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0 PEΦOPMIΣMOΣ τHΣ ((EΘJ{lκl{Σ,, ΔEΞIAΣ
Στ6 παρ6v κεfμεvo Θα πρooπαθηooυμε

vα κdvoυμε μιcι <αvατoμ[α" σ' αUτ6 πoυ
λ6γεται "εΘvικi" δεξιd.

H "εθvικi" δεξιd πoλιτικd εκQρdζεται
στo εUρωKoιvo6o0λιo απ' τηv ευρωπαικη
Δεξιd δηλ. τα κoμματα τηq ΕΠΕΝ' M.S.l.,
F.Ν' (oΚΕΔ)' H πoλιτικη τηq ιδεoλoγ[α ε[-
vαι μια δεξιd Qραoεoλoγiα, 6vαg δεξι6q
πoλιτικoq λ6γo9 με καρικε0ματα εθvικι-
oμo0' oι πoλιτικ6q τηg Θ6oει9 ε[vαι 6vα
oτεiρog αvτιKoμμoυvιoμ6q, oυvoδυε6με-
vog απ6 6vα διdyυτo πvε0μα σUvτηρητι-
oμo0, π[oτη oτιq "αιcbvιεq αξiεg" τoυ Ame-
rican way of Life (αμερικαvικo0 τρ6πoυ
ζωηΦ' απoδoyη τoυ ΝAΤo καιτoυ πρoστα-
τευτιoμo0 τωv HΠA.

Δε θα μαq απασχoλo0oε μ6oα απ'τιg
oτηλεq τoυ Avτ[δoτoυ η E.Δ' (EΘvικη Δε-
ξια), εαv η τελευτα[α δεv παρoυoιαζ6ταvε
κι ωq o πρoμαyrbvαg τoυ Ευρωπaiκo0 εθvι-
κιoμo0.

EΘvικιoμ69 κ0ριoι τηq E.Δ. oυμαΙvει
oπdoιμo τωv ταξικιbv δια11ωριoμιbv εv69
λoo0, oυvτρι6η τωv ιδεoλoγικιbv μηxovι-
oμιbv τoυ αoτικo0 κρdτoυq, και πρoιbΘηoη
μιαq v6oq πoλιτικηq oκ6ιtιεωq, π6ρα oπ'τιq
κατεoτημ6vεq ιδεoλoγι κoκoιvωvικ6q δo-
μ69 τoυ καπιταλιoμo0.

Πoιtg απ'τιg παραπdvω αξiεq τoυ εΘvo-
κρατιoμo0, πoυ δεv ε[ναι κι oι μ6vεg, εv-
oαρκιilvει 4 Ε.Δ.;

M6vo η yρηoιμoπoiηση τoU 6ρoυ <δε-

ξιd> oημαΙvει 0παρξη ταξικηq oυvειδη-
oεωg' Σημα[vει 6τι απoδ6'yεoται τov πoλι-
τικ6 διαyωριoμ6 εv6g λαo0 oε δεξιa0g κι
αριoτερo0g. Kι επειδη εoε[g αvηκεται στη
uδεξιd" αυτoμdτωq γlvεoται αvτ[παλoι
αuτιbv πoυ αvηκoυv στηv <αριστερd"' Aπ'
αυτ6 τo oημεio μ6yρι τηv πdλη τωv τdξεωv
η απ6oταoη δεv ε[vαι μακριd...

Για τov εΘvικιoμ6 oι πoλιτικo[ 6ρoι .δε-
ξιd-αριoτεραn ε[vαι παρdγωγα τoU Kαπι-
ταλιoτικo0 oικoδoμηματoq, Και oαv τ6τoια
πρ6'πει vα εξαλειQθo0v απ'τo μυαλ6 τωv
πoλιτtΔv εv6g κρdτoυg, αλλιιilg Θα με[voυ-
με Yια πdvτα δ6oμι0ι τoU αoτικo0 τρ6πoυ
oκ6ιtlεωg, Και τηζ αoτικηq oριoΘ6τηoηq
τωv πεδ[ωv πoλιτικo0 και κoιvωvικo0 α-
γιbvog.

o Γ. Λεμπ6v 6λεγε 6τι oι μεγdλεg επα-
vαατdoειg γ[vovται 61ι αrov τρ6πo παρα-
YφYηc' αλλα οτov τρ6πo πoυ oκiQτovταl
ol 6vΘρωπoι. Aυτ6v πρ6πει v' αλλdξouμε
εμε[g oι εΘvικιcrr6g.

Aυτ6 oημαivει 6ταv λ6με 6τι αμΦισ6η-
τo0με τηv ααrικη oκ6(.lη' διαv6ηoη και
"λoYικη". Πρ6πει vα "1τυπηθo0με" με τα
ταμπo0 πoυ 6αζει τo ταξικ6 αorικ6 κρdτog
αιιg λιiξειg-κλειδιd για τηv ιδεoλoγiα μαg,
6πωq ε[vαι o εΘvικooooιαλιoμ6g, Qυλετι-
oμog, αvθριi:πιvα δικαιιilματα, η 6vvoια τηg
ελευΘερ[αg, τηq επιXειρηματικηg δρααιη-
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ρι6τηταq Kαι τoU KεΦαλαioU, τηq μoρΦηq
τoυ KρατoUq και τηq κoιvωvιcιq.

'ooo αιpηvoυμε κιiριoι τηg E'Δ. αυτd τα
o1υρd τηg αoτικηq oκ6ι|.lεω9 απ6ρΘητα, o
διεθvιαrικoκαπιταλιoμ69 δεv 6xει vα Φo-
6αται τ(πoτα. Θα με(voυμε για πdvτα μια
Qωvη διαμαρτυρ[αg, κι 61ι πdvω oτα θε-
μ6λια τoυ καπιταλιoμo0, πoυ θα κιvoΟμα-
oτε nαvω oε ααιικθq Φ6ρμoUλεq 1ωρig κo-
μt6 πρooπτlκη πoλlτlκli υπ6ρθooη9 τoυ
κoπlτoλιoμoιi κot τoυ ouoτημoτog.

H "εθvικξ. δεξια δεv καvει εΘvικιoτικη
πoλιτικη αλλd αrρoυΘoκαμηλiζει. Νoμiζει
6τι με τo vα μηv αoxoληΘεi μ' αυτd τα υ-
παρκτα και oo6αρα πρo6ληματα, διευκo-
λ0vει τo δρ6μo τηg. ΛαΘog τρoμερ6. Τα
πρo6ληματα αυτd πqvτα θα υπαρxoυv .

και Θα περιμ6voυv.. τη λOon τoυg.
Mε τo vα τ' αvτιμετωπloει o' 6vα απιi.lτε-

ρo xρovικ6 διdαrημα δεv κερδ(ζει τ[πoτα,
γιατi αργ6τερα θα εivαι nιo δ0oκoλo γι'
αυτη, μια και oι μαζεg πoU τηv ακoλoυ-
Θoι]v δεv θα 61oυv 6λo αυτo τo διdατημα
"διαπαιδαYωYξθε[" με τηv ιδεoλoγiα τoυ
εΘvικιoμo0, διoτι τα κ6μματα τηg E'Δ. εv-

* ************,t*

ξ++ +

oωματιilvovται μ6ρα με τη μ6ρα αι'ααrικ6
παιxv[δι.

Αq αΦησouv λoιπδv κατα μιiρoυg τov ε-
Θvικιoμ6 oι oπαδo[ τηg E.Δ. To Well come
mr. Pηγκαv τoυ Λεπ6v, τα ταξiδιo τoυ
Mπλαg Πιvl6ρ αρ1ηγo0 τou "εΘvlκo0 με-
τιbπou" loπαviαg, ωg επioημoυ πρoσκε-
κλημ6voυ τηg loρoηλlvηg κυΘερvηoεωξ, Ιl
dρvηoη τoυ M.S.l. vo ψηΦiσεl oτo lτoλlκ6
κolvo6o0λlo κoτ6 τoυ κρ6τoυ9 τoυ lo-
ρα{λ τl o16oη μπoρεi vo 6;1oυv με τov ε-
Θvlκιoμ6;
.AΦησrε τ' ααrικα μoιρoλ6γιo Καooαv-
δρεg τηg E.Δ. oτι δηΘεv η ιδεoλoγ(α μαg
δεv περvαει αιo λα6, γι αυτ6 ακoλoυΘo0-
με τov πλαγιo δρoμo. Tι 61ει η ιδεoλoγ(α
μαq πoU δεv μπoρε[ vα περαoει αιo λα6; H
πiαrη αrηv nατρiδα, ατηv πoλιτιαrικη κλη-
ρovoμιd, αrηv Qυλετικη ιδιαιτερ6τητα τoU
καθε 6Θvoυg, η πiαrη στo σoσιαλισμ6,
στηv Koιvωvικη δικαιoo0vη κι ιεραρ1ιoη, η
παταξη τoυ διεΘvιατικoO και δ(Xωq πατρi-
δα κεQαλα(oU στηv υπηρεo[α τoυ λαo0 και
τoυ εΘvικoO κρdτoυg, η αvτicrιαoη μαg
αroιjg δ0o ιμπεριαλιoμoυq, η μiα Kαι α-
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; τov ε-
!l cοme
hι: τoυ
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lτoλlκ6
roυ lo-
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1(α μαg
oυ Θo0-
oλoγ[o
λαo; Η
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]τα τoU
*ιoμ6,
,χιση, η
πατρi-
:oυ και
η μαq
και α-

διαiρετη Eυριilπη, η δημιoυργ(α EυρωπαΙ-
κo0 Aμυvτικo0 oυcrrflματog, η διατηρηoη
τηg oικoλoγικf1g ιooρρoπiαg αεη φ0ση' η
καταγγελ[α τηg παληg τωv τdξεωv ωq αv-
τεΘvικη Kι αvτισoσιαλιαrικη, και τ6λo9 η
δημιoυργiα εv6q εΘvιKoΟ λαΙκo0 κρdτoυq
ε(vαι αρx6g ΠoU δεv μπoρεi vα τιq εvστερ-
vιαrεi o λα69; Διiloτε μ6voι oog τηv απαv-
τηση.

Δεv γvωρiζω εdv η E-Δ. 6xει πoλιτικ6
μ6λλov. Aυτ6 πoυ γvωρiζω εivoι 6τl o εΘvl-
κloμ6q μ6oα απ'τηv E.Δ. δεv 61εl καv6vα.
Πoλ0 Qo6dμαι 6τι η περαιτθρω αvαπτυξη
τηq E.Δ' Θα 6xει τα [δια απoτελ6σματα για
τov εΘvικιoμo oπωg εi1ε η oooιαλδημo-
κρατ[α Yια τov κoμμoυvιoμ6. H E.Δ. ε[vαι
διαπoτιoμ6vη αn6 ακρατo ρεΦoρμισμ6,
αρρι6ιoμ6 και μιKρoαστικη αvτiλη(.lη τηg
κoιvωviαq. Τo oημεριv6 δυvαμικ6 πρo-
τo69 τηg κoιvωvlαg, τo εΦημερo τωV Koι-
vωvικιbv σX6σεωv, η αvαπτυξη v6ωv πoλι-
τικoKoιvωvικιi-lv υπoκειμ6vωv, δεv μπo-
ρoOv vα εκQραoΘoυv απ' τηv ααrικη oκε-
Φη τηq E.Δ. Eδ61ρε16ζεταt o λ6γo9 τωv ε-
ΘvlκoεπαvαoτoτΦv αvτlκαπlτoλloτΦv. Kι
αυτ6 δι6τι εμε(g ξ6ρoυμε vα oυvδυαζoυμε
αρμovικd τηv εΠαVαστατικ6τητα με τo
ρεαλιoμ6. Δι6τι για μαg ρεαλιoμ69 δε oη-
μα[vει εγκατdλειψη ιδεoλoγικιilv αρ1ιilv,
και τυQλ6g υπαvα1ωρηoειg, αλλα συvει-
δητoπo[ηoη τωv εμπoδ[ωv πoυ 6αζει oτo
δρ6μo μαq τo ταξικ6 κρdτog, κι ε0ρεoη
λOoεωv Yια τηv υπερv(κηoη τoυg. Γl' oυ-
τo0g τoυg λ6γoυg πloτε0ω 6τl oτo μ6λλov
η E.Δ. Θα γivεl κoρκivωμα στouq κ6λπoυq
τoυ εΘvlκlσμo0. Kι επειδη πρ6πει vα Πρo-
λα6α[voυμε κι 6xι vα Θεραπειioυμε, καλ6
εivαι vα "1τυnηooυμθ" aΠ6 τιilρα τωv E.Δ.,
γιατ[ α0ριo [oωg vα ε[vαι αργd.

Τελειιbvovταg oυvoι,|'liζω oτι oι δεoμo[
μεταξ0 E.Δ. και εΘvικιoμo0 πρδπει Vα Ko-
πo0v τελε[ωq. Αq μηV γivoυμε εμεig oι ε-
Θvικιoτ6g oυvoδoιπ6ρoι στo κατρακ0λι-
σμα τηq E.Δ. oτov αoτικo 6o0ρκo. Αq χα-
ρdξει τo δρ6μo μ6vη τηq. No ξ6ρε1 6μωq
πωξ σ' αυτ6 τo δρ6μo Θo μog 6ρεl αvτΙπα-
λo0q τηg...

Xρηoτog Xαρiτog
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"Αv μπoρo0oαμε vα σUμ6oλισouμε τov
Xρ6vo με μια 6αΘεια τρoxια μεoα αrη
ΦλoUδα τo0 πλαvητη μαg, τ6τε, δvα μηκog
αι)τηg τηg τρo1ι0g Θdταv oiγoυρα τραKτε-
ρωτ6! Tρακτερωτo, oπωg τα π6λματα τωv
τρo1Φv μιαq Enduro fl oπωg τd πελματα
τΦv dρ6uλΦv κdπoιων κoVτoKoUρεμ6vωv
αoυμ6[6ααrωv τoυ καιρo0 μαq...

oι! oι! oιl oι!
Δδv εiv' δ ixog τηg θξdτμιoηg 6νo9 μα-

ριvεττικoΟ τρoxoQ6ρoυ πo0 με τηv τρo-
κτερωτη τoU πρ6σφUoη διαγραQει τo δια-
vUσμα τηq Qoυτoυριoτικηq τoυ noρε(αgI
EΙvαι η κρoυγη μιαg oμαδαg με1o' απo τα
o0voρα καl περ' dπ'α0τα, πoΟ, μιi τηv τρα-
κτερωτη πρoοQυoη τωv αρθυλΦV τηq, Xα-
ρdζει τo δικα[ωμα τηg για τηv αρθρωoη
λ6γou μ6oα o6 μια Koιvωvlα τηg oπoiαg o
δioκog dκo0γεται δλoθvα o6 xαμηλoτερεg
σrρoΦ6q!

M6 δφεoη αι{g λικvιoτικ69 παλινδρoμη-
oι1ιg τΦv γoΦωv τouq, oι αατoi, μ6oα ατo
τ6λμα τηg κακoπoιoΟ παραγωγικoτηταg
τoυg δ6v κατdQεραv v' απoQιjγoυv τo α-
πρ6oπτo: vηoiδεg αμφιo6ητηoη9 τo0 κo-
ταvαλωτικoΟ τoυg τεμ6voυg πo0, απ' τov
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Σ6ρvovταg τηv κατ6ρα τηg oημαvoηg
καi τηg επιoημαvoηg διεκδικo0v τηv δικη
τoυg Θ6oη oτ(g γειτovι6g πoιi γεvvηΘηκαv
κα( πo0 τιilρα γκετoπoιηΘηκαv dπ6 τα Qτη-
vd δγ1ρωμα x6ρια πo0 κατακλιiζoυv τηv
'Eλλdδα. Γι' αυτ6, απαιτΦvταg vd ξαvα-
παiξoυv αrηv αυλη τo0 πατρικo0 τoυg oπι-
τιoυ, κραδα[voυv, μι1 oκληρ6τητα μεγd-
λoυ παιδιoσ, τηv αλυooiδα oτη Θ6α τo0
πριbτoυ dρdπη'

M6 λiγα λ6για ζητovε δικ6 τoυg τ6 Xω-
ρdιpι τoυg, μovoμd1oι α0τo[ vd ξεπηδoOv
dπ' τ1q αρρ6vεg τΦv γηπ6δωv dλλd καi
Cantavtori τηq ΦUλετικηg dγωviαg, σUσπει-
ρωμιlvoι γιiρω dπ' τ6 μovωδ6 lan Stuart. Kι
&v καv6vαg iα1υρiζovταv dvτι<pατικ6τητα
αιo0g θΘvικιoτ6g θκεlvoυg πo0 oυvτov[-
στηKαv oε αλλ6Qυλη oυ1v6τητα γιd vα

τραγoυδηooυv τo0g καημo0g τoυg Θd δ-
παιρvε τflv dπdvτηαη dπ'τηv iδια τηv Φ0-
oη: πι1ρα dπ' τig πρoπαγαvδιαιικιlg δια-
αrρε6λΦoειg, τ6 δΘvικιαrικ6 oυvα[oΘημα,
κoιvo o6 δλoυg τo0g λαoOq, δι1v εΙvαι δ-
κεIvo πo0 θQευρ6θηκε για vd xωρiζει dλλ'
εΙvαι θκεivo πo0 dvαπτ01Θηκε γιd vd δvιb-
vει!

'H ΦΘιση τηg Koιvωvικηg Δικαιoo0vηg
dγκιαrριilvει τηv dγωv[α τoυq παραo0ρov-
ταg τηv o6 μιd κατω<p6ρεια δπoυ η πρ6o-
ιpυoη τΦv dρ6υλδv τoυg δ6v εivαι lκαvη
vd dvακ6ιpει τ[g δραoκελι69 τoυg. Γι' α0-
τ6 κα[ θπιμ6voυv ιpαvατικd ατηv περιΘω-
ριoπo[ηoη τoυg, πρo6dλλovταg τ6 1τυπη-
τ6 κovτραoτ τηg dπ6ρριι!ηg τoυg.

'H πoλιτικη Φdρσα τo0g dιpηvει αδιαQo-
ρoυg κα[ τo0g κdvει vd oυvειδητoπoπιoUv

VOU

3ωριo-
; πυξi-
)αYγα-
ovερα
vα μια
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'vαι ol

ιl κdΘε
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ιατικ6
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Iτig dvατριxιααrικ6g oυvτεταγμ6vεg τoυ
κoμματιoμo0, γι' o0τ6 κα[ ζητoυv τηv γε-
v[κευoη τηg oυγκρoυσηq με τo πoλιτικ6
κατεαrημ6vo.

:6φρεvoι μ6oα crr6v δoωτερικ6 ταξιδε-
μ6 τoυg, ιpd1voυv μιd ρωγμη dvαμεoα dπ'
τd o0vvεφα για v' αvτικρ0ooυv λ(γo γαλd_
ζιo δλευΘερ1αg. Γι'α0τ6 καi κovτρdρovται
μ6 τ6 o0αrημα, γι' αΟτ6 κα[ γκαζιbvoυv πε-
ριπαιxτικα αrη μoιiρη τo0 κdΘε μπατooυ
θλπiζovταg 6τι τd καuoα6ρια τηg δξατμι-
oηg τoυg θd αrρα6ιbooυv τ6v δvατoλo
πρεζ6μπoρα.

'Απoγoητευμ6voι dπ' τig δμαδεq τoB δ-
ΘvικιαrικoU xιilρoυ Kαι θvvoωvταg δ,τι δ δ-
λιτιoμ69 τδv oαλovdτωv "θπαvααroτΦv"
δθv δπιτρ6πει vα δvvoηθεi, δxτιoαv τ6 δι-
κ6 τoυg μετερiζι αroΟ αoτε69 μαg, μ6oα,
αrηv 6αΘεια oπηλια dπ' τ6 α16μιo τηq δ-
noiαg ξε10vovται Kαi <pτdvoυτv δg τα d-
μiητα α0τιd μαg η1oι oi, Punk καi Ska.

Δ6v εΙvαι λ[γoι ol ταioμ6voι μ6 μoυxλια-
oμ6vεg παιδoτρoQ69 ιl.lευτoδιαvoo0 μεvoι
πoιj, τoιμπλιαoμ6voι dπ' τ6v Θεωρητικι-
oμ6 τoυg, θξακovτiζoυv τηv κα1υπoι'UΙα
τoυg πρ69 τηv δι6πτυεση τδv Skinheds.
Τo0τoι ol απραγoι μικρovoικoKυραToι πo0
κρ06oυv τηv 1λωμη dπ6xρωoη τo0 dσrι-
oμo0 τoυg π[oω dπ'τηv καρικατo0ρα τoυ

ΣEΛ.8

.iδεoλ6γoυ,, θα πρ6πει καπoτε vα κατα-
λd6oυv oτι η αvτιμετιilπιαη τηg περιΘωριo-
πoiηoηg εΙvαι κατι οαv τηv αvτιμετιilπιoη
τηg πoρεiαq: η καταργηση τηq δρωτικηg
oυvαλλαγfig πρoυπoθ6τει τηv δικα[ωoη
τξg δρωτικfig δπιΘυμ(αg' μιαg δπιΘυμ(αg
πoΟ, παρα τ6 δια6α τΦv 1ρ6vωv, oυvε1[ζει
vd τελεΙ sub conditio.

A0τd τd περiεργα πλαoματα εΙvαι κατα_
δικα oμ6vα vd με[voυv μovα τoυg, vd πα-
ρακμαooυv, ιboπoυ v' αφoμoιωΘoOv μ6oα
αι6 θπαvαoτατικ6 ρε0μα πo0, αργd η
Yρηγoρα' Θα ξεoπdoει. "loωg τoυτoι oi dμ_

φιο6ητiεg vd μηv dπoτελo0v πρ6τυπo αλ-
λα π6ooι αλλoι dπ' τo0g oημεριvoιjg αρα-
γεg dπoτελo0v; "oμωg, ooo κι αv δι1v τo0g
ακoλoυΘΦ, τo0g καταλα6αivω μιαg κι 6λoι
δooι oπoυδαoαμε τ6 dπαvαoτατικ6 know-
how 6αδloαμε, 6αδiζoυμε καi θd 6αδiζoυ-
με πdvω στα τρακτερωτd 1vαρια τo0 1ρ6-
voυ'

T6 κεlμεvo 6αo[oτηκε oτην oυvi'vτευξη
πo0 παραyιbρηoαv iκπρooωπoι τo0 κιvημα-
τoq τωv Skinheads πρ69 τ6v (lπoγρdQovτa. 'H

oυv6vτευξη δ6Θηκε Eμμεoα, oτηv Pub "MAR-
KΕT"' oτiq 23/1 1/87.
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0 Γκ0MπI1{Ω κA! T0 ΔoΓMA Tl{Σ
AilIΣoTllTAΣ τΩN AiloPΩπIilΩil ογΛΩN

Δεv ε[vαι εγκληματ[αg 6πω9 δεv εivαι εγκλη-
ματiαq o γιατρ6q πoυ αvαγγ6λλει τov Θαvατo
πoυ πληoιdζει. 'loωq vα 6'yω δ[καιo [oωq και
dδικo. Av 611ω dδικo, απ6 τoυg τ6ooεριq τ6-
μoυζ μoυ τ[πoτε δεv πρ6κειται vα απoμε[vη'
Av 6yω δ[καιo τα γεγov6τα ξειpε0γoυv απ6 o-
πoιαδηπoτε επιΘυμΙα vα αvτιμετωπιoθo0v
διαcpoρετικd απ6 6τι Θ6ληoαv oι v6μoι τηq
Q0oεωg.
Eπιoτoλη τoυ Γκoμπιvιb πρoξ τoν
τocQυEvιLLΕ. Tε11ερdvη 20 Mαρτioυ 1856)

o AρΘo0ρog - lωΦΦ κ6μη9 Nτε Γκoμπιvιil
(1816-1882) ε(vαι o πριilτog εκ τωv κoιvωvιo-
λoγo0vτωv ιoτoρικιirv πoU στηv πρ0σπ6Θεια
τoU Vα Qωτioη τo μυαιηριo τηg κρloεωg και
τηq εξαΦαV(σεωq τωv αρXα[ωv πoλιτιoμιδv ει-
σαγει σrηv πρoυπdρ1oυoα μεΘoδoλoγ(α ε-
ρε0vηg μια καιvooργια παρdμετρo: τηv ΦU-
λετικη αξiα.

Eγκαταλε[πovταg τηv ατε(ρα ιατoρικη αvα-
ζξτηoι, εμ6αΘ0vει αrηv <pιλoooφικη διερε0-
vησι τωv αιτιΦv, αvαλ0ει και εξετdζει τηv κd-
Θε μια 1ωριατd, μελετd τov τρ6πo σUμπερι-
Φoραq τouq και διερευvα με κριτικ6 πvε0μα
τιg oυv6πειεq.

Πριv απ' αυτ6v πoλλoi dλλoι μελετητ69 ε[-
xαv πρoαπαΘηoει vα εξηγηooυv αυτη τηv
oκoτειvη σUμπεριΦoρ6 τωv αρ1α[ωv πoλιτι-
oμιilv 1ρηoιμoπoιιbvταg oαv 6doι τηg μεΘo-
δoλoγ(αg τouq, τouq ιδεoλoγικo0g και τoUq
ιpυoικo0g παρdγovτεg.

'oμωg μ61ρι τιilρα oι παραμετρoι αυτ69 ε(_

xαv λειτoυργηoει ελαττωματικd, τα σUμπε-
ρdoματα ηoαv αoταθη και αvτικρoυ6μεvα, η
τραγωδ(α πoυ ε[1ε πληξει τιg αρxα[εg κoιvω-
v[εq εξακoλouΘo0σε vα κρατd ζηλ6τυπα τo
dρρηκτo μυoτικ6 τηq.

o ΓκoμπιvΦ δεv αργε[ vα καταλd6η τo λd-
Θog τωv πρoηγoυμ6vωv μελετητιirv. 'Hδη
απ6 τηv αρχΦη τoυ διαoημoυ 6ργoΦυ τoυ

"ESSAI SUR L' INEGAL|τE DES RACES HU-
MAIΝES" απoρρiπτει κατηYoρηματικd τηv
Θθoι 6τι oι ιδεoλoγικo( παρdγovτεg μπoρo0-
oαv απ6 μ6voι τoυg vα καταδικdooυv oε Θd-
vατo τιq αρxαiεg κoιvωviεg. 'Eπειτα απ6 μια
πρooεκτικη αvdλυoι καταληγει αro oυμπ6-
ραoμα 6τι oι παρdγovτεq αυτo[, δηλαδη τα
ηΘη' τα 6Θιμα, oι v6μoι, oι θρηoκευτικ6q δo_

γρ6ιpεl: o ΠεvΘ6αg

ξαo(εg,'o <pαvατιoμ6g και αυτη ακ6μη η δια-
QΘoρd δεv ηoαv dλλo παρd δευτερoγεvη
φαιv6μεvα πρoεκταoειg 6αΘυτ6ρωv αιτιΦv.
Mε παρ6μoια διαδικαoiα απoρρiπτει και τoUq
λεγoμ6voυg <pυoικo0g παρ6γovτεq 6πω9 τo
κλiμα, η γεωγραφικη θ6oι9 κ.λπ. υπεvΘυμ[-
ζovταg κdπωg ειρωvικd 6τι κdτω απ6 τιg [διεg
κλιματoλoγικ69 oυvΘηκεg ηκμαoαv oι πλ6ov
αvτ[ξooι πoλιτιoμo[:

o απoκτηvωμ6vog Φελλd1og ι|.lηvεται oη-
μερα στov iδιo ηλιo πoυ 6καιγε τoV μεYα-
λoυργo ιερ6α τηg M6μQιδog' o σoφ6q KαΘη-
γητηg τoυ Bερoλivoυ διδαoκει κdτω απ6 τov
[διo dαrιλαxvo oυραv6 πoυ 6vαv καιρ6 ε[δε
τιg δυαrυx[εg τoυ πρωτoγ6voυ Φιvλαvδo0.

o Γκoμπιvιil δ(1ωg vα απoΘαρρυvΘη απo τα
oυμπερdoματα τηq ιoτoρικηg ερεOvηg πoυ
τε[vouv αrηv διαπioτωoι 6τι κdΘε πoλιτιoμ69
πεΘα[vει μ' 6vαv δικ6 τoυ, τελε[ωg ξεxωρι-
ατ6 τρ6πo και κdτω απ6 τελε(ωg δια<poρετι-
κ69 oυvΘηκεg' oυγκεvτριilvει τηv πρooo1η
τoυ π6vω o'αυτηv ακριΘιbg τηv αvoμoι6τητα
τωv περιoτdoεωv, oκd6ει μδoα αrα 6dΘη
τoυg, εvτoπ[ζει και ιp6ρvει αrηv επι<}dvεια
τηv καιvo0ργια παρdμετρo πoυ τ6oo αvαζη-
τd και πoυ δεv εivαι dλλη απ6 τηv κoιvf αιτ(α
πoυ πρoηγε[ται τηq καταρρε0oεωg 6λωv ε-
ξαιρ6τωg τωv πoλιτιoμιilv. Tov εκ<pυλιoμ6.

