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ΠΡoΣ oYΤoΠΙΣTEΣ
ErΙΙΣToΛΗ B',

' L:λληviδα Mαθτiτρια, o' dρ6oει vιi
πα1tιαιιiνι:ιq τd σκεijoζ rlδovfrq fi δραμα-
τiζι:αιrι μιιi Mητριαρxικτi Κoινωviα;

"Ιjλληvα Σπoυδαoττi, μliπωg εΙoαι
rrιlλλtκτηg πτιl1iων;

Σιivτρoφε 'Eργdτη, μ6τρηοε6 τoιig
ιlλλιlδιιπιlιiq πoι} τρδv τd φαi ooυ {
πιiο1ι;ιg ιiπd d1gρωματoψiα;

Σιlντρdφι<rοα Συvδικαλiοτρια, π<i_

λι l.κ1ιι:ταλλειiθηκαv τoξ &γδvεζ σoιJ
ιlιj ι/.q πoιi ι)περαoπiζεoαι;

Mεταvtiοτη 'Αδελφ€, πoιoi. αd δoι'.t-

λεψαv δτι ι] 'Eλλιiδα ε{vαι τd 'Ελvτoρri-
vτo τoδ 2'000;

Νoικoκυριi Kαταναλιbτρια, tdν τιi
αιiγti εivαι κλoιiβια καi τιi λεμdvιιι ξιlvιi,
oτην τιμτi τουq, μιiv τιi πετdξειq'. ' Yπιiρ-
χoυν και. ζωvτανοi oτd1oι.

"Eλληvα EΠΙXEΙPHMAI'IΛ, μ{ν
κoμπιiζειg γιd. "to θπιτει1γματd oιlιl. 'Γιl

ξ6ρειg 6τι θιi καταvττ,loειq 1ει1lιlτι:ριlq
ιiπd αι)τolig πoιi lκμεταλλειi0ηxι:q,;....
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AΠAΓOΡEYTΙKΑ ΣrΙMΑTΑ

Λiγo πoλιi, δλo1 μαg δπηρετ{oαμε
ri Θιi ιiπηρεττiooυμε κtiποια μ6ρα t'| 2gρd-

vια oτdv 'Eλ. Στρατd. -Η μdλλoν, δ1ι
δλoι. 'Yπιiρ1οι:v κdπoιoι, πori dπd dτι.l-

1[α πεθαivουv θπειδι| δ€v τoιig Eγινε

μετιiγγιoη α1ματog' "Αλλoι' παiρvoυv

τd "τρελλιiχαρτ-oυ καi, ι)πιiρ1ει καi μιd
μερiδα κι.lριoλεκτικd'Αoυvειδ{τωv
πo$, dρvοδvται v' "doχoλη0o6v" τ6
Ι/ l00 τ{g ζω{g τoυg μt ττ| oτoλτt! Πρ6τ-
ματι, τι5oο μθvει div dφαιρ6ooυμε dδειεq,
lξdδoυg, λoδφεE κ.λ.π, Πρooulπικd τoιiq
oυγ26αiρω dφoιi { Noμoθcotα oιlvαιvεi...
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ΑPXΙΣYNTΑΚΤΗΣ: Σ. ΣTΑYPοY

.Eι5E'ιΞlEιΞlEιΞl-
ΠιoτεJovταg oτ{v'Eπιλεκτικri

KooμoΘεωρtατυπιiloαμε τξ'Ιδ6εE μαg
ο6 333 τει12gη τ6v 'Απρiλιo τo6 13.92
M'E' ., ι
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AΝAΘEΩPΙITΙKA

Γιιi d,τι oυμβαiνει, ot Θdoειg
μαg εΙvαι ξεκαΘαριoμ6vεq oτξ oελi-
δεq αδτ6q. Σιiv τριiπo ζωfig πρoτι-
μoδμε 2 θκφραoτικ69 λ6ξει6: 'Eπ-
λεκτικιi καt 'Αιπ1καταvdλωαη. Δ€v
διαφωvoδμε μ6, τ6 Koιvωvικd oδνo_
λo, γιατi oi dvτιπαραΘ6oειg μξ
δ{voυv τd δικαiωμα tol διαλdγoυ.
'Αμφιβιiλλoυμε δμω6, κατd πdοo θιi
διατηρηΘoδv ot iδιαιτερdτητεg, αιr
τ6ζ, πoιj πρodγoυv Δημιoυργικ€g
oυvθfiκεg... :

oi Θεo/vικεξ, μπoρoδv vιi δ_

1goυv τioυ21η τliν oυvεiδηoτ| τoυ6,
dφoδ oi oυvτιiκτεq τoδ A ε1ναι μ€τoι-

ι

EιΞlElΞlEιΞEιΞlE'ιΞlEιΞlEtΞlEιΞlEIg,ElΞl κoι...
ANAΘEΩPΗTΙKΑ 3 Σ.E.

Τρειg oκιτοoγριiφoι, καi διπλαoιαoμ6q oυvτακτδv! Καi δλoι περιμ6voυν τ6v

"ιiπ6 μηχαvfrξ Θε6". Zητοlvται 'Eπαvαoτ&τεζ... "FΙ 'ΑναΘεωρητ69;...

B.P.

EΠETEΙAΚO aEι EI EIEΙE! E|E|EΙ
Πιiει Evα τ6ταρτo τοδ αicυvα πo6 ι] μαιiρη Xo6vτα liργτaε vιi βαoαviζη 9.000.0α}

"Eλληvε6. T6τε o[ 'Aλβαvoi, Πoλωvοi κ.λ.π. δ6v t'pγ6ταν,γιατi πεivα, φτdr1gεια καi
κακoμoιριιi μdoτιζαv τιi Xιitρα. 'EργδτεE; Πoδ vιi βρfig. Σπιivιo εΙδoE. Γι' α$τ6 κα1
κdvαμε εioαγωγli dλλoδαπδv. Kαi πoδ vιi διαoκεδιiοηg, dφoδ δθv ξεvυ1τoδoαv τd
μπoυζoυξiδικα. 'Αμ τ6 dλλo; 'Eπιτρ6πεται τ6 πρoγαμιαΙo πιoτoπoιητικ6. Ti Ναζι-
oμ6E Θε6 μoυ. Δηλ. πρ€πει vιi ξ6ρηg δτι παvτρε6εoαι μιιi 'Eivτοιιiρα; Πo6 vd δfrE oτd
o2goλεiα μπoυτιiκια, βυζιiκια, μ6ικ_ιiπ κ.λ.π' Αδτ6 δ6v εΙvαι καταπiεoη; Καi θπιτρ6πε-
ται oτiE Δ. ' Yπηρεotε6 vιi θ1ειg θξυπηρ6τηoη; "FΙ vιi l1ειg καταχωvιασμ6vo δvαν TΣE,
ΣTAΔΙN κ.λ.π' 'Evδ τιitρα, τ6oα dγdλματα γκρεμιoμ6vα βρtoκει6. Kαi πoιd6 vd
oυγ1ωρ6οει τ6v ο1ωρεμ€vo 'Αoλαviδη πo6 εΙ1ε φτιioει τ6v ΠANAΘΗNΑ.Ι.KO oτ6
διηπειρωτικ6. Kαi τελικιi γιατi vti μτl 26ρωoτιiη f 'Eλλιiδα τotl 67-74 'Aλλo κδρog
ξgειg. "oλoι τρ6μoυv μli πιiθει6 τtπoτα καi δθv πιiρoυv τ&1ι'εφτd' τoυ6. Kα{ εδτυ1δg
καλd μoυ παιδιd πo6 Eπεoε τ] Xo6vτα καi dκoιioαμε Kdρμιvα-Mπoυριivα καt ε1δαμε
Παβαρdτι γιατi dλλιδg Θιi ε12gαμε δμβαττ|ρια, δημ oτικακα124μηvη θητεiα. 'Evδ τιilρα,
δηλιilvειE (κoυλτoυρ6, καi παραΘερiζειg.
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Καi ειiτυ1δg πo6 lπεoε τ] Xoιiιπα γιατi μπoρεΙ δ APΗΣ vιi lπαιρvε Πανευρωπαiκ6

καi τ] 'Εθvικri παγκ6oμιo' Καi τ6τε, πoιdg θιi μδg διiνειζε; Γιd τ6 καλ6 μαg. Nαi καλιi

μoυ παιδιιi, εδτυ1ξ πoιi θξεγθρθηκε τ6 "Πoλυτε1vεio, καi &πoκαταoτιiΘηκε t Δημo_

κρατiα. -Eoτω καi μετιi δκτιiμηvo. "oπωg καi τ' dvαδρoμικιi, t ATA() κ.λ.π. Kαi
κατθρρευoε { Xo6vτα μ6 τ6oα δκατoμμ$ρια dvτιοταoιακoιig. Mσg Eκαvε κι Evα καλ6

δμωs ιi Χo6ντα. Mig Eδιωξε τ6v πoλυ€ξoδο Bαoιλιi. Ξ6ρετε δτι μf ττi Δημoκρατtα oi

Πρ6εδρoι 'δθv κooτtζoυv. Oδτε τιi αδτoκtvητα, oδτε oΙ oωματοφυλdκoι του6, oδτε ot

γραμματεig τoυ6. ΚAΙ εδτυ1δ6 πo6 Eπεoε l] Xoιivτα καt γεμtoαμε lκλoγθ6 καiτiτλoυg.

iαi vd ο&g θημυoτηρευθδ καλιi μoυ παιδιιi, γιατi παρθμειvα Xoυvτικdq; 15 1ρ6vια
παιδει1ωμαι vψ τivω πρ6εδρo9 απ! πoλυκατoικiα νιi τd otκovoμlioω. BoηΘflοτε με oig
παρακαλδ νιi γiνω Δημoκριiτηq 

ΣTΑΓoNtΔΙo

EιEιEιEιEιEΙEιa EIEIEIElEιElEIEl

ΓΙΑ ENA NEo ΞEKΙΝΗMA
τfrq 'tiβiταg Περ6v

' T6 κεiμεvo πoιi ιiκoλoυΘεi, ιiπoτελεi 6μιλiα-1αιρετιoμdl τ{q 'll[}tταq Περ6ν πρ6q

1ιi oτελ61η τoδ Περovικoi κ6μματo9 oτ6 Mπoυfvoq "Aιρεq' τιlv 'Λπρiλιo τoδ l952'

Πρδτα ιiπ' δλα θιi flθελα vιi εδ1αριoττioω δλoυg τo$q ουvτρ6φιlι19, γιti τηv ιiγιiπη

καi τ6 δνδιαφ6ρov τoυq, δoo θγιil {μoυνα oτ6 voooκoμεio. ' Ι Ι &φoοiωαt| oαq πρ69 τ6

πρ6oωπ6 μoιl frταv τ6 καλ6τερo φιiρμακo γιιi vιi ξαvαοτα0δ oτιi π6δια μoυ. Σftq

ειi1gαριoτδ μθ δλη μoυ ττiv καρδιιi. Τιi:ρα πoι1 αlοθιivoμαι καλιiτερα 0' ιlγιυvιoτδ μθ τ6

iδιo πιiθog μ6 πρiν, γιιi τιi δiκαια τfrg πατρiδαt μoυ-μαq, v<i πoλεμτ\οιυ οτ6 πλιiι τoδ

ηγθτη μαg Περιiv, γιιi oiq καi μ6 θodq, γιιi τdv Περ6ν καi ττiv 'Αργεvτιv{ ιii6 τιi Θtivατo'
'H δοξα Θιi εlvαι γιιi πιivτα μθ τ6 Eμβλημα τoδ Περ6v καi μ6 την τιμημ*νη
oημαiα τoυ λαoi μαg.

Κι &v θγιil 1αθdl, ξ6ρω δτι 'o*g Θιi πιiρετε τ' δνoμιi μoυ καi θιi τ6 κdvετε oilμβoλo

γιιi τli νiκη. 'o Θειi6 εΙvαι μαζi μα6 δι6τι μ6νo θμεiq &γωvιζdμαoτε κατιi τflg

φτιb1ειαg, θvαντiov τfrq ιiδικtαq, θvαντiov τfl6 dλιγαρ?giαg καt τδv oυvτηρητι-
κδv. Γι' αιiτ6 { νiκη θιi εtναι μαζi μαg ιiργιi fi γρηγoρα. Descamila-dos' Θιi fiθελα vιi

oσ,E πδ πιiρα πoλλιi πριiγματα ιiλλιi oi γιατρoi μo0 E2gουv dπαγoρ6ψει νti μιλιiω πρ69 τ6

παρ6v πoλ6 ιiiρα'.
'Εγιb oαq 6ι'/διη ττ,jv καρδιιi μoυ καi odg δηλrbvω δτι εΙμαι οiγoυρη δτι o6 λiγo

καιρ6 Θιi βρioκομαι oτ6ν ιiγδνα, πλιiι oαg, μθ περιοo6τερε9 δυvιiμειq,, μ6 περιoo6τερη

ιiγιilη γιιi τtiν &γδνα αι'lτo0 τoδ λαoi πoδ τ6oo dγαπδ, δπωg &γαπδ τ6v [lι:ρ6ν'

Γvωρtζω τιi πρoβλr!ματα πo$ ιivτιμετωπiζει τ6 κ6μμα μαg καi ττiv φτηvτ| π1rιlπιιγιtvδα

τδv ιivτιπιiλωv μαζ. Αδττi i 1υδαiα πρoπαγιivδα θπικεντριilvεται o6 δ(lιl ο ι11tι'lιl. πιlιi θιi

{Θελα vιi τιi o1oλιιioω δπω6 θγιil κιivω καλr1τερα, δi1ωg vιi μ6 διιlκιtψr;lι;.'lιi π1lδτo
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oημεio εivαι πo6'κατηγoρoδv τ6v Περ6v δg φαoioτα. 'Εγω μtapι oτ!μερα δ6v fξερα
δτι εlvαι κακ6 vti εΙoαι φαoiοταζ! TΦρα τελευταiα ιiρ2giζω vιi τ6 μαΘαiνω! "oταν δ
Περ6v π{ρε oτιi 16ρια τoυ τig τ61εq τfrg 'Αργεντιvfrq καi τoδ λαoδ τηq', θφιiρμooε Eνα
πoλιτικo πρ6γραμμα πoι1 θξαoφιiλι.oε τηv θΘvικti ιivεξαρτηοiα τ{E 1ιilραq μαg καi τηv
κoιvωvικr| ειiημερiα τoδ λαoδ μαg. Δ6v ξ6ρω dν αδτ6 τd πρ6γραμμα {ταv τ6τε <<φασι-

oτικ6"! 'EκεTνo πoι1 ξ6ρω εtvαι δτι ε126ε τriν θπιδoκιμαοiα καi ττiν d.πoδo1li δλoυ τoδ
λαoδ μαg κα[ oiγoυρα .δημoκρατικ6" δ6v {ταv. Δι6τι dv {ταν Θιi oυv6'1ιζε ττiν
θκμετιiλλευοη τοδ λαoδ δπωE iκαvαv τ6οε9 καi τdoεq "δημ9κρατικ6q" κυβερvηoει6
πρiv ιiπ6 τ6v Περ6v. Ξ6ρω dκdμα δτι δ 1,αρακτηριo'μ69 τoδ "φαoioτoυ ,Τoδ ιiπoδiδoυv
oτ6v Περ6v δ6ν πρo6ρ1εται ιiπ6 τoιiq θργιiτε6 καi τoιig ιiγρ6τεg, oi 6πoToι βρioκovται
ψυ2gli καi odlμα δiπλα oτ6v τ!γ6τη τoυg, ιiλλιi ιiπ6 τηv ιiριoτoκρατiα, τo66 ψηλoμιiτεq
ιiπoμειvιiρια τfrg φεoυδαρ1iαq,, πo6 δυoτυ1δq δ6v θ1oυμε θξαλεiψει δριoτικδq d,π6 τriv
κoιvωviα oι3vτρoφoι. Αδτoi oi .ιiριoτoκριiτε6" φοβoδvται τliv θπιτυ2giα τoδ oooιαλι-
oτικoδ πρoγριiμματoq τοδ Ι1ερ6v κι ιiγωviζovταv vιi τoρπιλiooυv τoδg dγivεg τcrtr;,κdμματoq μαg. 'Eμεig πιivτωq o6vτροφoι δ6v E2goυμε vιi φoβηΘoδμε τiπoτα dv μεiνoυμε
δvωμ6νoι ιiiq τ6 τ6λo9. 'Απ6 τι] στιγμη πoιi δ 'Αργεvτιv6g θργιiτη6 εΙναι πλιiι
μαζ, η νiκη Θιi εtvαι μθ τ6 μ6ρo6 μαζ. Στ6 δειiτερo οημεTo πo6 κατακρlvoυv τdv
Περ6v εivαι oτd δτι παvτρε6τηκε μιιi on$ργηr,. Παρακαλδ o6wρoφoι μliv ταpιiζεoτε'
Θιi t'iΘελα vd διiloω ιiπ' αδτ6 τ6 βfrμα μiα dπιivτηoη o' αδτoδg τo69 δπεραoπιoτι1g τ{g

"τ|Θικ{g". Kιiριοι καt κυρiεg .τ]θικoλ6γoι" dπ6 τri oτιγμιi πo6 oi γυvαiκεg σαζ παρι-
oτdvoυν τiq κυρtεg vτυμ6νεg oτιi γoυvαρικιi καt 1ρυoαφικd τoυg, ξεvυ1τδvταq oιi
λ6o1εq ιivτi vιi κoιμiζoυv τιi παιδιιi τoυ6, φλερτιiροvταq β τ6v πρ6τo τυ16vτα Ψευτoα-
ριoτοκρriτη, oπαταλδvταg τιi λεφτιi τ{g oiκoγθvειιig τουg, vτrivovτα6 τo6q αγαπητι-
κo6q τoυg, καt τiq περιoa6τερεζ φoρ6ζ iv γvιboη oαq, γιv6μεVoι ει]oυvειδτiτωq
κερατιiδεg, τ6τε πoλιi εδ1αρtoτωg θγιit Θ' dποδε1θdl τ6v 1αρακτηριoμ6 τfrg <π6ρvηq"'
Δι6τι καi dv δθv κιivω λιiΘoq, καi r] Mαρiα r] Mαγδαληvti "π6ρvη" {ταν, καi βριoκ6ταv
oτd πλdι τoδ Xριοτoδ 6πωq καt θγtδ βρioκoμαι oτ6 πλευρ6 τoδ Περ6v κα[ τoδ
'Αργεvτιvoδ λαoδ! Mακιiρι vιi δπflρ1αv κι δλλεE γυvαΤκεq οτ6v κιioμo πoιi vιi i1goυν

ττ|ν ιiμθριoτη ιiγιiπη δv6E δλ6κληρoυ λαo0, δπωE d1ω θγιb' ti .1$ργη,r, ποιj λ6vε oi
"t]Θικoλ6γoι".

