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ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 

Δραχ. !i 

Γ ιό τ6ν ι:Ιnμοκραηκό 'Ολοένα nλποιάζοuμε οτά ού- :ιιiιιu. <1.1υηΗJ<Ια>'Qrολ1\ι!ο• ιi1• Ισιοι>1>.Ι) ,.,,.. 
Σοσ1ολιομό νορα. Πλnοιόζοuμε στι\ν άνοιχτι'\ ξί/Ια 

~f Χ<iΟι :ιί,Ιόιτη f>tboo'I :ι•ι>•· άναμtτρnοn άνάμεοα οτ1ς όνθρώ· 'Euri; ο1 νlοι φJ.οbι>ξοψε νά :ιι~ωιο,,Ο(>ή· 
o/\,._oi:· η Jιrημrυilχι; d«ι:ιτ\..,. nινες άξ lες κcι\ τό όργανωμένα πουμr στή μ•γάλη ,;..,μl•11ηση. ~o,,w μα; ~αί 
α,ιuι μt Ιhιαίη~η fμφπση ι. συμφέροντα. Άπ' τή μιά μεριά ή Ι:ιιΜ...,ξή μα; 11 σο11<αi.•<ψ/Ι;. 'Ξι.W dγώ•u bί~ 

1.όγο; γιιί. ιl>ν ~1oio !μ.μινi;ι. Unμοκρατlα, ο\ πολλοl, έκεiνο ι nο\:ι χρι~U;ονται 1t<r•ι.ιJ.δ11:, π,.ι~ιιι.-i; ιlη:•'.iοσι:1;. 

τuι ιό fνη·.10. τοί·; ('\''11.oi., θέλουν νά οκέφτωντcιι έλε\ιθερα, ΙΊ<ι ! iί; lι ~ooiαJ...,μi>; Ο•'Ι'"'"',...;,,.,.αι ο! roi'
""o:τol·; :τ ο~ Ι<tη(>Ηfί κοί t!; νό δουλεύουν καl ν' όηολομδά- ro: ""Uμσίψ μο'ζ.ό μ' /Mou; toi'; l(')'Utδiirνoι•;c 

f:τηt>ιαiι; :ιοί• :τ(>ΟΟφlι"' σιtl νουν τούς κόπους τους, νό 15101- γοά νά fχ~1·ν &ο, ίοα 61κα1ώφιατα ""' ία•; 
>:σ 1 ....,.,κι) 0 ,·.,·σλο. ΧΟ>(Ι1; vU Oi- κοϋνται όηό νόμους πού ο\ lδιοι rίοια1ρi>;. Ό dγώνn; yi•ηαι αl Ι:>ι>δ μιw.~α. 
ίσ1μ νί, :τι•ιι>ιο<ι<tήοαι,.., Ιι<• φτιάχνουν. 'Απ' τflν δλλrι μεριό ο! hιιi"' :τοi• 6ιi'ζε~ ή το:τι>Ο•~ίο τη; Ιστοι>ία;. ΙΙ (>ώ 
Ο' άχιιλο«Οήσnι•μ αί.'Ιή τή tα- λ(γοι - σ· δλο τόν κ6ομο - μέ δια- τα :τ(>i:τει νά Ιξασ<f01JσΟιψ: τi)• :ιοlιt•><Ιι t
Itt></ι. tΊά ιό, .λτλό ),όγο ΙΙη φορετικό χρώματα κal διaφορετι- ;.,ι-Οι-ρ1α. \ιί·ιειιο vU χάvσι~Jι τi1 μιΎ<'ιί.η ι,α
i) ~ι>:ή 1•«; /<j'ημt(li&. lιιχιtαι κfl συνΟημοτολοy [ο πού ώστόοο vασια11κi1 >:οο.-ωvιχ1) <ίιJ.αγή. ~· ιlνu:τΟ):ώc't" 
.,. ,...;,,"!'η ϊw.ι :ιι~·ι\ σ•ό χ•"('<Ι λtει τό iδια πράγματα , ο\ όλοκλη- <Ο• ιiγω>..,,ιi.; ,.,-., bημσκpατία; [χουμ, μάΟη 
τών U,.()ι>ώ:τ,.,. :ιο\• :τοο"("'"' ρωτικο( , αύτοί noU θtλουν πε οθή- ..,,;.α :τώ.; ΧΙΙ>(Ιί; ΧΙ)ι.-ων~χό η :ιοlιιιW ιJ.ι(.(\•QΟ 
ατόν \ημοχι><tτι>ώ ΣοοοαΜσμό, νια όνδρόποδα τούς πολλούς. "'~"Χ'.'!''"'· ή λl'fl.αιι~nι:α μiνι:ι XωQi; •"τιμ« 
τήv Δ>\μΟΧ(ΙΟιίο σιίv ι~,ο""" Σι>)ν :ι«rp1δο. μα; •iχο.1.1< ιl)v bι'<!άρισtη •V. μiνrο μιά λlξη. Γεμιί•Ο ι/ι κεφάλι d. ... Ιι ΙΜι; ιlι. 
; 1:. ,ήν δημο"('ατiu σ•i; ιpιί~ καφlα νά γn•Ociiμr •i; :ιιιιίοιr; ά>;•ιμ«χίr; τij; J.ά yφύιο κα\ τlι οιιιι.ιrί7,1. 

Ι\ιuσιάσι• ; τη:. τήν :το•ιιοχi}, μιγU'.~,; άνο.μiιρηο>\: . θ.'ι fιτο.ν ιiwοιιϊνη ίi>' Ί Ι l'f'Jμ•ρ.Ί\α α\ιιi} στρα<tίηα• otlι• άyι<.. 

αίκιινο~οκ•'~ ""' κο'""'"κ/ι. -~~· bfν lto<'fl! llιlmxOii ιi(>x.·1<t <1."tό ιι)ν lq'τά:~;ρσ. να γ<ά τ~ bημοχιοο.ιία ''"' τό σ<ισοαlισμ,;. ·Λ:ι' 
ztιαι νιi γί\'fι δtJγανο χα1 μiι:ιο 'η ~ιχια1ορi«· ΊΙ fλJsι>;η Ιιιτοροκi]; μνήμη; ιό :ιι.:;,ιο τη;"' δλα; q'i•Aλo καλοiιμε σt σοο~εi
,,;,, U 1·0ι.ώ~ωv ποι~ ."t<σttί'<Ιιιν χα\ Χ(Ιi.ση;, κ<ιτ«διW';fι τι4niόιχα, Uμηάχλη. ('<ι><rη δλf; •i; :τ~uτοκi; δuΥ<iμε~;. 0t σ.,.,_ 

;;., όiν :ιρl:τ" νιi ί':ΙάQΧ" ΧΙ)ι- τα. ΊΙ διχιατΟ(Ιiα >ιni 1\ ~Ε{Ιόοόο; :ιοi• :τι_>0ηγή· θij><ι: ιή; ""αμίτρηση; •!ναι α,J.ηρ/;. UνιUη

vων<χή ,;,· 1σ{ηητα, δ11 δ <lγ(>& Οηχι μίl; rΙΙι,ξnν ότ< σί'Ι'μαχοι τού κ(Lι•σιημl- τι;. ~1 1 tήν καθ<>δήyηση ιού κδμμαιο:; """'"· 
ιv.;.δ/:ι"'ιήμονα:.δtρyιί•η;, νο~/ιtvrlν111μiί•οοl τι-χοhιώχrr;.οίάl,'yι~ ιώ(,ιαάμ/σω;.νάμrιαφi(>Οι'Ι'•ιόμήνι'Ι"1ιοiiά· 
;, t."taγyUjlατio.; :ιpl:τει μόνο; νι·•ο• :τ(οιίΧtΟ(Ιι;.οίάvήθιχο1,οίστrν<\μι'(Lί.ο•.μά γώναμlΧι"ι/ι:ιοόμοκ{>όχωpιΟ.1.(>yαση'Ι(>ι, ο:~;ι>

τοι• ν.i ι'~'Wq'(Ισl!;ι:ι γιιί τά bοκά καl Ιiσσι ,;,.,ο άθι(>ιί."tιιtτο QΟμανιικ/ι lν(Jσνσ1α- isio μf1ρ1 τi; li"(>f; rή: "(LιQΙΚής γή;. 
t OU :τ(>\>61ήμαια κ.U νιi μή• ά· ομ/ι οπά';ο,.ν ιό ίVΙαiο μ>'<ω.,ο .,;,. bημαιι(ΙΟιο· Στόv άγώνα λοt:τόν! 

:ιοφιισi~οι .. <'iUoι γι' α"'Ιιν. .,;,.. δι...,,ψfω•. Σ ιό ί•:ιολιιγοαtιχό 1•ρα«;.δr: χι~- ~ ι; "~"'iδηοη τij; \στ<!{Ιιχi\; •iιθί .. η;. Χω(Ιi; 
'E><tt <ίκρ.&ώ; ~0,; ή ·t-:Uψ;~ή uσιημίνσ, δαο• ~·~~ ατο~ν ατά σ(.,..rφο. &>οι bονασταιημlνοι•; ύιηt(>οσμοί·;, χω(Ιi; συνο.ι

ΣοσιαλιοΤΙχή \ημοΧ{ΙΟιιχή 1\t. hι'f{l<ί':ouνtδlr;,:i;O>Qί; νι'1t\;&.ζΟΙJΥμiσααιλ σθΤJΙαιι>ιί;:ταψ>:>ιλi"'ι; :τ(.Η)δό.Uοινt ιό μt:γά· 

ολtιία 1ο:ιοΟΙ<η<1r tόν tοuτό ,η.; >:«μίνι toii άyώνα ιών lργαζόμ•νων τώv ω «ίτημα γιά tήν dλλαγή. 'Τ:τr~αι:ι~~το.; ιί· 
γιιί vά dyω>'οσrή. :ιοJ.λών χαi. U.ί.ιJ•(Ιωv UνΟρώ:.ων ~ •lνnι :το. :ιό χάΟι ι,,(,ο~lή 11; :τολ~ιιχ/.; μα; ti.Euθι(llξ; 

<μ••Η~~;~~::.ο:~·.:~.;~:~:.:::::::::.~~~::.:Οο; μονσ- χηρί'<ΙΜψ;;:::::==::.=:-._ 
Χαιρετ/ζει 6 πρόεδρος τf\ς Ε.ΔΗ.Κ . Γ. ΗΑΥΡΟΣ Χαιρετ lζουν τήν fκδοσή μας 

ι.ι,;~~:~ ~~ ,~~μ~ί:~Ί::χ~;:::. ~"°"~::~;
0

~~~: θο~~:~:~: ~;; ~~; :~·~~~ ~~~~: 

§t~~;~~~~~;~~~~;:~~~~~~~~ 1Ξ~:lΤ:ϊ~~Ξ ~Ξ~t~~;;Ξ~ξ~ 
γιά νά :τ~'><νώιrf ι τί; Υ(>α;ψl; τη; ~~ΗΚ :ιού l"''°"X'l!•ατi;ftn< !>iίχομαι ><αλόν dγώνα σ1ήν >ήν bιιί'(Ι~w:ιη ιή; bl'fl.OX{IOι1· 
σταθιQιί σιίv ιό "(Ιώιο χδμμο άρχilιν ιή; χώι>ο.;, δι,..αμ1χά; φα- ίχbοση, χαί fuίζω Οετιχή σιψ ας ατόν tό~σ μα;. 

Qfa; ιοϋ 1fο:;ιJ,ηνιΧΙ).ϊ \ηιιΟΧ(ΙΟιυwύ Σοοοαλ<σμοt\ 6ολ~ τη; γ~ιί τήν lμ.η'ΟΟχιη >ια( Σ. ΠΑΠΛθ&\ΙΕΜ ΙΣ 



:ΣεJ.iδσ.2-----------------------

ο δημοκpα"Cικοc; Οοσιαλισμοc; 
θεωpια και Πpαξη 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
Τά νtι»ιι>ψf\'ι<Ι, JΙOU /Ιημοι:ιιε ί'Ονtαι ο' αUιή ι~'ι 

σuJ.λογή. ά.τοσ1α>:tοii• νί;ι ;'l<t(IOΙ"L<iσouν. σuνο.ηιχά, τά 

6ασοχάJΙι>ι:ιyιοαμμιι"χάχα<,\.ργιιrο><1><iισημ•i<t,:ιόvw 

στά δ"ο<ιι Ο•ψλιώθrρ<ε ή σύ•ηαση >ι<cί ή~"'"(>άιηση 
ιώ• σίryχ(>ΟΥΙιn" .,...,Ι(ι).,σιιχών χομμiηων, •ii• ιwχΙΊ 
Πι; 11 Δ~εθν<1ii;. 'ΓΟ ""'""'""><ό ιή; ΧάU καl τl> 
Ι Ι('(ry(Ι<Σμμιι τή; '~:c.>φούι_>tη; tοίί Ι'•ιψιινικοii ~°' 
σιαλ.δψΟΧ(ΚΣΤL><Οiί Κόμμιιιο; (~1~1)) σημιιδιί'ΟU\' tό 

ξιχίνψιιyοάfνανά.v.όλόγο:l(yοu;μfινt;μιιiιti\• 
Ϊb(>οοη τήι; 11 Δι•θwii; (Π ll(li<11 14 Ί ο.:-lη 1$89) ιό 

Ι 'ιρμιινι><όΣοιιwλ/:Ιψοχικιιοχό .Κόμιιιι(, .. )γ(nιιιι 

δι,>ισηώ σιά 1'89{1 tόχδμμιιποVUU.~ιι• σ<.ν "(>ό"" 

;'10 nl σοσοαλlόd; 1\1(,,ν τών Ιiλλων χω~W ( ... ). ΤΟ 
Πι>όy('αμ11ιι τή; JΊ,·οδιι (,1892) ώσιόσο, li«•• μι). 

λο; >ιιiη :U{'Ισσό"(ΙΟ ά.~ά μιά ;'Ιfριλη:ηική /Ιοαχήρuξη 

4ρχiiνν, :ΗΙίο άηυιΩθρiφιιζο ι/\ σπvmψα ti'ι; /Ιιανο. 

ηηχή; χα< :roJ.«ιxi'ι; χιιιάρ<1ση; ιών ><ι'(!<Οtl(>ωΥ ή

γ<fών tι>ii fρyσtιwίίχ•ηψαιο; (··.)· 
~σ:.οοο; /ΙιοΜζ.1 μf δ~οΙ>οJ.ική σ<ψά ιίι .roxo,,.. 

μfνια,.οiισuγ1ιι,.ι{'ώσ<qUlbώ-Οά"f.Κ"'lξfLσiyttι'Ι_"' 

ιή6αΟ<ό.μ•tαil.ιιγήιnϋιόνοuχαίriΊ;"ολι"><iΊ;"...,_ 

fι;"οί>"α()Οι•σ.,\Ι;ο;τα1σιά"(ΙΟΥ(>Ιiμματαrοίί l 'ώσ1-

""'" Σοσισ\δημοχικιηwϋ Ψ.ργ<ιfΙ>ωίί Κ.Jιιμιιιο; :wU 
l/\pί.(\φιειόΙθ!W!. 

Όργάνωοn τοU ΓερμανικοU Σοσιaλδnμοκρατι-

1 ~ 1 

κοU Κόμματος (Χόλε 1890). 

Μ 'ii'li~~ι:J ~_, π ....... ,.. .... ~~ .. -· ~. • ......... 
• _ 1.•>"•>σΜnώ "°" •'"'""' ~ VΨ Γ-.6'<> '6 187~ 

Σnμεlwμα στι\ Μνήμn το& ΓΙΟΡΓΟΥ ΣΕ+ΕΡΗ ';"~ ,:;'~~'7;':'.ιi~8 ':'~,::;: ιi.;"° e.:;:;::•t.:J:~:., :::: 
ilιη 1890). W nρ/iiro ""νέδρtο πρ<>yρ0μμ0tι<lς..., δ<ιοι:ις ••I 

~~";,φ~~r~~~Ε.\~~~~rΞ~Ε:~
0

;~~ϊ=4Ξ: Ξ~~:~ξ~~ JΞ~~:=~~~ 
μι "ολλι'.t 1i(><ιι<ι ν<'ι χαιιισιρίψι>u~ι•. Ά; σ~ίλογοσrοiiμι ιή•-..,;; .6,>,,.,_,μr,.,..,σπ.ιΣυ•f· ,-οςγ>όσο&ρόςnοpολ<Ι"•<<I· 

::i~,~=;5~,i~~,:~~~'i?i: .. :~:. ~~:~~~ ΎΙ@:~~;~ 
yu Σιφfρη. 'Ο :τοιηιή; ;"ΙΟU λόΤΙ."'Ι" <όv ήΟ..ο, ,-ή μfοημιρuiιι· •ρ<>ιiιι δwμ(>στη•• ιι,-.<6 , 1•φ ι~ς •άθι: ntf>'O•~ς .,,] ΤΙ\<: <άθι: 

f.*~~Ξ:;:~~~:::.::,:~~~~:::.:~:: ~~~Ι~=~ΞΞ~~~~~~:i~Ξ~ 
στήν Σιοχχδλμη, δtαv tοίί bίνα>ε ιό:\'~,.,), , c',\νήκω σ/ μ•ί1 α ... Οήμαιιι ro~ ""'ψή διαφοiνηα• κιιΟα('ά ή "ι""'ΙσΟηση ιi'ι; 
χώQα μι>ιρή. "Ε~α ,./,~"'Ο άχρωtήρι σt1\ ~l•σόγι ιο, .1οiι blν ;. f,.,ρχδμ.ινη; θiοιUα:; ταίi ~σUμο" η ή μ"ο"σίωοη τή: ,.,κρη; 

~~,~~~?Π~~~~::::~~~~.:~,~~::·:::: ~Ί~~~ΙΞt;~~~~:~j~Ji·~~Ξί~~:~ 
:~'\~:~~·~~~(l~o~~(~;~fwι~::, ~~ο~::~~/Ι:;:~~·~:νt1~Υ~~:Ί~~'~l ~fι; /~::; '~~~·~:~α~~,i"'~:;:'~;j~~ δlκιι l{'όνια, 

'.\,,Ι> •ίι• ,.('<:><η '~'' σι·Uο~·ή, (cΣιt•&φfi>) μ<•'• αl;ι::μi) χα-
τιιιγίδιι;. αi σιίχοι ιοu "'"l!'!'t'Cί':"'"' ι\.τi> tln· χλοσσιχι\ 1·.,;,~. . ,,,;.; η'ισο; ,.ό•ο: τό<tη :ι.,η 
γο Σ•φi{'η: "i'ιΥ"" σιή\' Ιi/Ιι.,,σο 
Ν_ν μ"Ο\~;, "'" :;.;, γιίι lνιι """χιiμιοο ιl~'"'"' γιά μ•iι.• ' Είi"η. 
ΟΜ μί =γόνιn ~Ιά δ Ι 'uΪ>('γυ; :::;,φiρη; δi' άγων.'ζηαι σΟ ~t./ι μο,-{ιχα 
μήιι ,.;, τα~ΙΙεί"" ~•ι>C"'"''" σε•{';; σ' f•α .1(>όχεLQ<Ι σηψίωμα. Τά 6ο6λία ιο~ ι\ναι tbώ κιιι 
μlσιι σιiι 1ώιια tή; γοργόνα; μii; >ι<t(>trι>ά'τ τοι\; ~~;;.;,ψτ;: 

'Ακολοι&iιν ιό μιγάlιι ,.ο(ημα .. ~τfρηι. (!932) τQ ._,1,.. ~Ια':ιί,.,ντιι; m. "&νο τfι.; 31J.ηγfι; μα; 
0.,,ιόρψ~ (193:,) l.τηι>•αιιμfνο ι1~ό tήν :τοίφη ιοϋ Ellot χαί να 6γσϊφ ,;,,(ι ,ι,.,,.&νο τή; :ιληγij; μα; 
•Τ~ιι;ιάb<ο tών γιψασμά•wν 1928 193'ί~ (1 9~0) li:tou μιι';>ί,.,νια; ,-ήν "ί~ί"' ιοίί ΧΟ('!'Wίί μα; 
δ Γιiί>ργο; Σfφi{'η; ""'1('0t'Οοά!;<1 δλά"'ί"' 1 όν σι•ναισ(Ιηματι· ν<'ι 6γοϊψ ά.τό ιϊy. ,.1~ •οϋ ΧΟ(ψοοϋ μα; 
..J>ιονκόσμο (!1Jδιιy'ά.Οίσοmσ•όιι1ματή;:U.ηγή;μα;. 



------------------------ :ΣιιW\ο.3 

tμnpός yιά τήν α ' πανελλαδική ουνδιόακεψη 
τίjς Ε.ΔΗ.Κ. 

nανεnιατ;ημια 

Ο δ(><Ι; c:ιαιbεiω οιi1 :τΜ- ρα :ι•ριοοόιει.><> lφα(>μοσμένο 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 4 - δ Δεκέμβρη ιί•ΤΟQη οψασiα ισu ir.tovorί :ια('ά ΟεωQη«κό. "AJJ.o χο(>(Ι 
rόσ.WΟJ.οhιεivοτΜι dξwΟv,κιηι>~στιχόιή;ο\ιy;ι:ιοοτη;Ικ-

~ιί i .~-4-:, ιού ~'wκiμδρη 2. 1·1 ρ ο ι ιοιμαο Ια ιο ίi <Ψχώv, "'-"'tηιαιn.ιοιφένων "αibεοοη; t{vαι ή 1'iοη Ύοά 

ουνiηιταο οιό 'Ηι>ά><λιιο τή; :i: u•lόι>ιΟu. ΊΙ ot<Vόo<.ioxι- γνώιιtων >ι«ί ι!;ι:ι,.ριών, :ισύ μ•γύ.λη tξει~"""''Ι :ι..U ~:ιι· 
Κρήτη; ή Τl<η·εU.1'1ν<α Ίbεοlιr η.η :ιρi:ιΕ< .U :ψο"οψάσει ιό !'ftαδiδQ..·ιιι< σιiι μtλη tνό; "l"'"' οι\; άν<ι~πuyμένt ; χ;;,. 
γική ,.,.; Όργα""11>:ή ~uν~ιι:ι- ΙlανεJJ.ήνιο ~uνlόι>ιο ιοiί.Κόμ- χοι.ωνικοU ου,·ό!.ι>υ , μ/οα d..ιό ι>"> ιού Δνιοχού χόσμοv. άλ\ό 

•»••ψη ιi'j; Κι\11.Κ. μι~ιο; (θεοσαλοWκtt Ίοί .. ω; μιό ο"ι>(ι μηχοV1<1μών μtιUΟΟ- ..αl ιού Άνιnολιχού χόσμοu 

~εqιιί <>1ννειfχοιιν l..Wyμiνuι ά.ιί.ά καί καtιι•·οητά ύ.ν i(μο- στο ιρό..,ο, μέ ιόν δ:rοίο y(ν<>ν- νο.ι oίin <OMl:ttprp ο!Πι dδιιί 

άντ~"Ιρόοω:τοο ιή:; χομμαωιή; στι btι:ιτrθ•ψiw1 νά χ•ι.,,ήσοι>- •αν στW; :ι•pασμ/;mσ; οίώνtς φΟ(>η yιίι ιό 1Φινωηχι'ι σί .. τη
διίοη;. ύ.."Ι' ιή. ω.λη δμω; σψ· μr ιΟ μ•yά.\,) ><ι:φάl.αw. ιiΙJ.ά <Ιντίθfτα •iνσι d."!oιilι- μα. Άνιiθttα ot :~ι{>ΟΟ"άΟ•ιις 

μηlχουν χο.ί οι Ιοαιψήφιο1 6οι~ Πehει viι tξηyήσοι,.ι ά- ομα ουνιο•ιομένη; ><άί lνιαιι τυϋ σοοτήματοι; νά :<(ΙΟΟΟ.Vσ· 
i.nrrf; οτi; τt4υταiις l.loyl; :-ιι.ά χσl >.ιΠανοητά τό :τ<iι; Οό. -.ή; l('yασiιι; bμάbο.; l."11<1τ~ τοUσει rl; γνώσ<ι; χα( τ1]ν l-
κuθώ; καi ot τlω; 6ο~4ντl;. :τ('Οχω(Ιήσοψε στlνν σοσισλι.σιι· μό\WΥ χαl fχουν χσρο.κτή- {.οtυνσ,οαιθωςχαίφ&ηδιιίρ 

Κι lδώ 6-Qiοκtται δ xi~""°; >.ό μ•τασχηιι.ατu:~μό τή; υ.lη- Ο(>Ι<ΙΟητό:Νb.."!σιάυtιχώ< ;ψο 
'Ι<ilξιλ•χΟi\iΊ Συv{)ιά<ι><ι:ψηοέ ,.,,.η; >«>ι...,.(ο;. ΔΙ.ν d.p- με ά."Ιό ,;; τό;ει; μιι:; κάθε y(>Ιlμμό.των:τ(>ά; τl; χο.nυθ.Π

μιά c:ροl.χ/.οι.>ιχfp μίτl;ωξη :το- >',εi μόνο τό τί θέλο ... ιnτι.tιραοιιχόσwιχιίο :ιού μi. ~r;:ιούθάlξι':τη(>tτοVν ,d 
lιπυτώv :ιοV Οά χ••(ΙΟΙΙ(>Οτ>'t με νC. χιiνουμι. Π (ΙI• t\; l~yι;ιl; ιου συνιι4i στό συμφέ(>οvτα τή; χατιο-τημiνη; 
σουν μt μανlι:ι αVro,J; :roV τσό; :τ•ι νά tξηy ήσσυμε >ά δια."Ιισ""""'vν οι Μθι "> •ά!;η; •!ναι 1διαίιrρο. lvτονη, 
διό{>ιοαν ύ:ιο'ι")φΙ<Ιι<; στl; Ι>ι- κ<ι\ ιό :τώς. γi\ι; ><ο.lοθελφί,; μιί:ι i~:το«Οέ- κιvίω; στiς d .. :ττνyμ/;νv; χ.Ζ.. 
λοyόςτή:; 17η;Ν~η.l-..iι :\Ι ιάdχόμηύ..'f(Ι(Ιτολή ιή:; μενηκο.τώ.ίοθφη;τ(>ά;τάδι- ρι;. 
οί ό.νι~,ψ,ω~σι riι; δόση; θά Συνδιόσ>ι>ψη.; "Qέ.uι νdνttι fι ξιά. ~Ε.-τιιτα d.tιό τη οVνιομη αiι
~τα!)'ο.!'έ"'υν U:ιλοi ;ιΟ.('στηρη· ξ....;θσ(>η χιί(>Ο.ξη τW-. δp<ο- Μ&.ο άν b..V.η(>ωθσiίν ol •ή άνόl~.,η. οι στόχοι tνό; 

11;. Υ{'Ι11ψών μα;c ir(l{I; τη δφά ~ο.ιτάνw :τ('ΟU:ιαθέσειι; θι'ι :τ(>(ΙΟ&ιrιι>t<>U qxιqila, ο! σχι-
Ι'ιι\ μιά τtισ1α l.ςlλιξη 6ι'ι ιl- χα\ ιή δογματική d('ιστι{>ό, μ.'ΚΙ{>έσοψο: νι'ι. :~ιο\ομε δ1ι ή ~ημ/; τήνbι:ται&ευση!<αiπαί(ι 

αιι μα.ο.δικό. U:tειίθυνο ιό Πσ· "αί('......,«; .flέση ,.;...,, σ' Q.α συνδιάσχrψlt τή;: FΔΗΚ :ι/:τυ- """"αt; fut' /ίφΙ~ τή σWδtσή τη; 

λιωιii Γ~iο wUΚ{,μμσ•ο; 1άκαυ«ιχοι\W\'ικι'ικά\"1Μι· J,εστήνιi.'1(1(11<1lήτη;'Ιtι!!ια- μίιήν:ι(Ι(Ιο.yωγή.Οό.μ""(ΙΟi>

:τού ,...Οόι!"'ι ιή σ-.ίνθrση Πι> τιχι'ι ~ψο&fwιστο. :τού dιιασχο- 4 ιά Οιμt.1.ια y<ά τό ,Jιιιμο. <Uιν νά συνοψισισίίν xow(>..W., 
(liωoω1'8;1fαtt'ΙtiΊ;) Συv{)ιά- λοUν ιόν 'mηνιχόλσό. -:ιv\ι θά φέ(>t• τήv iuy&ι.η άl- οτό. παι,κnιιίffι>: 

<>uψη.;. IΤ(>i."Ιει ιέί.ο;; V ιi."!οιlιω.ο ... Ι.ο.yή στήv Ι(,)Μδα. (!...tχιια ατή σΝ.. 1) 



ΕΔΩ ΠΟΛ ΥΤΕΧΝΕΙΟ ... 
'E/0,;;.l"' x.::i~~! ... "ε~~~:~~~i.~~~~ π~~~ 

1 ::f ~~;~:ι:~~~~ζ;:~~ι:~;,,~~:',~~v·Η ~~ 

l~~~~'JP.f.~!!;ί!!~~ι•n θό εtνσ1 δικn μος ! ... Ή νΙκn etι ι:Ινc:ιι όnωο-δι'ιnaτι:. δικι'Ι μας ! ••• 
Ίlιu• i\ •i><η δί..,,, ιοίο ίίληη· ,.i\; .; .. ~ά(Ιπιniα:, 6'.,,,,φ 

><>i: ι.ι.ο..;\ Ίlιu" ~ νί><η ,,;,,. '""Xn ιiΓ' ,;,,..,ι,..τη τi'\; δ"''"" 
•. ~ ........... τη, ~1!'<>Jι<<Ι<i(><ι; :Ο(>iιι:ο. 

!fM~t1~1!~1 I ~=, ".,~; .. ~::.;:·~: .ιΙΗ~, .. ~ ~;:.~~~".:~Ί~ 
οt/ι llύ.ψα. <><ίι l"wi•••"'· λι·ιι;ιι"tf:οι·. aί•ι~ ~'"" ~ δ<iοη 
~•ii• Ά\!Πr'u. ο" ~"Ι ιη.- 'El- ~ ..... ,.;ι-ο;; wί ιί-Ρ,... ,,;,,. 

:ΞΞ~:;:;;~;;;;";ΞΞΞΞΞ~;- ~~~~~·~~.~-~~ /;:~ ~~: ~~~.:·::; .. ~~~· .;r 
ο;ιιολ1,.ζον1Ω ς ,.,,,...,_,αΟ..ί..,ι οτiι μ.1n'"'ι>"''° ~'Ι''" ~~; •. 1(>Ο!Ιή0ιι• μl ,,~·,_ 

•ην ι η ι ~ οφοιηrα μια rή; ΕΣ \ ~ιιιί τη, ιi<ιφάί.ιι· φομu. lι>f\μαιιι >wί ψ;ι>μα.ιο: 

'0 !\;οί~ ,r.,,. δ μ~vtι; a;. οτά ξ•(..m,σ"' χuί o«•i•; τοi; ιlwim,.o~; .,,...,,.οι,.;.. 

!~t:~~;;:~i:::: ~~~~~;~Ι~: ~~~~ΊΙ~~Ι:1~·~ ~;:;Ι~{~~}~Ξ~ 
~;::::~tt~~::~;~~ :~;~~=b:~~~~σ;::~~::~ ~~~~;:~~~:Ξ~~~·::;. ;;iJΞ_i.~~~ ~~~"·;:~~:.:χ~ 
m•δ Το" ,ι.. Ν..η.δι!η το\ο ·G~ ι·i" "· l'nil.η.. ""1 :ιι>/Ι> ,.,;,ήν Ο•ι>t; ιpο<τη«κl; f-.J.oyl; ..ι...~. οt.Χ••ι><>><('<Ι•;,. ., t ΙΙ rιnU.1 
xn\ ιi\• μιyul.ο1ιί.Ι~η >ιη/Ιιlιι Tou "\ οι~ι•\Ι; "' ή ο ί..,τηφτη- ',\ u,.;., &ιω; ob.r nι;.,..; <1; 1'"1.""' ' ,;_ ...,:"'! ή ,....ι .. ""'" 
fbt ψ- ιiν"Ι"Ι'"'δi)τηιu Ιkι f\ι<ιν •rι. ~•iιio; δ χ.. ΙΌ ~Ιαο\><>;, "1 ο:<Ο.,. Ικό οτηηί, iιn<δwi μ..,ό, ""ι/\ιιi 

~.:~~~~::~: ~::ο=~7:°τ/ο κοι .. ~~Ξ:~?:: r~~=~ iΞ~~~:7~;i~~:: 
•<>• σmδ; :ιοi• μ! •/ι Ι'"'Ι!'όιι•~ c~:yώ ι!ι«ι• χα.~ιιόηο; ο•δ ιw.,,.,..;,., τη; αί•'f"i•on' χοί τη ή yrn.D, ή Υ'"" roi• Ιlol.• 

Στό tπόμ.:νο τι:Gχος : ""'" "('ό'yι;wιιψιι &ι~..,.ι .. ~ιοή><,.~" το~ llol.ι't!-
«Tό nρ6δλnμο τf'iς iιγclac οτό τ6πο μοc:» ΙΙ:Ιοιοδή....,n; σιi.; o\fl:/_~ ιή; 1.cι Ι"'''"'· vl-; y.otl Ιιi.• .,,,.. 
Το(ί Γ. Κρικtλn, iι•nvnτή τfiς Ιατρικfiς 'Λ&ήνος. Τχiι; ><1'1.'"'C.'1ίa; ..αt tή; ·~~ ,..,..;Χ'"'· 



ΜιΑοUν yιά ιό Πολυτεχνείο οι πΡΟτοι ΝΕκΡοι 

Μνf\μn καl Διδάγματα 'Εδω Πολυτcχνc'Ιο. π.ίi~ ~nιiτη;.α \.,,.ω,:..,, ~ιοά; 

~~~~:~.~:;. &;_~: ~ί·' ιίγ<~; :.~:::~ .. ~ 
'\oιti••ιrt•1 6ti ~ae>O ... 
ιι" !Υόιη10. ~· ιίγώ>α 

y16. "'6ι"''"" οivά.~αι"'η 
ο1 ~('U>ιοι w~("'i 

«ι ιιlινΨα 0 c.,.,ν ,ο;; ι& .. Ι<\Ι'ϋ .\ΑΟΣ Κ'\Ω.\Ι ~:.'\ΟΣ yοά ln'lι">"<(>Q•ia ...,ι ...,,_.,~iι ιό 11W.O" αVινν ισU ro:w,., ποU 
\'<lς twιι;. ΠσΝ-: :\ ΙΚ1011':~0Σ δι>αιιΟΟί""\. ιl•<ιι διχδ ιννο; μl..IJ.o•. 





