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I,λΙΔroτΙoΙΙ
nαρd.λληλα με τo ΑΙTΙΔαlo θα

xυxλoφoρi)σε ι μLd σειρ& αφιερω-
ldτων | μc τη.μoρ9i εχτ&ιτων εk-
δ6σεων.To πodlτo τεiγoc πoυ Θd
ιυιλoφoρioει μαζι μ; ;o 1ΙTΙΔo-
To τoυ Σεπτεμβριoυ, ε iνα ι αφιε
ρωμ6νo στιζ l0ν ι }.ι L στ ιιtq-Ι]oλ ι-
τιoτιxLq xινfloειc των Eυoωπαi-
ων ιαι των &λλων oυναγωνιoτιilν
μαs.
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fu"r,,
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Γ/ιιaor/ιιiι.
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Σελ.4

Ψ1Ι.l'.lι ElΙ Λ/ιτj]n Δ.MοIΙO ;

Ιt 1α,:6, πoυ αιoτdν0ηlια ρε παιδιd, 6ταν πληρoφoρτ1θηxα απ6 τoυc συν-αγωνιστεq,0τι τo.αρ0ρ&xι μoυ aιρεσε'ε[ναι τ6oo' μiγd,λl1 τcoυ μ6νo' μεε)ιεινη τη μαY ι}ιη . μριΙδνi( .coυ τυλLχof τoυ Ι.lτc/torrcτ μπoρε[ να oυγxριθε[.lIl'α μcγd.λη ανιt1.ιη αυττ] uη lιL}(ρη ;lιιβρd.βευη,γ'ιατt ε[xα αρi(iεiνα ']ΙLστευω χαι εγω οτ l. οι σημε|)ινo[ υυν'r.γωνιoτEζ lj(q 6χt μ6νo δενt,y109τ9υν 1ιο61ιo1) αλλ& ειναι 1tα παντα ιαταo ιxo.υμ6iδ 
' 

- i" Iδρδοr"i.,,
μιιo}ια τoυ σoΙiαρol] lιαυ ι;ιαναυτatτη νεανiοxoυ.j'ι'οL μπρ&.βo ρ.: τι,ιιδιd.......t.61ιτε επ,τeλoνc λ[γo''π{νω σαc|| .πoL6σ-τε γαιιU'ιo δ-'ι L l;0νL]ιoι)oσι.ι\ιομ6r ]'cν εCντ- 1roi&7α τ1 Ι β,j.c.rτ ιlια, τα liαζι-oτtχ(ι- εμμiιτηρtα.,ιαι 'ια noLηlrιτσ.}(ια που υμνoiν τιq ''xoρμdρεq,' xLτ6υ-ων εlι\εxτ,iν',αρtι..lν,'.

jθνL}(oooοιαλισ,ι6q αν o.iq lια[ρνι:ι ε[νιιι ιαι να τoω{: τn γx6μενι τoυ1ιoλιτLχoο ooυ αντ[παλoυ 6ταν αυτ6q lιεριφ6ρει τη φd.i oci τciυ'αρ1ηγo6 τδυιJτη Σταδ[oυ xαι Oμ{ρoυ γωνCα.y.(ι μη νoιι;υiτε μ'.ιυτ.t noυ γΙ)ri"l.ω 6,r, 6xω διd.Θεαη v(( ,ioυλ6σω αισYod,την τοιro,υπijρoχη ιδεoλoΥιrι μαg,oiτε β€βαια γoυυτcρω να .ιo llπαιιurι' ιi;-
ω|)η r t1ι0qι : .)-λε; )(αL δεν δ1ουμε αρlιετo6.l ατ6 δα6τoυc-απλd. νoιιi,θi τnνανilγlιl; ν.ι lιω 6λα 6οα ι.τι6 iρ6vι.r irπαγ6ρΞυαν oι διd.φiρ-. ,iεia;_δ;onιl:.
,ι)υρερLσlιoL.

01ι τ{πoτα d.λλo,αλλιL 5εν 1ιlιoρ6 να xαταλ,-l.c-υ τι oτo διd.βoλo 0λ&πτειτην, Lδεo\oγια μι.q να ιrτιoλα1ιβd ν o υμε 5τι ευxdριoτo xo.ι αι6\υτα φυοιoλo-ΥLlιo ιllΙη εΥει α]ιotιεινgL 1ιαι YLατι 0α πoEπιι υι(ι ζωf1 να παριoτ&νoυμε τd,δγτ1_1Llι6 τo l1λανdiη 1[πoτα ,να 6o01ιε 1.bνo μ.'ior.l,oor,rr.ι,q 'αJto 
.cη στιγ-

μη πoU ιιπoρo0,ιε τα ι6ντα.
Ι.αι γιd να τελειιiνω,αq'ιj c,fiγ'ερα 1ωρ[i να τo Θ€λω 6γρoqα με ooβαρoφd,-νι:ι(ι'oc(9 υ1τlιJxoιι.ιL -δτι δεν πρo)ιaLταL να επ1ιν3λJω ,:τ{ Cδια.bα oαε λω'lι;ιτι .^)ιοlι.\ ιLου xωΓ'Lc. να γcιι' i r'-cι -αΛο.σχoλησι:L τιοτf .61ρι υτ!μερα δε 6π(-

l,:::. ^ξ1!:.r: 
}(Δ]ι'ειν(ι'ι,χrζθoριυτιlι6 για τ ι., xι"τ.iι'τ1μ.r πoυ παρoυoι(,ζει τoLυνιnoσoσιιΙλLoτιχo l.LνΙluα,lτo ι6πo ._r'r._

-. Ι'ια.xρ6νια qr]oαμε .μθ τo σωιJτ6 1)IρJiα ο0ν0nuα,, γηλd. τα λ.tCιoα'| αλ-λCι ]ιoτe δεν.llαq ε[./iαν 6τν τtρα αlc6 τα λd ]iuρα υj.1,. oιjν ι:ι dλλα';.,d.γ-
lι.ιτα 1'ου ]l .ιλLα Ιl αν0,,ιir:ιινη ψjυη .cα 0d\ει ελεj0ερλ )ιiL οτLiJ lιoαγμλτiιtqτoυη [: ιι ιυτ6α1- ιι;.
, Tα απoτε\joματα αυτηq τl1r.-οημαντιlιl']ι; παρd).εLψη.; ειv-iL ] νωο1_d. σεoooU(j ι.ooμουν να εoυv 1{εΙ)α απεl τη.μriτl1 τoυζ χαL δev 1ρει1ζεται να ε]ιL-
1,ι'iνω. π&ν-.r o'ωυτ6 αq,o6 c)rτor; τnν d.rr'j ιir-o" icιψoυJ'-"riδi-irr-eΞ"",ι.ιι )ι.!λo]ιLστα 0α με χαρ&](.ιηρ[ι.)oυν γυδα(o.C1ι []f β11g πωq ,ιε νoι&ζει τo τi r]α noυν γLα μ6να ιι\λd. δε γo:υτd,oωνα c\ω αυτιι]ιατεq για oριοlιενoιιc βλ.1lιεc.lιcυ νo,.iζoυν {,.cι Ej..:oυν ,α i,.r,,-
otμoλoιη ]()υν ι)ωe .ι6 ειε(νo πoυ 11 φtiαη *:.λ61εo;r"' μ.,'g y.d.ριοε'nλt. 

't,o, 
*&rd,τoν ανUΙ)ω]ιο να ε.dΥωριζει αιδ τα ζ(,α,τo μυαλ6i
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Σελ.9
Σ3Ξ κΑΙ ... EΘl{IΙtοΣoΣIΔJιΙΣlεoΣ
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τω

' tο να μιλτJαειg για
τ0 σεξ, oτoν l'1ι1ρo,, εfναι
xdτ ν τo φoβερd για πoλλo$s
tιαL lια ι ρετ L}(6|, γι, /λλoυg.

'JΙ1ω μdνo ΙO 1ρ6v ι α,
ι|υπηρεσ rαι| στov εΦν ιrι ι στ ι_
ι6 επαναoτατιlι6 ψiρo, ιαι g!
τo πριiτo πo0 εiδα oε πoλ- |u

)υ
coυ

φ&

λo65 t,πατριυ1τε61 ε dναι η
oημαofα πoo δCνoυν o'o oe-ξ-
ξoυαλιxd ζ'ι!τημα ιαι oτα ]

'{δη,,. r'-
Θdματα dπωg t 6xτρω_ a.

ση, τ0 διαζιrγιo, o ελεs$ε-

ω

ρη-
vεL

ρo5 dρωτα6, η πoρνo γραφ fα, οxανδαλ fζo υν πoλλοσ6 αν ,ιαυ η ζfλεια, d 6-
γωι}αμ66, oιi νευριiαει6, τ1 αεξoυαλιιt1 ανιxαν6τητα 

"r;;., λ;';;;;' ;.;;
1αραxτηριoτιιd πoυ εfναι τυ6 aoβαρ6 πρ6βλημα ατ6 τ,dιια. n ,r.rjr"r-
ση 6ιναι ιιlτ ι τo tlφυoιx6,,..

,E1ω γνωρcαει 'απ6 xoντξ, τoλλdg 6ργανιioει6 oττ,iν Ι0ρoJπη ,ια, j1ω δeιτ6oη μανlα απα16ρευon€ μ6νo oτtq ''nα"ρ υ'τ υ"eiu δργorr1o.rg.

-^,. ,::-.::1:ει, την απαγ6ρευoη τηg μελ6τηq των βιβιlων τoυ Λdνιv,τoυ ερωτα ε}rτσE για την ατdxτηoη παιδιδν, νι πηγαCvει6 αε πιfρτυ, ναδιαβdξε ι6 $τr Σdντ. . .
Αι6μα υπo1ρεωτιιe ιoντ6' μαλλιd, d,παγ6ρευoη τηs χρdσηs oινoτνευ-

ματωδων, τoυ lιαπνf,εματog, να μην απoι1με EE.A,1Ι,JS ιλπ.
Υπdρ1oυν 

-σσvτρoφoι, 
πoυ dχoυν μαλλιd παι γdνια, πo0 xαπνζζoυν ιαCπoυ ειναι πoλσ }ιαλλrτερoι, απ, αυτοf5 πoυ πdνoυν τoυE oι\ηρo69 ινqζf,,ιαι πιοτεJoυv ατην |lηθ ιιτJ,,.

fo να μεsσαειg τ€ρα απ6 τ6,ιρεζfλι,, .ιι'6'νeυ ιακ6 στην υγεrα. Toτoτ6'6μω6 για την ιηcιιrJ, δε'j εdναι rρ6l]λημα. ,Ι6 ιδιo ιαi τ0 ιdτνια-
uo.., ,9 να πιoτe6oυμε ο'τι η μoντ€ρυα μoυoιπf ε/ναι πρoE6ν 

"ou 
o.rrro-

μoυ, ειναι γιg τoν6 νευρωτιιoσg.

