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AΝAΘEΩPΗTΙKA 2

Θd fiταv dαιεio vd ioxυρrαιoδμε, δπ μoρτdzoυμε (20_+91) τd δ6o xρ6vrα τfrg

θκδoτrκfrg noρoυαiαg μαs μιξ τ6 2 oκιτooεξcΦυλλα τoΟ Π. 'Avαγvωαι6noυλoυ,

τd τελευταΙα τoυ...

Θ6 fiταv τρoγrκ6 vd κoμn6oουμε γrα 10Ο nωλiοεrg dvd dvιiτυπo.
Θd fiταv γελoio v6 δnερnφαvευθoOμε, dφoδ &κ6μα καΙ δ Λ6zαρos
Χαρoλαμlfδng θγκατ6λεlψε τis οελi,δεS βαS, αn6 noλ0 καrρ6 μ6λroτα
....M€ τd nαρ6vτα κεΙμεvα, δnλ<ilvoυμε τliv 'Avωvtoτtκ6τnτ6 μαg. Δ6v
δnoκ6πτoυμε o€ πoλιnκoιig θκβlαoμο6s, oi δnoΙoι παραn6μπουv ι16:

L) Πατρlcοτroμ6 -'Εθvlκloμ6, λ6γω "Mοκεδovlκoδ"!

2) Χριoτlαvroμ6, λδγω Σ6ρβωv' oρΘoδ6ξωv, no6 oκαψoυρειiovταv,ιffi v Θεo/viκn!

3) oiκoγ€vεq λ6γω nκolvωvlκδv, πρoαxnμ6τωv!
4)'Eμnoρrκ6mτcη λ6γω κoτεomμ6vωv!
'o "A" εΙvαr τ6 'Avτικατεοπιμ6vo. 'H Ιδια il iμφdvιoιi τoυ τ6 τεκ-
μπρrιδvεr. Elvαι δ ΠεριΘιορlακ69 τδv Περιθιlrριακδv. *ooo λιγ<il-

τερor τ6v &γoρ6zoυv, τ6oo καλλiτερα. oI KAΛΛΙTEPOΙ---.

o EKΔOTΗΣ

@ EΛΛΗNΙKH KYBEΡNΗΣΙΣ ΚAΙ ΣEPBΙΑ
ANAΘEΩpHτι|Σ .l39

'Η δldλυols τfrg τrτolκfrg Πoυγκooλαβiαg, μ6 dφoρμli τig δραματrκ€s θξελfξεrs
oτriv 'Avατολrκfi Eiρrδπn κl' dnoτ€λεoμα τfrg Tερατovεvοδg πρoαn6Θεrαg
πρo<rμεiξεωs δ6ο θθvδv καi μrdE θρnoκευτlκfg κorv6τnτog, θn6φερε ατfiv
Χερodvnoo τoυ Aiμου τρoμακτrκιlE iξελfξεrg κoi mv 'Eλλnvrκfi δξωτερlκri
noλtτlκli, πo6 μι6xρl τ6τε τελolαε θv πλfiρεr &δrαφoρΙα, oτιiv δfvn vdωv
θξελiξεωv. ,i

