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EDlΤoRlAt
<lΔεv θα γivοUμε ποτ6 μ6,σα απ' τo Αντ[δoτo, o0τε τα εθvικιαrικd

δεκαv[κια τoU καπιταλιoμo0, oΟτε κι απoλoγητfg τηg περι6δoυ 1930-
45. To Aviiδoτo εivαι φoρ6αq μιαq v6αq εθvoκρατικηq πoλιτικηq και
κoιvωvικηg oκ6ψεωq". 'Eτοι αxεδov τελε(ωvε 6vα πoλιτικ6 μαq κε[με-
vo στo 1Oo τε0xog.

Στα επoμεvα τε8xη oαq δε(ξαμε 6vαv *αλλo, εΘvικιομ6. 'ivαv εΘvl_
κloμ6π6ρο απ6 τoγ εθvlκlομ6. 'Εvαv εθvικιαrικ6 λδγo, επαvαατατικο
αλλα oυγxρ6vωg ρεαλιαrικo' oυvδεδεμ6vο αρρηκτα με τoυq λαικoυq
αγΦvεq και διεκδικηoειg' Σ' εμdg τoυg εΘvικιατθg επαvαστdτεg δ9v u-
πdρxouv οι3τε δ6γματα οιjτε ταμπoι1. Yπdρxει μ6vο 6να9 oυvεxηq α-
γιilvαg για τηv πρoαrαoiα τωv εθvικΦv ουμ<pερovτωv και τoυ λαΤκo0

μ6χΘου. Πιατε8oυμε oτι oε λiγo καιρ6,6oοv αφoρα το ελληvικο εθvι-
κιαrικ6 6,vτυπo, Θα μιλdμε για περ[oδo πριv απ6 τηv 6κδooη τoυ Avτι-
δoτoυ και μετα απ6 αυτη. Δηλαδη τo Avτiδoτo θα απoτελε( τηv oριo-
θετικη Yραμμη αrov ioιv6 μαg αγΦvα. TελειΦvovταg εκQραζoυμε τηv
πεπoiθηαη μαg 6τι oαq δivουμε το καλΦτερο επαrαoτατtκ6'εΘvl*iοτl_
κ6 περtoδlκ6 τηq Eλλ6δog, π6ρα απ'τo o0oτημ(Σ καl τo oυμ816αoμ6,
6τl κι αv oημαivει Eυτ6...

Η ΣY],ΙTAΙ(Τ| κΗ ΞΠ lTpοn Η
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oημεργ6 αδ16ξoδo

lκη πρoiiπ6Θεoη γlα
o κdθε ειλικριvηg dvΘρωπog καταλα6o[νει
6τι o μ6vog τρ6πoq vα ξεπεραoει τov εαυτ6
τoυ εivαι η λατρε[α τωv αvωτ6ρωv τoυ.

αUαγ6Wηση τoυ ηρωα}
T. Carlyle

τoυ ΘεoδΦρou Boolλεioυ
Εκεivo πoU με αvηoυyεl oτη δημoκρατικη ι-
δ6α δεv e[vαι η επιΘυμ[α για αλλαγη κcιι Υια
πρ6oδo.'. δεv εfvαιτoγεγov6q 6τι oι μdζεq ε-
πιΘυμo0v vα διαλtξoυν tvα αρyηγ6 αλλd τo
γεγov6g 6τι απαιτo0v vα oδηγηΘo0v μ6vεg
τoυζ' 

G. τhibon

Σημερα η ευριi:πη oλ6κληρη, εiτε
.δυτικη" λ6γεται αυτη ε[τε .αvατoλι-
κΠ" 6ρ[oκεται Uπoταγμ6vη oτη Θ6λη-
ση τωV δ0o υπερδυvdμεωv.

oι Eυρωπαiκo[ λαo[, αvεξαρτητα με
τη Θ6oη πoυ κρdτηoαv κατd τη διdρκεια
τηq τραγικηg και ταυτ6xρovα επικηg
περιπ6τεικαg τou τελευταioυ εμφυλ[oυ
πoλ6μoυ, 6xoυv μετατραπε( oε d6oυλα
6ργαvα μιαg υπ6ρτατη9 διεΘvιατικηg
Θ6ληoηs' πoυ καvε[g δεv τoλμd vα ovo-
μdoει, αλλd πoυ 6λoι voιιi:Θoυv 6αρειd
τηv παρoUσ1α τηg.

Στo 6voμα τηg δημoκρατ(αg και τηg
δικαιoo0vηg, αιo 6ραμα εv6g ελε0Θε-
ρoU Kαι ευτυ1ιoμ6voυ κ6oμoυ oι λαo[
τηg Eυριilπηg υπoxρειi:ΘηKαv vα παραι-
τηΘoι3v απ6 κdΘε δικα[ωμα vα πρooδιo-
ρiζoυv τo μ6λλov τoυg.

oι vικητ6g δεv περιoρ[στηκαv στα Kα-
πv(ζovτα ερηπεια. Mε κ0ριo 6πλo τηv
6vτεxvα εvoρXηστρωμ6vη αγαvdκτηση
oι καιvo0ργιoι ηγ6τε9 - Qερ6Qωvα κoι-
vιilv αQεvτικιbv - πρooπdΘηoαv v' αvα-
τρ6ι|.loυv τηv παλιd τdξη τωv πραγμd-
τωv για vα τoπoΘετoιjoαv oτη Θ6oη τηξ
τo σημεριv6 καΘεατιilg τηg ρα<pιvdτηg
απoικιoκρατ(αg.

"Στo 6voμα τΠξ "απovαζιατικoπoιη-
σεωq> η Eυριilπη γυμvιilvεται πvεUματι-
κd και ηΘικd απ'6λα 6oα Θα μπoρou-
σαv vα αvτιαrαΘoOv στηv υλιαrικη Θρη-
oκε[α τηg α16ππα9.

Στιg φωτι69 τoU ε-
παvαoτατικo0 πυρετo0 δεv ρ[xvεται
μ6vo η κoυλτo0ρα αλλd και o αvΘog τηg
ευρωπαiκηg διαvoηoεωg. Τα μεγαλιiτε-
ρα ovoματα τηq ΦιλoσoΦiαg, τηg λoγo-
τεxviαg, τωv επιστημιi.lv και τηg τ6xvηg
ατιμdζovται, καταδιιi:κovται, εκτελo0v-
ται' τα 6ργα τoυg ρ[xvovται σrη Φωτιd
και εξαφαviζovται".

H "απελευΘερωμ6vη" Eυριbπη με τα
π6δια oπαoμιivα απ6 τα δειvd τoυ πo-
λ6μoυ, με τη oυvε(δηoη 6αρειd απ6 τα
"εκατoμμtριαD τoU E6ραΙκo0 oλoκαυ-
τΦματog, δixωg πvευματικo0g oδη-
γo0g, απαλλαγμ6vη απ6 επικ[vδυvεg
αρX6q Kαι UπερΦιαλα ιδαvικd, με Uπovo-
μευμ6voυg τouq ιστoρικoOq δρ6μoυ9
πou oδηγoOv ατo παρελΘov, η Eυριbπη
υπo1ρειi:ΘηKε vα oυvΘηκoλoγηoη δi-
xωg 6ρoυ9.

Σημερα τα απoτελ6σματα αυτηg τηg
ουvΘηκoλ6γησηq φα(vovται ξεκdΘαρα.
Η ηΘικη καιπvεUματικη αrε(ρωoη τηq H-
πεiρoυ μαg 6xει πλ6ov oλoκληρωΘε[.
Στo 6λεo9 μιαg ξεv6Qερτηq κoυλτo0-
ραq o Eυρωπαiog παρακoλoυΘεi αδιd-
Φoρα τα oημε(α τωv καιριilv δixωg τη πα-
ραμικρη διdΘεoη vα αvτιδρdσει μπρo-
αrd αrηv επερx6μεvη κατααrρoιpη.

H διoριoμ6vη απ6 μη ευρωπαioυg
διευΘ0voυoα τdξη ε[τε σε επ[πεδo
E.o.K. ε[τε oε επ(πεδo EΘvικιi:v Koιvo-
6oυλ[ωv, 6xει xdoει απ6 καιρ6 καΘε α-



to Arrrooτ0
πωv τηv ηρωικη πvευματικoτητα, πρω-
ταρ1ικ6 oτoιxε[o για oπoιαδηπoτε μελ-
λovτικη αvαγ6vvηoη.

Mια επιμελημ6vη και σε επιστημovι-
κ69 6doειg λoγoκριo(α κρυ6ει απo τα
μdτια τoυ πληΘoυg κι αυτd τα λιγooτd
παραδε[γματo Θdρoυq και ηρω1oμo0
πoυ εξακoλoυθo0v κατd διαoτηματα vα
ταρdζoυv τov δειλ6 και αrε[ρωv καιριilv
μαg, δυodρεoτεg εξαιρ6oει9 τoυ γεvι-
κoι] καvovα.

H επoxη μαg λoγoκρ[vει τov ηρωα για-
τ[ δεv μπoρε[vα υπoQιiρει τov ηρωιoμo
γιατ( θεωρε( τov ηρωιoμ6 τoυ υπ' αριθ-
μ6 6vα εxΘρ6 τηg δικηg τηq Φιλoσoφ(αq.
H oημεριvη πραγματικ6τητα, καρπog
τηq αVτιηρωικηg Θεoλoγ(αg δεv δ6xεται
τov ηρωισμ6 γιατ( γvωρiζει πoλΟ καλα
τηv μεταΦUoικη τou δ0vαμη. Γvωρiζει
πoλ0 καλφα 6τι o κ6oμo9 δεv ε(vαι μια
απλη μαζα απ6 0λη και αριΘμo0g. Πioω
απ6 τηv μdoκα τηq αδιαΦoρ(αg η ελπiδα
λαγoκoιμαται. M6oα στα υπ6ρ6αρα
πλαδαρd κ0ματα 6ρ(oκovται εγκλω6ι-
oμ6vεg πλo0oιεg ζωτικ6g αvτιΘι1oειg
πoυ αvαζητo0v τηv ευκαιρ[α vα 6γoυv
και πdλι αrηv επιQdvεια...

'ooo μια επoxη αρvε[ται τov ηρωioμ6

ξιoπιαr[α. παvτα 6τoιμη vα oυvΘηκoλo-
γηoει, πdvτα πρoΘυμη vα εξυπηρετηoει
τιq πιo παραλoγεg επιΘυμiεg τωv Uπερ-
δυvdμεωv παρoυoιdζει μια εικ6vα αξιo-
θρηvητη.

Στα oρια τηg διαvoητικηg ακαμι.piαg,
μαΘημ6vη vα υπoλoγiζει σαv αξiεg μ6vo
εκεivεg τoU Xρηματιcrrηρ[oυ, δεv μπo-
ρε[ vα εμπvε0o6ι εμπιατoo0vη o0τε
oτov iδιo τηq τov εαυτ6. υπo1ρεωμ6vη
vα oυvεργdζεται με τov τρ6μo, oυμ6ιιil-
vει με τov τρoμo, πρooκuvd τov τρ6μo,
γivεται dΘελα τηg 6ργαvo τoυ τρ6μoυ'

Zoυμe σε μια επoxη πλημμυριoμεvη
απ6 δεκdδεg κoμπλεξικo0g vdvoυg πoυ
0oτερα απ6 τηv πτιiloη Kαι τoU τελευ-
τα[oυ γ[γαvτα 6γηκαv απ6 τιg oπηλι69
και τιq KρUψ6vεq τouq Yια vα σκαρΦα-
λιilooυv o' εξιi:αrεg και vα διαλαληooυv
απ' εκε( τιg καλ6q τoυg πρoΘ6oει9.

H ι{υ1oo0vΘεoη και η oυμπεριφoρd
μαg ελ6γ1ovται απ6 τηv καιvo0ργια ηΘι-
κη τou μov6ΦΘαλμoυ ηλεκτρovικo0 τ6-
ρατoq. o παρdδειoog μετατρ6πεται σε
1ιilρo παραγωγηg <pτηvιilv παραιoΘηoιo-
γ6vωv. o τρ6μo9 γεvvd τιg δικ69 τoU α-
ξiεg πoυ πρooδιoρiζoUv τηV καιvo0ργια
ηΘικη.

H κoιvωv[α μαq, μια κoιvωv[α αvτι-
ηρωικιilv πρoτOπωv 61ει ξεριζιi:oει απ6
1ιg καρδι69 τωv περισσ6τερωv αvΘριil-

oαv αξiα τ



τo /, , r,o0τo ι
τητεg υrταρXoUv Yια τηv επαvεμφαVιση
τoυ ηρωα.

Av αιαθo0με oε γvωαrα ιαroρικα πα-
ραδεiγματα Θα δo0με 6τι η εμφαvιoη
τωv ηρωιilv σ-Γη Yη, ταυτ[ζεται παvτα με
περιoδoυg κoσμoγovιKιbv αvακατατα-
ξεωv.

Ταυτ[ζεται με περιδδoυq κρ[oηg και
παρακμηg, 6ταv oι λαo[ ξεκ66ovται αno
τov ιστoρικ6 τoυg πρooριoμ6, oταv
6ρ(oκovται αvτιμ6τωπoι μ' 6vα θαvdoι-
μo κ[vδυvo, εxovταg xαoει τηv π[ατη
oτov iδιo τouq τoV εαυτo.

H γ6vvηoη τoU μαρτUρε[ τηv ε0voια
τωv Θειi:v, η παρoυo[α τoυ oημαδε0ει
τoυq αιιilvεg και o Θρ0λog oυvoδε0ει τιg
πραξειg τoυ.

Απo τoυg πρoΙoτoρικoυg ακoμα xρ6-
vouq η εμΦαvιση τoυ ηρωα ε(xε θεωρη-
θε[oαv ιiκΦραση τηq Θεiαg Θ6ληoη9.

o ηρωαg, 6ιoλoγικα ε[vαι 6vαg κoιv6g
αvθρωπog. 'E1ει oπωg oλoι αδυvαμ[εg
παΘη ε[vαι ευαλωτog στoUq πειρα-
oμo0g. Eκε[vo πoU τov καvει vα ξε1ωρi-
ζει ε[vαι η εξαρτηoη τoυ απo εκε[vo τo
Θρηoκευτικo πλθγμα με τιq μεταΦUσι-
κιig πρoεκταoειg τoυ, πoυ δ[δει oτηv
δρdoη τoυ 6vα οικoυμεvικ6 και διαxρo-
vικo 1αρακτηρα. Δi1ωq αυτo η παρoU-
οiα τoυ δεv θα ε[xε τo παραμικρ6 v6η-
μo. Δεv Θo υπηρxε η παραμικρη διαQo-
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ρα αvαμεoα o' αυτov και τoUq "δαιμovι-
oμ6voυg" τoυ Nτooτoγι6Qoκυ για τoUq
oπoioυg μ6oα oε μια κoιvωviα δixωg
Θεo, 6λα επιτρ6πovται.

O ηρωαq παρ'6λα αυτd δεv εivαι o0τε
δημιoυργog o0τε εκQρααrηg αυτηg τηg
θεiαc Θ6ληoηg. Ε(vαι απλd o πιαroτερog
υπηρ6τη9 τηq Kαι o μα1ητικoτερoq εK-
φραoτηg τηq. H απooτoλη τoU επιKεv-
τριilvεται αrηv αQ0πvιση τηq Qυληg τoυ
μ6oα απo τo Tτρoσωπικ6 παραδειγμα
μ6oα απ6 τηv πρoσωπικη Θυo[α' Δεv
μπoρo0με 666αια vα ισXUριστo0με 6τι o
ηρωαq εvεργε( μ' αυτ6 τov τρ6πo επει-
δη ακρι6ιi:g "ερωτε0εται τηv oυvτρι6η
τoυ" o0τε πoλ0 περιoooτερo 6τι "αv-
τλε( τηv ιλαρωτ6ραv τoυ παρηγoρ[αv
απ6 τηv ουvτρι6ηv 19μ" (Συκoυτρηg)

o ηρωαg πdvω απ' 6λα 6dζει τηv αΠo-
oτoλη τoυ. AvαμQιo6ητητα δεv αρvε[-
ται τo Θdvατo. Tov δ61εται oμωg 6xι
σαv τo τελικ6 κcιι τo αvαπ6Qευκτo επι-
αrθγαoμα μιαg θριαμ6ευτικηg πoρε[αq'
αλλd oαv πιΘαvoτητα. o ηρωαg ε[vαι ο
κuριιbτερog εKΦρασrηq τηg αγωviαg
τηq Φυληξ τoU..'
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H AπAPAITHTH BlA

Σημερα, πo0 "δπωq λ6γεται" "τd
μαυρα o0vvεQα μαζε0ovται", "μoξ
Qα[vεται dπαρα(τητo, o6 μιd Koιvω-
v(α δπoυ δ καθ6vαg λ6ει η πιαrε0ει
δτι εΙvαι θπαvαoτdτηq, σ6 διαΦoρε-
τικo0g 6αΘμo0g, vα Θ6ooυμε ξεκd-
Θαρα τo ζητημα τδv oκoπΦv καi τιbv
μ6οωv, κα[ vd απαvτηooυμε o6 δτι
μαq dQoρα. 'H θπαvdοταoιg δ6v θα
εivαι μια "δπαvdληΨΙ" τoU MαtoU
1968 οιjv δπιτυx[α. 'H δπαvααrαoη,
αg τo παρoυμε απ6Φαoη, Θα εΙvαι δ-
vαg δμφ0λιog πoλεμog. =6ρoυμε δτι
η δικη μαg αvτiληι!η τo0 &vθριilπoυ,
τηg πoλιτικξg κoιv6τητog καi τηg i-
οτoρiαg Θd oυvτελιlooυv α16 vd εΙ-
μαστε EMElΣ η τελευτα[α λ0oη δταv
Θd δρΘη ξ "κρ[oη". EIMAΣτE H Mo-
NH IτPAΓMATIKH EΝAΛΛAΓH Στo
ΣYNo^o τoY ΣYΣTHMAτoΣ.'H αv-
τιστρoΦη τΦv αξιδv πoU Γtρoαvαγ-
γ6λoυμε, κα[ πo0 τελικd Θd γivη, Θd
δδηγηoη κατ' ε'υΘε[αv δριoμ6voυg
απ6 θμαq απ6 τ6 πτωxoκoμεΙo oτ6
Kαπιτι.ilλιo...

