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 «Ὁ τελικὸς στόχος δὲν εἶναι ἡ ζωή. Εἶναι ἡ ἀνάσταση. Ἡ ἀνάσταση τῶν ἐθνῶν στὸ 
ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Σωτήρα»

Corneliu Codreanu (1899 - 1939)  

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΗΓΕΤΗΣ 
ΕΝΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Ἕνα κίνημα ὀφείλει νὰ ἔχει ἕναν μεγάλο ἡγέτη, ὄχι ἕναν ἄριστο ἰδεολόγο ποὺ
ἀγνοεῖ τὶς τάσεις τοῦ κινήματος ἀπὸ κάτω. Ἕναν ἐπιβλητικὸ ἡγέτη, νὰ κυριαρχεῖ καὶ
νὰ ἐλέγχει τὸ κίνημα. 

Δὲν μπορεῖ ὁποιοσδήποτε  νὰ ἐκπληρώσει αὐτὴν τὴν ἀποστολή. Χρειάζεται ἕνας
ἄριστος, ἕνας ἄνδρας ποὺ νὰ ἔχει ἔμφυτες ἱκανότητες, ἕνας γνώστης ὄχι μόνο τῶν
βασικῶν ἀρχῶν διοίκησης ἑνὸς ὀργανισμοῦ, ἀλλὰ ποὺ νὰ γνωρίζει πῶς πρέπει νὰ
ἀναπτύσσεται καὶ νὰ μάχεται. Δὲν ἀρκεῖ νὰ εἶναι κανεὶς διακεκριμένος καθηγητὴς
πανεπιστημίου γιὰ νὰ ἡγεῖται ἑνὸς τέτοιου κινήματος. 

Χρειάζεται ἕνας καπετάνιος ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήσει πάνω ἀπὸ τὰ κύματα, ἕνας ἄν-
δρας ποὺ γνωρίζει τοὺς νόμους καὶ τὰ μυστικὰ μιᾶς τέτοιας ἡγεσίας. Κάποιος ποὺ
ξέρει  τοὺς  ἀνέμους  καὶ  τὶς  βαθιὲς  θάλασσες,  ποὺ νὰ  γνωρίζει  τοὺς  ἐπικίνδυνους
ὑφάλους, ποὺ ἐν τέλει θὰ κρατήσει τὸ πηδάλιο μὲ στιβαρὰ χέρια. 

Δὲν ἀρκεῖ κάποιος νὰ ἀποδείξει ὅτι ἡ Τρανσυλβανία εἶναι Ρουμανικὴ γιὰ νὰ ἀπο-
κτήσει τὸ δικαίωμα νὰ ἀναλάβει τὴν ἡγεσία τοῦ στρατοῦ ποὺ θὰ τὴν κατακτήσει.
Ἀντίστοιχα, τὸ γεγονὸς ὅτι κάποιος μπορεῖ νὰ ἀποδείξει θεωρητικὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ
ἑβραϊκοῦ κινδύνου δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀναλάβει τὴν ἡγεσία ἑνὸς λαϊκοῦ πολιτικοῦ κινή-
ματος ποὺ θέλει νὰ λύσει τὸ πρόβλημα. 

Ὑπάρχουν δύο ἐπίπεδα δράσης, τελείως διαφορετικά, ποὺ ἀπαιτοῦν ξεχωριστὲς δε-
ξιότητες καὶ ἱκανότητες τὸ καθένα. 

Μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε τὸ πρῶτο ἐπίπεδο νὰ βρίσκεται ψηλά, στὰ 1.000 μέτρα
ὑψόμετρο. Εἶναι τὸ ἀφηρημένο ἐπίπεδο τῆς θεωρίας. Ἐκεῖ, ὁ θεωρητικὸς ἀναζητεῖ
τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν θεωρητική της διατύπωση. Ξεκινᾶ ἀπὸ στέρεες βάσεις καὶ χτίζει
τὴ θεωρία του στὸν δημιουργικό του τομέα. 

Τὸ ἄλλο ἐπίπεδο εἶναι αὐτὸ τῆς ἁπτῆς πραγματικότητας. Ἐδῶ ὅποιος ἔχει ἡγετικὲς
ἱκανότητες καταπιάνεται μὲ τὸ πῶς θὰ ἐπιβάλλει τὴν ἀλήθεια μὲ τὸ παιχνίδι τῆς δύ-
ναμης. Φτάνει στὰ ὕψη γιὰ νὰ βρίσκεται σὲ ἁρμονία μὲ τοὺς θεωρητικοὺς νόμους,
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ἀλλὰ ἡ δράση του εἶναι κάτω, στὸ πεδίο τῆς μάχης, στὸ πεδίο τῆς στρατηγικῆς καὶ
τῆς τακτικῆς. 