Σ6vτρoφοι πiv 6μιλiα μoυ θιi ττiν κλεioω κdπου θδdl. Δυoτυ1δg δ6v θ7gω oυν6λΘει
πλ{ρωg ιiπ6 τιiv dρριboτια μoυ. Θti θπαvαλιiβω καi πιiλι 6τι Θιi βρioκoμαι γιιi πιivτα
oτd πλευρd oα6, oτdν Περ6v, oτ6v ιiγιitνα τοδ λαoδ μαq καi τfrE πατρiδαg μαg. Eδ1oμαι
6τι' μετrt d.π6 Εμ0'q, δ Θεd6 θιi ατεiλει κι dλλουg ..{pσσioτεq:>,κι'dλλεζ .π6ρvεζ"
γιιi vιi δπηρετrjooυv τriv 'Aργεντινt! 6πωq θγο1καi δ Περ6v. Καi τrbρα πιoτoi μoυ
o6ντρoφoι Θιi {Θελα vιi ξαvατραγoυδτiooυμε τ6 .Θιi γυρioω &π6 τ6 θιivατo καi θιi
γivoυμε 1ιλιιiδεg", γιιi νti ξαvαΘυμηθoδμε τo$g ιiγδvεq μα6 καi νιi ξαναβρoδμε τd κ6φι

μαg. Ει\αριoτδ πoιj μ6 ιiκolioατε.

Y.Γ. Γιιi δοουg διιiβαoαv τtjv oυvθvτευξη τ{g Kαq Πdo1oυ-Λεπ6v oτriv . ' Eλευθερoτυ-
πiα" dζ κdvoυv oυγκρioειq. 'Η EBΙTA Θιi ζεi γιd πιivτα.
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ΑΣ MΙΛΗΣOYME ΓΙA KΑTΑΓΙΑΤOYMΕΝΑ
ΔΙΚAΙΩMΑTΑ
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σημετo εlvαι πoιi κατηγoρoδv τdv Περ6v ιδE φαoioτα. 'Εγιil μθ1ρι oιiμερα δθv {ξεραδτι εtvαι κακd vιi εΙoαι φαoioτα6! Tιδρα τελευταTα ιiρ1iζω vιi'τd μαθαtvω! -oταv δ
Περdv πfiρε oτιi 16ρια τoυ τtqτ61εgτfrg 'Αργεvτιvfrq καi τoδ λαoδ τη6, tφιiρμοoε lνα
πoλιτικ6 πρ6γραμμα πo6 θξαoφιiλιoε ττiv }Θvικri dvεξαρτηoiα τ{E 1rilραE μαg καi ττiν
κοιvωvικri εδημερtα τoδ λαoδ μαg. Δ6v ξ6ρω dv α0τd τd πρoγραμμα {ταv τ6τε *φoo,-
oτικ6"! 'Eκεivo πoδ ξ6ρω εΙvαι δτι εΙ1ε τriv θπιδoκιμαοtα καi τriv dπoδo1{ δλoυ τoδ
λαοδ μαg καi oiγoυρα .δημoκρατικ6, δ€v {ταv. Δι6τι dv {ταv Θιi oυv6xιζε τιivlκμετιiλλευoη τoi λαoδ 6πω5 δκαvαv τ6oεq καi τdoεg.δημqκρατικ6q, κυβερηoεi6
πρiv ιiπd τ6v Περ6v. Ξ6ρω ιiκdμα'δτι δ 1αρτiκτηριoμ6E τοδ .φαoioταΣ ποδ dποδiδουv
ατ6v Περ6v δ6v πρo6ρ1εται dπ6 τoιig θργιiτεg καi τo6E ιiγρdτε6, oi 6πoiοι βρioκovται
ψυ2gti καi oδμα δiπλα oτ6v τtγ6τη τoυg, ιiλλιi ιiπ6 τtiν dριoτoκρατiα, τo69 ψηλoμ6τεqιiπoμειvιiρια τ{E φεoυδαρ1tαq, πo6 δυoτυ2gδE δ6v E1oυμε iξαλεiψει 6ρ,".*λi α"Ξ.'i,
κoιvωviα o6vτρoφoι. Αδτoi oi "dριoτoriριiτεg" φoβoδwαι τιiv θπιτυ1iα τoδ oooιαλι-
oτικoδ πρoγριiμματοq τoδ Περ<iv κι ιiγωviζoνταv vιi τoρπιλiοoυv τoιiE dγδvεE τoδ
κ6μματdg μα6. 'Eμεig πtivτωE o6vτρoφoι δ6v E2goυμε vιi φoβηΘοδμε τiπoτα dv μεivoυμε
θvωμ6voι ιδg τd τ6λoq. 'Aπd τri oτιγμ{ πoιi δ 'Αργεvτινdq θργιiτηq εΙναι πλιiι
μαζ, η viκη Θιi εlvαι μ6 τ6 μ6ρoE μoξ. ε.ο δει1τερo οημεΙo πoιi κατακρivoυν τ6v
Περ6v εlvαι oτ6 δτι παvτρειiτηκε μιιi.πdρvη.. Παρακαλδ οιivτρoφoι μιivταμiζεoτε.Θιi {θελα vd διiloω ιiπ' αδτ6 τ6 β{μα μiα ιiπ<ivτηoη o' αδτoιiE roοE δn.ρooπιoτεg τηq
"{Θικ{E". Κ$ριoι καi κυρiεg "r]θικoλdγoι, ιiπ6 τri oτιγμ{ πoυ oi γυvατκεg σαζ παρι-
y1ιrvoυγ τtg κυρiεg vτυμ6,vεg oτιi γoυναρικιi καt 1ρυoαφικα ,org, Errr1rδvτα6 oιθ
Ltoγεq dvτt vιi κoιμiζουv τιi παιδιι1 τoυ6, φλερτιiρovταg μi τ6v πρ6το τυ16vτα Ψευτoα_
ριoτoκριiτη, oπαταλδvταq τd.}τεφτα τ{g oiκoγ6vειdE τουq, vτι5vovτα6 τoιi6 αγαπητι-
κο69 τoυg, καi τig περιoo6τερεζ φoρ6ζ θv γvιδοη oαf, γιvdμεvoι εδουvειδriτωg
κερατιiδεg, τ6τε πoλ6 εδ2gαρioτωE θγιn θ' ιiποδεxΘδ τ6v 1αρακτηριoμd τηE .r6ρvηζ,.
Διdτι καi dv δ6v κιivω λιiθo6, καiιj Mαρiαli Mαγδαληvη.."ορrη"'ηταv, καi βριqκ6ταvoτ6 πλιiι τoδ Xριοτoδ δπωg καi θγιil βρioκoμαι oτ6 πλευρd τoσ Περ6v καi τoδ'Αργεvτιvoδ λαoδ! Mακιiρι vιi δπf|ρ1αv κι dλλε6 γυvαiκεg οτ6v κ6oμo πo6 vιi E1oυv
ττ!v ιiμ6ριοτη dγιiπη δv6g δλ6κληρoυ λαo0, 6πω9F.γω θγιil, ri.π6ρvη,, πoδ λ6vε oi
"fΘικoλ6γoι".

Σδvτρoφoι τ{v δμιλiα μoυ θιi τliv κλεioω κιiπoυ δδδ. Δυoτυ1δE δ6v E1ω oυv6λΘει
πλ{ρωg ιiπ6 τ{v dρριδοτια μoυ. Θιi lπαvαλιiβω κα1 πιiλι 6τι eα ρρλ*"μJ,; ";;;oτ6 πλευρ6 oαg, οτ6v Περ6v, oτ6v dγιilvα τοδ λαoi μα6 καi τηg πατλιωs μog.-Eδ1oμαι6τι μετd ιiπd θμig, δ Θεdg θιi oτεiλει κι dλλουξ "φo"ιo.rE" *, αiiεg "116;r;ζ;γι6' νd δπηρετliooυv τ{v 'Aργεvτιvri δπωg θγο1καi o περοv. Καi τιirρα πιoτoi μoυoιjwρoφoι Θιi τiΘελα vιi ξαvατραγoυδιiooυμε τ6 "θιi γυριoω dπ6 τ6 θιir*.o *oi oα
γivoυμε 1ιλιdδεg", γιανdξαvαΘυμηθoδμε τoιig dγ6vεE μαg καi vιi ξαvαβρoδμε τ6 κθφι
μα6. Eδ7gαριoτδ πo6 μ€ dκo6oατε.

Y.Γ. Γιιi δooυ6 διιiβαοαv τliv oυν€vτευξη τ{g Kαg Πιio1oυ-Λεπθv oτriv " 
'EλευΘερoτυ-

πiα" dζ κιivoυv αυγκρioει6. 'H EBΙTΑ θd ζεΙ γιd πdwa'

il,'O Γιdvνηζ Δ{μoυ {ταv δ πρδ-
τoq i ΕOνικιοττig πori μiq θοτειλε τriv
παρuxιiτω iπιατoλτi. Γριiμμα καi
ιιι',τοκιiλλητo παρciτ i0εvται παρακd-
ιδ,'Γlαρuττiρηοη; Τιi αr)τoκdλλητo

' ιiτqv κoλλημivo δiπλα oτιi γραμμα-
τ6οημυl

', l ';'Εμαc τοtiq Eθvικιoτdg μdq ιiπoκα-
,iλεi1ε .oωβιvιοτξ". καi .ρατσιστεζ-.

t'lΑΤΙl
' ' Διιiτι ζητιiμε:

l) Νιi ιiπoμovω0oi)v oι φoρεiζ τoi
AΙDS σε vηoιiκια.

2) Νιi διωχθoi";v { vιi dπoμovω€toi)v

ιi ξiνoι oτιiv 'Ελλιtδα.
]) Νd μην πρoβιiλλoυν τd μ6οα

μζιr{q θvημtρωοηq ξfvα πριiτυπα.
4) ι,ld Θαvατωνovται oi Eμποροι

vαρκωτικδv καi οi dρ1αιοκιiπηλoι.
5) Νd μΙiv γιvovται Δκπαιδευ τ ικoi ol

dπιρρηοiεg oυvεiδηαηq.
6) Nιi μtlv διoρiζovται oτd Δημιioιo

oi μαoovοt.

Mdq λ6τε δτι παραβιιiζovται τri

ιivθριδπιvα δικαιιδματα τδν φoρ6ωv τοi)

ΑΙDS dv τoιiq dπoμovιilootlμε α6 vηoιi-
κια. Mιi, ΤA ΔΙKA MAΣδικαιιilματα δθv
παραβιciζοvται δταv κιvδυvειioυμε vιi
μολυι{oi!με dπd ω)τoιiq; Kαt δ6v μιλδμε
γιιi 6οotlq ιiπρdoεκτoυq dπιi μαζ κoλλι1-
ooυv ΑΙDS dπ6 dτακη θρωτικ{ ζωti.

Mιλdμε γι' αiτori6 πor1 θιi κολλτ|-
ooυν ΑΙDS dπ6 μoλυoμ€vo α1μα (dφοi]

ouv€βη oτri Γαλλiα, φαvταoθεiτε τi

μπoρεi vd γivει dδδ!). Mιλ,nμε ΓlΛ 'Ι'A
tlΑtΔlΑ KΑΙ TΙΣ NΕF.Σ l"lοY C]

tlΕΣOYN ΘYMΑΤA BΙΑΣMoY d.

Evαv φoρdα!
Λoιπdv, ιiφoδ διoτιiζετε vri οτεiλr:

τoιig φoρεi5 καi τοι'ζ ξavottζ σt vησdκl
ΣTElΛT'Ε EΜΑΣl

'Ev dνoματι τu)v dv0ρωπlvωv διιι
αlμιiτωv μαg ()*λιrιlμε vri μιiq διirετε liι
μικρι5 vηοιiκι (τoσα dφησατε dπο
λητα!) 6πιυq τov "Λγ. [ir)οτρdτιo π.

6πoυ θιi μπορoilμε v<i ζι|oοιlμε 1ιακρr
dπιi τoliq φoρεiq τoδ AΙDS, μακρυd dr
τoιig Πακιoταvoliq oαq, τiq Φιλιππιvfζt

oαq κα( τoιiq 'Αλβανoιiq οαg. Mακρι
riπrj τti Mαvτιiνα oαq καi τιiv "Ελβ
Πριολευ, μαxρυιi dπri τri "Δυvαατεic
καi τtlν .Τ<iλμη rαi Γoητεiα" oαE.

Mακρυιi ιiπιi τιi ναρκωτικιi oαq κι
τοtiq ιiρ1αιoκαπτ!λoυq οαg. Μακρυιi dπ
τoriq ιlvτιρρηαiεq or:vεiδηαηg καi τoι

μαοιivoιlq οαq.
Mακρυιi dπd tαdq τοι)g πoλιτικι

ντηδεq!

tλJιιlllι ξix#i#!'Ι
ΚΛΘΕ ΔPΔxuB πoΥ ΔE'ΙlΕΣ
ΣToYΣ ToΥPxoΥΣ nΙNETΔΙ

ΣοΛιPΔ ΕNΔΜlιo'τ frΥ

t ιι:i Ιvτελδq ιivτ ιθετεq η βελτιω
1ιι:vι:g riπιlψειg δ Α πρooφ€ρει τi
οι:λiιSεq τιrrl. Γιιi dμεαη }παφτi oτli
ι5ιl:ti0ιlvoη: ΔΗMoY Κ.ΙΩΑΝNΗ:
_- Kl:ΡAMfΣΓΗ 640l l.

κεiμεvo τoδ X. Xαρtτoυ, dλλιi καi τιi δπ6-
λριπα κoμμιiτια._oτ6 βαΘμ6 πo6 τ6 θπι-
τρ6πει δ 1δρog τoD περιoδικoδ_ ε{vαι
dρτια.

Tcbρα, δoov dφoρi αδττ|ν τrlv θπι-
oτoλτi, δπωq θ0 δεiq, oτ6λνω oυvημμ6vα,
Eνα tΙρΘρo μoυ φιλoooφικoδ πρoβληματι-
oμoδ καi θιi dκoλoυθι|ooυν καi tiλλα, πoλι_
τικfrq δφfrg, oτ6 diμεoo μ6λλov.

'Eδδ, κλεiνω τ6 γρdμμα α0τ6, εδ16με-
voq καλ6 κoυριiγιο καt διiναμη γιιi μiα
δυναμικτ| καi γ6vιμη πoρεtα'

M6 ουvαγωvιoτικo$g 1αιρετιoμoιlq
Xαραλαμπdπoυλoυ6 Γιιiwη6

Y.Γ. Στ6λvω θπioηg μερικ6q φωτoγραφtεq
lρΘρων μoυ δημooιευμΔvωv οε διιiφoρεg
Aφημερiδε6, πρ6q μcλtτη.

ΑΘΗΝA 24/2/92
' Aγαπητ6 oυvαγωvιoτt{ Bαoiλη,

κατ' dρ2gτiν vιi δκφριiοω πρdg δλoυg
τoti6 oυvτελεοτ6q τoδ "ΑNΑΘEΩΡHTΗ"
τιi ουγ1gαρητtiριιi μoυ, γιιi ττiv πρoοπιiΘεια
πoιi διεξιiγετε καi τli oυμπαριiστασr1 μου
ατriv περαιτ6ρω πoρεiα τoυ. Mελετδvταg
τ6 πρ6lτo τεs1οg διαπioτωoα δτι μ6 dδoγ-
μdτιoτo τρ6πo Θiγετε καυτιi και θπoυoιιilδη
θ€ματα, κtiτι τ6 δποio oημαivει δτι τ6
περιoδικd tπιδε2g6μεvο o6 κtiΘε τεδ2gog τoυ
rαt περιoo6τερε6 βελτιιboειq μπορεi vιi
γivει μiα *πiζηλη iκδooη μ6 dξι6λoγεq
παρεμβιiοειq οτri Θεooαλovtκη _καi 62gι

μ6vo_ κιiτι πo6 τj oυμπρωτε6oυoα ξgει
dπ6λυτη ιivιiγκη. 'Απ6 τιi δημooιειiματα
δι€κριvα τ6 διt ooυ dρΘρo καΘιb6 καi τd
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'(.) Γιιiννηq, Δ{μoυ {ταv δ πρδ-
rο9 '[iOvικιαττig πori μlq δoτειλε ττiv

ηgρακιiτω'θnιοτoλτi. Γριiμμα καi
αr)τoκι5λλητιt παρατi0εvται παρακιi-
τλ. Γlαρuττiρηοη; Τιj αl'lτoκ6λλητo
iliαν κoλλημivo δiπλα οτo γραμμα-
τoοη1ιι:I

'Εμιig τoιig tθνικιατiq μdq ιiπoκα_

λεiτε "οωβιvιοτ6;. xgi .ρατaιoτtq".

ΓlΑΤΙ:
Διdτι ζητιiμε:
l) Νιi ιiπομovωΘoi:ν οi φoρεiζ τoi)

AΙDS σε vηoιiκια.
2) Νι1 διω1θοnv { νri ιiπoμovωθoi;ν

oi ξtvoι oτιiv 'Ελλιiδα.
3) Νti μliv πρoβιiλλουν τιi μ6οα

μαζιr{q }νημ6ρωoηg ξ6vα πρ<iτι:πα.

4) }iιi Θαvατιilvovται oi Εμποροι

wρκωτικd)v καi οi dρ1αιoκιiπηλoι.
5) Νιi μι1v γivowαι tκπαιδευτικbi ol

iwιρρηοiεg oυvεiδηoηq.
6) Nd μιiv διορtζονται oτ6 Δημιiαιo

oi μαo6νoι.

AΘΗNA 24/2/92
' Aγαπητ6 συvαγωvιστ{ Bαο{λη,

κατ' &ρχηv vιi θκφρdoω πρ6E δλoυq
τ06ξ συvτελεστ6t τoδ "ΑNΑΘEΩPΗTΗ"
τd συγχαρηττiριti μoυ, γιd τ{v πρoσπdθεια
πoιi διεξιiγετε καi ττi oυμπαριiσταστ{ μoυ
οτr|v περαιτθρω πoρεtα τoυ. Mελετiνταζ
τd πρδτo τεc}χoζ διαπtoτωoα δτι μ6 dδoγ-
pιiτ,1gτο τρ6πo θιγετε καυτd και επουσι6δη
θ6ματα, κιiτι τ6 δπoio οημαivει δτι τ6
,εριoδικ6 θπιδηgdμεvo oθ κιiΘε τεiχoζ τoυ
rαi περισσ6τερεζ βελτι(bσειζ μπoρετ vd

γivει μiα δπiζηλη Eκδooη μ6 dξι6λoγε6
,rαρεμβdσειζ oττi Θεοoαλoviκη _καi 6χι
Φvo_ κιiτι πo6 τ] oυμπρωτε6oυoα E2gει

dπ6λυτη dvιiγκη. 'Aπ6 τd δημooιε6ματα
δι€κριvα τ6 διt σoυ dρΘρo καθd)ζ καi τd

AΣ MιΛFΙΣOYME ΓtA KATAΓΙΑToYMEΝΑ
ΔΙΚΑΙΩMΑTΑ

Mζ λ6τε 6τi παραβιdζovται τιi
ιiιtριitπιvα δικαιιilματα τδν φoρ€ων τo0

ΑtDS ιiiv τolig dπoμovδooυμε οθ vηoιi-
κια. Mιi, ΤΑ ΔΙKA MΑΣ δικαιιiψατα δ6v

παραβιdζovται δταv κινδυvειiotlμε vιi
μoλυvOoiμε dπ<i αl)τoιiq; Kαi δεv μιλαμε
γιιi δooυg ιiπριiαεκτoυg dπ6 μσq κoλλτi_
ooυv ΑlDS dπd dτακτη tρωτικ{ ζωt|.

