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Θdμα θξωΦ6λλου:

-

Ι lJ)iv απ(i αρκετd
1ριivια, 8ναg EΛ-
ΛΙlNΛΣ καπετd_
νιoq δv<5μιxτι Πλυ-
ντζαvιiπoυλoq, &νε-
κιiλυψε πολ61ρωμo
καi ζωtκιi λrxsραio
θμπ6ρευμα. 'ι) f|ρω_
αq α0τιiq, γιt\ να
6ξαo$αλiαη τιiv
οiκoλoγικrj 'Λρμιl-
νiα, πρoαdQερε τιiv
λαsραiα πριi:τη 1iλη
oτoι3q Qυoικoι1g κα-
τoiκουq τηq. Tιμιiμε_
νo ''πρ6αωπo'' λoι-
π6ν δ ΛEYKOΣ
καρ1αρiαq, ποi τ6ν
περικλεiει do$υκτr-
κιi f1 πoικιλ61ρωμη
ριiπανoη...
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ΑNEΞΙXNΙΑΣTE EΛΛ tΙNΑ-ΙΔA, Α MΦΙΣBr{T["ΙΣE
TΙΣ ΣEΛtΔEΣ MΑΣ ME TΙΣ ΑΠoΨEΙΣ ΣoY.

Στ6 5o τεσχοζ, ε1ριαoτε πt6 oυvεπεiq στiiν iμερoμηνiα ''μαΤμoσ',! Στf ν &π€ραντα &'νε-
ξιiρτητη πoρeiα βαe, θμΦαviζωνται iδtoτελεiq καi dvrδιoτir,ετe περiεργoι. Td αiα$τjμιατα&νααQαλεiαζ καi μli πρo6oλfre τoυζ, τo6ζ dπομακρ6voυv πανrκd'6λητα dπιi κovτd μrαq.ΔEN δπιiρ1oυν γραr}εiα, &ρα oUτε πoλυ9ρdνεg γιιi νri θκτοξει1ooυν τri μιαται6δo ξα'oxi-διd τoυq γrιi την αωτηρiα τoδ EΘNOYΣ! Δdv ilπιiρ1εr oiκoνoμικrj ει}1ιiρεια, &ρα sιi πρi_πει να oυνδρdμoυv! ΔEN δπdρ1εr μoνoδρoμιoμιdq,'&ρα οε, ι,rroρoοu vd παραoτ{ooυv
εiδrκoiql Td ''A'' &πευsυν6ταν od λiγα &τoμα. ,o',Α,'dκdμη oi r,6 r.iγr. Περιoδικιi, γιdτιi 'Eλληνlκιi δεδομιd.να, πο6 $ιi πpiπη νd κυκλoιpoρrjooυv oιi 10-2O 1ρdvrα. 

,Λvαoτdτι,>
oαv καi αvαoτατωvoυv τdν 6oλεμdνo κoμιπλεξικ6 ;'Πατρtωτακo'' δiπoioq κιrλ6πτεταιαπ6 πλαoματικd iδεoλoγικri-πoλιτικd θπi9ετα. Γιιi το69 ΝEoYΣEΘNΙΚOKOΙNΩNΙΣTEΣ Οπιiρ1oυμιε θμιεiq, oi Δια1ρoνrκoi Φυλετιoτdq, οi Λi1lετικοi, oi'Ανα$εωρητικoi, oi 'ΑμQro6ητiεe. Γιιi τis γεvιd6 τoσ 70_80 θκδΙδoυμιε κιiτι τil 1rovαδικd,πoιi $d τ6 oυναντfoeτe oτΙqμεoαiεq oελiδεq. "Eκπληξη δμωq δdν ε[νιxl i1 .iοηoη_.ω,
Στρ. αiτoκολλιjτων πorj sd iπιiρ1η &πd τd 6o τεδ1oq- Tελειιi:νoνταζ, δool θπιsυμoδvvιi γρdψουv τιjν ΔΙKΗ ToYΣ ioτορiα, &q απευsυνsoσv oτ{v'Ι'α1. Θυρ(δα. .() ,,A,, εiναιΔΙAΧΡoΝΙKoΣ, δπωq frταv καiτ6 ΑNTΙΔoTo..'

Σ.E.
T<i κεiμενα δημooιειiωvται δπωq &κρι6Φq τιi €γραψαν oi &ρ$ρογριiι}οι τoυζ. ΕΙΙ()MliNΩΣ εiμα-
σtε πραγματικιi μiα "Eντυπη "EκQραoη'Ελεr}sερoυ Λdγoυ....

'o ρ6λοq τfrq γυναiκαq

θπικoινωviαg

Σημεqα τ0' ,'ψtoα 
μαξιxffg', θπιxoιγω-

ν(,αg &ναπαqdγουν xαi, δια16ουν την
xυq[αg1η πλε6γ lδιεoλoγ[α του xαπι-
ταλιoμοtl, αtτην την lδεoλoγlα ποΦ
θξυπηρετε1 την iπαqξη xα[ αυνθ1εια
τoΟ ιiφιοτdμενου oυoτηματoE.

Στi6 διαrpημ ioae &'π' δπoυ καi iiν αisτi'e
προιiρ1οvται ; τιiπoζ, τηλει5ρααη, ραδrd-
$ωvo, d$ioεq κ.λ.π., oi dντρικοi ριiλoι
παρoυαrdζoνται μιd' τρdπο ηoιi vd τoνi_
ζoυv τrjv δ6vαμη, τrjν κυριαρ1iα, τιiν
tξυπνιiδα τοδ dvτρα, τrjν oπουδαιιiτητd
τoυ, τliv θναo1dληoη μi τΙe θπιoτijμεζ
καi ττjν πoλιτικr], τd δυνατd οπ6ρ, Ξνιi
οi ριiλor πo6 δiνoνται oτην γυναiκα
εΙvαι ριiλoι oi δπoiοι δΙvουv Eμι}αor1
oτ{v ιiποταγη, τiv παsητικdτητα, την
θvαα1dληoη τ{q γυναiκα q μι€ τα oiκιακα
κα{ o(, πoλλdq πεpιπτcboειgτoνiζουv τ{v
oεξoυαλικdτητιi τηg.
Φυoικd oi διαQημ(oειq αι)τdq κιisε &λλo
παρα a'νταπoκρiνovται oτ{ 9dαη πo6
κατιi1ει η γυναiκα ατηv αημιερινιi κοινω-
νΙα καi oτd πρo6λfματα πo6 &ντlμετω_
πiζει.
'Απεικovfζεταr λοrπdv i1 γυvαiκα μιioα
dπιi τiξ διαιpι1μιioειq oι1 oυγκεκρι1ιd'vουq
ριiλoυg. π.χ. (α) τflq γυναiκαe πoιi fi si'
ση τηζ εΙvαι oτrj oπiτι (6) τοD διακoo1rη'
τικol oεξoυαλικoσ oτoι1εioυ (γ) τηq
θξαρτημdνηs γυvαiκαq ποιj δdv 

"oιρriidπoι}ιiαεrq γιd oυγκεκρrιιdvα sιiματα.

Σxεδfαoη τfrq διαΦτiμιoηq
Σd πoλλds περιπτιioειq θvω f διαQ{μlαη
πori πρoκιiπτεt θvτυπωoιιiζει τo6q δrευ_
9υvτι1q, κειμενογρdιpoυq εΤναι dκατα-
νιjητη γιιi το6q καταναλωτdq ιi δεν πα-
ρoυoιdζει κανι1να θvδrα$dρov. Αιiτη λoι_
πdν η dπoτυ1iα &ποδΙδεται oτηv θπi_
δραoη του "κριτηρioυ προσωπικηg dvα-
(loρdq". "Eται λoιπ<iv fi δια$f μιoη δd'v
πρt'πεl νιi δlαμοριpωνεται μe 60,oη τΙq
πρooωπικdq αio$ητικ6q θπlλογdg τιIv
ι)πευ9ιjvωv τfr q θπιxεiρηαηq.
Κιi$ε δια$rjμroη dναπτιi ooει tνα περi_
γpαιιιια (tagουt) τ6 δπoTo oτiv dρxιi
εivαι Eνα6 πρd1ειροq oxεδ,αoμ6q ποj
Εξυπηρετεi τfg dπαιτ{oειζ τηζ.',Απoτε-
λεi τιjv oυνολικli θμι}ιivιoη τfrq διαι}ημι-
σηζ, τri δrιiταξη καi τιjv o6vθεoη τιiv
oτor1εiων rrο6 τιjv &ποτελoDv.
Για. τrjν διαμrιiρι}ωoη τoδ περιγριiιlματoζ
δπdρ1ουν τα θξηe oτdδrα:
1. Td ακαρrι|l{ματα: Εiναr μικρri α1dδια
τιi δπoiα απαιτoδvται γrιi τιiv διαμdρ-
ιpωαη τfrg τεxνoτρoπiαg oτd περiγραμ-
μα. Δημιoυργolvται &ρκετα καi δ διευ_
$υvτηq θπιλdγει τ6 καταλληλ6τερo.
2. Πρd1ειρo περiγραμμrα: EΤναι πρ6xει-
ρα o1εδtαoμ6νο περiγραμιμια od πλflρεq
μdγε$οq.
3. Περrεκτικ6 - 'oλoκληρωμdνo περi_
γραιιμα:'Απoτελεi μrrd περιoαdτερο
πρo1ωρημιd'νη μoρ4,Ι1 τoD πρ61εrρoυ σχε-
διαγρdμμιατog.
'l'Ι fiπαnF. πcΛt1,^,&!ll,^-^ ^ :E

