
To αUTlδoTo

ΠΛATΩN o Q0λαξ τηq Zωηg
THULE: ol πρδδρoμol
MlA EBΔoMAΔA ΣτHN MAΔP|τH

MISHTMA

/a$

$φ"



tIEPlExoMEΝA

Avoικτη επιoτoλη
Mishima
Mια εβδoμdδα oτη Mαδρiτη
Πλατωv Φ0λαξ τηq ζωηq
THULE
Tα ψυxιατρε[α ωq

μ6oα καταoτoληq
oι τρειg 6ψει9 τoυ
ΕβραΙκo0 πρoβληματog

oελ. 3
oελ. 4

oελ, 8

oελ.14
οελ.18

oελ. 20

aελ' 22

ΑΝAKoINΩΣΗ
Λoγω πληθιbραg t1ληg (Η ΔΗM0KPΑT|A τΗΣ

BA'|'MAPΗΣ) αvαβαλλεται για τo επoμεvo
τε0xog.

To ANTlΔoτo
(Mηvιαlo αv6vταxτo περιoδικo)

lΔl0KTΗTHΣ:
Γιαvvηg Σoριiτog

Σ υvταooεται απo Eπιτρoπη

ΔlEYΘYNΣH:

Τ.Θ. 30205 - 10033 AΘHΝA

Συvδρoμη για 12 τε0χη 1400 δρx.

Συvδρoμη για 6 τειixη 800 δρx.

Tιμη τε0xoυg: Δρx. '100

τo αvTδoTo

Δ}lMoκPAτ1A aΡΑ o κAt κΑτl

oι τΡElΣ oΨElΣ τoY εBΡΑ1 κ0γ ΠP0'

BΛltMAτοΣ (τEΛEYτΑl0)

H εnισρoφη τoυ Σοvιoμoυ πην EΣΣ'Δ

υtsτεR ""Y



AΝOIκTH EΠ|ΣTOΛH ΣTON κ. Ν. Mι1αλoλιακo

oπωq θα διαβασεTε στo φπoηαζ με τιτλo

(MlA EBΔOMAΔA ΣTH MAΔPITH> ημoυv

καλεομεvog ο' εvα ευρωπαiκo δειπv0'

Λιγεq ημερεq πριv ηρθα o' εrταφη με Tov

secretaiio ιιacional τoυ CEDADE Christian

Ruiz, πoυ ειvαι παλιog φιλog απo τo 1980

oταv ηTαv μελog oτιg Juventudes Nacional

Revolu Cinarias.
o oυvαγωvιoτηg Christian μoU ειπε 0Tι

τo Περασμεvo καλoκαιρι o αρχηγoq τηg Xρυ-

ηq AUγηq κ. N. Mιxαλoλιακoq nou βρεθηκε
oη Moδριη, με καηγoρησε - 0Tι σε γραμμαTα.

μoυ oτo εξωτερικo, εκφραζoμε απρεπωg γι'
αUτov και ηv oργαvωη τoU.

Tετoια ψεμματα δεv πρεπει vα λεγωvται,

γιαTι αv δεv πρooβαλouv αUτov πoυ τα λεει,

πρooβdλoυv τov EΜηvικo EΘvικιoμo.

Ξερει πoλυ καλα o κ. Mιxαλoλιακoq oτι

κoιvoι μαζ <φιλoυ> ταξιΦψαv oη Eυρωπη και

ηρθαv o' επαφη με συvτρoφouq Eυρωπαι0υg

επειτα απo δικη μαg περεμβαoη.

o uπoφαιvoμεvog ψιilριζε oτι oι <φιλoι>,

αυτoιαvηκoυv αrηv Xρυη Aυμ, αΜα δεv τo

θεωρηoε (αμαρτημα>.

Exoυv ηδη γιvει oρισμεvα ασχημα περι-

σTαTικα πoυ θα μπoρouσαv vα πρoκαλεooυv

εVαv uεμφυλιo πoλεμo> αvαμεσα oτιg δια_

φoρεq κιvησειq.
Aπo εvαv Tετoιo (qμφUλιo> o μovog πoυ θα

βγει κερδιoμεvog Θα ειvαι τ0 σUστημα'

0ι διαφoρεq Urηρεσιεq πoU εKπρoσωπo-Uv

To συστημα Θα τριβoυv Tα χερια τoυq' Θα

πρεπει vα γvωριζoυv oλoι oι εθvικιoτεg Eπα-

vασταTεq oτι αUτoι πoυ θα επιδιωξoυv εvαv

<εμφυλιo πoλεμo> θα ειvαι ηλιθιoι η ρoυφιαvoι'
Αυτη τηv φoρα δεv θα πρεπει vα σUγχω-

ρησ0Uμε καvεvαv.
Σημερα βλεπovταg τo 1θεg, φτιαχvouμε

τo καλλιτερ0 αυρι0.
Tα λαθη πληρωvovται
Eαv θελει Vα καvει κατι δυvαμικo 0 κ'

Mι1αλoλιακog, καλα θα καvει vα ψαξει vα βρει

αUτoUq πoυ οπιλωvoυv τo 0v0μα Τ0U και 0χι

vα λαoπoλoγει...'_ 
ε''o,'rρo επιτελoυg o καΘεvαg vα αvαλα_

βει τιg ευθυvεζ ToU υπευθυvα'
Γιαvνηg Σoρωτog



0 Mishima ωζ σUγγραφ6αg και
πoλεμιoτηg

Η πoλυo1ιδηg και αμφιλεγ6μεvη πρoσω-
πικoτητα τoυ Mishima, καθιi:g καr τo 6ργo
τoυ, θxει πρoκαλ6oει 6vα ευρ0 εvδιαφ6ρov
6ξω απ6 τα ο0voρα τηq lαπωv[αg. 0 Μishima
εivαι o περιοo6τερo ψταφραoμ6voq στα

γαλλικd o0yxρovog ldπΦv oυψραφ6αq.
0ι κριτικo[6xoυv, γεvικd, επιμεivει αrov

πληθωρικo xαρακτηρα τoυ θργoυ ToU και, α-
κoμη περιoooTερo, στα αvτιφατικα χαρακTη_
ριoτικd τηζ rτρoσωπιKdτητdg τoυ. 0 εv λoγω
oυψραφ6αq 6xειπρooεψ(oει6λα τα εiδη ηξ
λoγoτεxv[αq: τo μυθιoτoρημα, τη voυβ6λλα,

ηv πoiηη, τo δρdμα, ηv κωμωδ[α, τo δoκiμιo,

ηv κριτιη. H ζωη τoυ επiηg 6xει ημαδευτε[
απ6 μiα πληθιbρα δραoηριoτητωv.

Aπo dπoψη αυoηΦφλoλoγιη τα δoκ[μια
τoυ Mishima -αφιερωμ6vα αro Θ6μα τηg
κoυλτo0ραg και σTov επαvακαΘoριoμo τηg
ιαπωvικηg παρdδoοηg - δεv μπoρo0v vα Xα-
ρακτηριoθoOv ιδια[τερα ιi:ριμα' oμωg απo d_

πoψη καθαρd ιδεoλoγιη ΘεωρoOvται θεμε-
λιιilδη.

Kατd τov Fino, o oυψραφ6α9, επεξερxo-
μεvoζ μια θεωρ[α τoυ πoλιτιομoυ, αvαζητε[,
πραγματικd, oε ατoμικo επ[πεδo, 6vα μ6οo
για vα εvαρμoviοει τo πληθog τωv καΘαρα
λoγoτεxvικιi:v δραoτηριoητωV τoυ με τιq πo-
λιτικ6q και αλλεg επιδooειg τoυ. Σε γεvικ6
πλαioιo nρoτ[θεταιvα παρdoxει μια oλικη θε-
ιilρηoη τηq ιαπωvικηg κouλτo0ραq. o Fino
καταδεικv0ει, εξdλλou, τoυg ουvδετικoιjq
αρμo0ξ πoυ υπdρxouv αvdμεοα αro vεαρo
και ρoμαvτικ6 Mishima και σrov vεoρoμαvrικo
Mishima τηg περι6δou 1960-1970, μετα τηv
παρεμβoλη τoυ κλαοοικιομoιi καιηv ειρωvιη
και δηκτικη κριτικη τηg μεταπoλεμικηq lαπω_
v[αg, 6ταv o oυψραφ6αq υπηρξε απdλυτα
οαφηg τ6oo αrα γραπτd τoυ 6oo και αrιq πρd-

ξειg τoυ.
Avαμφιoβηητα γoητε0ηκε απ6 ηv πα-

ρακμη και ηv oπoo0vθεη, αMd ην 6πvιξε
μ6oα τoυ oυvειδητα και ηΘελημ6vα' υπ6oτη
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η διοταραγμθvη ιδεoληψ[α τoυ θαvdτoυ,
πρoτo0 τov αvTιμεTωπioει με ηv 6vταξη τoυ
αrouq Σαμoυμι τoυ 20oυ αιιilvα' oκιαγραφηoε

μια εμβρυιi:δη πoλιτικη oκ6ψη, αMd oι ιδεo-
λoγικo( ToU πρoσαvατoλιoμoi απo τo 1960 και
εξηg δεv αφηvoυv περιθιbρια oε καμ[o αβε-
βαιdητα.

Σηv lαπωv[α, εξoλλoυ, πoMo[ κριτικo[ (o-
πωg o lsoda Koichi) δεv αoτoxo0v 6τov βε-
βαιιilvoυv oτι η λoγoτεxvικη και θεωρητικη
δραοτηρι6τητα τoυ Mishima κατd τα πριilτα
24 μεταπoλεμικd xρ6vια δεv εivαι παρd μ[α
παραδoξη πρoκληoη oτov πρooδευτιoμ6 ηq
nεριoδoυ αυτηg, μια πρoφητε[α τωv.6oωv Θα

oυμβo0v μετα τηv μεταπoλεμικη περioδo. Kαι
δεv ε[vαι τυxαlo πoU τo πvε0μα τoυ πρδτou
6ργoυ τou Mishima (Foret en fleur = Δdοog
απ6 λoυλo0δια) ξαvαβρ[oκεTαι σTo τελευταio
τoυ 6ργo (La Merde la Fertilitθ = Η Θdλαοoα

ηq γovιμ6ηταg), καθooov υπdρxει παφMηλ[α
αrα 6vειρα, τιq μετεVσαρκιiloειg καθιbg και στα
ov6ματα oριoμ6vωv πρooιilπωv πoυ παραμ6-
vouv Tα lδια και αrα δι1o βιβλiα.

Πρoτo0 αo1oληθo0με με τη θεωρ[α τoυ
πoλιτιoμo0 (oπωq ηv αvαπτι]looει o Mishima)
και με τov τ0πo τoυ oλor<ληρωμ6voυ αvΘριilπoυ
πoυ,6xovταg γεφυριilοει μ6οα τoυ ηv dβuooo
πoυ xωρ[ζειΦμερα η διαv6ηη απ6 ηv πρd-

ξη, oφε[λει vα ε[vαι η ζωvταvη πρoβoλη τηg
θεωρ(αg αυτηq, εivαι απαρα[ητo vα αvαφερ-
θo0με oτιg λoγoτεxvικdq αφετηρlεg τoυ
oυψραφ6α. Aυτ69 ε[vαι oυvδυαoμθvεq με τo
πιo ακρα[o ρε0μα τoυ γιαπωv6ζικoυ ρoμαvTι-
oμou, τoυ oπoioυ η κ0ρια dκφραoη υπηρξε
τo περιoδικ6 Bungei - Bunka (<Art et Culture>
= <Τ6xvη και Koυλτo0ρα>). To <Foret en
Fleun> εμφαviζεται o' αυτo τo περιoδικo τo
1941. 0 oυψραφ6αq τoυ, 6vα vεαρ6 Θα0μα
τωv 16 xρdvωv, δεv λ6γεταιακ6μη Mishima,
αλλd δεv θα αρηoει vα ovoμαστεi 6τoι απ6
τo <Mishima), μικρη πoλη oτoug πρ6πoδε9
τoυ βoυvoO Φ[vτζι, nou oυvδ6ει τηv oμdδα



τoU Bungei - Bunka. 0 πριi:τog πoυ μdvτεψε
τo xαρ[oματα τoυ vεαρo0 ηταv o κριτικ69 και
πoιηηq Hasuda Zenmei πoυ Θα αυτoκroηoει
μπρooτα oτα ματια τωv oυναδ6λφωv ToU ToU
ουvταγματog, μετα τηv ε[δηoη για τηv παρd-
δooη τηg lαπωv[αg. Tα μεγdλα θ6ματα τoυ
6ργoυ τoυ - η oχ6oη τηg γιαπωv6ζικηq κoυλ-
τo0ραg με τo θdvατo, η lδ6α oτι o θdvατoq,
6ταv oυμμoρφιilvεται πρoq τo Miyabi (ηv α-

ριαroκρατικη oμoρφιd), μπoρε[ vα γ[vει ιlvα
<6ργo τ6xvηg> καθιbg και oι oρoι για vα εκ-
φραοτε[ μ(α κoυλτo0ρα - οημαδεuoυv βαΘειd
τo vεαρo Mishima. Για δvαv αλλo εμψυxωτη
τoυ Bungei - Bunka, τov πoιητη Ιto Shizuo,
Θα πειoτι υπηρξε <o δαοκαλoq ηg vε6ητdg>
τoυ. Av και φιλdoθεvog 6φηβog, o Mishima
αφυπvloηκε πριilιμα 6oov αφoρα τη ζωη τou
πvε0ματog, αλλd κρατηθηκε μακρια απ6 τη
ζωη τηg oαρκαg απ6 μια γιαγια μoρφωμ6vη
αλλd φρικτα καταπιεαrιη. Απ6 τ6τε, εΧθρικdq
οτηv μετα τo 1945 κoυλτo0ρα τηq lαnωvlαg
και κυριευμ6vog απ6 τo ρεαλιoμo και Tov U-
παρξιoμo, o Mishima θα πρooφ0γει σTηv ΙTε_

