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τηv mρoιΦ 5ρευw επιμ.ληΘηκc o oυmvωv|.
o1i1c Αtξaν'ρoξ 

'cυjoιΦξ 
a oaoιoζ δβριΦΙ

Φμερa μοqμα otι FιDΕNZΛτ11ξ lτdλιοc,
o Φvoνωνιotηq rουτοiζoξ .ινfl νβτρΦ oιμo.

τoλ6fo9 fuι επμeλητηq σo Γεvι36 Nbσ.xoμnο
.ΕΦΦ oΠΔmλn xofrδτov mx6 oνι''qτoυ ΕΣE.

' 
οΦon τηv reριoδo 163'1973ηταv lρδεδρoξ τoυ

Σιvδι6μoυ αo 9'qLυzzoτω νoμoa PEMO|ιE fuι

H 
'geυνo 

1Φ ωnνωno01 μoq Φτeλeι 6vo
oυ\io'ιΦkr @ωμεro oΦo' δ6v ρ[χvει μδνο
ιπ\eτo Φoξ Φ εωτεραn τoυ EΣE' τoυ Φιoυ
Φσιφ| 6λεζ ovεξaiρετa τξ δΕρνadε' fuυ |φoir
fιaηmv m axa\obΘηΦν l'αε va τoν @τιστι1.
Φυv.rrrkιo owΦoρaζ 6λων των ιk4κι1v ΕυρΦ.
Mk|1v ι]ιΦ9. v ηn φ ση ζ' dλa κυ ρ fu 

'ζ 
τλη ρ o Φo'

Φι mτ'λουε Υa ηριΔq Φoρι Υο aζ μετ'Ε|fr t
δεdΦνιx.9 €aιλoνξ ftι fuτευΘι'@ξfuv nρafr'

Δηλ.Φ oυτ6v Φυ oδηmωv δια ruρΦ fu α'
δfiρo! τη' reριoδo 1!xiB'1973 15'000 Ελληνξ ε'
ΘmΦ Φοιητξ σov Θρnλoτoυ ΕΣEΣι δτuιoυq'
yavτdζ τo nΦfu μoζικ6 εavΦmνoσoτα6 Φo|

E|ΣAΓΩrH
o υnoγΦΦωv δ.ν δloωτ.xΦοι oπ6 &μμd vc

αoλγiα γd rc mρελΘ6ν, AπλoοΦτα εRoα xρo
νια μ.τ4 πaπoτ. μ,Φ αo μ,τρn τoU δUvoτo. καt
ανdλΦt μ. τσ αoιxε{d nou διoΘ,τει ml]δeι νo
(oλ|,ψeι 6vα μεγaλo reν6' Eκ.iνo noυ αΦoρ6 την
τ.xη των πρoτoγovσ'nν fuυ .δρασαν μ,oo oπ6
τξ γ,nμμ,ξ τoU Θpuλαoο πο ΞΣEΣ|, γo oλοdηρo

γνΦ.6 σην |τoλiα μ. ηv εmvυμ(α ιΞGA,
nρωτoγωνια(i,v mU Mμπρuγαν με την o\ovrι

Φ rtUq παρoudo τξ π.n.ιξ κι τo nαν'πι.,Φμιo
ηq γeιrνιηξ μαq |τoλ{oq ην rpαγμ.νη xαι γ0'
Φτη αιμα mρωδo 196&1s73,

n.ρωδo πoU μoτ.tρΦ. ηv |τoλια oe εvo τεpd.
Φιo πεδlo μΦιηξ ψ εκαrcwdδcξ νεΦoη και
τρouμoτΙεξ, nερΙoδo rcU dνυπapxeι απδλUτo μe
την mwααα'lπλ6oν eμΦ6νbη tu Ms| rcι τΦ
Φoιτηrκιnv, μαηιαbν rcι ερrqτικt'ν Φvδyοι'
αικ6v ΦoρΔoν τoU αo ιtλκ6 fuλιτικ6 προω1.

Θα .πιaiνouμe fuλο σε α16 τo τ.λεπαΙo, o
τ!!ξ Φ επιEδo ηγΦιαξ κα ιδεoλογικ]ijν τaσΦν Ε-
Σ€Σι σημoΙνε1 ΣταΘ6πoUλοξ' κopoΙπ.rσos' 9Φ.
τoορηCl ωλo τ6Φ η δΦ.η Φu ιδωU τoU EΣEι| iol
τΦν Φρor6vω ηγ.τd'v τοU δ.ν μπoρει με xovεvα
τp6πo vo δnxωρι.€δΙ απ6 .κεΙνη rων lr]\tnν Φvα'
γΦνιrιiv τoυ FUAN οαν.rσημιqκ6 M.τωπο E-
ΘνxσΦξ Δρnσειξ} oΦoι. c 6λo τ. σημovιιXa



σuvoγωΙαdξ τoυ EΣΕΣ| 6ρnκov συμrcρασdtq
κο| ορωγουq τo!ζ ηρUIοUζ ouvoγυqftζ τοU
FUAΝ nou nερvdπoq σn6Φωιdιο οδξρo"ατ6'
Φερoν να ovoδeξoυv μετa απ6 εnικo'Jq oγι.ν.s και
οιμoτoθoμμ,vεξ σUγκρo']oeιξ ft FUAN σε nρΦrη
διvoμη αα ιτολικa noνεnισΦμια,

H mpoπdνω δρ6Φ δεν μπoρ.( oπ|oηq vα διαΙω
ριοθει απ6 .κεη τou ιδιoU τoU Msl, πιξ εκδηλ6.
o0ιq τoU οπoιοU ouμμ0τ0|x. η ΦηριπιK1πλε'ο.
ψηΦlο τωv ιl.λ6ν τoU EΣEΣ| αvoΦρητο απ6 ηv
τ6ση τoυ Ms|σην orcιo ci)(ovπρoσδεΘεΙ (Φον AL.

ρηξ, Φoν P|Eττlo cEFυLLo o καραμπΔτΦq).
'ετοι μαζ με τoξ oυναγωισξ του EΣΕΣ| τouq

Φoiouq Θα rcpoυοιaΦUμe εινoι oναn6ΦεUκτο vα
ovoΦ.ρθoομε αοUq διaΦopοUξ Aι,Ji|EAι{τE,
θAUτl, ρ|s^no' CERULLo, voicH|' iiΑG|Ano καl
αλouξ οι oπoιoι omτoλoοΦν .ξΔxouΦξ Φuσιo'
γvωμioζ αo εΘνικιtιK6 και εΘv

H mρouσιaΦ μαξ Θo nρoΦαηoει νo eιvoι 6σo
τo δUνατ6ν Ep6σ6τερo 0μερ6λη1αl' Eξ 6λλoU το
εικοoι xρ6uo mU τΙ.ραΦv oπ. τ61 6ριΦν πoλο

ξ ovoΦoρ,ζ μοζ
Φα επdJνUμo ηc,dxη τoU ΕΣEΣ πρ.δρxoπαι oπ6
δημoσl0l]σ.ξ ιτ0λικ6ν εΦημoρ|δωvκαιn.9oδιK1'ν
τηξ επoxηq, κ6Θ0 d.λλo mρd Φιλι(d πρoαεiμεvα
αov .υp!τερo ε€νικιΦlΦ xιipo.

H ovαΦορa σo γeγoν6το κoι πp.ωΦτou mρελ.
Θδντη a{voι ανon6Φευκη γEτi δι0Φoρετικ6 o o'
ναγvd'πηq δεv μπορε{ vα σΙηματισo| γv6μηγιαην
ημερινητonoΘ,ησητωvnoρouσ|oζoΦνων'

Δeν ε{vαιΦqπρoΘ.oeξ μαξ voωρα'οΦlησoυμε

.ιvαι πaρo πoλλoι ouτoι.ι τaΜυEιo|, τξ Uπηρε.
ικoεmvοαdτ'κ6

Φoιτητι(6 και λoiκ6 κ(ημα aα οvαΦ.ρΘooν μo 6λα

v6δεUοv ην i6tε δρaoη τouq,
o UπoγρdΦων δεν.x.ι τηv ιδι6τnτo τoU τιμηη, l(d.
θε dΜo μ6λιαo' nρoΦoθεi απλd vα ρξεl Φoξ Φ

τερικη διaρΘpωσn κoι υποδoμη τoU EΣEΣ]noρou.
α6ζovταq τη Uπdρxouση τdoδξ αo rdργανd
τοU, τaoeιq oι oποlεq,παφv κoτoλrr6 ρ6λ0 σε
αo τo ιτoλιx6 Φoιτητικ6 κιvημα' εnηρεaζovταq 6.
μεω καιαUτorcτ0λ0uταio,ολ.λdκαιτη διεργαolcq
e(olvη πoυ iα € '.ρωαv το nεριΦημo FUAN σαv
πΦτη εποvααοτικη Φo1ητισ δι]vαμη,

Aξ τοu συγaωρnΦUv oρισμεvοι Φvoγωνισξ
rΘoνξ παρoληψaq τou σε πρ6Φπα, E δρdη τoU
UπογρdΦovτoq πε ρ ιop lζετα ι πo voμ6 τoU P|ΕMoΝ.
τE (τoP|Νo) κoι .ιοι ΦUσloλoγιXa Θo ovαΦερθει

.δραooν κovτd σε αUτ6ν κUριos δηλoδη αoν ιτa.
λικ6 €oρρa πoU dπoτελooσδ Kοι τo κ,ριo πeδιo



H rEN|AτoY EΣEΣ|
'oλeξ οι επox6ζ δημιouργoι]ν τoυq μιΘοUq, τo

σjμ6ολ6 τoυq (αι τouξ eκπpοαiπouξ τοuζ κoι nο
λι1ouivaεπιμ6vouvσεαUτaδiνοvτ6qτοUqτovxa'

N γεvιd τoU ΕΣEΣ| onoτελel 6μιξ φxωριωi π.-
ρftωση' oι εmρ6σωποιηξ ηραv μ.ρoq αξ δρο-
ματικ.ζ και ματωμ,νoq rcλιτικΔξ εΦλiΦιq, σc μια
xωρα noU δεv ηταv η πατρiδo τoυq' io1 κατ6Φεραν

διoργoοlεq ποU σUγιλ6vζαν τ6τe ηv γειτovικn ι
τoλiα, η αγΦvlαικη κoι ιδεολoYικn nρωιoπoριo τoU

κιvtμoτoq ανυπdρXτoU μ,xρι τ6rc σηv Ι:frδq n
τοUλξιrov .Uρ1oχoμοvοU ακ'jμη τ6τε Φ εμ€ρυα
κn λovoaνοUσα κατdααΦ]'

o' ηγ.τεζ αuτnζ τηq γeνιξ αοUq oποiouq Θo o
vαΦeρΘoiμε με λεπoμ6ρe'0s μeτd6λη3ηκοv no-

γιητ,q τηζ ιδεoλογικtq ioΘαρoηταξ Kαι ηq αγω.

τριftικηζ dειοψηΦioξ fuν μ0λ6ν τou EΣEΣ|σηv

μιοι]ρYησε τεβ'πιδs ανoκατοτ]iξειq, En6Φερε 6vo
τερaΦΦ κδαοq σε αUτη ηv |διo τη γevι6, τηv o.
ποiα καπκδρμdτ1o. κuριoλεκτικdτρoΦoδoτιilroζ
ισj(υρ.ξ πολιτικΔq πολ6οειξ (αι δEΦορετιKεξ κομ-

μοτικ,q εvτaξeιq αoυξ περιωdτερouq eκnροω



ποιοδηnoτo nολιτιΦ δραΦηρ16τ
66ζovτoι οιτ6τε ογ.ιvεξ κοι η ιδεολoγικη ωv,πoρ
ξη με τouq ηρrii(οιrξ ΦvoγωιΦξ ιαι τoυ FUAN,
οnλ6 κolτou Ms|μ0 τη oημoριvn τoιrτιΦ τoUξ με
τouq σαικoΦλελεnθερouq ποδoσΦαιροποιημε
νοUq oπαδoι]ξ ηξ Ν.oq Δημo(ραr|αqi

n6ζ Φμ6ι6dΦrtι δπiσnξ η τ6a ογοΙαΦ τοUq

tιiρnση μεριδοζ εξ οUτdlv αo σ]μeριv6 σoσloλδη
Kαι noδ0σΦαιρoπoιημ6vo

τ.λοq nΦ εινoι δuvατ6ν αελ.xη τoU εΣεΣ] πoU
xuνηγtΘηκoν επi επoετlαq 0π6 τ
νιo τηv αvισιωΙπκη κα αrκοπrολιαΦ τouq
τoποθετηη vo oνηXoυν Φμεpα σ.r!ν .ovικoπo.
τριωτικη και σUvτηρητικn σε 6λα EΠEΝ' μ'jλιαο με
το ηγετικd τηζ Φμεpα μ.λη 0μΦ

nλην εΜxiαωv λoιπ6v εξοιρ.οεωv Φρdvτισαv

ΣΕΣ| vo ovασκεUdσouv τov ζωνταv6 oUτ6 Θρ']λο

Σnμερα6μιξ!5λoιεμεiqπoUπορομεiνoμεαο.
ξωaρH6 Rποι καονυπoxΦρητοι μαxηι.q τωv .

orιλαμ6ov!5μοπε 6τι η xoμ.νη εΘvικιαικη dvοιξη
ηξ γενιnξ τou EΣEΣ| δoν oΦ.ιλ.
αov eγχλΦaσμ6 τωv noλπκi'v εξελiξεων αΙv
ελλ6δo κα Φηv οUvπορξio κ6παοU ισχUροι πoλι
τ'Koυ Φ0ρεo χατaτaπp6τυnoτouλ,s|πoUθoτouq

'omq 6λεq οι γεvιξq .rσι κοι αuτη πoδηγετηΘη



κε κα' εvmματ.nηκε αξ nροΦr(.ξ oπlλoγθξ
noυ ακoλo0ΘηΦν oι {διoι oι.κπρ6Moi ηq,εvα μspoq απ6 αroι'ξ Ιouρdσηκε καιι1]pσεrι-
τζ 6,noι nρoσx6ρηoov 6veu 6ρ
noυ τouq ωoρp6Φησαν πιηρoξ και,να mλn μL
κρ6 rρΦ.ρειοι ωv ov.ντoλτo ro περιΘΦ@ ηq

ot σημερινοι σαροrdρηδξ αγωνιΦ.ξ τoυ EΣε
Σι (6λ0ι (ατoξωΦvoι εf,ισΦμovεq Φμ'pa στnv
Eλλdδo κoι τo εξωτεριK6 oUτ6 €o πρ.n8 νο το πο.
ραδεxθo,μe) μe τηv γρα€aΦ, τη γuνolκol eι r
frιδιd τη οUμμετoxη αo καvο6οUλΣUτκ6 και κo.
πιτ.λrκ6 m1xνιδι πou τ6τe τ6σo καυτηρlαζαv'
δr]σκoλα Θuμiζoυv fu ηα,ι(a εκεΙvα Παδιd με το
ξαvαμμ6vα πρ''σωπα πoU προτογΦvσoισoν αιξ
σuγκρouσeιq και αo oδοΦρaγματα fuv πoλικ6v

γεwαιοUξ σUναγoνιαΦ |rλo'Jq τoυ Ms, FΙJ,ιi|'
G|oνAΝΕ|τAUAG|sM|.οRDrΝEΝUovo,AνAG

Ι]οι] e(vo( τ6ρα oι ΘUeλ,J,δeξ oγopιlτξ τΦ ιτα.
λkιv mνεπσημιαKhv oμΦιθεdτρωv mU κα€liλω.
vαν και το π0λκ6 οκρoσηριo (BeνΦ']ρξ, ΣτoΘ6'

το τρq'κ6τερo 6μωξ 6}ωv εΙνοι 6τι η γεvιd τou
EΣσ| πou δEτuμπdvΦ 6τι .πσρΦoντΦ σrnv
Ελλaδα €α 6λ,dΦ τov mλπr6 προσανoτολιομ6
ηξ xΦραq' Φ.ρνowoq τnv e0vικιΦ8n avoιξη, Φ.
μεpα δ!Φυx6s riι€rι μ,ω και ξω απ6 r κ6β

EnΦνUμo α.λgxη ηq γ.ν16ζ rcu EΣΕΣ| io,€.

λtgo',ξ σxηματιqroυq ποu oνnxoυv αoυξ f,υριl'
νεq ηξ ν.dξ εθνιkιαικηq πρooπικηξ, ηξ εΘvε
κοeπovααqτικ|iξ ρηξηξ' ('λπ'

εiνoι 6μ!ξ €.θoιo 6τι ακ6μη κοι οι ιδιoι συvots
οθdνοπα 6π δ* ηνoγ' καπoι €α μπoρo0Φν, γe
vιd πq eΘvικ|αικηq dvoΦξ και ισoξ vα μη γlνoυν

H eπσροΦη τoUξ σην E,nnδo rcι η &ταξη fuv
nερσΦτ.ρoν ol!6 αυτo0ξ οε κoμ
τωμο']ξ Φοσ6δωoε 6}ioΘI Φ μηxoνEμοl]ξ και 0'
πιδιΦξειξ 0λ6τελα ξ6νεξ πρη τηv κατειθUνoη ηq

'θν'xιααrlξ 
διαπαιδΦΦτoηq.

noλλoΙ oτd duτo,ξ |σχuρiσηiαν τo 1974 τ6τe
πoυ γpaΦoπαξ ηα mλιd τοUq παποιταα αγ6νεq,
θUσiεξ, αlμα, ιδεoληιεq ,τρeΦv vα πρooδeθouv

oμματΙκο']ξ σxη.
μαιoμo,q, 6τι τo .iανoν .'γo να o,i,Φυν .Φτe

,ξτοv κoμμ6τωv

εθvκιαιxe ερεIΦατo βΦ αo στ\Φσα τoυξ,
τo llooo τι'ρo δnμouργnΘnκov oUτο τα εΘvtrt

ακa ερειoμdτo, τ6oo ση Nδο Δημoiραno' Φ nA-
Σo( η ην EnΕrιτo 6λΔmUμε Φμερα δ.κα τ6σσε.
ρo xp6v|o μ.τ6. ΕΦυΝσ€ηXov xαι oλλoτριi,Θηκv
6λοι oι πρoσxορησα[iεξ μετο6λη€.vτεq σε κoΙl11

Eμεξ δεv θ,λoUμε νo αδιxnΦuμo iαν.vαν iαι
γ. ouτ6 δ.ν μπoρoJμe νααγνoηωUμε η σεμν6η.
τα κoι τo ηΘoq με τηv of,olo μιo μeριδα oηκoυΦ
rouξ λεγ.μεvοUq τφrαγωνιπξ ηq νεvΦ τoU
EΣΕΣ| αrexιi,ρnσε αa6 Φ np.σXtvE oρνo0μ.νη νo,eξαργuΦσει τιξ δ6Φνεξ ηξ {π,x. Bεwo.ρηΦ, Y.
ΦρΦν αγoνιΦξ τηξ eπoxηξ eκ.ιvηξ' ηξ tσo η.
ρωιkξ, πou δ.ν θ,λησov mτ, νo γιvouν εfriνuμoι
Φι rcu αρν1Θnκαν n τφοσδεθοιv (m καvooou.
λευrι(6 nαα1ιδι fuv κoμμdτωv (Nfoλ6rcuλoq,
ΛoUκ.ρηξ.τoσdτρoq,Aγoροαo.δηq (,λn,),

YΦpξoν κoι d}λoι 6μιξ πou πηραν μ.ροq αo



Θικη και ην επιμ6ητα τoυ oγνoυ αγoνια'1 (κo

μετ6 ηv εrαρoΦi τoυq αην E.υdδα ιαι ην εno'
μ,vη ιι.λοq ηq μεfrπoλiτεUσηq vα επσx€o,v ω'
ρηδ6ν αοuξ δημιοuργoιμevouξ κoμμoτικo'jq
qnματ|σμo,q. και δev μιλaμ0 Φυσικ6 γιο π (ιρo.
σκοπικa εκειvα σε$Ιη τoJ EΣΕΣ| ηou rcτd τn
δι6ρκ.ιo τηξ δpaoeΦ τoU ειχoν πρoσxωρnσει ευ.

οΜa γιo .X.ιvoiξ ποu μοxρι τ6τo τouλaxιηov oι
xαv vα επιδειΦUv και oγΦνσικ6ητo, χαι εθνικι
αικη ιδεoλογ'iri τoπoΘ6τηoη

Elναι αnoρd€ατoq (αν6vαq oπ6 6λξ tιξ 0πdvo-
α6σaξ κoι ξεγEρωη, αUτοinοU πμiτoγωvιση
Φν τ6τε δεν 6xoυv λ6γo υ.!dρΦωs oαv iρωξ πα.
ρa μ6vο ηv επoχη ποU κλη€ηκοv κ6fu απ6 aδικ6q
ouνΘtι.q νo πρΦταγωvιαηooυν.