8λ6πω κoΘoρ6 6τl ol λαoi;16vovταl επεlδη
61oυv εκφυλroΘεi και γlo καv6vov dλλo λ6γo.
Kαι oκρl6Φq λ6γω oυτηg τηq ατυxiog 61ouv
κoτooτεi oρroτlκd oviκovol vo υπoμεivoυv
τηv πiεol τωv αvτlξooτητωv τoυ περlΘ6λλov-
τoq' τ6τε oκρlΘιilg μη μπoρΦvτog vo ovΘ6-
ξoυv τo πληγματo μιαg μoiρog εxΘρlκηg li vα
oυv6λΘouv 6πεlτo oπ'oUτ6, πρoσΦ6ρoυv τo
Θ6oμo τηg εξ6xou oγωviαq τoυg'πεΘoivoυv

ΣΕΛ.9



oκρlΘιilξ Yιoτ, δεv δlαΘ6τoυv πλ6ov τηv iδlo
ovτo;1ιi πoυ 11oρoκτηρlζε τoυg πρoγ6voυg
τoυg, (ovτo1η) πoυ τoυg 6oηΘo0oε vo ξεπερ-
voιjv τlg δυoκoλiεg τηq ζωηq' με μlα λ6ξl oυ-
τ6 γivεταt γtατi εivαr εκι}υλloμ6voι'

Για τov Γκoμπιvιil, 6vαg λα69 θεωρε[ται εκ-
Qυλιoμθvog απ6 τηv σrιYμη πoυ ατovoOv oι
δεoμo( τoυ με τo παρελΘ6v, 6ταv 61oυv υπo-
6ι6αoΘε( μ6oα τoυ oι αξiεg εKειvεq πoυ 6vαv
καιρ6 xαρακτηριζαv τoυg πρoγ6voυg τoυ, 6-
ταv oι σUvεχε(g επιμειξ(εg αλλoιιilvoυv μεΘo-
δικd την εΘvικη τoυg υπ6ατααι και τα διαρ-
κΦg oυooωρευ6μεvα ξ6vα αroιxε[α τov απo-
μακριjvoυv αrαΘερd απ6 τα ηρωικd πρ6τυπα
τωv μεγdλωv επoxιi-lv. 'oταv 6vαg λα69, αvε-
ξαρτητωg τηq Φ0σεωq τou πoλιτιoμo0 τoυ 6-
xει εκ<pυλιoΘε[ oε oημε[o πoυ ε[vαι αδ0vατη
oπoιαδηπoτε αvαΦoρd αrιg <pυλετικ6c ριζεs,
o λα69 αυτ69 ε[vαι ηδη καταδικαoμ6vog oε
Θdvατo. Αvτ[Θετα αv 6vαg λα69 κατ6ρθωvε
vα διαQυλdξη και vα πρoαoπ[oη με Φαvατι_
oμ6 τηv ΦυλετιKη τoυ κληρovoμιd τ6τε o
λα69 αυτ69 θα ζo0oε αιιbvια.

Αv η Aυτoκρατoρ[α τoυ ΔαρειoU μπoρo0oε
v'αvτιπαρατdξη αrηv μdxη Αρ6Ολλωv Π6ρ-
σεq πραYματικd Aρ[oυg, αv oι Pωμα[oι τηv ε-
πo1η τηg Παρακμηg δι6Θεταv μια Σ0γκλητo,
κι 6vα ατρατ6 ατελεxωμ6vα απ6 EΘvικd αroι-
xε[α παρ6μoια μ'αυτd πoυ υπηρxαv στηv ε-
πoxη τωv Φα6iωv η κυριαρxiα τoυg δεv θα ε[-
xε τ6λo9.

Στηv πρooπdΘειd τoυ vα εξηγηoει τo φαι-
v6μεvo αυτ6 τηg επιμειξ[αg πoυ oδηγε( αvα-
π6Qευκτα σrov εκΦUλισμo και ατov θdvατo
τωv αρ1α[ωv πoλιτιoμιilv o Γdλλog μελετητηg
δ6xεται αrηv αρ1η τηg πoλλαπλ6τητα9 τωv
αvΘρωπivωv Qυλιbv (διατηριi;vταg παρ' 6λo
αυτd oριoμ6vεg επι<pυλdξειq για τov λεγ6με-
vo "Αδαμικ6,, dvΘρωπo). Τρειg ε[vαι Yια τoV
Γκoμπιvιi: oι 6αoικ69 φυλ69 τoυ αvΘρωπlvoυ
γ6voυg:

H λευκη, η K(τριvη και η Mα0ρη.
Σ' 6vα πριbτo oτdδιo oι Qυλ69 αυτι1g oυγ-

κρατo0μεvεg απ6 6vα αμoι6αio αioΘημα κα-
1υπoι.|.l(αg (τo ovoμdζει με τov 6ρo τηq μUστι-
κηg αλληλαπωΘηoεωg) απ6Qυγαv vα oμ(ξoυv
η μ(α με τηv dλλη αλλd oτηv oυvιl1εια ξε-
περvιilvταg τo εμπ6διo αυτ6 δημιo0ργηoαv
μια oλ6κληρη oειρd <pυλετικιilv τ0πωv πoυ
μερικo[ απ6 αυτo0g ακ6μη και oημερα 6ρi-
σKovται oε ιpdoι δια<poρoπoιηoεωg.

o Γκoμπιvιil δεv παραγvωρiζει τηv αξiα ω-
ριoμ6vωv διααrαυ ριboεωv.

Θα εivαι αvακρι669 αV ισXυριστo0με 6τι 6-
λεg oι διαoταυριboειg ε[vαι κατακριτ6ε9 και
επι6λα6ε(9. Av oι τρειg 6ασιKoι τ0πoι παρ6-
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μεvαv αUστηρα απoμovωμ6voι και δεv αvαμι-
γvΟovτo μεταξ0 τoUq η υπερoxη δ(1ωg dλλo
Θα εξακoλoυΘo0oε vα παραμθvει μ6oα αrιg
ωραι6τερεg ΤRlBU τηq λευκηg φυληq...

Η αxετικη αvωτερ6τη9 θα παρ6μεvε αδια-
Φιλov[κητη αλλd δεv Θα ouvoδευ6ταv, Kαι
αυτ6 πρ6πει Vα τo αvαYVωρiooυμε, απ6 ωρι-
oμ6vα πλεoνεκτηματα πoU παρ'6λo τo γεγo-
v6g 6τι δεv μπoρoιiv vα εξιoωΘo0v με τo d-
Θρoιoμα τωv μειovεKτημdτωv... δεv εivαι γι'
αυτo λιγ6τερo dξια. Kατd τov [διo τρ6πo η ι-
διoQυηg τ6ivη τελε[ωq ξ6vη με τoυg μεγd-
λoυg τΟπoυg κατoρθωoε vα ξεπετα1Θη μ6vo
μετd τηv 6vωoι λευκιilv και μαιilρων.

Bε6α[ωg oι εξαιρ6oειg αυτ69 δεv μπoρo0v
vα πρoδικdooυV τov καv6vα. KdΘε επιμειξ[α
δημιoυργε( μια εvδιdμεoη κατdoταoι πoU ε-
ξευγεviζει τoυg κατωτ6ρoUq Kαι υπo6ι6dζει
τoυg αvωτ6ρoυg. Αv τιilρα λd6oυμε υπ' 6ι.|.lιv

τηv κραυγαλ6α αvωτερ6τητα τηg λευκηg Qυ-
ληg απ6vαvτι σrιq δUo dλλεg φαivεται ξεκd-
θαρα η Qυλη πoυ εivαι υπoxρεωμ6vη vα υπo-
με[vη τιg μεγαλ0τερεg Θυolεg. o Γκoμπιvιb
πρo1ωρεl αιηv παρακdτω Θλι6ερη διαπ[oτω-
ση:

Στηv αρ1η η Λευκη Φυλη δι6Θετε τo μovo-
πιbλειo τηg oμoρQιdg, τηg εξυπvdδoq Kαι τηq
δυvdμεωg. 'Eπειτα 6μω9 απ6 τηv επιμειξiα
τηg Λευκηg Φυληg με τιg dλλεg δ0o oυvαv-
τιilvται μ6τoικoι ωρα[oι δixωq 6μω9 vα ε[vαι
δuvατoi, δυvατo[ δ[1ωg vα ε[vαι 6ξυπvoι, 6ξυ-
πvoι αλλd αξιoπρ6oεκτα do1ημoι.

6α
μα
τη

I

6ρ
κ6
λε
τη
Θo

μη
μι(
τρ
με
κd
τo

I

δα
ρι(
τd
αρ
αρ
τo
δη
δο
δε
vα
oτ

πι\
πo
σκ
τΟ
στ
6d
δι3

πo
τo
τ6
oiι
6ν
ρo
Θιι

Xω
ζω
κ6
τo
τα
ρ6
oθ

στ
αν
Γκ



ι

ι-
,o

ιq

t-
eι
|ι_

)-

ι-
i-
to

jν
(α

ε-
ει

J-
i-
)-
,ω

υ-

c-
1q
iα

oι
U-

Aλλd αg δo0με απo κovτ6 τιilρα τιq τρειq
6αoικ6q Φυλ6q τoυ αvΘρωπ[voυ γ6voυg 6πω9
μαq τιq παρoυoιαζει o μεγdλog αυτ69 μελe-
τητηq.

H Mα0ρη Φυλη'.. ε[vαι η πλ6ov ευτεληg και
6ρ[oκεται στιq τελεUτα(εg 6αΘμiδεg. o ζωι-
κ69 xαρακτηραq τηq Θεατ69 αro o1ημα τηg
λεκdvηq επι6dλλει τo πεπρωμθvo τoυ απ6
τηv πριδτη σrιγμη τηg γεvvηoεωg... Av oι oρ-
Θoλoγιαrικ6g ικαv6τητ6g τηg ε(vαι μ6τριε9 η
μηδαμιv6q, παρ' 6λα αυτd τ6oo αrηv επιΘυ-
μ[α 6oo και στηv Θθληoι διαΘ6τει oυ1vd μια
τρoμερη 6vταoι... Eπιθυμε( vα Qdη, vα φdη
με 6oυλημiα, με παραQoρd... Σ'αυτd τα 6αor
κd xαρακτηριαrικd πρoαrlθεvται η ααrdΘεια
τoυ xαρακτηρoq Kαι τωv σUvαιoΘημdτωv τηg.

H Kiτριvη Qυλη αvηκει αrηv μεoα[α 6αθμi-
δα. Λεπτεπ[λεπτεg επιΘυμ(εg, μια Θ6ληoι πε-
ριoo6τερo υπoμovετικη παρd oκληρη... Mια
τdoι για μετρι6τητα oε 6λα τα πρdγματα μια
αρκετd ε0κoλη καταvoηoι για 6τι δεv ε(vαι
αρκετd υι}ηλ6 η υπερ6oλικd 6αθ0 αγdπη για
τo 1ρηoιμo, oε6αoμ69 ατov καv6vα' oυvεi-
δηoιg τωv πλεovεκτημdτωv μιαq ωριoμ6vηg
δ6oεω9 ελευθερ[αg... Δεv 61ει <pαvταo[α'
δεv αγαπα τιg Θεωρ[εg, επιvoεi λiγo αλλd εi-
vαι ικαvη vα εκτιμηoη και vα Xρησιμoπoιηoη
6τι τηg 1ρειαζεται.

Αv o Mα0ρoq o0μΦιilvα πdvτα με τov Γκoμ-
πιvΦ 6ρ[oκεται αro 6λεog τωv αιoΘηoειilv τoυ
πou oκoτΦvει ευxαρ(crrωg <για τηv xαρd vα
oκoτιilvη" o Klτριvog απoτελε( τov ιδαvικ6
τ0πo τoυ μικρoααro0 πoυ oλoι oι εκπoλιτι-
α169 ovειρε0oVται Vα τoπoΘετηooυv, τηv
6doι τηg κoιvωvlαg τoυg' Eπιατ6γασμα τωV
δ0o πριi.lτωv 6ρ1εται η Λευκη Qυλη.

Mια απααrρdπτouσα εv6ργεια η για vα τo
πo0με καλ0τερα μια εvεργητικη εξυπvdδα,
τo αισΘημα τoυ 1ρηo[μoυ αλλd με τηv πλατυ-
τ6ρα, τηv υι|.iηλoτ6ρα και εUγεVεστ6ρα oημα-
o[α τoυ. Mια μεγαλειΦδηg φυoικη δ0vαμιg,
6vα εκπληκτικ6 6vαrικτo τηg ταξεωg, απα-
ραiτητo μ6oov επι6ιιbσeωq Kαι τ6λo9 μια 6α-
θιd τα6ι πρoq τηv ελευΘερ[α... oι Λευκol ξε-
1ωρiζoυv για την μovαδικη Qρovτiδα τηg
ζωηg τoυg... Kαι για vα oυμπληριi:σω τηV ει-
κ6vα πρooΘ6τω 6τι η ασ0γκριτη αvωτερ6τη-
τα τωv Λευκιilv oo διαvoητικ6 πεδ[o oυvδ6ε-
ται με τηv αλλo τ6oo αξιooημε(ωτη κατωτε-
ρ6τητα αro πεδ[o τηg αvαπτΟξεωq τωv αι-
oΘηoεωv.

'Eπειτα απ6 τηv o0vτoμη αυτη αvα<poρd
αrιq διαQoρ69 τωv τριιilv 6αoικιilv cpυλΦv τoυ
αvΘρωπ(voυ γ6voυg o πεσσιμισμ69 τoυ
Γκoμπιvιil ε[voι oπ6λυτα δικαιoλoγημ6vog.
Av oε τελευτα[α αvdλυoι oι επιμειξ[εq ωΦε-

λoOv τηv αvΘρωπ6τητα δι6τι τηv "καλυτε-
ρεOoυv Kαι τηv μετα6dλλoυv" παρdλληλα
και στo iδιo 6αθμ6 τηv υπooκdπτouv δι6τι
"τηv υπo6ι6dζoυv.'. την ταπειvιbvoυv, τηv
oτερo0v απ6 τα ευγενικιilτερo ατoι1εiα τηg".
oι μυριdδεg τωv μετρiωv μεταoxηματlζovται
oε 6dρog τηq ΦUλετικηg καΘαρ6τηταq και
τωv αρxιilv πoU τηv δι6πoυv. H αvωτερ6τητα
τηg Λευκηg Qυληg για τov Γκoμπιvιil ε[vαι
πλ6ov κdτι αυτov6ητo. Τηv επoxη πoυ γρd-
Qει τo θργo τoυ αυτ6 61ει απoδειxΘε[ με τov
πλ6ov κατηγoρηματικ6 τρ6πo η lvδoευρω-
παiκd εv6τητα τωv Αριωv και 61oυν δικαιω-
Θε( oι Θεωρ[εq και oι κoπιαατικιig 6ρευvεg 6-
πωq τoυ Γdλλoυ lηooυ[τη COEURDOUX τoυ
'Aγγλoυ W. JONES και τoυ ΓερμαvoΟ FR.
SοHLEGEL. o Γερμαv6g γλωoooλ6γog FR.
BOPP μ6oα απδ τηv μελ6τη τηg Σαvoκριτικηg
γλιbooηg (αιηv oπo[α ε(vαιγραμμ6vα τα ιερα
6ι6λiα τωv Ivδιιbv) 6xει απoδε[ξει επιστημoVι-
κd πλ6ov τηv o16oι μεταξ0 τηg Σαvoκριτικηg'
τηg Eλληvικηg, τηg Λατιvικηq' τηq Περoικηg
Kαι τηq Γερμαvικηg (ΓoτΘικηg) YραΦηq. Η
λ6ξι9 ARYAS πoυ oυvαvτdται oε πoλλd oη-
μεiα τηg Pιγκ-86δα KαιπoU υπoδηλιδvειτoυg
ευγενε[g. τoυg επιλ6κτoUq, τoUq αριατoκρd-
τεg oυvαvτdται oτην Α6εoτdν (AlRYΑΝAM Al-
RYo : 'Aριog μεταξ0 Aρiων) ooo και oτιq
o0γxρovεq Eυρωπαiκ6g γλιiooεg 6πω9 EHRE
αια Γερμαvικd' HERUS oτα Λατιvικd' HPΩΣ
αrα Eλληvικd. H κoιvη ρ(ζα πoλλιilv λ6ξεωv ε-
ξαπλιbvει πoλΟ περιoo6τερo τα μεταVαστεU-
τικα 6ρια τoυ Λευκo0 αvΘριilπoυ και αρ1[ζoυν
vα oυμπεριλαμ6dvoυv κι εκεlvεg τιg εαr(εg
τωv πoλιτιoμιilv πou λiγα 1ρovια πριv Θεω-
ρo0vτo 6ξω απ6 τηv επ[δραoι η τηv oΟμπραξι
τηg Λευκηg Φυληs o Γκoμπιvιi.l γεvικεΟει:

H ιαιoρ(α μαg <pαvεριi-lvει oτι oλoι oι πoλιτι-
oμoi πρo6ρ1ovται απ6 τηv Λευκη Qυλη.

Στηv oυv6xεια επι1ειρε[ να απoδε[ξη oτι
iooι λαo[ αv6πτυξαv πoλιτιoμo η καλ0τερα
"6vα καΘεαrιilg oλoκληρωμ6voυ πoλιτι-
oμo0" δεν μπoρε[ παρd vα δ61τηκαv 6μμεoα
η dμεoα τηv o0μπραξι τηg Λευκηg Φυληc.

'E1ω πει 6τι oι μεγdλoι αvΘριilπιvoι πoλιτι-
oμo[ δεv ε(vαι περιoo6τερoι απ6 δ6κα και 6τι
oλoι ξεπηδησαv με τηv πρωτo6oυλ(α τηg
Λευκηg ΦUληq. Στηv αρxη τoυ καταλ6γoυ
πρ6πει Vα τoπoΘετησoUμε:

-i . Τov lvδικ6 πoλιτιoμ6. Aυτ69 καΘιεριil-
Θηκε αrov lvδικ6 Ωκεαv6, voτlωg Kαι αvατo-
λικιδg τηg αoιατικηg ηπε[ρoυ μθxρι π6ρα τov
Bρα1μαπo0τρα. H πρo6λεUσιq τoυ πρ6πει vα
αvαζητηθη σε μια διακλdδωoι τηg Aρiαg Λευ-
κηg Φυληq.

2. Aμθoωq μετd 6ρχovται oι Αιγ0πτιoι. Γ0-
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ρω τoUq oυγκεvτριilvovται AιΘioπεg, Noυ6ια-
vo1 και καv6vαg αλλog μικρ6τερog λα69 πoυ
κατoικεi δυτικd τηg oαoεωq τoυ ΑMMoN. o
πoλιτιoμ69 αυτδq δημιoυργηΘηκε απ6 μια α-
πoικ[α τωv Αρiωv τηg lvδiαq πoυ εγκατααrd-
θηκε αrηv dvω περιoxη τoυ Νεiλoυ.

3. oι Aoo0ριoι και Kατ' επ6κταoι oι E6ραi-
oι, oι Φoivικεg, oι Λ0δoι, oι Kαρ1ηδ6vιoι o-
Qελoυv τov πoλιτιoμ6 τoUq στιq μεγdλεg ει-
o6oλ69 τωv λευκιbv και μπoρo0v vα Θεωρη-
ΘoOv oι απ6γovoι τoυ Xαμ και τoU Σημ. 'ooo

για τouq Zωρoαατριαvo0g Π6ρoε9 πoU KU-

ριdρ1ηoαv αrηv Δυτικη Aoiα κdτω απo τo 6-
voμα τωv Mηδωv Kαι τωv Περoιδv αυτoi απo-
τελo0v παρακλdδι τηg αρiαg oικoγεvε[αg'

4. Aπ6 τov iδlo 6ρlo κoρμ6 εixαv εμι}αvl-
oτεi κol oι 'Eλληvεq.

5. Kαι για τηv K(vα μπoρo0ν vα λε1Θo0v τα
6oα αvαφ6ρΘηκαv για τηv Α[γυπτo. Mια απoι-
κiα Aρ[ωv πoυ ε[1αv θλΘει απ6 τηv lvδiα εixαv
<p6ρει και εκεi τα ΦΦτα τoU πoλιτιoμo0' M6vo
πoυ αvτi vα επιμειxΘη με μα0ρoυg λαo0g
-6πω9 oυv66η αιιg 61Θε9 τoυ Nεiλoυ- αvε-
μιXΘη με Mαλαιoιακ6g και κ[τρινεg μaζεq'
επt πλ6ov αvεμixΘη απ6 τα Boρειoδυτικd με
αvαρiΘμητεg oμdδεg λευκηg πρoελεΟoεωg.

6. o παλαι6q πoλιτιoμ6q τηg lταλικηg xερ-
oovηooυ απ6 τov oπoio ξεm!δηoε η |ταλικη

ΣΕ^.12

κoυλτo0ρα υπηρξε απoτ6λεoμα τηq εΠιμει_
ξiαg τωv Kελτιilv, τωv l6ηρωv, τωv Αρiωv και
τωv Σημιτιilv.

7. oι Γερμαvικθg Qυλ6g μεταα1ηματ(ζoυv
τov 5o αιιilvα τηv μεγαλoΦUια τηg Δ0oεωg.

8' Mε αυτo0ξ τouq αριΘμo0g Θα κατ6ταo-
σα τoUq τρειg πoλιτιoμo0g τηg Aμερικηq (Aλ-
λεγκαvιbv, Mεξικαvιbv, Π ερoυ 6 ιαvιi.lv-..)

o Γκoμπlvιil oρvεiταl τηv lo6τητo μετoξ0
τωv ovΘρΦπωv πoλιj περloo6τερo δεv τηv o-
δελι}6τητo. Koταγγ€λλεl 6τ1 η δixωq μετρo
επlμειξio τεivεl vo εξαλεiι|'η τov Λευκ6 dv-
Θρωπo τo oOμιpυτo oioΘημo τηg tεραρ1iog
τηg τ6ξεω9 κσl τηq δυvdμεωg πρoq 6φελoq
μlog ΔημoκρoτIκηg ovΘρωπ6τητoq. H δημo-
κρoτlκoπoiηolq τηg EυρΦπηq πoυ ιiρ1loε με
τηv Γoλλtκη Eπovdoτool αvτIπρooωπειlεl γt'
oυτ6v τηv ovτoρoio τωv μoζιirv πoυ oτηv Θ6ol
τωv ηρωlκΦv lδovlκΦv Θ6λoυv vα τoπoΘετ{-
σouv τlξ ηδovloτlκ69 κor φlλεlρηvlκ6q αξiεg
τηg πoρακμdg. 8λ6πεl μ6oo o'αυτ69 τo αvo-
π6ι}ευκτo τ6λoq τηg ηγεμovfαg τou Λευκo0
αvΘρΦπoυ. Λiγεg δεκoετiεg oργ6τερα 6voq
SPENGLER' 6vαg HUIZ|NGA κol6vαg EvoLA
Θo εvιirooυv κol τlg δlκ6q τoug κρoυγ69 oγω-
viog καl τρ6μoυ γl'oυτηv τηv oκoτεIvη πρo-
Φητε,o πoυ oρ;1iζεl oτoδloκ6 vα εκπληρΦvε-



AΣ ΓκPEMIΣoYME
To ΣYΣTHMA

To vα εivαι καvεig oημερα επαvαατd-
τηg δεv ε[vαι κdτι τo απλ6. Kαι αυτ6 για-
τi o καπιταλιoμ69 61ει Qρovτioει vα
"μαλακιboει" τη δρdση Kαι τηv πoλιτικη
6o0ληoη, ακ6μη και oμdδωv πoυ φημ(-
ζovται για τηv επαvαστατικoτητd τoυg,
oπωg ε[vαι oι Eθvικιαr6q Kαι oι KoμμoU-
vιoτεg. Σ' αυτ6 <pυoικd Qτα(ει Kαι η μη
καλη πoλιτικη oργdvωoη αυτιilv τωv o-
μdδωv, o εγκλω6ιoμo9 τoυg μ6oα oε
δ6γματα η τρ6πoυ9 oκ6ιpεωg πoυ εivαι
oημερo ξεπεραoμ5voι, καθιbg Kαι η αvι-
καvoτητα τouq v' αvτιμετωπioouv τιq
μεταμoρφ6σειq τoU κεQαλαιoκρατι-
κo0 oυαrηματog.

M6xρι oημερα πoλλo[ εΘvικιoτ6g μι-
λιi:vταg για επαvdoταση εvvoo0oαvε
μια επιστρoΦη oε ΦoλKλoριK6g εκδη-
λιiloειg, ovειρευ6μεvoι σUYKεvτριiloειg
xιλιdδωv ατ6μωv με στρατιωτικd πoυ-
κdμιoα, xθρια υι.Llωμ6vα oε 1αιρετιoμ6,
παρελαoειg με δdδεq και dλλεg KωμιKo-
τραγικ6q καταoτdoειg. Δυoτυxιilg δεv
6ρ6Θηκε κdπoιog vα πει o'αυτα τα (παι-
δια" δι6τι ασΦαλ6q γι' αvιi:ριμα παιδια
Θα πρ6κειται' 6τι αυτ69 oι καταcrrαoειg
δεv 6xoυv καμμ[α σX6ση o0τε με επαvα-
oταoειg, o0τε πoλ0 περιoo6τερo με τo
6αΘ0τερo περιεx6μεvo τoυ εΘvικιoμo0.
Αv oτo παρελΘ6v Θα ι1πρεπε vo "σUYXω-
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ρηooυμε" τι1τoιoυ ε[δoυq σUμπεριΦo-
ρ69, oημερα δεv 6xoυμε αυτη τηv πoλυ-
τ6λεια. και εivαι λυπηρ6 12 xρ6vια πριv
απ6 τo 2000, vα υπdρ1oυv dτoμα πoυ
πα[ζoυv ακ6μη με o6dαrικεg, παριαrd-
vovταξ τoUq σUvεXιαr6g κdπoιωv πεΘα-
μ6vωv κατααrdoεωv.

To vα ε[vαι καvεlg επαvαoτdτηg oη-
μα[vει vα γvωρiζεt τα oτηρiγματα τoU
oημεριvo0 καπιταλιαrικo0 oυατl'1ματoq,
vα ξ6ρει πωg Θα τ' αvτιμετωπ[oει και vι-
κηoεl, oημαivει v'αvαγvωρiζεt τα σημε-
ρlv6 uπoκεiμεvα τηq κolvωviαq, vα μπo-
ρε( vα περ6oεl τηv ιδεoλoγ(α τoυ σ' αU-
τd, η ιδεoλoγ(α τoυ vα μπoρεi v' αΦo-
μolωΘεi απ' αυτd Kαι σε τελικ6 αrdδιo
vα μπoρε[ vo μετoσxηματioεl τo κolvω-
vlκ6 υπoκεiμεvo σε εΘvlκloτlκ6 πoλlτl-
κ6 υπoκεiμεvo. 'oλα αυτd δεv ε[vαι κdτι
τo ε0κoλo. Xρειdζεται oργdvωαη πoυ
δεv Θα λειτoυργε[ oOμφωvα με τηv α-
αιικη λoγικη, xρειdζεται τρoμερd oυ-
vειδητoπo(ηση, απoΦασιαrικ6τητα, και
πρoτdoειg π6ρα απ6 τιg λ0oειg τoU cι-
oτικoΟ κρατoug.

o εθvικιαιηg oημερα για vα απoκτη-
σει τηv εμπιαroo0vη τωv μαζιbv, πρ6πει
vα ξ6ρει Kαι Vα γκρεμiζεl Kαι vα olκoδo'
μεi. Toυλd1ιστov στηv Eλλdδα γι' αυτ6v
τov αγιbvα μαg ε[vαι απαρα[τητη η κoυλ-
τo0ρα τωv μαρξιαrιilv,1ωρig αυτη δε Θα

μπoρ6ooυμε vα κdvoυμε τ[πoτα. Θ6-
λoυμε εγxειρ(δια πoλιτικo0 αγιbvog'
χρειαζ6μααrε αvαλ8oειg πdvω oε oικo-
voμικd και voμικd Θ6ματα, κoιvωvιoλo-
γικ69 μελ6τε9, εΘvικιατικd πoλιτικd 6ι-
6λiα.

