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* Γtd μαξ τ6 ζliτηrα τ{g N..Α"'ιilrιoxτd 6αpιiτουoα αηιαoΙα γrι1 πoλλofg λdγoυg.
[Ιρdrτα-πρdlτα εΙiαr τ6 Θ6μα τflg επlθiωοηq τδγ π6v-τε πεjλυ tκατoμμυpiωv
A:113]:ηaΙ,+, μεταξιi τrilν.6πofωv xαi δκατ6 μλιαδεs -dλληvεq iδελφof μαq.
:]1p]:""μ" o1:η ΨΨξ αιiτ{ μ6vo πori πρoφ6pεταr πρoxαλεi τriv ,&vciδρααr_τoir
πρoooειΙτlΙtoσ" ΙζαΙ -δηΙoκρα ιIκot],, 116σμ0ιr. T6 vιi irπεpαoπiζηg oliμερα τriνΦrrξ ooυ εΙvαr pατσΙσμ6ζ ivδ η πpoαyωγτi 

"η9 φυλ.';η; ;;rroλs "-lλ *a"'
τ6 

-δrn6ε6fu6vo. 'Eταr φτdvoηιε ατ6 φαrv6μεvo'oi a",i ii, oooμo τrrρooδειrτr
κoi", "δη:ιoκρriτεg" xαi ,.oiκoλ6γo1 vιi .πoλεμoliv" 

μ6 πιiθog νιi oιδοouv τig
γελrivεq xαi τriν λευxr| iρκoιiδα τι!ν oτιγμi ποti iπιδidlκolrγ τliν ξdλεlψl τ6vdγΘφπivι:v__oυλδν xαΙ μαxpo1φ6γrα 66θαα τliv iξιiλεrψη δlιi-τ{q- δπlμειξiαg
:t:aξ τηξ iδιαg τiq ivΘριiπlvηq φυληq. Kαi alo oiio ε, δι,ομo", iojiνΘρωπrαμoσ!

. 'o δaiτεpoq λ6Yoξ τηξ μsΥ9ληζ oηrααfαg τηξ N.A. εΙvαl δ πλοr}τoq τηq.
&vαφ6ρω xgρΨlΨjσιΨn _δ]l { N.A'παρ6γεr 

"o 
gs1, 

"ηs 
,oγ*Joμros παραYωΥηξ

τ9li- ψ-uαoli, i6 95% τΦγ dδαμιivτωv, τ6 80% τηξ πλατiiαq, το εsy, τoιrτrλλ;,τ6 10% τot oιiρανioυ κ.i" θxτ6q τΦv τερααιiων drroθεμdiωv πoιi δ1εl. ,H Ν.Α.εlvαr μ6 τ{ν Eliριiπη πoli ατ6 μιiλλoν Θιi θελrloη ,α λ*r"iιη τd δεαμd τflqκατoxηξ Ψ i"j φγs _9ηεprκαvoriq μld iαιεiρεuτη πηγιt πριilτωv ι},ιδv καiεvεργerαξ μ). Ι't1. αιiE6 66θαrα δριiovταr. oi διεΘvεig δξoυolαατdq. dπd ι{ν μlα vιl
}lplioorrι, dπ6 τ{v Eiφcδnη τliν iρωγli τdg λευxflg λorx{α| τηq καΙ 6nd τfv&λ\ vιi καpπωΘotiv oi Ιδlor τιi τεpa*'o λoriioμo-o "J "ο, "i"υ', τ{q N.Α. Kαi
δq voμiζοw oi i1λΘlol xαταvαλωτ6q δτr δνδlαφ6ρoνταr "ηi γrt τ{ν lλευθερiατδν μαιipωv.

- 'H iλri€εlα γrιi τ{v Ν.A. εΙvαr ivτελδq διαφopετlκrt dπ6 αιiιliv πoιi παρouor&_
ζoυv τιi M-ME., πori 06θαrα ευρlακovταr ατ,i i;plα τdr; 

'ξo;;στδv 
Ποu Ιtατευ-

e.1iγgψ τa π6ντα. 1oπolog δdv πεprΦiζετlα *λ_ao" i"ri i"ρiλa1o* i1 μαγrκri"J.v.'' καi δ "irπεriΘιτvoξ,, τιiπog, dλλιi ψd1νεr καi ar"ζηia irir-tr{ο"., ix"ioΙγ.oυρα δrαφopετxr! γvιilμη γra δ,τr nραγματr*,i ,rμοoir"i αι4ν π.λ. ιlατi i1iλriθεrα εlvα πoλli δrαφoρετrκri.

. 'H-;ιiρα αliτri μ6glr τ6v 15 αi. dταν iξαrρdoεl λiγεq, νoμαδrx6q φυλ6q&xατoixητη' T6τε τr!τ N.A. δp1loαv.^νιi iπor*l1o,r, ι..^o; o7'i, Θ6p.ro ,rρro1ri
μαfρol, xrνoιiμενor dπ6 π16 66ρεtα (3)- Σriμερα i1 N.Α. xατolxεiται a"ο π 

"φirro,ixατoμriplα κατoiκoυg. ,Exτ6q τδv ιεlrxδν iα iωγ μ.ω"" ""ορxo,- 
καi δλλεqκorν6τητεq. oi μαfpor iπoτελoιiιται iπ6 10 iθvx6q 6μ66εs α6ζα, Zoυλoιi Tοoυ-

9"Ρ ΣΦ: κ.i). Mεταξιi τoυq irπιiρ1oυv τεραπrεζ ε*φφ;i ".i θ6θαrα μεγ6ληixΘpα" Elναl 11αραxτrylrατrκ6 δτr, δπλq oηr"..irr' a l. ri"λλ"rη (4} oιliν N.A.i1 κιiΘε φυλ{ κατoιxεi αιr!ν δrx{ τηq ;pro1{l, 
"o,i 'rρr'λoπηoε, 11ωρig νdfπιlpxε.ι θ6μα κατο1{q o6 xαμμι6 πoλlτrλ. 'πηolρ"o, aooτrrofu καrror"qοuγκporioεrg μεταξli τιilν φυλδν καi f1 μεταvoατευιrxi κivηor τδv μαiiρων αιigπερro16q τ6γ λεUxδν. Mιiοα- ατιi δδαφog τ{q π'λ. ,iπaρ1ovv τf ooερori

:'γ-:1γ::'* πoλrτεiεq καi 3ξl αriτoδloLκo,iμ.nrq 
"orr".i.q-ffirr. ol llιtλIιεΙεq

αuτεq εζαpτωvταl oiκovoμΙκιi καi dvαπτυξrακιi dπ6 τι!v N.Α., δπωq &λλωστε
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6λixλ1η i1νιiτια eφρxαuκfl fi5τεlρog (5)

Eτοι καταλα6αivεr καvξ δτι ri πλειoψηφiα τιiv μαliραrv onfv N.λ ζfl καi
πξ δΙκεζ αιζ Πεμoxξ oε πλΦη oιrvεpγαοiα β τoξ λειτκαξ T6τε

πorξ δηuoupyd δλo αuτ6v τι6ν oιiλq 'ΙΙ aπιirvηαη δ6ν εlγαr δrioκo\: αi ΙLK.
ιξq N.A. κcd τ6 'EΘvlxιi 'Αφρllκωπlιιi Ι{oγηβoοo (Α.N.C.) τofi Mαvτ€λα πoιi
δκτι1rοoorπofν τοrlq πραrμαEυroξ παpεlααxτoυg oτ{γ Ν..4., τoξ εργιiπη πoli
xoυfιi\oαv oi θwλξ"t δταv κυ6φνofαcn, Φγ N.λ oi δrτoiol Φγaτεq σΙiΙηρα
dπoτελoδv [ρνo o<irμα οτι[ν xriψα αιiΦ. n' αiτ6 iλλιυατε γivovταr oi φn6qξ
σιr'aJrρσιrσειξ μεταξιi τδν 1rαi1x,lv tαroiκωη xιlρiαη τoi ΙnKatha τdΛ,
Zovλof xαi τot Α.N.C, γrd τξ δπoiη καθηrερ1v'6ι σxε&iγ dκοtμΣ Φiξ εiδ{oειg
Σπ[ν N.Α. φοrvζει δ x.λεφτηg Mαι,τελα) μn vfr glοBηΘfl δ mlxoκfuηq (λεxrrrd
καi μαt1nι foloυtα} 'o Mαvτελη tvαq Ιrοrvιh i,"yxλFατiαg τοi πoruxbfi 1ξτριΙi
olη ξrψιlΘηxε fu6 τdv δrεOrni oιηψεui τ6ν'!ρooδwπxδr/ αε πρalτοφαvfl $ρι.lα
τof &vπg:ταrorxofi rftγιilvcι f\ι6r vι6t ixαroπoηξ δ ouρφετξ αυτ6q rηiπε oi λειr-
xoi καi μαi1n &πorrκοr νιi ηΙrσταλafΨouν Φγ γ{ τolη πoιi ηxiτor &πoixηoαιl,
καi vιiι nflv πα1n&bωrrv oτο3q ξρπαγη τoli Mαγτ6λα καi ατιfr x6vτρα τξq δΨ'
Θνoiη θξρlπiαs πoι, a{πρoσαrrτΙn

Σψqρα τ6 Φλλον πΙs N.A δrαylαφeταr ζοφεaιl. ΙΙριiοφατ α, oτξ 17 Mαρτioιl
1Ι]9ζ οε δψoψliφιoμα fo θγq>ivoυv Φ μετqρpυΦioεη τoδ Ντε Kλipκ oi'λευ-
κoi νoτroαφρrxαrrοi ψnflφroαv β oυιτριrπυni πλεroψηφiει, Φ6qο νοd." 