ριoxη <τηg τ6xvηg για ηV τ6xvη> και σTη σι_
ωπηρη αρvηη τoυ περιγ0ρoυ τoυ.' To 1951, επιoτρ6φovTαζ απo 6vα ταξ[δι
ToU στηV Eλλαδα, πρoqωρε( με εvθoυoιαoμo
αrov κλαοoικιoμo, πoυ τov oυμφιλιιitvει με 6vα
κoμματι τoυ εαυτo0 τoυ ξεxαoμ6vo εδιi: και
πoλ0 καιρo: τo oιilμα τoυ. Πρoαιoθdvεται τ6τε
oτι και η οdρκα 6xει τη δικη τηg γλιiloοα και
καταλαβαivει' 6πω9 θα γρdψει αργoτερα oτo
6ργo τoυ <0 ηλιoq και To ατoαλι> (1968)
dτι <πληoiαζε o χρ6voq κατd τov oπo[o
η Θειilρηoη τoυ ηλιoυ ωg εxΘρo0 Θα
ιooδuvαμε[ με τov Θρiαμβo τoυ 6xλoυ>.
Elvαι η επoxη τou <Φλoioβoq τωv κυματωv>
(1954) - 6ξαρoη τoυ οαρκικo0 καMoυg και
τoυ καθαρτηριoυ ηλιoυ - και τηq nΧρυΦq
Παγoδαg> (1956) -εκφραoη εvog <ψευδo0g
vαρκιοoιoμο0) πoU χρησιμoπoιε[ται ωg αμυvα
εvαyrια αrιq κυρlαρxεq αξiεq Aυτd θεωρo0vrαι
oυxvα τα καλ0τερα μuθιαroρηματα τoυ Mish-
ima. Η πρooxιiρηoη αrιg αυθεvτικ6g αξiεg
oημα[vει διαφυγη απo τo απoπvικτικo κλ[μα
Tηq (εUTUχισμ6vηg γαληvηζ Tωv γεμdτωv

oτoμαxιιbv>, oημα[vειαn6δραoη απ6 τη δ[xωg
o0voρα μετρι6ητα ηg κoιvωviαg τoυ ευ ζηv.
0 μovτερvιoμ6g ε[vαι γι' αυτ6v η dρvηoη,
δηλαδη 6vα ouμπαv oλoκληρωτικα πρooπoιητo
αvoργαvo και oικεlo τηg dφωvηq παρoυolαg
τoυ Θαvdτoυ, 6πou oιαvθριilπιvεq αx6oειg γ[-
vovTαι μηΧαVικ6q και ιδιoτελε[g, oπoυ ε[vαι
πρακτικα αδ0vατo vα αιoΘαvθε[ καvεlg ζω-
vταv6q. Στηv εφημερ[oα πoυ διευθιjvει dταv
γρdφει τo βιβλio <To oπ[τι τηg Kyoko> (1959),

μυθια16ρη μα πou αvαψιiMει η vεo- ρoμαvrιη
περ[oδo, o Mishima oημειιilvει τα ακ6λoυθα:
<Mια αβυoooq xωρiζει τo <θαvατo> πoυ vιιi:_
oαμε τooo κovτd κατd τov π6λεμo... απ6 τov
κ6oμo τoυ oημερα πoυ εivαι ειρηvικ6g, δ[xωg

γεγovoτα. Περαoαμε απρooδoκητα απ6 μια
ζωη oπoυ o θαvατog ηταv πραγματικoτητα,
oε 6vαv κ6oμo oπoυ o Θαvατoq 6xει γ[vει ιδ6α:

η εμπειρ(α Tηq Πραγματικoτηταg πoυ γευτη_
καμε"ζιivταg μια ζωη κovτα αro θαvατo μετα_
τραπηκε τιilρα οε μιo ιδδα>. Kατα τov Fino,
<To oπ[τι τηg Kyoko>, πoυ παρoυoιαζει τ6o-
oερo πρ6oωπα τα oπoiα εvoαρκιilvoυv διαφo-
ρεg πλευρ69 ηq πρoσωπικoηταg τoυ Mishi-
ma, εμφαviζει τα πρ6oωπα αυτd vα αvTαvα-
κλo0vται οε 6vαv καΘρ6φτη noυ δεv εivαι
dλλog απ6 τηv ηρω[δα τoυ 6ργoυ, τηv Kyoko,
nρ6οωπo κατεξo1ηv παθητικ6, αφoυ περιo-
ρiζεται στo vα αvTαvακλd τoυg αλλoυg. 0 κα-
Θρ6φηq 6xειη ημαoiα 6τι τα πρ6oωπα αυτd,
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και.ορo o fδroq o Mishima κιvoυvταιαro κεvo.To0τo γιατi τo απiτι, τηg Kyoko noρouo,δζ.,
τηv κατοoταοη μετο τov πoλεμo ;;i;;._
κτηρ[ζεται απo τηv oικovoμικη ωοηoη, iη δη-
μ0κρατiα, τo v6o εκπαιδευτικo oιjδ'ημo"'η
J!ειτεo1 vεoτητα> ΤωV επαvαστατηu6ωvv
oιαVoητωV και απo oλα τα πvευμα τoυ καιρoυ.
Για τov Mishima dλα αυτα.ιr.,irδis,rjδμ.,
dρα κεvo.

Απd τo .1960 
o oυψραφ6αc επαv6ρxεται

πρooδευτικα oτo ρoμαvτιoμο ir, ,.,ii"λ,
τoυ xρovωv, εvιil ται

1yαfl 
τn on',, 

"n 
ili}:^it ;iiγf;j:i",i.i

?]Ιru ηq ιαπω.vικηg κoυλτoυραg'*o, o, 1i,oερεUVα oxετικα uε TηV εθvικη-roροδδη
(dento) και τιξ-Πιo γVησιεξ εκφραoειq τηc.

JrU.To Π0U oιακρivειτov Mishima απo τoυc
::o9o:ξ τoυ body building 

^o, 
,r, iρ,ω, δ

ιοea' δun' reΧ), oι oπo(oι επιδεικVυoυv τnv
αouγκραηη xυδαιoητα 

'orq 
*oοε *αλo*αio,

oτιg. πλαζ, αφoρα τη βαθεια oυ;;ιδηd ;;Uθαγατoυ Kαι τoU εφημερoυ xαρακτηρα καθετελειoτηταg: nΑυτδ πoυ τελικα καΘιoτα τnoαρκα γελoiα ε[vαι τo ,o,1rioior_δ;;ilij
π0u εδρειjει ο'dvα oιilμα'ρωμαλdο γ;;;;;υγε(α> (<<o ηλιog καιτo ατoαλι,, 

"rΙ 
Ξοi. i,ω.σ]n v\ωo99 τωv μυιilv, o Mishima μiojrδ,vα επιδoθε[ oτηv κριτικη οριoμ6vωv'μoρφδ,

ουμπεριφoρα^g και oριoμ6vωv ιοεωv: no κr-Vισμoq πoυ θεωρε[ τη. λατρε[α 
'r, ηρωr,κωμικη' ouvoδε0εται παvτα απo .ro oωbnJo

φυοικηg κατωτερoηταq. εταθερα, ε ιV;;;;;;
πou θεωρεi τov εαuτo τou οτερημεvo απo id
γvωρ[oματα τoυ ηρωα, πoυ μιλδ ff;;'];r;
γ9^1λ9υαouo> H nεριφρovηση τωV ηρωiλωv
χαρακΤηρισTικιilv εivαι κατεξoxηv . ',ιiη;;;

Ι |:(ro' τo πρovoμιo) τωv oτoxαoτιi:V καιToU
OΛεφι0U.Uπ0κειμεvιoμo0 τoυg.

^,^..l11:1orq 
τoυg-nρooδευτικoυq ιdπωvεg

0ιαV0ητε_ζ πoυ πρoδωoοv τιs εevιiεg αξιεq

Ι1l,9^Ψ69d.v δυvαμικα αrηv επαφη ;ηξ'i;:
πωVιαq με τη Δυη, o MΙshlma οτo τελoc'τnn
ζωηξ τ0U δεv ε(xε αρκετα oκληριig lεε.,ξ]2ε,εVα απo τα τελεuτo(α γραπτo 'δ, Jio',
:l9Ψ εvog δoκiμιou για τov nvευματικo
ΙιJU πατερα Hasuda Ζenmei, απαριθμεi τα
χορακτηρισTιΙd'9Υ γιαπωv6ζωv.^nρoδωnα
τηg <ευφυιo0g ηλιθι6τηταqr, η οε,iio, δ oαρ-
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κασμoζ η (αVτικειμεVικoτητα>, 
η αoταθειo. n

:i':!Ψ,9 n δoυλικη,vooτρoniα, η αδραvεια

Ι^o 
jrη η ψυxoλoγικη dρευvα πou ξεoκεπα-

ζειToUζ πvευματικoug αvθριilπoυg καi καΘιαrα

||$!vn1_v ααxημια τoυg, βρΙoκε'o, δΙρ-
μ0Vια με τov τρoπo πoυ oυMαuBαvει τn,
κoυλτoυρα. Στo κυριo δoκ(μιo ro, δr.κ. υo.i-. ron (<Δoκiμιo για τηv υπεραoπιση τnc
Koυλτo0ραq>''l 96εj), o ι,lisn, ma lπo;;iι]#]
τιg αvoμoλoγητεg αιτ[εg τηq αveρωπiσiικηi
και ωφελιμιoτικηg εξηγηoηg ηg κoυλτo0oαc.

" 
:-YTαV καvεiq αρvεiται τηv δ0vαμη απδαπ0ψ-η ηθικη, vιΦθει τηv αvαγ;η-;;
ΙL':ο:ι_E., τηv- 6λε,ψη απorελεoμα-
Tικ,0TηTαζ τηg δ0vαμηζ>, oτηv πoαvuα-
τιl(0TηTα αυτη εivαι απλιig μια ψrxoioVi*ηδια,δκοο[α,κατoπιv εoρτηg, πoυ πρoκαλε[ται
απ0 τoV φoβo. Αv o ιvτελλεκτoroλ,oro. i.-
1-.lr:9, με τo Vα περιπiπτει.';il;;;i;;η
]l,9^β9q^gltv 

τελικη αρvηoη τoυ κρατoυg,
αυτ-o πρ0κυπτει απo τo γεγovoq oτi η iδιλ
διαδικαoiα' η <Koυλτo0ρα) καιη <Διατnonοn
T9U εγω), εvεργεi με ToV ιοιo ψυxorδγiκo
μηxαvιoμo.



Yπo μiα αoτικη και oOγxρovη πρooπτιη'

n κoυλτo0ρα ε[vαι τo κυvηγι τωv διαvoητιi:v'

τωv ιερθωv τηq ακαθoριoηq και αφηρημεVηq

δiιoιδαιμoviαξ για τo Ωραio' To εργo Tεxvηq

,ιro, nρ'ω',o'α αvτικεlμεvo αιoθητικηg απ6-

λαυοηg και η αvoφoρα oτo περιεxoμεvo τoυ

περvd παvτα oε δευτερo πλdvo' H 6κφραoη

oμλs ειvαι ιδια[τερα κατdλληλη vα o.υvoψ[ζει

τηv eεωρηoη τou κooμoυ δυvαμικα και δεv

εγει 6λλb λoγo 0παρξηg απo τo vα εlvαι κατα

ρEθog ooημolvoυoα>. Για τov Mishima η α-

*nη,iη αυη δικαιoλoγεlκαθετ[απo μ[α orπιη
αvΘρωπιαrιη και αιoιoδoξη, δια1ωρiζovrαg ηv
κoυlτoυρα απo τη φovικη μητρα τηq ζωηq

*orη γ'uro,ouργo πρoξη. Σην oυγκε.κριμεvη

περ[πτωoη τηg lαπωviαg αυτη η oυλληψη α-

vταvακλα τo ρηγμα πou δημιoυργε(ται αvαμεoα

οτη διαv6ηoη Kαι τηv πραξη, αvdμεoα 
'oτηv

αιobητικη Kαι τηv ηθικη, αvαμεoα oτo <Xρυ-

oαvΘεμo> και τo <Ξ[φog>.

Η oλoκληρωμ6vη κoυλτo0 ρα περιβαλλει

oλα τα πρoτυπα σUμTlεριφoραg και δεv αφηvει

καv6vα εξω απ6 τα oρια τηq. To θθvo g δ-εv

μπoρει vα απαρvηθεi καv6vα μερiδ1o
λπo'τηv κληρovoμιd τoυ' Σ' αυτo o Mi_

'ni., 
orμφrvεl με τov Kita lkki (1883-1936)

nδ, ouxuii εxει ΘεωρηΘεi ωg o θεωρητικog
ToU ιαπωvικoιi φαoιoμoι!.

Δεv θα πρ6πει vα παρεξημθεi η πρoΘεη

τoυ Mishima οτo 6ργo τoU τo <Ξiφoq> καιvα

θεωρηΘεi 6τι ovειρευoTαv vα κdvει τηv

lαπωv[α μlα κoιvωv[α <ιππεωv>' Toπo-

θετε[ τov εαυτo τoυ μεταξ0 εκεlvωv πoυ εv-

οαρκΦvoυv ηv ιoπωvιπlπαΦδoη τoυ Ωμ[oυ

και στo <Δoκ[μιo> τoυ πρoτεlvει (γεvικouξ

καvovεg για τη δημιoυργ(α εvoq αιoθητικoυ

Kρατoυξr. To ιδειilδεg τoυ παραμ6vει τo

bunburyOdO, o διπλξ δρoμoq Tωv.γραμματωv

και τωv πoλεμικιbv τεxvιilv, ιδαvικo πou εlxαv

καλλιεργηoει πρoπdvτωv oι Σαμoυραι τηg ε-

πoxηg Tokugawa (1600-1 868)'
'' 

λπ6 τo igοo o Mishima ερευvα παρα-

δειγματικ69 μoρφ6q oυμπεριφoφg και βρ[oκει

ακoπα αvΘριilπoUq και ρε0ματα oκ6ψηq^πoυ

μπoρo0v vα πρooφ6ρouv μ[α ιδεoλoηκη β9μ
oτηv ερευvd τoυ:τιq πρqμαTε[εg τoυ υu.91'99'

τη φιλoocφiα τoυ Wang Yang - ming (1472-

152'9), ιcηvφoυκιαvo κιv6ζo πoυ κηρυπει τη

oυvΘεη ηq γv6ηq με ηv πραξη, τov oshio

Heihachiro, oπαδ6 oυτηq τηg o1oληg και υ_

πoκιvητη μιαg λαiκηg εξθγερoηq oτηv Osaka

εuαu'ωu'τωv κερδooκ6πωv πoυ εκμεταλ-

irι)ou'ou τoυg xωρικoOg, τo <Συvαoπιoμ6'τoυ

oε1κo0 Av6μoυr, τo Saigo Takamori πoυ ηταv

επικεφαληg τηq εξ6γερoηq τoυ Satsuma αr0

1877 κ.α.- 
Tαυτιζ6μεVoq με τα μovτ6λα μιαg κoυλ-

τo0ραg αρΧαΙκηq, μυΘικηq, oιωπηληg,. o Mi-

shima'πηγαιvε μακρια και εlxε oυvαioθηοη

τηq απooiαοηg τoυ. Tελικιilq, σηv lαπωvlα o ι

μδuo, πoυ [6voυv στη λαΙκη μvημη
εivαι oι μovαxικo[ και ηττημ6voι ηρωεg
πoυ αφooιιilσηκαν με ειλικρ[vεια και

αυταπαρvηoη ο' 6vα οκoπo εκ τωV

πρoτερωv καταδικαομ6vo. Kιαυτo o Mishima

δεv τov αψooυοε.
KαΘε xρovo πληθαivouv oι <Eταιρε[εq

Mishima, oτηv lαπωviα καθιbg και o αριΘμoq

δoλu orγ*.uτριi:vovται τηv 2 5 Ν o ε' μβ ρ [o υ

uuo, oi''o τov τ0μβo τoυ' Aυτo δεlxvει

δτι'n θυοiα τoυ Mishima δεv πηγε xαμ6vη'

γιατ[ oημαvε την αρxη μιαg απρooδ6κητηq ε-

ξελιξηq'τωv lαπιilvωv ωζ πρoq τov τ.ρoπo τoυq

vα θ6ωboυv τηv πρoγovικη τoυg κληρovoμια'

--t
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MlA EBΔoMAΔA ΣTΗN MAΔPITH

Ηταv η πρωτη φoρα ΠoU πηγαιvα σηV
loπαvια. Mαζι με τo Γιαvvη βρηκαμε εισιτηρια
με ηv YΑT (YUGOSLΑV ΑlR TRΑNSPORT)
πoU ηταV Kαι η πιo φθηη εταιρεια και πεταξαμε

για Mαδριτη oτιg 16 Νoεμβριoυ.
Στo αερoδρoμιo τηq Mαδριτηq μαζ πε-

ριμεvαv εvαq σUvαγωvισTηζ και δυo oυvτρo-
φισεq' πoU μoλιg τιq ειδα μoυ αvεβηκε τo
αιμα σTo κεφαλι' αλλα nριv καvω κατι (κακo)

με πρoλαβε o Γιαwηq, σUσTηVovTαq με.
Φυγαμε απo τo αερoδρoμιo με τo vrεoεβo

ττoU ειΧαv, και εγω καΘoμoυv Πισω αvαμεσα
oτιg δυo κoυκλεq με τιq μιvι φouστεq, τo

βαμμεvo vUχαKι πoU με εκαvαv vα αιoθαvoμαι
σαv τov Mαλκo τoυ Zεραρ vτε Bιλιε.