Στηv πδρiποη τoU EΣEΣlπαρoηρonμε ηv iδια
ακρι6l;lξ εξ,λιξη Σε κdΘε ωvdντηoη τωv Φvαγω
ν|α6ν τoυ ΕΣEΣ 6λ.rcυμe τo 6λ,μματo onoρiη
αo πp6σοπo lr γρζομ6λληδον ηρ&,v ηq εΠ}
xηξ ε(eινηq' Δev μnoρo0ν και δev elνoι Φ Θ,ση vo
εξηγiΦuν rξ .ΦΘαΦν τα nρaγμoτo εieι nou ει

A,\λd η εξf|mση εivαι fi.nι] αnλt' Eινoι αUτoi οι {
διo1 nou.oκαψqv τοvλaκκοτouq, Δι6τιfr ρoσδ,θη'
Kαv κα επ6vδρωΦν ωμμoτo κdι σχηματα ΠoU η.
τov φvα σηv ιδιoσuνiραoio τοuξ αηv ιδeoλογια

και πρ.nτα Φ αυτo!ξ πou nροσεx.nρηωv σην
αναικoΦλελευΘεpη κoι πιouτoχρoτικi Ν.α Δn
μoκρατio, An6 τov ηβ!1κ6 τρ].πο Φηξ, κoι τη κα.



noλιτ(ξ δ. Θ6oειξ ην .,,εποvαΦoρd τou κoν
παvτινou κοι ην ,,'orcΦυλdXιoη τoU nαπαδ6nοU.
λoU' Εan nρ6κeιτoι για καθαρη πρ6iληoη'-Aτoμα
πoU αρdσκoνται vα διαλoλoov .τι

ααrικo! λol(oLl κΦματοξ ΠoU ειχε κoι,x.ι Φoρ.o
vκδ και εν Φρει

κοΦιλελε,soρoυq Φwηρητικοιξ και Φdoαωvι
Φικoυq πολτ'κo,ξ σiηματιoμoυq,

oι σUvoγωvιαaq, λ.'π6ν, τωv RAUτ, MEN|τΙ,
τυττ|, s|GΝoRELι|' EFEI1A ,oθασov σe εvα τftoιo
α6διo πoλιτι(oι e(ΦUλισμοι] και ο}-\αρiσΦ]ξ rcu
μoq εiνoι αρκετd διroκoλo να τo σuvoιδητοπο'n-
oouμe' qMd δUαUxq εiνoι n rραγιΦ πραγμoτι

oλογ[ηοvUπορ.
ξiα .δeιξoν onρiouμα νo προΦρμoo€ol]ν'

H γεvιi τοU EΣEΣ| ,x.ι vα enιδεlξει π μεγoλιrτε.
ρo αριΘμ6 διογεγραμμΔvοv Φ 6λη τηv π.ριoδo ηξ

Δev εινoι 6τι δεν UπdρΙoUν αξ|6λoγo πoλιτxd
πρ6mπα πoυ W πpo.ρxovται απ6 τn γενι6 τoυ E.
ΣEΣ|, κ6Θε dλλο μ6λιΦα, γn6o(oυv και αtοτελoιν

Φωτιoμ6vεq Φωvξ μδΦ r
(6μμοτa τοUq, Eivαι dτι Xo1αuτξ oι reριπ6cιq

νιΦoι]q Xαι δev .xouv vα rρouσιnσouv ,vα δtο.
Φoρετικli πoλιτκ6 λ6γo noυ vα εκΦρlΦι η διKη
τoυξ γεvιd' ο'1τε μπoρoιν νο διαδρdμoτiσoυv nρω
τητvιrικ6 ρ6λ6 αlq oΦλξ.ξ' τα εικοσdxρoνα
πoιδ16 τoU ] 9$3 τοUFυAN 6πιη oι.τιan GAυMAo,

Φoλe{ξ vικητηριων σuνδUασΦν και ouγφo.Φωv

ρ6μ.νo τ6τε εΘνιKοεπαναroτκa Φoιητιi6 oδo.
Φρ6γμoτα. .ivαι Φμeρo 8oυλ.uτξ τoU Ms|.

τηροUμ6vωv των ovoλoγ'ιnv o Σnup.9 ΣταΘ6'
πoυλoq' δρrηq κoι πρ6εδρoq τo
rολικι1 κλ|μακα. r.υμoτικ6 παιδi του Aw|fi.1NτΞ
παρoμε€ι αΔλεxοξ δεUτdραξ δο,Φγηξ Φ κ,€ι
α. Kι].ωμα τnq oδo'l goυκouρ.α(oυ πoυ εδρει.
ει η σUνηρπκη και εΘv|κoπΦρbτRn ΕnEN'

o Θ.6δωροζ κoρομπ.τσoξ' τo ογi,vιπκ6 α16
αdλεxoq,owιnρ6εδρosτnq κcvτρικiqΔιoικησηξ,
o δloνooυμevoξ τoυ εΣEΣ|. Φoιvεται να fuιγειαι
Φμερα και νo oσΦUtι6 μπρoq αo aoλιτικ6 oδε.
ξoδo κoι τηv αvυπαρξια μΦκo'r και ισxupoο ε€νιXι
αικoι] Φop6α με απoτ.λ.σμα τηv αρoΦη τoU πρoξ
την oυγγροΦικη δρασηρι6ητo

τ,λos o Γιι.ργoq Boπo'1ρηξ, o ηι€ηq ηξ εθvι
κoσοσωλιαΦξ τaonξ, τo nιo ρζoααΦικ6 κoι ε.
παvoαoτικ6 σοιχεΙo τoU εΣEΣ|, ενΦ αn6 τoυq
Φ.v6τερouq oυvoργaτoξ τou P|Νo MUτ|' το παι
6ι εκε|vo το oπoio η τ6Φ RAUτ|nρo6ρζε για euρω.
6oυλeυτη τouMs| dηδlοομ.vοq rcι oτωγoητ6υμ,-
voq απ6 ηv Eλληv|ιn rcλιτικn πρoγμαnΦητo, Θα
αnotοσοmηθεi πληριξ οπ6 κ6θε πoλιτιΦ δρα'
σΦρι6τηr δωτ.'Joνrξ Φμερα Φ κdπoια x6ρo

Θλι6ερ6q oπoλoγEμξ onnΘeu γιο ηv ηγe'κn
ηpη αντιΘεoη μe

.(eιvn τoU FυAN δev κraΦερδ W m|ξει 6π0ξ

nρωΦγωvιαικ]' ρ5λο σηv Eλ.λ6δα, B.€oια dΜεq
oι πoλιτικ,s ouνΘιiκζ καιoι διεργασξ σην |τoλlo
και dλλεq ση x.nρα μαq. oλλ6 αυτ6 δoν o,n6Φι οε
τιπorc τo σημεριν6 αδι.ξοδo ηξ γεvιdξ .kcινηs,



Eπιαρ6Φοποq rξ n.ριπτ6ooιξ τωv πεΦrισμ6.
νων Φων6ν των Φελεx]iv εκεiνων πoU προσεl,lρη

voυxιoμoι, roυξ Θo αvαΦ,ρouμε 6

o σUναγΦνιαtq Bγcvdκns Σοτnρηq, πρ,jεδροζ
rou ΕΣEΣ| σηv ιτολκη π6λη JEsoLo και διoμ,vωv
Φμερo μδvιμα αηq Aρδ.vνεξ ηq Γoλλiαζ μετa
τη μ*αnoλkcuq €ο πρoσXωρησa αο nAΣοK

τηv .nιλoγη τou σUνoγl,vιri Bγεvdκη, οdoιοια

αηγΦικη π6λn πoυδ'oρ6vε''

γωvση oυτoο Θo θγouv και ntΙλι ηv επΦ'ivειo
Φιζ γdλλιKδq ΕUρωεκλoγξ τoυ 1935 6τov μeιd
ην εμΦaνιση τoU ΓoΜιioι] Eθνικorj MετdΠoυ και
rοU nγ6τou τoU Λεπ.v θo κUκλoΦορησει.vτuno
ΠοU προσUπηρθΦol oι ιδιoq (α' σo onοio κoλεi

nou uπερψηΦΙζovτoq τοuζ σUvδUοσμο']ξ τoU Θα
διαγραΦεl oμ6σωξ απ6 το nAΣoκ οΦοι] oρνelτoι vα

-EΦΘοσε 6μω\^ η 6ρα για vo oνoΦeρΘoι]με oπιινU.
μα αouq ηρωξ ηs γενιη τoU EΣEΣ αρxιζovτοξ

Φv ποu υnnρxαv
σo εΦιeριi6 τou κoι oι oπoioι σΦρaγιωv με ηv ι
δεoλoγικn Uποδομη τοUq nορa τιξ οποιεσδnnoτε t
δεολoγ(ξ αnοκλio.ξ τouq κα διαΦoρ'q τous ην
oγωνιΦικn Koι ηρωικn τοU πρliγματι πορεiα, m! .
γινε σlμειο οvdΦopaξ 6λωv τωv ιτoλι(6v αλλ6 Kαι
.υρωnoikl,v εwιrποv, Δηλαδn τouq Σταs6ποUλo,

ΣΠYPoΣ ΣτAΘoΠoY^oΣ
oδnμ'ouργ6qτο 1967 τou EΣσ|' Φoιητηq πoλι

oιo| Φοιτητη αο nοvεnισΦμιο ηq Νεdπoληq' ο
Ι'nρoqκoιoτ6ΠoqπρoσΦ,ρovταιγιoεδραηξKεv.
φ[ηξ Δοiκησlξ τoU σUνδ6σμοU,

ηq Φηξ αηv π]'Μ με ποσoΦa ποu ΦΘ6νouv η Φ

Στnv Νεdnoλη aπισηζ un6ρxa ελληvιK6 πρoξε.
vειο, ε}.ληvικη αρoτιοτιΧn απoα.nn, ε.λληvικη εκ

μεrρα on6 η Pd,μn nou .δρευeι η ελiηnη πρoσ-
€εια nαρdγοrεq 6λοι οι αvωτ,pω πoU ouηγo

.θvικιαικοι σUνδ6σμoU Φoιητ6ν 1τoλiαq'
H 

'δooλογικη 
υποδoμη του ωναγωvιστn Σταθ6.

πoU λο U ε ιναι τ6λεια απ6 eθvι( ιαικηξ αη6ψειξ γ
nερ.Θνικισ1iξ' επηρεασμ6vη αn6 ηv 4η Aυvo,.
αoU Θα πρooδ.Θει σ.ην τonιο αo Ms|, Φο FυΑΝ,

λoι]νAμιρdvτικ6τεροτοUAμιρ6vτεΘεωρειτdι
τo nvεUματικ6 m'δi τoU Aλμ'ρaντ
π'μa €αθιτατα και ωνδΔετα μζι t.υ oε σχΔσαξ

Ειvοι αεν6q Φλoq επΦζ με τov MAss Mo MA



κοι σημeριv6 υnεnθUνo τοU γραΦειου nrnou τoU

ΘοUμdoιοs αγoρητηξ και 6οθι]ξ γv6Φηq τou
Φoιτ1lτικo. ωvδικαλομoι] κoι σωα6τoτη xρη
αηξ ηq 

'τdλκηq 
γλ,ooαξ' Θo εκληεi αα ιτολ(d

Φoιτητιxd ouμ€ο,λια μετοιξ vικητriριoυq ouvδuΦ
oμoι]q τοU FUAλ, Θo onoreλ,σα δε μ6λοq ηξ εΘu
κlηιXηξ euρωπαiπlξ oργ6νωοηq cosτ τUENτΕ Ε.
UFoPεA πoU δημιouργl1θηrc τ.τε'

μΦUργια τoU EΣΕΣl δεν θο δεxθεl 6μιξ (oι αUτ6
eιναι nρξ τιμην τoυ vα noδηγ.tιlΦιτον σ']vδεομο
αιq σUyηρητlκξ και oν6ητεq επ'λoγεq τΦv dσxc.

ι .fαξτoεΜηΙ
(o Φoιητικο κIημo αην rτoλio σε κοθoρ6 .Θvικι

-Eνθερμoq και οUτ6q Θιoσ6τnq ηξ oπ6λUηq σu
vεργoσloq μετoξι Ei}nvωv κoι |τ
θn nρoioλ.Φιην oργ1i τωv Aπρlλoνιnν μελ6ν τoυ
διπλωμoτικo'r σd]μoτoq Xαι ηs Φρατιοτικηq ono
αοληq Φu ,δρδUαν ηv περιοδo oχe{vη αηv |τo.

Θο πρooΦ.ρ.ι n6ρα π0}λ6 αο ελληνικ6 .0νικι
αι(d Φ0ιητιχ6 Xiνηματηq |τoiιη τoυ oπoΙou θω

E εovικοσoσ'oλιαικη τ6oη iou ΕΣEΣ Πou ou
Φε'ρωv6τoν γL]ρο oπ6 τov oγωνισr1 πρ6εδρο τοU

ρ,αζa τoυλaxιΦov 11 npooδρ0io' 6λ0 σον ιτoλ'κ'j
θoρρa' θα τοv κaτηγoρnσει γιo συvτηρητικt3 πο

xaτoν σuvτηρηι(a ια' αΦ'κoΦι

χn rωv δι]ο ouτι,v τaοεωv δiνoνταξ για πΦη Φo
ρΔ οτoιx.ια ηνσo αouξ εδri' ,EΜηvξ σUνογω.

τo αελ.xη outa τηξ εΘvικΦooιdιπκnq π.
ρuγαξ rοu EΣEΣ| ηταv υnoxρεωμ6vα 0πειδη ευρι

o υν.χ6q τ6οο ιδεoλoγικa 6 oo και ωμαr'κt Aζ μην
Φxv6με 6ι ro 35% τωv σuγ8ρoιωωv ποu μr.
1ρ.ψo τ6τε ηv |τoλiα σe Δvα τερa
.λo€ε x6ρo αη €6ρε'0 ]ταλlo.

γπ6 το κρaτoq. λoιn6v, ηq uπcρ.wαΦξ noυ
πρonρx.τo απδ τιq σuν.x.ιξ qκρouσeιξ με τo

!oρξιαικδ μtτΦΠο δ.v d8λεnov μ. κdΘδλou ιu.
tt6μεvouζ rολoEραoωηδεξ

τoU EΣEΣ| πoU επavδΦναvπρoεδρε(ααη 36ρ0ιo

XUριoξ τοU κoτoλ6γΦv 6ι αν0x6ταν ηv noλη
τηζF EM|L|A τον,Aκη Θeζυρ6ποUλo καιpοσκoπικo

πoιx.{o σαν πρ6εδρo iou EΣΕΣ| πoυ .θγοζε πU.
ρdκ'ααο 6κouoμoΦvλf ξεων.ΘνικιομE, cΘvικο

o παρonaνω μoζΙ με τov Γιaνvη Mο'rρτo τoU εΣ€.

κoι νιο νo ε{uoαε owικειcεvΦιαι 6δι(o' oιδ0o
od;| dα.ρξ op.ηn|ηξ ω'aoΦορ.q πov dλο ε
n'κ6σγrngo τοU EΣEΣlo}l μΔvoδεvθ0 iοUηoouv
τo μιχρ6 ftUξ δακτUλdκι oMxοπoξ ΦoAητικd
on6 6λξ τξσUγκρoοΦξ, oλλd θα μετωληao']v

τηq oμaδοq Bεwouρη' αΦon Θo.{vαι οικορ'oισoμ





ρειοu |τoλιΦ A(τro Φveδρο τoU EΣΕΣl δυο μ6.
λ q ημ.ρεζ πρp η δaξογdYn ηζ o'μro3oμ!Ινηζ
ωγiεtρl,σηξηξP|AcεΝz^mUδιoργoνωειηe-
ΘνικoσοσωλιαιXιl τdΦ ftu Ms| πρoξ τιμiν των
EUρωEι!ν ε€ελofo'ν τov liνAFFΕΝ ss.

H 6iτoκt 6μq αυτη σιrvoδoq τoU EΣEΣ| ηξ
3ορ.4 |τoλι.q ηινΣ μe onοrη τοuq Στθ6mυ.
λo, (αΦμπ.τω. (o δ.Uτερξ €ρ6i6τοv στηv a.
Μδd ολλa δεν Φρ6λεΦo 6πη .xoνε πnπo o o'
ινξ ouτ6q αγωνσηξ vα α.lλει ηληρoΦημo

ε€νιioΦιολιΦιnq τdqζ Φυ ΕΣEΣ| Bewoιρη
σον οπoιo δtλωνε 6n οuμμετει,e oλ6ψυΧ0 σην

ακa aooεδρεlo nou .'ηρ,αζε να oπαπoxριΘoυν
αo ογΦισtr6 πρooιλητηριο fuv παλd'v rcι Eλ'
λiνων εΘvκoΦαολlαoν roυ με ηγετεq τοUq
θΑUτ @ Bemnρη oν.Μμoaναν πν nρωτο€oυ
λια κΦ τo 6aρoξ ηξ εκδηλΦηξ),

α.c ueταξn fuv oωιΙ,ν εUρtoaovτo κΦ 6λλοι xι
λιoι;ι;o{noι ,ελληνεζ oυvαγΦuαξ τoυ EΣEΣ|α.
ηκowη σmv σuπριπιif ιoLξ.lλειoψηΦlο σην
oudδo Bεrοl]ρη η oηXροUση μετΦυ των επoΦ-
αdτlκd,v κoι ωηρnτικrbv σoιxεΙων roυ EΣE,|
,dμ€aνει πρΦτoΦoνεη διoαao.ιξ'

o ,Xτακτξ ΦΦλμ.νη τηξ κoΘημeριηq ε-
oημεριδαζ Φυ Msι .sEcοLσ,' ιJ^Do EEθι,Euo

.Στo ιλεισt6 σ66ι0 τ|ιζ cqΘιoΝΑ ωνtΦ'
ωv.'χΘ'ζ ιιε\nν6fu μ.τoφ τΙ,f λrΥ6μeηΞ ε'
mναmaxlζ τdoηζ τoυ ΕΣEΣ rcυ tx.ι Φν
εrΦρoση τoν fu\|1wσ6 .Ε'ληvo Φνο't
Μn ΦιΦeΕυτ'1 των Φoιητικ.'' εx}Φνaν

dη oερρ6ρo Baro!'ρη' m Φv λ.r6ιΕwv
Φ λoιπρ|λσv ι'v Φ |ητρητ ιxι'ν α oι)ι.ωv'

Ση9 eιΦmoι fu 'Eλληνo συνoνωvιΦη
Βεrο|'ρη να τψηΘeι o ΦΘoιι'ν σnv PA'
cΕ|ι2Α oιΦρ.'δεoμoζ an6 ην ληΦ τοu m'
λ6 μo υ ΓdλλοΞ. Θ ελovaη. Ι|Ε με ρ oρxhq κ αρ -
λoLβyvo<' Mωρξ ΣεaaνΦ ΚΘrξ Ωι α σ'1ν.
τρoΦoι fuq πlrκσλεΙ τηv αvtι6ρΦη μαρlζ
ρ2ρlδaζ σeλ.x6v τoυ EΣEΣ] 0π6 τα oνoμο.
Φμ€fr Φλoc1|'λβvn αnτΙητιxι Φυ
πρoσrΘσ]ν vσ aαalbυν τoι Θυ€λλΔδη.Θληw aνoρητt με 4ρoυΥE δτa4: .Η εΘq'
|6Φρων Eλλ6ξ fu\tμηΦ ιβ4 μ. τov x6Reνo
rcι rcv μd'Jρo Φaoaμ6'

Aυτ6πραaλεΦ ην ικρηξητ|E συντριπΓ
3ηζ nλεοψη Φ k\ @ν E)λην ων o υν ιδ ρωv fu υ
μeιρoL.vε.6tfuζ.μΦι1νorμοσσΙtrvσ''
"|φ0δ6Εζ.' .εaρoiα'' &νηΦfuv Φnηa'
κ6 ιΕ πρoΘ.Φζ λυrωρ!6]Nτoζ των 6βΦt
voΙ1νfuv' oι τελευftιo| εαbΘηrοv χ6ρξ σav
πσρΦaσoη fuv δ6l'ν μdc ιτdλl1νfuυ μηfrν
oη μ'ο11 με εreΦιληg τov L6ιo rν RAυn
frΦΦρwmξ vο Φυ. ΦυvoδεaΦυν,'

Noμζo!μ.6rι o oΠεσιoλμ,vοξ ηq πolι(q .Φη'
μερlδαq δfuει πν πpoγμoτικη .ικ6vo fuv γεγΦν6.
uν. Σηv cRΕMoΝA η μrρη αυη και κοιρoσΙonι.
iη oμaδα τou Ε'Ε'| απoοΦ o,!6 τ
κ6 fuoσκητtiριo nρΦoΘεΙ vα προ€οκdρeι η
oιγx,nρooη ioι oρxζ'ι vα mρevoxλ.ι τov a.v-
τonρη απ6 ηv πΦη αιγμt (ι6λoξ τηξ oμnιοξ

H μεγdλη εμreφιoτou τ.λauταιou χαιη 6Φθ0ση
ρητoρικη τoυ δ.ιν6τrFd δεν τoξ rιτρ.πoυv Φυ'
αid oUδεμΙα πρωτο6ουλk. ,oμoξ o (6μπξ .xε'
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Φθ6σει αo xr.νι Σε ouγΦvτρωση |τoλ6ν χαι Eλ.
ληνα oUvα\ΦνEτ6ν n μιiρη ωvηρητικη, Φ'1Φ.
rριλιoη και ΦλoασιαΦ oμ6δo τoυ ξΣEΣ no!
omnλd τo κoρΧινωΦ τoυ (ατd την πoλn rτUm-
μAνη.(Φρooη τoυ iδιou τoυ Bεπο.ρη πpoκολει
τouq πarεζ κoι τα πnrq κΦ oUτ6 υπ6 τηv ανoxi
πoΙοU dιλou| EΦ τοu lδιou τoυ ΣταΘ6mUλoU κα-
τ0 τn Φλ,ωγιαq τηξ ε€uκοσοσωλ@κηζ oμa.