.ΙΙ Θεξoη
τouq νιi oτα1rατ{αη ri ατroμiνιυorg Φq xΦαq τoυq ποιi mξ ilri'θαλαv oi yvιυαrοi
αιiΘ6wτεg τδv Λαδv δπαrξε οηrαvτrx6 βλo, δπωq 8πiαηq δπαξε πρτοτειiowα
μiλo f αuμμετoμi ric x6ραζ ixελη τηv περiοδο, iν 8e6αrα ψιiφζαv'ναi", σt{'
δuθv6g πρωτdιΘληlα oi oυvετlειεq 6ε8αrα αffiq τ{q νoοτμlπiαq δ6v Θi,
Qργ{ooυv v6 φαι,oiv.

(1) 'Eξα'ρεnr<εε ιηγξ πλψαρορlioε<οq μι1 τrflv N.Α. εΙναr τιi 6r8λiα τot .ξ
Δεvδρrνoξ Oiτιε oιidαrμrιιον oirrε M6cD(ιι 'Αθ{να 19ξ xυρirυq μd uiν γει,:πo_
λEJr6 xοi oτρατημr<6 Φλo τic Ν.Α Ι{αi τoli Ι. Γ\αwdxεvca 'AvαΖ'ητι,{vταq τηv
'Αλ{Θεrα γrιi τιiv Δτμoιφατiα τflg Noτbυ 'Aφpιx{g 'Αξvα 1.11., μi μoναδIxfq

Σ. ΣTΑYPOΥ
ΣHMEIΩΣEΙΣ:

Σ. ΣTAYPOY

πλψoφoρξ μd ιi Θεμα μαq
(2) f\ι6ι πεμαo6τερα θλ 'Α. Δεvδρrvoi, δ rι, oελ 9&100,
(3) Ι. nαιγιirxεγαq λ rι, oελ9
(4) δ. π, οελ l0
(5) δ π., oελ 2l
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Πρfν καi μετιi
ττiv .N6xτα τδv μεγιiλωv Mαxαιριδv"
Td παρακdτω κεiμεvo, εtvαι ιiφιε-

ρωμ€vo oτol1g "πρoδoμ6voυζ dγωvι_
στ6g, τiζ lθνικooooιαλιoτικflq τdoεωg
τοδ E.Σ.E.ΣΙ καi oτdv oυv. Γιriργo
Bεvτo$ρη.

Στη 3Ι 'Ιουλioυ 32, oτξ δκλoγ6E
τot) Pdτχσταγκ, oι EΣ δπιτυγ1dvουvθεα-

ματικti viκη 1ιoρξ 6pωg ττiv dπdλυτη
πλειoψηφiα.

Στξ 28 'lαvoυαρioυ 33 παραιτετται
δ Kαγκελdριoq oτρατηγ69 Σλιii21ερ. 'o
Χiντεμπoυργκ, Πριiεδρo6 τoσ Γερμαvι-
κoδ 'EΘvoυg, ιivακ ηρl.iσσει στiζ 30/ l,/33
τ6v Xiτλερ Kαγκελdριo δ δπoioζ δρκa-

ζεται τιi iδιo μεoημ6ρι. 'Αvτικαγκελd-

ριoq d Φιiv Πdπεν καi τιi περιoodτερα
Oπoυργεiα δivovται o6 'Eθvικιoτ6g. O[
&vτιδριioειq τδv παλαι6ν πoλιτικιiv
εΙvαι μεγιiλεq...

Τ{ν δπoμθvη τ{g d.vιiδoυ τoδ Χiτ_
λερ στriv εξoυσια, d Λα'iκdg Παρατηρη_
τι|g δημooιειiει τriv εiδηoη dτι: "δ
Καγκελιiριog τoδ λαoδ" d.πoφιioιoε νιi
παραιτηθεi Φπιi τd d.ξiωμα τoυ! 'o Xiτ-
λερ θd δμoλoγr{oει d.ργdτερα, δτι εl1ε
ιjπoσΙεΘετ oτιiv δαυτd του vd κατακτli-
oει τliv δξoυoiα γρliγoρα καi μovoμιιig.

Tτiv μεγιiλη ε0καιρiα τι|v δivει τ|

πυρκαγιd τoδ Ρdιχσταγκ ιiπιi τ6v 'oλ-
λαvδ6 κoμμoυvιoτη Mαρivoυζ tsdv
Nτερ Λ6μπε.

Στιg 27 ΜAΡTΙOY 33 μ6 τι|v
Ψ{φιση τoδ v6μoυ "Περi εξoυoιoδdτη-
oΙξ,, δ Xiτλερ dπoκτi πλ6ov τrjν
Noμl.κf Θεμελiωαη τiζ Δικτατοριαζ.
(Δικα1ωμα καi vιi ivτιπαρ6ρ1εται ατιi
διατdγματα, d.πoφdσειζ τol PdΙχσταγκ).

l4 ΙoYΛΙoY 33, dπαγdρευoη lλωv
τδν dλλων κoμμdτωv εκτdζ τor ΝαζF
στικoδ σ€ δλη τr'|v Γερμαv[α. 'H μdνη
δ6vαμη πo6 dκdμα δ6v E1ει πdρει θ6oη
ι)π6ρ i κατd, iταv d Στρατdg. 'O Xiτλερ
τ6ν oτρατ6 τdv Eβλεπε odv μdvo Cμπιi-
διo γιιi τ{v 'Aπdλυτη κατdληΨη τηζ
δξoυoiαg.

Σ' αδτ6v δ Χiτλερ εl1ε v' dντιπα_
ραΘ6οει τα S.Α τd περtφημα "TAΓ_
MΑΤA EΦoΔoY μ€ τ<l6q φαιο1ιτιδνεg
πoti τtiv -Αvoιξη τoδ '34 dριOμι-lιioαν
πιiνω dπd 2.000.000 lΙνδρεg. (,)1 lvδρε6
αiτoi l'iταv κατd καv6vα θργιiτεg, dv_
Θρωπoι τ6v π6λεωv καi τ{g r)παtΘρoυ

β6βαια, dΦρωπoι μ6 π6ρoυg ζωflg μdvov
τιi 1fρια τoυq.

ffi

(ιet tischο l|,,

\\ιι
μ_,\,

(E3tιandΣ

@,
'AρΙηγdζ τδν s.Α' iταv δ περιφη-

μog Pαiμπo6 εl1ε καλ€οει θπειγdwωg τ6
1930 δ 1διog δ Χiτλερ dπd τ{ν Ν6τιo
'Aμερικ1i καi πρoοπιiΘηoε vιi θπιβιiλει
oτρατιωτικri πειθαρ16tα.

Td s.Α iταν πρdγματα dπαρdδεκτα

γιd τιiν τ6τε Γερμαvικr| τdξη τδν oυvτη-

ρητικδν, πoιi ι]λπιζαv lτι δ Xiτλερ θd
&κoλoυΘoδoε μιd μετριoπαθτ] ατdoη,
καt, dπλδg θιi Eβαζε τdξη oτd 1doq πo6
lπικρατoδαε πρiν &π' αiτdν...

Αδττ| t] τιiξη oυμπεριελdμβανε καt
τdν γηραιc1 πρdεδρo καi oτρατdρ1η
Xiντεμπoυργκ. 'Η δυσαρ6σκεια τηζ
τdξεωg αι)τfrg dρ1ιoε vιi δημιoυργεi
πρoβλ{ματα καi dvηoυ16iεg oτ6ν Xiτ-
λερ, γιατi δ γn ραιd q oτραταpγηg ε11ε μL
τ6 μ6ρo9 τoυ τoιiE πoλι) dφooιωμ6νoυg
dξιωματικoiq, καi, lτoι Δπηρ€αζε dπ6-
λυτα τ6v μικρd μ€v, dλλιi [καvd oτρατιi
πori κciπoια oτιγμι|, tiv ι]Θελε, μπoρoδoε
ν' 6ρπιiξει τιjv θξoυotα &π6 τd Ναζι-

oτικ6 Kdμμα. "Eτoι δ Xiτλερ δπρεπε vιi
δ<boει λι)oειg γιιi vιi παραμεivει οtrtv
δξoυoiα.