H Mαδριη δεv ηταv πoλυ μακρια.
0ταv oταματησαμε o Γιαvvηg και o Χooε

με βoηθηοαv με τα ΠραγμαΤα μoU και μηκαμε
oε μια πoλυκατoικια πoU μαq περιμεvαv.

<Boλεψoυ oπou μπoρειq) μoU ειττε o
Γιαvvηg και φεUγovταq μoU ειπε πωg θα μoυ
oτειλει αvθρωπoι για vα με ξεvαγηοει.

Τo ζευγαρι πoU με φιλoξεvoυοε, ηTαv η
loαβελα και o Kαρoλog. Δυoτυxωg δεv ψωρι-
ζoυv αψλικα και δεv μπoρεσαμε Vα σUvεV-
voηΘoυμε παρα Tιq πρooπαθειεg τoυg. Hταv
πoλυ ευγεvικoι μαζι μoU και πρooπαθηoαv vα

με καvouv vα αιoθαvθω αvετα τιq ωρεq πoU
περιμεvα για vα ελΘoυv vα με παρoυv. Τo
κoυδouvι κTUπησε και οκεφθηκα oTι μπoρει
vα ηTαv για μεVα.

Η loαβελα αvoιξε ηv πoρTα και τoTε

βρεθηκα απεvαvτι σ' εvα (κoμμαTι> αvεκτι-

μητov αξιαg.
Δεv θα σoq τo περιγραψω, μπoρειTε vα

αvoιξετε σηv τUχη εvα S.Α.S. καιvα διαβαoετε

ηv περιγραφη καtτoιαq oυvoδoυ ToU ΠριγκιΠα
Mαλκo.

Moυ μιληοε oτ' αγγλικα και μoU ειπε oτι
θα ειvαι η oυvoδoq μoU καTα τηv παραμovη

μoU στη Mαδριη.
<Ωραιo ττασo μoU εκαVε o Σoρωτog>

σι(εφTηκα..
Φυγαμε απo τo σπιTι, τηv ωρα πoU σκo-

ΣEΛ.8

τειvιαζε. Eιxε δικo τηq αUToκιvητo. To καoε-
τoφωvo επαιζε <Λα ιoλα μπovιTα). Θυμηθηκα
oτι δεv τηv ειχα ρωησειαπo τηv ταραχη μoU,
oUΤε πωζ τη λεvε, oUτε πoU παμε. Γυριoα για
vα ηv ρωηoω και εκειη μαWεψε Tιq σκεψειq
μ0U, Kαι μoυ ουoτηθηκε. Tηv ελεγαv Mαρι
Kαρμεv... τo υπoλoιπo δεv τo γφφω γιαTιoΠωq
Θα ξεpετε Tα ισΠαvικα ovoματα ειvαι oιδηρ6-
δρoμoι.

Στριψαμε δεξια και διαβαoα MEτRo -

ΑRGUΕLLES. Λιγo πιo Περα Ιταρκαρε. Eξω
απo εvα μπαρ διεκριvα τov Γιαwη με μια παρεα
vα πιv0UV.

Mαζι τoυg ηTαv και (ωραιoq κoσμoq).
Φυοικα oλoι εoειg πoυ διαβαζετε θα vo-

μιζετε oτι ειμαι (μαvιακoq> δεv ειVαι oμωζ
ετoι. Πρεπει vα επισκεφτειτε TηV Mαδρ[η για
vα τo διαπιoτωσεTε'

Moλιg φταoαμε στηv παρεα o Γιαwηq με
σUσTησε: ηταv o Juanjo, η Angela, o CarΙos,
Los hermanos Barbas, η Maria o A|fonso, η
Marora, η Silvia o Fernando. Περιμεvoυμε
και αλλoυg μoU ειττε η Mαρι Kαρμεv και μoU
Πρoσεφερε εvα π0ηρι μπυραq.

Aπεvαvτι μoU ηταv o Γιαvvηg και απ' oTι

μπoρoUσα vα καταλαβω μιλoυoε για πoλιτικη,
ΠoU oμωq δεv εxαvε εUκαιρια vα καvει σαι-
μιδυl με τηv vταμα ToU

Eπειδη δεv μιλoυoα, η ουvoδog μoU με
πηρε αtτ0 To Xερι πιo περα' μoU πρoσφερε
αλλo εvα πoτηρι μπUρα και αρχισε vα μoU
μιλo' Moυ εκαvε μια παρoUσιαση για τιg δια_

φoρεq oργαVωσειq πoU υπαρΧouv oηv loπαvια,
εvω μoU μιληoε με ασχημα λoγια για τoυg
Φμvκικoυg και καηγoρησε Τηv σημεριvη
φαλoYγα λεγovταg oΤι ειvαι αvΘρωπoι τoυ
σUμφερovτoq και oι θεοειg τoUξ ειvαι αvτι-
δρααrικεq.

<Eμειg oι vεoι Eθvικιαrεq Eπαvααrατεq

xαραζoυμε εvαv καιvouργιo δρoμo, εvα και_
vouργιo αrυλ αγωvα με vεεq ιδεεg, xωριg vα

xωριζoυμε τouq συvTρoφouξ σε ταξειg η oε
αγωvισrεq διαφoρετικηg καηγoριαg' 0λoι
ειμασTε αγωvιστεξ ηq πρωηq γραμμηq.

0ταv ;

βραxιο
αλλoυ

ζoδρo
Π

Tικ0q
ειμαστ
καιηδ
vα διi:,

ειvαι (

αλλα ι

φαvατ
M

Σoρωτ
Eπρεn

H

γιαTι r
Toτε ε

Eλλαδ
'T0 πρ(

Θ
εTσι' c

θα οαι
Τl

βραδυ
A



Oταv xρειαoΘη βγαζ9τιg γoβεg μ9' Ι:ll:
δρoμ#,o μoυ' φoρω τζν μoυ και μαζι μ9-T1U^c

lΙiδ.c συvτρoφouζ κατεβαιvoυμε στ0 T1ε-

ζoδρoμιo.'--"nδoq τo Παρov μαq εvδιαφερει 0-Ψ0fr
"r,*oa "ouuδ,*αλιομoq, νιατι oι περισ00τερ0ι

;λ;}ffiη;ri. o,j', η αριαερα αλλo-Ψ
-i η δrε]. με τιqδιαφoφq τασειq ηζ_lnl|-']
uo'δωoj, λ0oειg οτα πρoβληματα ειτε-αUTο

,r., δδ*η',κα - oυvδικαλιoτικo - εργατικα'

lλio δr'' Kαι μπoρει vα κατεβαoει και vα

ΠoU με oυνoδευοε oτo,μoυoεio τoυ Πραδoυ'

o'o [δirμ,*o μoUσειo (oπoιog σUvαγωvισTηq

};;d'];η; ιlαδριτη να μην τo xαοη)πoυ

εuεινα καταπληκτ0g'"-"'io 
ρρoδυ'βγηiαμε και <ζωγραφισαμε)

oιη .η ιiliρri'nγ'ρια Kαι κoριTσια διαφo-

ρr',η| ηι,*ioζ και εμφαvιηg <ζωγραφιζoυν>'

' 
τnν Tεταρτη τo ττρωι ουναvτηθηκαμε με

μrlη''ou'δεδADE Mαδριτηζ Πoυ μαq ειΠαv

πoMα.'"'"io 
βραδυ περαoε τlιVovταq μπυρα' εVω

.,rooioΙ 
"oi'πιφυ λακη γιατι μια !Υ1 _oμoοo

iJr-cεrιn ει1ε βγει για <ζωγραφισμα)' 
- --'-- iη] nrμπiη'τb βραoυ' ξεκιvηoαμε με τ^α

πoδια για vα παμε στo μερoζ πoU ειναι e9γγ1

o iooi Avτoνιo και o Φραvκo' 0 Γιαvνηg 0εv

ηλθε και πρoτιμησε vα βYε_ι μ9 Tην Ψ::}:

'iδu1ou 
ειδα τo πρωτo βραδυ Πειπ!11σ1ι9

;;;;;;il 40 Χιλioμετρα και στo δρoΨ.'g

δnoδ xrρ,o ττερvoυσαμε μαζ Kερvouσαv Tσαι

η κ0vιακ.
Φυoικα, o (κoσμoq)) τ1oU UΠηρχε_ηταν 0

κλαοικog (κoσμoq>' noυ υπαρxει και εδω αην

EΜαδα.-'"' i'i' καταλαβα γιατι o Γιαvvηq πρ0τιμησε

φαVατισει τιq μαζεq>''-'-M, τηv ακρη των μαTιων μoυ ειδα 0ι 0

:oρωτoq ειΧε μΠει για καλα oτo <παιΧvιδυ>'

Enδrn' uα φυγoυμε' η ωρα ειχε περ9σει. 
--.-"'"μ 

i',roρ,kobμεν δεv με αφησε να $n!ω!!
γ,or,' ημo,]' φλδξεvoυμεvog oτnv'M9-δψ,

τδr, 
'γ, 

γ,o uα αvταπoδωoω ην καλε0α αηv

iii.δ,i γ,λ τo καλoκαιρι' Δε1θηκε μ0v0 Π0U

τo πρoσωT1o Tηq ειΧε κoκκινησει'

Θα uoυ ηταv Πιo ευχαριστo lo ouγ']l9:

,ro,,lil*:η φωτoουvΘεoη κooτιζει' γι αUτ0

eo ooq πω τι εγιvε τιq- αλλεg ημερεq'
"_ -iiu 

τρπη oτιg 17 Νoεμβριoυ' μεχρι τ0

βραου'οεν' ειδα καΘoλoυ l']_Ι'lχ]l; Knnlttr\ να μηv ελθει.
λ* 

'o 
πρωιημouv με την Mαρι Kαρ1εν

:!i:&l:.1:,;,.1,

?|{.y:;:,|Ξ!
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Tηv Παραoκευη τo μεοημερι πηγαμε γιo
φαγητ0 με τoV comandante Ηoria Sima τov
διαδoxo τoυ Codreanu oτηv Σιδηρα Φρoυρα.

To βραδυ oυvαvηθηκαμε με oUWρoφoUq
απo τηv Galicia, Astrurias, Paris, Toulouje.

o Γιαwηq με σUστησε oτoυg loπαvoυg
και Γαλλoυg σUvTρoφoUq πoυ δε γvωριζα.
Eυτυxωg ΠoU oρισμεVoι μιλoυοαv αψλικα και
μττ0ρεσα vα oυvεvvoηθω, εχovTαζ φυoικα δι-
πλα ηv oμoρφη oυvoδo μoU πoU δεv με αφηvε
λεπτo μovo μoυ.

Σε λιγo ηλΘαv και αλλoι oυvτρoφoι απo
τιg BASES ΑUΤoNoMΑS, AccloΝ Dl-
REcΤΑ, LoBoS ΝEGROS. Ξεxαoα Vα σαq
Ιτω oTι 0ι σUvTρ0φ0ι απo τηv Asturia ηταv
απ0 τιζ oργαvωσειq ΤΕROERA PoslcloΝ
και Η'P.L.R.H - FlDELlDAo.

0ι Γαλλoι ηταv απo τηv TRolSlΕMΕ V-
orE.

Αργoτερα ειXαμε κατι (αγκαλιασμαTΦ και
εUTUχωζ πoυ δεv κατεληξα σε καπoιo αστU-
v0μικ0 Tμημα. o Γιαvvηg ειχε διαλεξει μια
εξUrrvη κoπελα για ουvoδo μoU και μπoρεσαμε
vα τηv κ0παvησ0Uμε.
- Τo Σαββατo τo πρωι, ουvατηθηκαμε με

σUvτρoφouq αΠo τηV Πoρτoγαλια σ' εVα

μvημ0σUV0 πoU εγιvε πρoq τιμηv τωv δυo ε-
θελovτωv ρoUμαvωv MOTA και MΑRΙΝ πoυ
oκoτωΘηκαv oτov loπαvικo Eμφυλιo.

Παρovτεq ηταv ρouμαvoι Λεγεωvαριoι
πou ζoυv oτηv |oπαvια, καμμια εξηvταρια
Γαλλoι, lσπαvoι, Πoρτoγαλλoι o Γlαwηq καt
εγω.

To βραδυ στo ευρωπαiκo δειπvo γvω-
ρισαμε καl τoυq Bελγoυq. loπαvoι, Γαλλoι,
Πoρτoγαλoι, Bελγoι κα! εμειq απo τo αvτι-
δoτo. 0ι lταλoi και oι Ελβετoι δεv μπoρεoαv
vα ελΘoυv. Etμαoταv γυρω oτoυq 200.

_ 
0 Γιαwηq καΘoταv oτo πρoεδρικo τρα-

πεζι αvαμεoα oτov Julio τov Jovem Revolu-
cao αΠo τηv Πoρτoγαλια και τov Carlo τoυ
cEΝR.

Ηταv πoλυ εUγεvικoι και εδωoαv πρωτα
τov λoγo oτηv Eλλαδα. Στηv oυvτoμη oμιλια
τoυ o Γιαvvηq Τovισε oTι: nΠρεπει vα εγκαTα-
λειψoυμε τιg αvτιδραoτικεg Θεoειg τoU πα-
pελθovτog, γιατι βαδιζoυμε για To 1995, δηλ'
50 xρovια απo To τελog τoυ Euρωπαικoυ Eμ-
φυλιoυ... Θα πρεπει Vα σταματησoUμε vα ει-
μασTε (στoεζ) και vα αvoiξoυμε τιg πoρτεg
αrιq μαζεg'.. Τα πρoβληματα τωv εργαζoμεvωv,
τα πρoβλημαΤα τωv φoιτητωV ειvαι και δικα
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μαζ πρoβληματα...
Tα λαβαρα τoυ παρελΘovτoq βριοκωvται

σrα μ0Uσεια και στιq κα$ιεg μαq, δεv μπoρouv
0μωq vα κUματισouv αroυg δρoμoυζ...Aζ μηv
ξεxvαμε oτι η σημαια μαq ειvαι κoKκιvη...)

