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EπANEκΦoPA
EπANAΣτAτ!κoYΛoroY

'Avηκω oτo0g καταραμ6voυg
πo0 δ6v δειλιdζoυv vd θκ<pρdooυv
τηv γvΦμη τouq, κυρ[ωg, δταv α0τη
oυγκρoΟεται μ' θκε(vη τηq πλειo-
voτηταg. Συvαμα, dvηκω o'α0τo0q
πo0 δ6v διαrdζoυv vd δπαvαλd6oυv
τηv γvιilμη τoυg lαxετα αv t'1 θπα-
vεκ<poρα τηg πρoδιαγρα<pεται Φq
dvαπoτελεoματικη. Πιαrε0ω oτηv
dξ(α τηq αρΘρωoηg λ6γoυ γιατ( α0-
τη καi μovov καΘoρiζει τ6 πριi:τιoτo
καΘfiκov τωv oκαπαv6ωv δv6g dv-
Θριi:πιvoυ K6oμoυ.

Συλλα6[ζovταg τ6 κρoτdλιoμα
τoΟ πρooκλητηρioυ γι' AγΦvα, δ6v
δπιxειρδ v' dπooπdoω τηv σUγKα-
τdvευoη τrilv αΟτoouvταξιoδoτη-
μ6vωv dvτιρρηoιΦv τηq πραγματι-
κ6τητα9..' Kεivo πo0 πρooπαΘδ εΙ-
vαι vd θiτικoιvωvηoω μ6 τo0g θπiλε-
KτoUq' EΘvικooooιαλιoτEg Συvτρ6-
Φouq πo0 δμv0oυv oτηv Δραoη dρ-
voOμεvoι τξv xαμoζωη μιαq θκλoγι-
κευoμ6vηg μoιρoλατρ[αg !

'EΘvικooooιαλιομ69 εΙv' η δπι-
στημη τfrg πρo6δoυ, τηq dv6λιξηc,

τηg Zωfiq! Kι αv dvαλoγιατoOμε τηv
ιp0oει δπιΘετικ6τητα τflg Zωηg, τ6-
τε, διαπισrΦvoυμε πιilq δ 'EΘvικo-
oooιαλιoμog περικλε[ει ατ6 κ0ττα-
ρo τou τd ατoιxεTα τo0 Πυρ69 κα(
τηg Kivηoηg. ΤoΟτη τηv απλη dκo-
λoυΘ(α <pαivovται v' dγvooov δ1ι
μ6vo o[ μU(ρovUKoκυραToι π' dγκυ-
ρΦΘηκαv oτηv τα<p6πλακα τιilv δι-
oταγμιilv τouq dλλα κα[ κdπoιoι
μoUσειακoi "lπαvαoτdτεg" πo0 δη-
λιilvoυv "θΘvικoooo'ιαλιoτ6g,, μ6σ'
dπ'τηv μπανι6ρα τouq.

Σημερα η θπαvαoτατικη dvαγ-
και6τητα 6oγγdει καταπλακωμ6vη
dπ' τd oυvτρ[μμια τoυ διαταξικo0
διαιρετιoμoι] πo0 o<ilρευε oτ(g κoι-
vωv(εg τ6 oαθρ6 αoτικ6 Σ0oτημα
o6 μιαv Uoτατη απoπειρα dvαoOv-
ταξηq τoυ. Σκι6q τoΟ δαυτoυ τoυg
o[ μικρoμεoαΤoι θλλιμεv(ζoυv τηv
καταvαλωτικιilτερη μιζ6ρια ατ6v
κoλπo τηg τελματωμ6vηg Uπαρξηg
τoUq' κι dvαμεod τoυg κdπoιoι μΤμoι
κωμικo[ μιαq... τραγωδ(αg, δηλω_
o(εg φαιδρo( τoU 'EΘvικooooιαλι-
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σμoU, vd διoγκιilvouv τ6 καo6 τηg
ηττoπdΘειdg τoυg δπιδειvΦvovταg
τ6v μαυoωλειακ6 γερovτισμ6 τoυg
μ6o' &π6 dμπαρωμ6vα πoρτoπαρd-
Θυρα.

"oxι! 'ΕΘvικooooιαλιoμoq δθv εΙ-
vαι o[ πριαπικ69 ιpευδαιoΘησειq μι-
κρoKατεργαρα(ωv πo0 δημooιoπoι-
oυv τηv κεv6τητα τoυg μ6 θλιτ[oτι-
Kεq Kι αOΘdδειg ξιπαoι6q! 'EΘvικo-
oooιαλιoμ6q δ6v εΙvαι o[ 6υζαvτιvo-
πρεπεTg ΦαvΦαρovισμo( παραεK-
κληoιαoτικΦv θρηoκευαμεvωv πo0
διαιωv[ζoυv τηv iδεoλoγικη τoυg
αrειρoτητα μ6oα o6 καιpεvo6ειακ69
α<pλoγιαriεg!'EΘvικooooιαλιoμ69
δ6v εΙvαι f1 o0μπτωoη απρ6Θuμ(αq
πvεOματoq κα[ odρκαg τδv Θυμα-
τωv καπoιαg iδεoλoγιKηq dρΘρiτι-
δαg πo0 δμμ6voυv α16 παιγv(δι τo0
αvτιπαλoυ θπιo0ρovταg διαγvωoη
παραταξιακηg 6λακε[αg!'EΘvικo-
oooιαλιoμ6g δ6v εΙvαι o1 θπετεια-
κ6q θπαρoειg τΦv παρωxημ6vωv
vεoπιΘηκωv τΦv δπo(ωv '! τΟρ6η
τoυ θvΘoυoιαoμo0 μεταoτoι1ειιil-
Vεται o6 τ0ρQη δταv o6ηvoυv τα
<pιbτα!'EΘvικooooιαλιoμ6g δ6v εΙ-
vαι δ απλoΙκog αvτικoμμoυvιoμdg
μητε τo oωo(6ιo τηg μιoαλλoλoγ[αg
τΦv λoγoδooμ6vωv μ6 τ6 πρoπoλε-
μικo παρελΘ6v πo0 πρoΘερμα[vov-
ται για τηv δπ6μεvη θκδoτικη κo0ρ-
oα (μπρooooυρδv' αφιooΦv καi αΟ-
τoκoλλητωv) διαoκεδdζovταq τιq
0παρξιακ6q τouq θvo16g! 'ΕΘvικo-
oooιαλιoμog εivαι η δγκωδ6oτατη
Δραoη η αvαπ6κρUπτη π[oω dπ6
Θεωρητικ69 δπιτηδεΟoειg !

Kατω απ'τig ηδη διαμoρ<pωμ6vεg
oυvΘξκεg κα[η θπιεικ6oτερη α0τo-
κριτικη δoωv oo6αρα δπιμ6voυv
oτ6v'EΘvικooooιαλιoμ6 αγει o' 6vα
κα[ μ6vo oυμπ6ραoμα: εΙvαι ζωτικη
δoo πoτ6 f1 δπαvε<pεOρεo'η τηg θπα-
vαoτατικflg τεxvoγvωσ(αg αv Θ6-
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λoυv vα μιληooυv για εθνικοσcσια-
λιαrικη πρooπτικη Xωριc VC (:"δU-
vεΟoυv vd αΟτoεvταxΘο Οι' tτr_'. χo-
ρεiα τΦv Θαλoooooκεπαατιι . Ξ:]α-
γ[ωv.'H θπικαιρoτητα oQO(ει .lΞgΞ σ'
δvα K6oμo δξελιoooμενo. Tα τοo-
6ληματα τoΟ 1919 δ6v oπαα1οi.ουv.
πλεov, καv6vα oημειo τoυ πλαιlτη
μαg κα(, μoιραTα. η τακτικn c\:ιμε-
τιilπιoηg θκεivωv τωv πρo6ληματωv
i1ει μ6vov μoυoειακη _ κα[ δxι oυ-
oιαoτικη - oημαo[α. H oημεριvη
πρακτικη τρ6xει ατo0q ρυΘμoΟg
τηq μικρoπληρoΦoρικηq κα[ xτυ-
πdει αroOq παλμo0g τδv μικρo-
τoiπg, τελε(ωq ξεμακρυoμεvη απ'
τηv ξεπεραoμ6vη διααταΟρωoη
τoΟ τελαμιi:vα μ6 τo αμQιμααxα-
λια...

'Yπαρ1oυv καi Φ}.ιεβα Bερoαλ-
λ(εg' Φπαρ1ει καi Φμερα BαΙμoρη'
aλλd η μεθoδικoτατη δoυλειd τoU
dvτιπdλoυ αvoooπoiηoε τ6 αioΘη-
τηριo τηg μdζαg για τηv θvvoηoη
τoCl αvτ(κτυπo0 τoug μ6 dπoτ6λε_



σμα κdΘε... παρ6λcιση vd γελoιoπoι-
o0oε τηv δπoιαv dπ6πειρα θπιαη-
μαvσrlq τoU πρo6ληματoq καi dΦ0-
πvισηq τδv xαυvωμ6vωv αoτΦv
πo0 6xαoαv πιd καi τηv πρoλεταρια-
κη τoυg ε0αιoΘηoiα.

"oμωq, δκτ69 dπ6 Bερoαλλiεg
καi BαΙμdρη Oπdρxει κα( δ dτoμι-
oμ69 κι δ 0περκαταvαλωτιoμ6q' 0-
πdρxoυv o[ τρα6εαr[ κι o[ xoΟλιγ-
καvq' 0παρxειτ6 κρακ κιfl δoρυ<po-
ρικη τηλε6ραση' 0παρxει l'1 πυρηvι-
κη θv6ργεια κι η 0περαγωγιμ6τητα'
0πdρ1oυv oiκovoμικoi oυvαoπι-
oμo[ πo0 lκτoπ(ζoυv τηv δΘvικιoτι-
κη πρoτεραι6τητα μ6 τd oυvακ6-
λoυΘd τηg' ilπdρxει η κoμπιoυτερo-
πoiηoη πo0 καΘoρ(ζει, πιd, τηv δv-
δoκooμικη πoρεuoη μαg. Ti Θ6oη
παiρvoυv oi θρημiτεq τΦv διακo-
oμημ6vωv f1oυxααrηρ(ωv πdvω o'
δλα τo0τα; Mflπωg dπαvτoΟv μ'd-
vαρτηoειg κι αλλωv oκωρoιpαγωμ6-
vωv dvαμvηαrικΦv αro0g τo[1oυg
τΦv dπooτειρωμ6vωv δωματ[ωv
τoUq; "Av vαi, τ6τε τd 6vτα α0τd δ6v
εΙvαι 'Eπαvααrdτεg dλλd d6corate-
urs θoωτερικΦv xΦρωv! Kι δ 'EΘvι-
κooooιαλιoμ69 xρειdζεται μovov
'Eπαvαατdτεg! M6vov δπαγγελμα-
τ(εg 'Eπαvαoτdτεg!

'o θxΘρ6q εΙvoI 6vαq' τ6 ΣΦoτη-
μα! Kαi τ6 Σ0oτημα δ6v π6ιpτει μ6
dvαρτηoειg dvαμvηατικΦv δv6g
(δvδ6ξoυ μ6v, περαoμ6voυ δ6...)
παρελΘ6vτog. Eivαι dπαρα(τητo vα
καταηιιilooυμε v6α, τα δικα μαg, Λα-
6αρα dvτ( vd καταφε0γoυμε αr6v
τρυγητ6 τηg α1γληg τΦv πρoπατ6-
ρωv μαq δραvιζ6μεvoι δoα ι|.lηγματα
τoΟ μεγαλε(oυ τoυg διατ(Θεvται d-
κ6μα πρ69 πιilληoη αr(g 6ιτρivεg
τΦv παλαιoπωλε(ωv. 'Η διαoωoη
τΦv μvημε[ωv τo0 παρελΘ6vτog εΙ-
vαι μ6ρo9 τo0 θπαvαoτατικo0 κα-
Θηκovτog δμωq δ6v εΙvαι T6 θπαvα-

oτατικ6 καΘηκov oτηv δλ6τητd τoυ!
'Eλdxιατεg ε0καιρ(εq dπoμ6voυv

γιd vd 6γoυμε μπρoαrd dπ'τ6v xα-
μ6vo xρ6vo κλεivovτdq τoU τ6v
δρ6μo' κι αv μιλησoUμε ξεκdΘαρα
f1 εΟκαιρ(α εΙvαι μovov μιd: η 'Eπα-
vdαrαoη!

M6 lλλα λ6για, αv κατd τηv δπ6-
μεvη θπioκεψη ατ6v ρdΦτη μαg δ6v
oκoπε0ouμε vd παραγγε[λoυμε
ζoυρλoμαvδiα dvτ( για κooτo0μι, lq
μπoUμε δoo πι6 γρηγoρα κα[ δuvα-
μικd γ(vεται ατ6v πuρηvα τωv τωρι-
vδv πρo6λημdτωv τflg κoιvωviαg
μθoα oτηv δπo(α ouvαιvoΟμε vα 0-
πdρxoυμε' κι lg αvτιμετωπiooυμε
δραoτικα τ6 δΘvικo ξεπo0λημα, τα
vαρκωτικα, τ6 θκπαιδευτικ6 Xdoq,
τo0g μεταvdoτεg, τηv oiκovoμικη
αδικ(α, τηv dvεργiα κα( τηv πoρvε(α!
Xωρig συvτηρητικ69 oiηoειq' χωρ(q
λιμvdoειg απραγ[αg π[oω απ' τ(g δ-
πoΤεg παραλλαoσεται η xλωμη απ6-
Xρωση τηg δειλ[αg τωv μιKρoμερo-
καματιαρηδωv πo0 φαvταζovται (Ι-
σωξ...) δαυτo0g Φg αrρατηλατεq.. !

'o ρ6λo9 μαg εivαι δooμEvoq κι
θμεΤg 0π6xρεoι 0π6ρ6αoτ1s τoυ. "o-
μωg, dvαδρoμα dπ' τηv <poρd τηq θ-
ξ6λιξηq' καπoιoι τoUvoμα "'EΘvικo-
oooιαλιoτ6ξ" θμμ6voυv oτηv δια-
κov[α τo0 Συατηματoq dρvoΟμεvoι
vα δπιoκoπηooυv πλατ0τερα τ6v
κoιvωvικ6 δρ(ζovτα' εΙvαι α0τoI
πo0 δπιμ6voυv vd 6αρυαroμαxιd-
ζouv dπ6 dvτικoμμoυvιoτικη dερo-
.Φαγ(α Oφιoταμεvoι τ(g δδoξεg δπι-
πλoκ69 τoυ ατελoυq πεπτικoΟ τouq'
'H iδεoλoγικη dvτιπαλ6τητα o6 κα-
μια περ[πτωoη δ6v oυvεπdγεται τηv
παρdκαμψη τΦv στρατηγιKΦv πρo-
τεραιoτητωv τo0 'AγΦvα καi αλλo(-
μovo σ' δπoιov παραγvωρ(ζει τ6v
κivδυvo τηg δγγ0τερηg θxΘρικηg θ-
αr(αg πυρ69 lπιxειριbvταg πρ69 τ6v
'Avτικειμεvικ6 Σκoπ6, iδια[τερα δ-
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ταv oι στoxoι (τα κoιvd γιd δλoυq,
ρoπαλα τfig 'Eξoυoiαg) oπαvε θξi-
ooυ τd κε<pdλια τΦv dλληλooυμπλε-
κoμ6vωv Oπαδιilv.

"Ag παι.|.loυv oi μετ6ωρoι vα 6ιαιo-
πραγo0v παvω oτη μvημη τηg'loτo-
ρiαg! Eivαι oτιγμ69 δυvαμικιiν απo-
Φdσεωv, εivαι αrιγμ69 ρωμαλ6ωv
θπιλoγδv, εivαι oτιγμεg Πυρog καi
Kivηoηg. o[ vυoταλ6oι _ κα[ μετ'θ-
ξoxωv ΦεμιVιστιKωv θπιδooεωv _
dq παρoπλιαro0v oτd oκιερd 0πvo-
δωματια τouq Kι &g 0πoκαταστη-
ooυv τηv θπαvαoτατικη τoυg αvα-
Qρoδιοiα μ6 τηv πρooιpιλη τoυg i-
δεoλoγικfl vεκρo<pιλ[α.'EμεΙg δπι-
μ6voυμε oτηv ηδovικη αvατρεπτι-
κη αQρoδιo[α πo0 ταιριdζει oτo θη-
λυκo γ6voq τηq 'Eπαvαoταoηg. Γιd
μδg δvα τ6 δiδαγμα πo0 αvαδ0εται

απ' τ6 0π6ρκoρo oυvειδog μαc: 
'Ε-

παvαoτατδ αρα'Yπαρxω! Για σει,α:

'Aρloτoτ6ληq'Hρ. Koλθτζηg
Πoλιτικog Kρατo0μεvoc

Φυλακη KoρυδαλλoΟ

AΠANτHΣH ΣTo κoYΙz

o κ. τηg ΦωτoYραΦιαq ε(vαι o πρ6εδρo9 τηg Φiατ Tζo6αvvι Avι6'λλι.
Tηq Φiατ πoυ επ[ δημoκρατlαq τoυ Σαλ6 ηταv'κoιvωvικoπoιημ6vη. 'oταv o T A. δrλ;αε

στoV oικovoμικo τα1υδρ6μo - αυτd πoυ δηλωoε ' ηρθαv oτo μυαλo μoU τα ooQo λoγια
τoυ l. Mεταξd μ6oα απo τo ημερoλ6γι6 τoυ. 'EγραΦε στιq 2211l40: -H δημoκρaτ[α ε[vaι :o
πaιδ[ τoυ καπιταλιoμo0. Ε[vαι τ' 6ργαvo με τo oπo[o o καπιταλιoμ69 κυριαρyε[ πovω oτη
λαiκη μdζα' E[vαι τ' 6ργαvo με τo oπolo κατoρΘιbvει o καπιταλιoμ69 vα παριoτdvει τη θt-
ληoη τou ωq λαi|κη θ€ληoη..' Aπ'τηvαλλη μεριαo καπιταλιoμ69'Υιαvclσυσσωρε0oειτα κε-
Qdλαια oτα y6ρια εκε[vωv πoυ τoν εκπρooωπo0v και vα κdvει 6λo τov dλλo κ6oμo oκλα-
6oυ9 τoυ, μα oκλdθoυg πoυ vα voμ{ooυv πωq ε[ναι ελε0Θερoι, 6yει αvdγκη τηg ελευΘ6ραg
oικovoμ[αg... Kρατη πoυ επικρατεi η διεθυvoμ6vη oικovoμ[α, 6oo κι αν εiναι δημoκρατικd.
κι εvvoo0με τ6τoια πoυ απooκoπo0v τo γεvικ6 συμΦερov τoυ λαo0, δεv oυμQ6ρoυv τov
καπιταλιoμ6.'' Aλλα o καπιταλιoμ6q τα ovoμαζει δικτατoρ[εq, Qαoιoτικ6q' yιτλερικ69... 'Ω-

oτε δεv πρ6κειται για ιδαvικd..' Πρ6κειται απλo0oτατa για τα εξηg: επικρdτηoιg τoU Kαπι-
ταλισμo0-- επικρdτηοιq τoυ oλoκληρωτικo0 κρdioυq... Aπ'τη μια μεριd Aγyλiα' Γαλλiα' A-
μερικη' Aπ' την αλλη Γερμαv[α' Pωo[α. lταλ[α" ''

Noμiζω 6τι oπoιoδηπoτε α16λιo o' αυτd τα λ6για τoυ Mεταξd ε[vαι περιττ6.
Πoλ0 oωατd λoιπ6v o κ. Avιθλλι δηλωoε πωg δημoκρατiα 1ωρ(g καπιταλιoμ6 δεv υπdρ-

Xει.
Γι' αυτ6, επειδη εμε[g oι εΘvικιoτ69 επαvαoτdτεg εiμαατε αvτικαπιταλιαι6g ε(μααrε
και
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l{ ΔHMoκPATIA TΩN METoxΩN
M[α απ' τιg μεγαλ0τερεq απατεg

τoU σUγXρ6voυ καπιταλιατικo0 oυ-
oτηματog, ε[vαι η δημoκρατiα τωv
μετoxωv η μετoxcbv. Ag πρooπαΘη-
σoυμε λoιπov vα εξεταoouμε σΦαι-
ρικα τo v6o αυτo κoιvωvικo <pαιv6-

μεVo. K0ριog oτoxog τoυ αoτικo0
κρdτoυg, ε[vαι η διατηρηoη τηq ε-
ξoυoiαg αrα 16ρια τηg ταξικηg δι-
κτατoρiαg τωv μεγαλoαoτιbv.