Φα{vεται δμω6' δτι d Xiτλερ εΙ1ε
πdρει ττiv dπ6φαoli τoυ dπd τξ dρχ6q'
τoδ Φεβρoυαρtoυ τd 1934, δταν &πd_

ντηoε oτo69 "oυμμιi2(oυg" δn θιi δι€λυε''
τ0. 2/3 76ν s'Α. (TΑΓMATΩN EΦα.
ΔoY). 'o Χiτλερ λoιπdv, καταoτρ6φει
τd ζωvταvd κι1τταρα τoδ E.Σ. μ6oα ατ6
Ναζιoτικd Kdμμα, γιd vd θξαoφαλiaει
τr|ν εδvoια _ αυμμα1iα τδv dvωτdτωv
στρατιωτικd}v κα{ τiζ συντηρητικiζ
τιiξηq, καi πρoπιiντων νιi θξαoφαλ(oει
τ{v μετd θιivατo τo0 Χiντερμπoυργκ
ι-,πooτliριξη καi διαδο1{ τοιl.

Mετιi dπ6 λiγo καιρ6 δ Φ6ν MπλG
μπεργκ, o6 μιd oι'loκεψη πoι1 Bγιvε πιivω
oτd καταδρoμικd DΕUTSCΗLAND,.
tiπdo1εται οτdv Χtτλερ τtjv διαδo1{ τoδ
Xivτερμπoυργκ dν "διιbξει dπd τ{v
χ6ρα τ1ν καφ6 παvo$κλα"...

αlt'ιiοnr, αlΛreissruthenien,,
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, 
-o Χiτλερ διατιiοει vιi πdρoυv δλoι

?j^iγδPrs τωv s.Α. τιζ dδει6ζ τoυξ τdv

-1oυγι9, 
vιi σταματτiσoυv vd κdvoυνπαρελdσειζ καi vd σταματησoυv vd

φoρoον στoλ6ζ!

- 
'o.Pαiμ δ61εται vιi oταματ{ooυv ol

:^:|:^u:.o 
καi vd φoρoδν oτoλ69, πρo-

iffi χ'λ'i ffi:.J} J:i':gJ 
;*

Mτdvτ 8ινζ6ε, oτξ ]0 toYΝΙoY. .o

:,r:ρ με:Φ dπd πρdoκληαη, δ61εται
vα 

_συμ}ιετdσχει πρoσωπικd oτ{v διιi-σκεψη-

-. .ol doι'|τoi τδv s.S. καi Γκεστdπo,ιιl-ιιεP κα[ Γκαiριγκ, πoιi dπιi καιρdει1αν oxεδιιioει τιjν διιiλυoη τ6v S.Α.

:t:,::, ",)τi tκπρooωπo6oαv κιiπωg
j]] |1*J0.n^τα6η κα. τd κατεστημ,vo
τηζ επoχηζ) βρioκoυν τriv εriκαιρiα, vιi
::::-γ.Ψ τιiv Χiτλερ vιi πtiρεiμdτρα
κατ(' τδv S.A.' διdτι {ταv l.o,μo rα
ζεσηκωθoδv o, dλη τfv Γερμαviα καi

,li ]1.Υ Ψ.ιrr*v. "Ioωg oτι|v κivηoη

1.'^l1i! 1,Ρ:, καi Γκαiριγκ vd αυμμεlτειχε και d Γκαiμπελg, dλλιi αι]τd, δ6v
μπoρει v, dπoδει1Θεi.

_ ,ο-ΙoYNΙoY. Mετιi dπd πρdσκλη-
οητoδ XivτεμπoυPγκ, δ Xiτλερ τdv lπμoκtπτεται oτιi tξo1ικd τoυ στηv 'Avα.-
ιo1ικη 

,ιlρωσια. Mdoω Mπλdμπεργκlιαι αυτηv τη ιPoρd, δivovται oτdv Χiτ-ι-ερ oι διαταγ6q τoδ Xiιτεμπoυργκ καtτωv αvωτ6ρωv dξιωματικδv πoιi dπoτε-
Λoυv τjl v -ΕΛΙΤD καi τηv dvdrτερη τdξη.

.'ο Xiτλερ ρλ€πει μdvo γιd |0λεπτd
περιπυl 

' 
.ι dv δ τo ιμoθιivατo oτρατdρ1η, δ

:::Ι:ζ tΙ"j δτoιμιioει lvα διiταγμα γιιiκτ|ρυξη τoδ στρατιωτικoil v<iμoυ o, 6λητη t ερμαviα.

" '"Fτoι 
tιiv 6 XΙτλερ δι4v δεxιiταv vιioια^υσει τελεiωζ τd (TAΓMΑTA ΕΦο-

_Ψl ' 
o.' δ oτρατιi6 Θd dvαλdμβαvε

-τηv 
aζot)σiα. .o 

x iτλερ δ6Ιεται και ετσιυπoγρdφει πλiov τ{v Θαvατικ{ κατα_oικη'.τ(iv dvδρ(iv τδv S.Α. καi roδ iδιoυτoi Pαiμ...
Αljτdv τdv θκβιαoμιi τoi Mπλ&

μπεργκ καi τδv στρατηγδv δdv Θd τdv
5εχαoει κ.αi" oστc Θd τdv oυγΙωρησειΔυιε o Λιτλερ. "Eτoι μπρooτιi oτd

' Υl:μα τηζ tξoιοiαq δ Χiτλερ oτiq J0ΙoYΝΙ(-)y l934' μa σειρd μαζ,"dr, c",._
1:":r, "liζ πι<i μεγιiλεq πdλειq καiκllριω6 oτ<5 Bερoλivo' oκoτιilvεl δλoιlq

.Φ E€

@B

t
τoliq 'Αρ1ηγoιiq τιiv S.Α. Kαi τιi ζωντα-
vd κιjτταρα τoδ E.Σ. 'Eξαπoλιiovτα6
συγIρdvωζ καi lvα κιiμα dπd πρooωπι_
κ€q dvτεκδικι|oειq...

'o Ραiμ oυλλαμβιiνεται dπd τ<iν1διo
τ6v Χiτλερ και dρvετται νd αδτoκτoνti_
σεl", zητα. vιi τ6v 6κτελ6oει δ iδιog δ
παλιdq καλdg τoυ oιivτρoφog καi. φiλo-q
(Χiτλερ). Αδτd β6βαια δ6v γivεταr, dλλιi
τ{v λtioη μπoρεi vιi τ{v διilοει θvαg τρi-
τoζ.

'o Φιiν Σλdι1ερ δoλoφoνεiται μfoα
στ6 σπi*ι τoυ μαζi μ6 τriv γιlvαirα τoυ.
'o Φdv Kdρ δoλoφoνεiταl. τιi l923 εl1ε
πdρει μερoζ σττiv καταoτoλτi τoδ πραξι_
κoπr|ματoq oτ6 Mdvα1o. 'O ,.Eρvoτ

δoλoφovεiται 6νδ κιivει τd ταξiδι τoΓ)

μ6λιτoq.
Σ6 δλιiκληρη τηv Γερμαviα, γιd

dρκετ6g μ6ρε9. Θιi ollνε1iζεται αιiττ| ιi
dνεξ6λεγκτη oφαγri. 'o iδιoq 6 Χiμλερ
καi τιi S.S. δ1oυv τιi ρdλo τoδ δκτελεoτfl.
Πdvτα δ Xiμλερ 'δτρεφε μidog, πρ69 τd
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S.Α. καi τιiν Pαiμ γι' αδτιi δργdvωoε καi
τd S.s. Kαμiα σχ6ση βθβαια μ6 τci WΑF-
FEΝ s.s.

'o Χiτλερ βρioκει τηv εl}t(uιρiα μαζι
μ6 τιi S.A. νιi δoλοφoνrjοει καi αi}τo66
πoιi "γvιilριζαv" πoλλd, γl1ρ(,) απ6 τdν
θκβιαoμ6 τοi Xivτεμπoυργκ μ6σω
Mπλdμπεργκ.

Mερ:ιoi riπoλoγιoμoi, *::}-οi βd_
βαια, δεi1voιlv δτι τriν .N!]r(τα τδv
Mεγdλωv Mαχαιριδv" δoλoφovf θηκαv
πιivω dπd 5.000 cιvδρεζ τδv S.Α...

"Eτoι r] Γερiιανικri dριoτoκρατiα, {.'Ελiτ. τδv .μεγιiλωv. dξιι-,l1ιατ ικιiv
κα( τ] oυvτηρητικr| τιiξη μαζt μc τιi <lτε_
λι61η ποti δπ{ρ1αv μ6σα σιd Ναζιoτικ<i
Kdμμα, μπι1ρεoε vιi κατιιoτρfψει τt|v
πραγματικr| φωvτi τηζ Bdoηζ τoδ E.Σ.

Tτ|v βιioη πoιi dιποιελolioαν lργιi-
τε6' dγριiτεg, μικ1lιli iπαγγελματiεq,
dvδρεq μ6 πiοτη οτιi lδαvικιi τoδ E.Σ.,
dνδρεg τδv l'ΑΓMΑΤΩN EΦoΔoΥ,
dvδρεq τοiv S.Α.