- Απ, την,iλιη τλευρd, δεν πιοτε6ω dτι eι]uαι ιαi.6 τιs να χoρ6ψειζεjνα ROcΙt .λΙD RoΙδ. rγ6 δεν 1αρεdω, αλλd d 1oρ69 δεν ιdνeι xαι6.'0 μιλιταριoμ6s πoυ μα6 dμεινε απ6 τo ,lo ,ρs;., να ξετεραoτεi.
_ .0.ντl vα υπo1ρειiooυμε τα μdλη μιdg oργανιioεω6 ,, f1or, ιoν"d μoι_λιd' να φoρoιiv μπ6τε9, διαιριτιxd, lιπειoαi1lα ,, *oιdr"]o 

"r;;; 
-;-;;;.

oτεfλoυμε α, ενα γιατρ6 ν* ιoιτdξει τα νε,iρα τoυ6.



πdνω erδα Jτι o ρ6λo<
oυδdτερoe τi ελdχ ι oτo E.

Σελ.6
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Mετd Ιo χρdνι.α dπωζ ε(πα τι6
lLαζ dτLζ δυdφορεζ oργανιiαειg fταν
oργανιioειE oτdν'.{{iτ1,
να xαf o'tτJν oυμπρωτε6-
oυαα πρoαπd$ηααν νd διi-
ooυν πdπoιo ρ6λo σε συν-
τρ dφ ιααε E-EλJγχoντα(Ι_
τdζ' ιαι φυoιxd dταν
ιι1ρε ι αζ6ταν,, νd nε'παιρ_

ναν,, ττ')ν εμπιoτoo6νη
τoυζ.

ξι μ6νo oτfjν "'Eλ-
ιdδα, αlιd ιαf oτδν 0-
π6λoιτo lι]ι6σμo l, μαζ η
6νταgη τ,16 γυνα flιαg
αθ xdπoιo x(νημα {ταν
oxdτη απoτυ1f,α.

ΙoωE γιατf t] γυ-
ναlxα ουνoδευ6ταν πdν-
τα απ6 xdπoιo oυγγεντj
τηζ 6 xρατι6ταν απ6 τ6

x6pι" ιa.πoιoν συ ναγων ι σ-
τ{, πoυ τ1 πρoαφoρd τη6
6μωζ περιopfoτηxε pιd1-

ρι εxεi.
θγο5 δ6ν μπoριi να

πω Jτι δθν υπt1pχαv μεριxtE παλ69 noυντρ6φισσεζlι πoιJ 6μωg xαμμιd δeν

μπ6ρεoε νι:, γCνει τl αbsεντ ιπτ1. ilrαναoτdτρ ι α. .

Δεν μπoρ06ιΙε να τιζ 1ιατηγoρ6οoυμε oτι tφταr'γoν αοτdE' Ι1oλλo'''

x6λληoαν aτ6 T955 χαι στo ρ6ιo τηE γυναlxαE ειε[νηζ τηg επoχτig. T6
'Ι.915 ξψωg lfταν 1.ιιl dιιη επoxτ1. iΙ παρoυσcα τllζ γυνα,χαζ στα ΙΙανεπLσ-

τtJμια {'uαν θλd1ιoτη. Π(vτα τ6τε oυνoδε'Jεται απ6 τoν dνδρα. O ρ6λo9

"ηE 
,f.ou d ρ6λoE τηζ μητdραζ. -4.ν ιαι μεριx6g γυνα (xε E-eλdγνaτεs'μπ6'

ρεσαν ν& πdρoυν dριoτα, στιζ περισσ6τερεζ υπliρχε τo ιoινωvιx6 ταμπo6.

ΣτcE αημεριν6ζ γυναJnεE δον μπoρεfζ νιi 0παγoρειlαειg, να γlνoυp,

γιατρol, διxηγ6ρoι, αoτυvoμιιoC, παλλιτd1νεg ... .

'Eτoι πολλ€g oργανiioειg πo0 x6λληoαν oτo O55o 6xαoαν τo γ"n'*'fo
φιrλo, χαι oι γυνα,1xεg απ6 αεβααμ6 πρoζ.τov θαυτ6 τoυg τρoτfμηααν να

με(νoυt μιιρυd απ6'τ6τoιoν ε(δov6 πρωτoρoνλ(es.



Σel\.7
Φυoιxd o ΙΙΙTΙδR, δεν tfταν jναg oπιo8oδρoμιπ6q. ,.{πλω6 riταν ρεα_λ,ιoτfiζ ιαυ βdδιζε μdσα oτην ετo1τf τoυ.
ΙΙoλλ69 γυvαiιε6 πoυ &α1oλτJoηχαν με την πoλιaιi fl,δε μr!6ρεσαv να.ιcταφ€μovν'ι6τοτα αξ ιdλ^o t o ry υαυ ( αxρ ιp..!g "πιρπα'ιoσoαv στo .φεγγdριιt.Yτflρξα ν 6μo9 γυ να cx ε5

πou ηταν μεydλεE αγω_
ν fοτρ ιε6.

Σttμερα μπoρo ιiμε να
τ'ιζ δo$με στlζ δ t dφoρε 6
χoμμoυνιστιιE6 Ιαι επαναστα_
τιxd6 oργανιiαε ιg o,πω5 itR ΙθΑ-
!Ε Rοss"ε, ΙΙι.{ }1λτ.

Δλλd στιs θΦνιxιoτιπd5 oρ.
γανι3οε ι6 δεv μπo'ρεoαν uα 

",1uu, 
u_

ταναoτ&τρυeE,

_ Kι, dμωg δθν λεlπει η πρoσωπι_
x6τητα τ|6 Ιλληνfδα6 τLα να σταιει'
δ tπιiτ oτoν ι-0ν ιx ιοττJ .ο-παναοτdτη.

ij"]},|:1,::::,.1::_,,noo:''rrζoυν οριoμdνoι d'ι, i γ,,o(*, .(νo, t,l'!εxoσραoη τoυ πoλεμιαττjη ιαL τLα να oιδερa!νει 
""'";r;;i;;:"":;riju;r,εiναι*lεωρfεg για ανfxανoυg xαι xoμπλεξιxoσE.

,,",';iΙ:,, ":;";::::: :;r:",:#: :':" :::::;:"::' 
o"'"", ι oτ ε pd'g, τoυ ε ι1-

Απ6 τιE t|διιυd6,, ιιαg, μ6vo ουμιiμαι 
"oic"o"n πoυ τoυ6 αρ6αανε oιβdλτε6 xdτω ατ' τo φεγγdρι.με,τραyoιlδια τηg πενos 1Ιoιrσχoυρη. ιαι πoυ,.|b ιl4vι^l. l1ouσχoυρη. 1ιαι πou

ηταν ανfιανεg νιι ιαταλdβoυν τ1lν τoλιτι'({
τραγω6^Cα χαι, τoνζ α.^ydνeq, τoυ ιαo,j μαg ιuα
}.).$ν ιχi1 Ανεξα ρτηαCα.

lσ-
)E

)-
''6,

Δεν φταlνε dμωg μ6vo oι γυvαixεg.
- Oι dνδρεE {ταν αυτoC τoυ :tιατεJoυν
ocι t) γυναfια εfναι η llξειoι1ραoη τov πo_
λeμιoτf,, παι τoυ€ i'ρεoε νu d1oυν δlπλα
τoυ6, ενα ιiμoρφo ιoρfτoι, |iαμ6ρφωτo,, πoλ_
λdg φoρdζ, συναισsηματ ιr(c, ,,rροirμo,, ,i*τα, dλλιf nανfιαvo,, 7'ια ττ1ν επανdσταση.

Απd ολα τα ιoρtτoυα πoιi e1ω γulρfoeιαπ6 τo T977 στι5 διdφoρεζ 6ρ"γανtιoενg, xα-
νdνα δεv αισΘαν6ταν οτ, αλf$εια ι&τι oo-
βαp6 γυα τιg διιdg μαζ πoλιτιx6g lδdεζ.

ΙΙ λ6oη eιναι να xdνoυμε πιd πι.ατευτ6

ιo
,c



Σελ.B

τoi, i".'jγg, τι6 ρεαλιατιlι6 1ιαι να αφdσoυιlε τoυζ :αν6ητoυ6 νd πιo-
τει1 ,.. c1r ι η γυναllια ε/ναι η l|ι;o)ιo6ραση τoσ lroλεμιoττl,,, πo.j εiναι
ι1:ριι1 ,, _ '.'ι,t φαλo}(ρdτεζ, 1ιd ανllιανoυζ να'ι'tιανοπoι'ηooυν οεξoυαλιxd

μιιι 'υrlαclια,για αυτofζ πoυ δεν μπoρo,.1ν να δεi1coιiν την γυναCπα δiπλα
τr,υζ, την πρooωπιι6τητα τηζ, τf]ν ελευ'$ερcα τηζ, τ1]ν ανεt]αρτηαcα τηE...

Δεν εiμαι l|rρε1ιινιoτdE,, oυτε πLστaιiω 6τι dνδραE παι 1'υναf,iια ε,1ναυ
(δ'oι.

/,υτd dμωq

oτo οπCτ ι 6πωζ

μα6 , &λλd o,-1τε

τηo Cα,

Ι:αι η ε+νt}ιt1 ανεζrιρτησrα ιερδC6εται μ6νo 1ιε π6λεμιo. 1ΙαL στδν
π6λεμo 1ρε ιdξεται xα0αρ6 1ιυαλ6.