'o Σερβκ6s δρΘ6δoξos λα6s θnεxεiρnoε &μ6oω9, μ6 τis nρδτεg ρωγμ69 τod]
Πoυγκooλαβrκo0 nειρ6ματog, vd πρooτατει5on τ6 θΘvικ6 τoυ cn:μφ6ρovτcι δvδ
nαρ6λλnλα oi Κρo6ιεg Θdλnoαv vd dvαβrιδαoυv ιliv μεγ6λn Kρoατiα τoD
Π6βελτ9 καi oi Moυooυλμdvot vd δnμoυργriοoυv δtκ6 τoυg κρdτoE μ€ βdcrn
mv τιτoiκτi Boαviα - 'ΕρzεγoβΙwr εis βΦos τδv Σdρβωv καi Κρoατδv no6 rnv
κqτolκoδv. Tκτoτε δλos δ κ6oμos nαρακoλoυΘεΙ τ6v δραματrκ6 dγδvα τδv
τρr6v &vnμαxoμ6vωv μερiδωv γrd θnrκρ6τnαι.
'Η Δ6αts, no6 δiv εΙvα iμ6τoxn oτriv Evταor αδτo0 τoδ noλ6μoυ, θξακoλoυΘεi
nεtoματtκ6 vd δπεραonizεταt τo6g Κρo6τε9 καΙ το6s Moυαoυλμ6voυg,
δnμrουργδvιαg κατ6 nαρ6βαor κ6θε δικαiου, κoi μ6 πρ6φαon τ6 δiκαro(!), Evα
&vιlοερβrκ6 μ€τωno. 'Η δλλnvrκli Κυβfρvnotg, nρooκoλλnμ6'οn μ6 φαvατroμ6
olrrv δυτικli θξ6ρπror καi μnλεγμd\rn, μ6 μrd &vειiΘυvn noλtτκιi, ατ6 πρ6βλnμo
τδv Σκonfωη δ6v μπ6ρεοε καi δ6v μnoρεi vα θφαρμ6on μ16 θθvrκιi oτραπιγtκli
oτd Bαλκdvrα Δ16τl τnv ατrγμ'r noι5 Enρεnε vd βonθliοn τ6v Σερβrκ6 λα6, μ6
τ6v δnοio δ6v μdg xωpf2εl τfnοτα, δλλ6 τoδvαvτfov μds δv<ivουv nολλ6,
oυoτρατε6θnκε μ6 τd oυμφ€ρovτα τfrg Δ6αεωs. Κl' αι3ι6 γivεται θvδ τ6 δυτπd
oυμφ6ρovτα &vτloτρατει3ovταt nλfiρωg ι6 δλλnvlκd, καi δnoβonΘουv αττiv
δnμloυργiα dvθελλnvrκδv δξ6vωv oτd Bδρεlα τng Xdφαg μα5 (Moυαoυλμαvtκ6
κρdτog, Κοooυφon6δto, Σκ6nlο). Aδτ6 γivεταt Ξκ nαραλλliλoυ μι6 τnv πολlτlκli
nφrλiαg καi oυvεργαoiαg, noιi li nαροδαα κυβ6ριmorg Θιiλεl μετ6 μαviαg v6
θγκαιvr6on μ6 τnv Tουρκiα, δδrαφoρδvταs δτl fl Toυρκiα κατ6xεt θθvrκ6 δδαφog
- θκτ6s θdv β6βαrα li dθnvαrκri κυβ€ριnorg δ6v Θεωρεi mv Κ6πρo θθvrκ6 Eδαφοg
- dπεrλεΤ τ6 AiγαΙo καi mv Θρακn καi nαραβldzεt κdΘε δρα καi οτrγμιi τ6v
θvαdρl6 μαg xδρo!
'Η 'Eλλnvrκfi κυβι{ρvnαιg iγκατι6λεlψε ιoιjE Σ6ρβoυg τr1v oτrγμιiι nο6 θ6
μπoρoσαε v6 θγκαlvl6on μld ατεv6ταm αυvεργαoiα καΙ μld εiλlκρrvft αυμμαxΙq
μf oτ6xo τriv κυρrαρxiα oτliv Bαλκαvtκτi καΙ πiv dπc*1Θnοr ιoσ τoυρκtκoO
θπεκτατtoμoΟ. Τo6s δγκατ6λεrψε δπωg θγκαι6λuψε, τ6 xεrρ6τερo, ιο6g δδελφo6s
μαg αmv Κ6nρo, τnv B. fiπεlρo, τnv B. Mακεδoviq τnv onμερlvιi Boυλγαρiq
ττiv Ρ<οoiα, mv Γεωργiο, mv N. 'Ιταλiα... Kατd τd δλλα δλα βαivoυv καλδs!
Πnγαivoυμε δπ6 θnrτυxiα o6 6nrτυxiα!

EΓKYKΛoΠAΙΔEΙA
ΔΙAxΡoNΙKΩN EΝTYIΙΩN

Tιiv τελευταiα oτrγμιiι, λιil
γιο MΗ ivταπoκρioεαrg ιδv
..δnευθ6vοlvr, &πεφιioιoα v'
&vαβdλλοl τnv Ξκδoon τoυ B'
τ6μoυ γri Ι'-2 μfivε5.'Ελπizαr
v6(;) εδαroΘnτoπoιnΘoδv...