'o δτοιμoΘιivατog Xiντεμπoυργκ, '
δκπρooωπι:i τ{v dριoτ<lκρατtα καi τιiv
oτρατι1' oτρατι1 πoιj dμειvε ιiμ6τo1og
oττ|ν μεγιiλη oφαγ{ τδν S.Α. γιατi αliτii
oυv6φερε τoιi6 μεγιiλoυg ιlξιωματικoιig,
oι δπoιoι πρo6ρχovταν ιiπd dριoτoκρα_
τικ69 oiκoγEvειεq καi οi δπoioι εlγαν
κdτι oιiν κληρoνoμιιi. Τd dξiοlμα τoi)
στρατιωτικoi. "Eβλεπαv, 6τι μ6 τιiν

μ M
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cιvoδo τoi] E.Σ. oτ{v Γερμαviα κα{ ττ1ν
dργιivιυoη τδν S.A dv6ρ1ovται oi πoλι-
τικd και oτρατιωτικιi dξιιδματα, .d-
πλoι" αΦρωπoι τoυ λαoδ, dΦρωπoι dπ6
τξ doθεv€oτερεq τιiξειq, τ6 πρoλετα-
ριdτo. Συγχαιρει λoιπ6v, μπρooτιi oτ6
λαd τdv Χiτλερ, γιιi τιtv "φλoγερli τoυ
θπ6μβαoη. δr,ωζ ττiv 21αρακτηρiζει δ
Xtvτεμπoυργκ.

'Η'Αριoτoκρατiακαi oi'Avιilτερoι
&ξιωματιxoi τoδ στρατoδ, 6κφρdζoυv
τtiν εηαρiστησli τoυg γιιiτι| oφαγτ| τδv
S.Α. καi, λ6vε δτι r)ταv Evα μ6τρo dπα_
ραiτητo γιιi.τriν dμυvα τoδ Γερμανικol
"Eθvoυq".

'H dνελ6ητη oφαγl,i τδv dvδρδv τδv
S.Α. Θιi μεiνει γvωoττi oιiv.Nliχτα τδv
Mεγdλωv Mα1αιριδv" dπo τιi πρriτα
λdγια θνdg ijμνoυ τδν S.Α. πoti Eλεγε:

"...'Ωoπoυ νd ξεπετα1τεi &π6 τ&

μακριιi μαq μα1αiριατ6 δβραiκιi αiμα..-"
-Ιoωg dv δ6ν εl1ε γivει t] oφαγτi τδv

s.A. 6 E.Σ. oτ{v Γερμαviα καi τd E.Σ.
Κivημα τfr6 EYΡΩΠΗΣ, vιi εΙ1αv dλλιi-
ξει ριζικ<i τd σdπιo κατεoτηβνo, vιi
εΙ1αv πρoλιiβει τd "θdψιμoD και τiv
ταμπ6λα τoδ "Nαζi.' 6πωq δiνεται or|_

μερα oτ6v κdoμo.
Θιi εΙ1αν διiloει κιiτι πιd πoλri oττ,iv

ioτoρiα dπ6 τrlv .Nlixτα τδv Mεγιiλωv
Mα1αιριδv" τ6 oτiγμα πoιi τoιiq κ6λλη_
oαν oi μετ6πειτα NεκρoΘ6φτεg τoδ E.Σ.

"Ισωζ θdπρεπε κιiπoτε ν' dπoκατα_
σταθετ τ1 μνiμη καi τ' dνομα τδν πριit
τ(υν μαρτ6ρωv τoi] E.Σ. oτriv oυvεiδηoη
κdΘε εθvικoσoσιαλιoτfl oυντρ6φoυ,
odν oi .Πρoδoμfvoι dγωvιoτ6E.. Σdν ι|
.πρoδομ€vη δθνικooooιαλιοτικ{ tπα-
νdστασηΣ πoιi loβηoε μi τ{ν dvατoλ{
τflg δdξαg τηg.

Bιβλιoγραφiα:
t. J. Αmsler - ΗΙΤLΕR editions du

SeuiΙ Ρaris.
2. E. Ηaufstaeugl - HΙTLER: LEs

ΑΝΝEEs oBcsUREs Editions dθ Τrevise
Ρaris.

3. J.c.G. Rohl - From BtsMΑRK Τo
ΗΙ-Ι'LER

4. K. Ηeiden _ DΑs LEBEΝ EΙNEΝS
DlcTAΤoRS

5' A. Zolleτ _ Η!ΤLER PRΙVΑI'
6. Jim Burrows - HΙTLER (l8s9-l945).

.Krilδρoe "

Ξεκινιbvταq v' dvαλtioω τi γυvαι_
κεiα μορφιi, διαπιoτιilvω, γιιi dλλη μιιi
φoρd τιiv iδιαιτερdτητα τoi] κιiθε dτ6-
μoυ. οΛΑ τιi κoρiτoια δ6ν ε{1αv τoιi6
ΙΔΙoYΣ γovεiq. oδτε τo6qiδιoυq δαoκd-
λoυ6, καΘηγητ66 κ.λ.π. κ.λ.π. Γιd dλλη
μιιi φoριi, &πoδεικvιjεται τ] iδιαιτερG
τητα τoij κιiθε dτdμoυ-Θηλυκoδ. M6vo
κoινd xαρακτηριστικd εΙναι d πρooδιo-
ριoμdg τoδ φriλoυ τoυg. Oιiτε κdν θξωτε-
ρικd χαρακτηριστικd! Δειiτερo δπoτυ-
π6δεξ(;) γv(Ι)ρισμα oi 26ρoνικ69 καi
τoπικ€ζ κoιvωvικεg oυνΘf κεq.

oι]οιαoτικιi oτig μεταβατικ6q tπo_
χtξ, δtωζ οi δικ69 μαg, εlvαι τoυλd1ι_
ατov ΝΤΡoΠΗ νd πρooπαΘτ|ooυμε νιi
"κoπαδoπoιτ1σoυμε" oΛEΣ iiE πρooω_
πικ6τητεE, μ6 τig 1ιλιdδεq 'Ιδιαιτερdτη-
τεζ και vd τiζ διilooυμε κoινd 1αρακτη_
ριοτικιi!!!-Αg πρooπα0rloω δμωg, vιi γεvι-
κευσω τd θ6μα γυvαiκα - o$ζυγoq _

μητ6ρα odv oημερινli κoιvωvικη αvτι-
πρooιδπευαη, odv μελλovτικri κoαμo-
θειilρηοη { γιd τtlν μετdβαση πρdζ μιd
Mητριdρ1ηαη...

...Θιi {ταv παριiλειψη vιi ξεκινrioω α) ΑΝAΛoΓA με τ{v κληρovομι-
γιd πoλυoιiΦετoυξ γovετζ iσoπεδdlvο_ κ6τητα κα( τ{v διατρoφJ, €vα βρ6φo9vταζ καi τd 2 φtiλα! 'Eτoι, o' αι]τ6 τd μεγαλιivει καi γivεται κοριτσdκι.
τεδχoζ θ' ιio1oληθδ μ6 τl]vγιlναiκα, καi β) ANAΛOΓA μ6 τo69 γovεig τoυ
oτι1 δπ6μενo μ€ τdν dνδρα. διαπαιδαγωγεiταl..

Γιιi μιιi EΘΝΙKoΛΑ.Ι.ΚΙl

Oi πoλυor]vθετoι γovεξ (M6ρoζ α)
Τα τελευταiα xρdvια, τd .θγκεφα_

λικιi" ξ€πλυμα γlιi τriv λεκτικr! διαoτρ6-
βλοloη, γvιbριoε καi τ6 πρακτικd dφη-
vιασμα' ΓΙoιoi εδθllvovται;,..
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διαπαιδαγι6γηoΙ (Συν67"εια 2η;

γ) ΑNAΛoΓΑ μ6 τo6q δαoκdλoυq
του ιiπoκτi γραμματικ6q γvιiιoεη! Πoλιi
σχετικd.

δ) ΑΝAΛoΓA μ6 τιζ Koιvωvικ6q
συνΘηκεζ Lρ^ι&ξεταl.

ε) ΑNΑΔoΓΑ μ€ τ{ v ψυ1ooδvθεoη
δημιoυργεi.

ζ) ΑΝAΛoΓΛ μt τd αΙoΦ{ματα
dvαοφιiλειαg δεομιiεται r] τεκvοrτοιεl! ! !

Λυπαμαι πoι1 εΙμαι δπo1ρεωμ6vη
vd παραδεχτδ, Eωg θδδ, δτι εΙvαι 1oωg
dκαταvdητα τd γραφdμενα, dλλd δ6ν
ταγραΨα γιd (εμπoρικd" !ντυπo. oYΤE
καi δ1ω dφθoν(α oελι&Dv γιd μακρoσκε-
λ6oτατε9 dvαλ6οει6. Σ1εδiαoα τ{ ΓY-
NΑΙKΑ τo0 ΠΑΡoΝΤoΣ κα{ τoσ
MEΛΛoNToΣ.'Aντιπρooωπεtiω τ{v
ενvoια τtζ ΑΝAΘEΩPHΣιΙΣ. Παρακo-
λoυΘ{oτε λoιπdv:

αα) Kαvε(q δεv μπoρεi v' dμφιoβη-
τr|oει τd κληρovoμικιi γvωρiοματα. 