Η ΠΑΙdΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ 

θεωρlα καl Πράξη 



ΤΑΎ'ΛΑΝΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΓΙΟ Υ Γ ΚΟΣΛΑ Β ΙΑ /\ο""'" 8,2J:fo. fi l 'll. ~χημάtοσr >ι'61ρvηοη 

Ί1fιΗαισii1'1'[)Ν.vση-:<ο\•ίjbη ίiρχισιvi•;wι....,..,. 

Κuι-γά; ξlσ.1ασt άviιμοοιι 1•iσιι ;τf,ση;. 11ιιi''" Ι\μω; t(;Ι:Ot. <'itλo :τ<ψά >.i; μrtαρρt.Ομiσf1; (nl'ξηση ά· 
σf Φόρνt κα\ Κάρπρ yιά <0 Ό κόσμο; 'Χ" χωροοθί'j σf {:τισtQΙ)φi\ σtά :τοοοοtά 1οί' :io:r: 1~:,σ•ων χαi :τσqοχ•"'' σ/; 
iiv Οά "(>i.1rι νάΟΟηθη/Ιί'jίiμι- rειι•άγωνα U.10 σκάκι μέ d•·· !%~. διαν ""' ,.;,. σχη:•άτι:• lργα';hμ"'Ο"; Ιώ\U,·ιργοu;,μl
~" η fμμtσα ή Ι'ιουγχοσl.α- ll<άμfσε; ψ.-.-ε;• l<σι ό'κιιε ,.ά t<)OOδrt•ttxή χι-6/ρνηση δ lllλ- ιvα γι« τή•· άwργiιι.1,.iκτnσιf 
6ία ol :ι<ρ(:~<ωση t0ο6οί..ί'j:. /ξ«σφαλι';.ται >υί.1οοα 1ΟΟ(Ιρι>- ).ι• ~Ι.1ι><"'" τότε •!χε 42,'i>' και t;Λ1iωσι1 ιή; l(>γοσιιισια· 

Εt«ι. δ Φ/ιι.>ν< ~ι1.•. δτι Uv l - :τiα. Ό Φόρ" ><nl 'f'"'"'' δ τιί~. tιW••· σψερα fχιι 42, xii' σι.,.Ι\οαχ·,·il."ση;) μιτιιρρυΟ 
"'"·ικλιγί'j (ιο~ο Οά fl, ξf- Κiσσ"·γχtρ :ιοi• "ιιιλιί /\"' μl- r,%, '11 μόνη διnφο~ά ι11ω δ- μiσtο; .1οί• 1'"1.'"'(>oίiv fv<ι ,..,),;, 
ικ~ι·~• δ«ιν θ,J δ\i'6άζ<tι ι~v """ το~ :τ(>\Ιέδ(.>Ο", σ(,v συ"':~ί "οί φιJ.tiΙ.•\-Ο•ι.οι ftrtil](lι ιοι•; :1ροο/)ιι•t1χi>"('Ο άνοογμσ. Ί'αυ

i<J"'ll'fQllιu) σέ :~rQLηωση χιν- σ"'ρο; l•φρ.,οιi~; ιοί• άμ•ρι>ι<ι σ~"'""""'" σJ:"""' μt ιό ιδ~ρΟ"ο·ιι, μfσα ά~ό ιή μι\ χ η t<O. 
δί....,u/ιl• Οiι. δοσιάση ,uu.1/μ- .... οίί ΧΙΙΠΟ•'\Ι'l"'ι' όγω•ι";• · J!lr.~ αGξηση χαιά 3(;,1% ι~J.ογ«ιv, lδρ<ι(ωσr ti)νl•·όιηιά 

ι)η μt ιίμειοικά''""' οιρα"ί,.α- ιαι νά δ•α•ηρήση ,ί; ovνθif.«_; ιών yήφ..ιν ιοι-; (ιl.1ό 6,8<) ιοι·· :ioiι ή 1'1.λι•<tή ιη; rφ-ρε 
τα. ·~-;οο, δμω; ;.,..;('7,ει μιά 1<1<1ρqο~iα; /rοίί ΒJ.σbιδοσιδΥ.;) ο/ ϊ.9!1). '\νιiΟtτα δ δι~ιδ; <σω; tι']v b).ογιχi\ μι\ωιιη roU 
~ολί-:ς).<r<η οψο{σιορiα· (ισι ώοιf νύ. l~αφu1ισίlί'j ή /. οι·ν~σ:~ιομll; ('fη_' ('SΙ" ,'-'!'])- χαί ,_,ιτοχί~t τbν δη-. 

Ό Φό(ιvτ •Ltε Ι\;1 ol Xώe•i ~ι6;,..,η τών σι'στn·.ι\των · ~οο) σηψίωσι, σχ,·ιιχά μt ι.J G9. 111οι·vγ1κό t>όλο τη; όρ•σπρή; 

τη; 'Ανuιοlικί'j; Εί\>ώ:<η; ι1- iχouv ιΟΟ•; δμοιότηtf; • σιοi'i !· iωση καιά 2,9%' Όμο•ο ιό τοι• ηfρι•γα; και ιiίιv ό(>γα

""' 11.fiθtι_>t: σf ιηlro.,nxi1 Μ; ~?1 οοσο\·;. ΚΚ ~αί ol άρισlfρίσιιwι σχη- ,.,;"''""' ιfι; ννοl.αίιι; τοu. ~11 

Uwιμlιρηση μf ιό• Κόριιρ Ίσω: δμω; α;,.ή ή 1σορι>0· """"μοt ~ημrίωσ<ι'' :τιώση κα οο ιL1· αύιήν τήν έtόιηια οι 

'Ο Κϊ..σινγκ.'(>, 1'iσω σπν<JU 1ία ,.ά δο«ι«ράσσεται u.,o .;. ιά 33,S';f. JΈι•μαν<Ιl ~οσοαJ.,σιl; μ.10{>0\ί• 

οt·.,ρyοiτη ιth.•· δ"κήρt>ξι ιό Ι>ι!ι~tηtι' η κ<tl. /L,ό ct•όνια ΊΙ σ1''γ><ριση αύt/ι ι•• τl; ,,.1 πρ/π" νά δι,..,;n. ιόν δt>όμο 
~bόγμα Σ.m-vφ,λvn σ\·~φω- ιοίi σκιιχισίί>. ΊΙ Ι\ήlωση «,; bλογf; ro,; 19G9. ά:τοll<ιχνόtι 1ή; ourt:<uίi; χοι ΠQ<!Jταπό(>α; 

v<ι ιιt ,ι, όποiο hι&6α1ώνι1αι Ι'1οuy><0<ιJ./ι6ου Ικ.1ροοώ.1ου ίitι ο\ ![ρμιι•·οί Σοσ•W.ιστ/; ~r,μοχριιιιχή; άριοτιρά; κάrω 
ή δ1<ιί(>tση tή; Εί'('ώ.1η; σί 1οίi i•:rot'('Y· ·~:ξωιtι>ι>ι<'ί>ν •lm• ou"fxt:oνν, παρά τήν δι"'"" ά.10 ιlι• σιιιΟιρή χαθοllήτηιιη 

Ι;ιi.νν; Ιπψροί'j; (/ιιί'Ιt(Ιη l'oUλ· ιlρχεtά σιιφi}; . ..01 lαο\ ιί'j; ρfσχ"ιι τiΊ; δι<ξιά; γρα~μή; ισίi Bil.λ" )L·φάντ 

tα:). 1Όοι•yκοολα6ία;. ίίv ~ρειαιιΟίj. 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
ΌΦόQνιιl.tιδιι!Ιiι:~ό(Ι!μ· Βακάνο"" τό>ιαθit><a• ιου;, 

ποδίση μί ,.,;ο, •t"'-,o τ>')• σι1ι- δ.τω; ιό lχαmν ιό 1941).---.44 
μ"οχή ιών κ,κ. σl χL.ι..ρνη. xai 16 1948>. ~!ή.τω; η b•· 
~11; ιή; Δυι. Ει\1.;,,.η; Ι.νώ δ Gίαιαη 1οίi ~Ιακαρίου δtv χάλα ~Ι"ά rή•• GΟη άνακωχή σιό ιL1δ ιό 'Ισραήί. >ια\ πW ίχο"" 
Κάιοι•ρ ιί~/ρρ•ψ' τά :~οlιtιχά nf Ι:m τίί."ο σχlδιο; .\iι\.ανο σι~~χίσθrpαιν j.ll!<(>O" ·i~•(>ιΧ<iVΙΧά Ιiπι.ιι Ι"ιn'Οrραιv 

σι•γχ(>Οί«ι'> ιίνiψ.>σιι σl. Ψα· l•ανtίων τι;,. Παλαιοηνίωv 

p Ο ΔΕ Σ Ι Α λuyγilf; χαί ,Jριοιιικι~;; ~ιο.,.. .τoit ξαφν~κiι IΙρχ~οα. vά μα-
--- οοι-λμά,...,,;.Ιlώ;6ρlθηκα•tόU:.VΟ.,..μ<ιαξύτου;.)[ιι>ι,,J; 

Ό «μ6yο;> Κiο1νγ>ι•ρ fπε- (;;.η~α :ioi• φ:ι!VΙ'ται δι'σνόητο οα ,j.,).α. IΙ(>μαια μάχη; χαί δ•χάδ•; χιλιάδι; vt"{H>i bf.ν 

νΜη μ1 δραιιιηροόιψ<ι χαριι· rlνa> tό Ιξή;: Ηώ; ιi.ι >«ttά· ,\,ροπίόvα (ιrλιυιαίο.) σl. τ6- fl•α• tL1ou Π(>Οχιψimv vU οi

ηη(Ι<στική 1ών 111:ρα.......ι&ων φι!ρ"'ι"' 200.000 λtι'><Ι)( Ιlόί σο ).ίyο κόσμο ; •Αyνωστο ... :~αlί.αγί'j >ια"fl; ιί.10 lvοχλητι· 

l•·•ρyflώv του γοά νά σάκιη ιά ιΙ.Οlστ«vιΩι στήv μα~ική πi!· ΤΟ f.Ιlμιι •lv<ιι ιραγ•Ι.αφt~ιό ~oU; σιryκάtοιwu;. 1Jτό χάιω
ι\ιοt1~ιιί <Ιι'!'φfρ<Wιιι :ιοiι ιί.,.,. nη ΗΠΑ, Βι><ιαν\•iα; καi λσι· σιά !ξωιrροχά γνωρίσμαtό >άιω lτσι ά.~ασχΨ.ιίιαι μi ιά 

i.οfντα1 <L•lt ν/ο 'Αyχ(ι).α. ~u- ~ώ• δuη>ιών Κ('<Ιtών; Άv φ.,. tοι·. ΟΙ δ:τl"'Ι'tνσι μέ l 'ωσ.χiι ~1>.ά του δ 'Α('Uδι-ώ; γίγιι.ντα; 

•·αvιίi Gf6α•α διiσχοli ι ; ιί.1ό σιχά :ιιοthj'Ο"μ• σιήν tlίυ:ρi- δ.1).α Σί'Q'"' σό Οιn'ι(Ι-yαι:ι'α >.αί btν lνώ.ηα• ~ιιάγμα :ιοiι 

1oi·; ,ι,.,γσ,·οt<; tόιν Έγγlί- "'" τή; πίεση; ,.iι;νω σιοit; u/; toi•; Χρ1σflα...,ί•; (;) Φα- Οά fι«<ν :ωUι <Ιδuνη(.ΙΟ y<ά /). 
1;ω• ά.wικ10>ιραtών. Τό :~ι,>6- ""'""'~; τί'j; Ροδισίσ;. J.ιιγγίtt; :ioi• {«οοτηρil;ονιαv (Ι•ομ1"'; δυνάμι>;-



Γιiι μι ό Δημοκpοτ ι κή Σοσι αλ ισ τ ική Έ !λ ό δο 

a δnμοκρατικοι 
~ προσαvατολισμοι 

. . . ' 
θεcιcιaλον lκn Ίανοuάρ1ος 1977 Δραχ. 5 

eεαειc; 

:::::;;:: ΑDΟΑDΓΙΣΜDΣ ΚΑΙ DPDDDTIKEΣ 
Δnμο~ο;ρgτιιο;ι'Ι Ό χρόνος εl\•αι 6νθρ<iιπ1νη tψεiιρ.:οη. ΊΙ λο κακό 

Σuνεργcισ (ο ζω1) δtν οια11αιδ μl: νόμους καi κο\•όνες. '!1- Σιύν χpόνο πα& πέμασε ή ΕΔΙiΚ ouνt-
-- 016οο κιιθW<; f~Ού)ιε σuνηθJιιε1 νά πραγραμ· λαβι: rά μην6μ01α 1<iιν κοφών. Έκανε Η'ι 

Τί>ν Τ>λι.u:αiο κaι(>θ ~ol.01 ί· 11ατfζου11ε τlς δοvλε1lς 11ας, καθώς άναγκα- rφι<>το 6iιιιιι ατ/ιν όργ6.νwσ~ tΙ\ς οόν μεγά
)."'"" ""v<•κολουθησrι ιi;:ιιοο- ζδμαοtε ν<'~ άκολουθοU11ε τό φuσικ/ι φαινό- λα λαϊκό ι<ό\ιμ<ι, μ' δλη 11)ν fννο~ο 1ijς λι:
ο:ιUΟ'Ο• ; ~οί• γiνονιιιι otO r.W- 11ενα ή ό,•611αuλο οη'> ιέλοςκό.θι:L'~οuς μδς ξης. Ή διάσκεψη 1oU Ί!ραιϊ\εlου tδειξe 
ι><Ι ,-ή; άν•~~οJ.(ιοι<ιη; yοά μιiι δfνε1 11)ν εUκαιρlα ν0 κοιtδμε nJoω, ο' δσα κοl ρεαλισμό κnl ιολμηρό1ηt<ι οτ/ιν ψηλδ
nι..,•ιοvοομt.•η ιίl'lψtτώ:-ιιση •οiιv fγιναν κο! ,,οuτόχρονο ν<'.ι τροβοUμε ι}ς φ•αη ιίjς Έλληνικίjς rιpι>ηιοnκόιηιος. Ή 
οο6ο.(Ιώv:φο>δλψάτων:ιούιiv- όροσθετ~κtς γpομμCς tijς ποpο 11tρα ιιαι>εf- nολUχρονη όnοJτηοη, 600 την όnελευθt
τψtτω:ια;.ι ή χώ,ιοιμοι;. ~Oi.a• ας μος • ρωαη κιι! δώθε, νά γ!νοu11ε ύτu:ύθuνοι αi 
Ϊοω;{Ι<'ιfχοννάκοι""Υοόtί; Τό Ι9ϊ6 1tέpo"" α1ην έλληνικη ίοιορiο Ιδιοιοί Έλληνεςγ~ότι]ν ιUχη μος,όρ~d
:ιο~;-<ο0Μ<; tτωrt; χαί rά η• V. οάν χρόνος αημαδε11ένας μt nολλό γεγονό- ζει ν<'.ι ύλοnο~εi•ο• ο" διι άφορδ ιό κόμμα 
μα1u lι•rιτσ:α;» ποU ι!χε ~ πι>tΙ τα. κοθuρ101οκ/ι ιίjς μ&λλονr~κr;ς φυοιοyνω- 11ας. "Αξiζε1 δfκο1ος Ι!πωνας 01/ιν Πρόεδρο 
ώι>Ο; ιοiί !lΑ.ΣΟ.Κ. ,..ι. rι>ύ; 11!ι>ς ι<ιϋ τόπου. "λρχι"" ή δ1οδ1καο(ι> γ1/ι Μι>ύρο γ~ά ιήν καθοδήγηση τr;ς ΕΔΗΚ ατό 
άQΊ;ηγοi•;; ι<ί>ν "°Ι'Ι'ά•ωv τi1; ιήν fνια(ή μας οιl)ν ΕΟΚ, διοτηpήθη κε 1•" δρόμο τfiς !στορ• κίjς όνογκο ιότητας. Εlνα• 
ιί,.,,:ιW.(ιη..,η;καί rί;ΟΟ('uδώ· αύξομειώοεις fι έλληνοταuρκ1κ•) κρfοη. OU· "'ό οiγοuρο 611, μt Ίό Α' Σιινέ6ρ10, θό ό
~tο; άνω~ο'νώο"'; γιiι κο1vό νεχl<!θηκε 6 όφελληνισμΟς l® κοιεχομέ- λοκληρωθεi ιό nρ<ί>ιο σιόδιο !&ολογικού 
"Ι'ό'Υρομιια μ/ tΊιίοη ""''"νου τμήματος tίjς Κύπρου. nορσuοιόσθηκε κα} δι>vονωιιοιοiί μ&ιοοχημαηιηιοϋ μας σ& 
~ο "\'όγ{Ι<ψ)>σ 10U Α. Πα.τον- lινογεvνη1ιένο 1ά ποροκρόιος, έμψονίσθη- αίιθενπχό δημοκρσηχό οοσ1αλ1στικό >.<iμ;<σ. 

~~ιο,,. 'Γ/.λn; ϋ.\οι μα; ,ψ..,ια" κε όrωvισ1ιιιfι κ1νηιοnοlηοη 1ών naραγωyι Ή nορεlα 1ίjς ΕΔΗΚ, χωρiς διδθεοη νορ 

!'ά~tν(><; tή; u:lιt'lαlα.;; l:τiθι;· χΟιν τlιξεων. όνστσρόχθηκσν λίγο· παλU αJ ΚΙ00tοpοϋ, πρlnε1 vό ό!101ελtση πρότυπα 
~'1> <Oii 'Α"Ι>ρ/α Πo..τoνbplou κομμαt1ι<οl Δι>vονια1.οi όπδ tσωτερ1ι<Cς ζu- γιό ιούς δλλου.: πσλ1nκ0Vς χώρους. MQ. 
,1, 6.,ί('Ο; ιών ιD.ι.ω.. χφμάιων. μώοι:ος, δ1αφωνfες, δ1αγραφfς. ΌριαμlνΟΙ νον μ~ όrιρόαωπο κόμματα Ιιρι<ών θεμελ>

:<UQά rii; l>οακrκι.Jξιι; "'-Qί ouv όπό ιό γtγονόια (jτον tνθαρρuντικό γ1ι'ι ώνε1α1 χα! σlκοδαμεiια> ή δημαιφαιiσ, κ•
ψyΜ!α;, yιίι ιήνΟb!11:ιοίι-:rij· τήν Έλληv~κή Δη1οοκρa1\ο μας. Τό ru:ρ•α- νη1οποιεi1Ο• ό λαός, κατευθύνονται δημ1-

{Ιο• π6.νw οτήv fvτοξή μα; σόιερο Ι\μως - κοl Ιδ1α!ιερα δοο αχετfζο\'· ουρyικΟ. oi nορογωγιt<~ς δ.nο11ήat1ς, !tpo. 

οιην•Ε..,,..ένηΕύ(ιώ.τη. ιοι1•t ιfινδρlιαητοϋ Ηαροχρότοιις-δνα- οταιεύεια~ ό διlιλαγος ΚΙ όnοφείιyεια~ ό 
J'ιίιμii; ιΟ;-<Q(,61.'l!'α ιή;ψονlν1ονο1δ.nραιδοnοιη"κ6 φίiιταγοόlι.\tθριοςχατοκερμσηομάςα'ό.λληλσμοοοiι-· 

"''"VY""lα~ ΙΙί &ρi,,,..ιαι oi tmχεlμεναuς tt1Wύνaιις- Ή μακροχρόνιο 1•ενεςμ1κροομόδι:ς.Μlιναμt1όκό~>11οrοόρ
lπί:ι•bο ιτ~φώv U{>xτrtώ• """ tξαικε(ωοή μος μt τlιν ταραχώδη 6fo κα! ό χiiιν nροοιο1ε6ειο1 ό δημοκρaιιιtός πλσυ

μιitωv 1ι<U ο"hΧών οίnε ο~ όνοιτόφε.ι:κtος ώχοδtpφ~σμός μπαμεi vά ρολισμάς, lιποκιιθίσταιοι ή εύσυνειδηιη δη-

1>1ακw,\ξει; ;-<οί~ιι<ι.(>!Ιδ.aζο ... μδςδδηγfισοιινσtγνωοιόm<01ειvάμονο-μοκραιιιιfιπειθαρχlακ1 tξαυθι:νώνειο1fι 
""μιιiιά:ιόUyο. "Οmι>; ,{,. nδ1ιo,όπ'llftOU Uνθό ύnliρξει ιήν φορlι άνεύ&uνη πολιηκόνηχη όναp:<lο - δ1ορ

τ.οι κα( δ :ιpόn>ι>ο; Γ. ~lαί>- αί~ιή tποοφαψ(j .. , r,· αύtό ι/ι πραιδοnοιη- κ>'Ι<; πόλος !λξης ιων οκο1ε1νΟιν δι:,<ι1•ε

('Ο~ yιiι μά; λύση <ln1 fj ο,..,. tixό οήμα<ο ιφtnε• ν6 δ1εyε!ραιιν δλσuς ων 

:ttίι-η σιiι δάση &ινν ιιίι~ μας Μαl iδιafrερα tfιν κuβtρνηση παί> είιθύ Πtσιε(Ιουμε /\τι ατό 1977 δλο1 μας. no
:<ρoolιf..,.,,,..;n. δυvάιι•ω• :roir νεtαι tn!οημα yiό /\τι καλό 1\ κακό σuμ6αf. ρόλληλο μt tιl δημοκροt>J<fι 1ισς έπογρίι
:<QΟ!Ι"ι>/Ιηdαν ν{ι ψi(Ι(Ι""' ιήν YC1 αri\ν πολ1ηκ~ μος ζω(j nvηση κιΜιηια,θό Oί(lt(ln1(1(JΙoUμcoo6α

άίJ.nvii Π, 196.~, δλων αύι<ί>v Ό lιπαλογ~σμός μας κο! ο! rφαaππκb:; ρlι ώστε vά δ•ομορψώ::Jουμε ύγ1εiς πολιη

κσi> ""'""""" on\ ,)ημοχρ"τι· μας θό γfνοuν ~αΗς i:φ' διιον όντφεnunf· κούς φορεiς, ούμφωνα μt τiς nδγοες έλτό
~ο ΙJΟ<Ιιαί.'°Ι'ό. li:o\ νουi!;ο,,.ε αοuμε κο16μαισ ι>'ιν <npογματιχόιη1α, έφ' δcς •οϋ λaο(; μας. 'Ε./Ιν fj niσιη μας αύιι] 

διι tό ""~ουο ~ιο; μ/. ι1; κοΟσ- διιον σuναγ{ιγουμε δλο~ μας 1 6ναγκαίσ mινειδηιοnωηθεi άn" τούς δλλσuς χόιρσυς, 

11<; !&ol.ay...t; θfu.,ςτουκοl σιrμm:ρ6σμαια. rΊσιl rnσιεόσυμt δι~ σιόν ιόιε εlναο 6ι6οJο δι1 αi npoon11κtς y\νον

η)v ~ψοκι•ο,.χη 6pyά,,...,η ά- εύλαγη11tνο ούιό ιόnο. oi πφιοαόιεpοι μt 101 αl016δοξες, tό•ε til δρ<φο 11Ιiίς βι<iισ<. 

~ιλιι)Υδtίιrη:<{Ιδ;ιi~•1κοριιφή ιόΥ 1ρόπο ισuς, εGχονια~ καl προσπιιθοUν μηςδημακροtlος ιοU Έλληv1κο(;λιιοϋ μt

rμι """'' ;ιο)J.iι &φαιο 0· oi• vά lινο1εlλουν χαλύιεΡΙ'ς 1ιi:ι>ι:<:. ΟΙ κοκο\ οο οιl)ν κοιvόιηια τών ΕύρωnώκG:iν λοων 
τόιόb{>iι~•ο. Έλληνε<;ciνοι λlγο1 μ(ι nροκαλΟΟν μεγ{ι. ιιλησιlιζει πολύ στι)ν προηιοτοnσlησι'j ιοι:. 



ο δημοκpατ:ικοι; Οοαιαλιαμοι; 
θεωpια και Πpαξη 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΕΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
Τό πρόγραμμα τf\c; Έρ~όρτnc; • 'ΟχτW8ρπ"c; 1891 

Tb Ιlρ/Ιy/Ιόμμ<ι σbώ lΥΙΙιι18'η· \ά.\tlo .,,ή μη><ι•·~ · ~ >•ν6"'"' ""δο κ• 6n<"•~•I .,\ •o"b '"""" nοιιογωyfις "' bouv οόν κοονν 
•• 11t ·~• ""'''"""' ..,.; tu"O· αΟCφη ι/Ις ""J.'Οrοοrι•<\1η1ας ••ηι-ηΜΙ δ.\οον Wv &.<>;,,ι<a•·<- - ·~ Ι>οα.,\ρησ., 1'!ν cιι-..v 
δ"'°" 11\c'εl"'O(ill"l!O;...Of<ι>- ιfkό.e,,Mmvr,ςlρVo<lk><;. Ό,\α •"••οιι>'i•· •lk-•'lk""',..''loς. 
μa"""" Σι:>ι-λλr\-ριιιι•οΙΙ ι.ι-. .ιι nλέόΥ<•ιil"""' αUιl'ι<; Ίι 6&οο<ις6ν6pt00<>! Ιδοο- Ό 6r"'V...: dις tpγ<:ιn><I\<; tά-

1>:6μμ,οος (Sf'I)),....., •ιιο•W"'" d\c ι><><>~ -1.ο\)•· •rfl- ""ι μ~ ιw:νο"'•·« ό"""' [ι~ς lν<lvno ~ ""n'"''"""dl 

.~.:::. ~1~ 14 Ος ~ ~ ~:~-s-:E Ξ Ξ:~--:Ξ.~= ~?:Ξ~~Ξ 
'lloi-•κil 6-....ιι~ 11\clt-~ ~ .. - nιφοqι6- ..,, ό.\οtνο ιι\ιι-.iπt-pις ..,1 m6....:..; oi""""'11•<o6<: τη( ό.,..._ ""* .,.--ι..:, Moιvd iot - {ουν - ... .-..Ψ: ..,ι <Ιvι:ι6- """"'"....,.t.;.-:. ιriιι6_... ΠΙ .οι,.. 6~ π\• oi~ 

αικ6 ό""ν-ιο 1ρ6ιοο "'6 ι.6..\,.. - - - 11<""~ a(rd\ - , ... .ui 6~~ .. •&νοντδι: της~ 61•...:: nο\ιιu<ό ι;, . 
.., -4': μι•<ι/'ις lιιιu/ρησrιc-. μαlνc> .., .. di ι>δ(ιpι .tιc ό•• την 6μα.\lι ... --. οι μοό "°' ............ .U μnι>ρ<Ι..,} nert.s<ι 
Ι> lρyοζδμι:νοι: .1...,, ... 1 Ιδοοοι.* ~- ..ιχ ΙΙΙοοc: dk Ιίιιοι>Vιο; '""'°· 61.,,...-...; fιοι μ'6 •-n.- '6 .. ~ ~· ..t-• """"_.. 
,ης ..,. μι-,, nιψσ\ΟΟΥ/'ις. Α &- -. 11\c ΩΙΙ\ι6τηιος, τtις κa..,.. •πι 6"6δcl{n ~ «'> ν•νοv6ο: 6-<• νl\t """" "'"""~ ιW oυW.\ou 
τη~6,U..w(η-ιιl{ι:1-.όνι!ι~ra·π1-..:,...,.. t(ι.~.nl nαρο.v-"1•b:00ν6μeις .r;cι.,,_,w,.0..,.φ,π,,,.ο\•"· 
{(>μι:νο 6ηb ο/Ι 6'•6..., μb>a "" τtιι: .,,,,.1._, rtις t•ι>t•όλ· ο6y~φονης ""'"'°"la<: 6vamό•9n- <•. •ί,οvι.ιlο.. 
ι>DV-vtι<;<άlrονμιιο.~ν•ι\"........: •a•πtρoόnl>•l<;OOvoιό•η•fC Κοθ/Ι•ον...ΟΙ.οοοαλ6'1pοκρο-
ο/, δ•λιιρο προλο,(φιό, t"" ιό Ό 6ριθιΚ><: .~. προ\ο.tοι•,.ιν ιους xol ιm ~ 6"""<1\ tδιο•"~ n•<>D Κ6\ι1ιο.οc elwι.ι "6 &,:,ο.ο1 
μtοο """".,....-rιι: vlνον .... - .... ~.6•••, Ιι.\οtνa ...ι 6ν ... , ................. μtσ.ιν -.-.-rιι: ι ... fνον fΥΙ<Ι\ο -1 ..,,..'6οι«'> •ά-
...:Ο\>ι:ι tν6<; μαpοil ""•"ώ 6..- 1. <mΙΟ"'1ι '8ν tρyΟζομt.ν. nο.'> γ1 ••• ~μtΠι:Ιbνιιύi.τη<ΙΟο'aι..Μιοbν6γόο•".t\C 
Ρι>όΟ "°"'ωλ"""'ν ... ι ι.><νa:>.ο- ... -6ou>'. 6\otνa π.ιι .-ιιιι ......, """"'"°""''1"11 ...ι Πι• .t. tP"ΙOn•l\t >61.rκ ι«>Ι w. .r;c δd
-πι!Ι6-• γlν......, ~ "6yo<'""""1 6ν<'nιrοο ο' '"" 6ν{μ,n>V\ ..;~υς. !,e1 τ6ν - ών •- 1'6\ιο -
Mtn..ll!oapo.o8μb,dk-~••t<μoιo.λι-.6- Ίl6-dιi&oo..ιio'o"""μt..6vto,.......,..ι.""""6uκ 

...ru.- ιιιν μt_.. _,,_flk .... -. ω.οt.. /ι(/>t<ρος 6 - .,..... ,..pa'f'Oflk "°" .-,, ~ιaν Τ6 """""'"'°""' τΙΙc fc>T'nιdt<; ...,.._,. -ι-~-ΙΙΕ- ψ6ς 6,.._ 6ν6ooeaa οοiιν 6- •ιοf:οι>-tι:-δι..tι....W- ι{~ζη<;εf""' .t Ιδοο ιιt~•.ος<k 

.,..u....,..,-ι.ι'""ν"'6 σu<>\tl~ξιιι«>Ιώ~ρa.\cιaριι\«ο, ρο ... f<\φlδοοι<τηο6ο..r..-π~ <'k>f:<:ιot .....,,..;u..-6 •ι:ο6οιο 

''"' '1d(' l""Pk διοι.'υιιl•<c tπ~ 6'"°"""...,; ~Πι σ(rppονιι ~ _._ l"1vo ......... 1ι!σο:~ ,.,...~ Mt η\ν t..t•-
•<•~: ιο&πι!-W ι6 tp --νιa ιιt 6W tdcιι><6 .,.ρα.t. aυ .... ~ 6..-ν ........ - ~· ιι ..... υ.avwv ι«>Ι 
.............U ·~ .W.<"1μι<ρopn6poov,tνQtyyu·.tιςιιo.rιo,...vflctrΠiν.....,...δαμ"' 

4!JJJ;j 
1 

δ•aι ο10ός μι\ ι!ρyοζ6ιο<--= - 61"')116. οΙ tρ~ '* •ΙιΒ< 
•o~•ιa:>.iodc 1«11 ι.><νaΜ..,,..•η\- μιb liπ' ointc dc ..;;ρcς ι.ι: ....... 

