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ΣYMBoYΛΙoY ΣTrΙ PΩMIΙ ΣTIΣ t5 oKTΩBPΙoY ιgιιo]

(Grazzi, ιιΙ1 Prineipio delta Fineυ)

ΠPOιEΔPΙΑ : }Ιπl Moυoooλi,γι. 'Αλ6αγ[αγ ιiναμiνεται πυρετωδδg f1
ΚoμηE εΙγαι d,γυπiμεγoE xαi πλr,1ρηE €ν-

xrrγδs Γεγιxoδ'Eπιτελεioυ .Στgατιiργτ1E
α γd, τoγioω δτι δ δ.ιθoυoιαoμδg

γδE Γεvιαoδ 'Eπιτελε[oυ Στρατoi
τελευταkυg θοτμεκilθη πdπoια ιi-
'δδν flq1ιαε dπΦη. 'Eλιl6α4rε αo_'πoττιoτιτils'Αλ6ανiα5

τiE xιilοαs. 'Tπriq1ει
δ λψirγ Διηραfoυ, δ

'Λλ6αdg δυιιiμεων
NTOTTΣΣ.Σ . Tδ 0διπoγ δi_

oΘoσγ αl λεπτolr6oειαι τig δδv δυγιiμε0α γt'
πεiν, dπεψiοιoα γ&, g. 'Η δqd,- Πδg φα[νεται

πλευφdq.αιg αsτη, εΙg μiαν πqιilτην , δ6oν νd,

,rιoδ5 αxoπoig lιαl ναυτυrcoi5 ταi
πoiε[ναιναιαταλιiι6<υμ,,ffΝαντιoi7fΑκfυi:Etγα?Ξιlο1,q6o"o"o,νd,tξαιqι/6ωθη..rΙ

- r? t t t tτωγ 'Ιoγι,(Ι)ν γησωγ αrCτηγ,

πρi: τiν πqoηγοιtιdτη'ι,_ ε!ναι i ιατd.λη]ι-g δλoιλrlao1-, τiξ oιτ, fδη i1rφανiξowαι &ιoφαoιo/νoι γn 8γαγτιo0oογ ιts 
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:E)Jι^dδ:g, jνα Je0n α$τιi &xτδg μi7ηg '.αi 
ινα βε6uισ)0δμεν δr{oγειιiν μεζ. ιro μυστιiδζ mψal5; δ δπoiog λωτoιrογεi dg&ι xαθ' olατδιpτoτε περ(lιτωoιν. θd. παοoιrεiπt dg τitν πoλι ,1ργψρ;αoτρoν, rιαi β τδν δπoioν διεξιiγop'v δoαotηoiιiν

τlαo - oi*oγoμιx6γ μαζ 1iiQoν. 'Aφos rc.θdηι,σα osτω τδ ξir- ιQoπαγdνδαν, dxoιlεται πoλδ xαΙ Ξμι &πoτε'λdqιαtα- .arc_
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δρ(μαoα εlE τ}ν oxΞψν μoυ dxδ'μnτδν, πρiv dxiμη tai ι.-: .τιoηE ν]n 1ηφoi i,rc dιμν πohv ρrηo.." eι'*-" ω
dπδ iip oη4rετo1i1ν μαg εl5 τδα π6ξroτ, πqlν d,τfuη ιαl .Eλληνεg d;δ toιg'.λγγλo";.
dπδ τitν 3ηηξiγ τos πoλfuoτ. 'Aφoi *α0olρ[a0ηααν-ζLL 
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Φ d λε &ναΥνιbοτη ,

ε ζπαν δτ υ δ "τσdμLxog ''

εΓναι δ πι6 d,ντLπρoσω-
πε υτ ι, x6g χoρ6g μ.οιE . K L '

α$τ6 γLατι] ..xoυρdζεται δ

πρδτog xαι] oi 6λλoι xd-
Θoνται xαι] τ6ν ττg,ραχo-

λoυsoσν l KαΘαρd,, θλλη-
ν ι,xd φαι ν6μενo, δηλαδτ1 |

. 'Απ6 odνα θEαρτiται νd
dντ1xηs oτo$s''πρωτoxρ-
ρευτ€g " fi oτoιig d,λλoυg !

-Αν πρoτ t μτiσηg νd of -
ρηs τ6ν χoρ6, τ6τε ι)-
πdρχη παντα μLd ldoι Υι.d,

odνα δ i πλα μαg :

-Aν 6π ι sυμfis νd od ρ-
νηg τd βdματd σσυ , σ€

παρα}{αλoσμε, βτi μrs πα-
ρ ι oτd,νη g τ6ν oπoυδα[o
xoρευττ1 l

Kαι ρ6s . ε Γιq ι νd d,πoδo- .

s,oσν "τd,'τoδ Καιjoαρog τδ
KαCσαρυ''. oι θxλoγθg . .

€ρχoνται, !
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EπIΣToΛEΣ
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'Eν'A$τfναιs τi 15!'oχτ. 1979

Kιjρυε KαQciλα,
'Eπι,τρdψτε μoυ δι,ci τfrs παρoιi

oηs νcf διjoω μι.iαν ciπciντηoι,ν εis
τιjν μαsηττiν-oυναγωνι,αττiν Σ. ΙΙ. θx
Tρυxcf λων θεαoαλdαg.

Φιjλε oυναγωνυoτd
εΖμαL φotτηττis εis τdν ΑΣoEE

xαιj oυνδρoμηττfs τoσ θ$νιxυατυxoσ
περuoδιxοσ τfrs Bεαoαλoνιjxηg''EAl'.
'oπωs ιαi ξ'o'3 χαtρετrjζω ττiν Εx-
δooιjν τoυ, i δπoιjα αυνεπλτiρωoε 8ν
Ξτos xαιj πλdoν μd θπυτυχΠ πρΦφΦ
ρdν.

Σxdπτoμαι dγαπητd, iγνιrlοτε,
φιiλε ' τi &γαλλιJαoι, .$ci αio$dνεται,
ιi Φυxιi τoο 89νι.xoσ τiγdτoυ ΙΩAN-
NoY ι,ΙETΑΞA βλdπoυoα ττiν &ξιjαν θ_
ται-1νoυ d$νι,xι,oτυxτiν τρooπci$ειαν,
τ6ν oυνεργατGlν τo0 ''EAll.

'Aγατητd IoUr
Ξis ττiν dπυατoλτfν σoυ txφριi-

ζεLs δuxαιjωs ττiν &πoριjαν, δι,ciτυ
τd τεσ1o5 τoσ Mαρτιjoυ τd ilαβεs
τdν'Aτρι1λιoν (μαxcfρu νcf frρxετo
xαi τ6τr. od μdνα). Σd πληρoφoΦ
δτι, τoσ Ailγoιloτoυ τd dlαβα ττiν
15ην .'Oxτωβριjoυ.

Στενo1ωρoσμαt μdν δι,dτι &ρ-
γεε ιirrci ε'3xαρuoτoσμαι, xαιj ixα-
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,νo'lτoLoυμαL oε oL αυτην την αρ-
Υo}Ιoρειjαν ! " Δudτι, &ντι,λαμβdνoμαu
τcis oixoνoμι,xdg δυoxερειjαs τπs
θxδdoεωs.'Αντυλαμβcfνoμαι ττiν μτi
δπαρξu χρηματoδoττfoεωs dx μdρoυs
τριjτων rJ l'παραγ<iντων''. ToLoυτo-
τρdπωs, δτι,' γρciφεται δdν θξυτrrpεt
τεc &ll<fτρLα αυιiφdρoντα' εiμτf μιi
νoν E/\ΛHNΙ}Θ.

Φυoι,xd δdν εδxcμαυ νd συνε-
,tlai,

xtσυη επ αoρLστον η αργoπoρLα.
Md ττiν δlo xαd α'3ξημdνη xυxλoφo-
ριjα τci δooδα sd αiξη$oσν xαιj 

'ixατdoταoυs $d βελτυωsfr .
'AντυλαμβcΙνoμαυ τcis πudoει,s

(τεχνιxds fi πoλι,τιxcis ), τcf s δπoιj_
αg δdxεταυ xαιj τoστo μoσ αδEcfνει,
τfν &ντιπd$ευαν πρds ττiν ''δημo_
xρατιJαν-δυxτατoρι.iαν" τoi'E$νdρ-
χoυ.

,Ξ - a 
''Eπι.xρoτδ τcf g oυτcfσεLs xαιj

τds πρoτρoπcfs τoσ l'EAll ιαi τoνι-1-
ζω ττfν &παραιiτητoν πρoδπd$εαιν

<la, lτfls υπciρξεωs ixανδν oτελεxδν δυci
τfν EΛΛAΔΑ MAΣ,

Με$' δπoλτiΦεωs
K. Γ. K.

Kιiρuε Δι,ευ$υντci
Στιi dγαπημdνo μαs xαιj θπι,με-

λημdνo περι,oδυxιi llEAιt δι,ciβωα ε-
πυτdλoυg xαι-l xciτι, τoιi μετci ττfν
περLBdητη μεταπoλιjτευoη xανειjs
δdν τdλμηoε νcf μls ξεxα$αρfαn.
Mυλδ γυcf τ<j xατατoπυoτυxd dρ.$ρo
τoO t{. KαQcfλα πoιi &ναφερdταν oτd
πολυoυζητημdνo sdμα τfrs Bαoυλειj-
αs (τε[r1os 14).

T<i dρ$ρo τd xciρηxα, xαC αcfν
Υντioυα Bαoυλ<jφρων μoσ γdμιoε ττiν
Φυxτi. "oμωs μd πρoβλημciτuoε ,{u'
δλα5 ')nn- t-Εδδ xαιj πdντε xρdνι,α &ρxε-
τoιj δυxoιj μαs πoλυτυxoιj δdν μαs
δι,ευxρυνdζoυν τιi ,$dμα πoιΙ xαιjεu.
'Aλλoυ πciλυ μig πετoσν μεμxciΦιj-
xoυλα παρηγoρυσs πρooπαθiνταs νd
μds πεdoουν πιrjs θρΧdμενoυ oπiν i-
" 

t uξoυαυα τd πρdBλημα λιi.sηxε. Θci πα-
ττiαoυν τιi χoυμπ C xαt .9ci μrs φd-
ρoυν αιiτci πoιj λαxταρoσμε, τdν B.
KωνoταντEνo. 'Αραγε τci πρciγματα
εζναι τ<ioo &πλ&; Kα j θciν δxu pe

a^tτι, δdν μls δι,ευxρι,νιi6oυν πiν τιραy
uατι"xdτητα; 'Aν πciλυ γυcf λ<fγoυs
d',.lωτdραs Bι.1αg δdν πρdπευ, xαλd
εΖναι, νci μτiν πρoχεLρoσυζητiταυ τd
$dμα.'Αs βαδιjooυν δυαφoρετυxd.
Md oxoπcj τιiν Ξνωoη τδν d$νι,xoφ&
νων . Αιjτιi π ρodxε ι, . θcf εtναυ φo-
Bερd δγxλημα νci φ$ciαη i iμΦα τ6ν
θxλoγδν xαιj νci BρCoχωνται, oi 8_
$νυxciφρoνεs δLαχωρLσμdνoι,.'o σlω_
π<is is εΙναυ Ξναs: Tιi uεγαλεEoτls 'Eλλciδog, πoλεμα]νταs τdν xotr
μoυνtoμ<j.'Aφo0 τιi xατoρ9αiοoυμε
α'jτci xαιj θπυxραττfαoυμε, $d βρε-

aa'9r xαιj η λιiαη γυci τd πoλι,τευαxd.
Mci πρcf s θεo0l 'οχ' πr.ci αφciλ-

ματα τol παρελ9<jντos. Kανειjs βα-
oι"λc5φρων 6dν $dλεu τ<jν Bαoι,λdα
τoυ dνειj$υνo. Kανdναs νcf μτfν δε-
χsi oτιj iνδαλμcf τoυ ταπε υνι,ioει.S l
τdν μoναδυxci bρsιjδoξo Bααυλdα &-
νci τcjν x<iομo, Ud δευτερειioντα gi
λo.

oι xαι.ροιi xαιj oi dνsρωπou dF
λαξαν. Kαυρ<js νd ιi;.λciζoυν νooτρo-
πιjεs xαd αυντf9ει.ε5 xα'J o' αιjτciν
τδν τoμdα. 'o KωνοταντCνoE δ τr'
δs μ'iν τd ξεx.Jfrμg, αηxιJι,εu βαρεud
xληρoνoμι.ci. "oταν Ξrgη τi οτιγμd
ds τoδ cυμπαραατα$oOμε oωατci.

Σd oυζηττioευ s μαs , πoτd χα-
νdναs γντiαυοs Bαoυλciφρων δdν $d-
λεu ττiν 6πυoτροφτi τοδ Bαoυλdωs
δπωs-δπωs.

Tdν περι,μdνει, xαιj πρdπει, νci

drsη, ociν δυναμυxds 'iγdτηs δλων
τlν 'Eλλτiνων. eιjττf εLναu i θπu_
9υμιjα dλλd xαιj τi dπαιJτηoη τ6ν Be
οuλoφρdνων. KL' α,jτcj πρdπευ wt'

avιl'-νη. 1ιρoεχεL oμωs η ενoπoLηoη των
E$νυxoφρdνων. Kυριjωs αiτd. Γυcf
νd θλπιjeoυμε αττiν θπιoτρoφli τoδ
Bααι,λdωs xαιj oττi νιjιη τis i$νι,-
xoφρdνoυ ταρατcfξεωs.

Mωραiiτι,ooα
Πdτραι,

**********

Koν 'A$αν. Δεoλi _ ΗΙΙA.

oi gdoεLs σαs dγαπητd συνα-
γωνυoτci, Eds βριjoxoυν oιiμφωνoυs
oτd περuoαdτερα αημεEα. Eιixαρf-
στωs $ci δημoαι,ειjαμε τιjs ciπdΦευs
σCSr δν εiχαμε τliν ξτxρυoi σαs.
'Η μoναδυxτi δLαφωνιjα μαs, σxετL-
xci μd ττfν φι,λoαραBυxri πoλιτυxτi,
εΙναυ ζιfτημα πoλιτυxfrs ixτuμτfoε-
ωs xαιi δ1ι, iδεoλoγυxfrs. 'Αλλci dν
.a ι -δdν iπiρχαν δι,αφoρds oτι.1s dxτυ_
μτfoευs, τdτε $ci εiμαoταν ρομπ<jτ.

Xαυριjμαoτε γυci ττiν δραoτηρυ-
dτητα, τdαo ττiν διxri oαs δoo ια(

: |ο u , l 
'τoυ αoελφoυ σαsr ΥLα την oπoυα

εCμαoτε θνfiμερoυ.
'Αναμdνoυμε ττfν Eγxρυαι-1 αα5

γLd τdν δημooιjευαL τπs θπυατoλfrs
σαs. 'Η oυνδρoμτf oαs .$cf εΙναυ ε'j_
πρdoδεxτn, xαιl γι,ατιi $d oημαιjνευ
riοuxτf &ναγνιriρuoυ.

*****?ι*:l*iι

Toρdντo 16 'Oxτωβρι-ioυ 1979

KιJρuε Δι,ευ$υντd,
ta,μd πρι,,jτη ευxαυριjα, $ci παραxαλoσ-

oα δπω5 δημooι,εrjoετε τriν 3πι.oτo-
λην μου oτcf περυoδuxd τ6ν 'E$νι,-
xυoτ6ν, llEΛΛFtΙIiΦN AYPΙ0Νll. Πoιj
&πd ττfν μαxρuντiν xιrjρα τoδ Kαναδl
9dλω νci ols ε'jxαρυoττfoω τ6αoν θ-

-ltatσαs oσoν χαL τoυs συνεργciταs σαs
Yυd τιjν τι-1μιoν dγδνα σOSr πoι! πρα
αφdρετε ατci'E$νos μαs. 'Eπιjoηs
δloυs αι]τoιjs πoιj dxδηλαjνoυν τ<i

μεγdλo τoυs θνδι-αφdρoν γρciφονταs
τdν πραγματυxτiν &rriοεuαν γυci ττiν
&γαπημdνην μαs Πατριjδα, πoιΙ τιioo
νooταλγoΟuε θμεCs oi Mετανciατεs
δυdτυ θμε[s Υνωριjζoυμε ττiν &ξdo
τfis Πατριjδos μαE xαιi πoιi o,j ουν-
$fixεs τrs ζωfrs δdν μαs δπυτρd*
πoυν 8ατω xαιi γιci λιJγo νci dπo-
λαι1ooυμε τci &γα-9cΙ τηs. 'Eπdαηs
$dλω νd ε'3xαρυoτrfoω dπd τd Bc{$η
τfrs Φυxfi( μoυ ττ1ν λεβdντι,oα'Eλ-

i
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Γεμiτo &π6 &γciπη ΥL(i ττfν 'Eλλdδα, δυνα-
μ ι,xcf , βd πcfsο s γtC, ττiν &λd$ε υα, θλπ;ζoυμε ,ιαi εi1cfμαoτε, νcf γιjνη τcj δργoro τ[,ν 'Eλλτi
νων'Esνυxυατδν!

'λπ6 πλευρδs UσSr εflμαoτε πριi$υμoι, νd
παρcfα1oυμε xdsε βoτi$ευα πoιj $d μds ζητη$fr.

ΠΕP Ι0Δ Ι lG Π0Y ΛABAMΕ

ΕΛΛHΝΙKΗ EθΝΙκΗ ANTΙΣTΑΣΙΣ
ΦYΛΑKΕΣ
NEOΙ ANΘPΩΠ0Ι
ΑN0ΡθΩΣΙΣ
ME Σ0ΓΕ ΙΑκΗ ΑΛΛ HΛΕ Γ ΓΥFΙ
ΣT0X0Σ
EΛΛΗNΙK0Σ ΤΤ0ΛΙTΙΣMOΣ
THΕ GRΕΕΚ ΙΙ]ATΙ)t|Ι
JEUNE Ι1ΙΑTΙ0N S1LΙDARΙSTΕ
Ι1Ι0TRΕ ΕUR)PE' Pτ"αne e
RΕPLΙCA, Merieο
SΕC0L0' ΙtαLiα
FUERZA Ι|ΙUWA' Espαrn
C' ΕDADΕ, Espαrιa

ληνιj6α Boσλα κoψνηνoi, r"r r,.'
γραφιjμενιi τηs μιis οιjνη νci iατα- σαν.πζiλL oι ''ρLφL-φiδεs'i. Mετci &- νιΙγxη δdν θci Jπiρxε]'du_.ε-iωrJ-
}ciβoυμε δτι δτciρxoυν Σoυλuι,iτυoεg Ι: iL]:: !ερεs λliστεψαν μd τd\, τα 'Aσφαλεdαs δdν ioαν oυνεxδsi
δτoυμes νci oηιιiooυν τιj iνciατημιi ::::_'r:": 1::γ!!i':lrλ.c" σττiν ιασχoλημdν" ,,i οuαr'Joυν αυiLΞν1
τoυs ''ιiνδρoπρεπ6s'' γιci τd !εγα- Λ9n-τnr_l1"ο 

|]ι9oστd λriστεψαν- Tα- τριjcειs lαf νd τρooτατεσoυν τoιJsλεεoν τηs ΙIατρrjδos μαs. μLευτηρLα, ΦαaνεταL 6τL.oι-δLαρ- τoλιjτε< dπd τιjs iτι.θdoειs τδν iΞ'Eμεis oi ;εsu"*,,J.εs, &ro- :lξ"γ:.3γιναν 
ιtμr5δαtt.gτfν 'Ελλιi- uoρχ""δu. ,o."' Ξr.i-Ιii""i-irii

λoυΘoiμε περιJφανα τιjν δρdμo μ"s, -'1:. :1::::,]:γ μoυ,EΙα)ε εντυ- Φs τd βρciδυ ε8ναι ,j1ρ1ρ66μ6iγg γd
γιd ττiν ΣΩT}ΙPΙΑ ToY EΘNoYΣ ιιeε. 

- 
}f| ":9.:::6].|l :19 τιJg-διαρpι{- dντιμετωπdζoυν 

'oυs 
'',iuiJiαioul

zιtΙΩ ιl EΛΛAΣ ζεLs, εcναL η τρoτρoπti τis κυBeρ ]9rjs Kρατoυs, .,ο.r. no"οg 9J 
"φJi

K, Χριoτdτoυλog :!"'":.:|:' τοf5,ιαταoτn}ατdρxεs r<iξi .; ;;;;';;"."i
Toρdντo-I(αναδΞ να...^oβoυν τα μετoα τoυsl..Tι.; νd 'Εχoυν πoλλCi ιildμα .rci δoσν τciY.Γ. ΔLαβdζoντos 

',js θφημερ?o". ::}"lΥ 9:}:9Ι::d 1i'9'γ'd δrλα μιiτι-α μos: 'o Θεds νd BCiλλη τιi4 - x.αL να στεΙωνταL φρoυρou μπρoστd xdoι τoυ!-

ΞNΩΣιΣ ΦρoYPΩs.| EΘΝI.KΩN πApAΔoΣEΩN
NoMoY AxA.l.AΣ

Εθilfl{(lil πP0Σlω}lTΗplt}il

__-. } γvωcτfrq dπo1ρdloεωq ττλειoψηφ(α τoΟ Δημoτι_κou Συμ6oυλiou- dπεΦιiα_ιoεv, εiq τελεuταiαv orrεδρiα-
9ιv., iρriηη τo0 ΠατραiκoO λαoιj, iη, ηη, ;δλ"iρio, 

ωs
{μ€ραv._ toρτηq τηq- 35ηq θr.ε'εiou' .ηs'- a"..i.iο-;;o.rq
'η9 π6λεωs τ6ι. Πατjδv, dττδ 'ong',.io;,;;;'Jγrr,-οτ€g>>.

. 'H dτtι6φααιg_ αιiτi1,-ιiπoτελεi πρ6κληoιν κατd παv-τoξ καvovoq δικαioυ_ φi nΘικns &ξιoπρεπεiαg.
_ Ι]ρo*αλεT κ6θε 

. 
&yΦωττ-iyηr' 

'orr.iεηoir_ 
*i'ι- πρoo6i-λει τδv_πατριωτισμδ κιiιθε €θvικ6φρovoqi *αi i, γελ κd_

Θε iλευ€6ρoυ otooτd σκετrτoμ6vor''*Eλiηr"i λl?i"r.
. - _η: τ|v dπ5φαoιv 

. 
αιiτi1 ',διεoτρε6λ,ir..o, 

_ 

i 
-i"."ρ,_

κfr &λιiftια. "oλoi Θi βvΘur-μ'oCrr'α, 
''fi, udiεi"r-δερ,io,rr.

6εiτo.τfrv f1μ6ραv τηs <&πελεu0ερd1oεωqr, Ξ';;; "ii ""e_ψη κ&ποιαq v6αq_oκλα6ι&q, 
"<i'o,o, ,6o, ' 

"o"o."η.o0,xρυ'μμ6voυ κιiτω &τrδ. τov μαυδιiα Tδv ξεvoκιvιiτωy κoμ_,μouyιστoσυμ,μoριτδv τo0 EΑM _ E^AΣ
'Hoαy vωτriq β-μωs oτiv μημηv τou oi Πηγ6δεs τo0Mελιγαλ&, oi 1ιλιιiδεq τ&φoι,-τd'dκρωτηρ,αoμ6λ *oiμιιi,τ& σΦαγμ€να μi τδ κoιyδ δπλo τδy *oμμorrio"oo"μμo-

ριτδv <<κoνoερ6oκo0τι> κεφdλια τιnv dδiiα6, 
_"J_

K_αi Ξρxovται Φμερ_α oi κoμμoυνιστoouμμoρiται,d ζηT9Ψr^ c<dvαγvtiφιοlν> τfiq eoιr*frξ dvτιoτ6o;;.''Αλliθεια πoΙαq ιivτιοτιiοεrρq;
_ -Mriπωq ΘειoρoOv *ι,τioτgdιJ'τ& γεγov6tα τo0 Δε-

κεμ6ρioυ τoi '44 πoi αiματo;φiληααv τi1v ,Αfryα;
. 
Mliπω9. θεωρoOv dyτiσταoιv, τ{u ρφqiiv "od 

orr'oγ_
Ι91Φxou ΨαρpoO καi τδν dγωvιoiδο 

'τo0'τdγματoq 
τo0

542;
. Mriτrι θεωρoOv &vτiατqgιv τig αι}αγig oτδ Σouλη-

v6ρι, oτi1 Στυμdγκα, oτδ Φsrξ6, o"η 'Xαiαrδρi"oα;
Mdττωq θεωpoOv dvτ[ofαoιv τ& γεγov6τα τo0 46_

49;
.-^ _ MiT.g ΘεωρoOv *vτioταoιv τ& παιδoμαζdrμαtα τξq'Eλληvικfrq yεvιdq;
Πατραiκ6 λα6

, Miy &φιivειg τoiq καιvo6ργιoug κoιζμoμγιgτoσUμμo_
ρiτεg -vd γιoρτ6αoυv τ{v γιoρτη 'δo "ftroη- καi 'iηq
κτηvωδfα-q τoυξ.' ' 'Aττ6vτηcf 

1 σtfrv dξιoπρεττff 
- 
trρ6κληαti

τoυg μi E-vα μεγ6λo oΙl.'Δ-εiξε oτd αiμoG6ρα καi τερΨ
τ6μoρφα ξι'roιivητα πι6,yια δτι δ'σιrμμoριτιqμ'δq δiv περ-
γ& πιd oτηv EΛΛΑΔΑ. oi ττρoδ6φτq καi ot oφαγεiq τo0"EΦoυg δiv Ξ1oυv Ιgμμaα θ6oη 'd.τδ αiματo6αμμ6vo καi
iγιo 'Eλ\vικδ xδμα.
Πατραiκi λα6,

Πρoειδoπoiηo€ τouq ν' dyαπαιiωvται στη ληΘη πoδ
τoig παρiχει ri Πoλιτεiα.

τiv λιiΘη πoδ τdv dv6;εται δ 'Eλληvικδg λαδg γιiτδ oυμ16ρoν τo0 "EΘvouq.

_ __ 
Mi, dvαoκαλΙooυv παλιig πληγΞq, δι6τι { 0πoμo-

vil Ξxει καi τ& δ,ρια.

. -:-o 
'Eλληvικδq λαδg γvωρΙζει καi κdvη ι)τoμovη καivd δiδη τfrv dπ&vτηoιv oτηv κατdλληλη oi,γμ,i. 

_

'Eκ τo0 ΔιoικητικoC Σuμ6oυλ(oυ

TrΙE GΙξΙjEK NAΨIoΝ
ΙNTERNΑTΙoNAΙ, MONTrΙLY rDEoLoGrcAι &TFΙEoRETΙCΑL RBVΙEW oF GREEK AFFAIRS
MH!"j:A ΙA ΠAΓK0Σi4Ιθa ΙΔΕOΛoΓ Ι KΗ lG Ι ΘEΩPHTΙ -
KH tt]ΙΘEΩPΗΣΙΣ ΤΩΝ AΠANTΑXoγ εnλHποπ

'O 'Aπιfδημos 'Eλληνιoμιjs εδxε μdxρ υ 1τ'ρ&τtνos ττfν ''oτdγη,, τoυ, πoιi δdν fiταν dLrη
ciπcf ττiν 'ιΞENΗTEMENH ΕΛΛAΔAll τoσ μαχαρdτη
τιjρα Λιjτυνα. Md 3ορα ττiν Δ. Γερμανιiα, i εi
φtλoξενoσαε στι:s oτfrλεs τηs τoljs xαδμoιjs
loi ττiν πtχρdα Υι,cf ττfν μπoλσεβυxoπoιjηαt τπs
' Eλλcf δo E , xαδμoιjs τlν &π οδτiμων , π o\i χωρ ιis
xα}.rμυcf &μφι,βoλιjα εCναυ αι]τoιj π;ιi αriμερ" i-
χoυν Φηλd ττiν σημαdα τoσ 'EλληνLσμoσ.

Td GREΕΚ NATΙON 8ρ1εταυ νcf }ifλιiΦη τ6 ιε-
νd πoιj dφηo. i ΞΕ τoσ Λιjτυνα. 'Απ 6 6τυ δειj-
χνεt τd πρiτo τoυ τεσχos, φαιjνεταL πds θCf
τ6 χατoρδα1oη.
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EΛΛ HN Ιlftl A}-ll{tlΙTΙΛ
ΕΠlTΡ0tiιl ΑM}'ιHΣT|ΑΣ B0PΕl0γ EΛΛAΔoΣ

ΑilΑκ0I}lfi€$Σ
Πiuτε 1ρ6vlα τdrρα ivτιμoι καi γεvvαioι ΕΛΛΗΝEΣ ΑΞιΩΜΑτl-

Kol oαπiζouv oτiq φuλακiG τou Koμlδαλλo0 δq ΠοΛlτlκol κPΑ-
τoYMΕNι3l.

'H"Eτrιτρoπi Boρε[oυ E^ΛΑΔoΣ εδριoκoμiη oτi1v πo<.rτoπoρ[α
LΨ-*Lδ,os .τηq. EΛΛHΝiκHΣ AMΝHΣτlΑΣ' γ,λ τη, ΕΘΝlΚH E_ΝoTΗΤΑ καi τηv dτελεuθiρωoη τδν ,Αξιωματiκδv

κΑ^E1
δλouq τouq Boρειoελλαδ1τεq_ &vεξαρτητωq ττoλιτιxδv φρoημtiτωv vi
πuκvωoouv τi1v tκδη,λωαι v τηg E^^HΝ l κH Σ ΑM}.iH:i-lλi' ar;l

ΘEΣ ΣΑ^oΝlKH
κ1rη1ματoγρriφog <ΗΛYΣlΑ> (Λευκδq Γlι1ργog)τη, Kuρι.α1{ l l Noεμβρiοu δρα 1i.oo,' ' ''
για v& dξιιiιπuμε-μi &γωv ι στ ι κ6τ ητ α

0χl ΣTΗΝ EOK ME Π0ΛlΤlK0γΣ KPΑToγ}-{Ε}.{oγΣ

ΠPoEΔP o Σ 
'Η'Eπιτρoτri1 'Αμvηeτiαq B''Eλλιiδοq

ΣΔPAΚAΣ EYΑΓΓEΛoΣ τ. Πριjταvιq, δμ6τιμoq KαΘηγητηq ,A-
ριοτoτελε(ou Παv. Θεαoαλoν [κηq. MEΛH

i [ ?AR1 ι11} Ξ ii γ.5 .ι:rξ ='-T.T"γ 
a^ i . 

*n, 
u. δρo q, E μ π oρ ι κo 0

ιr,gfΞι,Ξ::E|,[,i:f ιici!1ιi*ll,ι.&,u.;'";,*,Ιι*-ΔHMH TP l ΑΔ H Σ +.t{Mη] P.l o Σ MηxαJ.'o1?Υ;-i'' 
t _'_'

ZAXAPΑΚHΣ κΩΝ)NoΣ '!ατλi '^

Θ-EoΔΩPoY lΩΑμμμ; Σμriviρxbc i.&.
!-ΩΣΗΦ!ΔHΣ AΓlo Στo^o'Σ "Eli'roρoc
κΑ'ι'ΝAPoΣ XPHΣτoΣ ΔικnγliooJ-_KAPAκ/.ΝΤΑΣ ΣτYΛlΑΝoΣ' λi*ηγορoq 

- Kocθηγητi1q Παyε_
τrιoτη.μ ioυ

κAPΑ,MHTΣο Σ ΓEΩPΓ'loΣ'Yπιiλληλoq
KΑΨΑΛA Σ ΔFlMHτP lo Σ 'Eκδ6τηc
!-(qYΣKOYPAΝHΣ Νl KoΛΑoΣ ;δδorriατρoq
κoYTΣoKΩΣTAΣ ΔΗΜHτP loΣ Πoλ. Mηx"r,*δcKoYΦΑΣ lΩAΝΝΗΣ'lατρδξ
KΩΝΣTΑΝToYΛAΣ ΣTY^lΑΝoΣ Σuvδικαλιoτilc _ τ. Πo6ε_
.,. .- 9ρ^o-,. '.ξqvqτ1ηoc Kivτρdu ΘεooαλovΙκηq
μEΙΞ9Υ κΩΝ)Νo Ξ- Στρατηγδc' Xtlρoοuλλ*ηc θ.&.
ι,1ηoYκ oYBA^AΣ . lΙι,ημμx Σ' Φαρμακoπo,δc''olκoNoMoY - κATΣANlΔoγ ΓhiλiτA'il Δ,.ηγ6ρo,
Ι-!AΠA B Α Σ l 

^ 
E ! oY o! E Σ τH Σ Κ αoηγrπη c n λr.''-, "i'i,it,ηΑΠ ryr o 

^Yz 
o Σ ΑΝτΩΝ t o Σ |,4ι,τ ι ;r;;;Υ ;;;;i;;"t.δ.-PΑ'|'ΣHΣ ΔHMHτP lo Σ 'Πτiραρxo< Ξ.α'- ' 

-
ηΔnTHΣ ΔHMΗτPt qΞ- η;;;,Iλλμ".aρηxζ 3.&.ΣΠΗΛlΑKoΣ Δ: IM,HτPloΣ Δικηγ6;;; : Τ.'nρΞiαρoq Δικηγo-
-- _ 9-ικo-0 Σuλλ6γoυ Θεooαλoviκηq'ToΣι(ΑΣ oΔYΣ ΣEYΣ ΔικnνιiooiE]ΔtκoΣ ΓPAMMAτEYΣ
Δl oΝYΣ lΑΔHΣ K,YP tAΚΘr,ΑvτιoυyταΥllατιiρ1ηq |.g

++++:+:+++++++++++++*+++++++++++++++++++++

'Avf|κoμεv. . ειζ diλoυq

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Δdν μis tπαρxoioε
σL: ταjρα .sd dνriπoυμε

πoιi &νrfxαμε στrfν Διi_
χαc σττiν 'Aνατoλτi: . .