Mιλiμε γι' αr)τoιiq πoιi θιi κoλλii-
οoιlv ΑlDS dπ6 μoλυoμ6vο α1μα (dφoi
oυvtβη oτri Γαλλiα, φαwαoθεiτε τi
μπoρεi vιi γivει δδδ!). Μιλnμε ΓΙA ΤA
ΠAΙΔιΑ ΚΑΙ ΤlΣ ΝΕEΣ ΠoY e
tlΕioYΝ ΘYMΑTA BΙΑΣMOY d;

Evαv φoρ6αl
Λοιπdv, ιiφoιi διατtiζετε νιi οτεiλι:

τoιiq φoρεiq rαi τοriq ξtvoιlg od νηοιiκι
ΣTEΙΛTΕ EMAΣ!

'Eν dv<lματι τΦv dvθρωπ{νωv δικc
ωμιiτωv μαg Θfλοιlμε vιl μ&q διirετε Er

μικριi vηοιiκr (τdσα dφησατε dπo
λητα!) δπωζ τ<iv "Αγ. Ειioτριiτιo π.

δπoυ Θιi μπορoi)με vιi ζ{ooυμε μακρl
dπd τoιig φoρεi6, τoιi AΙDS, μακρυd dI
τo$q Πακιoταvo6q oαg, τξ Φιλιππιvfζι

oαg καi τoιig 'Aλβαvoι)5 oα9. Mακρι
dπ<i τ{ Mαvτιivα ααg καi τιiv "Ελβ
ΠρισλειJ' μακρυιi dπιi τri .Δυvαoτεic
καi τliv "Tιiλμη καi Γoητεiα. oα9.

Mακρυιi dπo τd vαρκωτικιi oαq κι
τoιiq, ιiρ1αιoκαπr|λoυg oα9. Mακρυιi ιiπ
τoιlq dwιρρηoiεg oιlvεiδηcηq καi τoi
μαο<ivoιη oαg.

Mακρυιi dπ6 }odg τοιiq πoλιτικι
vτηδεg!

ΑΝAΘEΩΡΗTHΣ 3t

Δ6ν γvωρiζoυμε φυσικιi μ6 πoι6
τρdπo σκ6φτovται oi lΘιivovτεq, vιi dvτι-
μετωπiσoυν τd φοβερ6 α$τd κivδυvo.
Πιiwωg δ6v φτιiνει ιi θπαιτεtα oτtiv
Διiοη γιιi vιi μ&q σ6σει. "Αλλωοτε αι1τ6
dπoτελεi παλιri Παλαιoλdγεια κληρο-
νoμιd, oιiv ιiγtiρτεq δηλαδ{ νd περιφε-

ρdμαστε τιi ειiρωπαtκιi &vακτoβoιiλια
θκλιπαριbvταg βoτiθεια, ιiρνoιiμενoι πει_
σματικd vιi dγωvιoτoδμε γιιi τ6 τoμdρι
μαζ.

tΛil|}li #"3Τ{;::
rΔΘE ΔPΔNuE ΙΙoY ΔΕDιaΣ
ΣΙoYΣ roYPκotΣ rιNΕTΔΙ

ΣΦΔιPΔ EyλΥΙιoN NΥ

Γιιi iντελδg ιivτiθετεg r| βελτιω
μivε; ιiπciψειq 6 Α πρoοφdρει τi
oελiδεq τoιl. Γιri dμεαη θπαφι| οτη
διιriOυvoη: ΔΗMoY Κ.ΙΩΑΝNΗ]
_ KΕPAMΩΤΗ 640lι.

κεiμενo τoδ x. Χαρiτoυ, &λλιi καi τιi ι]πo-

λριπα κoμμιiτια _στo βαΘμ6 πο6 τ6 θπι-

τρ6πει δ 2gδρog τoδ περιoδlκoi- ετvαι

dρτια.
Tιilρα, δοov dφoρi αδτηv την &πι-

στoλτi, δπωg θιi δεi6, oτ6λvω συvημμ6vα,
Evα iiρθρo μoυ φιλoσoφικoi πρoβληματι-
oμol καi θιi dκoλoυθτdooυv καi dλλα, πoλι-
τικηζ δφη6, στ6 dμεσo μ6λλov.

'Eδδ, κλεivω τ6 γριiμμα αδτ6, εδ766με-

voζ καλ6 κoυρdγιq καi διivαμη γιd μiα
δυvαμικri και γ6vιμη πορεια.

M6 oυvαγωvιστικo6ζ χαιρετισμo6ζ
Xαραλαμπdπoυλoυζ Γιιivνη g

Y.Γ. Στθλνω θπiοη6 μερικ6ζ φωτoγραφiεζ
dρΘρων μoυ δημoσιευμ6vωv o6 διdφoρε6

θφημερtδε6, πρ6ζ μελ6τη

Jacob M. Landau

ΠαvτoυρΚισμog
T6 Δ6γμα το[,'Γoιlρxικιr[l'Επεκτατιαμoδ

EκΔοΣΗ ΔεvrεΣ
AΘHΝA 'ιs86

"oλα αδτιi δ6v εΙvαι κιvδr-lvoλoγiεg
τηζ στιγμηζ, of5τε oτεtρα dντιπoλιτευση
στ6 κατεστημ6vo' εΙvαι μιιi τραγικ|i
κατdσταση, καΘd)ζ δ Mποζκο$ρτ _δ
γκριζoζ λιiκoq τ{q στε1lπσ'ζ, oι1μβoλο

Aliτti τη φoριi δθv πρdκειται γιd τd

ξιiπνημα θvdg κoιμιilμενoυ γiγαντα dλλιi
γιd τηv dvιiδυoη, 

-ττ!v τελει.lταiα δπωq
πdvτoτε στιγμιi_ δv6g vθoι.l δΘvικo0
κινδιiνoυ. "Eτoι δπωq ξαφνικιi dνακαλιi
φτηκαv τ6 Boρειoηπειρωτικ6, τd Mακε-
δovικd, τd Πoντιακd, τιδρα ιivακαλιi
πτεται δ Παvτoυρκισμ6ζ, γιατi περi
αιjτoδ δ λdγoq.

'O Παvτoι-tρκισμ6ζ' κivημα πof εχει
τξ ρiζεE τoυ στdv περαoμ6vo αiιi:vα,
Eρ1εται ξανιi oτliν θπιφciνεια μθ τ{v διd_
λυoη τ{g ΣoβιετικfrE 'Evιiloεωg. oi
πoλιτικoi μαζ' πoιi r] dξυδ6ρκειιi τουg

φτdνει δq τιi oτoμιiχι τoυζ' τdν dvτελti-
φΘησαv δταv δφταoαν oi πληρoφoρiεζ
δτι { φiλη, oriμμα76oE καi γεiτovαζ
Toυρκiα ..-πoι] κατti σιiliπτωσιv κατα_
πατετ ττiv Kιiπρo καi διεκδικεi τ{v δπd_

λo1πη μιoτi'Eλλdδα_ πρoμηθεtiεται
πυρηvικτi τε26voλoγiα dπd τoι)g 6μoφιi-
λoυg, καi δμoθρτioκoι4 τδv Τoυρκικδv
Δημoκρατιδv τηζ πρd)ηv E'Σ.Σ.Δ.

"Eτοι τd δια1ειριοτικd κριiτog ιiκ6_

μη μιd φορd φ6ρvει τ6ν 'Eλληvικd Λαd
ιiπρoετoiμαoτo, και τd χειρ6τερo dvη-
μ6ρωτo, μπρoστti σ' gvα φoβερd θΘvικd
κivδυvo, πori την φoριi αιiτri μεταφρdζε_
ται σε δκατd περιπol) δκατoμμιiρια
Toriρκoυg, dπd τriv 'Aδριατικ{ Eω6 τd
' ΑλτιiΙα δρη, dγκαλιιiζoνταq δλdκληρo
τ6 Toυριiv! 'Η'Eλλdζ εδρioκεται
θγκλωβιoμ6vη ιivtiμεoα οτd τoυρκικ6
τdξo ποιi ξεκιvl dπιi τιiv Γιoι-lγκooλα-

βiα μ6y"ρι ττjv Kiι,α, συvεv6voνταζ τd
iκατoμμιiρια τδν φαvατικδv τoιlρκικδv
φυλiv.
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τoδ Παγτoυρκισμοi_ λυooαoμdvog δ-
oo πoτ6 εΙvαι Eτoιμo q ν6 πραγ ματoπoιrt-
οει τιi μεγαλεπiβoλα c7g6διd τoυ.

'Εκτ69 τfiq Toυρκiαq πoιi dριΘμεΙ
56.6 δκ. πληθυoμd (μ6 τo69 Koriρδoυq
καt τi6 dλλεg μειovdτητεg) καt ποιi 11ει

μιoν6τητε9 o6 δλεg ο26εδdv τiE Bαλκα-
vικ6g 1dlρε6, oτd 'Ιριiκ, oτd 'Ιριiv, oτri
Συρtα κ.d., οt ΤoυρκικθE φυλθq dριΘ-

μoδv &λλα 50 θκ. περiπιrυ oττ|v πριilηv
Σoβιετικτi "Eνωoη καi dρκετd θκατoμ-

μιiρια oττiv Kivα. Στ{ν πρrbηv E.Σ.Σ.Δ.
καt oημεριντi Κoιvoπολιτεiα'Αvεξαρ-
τιiτωv Kρατδv, δπoυ θoτιζεται καi τd
κθvτρο βι1ρoυ6 τfr6 Παvτoυρκιoτικ{q
δραoτηρι6τητα6, ι)πdρgoυv Ι4 Toυρκι-
κ6q φυλετικ6q δμιiδεq' 'Aπ6 αδτ69 οl
πθvτε _Koζιiκoι, Oι)ζπθvιoι' Τoι.tρκμ6-

vιoι, 'Αζ6ρισι και Κιργiζιoι_ E1ουν
δικι| τoι-lg dνεξdρτητη δημoκρατiα, κα-
τ61oυv τr|v κεvτρικιl 'Αoiα καi ι1πoλo-

γiζoνται o6 36.8 lκ. οτ6 lδαφog τδv
δημoκρατιδν αδτδv, oττrtv Κivα, .τd
'Αφγαvιoτdv καt ττ,iν Toυρκiα. ot δπ6-
λoιπεq δμιiδεq, δηλ. ot πoλυdριθμoι
Τιiταρoι καi oi Mπαoκiρoι καt dλλεg 7

δμιiδεg πoιi δ6v ξεπερvoδν τ6 lνα δκα-
τoμμιiριo ι] καΘεμιd, δ6v E2goυv dvεξdρ-
τητη κρατικτi dvτdτητα.

Aιjτdv τ6v δγκο dδελφδν φυλδv
προoπαθεi vιi πρooεταιριατεi ι] Tουρ-
κiα, καt t'iδη βρioκεται o6 καλιt θ6oη.
Oιiaιαοτικιi E21ει περdoει oτ{v ζιilvη
δπιρρofr6 τηq τd 'AζερπαΙτζdv, δvδ
διειo&iει μ6 τ6 πρoκιiλυμμα τig θρη-
oκεiαζ;'τoΓr κoινoir πoλιτιoμol καi τftq
γλιbooα6, καi oτig δπdλoιπε6 δημoκρα-
τiεg. "oλα αιiτιi γivοvται ττ| oτιγμτt πo$
κατ61ει τrtv B6ρεια Kιiπρo, διεκδικεi τd
AiγαTo καi τ{v Θριiκη, δλ6γ1ει ττ|v

Boυλγαρiα, oυμμα2gεΤ μ6 ττiv 'Aλβανiα,

τιi Σκ6πια καi τιiv Booviα _ 'EρζCγo-

βiw1, ξαvακρoιiovτα6 τig θι1ρεg τ{g Bι6v-
νηq, δπωg dλλoτε δ φoβερdq Σoυλε1μιiv
6 Mεγαλoπρεπ{6! Movαδικ6 θμπ6διo
oτιi τoυρκικd o16δια εΙvαι rj ταυτd_

1ρoνη διεioδυοη τoδ 'Ιρtiv, πoιi &πιδιιil-
κει θξiοoυ vιi παiξει dπoφαoιoτικd
ρdλο.

T6v περαoμ6νo 'Ιαvoι-lιiριo συvε-
κλ{Θη oττ|v "Αλμα "Ατα, πρωτειioυοα
τoδ Kαζακoτιiν, τ6 καλoιlμεvo .Toι.lβ_
κικ6 oυμβoriλιo" δπoυ dvτιπρooωπειl-
θηκαν oi π6vτε τoυρκικ69 δημoκρατiεg
καl oi μoυooυλμαvικ6g α$τdvομεq, δημo-
κρατiεg τfr6 o.Δ. τfrg Ρωoiαq, μ6 oκoπd
τ{v δημιoυργiα δvιiq δνια[oυ τoυρκικoi)
κριiτoυg oτriν κεvτρικ{ 'Aoiα. T6 γει-
ρdτερo β6βαια τfrq καταατιiοεω6 αr)τ{6
εlvαι η κατo1{ πυρηvικδv 6πλωv dπ6
τig Toυρκικ6q δημoκρατiε6. T6 Καζακ-
oτιiv μετ61ει iodτιμα oτt|ν δμdδα τδv
πυρηνικδv δι.lvιiμεωv πo6 προfrλθε dπd
ττj διdoπα<rη τflg πιiλαι πoτ6 &κμαiα g

Σoβιετικfl g,' Eνιδoεωg, κατθ1οvτα6
ατρατηγικιi βoμβαρδιοτικιi καi πr:ραιi-
λoυg μεγιiληg dκτivαq δρdoεωg καi 11ο-
vτα6 oτ6 θδαφog τηg τεριioτιεζ πυρηvι-
xθ6 θγκαταoτιiοειq, oi δθ δπdλοιπεq
δημoκρατiεg κατ61οι-lν μdνo πυρηvικ6g
κεφαλ6q.

'Ο κiνδι;vo6 yιd ττ\ν Πατρtδα μαq
εΙναι τεριioτιog καi dμεoog, δοo κι dv
φαiνεται τdoo μακρυιi μαg τ6 Τoυριiv
καf τti 'Αλτιi'ια δρη. Ttiv oτιγμτ] πoιi τ]

Τoυρκiα γiνεται, εiτε dμεoα εiτε Eμμε-
σα' πυρηvικτj δtivαμι6 καi δκδηλιilvει
αιiτ{ τtlv τεριioτια θπιθετικτi δξωτερικ'ιi
πoλιτικτi, fl dδριivειιi μαq oημα[νει τ{v
καταoτρoφτ{ μαg.
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ΠoΙoΣ EΠΑNΑΣTATΗΣ;
(M6ρo6 2οv) 

.j

o ΔΙEKΔΙKΗTΗΣ ToY ΠΑΡoNToΣ

"'Στιi τελευταiα 200 }P6νιγ E1oυμε τriv o21ετικτi ειi2g6ρεια vιi καταγριiΨoυμε
oυρριiξειg. 'Aπ6 τr|v ivoπλη Γαλλικr! θπαvιioταoη Eωg τιiν doπλη(!) Περεoτρdικμ,
ουvαvτoδμε δλεg τig ιivτιπαραθ6οειg πoιi καλ6πτoυv πλ{ρωq τtg Πvευματικ6g _ . Yλι-
κ6g δριμιivoειg ιivιl τtq Χιλιετiεg. Xιλιιiδε6 διαvoητ66, μυριoι μικρoi { μεγιiλoι 

. Hγ6-
τε6, διoεκατoμμliρια Θvητδv ποτiααvε μ6 τ6 AΙMΑ τoυg'ιiγδνεq γιιi Evα δ6vερo noο
dvoμιioΘηκε' Eλευθερiα!! ! !'

'Αλλd γιd πoιιi &π' δλε6;;;
Τtjv 'Aτoμικτj, τιiv Συλλoγικιj, τriv Θρηoκευτικrj, ττjν Φυλετικri, τliv Πνεμlμα-

τικri, τriv 'Eργατικτ| καi dπειρεg λ6ξει9 { oυνδoιαoμοδq πo6 oυvΘ6τoυv τrjν 'Αvgξαρ
τηoiα...

"A6 θξετιiooυμε λoιπ6v, λtαvπεριληπτικδg, δριoμ6vεq μεγιiλεg κατηγορtεE ,Eπα-
vαoτατ6v - 'Eπαvαοτιioεωv καi d6 δoiμε τi lγιvαv, πρooπαθrbvτα6 vιi πλιioουμε τ6
μovτEλλo τoij MEΛΛONTΙKOY ΛΑ.Ι.ΚoY ΚoΙNΩΝΙΚoY EΠΑΝΑΣTΑTΗ. 

,

l. Στηv oημεριν{ Γαλλiα, πo6 πρiv 2 αidlvε6 Eπεφταv κεφιiλια, δπιiρ1gει πρdβλημα
lργαοiαg ιiπ6 τoιjq δγ1ρωμoυq μεταvιioτεg!

2' Στην πoμριταvτ| ΙVΙ. Bρεταviα, Evαq oτo69 τρεig frvτρεg(!) δηλιbνει δτι εΙ1ε { E2gει
δμoφυλoφυλικ69 o16oειζ. Πιiει περiπατo l] θρηoκευτικτi ι|θικoλoγiα...

3. Στiq E.Σ.Σ.Δ. τoi l991, ιivαβιιilvει δ Toαριαμog καi τ] Kdκα_Kdλα. ,.Αμoιρε
Στιiλιv...

4' Στd' κατιiλoιπα τ{g MαοΙκ{q Kivαg, ζητoδvται Kαταvαλωτικιi πρ6τυπα!
5' Στig 'Ιvδiεg, oi θρηoκευτικθg ουγκροιioειg φρoντiζoυv γιιi τr!v πληΘυομιακli

oταθεροπoiηoη...
6. Στ6 πολυφιlλετικd 1ωvευτfrρι τQq B' ,Αμερικfig 

oi 1gρωματικιig dvoμoιoμoρφiεg
oυνΘ6τoυv τ6v τραγθλαφo θv66 Zωoλoγικoδ κτ|πoυ 1ωρi| κλoυβια...

7. Στηv 'Αφρικιi, oΙ γηγεvεig ιlδυνατoδv vιi διατηρτ]αoυv τ] vιi πρoιiγoυv τιi
'λιiφυρα" τfrg ιivεξαρτηoiαg τoυg, ιiφoδ ιiπoυoιιiζoυv oi θγκεφαλικθg δπoδoμ66...

8. Στig 'Ιoλαμικθq 16ρε9 τfrg ΑΣΙAΣ, εΙvαι θμφαvιig τ] oιiγκρουαη πο6 παραηρεi-
ται ιiπd τdν παραδclοιακd τρ6πo ζωfrq οτdv o6γ1ρoνo...

9. Στ6 vηoΙ τ{g EOKA δπιiρ1oυν 2 κυβερvr|oειg! Mιei v6μιμη καt μιιi παριivομη..'
!0. Στfv 'Ελληvικri 7gερo6vηoo, δλα τιi Κριiτη διεκδικoδv. ,Eκτdq 

β6βαια dπιi
ττjν 1ιilρα τοδ "πσζ μι] "Eλληv βιiρβαροq". Σ' αliτf τηxωρα,oijτε ττi γλrbooα τουE
ιiπαιτoδν...

l l . Στriν .Δημoκρατικιi " ' Ιταλiα *μπαρκdρoυv, τoιiζ 'Aλβαvo6g γιιi tr]v πατρtδα
τoυg!