'Eιοs τιirρα,
i:πικotvαrvrioαvε μαzi μoυ κατ6
xρovιx6 oειρd: A. ΓΙAΛAMAΣ -
Λ. AKToYΔΙANAKHΣ -ΔΙΙΙIE-
TEΣ -EN.E.K. -Λ. !ΩANNIΔHΣ
_K. EΞAΔAKTYΛoΣ *

ANTIoxoΣ -4n OKTΩBPIOY-
NEA TAΣΗ -EΛΛHNΙΣMoΣ-
EΘΝIΚo METΩΙΙo _ Δ. KoY-
BAPrΙΣ- ΠPoΚΛΗΣΗ_o.
XAPΔABEΛΛAΣ -NEA ΗΓEΣΙA
_ x. AYΓΗ - EΛ.κΙ.Σ _ NEEΣ
IAEΕΣ*K. ΞANΘAKoΣ-ΙΙNoH.

ΠAΡAΛEΙΨEΙΣ
Λiγεg αΠ' τΙs πoλλ€s! Ta 2 ΦΘρq ?3
'oκτωβρioυ καi Πoλυτεxvεioυ, oτ6
τε6xn 4_5 δ6v fiταv δrκ6 μαs!
'Aγρε6Θnκαv dπ6 τfiv θφ. "4n
'oκτο>βρioυ" δργαvο τoδ E.E.Λ.Ε.Κ'

ANAoΕΩPHTΙKA 3
Στ6 τεδxog μlig δβδo-

μαδrαiαg θφnμερiδα5 δπdρxεr
μiα θnlοτoλιfl μ€ τιflv δπoγραφri
Σ.Σ. Θεα/viκn... Δ6v Ξxει, oδ-
δεμiα ox6on μ6 τ6v αυvrdκτn
τoδ "A" Σ.Σ. fi Σ.Ξ.Σ. fi Σ.Σ.Ξ.
'Eμεi5, φαvατικοi λ6τρε15 τδv
Πρoσα)πlκδv ox€σεοrv, εδ-
x6μαoτε (ivτi γι6 Xρlοτ6g
'Av€oτn) δ "δλλos" Σ.Σ. v&
n6φ oτ& γραφεiα καi, vi βρfl
τo69 oυvαγοrvιoτ€g τoυ.
'Eμis, μig θπαρκεi ENAΣ, καi
τραv6g, Σ.Σ. fl .... fi.... Σ.Ε.B.x.Ρ.

Σ. ΣTΑYΡOY
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'H θπιτυ1iα δν6ξ καταoτfματog λιαvικfrζ
πιbληoηg θξαρτdται &π6 τdv καλf λει-
τoυργiα καi τ6 μερτoαvταtoιvγκ. 'Η λεl-
τoυργiα περιλαμ6dv ει πρ&γματ α. δπωζ
διατιiρηοη καi ουvτliρηοη κτιρiων, λoγι-
ατηρiωv πρoοωπικot, &o$dλειαζ καi
&λλεq λετπομθρεrεq &παραiτητεe γιιi τliv
δμαλti λειτoυργiα τflq θπιxεiρηαηq' T6
Merchandising περιλαμ&iγει δλεζ τiq λει-
τουργiε6 , τoυ μ&ρκετινγκ. To
Merchandising ε1ναι δ 1ειριoμ6q τιiν με-
τα6λητιilν τoδ μιiρκετινγκ &π6 τ6 λιαvο-
πωληττi.

Περιλαμ&irει:
(α) Tliv &γoριi θμπoρευμdτων.
(6) Tiν τιμoλ6γηαη τΦv θμπoρευμιiτωv.
(γ) Tiν παρoυoiα καi θπiδειξη τ6v θμπo_

