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Σελ.,
AΥoΙii,r,;- ElΙΣ1o.lιΙl Σ, ΞilΛ E1-\Ιti,ι ΙοΙΙ!ΙΙiο KPj,.ToΥltEiγo

Σiντρoυε
.H τε} sντ].c.ι σcν lι}1ρo'1εριπξτεια ευαι:θnτoτo[nαε lι_ '' '}-j;d';i"i'ξ"iχ,]';" 

πρ6τντoτ,..l ,ρu., . ';1 ":. T*γ lli }6]ιγ,.,"c.

"1''1 ";o',1r.irj'i';i3ri}iο,;.',i,c'"oo^,1 
'i;;"l 

"::l"..,"'6''ι 
απo ενστιχτo

:i::,:;r:r::), iipi{.'i!"qaμ;;; ;;;}i ;;;μ;,;Ξ";:Ι':l"ΙξotΖ^il"*:3','-''.!ν'ν^ ) ν)|e)ιιιJνεLα e 1ιαζε να 1:ρoι-]i'e ε ετo.ι απo τα Lρoε;ιλo1 ιιl μl.αλ,'jνι+ 
.laαι

τoυΛυ.ταL με τo xιλ6 απ6μα ιαi . υ.iα' μn""c.ι J"o, Ξε"i;i;;δ;;;*r:';e;;;;,:Jdρω,(o L 
'r,oυ oε ox6ψτoνται'xαι α,αγon.ri'_

_ To φoιντ6 (l) παρ6πτωμαrr,o, ooυ xρ6ro" ο.o dλλα σoν. xρoβλliματα,6να
9!9:'1μ" ατoμ6νωηq xαι α16ρη6η9 ετro.Ξnτηρior,ζτo, o'ι τoΛμησEq να χαταY1ειληζ 1ηv ιoαγματ ιιd αφυ1oλ6γηfη ιν6o.rεια'"or',.r",iu,.u- :.εi.;]:iJ.';, ;-;,;υ qντoi :ι': 'o"λrη'jν Ζο ".,'αλo{ -.;.n.J:.'_lCΓCΥΛ; ," ',,n"'oo5;;;'.ηr-.ιooio -"
oτ(: φυλαx6c ooιoι,4υ.'ν n.ρ'of irωu--"uaiJq"_}L,]iε }rαL τo AΙl,.ιΙΔUΙo - ηεoιoδιιd' τoν εf1αν ιδr.ν6 .oλ;;;;;";;"";;;E;a ;,;";;"η;;μ;;"';;;;;;Je,."u3"
τ oυζ.

ΙΙρ6χειταL Υυα €ντυπα πoν xυxλoooρoiν ελειiΘεοα,oτo ο.i.,g τ1q 1uEoαqιαι,oε xd.θε oη.εto τηq xιi,ραc,ioυ ;;;iilil;";;-;i-λ,oμo χαι GπιΘsτo τηνευυ{rνη για oτι γρ4φoνν.

ιd.lν. 
Lιλιxρινd δεν xαταλd,βαμε την εν6ργεια αυτf τoυ l\LGνθυντo6 των ψνλα
Tην ετ6μενn oooil θα λltβsιq oνυτη,16νo τo ιλTlΔoIC βαζ[ με τoν PΙ-oΣΙ-l'Στi{ 6τoι θλ ξ&αθλριooυ" λai; ;;-;ili;;";";-;'iJ" δ;ιi"'-i,,i-δiρ.;i-Ξ']μβα ι νq ι 'Δε6τερnΤno'6o.roη τoυ Λ;.ΙΙο(,ltLΙ δ[1ωq uια ιxανoπoιητιx{ αιτιoλ6γτη,τo .r6vo πoυ μπon.( ," δμ"rrΞi-.i;;.r';+;'r?':""..! μtα συστηl.1τι.τ1 x-.ταατρατfiγ1η τng δυνd.μεωq 

"ηq .a"u ori" ";o, "J,,i"i 'iiroιr.ρα oταν γfνεται oτ6
:δ:χ:,?.:^H:"ε::;Jι6-;";;",',r,;Ι:{i:::;":Ι;Ι;ΙyiΙi:Ι'T;.ΙJ;:.i:'',;:"

Σ! ντ ρoφε

u"'," ,iχ]t+],t'Ι::^E:l-iΙi;"*Ι#-::,. ,ιαΘαiνoνμε 61ει πιd τελ.εν6,αευ,cτ&
j: υεLα πoδνoυα αr^ αον δ[νει υ.γεlα ιαι δiναμ1.
19 aιι* ;οηo6τα οε μαq.,LναL 'ιχt uαq φρoντ[δα.

τ.Γ. οnω! θτ εfyεg παρατrr 
11 )jΙ]'i llr'ιΙ''lΙΙl'j1 ]ι:ΙTΡοΠΗ

.:\ :iL''LL.λ..1' ,.. .n, 
"=rx::J ,3?i.'" τη6 'ο'' -ου '- '-'l l ''ι'' ε[xc'με τ^o

,o_1Ε,r:,ι-ιδdoια τ]ταν 
. δ ιαυoρετ ιxf l*λλ& p).6;ει; *:.' ι,5i..,.-αν ,L,ιλ-,..aυτn ε:"ΞL r, ε:ιιαυρ6τ' τ ''.(;t ει,.1νν*c1 no,, or.iuirμdq li"',. iΞi "|'iiΙδ;q ^*ι, ηιν;''oλoΥLχη 1ι'ριiν'oη τ''.,ν μετo;,i,ν' io'";_δ,*;7;;:'ι";λ ι, oυντoμα.)τo Θεμιτηζ Eττoμενηq ετ ιxo ι νων [αq μαq.

il Lib6.rez
ι1ALΕ|ιτz (Λ LENτΖι
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UDοabι!

P.ιπι
Lib6rez
lζALΕN''



Σελ.4
:ΡΓΙιΣτ], : _\ΙΙ_,11Ω].i.l:. I{ Ι'.ο-iΡ-i ]i l.

(Ι:ριLτoq ιι' ι ε ρΥασ{α)

Tελlι6c oιoτ69 ιd.Θε E0.ουg ε|νιr, νo .ι.tτ.,α) [o, ι ττoυη roλ[τεc τr
16ραq δ6o π6ρια αγ^θα.aην ει'-llιερια k'L τ].ν ioλL1Lo1 lηξ t!-χt.τ'.
_'.l-,τ6 τα δio , 1oCd :. ι -lν"υ nu,"d. τητ., τ, Eν ι-i τa 4l.:.cj ιii .,\ lEo\τιι υτεν1 τ6αo :ιεταξli τoυ '6 o ],_ιL Lε -o [|.o τo ι,'dιo;.
Για ν'ι νπdρξoυν αυτ( τα διj': ρrct]6. τρfτc, τo aρdτoq νr "l"oν υolνρ6 cιo$'.τo-riIr τη^ παραγωvfg,τηη Eρευ,roc klι τ., ιρ*τoBoυi'οq δρ1o..ι_.
ΓL ι να υτd.ρE-ει ιρd.τor' ιo'1ι,ρ6 yρ.'L'''.1 L τηι ευ'με. [ ,, .ι τ'l . -1ι.. ,ι lι: il,'\1ι/ 1.ι('L..'ν rΙo)."._d.. ..:'.-l- '' ι,brL'' 'i.)l.i'οΙ6 _.'. a l ai
Γiroυπsθ.:,'η ., 

'q 
ευη1l ερ [αq.jl .': ι-c. ,i . νiμr..[', 'ι )ν ']'ι' ''' ':'ι' ('tr-.t :ι'-'ι h?'l''Lη \6r. .:rη ιtf. τ

ια.1ηγω.Yi,..Ι ια η..], o,..,. Σrν ,.f .,_. :.ι. ' -],-r'.. l f.νν,ι...,:lε.ι l.l δι,ιi τ,'c
rι\oσol.,ια ισL τoιr.- oιιo6- τ1r- ν5;oυ' roυ ιι,.ν'-[ Jιηn;r-"c .i ro..-( r,,.δι(ω συ"6τεL jι' .'tτε ιε Χλα.ι' λ'],"1 .. i.,.'6 .(-..- .- rα lα..1 r,ντι;ι,oaiε;η
η.oαλτ[oυ λαL al''Ια-ιo.- 6lo ττρα.F,g ..f rτ :τοι , ... ι εΩ ,μ6νoνc ν6JoL τn.
ταραΥωΥn. ε[ναι 4oL _1ρjoι,..1 ιοι ε'τo.noι.o}ιl τ"nl .'τ, l6μ-''.'γ-iy, ι ,-τ,.
αντ.1 τι aαθιε-l,u. lνo 6'lι" 1$1η ξ,.,rι- ..-γl [τrι τιu--.(τω:rl ,υ:ε.l-o.,iει o 5
μoq τηq αδρ6νειαq xαι τcl ιαι6 πoυ πρo}ι.ιλι-ιτftL στ'''t,)Ετ.;'L τελιl'ii εναντ[c.',roν }.4τ-ι,, ,εν.,ν-[oν 6}.,,'/ ,-α. .
Λτo τι α,l.oIr '1o6νια 1 ιιρ."γ, 1i 1τ-' ινa!:cο:1o1 ' '-'".. ε'-. '. ''' . |'t
ι'l L1 'lJJ (ντ./Jνιυ,ιo0'τ1iJ ,,fσ^. oΓo ε^ 'rεΓ ''τ( 6oc a'' ,ιει,1i r*ν }.,ι.iν.

To Ι"nιlμoυνιrτux6 e..;"γ\6\Io ..ρo.'π{.'lσ- ν'.l r..ι j.,.ι ,jιJ ιην ,λξΓεL.ι
u.: ιην x'ι.'{ρr )^]| xυυ ελ,jrηι. oι. oντ.γ..' uc1_οi,;. lι 1η ι.)ηoO4ι.,)l| :,l Γf ..ll τουτηJ ].ρατιkoτ.a'oη.cει.ρd,ν.αζ τ".. εργοo[ι, νιc,'.{. -_ τ., :o\ιrJν '.ιιL .ι!.. ν!-ινoντι." τlν τ.o' τly Σιε6oυ.o' - '- -'τ$| t' | '' : 1.): L.ιι'ν λ l'iι c,.; r.,.'_ι 61l'.,υu ''ι''i '''ι1', "-. .. L',.'. _-'J'. .,(ι.,.c ε:,-r.. 'ιl 1r l"'ιυ'.6υιι _ιλλ{ ,υ xo;-uι6 ιι. I r υ '. 

j', , ..- : ,ι.J .-; ,.r,.,,. ρt,, jr, ν;
πoΛ L τεζ τoυζ.
To δ6'1,lα τoυ λ6ιι "τo ιo1νr6 εθ,,oq oτ.,.f -.εται oτ'1ν .υημερcα των πoλιτ;ν
τoJ|'.ινι1l, ιrγvψcco ιCoo c,rlν -'|,ι.ιr,ιr1 :'*.;.lrojι, λ*ι, o,,Uυυ{l,.o,ι. ..)'λui ιυl..Δ :μsoca η Jμμε_* βrlαηo,τ,_, ιJ'ι ,ν ιζov.:..'j'ιT ν1 .ηι .'_Li. η 'ια-a1ιJv{ να iναrτυxθι.C xαι ν'ι 6ξα-1,.'.λloει την πoθητ'1
;υημερ[α ε[',.- ανr.γι.[" ;.Lα -τ.Ο: '! ιa', -τ'' "_{ 'ci1 -__'l o" ].1αr να ε'γjr€jει
τ^[η Γαcι"6 δ τ_,υ,i,ιατα roν -.o\[ ι :'ο' :'[-_.. -l ,τo.ιr,ir j.,-.-ro[] .τo cLιιf .Jc. --- ελεiaι'.. ''' 1P.',,\[.-:,., -- o. ',:'\,., _ Y. -oL.
|'ιιι (.:,'.ι;. :''"'.3 'Ι'',.r:'(lεt .riracτo. τc' σ)\'':' )' 1i' 1-ι o ro).[τlq 6_1ει διιci(ωuα
ντ αναΓ']r6 μ6οα απo τ1ν εργαotιτoυ - ]ν εioσ]i1\L.'_ ιrη oιιojo,,ιxfic ιαιτliιx{. τoυ.ιν'.d'.lL.Jr,.Ιl ε.γ,^[,γ ε[ντι ενα o,ιo r ι,3nι.. , ιια'ι6ματα τoυ
ανn':''υτoυ,γιοτl .dυrτ1 -τη, lΙε" r'1' t..ια 1oν τ''1ν 6π_ρ1r.Λ..o ττ../ πλευo&
τoυ τo xρ&τo; e1ει ντo;_nt.-iη ν. '.ιενxoλiν.ι .,oυ- -:,}.1τει σ,-:l, εli-cσr,{1L oτ.J :r4oxl' τ - :,.'.g(τ- τ'υ-' -. .] '. '(.:ι : .. .. '4,
'.:, - - ιτ1ρ-ιo4.-.. , (' 