Τὸ πρῶτο ἐπίπεδο δημιουργεῖ ἰδανικά, ὁρίζει κατευθύνσεις. Τὸ δεύτερο τὶς πραγ-
ματοποιεῖ, τὶς ὑλοποιεῖ. 

Λόγω τῆς φυσικῆς ἀρχῆς τοῦ καταμερισμοῦ τῆς ἐργασίας, εἶναι ἐξαιρετικὰ σπάνιο
νὰ ὑπάρχουν οἱ ἱκανότητες καὶ τῶν δύο ἐπιπέδων στὸ ἴδιο ἄτομο (…)

Τὸ πρῶτο ἐπίπεδο δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴ δράση πολλῶν ἀνθρώπων. Ἀντιθέτως,
ἕνας διακεκριμένος ἄνδρας φωτίζει τὸν λαό. Ἀλλὰ τὸ δεύτερο ἐπίπεδο ἀπαιτεῖ πάνω
ἀπὸ ὅλα  ἀνθρώπους.  Ὁποιουσδήποτε;  Σίγουρα ὄχι!  Χρειάζονται  ἄνθρωποι  ποὺ ὁ
ἡγέτης θὰ τούς μετατρέψει σὲ συμπαγῆ δύναμη. 

Αὐτὸ σημαίνει:
1. Νὰ ξέρει πὼς νὰ τούς ὀργανώνει σύμφωνα μὲ συγκεκριμένες αὐστηρὲς ἀρχές.
2. Νὰ τούς δίνει πρακτικὴ καὶ ἡρωικὴ ἐκπαίδευση, ὥστε νὰ αὐξήσει τὴ δύναμή

τους, δηλαδὴ νὰ μετατρέψει τοὺς ἀνθρώπους σὲ δύναμη.
3.  Νὰ ἡγεῖται  αὐτῆς τῆς δύναμης,  πλέον ὀργανωμένης καὶ  ἰδεολογικὰ καταρτι-

σμένης, στὸ πεδίο τῆς στρατηγικῆς καὶ τῆς τακτικῆς, ὥστε νὰ ἀγωνιστεῖ ἐναντίον ἄλ-
λων δυνάμεων, ἤ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν ἐπίτευξη ἑνὸς σκοποῦ.

Ἄν ἕνας ἰδεολόγος πρέπει νὰ εἶναι ἱκανὸς στὴν ἐπιστήμη τῆς ἔρευνας καὶ τῆς δια-
τύπωσης τῆς ἀλήθειας, ὁ ἡγέτης ἑνὸς πολιτικοῦ κινήματος πρέπει νὰ εἶναι ἱκανὸς
στὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν τέχνη τῆς ὀργάνωσης, τῆς ἰδεολογικῆς κατάρτισης καὶ τῆς
ἡγεσίας (…)

Ἕνας ἄνδρας διακεκριμένος στὸ θεωρητικὸ ἐπίπεδο δὲν θὰ μπορέσει ποτὲ νὰ νική-
σει στὸ δεύτερο ἐπίπεδο. Θὰ ἡττηθεῖ ἤ, στὴν καλύτερη, θὰ εἶναι ἱκανοποιημένος μὲ
μικρὲς ἐπιτυχίες ποὺ θὰ προέρχονται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὸν περιβάλλουν. 

Ποιά εἶναι τὰ ἰδιαίτερα πνευματικὰ χαρίσματα ποὺ πρέπει νὰ ἔχει ὁ ἡγέτης ἑνὸς
πολιτικοῦ κινήματος; Κατὰ τὴν γνώμη μου εἶναι τὰ ἐξῆς: 

1. Μία ἐσωτερικὴ δύναμη ἕλξης. Δὲν ὑπάρχουν ἀνεξάρτητοι, ἀπολύτως ἐλεύθεροι
ἄνθρωποι στὸν κόσμο. Ὅπως στὸ ἡλιακὸ σύστημα κάθε ἀστέρι ἀκολουθεῖ τροχιὰ
γύρω ἀπὸ ἕνα κέντρο ἕλξης, ἔτσι καὶ οἱ ἄνθρωποι, εἰδικὰ στὸ πεδίο τῆς πολιτικῆς
δράσης, μαζεύονται γύρω ἀπὸ προσωπικότητες ποὺ ἀποτελοῦν κέντρα βάρους ποὺ
τοὺς ἑλκύουν. Τὸ ἴδιο καὶ στὸ πεδίο τῆς σκέψης. Ἐκτὸς μένουν αὐτοὶ ποὺ οὔτε δεί-
χνουν ἐνδιαφέρον, οὔτε σκέφτονται.