Av τιbρα κdπoιog πει, μα θα δια6dζoυ-
με μαρξιoτικd 6ι6λ(α, η 6τoι Θα γ(voυμε
oυρd τoυ KKE, δεv Θα τov παρεξηγηoο:
για τov απλ6 λ6γo, 6τι με τ6τoιoυ ε[-
δoυg ερωτησειq φαvερ6vει τo πvεUμα-
τικ6 τoυ υπ66αΘρo, π6oo χαμηλ6 εivαι.
Mε τoυg μαρξιατ69 61oυμε 6vα κoιv6
oημεio. Θ6λoυμε και oι δυ6 vα γκρεμ[-
σoUμε τo oι1αrημα' Θα τ]ταv τρoμερ6
λdΘog απ6 εμdg vα μηv διδαXΘoOμε
απ6 τιg αvαλOoειg των κoμμouvιαrιilv
πdvω αrιg 6doειg τoυ αατικo0 κρdτoυg.
To αατικ6 κρdτoq ε[vαι ταξικ6, η αvdλυ-
ση τωv μαρξιαrιilv ε[vαι ταξικη επioηg,

δηλ, oι μαρξια169 μπoρoOv vα oυλλαμ-
6dvoυv τov oιpυγμ6 τoυ καπιταλιoμoιi.
Tιilρα αv oι λ0oειg πoυ πρoτεivouμε ε-
με[g εivαι διαΦoρετικ69 απ6 αυτ69 τωv
μαρξιαrιbv, δεv 61ει vα κdvει τiπoτα με
τov κolv6 εvτoπloμ6 τoυ πρoΘλι|ματoξ.

Στηv Eλλdδα oι εΘvικισrικo( εκδoτμ
κo( o(κoι δεv 6xoυv 6γdλει 6vα εΘvικι-
αrικ6 6ι6λ[o πdvω αrηv oικovoμiα, oτα
voμικd και στα κυριιilτερα πoλιτικd πρo-
6ληματα.

Γι'αυτ6 τo λ6γo Θα πρ6πει vα δαvει-
oΘo0με απ6 τoυq μαρξια169. 'oταv και
oι δικoi μαq απoφασiooυv vα 6γdζoυv
61ι ιpιλoooιpικd αλλd πoλιτικd 6ι6λiα,
τ6τε δεv Θα τo ξαvαouζητηooυμε.

Για vα μιλdμε oo6αρd για επαvdαrα-
ση Kαι 6xιγια vα περvd η 6ρα, πρ6πει vα
υπdρxει αυτ6 πoυ λ6με επσvαoτατlκ6 υ-
πoκεΙμεvo.

Eπαvαoτdoειg δεv κdvoυv oι dvΘρω-
πoι με εξασφαλισμ6vα δoυλειd, εξo1ι-
κ6, με 6lvτεo, αμdξι μdρκαg τελευτα(oυ
τ0πoυ. Eπαvααrdoειg κdvoυv μ6vo τα
.1αμ6vα κoρμιd" 6πωq Θα 6λεγε 6vαg α-
αr6q' Kdvει αυτ69 πoυ δεv 6xει vα 1doει
τ[πoτα, δεv 61ει vα διακιvδυv6ιpει τ[πo-
τα.

o καπιταλιoμ6q Φμερα πρooπαΘε(
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vα δημιoυργηoει μiα κoιvωv[α δυo τα-
1υτητωv. Στηv πριilτη θα υπdρxoυv oι
"εξαoΦαλιoβ6voι", τα αrηρ[γματα τoU
oυoτηματog και στη δε0τερη τα dτoμα
πoυ 6ρ[oκovται σε κατααrdoειq αvερ-
γιαq, Uπoαπασχoληoεωg ευκαιριακo0
τρ6πoυ ζωηg, dvθρωπoι εγκλω6ιoμ6voι
oτιg αvτιQdσειq τoU Qιλελε0ΘερoU σU-
oτηματog. H πρoπαγdvδα η δικη μαg
πρ6πει vα απευΘ0vετcιι στouq δε0τε-
ρoυg. Aυτoi μ6vo μπoρo0v vα γκρεμi_
σouv τo o0oτημα και αυτ6 γιατ( τo o8-
oτημα τoυg ιixει πoλiτεg 6' κατηγoρ(αq.

Aυτα τα dτoμα κρΟ6oυv μ6oα τoυg
μια τρoμερη εvεργητικ6τητα' Noιιil_
θoυv oτι αδικηθηκαv απ6 τo oημεριvo
κρατog, δεv τoυg δ6Θηκαv oι κατdλλη-
λεg ευκαιρ[εg, voιιbΘoυv 6vα τρoμερ6
μioog γι' αυτo τo o0oτημα' τo ΘεωρoOv
υπε0θυvoυ τoU (κcιταVτηματog" τ9ψg.

Αυτo[ και μ6vo αυτo(, εivαι επαvασrα-
τικα υπoκε[μεvα, Qoρεig τηq αvατρo-
πηg τou oυαrηματog.

Tα vιlα κoιvωvικd υπoκε[μεvα, τo Φoι-
τητικ6 κ[vημα και η vεoλα(α γεvικ6τερα,
o ρ6λo9 τηg γυvαlκαq στo oOγxρovo
κρατog, τo oικoλoγικ6 πρ66λημα, o ει-
δικευμ6vog εργατηg o' αvτιδιαoτoλη με
τov εργατη-μdζα, o Koιvωvικdg πρoλε-
τdριog δεv ε[1αv παρoυoιαοΘε[πριv -l 0-
15 1ρδvια. 'ooo επioηg περvdει o και-
ρ69 τ6oo τα κoιvωvικd υπoκεlμεvα Θα
πληΘα[voυv, Kαι τo πιo oπoυδα(o ε[vαι
6τι oλα ε(vαι αρvητικd διατεΘιμ6vα oε
σX6ση με τo o0oτημα.

Εμε[g oι εΘvικια169 πρ6πει vα διbooυ-
με στov κooμo vα καταλd6ει πoU τov ιi-
xει oδηγηoει o Kαπιταλιoμog, πoυ Θα
τov oδηγηoει στo μ6λλov.
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.Movo 6τoι Θα αρ1[oει η αvτ[στρoΦη
μ6τρηoη τoυ oυoτηματog. Πρ6πει vα
δεiξoυμε oτo λα6 6τι μι1oα απ6 αυτo τo
o0αrημα δεv υπdρ1ει ζωη, παρd μ6vo
για τoUq εκλεκτo0g τoυ.

Γι' αυτo ε[vαι απαραδεκτo, για vα μηv
Χρησιμoπoιηοω τη λ6ξη υπoπτo|, πoU η
EυρωπαΙκη Δεξιd 61ει καταvτηoει oυ-
voδoιπ6ρog τoU oυαιηματog. 'oταv
λoιπov τo oιioτημα δεlxvει oημε[α κo-
πιboεωg πρεπει vα τo παρεvoxλo0με και
vα τoU τα μεγαλιi:voυμε. H oυvα[vεoη
πoυ 6xει εΦεUρεΘε[ και στηv xιbρα μαg
δεv εivαι τ[πoτα αλλo απ6 τηv ευκαιρ[α
vα ξεκoυρααrεl τo o0oτημα, vα πdρει
6αΘιε9 ειoπvo6g Kαι vα oυvεx[oει τo
δρ6μo τoυ. 'oταv λoιπov μαg λ6vε oι α-
αrol 6τι 6xoυμε αvεργ[α 10%, εμε(q
πρ6πει vα παρακαλo0με vα γiνει 2ooλ,
και 6ταv 61oυμε πληθωριoμ6 16Υo να
γ[vει 30%. 'ooo ψdxvouμε vα 6ρoιiμε
λ0oειg μ6oα απ6 τo αατικ6 κρdτog τoτε
αυτoκτovoι]l με πoλιτικd.

'ooo περιoo6τερα πρo6ληματα αVτι-
μετωπ(ζει τo o0αrημα oε μiα 1ιbρα, τ6oo
μεγαλιi:vει και o Koιvωvικog xιbρog πoυ
μπoρo0με vα αoκηooυμε τηv πρoπα-
γdvδα μαg, τooo πληΘα[voυv τ'dτoμα
πoυ μπoρo8v v'αoπαoΘo0v τov πoλιτι-
κ6 μαq λ6γo.

Τo o0oτημα μπoρε( vα γκρεμιoΘε[
μovov oταv oι εΘvικιαr6g ωριμdooυv
πoλιτικd και απoκτηooUv Koιvωvικη φω-
vη. Τoτε Θα μπoρo0με vα πo0με, 6τι δ-
1oυv τεΘεi oι 6αoειg αvατρoπηg τoU σU-
oτηματog.

1ll.i!ii$,lilfi,,it
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ΔEΞIA; oxl EYXAPIΣTΩ!
o αρxηγ6g τηq N. Δημoκρατiαg κιi-

ριog Kωv. Mητooτdκηg ε[vαι πρ6τυπo
'Eλληvα πoλιτικoι]. Aπ6 υ6ριαrηg τoυ
Kαραμαvλη 6γιvε Θερμ69 υπoαrη ρικτηg
τηg πoλιτικηg τoυ. Aπ6 μ6λoυ9 τoU (α-
δ6oμευτoυ,, Kιivτρoυ, 6γιvε μ6λo9 τηg
δεoμευμ6vηg δεξιdg' Δηλαδη dλλαζε
πdvτoτε .πoυκdμιoo" αvdλoγα με τηv
περ[πτωoη.

- Σημερα ε(vαι o απ6λυτo9 dρxωv
τηg N.Δ' o Pdλληg 6ξω απ6 τo κ6μμα, o
A66ρωιp πdα1ωv απ6 γερovτικη "μαλd-
κιvσηΣ τov αrηρiζει απρoκdλυΠτα, o
ΣτεQαv6πoυλog με μια dαroxη 6oo και
απελπιoμ6vη τoυ εv6ργεια, 6φτιαξε τo
Θvηoιγεv6g κ6μμα τηg ΔHΑNA.

- oι v6oι δελ<p(voι, oι ε6ραι6δoυλoι
δημαρ1oι τoυ Πειραιd και AΘηvαg, Αv-
δριαv6πoυλoq Kαι 'E6ερτ, για τηv ιi:ρα
πρoαπαΘo0v vα αυξηoouv o καΘ6vαg
Yια τov εαυτ6 τoυ τιq πoλιτικι1g τoUq με-
τo16q, και... τo μ5λλov τoυg αvηκει.

Παρdλληλα o κ0ριog Mητooτdκηg ε[-
vαι Kαι o πιo τUχερ6g 'Eλληvαg πoλιτι-
κ69. Φαvτααrε[τε vα ηταv πρωΘυπoUρ-
γ69! Θα ε[xε vα αvτιμετωπ[oει τα πρo-
6ληματα τωv 6doεωv, τηq πρ6κληoη9
τoυ 1992, τηv αvεργ[α, τo Boρειoηπει-
ρωτικ6, τηv v6α Φdση τoU KυπριακoO,
τηv 6ξυvoη τoU ερYατικo0 κιvηματog.

_ H ΓΣEE με μiα αιι6αρη αριαrερη
εργατικη πoλιτικη Θα τov εi1ε τρελαvει
oτιg απεργ[εg. TΦρα 6μωg κdΘεται ηoυ-
χoq στo YραΦειo τoυ, κρ(vovταq τouq
πdvτεg, αΦηvovταq τo ΠΑΣoK vα αvo[-
ξει για λoγαριαoμ6 τoU τιq π6ρτε9 τηg
εξoυo[αg...

o κ0ριog Mητooτdκηg πρo6dλλεται
oημερα ωg o o'ωτηραq, o αvαμoρΦωτηq
τηg Eλλdδog. Σiγoυρα ωg κυ66ρvηoη Θα
.λ0oει" πoλλd oημεριvd πρo6ληματα.
H oυvταγη γvωoτη απ6 παλιd: Πρov6μια
και κivητρα oτo vτ6πιo και ξ6vo κε<pd-
λαιo. oι 'Eλληvεg δεv voιdζovται αv oι

ιΔιA ΕιNAι τA AΦENτιΚA ΔEΞιA- APιΣτEPA
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πρooπτικ6q μαq Yια Kατoχ0ρωση τηq Ε-
θvικηq μαg αvεξαρτηolαg θα<pτoOv κd-
τω απ6 τιg oρδ6q τωv πoλυεΘvικιbv!

_ T6oε9 δεκαετ[εg γαλoυxημ6vog o
λα6q μαg με τα "δημoκρατικd ιδειbδη"
6καvαv καλ6 Jrl δoυλειd τoυg. To μ6vo
πoU μαq απαcr1oλε( ε[vαι η α0ξηoη τou
κατd κεQαληv ειooδηματog. To πιbg Θα

γivει αυτ6 και με τι αvταλλαγμα δεv τo
oκεQτ6μααιε..._ Στιg επ6μεvεg κoιvo6oυλευτικ6g
εκλoγ69 ΠAΣoK και N'Δ' θα ξαvαoυγ-
κρoυoτoOv. To o0oτημα 6μω9 δεv 61εl
vα 16oεl τiπoτα 6πoloq κor ov κερδioεl.
oι μαoωvικ6g oτo69 θα διευρ0vovται oι
κ0ριεg δoμ69 τoU καπιταλιαrικo0 oυ-
αrηματog Θα με[voυv απoρΘητεg, o
λα69Θα με[vει ξαvd oκλα6ωμ6vog κdτω
απo τov ζυγ6 τωv ταξικιilv αoτικιilv κoμ-
ματωv.

- o Mαρξ 6λεγε πoλ0 σωαrd: .oτo
δημoκρατικ6 κρdτog, oι εκλoγ6q, 6xoυv
oαv oκoπ6 vα απoQαoloει o λα69 στo ε-
πoμεvo xρovικ6 διαoτημα, πoιd απ6 τιg
πoλλ69 δημoκρατικ6q Φατριεq Θα τov
ληαrε0ει".

- Π[oω απo τιq εκλoγ69, τoυg "θε-
oμo0g" τα κ6μματα, τo o0oτημα, τo o0-
στημα.'.

'Evα o0oτημo πoU αλλdζεl oυv61εlo
πρooωπεio, oλλ6 μ6vεl π6vτo τo iδlo.

- Η N.Δ. δεv 6xει vα πρoσΦ6ρει τ[πo-
τα o' αυτ6 ToUv τ6πo, καΘιbg και 6λα τα
dλλα κ6μματα. To καλ6 oε περ[πτωoη
πoυ κερδioει τιg εκλoγ69, εivαι 6τι τ6τε

θα διαπιαrιboει ευκριv6στερα o λαog, τι
oooιαλδημoκρατ[α, τι QιλελευΘερι-
oμ69. oι δ0o 6ι.pειg τoυ ιδioυ voμ[oμα-
τoq.

- H N.Δ. "κερδ[ζει" oημερα τo λα6
xdριv oτηv αvικαv6τητα τoυ κυ6ερvιbv-
τog κ6μματoq vα διboει λΟoη, ακ6μη και
oτα πλ6ov 6αoικd πρo6ληματα τoυ κ6-
σμoU.

o λα69 δεv ετoιμdζεται vα ψηφ(σει
N.Δ., αλλd vα καται.pηQ[oει τo ΠAΣoK'
θvα κ6μμα πoU στιq πρoεκλoγικ69 τoυ
δηλιboειg τo 1981 ε[xε κεvτρ(oει τov ε-
γωιoμ6 και τov εΘvικιoμ6 τoυ 'Eλληvα,
αλλd καπoυ oτηv πoρε[α τoυ τα ξ61α-
σε...

H N.Δ. δεv αιηρiζεται στιq δικ69 τηg
δυvdμειg αλλα oτα λdΘη τoυ ΠAΣoK' 6-
πωq και 6vα κoρdκι περιμ6vει vα πεΘd-
vει τo ΘΟμα τoU για vα τo Qdει...

To dγxog τηg μελλovτικηg πoλιτικηg
αvαμετρηoεωg 6αρα[vει στιq πλdτεg.
τoU κ. Mητooτdκη.

Mια v6α ηττα τoυ Θα τov o60oει απ6
τov πoλιτικ6 Xdρτη τηg xιilραg και θα ε_
ΠιΦ6ρει 6vα voκ_αoυτ στηv δεξιd.

Παρdλληλα Θα αvoiξει τo κoυτ[ τηg
Παvδιbραg για τη δεξιd, Θα δημιoυργη-
Θo0v μεγdλεq αvτισXιστικ6g τdoειg, τo
ΠAΣoK θα εδραιωθε( πιo γερα στηv ε_

ξoυο(α. oι επoμεvεg εκλoγ69 ε[vαι ρωo-
oικη ρoυλ6τα για τoUq "δειv6oαυ-
poUg". 'oπoιog xdoει "πεΘα[vει".

Tα πρoγvωατικd δ[voυv παvτωg Ν.Δ.
αv Kcιι τo ΠAΣoK δεv 6xει αvo[ξει 6λα

τ(

K

τ(

ε
ζι
π
π
Π

ΣEΛ.18



τoU τα χαρτιd (εκλoγικo o0oτημα, ειλι-
κριvη dvoιγμα πρoq τηv αριoτερα).

Eμεig oι εΘvικιcrr6g γvωρ[ζoυμε αρκε-
τd καλd 6τι o κ. Mητooτdκηg και η Ν.Δ.
ε[vαι "παιδιd" Τoυ oυoτηματog. Στηρ(-
ζoυv και αrηρ[ζovται oτo o0oτημα. Δεv
πρ6πει vα με[voυμε εγκλω6ιoμ6voι στo
παιxv(δι τoυ "doπρoυ-μα0ρoυ". o0τε
ΠAΣoK o0τε N.Δ.

o0τε αριcrιερd, o0τε δεξιd. 'Ooo πα[-

ζouμε αro ταμπλιil τoυ oυoτηματog θα
6γα[voυμε πdvτoτε xαμ6voι.

Γι'αυτ6 λoιπ6v 6ταv 6ρΘη o κ. Mητoo-
τdκηg αrιg επ6μεvεg εκλoγι1g και μαq
ζητηοει vα ψηΦισoυμε τηv Qιλελε0Θερη
Ν.Δ., εμε(g τoυλdxιαrov oι εΘvικoεπα-
vαoτdτεg πρ6πει Vα τoU απαvτηooυμε:
(oxl εUxoρloτo0με!'E;1oυvε ξovαιp6εl
oυτ6 τo <γλυκ6υ, τo oπoio εivαl ξυv6
καl επ16λαΘ69 γlα τηv υγεiα μαg"!

trEs

Kεvτρlκη δldΘεoη: ΛATKo BlBΛloΠΩΛElo
Eμμαvoυηλ Mπεvdκη 24 _ τηλ. 36ο5527
Γlα τoυg αvoγvιiroτεg τoυ ANTlΔoToY 6κπτωoη2o%
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o ΣoΣIArιlΣMoΣ ToYMAo
o Mdo αvαμφιo6ητητα υπηρξε μ(α

απ6 τιg μεγαλ0τερεq πρoσωπικ6τητε9
πoυ oημαδεψαv τηv επoxη μαg.

Για μαg τoυg πατριιilτεq oooιαλιoτ6g,
o Mdo και πιo oυγκεκριμ6vα η πoλlτlκη
oκ6ιpη τoυ M6o, Θα με(vει 6vαg Qωτει-
v6g oδηγ69 αro δρ6μo Yια τηv αυριαvη
εΘvικιαrικη oooιαλιαrικη επαvdoταoη.
Στo παρ6v κε[μεvo Θα εξταooυμε τo σo-"
oιαλιαrικ6 μετασXηματιoμ6 τηg Kivαg
πoυ επιxεiρηoε o Mdo καθιbq Kαι τιq oι-
κovoμικ6g δoμ69 τoυ κρdτoυg τoυ. Η
Λ.Δ. τηg K[vαg ε(vαι απo τιq oπdvιεg πε-
ριπτιboειg μη αvεπτUγμ6vωv xωριilv πoυ
o θεoμ69 τηq αγoρdg δεv υπdρxει στηv
oικovoμικη ζωη τηq Xωραq.

oι 6ιoμη1αvικ69 μovdδεg ελ6γ1ovται
απ6 τo κρατog και oυvυπαρXoUv με τηq
μικρηq κλ[μακog επιxειρηoειg πoυ αvη-
κoUv στιq κoμμoιivεg, δηλ. ατα λαΤκα
κoιv66ια σε σUvαιτεριατικη 6doη. Mετα
τη oυvτρι6η τηq αvτ(δρασηq Kαι τωv Kα-
πιταλιαrιbv τo 1949 απo τov *κ6Kκιvo"
oτρατo τoυ MAo και τη Mεγdλη Πoρεiα,
ηρΘε η ιilρα τηg αvαoυγκρoτητηq τηq
χ6ραq.Aυτo 666αια δεv ηταv ε0κoλo'
γιατi αυτo[ πoυ ακoλoυΘo0oαv τov MΑo
ηταv πρoλετdριoι επαvαστdτεg' αλλd
απ6 διolκηoη τoυ κρdτoυg δεv ε[xαv ι-
δ6α. Eπειδη 6πω9 ηταv Qυoικ6 η Δ0oιg
dΦριζε απ6 τηv ηττα τωv κιv6ζωv ααrΦv,
o Mdo απευΘ0vΘηKε στη ΣoBιετικη 'Ε-
vωση για κεQαλαιoυxικ6 εξoπλιoμ6 και
oυμ6o0λoυg oε τεxvικd και oικovoμικd
θεdματα. Παραλληλα dρ1ιoαv vα μπα[-
vouv σ' εΦαρμoγη τα πριbτα πεvταετη
oικovoμικd πρoγραμματα. H λειτoυργ[α
τωv εTτιχειρηoεωv δεv ηταv αvεξ6λεγ-
κτη. Eκτ6g τoυ 6τι η ΛαΙκη Tρdπεζα 6-
λεγ1ε αv oι δαπdvεq τηq επιxειρηoεωg
oυμ6dδιζαv με τιg εvτoλ6g τoυ πλdvoυ,
επικρατoιioε η αρxη τηg υπευΘυv6τη-
ταq. o υπε0Θυvog Qυoικd ηταv μ6λo9
τoυ κ6μματoξ και ηταv επι<poρτιoμ6vog
vα ελ6γxει τηv oμαλη λειτoυργ[α τηg
παραγωγηg. 'oταv λoιπ6v κdτι δεv πη-
γαιvε καλd oτηv απ6δoση τoU πλdvoυ,
ηταv o πριbτog απ6 τov oπo[ov ζητoΟ-
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oαv ευθ0vεg. Kατd αυτ6 τov τρ6πo oυv-
τρι66τov και η oπoιαδηπoτε κoμματικη
παραoιτικη γραΦειoκρατ[α. Tα υπdρ-
Xovτα υλικd κ[vητρα, 6πω9 oι Xρηματι-
κ69 αvταμoι66g τιg 6παιρvαv μovo oι
εργατεg και 6xι oι διευθuvτ6g 6πω9 αrη
Σo6ιετικη 'Evωoη.

Τo πoλιτικooικovoμικ6 o0vΘημα τηg
Kivαg ηταv η "αUτdρKεια>, Kαι 6xι μ6vo
oε εΘvικ6 επiπεδo αλλd o' oλα τα πεδiα
τηq παραγωγηq' μ6xρι τηv τελευταΙα
κoμμo0vα. Η τoπικη αυτoδιo[κηoη ηταv
αvεπτυγμ6vη oε πoλιj μεγdλo 6αθμ6,
και αυτ6 γιατ[ τo καΘεαrιbg τoυ Mdo η-
ταv 6αΘιd εΘvικ6 και oooιαλιαrικ6, εixε
τη λαΙκη αvαγvιbριoη _ και αq Φωvd-
ζoυv oι δOoτυxoι μπoυρζoυdδεq στη
δ0oη _ και γι' αυτ6 δε φo66ταvε vα στη-
ριxτε[ αrιg δυvdμειq και στηv εργαoiα
τoυ απλo0 λαo0, τoυ απλo0 πρoλετd-
ριoυ. Eδω Θα πρ6πει vα oημειιilooυμε
κdτι. Στo K.K.K. εκτ69 απ6 τη γραμμη
τoυ Mdo υπηρxε και η oμdδα τoυ Λιoυ
Σdo Τoι. o Σdo Toι ηταv πιo μετριoπα-
Θηg και oυvιαroOoε oτo Mdo 6τι oι πε-
ραιτ6ρω πρoαπdΘειεq πρoq τov επαvα-
ατατικ6 αooιαλιoμ6 Θα κατ6αrρει|.lαv
τηv rταραγωγη, ζητιilvταg τηv εκ6ιoμη-
1dvιoη τηg K(vαg. oι δι]o αυτ69 τdoειg
δεv ηταv oυγκρoυ6μεvεg αλλd λει-
τoυργoOoαv oυμπληρωματικd. oι oικo-
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voμικ6g πρoτdoειg τoυ Σdo Toι μoιd-
ζoυv πoλιτικd με τηv NΕΠ τηq Σ.E.

O Mdo 6μω9 αvηκε στηv αριστερα τoυ
oooιαλιoμo0, υπoαrηρ(ζovταq 6τι η πo-
λlτlκη πρ6πεl vα ovoλ66εl τov 6λεγ1o
τηξ olκovoμiαq φo6o0μεvog τυx6v πα_
λιv6ρΘωoη τoU καπιταλιoμo0. Παρ6λα
αυτd η oικovoμ(α δεv αvαπτυo6ταv
oOμιpωvα με τα πλdvα, εκτ6q απ6 τηv
περ(oδo 1952-57. Γι'αυτ6 [oωg vα Qταiει
η μη 0παρξη oooιαλιαrικηq oυvειδη-
oεωq απ6 τιg μdζεg αro 6αΘμ6 πoυ
xρειαζ6ταv, σUv τηv ιooπεδωτικη oικo-
voμικη πoλιτικη τoυ Kρdτoυg. H εξdλει-
ψη τωv μεγαλωv ειooδηματικιilv διαQo-
ριilv καΘιbg και ταξικιilv ηταv κdτι πoυ 6-
πρεπει vα γ[vει, αλλd η εQαρμoγη αυ_
τo0 τoυ πρoγρdμματoq με μαρξιατικd
κριτηρια απoδεixτη κε κατααrρoQικ6.

Δεv μπoρo0με vα μιλαμε για Mαo, xωρig
vα αvαφερθo0με oτηv πoλιτιαrικη επαvd-
σταση.

Τα θεμ6λια τηg πoλιτιαrικηg επαvααrd-
oεωg ηταv τα εξηg: α)η πoλιτικη καθoρiζει
τηv oιKovoμiα' 6) η oυμμετo1η τoυ λαoι]
στηv πcιραγωγη και σrα "κoιvd" τoυ κρd-
τoυg' γ) η δημιoυργiα oooιαλιoτικηg oυ-
vειδηoεωg.

Eκτ6g απ6 τηv πoλιτιατικη 61oυμε και
τηv εκπαιδευτικη επαvdσταση. Τo 1966 6-
κλειoαv τα παvεΠιστημια τηg Kivαg. To
παιδi απ6 μικρη ηλικiα εvταooεται crrηv
παραγωγη για vα voιιiloει απ6 κovτα τιg α_
vdγκεg και τα πρo6λr]ματα τoυ λαo0' Αv α-
πoδειxτεi παραγωγικog περvdει στo παvε-
πιαrημιo αιo oπoio 6μωη ωq φoιτητηg oυ-
vε1(ζει vα εργαζεται. 'Αvτε vα τo πειq αυ-
τo oτoυg δαπiτεg Kαι στoυq κv[τεg η oτoυq
oεπαvαστdτδξ" τωv αριαrερι.ilv σUσΠaι;
ρΦoεωv.

Αξiζει vα πρooι1ξoυμε κι αυτ6, τη δη-
μιoυργiα τωv Eπαvααrατικιilv Eπιτρoπιilv.
Σ' αυτ69 αvτιπρoσωΠευ6ταv oι παραYωYι-

κ69 δυvdμειq κcιι oι επιμδρoυg oικovoμι-
κ69 μovαδεg' H απoQαoη γιo τo θιγoμεvo
ζητημα τo 6παιρvε η αρμ6δια αρxη αλλd
61ovταg Kαι τηv απoδoxη τωv λαΙκιilv
oτρωματωv. 'Hταv μlo μlκρoγραι}io τηg
Συvτε1vlακdq 6oυλη9 τou Moυoooλivl oε
τoπlκ6 6μωg επiπεδo!

o Mαo π6Θαvε, μαζι μ'αυτ6v δυαrυ1ιilg
πι1θαvε και o Mαoioμ6g ωg ιδεoλoγiα.

oι διαδo1o( τoU πρoσπαΘo0v vα ξεπε-
ρdooυv o 6vαg τov αλλov αrov καπιταλι-
ατικ6 τρ6πo oκ6ι!εωg.

oι πρoλεταριακ69 6μω9 κ6κκιvεg oη-
μα[εg πoυ ξεoηκιbθηκαv για vα XτUπηooυv
τo oαπιo καΘεoτιilg τηg K(vαg πρoδ6Θη-
καv. Kαι πρoδ6Θηκαv απ6 υπoτιΘ6μεvoUq
oυvτρoQoυg τoυ Mdo.

Mπoρρε( λoιπ6v o Mdo vα π6θαvε, αλλd
για μαq τoUq επαvαστdτεg πατριιilτεg oo-
oιαλια169, o Mαo ωg ιδ6α, ωg o0μ6oλo και
ωq πρoσωπικ6τητα Θα ζει για παvτα.

Θα ζεl γlα π6vτo oτlg κoρδl6q μαq,
στoUξ oγιirvεg μσs, στlξ lδ6ε9 μog, στoUξ
oρoμoτloμo0ξ μοq κo! oτlg μαυρoκ6κκl-
vεg εΘvtκooooloλloτlκ69 oημαΙεg μog.