12' Στην'Ιβηρικrj 21ερo6vηoo ιivαζητoδν τρ6πoυq oiκovομικfrq' ιiπεγκλωβioεωg
tiπ' ττiv EoΚlΣ. ΣΤΑYPOY
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l3. 'Η δπαvθνωoη τiv 2 Γερμαvιδv dvαζωoγ6vιoε τiq EΘ'ψΚΙΣTΙKEΣ dνηου-

aiεq τξδπoiεq ,οrouxigou' o'oiημo"*ιi θδdl καi 40 76ρ6νια oi Tε1voκρdτεg ΔιεΘνι-

οτ66...
14. Στη Ν. 'Αμερικli τti μ6vα(;) πρoβληματα πo6 δπιiρ1oυv εlvαι δ Πoλυεθvικ6q

θλεγ1o6,, r! ιiφθovtα(!) eργ,"'*οu και μιi dταιτητικδv 1εριδv' τ6 θμπ6ριo ζωvταvδv

ιiπoλα6oεων, καi i ο,o*ιrη"η &νιi τηv : Yφηλ,, δλικ6 δπερβατικδν θξαρττioεων'

15.'Ηρεμiα,ιiπ,δτιφαιvεται,θπικρατεT:Στ6ν1δρoπo6θλθγ1ειπαvτoιoτρ6πωq
δ Καvτιiφι.

16.Σττiyιiτ6μακρηAδoτραλtαδπoυπ6ραβρ61ει!Στιioκρατtδια,Moνακ6,.Aγ.
Mαρivo, κ.i.π. δπoυ εε, tφιo'o'ται οoβαρ6q' κoινωvικθq ιiντιθ6oει6"'

...Mθ λiγα λ6για, παρ" δτι τιi τελευταiα 200 1ρ6νια 'νoμιμoπoιιiΘηκαv" 
θπαvα_

oτdοειE, τιi πρoβλ{ματ(ι τoυζ δφioταvται ii μετατoπioθηκαν fi &κρωτηριιioΘηκαν'

..Oτικερδioαvεμ6arιηaτrrp-εΣ.θθoειg,τ61ιioαvεo6,&ναiμακτoυζσυμβιβαoμο$q.oi
,Eπαναoτiτεg, oi παvτ6q εiδoυg θπαvαoτατεq,, &νιi τig Xιλιετiεq', o6 δλα τιi μliκη καi

πλιiτη τfrq Γηιvηg oφαiραg, 1gιivαvε περιoο6τερα' dπ' δτι κερδiζανε' Αiτiα;

oj τδ xAMΗΛb ΠΝEiMAΤιKo ToYΣ EΠΙΠEΔo ΠoY

β)ΤoYΣEΣΠPΩXNEΣE.ΠΡoΣΚAΙPEΣ,YΛΙKΕΣΑNΤAMoΙBΕ,ΣAΛΛιΩΣ
ΘA'ΠΡEΠE:

lα) Στην Γαλλiα vιi δπιiρ1η Koιvωvικτi'Ιo6τη6'
2α)Σπiv'Tζεvτλεμαvικri' μ' Bpεταviα vιi μηvδπιiρ21η δ Σεξoυαλικ6q' πουριταvι-

oμ66!
3α) Στiq Ε.Σ.Σ.Δ. νιi δφioταται 7ξρoνη(!) 'Aταξικη ιiνιiπτυξη!

4α) Σττiv Κivα oMoΙΩΣ βιioει τηg πληΘυoμιακfrg ποoδτητoζ' vιi δπιiρξη καi

δξαγωγη πoλιτιoτικδv oτoι1gεiωv!

4β)ANTΙΘEΤAoττ]vδμoιoγεvfrΙΑΠΩNΙΑ,μ6αδτθgτiqoυvΘfrκεg,oiλθξειq
ANΤΙ θξαφανtζωvται. 'oμοειδτ! καταγωγη' iδια Θρηoκεiα' κoιvoi (περiπoυ) κoιvωvι-

κoi oτ61oι! 'Απoτ6λεoμα; 'Eθvικr! ιiξιoπρ6πεια μ6 κδρog oθ Διεθνθg δπiπεδo"'

. 5.α) Στriν πoλυιiνΘρωπη 'Ινδiα, βιioει τflq oτωiκfrg Θρηοκειoφιλoooφiαg' ιivαζη-

τoδvταιτρ6πoιπρooαρμoγ{qoτιiΔυτικιiδεδομ6vα.Tιicar-aiξακoλoυθοivvιiφρεvιi-
ρoυv oτιi βοoειδfr τfrg ιioφιiλτoυ"'

6α) Στi6 t{.Π.A. oι 
'i"'φ'iο"ιg 

εivαι χαρακτηριστικ6_s γ11i 
κoπιiδια τδv Xιλiωv

θρηoκoαιρθoεωv καi oτig μιiζεg τωv l2 φυiδν τoi 'toρατiλ! ' Η μεταφoρti τdrv θοωτε-

ρικδv πρoβλημιiτωv oε αλιrq ,Ηπεiρoυq' δ6v θιi οιbζr] τ6ν ιiλληλooπαραγμ6 θπ'

d6ριoτov..ιι',1,oιoγiαπoδeξ,iγo,,,ιiγoριiζωvταqιiλλoδαπoδgθμεφιiλoυEκιiπoτε
θιi οταματr{ση' 'Η Τε1vοτρoπiα (Moυoικ{' Kιvηματογριiφoq' κ'λ'π') πo6 παριiγει

ΣYΝΕΧΩΣκαταναλωτικιiεiδωλακoiμ,,αοκu,oπαiκτεg(!)&wιμετωπiζεικoρεoμd.
1ΣΩΣεtναιτ6πι6dφαv6qMEΤΩΠoKoΙΝΩNΙKΩΝΣYΓKΡoYΣEΩN,Φυλετικδv
ΚAΙταξικδv,δπoυτ\EμμεoηoτυγvτjΔικτατoρiατδνΔιεθvδvM.M.E.μ&qdποπληρo-
φετ...

6β) Στ6v ο1ετικιi τiρεμo Kαvαδf,' καi oi "Αγγλ6φωvoι oυγκρo6ωνται oιωπηριi!

6γ) Στιi ,or,o'lλ ii.n.e. ,o ,goμηλ6 μoρφωτικ6 θπiπεδo, }πιτρ6πει τ6v iλεγ1o
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τδv μαζδv &π6 τig 'Aρ21oυoεq Tιiξειq! 'Αλλd, δ πειvαoμ6νoq δταv ξε16vεται oτoξ
δρ6μoυ9, δθv E76ει νιi1gιi.ο1, τiπoτα...

6δ) Στriν Κo$βα, δ Φιντ6λ K.ιioτρo πρooαρμ6ζει την 1ιilρα ζτoυΣ γιd vιi δπιζrioη!
Θιi πρoλλιiβη tj δ6ν Θιi τ6γ dφτiooυv;

7α) Στfv "Hπειρo τ{g 'Αφρικfr6 i1goυμε τιi δξfrq ιiκαται,dητα:
7β) Td β6ρεια παριiλια παρoυoιιiζoυv πoλιτιoμικιi oτoι1εΤα &ν6' τig 2gιλιετiεg καi

dvαπρooαρμdζωvται oτ6 παρ6v (ο1ετικιi) καi oτ6 μ6λλov! 'Eμφανiζωvται 'Hγ6τεE
π.7g. Nαo6ρ, Kαντtiφι κ.λ.π. οt δπoioι EΙNAΙ Λαiκoi 'Eπαvαoτ&τεg καi θπιζoiv τιi
Κριiτη τoυζ...

7γ) Στηv $π6λoιπη 'Αφρικιi oi βιoλογικ66 dviκαvoι vιi δημιoυργriοoυv, dφoδ
dπoυoιιiζει θπιδεικτικιi ti δπoδoμ{ τoδ παρελθ6vτo6, γivωvται εδκoλα Θηριiματα τfrg
'Απoικιoκρατiαq. ' Η otκoλoγικτi δμoρφιιi E21ει dνατραπεT παvτελδE, καi livΘρωπoι μ6
ζdlα πρoοπαΘοδv vιi θπιβιri:oουv o6 κλουβιιi ιiπ6 οiδερα καi ταιμ6vτα. oi Tυ1oδιδκτεg,
dφoδ τoιig ιiλλιiloαvε πvευματικιi τoιig θπιβληθιiκαvε καi δλιoτικιi. "Αντε τιbρα vιi
ξεoυνηΘiooυvε οt κιiτoικoι τ{g Φιioεωq ιiπ6 τηv Τηλε6ραoη, τd oδToκι, ττi βdτκα καi
τr|ν κ6κα-κ6λα. Kαi πδg v' dπoδιδοη παραγωγικιi oττiν iiπαιΘρo μ6 παvτελdvια καi
παπoι5τoια;

7δ) Στηv N.'Αφρικ{, οi ρατoιατικ69 δπο2gωρlioειg εΙvαι 1gαρακτηριoτικ69 τoδ
θμπoρικoδ τρ6πoυ oκiπτεoΘαι. oi oυνεργαζ6μεvoι μ6 τ6 'Ιoρατiλ πρo1ωρoυπoχιιF
ρo0v κατei περiοταoη. "Ωg π6τε δμωζ;...

8α) oi διιiδoxοι τoδ Χoμεiνi dπ6δειξαv ειiλυγιoiα πvειlματog καi ιivτ61oυv oτ6v
παραδooιακ6 τρ6πo ζωflg. M6 λiγα λ6για δφtoταται oυvε21li6 'Eπανιioταoιq...

8β) oι ΠoλυεΘvικoi οωτflρεq dπ6δειξαv "Δημοκρατικ-ιi" τttv 'Ιo2g6 τδv πdιηωv.
'EκμεταλλειiΘηκαν παvτoιoτρ6πω6 καi θκ τoδ dαφαλoδ6 τiE δριδε6 τoδ 'Aραβικoδ
κdoμου. Στερ6ωoαv ττjv παραμovri τoυq, αττiv Xερodvηoo. "Yπoβdλλανε ττriv tδ6c
οτo6E, dφελεi6 γιd τιiν dvαγκαιdτητα τδv o.H.E.ικδv δπλωv! 'FΙρωoπoι{oαvε τ6
'Ιoραtjλ γιιl vιi ξε1αοτεi { Παλαιoτivη. Δι7gιioαvε τo66 Θρηοκευτικd ουμβιβαζdμε_
voυ6 πoλiτεg. 'Yπεvθυμioανε τ6v κακd Δικτιiτωρα καt τo69 φιλttoυ1oυg(!) καταvαλιo_
τ66 - διεΘvιοτ6g.

ΤΑ ΔΙEΘNΗ TPΑΣT, δημιουργτrioαvε Evτε1vα Evαν π6λεμo, μ6 oΛΑ τd, κtvητρα:
otKoNoMΙKA, ΙIoΛΙTΙΚΑ, ΘΡHΣΚEYTΙΚA, ΦYΛETΙΚΑ κ.λ.π. "Αvτε vd oκεφ0{
πoλ6πλoκα καf lξυπvα δ διεΘv{g θργαζ6μεvoE γ€ τ6 "ξtπ}νυμα" τoδ cΝN...

9α) 'Η εioρoli ξ6vωv κεφαλαiωv καi δ θvημερωτικdE &πoπρoααvατoλιoμξ
κατευvιiζoυν τ6 dνεvεργ6 r'|φαioτειo. ot θκδιω2gθ6vτεg tδιoκτ{τεg δθv Θd γυρθψoυν τ{v
γfl τoυζ; Kι ιiig πdτε ΘA μετατiΘεvται τd διπλωματικιi dπoτελ6oματα; 'Ιδo6 τ6 θμφαv65

μθτωπo γιti 'Eθvικοαπελευθερωτικd dγιδvα { oυμβιβαoμd loτoρικf|6 vτρoπ{g...
l0α) Στ{v 'Eλληvικιi 1ερo6vηοo, o[ 86ρειε9 χδρεζ θκδημoκρατtζωvται! "Η

κατακερματiζωνται δπιμελ66 καt οταΘερdl6! ol otκovoμικ66 8πεvδ$oειg (θξαγoρ66)

δivουv καi. παiρνoυv. Καi
Ι0 β) δ καιρ6q τfrg Bαλκαvικfrg

(Συv)' Oμooπovδiαg dριμζεται δπo-
1ρεωτικιi! Γι' αδτd dλλωaτε καt τti πρo-

βλτiματα τ{g περιo2gfrq τελμιiτιilvoυν. oi
- 

. 
jl.
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πληΘιroμιακξ μετακιvτtoει6 ι)πεvΘυμi_

ζoυν xραυγαλ6a τιi dβυooαλ6α δια1ρα
vικd 1dοματα...

Γιιi δooυg dvαρωτηθoδv, 6 1δρog, αδτdg
tτοι λεγ<iταν" Oi παρα1ωρι|oειg λoιπdvξεκι-
νoδν dπιi τd λεξιλdγιo... 'Η €κδooη α0τr|
εtναι ΣΛΛΙBEΡOY τoδ 1947.

Eτg

l0 γ) Γιιi EΛΛΑΔΑ; Πρoφαvξ ol
rιiτoικoi τηq, εΙvαι oi μoιlαδικoi oτ6υ
κ6ομo προικιoμ€voι μθ μη1αvιoμo6g
α0τoκαταoτρoφiξ.

ι0 δ) 'Η Τoυρκtα vιi ε11ε μειωΘεi
tiiαφικιi καi δ1ι νd Ιρησιμoπoιεiται γιd
rμπαμrto$λαζ" τiζ Mεοoγεioυ { γιd
θρηoκευτικ69 πολυπριtκτωρ !

l l) Στtv 'Ιταλiα oi γειτovιξ. dκ&
μη θυμζoυν Δεvδρoπdταμo, και, τd
Bατικαvd (φρovτιζειD γιιi τι|ν κooμικτr|
looρρoπiα dvoιγoκλεiνovτα6 πληγξ.

Nd δοrμ ΑΝ αδτd πoιi oυμβαivει oτd
fuρειvd τηg, Θd oυμβεΙ oτrtv Mακεδοviα
καΙ πdτε...

12) Νd εΙ1ε θξαφαvιοτεi τd .Mo_
vαρ1oψιi1νε" πoλtτευμα!

l3)' H Γερμαviα vd εΙ1ε.κdκκιvη.
κυβ6ρvηoη!

14) Στ{v Ν. 'Aμερικτ,| vdΘριdμβευε
{ Λα'iκτ{ κυριαρ1iα μ6 τ6v καταπovτι-
oμ6 τδv Δικτατdρωv.

l5) 'o Καvτιiφι vιi i|ταv τd πρorlυΡ
γιo τoυλιixιoτov τoδ 'Ιoλαμιoμoδ.

Ι6) Aδοτραλiα; Movακ6; 'Aγ. Mα_

ρivo; 'E, δxι διi! Τιi 1ovτριi παι1viδια
dπoκoρυφιbΘηκαv

17) οτdv Περεοτρ6tκo, πo6 τ6v
dπθαυραv, δημιoυργιilvταg καi dλλη
εδκoλη λεiε6, }κτ69 dπ' τιi.κPατiδια.
τι]g 'Eλ. Xερoovr|ooυ. Τi dπ6μειvε;

o tΙoΛYEΘΝΙKoΣ ΣTPΑToΣ
πoι1 Θd θλθγxεται dπd ττ|v δικτατoρικ{
ψηφoφορiα τοδ oΗE, EoΚ, κ.τ.λ....

Eι9

Αι)τt| τ'| οτιγμτ|, δ Διεκδικητt|g τδv
τελευταiωv 200 1ρ6vωv εΙvαι o6 οlκτριi
κατdoταοη.'Απoπρooανατoλιoμθvog,
βoλεμ6vοg μθ μιιi μπoυκιιi &π' τ6 καρ
β€λι, βολoδ6ρvει μεταξιi dΘεiαq - θρη-
oκευτικ6τητα6,'Eθvικιομoδ _ Διεθvι-
oμoδ καi ιiπoκριτικflg lodτητoq - dvιo&
τητoζ oτ{v θθελoυoiα δoυλεiα τflg
λαθoUπερκαταvtiλωoηg'. Πιοτειiω, 6τι
τ{v λιioη θd τ{v διboει δ 'Yπερβατd6
Συvειδηoιακ6g, 6 ΛA'Ι'ΚoΣ KoΙΝΩ-
NΙΚoΣ EΠANΑΣTΑTHΣ τoδ Mθλλo-
vτo6, πoιi Θd παρoυoιιioει oτd θπ6μεvo
τεδ1og, dλλoE oυvεργdτηq μα6.
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o MYΣTΙΚΙΣTHΣ NΙTΣE

'Η πρoo6γγιoη τ{g δριακfrg περιπτιilοε{ τoδ Φρειδερiκoυ Niτoε ατ6 πεδto τoδ'
φιλoοoφικoδ oτo1αομo0 δθv 1ρειιiζεται μακρ6oυρτoυζ πρoλdγoυ6, oilτε πoλιi περισ-
o6τερo'απαιτεΤ θγκιilμια καi δμvητικ6q δξιiροειE ri iδι6ρυθμη αOτri φ6οη. 'Oaι"γιατt'
δ6v Θιi τ6 dξιζε, dλλιi γιατi { λιπi, μιi ιδoτ6oo oιioιαoτικr{, παρoυoiαοη καi κυρlωg'
κριτικιi τoδ lργoυ τoυ, 81ει οτ61go διττ6: Nd καταοιγtioει dφ' δv6q τ{v διΘυραμβικι|
dπoΘθωoη τoδ oτο1αoτfr ιδοτε δπερvικδvτα6 τιi πιiΘη καi τo69 δψιμoυg θvθoυοιαoμoξ
vd &vτιμετωπιoθεi f1 προoφoριi τoυ κιiτω dπ6 τ6 φiξ τηE d.π6λυτηg διανoητικfrg,
δια6γεια9,, θνδ dφ' lτ6ρoυ δια1ωρiζovτα6 τ6ν μ6Θo ιiπ6 τιiv πραγματικ6τητα vd
dπoδιilοει μiα δoo τ6 δυvατ6v πι6 ιivτικειμενικτi διιiαταoη oτdv πνευματικ6 τιτιivα πo6
δεoπ6ζει oτ6 φιλoooφικιi oτερ6ωμα καi τιbρα &κ6μη ιiκdΘεκτog κατθ1ovτα6 μθ τ{v
dπαoτριilττoυoα λιiμψη τoυ τ6 ι}ψηλ6τερο βιiΘρo οτ6 1δρo τfrg εδρωπαtκ{6 dλ}"ιi καi
παγκdαμιαg oκ6ψηq.

