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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥ ΑΕΥΤΗΙ Β' ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΝΩΣΗ KENTPOV ΝΕΕΣ Δ ΥΝΑΜΕΙΣ 
Ό Κωvσιανιiνσι; 'λλαβάνοι;; είναι 28 έιών, ΓεννήΟψ:ε σriιν ΆΟή,·α oti(,; 27 Φrβqι>uuoίou 19.ι6, 

tlvuι 6 μεyαλύtεQΟι; ά:ι:Ο 6 άδtλψια :tσiι lyιvαv yνωοιά μΕ: ιού; άyώ''t~ ιοu~ iνανιίον ιής ηφνv{ας tij; 
Χοίινιας. Ό άyώνα~ ιοu yιά έΟ•·ικi] άνεiα(ηησία καί άληΟινή ΔημοκQαιία άρχlζfι ά:ιΟ ιΟν καιQΟ :ι:οiι 

ήιαν μαΟη~. Άyώ,·α~ άσιαμάιηιοr;, ά\•t'Μ).ώοηtοι;; καi ι::UJQl ~ σι•μβιβασμού;;. Ni:r. ή διαδQομή ιοu 

ι•~χοι σήμΕQα 

Μαθητής.Άρισιοίiχοι;; μαΟηιf]ς ιοUDαρβακείοuμtbί'Ο:τρώιαlkκιβεiαοi!Ιlα'•εJJ.ήνιουςδιrι· 

yωνισμοiιι; tκσtσεωι;. Τό 1962 ε[ ναι άνιιπQόι~ ιής Συνιονισηχής 'Ειι ιιQΟ.1ής Μα{Ιητιίιv γιά ιΟν άγWΙ'α 

ιoii 150/σ γιCι tήν Παιδεία καl ιό 1!)63 Γενι~ Γι;κψ! • αtέιις ιή ; Μ(ιΟηωcής Έ .. ητρο:ιfi; Κι•:ιριαιιοiί 

Άyώvu (ΜΕΚΑ). 

Φοιtηtής. Σ' δλα τΟ. χQόνια ιών ο:ιουδών τοu άοιστε{vι . Τίσσ€QU JΙ~tα ά(>ιστεiι.ι :αιί ίt..~ο

τοοcrίες. ΠαίQνειτόbί:ιλωμά ιοu μt"Αοισιι.ι. Τ/ι Ε ιιι 1965, 19GGxαi 1967εί,·ι.ιι ll Qόεδοοι; τών ιrοιιητών 

τοU fτο~ του χαί μiλοι; τοU Δ. Σuμβοuλlοu τη; ιcθέμιδοι;ιι. Τό 1966 ίχ/iγεται Πρόεδροι; της Διοοιούσικ 
Έ.1ηQΟ:ιi]ς Συλλόγων Πα,·επισιημ(οu (ΔΕΣΠΑ). ΙlαQάfληλα σuμμετέJ.ΕΙ δQο.στήοιιι σιή1• ηγεσία ιοίι 

σιιοuδασωιοii ΓQαφείοu τής ΕΔΗΝ. "Οιαν τό 1965 τό Παλάτι παοι.ιβίαο8 ιό Σύνταγιια καί καtlιQΎrισε 

αUΟαlοετα τόν λαοJΙQόβί.ητο ποω6υιτοt'{Ιγ0 Γεώογιο Πα:ιανδ{ι{οu, δ Κων. Άλαβ{ινο; όQγανώ,·ει λαϊκtς 
διαδηλώσεις κα ιά της σuνταγματικιjς lκτροιτης καl δικό.ζεtαι γι'αUtό b1'ό φοο.ές τΟ Ι96Ι.i (ατό Ί·! Qό.κλειn) 

καt 1967 (στήν Τηνο) 

Στίς 21 Άποιi.Ιοu 1967 η Χοt'ιντα σuUαμβ(ινει τiιν Γ!QόεδQο ιών Ψοιιητών Κων. 'J\λαβ(ινο καl 

τΟνκοατά σιή Γενικι)'Ασφό.λεια(6δό; ΜJΙΟι>μ110uλίνι.ις). Το\i γίνονtαιοl γνωσι[; ιcί:ποδείςrφιάλλiιδtν 

\ιποτάοσεται. Κινείταιδιαοκώ;ι,•αντ(ον τής Χοίι'ι'1ας. Σ\:iJ.αμβ(ινε ιαιlί:ιειQf; ιrOQi:ς καί οίιιύ:ιοδεί;εις" 
μ'τοi:; yνωσιο\ιι;τQόπο~y(νονταιδιαοκώ;:αιίοκJ.ηQόιεQε;. 