Tελoq orραφηκε πρoq τov J. G. Malliaraki
λεγovταg: <Πατριδα μαg δεv ειVoι μovo η
Eυρωπη' Πατριδα μαq ειvαι μεXρι εκει ΠoU
εχει παTησει o Λευκog αvθρωπog και o Πoλι_
τισμ0ξ T0U).

Στη oυvεxεια o σUvTρoφog Julio τoυ
Jovem Revolucao καηγoρησε τιq HΠA και
τηv Pωoια πoυ xωριζoυv ToV κoσμo.

0 oυvτρoφoq Carlos τoυ CEΝR μιληoε
(για Tιq oυvδικαλιαrικεg θεoειg πoυ μαg λει-
π0Uv, εvω τovιoε παpαλληλα oτι τo πρoεδρικo
τραπεζι δεv παιζει Kαvεvα ρoλo και oπoιoζ
θελει μπoρει vα ελθει vα καΘιoει μαζι μαg η
vα μιληoει>.

Τελευταιoq μιληoε o J. G. Malliarakis
κατω απo επεUφημιεq και ζητωκραuγεq ι(α-
Tηγoρωvταq τ0 παραvoμo κρατoζ τoυ loραηλ,
και μιληoε για μια Εvωμεvη Eυρωπη, για μια
Eυρωπη εΘvικιoτικη και oχι Oικovoμικη, για
μια Euρωπη Eλευθερη, Avεξαρηη, Evoπλη.'..

To δειπvo τελειωoε τραγouδωvταq τo
<Eγω ειxα εVα σUvTρoφo) πρoζ τιμηv τoυ H-
ESS

To τι εγιvε μεTα το δειπvo οτη Mαδριτη
τ0 εκoψε η λoγoκριoια'

Kυριακη 22 Νoεμβριoυ.
Στηv nλατεια Σαv Xoυαv vτε λα KρoυΘ,

πoυ βριoκεται και τo μovαδικo αγαλμα τoυ
Φραvκo ειχε σUγκεvTρωθει αρκετoq κoσμoq
μια ΠoU η πoρεια ειxε απαγoρευθει,

Tα φαvταoμαTα ειχαv βγει απo τoυq
πUργoUq ToUq και oι βρυκoλακεg αΠo τιq κασεζ
τ0Uq.

H κoρη τoυ Φραvκo, o Πιvιαρ, η oδελφη
τoυ X' Avτovιo, Φραvκικoι, Kαρλιoτεg, Φα-
λαγγιτεq, ι(Uριεq με Tιq γoUVεζ τouq, ακρo-
δεξιoι, ιερειg. 0λog o (χωρoq) oτo μεγαλειo
τoυ. Mε ToUξ σUWρoφoUq απo ηv Πoρτoγαλια
καθιοαμε παραμερα και xαζευαμε. Toτε κα_
ταλαβα γιατι o Γιαvvηζ επεμεvε vα μηV παμε.
Ηταv η ΠρωTη φoρα πoυ βριοκoμoυv oτηv l-
σπαvια και δεv ηΘελα vα χασω τo παVηγUρι.

Σε μια oτιγμη ειδαμε καπoιov UπoΠτo με
καμερεq και oκεφΘηκαμε oτι ηταv καπoιαg
Uπηρεσιαq.
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^ Eτoι o φouκαραq μαζι με ηv καμερα ToU,
βρεθηκε σηv Tεχvηη λιμvoυλα πoυ ηiαv πιo
περα.

Αργoτερα μαΘαμε oτι ηταv δημooιoγρα_
φ0ξ.

0 Γιαvvηg βαρεθηκε και εφUγε, αλλα ε-
κλειoε ραvτεβoυ για Tιq πεVτε τo αΠoγεUμα
και oJτωξ ειπε μαq ετ0ιμαζε μια εκπληξη.

Evωxαζευαμε, εVα Xερι με τραβηξε πρog
τα πισω. Hταv η Mαρι Kαρμεv. Mε αγκαλιαoi
και με φιληoε. Εγω δεv καταλαβαιvα TιπoTα.
0ταv ouvηλΘα τη ρωTησα <γιατι τωρα;> <E-
πρεπε vα tτερασouv Toσεq ημερεq;>. Kατι μoυ
ειπε, αλλα δεv θυμαμαι.

H βρoxη πoU αρχισε vα πεφTει μαζ αVα-
γκασε Vα φUγoUμε. Aφoυ oυvεvoηθηκα με
τ0Uq σUvTρ0φ0Uq για τo ραvτεβoυ πoU ειXαv
με τov Γιαwη To απoγεUμα εφUγα με ηv l\4αρι
Kαρμεv.

Πηγαμε o' εvα τυπικo ισπαVικo εαrιατoριo.
Στ' αληΘεια δεv ηξερα πωq vα φερθω.
Στιg 5 τo απoγευμα με oυvoδευoε μεχρι

τ0 μερ0q πoU ειXαμε ραvτεβoυ και oταv ηρΘαv
oι αλλoι ουvεvoηθηκε με τo Γιαvvη γiα τo
βραδu και εφUγε. Mπηκαμε σε μια πoλuκα-
T0ικια και αvαγκαοΘηκαμε Vα χωρισToUμε σε
oμαδεg για vα αvεβouμε με To ασαvσερ.

Mαg αvoιξε μια κUρια και καθηοαμε o,
εvα δωματιo πou εμoιαζε Περισσoτερo με
μελεηηριo - γραφειo, παρο με oαλovι. Bιβλiα,
εφημεριδεq, περιoδικα, εvα αγαλμα τoυ Λε-
ωv[δα.

Σε λιγo μπηκε εVαq ηλικιωμεvog αvδραg,
εμφαvισημoq. Tov xαιρετισαμε με τo Xερι
ψηλα' To πρoσωTτo τoU μoU θυμιζε κατι. Hiαv
o στραηγ0q Λεov Ντεγκρελ.

Hταv γι 
'αUτov πoυρXιτλερ ειxε πει: <Eαv

ειχα€vα γιo, Θα ηθελα vα ειvαι σαv και εσαζ).
Συαηθηκαμε.
Τoυ εκαvε μεγαλη ε\ΓrUπωη πoU ειμασTαV

αΙτ0 ηv Eλλαδα. Mαq ρωηoε πωq ειVαι To
κιvημα oηv Eλλαδα καιTα γvωστα.

- 
Στη ouvεxεια αUTα πoU μαq ειπε ηταv

εvδιαφερovτα. 0 Σoρωτoq oμωg δεv με αφησε
vα τα γραψω γιατι θελει vα τα χρησιμoΠoιησει
για εvα βιβλιo τoυ.

Bγαλαμε αvoμvησTικεζ φωToγραφιεq, μαq" εδωoε αUToγραφα oπωζ τoΤε πoυ μoiραζε
στouq σUvTρoφoUζ ToU αo αvατoλικo μετωπo.

. 0ταv ToV χoιρετησαμε για vα φUγoUμε
9}9ιψ9q ειμασταv σUγκιVημεvoι. Πηγαμε oηv
MoΝcloΑ πoU ειχαμε ραvτεβoυ. Παραγ-
γειλαμε μΠUρα. 0 Γιαvηq φαιvoTαV εκvεUρι_
σμεVoq. Tηv αλλη μερα φεUγαμε.

H εβδoμαδα oτηv Mαδριτη τελειωvε.
0ι Πo!τoγαλoι ταξιδευαv πρωι και εφUγαv

vωριg. 0 Γιovvηq με TηV (παρεα) ToU εφUγε
και-αUToq. To αερoπλαvo μαζ ΠεToUσε σTιq
215 τo μεσημερι.

Mε τηv Mαρι Kαρμεv Περασαμε απo oρι-
σμεVα μτταρ δoκιμαζovταg ισπαvικα κρασια και
καταληξαμε σTo σπιτι πoU με φιλoξεvoυoαv.
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Avoιξαμε εvα μπoυκαλι κρασι. Mε τηv
σUζηηη τo ηπιαμε Xωριζ Vα TΙαρoUμε ειδηη.
Τo μovo πoυ Θυμαμαι ειvαιoTι τo πφιξυπιηoα
εvω μoU xαιδευε τα μαMια, ξαπλωμεvη διπλα
μ0U.

Δεv θυμoμoυv TιπoTα. Tηv ρωτηoα τι ου-
vεβη xΘεg, και μoU απαvτηοε oτι εvω πιvαμε
ξαπλωμεvoι και μoU μιλoυoε απoκoιμηθηκα
oτηv αγκαλια τηg.

Γuριοα και ηξ ειΙτα oτι εXασo ηV εUκαιρια
για <μπερδεμα> μια φoρd, αλλd δεv θα επα-
vαληφθει. Mou ειπε oTι (εTοι και αλλιιbg δεv
θα <γιvoταv> Tιπoτα, γιαTι ειμαστε σUvαγωvι-
σTεξ και φιλoι>i.

Mεταξυ μαg. <Av παTε σTηV loπαvια μηv
δoκιμαoετε πoλυ κραoι για vα μηv παθετε τo
ιδιo πoυ επαθα και εγω>. Eτοι δεv ειvαι <φι-
δακυ>;

Σηκωθηκαμε και vτυθηκαμε, μεTα απo εvα
ζεαro φιλι. Πηγαμε vα εToιμασoUμε τo πρωιVo
και στo oαλovι. Kαθoταv o Γιαvvηg με τηv
κoπελα πoU ToV oυvoδεuε παvτα. Φαιvoταv
ψoφιoq. Kαι oιδυo τoυg εδειxvαv oτιδεv ειxαv
κoιμηθει. Mαυρoι κυκλoι ηταv ζωγραφισμεVoι
σTα ματια τηg κoπελαg εvω ToU κραToUσε
σφικτα τ0 χερι.

Mπρoοτα ToUq ειχαv απo εVα πoτηρι

ALFREDO EDUARDO GUERENO

PRESENTE

μΠUραζ γεμαTo καφε. Tov xαιρετηοα, αλλα
ειδα oτι δεv ειxε διαΘεoη για κoυβ6vτα.

Σε λιγo ηρΘε η loαβελλα και o Kαρoλog
ΠoU με φιλoξεvoυoαv. Kαι oι δυo τoυg δoυ-
λευαv βραδυ. H κoπελια σε voσoκoμειo Kαι o
Kαρoλog αrηv γκρoυπ 4.

Ηπια αμιλητoq Tov καφε μoU.
Η ωρα πηoιαζε. Evαg φιλoq τoυ Γιαvvη

καιπαλιog σUVαγωvισηζ με γεvια μαq βoηΘηoε
με τα πραγματα. AπoxαιρεTισαμε τo ζευγαρι
και μεTα o καθεvαg τιq vTαμεξ τoU.

Δεv ηξερα τι λεvε σ' αUτεζ τιq σTιγμεq.
Avταλλαξαμε διευθυvoειg με τη Mαρι

Kαρμεv.
Kατεβηκαμε, μηκαμε στo αUτoκιVητo και

βρεθηκαμε οτo αερoδρoμιo.
Mαδριτη, Zαγκρεμπε, Bελιγραδι, Aθηvα'
Η εβδoμαδα oτηv Mαδριτη ειχε Περασει.

Eιxαμε φθαoει oτηv Aθηvα. Kατεβηκαμε τηv
oκαλα τoυ αερoπλαvoυ και oταV πατησα To
πoδι μoυ oτo εδαφog μoυ ηρθαv στo νoU Tα
λoγια τoυ σTραTηγoU Nτεγκρελ, oταv Tov α-
πoXαιρετoUσαμε: <0ταv καπoτε ρωησα Tov
Xιτλερ πoια ειVαι η πατριδα μoq, αUToq μoυ
αΠαvτησε: Πατριδα μαξ ειvαι η Eλλαδα>.

NlK0ΛA0Σ ΔΗM. ΣΠYPlΔHΣ

ΣEΛ.13



ΠΛATΩN ΦYΛAΞ THΣ ZΩHΣ

Σθ μιd πρooπαθεια vd dvακαλυψoυμε ηv
θοωτdριη 6γκυρ6ητα πo0 τ6 Πλατωvικ6 δργo

παρouοιoζει o' δμαq τo0g vεωτερouq πρ0-

xωρoυμε od δ0o γεvικ6g διαπιαrιbοειg. "0ταv

λεμε δτι δ Πλατωvαq εTvαι δvαg φιλ6οoφoq,
δ6v Θd πρθπει vd διbooυμε o'rov δρo αυτo τo

δvα η τo &λλo oιjγΧρovo voημα τou, δ6v θα

πρ6πει vd dvτιμετωπlοoυμε τ6v Πλατωvα odv

δvαv δπλo λoγικo η Θεωρητικo τηq γνιi:oεωq
πoλυ περιοo6τερo δ6 vα τ6v ταυτlooυμε μ6

τig γvωoτ6g o6 δλoυg μαq μoρφ6ζ τ6v καΘη_

γητ6v ηg Φιλoοoφ[αg.
"Oχι. 'O Πλdτωvαg εΙvαι μovαδικ6g η

τoυλdxιoτov δvαg απ6 τo0g iλdxιoτoυg δια-

voητθξ, πoυ πρ6πει vd τo0g oκιαγραφησoυμε

τηv oτiγμη πo0 διδαoκoυv δλευθερα' "0λoι

olαMoι, καidvαμεod τoug ol καλ0τερoι, 6xoυv

πdvω τoυg κατι πoυ θυμ[ζει <δδρα> η <βιβλio>

αo'1ετα βεβαια αv κdτι τθτoιo δ6v μειωvει δπωg

εivαι φυοικo τηv dξ[α τoυg.
'O Πλατωvαg δθv πρooφ6ρει μ6vo ου_

μπεραoματα, δεv πρoοφ6ρει μovo ψιi:oη, δεν

καταληγει καi θγιi: δεv ξερω o6 πoια <αvτι-

κειμεvικ6τητα>.
'Avτ[Θετα παvτα πρoτρ6πει ο6 κdτι, μ6oα

απo τηv γvιboη oκoπευει παvτα oθ κdπoιo κα-

vovα, βdζει oτ6xoυq dλλoυg dvθριi:πιvoυg καi

αλλoυg πoλιτειακo0g.
'Aκoμη κα[ τηv μ6ρα τo0 θαvατoυ τoυ

βρ[οκεται oε αvαζηηη αφηvovταg αουμπλη-

ρωτo τo τευλευταΤo o'16διo ηg Πoλιτε[αg_τoυ.

Στηv 7η 6πιοτoλη θκδηλιilvει ξεκαθαρα
τηv ιjπαρξη τoυ.

Παvω απ' δλα μ' δoπρωξε η Θειilρηoη

για μ6vα τov iδιo: δ6v θ6ληoα vα θμφαvιoτδ

μπρoαd μoυ odv δvαg απλog Θεωρητικog, πo0

ηθελημεvα δθv διακιvδυvευει καμμιd dργo-

λαβiα.
Eivαι δλd1ιοτoι ol διαvoητ6g θκεTvoι για

τo0g oπoloυg iο'10oυv, δπωg για τov Πλdτωνα

oi λ6ξειq τo0 ΓκαTτε:
"Oπoυ δ αvθρωπog δρα οημαvτικd oυ_

μπεριφ6ρεται odv voμoθ6ηg. KαΘε πλατωvικη

oκεψη πα[ζειτ6v ρ6λo ηg πρoετoιμαolαq γιo

μια πρoοεκτικη, μελετημ6vη δρdoη πo0 βρi_

Η. GUNTHER

σKεTαι o6 αρμovlα μ6 τ6v σκoπo, ηv δραoη
τo0 υπε0Θυvoυ dvθριi:πou.