00 Vi!Σt~IJJ ::·~~~~;~~~:~ ~ό:~~...;·~~~ 
'-------- ------'-'---' ~:~:::τ:λ;~ ;;:;~~1:ι:;:λ:~~ .. .:. 

fΙΤΟ ΔΙΠΛΟ ΒΙΒΛIΟ» '"'pal"l'\'ftc _ y11, bpu«1o, npQ.- '""" ,s_, ouμμ•.t-..v ov. Ι6ω 
τoti Δnμι\τρn Xaτζfi π:ι: δλ«;, tJ>"ΙOklo. μη..,νt~. ιιt'Ι>'• οι lf!ΥΩ(6ιι<""' δλοιν ..Wν 

""Ι""'-......ιι μtοο - σt """' ""λι-.1._.. ~- Mt φ ι,. 
ΣΙ &ιyι; μ/~; •ι.,.).οφοQfί, tσ .. ;. ""'' θά μαχθήο>οι,.. Wι ''"'""" ΙδοΝτηοjο "' ~ ΙΙ"""ι.>6ι>- .ιv-. a&η\, ~ rc_,..,..!> Σι>

.,/ bf{·•·ι.nι hΔι>ο"' τό 611\Uo σι...ι!Ιοο,..,. οιb r.ι,.ι, ιοιο; .W - tlk ""JIO""'vtlc ιΙιν l- ooa.\δoι-panιtll ι;ι.ι..,.. a~ 
,..;; Διpή<ι>'Ι Xo.ui •Τό ll•:ιJ.ό &r: ιη.. lotOQia ιή oi'Π.ι>ll'nl ~ <>t -\~ααΑι\ - - ι«>Ι 6ηV.- nο1ιι; ~ ..... -

~;::~5i~::::~ t :rd,~~~~~:Ξ ;§Ξ:::Ξ ~ =f:=Ξ~ 
J..iηη"j t(><η'ΙWn\ι<Ι tTp μοlι,κι D\,.no1 lb,..iιoQ<Ι .,· hιi'°"; ••vWI Ιιοaν6vι"' ν6 μ.οιa8\η- Τ6 Γe-vtdl Σαιοο..ύ\.ι-

Ξ7~F~:b;Ξ~:~~~ 1· ~ΞΞ~.~~ Ξ:Ξ ~:~~~~i§Ξ ~ Ξ6μΞ:Ξ~~f] 
#ιiιriiilo;, d•mιαιrt ... ια< ο ' f- ιω yιά νά /\οίlν μ dyιί:ιη •Ι\ 1..,ρ1οι: ...,1 κo6oAi•rιc 6-νι-.Ι\<: •uf"'φ•lacι«>l.,;iνl6uιν"11ν•6-
''"•l"•Yμa yty<ιvόιω• ιfι;χοθη ΟΟοοοιωμi.,, ιούιη γωνιά ήι:; •:\o""'°'l)<Jl!C· r...,. .,,1 ν.ιι koo δι"°""°"' ...,1 
μ.ι{'ι..lιηιο.; 11111 1<ΙQO><riwω• yji;. Ά:ιll ιά Μ6η ri\; d.~• A ιnt\ 1\ ""'-"""' μ.οισρ(ιβμι.. Ιο«: '-'rd<>«<: δ\..,., δΙχ-: 

=~~~: .. ~~ ~1~:~ :;:~.:.:; \ ~-::~: ?i~~.Ξ.....;~;Ξ :?~~Ξ 
"Ι'i...:ι llOflll Πι; 'ΘJ.cί6ι;ι;. Ο- τη; ιi"6QΟΟΟ:ιοα;. Καιαι•ήο•ι.; vt-..:: - ι.-t...ι σήc - ..ιr,.""""' .,.._...., δ<.ι .,ι...., ι,. 
....,., Wllo ο:bωθητι.tι ο' hri· δ,~ω; Jq>lina - .ρώιιa d•oμ•d;. •·« oυ.tll\u<;. ·ο,-ς, μ6νο tlk v6νna οΠι• f•~ ..,1 
-:ιοVθίιθ81i\οfινάιi(>t1Κοί1b .r;.\υ:lλ6'6Uo. οω-f"""'d\ς~δ(ης-ι.,ι,·_,n'\νι«>"""'-ιWv ........... f.-

Ξ ;~~~::lΞ: :~;:-~:;·~~~; §~§t:q §?~Έ;ΞΤΞ 
σμοu;. Α:ιιυ0υ'ftιοι ot llyνν; χώ.ο δι>όμο τη; ιι.,,16ιι;, &.ομιd\c ~ 'IΟίlιν μ&ιοιν .ι.Μι ~ ~ ..,~ 



ΕΚDΑΙΔΕΥΣΒ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ παvεπια"Cημια 

• TiO ιl~α '"' ΙLιΙ.- ,..ι ......,. ιι.ά ""' :ιΟιΟ"ιι>iι. σl i·.~ι>ιο~ 

§~ .. ~~f§.?.·~_,,: ~~~Ξ:;;~fΞ:Ξ: ... ~~~~~κ.~~ -έ~,λ~~~~ .. ~~:.1~ ·~ 
~· ·• ,..,_....- lliι. οi,...ί..ά6f, <1:l; 4)2 t1i ~"'"°' J.<ιy..,ιfί ιί lχιι χά-.ι1 μiχρι σl\-

ΗΌ~ ;·~~:;.r~ ~~~ .. ;':°~ .. :; ~~:;:φ;:ι:~ ."~:~;: ::ι.:~r:. ·~~ ι.:~tο;':~,.~:,~ ~:~:.:.ι ;.,7~ί~.,h<:~;:: 
r.ι11νφη ιο~ d.Q10μo~ ιόι•• ,μ,.,. ""' νί. "''"X•oi,.; ή~; χώι,>αο. θU -.lηθοW.,;. bι\ί t.!νfισι μ' liJ.lo Μ'ιyιιι 1ι ει~..uι· 
)"'Ι'/..,. ιό Ι9ίG σ1i; ά,.;,. ... Τ~iτσ !ρώηιμu• ton ιά vlu \.~ . ,,;,, .,.,ι.J.ιΙ.. r.lu σιό Φ.Λ. νά α\ιισ.1ι-1ιwr 
tr; οιοU~ <r'11• • οιiιν l:ι«ι••ι· lloϋ 0 11κι<ιι~ 1ι ><•'6ι11νη· γt.ι• ιο~;. 6ό κlη6σίιν νί. lxJJ- ι•"'"" Χά ςικuθαρiοιι :«ι<οl. 
vr10 ι~v "'"''"ι>~" μ1ίί; σι<1<η τ~κ~ d.1Cφαο11 yw'ι t<iν :t'Q•O(,I•· ~συν ιό ~,, .. ,(>066.θμ"' Ι\ι>yuνο 11,11 , οι. lιθ~ ιο~"" :ιοιοi. οΙ. 

ι!!ιι~1~11 
οχ/"ση &Μ.ιια μl ι~ μ{Ι(Ιφ(Ο- v(u 11.α\ ι/rο :ι 11Q61.1ιμαι..,μ/Ι f. ,;~"" Qμφt&έαιρα ιών σ~.uι;,. ..,\. ϊι:v~1""ο;;,. n; θtοει; 

To.G ι . ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ δοuλεuτι\ τf\c; ε .ΔΗ.Κ. ~;)~":~~~~oU;"l1~ ~~Χ1~~1.:~~~: 
1111ή ιοu; σ1άθμη: χι11οnάbιιον ~ιλιιίΜ fUηνι· :ι~ίj &.~ τί; ~f; χιιί μιά :roQ.i,.,, σιό νά άδfιιίοιι tά άμ 

ΟΙ. 4.<tt\ιrι.Ηιοι μiση; h.~cιi· xW. °"'"YEVf'°"' 1«11. Ιιrw.W>ι'Q- σrι!,Ιίι ά:ιό :ια~ι~yιιι~ σt ιrιι&fcιιQΟ> Wι ύομιιζ....m>ιήοιι 
"'!; •ί< ,..,_.,,.; .. ~ι*-wι olvιιt ':"'i tήν ..-..ο.,. ....... ; Ύ'"'ώ- "l<)J; •ίΊ> "λθήwο; ,...,, ιή;: ι\; ιι.a& ...... ι.;"" ά:ιlι .... u:ι 
r.o.OOO:πp/,.ouι& xQόY<>. \ ,.,. rι{'η;ά""9αλa;αtb><1&ισ.Ί Ι θισ....ι,,,..;χη;. ,..~ "'...a:ιiiJ.oo tl..:ιι 

y...ςι..,.,,δμ..,.yιάιι;.ι..ι..ι.:..η .,,,;·,.~ .. , .. ,,,...,.,,,1: Ά.\:ιi .... •ησ· ..vιιιτη.,.,.;.,..~. 

ιuιr; Fι ιi-..ώιrοι; σχοU; ...,.... ~xto .. μό ι<:ι :ιι>"'"f'ΥΟί,..,... .ι. "'""'1 bιιuχ11χ/ι :ιαιοοωιιίl;ι:· .\L~(ΙΟ<Ι •ά .,,η., :ια{Ι<LW"" 
biώί0.000·80.000,yιuιllo- :ι<nr4ίιbν:ιι'('ίι""ιή.;L~ι{'ώ- ιιι ι ιbuθη>ιο.ι&Ι.ω.. ιW.:ιο· ~ιι ιοίο-ταση. ί~:ισχι>έωοη ~ 
δ<t(νeι"' μlι.οc; xat :ι<W.οι ά.~· τηοη;. Qιιιι';•ων, Q...,.. ......,.,,.w-,,,. .. ι.. ninι φοιτητών t{νw : μi ιή μ•· 

Ι\οιιu;/.11/•:ιι"'σηλθιι•Ιitί.Μυ- Ώ; :ι pi>;ι/ι:Τ(Ιώιι•lιιώιημu: ;nμ(....,..,δ/.ι..... ,.,..φοιτη•ώνν;. t••Ι\ ιοιι;οι"Ι"''ΟΧή σ τl:;οιιy· 
;:a• σιi; rlοιιή~,.,; l";11.;.,ιι; ll~U.t<ιι iι~υiθ<ιc.>α 1\ d· rίyι;ι><ι ο τούν y•ά νiι ιιι:ιζιχο:ιοιlt ~•νι{'Ι\m•; 1«1! tί; αv>ύ.ιύοιι;. 
:ιιρο!JΥοιομ/...,v l τiίιν. Τδάθ('Ο•· wίΎΚ'Ι ><αί οημ<ισί<0 Ινό; ytν•· r.ovv ι!; :ιι>νuιοιψι<ι>ι.Ι; lιψ· μi" ιή μιι!;ιχή ισυ; :ι!;ΙΟσD.ι""η 
ομ<ιιώνr!σ.pιομlνωνσ•'ό....;..χότ•(ΙΟU:ι\Ι(Ιy{'<'Ι'fα""Ι'οVγιά~, ...... ι;. nιl;f.,w,.p;,vά ~ξιι· 
ιατu lχ. .. uιbιι .. ι>ιά Ιδοψαιι χιιl •Ιι• :ιq<οαοαιο.1.ιομ/ι τoii /Uη οι w.oγt; τοU Φtδ('Ο""ι>ίΟV ,.ι, n. e.K. 6ιtιi &tou fι Ισtιι
στi; d"'"rιvt; ι ινι>ι.1; σzoli; •ι~ο\i IQYaιιxoii /ιι .. ~ιχοii xni f>(_,. σι/\Φ.Κ . Πι; ι"'ι>α; μιι; ~kι τoii ι&:rou ιΙΙL .. .t.ά.lJ.~ι. 

Μν~ι::ιrq•ό.'°"'$().ΟΟΟιά ιι· Ιι\ο.αiιrικι ιώον """' d.-.θfl'Οιιω• ------------
1rυι<ιίιι χQόνια. Ί-: .. Ο\ΙΙ.....;ιiQ- "oiiiyxoιιιbi:ιOll'ft&o:ι;olι.1&, fι ru.,,'i"'ι~α.; ,..,.,i~ ά:ιb ιοι'>>tlδ•ι.>ιδμnσ-ι>; σιά 

~.ηi;ιιn.&Ιιι;χιlιιί&ι>< (:ιο1.U~ιιψsi""""",,..τη..ι.,..,."~ ... ιι;ήτησ,..-fιrτcι·;ι,t,>όνι<ιlnιnοii ιi:ιιισχδι.ηι:πι; 
"lηο1ιί';σuν Ισω; tl; ~.000) Χ{Ι«ΙΟtι.ιtή - fψ>"CΙΟΙαΙΙή ..... ~ίιι;. Σ ιονσWιά. :ι"{'ά •l:; ,ι,. (μl ιU il>ι<ι ποσοσιά ιιψμ>ιιι

Ιι/ν γi•ο•ι<ιι /Ιι••οί σ' d.nτ- ('<1- ~"""' Τlι θlιια •·ot:J; m<1'"ιι:ιιι:d; ...... l'{'<'φι! ιi'ι; d~ χ<ιί Υ""'"""') 6<ι 
ιιισμiνα lδ{'•'"ι:ιι<ι :ια ...,.•ιιιψι· &i&αιa σι"'6ιιιιι; μt ι'; ί~:ιόι.>- """ ~λyiισε.ο.; Έ~yιιο[<ι;, tl•<ιι ι f"Ιlι "'ι;ιb:°" 50.000--~.ΟΟΟ. 
ιn:i);1jd.,.;,,tr(>'); πxnxii;k· χοοοε; Jι :ιιιιοyr.~αμ~αιw;"ι>ινr> :ι•θaν/ισ'δ/..η ιήν:ι;ώ(ι<ιW..ί· Σ' ιιlν<ιιύ; :.{'i:αι. νό. :ι~u:· 
:ιιιlb!:.,..η;. τι b1~obot χιι\ "ι><> /χ.,.ιιιάmι>ι.Ι; ιι..w....,;,, ,...; χιι ιn.ξηθιi ή ύ:ιοα.~ιιuχόι.ηο-11 Οιί 6 uΟ<ι~ !::.,rνα.,.ιιιοισιΨ; 
"'""'Ισ. V:ιιίοχ0vν yιά ιι:r\ιι; ν/.- 1<; οιχο"Ι>jιιd; "\>00.ηuιi; ιή.; •111.>lω<;σιήν ϋ:ιι:ιιθιιο d.Uά uι "oiiM ιlνιι ι toiu:; 10 .000-.ιδ. 
σu; ιι1'>ιο\.;, χαθώ; ....t yιά ι/ι χώι>α;. Ά:ιό !'"' ό.νόί.1.,η χι' στά όσ ι"W χ.έντρ<ι. Ί Ι μι(...,η 000. Φαiνπcιι /,,ομtνω.:: ΙΙιι (>. 
:οαο/ιιίι "οίι ιt1'1ώνο\ΙΙ' μl"" ιό lμ6cilh....,η σιό {Ι(μ<ι 1'{>0>.1>- τώv Ιin~yωιί σιά Γροφιίο ~-;υ.. "άι.>Χ" αr;ξηο η ιή; "(Η)σφΟ

δημοtιχδ (fi ιδ ΎΨ"<iσιο, μf :ιtr •fι ά•Ίirιιη νάωθ.rpωl)οίιν ρΜ•ω; 'εοyαιιίa; 6φιllι1<ιιl· uii; lρyιψιμί....,.χαrά~ΟΟΟ 
ι/μο {ι:ιο:ι;ιιωι••Ι\ ίννrtttτη b.· κaΙ πκιη13οV. οι w.;,.ι.,u&ι; ~ Νω; σιό rπι Ιι/ν lyy(Ιάφο..,.αι ~·ι>ί.~ον, :ιΘ\ι σ"Ύ'<{>ίνr1α• μ.ί "' 
:ιιιιlδει.,η) 1<άί Wν '"ΙίΝ'Χ~ ιl; : σ" ..V.ά οι ,,ι.,. li.tlιiωπo• :ιοiι θανή ιίνώο ri't; ,\,σι,><ή; ά.~<ι-

.,.τη ,Jση Ιι ι .. ιιπιl.ιι••"'ή b.· Π Q ιό' η ό ι.> ι ή: Έ...ι&ιu ·:ιiι ~ι>W< ιι φΙΙ(>ό. άοαζιτιW. tl· ιι:ι;~ηοη:; τη; ~eος """ s~. 
:ιιιιίάwιι; J~ιαι μιά t .. Q"r'C}; "οl.ι"'ή yιlι .,ιiιrzόlrpη. 'λ..,.' διp.,μ.Ι_νr; 000--ι.Ο.ΟΟΟ. 
Διίιι•ιιο fQWnιi•: ιήν d.iιο:ιοiηση ιoii fπ•t1:ιιοiί hιψήσει; ~U:mι 611 fι ο;" Πιι(Ιάllηl.α. ιlν<ιι δα<ιL<J 11-ιι 

ΕΙνιιι b<a>'IL-'1"1'i;. :ιοσο- μ; ι.....,.,.,,...;;. ΕΙνιιι f..,οτη ςησητή;"{Ι""φοι>ii;lQτοσlσ.; (Σννή,!ισ.σιήσιl.. 1 ) 

Mt τ~ν Ε. ΔΗ. Κ. yι6 τόν 'Ελληνικό Δημοκρατικό Σοσιαλισμό. 



Γt4-\ ΕΝ4-\ ΕΘΝΙΚ Ο Σ'f ΣΤΗΜ4-\ 'f ΓΕΙΑΣ 
1. ΚΡ!ΚΕΛΒ, Ύφ'!Υ'Ι""iι 

Πaρcιcιύcπnμa ιρ1'<ό ~:ι<>.1>. .,νν μΜ('>i bη).α/Ιή μhrη ιlναλογlα ι :ιι,>0; αιρ1κοϋ :ιι""'""'"'°" •lvo.ι μ•-
nεριθάλ•εως νι'ι ύ:ιι{>Ο<αΗψιι d; dνάγκε; !.000 ><αιαί>ο>,•;. <illά ~t d•n· yιίλι; χα\ :ιl"'l"'-"ι"' ά.-ιl> :ισl-

Οt 6w:>ι>.ο\ σuνιώσ<i; ιής ιη;. l\cιtl7;fι ιi\• :ιρώιη θίση ι&yif; αιοit; •'Ομ<>i>; ά.-ι/\ J :τ(:>{ις ί..ο\ο; λάy(>ΙΙ;, ά.-ιό nW; /ι.-ιοiοu; 

άτώ;ιιιλη; ά•ΧΙ.ηύξιω; ιοϋ l~ι- όνοiμ.-σα οτί; bt·fl>ιi; χιλ>(>•;; ροο fω; ι :ιρi>; υ;οο ><σ.ιοi- •. ; !\(ι.σι•οi ,τ.,,. bi'O 
ωη>«>U :ια('<ι<Ιu<>ιfr,ι.ιιιο; :τιι-ι- γιατ\ bιαθ~ "' 1 γιιιιρΟ ,;.,; >Οιι;. Ίl ώ:•ι>:ιληθ«>ι>α ,.;,νyοα Οtά(>>ηtιd; l."<ιδ(,>!iσ"; ,.,;; 
θ<J.ψιω; rl•·<ιι ιριi;: ~W χ.nτοίχο..; (τΟ Βέλγιο :ιιηJ t(lf<>• rών b(., μιΎαιl.οt':Ιόl.!ω• dσ<f«λ"''""'~ "'"''~'ααι; 1<11i 

Ι j 'Ο ,.;.,y.ισμi:ς ιή; ~--ι<· ;t>ΧΗ<ιιbοί·ιtι>0f:t" ! γιαι~ ί,W<ι.,ά<ΙJ;Ο1.ι:iται, :ι(>Οδψ;ύyr1 f.ιίνr:ιάQχ•~αrij;lαιρ<><ή;έ<
οτοι>Uνη; ιών άι>(>ώοιων :f(>Ϊ>:; ά,·iιiΟΟχ<ηι>iχοο; ) .'Η Ο ! n•1rtιi>0ι>θ~οι>;tι>ό:«Ιι»6w-.-ιαιbεί.,,ω; 

ιδ <iοφαλ<οη>ώ σύστημα λcfyω μα; μάλιαιu αύιή "t>Ο61ή6rριι- "<>t''"μσiί καi μ>ια6ό.ί.4ιαι σl Τό άοqχιλι11ηχb 11Ο:'Οιψα Μν 

ιή; tξόφθuλμη:; ιlνf.τ<iρ><Εοό; ά.τό l:"ιlαημα Χ• ίlη nάν d:ιόαι- U~τη1ικ/νν :"ιά{>άy<Jνια yιά ιiJ'>• 1-.δuιφfρ•.ιαι yοίι τ/\ μο(>φ»'ΙΙΚΪΙ 
ιοι• ξη /iι>ιια; i>y•ι"vo~·~ii; 6ργα· κο"-uΜο. ;,,..,οο καί "'Ι" :'ιΟ•ΟΗκ/\ ιi.τ.W. 

ι. ΊΙ ι,.;,,ημη (•.τι.θαί.ψη η .,,;,,,ιω; καrίι ti> :ι~φοτο O\'V· Ί~ d<τιp:"ιαpαyωγή~ γ•α· 111; ιο~ \αrρ•κοί :'ιι,>Ο<Ιω.τι~οι!, 

καit<ισσιfκ>ιξηιοii:"ια('αιι'"'ήfb(>Η><ή; ΙΙ .Ο.'r.,.ούσv•f,10t ιl)ώνιi.τ/\τi;iαιp..,J;σ;r:ολt;άλλi<μδνayιά<Ι\σι-μφiιοο•"" 
μnιο;, μt 1.-U1'ληση τί); άHii; σιήν 'Eilάbn. ΔΙ- μ:"ιΟ(>ό1'τf .,; τσίi lσωff(tlκoii ,.,,; το\; lξω<i· σ1κο•·"!'ικά :ΤΟ<ΙΟηκή ιΟ\> ά.τΜιι• 

τή; ιι....Ο,ρίcι; ιiι; il!<ω<0κiι; ;0,.ι\ρξι1 τ(>σyι .. ~111,>11 •iρωνrin. (>•καίi σvν• ;r:il;f.1u1 Uμιiωτη. "Η "'l· Ίαα.τεΜ,ν" τού; Ικαν<ιi» 
πρωιο&ιν.ία;. ιί'i;ό:τοία; δμιο; ['ιατί. μολο•-όη όοaθ/τυμι ιi- ;r:U'!,'αμα; χρ1,;,~;.τuικιίθιχ('6. v> 10\; μέτριοv; . ~ ιtιμί τοiι; 

i1 yινιχή ιήρrpη 'χ•• tyuιιa· τοιαάvιιWγόαyιιι<('ώ<.σt'Ι'6ui νο ιό :rολύ ϊΟΟ και>·Οί\'ΥUlV; Υ""ι"'i•; του ά.τό κάθε huvα· 

~-:~ι::.· ~•o:a~~"':a~~· ~:~ ~,~{ά~~:ικ;:. ~~χ:~: ;:~~;~θ:," όά~:~ ~~~,~~ 1 ;::::~~::~.('':;.,η Χ~('~~χ~: 
ΚΟΙ\'tQVL>«>.το'ψη ιών l<ιt(>1><1<ιν τρίιυ ταί• :ιληθιτη.ιοiί κιοί ο1 1~$5 θίι {•:ι.iQ;r:ouv 30.000 y•α· .τrιοbευιικl; iiMot; μt ά.τοbο;r:/;;. 
ίt:ιηιμσιών, μl τήν Μασάν"'τη :"ιnιοτ'1<f; Ιίλι'ψοι:; ,-(ιι1w"Ο4' τ(>Ο\.δηλαbήbι.."1lιiσο"'ά..τ/\τοi•; Ι\ αι<τρy•i ιήν •\,γιvi'j iϊμιλlιτ. 
,..,,,;ι:.yηση η bιαστρΜ.ίωση τοiί ,_,('f;. .i1"«γκαiοι·;. (Ιι σι.,,/:πlf; toii "Εμ:rοτ(!;ει roi>; y~ιτριιiι; μl, ι'ι 

i":ι!Qπlrιθωι>"'Ι'Gii a~τoii ""'"\; θαν-ιίσιμη i<ΤιιU.ηlJκή _,τ('(Ι

rlναι ά."1(><><ψ1τι:.ηπ;. Κα\ bl,· .τία. Κοί άμιί6οvια; !ξηrιεlι· 

fώ+άι1κιΜνaς""1τόv&:τσ/Ιώ.στοκάιήνlατροκή/ρyαιιiα.f

"f' σf Ισκ<μ~/ι•η :<01 . ιτυιτ] yιά :>ΙΙ!Ϊ• ·"• ιήv :"ιf\Ϊ>ση χα\ •ύθίn-.

φτηνι'] 1.ατικι'1 l~ya«iα. Τό :!L- τα yιά τά :ιληθυvδμεν<ι κ(>ΟU 

Qα>'ότ•(>Ο ,1,.... &<1 :ψόκειιαι "~'"" άν<:"ιάρ><fια; 1111\ •]θολ.,. 
y~ι'ι:ιοlιtικi\ι16ι"'rκιία; ..,,,.,;,,.Ι:χι('ό..,.,,. 

Οί :ιοιοιιχί; ίWί't'ε•; τ.W 1. (Σ υ"'1;f0 α οιήσ1λ. 9 ) 

ι---------··--
Ό Πpόεδpος Μούpος οτqν 'Αν. Εύpώπη. 

~[•y@.η; :ιο<ιτιχί'i; οημw:ιί· ,.;, """""lθti μ/ οψuνηκού; 
"; l:ιiσκ!'i~! :<ρuyμatο:ιοίηο• ·'U(><ίyονιι; ι<iιν κυ&ρ,·ή<ιεων 
στήν ΠσJ.αινiα xai ()Uyγαι>ία h τι<ιν δ{'Ι) χω11ών. μ! τοi·; ό:ιοί

:ιρόdιt><>; τοίi ~ιο; Ι '. ~Ιuiί ""' συ~ητή(hι"''" οι <>χiσει; 
c'&ιi:πbo :ια(>(;r:{yινη; Vyιίu;.. Τί.ι α;r:όl.ια :ιεριτ •\.,υv. ι;κι;. τι; :ιρώτ•; μ;11 :; τού μή. ιiiιν χwιοών ιουο; μl tήν 'ΕiJ.ά-

lλΗiθ,(>Ου Ιαιροκοiί l..ταyyilμα· vΕχει ί>:101.<-y1σθ.t διι οί ά vn .τού διuνί.,υμι. 11uιοά <1> δη ~ιι, Ιi."1ω; l..τόση; κu\ bιfθvij Oi· 
τσ; . ,;1,. ;,,.αηψ.ο:ιοίησ η :ιλη- vάyκ•; μιά; χώQα; καλί•:ιιο•' {, ' ΕUηνικΟ; Τι':ιο;:ιlι•<ια•στίι μαια 



.,, ' '»•""•" "~· ·• 1 ΔΕΙΤΟΤΡΓΙΑ ΤΙΙΣ ΕΑΕΥΒΕΡΙΑΣ "" '' '""%"'• "'' """ 
:~.~·~:· ::~:μ~~~: ΜΕΣΑ ΣΤΒΙ ΙΒΜDΙΡΛΤΙΛ :;~vσ::.'.ιι0~.u~~~=~::::;_; 
=~~-α ιοu μ:ιορ:i αύιή νά σ. ... ToU Στ . Xaαan lδn, ·οργ. Γραμματέα τfic; ΕΔΗΚ ;:,,:;:'t.:~ξ:~~θο=.~: 

'Η Ιλιο6ιι>iιι ή δ;.οιιι ΙJ.ι,,. ι1νi"i"""η ιή; ""μ6ίωση; >ώθ• δηγοfuι ΤΙ) ι\ηι;οχι1<1ιία στήν ~ύτό; ό :ιοlίιη:; ><<ΗαV"<ά !:να;; 
Οερία, yιννή(Ιψ12 μαζ\ μέ ι<\• <f<>Qά σ/ μοiι άνώτιρη μΟ(>φiι. lσon ροχή ,ι.....,,;.-(1,ση χαl οτή •lliί.\l,QO;> oo,;i.o; ιών ott• 
iίνΟι>ι.rιο. Ίlόημο"(>ατ'u ιίναι Ί!ιί1·αρι'αιl.1Οτi)μιiι:ιλη'\!iι 7.fl:'"""'·'"' τη;. eήσ1ών τ<>υ καί ά•αyχiζι:flιι 
lφ.-ύι_><ση ιoii άνΟ.,.;ι:ιοu. Χριι •σl ί\ tι'(Ια••iιι ιί.1ό ιήν iίilη ι::Ιναι χωιiι σννf:ι"α ιivαμ· fισι η &ίJ.οιώηκα ν' d.1σ.JJ,:ι
.;,0,,,., γ;\l~"Ιuσμi.,ιμl.~ :ιοίοχατ/:ινιγα•·1αιί1i1νmιΝι qιοr.ήιηrο διιή/>rμΟ>Ι{Η<t;α ιροώwι ιό \,~bικαίω\>α νιί 
γ<. .. ; b•·•oiι;ll; )'οιί νό. χαρ.ιο· ~..,η •α! ιήν <i1ομ1~ή 14u0<Qfα t<χω; ι/ιν tξuσφώlω'Ι ο\,.ια· l>'t{η'Εί σiiν Uνθι.-10; 1«ii vά 
ψο(Ιήο". Air<b ιό Ι:ιiτιυγμά •ixαv γι!. :ιιιώιη φορά !ξw- r.ιιχ~; fu.,\!•vlας ι:>Ι"iτε μ.:ιΟ('•i ~>'μ:ι•pιφl(>εια"'άv σ...,.;νθ& 
1α\1 στηρil;rιαι &.,οχUοσω:ά οθεiστΟ:ιερ..θώ(οιοκαίή<i•· V.:. ό{>θο:ιιιδήσΗ l)(i,., μJΙΟ{>"ί :ιο;. Mo<'t ιlτοια 4ι.ι0\~iα 

χα\ μδ.... σtΪ)• συγχο.ιά(\ιση θιιώ:ι1'"'1"'"'""'"'"!'6γα"·'4.1ό νά /:ι'6ιώtι<ι. Ί:Ι άvα.Qtίαχα( τi'j; ιJ.εuΟ.ρiα; μ/σα οτή Δη· 
χαl "Q""'""ία αVτών "°" δi· τitv;ι\1(1"'«•1/αιrι:;. itη\'αν1iα χnιιιl\»"" τήδψο μΟ><{'<ηiα χατ<>γ"(Ιtμ\Ι;ε• άργζι 
ι•ΙJΚαν ,.;, την κι\.vοuν '""""" Χι.οειΜη;><t δfflάια οαισώ- "t""'" μόwο &ιαν οί :roJ.iι•; η γpήγοι)α χα.\ 1ή~ μ.ιζι καi ιήν 
Μί; oxlofl; ,;,.4,οά. rou; γι.ό {ltt'<lη /,ξαορ. ι<><ών σuνΟψcώ•· 1-.ιιώ(Ιο,,. ιίχpησtο Μι~ο; τήν /i!J.η μl.σα στι.. "'6.κκο τώv 
ν'Uν.Μοοuν ιήν κιιιw.ιηκήκu\στόοlκονομ11Lό11αίσιόμΟ(>fl

0

]ν/;,,"°'pίαιήν&:Ι{>α;ισt.<>f•ltόνι<""'. 