ΕΠOMENΗ ΚYKΛoΦΟΡΙΑ ατΙE 29*5-13.993 μ. ΕΛ. (πqαγματ
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(o6μιιpωνα μιi το69 Ι]ιrrtοιl & l(yan)
(α)'r\ποτελεi 6doη γιd νιi πρooεγγιoτεi
τd κιiατοg παραγιυγfrg.
(6)'Aπoτελεi πλαioιo γιd νd διαπιoτω_
sεi dν δλα τιi oτοι1εiα μιπoρoδν νd
θντα19oDv oτdv δπdρ1υvτα 1δ1lο.
(γ)'Επιτρiπεr oτoJg πελατεq νd δοΟv
πci:e θμιflαviζεται Eνα πριiτο o1dδlo.
(δ) 'Αποτελεi δδηγιi γr' αiτοιiq πο6
do1ολoδvται 1ιd' τrjv διαμr6ρ(lωoη τιiν
ιpυoικο_lν στoιχεiωV τfr g διαι|l{μr roηq.

(ε) Ι]oη9ιl oτrjν επlλιlγli τηc καταλλ η_
λl1g''iδι'rlg π(iΙ)()ι]ο iιrοr1g".
Συμcρulνιι πι'rντιι 1ι(: τουE Mπdρτον &
Pd't,αγ lνιr πι:φ(,γριι1l1rα γιιi γd ε1γαι
δπιτι11η1ι6νιl πρ('πει (α) γd εΙγαι ',λει_
τουργιxι1", νι1 iξυπηρετεI δηλ. τ6ν
σχοπ6 γιιt τ(lν δπoιο &ναπτri10ηxε

1αι (t]) "δφγιινιxι'l,, δηλ. v& {lπdq1ει
δυνα1ιιxη ιlιiνδιιlr1 iινιi1ιειiα οθ δλα τα
στoιχετα.
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εΛΛΗΝlκΕΣ AΛYκEΣ AE
KoΛοPA AE inε:ερrn:ιn YΦΑΣMΑτoN
BΑBoYΛlΩτHΣ-ΓoYΝΑPHΣ.MHτΑκHΣ κEPAMo
κEPΑMoYPΓlKΗ BAΣlΛlκoY ABE.
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I

oΙEΠΑN ΑΔ ΙΑ ΣToMΑxπ

Fτ oΙ EΠΑΝAΣTΑTΡΙΕΣ ΓEMATA MYA$,.

}' ΠoΙoΣ ΕΠAΝΑΣTΑTΗΣ: .r?
(Mdρoq3o) 

(o ιeTκoΣ KoΙNΩNΙKoΣ EΠΑΝΑΣTATHΣ

,.r,,oj]i,ΤTT}.:'παρελ$ιiv; "FΙ μιiπωq oιiv 1αμrαιλdωvτεq sd oκι!,πτωνται,'αjv αιεποιδεq καi 9ιi πολε_,oδν oιiv λιoντdρια"; Καi ποrd τα πρoooντατουq; ,,H οi γνιioεlg τουg; ,Αρκετι1 
θρωτιj-μιατα d$ιjνει αναπαντητα γιι1 τ{ν θπoμd'νη αυνιi1εlα δ

B. ΡoNToΓΙΑNNΗΣ

1 ) ΚoΙNΩΝΙΚΑ ΦΑΙNoMENΑ.,u-u. r*r,jl]'ilft ';::"'
2) ΨYxoΛoΓΙΑ TΩN OΧΛΩΝ,,Eκδ. rr.rη' iJii i"l
3) ΣtΙMEΡΑ, ΑYPΙo, KΑΙ.-. ,Eκδ. κa*.oq,':;.;s jig'__'
4) Bλdπε δπoιαδι|πoτε θκδooη τδν Πρωτoκ6λλrr rω, εoμr, τ{q ΣΙΩN.5) MFΙ ΙΙΑNTΡEYΕΣΘE, τoD NΑΚoY κoιηεπoγ, ,εiδ. υr8xιo8ηκη oiκoγενεlακιj. ,Α8{vαι 

Ι964.
"'Aλλd' μ6λα ταστα' fi ι)δouri τfig γvωoηg, απoτελεi μιd f1δovrj διαζloρετικri απ6 τriν fiδo-νri' πoi πρoκαλεi tvα καλ6 γε6μα, η uα/ &δ,riκoπα αi 6λη τrj ζιοη καλα γεiματα' oilτεμt' τrjv κootrιικτj τjδovτj τοa καλo6 v,τυoiματοg txε'ι αxιioη, 

"ιiri'J 'i -oπλιtrιi,vτα τfiq oυ-
"J'{i1'{f;i"'i3ii;:,r:|.'''-69 κατακτrjoε,[ 

"oi 'ie'"ool,,*εE io,'uxiue ξx' uoμ,i'oxZ-

MAΞ NσPNTA)YL
''oi 6xλoι παvτα, καi τiq-περιαo6τερεe Φoρ6q.τd dτoμια, txoυν &νιiγκη dπ6 i!τoιtrιεgy'vdlμιεq' 'Ι{ iπιτυyiα αiτdlν τav γvωμiωi ε{vαι dνεξdρ'λ'i λ'λο-'a πooooτ6 &λιjBειαq iiπλdτ,ηζ πoιi περικλεioυv. 'Ε'δρεdει μivo καi μδuo oi6 iai'ii'"";:.

ΓoYΣTAΥoΣ ΛΕ 
^4Πo^r2'''H παγκ6o1ιια συvεργασiα, 

'πρiπει νd πιiρει 
,τri 

1ιoριβτi μιdg Παγκ6o1ιιαq Κυ6iρνηoηg,,'πod Bdxει την iκαν6τητα ι'd λαρt6αr'u, uoi ',a-iφαρμ6[.,, 
'ir' 

iuλn"oiεg d'πoιβιioειg, κι
i,:;:;:r:;:r!::';;;::'vα 

iπι1ιtρoυq tθl'oE δiν s'ixil,,i,ε',J i,*oi'μo, μ,i'ε,i οiuα'-

ΙΣAAΚ AΣΙMΩΦβ

o ΑΠoΠPoΣANAToΛΙΣMENoΣ ToY TΩΡΑ
"' Γιd δαoυζ δdν τd πηρανε γαμπαρι,δ 3oq Παγκ. Πdλεμoq tx", iρxιour! Σd δλα ,& μt_τωπα! BραδυQλεγεiq Εoτiεq, Lκτ6e &π6 τiqi1Φ δρατtqδ"d;χ;;;; δλεq τig ,Hπεiρoυq,
Eωq δτoυ θπιτευ1Bεi τd δραμα.ω, o,ηtιοπ ΠΑΓK.ΣMΙΩN EΛEΓKTΩN:a

1) KAMMΙΑ ΙΔEoΛoΓΙΑ.
2) MΙA ΘΡΗΣKEΙΑ.
3) YΠEΡBATΙΚoΣ YΛΙΣMoΣ.
4) ENA ΠΙΣTΩΤtΚo (oΙΚoNoMΙKo) ΣYΣTHMA.
5) ΕNΑΣ ΣTΡΑToΣ ΑΣTYNOMΕYΣΕΩΣ.
6) MΙΑ ΚYBEΡNHΣH.

