
ατρoφ69 και αλλoτριιδoειq πoυ διαπραxθηκov
απo Χριαιιαvoυg oε 6dρog τηg EΘvικηg πoλιτι-
ατικηg ταυτoηταq τωv Eλληvωv, απo τoν 4o
oιιi-lvα μ.Χ. μ6xρι και τηv μεoαiωvα.

1ov. Πρωτ(αιαη αυτη καθεαυτf1 η εΘvικoφυ_
λετικη ταυτoτητα των Ελληvωv 6πεoε oε λαv-
θαvoυoo καταoιαoη και oxεδ6v εξαφαvlorηκε
για πoL\o0g αιιbνεg. εξ αιτ[αg τηg εoφαλμθvηg
ovτιλη ψ εuη με ρ ικιi-tv ε κ φρααrιilv τηg Xριαrιαv ι-
κηg εκκληoiαq για την εvνoια τηξ ovoμαoioq

""Eλληv....

Στηv εγκυκλoπαiδεια "ΗΛloΣ" αro κεφαλαιo

""Eλληv" διαθdζoυμε: Απ6 τηg επικρατηoεωg
τoυ Xριαrιαvιoμo0 'Eλληvεg κυρ[ωg λεγovται oι
κατω τηg 'oθρυoq κατoικoι τηg Eλλαδog' αλλd
η λdξιg απoκτd Θρηoκευτικηv oημαo[αv; δι6τι
δι' αυτηg εδηλoOvτo oι ΕΘvικo[, oι ειδωλoλd-
τραι. Πληv oμωg τo 6voμα 'Ελληv διd μεooυ
τωv αιιilvωv επεζησαv και κατα τov 12ov μ.X.
αιιbvα, γ[vεται κoιvdτατov μετα δεv τηv αλωoιv
τηg Kωvαταvτιvoυπdλεωg, ov και επιoημωg uπo
τωv Τo0ρκωv Kαι τoU Πατριαρxε[oυ εκαλoυvτo
Pωμα[oι (Pωμιoi)' oμωg ιδiωg υπ6 τωv λoγiωv
χρησιμoπoιειται τo EΘvιKov 'Ελληv". Στηv πρo_

xριαιιαvικη αρ1αι6τητα παρd τηv 0παρξη πoλ-
λΦv ελληvικιilv φ0λωv oλoι oι 'Eλληvεq εi1αv
oυνεlδηoη τηg κoιvηg καταγωγηq τouq και τηq
oμoεΘv[αg τoυg. oι 'Eλληvεg θεμελlωvαv τηv
oυvεlδηoη τηg κoιvηq καταγωγηq τouq στov
πρoiαroρικ6 μ0Θo, oυμφωvα με τov oπoιov o
'Eλληv, γιoq τoU Δευκαλ(ωνα Kαι τηq Π0ρραg,
Xαρακτηριζεται αη o κoιvog γεvαρXηq 6λωv
τωv Eλληvωv ovταη πατερog τoυ ΔΦρoυ' τoυ
Ξo0Θoυ και τoU ΑιολoU .ειξ τoUξ oπoιoυq δι6-
vειμε τηv χωρov. ovoμαoαξ τoυg κατoiκoυg
'Eλληvαq' πρoτερov καλoυμ6voυg Γραικo0g"
κατα τηv εγκυκλoπolδεια "HΛloΣ". η oπolα
αvτλεi τιg πληρoφoρiεq τηg απ6 τov αρ1α[o
'Eλληvα σUγγραφ6α Aπoλλ6δωρo. o γεvαρxηg
'Eλληv ηταν o παππog τoυ 'lωvα Kαι τoU Axαιo0
oι oπo[oι ηoαv υιo[ τoυ =o0θoυ' o μOθoq τoυ
'Ελληvα απoδεικvυει oτι η oνoμαolα 'Eλληv και
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πωq oι αρxαioι Pωμαioι δεv ηoαv ειδωλoλd-
τρεg. Kαι μαλιorα διιbκτεg τωv Χριαrιαvιilv πρo-
τo0 εκxριατιαvιoθoυv; Γιqτι oι Pωμαιoι Xριατια-
vo[ κληρικo[ δεv υπo1ρ6ωoαv τoUq εκχρισtιαvι-
oμ6voυq oμoεΘvεig τoUξ vα αρvηΘo0v την
εΘvικη τoυg καταγωγη Kαι τηv παvαρ1αια ovo-
μαo[α τωv ειδωλoλατρδv πρoγovωv τoυg, Mη-
πωg κ6πolol ε6ρoiζovτεq lερε1g ελληvtκr]q f
6γvωoτηg κoτoγωγηg πρooπ6Θηoov vo μεΘo-
δε0ooυv τoυλo1lατov τov oφελληvloμ6 τωV
Eλληvωv μ6oω τoυ Xρlαrlovιoμo0, με πριirτo
θημα τηv μετovoμαoiα Toυξ σε Pωμoioυq,
αφo0 o εξεθρoiσμ6q τoυg ητoν εκ τωv πρoγμιi_
τωv oδOvoτoq;

3ov. o λαvΘαoμEvog τρ6πog τoU εκχριστιαvι-
oμo0 τωv Eλληvωv επθφερε μερικη αλλoτρ(ω-
oη τηg εΘνικηg Θρηoκευτικηg εκφρdoεοη τoυg
και κατdργηoη τωv εΘvικιirv ιερoτελεαιιitv
τoυg, μετα6dλλovτcιq τo dλov λατρευτικ6 oκη-
vικ6.

Tα αγdλματα ι:η Θρηoκευτικη και εξωθρη-
oκευτικl| τ6xνη τωv Ελληvωv καταργfθηκαν
κατααrρφε6μεvα με αδικαιoλ6γητo μloog και
μαviα απ6 αvειiΘυvα dτoμα' H αρ1ιτεκτovικη
τωv vαΦv μεταθληθηκε, 1ωρig ωα16oo μια τ6-
τoια μεταθoλη vα ηταv απαρα(τητη, δι6τι η
απειρoδιdαrαη φ0ση τoυ oπειρoτθλειoυ Tρια-
δικo0 Θεo0 ε[vαι δεκτικη oπoιυδηπoτε αρχιτε-
κτovικo0 κooμoλoγικo0 oυμ6oλιoμo0. H αρ1ι-
τεκτovικη τoυ ναo0 δεv εrηρεαζει τηv πρoσω-
πικη ox6oη μεταξ0 Θεo0 κoι ανΘριi-lπωv και κα-
κξ η vθα Θρηoκεlo κατoργησε τoυg vαo0g τηg
παλαιdq Θρηoκεiαq. To πεiραμα τηq μετoτρo-
rπ]g τoυ ΠαρΘεvιi.tvα ηq Aκρoπoλεοη τωv AΘη-
vιilv oε vo6 τηg Θεoτoκou Moρiog ητov μια επι-
τυ1ημ6vη και ελληνoπρεrηg ιlμτιvευαη ελλη-
voφρ6vωv Eλληvωv κλnρικιi.lv ηg Bυζαιrιιvf1g
περι6δoυ και 6πρεπε vα oυνε1ιoθεi και vα επα-
vαληφΘεi και oε oΜoυc αρxo[oυq Eλληνικo0g
vαo0g η με τηv oικoδoμηση Koι oλλωv Χριατια-
vικιbv Ναιilν αρxα[oυ Ελληvικo0 ρυθμoΟ.

Av oι κfρυκεg τoυ ΧριατιαvιoμoΦ ε(1αv ηv
ελαατικ6τητo κoι την κoτανoηoη vα αv61ovται
τα εξωτερικα γvωρioμoτo ηg λατρευτικηg εκ-
φρdoεoη τηg παλoιoq θρηoκε(αg τωv vεoφωτi-
ατωv εΘvιbv, o Χρισtιαvισμξ δεv Θα αvτιμετω-
πιζ6ταv ωg κivημα πoυ θ[γει τηv εΘvικη πoλιτι
ατικfi ταυτoτητo και θo γιv6ταv δεκτog πιo
πρ6Θυμα.

4ov. 'Evαq αλλog τρ6πo9 πoλιτιαrικηg αλλo-
τρκiloεoη τoυ oρxαloυ Eλληvικoιj κooμoυ απ6
τoν Xριαrιαvικo αvθριi-lπιvo παρdγovτα, ηταv η
αUΘα(ρεη κατoρμ1oη ωρα[ωv EλληvικΦv πρo-

1ριαrιαvικιilν oυμ6oλικΦν και τελετoυργικιilv
εΘiμωv, με ηv oιτιoλoγ[α 6τι αυτα ησαν ειδω-
λoλατρικα. o αυτoκρdτoραq Θεoδ6oιoq o A'

η Eλληvικη ιδι6τητα ηoαv πλiov 6vvoιεq κατε-
αrημθvεg ατηv κoιvη oυvεlδηoη oλωv τωv Eλ-
ληνωv και η κατdργηoη τoυg η oπolα επι6ληΘη-
κε απo τov Bυζαvτιv6 Xριατιαvικ6 κληρo ιooδυ-
vαμoOoε με εθvικo απoχαρακτηριoμ6, με κα-
τdργηση εvog oλ6κληρoυ 6θvoυg, με αρvηoη
τηg καταγωγηq τoU και με αρvηoη τηq ιστoρι-
κηg αληΘειαg.

2ov. o λαvΘαoμdvog τρoπog τoU εκXριστιcιvι-
oμoΟ τωv αρ1α[ωv Eλληvωv επ6φερε μερικη
voΘευoη και αλλoτρiωoη τηg Ελληvικηq γλιilo-
σαq με την ειo6oλη ε6ρατKωv κυρiωv ovoματωv
αιo Eλληvικ6 ovoματολoγιo. 'Eλληvεq Χριαιια-
voi ελαμθαvαν ε6ραΙκd ovoματα, πoυ αvηκαv
oε πρooωπικoτητεq τηq Παλαιαg καιτηg Kαιvηg
ΔιαΘηκηg, ξ6vα πρog τηv εΘvικη τoUq γλιilσσα.