10~; σι,_.6iωοη :ιάνω U.1Ιι ,σ,. ψωf!χό L1ί:ι.ΟΟ rοίί λαού :ισt. ιιοίίνιuι ιά ά.ιιγ ... ;., iιlι><ά χα! 'Eui δ:τοu ,Uuθει~ί<ι κ<ι\ δη 

~.αη-jνα ηj; Ι;ο,\γ>ύ.α;. :ιρώrο; άvl\α6ε χο.Ί Ν.ο:ωίη~ "'"W"""xiι. ά7α6Ιι γιά μιά )LΟ"(Ι"ιία μ:wι,ιο\ιν νά σιζι:οi:ίν, 
ΟΙ άνθ{'<Ο:Ι.ΟL όν~Jιλι-ψαν οι ιήν tλiα <ή; δημQ'f{'αιiα;. ά..Οι>ώ:<""Ι\ Ψ'/ι. •Av ή bημσ. hfi (, ;ιο}Jτη; άντιχ{'ύl;t< Ιwι 

,;Ι Δημο><Qαιία σάv ιό μ<ί«Ι Δiχω; "' μiί; :ιαρα.1.Ιiει καl vά χρατiαfttι ιόpάξίωσηvά:ι(>Ο άrtlι~ω:ιL'·ώτ•ιιο μ/JJ.ιιν. Ώαιι>
~i.αiοοο lltoυ μ:ιοροiίόον vά μό; U.1ο616άζ•• ιb Ιiγο"" ""' Μilfιαι ~άv ι~ :ιιλ άν(ipW;ιι· σο Ι\ιιοι rlvoι αlχμάλωτο• ά.-τό 
\Ο<ώθοuν καi vά lνι:ηο~v t'J'i> <U.1Ι't>ωωιλ ,..,,;:,.α <i't; :ιpο- Υ0 .1οl.ίη..,.ο tlναι γ1<Σιί bι.α- nι•μ(fipονιο ή Ι'Ιόγμοι<> μάtο.,_ 

0'11"''· .Κά.101α ΚΟ(Ι~'Ι""ίο οιι· ψ•ο.1ληξίο; γιά μΟ.; ια~; "ΕΙ. •.η(>('<Ισ<L :ιώ; οι ΙiνΟpω;ιοι ια. vU κόψ>νν ιήν ιJ.ιυθ•ι>ίο 
γμήήο-dψ!]ιοu;οtμιάσυ•·'-η"; fχ .. bι.ό..J.ο.\διαίιιpηα:ι(?Οσιάτη;κ<ι\μισαιη;ιl·αtήμ/αηά:τ6τήμοά ήά..1δ 

4)ειική fξαροη ""ιι)ρθωοι ,.; αημnοίο ιλ γεγοvός .;,. :ιάνω '"' δ/.οι iσο~ ιή• ΙWκι μιριιi. •Ο<ιΙJ, δμως 
ουJJ.αδε• ιb Μ~νο<Ο: ::-ίά 0.,... σ· ainό tό χώμα γαλουχήθηκι 'Η Ισ/iιηιο άV<ή Μν -ίια< bέν {ι:ι•ρασ:ιll;ιινιαι α•Ψ'f'έι.>Ο•· 

λ<'<iαει ιήν υ.ι:.ιlι:ρίο μt τη, καi μtσοι~νηο• i\ Δφ"'4."1· φυο11<ά μδvά μ:ι<Q<>σιά σιΟ Νι>- "' η Μν ύ:τ00ου/..ώνονια1 αί Μ 
αi•ιobioμ•UCΙI). Άναγχασμlνοι ιία. Ιlρ/:ιοι γοiι tΟ λόγο ο~τ(~ μ.ο. ΝοιiιΟΙ :.lι;vω ii:.' δΙ.α γμοια, κι αirιο< ιlναι :ιοUσί, 

J..1όιήφύοη τοu;οίάvθ(Ι<Ι>.1οι •iι μ"Ο('Ο"ιι• κ~ίtι'ρα ό..1ό μ:ιιιοοτιίοτόbι.κα(ωμαιή:;t;ιο. ό..wζηιοίίν Ι!ιι.ο χα\ :tt(>ΙΙJσάιε
νό.tι;.Uvψαb...;.f:ιl.ιισ.ινοι-.• ιο{•; ιίU.οu; νό. μεψ>;:,., ιή iΊ;-Τήαηyμήάιι\!ι&ώ; :ισt.ή pοvάο.,...νω!J.οU.yιάνiι.><(>Ο· 

:~~.%~, :~ ~~=:: ιο: :a"f: "~,~::,:\~:;;;ι :~~~ι..Ισό:ια ~:'=;~ = ~·χ;~~~;Ι :~ 
μi ιόνκοι""''σμ.όιοu;. χι1Ι,.-l<•n\ι•pαιή•·άξίιιιου. μαιJι;~•ό« Ι\ llεuθip'α 'fήν,.,.,•δt•&ιχιmινό.~ιαχ,... 

ΑύιQ :ιο\> ξιχιiι(>ι.σt ιόν 11.... Ώσιόσο ~ J.ειιουργίο ιή:; l· καmnά dνιiτη(Ιη. ΔΙ;. μ.10(>"Ϊ ι>Ι",,e< ιήv ;ι.ι:υμα"χή ιb<Ο ιήν 

Ο(Ιώ.wιi.1'δl.οτόάJJ.ιιψt>ιόJ.ιυθιQία;μ/σαα<ήνbημο>ψ<ι·•·lι"QΟ<Ιt<ιιtύοι1οi!<•ιόν/;",,.ι,,.."1'ι•η;μΟ(Ιφi\.ιήν:ι<ιι..ιιχή 
6ααiλ110 Ι\ταv /'ι αύτοοιιν•ί~η· ιία Μν (ο;ιή(>ξr κάθόl.ου μιά tό ιη:;, o~tt τη δφΟΙΙ(Ια<iα ά.1' τη ..,,,..νuιή ιη; bόσιιιση. 

ο •\ rou δtι d.wιtWWt μοίι άνι •t'J<Ol.η κι:.i κανονοχή &1άb\κα· μ~Ο(>'i νό. {ο:τεp<ια:'<ΙΟιΕi. Μlοα θά :ι(>l:ι" ιtlιχiι. νά ου.,<· 

;ιιινά).η:<ιη #U.;(Ι,{'η "{'Ο<Ιω:'Ι•· οίά. Ί! δο<ιtά(Ιαξη ><άθ• φοιιά ai μοά :ια(>αΜιyμάι"'i\ δημσ. bηιο:"<οιήσοιμ πώ; d.1~υrη l-

~::':ιί:.:.~:~·~ο:::: :ι;;:,~·,.::';:=;~ ~χ·~~::_rχ;:n;::,σ.ο:ι:ι~ ~U3_::·.i&~~~="δ~; 
γη Μν "αι•μδ οδ<ιζόι<ιν μf ιl] φ(>. '" U.1α(Ι<Lίιηtά /'ι δrμοιιρατlα 1<χiι. ,.,,; ""''"""'χά &ιχαιώμα· ~:ιO(>ti νό. ί':ΙάρξfL. AV<I> :roiι 
ση <ιliri'j; ιή:; fΑιυθιQiα; lςω ξανάφιρι ιήνάνάQΧίακαl την tα. Τά bι>tαιώμαια οiιιά ""'"" fχιι•αημιιαi" ιlwιι αύιή /\ :α:· 
,ί,,/ιμοίιαύιο\;;τοταγή:ιοiιl·•"(>Ο'"νίι:ιd.1"1/ι:ι1Q1{/WQιοσιό:ιάρχοmχο.Ιο~ιοUνιΟν~ιαιι:ιΟ.ή ιfις:lJ.ι-υθε{'i<ι; vU 
ξοσφάΜ!;ε σιλν άνθ(>(ιl.1ο ιήν -dvιιιο ιiι; '""νοτιχή:; ζωή; ι;. !δοο """""' Τό• 0:..01."""ο d.1•· :'<(>O/{'χfToL αt >.ά&. m:ρί,,•ωση 
~ .. •οτόιηι<> vά ο<,.διώ>·tι μt ;ιοu lyκ<ιθ<b{'οον ιή Ψ<!'Χ•iι 6ο. 4.,\!ι('<ΙΙ!Ιiνο "" d.1' •Ιι• ,ι...,. ιί.1ό ho> άύιωιιρ~ιαμi>. "°" 
ιού;δμοlόι..:;ιοubι<ιιηι;>ώνιας;σι4iαιοv;. ΊΙ Ι,>(Ι:Τή<ο\iάrο-)."'"Ι.'Χίαχιd.1'ιή,·""'νι:ι.rν'·l•"<ιγ<>ρ•ί,.τ<ι1 d.1όι0 κο1"11 
,;,..,),ί.οίωιά ιά αι0<1ιiα ιή:; δι μ<..,,μού μέ κάθε μΟ(>φή d..,... χή &.Κκiα.. ~υμψtι)Ο• xol 6):1 d.10 !να tθα· 
χή;ιουιJ.ι,.(Ιιρiο;. λuιιψχlο.; W 161οκrησlα; f. ~&<ι;:ιολ(τη; :ιούιοίί,.α{'έ ναyχιιαμλ :rο\ιέ:ιιΜλlιιαι d.W 

"Ειοι γε~ iι Ιlι.:.Εlι· φράζι μlαα αιl; άιrιηpiι; τΙf χ~ω• dJιό ιή ~ψτιχή ,.... -ώ& ι.ι..ο..ληριοιιχλl ~νε\iμ<ι η 

ι>ιι δ/αμι.,..η: Ή ~ιλι:1σψι)φlα 1>!.υyόwο ή\; lλι~ρίο; W ώ- ι..ιtlα Πι :ιοluσ/ιμοντο δuιαiω- άνθι;οώ:τινη hψιιιiλJ,ι:οοη. Ά1ι' 

τij; κοινόιητ<ι; •' d.1οφααίζι;1 τήν .~~οψη αilι/ι b άyώ.-α; γιά 
><Gi ~ μιLΟΨ'fφ<α νά πιιθαρzιi ·1ιn "τι\ νtc δοuλειό. τοG Ε . Πanaνούτοου ιήν t!.ιuθrρio. θά ιlwιι ιiαια-

•UJ.ά καi vά D.iη'."· Ό XQ,,. ΔVο νέα 6.ωJ,. ιoii6o~\Jfή Ψ::Οrυο;ραιιkτ; tοίί ιιάιrrο;. Ώσιόι:ιοα•όtiι,>ιιοiί 
αό;~ον<iνο;ιiι;Δψσ><(1'11n"; 1\6μμ(Π'σ<;:ΕιΠ..Π<1>1nνοirισοu•~ανt\ς«· dνθι;οώ:τοv..,\τώ.<οώνι\ναι 

:~ζ'ιη;:"Υ~J'~:~<ιl:;, μ~ ~.:~:;~ι~~~ ~κ:; ~~~α ;;~ ~α7= e:"',~ ~ί:~u~: 
::,;;~~" ::υ b~.::::: :~;~;~=;~ u.,;x:~~~ -=~?, ~.:~~ :::;':~:"' μi:;, 
~·~~:~; μt"':i>; .,.α~~: =.:ο(~· ι~ο~"~';: ~~:~:~Q:~,:~~ :~t.;::\ α~=i<ι ~~ 
lr~~ι'<;;:~ι>ι" ι,,ι~ μlοα ~~: ~;~:~ιί::.;::::;:; :: ~::: :; ~~ι~ί~; ,:ά ,;:ά~~.,:;.: 
:~·,.:,~αδ:·(ψ~ο;:~: Ιbιαίτ~ τών Υί.ο>ν . :.::~οσ~ί3::11•'r. χο.ί 
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§~y~~@;~;,~§~~~~§~~1 
:ιQΟ61. ... ό. ....... οi!Ι.αοVμιο;- Χι,>1~ι(U μbχ&ο.:;:. d""""I"'" ιlι fy1"f χι:ιΙ μόλοσtιι θ(Ι"'Ι'· l lo...Uήo-... Σ~ΟΜ'i"Ι '" 
ιflηt,... σιδ νόο"fl'ώο- d.το- &..ι.!α•<>Ι••hο• '"' ιι•lι. ι...,.,><ό., ......,..,.το;"'"" K(llrn\. 
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( :Σ~-νήι"ι <bό rή σιt 3) ~('<111'•....,....θο<ιw, ,;,. lx.τ11illι~ 

,,,.,.. ,.,.,...;μ.,..,.. 1\ tibc_,.iα σ,,.; <i*"v'I> ΙΊ ''""'""";. ί~ aθλnτικα νεα 
'" ι""..,,_ηθιi ή :;ίιιηι:ιη ,ι. ι,.απι4ιοιt~Τι; """ n. :ιι.- __ _ 



Σ•λ!/Μι8----------------------

ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΙΥΝΔΙΚΑλl!ΜΟ! ΕΖDΡΙΙΒΣΒ ΤΟΥ. ΛΔΕΚ 
θά :ι(>ύμι μι(>•"" "'ι>"'""'" hιοι ~,.-,,., r"' .ψ ... ~ η 

,,;, :~οι. ιά ~ίQΟΨl Uy<t . .ωι,; ~•Ι'ιiiω ι,()...,η ιοiό :ι(>\16ιή- Τό "Ανανεωιι>Ο\ -~~γ<ιι..ι;. ,.,..;,,. :ιcύ οl~ειJ.ο.:.., ,.;, έξαφα 
Ι\).(Μ.μα;. μ"•ο;. :ιαUηi.....,Κίvrμα.<1t/ιδ:!οW viοοι..-ιόuε~ιο.·rι.ΑΔ 

11("4-rα frrαν <ό :ι(>ΟΟιψα μ/ Τό .~("4-ro f{Μτ>"11α ι<nύ μ.~αί bα(>ΙΗ>""'Ούνιαο ο<ό. οι...:\ι~ια- ΕΚ θ/b1 >iι ά•αλrιφθi) ~ιiι y<· 
ιοί-; οbαbδμιι,,.. Πlι>ισυ ά.~έρ- ''' t!1·αι: Ηώς ~iιxboxoii• οί lρ i.ιοl\κ& ιώι.>0 ο! U._;xf; ,,,.; .\!j- vαή Ι<(>ΙΗ>Ι<<,&•οα ϊ~·, ,;, οια
-yοi>:ια. ~ηι ... ια:;Uιιφό.ιΙ<Ι'Ι Οu• ~ά";ι.\ι<"'• ο<ήν "rn..ibα ιά όι- ,.ο>Ι.(>UΤΙΚόύ ΣοιΗα.ί.wμ<>ii ~ια\ μαtή'η ιό U.~•ά"°""' ιό φ<Σ\tfQ-\> 
ιαξ1<1bόιηι111 οτiι CI). hf"ώlJ.η· •α.W:~αιά ιου;; Οί ά.1ανιήοιο; ι1,; Κ\ΗΚ tιο~.ώζοια1 yιi. μ1ά καi t1' κιιμι>ιφ'.αροομ/..,, Uvt
oη ιών όb~άθιιων f.,.,ίιιων •lνu1 cfιoiμ.r;.. Μ/; ιιί. οωμα- :ιί.ι:ιιιίι όyι~•..,,•Χή tξ(iwηοη δuομu ιών ,.~,;,. 
οιού;yr(>Οvι&τ•(>Οu;wiάνί""· 1ιίαιοι-;.ιi;δμοσπο~;cιο>11;. μfι/wκοιvο\\)yιοι(Ιδ>οο. ,\1<4μί ιi; Μ4> ""'·δικα

wη-; ..,; 00,,).iψou•. "Ε.1•ιtα ι\- τ/~• Ι 'Σ~>: ιοi>:;: """''αΙQι· Άvοιξ! ""'""i'(Ιyια y(>Ο-ψιίn λ1<1fl>:f; :ιοr<ιι~ι; ο~μψιέ

πi) l.iy<; μjρfl; lσ:ιαο:ιι Ιι ά.τερ- ομού;. ιοtι; άγ(Ι<Ιtο"""; ι1u1J.6.. oιil" ΜΙ> )Ιι\ρτη dριθ. 8 (Ά· 7." ιι'> ΑΔΕΚ αιήv cε~ιr(.><t.~'·l 
γία. Σιού; ι~.000 οt>ισ/:Ιόμου; y<tv; κι fm οω(>θ ι;ο.ι... αmb•· θήvσ Τ.Τ . ιθ:Ι), i'no>u χάΟt ά- Άθήvu; "Ενα,•ιίιw tfι; Ά>ιρi

μό"" ο\ 2.000 "'(>..,ΟΙ> ~l•α• >.α.ί.ι.σιWι ~y<ινο.. ΤΙι bιί'ff{><t :ιόytι'\<<>, ώιια 6 μt 8. iμ:ι"("' βιισ;.. ΟΙ δροο<η{Ιtόιηι•; rij; 
f.ι>yα"""'fvoι σιή θεοοάlα- ipόιιψο: ! Ιού ''''" ><Βί :wίi σι .Ι.iχη flνο.ι l <οιμα ,;, οι-ζη- l:ιιι(HJ:rij; Οά χlιμ(t1<ω(Ι,.;,, ~ιαί 
viκ'I "' α.;.,,,; Gι• ο' Ενο. α""'α· fιισv ol ο,,.....,ο><Βλ•οιικf; δργα· ιi\σοm μl. "'"'""δ/J.φου; y•ά ~ι"' θά .1('οσιι:&iJν •αί •tα ί>Qγαvu. 
πiο. ΟΙ ~ρωιαίιο<ιι ιi.1'11.iο/}η- νJ,ο,.; σ<i!"άγ<ονοσ"κή δο<><δί- 61.ήμαιό. ιου; μi ιόv lvyobόιι~ σιο"~• :ιQοσ.1&θ .. α. 

χαv. 'Ε('γαr~:<ά χfροα δ(Ιίθrp.αv κηση ωγ,..;,,. d1~Qώ«1vων ο\- ""'h'""λ'"ι"'U ζηιή~α<ο χ.ο.χ. Ιiι"'"' "'' yίνη φα•·•ι.\ ot 
ι\.,.οί<ι α:<" ιοi-; άyρό«;c :ι.Χ. "<:•ά•\ύ•; Ι\ ι ~ lιπ.ειοι ~ ά- Τό ιηί.έψι.<>vο ,,;,.. γ~αφι:i,.,,. ,r. δί.οι•; τοί·; ~α{l<iyoνff; ιή; ο1-
•1χσv nίι!ώοε1 ιΙ.; ΟΟυί.!1t; σιά :ιάvιηοη. "Ε~ιανοv :ιΟ(Ι<ΙΟ<άσ.:ο; wιο 82.21.0'21 Χ.Ο>Ο\Ιiα;, μU; U'-ε οί. ουvά~

χ\ύfάφtα ιοu; καί 6ρίnχονιαv οrοί» οiι11-<Ιιίσ~..._ σ•όv Ο:τQ.ψ- )[οίι orιt>U ,;_~;, :ι•~<ψ:QflO- ιrοι ιοίi λλΕΚ. &t• η ΙΟ'(Ι<'>οο>ω 
σιiι καφενιiσ. ιών σuvοοκιώ•. γό, οτ/,. ~('ωθιeιο~. Τδ τ~ί- xt; όοοοκ/:tjε•; ιών <ιιtίι:ιώ• :ιίu ot "ι>ώιη φάοση 6."&<ιιn ιl-

·ε~ειια οί. ά:ιf('γοi ιή; Με.\ το ιQ<Utψ.u: Καλά δλο1 οι:;. ιού Α.Υ.;Κ θi. bιαι~.«ώσ<ι (\/. "" •ί; MQo; τού κατuvukoof~ 
Κι αύιοί. μιιά ά:<ό 10 μψ; ό{>γ<ι..iιοιι; ιω.. lργ~ιvωv ctι; σf δΙ.ο ιό. χαί{>ια :ι('(Gή- τού lρyαζόμι:νοu. Τrλικiι, ~ω;, 
Uχαρ:ι'); d.~•~; f0.,...,αv. Ά :ι<φίιησσ• ιήv Jhι<Ιτηια το;; IQ μαια, π.Χ. άvιιμrιω;ιiψw οι Ιρ τήv :ιλη(>ώ .. ι ιλ σ,;..'Οlσ ~αl θU 
Μ\.Τh;>ιι πρόιδ(ΙΟ; 1«li yραμ- yαl;ό\ι•ν<t1>; 'Ε:ΟΟ. ά.~δ ιiι :<Qδ- yαζόμ[ΥΟο. ΊΙ σι"ΥbοιίοΚfψt~· •αιwτρέψη -...ί ιόν ί~οο ι/ι• 

μαι/α;"nι>" ΟΙ.ο"W μό.., ιά οω.10 :ιo\oy"->(>iζn~t μ:«>QOU. πnύ Οά προγμοισ..,.,...ρη μ/ :.ιι,:.ΙJσιαό:ι:ο. ΙΙρL·τ" μιiι,ιιγά
bι.,) α;,,;, σι>γχιχ(.>ψέvα ιiξuίο- u• νά ά:<αvιήοοψ.ο: cιiwψιι:Ι- dvιL"{>OOώ:<O"i ά.W δ\η ιή χώ- lη κ<κvή "Q<I<!""~'" v(ι. 11ι(.>6ί
μαια "(ΙΟό'""''""'"' ιi.~ό ιοί>; !\ολο Οχ"· Κοί φιdνοψε οtό ('~ .,4,rn, θiι. οmιό.ξη ιά κα- οη ιή μιΟχη ιών ιψώv 1«ιί νά 
-..\μου; rij; κι~/Qvηοη~. Ά"°" χσiρΙΟ IQ<U"l'α ~,\ φιαί1ι:~ ι<ι<ιι"""iι. ~y<tvu. Μlη ι/(Ι!:α σι~ :ιλφωιοιοτο>ιίι 
i.ού&ηο"" ol 1<Qιαyytlίr; yιά "F,όώ ποiι μ.10(1Οίίμε νά yράψο,~ "Α:ιό ιlι• :<(ΙΟό"'('Ινi> l "ι•·ιχό 'Ι"<'•Wμ••σ. 

/Qγαοlαπ<<ο<'Ιιώ•σtiιlρyοσ1d· ο••!Μι'ιΜΙ)Ι.Κ<6ι61.iuξιχο.-ώνια;c Ι'(><\.ψοιiα<ιm.8'Q<ι.1.Γοι\)· '**-•-••""*•***""***** 
"'" ιοi\ Καρlλα σιό Λα.:"(>Ι<Ι· ά.~ό ιήv .;ivxoιo.ylo ιοίi "1'lλη- ,,;. :ιrού ιlvοι καl "l""'~ρο; ιοϋ TouρJC:IO - Κ(ιnροc; - • 

Τ>iιοι; σοω:τiι; "'ριέ&ίι: tήv ,.., ιtοί φιά...,vια; σtή• Ι;tνη 1- Σι,).ι,όyοu """"'""'""~ ιής "(>Ο- 1'<01 Άνθρώnινα 
σχ,;«~iι δ'ΙΙ""'οοyραφrκή fιιιu- π/μδαοη. Σιό μ/ι<ιξl. μέ &~<· t"Ομ<οi'};συ Α.ε Ι'ι.ιιιώ.- "ΑΜ· l\.11'<CΙLώματα 

'"· (){ IQΙΟ<Ι\σ"; σιή !\ουλή l- φι>Qf; nο•ηριi; -...ί αύθο(Qιτι; erpι.ι;n- ·~ΛΜΟΟ;. μt πά•-ω &.1~ 
με,.ανάηαάvιηuι;χαlιόΟΙ-ινΙη"ε;θiι<ιuν .. χ•'ζr ια•ήi-2Λχt-όηαμfuαοιδιtί"'!'α,U- )!ίιή-·Μεσηtή;h<ιιρ<>
vο ξ .. χ«•ηηχ•. Oi IQYtiιQ•f; ~ι<ι χοιdο<Μη. Ό i{>γ<ιtιχb; κοίiμε. ι;., ή .1('ώτη σι-wιοL.σχ•- οτή; ,;,(Ι(>Ο.<1iνων όιω1ω-~lr<ωv 

nτtr..~ΦΙ>ν-Μ:ι~ l\./v l.11· ,, άγι>0ω:ΙΙ; ~""""'αlισ~Ι>; θiι. ~·η γοίι ιή• :rιpιοιή Άθήνfl; •οϋ Σιv6oullou rij; Ε~; 
τι•lπ'tαι χάιω Διιό ~ί; φι>t>tι· Ι~α""'.οιοψο.,. ν ά.~ιnιl.ιtiiv: Π ι'(ΙΟ ιii θiι. γί•η μόσα σ.>όv Ί- ,\,.cbι<.<•{.,νιαι y1iι. μ<ά φορά ά 

>ιl; ,..;σrι; ,.,.; 1Qγο00ι'Ι ""- #:y· ι) :ιηγiι -yoiι. ιW; φmιiλlι:iu; ο.οΟΟρω. Ti. :ιορinμαι~ <η; θiι. "<ΨΙJ. oi α\(Ιαll.'~> ιών Toi'(I 
η~""°"' σιό οωι.ιιιtίι~ "'1ί "Ι."' rij; """"""'"; 2) 6'1μn yιiι •ό .,eονν b:ι" ι;.;~• τών liJJ.ιir. :wί• >-ω• 1«11α>«ηιών οιήv Kin('o. 
,ρ/.~ο>"'αι νάtγyραφο\..-ο'/D... κοινω.,"11 δλμσ Ιι(οοομt,..,,. 3) !)(ι ιhολοι-θφοu•. ΊΙ l..Οιοη c\wιφ/Q!'Ι ά:να!.υ-

1~ ,..,;, ό'lft•"'-"(>yή&rp<!' <ί..~Ιι ιόν l>J.l>(,>ό Ύ<ά <'ι• :ιο>1.ιtο1ιή l.~'61· Μ<ιαξ~ ιώ> δQ""ιη(ΗΟn\1ω• ηκό. ι\; "Ι,>άξιι; 6ία; ,.;,.. Το~ 
ίΙΙΙΟχιήτη. WOσr; ιlχα• ιή• ιi- ""''Ι ο"Υ""<('ιμlvων "(>Ο<!ώ.1"" ιοϋ ΑΔΕΚ n.;.,o τόv "'"(>ό •1· χω,· σιριnο><Qα<ών ά.~ό ιό. Ί 

φli.ι•α 1\ ιΟ θάQ('Ο; νiι. ~ΙΕΜt• κ<>i. >ιαt<ιn<lισ<ω• '"'ή άνιiοχ•<ιη τίt; ιiνΟΟο" ιών οίλοο ιοU '14 μ/7.Ql σfμ!('Ο. 
χή.101,. tό ν<Ιμ~ δικαl~σ .Q Χρι<άtι:ιαο λ.ο~~ό• άvο.γχn· _.. __ .,.,._......,........ Ται><όχ('Οvο.δμω; γlΙ<!ιαι φα 

""""'"α1.ιοιοiίw ά.'61.~• μιά οιοκό. .ό. ιnα~αιή1ιι l!ό..'WU αU. Νtα τfiς; •fQή 1ι δ10.~ίσιωοη διι οΙ Μ>-
-,ιιά xoi μί f'ιι!ι<Χία. τύ 1ό :ιαvτοδ(,.·αμο κονλλι ήt; Τ.Ο. ΉλιοVnολnc; ''~'"':ιού χα!..<ποm ιό ΤούQ-

Τά παqα.~ά""' ""(><tιbιίwαισ ""'"°"'"ή;ιV.'mρlωοη;:wί.11 ,,,.., """"'>"11ίvο - Ι:ι:ι•"6....ο 
ιJ..,,, Χά'1"Κ<ηριοηW. .,.ι t.Ιιιι ~""' .ιργιιηκ&; ""\ <iyto11· Ή '°"'"ή Διιγά"""η ΊD.om·~ γ•ά ιή. Το("(»t!><η •\ο6οlή -
κιοκό.. ">\ν:ιοiμισιού;:dy~•> χό;ο'"'δοκοΊ.">μό;:>.'λκ<Ι!οιι:tt· :<"Ολη; :ι•Qn<n•o:tώιo• ιlι ,.... Μ•fχοuντήvδ,..&ιοη-<ιbιι-

1it iδou. f'οδά1ι«σ :ιtιάχιηοιιι• ρ•οοό<ι(>Ο. Χι»:ιά~f-•α• τιί. μmi θ1ι~tvσ ..όψψο ιi\; """"'"" ΜJJ.ι>ι•ν οιή Τοι'(Ι"ί<ι ιί; χvρώ
~Ιροοι>. :ιοι,ιιοχιilια σο..1i!;ιιv• ο/ nίι:ίω; ""'vo\Jvroo Ι\ιίαη &- χpονοίιτ.,.,,,; "'""; ιή• Κι'(!•α· ο•ο; :ιnύ :ι(>Ο6λL.,οnαι ά.~δ ιοiο:; 
φ/το>~. ~'°""ί'•χl; l•IQYi'"> γιά 1'1 μ<ι; ή ιJr.ωι.Ηα και ~ "11""'"' χή "' Ία..,οορ(συ οιόv κιvη- δlfθ•r'; ><Βvόνε; :~οι. ot Ι~ιι; 
1<«"'7.iι άy(Ιών .-.oU dφ""' nt xt"j ~1! 1ι ""'°' l{oyaζllμf:VO; uαιαy('άφο c'Ομόvο-. Σ~ήΥ ~υvά~ιι1 ; q.,,,.,. ψl}tρί<ι". Ά.~ό 
1"0οφj.ί~tο ~αl ποi! θψι'tιnn' f· ~ σ/ Χ<Ο(Ιο)φι . .,· jργαοri'ιι.>•• b</11)1.ωση "Ο(>lΙJ(Ιιθη..αν ""ΙJ.ά fχιίκ<ιi :ιί('Οδ""'~ολοyiις; δρ(.. 

:<ooι('OIJ'i\ σιό KMi(', σιαφU- ο' !ργοσιιίοιο. oi yραφεiο. ο' μ/Ιιη 1ιαl OFil.oι ιr,;; .,jμμιnο;. ~"""'"' ιr...ο.ια. 

l1α"Ο.:'Ι~άγοvιcικοίξοΥ<ιγu- ""'""i"'lιο.οίy1n.1Ι,οί ... -Ι-----------
ρ1';01.., οάv ξi•<ι ~Qοοοά "' (.., viι μ.~ορϊί νό. l~ια1 iiιi>- Ή στερνι'Ι., Λ nι6 Ιερι'ι μορ•ι'ι τfic; θεωρ\αc; εlνι:ιι 

~<Ο(Ιό ιϊΙ.lα γεγονδια ""' σu,ι· ΟιQ<ι "' dιtοrιΛuμc<ιι>ιίι. ι'ι nράξn. ~ο,., νό. 6λέnnc; nQc: nnδόει fι cmlθα 
&\νια. ΟΙ /.(>ωιήιιt•; οιή δοulή ΆUΙΙ. γι' οίiιiι. θU άνάφιQ- όn6 τiιν μ1ό γενnό στiιν Δλλn, nι:ιρό νό nnδδc;. 
~'""' δ('Ο7.ή, ot ιi.~α...ι,;ι•ι; θι>ι""'Σ ~· ί"/ι:•ιvα q:iίf.la ιή; !· νά ;ιςQ{γεCΙΟL μαζί τnc;. 
,ηονιαι κο{Ιηοvχαο"χt; μi ψη.ι<Qi&ι;. Ni1'<0c; Καζαντζόκnc; 



Γt~\ ΕΝ~\ ΕΘΝtΚΟ ΣΥΣΤί-ΙΜΑ ΥΓΕt~\Σ 

Ί ατρ ικn έιιnο (δε1.>cιn χα\ •I•; {·.•0<~1κδι'f'•;, ιή σ"'( ''""' b~Υ<ι<ό νά ;:.,.&Η" άξίωοη '"'><ΟΟό\ι'Ι"η ιuίi χα,.Ικιφιομl· 
']\ !αιρ<><ή b.'Ταίbιmη, :φ>- μή :n>i> /ι :ιοU,.χή σιό• τιιμlα vί,, ά•-τα:ιn'"(Ι<θιi σti\ 6ιιριιi< .J.. '"'" ά.'Τδ πσilιi χι>όν~α ""ιΜου 

:τηιχ.ακiι καί μτιι,-.1uχι(Ι)(ή, ι[. αίιιόο.δ/Ιirfησοτή•dιιοοφiαtιh: .,001ολή ιουδyιαrι.0; .• ΟΟΜν ιiΊ; δ/Ιού Σ<αδiου. 