Καi 6i6αια δ ταλαiπωροq δ Λαoυτζfκoq, o. παγκ6oμrα κλiμακα dπoρεi. Μ&', εTναι Επ6-μενo' Toσ θπιτρd'πoυv νθ' oκiπτετα,, δπoυ γivωνταt θκλογdg, μoro 'η, oτrγμιri πο6 ρi1νειτd 1αρτdκι κιisε λiγα xρdνια! π,d μrrρooτi, τιi M.M.ε. ;;',;i;;"; τ6 κει}ιiλl. Kαi oτr]δoυλεiα 6t'6αια' 
'oi'*::.r:ρ^Ψrr'α*οi,η πιd πoλλιi. ποi πe ΑNTtΔΡΑΣΗ oΣKΛΑBoΣ ToY KΑTAΝΑΛΩTΙΚoy πepoπτoΣ;...5

'Η Ραταιoτtκf 6iα oυγκλοviζεr o{μιερα
τιjv Γερμαviα καi o(' μrκρdτερo 6αsμj καi
&λλεe EiρωπαΙκΕgxdlρεe. Eirα, Erα φα,_νdμενo πoιi δi1εται a'πo τr\ν πlευριi fηq
κυρiαρχηe πoλιτικflq καi δημoαιoγραΦfαi
μιιi. μoνoo{μαvτη μoνdπl,εrρη ερμηrειo.
Στα ματlα τιiν slααωτΦv τοi κυρiαρ1oυ
πoλιτικoσ oυoτfματog Φαντdζει oιiv μιddνα6iωαιq τfrq,Esνικrατικfrζ θξdρoεωe
τoδ Mεαoπoλdμoυ πo6 ιbδfγηαε o1εδdv oj
δλdκληρη τfv Eiρωπη .oοq ,ε$rlκ,o.di
oτιjv dξoυofα fi πρ6 τfiqθξoυoiαq. Eivαr τj"αiιi:νιo κακd', πο6 ειis6νεται γiα οlo .α
κακd τfrg κακoδαrμονfαζ μαζ dπd κτioεωe
κdoμουl
Καf δdν dvαζητεi καvεig τd αiτια καi
τor1g δπει39υvoυq τfrq Φo6ερfre αr)τfre dvτι_
δριiαεωq, πo6 εTvαι 6i6αια πρoΙ6u μiαe ,u-
χΥTη! dπαριiδεκτηq καταατιi oeωq γι6.,κd9ε Eι}ρωπαio πατρrιi:τη.

Αiτiα f &νεξ6λεγκτη καi ξ6<}ρεvη μεταvd-στευσls ποιi €xει odv &πoτ€λεcrμα τιi
πλημμι3ριoμα τfrg Eιiριi:πηq δεκιiδων θκιr-
τoμμυρiων τρlτoKoσμικδv. Mιιi dπεlλ{ δη-
λαδ{ γιd τι|ν EιiρωπαΤκ{ Qυλ{ καi τ6v
π'oλιτιομd τfrq πρωτο<}αv{g. T& μεγd$η
τfrg oυνε1ιζομdvηg μ6 μεγαλυτ6ρoυ6 ρυ$-

μoιiq μεταvrrατε6αεωg εiναι τ6oο μεγι1λαπo$ τiflι:'ται πιd $6μα δπιiρl,εωg 
";;;;τoδ Ιδloυ τoδ Λευκoδ ,Αν$ριilπoυ. 

δδπoiog κlvδυvε6εl d'6 &,b';;;;' ;r;θπιμεlξiαE.

Γrd δλα αiτd δπαiτtoι εiναι α0τof πο0

Piρ,irη καi τιjν ΣυvαδdλQωo,, .ω, ιλijr,
θvνoιε6 6d6αrα πο6 δd'ν o1ετfζovται μi τιuθξαΦι1νroη τie EιiρωπαΤκflq Φυλfrq!
Totjναντfov sιi καταρρεr1"ou, iοl,q 6|o-
<pανιo$fr δ EιiρωπαΙκdq Πoλrτιoμja. iιl
καταoτροQ{ τis Eiρ6πηq δθν 9d πληξη
μoνd1α τιjv Λευκιj Φυλιj &λλιi .or.61ρo_
vα 8d καταoτρdψεl καi τiq &λλεq φriεqπoιi gιi oτερη$οδν τηζ Eiρωπαiκflg
&νsρωπroτικne cιρωγηq'
"Αq πιiψn λoιπdν i1 iπoκριoiα. .}Ι κατd-
στασ1e αιiτ{, πoιi εΤvαι θξdλιξιq dνdμων
αυμQερdντωv τoδ κατεoτημιlvoυ $d &Φα-
ν(oη τdv Λευκd Πoλrτloμιd ,'κτiζou.αi,,
oτιiv s6oη τoυ μιd &vsριbπινη 

"iuonuiμiα, τrjν δποiα &g Qανταo${ ο καsελq;ε
δoη δπευsυv6τητα νιιi:$ε, *oι οoorq ;ρΙ-
ματroμo6q E1ει γιιi τd μdλλοv.
Σ. ΣTΑYΡoY
9.l2.l3.992 μι'ΒΛ.
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o ΠPΩToΣ ToMoΣ ΚYΚΔoΦoΡEΙ ΣTΙΣ 25-3-13'993 μ.EΛ.

EΓΚYΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Ψξ:ri..j ΔΙΑ)ζPΟΝΙΚΩN ENTΥΠΩΝ

ΠΕΡΙΕΧoMΕΝΑ: BΙBΛΙoΓPΑΦΙΕΣ, ΠΕΡΙoΔΙΚA,
ΕΦΗMΕΡΙΔΕΣ, ΑΦΙΣΣΕΣ,AYΤoKoΛΛl-lΤA, ΔIΑΚYΡHΞΕΙΣ,
οPΓΑΝΩΣΕΙΣ κλπ.

EKΔoΣED ΙΔEoΛoΓΙΚΩN AΝAzΙrΤΙΙΣEΩΝ TΡIAΙNΑ

-"rrι,""":j,"1il:',"' }fi,:'::;,

ΔAYnoΞ

ΣΤEΙΛΤE TΙΣ ΙΙΛtΙPoΦoΡΙEΣ ΣΑΣ ΓΙΑ NΑ ΓPΑΨoYME TΙΙN ΔΙΚH MΑΣ rΣToPΙΑ.
"oooι εΙ1αv f E1oυν &ξιoπoιηαιμο [oτoριx6 r)λιx6, &g μαE θνημεριilαoυγ. EΣTΩ xα[ &νιilνυμα...
o[ νε6τερoι 1ρειdξωνται ριξε6. Mην τουζ τιζ στεQEττε.'Eνημεριiloτε μα5 γιd τd λdθη fl τ(g
παραλειψειs μαζ' 

B. PONTOΓΙANNΙ{Σ E
567 rcT.Θ. 31o65 ΘEΣ/NΙΚΗ

ΠΑPOYΣΙΑZOMENΑ ENTYΠA KΑT' AΛΦABΙ]TΙKH ΣEΙΡA

A ToMoΣ: AΓΩNAΣ - ΑΔoYΛΩTΗ MΑNΗ - AΘ. ΠΡΩToBoYΛΙA -
AMYNTΙΚΑ ΘEMATΑ - ANAΘEΩΡHTΙtΣ - ANT. ΠEPΙΣΚoΠΙo - ΑNTΙΔoΤo
KΑΙ Ι. ΣoΡΩToΣ - ANTΙoXoΣ - AΠOΦYΛAΚΙΣΗ - ΑΣT. EΠΙΘEΩΡΗΣΗ _

ATΛΑΝTΙΔA - BAPΔAPΗΣ - BAΣΙΛΙKEΣ EΚΔ. NAOYΣΗΣ _ ΔΑΥΛoΣ -
ΔΙAΦAΝEΙA - ΔYNAMΙΙΔΙlMΙoΥΡΓΙAΣ - ΔΙAxΡoNΙKoΣ ΦYΛEΤΙΣTΗΣ _

ΔΙΙΙΙETEΣ'
B ToMoΣ: EΘN. EN. NEΩN - EΘN. EΠAΛΞΙΙ - EΘN. ΗXΩ - EΘN. ΙΔEA _ EΘN.

ΦΩN}Ι - (ΔEΛTΙON) ΕΘN. EΣπAΣ - EΘN/ΚΗ ENΗMEPΩΣH - EΘN. ΦAΡoΣ -
EΘNOKPATΙΙΣ _ ιΛ. ΩΡΑ - EΛ. ΔΙEΘNΗΣ ΓΛΩΣΣA - EΛ. ΚΛΗPoNoMΙA - EΛ.
MEΛΛON - EΛ. AYΡΙoN - EΛ. ΦΩΣ - EΛ. BoΡPΑΣ _ EΛ. KoΣMoΣ -
EΛΛΗNΙΣMoΣ - EΛΛΗNΙΣMOΣ - EΛΛoΠΙA _ EN ΠΛΩ _ ENΔOΧΩΡA - EN.
ΛΑMΙΩTΗΣ - (ENΗMEΡΩTΙΚo) ΔEΛTΙo EN.E.Κ. - ENΩX - To EΠΙXEΙPHMΑ -
EΣTΙA - ΕToΣ MΗΔEN - EΦ. KYBEΡΝΗΣEΩΣ - ΗXΩ ΘEMΑ.