.Η
διατρoφ{; 'Ακ6μη και μe τ{ν κατdλ-
ληλη διατρoφ{ δπιτυγxιiιlεται τd δπιΘυ-
μητd φι1λo oτd lμβρυo.

ββ) Ναi, o{γoυρα ol γovεξ διαπαι-
δαγωγoδv. 'Αvdλoγα β6βαια μ€ n{ν
πvευματικτl τoυg lπιiρκεια ι,| dvευ'

8
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γγ) Kαi βεβαaωξ πoιdζ Θd μξ πεiσει
γιd ικαvo$ζ δαακdλoυg i| καθηγητ6g.
Kdπoτε {ταv παιδαγωγoi. Kαι μtlv
ξεΙvιdμαστε, δτι ri oημεριν{ δηβοια
Παιδεiα, πρoιiγει dμφifuλεg γραμματι-
κ69 γνdloειg. Δ6v παρ61ει oστε κdv dvd_
πτυξη πνευματικιiv iκαvoτr|τωv. Πτυ26{α
γιd αμφ{βολζ θcoειg δργαoiαg; Ναi.
"ΑφΘovα.

δδ) Koιvωvικ6g oυνθηκεζ; Πoλι1 ρευστd.
Κ-αi δξαρτdται μιi τi παρα1ωρτ,ioεη.
Mπoρεi vd ξεκιvrloει dπd tδιαiτερα κα[
vd βpεΘεi 'Aφεvιικivα! .Αλiμovo ατξ
αγραμματεξ δργιiτριεq. Καi δυ6 φορ€6dλiμovo στξ ογvεζ Συvδικαλiστριεξ
πoιj, δ6ν "fuλειiτηκαv,'

εε) Ναi, μιλdω γιd ψυ1ooriΦεοη
καL διL τ16' πρoodvεα. ,Απ6 τιi τελει>
ταiα βρioκειg dφθovα. Αι)τξ σμo6, πo6
θd δεΙΘoδv, { μαλλov Θιi πρoκαλdooυv
τι5 dααvo6ρ τflg tπιτυ1{.α4, Θιi πρ€πει vd
ε{vαι τoυλιi1ιoτoν dδioτακτεq. Δ€v πι-
oτει]ω δτι τιi γυvαικεiα ε1δωλα βιiδιoαv
μ€ τo αταυρd στd χερι...
ζζ) Elvαι πασιyvωστo δτι τ] γυvαικεlα
ψυxοoiΦεαη ε(vαι πoλιj πι<i ψυ1ρ{ καΙ.
l,πoλoγιστιtiη dπo τoi oυvαιoΘηματι
κoi dνδρα. Kdτι dπoλιiτωg λoγικιi, dφoδ
θ6λει σ'ταθερεζ μελλovτικcg oυν0ι]κε6
μα vα διαιωviσει τd dΦριilπιvo εIδog.
Παριiδειγμα; EΙδατε καμιιi γυvαiκα vιi
μri λdει οτdv dvδρα τηg δτι μdvov αiτdν
dydπησε καi γι' αι]τd τdv παyτρεtjτηκε;

.'Avακεφαλαιιilvω καiουμπληριilvω:
η oημεριvli γυvαiκα, dναλιiγωq τδv
!ΔΙAΙTEPΩΝ Ι(ΑΝOTHΤΩN τηg κα-
ταλαμβdvει κιiπoια θ6oη oτ{v lεραρ
χικη κoιvωνiα. Προodvτα γιιi ττ|v δπι-
τt)χημε\η σι]ζDγo - μητ6ρα: Γραμματι
κεζ γvωσειξ, εdoτρoφiα πνειiματoE, διo-
ρατικdτητα, oεξoυαλικ6q εμπειρiεζ,

κoιvωvικη μdρφωοη και πoικiλεζ (δια-
xρovικd) tργατικ6q Θ6oειq. . Hλικiα; 25-
30 tτδv. Ναi oiγoυρα. ΑΝ εlvαι δrlvατdv
μιιi εlκoαιi1ρovη vιi εΙvαι πλtiρωg cδρι-
μαoμ6νη γιdδημιoυργικd Ι.AMo { oυμ_
βiωoη. Mιλdμε γιd μ(α πoλυπριiγμoνα
γυναiκα ιl δπoiα πριiγματι Θιi ε{vαι καi
ΘεdρεoτoE oιivτρoφo6. ΕAN β6βαια βρεi
τov κατιiλληλo δαμαoτ{ τηq, τιi παιδιri
τoυg Θα εΙναι dξιoι dπdγovoι. 'Αλλι(nζ,
τ] φωτογραφiα μαζ εlyαι tκφραoτικτ,i.

)

)
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ΔIAΦHMrΣIΙ (MEPοΣ Γ.) ΔΙAΦΗMΙΣΙΙ (ΜEPοΣ r)
Kcιθoμηιξ δrαφηnοτu<oli ηroiiπoλoΥΙσμοt

'g ;,r',x'iρηrη ετπδιτirxει llεoω 
Ψq &αφΦΙuαιg v6 δrαφoρπo{oει τd πριrriivmτηg dπ6 θr<εdνα τδv ivταγωvroτιΞv δτοi δ""" ;';;;; καταvαλιrτrtg v6v5 πgniiv fl δoτω ν6 qg!μαdσει μd "i.rοiiΦ-d;"; Yra v5 προii6ι, ΙrαiπΦ irnx{μrorι,

nn πiv xαΘqμσμi τori δrαφηuonrrοi π1niiπoλoμoμoli ληι&irιlοιτα ilrt' δψrvκι'πolor παΙxnγo\,τ$g
(1) 'Oooν ιirφoρd τ6 πρoi6ν. (α) -Αv καl κατ6 π6σo &vΙαπoΙrρivsταr στηαv6Ιγ]<ξ τη9 ΦqΦξ (s)'H οwxoλiα g"φ"ρo';η.ηq.-:Jil'ο"* (γ) oai ατ6-δro πof-8ρ1τκετο ai rφoεiiv (κjκ.λοg ζ'.iΦ 

- __'--' *" *
(2) 'Ι)οoν iφoρn ιiγ Θji πρπει δdl γα.ληφΘoiv ιiπ, δψη oiiδtατqριi_τrrτεq_ποriΨ""ζ: *ιω jaο.q *Ξ;;;;;i* πρo]i6vτα.
ιιr, irα πΙΣΙΙεr ιrιiσηc ν6 ΨγωΡ oο6αριi ιπl, δqη oi xρηπτoo!ΙΙσιroμrκξδUvguiτητεq τic lmγeiμpηg oi a""εr,s 

"α *"οqρφri_Jtιilos τot πρoιiπorομ-o1nfi,
(4) Στ6ν xλiδo πoιi dvlilκεΙ iι iπlxεiρηφ. oi θαr1εrp{oεrq παραγωγflqθroμηγαvu<δv η)oiili}τn)v ;xoυ" οrαφορεπrκλ' d;fi;;^;:;ιi με τ6 fuεiηrαπpo<iθηoηq τιiv πωξoεουν" &r δπ_j &*fuτoι;i;;;γΤ|iq *crτ-roλ'"r*δviγαΘδv.

. 
(5) 'H wcδαη τηc nγoρdg .Η iτn1qεΦηση Θιi πβnεr νιi δxει πλryυgppie οxετr-x6 β τoιiq Ι<ατgvαλωτ€g

, 
(α) TαΙlxri δlαατρωμjπ<υαη (6) Kοrνωιrr<oο::<oνoμrxιi oιοlγεiα (γ) δηroγpαφr-κd ατoι16εiα (oτοrxεiα μd τiη πρoτr:uio&g οιαθεoεlg τ;κατ-#:ιωτον οxεn*a μτ6 πρo't6v xαi β τ, &vταγωιroπxιι
(6) 'Αvdλoγα με Φv oilκoνoμlοt πoλτυαi παi dxoλοΦεi { tτa;εiρ1οη.'Eρ116μαoτε τιiηrα αιξ μεαοω5 ""orμη-ι -ο ir"φη"iλt τrρoiiπoλομ_ομof oi δπoiεg arroλoυΘofiv rnιi xιiπιι
(1) Miθoδoζ τdq &vταγωvrοτrκiq. i6φτ:lΙιiπlΙ .ΙΙ ετnxΦηoη καΘoρiζει π{ δrα-φηΙΙσnr<Ιι τηq δαττιiνη uε 6ι1oη ιi πoοΞ πofi α"oιtiri'Ι'ar.oγω\aστ{ξ καiivιi,JΙογα δrαμoΙψιΙlvει τ6 δrxιi τηq ηloiiπoλoμoμi
{ρΙ ΙνΙ6Θoδoq τof πoοοαιοli εr.i 

"a" "'η"r,ioElvαΙ dσΙ6 τξ ιnιi δψoφιλεiq'*α oτrιrii"'o, ω oτξ πωξoεrg πof πρo6.1επε-τα δn Θιi πραγ1rατoπoηΘοliv μ.,ιr"""*α "J ιο';fir;;;;ξ αrγΙ<εκμμε-γoι, ΙΙo(Dστοri.
(3) 'ΙΙ μεΘoδοq τ6v ivrΙ{εΙΙεvrι{δv στ.ιixων.
Kαθοpζkrιiν &ιτlΙrεlμει,ΙΙ16 oιixo τ{g_ δrαφηuσοxiq dιvιiδογαΙf ξ ΙΙρoΙiiv t<ql πiv γεοrγραφlrαt πδr"xι πφiγfrφ- ii Ξ.riioγα μ ωφiοειoui lιiοτoq κdΘε δρασπtΙ>ιiτητξ
(4) ΙνIεΘoδoq πfg δυνατ6τητα9 Γiνεταr irr μ6ρουs τis dmxeiρηoηq δrdΘεση

E. Παπαβαoιλε(oυ

"'.. Kαi δfv εΙvαι δυvατιlv vιi παρo-
μaιασθοι]v oι γι]vαiκεg μ6 τoνg μαυρoυ6,
γιατι oι yι]vαικεζ εlvαι πολιj καλriτερtE
τoυζ...-. "Eτσι μdq λtει 4 Kαρoλιiιv
Mπερvτ στηv lη oελ. τoi βιβλiι.,υ ηq
"ΙΞvvτiθηκα γυvαiκα, .Εκδ. 