Γιd τo0g "Eλληvεg δπωg καi γιd τo0g
Pωμαloυq τδv καλ0τερωv xρ6vωv, η πρoθυμiα
τoυg vα dvαλαβoυv ειiθ0vεq, μ6oα oro κβτoq,
απoτελo0οε τo κ6vτρo τιμηg κdθε πoλiη.

'0 Πλατωv θα t1ταv 6vαg κακ69 "Eλληvαq

dv δ6v εixε oυμμεριαrεT τηv ιiπoψη αυη.
Γι'αυτov, odv "Eλληvα, τ6 Kρdτog ηταv

τ6 <κoιvov> η κoιvoτητα, δπωg αλλωοτε ηταv
τ6 Kρdτoq για τoιig πραγματικo0g Pωμαioυg,
RES PUBLlcA, μιd ovτoτητα πoυ αγκαλιαζει
δλoυg τ6oo oαv o0voλo δοo κα[ οdv ατoμα'

' H τιμη τoδ πoλ[η βριoκ6ταv α16 γεγov6g
δτι απoτελoOoαv τμημα τo0 iδιoυ κρατoυg,

μιd πo0 oτo v6ημα τoυ αvθριilπou σUμπερι-
λαμβαvoταν ηδη καi η iδεα τo0 <πoλιτικo0

ζιi:oυ>.
Παρoμoια xαρακηριorιη iδ6α υηρxε καi

μ6oα oτ6v δρo τo0 clvls ROMANUS. Kατα
ουv6πεια δπoιog δμεvε μακρια dπo τηv ζωη
τo0 κρατoυg, δπρεπε vd θμφαv[ζεται οdv d-
Tιμ0q.

Tα ιoτoρικα δεδoμ6vα εivαι τooo γνωoτd
πo0 δ6v χρειαζεται vd θπιμεivoμε πoλι] ο'
αι)τα γιd ηv θρμηvεiα τo0 Πλdτωvα.

'H δλληvικη αρετη, η ρωμαiκη VlRTUS -

καi τd δ0o τα μεταφρdζoυμε oαv αρετη η
dκoμη καλ0τερα oαv <κoυρdγιo>, <ε0ψυ1[α>,

<αvδρε[α>, <dvδριη αrαΘερoητα> - μπ6ρεoαv
vα πρooφ6ρoUV πραγμαToπoιηoιμεg iδεεg μ6-
vov μ6oα οτηv Πoλιτε[α. 'Aκoμη κα[για τov
Πλατωvα η αvαζητηoη τo0 dγαΘoO, τo0 δε-
ξιoτ6xvη' δδηγεT τov Ιδιo ακριβδg τρoπo oτηv
dvαζηηη τo0 αγαθo0 μ6οα αrov δπoTo 6xoυv
διευoδυoει oi αρετ69 τo0 κρdτoυg κα[ τo d-
vτiθετo.

'H ακαδημiα τo0 Πλdτωvα δ6v l'1ταv δvα
ivαrιτoOτo αvαζητηoεωg γιd τηv dγαπη τηg
αvαζηηοεωq αΜd δvα ivoτιτo0τo αvαζητη-
oεωq για τηv δξ0ψωoη τo0 Kρατoυg κα[ τoΟ

λαoυ.
Mηπωq δ6v εivαι δvδεικτικo τo γεγov6g,

δτιτo πρoγραμμα διδαoκαλiαq ηg 'Aκαδημiαg

oυμπεριλdμβovε μ6 τov καλ0τερo τρ6πo δoα
ΣEΛ. 14
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δ Πλoτωvαg πρoτεlvει oτηv Πoλιτε[α-τoυ d_

voφoρικα μ-ο η, μoρφωη τCυv πoλιτιiν;'-- 
riδιa oμωg εivαι η χαρακτηρισTικη oυμ-

μετoxη τo0 Πiατωvα μθoα oτo Kρατog;' 
Ετrα, γvωoτo δτι πηγε oτην Σικελ[α δυo

ωoo6c, τηv μια oτα 368 π'X' κα[τηv oλληοτα

δδiu,ii'ιακριβιis περ[μεvε δτι μ6 ηv βoηθεια

Ξuo.'δnru τo0 tiαοιλια θα μπoρo0oε vα Θ6οει

oε-οφλρμoγη τd ox6δια τηg πoλπεiαg τoυ_-- 
πuo, οπιηq ψωαo δτι κα[τα δ0o ταξ(δια

θπιφ0λαξαv oτbv διαvooυμεvo λυπηρ69 dπo-

vonτευοειξ.'- iλiioμr9 δ Πλατωvαζ δ6v θθ'ληοε vd

οoοoε, αηu γεvδτειρα τoυ ' AΘηvα; 0lπληoι6-

oirrδr' ouw'vεTg τoυ απoτελoOoοv ηδη τμημα

ηq'πoλιτiκηq ζωηq τιiν 'Aθηvιilv'

Για vα διbooυμε μιd dπαvτηoη oτo θρω-

,ημo oι'o πρεπει'vα ρiξoυμε μια μΨ'qg]i:
'λeηuα δτoι oπωg παρoυoιdζεται Tηv επ0χη

τo0 φιλoooφoυ.'b Πελoπouuηoιακoq πoλεμog ειχε τε-

λειιiloει ηv δπoxη πo0 o Πλατωvαg ηTαv ακ0μη

παιδ[.
Kατα τηv διαρκεια τo0 Πελoπovvησιακoυ

πorεμδυ τoοo η 'Aθηvα δoo- κα[ η, ΣTαq'l

εi1αv καvει καθε τι πo0 nερvo0oε απ0 τ0 xερι

i,ji,i γ,ο vα καταoτρ6ψoυv τ[g καλ0τερεg

vεoλαlεg τoυg.'--:μ 
nioεεdioυoα δvα καιρo βoρεια-φuλη'

θα δφταvε κατo τηv διαρκεια αiτηq τηq ου-

u*oo0οεωq πoλ0 κovτα oτov αφαvιoμo' t 0v

ι;ιτ;;;i. δ Πiνδαρoq μπoρo0oε oκoμα vα

εEυuvεTτo0q oυμπατριΦτεq τoU σαv ξαvθouq

λiruαoυs' τηv δπoχη oμωg τo0 Πλατωvα oι

ξαvθoi εΙxαv υπoβιβααεT o6 ταπειvη μειo-

,nφιo.'Η'απoρoρειoπoηη καio δκφυλιoμoq

ετiαv αφηoει τα oημαδια τoυg παvω οτ0υg

" Eλληvεq.- : 
ι'i οrioxη τo0 Πλατωvα εivαι μια υoτερη

επoxη. kαiδ 
'ηv 

διαρκεια τoυ πoλδμoυ η 
'A-

eηui βρ,o*o'αv υπoτoγμεvη Φv δixωq φραγ-

,ouc'*rρ,oρxiα τ6:v μαζ6v' 
"Evαg Περικληg

uπoδo0οε dκoμη vα dvτιταxτεT oηv 0υπυxια

iηi-οxλo*φτiαζ, δμωq μετα τ6v θdνατo τoυ

αρxιοε η dπooivΘεoη'''' 
Td κατιilτερα κoιvωvικα ωριbματα και-η

πλειoιψηφiα δξαοκo0oαv δνα εiδog ταξικηq

κυριoρχiαq. 
"Oπoιog ηξερε vα κoλακε0ει τ[q

uαZεc, απoκτo0oε δυvαμη και επιρρ0η' l q

uεvouo'α αυτα δxoυv δπιoημαvθεT καT' επα-

uολnψn δπωξ θπioηζ δxoυv περιγραφει 
'0

διαλυτικog dτoμικιoμog' η καταxρη-οη τηg ε-

iireiριoi κα[ τ6v δικαιωμdτωv-τoυ dτoμoυ'

πo0 κατω απo τ[q πρoτρoπ69 Tωv Σ0φιστων'

επηρεαζov o6 δλov6v μεγαλ0τερo βαθμo τηv

vooτρoπiα τδv'Aθηvα[ωv'' - -''δnrq 
ακριβιig τ6 ατoμo αvτιμετωπιζoταv

καi υπoλoγιζoταv oτlg αρxεg ηq 'Eλληvικo_

Tnταc μ6 βαoη τηv κoιvωvικoτητα τoυ και τo

*,]οioδi.r, μο iou iδιo τρoπo oi ooφ-ιαεg

τoπoθiτoOoαv τo κρατog oτηv βαη τ0U ατ0-

μoυ θξαρτιj:μεvo απo τ[g δπιθυμ[εg.'0,U:,

M6 τov τρoπo α0τi αξlωvαv ατ10 T0 Λρα-

τoc vα παραΧωρηoει ooo τo δυvατov Περισσ0-

;;il;i;''dερlεq oτov καθε πoλiτη 'Aξιιi:-

'oiidq;δ.o 
οuvεiριραv την παραδoοη' ,'Aπo

τηv αρxη ακoμη o Πλατωvαg δηλιilvει τηv α-

'iιerδti 
,ou dnbrαu'ι ωo0g Σoφιαrεg,τo0g

onδωυξ απo τo0g πρωτoυg κολαg διαλ6γoυq

τoυ dviιμετωπiζει μ6 μεγαλη περιπαιχT'ικη

διαΘεη. kατα τo μεγαλ0τερo μερoζ ToUq ειvαl

onτooεq κα[ δαoκαλoι τηg εuφρoδ_ειαq' μια

b0φραοiια πoυ ηταv κα[δπρεπε vα ειvαι.0Πλ0

γa;;0q αγδvεg μ6οα oτo δoωτερικo τo0

Kρατoυg.'"'δ 
rilo'rvαg δ6v τρ6φει καμια dκτ'lμηoη

vια τo0g ρητoρεq αυτo0g' τoυg θεωρει εππo-

λ*ors,,iouφαρouoυg, δoκιηοoφoυg και δια-

φθoρεTg τo0 λαo0.'- 'Σ.ou 
Γoργiα παρoυοιαζει μδ περιπαιxτικη

διαθεoη δvα ooφιoτη Πoι κoμπαζει για την

iρηoιμoτητα ηq σoφισrικn9 εγιoη9δ'εια1, 
^. .''' 

" O ρη'oρog δπιθυμεT α0τo: vα μιλδ εvαvrιov

δλων κα[παvω ο6 κdΘε Θ6μα μθ τρ0πoΠ0υ vα

γlvεται αμ6oω9 πιαrευτog' μ6 δυo λoγια vα

μιλα για δπoιo Θ6μα θ6λει'' 
Σmv 7n τoυ επιoτoλη καvει <oκovη> δ-

λoυq αυτo0q τo0q δημooιoυg ρητoρεq,π0γ

παρδυoιαζovται oαv φαρoι κα[ σαv 00ηγ0ι ToU

λαo0. Kαvδvαg πoλιτικog τηq πρoηγουμεvηg

iαroρiαs τ6v 'λθηvδv κα[ καv6vαg ο0γxρovog

J.δij'ηq οεv εixαv πρooπαΘηoει πραγματικα

vα καλυiερε0οoυv τov λα6'

Στoν Γoργiα καvει oκληρ69 κρ(oειg dκoμη
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κα[για τ6v Θεμιοτoκλη και τ6v Περικλη' oτ6v
Θεα[ητo καταψ6λει ηv 0πoβαθμιoμ6η θ6η
τoυ Φιλ6ooφoυ dπ6vαvτιoτo κρdτog, μια κα-
τdoταοη πραγματικα oκαvδαλιilδη dv λαβoυμε
υπ' 6ψη μαg τηv 6κτ[μηoη πoιi απoλαμβαvαv

ρητoρεg κα[ δικηγoρoι,
Πρog τo τδλoξ τηq ζωηq τoυ θα κdvει

τηv παρακατω διαπ[αrωoη:

0 Πλατωvαg γεwηΘηκε αηv Πατρ[δα τoυ

πoλ0 dργd καi βρηκε δκεT δvα λα6 πoιi l1ταv

ηδη υπερβoλικα κoυραoμ6voq, δvα λαd ου-
vηΘιoμ6vo απo τo0g πρoηγoιiμεvoυg κυβερ-
vflτεg vα καvει πoλλα πρdγματα τελεiωg ξ6vα
απ6 τ[q oυμβoυλ6ξ πo0 θd μπoρo0oε vα τo0

διiloει. Θα l1ταv ειjτυ16αατog αv Θd μπoρo0οε
vd φρovτioει τov λα6 τoυ οdv δvαg πατ6ρα9
κρlvει oμωq δτι κατι τετoιo δxι μovo δ6v Θα

dφερvε dπoτ6λεoμα αλλα Θd τov θξ6θετε μα-
ταια οτδv κ[vδυvo.

Σηv 7η θπιoτoλη τoυ δ Πλdτωvαg δξηγεT
τ6v λoγo πo0 δ6v μπoφTvα 0παρxει γι'αυτ6v
θ6οη, oι)τε μθoα oτov κρατικo oργαvιομ6 τιilv
'Aθηv6v, o0τε μ6οα oδ oπoιαδηπoτε ιiλλη
πoλη.

Τα κρατη α0τα <δlxωq καμμιd θξαiρεoη

ηταv dπo ηv πoλιτικη απoψη κατεαrραμμ6vα,
ol voμoθεolεq ToUq κε[τovταv δixωq ζωη' τα
iδια ταλovτε0ovτov ουvθxει dvαμεοα οτηv
κυριαρxlo τιiv πλoυo[ωv, τo0 δxλou καl τηg
τυραvviαq, διαβριi:vovταv απo τo0g κoμματι-
κo0g αγιivεg' δπoυ κυριαρxo0oε παρ6μoιo
πvε0μα παρoυοιdζovταv πdvτα αvαταρα16g,
θxθρdτητεq καl 0πoψiεq.