ΓToMoΣ: ΘΗTEΙA - Η ΘHΤEΙA ΣΗMΕΡΑ - ΙΔΕA TΗΣ BAΣΙΛEΙΑΣ -
ΚATΑΓΓEΛΙA - KENΤAYPOΣ _ To ΚΙNHMΑ - ΚoΣMoΠoPEΙTEΣ - ΛΑΙΚΗ
ΠoPEΙA - ΛAΣΠoΛoΓoΣ - ΛYΔΙΑ - MAΚEΔONΙΚA ΘEMATA - MAK. ΖoΗ -
MΑΚ. HMEPoΛoΓΙoN - M.E.Α.K. - METΩΠO ΚAΙ Γ. ΠAPAΣΚEYoΠoYΛoΣ -
NΑZΙΣTΗΣ - NEA ΔEΞΙA _ ΝΕΑ ΔΙAΣTAΣΗ - NEΑ ΔYNΑMΙΣ - ΝEΑ EΘN.
ΦΛoΓA - NEΑ ΗΓEΣΙΑ - NEA ΘEΣΙΣ - NEA ΛAKEΔAΙMΩN.

Δ ToMoΣ: NEA MOPΦH _ NEA ΠNoI{ - NEA ΠPooΠTΙKΙ] - NEΑ TAΣΗ -
NEA ToY ΔΙΣΚoY - NEEΣ ΙΔEEΣ - NEEΣ ΙΔEEΣ - NEoΙ ΑNΘPΩΠoΙ - NEoΙ
OPΙZONTEΣ. NEoΛAΙΑ - NEo ΣΧoΛEΙo - oPΘ. TYΠoΣ - ΠEΙΡAΙKH
EΚKΛΗΣΙA - ΠNoΗ - r1orιγιηπIΑ - ΠPoBoΛΗ - ΠPoKΛrΙΣrΙ - ΠΡoΣEΓΓΙΣEΙΣ
- ΠPΩTΗ ΓPAMMΗ - ΠYPOΣBEΣTΙΚιΙ.

EToMoΣ: POMΦAΙA - ΣKΗΠTPO - ΣΤEMMA - ΣToΧoΣ - ΣTP.
EΠΙΘEΩΡΗΣΗ - ΣYNΑΓEPMoΣ - ΣYNΘΗMA - ΣYΝTAΞΙOYΧΙKO BΗMA
ΣYNTAΞΙOYΧOΣ - 4'AYΓOYΣTOY - 4' oKΤΩBPΙoY _ TETPAΔΙA EΘN.
ΣoΣΙAΛΙΣMoY - TΡΙΤo MATΙ - ΦPΑΓΓEΛΙo ToY ΛAοY - ΦΩNΗ ToY ΛAoY -
ΦΩNΗ ToY ΛAoY - XΡΙΣTΙAΝΙΚΙi _ ΧPYΣΗ AYΓΗ _ ΧP. AYΓH - xP. AYΓΙl _

ΩMEΓA. .9Ξ-
\.-,

ΑKoΛοYΘoYN 6oq 7oq KAΙ 8os ToMoΙ MΕ ΘEMATA: ΣYMΠΛΗPΩMΑTΙKA
EΝTYΠA, BΙBΛΙoΓΡAΦΙEΣ, ΔΙAΚYPΗΞΕΙΣ ΙΔ. ΑPXΩN, KATAΣTATΙKA, oN.
OPΓΑΝΩΣEΩN, AΦΙΣEΣ, AYTOKOΛΛHTΑ κ.λ.π.
Πι9αν6ν vd δπdρ1oυv καi Εντυπα: ΦΙΛOΣΙΩNΙΣTΙKA, TEKTONΙKΑ, ΛAΙONΙΚA,
EΣΠEΡΑNTΙKΑ κ.λ.π.
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'[l Κooμo9εωρiα τfrg'Eπιλεκτικfrq
Miρoq 2ο Γενικdτητεq'Aντι$ιioεωv

τoσ B. Ροντoγrιivνη

EΙγαι τoυλd.1ιατoν τραγιx6, δτι o{,
xατωτ6qω A, B, Γ, xα(, E παρ&γQαφoι
ι'μαqτυgotν'' πoλλd xα[ θπιφανειαxd
εri1&qιoτα! Xdqιν ,'νιot 1ματξ'', f1

δxμετdλλευoιg τdlν δια. &νθριilπων f1

''E'' διαστρεβλιirνεται xα[ περιΘωριo-
πoιflται. M6γογ ατfν Δ παq&γqαφo
ε1ναι διαηηE f δxλεxτη δξελιxτιx6τη_
τα.,,
"Α) 2 διατυπιiloεtq τιiν ΛAΙoNΣ
3) Στfν θξυπηρdτηoη τfrg dν$ρωπdτηταq
xωρig Φραγμoιje Φυλιiν, 9ρηoκεrιiν,
θ$νoτιiτων, δoγμdτων ii πoλιτικιiν &π6-
ψεωv.
4) Στην τελrκ{ 'Ι-Ιγεoiα τoδ Λα'tovιoμoδ,
xωρig δμωe τf Φ9oριi ti τdν παραγκωvι-
oμ6 τGιν πpoγραμμ6'τωv &λλων 6ργανd_
σεωv, πo6 μd διαι}oρετικdq μεsdδουq,
θπrδrιbκουv τdν 1διo oκοπd τiq xωρ(q Φι-
λoκdρδεια θξυπηρdτηoΙ1c τηq &νsρωπd_
ττ]ταq.''1
B) Miα παρdγρα(loq EΣΠEΡANTO
''Καi νd, τιilρα ποδρ9ε κι'f oειρd μισq
&λληq μεγdληq iδdαq πoδ ioωq i &ν9ρω-
π6τητα δdν γνιiριoε πoτd μεγαλι3τερη.
'Η 'Eoπερdντo, f1 διεsviq 6oη$ητικf
γλ6αoα, πρoωρro1rdνη νιi δosfl δq τd
πει6 μεγιiλo sε.iκ6 1ιiρrαμα ατo6q λαο6q
γιιi vd ει}κoλιivη τι] oυvεννdηαi τoυq,
πλd9ovταq Ενα πνεtμα δμιoιdμroρι}ο, πα_
γκιiαμιo πνεtμα, κl' δρ ιμιιiζοv ταg o ιy α
oιyd, ττ]ν Ενωoι τfiq dν$ρωπdτηq ποδ μ,
αι)τιj μoνιi1α $ιi γiνη δυνατιi μt τρoπo
Φυoικ6 κι' dνsρωπloτικ6 v' dι}αvιoτoσν
μιd μdρα a.π'τ6 πρ6oωπo τie γie δ αω_
6ιvιoμ6q, f1 παρεξ{γηoι κι'oi πdλεμot".2
Γ) Λfrμμα Φlλ. Λεξικοσ
'"o προλεταριακ6q δrε$νrαμdζ θνιbνει
το$q θργαζdμενoυq δλων τιiν xωριlν
ατfν πιiλη γι& τιjν εiρηνη, τηv δημιoκρα_
τiα, καi τdv oοoιαλlαμι1''.3

Δ) Θριαμ6ευτικη &ποδο1f
''EΙvαι &πooτoλr] yια"rα θκλεκτd πνει]-
μιατα, τd νd oκdι}τoνται καi τd νιi sd_
λoυv, καi απooτoλιj τοδ μd'τρroυ, vα με_
τατρiπι1 τri oκdψη καi ττ\ $dληoη τιlv
πριbτων od μoρΦde &ντιληπτdq".4
E) Mακρο1ρ6vιοι πρoγραμματιoμoi
"Kανενdg εiδoυq τoπικιoτtκτj θsνικιoτι-
κli περηΦdνεrα, δπoυδτ]ποτε oτ6v κdoμo,
κανεvdq εiδουζ πατριωτικη $λdγα θsνι-
κιoτικfrq κλiμακαζ, καμιd oημαiα, καμιd
πρoκατdληψη γιd 1dρη μrσg iδιαiτερηq
τοπικιατικdq κoυλτoιiραg καi παρdδo-
oηq, καμιd πioτη oi καμiα αvωτερdτητα
-προσωπlκf fi θsvrκ{- δdν μιπoρεi vιi
θπι6λη$fr π6'νω oτo69 ψυ1ρo69
αριsμo6c".5

ΣTATΙΚOΙ ΠΡoΣΔΙoΡΙΣMoΙ
Tιi dvωτdρω κεiμενα, &νετα τoπo$ε_
τoσνται χροvικd, oTΙ καi ναπpεo6ε$'
oυv, θλκυoτικ6 i| dπoκρoυατικ6, εiναι
τρoμερd oτατικd' διdτι &πλoιjστατα
ε1ναι Eμμεoα fi &μμεαα τoυλd1tατoν ioo-
πεδωτικd. "Αe δoiμε δμωq περιληπτrκιi
τd iδανικd (!) τι1ν κειμι1vωv:

Φ

ilo]lAxA A]a l(PYEOγtιlΞ τ0 rEΙιOΞ Ι[AΞ
oA EXoYME Δ!κAlflftlAτA ΞτHl|

Ma aκrληξη' κ' κοψdλη δι6βaσα τdlσo dγρoψεq γιd τ6v Moγγoλ!
κ6 odλλoYo oτη Δρoπετσ6vo. rioιo( διoικητικoi Xoi πoιo( κρoτικoι υπdλ.
ληλoι cδωoov την dδεlo ιδρυσηζ τoU;

κoλdl oiτa oυτoi noι ζοιV μ6vo dπd τ6 Χρdτοq κo{ ιπoτ{Θεtoι lτι
τd ιΠηρετoiν δεXαετιεq, δ6v aνδιoΦtρovτοι γl'oυτ6] nΦq κοτοVτι1σo-
με ετσl' X κoψ6λη; 

Γ.P.