NlκHTAΣ BAΛBHΣ
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πEPA Al10 τ0N Σ0ΣIAΛ|ΣM0 κAl τ0N
EoNIκIΣMo 0 A,ι/ιHΛE r ΓΠ ΣMoΣ

oικovoμικη κρ(oη, κρ(oη τoυ Kρd-
τoυg, κρ(oη τωv αξιιi:v, αuτ6 τo τρ[πτυxo
τηq παραKμηg εξηγεi περιoo6τερo απ6
τ6τε τιg τdoειg και αvτιQdoειq πoU'Uπo-
voμεΟoυv τηv δυτικη Koιvωviα. 'Eτoι,
καΘημεριvd, τo'Eθvog μαq πραYματo-
πoιεi oε τρ[α μ6τωπα ταυτ61ρovα δια-
φoρετικd και oυμπληρωματικd τηv πo-
ρε[α τoυ πρoq τov γκρεμ6 κdτω απ6 τηv
π[εoη τηg κoιvωvικηg απooυvΘιioεωg
και τηξ ιδεoλoγικηg αδυvαμ[αq.

Kαι αυτ6 επειδη η παρo0oα κατdαrα-
oη απoρρ6ει λoγικd απ6 τηv αvικαv6τη-
τα τωv ξεπεραoμ6vωv ιpιλελευΘ6ρωv η
μαρξιαrικιilv δoμΦv, vα TτραYματoπoιη-
σoUv τo πoιoτικ6 και πoσoτικ6 dλμα πoυ
εivαι απαρα[τητo o' αυτ6 τo τ6λo9 τoυ
20oυ αιιilvog. Eπειδη επ(oηg oι πρoτει-
v6μεvεg λ0oειg δεv QΘdvoυv αrιg ρiζεg
τoυ κακo0 και αρκoOvται στo vα εvσαρ-
κΦvoυv η κdΘε μ(α με τov τρ6πo τηq, μια
διαλεκτικη σrιγμη αυτηg τηg $εuδoε-
vαλλαγηg.

Aπιlvαvτι o' αuτo0g τouq ΦραγμoOq
πoU δ(voυv στo πoλιτικ6-oικovoμικ6
παιxv[δι τov σUvτηρητικ6 και oπιoΘo-
δρoμικ6 τoU χαρακτηρα' μ6vo 6vα αv-
τ[δoτo υπdρxει: H EΠANAΣτAΣH.

oXl η παλιd μαρξιαrικη επαvdαταoη,
απoλιΘωμ6vη σrιq Θεωρητικ69 ασUvαρ-
τηo(εg, oXl μια δηΘεv "εΘvικΠ επαvd-
στασηD τηg oπo(αg τo ιδεoλoγικ6 κεv6
απλιilg Θα ετ6vιζε περιoo6τερo τov ρ6_
λo τηg oαv μαvτρ6oκuλoυ τωv καπιταλι-
αrικιi:v και ιμπεριαλιαrικιilv oυ μQερ6v-
τωv, αλλd μια oΛlKH EΠANAΣTAΣH, πoU
vα μηv Θυoιdζη τηv απαρα[τητη απελευ-
Θ6ρωoη τωv αvΘριbπωv για τov απαρα[-
τητo αγιilvα Yια τηv εΘvικη αvεξαρτη-
o(α, και τηv κατdκτηση τηq αυτovoμ(αg
τoυ Kρ6τoυq για τηv ελευΘερ[α τωv πd-
σηq Φ0σεωq κoιvoτητωv.

Δυτη η αrεv( oυμμαx[α λαo0-6Θvoυg,
μ6oω τηg πoλιτικηg και Koιvωvικηq επα_
vααrdoεωg, περvdει oημερα απ6 τηv
v[κη τηq μovαδικηg επαvαoτατικηg
πρωτoπoρ(αq πoU τηv ερμηvε0ει Kαι σU-
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vεvιilvει αυτd τα διαιpoρετικα διαλεκτι-
κd αroιxε(α: τηq πρωτoπoρiαq τoυ AΛ-
ΛHΛEΓΓYlΣMoY.

o0τε αroλiδι τηg μ6δα9, o0τε φλ0αρo
και απαΘητικ6 oυvoΘιjλευμα. H Aλλη-
λεγγυ'ιαrικη εvαλλακτικη λΟoη oυvΘ6-
τει με δυvαμιoμ6 τιq φαιvoμεvικd αvτι-
ΦατιK6q τdoειg τoυ αvΘριilπoυ, δ[vov-
ταq ταυτ61ρovα 6vα v6ημα στηv Koιvo-
τικη 6κφραoη. E(vαι επιχειρησιακη oε
τ5ooερα oυvειδηoιακd επ(πεδα πoυ,
voo0μεvα oτηv oυv61ειd τoυq, oυμ6o-
λ(ζoυv τov μακρ0 δρ6μo απ6 τηv ouτo-
πικη επαvdαrαση στηv απoλυτρωτικη ε-
παvdαταoη: απελευΘ6ρωoη τoU αv-
Θρ<ilπoυ μ6oα αrηv κoιvωv[α, απελευ-
Θ6ρωoη τoυ Kρdτoυq, oικovoμιKη απε-
λευΘ6ρωoη, απελευΘ6ρωoη τoυ 'E-
Θvoυq.

A. AΠEΛEYΘEPΩΣH ToY ANΘPΩΠoY
MEΣA ΣTΗN KolNΩNlA

Ε[vαι πoλ0 oυvηΘιoμ6vη oημερα η πε-
ριγραφη τoυ oυγ1ρ6voυ αvΘριilπoU σαv
εv6g 6vτog oυoιωδιbg ακρωτηριαoμ6-
vou, απoKoμμdvoυ απ6 τιg 6αΘ0τερε9
ρiζεg τoυ, αι1μαλιbτoυ τωv τεxvητΦv
παραδεioωv τηg 6ιoμη1αvικηq Koιvω-
v(αg η τωv αvτι-ΦUoικΦv παρεvεργειιi:v
τoU "ι!υxιατρικo0" μπoλoε6ικιoμo0.
Στριμωγμ6vo αvdμεoα ατov υατερικ6 α-
τoμικιoμ6 τoυ υπ6-αμερικαvιoμo0 και
τηv μUρμηγκoΦωλιd τoU YραΦειoKρατι-
κo0 λεvιvιoμoιj, τo dτoμo διαrdζει αvd-
μεσα στηv dρvηoη και τηv vαυτ(α.

'E1ει γ[vει πoλ0 <pαvερ6 6τι τ6oo αrηv
Δ0αη 6oo και στηv Αvατoλη ε[vαι η α-
πα[oια 6αoιλε[α τηg απoπρoσωπικo-
πoιfoεωg Kcιι τωv ιδειbv _ αvακλαoτι-
κιilv, η απαioια 6αoιλε[α τoυ αvΘριbπoυ
_ Qυτo0 πoU κUριαρXε(π[oω απ6 τηv α-
oταμdτητη αvαιpoρd τωv μεγdλωv φιλε-
λευΘ6ρωv η μαρξιαrικιbv αρ1ιbv. To
πριbτo ατdδιo τηg oυvειδητoπoιτ]oεωg
απ6 τo dτoμo τηq απoτUX[αg τoυ Kαι τηq
αδυvαμ[αg τoU μπρoστd oτo κατεστη-
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μ6vo σ0σrημα, τo oδηγεi επoμ6vωq
oτηv διεκδ(κηoη ταυτ6xρovα αUτovo-
μiαg και απoκαταατdσεωq τωv φUσικιilv
τoυ λειτoυργιιbv. To oδηγεi στηv αvα-
ζητηoη εv6g κoιvωvικoι]l πλαιo[oυ 6πoυ
Θα μπoρ6oη vo oλoκληρωΘη η πρooωπι-
κ6τητd τoυ.

o Αλληλεγγυιoμ69 ε[vαι κατ'αρχdq
μια dρvηoη 6λωv τωv αvαγωγικιbv ιδεo-
λoγικιbv, ε[vαι η σαΦηq Θ5ληoη vα Kατα-
ληξη oε 6vα πoλιτικ6 ρεαλιoμ6 Xρησι-
μoπoιιbvταg 6λε9 τιg τdoειg πoυ διαμε-
λ(ζoυv τo dτoμo και 6λoυ9 τoυg δε-
oμo0g (πvευματικo0g, ιαroρικo0g, πo-
λιτιαrικo0g, 6ιoλoγικo09) πoυ τov δια-
μoρ<pcbvoυv. Aπ6 εκε[ απoρρ6ει κdτι τo
πρωταρxικ6: η πραγματoπo[ηoη μιαg
"oλικηξ" <pιλoooιp[αg τηg αvΘρωπivηq
Φι]σεωq, πoυ αρvε[ται τouq μ0Θoυg ε-
v6g αvθριbπou "αγγ6λoυ" η "κτηvoυg",
υπoκειμ6voυ oε 6vα ε[δoq πρooριoμo0,
καθιbg Kαι τιq μεταQυoικ69 Θεωρ[εg τoυ
μαρξιαrικo0 .x6μo oικov6μικoυg", η
τoU αΦηρημ6voυ πoλ[τη τoυ Qιλελευ-
Θεριoμo0.

B. AΠEΛEYΘEPΩΣH ToY KPAToYΣ

Σημερα, 6πω9 καιxΘ69, τo Kρdτog πα-
ραμ6vει o γεωμετριK6g τ6πo9 τηg εξoυ-
o(αg, τηg εξαρτηoεωg τoυ πoλιτικo0
απo 6λε9 τιg αλλoτριωτικ69 απ6πειρε9
τoU oιKovoμικoυ, τoυ κoιvωvικoO η τoυ
πvεUματιKoΟ. Απεxθαv6μαoτε τιq πα-
ραμoρΦωτιK6g απ6ι.Uειg τoυ μαρξιoμo0
(o0μφωvα με τιg oπolεg τo Kρdτog δεv
υπdρxει αυτ6voμα, αλλα oαv αvταvd-
κλαoη τηg διαλεκτικηg: υπερδoμη - U-
πoδoμη)' η τιg απ6ι.pειq τoU ιpιλελευΘε-
ριoμo0 (η ελεUΘερη πoλιτικη επιλoγη
6ρ[oκει λ0oη oτηv KoιvωvιKo-oικovoμι-
κη πραγματικ6τητα). To Kρdτog μπoρε[
και πρ6πει vα επιδιιilκη 6vα αυτ6voμo
oκoπ6 στηv υπηρεo[α τoυ 'EΘvoυg, π6-
ρα απ6 τoUq Kατηγoριακo0g εγωΤoμoΟq
Kαι τιq κoμματικ69 διαιρ6oει9. Αυτ69 o
λ6γo9 ε[vαι 6αoικ69 τ6oo στo εσωτερι-
κ6 επ[πεδo (πρoιi:Θηoη τωv επαvαστατι-
κιbv ιδαvικιbv) 6oo και στo εξωτερικ6 ε-
π(πεδo (διεξαγωγη τoυ διπλωματικo0
παιxvιδιoιj τηg xιi:ραg αrηv παγκ6oμια

oκακι6ρα). Π ρoιjπoΘ6τει τηv κατακτηoη
τωv εvvoιιi:v και λειτoυργιιilv τηg .qγg-
ξαρτηoiαg" Kαι τηq "Uπηρεσιαq τηq Koι-
v6τηταq", τωv oπo[ωv γ(vεται πληρηq
καπηλε[α αrov κ6oμo τov oπo[o ζoιiμε.
Τov Aλληλεγγυiαιικ6 Kρdτog, Kρdτog
oλoκληρoυ τoυ λαo0 πoυ αγωv[ζεταιγια
τηv απελευΘ6ρωoη τoυ, δεv Θα ε[vαι ε-
πoμ6vωg 6πω9 τo ιpε0τικo καπιταλιατι-
κ6 Kρdτog, ιivα παραπ6τασμα πoU Kα-
λ0πτει τηv πdλη τωv τdξεωv Kαι τηv ατι-
μωτικη εκμετdλλευση τωV πτωxιilv, o0-
τε, 6πω9 αro Mαρξιoτικ6 ψευδoκρdτog,
.μια κατασταλτικη και καταπιeαrικη δ0-
vαμη. Θα εivαι o ερμηvευτηg Kαι o εγ-
YUητηq τηg δoμημ6vηg λαΙκηg κoιv6τη-
τoq, για vα QΘdoη στηv εUημερ[α και
ατηv oλoκληρωoη τoU ιστoρικo0 τηg
πεπρωμ6voυ μ6oα oτov κ6oμo. Θα oρi-
ζη, oε πληρη σUμφωvια με τov λα6, μα-
κριvo0g oτ6xoυg, λoγικ69 εvδιdμεoεg
ιpdoειg και Θα πρoκαλη τov απαραiτητo
εvθoυoιαoμ6 ιboτε αυτη η μακρd πo-
ρε[α πρog τηv ελευΘερ1α και τo μεγα-
λεio vα μηv ε[vαι μια απωΘητικη αγγα-
ρεiα.

Πoλεμιoτηg για 6vα ελε0Θερo Aφγαvιoτdv
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Γ. AΠEΛEYΘEPΩΣH τoY EΘNoYΣ

H αvαδημιoυργiα εv6g v6oυ, ελευΘ6-
ρoU, διαΦoρoπoιημEvoυ, ριζωμ6voυ oε
ιαroρικoιpυoικ69 κoιv6τητεg αvΘριb-
πωv, η απελευΘ6ρωoη τoυ απ6 τιg oικo-
voμικ69, κoιvωvικ6g η κρατικ69 πι6oειg,
6λα αυτd Θα εκιvδOvευαv vα γvωρ(ooυv
τηv πληρη απoτυxiα, αv τo 6Θvoξ _ o

ευρ0τερog κoιvoτικ6g κ0κλog πoU U-
πdρ1ει oημερα _ παραμε(vη Uπoταγ-
μ6vo oτoυg ξ6voυg ιμπεριαλιoμo0g, δε-
μ6vo με τηv ηγεμovικη διαλεκτικf τωv
.μπλ6κ" (δυτικo0- αvατoλικoιj). Av Θθ-
λoυμε vα ιpΘdooυμε o' 6vα v6o τιjπo
διεΘvιilv α16oεωv, πoU vα αμΦισ6ητo0v
PlzlK^ τηv ιμπεριαλιαrικη διαρx(α τηg
Γιdλταg, και επoμ6vωg, vα ξαvαζωvτα-
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v6ψoUμε 6vα πραγματικ6 πoλυκεvτρι-
oμ6 Θαoιoμ6vo ατηv γεωγραΦια, τηv ι-
αroρ(α, και τηv πvευματικη παρdδooη,
τ6ooερει9 μεγdλoι dξovεg τ[Θεvται α-
μ6oω9: η καταστρoΦη τηc πoλιτικo-
αrρατιωτικηg ηγεμoviαq τηq ρωσσoα-
μερικαvικηg συYKυριαρX(αq, η αvαo0-
σταση ΦUσικΦv ζωvιbv ιpιλiαg Kαι επιρ-
ρoηq, η oικoδ6μηoη αuτov6μωv τoπι-
κιbv π6λωv oε παγκ6oμια κλ(μακα, η
πληρηq αvατρoπη τoU oo6ιετικo0
μπλoκ και τωv εΘvικιilv, πoλιτικιbv και oι-
κovoμικιi:v δoμιi:v τoυ, παρdλληλα με
τηv εκδiωξη απ6 τα ιερd μαg, τωv Aμερι-
καvιbv. Θα πρ6πει, πρdγματι vα εργα-
oΘo0με για τηv διπλωματικη και στρα-
τιωτικη απoμ6vω6η τηg EΣΣΔ μθxριπoυ
vα αιαματησει τηv καταπ[εoη τωv Uπo-
δo0λωv λαιbv τηq Αvατoλικηg Eυριilπηg.

M' αυτηv τηv πρooπτικη, μια αλλη-
λεγγυΙατικη Kcιι επαvαστατικη Eυριilπη
Θα πρ6πη vα αvαλd6η με 6vαv διαυγη
ρεαλιoμ6, τα μ6oα τηg πoλιτικηq τηq, τα
oπo(α αργd η γρηγoρα, Θα επι6dλλoυv
κατd πdoα πιΘαv6τητα, μια oτεvη oυ-
vεργαo[α με τηv ΛιΘΟη και τo lρdv, 6xι
σαv αvτιπρ6oωπo μιαg μαζoπoιητικηg
Kαι αvτιΦUσικηg ιδεoλoγiαg, ξ6vηg πρoq
τιg δικιig μαg αξ(εg, αλλd oαv αvεξdρτη-
τo μoxλ6 και πρωτ6τυπo μαxητικηg και
λαΙκηg κιvητoπoιηoεωq απ6vαvτι στιξ
αρπαγ69 Kαι τιq επιΘεoειg τoυ παγκ6-
σμιoU ιμπεριαλιoμo0.'Eτoι πιαoμιivεg
σαv σε ταvdλια, EΣΣΔ και HΠA Θα πρ6-
πει vα oυvθηκoλoγηooυv η vα παραιτη-
ΘoOv <pυoικd, με 6λε9 τιg αλυoωτ69 oυ-
v6πειεg, τ6oo μ6oα αrα o0voρd τoυg
6oo και αrιq xιbρεg : δoρUΦ6ρouq.
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κANTAΦl
o KαντdQι εivαι 6vαg απ6 τoυg πιo διdoη-

μoυq πoλιτικoιig αρ1ηγo0g αλλd oiγoυρα εi-
vαι αυτ69 πoU τov καταλα6αivoυμε λιγ6τε-
ρo. Eδιb και αρκετd 1ρ6vια 6ρ(oκεται στo πo-
λιτικ6 παραoκηvιo, πdvω oτo πρ6oωπ6 τoυ
τo διεΘvθg πoλιτικ6 κατεoτημ6vo τoυ 61ει α-
noδιiroει 6λε9 τιg επαvααrdoειg, 6λε9 τιg α-
vαταρα16g πoυ ταραζoυv τov πλαvητη, απ6
τo Toαvτ ωg τo Λi6αvo, απo τηv lρλαvδ[α ωg
τηv Nικαραγoυα.

Mε τo dρθρo αυτ6 δεv oκoπε0oυμε v'αvα-
λ0ooυμε τιg διdQoρεg "εv6ργειεq" τoυ Kαv-
ταQι, o0τε <pυoικd τo αvτ[κτυπ6 τoυg αιo διε-
Θvη xιilρo.

Θα πρooπαΘηooυμε vα γvωρ[ooυμε τoV
αιo1ααrη Moυαμdρ αλ KαvταQι μ6oα απ6
τηv ιδεoλoγ(α τoυ και τιg λ0oειg πoυ o iδιog
πρoετειvει πdvω oε πρo6ληματα πoλιτικd'
oικovoμικd και κoιvωvικd.

Nα γvωρlooυμε τov εQευρ6τη μιαq και-
vo0ργιαg μoρφηc πoλιτε0ματog (Zαμαxιρi-
για) τov σUYγραΦεα μιαg Θεωρiαg πoυ o [διog

xαρακτηρiζει σαV <oριστικη λ0oη" τωv πρo-
6λημdτωv τηg αvθ ρωπ6τηταq.

o Moυαμdρ αλ Kαvτdιpι αvηκει oε τρ[α δια-
<poρετικd YεωγραΦικd oΟvoλα: τo αφρικαvι-
κ6, τo αρα6ικ6 και τo ιoλαμικ6. H διαφoρd 6-

μωq αυτη ειvαι καΘαρd γεωγραφιKη. 'oπωq
αvα<p6ρει και o lδιog τo loλdμ και oι 'Αρα6ε9
ε(vαι 6vα και τo αυτ6 πρdγμα. 'Ετoι λoιπ6v
δεv μπoρε[ vα πρoκ0ι.p6ι Θ6μα αvτ(Θεoηg πα-
ρd μ6vo αv 6vαg μouooυλμdvog 'Αρα6α9 6-

xει vα καvει με 6vαv μoυooυλμdvo μη-'Aρα-
6α. 86Bαια τα πρdγματα 61oυv αλλdξει και η
δια[ρεoη τoυ ιoλdμ ε[vαι μια πραγματικ6τη-
τα, πoU ξεκlvηoε με τηv ovoμαoiq "η Mεγdλη
Στdoη" η "η Mεγdλη Δoκιμαo[α" (Αλ Φιvτα-
τo0 αλ Koυμπρd1)- To loλdμ απ6 τ6τε θα1ω-
ριαιεi oε δ0o αιρ6oει9: τoυg oε[τεg Kαι τouq
ooυvv[τεg. Eδιb πρ6πει vα UπoYραμμ[ooυμε
6τι o αγιilvαg αυτ69 δεv ε[vαι Θρηoκευτικ69,
δεv 6xει καμiα ox6oη με τo Koρdvι. αλλα αv-
τiΘετα ε[vαι μια λαΙκη 6κφραoη για τηv κατd-
κτηση τηq εξoυoiαg.

'ooo αQoρd τηv εvoπolηoη τωv μoυooυλ-
μdvωv o KαvταQι αvαγvωρlζει πωg 6αoικ69
παρdγovταg για τηv o0oταoη αυτη ε[vαι μ6-
vo τo 'EΘvog. Πιατε0ει πωq μια εvoπolηoη
τoυ μoυooυλμαvικo0 κ6oμoυ Yια τov σXημα-
τιoμ6 εv6g εvια[oυ Kρdτoυg η μιαg oμooπov-
δiαq Θα 61ει ωg απoτ6λεoμα τηv διdλυoη αυ-
τo0 τoυ καιvo0ργιoυ κρdτoυg, αQo0 τα εΘvι-
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κd oυμιp6ρovτα Θα υπεριox0ooυv μ6oα
στoUq κ6λπoUg αυτoΟ τoυ καιvo0ργιoυ ιoλα-
μικo0 oυν6λoυ και Θα τo διαλ0ooυv κdπoια
μ6ρα' Γιατi τo 'EΘvog Θα 6xει πdvτα τηv τε-
λευτα[α λ6ξη και δεv Θα εξα<pαvιoΘε[ πoτ6.
Για παρdδειγμα μπoρo0με v' αvα<p6ρoυμε
τov σXηματισμ6 δ0o δια<poρετικιilv "Koιvo-
τr1τωv" τωv ΤoΟρκωv Kαι τωv Aρd6ωv πoυ
α1ημdτιoαv 6vα εvωμ6vo Kρdτog πdvτα oτo

"6voμα τoυ ιoλdμ, αλλd αυτ6 τo κρdτog δια-
λ0Θηκε εξαιτ(αq τoU αvταγωvιoμo0 πoυ υ-
πηρ1ε μεταξ0 τωv δ0o αυτιbv εθvιirv, Kαι πoU
πoλ0 γρηγoρα αυτ6 τo κρdτog εξαQανioΘηκε
για vα διboει τηv Θ6oη τoU σε δ0o 6Θvη δια-
ΦoρετιKd: τo αρα6ικ6 και τo τoυρκικ6.

Aπ6 εδιil και πι1ρα αUτ6 πoυ πλ6ov πρθπει
vα δo0με απ6 κovτd ειvαι τo λεγ6μεvo .Aρα-
6ικ6 πρ66λημq. σXετικd με τιg εΘvικ6τητε9
πoυ υπdρxoυv στov Αρα6ικ6 κ6oμo, και πoU

'επιoκι6ζει λ(γo ωg πoλ0 τo πρ66λημα τωv
κoιvoτητωv, πoυ εivαι μερικ69 φoρ69 κoιv6-
τητεq θρηoκευτικθq.

o Moυαμdρ Αλ Kαvτd<pι vιιbθει 6oo καv6-
vαq dλλog τηv αvdγκη vα εvωθεi 6λo9 o Aρα-
6ικ69 κ6oμo9' και αυτ6 6xι μ6voγιατ[ oι'Αρα-
6ε9 vιιbΘoυv τov ιoραηλιv6 κ[vδuvo vα μεγα-
λιbvει περιoo6τερo, o0τε γιατ[ oι αμερικdvι-
κεg απειλ69 εvτεivovται, αλλd πdvω απ' 6λα
o αρα6ιK6q κ6oμo9 απoτελε[ται απ6 μ[α και
μovαδικη εΘv6τητα.

H ελπ(δα αυτη τoυ Kαvταιpι δεv 6αoiζεται
απ6 α6ριαroUq συvαισθηματιoμo0g 6αoiζε-
ται πdvω αroυg [διoυg QυoικoΟq v6μoυg για
τηv o0oταoη εv6q 'Εθvoυg, τηv Φυλη.

Eδιil θεωριi: τηv αvdγκη να αΦησoUμε τov
[διo τov Kαvτdιpι μ6oα απ6 τo "Πρα6ιvo Bι-
6λ[o" vα μαg εξηγηoει o [διog, πωg αυτ69
δηλ. αvαγvωρ[ζει τηv 6vvoιd τηg Φυληg. "...η
φυλη εivαι η oικoγ6vεια πoυ μεγdλωoε, oαv
απoτ6λεoμα τηq YεvvητιK6τηταg. Kαι τo 6-
Θvog επ[oηg ε[vαι η Qυλη πoυ μεγdλωoε 1d-
ρη στηv YεvVητικ6τητα. E[vαι μ[α μεγdλη Φυ-
λη. H Φυλη εivαι τo Koιvωvικ6 ατ6γαoτρo πoυ
παρ6xει κoιvωvικη αo<pdλεια και εξαoQαλiζει
αrα μ6λη τηg o0μ<pωvα με τα ηΘη και τα 6Θιμα
τηq ΦUληq... μια oμαδιKη dμυνα. 'Eτoι εξα-
σΦαλ(ζεται η κoιvωvικη πρoαrαoiα. Bdoη τηg
o0αrαoηg τηg Φυληg ε[vαι τo αiμα, αλλd δεv
αrηρ(ζεται απoκλειαrικd o' αυτ6, καΘ6τι και η
καταγωγη εivαι oυαrατικ6 τηg Φυληg. 'oμωq

με τηv παρ6λευoη τoU vou εξαναμiζovται oι
διαιpoρ6g μεταξ0 τωv σUστατικιilv αiματog
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και καταγωγηq και μεvει η Φυλη oαv εvιαiα
κoιvωvικη και υλικη μov6δα πoυ εξακoλoυ-
Θεi vα ε[vαι 6αoικd μα 6vωoη α(ματog και κα-
ταγωγηg".

'Evα απ6 τα γεγovoτα ΠoU σημαδεψαv τηv
ζωη τoυ Kαvτdφι (oωg και τo πιo σπoUδα[o ει_
vαι η επαvdσταστl στηV A[γυπτo αrιg 23ηg
lo0λη 1952'

o KαvταQι αvηκει oτη γεvιd εκεivη πoυ d-
voιξε τα μdτια τηg κdτω απ6 τηv πoλιτικη τoυ
Νdσερ. Mια πoλιτικη πoυ ερμηvευε πιoτd τα
ιδαvικd και τιg επιΘυμiεq τoυ Kαvτ6Qιγιατηv
ελευΘερiα Kαι τηv εv6τητα τoυ αρα6ιKo0 6-
Θvoυg, 6μωq ερμηvευε και παρdλληλα τηv ε-
xθρ6τητα για τηv απoικιoκρατ[α τov σιωvι_
oμ6 τη ΦεoUδαρXια Kαι τηv εKμετdλλευoη. oι
πριilτεg επαφεq τoυ Kαvτd<pι με τov Γκαμdλ
Aμπvτ6λ Ndoερ dρxιoαv μετd τηv επαvdoτα-
oη τιg 23ηg lo0λη. Σε 6λo αυτ6 τo διdoτημα
αλλd και ατηv oυv61εια, o Kαvτdφι 6τρεΦε
6vαv μεγdλo θαυμαoμ6 για τov Nαoερ, π(-
στεUε πωq o Ndoερ ηταv πραγματιoτηg και
δεv τov εvδι6<pερε vα δικαιoλoγε[ τιg πρd-
ξειg τoυ με κdπoια Θεωρiα, π[oτευε μdλιαrα
πωq oι πρdξειg δημιoυργo0v τηv Θεωρ[α.

o Ndoερ 6τρεQε μια απερι6ριoτη αγdπη
για τηv μdζα για τoυg απλo0g αvΘρΦπoυg. 'H-
ταv αvΘρωπog με αρ169, μ6λo πoυ ε[vαι δ0-
oκoλo vα εivαι καvε[g πoλιτικ69 και τ[μιog
αυτ69 ηταv τ(μιog και ηΘικ69 oε αoυvηΘιαro
6αΘμ6.

Παρ6λα αυτd 6μω9 τα oτoι1ε[α πoU σUv-
Θ6τoυv τηv πoλιτικη φυoιoγvωμ(α τou Ndoερ
και παρd τηv αγdπη τoυ Yια τov λα6 τελικd η
επαvdαταoη απ6'τυ1ε. Kαι oiγoυρα για αυτ6
ευΘ0vεται πdvω απ6 6λoυ9 και o iδιog o Nd-
σερ.