"'i 
-,:' 'υ'ι ''(.r.e 1ηo..l^. Ij.\L^τ..6

l ο'ν,, -,ιι| .oλιτιη{.
Σ_ .iντ[θεση με Γoν Ιi ι rτιlι6 !i.απιτο.J ι j,'i r. τ(r'. \' 'y'τιv! 'ι'r:'τt:υ').ι':ι |, c,ιιi.<

σι'ι χαL Υια ατoμιx'J ιδιoιτno(α σco χ6ντρo των oι/oνoιlLnaν σxεσ;ων.J;'.ιnν
τρoυπ6θco, πdυτo oτl δεν τντLoτ 'ατυ6oυrλι τλ\{ νπ:οτ1,.(.oνν'τo ε"νι'.6
oνμφξρον.
Δε16'rενoι την φι\ooo.' (α τoυ σU rτη\ν Lα.ιoιi lr.'6--6ψ^, ι6γ6.1ασ-ε 1νιLlt J) 1 ιf]τατηγ υ],,.'..4,.ι τaJ .'ν.'_ lL..ι.'. 1.1.^ τι' -.',._. 'ιjv U,,ν..)ι.iJν)., ,.Jλ,_ !
.ιν_(..rεoα Jε oλε- ,ι Lζ oιxoνo,,,ιιE9 xατη.γoρ[εg ,1. L τoν 1α/cμIJηitι-,ι6 τa- π''*'ιYν/' ε,-.ι-ι -ιc- δεν εινζιι δJνατη η πτρoυ-[α τ1i -δr,ωτιxτl: πnωτbβoνλtα .Σ- (υ'ιoιc -'oυ Ο'Υ μi-. rroτnγo,.Icoυν oτι υoO: τoιa;_ε Ι.. , -iι'τημα απoτυ11 ,6.νoξγolμε να ιιρατηoξooυμε Cτu ενα o('lτηLα ηoυ δεν fγευ ε.α'oιooτct i'oι&
τoυλιt1 ιoτυν ατην Ιτrλ[α τoυ Ι.]1.Ι.:oνοσoλlνι ε[ναι μι,l ιoτoo[α τoυ εγει πε
oνaσ6τεao ιατoριx6-τoλιτιι6 υπ6βαθρo παρd oιιoνoμιι6.

-'..:r_-: .L _

'_-( i'- -::':.'"t::_--
'-' ' ^''-ι ^Ξ

-l).λl xα u J.l
3αλλε o φ ι}.:
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&τoμo;
C αoτ ιι6: a:
διαβ [ωoj τ.l
ι:ταντ& αuq1
τλoυ σ L6τε Joν
τoυ Xcατιy.o6
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Σελ.4
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ια'tr0εu o '.5Lιr-.jναν,'rc\]
-,"-.'/:ν
J των }.J1,ι',dJν_
ΓJ την ,,ληΓ,ε ια
1 ι:τη Οι1,ττ1 του
. ν, λq"L ιl 1 . υ]r
,i1 ,! \: ι ΓΛι..]
'l. ,rrι'l.l ,'r ', ν

.: ι; .-ρCα υτ, ν;
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Σ'.=ν:c|ι1πoυ r)α ιιαq }-ιατηΥoρησoυν σαv α'τoλoγrlτ6q τ('l] l1--.ε1 {l6ν._rra ,,"r^:],-':.;'= | .'"; l;,;r,^ ; :'!:,',,:i:"',,: .;",;." ;,;,ηl;,"i, ]:l';l"ji.'.;j+:9Jf;}"1"τη1'o τo,'onoIoυ τo ιf,,,o ,,,,;;;;ρ;;";".., οLναL η αντLτρoσω

;ii ilμh:}JJgi:$i:. :;[ffi -ii;'ξi,:iΙ;;i: jl';,1':j".*:J;il: :; c;i;

iii}:", ^ 

;: :*ι':':: j:*Ι;-$:;"; Υ:lj, :ξΞ*.a*ii:ii;::'Ξ}j,i:i:Ιi.:i*,a'
;'}F'iΙΗ }:J';:λ ::χ9'":''Ι:μξμ:,iiftμτμ:j:q.μ**ffξ,l*ι;+.
Τl;Ψtf r:iξΙiii:ljγ?:$:
'uΙoρoD 

ν γ!α να διι,ιωνtao;ν
H τoooooβd .rι"oio." λ' εZχi, 'L-) 'oυu'u'"6: αδιx(iq. -

.l ;';;ψi:;i Ι:jΙ::;'fΙΙr'si:;j;" ι :i:::.i,}.iiJ::ξf :ij: i,:|i:: ι " 
: li

Θ.]lι..αιλε[oν

_]r:lτjΙ.H;E;;].
;LΙ.)Oir';:,-,:

.] G)] ']l.i.ιl"i .,j.iIΟ Ι,o ii,r ]Ι:: ,,Ιi.iιΔiΞOΥ]i!



Σελ.6
9Ξ-$Ξg9Ξ-41'IJΔ-j!ΔΞ!Ξ-E}Ξ -!Δ-!ε99Λtηη] λ ΙoΙ ΛΑoτ

'!δ6 \ι.αL αρΥετ6 ιαLρ6i γLα 6σoUζ παρα-
lιoλoυ0oEν ατ6 ιoντ6 την τoλυτιιf τηζ μα-
σωνoδεξιd'61ouν δει μιd τoλL-Lη.( tlλαt-
ιτ1t! στρoφτ1,

'Ιυ μπoρofν 6μω9 oι l|τtατρ uιiτqg,,

''εθνιι6φρ9νεE,, τηζ μτoυρζoυαζ cαζ να
ξdρoυν για τoυζ ε'.νιιoλαΤχofζ τ6i}oυζ
i.υτo, μαζ 1ι3ριoαν oε τ6"ξενg, τυo-
τει1oντα6 6τι €τaυ εζυτηρετo6ν -ro

'Ι]-9νoζ.

aν ψαρξιoτ€1 τdλι μαE μιλo6ν
γLα||την εxμετdfευoη τoυ εργ6τη,,
απ6 τoν εργoδ6τη, ιαr, μ6νo με
τoν αφανιoμ6 των τllι,εων 'qα πdμε
μτρ ao'c a' '

0 ]]ι-ν ιχ6ζ ιoινωνιoμ6E υto-

'j'a a a-:

ΙJτ:_:

:"

.9ετεc την .'ρc1τ! $eστ| πoυ τιoτειlει xαι" αγιlνCζεται για την oυνεργαofα
6λων των ταραγωγιιUJν 'ε6.ξεων 

' ^|Lα να αIoλoυδi1σεL η ,.ιυλf την πoρeCα τoυ
πεπρωμ6νoυ τηg.

Tι μτoρofν να 1νωρCζoυν γl,α τoν λα6 τα αφεντιι6 τηζ ιια'σιυνoδεξLd
6ταν μdoα στιζ τoλυτεkiζ i]rλλι:ζ τoυζ στην -l_ηφισtd, ιαoLσμdνo! o"rq μo-
λαx€g πoλυsρ6νεg των ιooμιιι1ν ζαχαρoτλαστεrων, φι xoυραμπιdδεζ παρLσ-
τdνoυν τoυg αγωνιoτ6q για τoν λα6 πoιl υπoφeρεL.

,ι99-Ξ9ι.g '1,νωρ f ζoυν αι'τd τα πρoρλι1μα.rα τoυ λαol5i Ιra, dμα-οαν
τL 0α τει μερoιdματo] Ιιωζ ξερoυν τι
δα πεl να περιμ6νεlζ oτην oυρd oτo ri..:ι

για ιdπoιo ετouμo_$dνατo ι|oυγγεντj,, ooυi
,6pεoαν πoτ6 .cρ6πνα τατo6τaυα)

Bγ{ιαν πoτ6 oτην πα7ωνιd aωρtg τανω-
φ6ρι;

'01u μ6νo δεν γνωρlζoυν τtπoτε απ6
6χα c,.ντ6 αλλd ιαταλoγ,ζoυν iιαι ει'9sνεζ
στoν λα6 γr,ατf δεν ε(ναι τ6oι: αγωνια-
τ ιι6E 6oo 9α f$ελaν.

-gι διdθεση για αγιiνα να d1ει o αγ-
ρ6τη5 6ταν για 6να δdνειo εξαρτGται σ'-
π6 τoν.loμματdρxηj

1μζ να |;.^(εc oτoυE δρ6μoυ6 να φωνd-
i'Ll' 6ταν ofλεL να ,:ρεf δoιlλειd ιJ.co παι-
δC τoνi

Jr, €ιαναν or, διdφoρoι Φευτoεπανασ-



Σελ.6

.-.:: 7Lα να τoν πρoo.ιατ(,o_,\;

:α σUνεχrσω με την δημoσrευση
εν6g γρdμματoE πoυ λdPαμε:|| a πατεραζ μoυ πdgανε πρuν !
-lνιζ. Δo6λευε σι,rLd γνωoτη εταL-
ρεcα' 11ετ6' απ6 27 xρ6νυα δoυλειd<
δεν ι6ρδιoε τrπoτα. to αφεντLι6
τoυ 6μωg αγ6ραoε ιαινoι1ρ.ΥLo αυτo,1c-
νητo στoν |lφoLτητr', γι6 τoυ.

Toν απ6λυσαν απ6 τη δoυλειd 6-
lιωE πoλλoιls dλλoυ<. to oτlτι τoυ
.ldναμε ιαι i1ε,ερεζ, τo ε Cy'αγLε α^γoρd-
σει ;tαι τo ει,oφλo6σαμε μι: ],ραμμdτια.

)'Cγo πρι"ν τoν διι,Jl,oυν, cCy'c πd'-:.L 6να δdνεLo για να εξoφλrτoal τo
:--(': L ' .ε ν πρ60λεψε 6μω6 6τ ι α
Ξ_:ν: oτo δρ6μo. ιo δ4νειo αυτ6 τoιl
ε!'''ε 1(νε ν εφ ι dλτηE.
Ιf,τεια 6ιαxνε για δoυλει6 γιαΞΞ. ν: εξoφλl5σεL τo δdνειο.