KαΘε 6θvog 6xει δικα[ωμα vα διαφυλαξει τηv
καΘαρoτητo τηq γλΦooαg τoU πρoστατε0oνταg
τo ovoματoλoγιo των μελιbv τoυ απo την ειo6o-
λη ξεv6γλωooωv ovoματων. H απoφυγη λη-
ι.Uειοg εv6g ξεvoγλωoooυ κ0ριoυ ovoματog δεv
α1μα[vει περιφρovηoη πρoq τo ιαroρικ6 πρ6-
σιυπο πoU τo 6φερε.

o Bυζαvτιv6g Xριατιανικoq κληρog επθ6αλε
orηv Bυζαvτιvη κρατικη εξoυoiα τηv υιoΘετηαη
τηg ovομαolαξ "Pωμαioι. Yια τov χαρακτηρι-
oμo τoυ Eλληvικηg καταγωγηg πληΘυoμo τoυ
Bυζαvτιvoυ κρατoυg' με τo επιxεiρημo oτι η
ovoμαolα 'Eλληvεq ηταv ειδωλoλατρικη. Mη-
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Τ6λo9 πdvτωv, o γ6γovε, γθγovε. oι dvΘρω-

πoι διαπρdττoυv oφdλματα. Τo θ6μα ε(vαι 6τι
τα oφ6λματα δεv πρθπει vα επαναλαμ6dvo_
vται. Δεv μπoρo0με vo κρ(voυμε αvεπιεικξ τιg
αvΘριilπιvεg πρdξειg τηg περιδδoυ ηq μετoχρι-
ατιαvικf1g αρ1αι6τητα9 με τα μ6τρα τηg δικηg
μαg επo1ηg, δι6τι δεv γvωρ(ζoυμε και τιq πραγ_
ματικθg oυvΘηκεg μακρυvΦv επo1Φv τoυ πα_

ρελΘ6vτog, κατd τιg oπoiεg η 6λλειψη τε1voλo-
γiαq, 6π0ξ τηv εvvoOμε Φμερα, και η αδυvα-
μΙα διαρκoι1g και dμεoηg επικoιvωv[αg εμπ6δι
ζαv τov 6ελγxo τωv πρdξεωv τoυ 61λoυ. Mε τo
πθραoμα τωv αιΦvωv αrη κoιvωviεg τωv εκχρι-
ατιαvιoμ6vωv εΘvιδv ηq Euριδrηg, κdπoια λd_
Θη τωv πριδτωv XριατιαvΦv τoυ παρελΘoιrτog
αvαγvωρ(oΘηκαν oη ληrηρ6 απoτ6λεoμα κd-
πoιαg κεκτημθvηg ταxOτηταg και διoρΘιi:Θηκαv
orα μ6τρα τoυ δυvατoO' Στoιχεiα τoU πρoχρι-
ατιαvικoO Πoλιτιoμo0 τωv Xριατιαvιilv εθvιirν
ηg Ευριδrηg' dρ1ιoαν δειλd δειλd vα επαvεμ-
φαviζovται και vα oυvυπdρχoυv με τα μεταχρι_
ατιαvικd πoλιτιατικd ατoιxεiα.
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τoυ Bυζαuτ(oυ, o oπoiog 6ζηoε μετoξ0 τωv
ετιbv 346-395 μ.Χ.' καηρΥησε τoυq oλυμπια-
κo0g αγιilvεg, τωv oπoiωv η πovελληνια oημα-
o[o Θα μπoρo0oε vα αναθαθμιαΘεi σε παγαv-
Θριilπιvη αv αξιoπoιε[τo κατoλληλα. Yια ην
καλλι6ργεια oυvειδηoεοη ειρηvικηq oυvυπdρ-
ξεωg 6λωv τωv εΘvoττ]τωv τoυ τoτε πoλυεθvι-
κo0 Pωμαiκo0 κpατoυg.

H κατdργηoη τωv oλυμπιακΦv αγιilvωv oδη-
γηoε αλυoειδωτd ατηv κατααrρoφη oξι6λογων
πoλιτιαrικιi-lv μvημεiωv 6xι μ6voν τoυ Eλληvι-
κo0 αλλd και τoυ λoιπo0. Πρoxριαrιovικo0 κ6-
oμoυ. Συvorπικd και κατατoπιαrικd, η εγκυκλo-
παiδεια "ΗΛloΣ" μαg πληρoφoρεi: o Mεγαg
Θεoδ6oιη .επioηξ εαιρdφη εvαvτιov τωv επι-
μεvoιrτωv ειq ηv αρ1αιoελληvικηv λατρε(αv,
πρo66η δε μεταξ0 αλλωv και ειq τηv κατdργη-
σ1ν τωv oλυμπιακιilv αγιilvωv, ιη υπoθαλπ6-
vτωv τηV λoτρεiαv τα0τηv. oι φαvατικoi Xρι-
ατιαvo[. αvαΘαρρηoαvτεg απ6 τηv αiαoιv αυ-
τηv τoυ αυτoκρdτoρog, πρo66ηoαv ειq ηv κα-
τεδoφιoιv πoλλιbv αρxαiωv vαΦv. Mεταξ0 dλ-
λωv κoτεατρdφη τoτε o εv Aλεξαvδρεiα περi-
φημog vαξ τoυ Σερdπιδog, o εv Aπαμε[o περι-
καληq vαξ τoυ Διog και πoλλo[ dMoι".

Συvε1(ζεται
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oι αρxαιoλoγικθg αvακαλΟψειq και oι ερμη-
vεlεg (ιαιoρικ69, εΘvoλoγικ6q, αvθρωπoλoγι-
κ69, αoιρovoμικ6q) τωv τελευταiωv δεκαετιιbv
(Πoυλιαvog, Mερτζ, Mπερλιτζ, Παooαg, Χαoα-
πηg, Σερdμ, Θεo1dρηg κ.d.)' η μελ6τη τωv oρ-
φικιilv 0μvωv1 και η ταυτo1ρovη oπoυδη αια
ααrεiρευτα αρxαiα ιατoρικα κε[μεvα (Hoioδog,
Δι6δωρo9 o Σικελιιilτηg, Στρα6ωv κλπ.) εξακ6-
vτισαv τηv ελληvικη ιατoρ[α ατo απιbτατo πα-
ρελΘ6v και κατ6αrηoαv γεγov6g αvαμφιo6ητη-
τo _ παρd τιg 6πoιε9 αvτιδρdoειg τωv Διεθvιirv
καΘηγητικιilν κατεατημ6vωv - τo αυτoxθov τηq
ελληvικηg φUληq. Ag θυμiooυμε επ[oηg τιg
λuooαλ6εg αvτιδρdoειg - χωρiq 666αια απoτε-
λεσματα- πoυ υφ[αταvτo oι Σλημαv και'E6αvq
oταv με τιg αvακαλOι}ειq τouq απ6δειξαv 6τι η
αρχη τηc Eλληvικηg lσroριαq ηταv πoλ0 πθραv
τoυ 776 π.X.

Πρεπει παvτωg vα τoviooυμε oτι και αro πα-
ρελΘ6v 6ρ6Θηκαv αvτρεg πoυ πρooπdΘηoαv vo
αvτιαιαΘo0v o' αυτ6 τo μ6vιμo αvΘελληνικ6
μθvog τωv εκdαroτε Διεθvιilv αλλα και Vτ6πιωv
καθηγητιi.lv και ψεU δoεπιστημovικΦv κατεστη-
μ6vωv. 'Αvτρεg τoυ αvααιηματog εvog Tσιλερ,
Λdoκυ, Γκαiτε, Σιλλερ' Σ6λλευ, Bυρωvog, Ni-
τoε, XαΙvτεγκερ.

'oλη η Eλληvικη πρoΙαroρlα αλλα και η πα-
γκ6oμια, πρ6πει oιγα-oιγα να αvαΘεωρε[ται,
δι6τι 6oo και vα αvτιδρoUν τα απαvταxo0 κατε-
ατημ6vo o 1ρovog κυλα oε 6αρo9 τoυg. Kαπoτε
η Eλληvικη ιατoρiα 6φταvε μετα 6iαg μθxρι τo
776 π.Χ. τιilρα πλ6oν φταvει κατ' ελαxιαrov μ6-
xρι τo 5.000 π.X.2 Evδεικτικα αvαφ6ρoυμε μερι-
κα παραδε[γματα πoU αvαoκευαζoυv εκ 6d-
θρωv τηv καθιερωμεvη (σXoλικη" Θα λθγαμε
απoψη.

Χoρακτηριατικθg απoδεiξειg τηg διειoδ0-
σεαξ των Αρxαιoελληvωv o' oλo τov κ6oμo ε[-
vαι η εκστρoτεiα τoυ Hρακλη και π6ρα απ6 τιq
Hρακλειεg αrηλεg, δηλαδη μ6oα αrov Ατλαvτι-
κo αλλα Kαι πρoq 6oρρd, μ6xρι τηv κεvτρικη
Γαλλlα (6πω9 αvαφθρει o Στρd6ωv, Διoδωρoq o
Σικελιιirτηg, Διoνυoιog o ΑλιKαρvασσε0g κ.α')
Eπiαηg o διαπλoυg τoυ Aτλαvτικo0 υπo τωv Aρ-
γovαυτιilv, oι oπo(oι δια των εκ6oλιbν τoυ P[o
vτε Λα Πλdτα (oπoυ 6ρdθηκαv τo 197B Eλληvι-
κo[ αρxα(oι αμφoρεiξ τoυ 5oυ π.X. αιιbvα, ατα
o0voρα oυρoυγoυαηg - Bραζιλiαg), 6φταoαν
μθxρι τιq 'Aνδειq, oπωg oπωg πιoτoπoιo0v τo
κεiμεvα τωv oρφικιbv, τoυ Απoλλωvlou τoU P6-
διoυ, loωg δε και ατov Ειρηvικo. αφo0 ατη

γλιilooα τωv κατolκωv τηg Xα6αηg oιirΘηκαv αυ-
τo0oιεg Eλληvικdg λ6ξει9. oι AργovαOτεg δη_
λαδη' δεv 6φταoαv αrov Ε0ξειvo Π6vτo αλλd
ατη N. Αμερικη πρoαπαΘιi-lvταg vα αvιxvεOooυv
και vα κcιτακτηooυv xρυo6 πoυ υπηρ1ε εκε[ σε
αφθoviα. (To απoδεικν0ει Kαι η E. Mερτζ, μελε_
τιilνταg τα Αργovαυτικd τoυ Απoλλωv(oυ τoυ
P6διoU -.6ι6λio 3 αιixoι 1192-1 19B - με ατρd-
vταχτεq μετεωρoλoγικθg, ααιρoνoμικ6q και
γεωγραφικεg διαπιαιιiloειg: Bλ6πε τα 6ι6λ[α
τηq Mερτζ, ""WlΝE DARK SEA"' Σικdγo 1965
και "AτλαVτiq", Σικαγo 1974' τ. Mπ6ρλιvτζ:

"Mυαrηρια απo ξεxαoμθvoυq κ6oμoυq" 6πoυ
θ1ει μεταφρασι6q σrα Eλληvικd, εκδ6oειq
ΩPOPA). Στηv Ν. Aμερικη μdλιαrα αλλα και στιq
Hvωμιlvεg Πoλιτε[εq 61oυv 6ρεθεi αρ1α[α αvτι
κεiμενα. Ειδικoτερα αιηv N. Aμερικη διαoιilζo-
vται κcιι ατιg μdρεg μαg ακ6μα πoλλα αρXαιoε-
λληvικα τoπωv0μια. πoλειg oλ6κληρεq με αρ-
xα[α Eλληvικo oνoματα (8λ6πε: |. ΠAΣΣA; "H
Eλληvικη Πρoiαroρiα,,, Εκδ6oει9 Eγκ. 'Hλιog,

oελ.167-173).
oι αφiξειq - διειoδυoειg τωv Eλληvωv αιηv

Aμερικη δεν ηταν μια αλλα πoλλ69 και [oωg
6τoι ερμηνεOovτoι και τo μυαιηρια πoυ καλ0-
πτouv τα αγαλματo 'ιωv νηoιιbν Παo1α. Ακoμη
και η πoλ01ρoι'r :α\cooια περιπ6τεια τou
oδυooθα αναοκευαiεται oλoκληρωτικα κατω
απo τo φωq τωv oρJ.n ' ' L μvιυv των ερμηvειιilv
τηg Mερτζ, Mπερλι,':- Σεραμ ,,Θεo[. ταφoι κoι
Σoφoi" και των νε[' Ξ\5.σaων τηg εγκυκλo-
πα[δειαg "'Hλιoυ,, ι:i.- Ξ<Oι παρατ[Θεται και
μια αχαvηq 6ιθλιο''::j.α'l . ουτα τα Θ6ματα,
σ0γχρovωV αλλα κο. c-:v.ων ξεxαoμ6vωv Bι-
6λiωv). oι oυμπ)'_,:δεc πετρεq, o πoταμog
Θερμ6δovτog. n :.:.]'\i τoυ Kρovιoυ, η Σκ0λ-
λα και η Χαρυ6δ_ :: €cοιλειo τωv Φαιdκωv, τα
rπηvα Aρπυ[ε( δε ' aa,σκovταv κdπoυ αrη Mε-
o6γειo η αrον Ξ.,:Ξe ,'ο πoντo αλλα αrην Aμερι-
κξ. 'oπωq επιo-i κα, η Κoλxlδα τωv Αργovαυ-
τιbν, δεν 6ρισιcταr ατov Ε0ξειvo Πovτo αλλd
στην B. Αρ','ει:.ι'n. Στo oημεio αυτ6 πρ6πει vo
αvαφ6ρoυμε oτ, η Πιo 6γκυρη πηγη εivαι τα Aρ-
γovαυτικo τou Απoλλωviou τoU Poδιoυ (6κδo-
αη oξφoρδηc ']961 τoU X6ρμαv Φραvκελ) και
6xι τooo τα ΑργovαUτικα τoυ 0ρφ6ω9, διoτι
6πω9 ε[νoι γνωατo t11oυv υπoαrεΙ αλλoιιiloειg
και απo τηv επoxη τoυ Πειoiατρατoυ ακoμη -
6πoυ θγινε η πριilτη πρooπαθεια σUγKρ6τησηq
τωv oρφικιilν 0μvωv - αλλα κυρiωg την επoxη
τoυ μεoα(ωvα πoυ τooo διιi:1Θηκε τo Eλληvικo
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πvε0μα oπo τoV παπικ0 σκoταδισμ6 (ατμ6oφαι-