Θειilρηoα αvαγκαlo vα κdvω αυτη τηv αvα-
Φoρd σrηv επαvdoιαoη τηg Aιγ0πτoυ, και
<pυoικd στo 6voμα τoυ Ndoερ' γιατ( ΘεωρΦ
και oημαvτικ6q.τιq (διαΦωv[εg" 19ψ Kαvτd<pι
ωq πρoq τo τρ6πo πoυ εξελixτηκε αυτη η ε-
παvασrαoη δια<pωv[εg πoυ olγoυρα Θα μαq o-
δηγηooυv στo vα μπoρ6ooυμε vα καταλd-
6oυμε τηv πoλιτικη ΦUσιoYvωμ[α oτo πρ6oω-
πo τoυ Moυαμdρ αλ KαvτdΦι. o Ndoερ αrηv
πραγματικ6τητα υιoΘ6τηoε τov κρατικ6 κα-
πιταλιoμ6' o εθvικ69 καπιταλιoμ69 ε[vαι
πριδτα απ' 6λα καπιταλιoμ6q, και λ(γη oημα-
o[α 61ει αv ειvαι εθvικ6q η ξ6vog. H 6κQραoη
πoυ απoτελo0oε και τo κ0ριo oOvθημα τoυ
Νdoερ "Kαπιταλισμ6q εΘvικ6q 61ι εκμετα-
λευτικ69" εivαι μια μεγdλη απdτη' o καπιτα-
λιoμ69 δεv μπoρε( παρd vα ε[vαι εκμεταλ-
λευτικ69 και oυτ6q ε[vαι πoυ πρoκdλεoε τηv
διdλυoη τηg επαvdcrrασηq τηq 23ηg lo0λη.

Δεv αρκε[ vα πoλεμαει καvε[g τηv απoικιo-
κρατ[α τιg μovαρ1[εg η τ' dλλα καΘεαrιi.tτα
πoυ δ6xovται τιg ξ6vεg oτρατιωτικ69 6doειg
πρ6πει ακ6μα vα ξεριζιioει και vα εξαλεiι.|.ιει
oλεg τιg μoρΦεq καταπ(εoηq και εκμετdλ-
λευoηg. O Ndoερ 6ταv εΘvικoπoiηoε 6vα ξθ-
vo εργoατdoιo για vα τo διδoει αια x6ρια τωv
vτ6πιωv καπιταλιαrιi-lv v6μιoε πωg 6καvε μια
απελευΘερωτικη πρdξη. Δεv 6καvε, 6μωq τi-
πoτα dλλo απ6 τo vα oυμ6dλει αrηv διdλυoη
τηg εξoυo(αg και μdλιαια με τρ6πo υπoδειγ-
ματικ6. Τiπoτα δεv dλλαξε για τoυq εργdτεg
τoU σUγκεκριμ6voυ εργooταo[oυ. Eξακoλoυ-
θoOv vα ζoυv κdτω απ6 μια εκμετdλλεuoη.
Kαι τι τoυg εVδιαΦ6ρει αv o εκμεταλλευτηg
τoυg εivαι vτ6πιog η ξ6voq; Eivαι εκμεταλ-
λευτηq Kαι στιq δ0o περιπτΦoειg. Απλα τo
μ6oov τηg εκμετdλλευoηg π6ραoε απ6 τα
ξ6vα 16ρια αrα vτ6πια. o εκμεταλλευτηg, εi-
τε ε[vαι ξ6vog ε(τε 6ιvαι vτ6πιog, δεv εvδια-
Q6ρεται για τα oυμ<p6ρovτα τηq κoιvωvlαg.

"Koλυμπ6με μ6oα oτη voΘεio κol τηv oπdτη
ε<p6oov δεv κτυπ6με τηv εκμετ6λλευoη
oτηv ρiζo τηq,.

oι μιoΘωτoi εργdτεg ε[vαι 6vα εiδog oκλd-
6ωv, 6oo 6ελτιωμ6voι και αv εivαι oι μιoΘo[
τoυg. Kdτω απ6 6λε9 τιg oυvΘηκεg πoU κU-
ριαρ1o0v oημερα αrov κ6oμo αuτ6 ε[vαι μι-
oΘωτo[ εργdτεg 6oτω και αv η ιδιoκτηo[α αλ-
λdζει. H τελικη λ0oη εivαι η καταργηoη τoυ
oυoτηματog τωv μιιoΘιilv, η χειραΦ6τηση τoU
αvΘριbπoυ απ6 τηv δoυλεiα και η επιστρoΦη
oτo Qυoικ6 δ[καιo πoυ καΘ6ριζε τιg o16oει9
πριv τηv εμΦdvιση τωv τdξεωv τωv μoριpιbv
διακυ66ρρvησηq και τωv v6μωv πoυ 6<pτιαξε
o dvΘρωπog. To <pυoικ6 δiκαιo oδηγησε στo
ιpuoικ6 oooιαλιoμ6 πoυ 6αo(ζεται αrηv ιo6-
τητα αvdμεoα στoUq oιKovoμικo0g oυvτελε-
αr6q τηg παραγωγηg και αxεδ6v επ66αλε α-
Vdμεoα αrα dτoμα μια καταvdλωoη iαη με
τηv παραγωγη τηg φ0oηg, oι εργdτεg πρ6πει'vα ε[vαι oυμμ6τoxoι και 61ι μισΘωτo[.

M61ρι τιilρα καv6vα o0oτημα o0τε τo καπι-
" ταλιαιικ6, o0τε τo μαρξιoτικ6 6Qεραv τηv
αλλαγη' oι dvΘρωπoι εξακoλoυΘo0v vα UΦι-
σταvται τα (δια κακd τηg κoιvωvικηg ζωηg
δηλ. τηv εκμετdλλευoη Kαι τηV καταπ[εoη.
Πoιd αλλαγr] ι1Qερε η μαρξιαrικη επαvdoτo-
oη; Mετdτρε.ι|.lε τouq εργdτεg απ6 μιoΘωτo0q
πoυ εξαρτι6vταv απ6 κdπoιo ιδιΦτη oε μι-
oθωτo0g πoυ εξαρτι6vται απ6 τo κρατog. Kαι
τηv παραYωγη πoυ παλιd καρπιivovται oι κα-
πιταλιατ69 και oι φεoυδdρxεg τιilρα τηv Kαρ-
πΦvεται τo κρdτog. Aλλd τι ιi1oυv κερδ[oει oι
εργdτεg απ6 αυτ69 τιq μετατρoπ6q; Tiπoτα.

'Eτoι λoιπov o Kαντdιpι <pΘαvει oτo oημε[o
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vα αμΦισ6ητε( τηv αλλαγη πoυ υπoτ[θεται
6τι 6Qερε η μαρξιαιικη κoιvωv[α. Kαπιταλι-
σμ0q και μαρξιoμ69 ε[vαι oι δ0o 6ιJ.lειq μιαg i-
διαg πραγματικ6τηταq. Π6ρα λoιπ6v απ6 τα
oυαrηματα (καπιταλιατικ6_μαρξιαrικ6) o ε-
ΦεUρ6τηq τoυ κρdτog τωv μαζιilv-Zαμαxιρi_
για - Moυαμdρ αλ Kαvτdιpι. Θεωρεi ωξ "oρμ
ατικη λ0oη" τωv πρo6λημdτωv τoυ αvΘριil-
πoυ μ6oα απ6 αυτ6 τo ε(δog τηg πoλιτικηg
(Zαμαxιρ(για).

Αq πρooπαΘηooυμε 6μωq vα δoι:,με τi ε[vαι
τελικd η Zαμαxιρ(για και πΦg μπoρε[ μ6oα
απ6 αυτ6 τo πoλιτικ6 σ0στημα vα εKπρoσω-
πηΘεi o λα69.

Tα κoιvo6oιjλια ε[vαι η oπovδυλικη αiηλη
τηg παραδooιακηg δημoκρατiαg 6πω9 αυτη
υπdρxει oημερα. 'Evα κoιvo6o0λιo ε(vαι μια
παραπλαvητικη περιγραQη τoυ λαo0 και oι
κoιvo6oυλευτικ69 κυ6ερvηoειg ε[vαι μια πα-
ραπλαvητικη λ0oη αro πρ66λημα τηg δημo_
κρατlαq.

'Evα κoιvo6o0λιo ιδρ0εται αρ1ικd για vα
αvτιπρooωπησει τov λα6' αλλd αυτ6 απ6 μ6-
vo τoυ δεv εivαι δημoκρατικ6 oημα[vει εξoυ-
o(α τoυ λαo0 και 6xι μια εξoυo[α πoυ εvεργε[
για λoγαριαoμo τoυ. Σε αντ[Θεoη με τηv κoι-
vo6oυλευτικη δημoκρατiα τo Kρdτog τωv
MαζΦv (Zαμα1ιρρiγια) 6αoiζεται oτηv κατdρ-
γηoη τηg πoλιτικηg, γιατ[ καταργε( τα 6ργαvα
πoυ επιδ[δovται στo παιxv[δι τηg πoλιτικηg.
Αv6καΘεv oι dvΘρωπoι πρoαπαΘo0oαv vα κU-
6ερvηΘo0v μ6voι τoυg. Av δεv τo καταQεραv
μ6xρι oημερα ε[vαι επειδη δεv ε[xαv αVακα-
λ0ι'l.lει τα λαΙκd oυv6δρια. M6oα απ6 τη - Zα_

μαxιρ[για - μπoρε[ ε0κoλα καvεig vα διαπι-
oτιiloει 6τι τα λαiκd oυv6δρια ε[vαι αυτd πoυ
61oυv τo δικαiωμα v' απo<pαo[ζoυv για 6λα'
Τo o0αιημα τηg Zαμαxιρiγιo εivαι απλ6: λαi-
κd oυv6δρια και λαΙκ69 επιτρoπ69, τ[πoτα dλ-
λo. Δεv υπdρ1ει κυ66ρvηoη o0τε oργανα τ6-
τoιoυ τ0πoυ. H πιΘαv6τητα 0παρξηg τoUq α-
πoκλεiατηκε απ6 τηv αρxη. Τo πριilτo πε(ρα-
μα dμεoηg δημoκρατlαg 6γιvε oτηv ΑΘηvα
τov τθταρτo αιιi:vα π.x. oι κdτoικoi τηg δεv
ξεπερvo0oαv τιg εiκooι 1ιλιdδεg Kαι μπo-
ρo0oαv να oυγκεvτριbvovται o' 6vα oριoμ6vo
μ6ρo9 και vα oυζητo0ν τα πρo6ληματd τoυg.
Aλλα με τηv α0ξηoη τoυ πληΘυoμo0 αυτ6 τo
πεiραμα πηρε τι1λog. Αvτιπρ6oωπoι τoυ
λαo0 διαλεγμ6voι απ' αυτ6v oυγκεvτριi.lvov-
ταv για να κυ6ερvηooUv τηV xιilρα ατ' 6voμα
τoυ λαo0. o Kαvτd<pι αvα<p6ρει o iδιog πωg "η
Zαμαxιρlγια κυρηooovταg oυvΘηματα 6πω9
"Δεv υπdρXει δημoκρατiα xωρig λαΙκd oυvθ-
δρια" και "ΛαιKεq επιτρoπ69 παvτo0" και
αxηματ[ζovταg επιτ6πoυ λαiκd oυv6δρια και
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λαΙκ69 επιτρoπ69, διδoαμε ιlvα μovτ6ρvo
oXημα crro αΘηvαΙκ6 πε(ραμα".

ΠρooπαΘιilvταg vα δo0με 6oo πιo ρεαλιατι-
κd γivεται τo o0αrημα τηg Zαμαxιρiγια, 6λo
και περιoo6τερo μαq δημιoυργεiται τo ερΦ_
τημα, πoιog ε(ναι τελικd o ρ6λo9 τoυ Moυα-
μdρ αλ Kαvτd<pι αιηv iδρυαη αUτo0 τoU πoλι_
τικo0 oυατηματoq. E(vαι ρ6λo9 εξoυoiαg
πρoq τα λαικd oυv6δρια η τα λαικd oυv6δρια
εivαι αυτd πoυ πλdov απoΦασ[ζouv για τo
κdΘε τι. H κατdργηoη τωv δημoκρατιΦv και η
iδρυoη τωv κρατΦv τωv μαζιδv (Zαμα1ιρiγια)
δεv ε[vαι απ6 τα πρdγματα πoυ μπoρo0v vα
επιτεxυΘo0v 1ωρig τα επαvασrατικd κιvημα-
τα, τα oπo(α Θα πρoετoιμdσoUv τo τ6λo9 τηg
καταπ[εoηg και Θα πρoτρ6ψoυv τιg μdζεg vα
κdvoυv μ(α λαΙκη επαvdoταoη. Mια τ6τoια ε-
παvdαrαoη δεv ε[vαι αvαγκαlo vα ε[vαι 6[αιη.
Aυτ6 6μω9 πoυ ε[vαι απαρα[τητo εivαι τo ε_
παvαoτατικ6 κ[vημα, τo κ[vημα τωv ετταvα-
ατατικιilv επιτρoπιilv τo oπo[o Θα πρoτρ6Qει
τιg μdζεg vα πdρoυv αια x6ρια τouq τιq Uπo-
θ6oει9 τoυg. M6λιg τα λαΙκd oυv6δρια QΘd-
σoυv στo επiπεδo τωv επιτρoπιilv αυτιilv, μ6-
λιg δηλαδη o λα69 6ρεΘεi oτo επiπεδo τωv ε-
πιτρoπιbv αυτιilv, μ6λι9 δηλαδη o λα69 6ρε-
θε[ oτo επιπεδo τoU επαvαστατικo0 κιvημα-
τoq, oι επιτρoπ69 αυτ69 Θα καταργηθoOv
απ6 μ6vεg τouq, αΦo0 πριi:τα Θα 6xoυv εκ-
πληρΦoει τo καθηκov τoυg.

o ρ6λo9 τoυ Kαvτd<pι λoιπov εivαι vα διευ-
Θ0vει αυτη τηv επαvdoταση Kαι Vα απριilxvει
τιg μαζεg v' αoκl'1ooυv τηv εξoυolα τoυg. Ση-
μερα μπoρε[η εξoυo(α vα ε[vαι ατα 16ρια τωv
μαζιbv, 6μωg υπαρ1ει πιΘαv6τητα oι μdζεg vα
μηv 6xoυv πληρη oυvε(δηoη τoυ ρ6λou τoυg,
vα διαrdζoυv v' αoκηoouv τηv εξoυo[α.

Kαθηκov λoιπ6v τoυ Moυαμdρ, αλ KαvταQι
ε[vαι vα κατευθ0vει τo κ[vημα τωv Eπαvα-
αrατικιi.lv επιτρoπιilv'

'Evα αλλo oημαvτικ6 oημε[o 6oo αQoρd
τov τρ6πo λειτoυργ[αg τηq Zαμα1ιρiγια ε[vαι
και η θ6oη τηg αvτιπoλiτευoηg μ6oα oτo o0-
oτημα αυτ6.

Σε γεvικ6g γραμμ6q η αvτιπoλ(τευoη 6ρi-
σκεται μι1oα oτα λαΙκd ουv6δρια. oπoιooδη-
πoτε, θxει τη δυvατ6τητα vα εκφρdσει μια
αvτiΘετη γVωμη, vα τηv υπερασπιστε[ για vα
τη λd6ει υπ6ι'ιlη τoυ τo oυv6δριo. Av δεv τα
καταφερει η γvωμη τoυ παραμ6vει πρoσωπι-
κη.

H Zαμαxιρiγια ε[ναι η εξoυo[α τoυ λαo0 και
δεv μπoρε[ vα υπαρξeι αvτ[δραoη κι αvτιπo-
λιτεUση 6ξω απ6 τo o0ατημα μθoα oτo oπo(o'
Qυoικd τo κdΘε dτoμo 6xει τo δικα[ωμα και
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τηv UπoXρ6ωση vα εKΦρdσει τιq απ6ψειq τoU
και vα UπερασΓιισει τηv γvΦμη τoU.

H αvτιπoλiτευoη δεν 6xει κdπoιo v6ημα
παρd μ6vo 6ταv 6vα μ6ρog τoυ λαo0 κρατdει
τηv εξoυo(α και τo dλλo μδρog πρooπαΘε[ vα
τoU τηv παρει. Av 6μωq 6λo9 o κ6oμo9 61ει
τηv εξoυo(α, τ6τε πωg μπoρεi vα υπdρξει αv-
τιπoλiτευoη; Aυτ69 πoυ αvt'1κει στηv αvτιπo-
λ(τευoη εivαι αυτ69 o (διoq πoυ αvηκει oτηv
εξoυo[α. ΑυΘ6ρμητα ριζικd η αvτιπoλ(τuεoη
εξαιpαviζεται.

ΓεvικεOovταg τα 6oα ε[παμε πιo πdvω, τo
κρdτog τωv'μαζΦv 6πω9 αυτ6 <pα[vεται μ6oα
απ6 τηv σ0σΓαση τηg πoλιτικηq τoU εΦαρμo-
γηg, oτηρiζεται oε μ(α oυvεκτικη δoμη τηg o-
πo(αg τα Θεμ6λια αrηρiζovται αrαΘερd αια
6αoικd λαΙκd oυv6δρια, τιg λαiκθg επιτρoπ69
Kαι τα επαYγελματικd oωματεiα. 'oλα αυτd
oυγκεvτριilvovται στo Γεvικ6 ΛαΙκ6 Συv6-
δριo. Θεωρητικd μπoρo0με vα πo0με πωg
αυτ6 Ιoωg εivαi τo "ιδαvικ6τερo" πoλιτικo
o0oτημα. Aπ6 ρεαλιαrικη απoιJ.lη 6μω9 o δυ-
vατ6g πdντα κυ6ερvd, δηλ. τo πι6 δυvατ6
τμημα τηg κoιvωv[αg ε(vαι αυτ6 πoυ κυ6ερ-
vd.

Πoλλoi πιαιε0ω 6τι Θα ε[vαι αυτo[πoυ loωg
v' αvαρωτι6vται πoιd μπoρε[ vα ειvαι η Θ6ση
τoυ Moυαμdρ αλ Kαvτdφι πdvω αro ΔιεΘv6g
πoλιτικo πρooωπε[o τoυ Σιωvιoμo0. Πoλλo(
επ(oηg loωg vα ε[vαι και αυτo[πoυ μπoρε[ vα
61oυv καταταξει τov Kαvτd<pι ανdμεoα
στouq μεγαλ0τερoυg πoλ6μιoυ9 τωv E-
Bρα(ωv.

'loωg εδιi-l κdπoυ vα γΙvεται και η παρεξη-
γηoη. Για τov Kαvτα<pι αvαμεoα oτov Σιωvι-
.oμ6 και τoυg E6ρα(oυg υπdρ1ει η διαQoρd
πωq oι τελεuταioι δηλ' oι Ε6ραioι ε[vαι Θ0μα-
τα τoυ Σιωvιoμoιj.

Kαι πωq αυτ6 πoυ πρθπει vα γ[vει ε(vαι πωg
κdπoια μ6ρα oι 'Aρα6ε9, oι E6ρα(oι και oι A-
μερικdvoι θα καταληξouv vα σUμμαχησoUν
εvdvτια αro oιωvιoμ6. o oιωvιoμ6g δεv 6xει
παρd 6vα oτ6xo: vα παραμε[vει και vα επιζτ'1-
oει. Aυτ6 ε[vαι τo πιαrε0ω τωv oιωvιαrιilv.
Tιbρα τo κατd τo π6oo oι E6ραioι ε(vαι Θ0μα-
τα τoU oιωvιoμo0; ε[vαι λ[γo δ0oκoλo v' α-
παvτηooυμε. Πdvτωg o oιωvιoμ6g αvτιπρo-
oΦπευε και αvτιπρooωπε0ει για τoυg E6ρα(-
oυg κdπoια ελπiδα.

Π6ρα απ6 τα 6oα μ6xρι τιilρα αvαιp6ραμε,
oι λ0oειg πoυ 6xει πρoτεivει o Moυαμdρ αλ
Kαvτd<pι 6oo αvα<poρd περιoo6τερo τo κoι-
vωvικ6 μ6ρoq, ε[vαι λ0oειg πdvω oε ζητημq-
τα 6πω9 η εθvικ6τητα, η oικoγ6vεια, η γυvα[-
κα oι μειov6τητεg, παιδε1α, αΘλητιoμ6q τιi-
1vεg κ.λ.π.

ΣEΛ.3ο

Θεωριil oημαvτικ6 v' ανα<pερΘιb oε δ0o ζη-
τηματα και vα δo0με τo πωq o ηγ6τη9 τηg Λι-
6υικηg επαvdαrαoηq 6xει oριoΘετηoει: τηv
εΘvικ6τητα, και τηv Θ6oη τηg γυvα[καg ατηv
κoιvωv(α.

'ooo αιpoρα για τηv εΘvικ6τητα, o Moυα-
μdρ αλ Kαvτd<pι υπoαrηρ[ζει, πωq o κoιvωvι-
κ6q παρdγovταg δηλαδη o εΘvικ6g ε(vαι τo
κivητρo τηg αvΘριilπιvηg ιoτoρlαg. H αx6oη
μεταξ0 τoυ ατ6μoυ και τωv oμdδωv ε[vαι κoι-
vωvικη σX6ση πoU oυvδ6ει τoυg αvΘριilπoυq.
Kαι eΦ6σov η Bdoη τηg o0αrαoηg εv6g ι1-

Θvoυg εivαι o εΘvικιoμ6g dρα και oι υπoΘ6-
oειg εivαι Θετικ69.

Στα 6Θvη πoυ o εΘvιKιoμ6g τoυg κατα-
σrρdΦηKε η 0παρξη τoυg 6γιvε ευdλωτη
στηv καταστρoQη. Kαι oι μειov6τητεs πoU α-
πoτελo0v ιivα απ6 τα πoλιτικα πρo6ληματα
τoυ κ6oμoυ, δημιoυργηΘηκαv απ6 κoιvωvι-
κθg αιτlεg, γιατ[ ηταv 6Θvη πoυ διαμελ(oΘη-
καv αQo0 καταατρdιpηκε o εΘvικιoμ6q τoUq.

o εθvικιoμ69' oτov κ6oμo τωv αvΘριbπωv,
και η oμαδικ6τητα, bτov κ6oμo τωv ζΦωv εi-
Vαι σαv τηv 6λξη τηg 6αρ0τηταg α1ετικd με τ'
αvτικεiμαvα και τα oυρdvια oΦματα. Αv ε-
κλεiιl.lει η ελξη τoυ ηλ(oυ Θα διαoκoρπι-
αΧΘoOv τα α6ρια τoυq και Θα xdooυv τηv ε-
v6τητd τouq, πoU ε(vαι και η 6doη τηg 0παρ-
ξηg τoυg. 'Aρα η επι6[ωoη ατηρ[ζεται oτov
παρdγovτα τηg εv6τηταg και o παρdγovταg
πoυ εvΦvει oπoιεσδηπoτε oμdδεg ε[vαι o
κoιvωvικ69 δηλ. o εΘvικ69 παρdγovταg.

Αυτη ε[vαι η Φυσικη ρoη τωv πραγμdτωv.
Aυτ69 εivαι o αrαΘερ69 <pυoικ69 καv6vαg

πoU η παραγvι.ilριoη τoυ, η oπoιαδηπoτε o0γ-
KρoUση μαζi τoυ oυvεπdγεται καταoτρo<pη
τηc ζωηc. 'Eτoι κατααrρ6<pεται και η ζωη τoυ
αvΘρcbπoυ 6ταv αρxiζει η παραγvιbριση τoU
εΘvικιoμo0.

Τo dλλo κoιvωvικ6 πρ66λημα πoυ μπo-
ρo0με vα δoιiμε μ6oα απ6 τov ιδεoλoγικ6 1α-
ρακτηρα τoυ Kαvτd<pι ε[vαι η 6vvoια τηq YU-
vα(καg και η Θ6oη τηg μ6oα αrηv κoιvωviα.

oι μαζεg καταπιdζovται και γivovται αvτι-
κε[μεvα εκμετdλλευoηg. oι γυvαiκεg μdλι-
ατα διπλd απ' 6τι oι dvδρεg. Πριilτα απ'6λα ε-
πειδη ζoυv μεσα σε κoιvωvlεg πoυ ε[vαι και α-
τ69 καταπιεoμεvεg και υπ6 εκμετdλλευoη,
και 6πειτα μ6oα oτoυg KOλπoUq τηg αυτηg
τηg κoιvωvlαq υπoκειvται oε dλλεg μoρΦ6q
καταπlεoηg και εκμετdλλεUσηq. Η Θ6oη αυ-
τη τωv γυvαικΦv εivαι oλo<pdvερη oτηv Avα-
τoλη. H γυvα[κα εκε[ Θεωρε[ται oαv 6vα αvτι-
κεlμεvo πoυ μπoρεi καvε(g vα τo αλλdξει, vα
τo πoυλfloει η vα τo αγoρdoει αvd πdoα αrιγ-
μ"l.
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Στηv Δ0oη και τιq Bιoμη1ovικ6g 1ιbρεg oι
γυvα(κεg υπηρξαv Θ0ματα μιαg μεγdληg α-
πdτηq. Δεv εivαι παρd μ6vo επιΦαvειακd ε-
λε0Θερεg. Θυoιdαrηκαv απ6 τηv 6ιoμηxαvι-
κη κoιvωviα και γvωρ[ζoυv dλλεq μoρΦ6q κα-
ταπ(εoηg. Δεv τιg Θλ6πoυv oαv γυvαiκεg αλ-
λd oαv μ6oα παραγωYηq.τιc 6λ6πoυv μ6vo
απ6 μια καθαρη oικovoμικη oκoπιd παρd-
γoυv; η 6χι; Πoι6 ε(vαι η εμπoρικη τoυg αξiα.
ΑπαρvηΘηκαv τηv Θηλυκ6τητd τoυg, τηv oι-
κoγ6vεια τoυq τη μητρ6τητα, oυoιαφικ69
πλευρ69 τηg κoιvωvικηq τoUq πρooωπικ6τη-
ταq και τηg 6ιoλoγικηg τoug ιδιooυγκραoiαg.
Για θιoλoγικo0g και κoιvωvικo0g λ6γoυg, oι
υπoxρεΦoειq τoυ dvδρα και τηq γυvαiκαg
διαΦ6ρoUv'

H εξΦθηoη τηg γυvαiκαg πρoq τηv αvδρι-
κl'1 εργαoiα, απoτελεi dδικη πρoo6oλη τηg
Θηλυκ6τητα9 με τηv oπolα τηv πρoικισε η
Φ0ση' για 6vα απαρα(τητα στηv ζωη oκoπ6.

'oπδg ε[vαι αδικ[α και δεoπoτιoμ6g vα υ-
πoxρε6vovται τα παιδιd vα εργdζovται κdτω
απ6 oυvΘηκεq πoυ δι6πouv τouq μεγdλoυg.
To iδιo ισΧ0ει και για τιq γυvαiκεq πoU υπo-
xρειi.lvovται vα εργαoΘo0v κdτω απ6 τιg iδιεg
oυvΘηκεg πoυ δι6πoυv τoug dvδρεg.

Av η γυvα[κα επιδoΘε[ αrηv εργαo[α τoυ
dvδρα τ6τε vα πρ6πει vα μετα6ληΘε( σε dv-
δρα εγκαταλεiπovταg τov ρ6λo τηq και τηv o-
μoρΦιd τηq.

H μητρ6τητα ε(vαι λειτo0ργημα τoU γUvαι-
κε[oυ <p0λoυ και 61ι τoυ αvδρικo0.

Tελειιilvovταg τo Θ6μα αυτ6 6oo αQoρα,
τηv γυvα[κα παραΘ6τω 6vα απ6oπαoμα τoU
Moυαμdρ αλ Kαvτd<pι απ6 6vαv λ6γo τoυ πoυ
εκΦ6vησε τov Απρiλη τoυ 1 982 oτηv Tρ(πoλι
μπρoαrd σε oρισμ6vεg κατηγoρlεq μαΘη-
τριιilv και Φoιτητριωv.

Kαι Θα ηΘελα vα τo α<pιεριiloω oε 6λε9 αυ-
τ69 τιg Φεμιvισrριεq και τoUq πoλιτικo0g μαg
ηγ6τε9 πoυ μdταια ψd1vouv vα 6ρoυv τηv
δ0oη πdvω αro πρ66λημα τηg ιo6τηταq μεJ
ταξ0 τωv δ0o ιp0λωv. Πιατε0ω 6μωq 6τι μ6oα
απ6 αυτ6 τo απ6oπαoμα, Qα[vεται KαΘαρd o
ηY6τηq τηg Λι6υκηg επαvdαιαoηg ωq εvσαρ-
κωτηg oλ6κληρoυ τoU αρα6ικo0 κ6oμoυ
Qαivεται τo πρ6oωπo τoυ Moυαμdρ αλ Kαv-
τdφι 61ι πλ6ov ωg αroxαoτη, και πoλιτικo0
αρxηγo0, μα πdvω απ' 6λα τo πρ6oωπo τoυ E-
ΘΝlKlΣτH.