Mηv 1αμoγελατε. Θα δητε!
'H δπιδiωξη θπαvαοτατικΦv οκo-

πδv δξυπακo0ει τηv 1ρηoιμoπoiηoη
δπαvαoτατικδv μ6oωv. Πρoγμα πo0

απlδoTo

0l AΔlκlEΣ ΔEΝ EΞAΦAΝlz0NτΑl MΕ Λ0ΓlΑ

AΛΛA ME τHN ΩPΓAι{ΩMΕNH BlA

oημα[vει μεταξ0 αλλωv καi τηv xρη-
oιμoπo[ηoη 6ια[ωv μ6oωv. "oπolog
χρησlμoπolεi τ6 oπλα τoi θ1Θρoi
o6 μlκρ6τερη κλiμακα καi μ6 μlκρ6-
τερη πεiρα, δ6v Θ6 vlκηoη πoτ6. Πδg
μπoρεΤ vd δλπiζη καvε[q oτι fl πιbλη-
ση εQημερiδωv, η "Στελ6χωoΙ"
τo0 Α η B oυλλoγoυ, oυvδικdτoυ, τ6
κoλλημα (θoτω κα[ μαζικ6) αφιoΦv η
αλλεg (δαrω καi vικηQ6ρεg) dvαμε-
τρηοειg αrα παvεπιατημια η τd λ0-
κεια μπoρoσv vd καταληξoυv o6 δ-
ΠαVαστατιKα απoτελ6oματα, περισ-
ooτερo απ' ooo oτig dρx6g τoΟ αiδ-
vog. "Αg oo6αρευθoυμε, δq αQη-
σoUμε τov δπαvαaτατιoμ6 αroιig d-
ριaτεριοτ6q καραγκι6ζηδεg κα[
ατo0g αλλouq dκρoδεξιoυq, πo0
καi ol μεv καi ι:i δθ Bρ(oκovται αrηv
πραγματικ6τητα oτηv 0πηρεoiα
τoΟ καθεαrΦτoq. "Αg οηκιbοoυμε τ[q

"πρdξειg μαq αro υι].log τΦv iδεδv
μαg. "oxι δτι πρ6πει vd αvαπτ0ξoυμε
μια oυoτηματικη 6iα, πo0 δ6v Θd dv-
τιoτoιxoυoε oτ6 οημεριv6 oταδιo
dvαπτυξεωg τηg οτρατηγικηq μαg'
πoυ oημερα δxει οαv πρωτo oκoπo
τηv δραoη αro θπ(πεδo τΦv vooτρo-
πιωv, αλλα μια 6(α πo0 oπωg θλεγε δ
Moυooλivι, vd εΙvαι .1ειρoυργικη".
Πρ6κειται, αv γ[vεται καταvoητog
ακ6μα-δvαg δρog μιαg αλληg δπo-
Xηq, γιd μια dριαroκρατικη 6(α. Δ6v
Θd πo0με 6τι η 6iα μαq απαvτdει o'



θκεivηv πo0 ΟQιoτdμεΘα. Δ6v Θd
6ρo0με τηv A η B δικαιoλoγiα. Θα
πoυμε απλΦg 6τl ri Θiα μαg εΙvoι dπα-
ρoiτητη Yld τηv dvdπτuξη τflg θπo-
vooτατlκflg μαξ στρατηγlκξg μαg
oτηv EιiρΦπη.

AΛΛA ΠPoΣoXHl!! 'H 6iα μαg δ6v εΙ-
vαι 1δια μ6 τιilv 8ιετκ6γκ, τoU 'Aπελευ-
ΘερωτικoΟ Mετιbπoυ η τιilv dvαρxικδv.
Γιατ[, δπωq δγραφε δ CAMUS: ."oτι κι
ιiv εΙvαι θκεTvo τ6 δπoΙo 0περαoπιζ6μα-
αrε, Θd dτιμωΘη γιd πdvτα dπ6 τηv τυ-
Φλη oΦαγη δv6g dΘιboυ πληΘoυg δμoυ
δ Qovιdg ξ6ρει dπ6 πρ[v δτι θd κτυπηoη
τηv γυvα(κα κα[τ6 παιδ[,,. Λ6με δ1ι αιηv
Θ6oη δκεivωv πo0 0πooτηρ[ζoυv δτι,
σ16 Koιvωvικ6 o06αrερv, δλoι dξiζoυv
μιd οφαΙρα. 'Eπoμ6vωg, δ6v τiΘεται Θ6-
μα, δ6v πρ6κειται πoτ6 vd τεΘfl Θ6μα vd
XρησιμoπoιηΘη η τακτικη τηg τυQληg
τρoμoκρατ(αg. oi πoλεμικ69 πρdξειg
τΦv δΘvικιατΦv - δπαvαoτατδv Θd εΙvαι
δκλεκτικ59, πoιoτικ69, γιατi l'1 σUστημα-
τικη Biα δ6v μετα6dλλει πραγματικd τηv
σX6ση τδv δυvαμεωv. 'Avτ(Θετα, δπι-
τρ6πει α16 o0αrημα vd θιpαρμ6oη o6
δλη τηg τηv ε0ρ0τητα τηv δoκιμαoμ6vη
τακτικη τoυ: Περικ0κλωαη μ6 τηv oιω-
πη, περικ0κλωoη μ6 τηv oυκoQαvτ[α
καi τηv πρo6oκdτoια, θκμηδ6vιoη.

'Ωριoμ6voι λ6vε δτι o[ πoλιτικ69 δυ-
vατ6τητεg dvαταραxflg, πρoπαγdvδαg
κα( δργαvΦoεωg dπ61oυv πoλ0 dκ6μα
dπ6 τ6 vd 61oυv δξαvτληΘη κα( δτι μ6vo
oταv θξαvτληΘoUv, θd μπoρεT vd τεΘη
τ6 πρ66λημα τΦv δπλωv. Διαπιαrιilvoυ_
με, δπωg κι δ Mαρκo0ζε, πo0 μdλλov εi-
vαι αioι6δoξos(!), τηv dvεπ6ρκεlα τιiv
oημερlvGrv μ6σωv aμΦ!σΘητησεωg. Τ6
παρdδειγμα τδv δυτικΦv κoμμoUvιστι-
κδv κoμμdτωv δε(xvει τ6 μ6γεθo9 κα[
τηv 6κταoη τηq μoλ0voεωg. Σ'αυτ69 τ[g
oυvΘflκεq, f1 πoιoτικη διαΦoρd τΦv dvτι-
Θετικδv σUμφερ6vτωv δ6v εΙvαι πλ6ov
παρd μιd πoooαrικη διαφoρd, 6vΦ τ6
γεvικ6 σXημα τo0 κατεαrημ6voυ oυ-
σrη ματoq παραμ6vε ι oε6αατ6.

'H voμιμ6τητα εivαι f iδεoλoγiα τoU
κoιvo6ouλεuτιoμo0, τηq κoιvωvικηg
oυμμετo1flg, τηg d<poμoιωμ6vηg πλoυ-
ραλιαrικflg κoιvωv[αg. Δ6v εΤvαι παρ6

δvα ιpεOτικo εiδωλo αv δκεΙvoι πo0 τηv
διακηριioooυv dγvooUv δτι μπoρεT κα-
vε[q πoλ0 v6μιμα vd 0πoκλ6πτη τηλε-
<pωvικ6g oυvδιαλ6ξειg, vd dvoiγη τd
γρdμματα, vd dvακρ(vη τo0g γεiτovεq,
vd "διoρΘιbvrl" ατd doτυvoμικd τμημα-
τα, vd πληριbvη καταδ6τε9, vd παρακo-
λoυΘη κα[ 6τoι fl δργdvωoη τηg πoλιτι-
κηg θργαoiαg πρ6πει vd εΤvαιταυτ6xρo-
vα v6μιμη παρdvoμη, αv Θελoυμε vd d-
πo<p0γoυμε τηv μ6vιμη παρ6μ6αoη τflg
doτυvoμ[αg τoιJ oυαrηματog.

"Αλλoι πdλι Θ6τoυv τ6 πρ66λημα τιilv
.6dσεωv" (oiκovoμικιilv, πoλιτικιilv,
oτρατιωτικΦv, λαΙκΦv). κα[ δπωoδηπo-
τε, ξεκιvιilvταg dπ6 τd δικd μαg δεδo-
μ6vα, Θd flταv μdταιo vd περιμ6vαμε
μιd dληΘιvη λαικη 0πoαrηριξη πρ(v dπ6
τηv δκδηλωση τηq "θξιλααrηρiouD Kρi-
oεωg''Αvτ[θετα δxoυμε αvαμφιo6ητη-
τα μιd λoγιαrικη "o6 Ψ[χoυλα" δριoμ6-
vεg δυvdμειg. Τ6 &μεoo πρ66λημd μαg,
ε[vαι v6 lvlo10ooυμε τηv dπη1ηση μoξ
κα[ vd δvoπoιηooυμε τηv λoγιαrικη μαg
αr6 oiκovoμικ6 θπ(πεδo κα( ατ6 δπ[πεδo
τiq "κoυλτo0ραg" πoλιτικflg κα[ πoλιτι-
oτικηg. Πρ6πει vd καΘoρiooυμε πoιd
μoρΦη 6[αg εivαι θπαvαoτατικη oημερα
(ol θμπειρiεg τo0 o.A.S., τo0 l.R.Α., τΦv
'lταλωv κα[ παλαιαrιv[ωv oυvτρ6Qωv
μαg μπoρoOv vd μαg παρdαxoυv μερικd
oυμπερdoματα, dλλd o1ι κα[ .Πρ6τυ-
πα"). 'H δπαvααrατικη 6iα, μ6 τηv μoρ_
Φη τηs dαrικηg γκερiλα π.x. ixει odv
oκoπ6 vα πληξη τ6v Kρατικ6 μηxαvι-
oμ6 o6 oυγκεκριμ6vα oημεΙα, vd πρoκα-
λ6oη "6166εξ" oτ6 θoωτερικ6 τo0 oυ-
ατηματog, vd κατααrρδι.Llη τ6v μ0Θo τηg
παvτoδυvαμiαg κα( τηg παvτα1oυ πα-
ρoυo(αg τoυ. M6 τηv μoρφη α0τηg τηg
6iαg, δπιλ6γεται πρoσεKτικd δ τακτικ69
αr6xog oε αx6oη μ6 τ6v ατρατηγικ6
αr6xo καiμ6 τηv δεδoμ6vη πoλιτικη κα-
τdαταoη, πρoετoιμdζεται f1 δκτ6λεoη
μ6 τηv μεγαλ0τερη oOvεoη καi γ(vεται

'1 
δρdoη μ6 τηv μεγ(ατη dπoQαoιατικ6-

τητα oτ6 θπ[πεδo τηg 6iαg o6 6αΘμ6
πρooδιoριζ6μεvo dπ6 τηv πoλιτικfl κα-
τdαrαoη κα[τ6λo9 _ δxιδμωg κα[τ6 λι-
γιilτερo oημαvτικ6 _ fι δρdoη vd γελolo-
πolf τ6 κoΘεoτΦg θκφρ6ζovταg καΘo-



ρ6 τig δπαvααrατικεg κα[ δiκαιεg πρo-
Θ6oει9 πo0 τo0 καθιαroOv NoMIMH τηv
κατdργηoη π.X. τηq δημoπλoυτoκρα-
τ(αg καi κατd oυv6πεια τδv καπιταλιαrι-
κωv κoιvωvικΦv α16oεωv κα[τflg 0πoτα-
γηg oτ6v dμερικαvooo6ιετικo iμπερια-
λιoμo.

Mια τ6τoια δραoη δμωg πρoιiπoθ6τει
δτι Θd Oπdρxη κα[ παρdvoμoq μηχαvι-
oμ69. ΠρoυπoΘ6τει δτι τα oτελ6xη 6-
1oυv oαQη γvιboη τo0 δλoυ θ6ματo9,
Φoτε vd μηv 1dooυv ταx6ωg τo ηΘικ6
τoυg dπ6 τ(g dvτιδρααrικ6g δπιΘ6oει9
τoU oυαrηματog. πρo0πoΘι1τει τηv
δραoη 1ωρ[g πιΘαvoτητα δπιo-rρoQηg
oτηv αoτικη ζωη, xωρig τηv δυvατ6τητα
η τηv Θ6ληoη vd δκΘ6τoυv τηv δπαvd-
σταση, μ6 τηv π(αrη πoυ διετ0πωoε δ
Mπλαvκ[: "τo καθηriov δv6g δπαvαoτd-
τη εΙvαι vα dγωviζεται oυvε1Φg, vd dγω-
v[ζεται μ6xρι ΘαvdτoU Παρ' δλεg τig dv-
τιξooτητεg,,. A0τo flταv κα[ εΙvαι πdvτo-
τε 

"l 
dρxη τoυ δπαvααrατικo0 αγΦvα.

Στρατηγικη μαg δ6v εΙvαι η 6vταoη, αλ-
λα τ6 τρ[πτυ1o "dπελευΘ6ρωoη - π(εoη
- δκφραoη"'

'AπελευΘ6ρωoη τflg θπικoδoμητικflg
κα[ απαρα[τητηg 6iαg τδv oυvτρ6φωv
μαg. Σ6 γεvικ6g γραμμ6q, δκμετdλλευ-
oη τoυ μεγdλoυ αvταγωvιoμoU αvdμε-
oα αrηv αvdαxεoη τflg 6(α9 odv διoxε-
τε0oεωg τηg δπιΘετικ6τητog dπo τ6 vo-
μικ6 πλα[oιo καi τηv "απoτυχημ6vη"
πρo6oλη τδv κιvηματoγραQικδv θεα-

μdτωv, τηλεoπτικΦv ταιvιδv κα[ δπικα[-
ρωv, πo0 dvτ[ vα καΘηoυxαζoυv τηv δπι-
Θετικ6τητα τo0 Θεατo0, αvτ[Θετα τov
dρεΘiζoυv κα( διευρ0voυv τ(g ι.Uυ1ικ69,
oυλλoγικ69 κα( ατoμικεg δυoαρμoviεg.
M6 δ0o λoγια, πρ6πει vd dπελευΘεριil_
σoUμε τηv 6iα πo0 μ6 τo0g κoιvωvικo-
πoλιτικo0g θεoμo0g διo1ετε0Θηκε o16
θπiπεδo τηg γλιi:ooαc, τηq εiκ6vαg, τηg
αι]τo-πειΘoΟg. Π(εoη 6π[ τΦv dvτιπdλωv
μαq, για τηv αvαπτυξη τηc λoγιoτικηg
μαg, δnαvααrατικη 6KΦραoη τηg δικηg
μαq δvαλλακτικηg λ0oεωg dπ6vαvτι
α16 o0oτημα. Πdvω o'αΟτd τα δ0o πoλι-
τικd oημεIα, δ6v θd θπεκταΘo0με για ε-
Uλoγεg αiτ(εg.

'o Nτε Γκιbλ, πo0 καμιd Qoρd εixε oω-
αι69 oκ6ι,Uειg, δλεγε, παραΦρdζovταq
τov Mακια6ελι: "To0q αvτιπdλoυg δ6v
τo0g xαiδε0oυμε, τo0g oυvτρ[6oυμε",
'o Tρ6τoκυ δλεγε nερ(πoυ τd 1δια. "'E-
κεIvog πoυ ΘεωρεΙ τηv dvΘρΦπιvη ζωη
odv κdτι τ6 iερ6, πρθπει vd παραιτηΘη
απ6 τηv δπαvαoταoη".'EκεΙvo πo0 δxει
oημαo[o, γld vd πληξoυμε μld θπlκivδυ-
vη Θεωρiα, εΤvαl v6 πληξouμε 6κεivoυg
πo0 τηv δlαδiδoυv... oi πoλεμικ69 α16
θπ[πεδo τδv dρxιilv δxoυv τ6 κ0ρog
τoυg κα[τηv αξiα τoυg. 'Aλλd δ6v γ(vov-
ται dπoτελεoματικι1g παρα μετα6αλλo-
μεvεq o6 πρooωπικ69 πoλεμικι1g, τoυ-
λαxιατov δoov dQoρα τo0g ζωvτα-
vo0g...

0Ιqu gι: oυvεxειo εμΦoviστnλοv τo oΧημoτo τηq ααrυvoμiαq
Π0M0ι vεoι απαντησoν
με τ0 ξUλα των Π0νω.

Ε[δα dνα θωρακιoμdvo αυτoκ(vητo
Πρωτα vo ovαIoεΠειol Λoι ι]ετα να Πιοvεl φωτια.
Πbuoι παρα nδλλoi ααrυvbμικoi
ησαv με σπασμεvα κεΦoΛιo

H 6iα' η 6iα
H 6[o. o ξεηιωμoq
oπoιoq αυ.τη τη Q_oρα διαιooει
Uα πoΛεμησει μοζι μ0q 0Uρι0

To κυvηγl ταrv Mαγlooιbv
'Evα..δυo. δ_dκα, εiκoοι xooνια δη ι-ιoκρoτiοc
"oι Πετβεζ 0εν ε,ναι εΠιχειρηJατ0 L0c Λεει εvαc αστ0c
ΣUμφων0Uμε ,]α(ι σαq oγαΠΓι0. κUρ.o.
0ΛΛα τα επιχειρηματ0 0εv ιχouv τη 0tvαμη Ιlζ ηt.τραq

Σημερo εiδo ατη διoδη1\ωoη looo χoμoγελασrα ΠρoσωΠo
τιq σUvτρoφισσεq τωv 0εκαΠεντε χρovων.
τoUq εργoτεq με τouq Φolτητεq.