. Td ταξdδt στΙi Mc5αxα, δdν ε(yε dμεα* }lαi6ρατdrαd μls τoιjs xoι,νoιis.$rηr;Js, &πoτε-λdoματα. Otiτε θλπdζoυμε δτu.$d drημ.ρωsoσ-
Uε dT,' τυχoσσεs συζηττiαευs oττiν Boυλτi γtα-τ( oι, πρoηγoιiμενε s μσs dπεγoτiτευααν. .'Ω; ξιτoιiτoυ μciνo σξ εlxααιjεs μπoρoσμε νd πρofuiμ
με.

t ^ t-'oφευλoυμε 
-11ατ' &ρχ'iν νCi dπαναλcfβoυμε δ-τL ει]μααταν αιiμφωνoι, μ; ττfν ξπCo;;;' σττiν

Mcio1α (ιαi ατιj ΙΙεxCνo ) γυατιi αciν 'ε.$rrr;-
9.ds δdν dχoυμε χανdνα λcfγo νc{ ει1μαατε πL-dνυα oτci 1dρυα l.lυσg Mεγcfληs Δυνciμlωs. ,Aπιj
αιjτoσ τoσ σΠμει.1oυ δμrs μdxδ. ,d ;;ooφdρor-
με τμiμα .9σ θδcfφoυg μαs ατoι15 Pujooυsr' n-
πciρ1εu μεγCfλη dπιfατασL. Kαι.i α,j.ri i πα|αxι,i-
ρησts oτd Nεο3ρι,o τfrs Σιjρoυ, συνετdλεαε "δ-
gτε νd μπoσν. σξ δειjτερη μoCρα xαi νci μτiνdναλυ$oUν τd dπoτελdαματα τoσ πρω$υπoυργt-
lιoδ ταξυδυοσ. TCi δπoCα oυνoι|rιJ4oνταt σd μι-1αμdνo λ€ξυ: MΗΔEN. Kαι-i dννooiμε βdβouα τd δ-
ρατcf dπoτελdoματα, 6x. δoα θνδεxoμJνωs συ-
νεφωντisησαν πιjoω &πci τriν πλcfτη ioο ,iir*,
xoσ Λαoδ ιαC τci δπoCα δdν $d μcfsoυμε πoτξ.'.Aι:αμdναμε μdταuα νcf dντυrηφοoδμε πουci
$cf εζναυ dπci πλευρσs Pιfαων τcj" dνταλλciγματα
Υ',f τci NειJρυo. 'Aλλd φαιiνεταυ παjs τdτoι,α
&νταλλc{γματα δdν dδ<j$ηoαν, δπτci5 i"i dν d-λη$ειjη i φτfμη ποjs &νdλαβε i pωoιjα ττfν δπo-
χρdωoυ νci πειjαη τci Koμμoυν υoτυιd, K<fμματα
τfrs Eιjροjπηs νcf Φηφιjαoυν ττfν dνταξt τπs' 'Ets
λciδos σττiν EOK. Δdν s&ναu περιjερio ,j- ,τ-ναt αδτ<j drηουνd, dν λcfβoυμε ,)π,jδυ τcj diγ-
χos πoιj xατ€yευ τdν 'Εsνcfρχη γυci ττiν dr.o-ξυ. 'Η μdρα dxειjνη .$d .Ινoυ τi οειjτερη ειj-τυχυoμdνη τfrs ζωfrs τoυ (i προjτη fiταν fi ι)-
πoγραφτi τ6ν oυμφωνυδν τπs Zυριjχηs ).'O φι,λoxυβερνητι,πci5 τιjπos d,πoπρoαανατd-
λυoε δs oυντisωs τcjν λαιi, παρoυσr,cf 6οντα5 τιiνχ, Kαραμανλfr νcf δdδη..dντoλds oτdν Δfμαρxo
.oq Λdνι,νγπραντ i' νcf δαμcfζη ττiν Pωoι,xτi d;-xoιjδα!. Td γdλoυo πdνει, xαλιj. "Aλλωατε εT'-

----



ναι, τd μιjνo δωρεcfν πoιj μds dφηα9 i
νηoυs!

Kυβdρ-

Md ττfν oει,ρci δ χ.'Aβdρωφ ''ο.ι,γdνταρε'l
τciν 'Aρχηγd τoυ' δπoατηριjζoνταs πιjs δdν δυ-
ατρdxoυμε xιjνδυνo dπci Boρρδl

'Aλλcf uα( δ 'Yπoυργds 'Εμnoριjoυ, Boρεt-
oελλαδιjτη s μc{λυατα, jβαLε }4υ α'jτds δνα πε-
τραδciπυ ατcj oiπoδιjμημα πoιj λdγεταυ. . πoλυ_
δι,doτατη πoλυτυπτi! 'EπdτρεΦε τdν εLoαγωγτj
tat-απ6 τriν Γυoυγxooλαβιjα dνευ δαoμδν τlν πρo-
i,ιiντων''Σoλodναxα Mαατdχα'' uα(,'lNoσταλγιiα
τoσ Ndτoυ''. Δηλαδτf , δπωE &πε ιcfλυι|,ε 'i ,lφη-
με ρ ιjδα ''ΕΛΛΗ}Ι]KO Σ BOPΡAΣ '' ' ττiν ''uαστ diρ τi s
Θεooαλονι.1xηs" πoιj dxευ dμβλημα τdν. . .Λευxd
Πιiργo o ιαC ττiν Nooταλγdα τoσ Ndτoυ, πoιj δ-
πoδηλιjνε ι, jντoνα uαi πρo}.tλητ υxd ''.fu ξτC-
θoυλη ''νoσταλγrJα'' τiν iμπε ρ uαλ υατl,ν γε υ τd -
νων γtcf ττiν θλληνυιτf νιjτυα Mαxεδoνjα: Td
&λLos $d dxανε δ Tιjτo γLi τliν προι.δ$ηαυ τf,,l.l

iμπερυαλυατυzδν τoυ απoπ6ν1 tsdβαυαl Uετi
τcjν $rfρυβo τfrs θφημεριjδοs τfrs Θεooαλονιjιηs
(ποιi δμoλoγoυμdνωs δειly.,lgι, i,δυαιjτερη εδαυ-
αsηofα oτci 'Esν υNc{ sdματα ) δ }l " ' Yπcυ ργd s
^ t1 Qtδτfλωαε δτυ "τd διjο παραπdνω ποτi .Ιιερι,ελΙi_

φsηααν ατcjν Fιjναπα θντελδs τυπυxcf ιαt δdν
σημαιjνευ δτυ αjρεταυ dταυ i &παγdρευση τis
εLo'αγωγfrs τoυS oττiν 'Ελλdδα''. Oιjτε λιJγo o&
τε πoλιi, δ χ. ιjπoυργιjs ιαi ατενdS φι1λog τοf'
&δελφoσ τoσ 'Esνcfρxου, μls δουλε'jευ μd ''Φυ-

, λd γαζ(". Kαιj xαλcΙ xcfνευ &φoδ xανει-1s μαS'δdν δυαμαρτιjρεται, μd τdν 8πυβαλλdμενo τρd_
πo ! "As τoλμτiο'η νci l'δουλdΦη'' τo'js χoμμoυ-
'utt^2r^a
νLστεs, }LαL τoτε .Jα oη τL υα πη οtαμαρτυ-
ριjα l

Md ττiν-πολυδυcioτατη λoυπdν πoλυτυτιτi, &-
ντiπoυμε oξ. .δλoυs uα( ioυχc{oαμε.

Γυcf τci Nειjρ υo , δυαμαρτυρτi$ηπε μd ε'joτo_
χo τρciπo μdνo δ ι. Zdγδηs, xα( εΙναυ πρcfs
τυμτiν τoυ. "Oπωg πoλιj oωoτcf παρεττiρηoε r&πd' ττiν μυcf ζητoσν oL ''δημo}1ρατ υπorj" νcf φιjγουν
oL βcioει,sr' xα( &πd ττfν dLrη χαι,ρετ'jζoυν μd

;;::;Η,::E.:)'!:.1.;-.....Ξ,..Ξ.:::-:.':'
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}j?hJ9Ν.,TΑPΛoMAtκNo, κAι TQPΑ TON' }:i: i":: iΙ,,;; ., '.', ,.,-., i,,r^."il.
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oυdτnτα .!'.:----.-:=S oυμφωνιjαs μd .:'!:
Σoβυετυ.:'jΞ'--'! :'j::ν δυαρρois. -oJ'- -'-: -_-

φημερd::l. '._. !..!.:γεtα εΙναυ πpοφα',]: ':|Ξ-
βτ1s τρds 'i .'.: j ιαi ττi Boυλτi, dlxi '' -' ! i-
ναξυc::ε: js i:dναντυ τδν ξdνων φf j *. -- Ξ''.

Γυi '-i;'d. Eναs χoLνoβoυλευτυγ'!: ' -'--
τυxds 5τ'- i 6νdργευα τoσ 'ΙΙ. Pcfλλ- :l':.- j-
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τd &μφυαBnττiαgψμ. '

ll- a .oυs Eλληνεs δπoυβΥoιjSl ξαναπfrγα σττi Σσρo: ,Σαρcfντα μdρεs ιυνηγοjν'os 
',i, "jrg.rn αυνcfir An, τηy Er*η και τflv Γrγd,

]l!'":' xρυφcf xαι1 φανερci - ,α', arJ_io-i.i- πoιdν vd διαλθξδ..: " '-'μιr; Ιλληνεs, ΣoBιετιιori5,,Aμερυπανoιis,,F,
::1:γ., "Aγγλoυg, Σoυηδoιjs. Tdπoτε.Tελιld, |:,.,fu λdξι ,,3ν1617ilr dg τli διoo$ι,jooυμε oττiνμL^ια,,μαχρυCf ιiπ<i.ττiν 'Aθτiνα, i io.oρ"πJli φριiαυ γρciφoντ"s ',ro.α-'ioρ jl iηα υ,, τoδ ΣμιjτΙβαση εΙτεσε oτcΙ xξρνα μoυι'!. 

.duΨ:Y.]i.o:o 
δμrs o&iou-Jno."μη."r,i γ.,i

δ. υ,, "^^nYo 
Πρωsυπoυργιi, διιjτι θd dφocrJio

_ 
^*^*n3].11ξ 

τis Mεγdληs Δυνcfμεωs. ,ετo.,3-
'ι''''.", δcf'sη τ6 uεiμενo στri δημoord.n.o 1 (μιjα )';--

:A :::"-::r1ν-dπci ττfν jr;;Ι.ir".oο 
ΙTρωsυπoυρ-

- -r.-' h
1-''ηο1.!4 'r*;,iΞl'r}} Ι}: T$;ρηsoσν 

oii1fλ Ι9,J σττiν Γε.ρμανιiα, δoτε νd πληρoφo

( 1"ιιιιi
;_"\3__r ::o,.:!1Υ:o. ox€'Qεωs, ..γεγ;,;.';;;"r;;";;;:;

- J'<- }_]- ' νd &πoρoσμε γtd :,i;'gii.;;;-'j;o.'iir'":::
[-,.ilj-ffijΙ:;j,::"ΙΙ:ξΞ,xF.::;ΙΙ;;:;:::|χ],,::

;;;" 
";;;

Π0ΛYΔ IAΣTATH |3Υ; ,qoφdρη , 
'e: ".i 

'1j*,, 
j;r:";iΙ3, 'o' }!' ' Kαρα-

nn rι τττltll

Πoυcf s &ναγνι,iατηg δdν .$d μει.iνη μd &νoυ-ιτ6 τd ατdμα, δυαβdζoνταs .;;-r.r.rr-φτi τoσ}1. Kαρατζαφdρη; Αιjτcf s εlναι, δημooυoγρcfφog,
'$Cf πfr l 'AλλCf 

. 
τcf _"EΑ'' ] d1ει, dπd' iiκγpH πηγτfδι,αφoρετυxri &ντιjληΦ9 γ'j .,τ, ;r;;;.rrd.η_

Τ};-Ι:r!?:ρυμdνα, oiΙτε μιjλuα r;;;;; dπci.,iν
{s,iνα ειJrαxνε- δ'ιδαυudνυo5l' δημoαυoγρ,fφog,oiiτε εΖναυ αfγoυρo ";i &r'gψ"χ;;; "" '

Σιiμφωνα μd πληρoφoρ,j.s 
_μαs , τ6 8γγραφo,θοci.$η σττfν δημooυdτητα Jn,i .J, ". Λoμnρ,.:oπρoχευμdνoυ νcf βγfr dπιi διJαxoiη δjor"δ x.KΦραμανλfrs. ιατd' τcf ταξιjδυ τoυ στriν Γερμανιjαδπoυ "or' 8ντoλτfν .oιi ,. Σμι-iτ , ξnρεπε νcf rχη μαζd τoυ τ6 dγγραφo τfrs ,rrφrri"i (πρo-lιει,μdνoυ νd μτiν δυααρεoττiαorrΞ'-;;;;rdνoυs

+++: +++++:++:++++*+++++++++++++*++++;+++++

ΓΛπεδα τ6vvιζ dπoκτioαμε. ΣxoλεΙα πdτε;

Θd θυμoiνταυ oi dναγνδατε5 μαs ττiν φω-τ oγραφ ιiα τoσ . . αxoλ ε ιjoυ πoιj οημo, .Jυrψ. o.οtξαjφυllo τoσ ιjπ',' d;;$; . 72 τειi1oυ5 μd τcfντdτλo ,,EΔΩ ΣπOΥΔAZOΥN EΛΛ}lN.]Ιoiιe']!'Eπρd-
χεLτo περi θνcis δλciτελα dxατdLi;Ι"; oL;i-
μαTo s.

Γυd τrfν ioτoρdα ια( μcfνo, πλΠρoφoρoσμε
πω1s σ' ΑYTO τd..oxoλεCo παρoυσυdα$ηxαν τdπρδτα xρoιiαματα'iπατι1τυδα5 πριi rrrjr.Tιjπoτε dl,lo δdν χρευcfζεταu ;j 

-iρooοd_
σoυμε, dxτcfg tαωs .oii δ.,, }.^NENA dπd τdτrαυ-δυcf πoιj. . φoLτoσν _θlεC, δdν 

'ιχ;"r;.joo ,or-νo βoυλευτ ι,πd παρciγoντα!



Σ-rΙMEIΩMATA

MπoρεE δ, xατci diuα, συμπα$τf s, KYP νci
τιi δι,ααxεδciζευ, &Llω fl xατdoτααι, dxε u ξε-
φιiγει, dπcj τci δρι,α τoσ χωμtxoσl

Δυdτυ, γtcf νci dνταπoxρυsfr δ Λα<is oξ δ-
πoLαδτfπoτε ξιιuληoυ τfrs Kυβεβνriαεωs ,, πρ€πeυ

'i 
jδuα i Kυβdρνηoι, νci διrjoη τ6 ''παλd παρcf-

δε υγμα'l. 'AλλCf o L oπατdλε g oττfν Δημoα ιjα Δr
oiuηot συνεχιjζoνταυ uαi oi &παρcfδεχτεS d_
νατι"μliαει,s τδν &γαsδν τδν Δημooι1ων 'Eπυ1ευ_
ρτioεων (πoιj φτcfνoυν lιαi τιj L009o) εΙναυ }1α_
$ημ ερ υνcj φαυνdμενo .

'AλλCf 8πεf,νo πoιj ''δdν τραiγεταL'' εΙναυ τi

πρ6xληαι, πριfs τdν μι,αsoαυνττfρητo "Eλληνα,
&πιj μdρoυ s Kυβερνητυxδν παραγciντων. 'Ο 'Y_
πoυργιjs Συντoνι,αμoσ, Ψeβ' εlπεCν, λdγεταυ
δτυ δυdsεoε 2oo.oOO, oOο γυcf τrfν βιjλλα τσυ
oττfν Kρτiτη, τi δπoιjα δι,αldτευ 33 δωμcf τ υα, 2
πι,oι-iνεg, 7 xαμπυνd (: ), θλυxoδρciμυo, xλεu_
ατ6 xιizλωμα τηλεoρdαεωg, x. λ. π. Kαιj βdβαυα
''λεφτci τoυ εΙναυ, τcf xcΙνευ δrτυ sdλεL".'O-
ταν δμrs δηλα1νευ θττiαι,o εioιiδημα 1r5 θxα-
τoμμιjρυo δρχ. πρdπευ νcf δυ'xαuoλoγrioη ττiν
&π6ιτησt τ6ν 3lατoντdδων θzατoμμυρι-iων. "Η
τουλcixLστoν νcf χριjΦη &π<j τcfν Tιjπo δτυ δυd-

J

ΦΦΦΦ ΦΦΦΦοoοoΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦΦooΦ σJΦα)οoΦα)co λ)ι.ιΛΙ)ιυΦ

Αq κoιτοξoυv xoλο oυτd τη Qωτoγρoφio oi δlκοi μoq υπoυργoi χ0i υφUπouργol, iδloiτερο α
iQευρiτεq τoυ vδμoυ τΦv μoνΦv - ζυγΦν, πo0 τoλolπωρo0γ τ0 κolY0 γ16 1% oiκovoμio.
'0 v6og ιiπουργOg τΦv 0iκovoμlκΦv τηg κυθδρηηg θtτoερ Λ0ρδoq XtΙλoμov, πηγoivεl πt Boυλl
μi πoδ{λoτo 0τov oi oMπoυΙx, τΦY δlxΦγ μoξ 0πoυργΦν, θtλoυγ δu0 γoλΦYlo γ16 vt τo0q πtYε ατl
Bουλη, -1ΦρloτiμερoκtμoτοτΦYδ0ooωφtρ(λdγωftμερioιoqxoivυ1τερlvi1gE6ρδlοq)- d κt0ε
"lllrιoυΙx". {οi μετn, φτoiεl 0 xoψiκηq' πou iγovoκτεi

$εoε 2. 000. 000 δρχ. γtci ποτci xαt "με ζεδi-
χLα'l αττiν δεξι1ωαυ πoιi θδωoε γtd τcjν γcfμο
τfrs πdρηs τoυ!

'o'Eθνι,xυoμdE, δdν dπυsυμεC νcf περt-
ωριjoη τcf εLooδτiματα τlν θφoπλυατδν, θφ' δ-
σoν &πeτιτrf$ηoαν μd τdν ΙΔPΩTA τoυs (bο πυ'
dν ξενιjζη αι]ττf i dlιφραoυ ), &rrα δdν μπo_
ρετ νci θπυτρdΦη ττiν τρ6xληoυ εis βcfροg τοσ

llλαol, δ δπoCo s lαλεiταu νcj ζτioη μd '' τρεC s
uαi δ ξiντα'ι :

'Αλτisε υα , &π ο ρ oσ.l &π dμη ο L χo uν o βουλειr
τυιot γtcf τd πδs dφ^sαcαν oi Mαρξυoτds oτdν
'Ελλcfδα oτιj 1O9o|..

;;;; ;;.;; ;;;;;;;,;;
:"'

taΣτci πρoηγoσμενo τεΟ1og, cyci.ιιiζoνταs
2 2 p t - t-^ .τα παρασχην tα των χωρoυ των _ -]'ν}L χc; ρoνων

δημυoυργf$ηπε il θντιjπωoυ αd |: -:: j',:':s &-

ΑΠ T lΣ olKoΝΟM \ Ε.Σ ΠcY
EKAΝA ΣTΟ pEγN4A , ΠΕΘΑ\\Ε
Η ΓYNΑιΙ<Α MoV ΑΠ'ΤΟ KΡVc/

[1ΔΞΣ Η ΔEΗ
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ΣHMEΙΩMATA
ναγνδστεS πds δdν χαταχρι.iναμE. . .δμoυdμoρφα
τoΟ πoλtτtχoιjs: Kαιj πιris φciνηxε νcf δειJxνoυ-
με μtci συμπcisευα πρds τ<jν iναν 'Aρχηγci εis
βcfρos τoΟ dlloυl

'Oφ.ιjλoυμε νci δηλι,jooυμε πο3s δdν ει]χαμε
αrjττf τriν πρr5sεoυ ! "Aλλωστε, τoιjs χoLνoβoυ-
λευτuxoιjs δdν τoιjs δuαxρι.1νoυμε oξ παλoιjg ii
xαxoιjs: Oι χoLνoβoυλευ τυxo( εζναυ OΛOΙ τoσ

, 
- 

, t6αυτoυ επtπεooυ.
Kαιj μετcf &π<j α'jττf ττfν παρdνsεou, ε jμα-

στε δπo1ρεωμdνou , ΙtAΛ Ι , νc{ ξιφρd'o oυμε τιjs
&νηαυχdεs μαs Υυd ττiν δυcΙαπαoυ τδν 'Esνυ_
xoφρdνων δυνdμεων. Tιjρα μcΙλυστα, xα( μετcΙ
&πιj dγπυρεs πληρoφoριjεs τoΟ περLoδι,xoσ σχε_
τυxri μd τ<jν θxλoγuxci νdμo πoιi .sci iαxιiαn roi
&νηαυχιjε s μαs dγι,ναν μεγαλιjτε ρε s 1

Συγxεx ρυμdνα, &πd πηγτf τπ s δπoιjαs δdν
&μφι,oβnτoCrμε τriν ooβαρcfτΠTσr πληρoφoρηsτi-
?{αμε πιjs μd τdν νdo 8πλoγυxci νιjμo πoιj d1ευ
ETOΙΜO i Kυβdρνηαυ παρci τιjs δυαΦειjαθL S l

,Q^at^Uηστυs oπoLεs πρoβαι-1νευ ταιτυτιd" $Ci iαχιjαη,
xατd περυφdρεLε s KAΙ τ6 &ναλoγυxd oιjατημα
}(A] τ6 πλευoψηφι,πιj! 'Η Kυβdρνηoυs $d δφoρ-
μιjαη oξ ιcisε περυφdρεtα τ<j oιjoτημα πoιi ττiν
θξυπηρετεC. Συγχρdνωg, '$d δι,πλααυciαη τdν
!at-(&ρυsμιj τδν υπoΦηφι.1ων (γρciψαμε oτd πρoηγoιj-
μενo τεσχos σχετυxci). "Oλα α',jτci 'sd d1oυν
δs &πoτdλεoμα ττiν θgαφc{νυoι" τ6ν μυxρδν χolts

μcΙτων , ιαi τrfν θνδυνcfμωoυ τ6ν διjo μεγciλων.
"Ιαωs, ι1 φημoλoγoυμdνη oυμφωνι_1α Kαραμανλfr

Παπανδρdoυ νci εΙναυ γεγoν69.
"EτσL, θπυταxτυxτi xαsιjσταταL i &νcfγπη

γtd rτiν ENOTΗTA τlν 'Εsνυπoφρdνων. 'Ενdτη-
2rrt2tTσr πoυ επευτα απo τts πληρoφoρι-iεs πoιj εj-

χαμε α1ετι,xci μd τciν θxλoγυπci νcjμo, δdν '$Ci

εδναυ &ρπεττf diν βαoυosfr μdνo ατriν θxλoγυxτi
αιjμπραξt ( rιjoυ πo..j θπρ6xεtτo νci πρoτει-1νoυ-
με ). Πρdπευ νci εCναυ oioυαoτυxτf .

Θc{ εtναυ λυπη ρd, dν χατo ρsιion τ 6

6πυτσχη ττiν δυcf-
σπασL. T<jτε rδυπαι_i-
ωS δ 17. 'Aβdρωφ sd

ι-a''μεtoUα ιτoυ oπoLoυ
&λλωoτε oi πρωτo-
βoυλι-iεs γtcf ττiν θ-
ξιiμνηαυ τoσ Ι. Mε-

tttταξσ απ<i ττfν τηλε-
dραoυ, δdν μis ξε-
γε λolν ) .

Σξ συζηττioευs μd
&ξυciλoγoυs liπoΦη-
φι1oυs πoλι,τε-υτdg,
δυαπυατι,jααμε ττfν

''φoβιjα'' τoυs σχε -
τυud" μd τι-ls πι,$α-
νcjτητεs θπυτυχιjαs
πoιj riπoλoγιJζoυν.

oι πoλι,τευτds δμrs, &noτελoσν μtcf δμ,i-
δα πudαεωS &ρπεττi iαχυρτi. 'Ar, &ντιj νci θ-
πυoιξπτωνται, πdτε τd 8να γραφεCo ιαi πdτε
τ<j dLLo, Υtd νci δoσν ''xατd πoO φυαoσ τιj ρεCμ

U0'', &παυττfooυν ττfν oυνdνωαυ τδν δυνdμεων
&oφαλ6s .$Ci τd θπυτιixoυν.

'Oμciδα πudoεωs μπoρεC θπιjαηs νcf xαταoτi
xαC 'i 

I'EΛΛΗNΙKΗ AMNΗΣTΙA''. "Aλλωατε τf oτε-
λdxη τηs $d αηxιjαoυν τ6 βdρos τoσ πρoεxλo-

t_γtχoυ αγωνα.
Πριis δημυoυργι1α δμcfδos πυdoεωs xυνεCται,

ιαi δ &ξxds θν &πooτρατειJα tl. ΠαΟλos Mελds
θγγoνcig τoσ θνδιjξoυ Mαπεδoνoμcfxoυ xαi συν-
εργcfτηs τoi "EA'', δ δπoCos μd ττiν 8πωνυ-
μιjα ''EΛΛΗNΙKΗ ΔEΞΙAι' [δρυαε πoλιτυιτi λdαxη
πo,j oxoπcjs ΤΠS l σ' α,jττiν ττiν φciαι,, εΙναυ
i IΤΙEΣΙ γυCi oυνdνωoι, !

"As ειjχη$oUμε, νci γdνη αιjντoμα &ντυλη-
πτd, ΙΤOΙOΣ θπυsυμεf, νci ιjπηρεττioη τcjν Λα6,
xα( ΙΤoΙOΣ l'δoυλειjευ'' γtcf τcfν }!. Kαραμανλi!

ft.
)

^ t ,, t tχυβερνoν Koμμα να



'0 "θXΘρδζ" dλωvLζευ τδv τdπol.
l"'Ξτ7τ;ΞττττττTτ;τΞΞττ;τiiii*τiτΞΞ;;*;ii;i*i

"Oταν Bρ'Joιoυμε ε'jxαυρdαr.sd τ6 θπα-
ναλαμβciνoυμε : 'Εχθριjs δdν εΙναυ μdνo δ xoμ-
μoυνυoμcfs! Mεγαλιjτερds τoυ εζναυ i δυciβρω-
σL τlν iοων, ιi δπoιjα παρoπλdeευ τdν νdo δ-
στε νcf εlναυ &διjναμos νcf &ντυμετωπιjoη τciν
xιjνδυνo.

Td xειjμενo πoιj dναδημοσυειioυμε ) εtναυ
ttttt,απoαπαoμα απci τcf νdo περtoδυxcj ιlK0ΣM0Π0ΛΙ-
TANll. 'Ιδυoxτηoιjαs τoσ Xτiρoτ, τol 'Eβραιjoυ
μεγαλoεxδdτη ιαi πατdρα τfrs &ναρxυxfrs Xτiρoτ

7. 'o oυvτρoΦoζ μoυ μoυ ζηταeι στοματo-γeveτικη Cπαιpη αλ-
λα αioΘαvoμαι σuγιζρατημtvη. Ti μπopιi'ι vα καvιι;
- 'o γlατρoE Pdlτ Σδvτeρq λζel oτι πρtπeι vα δoκlμαζeτe v€eE
tμπeφieg μδvo δταv eioαστ€ πρo€Toιμαoμevoι γl' α1τtq. Mo-
vov δταv πραYμαTlΚd iπιΘυμeΙτe κdτt πρoyιllρηατe καi μt τηv
πρaiπoθeoη oτι μπoρeiτe vα διακδψeτe δπoτe Θtλeτe' Mηv
αφηveτe vα oα9 πeiΘoυv oΙ dλλot. Πeμμtveτe . καi δταv αi-
oταvθeiτe dveτα ξeκtvηατe αιγα-olγα.

i δπoιjα συνελτiφ.9η Υυd δoλoφoνιjεs στι;s ΗΙIA
xαC φυoυxcf εΙναυ θλειjsερη, θxδιjδεταυ
τι,3ρα ιαi αττfν 'Eλληνυιτi γλδααα Υυd νcf μoρ-
φιliαn τιjs'Eλληνoπoσλεs.

Δdν χρευcf ζεταυ νci αxoλυcfαoυμε τ<j lιεi-
μενo !

ΘPlAMBoΣ τoY EΛΛΗΝll(oY xloYMoP ΣE ΠArκoΣMlA EκΘEΣΗ rEΛotoΓPAΦlAΣ
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ΠPΩTo 6ρα6εTo, aτδ πρ6οαlπo τοi ΚΥP, x6ρδιaε η'Ελ-
λdδα aτ}7ν 16η παyx6ομια {r"ι?εaη yελoιor7qαφiαs τ'o8 Καναδd,,
d,νd'μεaα ab 758 )'ελoιoy7dg,oυζ dJτδ 62 ψδqεg!

Tδ 6qα6ε-ιo αilτ6, noδ aτlι'oδεδεται &πδ γqηματιxδ {'πα0λo
2.000 δoλλαρirιν, ι\εωqεiτcιι 8ι,α εΙδοe }{6μπελ τηζ yελoιo-
yραφ[,αe .

Δby ε7,yαι fi πgcbτη φoQa πoil xεqδlξει διεfl'yi1 διdxριοη 6
περtψημoe yελoιoyQdφog μαE ΚΥP (xαi xατd' x6ο'μo: Γιdννηe
Κυgιαx6πoυλog), 6μ.g α0τδ τδ 6qα6εio εiyαι &λληs d'xτιyo-
6oλiαg,

Ti 0iyει τδ ι1'6μα τfie i'ελoιoi'7αcρ[αg, ποb Βyττ,nαιoiαοε
τoδg xqιτbg γιd τδ oυyδυαο'ιιδ aαD:.;aιιιoδ xαi τqυφεq6ιητcιq;
"Ετoι πail πdμιε ιοαi xεi πoil rr:jnα'ιιε, oi φυλακιο'μ6yoι y' dno-
λαμ6d'ναυl, τiE χαQbe τfie Cc'lΓ1e , Βνdl oi, ,,Βλεd:fεQoD) νd oυμnι6,-

ξoνται μεταΕδ τaιμ6ντoυ xαi λ,αμαρ[ι'αg. Πιx{1 φιλoοoφ[α...
l_0

'Av fl Kυβθρνηoιq πLαεευoε δτι οL
ιΡυλακLσμθvoL περvo0v καλιjτερα dπ6 δτι,oι dλε0θερoι, δΧoυμε τδτε μLd θξflγη-
σL γLατL κρατσ τo0ζ dξιωματLKo0ζ αε6v
Koρυδαλλ6.

'Avαμφιβ6λωq τ6 πρdττεL γLd τl...
καλ6 τoUξ:

Πθρα dπ6 α0τδ, ιi βρdβευοL τoσ KYP
τLμα τflι,l 'Eλλdδα. KL α0τ6 τδ λθμε Χω-
ρLs vd λdβoυμε ιjπδΦL τ6 lεγcνdζ τηζ
"μαvLαζ" τoο KγP vd μσq θεωρε[ οτLq
VελoLoγραφLεζ τoυ odv το0ζ κακo0ξ τΠq
πoλ Lτ L κnζ.
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Tι.μη oτ6v Mακεδovoμdxo Πα0λo Mελσ

++*+++:+*+*++*+++:+++++++**+:+++++++++++++

"Oσα νci γρψφoδν γtd τciν θλευsερωτ'i τis
Mαπεδoνιjαs, '$Cf εtναυ λιJγαl. Td Kρcfτos βd-
βαυα, δπωg &πεxcf λυΦε τcj ''ΕAl' , τdν $ειjρηoε
. .&ρxυoυμμoριJτn! . E'3τυxδs ποιj βρdsηxε xti-
πoLo S πατρυι.6τηg xαιi τ6 πρoσβλητυπιj βυβλf o

τfls Kρατtχfrs 'Ynηρεo jαs πoλτoπoυτf$ηπε !

Σ.riν φετευντi τελεττi, 1ιαρευρd$ηπε τιαi δ

θγγoνcjs τoΟ Mαxεδoνoμci1oυ, &πdoτρατo g &ξr-
ωματυπcjs ' χ. Πα0λos Mελσs (δυαxρι.iνεταυ oττi

φωτoγραφιJα μαζιj μd τ6 ΠρoεδρεCo τoi Πανελ-
λην joυ Συλλιfγoυ Mαxεδoνoμcf1ων. Θdλoυμε θπ ιj

τfr εδxαυριjα νci &πανττfooυμε oτoιjs &ναγνl-
στεs πoιj μis ρι,3τηoαν dν δ συνεργciτηs IαSr
πoιj δπεγρciφη μd τ6 dνoμα 'lΠαlλos Mελσ,s'' εL
ναL δ ι]δυo s, ii πρdxεLταL γtci &λλον πoι5 xρη-
σtμoπo υεC Qευδαiνυμo . EΙναυ φανε ρd πιjs π ρd-
χεLταL γtci τ<jν jδυo θγγoνd τoσ Mαxεδoνομci-
χoUr πoιj dxευ ττiν τtμτi νci τρdxη oτι-is φλd-
Bεs τoυ τ6 αδμα τlν Mελcfδων τιαi τδν Δρα-

γοιiunδων. 'ΩS γνωστdν, δ ΠαΟλog Mελσs εixε
νυμφευsi ττiν &οε Lφτi τ oδ " Ιωνα Δραγo'jμη . 0 L

δυ<j oizoγdνευεs, πρoσdφεραν τcj" πciντα γυCi
τιj μεγαλεCo τnS 'Eλλciδos l i δd Πατρdδα γtci
νci τoιjs τuμτiαη , ξnραξε δτυ πρdττεu πdντα!.
Toιjs ληαμιjνηαε l Στiμε ρα d1ε ι, πdραo υ δ "Aρη s
Bελoυ1υιjτηs. "Aλλωστε δ "Ιων Δραγoιjμηs δo-
λoφoντisηxε &πd Bενυζελυπoιj- θπευδτi fiταν
dντ ιjπαλo s τoi Bεν υ ζdλoυ ι Td δd Bεν υ ζελα
γενds μαs KρciτoE, δdν μπoρεf, νcf dπoνει-1μη
τυμds ατοιjs &ντυπciλoυs τoσ..'Eθνc{ρχη (αι}τci

παsαιjνoυμε μd τoιjs'Ε$νciρxεgl - ),
'AλλCi diν τd Kρciτos δdν θπuτελεi τcj }{α-

θflxoν τoυ, δdν σημαιjνευ δτυ δ Λαcjs ληαμιj:
νησε ττfν πρoσφoρCi τδν τiριrjων τoυ. οι "Eλλη-
νεS 'Esνυlι,oτdS BEBΑΙΩNOYN πιis δdν s'&ργ'i-
ση δ παυρcjs δπoυ '$ci &πoδo$oΟν oτoιjs Mcfρτυ-

ρεs τoσ 'Eλληνι,oμoσ αιjτc{ πoιj τoιis δφει1λoν-
ταυ1.