ρα πoU θxει μεταφερΘεi πετυxημ6vα απ6 τoν
lταλ6 λoγιo oυμπ6ρτo 'Eκo ατo θι6λ[o τou -Το
'ovoμα τoυ Poδoυ"' η μεταφoρα μαλιατα αηv
oθovη τoυ oξιoλoγoυ αυτo0 ιiργoυ _ oπou και
εκε[ oπoδoθηκε η λυooαλ6α επ(Θεoη τoυ μo0-
ρoυ μεσαιωvικoΟ σκoταδισμo0 κατα τov αρXαι-
oε).ληι'ικoυ - αριατoτελικo0 πvειiματog - o0τε
καν':;oταθηκε γιo'ooκαρ).

Πρεlε ι μαλιατα vα oημειιiloouμε για αλλη μια
φoρα 0τ. oυvd1ειo η αρxαιoλoγικη oκαπανη'
φ6ρvει οτo φωq εκατoνταδεg αρxαιoλoγικα
αvτικεlμενo οε oλη τηv Aμερικη (6πω9 η περi-
φημη Πλακα Eκεvικ, πoυ ε[ναι uια παναρxαιη

Eλληvικη πUξιδα και τα oπolα xαρακτηρlorηκαv
Aιγειακα, αλλα κατd θvα περ[εργo τρoπo εξα-
φαv[ατηκαv η κατααrραφηκαν.

Στo 6ι6λio AληΘιvη Πρoισroρια oελ. 158 δια-
6dζoυμε μεταξ0 τωv dλλωv και τα εξηg κατα-
πληκτικα: (...ειq τηv δωδεκdτηv επετηρ[δα τoU
1890 τoυ γραφε[oυ τηg Aμερικαvικηg εΘvoλo-
γiαg SMlTHSoNloN - γvωστηq με τo ovoμα
επετηρig Θωμα (THE THoMAs REPORΤ) - τo
6ι6λio υπηρ1ε και υπαρxει και oημερov (1981)
Kαι ειq τηv EΘvικηv Bι6λιoΘηκηv των AΘηvιilv
UπdρXoUv εικ6vεg μεγαλoU αριΘμo0 αρXα[ωv
ερειπ[ωv πoυ κ6πoτε υπηρ1αv ειg τηv Aμερικηv
κcιι πoU εivαι αρxαlαg Eλληvικηg πρoελε0oεωg
και επιδρdoεωg, oπωg και εξ6xoυ εvδιαφ6ρo-
vτog εικovεg για τouq λευκo0g "AΙvo0" τηg lα-
πωv[αg.

Δυαιυ1ιilg τα αρxαiα αυτd ερεiπια δεv υπαρ-
xoυv πλ6ov, δι6τι κατα τα καταγγελλ6μεvα υπ6
τηg Mερτζ, εξηφαviσΘησαv και κατεστρdφησαv
υπ6 τωv vεoτ6ρωv AμερικαvΦv εΘvoλ6γωv, oι
oπoιoι επιδι6κoυv δι' αυτΦv τωv μεΘ6δωv, τoU
αφαvιoμo0 τωv παλαιιilv απoδειξεωv, Vα πα-
ρoυoιαooυv ωg νειi-lτερov και αυτoxθoνα τov
Aμερικαvικ6v λαov και πoλιτισμ6v".

'oταv μdλιατα 6γιvαv αvεξαρτητo κρατoq oι
H.Π.A. και ηταv ακoμα πoλ0 νωπ69 oι αρχαιoε-
λληvικθg επιδρdoειg αrη xαιbδη αυτη ηπειρo
στov πvευματικo και αρxιτεκτovικ6 τoμ6α, (επ[-
δρααη πou oυvε1[ατηκε μ6xρι και τov 19o αιιir-
να) oλoι Θ6ληoαv _ για vα απαγκιαrρωΘoOv
ταυτ61ρovα απ' τo Aγγλικ6 παρελΘov - vα κd-
voυv επioημη γλιilooα τηv Ελληvικη. 'oλoι
εκτog απ6 ελα1ιαroυg πoλιτικoOq και σKoτει-
vo0g μεγαλ6μπoρoUq, oι oπo[oι καταφεραv και
θπειoαv 6vα otvoλo 6oUλεUτωv vα τouq ακo-
λoυθηooυv. 'Eτoι, 6ταv τo αμερικαvικo Kov-
γκρ6ooo, εψηφισε για τηv καΘι6ρωση τηq
γλιbooαg πoυ θα εXρησιμoπoιε(τo αrη xιilρα αυ-
τη' η αγγλικη γλιilooα πρoηγηθη με διαφoρα
μιαq μ6vo ψηφoU...

Γ.Π.n.

1. ol oρφικoi δεv oυvιoτo'v oαv περιεyoμενo μovo
6vα ιoτoρικo γεγov6q, αλλα περιεxoυv και μια λατρεio
και μια ΘρηoκεΙα. oι oρφικoi ηταv oι πρbτoι επιστiμo-
vεq αaτρovoμoι τoU κoσμou, πoυ oι μελtτεq τoυζ Φ-
μερα oXι μovo μαg εκπληoooυv αλλα Και κλυδωviζoυv
τηv επικρατo0oα απoψη για τov Κoπ6ρvικo' oι oρφι'
κo[ Yv6ριζαv oτι η Yη ειVαι σφαιρικη κoι oτι τo κεvτρo
τoυ o'μπαvτog εivαι o ηλιoq. 'Eκαvαv τιq Παρατηρη-
σειq τoυζ μαλrστα και για φaιv6μεVα που ελαθαv yιilρα
κoι πριv τo 3'600 rτ'χ.
2. Bλεπε A' Ι7ouλιαvoi .H ΚαταΥωYη τωv Ελληvωv",
AΘηνα 1968 Και Ξ. Λi6α "AιΥηιq''. Aθηva 1966.
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o EPNΣT PAIM
KA! H ((ΔEYTEPH EΠANAΣTAΣH))

Τo 6ραδυ τηg 30ηq loυvloυ 'l934, 6ρioκει τιg
τελευτα[εg αrιγμθg τoυ δραματog oε πληρη
εξ6λιξι. oι ηγητoρεq των S.A. oι Σμιτ, 'Ερvαr και
Pα[μ θxoυν εκτελεαrε[. Η "NΟXτα τωv μεγαλωv
μα1αιριιilv" αvo[γει τη δικη τηg oελ[δα μ6oα
αrηv ιoτoρ[α. Τηv iδια μ6ρα o Xiτλερ απo τηv
θδρα τoυ κoμματog εξ6'δωoε τo ακoλoυθo δια-
ταγμα: "Απεμακρυvα Φμερα τov επιτελαρxη
Pαιμ απo τη Θεoη τoU Kαι τov διεγραι!α απo τo
κ6μμα και τα S.Α. Την Θ6oη τoυ παiρvει o Λo0-
τoε. Hγητoρεg και αvδρεg τωv S.A. oι oπoloι
δεv Θα υπακoUooυv αrιq διαταγεq τoυ η Θα
εvεργηooυv αντ[θετα απo αυτ6q, Θα διαγρα-
φoΟv απo τα S.Α. και απo τo κoμμα και εvδεxo-
μ{'vωq Θα oυλληφθoυv και θα καταδικααro0v".
Πcbg φταoαμε 6μω9 αrηv "N0Χτα τωv μεγαλωv
μα1αιριιilν;"

Avε6α[vovταg ατηv εξoυo(α αιιg αρ16q τoυ
1933 o Xiτλερ, vικιi.lvταg "πρooωρινd" τα εμπ6-
δια τoυ ααιικoυ κρατoυg, δεv ηταv o απoλυτα
κυρiαρxoq τηg εξoυoiαg Ei1ε μπρooτ6 τoυ oγ6_

ρωxouξ τoυg Γtoιivκερξ' τoUξ θloμη1αvoυq,
τoυq εvτoλoδo;1oυg πoλlτlκo0g τηg ooτtκξg τ6-

ξεωq, τov oτρoτdρ1η Xivτεvμπoυργκ' εκφρα-
αrη 6τr πto ooπtoυ κot ovτlδραατlκo0 υπηρ1ε
oτη Γερμovlκη κotvωvio. Τα φ6oυδα τηq αστι-
κηg κoιvωvlαg, η olκovoμio κol κυρiωg o στρo-
τoq, απoτελo0v για τouq E.Σ. 6vα oo6αρoτατo
εμπ6διo για την doκηoη τηg πoλιτικηg τoυg.
Πα(ρvovταq τηv εξoυoiα oι E.Σ. θπρεπε vα
εφαρμoooυv τo πoλιτικo τoυg πρoγρoμμα και
κιiρια τo oooloλtoτικo τoυg πρoγραμμο' για τ'
oπolo τoυg ειXε ψηφισει o λαoq και oι πρoλετα-
ριακθg μαζεg. Kαι απo εδιl αρxiζoυv τα πρoθλη-
ματα. Πριi.lτov τo κ6μμα δεv ηταν ακδμη θτoιμo
vα πρo1ωρηoει ατη "Δε0τερη επov6αrooη",
δευτερov μ6oα αιo NSDAP δημιoυργo0vται
oριoμενεq φραξιovιαrικ69 κατααιαoειq.