H εξoυoio αroυg εργατεq
g{ι στo σUσtημα των αφεντικωv
Evωuεν0ι παvτα θα vικ0Uuε.
Zητδ o tι/αo' Enαvααιααri.

τJc'aιδηθnκε Φc Mοn τοL 68]
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κ6ρδη τoυ πρ6πει vα πληριilvει xαμηλo-
τερouq μιoΘoιig, vα oυμπιθζει τo κ6-
αrog παραγωγηg.

Eδιb 6μωq για τov καπιταλιαrη δη-
μιoυργεiτε 6vα κ6αro9 επιλoγηg. oι 1α-
μηλoi μιoθo[ μειΦvouv τα κ6ρδη δι6τι
δεv δημιoυργo0v ζητηoη ικαvη για v' α-
πoρρoΦησει τα παραγιilμεvα πρoΙ6vτα,
Kαι vα αrηρ[ξoυv 6τoι τηv oικovoμικηv ι-
ooρρoπ[α.

'Eτoι oε πριbτo oταδιo παρoυoιdζεται
oικovoμικη ΟQεoη Kαι σε δ0τερo oικo-
voμικη κρiαη. Xαρακτηριατικ6 παρd-
δειγμα τo .KραX" τoυ 1929-30. Aυτ6 δη-
μιoυργηθηκε απ'τη μεγdλη Uπερπρo-
oφoρd πρoi6vτωv απ'τo 6vα μ6ρo9' και
τη μη 0παρξη αγoραστιKη δυvdμεωg απ'
τo καταvαλωτικ6 κoιv6. Η μετατρoπη

'Hι

1

I

H EΞEΛIΞH ToY κAπITA,ιIΣMoY
H αvdπτυξη τoυ oυγ1ρ6voυ καπιταλι_

ατικo0 oυαrηματog oηματoδoτε( v6oυg
αγιilvεg, αvo[γει καιvo0ργιoυq δρ6-
μoUq, κclι δημιoυργεi καιvo0ργιεg πρo-
κληoειg o' 6λo τ6 αvτικαπιταλιατικo
ιpdoμα τηg κoιvωv[αq μαq, απ'τoUq κoμ-
μoυvια169 6ω9 εμdg τoυg εΘvικoεπαvα-
αr6τεqg.

Ξεκιvιi:vταg απ' τov Kευvoιαvιoμ6'
τov κρατικ6 παρεμ6ατιoμo αrηv oικo-
voμlα πρog.ιilQeλog τoυ κεQαλα(oυ,
φτdσαμε στo σημεριv6 μovoπωλιακ6 η
oλιγoπωλιακ6 καπιταλιoμ6. Aυτ6 ιpυoι_
κd δεv ιαx0ει Kαι στov iδιo 6αΘμ6, o' 6-
λεg τιg χωρεq τηg Eυριilπηg. H Eλλdδα
X6ρα η oπo(α 6ρ[oκεται σ' αvdπτυξη,
δεv παρoυoιdζει τα iδια oικovoμικd
γvωρioματα, με τιq καπιταλιατικ6q "α-
τμoμη1αv6g" τηq Aγγλiαg κα( Δ. Γερμα-
v[αg,

Αv Θ6λαμε vα δ(vαμε 6vαv oριoμ6
στov καπιταλιoμ6 Θα λ6γαμε 6τι καπιτα-
λιoμ69 ε[vαι τo ο0αrημα oικovoμικηg
oργαvιi.loεωg, 6πoυ dτoμα η oμdδεq 6-
XoUv τηv ιδιoκτηo[α 6λωv τωv μ6oωv η
oυvτελεoτcbv παραγωγηg, καi τα Xρησι-
μoπoιoOv κατ' ιδ[α 6o0ληoιv. Σκoπ69
τoυ καπιταλιαιη ε[vαι η μεγιαroπo[ηoη
τωv κερδιbv τoυ, Σε oυvΘηκεg αvταγω-
,rιομo0 o καπιταλιαιηq Yια v' αυξαvει τα
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'H tξ6λιξη τo0 κoπιταλιoμo0 oλλoτρiωoε καi dπoπρooωπoiηoε τiq oy6oειq τιbv dνΘριilπωv.

τηg τ6τε πoλεμικηg 6ιoμηxαviαg oε 6ιo- τoυ κρdτoυg-αρωγo8 τωv επQι1ειρη-
μηxαviα παραγωγη καταvαλωτικιilv α- oειilv τoυg.
γαΘιbv,δεvoυvoδε0τηκεκιαπ6α0ξηση Στηv oυo[α 666αια δεv πρoκειτo v'
τoU πραγματικo0 ειooδηματog τωv ερ- αλλdξει τ[πoτα. Απλd τιi:ρα ε[vαι η επo-
γαζoμ6vωv. oι τελευτα[oι ζιilvταg σε Kα- Xη τηc τε1voλoγικηg επαvαατdoεωg,
τdαrαoη πληρoυg αΘλι6τητo9, λoOμπεv τωv v6ωv μηxαvιilv. Για vα γ[voυv 6λα
πρoλεταριατo, δεv μπoρo0oαv vα στη- αυτd xρειdζovται τερdoτια KεΦdλαια
ρiξoυv μ6oω τηg αv6δoυ τηg oυvoλικηg Yια τηv 6ρευvα με αμΦi6oλα απoτελ6-
ζητηoεωg τηv oιKovoμικη ιooρρoπ[α. H σματα. Σ' αυτη λoιπ6v τηv περ(oδo τo
αvdγκη διox6τευoηg τoυ πλεovdζovτog κρdτog xρειdζεται στoUq καπιταλιαr69'
πρoi6vτog, αλλα και η μεγαλ0τερη σUσ- 'oτι 6γιvε τηv δεκαετ[α τoυ '70 σrη Δ.
oιi:ρευoη κεQαλα[oυ απ' 6oo μπoρoΟ- Γερμαv[α. Eπειδη oι γερμαvιK6g εται-
σαv v' απoρρoQηoouv τα επεvδυτικd ρεiεg μικρoηλεκτρovικη υoτερoOoαv
πρoγρdμματα κι oι αvdγκεg τηq Koιvω- 6vεκα αυτιilv τηg Aγγλiαg, η oμoσπov-
viαq oδηγησαv στo "KβoX". Bλ6πouμε διακη κυ66ρvησητηq Γερμαvlαgαv6λα-
λoιπ6v 6τι oι αιτ[εg πoυ oδηγηoαv στo 6ε vα τιg 6oηΘηoει μ' 6κτακτε9 oικovo-
KραX τoU 1929, εivαι τελε[ωg διαQoρετι- μικ69 εvιαx0oειg, μεγdλoυg Qoρoλoγι-
κ69 απ' αυτ69 πoυ 6καvαv vα xαθoιiv κo0g δαoμo0g o' αυτ69 τωv αγγλικιilv,
oτηv παγκ6oμια κε<pαλαιoαγoρ6 2 xιλ. oτo τ6λo9 oι γερμαvικ6g 6γιvαv ε<pdμιλ-
δoλλdρια τov oκτιil6ριo τoυ 1987. λεg, ioωg και καλΟτερεq τωv ξ6vωv.

Eκε[vη ακρι6ιbg τηv περ(oδo η oιKo- 8λ6πoυμε δηλαδη καΘoρ6 6τl τo
voμικη oκ6ιpη τoυ K6υvg αvolγη v6oυg κρdτog στlξ καπlταλloτlκ6g "δημoκρα-
oρiζovτεg Yια τov καπιταλιoμ6. o K6υvg τiεg" μαg δεv εivαl τiπoτα 6λλo, πoρ6
υπooτηρ[ζει 6τι η υπooτηριξη τoυ κρα- 6ργαvo τηg 6ρ1oυoα9 μεγαλoαoτlκηq
τoυg ε[vαι αvαγκα[α για τηv αvαπτυξη τdξεωq. o μ6vog τou ρ6λo9 εivol vα υ-
τoυ κεQαλαιoκρατιoμo0. Eδιj: λoιπ6v ι1- περαorιioεl τα ταξlκ6 σUμΦ6ρovτα τηq
XoUμε τη μεγdλη σrρoΦη στηv Kαπιτα- μεγαλo αoτlκηg τdξεωg.
λιαrικη oκ6ι.|,'η και πρακτικη. H αvdπτuξη τoU vεoκαπιταλιoμo0

Evιil μιixρι τoτε oι καπιταλιαr6q Uπε- oυμπoρε0εται με τιq oυvεxε[g τεxvικιlg
ρααπιζ6vτouσαv τo ρ6λo τoυ κρdτoυg- καιvoτoμiεg. Δηλαδη με τηv ειoαγωγη
vυxτoQ0λακα, τιi:ρα δ6xovται τo ρ6λo Uψηληc τεxvoλoγiαq, με τηv ειoαγωγη



τηq ρoμπoτιKηq, και τηq πληρoUq αUτo-
ματoπoιησεωq τηq παραγωγικηg διαδι-
καo(αq. Περvdμε o' 6vα dλλo αιdδιo απ'
αυτ6 τηg εξειδικε0oεωg o' αυτo τηq α-
πoειδ[κευoηq. Τo oταΘερ6 κεΦoλαιo
κovιoρτoπoιε[ τo μετα6λητ6, τη ζωvτα- 'vη εργατικη δ0vαμη, πoυ 61ει σαv απo-
τ6λεoμα τηv dvoδo τηg o'xετικηq Uπε-
ραξ(αg.

Περdoαμε 6τoι απ' τov ταιηλoριoμ6
(μ6γιαrη αvdπτυξη) σro Φoρvτισμ6 (κα-
λ0τερηl'' αvdπτυξη). Στo vεoκαπιταλι-
oμ6 η τdoη για εισαγωYη v6αg τεxvoλo-
γ[αg εivαι ατεvd oυvδεδεμ6vη με τη δη-
μιoυργiα υπεραξiαg. o P. Παvτoι6ρι α-
vαφ6ρει: .H καιvoτoμ[α παρdγει 6κτα-
κτη υπεραξ[α. H 6κτακτη υπεραξ[α με τη
oειρd τηg oδηγεi o' α0ξηoη τηq σUσσω-
ρε0oεωg γιατ( crro μεγαλ0τερ6 τηg 6αΘ-
μ6 επαvαπεvδ0εται. 'Eτoι 6xoυμε και
καιvoOργια dvoδo oτη ζητηoη εργα-
oiαg, αιiξηoη τωV μιoΘιilv, μειωση τωv
κερδιbv: o κ0κλog ξαvαρxiζει".

Σημερα τo πρoλεταριdτo, με τη στε-
vη 6vvoια τoυ 6ρoυ μειιilvεται. Παρdλ-
ληλα 6μω9 η διαΦoρd πoυ 1ωρ[ζειτov α-
πλ6 εργαζ6μεvo απ' τov καπιταλιατη
διαρκιilg μεγαλιi:vει o πλo0τog πoU πη-
γα[vει ατα 16ρια τoυ κειpαλαιoκρdτη
μ6oα απ'τηv εισαYωYη Uψηληc τεχvo-
λoγiαg πoλλαπλαoιdζεται.

Τo π6ραoμα απ' τov αvταγωvιαrικ6
στo μovoπωλιακ6 καπιταλιoμ6 ηταv α-
πλ6. Mιioα oε ouvΘηκεg πληρoυg αvτα-
γωvιoμo0, oι πιo αδOvατεg επιxειρηoειg
"εξαφαvιζovται,. Tηv iδια ιilρα μεγdλεg
"KαΘιερωμ6vεqD επιXειρηoειg επεκτε[-
voUV τιq oικovoμικθg τoυg δρααrηρι6-
τητεq και o' dλλoυg κλdδoυg. o Δ. oυ-
ζoυv(δηg λ6ει: "Evιil oι μεγdλεg παρα-
δooιακ69 επιxειρηo6ιξ, Xdρη στηv ιKα-
v6τητα απελευΘεριiloεωg ιδ(ωv KεΦα-
λα[ωv η κι αvευρ6σεωq Xρηματικιbv πη-
γιilv ειgxωρo0v αrιg v6εg τεxvoλoγiεg,

oι αvτ[ατoιxεq μικρoμεσαiεg επιxειρη-
oειg, MME, απωΘoOvται απ6 τo o0oτη-
μα". H Exxon Ford, General Motors, Rena-
ult, Boeing, [δρυoαv θυγατρικ69 στη μι-
κρoηλεκτρovικη, η ειδικεOovται στιq
τεxvoλoγlεg αυτ69, η εivαι oι πριi:τεg
πoU αUτoματoπoιηΘηκαv.

oι μovoπωλιακ6g επιxειρηoειg
xρειdζovται oxεδιαoμ6, σUγKεvτρω-
πoιημ6vo 6λεγxo, εvιi.l oι καιvoτoμ[εg
τoυg δεv πρoκαλo0v με[ωoη τωv τιμιi:v.
o "κoιvωvιK6g 6λεγxoqΣ στηv παραγω-
γη εivαι κoρoTδ[α. Aυτ69 γ[vεται απo-
κλειατικd για τov oρΘoλoγικ6 α1εδιαμ-
o6 τηg παραγωγηg. H P. Λo0ξεμπouργK
6γραΦε: (o κoιvωvικ6g 6λεγxog δεv 6-

1ει καμiα cη(6ση με τov περιoριoμ6 τηg
Kαπιταλιστικηg ιδιoκτηo[αg, αvτ[Θετα α-
Qoρα τηv πρoαrαo(α τηq, πoU δεv απo-
τελε[ xτ0πημα για τηv καπιταλιoτικη εκ-
μετdλλευαη αλλd διακαvovιoμ6 Kαι τα-
κτoπo[ηoη τηg".

Στo vεoκαπιταλιoμ6 6xoυμε τη oOv-
δεoη παvεπιoτημ[oυ επιxειρηoεωv. Αυ-
τo γivεται για v' αλλoτριωΘε[ o Qoιτητηg
oτo 6αΘμo πoυ xρειdζεται, για vα vιιbΘει
αργ6τερα oργαvικ6 μ6λo9 τηq επιXει-
ρηoεωg, μ6ρoq τωv κεQαλαιoυxικιbv α-
γαΘιbv τηg εταιρε[αg! Eπioηq κατ' αυτ6
τov τρ6πo τo κρdτog 1oρηγε( μεYdλα
κovδ0λια για Θ6ματα 6ρευvαg πoU τα α-
πoτελθoματα τηq τα γεΟεται' πoι69 dλ-
λog, o καπιταλιoμ69. o καπιταλιoμ6q
μ6oω τηg εvoπoιηoεωg τηg κoιvηg αγo-
ρdg τo 1992, πρoαπαΘεi vα λ0oει, η Θα
πρooπαΘηoει vα λ0oει, τιq αvτιQdαειg
τoU, πoU δημιoυργηΘηκαv απ'τηv κερ-
δooκoπικη τoυ αvdτπυξη.Τo 1992 Θα
εivαι 6vα 6τo9 oρ6oημo τ6ooγιατov Kα-
πιταλιoμ6, 6oo και για τηv εΘvικιαrικη
αριαrερd και τoυq μαρξια169'

E0xoμαι oτι oτo κατιbQλι τoυ 21oυ
αιιi:vog η εΘvικιαrικη αριoτερd vα μπo-
ρ6oει vα διboει μια εvαλλακτικη λ0oη
oτα πρo6ληματα τoU λαo0, π6ρα απ6 τα
<pιλελε0Θερα αδι6ξoδα Kαι τouq Koμ-
μoυvιαrικo0g γκρεμo0g, π6ρα απ6 τoυg
oυμ6ι6αoμ6voυg αατoιig τηg "εΘvικηq"
δεξιdg.

Xρηoτog Xαρiτoq
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APNOYMAI
Toυ

'Eoδρα Π6oυvτ
EQημερiq τηg Τζ6vo6α 13 Απριλioυ 1940

Αρvo0μαι 6τι η Eυριilπη oλoκληρη εi-
vαι 6τoιμη vα υπoδoυλωΘη oε μια oμdδα
τoκoγλυQωv, ε[τε αυτη απoτελε[ται
απ6 E6ραΤκd' ε[τε 'Aρια KαΘdρματα, ε(-
τε τα μ6λη τηg ovoμdζovται Roths-
chitd,l Moses lsrael Sieff,2 Lazard,3
Bullet,a Biddle,5 Weizmann,6 Mond (Mel-
chelt) Beckett,7ε(τε ovoμdζovται διαΦo-
ρετικα.

ΑρvoOμαι 6τι o λευκ69 λα69 τηg Eυ-
ρ6πηq, τooov o Mεοoγειακ69 6oo και o
Boρειog, 6xει φΘdoει oε τ6τoιo οημεio
oηι.|.lεωg και ηλιΘι6τητo9, ιboτε vα πα-
ραιτηΘη απ6 τo δiκαιov τηg κυριαρx(αq
τoU τo oπolov παλαιoτερov oυv[oτατo
αro δικα(ωμα vα εκδiδη v6μιoμα Kαι τo
oπolo oτιg ημ6ρεq μαg ταυτ[ζεται με τo
δικα[ωμα ελ6γxoυ τηq αγoραστικηg ι-
σX0oq τoυ 'EΘvoυg.