νερ,γαo Cα

τoρε f,α τoυ

σ.υνοδεξ ιd
Il, στι ζ μα-
εζ ταρ Lσ-

dμαilα ν

ρoυν τL
d ατo rl;i
1ε νlt,, ooυ i

fg τανω_

τoτε απ6
ιι ε ιi6νεζ
) αγων Lσ-

''iεL o αf-
ρτ6ταυ g'-

να φωνd-
& ο'co ιαι.-

;oε πανασ-

:L τ6)aoL μαζ 'τfραν τo oπtτυ.
.'',: Ι7.ασa1i1χαμε να τo τoιlλfooυμε ./Lα να τληριiooυμε την 1,ρdτεζα,
- cιy.('loαμε €να aτιτ6'ιι, φ6γαμε ιαι νoιιιdoαμε drLo. ,-α, 6ταν flρ-:: _ :i-;f:αι ιαν o τατξραe μoυ 

-' 
ρfιε ooυλειdrιια6 d9ηαε, τεεαrνoντα<,.' -'--ξιc μoυ παfρνει μιd oιiνταζη Jo.ι,oο iρx. lu.,,ra ξερ.ra .ruoo_Ξ. Ξ :''!,1.'- L1. ο μεγαλιrτερoζ τoυ aa Ι979 αγo'rνιζ6oαoταν μαζΓ εναντζον

να μπoρJoouμε να ζdσoυμε χαL να μπoρ6_

τoι, oυoτfματo6, εργdζεται 1ιαι σπoυδdζ-ι.
ιγtl εCμαν 22 ]ιαι τcλεL6νω τo σ.cρατ6 '':iραiε μετd _}α βρJi δoυλειdi
O μιy,ρ6ζ αδελφ6ζ ετoLμdζεται να τdει

)1α L αυτ6ζ oτo aτρατ6,
ΙL ι.α συμβε, 6ταν o μεγdλo6 αδελφ69

.1α τελεLuJσει τιq oπoυδdg τoυ ιαL +α πdει
ιαι αυτ6g oτo στρατ6.

llυστυχorζ δεν μπορι1 να τdω oτoν μτα-y'd}ιη ιαν να τoι| πω να πcριμdνει ιi μξνε6
γLα να τληρωδεr,

l'fπω6 oα πρdπcι να ι,ητ{σω ττ]ν Ι.od_θεια τoυ lτoυρ1oσ ,]oρεroι| ]-λλdδoζ 7tα
να με 1,,αλdoεl aτα 1ε'5ματα πoι, δfνει πρog



Σελ.B

τιμτJν των πιστUjν |lσoσιαλιστ{iνιι.

1Ι πτιρ$1 αλd."'εια γυα την oιxo1dνεLα μoυ (6πω9 για πoλλds dλλεs)
εCναι 6ττ δεν μπoρ6 να μιλiloω για τo γερμcνLx6 0α6μα τoυ |'i1) a6τ'.

για τσ SS, o6τε αι6μα για τoν αγ6να 1ια την l:'νωμ6νη .jυροjπη...,,

ο6λησα να δημooιε6oω αυτ6 τo γρdμμα πoυ μαζ oτdλ$ηιε, oαν ι2ωντJ

διαμαρτυρlαζ γLα ττlν επανdσταof μα6, πoυ ;lρfoxεται τ&νω ατ6 τιζ oργζ-
νrioειE ''oτo69,, xαι τα διαιριτιxd.

Δεν δημooιεiι.l τo 6ναμα, δεν νoμfζω 6τι aρει&ζεταν. 1l[ναι 6να9

αγωνιoτf6 τoυ ατJμερα πoυ υπoφ6ρει μαζr μe τoν λα6.
Ιioλλoζ ζoυν με ανdoει6, λdγoνταg 6τι lιdνoυν αγιiνα.'.Α.λλoι πdλι

τρooπα$o6ν να γεμCooυv τoν 1ρ6νo τoυq, παρνaτ&νoνταζ }ιαL αυτo( τoυg

αγων ι ατdg .

Efναι ντρoπ{ για μαζ πoυ δoνλε60υμε oτo μερoιdματo, τoυ πρoσπα-
$o6με να ζrJooυμε τιg oιιoγdνειdE μαζ να !λεrτoυμε τoυg αντιδβαoτιrιo6E
να ειμεταλλε6oνται τιζ p'a'ζεq', l''oυ lαλιiνταoτι:ζ π6τε oτo 6να x6μμα lιαι
π6τε oτo 6λλo fi xdνoνταζ τoυζ νdoυζ αι.ιoolloλητ6ζ.

t] επανdσταση μαg βρforιεται π&νω απ6 τoν r'.6cμo τoυ 1ρfματo6.
Ιroλ6 μαxρtd απ6 τoυ6 ;jιτσι6ζoυE με τιζ μπ6τεζ.
O α'i,ιiναE μαg ε(ναι αγυ1ναg 1ια i''4ν ιχτ1 ΑνεζαρτηaCα και }1oινωνιιτ'i

Δ ιxα ι ooι1νη.

ΙiτtioΛΑoΣ -1tη,1. Σlτ}ΙΔΗΣ

Mε δ ιατd'Yματα δεν σβ6νεται η ιοτoρ[α.oooxαι να 06]..oυναυτof
xυβεονo$ν δεν cα 1ιπcρi.αo,:ν να- :ι6νονν τoν }λληνυx6 λα6 να ξε1d,αει
ματα τωv Αλβαν6ν εναντ(oν των .κδελφ6ν μcιζ τηζ Bo?}]ioΙ }ΙlΙEΙPoτ.οι
Eλληvεq τεριμ6νoυν την λt5τρωη χαι δυστμχωq η επ[ημη πατρ(δα.
τρooτρ6ρει την πρoδoofα.Ξ[τε τo θ6λoυν εfτε o1ι oι ιλβανol ε[ναι
μαq.oσα 'trαρτ ν& xαι να υπoγρd.φoυν α'uτo C πoυ μ,,.ι; ιυ:.ερνo.lν η dρη
λεμoυ μετην .ιλβανlα δεν ιo1iει.Ι λiαη γι& την tsOΙj-Ιo &iiΞΙPO δ6ν
μs αερoγγιλd. τρατEqυα ιαι δεξιdlαειζ.

ΙΙ λ6η εlναι μrα: lr\ΛlΙ]i Ιi;OΣ Σ,!?jιtoΣ :'TιΙ tJOι,ΙΙ() inιΙΙt,ο.

τ.,)ν μαq
τα εγχλl
40ooο0

τoυ ζ
s1θρo I
τoυ εμπ6
δi νετα t

E
te



Σελ.8

λ6ζ dλλεζ )

, cαν ι1ωνtt

π6 τι6 oργα-

liCναι 6ν αg

ιλor τdλ t
:υτoC τoυ6

πoυ ηρoσπα-
ι6βαoτιιorig
ι6μμα rια ι

l]ματoE.

l1o ι νων ιχι1

t

Jτo r τι,-.υ μαq
d.οε ι τα εγxλl
τ.o t 40o00ο
α, τoυq
ναι ε1θρo (

oσn τoυ εμ]ζ6
δεv δ6νετα υ

-__, ιoο1 ηαu'να ιαιρ6 ζoiaε oττ'ν ΛOfνο 6να 6,oρoo xαι (,r'rnjo"^"*.r_':' -ε'.- τ::-5.qενo uτtaνμ|a,ψi-λδ'.,i"*"ιii'i""ii.i"ia;;"';;"-ij;;';,;;;J;;
-' - 1 :'--.:' 1.[_. 6τι επn6xii-"o or".rtno'. /Ξi,,ρioia"...o: o.]_iαι llρdγματι o
^-_'--_'-:Ξ'\_, ''jτoυ τov ει.1o,;o-u'-,'li.j-;; ,";;i':;.",";;; ;i\a",,;;; ξi.,.'";.-'.'''.''!:-.'.;γnλliτεοo,ατ6,i,',"r.r.l.oo].i:;,;6 o:ζ",,ii_"τηξ }ιλ...μ(ιαc.ιd.ηoτε

'-; : 
;,,:;l;.ji;τi:;:::ξιΨii;μ:.i:.;ii.::";:i:$,:iΙ:!"Ι"i*Ψ:iμi:

'-''' '-'' ' Jτ''ι στlν iαoδ-ιi'η-, .:τ; ';;";;';;i''εμJΧ J,"." :Lo LδlνL..ζ.o1 L':;. ::,rιoλo iτo1-! y;,-loir, -' - 
-:-'ii. - 

':i."'.: ::lii cPlΣ(jΙ--.
. _:. :,i J u, i,,.ο""'' J3"i, ;"fT};"; ];f;".;:;:;l":i;;;:::i;;Ι.δ;.;::

: . 
. 
:νλ\iψειq,oι δ[xεq, oι 

"rι",iLo-ri.._n';;i';;".:^;'" πρdξειq τoυ αντ6c:.'.f,:τ.a'ιευ,: τoν εαUf6ντΛl] την ..11ιoιiατ[α ;i;-δ1;δo;;-γ".i.'(;;;i'";;,.';6;;--'-τ6.ρoνα πooειδoιouo6αε iori iiii " -," '*u ";; ';J;;;':." τα[ζεται δεν τρo'''ιLτ)'L )α o_,η τειo6ξoυμε.Aν 6μω; '.6rJτε τou oδior..I o'" σoe*ρ& ;;'τ;';α::''' L'ιJει.llo1ι μoυ λ€νε δεν ε'[,αι ι.6νcν ,.,iοξ - 
rδ_ rtciοεrιιτiiEr " 

" 
ι .,.J"iΞ"ια.L με Lζiiεδω Υελ6ν ε -

:: :.ιΞi],j'9:}ii""iχ;ti3oi}$}Ι;-i,J3i,;*;'}*,}?:;,iiχi;g.:Ι:J"::; ;ii:_:.c.Aλ\d μ.' τo ταfoνετ. *oτdr.oρδo_J""i"ri'a]i":Ξ" μηooεcτE vα γ[νειι:*::::' ΞcΣΙΙiΙ jTΙl. ιrπc οε lτη r" 
',;;;.-δ,.;;o7oioi'ιoi,rooooιαλtατιilν,ειδ5τ5q

-'ι- '--οoιoνo&ooι L'3νι,,oοooιαιioτ.η,ir-iuiι]."",δ.δρζ"'roι τηc ].jgνLkoσoσln'- ,:'-,.ι:.tocμοθευρfα:,",'.,o',oι".i.'1ξ";;;;;;;,iii;|ι]η,i.,u oυuθημdτω! εστω,:.]::,-".; 
:iJ:,,:9i:::}..τιR6v εν. ,πων.o,o iδομ" ",iiii"i,]J-?Ξii-iιlJt3

.;:,.=_.;1;}:δ;*E::r:":: }i:,"."j]99 ξd!ελγoζ τoυ ι*,γyτ!γα αλλd.^αμ'δε,,1
;: l, : i]'^Ti]χ^ii;. δ,:: t':j"'?fi ";il""ilj?Ι';6}ilj1;:.,Ι"χoi!,,Ιf λ,*i;
' :-- - '-..Υ -l-νυνλI];υ.!ι.] ..i|! .,l:'",o ,ι-ιτcg ^-" 

.,/t,.ι;rνΞτuL γιι nαλ_oμi,νι(.::::.l 1:ΛJτεoα ιλεiι].ρoq ιαι "iα\dιαq τ-ρα ;ιλαx"oμδνog xαι -ινtxoαooιαλι- 
; 

''ι,- '! ::o^τ.: .\μεταν6ητo Στ.ιγoνCι ιo:_:. -i::. .f 3γf o ι€ληg εγω Θα sfμαι αρληγ6q....._..::: ν oιχo μoυ.

ι,C,Ι jι] jΙ::υΙ'ι]: 
:.*'Ι- ,] .