"Evα κρdτog η δvα ατoμo δ6v θα μπoρ6oει
πoτ6 vα εi-vαι ε0τυxιoμ6vo ιiv πριi:τα δ6v 0-
πoτdξει τηv ζωη τoυ oτηv ooφη κρiοη τηg
δξoυolαζ καiηq δικαιoo0vηg. 'Ano τig μαζεq
τd:v πoλεωv τo0 καιρo0 τoυ δ Πλατωvαg δ6v

μπoρoioε vα δλπiζει o6 καμμια καλυτ6ρευoη
τωv oυvθηκδv κι αυτo γιατ[ δταv τd πραγματα

δξ αiτiαq τ6:v κληρovoμικωv κα[ φuoικιilv
πρoδιαθ6οεωv τιiv μoζδv βαδlζoυv αoχημα'

κι αiτog ακoμη o ΛuγκαΤog Θα αioθαvΘεΤ α-
δυvαμ[α oτηv πρooπoΘεια τoυ vd ξαvαδιiloει
ηv δραoη o6 δvα τυφλo.'0 Φιλoooφog δβλεπε ξεκαΘαρα δτι η
oωτηρ[α τo0 κρατoug Θα μπoρo0oε vα 6ξα-
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oφαλιoτεT μ6vo αrηv περlnτωoη πo0 Θα θκα-
λo0vτo vα xειριoτo0v τig θξoυo[εq τoυg ol
πι6 δπιφαvεIg τGlv 'Eλληvωv <πdvω απ' δλα
αvδρεq οθ πρoxωρημ6vη ηλικ[α, μ6 γυvαTκεg
κα[ παιδιd, πo0 θd μπoρoOoαv vα 0περηφα-
vε0ovται για μια oειρd 6vδoξωv, δπιφαvδv
πρoγovωv, πo0 θα διθθεταv δλoι, δ[xωg θξα[-

ρεoη, μεγαλη κτηματικη περιoυo[α>.
'H δψυημ6vη α0ταρκεια τηg πρoαvαφε-

ρ6μεvηq μεγαληq περιoυo[αg, θd ηταv ο6 θ6η
vα μετατρ6ψει τig αvδτερεg αoxoλ[εg o6 τι-

μητικ69 καi μη αμoιβ6μεvεq 6ξoυo[εq' α-
oφαλιiζ o Πλατωvαg εixε δεΙ τ[ dvlκαvoι,
κoυφol κα[ μ0ωπεg dvδρεg, εixαv δρμηοει πα-
vω π[g αμoιβoμεvεζ ξoυolεg τωv 'EMηvικδv

δημoκρατιιilv.
"0oo γι' αιjτ6v τ6v iδιo καl για τotg o-

μo[oυg τoυ δ6v δβλεπε πια καμια δυvατoτητα
ουμμετoxηg μ6oα oτηv πoλιτικη ζωη τ6v
'ΕΜηvικωv κρατιi:v.

'Avαφoρικd 
μ6 τo0g αvθριbπoυg η θμπειρlα

τou πρδπει vd εivαι dvdλoγη μ6 δκε[vη πoυ
αvαφ6ρεια16 Vll βιβλio ηq Πoλιτεlαq μιλιivrαq
για τoOq αvθριbnoυg τηq oπηλιαg' πρoκειται

γιd ηv θμπειρiα α0τo0 πo0 εΙxε δεiηv υπαρξη
τd:v πραγμdτωv κα[πo0 τ]Θελε vd ψωαroπoιη-
oει τ6 δραμα ToUq σ' δλoυg dκεlvoυg πo0
πoτ6 τoυg δ6v μπ6ρεοαv vα δoOv π6ρα απ6
τηv oκια τ6v αvτικειμ6vωv.

'H θoρυβιbδη <6κπα[δευoη> τo0 οoφιoτι-
κo0 iλouμιvιομo0 πo0 πdvω τηg κια0τog πει-

ραματ[oτηκε, πρ6πει vα τo0 φαvηκε odv δvα
oυvoλo κεvoλoγι6:v, χωρ[q o0o[α'o0τoq αλ-
λωoτε εivαι καl δ λoγog πo0 dvαζητηoε oτ[g

αξiεg τo 0πoβαθρo τoυ δλoκληρωμ6voυ πo-
λιτιoμo0.

Τηv αrιγμη πo0 δβλεπε γ0ρω τoυ τo0g

ρητoρεξ vα δημαγωγoOv, αvαφoρικd μ6 τηv
θ6oη κα[ τα πλεovεκτηματα πo0 πρ6πει vα
61oυv τα ατoμα απ6vαvτι αro0g voμoυq, αiτog
dvαζητα αro0g voμoυq ηv βdη καiηv 6ψ0-
ηη ηζ ααrικηg ουv6xειαg.

M6 τo τ6λo9 τo0 ΠελoπovvηoιακoO πo-
λ6μoυ oτoθηκε μαρτυραq τηq αvτεπιΘ6oεωg
τo0 dριοτoκρατικoO κ6μματo9: εTδε τηv κυ-

ριαρx[α τδv 30 τυρdvvωv πoυ εTxε Θεληoει η
Σπαρτη (δ oυγγεvηζ τoυ Kριτ[αq ηταv δvαg

dπι

ταρ

ετο

για
τηζ
Χρε

vει(
ol δl

oταi
τ0Ui
TαU',]

vαX
6oω-

Kαμι

μαTC
τηq

. πρ0r

πoρi
κατι'
μεvη
Kρατ

"t

ημε
πoλιτ

μoU
πραγι

μπoρι
γιd δi
iδιωτι

E

μ6 θε
τ6v μ
TηV χ1

τηv π1

vωμ6ν
oτηv i
δξω αl

M

ξελixτ
o' α0'

ξεκαθι
πoκλει

Αι
προβλl



dπo αιjτoυq).

-. Σrηγ oυv6xεια παφκoλo0θηoε τηv κα_TαρρεUη ηq αφo0 πριilτα εΙδε vα εγκαdιδoυ-
εΤαι μια.δημoκρατικη κυβtρvηoη. nρo*ri'o,
για TΙ.v Δημoκρατiα πou 6vα οπo το'eοuατο
τηg Θd εivαι δ'iδιog o Σωκρατη| ;r;od ;;r-
XρεωΘεTvo dδειαoει δvα κ0πελo με οηiπr,.'
. : 

0λo α0,τd βoηθηοαv τov Πλατωr;;; ;r-vειoητoπoιl1oει τov κooμo μ6oα oτov oπoτo
oi διαxειριαr6g ηq εξoυoiαζ I;η;d;;;;,
oταδιακd τouq υπdρxor9.q;aμil;' γ,j ο]λοτoυq απoκλειoτικα oφελη πρooπα.Θ,i,rτoq

::γ.:9η.* παvτα μ6 ηv ρ.ηeJio iδ, 
'jμr'Vα χτUησoUV ooo τo δυvατo oαηροτερα δυq6oωτεΡrκo0e ToUζ αvτιΠαΛoUζ."Εβλεπε 

δiχωq ilλλo ξεκοeαρα oτι o6κoμμια πεp[πτωoη δεv θα μ,ioρoοol ,ο rλrr-
μ-0τoπoιηθεΙ μια dξυγiαvoη τoο oωμαioδiλι
τηξ ψUχηξ τ6v 'Αθηv6v, 

civ πριilτα δ6; ειχ;
πρ0ηγηθεΤ μια απ6λυτα *o,roυργ,o αρμ.-'"'

,To dvδεxdμεVo σUμμετoXηi ,ou Jj'εro
:rdμ9,9 Kρατog πρι1πειuα 

'δο-φοrη*ε 
δοuκ1τι τ9}ε|9e παρoλoγo. η μovαοικη εn,;;;:

μεvη ιiλπiδα dταv η πρoετoιμαo[α.bο οδαroο
Kρατoυg.

_ 
'_EφΨo.τιiλoq 

oτo oυμπ6ραoμα δτι τd
ημεριvα Kραη, δiχωζ καμμι: εξ.i;;;r;r;
π9λιτικ9 καταoτραφεT. . ειοα εioi"τov' ;;;;;
μoU vα επαvoδηγεiται oτηv φρovτ(δα τηgπραγματικηq φιλoooφiαq μ6oα οτliv οn.,i,i
μΠ0ρεσα vα αvαψωρ(oω ηv ηγη πs μ,ω;.λ;
γlα oλα α0τd πoυ εΙτε oτηv δημ6il#;;;
iδιωτκη ζωη δxoυv πμγμαr,iη αξiα,' 

- - ",'
tsΛεπovταq τouc ooφιαr6g vα oυζητoOv

γβ 
θ6uα τo ioxσov δiiαιo, ηv πρoελευon τouToν μεTοσXηματιoμo τoυ, τηv ερμηrειλ 

^oi:1'γ Ι|to,μ9'ητα τoυ απoφdoιoε vd oτρdψει

'1Lγ Ιρ9ooχη τou rixιτooo παvω oτo0g μ6j6-vωμεvouq vdμoug κα[δικαιιilματα, cioo πδuω
oτηv δικαιoοuvη τbπoθετιi:i.s .j ffi#;δξω απo τov xρovo απoαrαη.

.^,,.Υ.olro[o, 
o δρoμog τηq oκεψειilg τoυ d-

ζεΛιXτl|κε οθ μια δ0oκoλη πoρε[α nδ, μεoo
:^ 9*1 μovαδικog oδoιπoρog, dπρεπε vα
Eεκαθαρioει τα δμπoδια με τig 

-δικεg 

'o, 
ο-πoκλειoτικα δuvαμειc.

$η η πoρεiα τov oδηpoε orα περ[πλoκα
πρ0βληματα oxετικd μ6 τoLg Ιδ;;ξ il;;;:

μou.q ΙΠ9 oκdψεωg.κα( 0πoxρειilθηκε vα α-oxoληθεi μ' αυτd για, αρκετo'δια.ημ.. n.ρ
:}:'::γ: -oριos 

-αrQxog 
., ηi., i[κρj'.q

εκειVo πoυ ευvoεI ηv dvαoετn Zωn '

. . .Πφos τo τdλog τΠs ζωηq ror'iiiε ,οψε,vα 6λπiζει δτι θd αξiωvo;; ;a';;;τδil;.-
τoπoιo0μεvo u6oο
diλ; ;;;: ;;ffi γ.T,lT,iffiJ: JililPβxl:
τo0 6πετρεπαv oiδυvαμειg τoυ vα διερευηoει
Ψ^o ]ΙΥ 9αl Το e,ειiεΙλ κ.ι'iα,i''Ξi,."r,
ηq.oωαrηg Πoλιτε[αg.

"ioωq 

ερxoτα, καπo,α μdρα εvαg vdogπoλπκoe civδρog φιioδoξoδ ιiαi φλii,.'r,lοκαταρπoμ6voq πρoικιoμ6voe uε ηv 6r.,;;-
1lrwl jγroμη, iκαvoq vο οημιoυργη.""jio
ε-vα 'Ελληvικo 

πuρηv-α 
'ov 

ιdδri^δλ,iδ -.Tro
il1i-ο Kρατoq o0μφωvα μ6 ; δ;;;';;;;_
ματα.'0 Πλdτωvαc εixε καταλαβει oτι μ6 τηvΔημoκpατ(α πρo^0π'ει παvτα τo 0περβoλικα

9!:l:ι' πρoβλημα τηg ηγεοιαq. d;;;;oημoκρατικo εΙvαιτo φllos 
'οo6 

πlo ωτorηyγ.*l i T,.o'n τιiv μαζδv π;;, liiιδ'λ,r.τoυg τ[g πoλειq. ,ooo 
nbριooδ';;;;.Ιr;;j

οoφιoτ6q, ol ρητoρεq και oι πolιτiioiαrδil,δ,
τ0oo λιγooτε0oυv oi nιΘαvoτητεq γ,e Ιiγ;;
}i!-19καιγια ελεγxo τωv εργατικcδv τouδωv
|911ooo ηεγαλιivει o κ(vδυvoq'vα οnoourδδi,
0ιευγεvεΤg απo mv πoλιτικη ζ-ωη ,(αiTdαλi;;
δ9αoτημ6τητε9, cinωq ιiλλωoτε orrJρη-λo]
μ6 τ6v Ιδιo τdv Πλατωvα.

, To.θεμα πoυ απαoxoληoε τov Πλατωvα
μ61ρr ηv αrιγμη τo0 eαr?'o, ., ξ;#*.τr;τ00 0δηγoσ τo0 Kρατoυq.

'εivαι γvωoτη η Θεoη τou, μια Θdoη πo0
::! -9}. 

αuτα καθε φoρb μαq ξ;ffi;J,;j
|I:ηlσ90Tερo. oi oδηγoι πρ6πεi ,ο επo, δι δuΛ0σ0φoι'

^,.. 
,9: ηταv, xρηoιμo oτo oημεio αuτo vα

:'l,9o,uμ9 ,9y.Πxo κα[τo περiεxoμεvo πo0ειxε,για,τoν "Eλληvα 
η λεξη φ,io.δδ". 

'-"

3.ε1ι0οαoη τηg dταv αμεοη λαi οεv
9lΨd-ι<q clπωq oυμβαi,r,μ' Ξμδi uij'E;;;
Jα19vonη λεξη μd τ6ooερειq vεiρgg σμ1-
f|:9,!]d λεξη πoιj ημ.ρo μoλ μ.δδ,]μ*o,αVυρωπoι εΙvαι o6 θdoη vα.nouoroμbαrδrr.

Συvε1iζετoι



THULE: 0ι πρoδρoμoι

H εταιρ[α <Τhule> ιδριiθηκε αrα 1918 απ6
κdπoιo Alfred Adam Glauer, πou εixε γεwηθε(
αrα 1875 αro Hoyerswerda κovτd oη Δρ6oδη.

Kατα τηv vεoτητα τoυ o G|auer ασχqλη-
θηκε για 6vα διdαrημα τηv επιoτημη ΤoU Πo-
λιτικo0 μηxαvικo0 και στηv ουv6xεια αvαζη-
τησε τηv τυxη τoυ οαv μεταvαoτηg οτηv Αυ-
oτραλ[α xωρig 6μω9 ιδια[τερη επιτυ1[α. Στα
1900 πηγα[vει oηv Toυρκ[α. Eκε[γvιi:ριoε τov
Bαριilvo Heinrich von Sebottendorf o oπoiog
τoυg υιoθ6τησε και ToU 6δωoε τo dvoμα τηg
oικoγ6vειαg τoυ.

Στα 1913 o Glauer - Sebottendorf επι-
oτρι1φει oτηv Γερμαv[α και γ[vεται μθλog τηg
Γερμαvικηg Tdξηq (Germanen orden und
Walsungen)η oπolα εlxε ιδρuθεiεπ[ημα orα
1912.

Σ' αυτη τηv Γερμαvικη nTdξη, υπηρxε
μια oμdδα εκλεκτιi:v, πoυ εixαv τdξει τoυg
εαυτo0g ToUξ σTov αγιilvα εvdvτια σTov ε-
βραΙομd και στα οx6διd τoU Vα καθuπoτdξει
Tηv γερμαvικη κoιvωv[α. H ταξη εixε oαv
ο0μβoλ6 τηq τηv oβdoτικα, ο0μβoλo καθαρd
φυλετικ6.

Στα τ6λη τoυ 1917 o Clauer - Sebotten-
dorf ovoμαζεται αρxηγ6g ηg <Tdξηg> oτηv
Bαυαρ[α και φε0γει για τo Mdvαxo με απo-
αroλη καΘαρd oργαvωτικη.

Στo Movα1o ιδρ0ει τηv εταιρiα Thule
(Thule Gesselschaft) oπoυ oυγκεvτριilvovται
0αrερα απo πρooεκτικη επιλoη, περιoodτερα
απo 200 dτoμα. Tα ατoμα αυτd πρo6ρxovται
κατα τo μεγαλ0τερo μ6ρo9 τoυg απ6 τov πo-
λιτικo, επιoτημovικd και καλλιτεxvικo κ6oμo.
Για τηv καλ0τερη εξuηρ6τηoη τωv oκoπιilv
τηq <Τdξηq> o Glauber-Sebottendorf, αγo-
ρασε Tov εκδoτικ6 olκo <Franz Eher> πoυ
εξ6διδε τo εβδoμαδια[o 6vτυπo <Munchener
Beobachter>> ηδη απo τo 1868.