ρευμdτωv καi
(δ) Tt!ν πραil$ηαη τ6v iμπoρευμdτων.
Τιi μεγιiλα καταoττiματα νεωτεριoμδν
δια$dτoυv ξεχωριoτ6 τμRμα για το
Merchandising. Tιi μικρd' καταoττiματα
πoιi dπoτελoδν μ€λη &λυοιδωτι1ν κατα-
ατημdτωv, ιbΦελoδvται &'π6 τiq λειτoυρ-
γiεq τoσ Merchandising πo6 θκτελo6vται
&πd τι{ν δrε6$υvoη oτiν Eδρα τfle θταιρεi
xe.
Γ6 Eργo τ6ν liπευ9ι1νωv τοσ
Merchandising εΤvαι fι &γoριi καi πιilληαη
16:ν προi6ντων κα$6ζ καi f τrμολ6γηoη,
iπiδειξη καt πρoιil$ηo{ τoυζ.'Η θπιτυ1iα
i dπoτυX(α θν6ζ καταoτliματoζ λιανικfrg

πιilληoηq dρxiζει dπ6 τljv dγoρd, δηλαδ{
τriν πρoμi$εtα τ6ν dπο$εμdτων. 'Η γνιir-
αη τoσ τi v'dγoριiαηζ, π6αo καi π6τε νd
&γoρdαηe καi oi ποι& τιμ{, &πoτελεi μιd
πoλ0τιμη εiδικ6τητα γι& τιi καταoτfiματα
λlανικfrg πιilληαηq. '}Ι τιμoλdγηαη τδν
πρoTdvτωv λιαvικfrq πιilληαηq αυνf$ωq 6α-
oiζεται od κdπoιo πooooτd κ€ρδoυg θπi
τoδ κ6oτoυq καt αriτ6 θπειδιi εliκoλιJνει
ττiν τlμoλdγηoη xιλιd'δων πρo'idvτωv θv6g
καταιrτiματoq λιανικfr g πιbλ.ηoηq
Πρo6λiματα παρoυoιιiζovταl δταv γιd'
θνα πρof6v δ€ν riπιiρχει πλεov ζιiτηoη. Θιi
πρf'πει νιi μεrω$εi fι τιμτi τoυ; π6oo; π6τε;
πιi:g 9d dπαλλαγfr fl θπιχεiρηoη &π6 τιi
προΤ6vτα αιπι1;'Η θπiδειξη καi f1πρoιi:sη-
oη &πoτελosv τι!v κυpι6τερη θκΦραoη τoδ
Merchandising.
'Η τοπo9dτηoη μ6oα οτ6 κατdoτημα, fι δμ
ευ9dτηoη τ6rv ρα$tti:ν καi πρoΤ6vτωv, δ

$ωτιoμ6q, f1 διακ6αμηoη, παfζoυv απου-
δαio ρdλo oτliv πιbληoη τιi:v πρoTdντων.
Γι'αriτ6 πoλλ6ζ Φoρθq δ παραγωγ6g καi δ
1oνδρdμπορoζ oτ€λνoυν πρoαωπικ6 oτο6q
-λιανoπωλητde γιιi νιi 6oη$ηooυv oπi διευ-
$dτηoη καi tπiδειξη τιilν πρoi6ντων. '}Ι
διαΦliμroη, oi πρoοωπtκdq πωλ{αεlg, καi i1

πρoιir$ηoη πωλτjoεων &πoτελoδv προUπ6-
9εoη γιιi Eνα πετυxημ€νο μdrρκετιvγκ τδv
πρoΙ6ντων.

(

(

Α[AΘEnΡnτ}tΣ lal

Tιi κεiμενα δηuooιει3ωvται δπωg ακρι6ιig τd €γραψαv οi &ΦρoγρdΦι τoυg. EΠOMENΩΣ
εiμααrε πραγματιrιi μiα'Evτιrrη "EκΦραoη'Eλε6Θερoυ Λ6γoυ....

BAΣΑNΙΣTΙΚEΣ ANTIΠΑPAΘEΣΕΙΣ

sTr
Πoλλ€s φoρ6ζ ακ6φτωμαt τf δoxnμo ΠρaYμα εivαr v6 κoυρdzηs τ6 μυαλ6
σoυ μ6 δυo6ρεoτεs ακ6Ψεrs! Mr6xρr πρiv 3_4 xρ6vlα εixα &noρiεs, καf
δλor μoi 'λ6γαv: n- Σriιnα θo6, μικρ69 εΙoαr. 'Οταv μεvαλd)σηs θ6
κοταλ6βηs.'..r' 'Eτση δρxloα καi γcδ, v6 ψ6xvω' Eιiτυxδζ, Πο0, δ rΙατ6ραs