Απ6 τηv Λιoα6ιbvα 6ω9 αrηv Σ6Qια και
απ6 τo 'Aμαrερvταμ 6ω9 αrov Kdδικα, o
Eυρωπαικ69 λα69 ε[vαι 6τoιμog vα επα-
vααrατηoη εvαvτiov κdΘε απdτηq' μ'6-
πoια Kαταραμ6vη μoρQη Kαι αv παρoU-
oιαoΘη 6xoυoηg oαv crr6xo τηv επι6o-
λη μιαg αvdξιαg τηg αvΘρωπ[voυ υπdρ-
ξεωq oκλα6ιdg και αυτ6 υπ6 τ0πov απo:
γευματιvηg oκ6ι.Llεωg τo πρoσφ6ρω
αrov H.G. Welts8 (γελωτoπoι6), αrov
N.Angelg (dvδρα με vooτρoπiα κdπφg
πovηρη), αrov Streit1o πρoαrατευ6μεvo
τηg Eταιρ[αg απατειbvωv, η oπo[α ovo-
μdζεται: "The Carnegie Foundation for
Peace> δηλαδη: 6μμεooι δoλoφ6voι με
μεγdλη σUvεταιριστικη διdΘεoι) αrov N.
Butler12 αρχηγ6 αυτo0 τoυ κovικλoτρo-
Φε[oU Kαι σε 6λoυ9 εκε[voυg, Θεoo6-
Qoυg κλπ...

M6xριg 6τoυ 6μω9 o Wells κα(η πα-
ρ6α τoυ Θα εKΦρdζovται μ6oα απ6 6vτυ-
πα πo0 ελ6γxovται απ6 τ6v Astor13 τov
Mond1a κα[ απ6 τoUq σUYγεvεig τoυ Αv-

τωvακη (Εden)15 κλπ και η oυζdτηoιg πε-
ριoρ(ζεται μεταξ0 πρooιilπωv τηg ιδiαg
γv6μηq" κdvω 6κκλησι στoUq ραδιoΦω-
vικo8g αrαΘμo0g τηg Hπε(ρoυ oλoκλη-
ρoU vα oυγκεvτριbooυv, 6αrω και λ[γo,
τηv πρoσoxη τoυg παvω αro σUγKεKρι-
μ6vo Θ6μα, πdvω o' αυτη τηv 6ριi:μικη
παγiδα η oπo[α δεv ε[vαι dλλη απ6 τov
υπερo0vδεoμo τωv πριbηv EΘvιbv κdτω
απ6 τηv ovoμαo[α Federal Union κλπ.

H Γαλλiα με τηv oειρd τηg εξελ[ooε-
ται o' ιlvα "πρ6ηv 

'Eθvog".
'ooo για τov χαριτωμ6vo ευτρα<pη αλ-

λd αrηv ιδιωτικη τoυ ζωη oυμπαΘητικ6
H.G. Wells Kαι τιq πρoτdoειg τoU σXετι-
κd με τα .δικαιιbματα τoυ αvΘριirπoυ"
τov πρoσκαλιb v' αvαγvωρiση 6τι τ6oo
μεταξ0 τωv πριilτωv δικαιωμdτωv τoU
αvΘριilπoυ 6oo και τoυ 'EΘvoυg ε[vαι τo
δικα[ωμα vα μηv 1ρειilvεται.16
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(14) τo Ar,ooτo τ0
Av και κατι τ6τoιo αvαγvωριoΘη, τoτε

6λo9 o 1ρυo69 και oλoκληρη η τραπεζι-
τικη π[εoιg πoU επιχoρηYo0v τηv πρo-
παγαvδα τoυ Streit Kαι τηq oμooπovδια-
κηg Εvιboεωq, Θα εξαΦαvιoΘo0v 6πω9 o
καπv69. (Δεv oυμQωvε[τε;)

Δε0τερo' oπoιoδηπoτε πoλιτικ6 κoμ-
μα τo oπo[o αQιεριi-lvεται oτηv δημιoυρ-
γiα η τηv επα0ξηoι εv6g δημoo'ioυ η E-
θvικoO xρ6oυg, ε[vαι κ6μμα κερδooκ6-
πωv, oδηγo0μεvo απ6 κερδooκoπoυg.
(Kαθαρ6 παρdδειγμα τo λεγ6μεvo De-
mocratic Party17 ατιg Hvωμ6vεg Πoλι-
τε(εg).

Avτιθ6τωg, 6πoυ τo Kρατικ6 η Pε-
πoυμπλικαvικo18 κ6μμα Θεωρε[ται oυv-
τηρητικ6, αvτιμετωπiζεται σαv τo κ6μ-
μα τηq ιδιoκτηo[αg κλπ., διαΘ6τει μια
παρdδooι Qιλ[αg τ6oo απ6vαvτι στouq
εργdτεg 6oo και απ6vαvτι αrηv αξiα -
εργαo(α κdτι τo oπoio oι oημεριvol αρ-
xηγo[ τoυ Qα(vεται vα αγvoo0v oλoκλη-
ρωτικιbg.

Aρκετα για oημερα'

YπoΞ}lMElΩΣE!Ξ

1' RothschiΙd (Roth Schild : tρυΘρd επιYρα-
φη) Δυvαoτεfu Εθρα[ωv Tραπεζιτιbv. l-
δρυτηg τoυ Διεθvo0g αυτo0 τραπεζιτι-
κo0 o[κou υπηρξε o Md\ερ'Avoελμoq.

2' Moses lsrael Sieff: Avτιπρδεδρoq τηg Σιω-
vιarικηg Εvtboεωq τηg Mεγdληg Bρεττα-
vbg.

3. Lazard: Ε6ραioι επιyειρηματ[εq τωv Παρι-
o[ων' E[yαv αvαπτ0ξει oτεvη oυvεργαo{α
τ6oo με τov Εθραiκ6 o[κo Koυv, Λ6μπ και
Σiα 6oo Και με τov E6ραiκ6 olκo Σπdγερ
και Σiα τoυ Λovδivoυ.

4. Bullet η Bullitt William Cristian (1891-
1 967 ) A με ρ ι καvo ε 6 ρα[og πoλιτ ικ69' AQ ι6 -

ρωoε 6vα μεγdλo μερog τηg επαγγελματι-
κηq τoυ δραoτηρι6τηταq σαv ειδικ6q
πρdκτoραg τηg μεγdληg Ε6ραiκηg Tρα-
π6ζη9 Koυv' Λ6μπ και ΣEα' Στηv oυv6'yεια
λ6γω τωv QιλικιΙlv τoυ δεoμcΙlv με τov Φι-
λoε6ραto Πρ6εδρo των Η.Π'A. Po0o6ελτ
διωρ[ζεται πρ6oθυ9 τωv H.Π.A. πριbτα
oτηv M6oyα (1933) και εv oυvε1ε[α oτo
Παρloι (1936). Θεωρεiται o oαταvικ6q oε-
vαριoγρdQoq τηq Γερμαvoπoλωvικηq
oυρρdξεωq τoa 1939. Για πeριoo6τερα
oτoιyε[α 6λ6πε: Γl6yαv Φ6v Λ6'ερq: Δυvd-

μειg γ0ρω απo τov Po0o6ελτ oελ. 114-8.
Ε κδ 6oε ιg Ελλη v ι κ6 A0 ρ ιo.
Biddle : E 6 ρα iog επιyε ιρη ματ [αg.
Weizmann Chaim: (1874-1952). Ε6ραioq
γημικ69 και πoλιτικ69. Στα 1900 διoρ[ζεται
Λ6κτωρ τηg Xημεiαg oτo παvεπιoτημιo
τηg ΓεvεOηg και απ6 τα 1903-1916 διδd-
σκει στo Παvεπιoτημιo τoυ Mdvτoεoτερ.
Tηv περloδo 1916-1919 διευΘ0vει τα ερ-
γαoτηρια τoυ Βρετταvικo0 Ναυαρyloυ και
πειραματ[ζεται πdvω oτηv δρdoι τωv α-
oQυξιoγ6vων aερ[ωv. Σαv μ6λo9 τoυ σιω-
νιoτικo0 κιvηματog κατoρθιbvει oτιg 2
Νoεμ6ρ[oυ 1917 vα εκBιdoη τηv περiQημo
δηλωoη Balfur 6τι "η Aγγλiα υπooτηρ[ζει
τo δΙκαιo αiτημα τηg επαvιδρ0oεωq ε-
6ραiκηg Εoτiαg oτηv Παλαιoτ[vη.' 2ro
1920 ovoμdζεται Πρ6εδρo9 τηg Σιωvιoτι-
κηg oργαvιΔoεωζ και στα 1929 διευθ0vει
τηv Jewish Agency. Yπηρξε o Πρcilτog
Πρ6εδρo9 τoυ loραηλ. Δημoobυoε τιg α-
vαμvηoειg τoυ στα 1949 με τov τ[τλo:

"Trial and error"-
7. Mond (Melchett) Beckett (1 868- ) 'Aγγλog

πoλιτικ6q και επιΧειρηματ[αq' Xρημdτιoε
υπoυργ69 Δημooiωv ιlργωv (1916) και
Γεωργiαg (1921). Aπ6τα 1928Λ6ρδo9 Mel-
chett τoυ ΛdvΥKΦoρvτ.

8. H.G' Wells (1866-1946) 'Aγγλog συYΥρα-
φε0g' 'Eγιvε ιδια[τερα γνωoτ69 με τα μυ-
θιoτoρηματα επιoτημovικηg QαvταoΙαg
6πωq: The time Machine (1 B95), The lnvisible
Man (1897).

9' Angel Sir Norman (1874-1967) Ψευδcbvυ-
μo τoυ 'Aγγλoυ Εκδ6τoυ N'A. Ralph' Aπ6
τα 6ργα τoυ αvαcp6ρoνται: .The Great ll-
lusion" (1910), .The Economic Chaos and
the Peace Treaty. (1919), ,,Peace with the Di-
1'6616γ5|" (1939)'

1 0. Streit: ΠιΘαν6τατα o Πdoυvτ αvαΦ6ρεται
oτov Clarence K. Sdreit γvωoτ6 απ6 τα
αρΘρα τaυ στov μαvτσεστεριαv6 Φ0λα-
Κα Και στα Ε6ραικα yρoνικd.

11. Σωoτ6τερo: Carnegie Endowment for ιn-
ternationaι peace' 'lδρυμα τo oπolo ε-
1ρηματoδoτε[τo 6πωq πoλλd dλλα απ6
τov oμιbvυμo 6αΘ0πλoυτo 6ιoμηyαvo με
oκoπ6 τηv'.. διαoQdλιoη τηg Παγκooμ[oυ
Ειρηvηg.

12' Butιer Nichoιas Murrayu (1862-1947).
ΣυYΥραΦε0ζ και πoλιτικ6q Θεωρε[ται o
αvαΘεωρητηg τoυ εκπαιδευτικo0 oυ-
oτηματoq τωv H.Π.A' Στα 1920oαvπρ6ε-
δρoq τoυ Columbia University τη9 Niαg
Y6ρκηg αρyiζει μια Θoρυ6ιilδη σταUρo-
Qoρiα για τηv πρoιbΘηoη τωv ιδαvικcbv
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τ0 Arrrooτo
τηg ειρηvηg και τηq αvΘρωπ[voυ αδελ-
Φoτηταq. Στα 1931 6ρα6ε0εται με τo
N6μπελ Eιρηvηg'

13' Astor: H Δυvαoτεlα τωv Astor δεν riλεYΧε
μ6vo Aμερικαvικ6q αλλd και Bρετταvι-
κ6q εQημερiδεq. YπεvΘυμ[ζoυμε 6τι o
William Waldort Astor (1848-1919) ε[yε α-
γoρdoει την Pall Mall Gasette και τov ob-
Serνer

14' Mond: ΔυvαoτεΙα Πoλιτικιbv και Επιyει-
ρηματιιilv.

15. Eden, Sir (Robert) Anthony'Aγγλog Πo-
λιτικ69. 'Aργιoε τηv πoλιτικη τoυ oταδιo'
δρoμiα oτα 1923 oαv 6oυλευτη9 τoυ
Συvτηριτικo0 κ6μματoq. Στα 1935 ova'
μαζεται υπoυργ6q των εξωτερικtbv. Kd-
τω απ6 αυτη τoυ τηv ιδι6τητα Θα εξελι-
1Θη o' 6vα 6vθερμo υπooτηρικτη τoυ ευ'
ρωπαικo0 Status quo. Στα 1938 αρvo1με-
voq τηv πoλιτικη τoυ διαλ6γoυ τηv oπolα
πρoωθε [ o Π ρ υ θ υπo υ ργ69 Todμπε ρλαιv
αvdμεoα oτηv M' Bρεταv[α και την ΕΘvι-
κoooσιαλιoτικη Γερμαviα υπoθdλλει τηv
παραιτηo[ τoυ' Στα 1940 επιoτρiΦει στo
υπoυργε[o τωv Εξωτερικιbv και συμμε_
τ61ει oτηv Kυ66ρvηoη Toωρτoιλ καθ'
6λη τηv διdρκεια τoυ πoλ6μoυ.

Στα 1955 oρκiζεται Πρωθυπoυργ6q.
Στιq 18 lαvoυαρ[oυ 1957 υπoyρeιbvεται
oε παραΙτηoι'

16' τηv διαoταoη τoυ κιvδ0voυ πoυ διατρ6-
Xoυv τα 1ρεωμ6vα ατoμα η κρdτη μαg
τηv δ[δει τo παρακdτω απ6oπαoμα απ6
τα ΠPΩToKoΛΛA τωv λεγoμtvωv Σoιpιbv
τηg Σιιbv (Πρωτ6κoλλo 20o).

"Παv δdvειov απoδεικvυει τηv αδυvα-
μ[αv τoυ Kρατoυq καιτηv μη καταv6ηoιv
τωv δικαιωμdτωv αυτo0- Tα δdvεια επι-
κρ6μαvται ωq oπdΘη τoυ Δαμoκλ6oυζ
επi τηg κεΦαληζ τωv κυ6ερνιbvτωv, oΙτι-
vεq αvτ( vα λαμ6dvωoιv 6,τι αvαγκαιo[
αυτo[q δια πρooκαlρoυ φoρoλoγ[αg πα-

ρd τωv υπηκ6ωv των, 6'ρyovται με τετα'
μ6vαq ταg yεiραg vα ζητιboιv ελεημooιj-
vηv παρα τωv τραπεζιτιilv μαq. Tα εξωτε-
ρικα δdvεια εivαι 6δ6λλαι ταg oπoΙαq ειg
oυδεμiαv περρiπτωoιv ε[vαι δυvατ6v ν'
απooπdoη τιg απo τoυ oιilματog τaυ
Kρdτoυζ, εαv δεv απooπαoΘωoι μ6vαι
τωv, η δεν ταq απoρρiιJlη αυτ6 τo0τo τo
Κρdτoq ριζικιilg".

17. To Δημoκρατικ6 κ6μμo πρoiρyεται απ6
τo Δημoκρατικ6 Pεπoυμπλικαvικ6 K6μ'
μα τo oπo[o ε[yαv ιδρ0oει o Jeffersan και
o Madison.

18. τo Pεπoυμπλικovικ6 κ6μμα ιδρ0Θηκε τa
1854 oτo Tζακoov τηg πoλιτε[αq M[τoιγ-
Καv, με πρ6γραμμa τo oπoΙo αvτετ[Θετo
oτηv επ6κταση τηq δoυλε[αq oτιg κτη-
oειq. oι Pεπoυμπλικαvo[ 6καναv τηv
πριbτη τoυq εΘvικη oυν6λευoι Υια τηv α'
vdδειξι υπoψηΦiou Πρo6δρoυ oτην Φι-
λαδ6λΦεια τo 1 856 και eξελεξαν τov Tζov
Φρ6'μovτ.

Στιg εκλoγ69 τoυ 1860 κατ6θρωoαv vα
oτε[λoυv oτov Λευκ6 o[κo τoωv πριilτo
Pεπoυμπλικαv6 Πρ6εδρo: τov Aθραdμ
ΛΙvκoλv.

((EiμασTε oκληρoi καl τρυΦερoi' μlσoυμε
κol αγαπ6με με Tηv iδμ 6rrταoη καl τηv iδlo
ευκoλio. ΔoλoQ6vol καl απ6σroλo!, 86ρ8αρol
καt εκπoλπlοrτ69. Miα περiεργη o0ζευξη lδlo-
τηταrv, lδloτητα)v ((εxΘρlκιbv)). π6ρo απ6 τo
καλ6 καt τo κακ6, απ6 τo ηΘtκ6 κoI τo σvηΘl'
κo, Θαδiζoυμε o'5vα δρ6μo δloQoρετlκ6' σxCl-
ρακτηρlστo επlτ6λouξ αιπIΦσT!K6... )) .
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oxl ΣτlΣ ΣWAINEΣEIΣ

oxl ΣToΣγΣTHMA
Πoλ0g λ6γoq γ(vεται απ'6λε9 τιq Koμ-

ματικ69 παρατdξειg για (σUvαιvετικ6g
διαδικαo[εg>, για vα απoQευxΘε( μια ε-
περx6μεvη πoλιτικη κρioη, Kαι vα μη
xdoει τo κ0ρog τoυ τo κoιvo6oυλευτμ
κ6 o0αrημα...

H λ6ξη "ouvα[vεoη> τov τελεuτα(o
καιρ6 μπηκε αro πoλιτικ6 λεξιλ6γιo' oι
πdvτεg απ6 Qιλελε0Θερoυg 6ωq κoμ-
μoυvιαr6g μιλoOv για <σUvαιvετικ6g"
λ0oειg'

Για λ0oειg κoιvηg απoδo1ηg...
T[ ε[vαι λoιπ6v ξ "ουvαivεoη"; Για

τoυg ηγ6τε9 τηg ααrικηg μαoovoδεξιdg
και τouq ρε<poρμιαr6q τηq αρισrερdq, η
"oυvα(vεoη" ε(vαι κ6ρδιoμα xρ6voυ,
για vα μπoρ6oouv o καΘ6vαg απ'τη σκo-
πιd τoυ vα κdvει τoυg πoλιτικo0g ελιγ-
μo0g τoυ και vα απoκτηoει ιo1υρ6τερη
Θ6oη αro πoλιτικ6 παλκoo6vικo.