ΣHM' "ΣτoΧoY":'H λειτoυργlα tν6ξ τιτoιoυ oυλλoloυ, dπoτaλεΙ _
τo hχρηoτo μυ0λ6 tdv διxoσldv κoi τιλν t'πoλληλων roυ
ινtxρινov - dπ6δε!ξη 'δημoκρoτlαξ' xot τb 10ρ6μoισ.

"orωξ, r.χ.,.dπ6δ6ιξη 6ημoκPoτιoζ" εινot κoι τ6 lτι τ6 xoτoστoτι
κ6 τoa "Συμρoυλloυ τιiv'Ελληνων" dπoρρΙΦΘηκε τPΕlΣ Φoρtc' την μιι
γιoιι 'δισχι;'ριζε" τoιc''Ελληvεc πoλιτεc tΘvιx6' -
YρdΦoroι MoNo ''Ελληrεζ στo Γtvoζ (θ6πρεnε 

'd Yρdooυμε r.;ε δε.
X6μoστ. rσι τoιiρtolq η'EρPoιoυζ) την ολλη Υιστι α6ιoxl;'ριζε, τoiξ
"ΕλληY.ζ roλιτ.ξ qρηoxευτι16 - ιnε!6η YP6Φoυμε'rιιζ
τo0 μ6ν0 χPιoτιovoι 6ρΘ660ξoι - xaι τηv τριτη yιorι λιμa rιλc Θ6 0ro.
στηPιζoυPε τoιiζ -ΕΛληνεq τ6 Γιvoζ ιιvd, xoτ6 τoιζ nροo6cυτιxo0ξ
δικooτιζ, lιν ιrρana ν6 κ6νoυμε τιτoιo 6t6κριση).

Γι6 τoιξ MoγΥ6λoυc - roi κAι'Ε,vιxι, κAι Θρηox.vτιx6,ι ιo τoυξ MoγΥoλoυc - roi ΚAι 'εovιxι, κAι Θρηox.vτιx6, διoχωρι.
ζoυy ιι μιλη τoυ ΣυΜ6νoυ toυζ - δι9 ι'rdρχ.ι κdvινo πρ6βλημο! Γιd
ν6 μηv roiν a69 toιξ κστotιιζoυι'..

Σt λιro - ιv 6tv rινeι o σΕιoμ6ζ' roι nριrει l'στa νι πdeι στ'
βλητo δ rρoοιvoxoxxιYoμπλcτισμ6ξ - od ι'noχρcωΘo,μa v6
νoυμ. totξ MoYν6λoυζ' toιJξ ΓυΦtoοxorιoYoiξ, τo'c'Eβρoιoυζ
vι6 ν6 πaτυχoινoυμa τιξ aλ.υΘaριaξ μσξ rdι τ6 6ιζoι.bμoτo roι' i
praρo0μ. Y6 'χoυμ. 0oo λιμ. rιΔξ .ιμσσΙ. 'εΛλην.ξ τ6 Γινoq.

Ιυ ΔΗMOΣΙEYMA ToY <ΣToXoY>>
EtNΑΙ EYΓΛΩTΤO:

oΙ KYBEPNΗΣEΙΣ ΧΡEΙAZΩNTΑΙ
MΙΓMΑTΑ ΚΑΙ KΡAMAΤA...

ΛΑΙoΝΣ. Παρ. Α. Στiq7-6_Ι9Ι7 δ Mdλ-
6ιν Tζdoυvq ξεκiνηoε τr]ν iδρυαf τoυg
oτd 'Ιλλιvdie. Σιlμιpωνα μi,6τι πρεo6ε$ει,
τd καταoτατικd τoυg, o-υνταιρrdζoυν ij
8d, τιi doυμ6i6αoταlll Miπωq Επεμι6αi-
νoυν ''δrακριτικα'' o€ μιfξειq ι}υλ6ν, ανα_
κdτεμα sρηoκειδν κ.λ.π. "Aραγε κdνoυv
παρεμ6αoeιq oιi τοπικ6 τi παγκdoμrο
θπiπεδo; "Η μ{πωq 6λι1πoυμε κrdλαq τ,

ΔΙΑXPONΙΚΕΣ oΗiu;Τ*''o'
EKΛEKTA ΠNEYMΑΤA. Παρ. Δ. T6
&v δrdλεξα την παpαπομιπη τοδ M.
NoPNTΑoΥ εiναr θπειδη μι6 καλι1πτεr
πλiρωe! 'Yπαρκτd,q Eννοιεg Xρdνου -
ΙΙvε6ματοq - "Yληs _ Δημιιoυργiαζ κ.λ.π.
oυμπυκνιilνονται od λiγεq oειρiq, πo6, oi
πλιjρειq dναλ6oειq τoυq 6ρioκωνται od
'Αρ1αioυq "Ελληvεζ Φι)ιoodιpουg.
"Αo1ετο πιlιoi καi πιbg τo$g αντiγρα'
ψαν...

'.. ιΙd1vωνταq λοrπdv vιi 6ρoσpιε τd
"Α$sαρτo, τd 'Αsdνατo , τ6'Υπερ6ατι-
κd "Α1ρoνo, καταλrjγουμε o' Ενα 6πι-
αsoδρoμικd (oυμ6ατικd rj λεκτικd) 1ω_
ρo1ρoνoτιiξrδo α_ lj flμι -γνιiloηe. Αiτo-
κρατoρiεq ii 9ρηoκεiεq αρrsμolv λiγεq
1ιλrετiεg. Φυλde fi αυνο$υλε6ματα θπi-
αηq. Στiq λiγεq 101ιλιετiεq θμ$αviζω_
νται οi "Eλληvεq. "H oi πρdγovoi τουq.
Md δπoιαδι]ποτε δvoμαoΙα7 κατα τo(ιlg
ioτορικoιiq oυγγρα$εiq Ι. Δ. ΠΑΣΣΑ - Ι.
Φoυρdκη κ.λ.π. Kαi πdμε ακ6μη πι6 π1,-
αω, oι1θκατoντdδεe ii θκατομμ6ρια 1ρd_
vtα. Κdπoυ θκεi, θνεδρε6ει f1 Δημιoυργiα
ii ri EΠΙΛoΓH δλrκιiv καi πrεrμαriκ6,
δυνdμεων. Kιiπου θκεi, θνεδρεr3 ει τ6 aα_
oq, γιd ν&' ad'e oυvτρoQειiεr μd1ρι τ{ν
θπoμdvη αυνd1εια μd τd dμεiλικτo θρω-
τημα:

EΠΙΛEΚTΙΚH η
EΘNΙΚΙΣMoΣ;

BΙBΛΙοΓPΑΦΙEΣ
1) BAΣΙΚΑ ΛΑΙοπIκa KEΙMΕNA' AΠΡΙΛΙoΣ
t919, Σε}τ.'1-8
2) Ι{ ΔΙEΘNΙlΣ ΓΛΩΣΣΑ, ,Επiοημo δργαvo το0
"'Eλ.'Εoπεραντικoit Συνδιioμου,,, MdΤog-,to6vrοq
1929, Tε61o9 lο, Σελiq 3.
3) Φιλ. Λεξικ6 τδν ΡOZENTΑΛ-ΓΙOYΝTΙN.
'Eκδ. 'ΑναγνωoτΙδη 1963, Σ.Σ. Γραμμdvo 6ιioει
δλιoτικιbv δlδα1ιiν...
4) TΑ KOΙNΩNΙKΑ ΦΑΙNOMENΑ- Mιiξ Noρ-
wdου. 'Ε,κδ. Mdοxoq, Σε}ι. L27.
5) ΙΣΑΑΚ ΑΣΙMΩΦ. Σ{μερα, αsριo, καi... ,Eκδ.
Kιiκτοq' oελ. 378
6) Κ. ΣEΦΕΡΙΙΣ:'Eλ. Συνδικαλιoτικd Kiνημα..
Eκδ. N' Συνδ' K. Σελ. 13
7) Bλ. θκδ6oεrg }{ΛΙoY_TΑΛΩΣ-ΓΡΑMMΗ κ.λ.π.