μoυ, ixεl μιd dn6ραvm βιβλroΘιiκn, καi μΠoρδ v6 βρfoκω δτr θιξλω.
Δlαβ6zωvταs δμωs, &vακdλυψα δτt Y1v6μoυv dvτιnαΘnτικ6ζ στo6s
μεγ6λoυs' Τ6τε κατ6λλαβq δτr, δnoιos λ6εr mv "Aλriθεrα, vivεταl ixθρ6g
τ6v πoλλδv. Σdv τ6 κοndδr, Πo6 τ6 πdvε δπoυ θ6λoυv. Στ6 Σxoλεio, τ6

ψ6μμoτα ndvε o6wεφo. Σds τ6 λ6ω Evα-ivα:
1) Mis zαλfuoυv γιd Εiρlivn, 'Ισ6mτα, 'Αγdnn κ.λ.π. ΑΝ λ6vε δλiθεlcη
τ6τε γlατf δ6v παiρvoυv oΛoΙ τ6 iδrα λεφτd ατig δoυλεr6s; AΝ ε'ψαατε
Ταoι, τ6τε γιατi δndρxoυv fiαvτol nρδτor καi δεrjτεροr;
2) Mαs λ6vε δτr εΤμooτε dδ6ρφrα δλol πdvω ατιi γfr. Πατi αiτ6s, δ
"καλ6s" o.Η.E. iφrivεr v6 γivωvταr n6λεμοr; Κr dφoΟ εΤμαoτε δδ6ρφια

γrατi oi μαορot δ6v δnμroυργlioαvε noλιτtαμo6s δnωs oΙ λευκoξ dλλ6 τd
nαiρvoυv δλα iτorμα;
3) Mas δεixvoυv συv6xε1α oτιiv τnλε6ρασn Nαzi καi 'Εβρoioυg. Στδ

βrβλio μoυ διdβαoα ψa Evα riμερoλ6γrο τns ?wαs Φρ6vκ. M6 δφoi
εΤvαι ψε6τtκo, γlατi μoσ τ6 μαθαivoυvε;
4) Στis μiα 'Αnριλfoυ, δvτf v6 μαg μrλriooυvε γι6 τriv ΕoKΑ καi τ6v
Γρiβq μdg κdvovε δrαφfiμrαn μ6 τραγoι5δlo Ποιj &κoδμε oτig θκλογ69.

5) Moδ λ6vε δτr δ ΑδτoκρdΙoραs 'Ιoυλrαv6g fiταv Παραβ6ms. Δnλαδfi
δnorog εTvαr 'Eλλnvαs εΤvαl καf παραβdms; T6τε oi Τo6ρκor τi εivαr;
Αι3τ6 εivαr λiγα δn6 τ6 noλλ6 nο6, δταv μrλdω μ6 "μεγ6λoυ9" μ6 λ6vε
Φαοιοτ6κt! Δnλαδri δnοlog δd'v <rυμφωvεi μ6 τo6g δλλous τi εivαr; EΑN
ξ6ρετε μoδ δnαvτδτε;

Π. xΑPAΛΑMΙΙoYΣ ΜΙKΡoΣ OΡAΜATΙΣTΗΣ

i
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..' π6Qασαγ πεQιπoυ 35 1q6νια πori δ
πQd'τιγ Υπoυφξ Διπαιοαιrηg
Bαμβ6τοo9, oθ μiα διfλεξι ταυ εf,πε:

''...στtγ ξ6λξι τoΦ γ&;ιειl, δ &νδqαE
&116'lαηιη1o9 1tεtεβλffη. οfμεφ ειε
δο!λογ".'ΙφdFι'γ αΦτ& αftεqα; aΙ
μfμ[ωE τ& διετι]αιωαε lνα "οωβινιcτιι6
γoυgo{tνι";
8ριοκ6μαατε oτ&' 1.993 μ.Χ. "Η 13.993