H Eταιρ[α <Thu!e> παρoυoιαζoταv στov
κooμo oαv πoλιτικη oργdvωoη πoυ ε[xε oαv
oκoπ6 τηv 6voπλη αvτlαrαoη εvdvτια οτov
Mπoλoεβικιoμd και oτov εβραiομo. BoηΘηoε
οημαvτικα οτη δημιoυργ[α μιαg εΘvικηg πoλι_
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τικηq δ0vαμηg oε θ6oη vα uπooτηρ[ξει τα
ouμφ6ρovτα τηg Bouαρ[αg και τηq Αυorρiαg
και πoMd μ6λη ηq αrελixωoαv τo αrρατιωτικo
oιilμα <oberland>.

H noλιτικη κατdοταoη oτηv Bαυαρ[α δεv
ηταv καλη. oι καθημεριv6g ouγκρoυoειq ovα-
μεσα σToUq κoμμoυvιαrdq και ToUq αvδρεg
τηg Thule ηoαv πdvτα αιματηρoτατεq.
" Στιg 7 Απριλloυ 1919 κηρυοσεTαι η

Bαυαρικη ooβιετικη δημoκρατ[α πoυ καθo-
δηγε[ται απ6 τoυg εβρα[oυg.

K0ριoι τηg κατααταoηg oι κoμμouvιoτ6g
για 6vα περ[πoυ μηvα εγκαιvιdζoυv 6vα κα_
θεoτιilg σruγvηq τρoμoκρατ[αg.

Tα γραφεiα τηg Thule oτo Mdvαxo λεη-
λατo0vται. oι dvδρεg τoυ oberland καταδι_
ιilκovται αvελδητα και εκτελoιjvται. Στιg 30
Aπριλ(ou εκτελo0vται μαζικd oτo υπ6oτεγo
τoυ Luitrold Gumnasium 6oα μ6λη ηq Thule
εixαv π6oειαrα x6ρια τωv Mπoλoεβlκωv. Αvα-
μεod τoυg o von Thurn, o von Westarp και o
von Seydlitz.

0 Sebottendorf πoυ 61ει καταφ6ρει vα
διαφ0γει, nεριπλαvαται για 6vα διdoτημα oτo
Mεξικ6 και σTιξ H.Π.A. και τελικα επιοτρ6φει
πdλι αrηv Toυρκ[α 6πoυ πεθαivει.

Tα μ6λη τηq Thule πoυ επ6ζηoαv τηg
εβμιoκoμμoυvιαrιηg επαvdωαη g αrη Bαuα-
ρiα, αrελ6xωoαv λ[γo oργ6τερα τo N.S.D'Α.P.

H εταιρε[α Τhule εvδιαφ6ρΘηκε περιοoo-
Tερo για ηv ιoτoρlα καιλιγ6τερo για Tηv πo-
λιτικη. Στo κ6vτρo τoυ εvδιαφdρovτoq τηξ
βρ[oκovταv oι πVεUματικ6q και φυλετικθg
θεωρlεg ηg αρxαlαg ιαoρlαg τωv αρ[ωv. To
ovoμα Thule εκφρdoτηκε με τov μ0Θo τoυ
ηλιou, ηv αρxα[α πατρ[δα τoυ αριoυ τταγαvι-
αrικo0 κooμoυ.

Aπd τηv επoxη ακoμα τoυ Mεoα[ωvα γι-
v6ταv λoγog για τηv Τhule τoοo μ6oα oτη
Γερμαviα oοo κoι orα γ0ρω oκαvδιvαυικα κΦη.

H Thule και η μυθoλoγ(α τηg αrdθηκε
αvτικεlμεvo μελ6ηg πoλλιi:v oυψραφ6ωv.
Στηv oυv6xεια oι σUγγραφε[q αυτoi 6πεoαv
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oε λdθη και oε υπερβoλ69 πoυ uπov6μευoαv
τηv ooβαpoTi1τα τoυq.

Περιττ6 vα πo0με oτι 6λεq αυτ69 oι 6-

ρεUvεq επηρ6αοαv βαθ0τατα τoυg αρxηγo0g
τoυ Ν.S,D.A.P.

Η κoιvωvlα Thule ηταv μ6ρo9 τηg τηg
<Γερμαvικηg Ταξηgr'Av θ6λoυμε vα ψωρi-
σoUμε πραγματικα τηv Thule πρ6πει πρtilτα

vα ψωρiooυμε ηv <Γερμαvικη Tαξη>.

Τo τελετoυργικ6 ηταv ταυτoημo Kαι στιq

δ0o εταιρ[εg. '0πωg oμoλ6γηoε εvαg γερ-
μαv6g πρ6oφυγαq, πoU ε[xε οτρατευθεi oτηv
nΤdξη, o κ0ριog oτoxog τηg Thule ηταv η
<υπερααlιη> τoU γερμαVικoU α[ματog εvαι.ι'ια
oε καθε εlδoυg επιμειξ[α. Aπo τoug δευτε-
ρευovτεg αr6xoυg ηg αvαφθρoυμε τιq μαxεg
εvdvτια oτov Mπoλοεβικιoμo, τηv Mαooωviα
και τηv Δημoκρατ[α, και Tηv αvαζητηη τoυ
αρχαioυ γερμαvικoO παγαvιoμoιi' τoυ ηλιoυ.

Mια αρκετd εκτεταμ6vη αvdλυoη τωv

τελετιilv και τωV τελετoυ ργιιi:v, τιg ουvovτdμε
oτα περιoδικd τωv SS και ιδια[τερα oτo <Ah-
naherbe>.

H Thule xρηoιμoπoιεl τηv oβαοτικα oαv
o0μβoλo τoυ ηλιoυ, πoλ0 πριv απo τov X[τλερ
τo δε ξlφog oυμβoλ[ζειτo αγωvιoτικo πvε0μα
πou oτρ6φεται εvαvτια <οτo πvειiμα τoU ε-
μπoρloυ και ηq oκλαβιdg, αroυq φλειρηvιαr6q
και σToUq αvlκαvoυg vα δημιoυργηooυv.

Tα περιoooτερα μ6λη Πq ηoαv μελεητδg
τoυ φυλετιομoι1 η πoλιτικol αrρατιδτεq' Πdvω
απo αυτo0g 6μωq υπηρχε μια <ελ[τ> πoυ ε[xε
oαv κ0ρια απooτoλη τηv μελθτη Tωv παγαvι-
αrικΦv παραδoοεωv.

Tι ηταv 6μωq η <Γερμαvικη Tαξηr;
H <Tdξη> δημιoυργηθηκε σTα 1912 αro

Leipzig απ6 τoυg Theodor tritsch, Philipp
Stauff, Ηeinrich Krager και Ηerman Pohl.

0ι αρx6g τoυg ηταv:
1) Φυλετικη αγvoητo
2) AγΦvαg εvαvτια oτoυg εxθρo0q ηq Γερ-

μαv[αg, ακoμα και 6voπλog.
3) Eπιαrρoφη στιζ πvεUματικ69, πoγαvι-

αrικ69 ρ[ζεg τoυ αρxαloυ dριoυ κooμoυ.
Η <Τdξη εlχε μεγαλη επιρρoη σΤov αU-

οτριακηg καταγωγηg von List μια ψωαrη και

αξιoλoγη πρooωπικoτηTα στoUq xΦρoυg τωv

<voelkish> φυλετιοτιi:ν ηg επoxηg.
0 Φov Λιoτ (1848-1919) 6γραψε τα

<Muoτικd τηq Poιjvαg> και Tιq <Γερμαvικ6g

τελετ69>. 'Ηταv 6vαg καθαρ69 παγαvιαrηg
πoυ ε[xε δημιoυρηoει μια κoιvoτητα oε oλo

ηq τo μεγαλε[o.
0 Λιαr μαζi με τov Georg Lanz fon Lie-

benfels (1 874-1 954) o oπoιoq ηταv 6vαq απo
τoυq ιδρυτ69 ηq σdξηζ τoυ Ν6oυ Ναot>
και ToU περιoδικo0 <ostara> εlxαv μεγαλη
επιρρoη οτov vεoγ6vvητo εθvικooooιαλιομo,

μ6xρι τηv oτιγμη πoυ o Rosenberg απoρρo-

φηοε oλη τηv επιρρoη ηg.
Eπ[ πλ6ov o Theodor Fritsch, ιδρuτηq

τηg <Γερμαvικηq Tαξηq> εixε τov εκδoτικo

olκo <Ηammer) και διηυθυvε τηv <'Εvωoη

τoυ Σφυριo0>.
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πoιηη
πλ6ov
τικo0Δ[καια oι Eθvικooooιαλιαδg τoυ ovoμαoαv

<Alf Meister> δηλ' <Παλαιo Δdoκαλo>'

Kdθε xρovo κατd ηv διαρκειατωv ηλιo-

αιαolωv δiαvαv μεγαλεq γιoρτ69. 
'0πωg εlπε

6vαg αuτoπτηζ μαρτυραq τωv.τελετιilv τηg

nΓερμαvικηq Τdξηqr, τμγoυδoυoαv κoμμdτια 
.

απ6'6ργα τoυ Wagner. Δυαυxιi:g oμωg 0αrεμ '

απo ουvεxεlg επιθ6oει9 τηg Δημoκρατiαg,
διεoωθηκαv πoλ0 λ[γα oτoιxεlα τα oπolα οτηv

oυv6χεια 6γιvαv αvrικεlφvα επεξεργαoiαq απ6

εκλεκτιig oμαδεξ η πυρηvεq 6πωq τα SS η

ιδεoλoγικ69 oμdδεg πoυ βρloκovται κovrα oη
<Thule και στηv <Γερμαvικη Tαξηr.

TA ΨYχIATPEIA
ΩΣ MEΣA KAτAΣToΛHΣ

κKαλ(lτερα vα μηv μπλ6ξει'ζ με ηv εξoυo[α>'

ARTHUR RIMBAUD

Η αλλoτρiωοη ToU σημεριvoO αvθριilπoυ

ε[vαι πλ6ov φαvερη. 0 dvθρωπoq 6xει κατα-

vτηoει αvτικε[μεvo' μηχαvη, μdζα, εivαι δη-

μιo0ργημα εvog κ6oμoυ 0πoυ τα αφεvτικd

kαι io iρημα καταπι6ζoυv και εξoυoιαζoυv
τα πdvτα.

O Παoυλo ΦρθΙρε θγραφε 6τι <oι κατα-

πιεζ6μεvoι, ωg αvτικε[μεvα, ωg <πρdγματα>

δεv 6xoυv oκoπo0g, παρd μovov εκεlvoυg πoυ

τoυg 6xoυv oρ[οει oι δυvααrεg τouq)'

Σ' αυτov τov ο0γxρovo κooμo τηg υπo_

κριoiαg, τηq φαvερηq ατιμ[αg, τηg βρωμερηg

πbρ,φρorηηq καθε τι τo ψηοιo και δυναμικ6

xτυπι6ται απ6 τo iδιo τo διεφΘαρμδvο ο0oημα'

Σε μια κoιvωvlα oπoυ oι αvτιθ6oειg καιoι

αvιo6τητεg αυξανovται, 6πoυ η περιθωριo-

πoiηoη τωv αvθριi:πωv περvdει τεραoτιεg

διαoταoειg και η κρloη τηg ατoμικηq πρoσω-

πικ6τητα9 dλo μεγαλιbvει, εvιjl τα κoιvωvικd

αδι6ξoδα αμβλ0vovται, τo [διo τo κρατog φτιd-

Xvει ψUχιατρε[α για vα μπoρεi vα βdζει μ6oo

oλoυq εκεivouq πou απoρρ[πτει.
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<Η αvdnηρη κoιvωvlα επιv6ηoε τηv Ψυ-

xιατρικη για vα UΠερααl[οει τov εαυτ6 τηg

απ6 τιg αvαζητηοειg μερικιilv φωτειvιbv και

αvιilτερωv πρooωπικoητωv> 6λεγε o Avτovdv

Aρτιil. Kαι πραγματι oι αv6vταxτoι, oι ovειρo_

πoλoι' εκεivoι πoυ δεv παραμ6voυv μovo Θε-

ατ69' oι επαvαoτατεg, oι αoυμβ[βαοτoι 6λoι

εκεlvoι πoυ αρvηθηoαv vα γ[voυv ουvdvoxoι

ηq βρdJμιηq κoιvωvlαg πoυ ζo0με, αro αιoxρ6

ηξ παιψiδι' εκτoπloΘηκαv αrα Ψυxιατj:ε[α'

Στov Δυτικo Kαπιταλιαrικ6 κ6oμo αvdμεοα

αrα θ0ματα ηoαv και δ0o μεγαλεq Moρφ6q

ηg Παγκooμιαq Διαv6ηoηg 6πω9 o Kn$
Hamsun (Noμπελ 1920) και o Εzra ROUΝD
πoυ εκλε[oΘησαv σε ψυxιατρε[α 6ταv ηρθαv
σε ρηξη με τo o0oημα.

Αλλd και οτηv Σoβιετικη 'Evωoη η Ψυ-

xιατρικη γ[vεται 6ργαvo κατααroληq και εκτ6-

πιoηq 
'ωu 

πoλιτιilv, oημερα δε xιλιdδεg αvτl_

παλoι τoυ Σoβιετικoυ Kαθεαrιilτog βρiοκovται

φυλακιoμ6voι σε ψUXιαTρικα ιδρ0ματα.

O Bλαδιμiρ Mπoυκ6φoκι, oυψραφ6α9,

oτηv l
καηγ(
ψειq τ

Ψυxια'
Σl

ε[vαι l',

oxθδκ
απ6 6l
θεo[α,
εivαι l



Π0ιηηq, καθηγηηζ Παvεπιαrημioυ απd τouq
πλ6ov ψωαro0g αvτιφρovo0vταg τou Σoβιg-
τικo0 

.Kα.θεοτιilτog ε[πε σε μια oυvdvτευξη
oτηv Aθηvα. <Πρ6πει vα παρεδεxθεiq ooεg
καηγoρ(εq ooυ πρooαπτouv και vα υπoγρd-
ψειq Tηv εvoxηv οoυ, αMιιilg oδηγε(oαι αro
Ψυxιατρε[o>.

Στηv Eλλdδα o θεoμ6q τωv ψυ1ιατρεiωv
ε[vα πoλ0 παλαι6q.τo 1861 ειodγεiαι voμo-
o16διo για τηv iδρuoη φρεvoκoμε[oυ, μετd
απ6 dvαv και πλ6ov αιιilvα ιox0ει η [δια voμo-
Θεo(α, oμωq <Παρ6λo πoυ ξερoυμε 6τιημiμ
ε[vαι καΘαρη αuταπdη, η Θεραπευτικη'αξiα

Tωv σωφρovιoτικιilv μεΘ6δωv τoυ 18oυ και
19ou αιιilvα και oτι τα σωφρovιστικd μ6τρα
πoυ εφαρμ6ζovται στιq μ6ρεq μαξ επιτυγxd-
vouv τo αvτ[θετo ηq αvαμoρφωηq, επιμ6_
vouμε...Σ 6λεγε o Mιo6λ Φoυκιit.