Φ6οη βαθιιi μυστικιστικti, μ6 τti μovoγραφiα τoυ .Περt τδv πηγδv Διoγ6νoυq
Λαερτioυ, τ6 l86l δ vεαβ6g καΘηγητιi6 Niτoε Θιi ιiπoκττloει τ{v θπiζηλη διδακτoρικτi
θδρα τ{g δλληvικ{g φιλoλoγiαg oτ6 Παvεπιoτtiμιo τflq Bαοιλεiαζ. 'Η &ρ1ικti τoυ
6μπνευοη πο6 πυρoδ6τηoε δημιoυργικti τ6v πvευματικ6 τoυ oπινθτiρα, δ6v μπoρεΙ vιi
fi'ταv dλλη ι&πd αδτf τoδ 'Αρ26αioυ 'Eλληνικoδ Πολιτιομoδ, oτιi toτoρικιi 6γκατα τoi
δπoioυ μ6 dπαριiμιλλo Θαυμαoμ6 κα( &vηoυ1iα δ Niτoε εΙ1ε θvτρυφlioει. "Oμωg δθv

γivεται vιi παραβλεφθεΙ καi tj θπiδραoη τdlv Σoπεvιioυερ καi Bιiγκvερ oττiv πvευματικr|

φυoιoγvωμiα τoδ oτo1gαoτ{, ο6 βαΘμ6 μιiλιoτα καθοριoτικ6 ^γι& τ6i'ργo του καt γιιi τli
διαμdρφωoη τδv μεταγεv6οτερωv iδεoλoγικδν τoυ πεπoιθιioεωv.

M6 τι|ν "Γ6vvηtττl τfr6 Tραγωδiαg" τ6 1812 6ργεται vιi ταριiξει τti .λιμνιiζoyτα
ijδατα, aτ6 a6,ρa τfrq διαvο{oεωg, δκφριiζoνταq μ6 πi βo{θεια τ{g δδvαμηq πolj dvτλεi
ιiπ6 τig μoρφ6ζ τoδ 'Απ6λλωνα καi τoδ Διoν6ooυ ττ|v τραγικ{ dvτiληψη τiζ ζωiξ,
dvτιoτρατευ6μεvog oαφδ6 τ{v dvτiληψη τfrg πvευματικfrq αloιoδoξtαq πoιi βρioκει
τ6v iδαvικd τη6' θνoαρκωτli oτd πρ6oωπo τoδ Σωκριiτη.

'o Φ. Niτoε διακηρ6oει μ6oα &πd τ6 μυoταγωγικ6 του bρ^γo 6τι" δ διovυoιακξ
θvθoυoιαομ6E φΘεiρεται &π6 τ6ν Σωκρατιομ6, θvδ li dναπ6φευκτη oriγκρουoη τgδ
τραγικoδ καi τoδ θπιoτημovικoδ πνειiματoζ, dπoτελεi iνα ουvε2gθq, Evα ιi6vαo dvτιπιi-
λεμα dvιiμεοα oτi6 δυvιiμειq τfrg δημιoυργiαg καt τoδ oκ6τoυq γιιi τιiv δδραiωoη τoδ
δγιξ πoλιτιομοδ. 'Ev6g Πoλιτιoμoδ πoιi γιd τιi vιτοε[κti πρdτυπα πρooλαμβdνει 6vα
iδιαiτερo περιε16μενo δπωq ιiκριβδq δκφριiζεται μθoα &'π6 τ6ν.Φιioυοτ" τoi Γκαiτε,
καθιilq καi dπ6 τriv κατιiμεoτη dπd oτoι1εiα oυμβoλιoμoδ και μυoτικιoτικδv παραδ6-Λ, xΑΡAΛAMtΙΙΔHΣ
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σεωv τol Pι1ιiρδoυ Bιiγκvερ. 'Aργdτερα, πρoβαivovταg α6 μiα αειριi dvελ6ητωv
ιivαθεωρ{oεωv, θei dμφιoβητ{oει πi διdοταση η6 dξiα6 τδv διiο πρoηγo6μvωv
θκπφoιbπωv τfrg γερμαvικ{6 κoυλτo6ραζ μ6 τd.E'ργα τoυ "'ΑvΘρeδπιvo, πoλ$ dΦρdr
πιvoΣ καi. "Xαρoιjμεvη 'Eπιoττ{μη.. Παριiλληλα oυγκρo6εται μ6 τ6 'Aπoλλιδvιo
πνεδμα, γιιi vιi καταοτεi dπ6λυτα διovυοιακdq,. 'oπωoδ{πoτε τ6 Eργo τoδ Niτoε εΙναι

, dv.αvεωτικ6, διdτι Θ6τει δπ6 κρioη τ6 φαιvoμεvικιi αδταπ6δεικτo. 'Η oημαoiα τδv
τiθικδv dξιδv εΙναι Evα γεγov6g πλθov β δπ6oταoη o1ετικt|, ουγκε1υμ6νη, μια
πραγματικ6τητα πoιi θπιδt1εται οiq πρ66 τ6 περιεa6μενo &μφιoβητt|oειg. -Eται iπoρ-
ρiπτovταq ττiv tπικρατoδοα r!Θικιi drπiληψη τδv καιρδv τoυ, dρνεiται νιi &ρκεοΘεT
οτιi δoγματικδq δooμ6vα oιiv dπoδεκτιi, πρo1ωρ6vταg oτli διατ6πωoη v6ωv καν6vωv
πoιi &rπλoδv τιi oημαoiα τουg ιiπd ni oφυρηλιiτηoη vθωv τ|Θικδv dξιδv. Ταυτ61ρovα δ
Ntτoε Θd πρooδιoρioει τ6v oκoπ6 τδv Λα6v odv μιιi δtψα γιιi τιiv tiψωoη καi ττiv
&vιiδειξη v6ωv tδεατδv πρoτliπωv, πo6 θιi ουvτελεοΘεi μ6oα &π6 τηv d,vιtδeιξη καt
dvαρρi1ηαη oτ6 βιiθρo τfrg κooμικfrg δξουoiα6 μεγdλωv τ!γετδv. 'Evδ μ6oα 0π6 τ6
Eργo τoυ "Τdδε tφη Ζαpατoδoτρα., δ πρoφ{τηg dναγγ6λει τ{ θεωρiα τoδ

φιλoο6φου γιιi τli ζωτi καi τtiv θπαvαληrττικ6τητα πριiξεωv καi γεγov6τωv, βιioει τfrE

ρυθμικflq θξελιξηq τoδ κ6oμου. '}Ι &γι6τητα, δ r]ρωιομ66 καt τ! διαioθηoη τηζ
καλλιτε1vικξ6 μεγαλoφυtα6 θιi dπoτελ6ooυv βαoικιi καi ουoτατικei oτoι1εiα οτ6 v6ο
orioτημα dξιιδv πoιi δ Niτaε Θιi dvαπτ6ξει oτιdv πριilτη περioδo τoδ Eρ[ου τoυ, αδτ{ τfl6
ρομαvτικ{ g &παιoιoδoξtα4.

'O τελειωτικd6 δυtoμ6g μεταξ6 κυρiων καi δoι1λωv o6 ουvδυαομ6 μ6 τιiv μετdβαoη
dπ6 τ{v iΘλι6ητα oτιiv ριilμη, ιδg &παραiτητη πρoδπ6Θεoη γιti ττiv dνιiδυαη τoδ
δπεραΦριilπoU, _19$ &vΘριbπoυ πoιi γvωρiζovταg τ6v θoωτερικd τoυ δαυτ6 δπoβιiλλε-
ται o6 διαδo1ικ69 μεταλλιiξειE lωq 6τoυ μεταβεi θκ v6ου oτriv dπ6λυτη φυoικ{ τdξη,-
εΙvαι γεγov6τα πo6 E1oυv γivει oτ6 oτo1αοττi oυvειδητ6 βiωμα. Oi dδ6vατoι κα(
γεvικιi oi μr! δ1οvτεE oτ6v κ6ομo αδτ6 ξtεg, dvαζητoδv μiα dλλη κoιvωvtα, π€ρa&π6
τdv κ6oμo τoδτo, γιd vιi dπoκατααταΘoiv {θικιi. M6 τli θειilρηoη δμωg αδτ{, μεταβιiλ_
λεται &'π6 &πλ69 οτo1αoτηg οτriv δυvαμικ6τερη πvευματικτi φυoιογvωμtα πoι) δψιbvει
τ6v voιiμοvα lΦρωπo oτ6 θπiπεδo τfr6 θξιδαvικευμ6vηg τελει6τηταE. 'o ιiπεριivθρω-
πoq δψιδvεται κα{ θεrilvεται oπi θ6οη τoδ tκλιπ6vτo6 πλ6οv Δημιoυργoi. Etvαι τ6
Θε1κd δv πo6 δ6v δπ6κειται πλ6ov o€ καμiα δλικιi fl βιoλογικli δ6oμευoη καθιil6 E7gει

&πoβιiλλει τliv φΘαρτli φυoικτi τξη, τ6 παρακμιακ6 αδτ6 oτιiδιo oτ6 δπoTo βρ6Θηκε
μετιi τliv Eκπτωοη. 'o δ6 κ6oμoζ χo)ρtζ θντdoειE, ε1ναι Evαg κdoμo6 θκτ69 tοτoρiαE.
M6 dφετηρiα ττ| διδαoκαλiα τoυ αδτ{ καi β τι|v πtoτη τoυ oτr|ν δwoια τ{g tεραρ1ικf|E
διαβαθμioεωg li κατtiργηση τηζ δφιοτιiμεvηg ο1θoεωg &vdμεοα οτο6g κυρiαρ1oυg καi
oτo6E κυριαρ1o6μεvoυ6, φαvτdζει οιiv τ{ θειbρηοη τηζ ζ0)ηζ χωρig δργαvικ€E λειτουρ-
γtεg. 'Eξετιiζovταq καi dvαλ6ovτη κdθε γεγov6E, δ Niτoε πρoοεγγiζει δπoιoδι!πoτε
ιivτικεiμενo Eρευvαq 6aι μt βdoη τliv δεδoμ6vη δπoκειμεvικ'ιr! τoυ κατdοταoη, &λλιi
dvτtΘετα πρoβληματtζεται γιιi τtiv dvτικειμεvικτi του διιioταoη, τ6 πδ6 δηλαδτi Θιi
Eπρεπε vιi εΙvαι' Eioερ16μεvoι oτ6 v6ημα τδv διακηρδξεtiv τoυ, γtvεται καταvoητ6 δτι
oδμα καi πvεiμα oτ6v vιτoεiκd dΦρωπo εΙναι &λληΜvδετα oτoι1εiατoδ δργαvιoμol
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τoυ. Ταυτiζεται δηλαδri δ Niτoε ι16 ττiν dρ1αιoελληvικ{ dvτiληΨτl .No0ζ δγιli6 θν

αιΙlματι flγιτ! ", Θεωρδvτα6 δτι rj φθoριi τoδ orbματo6 oυoκoτiζει τ6 πvεδμα. ' Η πρoο6γ-

γιoη δμωg τfr6, κατ' dλλoυg, δπερβατικ{EΘεωρiαgτοσNiτoεδ6vdπαιτεiolτε1ρειιiζε-
ται φαvτασiα. ΠρoδπoΘ6τει δμωg τ{v 6παρξη γvcΙroεωv καt τiq dvτιλ{ψει6 τf|6

| ιrεταιlυoικfrg γιti τ6 βαΘ0τερo v6ημα τ{g δπαρξιακτ]g dγωviη. 'Aπαιτεi iκ6μη τ{v
' θξερε6vηoη τδv περιoοdτερo δ6oβατωv περιo16ν τfrgdvθριδπιvηE πρoσωπικ6τητα9,

} δηλαδ{ τoδ tlποoυvεiδητoυ. Mιi πρoπdvτων, πρoi.lπoθ6τει γvιiloη καi καταv6ηαη τoδ

φιλoοoφικoi προβληματιoμοi, oθ εδρ6 πλdτo6,.oπdζovτα6 τd πvευματικιi δεoμιi καi
δπερβαiνovταq τd oυμβgτικιi δρια πo6 θ6τoυv oi διιiφoρε6 ο1oλ66 καi ρε$ματα oτ6

1δρo τfr6 oκ6ψη9.
Niτoε καt Mιiρξ Ξζηoαv oτιiν iδια περiπoυ iπο1gli. "oμωs t| oυγγραφικι| τoυ6

δημιoυργiα, παρ' δτι πρooεγγζoυv τ61διo ζητημα, δγκειται oττriv κριτικri τoυE διαφo-

ρoπoiηoη γιιi τliv τiΘικri dδικtα πo6 δφεiλεται οτriν θπικριiτηoη τ{g dvιo6τηταg. 'o
Ntτοε dvτιδιαoτελλdμενoE πρ66 τ6v Mιiρξ, κατακρtvει τrlv κoιvωviα πρooδιoρtζovταE
tiv τ}Θικ{ dδικiα oπiv sπαρξη τfrq 1o6τηταq. 'Eξiαoυ δμωq αημαvτικθg εΙvαι κα{ ol

τικ69 τoυ προφητεiη. Πρoαναγγθλovτα6 μiα μακρ6πvοη "μεγιiλη πoλιτικii" πo6
θιi περιiοει πdvω dπ6 τ6 πτδμα τfrg μικρoπoλιτικfiq γιd vd tvιboει oυναιoΘηματικd πiv
Eδριilπη, απιiζει τd δεoμιi τoδ 26ρdvoυ. Kατακρivovταg τ6v iooπεδωτιoμ6 πoιi πρoωθεi
r| θπικρατoδoα θρηoκευτικ{ δoξαotα καi τd λoγικd θπακ6λoυθd τoυ πo6 lκδηλιilνα
vται oιiv τιioειg θρμηvεiαg τδν δoγμdτωv τoυ, δ Niτoε &vαζητd μtα δι6ξοδο δ26ι oτιi
λoγικd ουμβατικιi 6ρια τfrg θπo1frg τoυ, δι6τι εlναι ξθvα πρ6qτ6 oτo1αoμ6 τoυ, dλλd
καταφειiγει οτ6 μ6θo μθ οτ62go τli oφυρηλιiτηoη θν69 dνταγωνιoτικοδ κ6ομoυ. EΙvαι
μiα θμμoνη iδθα οπ]v δλoπoiηoη τfrq δπoiα6 δ οτo26αoτlig διαθ6τει δλεg τoυ τξ
δυνιiμειE, θv6 γvωρiζει δτι δ aτ6γog αιiτ66 δoo πληoιιiζεται, τ6oo ξεμακραivει oτ6v
δρiζοvτα. Kαt θδδ dκριβ6g βρtοκεται τ| τραγικτJ εiρωvtα,1ωρig α0τd δμω6 vιloημαtνει
δτι τi πρooπtiθεια &ποβαtvει iκαρπη. 'Απεναvτiαg βλιoτα. EΙvαι αιiτdg δ lδεαλιοτι_
κ6q ατd1o5 πo6 1αλυβδcilvει ττiv iδια τri θ6ληοη τfrE δυvdμεωg.

Φυοικti δ Niτoε δ6ν εlναι &πλ69 φιλ6λoγo9. Oijτε κατατιiσεται σ ' α0τo$6. 'Απoτε-
λεi, δi1ωg dλλo, μiα ooβαρ{ μορφli τoi πvε6ματoq, καi τol πoλιτιoμοδ πo6 μ6 τ6 lργο
τoυ θκφριiζει μiα τdoη πρoo6γγιoηg τfrq φιλoοoφiα6 μ6 τ6 ο1o1αoμ6' 'Aπαλλαγμ6vog
δ 1διog δ Νiτοε καΙ κατ' θπ6κταoη δ δπεριiνΘρωπ6g τoυ, &πd τd 1αρακτηριoτικιi
οτoι1εiα πoιi ουvΘ6τουv τriv δπoκριoiα τoδ παρελθ6vτog, θπι1ειρεΙ vd &πoτελ€oει β

,. TriV Θεωρiα τoυ Evα dvτiβαρo οτ6 2gdo6 πo6 δημιoυργεi τ| dρνηoη τoδ Θεoδ.
l 'ιt δ6 dvαζι|τηoη τoδ Νiτoε, δ6v &vτιπρooωπε6ει παρd τ6 dγωvιδδεg δριbτημα γιd
. τliv lπtτευξη τfr6 αι}τoγvωotαg, τfr6 δμβιiΘυvoη6 οτliv iπαρξη. 'Evδ τ6λo9 oτ6'lργο
:) τoυ .'Ιδε δ "ΑνΘρωπo6,, δ Φ. Niτoε θπι2gειρεi τliν αιiτoβιoγραφ(α τoυ, πρo?gωρδvταg

oπiv θξ{γηαη καt δρμηvεiα τ{6 πoλυο6vΘετηq πρoοωπικ6τητιiE τoυ καi θπιγραμμα-
τικd oτι|ν &vιiλυoη τfrg iδιαg τoυ τfr6 προοφoρi6.
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'H Κooμoθεωρiα τfrg 'Eπιλεκτικfiq
M6ρoq lo: Γεvικ6τητεq

τoδ B. Povτoγιιiwη

'Eλπiζω ri μελ6τη αι)τri πoιi θιi
παρoυoιαoθεi o6 oυv61ειεg, vd "δπλi-
oει, τoιi6 'Eπαvαoτιiτε6 μ6 τ{v πιd o6γ-

χρovη'Εγκεφαλικιi διεργαoiα δπιβiιr>
oηg. Ti ιiπομ6νει; T6 παριiγωγo τflζ
'Eπιλεκτικfig: Η ΑΝTΙΚATΑNAΛΩ-
ΣΗ.

.oi πoλιτιoμoi δημιoυργ{Θηκαv
καt κατευθι5vθηκαv ιδE τιδρα dπd μιd
μικρτi διανoητικ{ dριoτoκρατiα καi
πoτ6 dπ6 τo69 d1λoυg. 'Η διiναμη τδv
τελει.lταiωv μ6vo καταoτρoφ6ζ προκα-
λεi"'

Γoυoταδog Λ6 Mπ6vl

.Tα oπoυδαι6τερα γιιi τriv δξ6λιξη
τιli; ιivθριbπoυ θρωττiματα εΙναι θκεtvα
ποι] δ6ν δ1oυν dπιirπηoη.,. oi εδτυ1ι-
oμ6vεg, κoιvωviεg θ2goιlv oιiτoπιοτ6g.
Aι)τoi oυvτηρoδv τ6 δvειρo. Καi6ooζεi
τd dvειρο' δπιiρ21ει'γ."::i,.rrγαλig2

.'H dπoτελεoματικdτητα τ{6 φυ-
oικfrg αδτfrg: θπιλoγfi6 dφεiλεται οτιiv- ;δ-dπειρiα τδv εiδδv πoil περι6aει κιiΘε
πoικιλiα, dφoδ κdθε βιoλoγικd ι16oτημα
2gαρακτηρiζεται ιiπιi μοvαδικιiτητα. Δ6v
ι)πιiρ2goυv o' lvαv dργαvιoμd δδo κιjτ-
ταρα dπιiλιlτα iδια, δπωg δ6v δπιiρ1goυv
καi oτιiv βιdoφαιρα δυ6 dτoμα, δυd εiδη
{ δυd oiκooυoττ|ματα πo6 εΙναι dκριβ66
1δια.

Χ. Mαρκιiπoυλoga

'H κεν6τητα τoδ .διαλ6γω. εΙvαι
'dvα φαιv6μεvo πρti τ6 tγω oυvαντ{oειs
οττiv τελευταiα 10ετiα oθ &πελπιoτικti
θπιδημικ6 θπiπεδo. Θιi {ταv κιiτi πoιi θιi
μθ dφηvε παvηγυρικιi dδιιiφoρo, dΙv &φo-

ρoδoε μdvo τo6q κεκoιμημ6voυζ6. 'Aλ_
λιi τi dvυπαρξiα τoδ "ξε1ωρtζωi, εΙναι
μιιi θγκεφαλικ{ vdoo6 { δπotα"δπληξε
καΘετi πoι1 1αρακτηρtζεται dθdvατo {
δια1ροvικ6 καi κυρiωg φιλοooφικ6q
iδ6ε6...