""' άΥ<lJ.:('°'"'"'η. άοιml> Ι;ωιύιό"('ΟΙ>>:λάbουτή;tοιρι· ι1μ•i&1α1(μι1ο:rο.η«>ώ."Λlλά Ο\y.,.,Ι,>Οίποiο1««fχσ.,.,.ω
•ιι:ι<'} ά.'Τ!]Ο<Ιά(ΨΟ<Ιfη :τ(lό; τί; >iι:;. riΊ:; παθολογία;. κο\ bfy ή χοονω•iα μα; 6tν Olbι dνό· ~""' μόνιμη (•:ιαil.ηί.ΙJtΪj θiση 

σί'1'J.:{ΙΟ••; ιάοιι; >αιi ι\; >ω•- l'J.ά& =μμ~ά μ/(>ιμvα y10. ιfι• ~<Μιtθ•ί; ιοi•; γ•<>Ι(>Ο<•; t1\;. iξασ~"' χά.ηι<α . ούνι<>ξη, 

li~ll 
tllLoμαδ:'nVJ.ΙOiiJ.o; ri'j; !α· nooδ~x.xoi τ<>iι;>ιί<''f•ιη... 

'("χή;σιοί.ή;νίιμήyi-..τοο >ι<'<ρb<ά:ι•(>ιUlι 

Y"'<{'i>:;Ϊ>:!tεe<tιi'T06·8x(>ό- 01yιat(IOi.π<>iιllίvfxou•f1)< 
ηα σπο...00.V. Σημιιη"'Q\ άρ· ύ:rοι..ι.ηλιχit \b<.ότη<α σtt(.>'>iiv-

vηιι>«>l t"''"'lιMI; •l~αι τb d· ται Ι<ιt(.>Οφ<Ι('!.ι«><fι'Τ•χiΊ; :ιιι>ι-

:<nρχα""μf,·ο """'"»'" /χ.,αιΜ\• Οω.~ωο;. Υ'Υ"""> "°" Owt:;.ι 
Μω; ~αίήά.,..,χόJ.ηοη τoiib.- ,;,. <<1αy>ιάι-η :1οίt φοι><ί ιρ,;.. 

00..'°""""~.,..,;;.,,bο.ι,;..· 
!.ίει><>l:Utyy:J.μαli<><ω.J.ι;Bf. 
,, .. .,.,σ;_.,;._,"6ο.i ... ,,ι;6ά(>ο; 
τiι;•ί'(Ιια;d..,οοι°"iΊ•••" 

'Ηιιttα.,τιιχιατηιιι,ρ..,'11•· 

:1αίbι;ι.,.ηδ{>(<nιΗα1αtχιι('όιr· 
(>ημοί(Ια.'Λσχtίmιχωιι<ι;:1{>l>

Υ(>"!Ψαχα\llιnο.μi:ι(>ΟΧΙΙ· 

Σ.Σ. 'Γb τριtο x<ti ι<lευtαiσ 

μiQO;~l.qy ... kc;d"'ιάlY<Ι 
iΟν<χό<>UοηJΙα\τy,!"'9ιοiii>

φοπητή 1jj; ΊcιτQιχή; !. Κρι• 
χilηθάbημοοιruθιίσηSkιό-

~-
;::,::; lμ:.•ιι>ιχίι.,i,::~ θΕι_κι:πία σοδαρών lαιριχώο "'ι>ιcr«Λ'ιχώο · · · " 16• ~ 'Η κλaδικi\ δργόνwοn 
:ιQ'ό;τί;1.,.ιiιnοοσι;b"'"'ότη-ι>•<ιιΟ1L,1ατήμοΤf;rίιtrο.j/. ('Ο;τή; :ιιριθάλ'+"ω>· 
"; χα< 1\; χοι...,-ι; άν<\γχι;. ""'"Q""'ii ιl•• lρχ~•- 6..-.Ιι Άο•άλισn - Περlθaλψn τQν ΙaτρG"ιν τftς ΕΔΗΚ 
Αlν (.,.ό.ρχrι (\ομ/); μ<n..,αιδε,-.. τι fξωιερ....ό. <>ΙΜlντΟιΝ άlιι/- Ί Ι όοφόJ.ΙΟη τoii lατριχο.' --
οtω; '""' yιαιρώ,. τij; Ιξωtι· ξο/18, ,;._,οy<ιηιεί'(Ιvται ..α< άn1- :1ι>0οω.,ι><0ίi γιά σύlοιαξη χα< Σ1J'ήl.& ή l'fηΧΙ') Σvιii.εν-
ριχή;; :1ιριθάλ~;. K.Πolrl· 11ετω.,r,ουντbΜJ.ημμα νtιφU- tατ{'Οφαι~μαχι~ιιχή :1ιρ((/αt""1 ση τή;; χl<ιbιχή; <Ι(>yα.ώσtω; 

i~ΞΞ~;ΞΞ~Ξ Ξ::~:Ξ~.~~~:§~1 ~~.g~;Ξ~Ξi~~ ~~Ξ~~.eΕ. 
:~αί(WΟ"' τbν •(ιλο τή; ιlbι"ό- ! :1οqίσονν.,.;. ~ήο..,., L αtί•; yιαι{ΙΟ\.; χορήγησε. ;~ fξή:;: 
τητα;r"'"(>όd:~blξιτά<>";Ι· Ίlά;>οιΛήtή;!αιριχή;lι:-απριιά.-.όfΟ;ιρόνιαdι:ιφο)J- Ιlι~Κω..,.ταniνο;Clι-

;~~~~~~~ t~~~~~E~~t~~ ~~~~;~~ ~~~i~~~Ξ 
Ιtόσ11>τι ~ιl«ι; ψι\Ιιων ι--διο· "'ι>ά'"'"''Ι. τό b.Ο(Ιι<ψό αt/, άy· l\'ό; όιο•χαιQ\'1•"(Ιίοu. ~οίt ,J. χ<\; Ι \>ιιμμοιfο.:; ΙΊ<Ιψyιο; \Jαιι 

~~~ε~§~~ ~ξ~$&!1 ~~~~.~~Ξ~~ ~~;§;it:Ξ~ 
:φ:><>:ι4θtι•;νί:ιά""y"'°"ισθ<ιiiν lι:Qά(Ιtία;.Άγνοι:iιοιιόΙΠιδί• lvb; μ•X()Oii:ιoσoii yw'. ιή• ά- Ψ'1(>ΟΙΙΜ><..,. 



:ΣιlιkΙΟ------------------------

ΛΗΛΤΟΛΙΚΗ ΕΤΡΟΙ1Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΛΜΕΡΙΚΗ 

α Ί'~Ι.ι:ιδmιο· ιl"'fY(l<l• ~ί- τη; 1Jο1-ίσ; yiit ,...ι. )11 τη.. /ιqΜομοσlο f(L\; κ.φ. rιίι. r ... >.0μμ6ιι \ω;.tί ιό• ιιι ...... 
iffi; κιοι},οφό(..,.σ• •ir ~'\6t- J.lιf('I\ ,, .. ,.,.,,., ~;. 'ΙΙ ,.... "Q σέ 01.lσιι μ./ ιi ; "ι>Ο" " , :, ,.;..,,:.,, ιοι•;. ,.(, ά~<~l
ιn 11., χ~/μ,.ο "°~ ;ηιiί ""'"' ιάσιαση ούtή Οι11Ιζι1 l..,..,... "1.o-yιxl; bηι.ιΟοι~; xot tfι• tαc-. ni•t1>ί cl ό11.,iιοι'"; -
""""'" bψ(IO<(>Q"'cl; fJ.ι;υθr· •l; μl('t; τή; "11""""""''""" ά«ολ<.ο.yη Κο{Ι6ιιlάν•)l"ο.,. <·Ο<. "οί .. ol lilλo~ σciJ..>jό6ά· 
ι,>lt;. lloUoί μίιηι>ο• yιά "~ κi); 1'""'1..;. Καi Μλtι \tώ· .,..\φσκι ξα...ψ}t σ•/ι• bιφά...,cσ """• 6αnα•·~ιαc. 'f'\'l.u-•ίζιιοο, 
tιοψ<><Ιf<ι ν/ο; •• Α''(ΙcξΙJ> ι>ι; Οα(>Ο ιό Ι!,Ιώιψα yιι'c •ό• cΙ',,.. ιό "ι>Μλψο τή; ,\ αιονcχit; Ί\- /ξ<1φαν!ςιιι11. B ('<ltolία, Χιlή, 

11ι,C,yo;t. Σι,\ μιιιιξ,; Μψη. σοκό ~ο "Vό; ιό• σΟόι<ιlι· οcιι,>•χή;. Ά~yε•η\Ι\ι~°""νάL"ΙΦ<ίξο.,.. 
,., ό χΟ(>cψ>ίο; ο•mικοιrlο; σμ;,.. )LιΟ(>ιi ,..,ά ,ί.ιό ιίιοιο )!.;. ι.ιn..~.'Ι(Ιη (.,.nή.ιιψο; ,;. llλf; ι<.0-; .,.,..,,\>γwι-; ιψιοο; 

lla(\;lKόxo\Jtxαi fιyι...,i~ια ξfu"""μ" νά ιώ;οiί νά'ιi'f"'· πoτrlti ιο~ιη τή σιιyμήlηι Ιξιcιr\"'μοii τή;ά .. ιJώ:<1τη.; 
Τ11Vι1ί~ ι1ιή• ΟΟφά).ιιιι. ΟΙ .ί"Ι;Σισι μt ιΟ. J1άνό( .. ιή; ιΙ(>. ά.ιl(l<l>tO οιvο"""ΟΟ ιΙ"'J'U•· (.:ιο~ξη;. Ίαιιο; yιιιιi hri με· 
ΙJ..ι......οι,.,;.ι,ιι,α"""'"'"°'τή;Οοbοξ"<t;;'ΙΙΘ\.,...Ιο.ι:hιrr""ψ°"'"';.•~ιο/.ιιfισιινi.ιοΥ<iσιιι""'""lΥΟζισΠ;μf.:w 

~;§;~~!ξ:Ε ~~i~Ξ Ξτ-ΕΞ~:~ΈΙ~~}~Ξ=~'i; 
:nro':-,...ιi.;,...iliJ.<O>'~&ήl:.ισ<ι>«"{-onoιol..U.-•· · 
πιryατ,;,. στη. :φlοφαιη .η.. d; μiθο/Ιf;; ι;ι..φόl..• 1ιι, "{'06ι>- 1 Σ Π Λ Ν 1 Α 
νwιι<κή d..ιο.(tηιιη ιιi>ν lρyο.'ψ "'""l";· ο•ιοαιlnιW. φι.;.ΡJ;. Κιίιω U.-.0 ιlt• vι&ι~α ~'1'.11•';<>1.ι; δσο.,.;. ιή; ~,,.. 

--- b .. σ,11 ι .. ;;.η ,,;'°') ~ χ"6Ιvνη· 6/(1,·ηιι~; 6 1i11·oι·v σοδαQή ,;. 

~R~7~~ϊ~ ~tf§§~i~~ ~(~ί~~~~ ~~~~ir~ 
c"6.ι-ιι>ιόι;. Σ' lι>ώ•'Ι"'Ι .\{-. \e; Κιινιιίι,> ιι1ιι11ιόι. ωί τό• ιι...,11; μ' b>χq.ιιlί};: ιό 1(1· 1ίι IS<i't"'c"Y ω.οχΑηι>οοιιχiι ιΟ. 

<ιt{>tOllOii ~ημόιιΟΟJ~ιpοu ylά c_~('Ο1ι10{>LΙΙΧ6 lκ~ .. - ("i Y"ILlιό ....,..U...,.,1<.(\ """μ<> ι<ni ~'11,*ΤΟ<Ιμι\. 
•όΙ>άι\\ιι"""'"'"..,'°;ά·Ι"*'Ο•,,ιι,.;,.,Ιί"'u~).Ί-»i --
.....,., .. οιiι _, .. ι.., .. χά ,...; t"'1" μ.;.,, ..'ι μή• rιι • ""- Α 1 Γ ΥΠ Τ Ο Σ 

ιά >.0μμοtmο<ωιi. Uμμσιο d· τι ιό ιil.ι>; ιοi• "i1'0'<0'~"'' Ό "{Ιόι.bQο; Σο."'"" •~oirr1•ιtii-'l σ('<ll\ί, διiδ!.ιψι; σωοιι"ι 

::·;~~,.:;~.7",;:;;ι..:,:~ι~: ;;~~~~~·: Άv ... ι fι ~~1~, :.':::.,iΙ,,.~Ί:·ιm.: ~~.:~~~~~ "~.~"~:~ 
Β Ρ-;;;;-Ι Α ~=~~: ;~ι~;':;,,:uΑ:~7.~ ~~~~σ,;:~ο:; ~':';ρ•~:";~~ 

·λ,,ό fyy(l<>φll ιοόi :mi;'""~Αξιοσιμιlωιο ι!ΥΟι &.1 δ ''"" "'!!"""""''' .ιχη hi μty(ι).,.,. 1ώj_κι; ""'σιο μ/)).ον. 
Ν1ιμάι,>ιμι.,..._,......6ιμοσlι""'"'"'"'"''ι:ώ;ιl~6'.ο...Ο..; ιό\• - -
η .ΟWσιyχ,..• Πό.>1> d..ιΟ'<ά· ΗΠΑ σrήν Β~~Ιιι, UI• ,...,. ΓΑ Λ Λ 1 Α 
λί.,.ιtι<ιι δ<ι t~ Ι lιΥΤά.,...ι:~ ά· Ι/'ί: ιι1ii ""'φ"""ήμιιrο; fyιν. 'Ο Γ.Γ. ιοiί l"Ml.•:tιiiί Κ.Κ . ...ι.....-θήοιι ι/ιν ΥQαμΪΊ "°" 16. 

~;: ;7::r~~ ΞΖ:.5:.:.;;"~:: ~~;~τ~ Ξ~~~Ξ~Ξ 
<Ρι><>οιοιt ... :u;.;~ rαυ.ι0 ri'ι; tnώQ"'; ~ιcι; ... 

Κ 1 Ν Α ~Ν Μχ.,0, /nοιοδή:<οπ ,.(ι. - 11 ~ "pόκε110.1 γ>ά ;φι:t 

11oi.inxι.ι; Θtογ><(>Ούιlιι; ,;. ,;,~., φi'Θυ; "''"°~:tι:>νιοι ση1c<1l,,.;,;ιόχ/ιμμο.1ο~Οίιιl· f"""'ισοο ιώ• "'1."nιαlιόιώΥ; 

:~~~:.:.• ,,;~.;.θ~:~: οlι~ ~~σ~;::,~~:.:~;0 :1:~;; 'Η όρκωμοσ!α τοΟ κ. ΚΑΡΤΣΡ 

;~~~!~:~1;~ ~~~~i~Ξ·1~ ~~~fftΞi~~JI~~~ 
Δι6δοσε τσύς «Δημοιρστιιούς Προσινστοlισμούς" - Γ ρ6ψου συνδρομητ~ς 1 

Βο~Βησε τi\ν έφημερlδσ τίjς νεολσlσς σου 



Γιό μιό Δημοκpοτικ~ Σοοιολιοτικ~ Έ λ λ ό δ ο 

a δnμοκρατικοι 
iOJ προσαvατολισμοι 

4'όλλο " θc:οοι:ιλονlκn +11:δροuδριοc; 1977 ΔρCΙJΙC, 5 ·-··---·············· .. ·························•-fr••··-----····-··...._ .............. ......... 
8ΕΩΕΙC8 -ΓιΔ Πιν 

!ιδοο~ μσς 

ΟΧΙ στίς φασιστικtς προκλήσεις 
\Ιιό lίιιόμη fιιρη(η οtά ..tvφc:ι •ίk Άθfι. llpb..,1 δικοις ~ ξtροuν ο(ι•οl ...Χ. nρ;>-

vαι: οίt1ο') 1/\ν~ο1όα(,1ιιdνη1οιοGycιια.\οίίνδ111όΔγ<ιινιοηώφρ6νημα1Wνδη

""'"" γρομμοιtο •lk Ε.Σ.ΔΙΙ.Ν Δημfιφη μοιιρα11ιιlilν δuνόμc...ν δlv κlιμπιc 1 οι ιιt 
'λ.-.0'. , .. :ι,ρ.,(ι,.η. \Ιιό6ιι6μηπράcληοηοιόδημ.ο-•t.ικο:Μργcιcο;. 'λ"τlk•οόάyώνοςγιό 

;. =i~~~~:; :~:::~Ξ:~~Ξ~r3(~,Ε~ ~~~ΞύΞ 'Ε:~::-:~:~~ 
φιιι~ι ; μα; • ~ ""~ πU(ΙΟβολοομοίις. l11ιθtοcις υt δόJ>Οζ" δημn- 00\IV b111 tλσιις oi /ιptιδδ1οι ι\c: ά_,,,..,Ο. 

~:!§~~~:~ Ξ;:Ξ~~Ξ:~~ §i:;~~;::~~ 
..ιyχηy~όδι,φί•ωοη•iJ,·q δ"'1οtοplιι. Rwο πιο1cαι,ι 

Yi\ιJι'l'μt•"l•I- Πι>f»• νU•· ~· 
1aόιίι6οq~ι/Μο1δ"ιίa~ό\ 
μο.•α~Ι.ί.......,οιμi •i>zi; 
..,ι .:.!,;.,,-; Ι:>γοt·; W.'.·, μf 

;:(~ί-hιιήιωi.~tΙΙΙ· 

"' .... "' .... ,,..1.0;~.. R.>t; 

Α. ΜΥλΩΜΑΙ 

\ι ... ό:ι"ιtιm/.ι:.'ft(Ι<ΙdΙrJ.ι!• 
lητviί...;..μσιe;Βό~ 

:ιJ.ιο..ιb' ιοό•;,ην.-; του. 

ll ι>ι'-11 .. -y.,;ιι..~ι.ι.u 
1.ruιή.bιι>οnaό~""1 
~~ ΙΙ<t~ Α' Λιισ)...,;,,η.; 

\""' )l ~,..,...n willώi;: .. 1 -y1ό. 

ι/,..&.•'.rurήhωιιtarrio;α•(l<I 

! •ιιγlt l ', Ί οp&ς..νi/ιη. 

tα~: lιηpο>ψ.icι; οοι:ιιιΜ.ιι.;; 

m~ ... ιi;&ισ'"'""' 
σ/Ιί;""°:t"'ι>σ••'ίι•~ 
10•1\ bονι..;.,,, •. NU .,;..., ... οι 
c. \rμ~•·*" rι li*'"''"oίo· 
ομο!. τlt μΜ :a>U &.'ι φι.ίσn 

"'"'"'1\ιια;σiχcίΒιrΙJ<Ι"Ψ4" 
•rπσ(n,. ..... ~ .... ; ι:τ •. ι------------~ι οι .η ...... ; ι..u "'· )lui,.,,;, 

'Ί',:< .. m, '"'"' ..,_ 'Ο Πρ6εδρος τοϋ ι6μμοτος οτήν θεα)νlιη ~'= . .:,' ~.~ 
(Ιιι.., (61.ΨJ -..< φ.iι) .,...,; ιι ·.ιι>Μ thytl ~ σrip :τόl.η "ca; ι. ~ "· r . ίιitκι en μrι--.. στη. 1mOQ1cι 
'"'" Ιιί• l:ισι,.. gm_ •ί\• ιίw· Mαiva; :nr4.·-gς ~ μιιl:j, μl 1iι μilη τσιί :ισbη-ω ννο· τοιί ή&p<ΙΠ'ΙΙ;. Π"'Ι'Ι"'- ιal 
ση otiπ ιiι .............. """' .,00.. σF σι_,,;..,'Ι tοιι.;,,. ....ι .,- tσi >ιιόwοα•ο; Πι;~(!•· :ι~uιi; θu>Ιι;, b~~·ι; 
:tνν&,Jltι-ol.talot. KUl!f 'f'V'~/ιvtoi.m:ni;λ ~· ""11.ξ~ 
ι~,........ι...;e.~ Ήhbii-η-r..οιnι•ιιl;ι{Ιιιr<αδιUiιιτή;~bι:ι ·~ιi;οΙ.Ι-:Σ\11.. .... .:π;. 1ι 
_,.,ι;,,.., <rri;ν ~ tισ... ιι-ή:. μόομ ..,.,;, :ύ&ιόσld Τi'ι; "!'...iι; .. ...,.ε:ισ!ηιιη; Μί .,q. • .f4 ymό,,,.; ... Ι'σισ-;. 6ι*<· 

bιιlι ""' &c..rp.wι. τ.....,. ~Ι>- poιe; '"fr' :ιδί.η ,.cι:;. τη. Κw.-ίι tί)t "d; 8 18-4'· στό ξι- 1;6ιι""'" "τη μ.-/ιιη ιιm;. 
~ "'-'i: <\ιi(ΙΟ. .W .. δο:ι•i~ c1-~ ..,;. σuoq~ ,.,.., l.νnηιιο;ί 

blorn-""I .U ίι~ιwιn 't;; ~...,..~ο J"l'(WI....; σι(; 11.30 ιiι~!'.ω..' Πι...n:ιl.ι:ιόιι4'·.,.;. o.Jιd'tt.M
,,,;, ιίι οψιφιο-a ιιΝ 4'το· οιt. K.W. ιlt ιιl:l.ο:; toU -ι.RΜ\Ι 'f\"lllPdou τοi ΙΟ\')&άτό;° ιιη; -.,._ W ήqιιο. O..i :ιrοίt ,. 6' 
ι•-ι.ι:. &ο..ο1ιιιιv..ι,;1~1~1.οσ..ι~ιή;:hιι'\"•- ~ι.λ. Μ~...t 

λ Ί. ll"f'VWl'Jlήt; bι.ψaiF. ί> Γ. Ί~. 



Ο ΑΠΟΗΧΟΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Mmo1 ~ ""' tbιά ί<ι{'<Ι l•· γιιn J.δy"' ιί..~ψόα; ιWv ιrο• :ιού "(>f:'<!> σι~'°"" vά ξ3'Ιι- τί; ά",ο-(Ιυ•>.νι-. bιJ.ι:ryf;. Κ<Σi 

'"'"Ι"~"'ή:"ι>ίΜοt'i· ιr;ιώv~.ίί.)κ"6ώ:;:κιιίμ~<i\• {oαGθoίwywi vάοlψο..ΟΟήι>fl t/,:ιιό :ια{>ό!bι>ξοι!•υιδιια,;. 

ΙJ!;ίω.:;,.• ><αί. γ~ά. φ#;tο:; οΙ ό«1 ;.u...'i"J σ""'f'ών σf'όχ"" ""1 καί νά 6ι,>:!i την οωσ<Ϊ} q:t""'" ,;, τi)• """"''"""' τΪJ" οιη{>ί· 
~.....,. , ι\•':'0!.ξ,.; ιών <iω• nφmπ~,; rli rn ΚΜιμ<ι. Ύ""'Ι'ίσ. τοu. Άή.α :ιρί."Ulι ,,;. Ι;ονν >ι<>ί ti}" ο•γ<>vtάι>ον'<' οι 

Δ.Σ. Μ φ::ι<~ ~ ·r,....η :αιόt~ισάν φu:ιι.,.,,. ι-ψάvοψι ~ο:ιι ιψ εlιθiwη :ια(>α1'ιξι1; :ιοi> σιiι.1.hγuι ι!

"f'JΠ ("°'ιών ου~ tή; γιχΟ Ι:ιιωι.όωι(Ι.> 1ή; d.r/].ιlώ- ώQ<0μίνωο.WQ«Ι'Ιiξrο.νν:<Ι>ύμί 11"οl"'όi«α.vαοιαηκέ; (κV. 

Φ.ΚΑ,Ιl.θ. y..;. τη.πδ/.ημα;) ιη:; :ιοl.ιι1<ώ.ογiο;,...;, ιή; b-- <Τι• '""'"'ή τοu; Ν.• ~ ,_,.ιι ή 11,Σ.Κ. φ<>ιτητοκή -_..;, 
Άφ0ίί χό:t""" ι. θό(>υδο;; ""1 ιονη; ""Ι'f"Π•1<(ΙΠΟ(ψη; ιο~ \ΙσU,. "~ •Τι• d..~ομάι<ρ""" ,,.;.η ιο\i Κ,Κ Jε. lξ.ωιιιιW>ii). 

:ιl(>όσ• δ :f\'{lf:'<ό; ,..;.. bdnyώv χι;,p..., h.:1ι ιιf,νΙΜ" lilurn W "1'Ι ,.;,,,;.,.. rών '"~'""'•· "Εnιι Άήια ο1 b:'.ογικί; b.00.
i'\Qlk σiιν ιί.."7rftp; 1ή; 61.~ ιiι:ιι&ό.....>.άφ01rψ 1χά :ι(>Οδλή ιr.ιO(>Oii;irvά/ιo4atδιιolb..ιo ..ιισίt; ιnΟ\<...,,.,.α.. σu•Ιιθw; 

bi<6.""""°;.fιώQ<>ιίf;><Q<τt- 1'Mα. -yέ;fτο""d(>Χlσf1.άίη> .... ·Χ(Ι.tάιbχlψ1τών!σχveό<"Ι.""" 
>ιή; νν uιiί d.'fOl.oy.oμoii. "Ει-σι. 1,.;, i..,ιψ:ι..ιι.αι«ι rί· ζιι1•m• μi ,.:νόιwο,.;, μξ!ΙάΤ!,'<'· .1ά(><"ιί;r.ι... σέ ,..;.& <J);oi.i\ 
Χ<ιι-.ηι•<ι11ΟΟ <ι»ν φιτιι· 7."Ι" μιιζι:«ιn~τ<ι <<fί; bο'.ιηi;. ·'"'"' σ' fv<ι. μιy<iλ<> ;'fοvηγ(\Η (σuνή(k.>:; Π ι\~Π iw\ Ι'ΩJΚ ) . 
"""t~ ~ι ~ ίφ:οη μιy\ό<η "'νψΦοlηση 1ώ• :ιn· ;,,.,,., "'""'ο<ιτιι,>ο ><f.(>b"'!'Ϊ1<>; l lOQά>.X<Y\.lά <ό ><lε"'1\ισ •ώ• 
:roU hi•~• σrΟ Φ<l<tτμι- (t<ι«iξ..,,.. ΧΩl fηοτη K !,>άlxJ.o ''"'" fm>"'> ι>Φ• tiι '"'(>ι~οό- l>oloym;. κατ~>' σ•i; Ι>ι
,.; Ki"'J'ά· "Τ'φ'οη ;ιοοί bιΙτη. v..,iι ;Π,(>W:iibo !.. τοί-t01; ο1.,;,. tt(>h ιι>fιι<rτα (&kι' 1 1 α1·· ιi.po(>r; η;α\t; στl; :00 ά.1i()<ι

lών&t<J1 j't <iι !""01-.ι φ<ι"'\ι" σ1aαιιχi; δ<αι}"""'iε; f~«•V l· σ.1.11ι!bιιοιn<fι), &rο.ο; χ""""'rο "'•X(>""ιoιi;σ<'wl;x<>l ""'l,>ά 
•α~"Wίηση; (<'ί6<ιαλΡχ..-τr;, '*'"'"'("""""•.ιι•;άφ:.>σι;τί;Ι>~,mξε.;ι,;,.,ΙWιοοr<ι<.

όΜ>tθtσιp<> ,,;,. γι.""""" """' θrιιφiί~• Αοι...ΟV ,..,σφι.α. κm !'"'~ :ι'!4.""""'~ ο\>. χώ• τοu; 

;:;.,::.;;: .. :-~ ::; 7:;:?.:i:ΞΕ~.Ξ;:Ξ.~:~~,:~;:~ ::~~~~~ΞΕ.~;: 

1 

~ 1 eψ6ι6ασμl> .W ά1~~οu ~ ~7.:'~-\~ ~ί:rμ.:. 00 'ii'll~~ID ~ ,, . .,.,,,~,=.·0 •• ,. ... ,.,..;,"'""'""'"~ 
~. -----------~- :::.::.. ":ν~~~;, ~: ~· .. ,;ι~~ ιiι ~ 

Σημεlωμα yιά ι6ν ΖΑΝ -ΠΟΛ. ΣΑΡΤΡ ~ ,:,:,;;;:"';,."".., ~::::::;;.:: -~ :;r = _.,,_ 

llfl~-~: ""ιΥ kd·«ια "1; ψή; ""' δάση ..,,,. 1ttι:oιιiμHW<l;, tπη τη> l.10,.Uσmση, yι.iι μοά fv<t· npώτη of. ;'fάWJιλήvοα ,.1,ιl"' 

~~:;~~7~·~ ~~;;:..:":im~:·r~ :~---:.'7..~"Υ:~~ :;~~;-~:κίr'Π.~: 
~i..ι• &,,.;Jξι•; .οι νά σι>ζητU n'ι• ιι,(J~" σ«• σί..σl.ο. ''-'άξη, σt,.μ.r.τfχοV<α; μό•ο tovι"; μ•'Ι<\'ή χαΙ σ~ &>ιι 

~·~~· νν 'Χ"'~· "'ά ,,; ~~~-:: .. :t ,":;" ά~~ :;~~δ·:'::,'\ ~~~ =~!~ δ;~~~'f.;',.4: 
·~ι φι/.ι:ιιιοφkι roii :lli(>ιQ b ,;,. μέ <ή• b.Wyή. Ό ,;,'6{ιω- σιι; διομ!Ι(m't'iο;. ('<'.ιnξη 1οiί ΠΑ,»:).Κ.) χσί 

~~ ~: μί~ ::~ ~~ b~~~~O)~·, •:ή•::: t"'~"~ηι~:~: ~".κ,.:~~ι:,ε~":~~ια :~~ 
θrοι(rΙ>ο.iι >φμμάτια xn\ i...y... yf< Ι:ιt•μ."n>('"ί. σrl>:ι(>ώιστοuf{>yο(<ιΝαu<ί<r> Κc\.Λ , στl>Υ qιo1rηt"l'ό χW(ι<ι. 

::·~~νν:ί-y~~ ... ~~ ~;~ r;:~:~:.·~φ~ ~~:~,)::~:;,. δ.:::: t~:1~":~~ ~~=κ ;:: 
ou"' ~·ο Σά(ιιι.> ,Ι...;ι • δ χl{Ι<tισ .,·.,. li.,,.yxη •' ΙiΥ<ιδ(Ιό- ~ Μηί rού; δοφιif• ,..;. δ ('άt<ιξη ιή; Δεξ<οi;) fνώ σi ιi· 
ιm<)<l)rrQO; bc:<(>{ισαι:<ο; τοU σοψt σ•ήν μ•}];<"'""ο ίηοη T<Ιii δ1τyηθοiίv σ.V. b(οcΙιισ ισu;. Ό QΙ01'('L<lιt; εiχα,.. tά i!ιL<Ι :ιε-
krΟ(>ξισμο\;. U•θf.'ώ:τιοu, ιrτό σφttt(Ι"'μΟ Σιi(ιιι.> ' '""' δοΟrιά Ιiοθ\>ω- ,_.1:rου ιi""ι.IJ.,μι.t« 

)ΙJ:α kW R; δασι.ι; ιi(ιχ/; ιώ• :ψαyμάτων """"' στό "(>ό ,σ:;. Άγ<~."<άιι ιrι-ι.>ά rοί·; d.• ΊW.ο; μ<>ψι\ :ftώσ η ""(>Ο"" 
1αiίί>:ιaι.ξ1σμοiί•l>'tUtΟδηδσω:ια.&ο:;~1δ~τε{';·Ο('ώ:ωι•;.Ζ•i"')":ΙΕ(Ηπiιrιιίσiασε1«1iή.Δ....,,,.Qαιωcή ll• 

ϋ...'Jρι.nσ; \U9t1'i W. Ι>ιαμΟ(Ι· Μάχιμο; στiι α..~ωπ.(>ά '°" σω ΤΟΟ;. Δ~α< ιiτ' α(ι1σί•; f"'lcu, ~ φο<τηι"'ή μα; "~
φώ<π• ιή• μοiρα. '°" μί Ιiσ><'t !''"'"" y'1{><Πtιά Δρ"ιiι<n ιlw >αί ταml\χικι•α τοi-ς Ι>t/\όιιχι;,. ( ~"""7,~Lά στή σιλ. η 



ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ... 
'ΕφΟαοι: ή ιίίρα; ρωτοUν μt κρυφή είιχαρk~τηοη ιιαl '""""""I'' ιbν aοα1<ιλ1στικύ μετααχημο11σμό 

~·~1:;,'ν;;;:~:;:~· δ:Τ"= Λλ~ ~rv':,:~~ ;:~ε~:1>~::~εU:.::μ~1ν~v~;~; ·z:7.~~ ~~~~:u~:t.:,;;~ 
πtρα, 011Ι:νο"<: μ<οοlες ιιαi δοσι<δλwς rισiι κόβουν •αl ρ66ουν 

Δε~r6δt:ς •οοοισλισ11><tς δργανώσε1ς>, •νεολαίες>, or«>- 16ν σοοιαλ1ομόο1ό {>ικό. 1οuς μtιρα. Σ1ήν μlι~rη yιlι ιό 00-

ρεiες>, •κ1νήμ<1<0> δ~ι:>ιδικΟΟν ιίιν τlιλο καί •fιv τιμή νά δ.- σιαλΙΟΙ") θά ΗΙ>ΙUΙΟ>ι<>ρfιιιοuν ol νΟΟι, οί Ι:πανσmlΙ<ες νtοι, 

δηγ(ισοuν τήν •ώρ<ι σιήν aλλογfι. Άκ6μη κα1 Ιι !δια ή >ιΙΙ· "°"~χουν ύψηλΟ φρόνη1"' ιιαl καθαρό μιχιλό 6rι0 ιι66ε 

6tρνηο11 11οfρνε1 μtφο 1ιο.J ~ορακτηρ!ζοv10 1 ....οσ~ολισ"· σιεiρ::~ δογμσιιομό. Εiναι ιώνιοιε Ι:n!κσ1ρα 1/ι λ6γ1α ιοi) 

ιιά• 6 οιό ιοUς έκ δι:ξ~ών δσnονδους φίλους 1η~. Μειlι 6nό ~κσλμΗραfηθ •Εiναι εUκσλο γΚι ιόν ι\λtκ ιωμtνο ν" όνει<ιft 

όnαγόρι:vση ικρικών δειωεηών δπου ή λtξη 0001αλ101tός ιήνσκt\jιη1ιώι;ξε1ιερνιtιοι,μόόχΟΟμκ;6i:νμnορεiνόοuy

ο(ιμα1νε τ~'ιν ίtατραrιιαfα 11uρ6δοοη τiiς Έλλόδαι: α' δλα ιό ~ωρiσιι •Ιιν . /ιρτιοαιι:λ(ιρωαη ΟΗ'.ο νε~lι<α>. 

<ιιuλη<'.ι άνθειιrικό α10ιχεiα> νό, rιοiι ξον,.{ωνι6νεψε nαν- Έμrιpός λοιnόνl 

τοϋ.Τ6σοrιοiι μttl)κανκα!μ6ραοοοιολΙΟτn<61ηιας.Αiι1/χ: Όnο~ο<;νΟΙΙiζει ηώςtκει το) κοuρόyιοχαl τ~'ιν - σuνεi-

εi vαι nερισuό1cροοοο1αλ1οτ iΊςάηό τόν δλλο J10ίισημοfνει, δηοη καθαρι) lίς μ(jςώωλο..ιJfιοε1. Για1ι οοοιολΙΟ)>/χ: εlναι 

λt.:1 nερισσόιcρcς άρόδες /ιnό χ6 nοιο άnό•φvφο - tnfoη- {ω/\ "' δχι μ<J<ΚJεΙαι<ό άnαλ!θωιιο δπωι: θtλοuς ν<'ι μiiς r~ε!-

1W - 6ι6λίο ΟC οχ/:ση μt ω(ιςίιnόλοιnοο;ς.ΕJV<Ι ι. μ 'δλλα Ο<>Uνμερ1κοl-μερ1κοl. 

λόyια, 11ιό ~ιόσωρης οιό λόγο Ιιn" ιοUς 1 ιεριασόιεροοχ: nοiιl -'--'ΜΟ-'--Χ~ΟΡ"-ΗΣ-ΕΙ_Σ_Αn_..Ο-Τ,..Ο""'n°"Α"Σ"'ο""κ,--
άγωνiζονται νόά1ιοο1ηθ!οοuνκ6τιοιοκερο11νο66λο.ρη1ό. _ ~ 

/ιnό 1όν Μάρξ, ιUν ·ενγΚ1'λς ~ το(ις οίιγχρονοvς θεωρητι· {)\ u..~οηωyήσιιι.; μ~ ,.αι ά:ιό ~ ~όλει.; :σι:Νόνιι'Ι'-

κοίις. οπλq;\ο• tού Πι\ ΣΟΚ ο"'"" yflouν ιήν οUγ>ιι..ιpη οιn()ι<i-
Μ nροοιό ο' ο ίιι~) ι~)ν κστόαωση rφl:nc1 νά rΚ:tροιιμε χ/ψνιαι ><Οθφ'"'.,;_ "1:.'uι•μ• """ψη; y.ά τή• CΙfΙΟΟn:ιοία 

θέση οαφ~, νό 11σϊίμc ξειι/ιθαρα 1t δ t ν θεωροiίμε κοl 1\ 1 (ι 1t; ~; Ι>ιαγ(,Ι<Ιφt; χιιί 1ών ά('Ιώ• τη; ~ηι; Σt:τ</μ· 
θεωροi:i με δ11 ciνoi ό οοοιαλισμός. ΔCν βι:ωροiίμ~ οοσιαλ1- ά.η~ι; ά:<ό τη. Π .Λ. Σ. (ο(ιφ. Ιlα(Ιάll.ηλι:ι ltf.ν 4l..o.,. 
σμότ0νόμιλlίκuνc1ςγιό 1 /ι δlκωαιώνlργαζ6rμενωνσt ιι.rον~ 10;:;" ;ι;,~;..1")\ώο•ι;ά:-ο:ιιώ\!Ψη;ά:ιό1ό 
σαλόνια κα1 πολvιελεiς 6iλλες 11!ν<0ντος ούΤσκv. :ιiι3:ση Ιiν φιl-...10, W. ""'-",,.. ΠΑΣΟΚ ιw.μ<>•·<φ>έ..,. σα-4-

Δέν θεωραi;με 0001αλ1σμό ιό νό κηρίιοοοvμε tnανό- (>IA;Plα • .,,;, παναwπiwm'ι xU..~oi! κι..rμαtο;. &.τω; ι. Ιι-

:::."'~~~α~~";~ςlι~:.:.~:,~ ;:γνικ:;:~=~~~ω~ων t:. ~~·;ι~g;.Σ:ι~ " ... ~ -:.~ :~ l~~~a~:-'~ 
γατών καl 1Gιν όyρστGιν rωίι δtν κα,ολα6αfνοvν τ/\ν π/ι tωι<d; ΙJvyα,.ι,,,,.0 (Τ.0. ) 0\τία; μιd; ιl.~ρα•""ι>: 
•γλώσσα> μος, ιr)ν γλώσσα τ/k ""'"''°l'tνης πρωιοnορεί- (π.χ. Τρ~) άvαγγ/Αο..., ~ ... ~η; ιοiί <>ιm}ιια
ας 1 Gιν δ1ανοαuμtνwν• >αί(Ιι μl.Qα i" kκq;ω(>OW ό:<Ο ro;:o :roV ουνΟΟεύrrοι ά:ιό ΠΙ>-

Δtν ~ε οοσιαλιομό 11)ν σύγ:ιpσνη θεολογία 1101' τδ ~"JΙ'Ι» .~ 11,...1 bοφολr.- (>Οιψ'ψα1α to\i η<~ΟΙ> .,,;; 

κατοκλύζε1 τό6ι6λιοnωλtlο κα!1101'nροορ!ζειοιγ1άμ•Ρ•· αμι/:Υο ibι*yι:W.xaί~...,.. J7 bc.l.oyl;, ..,ι:; 18 οοοιοi. .. 
κtς έκα,ονιάδες έλιι~σιtς. <ιχά:> ΗQόσφι:ιtι; ,ι....,. :ι<ι.~ιό- aμό;ι., οtΜΙ\οΤΣ ιό Χόι>α:> «ό 

ξεις ~~~ ~n~~~α ':~ε:'°~~~ε=λ~=ς :;:~~~~: =; =~αο::t~;ά.~-~~"J. :..7":'.,,~α:,:;: ~~ 
nιη.Δtν θεωροiί11ε οοοιαλιομό ι~)ν αvμπύκνωση δλ11ς tίjς i;'1~~0T.O. ~~α:.1 :~~~:;:";~'°':~:':ο~ 
μσnξισηκi\ς σοφfας σ' !νο nρόσωοτα rιαύ ΟΟν νtος 'λρΙΟιο- !δ μiλη tού ΠΑΣΟΚ IJ('<ιό• ,..,,; - ώcόμη - τ/.ν ~ 
τtλης εlν<0 1 rων1οννώο1ης κοί ΟΟν νfας Ιl ρiiισοος ~νφό- νiα; >.ά(\ιi>:;: χαί ά:<ό 8L μ>iη 000. 
νας θηρ1ώδης tλέy ι<f~)ς tών ουνειδ(ισεων τών ~πηκόων 

1οuκρfνον10ς~~)νcοοσιαλ1σηκ6τ11'6>ιοιιςδ1ιό1ίΊνπρο- ΠΡΟΤΟΒΟΥΛJΕΣ . . 

d:Ξ Ξ:::Ξi?:::,~'·;"~~"':::.;·:; .~.: iΕ:~;~Ξ~ i~;;,:~~§ 
1 ) Έλcιιθερfα ""' λόγοv "?ι m>\Ψttoxlι οτiς rωλη1κές •<• φf(Ιει οιή•· " E!.J.ιiιbo τη,. bη J.σιilήοwι τη,. δμιλία .,.,;,,. •b 