"ol γuvαiκεq δεv Θo εivol ελειiΘερεq κot
6ξlεq oε6αoμoΦ δεv Θ' αoκo0v τo δlκolιilμo-
τ6 τouq, παρ6 μ6vo, 6ταν Θo εivoι δυvoτ6q
κol Θo κατ6xoυv 6λα τα 6πλα, 6;1l μ6vo τoυ
πoλ6μoυ oλλ6 κol τηg επloτημηq, τηξ συvεi-
δηoηg τηq μ6ριpωoηg κol τηq επαv6oτooηq.

ol Aμερlκdvoι εivol πdvω oπ' τσ κεΦdλlα μoq.
Eiμoατε 6vαg μlκρ69 λo69 καl αv δεv επF
oτρατε0ooυμε 6λo τov κ6oμo,6vτρεq κot γυ-
vαiκεq, Θo εξαιpαvloΘoOμε σπ'τov 16ρτη. To
γεγov6g 6τl ol γυvoiκεg γivovταl oξιωματl-
κoi τoυ vouτlκo0 κol τηg oερoπoρioq αυξdvεl
τηv oυτoπεπolΘηo{ μαg, δεi1vεl πωg εiμooτε
lκovoi vo 1τiooυμε 6vov πoλlτloμ6, dξlol vα
κατ61oυμε τη Θ6oη μαg π6vω στη Γη, dξtor vσ
εξαoιpoλiooυμε τηv ελευΘερiα μαg' τη λo'dκt|
εξoυolo μoq κql τlq ovεξ6ρτητεg Θ6oεlq μog
oτov κ6oμo. To κivημo τωv επαvoστατρlΦv
μovoxΦv δεv εivαl κolvo0ργlo, κdΘε επo1f,
κ6Θε πoλlτloμ6g κυoφ6ρηoε τ6τolo κivημo.
Tl oημαivεt oυτ6;

Φoivετol πωg 6vαq oρloμ6vog αρlΘμ6q ov-
ΘρρΦπωv vlιilΘεl τηv ovdγκη v'oπαρvηΘεi τη
ζωη κot τo κolv6 γlo vo υπηρετηoεt oυτ6 πoυ
εivol lερ6 γlα τo 6Θvoq, oπoρoiτητo, Yrσ τov
πoλlτloμ6 γιo τo πloτειiω τoυ γlo τηv ζωη τoυ.
'oλo τo 6Θvη γvιbριoov Φotv6μεvo μovqxl-
oμo0 κol μυστtκrσμo0 μ6σα στα oπoio εvooρ-
κιilΘηκε η ψψxη τoυg. AvτiΘετα τo 6Θvη πoυ
δεv γvΦρloov τ6τoIo ι}olv6μεvo δloλ0ovτol
κoτoλ{γoυv vo x6ooυv τηv ι}υ1li τoUξ και vo
πεΘdvoυv>.

H κoιvη γvιilμη δεv ξ6ρρει τι vα πια16ι.|.lει και
oι "ειδικoι" δεv 6ρioκovται oε καλ0τερη μo[_
ρα.

Π6oε9 επικεΦαλ(δεq σε εΦημεριδεg δεv
6γραψαv για τov πoλιτικ6 πoυ ακo6ει oro o-
voμα Moυαμdρ αλ KαvτdQι. Απ6 τηv μ[α τov
καταδικdζoυμε, απ6 τηv dλλη τov παραδε-
16μαατε με δεδoμ6νo 6τι αrηv πoλιτικη η αλ-
λαγη δεv ε[vαι ελdττωμα.

Τo olγoυρo εivαι πωg o KαvτdΦι δεv εivαι
τ6oo ααrαθηg 6oo <pαivεται. E[vαι μαλιcΓrα α-'ξιooημεiωτα αιαΘερ69. Bρ(oκεται στηv ε-
ξoυo(α τoυλd1ιατov 15 1ρ6vια πρdγμα πoλ0
δ0oκoλo oε 6vα περι6dλλov 6πoυ η αλλαγη
τηg εξoυoiαg ειvαι κdτι τo oυvηΘιoμ6vo. 'o-
ταv αv6Bηκε ατηv εξoυo(α 6ρηκε 6vα κρdτog
αv0παρκo Kαι τo μετ6τρεψε σε μια αξιooη-
με(ωτη δ0vαμη. ΦΘ6vει oτo oημε(o v'απειλε(
και τηv (δια τηv Αμερικη αψηΦιδvταq τα πdv-
τα και ξ6ρovταq πωq ειvαι μ6voq τoυ. Aπ6
Θηραμα 6γιvε κυvηγ6q, με τηv διαQoρ6 6τι
o(γoυρα 6xει 1αρdξει τα μovoπdτια μ6vog
τoυ, xωρ[q vα (.ldxvει τo Θηραμd τoυ ξθρει
πoυ Θα κτυπηoει και π6τε.

oι oκ6ι}ει9 τoυ Moυαμdρ αλ Kαvτdιpι δεv
ε[vαιγια τoυq ατε1ρoυg, o0τε για τoυg vεκρo-
ΘdΦτεq τoυ μ6λλovτog. O0τε τιg παρoυoιd-
ζει αroυg θαμΦvεg τωv σαλovι6v 6πoυ η
oκ6ιpη μετατρθπεται oε αιviγματα αvΘριilπωv
πoυ 6λ6πoυv τηv ζωη και τo μ6λλov κdπoιoυ
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τ6πoU μ6σα απ6 ταYραΦεια με τιq ετερoxρo-
vισμ6vεq επιγραΦ6ξ αnoμηvoρια K6πoιωv
μα0ρωv Kαιρ(i)v.

Η oκ6ι{.'η τoυ Moυαμdρ αλ Kαvτdφι εΙvαι η
iδια η ζωη πoυ αvα6λ0ζει μ6oα απ6 τιg καρ-
δι69 6λωv εκεivωvτωv αvΘριirπωv τωvτυραv-
vιoμ6vωv, τωv ελε0Θερωv, αυτΦv πoυ Θ6-

λoυv vα με[voυv αv6vταxτoι αro oημερα. Av
oι ηρωεg τηg |αroρiαq εivαι dτoμα πou θυ-
oιdζovται για τιq κoιv6g υπoΘ6oει9, τ6τε o[-
γoυρα 6vαg απ6 αuτo0g εivαι και o Moυαμdρ
αλ KαvτdQι.

Παvαγlιirτη g Tοlιilλ η g

ox! ΣτI{N El1lΣκEΨl{ ozArι
o ΠρωΘυπoUργ6ξ τQg "Q[ληq,, xιi:ραg Τoυρκ[αg λ6γω τoυ "πvε0ματog" Ντα66q

Toυργκo0τ oζdλ, πρ6κειται Vα επισKεΦΘε( 1ηv πατρ[δα μαg. Eμεig αυτ6 πoυ δεv
μπoρo0με vα καταλd6oυμε ε[vαι τι μπoρε[ vα 6χoUμε vα oυζητηoouμε με τouq
To0ρκoυg. H Toυρκ[α Θ6λει vα κερδ(oει xρ6vo, vα δεiξει "Kαλη Θ6ληoη" λ6γω EoK.
Eμε(g, αυτo[ oι φωαrηρεq τoυ διπλωματικo0 σ6ματoq, γvωρ(ζoυv τι Θ6λoυv; H
πραγματικ6τητα ε(vαι απλη και ξεκdΘαρη. Στη B. KOπρo Θα υπdρ1oυv oυv6xεια τα
τoυρκικd αrρατε0ματα κατoxηg, τo τoυρκικ6 πρoξεvε(o στη Δ.Θρdκη Θα δημιoυρ-
γε[ επειo6δια, τα τoUρκικd αερoπλdvα Θα κdvoυv τιg τodρκεq τoUq πdvω απ6 τα ελ-
ληvικd (6ω9 π6τε;) vηoιd και εμε[g 666αια Θα κdvoυμε δια6ηματα (o γραικυλιoμ69
σε 6λo τoU τo μεγαλε(o) στιq τouρκικ6g αρx6g. oι vτα6ατζ[δεg μαg τoυ NATO vα
δε[τε πoυ θα μαq ζητflooυv vα μαλακιiroouμε τηv αδιαλλαξiα μαg! ωq καλη Θ6ληoη
απ6vαvτι σΓη Φiλη o0μμα1o Τoυρκ[o. Πdvτωg 6πω9 δηλωoε και o κ. Παπo0λιαg τo
ταξiδι μπoρε[ vα ε[vαι επoικoδoμητικ6.

'!oωg λoιπ6v o κ. oζdλ Θ6λει vα δεi απ6 κovτd τα πoλεoδoμικd ox6δια τηq AΘη-
vαq, για vα δει πoυ μπoρoOv vα στρατoπεδε0ooυv αro μ6λλov αv xρειαoΘε( τα
τoυρκικd αrρατε0ματα, 6ταv "επιoκεQΘo0v" πdλι λ6γω Ντα669 τηv Eλλdδα. 'oxι
κ0ριε oζdλ δεv 6xετε καμμ(α Θ6oη αrηv Eλλdδα. oι oιpαγ6g τou 1922, η vτρoπη τoυ
1955, η Kυπριακη τραγωδ[α, oι 6ιαoμoi, oι λεηλαci(εq, oι εμπρησμoi, o ξεριζωμ6q,
δεv o6ηvoυv, τα oημdδια τouq ε[vαι ακ6μη vωπd, πdvω αrηv ελληvικη ι.tlυxη και ι-
ατoρ[α. Η μ6vη γλιbooα πoυ καταλα6αivει η ΦUλη ooυ ε[vαι η φωτιd Kαι τo oiδηρo'
oι "περηΦαvεg" κu6ερvηoειg .μαq" δηλιbvoυv 6τι αv η τoυρκ(α ειo6dλει Kαι στηv
uπ6λoιπη KOπρo, αυτ6 Θα ε[vαι αιτ[α πoλ6μoυ. Δηλαδτi αv καταλα6α(voυμε oωαrd,
τo 6τι oι Moγγ6λoι 6xoυv καταλd6ει τη μιΦ K0πρo δεv απoτελει "αιτiα πoλ6μoυ",
αλλd Θα πρ6πει vα τηv πdρoυv 6λη. Tι vα πo0με; Σε τελικη αvdλυoη πoιol φτα[vε;
oι κυ6ερvησειq <μαq> πoυ ε[vαι αvdξιεg vα Uπερασπιαro0v τα σUμΦ6ρovτα αυτηg
τηq ατυxoιig Xιilραg η o λα69 μαq πoU αv6xεται ακ6μη vα τov κυ6ερvo0v αυτd τα
6vτα;

E[vαι ερωτηματα πoU Θ6λoυv αρκετη oκ6ι!η για vα απαvτηΘo0v.
Mια "τελικη και 6ιιiloιμη,, λ0σΠ για τo Kυπριακ6 δεv μπoρε( vα 6γει μ6οα απδ τιg

α[Θoυoεg τoυ διεΘvoι]q καφεvε(oυ πoυ λ6γεται o.Η.E. Mια τ6τoια λ0oη μ6vo μ6oα
απ6 τηv oργαvικη πρo6κταoη εv6g 6Θvoυg, τo αrρατ6, μπoρε[ vα πρo6λΘει.

Ag κdvειg 6oε9 oυζητηoειq Θ6λειq oζdλ μαζ( με τoug .δημoκρdτεg" πoλιτικo0g
μαg. Να Θυμdoαι 6μω9 μια παλιd τoυρκικη παρoιμ[α: .6ταv ποτηoειg μια γη με τo
α[μα ooυ, τ6τε αυτf η γη σoU αvηκει. Kαι η γη τηg KOπρoυ, τηg Avατoλικηg Θρdκηg,
τηg lωviαg ε[vαι πoτιoμ6vη με τo α[μα τωv πρoγ6vωv μαq>.
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EΘNIκIΣTIκI{ APIΣTEPA
H ιδεoλoγικη μαxη αrιg ημι1ρεg μαg

6λo και μεγαλιbvει. To oπoυδαι6τερo 6-
μωq σ' αυτo ε[vαι 6τι η ιδεoλoγικη μd1η
61ει λd6ει αλλεg πoιoτικι1g διαoτdoειg.
Δε μιλdμε για μετωπιK6g ιδεoλoγικ69
μdxεq μεταξ0 εΘvικιαrιbv, μαρξιαrιbv'
Qιλελευθ6ρωv K.o.K.

Mιλdμε για ιδεoλoγικ69 μdxεg μ6oα
oτo [διo oτρατ6πεδo, απ6 αvθριi:πoυg
πoυ ιαxυρiζovται 6τι 6xoυv κoιv6 oκo-
π6. Απ6 πριilτη ματια Qα[vεται παρdδo-
ξo, αλλα δεv ε[vαι καΘ6λoυ. Γιατi o oκo-
π69 μπoρεi, αv Kαι o0τε αυτ6 ε[vαι o[-
YoUρo, vα ε[vαι iδιog 6μω9 υπdρxoυv
oυxvα αξεπιlραoτεq διαΦoρ6q στα εv-
διαμεoα oτdδια πoυ πρ6πει v' ακoλoυ-
θηoει τo κ[vημα, oτιg ιδεoλoγικ69 αρ-
x6g, και τιq πιo πoλλ69 Φoρεq oτov πoλι-
τικ6 λ6γo.

'Ετoι oτov εθvικιoτικo xιilρo τε(voυv
vα διαμoρQωθo0v 2 τdoειg. M[α τηg ε-
θvικηg δεξιdg και μ[α τηg εθvικιαrικηg
αριoτερdg.

H πριi-lτη ε[vαι πιo σUvτηρητιKη, απo-
Φε0γει vα πdρει Θ6oη oε Θ5ματα 6πω9
αυτd τoυ NΑTo, EoK, HΠA' Kαπιταλι-
oμo0' πυρηvικιilv, oικoλoγ(αg. o λ6γo9
τηg εivαι μ[α αvαv6ωoη τηq εΘvιKoΦρo-
oOvηg αvακατεμιlvη με λ(γη odλτoα ε-
παvαστατιKoΟ εΘvικιoμo0, με απoτ6λε-
oμα αυτo πoυ 6γα[vει vα μηv τριilγεται.
Στηv oικovoμ(α υπooτηρiζει τov "λατ-
K6" καπιταλιoμ6, τov oπo[o o o. Xρη-
oτog Χαρ[τog ξεoκ6παoε και 6δειξε τηv
oυo(α τoU, τηv ελευΘ6ρα oικovoμ[α.

Tιbρα πooo αυτα oυμ6αδiζoυv με τov
εθvικιoμ6 ε[vαι dλλo θ6μα. Θα ηΘελα vα
oυvεxioω με τηv εΘvικη δεξια, oμωg αro
παριilv τε0xog o o. Xαρ[τog 6xει ηδη 5vα
κε[μεvo γι' αυτη, γι' αυτ6 Θα μιληoω για
τηv εθvικιαrικη αριoτερd, και πιo ε0κo-
λα, γιατ[ απoτελιb αvαπ6oπαoτo μ6λo9
τηq. H Eθvικιατικη αριoτερd δεv ε[vαι
κdτι τo καιvo0ργιo. Avι1καθεv υπηρ1ε
oε κdΘε εΘvικιαrικ6 κ[vημα. Tα μ6λη τηg
διακατ61ovται απ6 dvα ΦλoYερ6 αvτι-

'f,{t"{f{ γtΕ1e "
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Kαπιταλισμ6, θvα 6αΘυ μ(oog απεvαvτι
oτo o0αrημα, αvαΘειbρηoη παλαιoτ6-
ρωv ιδεoλoγικιilv αρxιbv, 6πω9 oτα Θ6-
ματα σUYKρ6τηoηg τoυ κ6μματoq, πει-
Θαρxiαg' αρxηγo8 και πoλλd dλλα'

Τα περιoo6τερα μ6λη τηq γαλoυxη-
Θηκαv παρdλληλα με τηv εΘvικιατικη
κoυλτo0ρα, και μετd κεiμεvα και τα 6ι-
6λiα τoυ Λιlvιv, Θαυμαα169 τωv Kατoρ-
Θωμdτωv τoυ Toε Γκε6dρα, Uπoστηρι-
κτ6q τηg σoσιαλιστιKηg επαvαoτdoεωg
τoυ μεγdλoυ MAo, ηΘικo[ σUμπαρα-
oτdτεg τωv oooιαλιoτικιbv αριoτεριi:v
oυvδικdτωv τηq Λ. Aμερiκηg εvdvτια
στηv Kαπιταλιαrικη εκμετdλλευση KClι
τηv ηγεμov[α τωv HΠA, Θαυμαα169 τoυ
KαvτdQι Kαι τoU Xoμεtv(.

Πoυ τ6τoια πρdγματα oτηv εθvικη δε-
ξιd. Mια <poρd 6vαg αα169 εΘvικoδε-
ξιdog μoυ 66ριoε τov κoμμoUvιoτη MAo
υπεραoπιζ6μεvoq τo ρεμdλιτov ΣΕK, vα
δε[τε πωg ε(xαv γivει τα μdτια τoυ 6ταv
66ριζε ToV .KσK6> Koμμouvιστη MAo,
και oυv61ιoε μιλιilvταg υπ6ρ τoυ πρo-
δ6τη τηg Xωραq τoU τηq Xιληg, στρατη-
γo0 Πιvoo6τ, Kαι vα καταληξει αro τ6-
λog vα 6ρiζει τov "τρoμoκρdτη" 5nφg
ε(πε Kαvτdιpι. Φυoικd μετd απ'αυτd ε(-

xαμε κdτι "αγKαλιdσματαΣ για vα μdΘει
vα μη 6ρiζει Θεoιig 6πω9 τov MAo και
flρωεq 6πωq τov KαvταQι'

Για μαq τoUq αριστερo0g εΘvικιατ6q o
EΘvικιoμ6g πdvω απ' 6λα εivαι μια σo-
olαλloτlκη επαv6oτooη. Eμε(g δεv κρυ-
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66μααιε και o0τε Θ6λoυμε vα κoρoi-
δε0oυμε καv6vα. oι Θ6oειg μαq ε[vαι
καΘαρ69. Eiμαoτε κατd τηg EoK, κατd
τoυ NATO καιτωv υπερδυvαμεωv, υπ6ρ
τηq oικoλoγ[αg και τηg μερικηc Xρη-
σεωq τηq πυρηvικηg εvι1ργειαg κατ6
τoU Kαπιταλιoμoιi και τωv υπoπρoΙ6v-
τιbv τoυ' Ε[μαoτε υπ6ρ τηg oυvεργαoiαg
με τιg αρα6ικ69 1ιilρεg, με τηv K[vα, αλ-
λd oκ6μα Kαι με τηv Σo6ιετικη 'Evωoη
oτηv περ[πτωση πoU η τελευτα[α εγκα-
ταλε[ι!ει τov επεKτατιoμ6 τηg _ πρdγμα
δ0oκoλo - και oυvειδητoπoιηoει Πωq η
Θ6oη τηg ε[vαι δ[πλα σε μια Evωμ6vη
Λευκη Eυριbπη, εvαvτια oτηv π6ρvη τoυ
QιλελευΘεριoμo0 και oιωvιoμo0, τιq
H.Π.Α. πoυ ιlxoυv πρωτειioυoα τηv lε-
ρoυoαλημ...

Tηv ιbρα ΠoU oι αριoτερo[ εΘvικιoτ6g
αγωv[ζovται για vα oυvειδητoπoιηoει τo
πρoλεταριατo και oι αλλεg λαiκ6g μαζι-
κ69 δυvαμειq πωq τα πρo6ληματα τoUq
θα τα λ0oει μ6vo o εΘvικιoμ6g, o Λεπ6v
61ει αx6oειq με τoUq μαoωvoε6ραιoκα-
πιταλιατ69 τηq oργdvωoηg τoυ Moυv
και τo xαμ6vo κoρμ[o Mπλdg Πιvιαρ, dλ-
λo εθvικoδεξι6 oκoυληκι, oυγ1α(ρει και
τριilει παρ6α με τouq δoλoQ6voυg τoυ
παλαιαrιvιακo0 λαo0.

Eμεig oε66μαστε 6πoιov αvτιδρd και
1τυπαει r.τo o0oτημα αvεξdρτητα απo
τηv ιδεoλoγ(α τoυ, εμειq δεv εiμαατε
Θιαoιi:τεg τωv oτoλιi:v, τωv 6αΘμιbv και
τωv παρελdoεωv.

Για o εΘvιKι 6ρ[oκεται

Kαι oι σUVτηρητ

ια μαξ o
σμoq 6ιωvεται στoUq αγρoUq τηq
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τη δoUλειo τoU, εKει oπoυ o αvθ

. tμειq ειμαστε ε-
παvαoτατεg oooιαλιoτ69. Τo μovo πoυ
μαg voιdζει ε[vαι τα σUμΦερoVτα τoυ α-
πλo0 6ιoπαλαιoτη, τoυ μικρo6ιoτεxvη o
oπo[og θα με[vει 6ρμαιo τωv πoλυεΘvι-
κιbv μετα τo 1992'τoυ αγρoτη ΠoU εμ-
παiζεται απo τηv αγρoτικη τραπεζα και
τo κρατog, τoυ εργdτη πoU για vα δω-
θo0v κ[vητρα αro ξ6vo κεQαλαιo μειιb-
vεται o πραγματικ69 μιoθ69 τoυ. Αυτ69
ε[vαι o δικ69 μαg αγιbvαg. Aγιilvαg 6α-
θια εΘvικog και oooιαλιoτικ69. H δεξια
για μαq εivαι 6vα καρκ(vωμα και πρ6πει
vα oυvτρι6ε[ για τo καλo αυτo0 τoυ τ6-
πoυ. oι φιλελε0Θερoι ε[vαι oι 6ρυκ6λα-
κεq τoU 20oυ αιιilvog. Αυτη η oαπια δε-
ξια oλιγαρx[α πoυ ε(xε μαθει 6λα αυτα
τα xρovια vα ταυτ[ζει κτα oυμQ6ρovτα
τηq με αυτα τηq πατρiδαg, πoυ ε[xε μα-
Θει vα Χρησιμoπoιεi τo μ6λλoV τηq πα-
τρ(δαg Kαι τoU λαo0 ooυ κατι τo αvαλιb-
σιμo, πoU εixε μdΘeι vα ξευτιλ[ζει τα o-
ρdματα εv6g λαo0 για εΘvικη αvεξαρτη-
o[α και δικαιoo0vη, πρ6πει vα εξαφαvι-
oΘεi. Aυτη τηv εκδικητικη ρoπη τηq |-

αroρ[αg εvoαρκιi:voυμε εμε[q oι oπαδoI
τηg εΘvικιαrικηg αριoτερdg.

Αv η εΘvικη δεξια oταΘε[ εμπ6διo o'
αυτα πoυ αγωvιζ6μαoτε τoτε δεv θα υ-
πdρξει αλλog δρ6μog, απ'τo vα τηv XτU-
πηooυμε. Αv η εΘvικη δεξιd γ[vει - και
Θα γ[vει oπωg 6αδiζει - εvαλλακτικη
λΟoη τoυ oυoτηματog, Θα τηv Kαταγ-
γε[λoυμε στoUq εθvικιατ69 και Θα τηv α-
πoμovιilooυμε αΠ'τo κ[vημα μαg.

Τo α(μα τoU αριστερo0 εΘvικιoτη Kov-
τρεdvoυ πoυ δoλoQovηθηκε απo τηv
αvτiδραoη, τoυ Pαμ(ρo Λεδ6oμα, μεγα-
λoυ oooιαλιoτη Φαλαγγiτη, η μvημη και
o αγιbvαg τoυ αδικoxαμ6voυ γερμαvo0
εΘvικooooιαλιcrιoO Pεμ, αρχηγo0 τηg
πιo οoσιαλιατικηg πτ6ρυγαq τoU κoμμα-
τoq, Kι o δρoμog πoυ αvoιξε σε μια εΠo-
xη πou τo κ[vημd μαg δoκιμαζ6ταv Qo-
6ερd' o μεγαλ0τερog πατριΦτηg σoσια-
λιcrrηg επαvααrdτηg Πivo Pαoυτι, δεv
μαg αQηvoυv και πoλλd περιΘιbρια για
τov πoι6 δρoμo πρ6πει vα ακoλoυΘη-
ooυμε με(g.

Σ' 6vαv κ6oμo πoυ δεv 6xει ιδαvικd, ε-
μεig ακ6μα μπoρo0με vα ιpωvdζoυμε:
ζητω η πατρiδα, ζητω o ooolαλloμ69.

Avδρ6αg Bo0λγαρηg
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'Evα oπdvιo πoλιτιKo 6ι6λ(o

απ6 τoV μεγdλo εθvιKoσoσια-
λιoτη σUYγραφ6α παvω στιq
σX6σειq Kρατouq-KoιVωV(αq.
Eivαι 6vα 6ι6λio πoU πρ6πει vα
UπdρXει σΓη 6ι6λιoθηκη κdΘε
επαvαστdτη εΘvιKιστη.
Kρlτlκη: Kαπoδloτρioυ &
'πoTo0σα 3 τηλ.3639434
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πrιATΩN ΦYrιAΞTHΣ zΩHΞ
'H Πλατωvικη Πoλιτεiα μdyεται τ6oo

τηv δυoτυyfα ooo κα[ τd [lπερ6oλικα
πλo0τη (Πoλιτε[α 421) tνα oραμα ιjγιει-
vd'Ελληvικ6 πo0 πηγdζει μ6oα dπ6 θ-
κειvo dκρι6ωg τo πvε0μα πo0 μ6oα τoυ
η αυτoπειθαρyiα, τ6 μ6τρo, η μεo6τητα
καi η ooQρoo0vη [oyυαv odv διακριτικd
γvωρ[oματα τo0 ε υγεvo0g'

Στηv Πλατωvικη Πoλιτε[α υπαρyει
" μιd απαγ6ρε Uση oυooιbρευoηg (lπερ-
6oλικo0 πλo0τoυ (Ν6μoι 836) καi α(lτη
η απαγ6ρευoη δ6v πρo6ρXεται καθ6λoυ
απ6 bvα α[oθημα ζηλειαq πo0 τ6oo oτηv
tπoyη τoυ Πλατωvα 6oo κα[ μετ6πειτα,
fiθελε vd τεμαyfoει μ6oα απ6 τo0g v6-
μoυg τ{g [lπερ6oλικd μεγαλεg περιoU-
o[εg'

'o πλo0τog, η αυθαδεια, η κατακτηoη,
δεv μπoρoUv vd εΙvαι oi oτ6xoι τou
Kρατoυg ο0μφωvα μδ τov Πλατωvα αλ-
λd μovo τo τριv6μιo τηg δλευθερiαg τηg
o0μπvoιαg καiτηg σoΦιαq. 'H π6λη πρι1-
πει vd εΙvαι "δλε0Θερη καi 6μφρωv καi
Qiλη πρ6q δαυτηv".

'o Πλατωvαg δξεταζει oε πιo πoλιτικo
σXημα μπoρoΟoαv v' αvαπτυxθouv Kα-
λ0τερα η θλευΘερiα, η oOμπvoια καi η
ooQρoo0vη.

ToπoΘετεΙ τo nρo6λημα δπωg τo τo_
πoθ6τηoαv ol καλ0τερoι μεταξ0 τδv
'Ελληvωv τΦv δπo[ωv τα αvτ[oτoιxα
κρdτη εixαv πειραματιoτεi oιγd-oιγd'
oλoυg τo0g τ0πoυg κυ6ερvηoεωv.

'Aπo παρoμoιεg oκ6ιJ-tειg γεvvιoυvται
oi δια6αΘμioειg τΦv μoρΦΦv τo0 Kρd-
τoυg πoΟ θκφραζovται μ' θκεΙvεg τig δλ-
ληvικ6g λ6ξει9, τooo γvιbριμεg ακ6μα
κα( oημερα oπωg μovαρxlα, αριoτoκρα-
τiα, δλιγαρ1iα, δημoκρατ[α, δ1λoκρατ[α
κ.λπ.
ΣΩKPAτHΣ: Δ6v εΙvol φαvερ6 oτl oi δρ-
xovτεξ Θd εΙvαι γερovτ6τερol καi dρ16-
μεvol oi vειbτερol;
ΓΛAYKΩN: Φαvερ6.
ΣΩκPATHΣ: Kαi μ6λloτo oi καλ0τερol
απ6 αιiτo0q;
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H. GυNτHER v
ΓΛAYKΩN: Kαi α0τ6 (Πoλlτεiα 412).

Σ0μ<pωvα μ6 μια πρoΦητεια - αrηv δ-
πo[α αvαQερΘηκαμε - τo κρdτog θd κα-
ταρρε0oει δταv δ o(δηρog η δ oρOxαλ-
κog Θα 0περιαx0ooυv τo0 χρUσoU.

Στηv oiκoγ6vεlα oi γovεTg πρ6πεl vd
δlolκo0v τ6 πolδ16, oτ6 Kρdτog oi civ-
δρεg "εOγεvlκηg γλιirooαgυ πρ6πεl vd
δlolκoOv τoιig αμη εtγεvεiq", oi π16 γ6-
ρol v6 δlolκo0v τo0ξ v6ouξ (N6μo' 690).