Oδοιαoτικιi tl λdξη EΠΙΛEKTΙKI{
εΙvαι τ] ρiζα τfrg θΘvικιoτικf|g KooμoΘε_
ωρiαgz. EΙvαι { oπovδυλικιi oπiλη τoδ
κιiθε Evζωου, πo$ dv δ6v &vαλυΘεT_ μελε-
τηΘεi - διαδoΘεi θπαρκδg, o6 δλo τ6
δυvαμικd τηE, παριiγει ρατoιοτικιi(!)
κεκ6κτυπα. oi lδ6ε6, dvτικε{μενα θμπo_

ρικfig θπεξεργασιξ τδv πολυεΘvικδv
H/Y θξαφαvtζovται ι| διαδtδoνται dvd
περiπτωoη. Τoπικti παραδεiγματα;'o
ατεiρoq dvτικoμ,/μ66, δ δoτερικ6q &vτι-

1oι-lvτιoμ6g, δ (παραμυΘ6νιo9 oοoιαλι-
oμ69, δ καπελωμ6νo6 φιλελευθεριαμ6q.
κ.λ.π.,.

EΑΝ oi κληρovoμικ6g καi θπiκτη_
τεg ;1αρακτfrρεg - iκαν6τητεg δ6v dvι-
1vευθoδv καi dvαπτυ1θoδv oτιi iδαvικιi
τουg, EΑN δ6v dvαπρooαρμdζovται κα[
dvαθεωρoδvται οd oυvιiρτιoη 1ιθ τ6ν
τdπo καi τdν 1ρdvo, TOTE εΙvαι dδιjvα_
τov vιi δπdρξoυv καi τ6λειε9 δπαvαοτιi-
oειq!

Συναφ{ πριig τliv πεμπτoυoiα τf

παρtiγωγα τ{g λ€ξεωq E8 εtvαι τd θμπα.

ρικιi' λtαv κατανoητιi καi dμφiβoλα
dξιoκρατικιi(;) dvτιπρoοωπευτικιi εiδη :

oΗE, κυβερντ|oειg, δμιiδε6, δταιρεiε6
'κ.λ.π. Σ6 τoπικd θπiπεδo; Boυγιoυκλιi-
κη, Nταλ<iραE, Σαραβdκo6 κ.λ.π. Πoσ τ6
οτηρiζω; Στ6 δτι oi πρoβoλ66 - κριτικ69

γιιi πρoωΘτr|oειg dτdμωv _ oυv6λων {ταv
ψt καΘαριi δπoκειμεvικ6g ουvΘf|κεg!
'Aκ6μη καi μ6 αδτd τ6 δλιγdλεξo
..d616[9, oκεπτικ6, 6 καθ6vαg dvτιλαμ_
βdvετbι πdoo ι| ..E" θd t'πρεπε vd κατα-
λdβει τt|v ΚOPYΦAΙA Θdoη' μετd τι|v
γλωoooλoγiα, σdv διδαcκdμεvo μιiθη_
μα τoυλd1ιoτov oτιi θραviα...

Πιoτειiω dκριiδαvτα δτι o{ πoικιλdF
vυμoι θλεγκτ69 τδv ΛAΩΝ διαττ,iρηoαv
oκoπtμωg τr|v .E, oτ{v dφdvεια γιd νd
κυριαρ1oδv αlωviωE! Δ6v εΙvαι τυ1αio
δτι ot odγvωοτεξ" -Aρ1oυαεq τdξειg
δπooττiριξαv καi Δπ6βαλαv 6τιδτ|πoτε

βoηθιiει oτdv 6μoιdμoρφo Ιοoπεδωτι-
oμ6. Οi πολυεθvικ6q δ6v ξεφ6τρωoαv
oπ6 τ6 πoυθεvιi. ΕΙvαι oi μdvε6 "dπρ&
σωπεξD. Πoιoq ξt'pειπ.γ. τoι16 μετdxoυ6
τf|6 KoΚA; Kαi φυoικd κυβερvoδv δκ
τoδ dοφαλoδg, μτi lvτoπιζ6μεvoι &π6τ6

"πυρd" τdlv δ1λωv, oι Α.E. εlvαι ol
μdvεg ΑΘΑΝΑΤEΣ "dγτdτητεζ,9...'Ev κατακλεiδι: EAN ot Πνευματι-
κoi 'Ηγ6τε9, δθv dvαλ6oουv - διδιiξoυν -
διαδdooι.rv dπoτελεoματικd, τrlv Ko_
oμoΘεωρiα τflq, .[" oi θκιiατoτε Διoι_
κoδvτε6, θιi "διαατρεβλιilvoυv" διd τδv
θκπαιδευτηρiωv καi M.M.E. τo66 δπη-
κdoι.lg, θd θκμεταλλεfovται τξ lδιoφυiε6
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καi θd πρodγoυv πρd6 θκμετιiιiΙro,,
dvεπαρκ{ πρo'idwα γιd dvεπαρκεξ Ψη_
ipoΦρoυζ.' Edv βθβαια $φioτατα-ι.'dκ&
μη ιi πλαοματικιt διακυβ6ρvηoη διd τf|g
dvαξιoκρατικflg ψτ|φoυ... ' i'
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Ι. 'Η Ψηoλoγ{α τδv δ1λωv, .Aβfγζ
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3. 'o oυγγραφ6&9 dvαφ6ρεται oτι|v Bια.
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5. Πρoτiμηoα τd .δγd1" qdγ 1iμια loρφι|
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vτικ6, Θd τ'lταv 0πoβoλ{ τρdq τoιi5 ιtvoγvl
στεζ.

6. Bλ. 'Αvεrτικ6τητα, dvθoλdγηoη
U.SchuΙιz, Θεooαλoνiκη l975, EΚΔ. EΓNΑ-
TΙΑ.

7. Bλ' Α. Δεvδριvoδ, 'Η Ftζα, 'Aθ{vα
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€λλ}}\κH GτλΡ|λ πiocτλc!λc Κλ!
λπoκλTλcTλce<υc iοιrπfox πλlΔ(Dλ|

"}Ι διαφt'iμιαη lχει 116 βαοικτi λειτoυργiα ττ|v πρodlΘηoη τδv πρoΙdwωv τf|6
θπι21εtρηοη6 oττ,iv dγoριi, καi vιi πε[oει ταυτ61ρovα r6u *o.oroλ τfiν6.τ6'dγoρdoει.'

Kαταβιiλλει προoπιiΘειεq vιi ληφθοδv δπdψη oi iδι6τητε6 πoιi E2gει τd πρoi6v
καθcilg καi li πoιdητα τδv πρo'idwωv. Τd τoιγdρα γ,α παραεrrγμα καi τ& πoτd- ot,
πoλλ6E περιπτιbοειg τoviζoυv τ6v &vδριoμ6, Evα γρ'iγoρo και μovτερνo αδτoκivτ1τo
πρoβιiλλεται δ6 o6μβoλο γoτriτρoυ, κοιvωvικ{E dvαγvdlριoηE καi διivαμη6.

Πρ6πει θδ6 vΦ τovιoΘεi iαi t "dvταλλακτικτ'i dξiα, { δπoiα πρooδiδεται oτ6v
dγoραoττi. Γιd παριiδειγμα Evα αδτoκiητo τd 6πo{o δ'oφημιgr"oι δτι εΙvαι γρliγoρoπoλυτελdg καi οπ6ρτ μαζt μταφριiζεται δτι δ δπoψιiφioi iγoρooπlg εΙvαι dτoμο
δυvαμικ6.

- 
'rΙ διαφriμιοη E1ει τliv tκαvdητα vιi καταoκευdζει "οιiμβολα &vταλλαγ{ ζu 1τ.x'. τt'διαμιilπια l1ουv oυoxετιoθεΙ μ6 τriv *παvτoτιvri dγdπη,. jυvεπωε αιiτοE πoιi πρoΞφ€_

ρει διαμιivτια κdvει Ξμμεoα φαvερ6g τiE oυvαιoθηματικ66 τoυ διαΘ6ou,6. Κιlτι dvdλoγo
μπoρεi vιi ουμβαivει καi μ€ τιi λουλotδια, δταv πρooφ6ρει κdπoιo6, καi αδτ6 γιατi δμι
τ]δη διαμoρtμlθεΤ δ .oυμβoλιομdE,.

'Η διαφliμιοη 8rι1ειρεΙ vei κατατξει κoιvωvικιi τo66 καταvαλωτ6g. Kαλλιεργεiται
Evτε1vα t dvdγκη vιi "1ρειιiζovται, oi καταvαλωτ6q μrd noρoμoρφωμEvη εtκ6να γιdτ6v θαυτ6 τoυq.

Διαμoρφιilvει λoιπ6v, τ] διαφt|μιοη, vdΘε6 διακρioει6 στρωματoπoιδvταE τo69
ιivΘρrδπoυg μ6 βιioη ττiv καταvtiλωση συγκεκριμ6νων πρo16vτωv' -Eτοι τιi dτoμα oτlivκoινωviα dvαγvωρiζοvται καi τoπoθετοδvται μθ βιioη ττi tμπoρε6ματα πoιj καταvαλcir
voυv.

'FΙ διαφliμιoη θπιδρ& dρvητικιi oττiv ιiρiμαvση τηζ ουvεiδηoηg τοδ καταvαλωτ{.Δημιoυργεi τi.E προδποθθoειE γιιi ττ!v δημιoυργiα κλiματο6 εδφoρiα6 μικρfl6 μ6vδιιiρκειαg dλλιi πo6 δπαvαλαμβιiνεται μ6οα dπ6 ττiv πoικιλiα ,οv ε,oφημιgoμεvrv
πρoi6wων πoιi δπ6α1ovται δτι θd γtvεi κιiπoιog πoιi δ6v πρdκειται vιi γivει.Καταβιiλλεται πρooπιiθεια γιti τliv δημιoυργiα καταvαλωτ{ ?gωρiq "ρioη καt sιtμικρτi ιivτioταoη πoδ vd ιiπoδ62gεται εδκoλα δτι τοδ nρooφερ.*ι γιιi τηv .iκανo-
πoiηοη" τδv ιivαγκδν τoυ.

Kαλλιεργoδvται δvτε1vα ψευδαιοΘr|oειg πoli δδηγoiv oττiv διαμ6ρφωoη τ{q
"νdθαζ oυvεiδηoη6". Σ' αιiτrj τ{ διαδικαοiα t] διαφ{μιοη παiζεi aημαvτικ6 ρdλo.Σ6 θπiπεδo μακρo-oικovoμικ6 l) διαφriμιoη oυμβιiλλει oτli oπατtiλη τδv παραγω-
γικδv π6ρωv καi oτriv αsξηoη τ{g τιμfrE τδv διαφημιζoμ6vωv πρoi6vτωv. T6 πρd_oθετρ κ6crτοg τδv διαφημιoτικδν δξ6δωv μεταφερεται oτοv τελ,κo καταvαλωτr!. .Η
διαφliμιoη ιiπoτελεT dπαραiτητo θργαλεΤo γιιi τ{v θπι1εiρηoη oτliv πρooπdθεια τη6vιi πρoωθfoει τιi προΙιlvτα τηζ μ6 τ6 μεγαλjτερo δυvατ6 κ6ρδo9. Tα κovδ6λια ιornj,

(MEPOΣ B)
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πoι) 1ρηoιμoπoιεi γιιi τ6v οκoπd αι)τd δθv θεωρoδνται oπατdλη. 'ΑvτιΘ6τωE τi χρηοι-.
μoπoiηαη &π6 τηv θπι1εiρηoη θκτεταμ6vηg διαφτ]μιoηg π.1' γι& ττriv πρoιbΘηση μιξ
τ]λεκτρικι]g 6δovτ6βoυρτoαq, θεωρεtται oιiv ιivαγκαiα'8π6vδυαη. Γιιi μιιi oiκovoμiα
δμωg πoli δθv 11ει καλ6ψει τliv οτoι1ειιδδη κoιvωvικτi περiθαλψη oi διαφημιoτικ6q
δαπιiνεq γιιi τ{v πρoιilΘηoη τoδ πι6 πιivω πρoidvτog Θεωρoδvται δg oπατιiλη παραγαF

γικdlv π6ρωv
'Yπooτηρiζεται dκ6μα δτι δημιoυργεi θμπ6δια oττiv ε1oοδο v6ωv θπι1ειριiοεωv

γιατi μιιi μικρri θπι2gεiρηoη εΙvαι δδακoλo v' dvταγωvιoτεi μιιi μεγdλη μ6 τd τεριioτια
πooιi πo6 δαπαvoδvται.

'Η διαφημιοη τελικιi δθν iκαvoπoiηoε τ6 δικαiωμα τoδ καταvαλωτ{ γιd πληρoφd-

ρηοη dλλιi dvτιΘ€τωq ουv6τειvε oτriν αυοκ6τιoη του. " o Τoybee λ6ει 6τι: "li διαφtj-

μιoη δ6v δφ(oταται γιιi vιi λ6ει τfv dλ{θεια d.λλιi γιd vd πoυλδ πρot6vτα".
'Η διαφr!μιoη θιi πρ6πει ν6"παρt,7ει αt}ξημfνη πληρoφ6ρηαη καi vιldναπτδξειτ6v

διιiλoγo μεταξιi βιoμη1gιivωv καt καταvαλωτδv. Σ6 dvτiθετη περiπτωoη Θιi αδξηΘετ li
δυoαρθoκεια τoδ καταναλωτικοδ κoιvoδ.

'Η διαφt]μιoη δημιoυργεT θvτυπιδoειq καt doκεI ψυ1oλoγικli βiα πρ6q τ6v καταvα-
λωτrj μθ διιiφορεg μεΘ6δου6 ε1τε "θκφoβiζovταζD τov π.χ' δτι dv δ6ν 2gρηαιμoπoιt|οει τ6
Α πρoΙ6v δ€v θιi εtvαι dπoδεκτ6g dπd τοιi6 dλλoυ6, ε1τε τοv(ζovταq, ττ|v dvαoφdλειf
τoυ, εiτε κιvιbvταftτiv πρoοo1li τoυ, ε1τε παρ61ovταg oυvταγθg γιιi vιi εΙvαι δγιτiE,

26αρo6μεvoqιiξιαγιiπητog,εδτυ2gιoμθvot,πετυχημ6vo6,&oφαλ'4ξκ.α. 
"]'

M6 τri διαφημιoη δημιoυργoδvται o6 κιiπoιεg περιπτdloει6 "θκκλ{oειq φ6βoυ" ol
δπoiεq θxουv ακoπ6 vιi $ημιoυργτ|oουv &vηoυ1giα oτ6 κoιv6 μ6 τιiv πρooδoκtα δτι τ6
κoιv6 θd πρooπαθτ]oει νιi θλαττιboει αιiτιi τt|v &vηoυ21iα dκολουθδvταg τi6 δδηγiε6 τoδ
διαφημιοτικoδ μηv6ματοg.

Σθ πoλλιi διαφημιoτικιi μηv6ματα, τ} dγιlπη' f oτoργli καi t] &vθριbπιvη θπικοινιl>
viα παρoυοιιiζovται νri oυνδ6ovται dπoκλειoτικιi dπ6 ττjv πρooφοριi καi τ{v ιiπoδo1li
δριoμ6vωv rjλικδν ιiγαθδν. "Eτσι'λoιπ6v δ καταναλωτ{q.dν θθλει γd θκφρΦoqι τd
ουvαιαθτ!ματιi του καi vιi θπικoινωvr!οει μθ dλλα rτoμα θιi πρΕ,πει νιi dποκτtjoει τιi
αιlγκεκριμ6vα πρoΙdvτα. Td πρoΙ6ν, λoιπ6v oττi oυγκεκριμθvη περiπτωoη μεταβιiλλε-
ται ο6 "κtbδικα θπικoιvωνiαq".

Π. XΑPΑΛAMΠOYΣ
oΙΚοΝoMoΛoΓoΣ

ι. ΔΟYΛEYE vιi τρδg καi κλ6βε γιιi νti '1gη6.

2. 'o καλλiτερog φiλoq οoυ εtvαι δ πεθαμ6νo9 θ1θρ6q ooυ.

3. "Av δ6v γoνtiτιζε τ\ γκαμτiλα δ€v τηv φoρτιbvαvε.
4. "Oταv πα6ooυν τιi κoριiκια Θιi λαλrlooυvε τ' &ηδ6νια.
5. X6ρι πo6 κ6βεται μθ δικαιoα6vη δ€v πovi.
6. "oταν δ oκιiλοg οoυ πειv&, τoιi6 ξ6voυq μriν ταiζειg.
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ToY ΙΩΑNΝH MΠΑXΑ
KαΘηγητfr Φυoικflq'Αγωγis

EKKINΗΣΗ: Η ANΑΓΝΩPΙΣH Ι'ΗΣ ΣΩMΑTοΔΡoMΙKrΙΣ

Δθν μπoρoσμε dλλιi καi δ6v E1oυμε λ6γo vιi παραβλ6ψoυμε τ6 γεγovδ6 δτι oημρα
oi dθλητικoi μαg 1δρoι γεμ{ζoυv καθημεριvf dπ6 πλfiθoq νθωv ιiθλητδv oi δπoioι
ιiο1ολoδvται μ€ ζξλο μθ τ{ ΣΩMATOΔPOMΙKΗ. ΠλfiΘog oυλλ6γων-γυμvαoτηρiωv,
&θλητδν, &γωvιoτικδv δκδηλιiloεωv μ6 μεγιiλo κoιv6 καi oειριi πρot6vτωv δπωg
θκδ6oει9, εiδη δνδυoηg, δργαvα γυμvαοτικfig καi διατροφικd oυμπληριδματα, ιiπoδει-
κvιjoυv τli oτροφti τoδ "Eλληνα <rτιi φυoικτi δγιειvli ζω{ μ6oα dπ6 τt|v dOληoη dλλιi
καt τ{ν θπιθυμiα διιiκριoτi τoυ μ6oα dπ' αι]τ6v.

JoE wEιDΕfr
FITNESS
GXUS.
Hιτρiτη
ιταyi6α1ιια
αλυoiδα
rιtμγαoTTιρioγ.