Aπo τη μiα oι ,.oυvτηρητικoι" πατριιbτεg oαv
τov Γκα(ριvγκ. και Poζεvμπεργκ, απo τηv αλλη
Γκα[μπελq. Pαιμ κoι 'Eρvσr. o Xiτλερ 6ριoκo-
ταν αναμεoα o αυτεg τιg δ0o "oμαδεq". Toυq
πριi-lτoυq τoυq 1ρειαζoταν και γιατ[ πρooφεραv
πoλλd αrov αγιbvo. αλλα κυρiωg διoτι εixαvε
καπoιεg πρooθαoειq ατηv ααrικη ταξη και τo
κεφαλαιo, μια κι αυτη τηv επoxη o Xlτλερ δεν
μπoρo0oε vα 6ρθει o' απευθε[αg o0γκρoυαη
μαζι τoU. Toυg δε0τερoυq διoτι τov εξεφραζαv
ιδεoλoγικα, καΘιbg και o Pαιμ Kαι o Χ[τλερ εixαv
πεταxτεi σαv σKoUπιδια απo τoυg ααrικo0g κιj-

τoτE MAzl.'. o^A ΚAΛA

l<λoυg, για τouq oτ:ο.3i..]C δεv εl1αv ποτ6 καμμiα
ι:υμπαθεια. o Χιτi':; :-:ιq 6 loυλ[oυ 1933 6ρι-
σKεται στη μδoη ),:'':'::Q ..H επαvoαιαoη δεv
εivαι μovιμη καταJ-:]'-τ πραγμoτωv και δεv
πρ6πει vα επιτρειoJ_:' : :Ξελιxθεi oε κατιτθ-
τoιo. To ρε0μo τηg Επovoατooειυg πoυ 61εl
εξoπoλυΘεi πρεπεl vo δlo1ετεuΘεi μ6oo αro oi-
γoυρo καvoλt τηq lατoρiοq. Γι' αυτo τo λ6γo
δεv πρεπει vα Ξ...i:_-: Ξ 'αv επι1ειρηματiα αν
ε[vαι καλog εΠ.\..';_-.trτiαq, θαιω κι αv δεv ε[-
vαι E.Σ. Koι ακο-* ..δ:κωτερα, αv o E.Σ. πoυ Θα
καταλα6ει τr Ξ:- :oυ δεv θxει ιδθα απo επι-
xειρηoειg. i'''|_.':δι<o κριτηριo σrιq εΠιXειρη-
oειg πρ6πει ι: ai;οι η ικαv6τητα. H ιαroρiα δεv
θα μαg κρΙι ε. α', διωξαμε η φυλακ[oαμε μεγαλo
αριΘμ6 oικο,:μολoγων αλλα αv καταφθραμε
vα 6xoυμε -ταραγωγη 6ργoυ. oι ιδ6εq τoυ πρo_

Yρdμμoτoq μoq δεv μog υπo1ρειirvoυv vο
εvεργηooυμε ωg ov6ητol κσl vσ κoτoστρ6ψou-
με τo πovτο. oλλo vo πραγμoτoπolησouμε τη
oκ6ι}η μoq με πρooo1η κol φρovηoη' H πoλιτι-
κη δΟvαμη θα γivει αoφαλ6ατερη oυv τω xρo-
vω, αv τηv αrηρ(ξoυμε oε ατ6ρεo oικovoμικo
υπo6αθρo,,. Kατ' αυτo τov τρoπo oλoι εivαι ευ-
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xαριατημ6voι, oι .δεξιoι, διoτι δεv αrηλιτε0ε-
ται η ιδιωτικη oικovoμlα, cι .αριστερo[" διoτι
oυvιαrα υπoμovη και υπευΘυvoτητα! !

o Pαlμ oμωg 6toζετol, θloζετοl υπερ6oλtκ6.
Σ' θvα αρΘρo τoU τoν lo0νιo τoυ 1933 διακη-
ρUσσε. "Kερδηθηκε κιoλαg μια v(κη αιo δρoμo
τηq Γερμανικηq Επανααrαoεωg. Tα S.A. και τα
SS πoυ oηκιbvoυv τηv μεγαλη ευθ0νη αφoυ αυ-
τo dΘεoαν oε κ[νηoη τη Γερμανικη Eπαvααrαoι,
δεv Θα επιτρ6ψoUν Vα πρoδoθεi μεooαrρατηg.
Av oι Φιλιαrαloι voμlζoυv oτι η εθvικη επαvd-
αιαoη κρατηoε παρα πoλυ. τoτε ε(ναι καιρog
vα αιαματξoει η εΘνικη επovoαιooη κol v'αρ-
1ioεl η ooolολlατtκη.

Eμεiq Θα oυvε1ioouμε τc ' \]'/ωvo μοq. μ αU-
τo0g η 1ωρiq αUτoι,( _--:-l' ].ανan κι εvovτiov
τoυg. Εμεig εiμαατε oi ε\\Unτε( για τηv oλo-
κληρωoη τηg Γερμα'' ι(_( Ξ_:α..:]στoσεuη". AU-
τoi oι λoγoι oυγκ,ro , .J: ,..l , :: ^c:εστlμεvo μ'
απoτ6λεoμα o Χiτλε; . : _:; : -:iε. vο κoλ0ι].iει
oυvεxιi-lg τov Poiμ:: :.:;:-.ουρ'7ιεζ τoU
αιρατo0. o Χιτλε,: :. Ξ_',-:: :-. i-τlμrαη τoυ
πρoτoν Pαιμ. μ ε.; .: :*-j :-- - ]_,o;ιευτnκε
σroν "ΛαιKo Παρα:_;_:_ -.:2 α''ουι;flιου
1934. To γραμμc :'ε.. l.:_-:" *:' Ξc.μ. αι-
oθovoμαι τηv ιJηa1.::^:- ,: - :-,.:;.αrnoω
για τιg αvεκτip'iιt --__: - :: :: - :Ξ.]σεφε-
ρεq στo Ε.Σ. ιoι,μ: . : :-:. _::*]. -: '.αo (αι
oε δια6ε6αιω o:. Ξ_',. -'-:'- :_ -: :] JοU'rιατι
μπoρωv oΠoι]'* :':.'.: ::. . :-:..: j.i.ουq

μoU και σU\'c^'r'.:::: -:- "': 
: .;.,- 9ιλια

κι εUγvωμo,.: :.:.--:_ : -:. -:. :::.roζ
Χ(τλερ.,. -\irnα c-:oι P]." :: ;- : -] . . :.:t 3ρ-
κιoμεvoq εΧθροc των σU'':_:-:'. -, : -<αi-

μπελq. Γρoφει στo ημερoλoi.:::- *a _ιraρo-

μηvtα 1B Απριλioυ 1933.,.'oλo, c. :,:;-_.:. :ου
λαoυ μιλαvε Yια μια δευτερη ε.τα.::τ]Ξ- τoU
πρεπει vα επελΘει. To0τo oημαι'ε. :: _ :;-;n
επαvααιoαη δεv τελε[ωoε ακcμη. Tωρο πρεπεl
vo κovoviooυμε τoυξ λoγoριooμo0q μοξ με τηr
ovτiδρooη. H επαvαoτooη δεv Θο ατομoτηoεr
πoυΘεvd". Movo αro ακoυoμo τηq _1aUτaρ,Jq
Eπαvααrαoεωq, o αrρατoq Kαι 1 :'..;c;t o
αvτιδρoΟv. Φo6o0vται oτι δεv μπoρoC'' .α τι_

θαoευooυν τo ΝSDAP. Kαι πραγματι iτσ. -:.:;.
Kατηγoρoυv τoν Xiτλερ 6τι καλ0πτει Πoi.,::(α
τov Pαιμ και τoUq "αλητεq" τoυ. Παραλλι'':i.α η
,,δεξιo,, πτερUγα τoυ κ6μματo9 Θ6λει νc εEα-
oθει'ιoει τη θεoη τoυ Pαιμ μ6oα αro κoμμα. ου-
κo/ja,:ωvτoq τov oυvεxεια αrov X(τλερ. o τε-
\i -::.:,( oμωq δεv αλλαζει oε τiπoτα την στα-
oη τc - 7nτo μovo απo τoV Pαιμ ψυxραιμiα. o1ι
ακρoτ_.aC... και υπoμovη. Avτ[ αυτoυ o Pαιμ
πρoκαΛε, oυv6xεια τo κατεαrημ6νo. Τov Α0_

γouστo του 1933 ο Pαιμ δηλιi.lvει: .Aκoμη και
Φμερo εiοκoλoυθoυv vα υπαρ1oυv o επιoη-

μεg θ6oειg αvθρωπoι noυ δεv ι11oυv ιδθα για τo
πvεΟμα τηg επαvααrασεωq και τou Ε.Σ' Πρεπει
αδiαrακτα ν' απαλλαγo0με απ6 αυτoΟg αv τoλ-
μηooυv να εφαρμoooυv τιq αvτιδραατικεq
ιδ6ε9 τoυq". Τov Noθμ6ριo τoυ 1933 μιλιi-lvταq
oε oυγκεvτρωση 15.00ο υπαξιωματικιilv τωv
S.A. αro Σπoρτπαλααr τoU Bερoλivoυ λθει:
"πoλλ6q φωvεg υι.Uιbθηκαv απo τιg μεoα[εg τd_

ξειg και ιαxυρiζovται oτι τα S.A. δεv 61oυv πια
λoγo υπαρξεωg. oι κ0ριoι αυτo[ oφαλλoυv oo-
6αρα. Θo ξερρtζιilooυμε τo πoλ16 Yροφεloκρo-
τlκo πvευμo τωv μtκρooστιilv μ' ευγfvειo, oλλ6
κol xωριξ ευγ6vεlο ov δεv γivετol oλλlξ". Q1

oυναιvετικεg διαδικαoiεg πoυ πρoxωρε[ o Χ[τ_
λερ, κρivovταI κoκιilg oπo τov Porμ ωg oπloΘo-
χωρηση. Δηλιi_tvει αroυq πιαιoυq oυνεργατεq
τoυ: "Πooo εκφυλ[ζεται o Αδoλφoq. Αγoροσε
και μαΟρη 6ελαδα. Mαg πρoδ[δει oλoυq. Bλεπει
μovo τoυg αvτιδρααrικoOg και δεν €1ει πια
εμftιαroo0vη ατoυg παλιo0g φiλoυq τoυ,,. Αυ-
τι1g oι λoθoq πoλιτικεg εκτιμηoειg τoυ Pοιμ. τov
oδηγηoαv oε μεγαλα oφαλματα. Στιq 18 Απρι_
λioυ 1 934 o Pαιμ δ[vει oυvεvτευξη τυπoυ για τo
διπλωματικo oι.bμα και τoυg ξθvoυq αVταπoκρι_
τ69. Σε μια καταμεαrη α(Θoυoα o Pαιμ ρητo_
ρε0ει: <...Aυτo πoυ κdvαμε δεν εivοt απλΦg μlo
εθvlκιoτικη επov6oτοoη, oλλo μrα E.Σ. Eπovo-
σταση' κol η 6μφαoη Θρioxετot oτη λ6ξη "oo-olολtoτlκfr. Avτιδρoαrlκoi κor μπoυρζoυoδεq
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t
xovφoρμ|σTiξ ξερv6με 6τov oog ovαλoγlζ6μo-
σfε, τα S.Α. εivαι η E.Σ. EπαvααrασΙ..." o Pαιμ
μ6oα αrηv απελπιo[α τoυ π6φτει ατιg παγiδεg
τηg Γαλλικηg διπλωματ1αg, πoυ μ6oω τoυ Γαλ-
λoυ πρfo6η, Πovo6, πρooεγγ[ζει τov Pαιμ και
τou δηλιilvει τηv υπoαιηριξη τηq' H 30η louvιou
ε[vαι πλ6ov Θ6μα 1ρovoυ. Δεv εiYαl loτoρlκ6 oi-
Yoυρo 6τI o Polμ κol τo S.A. ετoiμαζαv πρoξlκ6-
πημα κoτ6 τoυ Xiτλερ.

Kι αυτ6 γιατ[ 6ταv ouvεληφΘηκε o Uπαρχη-
γog τoυ Pdιμ, o Kαρλ'Ερvαr, αρΧηγ6q τωv S.A.
Bερoλivoυ, v6μιζε oτι oι μovαρχικol 6καvαv
πραξικ6πημα για vα ρlξoυv τov Xlτλερ. Eξηγη-
oειg καv6vαg δεv τoυ θδωoε, o0τε o κoυμπd-
ρoq τoU Γκα[ρινγκ. Σημε[ωoη: o 'Eρvαr δoλo-
φovηΘηκε τηv iδια ημ6ρα πoυ παvτρε0τηκε με
κoυμπdρo τov Γκαiριvγκ.