ΠΑΠY-
PoΣ 1972.

Στd επdμεvo: M€ρoξ 2o
'o dνδραζ - αriζυγoq - πατ6ρα9

)

)
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ios gψοο πot 6ρiαxεταr βοα oτξ δυvαιiτητεq τη9 xαi δτοr δtv &vαλbvειtiΙΙqΦολκn πooα. 'H μi€oοοs αnΦ Θετ,ψεl Φ-ηωλf,λg ,ω"ξ,iρoι"rs ι&π6 n{vδrαφηuoποfl δατftvη xαi δρ1εταr οi ,ιvαoεorι Φ τa μ.r.ρ.xρ.' rηDyραμlrατr_
σΙri τis δοααvΙΙ9

ΙΙ. xAPΑΛΑMΠoYΣ
οΙKoΝoMoΛoΓoΣ

AAAEEIEAE!AEIEIEIEIEIAEEIEIEIEIEIEIEI

ΠΡοΣ ΑΙΙoΦYΓΗ ΣΚoΙΙEΛΩN...

"..._Πri v6 μ6ν Θρnνr{rooυμε λorπ6v ν6ε9 τpαγοlδiεg, μ6 nελ<ir_

oυoxετroμ6 μ€ τιiv xιiιpαξn μlig γv6orαg ,EΘvlκiig Σιρατιωτiκη5
ΣτpατnγIκfl5 πoιi, πρoiiπoΘ6τει τ6v δξυγiαvon τηi-π.n. iλλιfr καiτδv riπoλoiποrv κλιiδ<.rv τ6v E.Δ. in6 τ6 ο6vδρoμo τoδ πoμματr-
xo6 ivαγκαλιoμoδ. "

ΙΩANNHΣ XΑΡAΛAMΠoΠoYΛoΣ
EΦΕΔΡoΣ ANΘYπoΣMΙΙΝAΓoΣ
Aιiτιi dταv iι ιελευταiα παριiιγραφog dπιi, δvα ΘAYMAΣΙO

iρΘpo1ελ6τn πo6 μ65 Ξoτεlλλε δ ταxτrx6g oυvεργιiιτng Ι. x. T6
γlατi διiv τ6 δnμoolειioυμε; 'E, δxl διi! EΙπαμε ..i1ειiΘερoυ
λ6γου" iλλιi, δxr καr καλoπρoαfρετo .,dir,roroμ.irrμε τ6 Στρd-τευμα! Δ€ν εiμαoτε μiρog τoσ Συoτliματog. Εiμαoτε 

-τιi
'ivτlodrματα" τo6 Συoτιiματo5!...

Y.Γ. "Αλλι,roτε δ v6μog "περi Tιinoυ- παραμoνε6εl. Κoλoxαr*
ριiκι vιi Kαρατzαφερ6ooυμε fi vιi Kαψαλnoτo6με;...

Πρiν 2.500
τoσoαv δυιi δvoικoι

_Φiλε οτdν
iκετεtioυμε τoriq
τiq δλλεiψειg μαq
Ρωτdει δ κoυφdζ.

'Αvτικαταoτιiτη
ιiπoκρivεται δ
σoφiα τηζ 'Aθηναζ
Θιi μoδ τ'lταv li1ρηoτη

T6 πρδτo παρdδειγμα
εlναι θκφραoτικ6. -Ag π0με
τερo.

Σ ' Evα δωμιiτιo δoκιμioτε νιi καθ{-
οετε γιιi oταθερri 76ρovικι| περioδo, μθ
φδ6 l] δi76ωg, μ6 dκoτi ι] δχι. Γιd. σκε-
φθεiτε τo r] δλoπoιεioτε τoι.

...Δ6v lo1υρiζoμαι δτι { δραοη
εΙναι. l00Ψa πρoτιμdτερη riπιi τ{v dκo{.
Πιoτεriω δμωg δτι δ τυφλιig "dvτικαθι-
oτ&" τd μιiτια μ6 τ1iv dφ{ καt τιi μπα-
oτoυvιiκι, δvδ δ κoυφdq δ6v βρioκει
liπoκατιioτατα, Δ6ν &vαφfρω καθdλol)
τιi πρoΙ6ιτα τfrg 'Eπισττiμηζ, τd δπoτα
dπευΘt]vovται o6 oiκovoμικιi ειlκατd-
στατoυζ... Σιiv τoiq dλλoιq, dvατρ€πoυv
τιiv Φυσικτ1'Eξελικτικ{'Eπιλoγ{2...

Elναι dποδεδειγμ6vo oriμερα δτι o{

{1oι E1oιlν διαoτιioειq καi δ€v εΙvαι
ιiπλιi φαιvιiμενα τfiq καΘημεριvιiτηταq.
Γιd vιi dvτιληφθεiτε τ{ν dξiα τ6v τ]1ωv,
dvαφ6ρω καi δvτoπiζω μερικδg τ{v
oπoυδαιιiτητιi τoυE, ελπιζovταζ δτι Θd
διευρ6vετε τig θπιλεκτικ€6 oαg lκαvdτη-
τεq κα( ατdv τoμ€α α$τdv, dπoρρ(πτo-
ντζ 11 δεχdμενoι γλωooικιi - dρ1ηoτρι
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ΗXoΙ ΚΑΙ ZΩΣΑ EMBΑΘYΝΣΗ

1ιλιιiδεg xριivια oυζη-
τoδ Kαιdδα'

πdνo τηζ ζωig μαg'
Θεoιig ν' dνταλλιiξoυμ

γιιi μιιi μ6ρα μdvo;

τδv 6φθαλμ6v μoυ,
τυφλdζ.' Kαi δλη τ{

v' dπoκτοδoα, πdλι
1gωρig π|v dκo{...

tοωq δ6ν
oτ6 δειj-

κd { φυσικd μoυσικομηv6ματα. Td
φαιv6μενο τ{q dκoι.)oτικ{g συγ,ιiσεωζ
dφεiλεται oτoιig δξflg παρ&γoντεq: α)
Xδρoq β) Χρdvoζ γ) Γvι6oειg δ) Ψυ1ι>
σιjνΘιση ε) 'Hλικiα. 'Αvαλιiω δoo μοii
tπιτρdπει δ χδρoζ!

α) xΦρoζ: Διαφoρετικd μεταδiδεται
δ {1oE ατιi oτερεci - l)γρd _ ιlfρια.

β) Xρdvo6: 'Αvαλ6γωg τηζ dραζ
μεταδdoεωE, 6 κιiΘε "θdριlβιlq. γiνεται
rπιθυμητdg τ'i d1ι...

γ) Γv6σειζ: Σιiμφωνα μt ττ|v πvειr
ματικri l)πoδoμη ι)πdρxει καi τ] δεκτικ&
τητα,

δ) Ψυ1oαιivθεoη: 'Yπενθυμiζω δτι
o1 λ6ξειg εl)1dριoτ<l, λυπητερd, 1αρoυ-
μεvo κ.λ.π. dvτικατoπτρ[ζovται oτiE
ψυ1oλoγιrf g (κoιvωvικ€g) διαθ6oειq
(δκφρdoειg) τ6v dvΘριi:πωv.

ε) M6 τtiv πιiρoδo τoδ 1ρdvoυ oκλη-
ραιvει τd τιiμπανo τoδ αl)τιoδ. Φυoικd
δπακdλoυΘo ε{vαι καi t μεiωσι6 τηζ
&κoυoτικdτητog.

Τriv oτερεdτητα τδvr,|1ωv dvτιλαμ-
βrivεoτε oτo6E oειομoιig, aτ6 π6ραoμι
φoρτηγ(iv, στd φαιvdμεvo τηζ r1χoσζ -
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dνακλιioεωg κ.λ.π, Παραθ€τω 1αρακτη_
ριστικ6ζ χρησειζ fl κατα1ρ{oειq τιiv
α0τιδv μαq, πo6 E1oυν γiνει oιiv τd ολι-
πdκι(!) dπoτυχημεηg πdριτ1g, tdv δ6v
δλ6yξoυμε τd dκoυoτικd μαq πελατoλd-
γιo.

l) Στ{v 'lατρικτt oυvαvτoσμε ττι,iv

μoυoιd ο6 ψυ1oθεραπεiεE, ι|1oεvτoπι'
σμo$6 σ6 &oΘ6vειεq κ.λ.rr.