Φ:..,/-;;Ι, ii--Cl
ο!i '/-..: :Ι] jΑ-L i'{cιi of .ι:rΙ rΙΙ't ?"LΟElij.
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FAIAΝθE & PERoNlsMo
Η με'ydλη ΔτAΦoPA

Ξdv $ελτ1σoυμε, να αναλ6ooυμε τα 1loχLτ Lιθ' πυνrjματα με idoη την

16ννηoτ'! τoυζ }1αL τν9 βαaνι€6 τoυE ιδdε6 πoυ oεμελfωoαν oι ηγ6τεq τqυg'

o'oλdxληρo τoν ι6ομo, ofγoνρα μ6νo δσo ιυνfματα, μoιdζoυν τ5oo'

τα δσo αυτd rιιντ1ματα ανdιoυν dτην οuιoγdνεια τoι' ιoυνωνιl''od ε'qνι-

xιoμo6. iΙ Φελαγγα )rαr o Ιιερoνισμ6ζ.
h Φdλαγγα 61αoε τoν ιδρυττ] τηq χαL τoυζ η'i6τεg τηE λlγα xρ6νια

μετd την Cδρυoη τηg. lΙμdoω6 μετd 6xαoε την ιδεoλoγfα τηζ απ6 τoν

Φρανχιχ6 xα0εoτιiζ.
Στην lΙρ1εντιντ1 μιλofν πoλλo, ^1να την ιρ(oη ανdμεoα στoυζ ΙΙερoνLσ_

τξζ ιαυ aτνζ ιδεoλoγιxdE τoυζ διαφoρdζ. Oι !'lγεντινof, 6μωE 61ouν rια-

ταΧ&βεl. 6τυ o llερoνισμ6ζ εfναι τo ,'lο]]-i'-ΔΙl:O ε3νιιιoτιx6 :ιoινωνιι6
ι(νl11ια τoυ υπdρ1ι:ι oτ'αλιJ{icια' lioυ 1ιπoρεC να lιι:ι1:'oυoιdoει 1ιιcι αλl1'lινd

λαυχτ1 εναλλαχτιrιf λσoτ1.

ι1 ιdλαγγα d1eι fνα ταρελ'i'6ν, αλλd μdλλoν 1ωρfg ιαμμιd πρooπτιιd

μιd ιαι o x6oμog oνoμdζει |lΦαλαγγζτεζl| , τoυζ δεξιo6ζ αν tιαι γνωρCeει

πoLo, εrναι oι πραγματιιo( Φαλαγ1CτεE.

Αυτ6 πoυ 4πρεπε να xdνεν τ1 Φdλαγγα ε'ναL να διαλυθεC xαι να ξε-
xιντJαεl απ6 την αρxτ1. 'Oαo δεν υπdρ1ει η παρoυoCα εργατriν oτην '_:'dλα1-

γα δεν υπdρxει πραγματιιd Φdλα1γα. Δυτ6 δεν oημαCνει 6τι 6λoι oι ια-
λαγγ(τεg πρ€πει να εtναν ερ'γdτεq, αλλd o εργατιι69 l'6ομog δεν αντι-

πρooωπεσεται απ6 την oημεριντJ odλαγγα.
Στην AργεντLχτ1 συμβαrνει τo αντCι'ετo, Oι Ιlερoνιoτ66 6xoυν dι1'_

$oν6α εργατυjν. 11 χρrση των ΙiερoνLστ6ν ε(ναι μιd πρooωρινiJ xρloη' αλλd

o Περoνιoμ6ζ ζεC, o'fνα oτdδιo ανr.iτερo, πoλ6 ανι'iτερo απ6 τα ιινfματα

6λα,τoν x6oμoυ τηζ fδιαζ oιlιoγdνειαc.
Jι,iχνωνταζ απ6 τoν Ιlερoνιoμ6 τιζ δεξυ6E τdoειζ, παυ oδηγι'iνταg τoν στoν

λαr}16 ρtζoσπαστιομ6, μιd πoυ o αργεντLν6E ριζooπαoτιoμ6E μπoρεC να

διioει λ6oη οτα oιιoνoμιιd rιαι η9ι;ιd πρoβλ{ματα τηg 1ο1ραg, ανofγει o

δρ6μo6 για τo μfλλoν.
Υπfρξαν φυoιιf μιxρdq oμ(δεg απ6 "Lαχα1lCτεζ πoυ πρooπd'9ηoαν να

βoη$t!αoυν να ιlξανασηχω3εf,, η Φdλαγγα, με xoινωνιxdg xαι λα[ι6ζ ιδdεζ'
ΙIoλλoc 6χoυν nρι'τι'κ&pει την ΞΑΙΑΙαE ΑUιEΝTΙcA, τo xCνημα πoυ dδω-

oε την ειx6να μιdζ ρεπo υμπλ ιιdν ιιηg, αριoτερτig }ιαL αντιφασLστιxrJζ Φα_

λαγγαζ. Ιιdρα απ6 τα λdοη τη6, dδωoε oτoν ι6oμo νc' ιαταχθ'βει 6τι τo να

eCaαt ΦαΧα'γ1Cτηζ δεν oημαfνεν 6τν εCoαt δεξι69, αντιδραoτυι69' l'ραν-

ι ιι6ζ .

!( εoνι}ιLστιχd xινliματα στην :']υριiτη 67'oυν τoν x6δμo τoυ6 oτην

αατιxτt xαι αριoτoιρατιx{ τ&ξη ιαν oι oμιλlεg τoυg αφιερ6νoνται, στoν

ιι:

lI



Σελ.1o

ι,I0

τα με βdoη την
:ν oι ηγdτεE τqυg,
jζoυν τ5oo.
ιι χo ι νων L]{o6 ε9νι-

τηE λ fγα 1ρ6ν ια
α τη6 απ6 τoν

Ξσα στoυζ Ι1ερoν tσ-
of 6μωg 6xoυν ια-
;ι6 lιo ινων ιι6
ιdoε ι 1.ι ια αλl]ι}ινd

ιαμμιd πρo oπτ ιιτJ
αν lιαι γνωρ((ε ι

λυiε, χαι να ξε-
iατdν ατην ,:,dλαγ-

ι 6τι 6λoι oι φα-
5ομoζ δεν αντ ι-

ιoτ6E 61oυν dφ-
cωρ ι νf xρloη, αλλd
c aτ6 τα x ι ντJματα

: δ η.,,ιiνταE τoν στoν
:ι69 μπoρε f, να
iοαg, ανolγε ι o

τρooπd$ηoαν να
z:ι λαΙ|x6g ιδ6εg.
το r'fνημα πoυ 6δω-
ντι';αoιoτιιfE Φα-
;ταλdβει 6τι τo να
i οαcτ ιι6g, ιραν-

6:po τoυg oτην
ι εoιiνoνται, στoν

Σελ.J.Ι

''--:, :-ι _d6η, την πει$αρ1fα.
:;-', -:_cγεντ Lν11 o ΙΙερoνιoμ6E αα1oλε(ται με ερ1ατtιd' $dματα xαι;:_;:::i.ε;dριoυE. ]ι δ ιαφoρdjij

'-ξ,i.λ- "ιd διαφoρd e6ναι 6τι στην :rυρoJπη τα ε$νι}-ιιστιχd xιντJματα
' Ξ.'./.:.:;,.αν απ6 τραξιxoττJματα, υπoaτηρCtoυν τoυζ oτρατυωτνιo6g, ια1::- :νειρε6oνταν oτρατ νιiτ υτιe's llεπαναστdσε 

L ζ !ι για να τoυg ιdνoυν oτε-

:τoν ΙΙερoνισμ6 oυμpαCνει τo αντf,'qετo. oι στρατLωτιχof πρooπd$η-::ν να διαλfooυν τoυζ ιiερoνιoτd6, πoυ δεν εfναu licλoι των πραaιιo1ιη-
-7των, τaντα τjταν ε1$ρof τoυ, νπooτηρ(ζoντα5 πdντα τoν εxλoγιι6 αγι.6-να. 0 Περoνιoμ69 εCναι ψta' d1νωoτη δ6ναμn- oτηγ liυρι,1πη.

i: ;".ργεντιντ1 εlναι τo μoναδιx6 ιρ6τo9 oτoν ι6oμo πoυ €γει τν5
ι'ιταaτ6aενg με τo μdρo6 τηζ xαL πoυ μπoρεC να επιτ61tι μtd )ιυρcρνηση
a':νi'λLστL''ι4 ηαι εναν-gCoν τιlυ oυoτr,]μα.ιoq. ,!y"tν Cνα εργα.ιιι6 ευνL}ιισ-
= -'.6 ι'(νημα, €γεν ιρνaι"ιa' ιτΧo6τη, ειτc'aεtE.. .
'i :'-cι'ιoζ τηE ε;1.9ρof βρCoπωνται μαιριd (tι.π.l. 

' Ιlτιχcα' Ρωo(α ).
_την .l-ργεντινf νπE'ρxε ι αι6ψα η ελπCδα.

Φ

ν/
{t.

- € l δc,-ιo, ιιιτι
Ξ .rι l'η. Aφ r{ρ,

τ0τυ iυ(ι€ το PA δ!oφ9lλi, τnr\} i' v
ι'.),_ ξ Λ€ι] Θ



Σελ.Ι2

oΙ ΙPEτΣ oYrΙΙΣ T0Υ ΞBΡΑτKoΥ
Ι1?0BΛΗMAι0Σ

τoυ J. Ev01Α

Ιl|τoρεC πoτ€ να υπdρξει μια γενιxrJ oεoj-
ρηση τoυ π6oμoυ, τηg ξω6q ιαC τoυ 'tΘεfoυ,, με
πα$αρd oημυτιπ6 γαραlιτfραi 1yυτ6 εCναν ξνα
βaαιι6 oημε fo.

'oπω6 6λοι γνωρ(ζoυν η λdζη 1ισημLτLχ61'

δLαs6τεL dνα ευρdτερo ν6ημα απ, 6τι η λdξη
l'εβραl|xd', ιαι .αντ69 ε(ναι o ι6ριog λ61,og τoυ
την 1ρ ηo ιμoπo ι o6με.

ilLστεfoυμε τρα1ψα.τ υιd τωζ τo εilραυiι6
oτoυxεCo δεν μrιoρεC oε ιαμ1ιιd τερCπ.cωor1 να
δια1ωριoτε6 oλoχληρωτιιd ατ6 τa 1εννι6 τ6τa
των πoλιτιoμιiν πoυ ξxαναν την εμφdνιof τoυq
oτo παρελθ6ν, α, oλ6πληρη την ανατoλιιτ,! λε-
xdνη τηg λΙεooγε Coυ, α116 τη ''ιLxρa. ιιa(α μ€l1ρν
τα 6pυα τηζ Αραβrαζ, 6oo ιαι αν εCναι αξιooη-
μεrωτεζ oι διαφoρdE ανdμεoα o, αυτo69 τoυg
oημ ι τ ιιoιlg λαo6E.

ΔlxωE μια --σ φ α ι ρ L 1! fι ανdλυoη τoυ oημιτιxof πνε6ματo6 εCναι
xαταδιxααμ6νεE να μαg διαφ6γoυν διdφoρεg τρωταρxνι€g μoρφ66 τoυ fδιoυ
τoυ εβραΙixo6 πνεdματo6 6ται 6πωE δραoτηρr.oπoιτ!.9ηxε αε πι6 τρ6oφατoυE
ιαιρo69.

lλερ Llloc αυγγραφεCq τoυ υποoτηρCζoυν dνα ια$αρd Fιoλoγιx6 φυλετισ-
μ6 xαι εξετdζoυν τη φυλf σε συνdρτηση με τo τ6πo τoυ πoλιτιαμo6 -7ιρ6o-
φατo παρ6δειγμα o αUN$}ΙER( Ι ) ιαL o cιΑιΙsz (2)- xατdληξαν λ(γo τj πoλ,5
oε παρ6μoιεE $doειg, πραγματευ6μενoι γενιrd, πdνω a' αντ6 πoυ oν6μαoαν
|lχoυλτo6ρα τηE ανατoλCτιxηζ ψυχτ1ζ'ι (Ι)ER γoRΙΙRΑS1ATΙsοI{εN sEΞΙ,Ξ).
!]xεζνoι πoυ διαsfτoυν παρ6μoια ψυx{ εCναι λfγo d πoλf oι oημιτιιoc λα-
OC,

'!L στoLNεcα δια.9dτoυμε για να μπoρo6με να aαραιτηρCσoυμε σαv ια-
τtsτερη τη Θρηoπευτιx6τητa x.αι τα Θρηoxευτιι( o1r,iματα πoυ απoδζδoνται
ατoυg Σημ (τε 6 !