Tov oυvθλα6αv τηv ιilρα πoυ πηγαιvε γαμηλιo
ταξiδι! Tηv ιilρα πoυ τov εκτελoOoαv φιilvαξε:

"XdΙλ Xiτλερ,,!!! Δεv εiχε ιδεα για τo τι oυvιi-
6αιvε εκεlvεq τιg ιilρεg. o X(τλερ αργ6τερα Θα
πει για τov Pαιμ: "Tov πληρoφoρηoα oτι ε(xα
o1ηματ[oει την εvτOπιoη απ0 παμπoλλεq φη-
μεq και αvαφoρθg παλιιilv και πιαrιδv μελιilv τoυ
κ6μματo9, καΘιbg και απo ηγετιKα αrελ6xη τωv
S.A. 6τι διdφoρα αoυvε[δητα στoιXεiα πρoπα-
ραoκεOαζαv μπoλoεθικικη επαvdαταoη o' oλη
τηv επικρατεια, πoυ μ6vo αvυπoλ6γιατη oυμ-
φoρd Θα πρoκαλo0oε σrη Γερμαv(α. Tov ικθ-
τεUσα για τελεuταiα φoρd να εγκαταλε[ι.pει αυ-
τη τηv παραφρoσOvη και vα ρ[ξει τo κ0ρog τoυ
για vα πρoλα6ει μια εξ6λιξι πoυ Θα oδηγo0oε
αvαπoφευκτα στηv καταστρoΨQ". o Polμ δυ-
oτυ1ιilg εvΦ ητov Eπovooτdτηg δεv εi;1ε πoλlτt-
κι| oκ6ι}η. 'EσKαψε με λiγα λoγια μovog τoU τov

τdφo τoυ. Η "Ν01τα τωv Mεγdλωv μα1αιριΦv"
εvιir ε[1ε πdvω απ6 1(λια θ0ματα,,, ελdχισroι
ηταv oι vεκρoι S.A. Kdπoυ 80! oι υπ6λoιπoι ττ]

ηταv; Eπiλεκτα μ6λη τηq Γερμovtκlig μπoυρ-
ζoυαζiαg t(αt τoυ καπlτoλloμo0. 'Eτot η ααrlκt|
τ6ξη δεv πρ6φταoε vo γloρτιioεl xαμμiα uNi-
κη" π0ρ6 μ6vo τα πρoε6ρτlo τoυ δlκo0 τηg Θo-
v6τou. o Pαιμ δυαιυxξ δεv θζηoε για vα δει
τηv επικρατηση τηg Δε0τερηg Eπαvααrdoεωg
πoυ αρ1ιoε με γoργo0q ρυΘμoι:,ξ απδ τo 1936 κι
oλoκληρωθηκε τo 1939. o Φρ. Φov TΦoσεv εΙvαι
θvαg αδιαι|.lευαιog μdρτυραq: "o X[τλερ παρ'
τιq UπoσX6σειg τoυ, επαv6φερε τouq αρρι6i-
αrεg Ναζi ατιg διευΘOvoειq τωv μεγdλωv επι-
χειρηδεων' Aπ6 τo 1936 ol 6loμξ1ovol ηταv
υπo1ρεωμ6vol vo UπoγρdψoUY τtq Θovoτlκ6g
τoυg κoτοδiκεξ, μlo κol δεv μπoρo0σov Y'
αvταγωvlατoOv τlg κρατlκ69 επlxεlρηoεlg> o
TΦooεv ovογκ6oΘηκε vo φ0γει τo 1941 γlo τηv
Aμερlκη oφo0 πριilτο τoυ κατoo16Θηκε oπ6 τo
κρ6τog 6λη η περιoυoio! o Pαιμ επαληΘευσε
και πoλι τo "H επαvασrαoη τριilει τα παιδια
τξξ" H Eπαvoαrαoη πρ6πει vα περvdει απo oρι-
oμ6vo αvαγκα[α αιαδια κι 61ι να γ[vεται απ6τo-
μα. AUτ6 δεν τo γvιiριζε o Pαιμ, γι' αυτ6 κι 61α-
oε. Ωg επlλoγo θ' αvαφθρω τo εξηq: Πριv απ6
κcιιρo τo περιoδικo .Ν6oq Παρατηρητηq" τηq
Γαλλiαq dκαvε μια dρευvα για τouq Γdλλoυg
SK|NS. 'Εvαq απ'αυτo0g. επειδη κατ6κριvε δρι-
μ0τατα την αστιKn ταξη και τo κεφαλαιo, δ6-
χτηKε την εξηq παρατηρηση απ6 τov δημooιo-
γραφo. <Mηv ξε;vοg πo16 ητov τo τ6λo9 τωv
S.A. κol τoυ Poιμ". Γυρvιi.lvτog τ6τε o vεoρ6g
SKlΝ τoυ οπovτo: "Nοl. τo ξ6ρω, πηρoμε τo μ6-
Θημd μog. Tηv vio ,,Ν0μo τωv μεγoλωv μo1ol-

Tηvv6o "N0xτo τωY μεγιiλωv μο11olρlΦv" δεv Θo εiμoαrε εμεig 6μωq oυτoi πoυ Θο

πεΘ6νoυμε".
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PΦvυ δεv Θo εiμαoτε εμεig 6μω9 ουτoi πoυ Θo
πεΘ6voυμε". o voιbv voεiτω...

Tι 6γραφε o τ0πoq γιo τηY "N0χτα τωv Mεγ6-
λωv Mα1αιριιbYn

αTo γεγov6τo oημoivoυv Yiκη τoυ πoλαιoυ νεP
μovικo0 εΘvικισμoO επi τoυ E.Σ.u.

Joumal des Nations
Γεvε0η,1 Ιoυλioυ 1934

"o Xiτλερ εκτarηoε αδιaκρiτιlη δεξια κι αρι-
oτερd για vα πρoαoπ[oει η θ6oη τoυ. H κατd-
oταoη εlvαι εξαιρετικα κρioιμη Yιcι τov Xiτλερ'
\/ια τov oπoio ηρθε η στιYμη Yo εκλ6ξει ov6με-
oo oτov εΘvικιoμ6 κoι τov oooιoλιoμ6".

Le Joumal
Πaρισι. 1 loυλioυ 1934

"oτιδiπoτε κι αv oκiτττετoι o κooμoq Yιcr τov
Xiτλερ, τo 66'6aιo ε[vaι oτι πρoκειται για αv-
Θρωπo δραoτηριo πoU ΕΕρει va oτερειilvει η
Θ6oη τoυ,.

τIeΦilymail
Λovδ[vo' 2 loυλioυ 193ιl-

no Σo6ιετικξ τ0πq Xaιρετιζει τα YεYovoτa
oτη Γερμαvio 0κ τηl πιa ελπιδoφοφ εκδηλω-
ση τηζ πρooδoυ τηq Γερμc,ιιo< πΜ ηY κo1+

μoυvιoτικ η επoYooτooη....
ΠFm.2loυλioυ 1934

*To ΥεYovΦ oτι o Χ[τλερ ατηΜ.σtr τη9 .aρr
στεραζ. rττερυγαg τoU κoμματξ τoυ lμεταξ0
τηg oπo[oq ητo επoμεvov va υΠa,oχoυv oλoι oι

κακoηΘειq, τoυ τ0πoU Pαιμ) εvιo10ει τη Θ6σιv
εvoq εΘvικoO καΘεoτιbτog, ωζ cιυτ6, τo orιoιov
εζητouv απ6 ετιbv αι μoρφωμεvαι Και υγιε[g τd-
ξειq τηq Γερμαv[αq. To 6τι δε η εξ6vτωσιζ τωv
αριστερ6v σUvωμoτιbv 6'γιvεv αιμαηρξ, εivαι,
6ε6αiιη, Θλι6ερ6v μ621ριq εv6q σημε[oυ' τ6σω
μdλλov, ΚαΘ' 6σov 6πεoε Θ0μa τωv ταραyιbv
ιζαι o στρατηγ6q Σλdιyερ μετd τηq oυζ0γoυ
τoυ. Aλλd εv πρ6τ0ιζ, η ('ιματηρd 

'<ατdπvιξιqμιαζ αvτεπαvαoτdoειιη, εκ τωv κ6λπωv τηg
κρατo0oηq τdξειιη πρoερyoμ6vηζ, δεv ειvαι
πρωτoφαvηq δια τov πoλιτιoμ6vo κ6oμov - oυ-
δ6 καv δια τα καθεστ6τCι εκεivα, τα oπo[α θεω-
ρoOvται oημερov πoυ τα πλε6v σταΘερd και eκ-
Θειdζovται καθημερι'lιιη υπ6 τωv 'Aγγλωv και
ελληvωv υπoκριτιilv"-

Eoτio (πoιd dλλη;)
Aθηva,2 loυλioυ 1934

"Εκτ6q απ6 τα S.A. 6πoυ η δυσαρ6σKεια ειvαι
εvτovιbταη yωρΙq vα εκφρdζετaι, Καv6vαq δεv
διαvoηθηκε va κατηγoρηoει τηv κυ66ρvηoη 6τι
Θυoiαoε τo πρ6γραμμd ηζ Yια ηv κoιvωvικη
αvαv6ωoη. 'Eτoι η κυ65ρvηoη oπ6φυγε τov λ6
γo 6τι oυYτρi6ovτog τoY ριζooιτooτιoμ6 6πoιξε
τo παι1Yiδι τηζ owιδρoσηξΣ.

Le Figaro
ΠαρΙoι,3loυλioυ 1934

"M6oα oε 24 ιbρεq' η τdξη' απoκαταoτdΘηκε
στη Γερμαvια. Σ' 6λ0 τo Pdιy 6αoιλε0ει η τdξη
και η ηoυy[α. o γερμαvικ69 λα6q ακoλoυΘεE τov
XEτλερ με μεγαλo εvΘoυσιασμ6u.

ll Giornale d'ftalia
Pιbμη' 3loυλioυ 1934



PARSIFAL
"Hραη τo0 δμωvOμoυ 6πoυq τo0 Boλφρoμ φ6v "Eσ-

σεμπαχ. 'o μUθoq 61ει τdq ρ(ζαg τoυ dπ[ τιvog κελτι
κo0 παραμUΘιoU, τoυ δπo[oU μεγαλιbvει κovτα ατη μη-
τθρα τoυ dv dπoμovιi.loει, τηv θγκαταλεiπει κα[ θκδμ
κεΙται τ6ν φoνεuΘθvτα πατ6ρα τoυ. 'o μΟθoq oυνεδ6-
θη κατd τov 1 2ov αi. μθ τηv περi Γκρααλ παρdδooιv' 'o

Gujot de Provence τdv αvεκdλυι}ε εig 1ειρoγραφov εiq
τ6 Toλdδov. 'Eπi τo0 μιjθoυ τo0τoυ αιηρι1Θεig δ Ric-
hard Wagner oυv6Θεoε τ6 μελ6δραμd τoυ, τo δπoΙov
περικλεiει μuαταγωγικαg dληθεiαq θκ τo0 κ0κλoυ τΦv

irτπoτων τηq σrρoγγUληq τραπ6ζη9 και τo0 Bασιλιioξ
'Aρθo0ρoυ καθωq και θκ τξq παραδ6oεη τo0 'Aγioυ

Γκρdαλ.
'H 0π6Θεoιq τoΟ δργoυ θxει ιbg θξηq. 'o Tιτoυρθλ εig

τηv κατo1ηv τoυ δπoioυ εixε περiελΘει τδ Γκρααλ εig
τ6 δπoΙov εΙ1ε ρειioει τ6 αΙμα τo0 Χριoιo0, καθξ καi

fl iερα Λ6γ1η' iδρυoε Tαγμα πρ69 φ0λαξιv τωv κειμη-
λiωv τoOτωv. 'Επi κεφαλξq δ6 τo0τoυ ιillριoε τ6v υ[6v

τoυ 'Aμφ6ρταv, 0πo1ρεωμ6νov vα τηρη dγvε(αv. 'o
oαταvικog 6μιlη Kλiγκοoρ' τo πvεUμα τoa κακo0, απ6-
αrειλε τηv δρα[αv Ko0vτρυ, fl δπoiα παρ6oυρε τov
'Aμφ6ρταv εig oαρκικην {δoνηv, dπεκoιμηθη δθ θv
τ6λει εiq τdq αγκαλαq τηq.