Eπειδη oμωq τo υπαρxov Kαπιτα-
λιoτικ6 o0oτημα περvdει εδιb και
1ρ6vια 0φεoη, αρα oικovoμικη υ-
πoαvαπτυξη, oι Kαπιταλιoτ6g oκ6-
ΦθηKαv πωg κατι πρ6πει vα καvoυv
για vα απoπρoσαvατoλlooυv τη δ(-
καιη δυo<poρ[α τoυ λαo0. Η μεγαλη
αvεργ(α Kι UπoαπασX6ληoη, ε[xε
δημιoυργηoει μαζ[ με τηv πoρε[α
τoυ κειpαλα(oυ oε (παρασιτιK6q" α-
oxoλ(εg αvτ[ παραγωγικιirv επεvδΟ-
σεωv Kαι τov πληΘωριoμ6, πoλλd
πρo6ληματα στoUq εργαζoμ6voυg.

Δεv πρι1πει vα περdoει απαρατη-
ρητo πωq πριv 3 μηVεq περ(πou τo
"Bημα" 6γραφε, πωq o oημεριv6g
αvεργog crrηv Aγγλ[α δεv γ(vεται
KoμμoUvιστηg αλλd Qαoioταg...'Eτoι oι <pιλελευθερoι μ6oω τoU α-
oτικo0 τ0πoυ Kαι τωv αoτικιbv κoμ-
ματωv, τα oπoiα ε(vαι υπ6δoυλα τoυ
κεΦαλαιoU, μπoρεoαv vα περαooυv
ε0κoλα oτo λαo αυτη τη v6α oρoλo-
γ[α, "δημoκρατ[α τωv μετo1ωv" η
.λα[κo καπιταλισμo,,.

H δημoκρατ[α τωv μετoxωv δεv
ε[vαι τ(πoτα αλλo απ'τηV αγoρd απ'
τo κoιv6 μετo1ιilv, χρηματιστηρια-
κιbv η μη, ε[τε τραπεζιilv ε(τε εται-
ριιbv. Kατ'αυτo τov τρ6πo μαg λ6vε
oι φιλελε0θερoι, με τηv αγoρd δη-
λαδη μετo1ιbv, o κooμog Θ'αυξηoει
τα ειooδηματα τoυ.

'oooι γvωρ(ζoυv λ[γα oικovoμικα
Θα ξ6ρoυv, 6τι τo ειooδημα εivαι Θε-
τικη oυvdρτηση τoU 6γκoυ τωv σU-
vαλλαγ<ilv, θετικη oυvαρτηoη τηg
καταvαλιiloεωq, η oπo[α oυvεπdγε-
ται αvoδo τωv τιμιilv τωv πρoΙ6vτωv
Kι εμπoρεUματωv, πoυ αυτ6 τ6λo9
oημα[vει μεγαλ0τερη oυooιilρευoη
αYoραστιKηq δυvdμεωq Kαι πλo0-
τoU στα x6ρια τωv Kαπιταλιoτιirv.
Δηλαδη 6ταv o απλog πoλ[τηg Θ'αυ-
ξdvει τ' ατoμικ6 τoυ ειo6δημα κατα
1oo/o, o μεγαλoεπι1ειρηματ[αg Θα τ'
αυξdvει κατα 100%. Αυτo Qυoικα oι
ιpιλελε0θερoι δεv τo λ6vε oτov κ6-
σμo.

Αλλd δεv ε(vαι μ6vo αυτ6 τo κ6ρ-
δog για τoUq καπιταλιoτ69.

Mε τηv διαoπoρα τωv μετoxιilv
πoυ γ(vεται, o τdδε καπιταλιoτηg ε-
λ6γxει μια εταιρε(α με πooooτo με-
τo1Φv 2oYo, ενιjι πριi:τα xρειαζ6ταvε
πoλ0 περιoo6τερo. Τι κερδ(ζει απ'
αυτ6; Πoλ0 απλ6.

Αv πριilτα 1ρειαζoταvε π.1' 50%
τωV μετoxΦv για vα ελ6γxει μια ε-
ταιρε[α, και τΦρα 1ρειαζεται μ6vo
20%, μπoρεi vα διαθ6σει τo υπoλoι-
πo 30% απ'τo 50% για v'αγoρdoει
μετox6g μιαg αλληg εταιρεiαg. Δη-
λαδη oυvoι'Ll(ζovτog μ' 6vα oυvoλι-
κ6 πooooτ6 μετoxιilv 50%, ελ6γxει
6xι μiα αλλα δ0o εταιρε[εg!

To καπιταλιαrικ6 αiαxog o' 6λo
τoU τo μεγαλε(o.

Στηv πρdξη 6μωq o κ6oμo9 μπo-
ρε[ vα μηv κερδioει κι ακ6μα αυτ6
τo 10oλ πoυ ε[παμε πρoηγoυμ6vωg.
Ag γυρiooυμε vα κoιταξouμε για λ(-
γo τo .Kβσχ" τoU περασμ6voυ o-
κτω6ρ(oυ. Tι ουv66η τoτε π6ρα απ'
τα ελλε[ματα τoU αμεριKαvικoΟ δη-
μoo(oυ Kαι τoU εμπoρικo0 ιooζυ-
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γ(oU τωv HΠA; Συv66η κdτι πoυ επι-
μελιbg πρoαπdΘησαv vα κρ0ι|,louv oι
<pιλελε0Θερoι. oι τελευτα(oι αrηv
πρooπαΘειd τoυg vα κερδioouv τα
μ6γιαrα, "κατασκεΦασαvΣ τιg τιμι1g
τωv μετo1Φv, oι oπo(εg με τo πρΦτo
ταρακo0vημα 6πεoαv θεαματικd
για τov απλo0oτατo λ6γo, 6τι oι τι-
μ69 πoυ ε[xαv δεv αvτιπρooιi:πεuαv
τηv πραγματικη τoυg αξ(α.

Aξ(ζει vα αvαφερΘε( oτι απo 1655
μovdδεg πoυ ηταv o γεvικ6q δεi-
κτηg τιμΦv μετoxιilv τo τ6λo9 Σε-
πτεμ6ρ(oυ 1986, 6ιpταoε 10120 μo-
vαδεg αιιg 14110/87, δηλ. μ6oα o'

6vα 1ρ6vo α0ξηoη 512% η crxεδ6v
εrπαπλαoιdoΘηκε. Aυτα για τo ελ-
ληvικ6 Xρηματιστηριo' Στ' αvτ(ατoι-
Xα Xρηματιoτηρια τoυ Λovδ[vou Kαι
Ν. Y6ρκηg 6γιvε Xαμ6q. Σ'αυτ6 oυv-
τ6λεoε και τo εξηq: τα κoμπιo0τερ
τωv τραστ και πoλυεΘvικιi.lv εivαι
πρoγραμματιoμ6vα, Φαrε αv π6oει
η τιμη τηq μετo1ηg τηq επιxειρη-
oεωg κdτω απ6 6vα oυγκεκριμ6vo
6ριo vα πoυλo0v ααταματητα. To τι
επακoλo0Θησε τ' αφηvω αrη Qαv-
ταo(α τou αvαγvΦαrη' 8λ6πoυμε
oτι η ειoαγωγη υψηληg τεxvoλoγ(αg
δεv δημιoυργε[ και παvτα υπεραξ[α.

-ι
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tl '- ,'
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(Aπ6 τo "Le Pays BΦι" 22/11/40). o0τε o κ6oμoq, o0τε κoι η δη-
μoκρατiα τωv μετ6yωv εivoι 6πω9 μαξ τηv πoρoυσιdζoυv.
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Εκεivη τηv περioδo oτιg παγκ6-
σμιεq κεQαλαιoαγoρ6q xdΘηκαv 2
τριg δoλλαρια. H Θατoερ, o Σιρ6κ
μετd απ' αυτ6 αvαγκααrηκαv vcι α-
vααrεlλoυv επ' αoριστo τιq ιδιωτι-'
κoπoιηoειg πoυ ε(xαv αvαγγεiλει. o
κ. Γκυ Σoρμαv 66αλε μα0ρα...

Kατι αvτiαroιxo ε[1ε γ[vει με τη
ουμ<pωv(α τoυ Λo06ρoυ, αρx6g τoυ
1987, oυμQωv[α για τιg oυvαλλαγ-
ματικ69 ιooτιμ(εg τoυ δoλλαρ(oυ 6-
vαvτι τωV KUριωτ6ρωv oκληριbv vo-
μιoμdτωv. Kαι τoτε τo δoλλαριo ε[-
xε υπ6ρμετρη Uπερoxη 6vαvτι τoυ
γιεv Kαι μαρκoυ. 'Eτoι μετd τo
"Kβoχ" αρxιoε vα π6Qτει κατα πo-
λ0 η τιμη τoυ δoλλαρ(oυ, ακoμη και
κdτω απ'τα 6ρια ασΦαλειαq πoυ ε[-
Xαv σUμΦωvηΘεi oτo Λo06ρo, μ'α-
πoτ6λεoμα oι KεvτριK6g τραπεζεg
τoυ T6κυo και Bovvηg v'αγoραζoυv
πoooτητεg εκατoμμυρ(ωv δoλλα-
ρ(ωv για vα αvε6dζouv τηv τιμη τoυ
πρdoιvoυ xαρτιo0.

Kαl oτηv πριbτη καl σ'oυτη τηv
περiπτωoη oι δlεΘvtoτ6g olκovoμo-
λ6γol κα! τεxvoκρ6τεq δεv εv6ργη_
σαv με Θ6oη τηv πραγμoτlκη oξio
τηg μετo1ηξ καt τoU δoλλαρioυ, oλ-
λ6 με Θdoη τα συμΦ6ρovτα τηξ
"δlεΘvo0ξ αδελιp6τηταqr.

Τov λαΙκo καπιταλιoμi6 πρι1πει vα
τov (απoYυμvΦoouμεD και vα τov
xτυπηooυμε αλ0πητα. Γιατ[ oπωg
λ6ει κι 6vαg μεγdλog lταλ69 ερYατι-
σrηq o Παvτoι6ρι: ,,τov καπιταλι-
oμ6 πρ6πει vα τov xτυπdμε,6yι κυ-
ρiιnξ στιξ ('παρxαιωμ6vεq δoμ6q
τoυ, αλλd στιq πιo πρoωΘημ6vεg,
μ6oω τωv oπoiωv η 6ρyoυoα τdξη,
πρooπαΘεi vα δημιoυργf1oει και-
voOργιεg, πιo oταΘερ6q και δυvα-
τ69 ιooρρoΠiεg''.

To αoτε(o αrηv oλη υπ6θεoη ε[vαι
6τι πoλλo( πoυ δεv αvηκoυv αμεoα
στo Kαπιταλιoτικ6 oτρατ6πεδo, αλ-

λd μdλλov αvηκoυv 6μμεoα, υπo-
oτηρ[ζoυv τov λαΙκ6 καπιταλιoμo.
Για παρdδειγμα αvα<p6ρω τo oυvδι-
κdτo πoυ ελ6γxεται oτη Γαλλ(α απ'
τo oooιαλιαrικ6 κ6μμα, τo CFDT. o
αρχηγoq τoU o Evτμ6v Mαιρ δηλω-
oε o0τε λ[γo o0τε πoλ0, 6τι o λαΤκ69
καπιταλιoμ69 εivαι πρ6oδo9 τoU
πoλιτιoμoΟ μαq, Kι 6τι η επι1ε(ρηoη
ε(vαι κ6vτρo σUvεργαo(αg' Θε6 και
K0ριε. Πo0, oτo ταξικ6 ααrικ6 κρd-
τog; Aυτd δεv τα λ6ει o0τε κι o K
Γιdvvηg Mαρivog oτov oικovoμικo
Ταxυδρoμo.

Bλθπouμε λoιπov γι'dλλη μια Φo-
ρα τι εoτ[ oooιαλδημoκρατiα. To α-
ριαrερ6 π6δι τoU καπιταλιoμo0.
Πooo δ(κιo ε(xε o Λ6vιv 6ταv 1τυ-
πo0oε τη γραμμη Kdoυτoκυ.

Πoλλoi επ(oηg πoυ αvηκouv στηv
"εΘvικξ δεξιd" υπooτηρ(ζouv τo
λαΙκ6 καπιταλιoμ6, 6πω9 o Λεπ6v.
Για τηv εΘvικη δεξιd Θα μιληoouμε
διεξoδικα oτo επ6μεvo τε0xog.

Mετα απ' αuτd πoυ oυv66ησαv o
.λαΙκoq καπιταλιομ69" 6xαoε τη
λαΙκ6τητα τoυ.

Kαπoιog εixε γραι|.lει oτη διαΘηκη
τoυ 6τι: <<C'v o' oυvωμ6τεq τηg διε-
Θvo0g oικovoμiαq 

'ζC'ι 
τoU παγκ6-

σμιoυ καπιταλιoμo0 6yoυv μαΘει vα
xρησιμoπoιo0v τιq τOyεq τωv λαιbv
Koι τωv αvΘριilπωv, ωg δεoμiδεg με-
τoyιbv κC'ι xαρτovoμιoμdτωv, εμεiq
oι εΘvικooooιαλιoτ6g δεv γιv6ταvε
vC' τo δε11τo0με.'

Kαι φυoικα δε γ[vεται vα τo δε-
xτo0με, δι6τι τα oυμQθρovτα τoU
καπιταλιoμo0 ε[vαι o' αvτ(θεoη με
τα oυμ<p6ρovτα τoU λαoΟ και τηq
πατρ(δαg. Yπερααπιζ6μεvoι αuτα
τα oυμ<p6ρovτα εμε(g oι εΘvικιoτ6g,
Θα oταΘo0με εμπoδιo στη διεΘvι-
αrικη αvdπτυξη τoυ κε<pαλα[oυ.

Xρηoτoq Xoρiτog
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o κAπIτA,ιIΣMoΣ κAτAΣτPEΦEI
τoNANoPΩπo

H oημεριvη κρioη ξαvαΘ6τει τo πρ6-
6λημα τoυ καπιταλιoμo0.
o καπιταλιoμog τι ε(vαι; πρog τι;

Δ0o αιιilvεg καπιταλιoμo0 6xoυv μια αv-
ΘρΦπιvη εξηγηoη: εκρiζωoη' δυoαρ6-
σKεια. To o0oτημα ξερiζωoε τov dvΘρω-
πo. Eδημιo0ργηoε πρo6ληματα τα o-
πo(α δεv μπoρε[ vα ελ6γxει: τov πληΘω-
ριoμo' τηv αvεργ[α. Τo Kρατog, διαδoxι-
κα διαιτητηg και Θεατηg τoυ καπιταλι-
oμo0 ε(vαι oε μεγαλo 6αΘμo αv(καvo vα
αvτιταxΘε[ oτηv αvdπτυξη τoυ. H oικo-
voμικη διεθvoπo(ηoη (πoλυεΘvικ69) αμ-
Qιo6ητεi τηv 0παρξη τoυ 'EΘvoυg και
τoυ Kρdτoυq. AQo0 καταoτρει|.lε τo τo-
πικ6 πλαioιo o καπιταλιoμog πληττει τo
'EΘvog Yια vα επεκτε[vει τα 6ρια τηq α-
γoραq. H λoγικη τoυ καπιταλoQιλελε0-
Θερoυ oυoτηματog εκΦρdζεται με τoUq
πoλιτικo0g αρxηγo0g, υπooτηρικτι1g
τoU Πoλιτισrικo0, oικovoμικo0 και πoλι-
τικo0 διεθvιoμoO (ιooπ6δωoη, oμoιo-
μoρΦoπo[ηση, εκρ(ζωoη).