ΣKoΠoΣ: o EΠΑNAΠΡoΣΔloPΙΣMΟΣ TΩN ΑΞΙΩN THΣ ΣΩMΑTOΔOMΙKHΣ

'Αvαγvωρiζoυμε δτι τ6 .dΘλημα, τfr6 Σωματoδoμικfr6 oυγκεvτρcδνει θξωτερικdτd
dπαραiτητα oτoι1εiα γιιi τriv ιivαγvιilριoιi τoυ, δηλαδτ,j: πλfiθog dΘλητδν πo6 θπιδiδo-
vται σ' αδτd oυoτηματικti { εδκαιριακιi και oυμμετ61oυv o€ dγδvεq μ6 oκoπ6 ττi
διιiκριoη μθoω τδv θπιτευγμtiτωv τfrq doκηoηg θπi τoi αιilματ6g τoυ6 o6 dvτιπαραβoλ{
μ ' αδτ6 τδν ιivτιπιiλωv τoυζ. ' oφεiλoυμε δμωg vιi καταδεiξουμε δτι τ6 "dθλημα" πfr ρε
θξ δριoμoδ θαφαλμ6vη κατειiθυvοη δoov ιiφoρδ τoυξ oκoπo0q τoυ καt τιi μ6<rα γιιi τliv
δπiτευξ{ τoυg. 'Eξηγoιiμεθα: ακoπdE θv66 dγωvioματοq εΙναι τi θπιτυ1tα κιiπoιαg
&πiδooη6 η δπoiα μετριiει oυγκεκριμθvεq' Ικαv6τητεg τoδ dθλητ{, γιιi παριiδειγμα τ6

μεγιiλo dλμα o6 δψog μετριiει τιiν ιiλτικ6τητα καi τα2g$τητα τoδ ιiΘλητfr. Tιi μ6oα πoιi
χρησιμoπoιεi δ ιiθλητη6 γιιi τ{v θπiτευξη τoi oκoπoi, δηλαδη πρoπ6vτ1oη καi καλτli

ζωη, πραγματιirνoυv oυγ1ρdvωq καi dλλov θπιμθρoυq οτ61ο, αδτ6v τfrq δημιoυργiα6
δυvατοδ καi &ρμοvικoδ oιΙlματoq' 'o oτ626oq αδτ69 δ6ν εΙvαι τελικ6q &λλιi θvδιιiμεoog,
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μ6oov κι αδτd6, γιιi τliv θπiτευξη τflg θπiδooηg. 'Η oωματoδoμικti ιδζ .lθλημα" θ6τει
τ6 μθoov ii τ6v δευτερε6ovτα oκoπ6 ιδg αδτo<iκoπd: τo &ρμoνικ6 οδμα rδg τελικ6
oκoπ6 καi θπiδooη ττ]v καλ6τερη πoιdτητιi τoυ Ξvαvτι τδv dλλων.

MΕΣoN: ΣYΝoΛo EKΔ}ΙΛΩΣEΩΝ

M6 μiα oειριi δκδηλιboεωv Θιi πρooπαΘtiooυμε vιi δπαvαπρooδιoρtooυμε τoιi6
oκoπo6g' καt vti καταδεiξoυμε τιi μθοα τoi .dθλtiματoq" τ{g oωματoδoμικfrg, θπειδτi
δε7gdμαoτε δτι ι| θπιτυ21iα τoυ δεt1vει τri φυoικτ/i κλioη τoδ "Eλληνα πρdq τ6 δυνατ6
καi dρμovικ6 oδμα. Στι|v πρooπιiΘειιi μαg θιi oυvανττiοoυμε τηv dvτiδραoη δκεivωv
πo6 θvδ δπεραμιivovται τoi χαρακτηρισμoδ τoυ δq ιiθλriματog, θvτoιiτoιg δ6v tπιθυ-

μoδν ττiv ιivαγvrilριoτ,i τoυ ιiφoδ κιiτι τ6τoιo Θιi ατiμαιvε Eνα io1υρ6 πλfiγμα oτιi κ6ρδη
τit "Bιoμηχαviαg, τoδ "dθλriματo6" τfrq δποiα6 r|γoδvται. 'Η θξυγiανοη τoδ "dΘλ{-
ματoζ> ιiπαιτεi οταθερτi δυvαμικιi πρooπιiΘεια, dλλd μ6vο δι' αδτfrg θιi θπιτευ1θεΙ f
ιiπoμciκρυvoη τδv εioαγωγικδν ιiπ6 τ6v 6ρo dΘλημα

ANl'lΠAΛoΣ: Η .ΑMΙΛΛΑ, Ι'oγ.oMΙΛoγ

Εiδικ6 Evτυπo πo6 κυκλoφoρεi οττiv 'Eλληvικri ιiπ6 ξ6vo δμιλo θπι1ειρrioεωv
oι)γιειvflζ", μ6 μεταφριioειq εiδ{oεωv καi δργαοιlv γιιi τ{ oωματoδoμικτi,.ιiποκαλ6-
πτει ττjv πρ6Θεοη ' Aμερικαvικ{6 (' Eβρα'tκfrg) θπι1εiρηοη6 γιd θπθκταoη τδv δραoτη-

ριοτt!τωv τηq oτ{v 'dιιαεα. T6 ο266διο τiζ .&λωoηζΣ τoi )gιilρoυ, δ1ει ιδg iξf|q:
'o δμιλoE θπι21ειριioεωv τδv 'Eβραiωv ιiδελφδν Joe & Ben Weider dπoφιioιoε vιi

δημιoυργτiοει oτιi 1ιilρα μαq μiα dλυοoiδα l00 γυμvαoτηρtωv τριδv τιiπωv: l0 dπ6
αδτιi γιιi αδοτηρ6 πρdγραμμα &oκηοηg οωματoδoμικfrg (.WEΙDER BODYBUΙL-
DΙNG GYMS"), l0 γιιi τi6 παραλiεg τδv τoυριoτικδν περιo2g6v (..JOE WE'ΙDER
MUscLE BEACΗ") καi 80 γι6 τδ εδρι) καταvαλωτικ6 κoιv6, γ€vικiv δπηρεοιδν
(,.JoE WEΙDER FΙTNEss GYM"). Κovτιi oτιiv παραπιivω Θιi λειτoυργrloει μiα
δε$nερη &λυotδα καταοτημιiτων εiδdlv διατρoφfr6 μ6 Ι00 κρiκουq κι αιiτri, τ{v ("JoE
WEΙDER FΙTNESS SΗoΡ").

'o 'Eβραiog Weider πρooφ6ρει oτ6v "Eλληvα θπι1ειρηματiα μιιi δελεαoτικτi
πρ6ταoη oiκovoμικfrq, καi κoιvωvικfi6 θπιτυ1iα6, οiγoυρoq γιιi τliv dνταπ6κριoli 1oυ:
Γιιi τ6v "Eλληνα θπι2gειρηματiα iδιoκτ{τη fi θvoικιαoτ{ γυμvαoτηρioυ τoδ "πρ8σφθ-
ρεταιΣ τ} dvαπιivτε1η δυvατ6τητα θπ6κταoη6 τ{6 dγoρi6 τoυ, μ6oα &π6τηχρliση Iqδ
δv6ματog τoδ θξοπλιoμoδ πoιi παρtγeι δ δμιλo6. 'Aρκεi vιi δηλιiloει δτι δπιΘυμε( vιi
.μετατραπεi": 'Απ6 πρooωπικτi θπι1εiρηoη "Eλληvα θργαζoμ6voυ o6 δπιiλληλo τoi
πoλυεΘνικoi dφ6vτη. 'Eπioηg 6 6μιλoq' ιiπευΘ6vει ττ{ν πρ6ταoη καi o6 πι6 φιλdδoξoυE,
&ρα ευtiλλωτoυg, ν6oυ9 θπι21ειρηματiεg' Toιlg πρooφ€,ρει μiα δπιτυ1ημ6ιη oταδιoδρo-

μiα "iδιoκττ{τη> γυμvαστηρioυ, δvδ δ6v πρ6κειται παριi γιιi τ?i Θ6oη δν69 δψηλd
ιiμειβ6μενoυδπαλλr!λoυμθlο1υρ6gδεομειioει6oθEvαvdvΘελληvικ6φoρθα,
ΓΙΑΤΙ;
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,, 'H θπιβαλλoμ6vη ιiπ6 τriv λoγικ{ τoπoΘ6τηoτi μαq δvαvτι τoi ο1εδiου τoδ δμiλoυ
δθν μπoρεi παριi vti εivαι dρvητικri δι6τι: 'O dwαγωvιoμdg τoδ κoλooooδ δμiλoυ καi
τδv δλληνικδv iδι6κτητωv θπι1ειρlioεωv-ουλλ6γων Θιi δδηγrioει o6 οtκoνoμικ6
μαραομ6 τoιig δε6τερoυ9. oi doκoιlμεvoι θιi θπιλθξoυv τιi γυμvαoτιiρια τoδ δμiλoυ, τιi
δπoiα παρθ1oυν o6γ1ρovα δργαvα doκηoηg, εiδικευμθvoυg γυμvαoτ6g καi πoλλ69
(Ιλλεq δπηρεοtεg oιi Ενα dπρ6oωπo καi ξ6vo μ6 ττiv iδιooυγκραoiα τoδ "Eλληvα

περιβιiλλov. oi "Eλληνεg iδιoκτfrτε6 καi θργαζ6μεvoι δφεiλoυv vιi dvτιδρdooυv oτ6
oφtξιμo τfrg &λυαoiδαq πoιi τυλtγει τ6v κoρμd τoδ ιiθλητιoμoδ μαg πρiv dκινητoπoιτi-
αει τιi μ€λη τoυ, τιi γυμvαoττiρια καi τoιlq oυλλ6γoυq. 'Eπioηg, oi φιλ6δoξoι v6oι
.iδιοκτiτεζ. εΙναι δπo1ρεωμ6vοι vιi θvημερωΘoδv γιti τig δεoμειioειg τδv δρωv τoδ
ουμβoλαioυ τoυg, Θ6μα oτ6 δπoio θπιμελdrq d'πoφειiγει vιi dvαφερθεi τ6 &ρΘρo oτ6
παραπιivω ivτυπo.

'Η ιiξιoλoγικ{ μαg τoπoΘθτηoη Evαvτι τoδ δμ[λoυ δπαγoρε6εται ιiπ6 τiq ιiξιoλoγι-
. κθq καταβoλ6q τ{g φυλfr6 μαξ. 'o "Eλληvαg ιiΘλητ{q καi dθλoιiμεvog φ6ρει θγγεγραμ-

μ6vεg oτ6 γεwετικd τoυ δλικ6 τiq ιiξtεq καi τιi πρ6τυπα τoD ιiρ1αιoελληvικoδ iδεrΙlδoυg

γιιi τtlv dθληοη καi τ6 oδμα τoδ dθλητoδ. 'o δμιλoq πρεoβειiει καi δργιiζεται γιιi τη
δnμιoυργiα vθωv, ξθvωv πρdg τd δικ6 μαq iδεδδεg dΘληoηg, πρoτ6πωv καi ιiξιδν. ot
v6oι dθλητ6q τfrq oωματoδoμικff6,, κυρiωg oτιq, ΗΠΑ, πληριilvoυv oιiμερα βαρ6 τiμημα
δγ εiαE γιιi τliv κατι1κτηoη τfrg διiφνηg τoδ πλ€ov μυιδδoυg oιbματog. " Η πρoβoλ{ τoδ
oιilματo6 ιδ6 αδτooκoπ6q, rj ιiπcbλεια τ{g Ewoια6 τoδ μ6τρoυ oτ6ν δγκo καi oτιi γραμμη
τoδ oιilματoq, f ιiπιilλεια τδv J(αρακτηριστικιλν τoδ φιiλου, τfrq θηλυκdτηταq καi
cdρμoviαg τoδ γυναικεioυ oιilματog, εivαι o[ ιiξiεq πo6 6γι τυ1αiα πρεoβε6ει δ δμιλog.
jo fρμαφρ6διτog πρoβoκατoρικdq ιiγιilvα6 πoι) διεξιiγει δ δμιλoq θvιivτια oτiq ιivαβo-
λικ6q oιi<riεq, δθv πεiΘει, δoo δ iδιoq, δμιλo6 καταoκευtiζει καi διαΘθτει καθαρδq

1ημικιi oκευtioματα δg dπαραtτητα θφdδια τoδ φιλ6δoξoυ ιiθλητ{. "oλα τιi παρα-
πιivω, τo οιi<rτnμα dξιδv τoυ, τιi μ6oα γιιi ττiv θπiτευξη τ6v oτ61ωv τoυ, τ6 παρdδειγμα
τfrq δκμετιiλλευοη6 τδv dvαγκδv πo6 δημιουργoδv τ6τoιoι στ6χoι, μιi1ovται τιiν
'Ελληvικη θειilρηoη τoδ ιiθλητιoμoi, ττiν μπoλιαομθvη oτ6 αiμα μα6'
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'Η oυμμετο1τj τoδ v6oυ oτi6 &γωvιοτικ6g θκδηλrδoειg τoδ δμiλoυ δεΙ1vει τrlv
πρ6Θεoτi τoυ γιιi διιiκριoη. 'Η xρriοrη λoιπ6v τδv ιivαβoλικδv πρoΙ6vτωv δ6v Θιi

&πoτραπεT ιiπ6 &vαoτoλ6q δγεiαq καi Θεμιτoδιivταγωvισμoi. Tιi κτηvrbδη πρ6τυπατoδ
δμiλoυ Θθλoυv vιi dvτικαταοτriooυν τιi θεiκιi δλληvικιi πρ6τυπα δoo κι &ν δ δμιλο6

ρi1gvει oτιi1τη oτιi μιiτια μαg πρoτεivovταq εiκ6vεq θλληvικflq πλαοτικfrg oτιi θμβλ{-

ματιi τoυ.

ΔoMoγMι: Ι'ΗΝ EΛΛΗNlΙ(}l ΣΩMAl'oΔoMΙK}l

Γιti θμiE, &λυooiδα oημαivει δεoμ6q, μ6vη θπιβεβλημμθvη κivηoη μαq,, τ6 oπιi-
oιμ6 τηq. 'o Σιωνιαμ6q τυλiγει oιiμερα γ6ρω ιiπ6 τ6 κoρμi τoδ 'Eλληvικoδ dθλητι_
oμoδ δlio πoλ$κρικεg dλυooiδεg, αδτr| τδv γυμvαoτηρ[ωv καi τ{v lλλη τδv
καταoτημιiτων τoυ. Κιiπoιoι κρiκoι μπλ61τηκαv ατιi π6δια μαξ.'Η'Ελλιi6 i2gει

πρ6τυπα γιιi τ6ν v6o τηg, oi Θεoi, oi fiρωεg καi oi ιiΘλητ6q τfrg loτoρiαg μαq. Σ{μερα oi
λεβtvτεg v6'oι τfrq, θπαρ1iαq καi τδv νηoιδv μαq. Πoτθ δ6v Θci κλε(ooυμε τti μιiτια γιd νιi
δvειρευτοδμε τ6v πιθηκ6μoρφo ν6γρo πρωταθλητr!, dναζητδvτα5 περιπαθδg τt5 γραμ-
μ€g τoυ' Mπορoδμε vιi ιiγγiξουμε τιi-πρ6τυπιi μαζ dσκoιiμενoι συστηματικιt, μθ δγιειvτ!

ζω{ καi δ2gι θΘιζ6μεvoι oτri χημεiα τδv δργαoτηρiωv τoδ 6μiλoυ. Δ6v θιi θπιτρ6ψoυμε

ο6 καvθvαv vιi παραοδρει τoιig φιλ6δoξoυ6 v6oυ6 μα6. Τιi "γυμvαοττiρια" τoυg δ6v

πρ'6κειται νιi βρoδν γdvιμo Eδαφog νιi dvθiooυν. "oοα δ6vμαραΘoδν dπd πiv περιφρα'
vηο{ μα6 Θd κoπoδν dπ6 πi φρ6vηστi μαξ.

Καλoδμε τdv "Eλληνα &θλoιiμενo ν6ο vιi oτtiοoυμε μαζi Eνα 'Eλληvικ6 o6oτημα
&θλητικδv ιiξιδv πo6 Θιi τoπoθετrioει τtiv oωματoδoμικιi oτli oωoτri τηg θ6oη οτ6
πιivθεov τδv ιiΘλημιiτωv pαζ; Nιi θπαvαπρooδιoρiooυμε τig dξiεq μα6. Δ6v 1ρειαζ6μα-
oτε τ& φδτα τoδ δμiλου καi Θd τιi oβιiooυμε. Καt παραφριiζoντα6 τ6viδιο τov Weider, δ

δπoioq dvαφερ6μενog oτig θπι1ειρl,iοει6 τoυ εΙπε, δηλrilνουμε μ6 τ{ oειριi μα6:

"Kι δλα αδτιi γιιi 'μ&g τoδg EΛΛιΙNEΣ ΣΩBΙNΙΣTEΣ εΙvαι μdvο τi dριιi".

'Eπi τoi Θ6ματoq.

Περιoδιkd "MUSCLE & FΙTΝESS". Tεδχoζ 27.
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'Η oυμμετo2g{ τoδ ν6oυ oτi6 dγωvιoτικ€E θκδηλιboειq τoδ δμiλoυ δεi1gvει τι|v
πρ6Θεoι| τoυ γιιi διιiκριοη. 'Η.xρlioη λoιπdv τδv dναβoλικδv πρoidvτωv δ6v θιi
dπoτραπεT ιiπ6 dναoτoλ6g δγεtα6 καi Θεμιτoδ dvταγωvισμoδ. Tιi κτηvιilδη πρ6τυπατoδ
δμiλoυ Θ6λoυν νιi dντικαταοτ'ιjooυv τιi Θεiκd δλληvικd πρdτυπα δoo κι dv δ δμιλο6
ρi1gνει oτιi1gη oτιi μιiτια μαq πρoτεivovταq εΙκ6vεq θλληvικflg πλαoτικfr6 oτιi θμβλ{-
ματιi τoυ.

ΔoMoγMι]'|'Ι lN ΕΛΛΙ ΙNlκΙl ΣΩMA]'oΛoMlΙ(ιl

Γιιi θμdg, &λυooiδα oημα{vει δεoμdq, μ6vη θπιβεβλημμθvη κivηoη μαq,τ6 oπd.
oιμ6 τηE. 'O Σιωvιoμ6g τυλtγει oιiμερα γιiρω dπ6 τ6 κ<lρμi τoi 'Eλληvικoδ dθλητι-
ομoδ δr)o πoλι)κρικεE dλυοoiδεq, αδττ| τdrv γυμvαoτηρ[ωv καi τι!ν dλλη τδv
καταoτημιiτωv τoυ. Kιiποιoι κρiκoι μπλθ21τηκαv οτιi π6δια μαζ.'Η'Eλλιiq 11ει
πρ6τυπα γιd τ6v v6o τηq, oi Θεot, oi τ'iρωε6 καi ol dΘλητ66 τfi6 loτoρiαq μαg. Σriμερα ot
λεβ6vτεg v6oι τ{6 δπαρ21iαg καi τδv vηoιδv μαq. Ποτ€ δ€v θιi κλεiοoυμε τιi μιiτια γιd νιi
δvειρευτοδμε τ6ν πιΘηκ6μoρφo v6γρo πρωταθλητι], dναζητ6vταg περιπαΘδq' τi6 γραμ-
μ69 τoυ. Mπορoiμε vιi ιiγγiξoυμε τιi.πρ6τυπιi μαg dοκo$μεvoι συστηματικιi, μθ δγιειvrJ
ζω{ καt δ1ι θΘιζ6μεvoι οτri 1ημεiα τδν θργαoτηρiωv τoδ δμiλου. Δ€v θιi θπιτρ6ψoυμε
οθ καν6ναv vιi παραo6ρει τoιiE φιλ6δoξoυ9 v6oυ6 μα6. Τιi "γυμvαoττiρια" τoυq δ6v
πρ'6κειται νιi βρoδν γ6vιμo Eδαφoq vιi dvθiooυν. "ooαδ6vμαραΘoδvdπd.;tivπεριφρ&
vηoli μαg θd κoπoδν dπ6 ττi φρ6vηo{ μαg.