Aιjτd dxε υ γι1νευ βεβαυιjτητα uαi oτoιjs
&ντυπcf λoυs μαs dπcjμα. Γυ' αιjτιj ια(, oi σπα-
oμωδυπds τoυs θνdργευεs γtcf νci μσs dντι,με-
τωπι_1ooυν.

l_1
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ΠPAΚTIKON THΣ ΣYNEΔPΙΑΣEΩΣ ToY ΠoΛEMΙKoY
ΣYMBoYΛIoY ΣTH PΩMΙΙ ΣTΙΣ t5 oKTΩBPIOY 1gιιo

(Grazzi, αΙ1 Principio della Fineυ)

ΠPOEΔΡΙA: Mπ. Moυoooλιγι.
METEDiONTE Σ : 'Tπoυφγδg τδν 'Eξοlτεριxdlv Kαμηs

Toιιiνo, 'Tπoυργδg Στgατιωτιxδv Στρατηγδ; Σovτoi, ,Aρ-

χηγδE Γεγιxoi 'Eπιτελεtoυ Σ τρατιiρ1ηE Mπαντ6λιo, ,Αρ1η-

γδg Γενιαο8 'Eπιτελεioυ Στρατoi ΣτqατηγδE Poαττα, To-
'πoτηφητi1E'Αλ6ανiα5 1tξαπo,μoγι,'Aρ26ιοτgιiτηγog τδγ 8ν
'Aλ6αviq δυνιiμεων Πρd.oxα.

NTOTTΣE: Σzoπδg τiζ oυox6ψεωg ε[γαι γd. xαθoρι-
oΘoiγ αi λεπτoμ6qειαι τfrg δqd.οεω;, τi1ν δπo[αν γενιzδg εi_
πεiν, ιi:ιε,φdoιoα γ& ιiγαλιi6ω xατα τfr5 'EλλιiιδoE. 'Η δρd,_

αι.g αsτη, εiE μiαν πqιbτηv φdoιν, δdογ r,dl 61η ιiντιxει]μεγι-

,xoig ααοπoδg xαi ναυτι,xoδg xαl '21εqoαioυg. oi iδαφιxoi c.ιο-
πoi, ε[γαι γα xαταλιi6ιoμεv τo8τo μδν δλα:ιληρoν τi1ν ilγαγτι
τdlγ 'Ιoγiων vdαων 6,xτi1ν, δ; xαi. ταg νfαoι'E αtrτd.g (Zilιw-
Θoν, Kεφαλληνiαν, K6ρxυραν), τo[ιτo δ} τi1ν Θεoοαλoνizην.
"oταγ θιπληριilααημεν τoδE o,xoηοδζ αriτot;, θ& Ξ1αlμεν βελ-
τιιiroει ταE 6ναvτι τdlν "Aγγλιυν θ6oειg 1ιαg εig τfiν Mεo6-

γειoγ. 'H δευτ6qα φdοιE, -μεταγεγεοτ6ρα, fr xαi οiry1qoνo;
πρδ; τi1ν π9oηγoυμ6γην- ε[ναι fi xατιiληψιE δλozλf1φoυ τfr;
'Eλλιiυδog, iνα τeΘfr αfiτη θxτδg μιixηg xαi Ιγα βε6αιωθdlμεν
δτι xα0' oiαr,δtπoτε πεq(πτοloιν θα παρqμε(νη ε:ιg τδγ πoλι-
τurο - olxογoμιx6ν μαg 16lφoν. 'Aφoi r"αΘιδριoα ο{iτω τδ ξf1_

τγ}βα, dπεφιioιoα xαi 'τi1ν f1μεqoμηνiαν, f1 δπoiα xατα τi1ν

γγ6μηγ μoυ δδv διiγαται γα βqαδιrvη oiiτε iπi, ;ιιiαι, f6qαv:
T{v 26ην τo8,παq6ντog μη'ι'6E. Ti1v iπι1ε[Qησιγ αιπiιγ τilγ
δqψααα εi; τi1ν αx6ψιν μoυ ιiπδ μηνδν, πqiγ dx6μη xαi
ιiπδ τi1ν oυμμετo1{ν μαE εig τδν π6λεμογ, πQιγ &xομη xαl
d,πδ τi1ν Exgηξιν τo8 πoλ6ιroυ. 'Α,φοδ xαθοlρ[αΘηοαv τα βα-
oιx& ταfrτα οτoηεΙα πq6xειται τιbqα να iξετιioοl,μεν πdl; θι'ι
θξε,λι1'θfl f1 θr'iqγεια αδτη, xαi δι' ιrιiτδ ixdλεoα τδ"ι, εiE 'Αλ-
6αγ[αι, γενιxδν τoπoτηqητi1γ xαi τδν Διοιxητi1ν τδν εig 'Aλ-
6αviαγ δυν&μεοlν, δια γ& μds xαs&ξουγ Ξr,α o1θδιoι, πoλιτι-
xδγ xαi στQατι,ο)τι,χ,δν o{hωg riioτε γα xαταλiξω,μεv' εiE τ&,E

πQ}oσφoQ0Jτ6ραg μεΘ6δoυg xαl τoilE xαταλ)'ηλοτ6qοι,ζ χQoγι-
ιoδE πqοoδιoqιoμoδs δια τfiν θπιτιη1κιν τδγ cnιoπδγ μαζ.
Πφoοθ6τοl δτι δ}ν δια6λ6ποl πεqιπ}.οx&g πρδ; βοqqαr,. 'Η
Γιoυγχoσλα6|α δ1ει πd.γ σι''μφdQoγ γα
μεiνη ιi,xiνητoζ, δζ &λλοloτε φανεριirr'οιn,xαi δημ6-
αιαι δηλ,ιboειg θπια{μιυν δgγιil'ο)\,, αi δπoiαι ιiποxλεioιlν τdν
διπατ6ττpα πεquπλoxdlν 6xτδ6 ,δια πεQ[πτοlοιr' &μιiγηs τiΞ
xιilφαg. Πε s ιπλox& g dπδ Toυρxιxfl g πλευ-
ο d E & πoxl ε i ω, iδlωs ιi,φ' ig i Γεsμανiα 6γxαΘιδριiθη
εig Poυμανiαν rαΙ fl Boυλγαρiα θνεδυναμιλθη. Α ii τ η δ {-
γαταt γd. ιiπoτελ6oη πεσoδγ εiE τδ
παιχγiδι iμαζ x-αi, γα πQo6.δ εig τα
&ναγxαiα rδια6f1 ματα 'δια γα μη xιioη
τηγ iμoγαδιcιi1 ν αιiτi1 v εilxαιqdαν γα
πQαΥιιιατoπoιfiαη τ&E βλ6ψειg τηζ εig
τilγ Mαxεδoγiαγ παiτdν δι6ξοδ6γ τηζ
εig ιηγ θιiλαoοαγ. Kαλδ τδν εig 'A}'6αγiαγ Γεγιπδγ
Toπoτηqητilv γ& δxΘ{οη'τdιg dJτ&ψειζ- τoιl.

12

TZΑlKoM,o'N,Ι: E:ιg 'Αλ6ανiαν ιivαμ6νεται πυQετοf6; τ]

iν6ργεια αιπf. 'ΙΙ 1ιbρα ε[γαι d,νυπ6μενog xαΙ πληρηg iν-
Θoυοιααμoδ. Δr1ναμαι μιd,λυoτα γ&, τoνloω δτι δ iγθoυoιαoμδE
ε[γαι τ6ooν ξωηρ69, δατε τελευταiοlg 6αημειιbθη xd.πoια d,_

πoγo{,τευαιg, δι6τι f1 δqα,αιE δδν i]ρ26ιoε ιii6μη. ,Eλιi6αμε αο-
6αqιilτατα rμ6τ9α δι& τδγ ιiνεφorδιαoμδν τflg 1ιδqαg. ,Tπιiρ1ει
δ x[vδυνoE oaετι*Cπi να βoμ6αρδιοΘfr δ λιμi1ν Διιqρα2(ioιl. δ
δπolog tξαοφαλiξει τδν d,νεφoδιαcμδv αιπ6γ. Tδ δδιxδγ δi-
χτυoγ Boημεiωoε πoλλαg πgoδδουq, xαiτoι δ}γ διη,ιiιμεθα γα
θειυρr'1αομεν τδ Θ6μα δE τελε(οlE λελυμ"ιενoν. Πδg φαiνεται
f1 zατιioταοιg τfr5 _lEλλιlδoE ιiπδ 'Aiλ$ανιrfrE πλευqd.g'.

ΝTOTTΣE: Tοiπo &xρι6δ; θ6λομεν vα μιiΘωμεν.
TZAKoMoΝΙ: E[vαι δυο1εq6oτατoν ι,& θξαxqu6ιυθfr. ,H

xoινi1 γl.ιλμη ε[r,αι πqαδ,{λωg ιiJδιιiφogog. 'Eδημooιε$oαμεν δτι
θφoι,ειiθη f1 ιiνεψ& τo8 δoλoφoνηθ6ντog 'Aλ6αγoi πατρκilτoυ,
d.λλ' οi "EλληνεE ,μιd,E δι6ψευoαγ. 'Eh πληgoφοqιδγ τδγ πQα-
xτ6ρων μαg πqoxιiπτει δτι iνdl πqδ διio μηv6ν οi "E,λληνεE
δ}v 8φαiνoιτο διατεΘεημ^6νoι να πρo6ιiλoυν oo6αρ&ν .d,γτioτα-
oιv, iiδη iμφαν[ξoνται ιiπαφαoισ'μjγoι γα iγαιτιωθoσν εiE τi1ν
Bν6qγειαν μαζ. ζo μυoτιxδg πo[ιJι6E, δ δπoio5 λειτουqγεi εiE
'Aqγιrρ6z-αστQoγ, xαΙ μδ τδγ δποioγ διεξαγoμεr, δραoτηρ[αι,
πρoπαγιiνδαν, d,xofετtι'ι πoλδ xαΙ 31ει ιi.τοτελdoματα. 'Tπο-
θ6τιυ δτι fi 'Eλληvιxξ dιτioταoιE Θα θπτpεαoΘf d,ναλ6-ιο-
τοδ ριθμοi τfr; δριiαειbζ μαζ: i,ν δηλαδi1 αEτη ε1ναι τα1εiα;
ιLτιlφααιοτιx'i1 xαΙ iπι,6λητι,xi1 i1 βqαδεiα xο.i περκυρισlμ6γη.
Δ6ol' θπioηg να ληφθfr δπ' δψv πoiαv βoηθειαι, θα Exoυν oi,

"EλληνεE &πδ τoirE "Aγγλoυ;.
NTOTTΣE: 'Aπorιλεtιυ xατ& τδv μd,λλον dπoλιπoν τq6-

πον τi1ν &τooτολi1ν 6νιo1ιiοεων εig dνδρα;. 'Aλλα xαi t ιiε_
qοπog(α δ}ν θα Lhη διη,ιiμειE να διαθ6oη.

TZAK,OMON,I: 'O ,μ6νοg φ66oq Θα ηδwατo ν& πqo6λ-
Θη ix μεριxfrg μ6νoν xαταλd1ψεωζ τηζ lEλλαδοg, δπ6τε oi
"Aγγλoι, tκ τdlν €ι,απoμενoυoδν εi6 αιπoδE βd,αειυν, θι}. fioαι,
εig Θ6οιι, να πρoo6αλor;γ μ} αo6αqαE d'εφoποριαλE δυνιiμειE
τi1v N6τιο'ι, 'Ιταλiαγ xαL τi1v 'A),'6αγ(αγ. T& 'Eλληνιxr\ ιiερο-
πλd'r'α εΙγαι μ6γoγ 144, ιiqιθβE πoδ δ}ν μrE φo6iζει oo6α-

aδζ.
NTOTTΣE: Πo[α εΙγαι f1 ψι"1ιxi1 xατ<ioταoι; τo8 'E,7._

/'ηνιxοι' πληυι'σμoυ;
TZ^{KΟMOΙι{Ι : Φαiγεται αo6αρ6E &πoxαρδιιlμ6νog.
TΣΙAN'O: 'Tπιiρ1ει εΙg οαφi}g δια1ιυριqμδg μεταξδ τofr

πληθυoμοs xαi μιd'E iΘυνoυoηg τιiξεωg, πoλιτωιfrE xαi πλoυ_ i

τoxgατιx{6' fl δπo[α θ,μπv6ει τiγv d'vτioταoιν xαΙ xαλλιεg-
γεi τδ dιγγλ6φιλoι, πνεfrμα. 'H ,μιxροτιiτη αtiτη ταξιζ ε[γαι
πλουοιαlτιiτη. 'o λoιπδE πληΘυαμδg ε[γαι ιiδιαφoρoE πρδE δ-

λα τα γεγoν6τα, πεqιλα,μ6ανσμdγηζ ιαi τflE εio6ολflg μαE.
TZAKOMONΙ : 'Eπ6δραoαν πoλt θπi τ.oδ 'Eλληvιxοδ

πληΘι'ομoi αi εiδf1oειg ταg δπo[αg μετ6δωoα πεqi tfu.rουg τdlν
f1μεqoμιoθiων εiE'Αλ6αγiαγ.

ΝTOTTΣ,E: Kαλdl τδν διoιxτyτ.i1γ τιiyγ εig ,Αλ6ανiαγ δυ-
r'ιΙμειον ν& ixΘ€oη τi1v ατρατιαlτιxi1ν xατtiοτααιγ.
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BΙΣ KONTΙ lΠPΑΣ KΑ: Πφoητoψdοαμεν ιιiαγ .tπηεi-
ρηoιν xατα τfrg 'FΙπεiqoυ διd, τdν 26ηv, xαi αsτη εμφαγ{ξε-
ται δπδ αioιωτd,τουE oiιiνoιi5, .lΙ 

γεωγqαφιxi1 Θ6οιg τiζ ,H_

πεigoυ δδγ ειiγoεl τi1ν δυνατ6τητα θπεμ6dοεω5 *αi d.λιοlγ δ,t_

ληνιtιdlν δυνιiμεωv, xαθ6αoγ dπδ τffg μιd'E πλευqd.E iπliφ1ει
f1 Θιiλαooα xαi ιiπδ τfrg d,λληg εl5 dlδui6ατοg δqειvog δγxo6.
Tδ θ6ατqoγ τosτo ιiγ6νog ,μi,g tπιτρ6πει μ'iαν oειρ&ν xυxλιυ-
τι:χα)γ xιν{αεων xατ& τδγ 'Eλληνι^lοιiν δυνιiμεων, tπoλoγιζo-
μ6νων εiE 30.000 dvδφα; περiπoυ, - Φ δπoiαι θd' μ,d.E θπι- ι
τρiψoυν τilν xατιiληψιγ τflζ 'IΙ:ω[qoi.ι εiE βqα1i' διιiioτημα:
10 - 15 flμdραq. 'H tνiqγεια cιsτη, πoδ πιθαγδν v&,, ,μg 8-
πιτq6'ψη γ&, θξoντιiloωlμεν δλαg ταg .Eλληνιααg δυνdμειg,
πQoπαQασχευ<iα0η ι.ιεηοι τδν θλαη{οτων'λεπτoμερει^6ν, xαi
Θ& ε[ναι, xατ& τδ d,νθρωπiνωg διrνατdτ, τελεiα. .H tπιτυ-
x(α τflg θπι1ειq{oεωs θα 1ιi,E iπ6τqεπε vα βελτuilοωμεv τα,6

θ6αει; μαg, θ& δδυδε oι!,νoaα {,oφαλjστεQα, xαθδE ιαi τfiν
ιiπol,ιτηοιγ τoff λιμ6νoζ τηζ Πρεffζηg, πoir θα fiλλαoαε τε-
}"εiιoE τi1ν lιατd.oταo[ν μαE. Α{πil Θα,fiτo fr πqιilτη φιioιg-τfrE
δqιiαειilg μαg, 8πι2gειqητdα θττατιxδ'5 xαi xατd, τδγ ιαλ#
τεQoν τq6πoν. Πλdν f1 iν6qγεια lπ6:ιειται εig xαιριxιιζ συγ_
θ'rμαs. 'Eντδ5 δλiγωγ t6δoμiδωγ fr εtτoxi τδν βqoχiν 0d,
δδημoriργει αo6αqd,E δυo1εqεi.α5 διd, τtyν'- xατd.xττ1oιν τflg
'ΙΙπε{4oυ xαi-τfrg βιiοεωg τfrE Πqε6ξηE.

ΝTO1T\ΣE: 'Η iν6qγεια πqδE eεooαλoνiτην ε[nαι ωrou-
δα[α, δι6τι πq6πεμ γα δ+lπoδiαιηιεγ γd, γiγη ,Aγγλιlη 

βιioιE.
BΙΣ ΚοNTΙ ΠPA Σ KA: Δια τdv- ενd6γειαν ,αtπiγγ dπαι.

τε[ται xliπoιoE xφνo5. ,o fuμiv dφετηqiα5, τδ Διφριi1ιov,
d,π61ει dπδ τi1v Θεoααλoν(*ην πεqiπoυ 30o 1ιλιιiμετgα. Συ_, vεπ6E θα 1ρειαoθfr πεqΙ τδ δiμιfνον. ,

\ NTOI'TΣ)E; Exναι δυνατ6ν, lv τo{rroιg, γd' l*υτoδιo0ofly
oi --Αγγλoι γ& ιiπo6ι,6αοθoδγ εig ΘεαααλEv0πp. EΙγαι (rστoυ_

δαioγ γδ xατευΘυγθoσry xαi ηoδs τrΙγ διεdθυγαιγ α/irτi}γ διio
μεqαρ1[αι, -oiiτωE δατε γ& πQoιαλ6ooυγ
τilγ Boυλγαaιχi.ι ν συvδρoμiιγ.

BΙΣΙ{roNTΙ ΠPΑΣKA: Kαδ δια τηγ πqodλα6iγ μμs ειζ
'Αθ{ναg βdοιg τδγ πιiγτω, ε!ro,1 d xατιiι,λημιE τiζ irirrriqo,
xαl τoi λιμ6νoE τfrg Πφε6.6ζηE.

NΤOTTΣE: KαL f1 xατιiλημE τ6v ν{oων Zαrιιhdoυ, Kε_
φαλλην[αg lcαi Χερxιiραg.

BΙΣKONTΙ ΠΡΑΣKΑ: Bε6α["cοg.
NTOTTΣ,E: Αi θν6ργειαι αιπαi πφdπει γd, λιi6ow 21ιilqαν
αιrγ1ρ6νιυ;. Γνιυqiξετε πoioγ ε[γαι τδ ΦΘιxoγ τ6γ ,Eλλ{iγωγ
ατφατιο:τdrν; l

BΙΣKONTΙ ΙΙΡAΣKA: Δ}γ ε{ναι d'ιθqωπoι πoil γd,
τoδ; ιiρ6oη ν& μιi1ιlνται.

NTOT"TΣE: Kαi τιilρα, dπ6μη ιιiτι. Kα,θoριoθεioη5 τfrg
τ]μερoμτ1νiαE, πgiπει- γ& ilδοψεγ πdlg θ& αιπωμg, ηv'sντι,π(,)σιγ δτι f1 θv6ργειιi μαE fiτo μoιραfα. Γ.εvιxdδurιoro_
λ o γ i α ε[r,αι 6τι f1 ,Eλλαg ε[vαι αιiμμαηoE 

'ο, εxοqλγ μαE,.οi δποioι χQησι,μoπαoil,v τdg βιioειs τηg x,g} τΙ 5oια'frτα.Χqειιiξεται $μrE Eνα θπειαdδιoγ τδδπoioγ γα.;μlg,χαταoτf αη δυγατδγ γα

Γrατf ΠoλεμΙiσαμε!
'Επt τfr {Ofi _tπετεiφ &rιδ Φq κηΦξεcoq τo0 B,

Πωyκooμtoυ Πo}G.μoιl dvαδημoαιεOiμεv &λoλΟτωqπιcrτδξ €vα &τι6αrr9σμcr &πδ τ<i dπoμη.μovε0μα--

": .:δ'l"cbρταιλ (Y, τδμog 1, αελiq *ψ\35.';'-
γλικ{ Eκδooιq)

<Στtq 9 'oκτωΘρtoυ Eφθαoα crr{ M6o1α. Tδ
iδιo 6ρ&δι oυν&ιrηoα τδ iτdλιv, "dρ"""ιi τoοM:\ω'φ_ καi τoδ 'Ηιπεv. 'ιι Φπμοoφαlρα ξταv θγ_

1dβια.-'Η σrιγμi i1"ov εΦνoiκf;'*oi δi, ωλο εδη-
λcooα: -Αg καvovtαδμε τit ι}πoΘθοειq μαξ στd
Bαλκ&vια. o,l oτρατoi..ααq 6ρ[oκoιηαι oτη, εoυμα-
v[α. καΙ crr{ B9υλγαρtα. "Εbμ. &πooτoiαq ,καi
πρdκτoραq lκεt. -Αq μtv o.ηyκρ"*oΘoiμε ioιπδv
για πρξματα πoδ δθν aξιζoυν'τδv κdοv. Ti θdΜγατε γιd Evα προ6dδιαpα 9Φ. για o&q, -η no*
ι,Ψt9^90% γιd ,μ&q, Φv. 'Eλλ;δα *oι ιoδημcι
Ψ_Ψ, crτη Γιoυγκoολαoiα; Kατα η μu.φ|oo,τα:v λoγωv μoυ, θημε[cοοα ot μια{ κ6λλα xαρτi,

Mπ& ! δθv τδ ξ6ραμε. -Ωoτε €πoλεμτloαμε
τoδq 'Ιταλo69, τoδg Γερμαvo6g, τoδg ε""'}.γ&ρ""q
καt δπoφ€ρcψε 

.τ€oοαρcr XΦvια ,μα0ρηq *λJxηq,
$φ.oi .*goηγortΙξvω-q e.ry1tboμ. xiι,αοcri r.",ρlοq,
διd vd E1oυv θπi τfrq .Ελλdδoq oi ,,Rγγi o, gU" e-
πι'κυριαρχ[crg; καi 1O7, oi Pδαoι;

-'Ιδoδ 
τδ 'ΑγyλoκdΦαρμα πδq EΘλεπε πρΦyμα-

τικδg τδv ξδvα τoO 'Eλληvικoδ Λboδ. 'εαloι'&Ξo-
y9Υ iμειq διd vd Exoυv θπιiυριαρX,iαy εig τηv tι-
}Pt "ι 'Αγγλoαμερuκανoι '(gοrrJj *"ι ti 'Pδoo.
(1V.).

Poιlμαv[α Ρcoo[α:
'Eλλdq 'Αγγλ[α:
Γιoυγκoαλα6(α
oδyyαρiα
Boιlλyαρ[α Ρωα[α:

"Aλ;λoι: ?5%
Ρcοo[α : 1ov"
5Φ"
W%

-Αλλoι: 5%

"ιL.ffi'?-
ιL aι'μVl,

{ρ1;!Υ{i+ 7'r1,

:fF o'l
yγ s,",,- f'"β ι
}tfr*3 sι/so i/tt
ηr* Ψ,'^ 7'|'

Jr'- frλja ' '' i^

Φιοτoτυπiα το0 ;;*;αQρτroυr.

?v"
9Φ"
5M.
5Φ"
75%

- 
"Eoτιρcoξα τδ- xα91t πPδg τδv Στ&λιv, πoδ, d-

φoδ τδ κo[ταξε 'ηΦ Eιlα μ.πλθ μoλ06ι, xαρoξu- μι.α
}:Ψfη- γραμμη δμφωviαq καi' μeq τοiiJ"iρuψ..υια τελεlωoαy .μt λιγ6τερo xΦιro dαπδ t5,αo ε-
1ρει&oΘηκε γιd vd τd γρ&μω>.
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ε Ι π ω,μ ε ν δτι εiοεq1ομεΘα δι&. γ& θπυ6ιiλωμεν τfiν τιiξιν.
'Eδγ δri,γαοΘε γir δηιμιoυaγησετε τδ iπει.οαδιoγ αtπδ

xαλ6g, d,λλοl< εiγαι τδ iδιoι'.
TZAΚO,MO'NΙ: 'Eγδ δ$ναμα1 γ& δη,μιoυQγfιoω

x&τι εig τd. αfνοqα: €πεια6δια μεταξδ Toαμoυqιωτδν xαΙ 'E;λ-
ληνι:οδν d.ιlx6γ.

B,ΙΣΙ{oΝTΙ ΠPΑΣKΑi "E1αμεν εi6 τi1ν διdθεoiν μαg
6πλα xαi β6μ6αg γαλλιxαg δι,α γα σ?t.ηγoθ'ετfιoω_
μεγ μiαγ 8πi0εαιγ.

NTOTTΣE: Πιilτα ταiτα δ26oυν irπoυoιιirδη oημαoiαν δι'
δμ6: πρ6πειται μ6γ0γ ν& διΙloιnμεν xd"πoιo πQoπ6τα-
σr|ΙCt xαπγoi. oιix fi1τoν, xαλδγ θ& fi'τo
γ& χατoaθd)σετε γα δπιisξη τδ d'ναμ_
μ α θ q υ α λ λ iδ o g.

TΣΙA,NO: Π6τε Θ6λετε γιi λιil6η 21ιλqαν τδ θπειαo,διoν;

NTOTTΣE: Tfiν 2aην.
TΣΙAN'O: Tilν 24ηγ θ& iπαsxη τδ θπειο6_

διot.
N'TO11ΓΣE: oιiδεΙg θri. πιoτεriαη ειζ τδ iμoιραioν αiπ6,

d.λλα δι& μiαν διxαιoλoγiαν μεταφι,σι,χoσ 1αqαιτfrqog θ& δG
γαται_,vd. λε1θfl δτι fiτo &γιiγxη γα δπιiρξη xd-rιoια λ$oιg. 'E-
xεiγo πoi 1qειξεται εig'τδ ε!δo5 α{πδ τiγ θγεQγει6γ ε[γαι
fl δqασιg μ} τdν iμεγιστγtγ &πoφαοιοτιx6ττpα, δι6τι αliτδ εi-
ναι τδ μυοτιxδν τi1g &τιτηiαS, dπ6μη rα1 Eγαγτι θxεiγωγ
ποt θd, Φδιiγαγτο να βoΦriοoυγ τδγ θxΘq6γ. Πρ6πει να δη-

μιdυqγt'pοrμεγ αιiτδ τδ <&λλoθυ, εig. τq6πoγ δoτε γ& δυγιi-

με0α νd, εiποlμν: <Δ}γ γirεται πλ6oγ τiπoτε. Θdλετε γd, βoη-
0d1oετε &vΘqιb'τοι'g πoδ ε[γαι fiδη f1ττημ6νoι;>>. Αiπδ Θ& iδ{-
.t'α1o'να iax{πη dπ6γαvτι τ6ν Toriqxωv, ιix6μη xαi dπ6γαντι
τβτ "Αγγλων.

BΙΣKONTΙ ΠΡΑΣKA: 'Η θγ6ργεια πQoετoι,ιιιiαθη εig'
la, a' ι s, 

' - e , ' 'τQ}οoπογ (l)στε γα διilαη τi1ν 6ιτiπωoιν gαγδαiαg iπιτιη[αE
tντδE δλ(γων fμερdlν.

NTofTΣE: Λ6γφ τΦι ευΘυγηE πoδ d'ναλωμ6ανι'i εiζ τilγ
δπ6Θεoιγ αtπ{ν, σαζ λdγω νd, μη <iπαoxoληθfrτε δπ}ρ τδ

δ6oτ μδ τ&E 6ιδε1oμdνα6 dπι'lλε[αg, xαiτoι dπδ &γΘρωπι(rτι-
xfrg dπ6ψεω6 θνδιαφ6Qoμαι δια τdν ξωi1ν xαi τoi τελευταioυ
dΦρ6g. Λ6γφ τοfτo, δι6τι 8γioτε εΙ; ατqατιωτιιδg iγdτηg
οταματd, πρδ τ6γ dπιυλει6γ τoυ.

BΙΣΙζONTΙ ΠPAΣKΑ : "Eδιυαα διαταγαξ γα θπιτi-
0εγται πdγτoτε τd, Tιiγματα, $oτιυ xαδ iγαντloν μεραρ76ιδν.

MΠANTαΛI'O: Tδ ξfιτημα &φoρfr δ$o Θ€'ματα, τδ 'Eλ-
ληγιxδγ xαl τδ'τfrg 'Aγγλιxflg βoηΘε[αg. )μμφιυι'δ ιi,πoλιi-

τωx εig τi1ν ιivτiλημιv, δτι ιi:πo,xλεiεται ιiοφαλ6g ιi.τ66αoιE

d,γγλιxdlγ διπιiμεων.' oi "Aγγλoι ε[γαι πoλδ περιoο6τεqoν ιi_

πoφρoφημξνoι μδ τi1ν Aiγυπτoν παqα μ} τfiν 'E'λλdjδα, xαΙ

μετ& δυoφoρtαg τoπoΘετoδγ d,νδqα. εi6 πλoiα θπi τiE Mεoo_

γε{oυ. 'Η δυνατi1 d.γγλιxit βoiΘεια Θ& fiτo i τfls ιiεqoπoρiαE.
Πρδs τoilτo Θα'i1δυvιiιμεθα νdl, oυγ1ρoνi,αωμεν τi1v θνdqγειαν

ιατ& τflg 'Eλλιiδog, μδ τdν Bν6qγειαν δι& τfiν Mαφoα Mα-
τaoιiχ. T6τε Θα εΙγαι διioxoλoγ διd, τoilg "Aγγχ61ιg . νd &φαι_

ρ6ooυν dεqoπλ&να dπδ τi1ν Aiγυπτoγ δι& γα τ& ατεiλoυν εiE

τiιγ 'Ελλιiιδα. Tdν δδ 26τyv διiναται xαi δ Γxρατoιανι γα ε[-

ναι tτoιμo6.

NΤOTTΣ'E: 'Eγδ θα f,μηγ ι:.lι}ρ τiq θπιoπειioεω< xατιi

τιναE f1μ6ραE τiE δριiιoεωE τos Γxgατoιιiγι. 'H xατdrxτηoιg
τig Mιiqoα Mατqoξ θα xαταoτfιoη ιiπ6μη δυα2gεqεoτdραν
τi1ν δυνατ6τητα ιiγγλιlxiE ιiqωγiE πqδE τilv 'E|λλιiδαδ δε-

δoμ6νoυ μd.λιατα δτι δ}γ Θd. oτοqματ{oαrμεv τip πqo6λαoiν

μαg. "Α,μα 1ιiοη τi1ν Αiγιιπτoν, 4αi i,v ιiιι6μα xqατηΘfr τδ
Λoνδ_ιι'oν, f1 'Aγγλιxd αtπoοορατoqiα θα εδρoΘfl εtg xατd,ατα-
oιν iiττη;. Αi 'Ιγδ(αι εΙναι εi5 θπιοφαλfl θθοιγ xαi οi "Aγ-
γλoι δδv Θα δι1γαlruαι πλ6oγ γα λd,'6oυγ θνιo21ιiαειg ιiπδ τfiν
Ν6τιογ 'Α,φqιxi1ν xαi ιfuιδ τiγ 'EiρυΘqαν Θ&λα,σoαν. Πρoo-
θ6τω ,μiαν ψιr1oλoγυιi1v dπηnν: δτι ιiφρωtανιlαi1 8πιτιη1(α θα
tvθαqριhη τoδE ατqατιιirτα6 μαζ τηξ 'Αλbανi'α5. 'Ιδοi διατi
i:τιθυμδ σι}γχQoγισμδγ τiv δυυ iνεργειδν, μ} θλαφqd.ν πqo-
τεgαιοτητα τis ιiφqιιανιιflE.

MΠANToΛΙo: 'Eξετξο:ν ftδη τδ δλληνιxδν πq66ληια,
τoviξω δτι περιoqιζ6μενoι εig μ6νην τdv "ΙΙπειqoγ δ}γ dγτα-
ποxqιν6μεΘα εig τi1ν πεqi.,oταoιγ. Δδγ tτερ6ιiλλιo λdγιυι, δτι,
3d,γ Θ6λqμεν γα xαταλd,6<,lμεν τi1ν 'Eλλιiδα, πρdπει γα xατα-
}.ιr6ωμεV xαΙ τi1ν Kqtτηv xαi τi1ν Πελoπ6wηooγ. 'H Βπt1εt-

QlΙσι; εig τi1ν "Hπειqoν f1 ,μaλετηθεioα δπδ τoi Bυox6γτι Πqιi-
οια, βαdνει xαλδg. 'Eξαoφαλιξαμεγηs τfrg ιiqιoτεΦE(;) μα;
πτ6ρυγo9, αl ιilτiπαλoι'δυyιiμειg δδν Θα βE παqoυoiαξαν oo-

6αοαs δυαxoλiαs,. "ξoμεν τdν ιi,εqoπoqiαν. . .

NTOTTΣE: Θα E[ψωμεν εiE ταE θπι1ειρfpειg 40Ο dεqo-
πλdνα, iι,α xαλιηlωμεν τi1ν θνδε1oμdνιγ ιiγγλιxilγ d,ριυγfiν.

. MtΙANTρΛΙo: Πρ6πει γd. xαταλd,6αψεv δλ6xληqov τilν
sλλdδα, &,ν θ6λαlμεν να ρυθ,μιcθfr τδ πρ66λημα. Πρδg τoCr

τo dπαιτοilγται εixoαι μεqαρ1iαι, θνδ εLE 'Aλ6αγ[αγ E1oμεν

θγγ6α xαi μiαν i:ιπιxoi. E[ναι φανεφδν δτι {rπδ τ&g owΘdaιαE
dιlτ&g 1qειdξoνται τρεig μiνεE.

POA{TA; Δαμ6ανομεγωγ πdγτων tiπ' &ψιν, δυν&μεΘα r,&

δπoλογiζωμεγ δπi τoi iαoδrwιiμου Eιlδεxα μεραρ1ιδγ. Δια γti,

μd αταματ{αωμεν εi6 τi1ν 'Hπειρoν, πQ6πει να θπιoπευΘfr
f1 dπooτoλi1 οτqατευμιiτωγ. Tοirτo xαi δια γ& μη παqα,ryεθfr

fi iιτιiπωοιE δτι iλαχαγιdrαμε ιαi δδγ διηιiμεΘα γ& πQoχ(υ_ t

oi1αωμεγ περαιτ6ρω. Σιruεπδg, μελεττp6oν ιiψ6oωg τδ πρ6-
6λψ.α τfr; πλd1qουg xαταλ{ιpεοrE τfrg 'E,λλιilo6.