H αvoΦoρ6 τoυ Bεwol]ρη oe ouμμdxοUq τωv
κομμισαρiοv και mv E6ρoiΦν πoU μαxα'pιivouν πL
oι.πλoτo τηv παiτonοpεΙd ηq μοxδμενηξ Φυληq,

dγωuπκη οrη σUν,Πορξη μπαξιr kdiiv xα Ελ.
λtvov σuνα.γωvιΦων, noυ αν.xovτoι ην 0παρξη
κoιροσκmκnν Φιλοσ'ωvιαικ6ν (

κnq iwριγκos εvσvτ{ov των πlο Uγllj)v και ρζoro.
αικ{bν αελεχ.]]v tou εΣEΣl. τι 6λλο ειvoι παρ6 mι
(λnΦ ανo,d6nq ευΘυν6ν Xoι noρδμθoσηζ μe σδ
Ιο ην κdΘαρoη προs τov πρ6εδρο ηq κεπρκηs

Φcnει, δι6τι αXρo€oτ.lo. τεvτoΦvo ζαοιvι Aπδ η

nonΦξ oπoΦoληξ σηv hdια τoν π.ΦUν νο 66.
λει π πΦγμoτα αo λo]jKι Mριοριζονταξ tI δpdoη

tov Φιηγoρe( γιo GeoλoγΦ ασUν6πaα, λανθd.
vοrα εθνικισμ6 Kαι πρooMoλατρι(6 nomδoπoυ

τον Aπριλιo τoυ 19θ9 μl,nιvτoq αo FoRL] Φ ouγ

Eλληνον, nορ6wωv τοv ΑιM|R1NΙE' RAUτι κoι
μ.λlilν ηs 

'λη9κηξ 
Φραιωικηq qποΦλliζ' ο

Boπο,ρηq Θo πeι npoκdni]roq το noρoλnρημo

"H eΘvαa6Φσλαuητισ11fuυ ΕΣΕΣl cιvaι o
ΘεμroΦnλdxι'ξ |oι η πμjτonoρ|α τη9 ovα.
yεvηoηq Φυ εΘνιΚcfuvaαoτιrcι λοkοι'
φoιτιτιkου xι\11μαoq'

4 εΙvοι σ'oυρoι α διdΦoρoι fuλΦιοi qξ
6ι δεν Θο mτρ'ψeι vd rρoδoΘεt o1n μισ1
τoυ χρδvaυ ΕιvαkoΙρδζνα σaμoτnσειη μο
voμερηq εΘwσιη δqaoη m διοπαδdγr''
νηση xq vo μετdθληΘεΙ κοι oε ooσoλιαΙη

Σημερo μεy6λο μ.ρΦ ereiνωv mυ rcτ.-

relvο| Φυ 6Χoυv δορ6θeι on6 τ6η αροτo
κρaτεζ xoρσ3οv6δ.c' fuυ xdνουν τΦρ|σμ6
αηv ιmλιo Φ 6ι'ρ0ζ τoυ Φλaι ελληvrca
λοoι' 6χι μδvo δεv .χoυν rcμμiο qΔΦ με

Θv|x|σμ6' κaλooμε τav πρ6εΦa ηq κεnρl
nη. ΔιοiiησE w τa xτυπ4σεΙ ολι'Ιητd nρo'
χι'φ!j'vΙαζ oe δβyρnΦtξ' δ|σΦ0ρΦα6 Θσ μαζ

nεριπ6 vo τoνiσouμε 6τι τo μ.λn η αρoτωτι.
κηξ oπoΦληq πoι noρεuρiαoπo Φv εκδnλο.
σηαπox!ρηΦνXιvδUνειοroξvofi6θouναπo
πληξια oπ6 αuτa πoU οv.Φερo o ,,,κoμμοUνιαtq o.

H κοτdααoη Φσivεται 6t( .χ.ι εnιδεινωθεl oΦo0
τ6ρo tn μaxη εvοrιoν τΙζ oμdδΦ Bewoι]ρn ε.
κτΦ των Φντηρητ(6v r-λeιiν τou EΣEΣl κoι

r-.



πρεσ€εΙα κo1 E πΦΦvoιo των Aπ,'λnν6ν σην ι
τoλια μπdw' και η αρστωτη orcαoλ1, o Φρq.
τωτικ6q α6λouΘοq στη Pιιμn 60μ6αρδΙ.'ει με οvα.
Φoρξ τov Στoθ6ποUλo ση Νεdrcλη σΙeτ(a μ. υ-
Ερ6dσειξ πoυ oΦoρoιν ηv.θνιXooooιoλιαικt o.

Εiναι 6μοξ γεγovΦ 6τι oπ6 τn μeριa rcu o Σr.
Θ6πouλoξ ιδeoλoγιXd ouγ,γενξ πρη ην εθvικο'
ΦΦoλιαικn ομaδα κρoτa μια Θo λεΙqμe εuμeη
πρξ αυτην οUδετερ6τητα.

o ΣτoΘ6πouλoc γνωρ|Φι πoλ'l κολd 6τι η πλ.ov
εmνασonκη κoι ρζοαnαιni τaoη Φu E.ΣΕΣ| σ'
πoτε2€ι ηv oιxμt lou δ6ρoτoξ τo

,oποq 
γaωρζeι 6τι τo μ,νoq εvαvτΙov οq απ6

τoυq γνΦι]q κ'liλoυξ oΦ'ιλεrι σην πoλιτικo
κoινονικη σUγκεκριμAνη σnoooΦια roυ rn xαρo.

Mε *vαν] λοιπ6ν] ξυπo ελιγμ6 πe{Θ.ι rcuq δι
τ,ωΦτξ και τoυq αρoτΦικo'jξ 6τι θo πρ,πa vα
δι.Φx€.l ψnΦoΦoρiα ση Bορειο |τοΙo (αι Φouξ
κατd τ6nouξ οUvδ&μoυξ τou EΣEΣ| ιιαε vα oπο.
ΦΦισoυv μ6voι rcUq oι ,Enληνεq 

Φοιητeξ ov εγ
κρivοUv τη γραμμη πou o@\oυ0
τo'1ρη. και 6λα αuτa για vα κ.ρδηθεi xβjvοζ γn vο
μηv πρoκληθει η διdrαση τou EΣεΣl. Γνωρζει
απ0 πρd)τo Ι,ρι 6τι η ιδεoλoγιXn Uπoδoμη κοι oρ-
γ6νωη ηq εθνικoωσολrι(ηq oμaδαξ 6r.ξ και
η επφoη τηξ eΝol τ.τoια noυ η ofroιoδΦοτε ψηΦo.
Φoρio €α εivo1 Φrριmκd Uπ6ρ ηξ'

τo οΠπ6)€oμo 6μ0ξ .ιναι ovαπdvτoxo o(6μη

σUνεργdτεξ, το 97% τον eγ1eγρoμμ.νωv Φoν ε.
ΣEΣ| σUμμ9!ξeι αην ψηooΦoρiα xoι τo 95% μdλι
ααψnΦζει uπ,ρ ηξ εθνικoσοσιολιαικriq oμdδoq.

'Aλ,iroοΣr€6πoυ,ωs,πoUαvαrdΦρoE
αoζ6ταv ων oUδΔreρξ ιηλeΦoνoυσe συνεXιls
Φ Φ'λ.xη noυ eπηρ.αΦ αo 6oρρd κoλn'νταξ m
vα UEρψηΦισοUν ην oθνικoΦαoλtικη oμ6δα,
τo ιδιο.κovε ΦUακa eι o καρoμn!Φξ Aυτ6ξ

τηνεnoμiνη κι6λαξ ηΦρo ηξ ψηΦoΦoρ{oξ o
α!ατΦτικ.q ακ6λoυΘoξ tΦν Aπρλdιiν σηv
nρεσ€.iα ηq P6μηξ (lτεl εξηγ1Φξ oπ6 τov Στα.
θ6πoUλο γn τo αnoτ.λeσμo' o EΣEΣ|, xραUγ6ζει
δev μrcρει να αΦε€δi Φ x.ρια νεoνα4Φκωv mι
Φαααικliν αoιxειωv πou Φτoυv νo κρημνισouv
τo ισΙooν δημoxρoιX6 κoινωνιx6 σιrσημα ΦαρΔ.
λεψ0 o aμoιρη αραπκΦηξ η λεξη oων|αιχ6),
εv το μεfrξι' η Φνισiυρη εθνιxoΦσ'oλιΦκη o.
μ6δo τoυ EΣEΣ| διαμoρτι]ρεrι τφοξ τον ΣrΘ6
Πouλo 6τι.fv ηv nρoαoτ.'Jeι 6π.ξ Θo .np.πε
οn6 τov λυΦσμ.vo Π6λεμo πoU 6xouv εΦπολι

ιΦvαρoτoκρα.
τGδιnλΦμoτd,v. -oτι, τ.λoξ rιaΦv, Φνεlται vο
Φπox€'i μoζ τoUξ σην nτ6v[ τtdλη noυ δ€Φ.
γηouv Φoν ιτοικ6 6oρρa, ,oιι eΙvαι δ,oμιοs fuν

oμιη o Στα06πoUλ.ξ e(€ιdΦτoι xoι oreλεkoι
.n ε6v δeν δexΘe( τouq 6ρoξ ΦU τoU επι6dλouν
Θα αvτιxoτoαoθεl, κoι η ο,rιηση ειvoι η ndταΦ
και η εξ6r.{η ηξ εΘvrcoooιoλιαιXξ oμ6δαξ
rcu oδιlγει κατa ruq αΦτωτικο.ξ ΦωσΦρoξ
rcu .mνοδριnνouv τξ dmαoλξ των Anρλoνιδv

τα ioμμouνιΦα}6γα οUτli παιδιd mU πpσ1p
xoπo απ6 η Σxολη εuελπιδov, eιxoν τ.τoιo ιδεo.
ληικη 6woια rcU τo ioιΦvικ6 Φλoλαiκ6 πρ6
γpαμμo mU mσιγελ6ταν η eoνικoσoαoλlαικt
τ6oη τou EΣEΣ| (αι τo oγκ6λ'ασμα fuv πιo οoθεv,.



αερων Φoιητικιnv αpoμdτoν πou ofr6 διoμoρτu-
ρια και μ6vo eψηΦΦv τo μαρξιαικa κ6μματα, τo ε-
xλaμ6αvαν σαν ,.,Xoμμo!νιΦσ γρoμμn, xαρακη.
ριαtrη κα αvατριΙιοπικη ηxεΙ ακ6μη η Φρnση τοU

"n Θσ yινει ρε Σπιρo: Aκ6μη ι]o σEχΦoσ.
εμeξ σ εΘ'ιr6Φρavεζ oυt6ν Φν mνocaa.
η τov, μΦλΦ6kο τoν Βero'ρη' Pε oυτΦ
6λ0 με toυ9 AμeρmwΙ19 xα Φ reΦ|λαo fr

'Xa' 
τι txd' ρε' το ισρΦλ; τo ισρΦλ' ρε' εi'

να o rρaμdΧ|1voq nιq ΔaΦω.' P.' εaν ιΦoει
τo ]σροηλ aα σ| fuη Ελλdδα.'

και η neριΦημn αuτt πoλlτικolδeoλoγικi αvtΙλυ'
ση τοU πoxoJλo, αro'r αvιilτερou αξιοματk, θo
τ.λeΦσeι μ. τo enΦΦvnμo:

"A' ρe 
'τa!ρο. 

να ημωv cΥ|1 πρΔe6ρoζ σοv

o ΣτoΘoπouλoq πρoΦαΘeι vo eEξηγησ.ι αov
αραrXρ6η 6τι o κoμμoυvωμ6ξ και o iαπιtoλι
oμ6q .ιναι oι δοo 6ψ.ξ τou Gloυ νoμΙdμπ.ξ. Eιvoι
oνdjΦελo' H τι]Ιη τηξ εΘνικoΦσιoλσιXtq oμ6δοξ
ξA ηδη κρι€εΙ, Σαν πρlnτo μ.τρ. εvαrΙoν τηξ α-
πoΦαoζrι η διακoπt τηξ ηρατΦπnξ oνoθoληξ
κσι rU mouδααικοn Φvoλλ6γμoτξ, τ6σο γισ
τov ηγ.π ηξ θeντoυρη' 6σο xαι για τοUξ πεvο']ξ
oυvερlrltoqΦUτελeυrioυ'πpo.δρoυq6λωvτoυ
EΣEΣ| c σdριθμεξ ιταλικ.ξ π,€ιq και εκλεγμ,-
νouq αιq πρ6τ.ξ 0,Φξ των σuνδυασΦν τoU
FυAN, x'ιoλ6ou' κo.xη' Σopoiδη, κoρρ6, Α0dνσ-

Eivα oληθao 6ι ο Σrθ6noυλξ oπιδρa Φι

σμσtra. επΦημαινει 6π o16 οδηγe( μα0ημστικa
αη δι6λUη τοU EΣEΣ, ,oτι eΙνoι αvΦμ6δωι vd ε.
rμ6olvouν rξ ιδεo\oγικ,q cπλoYξ rcu συνδ,-
σμoU, 6τι o EΣEΣ| kινδUv€υ.ι vo μειvει xoρξ το
r\Eov μσiττικn κι ιδΦλoγ|(a xαταρτιομ.r Φ
,GΙη τou, 6τι oπ,ρνouν dv.μouq Φι Θερζoυν

M6ται.ξ κ6τΦq, Η .oνιxoΦoEλιtxη oΦδo κo.
λeιτoι νo πληpιiΦι 6λo τo απlnμo rcu onoιτol]v oι
Φvιαoxρdτonμεvoι δuι\oμa-.ξ ioι αρomτι
ΧoΙ, o ΣταΘ6Φuλ.. (aν.ι μιo nαοη πρoΦdΘεE

Φooξ xοι Φrρ6Φ0η τoυ και Φ δισ.ηpη@ι η ou.
voxη τou EΣΕΣ|σε mνιτoλικη κλ1μoκα, nραΦrι

i6 σηv noΙονo
εrοιΦηο.ι τηλΦωv(n με τov ιδιo Φν Bεmn-
ρη, εω μιd ηΦρο nριv η σuνδι6}€ξη τηλeΦωv.ι
αοv θεvτoυρη σuνιαιj,Wαξ αUrΦuγκΦηoη γιo
να μην δEλUθε. o ΕΣEΣ. nρ6ιeιτoιγΦ μιαδρoματι
η επ|iηση πρ.ξ τoη σunρ6ΦοUξ τοU ηq eΘv!
κoΦσιoλσιiι1q oμ6δοξi η οπoιo μπoρει vα Φνo.

"ΣaιαΥrvσ.ξ' eY6 fl.αη]6EΔ και Φαρt
τ6 τηv υadρξn oξ' oιaξ τayaωΦa Μλι'.
μdτσ fuιτοι'v η δ|aλυΦ oaζ Σoζ παρm'

Στο τηλεΦιjjvημa τoυ oοvω1cρos διnλομαικοξ
υ,!αλληλoξ| με .Φοξ x'λωv κoρδιvoλiωv| κοneι τοv
ηγδη τωv Enηνων ε€vιioωσ'oλια6ν νo 6tλει
τdξη ΦUζ εθvιxoωαqλσ.q πou ,',αλωνζoυv
κατa τoν διr\Jμaη o1 .mναααnκξ δnδrcσΙεq,
oι σUγιρoooεlq eι η ιδεολoγ'κη orιnoρa€εη
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κη εκλoγη τoν α€λεΙιnν τηq oμaδαξ Bεro']ρη
Φuξ ΦvδUαouoιrξ τοU FUAλ Φ 6λεξ σ)(0δ6ν τG
n6λειξ τoU Ιταλιio! €oρρο, μ.oα π6 ματομ.vξ
δEργloξ απoτελ.'rσαν,,,ολdjιoμα &ι,',αληE(o,

ΦUσικd, τιdlλo θα μπopo,6εq vαreριμ.vειξ dπ6
μoσxoovαθρεμμ.vouξ oυvηρητικοnq δ'τΙλoμ6τεq
nou Φρdωv η ζοn τouξ τρlγυρνl,vταξ on6 τo .vα
κοσμι16 oαλ6vι Φo Φλo, o διτaωμ6ηξ eπ0Φγει
6τι Φροv απ6Φα6η vα xαλ1voγoηnωUν ηv xoτd.

mU Π6ρθηΧον εναντιoν τoUξ, o ογovιαηξ ηγ,ηg
τηξ eoνι(oσοσιολιΦ(ηq moηξ Θ
ηλ.Φovo, oΦoο τoν oποκολ.ω
σaπιou τμημοτoq ηq ε}λnνRnξ διπ\oματικηq ορι
αoφoτ|αq rcu εκτeλεl εrολξ τoν rcπιταλια.Jν
και σΦνιπli]v πoτplΙvωv τoυ. Στo δελτιo τιπoυ iΙq
πρεo€ειξ oνακoιv.nvοrαι και εwρaΦoξ τo μ.τρα
εvαrιoν ηζ ε€νΦΦσιoλια(iq oμ6δοξ, η onoια

xη κo( εμΦov6ξ
ολλοι€oρlΦUΦ nρoξ τov ..μmλd06ιiιol]6' Anλd
e(Φ1E γιο ηv no\ιτιιi μuωnια οUτ6ν των κ'jκλΦv
rc! ΧdΘe &NωΙκη πoλmΦ a6on eκλoμ€nνrαι

H oπ6νηoη τou B6vτo'lρη .ρxeται δnο βρεξ
αργ.ηερo oπ6 ην |MoιA, 6πoυ o

ij\.|α6 γηnεδο ηξ n6ληq πoρouσlo mι τοU P|tJo
flAUπ θα f,ει oΦuΘυv6μεvοζ πo Φραλnρoυν
πληΘoξ, αrd πoU η xαθημ.ρN1 εΦημεριδα τoU
Ms|"sEοolo" Θo ι6vειπρl,τoσ,λιδo ηv enoμ.vη:

.εsPosloΝΕ D ιRA DΕL cAPo cABιsMAτIco
DΕLu coRaaιE Mzolι sιlcllιιsτA oει.
U ιΕGA cΒEcΑ Νoτo cAn4EιqτA eιoRcιo
νENτυFιS ca\ιrrο ιε Foazε aειzoιιιaιε

cHE cEqcΔ'lo Dl FBσAaε LλνlιzιcτA Nλ'
21oΝ PoPouΒE: u tιs Β/sPosτAAL1ENτA.
τινo Dι ARGιNAFΕ L oNo.cτAR^'oLυzoNA'
R 1 A sτυ DΕΝτEΙjc A E ι L Ns DβP RQzo' co^E
os'\No slΜlLl oADAΒERι DEoLaGιcι soτ-
τomqar coNazaιι Al PRτAτoaι oειu
,,scossA EιJEoPE{ a,4c|'t4π D, S,4NGUε,.

.ΞΕΣ|1'ΣMA oPmΣ τoΥ xAPιΣMλτlιζoΥ H'
ΓΕτ11 τHΣ ΕΘNι<oΣo':]AλEτιl<HΣ τN1lΣ
τoΥ EΣEΣι rΙιι>ΣτoΥ ΣΥΝ^Γ.)NEτH EEN',roΥPH ΓmP|oΥ ENλNnoN τoN ΔιnΛaλιA.
πKI'N 

^ΝτιΔPA':||κ|'Ν 
ΔΥNλMff1N noΥ A-

nozHτoΥN κΛι ΕΠιΔnκofN ΝA ΣτAl'uτH'
ΣoΥN τιιιι EΘιι]ι<oMΙκH I1PoEΛAΣ1' H A.
|1λNτHΣH MAΣ ΣεAΥτH τoΥΣl1N nPo':Ι1A'
ΘΕlλ ΕιNλι H IIΛHPHΣ MΛΣ ιIΕPιΦPoΝHΣ.Ι1'
ΠI1Σ τo^l|'oΥN nAPoMσ^ ιΔΕoΛoΓι/\A
nmMAτλ NΛ ΥΠoaA^oΥN oPoΥΣ ΣrorΣ
AιιιAτoBAMEN^ογΣ aoPElΣ'τ11Σ ΕΥPa.
nλn$Σ EΕΓΕPΣ'ιΣ-'

H ovτlδooΦ τoυ ΣτrΘ6ποuλou ω αUτt την oμG
λιo rcυ BΜoορn μrcρel να χαρoκηρωθεΙ dvετo
oαν n Φ.rouσα, EΙναι 6.6oι0 6τι ,μμεΦ .νκριv€ι
και αΦ6Φται τα 6Φ o θεΦι]ρηξ κτoμοprpει
αoυq διπλΦμ6τξ, oμιξ' 6n.ξ τov(Φμ. x.ι d.
λoυ' εΙνoι υrcxρ.Φμ,νη να a\lΦα σε δοo μ.'