'Α σκούμ.t\'ος Δικηyόρος. Τό 1969 συμμετέχει (ώ; t~~,Qύσω:ι οι; της νεοl.αiα;) σ ιό Κε,· ιοικό 

σuιιβούλιο τού Άντιδικταιοοικού Κινήμc11οι; ' Ε)J.άδο~ (Α . Κ Ε). Mt ιlιν lδΗitητό. ιοu αύτή σιινεQγάζηαι 
μtτόνccl)ήγοΦεοοαίΜ 

Στή συνέχεια κάνει ηΊν σtQ(.ι:ttωτική του {Ιητεla (τuφ;κιοq-όQοr; πεζικού) 

1971. Ιlοωιοστοτεί σε δλες tl~ tκδηλώσεις γιά ιi]ν άJΙελευθtοωση ιών JΙοl,ιτικών κοατοί•μενων 

Συνεογάζεται μt τi]ν 'EtαtQiu Μελεtών Έλλψιχών Ποοβλημό.των Στί~ Hi Φε~οοοίου 191'2 
ί.αιιf\άνει μfοοι; στή διιμόσια σuζήτησι πού δογάνωσε η 'Εταιοlu στό Οέαιρο ιιΛΛΦΛιι yιi.ι ιήν Παιδεία 
Έκιi. μιJ.άιι ιι~ τόλμη :αιί !:ιιψ,-ει δQιμύιαια ιό καθεστώς c'.ινελεuθεοίu.; καίσκοιαδισμο\i πο\ι t.1iβαλε ι) 

Χσύνrα ο ιό. Γlανε.1ισιήμιο καί καUί τοV; φσιτηιέ~ νiι ό.γωνιστοiiν μέ δλες το~ tίς; δυνάμει~ γιiι tι~ν 
' ΕλεuΟεQ(αχαt ιήνΔημοκοαιlα. Σ~!λλαμβό.νειαιlιμtσωςά:tότiιν'Ασq,άλεια. Μεtάlι.~ό i.ίyo οuίlαμβά· 

νεταικαl:ιάλι:αιi.κοΥ.ο:ιοιείιαι,yιατi.tQUyοιιδοi'(ΙεθεοδωQάκη 

ΔtκηΎόpοζ. Μαζί μΕ σuναδtλφοιις ιοu κάνει σχ),!]QΟ άyώνα hαντίον ιών διοοιομένων διοική· 



σεων τών ιροιιηωιών uul.λόyωv. 'Από δώ άοχί~ι ή άνδ(ι~η καί ή διεύqυvση τού Φοιtηtιιιοii ~tινήματο; 

:ιοUά."ιοΚΟQιοφώνεταισιό•J<:πο; τούΠολuιεχ,νείοu 

ΣuyχQόνω; οuιιμηtχει ώ; ιιάqη~ύ:tεQασJtίσεως ηιlι;διχηyόιιοι; στlισιοαιοδιιcεiα σιlι;πε(Μσ

σότερεςδiχες ιών άyωνισιών. 

' Η Χοίινtαlοε6ΙΙ;ειαι. ΤUvtι<ιΜίζιο ι σιJrνiι:τομαΥ.Qοομέvη ΓQα'1ισα ΕiιQuιανlαι;χαlχα ιό1ι-ινσιό 
θt{ιμο Τοιχωνiδο;, δ.'ΙΟU χαl μ"'tt 7,1/2 μήνε;. ΈιιανέQχεtαι χαl συνεχίζει. ΤώQα ει ναι ouvήyOQOo; 1ών 

HxαttjyOQOίιμ8't'(ι)V φοιτητών yιlt ιήν:ιq~ιrιέ.,έμβασιισιb Πολυιεχνείο{ΦεβQοuάQιο; 1973). Εtναι μα· 
χ,ηηκθc; και ο;,;;. 'Η Χοίιvrα δtv ιόν ύ.νέχειαι :ιλέοv. 

Σιlς 24 ΦQkx!uαQίou 1973 σι.ιJ.αιιβάνεται ά.-,ό ιήv Ε.Σ.Α. Χάνονtαι ιlι fχνη του bιl μ ίjνες. 

Βρ(σχειαι στοU; flαλάμους ά:ιομόvαισrις -βυ.σαvιστηρίωv τοϋ ΕΑΤ-ΕΣΛ. Εtvαι yvtooιά :ιλέον τ& με

σαιωνικi.ιβασανισrήοια:οtΟiJtφαομόζο·ιταv fκείώστε γίιμή χQεΙ.ά~ιαι,·ίιά,·αιrεο6ο\ίν tδώ. Ij2 ~μl(ιε; 

(ιπομόνωσιις- QεκόQ. 'Απολύεtαι 12 κιλα tl.αφοό ιεqο;, εvα οωμαtικό Qάκος. 'Αλλlι ~ ψυχή του δο6ια. 