dπoτελdoματα ιιιαζ
AΠoTYXΗMENΗΣ ι]λεγμιdvηq,,'Επrλε_
κτικfl q'' κατευ$ι]ναεωc.
EΣΠEΡANTO. Παρ. B. T6 πρ6το 6ι6λiο
πoi θγραψε δ ''καταoκευαoτηq'' Ζαμεν'
1ω$, εiδε τd Φωe τflq θπικαrρdτητοq τιi
1887. 'Yπ' δψιν δτι δ ,Εoπεραντιoμ6q
περικλεiει καi &λλεg Bιioειq, πoιi $d
παρoυoιdoω oι1 θπdμιενo &ρsρo... .Yπο_
oτηρixsηκε απ6 τoιje Koμιμιoυνroτ66 κα(
d'πtτνaε, πρ69 τ6 παρ6ν, λdγω τ6ν με-
γαλων θ$νικδv γλωooδν. ',Ιoωq oi
θκπρdαωπoi τηg o€ Δrε9νι1ζ θπiπεδo, δdv
κατι1λλα6αv 9ιiαειq_κλειδιd od Kυ6ερνη-
τικoιig o1ηματroμοιie γιιi νιi τιjν θπι6ιiλ_
λoυv. Στd μdλλoν δμωζ;.., Πord $ιi εΤναl
f1 Παγκdoμrα γλωoorκf θπιλoγιj;..'
ΠΡoΛETAΡΙAKOΣ ΔΙEΘNΙΣMOΣ.
Παρ. Γ. Για πρdιτη6 Qoρd, θατω καi cld
'Εsvlκd θπiπεδo, δημroυργεiταr oτriv
'Aγγλiα f1Συvδ. "Εvωoη τ6 l834. 8ε6αi-
ωg μετd τ6 L9|7, δ Δrεsν{q ',Σoorαλι-
oμde'' δργανιilνει τo6q θργιiτεq. Πdτε
δμωq 9ιi λειτoυργιjαoυv οi Φυoικdq'Επι_
λεκτrκιiq'Ιδιαιτερdτητεq...

MΑKΡoΠNooΙ ΠΑΡEMBAΣEΙΣ.
Παρ. E. Πρdγματr, μιελετιilvταq τiq &να_
κατατdξειg αd Παγκ6oμιo 'Eπiπεδο' πα-
ρατηρoδμε γεωγρα$lκ6q, πoλrτιoτικιiq
κ.λ.π. dνακατατdξεtq. Md εiναι δυνατ6v
vd πιατ6ψoυμε δτι δπdρ1ει 'Aρμovικτi
'Eπrλεκτικdτητα oτiζ ''αριiδεq" τoD t.Α.
καi δτr μιλdμιε γιd 'Eξdλιξη o6ιiνωvταq
τ&' παντα;... Δrαννοεioτε τi dνακατατd-
ξειg πρo6λdπωνται; "Eoτω καi oiθκατo_
vταετiα -εζ;...
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'ρ'L 
-'isι z,'',t-

1l,ουνtττtιi1ν 1νειo,]lτρi'αν, i1 δ-
πο!:ι d'κ' d',γy't1; πιρ,'υccαleιb;
τη; ειi τi πο)'cτιy'il rcαγ1ιιτω,
ψ!.aρ'' ; s'i 1iLε ρ oν, d"π ο τ J'ei ρυt)iιι -
oιi1v τοilv ;ριγitαιυνt οdμ y'ιll1'ι
1ιι3, 7ιυρ{-< xιιzi'; νil τiγ,l i7'εc
(' jο:ι εi: τ}1ν π7!r,,'υοι.ν ()!'ιι'l
ττ1|'

'1'iγι L(',y'-y--j ρ1 ιιi.' *1bι.ιiγt 6'πο-

1ι4vιο'τιv ,δνιilπιoy τ.'i \ι.ι3 τil'
ιi1; lsτc1'tα;. Κιi πLρu'l αδτ"'i,
τ\ 0\ι6eρα γsγrllδτ'ι π,,b π)'(oy
Ξy'cυν ^γtνεc xlcr:oτδ;;, ΕY'ιιcττ.

i'' 2\ν Lc.1τιsiιr'1 1i ι= }-'ι,,i:1i'--' -

ιiιζ'ι'iiiι: i1ιερoiιτ,νtι;, πzρι'
ιL!'ισJy ix7'τΦνο^rρι, Εxτ'ροτα τd.
|πoEι Ξνι3 )'αδ'; eiν'lι iτr'y'ρ'ιι'l-
1ιJ',o; vi ων'Ξy.ιτα'' xri νi δφd-

σταfix.L '

Tδ δδ ,,θρυλιτδν, ΙΙ o).υτs_
y'')ε-υa'/' y"τtσt\rι τΟ'τ pινa1ιιd.; δ-
)'oιλi'ρ'al τoi ).αorl il'x'1b'cτl a-
o:l λcν d )'ητιil v, i.', ι,γ11'ιx ('l ν l''.l itα -

τι'lv, 1ιd'7cι; Zτ,''.l τδ δit''7φ'''ν zδ-
:Σ' ττL;':ον τ\ i'πινιJρ'l'τι'l(l_i,' γι-
';l"1ιeν'-'ι Ui;ια εl; τ/,^r 6ι'11ιδv d.νυ-

ττ'α'ρxτιυν y'q'ταaτα;ιει'ly xιi. 0o-
λιilv iδεδy. 'ΙΙ ιωταρ'qι€ιτ1 'δii))'τ,ιιxi1 πo)'LτΞi1' ν\ d'dρzνi1
xιi ν&. )'oυφ'ωξτ1;" 1ι3,oι εlg τδ
πλdγ1ιι τi1-c !νoai1: τ1ι; x.ιi τ.'t)
ι};6δoυ; fiοδ τjΡ xι),dτ',et.

'Γδ ΙΙ cλυτεy'νεic,ν ciπoτε).eΙ
poν αδLxδl φ zι'ν eiιzνoν συΥ1r'J-
ι}εω; 1ιιd'; a?'aτιxilζ n?.δ''5ιαζ ΣTΑΓoNΙΔΙo

ANΑΘΕΩPlΙτllΙ ]ο;

χiλlr φuλλr μ[χΠt υnθρ τnξ '0ρ0n0nξiαq

Ση μnμι μα ηγ Osoδοξiα
.XΙλια Φ0λλo μ6pg υπcρ τrιq oΦoδoξ(oq,

oυμπλημilνει Φμμ η ε6δ0μαδιαια εφημερiδα
.0ρΘ6δξη T0πη, 1q1 γ1q τo λ6γ0 oιΓιd xυχλo-
Φρηoε με ειδικ6 rmηγυρκ6 αΦdμυμα H εφιr
μερ1δo .0ρθ6δoξη τ0rιoc, θ1ει oυvεp| δημoα-
oγραΦικη παφυoiα απ6 τo 1961 κoι διαvομεται
βvo oε oυvδρoμητ6g' oι εvδιαι}ερ6μνoι για
εγγρoΦη πov κατdλoγo ouvδρoμιilv μπoρoιiv vo
απεUθιiνoyroι K6vrψη 1ο (A' 6ρoΦoq)' AΘηvαι
106 π η στo ηλiαrνo 36162ο6.

Σημαπικi1 ιffiρξεv d ffxη-
αι9 εig τδv {μφ{oιov τ(πov τoδ
1ιλιooτoi φriλλoυ τoo αo.T.> μiτδ εiδικδv ταηγuρικδv dφιiρo
μα. MεταξJ ιiλλωl { tφημερiq
α'Aπoγεuμπιu{>> (27 -1l .1992'
lδημω(εωε τi|v δζ &vω φωτΦ
γραφiαv τo0 τραωελiδoυ φιiλ_
λoυ τoil αo.T.>> κΦ τδ lξis κεi-
μεyov:

κΣTH MΑXH
ΓlA τHN oPΘoΔoΞlΑ

. "Xiλια φιiλλα μξηs ιiτiρ τfrq
'oρΘoδoξiαq" ωμπληρdlvει αη-
μερα ι1 θ6δομcδιαiα tφημερlδα
"'oρθιiδoξoq Tι?πoq" καi γιd τδ
λ6γo ωjηδ xuκλoφ6ρηαε μi εiδι_
κδ παvηγυρικδ dΦιΦωμα. 'H a_

φημερiδα "'oρΘ6δoξoq Tι?πo5"
E1ει αuvε1fr δημωιoγραφικi1 τα-
ρowiα &πδ τδ 196'l καi διανi'
μεται μ6vo oi owδρoμητig.'ol
ενδιαφερ6μεvoι γt& tγγραφi1 πδv
κπ&λoγo owδρoμδv μπoρoOv u&
&rεuΘιjytαι Kιiαιγγoq 10 (A'
6ρoφoq). 'Αθι]ναr 106 77 i| πδ
τηλiφωvo 36 'l6 206Σ.