'o Kλiγκooρ, επωφεληΘεiq τo0 ijπvoυ τoυ ηρπαoε
τηv iεραv Λoγ1ηv καi θτραuματιoε δι' αi'τηg τ6v 'Aμ-

φ6ρταv' η πληγη τo0 δπoloυ θα παραμεivη αvoικτι]

μθxριq δτoυ t Λoγxη επαν6λθη εig τηv κατo1ηv τoυ.
'Aλλα δια τηv αvακτηoιv α0τηg, ouμφιilvη πρ6q πα-
λαι6v 1ρηoμ6v,1ρειdζεται v6oq αφεληg καi αγv6g, ξ
τoιoaτoq δ6 δ Πdρoιφoλ μετα6αιvει ειq σUvdVτησιν
τoυ Kλiγκooρ. 'Εκεivη, dφoO αΜοη δεv ηδυvηθη vd
τ6v απoμακρ0νη, αι6Μει πρξ αυτov ιi.lραiαq γυvα(-
καq, dv τ6λει δd και τηv Ko0vτρυ. με τα ακαταμα1ητα
Θ6λγητρα τηq, δλλ' δ Πdρoιφαλ τdq oπoκρo0ει κα[ θμ-

μivει εiq τηv αγvε[αv τoυ, αφαιρεi τdλoq ηv Ιεραv
Λδγ1ηv dπ6 τ6v Kλiγκοop κα( θεραπεUει τov 'Aμφoρ-

ταv' ivΦ f1 δαιμovικη Ko0vτρυ πλfvει τo0g πoδαq τoU

καi τoOq oπoγγiζει μθ τηv πλoυoiαv κoμηv ηq. Tελoq
δ Παρoιφαλ αvακηρυοoεται Bαoιλε0q - 'lερoφαvηq

τo0 Γκρααλ καi dπιτελεΤ τα iερα τoυ καθηκovτα αvυ-
ι|δv τ6 iερov πoτηριov, 0πi τo0 δπoioυ δρ1εται εξ o0_

ραvoΟ κα[ κoθητoι λευκη περιαιερα εiq δvδειξιv ηq
dπιτευ1Θεiηg oυvδιαλλαγηq μ6 τ6v oιiραv6v. Πρood-
τι dvαγvωρiζεται ξ o Λυτρωτηq.

Aυτη εΙvαι η 0πoθεoιc τoΟ δργoυ. 'Aλλ'αq εΙδωμεv
τηv doωτερικην τoυ δvvoια. EUθυq θξ dρxηg διαπι
σrouμεv δτι, δv oυγκρioει πρ6q τα δ0o αλλα μυαrαγω-
γικα θεατρικα 6ργα, τov Mαγεμθvov αι]λov τo0 M6-
τoαρτ καi τdv Φαoυαι τo0 Γκαlτε' o Παρoιφαλ τoυ Bo-

γκvερ ι)περακovτiζει τ6 πλαioιov τηq ΛUτρωσεωq και
δμφαviζει τ6v αvθρωπov δ1ι απλξ λuτρωμεvov, dλλα
καθιαιαμεvov λυτρωτηv κα( τΦv αλλωv.

'Ωq γvωαr6v δ Bdγκvερ 0πηρξεv δ1ι μovov δ μoυoι-

κoουvθθτηg, dλλα κoi δ oυvτdκτηg πoιητηq τωv μoU-
oικoδραματωv τoυ.

Θd πρθπει λoιπ6v εξ τ6 περιε16μεvov τηq δημιoυρ-
γ[αq τoυ vα dvαζητηoωμεv τηv κooμoθεωριαv και τηv
λυτρωτικηv διδαoκαλiαv τo0 μεγαλoυ μoUσoUργoU.

'Evωρiq θτ6Θη τ6 θριilτημα κατα π6οov f1 κoσμoθεω_

ρια αιiτη τo0 Bdγκvερ εΙvαι o0μφωvoq πρoq τι]v dρ_

Θ6δoξov 1ριατιαvικηv απoκαλυι.|.lιv, ii μηπαη δχρηoι
μoπoiηoε τo xριαrιαvικov δvδυμα πρog oυγκαλυι!ιv
iδlolv θρηoκευτικΦv κα( μυητικΦv dvτιλη$εωv. 'Εαv

λαθωμεv 0πo ημεiωoιv πρΦτov oτι παραλληλη πρog
ια 1ριατιαvικα o0μ6oλα, dδαvεioΘη καi Δρυiδικα με_
oαιωvικd κα( lrπoτικα σroιχετα, δεtτερov δτι oι]δ6πo-
τε 0πξρξε λατρηg τoΟ χρισrιαvικoO φoρμαλιoμo0 καi
τo0 iερατε[oυ εΙδικΦτερov, απ6δειξι9 η dπλη, 'Eθvικη

θα θλ6γωμεv Tαφη τoυ εiq τ6 MπαUρoιiτ, αvευ lερα_
τε[oυ, dvευ 1ριαrιαvικoυ αrαυρoΟ καi μθ τηv 0πo_

κρouσιv τo0 dμ6ατηρ[oυ τoΟ Ζιγκφριvτ - κα[ τρiτov
αΦτη αUτη η αλληλoγραφ(α τoυ εv πρoκειμθvω δυvα_

μεθα vα oυμπεραvωμεv δτι δ Bdγκvερ ηΘ6ληoε vd κη-

ρ0ξη (dπαvακηρ0ξη)' μαλλov μ[αv iδiαv Θρηoκε[αν
ατηρζoμdνηv θπi τoΟ 1ριαιαιvικo0 θoωτεριoμo0, δη_

λαδη θπi τηq oiκoυμεvικξq μυαrαγωγiαq, dπεvδεδυ_

μdvη καλυμμα 1ριαιιαvικ6v.
Eiq τoυτo τ6v ε6oηΘηoεν δ μ0θog τo0 Γκρααλ, τ6

απ6κρυφov E0αψ6λιov τo0 Nικoδημou. f1 φιλoooφiα
τo0 Σ6πεv1αoυερ καi τoΟ Φ6ilερμπαx. Kατα τηv τε_

λευταiαv περioδov τo0 B1oυ τoυ' iπo1ηv κατα τηv
δπoiαv oυv6Θεoεv τov Παρoιφαλ, θκφραζεται μ6 θπι-

μovηv κατα τo0 XριαrιαvικoΟ doκητιoμoυ κα[ dδιαλεi-
rπωg 6ε6αιιilvει μθ <iκαμπτov δvεργητικoτητα oτι δ
Θεoq δθv εΙvαι θεiog 0π6 τηv δvvoιαv τηg απoκαλ0-
ι}εωq dλλ' 6τι δdv εΙvαι παρα τ6 oμoiωμα τoΟ αvΘριi-l-

πoυ oΙov f1 dvθρωπivη ι!υxη εξιδαviκευoεv εig τo δπα-
κρov. Δdv πρ6κειται θπoμdvοκ περι ivτικειμεvικξq
πραγματικoτηταq, παρα μoνov περi υnoκειμεvικξq
υπoθ6oεαη.

T6 γεγovoq 6μω9 oτι o Bαγκvερ δεv φαivεται oιiδα_

μoυ συστηματικΦq μυηθεic και oτι τo oUvoλov τΦv
Θρηoκευτικιi.lv τoυ πεπoιθnoεωv ηγαζει μαλλov iξ
iδiων αvτιληιpεωV - αUτoμUησιq - dηρεαομdvωv δv

πoλλoΙg dπ6 τηv εΕωτερικηv φλoooφlαv τoΟ Σoπεv-

xαoυερ, παρ61ει ε ' 1Jομα σUγκριτισμoυ 1ριαιιαvικΦv
καi πoικiλωv'Εθι'ιι,iι σ-loιΧειωv.

'Ωq θκ τo0τoυ :c κηoυγμo τoυ Παρoιφαλ διlv πα0ει
vα εivαι εig μεγα.λειιiiδoug ijμvoq διd τ6v "Αvθρωπov

καi διd ταq :πεcovτoυg δυvατoτηταg α0τo0. Tην
αξ[αv τα0τηv ονεγvωριζε πρΦτoq δ Bdγκvερ, δ δπoΙoq
εθε6ρει τo iογov τoυ η dvΦτερov oκηvικov iερo0ρ-
yημα (Brihnenweth Festspiel) καi ιilριoε δια τηq διαθη_
κηq τoυ οποη πoiζεται μ6xρι τoυ 1 9'1 4 μovov εiq τ6 υπ'
αuτoΟ καΘιερωμεvov θ6ατρov τoυ Mπα8ρoLiζ.

Δεv Θα πρoσΠαθηoωμεv δvτα0θα vα αvαλ0oωμεv



τo Ar,ooτ0,

ηv doωτερικηv ημαo[αv τΦv κε\Γrρικωγ oυμ6ολωv
τoΟ δραματog ιbg r'1 lερα κυλιξ τo0 ΓKροαλ. τo oΦα τo0

Kυρioυ, η iερα Λ6γxη' τ6 o0μ6oλo τo0 Σταυρο0. τ6

6πoΙov 1αρdooει 6 Πdροιφαλ δια Φq Λoπηc. η λευκη
περιατερd, δ κ0κvoq τ6v δπoΙov φovευει o Παρσιφολ

θv η dΘω6τητi τoυ, δι6τι αυτd dπoτελoυv iδιoιτiβη
μελ6την.

Θd περιoριoΘΦμεv dδΦ vα παρoυοιoαυμεv μiαν
o0vΘεoιν τιilv BdγκvερικΦv πεπoιΘηoεωv oπuη αι)ται

dπoδiδovτoι εiq τ6 δργov λαμ6αvovταq ξ oδηγov

ηv δξo1ov dργαo[αν τoΟ Νικoλαoυ Λo0Bαρι ('H Θρη-

oκε[α τo0 Bαγκεvρ, 'ΑΘηvαι 1928).
'o 6lη εivαι κατo τdν Bαγκvερ lδ0vη καi θλΙι|lιq' tl

δε υπορξη οθλιoηq κα[π6vog. Πριilτη εiκΦv ηq doω-

τερiΧrκ ταUτrκ εφιπιiloεη εΙvαι δ 'Αμφ6ρταq. 'Aλλd

καi δ Γκo0ρvεμαvτg. o πιαι69 τoυ tηρθτηq καi δλo-
κληρoγ τ6 ταγμα τωv irπoτων τoΟ Γκρdαλ καi α0π] fl
Ko0ιτρυ καi o μΦη κλΙvYκσoρ 0πoφθρoυv καi 6αoα-
νlζoιrται ιrπ6 τo 6αρoc ηξ "dμαρτiαq" δ1ι τooov ηg
Φ)ματικr}ζ. δοov κoi κυρiιη ηg ψUχικηq κα[ πvεuμα-
τικηq. 'Αμαρτiα 

μθ ηv πρωταρxικηv δvvoια τo0 oφdλ-

ματog κα( δg θκ τoι]τoυ τηg διαταρα1ηg τωv Θε[ωv αρ-

μoVιKωv oυ1voτητωv.
'Aμ6oωq dv dρ1η 6λι1πoμεv τ6v 'Aμφ6ρταv Θαvαol-

μωq παα1ovτα καi dκπdμπovτα αrεvαγμo0g. 'Ev oυvε-

1εια τo δργov μ0q παρouolαζει τ6v θhvαo[μωq πληγω-

μ6vov κα[ καταπirπovτα κυκvov. '0λ6κληρo9 f1 Φυoιq
oιεvαζει 0πo τov v6μov τo0 παρoδικo0 καi θφημ6ρoυ
καi απo τiv αvαγκηv τo0 Θαvοτoυ. Kαi αijται αi vεαvι
δεg πo0 παριαιαvoυv τα dvθη εig τηv 2αv πραξιv, ε1-

κ6vεg αvθo0ηg ζωηq καi oφυζoιiηq δυvαμεωg,
ιbθo0μεvαι 0π6 αvεκπληριbτoυ πoθoυ dvααrεvαζoυv:

"'Aλo[μovov! Π6oov 6αθυq εΙvαι δ π6voq, διoτι γvωρi-
ζoυv δτι πρθπει vd μαραθoOv καi vd dπoθαvoυv.