ENA κAτAΣTPEΠτiκo ΠPoτγΠo

o καπιταλιoμog, απ6 τ6τε πoυ εμQαv(-
oΘηκε, oτα τ6λη τoυ 18oυ αιιilvog, δεv
6παψε vα Kαταστρ6Qει oλεg τιg υπdρ-
χouσεq δoμεg. Kατ6αrρεψε oιγd-oιγd
τιg αvτ[Θετεq με τηv αvαπτυξτ] τoυ δo-
μ6φ H Γαλλικη περ[πτωoη δε[1vει καΘα-
ρd αυτηv τηv τdoη. H αoτικη επαvαoτα-
ση τoU 1789, ε(vαι η καταστρoΦη τωv ε-
παρxιιilv, τωv σUvτεχvιιbv. Στov oιKovo-
μικ6 και κoιvωvικ6 τoμ6α, μovo η κατα-
στρcΦη κdθε αvΘριilπιvηg παραδooεωg,
κdΘε πoλιτιαrικηg και πoλιτικηq παρα-
δ6oεωq, μπoρεoε vα επιτρθψει τηv εμ-
ιpdvιoη μιαg μεγαληg αγoραg αvΘριil-
πωv Kαι πρoT6vτωv'
H ζωη, τα ηΘη μετα6dλλovται κατα-

αrρ6Qovταg τηv nαραδooιακη ιooρρo-
π[α. H oικoγ6vεια απooυvτ[Θεται. oι Koι-
vωvικol voμoι εξατoμικε0ovται' η κoι-
voτικη ιδ6α εξαQαv[ζεται. oι μαρξιαrι-
κι1g και Qιλελει)Θερεg Θεωρiεg δικαιo-
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λoγo0v πληρωg τηv εκρ[ζωση τoU αv-
θριilπoυ απ6 τιg παραδ6oει9 τoυ. Τo 6-
vειρ6 τoυg, 6αoιoμ6vo oε ιlvα σUστημα-
τικ6 oικovoμιoμ6 Θ6λει αvθριbπoυg .q-
πελευΘερωμ6voυg" απ6 τoυg Koιvoτι-
κo0g και Qυoικo0g v6μoυg (με dλλα λ6-
για, εργαλε[α εκμεταλλε0oεωg στηv U-
πηρεoiα τoυ παραληρηματog περi πα-
ραγωγηq, "ΠPo6δoυ", αvαπτΟξεωg τωv
παραγωγικιi:v δuvdμεωv)' H καταoτρo-
<pη τoυ κoιvoτικo0 πλαιoioυ μετα6dλλει
τov dvΘρωπo' o dvθρωπog, εvταoooμε-
voq σ' ι1vα oυγκεκριμ6vo περiγραμμα
γ[vεται μια μovαδα παραγωγηg κιvητη
και τηλεxειριζ6μεvη. ΑΠo AΝΘPΩΠoΣ
γ[vεται η πρooφιληq στouq μαρξια169
και Qιλελευθ6ρoυg EPΓAT|KH ΔYΝA-
MH! AvτiΘετα, αυτη η αρvηoη τoU Kαπι-
ταλιαrικo0 oυαrηματog δεv oυvεπdγε-
ται αvαYKαστικη απoδo1η τηg παραδo-
oιακηg κoιvωviαq.
Πρooδo vαι, αλλα με απoδεκτ69 nρoιj-

πoΘ6oειg, xωρ[g εκμεταλλευoη, συστη-
ματικη εκρiζωoη. Mαρξιoτεg και Φιλε-
λε0Θερoι μετρo0v τηv πρ6oδo με τιq α-
vdγκεg, ικαvoπoιηθεioεg η αvιKαvo-
πo[ητεq. H μαρξιαrικη αvτiΘεoη αvdμε-
σα σε αληΘιv6g Kαι ψε0τιKεg αvαγκεg,
δev εκφρdζει τηv πραγματικ6τητα' H α-
vαγκη ε[vαι κατ' εξo1ηv αxετικo Φαιvo-
μεvo (τo ι|.lυγε[o, απoλυτη αvdγκη για
μια Eυρωπα[α, ε[vαι μια αvηκoυoτη πo-
λuτι1λεια για μια Aoιdτιooα). Eκεivo πoυ
ε(vαι oημερα ε[δog nριilτηg αvαγκηg
(τηλε6ραoη) δεv υπηρxε o0τε πριv απ6
oαρdvτα xρ6vια!
Eκτog απ6 μερικα πρoΙovτα καΘαρα α-

Xρηστα, η διακριoη τηq διαΦoρdg αvd-
μεσα σε αληΘιv6g και ιpε0τικεg αvdγκεg
ε[vαι μια διαδικαo[α oικovoμiαg επι6ιιil-
oεωg (υπoαvαπτυκτεg X6ρεc). AQ' ετ6-
ρoU, η ιδεoλoγικη διαδικαo(α τωv vεo-
μαρξιoτιi:v ε[vαι απαρdδεκτη. To vα
6λ6πειq τov dvθρωπo σαv 6vα δo0λo
τηq Kαταvαλωτικηg κoιvωviαg, τηg δια-
φημioεωg, τωv μ6oωv μαζικηg εVημε-
ριboεωg, oημα[vει πληρη τOQλωoη εμ-
πρ69 αrηv πραγματικ6τητα. H 6κρηξη
τηq Kαταvαλιboεωg αvτιoτoιxεi σε με-
γdλo 6αΘμ6 σε πραYματικ6q αvdγκεq
και 6xι σε μια θ6ληoη διαQoρoπoιη-

σεωq, ταUτioεωg μ6oω τηg καταvαλιb-
oεωg. Avτ[Θετα, 6xovταq ΦΘdoει oε 6vα
ωριoμ6vo oτdδιo επιπι1δoυ ζωηg, τo κi-
vητρo τηq καταvαλιiloεωg γ[vεται πε-
ριoo6τερo ι.|.lη1oλoγικ6 παρd Qυoικ6,
καθιi:g η καταvαλωση ιKαvoπoιε[ αvαγ-
κεg περιoo6τερo δευτερεΟoυoεg παρd
πραγματικιlq. o αvΘρωπog Θ6λει 6λo και
περιoo6τερα για τov εαυτ6 τoυ (ταιiτι-
oη, STAΝDlNG). 'oμωg η αυoτηρη πραγ-
ματικoτητα αvτιΘ6τει επιΘυμ(α και μ6oα
αγoρdg. Τ6τε γεvvι6ται τo α[oΘημα τoυ
αvικαvoπo[ητoU' τηq μ6vιμηg δυoαρ6-
σKειαξ με απoτ6λεσμα μια 6λo και πιo
μεγdλη απooταΘερoπo[ηoη τoU αv-
Θριilπoυ και τηq κoιvωv[αg. o πληΘωρι-
oμ69 επαvεμQαvioΘηκε, αλλd για δια-
<poρετικo0g λ6γoυ9 απo τιg μεγαλεg
κρ[oειg (1929 HΠΑ' 1923 Γερμαviα). Aυ-
τ69 o πληΘωριoμ69 εξηγε[ται με τηv με-
τα6oλη τηg αvΘρωπivηg και 6ιoμηxανι-
κηg oυμπεριΦoρdq. o0τε oι επιxειρη-
oειg oΟτε oι μιoΘωτo[ δ6xovται vα αμΦι-
o6ητηΘεi η Θ6oη τoυg' o μιoθωτ69 δεv
δ61εται vα μειωΘε[ o μιoθog τoU σε πε-
ρ[πτωoη κρ[oεωg' o επιxειρηματ[αg αρ-
vε[ται vα 1αμηλιbοει τo κ6ρδoq τoU αv
εvταΘε[ o αVταγωvιoμ6g (διεΘv6g d-
voιγμα) η xαμηλιboει η παραγωγη τoυ
κλdδoυ τoυ. o καΘ6vαg oργαvιilvεται
Yια vα απoμovωθεi απo τo γεvικ6 περ[-
γραμμα. Mε oυvδικαλιαrικ69 μεΘ6δoυg
Yια τouq μιoθωτo0g, με τεxvικιlg η xρη-
ματoδoτικ69 μεθ6δoυq για τηv επι1ε[-
ρηση (αυτoxρηματoδ6τηoη, τεxvικη
voμoθεoiα, μovoπι.i:λιo) o καΘ6vαg
πρoαrατε0ει τηv Θ6oη τoυ κατd τρoπo
ατoμιKιστιK6 και πληΘωριoτικ6.'oλoι
(μιoΘωτo[, ελε0Θερoι επι1ειρηματ[εg,
ειoαγωγ69, 6ιoμηxαviεg) πρooπαΘo0v
vα επωQεληΘo0v τηg καταoτdoεωg για
vα κερδ[ooυv τα μ6γιoτα. H απoυolα ε-
vog δυvατo0 Kρατoυg (oυv6πεια μια Φι-
λελευθιiραg oικovoμ[αg) διατηρε[ αυ-
τηv τηv πληΘωριoτικη αvαρx[α oτo επ[-
πεδo τηg καταvoμηg. Avτ[Θετα, η αvε0-
θυvη oταoη τoU ιpιλελεOΘερoυ Kρd-
τoυg εvΘαρριivει τηv Qυγη πρog τα εμ-
πρog. 'Eπρεπε vα 6ρΘει o Σεπτ6μ6ριo9
τoυ 76 για vα δo0με τηv εξoυo[α vα
πρooπαΘε( vα oταματησει τov πληΘωρι-

ΣEΛ.11



σμ6 με τo πdYωμα τoU Φα0λoU κ0κλoU
τιμ6q/μισΘo(. o πληΘωριoμ69 επιτρ6πει,
6ραxυπρ6Θεσμα, τηv καταo[γαoη τωv
κoιvωvικιilv κρ[oεωv. H πoλιτικη τoU φι-
λελευΘ6ρoυ Kρdτoυg ε[vαι vα ΔlAKo-
ΠTEl τιg κoιvωvικ6g κρloειg με δρακ6v-
τειεq αυξηoειq τωv μιoΘιbv, εvΦ ξ6ρει
6τι η επιxεiρηoη Θα τov αvτισταθμ(oει
με μια α0ξηoη τωv τιμιilv. 'Evα αδOvαμo
κρdτog δεv 6xει τα μ6oα μιαq εvεργητι-
κηg και δ[καιηg κoιvωvικηq πoλιτικηg.
Δεv μπoρε( παρα vα απωθε[ με oπoιo-
δηπoτε τρ6πo (πληΘωριoμ6) τα απα-
ρα(τητα δoμικ6 Kαι KoιVωvικd μ6τρα.l
M6vo μια oκληρη πoλιτικη τωv ειooδη-
μdτωv μπoρεi vα επιτρ6ι|.ιει τηv 6ξoδo
απ6 τov πληΘωριατικo <pα0λo κ0κλo και
τιg oυv6πει69 τoυ. o πληΘωριoμ69, oυ-
v6πεια μιαq oιKovoμ(αg xωρig καv6vεg
επιτα10vει τηv κoιvωvικη απoo0vΘεoη
και πρoλεταριoπoε[ oλ6κληρα αrριi:μα-
τα πληΘυoμoΟ.
o πληΘωριoμog 61ει v6α απoτελ6oμα-

τα. Δεv Θ[γει πλ6ov κατηγoρ(εg oργα-
vωμ6vεg η πoυ διαθ6τoυv μ6oα πρoστα-
oiαg (ouvδικdτα, επιxειρηoειg). Πληττει
εκε[voυg τωv oπo[ωv η Θ6oη (6μπoρoι,
6ιoτ6xvεg, ειooδηματ[εs) η η ηλικ[α
(oυvταξιo0Xoι) δεv παρ61oυv καμιd
πρoαταo[α. Aυτη η κατdoτααη επιδεμ
vιilvει τo κoιvωvικ6 xαoμα αvdμεoα
στouq εvεργo0g Kαι τouq μη εvεργo0g,
τoυg μιoΘωτoΟg και τoUq μη μιoΘωτo0g.
'Eτoι κατααrρ6Qεται η κoιvωvικη ιooρ-
ρoπiα πετιilvταq σε μια αξιoΘρηvητη
θ6oη εκε(vouq πoU δεv μπα[vouv στo
oOγxρovo παραγωγικ6 καλo0πι.
o καπιταλιoμ69 μετ66αλε τov dvΘρω-

πo σε εργατικη δ0vαμη. Απ6 δημιoυρ-
γ69 6γιvε μηXαvη. o παραγωγ69 δεv δη-
μιoυργεi πλ6ov εξ oλoκληρoυ τo
πρoΙ6v, αλλd 6vα 6λo και μικρ6τερo μ6-
ρoq τoU. H καταvoμη τηg εργαoiαg ε[vαι
6vαg απ6 τoυg 6αoικo0g v6μoυg τηq κα-
πιταλιoτικηg oικovoμ[αg. oι oυv6πειεg
εivαι πoλλ69. oι τε1vητ6q διαφoρ69 α-
vdμεoα στoUq αvΘριilπoυg μεγdλωoαv.
Mια διαφoρoπolηoη oυ1vd αυΘα[ρετη
τωv καΘηκovτωv δημιoυργεi μια ψεΟτι-
κη ιεραρx[α στηv εργασ[α. Mια oυζητη-
σιμη ιεραρX(α δημιoυργε(ται, με αμQ(-
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6oλα κριτηρια: Xειρωvακτικη η πvεUμα-
τικη εργαo[α, τΟπog μoρΦ6σεωq, επ(πε-
δo εκπαιδε0oεωg. Aυτη η λαvΘαoμ6vη
εκτiμηoη τηg εργαolαg εξηγε( - εv μ6-
ρει _ τηv oημεριvη αvεργ[α. oι ιpτωx6g
πρooπdΘειεq vα ξαvαδoΘε[ ατηv Xειρω-
vακτικη εργαo[α 6λη τηg η αξιoπρ6πεια
δεv θα αλλdξoυv τ[πoτα... 'Αλλεg αιτ(εg
αvεργ(αq εμφαv[oτηκαv εδιb και δι1κα
xρovια. H τεxvικη πρ6oδo9 επιτρ6πει
τηv αvτιKατdατααη εργατικιbv xεριιilv
με κεΦdλαια. o καπιταλιoμ69 για πoλ0
καιρ6 εκμεταλλε0τηκε πρ6oτυxα τoυg
εργαζoμ6voυg. Aρκεi vα πdμε λiγα 1ρ6-
vια π(oω για vα τo δo0με (μεταvdoτεq).
Tιbρα πρooπαΘε( vα εκμεταλλευΘε[ τηv
πρ6oδo, και 6xι τouq παραγωγo8g (αv-
θ[αrαvται εvεργητικα). H oημεριvη α-
vεργiα (5 με 8 αrα εκατ6 τoυ εvεργoO
πληΘυoμo0 τωv αvεπτUγμ6vωv xωριi;v)
ε[vαι η συv6πεια αυτηg τηg oικovoμικηg
πoλιτικηg. To αvoιγμα τωv oικovoμιιi.lv
τωv ετιbv 60 επ6τρεψε τηv 6κρηξη εv6g
αγριoυ και επικivδυvoυ αvταYωvιoμo0.
oι μ6voι τρ6πoι αvτιαrdoεωg ηταv vα
παραxΘo0v 6λo και ΦΘηv6τερα πρoΙov-
τα. oι κυ6ερvηoειg πρooπdΘησαv vα
καταoτηooυv τηv oιKovoμ(α αvταγωv[-
oιμη (μεταvdoτεg oε καλη τιμη, καμιd
πρooπdΘεια αvαδιoργαvιiloεωg Kαι εμ-
πλoυτιoμo0 τωv 6ιoμηxαvιιi:v, καμιd α-
vαζητηoη v6ωv πρoτ0πωv αvαπτ0-
ξεωq). 'Eπρεπε παoη Θυo(α vα πληγo0v
oι αvταγωvιoτ6g. Kι 6μωq, απ6 τo 1 967 η
αuξαvoμ6vη αvεργ[α 6πρεπε vα Xρησι-
μευoει oov πρoειδoπo[ηoη' AvτiΘετα, oι
Qιλελε0Θερoι κυθερvητικoI oικovoμo-
λ6γoι επρ6τειvαv 6ραxυπρ6θεσμεq
λ0oειg, Θ6τovταg oε κivδυvo τo κoιvω-
vικo μ6λλov. H πoλιτικη πoυ ακoλoυΘη-
Θηκε μoιdζει με τoU μαΘητευ6μεvoυ
μαγoυ. oι ιpιλελε0θερoι ελευθ6ρωσαv
τιq δυvdμειq τoU αvταγωvιoμoO xωρ(q
vα ε[vαι ικαvoIvα ΠρoσΦ6ρoUv μιd απo-
τελεoματικη και oωαrη λ0oη. Πρoαπd-
Θηoαv πdoη Θυo[α vα αυξηooυv τα ερ-
γατικd xθρια (ιδiωq τωv γυvαικιilv εξυ-
μvιilvταg τηv απελευΘ6ρωoη με τηv ερ-
γαo(α) χωριq vα πρo6λ6ι].louv τιq oυv6-
Πειεq. To Kρατog αvτ[ vα ααXoληΘεi με
μακρoπρ6Θεσμεq πρooπτικ69 6γιvε για



dλλη μια φoρd o αvτιπρ6oωπoq τoU κα-
πιταλιoμo0 Kαι τωv 6ραxυπρoΘ6oμωv
σUμΦερ6vτωv τoU.

To κPAτoΣ
oPΓANo ToY κAΠ tτAΛIΣMoY

To κρdτog δεv ε(vαι o0τε τo 6ργαvo
κυριαρ1iαg μιαg τdξεωg 6πω9 πιαrειj-
ouv oι μαρξιατ69, o0τε θvαg απλ69 ρυΘ-
μισrηq τηg αγoρdg 6πω9 πιαrε0oυv oι
Φιλελε0θερoι. H αvdπτυξη τoυ Kρdτoυg
δεv ε(vαι η απdvτηoη ατηv επιδεivωoη
τηq πdληg τωv τdξεωv η τηv 6λλειι!η ι-
ooρρoπlαg και τιq αδικ[εg τηq εμπoρι-
κηg oικovoμiαg. Τo Kρατog θ1ει 6vα ρ6-
λo, μια ξεxωριαrη ταυτ6τητα, η μdλλov
τα EIXE. H ηατdκτηoη τoυ απ6 τouq Φι-
λελε0Θερoυg-απ6 τ6τε πou εμιpαv(oΘη-
κε o καπιταλιoμ69, τo dλλαξε. Για καιρ6,
δεv ηταv παρd 6vα Kρdτog-xωρoΦOΜ-
καq πoU dQηvε τov καπιταλιoμ6 και τηv
πλoυτoκρατ(α vα απoιpαo[ζoυv για τηv
τ0xη'τoυ λαo0. To Kρατoq δεv ε[1e πα-
ρd 5vα ρ6λo πλαιo[oυ (ααrυvoμiα, δι-
καιoo0vη). oι καπιταλιoτικ69 δυvdμειg
ερ0Θμιζαv μ6vεg τouq τα κoιvωvικd
πρo6ληματα με τηv oυvdvoxη 6oηΘεια
τoυ Kρdτoυg (κoιvωvικη επαvdoταoη : η
Koμμo0vα). oι καταoτρεπτικ69 oυv6-
πειεq αυτo0 τoυ oυoτηματog (πληΘωρι-
oμ69, αvεργ(α, εκμετdλλευoη τωv πα-
ραγωγιilv' oικovo μικι1g κρ(oειg) oιγd-oι-
γd αvαγκαοαv τo Kρdτoq Vα ξαvα6ρεi
τov παραδooιακ6 τoυ ρoλo. Τo Kρdτog,
απ6 τo 1880, ξαvαπηρε εv μ6ρει τov oι-
κovoμικ6 και Koιvωvικ6 τoυ ρ6λo. Aυ-
τ69 o αυξαvoμεvog ρ6λo9 εκδηλιilvεται
με Koιvωvικo0g v6μoυg, αργ6τερα δε
με dμεoεg oικovoμικ6g παρεμ6doειg
πριv Kαι ιδiωg μετd τov B' Παγκ6oμιo
Π6λεμo. o καπιταλιoμ69 γ[vεται vεoΦι-
λελεOΘερoq (εμφdvιoη εv6g oημαvτι-
κo0 δημooloυ τoμ6ω9). Aλλd, αg μηv Yε-
λιιilμαoτε, η πoλιτικη τoυ Kρdτoυg ε(vαι
η 6KΦραση δ0o 6αoικιilv τdoεωv: τηq α-
vικαv6τητoq τηq oικovoμiαg τηq αγo-
ρdg vα λ0oει ωριoμ6vεg δυoκoλiεg, τηg
αδυvαμ[αg τωv αvΘρΦπωv vα oργαvω-
ΘoOv για τηv doκηoη πoλλιi:v λειτoυρ-
γιιilv. H oυv6πεια ε[vαι απλη:To Kρdτog

γ(vεται o εγγυητηg τηg αυξαv6μεvηq α-
vεuΘυv6τηταq τoU αvΘρΦπoυ Kαι τηq ε-
πι1ειρηoεωq.
Τo Kρdτog 6γιvε τo δEκαv(κι τoU Kαπι-

ταλιoμo0. o πριi:τog παγκ6oμιo9 π6λε-
μoq, η κρioη τoυ 't929 επιτdxuvαv τηv
δυvαμικη επιαrρoιpf1 τoU στηv oιKovo-
μiα. Τo Kρdτog αv6λα6ε ωριoμ6voυg τo-
με(g, αv6πτuξε υπ6 τηv αιγiδα τoU τηv
υπoδoμη, πρoιilΘηoε v6εg δoμ69 για vα
διευκoλ0vει τo dvoιγμα τωv αγoριilv. 'E-