NΤOTTΣE: Kαθoριoθεioηg τfrg tγιiρξεωE τ6ν €πι1ειq{1_

αεωγ δια τi1ν 26ην xαΙ πρo6'λεπαμ6'w1E τfrE θxμαθαq(οεωg τfrg

'Hπεiqoυ περi τi1ν 10 _ 15 Noqμ6ρtoυ, ξχoμεγ 6o19 τ6τε dλλoγ
δνα μfrνα δια γα οτεiλωμεν ν6α ,oτρατεriματα.

BΙΣKONTΙ ΠPAΣtKA: 'H dπoατoλd v(ωv oτgατευμιi-
τιυν iξαqτd,ται d'πδ τi1ν dνιiπτυξιν τoi o1εδ[oυ, ιαl ταfτr,.
δ}γ διn'ανται γα oταλosγ παρ& εiE xατειλημμ6νην flδη "Η-
πειQoγ. Δδν πρ6πειται περi 8νεργεiα; d'πλdlq θξελιooqu6vη'g

1ρονιxdrg, &λλ& περi 6νεργε[αg &oφαλoσ;. Tfiν επo1i1γ αir
7iιν μ6νoν εi; τi1ν γ6τιoν 'Eλλd.δα εΙvαι δυγαταl θπι1ειq{oειg.
"E1oντε; τδ Δυqρdη(ιoν δg βιioιν πρoελd.oεωE πρδE Θεoαα_
λoν[xηv, '1gειαξαμεθα 8γα μflνα δια τdν'ιiπooτoλ{v δxιiατηg

μεqαρ1( αg.

ΝTO1ΓTΣιE; "Ινα διαoαφηνioωμεν τα θxτιθft"ιεvα Θ6μα-

τα, θqοrτδ πδE ιiντιiμετωπ0ξεται i πρo6λαoιg πqδE 'Αθ{να;,
μετα τi1ν xαταληριγ τflg 'ΙΙπεiqoυ.

BΙΣKONTΙ ΠPι\ΣKA: Δ}γ ττry βλ6πιυ, δι'oχεqfr. Miα
δμ&; πivτε fl δξ μεραqaιδν Θα fiτo ιiφxετt'1.

MΠANlToΛΙo: 'Eγδ Θ&, θΘειbρoυν μfr,λλoν €πεiγoιlοαv
τηγ πφo6λαoιν πqδE 'ΑΘηναg παρα πqδg Θεoααλoνiπry, θφ'

ιιK6vε δ,τι πρθΙΙεr καi iq YivT δτιδt'ιπoτε})
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ΣYΠΚP Ι Σ Ι Σ TΙ-ΙΣ ΠοΛΕ,Ι,1 liζΗΣ ΠPoΣΠΑ-
ΘΕ Ι AΣ TaN ΚPΑTΩΝ ΑΠo AΓIοψEΩΣ
ΠPoΣΠAΘEIΑΣ EΙΣ xΡoNΙκrΙΝ ΔΙAP-

ΚE ΙΑΝ

K PATH ΠληΘυoμδg Διdρκεια 'Avαλoγικt1
εig Ακατoμμ0ρια εig μξναq βαθμoλoγlα

'Ελλαq 7 7

10
100
10Γαλλiα

B θλγιoν
'oλλανδiα

0,6 3
0,16

Ι04
20
69 0,2

Πoλωv[α 32 1 3

Noρ6ηγiα 3 'l

Γιoυγκooλαυiα 14
33

?t0,5
'Ωg βdοιq ουγκρioεωg λαμ6&νεται η 'Ελ.^.*q, πoδ

μδ τα 7 δκατoμμ0ρια πληΘυoμo0 τηg.Ξκρ&τηοε τδν
π6λεμo 7 μξι,αg. "Αν δoθfr εig τηv 'Ελλdδα βαθμo-
λογi.α 1Ο0, τα ciλλα Kρ&τη, dνdλoγα μi- τδv -.ιλ-η-

Θυομδ πoΟ δι€θετa τδ καΘ6να καi τi1 Xρο'ι,ικη διαρ'
κεrα πoΟ μπ6ρεocrν ν' dvτιoταθoOν, θα παρoυv την
Bαθμoλoγ[α πoΟ oημειcbνεται πdρα-π&νω.

Bαοiλειoν τflq 'Eλλdδoξ
'Eν KoρυτoQ' τfl 22 NoεμΘρ(oυ'l 930 ιbρα 19

δοoν iδ[ιυ; δiν φαiνεται πιΘαγi] ιiγγλιxi1 ιLτ66αoιE εig Θεo_
οαλoι"(:xηl,.

TΣΙAλΙo: ΠολλQ μσ.λλοι, it' δooν εΙγαι πιθα.γit i βουλ-
γαQιχil iπ6μ6αoι;.

PO,ATTΑ: Χqειαξεται πiεoιg xαi εig τi1ν περιo1iγ αιπflγ.
NTOTTΣ,E: Φρονεiτε δτι δυο μεQαQχiαι Θ& f,oαγ ιiρ-

χεται;
PoΑrTA: Nαi.
ΝTOTTΣE: Moδ φιιir,εται τCbQα δτι αi iδiαι παγιο8ν-

ται. 'Eνi,gγειαι ειζ "H,πειgοι,. Θεooαλογixη: πιΘαγi} βουλγα_
ριxi1 6π6lμ6αoιg. Πλi1Ql')ζ σιιμφ(ι)γ[α δια τi1ν xατιiληrιμιγ τiγ
'AΘηνdlν.

BΙΣΚoNTΙ ΙΙPAΣKΑ: Κατ6πιν, θξ 'ΑΘηνδν, διαo1[-

ξoμεν τilγ 'Eλλιiδα xαi φΘιiνoμεν εiE Θεooαλov[xην dνα1ιυ_

Qosγτ:ζ θx τi1; πQιl)τειtoιbηζ.

ΝTOTT Σ E : ΙΙο[α n ri.π6οταoιg μεταξi, 'Hπεiρου χαι
'AΘηνδr';

BΙΣKorNTΙ ΠPAΣΚΑ: 250 1ιλι6μετρα uδ μι6τqιoν δ-

διxδγ δ(xτr'οι'.

Ι.{TOTTΣ'E: Kαi .τdlg εΙγαι τδ 3δαφοE;

BΙ Σ KoNTΙ ΙΙPΑ Σ KA: Λ6φοι riψηλoi, τQαχετζ.

NTOTTΣE; Ι'(αi fl xατειiθυγoι6 τ6ν xoιλιiδο:ν;
BΙΣK'ONTΙ ΙΙPAΣKA : 'Eξ ιil'ατο}'δ'ι' πρδ; δυoμιi5,

fiτoι xατιiλληλοE δια τi1v πρo6λαοιν εi; 'AΘηr,αg.

NTO,TTΣE: Tοδτo εΙγαι oπoυδα[ο'ι'.

.POATTA: Toirτo εΙναι ιiληθ}E μ6l'οr, μ6xριE δνδ; ση-

μεloιr, xαΘ6ooγ εig δqιομ6γojv σημεiογ d.παιτε[ται fi δια6αοι;
δqοαειρd'g &ψorg 2000 μ6τροlγ (,δειxl'sει χιiQτην εiE τδι' Nτοil-'

τσε).
BΙΣKONT.Ι ΠΡAΣ,KA : E[ναι θrδιiψη 6πoυ

πληθi; fiμιoνιxδν δδδν.
NTOTTΣE: Tos διεα1iαατε τ&g

αiταg;

iπαρ1ει

δδoδs

BΙΣKONTΙΙ ΠP.AΣKA: Nα[, πoλλιixιE.
NTσTTΣ'E: ''Ag BλΘοl1μεγ τd}Qα εig &λ.λα διlo θ6ματα.

Tοι}τιυγ πd,γτιυγ διαααφηι,ιoΘ6ντων, π6οαE oυμπληqτ'l,ματιrιdrζ

μεQαQχιαζ γoiμiξετε 6τι εlναι &ναγχατo\' γα ατε[λωlμεν εig

'Αλ6αγiαγ δι& γ& xαταλα6ωμεγ δλ6xληQoν τδ 6δαφο; πoδ

δδηγεi εiE 'AΘηνα; ;'

BΙΣ KON'TT ΠPA Σ KA: Kατα π96τoν λ6γoν θd iis-
r"ουν τρεi; μεqαρ1|αι, δqγανοl'μ6'ι'αι δg δρεινα[. Φι-lοιxα, αi

Φ69ε'iν "oφφιg.: <1EEb δy!! λ6yια, εiμει}α xαi 0d nα'Qα,μειyoJ'μεν
aυνδεδεμ6yoι μb τδy x. Mειαξd', Ecιg 6τoυ 6 0dνα.οζ ii oi ,'Ελ-

ληveg μdg ψα)ρ['σoυy')'.

πεQκ,τασειζ θι'ι δδt'1γoιn. Ta oτρατειiματα αιπ& Θα Φδ{_
\'αγτo vα μετιιφεqθoi:ν εig τδν λιμdνα "AgτηE θντδg μιds
μ6γηg νιrxτ6E.

NΤOTTΣE: 'Απoδdδω xdπoιαγ oημαo[αν εig τi1ν dλ6α-
vιxi1ν oυμ$oλ{ν, τ6oοι, εig ταxτιxd, oτqατειiματα δooν xαΙ εiE
61nμμogiα<.

Ι]Ι Σ ΚoioNξΓΙ ΠPΑ Σ KA: Παgoυoιιioα,uεν Εν o216διoν

6v προr"εt'uενι1r. Θα i1δirναντο να δqγ.ανιυΘoiw oυμμoρiαι 250o
- 3000 ιivδρdlν, πλαιoιιυμ6ναι {μ} ιiξιιυματιxosg μoE.

TZAKO}ΙONTΙ: Aδ αiτ{oειζ 'ειγαι &πειqoι. 'A,λλα δ}γ
πρ6πει να ατεiλιυμεν πoλλoδE MoυooυλμιiνoυE, θx φo6oυ πο-
λιlαρiθμοlν ixδιx{αεων $x ,μiρoυ; τοtv.

ΝTofTΣΙΙ: Συνεπdl; διiναοΘε ν& ,iφγανιboετε xdπoιoν
&qιθiμδr, ! οιrμμοgι6ν.

RΙΣΚΟNTΙ ΙΙPAΣKΑ: "oλα εΙναι δργανωμ6να. 'E-
τηλεγριiφηοα iiδη να δτoιμαoθοirv τα πιiγτα xαi ι.d, εiδoπoιη-
Θotν τα &τοuα.

NToΦTΣlE: Πδg δπλiξετε τα; σιtιrμoQιαζ ;

tJΙΣΚoNTΙ ΠPΑΣK,A: M6 τιr,α μυδ9αλλιo66λα B'λα-
φ9& x,ιi μi Ij6μ6αE.

NTOT'TΣE: Tιllqα ,μ(α d,λλη dιτοψιE τflE xαταoτd,oει,lζ..
ΙΙοiα μlτρα θλα6ατε εi; τ& γιοιrγιοoλαυ'ιx& oι1νogα;

tsΙΣΙζoNTΙ ΠPAΣKA: "E1oμεν δ{ο μεqαρ1(α; xαi Εv,
τιiγμα r"αραμπινιdριυν xαi τελοiγoφυ'λιiιxιυr.. Kατ' oδotαν μ[αv
ixαr,fiν πρoxιiλυψιν.

NTof,TΣ,E; Δδγ πιατεfιυ δτι θα ilπιiρξουγ iπιΘ6oειζ {iJτδ

τfr; πλευqd; ixε[r,ηg, d,λλωE τε τ& oτρατει!ματιi μαg, θgε(-
δoι,ται θπi δ26υρ6ν Θ6oεοlγ προxdθο:qιoμ6νοlν.

BΙΣK,ONTΙ ΠPAΣKΑ: Δ6ογ να πqooτεΘfr δτι τδ iiδα-
φο; εΙr'αι xατιiλληλον δυ' d.μυναν. Θα frδιiι.ατo γα tπιiιρξrι
ιαπotα διεiαδυοιg, δια μ6οoυ τdlν θιiμνοlν, μιxQdrν ιigιooπα-
oμιiτι'lν, ιiλλd' δiγ ii11oμεν τtπoτε ν& φo6ηθdlμεv, δι6τι φQου_
ρο0μεν δλα τ& oιiνoqα: Εν φυλd.xιoγ τελωγoφυλιiποlν ιiγα soα
i) εοο μdτρα.

TZΑKOMON,Ι: Ets 'Aλ6αγ[αγ δπιiρ1ει n iπιθυμ{α γα.
xληθoirv μεριxαΙ xλαoειE.,

NToryTΣE: T( δiiδει δx&oτη τ"?'ααι;;
I

TZΑKo,MoΝΙ: ΓΙεgiπoι' 7000 dvδqαE.

NTOTTΣE: Xρειιiξεται εig τo8τo πρoαo1f . βε6α[cυE
δδν πq6πει ι,& πεgφgoνfαιυ,μεν fl ν& dπωθηαο:μεν τdg δυνιi-
μειg αirτιi;, dλλd. xαi δ}γ πρ6πει γ' dπoτελ6οoυv δπεq6oλι-
xi1ν oυμ6oλ{ν, εi; τq6ποv δoτε γ& φανταoθoirv 6τι α&τα['
xατi:xτηcαν τi1ν "Hπειρor,. M[α μιxρα oυμ6ολi1 τdlι, &λ,6α-
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γιχ6γ στoιχειο)v Θ& fiτo πρ6αφoqog. Θ& δxιiλoιrν δsο fi τqεi;
xλιiαειg. 'FJπioη6 θ6μα τfr; πqooo1fg μαg δ6ον γα ιi.τoτε_
λ6oη i d.ντιαεqoποqιxd &μυι,α, xαθ6οoγ δ6oγ 6γ τQ μ6τqq}
τoσ δι'γατot ν& d,.τoφευ1Θoirν oi βαμ6αq,διαμοl τfrg πετρελαιo-
φ6ρoυ ξιiiνηE, τdlν dλ6αι,ιx6γ π6λειυν, ιαΘδ; xαi fi παQα-
6oλii πoδ θ& i1δ{'νατο l,α γ[νη μδ τi1ν xαλυτdραν dμι'ναv
τδγ π6λεcυγ τiζ 'A,πουλ(αζ. Σιrνεπ,δg, πρ6πει ν& τoπoΘεττμ_

Θoitγ d.lτιαεqoπogιxα μ6oα ixανδγ διαoτdoειυγ.

Σ'oNToT: "E.λα6α .iiδη μ6τρα γα ιi:τοoταλoil,v τα 7|'
Σx6γτα πoil εi1gαμεγ ξlι-*!'εsiμαν(αg.

BΙΣ ΚoΝTΙ -ΠΡlAΣ KΑ :,'Η ιi'γτιαεqοπcριxd dμυιrα τ6ι,
Tιqιiγων περιogiξεται εiE δυo πυ9o6ολαq1iα;, θν6 f1 dμυνα
τfrg δληg 'Αλ6ανh6 εtναι μ6λι9 π[,ντε πιrQo6oλαQχiαι.

NTOTTΣ,E; Xqειιiξoνται δι& τiγν 'Aλ6αγ[αγ τor}λιi1ι-
στoγ εxατδγ dντιαεqoπφριx& πυρo66λα, δια γα dπoφειηθrt
fι ιi:,πrilλεια τοi fγΘιxofr δx βαμ6αqδιoμδν xπ.τ& τdν διιiφxειαι.
τi; fιμι6qαs. Στε[λατε δλα τα Σx6γτα xαi τα AΙρλιxογ.

ΣoNToT: Δδγ τα παqελιi6αμεν ιix6μη δλα. M6λιg
φθ6αoυν, θα τ& ατεiλω. Tα ΑiqλΦ{ογ Θd, τα oτε[λω &ερoπο-

ριxδE.
NTOTTΣ'E: Πρ6πει να πqoα1εΘoiγ εig τi1ν dμυναν xαL

τ& dερoπ},ιiνα δubξεωg. Eιπιr/drg Bτoιrεγ dQxετ& διαθ6οψα-
Tiν 1ηγ 'oxτιυ6q[oυ sπfrρ1αv εig 'Aλ6αν[αγ 87 dεqοπλ&να,
θξ δγ 52 ιiμdαωg διαθ6oψα xαi t'5 fμιδιαΘ6οι,μα.

"oτοv βoδιζrη εiζ τiιν δnμoo[αν ζωλv ιilζ δnμιoυP
Yξ θπαναoτdτnq, δθν μπoρετ παρi νδ Exnq τλv
μoτρα τδν θrιαναστατ6ν, τfrq dντιδρdoεωq καi μλ
dνα1ηrωρioειυζ μθxριζ δτoυ δ)ιοι ool &rιoδιilooυν δι-
0(αι{r-

ΙΩ. METAΞAΣ

TΣΙΑNo: E,[γαι xαΘ, δδδγ δ ιaog oτoλiorcoq.

NTOTTΣE: Noμiξω 6τι iξητιiααμεν δλαg τd'E ιLτ6ψειg
τoi πρ96λ{ματοg.

MΠANToΛΙo: Αi λεπτoμJqειαι θd, xαθoqιοθosν, iπδ τo8
Γεγιxofr 'Eπιτελε{oιl.

NTOTTΣE: "Αg d.ναxεφαλαιι6oαr,μεν: ,Eπ[θεoι; εiE ,'ΙΙ-
π'ειqov. Π|εαιE πρδg Θεαoαλoνixην. Kαi εig δευτ6ραν φιioιv
π9o6λαoιg πρδg'AΘ{ναE.

'EΠfσnμoq δrΚαfωσIq
*<(ιΗ θγxαslδgυσιE διxτατoq(αg, '(αωζ, $&

- θξιπηq6τει xαλλ(τεqoν τ& ουμφ6,qοvτα τηE γciι-
QαE. ''Εxαψα τ}iν 6xλογτ]ν μου, 1αιοE ioφαλα.
'Eπqoτiμηαα ν& μi1 γ(νω διxτιiτωqr.

uTδ 1946 -πQoσs6τει- ηδυνιiμην γ& θ-

πι6ιiλω διxτατog[αν. Δδν πqιiπειταt νd io1υgι-
σι}δ δτι δδγ τδ θαx6φsην εi5 μ[αν δqιαμ6νην
στιγμγiγ. "E6λεπα δτι αl '(διαι θxε[γαι διrvd,μει;,
αi δπo,[αι εl1oν πQοχαλ6σεt τilγ }ζατdtττωσιγ τ{i(

χrΛQαE, τ|ν fiτταγ τofr 194Ο, θπαvηq1ογro εLg τδ
πQoσχτiγιον' δg τ(πoτε νd μfi εi1ε αυμ6fl.

μoυ xατ' ιiπOλυταQχιχδν τq6πov, $ιi flδιrι,,iμη,
νd τδ πqιiξω χαι δ λαδE $d μδ εΙ1εν rixoλουι}τi_
σειrΣ.

l <Kαi αriμεqον, ιix6μη, εiπε, sιi f1διπ,iμηr,
1οω5, νd, θπυ6ιiλω, διxτατοg(αν.' "ΙαωE τO{πo
$ιi θξυπηq6τει xαχχiτεQoγ τd συμφ,68α\rrα τi;
χιilgαE. Δδγ $d τδ πqιiξω.
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τd oυμφ6qοντιi τ0ιr, τ6σΟγ τδ 1ειg6τεgoγ δυ'
αdτ6γr.

.,'o λαδE θξαxολου$εi, δx φιiοει*5, νd φ6-
Qεται πQδζ τδν δι1ασβfo, τi1ν διαμ &xηo xαi τfir,l

dδr-rvαμ[α. Πqοαεπdsηοα γd τδγ ιiπαλλιiξω d-
πδ αιiτιi. 'Edγ ' d'π6τψα. τo'ιlτο σημα[γει 

', 
6τt

οriδεiE πqdπειται γd θπiτιi1η. 'Edν ιiπ6τυ1α τοfr-
τo σημα[γει δτι, αιiτδg οδτοg δ 1αqαxτ|ρ τοi λα-
οir τδγ δδηγεΙ εig τi1ν αιiτοxαταστQοφryiν>.

Αi δηλιilαειg α'iιπαi, ε[γαι βε6αiιοE θμrrsηoτιιαi δια xιiθε
xerλοθελητi1γ δπαδδγ τofr φαιiλoυ xοιγo6oι'λει,τιoμoi. δ δπoiog
θ'r,6μετo 1i1v πατρiδα ,μαζ μθxq,ι 1θ6E, r.αi ν6,μεται ιix6μη ταE
περιαoοτ6φαE διπιxοευqωπα'iιαg xιilραE xατιΙ τδγ πλ6oν φε-
ουδα91ιz.δv τρ6πov. Θα μπoqoiοαγ γ& πqo6ρ1ι,lτται ιi'πδ τi1v
<4ην Aιiγoriστoι'>>, ιiπδ τoδg λεγομdνουg <<μα{'ρουg θεωqητι-
xolig>>.

'Aλλd. πρo6ρ1ο.ιται dπδ τα 1εiλη τcs. . ' Πqoθδρου τfrζ
Γαλλιxfr; Δημιoxqατiαζ, στQαττ}γοf Nτ} Γxδλ xαi πεφιλαμ_
6d,ι,oγται οτδ frι,6λioν τoσ Γιiλλου iατogιxοfr P. Tbυρνoi <.H
τgαγωδ[α τoδ oτqατηΥob, πoi.l εxυxλoφ6qηαε πqo1θig εig
τfiν Γαλλ{αν!

ειiq ( o x ovτ α ι *.,'.J ,}1, Γ }1i":T T"#.,xi.'' u }uJ^*l 
u 

} Ji, :ff T,t:



Regolamento
del
XΙΙ Cοngresso
Ν a"ziΟnale

Tδ 12o
ΣυviδpIG!
Tnξ
'lτcrλlκr1q

Mθ μεγdλη θπιτυΧLα δλαβε xιbρα τδ 12oν
Συvθδρ ιov τo0 ' Iταλ ι,κo0 Ko ιvωvικoO Kιvtμα-
τoζ (Ι'{.S.Ξ.) εic:liv Nεdπoλuv τiq'ΙταλL-
αq dπδ 5 δωq 7 '0 κτωβρ LoU .- Eιζ τhv μεγdλη α[Θoυoα Tελετ6v τoσ Mε-

γdρoυ iωv Mεooγειακ6v'Aγιbvωv, συvεκεvτριil-
Θηoαv 1 . 10o dvτ ι,πρ6σωπo ι dπ6 δλα τd δ ι.αμε-
ρLoματα τΠc xιilραq, καΘιbq καL dvτιπρooωπε[-
bι πλεLoτωv Kρατ6v. 'Εvτovη ιjπΠρξε fl πα-
ρoυolα καL τo0 (c.T.I.M.) τo0 Tριxριilμoυ Ψ
μ ι,τdτoυ τiv dvd τ6v K6oμo ' Ι ταλ6v ( κdτ u d-
vδλoγo μθ τo0ζ 'Ελληvι.κo0ζ Συvδθoμoυζ 'Ε-
θvuκιαc6v τΠc dλλoδαπΠζ) .

Πρooκεκλημθvoι - τιμΠq Evεκεv Πoαv d

Στρατηγδq mτπz,A DE ARRacΑ, πρδεδρ9q τoi
Πoρτoγαλλ ικo0 K6μματoq .ηq ΔεEufrCl d JEAN
LoUIS TΞxΞER vΞGNANcoUR τo0 Γαλλι-
κo0 oRDRE NoUvEAU καL oi, PAscAL cAιrΗoN
καL aτaτιι RoBEsξΓ uθlη τo0 Πoλ. Γραφε[ου τ6ν
FoRcES NoUvELLES (Niωv Δυvdμεωv). 'Aπ6

τhv ' Ιoπαv Lα δ BLAS PINΑR μθ πoλυdρ ι.Θ-

μo dπι,τελε[o. '0 MARCELINo BoLvAN cAL-
bπnena, Γεv. Γραμματε0ζ τo0 Kuβερv6vτoζ
Κδμματoq τΠq Παραγoυdηq. '0 GERSoN GAΙ'lΑ-
TA, dvτ ιπρ6εδρoζ τoΟ Ko ι,voβoυλ Loυ τΠs Φα -
Cιλ Lαg.- -" -Π;; 

ιoo6τερo ι dπδ 2o0 δημooιoγρdιρo ι' κα L

,μr.oρii'6ρτερ θκdλυΦαv τδ Συvθδρι,o, γud lv-
τUπα καL τηλε6ραoι.

Kατd τt ν δναρ ξ ι v τ6rv θργαo ι6v , dπη 0Θ Π:
vαv XαLρετuoμo0ζ oL ξδvoι dvτι.πρ6oωπoι", μθ

πρiτδv τδv KAULZA DE ΑRRIAGA, δ δπoioζ
0πεγρdμμLσε. o. o "τhv dvdγκη τΠc δvιiloεωq τΠq
iVprrλεΞin: θνdvτuα oτftv Σoβιετικh "Εvωση, fl

dπoLα πρoαrταθε[ vd περLκυκλιboη τftv Efριbπη,
.tμ M. 'Avατoλfl καL τδv κδoμo δλqκληρo. 'H

dvθρωπ6τηq θd θπuζftoη μδvov μl τftv Δεξι.d,
ε[πε δ Στρατηγδζ, dφoO vι.κflooυμε τ6v Koμ-

μoυvι,oμδ. 'H πdλη α0τtt ε[vαι. πdλη ζωΠc .καL
bαvdτoυ, πoil πρθπει vd συvεXlooυμε μθ δλεq
μαq τ Lq δυvdμε uζ xωρ Lq δ ι.oταγμδ Kg L o Lκo -
voμLεq μθxρι τΠq τελικΠq NIKHΣ. 0ι Δημo-
KρατLεc και oL Σooι,αλδημoκρατLεζ oτflv tιj-
ριilπη, 6πωoδf|πoτε δδv ε[vαι dvτLκoμμoUvLσEL-
κ6c. "0λεg α8τθq o[ ΔημoκρατLεq dπεδεLxθη-
σαv dvLκαvεξ vd dvτuμετωπLooυv τftv Koμμoυ-
ν ι.oτ ι. κfl πρoπαγdvδα , πo 0 ε [o6ρXετα ι παvτoO .

M6vov ri Δεξud ε[ναι θκεLvη πo0 θd μπoρθoη
vd μπΠ φραγμ6c καL vd dvτιμετωπLoη τ6ν Kqr
μouvιoμ6. AMA H ΔΕΞIA ΠPEΠEΙ NA ΕΙNAI E-
'ιtομηεπH 

oτftv ΠOPTOΓAMIΑ, σΤtv ITMΙA, oτf|v
EγPΩΠΗ, αεlv K6αμo. M6vov δτoι Θ6 vuκiοoυ-
με. Γι.& τ6v λδγo α0τδ τ6 Συvθδρι'δ oαζ - τ6-
vLσε δ Στρατηγ6c E arriaga- παρoUσLdζει
μεγ6λo θvδιαφθρov δxι μδνδ γιd τtv 'ΙταλLα
αιlιο γιd τhv Δεξι6 δλoυ τo0 KδoμoU. ΔLνει
δ0vαμι oτhv ε0ρωδεξLd".

'O P. 
'CΑLEIΦΙrT 

τ6v Γαλλικ6v Nθωv Δυvd-
77

Δ,εξ'Ξq
Τ, ΓΕnPΓlAΔHΣ



tta,

"ξ

πο αεδv 11λι,o γtd μL{i KαLvo0ργια dvoιξη,,.
Mθ dvdλovo..περLεXelμεVo dοαv KαL o['xαι_

ρετ Lσμo L τ6v dλλωv dvτ ιπρooιiπιlv. . 
Εvωμ6vr;

ΕιjρΦπη γLd τflν dvτιΗετιilπι.oL τοσ KoμμoUVL-
σμou.

Mετd τoιiζ- Xα tρεΤ ιομoιiζ, πρ6τoζ μ Lλ ηοε.d Πρ6εδρoc το0 Ιu1.S"Ι. καL 
"βοrλiriηq 

τοσ 'Ι-ταλικoυ Kouvoβουλi.ου ROMUΑLDΞ. ,Αφou 
d-

vεφθρθη οτd πρoηγo0μεvo Συv6δριo τοCι 1g77,
κgΘιbq κα L oτd πoλ ιτ ι κci γεlo v6τα πo ιj μ εσο -
λdβηoαv, θφερε oτηv μvημΠ dλωv .α - θ*ματατηζ τρομoκρατLαξ. Θιjματα dπ6 τfiv ΝεολαLcr
τ9ι, K6μματoζ . "0λo ι o [ παρ ιοτdιiε vο ι, ιiΧα ι _
ρθτηoαv dρθιoι τo0ξ γovε[ζ τ6iv vεδv πot εi_.
oΠλθαv θκεLvη τtv σΓLγμn o.η, αtθδUσα' ζη_τιilvταξ 6κδLKησL γLd τδv 

'αδι,*o Μ;;;δ τoUζ.
Td dπdγευμα θλαβε τδv λδγο d ΓεV.Γραμ-

uατειjg τo0 Kdμματοζ, GEoRGΙo ALMΙRA.λ]TΓ
q dπo[oζ dφoO 6καvε-ilvαv dπoλογrrμδ γLd τdδιdoτημα μεταξ0 τlv δυ6 Συvεδρirr, καθΦρι-
σε τo0ζ σKoποι]ζ. καL τLs θπιδιιbξεuξ 

'otl 
κdμ-

gψog uθ τflv πρ6ταoι: TA p1EΓAΛΑ -μlΑΘHΙνlΑΤA

Τ0γ ΠAPΕΛΘONTOΣ, ΦΩΤΙZογN Tο nnpοπ MA:.

'Eκατovτdδεq xιλι6δεc πoιδι&
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nonnΙi.8r:i;.}l,riffiJTuSJΙ}ffi.T:, fl:g:

μειlv εiπε μεταξi dλλωv: ,,'H Ειjρωδεξιd ετ- ]. ΑBDτJLΙiΗ τasseπ dπdvovoζ τιiv Bαοιλ6ωv
vαι πLαιιζ oτ6 παoε
n "-' κΙ.;;ΙΓ'.-giΙ:'.;i,:i;;ffθJ,,i"ii?ji..*,gi:: Ιjj fijH:
ρ6v γιατl noρ'' οrδr ft#ξ ξιoμoO.ιilc παρdδειvμα πρ6c δλouc ioιc- λ;-'EdFιilπη πo0 Ξilετe δirouμε και vιd-τfiv_δπoι'oi'c no0 ζoσv κdτω dπ6 τ6i-0λtσΕr*δ_-μoρΞi-
dvωvιζδμααrε, 

"dε".i 
;δ-.;;;;n:x;;i.";;: oμ6, xωρ[ζ vd dvτιδρoσv (θvvooDοJ .ο ;idα,

δ0voυc oiκovoμliδιi, πolιτιi;il il;Ι"';;;- καL..τflv Λιβ0η).
τ1ωτιio0q απο'τιc-δioππ;;-;;;"i.;;. -'"'- 

_--Ιo.{ τflv.διdρκεια τiζ ιjμιλiαq τo0 GU-'H Eιjρωδεξιd-εtvαf δ,iιγ*riξ"iiiτi dπο 9Υl θγo9νi.oθnκε pyαq φραγκιoκαv6g *oιδ-
τΛv 6μπειρiα μαζ τliv θκλoγικi oi|ηr-ijiiio. γερ0ζ? dvαπηρoξ.πoλδμoυ, d dπoioq προoθφε-
εixoμε τiv οιλρjραiωoi δi;-j'ρδi;; ;;;''#,i ρε μιd πελιbρια.dvθoδ6oμη ατδ Kdμμα.
Ιεξιd-εΙvαι dπbφαJiαιικοc *oι'-δJoι.δni,.jc 'Αvαφoρd oτf1v vΔα oτρατηγικη τηc Σoβιε-
ιττf}v Γαλλ Lα.'0 P. GAUc}ΙoN δτ6vιoε θπLoηq δτL...fr
Γ0ρωδεξιd εEναι dvοLγμα πρ6ζ το μiεlιov ε-πεLδη ε[vαι dvoLKτft πoλιτuκd πρ6ζ dλoυζ,μ6
dvouΨθc iδθεc καL πραγματικοihτεc. Εfvαιτ6 μθλλoν τηζ ΓαλλLαζ, ε[vαι τd μιδuov τΠc
Γ0ριlπηg. . .

Δ ιd λoγαρ L9αμd τΠs 'Ιoπαv Lαg τoΟ BLAS
ξΙ}hξ μ Lληαε d LUΙS FΙ;RNΑNDES lrrιtΑ}msδ δno[oc dvεφ6ρθη ατηv κοιvh πoρεLα frc 'I-ταλLαζ καL 'Ισπαvloq, οi, dπoι.q'ξδδ, μαζLτιiv τοαYα:δ|α-τΠq dvαδxLαc καL 

-ini-Ξγκlhμci-
ι;ικdτητog. 'Απθδωοε δε τflv ειjθ0νη γiα 'iη,
ιρΟμοκρατLα οτLζ ΦευδoδημοκρατLεξ τ6v Xω-ρfrv.τoUζ. ΔLvoυμε μεγdλη μdxη, ειπΞ, Ξv-vατlov τΠg dvαΩΧLαg. Σiζ καλαl-οε ολδυs oθκοιvd d\,Γ:vα γL9 τflv oωτηρLα τηζ Ει]ρδπηc.Mθ
αιjτfl τtv πρδoκλΠσL, oiζ καλfr ,,με 

'δ:nροor-iρ

J
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η ατα 30' Γιατi
9]!-I.Toyιγri uqs
xφρα, πoυ εγcι €-
τriαημα l.60ο.θοο

I ciνερioυq, θκι:-
| τovτ_dδεq 1ιλι6δεq
| παιδιδv δouλειi_



τLΙ.:nζ '[viυαεωζ θκαvε d υ-
πευθυvοq τlv ΔημooLωv Σxe
σεωv τo0 K6μματoζ TRE-
ΙνIAGLrA καL θπθoτηοε την
πρoσoΧR τ6v Ε0ρωπαLωv δ-
σov dφoρi τo0ζ κιvδ0Voυζ
dπ6 τdv t0ρωκoμμouνιoμ6.'0 ΕιjρωκoμμouVLσμ6ζ εi-
VαL rl vθα τακτικf1 τΠq Σo-
β ιετ Lκηζ ' Εvιboεωζ - δθv εL
vαL δudoπαoιq τo0 KoμμoU-
vιoμo0, δπωξ dκ πριbτηζ δ-
Φεωg φαLvεται.