E[vαι vα απoιpευxΘε[ μια πoλιτικoκoι-
vωvικη κρ[oη πoυ μπoρε[ vα αvατρ6ι]'lει
απ6τoμα και xωρ[g vα ξ6ρoυμε oε πoιd
κατε0Θυvαη, τo0g πoλιτικo0g σXηματι-
oμoΟg. To κυρ(ωτερo 6μωq απ'6λα ε[vαι
τo υπdρxov καπιταλιατικ6 o0αrημα vα
πdρει oριoμ6vεg θαΘι69 ειoπvo6g, vα
ξαvαλαδιboει τouq μηxαvιoμo8q τoU,
Kαι vα oυvεx[oει τη διαιΦvιoη τoU ειξ
6dρog τoυ λαoιj και τoU μ6λλovτog τηg
πατρ[δog...

Για μαg τoυg εΘvικιαr6q η .συvαivε-
σΠ" ε(vαι 6vα απ' τα 6πλα τoυ oυατημα-
τoq, πoU τo Xρησιμoπoιε( 6ταv 6λ6πει
πωg κdτι δεv πηγα[vει καλd.

H .oυvα(vεση" εξUπηρετε( μ6vo τα
σUμφ6ρovτα τoU KεΦαλα[ou, τoU Kατε-
αrημ6voυ και καvεv6g dλλoυ.

0χ Ξπ{ ΞγΙ{AINΞεH. oxl ΞτoΞγΞτHlA
}lAl ΞTot{ EΘl{lκΞlo. Ι{Al ΞτlΣ Δγt{AlΞlΞ
τHΞ E]aAΛλAr.πκl{Ξ κol l{Ωl{UιΣ
LAl ΞτtΞ AWrιΠEΕ τoγ τPlτoY ΔPoloγ

Πριv λiγo καιρ6 o Παπαvδρ6oυ αv6-
<pερε 6τι αv oι σUvτε1v[εg Θ6λoυv vα
διαλ0ooυv τηv xιilρα αυτ69 τι vα κdvει,
και δηλωoε 6τι επιζητε[ διdλoγo και σU-
vαιvετικιig λ0σειqμε τηv εργατικη τdξη.

'ooov αφoρd τo διdλoγo μdλλov Θd
6xει ωg αvτιπρ6oωπo τouq ρoπαλoφ6-
ρουg τωv MΑT.

'ooov αφoρd τη ouvα[vεoη ξ6ρετε τι
εvvoε[; Evvoε[ 6τι τo λαTκ6 εργατικ6 κ[-
vημα Θα.πρ6πει vα απoδε1τεi εξ ov6μα-
τ69 τoυ oεΘvικoιj oυμιp6ρovτoξD, τιq
πρoκληoειg τoυ 1 992, τηv περικoπ{ τoυ
ειooδηματoq τoU, τηv KαταKρεo0ργηση
τηg ΑTA Kαι τηv κατdργηoη τoυ κρd-
τoυg-πρ6voια.



Aυτ6 oημαivει oυvα[vεoη.
Αλλd δεv φτα[ει αυτ69! Φτα[ει η ΓΣEE

και oι δoolλoγoι τηq εργατικηg τdξεωg
πoU τηV απαρτ(ζoυv. o λα69 δεv 6xει τ[_
πoτα vα κερδ(oει απ'τη oυvα[vεoη. M6-
vo τo o0oτημα 6γα[vει κερδιoμιlvo. oι
εργαζ6μεvoι δεv πρ6πει vα αvεxΘo0v
τoυg πoλιτικo0g ακρo6ατιoμo09 αrηv
πoλιτικl'1 oκακι6ρα.

H λ0oη δεv πρ6κειται vα δoΘε( απ' τα
υπdρxovτα κoμματα. H λ0oη Θα πρo6λ_
Θει απ' τη δημιoυργiα εv6g λαΙκo0 εΘvι-
κιατικoι] κoιvωvιKo0 κιvηματog.

H λ0oη 6xει μ6vo 6vα 6voμα. EΘNlKl-
ΣMoΣ

Ντivα Kωvoταvτlviδou



NTABoΣ HTA]ι κAI πEPAΣE
H επioημη επloκειpη τoυ ToOρκoU πρω-

Θυπoυργo0 Τoυργκo0τ oζdλ απoτελεi
πλ6ov παρελΘ6v' To τι oυζητηθηκε και αro
πoυ καταληξαvε oι δυo πλευρ69 εivαι επ[-
σηq <Yvωστ6". 'oλη η "επiσκεψη" ηταv
6vα μεγoλo Qιdoκo, πoυ ι1δειξε για πoλλo-
crrη Qoρα τη γ0μvια τηg ελληvικηg διπλω-
ματiαg Kαι τηv αvικαv6τητd μαq σε Θ6ματα
εξωτερικηg πoλιτικηg.
Πριv απ6 τηv επ(oκει|.lη τou oζαλ o αστι-

κ69 τ0πog και κ0ρια o oυμπoλιτευ6μεvog,
μαg 6λεγε πωq η επιKεiμεvη επioκειpη θα
εivαι 6vαg Θρiαμ6og τηg ελληvικηg κυ6ερ-
vηοεωg. o0τε λiγo' oι]lτε πoλι], μαg ε[1αv
διiloει τηv εvτιiπωoη πωg o oζdλ Θα ερ16-
τov vα παραδoΘεi dvευ oρωv oτιg ελληvι-
κ69 διεκδικηoειc;. o "μπoυvταλ6v" 6μωq
oζdλ με τo μocr1αρloιo 6λ6μμα δεv εi1ε,
6nωg απoδεixΘηκε, καμμiα τ6τoια διdΘε-
ση. 'oXι μov δεv ηρΘε vα "διbσει" αλλd ηρ-
θε και vα παρει.
Τo Kυπριακ6 ΘαQτηκε κυριoλεκτικd o'

αυτ6q τιq oυζητηoειg. Eκτog απ6 μερικεg
"κoρΦvεq" τoυ κ. Παπαvδρ6oυ ι1τοι για τα
ματια τoυ κ6oμoυ, τ[πoτα δεv αλλαξε τηv

κατdoταoη τηg KOπρoυ. o oζαλ 666αια
δηλωoε πωg δεv πρ6κειται vα με[voυv για
παvτα oτηv Kιiπρo τα τqυρκικd oτρατε0-
ματα' Eκεlvo 6μω9 πoυ'rπ6ιpυγε vα ξεκα-
Θαρ[oει ε(vαι και τo πoτε θo Q0γoυv. Γιατi
αv Q0γoυv μετd απ6 30 1ρ6vια olγoυρα
ε[vαι "παvτα" !

To Θ6μα τωv αγvooυμδvωv Θdιpτηκε επi-
σηc. o oζdλ μπoρεΙ vα εiπε πωg Θα παρα-
o1ει καθε δυvατη 6oηΘεια αro Θ6μα αυτ6,
αλλd 6ooι 6xoυv γvιbαη τωv πραγμdτωv
γvωρ(ζoυv 6τι αυτ6 δεv oημα[vει απoλU-
τωg τ[πoτα. Kαι εvιj.l εμε[g οτα θ6ματα πoυ
μαg εvδιαQ6ρoυv (Kυπριακ6, αγvoo0με_
voι, υQαλoκρηπiδα, Θαλdooιoq 1ιilρog)
δεv ε[xαμε καv6vα κ6ρδog, o oζαλ Θ6ληoε
vα μιληoει Kαι Yια μειov6τητα!!!
Eμdg δεv μαg παραξεvε0ει αυτη η ταKτι-

κη τηq τoυρκικηg κυ6ερvηoεωq. H καλ0-
τερη αμυvα ε(vαι πdvτα η επiθεoη. Εκε[vo
παvτωg πoυ δεv "Kαταλd6αμε" απ6 τov O-
ζαλ εivαι η κoυ66vτα τoU, πωq, κcιι τo
τoυρκικ6 Kαι τo ελληvικo κρατog πρoηλ-
Θαv απ6 τηv διdλuoη τηg oΘωμαvικηg Αυ-
τoκρατoρ[αq.

I
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To0ρκoι θαooviζoυv "Eλληvεq



τo Ar,ooτ0
Mετd απ6 αυτ6 μπoρε[ vα μαq μιληoει και

για "Eλλdδα - Τoυρκiα - 'Evωoη". 'Eτoι η
(πρoεKλoYικη φι6αrα" τoυ ΠΑΣoK, πωg,
vα, επ( Avτρ6α τα 6ρflκαμε και με τouq
Toιiρκoυg, πηγε αrρdQι. Πdvτωg καλη η
πρooπdθεια...
Λ[γo πριv απ6 τη oυvdvτηoη ε(xαμε και

Tιξ <γf,gξ> πρoτdoειg τoυ Γ.Γ. τoυ oHΕ.
Mια απ6 τα [δια. "To Kυπριακ6 πρ6πει vα
λυΘεi με ειρηvικd μ6σαΣ και "vα μειωΘo0v
τα τoυρκικd crrρατεOματα πoυ υπdρ1oυv
αro vηo[" Λεg και τo πρ66λημα ε[vαι αv η
Toυρκiα Θα 61ει αιηv K0πρo 50 xιλ. η 40
1ιλ. αrρατ6, 2 xιλ. η xiλια dρματα. Σε αvτι-
διααroλη με εμog η Toυρκ(α 6καvε oρι-
oμ6vα oημαvτικα Θετικd 6τ]ματα'
A. Σε o16oη με τηv EoK. oι Τoιjρκoι δεv

<pαivovται Φμερα αrα μdτια τωv Ευρω-
πα[ωv πoλιτικιilv ωg 6dρ6αρoι, αλλd ωg πo-
λιτιoμ6voι oυζητητθg, πoυ κdΘovται αro i-
διo τραπ6ζι με τouq ovτιπdλoυg τouq Kαι
oυζητdvε τα 6πoια πρo6λl]ματα. Θ6λoυv
vα δεiξoυv αro εξωτερικ6 τηv εικ6vα μιαg
EυρωπoΙκηg δημoκρατlκfg Toυρκiog.
Στov π6λεμo τωv εvτUπιboεωv παiρvoυv
αριαrα. Δεv πρ6πει vα μαq ξεQ0γει και τo
γεγov6g 6τι μαζi με τov oζdλ ηρθαv και
To0ρκoι επιXειρηματiεg. Aυτ6 6γιvε για τo
εξflg. Για vα γ(vει η Toυρκ(α μ6λo9 τηg
EoK πρ6πει vα διαθ6τει Koι μια dλι}α υπo-
δoμη oικovoμικη. Eivαι o' 6λoυ9 γvωαr6
6τι τo τoυρκικ6 κατd KεΦαλη ειo6δημα εi-
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"Eλληvεq θαooviζoυv ''Eλληvεq γιd 116ρι τωv To0ρκωv'
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vαι απo τα 1αμηλ6τερα τoυ κ6oμoυ και υ-
αrερεi oε o0γκριoη με αυτ6 τηg Eλλdδog
- πoυ εΙvαι απ6 τα xαμηλ6τερα τηq EoK!!
Αυτo απ6 μ6vo τoυ δε[1vει τα xdλια τηg
τoυρκικηg oικovoμiαg. Mια λoιπ6v "ισ6τι-
μη> σUvεργoo[α oε oικovoμικα Θ6ματα
μ6vo με τηv Eλλαδα, απ6 6λε9 τιg 1Φρεg
τηg EoK μπoρε( vα γ[vει.
B. Σε o16oη με τo NATO. oιTo0ρκoιπdvτα
Θ6λαvε vα "λOooυvΣ τo KUπριακ6 μ6oα
απ6 τιg Yραμμ6q τηξ "ΣUμμαXiαg". 966o,o
γvωρ[ζoυvε καλι1τερα απ6 τov καθ6vα 6τι
μ6oα απ6 ΝΑTo oι "λ0oειq" αργo0v vα Φα-
vo0v μια και η Toυρκiα απoτελεΙ τo "κσλ6.
παιδ[ τηq "Ατλαvτικηξ Συμμαxiαg". fd1ρq
πια 6μω9 καv6vα μ6λo9 τoυ NATO δεv
μπoρεi vα τoυq κατηγoρηoει για αδιαλλα-
ξiα και αvUΠoXωρητικ6τητα. H τoυρκικη
κυ66ρvηαη Θα ιoxυρiζεται 6τι oυζηταει και
μελετdει τo Θ6μα με τηv dλλη πλευρd δηλ.
τηv Eλλdδα. Aλλd Kαι τo NΑΤo καθ6λoυ
δεv τo voιdζειτo Kυπριακ6. Γιατ( dλλωαrε,
εiτε η K0πρog αvηκει αrηv Eλλαδα ε[τε
αrηv Toυρκiα, Θα αvfκει oπoωoδηπoτε oε
1ιilρα-μ6λo9 τηq <σUμμαXiαs".'Arorrno,-
μoπoιo0με 6πω9 Θ6λoυμε τιq αερoπoρι-
κ69 6doειg αrηv B. Ktπρo.
Bλ6πετε τo loραηλ μπoρεi vα 1ρειαoΘε[

αro μ6λλov καμμιd 6of1Θεια..'
H Toυρκ(α λoιπ6v δεv 61ει καv6vα λ6φ

vα απoφε0γει τo διαλoγo. Eξdλλoυ o

"διdλoγoξ" ηταv πdvτoτε "δημoκρατικll"
αξiα. Kαι η Τouρκ[α Φμερα εivαι μια "δη-
μoκρατιKη" 1Φρα πoυ μπoρεi vα εξευρω-
παioΘε[ cιv τηv 6oηΘηooυv, με τo oζημε[ω-
τo, oι dλλεg "δημoκρατικ6q" καπιταλιαrι-
κ69 μητρoπ6λειg τηg Δυoεωg...
Eiδαμε πωq για πoλλoαrt'1 Qoρd, τηv πo-

λιτικη δεv τηv κιvεi τo .δiκαιo", o "αvΘρω-
πιoμ69", αλλdη ιo10g τoυ δυvατo0, η απo-
Qαoιαrικ6τητα. 'Avτε vα καvειg oτηv Eλ-
λdδα πoλιτικη oε διεΘv6g επiπεδo αγιilvα,
6ταv τιg μιo69 ημ6ρε9 τoυ 1ρ6voυ oι δι-
πλωμdτεg μαg κdvoυv απεργ(α για μιoΘo-
λoγικd αιτηματα και'Ελληvαg διπλωματηg
αrηv πρεo6εiα μαg αrηv lαπωviα ζητdει d_
δεια απ6 τov πρ6o6η, τo 6ρdδυ vα δoυ-
λε0ει ωg γκαρο6v...!
Mετd απ6 τηv απo1ιilρηση τoU oζdλ πoλ-

λ6q εΦημερ(δεg 6γραι.|.lαv πωq τo "πvε0-
μαD τoυ Ντα669 6o6ηoε απ6 τηv αrdoη
τoυ oζdλ. Eμεig αυτ6 πoυ 6xoυμε vα πoιj-
με ε[vαι 6τι δεv "6o6ηοε" Yια τov απλoΟ-
αrατo λ6γo 6τι πoτ6 δεv υπηρξε. o τoυρ-
κικ69 μιλιταριoμ69 δεv πρ6κειται vα στα-

ματηοει πoτθ. oι "Kαλ6q" διαθ6oει9 τηg
Touρκ(αg ε1vαι παραπ6τασμα καπvo0 αrα
μdτια τηg X6ραq μαq. Αλλd εδιb πoυ 61oυ-
με Qθαoει o0τε αυτ6 xρειdζεται, δι6τι oι

"ηγ6τε9" μαg ε(vαι Θε6αrρα6oι' Δυαrυ-
xιilg για dλλη μια Qoρd πιααrηκαμε αδια-
6ααroι crιηv πoλιτικη. Kαι vα ηταv η πριirτη
η και η τελευτα[α...
Αv Θ6λoυμε τηv K0πρo Θα πρ6πει vα 1ρη-

oιμoπoιηooυμε τα [δια μ6oα με τα oπo(α
τηv 1doαμε: τov π6λεμo. 866αια, γvωρ(ζω
6τι εiμααrε μαι "δημoκρατικη" .ειρηvικηΣ
1ιilρα, πoυ λ0voυμε "πoλιτισμ6vαΣ τιq δια-
Φoρ6q μαg. Γvωρiζω επioηg 6τι o κ. 'E6ερτ

ζητηoε αn6 τo παιδια vα πετdξoυv τα πo-
λεμικd τoυq παι1viδια Kαι vα παlζoυv τα α-
γ6ρια με κo0κλεg. Γvωρ(ζω επ[oηg 6τι o κ.
Mαραγκdκηg και o κ. Λαζ6πoυλo9 Θα με
θεωρηαoυv "<pαo[ατA" με αuτd πoυ γρd-
ιpω, αλλd τι vα κdvouμε αυτ69 ε[vαι o μ6-
vog δρ6μoq για τη λ0τρωoη τηg K0πρoυ.
Eκε(vo 6μω9 πoυ γvωρiζω πdvω απ' 6λα
ε(vαι 6τι oι ToΟρκoι αξιωματικo[ τηq στρα-
τιdg τoυ Aιγα(oυ, 6λ6πoυv με λαμdρα λΟ-
κoυ απ6vαvτi τoυg τα ελληvικd vηoια και
ζo0vε για τηv ημ6ρα πoυ θα τα κdvoυv δι-
κd τoυg'
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πAlΔIΣMoΣ
Tl{Σ AΣTIκHΣ TAΞHΣ
ΣToN MEΣoπoΛEMo