~~~§~i~:~~Ι~Ί~~Ί~Ξ~Ί rf§~~ ~?~t §g 
2) Ν'άιτολσιt66w:ιόκαθtναςτάνδικ6•011ίδρώιο1.πάοι, ~€(>Lττώι>ιι(>(~,.w:iωvτή;θεσ)νiκη;Οάχαm.· 

καi νό. μi\ν rιηγοίνει σίιτδς στiς τοt11ες δλλwν, 6ργανω- σμi>'t; :ι,eασ~ά/);ιt<; ,.,,. «> ~" άj.ι/nω; γ<αtί 6άζοψε 

μtνwν .Κ κλ'κ•ς, έrΟΙJ"'iι:ς κα1 ιά ουνσφίj •πανηρil ΚΟ· γιίι χάποι<> 1.α<>ο) έ{Ιε<Ομ<Ι bf.• <><ιί-.ι.α μα; τiw Ιο«ι(>υοb με.α

ιαιnιcuάΟ)ΙΟ<Ο• (Ut,'°"'"' -· OU'tl. "' 6'bo ..... ~χψαιισμό ιοίi χάμμαιο;, ΟΟυ 
3) Νι'. /ιποφαα!ζοuν ο! "F.:λληνι:ς γιά ι<'.ι 11ρο6λfwα~α yo;ii ο{ Οbιο. - ""q.,.,. >Οά.'οιο J.εOOno.; ΜΕΣ ι\ σ<ό >ιή.ψα 

ιi'jς Έ;\λάδας. !'""(Ιό f.οτω άm"'-nπο<Τ</.ν δη yιίι τόν c\illψνxό ΔψΟ>:(Ια· 
1'1<'.ινό1lςm:tύκο1111c1!ςφtiςαίι1tςθtοε1~,yι<'.ιν<'.ι μοχραn.χ/ι..Wμοτiιςχώ(>u;. ιι>ο/ιΣοοιW~. 



ΓΙ~\ ΕΝ~\ ΕΘΝΙΚΟ Σ'f.Ηί-ΙΜ~\ 'fΓΕΙΑΣ 
ι . ΚΡΙΚΕΛΗ, Ύφnγπτf\ 

~jf~~~Ξ iliξf;J~:5 ~~~'~f§~ 
..Ο W. ι ... 'ΙΙJΙ ΟΙ 1-•- ,_.._ ι..; .......... ; .,,.,. ....... ..Cνιι..; ~ ι- 6.dlιt< "'°'"" ~ 
.,ι .ι..ι 6h rr- -• .,..,1 Noonλcuηιc6 aoUJ; ιό τtol ....... ~ .Ο ι.π .__.......... ιι- ι...,., ... '-ό 
it-q,-.. ω Φ ~ ,.., προοωπ1κό ..W.-Yt;.c. ''- .ω.~ ι.,., t.-. ""'~ ,uοι; ~ 
.,..,~ ...ι. α,..~ m ..,_ ΟΙ ιu.;..,..1 .,. .............. ~ .... -.. .ι.... Ψ•·"'<- 1•.• ...,....,_. '..ι•οuι· 
"-τι ι.1qooi -• ιrις _..._ ........... , ..ι. - ..-,., ι..-...,.;. ....ι ιι-- """'*' ·ι:1- .- '"' -
~ a--8tn ·- ........ .-....... -· ........ ,, 11\l'*fιl,- .... ..ι.ι-.,... ...... η ... ~ ...... w.. .,.. .. '-4 ... ,_ ...... 
1.8'1.ή. ·r.1 .. _, • .....,.. ... ,ι . ... ω ,, ,..,..,_.,,_ ,.._ Ίt JιΙι...ι.ι.• ri.o. ... ,...ι. ,... ""',..._ &..,....., .ο ... ,....., .. '-'"•W. 

==~~;,::: ==~·~ ~~= ~::...::.~~·~:~: ::':00~
1

ω"'~Δο:ι::: 
ωι.....r.·,.;.ω.....~.'1~ ••••"'6>.ΟΙd""Τ"'•-'""''" "'""'ι..Ι;.-ι.,...,..,....,..~,.ο "''"';._....r,;, '"""..,...; ,.ι 
~ ...ι.; "••1*k>; q ..... .,.,, 1,.. ,.,~ οι-. ,.ι ,;p ·ι1.. ... Ά ... ,.._ .. dαι ..i τι; •κu.,...ι; ...ι tlw< ι..,..,.. 
11; •fι<; Ι•τtο•~ ~ο6ιΙ;' ,., ι ... :ιιn_, ,,.. .......-.i .v.ι.ι. ·ι.πuι.., _,.,..w.; m ~- ι•>(•;..., •• •aoO.,....... '-..uo; 
.. ~- ι...u,μ.. ιι.οιι . .,.. .ι......., ._,,ι..,..,..~ λ....,ο6Δf. ι.,ι.. ,.; ιΙ;; -...,. ..... ,, '°"" ,, ........ ~. 

§Ε~;}~Ό~;?;";Ί~~~~? ~~~}§ ~lY,~~~S 
Τό ιο:Uκλωμα οο•. ΊΙ ... ,~ ..,.οοι., "ι'"'~ ,.._ 

των φ.αρμάκων ί,n""' ,..; 1.11ο ........ ~ d .... ,ι""""" 
Τό • .;..i..,.. , a-, .......,..._. ~ ·ιι d '"""' ~ -·τιΥΜ •Ο 

...,.,,ό...._ ... ,.... .... ι.ιι.~ο""'"""°l'"""Μ"°"'""'" 
-;. ""'""'.._;.,. ,.ι '~' "' τ/ιτ ~~ τ~• -~Ιtι>'"''· 

. :.:Ε.::Ξ~~:i; :'::~*Ξ 
-:::-.:~~."':.:: ~:~-'~.;~·~ 
ω ι --.,_.._, •-υιr~ ......, ... .........,_.. κι- ...ι..., 
a._.,1.nιοi-.ι...ι.ι.. τιι~-·~'Κ ~.-... 
-.,;.<iocmwίι...OWoι><ι.,;.W~;.&i.u....ι.W"""1.
...ιo1~ ...,..,_....ι..-.-M.tl_6'oloel.e,...,._ 

:::..~_:..·:... ~~ ~ ~.::::.:.~. ·= 
'ΛΜtήνψ.ι.&σιοiir.Κ~οrfι•θι...,..ι.ο.ι..η 1.,..., , .. _ _.~ ... ;. (~uοf:χι!wιοιήοιJ.. 1) 

=.: i:.:..n-~ ~ ~ =:°"w~~ .... ~~ Πανε11~νια Σταυροφαρfα yι6 τ~ν Ύyεlο 
-·""''' ...ι w.ι. ....... '*""' ··~· ~ ... _.w..... --::"' ..... ::ι =~-: ~ ::.~:-:..~j;.o; ,.....ι:,.; ~l~ybl.η. t...ru.r.mι ~· .,.,,η. (Ml.~ . l •K.) *'' ~ 
..W.~ <\h .ι- .....,h. .Ο. .. "t,.ι,r,.; ιοοι..ι; ..... ........ , . ..,. ,,. οών -~ ,.Χ.μο άUiι >.ι..εkltrpι Ιξ ~ήι>ο~ ~ f. 
~ JNT"1;..,.,. ι.-....,.. οο~ ..,,. -...,... ιfιο; ....ι oi ~; .-ι>.ι..r;. 1ι :<α· ι\1 1 . Κ . 

rιRιrιι' Ξ ... ~::....~~:Ξ :·:t'Ξ.~::1

:?'i :.~l":~"7.:~ ~-.:: ~~ 
,,.ι.ι, ιι..ι..η ~ ι.uι.π...., ;... f. •• -.Ιιοο "°'· τ""ι Σ0<rοιώσιιή Ί οrι;>Wι κι ~ο; ..rη χώQ.ιι ιοα;. 



Πολιηιιcι'ι bvaσιc6nnon 

ΟΙ ΙΙΙΗΙΕΙΙ ΣΤΟ xoro ΤΗΣ Ι~ΙΣΤΕrΑΣ 
Πέθα νε ό Βαuλwτής της Ε ΔΗ κ 

ιοί Στρατηyός Γ . ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ 

ΤΙ>Οαw ισ ~~'" 1 ~)2 t..11'""""'"";,. ~,....φ.,.,. <ή:; 
·~:,.,;, δ :tn\iι; >ι.όtιμο; ~α(ΙU· 6",,,,η ιοι"411010 ,.;,,. Ι~ nm Λονblνο μnι', ιi.-Μ /:γιιl· 7.•Οι.>α; κιιιiι ιών ""°''""'' 1ij; 

•ώ.crι~i μ" l~ •ir' ....,... of!Ux.;,,.. Ιlοιπ•ίwμι δn ('ψη δ &ι"-"οπή; ιοίi -.ό\ι~11· 1..-nαuiα; ~oi' τ/w ""'~ 
tωιι•οU.q.μaτό; μα;.ξlι-- :,Ι"ΙΧα•ΙΟ•""ιaί:~ήμΠΜf'Ο<"'ι •n; Ι '. '1 0(>00~. Ό ι,.ι... !ιι•••"••\('<i. ΊΙ:W.οτ,,.,, μο.; 

'"; δη ι:L-.9 &<;. &.;. ΙOf.>ιθrri ιm- ~ι.,.,.. """"'"' .. '"· :fi(>O- <kdi τi; """' .,...~ ιό ι~ ο•Ι\,. ><αιιιίτn;ιι ,.n •ό IOwo:o 61.ό
Νι οιeι."""'" 1\ δz• ~ ~'*{'<t· η6n:11; σ...ο>μο; ""ί'<'"ΙWΤ•· Kl<fl'):robi a 1,-ια>ι ι1.., .. d'ΙQO· ιJi. '"°;;.. Μ•το-π •i\i• 
τΗι.. στό x.:.VO τΟι; .;ρ..,..ιι><ϊ; llώ• 010..ιwο κ.ιιi ~- οι~οl ιi."Ι(ΜΙιpιιτιΙ,. ... ι μ~ ,..,; οι{Ια""'°" Ί ... 
φαi••ο• 611 dYU.T<l...,,,nα1 .ι ~('όι<ι."a. Υ α.~ο•i'Χ'• ι:Ιοφο~ ,...u,.-; Ι"Π:"""""· ....,η :ιού Ornwi• ~~ ιή; 

:~,;.:"&'= :..~ ~~~ήΥ:~:: ~ =~ το:~:αΕ~:ου ~•ρl~; ""' ~"'; ι.. .. '*ι>ά· 
""""'°~•α• ~ m ΙlΛ-~0. ~QΟΙJαναtο1.οομ\Ι σ" ~Ινtι 

~~l~~~~N 
~ft1f7Ξ~ ~~~~§ ff~~;~E ~~~RJ.~~ 
t{>ΙΙ<ή<ι τη; ιl.'O/J ,..;..,. .....,,... ιi; .,.,.....,.; μ.i ιόοι ιύι,>\ι<Ι!{ΜΙ .ι;-α«•; 6 σιpι::ι.τηyό; '1 0\1 y.iι ιί; l:ιιl.ι:ιοyf;. '0:-f\lpon 

~;:~lw~~"'°:ύb~=:~ ;~,.:=~~,-~~~ ~~~ ~~-:: ~.,.;.,,: ~·Υ:-:-~~~~~ 
~~/ ~~~~"':::;:.:~-:Ί~~ :~~~~:. ~lt~ •;: ~" ~:~":~'"' ,:;~:~; =~η;~~/:. Υι~ ·~:~ 
~ :aίιι; μ....οριi ""' yεν"'t b•<>'1-ι~; !Ι/ισ"; lloo Υ" toίi <>Ιρ<ιfΟi),...; σl 1.tιιt/; tή,. νέa φι ................ ίο ~('\\ Φ. 
&ί fν(Ι. ήιμ.α ι~. ι- ...,; ά.;ό ,η. φημ°""τ<>ί11 ιwι - r.~.......,....,..; ά:ιαιιοι../;. ')'- ..: . " ' ο.iπό θ.!ι ιδ ><ιι\ιχtt ;; .. 
ν(J.σ0<ι1al.ΙΟ"'fι>οόήφο.χ~..Κ:ι~: - <W.ιι·"i4'i'ο.,.-.6;,..i<Ι>ιο\"'"""";~χσilένu;μ.α;διi.Ι.rισ11><1αu 
/(>l'ιι•uιά ,...; ο~...ιι y/\ ltγulia:;. ιu&.α Wν l"fO' οιριι,,.;,.η; ~ι1: ~,υ., ι.. ι~ ιαt• ο~Ιν<ι ...e;,..c.. 
ou1i1η. }1' ΙWα i..ry..,.,;. ώ- (l<i .,;, ~ ....νιιι; φο;. ϊ.; 4(1:1'{; •ou ιήιti; τi; '" •αί τC:. ob:W.o~o μ.ί; .ιτw 
-οι~οοι.Ι ... "'ιι·,...iφάΙJ.<ιyήτaχτW~;ιΜΙ.;1..~:'fkψ.,...ί<>ιlwιη.;.....ι.;,., ..... """",.><αi-" .... •cι . 
JΙ<ι,..,,;!Ιiι..,tγόσe<τού;Ι{>yό.~μιιτιd;σ~,.,.ι 

11;""' '°"' άyψιι;. dti; ;ιψ::rφ.:ι"•• bιi.ayl.; y.iι r.ι...:.μuu. Μ!<ιι.>ι>U.Οι ... 1, bι· :ιιιοσχ+,- ....ι ιiιν m-... 
2) ΊΙ &ciι<'(! η ;ι~ηιο."-;φοιτη ........... οuiλδyοι:ι;. <ιο;ι<ισι<.d;ι"°"';Οδl.οu;ο1..,ήτοu;:ά.Wξf-.u~;τiι 

~ ιwΙtrτσι oti\• "{Ιόσφαιη ••· τι. :ιι>W<α οψ.~Ο('&οl'"""' d· •oi>; χώQο>ν<; !.;;, 18(1\>άιUηlα ουμφίι>""ιό. ιοu; 0•0<1ι1 ... 
1""'ι του κ.κ.t:. ·t~....:>U :ιό τή• "'{Jltχιιι>η &νασ..,,,,.η ci."W!J'fίryo"" μ' ι..~.,ω.,, .. ,.· <1· οι b«t; μα; b:ιψΥpιι;. 

μ/οσι:οdφοιτητ..Φ χόιfο""i'<n•ιοήσε...,.οιόχώι,>ΟΠι;<Ι· 'ΩΙJ"'ΦΟ;;..<>ί στη•••<ΙC(>ψί."' ,.,,.ι,σιηι>iζο.>-ιαι><ά,,. σιή• 
•'- d{>wιό. .,..νι:ρ;,. "Εχ•• ~"'""ι><Ϊ> ~τ .... "9ia: :ιι"'rι><Μ'Ο -~ .W...· Ι.'fαlιο•""ι c1 ... ~.;σ..,,.. τη; 
b.:.Οσ•~<>ΙΙi:ιι)τη.ΙkάΟ.""η ιο~ιοiiτJ.•""Ι""- rώ'ι'· fl.1.οι-iι;:τιpcηyα<..tηηιa;. 
•iι; Ε.\λ 6) τη. /ΙψοΩV(r(ίΟ .. ; &iιμιηa ••11'<ι•ηyιή; (><·Ι· ιο Ή άιnl'Ι'i'Ι ~·· μιi; ~ ... η. ι ........ ιή; 
1 .... !Ιοι>~· _...._.,,nι.ot; ιίnιιθf<Ιι(>ηση ,,;,,.,...y ...... "'~ uii~όtτό..θιιψι;flιι!· ~WJ; "'°""όιθtιcι; " 
'"°""'Θ>""6abηyo\,.._.cιw1 .. ••W.φ.μ.,.,...., •-U χι\μ·σιι:αι οι~ ( ... &.ηη•t;. οιt6\σ."""""'~'οσχ'Ι'"' 
ιό Κ.Κ . '1-:.,. ΧαΙ,ΜΙ~ 'Ψ-'"".,.ι, l"'f'Olό). λ bιό b""""1.oyri χαί φοοτοιιf;, ~1'ΙΙΥΟ\.>; ..ι~. ) r-μό; ιή.; ΕΔΙΙΚ .U ~' 
~·ό τη. :Π(>l"Πωση ιό ""''* nΊ< dmιyiα όμόδων. ιΟΟ.- ~yti ο' f>tι(ΙΟ~ιαοι>δ ..,.. V.· .~(ΝΪ><Ο <:r<~ν L:ιιοι.tα ιή; Ν •.;,. 
νό{ΜΟΙιQ ιή; cΠ~ο;>. ~ο.ι,..ω. οτ6 χώι/Ο ιή; μο(>ξ•· ;...,ψη :ι\")Ο.~t>Ι<ή:; 1ώ\Ιόι; (,. τtι>η; ·~~; /ιηι~t1χό 

'1 1 ο...t.>οα αύrή; τη; τα· <><utij.:; ο:ψ.πφi;. :>άvχι• α-wο rii; 't~; ~οσ"'1.1σ•υιh >ιιι'ιμμιι. "Εt<Ι• θά 

:m>άι; ιτ..,,. ι.;., οΙ σtα.θμ'<>ιι; !ο ~ιn:" W..ιψη σ"'Ι""· <1•00 στοt.; o"'xw; "°" ~ χcnοιι&ηη ft ow:.ri(IOO' 
χa\α{:d.~μο;<ΙΙ.,..."'ί''Ι'Γιη:;nιχ•ΦΊ;.Ποiι"(Ιό-f.....,_.ο.ι.-1σιή•&ιι.ι>'<ιιrη.....,ωι,.;,.,."°'*"'"""" 
&.-.....,.., /ri ~aιο:.οίφη l· ,,...,ο :ττιι&.,,... σΙ ~·ν'ισι•; """;nyi.ί!;fι ,ι,~ q,.,.~W; ~· ft ~""'! ιή; 
.t.; σχ...,•....-U ~ ,.! ,.;,. kιο-;τοσΟί......., ~ ... i~ίε;. Τό a::.ο&.ομιι d(Μιr(Ιό; xcιi ft ~"'ιό.),. 
τ/r' Γιιil.'cι (~ οψμο. ,,;. ,_., cι...;ftncι'lt• Πp J1~ 1Ινο1 ft Wιθέτη:nι ""'6αιι<ι «<· ι-η /~; ><οό.ιιwι<i σχήμα•"' 
xtα.J Ροfδι:bφ.iτη<>•'ΥΙ'lι «:ι&ι.Ucι yiά btιι~aτ"'....ι .-mιηο.,....nχiι;:ιοh<Ι>tή:;μί&- ,...;,θό."""*ι.iιl!ι'ι~~.;φ,η:; 
"·Χ· ο' hl.ι:ryl; 6ά μ:ιΟ(>futι νό ιιοσlαλ .. μι;.. Έ,..;, μ11οiιν Υ"'' μ,..η σ....e..a ~ην d.,,;Αlηση &><ι>αiα; bοwο.ι...η; μαιο~..,, .. 
Ιiοσφ;ιΜ.n.1 ιiιν :ιώ.ιn><ή b~ /,U.ητα ιών .Jnιψ:ι(Ι"'".,;w Μ ιam;.. δ,...άιι""'• <l.~b ιό ><ή:; U{l1<1ιEf(i;. 



Σtl.lkc-----------------------

ΣΤΣΙΕJΒ ΣΤΕΔΕΙΩΙ αγρα'Cικαι αγωvες 

~~1§ ~1;1~~Ξ ~~~1 ~Πi§~~ 
μιi θήιυια φι~ιήσω; &ιά.1αξι'\; 1 ~; ,.,..;, ιήv ά.."1(w::ι6φiu ιuι•; ξr,nη ιοiί ι~αιό; •OW> Ο:Ι'fίυ;. 