' 0 NΙccoΙ,λt d v 6λυo'ε τi v
oiκovομι.κh καL πολιτικh
κατι1οταoι τRξ' ΙταλLαζ,ιj-
πoγραμμ LCovταg δτ ι αι]τd
τd θθμαπ dvτ ιμετωπ|ζovτα ι,

θπι,φαvει.ακd. 0ι dvαπoδιθq
καL τd κακd oτ6v 'Ιταλuκ6
Λα6 δ6v ε[vαι μδvov oiκo-
voμικd καL πoλιτLKd. Ει-
vαL πud πoλ0 riΘικd. 'Aπd
τlιv μLd πλευρd ε[vαu τd
χρ ι"oτ ιαvoδ ημo κρατ ι κ6 πo 0
κυβερvσ εδi καL 3Ο Xρdvια
μθ τhv dvoxh τo0 Koμμoυ-
VLστικo0 Kdμματoζ, Kληρo_
voμιhvταg τ6v Φαouoμ6, XU-
ρ Lc Kαμμ ud δ ιακoπfi. 'Απδ
τηv dλλη πλευρd ε[vαι d
'Ιταλ ικ6ζ Λαdq πo0 μo ι,d-
ζεν odv vd EXαoε τηv 'Ι_
oτoρικll τoU Mvhμη . " Εvαζ
Λαδq, δvα "ΕθVog xωρLq Φιr
Χη.

'Iδι,α[τερη α[oθηoι θ-
πρoξθvηoε δ λdγοc τοU PΙ-
}αf RAΙΙΓΙ, d δπo[oζ παρoU-
olαoε τh Ι!θα Θθoι: SPAZΙo
Nι-σ/o. Δθv θvdxληoα καvθ-
Vσ, ε[πε, dπd τotξ πρ6 θ-
μoι, δμιλητdζ, γLd vd μfιv παρασUρΘoClμε oθ
διdλoγo. 'H πρ6ταoLζ ΗoU, NΕA ΘΕΣΙΣ, ε[vαι
i1vα μοvτθλλo πo0 δδv Xβει,dζεται 1ο0 Χρδ-
vLα γLd vd dιραρμooθΠ (ε[ρωvLα κατd τoΟ 'Ats

ιlιρdντε, πo0 dιρηoε vd φtγoυv dvεκμετdλλευ-
τα 3ο Xρ6vLα).'0 Mαρξιoμdζ περvδ κρισL, πo0 ε[vαι
μδλι"q n dρxft. 'ο Koμμoυνιoμ6ζ xdvει Eδαφoζ
dκε[ πo0 voμLζoυv δτι κερδLζeυ. Στftv KLvα
dvτL rLd τ6 κdκκιvo βιβλLo τoΟ tι'lA0, κρατd
τωρα fl vεoλαLα ivα μπouκdλι μθ cωAΦΙΑ..

Θυμδoτε τδv Στdλ ιv; τδν πθταξαv cπd d-
πoρρLματα. T6v Toθ Γκoυεβdρα; τδv ξθxαoαv.
Ι:ιμαι θvαvτLov τoσ Koμμouvι,oμoσl σUvθ1Lσε,
δ ΠLvo Pdouτι, d}.λd καL θvαvτLov τo0 K.απL-
ταλι,αμoΟ. Δδv νb voιdζεu fi o[κovoμικfl ει]η-

'tβΦy' ."d,*'

'Αστυνoμυ,nds δoλοφoνημdνosl Συνηsυαμdνη αxηντi oτoιis
δρ6μoυs τis 'Ιταλιjαs. ΕΙναυ ,i ΕΛΕYΘΕPΙΑ τis Δημoxρατdαs
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UερLα τo0 Σoυηδι,κo0 Λαo0, δταv τ6 [διo αi
τ6 κρdτoζ βρωμl dπ6 δυoooμLα KoLVωvι.κft.Mθ-
Xβι V6μo γLd γdμoυζ dμoφυλoφLλωv εψηφLσε.

'CI διdλoγoq πρ6q τd dριoτερd ε[vαι d-
παρα Lτ ητoζ . Nd βλ θπo υμ ε τflv ' Ι ταλ ι κh Ko ι, -
vιlvlα μl ρεαλLσμ6, δπωζ ε[vαL oημερα μθ τd
πρoβλflματd ΤΠζ, KL' dxι δπωζ τhv oκεπτ6ν-
ταv o[, τ6τε Kυβερv6vτεζ. ΓLατL δθγ μπoρoc,-
'με vd πρoXωρησoUμε δταv i Koι.vωvlα ε[vαι
γεμdτη μ6 oτεvαγμo0ζ καL διαμαρτυρLεζ μ6
τδ o0oτημα αι]τδ πo0 χρησLμoπoιfloαμε μ6xρι,
'ohμερα. Ε[vα ι, παλη6 , πθΘαvε l "Av τ6 κρατη-
σoUμε ,KgL μετd τLq θκλoγθq, μετ6 dπd τ6oov
dγ6vα, δθv Θd 6Xoυμε καταφθρει. vd α0ξΛooυ-
με τd πooooτd Ησζ. . .

Tι ε[vqι αι]τd πo0 μis ταλαιπωρε[ dδi
TQ



''-" ;rφffHi-itlu-'lΞ.oριo''iδι-κδμμo.oe. εε- ' Mετd τdv Π. Pdoυτι, 6λαβαv τ6v λδγod}r

xα*"'i,iu]--nili" πi"i-iδ -ρδρλtrio* inq-a- roι 6μιλητθζ κα[ δ 'Aλμιρdvτε d δπoiocδευ-
iiδini εiεινηs, dλλα καλo0μεΘα νd dντιμετω- τερoλ6γηoε'
iiiiiiιiμi onμειiα. 'Επακoλo0θηoαv θκλoγδq γιd τftν Γενικfl
""--λΞ; ilδδi;;, καλυtπια ::,μματικd. 'H Δε Γραμματε1α τo0 K6μματoc, δπoυ θξελθγη γιd
εια Ξiει-ν;'θνiiμJiωπirη-οlαδδδiiliα πρo- μιd dκ6un ιοogd d-'Aλμιρdvτε μθ 700 περl-
dλrιμαiδ-oπερα, αγνδατα oιιμΞρo'-δu..(dvθ_ πoυ Φtlφoυs. 'O Pdoυτι Eλαβε.τle μιo6ξ,.καL
iδ;-μ;ρ;δδξ_πoiηoiii ioο ?δμμoiδi iαi τ6ν 6 poμoυa;ιντι λιγωτερ9ζ. 0ι ψRφo! τo0 Pdoυ-

fuωoλa-";i:-jtιliΞμi, ιiτι εΙναi' dvιικoμμoυ- τι froαν τδν v6ων oθ flλικ[.α Σuvθδρωv, γεγo-
νιατικ6 ιiπ εflιni nnrιτl nδiλimo,6πωζ"τ6- ν6ζ πoΦ oημαLνει π6q.dν.δ6ν ouμβΠ διdoπαoι
τε1. 'Η 'Aμερικανικi μoρiiδuiro'*"l_δ x,.n- oτο_K6μμα' Θd εtvαι 6 P6oυτι δκε[νoζ τo0θd

nroμοq οεr'Ξiil' Φελ;aa:"'i aνολuoιs μ6e dναλ6βη τflν iγεolα τoυ αc6 μ6λλoν.
0πoδεlχνει πbζ δ,τι εtναι καλ6 γιd τΛν rcι- τAΣΣοΣ ΓΕΩPΓΙAΔHΣ
vιυvlα μαq, dπ6 6πoυδtπoτε καl dν πρo6ρxε-
ται, πρδπει.vd τ6 xρηoιμoπoιoiμε. 0Σ0I ΔΕN. eιjττi fiταν ιi &νταπιjrιρι.oυ toσ αυνεργc(τη
ΕχοiN τι1v-δ0ναμι νd dvτιμετωπ[.ooυv 'lξ γ9- ,". ;;;;";'i;.ργiαiη, a δnoco. noρ.uρdοη
εζ κατααrdoειζ πo0 παρoυoιdoθηκαv *9!_ o!; ;;; ;;;;;;'"; nρoor.rιημdros τ6ν 'Iτα}filνd-
oΘ0νovται δεμθνoι μθ τ6 παρελθ6Υ:.Ια9?- F ;;;r;;;;;-,-θxnρoo.n,,jν.αs τiν Πρooδευτι.ιιi

Ι:ι'i:t'ii':q,3i:3?:''Ei"i3i,::'Eι"o}",,F ";;;: "ΞΙ}ffiiλi'iΗ;;fi;',ει,jρηοε rjπoχρdω-
iioγπ τonο'o' αgτobq πo0 Eπιαoαv oωατd τ6 o,: .ou uJ r"rJΦn .iοnoroγρrφirj-.;- iυνd-
Θs{A. εoιo.-γιci νc{ dνnμεριjoη τoιJg dναγνδoτεg τoυ

'0 λ6γoζ τo0 Π. Pdoυτι πρoεκdλεσε εu- o*'.ir& μd τ,js τjoευs πoιj dτυxρατoσν oτdν

ii8';tΙliji,1::χ tr$'i:.χ:,3Ιt';'vx,i;.,o}!! i,i," 'π.^Ι;::l::'Ι:,:Ξ'Ιii;,,". λιjγεs γφμ

Ιfu3l,ilΗi'3i"}u}i3δ3;9Ι^}h'φΥ;ifrχ:]i: *',,;;iΙ'tffΙ*,;l;,"Ξi:Ι;;;""':**';:::
Ι:8:xft:: ιη'.'Effi^E9i^i'ifi},'st'"'l*iil :j:"jΙ,j::.i:i";";:o,:ffi::::,l:Ι ,::'tr;::
κα[ Evαvτ{,oν τlv 'Aρdβων. -Δι6τι οi 'Aραβεc iii'"lj.. -lε-iciio"',πε.. 

ι1ιπιiψευi dxφριiζευ
dφ' θν6ζ λ6γω Θρnoκεlαζ ε[ναι aναvτ ιo-ν τoU δ π' rdδυ.ι',, dγραΦαν πι,js ''δ Pdoυτι θφoρ-
κoμμoυvιguo0, dφ' .θτ6ρoυ τ9 γ9γ9u9t η|P μde .,. ,.,r"νo,jργυα γραμμτi, $εωρι,jνταs θ1sρd

t$:?l::"t"}i3'3i.oΙooili ;Ηffi}ι[:t f'',T ;;';j";;;; ;;; ;;;;"::::,:;i,::;:"Η:'"^.-
ξι,is, πoιj δdν xciνευ εδxαυριjα
γtcf νci μds βριjoευ, dδευξε πd-
σo &γνoυα dxευ γιjρω &πd τci οd-
ματα τoσ 'Ελλην υxoσ 'E$νLχL-
αμoσl Γυατιi, αιjτds ol νdεs d-
πιjΦευs τoσ Πιjνo Pcioυτυ, δdν
εΙναυ γtcf μσs xαs<jλoυ νdεs &-

φoσ τιjs ξεξφρασε πριjν &π<j 40
t Q ,r

χρoνυα o rωciννηs Mεταξisl . .
' ΕμεC s δd , τ<joo &π ιj ττiν ξ-

φημε ριjδα ''4η Arjγoιjoτoυ'' , δαo
' ' 

ι l ι l ap 
' 

' 
'xαιj &πd αυτc5 6δω τo περtoδυπo

δdν xcfνoυμε ττiν ει}ιαυριJα νci

τoνι-1αoυμε πιjs $εωρι.,3νταg τιjν
χoμμoυνυαμιj ocfν μoναδuxιS 8x-
sρd, πdφτoυμε αττiν παγι1δα τfrs
Kεφαλαuo7{ρατι_iαS, ll δπoιjα χρα-
τσ ιjπoδoυλωμdνη ττiν xιiρα μαs'
'o χoμμoυνυoμds, γρciψαμε θπα-
νευλημμdνα, εlναυ τ6 ΣYMΙITΩΜA

τoδ δπoιjoυ i AΙTΙA γυci πiν θπ-
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Sεbιto 6 ottobre 1979 . Anno ΧΧVΙΙΙ Ν. 230 (Νυoγι serie) L. 300 . Sped. ebb. post. Gr. 1/70

ΦωτoτιπLα τΠq
πριilτηq oελ Lδαq
τnζ dφημερLδαq
τoυ M.S.I. Kα-
τd τhv πριi:τη
μ6ρα τoυ Συvε-
δρ Loυ .

xρατυxd5 Tιiπog, dπευδτi d,ντελfφ$ηααν δτυ δ
δυxcf s μαs δ ιiγαiναs εΖναυ ΔΙMETΩΙΙOΣ, δηλαδτi
ατρdφεταυ τιjoo xατc{ τfrs Jλυoτυxfrs Mαρξυoτυ-
xfrs sεωρdαS, δoo ιαC ιατcΙ τo0 dτoμLi{LστL-
xoσ Φυλελευ$ερυαμoσ xαi εζναυ δs €ι τoιj-
τoυ AΓΩNAΣ EΘNΙKOΣ πρoσπαsoσν νcf συσχo-
τdαoυν τd πρcfγματα xα( νci μds dμφανιjooυν δs
''dxρoδ.ξ'oιjs''. 'Aλλcf 

'i AΛHΘEΙA δdν πριjβε-
ταL.

'O ΙT. Ρc{oυτυ, γtci νcf &πoφιjγη ττiν φυλci-
'}1Lσυ, δπoxρει,jsηxε &πd τcf πρcfγματα, νcf θnε-
γπ βoυλευττis τoσ M. S. Ι . 'Ααφυxτυd βdβαυα
μdoα ατιj &ρ.ηρυoσxληρωτυxd πνεσμα πoιj δι,α-
xρrJνευ τcj Kcfμμα τfrs 'Ιταλι,χπs Δεξυσg, τd δ-
πoCo μετcf dπcj 3O χρdνυα &γlναrσUΥχεντρι,6νει,
μdνo τcj 49o τlν Φrf φων.

Σc{ν συμπdραoμα: Uτ[oρoσμε νci πoσμε πι,js i
Εl3ρωδε ξυci, μd xατειjsυναυ τcfν &ντι,xoμμoυνυ-
σμd ια( ττiν δπooττiρυ ξυ τoσ 'Ιαρατiλ, ΔEN ξ-
χεt τιjs αυμπdsευεs τ6ν'Esνιπυoτiν τfrs Ειj-
ριrjπη s.

fuφ ffraffidi leziοni dφI pffi$$ffi'fφ
:ι -''_- :: '*:*--":ar:T1:_Ξ.ffi- '-13ffi::,:;::.::::' -: ,':::' . 
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ifi*ffiffiBaEsπmπE{r il no$tro pnffisffi
ln un climο di enιu.riqmο e di oρρα'rsiοnolα pαrleciραzione si sono αρeni ieri αl Patozzo dello Sρorι di Ναμlti, i loι'οri dellα grαnde ossise deΙ Pαrtiιo
Dορo yli αιlemρimenιi slιιuιαri ed i messιggi ιli soluto delle delegozioni iιαliαnc, di qaelle ιlell'Ι'jurοde'yιrα e di quelle ιlci ραesi esιeri, il Preτidenιe del
Porιiιo hα intrοdοtιο i ιemi dι'l dibαtιito, riΙeνondo che <qaelιa Repabblicα 0liniιa" . Grιnde enιusiαSmo ρcr il scrrαιοinte rι'e nιo del Sι,grctorio πa-

zionαle che hα interpretato lo sρiriιo comboιιiνo del MSI-DΝ per le ρrοssime decisiι'e boιιαgΙie pοliιiche

δriλωoυ εtναυ τi dλλευψυ KO]NΩNΙKΗΣ ΔΙ}(AΙO_
ΣYNHΣ. ΔEΝ ΘA YIΤΗPXE Koμμoυνυαμcjs diν 

'1 
Δη-

μoxρατιjα θνδυαφεριiταν γtd τdν λαd. Oι δη-
μtoυρΥod τoσ Koμμoυνυαμoδ, δdν εtναυ dλλoυ
παρd 

'1 
ΑΔΤKΙA, i ANEPΓ]A, i ΦTΩΧEΙΑ, i ΑN-

AΞΙ0KPΑTΙA, i EKMETAΛΛΕYΣΙ TOY τΔPΩTA TOY
EPΓΑZOMENOY ΛAOY, δ πAPAΣΙTΙΣMOΣ, lιαt τdoα
dl.lα ''dγα$6'' τoδ ΑΣTΙKOY KPATOYΣ. Σττfν &-
δυναμιJα τfrs Δημoπρατιjαs νcf dντυμετωπιjoη τd
xoυνωνυxd πρoβλτiματα, lιαi σττiν oιjνδεoιj τηs
μd τιj μεγdλo iμεδαπ<j xαi πoλυεsνυxd uεφc["-
λαυ o , δφ. ιjλε υ δ Koμμoυν υαμds ττiν tjπαρξf τoυ
ιαC δx,. βdβαυα αττiν &νεδαφυxτi Kooμosεωριjα
Τoυ. Td ;.tτιjπημα λoυπdν, πρdπευ νci δoθεC 6_
χt ατcf xλαδυci, &rrd σττiν ρiζα τoσ αcfπuoυ
δdνδρoυ.'Aπεναντιjαs, τd'Aατυxd Kρciτosri-
πηρετιjνταg τd αυμφdρoντα τfrs Kεφαλαυoχρα_

t t . aF , ?t tτtαs: ΕΠtotoεταL σε ενα ατεCρo αντυxoμμoυ-
νυoμd, μd dπoτdλεoμα: 35 1ρdνυα μετci
τcfν πc5λεμo, τcf Mαρξυoτuxc{ xdμματα
σττfν ' Ιταλιjα (ιαi αττiν 'Ελ-
λcf δα ) αυγxεντ ριjνoυν τ 6 409o
τδν Φτiφων τoσ λαoσ. Td
συμπdρααμα εΙναυ δτυ &πd-
τυχε δ 'Aατυoμιjs oτcfν d-
γδνα τoυ 8ναντιjoν τoσ 1Φμ-
μoυν ι,oμοσ .

Aιjτιi ιjπεoττf βυξε δ ΙΤ.
Pcioυτι, }rL' αιjτcf ιiπoατη_
ριjζoυμε χρ6νυα τιrjρα ια(
μεC s: 'Aλλcf τd' ''ΙΙOΛ ΙTΙKΑ
ΘEMATAI' xαd δlos δ Δημo-
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/VτΙΠρdoωΠoq τοσ "Εδvouq

fr 'EγKλnμCΙτfαg 
ξ

θo oo ooo oo o oo oo o oo o oo oo oo o o oooo oo o oo ooo o o o o o o o oo o oo o oo o oo o ooo oo o ooo o oo οo o oo ooo o oo ooθoδ ,- , 0δ 'Ενιiτιoν τoU x. Εdααγγελdωg Πλημμελευoδυxiν 'Αθηνlν 3
R 'Αναφoρci ixνciμων iνεργειδν ιαj μιiνυoυs 8δ Kωνoταντdνoυ Πλειjρη τo! 'Α$αναodoυ, Πτυ1ιoιJ1oυ Noμιxfls, πoλLτLxδν ,EπLστημων. 

8δ Koινωνυoλιjγoυ, τdω5 Kα-9ηγητoυ εjs τcis Σχoλcis 'Aξυωματυxδν Σωμdτων ,Aαφαλειjαi 
θδ xαd Γενulfrg Moρφιi-rοεωg 'Aρ1ηγεdoυ ΣτρατoO, rιατoιjxoυ 'Α9ην6ν. oδ Kα τ ci o
0p 1) xαρυλιioυ Φλωρc(xη fi Kατετdν-Ιυι,jτη, τdωs μερdρ1oυ τδν xoμμoυνιατooυμμoρυτ6ν, 
θδ ν0ν Boυλευτo0, xατofιoυ 'Aθηνδν (μdγαρoν Koι,νoβoυλιjoυ) ιαi o

! 2) κατci_παντr5g oυνυπευ$ιiνoυ, i'δι1φ δd τδν μελδν τfrs κεντρι,xπs 'Eτι,τρoτfr5 τoσ 
θδ K'K.E. ('EξωτεριιoO) lαιj τis K.N.E. δ0o

δ oo o ooo oo ooo o oo ooooo ooo oo oo ooooooooo o oo o oo o oo o oo ooo o oo o oooooo ooo oo o o o o ooooo oooo oo o8

'O πρδτoS τδν μηνυoμdνων dδραoε ιατd
ττiν δυciρπευαν τoΟ συμμoρuτoπoλdμoυ θγ-
xληματι,πδs ιαC θsνoπρoδoτυxδE, iοdωs εis
ττiν περtoχτiν τoi Kαρπενηoιjoυ ([δετε πρo-
σαΥoμdναs 6φημεριjδαs' ΙανoυαριJoυ-Φεβρoυ-
αριJoυ 1949 ) θπι,x εφαλfr5 ληoτoσυμμoριjαs πω
τσαπλυcf δων, δπd τ6 ι[,ευδιiνυμoν Kαπετdν
Γυι6τηg. Kατc{ τιj 7974 iνεφανιjoθη εis τ6
πoλυτυxdν πρoσχτiνυoν τfrs χιiραs δs 6ντε-
ταλμdνos ,iρxηγ,is τoU K.K.Ε. 'Yπd ττiν j-
δυ<jτητcf τoυ ταιjτην εCναι, δ πυρ jωs θνoxog
δs πρoσωπυxδs iπειjsυνos τδν xciτω$υ, θr-
δευπτι,xδs ιαi o'j1j περLo ρtστ υx6s dναφε-
βoμdνων, παρανdμων θνεργευlν:
_J TπS περtυβριjαεωs &ρxis ιαi δτf τoΟ
'Eλληνυπol ΣτρατoCl ιαi τρo}1λτiαεωs εi,s oτcfi
συν, δs &πoλoιjsωs :

'O περιj oδ δ λciγos &ρxι,xατσαπλυσs Kα_
πετdν Γυιrjτηs φdρων βαρdωs ττiν fiτταν τoυ
εis KαρπεντioLoν, δπoυ πρfν }.ιατατρoπωsfr,
ιjπcf τoΟ 3νδdξoυ 'E$νυxoΟ Στρατol , ιατ€_
oφαξε τoιjs τραυματιjαs στρατι,ιiταs 3ντds
τoΟ νoσoχoμειJoυ τιαC '5πo1ωρiν ciπτjγαγε δυcΙ
φρι,πτo0 παυδoμαζιi]ματos 1.200'Eλληνdπoυ_
λα ( περιj τoΟ θγxληματυπoσ τoυ 6ργιjoυ r-
δετε dρθρoν ΣτρατηγoO'Eδuπι1δoυ, ει]s θγ-
xυxλoπαLδειjαν ΗΛΙ0Y, τdμog 10, σελ. 3s4)
δπυδιjδεταυ τιjρα ξι τoΟ d.oφαλoΟS, ει]s χα-
ραχτηρυαμoιjs dξυβρtστυπoιjs ια( i δυαζ<jν-
τωs πρoαβλητυxoιjs δυci τ6ν 'Ελληνυιdν Στρcr
τ6ν, flτoυ &φ' δνcjs μdν δυ' θξcfλλoυ dρ-
sρoγραφιjαs xαsυβρ(ζευ τ<j 'iρriπdν oδμα τδν
'Eλλτiνων'Agι,ωματι,πδν, χdρυs εis τo'js d-
γδναs ια( τcis sυoιjαs τ[rν δπoι1ων iπdρxευ
oτfμερoν EΛΛAΣ, dφ' θτdρoυ δd δυαπηριjoαεu
χωoιjs dντρoπτiν, δτυ δ 'Ελληνυxds Στρατds
22

εUναυ ''δργανoν θπυβoλis dντι,λα'iπδν xαιj &ν-
τε$νυπδν 6πυδυιiξεων'' ( f δετε oυνεδρι,απτiν
ttαπoφαoι,ν δημooυευsεCoαν ει]s''Pι,ζooπdoτην,'
τιfν 26ην Φεβρoυαριjoυ 1976). ΙΤρoαdτν τια-
τηγoρεf, τdν Στρατdν δτυ θλdγxεται, ciπιj τιiν
"χρηματυxτiν δλι,γαρ1ιjαν'' xαt δτυ ε,js τdν
Στρατciν χυρtαρXεc ri''dμερLχανoχρατιjα πoιj
}tατα τυ€ζευ τ6 στρατευμdνo τμfrμα τfrS νεo-
λαιJαgll, ταυτoxριiνωg &πoxαλεCταυ δ Στρατιjs
''σχoλεCoν dντι,δημoχρατtχπs νooτρoπιjαs''.

Πciντα ταστα ιαC πoλλcf dli.α στotχευosε-
τoΟν orixι1 μdνoν τci dδdxημα τfrs περυυβριj_
σεωs τfrs ιiρxfrs, cirrci ιαC τ6 ciδdxημα τfrs
πρoχλτiαεωs ει]s oτdoι,ν χ.λ.π. 'Εrφρcfζoμεν
μciλυατα ια( θντcfνωs ττiν εijλoγoν dπoριjαν
}1αs θν ττ.ρo11ευμdνω: Δυατιj μdxρι, στfμερoν δdν
dxυντfοη i δυαδ υιαo(α δυα{ξεωs τδν δβρυoτδν
τoσ Στρατo0, τιjν δπoioν oi πρoδcjταυ μπoλ-
σεβdxoυ θμφανιjζoυν δημoαιjωs μd θξευτελυ-
oτυxoιjs χαραχτηρυoμoιjs δs oi πρoαναφερsdrr
τεs;

B ) Tfrs iδριjoεωs ιαi λευτoυργιjαs παρα-
νιjμoυ &νατρεπτυxoδ μηχανtσ}joσ, δs ιilπoλoιi-
$ωs:

Td K.K.Ε. δυα$dτευ θν λευτoυργι1α παρci-
νoμoν &νατρεπτuxcjν μηχανtσμdν. Toστo δdν-τ .. ' ' - .εLναL πρotoν αντLχoμμoυνυoτυπΠs φαντασtαs
&rrε γεγoνds &ναμφι,oβτfτητoν. "Ηδη δ xαsη-

a-2
γητηs τoσ Πανεπυστημιjoυ lι. ΔεβλdτoγλCIυ i{οt-

τriγγευλε δημooιjωs, θνυπoγρciφωg τιαC δπευ-^' ' υsιjνωs τrfν l3παρξυν ιαi δρdαυν τoυoιjτoυ μη-
xανυoμoil. Σ1ετυx69 iγραΦε d[ρsρoν εis ττiν
θφημ.ριjδα '"Eστ jα'' ( ι]δετε ξxδooι-ν ταιjτηs
τfrs 8ηs No εμβ ρ ιjoυ 19 76 ) τd δπoCoν dνε δη-
μoσLειjοη lια( εis δτdραs dφημ.ρι-iδαs ιαC τ6
!-tte2atlοπoLoν ανεγνα)σαν ot παντεS πλην τΦν αρμo-



διjων x ρατυπδν παραγ6ντων, δυdτι, δdν δ'j-
ναταL νci 6ξηγη.$fr dλλωs i μτf dioxηoυs πot-

^ t- t 
- 

,-νtχηS οtωξεωS χατα τoυ K.K..L. .Lν πρo-
χεtμdνω δdν δυαφει5γευ &oφαλis τfrs πρoσo-
xfrs τδν 'Eλλτf νων δτυ εδs νεαρd5, 8π υατi-
μωS χαραχτηρto$ει.1s "μυsoμαντis'' lιαi νσν
τρdφυμos τoO Qυxι,ατρειjoυ διjναταυ ν' ιiπα-
αxoλfr νυx$ημερdν δμciδαs Εioαγγελdων xα(
δrdxληρoν ττiν iπηρεαιjαν 'Aαφαλειjαs μd τcfs
&νυπoατciτoυs χαταΥγελιjαs τoυ ιαi δdν διj-
ναταL νcf dπααxoλτfoη doτω 8ναν Εiοαγγελdα
i δημoodα lαταγγελrJα θνcfs xα$ηγητoO Πα-
νεπLστημrjoυ. 'Yπoγραμμιjζoμεν &xejμη δτι, i
μdxρυ τoσδε oυωπτi τoi K.K.Ε. θν oxdoευ
πρds τ<jν παρdνoμoν μηxανυαμdν τoυ δdoν &
πωs θxληφsfr δs πλτiρηs δμoλoγιjα θνoxfrg.

.--Υ) Tfrs iδριjoεωs xαi λευτoυργιjαs παρα-
νciμoυ δπoνoμευτυxfrs δ ργανιriαεωE δραioη s
εis τ<jν Στρατdν ια( τd, Σιiματα 'Aoφαλειjαs
δs dπoλoιjsωs:

'O Στρατιjs τιαi τd' Σι,3ματα 'Aoφαλει.αs ε{-

ναL δυci τoιis Jγυδs σxeΙr'τoμdνoυs "Eλληναs
τd sεμdλυα τfrs Πατρdδos. Δυιjτυ μd θxεCνα
δυεζτfxsησαν oi dsνυxoι1 dγiνεs xαC δx' μd
τoιi5 πoνδυλoφciρoυs τfrs δημoαtoγραφιjαs roi
δπoCoυ, πλτiν δlαxιjoτων φωτε ι,ν6ν θξαυρd-
σεων, δnηρετoΟν τdν θργoδdτην των. Δυci

uar-.-tττiν υπoνciμευσtν τδν δυναμυxδν ατηρυγμd-
τω\) τ oΟ "Esνoυg δ υαsdτoυν oi χ oμμoυνL -
αταιj εiδι,xτiν δργcΙνωoι,ν ττiν KOΣΣA (Koμμοιr
νιατυπτi 'O ργdνωoυg Στρατoσ Σωμcf των 'Αoφ*
λ ε ιjαs ) . Tτf ν &ντεsνυx riν , παρdνoμoν, lιαi
συνωμoτυ,ιτiν '3παρξυν τπs δs &νω 6ργανιrioε-
ωs παραδd1oνταυ ια( oi &ρμιiδι,oυ Στρατυω-
τυxo( παρciγoντεg δι,ci σχετυxδν δυαταγδν
των, ιirrιi uαi δ xα$ηγηττis χ . Δεβλdτoγλoυ
xαττiγγευλ ε εis τcj 'Ελληνυπdν πoι,νdν ( j-
δετε iνs' <iνωτdρω) .

δ ) Tfrs δυαxηριjξεωs xα( δημooι,ειjoεωs &
πoφdoεων δι,cf τiν δπoιjων qητεCταu 'i βυαιjα
μεταβoλτi τoO xρατoσντos πoλυτειjματoS, δs
&x oλoιj$ωs :

Περιj τ6ν δυαxηριiξεων τιαi τδν dπoφcioε-
ων τoσ K.K.E., δυci τδν δπoιjων ζητεCται,
lιαi πρoπαγανδιjζεταL i βιjαυα μεταβoλτi τoO
χ ρατoσντo s πoλυ τειjματo5 πρoσχoμιjζoμεν αιj-

t . tt^ t t ^ t Lτci τcf (δυα τ6" ιe(μενα' δι,cfτυ εCναt αρ-
xoιjντωS &πoxαλυπτυιci, π.χ. πει1μενα dπcj
τcfν llPυζoαπdατην'' δdν εlναυ $εωρητυud, &ρ
sρα, drrcf συνεδρι,αxαι1 dπoφciαεus παsoρυ-

2-rtoτυπαi τfrs επι,oημoυ πραπτυxfrs ''γραμμfrs''
τoσ K.K.E. 'Ιδoιj τi λdγoυν: l'ΣτιjS γραμ-
μds μαS oδ νdoυ μα$αrJνoυν ττiν θπαναατα-
τυzτiν sεωρι.1αν. . . δι,ευριjνoνταL oi δυνατd-
τητεs γtci ττiν 8νταξη τis νεoλαιjαS σττfν

πciλη γLCi τdν θπαναoτατυxd μετασχηματυαμd,
μdoα &πcj μιjα δνι,αιjα θπαναoτατυxτi δυαδυ7ια-
oιjα πoιj $Ci περυλα.μβcfνει, διjo oτcfδυα dπανα-
στατυxδν μετασχηματυoμ[lV. . .χ.λ . τt. )'ιl. λ. Π.ll.
"As θπdμβη λoυπιiν δ Eiααγγελειjs δι"cf νCi μF
$ωμεν τ i περtλαμβcΙνoυν αi dπαναατατυxαιj

tlυαδLχασLαL τoO K. K.E. παs' δooν αi T[ρoη-

γoιjμεναt περυελcfμβανoν πηγciδεs, xωματερds
συμμoρtτoπoλdμoυs, παυδoμαζιiματα ' Ιι. λ. T.
χ.λ.π.

--_Ξ) Tis παρανdμoυ λτiΦεωs xρημciτων Ly ξ€'
νηS 1ι.6ραs , t'π( τi oπoπδ μεταβoλfrs τfrs χρα-
τoιjoηs πoλυτευαxfrs τcfξεωs, δs &xoλoιjsωs:

Πρ<js ξιτξλεσLν ιαi δλoxλτiρωσtν τδν ciν-
τεsνυx[lν ιαi dντυιαsεατωτυxδν θπuδι,ιrjξειrjν
τoυ δ πρ6τo5 τδν μηνυoμdνων λαμβcfνευ xρli-
ματα eξ ιjπ<iπτων ξdνων πηΥlν. Σχετυπis μci-
λυoτα χατετdsη θριrjτηoι"s τoσ βoυλευτoσ τfrs
llNdαs ΔημoxρατιJα5'' ll . Στ. ΙΙαπαδdxη, δυcf

τπs δπoιjαs iρωτ6ντo oi 'YπoυργoιJ Δημoαιjαs
Tciξεωs ιαC Πρoεδριjαs νcf Υνωριjαoυν εis ττiν
Boυλτiν τcfs πηγCiS χρηματoδoττioεωs τια( τd
πoocΙ τ6. δπoCα ξι τoσ dξωτερι,xoσ λαμβcfνoυν
oi dντcjπι,oυ χoμμoυνυoταιj. Xαραxτηριjζoμεν
ττiν πηγτiν πρoελειjoεωs τδν xρημciτων ''δπo-
πτoν'' δ υcjτυ θciν 8πριjxει,τo περιj τυμι-1αs
oυναλλαγfr5 δdν .sd θγdνετo συνωμoτυxδg, &λ-
λcf ιαi δυcjτυ τrΙ ξdνα πρc{τη ιαi d,οdωs 'i 

pr-
oιjα δ6ν διjδoυν Xρτiματα παρci δuci oxoπoJs,
oi δπoCoυ θξυπηρετoσν τci ρωoυxd θsνυxci συμ-
φdρoντα. "Aλλωg τε τιj ιjπoπτoν τfrs πρoελεfr
σεωs τδν χρημciτων τδν θγxωρι1ων χoμμoυνt-
oτ6ν, πρδτog θπεoτiμανεν δ'Eλευsdρtos Bε-
νυζdλos εis τcf περιjφημoν ια( δυδαxτυxdν
&ντι,πoμμoυνtoτυxdν νdμoν τoO''iδι,ωνιjμoυll.