]ldντε λoιτ6ν aρο)τα )(αι 1ιε'εd π6λε1ιo.

il i-!lOΛLLtl .\l ιι:. Σ11YΡ1Λ]:)j

δεν οη1ιcιcνει 6'cν ι1 i'υναClια. τιρd:ιει ν* εJναι πλειoμdνη
τl1ν επo1τi των ','ιαγιdδιυν μαζ Λ αn6ιlα rιαι των μανdδων
j1ιωg xαι νσ ξεΧdσεL τoν &1'ι,1να γLα την Esνιxd Λνεξαρ-

, Σθ xdτ
To oνε ι ρ6 τ
trαι εiπεi tt

Θeλω vα μoι
θεμdλια φo13

χτ cσω, μi1 1

ι ι 'dγρ ι.6ξυλ
νια sα τoυ

λυαfδε6, ια
λαση χι, a(π

χoσμo, να β

μCαω sηoαυρ
ναπλ Cεg xι
τoυ 9α oτtJα

δ ραx6ντo υg
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-E!ιΔ ΞgsΙp-

, Σε χdπoια μαxριντJ παραμusdνια xι,Jρα ζo,jαε xdπoιo πριγxlιπ6πoυλo.
Tο oνειρ6 τoυ ιjταν να 1τCoει Jνα παλdτι.
Kαι εiπε! tlΙo Ι]αλdτι μoυ δdrναι διdτλατo xαι βαριl xαl τετρdγωνo.
Θdλω να μoιdζει μιι π'3ργo μεααιωνιπ6 τρυγυριoμdνo απ6 τρCδιπλα τεf1η.
Oeμdλια φoβεβd $α τoυ σ}ιdΦω στo βρdχo, ιι απ6 ιoμ1ιdτια βρdχo θα τo
1τCoω, μrJ γxρeμιoτεi πoτd. ΙΙελεπητ6< γρανfτηg δdrναι oι τoJy'oι τo,j,
,rι'dγρι6ξυλo τotl λ6γγoυ oι π6pτεg xα[ η oxεπii τoυ. Kdγιελα oιδερd-
νια Φα τoυ ρdλω στα παρdcυρα xαι μλειδαριdg βαριd< ιαι α6ρτεg ιιr;-

λυofδεg, ιανε(E αlιdλεoτoζ νιi μi)ν πατdoει. τΙζσ6α $α πd.ρω dπ6 τflν X6-
λαση χL' a(π6 τov _Δ.δη xατα1νιdE, νdrvαι τ6 xτ(ριo oxυ.Φρωπ6 xι'd.τ6-
x,oσμo, νd βλdπoυν oι (v.oρωπo ι απd μαιριd xαι νd φoβoιiνται. 0ι. τιi γε_
μloω oηααυρo66 παλιo6E, αρxcιiεc. ληx6$oυζ, βdζα φαρφoυρdνLa9 .xσ'L 1lα-
νοπλCε6 xι αοπCδεg χαι }ιoντatρια. Ληαμoνημdνα Φλdμπoυρα ατουq π6ργoυ9
τoυ $α oτfαω, πrεπιγραφdg μυoτηριαlιdg χαι σ6μρ0λα αξεδιdλυτα, ιαι δ6o
δραx6ντoυ6 0d,1ω για φρoυρο6ζ oτi6 πυ'λε6, να ρυdlζoνται τf1ν ν61τα φo-



βερd, ν'απodνε oι dνδρωπo ι απ6 1rαxριd
lιαι να φoβoι1νται. Ιτσι ldλ{,J τι.l παλd-
τι μoυ.r.|l

'Iiτανε 'γρdι|,ανε, tut6 τνE οημαντιιιi-
τερε6 μoρφ6ζ τηg παγι6α1rιαs λoγoτεχ-
νfαE, γεννrJτoρq'ζ τηζ ιΙ6αζ teχνηζ, ιl'Ιια-

τdρα6,, τ6οων μεγdλων no,ητuir.
ιιiρα η αoρ66 τoυ 1ιζρα Πdoυντ βρC-.

σ}ζεται στo μελαγ1oλιx6 νηαdxι τoυ Σdν

Mιχdλε, δrrζλα tiiι,τov να6 τoυ Σαν ι'ζιdρ-
τζιo Ιlατζ ι 6ρε.

ιιiρα εiναι μ6νoE τoυ oπωE πdντα '16οελε.
τηζ μ6νωαηE απ6 ττl μorlαξιd τη6 oυναναoτρoφτ]5.

o δdνaτog τον ρρ\iχε εν,,1 δrfνυε την τρ(τη
τ1|ζ ηλι}ι(αζ τoυ.

ιμo ιioε τη μoναξ ι d

τiμdρα τoυ 8Boυ χρ6νoυ

Ιtταν μ6νoζ. oλoι περfμεvαν πωζ o θdνατoζ δeν '9'dργoι-|αe dλλo.
Ωστ6σ0 o Ιζρα Πdoυντ εf1ε πεΦdνει πoλ6 χρ6vo πριν πε'9(νει. n-s μf

φανεf ταρdgενo. 'O πoιητt1ζ ε(ae περd'oε" ιαιρ6 τιiρα oτην απ6λυτη oιω-
π{. τι ν6ηlια εi1ε λoιπ6ν αν τ1 παρδιd τoυ dδ6ναμα xτυπojoε;

Δe μιλoιjαε μι xανdναν. Ι,'i υd πλfρηE απoξdνωαη, μια αδιατdραιτη
dπoμ6νωoη, τoν στερoJσε απ' τoυζ φCλoυE τoυ σε oλo τoν ι6σμo.
Toν βαodν ι ζαν oι.τιJψεt6;
Mfπωζ η σιωπf τoυ ηταν η απoλoγrα τoυ; ιιΔd$η|| ελεγε (, Πdoυντ. t' Αν$ρ6-

τtνα λιlθηι|.
tο ο4μμ6ν9 , πρ6oωπ6 τoυ πλαιoCωνoυν λευιo( s6oανoι απ6 πλo6oια γε-

ρoντιχd μαλλι& xαC γdνια. 'Ια μdτια 1ωμ6να βαsιd, πλαιoιιiνoνταv απ6

πυxν( φρ6δια. ΙΙαρ'oλα αυτd δυ6 μιιρd6 φλoγlτoεE oιγ6xαιαν λαμπερd6

μ6λιq od ιoιτoιjoε. Tα μdτια τoυ Πotητ{.
ο}1τι'βρ ι o ζ τoU Ι945.

Στι1ν θρειπωμfνη απd τιg rιαταoτρoφdi τoυ ΙΙoλdμoυ Ιταλfα, αμερι_
ιανιπd οτρατε6μα.α xoτo1d6 αυν6λαβαν τdν πoιητti Ξζρα ΔoιJμιζ ΙΙdoυντ.

oι συμπατριωτε6 τoυ φdνηπαν oρμητιxo( xαC μCαιoυ, ]iταν 'Αμεριrιαν69
d πoιητde. Ξι1ε γεννη0ε( oτ6 Δdvτd1o aτCE 50 σKτωβρroυ t8B5.

ΙΙ ιατηγoρfα iταvi Συνεργααlα μι τιrν ι'cαλιlι6 φαoιoμδ rιαι εo1dτη
πρoδoofα. Διid 1ρ6νια 'τρι,ν, 

τo τ9+3, τo διπαoττJριo τηE i(oλo6μπια τoν
ε(1ε xαταδιιdοει ερdμην γνατ( 6ταν τα |lxρυod νιdτα,, dλoυ τoυ x6oμoυ

τoλεμorioαν xαι oπoτιJνoνταν, εναντfoν τoU φαoιoμoi, εxεiνog απ6 i'αδιo-
q6riνoυ, oυνηγορo,jαε οτi l'ιiμη γtα τoν αρ1ηγd "o, φroιoμo'5rτ6ν l,1oυooλf-

Toν doυρ αν

\
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tα νιrχια τ
βαλαν στ, ζ
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6ιλειααν o

μτoρo6αε x
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φλωτιιo C π
πoιjoαν xαι
μυαλ6 τoυ .
pC }.l,d υ σ'
τερεζ βασα'

μα. l(dδε
τραυμdτ ι ζα'

0ι δo]

τf, o'€να 
'

γιι6τητα ι1

φτε ρoυγ foε
ι|,ηλ6τερη6,
aCoταg τoν
ιλouβ ιo0 δ'
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Tα ΛI

μετdφεραν
να δ ιιασοε
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λoγlα ε1oυ'στη Γdνoυα.
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Σελ.ΙΙ

ηα νσχια τηg &ναxρlαεωE, αιoνιoμdνα απ6 τα τdΦη τoυ πoλdμoυ τδν υπ6-
βαλαν στιζ πι6 επιJδυνεζ δoπι,μαofεg, στι; πιο φρυ1τd6 ταπειv6σειg.
Eξευτελloτηιε, παταρραlιιil$ηιε dλη τoυ η αν$ρι1π ιyη - υπ 6oταqη.

'ΙΙταν {να6 φαοtoταE, εiπαν. ?}Ιταν ενα5 πoλιl μεγdλog πoιητtJg, ε(_
ταν λcγο. dργ6τερα,

,J0ν oδ{yηoαν aτ1ιν τlcζα.

-Ii])(ei 
τψν περfμενε 'i απoχoρ$φωση τoυ ανΘριrπινoυ θξeυτελιoμoli. Toν6ιλειoαν o, ενα αιδερ6νιo χλoυβ, 1ωρcE oτdγη. ,}.]να xλoυβC ifπoυ Φα

μπoρoι1oε ιανεC6 να δει τo ιiν0ριiπινo ||τdραg,,, τoν πoιηττJ, π6τε να γυ_
ρoφdρνει ιαν π6τε να xouλoυριdζεται. Oι νσ1τε5 τjταν π6λααη. Eιτυ_
φλωτιιol πρoβoλεΙg τoν χpfταγαν ιατdμoι.1τρα μ€oα oτα μ6.τυα, Ια τρυ_
πoιioαν xαι τρo1ωρoιioαν βα9ιd ιαι ιiνdδευαν τυραννιιd, βαoανιοτιιd τo
μυαλ6.τoυ. .{.π6δ ιωxναν 6rτt τo αν.}ρι.iπινo μπoρoι1oε ν, απoμεCvει αι6_
μα χαυ σ, εναν τoιητr1. 1clν εxμηδdνιξαν, 1ov υπdβαλλαν oτι6 1ειρ6_ (

τερεζ βασανιστιπdg δoιιμαoCeg πoυ μπoρoιioε να υπooτεi ανΦριiπινo πλdo-
|1α. Ι(dΦε νσxτα oι πρoβoλef,ξ αναβ6σβηναν απ6 παντo6, πλ:'|γωναν ιαι
τραυμdτιζαν τον φαοfoτα Πdoυyτ.

0ι δoxιμαοlε5 τ1lζ Πrζα6 xdτoτε τελεlωααν. ![ετdφεραν τoν ποιη-
τfi, a'6να αντCoιηνo. Ξιεi o πoιητ{E 6δειξε μια εrιπληχτt}ιf δημιoυρ-
γιχ6τητα χαι με λιγoστ6 1αρτ( παι dνα μoλ6ρι, dφηαε τo πvειiμα τoυ'νι
φτερoυγCoει iιεfsερo. Συνd$εoε τα περCφημα ,uxdr"o6,, δεfγματα τ!g υ-
Φηλ6τερηζ πoιτJαεωg ια( dxρ6τατηg ευαιoΦηαlαg. lΙε σαλεμEνo μυαλ6 o φα_oCoταζ πoιητfiζ Υειι'dτoq απ6 τιg τρoμαrτιιdg ειx6νε< τoυ αιδεο6νιoυ

&

lυ

ιfi

)

l$ριi-

l γε-
ι6

) L-
IT,

7τη
)ν
)υ
5 ιo_
ιr-

xλoυβ ι oι] δημ ι oυργο 6oε.
]lodμβριoe 1945.