Φερε μια 6λo και μεγαλ0τερη 6oηθεια
σrηv χρηματoδ6τηoη τωv επεvδ0σεωv.
Mεγdλωoε τov ρ6λo τoU σαv Koιvωvι-
κo0 διαιτητη αvdμεoα oτιg επιxειρηoειg
και τouq εργαζ6μεvoυg. ΠρooπdΘηoε
vα μειιiroει, vα καλ0ι.Uει τιq πιo κτυπητ69
αvιo6τητεg. Πα[ρvει oιγd-oιγd 6vα αυ-
τδματo ρ6λo ειg 6dρog τωv επιxειρη-
σεωv και τωv αvΘριilπωv. AvαπτOoοεται
κυρ[ωg 6doει τωv oυλλoγικιilv εξoπλι-
oμιilv και τωv KρατιKoπoιημdvωv τo-
μ6ωv. H αvdληψη πoλλιi:v υπηρεoιιbv
(παιδε(α, υγεiα, κατoικ[α) επιτρ6πει τηv
6λo και απoτελεοματικΦτερη πλαιo(ω-
ση τoU αvΘριilπou. Aυτ69 περιμ6vει 6λo
και περιoo6τερα απ6 τo Kρdτog Xωρiq
vα πρooπαΘεi vα λΟoει τo [διo τo πρ6-
6λημα! To Kρdτog εμΦαV(ζεται 6λo και
πιo πoλ0 σαv μια τερdoτια μηxovη πoυ
oυγκεvτριbvει, απoρρoΦd' ιδιoπoιε[ται
λειτoυργ[εg πoυ Θα μπoρo0oαv vα αVα-
λdθoυv αλλεg oργαvωμ6vεg κoιv6τη-
τεg. To Kρdτog απoφαo[ζει οτηv Θ6oη
τoυ αvΘριi-lπoυ. H αvυπαρξiα μιαg σUvε-
πoΟg πoλιτικηq εξoυo(αg, διευκ6λυvε
τηv αoταμdτητη αvdπτUξη τηq Δημo-
o[αg Διoικl'1oεωg. Γιατ( κατd 6dΘoq τo
πρ66λημα δεv ε[vαι τι καvει τo Kρdτog,
αλλd πoιog τo διευΘ0vειl
o 19og και 20og αιιbvαg εoημαδε0τη-

καv απ6 δ0o διαδoxικd Qαιv6μεvα ελ-
λε(ι.|.lεωq ιooρρoπlαg. Tov 19o αιιbvα, η
πλoυτoκρατ[α κατ6κτηoε μια δυoovd-
λoγη εξoυoiα. Ερ0Θμιζε τα πdvτα. oι dλ-
λoι παρdγovτεg (Kρdτog, παραγωγoi)
δεv ηταv παρα oργαvα στηv υπηρεo[α
τωv σUμΦερ6vτωv τηξ.
o 20og αιιilvαg 6δειξε μια αvτιoτρo<pη:
τo Kρdτog επαvεμΦαv[oθηκε. Mε τηv
oειρd τoυ κατ6κτηoε μια κoλoooια[α
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διivαμη. Kι 6μωg, αυτη η ιαxOg 6αo[ζεται
oε 6vα μη απoσαΦηvιoμ6vo.oκoπ6: To
Kρdτog ε[vαι dραγε μια αυτ6voμη δ0vα-
μη σε σUγKεκριμ6vo ρoλo' η μια 6oηΘη-
τικη δ0vαμη πoυ αvαπτΟσσει η πλoυτo-
κρατiα; To Kρdτog διετfρηoε τov 206
αιιilvα oτεvoOg δεoμoιig με τouq καπι-
ταλιoτ69. Γι' αυτ6 ε[vαι αvαγκη vα oρι-
oΘε[ o ρ6λo9 τoυ Kρdτoυg. Πρ6πει vα
καταατε[ αvεξdρτητo τoυ καπιταλιαrι-
κo0 oυoτηματog. Αυτη η πoλιτικη αvε-
ξαρτηo(αq απαιτεi μια σUγKεκριμ6vη
Θ6ληoη' δηλαδη 6vα πραγματικ6 o16διo
(επιλoγη, oυγκεκριμδvoι oκoπo(), vα
αrαΘερoπoιηoει τov 6λεγ16 τoυ επ[ τωv
καπιταλιστικιilv επιxειρηoεωv (καλ0τε-
ρη δια1ε(ρηση τωv 6ιoμη1αvιιilv και τωv
τραπεζιi:v, πιΘαvιilg και μερικδg εΘvιKo-
πoιηoειg) Kαι Vα oρioει πdλι καΘαριbτε-
ρα τov ρoλo τoυ δημooloυ τoμ6ω9.
Πρ6πει vα απoσαΦηvιoΘε[ η απoαroλη
τoυ Kρdτoυg τηv oπoiα δεκαετiεg Qιλε-
λευθεριoμo0 6καvαv vα ληoμovηΘεi!
Πρ6πει η πoλιτικη τoυ Kρdτoυg vα ε[vαι,
o0τε τo δεκαv[κι τoU σUστηματoq, Xω-
ρiq oαQη πρooαvατoλιoμ6, o0τε τo oρ-
γαvo τηq πληρoυg κρατικoπoιηoεωg
τηq oικovoμiαg (oo6ιετικ6 καΘεoτιbg).
To Kρdτog πρ6πει vα απαλλα1Θε[ απ6
τιg oυvηΘειεq τoU 19oυ αιιi.lvoq, Xωριq
vα π6oει oε αvτiΘετεg υπερ6oλ6q. Τo
Kρdτog 61ει 6vα ρoλo, αλλα Kαι oι επι-
1ειρηoειg κclι oι κoιv6τητεg 6xoυv.
Πρ6πει vα 8ρεθε( η oωoτη ιooρρoπ[α.
Πρog τo παρ6v, τo Kρdτog απειλε[ται d-
μεoα απo τηv εξθλιξη τoυ καπιταλιστι-

κo0 oυαrf1ματoq. H εμΦdvιση τωv πo-
λυεΘvικΦv, η αλληλεπiδραση τωv αγo-
ρ6v, η δυvαμικη επισrρoΦη τηq φιλε-
λε0Θερηg ιδεoλoγ[αg, απειλo0v τo
Kρdτog. H αυξαvoμ6vη αδυvαμ[α τoU
μπρoατd στηv oικovoμικη εξ6λιξη απει-
λε[ τηv εΘvικη αvεξαρτηoiα.

o κAΠIτΑΛ!ΣM0Σ
ΕNAΝTloN ToY EΘNoYΣ

To Kρdτog δεv μπoρε( πλ6ov vα KU-

ριαρ1ηoει αrιg ξ6vεg επιρρo69. To d-
"voιγμα τωv oυv6ρωv, o διεΘvξq αvτα-
γωvιoμ6g, η αλληλεξdρτηση, καταλη-
γouv σε μια πληρη εξdρτηoη απ6 τo ε-
ξωτερικ6. Η εΘvικη αγoρd δεv εivαι
πλ6ov πλα[oιo τoU καπιταλιoμo0. H ε-
θvικη oικovoμlα υπoτ6σσεται σε 6λεq
τιg εξωτερικ69 επιρρo6q' To Kρdτog
xdvει τα μ6oα πρooαvατoλιoμo0 τηξ oι-
κovoμ[αg. Δεv Θ6λει vα αvτιμετωπ[σει
τιg πoλυεΘvικ6g, αuτ6g τιq v6εg δυvd-
μειg. Aυτ69 oι πoλυεΘvικ6g ε(vαι τo α-
πoτ6λεoμα τoυ αvo[γμqτoξ τωv αγo-
ριbv. o 6ιoμηxαvικ6q σUγκεvτρωτιoμ69
Kαι Yιγαvτισμ6g απoρ6oυv απ6 τηv διε-
Θvoπo(ηoη τωv αγoριbv. oι πoλυεΘvικ6g
γ(vovται κρdτog εv κρατει, α1εδov αvε-
ξdρτητα και αvεξ6λεκτα Kρdτη. Mερικd
παραδεiγματα αρκo0v για vα δo0με τηv
oo6αρ6τητα τoυ κιvδOvoυ. H Tζ6vεραλ
M6τoρg 6xει 6vα κ0κλo εργαoιΦv α1ε-
δ6v ioo με τov πρoιjπoλoγιoμ6 τηg Γαλ-
λ(αq (4η παγκ6oμια δ0vαμη). o κ0κλog
εργαoιιbv τηg Σελλ ε[vαι loog με τo 30
τoιg εκατ6 τoυ ακαΘαρ[αroυ εΘvικoι]

=:Ξ?=
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Aυτoi εiναι τα oυριovα dΦεvτικd τηq Eλλαδαg.
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πρoiovτoq τηq oλλαvδ[αg' απ6 τηv o-
πo(α πρo6ρXεται. oι εΘvικ69 oικovoμiεg
γ[vovται πεδiα ελιγμιbv τερατωδΦv, α-
vεξελ6κτωv oικovoμικιilv δuvdμεωv.
Aυτ69 oι γιγdvτιεg Φιρμεq ε[vαι κατd 85
τoιq εκατ6 Aμερικαvικ6g. Mε τηv δ0vα-
μη τoυg, αλλα και με τηv αvυπαρξ[α αv-
τιoτdoεωg τωv Kρατιbv, υπoxρειilvoυv
6λεq τιg χ6ρεq vα ακoλouΘηooυv τo (-

διo oικovoμικ6 πρ6τυπo: δηλαδη τωv
H.n.Α. 'oλoι oι "εΘvικoi" καπιταλιoμoi
ευΘυγραμμ[ζovται με τov Aμερικαvικ6
"Mεγdλo AδελQo". Tα 6Θvη oμoιoμoρ-
<poπoιo0vται ατo 6oρειo-αμερικαvικ6
πρ6τυπo. o κooμoπoλιτικ6g Kαπιταλι-
oμ69 τε(vει vα επαvαλd6ει αrηv παγκ6-
oμια κλ[μακα 6τι 6καvε oτηv εθvικη κλ[-
μακα: πoλιτιαrικη, πoλιτικη και κoιvωvι-
κη oμoιoμoρQiα. Αυτη η κivηoη μπoρεi
vα αvτιμετωπιoΘε[: δεv ε[vαι αμετdτρε-
πτη. H λ0oη δεv ε(vαι μια Φo6ισμ6vη o-
xOρωoη πioω απ6 τα εΘvικd 6ρια. Aυτη
η ατdoη δεv εivαι ρεαλισrικη, απoτελε-
oματικη' o καλ0τερog τρ6πo9 διατηρη-
σεωq τηq αvεξαρτηoiαξ, τηq ταυτ6τη-
τoq, τηq πρooωπικ6τητog, εivαι η oργd-
vωση με εκε[voυg πoυ υ<pioταvται τηv [-

δια κυριαρ1iα.
H απoμ6vωoη απ6 τov εξωτερικo κooμo
Θα ηταv αυτoκτoviα για oπoιαδηπoτε
xΦρα τηg Ευριilπηg. AvτiΘετα, η αvα-
διoργdvωoη oε EuρωπαTκ6 επ[πεδo ε-
vog αuτov6μoU oιKovoμικo0 oυoτημα-
τoq αvταπoκρivεται oτιg oOγ1ρovεq α-
παιτηoειg. o μ6vog τρ6πo9 διατηρη-
σεωq τηq εΘvικηg πρooωπικ6τητoq και
τηq oιKovoμικηq αvεξαρτηo[αg ε[vαι η
δημιouργiα εv6g πoλιτικo0 μπλoκ 6πoυ
τα σUμΦ6ρovτα, oι σKoπo[ τoυ καΘεv6g
vα μηv εivαι ριζικd διαιpoρετικd. Παρdλ-
ληλα, αυτ6 τo μπλoκ επιτρ6πει με τηv i-
δια τoυ τηv δoμη, τηv διατηρηση τηq
πρooωπικΦτητoq τoυ καΘεv6g. KdΘε
Kρdτog μπoρε[ vα 6ρει τov εαυτ6 τoU σε
ιKαvoπoιητικ6g oυvΘηκεg. H πdλη κατ6
τoU Kαπιταλιoμo0 Kαι τoU διεΘvιoμo0
τoυ, δεv μπoρε( vα γiveι παρd πdvω οε
EυρωπαΙκ6g 6doειg. H επιαrρo<pη αrov
oτεv6 εΘvικιoμ6 τoυ 19oυ αιιilvog η o
διεΘvιoμ69 εivαι αυτoκτov[α!
Αυτη η oOvτoμη μελ6τη σKιαγραφε[

μερικ69 απ6 τιg κ0ριεg τdoειg τoU Kαπι_
ταλιoμoΟ! To ξερ(ζωμα τωv αvθριbπωv
Kαι η oμoιoμoρΦ(α παραμovε0oυv κdΘε
'EΘvog πoU αΦηvει με ελε0Θερα 16ρια
τoυg πλoυτoκρdτεg. Φυσικd, o περιoρι-
oμ69 τoυ καπιταλιoμo0 για vα γivει "ε_
θvικ69" εivαι αvεπαρκ6oτατog. Θα ηταv
ηδη 6vα πριi:τo 6ημα για vα πdρει τo
Kρdτog 6vα 6αoικ6 ρ6λo. 8αoικ6 αλλd
KαταπιεστιK6. Av δεv αvαδιoργαvιilooυ_
με τηv oικovoμ[α πdvω oε μια κoιvoτικη
Kαι πλoυραλιoτικη 6doη, AΝTlKAΘl-
ΣToYME ToN lΔlΩτlKo KAΠlΤAΛlΣMo
ME τoN KPΑΤlKo KAnlTAΛlΣMo. Πoλ_
λd ελαττιilματα τoU Kαπιταλιστικo0 oυ-
oτηματog τα 6ρ[oκoυμε στoV κρατικ6
καπιταλιoμ6 (μ6Θoδoι παραγωγηg). Kι
αυτ69 o τελευτα[og ε[vαι o xειρ6τερog.
Η oυγκ6vτρωση τηq oικovoμικηg καιπo-
λιτικηg εξoυo[αg oτα x6ρια τoυ Kρα-
τouq πρoKαλε( μια εκμετdλλευση τωv
παραγωγΦv μεγαλ0τερη απ6 εκε[vηv
πoU ειpηρμoζε η πλoυτoκρατiα τoυ
19oυ αιιi:vog. Eκεivo με τo oπo[o πρ6πει
vα αvτιKαταoτηooυμε τηv πλoυτoκρα_
τικη η κρατικη oικovoμ(α, ε[vαι 6vα o0-
σrημα πoυ o66εται τηv ισoρρoπ[α τωv 3
oμdδωv: ΠAPΑΓΩΓΩN' KPATOYΣ, lΔlo_
KTHTΩΝ.

CHARLEs GυLBERT

.ξτS'ι "ρb,>Ψλ
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To ΦAINoMENo πAπANΔPEoY

Kdθε κεQdλαιo τηg oιjγ1ρovηg ιαroρiαg μαq
αrιγματ[ζεται απ6 τιg μα0ρεg oελiδεg τoυ. Πα-
τριιδτεg και υπερdvω π6oηq υπoι}iαg πoλιτικo(
πou κι1ρδιoαν τηv εμπιστoσOvη και τηv ι|.lηQo
τoυ Λαo0 απoδε[χτηKαν μ6λι9 θ1αoαv τηv ε-
ξoυoiα μετρι6τητε9, d6oυλoι και εθvικα επιζη-
μιoι.

Σημερα o vεo6λληvαq, σrα πρ6Θυρα τoυ
21oυ αιΦvα 6ταv περιQ6ρει τo κoρμi τoU _'σε
δρ6μoυ9 και πλατε[εg _ πoυ ε[ναι θαπτιoμ6vεg
με ovoματα πoλιτικωv και στρατιωτικιi.rv, δεv
μπoρε[ vα αvαγvωρioει τov πρoδ6τη απ6 τov
πατριιirτη αιηv περ(πτωoη 666αια πoυ τo 6vo-
μα τoυ δρ6μoυ η τηg πλατε[αg τoυ Θυμ[ζει κdτι.

Δεv 61oυμε αλλo παραδειγμα στηv μεταπo-
λεμικη ιαroρ(α τηg xιilραg, κυ66ρvηηg και πo-
λιτικo0 ηγ6τη πoυ vα κατηγoρε[ται τ6oo αvoι-
κτd για αvικαv6τητα, για αvε0θυvη διαxεiρηoη
τωv εθvικιiv θεμdτωv, για κdλυψη εκατovτα-
δωv oικovoμικιi:v οκαvδdλωv.

H εμQdvιoη τoυ ΠAΣoK αrηv πoλιτικη oκηvη
τηg xιilραg τov πριilτo καιρ6 τηg μεταπoλiτευ-
oηg δημιoιjργηoε δικαιoλoγημ6vα ελπ[δεg oε
πλατειd λαΙκd oτριilματα (και αυτo εξηγεi τηv
καταπληκτικη dvoδo τoυ oτηv εξoυolα πoυ
μ6vo μ'εκε[vη τoυ εΘvικooooιαλιoτικoO κoμ-
ματoq στη Γερμαviα μπoρεi vα oυγκριθε[).
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H λεγ6μεvη δεξιd, ηταv Qoρτωμ6vη με πoλ-
λd λαθη για vα πρooQ6ρει τηv oιγoυρια και τιg
εγγυηoειg πoυ ζητo0oε o λα69. Kdτω απ6 6vα
Qαvερ6 αioθημα εvo1ηg dλλαξε ακ6μα και τo
ovoμd τηg και με αQ6λεια αrρoυθoκαμηλoυ
Θθληoε vα διboει μαΘηματα δημoκρατiαg αρ1i-
ζovταq τη μdXη εvdvτια αιoυg υπooτηρικτ69
τηg xoιivταg.

H 1αριoματικη παρoυolα τoυ K. Kαραμαvλη
(η παρoυoiα τoυ μovoφθαλμoυ αvdμεoα αro
nληθog τωv τυ<pλιilv και τωv θε6αιρα6ωv) δη-
μιo0ργηoε πoλλ69 ιl.lευδαιoΘηoειg.

Yπηρξαv αφελειq πoυ π[oτει!αv 6τι η N6α
Δημoκρατiα ηταv ακoμα η παλιd Δεξιd και 6τι
τo καθεoτιilg τηg θα διαρκoιioε για παρα πoλ-
λd xρ6vια.

o μovog πoυ δεv τo π[αrε(.ιε ηταv o μovo_
φeαιμog. H 6vταξη τηg Eλλαδαg στo oικovoμι-
κ6 dρμα τηg EOK πρoιjπ6Θετε μια oειρd πρoερ-
γαoιιbv.

Avαμεoo και o' αυτ69 τιq πρoερYcισlεg ηταv
και τo "Kλεισιμo" κdπoιωv Θεμdτωv oε εθvικo
επ[πεδo. Για vα ε[μααrε ακρι6ε[9 κdπoιo 6ια-
oτικo "κλεloιμo, oρισμ6vωv θεμdτωv.

H N6α Δημoκρατ[α πoυ ασΦαλ6q γvιilριζε
τ6τε περιοooτερα αft' 6τι 6αrω και αυτη τη
αrιγμη γvωρiζoυμε εμε[g, απεπoιηθη κdθε ευ-
Θ0vη και με τo Pdλλη αρXηγ6 oδηγηΘηκε oυ-
vειδητd αrιg εκλoγ69 τoυ 198'1 .

Τo ΠAΣoK δεv περ[μεvε τov θρ(αμ6o. B6θαια
καπoυ ouvειδητoπoιoιioε τov εμπαιγμ6 Kαι πo-
λ0 περιoo6τερo δε oυvειδητoπoιo0oε oτι ε(xε
π6oει θ0μα oυμπαιγvlαg.

Mε αvταλλαγμα τηv xρovικη περioδo μιαq o-
κταετo0g διακυ66ρvηoηg τηg xιilραg κληΘηκε
vα υπoγρdι|.lει μια oειρd απ0 "σUvαλλαγμcιτι-
κ69" x1η9rl^, vα κλε[oει μια oειρd απ6 1ρovi-
ζovτα και πυoιpoρo0vτα πρo6ληματα.