- ατ) Tfrs 8ξυμντfαεωs θγxλημciτων xαιj πρo-
^ t t t llr r t ,δooυων δι-cΙ τoD τυπoυ χαL αλλωsl Elυ τω

oxoπδ ΦυχoλoΥυxfrs πρoετoι,μααι.1αS δυ' ξnτξ-
λεαυν δμoιjων πρciξεων, δs dxoλoιjsωs:

Kατdπυν dντoλfrs τoΟ πριiτoυ τΓtν μηνυoμ*
νων τdωs ciρχυoυμμoριjτoυ Kαπετcfν_Γυιriτη , τ6
K.K.E. δυci μtαs ιiτελευι6τoυ oει,ρσs βι,βλιjων
φυλλαδι1ων, περtoδυxδν, dλλων dντιjπων, $ε-
ατρυxδν παραατciσεων, θoρτδν, dναxoυνι,3αεων
xαC πciαηs πρoπαγανδυατtχπs φιjoεωs θxδηλι,i-
σεωs θξυμνεC lια(, παρoυoυdζευ δs παρcfδεtγ-
μα πρcfs μιjμηαuν δlαs τcis φoβερcΙs παρανo-

ttQttrctμιjαs, τds δπoiαs τd πc5μμα τo0τo δυεπραξεν
ιατ6" τd παρελ$6ν εis βciρos τfrs 'Eλλciδos
ια( τo0 'EλληνυιoΟ λαoΟ . 'H ταπτυxτi αιjττi
τoΟ K. K.E. αημαιjνευ ιiφ' δνιjs μdν δτυ ε('-
ναL πρ<jsυμoν νci dπαναλciβη τ6 αδματciβρε-
χτoν παρελ$dν τoυ, dφ' δτdρoυ δd δτυ δd-
χεταt δτυ xαλδs 8γι,ναν τci θγπλfματα, τci δ-
πoCα θγυναν dπcj τoιjs dδιjαταxτoυs 'Eλληνd-
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φωναs μπoλσεβ ιjxoυs . Xαραxτη ρtστυxdν πα-
ρciδεtΥμα εζναυ xαi ,i πρoαφciτωs τoι,χoπoλ-
λη$εCαα ιiφιjoα δυcΙ τdν Μπελoγυciννην. Tdν
νoμιjμωs δυxααsdντα xα( χαταδι"xαosdντα τtρΦ

διfτην τ<j K.K.E. θνεφciνι,oε δs l'δoλoφoνη-
sdντα'l, διlxωs νci dντι, δ ρcΙon f| 'Eλληνυxτi
πoλu τειjα, τfrS δπo ιjαs oi Δuxαoταιj παρoυ-
oυdζoνταυ dπιj τ<i K.K.Ε. δs δoλoφιiνoL. 'A-
ναμφυoβητriτωs fl πρoπαγciνδυαυs δημooιjιε Φ
xλημdτων, πρoδooυGlν ιαC diλλων παρανoμυ6ν
oυνι,oτσ αδττi xα$' δαυτliν ιiξι,dπouνoν πρα-
ξυν. 'Ιδυαυτdρωs δd δταν δυci ταιjτηs πραr
ματoπoυεCταυ i Φυχoλoγυxτi πρoπαραoιευτj,
πριjs δυενdργευαν δμoιjων παρανdμων θνερ-
γευδν, αi δπoCαυ βεβαιjωs συγχλιjνoυν πριjs
τιjν oπoπdν τfrs βυαιjαs &νατρoπfrs τoCl πo-
λυτειjματoS.

---ζ) Tfrs dνααυγxρoττioεωs πoλυτυπfrs tlL-
ντioεωs ιiπoλιjτωs θξoυoυαζoμdνηs ιjπιj ξdνηs
χιrjραs, 8πιJ τδ απoπ[r μεταβoλfrs τoir ιρα-
τoσντoS πoλυτειjματos xατd τc{ μπoλαεβυxυ-
τι6, π ρdτυπα , δs &πoλoιjsωs :

'O πρ6τos τδν μηνυoμdνων Φλωρtixηs εΤ'-
ναL πoυνds πρcixτωρ τis Mιjoχαs, τi δπoιjα
τdν παρεσημoφιjρηoε πρoαφciτωE δυcf τιΙs n-
πηρεoι1αs τcfs δπorjαs πρoodφερε ει]s ττiν Pιr
α ιjαν ια( δx' εi s τriν 'Eλλciδα . 'O μηνυιj-
μενos oδτos d,ρxuαναρχo}toμμoυνtoτlis ιbπoιi
δαoε ει]s στρατtωτι,ιcfs ρωoι"πcis oχoλcis ια(
xατdoτη 8νoυνειjδητos iπηρdτηs τδν ρωσt-
ι6ν συμφερcfντων. Td x6μμα τoυ δηλoC, δ-
στε νcΙ μΙi μει1νn xαμμιjα dμφυβoλιjα δτυ ''εt1
μαστε πdντα aτ6 πλευριj τfrs μεγciληs xιrjραs
τoΟ Λdνι,ν'' ( ''Pυ ζooπd,oτηsll 26 Φεβ ρoυαριJoυ
1976 ) . 'Aπd τ,iν Pι,n'ιjα τ6 K.K.E. λαμβciνευ

,'rΞr'υ
χρηματα: ΕLS την -HωσLαν χαταφευγεt oταν
τiττσταt στρατtωτuxδs, ττfν Pωoιjαν $εωρoσν
μd εiδυxcis &πoφcfoε us δs ''μdννα των'', ττiν
ιJ,δεoλoγιiαν τfrs Pωαιjαs ξ'uφρdζoυν , ξ" τfrs
Pωoιjαs ιατευsιjνoνταL ιαC ττiν Pωo(αν δπη-

ltttrto
ρετoυν ωs πuστoL }1αυ αφoσtωμενoυ εμμt-
αsoυ δπαγγελματιjαι, θπαναoτdταυ. Td K.K.E
&γωνυζdμενoν νc{ θπι,βιiλη θν 'Eλλciδι, πoλrj-
τευμα δμoι,oν μd τιj Ρωoυxdν ια(, νci χατα-
oτlioη ττfν ΙTατριjδα μαS δoρυφcfρoν τfrs Σo-
βυετυxfrs'Eνι,3oεωs παραβυdζευ doυoτ6λωs
τ6, sεμελυιijδη dρ.$ρα τoO i,oxιioντos Συντciγ-
ματo s, xαs ' δooν τd παρ ' α'jτoΟ θπυ δ υωxιi-
μενoν μπoλoεβι,xι,xdν xαsεoτιjs εUναυ &πo-
λιjτωs &ντιj$ετoν πρ<is ττiν πoλυτευαιτiν νo-
μυμdτητα τfrs χι6ραs.

_--d Tfrs fiοuxfrs αιiτoυργι1e' εis ττiν ξxτξ
λεoυν dξυoπoιjνων πρdξc-ν, δs dxoλoιjθωs:

EJ$ιjνεταυ δoαιjτωs δ αιjτ<is πρ6τos τδν
μηνυoμdνων iπooτρciτηγos τoi. .EΛAΣ, δs 'i-sυlds αJτoυργds ια( δuci oωρειjαν παρανd-
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μων θνεργευδν, dφ' δτoυ πρ<js xαxτiν τιixην
τis xdραs θνoμtμoπoυτfsη τιi dντcfρτLχoν τoΟ
EAM ιαC oi θxτελεαταιj τls 0ΙΙΛA. ΙTρdγματυ
-tQ.rttδι"cf τfrs υπιi τo0 μηνυoμενoυ αυτoυ oLαταχ-
sειjoηs l'ι'αi δuαταoooμdνηs θμπρηoτυxfrs &ρ-
$ρoγραφι1αs εis τcjν χoμμoυνι,ατυxdν ια( πλrr

ρωμdνoν αυνoδotπoρι,απdν τιjπoν 8ξερε'$ιjζoν-
ταL τci dπoβρdoματα τoO K.K.Ε. , τci δπoCα
νoμιjζoυν δτυ θγπαsι,δριj'$η fiοη ''λαtxι,d δη-
μox ρατ ι1α'' εi s ττiν 'Eλλciδα xαιj θ πuδ ιjδoνταυ
εls dxτρoπα 8νsυμ(ζoντα ττiν ''τiρω'iπτiν'' ξ-
πoχτiν τfrs πεζoδρoμυαxfrE πυρuαρxιlαg τoU 8-
Φεδρυxoσ EΛAΣ. Oιjτω δdρoνταυ dνιjπoπτoι, δυ-
αβciται, πρ6 τoσ Πoλυτεχνει1oυ, ιiπ<i dπι,τρo-
πcΙs "περυφρoιjρησηs'' ( xρciτos θν xρdτευ δη-
λαδτi) διjxωs νcf oυλλαμβdνωνταυ o[ δρσαταυ.
'Εxβc{λλoνταL βυαfωs xα$ηγηταιj ΠανεπLστη-
μιjων ιiπcj τcis αi$oιjoαs δ υδαoxαλ ιjαs ' δ dχrs
νd αυλλαμβdνωνταυ oi δρdαταυ. 'ΕμπoδιjΦμ
ταL φoυτnταιl νcf δι,jαoυν θEετdαευ5 ciπci τρo-
μox ρατυxds δμciδαs χ oμμoυνι,ατδν, δ ι1xωg β ε-
BαιlωE νcf oυλλαμβdνωνταυ oi δρdoταυ. Γιjνε-
ταU ciπ<iπεtρα δoλoφoνιjαs ιατd, τoσ 'Yπoυρ-
γoυ Δημooιjαs Tciξεωs xα( δ Tιjπos ''ληoμorεc'
τd γεγoνdg' χ,λ.π.l ft.λ.π. Δdν πριixεLταL

t t a o O qq l , Qνci ιiπαρυθμηαωμε τcΙ πoλλci γεγoν0τα, απλωf
περtoρυζdμεlα εis τ'{, 'ξι,απιjατωoυν δτu δι
δLα αι]τci εis,jνεται dsu,' ξ δ μηνυιjμεr,,os Φλα

ρdπηs.

-_υ 
Tfrs δυαπαι"δαγωγdσεωs τiν νdων συμ-

φιrjνωs πρds τcis ιiρxcis τfrs δuxτατoρι1αs τoΟ
πρoλεταρ υdτoυ, τo'jτdoτι,ν πρcis dρxcf s dντu-
sdτoυs πρds ττiν συνταγματυxτiν νoμυμdτΠTC[:
δs &xoλoιjsωs:

'Η δι,απαυδαγιiγηαυs τfrs νεoλαι-iαs δdν εl-
ναL $dμα sεωρητυxdν, ciLl,ci πραχτυπdν lιαC

μεγι1oτns 8sνυxfr s σημασιjαs . 'Eπoμdνωs δdν

μπoρεf, νcf μdνn ιiδυcfφoρos il Εioαγγελιjα (xαιj
φυoυxci δdν $d μειjνη ) δταν i l'KoμμoυνLστL-

xfi Nεoλαι]α 'Eλλdδαs'' (κπε) μd &ναxoι,νι,3oευs
τηs xαλεC τoιjs νdoυs νd xαταργτiσoυν τd πο-

λιjτευμα τfrs xιiραs nα( νd θγxα$υδριjooυν δυ-

xτατoρι1α τoΟ πρoλΕΤ{ill:ιdτου " Td dδιjxημα τcj

δπoCoν συνυατoΟν τουοιjτe υ ε,jδο'-lE θNπλri-
σεts ιαC δι,αxηριjξευs xαsιjoταταυ ξτν βαριj-
τερoν δυιjτυ fi K.N.Ε. ζητεC νd παταργηsfr i
δημoιρατ(α δι,c{''θπαναoτατux6ν δι"αδυχασL-
6ν'', δυci διαδι,xασυiν δηλαδτi τιjπoυ χωματε-
βilνr πηγdδων. Δεχεμβρυανδν χ.λ. Ιl, 9}|.λ.Π. .

εis ττiν δ υαπriρι:'υν τfrs K.Ν .E . ( Συνdδρυoν
]-976) τci χoυχoι ..δα,.,α τoCl xατoαπλι,σ Γι,αjτη

ζητoΟν '" Eνι,αdα 8παναατατυxli δυαδυπααι1α,
πoιj .$Ci περυλαμβdνει, διjo oτdδυα θπαναoτα_
τι,xiν μετασχηματtσμiν'' xα( περι,γρciφoυν χυ-
νυxis πis ''ατιjs γραμμ6s μαs n* νdιυ μα'sαιi
νoυν ττfν θπαναoτατυxτf sεωρ L .''. 'Ιδoιj λoι,-



πciν δ Φλωρcixηs, βoυλευτlis μdλι,oτα, τι1 δυ-

δciolιευ ττiν νεoλαιjαν ιαi πρ6s τci πo0 ττiν
xαsoδηγεC μd τfν δuαπαuδαγιiγηoι,ν ττiν δ-

t-tttπoLαν τηs χανευ: εtS την EΙIANAΣTAΣΙN. Td
λ dγoυν δημoαιjωs o i Uδ υo υ ιαC τ6 dατ υπdν
x ρdτo s xααμd,ταυ .

-_, Tfrs 8φαρμoγfrs oxεδι1oυ oταδυαπfrs d-
νατρoπis τoil πoλι,τειjματos, δυci τπs φ$o-

' - Q' 2 ,Λ 
'ραS uσ'ν τηs υπoνoμευσεωs τι'Jν εvνtχων α-

ξυδν, δs dxoλoιj$ωs:
Td K.K.E. εis τdν προγραμματι,oμdν πρcjs

πατciληΦυν τfrs θξoυαιjαs θφαρμcjζευ στρατη-
γι,x<iν oxdδLoν, oi τα'ιιτνιoi οτιixoυ τoΟ δ-
πoι1oυ εlναυ:

1) Δυααιiρευ τd. Σιjματα 'Aoφαλειjαs μd
συχoφαντ ιjαs uαC dλlαs χατηΥo ρ ιjαs .

2)'Eμπλdlιευ τoιjs dx$ρoιjs τoυ εis δd-
πσSl dναxρι1αευs χ.λ.π. μd αxoπciν ui τoιjs
,- ^ aεξoυυενωση.

3)'Egαγoρciζευ δημooι"oγρciφoυs δυci νci
τ6 'iπηρετoσν dπcj dατυxcis θφημεριjδαS.

4) XρηματoδoτεC ττiν xυxλoφoριjαν doτυ-
πδν θφημεριjδων ll'αi περι,oδυπ6ν.

5 ) KατηγoρεC τoιjs 'Aξι,ωματι,πoιjs τoιjs
t , t a n/ t ,πLστoυS εts ταs υπoυηχαS τoυ 1'ραμμoυ παL

^,τoυ BLτσt.
6) Δυαoτρεβλιiνευ μd πλoυαιjαν βυβλυo_

γραφι1αν τliν ioτoρυlιτfν cirτiοεLαν.
]) Xλευciζευ τcf s ιlθνυxcis dξιjαs (:9ρη-

oxειjαν, ojxoγdνεLαν, π.λ.π. ).
s ) 'Aαx εi 8ντoνoν dντ υατρατ LωτLχliν τιρα

παγdνδαν.
9 ) ΔημυoυργεC μd 6γxα$dτoυs fi irυgd-

oυS θ$νυxιiφρoναs τιj διαβcjητoν ''παραπρd-
τo E".

1O ) ΔυoφημεC τcis d$νυxυoτυxds xυντi-
σ εt s, δoτ ε νcf φoβoσνται, o i νdo υ νci 8vτdο-
σωνταυ εis αιjτc{s, εis τoΟτo δd oυμβcfλλευ
πρd παντds dlλoυ δ dξωνημdνos συνoδoυπo-
ρι,αxtis τιjπoSr χ.λ.π., χ.λ.π.

11) 'Oργανιilνευ ττiν νεoλαrjαν εis μαχη-
τυxoιjs oυνδυαoμoιjs.

1'2) Πληριiνευ πλfrsos χoμματυxδν παρα-
γcfντων, oi δπoCoυ εζναt xυρυoλεxτυπδs d-
παγγελματιJαι, dπαναoτdταυ .

13) 'Eδημι,oιjργηoεν xα(, θsεoε εis λευ-
τoυργι1αν τερdoτι,oν θπδoτι,πdν μηχανι,αμιjν
δμnρηo'υxδν βυβλι1ων, περtoδυx6ν ) a.λ.π.

14) Λει,τoυργεc πoλυδdπανos τιαC δαυμ6-
νtoS πρoπαΥανδυoτι,π<js 6ργανυoμds.

15) ΠρoωsεC ατελdχη τoυ εis τcfs χρα-
,l ,τι,i{αs υπηρεσtαs.
16 ) Eioβciλλευ εis τdν φotτητυxdν συν-

δυπαλυαμ<fν χυρLαρχυπδg .

17)'Ετoπosdτηαε πρd"τιτoραs παντoσ εis
ττiν δημooιjαν ζωτiν τfis χιrjραs.

]-B) 'Ειπαυδειjευ cτελdxη εis θπαναατα-,,,τtχαS ενεργεLαs.
19 ) ΣυγxρoτεC εiδυxcf 8πυτελεCα μελετ[rν

xαC 8φαρμoγfrs πρoγραμμdτων iδεoλoγυxis d-
λι,3oεωs μαsητδν, δημooιjων ιjπαλλτiλων, 8ργα-
τ[lν, }t.λ.π., χ.λ.π.

20) Δυαsdτευ ''πρoβoπcΙτoραS?' lt. λ. π .

2L) Eιisιjνεταυ δs i$υxιis α'jτoυργιjs δυd
τcis βdμβαs αl δπoCαυ συμφdρoυν μιjνoν εis
τd K.K.E., N.λ.π., χ .λ .π.

'EEεsdoαμε συνoπτυπls τcfs dνωτdρω δdπα
tattt2εxνciμoυs ενεργει-]αs τoσ ciρ1υoυμμoρυτoυ Φλιε
ρcixη ια( dναμdνoμεν νcf xληs[rμεν &ρμoδιjωs,
νci πατα$dαωμεν θν θxτdoευ ιαC λεπτoμερωS
περιj τfrs δlηs συνωμoτυπfrS δραατηρυ<jτητos
τoΟ K.K.E. 'Eναπ6xεLταL δd εis τo'js &ρμo-
δι]oυs νcf xυντiooυν θν τcixευ τdν σχετι"πτiν
δυαδι,}tασι1αν, δυdτυ τcΙ χαταγγελλιjμενα δdν
' - ' ' 
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Οφoρo0ν εts πρoσωπυxην υπoυεσLν τoυ μηνυ-
σαντoS ' ιirrcf εCναι, $dμα θ'$νι"xfrs σημασιjαS.
'HμεCS δd dναλαμβcfνoμεν ε$$αρo6s xαC πρo-
αωπυxδs ττiν εδsιjνην τ[rν χαταγγελυδν uαi Lx
φρciζoμεν ττiν dγανcf xτηαιjν ilC[S r 8πευδτi δ

πνευματυxιig ιαi πoλυτυxds xιjoμos τfrs 1ιj-
al

βσSr o oπotos γνωρiζευ τ( εlναυ δ χoμμoυ-
νυoμds δdν τ<jν dντυμετωπ iζεν δι,cf παντds
νoμιjμoυ μdooυ.

'ΩS μcf ρτυραs πρoτε ιjνoμεν:
]_) Tιjν βoυλευτriν ll . Παπαδdxην (δuc{ νcf

βεβαυι,6oη τιj περtεxdμενoν τls θρωττioα,k τoυ
ει]s ττiν Boυλτiν σχετυxδs μd ττiν χρηματoδιj-
τησtν τoΟ K.K.Ε. ) .

2) Tciν xαsηγηττiν T!'. Δεβλdτoγλoυ (δυd νc{

βεβαυι,jαη τci δημooι,ειjματcf τoυ περιj παρανd-
μoυ μηχανυoμoCl τoΟ K.K.E. ιαi KOΣΣA).

3) Tdν 'Aρxηγdν ΣτρατoΟ (δυci νci βεβαυιj-
ση περιj τfrs '3πdρξεωs τfrs KOΣΣA).

4) Tιiν N. ΙΙ. Kανελλcjπoυλoν (ουci νd βε-
^ ' 
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βαtωση oτL η χoμμoυνtστtχη Lοεoλoγtα οrντL-
χεLταL εis τcj cioτυπcjν δημoπρατι,xdν πoλιj-
τ ευμα lιαi τιj Σιjνταγμα τis χαjραs ) , nα(

5 ) Tιjν 'Yπoυργdν Δημoαιjαs Tc{ξεωs ( δ υci

νci βεβαυι,3oη πdoαυ παρdνoμoL 8νdργευαυ μd-
χρt oτiμερoν ιiπcj τd 1974 txoυν δuαπραχ'9π
ljπιi τδν χoμμoυνυoτδν ) .

'Eν'Asτiναυs τfr
'O ιiναφdρων

Ko υνoπo ιjηo υ s

2Lη 'Anρυλιjoυ !977
παιj μηνι1ων

Πcfγoυ
Tciξεωs
'Aμιjνηs

Tl . Εioαγγελdα 'AρειJoυ
}l , 'Yπoυργdν Δημooιjαs

t-- t t-^
ll . Yπoυργoν tννtχηs
71 . 'Αρχηγdν Στρατoσ
K.Y.JΙ.
Y.ΙΙ .E .A.
Y.Γ.A.
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',Η Koμμoυvιστικη δυoooμ(α

ToY ΝlκoY zΔxΑplΑΔΗ
"oπωg εlvαι γνωoτ{v, τδ ΚKE θπΙ 4ηg Αl)γοιroτoυ εT1ε τελε[ω; θΞ-ευ]^1λιoflfr xαl γ'ιoιλno,η'οη ui, ,α

μ,rΨ δ{.o;t{rigψ^τofr 6λλη,u,roδ λαoδ. |--l

-, βffλ :lJ;:'J i: yJ'# il,-i# h"j; JiJ .T * : Ι{',,i}
:::9"*ηE απεφcioιo::iιγ Tδρυoιv μιδ; Πρooωgιvξs Δι-GιχησεωE τoδ.... KKE, .f1 δπoiα μciλιoτα 

tiξdδiδε 
ιαi...<Pιξooπciστην)) !

'.Η ,.Πρ.rαgοιvit Δ.ιoixη,or1 ταi KKE>> ηλ{tε εiE θ-
1Φ, μδ τδv Zα1αφιciδη x"i'dr'ηλλ"ι; μrfi '* .i-1lλoγρΨiαν oγετi'rt1, μδ τδv π6λLμr, 

',iο 
ig;ο. ,H

:'r^ΨglE' 
;μα5 θεωqεΤ ox6πψι9v ι,d δημoοιει}oη τi1v θv

|:oγr.α{tηΦγqΨ[Ψr, δι6τι θται ι}ιΙ x'αταλci6oυv 'δλoι,

δτι τδ KKE δ'flq'ξ, ιΦμα πgοδooiαE ,rι 
_anλιο'r,

{.πoτ-αγflE εig τoiΤ Pri,αουs. 
'--

., 'Η io1oρ!9 τ6ν Επtoτoλδv πoι) παρατ(ι}εται δ1ει θr,
}iγ9';-ω; €ξi:. 'q ry. Zα1αgιtiδηg'rr6λλri, ,i; τηv
Ι; β Evα <Φδιο 

ψqvα.oηξ}, i"ι '.iο 
εnηroτ'"i,ηoυ

πCIΛεμσιr, Φπειη'}υιlοιγ διd τδv δπoioι, ι9εωρεΙ'τδv Mετα_
ξe: .. δπoiαs ιd,ιει τδv π6λεμr, ωr.trirλ" r't '*ειη"η
ταfr λααiυ ! Tελυxd δ N. ZΦqιciδηE δ'";ηρd;;ι, δτι
δ τιιiλεμoE εIvαι iμπε ριαλιor,rοi... ο}iο irιηr=rμii" rrir,,
qδs !

*--Ψ.1 
d1Ψrιr:,γ τfrE ιivωτι{ψυ θπιατoλfrs i Π.Δ. (,i

ασφαΛεια οψcιΦη,) τασ γq,iφει Ξvα γqcilμμα β xoμμ.αυ-
γιατιxδv^φψ xαl τοδ_ξηrετ, ,θ, ,r.ioη'λρλ'Jrl, ,,i
1αqαδε1qη πδ6 τδv π6Μ1ψν τδγ xdιει δ iαδs uι εr-
$αιloιαψδv iαi φonoτrq,rδγ παt δτι δ nοιr*o. #, ,T-
'ιαι 7ιατα}lτητιx6g, ιiπδ €},ληvιιfig 6e6αiωg ,παλσtε rriευ_
ξ}αE.

'Ev τoιiτo,; δ^ l{. Zα2gαgιciδηE Eπιμιει xαi τιi <λε_
,,ει dξω ιiπδ τιΙ δ6vτιρ.'-Mδ α;iη,εrlo'ωt 

'rrδηπο_r"ει παι}αgδ δτι εig τiιγ 'Aλ6αv[α'<6Eiατι,ετλι d 'Eλλci_
)" τΦ -Mεταξ& +, iγγλεζ Lμ.πiqιαb Ι λΦrυvr,' εnιηq
.iτι.δ Mεταξξ <ιανει πfr.,ε,μo φ'ooroτιxδ __πλαυτσχ8α_

::"* \"'Ψ'!:ιγ'6>! Kαi 'xατλλτ]γει ε', jδ, J"ι"οs
ε1.ναι μi τδv Mεταξi <τ6τε τδ KKE πEdπει, ,,Ι π,Ιη
8νdvτι,α oτδ ρ6μω.

Ψg..dλληΥ"μ[αv 
,tπιoτoλt'1ν. τoυ δ N. Zα1αqιciδrig

:-παυ 
''€.γει ηλ6aν xαπαλα6ει'τδv Φλ,ov 'πc ff.= Δ.--

διαπιΙΦααε1 .τ&g iδiαg ιαi 1ειφτφog a*'.ω*α, οε-
oειg. Παραr9€τoμεv ?λ'α; τdξ' ε",o.oλ,ig xαi μiαv ioqr_?(τηριστιχdv φωτο,τυπiαt,, δoτε vc)ι μη τoλμτiαη λriιsνιi ιiμφια6ητr]αη τ{v γvηoι6τητd τωv.

.τ.δ Ψxρo,9 &-πδφoo4SΣl τδ 6πoTov €-στoΛη 9η6 τoY Ν. Zo1oρldδη εiq τfv Π.Δ.
μoζl μθ θvo vρdμμα ihν zο-ιι-igib. "

<<Σ1€διo &π6φαoη9

_ 
(l. 'o λαδq τffq 'Eλλd,&ιg οi μι& τrαλλαΤκfi ποE},στρ(!-

τι& τroλεμ6ντα9 γι& τfι, θθvικi1 &vεξαρτηαiα 
"o, Jr.r,ψ"

τQv πμilτη d"πil$εαη τo0 'lταλι,κoδ ιPαoι,ομ,o0 ,καi δπεμi-

Al ΔIΣxpAl EΠlΣTΦΛΔl

σπι,σε μi τδ αΤμα τou τi λωτερι& τou,. .o τrαλλαΙκδq &ιr-
τιιpαloιro,|μ,δq τo<iκιαε τ& 1φααιατι,κ& οx6δια.

l l. Σr|μερα ητρωταρxι,κη Eτιθuμiα τo0 λαo0 εTvε α)y' ,&πoκαπαατ{oει τrtv θoωτερικfr εiilivη, δixωs]*μμ,* oι_κoιroιμικi, _ τroλιτικi1 - θδαφικi1 
'.αραxtirρηoη-rrδ, iξrr.rr,_κδ φααιαμ6, 1ωρiq καμμιd 6iα,η τρoαιiρ,τ\oη 6) ,, &.o-κατc!στtiiσει τi1v Ξ:οωτερικfi iλει.lθερiα- .rr,'r& ,r*ρiψ., ,δ,lαωτερικδ φαoιoμ6_-,,Eι,αq λαδg €oωτεJ,*& oαkλμrog

δ,i'v ,μπnoρεi v& φυλ6ξει oUτε τ{v θθvικi1 λευτερι6 .or. κcrι
9 λ*s δiv 6γι.lαε καi iδδv ,1,}rεi τδ αΤμα 'o, γ,& yιivε δοi-λoq σiδ Mεταξ&, τfr μoναρ11[α, τ{ yτ6τrια n.φ'io,.*ρ*'ioκαi τδv rlγγλ6ζικo iμτrεριαλιαμ6.

lll.'Eνιiyτια o'i θΞλη, ση τo0 λαοσ δMεταξ&q Ξκαyε καi κ & y.,ε ι τ δv τr6λεμo i_yi(yτια oτi1 v'lταλiα α& μιd iτrι11εΙρ.η_σ4,,frlyτ, ι λα'dκi-,ιr λ o u τ σ κ ρ α τ ι κ frJ.x α τ α-
Ι"ητιrκfo*φασι σ τ_ι,κ i i,μ τ ε ρ, cι'l, o'-, n,{."oλα τd 66ρη τo0 τoλ€μου τd φoρτιΙrvει 'ατoι)ξ ,iργαζo-
μεvdυq. Δηrμιo6ργησε'στρατιiq dτrδ τrλouτακρdπ"i *orρ.μ-
π-ι€lεq. Δiv τrρo,τ,ε[vει oι{μερα τπoi f Θ6oη μαg εTvε ε0voi_κ} €ντιμη εiριivη μi "i 6oι{,Θεια τηξ E.Σ.i.Ι. μ6ι,o μ&qδivει κρ6αq γ,& :g καy6yια crτfrv μακρ6γρovη, τroλεμικ{
τrραα-rτ&θεια τo0'Ε,γγλζικoυ iμ-εριαλιομoii, *ρx,o'' μo_ζικoiq τoιlιpεκι,oμ,oδg 'Αλ6αv6v. M&q ,*λ""larει J"6μ,πιδ τroλδ oτfiv 'Εyγλζικη κεφαλαιακρατΙα τcoδ μ&g γδξρ_'υ,ει dατr'τδ l82I,. 

1_oδ,ατ& l9l7 ψi τi1v ττεivα *ol .ιq εo-
λoφov[εq ατiv 'Aθriγα - Πειραι& μ&q λvdγκc!σ,ε ,d τ.oλε-
μιioouμε γι& τd oι.,μφ6ρoι,τ,i 

"ηs. Παu μ&q 6ατει.λε oτi1,v
Oιiκρανiα θvιiv.τια ατd,v Poι1oικη θτrαvιilo'ioη. πoυ μaa
1αvτ&κωαε loτfi Mικραα[α. rΠoi oτ& l93l Ξτrvιξε ,oτδ αΤ-
μα τδ ξεoflκω,μα τδv 'Eλλrilιlr.rν τfig Κιfrπρou. n"δ *ρα..T
τδ μιrαδ κ6oμo oκλιi6o τηg. ΓloJ &ρvιiται ''ηrrr. ,t λοo-
ρi,oει _τoδg rπo,λεμικo6s τηξ ακdrπoιiq, γιατi 

'iτoιμ&ζε, 
μιdκαιvα6ρyια αιlΦ{κη Bερoα},λιιilv, τroδ θ& τfi,v 1ρηrrμoio,_

ι{oε1 ο&v_τfρoYφ|iρωμα γιd τi1v 6αoικξ ".ri,'i,δ oτlρo.η_
Ξ1Φ ,θπιει*iη:ls: Tδ xπiτημα Φg E.Σ.Σ.Δ. ,o 

λ,t**-
!&9 καi i M;;:ρxΦaαiαiiκ}"δ,x.o*ρiδ .δ, ;r;; _
*τrελειfερω11x} _ dvτιφαoι,oτ,κο--- dμuvτικδ eγarα nosΛαo0 τδ μετατρ6π'ει ,αi τ16λεμα καταxτητικδ 

-i μτrεριαλ ιiσ τ ι κδ _ δλo,κλ 4 ρ ω τ ι κ d.lvj 'o λαδq εΤvαι dτroφααι,oτικd ivιivτια o' Ξνα τ6-τoιαy τ16λεμo. Σri,μερα θ6λει Evτιμη εiριiη 
- Bαλκαvι,κioτiρεη &δελφικi1 ouνεργαoΙα. Σuμμαηiα καi δλ,δ"r.λεuρη

o6μτrραξη μi τily EΣ ΣΔ. 'Εoω'ερ,,*δ λαικδ &r.,φαα,o",*δ
--dvτιττλouτoκρατ.ικδ καθεoτcilq. Πραyματικfr κατo16ριοoι1
ι'frq 'EΘvι,κis &ιrεξαρτηαiαg μ€ιξ, ,μΞ τiv &πoλ6.*rn -*'Eλλιβαq_Φ' 'i, 'Eγγλ€ζικη *cri *,iο" eλλη livη i-*
ρι'αλιοτικi1,θξιiρτηoη.

v. Στδ δρ.6μo-αiτδ 
_τflq Eiρι{vηg-Λεuτεριis θξααφιiμ

λιoηq, κιigιo θμτ16δι,o crτ6κεται τ! μovαρ;oφααιατι,κi1 δryτα-
τoρiα το0 rMεποrξ&. Γι&, v& rθξααφαλιατεi δ δρ6μos ,λοaτρ6πει v& oυι"rρι6εi t δ,,χ.αroρiα αiτι{. .o-λαδi καi δ
oτρα1δg ττρ6τrει ιr& ττ&ρoιlv ,oτi 16φια ταrξ τδv &γ6vα
τηs iπ'φιiorπιση,ξ τfrq x6,ραg fu', -ι, ,tταλοφαα,or,*;1 s-
Eωτερι'κi| €τrιδρoμi| καi dαr' τ{v θoωτερι*i1 φαα,o"ι*},lι_
xτατoρΙα. AOτδq εΙναι oι{μερα δ δρoμog "ω κ.κ.ε. ιιαi
τΦ λαo0 τfiq 'Eλλiiδαq>.