'l]α ΛμερLιαvιxa' aτpατε6ψατα πατoxτi6,
μετdφεραν τoν ndoυντ στliν οιi(σιγχτoν για
να διlαα0εi. ιt'o χατηγoρoσμενog, ηλιxlαg
eξlfντα ετiilν χαι ιJt γενLχ,d ιαλιJ oωματιιiJ υ_
γε?α, ζταν. dιι6 νeαρ66. μελετηττ{ζ, εiδιxeυ_
μΞνog oτη λoγoτεxνcα. 1]χoιrσια εxπατρυaμ€'-
νog ετιf oαρdνrα o1εδdν 1ρ6νια, ξoιJoε oτηv
Αγγλfα ιαι oτην Γαλλcα ιαι τα τελευτα.fα

ειιooι4vα 2iρdνια oτl1ν Ιταl'tα, rrdρδιζe α_
β6βαια τα προ6 τo ζ!ν, γρdφoντα6 τofηοη
ιαι xριτιxτJ. !Ι πorηση πι, η λoγoτε1νιιτJ
,(ριτι)ι{ τoυ d1oυν αναγνωρ ιooqi οημαvτ ιιd, ,

αλλd τα τελευτα(α χρ6νια, η απαo16ληof τoυ
με την νoμtσματιxiJ sεωρfα ιαc .την oι}l,ovoμo-
λoγlα ε1oυν ια0ιi6 φαcνεται, εμπoδrσει τrlν



Σελ.Ι2

λoγoτε1νιrιτ] τoυ ταpαγωγιxdτητα. }-π6 1ρ6νια J1ε' x"ραxτηριo$εf ει-
εντριx6g, ευ6ξαπτo6, lιαι εγωxεντριx66. 1jρoζ τo παρ6ν δεν δεfxνει να

αντιλαμ,]dνεται τtl sdoη τoυ. Ιπιμdνει dτι oι ειπoμπdg τoυ δdν tiταv

πρoδoτιιdE, αιιd dτιdη τoυ η δρdoη, oτο ραδι6φωvo, πρo'|ιsε απ6 τl1ν

αυτεπdγγελτη ατooτολ'{ τoυ να oιioη τo 
"1!μερL1ιανι1ι6 

Σ6νταγμα"'
tl]]Lναι ασυv{'$ιoτα πο1ιπo1δηg, lιατη ^/o ρηματ ιχ69 παι τιληδωριx6g oτoυ6 τρ6-

πoυ6, παρoυαιdζoνταζ πλη$ι,jρα λ6γoυ, μαxρηγoρCα ι'αι παρdλυoη oυνo1'|6'

lι Ι(ατd ττlν 1νι,1μη μαg, μd την τdρoδo τoι,1ρ6νoυ η πρooωπιι6τη9 τoυ'

για πoλλd χρ6νLα αν{iμαλη, Jxει υπooτεf τ6τoια παραμ6ρφωoη, ι'iοτε να

ρρ(αnε'αυ αυτ66 το5ρα σε παρανo[]ιτ1 ιατd:oταοη πoυ τον xα$ιoτd διανoη-

τιι( αxατdλληλo να αυolιειρ$ε J οωοτd με oυν{γoρo 't1 να oυμμετdoxεt λoγι-
x( xαι ουνετd οτl1ν ιιτcρdoπιoη τoυ. .'il(ναι μ' dιλα λ6για φρενoβλα[jτ1ζ

xαι διανoητιxd αrcΦrλληλoζ για δrχη. 'i,:γει δε ανdγ)ιη περιι\dλ(μεωζ σι
q,υχ υ ('rρ L]ιi1 xλινιxrJ,,.
.ι.υτ6 τiταν τo ||ιστoρι}t6|| τoυ, dπrg το διετ6πωσαν oι γιατρoC πoυ τoν'

εξdταoαν λCγo πριν τη δCπη.

Δεν τdρασε απ6 δ(xη, rιρCsηlιε llπαρανoΙπ6g',rl|διανoητιxd αxατdλλη-

λog,, για δfιη. ιο δρ,iμα τoi φααCoτα oυνε1lοτηxε.
t0ν oδdγηααν )lαL τoν Jxλειoαν σ' dvα qrυxιατρεl,o'

lδ τ99B o ΙΙdoυντ a(φd$ηlιε ελευcfρoζ. i\ojδεια xρ6νια uπoμ6νωoηE

oτo ι|,υxιατρεio τη6 Oυdαιγxτoν δεν τoν xατdi]αλαν πλ{ρωζ' 0dλησε 0μωζ

να γυρrσει oτη 1ιiρα στην oπocα πdραoε tιE μεγαλfτερεζ δoxιμαolεζ τηζ

ζωfg τoυ. l|Δεν πρ6δωσα τιζ iΙνωμενε6 l'ιoλιτε'ιε6. 0υδdπoτε πρ6δωσα oιoν-
δfπoτε,, δfλωoε μ6λιg πdτηoε τo π6δι τoυ oτην Ιταλfα'

]iιεi oυνd1ιoε iργαζ6μεvog τdνω oτo dργo τηg ζωdg τoυ, τα ||Κ&ν-

τoζιι, τα tllΙιζdνιια Ιidντoζι| πoυ τ6oo αγαπf$ηιαν. l-υτ66 τ'lταν o Eζρα

ltdoυντ.
Συζητorjoαν να τoυ διiooυν τo jl6μπελ, πoλλιi xρ6νια τι'1ρα' Δ6ν τoυ

τ6δ.οoν τoτd. r]λdτετε τ6 iδωααν oτoν KCαινγιερ. Ι:ταν dναE μεγdλo6

o ΙΙdoυντ. Toν εLπαν σoφ6. Toν ειπαν φααCoτι, Ι'ιατC ηταν φαoCoτα6

δεν τoυ τo ουγ1ι1ρεoαν τoτξ. t-ν' oμωζ υr!!ρε;ε εναg απd τoυg μεγαλι5τε-

ρoυ6 πoιητd6 oλoυ τoυ rι6ο1ιoυ. Ιντιοιωνιoττt6, φααCoταE, )ιαι εναζ με_

γιtλoE πoιητf6. Ιναζ πoιηττ1E δdolιαλog, πoυ διαβαCνoνταg, δημιoυργoυ-

oε, δCδαοxε, tlυ([]αLνε|t, ιυριoλεxτυxd αριoτoυργfματα'
Κdπoτε ειlπαν, πωζ o Ιζρα ΙΙdoιlντ δι6'9ετε εxτ6E τbν αλλων μιd

||μoυoιlιi! αxτιvoβoλ(α,,. 1']μoιαζε οαν 1-ιoυooυργ69. ΙJλdxιoτoι ομωq, απ'

αvτo6ζ γνιjjριζqν ]!ωd o lιdoυντ ,1τιτν xαι lroυoιι6ξ. Ιrιια ε}ι']τλ{σσουσα μoυ-

oιrι{ l]υαιo,}ηoCα φλ6γιζε την πoιητιxi! τoυ ιρλd|lα χαι πλdt στα χειρ6γρα-
φα τ(,ν |ti'ldντogl| μπoρoυσε συχνd να διαlιρCνει. rιανεf6 παρτι'εoυρεζ' 11ταν

διι6ζ τoυ μoυοιlιd6 oυν.9doει6.

ι
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Σελ.Ιf

'|l α1&τη τoυ αυτil για τriν μoυoιιf τoυ ετdτρειi,ε να αναxαλσQε ι 6ναν
μεγdλo μouooυργ6i toν Bιβdλντι. llριiτo< ο ΙΙdoυντ εξdδωαε τLζ Ιαpτι_
1odρε6 τoυ }ιρdλντt ιdνoντα6 ετoι παγι6oμια γνωoτ6 cvα μεγιfλo μoυ_
.oιι6 ταλdντo.
'Ιιl τελευτα'cα 1ρdνια τηE qωτfq τoυ,jπειααν πoλλoσg να ξe1dooυν τdν Φα-
oloτα ΙΙdoυντ. rα[ δ ':rζρα ΙΙdoυντ:ιαρdμεινε γLα χρdνια μεg oτdν απ6-
λuτη αιωπtj τoυ, 1ιiρα πανdναg δεν "1ιι τυν δει νd τερτατJ oιωπηλ6e.
ι'!ιταν φαoCoταg {τρeτε να τληριioει.

1|rι αν ,ιλανηlε ( xανeC6 δ6 τα παν64,ηλα 1ιoνιo1ιdνα βoυνd τoυ Αtν-
τιl1o, ανdμr; :.'., στα δdση τα olιoταδερd, oτoυg γιρεμofζ )ιαι τt6 ρεματιd6
*αL τα ιαταρρdχια jσωg v,αlιoσσει φoβερd να ρυdζoνται δυ6 δριfitoντε5,
'foωg δει εναν μα'Jρo μεoαιωνιι6 τετρdγωνo π6ργo, πoυ oιoτειν69 ιαι αψC-
λητos oρO{iveται, γgμιlτog ιαταφρ6vια ιν €'παpaη παΙ oιωπr1...

10 παλdτι τoυ πριγπηπ6π0υλoυ 6εV 1dδηxε oλδτελα. Υτdp1eι, xαι
$α υπdρ1ει 'γυα τ&.ντα μεE τ(g ιαρδιdE ειεfνων τoυ μπ6ρεσαν vα τov
voι6σoυyrνα τoν αγατi!αoυν, να τoν oυ1ιπoνdooυν,,.

t|},ioυ αρπoιiν oι λrγot
Ι{oυ αριε( o dναE
ι,toυ αρμεi o ιανdναg,,

νωσηg

σε 0μωζ

Cεg τι1E

ωσα oιoν-

i'Kdν-
Ιζρα

Δdν τoν
ε γdλo6
Coταq
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ναg με-
0υργoυ-

μLa
''sE, αi,
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ζ. liταν

gιiaΙ tιtιΙ. tυιl!ι Ι l,. ιr0ιl
,r.ιcιueι.ιtsf,.alL.ιtfaιaΙaEη

EΓκΛ},ιMl\Tl\
tIοΛEMoY

ΤΩN ΣYMMΝωN

@

{Φι9

,{βdΨΦ{Ρμ 4 κ4Υιqιι
σt

(l ,nm^orιηrkf'tfu'$



Σελ.Izμ

--Ι_Jl!QΞΙ$:-ΙΙΙ9!ΞPΙΞΙ-!oΙ_!Δ!Ι!ι9:-1ΞQ.-

ι{ε τiν αnοδυνdμωση τηζ αστιrιηζ τdε,εω6 πιfνει 3εαματιrιd την εμφd-
νηατJ τoυ o σoσιαλισμdζ, dναg oooιαλια1166 dντε$νιπ66 6aν τ6ao γνατC
αρνεiται τl1ν tδdα τoυ ':Jcνoυζ 6ao ^γυατt η 6ννoια τoυ :ιasνου€ βριαxd_
ταν oε πλτjρη θξdρτηοη με τα ουμιρdρoντo τ',1g αoτιlι/1g τdξεωg,

tι αντιπαρdseση τjταν ανα:ι6ιρευlιτη. .\υτd η αντtπαρdδεoη oδηγτ]sηxε
oτιg ι1oτατε6 oυνdπει66 τηg μετd τ6ν OρCαlrβo των μπoλoεβCxων στην PuF
ο Cα.

l(dνovταg χρfση τηζ μαρξιατιlιri6 διαλεπτιxτ{E $α μπoρo6οα1.ιε νa' ,ιo'u-
μεi 0eη! _Δοτιlι6q .υ,$νιlιιoμdg. .nντC$eoη! 1{oμμo υν ι στ L)(dζ Διε8νιoμ69.
Σ6νθεoη Φαoιομ6E.