EπιΦρ.Φeι αn6 η P.nμη αl Nεdπολη απoΦασF
σμΔνoq νo xρovοτρ'6noει . σo μrcρει π.ρισσοτε.
ρo. n.ριΦveι vo ξεΘUμdνει τo τελευΦ{o γεγoν6q,
Eiνoι ολη€.ιo 6τι 6.ιξ και Φo παρeλΘδv ψUxob.
ν8a σuντdσoετοι μ τα ιδεoλoγικ6 τoυ oδ,λΦιo
ποU μ6xoνrι oXληΦ Φo €oρρ6. 6μοξ oρισμ.vξ



σκrμ6τrlτξ τεxvικηξ xαι oικoνoμκηq Φ0Φωξ, o
ν€Φρτητ€q o.!0 π Θ.ληΦ τoυ' τov iρατoοv Φoι
vομενικd οUδ6τερo σε αuτη ην τρoμoρi δoπ6iη
Φu .x.ι φα6Φ| μrξu των eΘνιxoΦαoλσ6ν
τoυEΣΕΣlκαιΦAπρ|λιανδν,oEΣEΣ|o\6κληρoq
κινδUv€ιει vα διoλUΘεl, πo.πoι νq 0ooιto6πo d]Φ
να συμθι66Φl rc πρΦμfr, ομ0ξ η .θνιxoΦσ|α'
λιΦκi ομdδα ειvαι αν.νδoη. κουραομ,νη απ6

τξ dπψ6τoΦ!ξ αo ooρρa 6λo
Φorκ6 ιrcλκ6 ioι elληvtr6 μ6τoπo (ortασα.
κolrζ) .tει pιξει nλ.oν τo γarι io
Φμ€ι€ασμ6. o π62€μoξ σΙληρξ rcι ωuσωπητoq
mυ 6ρxEε μeτ6 τσ o|μαηρa γ.γov6τd ioι τoν ε.
κλoγικ6 €ρΙαμ3o τοU FUAN, EsEs|. iοι Bεro']ρη'
Φν.xζ.Eι xoρη διακoΦ,.Eτoι €λ.πoυμ. τoν ΦΦνoνσr4 Στoθ6fuUλo νo
θρ(Φι Φ τρnγικ6 δlλημμo. Η κoΘoΙρeoη τοu
B6Woορη iαιfuv oυvερ.itτ6v ΦU, 6ξη μnνξ nριν
μoτn τq γεγoν6τα τηs ΦερΦρα (mU τ6σο oραια
mρoυoιαΦ η .Φημ.ρ(δα "liEA ΘEΣ|Σ, ειxe γιvει
ερημηv mι εv σYvoΙα τοU Στdθ6muλou' o οποιοζ
τ6τε αvτ.δ,oοε .woνο, o}λd τ6τε μ. μ6 σl]γιλιoη
γεvΦξ σUν.λεUoηξ m*ηΦ Φ μn dνεη mι
Φwριπικ'i εΦνeκλoγ'1 ηξ oμ6δoq tseπo',ρη'
τ6ρo 6μ0ξ ηει ημιουr'γηΘε| αδ|,ξoδo, M6λιq o
ΣrcΘdrcuλη tιαρ.Φeι ση P6μη γιo σuνowo'1.
Φξ .Xπ\ηκτoq και 6Wρομο9 αντιxρljΦl ην oλη.
Θεn οι διπλωμaτξ αUθdΙρετo xσι πρoξικoτημαπ.
κ6 δQγΦΦouν oπ6 τov E:E:|Φν ts.wooρη και
τouq αενoοs rυ ΦvεπΦεξ rs,ρ., κoιη, Ιo.
ρ.λo, :.ρoιlη' Aνopoα!ν6, Δ€oν.σ6δη.

o εμreυηηξ αUτξ ηξ ν.οξ τφ6tησηq εlνo1 o
ι6ιΦ o αρατΜκ6ξ oωλouΘξ. zητ6 δε απ6 τoν
ΣτοΘ6ποuλo ν. ην επκριijσ.ι μ. δldYY.λμα πρoq

6λoν τov EΣEΣ|, o ΣEΘ6πoUλοq .ξoργισμενη α'
frντ6 6τι Xολnaρα vα κ6ψε| τo Ιgριo τoU mρa vo
πρoΘει d. μo τ.τoιo .ν.ργεr, 2π6 δε εξηγηΦξ
για ηv aoρ.μθoλη ovιδ6,ν 6πξ τouξ xaρoκτηpts

o αi6λoυΘoq 6uΦ cΙνΦ αv6vδoτoc H.κκθdρι
oη και η διαγραΦη rωv ηγετ6ν η
αικξ oμ6δoq πρΔrι νd γlν.ι κι να .π&ρo3ει
κoι απ6 τoν Σ1αΘ6rcuλo' o πρ6εδρη 6μωξ τηq
κ.wρtriξ ΔιoΙηoηξ τoυ EΣEΣ| oρνelτaι κoι ndλl

;oxι' 0υτ6 @06υναμει μ€ nρΘδΦιa' |τΔ9
τdνΔτε νo μoυ τo Φτ6τe' οπdfuftaΦν a'

o oκ6λouθοq rcv opoτa eaν Geoλoγιxd ωιπdσ.
σrαι μ. ην γραμμη τηξ εθvιrcσΦoλΦRnξ oμ6'
δη. o Σταθ6mUλξ frvM 6τι rcΦ nξ κnποεξ F
δ.oλΦιι& απodισειζ η εΘνιioσoσEλιΦ[n oΦ.
6α tοU ΕΣEΣ|. oΦτeλ.ι την ηρσοmρ(o κα τo δ6.
ρυ rcυ EΣεΣι.xorοξ .iλημ6νoυξ τ6σoτoν ηγεη
ηξ sδΦl]Φ 6Φ Xoι τouξ αενιntρouξ σuνeρ.
γdτεq τoU ηιξ πριnτξ Θ.o.ιq τΦ eEνoαατιιδν
Φoιητιi6ν ΦvδudoΦv τoυ FU,!Ι..|, -oτι oλ.q αu'
τ.ξ oι εκλΦ(6q δE,,}Φ|.ξ κoι πτUxιη ηtν τo
omτδλεσμα Φν qιματo6dμμAΦv Φγκρo!σΦν
αα ιταλκn πovsισΦμ6 xαι 6τι αωθnνoτoι υf,e-
p'lΦoνξ πoU ξει τ.τοιouq Φv.ργατξ' Δογρn.
Φoπoξ rcν Beντoορη κα τοUξ Φvερrt€s rU,
τovlΦζ οδη'iειτε τoν EΣEΣ| o. μαρασμ. και διdλU.

oι αriωo]l6vξ 6μ0ξ πρoΦaΘeιεq rcU Σr€6.
πou,ΦU δev iEν δυνατ6v, τouλolιrov τ6τe, vα

rκη ομaδo. η o-



πola πολο ΦuΦκd .6λ.πe τo πρaγμαr oπ6 τη δΦ
ηq i,€υρa' moΙρ.ωμ,η νdΦιαο εΦωλτικ. G
λιnκ6 rλιη τou ιτoλtro', 6oρρa μΦ(6μεvη μ6νη

τα πftρ6 λ6για τοU Bεποι]ρη ποU ειftΘηκov τ6'
τe uπο τo κρarοξ τilξ ψuΙα\oγιxiζ Uπ.ρ,rαoηξ
npοq τov πρ6εδpο ηξ κεrριΦξ Διοiκηοηξ 6τιj

]/xηζ fu vιre ιdζ @ι η Θ Φ ζ o υ q ρo Φ ιx6τη τ oq
eνrcτdlειfuvτa9 τουξ oυνcηασ6ζ τoυξ
αoι r\Εoν φΦεΦ fu6δα rcυ συvΘιτoυv oι
ΦvaΦμ6Ε9 @τoλoμoρqαιrtc Roι Φι'
λfuνιdκιζ δυνΦεξ qζ afrιδρωηζ Θα
πη ρ dΦ υν @ ουτ oι σρΥ 6e ρ o τ o τ ιμημa τηζ

ομ.ξ σαv αvτιX.tμενικo{ mΦηρτlτ.q θ,λoUμε
νο τov(ωJμε 6τι, nορn τα διιαλογΙμ,vd a,λη πou
εΦX6WιΦ τ6τe η oavιχoΦoEλιΦ|σ oμaδο πρξ
τov Φ6δδρο ηξ Xεπρικηq Διο|ηoηξ τoU EΣEΣ ' οτeλeυτo{oq αaΘηκe αo ,ψοs Φ! και αρηθηκε
κoηγopημαi(a να σUμτφaξει πη δoλmλoκlεq

(ιιv' τov συμπαΘt σuνζryωνισΦ Σπ'jρo θo τov κα.
1oiρΙνoυμε 6vτ.λιi'ξ fuλοπρoolρετο γιο nξ μeτ6

αoγξ xαl πρoo-

τo 197, προσxορεΙ σ.ην Eθικη ndρdτoΦ και .κ.
δ(δo16νo reρωδ(6, τnν "ι.o Δeξιa,' μ. (αΘαρd
6μωξ orκαΦμαvλΦ χUριιξ Ypαμμη και xΦρη ι
διoιτeρεq .Θνικιαικξ αvoΦoρξ. Mε η δι6λuση
τηξ E€νικξ noρ6tαξηξ πρoσxoρ

nρooδεUτικιδv τou f,oλr ,, Mαρi4η και τoU mι

oU τo γpoΦ. ιo κωμoUΦν ΦΦτογραΦιε4 τou ιδρU-
τoUτo! λ!tΦuqτoU|οροnλMπ.vΓκοUρωνiαιηζ
Γκ6λfo Me}4o' 

^xoλoυΘ6ηαξ 
τmΦτe τξ mιλo-

γ6( τot κoρυδoiλoι] (εiκoσ )φ6νισ μετd δικ0ι6ν0.
tι o.!6λUτo η Φτllγoριd ηξ oμaδoξ Bεro!ρη Yo

nαπαδorcUλισμ6 αν.πιτρεπο
γiσ .vov εθνmεmvΦ6η} o ΣrΘ6mυλoq oκo
λoιθ.{ ην EnEΝ Φν σuvηρτlτ

τ;iα δεν tv εγκtoλ.{neζ 6'τη 6Φεn.' ακ6μη Xoι
φτa ηv ανor.γ.λια τηξ τφοo(6ρηoηξ τξ αov-o.
ωλo oιλων ΦU |oρoιiλ, 

^ν6xπαι 
vα περκ6ποπαι

6ρΘρα ΦU π.ρι .Θvικισμoο κ'λπ . oΙn πpo6alλΦ.
@ι ovoηolξ ι1o i6μμo νοικoκUραωv, tdξεΔξ iαι
6λλ.q Φοιδρ6τητξ oαικoσuvηρnnκξ, δeνΘι
oμ.νξ μ iραuγεq γ!o roiκινouq ια μοnρουξ Φ.
αΦo']( τ6ω αoεαoυq σoξ δι6Φορouξ ι!ριouq
zouρvoτΦδεq Aνξεft' τιq uσεριλξ iραuγ.ζ
τou δ.ξ'οU κ' ouvτηρηlαo'j Eλληv rc. κ.Φoυ
ν'στouq,ΦodπΣqιouμμouνσrξouτoqoe$ry.
Φvοξ αξ λlαη τou FUAλ, o .κδ6ηξ και αρΘρo.
γΦΦοξ τm oΘνικoonαvoαoτιΦξ Φoιητ(ηξ εφη.
u.ριδ.ξ .Aναγ.νηση., o κuρ(bτεροξ αρΘρoγρο
Θq μoζ με roν Θaro'ρη των ftρΦερ', oρ.
ΘΦν nouδηuoohuε oιΦμ6q τ'1mξ,

n6E, oFΙΙητ, ΦvαγΦΙση Σf,oρo, ο rEΜηνι
κξ κ6.μη, oν6Φερ. iaτι γιo τo Ms|' τoν Aιλ,|.
RANτE. π FUAλ, ιo σ.νο. γo τov Ε:ΕΣ], για τo eυ.

κUπρaιoU σιην ιδ1o .ΦημερΙδo σην oπoια επ.λξ
Φδιdπρro ονEΦερε 6ι oι |oροΦ{rη πε€oινouv
αo |σρσ1λ για νd π9ΦdΦυν Xoι '.εμnξ τouξ
,Eλληvξ, n6vτoτε η ιδιo κυρια τdοo ioμμouvιηo-
Φaγoq, τ6ω δεξ16, oλn6 και τ6Φ Φλoσωvιηριο



Φ μE ov.ΙλυΦ τηξ πoλn επσημονικη κατd τα aλ'
λo,,, Θεωροισε πp.o6oλn τo γεγoνξ 6τ oι πριnηv
κoμμouv1Φη 

'ιηΦoΦ6ρoι ψηΦΦv 
^Φ.ν 

ση Γoλ'

τov Ν0,μ6ριο το Ms| κqταγaγει υπ6 την ηγεolατou
vεαροι] δωδ.xou τoυ Aιn]!|tiAΝτΞ, τοU G|Aι{Fi^Ν.
co F|ι{| rρ'Φαη vliη αο θoιzΑΝo λoμ€avofrq
τo 2s% τωv ΦηΦων. H Eυρ.ιπη oλ6iληρη xoλ']rει
μ.σω ruv μαζ(6ν μ,Φν ενημ,ροσηξ το γoγovξ.
τoιμoυδι6 o "Eλ"\ηvκξ κ6oμoq" Σπ,ρo λξ κoι
αeαxoρηθη(αν o1 δl6Φopoι Δημητρι6δηδeξ xοι
zouρvατΦδεq, και τo κuρ[nτeρo' σuvoγovισΦ
Σπ,ρo, αoγaτoνH6 APPιqΝo εκλ,γπα πΦτoq o
UπoψiΦιoξ fuU Ms|, G|uu^ιo EoRGH| 6ναq απ6

ρ(oδo τoυ 196a, κdι π6λι τiποτε, αγαnητ6 Σπ0ρo'
ΣιωΦ και μ6νο Φη. τeλeuταια αηv Ιδd εΦημε.
ρ(δo δι066Φμε γ6 ηv,,,δnσκoλη Θ,ση αηv orc1o
.Ιoυν f,εp',λθει o1 .EΜηvξ €ιoμtxαvoι'

nρ6σDaτα Φξ .κληΔξ τoU ΔUτ'κo'] BeρoλIνou.
o εθe\οrΦξ fuv s s l,ρ.vξ Σ.νto0περ oδηγεi το

ε% κoι σηv εκλογη 11 €ouλ.uτι'v' H Ευρd'πη ολ6.
κληρη €οa για τo γeγoν6s αvεξ6ρητα εav η οUv
τρtrικn τ,€ιοψηΦiα τωv Φωvωv rcu oκooγowαι

γωvιri Στoθ6ποUλε, o .Eλλην(6q κοoμoζ"' τo
Φερ.Φωvo ηq εovικoEτριωτlitq EπΕΝ, o,τε ει
δε, οιτo d(ouσετiπΦ6, καιUmτιΘετoι6rιτoυλαι
ηov oε επημo επiπεδo Θα,πpeno νo διαηρεi
σx.ωιξ με τo rcραπavω noλιτικ6 κivημα, αΦοn rcι
oUτ6 κιveιτoι Φo ioιvooouλεUτικd πλαισιo fuv Ms|

'oμΦq .Φαηe oιγoυρo' 6τι σην οδ6 BοUκοUρε

πιοU oι ouvηρητικol γ.ρoroξ ε€νικomτμ6rξ
τηq ΕπEΝ θq αρΦαηΦν oπ6 το κoκ6 rcuξ γE τo
'iεγovξ ouτ6, AυτoΙ πivοUv vερ6 γE ην σUvηρη.
rσ Θaτσερ και rcν P'1γκoν, Θouμnζouν τov Σιρdι
κoι τον 86λγo Moρτ,ξ' και θεωρο'1ν τo |oρoηλ και
τouq Eθρoloξ ,.,πρoμox6να ηξ Δnωοξ κoι ηξ
EUριnΙηq γevικ6τeρα, ΣUvαγωνισΦ ΣτoΘ6mυλε,
καιn.λι (oλΦρoαφετα, εμe1q oιπ
t.ξ σoU πoU oe ε{xoμo γvωρΙαι σηv |rcλια τ6ω
εmνnraη και τ6σo διαΦoρετικ6 Θo oε pωηωU.
με: n δoUλε'6 ηeξ eo'] o εκλcγμ

π.υματ1κ6 παδΙ τοU AιΜ|.uλτE, α .νο κ6μμo
ποU 6λo eκaι Φoo μλoιv, ωvηρητι(a' δeξιa, να-
τolxο' Φαoαμεριωνικ6] σλoκαπ
κUpftερο Φ'λooιων@ικ6: και μηv μαξ neιq, oυvα.
}Φvιri Σa'lρoi 6τι αUτ6 το κdν.ξ γιo vα διoηρειξ
τnν εmΦη μe E dλλα εuρωπαiκd εθνι(παd itt,n.
μΦαγEn κovεη απ6 τouq rcλαιοiξ σUναγ,vm.ξ
Φu δεv Θo σε πια!ψ.ι ΕmΦ,q δεν γιvovται μ.
πληρη απ6κρUψη fuv ειδnoεων rcι τωv ιδεολΦ!
κ6ν .πnηιiv πoU oΦoρoι]ν τα nοραπ6νω εθΙiι
Φικd και εUρΦπαlκ6 κιΦματα και μe τouτ6xρovη
προ3oη των πλ.ov Φovαικ.iv αWιn6,Φv τoU x.n.
ρoU μoq 6τπξ α διdΦoρoι Mπouξ, MαρτEv' κoλ

oα nρ,π.ι vo τo κoτολoθαιvcιξ κοι εσι] σJναγo-
v ισΦ 6τι ε ιvαι τeλeiωq Φαιδρ6 κoι τρελ6 Θα nτov
σαv ! Mnτσoτ6Χηξ να UποαtριΦ oε δ'εθvdξ επι
πεδo rov 

^επΔv 
κοι τov ALMIMNτE και η εΦημoρι.

δα "κoΘημeρινη" vα ,γραΦε dρΘ

T,λοq ΠdrΦv Φναγωnση Σπιrρo. ΓQ tηv oγω-
vιrικη ooυ πoρεια αην |τoλιo ouδεlq μΠορει vo



δειξαμε,6τιoι εuθιvεξ ποU σοU κατoλoγισ€ηκov
ι,τε 6τι ιΦησεq oκdλurη τηv ε €νικoσoσ'oλ'αι
κη ομdδα Bεroορη σοUζ διογμ

τoνiooυμε ηv τερdαto πρaγμοτι σUvεισΦoρd σοU

ioι] ΦοιητιKo, (oι λαiκοι KΦματοs ,κnληκτοι
σμερo ΠσρoκoλοUθo,με τιq σημεριvξ πoλιτ[6s
.πιλογ.ζ σoU noυ καμμια σκoπιμ'jτητo δεν μπορεi
νo δαoΦλο\ηiωι H mρ6μoιοηmρ6μoΦs επιλο
γ.q ηξ ouvtριπnκηqπλειοψnΦ|oq των ηγετικωv n
ioιτωνοπιiv,ανΘ.λeιq'αελεx6ντoUΕΣEΣmU
επ,αρ.ψov σην Eλλ6δo δεv κd.πει σε καμμ'd
περιrωη τη δικη οοJ εnιλογn, Γιατιoπρδεδρη
(oιδημιoUργ]jξτoU εΣΕΣ| δεv.ιvoιooΠoιoσδηno

πρdξειq 6,τι ;Kovαν Nαι τα dιλλo δnο σελ,xη τ' q ι
αoρ'Knξ ηγ.σιαζ τοU EΣEΣ|σe ε
κιnνιjσεοv,oκoρoμπ.τωζκαoBεντοιρη.,HvL
ασXoληΘo ιq με ηv σηγρoΦl κη δ ραΦ ρ '6τnτα 

(αl
ηv oρθρογροΦio σ.περιοδικd κoι,vτυnατοl εU.

ΙτUησoUv oιeγερηρ[ξ κoμπ!:νεζ γ'οτoεονυ(oε'
πoνoπoτικ6 ελληvικ6 λαiκ6 κiημα f,oυ δ.ν μπο
ρεivααργησοUvγιoπoλLroκ6μη η το πoλιr θo μπo

π6ρΧοuoα nολιτικη ζωn αΦoι] δεv Uπoρxειοπ0^ιτι
κ6q εκεivos Φoρεοζ που vασε εKΦρ6ζeιΔαωκoι

πρoξε κοι ο ηγετηq ηζ εθvικooooιολιαικnq τdσ]ζ
ιoU EΣEΣ|' ο ανoπnτ6q ΦrΦ και συvoγωνιαηq

tλiμο τηq πoτρiδoq και on6 τηv αvuπoρξια οUιγε
vons δeoλογικοn Φορ'o αnoσoσιοποιεiται nλ1



Θ6πouλ.' eμεΙξ oι Φλαιoι ωνo}dα,ξ Φu πoU

κ'iξ |τaλlαξ σ6 καλo,με εv ov6μαι τoU α(ματξ κα'
fuv xoιv6v oΦW νo μηv κoΦeooeιξ σε αuτην
μαξ ιην .miληη, E(μαΦ 3.€αEι 6τι η dριαη ι
δεoλoγω1 uπoδoμ'l σoυ eι τo θoΘει6 €ΘvκΦΦ.

oAMERAτA srAτoPoυιo6 A Νo|,

ΘEoΔΩPoΣ κAPAMπEτΣoΣ
AπoEλει τov δe,τερo oπ6 την σoρrη ηγooiα

τo 19€a τoν euριoκeι o(eδ6ν τ.λει6Φoιτo Φoιη.
τη κηvdτριiηξ Φ noνrr,Φμιo ηq ΧoμμouvL
αoxρατouμevηq mλuqξ M6δ'vαs αoν 6oρΦ, A'
ouμΘι'dαξ .θvικισΦq κΦ ΦλoγΦξ α}Φνισηξ
Θo δoΘeι ue ιdΘξ orγ εθνικoεπανααoτιi6 αγdl.
νoτoυ EΣΕΣ|Φoτ.λn,wη .νov oπ6 touξ κυρ]6E-
ρouq πρoEργ{τξ mι oδi)γo'rq τo!, Θα Φθ.( δl
πλα αoν ΕΣEΣ| oπ6 τξ nΦlξ ημ.ρεξ τηξ δη.
μιoυργη τoU ioτηofroq ον Θ,Φ τoυ owιnρo.'
δρo! τm κ.πρικ'iqΔω|ηoηξ. εκτ6q orοn ειvαι o
κUριbτεp.q oργανMRξ νouζ τilξ oργοvoσηξ rc!
EΣEΣ Φ rνιτολmi iλΦdio. Eυρfr6μeνη iiρo
τoυ δAnμμorcc vo αΦoΦΦο.( αιξ αoUδξ ΦU γιa
ην αn6rηση τoU rxioυ τoU, αΦoυ 6ριoxετoι αo
τ.λ.Uτolo στaδιo i w ακoλouΦΦι τo ανωνι(πd
Φωxλ|τtριο fu v εθvικo.mνoααιirδv ΦoιητL
κd,v δuνdΦν, rcu μ6σo τoυ FUAΝ και τoU EΣEΣ|
xoλooν Φ σuνqερμ6, δEλΦει τo δ.0τ.ρo. αΦo']
η .mνααoτικι1 lδΦΦγκρασιd τo
τ6v Φ ωμ6ι6α0Θ.l μe λ0Φ|q' roμιxoυ ωΦ.λιΙ.
qro0 και ΦΘηΦq αΦιμ6ητoξ, EΙνοι πpoΦπlκξ
ΦLλoζ και Φνeργdτm Φu πρo.δρou τηξ κ.rρts
iηξ ΔιoΙκησηξ Σfrθ6πoυλou xΦ Φνr.εEι με Φ
σημoWικ6 σ.λ.xoq τoU Ms| iαι τoU FυAt] τrιξ πδ.
ρΦxηq P|EΙno cΕFυιΙo πoυ για πα\λo.ξ .reινη
ην .πoxl ΦαrΦΦι oοv o nιo 6ξιξ δι6δoxoξ τoU



H συναγωvιη'κη rU προσΦoρd (ol η ιδεoλc'γ!
(t τou πληρ6ητο Θα τov καrαtσouν 6vαv απ6
τoUξ κ0ριοuξ σuντ.λ.π6q τoU ελληνικoι1 αWγ.v.
vηΦvou cΘvΙκomvοαΦlκoι Φo|τητκonκιγημα.
τοs πoU δρd ηηv γeιτovκη |τoλ1α
πτdσeξ f,oυ o σuνoγωvσηq κopαμf,oτΦξ αn€η.