26 τofι Νo6μ6ρη l94o
Ν'zAxAP tΑΔHΣ
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'H &π&Yτησlξ τfrq Π.Δ. πρδξ τδv }{.7o-
xoριdδη, S-l2-l910.
<<'Αγατrητi φiλε.

lΠι{ραμε τδ v6,o γρ&μμα ooυ καi τδ o16,διo dτr6φααηq...
Kαi τιiρα τr6vω oτiμν ι16,α ττoλιτικil γραμμit ''o, 6dζειg
μi τδ ι,io iαoυ Yρ&μμα καi μi τδ αxilδιo &π6φααηq. 'Ωξ
αιiτi1 τi1 ,ατιγμi1 δiv κ&vαμε τ;ττστα γιd τδ λαvo6ριαμα
τfrζ γραμμffg σιr.is, γιατi δrπλoιiαταrα 6λα τ& μ6.λη τis
Π.Δ. δiι, oι.lμφcovoOv μi τi νiα crτρoφi τηs τroλιτικffq μαg
γραμμiq. Γι' αr.lτδ a&δ Θ& ττροoτταθ{ο'oυμε λiγo ττoλδ γdι

oo0 ττo0με τiq &πfuειq 'μαq καi vd μ&g ξαναγρ&φειq κ&_

vovταξ τrρooτrdιΘεια v& μθq διαφκοτicr,ειq. "E;1ouμε τil γwi>
μη ττδξ τδ o0vθημα γι& α'iμερα: Σταμdτη'μα τo0 ττoλ6,-

,μoυ καi εiρivη, εTι'αι o0ι,0ηιμcr <& ρ ι σ τ ε ρ δ> σεχταpιστι-
'κδ ιιειi δiv 9ξυrτlτρετεi κα€6λoυ τ& ouμιp6,ρovτα τo0 λαo0

μαg καi τftq τrατρiδαξ μαq, δiv ττρoιo,θεi τi1v τroρεΙα τffq
ταγ,κ6αμιαq ετrαv6oτααηq ,καi τδ δuv6μωμα τfig doφα_
λεiαq 'ηs E.Σ.Σ.Δ. Nαμiζoυμε τrδq owε1iζovταq τδv τrδ
λεμo καi τr&ι,ω ,αi ξ6,vo, ixθρικδ ('Aλ6αviα) Ξδαφoq δiv
μετα6&λλεται δ 1αρα11τ'riραξ τo0 τroλ6,'μou, δiv γivεται t_

τrιθ,ετικδξ καταxτητικδq κλτr., &λλ& θξα_

κc,λouθεi vd τrαραu6vει d μ U v τ ι κ δ q'oυvεπδs δ-i K Cr 1_

oζ καi &vαγκαioq.
Πρiv κιivoυ,με dv6rπτυ'ξη τδv &πΦειΙiv μαg α0τδv θ&

πo0με λiγα γεvικ& γιd τδ τrδg καi γιατi κιiν'ει τδy τ16λε_

μo δ λ α 6 q 'μαq (ξx, δ Mεταξ&q) καi γιd τδ ττaq 6λi-
ττoυμε τi θ6'αη τis E.Σ.Σ.Δ. μ6oα ατi1 α0γ'κρ9uεrn τδv δuδ

iμπεριαλιoτικδv κ6αμωv.
'o 'Eλληvικδq Λαδs o'iμερα, Νiι<o, τrαλεiει δλos μi

φαvατιoμδ καi λ6ααα. Δ}v δτr&ρ1ει τταρ6μ'oι'o τrαρ6δει_

γμα τ6τoιou iθvικoil '(pαι'lατισμoO oτi1 xtilρα μαs. oi €v_

6*,*rμoi τηs <μεγ&ληξ iδ6αq> 'καi oi ττ6λεμoι τo0 12

εΤyαι Eιrοι τiτrοτα μrπρooτ& cr' '6τι γiuεται oiμερα' EΤyαι

κ6τι' τοoδ μ&s ξαφviζει δλoιls μαq. 'H 'E}ληvικi1 μττouΡ

ζoυ,αζiα μi τiιι, rπαλιτι,κr! τηq κατ&φερε vd κoιl'ρελι6oει τδι

*rro'ρ,ri,κ& iδαvικ&> τo0 λαo0, ι'd τ& 1ρ'ειυκoτrri'αει' 'o
ττ6λεμoq t4-t8 καi δ iμφιiλι6s μαq τo0 17 Ξδωαε τi1 τrμi'_

'η γερi μcη'1αιριd ,o' αtlτ6, d καταoτροφi1 τo0 22 iiταuε

i'x.ρn''r*;ι. oor'i. Kαι'6.vαq δiι' ττiατευε, oijτε μεiq μ& oii-

i"-,oαi i '{δ;; r\ &ατoτcrιφλικ&δικη 'Eλλdδα, τrδs $& fi'ταvε

δι.lματδ vd ξαvαζ'ωι,ταyaψει τ6αo ζεoτ 6' τfuo &φΘ6ρμητo'

τ6oo 'φαv,ωτικ& λυ,ooαoμivo τδ iδαvικδ τfiq ττατρi'δαq' 'i
ξαvαγεwηθ'εi dr'ττ' τi1v 'ffiια τi1v κυρiαρ1η τ&ξη'

...lωa ο'&v εiααγωγri. Kαi τιirρα ξαv& crτδ Θ6μα μαg'
'o &Yιilγαs μαξ EτrαΨε vd ε'iναι θΘvικδq-6αλλαi_
κδq &μ'υvτι'κδq καi oυvετδq δiκαιoq;

"or,, λ6,με iμεiq. Tδ iiτι oi 'lταλoi δι6xτηκαv '&τr' τ&

xdlματ& μαg καi δ ".6λεμoq 
τ6ρα διεξ&γεται αδ θx0ρικδ

iδrφoq 'δiv 'μττoρεi τrατi v& μ&q κ&νει v& τro0με τrδs δ

,16λrμog Ξγιv,ε Ξτrιθετι κδq - * α τ αx τ η τ ι κ6 q'

Ti ζri.rγ"'r|lταλiα; Ν& κυριαρ1lioει ατ& Bαλx6vια-
TouρκΙα - 

Στεν&. ΠΦηξε λoιττδv τη'v 'A'δριατικξ καi Ξ*

xαvε τiιv'Aλ6ανiα τf ρ ox ω ρ η μ 6' v o φ υ } &κ ιο
e ε d' ρ μ η σ η ζ. τι ζητ&με μεiq oi "Eλληνεq; Ν& κ6yoιr_

μ' *εο*'η κ6θε &πειλi1 iv&γτια oτi1 xιilρα μαq' tτrερα_

or.ι6or'oq ταuτξρovα ιoig Bαλ'καyικoUs λαo6s' Πδs Θ&

*o-oρoωθεi αιiτ6; "Av τδ πρo11ιορη]μ6'ν0 i'πιθετικδ φuλ&κιο

'Φ φαo,oτι'κo'0 iμτrεριαλιoμo0 τoακιoΦεT' Σuvετrδg' 'H
,Aλ6αιrΙα τrρ6τrει vd γ[vει θλεliΘερη, oi 'lτοA,oi τrρ6τπει v&

rτ6oouγ o'il ed,ιoσ.oo. Στ& Bcιλκ6νια νd μi1v frrr&ρxoυv

δρμητlilρια iμτrεριαλιατικδν lξoρμlioεω'y (Γτ& yiρια τoΟ

"oi 
,9icπ,oμoO. ;'Ωo.ε τταλε0ovταq ατi1v 'Aλ661y{6 'καi μ}

o,ivΦiμo o i'l τ αλ oi α τ i1 Θ 6 λ α α σ α, _κ&v'o'υμε 
τ16'

}'εμo'''&μrrτικδ καi ζητ&με ν'& αυvτρiψoυ'με τδ φαοroτικδ
ιμr.rρ,λ,oτικδ τrρqy"Φρrμ* ττ&vω oτi1 Bαλκαι'ικιi' πd
ii, λρ.μ6vει 6&'εΤ'*i διαρκi1g &τrειλi1 γι& τi1v τrατρi6α

;;' "λ:"o}q 
&λλous Bαλκαyικois Λαoυs' Tδv &μυντικδ

λo,".ι, 1αρακτffρα "*1 "'oλ6μou 
δiv τiv κο6oρiζει τδ Ξδα'

φos, ',π, 
rrτδ-δπoTo 'πoλεμ&vε oi λαoi, &λλi oi οκατroi

2B

-g! aπιrδ,ιιilκoυv. "Αv τ&ρουμε τδv τ6λεμo τis Σ.P. κατα
'τfrq ΦιλανδiαE, $& 1δo0με τi1ν τ6τoια &ι'τiληφη τδv γεγovo-
τωv. 'o Σ.P. iπoατriριζε τδg i δxυρωμ6vη γραμμi1 Mα_

νερx&ilμ, κ&τι νηoι& καi λ[γεq 6oυ'νoκoμrφig τno} dvηκou'v

sτfiv Φιλανδiα θd ττ,ρ6,τrει &λλα ι,& καταστραφoOv, &λλα
ν& &φ:πλιoΘoOy καi &λλα ι,& δoθoOv oτi1v E.Σ.Σ.Δ. μi

.αvταλλ6,γματα, Yιατi δλα αι}τ& θεωρofvτoυoαy iττιΘετικ'd

δρμητ,{ρια κατ& τfrg Σ.P. "oταv δi τ\ Σ.P. μτrfrκε μ6αα
οi ξ6νo Ξδαφcq καi κατ6oτpει|rε τ& iγΘρικ& δρμητliρια
.Ξκαι,ε τ16,λεμo δμυ'ντικ6...>>.

'H δvτoπdYτησlξ τoσ Νlκ. Zα1oριdδη
πΦξ τf1v Π.Δ., 6-l-1941.

Στρα6oκαταλ&6ατε &τr6λuτα τi yραμμit τηs K.Δ.
ι<αi τ,o,C, Κ.K.E. Tδ 6αοικδ δiv εivαι &v f 'Eλλd,δα 6ρiακε-
ται,ατi1v'Aλ6αviα, μ& ττο ι &'Eλλ6δα 6 ρ i a κ ε'
τα ι στη v'Aλ6αv [ α καi γιατi.'H'Eλλ6'
.δα dι}τi1 εiyαι τ,o0 Mεταξα+θγγλd. i,μττεριαλ.
xαi τcΦq κατα1τητικoδq Φα}σιστικoδq oκ'oπo6ξ τηζ τ,c'δq

'ξεκαθ&ριoε καi ττ&λι δ Mεταξ&g (τrρωτoj1ρov. διαγγ6λ-
ματ& τoυ*-oυ'v6,ιrτεuξιi τoυ). 'H τroλιτικi1 τo0 K.K.E. dπro_

€λεττ,ε oτδ v' αττ'οoττ&αει τi1ν 'Eλλ&δα &ττ' τflv 'Α7γλiα
xαi vd τi1ν τrρoαεγγiαει ατ},ν E'Σ.Σ.Δ. ,μαζi μi θαtrτερ'ι-
.κiq &λλαγ6q. A0τo0 &τ166λεrrε καi τδ <<dvoιXτδ Υρ&μμΦ)
μou τfrq 3Ι_x. (τro} τiι δημooiειlαιi τoυ', τi1ν &τrοατoλ{ τoυ',

iτoι δπrωq frταv γραμμ6νo, τi1v ι}τrαy6ρεuαε κu'ρ(ωq καi τi

ioωτερικi1 κρioη τa0 K.K.E. καi fl d:vιiry,κη ι'& ,δc€|εi α' δ-
.λo,υq τo}q κoμμoυvιοτiq τfiq'Eλλ&δαξ ξYκuρη θvιαiα
:κατειiΘυ'ν'αη). Π&vτωq τδ γρ6μμα,θκεiιro,'καμouφλαριoμ6-
νο, τ&λεγε δλα καi μιλοDoε γι&,θξ6vτ ωση καi τ o0
.l oω τ ερ ι κ o 0 φ α σ ι σ p ιo''Ο. Π6vταrg τδ γ,βμμα
€κεiμo frταν μov61α μ,ιi προ,απιiftεια τroU τrρo{i'π6,θετε δλoι.lq

τo,δq -κατo,τrιvαδq θλιγμoδq τroι., θ& 'γιv6ταv dιnαY'καατικ6.
('Eαεiq, dvτ[,Θετα, δ6,vετε δριατι'κd τδ K.K.E. oτδ
Mεταξ& ,καi oτδ oooιαλαω,6ιvιoμδ καi Ξτoι τrοιθαΙvει τδ
μ ε Y α λ ιi'r' ε ρ'o AlΣxoΣ ατiιν ioτoρiα ταl). T&

τrρ&γ,ματα ε?vαι καsαρd: 'o λαδq θ€λει μ6νo τi1 Λεφτεριd
καi dvεξαρτηo[α τoυ ioωτ,ερικi1 καi θfuτερικti. Aiτδ εiγ'αι
δυvατδ μ6vo μi θocυτερικi1 dvτι'ιFααιατι'κi1 ατρ,οφiι + α6μ-
τrραξη μi EΣ ΣΔ. 'o Mεταξ&g κ6'v'ει τ& dvτiθετα, μ&q δ6-
vει δριoτικ& ατδv iμτrεριαλ. ττ6λεμo γιd λ)crμδ τfrq 'Aγγλ.
μαq μπλ6κει 'καi μi τil Γερμ. (6λ6ττε Yερμ. 6oιiθεια oτi1u
'Iταλiα) καi κ&vει 1τ6λεμo φασιστιKδ -i μ'r ε ρ ι α'λ. -τrλ 

oU τ o,κ ρ. - 
κ]ατ αxττ1τ ι-

κ 6. Καθfr,κov τo0 KΚE: Νd ζητrioει f 'Eλλdδα ,μεαoλα-

6ιjoει EΣΣΔ γι& Ξντιμη εiριivη. 'o τr6λεμoq oτ& x6ρια
oτρατo0 - Λαo0: dvατρoτri1 Mεταξ&. AOτδq εivαι δ κ6ριoq
ixθρ6q! Λαiκi1 Δη,μoκρατικi1 i€oυoiα. (*Αv 6τrωq λe_
τε δ Λαδq εlvαι μi τδ Mεταξ&. τ6'τε τδ
K.Κ.E. τt ρtπ ε ι vdτr & ε ι iy&ι,τια στ δ pf μ α.
'Ατr' τilv Koρυτ'α& κ α i π6lρ., o i ατ ρα τ ι δ-
τ α ι μ α ζ σ φeζ o y τ α ι 6δ ι'κα Υι& ξθι,' α {'U μ'
φ 6 ρ o v τ αJ.

Tδ <<iγolxτδ γρdμμοD τoο }{. Zo1oρldδη,
15-2-1941.

uTδ γρdμμα αιiτδ τδ γρ&φω, γιατi παρoυ'αι*oτη'κε 'μι&

ξCΙ,αικil ριζικη διαιpωviα μoυ μi την Προoωρινi1 Διo'Ικη,αη'

τrci πα'ρoυ'oι&ζεται odv iκττρ6oωτroq τo0 K'K'E' &πδ τδ
Σεπτ6μ6ρη τoδ I940.

'o Mεταξαs dτrδ "i v τrρ6τη ατιγμi1
Ξ κ αv ε τ δ & v τ [ Θ ε τ o, Ξκα'ν''ε ττ 6λ ε μ o'φα'
σ ι στ' ι κ6,,κCfTσκτη'τι κδ τr6λε μ o.''Evδ,
&φo0 aδιcilθαμε τoδq '!ταλoig ατrδ τi1v 'EΜ&δα, 6αoικi1
:ττρ,o'oτrιiιθει& μrs {τrρεπε y& 'εiναι vd κ<ivoυμ'ε μι& 9αοrρι_
oτ{, Ξvτιμη καi δixωq τrαραγωρlioειq θλ.}'ηvoΙταλικi1 εiρη'
vη, τΦYμα τroδ μτrolρo'crσε v& γ(vει μi τit μεooλ&6ηαη τfrq

ε'i.:.Δ, ι\ μοvαρ1.oitpσσι,στι'κil δικταταρ,iα,σUιΙfixισε τδv

τ6λεμo γι& λoγαριαoμδ δ1ι τΦ λαo0 τiq 'Eλλ6δαq 'μ&
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ΠαροcΘθτoυμε &τιooπαoμffiα d-
πδ τd <'Αρ1εiα τQc 'EλληvικQc
Παλιγγενεo[αg> (T6μo9 Α', oελ.
1ω, 165' 7'27) &rτoυ dcπoκαλOπτε-
ται δτι, τδ 1826 o[ 'E6ραΙoι τρα-
πεζ[τεg 'Αδεξol Ρικ&ριrιo καt δ
'Ι&κ. Σcιμβν, dπδ τoξ δπoloυq
ζηΦ,Φκε δ&vειo <iπιδ τη μαxoμθη
'Eλλ&δα, oτδ Λι:νδ[vo, Eζητηοαν
δq €γγ6ησι... μ€ρoq Φq θΘvικξg
γiq δq 'ιδιoκτηο[α ! ( Σ. Σ. : εζη-
τησαy τtv... Koριvθiα !).

Eiναι Xc(ρακτηριoτικd δλα αι]τd
τoΟ τρ6πoυ μ*. τδv δπoΙov δ θλθγ-

xcov τi1v'Αγγλ[α'Α γ γ λ o ε -

6 ρ αi o μ 6 g, πρocrrιcιΘ'oOoε.νd

μ&ξ, θξoυΘεv<bαη oiκoνoμικδg κcrl
ν& μ&g δ€crη 1ειρoπδδρα !

2γχrΕΔΡΙAΣlΣ 6η

Πρoεδρiα τo0 κ. Πcrvo6τζoυ
Ναταρd

Mετd τ{ν dνξιlc)σιv τδv xθεoι-
νδν Πρακτικδv,

Α'. 'ΑνεγvcboΘη Eγγραφoν τoδ
'EκτελεoτικoΟ δπ'&ριθ. 1Φ79, ε[q
τδ δπotoν θγκλε[ει δ0o &vτiγρ€(φα
Ξπιoτoλ.δv τoο €ν Λovδlvφ κυρ[oυ
Ρικ&ρδoυ, διd τδν δπo[ων πρo-
6&λλει να πρooδιoριoθfitEν μ6ρoq
€θvικξs γiq καi ν& δoξ εig τoδg
δαvειoτdg η Eξoιlοiα €π&vω ειq
α@v, ξ δπoiα πρ€πει vd θεωρηΘξ
δg δριoμθη διd τδ κεφ&λαιov τoδ
δοrvε[oυ, καtν& αεαλδoι καi πρo_
ιδιrτα δια την πληρcυμηv τoi τ6-
κoυ 'Avαβρει, dκ6μη, t}τι ot δα-

νειoταl δθν θμπoρo0ν ν' dπoδε'
xΘoδv ταq πβξειq τ6v δ6o dcπε-

αrαλμ€vων €πoτρ6.rιcov 'Ι ω. 'oρ-
λdvδoυ καi'A. Λoυρι<bτoυ.

'Απ6αrιααμα τoδ &πδ 7 Δεκεμ-
6ρ[oυ yρ&μμroq Φq θν Λoνδivcρ
θπιτρoΦq, δι& τoΟ δπo[oι.l €πθμ-
φΦ τδ πρeyιov αι.:τδν τδv γραμ-
ματcoν (cι) .

'Eπειδξ €ν dπδ τ& oδoιclsη dν_
τιε,κ[μενα, τ& δποtα θ€λoυv dπα-
o1oληoει τ{ν oκ€ψιν τξc 'EΦικξC
ΣυvελεΟoεωζ, θθλει εioΘαι καi δ
τρ6πo9 τoD v& λ&6η τηv dcτταιτoυ-

μ€ηv δπ6ληψιν τδ €λληvικδv δd-
vειov, διd v& Eμποβon ιια δια-
προryμοCτευθfi καL Eτερoν ν€ov δ&_
νειov θκτδq τfls 'Eλλdδog διd τ&g
μεγdλαq dvdγ'καg τoδ Eθνoυg, η
Διolκηοιg Eκριvε χρθoq ηζ ν&
κοθιrπo6dλη αδτd εΙ,q την 'Eθvι_
κiv Συv€λειrοιν καΙ συνιστa συγ-
xρ6vωg καi. τδv κδριov κ6μητα
Γ&μποrv, δcrτιg €vε1ε[ριαεv εlg τ{ν
Διolκηoιv τδ τελευταtov γΦμμα
oδ κυρ[oυ Ρ ικdβoυ, καi €xει νd
δμιλτjαη 'κcri' f1 ει}yθνια oυ περi αδ-
τiq Φq frπoθ€οεωg.
'Ev Ναυπλiφ τfr 10'Απριλioυ 1826

'o 'Αrπιπρ6εδρoq
Γκlκcrg Mπ6τcιη

'Ανωyvrbαrη g Σ ηλι<oτ&*ηg
Krοι,,oτ. MαυρoμιΧ&ληq
'Ι cο&vηs KωΜττηg

'o Πρoocoριvδq Γεν. Γραμματεδg
(T.Σ .) Γ. Πραiδηq

(α) ',\π6απααμα τoδ dατδ 7 Δεκεμ-
6ρtoιl 1825 γρ&μματξ τfrg θν Λοlδιvφ
Eπrιτρcιπfrq, δι' α3 €πθμφθη τδ γΦμμα

τoΟ Ρικ&ρδα; καi Σαμψδv 'Ιακcο6oι.l.

Περιιλε[εται dnrτi.γραφov τiq θπιστολiq

τδν δανειστδv μdIξ κ'

Pικdρδοιl (καl Σαμψδv'lακcb'Θοι'l) τδ

πρκοτ6ιyrπαιt τflg &πotαq €αrcλη δι& τoδ

vαr-rcηrτiocrιπoq θλληνικοo πλotoιl τofl κcrrt'

Δημητρtω Mιααlλη. Tδ ζτ1τημ& τG}v,

κccr' αlξν τflv ξ π ι σ τ o λ r! v,

Θθλει odq φανfi Θαρι}'
oξ φ,αιlεβιloμεv δθ, &τι ζητf1oαγτ€q

ταlg κοιθαρcετθραν ξτ\γηoιν, θτιληρφoρt-

Φμεv,&τιοιθτot δθν Lνν οoδν
&λλo, παρ& vd 6αλΘft
0πδ τf]v θξoυo[αν των
Eν πρooδ ιcoρισ μ€vοv'μθ-
ρο c θθvικξq γiq, μθ τ& προi'διπα τic
δπoiαq vd πλημi>vη(αι xροιrικΦ τδ δι&-

φ,oρσt/ i ,μεροc τΦ διαΦρα.l τΦ δευτθρα.l

δαvεtoιl. Toiq, aπαραστησαμεν, δπι { θλλη-

vικd Διo{.κηoιq ι}τιε1φ€cοσε δι' αι.rrδ Φ δ'&-

νειαιr ,τδ δπo[αιl, τδ δπo[oιl, dιττδ τd 55Υι,

κατιivηoεv εi,q, τ& 18, καt vd εΦκoλυv_

Θoov τ* μEοα διd vθαv δdnειoιl, δι&τι"

λ€γοιl,ιl, τ&τε τδ Cδδ κοιΦv iμtopετ νd
oιλλ&6η θμτιοτooιlηv. "oθεv, lπαρα,κα-

λεΙται ι1 oε6. Διo[κηoιq, v& oκεffi 6οθ€-

ωg' καΙ τcερi τοδ oι}oιdlδαη τooτoιr Ι€φα-

λrrioιl καi. v& τδ dcπφαotoη τδ δyλη'1ηα

ρ<bτερoιl, διδα,lσα τξv oιrμκαrdοΘεο[ν τηs,

δι6τι αι}τδ θ€}*ει εΙvαι Ξv πoλλ& &πιτd-

δειov μθοαιl aι& v& dαaατεφcrθi ι1 iΘιlμ
κιi μαg tlπ6λη{ιq καl δι& v& εOκoλυv-

θοδv καl οιt εξ τ& €.ιrrοfiθα πρ&ξειq μαq,.

"Ιoαιl dαιαρdιλλακτoιl τQ πρ<oται1πφ

Tfr 10 'λπρλ(oιl 1826 δv Nαυπλ(φ

'o Πρoooριvξ Γεvικξ Γραμματεξ
(T":.1 Γ. Πραδηc

τfrg πλoυτg,κρατiαq 'καi τo,0 &γγλικo0 iμrπεριαλιαμΦ. Mε-
τi τδ διιiξιμα,δiδ τ6rv'tταλδv drπδ τi1v'Eλλ6δα, τδ αTμα
τδv φαvτιilρωι, μαξ 16v,εται &δικα, Φμuρα δε δ iγγλ6ζι-
xoq iμιτrεριαλιομδq εiaτrρ&ττει οi αtμα τδv παιlδιδv τffg
'Eλλιlδoq, τoι)g τ6κoυq τδv κεφολαi,ωιl πoδ lι6rθεoε τδ
1935_36 γιi τiu τrαλιv6ρθιo,oη τofi Γαιργi,oυ ,καi τiy
iγκαθilρι,lαη τis μovαρxoφασιoτικffq lι,κτατolρiαξ τd
Mεταξ&, 'Αφo0 δi δ Μεταξ&g dρvι6ται ιr& dπroκαταoτι!'αει
τiq θλεuθερ('εq τo0 λαo0, ν,& ,θξαoφαλiroει τi11v εiρfiηl τff,g:
'Eλλ&δαq,l<οEi,κ&vει π6ι ε$ o ικατ α:κτlι} τι_
κ δ i μ "r 

! lp 1 Gt λ ι ο τ ι κ'ξ. τι'oδ Φια τoι.' τ& 66ρη
τ& ττληrριilytι ,δ λα6q, παραμ6vει δ (Mεταβq) κ ιi ρ ι α g
txΘρδq τo0 λαo0 καi "iq x6pαs. 'H &vα_
τρστr'i τo,u εΤyαι τδ τιδ &μεαo καi ζωτι,κ,δ αuμφ6ρo τoo
λα,ο0 μαg. Λαδs καi ,oτρατδg τrρθπει v& ττd'ρouvε oτ&
16ρια τ,oυq τfi, δια1εiρι,oη τfrq xd}ραq καi τo,0 ττoλ6μoι'l μ}
oκoτrδ τi1ν εiρriη, θθvικfr dvεξαρτηαi,α, θoωτ'ερικδ dιlτιφα-
σιστικ6, dιrτιττλoυ,τoκρ,ατικδ λαiκδ κοΘεoτciq, δ λ 6 ττ λ ε u_

ρη πρoσLγγ ισηl 1τρδq τfiv E.Σ.Σ.Δ.,καi 6αλ-

rκαvικi} ,oυν,εργααiα .μi 6&αη τηι, εiρηvικi1 λ0oη τδv lοι.>
6αλκαv ι κδv διαφo,ρdrv.

Αiτfi εΤι,αι f διαφωv[α μou ,καi ι1 .oτ&αη τfiξ ,Πρoαι,>

ριvfig ΔιoΙ,κτ1αηq. "'Eτσι, τri,oω drπδ τ'i1 oτιioη αuτft κοθα-
ρiζει δλoτελα ,καi τo0τo: "oτι ι} Πρooι,lριvi1 διoiκηαη εT_
ναι δημιο0ργημα καi tiργαv,o τo0 }v{αvια&irη καi δτι δ Γι_
dvvηq Mιyαηλ(δηq, Ψηλ6q, Kατααyαir6η,ξ, ξ6μοs, τrρoδιο-
αε τdv ,iντoλi τroδ ε!xε v& 'κοθαρiσει τδ K.K.E..dαrrδ τi
ατrεiρα τΦ ,M,&θεoη, τrouλι{θr1κε ατi1 μoι,αρxoφσαιατlκi1 δi-
κταiτloρiα...

Γιd v& γiι,ouv δλα αι)τξ λαδq καi ατρατδq τrρ6τ.ει u&
&vατρiφoυv τ'i1 μovαρμiΦααιroτικi δικτατoρiα τo0'Mεταξ&,
τoD εTvαι δ'κ 0,ρ ι o s ,κα i 6 ασ ι !κδq θ x θ ρ ,6 s
τ o u q καi vd iγκoι8ιδρ6αow τi1 λαiκi &vτιφααιατικi1 rnρ
66ρvηαη.

Zιiτω τδ K.K.E.1. Zfiτιι i K.Δ.!
'AΘrj,vα, κρατητliρια Γεvικflg'AoφαλεΙαq. l5.l.l94l

,Γει,& - ιxtιρ&
NtKoΣ zΑxAPlΑΔΗΣ}
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Mετci ττfν dπελευ$dρωαι, πατdβηxαν oi d-πλυτou χαπεταναCo υ xαt τci τ9ι,ρcixuα τoυs,
νcf xdμoυν αυλαλλητfρυo ατd 'γφπJ 'erujrυo.
'Ηoαν oL. .6λευsερωταιJ μαsl "Aραγε πoλdμη-σαν xαθιjλoυ δναντdoν τδν Γερμανlν, ii μrlnrs
ξ<iδευαν τci βcfλυα τoυs oημαδειioνταs τ,f xoρi
μ ι,ci τδν ' Ελ λτiνων ;

'Hταν πρωil, γιjρω oτιjs 10. Kα$dμoυν oτclαπαλoπdτυα τoσ Φαρμαxειjoυ ιαi jπαuζα μd τcfχoτσυδcixι,α .μoυ' . Σd μυcf ατυγμτf dixoυoα φω-νds ιαi &πcj ττi γωνιJα φcfνηxαν'oi "rω.o. χoι}
ρελΠδεs μαζιj μd ιcΙτυ ξυπcfλυτεs ,rρ,i.α.srr,,k
νci μ'i χρησtμoπoυτiαω dlrη ξ'φρio'i ε "τi'o"-γd' μεγcfλωνε δ δγxos τis μdζαs xαi Ξ.ρ.E* φ"8υαμfγη μdαα ατdν πατdρα ,or. Bγτiπαμε μα-ζi- σττiν πιfρτα γtcf &xoιjαη δ πατdρos-μo, νciτιjν xαλoσν νci τoιjs &xoλoυsτfoη ατ<j-oυλαλλη-τliρι,o. 'Aρντisηxε φυoυxcfr. χωριjs νc{ μπoρdαη
νci- ιριjΦη ττiν dηδιjα πoιj dro'ro. βλdπoνταSτ6ν. . 'Aπελευsερωτυxd Στρατιf . Aιjτιjν τ<iν d-
χ}o δηλαδτf, πoιj πρooπαsoσαε νd πει.ioη (δπrs
εζ_ναυ ατfμερα_τci πρdγματα, δdν .9d ,iργrfoη ,Jτ6 xciνη! ) πι,js αδτcfs. .dδι,ωξε τoιis Γερμανoιjsl

Aιjτds δ συρφετds, oi ,rir.ρolρoυ-τoο μα_τωβαμdνoυ 8γπληματιJα "Αρη Bελoυxυαiτηr σU-νd1ι,oε τ{ν πoρειJα τoυ.
Σdν παι,δι-i, xα( παρci ττiν πατρι,πτi &πα-

γdρευoυ, ξdφυγα xαt dxoλoιjsηαα &πιi μαπρυcilTd oυνsτiματα δdν τci xαταλciβαLνα. M<jνo τιjs
φωνds τoυs δταν dλεγαυ ',μπρds γtci τ6 εrro]
ατdαι"o τoi 'Aναατααdπoυλoυ. νci τd oπcfαoυμε
γtci νcΙ πcf ρoυμε τι.is ltoυβdρτε s''. ,Eπρdxευτο
γtd 3να dργooτcfoυo πoιj μd x-lr.s δ;; δυ-
oπoλιjεs uπιfρεαε νd oυνεχιjαη ττiν λευτoυργιJα
τoυ xατd ττiν δυcfρχεLα τfrs xατo1frg.

Στ<j δρcfμo ΥLd τ<j θργoατcfo,,o, oi oι-ηrrρci_
φtσσεs dρxυααν νd δει1xνoυν τ<i πραγματυx6
τoυs πρdαωπo. Στjπωααν τcf φoρdματci τoυs τιαi
βγcfζoνταs τci θoα]ρoυχα, τd xρdμαααν o.J, d-
χρεs τ[rν xαλαμυδν πoιj tιρατoσααν! Φι6ναζαν δd
odν δατερυxds: Kcfτω ,i παρ$εν υd.!.

Mcfλι"ατα. αιiτd fiταν τ6 πρciβλημα πoιj &-
πασχoλoσoε τι.is χoμμoυνι.iατρι,εs! .o λαds αrε*
onudνog τ<jαα xρ<iνι,α ιιαC ττiν τρoφTf τoυ-&xcf-
}.lσr dxαλεCτo- τιr1ρα ν& dγωνι,α$fr ''θνdντυα αττf
παρ$ενLd". Aljτιf .$d πi iα<jτητα τ6ν φιjλωνl..Kαιj μc{λυατα θxειjνη ττfν 8πoxτi, fi.or'dlηsι,ντi
30
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πρ6xληαu δνα τdτoι,o αιjνsημα. ,Aλλd αιiτιj &_
xρ υβδs ffοελαν xαi xεf,νε 5. Tτiν πρ6xληαυ l Kαιj
γελo0oαν Βλdπoνταg τιjs dντuδρciαευs πoιi πραxαλoσαε 'i συμπερι,φoρcf τoυS,(μετd iπ6 πoλλcf
1ρcfνυα, δταν δυcfβαoα oτd ιι6n,ι μυcf πρoπτiρυ-
ξυ τδν συμμoρι,τiν πoιj xαλoioε τιjs oυντρd_
φtσεs νcf ''δLασxεδdooυνl, τoιjs orriρ<1φoυs; g-
βγαλα τcj' συμπερdoματα πoιi iπρεπε! ).