'Aλλ' δ Bαγκεvρ δ6v περιoρlζεται vα μαg δεiξη τηv
dΘλiαv καi θλεειvηv δι.tlιv τo0 κ6oμou' Πρo1ωρεi πε-

ραιτ6ρω' εioδ0ει 6αθ0τερov κα[απoκαλ0rπει oτι f1 η-
γη δληc α0τηq τηg dθλιoτητog τo0 κ6oμoυ, δλoυ τo0
π6voυ τηg ζωηq, εΙvαι η "qμqρ11α" τηv δΙιoιαv παριστα
0πo τηv πα1υλωτατηv δτι η πηγη iληq α(lfig τηg
dθλι6τητoq τoσ κ6oμoυ, δλou τo0 π6voυ τηq ζωηq, εi-
vαι l'1 uξμqρ1[q" τηv δπo1αv παριστα 0π6 τηv παxυλω-
τατην τηq μoρφηv ιilq αγριov π6Θov πρ69 {δovηv καi
0λικηv dπoλαυoιv. 'oδ0vη λoιπ6v καi π6vov καi δυ-
ατυ1[αv εΙvαι δ 6ioq'πηγη δθ τηq κατααιαoεωg τα0-
τηg κα[ αiτ(α εivαι η αμαρτiα, τ6 οφdλμα. 'Aλλ'δμη δ
Bdγκvερ δι1v εΙvαioπαδoq τfiq απαιoιoδoξ(αq, f1 δπoiα
παραδ61εται δτι fl κατααrαoιq α0τη εΙvαι αδ0vατov vα

μετα6ληθQ δι6τι oUτε πιαιε0ει 6τι δ ivθρωπoq εΙvαι
θκ φ0oεαη δv διεφΘαρμθvov, oUτε voμiζει δτι dπωλε-
oθη ιivευ dλniδoq oωηρ[αg διd τηg αμαρτiαg-
oφαλματoq. Kα1 ε1g αιilτηv dκ6μη τηv Ko0vτρυ, oil1i
oπαvlη καταvικωvται τd α1αλivωτα παθη τηg 0πo
αγαθΦv δρμΦv. Eivαι πρoΘυμη vα 6oηθηη' vα dvα-
κoυφ[η καi vα 0πηρετηη τoOq δ1ovταq αvαγκην. Σu-

μπovετ παv δ,τι παo1ει κα( μετα6α[vει δρoμαiοη εig
'Aρα6(αv διd vd εijρη τo 6dλoαμov τ6 δπoΙov πιαre0ε-
ται 6τι καταπραttvει τo0g π6voυg τΦv 0π' α0fig παρα-
πλαvηθ6vτωv. Tελoq παρατηρoOμεv δτι εξ τo κακov
δθv πρo6αlvει ε01αρiαrη καi δτι η ψUχη ηc αvθiαια-
ται εξ την δκπληρωoιv τoυ δργoυ τo0 διαφθoρ6uη, τo
δπoΙov αoκεi. Δυvαμεθα δπoμ6vοη vα εΙπωμεv δτι η
κooμoΘεωρiα τo0 Bdγκεvρ φθρει xαρακτηρα ηΘικ6v,
διoτι πιorε0ω δτι δ κooμη κo( τα θv α0τω oυμ6αlvo-
ντα δθv oφελovται εiq αδηφv τιvα dvαγκαιoητα,
dΜ' εiq δvoxηv' dιq ηv rποrαv κα( τηv &μαρτlαv τo8
dvΘριbπoυ.

'EντεOΘεv oυvαγεται δτι o 6αθ0τερo9 τ6vη θv τη
dv.θρωπivη ι}υxη εivαι δ π6θoq πρ69 dπoλυτμυοιv.

'Aλλα δια τlvωv μ6αυv φΘαvει δ dvθρωπη εiq τηv
απoλ0τρωoιv τα0ηv; To0τo εivαι τ6 πρo6λημα τo
δπoΙov θπιζητεΙ vα λ0η δ Bαγκvερ εiq ηv Παρoιφαλ.

'Αg Ιδωμεν πΦτov πoτα απoλυτμοτικα μ6οα απo-
κλεlolrιαι κατα τov Bαγκvερ ξ θoφαλμ6vα καi μη
δδηγo0rrα εig τ6v oκoπov. τα ρεσα ταΟτα εΙvαι πρΦ-
τov f1 αι6ρηαq. η απoχη, δ ooκητιομog. Tα μ6oα αιiτα
θφαρμ6ζoυv oi lrτπoται τoυ Γκφαλ μετd τηv rπΦoιv



τ0 Arrro0τo
Al φραoειq τdg δπoiαg μετα1ειρiζεται δ Παρoιφαλ

dπoτειvoμεvog ε1g τηv Ko0vτρυ, f1 δπo(α πρooπαΘεΙ
vd τ6v oαγηνε0oει δια τΦν θελγητρωv τηq, δiδoυν τηv
απαντηoιv: .Tηv δρ6oov πoυ θα θ6η τ6ρμα εlg τ6v
π6vov ooυ' δdv παρ61ει f1 πηγη απ6 τηv δπoiαv α0τog
δ π6vog θκπηγαζει. Τηv oωτηρiαv δ6v θd τηv θxηg πo-
τ6, θαv δ6v αιειρε0η η πηγη δκεivη"'

Mηπη τ6τε α[ μυαιικαi δUvαμειξ τηg Φ0oεη; Τα

μαγικα τηg μ6oα; Mηπαη τoυλα1ιατov α0τd Θd ηδ0vα-
vτo vα θvεργηooυν διd τηv dπoλUτρωoιv καi vα dπαλ-
λαξoυv τ6v ιivθρωπov απ6 τα δειvd τα tλικα καi t]Θι
κα; 'o Bαγκvερ δ[δει oυvτ6μωg dλλα oαφΦq τηv dπd-
vτηοιv. T6 μαγικ6v λoυτρ6v τ6 δπoΙov λαμ6αvει δ 'Αμ-

φ6ρταq θv τξ iερα λiμvη (δg ιiλλoτε ol Bαoιλεig ηq
Kρητηc) δ6ν εΙvαι lκαvov τιilρα μηδ6 καi πρooωριvηv
πρdUvoιv vd θπιφ6ρη τα δ6 Bαλoαμα τηg 'Aρα6iαg πo0
κoμiζει f1 Koιivτρυ, dιq o0δ6v κα[ αυτd lα10oυv. "Αλ-

λη τε εig τi θd ιbφ6λει f1 πραιjvoιq δκεΙ δπoυ μovov
Θεραπεiαg 0παρxει αvαγκη;

Τ6λog καi α0τη i μετανoια δ6v αρκεΙ διd vd dπoλυ-
τριbη τ6v ιivθρωπoν. Eig τηv αρxηv τoυ δργoU περι-

γρdφει δ Bdγκvερ τ6 μθoov τoυτo τξq μεταvo[αg καi
τα θξ α0τo0 dπooρρ6ovτα απoτελdoματα. 'o Γκo0ρ-
vεμαvτq λ6γει περi τηq Koυvτρυ δτι δια τωv δργωv τηq
πρ69 θπoιiλωoιv τιbv δειvιΙrv τΦv iτπoτιilv doκεΙ μεiα-
voιαv, θξυπηρετoυoα oilτω τooov τoιig lrπoταq δοov
κoi αtτηv τηv iδiαv. 'Aλλ' 6τι λ6γει δ γ6ρωv irπ6ηq
περ[ τηq δυvαμεοη, τδv δργωv τo0τωv' δ6v θκφρdζει

ηv γvιilμηv τo0 Bαγκνερ. Td dργα τηg μεταvolαq, o0-
δ6v δφελoq πρoαπoρ[ζoυv εig α0τηv'δι6τι εiq ηv 2αv
πραξιν ε0ρiοκεται καi παλιv Oπo1εiριog τo0 Kλiv-

γκooρ κα[ dnιτελεΙ δργα πειραoμoυ. 'Επiηq o0τε δ
Πdρoιφαλ τυγxdvει τηg oωτηρiαg δια τηg μετανolαg
τoυ δια τ6v θdvατov τo0 κ0κvou, oUτε δ 'Αμφ6ρτα9.

'Εv oυvoι|.lει λoιπov oiiτε δ αoκητιoμξ, oBτε δ θα-
νατoq, oUτε αi απoλα0oειg, otlτε αi μυαrικαi δυvαμειq
τξq Φ0οεωq, oiiτε η δι'δργωv μεταvoιo. εΙvαι εig θθ-
oιν vα θπιφθρoυv τηv λ0τρωoιv κoi vα δδηγηoouv εig
τηv oυvδιαλλαγηv καi τηv oωτηρiαv. Δια πoioυ δμωq
τρ6πoυ εΙvαι τoDτo δυvατovl 

'o πoιηηq εΙvαι oτερ-

ρΦg πεπειoμ6voq δτι απoλυτρωτικηv δ0vαμηv κ6κτη-
ται μ6vov dπoλυτρωτικov δργov αvτικειμεvικov,
θκτ69 τo0 αvΘριilπoυ τελoυμεvov. 'H διδαoκαλiα τo0
Bo0δα περi τηq δι' ημωv αυτΦv λυτριiloεωg δδv εΙvαι
δρΘη. 'H αnoλ0τρωαq δ6ov vα μεταδoθη εiq τo0q dv-
θριilπoυq δι' αvθμiπωv. oi αvΘρωπoι oδτoι εΙvαι o[ 'lπ-

πoται, πρoωριφ6voι πρξ τoυτo 0π6 τoΟ ΘεoΟ, oi
oπoΤoι διd τηg πiατεοη καi ηg αγαπηq ηxθηoαv ε[g

ηv 0περταηv Σoφiαv.
'o Παρoιφoλ Bοrπiζωv ηv KoOντρυ, λ6γει πρog α0-

ηv: "ΠισrεUε εiq τov Λυτρωτηv,. o[ Ψαλμo[ κατd τηv
dπoκαλυιpιv τo0 Γκρααλ, κoρυφoOvται εiq τ6v αri1ov:

"Mακαριoι δια ηg πioιεωg" εig τ6v δπoΙov dπαvτα τ6

δε0τεροv ημι1oριov "Mακαριoι διo ηq'Αγαπηg".
'o "Ανθρωπη δorη εΙvαι δ μεoiηq ηq oωτηρiαq εi-

vαι δ Πdρoιφαλ' δ δπoΙog δια τηq πiαιεη καi τηq dγα-

εiq τ6 dμαρτημα κu[ δια τoΟτo τηκovτα δv απελπιo[α
κα[ αvαμ6voυv τ6v Λυτρωτηv. Χαρακτηριαιικ6v εΙvαι
δτι δ Πdρoιφαλ δ6v δμφαviζεται Φq αοκητηq δπαη
δκειvoι' Σαφωq θπ[ηq δεικν0ει δ πoιητηq δτι o0τε τo
Nιρ6dvα τηg Boυδδιαιικηq θεoλoγiαq ε[vαι [καv6v vd
καταoιγαη τ6v π6θoν dκεΙvov. oiiτε δ 0πνoq, oiiτε δ
θdvατog παρ61oυv τηv απoλ0τρωoιv. "loοη δμωq θd

ηδιivατo vα απoλυτριilη l'1μαg τd αvτiθετov τηq doκη-
oεη, δηλ. τηq καταφdσεη τηq ζωηc' αi απoλα0oεη
τωv αioθηoεωv;
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ηg, dvαγεται δια τoU "Eρωτη ε1g τηv Γvωooιv, δ
δπoTog θκκιvεΙ δq dφεληg καi dγv6q κα[ 0φιαιdμεvoq
θπιτυ1ξ ταg δoκιμαolαq πoιj θπι6αMει τ6 "πνευμα
τo0 κακo0,; κατoρΘιiivει vα dπoλυτριilη δαυτ6v καi
vd κατααrη dv owε1εiα δ φoρειiq ηg dπoλυτρΦoεοη
τιilv δλλωv. Θα dλ6γωμεν μετα τo0 ΤαoioμoU τo0 Λdo
Toε δτι εξ τηv πβωηv θoθμiδα i1oμεv τ6v κoιv6v
dM' θπιδεκτικov μυηoεuη ovθρωπov. Eiq ηv δευiε-
ραv 6αΘμ[δα τoν κoνovικov τov αληθξ -ΑvΘρωπov, τ6v
'lηoo0v, καi εiq ηv τρiηv τov υπερ6ατικov τoιoυτov,
τ6v Xριαι6v. Aυτα 6ε6αiοη κατα ηv λoγoτρoπiαv τo0
θoωτερικoΟ XριαrιαvιoμoD. Koi εig ταq τρεΙq περιrπιit-
oεη πρ6κειται περι τoa Uπωειγματικoυ αvθριilπoυ,
δαrιg κεΙται ακρι&ξ εiq τo μθoov ηq Mεγoληq Τριd-
δog τηq "Απω 'Αvατoλη. 

μεταξ0 o0φvo0 καi Γηg,

oυvδ6ωv τα δ0o τα0τα ακμ. o oirdψεvικξ Mεoiηq
τηg Φ0oεη καi ηq 'ΑvΘμυπoητη.

'o dκλεκτξ λoιπov τoυ Θεo0. o κατα κληoιν καi
πρooριoμov Σωηρ δπο τηg ψαρτiαq. δoκψαζεται
δειvξ ivα o0τω παραoκευoc€η δια τo -Εργov τoυ.
'Aλλα κατα πoiov τβπov εκrΙληροi α0τ6: Kατα τ[vα
τρoπov καθ[αrαται ixovo( onοε απoλιrrμilοη τov κ6-
oμov; 'H απαvηαc εic τo εΦημo τoιrro υηρξε τo
Mdγα 'Aπoρρητoν ηq μιηοειικ κοi δααiαη αrηαxo-
ληoεv τov Bαγκvερ κσtα ηγ oυvθεαv τo0 και- δξo-

1ηv dπoλυτμυτικoO τoυ iργα.l. τoυ Παρσιφολ.
"Hδη δ'Aμφoρτο(. r'ριι n εμφοvrdη o Γlαροιφολ εΙ-

1εv oκoιioει καθ' irrαογ εκ τoυ εροΦ τnv αυηv: "Δια
τfiq oυμπoθεioq θο Yι'υφ+or ο αφai.rη ιαi αwξ. -Eλ-

πζε επ'αυτov. εiνoι o Eκ-i;ι::η μου,.
EΙvαι λoιπov o ΛUτo,r'ττt :o -ει :φε,,rc .uη τα παι-

δiα" τo δε Ψvξ. σταv ο ΓιcυJ.εμο.τξ εg!τo τoν
Πdρoιφαλ Περι τoι Ποτρο( τoU κoi περι cιrrΦ τoι
iδioυ, περi ηq αμαρτiαq πoυ δι6πραΕε φοιειι:v τov

iερ6v κ0κvov καi περi τoΟ τρoπoυ κατo τδι oπoιov ηλ-
Θεv μ6χρι τo0 MovτoαλBαi, απαvτo διαρκξ δτι δεv

ψωρiζει. Eivαι λoιπov απoξεvωμ6vη τη( εγκc'σ-μιou

πραγματικoτητoq, θλευθερoq απo πoντo γηιvoν δε_
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σμov, δλε0Θερoq εη τηv σκ6ψιv καi dπo τΦv παvτoiωv
0λικΦv πρo6λημdτωv, τα δπoΙα περι6dλλoυv τ6v δν-
θρωπov, dφελ6q τθκvov τηg Φ0oεωg. 'Aλλ' δ dφελι]q
o0τη dvαγκη vα εΙvαι σUγχρovοξ κα( αγv6g, καi τoι-
o0τη πραγματι εivαι' Eivαι θκ φUoεη καθαρog δι6τι
oOδdv γvωρiζει' 'Aγvoεi καi αiτηv ηv 'Aγαπηv. Tηv
δγv6τητα δf αι)τηv τηv διαηρεΙ κα[dπ6vαvτι των πει
ρασμωv τηq ζωηq, τo0g δπoloυq oυμ6oλζει f1 Koιi-
vτρυ. 'H καθαρ6τηq δμη α0τη δ6v ημαivει χρισrιo_
vικ6v doκητιoμ6v, ιbq παρα τoΙg μovα1oΙq, αλλα oυvi-
αrαται θη ηv dπd τιilv κατωτ6ρωv δρμΦt'ελευθερ(αv

ηq καρδiαq, εiq τηv dπ6 ι)λικdq δπιθυμiαq dπαΜα-
μv, εig τηv παvτελη dδυvαμiα τoυ πειρασμoU.

Παη δμοη διετηρηoεv δ Πdρoιφαλ τηv δγv6τητα
τα0ηv καi πιilg θκαλλιθργηoεv α0τηv, ιilαιε vα dπo-
6αiη αUτη διoρκξ τελειoτ6ρα; Τo0τo κατ6αrη δυvα-
τov δια τξq Γvωσεωq, τt'1v δπoiαv παρ61ει f1 oυμπα-
θεια δvΦπιoν τηq δUστUχιαq κα[ τoΟ π6voυ. .M6 ηv
δυvαμιv ηg oυμπαθε(αq ivΦπιov τηq δUστUχιαq και
τoυ πovoυ. .M6 τηv δ0vαμιν τηq σUμπαΘειαq μετ66α_
λεv δ K0ριog τoU Γκρααλ τ6ν dρτov καi εiq oωμα τ6
6πoΙov πρoο6φερε,.



Δεv κεκτηται δμωg δκ φUσεωq δ ηρωg lΣlμωv τηv ou-
μπαθειαν ταιjτηv' πρθπει vα τηv διδα1θξ δια τωv δoκμ
μαouilv. T6 εΙδog τo0τo τηq oυμπαθεiαq γεvvαται dv
τη ψυχη τoυ, αφ'iq αrιγμηq τov ηoπαoθη f1 Koυvτρυ.
Tιitρα δwoεΙ αiφvηg 6τι αiτiα τηg δυoιυ1iαg τoD Bασι-
λθη τo0 Γκρdαλ δθv εΙvαι η πληγη' αλλd η dμαρτiα'
To0τo ouγκρατει αι)τov απ6 τoΟ vd θπαvαλα6η κα[ α0-
τog τ6 oφαλμα τo0'Aμφoρτα, τηv oωτηρ[αv τηξ ψU-

χηq τo0 δπoioυ αφηρεoε δια τo0 αμαρτωλo0 τηq φι-
ληματog. 'o llι!ιαrog καi τελευταΙog 6αθμoq τηg oυ-
μπαΘεiαq τα0τηq εivαι η oυμπαθεια πρog α0τ6v τo0-
τov τ6v Σωτηρo. δατιg δ1ει περιπεoει εiq αvooiαg 1εi_
βσξ. u'Aκo0ω τo0 Σωτηρoq τov θρηvov δια τηv μ6λuv-
oιv τo0 'lερo0. Λυτρωo6 με, ι}ιθυρiζει, dπ6 ταq θv6-

1oυg 1εΙραq. Α0τd φωvαζει μ6oα εξ τηv ι}υxηv τoυ δ
θρηνoq τo0 ΘεoΟ,. 'Η 0ψ(σrη και [ερωτατη α0τη oυ-
μπαθεια' δ oΙκτoq o0τog τoΟ 'lππoτoυ δια τ6v Θε6v,
θλευΘεριilvει τov Πdρoιφαλ απ6 καθε ταπειv6v πoθov.
'Επαvαλαμ6αvεται δηλαδη τ6 αρ1αiov μυητικov ρη-
τ6v: Γvιiloιg εΙvαι δυvαμιg Kαi Λιτρωσιq.

'Eκ τωv dvωτ6ρω oυvdγεται δτι δ Bαγκvερ κηρUττει

μiαv vdαv θρηoκεiαv δια τov δυτικον κooμov. ''Evα

Xριαιιαvιoμ6v θα θλεγαμε oπηλλαγμεvov εξ δλωv
θκεivωv τd δπoΤα κατα τξv γνωμην τoυ εμπoδiζoυv
τηv πληρη εvθργειαv τηq Θρηoκεioq. ΑΟτog δ Xριαιια-
vιoμoq εΙvαι aλεUθερoc παηq τυπoλατρεiαg καi δι!i-
μoυ παραδooεωq κoi oυδεμΙov δ1ει o1rloιv πρ69 ταq
lαroρικδq γεvvηθεiooq μορφαg α0τo0 ιbαιε μovov
λ6γω ουvηΘεiαq τoν oνoμαζoμεv Χριαrιαvιoμ6v.

Eiq τηv απoλ0τρωoιv oδηγεiται δ dvθρωπoq δια τΦv
oεoωoμtlvωv irτnoτδv τo0 Γκρααλ, τηq vooυηq ou-
μπαΘεiαg αγνδv αvθρωπωv. Τoιiq ιiλλoυg εΙvαι εiq θ6-
oιv vd απoλυτρδη μovov δ λυτρωθεiq "Αvθρωπoq, δ
υπερ6ατικog 

-lrπoτηq.

'Eκ τδv αvωτερω oυvαγεται 6τι o Bαγκvερ παρd τηv
φαιvoμεvικηv ετερoδoξiαν τoU "εΙVαι 6αΘ0τατα πε-
πειoμεvη δτι Q Θρηoκεiα καi δη ξ τηv αvτιλαμ6αvε_
ται, εΙvαι τo ιψισrov iv τoτq αvθριilπoιg, κα[δτι εΙvαι τi
dvαγκαiov καi dπαρα[τητov, δτι ε[vαι lΣ1 μovη δυvαμιq
ητιq καθιαια τov 6[ov ciξιov vα τov ζξ καvε[q, καΘαγια-
ζouoα αυτov διd τωv 0ψισrωv αξιδv καi τωv εΟγεvε-
αιdτωv iδαvικωv τo0 'lππoτou πoλεμιαιoΟ καi τo0 Bα-
oιλdωg '|ερoφαντoυ.
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