Mελετιilvταg τηv Eλληvικη κoιvωvlα τoυ Mε-
ooπoλ6μoυ καταληγoυμε oε μια αvαγκααrικη
διαπ[ατωη. 'oλεg oι παρdμετρ6g τηq συYκρo-
τo0v 6v' αλληλεξερτιilμεvo αλλd κι αλληλαvαι-
ρoOμεvo uαλλαλoι]μ,. To o0voλo δε, τωv κoι-
vωvιoλoγικιilv τηg εκQραoεωv, απoπv6ει μια
αφ' εαυτo[g ρευα16τητα. M' dλλα λ6για η 6πoια
Θειilρηoη, εν61ει μ6oα αro oπθρμα γ6vvηoηg
τηq και τo αroιxεlo τηg αυτoαvαlρεoηg. Σκ0-
6ovταg πρooε1τικd πdvω απ' τo γεγov6g τo0-
τo, oδηγo0μαστε στov 6ρo uαvαoιpdλεια". Nαι,
η vτ6πια ααrικη τdξη-δεδoμ6voυ 6τι τ' 6λo oι-
κovoμικoπoλιτικ6 και πoλιτιαrικ6 φdσμα ελ6γ_
1εται απ6 δικo0q τηg γ6voυg _ κιvε[ται μ6αα
στ' ασφυXτικd πλαioια μιαg μ6vιμηg α6ε6αι6-
τηταg. o ιαroρικd vεαvικog αυθoρμητιoμ69
τoυ 'Eλληvα αατo0, oε oυνδυαoμ6 με τηv μη
ταξικη απoκρυαιdΜωη τηg Eλληvικηg κoιvω-
v[αg, μετατρ6πouv τηv αvαoQdλεια oε xρ6vια
ψ0Xωση. Σ'αυτ6, μεγdλo ρ6λo 6παιξε κι η σUμ-

Qιλ(ωαη τoυ με τηv 6vvoια "Uπoτcιγη", ωξ πPoζ
τιg α16oειg τoU με τα ξ6vα κ6vτρα απo<pdoεωv.
Πρdγματι. o 'Eλληvαq αα169 τoυ μ6ooυ πoλε-
μoυ 6oλoδ6ρvει σrηv αvασφdλεια πoυ παρdγει
η dvευ 6ρωv υπoταγη τoυ στα κελειioματα τωv
ιαxυριi:v τηq ημ6ραq. Xιilvovταq τo μα1α[ρι αro
κ6κκαλo, Θα'τov θεμιτ6 vα 1αρακτηρ(oουμε
τov τρ6π0 πλε0οηg τηq τ6τε dρ1oυoαg Φαραq, 

-

oαv "διχoτoμημ6vo παιδιoμ6".
Tελικd vαι! o 6λληvαg αα169 τoυ μεooπoλ6-

μoυ ε[v' 6vα 6αθιd δηαoμ6vo παιδi. Στα1 934 η
oυλλoγικη μvημη τηq ταξηg τoυ,6xει επεvερ-
γηoει πdvω τoυ σαv oιδερ6vια γρoΘιd αro αro-
μd1ι. Avαπoλεi τη xαμ6vη ωριμ6τητα τωv αμε-
oωv πρoγ6vωv τoυ. T6oo oι "Φιλικo["' 6oo και
oι "Mαυρoκoρδατικo[,, κι oι "Boυλγαρικoι", κι
oι "Tρικouπικoi", κι oι "πρωτo-Bεvιζελικo["
διαπv6ovταv απ6 μια "πρooεxτικη ωριμ6τητα,.
Mια ωριoμ6τητα η oπolα πρoκαλoιjοε - 6πω9
απoδε[xτηκε - τηv μηvιv τωv (ΔUvdμεωvΣ. A-
vαι}ηλαφιilvταg τo παρελΘ6v η μvημη τoU α_
ατoΟ αrα 1 934 αvτιλαμ6dvεται περ[Qημα τη ξε-

ρη αληΘεια. oι "Δυvαμειq" απ6 πdvτα επιζη-
τoισαv vα μετατρ6ψoυv _ πoδoπατιilvταg τηv
αδιdvτρoπα - τηv ωριμ6τητd τoυ oε παιδιoμ6.

Αυτ6 ηταv τo εσ6τερo ζητoιiμεvo τωv αλε-
πdλληλωv αιραπdτoωv πo0 '1ε δε1τεi κατd
καιρo0g.

Στα 1868 τov αvdγκαoαv μ6oω εv6g αμQιλε-
γ6μεvoυ oυμ6ι6αoμo0, vα επαvαQ6ρει τη μo-
vαρ1iα τηv oπolα με τ6oo κ6πo ε[xε καταQ6ρει
v' αvατρει.pει. Στα 1897 τoU τσdκισαv με τov
πλ6ov θdρ6αρo τρ6πo κdΘε i1vog αξιoπρ6-
πειαq.

Πρog αιιγμη εi1ε voμ[oει πωg μπoρo0oε vα
uλoπoιηoει 6vα μ6ρo9 τωv Qιλoδoξιιilv τoU με-
γαλΦvovταg τηv oικovoμιKη τoυ εμ66λεια με
τη πρoodρτηη vεωv περιo1ιilv - αγoριilv αιηv
Eλλdδα. Koι αιo κdτω-κdτω oι περιo169 αυτ69
τoυ αvfκαv. Απ6δειξη; Θα τou πρooQερθotv
ατo πιdτo αια 1912- l8' Kαι Bιi6αια τ61ε πιdoει
τo v6ημα. 'Eπρεπε vα εκλιπαρηoει κι 61ι v'α_
παιτηoει. oι "Δυvdμειq" τov θελαvε παιδ[. 'o_

μωg πdλι... Πωg εξηγεiται τ' dγριo "δoΟλεμα"
τoU στη "Mικρασiα"' A, vαι... Ei1ε παραoυρθεi
απ' τηv υπo66oκoυoα ξ6Qρεvη Qιλoδoξ(α τoυ.
Aυτ6 ηταv' Θ6ληoε vα μετdo1ει αrιg [vτριγκεg
τωv παρασKηV[ωv o' εvτελιbg ιo6τιμη 6doη. A-

γvooOoε πωg τo0τα τα παραoκηvια απoτελo0-
oαv τ'ιilριμo τ6κvo μιαg 6αoαvιαrικηg πoρε[αg
αιιilvωv. Πoρεiα πρoq τηv oικovoμικoπoλιτικη
και γαιoΦUσικη "xειραQ6τησΓl, τωv "μεγdλωv
Δυvdμεωv" τηg Εuριilπηg. Εvιit αvτiΘετα αυτ69
δεv εi1ε o'xεδ6v... "Kαv6vα ιαropικ6 παρελ-
Θ6v". Θρdσoξ κι αυτ6.

...Δεv εixε καταvoηoει πωq η (ισ'roρικη δι-
καιooιvη" τov ηθελε απλ6 παρ(α. Πωg 6πρεπε
vα αιoθdvεται ευγvΦμωv επειδη δεv ακρωτι_

ριdαrηκε ακ6μα περιoo6τερo, o xιilρog αrov o-
πolo τoυ επ6τρεπαv vα κιvε[ται, 6αrω και κατα
ψεUδεπiφαη, αυτ6voμα.

Tιbρα 6μωg' αυτ69 γvιilριζε τoυg καvovεg τoυ
παηvιδιo0. 'Hξερε πωg oλ6γυρα τoυ oρθωv6-
ταv 6vα περ[πλoκo τεlxog απ6 απαγoρευτικo0g



τ

κιilδικεg. KΦδικεg oι oπoιoι ε[τε αrηΘηκαv απ6
κdπoια "Θε[α πρ6voια"' ειτε σιoιXειoθετo0σαV
dvαv "καθηYιαoμ6vo αroυg αιιirvεg" τ0πo αv6-
λιξηg ηταv αδ0vατo vα παρακαμΦΘoOv ατιμιil_
ρητα' Evτ6λει ηταv 6vα παιδ[, 6ρμαιo στιq πρo-
θ6oειq τωv μεγαλωv. Τo oυμQ6ρov τoυ εnιταo_
σει vα μηv απoμακρ0vεται λεπτ6 απ' αυτη τηv
αληΘεια.

Tα πρo6ληματ'αρ1ιζαv απ'τηv αrιγμη πoυ
αυτog, 6vα παιδ[, 6πρεπε vα πρoαπoιε[ται τoν
(πατ6ραΣ τoU "0χλoU". Kαι αυτog o "6χλoq"
δεv καταλα6αιvε τiπoτα. Evvooυoε vα τov αν-
τιμετωπ[ζει oαv πατ6ρα-πρoαιdτη. Kαι τo 1ει-
ρoτερo: Ν' απαιτε[ κι oλo v'απαιτε[. Πωg Θα

μπoρo0oε vα κdvει τov "6Xλo" vα καταλd6ει
6τι τα πdvτα δι6πovται απo μια "βg[q 1(ξη"; Tα
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παραπαvω μετατρ6πouν τoν ε}'ληvα ααιo o'
6vα παιδ[ με 6αΘεια δι1αoμ6vη πρooωπικoτη-
τα.

Λoιπov πoραγωγc τηq τ6τoιαg δι1oτoμηηq
απoτελε[ κι o μηδεvιoμoq o oπoioq xαραxτηρi-
ζει oλo τo Ε[vαι τηg τοτε Ελληvικηg πoλιτικηq
και ΦιλoσoΦικηq oκ6ιpηq. Ag xΦooυμε το μα-
xα(ρι ατo κoκκαλo. oι ουvιoτιboεg πoυ καταλη-
γouV σrov αγνωαιικιoμ6 τou μηδεvιoμo0 εiv'
oι εξηg: Πριbτα και κ0ρια, η αγvoια τηq ημιμd-
Θειog. H τελευτα[α καΘιαια αδιjvατη τηv ιooμ_
μετρη αVατoμ[α τωv πραγμdτωv και oυvακo-
λoυΘα, τηv εvατ6vιoη μιαg εξελικτικα πραγμα-
τιαrικηg πρooπτικηg. Πρdγματι. MελετΦvταq
τιg πηγδg 6μπvευoηg τωv τ6τε διαvoo0μεvων
μ6voυμε κατdπλη1τoι απo'vα oQΘαλμoQαvι1g
γεγov6g' Αv εξαιρ6ooυμε τηV επιΦαvειακη με-
λ6τη τηg αρ1αιoελληvικηg γραμματoλoγiαg,
μ6vιμo oημεΙo αvαQoραg τoυq, απoτελoιjv κα_
πoιoι παρωXημ6voι πρo πoλλo0 αQoριoμoi, κα-
πoιωv - μετρημ6vωv αια δd1τυλα - κλαooικιi.lv
τηg Δioηg. Απλo0αrατα, τo "παιδi" voιιbθει α-
viκαvo vα πρoxωρηoει o' oλoκληρωμ6vη αvα_

γvωση. Moιραio επακ6λoυΘo, η επιλε1τικη α-
πoμovωoη εδdφιωtl, κι η κατα τo δoκoΟν πρo-
oαρμoγη τoUq στo αυθαlρετo α1ημα πoυ 'λαxε
vα oυλλd6ει 6πoιo9 "θεωρητικoq,,. Eμ6αθ0-
VoVταq αro ζητημα 6ριo'κ6μααιε αvτιμι1τωπoι
με τηv εξ oριoμo0 nαιδικη vε0ρωoη τηq "απ'τo
μηδ6v απoκαλUψηq,.'Eτoι 6λ6πoυμε 6να
μπερδεμδvo oυvoΘιjλευμα oκ6ψη9. o ΠυΘα-

γ0ραq' o Πλατωvαg, o Δημoκριτog (!!|) oυνu-
παρ1oυv με τoν Δαvτη, τov oυγκιi-l, τo Nιτσεl!
oι Mαρξ-'Εvγκελg εiv "θvα και Τo αUτ0" με
τoυq Πρoυvτov-Mπακo0vιv. o Λ6vιv εiv' o

"MωυΦξ,,, o X(τλερ o πρΦτog "Uπεραvθρω-
ΠoqD Kαι πdει λ6γovταg. Mια αλλη oυvιoτιi.loα
τoU μηδεVισμo0 τηg ααrικηg τdξηq 6γκειται
αrη oυμQιλ[ωση με τηV δooμ6vη τηg αδυvαμiα
να πρoγραμματ[oει 6αιω και κατα πρooι1γγιoη.
Kαι τo0το γιατ( κdπoυ διαΘ6τει μια αoυvε[δητη
επ(γvωoη τηg ρευαroτητoq στιq σχεσειq τωV

"μεγαλωv Δυvαμεωv". Συvεπιi-lg 6oλoδ6ρvει
αιηv αvαoQdλεια, ωq rτρoq τo τι τηζ επιQυλαo-
oει τo μ6λλov. EξoΟ κι o αγVωστικιστικog μηδε_
vιoμog τωv μελιilv τηg' Παρdλληλα τα αιελ61η.
τηg κdΘε oιKoVoμιKoπoλιτικηq Qατρiαg, επιζη-
τo0v τηv εξoυoiα πρoκειμιivoυ vα 6ρει o (παι-
δικog εγωioμoq" τoUq μια αυτoδικαiωoη. Πληv
6μω9 oι uΔυvαμειq" πρoτιμoι-]ν τo πλ6ov oυv-
τηριτικo κoμματι τηg ααιικηg ταξηq oτηv κυ-
66ρvηoη. Στ61o9 τoUq o πρooεταιριoμ69 τηq
oλιγαρ1[αg τωV γαιoχτημovωv. Αλλ' αυτo μετα-
6dλλει τo "ριζooπααrη" αστ6, σ'6vα παιδi με
πληγωμθvo Qιλoτιμo. Τo παρdπovo τoυ 61ει να
καvει με τo πιo κατω σXημα "Mα δεv καταλα-
6αivoυv _ δηλ. oι 'γovεig-πρooτατεg'Aγγλo_

γdλλoι - πωg μovo 'εγιi-l'μπoριi-l vα 'δouλ6ι,Uω',

ακ[vδυvα για τα oυμQ6ρovτα τoυg, τov o1λo;,
'Εvα παραπovo παραγκωVιoμo0 πoυ oδηγε(
αrηv αoυvαloθητη καταγραΦη τoU. Πoιi; Σε μια
οειρα μελετιbv κ.λ.π. πo0 'ΧoUV κατα1ωρηθεΙ
σαv oι "πρooδεUτιKoτερεq, τηg επo1ηg. 'Εvαg

"πρooδεUτισμ69,, o oπolog oυγκρoτεi μια 6α-
oικη παιδιαrικη oυvιαιΦoα τoυ μηδεvιoμo0.

o Lange επε1τεlvovταg oριoμ6vεg παρατη_
ρηoειg τoυ Φρ6υvτ, επιoημα[vει τo (ναρκισσι-
αιικo xαρακτηρα τoυ 6πoιoυ εκμεταλλεUτη".
Στη πρooεxτικη αvατoμlα τηg κdΘε ελληvικηg
κoιvωv[αg, εiv' ε0κoλo v'απoμovΦοoυμε κι 6v'
αλλo εiδog oλιγαρxικoO vαρκιooιμo0. Tη πιε-
αrικη αvdγκη oπoιoυδηπoτε αατo0, πoλιτικo0
η διαvooΟμεvoυ, η καλλιτ6Xvη, Vα δεiξει αrov
"απλo" λαo, πωg ι1ξω απ' τov ατ[6o διαμdxηg'
διατηρε[ επιαrηθια Qιλiα με τov επ(oηq αατo
αvτ[παλ6 τoυ. Θα επιδιιbξει vα QωτoγραQηΘεi
μαζi τou, γελιbvταg ξεκαρδιαrικd, o' 6vα αrη-
μεvo "τετ-α-τετ", "εVσταvταV6", στα πλαioια
μιαg ιδιωτικηg δεξiωηg κ.λ.π. Tc o0μπλεγμα

#,. p,

ffi
:Tγ}

i*s
'l:11



τ0
τoυ παιδιoμoΟ τov ωΘε[ vα διαQυλdξει τιq απo-
αrdoειg απ'τη (μdζα,. Tαυτ6χρovα 6μω9 o
vαρκιooιoμ6g τoυ απαιτε[ Kαι μια "κατ' ιδ[αν
αυτ6 επι6εθα[ωαη τoυ ρ6λoυ τoυ, σαv "πoιμε-
vα τoυ 61λoυ".

Αυτoεπι6ε6α[ωη Kατ' ιδ[αv; oι τε1voκρdτεg
αμερικdvoι, κατd πριilτo λ6γo, 6xoυv Vα τoυ
πρooQeρoυv 6vα "vα6, αrov oπo[o η 6λακιil-
δηg αvωριμ6τητd τoυ Θα "επικoιvωvε[ αvεvo-
1λητα με τo'Θε[o'"' Απoτι1λεoμα; oι μυαrικ69
εταιρε[εg κατακλιiζoυv τηv Eλλdδα. 'oπωg εi-
παμε 6λoι oι (αριστoKρdτεg" αvεξdρτητα Koμ-
ματικηg απ6xρωηg - πληv τωv "παρεioα-
Χτωv> Koμμoυvιαrιbv _ απειiδoυv vα εvτcι-
xΘo0v αrη oκ6πη τoυg. Τιilρα, πια o "πραχτιK6q
μεγαλoΙδεατιoμ69" 1ρμq ε[vαι vεκρ69. Tα ξ6vα
κ6vτρα δ0vαμηg δημιoOργηoαv αυτ69 τιq μU-
αrικδg εταιρε[εg, για vα τouq "δoυλει]loυv" d_

γρια. Toυg κdvoυv Vα εvστερVιστo0v τo ρ6λo
τoU <σUμπαvτικo0 ιππ6τη". fq ""ηq1[1fi" qno-

δε1ovται ευ1dριαrα τo δoιjλεμα. Kι αυτ6 1dριv
τηg γαργαλιαrικξg πρooπτικηg vα κovoμηooυv
καv6vα μαoo0ρι λiρεg. Λiρεg τιg oπo[εg τo...