Στo oημε(o αυτ6 oι ιδ6ε9 των αντιoημιτιiν εCναι ιdsε dλλo ταρd qε-
xdoαρεg xαι ταυτ6oημεE. ΙΙραγματL}ιd, για να μπoρo6με να παρoυoιdooυμε
6}ια τα αρνητ ιι&' aτoυaεCα πoυ πcρι41oνται oτo oημιτιι6 πνεσμα,9α fπρε-
τε να ξεxιντ1oouμε ατ6 τoν 'αετιι6 oριoμ6 αυτoιJ πoυ 9εωρoι!με πνε6μα.

.lιντζ$ετα oι αντισημcτεζ νoιdζoνται πoλ6 περιoo6τερ0 για τιζ αν-



Σελ.τ,

': ('..:Ξ.= -.=)l ^lLα τη τεχμηρrωση των απ6φεuJν τoυζ Ι,αL τo παρcδoξo'-!":- !=. !'.: zιτ&' γrνoνταr oτo 6νoψα αυτoι1 που αρνoιiνται ιαL ιατα-:.'!"--''' '.!:' ατ6 παρ6μoια 
1roψη 

.,' 'on"rnλ;;;.;;'1 εf,ναι πoλ6:''7 :.:.=-::.ι{ xαι αμφιλεγ6μεντ1.

τνεσματog ε (να ι
oφdg τoυ cδ ιoυ
ι6 πρ6oφατoυ g

\oγ tχ6 φυλετ ι σ-
λιτιoμo6 -:ιρ6o-
ν λ (γo { πoλf
:6 πoυ oν6μαoαν
Ξ1.Ι sEΞΙ.Ξ ) .

ι oημιτιιof λα-

Cooυμε oαν ια-
; απoδ Cδ oντα ι

: dλλo παρd ξε-
:αρoυoιdooυμε

lε 6μα, $α fπρε_
lμε πνε 6μα.
) Yια τιζ αν-

-: : : - :: :τo .J6ρε ιo γ,ιιγ JruΔ υjiιJ.
: , !.-''-1. zι6μα 6;'!-- ' 

Ι]ρoτεσταντLσμ6 (π'χ' c}ΙΙΑi[BΙRΙΑΙl'Ι (4), 1γonΙ
_ -J:-r 1, , ' cε.".rr*6-ι,' 

6πoττo παγανιoμ6 (τχ, Ros}πΞΞEc (6), nΞlφ-

- ::'-.ι-Cα ταρoμof,ων 
ιΙxd ιδανιηd (πχ' lιDi']ΓnoRΙI' (B) ).

j:. j'.: :.-:i '; ;;;;;;';;.'oπo"9εττJαεων' φαCνεταυ fδη απd τo γεγον69

,1 ., 
", 

:;, :'.!' :* i;i :, : :i:,' 
j;- : :ff "Ι;^ 

: ::::;},;. :,::.,}:: jΙffi ;,"

; : ; : -.i; 
:. j;;:":;;:}; j: ;χ';}:-:Ji, ;;'.::;;::, ;;,;,Ιj : 

"::;, ;;:::
--cυ'ιζ r' αvτfδεoη αν&iιι:aα cτο oημιτιι6 xαι τo f ρ ι o πνεfμε: j:-.:::. :dν:α ατη b&oτ ;ιa3ε orrrorrr"rouor.*"r.r"rr^oruu 

6μω5 να φτd-::"-: .: ι1τcνo aa|ιαρ6 oημεco, δεν arrrt, 
"ora-rc""α περιoριoτoσμε oε_': :''1::.ai: ουλετιxτ'! Edοη τηg_fννoι"a 

"o, 
,ooror] oiJτε α, dνα ατo_:.--:'ι! ;;γ-;l,,ι6 ιαι' πc

ξ : :'':= !,'.'4," ;;,';;,;:}:':}:,.""'6μενυ πoυ αυμπεριλαμβdνε ι dλα

'.. .,_ .;r-.' ::;;";:J";r" 
πρoαδιoρCαoυ1ιε τo !'dριo,, oα μιd $ετιxf

-. ... 
= 

. 
=. ;" " 

; 
j: :':,;:':;;i::;::: Ι::,l'E::":;, ;;;. ::":::,:-ilj:-

: !-::ε--ε να ξαναρχf,ooυμε λoιπ6ν τ&νιι aι; μ16 dλλη ;:doη }ιαι να εγ-
''...:-.*. ειεCνο τo μdλλoν νατoυραλιoτιι6 n]iio*nrν, oτo oπofo c|aη-:....---.j. :, ι'4εE των ΦLλoλ6γων χαι των ,o""r|*ir"r", περαoμ6νoυ αιιi--: -.:' .:ι:|:ε:α η o1oλtf τoυ ruu l,ιυlιan (9);';;;;";r-d με τη |εμελι6-:' z.!τ-:: :*ν πoλιτιoμιjν, τι-rν Ορηor,-ειjv , των oυμp6λων ιαι των μι1-.-., '*. .").t..r-cuο1ν ινδoγερμανιιo6 ιoρμo6. o* *r.r.irr"o, να oυνδdooυ---: :. Ξ i. Δ4εζ :υτdg με 6oα
!',.- Ξ:'i.':'5-' πρooτd.iηoε ντρ6σφαΤα 

o ιγ1i1}Ι (τo), αν xαι oυxνd με με-
= 
:' 

= 
.' τ:-:-Ξ6aε;" ;;i;;;;; Η::;:::; ; ;;:-::;;i,:'"';;,:;:';:j-;:*._, :.::5:*..' τιo πρ6oφατων ινδoγερμανιιι-iν r"^r"r.uir. ι6λog δε οd tπ_::τ. .: :1 ;οζoo:ι'ιε τo ιδιoφυ6ζ 6νoτιxτo . r;; 

';;;;;;' 
( ΙΙ } πdνω oτov: ':=' -. -:-! _ετ:;6 lrηλιαlιιJ

.: : ..: . : - !. .'.n,i"," ), 
-u.]];r"i}j]jiljJ 

*:,:;:::;],χi,.].}ΙJ'ilrJ;-
' .'.:--'1- '4' ιFLl (1νναιιoιρατCα).

Ξ1':_ ::,,ε:5 dτι εδι6 δεν μπoρo6με να πρo1ωρτJooυμε oε μια dρευνα



Σελ.Ι4

τoυ εrδoυζ με την oπocα dχoνμε fδη αο1oληoε( o' ξνα απ6 τα dργα μαE

( ΙE).
Eδg1 sα περιoριoτoσμε σε μια αντιγραφτJ το-rν oυμπεραoμdτων' παρoυ-

αιdζoνταg τoν τιjπo ειεlνηζ τηζ πνευματιx6τηταζ -πoυ μπoρo6με χdλλιστα

,o 
"ηu 

oroμdooυμε ι|dρια,, r1 "ηλιαιiJ,, tJ "αρρενωπτi" τoυ μdoα απ6 τη ται-

τιxιJ τη6 αντιs6αεωg δα μαg φανερι'5οε ι 6λα 6oα εcναι 1αραπτηριoτιxd γνω-

ρ Coματα τoυ oημιτιxo6 πνεrJματoζ'' E.δrnd oι ARΥΔ (τ5), (6ρo< oανoxριτιι6g πoυ περιγρdφει τoυζ l|συ^/-

ενεlg,, μιd φυλti 6xι μ6νo τoυ α(ματoζ αλλd πρωταρxιxd τoυ πνε6ματoζ)

"nεε"rξo, ψπρoaτdοτην dννoια τoυ Θεfoυ μια oτ(oη'σ υ γ ι α τ α β α-

τ ι x f .

7ιCoω ατ6 τα μυsoλoγιι4 τoυg oι1μ1:oλα' 1αραlιτηριατιxd τoυ απooτρd-

πτoντoζ oυρcινof, xρνβ6ταν τo ν6ημα τηζ 'lασ(iματηζ αρρενωπ6τηταζ τoυ

Φ.lτ65,' ιαι τηζ ''ηλι1ιαχfζ δ6l''αg,,, μια6 νιlιηη'6ραs αρΙ'ενu':ιfe πραγιιατι-

;;"r;;a. ιπ6 αυτ6 βγαΓνει τo oυμπdραoμα' τωζ ειeCνeζ oι φυλ66 61ι

μ6νo πf,oτευαν oτη τραγματιxτt 'Jπαρξη μιαg υπε ραν'9ρωi6τηταg ' εν6E γfνoυg

α$ανdτων αν$ριiπων xαν 1ε:Lων ηρ&υν, αλλd oυxνd, oι φυλ6E αυτdg δι6θε_

ταν μLα υπερoxfi χαι μLα αxαταμdxητη δ6ναμη απdναντι oτιζ fδιεζ τ'ιζ

υπερφυoιπdg δ υνdμε ι g.

Σε o16oη μ' αυτ6, oι 't\RYΑ εCy'αν' σα χαραχτηριστιx6 ιδανιι6 περoo-

σ6τερo τo βαoιλιι6 παp& τo Ιερατιlι6, τo πoλεμιιd ταρ& τo μoιρoλατρι-

x6, τo {ι '9 o ζ παρd τo π d 0 o g'

ιρ1ιxd oι βασLλεcζ foαν oι ιερεfg με τo ν6ημα 6τι αναγνωριζ6ταν

nρr"oρxr*& o'αυτo66 ιαι 61ι oε dλλoυ<,η ιατo1τJ εNεf,νη6 τηζ μυστLx'ισ-

"ι,r{E'ΙrroμηE 
με την oποrα oυνδdεται 6xι μ6νo η "τ6χηu τηE φυλTlg τoυE

αλλd χαι η απoτελεσματ ιι6τητα των τελετoυργιιiν' νoo6μενεE σαν πρ(γμα-

τνι€q tιαυ αντιxειμενιι6ζ ενdργειε6 τdνω oτιg υπερφυoιx66 δυνdμειE (Ι'Ι)'

Σ'αυτdτηj6ση,ηιδ€ατoυRΙGNUMεcχε6να1αραπτfρανερ6xαι
γι' αυτ6 λCγo f τoλ6 δυναμιxd παγπ6oμιo'

Απ6 τo αινυγματιτ6 ινδo-dριo ν6ημα τoυ ολffi,avΑrT1 η τoυ ι'ΙΙαγΙ6-

oμιoυ (υρcoυ,, τερνιiνταζ o"ηu dρI,o-''ρo'ιιf ιδ6α τoυ παγι6ομιoυ βασtλεr-

oυ των llπιστujνι' τoυ roεo6 τoυ clωτ6g,' γtα vα χαταλτ1ξoυμε στιζ l'ηλιαl'69"

πρooπo9doει6 τηg ρωμαEιτJE 1EΙ'R}Ιτ!AS ΙMPERI χαι τ6λoζ στη 1ιβελλινd

ιueo 
"ou 

Ι.iεoαCωνα (l5), oτo SAοRUM Ι]dgERΙUM - υτιr1ρχε πdντα η τdoη oτoυg

6ριoυq r'i oτoυE dριoυ τ6πoυ πoλιτιαμof6 να πρoοφ6ρoυν dνα πα'yι6oμιo αι'i_

μo o"|r'on6 ι],ηλd τιρoερ16μενη δι1ναμη τηζ oπo(α< oι ARΥλ dνoιω$αν με δ6-

- i:. -i-:-

I :-]--jj Ιι
_ :.!, :_lr__:τ

oq 6τt τ1σαν oι φoρεζζ.
(ατ6 δεfτερo λ6γo

oηg υπfρ1ε η τελε
μια ποφτd εν6ργε ια πoυ

oτη υdoτ1 των πρooευ1ιiν 1(αι τηζ τυφλ'τ1E αφoρCω-

τ o υ ρ γ C α', νoo6μενη, τo επΦναλαμβdνoυμε σαν

απαιτoσσε σεμασμ6 στo oεco xαι oι ανι'1τερεg Nαt'