6 πολο εΜηνι(6
Φ0ιητ|κ6 κoι λaiκ6 κiνημα Φτελiιwoζ .νoν οτΙ6
τoυq κUρfrεροUq σuηeλεα.s τov ovεmvdiη.
πων θρι6μ3ων rcU τo tλεUτolo xoηγoγ. θaΘ!'
τατα ελληuσηξ, εΘΙκσηq' αλλa κo1 EUρσoι
σηq omτeλ.Ι την γ.Φuρo ηq εmκοιΦνιoq τnq
λeγ6μεvηs π6ρUγοq ηξ λoτιιiq αγΦvιαtκηξ δε"
ξdξ με τοUq εΘvκαξ Xoι ftuq εθvικorvoσa.
τeξ. H ,dΙ(n oγovιπκη δεξιd' δη
ανva roιxειo πou δev Θo πρ.ftι να xαθoιv με ro
νεvα τρ6no για τo εθνικια[6 ηροτ6πεδo,

Θεωρεiται o εμrεuαtq
σXεδbU απoδoeμασΦ τoU αρxη
oημεριvoι] πρωθUποUργoυ nomνδρ,ou σηv oμι
λια πoU ο τελεUτoιoq eξeΦιιησε σηv Mοδ.vα M.
ηv Φveσn iο' ην τ6λμη mU rcν δEιρivoιαπo.
τρh.ι ηv ] ικη επαnεΔolrμeη σ0ρρoξη mU o'

τηq n{Φs &τoΦ,ρνovταq μ oυτ6ν τov τΦπo να
διαoι'σει τοUλ6xιαov τριdWα ,Euηνεq ΦvαγΦι'
αξ τoυ EΣEΣl on6 ηv απΔλαΦ τouq oπ6 τηv |τo.
λ|α, Θouμασηq και λdτρηq τoυ Νiτσε, εΙηρεoσμ.

τoυs 6λλouq γΙγoπη ηξ εUρωnατκr1ξ διov6ηoηq,

Φρo ηoλεxη τoU ΕΣEΣ| πoU εrξ των dλ,ωv 6οη.
Θηων τεpnαιo σ.ην eμπ,δooη ηq εθvικιααnq

'o τι κoι vαγρaψouμδ δεν θα Φθaσει γnνo rvισει
τηv oυveιoΦoΦ τoυ oγωvιΦ(o
τιo'jnoυχooμεiτovιδ'oλoiκ6μαξxdjρο,

Ση γγΦσΦ διομdxη μeτoξ'] τΦv Aπpλιov6ν κo1
ειριιvofrιγiρΦ

oπο τov Eεπο']ρη, Θα τσxθεl ανεπΦ0λαrα {οι εν
τc,!iξ σνoιna με r ιδεoλη'κd, 6πΦs τo oΠoκoλ.ι'
oδ,λΦο τοU κολ.nπαξ ω πρωτοΦdvη oυvαγeρμ6
r πρo.δρ.iα Φu 0λ.γχeι Φov 0oρρ6 un,ρ ηξ ε.
θuκοωααλπΦξ oΦδη ηq οπoiη θα αποτ&
λ.σει τoν κuρdτ.ρo unoσηρικτΙi rcι αρoγ6.

τιq ηΦρεq ηξ μεi{ληξ iρlωoξ κoι ε!d o π6λε.
|l.ξ μπαξ0 τωv 

^πρλιαν6v 
iαι τηq oμ6δ.ξ B.v

τoοpη μolvεrι απεαιΔvτoξ νo ouμπoρoσjρ.ι τo
ndπo, o κoρομπ.τοξ θα ωμmρ
μ. τd ιδεoΜγικd oδ,\Φn τou. Eπ

ποαoλη τηξ εΘvικοoooιολΦιiηq oμdδoq .xeι λη'

1^mτ.'mΙ oιrρt 6οοι νομιΦυv 6τι η qrc
αoλn dυτbν fuυ xΦ11'Φv ψηλaτd εΘ'ιrcε'
mνmτα6λd8oρσncχυmvτοοllhιoξ
v@ τa ιδovιxa μΔ.. .χα τ.λeιr@ι' H .Θvrc'
σbαd\ιdΒ7 0μ6δσ mελειτο θεμtλι λιθo

δηλli'νειανoιxτarιp.sπαρεUρισκ6μ0ναμsληηξ
διπ,οματικηq απσoληq' ποU περιοδo,ει ση Bo

Γnτoν αYν6 αυm αYωψση ποU Θo ξovατονΙσo}

ΦΘαΦν Φλiδ6q oλ6κληρεξ γιo νo oΦΦφθειη πo.
λιτιμη δρdοη κoι ΦveιoΦoρ6 τou Φο .Θνικισx6

Eμeξ Θα πoρo.ι,μψouμε τoυξ ,Eλληvεq Φνσιτ.



κol" πoU δivειην πραγμοτικη δ1d
τωv Eλληvων εΘΙ(Φωv ατν lτo]ι(o oλλn και αην
Euρ{ιπη τo δι6σημα των ετihv 1ο6ε.1973' Eiναι
πρ6γματι 6vo Πoλιτικ6 διηνημα μ.ταξ, πραγματc
κ]'ητοq κοι Φovτoπολιτικnq, Eμεξ οι mλαιοιou
vαγωvιΦ6s τoU τo διαa'ωμε, εδ1ι αo oξΦερικ6

voγοvιrlξ κοραμπ.τσοq διoτηρoi μjvιμη σΦλη
σηv oγωνιαιΦ cΦnμεριδα τοU EΝΕκ' ηv "ΝEA

ΣUvαγωvισΦ Xoραμn,τσo oπετ.λεοεq μoζΙ !.
τouξ Σταθ6ΠoUλο κοι θεvτo,ρη tην θρUλ'kn τριa.
δαηξ ]αopαηq nγ.σιοs τoυ ΕΣEΣ|, Εμεξ απο
λαι0i oυvαγωνισ6ξ ωU σoU xρΜouμ. τoρaσια
εUγvομοσ0vηYιαδ τ'.rραξ0ξγιατοεθvικoεπαvα
αoτικ6 Φoιτηr'x6 λαiκ6 κiημα' οAMEMτA Xα.

Σημuμo τou εxδoη: o ληξ Ιο τΦ duv Θ.6&ρ0 κo
ρoμπ.τσo, Y'α τοv 0Φ6 o Φv Mξov6ρoq κoυftiζoq
6ζαoΜnμ,vo δεv wωριΦL 6,€s τξ πρofr60.!.q roU

noτ,oσυν κoρoμπeq vαqΦv(rdι xαLαι μ6vo μεm
γprd τou ιεiμεvo Σnμερd dnL μAξ τηs ηγωhs τou

BENToYPHΣ Γ|ΩΡΓoΣ
o EπANAΣτAτHΣ

Aπoτε,aι τo flAov εΦναααιχ6 χoι ρζoΦααι
(6 α.λcxοζ τou εΣEΣl, Elνoι o ηγ.ηξ τηξ εθvικο.
ωσιολιαικηξ t6οηq τoυ σUνδοσμoU, μo4 δε μ.

τριd6ο ηq ιαορΦζ ηγεση τoU EΣEΣ|,
Aγωvιαtq oπ6 μlKρi ηλιxlα και (ατoγ6μενξ

αn6 ην λαixη και Um6αθμισμΔη ωvoκιατoU na.
ρoιd ταμno!ριο, Θο διακρ€.ι για τoυq oΦvη toυ
αn6 μoητnq γUμναoiou 6ταv τo 1964 θο εiναι 6vαξ
αn6 τouq οUλληΦΘ.vτ.ξ γιo ην .πιΘeσi eναvτιov
τηqΘoυλtqτo(αλoκοiριcκεiνouτoUxρ6vοU,

τo Δτη 1965 Φε']Yειγιοηv |το1iα καιτο 10sτον
6ρω{cι ση Φερρaρα δεuτoρoεΦ Φoιτητn ιατρι
κnq, Eκεi αo μικρ6 ιτολικ6 Στdλιvγκροw' 6π0υ τo
κ,(| Φθav.ι μ6νo τoυ τo .,5% τωv ψtΦων' o σUEγΦ.
Ιαnξ Bεwo.ρηq σε κaΠαα Φαηικη σUν6λεUση
μe ημερηαo διaΦξη αeva Φoιτnτικa αιτnματα Θo
αv.3δι Φo €nμα fuv oμλητ6ν και μ μιο θUελr\iiδη
αγ6ρεUΦr nοJ Θα τηv Φλeυoν βι
λo{ σUvδ'k'iιαξ Φoιητ.ξ κερδΦι τη 6ρtπη

ριoρxo Φoιπτικ6 oυνδικαλιαικ6 και mλιπκ6 rvε.

σμ6, 
^dτpηξ 

τΦv PEM κoι Γκoιμπeλq, τou Σd.λoζ!
και τoυ κoδρε6vou, καθnξ κα τnξ επαναππιΦξ



ιταλxηq .€νιXιαηξ oρσερξ ΙoU .xeι Φν πρ6'

φΦδeΘει σηv τdση πU εΘνιioσoσEλσΦ P|No
θAUn o orc(η ιδΦλoγκa για Φν ΦΦγoνισΦ
B.Wo'iρη κι τoυξ uπ.nαπoη αενoοξ Φveργa.
τξ τoU ηταν o πλησι.σερη μ6Φ αo Ms|Φξ m-
ρordνo ιδeo\oγιχ,q 0r|λoι,,ξ τoU,

τo 196Θ θd τoν 6ρει Erρτoeτη Φoιηπ1 6τpι
κιiξ, πp6εδρo τoυ ΕΣΕΣ| Θερρ6ραξ' dδιαμΦιo6ηη.
r Φoιηπi. ηY,η xαι θUε}iιnδη αγoρηΦ Φv E'
νεπσημιακΦν αμΦιΘ.nτpov,

H τ.iolo γνιioη πq ιloλιiηξ γ}nnσσαξ σe ouvδuο.
oμ6 με ην xαριoμoταn ρητoρικn τoυ δειv6τητo €α
eνΘouσιdζoυν μ6νιμα dxι μ6vo τα mροηρoυwα
α6 6ξορση dYovrικd ιταλtra eθνικoeπovααατι
κa ακρΦτηρlo, oj\λa Θα Φoκαλ,
μooμ6 τov mλιτικii'ν τoU orπd,Φν oι ono{oι Φ
3oΘμ6 ηγ6κbv τouλaxιΦoν Φελεx6ν τov oπL

oι ιτολοl οuνoγωνιΦξ Θo διoγνιiσoυν oμ6Φξ
μe τo o)aθητo 0ιo€ηηρι6 τouq τα xαρiσμΙτα αU'
τo, tou mιδιo,, 6πε αα τ6λη τoυ 1963 Θατoν €.'
ΦUv.πιreΦαλiq των νκ]τηριυv εθνιioεπανoπo.
πκ6v Φoιηπκιnν σUvδUασμd}ν τοu ΘρUλ(ou FιΙΛΝ
ποU €α κατoλ1ξει μe τo γεγον6τα πou nρoηγηη.
κov τηq ψηΦoΦoρloq Φ n0ριΦαη vη τοv εΘvι
κoεπανοπoτMv ΦoιητιΦν δUv6μΦν, τ6σo o0
eπιπ.δo ΦυΦκd,v ΦγipoιΦv 6σo και ω εκειvo
τd ψηΦον, Στα γεγον6τd αUτd ovoΦ.ρθ|iκατε ε'
αeνΦ σe npoηγoυueνo Φολλo τηξ αγoνισa<ηξ
Φq εΦημεpΙδαq.ΝEA θΕΣ|Σ",,Eγvαν τ6σξ oναλυσeξ και eγρaΦηΦν τ6t
τ6Φ για τoν ΦνoγωvισΦ Θεπoιρη κα' ηv oeρ
ρnρα ποU δεν Θα6ΦΘαvoν Φλιδη o\6κληρξ n6ρC
γραΦ1q για να δliσoυν .fio μr rριορισμ6νη.ι

ι6vα ηξ πρoσΦoρdq τoU Φo εθνικοeπα@τικ6
Φo1ητικ6 Χoι ,{iκ6 κιημα' εγ6 Θα αvαΦ,ρo μ6νo
αoυξ μη γνωρζoνrξ 6τι tr. κα πouΘeν6 τo
εUAN δεν nαρεxlipησε πΦη 0.σ] oe σuvδυαoμ6
τoυ Φ μη |τολ6. no,,Θι ,ελληνη Φναγoνσι6q
τoυ ΕΣEΣ| eκλ6x€ηiαν τ6τε με τo FυAΝ. πoτ..μωq
κoι πouθενd πρ6τoι Aυτt ηv nμηniη διnκριoη oι
|τoλoι ΦκγΦισξ ην εreΦ,λαξαv μ6vo γ6 Φν

τo γoγov6q ouτ6 λoμ6aν.ι μεγαλ']rρη oξια6rv
αη δ.υτeρη θlοη με τoUξ εe\.γμ.vouξ Φυ FUAλ
εiΜγεrι τ6τε ση Φερρdρo o G|ULιηΝo EoRGH1
σημeριν6q €ouλ.rΦq ΦU Ms| εκλeγμ.νη αoγε!
τoνιx6 μ. τo BoιzAΛo, ΑPP|ANo iαaηv]τ6ξ κoL
vovιoλoγη αo τRΕNτo, Mι σηv τριη Θ.oη o
EΝR|co ο'APF€ιoNE .nλξ σημeρvξ 6ouλεUηξ

H μα4Xη, δηλαδη, πΦnμηση τΦv |Eλδν ουνα-
γoνιΦιiv τφοξ τov θ.ντo0ρη o oπolη Uπoρτφeι
των 6']o oUτ6ν σημowικιijν ηγ.τικ6ν Φeλoxo'ν τoυ
FιJAN απoδεκνι].] περ(τρoνo πν e(nμnση fuv kα.

Φοeι r ιδovRa ηξ ττληροUξ δεoλoγιXiq Φτ6ρτts
σηq και ηξ σγovσικηq Φvεnειoq,

Elvαι}€γovξ εdoηξ 6τιγ,pοΦ6 ην τ6oη Bεν.
τo0ρη ouΦφ6vοrαι r π\.oν ριΦmαικ6 και
εmvqηαnκ6 σoιχelo τou EΣEΣ|, ιl ιδeoλoγικι1
oυμ.!a€.ια τoU Bεroιρη κΦ πρξ Φν τσ6 Γκε6d.
ρα, Φd και nρoξ την αδιaκolη εποvdαooη rcU
M^o ην oπoiα αpνε(ται vα κατoδικdΦιi ΦΦ'ι
Φνει γ!ρΦ τou μ.γ6λ0 αpιθμ6 mληd]v τηξ λ..
γoμeνηq.mνoααικiκαριΦ.ρaqrcυδεν,ιEι
6μ0ξ διε€νιrη oλλa.x.ι oaνικιαrξξ ρζη (oι

Δ.ν oιvoι τUxοlο τo γoγov6q 6τι 1ρ.ιξ απ6 τouq



κυρ6τ.ρouξ ouνερ'idτεξ τoU Bεro,ρη' o Π.wηξ
Ι.p.λoq np6εδρoq τ6τ. τou EΣΕΣ| σ.η ΝoνAθA, o
y(Φr.μmξ κoοrηξ πρ6εδρoq τou ε€Σ| αo
L|\οBΝo, (oι o Σσnρηξ κnποξ πρ6εδρoξ τoυ ε.
ΣΕΣ| σην GoR|z|Aiφo.ρxorι oπο εiεινατο Φo!
ητικd αΦματσ πou 6Μnoυν μ. ευvolκo μ6τι τα
λεγ6μaνo ορισερισικο Φoιηπκd κι!ηiμοτα, ξ
μηv ξ.xv6με 6Ιι η rρloδoq τou 19€3 .|vαι η Φριo.
δξ fuv μcγdλoν κoιωvκd]v ανοκαfrτaξεωv σε
6λη σiεδ6ν ηv Δυτιxιl Ευρωrη' τo αε-λεxη αUt
€ρiσXowoι σo πολιnκ, ηΦαiσειo τηξ |τoλ|αq χω'
ρlξ vα ,xouv ην ιδεoλoγικ'1 .κ.Ιη Umδομη πoU
μaoρ.ι νo τouq δ6σει κnπoιo noλιτιX6 α{γμα'

H Ελλaδa απ6 .πoυ eιxov Φιlγει πρ6σΦoτα δεv
τouξ εαo δdJσει mτ. αυτη τn δuvoτ6ηE' τii]ρα
6ρtα6vτoυΦv αηv ιτoλlο μτφοαd Φ μιo xoιvω.
vικη eφγερση σην of,oiα πρωτo\Φvιαoισαν δ'ro

o 6ναξ liπν o oριΦερiΦ'κοξ MovMεΝτo
sτUDΕNτEsco του MAR|o c'qPAΝM πoU nρoΦ
Θo'1c κUρΙωξ με κoτoλiψ.ξ mνεπσημlον κoι
6λ,ων x6ρωv νo κdνει αΙo€ητΛ ηv frρoυoΙo τou,
o i'λλοξ rητov τo Ms|, τo ιταλκ6 δη,iδη κοινωνιX6
Xινημo τoU AιM|RANτE ν.oΦαα
πoλιτ(oοq τou oντ1π6λouq, πoU η mv6mσημoκη
τou oργdvωoη, ft FUAΝ, δι.ιδικo0Φ ηv nρ6η
θ.ση διακηρ'1ooovτ.ξ τον ηροιx6 τρ6πo ζωiq κoι
ην δIκdη αναioτovoμt fuv κoινΦικ.nν σγαad'v,
-Εl,λ.mv τ6ρα 6τι oι κoκoΙ Φoolα.q iτoν .vτ.λη
διοΦoρετικoι oπ6 ouτoιξ mU τouq ΦovEζoEou
σαν. τ.nρo Δ6λ.noν 6τι τo αoΘeνοαoρα λαiκa
αρl1μor τou ιτo.ιικoι τΙληθυΦon με μrρoαορη
δη τοUξ πpoλ.τ6ριouq ruv μεγ6,ωv αακilv 1τα.
λικnν κ.ντρωv ψηΦιζοv μoζιi6 τo Ms|,

τιnρa διε.nαωναv 6n oιλdiκΔq ouvoικη τηξ Pιi'

μηq cnλd κι τoυ Mιλnνoυ eι ηξ Νεnπoληq nrν
τα eκλoγκd nρonιργια τoU vεοΦoσ|αιXou roμμα.
τoq, την reρΙoδo μ6λιΦ εκεινη 0ιxε ααιΦι η μα
ζGn μεrαρoΦn eκoτoπdδov xαι6δΦν πΦην
κoμμouνια6ν ψηΦoΦ6ρoν προξ τo Ms|,

Eινoι αλ'1θeιo 6τι τα ftλ6m ouτd αμΦιdov'
τε0ηκαν αρσa nριv πρoσΙωρηωυν αo εUρJc.
oo εsvιioeποvoαατικ6 αpατ6Φδo. τ6σd )(p6vE
iι\ι]Φ ηκεΦ.'λoυ γE r ',,ε'iγJnματo τoU eθνικο-
ΦαoλEμoo κoι τou ΦoαoμorJ oιxαν ovασαλτικ6
xαρακΦρo 6oov oΦoρ6 τov )(p6vo τηq rφοσxδρη.

o Uπqρ6α!ν δεν πρ6fufrι νo πει, δποξ dxει
iaveι eιτ6ωζ.nΜc Φoρξ' 6τι ανηrc Φ ouτηv o
ι ρ'0ξ ηv κoτilγoρiο τDv αε^.i],v ,στ' κα oUτξ

λn!ρo αυτ6 ηq εr.aΦoξ Φ κdποω Φ6 r δ0o
Φoιητι(a αρατ6reδαmu με εrανoΦατικ6 τρono
xoι ouμρou6μεvα τξ π.ριΦ6τερξ Φoρ.q μeτα'
ξι] τoυξ emΦτooωvτην oλλoγη ωvτ6c κα€@β}
μΔνων ΦινωνιΧιδν Θoσμdrν rcι δoμι'v, τι eιναι εΦι
νo 6μιξ ΦU δεν oδηγει τ.λxd τοv {διo ftν Beν
τoιrρη κι τoυq μeτΔπrr α.νoη Φu σuνoργ6τεξ
σe κ6mω οριfiερiα(o Φoιηnκ6 κημo αλλa αν
τΙ€πα τouξ oδrvεΙ πov eθνικoeπdvααατιxo xo.
ρo, Aπλο,αατα o θoΘ'1ξ εθνιiι6μξ τoυq, oε ωv-
δuαΦ6 μ. τοv ,πoνo ευαoπiπ6 ΦUλ-ισμ6 τouq
κοθξ και με Φν oδιΦλακτo dr'αωνιoμ6 τoUξ,

ΕιuοΦ ωααλισιq ωτ6 δ€v το xρtψαμε
rbn' 