Ι) "Εvψl(ΙωΟη ~ tilν Πα ywi lιο.,).ιιά, '!oia ,;1• ιiνό.γιιι> :t<t{>t'ai.l.ηia μt ιήν !νu(ιμόνιι1η Νν JJ;ιι oiyα.τηfol οιΜ("1-

~Ξ:Ξϊ~ if.I~Ξ;~[~~ ~:t~:[~~~ ~:~ϊ:Ίi:~~ 
s~f§.~~~ ~§~;~f; ~~~ft~f.;. ~~€t~.~ 
:ιtiμ6{.ιοστήνθaιtlάlο"""1. θη:c στη~η τη; ...,;,,ιu.; άy,:ιοιοι<ό :<(iGηuι "°' μ.~ο- ΊΙ 'W"ΎΙ'(t•οκόtηι<> f,μωι; 
Ή ~'""1 tώ. ....... ,.,1ιν ιt><Ι"' """'~ ""ί {Ιι>ίΊ>ι ν~ί δώο.- k!α...,fr'n; σί\ιι.&(ιιι rl- /W.η. "λ-.ό ι/nο 

,ο.:; "6μμαrο; ι,,.;w~ μφι;.,.(ι. τη, ιw-ι_~ ri\; δρyό.,.... σέ 6'ι.ιι>Οi θlι.ιαια. Σ•:ιιl~ι6Ρ<ο ro~ "T.'t ""'<JtYfi· 
Ίi :αιι>0υcriuri\; ~a;,.αiσή;ιη;:.ο.'ι1δν1Ι'4U1αiοκ•11 "f,,.,.f<όνι~•<Ι>lι:.#(Ιό· !;eτιιιφ "'Ι'οσφ'Ιοογlάιοi'ο; 
σ' α.:..η ιήναuy><i~η fιιιι• pι. q,. Mu&!i σi μΙ'τQl.ο &ι- σε δ~ι μό•'Ο Ιiν """..W~ Ι'ιωςιγ.χοί•;; Σ.,...ιαι~~
[r.- uΙΩ&ηιή. !ιοi>;: :JIJl.'(\1- 1\4. Ti~ U- ""*; νίοu; ~~.ίι ;η>όοδο; οιόν :ιι:ψ:ιγω- Ό ~δ; '"" ..,6,,,.;,. b< 
("..,.\μrνσν; μ!ιηοι Μι' 6'>· νό m.ο<νώσσuν ιi> ιUξει:; ιiΊ;: 

:::.:~~~"~':::: :;.::"::.:;:..;:.::· ::~ 'Ένο βqμο έμπpός, δύο πiοω 
γΟ.οο,δδcιιι;ι.,~~ι, .. σ.,._ι...,.ο;;:t(Ιογμιιιυο6τηηι. 
~ομο ,;:,,~ τη; /Jο;.οίιοά; τι.. 0\,-.:i.'lel.φo θrobomάbη γ υιό, Οιομ.><.ό, δ\'fα.Υω<wl. •Ο- μnaJ."kώnιw Οχ• μ<\νο Ιiν 
,.,;:; ήιμιι'"Ο\: ~" .,.ι,., ιΨ- &•..ι.tJ.&.Jα οtό &ημα & •aμt- μiιι .W.U ι.,;. .ω... ""1."""ιci.· •(>Οlώι>ηοt mι _,ι, ciw:ι 6ή 
'"" ,,.,.;, :<fQM• ol o..-.b,_.. ιι; toii ~10; "· Διγιω; - n\}τιο<ι ..,;, μιίι 1tτ • ..i,111u.η "'""" !'Δ ""'ιοό;>. ει- Μ ~αl W
μl ιά """"'-'""" ~α :τοiι Χcι.ψσ;.ιι•ίi; :τοiι ιl.U..τr\'ξε ιiι σ•.«mJ<n. °"""""''°" """"6ο- 1""10; νομι&ιυι:ό. l '1αιί; Καl 
... ~. r...,.. ή ά..a6όοοι:ιη -.ιιiQια oiιoιt>QμDO:i """'6"-ι'Jι.<ι•u /1t.>4ιησηοfο:ιfuημίιό 1ι;6. lir.; ~...ι; ~('Yf"~ f. 
1σύ ~ ιήι; δeςιiί;. ,οίi :iO.:. ιiνι~~· •b χιiμι;α Σ\11φωνα μί "'οιι•Οα •ίΊ;; Γιν. r•ναν &φ.Qιc,νrαι σί ;φ;uτο&σu 

:."<"""ι>άιοις xoi ,.;.. "f:ιJ.ιr ,..,ί Ιbι.αό<f(>ιι ή 11.0. θrnσ<r· ι\m.ιJι"..-σιω; llQOY(>OWLaη ι~.. πιnφφ:...,..;,.. i>;τη('tO<(iw 
νσιοι~ ~- };:ήν "'""'1;· yιci. n'r ά-..ίγιι.η yιά '\-..,; ,.,; Ά-τr~ ιοϋ Ιι- ιοUι=ινγιiιιu l~~;ησt 

nιιήιιιι δ ~ l~ την mινηή ·~.....; :.άλι,'11"1 &ω• :rot"(l)'ι.... l'-:rrlα; ή oi~io άιο;ιμ"Ιί; ~οι; ~ 
σψιιοlο ιoii μtyιilσu ..οι•ιι· '""' μύ.ώ• ><αΙ αiίξηοη tών ιln •ίΊ; φl•"'<iΊ; :iαιou'!Wfή; fιιαv; <ιχιi.ιν ~"Ι!ω(rγών. ",\JJ.o dνα ι 
~<rύ-,qο..Πο;'Τή; ~.φοι ..... Μοlιοιt""!'..;.;ιοιΝ.tόl9"iδ,ΙΟΟ,176'ο./Ι(>?..ιόιό~<1ri\;μ-ιο/.-.θuι.η;: 
'Ιή;σt11~η;rοϋ,q.μ ... 1.•οtονlιη:ι'QΟ.q....-,. \Ιi-δΙΟΙ,8ibο:ι.W,,ι.Δηl.ιιbί\τ00ά.ννο•,.,;,.;.~""ύ&l.ν 

'ο; ιnδ 'Ι-Ι{κ\>ιλnο, l<ι(Ι>l"''Κ'( ~,wσψ;r.aνm; δ .~('Ο_δ(Ισι; ~wi φcιι""Ι'L""'.ή αr.ξηση 1 ,η, f}μ ο~ιi σ{;rt μi .t; bμο.· 
to-...i.; nιν ..... .,.<ιθμδ σ<ip tή; 11.1-: θω)ν1"Κη; ιi; ά.~~ i1 &.ο'α Οχ• ιν,. ,...;,,:.,,.,την δ•.ί; tιa.liWιryι"; οV.ι μi ι/ιν 

'""οι>lα ο;... """""...,..· ~fι; :τοiι .ί*'ό"'rηχον O'ti; {Ιμι :ttώαη ι'ι; ά;ta; ι'ι; !φι. xoi δ"'ΧWΡ'<'μδ y..;;.., bμnαλ-
Π.-.. l"(lα>Of'ΙQΙOn,..\ •. , <'Τ. 1Jι;>ιαinιήνσlζfιιψtη:tο0ο&· l\Ι,ν ιίΥΙ"""°':Χtί oti; αiι!;ήσο:1; lι\.,,.,,.,. fι ιώνμΟ(οφi>ν ιf.'it
~ ,,..ιγ rΑιι μW .ϊινrw δ(>- >WΙ.οί~. ,.;...,, δ-<• ή ο.ΜΙ•· ιώ. ιyών- ιWό. σ...,,~,.· 1,...: οη;: ιή;~ οGπμt ιl ; άναy 

"J~ σ\..,..ttη μl γ"'ισιό a....ψη frιον ι(. ξnι.ί ...... y.b. μιά 1η"""1ιιη ""'" 10% oi ""'"ώ; μ"'°""'"'ι; ΙΙαί ~α),-
/\ψ.Ο><fι.ιυι.ό 1<1Q<1>ι1i)('α, σιήν ιήν ιW.ιι"Ι'ιi ιο~ ή1μ<ιτσ; :ισ\1 q1οη μi ιό 1&1"δ. lα•ρ...,.,.,.,.~; ιbιαn-<><ών 
ίt.w/σ•~ηοιtδσi..0...αΟ/ιοψ.-.1.ηQυιθιίιιfιlι ou•I- ΚΟΙ<αι<(Ιφνηιιηβά Uyaμ.ιδov>mόrnιno. "Α*tμα ιlfγινι11 
,..C.ιαχVιαnιWσι~μ:-ΙΙ(>ιο. :<α('Ο•.,~•ήl;ιΜί\:t<r(ΝΙ~ιlι:.;...,<ΠΠ>:ιψy(ιψ,..,,οιδν 

ΤU•QΟ:ιί\ ιοU ,..\μμιπος ά.,δ J.. yή.. "Ero• ιlι lltί1.'t η οi~!α ιij; ιiγprωιό ιομtα; 

: ι::.,=::·~ ~i π~a0ν~=::0~0 1 ~~;~-~~':~~~ν ~:~ ;;,::Ί;,.~;,rlr:..~.σ.ψω;,;:. 
~;~,.=~ ~~~ "Wοο!~:'lσ'~~νιχiι; :~;9~~7Ό.~~1~=: ~ ~==η,;~~=~~~:: 
ι.>ώ&rριι ά....U ιip φ.ιuιή "('ΪΙ; ΔψΟ"φΣιuιή; ~ιο4ίιι; ώ ο..αη ιiΊ; ιΪγ('Ο•W'\; ~- σι..ι; 1ψi.; σ•οό; ~ 

τiι ι'W.a. >.ltμμmιι χα1 ι Τοψ~σχi1 88 - Τηλ. :tGo.tOί ΊW!'ί'ι; :roiι ιl•<" ""Βο,ι>~σ",.; 10U;:. imφoiιxt; ..,η.. "°'"" 
μί. •ί\ν :φ:nι-ή .,.ι. ΟΙ>:ι:VΙ Δ.ι..θ~αι d....ό ιή; οlχο··ομοιιή; ά.U.-τt,,ι;:η; νΟΟοοη. ~..-• ..,μδ; 'DJ.ή. 
(ΙΙ:Wη 51.... τώΥ ~"""" Σ""'"""'"'ή ~:,.,ροπ1ι χα1 τοU~,,..; άy(ιo1uιoii..,,.. ιξ~ (J2S φ<Ι(Ι'1ι;: 
w..φ..,,,, yUQω (cW ιι.. ""!' °Τ)ιιίοθννο; ι\οσlήιαmς. ΊΙ Κ~αW.ι>ιί\ Σιιw:~~~ >ιοΙ. 16....-.,..;,,. 

~~Ε,.: ~ .. · ,:·σ,' ~ xs.~~::~:: ~~:~ι ='Q~";.'°~ :::._1~~~~ό·~~~~~ 
... ,.- -•· .,,...- rι. :-Ι•χσ/Jιαύ 1 <r' ~.:!f:e σι - 2:0 &~σ. ~- brιό; d:ιlι μΙ- τιQUοnι; "°" ιξιιv<ιlω .. -

yο.οωιωο/Ι; yραμιιαι/ιιι; ιο~ ιiι 11 &~σ. 11>\i ΟΙ'Λ yoU kn· (Σ\Λήμα οrή """- 1) 



r·11Ίrιιι•r1.ι11.1111ι•ι 1·~.ιιι. ι;ιr 11 ••ι••:1ι11•••1.ι11! 1ι~1ιι•r11ι1~!1ι1· s ~~t .. ,,.i·~= ι.f.., •. ,.9;,..ο:~- 1-χ ~i' ~i &1.1:;1~ .. ., ,:ι.~fi.~:-.;"' ..... tρ .t/,'tii· .. ~;ιai .. -
·~.!~··:Η; 'Jfi~~i«H ! ~;;. rH1§ ~·η ri'i~'itψl .. ~:ιι• ,; i ~!<~,' Hi-μHj 
:!1 11~11;1l~ · ~ι!ΙΙΙ1~:11~ιl i~ii~ JlfΙJι\.fιΞ!: ·~ι~;~'~Ι 1 1r ij~tit~~~!~ι~~ιffg 
.... r·.1· ~ •·• ••• ;· ;ι•1 1•~ ['~ ~- ί·ο·ι "i''·~·1~·1 1 ·•'> 1•· !.,f,.,,,!"'·,• !~ .. ,.~~ ·--1ι .. ··• ., ••1 ,· ι· .• , ·~·- J ••• ··'1· ·•ι. '· ..... ,., ,., .• 
Ι~IJ~iiii:Ιι 1:1 ~:!.Ι;:i! :11 ~! ,11;1:ι.J~;itι: .. ~1!~: ~~; ι!:1~1iι§~:ti2i~Jt 
1t!'~t.\,i~ι1.H r~;.. J~;.~:.~~f.i f~;,. ;-]~ .j,tf9'tϊ-?'~~iH·~ιϊ·i !ϊJ- l"f]~.f~~~t1i-i~iιbι.= 
··•"'!'. '"1""" , •. ,.,..,.! '!"''""•''"." '! '!'"'' • .,, .•• , .... ,,,, •,-"' " ο -Η --·•!»•!..•« '<j "' '!'' !<., ••'ι•• '!• .,, .. , ' • '''' fii~~iiJ.i g ~ιj~iff-·~f,,.[1:f1.;-~itf~ ·ϊ~i: :~ ι.1-ι1~i-J.t~;~ .• · 2~J~.ι;r i~;ιrι]·!·r~tr:·r.~ 
•·ΙΙ;~Ι!ι l lΙ~iι:~ .. =:!;!1.11 Ι•tr: ι~~·ι!;rι(~JiΙΙl!fιi(Ιι=1 tΙι ~ιi:ι~Ι 11 ι :~.;~ = 
i!" ··~ii-,;; .. :J- ~~~-~ .... -··~ .. ;ι.~ .. ,;:geΞ ·~ ~ ~ ό!' , }~ι 5· ~~ ;..tf:~.~ ... §'-<J· .. Η:~;ωι ~ ··:iiF!Ψ1l~~~Ht·~iω i·H~iHH~~~:t i~ ·[Ι~~~ IH11';Hi H~~r ~ 
~~.f.·~~i~~ ~ ~~ι-Ξμ.~1s· ~-:.tι11iι,r~!li· ~ι:.~,"'~·t}~tίk ~t s .. ~~t ~ι~~-~11t1- ~~~""·· -1I~;~.;i~f. :J- ~~?~~-.;.!!~~ ~-~al"o.Hff!· Ϊ:i~:-irfi:~1~~ft lt ~J,.f;- ~i. ~Hf~,..i· ~~-~J 1.:: 
i>f"ff .jHJ" 'i{H·;ji ·~-·~η··"':Ι'•[ψi:ΗΨ ::Η! > Φ H:jr~1H·""fJ ·'-~ = = ~ ... 1 ~~::;!-~~~;.;ι§"· i όι~··t1=f~~§~=rr-+~iiJ ··f:.~rι.~ .. ii~;".ι ~ 1 ιjt·!a.i·;.f:6;:;!2 ~=l!-=f· =-
ΗJ~ψ Η1ΕΙfψrΗ1!εt~Ιi~~:Η~Η~Ηϊιη~~iω~η; ι · t;iϊ~n1HH~Hι~t ;] 
~· 1~.~ ~- e:·4i~f~·-;sa.f ei~!~<B-H.;i-t.[J1!rt~ιft:~tϊt:I .. t - ~ !ffι.tι:ϊt·~i!-;,i:·}§· = 
Jl;~r~i i~f.fte-~~~-s~ ~f;:1i·§"ι~~~~gιι~.ij. 2';i.~:.:~~ifι~~! : r.;~!!,:~~:rιt.t~~i ~i-~
~-rι~.t.1f ~-ti:-~ti:;e.ij,- ~,.ι-i~· iiιfi ϊ-lf'μ:s.;ir!~~;fJ~~~ i :rHi_rtf!· ;r f~ ;Η: ,;.Π f?.i:-- ~~fό!'t1j?-!~r r?it:" ~'2~~.::· '1'"f'~~l!s.f[1t.:i':'~·,.i.;~~~i !'f:t.ff.,~ftι ~!' ~ ! 

r;.~i-~~ ~-~-.;. .a·ϊi].i~J. ~ .-i-§~~-1}~1 Ξ.t~~ i!; "B-!-f.1·of~~i.f.B..i ~ i;fΞ:-t{f Ηϊ~ ~i]_ti1~ ι; i ~-~~~1'Ϊ~S f 1~.,,.~·-~·~i~!~i·ι§.:ι~ --'Α.ι~~ ~ }~1 1 ~tf3ii;-}.,~it~ 1 ··1~~r> ~!~;;3; :ι 
,j;: j,; •·<·"•' !.rtΙ f, ~. ~, i~ι;,,ϊJ.~; ι·e· ι j 1,,,Η»'+ι'?.~ι~ J''ίί<''·i it~},··11 ·, Q··'"' ~- ..:!" ~··~ .. ~~ .. --~-"' 3.r,3. i'I; ~ρ1t· -~iei .... ε: .. ~· 1" .. · Ι:ιι. ··'.~!~J'iif :~~ι! 1.i•tI1J ιj.J~~·~· 2 Hf;,ilι·~·fr~•i'Ι''~ιi ξ;tjl;, ίt 

ft.~:. ~i~-~-1t~·~ft;.·s, ~ ~-j·ι · ·1·~-~·~t~ ~ ~ ι~;r.f !--:!tfif~!·1trj;~r~ fir!~fι !{ ~~ 
.. ~' j!,;;' :"• ! i ·i Ι, .. ~,; ,_. s~·~- Ξ 11)'• ,},Ί~~., .. ! 1~ι••· ''·~~lt Ε. ~ 
ο-Π'f.~,~ι.~~·'!'~1-~~~-~>[v {•.:-!"~·~-1:-:]: 1-1 'ftr..~ ϊ~ ~-Η~~~;.- *H-~J~ ~§;~1~'1· t~ .. 



Ιιlι&aι-----------------------

Β ΙΛΤΛΣΤΛΣΒ ΣΤΒΙ ΤΟΥΡΙΙΛ οι ΙΙΚΗΙΕΙ! ΗΗΚ ΙΚΙΙΟΛΙΚΗ ΕΥΡUΠΗ 

ΒΑΝΣ - ΚΛΙΦΦΟΡΝΤ 
'1 1 nl<u ιίμιιι>υιοvι><ή :ιu1.ι- ρι..ι...ψοii :ιο\ι yiνrι«• σιά 

t1><ή ioii,.(>OO!b(>rru Κά{>nρ ywi y{><tφiά ~ιaί σ~ο\,; )Syoι·; ro•; 
ιή• ~l/.ιιη'λ>'ttιώ.ήtγ,ω.ινο.ά·",'\1"-ι>ι.ιc<m:ιοί~1μ""1,'Ο[ 

~μί•i\•μιπί6ιωηιοUiι-μι..U~1-ι~τιήL,,
"°""Υοii ιξ ...... ~...U· Σό.Ι~ ~;ωξη y..;. μ<ά ι>lνν'!Ι'! ε!(οήτη 
B<i•; οι\; ιώι>•; ιή; Μhιη: ιnή>- :tf'\/'O;r;ή μ' l•·•""I φ~ 
'.\Υαι.,ίή;"'11.ιο~f\.'ι..-iι\."Ω σι..U ιή• άμ~nοcή:ιιιροt" 

σιιιψ/,.,.,., l\l['l"f"(t,., σφ 'Λ σlιι Οά "Ql:nι >U συd:Ιw· 
Οήνο - "Λγ>.•V" - ·~·- ο&ιi μί /Ιί:ι~ιιοι; /Ιοειοθπήσ•ι; 
""" ΟΙ ιςινήι:ι"; ιι;,ιi;, &ιι•· 16τ< ο.Ιτημά-ιω• τώ• ~1 σοyrι~ 
ιιι ~· μά; •itob:ιouν 1Ί δι•· ι.r· W• Ι.αών • .'Ιέ.• ;wl:ι>ι .U ξι· Μίσιι σιά:dα/,,10 ιή;::ι{ΙΟDΟJ.οyuιή; bιιι{Ι<Ιt.U.., ιiι; ο.\η
δαι• πQΙΙΟ'δοιιp(ψnιιι ι\.τό ιt.ι...ψε ίίιι~~;.σ ,;.,_. . ..-,,..,uςίj;ΠΟ(t ·ίο;ι.yοitι\;φοοτη•ιd;b<Uτyi;μil.ψισιό""1· 

•ύ.ώ; ι.......,,:}11.., άμeο ....... .., ,,.,.,.,,.,,,..,. ιςι l'fn "-πια πι*; mτ-ψ.οο lι 6οu'..αιιή;,...: μθ.ο; roU Π.Γ. ιή; .t;.ΔΗ. Ι\ . Γ. Π.

"~ Οcί ,.μ.,.,...;. ;ιιφ.ι ιήΥ πlηφ ιή; Κ~ι.;. ι<tii ομ~. 

,.~,,. μί :ιοUή ο ..... Πnmpn ~ιοί ,,n. ι;ιJ.ω. .\ιιιι· τι. θ.,.R σu;ήτηιrη; /r:α• cΣοcηοlοσμ<ι~ ,.,,; 11οοbdιι.>. M~

iιoi Ιιι>(i; σιn"~'Ι'ιπtομ<ΙV;. fΟ<ΙμΙρ•""''";;,, "ΙΙ"fbιν :ιQό.· .,..Uη Mict""'"I :ι..,..;ι,...,,.. οιού; "(J(lδi'<t; ή &ο&..;. ml.y....,η 
t;ι...,,r.ιι..nνwι,><;.U"ιιο6!J"n'ιι.ι.\1-"ιιο."'91.•i.ίyσ.,.μή <ΟΟδμ.>.ηιήytότάΙJ:μιιτιιιiι;πιι11!οicι;:....&.;,...ίfιι-ώ..ισιι

""'"' τά oi..,oiW.i.oμaro ,,;,,. "" "Α; ....._,ηιt.,.,.,.ε J.ο....<ιν ..ή ιοιι ιο:τοθiτφηtbiνn"' oii. ;φ:ι61.ήοοtιι- 'Αοιδ-,<α 611\<ι.l.η
"ΙΙ""οt.οιι\ιω,. 1'6.ιn•ι>· 'Ωb~ι). μ' L,"Ι".ι,,.,...ωώτη<α llγιnπ- τη; d:-P'~ α<Ι; tξrlJξn;:,,.,;, θο:"ι [1;οψt σιή• b..~η 
"" u.~ "(ιό'"',.~ ςi..,ι, ~ii•· f",,. iήw blm.lix.-τη ,,;,,. ~ειικ· μ[ τη.. f,.,<ιιξ/ι ι<ιι; otήv ΕΟΚ ....ο.;.; κιιί οοιt; llimι; ιή; ~::.!Ι tκ 

"'l·'~ιοωι .... ...,,,..,_.;ο....,,.. yοό.ιά0iμιι1αιής:ιο"'3α.;. 

Διάδοοε τούς «Δημοκρατικούς Προοονοτολιομούς.. - Γράψου ουνδρομητής 

Bol\8Qoε ψ tφημερfδο τίjς νεολοfος σου 



1 ι ι 1 ι ι 1 1 1 1 

4 δnμοκρατικοι 

~ προσαvατολισμοι 

eεαει c; 
ψ: Κύμα 'Απεργιών 

1 1 1 

·~":ά~n γιά ~~νtι: •1\ ;~ ~=:~:η:α~~~~~λ~~~~:: :~~:",11:U::::ην ~~Ν~:ι:;::;~ 
. ~--, κές ιόξε1ς σt όνοο 1 6ιωοη. Δh<αια αtιj\μαιa ιfας•. 

λ!ειιι <Lτό Ιι~ηιιση Χ(>όΥιιι 1100 γ~ό 600 "ρόνια nαραμερlοιηκaν μnρο- Ή ΕΔΗΚ κα[ ή ΕΣΔΗΝ άn' •1\ν όρχ1\ 
δ•<Θι.υ6l.ρvηση; "'.: ..,\'/ιι;, Δ't" αιό σιό μεγάλο έθνικό θέμα fφιaσαν fιδη τ6κθηκav μέ ιό μέρα; 1Uιν λaϊκωv 0 L1ημ6-
1'0Χ(>uιιι:ι,. .~νι<,ιιαι ".'" lν. νό 6ημ1ουρyοUν nρό6λrwα t rτι61ωοης y16 ιwv tvcpyη τttιό. 'Η Π .Ε. θεο)νlκης "αι1\y
•οτη ή _διάi!ωη ιη; να ~- 10\)ς tρyαζ6ι1εvοuς. 'Εκnαιδευιικοl , tρyόιες yειλε 1 ό 6οιιινομ1κ6 μέ.ρα, τοVι: bι.6ιοομούς 
("'""'."" i•μt b:"wιoιw..""'' ·~ •ί'Ις Λ6ρκο, /:ρyό •ες λα •όι~αι ιοU ΜΟΟtμ - καf ι 1\ν φαμαιφο ι ία rτο(>θυμlζαυν bt1σιρο
"" '" μ•.)'άι!.ο συμφίρσvrα όιι•· Λ6><1<α, ξεvοδοχοίίΟΟλληλαι, tργarαίίπόλλη- φfι ο ι lς μεθόΟΟuς ιfjς .. nοληδ.ς ΕΡΕ γι(ι 
ομlνωv, λο~ ιfjς ΜΕΛ , l!xoυ v άρ ><lοει ά nοφαιnσι ικό τfι" όντ ηιc τώποοη ici1v λaϊκων κινηιοπαιι<ι-
Η U.-w.,,.ι Ο<>V>Χώ> ...;. ά.'tf(!- όγώνο ένοντ[ον τί'Ις bφειόλλευσης κα( ιWν σι:wν. 

yoVν Ι>ιό.φορ• ; καιηyuρίr; !ρ- - ----- ----

Υ0~"""' ή "'~νηση .,; b.- Τ6 προσuνt.δριο τfiς «Nt.aς Δπμοιφοτlοc;» 
~dνω-.οιwΟσιι;>«ιί>ι<nttγ· 

γ•l(~ d; t.ά(ΙΟ; ιών ά.,ιρyώv. 

νίιΙUνηrο:ιοιείri;bυvUμε1 ; ά
οφαλε<α;. "Ε,οι yiά μ•ά άκ..). 

μηφοpάά.,σbει><νό!tιιιδιιή 

~.υδiρνηση /:ιty μ:"ΙΟ(Ι[ί ~·ά ,u 
.χαλVψι:ι ιi ; "ι,>ΟΟiο;ι;τη; .y.ά 
ιήν~ι""Ι(!lιηση 1ών μ•yάhοv 

ξοψιlμιί;rlνοιχαθορισωιό;. 

Τόχόwιαμιι;ά...όιή φΥση του 

Κι1·ελtρ 



:Σιλίbο.2 ________________________ _ 

ο δημοκpατ:ικοc; Οοαιολιαμοc; 
θεωpια και Πpοξη 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣ 
Qι t\ο(>ω:ιαiσι χαί ).(πινσο. 2. Ή :Μτη δ1ι 1) "οΜιικ•'ι καιu-.ομή ιού ι iσr.lii)!.imo;, ,.,,.ψ;-l!ffl"' τij; ,..,,,..;τη.,ι.; - · 

1.ιρ1καvοί:ιοl.'11><0! frι#•">"οi>ΙΙ-ψο~ι(α,.οιιJ6αο~1ιι1:ιό.·ιi);~tο;,tij;ο!>ισrομι·titv>ι0"''""><''l εΟΟ.:..,,τη;!
σuγιcεvτιοώθφιαν μετά d.~ό ,.... ο<ό σε6ι:ισμό tώ~ d.{Ι(>ώ.~•· rij; "Qοόbον, στό bοκιιiωμn ~ιο><ΤΙ):Ι:Ο.; >«i η]Υ >ΙΟ.t6ί,>γηση 
><ρόσ>.ληση riΊ:; Accion Dςmo. νωv ό1κα1ωμάτων. ,,;,.. h<καιω rij;~φ.οση; >Ο([\ σιί; >n&(>'~Ι ι;..,,. ιώ• κατάλσL~ωv ιο~ φι

kraιiι,:a• οιό Κα~;. "αρi- ~ι.>ιωv ταίi "6ιΙ)t; dtόμ"'-', χα- τ.~; r COiiYf;. nώa.ιn.1σ~oii. 'Η κοι"'1>ν1κή bι· 
&αλJ.α.ν ιi.; ψ:ι: ιρ!ι; κιιί • ιiι θώ; >ιαΙ ιiι Κ()ινωΥ11Ιiι δικωlu- 4. 'Ι Ι:ιi<nη.διιδbiι:ο'άρχ" •ιιιοοιivη :ιροι>:ιοθ.inι ιh.ό!•η 

Ξ~:lΞ~~~ ~~ti~!i.?:E~ Ξ~1~~~·~7:=~ :~:~Εϊ~Ξ 
Ψ<φθαιιαv στό οuμ.:τέι(>αο.:ια ηόv σνν'Ι<καλιο11,..) Χώι!ο δh κιιί κάθι εi'(>•"«"i"I 'r"ωΥ(>ΙlΦ'"" καιιr-.ομη rij; fp)'Q<Jiα;, &.ι~; 

/;τια;,ιt; ο\ d\>J:t;: μ.~Ο{Κlί'"' .... ι1vο.ι :ιpονψ.., τWv :tλσίισιωv ~ριφ!ρ«α :ιι:ι'"" Υiι 6ρ,; ιό χαίοl>ωνφ>Κό, :ιοl.n..ό ><αί ί
d.~οπ~ τή6άσηyιiι μιά χ"'(>ών.Εlvιιιιό!.'Ιιοyιάιοiο; δ•κόrη;6{16'ιοy<άτiινlλwθι- ~όJ.σy1κό}μ""(Ι1αλιομοi. '..\ κό

ουm'>>1ομ.έτη δ(ιάn'ι :ιο\ι θiι δα <αο\ι; 1ών ύ:ιονά."Πι'?<Τω• δ- (•ία κα\ τήν ><Ο•νωv•κή bυwιοο,; μη :n'ρι/οχΙ• •iι• ~ώ.ογιχή 6!! 
σiζιιl:α• :m..., στό σι:δοσμό ιή; "ω; ><αί ιών 6ιοιnπ:αvι,W dνα- "'\οtοχέσημ/:τ\;!>«iσ1οτ4ουν '{άνωση""i τlw lκ<!\•yΧ(>ιWισμό 
ιi~ϊi<ι(Ιτησίο; ιiνν 1<\,Ι(Πών ,,,..ι :ιι~ χωρών, 1) Uιbψη- θη>ο!; χα\ μέ μιά ιzi>;.'οα~εvη ";,,' χραιικώv δι)yά_.. 

::.:...~~~:,~~~ .. •1ν τή 8~~ ::::·~:i~\o- ~.~~~Υ~-~~ a:~ uo~~·: ~τ~ι °:_~;:: 
λε..&ιρlα Jω\ τl) διdΜ) dJJ,η- λι"χή llηιΟ'ιΙΙΙ,'Ι><i<ι ιlνα• 1άι • ί\ιι η """"'-"""ii διχα.ασ\""1 άq>l>(>ii τ\; εl(ιην"<i.; crxfσrι; d
ί.ryγι"1). μόνσ α;&νι..,.η δταν σ~η- ~(>Οιl:<οθkο ο! ·•i,ι)ο χώQα ~ο<ι οιά. χ;,Qτη - μί τb οι-

Ο\ :rο4tοU; >uvfp11; ποiJ ι~ι'nnοι ιlιιb την χο....,..,.η δη ;ήν "{Ι(Ιwατυιή δί.σχλή(>ω<ιη διισ!"'> Πι; σi><~ <ών :l.<ι 

~~:,::~ r;,.°Γ :::: ~~~:,.;~,~= ~~ ~~ο•=~~ χ:~η~: ~:;~ :~~~:"it .. :; ~~ 
~~ :i~~~~δ=: ~~ν :.~l"llt ~=~,.!~::; :~: ~ω=~:;,~:.ι:;;,. ~ ~t :: ~~;:ί~=~ 
bί'ld)o. ~υ .. ξη;. Μιρι1Ιiι ά..,.) 'ύ ιξ<ιοφαUΙ;et 1/) μ•yαλ.Πε(ΗΙ bέν f{'Χ••αι σέ d"1'ίθfοη μ.t τά οί blf(hi; l:ιi:'lli&, τών (O{'Xi;n 

αύτάτiικψμα-<αfχουν~'~ δ~..-ιιτb μ.ξ!tρο Ιαότητα; οτi\• ""'"""''"" οuμ.φfιι>ον<α καl τiι .τού ύ:ιοστη(Ι<~•'!'t οτό Ιιιωτι-
"'Τ"rl; ~"6~, ωJ..:ι ά:<οτt ~ι>ιόιώνχωι;)ώνμιι;.ι\;,τi;οt 
ι.ονν τl) Ιιηι~ιική ιiντL"9- Κυκλοφόρησε τό vto 6ι6λlο oxt..11; "Πρέ."" νiι. :ιιροοόιιψί-
ί.iπαιη. -MJ.o. άyωφ'Ι'Ιαι l τοϋ 6οuλευη'ι Γ. Xιovlδn ζονται d,.,.) σ"Υ"f'ι!('ιμ/..νν;"" 
νάvηιι οέ δ<>ιτατορίι:;, ονχ.-α ιόν; ;. <>•ό :ΜΙ;+ιιι riΊ:; χάρτα.; 
ά..,,/ι ιήν lξιο{>όιι i\ χαί τiyν πα •Κ~ι. d.~ό ιόv t>ιδοτικό οbιο c.'bα(>μ;'ΙΟΙ>- tώv obωlq.1...;,.. όι>001ωμά.των 

ροναμiα. Γιά ΙΡ.α δμ.ω; ιlwιι νάχ,.,. τη; 9,,,.,αJ,ο,iχη; ιό δ<61.Ιο toii δοιώ.εtιιή 'Ημ.α- ~α\ U:ωχριtίκιιων ~ών Κt,>αιώt. 
κοινή μ.ιίι οιιρά ά.-rό f;ασι~<ί; θω; Ι 'Ίώ(ιyσυχ.α•Ι.bη,μf τίτλο: •Ψ.νο.;&οι,/;ι:ιιtή;ά- Ν. χιδμ;ιαtα μί κ.1.ε(>νητι><i; 
d.ιn.t<; : ιW.ογείιαι ... :.. fOOiiνt;:wίι ά"1'<:<qοσω.τι\ιον-

1.Ήd.~ΨΟιχόιθ< ιt- Τό6iJ.iοb<ο•(Ιfitαισίδ\<ιμ.l:{ΙΤ\. •αιtδώ,ά'\λά>u'b..-\να, "°" 
όαυ; Κ(r1'α.'1'Ιεοη; γιά φιΜ.ειι- Σ•ιό ~.>ώrο μf{>σι; /)τμοσ ί! ί°"'οt 19 Ιί(>ΟQα, \li. fxou• /ι.ιοω~; :<t>OO-
xoV;; "°'""-"''"°'" Ιί οlmνομι· ιο\1; •~<λου:; Βαuv.εiια Ιί Π~ιι: Κι>ιι""1 ιοίΊ :.(Ιώ- ,,..υι.1.; yιά v' ά.αλά6ουν τη 
χ:ο\,;: λάγοο;· κά\k ι'όbοu; bι· ιοu ΊJ.όι<τυ ιή; bιαιπlιfρνηιιη; τοοί ><. Κοι>αμανλή. δο<ΟΟ.fiρνηοη. Ι<WΧQW>...:ιvται 
x«nll(lif; .ιw 1ά δεξιίι η ά. .. ό τe<α Uρθιι μt ιίιiα dΊoii ~;•, Uι;ιθ{>α yιίι ro ·ά άyωνοστο;;. ώσπ νiι. "('Ο' 
τά d.Qοσπ(>iι.· ,.,.; Ι.μ:w:ριο~ι- :τοιό; ιlvu. Ι:tξιο; JtOί :rοιό; άνάξιο; ~οό.οτι>«γ,:. γ~ά tb ~αιο:ιο.ηθννv ><αί νiι. δ~αιιλη-
~μαιϊ. &rοιο l:ιi&ισ ..... &• l Qotmphι και yιίι .ι; ο;ιέι:ιιι; τών 6σι~ώv ""' :τα!.ι- ~οl διdJνι:ί; Sιιiνι:; οψ-
1.ει· ""'°"' άvόμ.ιξη; οτi; ΙJοω- "'"' ~ιάι:ιε«; οτό d.Y(>"'!...ιb ~Ψ"· 1b 6ιψ6άκι. <r""'iι; :wίι ~.,,;,..ο! 
tll(lιi<ί; \αοΟίσ"; :wi> :ιι:ριοqi y<ό 1iyν '1ι.>Υάνωσιι ιών άyι-rη.-α~ρ{φ.tw yιά tά yrοιι>- rονσμιχό καl >Wννωνι,,/:ι rι:ιμ[α 
Ι;ειti\νάΥfξαι>τησiαιώνλα Υ•Υ.ά~ι:.κο.,l"ά , τi1ν~<κήdσ~•>Cli. ιb,..εψαμ.ιd;νέα;.δ<'9vοU; 
ώvκαίlμ.~•ιφιξάι:ικη- <Σιbbeύ1ι:(>Ομέf,10<;/)τμοσιι,Jο.ται:ι:ί•"*";'ώ>•ιi- nt""'"Ι''><ii;ιό.ξη;. 
οη 1oii όιχαιώμ.ατό; ιυu; yιά τ)mν ιώv 79 δμU.ιώ• τού Χ ιο..!bη σ•ή 1:1.ουJ.Ι) (1975- Αiιιή 1) vfα ,.;ξη :ι(>i:uι "ά 
~- 1976). ~α·ά.~ότήvάW<'"f'..;... 