E[vαι καιρ6q 6μωq τo Πρ6βλημα τωv
<Ψυ1αoΘεvιilv> vα λυθε[ πραγματικd και oxι
με ψυxoφαρμακα, ηλεκτρoodκ, δ6oιμo, ε-
γκλειoμ6 oε doυλo, ξ0λo και τo oτ[γμα τoυ'-
<τρελo0>.

Γ.M

. . 
To πoiημα πoυ ακoλoυθε[ αφιεριilvεται

ο' oλoυg εκεivoυg, noυ διdφoρεg κατd και-
ρo0q oκoπιμoτητεg εκr6πιοαv απ6 τηv κoι-
vωviα oε χιilρouq αvαμoρφωoηq και (θερα_
πε[αg>, oτα <Ψυxιατρε[α>>'

<To ΝHΣlΣ

Mια μ6θη 6λη η ζωη, δeoμ6g
καvεiq, μ' αυτo0 τou κ6oμoυ τov βραyvα δεv μ' 61ει κλεloει
o 

'voυζ, 
τα x6ρια, η καfrια, iψoυv πια oυvηθηη

τ' απ6κooμo vηol πo0με κλεioτ6g'

Στo μαγικo ηζ oK[ρηζ, τo vηo[
η v1ylα τ6mξε εκε[ μακρυα εμ6 vα oτελη
μακρ0q o δρ6μo9 δ1oκoλoq πoυ φτdvει ω,q fiv Πaλη,
μια καγκελ6πoρτα βαμ6vη θαλαooi'

Στρ.oφη, τραγo0δι και ρuθμoq roργdζ
απ6 ηg Λ6ρou τ' αoυλo με πovo παvτα βγαivει
ε.Ιvαι η δι5ι9 yαe η φωvη oτov oυραv6 πoi υφαfvει
6vαv ιoτo διdφαvo απ6 ρoδiζωv φω9.

Γ.M.
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0l TPE|Σ 0ΨE!Σ T0γ EBPA.l.K0γ
ΠP0BΛHMAToΣ lv

Στα 1B4B o Mαοoιivoq von Knigge 6-

γραφε: <0ι Eβρα[oι αvακαλυψαv oτι η Mαo-
οωviα ηταv τo μ6oov για τη αrαθερη εγκαθi-
δρυoη ηq μυαrικηζ ToUq αUToκρατoρ[αg>.

Σε μια πριilτη oτιγμη, πριv ακoμη απo ηv
Γαλλικη Eπαvαoταoη, η Mαοoωv[α ηταv πρω-
ταρxικd μια μUσTικισTικη oργαvωοη πoυ ε[xε
oχ6oη με τov Poδooταυριομ6 και κατα oυv6-
Πεια με τιζ πvεUμαTικ69 παραδooειζ ττoU πη-

γαζouv μ6oα απo τα καλ0τερα αroιxεiα τoυ
Mεoα[ωvα (Να[τεζ, Πιoτo[ τηg Aγαπηg).

Movo oε μια δε0τερη σl'ιγμη η Mαooωvlα

απoκτd τα oτρατευμ6vα xαρακτηριαιικd τηg
και Tιq γvωσT6g oε oλoυq τdoειg Tηq για ηv
κυριoλεπιη παραμoρφωη τωv αoιxεlωv πoυ
υιoθ6τηoε απo τιg πρoαvαφερoμεvεq πvεU-

ματικ69 παραδooειg. 'Eτoι οαv παραδειγμα
απo μια υπερκαΘoλικη oυμπεριφoρd (6πωg

μπoρo0οε vα ε[vαι, υπoθ6τoυμε, εκε[vη τωv

Ναiτιilv) περvd πριilτα σε μια αvτικαΘoλικη
oυμπεριφoρd Kαι στη oυv6xειo σε μια σU-

μπεριφoρα λαΙκη και ιλλoυμιvιαrικη.
Kατα τηv διαρκεια αυηg τηg δει)τερηg

περιoδoυ η Mαoοωv[α πιθαv6τατα κατευθ0v-
θηκε απ6 ιoxυρ6q εβραiκ6q επιδραoειg.0 ρ6-
λog πoυ 6nαιξε η Mαooωviα τooo αrη θεωρη-
τικη ooo και σTηv πραπικη πρoετoιμαo[α τηg
Γαλλικηg Eπαvdαrαoηg, πριilτo oπ6ρμα κdθε
επ6μεvηg αvτιπαραδooιακηg εξ6λιξηq σTηV

Eυριi:πη, doo και αv δεv ε[vαιγvωοτog ο' oλη
τoU TηV εκταoη, ε[vαι αvαvτiρητoq.

'Evα δε0τερo oημε[o. 0 Mαρξιομog και

γενικα o Σooιαλιoμog ε[vαιψηoια δημιoυργη-

ματα τωv Eβρα[ωv και τoU Eβραiκo0 πvε0μα-
τog' εβρα[oι ε[vαι και oι βαoικol πατ6ρε9 και

αnoαroλoι τηq ΔιεΘνo0g Σoοιαλδημoκρατiαg.
Eβραioι ε[vαι πραγματικα o Kαρλ Mαρξ (Mαρ-

vτo1α$ o Λαooαλ (Boλφoov), η Poζα Λoυξεv-

μπoUργκ, o Λαvταoυερ, o Kαoυτoκυ, o ΣWερ,
o 'Eλoεv, o Mπερvαrαιv, o Tρoτοκυ.
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0 Φιλελευθεριoμ6q καθιilg ταυτ[ζεται με
τηv Δημoκρατ[α εβραιoπoιε[ται με τηv oειρα
τoυ' o ουvδιαoμ6ξ Φιλελευθεριoμo0 και Δη-

μoκρατ[αg 61ει κι αυτ69 τoυg εβραloυg εκ-
πρooιilπoυg ToU σTα πρ6oωπα τoυ P[oλερ, τoυ

Τζdκoλευ και ToU Σ[μoov.
Η διαβρωτικη δρdoη παρ6μoιωv ιδεoλo-

γιιilv περvd μ6oα απ6 τα ειρηvιστικd δ6γματα
πoυ επιζητoι}v τηv ειρηvη με κdΘε τ[μημα,

" αδιαφoρ6vταζ αv αυτη μερικ6q φoρ69 ε[vαι
περιoo6τερo επιζημια απ6 6vα αμυvτικo η ε-
πιθετικ6 πiλεμo, πoυ γελoιoπoιoυv τov ηρωικo
υπ6ρ πατρlδαg θαvατo, πoυ βαζoυv οαv αvΦ-

τερo oκoπo και σαv υπ6ρτατη αξlα τηv παγκo-
oμια ουvαδ6λφωση, πoU υπoδoυλιi:voυv αro
αφηρημ6vo oυμφ6ρov ηg αvθρωπoηταg κdθε

εΘvικ6 και φυλετικ6 ouμφ6ρov, (MilleQ Auτη

η φιλειρηvικη ιδεoλoγiα 6xει με τηv oειρα ηg
oτεv6g διαouvδ6oειq με τηv εβραιoπoιημ6vη
Mαooωvlα και κατα βdΘoq η Koιvωvlα τωv E-
θvιilv αvτικαθρεπτ[ζει τo [διo ακριβιilg πvειiμα
o εβρα[oq Klee 6xει γραψει τα παρακατω α-
πoκαλυπτικα λoγια:

<H Koιvωvlα τωv EθvΦv μπoρε[vα φ[vεται
6ργo τoυ 0υ[λoωv' σηv πραγμαΤικoητα πρo_

κειται για 6vα εβραiκo αριoτo0ργημα πoU μαq
κdvει 6λoυ9 περηφαvoυg. Fl ιδ6α τηg Koιvω-
viαq τωv εθvιi:v αvdγεTαι σToUq μεγαλoυg
πρoφητεq τoυ loραηλ, oτα oραματα ToUq πoU

εivαι πλημμυριομ6vα απo αγαη γn τov κ6oμo'

H Koιvωviα τωv Eθvιilv ε[vαι μια αυθεvτικη
εβραiκη κληρovoμιd>"

86βαια oτo oημεlo αυτ6 πρ6πει Vα Tτα-

μμερlooυμε ηv υπoκριτιη αvθφπιorιη ιδ6α

τoυ lvαrιτo0τoυ ηq Γεvε0ηg'τα πιo πρooφατα

γεγovoτα εivαι oε θδη vα πρooφ6ρoυv αroυg
αvτιοημ[τεg πoλιjτιμo υλικ6 πoυ φαvεριbvει
6τι oι πραγματικo[ καθoδηγηT6q ηq Koιvωviαg

τωv Eθvιbv ε[vαι ακριftξ εκεiη η καππαλιαrιΦ
oλιγαρxlα πoU με τηv δημoφιλελευθερη ιδε-
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oλoγlκη εvδυμαolα Tηq αναγvωρ[ζει oτηv

Koιvωviα τωv EΘνιilv, τo υπ6ρτατo κ6vτρο ε-

ξoυoiαq τoυ EβραΙoμoυ.

Στιi ακρα[o o'xημα τoυ αvTιημιTισμoU π0U

oτo οημε[o αυτo εξετdζoυμε κυριαρ1ε[ η α-

vτiληψη 6τι η εβραΙκη δρdoη μεταμφι6ζεται
αvαλoγα με τηv περ[πτωση και τovτoπo, πoτε

οτo θvα oxημα και πoτε oτo dλλo, o1ηματα

πou εvιi: φαιvoμεvικα Θεωρo0vται αΜηλooυ-

νκooυouεvα, διαθ6τoυv παρ' oλα αuτα κoιv6g

πρoυπoθ6oειg και ακoλoυΘo0ν διαταγ6ξ για

τηv εκτθλεoη εv6g κoινoιi oκoπo0'

Mε τov τρoπo αυτo, η εβραΙκη δραοτη-

ρι6τητα μπoρo0οε Vα εμφαvισTε[ π6τε μ6οα

απo τov φιλειρηvιομo, πoτε μ6oα απo τov μι-

λιταριομ6, π6τε μ6οα απo τov καπιταλιομo και

π6τε μεοα απo τov Mαρξιoμo. 0 Φφνκ γμφει:
<Στηv πραγματικoτητα τo Mαρξιoτικo

Δoγμα δεv αvτιoτoιxεl παρd oτo πvευμα τηg

αvαγκηg τoυ εβραΙομo0 πoυ υπoβιβdζει τo

πdvτα oε επ[πεδo υλιoμoυ και 1ρηματog, π0υ

ειρωvε0εται καθε ιδαvικo καικαθε rrvευματικη

<υπερδoμη>.

Eivαiμια ιooπεδωτικη δυvαμη πoυ oτρθ-

φεται εvdwια οε καθε αξiα φυληq καιαlματog>'

Aναφoρικα τιi:ρα με τα αVατρεtττικα σχη_

ματα τηq εβραΙκηg παρ6μβαηq υπdρxoυv

μερικα απoδεδειγμ6vα γεγovoτα 6πω9 οαv

παΦδειγμα η εβμiη επιρρoη πoυ ουv6δευoε

ολεq oχεδ6v τιg ουγxρovεq επαvασTασειq'

o Cremieux και o Gambetta πoυ πρω_

τoοτατηoαv oτηv επαvαοταση ToU 1848 εlvοι

εβραioι: o ηρωαg τωv loπαvιilv Eπαvαοτατιbv

ηiαv o εβραiog Ferrer εβφloιπρωτoαr_αηoαv

oτηv Πoρτoγαλικη επαvαoταση τoU 1907 και

1910.
oι Νεoτoυρκoι oτo μεγαλυτερo μδρog

τoυg ηταv εβραioι και η εβραiκη Mαooωvlα

εnαiqε'οημαvτικo ρ6λo τoοo oτηv ρωoοικη

επαv-αoταoη τoυ 1905 oοo και oηv Mπoλοε-

βικικη επαvdσταση πoU ακoλo0θηoε' με ε-,

ξαiρεoη τoυ Moψoλo Λ6vιv, oι πιo γVωστ0ι

oρxηγoi 
'ωu 

Mnoλoεβiκωv αρxη καvovταg.απo

τov fρδτoκυ ηταv oλoι εβραloι και o μπoλoε-

βικιομog διατηρηoε και σTηV oυv6xεια. τιg

oκoτειv3q τoυ o'x6oειg με ηv Διεθvη ε_

βραιoμαooωvικη oικoνoμ[α'

Σηv Aυαριοη και 0υψριη επαvdααη,
6πω9 και oτηv Γερμαvιη τoυ 1918 καΘιilg και

o'o γερμou,*6 οoοιαλδημoκρατικo καΘεoτιi:g

πoυ ακoλo0Θησε, Tα εβραiκd oτoι1εiα εμφα_

vloτηκαv και παλι oτo πρoοκηvιo. Aπ6 τo-6vo

μ6ρo9 λoιπ6v 61oυμε oυvτovιoμδvεq δρα-

oτηριoτητεg αvTιμovαρχικιλv και αvτιπαρα-

δoοιακιbv εξεγ6ροεωv και απo τo dλλo μια

ειρηvιoτικη και oooιαλδημoκρατικη διεθvικι-

αικη ιοoπ6δωoη'
Mερικoi αvτιoημiτεg φταvoυv σr9 ημειo

vα Πouv oτι o [διog o Παγκooμιoq Πoλεμog

πoυ τερματ[αηκε με ηv καταρρευη εκεivωv

τωv EυρωπαΙκιilv KρατΦv πoυ διατηρoιioαv

περιoooτερo τo αρxαlo αρισToκραTικo αυτo-

κρατoρικo'θεoμo εixε υπακo0oει oε μεγαλo

βαθμo oτα oxεδια τoυ εβραΙoμo0.και oε καθε

n'ρin'rη εvιoxι]θηκε oικovoμικd κατα κ0ριo

λογo απο ηv ε[jbαιη, αψλrη και Aμερικοvιη

Tραπεζα' οτo oημεlo αυτo ε[vαι αρκετd δια-

φωτιoτικα τα λoγια εvog εβραloυ oπωg ,0
irο*ig, uH κατδρρεuοη oυτιbv τωv,τpιωv

δuvαμjωv (Toαρικη Pωo(α, Movαρxικη Γερ-

μαviα, Kαθoλικη Aυοτρiα) οτα παλαιd τoυe

oXηματα ημα[vει μια βooικη διευκ6λυvoη για

iii'λατευeijuσειq τηq εβραiκηq_ πoλιτικηg' 0
n6lεμoq 6γιvε με oκoπo vα επιβληθo0ν oτηv

Kεvτρικη Eυ ριi:πη oιiγxρovα πoλιτικα αxηματα

(δημoφιλελε0θερα) 6μoιo μ αUTα π0U υπηρ-

1αv γ0ρω τoυg..." 
brunερooπιαrθq μιαζ ξεΧωριΦq ειρηηq

(με τηv Pωοiα)θα μπoρoυoαv vα oιi:ooυν τooo

iov Todρo ooo και τov Kdιζερ' με τov τρoπo

αυτo θα διατηρotoαv μια Eυριilτlη για
μαg αvυπdφoρη>. 
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