"ιpdvταoμα" τoU .KρoισoU" Θα τouq υπoδε[ξει
πoU vα 6ρoυv. Δε 1ρειdζεται v' αvαλoγιαro0v
τηv απdτη τωv (πvεUματιαrικιilv oυγκεvτριil-
σεωv,. Kαι γvωρlζouv αλλd και "αγvoo0v" 6τι
τo... uQdvταoμαΣ τoU "Kρolooυ", υπdκoυoε o'
εvτoλ6g κdπoιou αμερικdvoυ λo1αγ[oκoυ. Kι
εδιil μπα[vει τo "αUτoδo0λεμα". Mε τη λει-
τoυργικη τoυ κατdληξη, πoυ δεv εiv'dλλη απ'
τη oυvειδητη πρoδooiα. Πρ69 xdρη τoυ γιγdv-
τιoU σUμπαvτικo0 o1εδ[oυ 6ι16αια... Kρiμα;
Nτρoπη; Τ[πoτα απ' τα δ0o. Aυτoi ηταv και ε[v'
απ6 π6vτo oι τρoπoι Q6ρεoΘαι-oκλ6πτεoΘαι
τηg Vτ6πιαg oλιγαρxiαg.

Niκog Bεργiδηg
ΣUγγραΦ6αq
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Nα μc1θειg να δπακoΟq.
Moν<i1α δπoιog δπακoΟει o€ <iνιυτερ6
τoυ PUΘμ6 εΤναι λειjτερog.
Nα μαΘειq να πρoσταζειq.
Moνα1α δπoιog μπoρει νci πρooταζει
εΤναι dvτιπρ6oωπ6q μoU dπαν(^)
ατη γi θτoιjτη.
N' dγαπGζ την εδΘδνη Nα λ€q:
'Eγcb μoναχoζ μoU εχω χP€og
να ocbαω τη γiq.
"Aν δ€ν ααrΘεT, θγ<i: φταi.cο.
N' ciγαπdg τ6ν καΘ€να <iναλoγα
μ€ τξv συνεισφoρα του oτ6ν dγιi:vα.
Mξ ζηταq φiλoυq να ζητGq oυντρ6φoυ9..
ΠoΟ πGμε; Θα νικξσoUμε πoτ€;
Πρ6q τi. δλη τoυτη i μαxη;
Σιbπα ! Oi πoλεμιστεq πoτ€
δ€ν ρωτo0νε !

"N. ΚΑZΑNTZΑΚΗΣ)
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ΠoY oΔHΓEI THN EYPΩπH

o ΣI{MEPINOΣ THΣ ΔPoMoΣ;

Zηoαμε τov Mεγdλo Ευρωπαiκ6 Eμ-
Φ0λιo Π6λεμo και διδαxΘηκαμε πoλλd
απ6 τα γεγov6τα και τα oφdλματα.

o περιoo6τερog κ6oμo9 δεv εvv6ηoε
τηv ΕυρωπαΙκη Eπαvdoτασι τoU EΘvικo-
oooαλιoμo0' Δεv κατdλα6ε 6τι αυτη 6γι-
Vε για vα απoλυτρωΘη η Eυριbπη απ6
τov επικ[vδυvo κατηφoρo, 6πoυ τηv 6-
Qερε τελικιbg o oιωvιατικog καπιταλι-
oμ69 πρog 6Qελog τηg Mαρξιoτικηg αρ-
κo0δαg.

M6vov oι EΘvικooooιαλιαrα[ αιoΘdv-
Θηκαv τ6τε τov αvτ6λλovτα ηλιov τηg
N6αg Eπoxηg και αγωvloτηκαv αυτo[
πρog xdριv 6λωv τωv Eυρωπα(ωv orηv
επικρατηoιv τωv ιδειi-lv τηq Ν6α9 Td-
ξεωq.

Mιαg N6αg Tdξεωg εδραιωμ6vηg ε[g
ταg αΘαvdτouq αρXαιoελληvικdg αρ-
Xαc, πvευματικηg αvωτερ6τητoq εv
oυvδuαoμιil με τηv τευτovικdv μεΘoδι-
κ6τητα, πειθαρ1[α και εργατικ6τητα.

Tα δ0o αυτd oτoιxε(α τηg Eπαvαoτα-
oεωg μαζi με τo πρωτoQαv6g δια ταg με-
γdλαg μαζαq oικovoμικov o0αrημα τoυ
Εθvικo0 Σooιαλιoμo0 με τηv Qιλεργατι-
κηv τoυ δoμη, απετ6λεoαv τηv N6αv E-
πoxηv τηg EυρωπαTκηg Hnεiρoυ'

o καπιταλιoμ6q τηq κoιvo6oυλευτι-
κηg δημoκρατ[αg 6xαoε 6λα τoυ τα στη-
ρiγματα α<p' 6τoυ τo Nι1ov Kρdτog τηg
πειΘαρ1ημ6vηq Koιvωv(αg απεδε[κvuε
τηv μεγαληv απdτηv Kαι τηv εκμεταλ-
λευoι τoυ παλαιo8 oυαrηματog ειg 6d-
ρoq τωv Λαιilv.

To Eθvικ6v Kρdτog με τηv QιλoλαΙκηv
τoυ πoλιτικηv αvεδεικv0ετo με v6εg
μoρΦ6q πρακτικηg ωq τo πραγματικ6v
Kρdτog "πρovoιαq" δια τoυg πoλλo0g,
Φρdζovταq 6τoι τov δρoμo τωv μαζιilv
πρoξ τηv oυτoπiαv τoυ Mαρξιαrικo0
"παραδεισoU ".

Η πρoιbΘηoιq τηq κλαooικηg μoρΦ6-
σεωq και τoU γvηo(oυ EυρωπαΤκo0 πoλι-

τιoμo0 αvα6ιιbvoυv, με απoτ6λεσμα η
Σιωvιαrικη κoυλτo0ρα με τoUq υπo6oλι-
μια(oυg παιδαριιilδειg μ0Θoυg Kαι ταq
αvτιQυoικαg ooQιoτ[αg, vα μηv αvτ6-
1oυv πλι1ov ειg oo6αραv κριτικηv.

Τo πληθog τωv πoικιλωv0μωv oρYα-
vιboεωv, oυλλoγωv κ.λ.π. τηg γvωαrηg
ειg 6λoυ9 πρoελεΟoεωq, τoU oκoπo0
Kαι τωV μεΘoδωv πo0 πρoωθoOoαv τηv
τεxvικηv διαiρεoιv τoυ Λαo0 ειq αvτιμα-
xoμεvεg μερiδεg, εξ6λειπov και τo dτo-
μo ελευΘερov πλ6ov γ[vεται μ6λo9 τηg
κoιvωviαg με oυvε[δησιv τηq μεταξ0
τωv dλλωv μελιbv αλληλoεξαρτηoειbg
τoυ. o oκoπog τηg κoιvωviαg ε[vαι δι' o-
λoυg oαφηg, πρooδιoριoμ6voq κι Evι-
αiog.

Mε τov o[δηρov εvαvτlov τoυ xρυoo0,
με τov ηρωΙoμ6v εvαvτiov τoυ πλo0τoυ'
Θ6τovταg τηv εργαo[αv εvαvτ[ov τoυ
Mαρξιoτικo0 ματερεαλιoμo0 και τηg
χρη ματoκρατiαg, oρθιbvovται oι πριilτoι
Σ0vτρoΦoι Eυρωπα[oι EΘvικooooιαλι-
σr6q.

Aγωv[oθηκαv δια vα αvαγεvvηΘη η
EυρΦπη, vα επαvε0ρη τov εαυτ6v τηq.
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με 6ληv τoU τηv dvεoι και1ωρig καμμiαv
dvτ(αrαoιv τo0q Eυ ρωπαΙκoιig Λαoιig.

Σημερα 6μωq, TΩPA, η v6α γεvεd, η
δικη μαg γεvεd' τα παιδιd πoυ γεvvηΘη-
καv μετd τov EυρωπαΙκ6v Eμφ0λιo Πo-
λεμo, 0ψ6vouv τ6 NEo ΛABΑPO. To
λd6αρo με τov .'Ηλιo" τηg Avτιαrd-
σεωq.

Τιilρα oι EυρωπαTκo[ λαoidρxιoαv vα
oυvειδητoπoιo0v τo διατ[ διdγoUv τo
43o 6τo9 τηq παραKμηq τηq Eυριilπηg.

Αγωv(oΘηκαv διd μ(αv αvεξαρτητov .
ζωηv τωv Λαιilv τηg, δια τov εξευρωπαT-
oμ6v και τηv απελευθ6ρωoιv τηg Δυτι-
κηq Pωoiαg, δια τηv απελευΘ6ρωσιv τηq
Mεooγε(oυ απ6 τηv μovoπωλιακηv εκ'
μετdλλευoιv τηg ξ6vηg πρ69 αυτηv Aγ-
γλiαg, δια τηv αvdταoιv τoU πvεUματι-
κo0 αvΘριilπoυ, τoU αληΘιvo0 αvθρΦ-
πoυ τηq κλαooικηg Eλλαδog.

Δυαrυxιilg εvιil τα εκατoμμ0ρια τωv α-
γωvιαrιi:v τηg Εθvικιαrικηg Eπαvαoτατι-
κηq Ευριi:πηg 6πεoαv ειq τα πεδ[α τωv
μαχιbv δια τηv Πioτιv τouq πρoq τηv Eυ-
ρωπαΙκτ]v E Θvικooooιαλιαrικηv Αλλαγη'
η Hγεoiα 6καvε τo μoιραlov λdΘog. Δεv
ε(1ε τηv υπoμovη v'αΦoμoι6ση o Eυρω-
παΙκ69 K6oμog τ[l1ταv αυτη η Mεγdλη
Eυρωπα'iκη Eπαvdαταoιq, τouq ατ6xoυg
και τα μηv0ματd τηq διd τov dvΘρωπo
τoυ μ6λλovτog. 'Eτoι o Eυρωπαiκ6g κ6-
oμog αλληλoεoπαρdxθη και 6πεoε ε[g
τηv 11ειρ6τερη δoυλεiα πoυ Θα ηδ0vατo
vα φαvτασrη: ειg τηv δoυλε(α τωv Pω-
σoαμερικαvικιilv μovoπωλε(ωv, πoU πη-
γdζovταq απ6 τov Σιωvιoμ6 Kαι τo Kατα-
oκεOαoμd τoU, τηv Γιdλτα, αλλoτριιirvει
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Tιilρα πλ6ov ξεφτiζη η δημoκρατικη
και κoμμoUvιατικη πρoπαγdvδα δυoΦη-
μ[oεωg τωv πειΘαρxημ6vωv Koιvωvιιbv.

'Ελληvεq Σ0vτρoΦoι, μαζi με τoυg
oυvτρ6Qoug μαg Ευρωπα[oυg, σUvαγω-
vιαr6g, με o0vΘηκα: "EΛEYΘΕP|Α ΑΠo
τHN ΔPEΣTH ΩΣ To BOYKOYPEΣTI"'
αρ1(ατε τov ΑΓΩNA.

Aγιbvα απ6 τoυg πdγoυg 6ω9 τoυg
"Φolvικεq" διd μiαv EΘvικιαιικl'1v Ευρω-
παΙκηv Eπαvdoταoιv εvαvτiov τoυ Kα-
τεαrημ6voυ τηg Γιdλταg.
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ΓlA MlA ΞoNIκorιAΙκH
OIKONOMIA

o oικovoμικ69 παραγovταg ε[vαι 6vαg
απ' τouq oημαvτικ6τερouq τoμεig τηg
κoιvωvικηg ζωηg εvog 6θvoυg. oι oυζη-
τηoειg και τα πoρioματα αxετικd με αU-
τ6v τov παραγovτα, γεμiζoυv καΘημερι-
vα τιg οελiδεg τωv εΦημερ[δωv και τα
δελτ[α ειδηo6ωv.

oι δ0o "επιKρατo0oεg" απ6ιpειq (Φι-
λελεΟθερη και μαρξιαrικη) για τo πoιog
εivαι o ρoλog τηq oικovoμiαg δεv μαg
6ρ(oκoυv o0μQωvoυg' Για μαg o ιδιωτι-
κog καπιταλιoμog ε[vαι γdγγραιvα τooo
Yια τo λα6 ooo Kαι για τη πατρiδα. H Qι-
λελε0Θερη oικovoμ(α επιτρ6πει στo Kε-
Qαλαιo v' απoκτηoει και πoλιτικη ιαx0'
τηv oπo[α τιq περιoooτερεq Qoρ6g τηv
oτρ6Qει εvαvτια σrα σUμΦ6ρovτα τηq
X6ραq.

Η κoλλεκτι6oπolηoη τηg oικovoμlαg
(μαρξιαrικη oικovoμ[α) εivαι παλι απo τη
oειρd τηq απoτυ1ημ6vη. Τoυλα1ιoτov
oτιg xιilρεg τoυ "υπαρκτo0 οooιαλι-
σμo0,, τo μovo πoυ 61ει επιQ6ρει ε[vαι
πεivα (Πoλωviα), εξαΘλiωση τωv εργατι-
κιi.lv μαζι.bv, πτιi:οη τoυ 6ιoτικo0 επιπ6-
δoυ, αvεuΘuv6τητα στηV παραYωγη, α-
διαΦoρiα απo μ6ρoυ9 τωv εργαζoμ6-
vωv. Εδιb 6μω9 θα πρ6πει vα πρooθ6-
σoUμε 6τι o καλ0τερog υπα[τιoq γι' αU-
τd τα απoτελ6oματα ε[vαι oι πoλιτικo-
κoιvωvικ6q δoμ69 τωv KoμμoUvιατικιi.lv
κρατιbv. H διαQΘoρα o' oλεg τιg πτυx6g
τηg δημooιαg διo(κηoηg δεv αQηvει vα
λειτoυ ργηoε ι τ[πoτα oωαια.

ΞμεΙg πloτε0oυμε σε μlα EΘvlκoλοΙ-
κη oυvolτερloτlκη σUμμεToxlκη olκovo-
μiα. Aυτη τη μoρΦη τηq oιKovoμ(αg εγιi.l
Θα τηv oρ[oω ωg oργovlκη oυv6;1ειo τoυ
κρατικo0 ooοιαλιομo0. Δε1oμαι τηv α-
τoμικη ιδιoκτηo[α, oxι 6μω9 Kαι τov Kε-
Φαλαιoκρατιoμo, και oαv 6αoικη oικo-
voμικη δoμη τov 6λεγχo τoυ κρdτoυg
oτα μ6oα παραγωγηg.

H μεγαλη διαΦoρα o'αυτ6 τo oημε[o
ε(vαι 6τι o 6λεγ1o9 δεv αoκε[τε σUγκεv-

'o iΘvικooooιαλιoτηg κoΘηγητηq Δ' Στε'
Qαviδηq υπηρξε 6vαg απ6 τoiq iκπρooιb'
πo υ q τηq' EΘvι κoλαiκη g oi κovo μiα q.

τρωτικα απo τo κρατog, αλλα oε συvερ_
γαoiα (oυμμετoxη) τωv εργαζoμεvωv
τηg καΘε nαραγωγικηg μovαδαg. o 6-
λεγxoq ε[vαι κoιvωvικ69 (κoιvωvικo-
πoιημ6vεg παραγωγικ6g oικovoμικεg
μovαδεg). Τα Θετικα απoτελ6oματα αU-
τo0 τoυ επιxειρηματog ε[vαι πoλλα-

1) Λoγω τoυ Κρατικoυ oooιαλιoμo0 η
oπaια υπεραξ[a πoυ δημιouργε[τε δεv
ιiηγαivει στoV Καπιταλιoτη αλλα σΤo ε-
θvικooooιαλιoτικ6 κρdτoq' μ6ρo9 τηg
oπoiαq επαvερyεται στo Κoιvωvικo o0-
voλa, και τo υπoλoιπo Xρησιμoπoιε[τε
γ ια επεvδ υτ ικo 0g oκoπo 0q.

2) H oυμμετoyη τωv εργαζoμεvωv
oτα κtρδη τωv εττιΧειρηoεωv' 6oηΘdει
στηv εvτατικoπofioη τηq παραγωγηg
και στηv ιiγκαιρη εφαρμoγη τωv Κρατι-
κιbv o ικo v o μ ι κιbv πλαvωv'

3) Δικαι6τερη Kαταvoμη τoυ εθvι-
κo0 ειooδηματoq, dvoδog τoυ 6ιoτικo0
επιπεδoυ τoυ λαo0, μεγαλ0τερη πoσo-
oτιαlα α0ξηoη τoυ ακαΘdριoτoυ εΘvι-
κo0 πρoi6vτog.



H μιoΘωτη εργασ[α X6ρια απ' τov εκ-
μεταλλεUτιK6 τηg xαρακτηρα σrιq καπι-
ταλιστιK6q oικovoμ[εg, δεv 6oηΘdει και
αrηv dvoδo τηq παραγωγικ6τητα9. A-
<po0 o ερYαζ6μεvog γvωρ[ζει 6τι 6oα κι
αv παρdγει, 6oo κι αv δoυλ6ιpει Θα πdρει
τα (δια λεΦτd, δεv εvδιαQ6ρεται για τηv
παραγωγικη διαδικαo[α. Av 6μω9 γvω-
ρiζει 6τι αv παρdγει περιoo6τερo Θα α-
μoιQΘεi και περιoo6τερo τoτε τα πρdγ-
ματα θ'αλλdξoυv...