2) Στξ Bιoμη1αviεg γιd παραγωγι-
κdτητα, dνακιiλυψη βλαβδv κ.λ.π.

3) Στξ πoλιτικoλoγi'εg γιd πειoτι-
κo69 πειΘαvαγκαoβo0ζ , oτξ "dΘλητμ
κ€qι Cκδηλιboειg γιd θκτdvωση κ.λ.π'

4) Στd M.M.E- πor1 κdπoτε τ]ταv

μdνo dκoυoτl.κιi θvιi t "πρ6oδoζ. τd
πρor|yαγε ο6 δπτικoακoυστικd. ΔΙΠΛιΙ
EΠΙBoΔΗ λoιπιiv δπi τδv dvτιληπτι_
κ(δv μαζ dργdvωv.

5) Στιi κ€vτρα "διαοκεδιiοεωζ" 6_
πoυ τ| δπερβoλικ{ δvταoη .θκτραχι1vει.
καi "dπooυvτoviζει. τd vευρικd o6oη_
μα.'

Αδτιi τri λiγα (ιiπ6 τιi πoλλιi) o6
δμαδικιi (6Θvικd { πoλυεθνικd) δπiπεδo.
Πρo1ωριiω τ6ρα σC d.τoμικd:

α) Td iiμβρυo .dvιχvε6εται" oτriv
κoιλιd τηζ μιivαg τoυ.

β) T6 Eμβρυo.παρατηρεi" τd γλυκd
ι|1ξρωμα τoi Ιi τηζ συνoμιλητoδ τoυ.

γ) Τd μωρd κλαiει dπιi τo0g "d-
γριoυζ) τdνoυζ πoι1 ουλλαμβιiνει-

δ) Τd παιδi (ov) πρoσπαθεiv' <dπσ.
κρυπτογραφ{σειΣ λ6ξει9, vo{ματα
κ'λ.π'

Θd επι;ημdvω δτι καi oτd τ6ooερα
dτoμικd (παιδικd) παραδεiγματα, κυ-
ριαρ1εi δ παρdγωv φαvταoiα, 'Η εκ-
φραoτικι1τητα τδv vηπiωv, dπoδεικΦει
τ{v dθω6τητα καi τriν {xητικ{ dμdΘειd
τoυg. Mτiν θγγριiφετε oτd ιiπooυvεiδητo

τoυq μελλovτικ66 τραυματικ69 ψυ1ιir
oειg. Διδιiξτε τoυg ττlv dπαραiτητη
."{1oγρωματικ{" θκφραoτικdτητα.

'O καιρ69 τηξ 'Αγvdτηταζ π6ρασε.
Eioερxιiμεθα oτo6E'Aoτεριoμoξ τ{g
0πoκριτικd καλι,η1ηg, oττ!v πραγματι-
κdτητα δμωg ληΘαργικιi θκκωφαvτικξg
'Hxoκoινωviαq μαE. "Η τoυg;...

ε; 'H παιδoliλα "dκo$ει, δπoτα-
κτικd ττ|v μαvo$λα 1ηg." oτ) Τd dγoρdκι "$πoμθvειΣ μoιρσ.
λατρικd τξ κατoιiδεg τoδ μπαμπα.

ζ) Tιi κoρiτoι .κατgαδιζει. τ6
Διioκαλo, πoli, φoβd.ται τη μετdθεση.

η) 'o dδrivατog μαθηπ|q ι)πoμ6vει
oτωiκιi τ{v KαΘηγ{τρια, θλπiζovταg o6
dvoδo τ{q βαΘμoλoγiα4 τoυ.

Θ) 'o KαΘηγηττjq .παρατηρεi" π|v
dμελ6τητη. Td xαaανα τfig τιiξηq τιiv
oυvεφ6ρουv. 'o βαΘμιi6 τηq Θd διoρΘω-
Θεi xιiριv dναδιπλιboεωg τiζ φοl!
oταg !

ι) 'o vεαρdg δ6v oκoiiειτi τoij λ6ει δ
διπλαv6g στd μπαρdκι. Δ6v E1ει oημα-
σια aιv κoDφαivεται dπd τriv δvταoη. .o
δρo6 "vτ6μργ1f" εlναι πιd βαριiE.

ια) 'Η μινι(βρακο)φoρol1oα "1o_
ρεtiει" ξ6φρεvα σττiv πiστα. Nαi dλλιi;
Τιi λαiμαργα βλεμματα τδv dρσεvικ6ν
τ1iν iκαvoπoιoijv. Καi τ] Moυoικ{ ττiv
-σ1ιρ6χνεL" vιi γtvει δπερβατ{! "E, δ1ι
καi vιi τr|v πoσv "ρετρ6".

. ,- .. ir:
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Τd dνωτ6ρω παραδεiγματα πιστεliω

δτι εΙναι τιi πιd tvτovα πo6 εtoιiγoυν τig
"dπλαoτεζ" vεαρ6g τ]λικiεq o, 6vαv
κdομo tκμεταλλευoεωq { {ΘικoiiλικfE
l)πoκρισiαζ. EΩΣ tδδ, oi Eφηβoιεg πρo-
oπαθοδv vιi "μιμηθoδv" τoιig ΗXoΥΣ
πoιi τol1g δπιβλι|Θηκαv, γιιi vd γivoυv μ6
τη σειρd τoυζ "6πιτυ1ημtνoι. τ] "661γ61-vικιi" παραδεκτoi.

Ndτoι λoιπdv μερικιi 26ρdνια dργd-
τερα:

ιβ) 'o iερ6αg "ψd'λλει" dηδdφωvα
τd dκαταv6ητo (γιd τoιiE v6oυg) λεξιλ6_
γιo.

ιΥ) Oi iΘoπoιoi dπoδεικνιioυν ττ|v
dρθoφωνiα τoυg. oi dηδoi(;) τ6 1διo.
Συγvrδμη, δπιiρ1oυv καi τιi τε1vικιi μ6oα
τηE μετατρoπηE καρακdξαζ σε κανdριo.
Σtjv τd .image" i τo (vιoδ λoιiκΣ'

.. ' ιδ) ot δημdαιoι δπιiλληλoι τdlρα;"o1ι δ6v .dγριει1oυv". Bdoει καvoνι_
σμ6ν καi vdμωv "lξυπηρετoδv.!

ιε) 'o lργατoπατ6ραq 
"βρoντoφω-vετ" τk dγωvιστικ€E κιvητoπoιr,ioειg

oτoιig oυvδικαλιζdμεvoυq. M6 τriv κα_
τdλληλη "μot)σικr!" δπ6κρoυoη β€βαια.

ιστ) 'o θργdτηζ .ψιθυρiζει" θμπι-
oτειlτικι4g πληρoφoριζ oτov 6πιoτιiτη.

tζ) 'o iργoδηγdq .liπε ραμtjvεται,τδν θργoδoτικδv .διευκoλrjνoεωv, {
"dγρι-ει]ει" και επιβdλλεται oτiq cργd-
τριεζ'

ιΘ) 'O Διευθυvτliζ "tvημεριδvειτoιiζ μετdχoιJζ. '-H πλειo\rηφiα τoυζ(;)
dπoφασιζει πoιd ΚoMMΑ ει]voεi τd
lrεvδυτικιi τoυζ πρoγρdμματα!

κ) oi πoλιτικoi "δξαγγ6λoυν, τd
(dπτικo)ακoυστικιi τoυq μηvιiματα πρdg
τ6ρΨιv(!) τlv συμπλlκoυvτωv Θαυμα_
oτδv τoυg!i!

M6 αι]τιi τιi δια1ρovικd πυραμιδα.

ειδη σκηvικd δλoκληριilνω €vα δvτυπω-
oιακ'ιi φdoμα ηχητικ6v συχvoτητωv.
Νoμiζω, δτι ε{vαι τd πιd tμφαvη dτoμικd
- oμαδικd παραδε{γματα πoιj δvδεiκvυ-
νται γιd τ{v dκoυστικη (ΙειραφετησηΣ
τΦv Λαδv. 'o 'Απdλλωv, δ 'Αριωv, δΠiv κ.λ.π, δ6v βρiσκoνταv "ξεκαρφω-τoι, στd θεικ6 πιiΦεo. . Η τoμτi αι1ττi
πoιi tπιx εiρηoα, σκoπd tχει vd ε|jαι-
oθητoπoιrioει τd dκoιloτικd - ψ,1oλo-
γικιi μηvr1ματα πoιi δf 1l;oτι;. EΑN παρ'
δλα αι]τd δ€v oiq Eπειoα' τdτε Ioωq r|
παρoιμiα 

"r] γλιilοoα κdκκαλα δ6v E1ει
καi κdκκαλα τοακ(.ζει" σαζ πεισει. Kαi
dν τd.γρdψατε" καvovικιi δαα διαβd-
oατε, τdτε βρovτ,υφιlvdξτε μαλιiκα καi
καvαv' dνιbτεριl oα6!!!