Σελ.14

1! ξρ1α ιι)'αζ

-Ξ:ων, παρ oυ-
:osμε ιdλλ ι oτα
cα απ6 τη ταx-
ιτnρυaτνι& "γνω-

dφε ι τoυ6 l|oυ^1-

υ πνε,Jματoζ )

^(ιατα9α-

d τoυ απoατρ 6-
π6τηταE τoυ
:ι.1ζ πραγιιατ ι-
ι φυλdE 61ι
α6, εν6q γ6ν o υ6

αυτdg δ ι d9ε_
g Cδ ιεg τ'ιg

i ι δαν υι6 περοo-
'o μoιρoλατρι-

:ναγνωριζ6ταν
τηζ μυστ ι}1Lσ-
τ1E φυλfg τoυ E

rεζ σαν πρζγμα-
ig δυνdμε ιg ( Ι.ι).
;{ρα ιερ6 xαι

: τoυι|Ι]α1χ6-
,.6oμ ι o υ βαoιλε f-
: στιζilηλιαy,dgι'
:τr γιβελλινf
!ντα' η τ&aη aτoνq
να ταγx6oμιo oιi-
4νoιω$αν με δd-

:ιυλfg αφoρ Cω-

:λαμidνoυμε oαν

:ι ανυ5τερε6 παι

;- ':-!- :..:--!νεE_9dαειg τηq α.9αναα(αg foαν
_-.--.--:.::: ::cνζ .-._,}.ιoιlζ παρd oτoυE ,j.ρωεEl
: -'ι--',':i'.' ir;oE των 1]lαχdρων, o oυραν69 τoυ
:: ::-:' :|; ;ι'.l Ινδιιiν.

\'el τζ

για τoυζ dριoυg ιλειoτ6g
η il6ρευα Ψ.Α.ΙEΙλLΙJi., η ΔuF
τ}ΓDRΑ ανdμεσα στoυζ Ιν-

( ευνεχ fζετα ι )

Γερμαν69 αν9ρωπoλ6γog παι αxαδημαliι66 δdo_
μdλo6 τηE :Ιμεριxανιxdg εταιρεCαg 7να ττ1

.'' \a.:zΞ|'σl| τηg α$αναoΓαE τJ τηq γνo1oηg διατtjρηαε αρρενωlt4 1αρα_
'': ' : . :: -','!' εze C 6πoν, aτo oημιτιι6 μ6δo o :!δdμ εf,ναι {ναg 'λ α τ α -: :. - ζ ο g, επειδιJ πρooπdsηoε να ι6ψει τo μfλo απd τo oε(o δdνδρo,: Ι: - : ; _f.'og μαζ παρoυoιdζε ν ψ€aα ατ6 παρ6μo ιεE περι"π€τειεg 6να ν ι-..':!:z ι.ιl' ατα.iανατιoμdνo απoτ6λεαμα oτα πρ6oωπα των ηριiιυν 6πωζ o 1:-::1].Jξ, o rdoωνα6, o ]ι]r$ραζ, o sΙ}αιlRT.

''"€-α τιo ''η7'6' απ6 τoν 'lηρωυlι6'| lι6αμo, τo υπdρτατo dριo ιδανιι6:j.:ι ει εζνo τo |lι]λυμπιαΙ,6lι, των αιrετdμλητων ι,lι(ρ],εων, των τελε6ιlν,-:' :f.,:ι ξ:;ιoμμ4ν6g απd τoν ιατιiτε ρa ι6aμo τoυ γc1,νεo$αι, αυτ6φωτεgj-_: :,i'ιcζ ιαι oν αoτρυι€g φ6oει<.
-.'':ζ':::α ot σημLτtχoc Cεo(, εf,ναι πpωταρxυι&, oεof πoυ μεταb&λ-.:,;:;, ::'.j i.εννιoι1νται χαι πdσχoυνrl'ε(ναι μoνoετεCE Oεo(,' πoυ 6πωE' :'''!:1-:'' ;:(oτανται τoυg ν6μoυg τoυ .}ανdτoυ χαι τηζ αναγ6ννηoηE.

_ Ξ.: . -:jls: : 3J.SSB ιlND S}EI,E. L1IΙNOΙΦΝ Ι934
: i:.....j--. ΙΙi aa. ΞRUCK: DΑ8 EψτGjJ ΙiΙτcΙ{, BRnS!.A\γ Ι991

-:::::- απαo1oλoδααν την ΓερμανCα ατιg αρ1dg τoυ μεooτoλdμoυ.

_ Ξ.:. :-j t U-_"--.il Ι]ι' (Ιs55-Ι92?) ι.ερμαν6e oυγ1ραφ6αg αγγλιιfq }1αταγuF
''' _:J:;: .':o:τ-_,ριxτ{g τηE ανωτερ6τηταq τηζ dριαζ φυλτJg και 6γινε''-ι'-ι.::..-::d3 lε τo 1;ιβλlo τoυ ΙE GRυN)iΑGEN DΦ( xΓ( J.ιΙiREUN)ΙRTSΞ. Ι -:Ξ: Ιi:Ξ,l;λ\ΞnE RΑS sΞΝlα,Ι,ΓnD.

:,. ::jΞΞ::.-: (ΙB9r-Ι946) t'ερμαν66 1ΙoλιτιΙ6ζ. Α1L6 τα Ι925 διευ3υντfgτ:_j::Ξ: :ΞoΞJιcΗTΞR, d1ρα{,ε πoλλd βιβλcα 6πoυ εζd$εoε τιg φυλετι-:.ι.:--':.zζ< xαι αντ ι δημoιρατ tχ6ζ tδEεζ τoυ. Kι1ριo fργo τoυ:|::. =: ]=. rYThτs DES ]α JΑ.ERΙflJλrΙlif s. ]Joυλευτf q τaν !6ιxoτα,γι:: :-]:- '.:i .-:.lcυρ1,66 των ιατεx6μενων εδαφι6ν τηζ ανατoλiτζ απ6 τα

-j .'--. _.:'-* Ι.ερμαν66 Aζι.,ματιrι6ζ τoυ Ι]αυτιιo6 ιαι απ6 τα Ι9/4:': ::- -.trνLιooooιαλιoτιιo6 K6μματoE. ,rJγραψε ηoλλd υoτoρι'ι6.

a:.::, ',,.α τη γυναfxα τoυ γνωατo6 Στρατηγof Λo6ντεντoρφ πoυ εc-
:'._'::1 ::οτηματιxd με τα πoλιτιxd, φιλoooφιxd xαι $ρηoxευτιxd
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9) Mnx }ΙσΙ,Ι,ΞR (1821_t9oo) Γερμαν69 μελετητr]E τηq ΙoτoρCαg των oρησ}1'εl-

6ν χαι χα9ηγηττ1ζ στo iΙανεπισττiμιo τ'l< Oζφ6ρδη<'

10) }Ι.' rΙRTi{: DΙΙ lEl'IGE URScΙniΙT DER l',ΦΝScΗlΦτι ' ΙΒτPzτG τ9'2

1Ι) J.J. BλciioΙEN: ιl ιlzzι soτ'ιru ' (l'lειtτε< π4νω oτη μυoτιι'1 ιoτoρcα

τoυ αρ1αloυ }Ιεσoγε Lαχoι' ;:οoμoυ) π' ιΙΙΑ DΙΙESA DΞΙ'Ιn RAzzΑl"RoMΑ Ι94o

ii) ,.'"uro*, RΙvoL,A coNfRo 11' ιιoΝDo ld.DΞRN.

Ι1) iτιE επιγραφ6E τoυ υ r:ιTιl'l ι92oπ']l_') ο με-γdλoE gαoιλdαζ ''αρεCoζ

μtλd για τov εαυτ6 τoυ με τα παραxdτω λ6γtα: lι jγι'' aασιλε6ζ των Jα-

oιλ6ων αρCαE φυλd6,, xαι oι dριoι με τη oειρd τoι'ζ 
-ταυτCζoνταL 

a"cα \aεc-

μενα με την ετC1etα rp:'cυρ6' τoυ "οεo6 τoυ ωτ6ζ" ιdτι πoυ τρooδζδει

oτην dρια φυλτi 6να μεταφυoιiι6 ν6ημα 6πωc εxεCνo τoυ a' ξνα απ6 τα oχd-

δια τηζ ιocμιιτ1< πραγματ ιι6τητ α< ' αγι'lν(ζεται αoταμdτητα ενdντια oτιζ

oxoτειν6ζ δυνdμει< τoυ ιιντCiJι:oυ' 'roυ AΗΙιιΛ1'Ιι '

t1) Ι1 τελετoυργro γ''o "ou 
o1''1oco duυρ'''o οεν ε(11ε o6τ': τo ν6llμα τ'lι

πρooεu1τJg otiτε τo ν6ημα τη< παρdιιηoηg' il τελετoυργfαE {ταν ξνα εC-

δog ΙΘεCαg τε1νικfg,, noυ δioφ6ρει απ6 απoιαδfπoτε oημερινf επειδτt ακ-

ριβιiq δεν δρo6oε με cdon τo'q εξωτεριιo'jζ ν6μoυ6 των φυoιιriν 1lαινoμd-

νων αλλd πειoριζ6ταν o""'"'nι:uoro$ητε< αιτfεq 
-του6 ' 

1'ε λCγα λ6για

rιξaα ατ6 τη τελετoυρ'γfα o ouuo''o' δεν παραxαλoi1cε τoυζ :εo69 αλλ6

τoυζ δ ιdταζε.
1i) 1δ6α τoν ιατ& τη δι&ρxεια τoυ il_εoαfοlνα υπooτfριCε στην ισχυρτ1 χoσ-

μιxd εξουo(α "o, ι''ρμo'oi 'ι'υτoιρdτoρα (οBΙts''rΙ'τΙΙ= οταδo( των'lγAΙ'ιι3!1-

G N) '}ιαι xατ6ληξε να εxφρdcει τα' αoτ νy'6' ουντηρητιxd x6μματα των δια-

ψ6ρων iταλιxιiν π6λεων '

La fete
γi Ι l age C

carte pr(
bυΙ1etj.l

ι'accuei '

enfants.
pour ceul
deνant l
La 'Gai 1

de 8ο'ο0
accuei I l
tentes ρ
1a sont

Le rez_d
aπis art
pourron!

A ne ρas

DθroUl eΙ

saΙEdi l

- th. (i
- l0-121
- l2-141
- l4-181

it',ru(ffi$$
ΕυRo_-

- t8-2ο

- 20-??
- 22h .

DiΦanci

- t0-12

- l2-t i

irSΓεκ
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::':c Cαζ των υρησ1ε L-

' 
-'ΞΙPzτG τ9'2

::: μυoτιιf ι ατoρ cα

'L}. R-AZZΑl', Ro}ιλ Ι940

'Ξ< .ασL ι\ξα.- \αρεcaζ
Ι , :αc ι λε 69 των ]α-

. ::υτ (ζoντα ι aτα ιε(-
'!1 L τCν τρooil cδε ι
::' σ' dνα απ6 τα οx4-
:_{;iτα ενdντ ια o-;ιζ

- aiτιj τo ν6:]1ια τll,.
: - c-i cαE fτrΙν dνα c f -
. .iμερ Lνd επειδd α}ι-

:.'ν ι-,υσ Lχ6ν ιlα L'J cμd-
- c 1 lια L1τι ι'

- i ]'rr- .'i'9υζ αΛ,'.α

r: ιj.: σττiν Lσχυρd ;rcσ-
_= οπαδof των WΑ Ι-}l3ΙΙ-
. ι.! ι6ψματα των δια-

o19anisation et renseiqneΙnent5 pratiqιres :

_. '::.:: .a'..]]eΓa dU samedi πatjn au diιnanche apras_midi a Proximit6 du

.- ::€ :: lΞ_'':η dans le canton de νaud, a Une heure de Genave enγiron, ιJne

. .''| ' :. .--' a a : ε 'Ξ .Eζion sera envoyie aυx participants des r€ception de leur
: - ::" : '-'.a'' a'"'a' accοmpagηe de leUr γeΓseπlent.