.{τ6 τt1ν 0ρx{ u Φαοιoμ69 τo, Ι.ioυoοoλcνι ιρdτηαε τιE αναγπαJεE
ιιπocτ&'aειg τtαι ατ6 τα δ6o πoλιτιrιd χαι Φιλoσoφ νlιa ρε''3ψατα, Ofληoε να
διατηρτJαι:ι μια rιατdατααη ιooρρoπfαc, ι,6ληαε oι: τελευταlα ανdλυση να
ινσωματιJ5σε ι μ6oα τoυ rjτ ι ilε,rιx6 διd,9εταν ου δtro ιιντLτιiidμενεg ιδεo-
λoγ fεg.

'[τoι ο Φαoιαμ66, πληoιcoτερη φdoη τoυ R ΙsoΙιGtΙ Ι1]Ι{To o6μφωνα με
τoν γνωoτd αντt{ρασrστα G. Λ]ΙaliΙOlΔ αρνεlται τ6oo το ν6ημα τηg ιυρf_-
αρ1ηg τdξεω6 πoν πρεσΙ]ειroυν oι μεν 6oo )l,αι τo ν6ημα τη6 ταξιxtiE πd-
ληζ πoυ πρεσβεσoυν oι δε.

ΣτT1ν 0dοη τoυg τoπo$ετεi ενα *νανεωτιπ6 νdημα τoυ ']]8νoυg τι,
oπolo oτηρ(qεται σ, dνα σσμπλεγμα αρxιiν με επtστ6γασμα τo σoφ6 δ6γ-
μα τoυ l.Ιαντοlνι l|Oρησχεrα τoυ χρdoυζi|

i.υττJ τoυ η oυμπεριφoρd μoιραcα τoν dφερε αντιμdτωπo τ6oo με τoν
}iαπιταλιoμ6 6oo xαι 1.ιο τoν Koμ1ιoυνιομ6. ΙυττJ η διτλf σσγχρoυση στη-
ι>Cζεταt o'ιo rιoιν6 γνι,!ριομα,6τι τ6αo o ]iα.]ιιταλιστdζ 6οo ιαι o ]ioμμoυ-
νιoττJ6 δeν d1oυν, δθν μπoρoυν lιαι δeν $dλoυν ν.ι d1oυν πατρ(δα, dτι
τ6oo o 6ναE 6αo ιαι o &λιoE υπαrιo6oυν σe μtd υλιστιrιτ1 oειiρηoη των χoL-
νων ιlιιt,, οxdoεων πoυ oδη1,ει ανα116φευ,ιτα οε ζω6δη μαζι}ιoπorηση δcχωζ
τl1ν παραμιxρiJ δυνα'ιdτητα oτoι1ειι.iδoυ6 επιλογdC.

Σ'τα Ι922 μιd επανdoταoη oτην Ιταλfα -ανεξdρτητα απ6 πoυ oα πρo-
εpx6'rαν_ {ταν αν&π6φευlιτα η μoιραCα oυνdπεια τoυ εχφυλλLσμo6 τrν δη-
μoιρατιxι,iν Oεoμjν, των lιαυτ,-6ν xoινωνιrιιilν πρoβλημdτων, τηζ llαχρoτηρι-
αoμ6νη6,, νCxη6, xαι πρo πdντων τηq πoλιτιπdE &νιtιαν6τηταg }ιαL ττ)ζ
}ιoινoρoυλεuτι)ιt'ig ανeυ0υν6τηταq.

Σε αν6πoττo 1ρ6νo o Λdνιν εi1ε oτα$μfoει τιg δυνατ6τητε6 μιd6

επαναστdσε
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Σελ.Ι9

επαvαoτdoεω6 oτt1ν 1ταλfα. Ιυτof ciμωg πoυ sα μτoρo6oαν να την πραγ-

ματoπoιτJooυν δεν ανdιαν στην παραδoσιαxd aριoτεριl. Ιη6 χατατληχτι_
xf διoρατιι6τητα o },Ιπoλαεβ fiιo6 ηγdτηE εiχε πρoβλeq,ει oτι η θπανarστα_

oη iταν αναπ6φευιτη χαι oτι τρε'ζ 'ioo, oι πuΦανof ηγ6τεg τηζ. o }1α_

ρινdττι, o ]tτ' ΔvoιJνταιo lιαι o l1oυoοoλlνι.
Δναμφιoβτfτητα η ]]θνL}ιf Dπανdoτααη τrlζ 28 Oιτωβρtoυ Ι922 eψπ6'

διοε ττ1ν μαρξιοτιπoπo(ηoη τη6 Ιταλcαg. Λυτ6 eiναι ενα γεγoν6ζ πoυ

o αντtφασrστα6 'Ιoιiρτα,,λ αναγ'lι1ριoε τ6οo γραπid doo *αι πρoφoρtιd.
Αναμφισβt1τητα 1 Ξsνι}ιτ1 Επανd.oταoη τiζ 28 'OιτωβρCoυ Ξ922 υπτ1ρ-

ξε μιd ιoτoριπlt αναγxαι6τητα. Aυτ6 φαCνεταυ απ6 την oυμπαρdoταoη
1αL τιιν ζ,!iιpo εμπιoτooσνηζ ?ιoυ oλ6xληρog o.χoινoβoυλευτιιξx6αμoζ -μd
εξαcρeoη ττtν Λριoτερd_ dδωoε ατl1ν πρι-iτη xυf]6ρνηση Ιιoυσσoλcνι. Θυμc-

ζoυμε απλd τo απoτ6λeσμαi }06 Φτiφoι υπdρ xαι Ι16 ιατιf.
1ναμιριoβTJτητα i ltsν tχτ1 Eπαvdoταoη τilζ 28 olιτωβρ Coυ Ι922.τiταν

απαριidτητη για την εξυγεrανση τtlζ πoλιτιιfg ζωτfg τoιj τ6τoυ. lfναι
αρxετ6 να αναφερ$oi1με γtα τoν oxoπ6 αυτ6 στην απoχαλυπτι1l,t1 oμoλoγcα

τoυ παλαιμdχoυ πoλtτιχoιj ιαι φυσιχd 6aν φαoCaτα οBΙΑ1Φo 1loν στν9 ?2'
II-Ι924 (η tμερoμηνCα εdναι χαραxτηρ ι oτ ιιτ1) δτJλωνε oττ1ν 3oυλd: Ιοι
χo ι νoβoυλευτ ι χod $εoμoC δεν μπoρor1oαv να απoχατασταso'5ν ταρd μ6νo μd_

oα απ6 μιd εξω}ιo ι νoβo υλευτ ιιd δριloη,μιd πoυ τo }ιotνoβofλιo &π6 μ6νo
τoυ δθν 
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9Ι-ΙΞ!!ι-iΙΞ).
τoυ Θ, :lαρλd νλ

O ιε1lαυν6E πclυ ειτoi,ε6c.υαι αlι6 .εη 1ιαιJρη νcφdλη εfναι τo πανταδ6-
lα1-ιo oφυρCrπoυ o TΙ]οjι εΙσφενδoνcζει oτη 1,η με τo ιo1υρ6 τoυ 1fρι.
) ιΙΙ;0ιι oδηγεc τo δoρυβιiδε5 dρμα τoυ πιfνιυ απ6 τιq ιoρυι16q των ijoυνι.3ν
-τd dρμα αυτ6 εCναι η 1:ρoν.rd. O πρfν απ6 τη xαταιγCδα oρμητιι69 dν-
:μoζ πoυ :ινdει, μυrιdται πdνω oτη ξαν.$τ'! τoυ 1,ενειdδα.

Λτι6 την dλλη πλευρd o ]]Λ1l)Uli o λευx65, ι,lραCo6, δCπαιo6 )1αL 1ιαλo-
ιdγα.$oE 0ε69, πoυ oι πριiτoι Ιριοτιανo( Ιεραπ6oτoλoι παρoμoCαζαν με τo
(ριoτ6, εcναι o fλιoζ, τo πι6 ωραfo απ' 6λα τα γfινα πρd'γμα,τα πoυ )ιαι
rτJμερα εlναι 0αυμαoτ66 xαι \εCog τ6σ0 α116 την αoτρoνoμfα 6ao ιαι ατ6
rα ημερoλ6για των oυγ1ρ6νων μαg. O πι6 ταρdδoξog 6μωζ 0ε6ζ τα cχνη
coυ oπo(oυ αναιdλυ4,ε o Γερμαν66 γλωoooλ6γog GF'Ιiiii, εcναι o \γuΙΙsο}τΙ]'

) tl69oζ σε 0doη να υλoπoιiloει xd$ε 1rαg επι.9υμrα. Δεν εCναι dραγε αυ-
rf η πι6 ειλιιριντJq, dαxετα αν εCναι η τι6 ωμ.f φωντJ τηg αν"$ριiliινηE
,ιJχΙ1ζ;

-/!ναιι(i)Lσ|,τ1τητα ε6ναι τo τυ6 αlιατ(ρ^1ctιι,εo ιιιι fι.ε,rιo ιδιlι,5δε5 
'ιoυlιανo{δηrιε πoτd o ιtνoρωποζ }1αι πoυ επανεμφανCζεται oτιg μετ6πειτα μoρ-

ρdg των θρηoιευτιxιiν μαg αντιλτ'lι|,εων. i;iιd πι6 πρooειτιxτ] μελEτη μαζ
}ιδdoιει πωζ o }γBΙ.ΙscΙΙ δεν εfναι αλη$ιν6ζ cε6ζ.

eναφoρixd τι.iρα με τoυg dλλoυ6 Oεofg xαι ^γC.γαντeg αναφdρoυμε xα-
)αχτηριστt)(d παι 1dριν τη6 ετυμoλoγcαζ' πωζ o xυπλιlναE τηζ odλασσαζ,
l γfγανταg ΑΙGΙR, εlναι dνα6 γf1,αντα6 πoλσ επt}ιrνδυνo6. Αx6μα χ,αι στιζ
1μdρε6 μα6, oι λεμβo61oι τoυ lΙ6ττιγlιαμ oνo1rdζoυν ΙlliαΙll,, την εξ6γχωση
rων xυμd'rων τoυ πoτα1rof Tρdντ, lτoυ εCναι 6να τoλ6 επιrιCνδυνo ecδoζ
ιλημμυρcδoE. ιαι αμπιiτtδo6. Ι6τε αιofγε,ιαι η φωντt! tιlΙρoοoχt1j ' '}]ρ1ετα ι
l nl'LGΙii i,, Περlεργo1 ii μoναδιιf αυττJ λ6δι d1ει διαoω9εf 6πω6 η πoρυφτi
:νd6 εΕ,αφανυoμdνoυ rι6oμιoυ. Oι προ3τoι λεμt.]o6χoι τoυ 1Ι6ττLγχαμ λdτρευαν
Γoν ΙLGΙR oαν eε6. ..