_ Ι. Λιγo πολυ Ιρ/α Πoλεμικ(iν ιεχvδv
axcτε δει. Θι,μηΘεiτε πδζ d Δdσκαλoζ θκπαF
δειiει τdν μα0ηττi στηv 'Ακot1.

2. ΣL μ& ,Eπιλεrcικτi 
Koιvωviα δ6ν

l')πdρχoDν 'Eγκεφαλικd dvεπαρκεiζ fi Σαrμα-
τικd aλλειπεiζ. 'Αvαπτιjσσω dπdΨεtξ γιd'Eπιλεκrικι1 rαi dχι 'Αvεκτικτ1 { Διoρθω-
τικΙ1 Koιvωviα, ]1,]

E!E!E!E|E|ElEιaE|

IοYΛIAΙ{oΣ
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oi oυγκoιμιilμενoι

Τ6 ζευγιtρi fiταvε iαvευτυ1€g..Tιi μ.μ.E. μιiλιg εixαvε θνημεριboει τo0g dγωvιιb-
δειq πoλiτεg γιιi τiq τελευταiεg δξελiξειq. Eδτυ1δq πo6 ε{1ε δπ6μβει δ oHE...

..._Kαι βεβαiωg 1ιiριq oτig cυvτoνιoμ6vεq μαg πρooπιiΘειεg, δλα βαivoυv καλδg
oτιi Bαλκιivια. 'Η 'oθωμαvικri Δημoκρατiα θιi δπεραoπiζεται τιilρα κα( τfv Χερo6-
vηoo, καi τ<i Aiγαio Πθλαγog, δriλωoε περιaαρηq δ ΠρωΘυπoυργ6q τηζ χd)ραζ.

..._'Av6λαβε νιi iπoοτηρiζεr xαi τιi βιiρεια oιivoριi μαq. 
-Eτοι, δι4v μiq δvδιαφ6-

ρoυv oΙ γεiτoνθg μαq τi λ6vε. 'Eμεig, Θ' &φooιωΘo$με δλoκληρωτικd στig θργαoiεq

μαq, oυv61ιζε δ πρδτoζ roλiτηg τfrc 'oμooπovδiαg.
...-Καi βεβαiq δ€ν 1ρειιiζovται πλ6ov διαβατιiρια. Kαi, δooι θ6λουν, μπoρo$v

νιi δργαoΘoδν δλειiΘερα oτ{ν μεγdλη μαq φiλη, πoli δπωq ξθρετε, t1ει τ6oε9 ιiκαλλι6ρ-

γητεg δκτιioειg.
..._Kαι μliv ξεχvατε, 6τι δθv δπιiρ1ει λdγog νιi διατηρoδμε oτρατ6. oi oτρατιωτι-

κ69 δαπdvεg σιi μεταφερθoδv oτ6 'Yπoυργετo Πρovoiαg γιιi ττ|v βελτiωση τδv πασχ6-
ντωv ουμπατριωτδv μαg'

Kαi τελεiωoε τ6v λ6γo τoυ δ ΓΙρωθυπoυργ66 μ6oα o€ μυριιiδεg 1ειρoκρoτtjματα...
"loωg πλ6ii-μπιiκ...

T6 ζευγdρι παραriταvε 1αρo6μεvo. Νιi λoιπ6v πoιi { Κυβερνo6οα Παριiταξη
riνταπεξfrλΘε oτd διioκoλo dργo τηg. E{1αv δiκιo πor3 τr!vπρoτιμ{oαvε μθτ{v dvoικτf
ψflφo τoυg. Σ' δvαv κ6oμo 'Αγdπηζ και 'Ιodτητoq ι] μυoτικτi ψηφoφoρiα δ€ν ε{1ε

θ€oη. "oπωq καi oi τoixoι, πo6 εi1αvε πdψει vd ε{vαι dδιαφανεig. Mυoτικιi θ1oυvε

μc5νo oi oυνωμ6τε9. Πoιi θπιβoυλειiovται τ6 καλ6 τδv ουvανΘριitπωv τoυq.

ΛNAΘEΩPl.lτHΣ 71
' Η γυvαiκα Eγειρε τ6 κεφιiλι τηg καi ciγγιξε μαλακιi ο!v παρειd τoιi oυντρdφoυ τηg.'o dvτραζ πλαγιoκιiτταξε μ6 τιi φωτειvιi τoυ μιiτια τoιig dπαλo6q oι1v μετriξι βooτρG

i6oυg πo6 xα(δειiαvε τ6 δεξιd τoυ μιiγoυλo. 'Η θρωτικri διιiΘpοη τo69 κατ6λαβε, καi oi
αioθrioειg τoυq dν6λαβαv τιi δπoλoιπα, eπdvω στ6v καναπθ, εναvτι τoi μ6σoυ μαζικfrg
πληρoφdρηoηq. 'o Moρφ6α9 τo6q ξενdγηoε κατ6πιv toρτfig...'o τα1υδρ6μo6 Eβλεπε ιiπ6 τ{v διαφανr| π6ρτα τoι1g oυγκoιμωμ6νoυq. Kτιiπηoε
μαλακιi τ6 κoυδo0νι καi iριξε oτ6 γραμματoκιβιδτιo τ6 φιiκελλo. 

. Η γυναiκα dναοη_
κιδΘηκε καi (μoυρμoυρισε, στov αvδρα τη6. .o κoυφ6ξ σδζυγoq π{γε oτ6 Koυτι και
πfrρε τι1 Koιvωvικ6 lπiδoμα. Kαi ιi τυφλ{ o6ζυγo9 εδ1αρioτηoε μθ τdv τρ6πo τηg τ6
.Kριiτoζ" πoι1 τoνE oυvτηρoioε...

Σε Bραζιλιdνo: Εoεig μiΘατε otoυq
Aργεντινoig να παiζoυν πoδooφαφo.

Σε Αργεyrινδ: Διερρευσε τo μυoτικδ δτι
o rΙEΛE σε σαq ειΙε κιiνει μετεκπαiδευση.

Σε Αμερικαvδ: To ιiιγαλμα η6 Eλευθε-
ρiαζ εiναι τo Io Θαιiμα oτoν κδoμo.

Σε Ρδoo: Καλιi πoυ ε1ετε ηv Σιβηρια
για να παραθεριζoυμε τov... 1ειμδνα.

Σε Ιiπωνα: Εoεiq ανακαλδψατε τo ριiδιo.
Σε Kινiζo: Εiστε η πρ6τη διiναμη oτoν

κδoμo... oτo πoδηλατo.
Σε lvδδ: Γo μoναδlκo jτoρτραiτo πoυ ixω

στo σπiτι μoυ εiναι ηζ Nαργκiξ.

Χ.'Αλεξιivδρoυ

Σε Κoυβoνiζο: Τ' δνειρ6 μoυ εiναl ν'
απoκτησω |ιια τρiχατoυ Φιvτδλ Κιiστρo_

Σε Ιdπανδi Mεiνατε oι τελευταioι αρl-
στoκρaτεξ τηζ Eυρ6πηζ.

Σε Noρβηγo: Πδζ σξ dκ1€ψαv τoν πoλι-
τloμδ ol Σoυηδoi;

Σε Γιουγκoσλιiιβo: Εκτιμιλ τηv τιμιδτητιi
σαξ.

Σε Λλβανδ: Η μdδα τoιl Πα1rιoιιrυ οε oη
οτηρiζεται.

Σε Tot)ρκo: Nα oε κεpιiοιυ κιιφi;
Σε'ELληvα πoλιτιrδ: ΙΙ μdvη oμaδα πoυ

υπoσηριζ.D ειναι η Mικτη ιiη)(;)πηζ.

οΙ ΔHMoΣΙΕΣ (sic)ΣxEΣEιΣ ME ToYΣ ToYΡΙΣΤΕΣ
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''Yuoc't ι'|ρl 7P0ι0' ηΗ/f aaΛ' . '']!:: τo'Ξ 'Ulι'οΛ!ιΕo/ε. Γ/.)rιrcΣ ''-

o|.oi'ι aι'τat ?|oy LDι

P4ι'€ ! lιna τι τΘ Θ(
EIa; τ/'ιuollι2ζ f€

Τ EΛ0Σ

ΠΡoΣ oYToΠlΣTΕΣ EΠrΣToΛΗ Γ
'Ελλnv'α μαΘnτιi, noloιig θιi κατnγορion5, πoιi δμεlvεg ατιiv ΙδιJ

τ6€n;
MαΘnτριo6λα, καφετερro6λα fi μ6λλoυoα μnτερo6λα;'Εργατrκ6 δυvομrκ6, τi oιεvoxιrrρlioαl; -Ag δoυλε6oυv oi xρ<oμa:.

τrοιoi κl oi iλλoδαπoi. 'Aφo6 εToτε iδfλφlo.

La κAτAΙ:)ΕΣΗ ΞΙ\lΘΣ
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