Περι,ττι1 νcf πρoαsdcω, πι,is τcf ιoρυτoc7-ι_1{Lα τfrs ηλυxιjαs IoU r dγνoαiντα5 τi oτiμαι,νε
αιjττi. . τi &παιjτΠσL: βρlxαν παυ1νιiδυ δυαoxε-
δαατυxd ττfν δrη rjπcjsεαι,. Kαιj μd δνα xαλciμι,
σ|6 .Χ€"9υ, χoυνoσααν dνα πανιj, φωνcf ζoντα.S χt
αιjτcf δrτυ dxoυγαν!

Kαιj sdλoυν νcf μis πειjαoυν πιjs ''πατρL-ωτυ16 ρCγos ξεoτixωνε i dμφcfνυoυ τoσ EAMI':.
'Aηδ dα xαi αυxααυcf ! eιiτds 

'fioo, _oi _ -θντυπι,j-

σεts μoυ &πd ττiν ozηνli πoιj παραχoλoιj$ηαα.
Kαιj sdλoυν νc{ μds πειjαoυν πι6s τci τdμυα

παυδι,d τfrs 'ΕλλcfδoE, πoιj πoλdμηoo, γtcf ττiν
dλευsε ρ ιjα τΠ S l fioou . . . ourε ργdτεE τδν Γε ρ-μανiν: 'AλλCf δdν φταCν αιjτoιj1 φταCuε δλoυt-t^6μεCs πoιj δdν &ντυδρoσμε γtci νcf τoιis ξεoιtπdαoυμε. ΦταCνε o[ πoλυτυxoi IαS: ποιj δdν
iroxλoOνται, νcf oφιJγγoυν χdρυα ioro"dπxυνα
dπcj αδμα 'Eλλην υι6! Φτα[νε ot, ,"irn.ρααcixπ
δεS r πo'j 6νuαxι1oυν oixoνoUuxcf τci χoμμoυνL-
oτυxd" xdμματα, ''γυd νdxoυν ττiν fiαυ1dα'' πoιj
χρε ι,ciζoνταL πρoχ ευμdνoυ νci θπμεταλiειjrντoυ
τ<fν iδρα'τα τoσ'Ελληνυxol ΛαoΟ!

Δdν δυεiιδι,zδ λoγoτε1νυldE δcfφνεs μ,αi_τcf πoιj γρcfφω. Θdλω μcjνo νci Lrυλτi6φ o.α παL-
δυd τfrs.EΛΛAΔOΣ, τd σημερυνcf βλαoτcfρυα xαtt , ^ t^την ελπιjδα μαS γυCf 8να xαλιjτερo αιiρuo. Σdν
μητdρα, $dλω νcf μoυ dπυτρdQoυν νcf τd πδ δυcj
λdγυα:

Ndoυ "."i Ndεsl. Εlosε πρoνoμυoΟχoυ, &-
φoυ cjχυ μdνoν δdν ζriαατε. drrα oιjτε ιατci
δυdνoυα μπoρεf,τε νcf iπosdoετε τC περdααμε
θμεCsr_ δταν ει]μααταν oττiν τiλυxι.jo roi.

Bρdoxεα$ε 
. 
αττiν dνoι,ξι, τfrs ζωis oos, τιαi

μπρoατcΙ σαs dνoι1γεταυ δναs oτCβos εiδυτcf-
των_θπι"δυιrjξεων, ξro' ατf,βos πoιj τcjν dφτυα-
ξε δ πdνo5, τci oΙμo, 'i oτdρηoυ xα( τcj δCi-
]tρυ τ6ν γoνυ6ν σαsl

Σηxαjνεταυ oτoιjs ιiμoυs σαs βαρευc{ xλη-
ρoνoμυcf ! 'Ε1ετε YΙIOXPEΩΣΙ, αiτf ττiν xληρo-
νoμυci νci ττfν πρoστατε'joετεl

Ζfioτe ττfν ζωτi σαs ocfν EΛΛΛΙ{NΕΣ:
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Kατcf ττfν δι,cΙρzευα τfrs Δι,xτατο-
ριjos, ιαC &φoσ δυεπιjoτωoαν oi Δυ-
τι,xorj δτυ'i'Eπανdoταol.s τfrs 21ηs
'Απρι,λιjoυ δdν dγυνε &πd τci δργανei
τoυs, &ρxυoαν τd ''παραμιj$υ'' περιj
παραβudαεωg τδν &νsρωπιjνων δυxαυω_
μciτων &πcj τoιjs "συνταγματciρχεsll.

Tιjρα πoιj i 'Επανc{oταoυ s &νd'$ε-
σε oτoιjs πoλυτuxο,js ττiν δυαxυβdρ-
νησt τfrs xαjραs, oi Δυτι,xο(, μdπριj-
τoυs τoιjs ''φιjλoυsl' μαs τoιis "Αγ-
λoυS, θnυτι_i$ενταυ 6ναντιjoν τfrs'EF
λc{δosl δυdτυ. . δπυδευxν'jευ αxληρd-
τητα πρds τcf ζωα:. Συγxεxρυμdνα oi
Σιiλλογου ζωoφι-iλων τfr S 'Aγγλdαg δυα-
μαρτιjρoνταL δu cjτυ τci dλoγα π oιj δ-
- t I t 

-r 
rqciγεu n 'Eλλciδα πρds }ιoνσεββoπo'jη-

σL, δφιJoτανταυ ταλαι,πωρι_iεs xατcΙ ττi
δυciρxει,α τoδ ταξυδυoσ τoυS. "Eφ$α-
σε μc{λυατα xαi μtd 'Αγγλυxτi θπυτρo_
πτi oτriν χιjρα μαs γυci νci θξετciαη &-
πd xοντci τis oυν$frNεs xciτω &πιj τι-is
δπoCεs πραγματoττοLolνταυ τci ταξιj-
δυα τδν &λciγωνl. 'Εξdφρασαν μciλυ-
στα ττiν πυπρrjα τoυS, δυdτυ δdν Bρir
].tαν χατανdηoυ &πd τι.1s 'Eλληνυxds
'Aρχds !

Td πρdγμα δdν $&xε oημαodα γtci
t))lar-taνci αναφεΡVr] , αν oεν μαs εντυπωσUα-

ζε ,i YjΙOKPΙΣΙΑ τδν "Aγγλων. Ληoμd-
νησαν oi'''λιiρδoι,'' π6oα xoρμυcΙ 'Ελ-
λτiνων βααciν υσαν o ττiν Kιjπ ρ ο ! Π do oυ s
"Eλληνεs diιαΦαν, πdooυE πρdμαααν ii
φυλcixLσαν. Ληoμdνηααν δτυ oττfν Kιjπρo ζoσν
"EλληνεE, τoιjs δπoι-1oυs μεταχει,ρι-iosηxαν }pt-

2 
' 

, u Jlι ι 
^ Λ - 'ρc5τερα απο τc7.,ciλoγα. '0 sρiνos τδν μανcf-

δων δdν dφsααε ατci αιjτυci τlν...&ν$ρωπυατiν
o'3τε τ6. μcfτυα τoυs εΙδαν .χoμματυαoμdνα αιj-
ματα τiριjων πoιj dδωoαν ττfν ζωτi τoυS γtd ττiν
Πατρdδα! Δdν εΙδαν τι.is δρoαερds χoπελλυds
νci γερνolν &πcf τri μυCi μdρα αττfν drlη γι,ατιJ
δ xαλ6s τoυS oci"τυζe ατcf iγρ,i xελλι,cf. 'Αηry&

ησαν τ dν π ιjνo δνcf s δrcjπ λη ρoυ "E$νoυ E , xαi
χρησtμoποι-iηoαν dναν πoλυβαoανυoμdνo λαci μd
&παν$ρωπυd, &"pιεC νdxoυν oi ειiγενεf,s rdρ-
δou φτηνci ξρτατνιd" xdρυα.

'Aλλd dν 'πdραoαν χρcjνυα &πd τdτε xαC oi
θντυπι,joευs dπd τci θγxλrfματcΙ τoυs oβιjνoνταL
oυγci oυγci, δdν αυμβαdνευ τ6 jδι,o παrj μd τι.is
βαρβαρdτητds τουs εis βciρo5 τδν 'Ιρλανδiν

\ }-^\-.1 '|'|ΑΓrΙ: Td δι'δ αiτd' ζει'ydριcιo oi
τil ΙΙ i1τt:ο,ιιπoοcο, dl'εoτ(lτc'loαl, τi1l' 'Αi,γλ[α
'Ι'-rj.zυ, i''6υη τΓ1E x. Θδ9ν (οτ\l,flyxcιλιd. τiis
i'1 ii ε:').r11,',,;1'1' oxι'ιλo, iι'l'τljλλαξιιr τ\ν'Ι' Ξαxι:
;4 l' ι-\ g 11 1' 7 r ι ι ιcl ",' ε ), ι [ ) }' τ ι ι ζ .'Ι' ε )" ι x iι τ tl δ ιxιlο τ i1 9 ι ιl

πατ ρuωτδν ( τoιig δπoιjoυs ,i 'Eλλην υxτf Kυ βdρ-
νησtS &πoπαλεi τρoμoχρcfτεE;; δπωs δηλαδrf &-
πo}.{αλoσααν oi "Aγγλou τoιjs πατρυδτε 5 τfr s
EOκΑ: . ). Bααανυαττiρυα, ,iλ. uτρoo6x, ξυλoδαtr
}ιod, εΙναu oi..περLπoυτfαευs πoιj θπυφυλcio-
σoυν oi "Aγ-γλoυ oτoιjs 'Ιρλανδoιjs πoιj &f α.lts
ληφ$oσν. Kαι.l δLα α,jτci γιjνoνταυ ΣΗMΕPA!

Td &γνooσν oi ζω<jφυλoυ;
t,,t-,t.,tKαι] ciν αγνooσν xαi αιjτci, τ6τε αoφαλ[ts

.sci γνωριjζoυν τιjs &νταλλαγds παυδυdrν μd εκγ-
ΛΙA πoιj πραγματoπoLoOνταυ μd τιjs ε$λογιjεs
τrS'Aγγλtχπs Δι,xαLooιiνηs! 

.

"Aχ ! μωρd "Eλληνε s ! Πρdπε υ νcf ξεπdoαμε
πoλιj ociν 'Εsνo 5, &φoσ MΙMOYMAΣTE τoιjs βαρ-
βciρoυs! ΙΙ6s μπoρoΟν oi δπερliφανoι, ιαi φt-
λιjτuμou "Eλληνεs νdixoυν ociν πρdτυπα τdτoυ-
oυs. . ε'jγενεC g; πΦs μπoρoσν νcΙ εiαciγoυν σ'
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α'3ττiν xujρα
βιjβαoτε s μd

Γαλλuκft γε-
λo ιoγραφLα
τ6v βρεταv-
vικ6v στρα-
τoπθδωv α.ltr
κεvτριboεωζ
(A' πoλ6μoυ
πot τιτλo-
φoρε[τα ι :

"'H παρoLμ L

ιbδηc ε0γδ-
vεLα τo0
'Aγγλoυ
στρατL{bτη".

τ6ν δημυoυργδν,
ττiν φυλoτυμιjα

αυντfsεuεs &oυμ-
lr_. .τoυ .tλληνα;

Tδ €μ6λημα τoδ Συνδθoμoυ τδν Τo6ρκcoν Πoλεμιοτδν ! 'Η K'j-

πρoq καi τδ 'Ελληνικδν Aiyαiov καλΟπτoνται δπδ τδν doτθρωv
τoδ Τoυρκικoδ θπεκτατιoμoδ !

νευ δρων θπι,ατρoφis εis τd NATOl
'Aναπτιjξαμε o€ πρoηγoιjμενα τειjχη ττiν $s

σL μαs. Toνιjααμε π,,js oτ<i NATO &ντixευ xαιj ,i

Δανιjα, xα( i Toυρx(α. Kαιj τοjs Συμμαχιjα μd
τ6ν θx$ριj τis φυλis ΔEN NOΕΙTAΙ: 'Eπευδf
βdβαυα δdν &ερoβατoσμε, γνωρι1ζoνταs πο3s 

'i
OYΔETEPOTHTA γι,d ττfν 'Eλλciδα εζναυ dγα'$<i cr
ιατ6ρsωτo, γL' αιiτd πρoτειjναμε ττiν oιjναΦυ
ΔΙMEPΩN ΣYMMAXIΩN μd τι.is χδρεs dxεCνεs πoιj
πρcfγματυ $d βoη$τiooυν ττiν 'Ελλciδα oξ περιj-
πτωσυ KOΙNOY lυνδιjνoυl Kαιj θννooσμε, φυαuxξ
τ(s ΗΠA, Γερμανι_1α, Γαλλι1α,' Ιταλ,jor'Aγγλι1α
xωριJs νcf &πoxλειjoυμε τoιjs "Aραβε S (dν xα(
8.ou δνω'$oσν) 11 ττiν Kιjνα (dν ιαi δταν dπo_
πττfoη ττiν διjναμυ νci &ντυμετωπι_1oη ττiν Pωαιj-
α ). 'Yπooτηριjξαμε συγχρdνωs, πιrjs παρci τι1

πρoβλτiματα πoιi '$Ci μds δημυoυργτioη μd τoιjs
Σλcf βoυsl i δημυoυργιjα τfrs iδατιjνηs δοω 0υcf

τoσ 'Aξυo0, d, τoιjτoι,S δι"αβλdπoυμε 3να &ν-
υπoλdγυoτo δφελos: Tτiν μεταφoβdl δηλαδτird-
πd τ<jν Bdλo ατιjs 'AραBι,xds xdlρεs τ6ν E'iρω-
παix6ν πρot<jντων, δατε δταν drοη i oτυγμτi
NA ΔTAKOΨOYME TΙΣ ΣXEΣΕΙΣ MΕ TFΙΝ TOYPKΙA!.
NA }αEΙΣOYME TA ΣYNOPA, NA THN AΙΙOMοNΩΣOY-
ME ΣTΗΝ AΣΙAl χωρdS μεγcfλη ιiντιjδρασt θx μd-
ρoυs τiν Δυτυxδν, dφoU δdν sd βλαφ$oΟν ol
u..oφoρds τoυs, δti'. 'i 8ν γdνευ θπυπoLνω-
νιjα τoυs μd ττiν 'Aoυατυxτi "Ηπευρol

Aιiτιj εΙναυ τιj πρ<fγραμμα τlν 'Eλλτiνων
'E$νυπυoτδν ! Γνωρdζoυμε δτι, 'i ατυγμτf δdν

I

EΙναυ &λτfgευα παis τi Γεωoτρατηγυxτi επL-
βciλλεL ττiν oι5ναQι, Συμμαχιjαs μd ττiν 'Aγγλι1-
Cf,. TCi'Esνυxd αυμφdρoντα &ντυμετωπι-lζoνταL,
δx. μd τιj αυναιjosΠΗσ: &rLci μd ττiν Φυxρτi λo-

Υυt1τi! ΙΙρdπευ δμωs νci ΞEXAΣOYME; 'O μαρτυ-
ρυx<js sciνατog τoσ Kαραoλfr, τoσ A$ξεντιjoυ fi
τoΟ Παλληπαριjδη, δdν μds dγγuξε xαsciλoυ;Tci
δcixρυα τfrs Kιjπρυαs μc{ναs, δdν fioαν xα( δι,_
x6, μαs δcix ρυα;

Eζναυ παυρ<js νci παιjαoυμε νci ξεγελuι,3μα-
. Qt t , us 

-T 
t uστε με ενα xoμμcfτυ Φωμι-i! EΙναυ lιαυρ<js να

δι,εxδυx{ooυμε OΣA μis dντfπoυν. Kαrj πριi παrr
t.t-tett-τds νcΙ μτfν ξεxνoσμε, πιis ιjταν εμεCs δημυ-

oυργoιjααμε πoλυτυoμ<j, oi λcfρδoυ χdρευαν 1ηi
ρω &π<j φωτυds xαi dτρωγαν δ θναs τdν drrol

'H πρoκλητLKδτητα τ6v Toιjρκωv

tt- ,"Exoυν dπosρααυνsl oi Toσρxoυ ''Σιjμμα-
χoιj" UαSr &φoσ δdν τoιjs διjνoυμε ττfν &πciν-
τηoιj πoιj τoιjs ταtρι,ciζει,l

'ο Σιjλλoγos τGlν Toιiρxων πoλεμυατδν τfrs
Koρdαs (oi δπof,oυ δs γνωoτdν πρι_iν αυλλη_

v
φoυν. .απαντεS: πατdoφαξαν. .8π λcf$oυs τoιjs
NoτυoKoρεc{τεs: . ) δυ' dγριiφoυ τoυs πριjs τdν
&ντι1oτoι,xo'Eλληνυx<i Σιiλλoγo, ζητoσν περαt-
τdρω oιioφυΥξυ τδν'Eλληνoτoυρχυxδν oxdαεων
(μσs &πoxαλo0ν μcfλυατα..&δελφoιis ξξ αι]μα-
τos ). Γυd νcf &πoδειjξoυν δd ττiν. . &γciπn τoυs

tt\atratoτrΙ επυoτoλc11αρτo εxoυν τo σημα τoυs' πoυ
δημooυειjoυμε παραπλεljρωs l

Tτfν ταxτυπτi τδν Toιjρxων ττiν θννooσμε ! -
,- u ? , 

' - τ ' -'' ι 
' ''Eπεf,νo πoυ δει' εννooυμε' εLναL η ασα-

φεtα μd ττiν δπoιjα περυβdλoυν τιj αUτημα, 9ι
-tttt*πoλυτνxoi τπs Δεξυσs, περι, ταxει,αg χαL α-
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εtναι, xατciλληλη γ',Ι ττiν dφαρμoγτi παρoμoι,oυ
πρoγρciμματoS. ΘCf παταατfr δμrs δταν δι,ci τis
δυ πλωματ υxfr s δοoο uαi αυνεxoσ s πρoπαγcfν -
δαs πε ι,osoδν o[ Δυτυπoι_1, πιrjs i ToυρπιJα εΤ,-
ναυ &osεντf s θoτυμo$dνατos. Kαιj γυ,i νcf πεL-
o$oσν, πdραν τis πρoπαγciνδαs, &παυτεf,ταυ νci

γιJνn ,i 'Ελλciδα, χαiρα YΙΙ0Λ0ΓΙΣΙMΗ:
Md δooυs εiδι,xoιjs oυζηττfoαμε ττiν πρd-

τααrj UσS: τcf α1<iλυα γι,' αδττiν fiοαν ε'jνoi,-
ιd,!, Kαιj δdν μπoρoΟαε νcf γdνη &ilυωsl Γυατιj
oi πρoτdαευs μαs dxoυν πcfντα δs γνΦoνα τ6
'Εsνυld Συμφdρoν xαC dx. τdν θξευμενυαμιj

xciπoυαs Πρεoβει]αsr 1[βoπευμdνoυ νci τιixoυμε
τfrs,3πooτηρjζειis τηsl'Aντυλαμβcfνoνται, ol
''doπoνδoυ'' φιjλot βαS r TΙ ΕNΝ00YMΕ ι

"ΕτσL, μds θxπλτiαooυν oi πoλι, τυιo(, δ-
ταν dπαυτδυν 8πυατρoφτi oτιj NΑTO, παραβλd-
πoνταs δτυ τ6 NATO EPPΙΞE τιjν Παπαδιjπoυλo
ια( δτυ oτcf NΑTO ε jμααταν δταν oi ToΟρxoυ
xατdλαβαν ττiν Kιjπρol Φτcfνευ τιjαos ραγυαδυ-
oμds l

Δεxιiμαoτε ττiν oυμμαχιjα μd τoιjs 'Aμερυ-
πανoιjs, &rlα δx' ττiν YΙ10Δ0YΛΩΣΙl

++++*:++++*+++++++++++++++++*+++++++++ ++++

Mικρ&. ..dλλd xρioιμα
Mεταδιjδευ δ συνερ-

γciτη s μαs
MΙx. MΙXAHΛΙΔΗΣ

a 9 ..j: 9. : g Ξ : : : : : g Ξ : Ξ: : : g 9 g + : : : : : g Ξ :: : Ξ : : 9 9 : : ! :ΞΞ ο ο

TOKΙO: Στι.1s δxλoγds τfrs B/lo/79 εLs'Ια-
πωνιjα, 8λαβαν : Mετρυoπα$εC s Συντη-

ρητuxoι.1 (Φυλελειjsερo Δημo ιρατνx6 K<jμμα)zηe
ιr^ 

' ' 
aεδρι:s απo τυS 5]_1 τoO Koυνoβoυλιjoυ ( Σημει1-

ωσι.: j-oο 8xατoμ. dν$ρωπoυ dxoυν 5]-]_ βoυλειr
τds' θμε[E εtμαατε 9 δxατ. xαi θxoυuε 3ο0:
Αiτιj δειJxνευ δ xci$ε "Ελληναs πληριiνευ 6 φo-
ρds περυoodτερα γtci ττfν αυνττiρηoυ τGlν βoυ_
λευτδν 'Γoυ, &π' δτυ oi πλodoυoυ ' Ιdπωνε s ) .

Δειjτερot fiLgαν oL βoυλευτds τfrs "Axραs Δε-
ξυls μd L22 iορεs. Tριjτoυ oi Σoαυαλυoταιj
ιαt τdταρτoυ oL χoμμoυνυαται-1 μd 34 iδρεs.

NEΑ γOPKΗ:. Σ? γεUμα, -o:6 
απιjτυ τoσ Πρε-

σβευτη τoυ Ιαρατiλ 'Eφραιjμ 'E-
βριiν, δ &νιjτατos 'iπdLληλo s θπ ιj τoil Mεoανα-
τoλυxοΟ τoσ 'Υπ. 'Egωτερι,xδν τ6ν ΗΠA ΙΙατ'οLd
M. Sαurιd'ers tιαC δ 'EβραCos 'Yπ. 'Aμιjνηs,
'Εζξρ Bdυζμαν εΙ1αν ττfν xciτωsu αυζτiτηoυ:
Σciντερs: ''Oι βoμβαρδι,oμoι-1 oτdν Λιjβανo, δdν

εΙναυ πoλυτυιτi'' Bdi,ζμαν: ιlΜτiν μds διjνευs
θoιj μαsτiματα , τi νci xcΙν oυμε ( Σημ : 'Eνν o-
εC..ποjs πρdπευ νci oυμβαιjνη τιj &ντι-1sετo!).'
Xciαατε ττfν κoιjβα,' Aγπdλα, eisυoπιjα,' Ιρdν''

Σciντε ρg : l'Γυατι.i &ναπατειjη s τcj ' Ι ρcfν , δταν
μυ λοiμε γυci τιiν Λιjβανo ; '' BdΙ, ζμαν : '' 'Επει'
δτi θμεCs ζoσμε σ' αiττiν ττfν περυoχτi xαι-i μls
εΙναι, πoλιj oημαντυxd δ rτυ αυμβαιjνεu σ' α'J-
ττfν'' Σciντε ρs: 'lToυλci1υατoν θμεC s δdν βoμ
βαρδιjζoυμε ττfν Koιjβα!' Bdil ζμαν : 'l 'ΕμεC s,.oρoυμε εντελδs δι,αφoρετυxd &π<j ασs'' Σciν-
τερs: ''ΛυπdμαU' δdν παταλαβαι.1νευs ττfν 'A-
με ρυxανυxτi πoλυ τυπτf '' BdΙj ζμαν : '' 'EoεCs δdν

'AφLooα τωv ΠαλαLστLvLωv. 'Εθvικfl φορεσLd.
Στδ βdΘoq, 6 χριoτLαvLκδζ vαδq δLπλα στδ
Moυooυλμανικδ τ6μεvoζ.

dxετε o'jδεμιjα πoλυτυxτi'' ( Σημ: 'EννoεC δτυ
ττiν 1αρciooευ τcj 'Ιoρατfλl ). ΣcΙντερs: '''E-
χoυμε o xα( εΙμαυ ξτoι,μos νCi σττiν tξηγτfoω.
'EoεCs εΙosε πoιj xαταλαβαιjνετε μιjνo αιιj βqF
βαρδυαμoιjs'' ! ,

Aιiλαf,α ! .
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ΙvιΑΤιεΣ σTδv KΦΣΜιo
0.H.Ε.:

λιjμ, τfrs Koμμουνυατυxfr S Tανqανι.iαs, δs αν-
τciλλαγμα γ,,ci τriν εioβoλτi ιαi τrfν oιjoυαατυ=

' 
? ,a 

^, 
2 Θ a 

' 'χη otαλυσL τηs Oυγxαντα. Στην σντυπρoαωτειir
τδν rΙπA περtελτfφsη uαi δ 'EβραCos Bενυαμιjν
Pdζενταλ, γνωατ<iE dπιi τ<j ταξdδι, τoυ στcj gυ-
ετνciμ, δπoυ5 3 ζτiτηαε νci xρατoσν φυλαxυαμd-
νoυs τoιjs dντυφρoνoσνταs Bυετναμdζoυs ( τιj
959" δηλαδτi τoσ πληsυαμol.. ) xαi ν'αδξriooυν
τιjs φρoυρds oτιjs &xτds γtd νci μτf φειiγoυν..
oi πρcjoφυγεs oττiν Διjoυ (παιj dxεu l'μπελd-
δεs" ιαi dξoοα δ OΗΕ).

TENΕΣΣγ ΗΠA: ΙΙεριjπoυ 10 iιυλcf ξτεξεργαoμ$
νoυ oδρανιioυ γtci βιjμβεs πoιj

.$Ci χρησcμευε δυci γoμα1oευ s δπλυαμoσ πυρηνL-
xδν iπoβρυχιjων, dxoυν θξαφανυαδεU l 'Απ<i τd
1968 δs oτiμερα, θξηφανιiα$η xατcf τ<iν ι1δυo
τρdπo, πoodτηs o'iρανιJoυ γιiρω ατd L2o xυλci!

Λ0Σ ANΤZEΛΕΣ: Mετd τιfν χαταπληπτι,xci d.$λo,
τfrs δυαφυγfrs μd πρωτciγoνo &-

ε ρdατατo 9 &τcjμων &π d τrfν 'Ανατ . Γε ρμαν ιiα,
oi &ατdρεs τoσ Mπoλαιii,, ΛεωνιJδαg xαi Bαλεμ
τ dνη Kooλcf β ζriτηααν dαυ λo ε Ls ΗΠA. Δτf λωoαν
δτυ 3ναs &πιj τoιjs λcjγoυs τfrs δυαφυγfrs τoυs
τlr'-^.'ilταν n απαγ<iρευσL τfrs Θρηoxευαs εLs Pωoι-iα.
'H εiρωνειjα εΙναι, δτυ ol Kooλcjβ, εΙxαν δ-

t,
ρυo$fr &ντυχαταστcΙταυ τoσ ζειjγoυs Γxoτoιiνωφ
μετci ττiν χoρriγηαυ &αιjλoυ εis τdν αιjζuyo xαιj
ττfν θπυoτρoφτf τfrs oυζιjγoυ εis Mciαxα.Mυd θ-
βδoμc{δα πριjν τoιis Koαλdβ, i'Esνυxτi Πoλω-
νιjαs αττiν xαλαsciαφαtρα, dμεLνε χωριjs πρo-
πoνηττi, πoιi ζτiτηoε πoλυ τνι6 &αυλo. Πoλυτu-
x6 dαυλo, oττiν Γερμανιjα α'3ττf τrfν φoρCi, ζτf-
τησε'i'Aνατoλυxoγερμανdδα πρωταsλτiτρυα πo-

λυμβτiαεωs Pενciτε B<iγxελ ΧciUνβtχ: i δπoιjα
xαττiγγευλε δτυ τιj Mαρξ υoτυι6 Kαsεoτι,js τis
'Aνατ. Γερμανfαs μεταχε νρiζεταL τοιis νdουs
''αdν γoυρoιiνυα τfrs Γoυ'υνdαs'', &ναγxciζoντcis

O qa P tτoυs στη ληψt χημυχων παρασχευασματων γtα
νci νελτι,ι.6ooυν τι-1s θπυδdoευs τoυs. 'Η Xcf i,ν-
βtχl xciτo1og 5 xρυαδν Mεταλλι-iων, λdγευ δτυ
ol'AνατoλυxoγερμανοιJ παραλαμβciνoυν 14ετεCs
νdoυs ια( νdεs , lια( τoιjs l'πατασxευdζoυν"
τoιjs s.ρυειjoυν αciν γουρoιiνυα, ε('πε πρω-
τα$λητdsl.

HΠA: 16 χυλυciδεs δυαδηλωτds YΤΙEP τfls χρτi-
σεωs'Aτoμυxfrs tνεργειjαs, συγχεντρο3-

sηxαν oτ6 Roekg FLαts τoσ Koλoρdδo, oτ6 ('_

δυo σημεCo δπoυ τdν'Αnριjλυo εΙxαν συγχεν-
τρω$εf, &ρυατερoιj &πcj δrη ττi xι,jρα, &LLci πoιj
δdν 3φ.$αoαν τιjs 1o xυλυcfδεs! Φυoυπc{ δ Tιi-
πos τdτε εΙxε ξεoηlιιrjoει. τciν rιcfoμo, θνδ α'3-
ττf ττiν φoρcf , μ<5λυs xαταδdxτηχε νcf γραltη δυd
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Στci 34o θττioυo αυμβoιiλυo, θξεrdγη Υβαμμdsl
ΙΙρdεδρcis τoυ δ 37εττf s Σαλιjμ A. Σα-

'Η πατωτdρω δυαφτiμηαυ χαταχωρεCται,
ατι.is δλLηνιiφωνεs 3φημ.ριjδεs τδν ΗπΑ.

^ι ' 
Ξ 

' 
a , a a lUt'r{toνεS τηs εΤLχετταS, χαL o βραχos τηs

' Anρoπciλεω5 πoιj δι,απριjνεταυ oτ,S βci.soS rδΠ-
μtoυργoσν ττiν θντιjπωoυ πι.,is εtναυ'Ελληνυπcf
drrci ΔEN ΕIΝAΙ! ΙΙρ<1xεLταL γι.ci πρo[ι$υ xατcf πcj"-

σα πυsανciτητα 'Iταλυxd fi 'Ιαραηλυνd.

Δdν .$d 8πρεπε '\ 
ΙΤρεαβειjα εls FΙΠA νci ξT

ττfαη θξηγτiαευS i 'Οπdτε fi νci &LrcΙξη ξτι"x','τ.'
"''ιτα η αν ο t rληρoφοριjε s μαs εΙναυ λανlααμd-

νεSr νcf γραφn παjs τρ6xευταυ γυCi λιjδυ &πcj τcj
θλλην ι"xcj χfrμα.

,n 2 
- 

t t . t 
^ 

r , Qrl
LπL τη ευχαι,ρι,α9 οεν υαπρεπε τo LΛ-

ληνυxd 'Eπυμεληττiρι,ο ii τd oYπoυργεCo 'Eμπο-

ριjoυ νci θνδυαφερsfr, δατε νcf πληρoφoρηsoσμε
τcΙ 4. ooo, Ooo "Ελληνε s τiν HΙIΑ π uci T[ ρo '

[ciντα εΙναL'Eλλnνυxcfl "Αν 
'i 

'Aμ.ρυxανυxτi
νoμosεαιjα τci &παγoρει1ευ, $d μπoρoσαε νc{ μπfr
ξνα δι,απρι,τι, xd αfrμα σττi συσχευαoιJα, δπωs
xdνευ τιj 'Ιoρατf λ πoιj χρησtμoπoυεf, oτcf πρo_
i,cfντα τoυ τιj αfrμα U. ('Αλτi$ευαr. τi dγυνε τci
oιjνsημα AΓOPAZETE EΛΛΗNΙ}(A ΙTPOτONTA; Tdφα-
γε i &πo1oυντoπoιjηαυ; ).

δCv μαγeιρe0ετε μC αγv6'λdδr;

TΦρα γld πρΦτη
παρoυσldζoυμe T6

"oταv κ6Θe τi ατ6 τηγ6vl oαgeivαl πραYματlκo, γιατi

Φoρα αit
Big Alpha
'Aγvo
Λαδl'Eληls

M€ δυνατo ci-
ριυμα, dλλd μC
λgιτ{ γe0oη*'Απαλλαψr€vo
dπδ 6ξ&α xoi
oiκoιloμlκδ
Zι{τHΣATε Ano
ToN πAfιIpΠΩ-
iιx εΑε to
BlG ALPΗA
κAl tYrκΗ]vE-
τE τH Δ|AΦοPA

Gλ
Frοm Aιplιr.

Thο pοoplο ιhο n*οd
no lιτιtrdυctton.

8tG ALP}-Α FooDS, 1 47 FRANκL|N sT$iεEΤ, ξψ.Y.c.
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I. λ{ETΑΞΑΣ
ElloYPαφio

K. Π^EYF)H

Ι.,Ιd τiν '' ΙJΙOΓPΑΦΙA ToY Ι .

METAΞA'', δdδεται, μiα d.πciν-
τησLE εie τoυG λαoπoλ6γου9
€uεdνουg, oi δπο[oι. μ]i δυ-
ναμενoL νci διαxρι.}οδν, λ!.,-
Yω ΤfrE dοημαντ6τητ6g των,
θπ ι χε t βoδν νd" ρ d Φoυν 6z τoδ
βα.}ρoυ τoδg Ι-1PΩΑΣ:

Δηομoνoδν δμωE, πωζ τδ δ-
νoμα τoδ METAΞΑ δdν εΙναι
Υραμμdνo μδνoν εie τclg πL-
ναχ[δαe τδν δδδν, dλλα χυ-
ριjωe , εCt τci,E xαρδυαg μαe .

}.α d d.π6 ξuεT , oYΔEΜΙΑ }"tΙ -
KPoΠoΔΤTΙKrΙ ΣKoΠΙMOTF1TA ΔEN
ΙViΠoPElΙ }.]Α To ΑΦ:ΑΙPEΣh: .

Π0ΠlΙIκll l{EtιEIll
'Yno τδ iδεoλoγlκδv nρTομα

Tnξ
Kooμoδεωρiαc τoΟ'EδvlκIoμoυ

ΚΩΝΣTANTΙNOY ΠΛEYΡΗ

ΚoΣMΘΘEsaPlA τΘY EΘlνtΚlΣMc]Y

Δ|ΚTATΘPIA E EΛEYΘEr'|A
METAκΘMMΘYN!ΣMΘΣ

E/\^HNEΣ Φl/\ΘΣΘΦCfl

ΠΘΛITIKH ΠΡG]ΠAΓANΔA

ANTlΔHMoKpATHΣ

ΤoMoΣ ΠPΩToΣ
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