Καλoδμ τ6v "Eλληνα &Θλo6μεvo ν6o νιi oτιiooυμε μαζi 6vα 'Eλληvικ6 ο6oτημα
dθλητικ6v ιiξιδv πo6 Θιi τoπoΘετηoει τriv oωματoδoμικr| οτ{ oωοτ{ τηq θ6oη oτ6
πιivΘεov τδv dΘλημιiτωv μαt. Nιi θπαvαπροοδιoρiooυμε τtg dξiεg μα6. Δ6ν 1ρειαζ6μα-
oτε τιi φδτα τoδ δμiλου καi Θιi τιi oβ6ooυμε. Καi παραφριiζovτα6 τ6ν1διo τov Weider, δ
δπoiog dvαφερ6μενoq οτ[g δπι2gειρτ{oει6 τoυ εΙπε, δηλιitνoυμε μ€ τ{ oειριi μαE:

"Κι δλα αδτιi γιιi 'μiq τo65 EΛΛΗNEΣ ΣΩBΙNΙΣTEΣ εΙvαι μ6vo ri dρxιi".

'Eπi τoδ Θ6ματo9.
Περιoδιk6 "MUSCLE & FΙTNESS". Tεδχoζ 27.
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Yπdρ1oυv πoλλιilv ειδιi:ν Aπoλα$oει6. Σ[γoυρα πριilτη 0α τoπoΘετ{οω τηv Πvευμα-
τικf . Για τη δε6τερη εoε{q θα κρ(vcτε. Γυvα[κε6; Φαγητd; Πιoτ6; Nαρκωτικd; Αλλιi α6
κρf voυμε τηv υπoκειμενικιii ιατιlρ[α τη6 Δυfτερηq Hδovr|6. o καΘ6ναq με τα γoδoτα τoυ.

Αvτιπροoιilπευε Aρ1α(εq, Hδoν66. oι πρ6γoνot τoυ 16ριζαν απoλαιioειg o' εκατΩΙ-
μ6ρια αvΘριbπoυ6 επ[ 1ιλιdδε6 1ρ6vια. To ε{δo6 τoυ liταv ΑΘdvατo. Λ6γαvε 6τι τo,ξ
τiτλoυg τιμιt6 τoυ6 απθκτηoαν oτη Tοε1ooλoβακiα. 'Αλλoι λ6γαvε 6τι ηταv Αριoτα
κριiτε6 απ6 την Ιoτoρικτ{ Κ(vα. Tι τov θvoιαζε πoυ τo 6voμd τoυ δεν {ταv oι1τε Αρoεvtκ6
oδτε Θηλυκ6. 'Ηταv υπερliφαvog γιατt r]ταv 0υδ6τερo9. oι dλλoι t|ταv Pατoιoτ66. fov
ζτiλευαv για τηv υπερo1τi τoυ.

Πoλλ66 φoρθ6 αηδ1αζε.' Eβλεπε τoυg, εραoτ6q τoυ, vα oηκdrνoυv τη μπoυκdλα με τo
πιoτ6 και vα μεΘdvε. Παρατηρo6οε αυτ6q πoυ τoυ oρκιζ6ταvε Aιrbvια Π[οτη, μ61ρι
θαvdτoυ, να ovειρoπoλoιiv. Nα εκαταοιιiξovται. Nα ταξιδε0oυν. Nα β0ζoυv o"o φio-
γεριi 1εiλη τoυξ,' πoυ ακoυμπoιiοαv επιivω τoυ, θvα (χoρταρεvιoD τσιγ0ρo, πoυ βρωμα
κoπo6oε και τιξ 6oτελvε oτα Tιiρταρα των ψευδαιoθτr!oεων. Aδιαφoρo6oε για τoξ
dλλoυ6 0υδ6τερoυ9, πoυ με τo oτ6μα τoυζ <ρoυφo6σαvD τo γεwετικ6 6ργαvo τωv
Aρoεvικιirv. Toυq oι1αιv6ταv 6μω6, 6ταv ρoυφoι1οαv αυτ6v, πoυ πρ6oφερε επt 1ιλιετtεE
απολαιioει6. Mε τo διεoτραμμ6vo oτ6μα τoυE. Αλλιi τoυg ανε16τανε ιιε επcιτΥελματικιi
ευoυvειδηoiα. Aκ6μη κι 6ταv η γλdtooα τoυg κλυδωvζ6ταvε oτo oτ6μιo τoυ κδλπαr
τoυ.

Σε κιiποιεE oτιγμ69 ευφoρiαg και συvoυσιακ{ζ παραφρoσfηζ ηρθε τo τ6λo9 τoυ-
'oλη τηv ιοτορiα, μα6 τη διηγr!θηκε αργ6τερα, ανιiμεαα απ6 τoυq επιθαν6τιoυζ ρ6γ-
χoυζ τoυ, 6ταv πρooε2gτικιi τοv η τo βor]θηoα vα μετακιvηΘεt προq τov Αvακυκλωτ{
Εvεργεiα6'

.Στ6λιζα 6να τραπθζι επιαημωv. o πρ6ξενo6 τη6 Nιγηρtαg με διιiλεξε για oιivτρoφ6
τoυ. Δεv 61ει οημαotα πoυ τiταv μα6ρo9. Tι κι αν τα 1θρια τoυ πoυ με 1ιiιδευαv
βρωμoκoπo6σαv σα 1oιρooτιioιo. Τo oτ6μα τoυ 6παιζε με τα 1εiλια μoυ. 'A1 Θε6.μoυ.
Eκεivη η γλιδooα τoυ. Συγ1ιilρα με. Σα τo τoiρκo, Τo μoτooυκλετιoτη oτo βαρ6λι. 'Eτoι
γυρvο6oε μ6oα oτov κ6λπo μoυ. Aκρoβατo6oε oτo oτ6μι6 μoυ. Eξερευvo6oε bαv τoY
Ιωνd oτη φιiλαινα, τo βιiΘog και τα τoι11ιilματα τηg οπηλιιiq βoυ. Kαι τ]ρΘε η καpα-
οτρoφη. Mια απαioια μαυρ62goντρη σαv τη Xoυ1o0 τoυ Πoκoπtκo. Mπτiκε oτo Κ6vτρo-
M6λιq τoν εiδε, ιioπριοε. M6λι6 τηv εiδε κιτρtvηoε. Σαg oρκtζoμαι, δεv με 1τι1πηoε.
Aλλιi 62gω τ6oη ευαιoΘηotα. M' θoπρωξε βiαια απ6 τ' απαλ6 τoυ 16ρι και βρ6θηκα'οτo
διiπεδo. Κoμμdτια γυαλιιi απ6 κ&τω μoυ. Σπiρτα, γ6πε6. Kαι vα μηv νoιιiζεται KANEΙΣ.
T6oη απαΦρωπιd; T6oη αδιαφoρtα; Τ6oη κτηvωδ{α; Καιvα πεpν&ναπ6πιivωμoυ, Και
να μπιtγovται οτo κoρμi μoυ .πιiτoι" απ6 μπoυκdλια μπ1ραE. Να μ τoαλαπατo6v, ιi4 με
κλωτooδv. 06τε 6ιlα6 δεv oκιiλωoε oτo κoρμt μoυ vα π6oει,. ''

Tηv ιiλλη μ6ρα o Καθαριoτη6 dκoυoε την ιoτoρiα τoυ μovαδικo6 πoτηριo6 απ6
κριiοταλλo Boημiα6 πoυ υπt|ρ1ε. Και 6ριξε τα κoμμιiτια τoυ στo σκoυπιδoτεvε*6.
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ANΑZHΤΗΣEΩΣ
KAΙ MAΘHΣEΩΣ

"Evα dπιi τιi θ€ματα πoιi Θιi καλι1πτει
τiq τe1νoτpoπικξ oελiδεg τoδ A Θd
εΙvαι καi { γραμματoοημoφιλiα! 'Απo-
φε6γω τdv δρο oυλλεκτικii γιατi εΙvαι
26ιλιoτρriπητo λαγτ{vι. Σιiv θπ6vδυoη;
Σtγoυρα 6aι1ιaτt'oi μdvoι κερδιoμ€voι
εΙvαι oi lμπoρoι!

Θd {ταv dτoπo, vd μιλτ|oω γιd dγo-
ρ69 7ραμματoσr1μ{,)v oιiv πιiθog Συλλ6_
κτη! Θιi {ταv 'Αvτιιδεολoγικ6 νd θπη-
ρεdoω(;)'Eπαvcοτιiτη vιi κερδoοκo-
πiooυv! Τ6 v6ημα τoδ dρΘρoυ αι}τoδ,
εΙναι v ' &ποτρ6ψol i| vιi δvημεριirω τοι16
dναγv6οτεE γιd τξ παγiδεg t'i τιi ιδφ6λη
τoδ ι}ιλoτελιoμoδ. Τd μdvo πo6 πρo-
τεtvω; Σ€ μιιi πoλυπoiκιλη βιβιoθιiκη
vd δπdρ1oυv κατιΙλoγoι γραμματooli-
μωv, &π' δλη ττ|v 'Yφτ,tλιο, σΙlμεριvflζ
dξiαg dπ6 8trtΦ1ιλ. δρ1. Tiπoτε{iiλλo.

ΘETΙΚEΣ ΠΔEYPEΣ
"oταv ξvα παιδdκι φτιioει o6 μιιi

t|λικia 7-8 1ρovδv, oi δμπειρoι γovεξ
lμμεοα, αιiv πηγτi μαΘτr|οεωg, μπoρoδv
vti 1ρηoιμοπoιτ|ooυv καi τoιig γραμ}Ια-
τοoημoκαταλ6γoη. Περι61oυv 1ιλιιi_
δεE 1ιλιιiδωv πολι11ρωμεg εiκdvε6,
πλoδτo πληρoφoριlν τfig Φ6oεω9, 'Ι-
oτoρiαE, Γεωγραφiα6 κ.λ.π.' Aκιiμη καi
o1oλεio vιi μliv πηγαivει, τoδ κεvτρζει
τd, δvδιαφ€ρov γιιi μιiθηoη. Τd riπo1gρειi>
vει vιi καταλαβαivει ττ{v dvαγκαιιiτητα
τfrg ξ6vηg γλιiοoαg, βαοικ6 θιβδιo γιd
τdv οημεριvd τρdπo ζω{g. 'Edv εΙναι
t'Ιπιos t'l δειλd6 2gαρακτr|ραE, τoδ dvα-
πτιjooει τ{v δπoμovτi, θπιμovli καi
παρατηρητικιiτητα. Αδτιi πoιi δ6v μα_
'θαiιει loτd ο2goλεiα, Θd dvαζητ& μ6oω

γραμ/μων oτξ θγκυκλoπαiδειεg. Θ,
dναρωτι6ται γιατt τ| Moγγoλtα δ1ει τ6v
Mαiαvδρo, {'Αφρικri'Αρ1αιoελληvι-
κ€g Θεdτητεq, ι| 'Aoiα τdv 'Aγκυλωτd
oταυρd' t| B. 'Αμερικr| θφευρ6τεζ, tl Ν.
"Aμερικτt θπαvαoτιiτε6 κ.λ.π. Mεγαλrir
vovτξ αι)τιi τd "περiεργα" θd τ' dvα_
λιiει o26εδdv lκαvοποιητικd. Θd μdΘει
ττrtv πραγματικι| 'Ιοτορtα καi δ2gι αι)τ{
πoιi τoδ θπιβιlλλoυνε. Θιi ουvειδητα'
πoιt|οει δτι d πρooριoμdE τoυ ε{vαι {
EΠΙΛoΓ}Ι, γι&ττ|1ν βελτiωoη τoδ ,Av_

Θρdlπιvoυ ε1δου6 πρdE ττ,iv θ6ωοη. Θ,
dρvηθεi ττiv "Κοιvωvικr|" αδταρ1ικd-
τητα πρd6 μιd d1αρη δλιoτικτ,| Kαταvιi-
λωoη καi πvευματικτ{ vεκρoφdvεια...

T6 do1ημo θd εΙvαι vd tπικραττ|αει
t'| dπληoτη πλευρd τoδ πdθoυ6 oτdv
Συλλ6κτη-παιδL Θd 6vειρε6εται δκατo-
ιπdδεg dλμπoυμ. Θd βαoαvζεται κατα_
λαβαivovταg τd dπραγματoπoiητo.,E_
dv oi γovεξ τd "θgρgr.6σoυv}, oταδια-
κιi, dγoρζovτdq τoυ φθηv6E oυλλoγ69
E1ει καλδ6. 'Αλλιξ τd μiιoog του θd
παραμεtvει πρ651ιια καλτ| Epμεoη πηγrr|
πληρoφoριlv καi ivdπτυξη αloθιioεωv.
Mεγαλιbvowα6, θdv δ6v καταvικτioει τ6

]}lοilf, ι ffi τf Ιrc τEΙm{ιhs 2

ΑΡNHΤΙΚEΣ ΠΛEYΡEΣ

πdΘog τoυ, θd oτερεΙται, γιι1 κdτι dτoμι-
κιατικd καi δγω[oτικd, ποιi Θd μθνει
dπρdoιτo καl διπλοκλι;ιδαμπαρωμ€vο
a6, ρdφια κα{ δωμdτια.

"oταv 0d μεγαλιiloει θιi δεi, πtil6 οi
Eμπoρoι αι)τd πo$ τoδ πoυλivε γιιi l00
δρ1. θdv τoιiq' τ6 θπιoτρ6ψει, θd τ6
πdρoυv Ι0 δρ2g.! T6τε Θd καταλdβει πιil6
6 θηοαυρd6 r|ταv dvΘρακε6! M{ παρα-
ο6ρεατε dταv διαβdζετε γι0 πακτωλo65
θκατoμμυρ(ων(l) γιd τd τdδε t'l δεtvα
γραμ/μo' Διdτι γ(vοvται πoλλd6 (ψειiτι-

κεq,, oικ6) δημoπραoiεg, fi τε1vητ6q
θλλε{ψει6 τι6" ν' dνεβαivoυv ol τιμ69,
κυκλoφoροδv,πλαoτd γραμ/μα κ.tu,π.
'Απd αιiτθg τξ αυναλλαγ66 oi μdνoι
κερδιoμ6voι λoιπdv εΙvαι ol Eμπoρoι.
'Ev κατακλε{δι;

NΑΙ oτoιig φιλoτελιoτικoιiq κατα_
λdγoυ6 πoιi περι61oυv πλoijτo πληρoφο-
ριδv.

oXΙ οτoι16 καιρoακdπουg θμπ6_

ρου6 τfl6 Καταvαλωτικftq κoιvωviη.
x. ΑΛEΞΑNΔPOY

1Eι5Effi

Η EΛΛHNll(H AΙl0ΨlΣ
ΓlA τ0Ιι l(oliJιo, τ01ι A]ιθPlιπ0 l(Al τ0lι noΛlτlΙMo

MHaiι{ll lll(r.l.tl'οrlΛ (r. r!ΛΙΙΛ). ' ι| ι}rτeorτ{ τlnν ftωelbν τηζ
Mprrσγtr ηg YγraΦι.( ιt,lt !t1γ Mlη 'Λνατoλr1. '}l πφoπooιια
μrdolq ιιxl ιgγrΦ-}α! ιιnl 'ι}Ιl|νιnυf,. lt σιπΦμο4ιo οt βΦoG t')t
' lLληsrη{ γΔrδlΙ(tι' Λ&Φ.ι,ΦU ΦΙdΦk}γιxd oωιι.ια tπιβεβαιωww
ι.ιζ μναi|ι n.ι(μi6d.4 ιe ' l:λληνo'ν. (lι 'ΛQγοναW.ζ xαi Δ 'οδΦσιq
αηr Ν 'ΛHιrη, t Λauxη Φ!λη rιoν Λlψf, σηγ 'lαπωγio x.ιi.. x.6....
ΔeI. l.ιο0

TΛ οPollil (l. ll^ΣΙΛr. ()ι r{$gΙυkι ' ,Ιλlp.ζ drιr 16 6 α)ο π.χ. Χαι
πaoηγΦβγωe dσχoλα}rl μ id αιΔηl nΦ|iληιcrιtr rt(|ι ο.oi, ψ';σ.ωξ
eι ψυΙηc, π.4i iληC iqι ri,μottη' n.ol x.ΙγΦιtv' roλιτrt;γ iαι γ?rxd
rδγ ataΦπων. ' }l ιooιaοΘoξ tiξ MΦtonoζ π.tλι, Λ0ιγ ar6 rαiζ d})ονC
oεΦζ" oι 'Φφioι δΦn,π.lb)ν nι{.ιι iαryογονιxaζ o.ωoiεc. 'ιΙ
ησπrαtxi xΦrγσγrl toο πllλilομr(l Ι(| i tναγxu(ι .ιγιιδιΦoQαλG ηc'Etrηriξ ao{ nσγr6oμctζ ltιJdιnιψ{(! i a,, r.]i.,. ηl. r.rα,

τo 
^PxΛιο 

iΛΛ}lΝιr(o tιNEYMΛ. 'o π.οiφημoξ ξειΦQΦξ tdμξ
tηe aγxrηΙοrοιδ.ι.ζ fro ' llλιΦ μa ο!dλυση Φν ηryωτ δλ., τ6γ σΙoλinγ
ad orvγooφaΦ .!πδ rΦ1ζ πΦ πQEσαQαταoνG. 'oeφtζ' 'Φφιxoi ..'.
'oμηeη ..., d M'ληαΙ ''.' oι ttυoα}ΦQrιοι ...- nλdfuν.... A{ιΦoτtΙηq ...'
ΣtΦιioι ...' 'l.nιxlηiΦ(Ι ...' i 'Ιoι}Δgιoalλryιiη φ1Φoφια .... ol νεoι nν.
οηΦεΦ' ..'. 'λn.,lλδno{ δ τυαγcνξ .... oι πα}!cζ ?ηγaε tηc xaαiαtiE
qnλΦοφιξ .... 116Φι0ζ tιη0Φν x.δ., ι.d. 050 oεΙ6€ξ βγ.iloν μεγtοΦζ
μ1 τι'iν παβ6rnι τηζ 'ελληuxlιζ φ1oσoφια4 .... Δer. r.sι}ο
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ΣΚEΓ',lAΣE TΗΝ Γlt]ΛΗ

Τo ΣYMnΛN. 'o ροoβ€νμωζ ιGIωeιαξ τ6μoζ fηE ΔγχυxλoπαΙδειαq
τσι '}Ιλισυ. ' ,t ιλληnxιι dαeoωμιo αoυξ πQ{iσοQιxoι]ζ ΙQ6Φιξ. 'ιι
dΦQΦμq σΦγ tYΦc 'Aγ60λη ιαι Φjζ ι/πoeιioξ IQ6νουξ. 'ιl
dαρΦoμα αΔ ' lσλaμ' σttν ' ΛΦγa*lΦ' τdν ι8o' ιgo xαi 2ο6 α6w. oι
ioolroγowoι μnοoι διoφ6φω λarγ Φξ dαΙαι6τtFαξ. ol rcoμrιγοuxξ
&frληψ.ξ tr6 tΦ αlM ric φιΙοooφrι'1ξ σ'.aψωξ μaxaι Φμεeα. T6
σι'e,&tο σdrισ!α. T6 {λει6 ojoημα. Γtvηoη xoΙ otυοτξ 6αaeΦ.-ηEWt Φeι aξσYΦηg ζdιζ. xn"' x.{ ..., &Ι' arαt
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