'Αλλ& καi t iφημφiq αΑriρια_
ηr, 'itv iμΦαv τηq κυκλoφoρi.
αq τo0 παηγυρικo0 φιiMoυ (27.
ll.1992' ' lδημooiεwεν iπδq
πλαιoioυ τδ θξiq xεiμενov:

αXlΛlA ΦYΛΛΑ MΑXHΣ
ΓlA τHΝ oPΘoΔoΞlA

'H tφημφiδα "'oρθoδoξoq Tr
πoq" κυκλoφoρεi α{μερα 27 Να
εγ6ρioν 1992 τδ 1ιλιoαδ φιiλ-
λo τηq, μi εiδικδ τανηγuρικδ
dφι6ρωμα.

'Aπδ τδ l96Ι μ6;ρι α{μερα
δ "'oρθδoξog Tιirog" owε1i-
ζει τi1v μη1ητικi1 τoρεiα τoυ καi
Eiwι πιiηoτε τδ &yωvιoτικ6 τou
"ταρδv" γιi τd μεγιiλα θiμe
τα Πiπωq καi Zωηq αυτo0 τo0
τtoυ.

Γι& owδρoμi.q π| μεγαλwε-
ρη l6δoμαδιαiα'oρθoδoξη'Eφη-
μερiδα τηq 'Eλλdδoq, Kιiνιγγog
l0 _ (A' δροφos), 'Αθηνα
t06 77, Τηλiμovo: 36 l6 206>.

| 'Eτioηq i Δφημερiq κ'E-
λε6θφos Tiπoqυ τo0 ταρελθ6n
τoq Σα66ιiτov (28.ll'l992) καi

εiq τ{v π{ληv αΑr}τoδrivαμα καi
'.. ωyαιyετικd> (αελ. 6) ξγραψε
τ& tξis:

αΧiλια φiλλα αuμπλliρωα r\

l.6δoμαδιαiα iφημερiδα "'oρθ.5.
δoξoq Τjτoq", πoi &πιτoλιτεψ
εται τδν'Αρ1ιετioκπo Σερε
φεiμ καi κuxioφ6ρηα μi τ[τλo
"Σεiεται δ θρ6voq τoo'Αρxιεπι-
ακ&roυ". 'Απδ τδ l96l μixρι
o{μεpα, δ "'oρΘoδoξog Tιlπoq"
αuπ1iζει τi1 μαxητικ| πopε1α
τou xαi δivει π&ηoτε _ dryo
vιατικ,5 τou "ταpδv" για τd με_
γdλα θiματα πiπεωq καi ζωηq
ιo0 τiπω, &vεξιiφτητα &πδ τi
qκoπι& gιiπoτε δμωq, cvπη_
ρd oτδ τλαioιo τoo δρθoδ6ξoυ
δ6γματog- τo} τd 6λiτει. Tδv
'"o.T." (γραΦεiα: Kιiαιγγoq l0)
iκδiδει δ ffθιiμιoq Bααιλ&πoψ
λoq μi διεΦιπiι π6ξεω9 τdv
Πmελειjμovα Kπραμ&rυ.

'Eτiαηq ri Eγκριτoq lφημφis
κ'Eπiω> (27'll.l992} εis τa
ρioπov Oioιv καi iπδq τλαιoi-
ou τδ &κ6λoυθov εiμεvα:

xt^tA ΦYΛ^Α MΑxΗΣ
rπEP τHΣ oP-ΘoΔoΞlAΣ
'H iφrlμερis coPΘoΔo-

ΞoΣ τ}TloΣ, κxλοφoρεi oι}
μερq,27 NωμΦiω 1992, τδ
1ιλιωτΦ φrιrα πs tκδ6oαiq
τηξ, μl εΙδικδρ τwtγylφικδv
&φι6porμc 'Αrm τδ 196l μi''
xρl oiμεpα δ <oPΘoΔoΞoΣ
τYnoΣ> αr1iβr τip μα11η-
τικfo πoρεiα τω καi δiδει
πdππ rc &yωvιπικ6v τω
αqρ{:M δι& τd μεr<iiα 0L
μαα Πiαεrog ιαi Zaηs oi
τα] το0 τ6ru.

'Eyyραφrrr αvμδρoμτrιαi εls
τηv μεγαλειτfpα t€δoμc6ιαiw
'oρΘcδoξα Φημφiδα τic 'Eλ.
λ<iδo4: Kdαryγog l0, α' Φo
φoq, 'Αθηπι l06 77. τηλt9.
36. I 6.206.'o ζoPΘoΔoΞoΣ τY-
ΠoΣ> μιiγπαι, Φarri&ι, ιfF
μερ<iπι, μt δ&rrδy τip 'Φοe
δoξα Πiαrν τr1q'E!οo\t}σiαξ
μαζ

Tiλoq καi fi φΙλη &yωvιατr-
κi1 tφημερiζ α'Eκxληαιαπι-
κδq 'Aγδn> (Noiμ6ριoq l992}
t1αιρiτιαεv δs εξηs τiv 34ηv
}r6τειov τηq iδριiσεωq τηq Π.o.
E. και τδ 1ιλιoαδv φriλλov τoil
αo.T.>:

α'Η Π.o.E. (Παελλ{vroq 'oρ
Θ5δoξoq "Evωorq), r! δτoiα iκ_
δiδει τi1v γvωατηv Θρηoxεπικi1v -
dκκληαιαπικi1v iφημεpΙδα "'oρ_
θδoξoq Τuπoq", loρτ&ζει tφ6_
τoq τ{v 34ηv Δπiτειoy ιi-δ 

"ηsiδρrioιiq τηg (2l_Ι l-l958), iδi uτ' αι)τηq /κδιδoμiη iφημa
ρiq Exει φθιioει μixρι τηg 20-
ll-l992 εiq τδ l.000δv s]λλα
τηq. 'Eπ' ενκαιρig τηq &vωτφω
tπετεioυ καi τη5 ouμπληριilαε-
ωq iκδ6oεωq 1ιλiωv φιiλλα τfrg
tφημερiδos iγivoπo διι1φoρoι
ioρτωτrκαi txδηλωoειq εig'A_
θηvαq (Ξδpw τηq 'Evωοεωq καi
τηq lφημερiδoq), καθδq καi εiq
τδ τρoιiατιov τoι) Διovrjοoυ'Aτ-
τικfrq. Ei16μεΘα λoιπδv καi i-
μεiq εiq τi1v ανωτipω &yαιπι-
κi1v 1ριoτιwιxi1v &πιαιρετιxi1v
δργ6ruαιv, καθδq xαi εlg τi1v
διεrjΘuvoιv τηq iφημφiδog, E
owεγiooυν τi1v i'λληvoρθ6δoξov
Υραμμliv τωv, δiδοπεq τιiwoτε
τδ &γωvιπtκδv "παρδv" καi
ouμπαριπιiμεvoι εig ταρεμφε.
ρεiq πpπαθεiα5, δ δi "'oρΘα
δoξoq Tuπog" v' dξιωξ v& toρ
τιiαη καi τi1v αμτληρωιv τηg
β'1ιλιιiδoq φriλλωn.

Eι}xαριroυμεv πoλ} τ&e &p
τEρω ouvαδiλφouq tκδ6oειq xαi
εξ6μεθα, 6πωq τδ μιiwμα τo0
α'oρΘo56ξou Tιiπωl πρ&oη ω_
ρurερol διi μiooυ τδv αελiδcv
τιr'.

@ 'Eκτδ9 ιiπδ τd xεiμεπ τtiv
€φημερΙδωv. τd δτoiα ταpεθiπ-
μεv, πoλλα εivαι τd τηλεφωvιjμα-
τα καi &λλα πρoφoρικ& μηvιiματα
dvαγvωoτδv τφδs τηv αiπαξιv
τoι] αo.Τ.>, τoi ouγxαiρow 0φ-
μδq δια τδ iτiτειryμα, 1qrιτι
θεig, τδν xlλiωv Φλλωv xαi εfι
1oπαι καληv καi αmτrfr owi-
xειαv πρδg δ6ξαv Kvρioυ καi &π'
ΦαΘΦ τo0 Γiwuq μαc.

dLaEdιλIξdα

-:?* l',-_i.s &-t 1:-,,
-Σ._n __*_--$ΞΞ $_ι:j
-a_J:ζ: }'ξ_^ΞjΦ.tΜ
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ΣYNEPΓΑΣΙEΣ - EΙΔHΣEΙΣ
ΑΝTIΔoTo: Tdρμα (;) ατd δριακ6 Nο 32, θκτdq dπιi τιiν Ι.Σ. τi γΙvωvται τ' dπαvτα1οΟ
dδdρΦια;
Ξε1doαν τdν'''Aνα$εωρητli";...
STΑR: 'Hμερηoiα (oκανδαλo9ηρικη) θΦημερiδα τGlν 29 δρx! 'Αναζητfroτε τ6 τεδχoζ 9.