ιμ6oωg τι.,Jρα "9α μιλtJαoυμε για τoν OδCν τoν πι6 οημαντιx6 απ6 τoυg
iεoι1g. 0 αναγνιiciτηg πρdπε ι να Ε:1ευ ατo μιιαλ6 του τα παραxa'τωi To xr5-
)ιo χαραχτηριστιlι6 γνιiριομα τη6 oπανδιναυllrιτ]E ιαι oλ6xληρη6 γενιπd
cηg iιδι,λoλατρεcαg ε(ναι πωζ αV.rιλαμι]dνcταυ τLζ φυoιx6E εν€ργeιεg,aαν
lεliιd6, οαν αδιαν6ητε9, oαν τρooωπιιd6.πινηττJριεg δυνdμειg των Θει,iν rJ

;ιriν δαιμ6νων. Για μαζ παρ6μoια αντελη(l,τj ιddlε dλλo παρd- αxαταν6ητη ε(ναι.
'ι1oυμε να ιdνoυ1-ιε αχ6lrα με την αx61ιη παιδ ιlιτj, αγνf oι6ι|,η τoυ αν$ρ6-
ιου, μιd oxdι1,η πoυ διαν<icγεται με σεnασtr6, ααν rιdλυxα6 ρ6δoυ μ6αα o,
ιντ6 τo τ&ντα αlιατι{ληπτo ,ioι orνι1,1ιατι,ιd ΣιJ1ιπαν. ΙΙιοτε6oυμε 6τι -oτo
lxαvδιναυljlι6 1ldνsεo xα'rαοιηνιiνει lιdτι :ιoλ6 αλ11$ιν6, ανδριlι6 lιαι υlιd-
)oχo.

iι μυ.9 oλoγ cα
xαι μιd τραχστητ

φερ6τητα τηζ /|ρχ

}l πρ oαναφε ρ
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αλf$ε ια, αrιαταμd
xd ενδ ιαφ6ρoυοα
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ι,1δη ενdτητα, ια
σταση, ισχυρ6τε
εν6τητα τoυ Sfu.

JιναμφιoβτJτ

πdτoρ6ζ μαζ. υ

δdνδρoυ ΙG)iiliSΙ



Σελ.Ι6
Σελ.17

ΙΙ μυ'9oλoγrα τoυ λαo6 αυτo6 τη 1αραxτιρCtiει 1ιια dιομι{,η απλ6τητα

xαι μιd τρα1ι5τη'rα πoυ βρColιεται οε ριζιlιτJ αντCcεoη με τη lελπτιxτ] τρυ-

φερ6τητα τη6 :iρ1αcα6 1iλληνιlιτJq Ι1cστηζ.
}ι τρoαναφερ61rενη 1-ιυ8oλογfα ε6ναι οxdι],η αγνrl, ox6'μη l;Jα'sιJτατων, 6-

ξεoτων, ooβαριiν Qυ1ι.iν, πoυ διανofγoνται ευρ6τατα oτo γι1ρω rι6oμo πoυ

τtζ πεpιτρLγυ{>Cζευ,εCναι η eτoπτεCα τι,lν lτραγ1ιd'uων αlι6 πρ6oωπo aε πρ6-
σωπo }ιαι απ6 xαρδιd oε 'ιιαρEι&., τo [lααιlι6 1αραlιτηριoτιπ6 γνυ1ριoμα α-

γα$rlg oxdι|,η6 1ιdoα οε xd,$ε επo1f.
Ιι }ιυ0oλoγcα τoυ Boρρd δεν αlιoxαλdπτcι ττ1 γεμιdτη 1dρη ελαqlρ6τητα

χαt φ L λo7ια ι γμοoι1νη τllζ :ijλληνι)ι66 l1υboλo1'cαζ, αλλd dδoλo cρωτα για τηv
αλ{$εια, αrιαταμ/t1τ1τη η$ιιτ1 ρι,Jμll ιαι οηrτJ ειλιxρCνεια. .':f,ναι lτραγ1ιατι-

xd ενδιαφ6ρoυoα η μετdβαoη απ6 τα ωραCα αγdλματα τoυ .Ιιπ6λλωνα oτoυg

φαιδρo6g sρ$λoυg των cειj]ν τoυ 1;oρρd. Ιjρα'ΙματLχd τoυg βλdπoυ1.ιε να |lβρd-

ζoυν 1rπr1ρα,, για να συι1πoσιdooυν με τoν 1lγαντα τηζ c(λασσαζ -lιrjGτR

rιαι να oτ6χνoυν τoν Dο}ΙtrR oτη 1ιiρα των γιγdντων για τα φdρει τo ιαζd-
νι. !λ6πoυ1.ιε τoν τρ6πo με τoν oπolo o DOΙiΙΑR 6oτερα απ6 πoλλd6 περι-
τ6τειε5 στηρrζει τo }ιαζdνL πdνω oτo πεφfλι τoυ oαν τερdoτιo rιαπdλo

ιαι noiρνει τo δρ6μo τηE επιoτpoφTj6 xωμdνoE }ιυριoλειτιχd μ6oα ατo xα-

ζdνι τoυ oπofoυ oι λαβd6 dφταναν μ61ρι τα γ6νατd τoυ. to oσoτημα των

οειJν τoυ ΙJoρρd χαραχτηρ Cξeταυ ατ6 την rJταρξη τερατωδιiν, βανασoων, ιi-
ξdοτων γιγdντων rιαι απ6 την υπ6oταoη μιd6 xoλoooιαcαq αδιαπαιδαγι'1iγη-

τη6 δσναμη6, πoυ πρo1ιlpεl oτo βρio τηg με με'iιfλα αλλd 1ιη σταοερd βτ1-

ματα ,

Ιlναι αρrιετ6 να αναφερ"9o6με oτo βαoιrι6 rιoα1.ιoγoνιι6 μ6$o. 'oταν oL 0ε-
oc ιατdοφαξαν δCxωg dιεoe τoν ]ΠriΙR, 6ναg γl1ανταζ πoυ γεννf9ηlιε απ6

τoυg lisερμoιJE ανd1roυg,, ιαυ ατ6 dλλεζ )ιd.cε εlδoυg oυγιε1υμdνεg δυνdμειg,

απoφdoιoε να δημιoυργτ'iοει μdoα oτoν αγιiiνα τoυ τd1'oυ lιαι τηE φωτιd6,
dνα ι6o1.ιo φτιαγμdνo ατ6 τα λεcι1,ανα τoυ νεlιρo6 τJρωα. t"ε τo αCμα τoυ δη-

μιofργηoε την απ6ραντn 'θdλαooα χαt 11ε τη οdρlια τoυ τη γl1. "!α oστa'

. τoυ 1ρηo(μευσαν 1Lα τη ιαταoιευτ'! των -_]o.υ νliν xαι τα ιρρσδ ια τoυ για τη

xαταοιευf 'roυ Λsc.λii ], τoυ ενδι,αιττJματoq των Oει3ν. 1o xρανfo τoυ γl-
γαντα ε(ναι o αχαντ1ζ lιυανdζ iidλοζ 'roυ 'lι'lιειρoυ;ιαι o εγxfφαλoζ τoυ τα

<rdννι:ιμα. 'i|1oυ1rε να lιdνoυμε με 4να περfι:ρ'γo 1ι6ιio πoιl ξc:ιερν( xcιτd lιo-
λιJ τη πλofoια φαντααf,α τoυ l-'ΙιO1'|)1α1ι]ιο. j.1αλfνιoτη, τερα'ιιiδη }ιαι χo-
λoooιαcα αxcη'η πoυ πρooριζ6'rαν xdπoτε να σιl)υριλα'r1]}ε' οε μιd με1αλει-
ιJδη εν6τητα, xαι δεν $α {ταν πλdoν ταρdαταoη γιγdντων αλλd Θεfα ταρd-

σταση, ισχυρ6τερη αtιd τη πCοτη στoυζ γ(γαντεζ-στη μεγαλεtιiδη δηλαδτ'l

εν6τητα τoυ s}ιΛ1iΙ$1'.t]]Ι1iΙ f τoυ Gο'Ιil1].
jινα1.ιφ ι oβ'liτητα oι dνδρε6 ειεf,νoι oωματιxd }ιαι q'υχιχd, υπτ1ρξαv πρo-

πdτoρd6 μαg. ljτιπλdoν δεC1νoυμε μια 1ιεγdλη oυμπdsεια oτo μ6lo τoυ

δdνδρoυ ΙG}iΙiiSΙ],. Σtoυζ &ν0ριiπoυ6 εlιεCνη6 τηζ επoχτ1ζ 6λη η l'υf δCνει

ινταδ6-

l υ νιiν
16 dν-

, }ιαλo-
/μετo
τoυ ,ια ι
ιν απ6

cχuη
jcΙπ,
Iγε αυ-
t νηζ

πoυ
Lτα μoρ-
η μαζ

ισσαζ,
ltαL στ ιζ
ξ6γιωoη
Cδo g

Ljρχετα L

κo ρ υφτJ

dτρ ευ αν

π6 τo υq

to ιιJ-
ν ντιd'

LΕζ 
'σανΘειiv r'i

ητη ε(ναι.
αν$ ρ ιi-
ξoα α'
L-στo
ι υrιd-
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την εντιJπωση τoυ Δdνδρoυ. o τGοnΛsτΙ' βυδcζει τιζ ρcζε6 τoυ στo βασ'-

λειo τηζ '.}')λαE r1 τoυ δανdτoυ o rι6αμo9 τoιl υι['ιjνεται πρog τoν 0υραν6

ιαι τα πλαδιd τoυ ειτεlνoνται πρoζ τo Σ6μπαν. Ιioντd oτιζ ρcζeζ τoυ

xd$oνται οt τρεcζ }Ι6ρνε6, μolρε6, πoυ αντιπρ6οωlιε6oυν τo παρελ'$6ν'

τo παρ6ν lιαι τo μf,λλoν. oι μofρε6 αυτdζ πoτCζoυν τov τnG?'/'sΙΙ' ατ6

την ιερτ'! []ρ6ση. Ια xλαδιd τoυ με τα dν0η lιαι τα φrJλλα-γ ε γo ν6τα ' περι_

τι€τειεg, Ερ1α, xαταaτρoφ6ζ- εξαπλιtνoνται οε xd"}ε τdπo lιαι oε rιd'}ε ε-

πoχf . i'id'$ε φ$λλo τoυ δεν εCναι μfiπι'lE νoτoρCα' ιaτoρCα τηg ζωτ1ζ ιαι

ιdδε fνα τoυ δεν εfναι μτJπωg πρdι;η f λdξη; Tα xλαδιd τoυ δdνδρoυ αυ-

τo6 εCναι. η ιο'τopfα τιlν λαι]ν lιαι τo {iρ6ιo1rcι 'rων qlιlλλω1rdτιl)ν τoυ oL αι-
ιiνιε6 φων69 των αν'9ριirιων. Ιυτ6r. εcναι o ΙcJ'ι'ιιjτ'Ι" lr πνoτj των ανcρo1-