Kαι τιilρρα o "σιvτρoΦoq, Παπαvδρ6ou θ-

Φτασε στo δiλλημα: NΑl η oXl αrιq Bdoειg.
Τo NAl αrιg Bαoειg, ημα[vει oXl oτη λαΙκη 6d-
oη' δηλ. αro πooooτo αυτ6 τoυ λαo0 πoυ τou
ε[vαι απαρα[τητo για vα κρατηαει τηv εξoυo[α.
Τo oXl oτιg 6αoει9, oημαivει oXl αrη 6oηθεια
απo τα "κ6vτραΣ πoυ μ61ρι oημερα τov Uπo_
αrηριξαv' τα τραστ και τιg "ιp[λεg" δυvαμειq
τηg Ατλαvτικηg oυμμα1iαg. Kαι εμε[g πoU πι-
oτθιJ.lαμε τov Αvδρ6α oταv 6λεγε 6τι θα Q0γoυ-
με απ6 τo NΑΤo και τηv ΕoK και τov ψηΦισαμε,
απoγoητευΘηκαμε. Tα 1ρovια π6ραoαv και δεv
γ(vαμε AΔΕΣMEYTOl. Δυαrυ1ιilg 6μω9 με(vαμε
στα "θα". To "Θα" για 6λα τα παραπdvω θα ε[xε
<pα[vεται δικη τoυ "τιμη" 6Γιωq και τo oυμ6o-

λαιo τιμηg με τo λαo. 'oλoι εμε[g πoυ θεληoαμε
τηv AΛΛAΓH' πληριilvoυμε διπλ6 τo ηλεκτρικ6,
διπλ6 τo τηλ6Qωvo, διπλ6 Q6ρo.

o τιμdριΘμog 6μωg "gq" κατε6α(vει.
'oταv ηταv oτην εξoυoiα η δεξιd, κτυπo0oε τov
'Eλληvα Qoρoλoγo0μεvo για vα αvτιμετωπ[ζει
τα 6ξoδα τoυ κρdτoυg, και αφηvε τoυg πλo0-
σιouq vα πλoυτ[ζoυv περιoo6τερo. Αλλd επει-
δη o λα69 ε(vαι δlκαιog και dκoυoε τouq πρoε-
κλoγικo0g λ6γoυq τoU κ. Παπαvδρ6oυ πoυ 6λε-
γε oτι Θα QoρoλoγηΘεi τo κεQdλαιo για vα ελα-
QρυvΘo0v Qoρoλoγικd oι αoθεv6ατερεg τd-
ξειg, απoQdoισε vcι τov ψηφισει.

Av εixεg 6vα αn[τι απo τov πατ6ρα σoU και η
γυvα[κα ooυ ε[1ε dλλo 6vα τ6τε πρ6πει vα πλη-
ρΦoειg.

Av oμωg εiοαι 6ιoμη1αvoq (1ωρig απiτι) τ6τε
τo κρdτog πρ6πει vα oε 6oηΘηoει.

Δι6τι αv δεv oε εvιoxOoει τ6τε θα Qιjγειg με
τα κεφαλαια σoU.

'Eτoι η "69g1qλιαrικη" Qoρoλoγiα τoυ'Eλλη-
vα μιKρoμεσα[oυ oυvε1[ζεται 1ειρoτερα αυτη
τη Qoρd και oι καπιταλιαrι1g πλoυτiζoUv περισ-
ooτερo αuτη τη φoρα.
'ooo για τιq πρoεκλoγικ69 δηλιiloειg τoυ Αv-
δρ6α oxετικd με τιq τoUρKικ6g παρα6ιdoειg και
τo γvωαr6 πια oλ6γκαv *6uθ[oατε τo XOPA",
oταv o Αvδρ6αg πια θρ6θηκε oτη Θ6oη vα 6υ-
Θ[oει κdπoιo dλλo τoυρκικ6 oκdQog πoU παρα-
6iαoε τα 1ωρικd μαg Uδατα, ξθ1αoε τιg δυvαμι-
κ69 εv6ργειεg και παραπov6Θηκε αrα διεθvη
δικααrηρια.
Mηπωg 6μωg τov παρεξηγoυμε;
Mηπωg λ6γovταg 6υθ[oατε τo "XoPΑ" εν-
vooUoε ειδικα τoυ "XoPΑ". Mηπωg ηταv τo 6-
voμα πoU τov εvoxλoOoε; Γιατi 6τoι 6πω9 τo
παει μετd τo NΤABOΣ, 1dριv αλλαγηg, μπoρεi
να Qωvαξει τo τoυρκικ6 vαυτικ6 vα 6ρΘει vα
φUλdξει τo Aιγα[o.

Π6ραoαv τα 1ρovια και ακ6μα o "Qdκελλog"
τηg Kιiπρoυ δεv 61ει ακ6μα αvo[ξει. oι δημo-
oιoγρdQoι περιμ6voυv ακ6μα με τo μoλ06ι αro
16ρι και o ελληvικ6g λα69 περιμ6vει vα απoδo-
θo0v ευΘ0vεg αroυg εv6xoυg τηg πρoδoοiαg,
6πω9 o κ. Παπαvδρ6oυ εl1ε υπoo1εΘεi. o "Φα-
κελλog" 6μω9 μ6vει κλεια169. Tι τd1α vα Qo6i-
ζει τov κ. Παπαvδρ6ou vα τov αvo[ξει; Mηπωg
αvακαλυQθo0v oριoμ6voι (γvωστoιΣ τoU-μαq;

Σημερα 6λoι περιμ6voυv τηv παρα[τηη τoU
αvδρ6g. Θλι6ερη για μερικo0g, 1αρμ6oυvη (-

σωq, για dλλoυg πdvτωg πρdξη αvτρiκια εv6g
αvΘριilπoυ υπε0Θυvoυ τωv 6ργωv τoυ.

ΘEoΔΩPoΣ BAΣlΛEloY
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FILIPPO MARINETTI
κAI EoNIκIΣTIκH APIΣTEPA
M(α απ6 τιg μεγαλ0τερεq πρoσω-

πικ6τητε9 τωv γραμμdτωv και τηq
τ6xvηg υπηρξε αvαμ<pιo6flτητα o
Φiλιππo Mαριv6ττι, αρχηγ6q τoU
ΦoυτoUριστικoΟ κιvηματoq.
Στo παρ6v κε[μεvo δεv Θα oταΘΦ

oτov Mαριv6ττι ωg διαvooOμεvo,
αλλd ατov Mαριv6ττι ωg πoλιτικ6.
Kαι αυτ6 γιατ(τo εΘvικιαrικ6 κ[vη-

μα στηv Eλλdδα δεv 6xει αvdγκη
απ6 ιpιλoλoγ[εg Kαι ιpιλoooιpiεg,
6oo απ6 δια<poρετικ6g πoλιτικ69
oκ6ι{.lειg, dγvωαrεg 6ω9 oημερα στo
μικρ6 κivημd μαg. Eπ(oηg δεv Θα
oταΘιil στηv αξιoλoγη πoλιτικη
δραoη τoυ Mαριv6ττι, πριv απ6 τηv
"6vταξΠ" τoU στo φαoιoτικ6 κ6μμα.
Auτ6 τo oπo[o θα μαg απαoxoληoει
ε(vαι oι oκι1ι.|.lειg Kαι η δρdoη τoυ
Mαριv6ττι μι1oα o'αυτ6 τo κ6μμα, τι
επεδ(ωκε και τι 6ρηκε τελικα.
o Mαριv6ττι ηταv 6vαg επαvαoτd-

τηg ακτι6ιστηq. Π(oτευε στηv επα-
vdoταoη για τηv επαvααταoη. Δεv
τov απασχoλo0oε τι Θα γκρεμ(σει, τι
Θα oικoδoμηoει. 'HΘελε μovo vα
γκρεμ[oει 6τι Θεωρo0oε Θε[6λιo
λ[Θo τoυ oυoτηματog.

H καταγωγη τoυ μπoρε( vα τov σU-
v6δεε με τηv (αριστoKρατ[α", αλλd
η πoλιτικη τoυ δρdoη 6λα αυτα τα
xρ6vια τov 6oπρωχvαv πρoq τ'αρι-
oτερα'

E(xε ouvδεθε[ απ6 vωρig με τouq
επαvαoτατεg φαoioτεg oooιαλι-
oτ69, oπωg ηταv o Moυοooλ[vι (τ6-
τε), Koριvτ6vι, Mπιdvκι, Poκα, P6o-
oι, Φαριvdτoι ιδρυτ6q. τωv πριilτωv
Fasci. 'oταv ιδρ0Θηκε τo Partito Na-
zionale Fascista (EΘvικ6 Φαoιoτικ6
K6μμα) τα μ6λη τoU και η Yραμμη
τoυ ηταv καθαρd oooιαλιoτικη.

ΣEΛ.1 8

Aυτo ακρι6Φ9 εiδε o Mαριv6ττι Kαι
εvτdxΘηκε στo κoμμα. Eixε στo
μυαλ6 τoU τηv εικ6vα τoυ Moυooo-
λivι τoυ 1919.
Ιo 2o oυv6δριo τoυ PNF oτdΘηκε

6vα γερ61τ0πημα για τouq αριστε-
ρo0g ιpαoiστεq Kαι τov Mαριv6ττι.
Σ' αυτ6 τo oυv6δριo o Moυoooλ(vι

πρooπdΘησε vα oυμιpιλιιiloει τo Φα-
oιoμo με τη Movαρx(α και τηv Eκ-
κληo[α' o oooιαλιoμ6g μπoρo0oε
vα περιμ6vει.

H oυμ6oυλη τoυ μεγdλoυ Qαo(αrα
κoιvωvιoλdγoυ Bιλ<pρ6vτo Παρ6τo
πρoq τo Moυoooλlvι 6τι "oι xειρ6-
τερoι ε1Θρoi εv6g καΘεοτΦτog ε[-
vαι αυτo(πoU τo oπριilxvoυv oτ' d-
κρα,, oταΘηκε κατασtρoΦη για τov
επαvαστατικ6 ιpαoιομ6. Kαι αυτ6
γιατ( τov φαoιoμ6 oτηv lταλ(α δεv
τov κατ6αrρεψε η Qαoιoτικη αρι-
αrερd, αλλα 6λoι oι συvτηρητιKo[,
6λoι oι δεξιo(, κι 6λα τα παρdoιτα
τoU αστιKoO κρατoυg πoυ 6ρηκαv
στov Φασιoμ6 κατα<p0γιo για μια
ε0κoλη ζωη. Toτε o Moυoooλivι ξ6-
χασε oτι παλαι6τερα μετ6<pραζε
Kρoπ6τκιv oτα lταλικα. oι καιρo[ε(-
xαv αλλαξει...
Για τov Mαριv6ττι τα πρdγματα η-

ταv διαΦoρετικd. Auτ6g δεv μπo-
ρo0oε vα ξε1αoει 6τι o' 6vα dρΘρo
τoU, στo "π6ρα απ' τov Koμμoυvι-
oμo. ε(xε γρdψει .με 1αρα μαθα[vω
oτι oι Pιi:ooι Φouτouριστdg ε(vαι 6-
λoι μπoλoε6iκoι".
Δεv μπoρoιioε vα ξε16oε16τl εivαl

ooolαλloτηq.

o Mouoooλ(vι ηΘελε vα γ[vει πρω-
Θυπoυργ69. o Mαριv6ττι ηΘελε vα
επι6αλλει τηv αριστερη πτ6ρυγα
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τoU Koμματoξ κUρ(αρxη μ6σα στo
ιpαoιαrικ6 κρ6τog.
Kdπoιog απ6 τoυg δ0o δεv ε(1ε

Θ6oη oτo φαoιoτικ6 κ(vημα Kαι αU-
τ69 ηταv o Mαριv6ττι.
o καιρ69 περvo0oε. o Mαριv6ττι

oιγd-oιγd dρxιoε vα oυμ6ι6dζεται
με τηv v6α κατdαrαoη' H ooοιαλι-
oτικη πτ6ρuγα τoυ κ6μματo9 δ6λε-
πε με παΘητικ6τητα 6oα oυv66αι-
vαv. Δεv αvτιδρo0oε δυvαμικα 61ι
γιατ[ Qo66ταvε, αλλd γιατ[ π(-
στεUαv 6τι oτo τ6λo9 κατι Θ'αλλd-
ξει, 6τι o Moυoooλlvι Θα ΘυμηΘε( 6τι
ηταv αrηv' επαvαστατικη πτ6ρυγα
τoυ σoσιαλιoτικo0 κ6μματo9 lτα-
λiαg.
To λ6Θo9 ε[xε γ[vει 6μωq τo 1920.

T6τε μπoρoΟoαv vα εlxαv oωΘε(
6λα, αv διεγραφ6ταv απ'τo κoμμα o
Moυoooλivι ωg κovιpoρμιoτηg με
δεξι69 απoκλioειg και αvαλαμ6αvε
o Φαριvdτoι. o Moυoooλivι εixε δη-
λιboει πιo παλια oτι o Φασισμog μπo-
ρεi vα ζηoει Xωριq εμ6vα 6πω9 και
εγΦ 1ωρig αυτov. Σiγoυρα o Φασι-
oμ69 xωρ(q τov Moυoooλ[vι, Θα η-
ταv 6πω9 πρ6πει vα εivαι 6vαg Qαoι-
σμ6q, κ(vημα τoυ λαo0 Kαι τωv πρo-
λεταριωv και 61ι εvα μιλιταριoτικo,
ιμπεριαλιαrικ6, γρα<pειoκρατικo κα-
Θεoτιilg 6πω9 εξελixΘηκε.
o Moυoooλ[vι ε(vαι αυτ69 πoυ δo-

λoιp6vηoε 6λη τηv εvεργητικ6τητα
τoU Φασισμo0 εv ovoματι τηg εξoυ-
o(αg.
Aq επαv6λΘoυμε παλι oτov Mαρι-

vθττι. Aπ6 πoλ6μιoq τηq κλαooικηg
τθxvηg, o Mαριv6ττι αvαγκdοΘηκε
vα oυvυπαρ1ει μαζ( τηg. Απo πoλ6-
μιoq τηq Aκαδημ(αq Kαι τωv παVεπι-
oτημιακΦv επα(vωv, 6γιvε μ6λo9
τηg Aκαδημ(αg. 'oτι ε[xε ovειρεu-
τε( o Mαριv6ττι και δεv τo ε[δε vα
πραγματoπoιε[ται στov Kαιρ6 τηq
ειρηvηg, τo ε[δε oτo λυκoιpωq τoU

<pαoιoμo0, τη δημoκρατ[ατoυ Σαλ6'
T6τε πoυ η ΦασιστιKη ε<pημερ(δα

"Noυ66o Toι6ιλτα" εγρα<pε: "oι
PΦooι πoλ6μηoαv με τηv ιpυxη εv6g
λαou πoυ oλoκληρωσε τηv επαvα-
oiαoη τoU ωq τo 6dΘog. Avαμεoα
oτo Po0o6ελτ, τov Toιbτoιλ, Kαι τov
Στdλιv η εκτ[μηoη μαq πdει oτov
Στdλιv. Kι αg μdΘoυv επιτ6λoυ9 oι
Po0o6ελτ, Τoιilρτoιλ, Kαι oι 6μoιo[
τouq, πωq oι πιo oυvειδητoi ιpαo(-
oτεg 61oυv παvτoτε αvαγvωρ(oει
ατov Koμμoυvισμ6, τη μ6vη ζωvτα-
vη δ0vαμη πoυ αvτιτdσσεται oτη δι-
κη τoυg, και 6xouv εvτoπ(oει τov
πραγματικ6 τoυg εxΘρ6 6xι τ6oo
oτη Pωo(α, 6σo oτιg πλoυτoKρατι-
κ69 δημoκρατ[εg τωv ΗΠΑ και Aγ-
tλ[αg".

Στo Σoλ6 η Φσσ!στlκη αρloτερd εi-
1ε ΘρlαμΘειioεl. Δυoτυxιitg oμωg η-
ταv αργα για πoλλα πρdγματα. o
Mαριv6ττι αrη δημoκρατ(α τoυ Σα-
λo 6ρηκε τηv ΦρεσKαδα τηg vιoτηg
τoU Kαι τηv επαvαoτατικoτητd τoυ,
εvΦ o Moυoooλ(vι τo σoσιαλιoμ6
τoU.
Tα πυρα τoU αριστερo0 πλ6ov ιpα-

oιoμo0 κατd τoυ 6αoιλια, τηg δεξιαq
Kαι τωv 6ιoμη1dvωv, ε(1αv ξαvα-
Θερμdvει τιq o16oει9 Mαριv6ττι-
Moυoooλ[vι.
o Mαριv6ττι π6Θαvε τελικd στo
Mπελdτζιo oτιg 2 Δεκεμ6ρiou τoU
1944. Mαζi τoυ π6Θαvε και μiα απ6
τιg μεγαλ0τερεg πρooωπικoτητεq
τηq αριστερηg πτ6ρυγαq τoU EΘvι-
κιoμoΟ.
Στηv lταλio o Pino Rauti καl o Do-

menico Mennlti ακoλoυΘoΦv τov
δρ6μo πoυ 16ρoξε. Σ' εμ69 τoυg
'Eλληvεq εΘvlκloτ69 επαvαoτdτεq o
Mαρlv6ττl Θα μεivεl ζωvταv6 o0μ-
Θoλo τωv αγΦvωv μoξ γlα κolvωvl-
κη δlκαloouvη.
To ovoμ6 τoυ Θα υπdρ1εl δiπλα l_
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odξlα oτo ov6ματα τou Pεμ, Πε-
ρ6v, Mαo, Kovτpε6voυ, Pαμiρo Λε-
δ6oμα, Z,απ6τα, Mπoλlθ6ρ. To 6vo-
μ6 τoυ Θα καΘoδηγεi γlα παvτα τoυg
αρloτερo0q εΘvlκloτfq τηq Λ. Aμε-
ρ'κηq πoυ αγωviζovταl γlα τηv ιpu-
λη καl τη δIκαlooιivη εv6vτlα στηv
Aμερlκη καl τlξ πoλυεΘvlκ6q, τoυg
αρloτερo0g εΘvlκloτιfξ τηq Eυριil-
πηq εv6vτlα στov καπlταλloμ6 καl
τlg υπερδυvαμεlg, τoUξ αρtστερo0g
εΘvlκloτEg τωv HΠA καl Aυoτραλiαg
εv6vτlα oτηv απεlλη τωv εγ11ριilμωv
καt τoU υλloμo0, τ'6voμ6 τoυ Θo κo-
Θoδηγεi 6λoυ9 Τoυq αρlστερoOq ε:
Θvlκloτfg τoυ κ6oμou' γtσ μlo αv-
Θρωπ6τητα δi1ωg lμπερlαλloμoιiξ,
δi1ωq καπlταλloμoΦg κol κoμμouv!-
oμo0ξ.
Η εΘvικιατικη αριoτερα δεv π6Θα-

vε. Θα ζει και Θα υπαρxει παvτα, Θα
δ(vει τoυg αγιilvεg τηg μ6xρι τηV τε-
λικη viκη. To δικ6 τηg δρoμo ακo-
λoυΘo0με εμε(g oι v6oι εΘvικιoτ6g
επαvαoτατεg, εvdvτια o' εΘvικ6g
δεξι69 και σε σUVτηρητικo0g εΘvικι-
oτ6g:
Εαv o εΘvικιoμog δεv περι61ει μ6-