EΙδαμε δτι o[ .ε0γεvεΙg" κα[ ol "βrl
εΟγεvεig" δ6v εivαι γιd τ6v Πλdτωvα τα-
ξικ69 κατηγoρiεg αλλα δvαg τρoπoq 0-
πdρξεωg. Πρ6πει vα κυ6ερvo0v θκεΙvoι
πo0 εΙvαι ε0γεvεig απ6 τηv κληρovoμι-
κη απoιpη αvεξdρτητα απ6 τηv KoιVωvι-
κη τoυg πρo6λευoη μ6 τηv πρoυπ6Θεoη
666αια vd 6ρ[oκovται o6 μια Φριμη καi
λoγικη ηλικ[α...

T6 δλληvικo δραμα τo0 κ6oμoυ πα-
ρoυoιdζεται oτ6 oημεio α0τ6 περιoo6-
τερo ivδoγερμαvικo παρα δλληvικo κα[
κdτι τ6τoιo θvτoπ[ζεται γιd πριilτη Qoρα
απ6 τ6v μελετητη τηg Νoμικηg B.W. Lei-
st.

AΟτη η ΧαραKτηριστικη ταξη τo0 κ6-
σμoU - rita για τoιig 'lvδoOg, urto η ascha
για τo0g Π6ρoε9, ratio για τoΟg Pωμα(-
oυg κα[ midgard για τo0g Γερμαvo0g -
0πηρξε η o0oiα τo0 κooμικo0 δραματog
τδv'Ελληvωv' δ K6ομog θδΦ Θd μπo-
ρoΟοε vα μεταQραoτεΙ oαv ταξη η oαv
κooμημα αριoτα διατεταγμι1vo.

'H αρετη flταv για τ6v "Ελληvα ταξη,
αρμoviα τoU δoωτερικoυ τoυ κ6oμoυ
μ6 τ6 o0μπαv δλoκληρo.

'o "Eλληvαg αioΘαv6ταv τov δαυτo
τoU πρooριoμιlvo vα δημιoυργηoει α-
ξiεg μ6οα o' 6vα Θεiκo κ6oμo. 'Αvτ[Θετα

η μεoαιωvικη θκκληoiα 61ει διδαξει τηv
δημιoυργiα θκε[vωv τδv αξιΦv πo0 εivαι
δvαvτιεg στη Φ0ση τηv δπo(α ΘεωρoΟoε
κdθε δλλo παρd θεΙκη καi πηγη αμαρ-
τιΦv.

Γιd τηv μεoαιωvικη θκκληoiα αγιog fl-
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ταv μovov δκεivog πo0 απαρvιoταv τηv
Φ0ση. Για τ6v "Ελληvα ε0γεvηg flταv
μovov θκεivog πo0 δ6λεπε oτηv φ0οη
τ6 θ6ατρo τou δρα[ou κα[ τoυ καλo0.
'oπo[α τα0τιoη δραματog κα[ oυvαι-
oΘηματog!...

Αnτη η Koομικη Θρηoκευτικoτητα,
αΟτη η αγιoπoiηoη τoυ κ6oμoυ η αλ-
λoιΦg δπωg δμεig dπιΘυμoΟμε v6 τηv δ-
voμαζoυμε, αΟτη η Θρηoκευτικ6τητα
πo0 δξευγ6vιζε τηv QOoη, καΘoριζε
οτo0g πραγμα_iιKo0g "Ελληvεg τηv i-
ooρρoπlα αvαμεoα oτ6 oΦμα καi oτηv
ιpυxη, καΘ6ριζε δτι flταv oωοτo vα τι-
μoΟv τ6 oΦμα κα[ δξ6Φραζε τηv απα[τη-
oη vα 6voωματωθεΙ μεoα oτ[g δπoμεvεg
γεvεεg τo καλ6 κα[ τo αγαθo. Για τov
λoγo α0τo η φιλoοoφiα τoΟ κooμoυ δ-
Ιτρεπε vd 6ξελιxθεΙ μ6 τρ6πo αμεoo καi
αvεπα[οΘητo oε QιλoοoQiα τηg ΦUλετι-
κηg θκπαιδε0oεωg γιoτ[ δ Πλdτωvαg
oαv "Eλληvαg πo0 τ]ταv δ6v θεωρo0oε
αvαγκαiα τη oυoτηματικη διαμ6ρQωoη
τo0 δoγματoq τηq 'Εκπα[δευoηg.

'o αvΘρωπog oε66μεvog τig κληρo-
voμιKεq διαταξειg τo0 οιilματog καi τηg
Ψυxηc' τηv Qυλη κα[ τηv κληρovoμoυ-
μ6vη αρετη, τιμα τηv Θεiα ταξη τoυ Ko-
σμoU.

Δ6v Θα flταv λαΘog vα αvαζητηoouμε
oτ6 oημεΙo αιiτ6 τηv υπαρξη τηg Πλα-
τωvικηg oκ6ι|.lεω9 κα[ vα θεωρηooυμε

αΟτ6 τ6 δoγμα τηg Qυλετικηg δκπαι-
δευoεωg σdv δKφραση τηg ΘρηoKεUτι-
κoτηταg τo0 Πλατωvα.

Α0τoq πραγματικα δια6ε6α[ωoε δτι
τo δixωg καv6vεg πdvτρεμα δ6v oυμ6α-
δiζει μ6 τηv Θρηoκευτικoτητα μιαg πo-
ληg πo0 εΙvαι αγαπητη oτo0g Θεo0g.

"Ag δξεταooυμε τιilρα τo voημα πo0
μπoρεΤ vd 6xoυv δλα αΟτα για μαg.'Yπoθ6τω δτι oημερα - απo τηv oτιγ-
μη πoιi η ε0γovικη δρευvα (Qυλετικη 0-
γιειvη) κα[ η επιoτημη τΦv Φυλδv (αv-
Θρωπoλoγiα) δxoυv πρoxωρηoει αιηv
διdδooη διαQoρωv δπαvαoτατικΦv α-
π6ι.|.lεωv - πρ6πει vα θπαvαλd6oυμε γι'
α0τ6 τ6 oυγκεκριμεvo τμημα τoΟ πλα-
τωvικoΟ δ6γματo9, αΟτ6 πo0 δ Max
Wundt δγραψε oτηv αρxη τo0 6ι6λ[oυ
τoυ πo0 δκδoθηκε oτα 1 91 4 μ6 θ6μα τηv
ζωη καi τ6 δργo τoυ Πλατωvα:

"Σημερα, δπoιog αvαQ6ρεται oτov
Πλατωvα δεv αvαQ6ρεται o6 κατι πo0
αvηκει oτo παρελΘov..

" Oπoιog θvδεx6μεvα δxει ααxoλη-
θεΙ μ6 τ6 ζητημα τflg Qυλετικηg κληρo-
voμικoτηταg, δπoιog 6oτω καi για μια
Qoρα τρ6μαξε oκεπτ6μεvog τ6 θ6αμα
πo0 θd παρoυο[αζε τo μεγαλ0τερo μ6-
ρog τωv oυμπoλιτΦv μαq περιφερoμεvo
δixωg ρoU1α oτ[g πoλειg μαg, μπoρεΙ vα
καταλd6ει αμ6oω9 τηv πλατωvικη oκ6-

t-
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ψη αvαΦoρικα μ6 τηv Qυοικη κα( πvευ-
ματικη δκπα[δευoη.

"oλεg oi απαιτηoειq πo0 θκQραoτη-
καv απ6 τ6v Πλατωvα δ6v δ1oυv λιγ6τε-
ρη dξiα γιd μαg. Δ6v Θ6λoυμε δμωg vd
τ(g lκαvoπoιηooυμε μ6 τα μεoα κα[ τα
μ6τρα πo0 δ 1διog δ Πλατωvαg πρoτε(-
vει.

"Exoυμε τηv δvτOπωoη δτι δ Πλdτω-
vαq - δπωg τ6ooι δλλoι πoλιτικo[ δια-
voητ6g πo0 Θ6ληοαv vα oιbooυv δvα
λαo καi δvα Kρdτog απ6 τηv δλoκληρω-
τικη καoτρoΦη - θ6τει 0π6ρμετpouq
περιoρισμo0q oτηv θλευθερiα τoΟ ατo-
μoυ πρ69 τ6 σUμΦ6ρov παvτα τoΟ λαΙ-
κoυ oυvoλoυ.

"oμωq καv6vα o0γxρovo δoγμα τηg
ευγovικηg - κα[ α0τo πρ6πει πdvτα να
τo θπιoημαvoυμε ακ6μα κα[ oτα μoρΦω-
μ6vα ατoμα - δ6v εxει oαv oκoπ6 τηv
δκθεοη τΦv KακoσXηματιoμ6vωv κα[
αρρωoτωv παιδιδv, oυτε αρvεIται τηv
φρovτiδα κα[ τηv oυμπαραoταoη oτoΟg
ΠαραμoρΦωμεvoυg, οτo0g αρρωoτoυg
καt oτo0g αδ0vαμoυg...

KαΘε θvαg απo μαg μπoρετ καπoτε vα
xρειαoθεi καπoιεq φρovτiδεg κα[ κα-
πoια σUμπαραoταoη δμωg αvτ[θετα τo
δικα[ωμα vα Qερvει καvεlg oτ6v κoομo
παιδια η δvα αριθμo παιδιΦv μεγαλ0τε-
ρo απo τo μ6oo oρo δ6v αvαγvωρiζεται
ευκoλα oτov καΘ6vα.

Xρειαζεται η οτε[ρωoη ο0μΦωvα μ6
τo 0πoδειγμα τξg Boρειoαμερικαvικηq
voμoΘεolαg, δvα μ6τρo πo0 dQηvει oε-
ξoυαλικα ελε0θερoυg δλoυg τo0g κλη-
ρovoμικα 6ε6αρημ6voυg κdθε γ6voυg
αλλα δμπoδiζει καθε δυvατoτητα τε-
κvoπo(αg. Kατι τ6τoιo πρι1πει Qυoικα
vα πρooδιoριστετ απo τ6 Kρατog με
αxετικη voμoΘεo[α.

'H ooQιoτικη oκειpη ρixvει για μιd α-
κ6μα Qoρd τηv oκιd τηq παvω oτηv Δ0-
ση, με τov Rousseau καi μ6 τig Θεωρiεg
τηq Γαλλικflg'Eπαvαoτασηq.'ΑVαφoρι-
κα μ6 τ6 θ6μα τηg αv0ι|.lωoηg κα( τo0
σχηματισμo0 τδv dvΘριj:πωv δxει δη-
μιoυργηοει μιd "διεoτραμ6vη αioιoδo-
ξiα. - για vα1ρηoιμoπoιηoω μ(α 6κφρα-
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oη τo0 Σoπεvxαoυερ, εvog QιλoooQoυ
πo0 δxει διδαξει o6 πoλλo0g 6αΘυoτo-
XαστoUq κα( πρovoητικoOg διαvoητ6g
τo dπoQαoιαrικo v6ημα τΦv κληρovoμι-
κδv διατdξεωv.

Γvωρiζoυμε πoλ0 καλα δτι τov τελευ-
ταιo καιρo δxει iξαπoλυΘεΙ μ6oα oτ6v
xΦρo τflg πvευματικηc ζωηc τηg Δ0oηg'
μια αvτεπ[Θεoη δvdvτια oτ6v ooφιoτη
Rousseu κα( αro0g nρoδρ6μoυq τoU
απ6 τo Εssai sur l' inegalite des Races hu-
maines (1853-5) τoU Γκoμπιvιb, απ6 τ6
Hereditary, Genius τoυ Γκdλvτov (1869)
κα( απ6 τig μελ6τεq παvω oτα Qυτα πo0
δγιvαv απo τov M6vτελ oτηv δεκαετ[α
τoυ 60 τo0 περαoμ6voυ αiΦvα καi πoιj
πρωτoδημooιε0τηκαv oτd 1 900.

Γvωρiζoυμε δμωg αλλo τooo καλα δτι
oi μεγdλεg μδζεq Θα καταvoηooυv τov
Γκoμπιvιil, τov Γκαλvτov, τov Mεvτελ,
τov vτε Λαπoιiζ κα[ τo0g μαΘητεg τoυg
οτoν iδιo 6αθμo πo0 καταvoηoαv κα(
τ6v Πλατωvα.

'AvαQoρικα μ6 τηv δυvατoτητα τε-
λειoπoiηoηg τoσ αvΘριilπoυ απoκλειoτι-
κα μεoα απo τηv δκπα[δευoη ΠαρoU-
οιαζovται oλo καi περιoooτερα αx6δια.

M6oα απo τig φυoικ69 αοκηοειg θα
μπoρoΟoαv vα δημιoυργηθoUv oιi:ματα
δμoρφα κα[ δυvατα: μ6oα απo τov πvευ-
ματικ6 o1ηματιoμ6 Θd μπoρoOοαv vd
δημιoυργηθo0v δραΙεg καi δυvατιlg ι.pυ-

χ6c..-
Kατα oυvεπεια η πρooδoq τηq αvΘρω-

πoτηταg θα μπoρo0oε vd Πραγματo-
πoιηθεΙ με μια oυvε1Φg καλ0τερη dκ-
πα[δευoη. "Eτoι απ6 γεvια oιi γεvιd η αv-
θρωπoτητα θα μπoρoΟoε vα αvυιl.tωθεi
κα[ vα γ[vει τ6λεια.

"Evαg 1αρακτηριoτικog 0π6ρμαXoq
τηg θκπαiδεUσηq πo0 6αoiζεται oτηv
Bιoλoγiα, πo0 μθ τig δρευvεg τoυ π6τυ_

xε vα γ[voυv γρηγoρα 6ηματα πρ69 τηv
κατεOθυvoη α0τo0 τoU τ0πoυ τηg θκ_

πα[δευoηg, δ Wilhelm Hartnacke, γραQει
oτo 6ι6λio τoυ μ6 τ6v τ(τλo organische
Schulgestaltung (1 926):

Evαg 1αρακτηριoτικog υπερμαxog
τηq θκπαiδεUσηq πoΟ 6αo[ζεται oτηv



Bιoλoγiα, πo0 μ6 τiq δρευv6g τoυ π6τυ-
1ε vd γ[voυv γρηγoρα 6ηματα πρ69 τηv
κατε0Θυvoη αΟτo0 τo0 τ0πoυ τηg θκ-
πα[δευoηg, δ Wilhelm Ηartnacke, γραQει
oτo 6ι6λ(o τoυ με τov τiτλo organische
Schulgestaltung (1 926):

Mια Qoρα δκoυoα δvα μεγαλo κα[ τoλ-
μηρ6 αvαΘεωρητη τoσ oxoλε1oυ vd α-
vαQ6ρεται μ6 παΘog o6 καπoιo λoγo τoυ
ο6 γvδμεg oαv θκε[vη o0μQωvα μ6 τηv

oπoiα δ6v Θα δπρεπε vα γ[vει λoγog για
διαΦoρετικη [καv6τητα oτ(g διαQoρεg
κoιvωvικ69 τdξειg. 'Εγιb δ1ω τηv γvιilμη
6τι 6xι μ6vo μπoρετ αλλd πρι1πει.

Δ6v xρειαζεται vo δ[vεται 6doη oτα
κυ ρ[αρxα voη ματα μερικΦv σU μπατριω-
τΦv πo0 Θ6'λoυv Θεωρητικα vα oτηooυv
τηv πoλιτικη κα[ κoιvωvικη ζωη παvω
oτηv μη1αvικη 6ξoμoiωoη των δικαιω-
μdτωv...
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Πoλλ69 Φoρ6q δημιoυργεΙται η θvτ0_
πωoη δτι η μεγdλη δργdvωoη oλωv τωv
μvηoικακιΦv μ6 τηv 6oηΘεια τδv δπo[ωv
θξυι].lιbvovται πoλλoi dρxηγoi κα( δια-
ΦΘoρετq δμαδωv καi μαζΦv (1ωρig vα
Θ6λoυμε vd παραγvωρ[ooυμε μ' αtτ6
τov μεγαλo αριΘμ6 τΦv αξιωv δκτiμηoηg
iδεαλιαιΦv πo0 6ρ[oκovται dvdμεoα
oτo0g dρxηγo0q τΦv μαζΦv)δxει θoλιi:-
oει καΘε dμερoληι.|.liα o6 ox6oη μ6 τηv
αληΘεια oτα δεδoμ6vα τo0 γεγovoτog
κα[ oτo δQικτo'

'H πραγματικoτητα εivαι δτι δμεΙq πη-
γαivoυμε μπρooτα δταv δ τ0πog τo0 κα-
vovα "ioα μερ[δια για oλoug" αvτικαθ[-
σταται μ6 τo γvωμικ6 τηq αρ1αiαg oo-
Qiαg: En jeder dat syne (Στov καΘ6vα δτι
τoΟ αvηκει).

Kατι τ6τoιo εivαι γvιiloη κα[ πλατωvι-
κη απα(τηoη.

Ti μπoρεi vα περιμιlvει δvα 6ιoλoγικ6
δραμα απ6 μια δκπα[δευoη πoΟ πρoυ-
πoΘι1τει καi Qαvταζεται τηv io6τητα o-
λωv τΦv αvΘρcbπωv καi Qιλoδoξει vd δι-
δαξει τ6 o0voλo τηg dvΘριbπιvηg αξiαg.'Απo απερ[oκεπτεg δια6ε6αιιiloειg
μ6Vo σUμΦoρ69 πρoκ0πτoυv πdvτα.

Mια 6αθεια γvιboη τωv αvΘριbπωv
ΠρoΦ0λαξε τ6v μεγdλo Πλατωvα απ6
μια παρoμoια απεριoκεψια με τ6v iδιo
τρ6πo πo0 μιd 6μΦUτη κα( δκπαιδευμ6-
vη γvωριμiα τΦv αvΘρ<ilπωv, πρoQ0λαξε
τoυ μεγαλo Φρειδερiκo dπo α0τη τηv
.διεστραμμ6vη αioιoδoξ1α".

'o Kαvτ αι6 δργo τoυ Anthropologie in
pragmatischen Ηinsicht dvαφ6ρει τ6 πα-
ρακατω dv6κδoτo:

"'o μεγdλoq Φρειδερiκog ζητηoε μιd

φoρd απ6 τov 0π6ρoxo Sulzer, τov δπoio
δκτιμoΟοε oΟμQωvα μ6 τηv αξiα τoυ καi
oτov δπoΙo εΙxε δμπιoτευθεT τηv διε0-
Θυvoη τΦv o1oλικΦv Θεoμωv oτη Σιλε-
o[α vd μdΘει πιbg πηγαιvαv τα πραγμα-
τcι.

'o Sulzer απαvτηoε:
- 'Aπ6 τ6τε πo0 6αoιoτηκαμε oτηv

πρoιiπ6θεoη (τoυ PoυooΦ)δτι δ αvΘρω-
πog εΙvαι καλog απo τηv Φ0ση τoU πη-
γα[voυμε καλ0τερα.

Kαi δ Bαoιλιdg:
- Αh mon cher Sulzer, voUS ne connais-

sez pas assez cette maudite race a laquelle
nous appartenous.

o Kαvτ πo0 dQηγηθηκε τ6 παραπαvω
δθv δ[oταoε vd πdρει Θ6oη dvαQoρικd
μ6 τηv oπoυδαι6τητα πoΟ oi κληρovoμι-
κι1g διατdξειg αoκo0v oτo0g oκoπo0g
τflq θκπαiδεUσηq κα[ δια6ε6α[ωoε δτι
.9 6μΦUτoq xαρακτηραg 6ρioκεται
oτηv dvαμειξη τoΟ αiματog τΦv αvΘριil-
πωv...>

'o Σαiξπηρ' δ Γκαιτε, δ Σoπερ1αoυερ
καi αλλoι μεγαλoι iδεαλιoτ69 δοκ6Qτov-
τo μ6 τ6v Ιδιo ακρι6δ9 τρoπo noO oκε-
Qτ6ταv δ Kdvτ κα[δ Φρειδερiκog δ Mε-
γαq.

Δ6v εΙvαι δικη μαg απoοτoλη vd θξη-
γηooυμε οτo δoκ(μιo α0τ6 τ6v λ6γo για
τov δπoio δ ΦρειδερΙκog κα[ δ Πλdτω-
vαg εΙ1αv δεi τα πραγματα πιo oωoτα
απ' δτι δ ΣoUλτoερ. Παvτα κdπoιog
Σo0λτoερ Θα αrρ6Qεται θvαvτια oτov
Πλdτωvα dκ6μα κα[ μετd τηv θμQdvιoη
τoσ Γκoμπιvιil τo0 Γκαλτov καi τoΟ M6v-
τελ' 

βυvε11iζετoι)

ΕYXAPιΣT0YM E oΛoYΣ E ΣAΣ
Π0Y MAΣ ΠιΣTEψATE
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πEoAIiloNTAΣ ΣT0 MπoYENoΣ ffpεε

M.,orεuoq'Αιρεg, Mαρτιog 1976. H κυ66ρ-
Vηση τηq loα6θλα9 Περ6v, γυvα[καg τoU με-
γdλoυ εθvικιαrη Περ6v, περvdει δ0oκoλεg
αrιγμ69. Xωρlg τov Περ6v αro τιμ6vι τηg Aρ-
γεvτιvηg 6πω9 ε[xε γivει απo τo 1943-1955
και απ'τo 1973 ωg τo Θdvατ6 τoU τo 1974'η
Aργεvτιvη ετoιμdζεται vα δεxτε[ 6vα v6o
πραξικ6πημα...

oι desοamisados (αυτo[ πoυ δεv 6xoυv
πoυκdμιoo) διαμαρτιjρovται 6vτovα oτoυg
δρ6μoug. o 6λεγ1o9 6xει φ0γει απ6 τα 16ρια
τηg lααB6λα9 Περ6ν και αρ1iζει vα περvdει
στouq στρατιωτικo0g. Στoυg δρ6μouq τoU
Mπoυ6vog 'Αιρεg oι Koμμoυvιαrιlq και oι (α_

ριαrερo(" εΘvικια169, η oooιαλιoτικη πτ6ρυ_
γα τoυ Περovικo0 κ6μματog, oυγκρo0ovται
με τηv αστUvoμ[α πoυ oι τραυματ(εg και απ6
τιg δ0o πλευρ69 ε(vαι αρκετ69 δεκdδεg. oι ε-
κατovτdδεg μoλ6τωQ αT1'τη μια πλευρd, τα
καπvoγ6vα και oι αvτλ[εg τηg ααrυvoμ[αg
απ6 τηv dλλη, Θυμiζoυv Bιετvdμ. Η ααrικη
τdξη αrηv πρooπdΘειd τηq vα αιoxρoκερδ[-
σει, τo Οι|.'oq τηg υπεξαιρ6oεω9 τωv δαvε[ωv
πoυ ε[xε πdρει η xιbρα 6Qταvε τo 85%, εixε
ρiξει τo λα6 oε μια dvευ πρoηγoυμ6voυ Qτιil-
χια.

Στηv εκκληoiα τoυ Aγ[oυ Λoυκd μια oμdδα
50 κoμμoυνιαrιbv υπoxωρei κdτω απ6 τηv d-
γρια καταδ[ωξη τηq ααrυvoμlαg. Στηv πλα-
τεiα Λdvγκιαr6ρα oυvαvτι6ται με μια dλλη o-
μdδα, απ6 120 περ[πoυ dτoμα, περovιαrιbv
oooιαλιαrιirv.

Σε αυτη τηv oμαδα ημoυv και εγιi. Γvωρι-
αrηκαμε αμ6oω9 γιατ[ Qoρo0oαv κ6κκιvα
μαvτηλια και δu6-τρειg απ6 αυτo0g κρατo0-
oαv oημα[εg με τo σΦUρoδρ6παvo. Eμεig
vτυμ6voι "παραδooιακ6", φoρo8oαμε μαυ-
ρα μαvτηλια, κρατo0oαμε τηv oημαiα τηg Αρ-
γεvτιvηg και πoλλo( απ6 εμdg ε[1αμε αrιg
τo6πε9 τoυ παvτελovιoιi μαg περι6ραxι6vιo
τoυ εθvικooooιαλιατικo0 κιvηματog...

Για 6vα-δ0o λεπτd καvε[g μαg δεv μiλαγε.
Σε μια αιιγμη καμμιd εικooαριd dvδρεg τωv
ειδικιilv δυvdμεωv τηg ααrυvoμ[αg Qαivovται
μπρoατd αro δρ6μo και αρ1[ζoυv Vα μαζ κυ-
vηγo0v. T6τε εγιil Qωvdζω πρoq τouq κoμ-
μoυvιαr6g: ακoλoυΘηαrε μαg. Aυτoi 1ωρig
καv vα oκε<pτo0v 6ρxovται απ6 π[oω μαq. E-
κε[vη τηv ιi.lρα αvdμεod μαg δεv υπηρ1αv
κoμμoυvιατ69 η εΘvικooooιαλιoτ6g, αλλd

μα16μεvoι αντικαπιταλιo169. Στo δρoμακι
τoυ Mαγκρdτog, με oπρ6υ 6vαg κoμμoυvι_
αrηg γρdQει oτov τoixo: "Kdτω η δικτατoρ[α
τoυ κειpαλα[oυ" και ετoιμdζεται vα υπoγρd-
ψει με dvα oQυρoδρ6παvo. Kαταλα6α[vov-
ταg τι πdει vα κdvει 6vαg δικ69 μαg πα[ρvει
τo oπρ6υ μ6oα απ6 τα x6ρια τoU και υπoγρd-
Φει με τηv o6dαrικα.

Πρoxωριi:vταq πρoqτηv ΛεωQ6ρo Λαμαv-
γκρ(τε oυvαvτηoαμε μια αμεριKαvικη τρdπε-
ζα. Aμ6oω9 2 κoμμoυvιoτ6g και 7 δικo[ μαg
oπdζoυv τα τζdμια τηq και 6dζoυv φωτιd ατα
6πιπλα. Πεvηvτα μ6τρα πιo κdτω δ0o διμoι-
ρiεg απ6 κραvo<p6ρoυg τηq αστUvoμiαg μαg
αι<pvιδιdζoυv και μαq περικυκλιbvoυv. 8λ6-
πoVταq τιg oημα[εg με τα σΦUρoδρ6παvα vo-
μiζoυv 6τι ε[μαoτε 6λoι κoμμoυvιαι69. Aμε-
oωg εγιil oαv αρ1ηγ69 τηg δικηg μou oμdδαg
μια Kαι ημoυv o μεγαλ0τερog φωvdζω: o0ν-
τρoΦoι ιbρα vα 6γdλoυμε τα περι6ραxι6vια.
Mθoα oε μιo6 λεπτ6 και oι 120 περiπou Φo-
ρdμε τo περι6ραxι6vιo με τηV o6doτικα και
αrεκ6μεvoι μπρooτd αroυg μπdτoouq Φω-
vdζαμε: (Kdτω η καπιταλιαrικη δημoκρατiα.
ζητω o oooιαλιoμ6g' ζητω η Αργεvτιvη". oι α-
αrυvoμικol κdθovται ακ[vητoι σαV Uπvωτι-
oμ6voι και μαq κoιτo0v. Αμ6oω9 λ6ω αroυg
oυvτρ6<poυg μoυ' παιδιd vα oπdooυμε τov
κλoι6. Σε δευτερ6λεπτα 61oυμε π6oει πdvω
στoUq αστυvoμικo0g και oι πριδτoι απ6 εμdg
ξεφε0γoυv'

Eγιi: με καμμιd δεκαπεvταριd εΘvικιαr6g
και 6vα κoμμoυvιατη πα(ρvω τo δρ6μo πoυ o-
δηγo0oε αrηv πλατεiα Λατι6ρα. Φτdvovταg
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στηv πλατε(α π6ΦτoUμε σε δε0τερo μπλ6κo.
Kdvovταg vα ξειpOγoυμε η αoυvoμlo απαv-
τdει με πυρoΘoλιoμo0g.

KαΘιilg 6τρε1α ακo0ω δ[πλαμoυ τη Qωvη
τoυ oυvτρ6<poυ Mιγκθλ, Xoυdv 6oηθεια με
xτ0πηoαv. Kυττdω Kαιτov θλ6πωγεμdτo αrα
αiματα Tηv iδια σrιYμη 20 μ6τρα μπρoαrd
μoυ oωριdζεται απ6 τoυg πυρo6oλιoμo0g 6-
vαg dλλog oOvτρoφog o ΑλQρ6δo, τελει6-
Φoιτoq τηg Noμικl'j1g.

ΠρooπαΘΦ'vα oηκιiloω τov Mιγκ6λ ιpωvd-
ζovταg καΘ[κια ααrυvoμικoi <povιdδεg τoυ
λαo0'πρ(v πρoxωρηoω δ6κα μ6τρα, π6vτε-
6ξι μπ6τooι 6πεoαv παvω μoυ και με 1τυπo0-
σαv με τα γκλ6π. To μ6vo πou Θυμdμαιπριv
λιπoΘυμηoω απ'τo ξ0λo ηταv η <pωvη τoυ α-
δελQo0 μou Xo0λιo, πoυ καΘιbq τov oδηγo0-
σαv στηv κλo06α φιilvαζε: ζητω o εΘvικooo-
oιαλιoμ6q, ζητω η πατρ[δα.