'Εtακολοu6εί τόν άγώνα. Μετ(ι τ (ι γεγονόtα tοίι Πολυτεχνεlου ή ΕΣΑ tbν (ινα~ηtεi. κα6ημε(ΙΙ\'ώ;. 'Αλλ& 

κοifJεται.Έ:ιιιοτεζFίση')νιιnαQανΟμία"μtχQιtήνίtιιελευ{)fQωση 

ΣυνεQγά!;εται ιιl! tl~ Νέε~ Ποl.ιιι:ιιf~ Δυ,•άμειι;; :ιού άναδείχιη:ιιαν σtο~ άyώνε~ τού ).αού ιαιιΟ. 

t ij; Χοiιντο~ :ιιαt U:ιοyQάφει ~ ΊδQυtικλ MV.o; Πιν Διακήοutη τij~ κlνηση~ to~. ΤώQα ε[ ναι ύποψή

φι~ τij; "Ενωση~ KtνtQOυ Νtων Δυνάμεων Β'. :ιεοιφεοείας 

NEOI ΑΓΩΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΧΗ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 



'Αγαπητέ Σιψ1tατρι.6rt"η, 

Σ't' C ι; 17 ΝοεμβρCοu, μετ~ &1t6 ΙΟ χρδνι.α,-Μ ~χτιι; τfιν ε<ικαι.ρCα 

νc:t iι.αλέξηι; τδν έκ:ιι:ρδσωπο σου στfιν Βοuλfι.-Στ C ι; 17 Νοεμβρ.Cοu 

σοσ δCνεται. ~ ε<ικαι.ρCα,ποό μπορεt νc:t μfι σοΟ δο.Ο 'Ι ξανc:t , νc:t βyc:tληι; 

Πρω:/u'Ιtοuρyδ τ'Ιι; Πατρ tΑας τδν rEQPΓIO ΚΑΥΡΟ , ytννημα καC .Ορέμμα τοΟ 

ΙΗΚροΟ κα C βασανι.σμένοu νησι.οΌ μα:g. -Τόν !ν&ρω:ιι:ο :ιι:οό , άyοtl 't'Upαννfι

.ο,κε άπό τfιν άδCστακ't'η δι.κτα:τορtα , β y'!κε μέ τό κουρ~yι.ο καC τfιν έ
ξυ:ιι:νc:tδα γνf)σι.οu Καστελλορι.ι;;ι.οtΙ , καC δ ιaλιtλησε στc:t "Κέρατα 't'Otl κόσμου 

,.6 δ C και.ο καC τ'Ιι; Κόπρου καC τ'!ς Έλλιtδοι; .-ΚαC ~yι.νε δ !νΟpω'Ιtος 
ποΟ σεβ ιiσ.Οηκαν κα C τCμησαν !λοι o L τρανοC .-Δfν Μ νοι.ιfι.Οης δπερfj
φανος aταν .04: lλΟη ~ εbλο~τιμένη ί:ίρα , ποό τCς τόχες τ'Ιι; χ~ρας μας 

·Μ δ ιαχε ι. ρCι;ετa~ δ συμπατρι.~τ-ηι; μας: ,δ σvyyενfις μας yι.c:t πολλο!ις , 
δ yεCτονας: yιd. πολλο(ις,δ άyαπητός 9 Cλος yι.4 πc:tpα πολλο!ις , τδ κα

μιtρι y ι. d. ~λους μας , δ Καστελλορι.ζι.ός ΓΕΟΡrΙΟΣ :tιΙΑΥΡΟΣ ; .-:Κα C δtν 

.Vci t! ναι. 1ι μοναδ ι.κfj εbκαιρCα ποό δ δ ι.κός μας !ν.Ορωπος .06. σχΟφη 
μt στορyfι καC &yd:πη πciνω στ-d. τφοΡλfιματα 't'OO νησιοΟ μας καC τ11ς 

Δωδεκαννησοu ; 

rιc:t τδν λδyο αb,.6 , αlι'tfι 'tfιν yoρd. τουλι1χι.στον , ξέχασε 'tοός κομ

ματι.κοός σου προσανατολισμοός χα C 11pοσωχι.κές σuμπ40ει.ες καC Φfi<iHOε , 

χωρ C ι; &ι.σταyμό 't'όν ΜΛΥΡΟ,τfiν •Ενωση Κέντρου-Μtει; Δuνd:μ.ει.ς , μι.4 ποό 

ξtρει.ι; πολ!ι χαλci lSn δ ΜΛΥΡΟΣ Μ σ~σει. τδν τόπο δπως:,τfjν τελευταCα 

σηyμfι,μt!ι; yλΟτωσε &πό τό χεtλος 'toO κρημνοο . ~ 

ΚαC 3χι. μόνο νd: Φ1'J9 C σης &λλι:1 xaC μέ yανατι.σμδ ν4 όχοσ'tηρ C ξης 

τ6ν σuνδuασμ6ν τ'Ις 'Ενώσεως Κέν'tροv-Νέες Δυνdμει.ς , χαC στοΟς συy

yενεtι; καC στο(ις 9Cλους τfiν δόξaν τοΟ pασανι.σμtνοu νησι.οΟ μας .-
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