σα τoU τo oooιαλιoμ6, καλ0τερα Vα
μηv υπαρξει'
Τo κε(μεvo αυτ6 τo αQιεριbvω o'

oλoυg τouq αριστερo0g εΘvικιoτιlg
πoU σUKo<pαvτηΘηκαv, κυvηγηΘη-
καv, Quλακ(oΘηκαv και εξovτιbΘη-
καv, τ6oo απo τηv αvτ(δραoη και
τoυg μαρξιoτ69, ooo πoλ0 Περισ-
ooτερo απ6 τoυg σUVτηρητικoOq ε-
Θvικιoτ6g.
Γιατ[ ε[vαι εvα μεγαλo κoιvo μUστι_

κ6, 6τι παρα πoλλo[αριoτερo(εΘvι-
κιoτ69 υπ6oτηoαv τα πdvδειvα α-
κ6μη και τo Θαvατo, απ' τoUq σUVτη-
ρητικoΟg εΘvικιoτ69.
Eπειδη μπoρε( μερικo[ Vα μηv Kα-

ταλα6α[voUV Kαι αλλoι vα μηv Θε-
λouv vα καταλα6oυv τι εvvoιb, Θα
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πρ6πει vα αvαQερω μερικd παρα-
δεiγματα απ6 τηv εΘvικιoτικη ιoτo-
ρiα.
o μεγαλog loπαvog oooιαλιoτξg

φαoloταq Mαvoυ6λ Evτiγια KUvη-
γηΘηκε και Qυλακ[oθηκε απ'τo oα-
πιo καΘεoτιilg τoυ Φραvκo και μ6λι9
μετα 6iαg απ6Qυγε τηv κρεμαλα.
Kαι αυτo γιατ(αρvηΘηκε η loπαvικη
Φαλαγγα vα γ[vει δεκαviκι τωv τσι-
Qλικdδωv, τηg Eκκληo[αg και τoυ
Movαρ1η.
Τηv iδια ιilρα εκατovτdδεg Φαλαγ-

γiτεg ρixvovταv oτιq <pυλακ6g, με
μovη κατηγoρiα τηv π(oτη τouq στo
oooιαλιoμ6.
Eκατovταδεg αγρoτoπαιδα πρoλε-

ταριoι μ6λη τηg Σιδηραg Φρoυραg
κuvηγηΘηκαv απ' τo καΘεαrιbg Αv_
τωvεoκoυ. Στηv lταλiα o Φαριvdτoι
αvαγκαoΘηKε vα μη διαιpωvεi δη-
μ6oια με τηV πoλιτικη τoυ Moυooo_
λ[vι, και vα ρiξει vερ6 αro oooιαλι-
oμ6 τoυ' To [διo 6γιvε με εκατovτα-
δεg μελαvω1[τωvεg.
Xωρ(g 666αια vα ξεxvαμε τouq Χι-

λιdδεg αριαrερo0g εΘvικιoτ69, πoυ
ε[δαv τιg oργαvιi.lσειq στιq oπo[εg
oυμμετ6xoUV vα γivovται oυρd τηg
δεξιαg, τωv μαoιi-tvωv Kαι τoU Kαπι-
ταλιoμo0.
Σ'6λoυ9 τouq vεKρo0g μαg oυv-

τρ6<poυq τηg εΘvικιoτικηg αριστε-
ραg τo μovo πoυ μπoρo0με vα πo0-
με ε[vαι:

AΘΑNATol

Avδρ6og Bo0λγαρηg



MπoγxAPlN' PlκoΦ ToMΞlα
( H <.δεξ16ll σvTlΠoλiτευoη τoυ Στ6λυ}

γρ6Φε' o ΠειrΘεΦq -

Ag πρooπαΘηooυμε vα μηv ε[μαoτε dδικoι με τoν
Σταλιv. Aυτ6 πoυ Θ6ληoε και τελικd κατdQερε, δεv
μπoρo0oε vα πραΥματoπoιηΘε[ με dλλεg μεΘ6-
δoυg. oι δυvdμειg πoυ τov 6oπρωξαv μπρooτd και
τιg oπo[εg καΘoδηγo0oε δεv μπoρo0oαv να 6yoυv
εκε[vη τηv ιστoριKη oτιγμη 6λλo αρyηγ6 π6ρα απ6
αυτ6v.

Gilas

'ooo περιoo6τερo e[vαι α-
Θιboι τ6oo περιoo6τερ0 επι-
θdλλεται vα πεΘdvoυv'

B. Brecht

ANIXNEYΣH τoY EΔAΦoYΣ
To δ6γμα τoυ "μα16μεvou Koμμouvι-

oμo0" πoυ ειpαρμ6αrηκε απ6 τov Λ6vιv
κατα τηv διdρκεια τoυ EμQυλ[oυ Πoλθ-
μoυ, υπηρξε μια λ0oη αvdγκηg, για τηv
oωτηρiα τηg επαvdαrαoηg πoυ κιvδιJvευε.

H επιαrρdτεUση τωv πdvτωv αrιg αvdγ-
κεξ τoU μετιbπoυ, μ6oα o' ιivα κλ(μα αrυ-
γvηg τρoμoκρατiαg, 6oωoε Θ6Θαια τηv ε:
παvααταoη αλλα oδηγησε τηv 1ιilρα αro
π6λαγo9 τηg δυαrυxiαq Kαι τηq εξαΘλiω-
σηξ. H αγρoτικη τdξη, o ατυλo6dτηg τoυ
παλαιo0 καΘεαιιilτog, πoυ εΙ1ε xdoει μd τo
διdταγμα τηg 8 Noεμ6ρioυ 1917 τα δι-
καιιbματα ιδιoκτηoiαg τηq Yηq πoυ καλ-
λιεργo0oε, υπo1ρειilvεται απ6 τov Mdρτιo
τoυ 1918 vα παραδiδει αro κρdτog τα (πε-

ριooε0ματα,, τωv δημητριακιbv, σε μιcι α-
πεγvωoμ6vη πρooπdΘεια vα αvακouφι-
αrεi η δυαrυ1[α τωv αατικιbv πληΘυoμιilv'

H απdvτηαη τωv Pιboωv αγρoτιilv ε[vαι
dμεαη. H παραγωγη π6<pτει κατακ6ρυιpα
και oι υπειjΘUvoι τoU κ6μματoq για τηv πε-
ριoυλλoγη τωv oιτηριbv γlvovται δεκτo[ με
πυρo6oλιoμo0g. Στιg περιox6g τωv Kιρκα-
o(ωv παρατηρoOvται αvηoυ1ητικd κρoυ-
σματα καvι6αλιoμo0, εvιil αrα ααrικd κ6v-

τρα oι vεκρo[ απ6 πεivα oOvτoμα θα ξεπε-
ρdooυv τα 5.000.000.

oι oυv6πειεg τoυ μα1δμεvou κoμμoUvι-
oμoΟ πρo6ληματ(ζoυv πoλλo0q μπoλoε-
6iκoυg. 'Evαg απ' αυτoιig, o 6αρδo9 τoυ
Mπoλoε6ικιoμo0 Vladimir Maiakovski υ-
ι{lιbvει δυvαμικd τη φωvt'1 τoU στo Λ6vιv:
"Σ0μΦωvoι, o0μι|ωvoι o0vτρoιpε'lλιτg'
μαq yρειdζεται 1ρυo69, κdρ6oυvo, δικαιo-
oιivη κoι ευτυyiα'oλλd επιτ6λ0υζ σε μιo
λoγικf1 τιμη.".

H πρoειδoπoiηoη τoυ Maiakovski δεv εi-
vαι α6doιμη. EπαληΘε0εται δραματικα με
τηv εξ6γερoη τωv πληρωμdτωv τoυ α16-
λoυ αrηv Kρoαrdνδη. H "δ6ξα τηg επαvd-
σrασηq" απαvτd με τov δικ6 τηg τρ6πo
στηv τρoμoκρατ[α τoυ κ6μματo9.

Αuτη τηv Φoρd o Λ6vιv ε[vαι UπoXρεω-
μ6vog vα καταvoηoει τα oημεiα τωv και-
ριbv. Για vα ξεπερααrεi η αγρoτικl'1 κρioη
και η λαiκι] δυoαρ6oκεια o ηγ6τη9 τoυ
Mπoλoε6ικιoμo0 πρoxωρεi oε μια 6ιααrι-
κη αvαΘειbρηση τωv απ6ιpειi:v τoυ.
Tov Δεκ6μ6ριo τoU 1920 κατd τηv διdρ-
κεια τoU Vlll Συvεδρioυ τωv Σo6ι6τ επιχει-
ρεi 6vα πρΦτo oυμθιΘαoμ6 πoυ Θεωρητι-
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κd Kαταργει τηv μoV6πλεUρη σrηριξη τωv
αατικιbv πληΘuoμιilv απ6 τηv αγρoτικτ] τd-
ξη.
Στα 192'| κατα τη διαρκεια τoυ X Συvε-
δρioυ oι ιδ6ε9 τoυ ε[vαι περιoo6τερo ξε-
καΘαριoμ6vεq. o Mαx6μεvoq Koμμoυvι-
oμ69 παραδiδει τηv Θθoη τoυ o' 6vα oικo-
voμικ6 o0αrημα πoU ξεΦε0γει κατηYoρη-
ματικd απ6 τιg πρoδιαγρα<p6g τωv σoσια-
λιαrικιilv oραμdτωv. o (διog o Λ6vιv δεv
κρ06ει τoυg κιvδιjvouq τηξ καιvo0ργιαg
oικovoμικηg πoλιτικl'1g (N.E.P.) πoU μπo-
ρεΙ vα πιooγυρ1oει τηv 1ιbρα στηv Kαπιτα'_
λιαrικr] επo1η' 'oπωg o iδιog Θα παραδε-
1Θεi κατd τη διdρκεια τoυ oυvεδρ[oυ:
.Aπ6 oτρατηγικη 6πoιpη τo θαoικ6 εριbτη-
μc' στo oπoio πρ6πει vo απαvτf1ooυμε εi-
voι: Πoιog Θo επωφεληΘεf πριilτoq απ6 τηv
κoιvo0ργια κατdoταoη; Πoιoq Θo vικηoει;
o καπιταλιoτηq πoυ oυτη τη oτιγμη μπαi-
vει απ6 τηv π6ρτα η η κυρioρyη δOvoμη
τoυ πρoλετoριdτoυ;-.

Tα διαταγματα τηq 21 Mαρτioυ καt 24
Mαtoυ 1921 αvoiγoυv επ[oημα τov δρ6μo
αrηv καιvo0ργια επo1f . To Kρdτog παραι-
τεiται πρακτικα τoυ δικαιιbματog κατα-
ox6oεωg τωv αγρoτικιbv πρot6vτωv και
περιoρ(ζεται σε μια φoρoλoγiα πoυ δ[δε-
ται oε εiδoq και σε κcιμμια περiπτωoη δεv
ξεπερvd τa 1jYo τηg nαραγωγηg.
To ιδιωτικ6 εμπoριo εvΘαρρ0vεται, η ατo-
μικη ιδιoκτηolα πρooτατε0εται και Yια
πριilτη Qoρd γivovται oκ6ι}ειg για πρoo6λ-
κυoη ξιlvωv κεQαλα[ωv πoυ Θα oτηρiξoυv
τηv 6ιoμη1αvικη αvαπτυξη τηq Xωραq.
ΑυτoI oι vεωτεριoμoi δημιoυργoιiv παvι-
κo oτα αvcirτερα κλιμακια τηg ηγεoiαg.
o Λ6vιv με τη οειρd τoυ πρooπαΘεi vα κα-
Θηoυxαoει 6ooυ9 αvηoυxo0v με τηv δια-
6ε6αiωoη oτι τo o0oτημα αυτ6 ε[vαι πρo-
οωριv6 και ζητα vα κερδ[oει xρ6vo.

oι oικovoμικ6q επιλoγ69 αρxη καvovταg
απ6 τα 1921 εivαι oε αrεvt'1 εξdρτηoη με
τιg πoλιτικ69 επιλoγ6q.

Eκεivη τηv επoxη o Λθvιv, 6αΘεια επη-
ρεαoμ6vog απ6 τιg θεωρiεq τoυ Τρ6τoκυ,
πιαrε0ει 6τι o Σooιαλιoμ6g δεv μπoρεΙ vα
αrαθε[ και vα επιζηoει σε μια και μ6vη xιil-
ρα γιατi Θα ε[vαι ε0κoλog o'161o9 στα σUv-
τovιoμ6vα 1τυπηματα τωv καπιταλιoτικιbv
δυvαμεωv τηq Δ0oεωg. o μ6vog τρoπog
για vα επιζηoει o σoσιαλισμ6q στηv Σo6ιε-
τικη 'Evωoη εivαι vα δημιoυργηoει στη-
ρηγματα oυμπαρdoταoηg μ6oα oτιg (διεg
τιg καπιταλιoτικ69 xιilρεg.
H εξαγωγη τηg επαvααrασηq Kαι τα επα-
κ6λoυθd τηq Θα εξαoQdλιζαv oτηv Σo6ιε-
τικη 'Evωαη μια περ(oδo αvdπαυλαg μ6oα
απ6 τηv ono[α Θα μπoρo0oε vα oικoδoμη-
σει τov Σooιαλιoμ6 με κdπoια dvεoη 1ρo-
vou.
'oταv 6γιvε καταvoητ6 oτι η παγκooμια ε-
παvdoταoη πoU oραματιζoταv o Tρ6τoκυ
ηταv και παρ6μεvε 6vα απληoiαoτo 6vει-
ρo, o Λ6νιv υπo1ρεΦvεται vα αvαΘεωρη-
oει και πdλι τιg Θ6oει9 τoυ. Η ιδ6α τηq oμα-
ληg αvdπτυξηq τωv ρυθμιbv τηg 6ιoμηxα-
vικηg παραγωγηg παρα1ωρε[ τηv Θ6oη τηg
oτηv ιδ6α τηg ταxεiαg και oυμπιεoμ6vηg
εκ6ιoμη1dvισηq πoU Θα εξαoQαλ[oει οτη
xιilρα τηv τ6oo επιΘυμητη αυτoδυvαμ1α
τηg μ6oα oτov ελα1ιoτo πρoσΦερ6μεvo
1ρ6vo. Σε μια απεγvωoμ6vη μdXη με τov
1ρ6vo o Λ6vιv πρooπαΘεi vα υλoπoιηoει
μ6oα απ6 τηv Nι1α oικovoμικη πoλιτικη
6vα Qιλoδoξo o0vΘημα: .Koμμoυvι-
oμog:996,r-,^]i εξoυo[α+εξηλεκτρι-
σμ6q..

Αvαμιpi6oλα γvωρ(ζει oτι η τακτικη τoυ
αUτη ξεΦευγει κατηγoρηματικd απo τo
μαρξιαιικ6 δ6γμα' σ0μφωVα με τo oπoιo
τo oικovoμικ6 o0oτημα εivαι η μητρα τωv
ΠoλιτιKωv ταξεωv. H αvαζητηoη τoU σo-
oιαλιoμo0 μθoα απo τηv πoλιτικη δικτατo-
ρiα μπoρo0oε 666αια vα δικαιoλoγηθε[
οαv λ0oη αvαγκηq. Η επικρατηoη 6μωq
τoυ Σooιαλιoμo0 με ειρηvικd μ6oα θα η-
ταv μια Θ6oη παραλoγη.
Aυτ69 o παραλoγιoμ69 γ[vεται απ6 τov
Τρ6τoκυ πoU παρ' 6λα αuτd εξακoλoυθεi
vα πιαrει]ει αrηv ιδ6α τrlξ "παYκ6oμιαq ε-
παvαoταoηgD, αvτικε[μεvo κριτικηg.

H αvdπτυξη τηg 6ιoμηxαvικηg παραγωγηgι Lev Kamenev εvιb διo6dζει τηv Pravda
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δεv μπoρo0oε vα UλoπoιηΘεi παρ6 με δ0o
τρ6πoυg.
o πρΦτog ηταv η oκovoμικη Kαι τεXvoλo-
γικη 6oηΘεια πoU Θα μΠoρoιjσαv vα Πρoσ-
ιp6ρoυv oι xΦρεg τηg Δ0oεωg οτιg ono[εg
θα εixε εκδηλωθεi η επαvdσταση.
o δε0τερog και nραYματικα επιi:δυvog η-
ταv η θυo[α τηg αγρoτικηg ταξεωg.
Aρvo0μεvog Kατηγoρηματικα τη δε0τερη
λ0oη o Tρ6τoκυ παραμ6vει oυvεπηg oτιg
ιδ6ε9 τoυ. o Θαvατog τoυ Λ6vιv τov lα-
voυdριo τoυ 1924 κcιι o ctvελ6ητog π6λε-
μoq Yια τηv διαδoxη αvαμεσα oτov Στdλιv
Kαι τov Tρ6τoκυ απελευθεριilvoυv <pυγ6-
Kεvτρεq δυvαμειg μ6oα αro [διo τo κoμ-
μoυvιαrικ6 κ6μμα.
Για vα αvτιμετωπloει τov Tρ6τoκυ o Στd-
λιv oυμμα1ε[ με τoυg ιαxυρoOg dvδρεg
Γκρηγκ6ρι Zιv66ιεQ και Λε6 Koμ6vε6
πρo6δρoυg αvτ(αroιxα τωv Σo6ι6τ τηg Πε-
τρo0πoληg Kαι τηq M6oxαq. H oυμμα1iα
αυτη, εQημερη και επικ[vδυvη ταυτ61ρo-
vα, εivoι καθαρd πoλιτικη και αro1ε0ει oε
ικαvoπo[ηoη πρooωπικιbv oυ μφερ6vτωv.

H εκλoγη τoυ Aλεξθι P0κoQ αrη Θ6oη
τoυ Πρo6δρou τoU Σuμ6oυλioυ τωv Eπι-
τρoπιilv τoυ Λαo0 ε[vαι μια απo<pαoιαιικη
viκη τou Στdλιv. o απoκλειoμ69 τoυ Tρ6-
τσκU απ'αυτξ τηv vευραλγικη Θ6oη oημα-
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δειjει τηv αρXη μιαq 6αθ0τατηg μεταστρo-
Φηc.

Kατd τηv διαρκεια τoυ Xlll Συvεδρ[oυ
τoU κ6μματoq πoU αρ1iζει τιg εργαolεg
τoU στιq 23 Mαtoυ o .Tρoτoκιoμ69" γivε-
ται αvτικε[μεvo απρoκαλυπτηg επiθεoηg.
Oι KαμεvεQ και Zηv66ιεQ καταγγ6λoυv
τov Tρ6τoκυ για ιδεoλoγικη παρ6κκλιoη
και ζητo0v τηv δημ6oια αυτoκριτικη τoυ.
o Tρ6τoκυ αρvε[ται vα υπoαrε( παρ6μoια
ταπε(vωοη. oμoλoγεi αvoικτα 6τι δεv επι-
Θυμεi o0γκρouση με τo κ6μμα και πρoσ-
παθε[ για μια ακ6μη Qoρα vα υπερααπ(oει
;.; ιδ6ε9 τoυ.