Av κdπoιog τcbρα oπαδ69 τηg ελε0Θε-
ρηq oιKovoμlαg πει oτι αυτ69 o oικovo-
μικ69 τ0πog αvdπτυξηg δεv Θα 6γει'
αrηv πραξη παραγωγικog πρ6πει vα τoU
πω τα εξηg: 'oπωg και κdΘε dλλo πρdγ-
μα 6τoι Kαι η oικovoμiα ατo εθvικooo-
οιαλιαrικ6 κρdτog αιηρiζεται στηV αρ-
Xη τηq υπευΘυv6τηταg. oι επιτρoπ69 ε-
λ6γxoυ παραγωγηg, δεv ε[vαι καQεvε[o
6πω9 αrιg oημεριv6g <κoιvωvιKoπoιη-
β6vεg" επι1ειρηoειg, αλλd εξoυoιoδo-
τημ6vα κρατικα oργαvα. o πρoioταμε-
vog αυτηg τηq επιτρoπηg ε(vαι υπε0Θυ-
vog 6vαvτι τoυ κρdτoυg, και εvvoιi: εθvι-
κooooιαλιαrικ6 κρατog, πoυ ε[vαι υ-

Toυ Κ' Mητρ6πoυλoυ oπδ τo "Bl'μa"

πεOΘυvog για τηv παραγωγη, εlτε αυτη
ε(vαι εvog μεμωvoμεvoυ εργooταo[oυ,
ε[τε oλoκλΙρηg 6ιoμη1αvικηg περιo-
Xηq. To δημ6oιo 1ρημα για μαg δεv ε[vαι
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για πειρdματα. H doκoπη δαπαvη τoυ, η
η μη oωoτη xρηoιμoπo(ηoη τoυ, επιQ6-
ρει μεγdλεg σUμΦoρ6q στouq uπε0Θυ-
VoUq... oι oυvδικαλιαrικ6q oργαvιboειg
τωv εργαζoμ6vωv γvωρiζoυv αρκετd
καλα oτι η μη 6γκαιρη η η λαvΘαoμεvη ε_
κτ6λεoη τoU εργασιακo0 oικovoμικo0
πρoγραμματog, δεv ε[vαι αo0μφoρη
μ6vo για τηv oιKovoμικη αυτdρκεια τηq
X6ραq' αλλd και τoU πρoσωπικo0 τoυg
ειooδηματog.

'Evα μεγdλo τμημα αυτηg τηq oικovo-
μικηg oκ6ιpεωg 6λα6ε xιi.lρα oτηv εΘvι'_
κooooιαλιαrικη Γερμαv[α. Eγιil oμωg
δεv μ6vω καΘ6λoυ εκε(, αλλd τηv Πρoε-
κτεivω ακoμα πιo "αριστερd".

Για μαg δεv voεiτε κρατικη-ouμμετo-
xικη επι1εiρηση vα παρoυoιdζει 6λλει-
μα. Av αυτ6 oυμ6α[vει, oΦεiλετε σε Kα-
κη εκτ[μηoη η διαxεiρηoη. Kαι τετoια
Qαιv6μεvα oτo δικ6 μαg κρdτog απo-
κλε(ovται...

To κρατog Θα 6xει oλη τηv ευx6ρεια
vα πραYματoπoιε[ τoUq παραYωγικo0g
τoυg oτo1ouq, vα κdvει τιg επεvδOoειg
τoυ. To εΘvικooooιαλιαrικ6 κρατoq δεv
6xει αvαγκη τov πλoυτoκρdτη. Τo κρα-
τog παiρvovταq στα x6ρια τoυ τα μι1oα

παραγωγηg Kαι με τηV oUσιαστικη oυμ-
μετoxη τωv εργαζoμ6vωv, μπoρε[ vα
πετ0xει τouq oιKovoμικo0g τoυ α16-
XOUq.

Επαvαλαμ6dvω πωg αιηv πoρε[α τηg
oκ6ι|'lη9 μoU τov πριbτo ρ6λo τov 6παιξε
o πoλιτικ69 παρdγovταg κι ακoλo0θηoε
o oιKovoμικog. Σκoπ69 τηg oικovoμικηg
oργαvιboεωg τoυ εΘvικo0 κρdτoυg, ε[-
vαι vα κατoxυριi:oει τηV εΘvικη αvεξαρ-
τηo(α (πρωταρxικα) Kαι τηv κoιvωvικη
δικαιooΟvη.

o εργαζ6μεvog πρ6πει vα γvωρ[ζει 6τι
τo κdΘε πρoΙ6v (εμπ6ρευμα) πoυ παρd-
γει καΘε μηxdvημα πoU KατασKευdζει,
6oηΘdει crrιg εξαγωγικ69 δυvατ6τητεg
τηg 1ιilραg τoυ.

Mεταξ0 κρ6τoug - oυvδlκ6τoU - ερYα-
ζ6μεvoυ δεv υπ6ρ1εl αvτoYωvtσμ6q oλ-
λd oργαvlκη αλληλou1io.

'Eξω απ6 κdΘε εργoαrdoιo - επι1ε[ρη-
oη πρι1πει vα υπdρxει μ[α πιvακ(δα πoυ
vα γρdQει με κ6κκιvα γρdμματα: "Eδιb
υπεραcπllζ6μoστε τo olκovoμlκ6 μ6λ-
λov τηg πoτρiδog μαg, εδιir oτηρiζoυμε
κol δημloυργoΦμε τo ooσlαλloμ6 μoξ".

Aλ6ξηs Bo0λγαρηq
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ΦYΛETIΣMoΣ κAI N. AΦPIκH
o Qυλετιoμog, oπωg και o εθvικo-

oooιαλιoμ6g εδιil και δεκαετ[εg 61ει
δεxΘεi μιd αvευ πρoηγouμ6voυ ε-
π(Θεoη απ' 6λo τo ιooπεδωτικo
διεΘvιoτικ6 κατεoτημ6vo. Kαι τι δεv
61ει ακoυoΘεi γι' αuτη τηv επ!στη_
μovlκη lδεoλoγiα. 'Αλλoι λ6vε 6τι 6-
χει σαv oκoπ6 τηv εξ6vτωση Kαι εK-
μετdλευαη τωv μα0ρωv Kαι dλλoι
μια μoρΦη επcιvαΦoρdq τηq απoι-
κιoκρατ[αg. Σαv <pυλετικ6 κρατog
τελικd ovoμdζouvε αυτo τηg Ν. Α-
ΦριKηq. Aoτε[α πραγματα. H N. A-
ΦριKη 6xει τ6oη σX6ση με τo ΦUλε-
τιoμ6, 6oo τo o0oτημα με τηιl αλη-
Θεια και τηv αvτιKειμεvικ6τητα.

H N. A<pρικη αrηv oυo(α τηg ε(vαι
εvα ιpιλελεΟΘερo καπιταλιoτικo

κρατog με ιpυλετlκη Θlτρivα. H 6-
πoto Φυλετlκη πoλlτlκη πoυ ακo-
λoυΘεi εivαI γlα vα πρoασπηoεl τα
συμΦ6ρovτα τoU κειpαλαioυ.'oπωg
πoλΟ oωoτd λ6ει Kαι o Mπεvoυα
.αUτ6q πoυ δεv δ6xεται τηv 0παρξη
τoU αλλoυ ε[vαι ιooπεδωτιoτηg".
Kαι γvωρ(ζoυμε πoλ0 καλd εμε[g oι
εΘvικιoτ6g 6τι τα μ0ρια κακd τoυ
πλαvητη μαg πρo6ρXovται απo τoυg
εκπρooιilπoυg αυτηg τηq "σκ6-
Ψεωg". o μεγdλog lταλ69 <pιλ6oo_

Φoq l. 'E6oλα 61ovταg ακρι6ω9 πιd-
σει τo voημα τoυ <pυλετιoμo0 ι1λεγε
6τι o ιpυλετloμ6g δεv 61εl vα κ6vεl
με τo 1ρΦμo τωv ovΘριbπωv αλλd με
τo δlα<}oρετlκ6 α{μo τηg κ6Θε ιpυ-
λfs.
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o Qυλετιoμog 6xει oαv oκoπo vα
υπερααπioει ' τo 6ιoλoγικo Kαι πo-
λιτιαrικo uπ66αθρo τou καθε λαoυ.

oι σφαγ6q τωv πρωτoγovωV αμα-
ζov(ωv απ6 τoυg BραζιλιdvoUq, τωv
μooκiτog oη1iερα απ6 τoυg Σαvτιv[-
σΓαq, Kαι τωV lvδιdvωv απ6 τoυg A-
μερικαvo0g δεv θγιvαv o0τε κατα
διαvoια για Qυλετικo0g oκoπo0g.
'Hταv καΘαρα πoλιτικεg πραξειq. H
απotκloκρατiα εivol oμεoα oυvδε-
δεμ6vη με τα "δημoκρατlκ6> καΘε-
oτιbτα. To εμπ6ρto δoOλωv γlvofov
απo τoυg δημoκρdτεg, o11l απ6 τoυg
ι}υλετloτ69.

oι Qυλετιoτ6g παvτα Qωvαζαvε
oτι πρ6πει vα σταματηoει o καπι-

ταλιoμog τηV εκμεταλευoη τωV
μα0ρωv για vα αυξαvει τα κ6ρδη
τoU.

Στηv N. Aιpρικη τo μovo πραγματι-
κd ιpυλετικo κ[vημα ε[vαι αυτo τoυ
Eygnene Terre Blanche. Λ6γεται
"K[vημα Avτlαrαoηq τωV Noτιoα-
Φρικαvιbv,, (AνγB). To AWB εivαι εvα
πραγματικo εΘvικooooιαλιαrικo
<pυλετικo αvτιKαπιταλιαrικ6 κ(vημα.

Pωτιilvταg μια Qiλη μoυ γιατ( τo
AWB πoλλo[ λευκo[ τo πoλεμdvε
λυooαλ6α, μoυ ε[πε α γlατi τo AWB
61εl τo1Θεi εvαvτiov τωv τραστ' τωY
πoλυεΘvlκιbv κol τou oυoτηματoξ,
καt γl' αυτ6 η 6ρ1oυoo τ6ξη τηg N.
Aιpρlκηg τo κuvηγ6εl αoταμ6τητα ".
H κoπ6λα αυτη τα γvωρ[ζει απo

πριbτo x6ρι διoτι 6xει μεγαλιiloει και
ζηoει oτη N. Aιpρικη και ε[vαι αιηv
Eλλαδα μovo για oπoυδθg. Moυ ε[-
πε επioηg .6τι πiριou τo καλoκα[ρι
πoυ ηταv oτo Γιo1αvεσμπouρvK, o
Blanche oε μiα oμιλ(α τoυ δηλωoε
6τι πρoτιμdει vα κρατηoει για τoUq
N. AQρικαvo0g 6vα μικρδτερo κoμ-
μdτι γηg απ'τη oημεριvη επικρατεια
τηq N.AQρικηg, oτo oπo[ο oμωg θα
μεlvoυv απoκλειcrrικα λε υκo(, παρα
Vα συvεXισΘε(η oημεριvη απαραδε-
κτη κατααταoη. Συvε1ιoε λ6γovταg
6τι Θ6λει vα δημιoυργηoει εvα κα_
Θαρd λαiκo oooιαλιαrικ6 κρdτoq,
δi1ωg vα εκμεταλλε0εται o0τε τoυg
λευκoιig, o0τε και πoλ0 περιoooτε-
ρo τouq μαΟρoυg.
Πρ6πει voμiζω vα τov[ooυμε 6τι η

66oη τoυ AWB ε[vαι απ6 λαΙκα και
πρoλετα ρ ιακα αrριil ματα.
To vα πα(ρvεl o μα0ρog τo 1/4 τou

μloΘo0 εv6g λευκo0 δεv εivαl ιpυλε-
τloμog. Eivαl καπlταλloμ69 στηv πlo
αlo1ρη τoU μoρΦη. l-l N. A<pρlκη εi-
vαl εξεuτελloμ6q τηg ιivvoloq τoU
ιpuλετloμoυ. Tιbρα αv μερικoi θεω-
ρoOv τηv εκμεταλλευoη τωv μα0-
ρωv <pυλετιoμ6, αυτo ε[vαι δικo
τoυg πρ66λημα και 6xι τou <pυλετι-
oμo0'
o ιpυλετloμ6g εivαl η μ6vη lδεoλo_
γiα πoυ αρvεiτol τηv εκμετ6λλεuoη.

'Aλλεg τηv Uπoστηρiζoυv...
Σoιpiα XρloτoQη
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EIMAΣTE PEAΛIΣTEΣ
EIMAΣTE EΛEYoEPoI

ΑπεuΘ0voμαι oε o6vα o0vτρoQε, πoυ
voμiζειg 6τι υπηρετε(q τηv EυρωπαΙκη
ΕΘvικιαrικη Επαvααταoη, αλλd oτηv oυ-
o(α με τηv Kαταvαλωτικo-αoτικη voo-
τρoπ[α σoU, Uπηρετε(g τo o0voλo τωv
κατακτητιbv τηg Eυριilπηg, τoUq πι-
αro0g τηg Mεγαλoρωo[αg Kαι τηq Mεγα-
λoαμερικηg.

Mθ1ρι τΦρα, τι δημιo0ργηoεg o0v-
τρoφε Yια τηv επιτυ1[α τoυ αγιitvα; E-
πειδη oε vιιbΘω πoλ0 κovτd μoυ ooυ λ6ω
ωμd: TlΠoTE. Eκτ69 Kαι αv Θεωρε[g επι-
τυx[α τo vα πρooδιbσouv στov EΘvικι-
oμ6 oι εxΘρoi τoU, τoV τ(τλo τoυ Uπερα-
απιατη τoυ "κρdτoυq τηq πλoυτoδημo-
κρατικηq δεξιdg".

Δεv 61ει αvτιληιpΘε[ Qαivεται oOv-
τρoΦε τηv κριoιμ6τητα τωv καιριbv και
γι αυτ6 αvτ[ vα μoρΦωvεσαι oε 6λε9 τιg
εκQρdοειg τηq ζωηq εΘvικιατικd - επα-
vααrατικd, παραo0ρεoαι απ6 τoUq πρo-
6oκdτoρεg τoυg oυαrηματoq τηg Γιdλ-
ταq Kαι "κτuπdg". Πoιo0g;'Εvαv - μ6vo
αυτ6v μπoρεig - πλαvεμ6vo αφισσoKo-
λητη' - vεαρ6 σαv Kαι o6vα _ τoυ KK
"E", Π ακ6μα και τov ε1Θρ6 τoU, τov
Mαotκ6, γιατ[ ιiτoι oou δiδαξαv oι ααroi
τηg δεξιdq. 'oτι δηλαδη εxΘρ69 αrηv Δ.
Eυριbπη εivαι MoNoN oι Koμμoυvιoτ6g,
Xωρiξ vα σoU εξηγiooυv πoιoi κoμμoυ-
vιαr6q... Kαι παραγvωρ(ζειq, πιαrε0ov-
ταq Kαι μη εξερευv6vταg, εκε[voUq, πoU
μετd τηv l]ττα τωv EυρωπαΙκιilv πειΘορ-
1ημ6vωv κoιvωvιιi:v, ooυ 6Qεραv αrηv
Eυριilπη πdλι, τηv δημoπλoυτoκρατικη
λα[λαπα. Auτη πoυ εo0 Θεωρητικd δεv
πιατε0ειg...

Ag γivoυμε λoιπ6v ρεαλια169 o0vτρo-
Φoι... M6χρι τΦρα ε[μααrε MHΔEN! Mια
αrεiρα αvτικoμμoUvιαrικη μ6ριpωoη
δεv κdvει τov επαvαστdτη εΘvικιαrη.
Aλλd πιo π6ρα κι απ6 αυτ6. Συγ16oυμε
τov ρ6λo μαg. Γιατ[; Γιατ( ακ6μα και τιil-
ρα - μετd απ6 τ6oε9 εμπειρ(εg - αvτ[ vα
ε[μααrε στηv πρoσωπικη και πoλιτικη
μαq ζωη επαvαατdτεq, εξακoλoυΘo0με
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vα ε[μαστε vεαρoι επαvαστατημ6voι...
Σ0vτρoQε, εμε[g δεv εiμααrε δoγμα-

τικo[.
Δεv 6xoυμε τo lερo Eυαγγ6λι6 μαg

απ6 τo oπo[o vα αvτλo0με τιg αιιbvιεg α-
ληΘειεg και παvω oτo oπo[o vα γρdιpoυ-
με dπειρα o16λια, κεQdλαιo-Mdρξ'.. o
Aγιilv μoυ - Χiτλερ. Γι'αυτ6 Kαιχρησιμo-
πoιo0με oπoιαδηπoτε πηγη μαq Φαιvε-
ται oτι 6xει vα μαq πρoσΦ5ρει κdτι. Ξε-
Φε0γovταq απ6 τη δεξιd και ακρoδεξια
vooτρoπ[α πoυ 6xει oαv απoτ5λεoμα
τηv δημιoυργ[α Qαvατικιi:v ημιμαΘΦv
αvτιKoμμoU vιαrιi:v αατιbv "To ΑNTlΔo-
To" ε[vαι τo αvτ(δoτo Yια τιq v6εg γε-
vι6q, πoυ bα δημιoυργηooυv v5εg επo-
x6c.

o αvτιKoμμoUvιαιηg αoτ69 ξ6ρει
πoιd 6ιθλiα δεv πρ6πει vα δια6doει.
'ooo για τα πoια πρ6πει vα δια6αoει, τoυ
αρκo0v μερικ69 αvτικoμμoUvιαrικ69
μπρooo0ρεg η καv6vα περιoδικ6 με τη
ζωη (και ιδ(ωq QωτoγραΦιεq) τoυ Χ(τ-
λερ.

Eμεig ταρdξαμε τα vερd και Θα oυvε-
x[ooυμε... Σαg πρooφ6ραμε Kαι Θα oαg
πρoσΦ6ρoUμε μια Θετικξ 6ι6λιoγραιpiα.
Πλdi ατιg ιδ6εg αvθριi:πωv πoU μπoρo0v
vα ΘεωρηΘoOv τoυ ιδ[oυ κ0κλoυ, ιδ6ε9
αvΘριbπωv πoU αV και τελεiωg διαΦoρε-
τικo[ απo μαq, διαφ6ρouv και απ6 τoυg
κ0ριoυg αvτιπdλoυg μαq, Kαπιταλιαr6g
Kαι κoμμoυvιαrdg. Kαι εκε[ Θα δo0με o-
μoι6τητε9 6αΘ0τερεg και ιδ6ε9 πoU γι'
αυτ6 τov λ6γo μπoρo0v κdτι vα μαq
πρooQ6ρoυv.
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