^ιdτφaτo 
r'6λoeιιβΦ Eλλnιec fu

τ"ι1τεζ' fr| rcτ6av EυρΦdΙοι' ΦρηΦofu
'tιo τιc dρ|ξ Φυλετικ.ξ rcr'oλtq μdc'-

κραUγaΦι o Bεvτonρηq αη γεvκη σUv.-λeuoη toU



ανotπU ιτoλι(ol] oυμ6oυλΙou Φoιητuniv oUλ'
λ6γΦv σo oπoio ωμμηolx. oαν πρdr.s εiλ.Yεξ
Φυ nαwπισημloυ τηξ π6,αη ποU Φ,ιτo0σε' rφΦ
rcλdjνταξ τoν εvθoυΦoΦ6 υv ouν.δpωv 6iεινov
πoυ rρ6Φιro ηo FUAΝ, Φ τ6λη roυ 196Θ ση
Pd]μη, o eκλoνικ6q ΦoΙητκξ θρ1aι6oξ ηq Φ.ρ.
ρoρα κι r γεγoνftα πoU π,oηγι1Θηtαv θo τrρα-
μεlνει Φoτoιvο op6oημo σηv ιαορΙα τoU euρo-
EI{o|, εθv(omvαηαrικoi Φoιτηπ(olr κινfμd.
τη, ε(κoσι.νo xρ6vn αρΦτερo διrαd]vouμ.
0τι o oγ6νoq τoυ ouνΦοvιση Beto|]ρη νo πΦ.
oετοιρισθεi κατa τo πρ6τυm τoυ RAιπ| τξ Φoιτη'
τ(ξ €reιν.q μ6Φq ποU εliαν cΘvιKσικn ioι xoι
νΦιi]i Φvεηoη σλλn ψ'1Φζov τξ μαoiκ,ξ Φoιη.
nκξ oρ.γ!νΙno.ιξ' oπoiτ6 ιδιolερη σημoσiα αΦo'J
ouτη o1 oπλoY,ξ τοU δικαιavoνrι αf,6λ!r,

τo 39&%. δηλοδη 40%, πoυ λdμoavει τo FΙJAΝ
ση oερρa,o oπ6 τo .ldwοΕ ισiυΦ 22% ωυ εΙxε'
κo| η αWιΦ]xη μειiση τoυ αρ@ερΙακoU λiloM'
MΕΝτo sτUDε}.ΙGs'οo απ6 44% σε δ% τι dλλo α-
Φδειrvιjeι απ6 τηv μoζ[η μeτoκιηη mσ(rolr
13% πρ6ην ψηΦoΦ6ρΦv τoυ αoυζ εΘνuo.mvo.
αaτικο'1ξ σUvδUαομoιζ τοU FυAN' oΦol] η,€β.
μeη συvηρητι{i δεξιa ndwoτε πo,dμια τoν εΘvι
xoιo'νοv'σδv 6. v rcρηnρηοε m'θσμη .δaΦουq
σο Fι.iAN oΦou Ι6% ε'xε λo' 15,'% nηρ.,

npoΦxη 6μιξ| AUτ6 τo μoζκ6 π.pαoμα 2ο% ft-
ρlΠou πριιην ψηΦoΦ6μ,v τωv οριαερια.nv αο
FUAΝ και ειδικd αo πρ6Φo toU Bεντoυρn (o τ.'
Μrαιοζ λoμ€aν.ι Πoσοσ.6 rηv Eτρlκt σxoλn
76% χ6r| mU θuμιΦι δημoψι1Φιoμo) δωxoτeυ.τoι
πρoξ εκεΙνouξ τoυq εiΦoαjmuξ τoυ Φu Θεσ.
ρoυwol και απoτελο6ν ηv λ.γ6μεη 

'θνrιαικnεf,oνΦτικη opΦρ{ Φui τoUζ εΦoσd,noυc
δηλαδη τnq .ΘνlrcΦσωλιαΦq τ6σηξ τoυ,

,Eτoι 6Μπouμε Φιiπo τov B.wonρη, δει]τερo
τοvG|υL|ANo ιloRcιlΙ ηψριν6 €ouλeυτ'i τou Ms|,
oπ6 ηv nεριoxη ftU APPuωo κΦ αηiΦ Φηv τd
oη RAιπ|' τριΦ τov elτιoηq .€νικoΦoEiσΦ EΝR|.
οo oAPΕLLoΝE .ημεριν6 κoι αUτ6v 6oυλ.υτn rcU
Ms| iαι XoΘηγηtη PoψniΦlr Δκιοu σo nανenι
Φημιo ηq N.6fuληξ, τ.τoprc m
στn Στ.λιo 

^Θ6νασιdδη 
α.\r5 oυvεριdτη τοU Bεν.

Φ0ρη και μ6λoq ηξ εΘqoΦααλιαΚ1q τ6oηξ
τoU EΣεΣ|, nξuπo τoν .θνιXoκoιvοvσΦ FRAΝco
SERG|Ν| πρ0Φrκ6 Φlλο τoU δε0μ6τη |τoλoυ ω.
vανωνισn1 PAοLo gGNoθΕιΙ| κα
mτdπιν !.λn τoυ MovlMEΝτo Poιmcο.

ArιΘετα Φλζ σmν 6rη και ε6δoμη θ,6η τΦ ε.
xλεγμ.νoν τoU FιJAΝ, διαip{vouμ. εκτφoωπouξ
ηq τ6σηξ τoυ AιM|IiANTE. AUτ6 αfuδειxνιει ηv
πληpη .nικρdτηση ηξ τdonξ tι{un σo FυAΝ 1g.
νoν6. nοU ooνΦ.oo Θo εnοληθ'
τη 6λλη Φoιtητικξ εiλoγ.q fuv dλλον ιτoλικl,ν

,Eτoι Φ sΑvo|.ΙA o nγ,τηq τou FUAΙ..Ι Ινιηss|Mo
BεπoΝ| σημεριν6q ΘoUλεUτηξ 1oυ Ms|κταΦ6ρ.
v.ι τo τ,λη τoU 1963 νo oδηγliΦι το FUAΝ σην
πμnη θ.η μ. τo 1,1% των ψηΦΦν
τo oUτd πΦκoλo']ν novικ6 lm nπιταλμαρξσικ6
u.τoπo, nou πΦ3αiνει σε κoτ.|.ιηψη τoU ποveπι
σqμΙou, Στηv εvωμ6vη 6Ιο τωv Φ
πιτoλμoρξα.nv ol Φoιτητικ6ξ εθvκιπιi,q δuv6
μεtζ απιδρoov πρoBοlνοfrq ο. θ{οιεq ανarcτα-
λnψεξ τov xατ.αημμεωv xιnρων με αnoτ.i.ομο
τo f,oν.nιΦiμιο νο μεfr€ληΘeι Φ .vd τ.ρ6αιo
ΦδΙo μdxnξ μe δοo νeκροιζ (α| 57τραυμoτιeξ. A.
λa ιoι Φv αcfiFAFA, κo1αηv P|sτo|A, και σηv
θ|EιιA, iαι Φ ιJνoRΝo, σην |MoLΑ, Φo mRΙ'
xoισ.6λεξτιsdλλεζn6λεξnouπερΦχofrιαο



λεγ6μενo κομμouvσoκρατooμoνo tριγoνo rcU ι
τoλrcο 6oρρa, oι εΘνftorναΦr(ξ δυvΦ6ιq
Φυ FιlAΝ .ftπιΦUν dπ6τηv πΦη €.οη rξ μ.xpι
τΘτ.{uριαρxηoρσ.ρ|αικηδυvaμ.ιξ,

oμιξ oι oυη€εξ .ΧλoγιΧ,q oυτξδdδMσnξ
ρoUτΙναξ γιd τον Φοrττlτα6 xdlρo εφλ{Φowαι κo
τ6πv Φ Φo6ερ,q Φγxρol]o.ξ μ.
σημαοη ΙΦρoUξ καΘΦ π εΦμeνo π\.ον Φ'
ταofuvαρσεpσov fuνμαρξ
πloλαιi'ν (μ. ιαα σε ouτoη τ
ττρo.ξ.xofr ρ.λo πoιΦUv oι ορισερo{ xoΘoλιXol
ηξ Aοι| και η μκpη αλM 6πor ΦλoαΦνιακΙi
veσ\o1o τoU ρorcuμπλκνικoo x6μμoτη τoU UGo
LA MAι.FAλ) p(βει τo rφΦEΙo iα ΦMoθεΙ με
0Ιαιξ κατoληψεξ mνεπιαημΦν νa ανακ6ψει τo
δρ6μ0Φv eΘvιιΦEvαΦτωv'

κυρ(tξ oι αραεριαξ ι}λ,Φuν μ6 τρ6μo 6τι τo
ηρ6ην μ6λη τoη τρξouν μΦκn να efrxΘo!ν
Φυξ σxημαnΦo'lq rcu FιJΑλ υftρψηΦζoπoξ
touξ εiφoσιi'm,q τηξ τdηξ EAUπ lπ τελεU.
toιo' τo ωv€ημα rcυ α(ouσηκ. γE πρ6τη Φoρa
αξ πανεπστημιo(ξ εκλoγ,ξ ηξ oερρdρα ols
rρην oρσeμηξ .H|τιεR ε λ,Ao UΝm NΕιΙA
ιoτΓA. βx|τΛEP κA! MAo EΝoM
ΝAη ποU πρoκnλεσε το μΦκ6 περΦμα 2ο%
πρ6ηv αρσ0Φv αλλa ndftτε εΘvικσd'ν to
FιΙηΝεπι6'6ou1νπσιπλ!oνκdιωω€ξτηdλλξ
.κλoγtrξ αvoμeτΦo.η ooιτητιx
π'ρι0δ.ξ πoυ τo κκ |τoλlξ θλ,rι μ' δ5oq Φβva
.vα .κdτομμιρο ψηΦοΦ6pouξ τοU πoU περvooν

oμιξ οι ε€νικoεmνιrατικ,ξ δuvdrEιξ Φ 6λεξ
oυτ6q τξ π.ριπd,εη τωv 6Ιαωv κoταλiψεωv ov'
τδρo'1v με οπΙαοαεξ θlαιξ αvααιoληψειq κ..
rΦ,ρνowoq νo υΦρισ)(οΦ!ν παro0 κo1 πaντo.

E(vαι μ.Φ σe αUτ6τo κλμαπoU o Θ.ro.ρηξ πδ.

τov oμdδov ποU εΜγxει πρomθ.nvταq νo τov ε.
neκτ.ιv.ι κoι Φ oλ6xληpο τoν EΣΕΣl. Σε αεη συ.
νερloσΙα μ6 rcuq |τoλo,ξ ΦναγΦια.q και εxα'
rξ ηv dμ9oη Uποσ.ηρξη τoU ιδωU τoU RAυτ|τoU
omlou Θ.ωρ.ιται Φ ιδeoλoγικ6 τ.κνo διoργανιn.
vοrαιΦμ'vaρια iαι 

'(δηλnΦξ γιoτouq DθlEU LA
BocHELιξ Fεno|NANo οEυNE, RoθERτ ER,€|L'
ιAcH, EZFA PοUΝo, κλuτ ι]MAsυΝ, ο,,na κo1 γE
ιoUξ δΦ'1ξ μaξ nερfrη Γιow6mυλo και ,|ωκ

,oΜ αUτd 6πΦξ εiνα Φυακ6 πpoκολo.v τιq τε-
Φσεq αrδΦo.ιξ και Φν λuoΦou.νo π6λeμo
fuv ΦιλΦωνσιi'ilν καπroλια(ιi,v κoι ouw1lρη.
ταnhv κuxλov Φν Aπpλoui]v πoU oδρειouν σlΙν
|τoλιa Φv διΠ}oματικo{. η Φν μ,λη τξ αροτυτι

Στo τ,iη τoυ 19ε€ και εv(i, o πoλoμoq μ0τoξι ηξ
εθΙκoσoσωλιfuηq oμaδoξ Φu ε}q'υ(*αι απ6.
λυτo nπ6 τoν aewoiρη κaι τωv 

^nρλοvιnv 
μοlvε-

frι iuριoλ.mκa orelλdjπξ νo ouμnoρoo]ρeι o'
Μκληρo τoν EΣEΣ| ση δlνη tou με κατ0αρoΦιχ6
orcτελ.σμαr και εν,l o ΣτoΘ6πoυλoξ αγovlΦτoι
dΦγvωoμγα vα απoτρlψει τo μoιΦio, η πρ,σ€ειd
σrη Pι'μη ρ|xνovτoq π6 εvτ.,{& τo πρoΦreιo εκ'
δlδει ειδικ6 δελτlο τ']πoU τo om
6r€q τη ιτoλιX.q π6λ.ξ πoU εδρe.ει o EΣΕΣ| κo1
fio onoΙo o Befro,ρηq xoι oι αevoι rcu oυveρ}t'
τη ΦτηιΦρo0Φ σαν αwρΙ'κοι εtsρεμση, π-
xοδ!ιιτεq, παloνισξ, voζσ6q,

H οτdντηση τoU Bεfroορη θα 6λΘε| δ'jo μδρεq
oρβτeρα 6τoν αo eτ6μεηo κ,€ια6 ηdδιo ηq
FιAνEΝΝA 6noυ oε ioιv6 0}ληνorftnιx6 α(ροατt.



ρE rcρoυdα μ.λωv ηq αρατωτικηq Φαoληξ,
φ.ξ.να' 6}λoν διnλωμααi'ψ, δεν Θα αrcπoη.
Θεl 6aξ iσv.ξ Θα γ6μΦ τouq xoρo(ηριομoξ
πoU τoU Φoδlδoυv, o,λλa αrΙ€fr €α rcUζ αηρι'
Φι απ6λπ0 απdωΦrαξ 6μιξ τov κdθε iτρα.
κτηρEμ6 aoυ τoU εηαv πρoo66Φι'

n6λι απ6 ην χoθημερινη εΦημρΙδo mU Ms|
"sEcolo" rcu κdiuπ. Φvεx6ζ ψ oπoπoκρισεξ
το τ6τε σuγκλovιαικ6 γενovdτo παρoΘ,ftuμ. εv
ωroμΙα τo λ6Yο τοU ηγ.τη τηξ ε

.ΕιμoΦ eaιι@oβλιoτ.ζ Aυτ6 r. .av
τo aπαρnΦιιι νιατι Φω αo Θa'μd τηζ
v.qnνaη. .fuν6σσoηζ τaυ 1qj3 .ιδoμe
τηv δι'vdμη εrtΙνη fuυ θο λυτρωει ov aν'
Θρστ5τητo απ6 τηv .θριftζη @nλο'.ι6oμe
ηι δnfiμη fuυ Θd μdζ oΦf11Φι Φ μβ ν6o
eυρΦι.tr oνoy.vηq' ειδ.!ι ην Φυνιi
onι τoν εΦΕλτιι6 aιoμηχovικ6 μdζavι]ρωΦ'
c &o veo τιm oνΘμj'ου'τoν dνΘρdb τηq
Φιλaσooιaζ xα Φυ ιaλ.μoυ' τoν aνΘρωπo
τηζ nζ xdι fiυ oφoτoζ' τοv dw6 oΦλη 3aι
abιo 6ΦρΦ τoυ μιΘoυ @ τ@v evoτkfuv'

Ειμaαefuydνιαε.yιaτι.ι1]oα.'ΕΜη'
Eζ' ΥοτΙ μιξ εinι οδιnrv n πσρdrε.
xΘoιμ. ι'λ.q aξι.. ΦΦ oa6 Φtι. Φυ τη
ΥιΦυv of,δ to Θdnμofuυ .λληνkon flεaμd'
τaζ' Γιατι ση Θ.ση των ηρ.',v nι τ@v Φλc
6Φων μξ Εεv μnoροaμε ΦτΔ vo θaλoυμ.
πρoΦητεc mπιvooξ n οψro|ιεξ am'
λιaδ.ζ e'Δ9 aΦσoυ rcι 6aρ6dρoυ νoμdδ!-

εt}Μe τυxoδι'xτξ' Υιατι Θιλoυμe @ d.
wτΦψaLμε m o1'μερινl fuρa'νΙo τ1ιζ λoνΕ

Ε @ m ε ξτ ρεμ@ εζ ν βι Ι η ισo ρ ιο Υ ρd Φe
τoι aη6 ruρaτa\μoυζ Φμ@υρrobq με μετd'
ΦΦκεξ mρoρμηΦιζ ru 6χι οπδ ΦλΦLxd
ο νΘ ρωr6ed aa ρ 6 τ ε q τl,s ε 3 ρ σηζ σ o1aaξ'

EιμΦε m αvoρxιxoι @ Θo ειrΦtε μtxι'ι
bμtη ηv Φwη fuυ Θα κυριaρχιpει η aρχn
τιE εεlι@σΙoλ@x'h εΦωιdq"'

o λΦoξ αUτξ τou Beriρη nρoκαλεiτο πoρo
ληρημo τou oλ"\ηvoaroλιχo. ακρoαηρ(oυ .vιδ αξ
πριnτη €.rξ o P||Jo ειξUΙ κoυνa Φvεxξ καfr-
Φατικa τo κeΦdλι Φu fuι xειρoκρoτεΙ, Eινqι o τφω'
τοξ mU θα αγκολaΦι τov oμλητ1 μeτa τo πδραq
πq oμιrioξ τoυ. Tην ιδ|o 6μιξ tιγμη oι διπ\ωμαι
xo{ και τα μ.λη ηξ αρστlωτ|κ'iξ orctoλ'1ξ aoυ
mρeuρΙoκorc σηv .(δiλωoη μ
λη|α μffaΦρoΦξ απ6 τοv εδ[6 μπaΦρoσΦ πou
τoUξ δEΘιiaζe τo 6Φ oλεγowo αην ιτoλη oπ6
τov Bεwo6ρη' oποΙoρonv κατoκ6κκιvoι 16 oργti
χα λιrωα για 6ω 6κouΦv σην '..XoμμoυνιΦκη
αui1 6π0ξ eιfrv εκδt,ωση,

o Eεπoιρηq 6μoξ κoι oιoυv.ργdτ.q τoξ συνε.
xιΦuν τov .πκ6 rcuq oγιnνα, H oμ6δo ,xεΙ ενεργ6
ouμμετoΙf Φ 6}€ξ τξ εκδηλi{εξ ιδεoΜγιxoυ
Eρcxoμδvou και δινeι τo mpδv Φ 6λξ tξ Φγ-
(po,Φ|ξ Φξ π6λεξ τoU ιτολ'κo. €opΦ, ΦU ηρω
τorαd η eΘvικoσΦωλιrm1 oμaδα τoυ Ms| Uπ6

nλnροσε μδ 6oρι Φρo αiμποξ την παρonοω
ωμμποxη ηξ Φ αUτξ τξ σuγκρo,oειξ, n6Μιq
σα0μol6fuq |sΕFΝ|A, P|AcEΝz4 FoRu, RAνEΝ
ΝA' |MoLA ιUcοΛ ι|ιoBΝo. θoLοGλιc, .reι 6Φu
oυτoι πou rαoι σmv ..frγη "H nMH Ml'Σ oΝo.



μ6vo μeλovoπ6ρΦuρo λ6Θoρα'
nαun οπ6 r αελ6m ηξ XuvηγtΘηκαv Φρια

m6 τη oΦνιαοκoπ'τα\ηρξσιK.ξ δUνaμ.ξ Xo'
τoαoληξ' Γd τoν lδιo τov θ*τo
xoρ.Ιo, κd1 καρρd, η ποvlqυρη ε6ραΙ(n κ0ιν6η
τo ειxδ ζnτnΦι τηv on.,\oΦ τouq οn6 ηv |τoλΙα,

Σημ.ρα .(κοσι.va xp6νια μ.τa διαΦoΙνeτdι 6τι o
θ.Woι]ρηq ιo( η eΘvκoσoαολπιfi1 oμ6δ0 αn.

6νη κoι ρζοro.
αικιi τdoη τoU EΣΕΣ|,

oι πo}Grμιoι τηq &ι αuΦι UηρΦν πdρα mλλoi'
χρηoιμoπoΙησov μεθ6δouq 'rnoυΜuq 

πoU εηον
σαν αoπ6 τnν ΦlλΦΦ ηξ Φι τov fupοπλιolro
τηq' Σην πρσ6θειd Φuq αυτi €pηκαv mλiτ!
μoυq Φνεργo']ξ τξ Φλοσωvrικ6q .αiξ τoU δι
floμαικοιr αnματξ' ηs rραnΦτ'κηξ απoαo.
ληξ ioι ,vo μφ6 μ6νο μ.ρoξ, ευτux6ξ' oνηκ6rΦv

Mη .xoπoξ καν6vο ιδooλoγlΦ .πιxειρημα α
6μη Xoι τo Φην6

κοUτσoμπoλ6 εv εlδeι γe1τov16ξ πρoκ'ιμ.voυ να
nλ'1ξouν τoν ηγΔηq ηq ε€νιXoσoσEλισΦξ ομn.

.Eτσι 6ομ€aρδιζαγ ouν.xd,ξ ηv nρεο6ειo κot fr
nρoΦνειo μe ovαΦορξ qετιi6 μ. τξ oιοΘηματι
κ.ξ ιΦoρη τoυ B.ντoιρη με τη |
δnλnδη δτι o ηγ,ηξ πξ εΘvικoσooιαλιαικic t.
ηq oλλdζcι συxva ' ,Φ'λεν6δεq μ
eκτιΘετοι τo o}ληνιX6 6νoμo
dλo τou τo μεγολειο, 

^mη 
ηv τ6σo ΦυαoλoγιΦ

νεovικn σuνnΘoE τηv xρησψoποιοoσαv γιo να σu'
κoΦorΦΦUv εκεινoυq μe rcυq oπο|οJξ δεν σUμ.
Φωvol]σαv Φλιτικd κατd σ.μπΦση τo κιρooκo
πικd οUτ6 ποιxε{α τoυ EΣεΣlπ.u κoηlΦρol]σαv
rcν B.ro']ρη γn αUnη ηv τooo Φuσιoλoγκη vεα.

vικn σuνηΘεn, απ6 6.τι τouλαrov γvωρζouμ.
αn6 πΦτo x.ρι' δεν ειxαν vo εnιδeξoUν ouδiνο
δεσ!6 σo εvερYητιi6 τoυζ καθ, 6λη ηv δ1aρκ.ιo
ηq παρoμoνηξ τoυξ Φν |πλiα, ,Ετoι δεv eιvαι α.
γoltητoι κ,κ, BεζUρ6muλε, ΝΙκωνo Tρlμno:

Δεv ΦΘdv.ι δη,iδη η ovευΘυvoτητα, η ιδεoλoY'
Φ oΦdνεο' η δoιλ|o, και ο καιροσxonιoμoq πou xο.
poκηρζoιv τo τpiα αuτ6 αρvnτικ6 πελ,Ιη τoυ E-
ΣEΣ|, EπαρΦε']oUν καιην nmuλη και αισxρn σU.
κoΦαντια πρoκειμ,νoυ vα dηξou
εθvι(ooooιολσικηξ τ6σηq. Tα ιδιo διαδiδouv για
τov ωvογωvtσΦ κoρρa, .vαν οπ6 τouζ αεvo,q
ouν.ργdτεq τοU Bεπoιρη' τoν οπoio xαρoiτηρι
ζοUν σοv Δov Zouaν τοU Asτ|τηq ιταλικηq π6ληs
nou δοΦva, η μoq oυγr(Φρηoouv oι αvoγvωαη
συvoγωνιαξ ΦU αvoΦ.ρouμe α
κ6'το κavouμ. μ6vo για νo απoδεiξoυμ. την δ0.
τ.λεo κoι το μ|ωq μ. r oπoια απιμετmloΘnκαv
τα πελ.xη mq .Θνικοσοσιολιαικtq τdηξ τoυ E.