Ἕνας ἡγέτης πρέπει νὰ ἔχει τὴν δύναμη τῆς ἕλξης. Κάποιοι τὴν ἔχουν σὲ δέκα ἄτο-
μα, γινόμενοι ἡγέτες γιὰ αὐτοὺς μόνο· ἄλλοι γιὰ ἕνα ὁλόκληρο χωριὸ ἤ μία περιοχή·
ἄλλοι γιὰ μία ὁλόκληρη περιφέρεια ἤ τὴ χώρα· καὶ κάποιοι ἀκόμα καὶ ἐκτὸς τῶν ὁρί-
ων μίας μόνο χώρας. Ἡ ἡγετικὴ ἱκανότητα ἐκτείνεται μέχρι τὰ ὅρια αὐτῆς τῆς ἐσωτε-
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ρικῆς δύναμης ἕλξης. Εἶναι μία δύναμη ποὺ μαγνητίζει καὶ τὴν ὁποία ἄν ἕνας ἄνδρας
δὲν τὴν κατέχει, τὸν καθιστᾶ ἀνίκανο γιὰ ἡγεσία. 

2. Θέληση γιὰ ἀγάπη. Ἕνας ἡγέτης πρέπει νὰ ἀγαπᾶ ὅλους τοὺς συναγωνιστές
του. Ἡ ἀγάπη του πρέπει νὰ διαπερνᾶ ὁλόκληρο τὸ κίνημα.

3. Γνώση καὶ ἀντίληψη σὲ θέματα ὀργάνωσης. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἐντάσσονται στὸ
κίνημα πρέπει νὰ ὀργανώνονται. 

4. Νὰ ξέρει τοὺς ἀνθρώπους. Σὲ θέματα ὀργάνωσης, πρέπει νὰ γίνεται καταμερι-
σμὸς τῆς ἐργασίας, χρησιμοποιώντας τὸν καθένα ἀνάλογα μὲ τὶς ἱκανότητές του καὶ
νὰ ἀπορρίπτεται ὅποιος δὲν ἔχει τὶς ἀπαιτούμενες ἱκανότητες.

5. Τὴν δύναμη νὰ ἐκπαιδεύει καὶ νὰ ἐμπνέει ἡρωισμό.
6. Νὰ γνωρίζει ἄριστα τὶς ἀρχὲς τῆς ἡγεσίας. Ὅταν ἕνας ἀρχηγὸς ἔχει ὀργανω-

μένους καὶ ἐκπαιδευμένους στρατιῶτες πρέπει νὰ ξέρει πῶς νὰ τοὺς ὁδηγήσει στὸ πε-
δίο τῆς πολιτικῆς μάχης ἐνάντια στὶς ἀντίπαλες δυνάμεις.

7. Νὰ ξέρει πότε νὰ δρᾶ. Ἕνας ἡγέτης πρέπει νὰ ἔχει τὸ κατάλληλο αἰσθητήριο
ποὺ νὰ τοῦ ὑποδεικνύει πότε νὰ διεξάγει μία μάχη. Μιὰ ἐσωτερικὴ διαίσθηση πρέπει
νὰ τοῦ λέει: Τώρα! Αὐτὴ τὴ στιγμή, οὔτε νωρίτερα, οὔτε ἀργότερα.

8. Θάρρος. Ὅταν ἕνας ἡγέτης ἀκούει τὴν ἐσωτερική του διαίσθηση, πρέπει νὰ ἔχει
τὸ θάρρος νὰ τραβήξει τὸ σπαθί.

9. Τὴν συνείδηση ὅτι οἱ δίκαιοι καὶ ἠθικοὶ στόχοι πρέπει νὰ ἐπιτυγχάνονται μὲ τί-
μια μέσα.  Πέρα ἀπὸ τὶς  ἄλλες  ἀρετὲς  ἑνὸς  στρατιώτη,  ὅπως πνεύμα αὐτοθυσίας,
αὐταπάρνηση,  πίστη,  κ.λπ.  ὁ  ἡγέτης πρέπει  νὰ ἐμφορεῖται  ἀπὸ ἠθική,  καθὼς δὲν
πρόκειται νὰ ὑπάρξει νίκη ποὺ νὰ διαρκέσει, ἄν δὲν στηρίζεται στὸ δίκαιο καὶ στὴ
νομιμότητα.

Corneliu Z. Codreanu, Γιὰ τοὺς Λεγεωνάριούς μου, σ. 254-257, μτφ. Ἀ. Τσαρακλη-
μάνης, Ἰούνιος 2016

[Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ τίτλου καὶ ὁ πολυτονισμὸς ἔγινε ἀπὸ ἐμᾶς]
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