- .::_ε ::':-: s." ρ]ace le sam€di dδs Ι0 heures- ιrn coin sera pr6γιl pour Ιes

'-'Ξ-'.: __ ::::': sera oqalement organis€ 1e samedi matin depυis Genove

::_-::-: :'- '€:a':rent: Rendez_vous le saπedi ler aoot a 9 heures pr6cises
:-.|:-: -''.Ξ'Ξ'.a lU|il Ι, ρlace de 1'Universit6).

-i ':i 'a::a' a': rne grosse ferπe du Jυra transform€e' situ6e dans un paturage
:i i: ::: _*' :'::Jra de ρrξet de for€ts. A]t'jtude : 1'070 ti. cette ferme peut

.: Ξ_.. - _-.:Ξ":Ξile de personnes Ρour ]a nuit d€ saπιedi a dimaηche. Des
'Ξ--a!Ξ'-:"'.'a::'e jnsta]Ι6es sur 1e terrain appartenant e la ferme. ce]1e5_
i ::'-_ ::-: 1:':'air, car nous serons nombreυx'ainsi que des sacs de couchage.

-. _.:-::-:_._:::: ae la "Gaillette" sera mis gratuiteπeηt e disρosition de nos

::: ι-:'::::. .'::sans et €criγains, a'insi qu'aux cerc]es et associations,qu1
::-:-:.-'. -, ::___ :a9 siands installe5 a leur'intention.

. .r.:.: :-:":. : υn draρeau de votre rcaion. Dimension id6ale : 1ω x 'l20 cm.

--a'':'- -ε''- :Ξ '. 'a|e ''

'.'-.:, .- |..'. .

} '.:_ -'::-j.: aE9art de Geneve- Rendez-νous devant ιJΝΙ Ι-
':- :- : .::-._] des ρarticipants a la "Gaillette".
'_- .l_. :;:.'-Ξ. - bUffet froid.
:-:_' : ,:_''.sιations en p]ein aia, joutes, pr6paration dι] feu' prises de

.a-::.i entre πi]itants, νisite des stands' r6union des responsa_
: ':'_ :'3ssoc]at]onsl eιc.

' 
: ' : : 

_ . : l ' - 
: : : : : c n s des Γesponsables a5sociatifs et ]ecture des ilessages de

:-.-iΞ:^'e des cercles ne ρouνant ctre pr€sents,
- --_--_. :.::as.
- ::_. : ::-Ξ.:ie eι feu dυ ler Αo,]t sUivis d'une νei'll6e (n'oub]iez pas γos

::.-a:s de chants !).

-:- __- : :Ξ:':-cδje,]ner comρ]et (de nombreυx ρarticiρnnts γiennent
:a'-ati re9rendre la roιrte le dimanche Ιnatin d6ja).

':-'-_. a_'-_a: : Α fixer en fonction dιl nombΓe de ρersonnes encore
le di nanche apra5_Ιni di .

de loin et

pr€sentes

Σελ.τ7
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tucl{AsAo 1987 * l€r et 2 Aoit

lere Fθte Euroρcenne de Ia corΙτπunauta

"Lorsque, le soir du ler aoit, des feux s'al'ΙuΙτEnt sur les sαΙπets enγironnant
le 1ac des Quatre-cantons, et que la ρlus petite coππune du territoire helv6t'i_
que s'i'llumine pour c€l€brer la f€te nationa'le su'isse, qui pense encοre e LUG'

divjnit€ roya]e et sotaire, qui, it y a deux mille ans, €tait fθt€ δ la nθme

date daηs tout le πpnde celtique, c'est δ dire sur Un territoire quj cornprenait

a'lors ρris de'la moitiE de l'Euroρe ?' 
PierΓe llauqu€

(Guil1auιπe τe1l €t '!a τrad'ition cε1tique)

La LUGtlAsAo, 'ΑsseΠb1€e de Lug", une des quatre grandes f€tes celtiqu€s ponctu-

ant le d6rou]ement dυ cycle annue'l , €tait en effet cal6br€e le ler aoι]t'

si la Be'ltaine €tait la fθte de Lug consid6r6 SoUS son aspect sacerdotaΙ, Ia

Lugnasad Etait en revanche 1a fθte de Lug conEu sous son aspect roya1 ' Principa-
le fete des ce]tes, 1a Lugηasad, Prθsidde en [r1ande ρar le Roi en ρersonne,
€tait Une fete de ta mοisson' la fθte d'υn peup'le qui ρensait que la presence

a sa t€te d'υη bon ro'i garantissait au pays l'abondance et la prospdr'it€'
A cette occasion se d6rou]aient de grandes comρ6titions sport'ives dont on

pr€tendait qu'e11es aνaient €tθ institu6es par Lυ9 lui-ιι€m.

Fθte de']a fertilit€' fcte roya'le, la ιugnasad €tait aνant tout un grand

rassemb1eη]ent coττnunautaire qui se caract€Γisait notalrΙnent par des fo'ires et des

€changes 6conomiques' Ιe rιag]eπent de questions' po'Ιitiques, des maria9es, des

jeυx, 1'aυcition de poetes ou de musiciens, une trcve militaire et la participa-
tion ob1igatoiΓe de toutes les c]asses socia]es-

Faut-i1γojrunhaSarddanslefaitqueie5anc.iensιJaldstattend.Uride
schwyΖ et d'UnterΨald aient pr€ci s€πent choisi cεtte date du 'ler aout l29l pour

scelier 1eur alliance perpθtuel'le et un ]ieu sacr€ pour se r€Unir' le Riitli ?

Νous ne 1e croyons pas et pensons au contraire' coππe ι'lircea Ε'liade' que

toute action qu'i a un sens pr€cis participe en quelgue sorte du sacrθ' c'est

€galement un choiΧ d6lib€r6 que nous avons fait en ρrenant cette date ρour

oigu"lr".' en Suisse, la ]Ere Fθte Εuropeenne de notre coπrτιunautθ de pensθe'

De nombreux cercles et aa,oaiution' nous ont d6ja envoyc leur nεssage .de

soutien. Des amis frangais, tiamands, ιYal'lons, ita1'iens, espagnols' portυga'is'

a1leΙτlands' autrichiens, o"noi', s|lj_'r'ica'ins" ' particiρeront massiγement . 
a

cette manifestation d'abord a"'iinc" a resserer nos 1iens' PU'isse']e serπΕnt des

trois suisSes ρr€figurer aarε son esprit ce1u'i qui scε1'lera ιe destin de

i'εr.ope a γenir et de tous les Europ€ens en g€n€ral'

"J'ai toυjours pr€f€r€ la mythologie δ l ' h i stoi re ' .parce 
que I'histoire est une

,i.itε qri se dcforπιe de bouctιJ en bouche et devient mensοnge' alors que

i"'rrir"l a"-ω"che en bouche, prend des forces et en arrive e deγenir νra'i"'

Le!!s!

_']dλετε o6r
πoτCστε Vε

T,εCq τo lιρ

n ι ειιε rζ ''
jαρ td φoρc
i':&rtετe φ6c'

'o rτt τ'"α)'6

aτα πρ6σL:τ

μ' εμdg τc

φoρολoγfσε
toυ lιρ dατ ι
}"Ct L :a.',4'

Jean Cocteau
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πEts enνi ronnant
r'itoi re helν€tj -
e encore δ LUG'
fet€ a la π€me
qui comρrenaj t

Pi erre tlaugu€
d'i ti on cel ti que )

el ti ques ponctu-'le 
I er aoot.

sacerdota'l , 1a
roya1 . PΓinciρa-
oi en personne,
que la prdsence

] a pΓosp6ritc.
rti ves dont on

tοut un qrand
es foi res et des
s mari ages, des
et la paΓtjc'ipa-

δtten d' υΓi de
aoι]t l29] ρour

]ir' le Rιitli ?
ea El iade, que
du sacr6. C'est
cette date pour
aυtε de ρensθe.
eur m€sSage de
1o] s, poΓtugais,

πassi νeπent a
e le sermnt des

le desti n de

i stoi re est υne
nge, alors que

deveni r νrai".

Jean Cocteau

Σελ.Ι9

l9:!υ!

Φ0P0Ι

Γ. Σoυρτ1

.Jdλετε φ6ρουg i]dλεTε ε tζ ττlν 1ττ |))^/'6, μ,αζ ρ67'τl
πoτtστε με τo αrμα μαζ τΤ]ν (ρριυoτη ττατρCδo'

Ιε lζ τo l,'ρc'a C ;ι'α.ι τoν lιαιτν 6 νc,. nCνετε 1roνd1oι
xι εμιε(g να σαζ r.a ιτ&ζop.ε pε ψθ'τt σα.ν i/cιρrδα"
]αριd φορολογ'$oετε }ιαL τo νερ6 που τρ€,τ-ευ...

:': &χετ ε φ6ρoυg 3ξιχετε ι i"L \ ρd)aη μo:q αντι1,..1ε ι.

'o rτt τια)ι6 ιt α'ν €γοpε απdνω μα1' α< με Γνε ι ,
στα πρ6σωπ,6' μαζ α( ;1ιl$"f τoι, μαρασμο6 το 11ρο11.ια

μ' εμdζ τo Lσaξ6"i Lo τoυ '' sνoυE lJαζ c(ζ γ f νε ι ,

cρoρoλoγτJοετ ε 'ιtν α.υτ'ξ την o6ρNα μαζ α}.ι6μα.

toυ xρdατoE μαg lι61-lετε l''αψινa" τταχεLθ' λι,lρ fδα
lιc' ν τρ6γετ€ την λcι (1ιαρ1,α μαζ f με την πα.τρ(F'α'

1ανoυdρ ιο6 138}
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01 ΙiΡΩ'Σ \lll2
λε ιι|'ε τη πατρ l

'5oτερα απ6 πo}

o ηγεμ6νc
"γ&' oηd' Χατρεl
Θεo6q.

oι διiδ ειl
o( πoυ ε ζναι <

O Σdξων ι

αιο3να, πoυ δε'
πρ oαναφερoμdν,
$ε αυτoτε λτJ ll
τoριι6 oυμβ cν

0 TrR!'t:il
λCγoυg αι6νεg

Αυτ6ζ ιc'
δεν χρε ι dζ ε;:
ται πdνω oε _

n.Χ. ι] ε iο',. J

μεoα στo ο:: .