μ.'Eλ. "oλα π&vε'ρολdi.'H γλιiοοα
dπλoυoτε6$ηκε. Προπα iδεrα δ€v

1ρειdζεται.'Yπdρ1oυv τd
κoμπιoυτεμiκrα. "oλog δ'Eλ. λαde
μoρsι,irvεται. "H παρd. Σκ€Qτωvται
&λλoι γιιi μσq.'AπoΦoiζow &λλοι γιιi
μ&q. Σπιτdκr, θξoxικ6, αliτoκiνητo,
δημ6αιο καi πεν9ιiμερο. Mdvo τρdμω, νd,
μli γivει π6λεμοξ...
... Md $ιlαιoλoγικ€ζ oυvsflκεq οi
oημεριvoi o6ζυγoι, εlναι, &g ποσμε,
περiπου 25 xρoν6ν. Δηλ. γενvη$€,vτεg
θπi "Χoιivταq''. Tιi Mαδρα xρ6vια τfrg
vτρoτπjζ τoδ αiιbvα! Πδ! πι}! Ποι6q ξdρει
τi τριi6ηξαv oi γovεi6 τoψ. Πdμε &λλα
2o-25 γ16ντα πioω καi πριiγμαπ...
oi oημερινoi irποτι$€μεvoι παπoδδεq
γεvvη$dwεq γ6ρω oτιi 194G5Ο,
κληρoνoμoδv &vαoQιiλεlα καi

ΓΙΑ MΙΑ
EΘNΙKoΛAΙΚΗ
ΔΙAΠAΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

(Σwd1εια 3η)
ol, πoλυoιhβεroι
γotlεig (ιtΦos β)

&νατρθ$ωvται μd δυoκoλiεe. Κατoxri,
oυμμoρtτoπ6λεμog, μα$. ουoiτια,
ακληp{ δουλεrιi, καi' τ6 πosητ6
&πoτd'λεαμα: AΠOTAMΙEΥΣH καi
ΣYΣΩPEYΣΗ (;) oiκοvoμικflg
εδμ&ρεια9'Αoτυ$ιλiα καi
μεταv&ατει:oη, καi v&oου οi
ΠPoBΛΙ{MΑTΙΚoΙ γεvνη$fvτεq τοi
' 65-'1 o &τ6 τok πΡοBΛΙtMATΙΚoΥΣ
τoi'40-'50. Πρoαdξτε τo. "Aλλα τι1ff$η
καi d$rμα 1ωριδv-π6λεων καi'Eλλιiδoe-
'Eξιυτερικoi &vιl 10ετiεe' Πεvιxρdq
γραμματικ€g γνιbαειg &οτεiα Koιvωνικιj
μ6Φωoη, τραγικτi &ατυ$ιλiα, καi
πoικιλiα πoλιτικ6ν ρoυQιdνωv.
Tρομερdg &λλαγdq oυντελoδντα ι ατo6ζ
Δημ6αιoυq Λειτoυργoιiq.'Ιερεig,
Στρατιωτικουq, Παιδα γωγο6q'A$pdα
εioαγωγli ξεν6Φερτηe τε1νoτρoπiαq.
Σι:oτηματικd καταπολθμηαη
ΙΔΑNΙKΩN. Κατdρρευoη'Η$ικδν
'Aξι6v Eoτω καi δπoκριτικΦν.
oδoιαoτικd μιλdμε γιd μεγιiλεq
κοινωvrκdζ dλλαγ6q, μιi προααρμ6αlμεq
ατ6ν'Eλ. Χιiρo καi τdν'Eλ. Φυλf. Καi
$υoικιi, η κατdκτηαη τoδ'Ελληvrκοδ
θδιiΦψ dπd αλλοεsνεie ii dλλ6Φυλoυq'
δλoκλtiρωο'ε τliv πvευματικli κα9iξηoη
τoδ oημερινoδ &νδρα-oξυγου_πατd'ρα.
EΤvαι &ραγε sαρραλdοq fi
μοιφλιiτρηg..'
(Συvε1iζεταl)

E. ΙTΑΠΑBΑΣΙΛEΙoY

BΙBΛΙ0κPIΤΙκΗ

NΙκOY BEPΓΙΔH;