'Yπιiρ1εl &ρ8ρo γιd τιjν ζωvτανη (!) Eitα Mπρrioυv...
Ι. ΔtlMoY: Κd9ε &ρ1{ καi δ6oκoλη. Γιατi δμωζ μονoτoνrκ6;...
Π. ANAΓNΩΣToΠoYΛo: M{πωq Eμπλεξεq μd ''μπακαλι,dρoυq" καi $υo-iαoεζ τd ταλd-
ντo σoυ;'..
METΑΦΡAΣΤH MΙMH:Καιρd θ1oυμε ν& αι1δoσμε.
ΣTP. oΔoNTΙΑTΡO: Kαrρ6q Qdρνει τd λd1ανα, καιρ6q τd παραπo6λrα.
Γ' Κ.: 'Απ6 τ6 Κ.Α. Eιi1αριoτoiμε γiα τiq $ωτoτυπiεq. 'Αvι1μεvε νdα μαq.
Ι. XΑΡΛo: Θαυμdαιεζ (6πωe παντα) οi oυvεργααiεζ ooυ oτdν "Δαυλd". Καλ6q Lπιτν'
xiεe.''
ΔΡΑMΙNo: 'Ιo1ι1ει dκ6μη fl oυζiτηoη πo6 κιiναμε oτ6 πeρiπτeρo;
Π. xΑΡAΛAMΠoYΣ: Στιiν Συvεργιiτη τoδ "Α'' εi16μαoτε καλιj dξrοποiηoη τοδ πτυ_

1ioυ τoυ...

NEEΣ EΚΔoΣEΙΣ: 'Αρ1εTα θ$ν. θντιjπων oτ(ζ l -3-93, "A'' Nο 6 oτiζ 29-5_93 καi 6λd-

πoυμε.
'Αλιjsεια, πο16ζ λανoιiριαε τfv "μπρoαοιiρα" μd τdv Κr1κνo; Γιιi αντtκατα6ολde' πληρo_

Φoρtεe ii θπικolνωviα δπιiρ1ει fi γνωατιi T.Θ. Kαλri 1ρoνιd.

Y.Γ. Χdααμε τd τoπιoτικd Evτυπα! Kαταζητοδνταr BAΡΔAPΗΣ, ΔΙAΦANEΙΑ,
ΠΡoKΛΗΣιΙ. M{ν ξεχνιdμαατε. Καi τliν πρooδευτικ{ Σdριαα...

Kαi τ6 ΠPΩTo (!) ποiημα dπ6 Evαv Δηrroυργ6 τηq 'AΘilγαq. Πρoτιμd-
ει οεμvd τηv dνωvυμiα 'Aλλ6, γιατi τ6αη Mελαγγoλiα;......

XAoΣ
l ιπoτα οεν υπαρχει πlα'
μ6νo &ν9ρωπoι
πo'b &γαπανε ααxλιi'
μd γιατi νιi δπιiρ1ουv τdτoloι &ν9ρωποι;
ακ6τιood τoυq.
'Aνιiγκαo€ τoψ να 1α$o0ν
Qτιiνει, &ρκετ&
δ€ν 6λdπειζ. Md δ1ι,
οδτε καi α6 6λθπειq.
Md ποι6q 6λθπει θδδ μdoα;
[}ρdαrε μoυ κdποιoν vti 6λdπη,
ι}ωνιiζω''.
νιi 6λcπη, κdπotoν νιi 6λdπη.

σιγΙ1'

πιiλι θγιil'
πιiλι θμεiq'
πιiλι δ sdvατοq'
πιiλι f1 ζω{
πιiλι oi Ιδιε6 εiκ6vε6
τ&λι πdμε o-τ6 τdλοq.
Nαi, πιiλι καi πιiλι ξανιi.

'lki κροrioματα τΦν'Λνεξ<iρτητωv αυγγραQd-
ιυν αυξιiνωνται. "E,ναq τ6τoιoq καi δ 331ρo-
vοq Ι. Δtiμoυ, oπoυδαoμ€νoq γεωλ6γοq καi
θπαγγελματiαq θκπαιδευτικ6g. Δηλιilνει μf
Συνδικαλιoτ{q καi Κoμματικ6q δπαδ6q. oi
40 oελiδεs τoi "Xρ6oυq" δμολoγoδv' δτιται-
ριιiζει μ€ τriν iiλη τo0 4oυ τειi1oυq μαq. Στα-
τιατικd ατot1εiα, πρoτdoειg καi dντιπρoτ&-
oειq πλαιαιιiνoυν τriν &κρωq θνημερωτικι{
καi πoλ6μoρQη αυτrj θρευνα. ΙΙιoτε6ω δτι oi
40 περιληπτικoi παρ<iγραι}oι, γραμμ€νor od

μονoτoνικ6 (;) κιri εi!1ρηoτη γλιiαoα, εΙναt

1ρηoιμ6τατoι οi δπoιoυαδ{πoτε
Ι1N'|'ΙMoYΣ πολiτεq. ΕIvαι τ6oo λiγoι
δμωζ...

B.Ρ.

EΚΔoΘΗΚAN
1. Ε,Λ' ΦΛN'ΓΑΣ'ΓΙΚtΙ ΛoΙ''O'ΓΙlΧNΙΛ No 1

2. EΛ. it ΛΝ'ΓΛΣ1'ΙΚΙΙ ΛOΓOTEXNΙΑ No 2

3. 10 oΙΚoΛOΓΙKΙjΣ - I]PΩ]'ΙΚEΣ ΦΑNTΑΣΙΩΣEΙΣ
4. ΙΣToPΙΚιΙ ΙΙΙ]ΡΙΙΙΓΙ]ΣιΙ ΣToN EΛ. ΦΙΛoTEΛΙΣMo
5' ο Ιt]ΡΙlΛΣl'οY IΙΛΙoY
6. ΙΙ ΚΛTΛΘΕΣΙΙ ΙlNoΣ ΑNTΙΔΡΑΣTΙΚoY
7. ιΙ MΙΙoΧΛ ΣΚΙjtΙΛΣE TFΙN ΠoΛΙ]
8. ΑNΛΘΙ]()ΡΙΙ't-ΙΙΣ Νo 1-p-3

9. ΛNΛΘι]()ΡΙ Ι-Ι'ΙΙΣ Nιl 4+5 + ΙΙMΠΡoΛoΓΙo 13'993 μ. ΕΛ'
l0. ΛΝΛΘl]Ωl'}Ι Ι'Ι'ΙΙΣ No 6

l l. Λ ΕΓΚYΚΛoΙΙΛΙΔΙjΙΛ ΔΙΑxΡONΙKΩN ENTYΠΩN
12. Ι] t]ΓΚYKΛoΙΙΑΙΔEΙΛ ΔΙΑΧPoNΙΚΩN ENTYΙΙΩN

YΠo EKΔOΣΙN
l. Γ Ι]ΓΚYKΛOΠΑΙΔEΙΛ ΔΙAXPONΙKΩN ENTYΠΩN
2. Δ Ι]ΓKYKΛOΙΙΛΙΔEΙΑ ΔΙΛΧΡoΝΙΚΩNENTYΠΩN
3. ll EΓΚYKΛOΠΛΙΔEΙA ΔΙΛXΡONΙKΩN ENTYΠΩΝ
4. ΚoNΛN o BΛΡBAΡOΣ: ΚPΙTΙΚΙΙ KΑΙ ΑNΑΛΥΣt]Ι
.5,ΙjtΙtΛΕΚTIΚtΙ:ΙΙΚOΣMoΘEΩPΙ]TΙKιΙMΙITEPΛTΩNEΘNΙKΙΣMΩN
6. ΛΛΙKoΣ KoΙNΩNΙΚoΣ EΙΙΑΝΑΣTΑTΙ]Σ: o ΙΔΙjoΛoΓOΣ TOY ΛΥΙ']Ιo
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ΔΡX.555'
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ΔPx' 666
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Δl,Χ.2z2
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ΔΙ,Χ.888
ΔΙ,X.999

ΔPX.1.111
ΔΙ'x. 1.222
ΔΡX' 1.333
ΔPΧ. 7'1"7

ΔPX. 888
ΔΙ)Χ. 666

o επtnεKTΙΚoΣ ΦYΛETΙΣMOΣ ΔEN Ε,ΙΝAΙ

ΣΗ ToY ANΘΡΩΠOY.
E,ΙNAΙ Η ΘE

οΡΦEAΣ
Φ ffiffiAΦffi ffiffiffiΨffiffi oY'ΓοΠΙA.