$ιοτε ( oτον -
Λπ6 ::ν

μd1ρ ι τoυ cr_
νoμα 0DΙΝ. -
πoυ υτiiρζε ο

xd d$νη , oαν

L'-ατ6. τc'l
τo αγγλιι6 r,r

1Ιs-1!:is9:5,
των Φειiιν ιαι

1i 1rr- -

νιιoσ6 xαι τε

μαf,νoυν τo ':
Yπoιλ L νl

ανττJρητη αλ'.
'ομωg ρωτo 6l. ι

6νoμα τjρωα 6:

Σxετνιd
oι ΙoπανoC α:

φτdνoυν να μ

ro6 Θ. Kαρλαυλ

Η χoσμosεωρrα τoυ 3oρρd ε(ναι παραδoξ6τερη li'α L πoλ6 διαφoρετιxτ!

o',,6 "η 
δ.rr{ μoE. ιiανe ,ζ 6μωζ δεν μταCνει oτo ι6τo- να διερευνfoει τη

,r"en"r- τη6 πρoαναφερ6μενη6 lιooμo'9εωρ(αg' Lαρ'6λα αυτd εCναι πρolJ-

6ν τηg oι6Φηζ των ανδρυjν τoυ Joρρd xαι ιδιαfτερα τηq σχεΦηζ τoυ πριiτoυ

dνδρα πoυ ε(xε τo ^9dρρoE τηg οx6ψη6 τoυ χαι τ(υν ιδειiν τoυ'

Αμdτρητoι dνδρωπoι εμιρανiοττ1ιαν ιαι 16"9ηπαν απ6 τη γη με νεφελ(ι-

δη, α6ριoτη dxτληξη, 6μoια u'ειεCνη τoυ αιo_i'dνoντα ν ('aωq τα ζ'!ια ' 
y'1

μ.'μrd' ρooouaoτιxf ιαι dxαρπα εpευνητιxd ιατdπληιη' πoυ'αισταν6ταν o

dνoρωπoE 'ιερυν ι&νεν την εμφdνυoιt τoυ o μdγα6 διανooσμιενo6' o ']1ραγμα-

τιx6g dν$ρωπog, o ,ρoq'6"ηq; τoυ oπoCoυ η διαμoρ1'ωμ6νη ιαι oυi'lιρoτl1μc-

,, oreΦn αφ6πνηoε την δuαν6non των oυναν$ριiπων τoυ'

Σ' αυτfν αχριβιiζ την ιδdα τηg αφυπνiloεωg βρ(aιεταν η δρdoη τoν

φ ιλ6σoφoυ, τoυ πνευματιπo6 {ρωα'

λυτd 6λα πoυ λ61ει, $α τα 6λεγαν 6λoι ο1εδ6ν oι dν'9ρωπoι αν εf-

1αν τoν μεγdλo π6$o να τα εxφρdooυν' Cι oιθψειg τoυζ αφυπνfζoνται

αn6 ρoρ6, μυατηρ ιιiδη 6πνo xαι συoπειρ6νoνται "γ{ρω aτ6 τη σχeιPη τoυ'

'Ξτoι αιρ ιβιiE oυμβα(νει.
Δεν εfναι μfπωg 1αρμ6oυνo γεγoν6< για τoυζ ανδριiπoυg 6πω9 η ανα-

τoλfi τη< ημtραg απ6 τη ν6ιτα, η εζdγερση τηg 6παρξηg μ6αα απ6 την αν-

υπαρξCαg, τo πfραoμα απ6 τo θdνατo oτη ζωτ1i

Aι6μα xαι odμερα τιμoσμε τo tlμεγfλo διανoo6μενo''

ΣτJμερα μπoρε( να τoν Φπoχαλoσμε πoιητr1' μεγαλoφυf,α αλλd τ6τε iια
τoυg αγρfoυg εxεf,νoυζ δεν {ταν dλλo απ6 μdγoq' απ6 μdντιq απ6 πρoφτj-

τηζ παι Θε6ζ... .

Γι& τoυζ αν'$ριiπoυq, τoυ lioρρd o cδ'ν' ljασtλιdE τoυ oπανδιναυ1"ιoι1

παν$doυ υπτ1ρξε ιατ&. τη γνι'iμη μαζ dναζ τ6τoιoζ dνδρα<"' '
o Oδζν με την dγρια oιανδιναυTιf περιβoλf τoυ' με την αιαλλιiπιο-

τη μαxρι,l γενειdδα τoυ, με τα βλooυρd μdτια τoυ' με τη βαρειd πρoφo-

ρd τoυ 1]oρρd, με τoυg αγρo(ιoυζ τρ6πoυζ τoυ' fταν dνoρωπoζ 6πω9 xαι

"μi(e μ. 1αρd6 ιαι λfπεζ, με a&ρια ι'ιν oaτ&'

1Ιαρ,6λα αυτd oυνετdλεoε 6να μεγdιo dργoi

/ιυτd 6μωζ τo €p^γo τιατ6' "o u'rn^6"u'o μ6ρo9 τoυ 1'6"$1ιε'ιαν αυτ6 αiι6μα

τo 6νoμα τoυ δη1ιιoυργo6 ιjυ"9cστη'iε στη λ{$η"' '
o sΝoΙtΙto αναq'6ρει στη l'Ι]Ι'ΙΙsKΙιIN01Α" dοτω xαι μιε σq'oE λCιιωνLι6

ιαι εμπoριx6 6τL o oΙΙN νπfρ6ε τlρωα< ηγεμ6να6 oτι'ζ Cιιτξζ τoυ :]υξεC-

νoυ πo6 περιατoι1ιζ6ταν απ6 Ι2 μεγιoτdνεζ xαι απ6 πλ'ι1$oζ λα06'

o SNoRRo τερι'yρdφει τoν τρ6πo με τoν oπo(o o Oδ(ν αφo6 ε"ixατ€-
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δ ι αφoρετ ιx{
ρευνfαε ι τη

ε Cναι πρolJ-
rζ τoυ πρ6τoυ

η με νεφελιi-
τα ζιiα, τi

'ιoταν6ταν o

', o πραγμα-
' oυilιρoτημd-

'δρdoη τoν

;_,τo ι αν εc-

';ν Cζoνται.
oν,€.21 τaυ ,

; 6τω9 η ανα-
, :τ6 την αν-

:λ)'c τ6τε itα
: :::6 πρ oφd-

z:ν5 ι ναυtjιo6

-.' :x.λλdιπ L σ-
::: ιc πρ oφo-
.- - J.'-s Λμν

, _ :ι;6 αl''6μα

:1 )':ιων υx6

. . ^^,a

--. ζ .^ νda!-

Lε^.ιL

λειΦε τη πατρrδα τoυ εγxαταoτdδηιε μαζf με τoυζ l,oιdτεE τoυ (tsrN)
foτερα απ6 πoλεμιx6g ιατα.ιτξoε νq, στιζ _|υρωEα[}ιdζ χdiρεζ τoυ Boρρd.

O ηγεμ6να9 αυτ6ζ αναιdλυφε τα yρep'ψατα, τ1'lν πo,ηση χλπ. χαι σL-
γ&' oι1θ' xατρε6τaιε ατ6 τoυζ i}ιανδLναυo6E oαν o μεγαλ$τερoE απ6 τoυE

Θεo15g.

oι διiδεια μεγιoτdνεE εrναι τα διiδεια ταιδιd τoυ, oι δr.iδεxα Θε-
of πoυ εCναι oμoosσιoι τoυ πατ4ρα.

O Σdξων o Ιραμματιxd6 dναE τoλ6 περlεργoE Σxανδιναυ66 τou fδιoυ
αιι.,3να, πoυ δεν φα(νεται να αμφιβ6λει υδναCτερα. για την αλd.}εια των

τρoαν αφε ριlμdνων γεγoν6των, δεν διoτdζει χ(!q6λoυ να αναγνωρfoει oε xd-
$ε αυτoτελτJ μ6"'o Eνα νaτoριι6 γεγoν6g τo aτoCo ιαν ιαταaωρεC σαν Lσ-
τoριx6 oυμβdν πoυ dλαρε 1ιiρα εfτq στη Δανrα εCτε αλλo6.

o TΥRl'ΑΙ)U8, πoλυμαofc xαι πρooεxτιι6€, ια'c6ρ,9ωoυ να εξαt{ριριiσεL
λCγoυg αιιjνεg αρ'γ6τερcι xαι ττ1 o1ετιxi! ,,. ημερoμηνfα.

Aυτ69 ιo1υρ(ζεταν 6τι' o oδcν fλ"qε στην jrυρ6πη τo ?o π.N. Aoφαλιig

δεν χρειιlζεται να μιλi1σoυμε 1tα τoυζ Lσχυρισμoιrζ αυτo6ζ πoυ στηρrζoν-
ται πdνω aε ατ}'€g 

'Lα.L 
ασiστατεζ ενxαoCε;.

1α πρoαναφερ6μενα γεγ0ν6τα oυν6β'ηoαν πoλι, χαιρd πριν απ6 τo 7o
n.f,. 11 επoxτJ τoυζ, η ιστoρaα τοrJζ, η φυαιoγνωμfα xαι τo περιβdλλoν
μdαα oτo oπoro dλαβαν 1r.6ρα, ε(1'αν fδη απ6 πoλλdζ χιλιdδεg 1ρ6νια βυ-
$ιατε( ατoν ωιεαν6 τηE λfsηE.

Απ6 την dλλη, o Γερμαν6E μυ'"oλ6γoE χαι γλωσσoλ6γo6 θRΙi[Μ ιρτdνει

μ6χρι τoυ αημεloυ να ιo1υριoτεC 6τυ oυδ6πoτε υπfρξε dν"qρωτoζ με τo 6-
νoμα oDΙΝ. O αoφ6g αυτ69 απoδειπνιJει (τoιμoλoγL}ιd 6τι η λ6ξη ]a{UοTΑΙ

τoυ υπτ1ρξε o αρ1ιx6E τ6πoζ τoυ lt(Jδ,ν'' συναντL€τCιυ a' 6χα τα τευτoνι-
xd d$νη, σαv λdξη πoυ δηλιiνει τoν f,{,ιoτo ιJε6 τoυ τευτoνtχof Ιldν$εoυ.

ι|ατd τaν GRΙuM η λdξη αυτf πoυ αννδ6εται με τo λατινLχ6 vΑΙΙRli,
τo αγγλιx6 \γAΙΞ χλτ. αρ1ιxd oημαCνει την xCy1g1, ττ1ν π1f 

'1 'η, gεlf
gs-ΙΨfggΨs, την δ6ναμη ιαι εCναι τo oυμ1]ατιι6 6νομα τoυ μεγαλ6τερoυ
των Φε6ν ιαι 6xι τo 6νoμα αν!q;.ιiπoυ.

Η λ6ξη αυττJ δηλωνεL την δfναμη o' 6λouζ τoυζ σαξωνιχo6ζ, γερμζι_
νιχo6ζ χαι τευτoνιχo6ζ λαo66, τα δε απ6 αυτιt παραγ6μενα επc$ετα σr|-

μα(νoυν Ιo (Ξ!9' τo g9!gΞ9 τ1 ι&τoνα ιδι6τητα τoυ μεγαλ6τερoυ των Θειjνi
Υπoιλιν6μαoτε μ1Lρoσ'c& απ6 τo Γερμαν6 γλωoooλ6γo 11αι 3εωρoιJμε αν-

ανττJρητη αλdl.εια 6τι γlυoTΑΝ σr)μαrνει ττlν δ6ναμη τη6 lιfν1αη5.
'oμωg ρωτo6μεl τι μαζ εμπoδcζει να δε1τoσμε 6τι γυoTΑΙ{ υπfρξc τ6oo
6νoμα f!ρωα 6σo ,lαL 6νoμα ιεo6;

Σaετ υτ'd' τιiρα με τη xρτJoη των επι$6τωv }ιαL των oυναφιiν παραγUjγων,

oι Ισπανoc απ6 τoν απερι6ριoτo eαυμaoμd τoυζ για τo loPE }E v!G.λ δεν

φτdνoυν να μLλoιrν για τo |tρ6δo τoυ !OPE,, if για τη ιI1υναrχα τoυ ΙJoi)Ιl'
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ΣΞλ.e2
ε(δoE ιαι τ) γυνα(ια διαlιρ(νεται 1υα τη oτdνυα oμoρφιd τη6]
βλετoυμε τωζ τo ,ζΙrρLo 6νoμα ]]oPE ιατdντηoε επC$ετo, τoυ στην
γλo3ooα αημα(νει ιdπoιo Θεtrι6 αντι]-ιεcμενo, 6μoιo με Θε6.
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