AΔ0ΛΦ0Σ XΙTΛEP κAΙ EΘ},ΙΙκ0Σ0ΣΙAΛΙΣ}l0Σ

.0_ερεuvητi5 xαι ouγγραφ€αE Nixο6 BεργiδηE με τo ριfιio του'-Aδ6λφοE Χiτλερ ιαι Egνιιδoooιαiιoμbξ'.'iρλγμα.oiuΙ"i μiαεμT9ριoτατωμ€νη ιστoριιξ,ιαινωvιrfi ,πoλιτιxξ iαι ιδεoλoγiκfiαv6λuoη των αιτiων oποu αν€δειξαv'τov ηγ€τri τoυ γερμανixoOE9νoιo ι νων ι oμoιi oε xuρ iαρ1η μoρφη τηE iiγrdoμι. α6 'niiλγματ 
ι ι6_ lτηταt,oε λuτρωτιι6'o0μβoλo τηζ Λεux{5 ouΙηE.?o Ξργb ιii.ιτ6 oυ-σιαστιx6 απoxα9ιoτ6 oτην ιστoριιη μιrιiμη τηi rαταbuιoφαντημ€-νη μoρφη τou Aδ. Χiτλερ,ειε(νou ποu ouνετρfβη απδ τιξ πιdbνσxoτειv66 δυv6μειE γιατ[ εναvτιιi9ηιιε oτoν' εβραιoμπoλ6εβιxιομ6Ιαι στoμ εβραιoxαπιταλιoμ6.Tαυτ61ρονα αναδειlιν0εi,ανεπηρ€αoτo

απ6 ouvαιo{}ηματι x6E xαταβoλ€E rαi' UπoκeιμενιxθE αξιoιoγξοει5,τη μoρφη τoυ ΥερμαvoO ηγ€τη στι.E πρατματixθg τ{E 6ιαo.dιd"ι.E1εα-oιαμ€νoE o ερεuνητ{5-οε γερι1 seμειiα-απoxαλiπτεi,αναoOρoντig
απ6 τα 6γxατα τοu_$ειiδouE,τo €'vτovα φιλoλαιι6-xoirrrιrb uπ6βα-9ρο εndνω στo oπo(o-/iταν_δoμημ€vοE o' Egνoxoινωνιoμ65.ο Φoρεi'l-Λuτpωτr]5 τηg αv9ρωπ6τηταE απ6 τη μαoτιΥα τηs ιoινλν[xηg αbιrεoEχgι τηE εβραιoι{απιταλιoτιxfiE αφαiμαξηg ouγxivτριivει τα_πυρ6 τoιi'εβραι6δοuλου'xατεατημ€νoυ.H αuμβoλξ-τδu Ν. gερΥiδη €γιειτλι oτo6τι δεv σUvαινε[ oτηv ιαxoπo[ηoη τrlE αλη9ε,oE',,iιιd τηv αναδειxνiει
χωξis εvδoιαoμo0E.Γι _αuτ6 αxριβιi5 ιαι τo β,β[io τoυ πoυ xυxλoφo_
ρε[ ιατ' απο}'λειcrτιx6τητα απ6 τιζ εrιδ6oειξ''KατoαρaΦ",Εμμμανoυ(λ
Mπεv6xη 24 Α9ηvα,αξiζει απ6 τoν xα96ιlα να-διαβαατεi.

NEA ΕΚΔoTΙKΗ ΙΙAΡoYΣΙA
ΣTFΙΝ ΘΕΣ/NΙΚFl

'ο Λ. 'Aκτουδιαviκng εΤvαr
Evαg λoμnρ6g πατριιδτng, πo6
δxεr οτoλioεl καi ι6v noλrτrκ6
οτiβo oτig θκλογ€g τfig 8_4_90
μιi τliv "'EΘvικιoτικf Συμπα_
ρdταξn". Tιδρα, μδg αiφvι-
δr6zεr μ€ ivα MFΙNΙAΙo,
μ6λroτα, nεproδικ6 Πo6,
κooτizεr μ6vo 200 δρx. 'o
τiτλog τoυ EPΩH. 'Yπ6τιτλοg
' Ελλnvrκ6-' EΘvικroτικ6-
Πoλrτιoτrκιi. 'o θκδ6τng τoυ,
διευκρrvfzεr δτr θ& oυμβ6λλεl
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εis τliv &φ6πvrorv τοδ
'Eλλnvιομoδ καi εis τliv
πρoβoλ6v τοδ 'Ελ. Πvε6μαtog'
"oooι &γοραoτ€g κρf vετε.