τα τρiα ouτd σeλΔxη τoU εΣEΣ| διoρισμdvα απ
eυΘoloξ οπ6 τo AπρlλEv6 Φ'λoσιοvιΦ(6 δEUΘUV
τι1pιo τωv διfuμοτ6v rcu ,δρeuo αηv |τολιααnε'
τ.λεσαν τo πDoXolooημΔνo ΦUλ6(lο τou Σbvι
oμoυ και τηξ ααι(oΦnoλ.υ€ερηq ovτiδρoηq αo
mdργovα τo u eΘνικοεπαvααoτιXoυ εΣEΣ|

o καταxθ6v'oξ rαι ιπoυλοq ρ6λοq τouq f,ou noλ.
Μκιξ κατoγγ.λΘηκαν ond rov ιlγ.τη ηq ε€νικoσo.
oιoλιαικι1ζ τ6σηc Bεντoιρη οπoτ'λεΦν κoι τo ε
vαυoμo γ1o την omρΙn τΦν ιδ.oλoγιΦv σUγκρoo'

M.ιa τη μεταπoλk.υη και o1τρειζ εξοργιρω.

δoo{oq τoUξ, o BεζU ρ6ΦUλoq πρoωx6 ρη oε o μe.
oιξ αη Ν.o Δημοκρατio χoι (oτ.xει οημαr'κn



Θ.ση αη €6ρ'ιο Eλλ6δα, Γιos μεYoλoγιατρoο και
γαρξ o ιδ(η τov 6ΜπoUμε vo πρoΦγρΦoι
r εγγρoΦo τoυ γ{ro0 Δαou}€νη γΦ ην ανn'
σu)(o σην EUρdJnη,'- ληj αUξησeoX τoυ ΦoΦ.
oμouκΦrcU'.,ραEιoμoι,

o δ.ιjΦρoξ, o κiμΦη Ν(rΦvαξ. Θd npoσ)(ΦΦ.
Φ| μειo ηv μeτonoλιτ.Uση κα oUτΦ αn N.o Δη.
μoκ,ατh' oΦο, θο απαeMΦι κoι tuoηικ6 α6-
λ.xoξ αUτiiq ση Δυτri Στερε6' 16νξ riλo0ααξ
o*ο}dνeos eι Φαρμαonoιξ σo επdwελΦ Θα
τov δonμ. τελεUrb νo αvΦnοoξ' δρoαηρ'6π.
τo σοv . ouι^o Φλωv τoU ioοonΛ,
o τριτoq, oτρiμπoξ, oρiιτ.κτoνξ αο εndγγoλμσ,
Θo πρoσxωρηΦι Φo κoΔHΣo nαι μ.τa αη Ν.ο Δη
μoκρoτ{α, 6mυ .xτoτε Φρομ.v.L Ειvαι πρ6ωpξ
νoμoρxιακηξ επιτρoΦq πq κι σημorx. tE,c.
Ιξ fuv,'.Roτρ.cY oUακ6, π diλo θα ΦΦ'1Φ να

oI A^^o| ΣYNAΓΩN|ΣTEΣ
,oμοξ aξ δoυμ. τd,ρo τo Φληη .κεΙνo mU α.

v.πuξαν δp{oη στην 
'ΘνικoσoσElσικt 

τdση rcu
EΣEΣ| xαι αΙr.λ€Φv ΦUq αeνoξ ΦEρYdEξ

Mιo n.λη δρ6oηξ τΦν E.ληΦν εΘvκΦαoλ.
ωnν εΙνοι Φ Αsn Φ NoΦ P|EMc|t.,τE η θ6ρeω
lτoλια, Εrc( Θo αvαfr,φι ηv δρ6oη rcυ o Φvαγω.
νEn1ξ o.Ιδorξ rΦρρdξ Φμeρα γι0τρ6ξ mθoλο.
γΦνατ0μoξ, Φνιμα δEΦfuv ην ι'ιo π6λη' Θo
δEκριθεΙ ιδιdτ6ρo αιξ .κeι Φγκρoιjσεη τoυ nd-
vεπισημιou. ,{ ΘυμηΘ0ομ6 ioι xan xΦκηριαι
x6 γι oUτ6ν Φν σγιjuση. τov Mdρτιo Φu 19€9,6.
rν αo p€τ 6,\α r.αEΦ η Φo6.,α, o oolδΦοq
μαα με ιnλoξ-Eληνεξ Φι h.λoι]ξ οuνoγωv@,q
Θo μoιΦζει ΦUq mν.rστημιoκοιrq xiρouξ τo
ΦUλλdδιo γn τo μ,Θo α 6,Φ0,ω0 εθρoιΦ, τov
6,,Θ κι6λξ μηvα θα ηγηΘ.ι τηξ επιθεσηξ .vαπloν
τηq ε€ρdκηq Φvαγωγnqmξ π6ληξ αUτηξ Φu eΦ'
πελυΦv 5'οω |τoλοi Φναγιυνιt.q ην {διo μ.ρα
m! η πoλrληΘεlξ .θρoτκι1 κoινd
δoι16ρo| πξ πμoιjΦν το ,,.oλoκα('τΦ, H oυW..γσγη τελικd Θα καeζ o ouwγΦvισηq κoρρξ θo α.
rγvωριoΘει xoι lι ε6ραiκη κoιν6ητα Θo ζηi1oeι

Σημeρo o σuναγωvιαηq αυτξ dνηΦι σην rcπι'
κιi oργaνωη τoU i,ηs|eι εινoι o.!6 rπλ60ν ημaγ.

Σην ιδιαn6λη m6ρxει Φιo &Uι.ρηξΣ.ρo',δr
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γιατρ6q K ouτ6q' μxρο6ιoλ6γξ, μ6νιμα διαμ6Φν
Φμερα Φ τEnN τηc κevτρι(q |τoλιαq, o ωvα.
γωvσ'iq Σoρο'rδηξ θα dΦ επικ.Φαληξ τηξ μι
κρηξ oμοδoq fuv EΜηΦν Φoιηiiv mυ .τρεξαν
αιξ ωγκρoι]σ.ξ τηq nζ.ιξ γιo να €oηθηΦUν τoUξ
exo| δoκιμoζdμeνouq σκληρ6 -Ελληvεq ouvoγωνL

και ουτξ Φμερα εiνα on6 τo σrμαιvovτo σ0.
λ6Ιη τoυ Ms|αηvπ6λη τoU τEBΝ|, μ6λιαο θα Φμ'
μ.τaσxeι αnν αντιπρoMε(o τωv oυv.δρΦν oπ6
τηv π6λη ouτιi Φ σuν6δριο τοU €οRRElfΙo nou
.γιvε γn ην εΩoγ]i τou ν6oU Γ.vtroο Γραμμοτ6α
Φ Ms| τov reρooμ.νo Νo,μ€ριο, Θα toxΘε{ Φuσι

Σηv π6λη ηξ ΝoνAFA ioι ασΦ αo Noμ6 τoυ
PlEMoΝτΕ ndwo αo 6oρρd, πρ6εδρ0ξ τoυ Φπ!
Xoυ EΣEΣ| ειvαι ο ωvoγωvιcdq r|6ννηξ xoρ.Ιλoξ
γιrρ6q Φμoρa αηv MAoEθAτA-Eνθeρμη .Θvι
(οσooιdλσηξ ο Γιaνvηq Θα οuv.EΦερει πdρο
noλλ6 Φν oγ6vα τωv Eλ}ηvο
ηiJν παρ6 το γεγoν6s 6τιη π6λη nou δaμ.vει θδω.
pεiτoι αn6 τξ πιεov ησυxεξ πoλαa 16λεξ τnq ι
τoλιαξ και δεν nρoσΦερfαι γιo δΦση (λΙγoαoi
ΦoιτΙτξ κ.λn.)' Θo ειvαι παρ6ν αα γ0γov6E τηq
Πiζαξ κοι Θo τρ.ξeι αμ.σωξ πκεΦoληq τξ μφtζ
τoυ oμdδοξ για vα δdE.ι 6otΘειo αη μαx6μεη ε.
aνιioσoσEλιrΦ oΦδα Bεποnρη αξ αιματη'
ρεq Φγκροισεξ ηξ γ.ιτovιn1q Φερροpαξ,

Στηv π6λn τηq MAΝτoνA Uπ6αει μio μ|χΦ oμ6'
δα EΜnvων Φo1ητΦv πoU ανηκο
oΦlα 6μιη θα ανdπ'jΦι 0ξι6λoΨr .ΘvικoσΦιdι
Φ'κ'1 δpaoη. nρ6εδpοξ εδ.n o nΦ|rrηq ΣτερYΙοU
Φμερα opxιτ,κτoνos ηXατeαημ.νoξ μ6νιμα
σην ιδια π6λη' o ουvαγoνιαr1q Στερι,loυ Θo e{vol
σην επιτρoη σuμf,oρdαoσηξ γo τoν ταγμdtρ.

xη fuv ss κ.πι.ρ o onoIoq μ.τ6 τo n.ρoζ τou no'
λΔμot Θo κρoηθεl με παvη ισο3
Φυλαχ,ζ (oτηγoρoομevoq xωριq oμωq oπoδ.ικ1
χd αοιxεια για την κατααροΦη κ6noιoυ ιταλικοιr

Mαζι μ0 dλλoυξ |τoλo,ξ ouνolΦv|α,s Θo πρωτα-
γωνιαriσει Φo enεσ6δ1o πoU 0o γιvouν rηv κεν.
τρικη π\ατΣiα πrξ π6λε0ξ τΦ Maρτ'o τοu 1970 Φu
εηov σαν Φoτoλεoμο τov τρdUμοτισμ6 40 τουλd

γωvιπnv πoU Φτo']Φv τηv οrλouΘ.ρΦοη τοU

και σUvοδοιπ6ρον mU ζητο'rσαv η διdλUΦ τηq'
o Στεργ|o u μαζi με τo Uq Θ cwoορη, AΘoναoιaδη

κα dλλο ηγπft αελ,m τωv EΜliνων εθ{κoσG
oιολιη1bν Θα.lvαι oe μια oπ6 τξ ομaδεq τov 1Φ
Ελληνωv mU εiε|νo τo KUριακΔτικo rpωιν6 δE.
Φoρμevξ μ.oα σo πηΘoξ τωv ]Φ Φ0 κ6κκιvων
noυ axoυγoν ηv oμλiα τoU αρlηγo, τou nAκ nα'
πovδρ.οU σην κεπρικη π\oτειο ηξ MoDEΝA θd
n.τοξouv τιq nρoxηρ'Jξ.ιξ μ. τo oκληρ6τατ0 π.
ρι.x6μδvo δvαγτΙoν τoU κdι δvdwΙov ηξ ιτολικηq

τo lδιo crc|νo 6ρ6δU Θo ΦΘdoει (oτoμoτΦμ.v.ζ
σα] VΕfroΝA ζητ6ντoξ καrΦl]γιo σo διαμοασμa
μoυ μετa τo κυvtγι πoυ .{xαν εξαnoλ,6ει .vαvτων
τoU η πoλικη αruvομιο, oι |τολo

Στo Νoμ6 νENEro κοι σηvπ0λη ηq νlοEΝzA dλ-
λη μιo oλιγoμ.ληξ oμdδo ελληνων Φ0ιτητ6ν Θo
διακριθ.{ για τoη .ΘνικoΦσιoλιαικoοq oμ,νεζ
ηξ, Eδ6 ξoxoρΦ( o xιroξ ΣΦ.ρ|δnξ o Φ(oq eι
Θα \ryωριo.ι πρωτoΦαv.ξ δωξ.ιξ λ6γω oυμμ.τo'
xηq τoU r xρ6vω εκεlνo σηv τoπιiη .πιτρoη
oυμrΦααoηq γE mv on.λouθsρωoη τοU Poυν.



τoλΦ εξ' o ΦναγΦvιrnξ oυτ6q .
μοτoλ6γoξ xoι Φι Φμερo ση MoσσoλΙd τηξ Γαλ
λlσq' Eιvoιδε eν.ργ6 μ6λη rcu Eovικot MειιiΦu,

Στo Noμ6 τoU PlEMoNτξ κol αηvn6λη τou νEF-
cEιu rcu €pισXeτoι κowd Φo τoF|Νo γω γα μηv
φχvaμ. κoι τιζ γUvα|xεξ ωvαγΦvlσρυξ oνoπυσ.
Φι δρdoη μιo 2ηρovη τ6τ0 κΦ,λ\α η |.!ηνη
.oυρλ|δou. Aπ6 tξ σημαππ6Eρξ α}Φ!,lηριη
τοU xli]ρou μοξ Θα,,ωτoηατ'1Φι Φ πoλnξ .ΧΦ.

pιεxoμ,νou, H 6μ0ρΦη αU!η roΦλλα, αev6 Φv.
δeδεμ.νη μo τov sAλDθo cοtRAD|Ν| Γcvι(6 τ6τ6
rρoμμα60 fuυ Fι]AΝ iαι σημεριν6 oιζUγ6 τηξ Φ
v.nισημoκ6 Φμeρo rcηγ'rτt θια\oγιαc σπ)
NoνAF1.AαndΦuξΦνoιξωνεργ{τξτοUP|λ|o
RAuπ κ.ι μελοuq τηξ eπσημoνικηs oμ6δoq τoν |'
ταλ,)v €υγovlηιiν, Θα e{ναι αστn mU πμnξ svεΩν
θα oριoΘει oμλiτρE σηv eκδηλΦoη μν|iμηq πpoq
τψn τωv Maγδα Γiαιμ.Eλq, Ε'jo λ,πρaouν, κλnF
nffaπ κe E3Ιτα nερ6ν. εκδη?ωοη ποι Θα πρoγ'

rcπρικη |ταλΙo, o π\ηρηξ ιδεολογtκo. mρ!εxoμd-
νou λη.ξ ηq για η Maγδo rxαιμπ.λξ rρoγμoι'

EπUmΦοκrη θα ειvαι και η παρ.μ€αΦ ηξ πρoq
θoιiΘeE τηq o€vιioσooEλιΦRnq oμ6δoq θεWon-
Φ ηξ oερρ6ρο, 6τοv με ανoικτri επιαoλη απ6 nq
σΦλεq ηq καθημ.ρ1γiq εΦημερι5αξ τou Ms| €Ε-
οoιo, πρξ τα μ.λη τoU διπλΦμσκo'1 σd'μoτoq
(oι τoυξ oξoματqo|lξ τωv uψηλd'ν €αsΦν πoυ e-
δρε,oυv σην |τoλIα kαι Uπ6 τoν τιτλo: .^Νo|κτH
En|ΣroΛH nPoΣ Σ|oΝ|ΣΙoκPΛΤoYMEΝA κA| ΔEl'
M AΣΠκoo|^E^EYΘEPA ArrΘPΩn^κ|A. 0α φτι
vaΦt με μο αv.λUση ιδeoλoγιη τouξ ,E,aην.q δι.
nλωμdτoq κoι τoη owιδρααικoοq oξωμoτιxοοq

f,oυ εlxαv εξε-λΦεΙ σε Φo6ερ0'lξ διnσξ τωv Eλ
ληνων εθvικΦoαολΦ,ν ΦUα(d με τξ ευλoYΙoq

Σηv |νREA, πδλη καιαυτ1 τoυ Noμol] PrΕMoιrπ'
υndρxel μ'o 6λλη oλoγeρt σuνo\ovΙαρισ η AμoλΙσ
Σoλι.ρη Φuερo παδΙατρoζ η P6μη H Aμonια .'
κτξ ηξ !γΦvσικηq n9oσΦoρΦ τηξ Θα δ(vαι Xoι η
ouγγρaΦεη δv6q 

'δεoλογικoι ΦUλλαδιoU πou ε
ξfδοσε τ6τε τo FιJlΦ κoι αo onoιo εξιΦoρoΙται η
Φn Xoι η πρoσιX6τητα rηq HAΝ}ιq RΔJs ηζ τολ
μηρηq oUηq Γερμανiδοξ ωρoπ6ρou πoυ ouμno'
ρααοΘηκ. σoν Φ0ρeρ μ,xpι τδ\ouq,

Στo νEFB,cΝo, μια 16λη κoπd αο τoR|No υπaρ'
Ιeι μb δρdκα ελληvωv Φoιτητ6v μo Φx6θoρξ i:.
Θvl(oσoαoλιtικ,q θ,σδιζ' ΕπκεΦολiξ εδ6 o ,φL
σΦορη ημ0υλ6ξ Φμερo eπιμeλητtq κoρδιo-
λ6γη σmν lδιo n6λη, o Φvαγωvιαr1ξ αUτξ θα α
γωνιoθειαληρ6 γιατξ ιδε.q δ{vovτζ τ6σo αuτ6q'
6oo κoι η oμ6δατou τoπoρ.ιv σε κaθε εiδouq oκ6η.
λ6o.1ξ, Θο παρoμειvει Koι οUτ6q nιΦ.ξ εΘvικoΦ'
oιonισΦξ oπon,μπovταq o(o|6τα
σιiπouξ ηξ lt,αq Δημοκρoτiοξ πou τov oreσκ.'
Φθησαν για vα τoU hΦooυν νo ηγ1lΘεi κ6ΦreU
σulλ6γou εf,ισημovι(ol] πoU Θα δημιouργo'1Φv
σrnv nεριoxη ouτn τηξ |τoλiαξ,

τεΜUταια Θo τoν δo0μ. oαv μ,λξ ηq Σuκoνι
αικηζ EπιτρorΙnq mu δημιoUρYηθηκε με oκoπ6 τη
δ1ομαρτUρΙα γιo ηv πρoΦγωγn τoU σuvoγωvιαt
οLΑUs aAflaL σε διXη στn Γαλλ|α, Σηv πoρε{q πou
Θo γ{va πρo μηvιj,v με δοργovωη ην τoπωi Εnι
τρonη τou Ms| αην ιδ|α π6λη Xoι αov οπoiο θα
oυμμcτ6αouν ωoο σUvαγονισξ οι oποιoι και Θo
εκδΦnj]σουν ηv nληρη oυμfrρaΦαΦ τoUξ σον
oκληρ6 δo(ιμαζ6μ.vο 8|cB| ο ωναγωvισΦξ Δn'
μoUλξ Θα εlvαι σηv rφΦο γρoμμn των δloδηλω.



τιj,v oι oποΙoι και €α σι.i{ρoυo€o,ν ηρE με τρι
nλdσωuq α.δ6ν εθρoιouq ωιπdoηq Φ0'.αη.ρU'
θρoοξ ioι ΦvoδoΙι6ΦUξ πou 6lxαv πρoι1rft-

xoUν oι ΦwYωvιαξ ΞJΘUμlnδηξ κaι 
^UY.ρπξ,Φoρμακoπooι Φμ.ρα και oι δ'Jo Φoχλooυv ιδ.o'

λo$κa iφ.q τo διiαωφαft6 mρoνια*6 .ιση.
μn. Σ6 Φη eπoΦ'1 λΦΦ γ.ιΦνιαξ μ. ην .Θvικo-
oΦEλιαιΦ oμaδd BMοιρη τη
mτελdσouν rcλ1τιμouq σuμEρoαdτη τm τ€.

o συνnγovστηs Auγoριvξ oινoι Φμ.ρα eι Φι
μ6νιμα σζ HιlA, o δa EυΘυμιaδηq αη Γολxo. ,r\-
oηΦ τεljuταΙd ην π6λη ηξ ι€RoΝA αην oΦΙ.
αv.ruξo η δρdoη ηq μια tnλη μφi oΦδo ελ'
λ'1νΦ εΘν(ΦooEλαιnν μ επιiεΦσληξ τoν Uπo.
γΦΦoπd, τη δρ6Φ ηξ oμaδζ αurηξ 6μιη .ινoι
ioλοτερo vo την κρlwuν oι 6λλoι ε€νιxoΦαολι

ANτ| Etl|ΛoΓoY
Noμζυ 6τι με τo σo'Iειo πoU αν.Φερο διoαbι.

oo σο μrτρo τoU δuνoτoυ η δ,6oη Φu οv.πu.
ξαv πρ6Φπo κoι ομ6δεξ μ. κΘoρη.θv(Φoιoλ.
σιni θ,ση αα ιrcλιχ6 πovmσriμE αo τξλη ηξ
ταραγμ.ηξ δεκoετloq Φυ 19Φ,

nιθαv6ν κοι eγ6 vo oδlκηΦ op|ou,νoυq ΦναlΦ.
νσξ oλλi αuτ6 oΦelλeτaι σηv ,}"\.ψη aλ,Φv

^π6 
ηv frραπdvω ΦριγραΦη μmρo']ν v. εΦ-

Ιθoον δοo διoΦoρετκ6 Φμreρ6oμnr,
τo nρ6το εlναι 6τι oι oμdδεξ oυτξ τΦ εiληνων

εθνικoΦoωλιriv δρoυν απoκλe
,o θoρΦ, .iEι oπou η noλπ'η διαμ'm ηε' πpΦ.
λd6.ι εκ.lη ηv επoxη 66σ6ω'ξ εμΦUλιou no.
λεΦU με πoλλo0ξ νeiρoοξ κα| τρoυιrot1oξ,
Στo €oρρd αν(π']Φι XUριιξ η δρaση τoυ τo m.