"Tiπoτα δεv εΙvoι ευκoλ6τερo απ6 τo vα
πειg oτo κ6μμo:6λεq μoυ oι κριτικ6q,6λε9
μoU oι δηλιboειg' 6λεq μoυ oι πρoeιδo-
πoιηoειq, 6λεq μoυ oι διαμαρτυρiεq, 6λo
αυτ6 δεv f1ταv παρd 6vα μεγ6λo λdΘoq.
Eγιb 6μωq o0vτρoιfoι δεv τo oκ5ιpτoμαι. oι
dγγλoι λtvε : 

" 
Right or wrong my countryb'

Eμεlq μπoρo0με vα πoOμe περιoo6τερo
δικαιoλoγημ6vα: Avεξ6ρτητo ov 611ει δΙ-
κoιo η dδικo oε oυγκεκριμ6vo Θ6μoτo και
oε oριoμ6vεq oτιγμ6q, δεv πo0ει vC' ειYoι
τo κ6μμα μoU" '
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lτrιATΩN ΦYrιAΞ TI{Σ zΩHΣ
oi oiκoγ6vειεg Θα δπρεπε vα διδα-

ξoυv oτd παιδιd τoυg (dγ6ρια καi κoρi-
τoια) vα εIvαι πρooεκτικd ιboτε η πρo-
oωπικ6τητα α0τo0 πo0 διαλ6γει κα( δ-
κε[voυ πo0 δκλ6γεται, vα αλληλooυμ-
πληριilvovται μ6oα dπ6 μιd "&μoι6αiα
oυμι,Uflιpιoη,, τωv δ0o πρooωπικoτητωv
γιd τηv θπiτευξη μιαq (αγαΘηq δvω-
σηq".

'Avαφoρικd μ6 τηv o1κovoμικη io6τη-
τα τΦv δ0o oiκoγεvειδv τιilv vεov0μQωv
δ6v xρειdζεται κdπoια iδιαiτερη πρoσo-
xη. 'AvτiΘεται, θκεΙvog ,.o6 "γιd τηv τ6-
λεαη τo0 γdμoυ κρ[vει τ6v πλoUτo dπo-
Qαoιoτικ6 παραγovτα,, Πρ6Πει vα xαoει
τηv δκτiμηoη τδv oυμπoλιτωv τoυ.

'o Πλατωvαg ΟπoΘετει ακoμα δτι oi
dπ6γovoι δv6q ζευγαριoΟ πoιi δι6θετε
δριoμ6vα dvτιΘετικd πvευματικd xαρ(-
σματα, Θd παρoυo[αζαv μια μ6oη κατd-
σταση. Kdτι τ6τoιo 666αια δ6v μπoρεi
vd τ6 δε1Θη η o0γxρovη γεvετικη.

"oπωg κα[ vd δxει τ6 Θ6μα' η o0γ1ρo-
vη γεvετικη διiv πρ6κειται v' dvτιταxΘεΙ
oτηv oυμ6oυλη πo0 δ Πλdτωvαg απευ-
Θ0vει αro0g v6oυg κα[ τ[g v6εg dλλα Θα
τηv 0πoαrηρiξει μ6 dπoλυτη oιγoυριd.

"oμωq καΘε ε8γovικη Θd πoλεμα τo
ooQιαrικ6 πvε0μα, δκεTvo τ6v oυγκε-
κριμ6vo dτoμικιoμ6 6vdvτια oτov δπoΙo
oτρ6Qεται ακ6μα καi δδΦ, δ Πλdτωvαg.
Τ6 v6ημα τo0 γαμoυ δ6v 6ρioκεται oτηv
δπιΘυμiα τηg dτoμικηg iκαvoπoiηoηg
dλλd oτηv Θ6ληoη δημιoυργiαg παιδιΦv
iδαvικo0 τ0πoυ, o' δκε[vη dκρι6δq τηv
διαιΦvιoη πoΟ δ Niτoε περιιpρovιbvταg
τηv 1υδαiα αvαπαραγωγη δv6μαoε δια-
κριτικ6 τo0 ε0γεvικoυ γdμoυ.

'AvαΦoριKα μ' α0τo ξεπηδα oτov
Πλdτωvα - δ δπoΙog δζηoε o6 μιd Uoτε-
ρη δπo1η κα[ δ6v δ61Θηκε vd oυμπερι-
ληιpΘεi o'α0τη - η dρ1αiα iερη Oπταoiα
τ6oo γvιilριμη oτo0g πριbτoυg 1ρ6voυg
ο' θκεΙvo τ6v λα6 6oρε(α9 ΦUληc καi iv-
δoγερμαvικflg γλιbooαg: η διατηρηoη

H. GUNτHER (lv)

τo0 γ6voυg odv iiπαρξη τηg θρηoκευτι-
κ6τηταg.

Σxετlκ6 λolπ6v μ6 τo0g γdμoυg, o0-
τ69 τig ouμ6ouλ6ξ εi1oμε v6 διirooυμε,
κoi κ0ρlo α0τ6 πo0 εiπΦΘηκαv πρoη-
γo0μεvα, 6τt δηλαδη δ dvΘρωπog πρ6-
πεl π6vτo vd θvδloιpEρεταl oτ6 vd δlαlω-
viζετα: μ6 τ6 v' dι}t|vεl πioω τou πolδ16
πo0 Θ6 τ6 πoραδivεl, odv dvτlκαταoτ6-
τεq τoU π6vτα oτηv 0πηρεoio τωv Θειirv
(N6μo' 773).

Xρε:6ζεταl λolπ6v vd ι}ρovτioouμε
γld τηv μετ6δooη τηs ζωηs oτig δπ6με-
vεg γεvl6g odv τηv ι}λ6γα oτig λαμπo-
δoδρoμiεq "λατρε0ovταg oδlαλεiπτωq
τo0g ΘεoΦg, ιiπωg δρiζoυv oΙ v6μol,
(N6μo' 776).

'Απ' δδΦ πηγαζoυv o[ v6μoι δvdvτια
oτηv αγαμiα, γιd τηv διdλυoη τδv ατε[-
ρωv γdμωv καi η δημooια περιΦρ6vηση
για τo0g δγαμoug'

"K6Θε 6vog πρ6πεl v6 παvτρεOετoι
oπ6 τ6 30-35 τoυ 1ρ6vlo' dλλolΦg Θd
πληριbοεl πρ6oτtμo κoi Θd dτlμooτεi"
(N6μol772-3).

Mια δμωg πo0 oτηv dγαΘη Πoλιτε[α
τoυ εΙvαι αρεoτ69 δvαg oωαr6q Ydμoq,
δvαg γαμog ατ6μωv "Eυγεvικo0 τ0πoυ"
ξαvαμελετα τd Θ6ματα τoΟ dρα6ωvα,
τηg πρoiκαg καiτηg γαμt'1λιαg τελετηg:

Kdθε 0περ6oλη πρ6πει vd με(vει μα_
κρυα dπ6 τηv Πoλιτε[α καi πdvω απ' δλα
η κραιπdλη πρ6πει vd 6ρ[oκεται μα-
κρυd dπ6 τηv γαμηλια τελετη.

T6 v6 πivεl δ6 κovεig μ61ρl v6 μεΘ0-
oεl oiiτε δπlτρ6πετol πoυΘεv6 dλλoυ
...o0τε καi dκivδυvo εΙvαl iδlαiτερo γ16
θκεivov πoΦ πoiρvεl τ6v γ6μo oτ6 ooΘo-
ρ6 [τ6v Y6μo] πo0 τ6oo i v0Φη ιioo κoi
δ γoμπρ69 πρ6πεl vd Θεωρo0v tiτl εΙvαl
μld δ1l doημαvτη μετoΘoλη τo0 6ioυ
oυγ1ρ6vωq δ6 κoi δτl τ6 παlδi πo0 Θd

γεvvηΘεi πρ6πεl v6 oυλληφΘεi dπ6 γo-
vεiq vηιp6λloug' Kαi εivαt iiγvωoτo πold
v0κτα ii πo16 μ6ρo Θ6 oυλληφΘεΙ τ6 παl-
δi μ6 τηv θoηΘεlo τoσ Θεo0.
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Kαi δπi πλ6ov πρ6πεl vd μηv γivovτα:
παlδ16 δτov τ6 oιilμoτo εΙvol παραλυμ6-
vα dπ6 τηv μ6Θη, dλλ6 τ6 Eμθρυo πρ6-
πεl vd oυλλαμ6dvετol o6 κοτ6oτooη
oταΘερ6τητog, floυ1iαg κoi μακρυd
dπ6 κdΘε εiδoυg θπlρρoη (N6μo1775).

'Aπo θδΦ πηγdζoυv δλεg o[πρoτdoειg
τo0 Πλdτωvα α1ετικd μ6 τig Θυoiεg καi
τig πρooευ169 ωoτε vd μπoρεΙ τ6 Θεio
vd ε0λoγηoει τo0g τελo0μεvouq γd-
μoUq.

'o Πλdτωvαg oτηv Πoλιτε[α τoυ δ6v
iπιθυμεΓ καμiα dvαμειξη dvdμεoα o5 θ-
λε0Θερα καi μη θλε0θερα ατoμα. Θuμi-
ζoυμε 6τι oi iλε0Θερoι''Ελληvεq πρoηρ-
Xovτo dπ6 γ6vη τfiq θ6ρειαq Qυληg tvω
oΙ δoaλoι κατηγovτo dπ6 dυτ6yΘovα
φ0λα πo0 ε[yαv ιjπoταyθεΓ.

'Aκ6μα κα[ κατd τηv διdρκεια τfig 0-
στερηq tπoyfig δ'Aριoτoτ6ληg r]ταv o6
θ6oη vd διαyωρiζει τo0g θλε0Θερouq
καi τo0g "Eλληvεq dπ6 τηv μiα πλευρd,
τo0q δo0λoυg κα( τo0g 6dρ6αρoυξ dπο
τηv dλλη, odv dvΘριbπιvεq δμdδεq μ6
διαQoρετικη Qυλετικη dvτiληψη (Πoλι-
τεiα l,23 - ll,5).

Τd παιδιd πo0 εΙ1αv γεvvηΘεT απ6 θ-
λε0Θερoυg dvΘριi:πoυg καi dπ6 μη θ-
λε0Θερoυg, τoπoΘετo0vται oτ6 Πλατω-
vικ6 Kρdτog μετd τ6 πλ6ov ταπειvo γ6-
vog κα[ εΙvαι τo (Xειρ6τερo x6ρι" o0μ-
Qωvα μ6 μιd γερμαvικη voμικη δKΦρα-
ση.

'E6v 6vαg θλεΦΘερog 61εl γυ6 dπ6
μ16 oκλdΘα τoυ ii μld θλε0Θερη γυvαiκo
τ6 δ1εl dπoκτηoεl dπ6 oκλdΘo τηg κoi
τ6 πρdγμα γivεl γvωoτ6 oi 6vτεταλμ6-
vεq γ16 τηv φρovτiδo τΦv γ6μωv γυvαi-
κεg Θ6 oτεiλoυv τ6 παlδi τflg θλε0Θερηg
γυvαfκog μαζi μ6 τ6v δvδρο 6ξω dπ6 τ6
Kρdτog, o6 ιiλλη γη' oi ιp0λακεq, τΦv
v6μωv Θ6 κdvoυv τ6'jδlo μ6 τ6 γυ6 τo8
θλεΦΘερoυ dvδρo κoi τηv μητ6ρα τoυ,
(N6μo' 930).'o Πλdτωvαg αvαζητα voμoΘετικ6g
διευΘετηoειg κα( dπoδιιbxvει μιd παρ6-
μoια dvαΘειbρηoη τΦv f1Θδv.

Koτ6 τρ6πo Φoτε κovεig v6 μηv τoλ-
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μηoεl vd dγγiξεl κov6vo oπ6 τ6 o0voλo
τωv dπ6 τηv γ6vvηoη τoυq ε0γεvΦv κoi
δλευΘ6ρωv καi v6 περloρloτεT μ6vo
oτηv v6μlμη γυvoiκo τoυ καi vd μfv λ6-
6ε1 1ιilρα θε6ηλωoη τo0 απ6ρματo9,
o0τε γ6vvηoη v6Θωv 6ξ αiτiog o16oεωv
μ6 πoλλoκiδεg (N6μol 941).

Σxετικd μ6 τηv δκπαiδευαη τδv vη-
πiωv δ6v θπιτρι1πεται καμμιd 1αλdρω-
ση:

BεθαlΦvω λolπ6v o0τξv τηv πεπoiΘη-
ση μoξ'ιiτl δηλαδη f1 μαλΘoκ6τητα πα-
ρ6γεl oτig Φ0σε'ξ τΦv παlδlΦv κακη
bl6Θεoη, θρεΘloτlκ6τητα κoi τd καΘl-
oτd ε0κoλα oτfv oυγκivηoη (N6μol
791).

Σxετικα μ6 τo0g αρριboτoυg κα[iδιαi-
τερα μ6 αvΘριilπoυg πo0 0πoQ6ρoυv
dπ6 κληρovoμικ6g Φ0ρεq δ6v 0πdρ1ει
καμμια iδιαiτερη Qρovτ(δα. 'ΕδΦ δ Πλd-
τωvαq δ6v Qo6αται vd δε[ξει καπoια
oκληρ6τητα. M6 dξιoΘαOμαoτη γαληvη
κα( μ6 πvεΟμα vεαvικo ααxεται αv 6ρi-
σKεται α16 τ6λo9 τoΟ 6ioυ τoU πα[ρvει
Θ6oη 0π6ρ τηg 0γιo0g κα[ ρωμαλ6α9
ζωηs."Evαg μoραγκ69 ιiρρωoτog ...ζητα
dπ6 τ6v γloτρ6 6vo ιp6ρμακo γ16 v6 τ6
πlεi κoi κdvovταg θμετ6 v6 Θγdλεl μ'
α0τ6 τηv dρριiloτlo dπ6 π6vω τoυ, ii v6
τηv Θγ6λεl dπ6 κ6τω μ' δvα καΘoρτlκ6,
ii v' dπoλλoγεi dπ' α0τη μ6 καUτηρlα-
oμo ii μ6 δγ1εiρηoη.

"Av κovεig τ6v δloτdξεl v6 κdvεl μα-
κρo1ρ6v:α δiαlτo Θ6ζovταq π6vω oτ6
κειp6λl τoυ πlλiδlα κoi ιiλλo τ6τolo, d-
μ6oωq Θ6 τo0 δλεγε πιilg δ6v ε0κolρεl
vd εivol δρρωoτoq καi δτl δ6v Θ6λεl πo-
ρ6μolα ζωη, v6'1εl δηλαδη τ6v voO τou
π6vτα oτηv αρρΦoτlo καi v6 παρατ6εl
τηv δoυλε16 τoυ. "Yoτερα dιp:|vεl τ6v
τ6τolo γlατρ6 καi ξovoρfζεl τηv συvη-
Θloμ6vη τoυ δiolτo καi 6τol γlατρε0εταl
μ6vog τoυ κoi ζεT δoυλε0ovταq'iiv δ6
τ6 oΦμo τoυ δ6v εΙvol o6 Θ6oη vd 0πo-
Φ6ρεI' πεΘoivεl καi ξεvol6ζεl dπ6 τ6 θd-
oαvo (Πoλlτεiα 406).

Γι6 τ6v Πλdτωvα 6 μεγdλoq dριΘμ6g
τtiv γιατρωv κα[ τιbv δικηγ6ρωv μ6oα
oτr]v [δια π6λη ε[vαι κακ6 oημdδι (Πoλι-
τεiα 405).



Στ6v iδlo ΘoΘμ6 πo0 απoρρiπτεl τηv
0περΘoλlκη ιpρovτiδα γ16 τo0g doΘε-
vεig καi τo0g oδ0voμoυg, δ Πλ6τωvog
dπoρρiπτεl τηv 0περθoλlκη ι}ρovτiδo
γld τ6 oιilμα. Πρoτεivεl doκηoεlg oτηv
θξoxη ,,δixωξ 0περΘoλlκη φρovτiδo γ16
τηv ζ6oτη κoi γ16 τ6 κρΦo" (N6μoι 829).

'o Πλdτωvαg εΙδε πoλ0 καΘαρα δτι
καΘε 6μπ6διo o'α0τ6 πoιi oημεραXαρα-
κτηρiζoυμε oαv Qυoικη δπιλoγη ζημιιil-
vει δλ6κληρo τ6v λα6. A0τη oυμ6α[vει
δταv καΘε δηλητηριαoμ6vη δκπαiδευαη
dπευΘ0vεται oτo0g λιγ6τερo [καvo0g,
δταv δ[vεται κdΘε 0περ6oλικη πρ.oσo-
xη καi oημαoiα oτo0q dδOvατoυg, δταv
μεΘoδε0εται καΘε μεταΘεαη κα[ 0πεκ-
<pυγη τΦv δξετdoεωv lκαvoτητωv πo8
δπι6αλλovται dπo τηv dvΘρΦπιvη ζωη
κα[ dπ6 τ6 περιBdλλov δv6g "EΘvoυg.

"oλεg αΟτ69 τ[q δoκιμαoiεg δ Πλdτω_
vαq τ[g ευxεται για τ6v λα6 τoυ γιατ( θ-
πιτρ6πoυv vα ξεxωρiooυv oi iκαvoi dπo
τo0q dv[καvoυg.

Τ6 6λ6μμα τoυ εivαι παvτα αrραμμ6-
vo oτ6 o0voλo, αrη μελλovτικη γεvια, o'
αυτo0g πo0 πρoκειται vα γεvvηθoσv.
"Eτoι δ Πλατωvαg αδιαφoρci:vταg γιd τig
μεμovωμ6vεg περιπτιi.loειg απoκτα α-
πdΘεια πo0 δμεΙg εOxαρiαrωg τηv απo-
δ(δoυμε oτη QOoη δταv τηv παρoυoιd-
ζoυμε μ6 dvΘρωπ6μoρΦo σXημα.

"oμoια μ6 τηv i'δια τηv φ0oη oπωg τηv
61ει δεΓ δ Tennyson,

so careful of the type she seems,
so careless of the single llfe,

μ6 τov iδιo dκρι6Φg τρoπo μαg κoιτα
καi δ Πλdτωvαg. oi v6μoι τou δxoυv μ6-'
σα τouq κdτι dπ6 τo0g voμoυq τηc Φυ-
σηξ.

"oτι δ6v αvταπoκρ(vεται oτo ψUXo-
φυoικ6 iδαvικ6 τoΟ δλoκληρωμ6voυ dv-
Θριilπoυ πρ6πει vd δκμηδεvιoτεΙ δπωg
ακρι6Φ9 δ κακo0ργog.

Συμπovoια για τo &τoμo τoυ, oημαιvε
γιd τ6v Πλατωvα vτρoπl'1 γιd τ6 o0voλo
τιiv dvΘριbπωv.

"oτov 6vog 6vΘρωπog δ1εl "μ16 ι}υ1η
dπ6 τηv ι}0oη τηg κακη, εΙvαl tδl6ρΘω-
τoξD (Πoλtτεio 410)' καi 1ρε16ζετol v6
ΘαvoτωΘεl.

'H αrεiρωoη τΦv λιγ6τερo iκαvΦv κα[
τδv θγκληματιωv τuπικ6 xαρακτηριoτι-
κo τηq 1ox0oυoαg voμoΘεoiαg τΦv
H.Π.Α. frταv ιpυoικd αγvωoτη oτ6v Πλd-
τωvα γι'αυτo εΙxε μ6vo δ0o τρ6πoυ9
γιd vd ξεκαΘαρ[oει τηv Πoλιτε[α dπ6
τo0q .αΘεραπευτoυg". Tηv δξoρiα καi
τηv Θαvατικη πoιvη.