πινων :ια0ι.iν τe1lνa. γι€aα απ6 τα ιλαδιd τoυ }ιαι oι '$ιJελλεg τoν συγ)ιλ'o-

νCζoυν oαν xραυγdE 6λων των oειiν'
Δυτ6ζ εlναι o IG,I;F.ΑSΙΙ, τo δενδρo τηζ ζωτ1ζ '

Ιζναι τo ταρeλs6ν, τo παρ6ν ιαι τo μdλλoν, τo γεν6μενoν, τo γιγν6με-

νoχαιτoγενησ6μεvo,ηδf1ωg,τdλogκλCoητoυρ{ματogι|δραν.,
Αν αναλoγLστoι1ιιε τη τoρεlα των αν'}ρlυπινων πραγμdτων' xατd την o-

πocα τα επιμdρoυE τμi1ματα ουνδdoνται μe τo α$νoλo {lα αντ ι'ληφ$oιiμε 6-

τι xαμμιd εLχ6να δεν εlναι τ6oo πετυχημ6νη 6oo εxεlνη τoυ IGD}ι'μ'SΙΙJ'

Ιtρα(α xαι μεγαλειd1δη ειι6να j ιt'Ιio }j6ιrταν μηχανi1" 1

ι) σχε(ρcdτε oπo lα αντC8εοη1

( Συνεχ lζετα ι )

M

Laνolaιο.i; gioνιnl ιι
dopo una Θnnoslfla
orοιιΘaca "licompa
ivali parlιιi ιtΘι ιa.ιδ
sono gloprlo "lolo
di Uno 6qι!alιido dο!
lilaΙsi υna (dιscuιιbi

Ma ιa gΙotιΘsca "scl

L'ιrnlco oιΘmΘnlo ρ
doto 42 anni di f'el

(ΑιtοΙι, itρpι'ιnιo
"Θεibi1ioni" ιolΘνisι
ονldentqιnΘnιo, a q

δolιamΘnlο colιινaι
nooιaιοιca liodiaion

AιιοΙi, €d aspiri
doι nosιΙo ιempo Θ

ιa loπdsmoιιl
ploιrloιno dolιιl gAl

Νolιa "domocΙl
Chl O "ammanl

ιr8nquilιo, pΙolΘlib

chi δ ro|o o
logoranιi; mal ρng

Gιi inνΘsιimΘn
ιloppo aιιo, 9 G0υ

νΘrδa nΘι "pozzo (

. MA i| deΙaΙo I

o paΘsi ΘslΘΙi ιpc
Θ sΘnla 9crupoli"

lι ΙisuιιΔto lin

ilsariccio ι
commΘΙcιιtιδ an9
gΙandi Α:iΘndΘ (c

.lel mονimΘnιo ll
sιΙanioΙi γiΘ0Θ Π1

con ιΘ con|
slΝt}AcAιl (co.ι
i}vidΘnιι nΘi p.os

τuιιo quo61c

6Θι12s 8lcιlna εp
dθιla d€lιnquΘnr

υna siιυatic
PΘr di ρiil, n

di sALuτE PυB
"ιraslolmazionΘ
riusciιl_ lunoo ο
olι'Arι.21 ("puιr
(lοgοtamoοιa!i(
dΘlιa rι€rIa-'

ιMa dοιrbia
parlamsnιari Θ

μEττl al mΘ6.
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ι-

ιΞ

ι-
6-

o-

pΑffiΤβΤΦ ΦeE t-Α\ρΦRo
p. d. L.
Direttorio

ME$sAGGto Dt VERITλ agli ltοtiani

Lδνo.aloΙi; gioνani lιoliaπiI
dopo unδ Θnnosirnε.,c.iεi,'οoνΘrnaιiνδ - nata pcr miserobili ιnιeressi di -boιιδοa" ρartiιιca e conclusasi cοn]a
oiλιιu.ca ,,ιicornparsa,, di Fan,aδi (clΙ. arιicolo deι (tioΙnalisιn Damaιo: "Λl τΘaιro del GroιιΘsco", dΘι 29'4'B7},

ir",j'Ji.tιi j"ii..iiι" si9ιΦma denl;paIlnmΘnιarΘ hanno preοipitaιo iι no5ιro Ρaese noιsoιiιο caιnΘνaiθ ΘlΘtlοralΘ.

sοno ο.oorιo.,lοro', (i νecchι paΙιiιi dι cΘnιro; ,alsa ''sinisιla" e desιla liιo/ame,icana) i vεRl nεsPoι'lsABtLl
Ξiuio'"qluil,do d.g.ido gοnoralε dol quaιΘ - oggi _ 6i rInlacciano lΘcιprocamΘnιΘ lΘ roΘponsabilιιa solo ρΘr

tilarsi υna (ιιiscuιibil€) "νorginita", p,ima dolla rosa di conιi 9|oιιoraiΘ..,.

lra la gloιtΘsca "ΘconΘggιata" partitocralica non inοania ρiij nΘssuno.

L,υnico θlΘmΘnιo poslιινο di una εitιlaziοne cl! ρ.og.εdtenιc "sfa5ciιl" sociale, 6 Ιlloρriο qιlΘsιo: gιi ιtalianj, olmal,

αopo ηi inni οi lriοaιυiΘ, hanno capiιo il "giUoco" e non 5i liιtano piιi di qυesιi aιιοri diιΘιιanιi"'

(AιtoΙι, apριrnιo. Ε comΘ giudlcarΘ atιΙimΘnιi dΘ9ιi ''υomiπi polaιici" i quali _ non del ιutιo app39ati .!alιo coπιinu9
-osiiiιiοni; ioιεvlsivo, halln; ιrovalο nalιιjι.aιo "ciγeιtal.r" anchΘ con iι mondo dcllo 

'ρcιιacoιo?! 
Aι|udiamo

"rlιonti,n"nι", 
a qυoi εοnaιori Θ οΘpuιaιΙ (coιnΘ ΑndlΘoιιi; D€ MichΘti6l Gunnοllai D'oποl,io. οcc.} cho hanno

"uiiu.rnιu "oriιuι'o 
la sporanza dι ";aιcolo lΘ 6cΘne" prι:sso iι "τΘaι.o sιabiιe dΘlι'Aqιrala", in occaδiono di unε

Ιoειal0ica .iodiΣioηΘ doi..'"3 MoschΘttieri"...l).

Αιιori, od aspiraδιiaιtori, dυnquΘ. Ma aιιorΙ...dε poco, νisιa la loro incaρaοiιa a flonιΘΘΘiarΘ lΘ αraviqυΘ6ιioni
del no5ιΙo tempo o d6l nosιro Ρaese,

La londrmoιrιalo qιlcsιionΘ del LAvoRo per i Nosτfil GιovΑtιl, ad ΘεΘmpio; od ii εomprΘ piu angoscioao

plohlo|na dolιΙ $ALUτε Θ doua slcunEZzΑ pubbιico'

Nοlla ,'domoοΙatica,. lιaιia contΘmpornnea, inraιιi, il laνoro lo ι.ovano ΙacilmΘntΘ lolo l"raccomandaιi" di {Θ,ro.

chil..ammaniοliaιo,.coni|PoιerΘ{pοtiιiοoosinζlacaι9)licscΘquasiεemplead'.imbι]οalsi.,lπuΙtpooticino
tιonquitιo, ploloribiimonιΘ notl'aοcoοlionιo ambiιo dot '!alasιaιo" o dΘ0ιi εnιι locaιi'

chiaioιoochinonsiνυoΙΘpιθοarΘ.inνcce.,resιaa,.spasso,,,odeνorassegna,giadaccΘιιa.oιavoli
ιog;;ri ."ipΦrιi"d inaοatΙi: con t;nιi..., calgιi aιl,Art. 4 drrlla noδι.a conιituzione Repubbιιcana...l

Gli invΘsιimenti produιιivi di baaΘ sono praιicamentΘ bloccaιi pΘr iι co8ιo del dΘna'o {cho rΘsιa semplo

ιoρpo 
"lto, 

u 
"ou"o'οoIla 

υSμBA Bancalia) Θ p;r b Θnormi ,ιsoιsΘ_lιnonziariΘ chΘ l'AmrniniδtrorionΘ dΘllo staιo
vΘ; nοι "poιzo di s' Pnkizio" di Una inoΙlιοienιΘ Θ dΘmotivaιa BURocRAZιA"'
.MaιldenaroperοliinνesιimenιimancaanchΘpΘΙchθilnosιrosιatoloconcedeinMuιιri6upΘl,agevolall

a Pa9;i Θsιofi (ρ;Ιsin; aιl'Unss!), oppuro Ιo r"rru'u londo pΘ'duιo {o6sia ιo rogala} ad imρrΘndiιoΙi lNcAPAcι
Θ sΘnΙa scrιlροll,,.

ll .iεUιtaιo ,inaιc δ sotιo gιΙ οGchi di ιιrtιi.
ua.liccioιngle5sodιcapiιa,iθMEΒc|sιraniele(ρroρriomοnιΙoslrallorznι'eιoisιaP,ιoτEzloΝlsMo

comπ,eδ;,to angιo7anroιicano, ii daπni oJ'piodoιιι eu'oρsυ; iloscεntΘ impiogo di "RoBoτs" nellΘ medio Θ

;;;;;;1;;1;ι;;';;rl,ιt"iu εspυιstoπε aul nosι,i ιaνoiaιoΙi delιυ ιabbriche)i prooccupδntΘ inιonilllcallonΘ
i"i'λ""ir"λι. il'ηιιι'οnAτonιo dai paegamΘdiο/oricnιali Θ soplaιιuιto africani (Θ δoto ιl 5% di qυθsιi laνoraιolι

sιlanioli νιΘno ma,sso in lΘgola: gιι alιιi, sono ιgιιi ctandΘstinil'
cοn lΘ consΘοUΘntο soclAll: sAιιlτARΙε (aιlο{lοΙ, "aids", cc')i PoL|τιctlE (delinquenza Θ telroΙismo);

sιιro'ιtιLl ιi"""oii""i" oi noiιri 'α,*o"", 
poι i) ολo gij si cominciano a noιalΘ o cιιo diνenιeranno sompro piιi

ΘγΙdonιΙ nΘi ρlossιmi dιooi anni.-
τui1o qιloslo',9fε5cio,, 8i0niιica - iδ οlomcnιali οilrο - ηιlasi τfιε MιLιoΝι di GlovΛΝl lτAL|ΑN! olsoοcuΡΑτl.

senιa ιιcuλa sporanza s sovintorπento ammalaιi; lacΙlo pΙΘda dΘl vizioi dο|la immonda pornogralia; dΘlla droga;

dΘl|a dΘlinquΘnua o dΘl ιeraoΙigmo,.,

υna 6iιuazionΘ ιragicδ, €d appalentΘmenι€ sΘnza νiΘ d'υscita.