νlqυρo αρισερΙαικo ιτoλικ6 Φoιητκδ κι,]μα,
Σto 6oρρ6 τo noΦαd τou ιταλioi κκ .Ιvαι fu U-
ι,nλ6τ.oo (oε mi.λ,ζn6λ.ιξ ογκιΦuν η ξ.nεpνoυv
κα' τo ω%) και ηo θopΦ iυριoξ η eΘρα1η κοινδ'
πE .ιvαι mνΙσΙυρη, Εκe( λοιπ6ν 6ωu μe μn
πριnm μoτιa Φo(veτα 6τι η noλιτικη μαη .Ινoι dνG
Φ oκ τον nρoτopωv, εκdι πιαoi ΘoματoΦυλακη
τoυ "H τlMH M^Σ oNoMAzEτA| ΠΣτH, δpouν κι
μ6xοfrι o1 ελλnνιx6q Φotητ(ξ o€νικoσοσιdι

oι oΦδη oυτξ Θd 6xouν μ6voυq ο}ad mλι]τΕ 
-μoυq σuμmρααdτ.q τou v.ouq τ



σημωfiη δε oργοvωon τoU τελemιoυ, το FUAN
(πov.π6ημEκ6 Mdτωno EΘn(αιηξ Δρaoηξ),
0αΦοτελtοει roνμ6vμoωμμοxooε οΜζ nξ 

'λ.δηλjJoe'ζ τω! εΛλ'lvυv εΘv κoσooEλισωv,
E{volλoιπ6v μoιρolo vα δρ6σοUν ο' ,F,\ληvoq o-

ΘvκoΦααλιηξ αο 6ορρd, oΦoο o ηγεοζ ηζ ε
Θvι(oσooιdλπικliξ τaoηξ τoU EΣEΣ|' δηλoδt o
Bεrοlrρηq, Φotrd σ6 mνrισημ

Εδιi θo πρ6reι να πρoαεθεi dva di,Φ Φoιxε(o
ποU oυvηγoρ.( για ην ανaπuξη αUηξ ηq δρ6
oηs, Στoν ιτολικ6 θopρa μnoρo':]με νd noι]με 6τι U.

λ@ιb1q τdσηq κoι μ.οα αo iδιo τo Msl'
oι περιω6τερξ νoμαρxακξ επtrρon6q τou ει

vαι καθαρa εθνικoσοσωiια1κ,ξ' noλλoι δε οn6
τoυq 6ouλεUτΔq και γoρouααπ
6οUν τξ .ΘνιXoΦσι.Ι\ιαικξ τouq θ,oδιξ.

το δo'jrρο σUμnεραoμα .ivα 6ι α oμaδη oF
τιi'ν τωv Eλlηvov συvαγoνιαωv Θo δρdΦυv εvτε.
λΦ Φioμμ.vεq απ6 τoν EΣEΣl oρvoιμενoq vo δo.
xθo']ν εroλΦ 0π6 τοUξ εκπpoσωnouq τΦv αει
ρον κol ιδε.λoγιKi'v ovυnaρXτων AΠρ'λnvιbv

o 6rovοξ ιδeoλoγιKξ απ'καtιτoλ|oμ6q τouq

&iντouq θ{οεdv Θo τoυq oδηγiοοUv Φ μιo M'1ρn

ΓQνααmδεφUμετoπo6νκoιηvqγωvσικ6'
τnr τοv Ελληνων e0vιioσοσωλια6v αην |τoλiα
ΘαΠορα0εooυμε μ'ρηηξ oUv,vτε!ξnξ ποU Δ.Φ
oe αη δημΦογρdΦo τoU tτολικoυ reριoδιΧon
.MAΝ|FEs]o" CLAUD|A τυRRΑΝ o mνlσΙUροζ αρ
xηγoq τοU αρr0ριστ1κou Φoιηικοιr (v'iματoq
γn τον Νoμ6 εμn(αq sτEFAλo zABθlΝ|,

τιi6 εvτUnωaζeι oν u δ.oλoγιιΔ ovτlnoλ.q ruv
EMnνων € θu'ιωo'oλιαi'v €o noρdδδx€ει σχεδ6v
d!εΦ ηv ιδ.oΛot1ιη πληρ6πα fuv οUιηωu-

.ΔHlιoΣιorPAooΣ: ΣarρoΦe zARaιNι Φ
τ.λeυfrιrc διnιbσε|ζ Φξ σηι εΦημεριδ'
^RΕsτo DEL cARLiΦ- qετω με τoν ΕΣEΣι
ooινeτoι bτι λav.τt ΦΦη δaλωρΙ.ηJ6 va ορt
qr.Φ σfu r ftλtaτoυ EΣΕ'ι αρΦaμ.q
va aπorεχθ.lτε η9 .τrεft ιa xοιρΦxο-
fuυ.' ofrΙδρoσαoι'ζ' ρoυΦι.νouξ ' 

λπ' με
m οfuιo oι .Eλλ.Εc owισΦ|αoι ωηθL
.aυv w τoυξ oΦ|σλoιv εδω σηv Eoλh' τa
νεφvΦ μo. δημ ιoυρΥει ε ρΦη ματ α6' δ|6fl ο

μaoικΦ ι.EoλoΥ6Φ'1ρoΦfu tdιq]oΞ odq'
ολλd |oι oι ιιxρoxρ6νιοι dνbνξ σaζ oτo χω'
ρo τηζ .qΜoιvoaωλ€υτ(ιζ dριΦeρΦ w.
μqoυμε 6τΙ tρχorω Φ oνnΘeon μ. dυτeξ
τξ τελeσoι'A 6ηλ.Δoειq .'ξ'
z:^|'FιιN!: Θa Φ Φ\aiΦ cnικριva με τo
χ.ρι οην mΦιd' EΥ6 12ν ειfufuτε δn αov
EΣE' δεv υnaoxoυv xdιρoΦorcι oντ|oρο'
αικoι κ'λn' Eν1'.ιfu dnM 6a σoν F'Ε'' oυ.
vυΙιnΦυν λλι ξ κdι xo| tιΙtffiΦ1ΙδεG
λoν||k τdΦξ' oτι δι]λo αoυζ ^oΦoΦo'Φυq xaι αaυζ οντιΦoακonζ δ.ξ|o|'c Θa
6ρ0Φε rρδmΦ μe τιΦαιo σνωv|dκη
aωoΦ xoι u πλnoη Φεoλb|ιλl xοτdρτΡ
a Ειvd| Φυσ^oo\a1ιrλoι Φυ oλλ6oυτb δεν
μfuρ.ι h τση d!ιdφ.Φι ιΙιbτe ofu ην .ν.
τψοητο3o|a.Φtanρoa.oιξΦυτοιq
δοxqιΦυv Φν rrnα'ψ|otδ τouoχΡ

EΙvo| ννωστιq oι κodρξ μaζ ΩΙ o| μoνo'



μαχhξ μdc με τov rρ6.δρ0 τoυ EΣΕΣι Φερ.
ρaρoq' Bεroιρη Φ6 τo 6ιμa τωv oμλητΔv
c δλeζ rc fuν.mσημιοκtζ ωvελειΦι.
τ6Φ6μ01σεουτδνΔfujζrc|σ.oqqnνσ
6λλ0 6οσικ6 ΦeλΔ\1| του ΕΣΕΣι δ|tκρινσ μιo

xdxoΙσμερικov6δoυλorcΘεΦιλζτωνArρ|
λ|αvδv μ|1π0ξ ια μετσσ11μoτ|σΘει πρoζ oυ
τn mν xdεnθυvση mυ oυ|a Θελoυv'

o Bεντo|1ρηq nρoxΘΦ orδμη μιλι;)παζ αη
Γεvαη Συvtλευση ndρoυσιa ω{n ΦdΙτητΔν
dπc δτι Θα ov|ιΦθοιv με πΔΘοξ α1ζ δlxιξ
μoq rρωτoωυλiεζ Yα μrcι'κoτΦιoμaκaι xo'

τιfuτε δεv oπoκλειε|tην μ.τaτρalτoυ Πdfu'
δ6mLλου Φ ενa vιο Γlερδv' Ν6σερ' AσΦντ

"Εμ.q mρ' 6λεζ Φυσ|xd aζ.nΦυλaΦ|g
mυ τΦΦoυμε κoι πρoq τonoρdπdvω πρδσω
m ουτ6 τo oaaΑεiουφ μEκΔ Atτoι τo eλ

Mετ6 οζ μην ξeλaaμε 6τ| σ'σσωμoq ο ΕΣΕ
Σι Φeρρ6ρoξ δmζ xοι 6λο τo H)AΝ υreψlΦt
σαv ην πρΔrΦ μoυ \/|a fuτσδLκητωv Aμεμ
κovι1v κoι τaυ 16ραηλ' Ma ι'Αη πρ6τaon πoυ
ψηΦιΦηxε με evΘoυαo6μ6 oπ6 τoυζ iδ|ουζ
ητοv η rρ6τα0η oυμπdρrσoοηζ πρoζ τaν
τΣΕ ΓΚΕΒAPA, λζ μηv Φχvaμe τι θρoroΦ.i'
vοφ ο B.ηoιρηζ Φηv Ιδιo Γεvκη ΣυνtλεL

"ΕμeΚ τιμo'με Φν τΣE τoν προσaτητων

Φτιηιiιv n| \oτaredμtνωv οAMFEsι^ιos
ουτι}v fuυ o ε6v|xoσoαολιoμΦ Θ6λει πρa'
τουζ vα πρomΦυΦΙ dπb ηv κoπιτολιΦ|tn

τΙoεΙ εμdζ τoυζ ορ|σcρ|σ'q' Η ωrρ|mrη
flειΦηΦιο των εθvΙrcmσλ|αΙ1ν του ΕΣΕΣι
ολλaκoιτoυFυANπρo.ρΧoνταoπδλoτκtξ
doaεΕ 4 αxoνaμικa aιfuΥξvq4, κουωvκa
εΙvοι οδ'λΦΙa μ.ζ' rα 6μιξ oυyκρoυ6μααε
xaΘημερw6 με εnτΦqeζ ουμ6των κoηνo

τo aaι6q εr'Φελειmι Φ6 aυτn η σnwρoυ
σ1εoκολο το Κaτoλa6oiνε| xoνεξ

τe^eιωνovταξ' oΦon τovlΦ 6τι ο Bεmn'
ρηζ δεν εtvοι rρaΦfuxδq μaυ Φλοζ 6τωζ
πoΜoι \oxoιiθειq δ|ο6ιι50υν' aΜa 6τ| τοv
o.ooμoικοιτοvτ|μ6Φoaαθμ6mυμΦρ.ι
rcvεξ νo τa Φaξε| γo 

'vον 
Δrιμ. κaι dyv6

1oλ|τιxι3 rυ οrlπdo θo oνaΦtσΔ κaτι nου
ao αεvοχωρloε| ioιξ mλλοac ΦντρδΦoυq
oλλa ειvo| η rcθορη οληθαo'

nραιιJΙ' τoν B.taaρo n τoν Χορtλo an6
πoMoιζ aΜoυq .Eλληνεξ rcυ Φερaυν *τΦ

που .χουν oρaΦι σην ιτσλtι1 αΦλoμadvοv'
τaq rυζ mχυλoac μβθoιq fuυ τoυζ fuη

κ6μμ0 kdΙ ωυ9 οrcιοLg χρηoιμοna|iv Ωι6
τov κολιτeρoτρ6fu κ6vοποζ σηχωραζ μoζ

Στo τΔλη ιου 1972 η εΘvικοσodιαλιΦ'Kn oμdδo
εx.ι Φθ6Φι σο οπ6γειo τηξ δυv



πMοv γνωρ(ouν δτ' η εθvι|oσοoωλ'σs'i τ6σn
rcu Ms| ,o' o lδιoq o P|Νo RAUτ| πρoω€o',v πν
B.Woορη για θoUλεUτΛ rcu MsL,oμωξ o κnχioq δρaοηξ qq .ΘvιωooσoλπιΦξ
τaΦζ του ΕΣΕΣl Θα κλ.ισει eνα μεσημ,ρι σε ,να
ψαρ6δ1ko χωρι6 τoU FERFAθΕSE τo οoMMAc.
cH|o' Eκεi σε μd μπUραρια ση SτEEGA Θo οUγ.
κεπρωΘoι]v o( 23 κUρtrilτερoι .κnρ6Φι ηs e'
€νιxoσοσιdλιαιinζ τdΦζ τοU EΣEΣ| 6λ0ι τoUξ ε.
iΜγμ,voι με τoUξ vιητ'1ρΦuξ σUδνυαo]lo,ξ τoU
rUAΝ αο tταλ(d παv.nισΦμια,

AvτιπρoσειοUν 1s π6λeιξ ηq 66ρεοq ιrλ(αξ'
H σUγΙ6rρωΦ] ouη rU dπoxαιρ.τιoμοU εινoι α.
voπ6Φeuκτη καθξ ,νδ.κo απ6 r mραπdvΦ αε.

λaδo δι6τ τ6 σωvσoκΦο']μ.vo κoΘεαΦ
ωνviδη .xeι 6ιοκ''ψει rn αρατιωτικn oνα6oλn
τouq κοι τα πρoξeveιo αρνοιfr| W oνovε6σouv
τo δο€ατΛριd τoη με απoτ.Μoμο νo αcρoιlwαι
dδeοξ παραμoviq και vα τouq ioταδιωκει αμε[ι

H παρ,μ6αoη τou lδιou τoU F.AUτ o οποioq .γ.
γUaπι αoν θεπoοpn ioι σε π6Wε 6λλα Φeλε)(η
των Eλ"υνoν.€νικοσοσrλισιιιv ην 16κησηηξ
(Φnικηξ UΙηκo6τητ.ζ κdι ηγ αν1i'Φ0λη π\εοv και

xορξ πρoθληματαπαραμoνt τoν

H Φμνι1 dρνηση τoU ηγ,τη τΦv EΜηνων εθνιio'

vκ1 τou ιδ(6ητα παρa η ouμπdθειo fu! τρ.Φeι
ηouq Eυρωπαιouξ αδελΦoι]q τoυζ |τo-\oιξ moτc.
λεi 

']υσo 
παρ6δειγμα eΘv(σικηξ οUτonoρνη

ΕXol' λotπ6v, σlη μπuρoρ{ο SτREGA oι oψoτo.

€oμμ6voι Φορειξ ηξ ευρσαlκηq Φoιητιitq εθνι
κo.Πovααατικηq .Φγερσηζ oι μαmτ.ζ των εΘνι
(oλoιiιiv iα' .υρorα'(.nv mραδ6..ωv' oι αoυμθι

Φoιητικοι κινηματoq
Θo διoργavdωUv τη Φμη οuτη τελeτιl onoxαιρε-
τι.ψo,, η oπoια e{vol ouσmρ6 περιoριoμνη Φ κo
sαρ6 cυ\ηvΙκa πλαioια (η εΘνικoσoαoλ|αιxn ε}J\η.
νικη οΦδd Φμνη 6πξ tdwα θα αρηθει εUγεv'
(d την f,ρdτoon τΦv |τoλnv σUναγωvια6ν να διoρ.
ltνοaει σο M|ι.1Νo oπoxo|ρeτιστnριξ 6κδη,{Eη

Eκε(' oΦo0 μeτaαn6 eσ1γηση Φυ ηγεη τοUξ Bεv.
τo,ρn. πoU αvoπκd απoτal€ι κol τo iοweιo d.
σμo τoU Φλογερoυ oυτo0 oγoρητn &ι αγωvιση,
παρoυσ|oσ€εi o 6vδoΦξ π,aγμoτι απoλογισμ6q
τηq δρ6σηq ηξ' oι,εΜηvεq σuναγωvια,q με δd'
κρυo αo μdτo €α τρoγoUδησοUν το "Edv6λo. εyι
hro 6m εμεξ Θd f,oραμ.ινoυμε nσoι νβτt
Yo cμaζ Θa υnΦxει nι'ft μ|o o aιd fuυ Θo υre'
ρισιφμdm"' 6o αποiqιρετιοθο'lν ovτoΜdσ
σoπξ Δvo αμoι€αlo 6ρΦ π{tnξ Φ εΘvιKcmνα.

Xαιπρdγμοτιεικοοιx]]6v6μ.τd6λ.rcuμ.6λoo-
vεξαιp.τωξ E Φλn τηq oθvιioσοoιoλισκηq oμ6.
δos vo mρομ,νouv πισιd αοv 6ρκo τouξ και νo
ειvαι εηeτoγμ,vοl Φμερo σε Φoρεiξ εθνικoεπα.

τελ;ιταιo Φ' .υκoιρια τoυ Θoνaτou τou ALM|.
FιANτE ε{δoμ. με μεγ6λη μοξ σUYiηση σε Δrυπo
τoU xiiρoU ναδημoα.υeEι eιδικ6 aρ€ρo |Ν MEMo.
B|A τou εiλΙn.ποs τo οπoiο Uπoγρ'jΦouv οι ηε.
vι'rερα εθ9κωoαολισθξ Φνaργaτξ τoυ Bεr
τoiρη και δη o1 κoρp6q
λdou, AΘανοΦ6δηq 6λoι τouq κατΦΦ.voι rι



σΦμovξ πoνεπιαημιων κοι Φμερd διαμ6νovτεq
6λ0ι ωUq αo eΦτερικ6, iuρfuζ αnν |τoλια' μ.σo
τoU mo(oυ διαfioioσouν ην πΙη τoυξ αα ιδo'
ν|κa για r omΙα αYωνiσΘηκv τ6re α εξακoλoE
θo'jν κoι Φμoρa vo oγωνζoπαι Στo ιδF αυτ6 reι
μeνo δηλιnvο,ν oνsιΦ,λaκτo xαι με mρηΦaνειo
oι διαμενoντ.q αnν |τολια 6τι otη1κouv αo Ms| mι
στην τ6oη τoU P|Νo FAun ιA],ιD^RΕ oιτf,Θ,

Aλλa και ouτoι oι oποιοι eπ,αρoφoν σηv Eλλ6.
δα δηλιiνoυv Φμ.ρα ov.παXιο! εΘvικoσooιoλl
Φξ' o υπoγρdΦoν mραδηrι 6τι δ.ν ανηκε τ..
τε σηv εθνιχoΦσιoλισικη oμdδd, αλ,d δev oρ.
votται Φμeρα 6n εΙνοι η oμ6δo.rcινη τοU ΕΣΕΣ|
πoU δ.v ,Ιει vα παρouodσει καv,vαν τo τoν(oυμε
ndλι, καν,vov απ6 rcUq ofri)vuμo
ηq νo πρoσδ.νeτoι αo 6ρμo κ6πoΦu noλιτικo!
Φμπισμοι] noυ .{voι ξ6νξ rφοξ ην δcoλoγια

πολιτικoκoινωvιin ιδeoλο.για

frρ6μo€q )€νΘαoμνεξ επληξ αιξ oπο{ξ δu
αUxii]q κατ,ΦUιξv dΜo ι .πdJνU μo ι τoU EΣ EΣ |.

κατa τo noρdδειγμα τoU nγ.τη τoUξ Bεπο0ρη ο
οπoΙoq oπoχωρ.ι σeμva 16 το πρoαiνιo αρvο0
μεvoξ να εΦργUριnΦι τξ τ.ΦΦEξ πρ6γμοτι o-
γονιαιKδs και lδ.oλoγdq πρoαDoρ,q τou, πρaτ.
τouv κdι οUτoi τo iδιo, αΦo0 oυvτdσσorαι εv δiδ.ι
ηλεπaΘoEq (δeν δEηρο']ν Kαμιa .fuΦη με τov
Φραπnvω) αKoλoU€δWαq πιαd ηv iδια σuλ,Φγe
mιΚi και πρακτκη εκεi 6noυ δeν υπ6ρxοUv τouλa.
xιαov ,(eiνoι oι ιδeo,ωγικοi Φορεiq rcu μπoρο.v
να rρoτεUΘοnν xωρξ vα κνδuveιouv vα oλλo'

τωv ΦoλoΙιi)ν αuτιi}v γιo η Φμεριvi oπoαασιο.

nolηη τoU ηγ,η τοιξ dπ6 τo πoλιnκ6 εUρΦno1κ6
αηvικd, αηvικd rcυ μ€τa την o,ωσχερt Φ(.δ6ν
κατdργl]η fuv 

'UριfuiκΦv 
ΦΦρσ €α μΦροι1'

Φ o τ.λ.Uτoιoξ να npΦΦ.ρ.ι Φλλ6,
Ξινoι 6μ0ξ 666αo 6τι 6τoν θα rησoυv oι ε.

γερτηρΕξ κμπtνξ αvαα6σ.oξ ωu .uρoΦt|ol]
uoιXo'j .Θjκαικoυ ioι eθνιxoε@ααoτlon κts
vηματoξ o ηγ.ηξ rηξ εθvlΦσαλσuηξ τ6σηc
6oν μrcρ.ι {oι δeν δικoιoοrι κ mρolEΙν.ι απo.
Φωπoημ.vξ' 6Φ xοι E εΙEι Ε,{στn η πι
rρΙα τoυ rcι η οΦγoητεUΦ α'

αqMεMτA B.ftiΦ υηρξξ o μnpoστdρηξ
κι o 6ΦΦρΦ,Φq Φξ dvσou oκ τΦ πρσ.ρΦ
oγ6νoξ Φυ {στaΦ.ρξ να 0.ρεη Φ π!ρoξ oδη.
γιj,vταq ft .θναΦσEλιαfu6 Φοιητικ6 iΙνημo
διo πuρξ xoι αδtiρou αrs νkη σε vlΧη,

Y.lnpξog o oηγξ kαι o ΦΦινξ oημαΦδ6qq
τoU αrγovνηΦΦ! τ6τε εΘtκoλoτκot Φoιτητι
κo0 eημαoq ιΙ τ.Φοfr ΦνειoΦoΦ ΦU frι οι
ηpωικol αγd,vη ωU Θα Φo!ζouν π6rτ. κoι Θo

Eμεη oι ΦνηΦιfiξ ωU Φ θUμ6μdΩrdrΦ
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