EIvαl δ6 δ μ6v ιiρloτog [τρ6πo9 κα-
Θαρμo0] δδυvηρ69, oπωg εΤvol dκρlΘιiq
τ6 ιiρloτo τΦv φoρμ6κωv' εivαl α0τ69
πoΦ δδηγεT oτ6v κoλooμ6 μ6 μt6 δiκαlη
τlμωρio, καi o6v τελευτoΙo μ6oov τlμω-
ρiαξ, θπlθdλλεl τ6v Θ6vατo ii τηv δξo-
ρiα. Γlατi o0τoΦg πo0 Oπoπiπτoυv oτd
π16 μεγdλo θγκληματα καi εΙvαl dΘερ6-
πεUτot, θπεtδιt η ζημ'6 πo0 πρoξεvouv
oτηv π6λη εivol f1π16 μεγdλη, δ1εl θπl-
κρατηoεl ti oυvηΘεlα vd τo0g Θγdζoυv
dπ6 τηv μ6oη (N6μol 735).

Koi γl'o0τ6v πo0 δ voμoΘ6τηq dvo-
γvωρiζεl o6v dΘερ6πεUτo' πoI6ξ v6μog,
πo16 η θπlφuλooo6μεvη πolvη γl'α0τ6v
καi γ16 τo0g δμoioυq τoU; 'Avαγvωρi-

ζovτog ιiτl γ16 ιiλoυg α0τo0g εΙvαl κα-
λ0τερα tiv πdι}oυv v6 ζoυv κoi Θ6 διpε-
λo0oε δlπλ6 τ6oo o0τoιig πo0 Θd δγκα-
τ6λεlπov τfv ζωη ooo καi 6κεivoυg πo0
dπoΦειiYovτoq τ6 πoρoδεlγμ6 τoυg Θ6

φρ6vτ'ζαv v6 μηv γivoυv κoκoiμ6 dπo-
τ6λεoμo τ6 Kρ6τoq vd dδεl6oεl dπ6
τo0g κακo0g dvΘριilπoυg'γld τ6v λ6γo
α0τ6 πρ6πεl δ voμoΘ6τηg, dvoφoρικ6
μ6 παρ6μoloυg dvΘριirπoυg, vd dπεlλεΤ
μ6 Θ6vατo τηv τlμωρio τΦv θYκλημ6τωv
τoυg κoi μ6 κoμμ16 ιiλλη πolvη (N6μol
862. 8λ6πε N6μol 957/8 κoi Πoλlτlκ6
308/9).

'H Θαvατικη πoιvη κdΘαρoη τoυ γιi-
voυg κα(τηg Πoλιτεiαg. Α0τη f1 dvτiλη-
ψη 6ρ(σκεται τooo μ6oα oτηv 'Eλληvι-
κη δoo κα[ μ6oα αrηv PωμαΙκη καi Γερ-
μαvικη oκ6ι.pη. ol Pωμαioι δ6λεπαv τ6v
κακoπoι6 σcιv monstrum πo0 δπρεπε vd
δκμηδεvιατεΙ, oi Γερμαvoi τov δθλεπαv
σdv Φθovερ6 dπ6 τov δπoΙo τ6 δΘvog θ-
ξαγvιζ6ταv μovo μ6oα dπ6 τηv Θαvατι-
κη πoιvη..'

(Συvεyiζετoι)
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SKINS ΣTHN EYPΩπH
KαΘε μερα πoU o αγΦvαg γ[vεται

πιo 6(αιo9, αυτo[ πoυ πραγματικα
κιvδυvε0oυv περιoo6τερo ε[vαι αυ-
τo[ oι επαvαστdτεg πoU σUvεx[ζoυv
τιg μαxεq στo πεζoδρ6μιo.
Τελευτα[α oτιg εΘvικιoτικ6q επα-

vαoτατικ6g γραμμ6q, εμQαvioΘη-
Kαv oι SKINS.
Tooo στηv Aγγλiα 6oo Kαι στηv

Γαλλ[α, oι μovαδικ6g oμαδεg πoU
κατε6α[vouv _ στ' αληΘεια _ στouq
δρoμoυg εvαvτ[ov τωv δια<poρωv
σUμμoριιilv πoυ 6xoυv δημιoυργη-
σει oι 6γxρωμoι, ε(vαι oι SKINS.

Π oλλ69 oργαvιilσειq δια<poρετικιirv
ταoεωv 61oυv 6αΘμoλoγηoει Kαι
κριτικdρει τouq SKINS σαv <παρα-
κμιακo0g" η,.oπιoΘoδρoμικo0q",
παρ' 6λo πoυ αυτo( ε[vαι (oπισΘo-
δρoμικoi" oε Θ6ματα τouq παρελ-
Θovτog.
'Aλλεg oργαvιilσειq Xρησιμoπoι-

oOv τoυq SKINS, Kαι 6ταv αυτoi αv-
τιμετωπiζoυv πρo6ληματα απo τηv
αστUvoμiα τoυg εγκαταλεiπoυv.
Eμεig o' αυτ6 τo oOvτoμo dρΘρo,

δεv Θα πρoσπαΘηooυμε vα κατηγo-
ρηooυμε η vα Uπoστηρiξoυμε τouq
SK|NS, αλλd vα δoυμε τιq ρiζεg τηg
0παρξηg τouq, vα δoΟμε τηv πραγ-
ματικ6τητα χωρig vα κdvoυμε τouq
"δικαoτ6q".
Θα πρ6πει vα γvωρ[ζετε oτι oι

SKINS εivαι "πρoΙ6v" τξξ EPΓATI-
KΗΣ TA=HΣ.
Στηv πλειoι|.lη<p[α τoυg ε[vαι εργα-

ζ6μεvoι, σt πρodoτεια τωv μεγα-
λoυπ6λεωv. E(vαι v6oι πoυ αγωv[-
ζovται εvdvτια σrηv αoτικη Koιvω_
v[α και xdvovται μ6oα σrιq ιpdμπρι-
Kεq.
Ξεoηκιbvovται εvαvτια o' αυτη τη

"ζωη", με τov [διo τρ6πo πoU 6κα-
vαv κdπoτε oι x[ππυg, μovo πoU oι
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SK|NS ε[vαι δια<poρετικo[ γιατi ι}.lα-

χvouv τo δρ6μo τηq Φυληq, τov
δρ6μo τηg δ0vαμηq.
Mαq παραξεvε0ει η μαq πρoκαλε[

o τρoπog vτυo[ματoq τouq; To ξυρι-
oμ6vo κεQdλι, oι μπoτεq η η μoUσι-
κη τouq; Δεv ε[vαι διαvooOμεvoι.
Δεv ιpαxvoυv vα 6ρoυv "λOoειq".
Eivαι μ6vo 6vαg επαvαστατικ6g ερ-
γατικ69 τρoπoq ζωηs.
ΣυvηΘωg oταv oι SKINS, μεγαλιil-

vouv και τα 1ρovια περvoOv, αΦη-
vouv τov "σUμ6oλιoμo" τouq Kαι
αρ1iζoυv vα,.σKιiπτovται>, λ0oειg.
Στα 18 τoυg xρovια, oι εργαζ6με-

voι SKINS, τo μovo πou αιoΘdvovται
ε[vαι η καταπiεoη Kαι η oι1αμdρα
για τηv κoιvωv[α.
Τo θαρρoq τouq vα KτUπηθoOv με

τo o0oτημα ε[vαι πρoq τιμηv τouq.
Θα τoυg δε1Θo0με η Θα τouq Kατα-

δικdooυμε; o0τε τo 6vα, oΟτε τo
dλλo.
Τηv ημ6ρα 6μω9 πoU o v6og SKIN

Θα αγωvιoΘε[ για vα 6xει μ[α τ[μια
κoιvωv(α, τηv ημερα πoU oι v6oι Θα



αγωvισΘoOv για μiα εvαλλαKτικη
λ0αη στα πρo6ληματα τηg Koιvω-
v[αg, τηv ημ6ρα αυτη o SKlΝ επαvα-
oτατηg. θα ε(vαι 6vαg σUvαγωvι-
o_rηq για τηV δημιoυργiα τηg NEAΣ
KolΝΩΝlAΣ.
To κ[vημα τωv SKINHEAD γεvvη-

Θηκε oτα τθλη τηq δεκαετ[αq τoU
'60 αrα εργατιKα πρodαrεια τωv αγ_
γλικιilv μεγαλo υ π6λεωv.
oι "πρ6δρoβ0[" τouq ηταv oι

"mod". 'Hταv 6μωq περιoooτερo
6vα μoυoικo κ[vημα παρd πoλιτικ6.
Στιg αρx6g τoυ 1977 εμφαviζεται

στηv Aγγλiα τo κ[vημα τωv "punks".
Τα 6αμ6vα μαλλια με τouq πoλ0_
XρωμoUq qfiματιoμo0g. oι "punks"
δηλιilvoUv αvαρxικo[.
To 1978 αrηv Aγγλ[α, εμΦαviζovται

αvαvεωμ6voι oι SKlΝS. =Uριoμ6vα
κειpαλια, μπ6τε9, και ε[vαι περισ_
o6τερoι απo 200.000.
E[vαι πατριιilτεg. ι 6πω9 oι

punks πoU αρvoOvται oτι ε(vαι 'Aγ_

γλoι.
Στηv αρχη o πατριωτιoμoq τouq

ιpα[vεται απo τoUq αrlxoυg τωv τρα-
γoυδιιilv στιq διdQoρεq σUvαUλ(εg
τωV γKρoUπ: Shame 69, Angelic
Upstar, The Busiηyv/, 4 Skin, Last Ri_
Sort, πoυ μιλo0v για τηV αVεργ[α και
τoUq 6γxρωμoUq μεταvααrεg.

Mεxρι τ6τε δεv υπηρ1ε καv6vα πo-
λιτικo κoμμα η oργdvωση πoU Vα εV-
δια<pερoταv γι' αυτo0g.
Mετd τo 1980 τo British Movement

και μετα τo National Front, ξεκιvo0v
μiα εκαrρατε[α για vα κερδ[ooυv
τoUq SKlΝS.
oι oργαvιilσειq αυτ69 δημιoυρ-

γoOv παραρτηματα vεoλα[αg πoU
ε[vαι δεκτα απo τoυq SKlNS.
oι SKINS εκδiδouv περιoδικα για

v6oυg oπωg: "BULLDOG" τoυ N.Φ.,

"THE PHOENIX" τoυ B.M. Kαι oργα_
vcbvoυv oυvαυλ[εq για τouq εθvικι-

oτ6q με τηv διoκoγραΦιKη εταιρε[α
White Noise Records.
T6τε εμιpαviζovται τα γKρoUπ

Brutal Attack, Combat 84, Public Ene-
my, The Die Hards, πoU ε[vαι πoλιτι-
Koπoιημ6vα. Παρdλληλα'τo N.F. oρ-
γαvιilvει τouq επαvαστατεg oτα γη-
πεδα π[oω απ6 τα πoδooιpαιρικd
Club.
Στα Club τωV Chelsea, Westham,

Liverpool oργαvιilvovται πoλλoI
SKINS.
Στιg δια<poρεg πoρε(εq πoU oργα-

vιilvει τo N.F. η τo B.M. oτα πρoα-
στεια τωv 6γ1ρωμωv μεταvαστtbv,
πoλλo[ v6oι σrιq oμαδεq πρoστα_
o[αg αvηκoυv στouq SKINS.
Στηv Γαλλiα απo τηv FNE Kαι τηv

ΤRolSlEME VolE. Τo FAP, ΝPD και
N.F. oτηv Γερμαv[α.
To BSS Kαι τo NRP στηv Σouηδ[α.
To SFN σrηv oλλαvδ[α και τη VMo

στηv Φλαμαvδ[α.
'oπωg υμ6α[vει παvτα τ6oo στηv

Αγγλiα ooo και στηv Γερμαv[α, σε
καΘε δικαoτηριo πoU γιvoταv με Kα-
τηγoρo0μεVo SK|N o Noμog ηταv
πdvτα εvαvτ[ov τoU.
To διπλo παιxv[δι τωv δια<p6ρωv

oργαvιiloεωv πoU Xρησιμoπoιo0oαv
τouq SK|ΝS για τouq πεζoδρoμια-
κo0g αγιbvεg και μετd τoUq εγκατ6-
λειπαv...
'oλα αυτd oμωq ηταv εμπειρ[εg...
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M61ρι χΘεq η ηλικ(α τoυ SK|N δεv
ξεπερvoOoε τo 20o 6τo9. Σημερα
μπoρo0με vα δo0με SK|NS επαvα-
ατατεg μεγαλOτερouq τωv 25 ετιilv.
Eivαι αυτo( πoυ ξεπ6ρασαv τηv <α-

vαρxικη" παιδικη ηλικiα'
Στηv Γαλλ(α π.x. oι SKINS μαζ( με

εΘvικooooιαλιoτ6g, και εΘvικιoτ6g

επαvαoτdτεg δημιo0ργηoαv τo
cΗoUAΝ, πoυ αγωv(ζεται εvαvτ(ov
τωv σUVτηρητικΦv.
Aπ6 6vα μoυoικ6 κ(vημα oι SKΙNS

εivαι τΦρα 6vα αvlivταxτo κ(vημα ε-
Θvικιατιilv.
To μ6λλov Θα μαg δε(ξει τι μπo-

ρo0v vα κdvoυv.

B. HπEIPoΣ κAI EΞΩTEP!κH πoΛlTlκ}l
H επiαημη επ[oκει.|.lη τoU UπoUργo0 τωv εξωτερικΦv τηg Aλ6αviαg, καΘΦg και η oπoδoxη

τηg πρooκλησεωq Yια αvτiατoιxη επ[oκειpη τoυ πρωΘυπoυργo0 Α. Παπαvδρ6oυ, σηματo-
δoτεi v6εg εξελiξειq ατιq o16oειg Eλλαδαg-Aλ6αv(αg. Aυτ6 φυoικd πoU μαq εvδια<p6ρει ε-
μdg oαv εθvικιαr6g εivαι η κατdαrαoη τωv Ελληvωv πoυ ζoυv oτηv B. 'Hπειρo'

M61ρι oημερα oι α16oει9 Ελλαδαg-Aλ6αv(og ηταv ψU1ρoπoλεμικdg. 'loωg αυτ6, για τηv
δεκαετ(α τoυ '50 και '60 vα μηv Φαιv6ταv λdΘog' αλλd oημερα o(γoυρα εivαι. Τι π6τυ1αv oι
ελληvικdg κυ6ερvηoειg 6ω9 τιilρα με τηV (ψUXρη" πoλιτικη τoυg απθvαvτι στηV Aλ6αviα;
Mηπωg καλυτ6ρευoαv τιg oυvθηκεc ζωηc τωv Boρειoηπειρωτιilv; AoQαλΦg 61ι.

H dρoη τoυ εμπoλ6μoυ πρoκdλεoε Θ0ελλα διαμαρτυριιbv και ioωg 61ι dδικα. Πραγματι,
δε λ0θηκε καv6vα πρ66λημα τωv Eλληvωv πoυ ζoυv αrηv B. 'Hπειρo.

Aπ6 αυτ6 τo oημεio,6μωg' μ6xρι vα κατηγoρo0με τηv κυ66ρvηση τoU ΠAΣoKγια πρoδo-
o[α, ε(vαι αoτε[o. Kαι αυτ6 γιατ( απλoιioτατα τη B. 'Ηπειρo τηv πo0ληoε πριilτη η "δεξιd",
ακoλo0Θηoε η (Xo0vτα) και αημερα... Σημερα τα πραγματα ε[vαι περ[πλoκα.

H πoλιτιoτικη αvταλλαγη τωv δ0o xωριilv, oι αvτiατoι1εq επιoκει{.lειg επιoημωv o' Eλλdδα
και Aλ6αv[α μηπωg τελικα 6oηΘηooυv περιoo6τερo τov Ελληvιoμ6 τηg B. Ηπε(ρoυ απ' 6τι
oι πρoηγo0μεvεg πoλιτικ69; Στo εριilτημα αυτ6 o μ6vog πou μπoρε[ vα απαvτηoει ε(vαι o
1ρ6vog. M6vo o xρ6vog μπoρεi vα δεiξει αv η αλλαγη τηg ελληvικηg εξωτερικηg ioλιτικt'1g
αro θ6μα-πρ66λημα Aλ6αviα ε[vαι oωαrη η λdΘog. Av εivαι oωoτη, τ6τε, η κυ66ρvηoη τoυ
Α. Παπαvδρθoυ 6πραξε καλd.

Edν 6xι, τ6τε, αroυg vεκρoΘd<pτεg τηg B. Hπεiρoυ μαζi με τηv ΕPE, τηv E.K., τηv επταε-
τiα, τη N.Δ. πρooτiΘεται και τo ΠAΣoK..'

Για μαg τoυg εθvικιoτ6g η B. 'Hπειρog ηταv και Θα μεivει ελληvικη. H καλ0τερη λ0oη, και
η τελικη, εivαι vα εvoωματωΘεi αιov υπ6λoιπo εΘvικ6 κoρμ6. Kατd π6oo 6μωg αυτ6 μπo-
ρε( vα πραγματoπoιηθε(; Aυτη τη στιγμη εivαι λιγdκι δioκoλo... A0ριo πoιog ξ6ρει. To Θ6μα
6μω9 εivαι oτι με τηv κατdλληλη εξωτερικη πoλιτικη πρ6πει vα πεlooυμε τoυg Αλ6αvo0g
6τι δεv ε(μαoτε ε1Θρικd διατεΘειμ6voι απ6vατ[ τoυg. Aυτ6 ioωg 6oηΘηoει πoλ0 αrηv ηπι6-
τερη πoλιτικη τηg Aλ6αvικηg κυ6ερvηoεωq στηv ελληvικη μειovoτητα. To vα δημαγωγεig
εκ τoU ασΦαλo0q ε(vαι κdτι τo ε0κoλo. To vα 6γα[vει o κ. Mητooτdκηg και vα 6γdζει πα-
τριωτικo0g λ6γoυ9 υπ6ρ τωv B. Hπειρωτιi-lv, εvιil oτov ητov υπouργog εξωτερικιbv δεv ηξε-
ρε κατα πoυ π6Qτει καv η B. 'Hπειρog, (6λ6πε' "τo ΑΝTlΔoΤo" τεO1oq 1 ) δεv 6oηΘdει τηv
καταoταoη. Τo vα <}ωvαζειg αro δρ6μo "η λ0ση εivαι μiα' oτρατ69 oτηv Aλ6αv[α" και Uετd
vα πηγα[vειg για καΦθ, εlvαι κdτι ε0κoλo. Δεv oτoιx(ζει τ[πoτα. Τ6oα 1ρ6vια δημooιoγρd-
Qog θ1ω μαΘει αρκετα καλα, 6τι dλλo vα 6λ6πειg απ' 6ξω τov xoρ6 και dλλo vα εioαι μ6oα.

Tα αιτηματα πoυ Bdζει o Σε6αoτιαv6g ε[vαι 6λα oωoτd. H ελληvικη μειov6τητα θρ(oκεται
υπ6 απειλf και διωγμ6. Πoια πoλιτικη oμωg Θα 6oηΘηoει αιηv επ[λυoη τωv πρo6λημdτωv
αυτιi:v; H πρoηγo0μεvη η η τωριvη;

Ag διbooυμε, λoιπ6v, τηv "ευκαιρ[α" στηv κUθ6ρvηση τoU ΠAΣoK vα 1αρdξει τηv εξωτε-
ρικη τηg πoλιτικη 6πω9 αυτη voμ[ζει. Ag επαvαλα6oυμε 6μωg παλι' 6τι η τελευτα[α πoυ δι-
καιo0ται vα τηv κρ[vει ε(vαι Π "δεξιd".

ΣEΛ.30
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