PΘr ali piιi, nonosιanιΘ tυιιa ta dΙammaιicile di qιlΘslo "quad,o" 9encrale, chΘ richiΘde.Θbbo ιjna rΘvΘla poliιica

αιsnιυτε pιigsιtcι, cΘrti,,uomiιli pοιaιici" cjanciano di'τφγiδionΘ dΘgιi ιιssΘιιι.app,ιlgΘnιaινi";di υδn ε[ιbiοua
'ιιaειoimazlonο" dΘΙΘ camΘι, s di una (coΛlusa) G.ando Rilοlma coθιiιuzionalr"' quando non sono nΘmmeno

.πiΞiι'.iii""lirυanqιτ ιι\Tοi,,uοl-o io."/ρυ;lυm€nli!lυ" - a dJ,o ΙιιuJ,lonΘ all'Alι.9 ι"ι!ιold dΘl ,,nυsδUoιο''}l
all,Afι.21 (.ιuιlbllcε.iοnι conιr,]rιΘ aι ιjuo|ι coειurnι"l. atιaιι. 3υ ("porθοltιlno {rιι|!ιdlcι doι sιllιincnιι"); d|l'Alι' qo

i*goiuπ1u,iιλ.iono our ,,dιiιlο ιlj ι'caoporο')i .,ιt'l,ι. ηο ('c,,lluυorr.ιunο .lοa lΙνoιιlιοn δllo οο6ιιοnο dοllo Αzιonι!ι,"}

.lΘlla .ιΘ..ε.... co.ιiιu:iono lιal|ana!_..'- 
ιlιl" αoιrυi.." .icordalc che soπo ιiιtsciιl, ρerδ, ad aυmonιarsι consid€lΘvοlmΘnιe 9ιa sιipencll ed i pliνilεoi

parl;mΘntari Θ 6i sono anchΘ... .'ο"mo.λicaniunιul' aιιlibuiιi u.ι rolΘlιΘ sogretario personale, a DυE MιLlotal
ilξττl al Φο3θ...l),
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fl.1i$TΗtr*il.*li,##fr εnιjJ.:j,:[*ffi gμi$u1μgμ'*tlΗ
'. 

Ινol,9ll,,illusi. dol P.)rliιοdelιavoro.,

*,T$ιT,",:*":"ri:#:ιxii:[f"|ξ*}#J:'J,",i.#*hξ}nξi*γ**Ηxi;",:::.,,.JffΗ|
Bl iroνΙ, o.m,l, nιln .ιlortva;. ' ' ^ττl 

!Ιono qυolli chΘ sono 6 rlvοlano Ghlllrmanιo chΘ || nosko P!.rc
- Un FaΘsΘ lplllιuaιrnΘnιΘ Θ locle|M- οa ιempo _ nascοnol";;;;;;;;ilt:;ι;;qΡJft1ιiλ",f#"*:,,1[ΗT;,}ι",jl;"J:Ι:o doclino dεlo chο

,._..-γu ρooq9. n]orΘΙlο, ni}nosl.Ιnte i |υs3uοsI o scΙΠιiι|δnιi
,.;:ff '#i,ι:";:::::":i,:f """".ffi l":τiliιμ{αi1ε',,iJlillil::'i

Un Ρaose sEΝzA lDEΛLl: o οUindl !
εφeranza. p_οlcιι.i εenza;;;ii 

""Ji:;:;,':",Ti"T,"",1J.""':.;:ii:ltiΗι:...Ι'""" pUδ proIc|ιarsi u","o t" 
"onηui"ω 

-i"i

*-ii*i!:r',|i{lijl i*:,::,l, jtilii J|ι",.;.,:fJ:l,*i;jmo.ΠsoΙulamonlΘ cho occo,ro,ll.οvnl; ιlol -sitsii.-;;;;;;

::ili i:"."_d,?i!"l'""xll ;γfi ι};xi,$;i ιils.,{{ π :si:

;f 
,fi 

f*qtΗtγ,11j{{;}ψi**ig#ii{",1"ri;if 
#

g*n*$s$Ψ*Ι,Ψ*γ*r,'-ιl,,"i

ii,:..':,i,;#*i,f*1μif 
i!'hiΙ 

ji,i#-'-,,#ffi; j,;.

i,ξ1:i}t{}μ,ι1{ιkii,*,ji#:φ:J,#:j.,Ι:ρ;{$;i*,iξ;Γ}',.fi#{.J'",,,-{ξilh;
ιao .l rcοΙmο, dunque.
llo εl para.ιlιl (di fnlsa'sinisha,,o dΙ '.leslra., leazionδriδ).1fo al cor.uιιorι od a ιιJιιe le ,orΣe ,,occulιe,,.
1ιo δl clnΙcr rnΘicaπιl d'annl (monuιer
χoal|,usuRAbancεlla. ι"''',...,!golidelle'muliinaΣional|,,).

o rl FlIAΙzt^i,lεHτo puBEιlco dΘi parι|ti!

sl| δι'r{o$Tao PoPoιo τnADlτo ε sFRυττΑτosl, Ed υ}i Nuovo oRDlNE DΙL ιAvotlo E DIιLA GlovEΝτυ
ε'iδ$#""ιιt'fr,::iJfl.",ii" 'socIALlsτΑ/ι.lAzloiιΛιE," pBoτεso vΕRso L'εURoPΑ

cioνanl,LrlIδni: ιavolalori!

o",,*i,i"1T'"Ii"ii"li{'iJ:ji,T;';"1;'"::J:li:ι1""i:,",:,::iiJ:*x"*:j:l,;.i,iixgΤ:.:::,:..:.!..l. 
Θ l€εtmΘnιΘ

ιa vla maeska dοlla nοξιra resυrΙezi
νΘcchlo caslo o.'cama.|llo,:.""_ 'ιJ,llc'ιonΘ non 6 {Θ non pοlra mai esseloll qιlθlls dΘi νΘcchi pariiti Θ dΘlla

,". i"'γ:.i,ΙJjΙ5,]1;:;ιHι::ι,j,.E::,""1:ιι |d€ali o ne a πhsιone del nosιro Popolo ed ll νogtlo disprΘΣιo

lL DlRεττonlo DεL .ρ.d.ι."
vοτaτε soΗEDA BlAΙιlcA!
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ΙΙε'ρo6τζ Lα: ο
to τελευτα(o.re6xoE
Oιxoνoμ ιlι{ lιo ι ν6τ ητα

t.0Ι, jij.

. υιio cEsΑR].l,Ι-]: εrιδ (δε1 a9 ι,1,,

ι'1c ι iJ61ια.ια lιι1νω oτην .ud1νl1,

]ι.λ.7ι.

Σε}ν.22

ιι]RΟΙ]Α DE Ι Ξ(Jpο!Ι!l .
ττ1ν lιαρdi:οoη, την

Στo ιRcΙΙ!]O τη6 Ιταλfαg ιδρ60ηxε τo (.jOι.tΙ,]ΙΑrι() D1 : j ι,L1ιΙΑ_]' ].TJι 9Rο-DjtJIl_Uτl ?oΙΙ,ΙΙc:[. Jf,ναι dναE ο6νδεo1rog ν61'ιιμ<lE πoυ η ατoατoλr1 τoυεcναι να βoη.sfoη τoUζ !)υλαχισιιdνoυζ i4$νιχιoτdE 1ταλoι1g. Στo φυλλd-διo πoυ εrιδcδει .γCνεταυ ανα9oρa. για τιζ 7νι,lo.τfg υπoθcαειE lιi,ΙS,Ι.Ιl }fil -lι-A |' χαι τLα την ι1)ΙliZ1]ι }'oΙl.ΙlΙi.Ιli ,, ,

'J'ρdιrανιi 'j'o .lιι:ριoδLχ6 Λι;/lj](]ιJ/ι]ι )lii .r(,υ l,'li()]],l,j,] J)].]l,l]]'lδιευ0ιlνετιι απ6 τoν Ι,]loΙ,],,!Ιι.j)o lto)ljj]'j, /iταν ιrια c1ιπληξη γιατou παρoυolαoη. lελε(ωg διαφoρετιrιd, πoλι1 ιαλλCτερo απd
να τε6^1η, ανανεωμdνo ιιαν εzτCτι'αιρo,

(i l()v],:ιll'ιJ ]ιo ιt

μαg η ν6α
τα πρoηγoιlμε-

ιλfνo: 1o περιoδιx6 Ι']:1tΙ) ΤlιOΙfΙi
]ταλιJν Ι9νιιιoτι,1ν. to 59 τε,.jχoE εCναι

εrναι τo πραγματιπ6 6ργανo των
αι; ι ε ρω1rdνo oτην Γεωπoλιτιπd.

].]dλγιo: jΙ γ'Ι.1o αγωνrζεταL στoυζ δρ6μoυE. Toν περααμcνo 1{o6μβριo,d'1ινε μιd συ7ιdντρωση, πρo6 τι1ιτJν των iιλαl-ιανδιiν, πoυ αγων Co9ηιαv γιατην ανεξαρτηαCα τoυζ. Στo νεxρoταφεCo Ι,o}'!. l oι κo|rμoυνιστ€,q επtτ€-
Φηxαν εναντ(oν των ]oνι1ιιστ6v,dπoυ dγινε μια πραγ1rατιlιτj μd1η και oια'1ωνιoτd6 τηζ ,tio πdταξαν €ζυl αlι6 τo νεxρoταφεfo τoυ6 ιερ6oυλoυζ }(oμ-
μoυν ι ατd6.

Ιiπo6ντμπαx ! O l,lΔJ{ΙR]Φ RoE ιlER συνεχcζει να βρ[oxεται στην φυλαxτJ.

- Στo 373 τειixog τηE
λoγη μιe λ6τη γ ια τo .η.π)s
x6apια υγεCα.

ε.Pηι,ιερrδoζ 'l,Ιi.J] tlluΙ.DlΙι j]οΙf ι| υπdρχει μια αζι6_
1ιαι τoν $ανdαι1'ιo rιfνδυνo πoυ διατρfxει η παγ-

Lπoυdνoζ.l\liρεζ! O επδ6τηE τoυ περιoδιxo6 .ιΙ.,τlRT.lι
Ι]OΙ,lDΙ],ιΙ dταν o μoνcιδιlι6E Ι0νιπιοττJ5 πoυ ρoτ1$ησε στην'l'Ιlil'r ΙΙ1 ]Ι.].1S C 1Ι1j.{Ι'] .
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