ΣυvηλΘα στα μπouvτρo0μια τηg αoφd-
λειαg. Στo iδιo κελλ( ε(μααταv 40 dτoμα.
ΠρoαπdΘηoα vα oηκωΘιb και 6ταv μπ6ρεoα
vα αrαΘιil αrα π6δια μoυ, κdπoιog με πληo(α-
σε και δlvovταg μoυ τoιγdρo με ριilτηoε:
.κoμμouvισrα;" 6Xι τoυ απdvτηoq "1ιτλε_
ριdvo". Mε κ0τταξε και xωρ[q vα πει τiπoτα
γ0ριoε π[oω αrηv Θ6oη τoυ.

Σε 3/4 περiπoυ θvαg αoτυvoμικog dvoιξε
τηv π6ρτα και ε[πε: Πoι69 ε[ναι o Xιτλερικ69
εδιil; Πηγα(vovταq πρoq τo μι1ρog τoU, τoU
λ6ω εγιil. 'E6γα θξω, μoυ ε(πε, σε θ6λει o Uπα-
αrυvoμog. Περvιi.lvταg τo διαδρoμo 6λiπω vα
κατε6dζoυv απ'τιq oκαλεg τov αδελ<p6 μoυ
Xo0λιo μ6oα oτα α[ματo.

Xo0λιo Qωvdζω και κdνω vα τρ6ξω πρog τo
μ6ρog τoυ. Mερικo( αoτυvoμικo[ 6πεoαv πd-
vω μoU και με oδdγηoαv oηκωτo στo γραΦειo
τoU UπαστUVιiμoυ. Mπαivovταg μ6oα' o Uπα-
αrυv6μoq καθ6ταv oτc γραQε(ο μαζ( με μια
δακτυλoγραφo και με 6vαv dλλov με πoλιτι-
κd πoυ τo αrυλ τoυ Θ0μιζε πρακτoρα σε ται-
v(α τoυ Kιvηματoγρd<poυ. Mε ριbτηoε αv ηΘε-
λα τoιγdρo η καφθ Kαι τoU απαvτηoε o1ι. Kα-
τ6πιv με ρcbτηαε τ' 6voμα μoυ. Xoυαv Nτε Α-
κρ(ρε, τoυ απdvτηoα. E[οαι εΘvικooooιαλι-
αrηq; μoυ ε[πε. Ναι, τoυ απdvτηoα. Γιατ[; με
ξαvαρωτdει. Γιατ[ εiμαι εργατηg και δεv αv6-
Χoμαι Vα ζω oαv ζιbo εγΦ και η oικoγ6vειd
μoυ, αλλα o0τε και o λα69 τηq Aργεvτιvηg να
δoυλε0ει για 6vα κoμμdτι ι,l.lωμ[ και η πατρ[δα
μoU Vα πατρovdρεται απ' τoυg αμερικαvoυg.

Γελιilvταq μoυ ξαναλ6ει 6πωq αQo0 ε[μαι ε-
θvικooooιαλιαrηg Θα ε[μαι και πατριιilτηg και
oαv πατριιilτηg δεv Θα πρ6πει vα αγωv[ζoμαι
κατd τoυ καπιταλιoμo0 Kαι τoU oτρατo0' αλ-
λd μ6vo κατd τoυ κoμμouvισμoΟ. Eγιb τoυ α-
πdvτηoε πωg ακρι6ιbq επειδη εiμαι πατριιb-
τηg θα αγωviζoμαι υπ6ρ τoυ oooιαλιoμo0, γιo
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μια ανεξdρτητη δlκαιη, εΘνικooooιαλιαrικη
Aργεvτιvη.

Eκε[vη τηv ιbρα αυτ6q πoυ θμoιαζε με πρd-
κτoραq -6πω9 στov κιvηματoγρdΦo- τoU
εiπε κdτι ατo αυτ[. Aμ6oω9 γυρvdει Kαι μoU
λ6ει, Θ6λω 6λα τα ov6ματα τωv εΘvικooooια-
λιαrιilv πoυ 6ρ[oκovται στo Περovικ6 κ6μμα.

Eγιb γελιbvταq ειρωvικd τoυ απαvτ6ω: μη-
πωg Θθλειg και τα ov6ματα αυτιilv πoυ 6xετε
oκoτιiloει η 6αoαv[oει; 'Yαrερα Qτdvovταg
πρoq τo μ6ρoq τoU, τoυ λ6ω: εΘvικoσoσιαλι-
αrηg ε(μαι, 6xι 1αQι6g τηg ααrυvoμiαg.

oι υπ6λoιπε9 57 ημ6ρε9 πoυ 6μειvα αrα
μnoυvτρo0μια ηταv 6vα oωoτ6 μαρτ0ριo. 'E-

φτασαv στo σημειo vα με απειληooυv 6τι Θα
oκoτΦooυv τov αδελ<p6 μoU, αv δεv μαρτυ-
ρηoω τα ovoματα.

Toυg απdvτηoα 6τι o αδελQog μoU ειvαι ε-
Θvικooooιαλιαrηg και ξ6ρει γιατ[ πεΘα[vει. E-
κε[vη τηv ιbρα δεv γvιbριζα 6τι τov εi1αν ηδη
oκoτιiloει τα γoUρo0vια.

Xωρ(g vα ξ6ρω γιατi, μετd απ6 αυτ6 τo 1ρo-
vικ6 διααrημα με dQηoαv ελε0Θερo. 'oταv ε-
π6σrρεψε oπiτι μoυ 6μαΘα 6τι 6λoι μαg εixα-
με oυλληQΘ6ι και πoλλo[ εixαv δoλoQovηθε(.

M6oω εv6g γvωατoιi, μετd απ6 μια 6δoμd-
δα 6μαθα 6τι με εlxαv αQηoει ελε0Θερo για
vα με παραKoλoυθo0v και να δoυv πoιo0g Θα
oυvαvτo0oα.

Mαταιoq κ6πo9 γιατi δεv υπηρχε καv6vαg
-ελειθερoq"- To κωμικo ε[vαι 6τι 6ooυ9 ε[-

1αv oυλλα6ει η oκoτιiloει, τoυg παρoυo[αζαv
ωq KoμμoUvιαrι1q. Εv oν6ματι τηq πατρ(δαg
παvτα...

Mετd απ6 6vα μηvα περιπoU κατdφερα vα
τo oκαoω αrηv ιαπαv(α. To πωg τo 6oκαoα Θα

ΧρειαζoταV μηvεg για vα τo εξιαιoρηoω.
Tιilρα 61ω εnισrρ6ψει αro Mπoυ6vog 'AΙ-

ρεg' Mε τη "δημoκρατiα" δεv 61ει αλλdξει
Quoικd τiπoτα. 'oπoιoι κυ6ερνo0oαv με τo
πρooωπε(o τηg XoΟvταg, oημερα κυ6ερvoιiv
με τo πρ6oωπo τηq (ΔημoKρατ[αq".

Στo Περovικ6 κoμμα υπαρ1oυv δυoτυ1ιilg
πoλλol Qιλελε0Θερoι. Eγιb Φυoικd αvηκω
στηV εΘVιKιστικη τoυ πτ6ρυγα και πιo σUγκε-
κριμ6vα oτηv εΘvικooooιαλιoτικη. o αγιδvαg
ξαναρ1iζει απ6 τηv αρ1η. Θα 6μαΘεg Φαvτd-
ζoμαι τηv δoλo<pov[α τoU σUVτρoΦoυ Γκερ6-
vιo. oι πoλυεΘνικ69 o' αυτη τη δoλo<povlα

μαζi με τηv αστUvoμ[α ε[vαι 1ωμ6vεg ωg τo
κ6κκαλo.

o αγιi:vαg 6μω9 Θα oυvε1ιαιε( 6αιω και αv
lρειαorεi vα πεΘdvωμε oλoι.

Zητω η Αργεvτιvη, ζητω o oooιαλιoμ6g.
Mε εθvικooooιαλιαrικo0g xαιρετιoμo0g

Xoυ6v Nτε Aκiθε
Eργατηq
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Tα εργατικd oυvδικdτα μ6oα αrιg δoμ6q
τoυ ταξικo0 oαιικo0 και καπιταλιστιKo0
κρdτoυg, 61oυv (πρ6πει) oαv oκoπ6 τηv
πρoστασια τωv συμΦερ6vτωv τηq ερYατι-
κf1g τdξεωg Kαι τωv εργαζoμ6vωv γεvικ6-
τερα, απ6 τηv επι6oλη τoυ κεQαλα[oυ,

Στηv πραξη 6μωg τα πρdγαμτα ε[vαι τε-
λε(ωg διαφoρετικd. M6oα αrα εργατικα
oυvδικdτα υπdρ1oυv (Θρioκoυμε) κ0ρια
τρειg τdoειg. H πριilτη ε[voι αυτη τηg δε-
ξιαg. Aυτη η τdoη ακoλoυΘεi τηv παλια Qι-
λελε0Θερη αvτiληι.pη και γραμμη 6τι τo
6ιoτικ6 επ[πεδo τoυ εργαζ6μεvoυ θα αv6-
6η μ6vo 6ταv αro ιδιωτικ6 κε<pdλαιo δo-
ΘoOv κlvητρcι Yια vα κdvει επεvδOoειg.
Δεv τoυg εvδιαι)6ρει αv τo ξ6vo και vτ6πιo
κε<pαλαιo καταιp6ρει vα ελ6ξει τoμε(g ε-
θvικηg oπoυδαι6τητog 6πω9 ε[vαι o oρυ-
κτ69 πλo0τog, πετρελαιoπαραγωγικ6g πε-

ριox6g η τιg τηλεπικoιvωvlεg. Eπioηg δεν
εξετdζει αv στα ι|.l(1oυλα πoυ πετdει τo υ-
π6δoυλo σroUq κεΦαλαιoκρdτεg αoτικ6
κρdτog, μ6oω τωv περiQημωv επιδoματων
αvεργiαg, o καπιταλιαrηg κερδiζει τερd-
αιια πooα λ6γω τηq μειιboεωg τoU μετα-
6λητo0 κεQαλα[oυ, και κατα oυv6πεια α-
voδo τηq o1ετικηg υπεραξiαg.

- H δε0τερη τdoη εivαι και η πιo σιXα-
μι1vη. E[vαι αυτη τηq oooιαλδημoκρατ1αg
η τηg εργατικηg αριoτoκρατlαg 6πω9 6λε-
γε o Λ6vιv. E[vαι oι "αPισΤεβo(" πoυ 61oυv
γ[vει απoδεκτo[ και 6oλευτε[ στo Kαπιτα-
λιαrικ6 κρατog, και δεv εργαζovται πια Yια
τηv αvατρoπη τoυ αλλd τov <εKσUΥXρovι-
σμ6. τoU. Kλαoικ6 παραδειγμα o δoo[λo-
Yoq των εργαζoμδvωv και πρ6εδρoq τηq
oημεριvηg πoυλημ6vηg ΓΣEE Pαυτ6πoυ-
λoq.
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o "σoσιαλισrηq" Pαυτ6πoυλog αvτ[ vα
καvει τη ΓΣEE μα16μεvo 6ργαvo τηq ερ-
γατικηg τdξεωg εvdvτια αrηv απoτυ1ημ6-
vη oιKovoμικη πoλιτικξ τoυ ΠΑΣoK,6'καvε
τη ΓΣEE αvδρε[κελo τηg κυ6ερvητικηg
πoλιτικηg Kαι τoU κεQαλα(oυ. 'Eπρεπε
απ6 6τι Qα[vεται Vα εΠιXειρησει vα τov
oκoτιiloει τ',l "1η Mαiou> για vα καταλd6ει
6τι η ΓΣΕE 61ει oαv oκoπ6 vα υπεραoπiζει
τα oυμQ6ρovτα τoU απλo0 6ιoπαλαιoτξ
και 61ι τoυ καπιταλιoτη.

- H τρiτη ταση εivαι αυτη τωv μαρξι-
oτ<iv. Αυτη 6ρ[oκεται εγκλω6ιoμ6vη στηv
αvικαvoτητα τoυ KKE vα μετα6αλλει τo
πoλιτικo κατεoτημ6'vo τηg 1ιi:ραg' 'oλoι
6ι16αια γvωρlζoυμε 6τι και αυτη η ταoη
πoυ υπoτ[θεται εivαι εΠαvαστατιKη' ε(xε
γ[vει για πoλλα xρ6vια oυρα τηg oooιαλ-
δημoκρατiαq crrη ΓΣEE.

- oι κoμμoυvιoτ6g αv6καθεv ηταv d-
Xρηστoι για oτιδξπoτε, γι' αυτ6 δεv μαg
παραξεvευει τo γεγov6g 6τι δεv ξ6ρoυv
πωq vα 1ρηoιμoπoιησoUv τηv δ0vαμη πoυ
6xoυv oτα oυvδικατα. To [διo dλλωαrε γi-
vεται Kαι με τηv ΠΣK αια Παvεπιcrrημια.

- Kαι oι τρειg ταoειq αvτ[ vα πpoσπα-
θηooυv vα 6γdζoυv τoυg εργαζoμ6voυq
απ6 αυτo τov Qα0λo κ0κλo τoυg κρατoΟv
δ6oμιoυg αrιg δoμεg τoυ ααrικoι] καπιτα-
λιoτικo0 oυoτηματog. 8λ6πoυμε λoιπ6v
oτι η αvτioταση τωv εργαζoμ6vωv στηv
Kαπιταλιστικη πoλιτικη τηg oπoιαoδηπoτε
κυ6ερvηo6ωg πρ6πει vα αvαζητηθε[ oε
dλλoυg δρ6μoυ9' H λΟoη πoυ εμεig πρo-
τεlvoυμε ειvαι η απoδo1η και η αQoμo[ω-
oη απo τoυg εργαζoμ6voυg Kαι τωv oυvδι-
κατωv τoUq, τηq εθνικooooιαλιoτικηg ι-
δεoλoγiαg'

M6vo εvα πραγματικ6 εθvικooooιαλι-
αrικo κρdτog θα μπoρ6σει vα δικαιιiloει
τoυg πoΘoυg Kqι τoUq αγιbvεg τoU εργατι_
κo0 κιvηματoq για κoιvωvικη δικαιooΟvη,
oooιαλιαrικ6 μετασχηματιoμ6 τηg Koιvω_
vlαq, δ[καιη καταvoμη τoυ εθvικo0 ειoo-
δηματoq, δiκαιη φoρoλ6γηoη τωv πoλι-

τιbv. Αυτ6 6μωg πρoUnoΘθτει 6τι Θα υπαρ-
1oυv αvτ[αroιXα εΘvιKooooιαλιoτικα κι-
vξματα, πoυ Θα λειτoυργηοoUv ωq Uπo-
κε[μεvα αυτηg τηg εξελiξεωg. Θα 1ρεια-
αrε[ oπωoδηπoτε 6vαg καΘoδηγητικ69
ρoλog Xαραξη μιαg πoλιτικηg πoυ θα λει-
τoυργεi και Θα υπαρxει μ6oα crro καπιταλι-
αrικo o0αrημα, αλλ6 η απoδo1η κσl η oλo-
κληρωoη τηg Θo oδηγεi 6ξω oπ6 oυτ6...

- Γvωρiζω 6τι αυtα πoυ λ6ω δεv ε[vαι
κατι τo ε0κoλo. Xρειαζovται vα γlvoυv πα-
ρα noλλα και ακ6μη εiμαoτε αro μηδ6v.
Νoμiζω 6μω9 6τι εivαι o μ6vog δρoμoq τ6-
σo για τo καλ6 τωv εργαζoμι1vωv και τoυ
λαo0 6oo Kαι τηq πατρ(δog.

- o ρ6λo9 τωv oυvδlκ6τωv στo ooτlκ6
κρdτog εivoι vo πρoετolμ6oouv Tlξ συv-
Θηκεq uπ6ρθαoηq τoυ ouoτηματog. Mε
καv6vα τρ6πo δεv πρ6nει vα παραμε[voυv
αρωγoi τηg κυ6ερvητικηg πoλιτικηg (δε-
ξιdc ti αριαrερηg). Η πoλιτικη τoυg δεv
πρ6πει vα oτραιpεi oε εoQαλμ6voυg δρ6-
μoυg 6πω9 τoυ μαρξιoμoιjl, αλλα vα γvω-
ρiζoυv 6τι τα oυμQι1ρovτd τoυg δεv Θα τα
Uπεραoπιστεi 6vα ταξικ6 κρdτog (ααrικ6
η μαρξιoτικ6), αλλd μ6vo 6vα εθvιKoσo-
oιαλιαιικ6. (EΣ).
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(τα υπoκεiμεvα) πoυ πραYματoπoιo0v τη
oυγκεκριμ6vη oικovoμικη πoλιτικf1. H δ0-
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Tα oυvδικdτα αrιg δoμ69 τoυ εθvικooo-
oιαλιoτικoι] oυαrηματog εivαι oι φoρεig
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vαμη τoυg 6αoiζεται αro 6τι oυμμετ61oυv
εvεργd αrηv 1αραξη τηg κυ6ερvητικηg
πoλιτικηg. Δεv ε[vαι πειΘηvια oργαvα τoυ
κρdτoυg αλλd ουμπαραoτdτεg μιαq γεvι-
κιbτερηg αrρατηγικηg. Πρ6πει εδιb vα ξε-
καθαρ[ooυμε 6τι o oυμ6oυλευτικ69 τoυg
ρ6λo9 oτηv κρατικη πoλιτικη, δεv ε[vαι ξε-
κoμμ6vog απ6 τηv γεvικιilτερη κoιvωvικη
QιλoooQiα τoυ E.Σ. Kαι αυτδ γιατi o E.Σ.
oτηρiζεται στηv oργαvιKη 6oηθεια τoU πo-
λ[τη και τωv επιμ6ρoυg κoιvωvικιilv oμd-
δωv. Στo εθvικoλα'(κ6 κρdτog τo κdθε oυv-
δικατo καταvoεl τov oπoυδαio ρoλo πoυ
παiζει oτηv κoιvωv[α, και 6τι o καθoριoμog
τωv ερYασιακιilv o1ιloεωv 6oηθdει πoλ0
oτηv εvδυvαμωση τoU κoιvωvικo0 oυv6-
λou.

* Εδ6 Θα πρεπει vα διευκριv[σω 6τι ει-
μαι κoτ6 τoU σUVτεXVιακo0 κρdτoυq. Kαι
αυτα γιατ( τo συvτεXVιακ6 κρατog καλ-
λιεργεi τηv σUvτεχvιακη oυvε(δηση, η o-
πoio απoτελεi μερlκη αvoπαρoγωγη τηg
τoξlκηg oυvεtδηoεωg. Στo oυvτε1vιακ6
κρατog η καθε oυvτε1viα πρooπαθε( vα
πρoωΘηoει τα δικα τηq συvτεχvιακα oυμ-
Q6ρovτα 6vαvτι μιαg αvτ[παληg oυvτε-
xv[αg. To γεvικ6 oικovoμικ6 κoιvωvικ6
σUμΦ6ρov δεv μπoρεi vα τo αvτιληφΘει η
μεμovωμ6vη oυvτε1viα η τo oυvδικdτo-
To EΘvικoλαΙκ6 κρατog δεv 6xει σαv σKo-
π6 vα εξυπηρετηoει τα 6πoια oυμ<p6ρovτα
μιαq Koιvωvικηq oμdδαq, αλλα μ6oω 6λωv
τωv πoραγωγικιbv δυvαμεωv vα εξασΦα-
λioει τηv εθvικη αvεξαρτηo[o Kαι τηv Koι-
vωvικη ευημερ[α.

- o 6λεγ1oq τηq παραγωγξq, o καΘoρι-
oμ69 τι Θα παρα1θεi και οε πoι69 πoo6τη-
τεq, σε πoιoιig τoμε(g Θα δoΘε[ πρoτε-
ται6τητα για επεvδ0oι1ιg και πιo γρηγoρη
αvdπτυξη, καθoρiζεται μεταξ0 τoυ κρd-
τoUq Kαι τωv Παραγωγικιilv δυvdμεωv.

- Tα oυvδικατα μαζi με τιg εργαoιακι1g
επιτρoπ69 τoυ KρdτoUg ε[vαι UΠε0θUvα
Yια τηv επiτευξη τωv oικovoμικΦv πλαvωv
εργαoiαg. KαΘε καλ6 εμπ6ρευμα πoυ πα-

ρoγεται, κdΘε πλαvo πoυ εκτελεiται στηv
ιilρα τoυ, oυμ6αλλει τoσo cΓΓηv κoιvωvικη
πρ6oδo 6oo και oτηv καλλ0τερη υπερα-
σπιση τωV oικovoμικιbv σUμΦερ6vτωv τoU
6θvoυg. o ιδριi_lταg τoυ εργαζ6μεvoυ μαζ[
με τηV διoικητικη ικαv6τητα τoU KρdτoUq
απoτελo0v τηv εγγ0ηoη τηg κoιvωvικηg
ευημερiαg. oι εργαζ6μεvoι στo E.Σ. κρα-
τog oυμμετ6XoUv στα κ6ρδη τωv επιXει-
ρηoεωv και πα[ρvoυv μ6ρo9 oτιg εΠιτρo-
π69 ληιJ.lεωg απo<pdoεωv.

_ Tα oυvδικdτα και τo κρατog 6αζoυv
κoιvo0g oικovoμικoOg αι61oυ9 Kαι τoUq
πραγματιilvoυv μαζ(. Αυτ6 oημαivει 6τι
δεv δρoυv αvτcιYωvιστικd αλλd oυμπλη-
ρωμoτlκ6. To oυvδlκdτo oτo EΣ κρ6τo9
εivαl ι}oρ6α9 εΘvlκfg κoI ooolαλιoτικ{q
δ0vαμιq. Yπερooπiζεl τα oυμιp6ρovτα τωv
εργαζoμ6vωγ κot τoυ 6Θvoug. E[vαι τo
αrηριγμα τηg κυ6ερvι]σεωq Yια τηv doκη-
ση τηq E.Σ. πoλιτικηq.

Av επιτ6λoug καταιp6ρoυv vα καταvoη-
σouv oι εργαζ6μεvoι Kαι τα oυvδικdτα
τoUq τov διπλ6 τoυg ρ6λo, και αv noλO πε-
ριoo6τερo oυvειδητoπoιηooυv τov σKo-
π6 τoυg αrα πλαioια τoU Kαπιταλιcrrικo0
oυαττ]ματog πoυ δεv εivαι dλλog απ6 τov
αγιilvα τoυξ για αvατρoπη αυτo0 τoU σU-
crrηματog, τoτε τα θεμ6λια τoU αστιKo0
κρdτoυq θα αρx(ζoυv vα τρ[ζoυv...

Aλ6ξηs Bo0λγαρηg
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Να λoιπov πoυ η υnoα1εη πoυ oαg εi1αμε διloει πριν αno dvo 1ρovo περinoυ. oτι θα εκδlδαμε

διilδεκα τoυλαxιαιov τε01η πραγματoπoιηθηκε με τo παραnαvω' Τo Aντiδoτo με αUτo τO τεUχOq

τοU,κλεivειμιonεριoδoιδεολoγικηgπολιτικηqovοζητηoεωqκαιδιαμαρτυριοc aιrρ0Πιρνοε-ισε

μια δειτερη nεριοδo nρoταoεωv' σκεψεωv και oριoθετησεωg τoι ιδεoλoγικΟ_ι i]ι\ 'ι ιriκΟU T0U

λoγoυ.
- 'Eτoι oε μια Περιoδo πoU oλoq Φχεδov o ,αωρoq" κοιμoταvε' τo AvτiδOτο εΦa;j. ' '' atικ.] ioU

επαvασrατιKoιδεολoYικoΠoλιτtκoλoγo.αυτovτηqεθvικιστικηqαριστεραq Αμlιr...\ol αU_

τOi,Πoυεixαvκαιd1ouvκαvειτovεθvικισμoBιoπoριoτικoεΙ1αγγελμα.καιoι ολa'l.''υrοι;λο_
v ε τιq ιδ6ε9 μαq με τηv oKo, καταλαBαv τοv ε nαvααιατικo αdρα ΠoU ,φερvε μα(t τ ι.lι : .', A v τ iδoτο

T6τε απoιpdoιoαv vα "αvτιδρoσοUv". μo ηταν αρYα .'

Τo AvτΙδoτo εivoι σε θεη σημερo νo τσoκiσει o}'o τα εμnοδια πoυ θo Bρει oro δρδμo τoυ η

ΠoU Θα τov 6αλoυv...
'Hρθε 

η ιbρo λoιπov τηq εθvικιoτικηq αριστεραq Kαι στην Ελλαδo. Θα πρdπει εδω να διεUκρινι_

σoUμε oρισμdvo πραγματo ηετικα με τηv εθVικιστικη αριοτερο. Δεv εiμααrαν εμεiq τo ΑVτιδo-

τo, ouτoι Πoυ εΠιχειρησαv Vα "κλεiσouV" τοv εθvικιoμδ (εσφαλμεvα). στο Kαλo0Πια τηq δεξtοq

κοι τηq αρισtεραq. Την oρxη τηv εκαvαv "oριoμiνoι" με την "εθVικη,, δεξια. .Aυτoi" λοιπov πα'

ρouσιασαv στoν κοσμο τov εθvικισμο ωg oυνωνυμo του καπιταλισμοι, φiλο τοU ατλovτlσμoυ

"σUμμαΧο, τωv αΦεVταδων τηξ Αμερικηq"'
Τα nεριθιlριo για μoq δεv ηταv μεγoλα. Δεv μπoρo0οαμε vα μιλαμε για τov "(διo εθvικισμδ' .

'Επρεπε vo διoxωρiooυμε σοΦεσrατα τιq θεσειq μαq, απo oUτη τηq "εθvικηc, δεξιαq. ΑQoυ λoι-

nοv εμεiq ειμασ.ε κOτα τoU καΠιταλισμo0 και Uπ6ρ τoU σoσιoλισμo0' ιixοvταq nαρει καθαρη θ6η
εvαvτiovτηqEOK lουΝΑΙOκoιτoUαμερικαVικoμιμπεριαλιoμoυ'επρεnεvατεΘο0μεo'αλλoε-
nιnεδo αUτo τηζ εθviκιοτικηg αρισtεραq, τoU nραγματικο0 εθvιKισμoυ.

lι4ετο το 10o τευ1ο'; μοg oριoμεvoι- πoλι "Qiλoι". .πoτριωτεq", μαq "KατηγoρησαvΣ για εθνι-

h cιιΙl., \οεBικισμo '

.i i '' '': ιoαζει και c PΟζε vμΠεργκ εi1ε " κατηγopηoει" τoν Γκαlμπελq το 1 925 για κoμμoυν ιστικη

ποJεκλιοη
Αι το για τηV "ιστΟi]1c
Αι: οτoματηooυv λοιπov νo μαq " σUμ6oUλειoυv". Να κρατηooυv τιg oυμ6oυλ6q για τov εαυτo

τoυq Εivοιαρκεταγερoικαιανiκαvoιγιαναμπoρεσoυvvα"6οηθηooυv"τovαγωvαπoυκoνειη
εθvικισ1ικη αριατερα και τo Αντiδoτο.

Τo Αvτiδoτo ωq nεριoδικο εxει oπαoει τo Φρdγμα 16μ "xιilρoυ". εVoq 'χωρoU" τρoμερα θρω_

μικoU, κι αγωvιζεται για τηv δημιoUργiα εv0q εθvικoεΠαvασtατικoU ιδεoλoγil(oυ κιvηματoq. προ-

σαρμoσμεvo αιιg αnαιτηoειg Kαι στιq αVoYι(εq τηg ημερrvηg κOιVωνιοq Fοι ηρoγματιλoτηταq'

Εμεig δεv ειμασιε "μαUρoι vαιι" - oπωg μαg ειnε γvωσΙoζ εμπoραc και οιτε σκoπειoUμε

vα γivoυμε Δεv εiμααιε "μαUρoι" λδγω Qυλετιoμo0.'και oυτε "vαζi" λoγω oo8oρoτηιαq"-

To Αvτ[δοτo θdλει vα γιvει εvα εθvικισrικ9 επαvαατατικο nεριoδικo, ΠOυ oμoιo τoυ δεv ξα-

vαειδε η Ελλαδα. Σ αUτo τo σι0χο πιστειoUμε οτι εiμααιε κoντα. .

Αν ο Νiκoq Kαζαvτζακηq ελεγε: "δεv ελπ[ζω τinoτα, δεV ΦοBαμε τiΠοτα' ειμαι ελε0θερ0q", ε-

μειq λεμε'
ΔEΝ EΛnlzoYME τlΠ0τA - ΔEΝ Φ0B0MAΣτΕ τιnoTA

ΕlMAΣτE ANΕNτAxτol
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