18"ι<ιί,~ιταιy<ό[ .... ~:φιχότu:ιοκο< ρ<οητοίΊ/)ιχαuiιμ.α"';τι;,..χρα 

"όη;οΟ?ι(>ΟΙΙΚή δ(><iοη: 1\1>
/Ίεpνητι>ιh JΟ.iννο tή; Β !,τl;ου

/λα;. Μ Ι/.ο; tή; Σοσ~οl.ιοτι· 

Ν.Ι:>ιοφbιισv 6t6'.W lvό; νlαυ &οι:Uντη, ό δnοίο.:; ""1'1>- ιών Wι διαθέtονν !4iιθ~ρα 

χινά ~αιο.1i)>-π,ι>ώτηlιι->tό&ιιών"1όδQοοτή- yιίιιόόικότοο;δφ.Wγ,: · 1οι>; 
σιων&σ..icντών,.,τiςbο.Ο~~τη;. ΒοW.fΊ;. φυσι>ιού;1w,;:ιό(>Οι>;. 

>rίι; (Δεc.ΠΙ(Ιη; ) Δw.lvoii; . 1~-----------""11 μ::uνιχ~ταιοιόt...όψ>'Ο ) 



ΕΝΛ ΒΗΜΛ ΜΟΡΟΣ. &ΥΟ ΛΛΜΑΤΛ 0110 ΤΙ ΣΥΙΙΒΛΙΙΕΙ ΣΤΙΣ tΟΙΤΒΤΙΙΣΣ ΕΣΤΙΣΣ 

εlνα:~ :~ά~υ άχ~~~~Η~η~:;;;::ύ~'= ι~lρ;;:ι~,:~έρι~:::~Ι :: ::;:;: ~~;;σ:α 
σμοU. 'Η δtjλωση ιού rτροtδρου Γcωρyiσυ Μούρου ί'i•σν οα- ξιιφν<>:iι μοά άσ.,..ηθιστη riδort αdyιwη Ι<αΙ σlι"'η. Πναι d
φής. •ερχσνταν Uσιcρu όπό σοφή ιωi δvηκε•μενικfι άνό- ιrη Ι\τι δ~ -oi 110..ίω.ι; Οι- ~ο{'ό.bικισ δμω; ιό ibιo τb ><Qά 
λυση •Gιν όνοζηιήοεwν ιοίι Έλληνικοϋ Λuοϋ. Ωσρόλλη- >ώιqοφοι tών Φοιτηιιχών '& ιο; vά hμεwllri"ttαt κuί. νU 

λο, il κα~αστσηκή κσ11>χύpωση ιijς οοσιαλκ:ιηκtjς φυοιο- οτιών θ.ο)·•iκη; ά-~οφiσισαν λλ@;!ι αinή ιfιν χιnάσtσ.ση 

:~~~~.~~ δ:;~α~~~μ~~νεl:::ύ;;.:~"'σ~ .::~~1=•~~ =~ά~ ~ ~::::.: ::::: ~=:σχ::~%';ο~ 
χλητη. του;». boa....J,άoo,,.. {"'οιιλιί; πι:ιλίη;. 

κοl ~:;~::11:'~~ t~~~~~v 'i:~7:~ψ~~ λα~:~;..::. :~~.~:r:t ~~::σ~;~~~:α~~; 
Ίlραι.;λείοuοόvιρο.νfjδnό/k1ξηιΟΟμcy(ιλου6fιμι11οςrιρός •'Ι';y.>\rtb;ι,.ιωv6ρip<αντJ\νι\Ι-~τάοι~.:οvομ1..,\ο,.αι>11αλα,ιά 

::~=.;_~6 κα[ σόν ταφή ιΟΟ κακοϋ πολιηκδvοκου ~;~: ,; ~:,•:z;o~ ~:.:~·:~~=; 
Κονιδ δμως οιlς αlαι{Ιδοξις nροοn11οιtς Vnό.ρχουν φο1. τα; οίΥi) Ιiθι\ο; ά."!& 1i; 'στη. uι(Ιαρii :~:χ.ο V..οΙ.ογ(ζι;ιαι fι ύ 

νόμι:νο rιού γεvνοίiν θλιβερtς οοιtψεις καl tρωτημα!Ιιώ. 4; 1ou; γ~ά δι.ο. ιi> /DJ.α αtτή. γrία ιών ofxo1~. 
"λρο.γεδλαιδσιελtκη.60υλεu1iςκαlμ<),ουμμί:ρlζοvτο1 μοrο:wίιί!:ται.ο\ιθ~ιό:i°p(ι Τό,.(><Ϊ6l~α.Ιiμώ.;ιώV'Ε-

Ξ:Ξ:ι~]i~;ΞΞ.;:;;;~Ε~'~~ ~\~~~~ ~s~f11z;~~ΞfE 
jWς εlνο1 όδιαν6η10 νά συμβιβασιοίίμι: μt ι<)ν δηοψη πως. aλα. τα cχαχω; κιψινα. σιόΥ Ε'Ιwι :ι(>όσφαπ;; οΙ χοιαγγιli· 
βαuλευιέςδημοκραι~κοίίοοο\αλιαηκοίίκδμμοιος,nοίιδν·1{>ό.τοlιιι&υ(!γiα;1ών'Εσ1Ιών~;γ.ΛC<'Ιύιιο1~:w\ιμ.-tή. 
•λοίiνδύνομηfuιδτήνλοiκή 66ση,π.χ.μι;ιορο\iννάόπο.ΜV~χόννά."Ι'1ήνfιμ/ι,>α><ανοτi.;'ΕσιίL;:τα~αΙUΙ< 
οrηρί(ουν 01fι βουλfι μεγ6λες tιοιρι:iες. Γ1αι! μδς εlνοι 1ή;l<:l{>Ι>CΙ',\:;10~ • ..alιlw•ovν :<0(>άη;,..., χά'~; στην i~ψιγ.η 
δδιανόηιονάtruιlθεν101σιήνκυ6tρνηοηδπι)1ά&εξ1όάμlwμt1~&σμοir,χα\τ&ι"tiοοιdαVτώνιω-.~ώ:ιων. 
;.α! vό 1ιπερθqια1ίζουν ατ(ς όν τιλοiκtς 1ης δρασ1ηριδτη· :τQδσω:~α :ιωύ δu.>oiwVv •\<; Φ.&. flναι ΥΟ.<'Ιί; αι.δι,ιη οι :ιcmκι). 
ιι:ς δπως n.x. σιδθέμο ιΟΟ ιύrιου, ιWν δπεργ1Wν κλπ. Γ10. Καt Δ; Δι>χίσοφ• &=<'ιού; 6tητι; dvι>b(>όιΗ.; ιWν1W{>ίων 
ιl μας εlνα1 όδιανόητο νά δημιουργοίiντα1 •ΥJ)Οφεiο oxt· θtσμο,',;. μ; :ιΊί<;rrο κιnηyοpο!ί- alrι~ δmν ά.wχαλύφτηοι.ον ιά 
ευων μt rιολΙΤι:uιές οιο( rιpώην βουλι:uιtς.. Μήπως 1>J τι:· μι-ο ιόν ,..,.,,ν<αμό ).ι:ιιοιιιπ<- <nομφατό. 1ou;. 
λευ1αiοι δtν εlνα> οτελtχη 11>ίί >ιόμμαι~, μ(ιnως ή γνώ- α;. ΑUι6;. σάν σιραιιωτιχό; Τό θιμα πσ1ι δψιο~ 
μη 1οuς Uπερ6οfνει τδ οuλλ1>γ1>ιδ μαι; δργανο, rιcριφι:ρε10. •'όμο; ιfναι γφοiιο; ..::.αγο- Y.f στί; Φ.Ε. τη; θώσαlονi>ιη.; 
κtς καi ιοπ1οιb: truιρorιtς rιού προ6λέπσνται δnδ 16ι<α1α· υι{,.ταL>, χαi hιoξl!l.'Cι :ιοl\€; &iνδlνα1μ.WΟ ιο:ωιό.ΕΙ..,1 :ιε 

Ξ:~~~:;,;~;Ξί:Ξε;: ~~==·~Ι~~i ::.,~~ ;;;Ξ:~·j~Ι:Ξ~~ :fi'
0

ι~~Ξ~~}Ξ 
Φοβούμοο1ε δ11 ή όνσχή nού δeίχνουμε οτδ λίγα δv. .mωσαν ο\ ><O:fέlli ; ήιαν νά :ιαιικ..d ιοιι; σ:ιίιια, ιwίι &..,,. 

ι ιδραστι><δοιοιχεfαδχιμόνοπαρεξηγήθηοιe1ιδ11ολύnε-διομ<>ρ~-~Qοσοχή δχ• ~vνΠι:ιό.vιογιό.νάσ:ιοιιΟΟ. 
ριοοό<ι:ρο μUς όrι~σθοδ'ρόμη(ιε κομματικό. Mt ι lς δραιιη· vά 1«ιf<ψyη&η - νά ~αμο"- σοw σιί. Ι.iγα μι>; :rονε:ιΙΟιή· 
ρ16τη ιb; ιους α) όnοθαρ.ρί>vσυν μt κδΟε ιρδπο τι\ν όργδ- <ι'θ)θή lo~W. σιiι σ;Ιιγχι,ι<>νο μ1 μια :ιο\, &(>ίαχοντοι αι\ς- ~γά
νωση 6) tνθορρί>νουν ισi>ς tλ"ιαιtς κοi •<>ύι: ύπερφλiα- ιρα ,.t ώόΜιιο σιδαqμό στήv λtι; μό>"Ο :ι001 ;- Εινα1 μέ δυό 

_ρους νδ 6αu~ολlζιινιο1 μt ιήv Ιδtα mίχ:; θδ tού<; ό~ου- :ιpοοω:1>1ιόtηια ιoii χ60ι ιiιδ. J.όγια ή DJ.ι 1ψη σ1Ο{Ιγή; ιoii 

θήοοuν οτeλέχη κι δποδσί μας nσνιδροvιας οτήν εδλ<>γη μοι., :ι('ό.yμα :ιοίι bέν τό σuνη. χpάιο~; γ~ά τοι">; :ιοlίιι; ιοιι 
όηαγοtιιευσι\ του<; γ) ουγχtουν ιlς θtοεις μας ώmε νΔ &i!;ιιόύπό.('Χωνχανον,σμό;. :ιο\. ιfiον tfrv dιυχiα νά μl-
φο1vόμοοτε ..... οuμηαρι:uδμασιε μt ιήν δe(ιδ δ) tνθορ- ε!να• γιγο..); δη οιοιχότ(>Ο .,,,,.ο<ήνbα{Ι;ti..1οι'. 
ρί>νουν ι(ς δpοδοιιοιfιοε1ς κοl 1σi>ς μυφοο:<ημαηομαύς οτό φο• τών Φ.Κ - στήν OUvt(>•· Καί ~ίιιό :f(>Lttι χώιοπ ..,) 

~;:α:~ε:;;:π:~~':°.:: ~~~:~:tε:::μ:λ:~~α::~~ ;;;~k~~~~ :~,: :~~- :,::ι:°':.1:;ψ 
•Νt<ι Δημοοψαιία> μtχρ1 • οίi •ΚΚΕ> όφεlλε1α1 σt \~ί'ί<:. ,rω:a<;οντος ..uι;ιε εαχ~u; :ιρο- qwv ιών Φ.Ε. θεσ)νίκη:; )'Ιά 

:Εδν εfχαμε .:δvει - κώ ίιnδρκι:t κοφδς - nι)ό(η τlς θι:ωο Ιίλψαισ, οψlίt6αι;ονιαι μl τήv καλύ.,{><ς οvνθψ; tωii:; εlwί. 
jlφικtς μας δρ:ιiς, ιόιε δλο αύτό ιά σχήματα θό τδ άτισρ- ιύαη:ιοί>ΜγιαιιΦοιτηιιχή"Ε dξιl.."!αι>η. 
ροφοίιοαμε αί>τόματά δημιουργώ"'ος ιι\ν μή rιολωηκή, i:v- σιlα. &φo.ii fτσι ~~,λι&iiν f· Ν. Μ. 
αλλα~ηκfι λi>ση. Δ.iν θδ ύnijρχε όιια1οδήrιο1ε nολ1ηκό i\ __ ,__..__..._ _ _ _ .... __ 

Ιδε<ιλογtιώ ι&ι~ γιδ αiιιοο~εδιοομDύς κα[ οιο6φ1 ες fλπ(. ~τlδη ο(\ ιε yιά ιόν nολιι~κό άρρ16ιομό δpισμtνων. ·Αλλά 
kς. τόιε τό σκ'ό~ ιι'jς ΕΔΗΚ θδ μrιε.t σt δσκοπη κι bnκίνδυ
' Νομfζοuμε δτι ι:lvw καιρός νδ. δώσουμε τtλος στήν νη πι:ριδ~νηοη. Τό1ε ό Καρο.μανλι'Ις θό f:<εt κάθε δυι;ώωμα 
σίιy:ιιση κοί νά ίιλοπ<>ιf)οουμε 1fς δ~ακηρί>ξε~ς μας. •Εάν vό Ιοχυρfζε1α1 δη ol •Ελληνες δ~ν μnορQ(;ν νδ. φτιδξοuν 
ουνι:idοουμε νά όπό&::ιδμαο1ε •i\v 1 ακιιχή πού μ&ι: tnι- .Jiwαια. Τότε δλσι ο! οuνεnεiςδημοοιρ{ηες, δς όρ:<iσοuμε 
Μλλοuν <lνο βί}μα μηρός, δ(ιο δλ~Jαια nfoωo τότε δtν θδ νδ κ6νουμεθλ16ι:ρtς00ίf11εις κι b.11pfιoc1ς ΥJό ιήν άντσχ<) 
~ρtnει νά 11αρο(ενευδμαιηε γιδ ιό κάμJ,Jαιό ιοίί οι. Γραμ. κώ iό iιtλλιιν ιf\ς Δημ<»<ρο.•fαι: κα( ιΟΟ "Εθνους. 



ΣU.1bσ •----------------·-------

Τ ό όyροτιιό πρόβλημα 

ιοl ή βέαη της Ε./\Η.Κ. 

Τ ό πρόβλημα της Όλυμπιοιqς 

Οί 1.'ιαvιιJ.ημμέvr; b"'μ"(Jfl~ "'!",, ιή; c'OJ.ι,..,"'1ιjj; ·ι\ιι~ο

Q'Ϊ•; τώv χιιρ"''"'"· ol d.1t~ :ιο~rι~ μιιρτι'(ΙΟW rό :το.όν 
ToG 8οuλ~uτι'ι Λ. Λaοκaρlδn y.ir ; .ι,· ιήν t::Xnι\ χιιί rΙι 41,. Πι; •eα,,•iι; :ιοl..ιι>:ή;. 

-- :ιό :ι(Ι<>Οω..,ι>.ό btiX"'"'"~ 1<ά Ί Ι σ.Ιφ•ιι\ιιιιι11•/ιιi:rlιi.~'<1η1οϋ 
Τf,ς θtοι!:ις •ί'κ Ε.Δ ΙΙ .Κ. n6ν .. οι6 6yροιι"6 rιρΜλημα ιι llt• :ιάιι χοlά.. Κ 1 lt 1ι.όιψο; ~ι. Ι 'σ.οιίιl'\. ιι~....W.,ιή μl :ιιι

οιδ nο.ραι:ό ιω /Ι.pθρο, ιf,ς 6..ιλuοι: διe.(οδ""" 66οολι:uι{jς μ/νιι ιί:τ.ί.~; ιtι"'(/">"~ιιη.btίχvιιδιιιiχόμη""1 

ω.ωξο.,. τη. W.eι.ή -' lfJ<· Ι"''"" ιά y(OOV'I'•,.;,. φά(>!Ια>ιιι. 

~~t~~ψ.:Ί: ; ... u.:;:;::.~ ο:~:=~ ι ~~·~~~'::l\~; ,.:,~ ~ :;:~~·,;.:;ιι~·=: 
Ιιφμα οτόν 'G.l.~ χ.:ϊφ. ση 1,b...,.ών. ~·ιι•i δ.10"'• >ι.αί :ιάOrl<i ιη; νά Jι{>O<ltrιTfi'<ltΙ •ol ιιι/rr :ιιιη.ό τη; l~nΠlL• 
Τό ιlοόl:ιη.ια :ιοU ιίιι:ι('άntι ιl &• rl""' οΙ tlι.wn-; σ.ίnοί d.10- rino χοινοιr><ό άγpότη ά.-ώ ιήν μtριχά bοόι(>!Ιι>ώ. μtιριι. Μ .
•αι τιιαμwαWι όιόφο(>ο ά:rό rlι τtl.oii• :ιιiι 4':ιδb10 Υ'<'ι ι/ιν ζψ"'yόοu Ι:di'ιt1οση ιiiN νό- J.ii γ.ό Ι .... αση τoii ά•Uboσl""ii 
dιοt1>ιό ιίσ&t)ια1•ιοi f\boιι(f<>' 11Ο<....,..•Ι\ ~Ιlιξηιιι/ι• ιάrο μυt• ιή; :ιnγ-.iιομ1α; ιiy(l{l<i;, ω\ γοί:ιά.1ΟΙ«Ι14οιιιιι,, ιών ιi

(>ό. oίni\ Χ~ i<i ι/ι χιιο\"' μα;. ~Ενο ι(>Ιύ<•I" ιιιiι• ·~;... κα(Ι.,pώνιι fνα οσ.yί> Ι''ΙΙΟΥΙ· χιφό>\ιιν. Ό ιiΥ<Ιbασ~ d.10-
:ιlαιοιόνε• σf Meo; τοϋ άγοο- lά/ιιι :ιJ.ηι>ώ .. rσι σl •Qι.,Αι)σι" ~μ°"> :ιι>0<>•ΩΠ'\Ι"Ιuttιίς. Στi\ τtbί fνσ. ~"l'"'(ιο\θισμο fιιι.1-
ηχοii -.όσμο... 'Β'Ιώ κα\ ιs ιι,>ό •Ψlι ά.1° δ,ιt ιό "1.ηι>ώ .. ι δ χώι>ο μα; Ιι χιiιιlρνηση f;ιιν· μιτρο χιιί ο\ ά1ι.τ/ιιιοvt; ΜΥ 
νιαό~τi\:;ytωqγ1χή;:ια·n.,..ιιw.1..φδ:;:τιΗ'ιιτήΥΚ01νfι1!.ιiτη.σφ.,.:ιροσιαο1α,ιιiιί,,0>ιαθ(σιιι•τιιι.άνfιtνd.1ιιJ.

ρα~ a~άvrιιιι μf IY(t p.,. Άyoqιi. 'Η ;wιοηχή χαιΙ. :rοσο μιά &ιιιμ:ιώ.ιο<1•ή "{>Ο<!'""'""" lοτ(>ιωΟοiίΥ ιιQάα<ιι; hι.ι<>Μ•; 
θμό ~\ι> ιό χl}δνο χιιΙ ιό 1'•ή ll:ιιι"'η σrlι• ιό:ιο μα; ιιχi1 ψ.ι.οlσyiα, i.rοτψώ"ια; :ι&\ι &.ια;ιι•iι χί{ιισμljχιιk

γt:~•>ώ. ι\σ(Ι/)ημa μ! lτήσιΟ μ.,ονιχιriσlοι\γ>ι(>"'ημf ιl; fισ ι ιή νοψοιιί"'!\τΟ\i άΎ& l•f"Y'J";,.η rή; "ΕκχJ.ηnία ; 
(Ιιιθμό :ιt{Ιbου !;~,,. Jl οιό<; yιιτονι•f; χαιΙ. Εί,(>ωπnt>00>00 1v<1 τιχοϋ .όσμοι•. Πnf.'/Σbeiγμnιo;; ιl:ιοτιl'ΙU• :ιf,>ό.).ηση -yιά ιl; ά

χιrQ:wi'nnι αlιτή ιψ α\ιξηση ιιχi.; χ,;>(">· γιατί cl\ Ι&1ωιι· 16.ριν δ "E&.1xb; Όργονισμlt; JΙiραvrr; σιf.>α<ιi; ιών ιl•ιη. 
τoii ι<(ΙΟtόvτο; ιοiί άγι;>σιη; Ί - •Ϊ\ :ιιιωιο6ουl.ιu.. τό 1"ι0οριζι< """"";; χιιί ω.Ι.οι :ιιιράllη).ιιο 1ιόνωv. 'Eμ ri; :ι<οιa-ομr ιιτήν 
ΟΟiι μιiι w .... φη. Σrt.; χι;,. ιlνάl.ο-yα μf ιά ιινμ~pο.ιά Δp-yα,.,σμοl μαραίνον<σ.ι •<>.l UJ11οη«.,0JJ.οτρίωση ιών 101-
~; τη; ~))Κ τb 90" ιή; d.· nr;. ~J.lit,ρνιιιι μfσσ ol μ.σ. ά- Φλιχοών ~w ά.""Ιοιιι.οϋν χαχ!; 

ξία;:ιιήι:ιJ.ηι><.ίnοfιδχοτσ.νιιlω "Ενο; c1.U.n; λlryo;; :ιοί• ><ά- :ιιισξiσ.. σ\'νuιμοιώvια; ο/ Μ- f:ι.61ώο11ι; ισϋ :ιορεlΟόνιο; 
1ή:; 1/ι •\οι<('άπ• δ :ια{ΙΟ~· Yfl φτ"')';ότι"οu; ιοό•; γ(ω(>- ι~ο; ιών :ιιιρσ-yωγό>ν. "!-:να; wl χα•ό :ια~yμα -yιί.ι ιίνιι· 
Σlμiί;!~:ιηγαl.ιιyιιi'>d:ιόμl:ι.κισfμl(>σ.rlνσιήUJ.\ο;διιιι1>ιό;J.όyο;:ιο\16bοt6ίωσηlνό;σί•η('ΟΥΡΙ!ιοιφk1· 

στbν ι<σ(Ιαγωγδ. Τά ..,,.,,.eα Ι'Uιι.'i"\ :ιι;>οσtΩΤf\m,,.;,,. τψbον γri ol ι,.ηλό ιtσΟΟιJια xol •nlηιιμοU :ιιοnίο0μι ~ιστά δτι 
,.,,ι,~οmiιχα""">;άκιφίρονιαιχιιl:ιαιΦτι...;..μηιιι""'μ.;..μr...,,.lνη:ιQ{Ιrι-yωy1"4τητσd-:ιpi.1rι y(ιά.11.ο:!Οι~οiΠ ο\ 
,.σ.\:ιιήιά~ΤΙ'\•bοnφο-γtίιιή•:.t"οφ()ΟίV'Ι"'Ι'Οϋά-ΥΟιοlμι><{Ιέ; fηι.πιι.U.ιί .. ιι;φιιο"""'ι"J;b~σ.~"ασlr;ιών 
r(ι ..Vtίι ά.11) '"ί,1).άσια :ιο\ι Yli"'""°" -.όσ,.ιnι d::ιlt •i\• bι· χαί lι &.ά.σ:ιιιρrο; dif9o;;. ΊΙ ~~rι-6 ..... ιι.ν γιοt11γkι;.. Π ισn•·., 
flι ι:ι.• ιιτ/t πι~i.άιιιο ιι:ιΟ(ΙΙ'i Θηιχi\ bιoιtUlltooη τοι! fμ"" χι6ί('Υ'Ι"ηάντιlαμ6ι:\.νι:rαι •i\~ μ~ιιl μ<ί.ιl:τbιιn<!ηrή;Uοφαl .. 
ν<ι ,.._; χιιnί; :ιώ; χι ιιίιιά ι.οfου κ, 61.u αίrrά ιή~ "ιΗι :1:&\ι άwό'γχη. χάιω ό.-.ό τη.. :ιJ•ο,, (JΣυιήllιι ο!'fι σιl.. 9) 
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/ .~~πt~Ο:,':,.:~: ~~ ~~:i:~.·~~t: :.:• :'~~~..,~~°':.~ ~':."'1.~1·~ ;;: 
~, • .,.,.,..,. ·~; --""'• μι •41'1"'- ""''· Γ"" .;, μη xll'"""'ι μJ"" """''"""•"· τι. 8<ι% ,..,. ~· μ"'°"• .... ••Ο\: .ι.ι..n. ..t &u .... 
.,; μ#<Jα. τι,. _..,..,,~ w ... τιι n' m ""°"'''"' .~ &ά nιr.-- •Qoiw..wc .. .bό ·~ ι..~~ ι,. . ...,.μαιιχοiιο; ..-ι; "'"" Μό ro 
~ηλα./Ιή ιή στψι;ο, σ1ή ""Υ'11tά. nl).OQOVt~• ....,,,.,..,., .. ..{. .h;.).η μ<ση 'f')O<)).oyiα, tηι.ο.~ή (ι..(, τή Λ~1οιιl> 1:~. 

βtση ι~; Μι.-όσ ; ιο!ο ι .• οι. crθ« ;,..,; ητ<ίνw; dyW...; Υ"'ι.,.; ς~;" '"'"~ Ό Ισ- ΙlαιιcίΙJ..μσ ~&<,...;... . ..Ο.; ή 
Κnτ<i.....,.;:u<αήια...,.,;,...,,....,. &.-ιηl)fι /ι r""'nι /λ.tυι!tΨ>. yσ~•οι; ""ό; .,.α ν4 (.,...,. ~"""1 <o\l<l'ooo'-oYι•<ril ,,.._ 
•i.&"" rι- νό. ,m.m~ ι.,....t-) ΊΙ -~ .....,.. 6'.-'.ία ... ~ -.1ιιι .. ·~ "'ό '""'l«M«; 6'0- σrήμm;, μΙ: ....... .,. .Q. ι .. ιι.Q.,.,. 
μηο Μ.Ι>"' inoι&.! ..tι ........ ιή ·~'"41-• όl.ν ~.VQYΙl<<>ι ,... τι.t; '"" ~....r,x.; :τλ~., 1ό χα &ο;,., 1i. ... ,..u.. <;...δiμιι.1α. ,....., 
......,Uιr. ιw...ι Υ Δωι..t~" "'ό. Qό. μ.ο>ό.-ι;α μJ ~ •«Q<ib<mι ιι....; ""'"' 11\; ~Ο'Ι'••~; xo.uιl'όUD .,.ι W. ~' τ-i,ν 3~'! ol""" 
ί~λιχτι><fι ·'""'"' .. tό ..., .... : μ /Ο'(Π•; ,ο;. bφ"'0-0."""" .,..,.ω,,. "'Ι; μf .,;, ιι..α μl"'"' .wiι .:ι..,,.... •oιwril Ιι......,.,.\~ ι~; ιό>ο-ο.; δk 
.. >ο\...&<<nόο;..οόtό.lι«δwτ('(Ι ""°''"'~μiνο>•μl.ιl""Υ .το6w• •olό,..,,.,.ι,,. ... rt1<1....,.~o; π,,,r.v.μtxnνfvατ""''°""liδ'l"'tιl 
>ιt<• >Οά8< ""'1'fJι .ι.~..,.; bψ.<. θ' &.ιιυ.οοt .. ά:W τό ~ .,.,.;.. ><αί li Ι""-τ..ι...&ομiι7.αw;. "Εwι <nJι• ποοαbοιJι τ~; 0....,00-ΥΙ\; ••· 
τω.....,\. ί.αι<>, w.io ιlι. μ<yι.λο. ΜΟ(Ιήμαι«. τό ·~ ι\.τό τό 6.,.._,,_/.nά· τάστωοη ;;,..., ~ οlχ....,..,.ή 6..ιι... 

Ίl ,..,...ηr..-ι..lο.W.in1,...1ur.μα,.,.ι."°"""'.;.""""&.ίι..ο.τοιlσόlnματΜΙ~-""· ·.-...\η.,i,..τ°'<Ι.......ι....,,...;..,6ο;. 
, ...._., rn bοόι<ο ,.., ό ό-- --..,"' τ<ά ιήν οr.ξφη ι~; ιlyo· ,_...,,, ... μ.ί ιJι μΙ6ο6ο τ'ι; φο.. ιιο<> ιο\i iιιτ~ Ι.αοi\. 

τ"""; -ιώομ.ό; n- ~ ι,.w,.,;; {ο(Ι<ft••Ψό ό""'ι<'Ιi ,...., Ι~- {-οί..,.ιι.; τ~; •οι....U....η\ 1'<11 )lt τΟ.- (να ή τό• dλλο τι;χ\..ο ό 

τοο "" τ i, .,.,,..,,ή ;τοόώ<>: ΊΙ .. ,. στί; .~ι...; xoi τ/. >Ψ>QΟ.<1.. το» ol <llniιι"' οΙ <ιι-r~- μ.ί τή :ωΑιιι.χ/>; <r<>e>fιι; . τοl! Δημ<ι><QΟ.>

πφοk; &ό. σνν<•ίοiτw. m. δο8μό .... λ' ιι,..;...,,,.ομο; τόJΥ -""'""""' ~ •i\\ <Ιμ- -"ο-.iοι; t•.W ::ε...,..v.,σμό(Ι ,..,ι:w .,.η., 
Μύ8ό.~οl<'"~<; χιιί ;,.,.~..,..;;,. !ι.,hιa. ~- ,.;ι. """°'"........,,. d..Ιι<α,.;, ιwλό• W .τι;ιό.ξηvά πrίο" ιi; ,...,.ω..; J.<ι.•. 

&' .ιι.ι.ιΙ.\ι. ό """rt•"1JOόi ιrr. ι.... τη. '"'"'~η) ..,;, ,η., """"I~ -- ι!σδδψlι. ·~ .ι, ~Ί;ι; Μ>; .ι ..... ~"'""/ . 
......... Μvτ" μlοο. στό. "1.άίοιο "'"~ "''-"' ιltlτ1-η. "λ• ιό. ιa,,,.,.ΙQ6'\ ·~; οlχονο. >ΟΙ vά ""°" ιbοό ι4 iΙψη1ά •ι.ιο
-..,; π..ι..τ"'~>~ίο.<:-Σηiν ΌF,i..,..._....ιχό; Σ οοιώ.<ομο);ο'μύ<ψ;6'.τ<tQΧ(α;:χιιίοlτοοο.1-σιι- ~ι«Wιί;....,ΒΜ;:τtQΟ.οt'Οί

....,:,..-....,.αύτήfι .. ιΙ.vτψ,.,..η ω.Ιοιλ'ΙQ>ΙιήνΥ.w.;...ηΙχnιΙ..,.,._ι;>«ιιιο...ι.; ><οiισ;ιψ<ιι\Ί;<>νιιιι•;tU~αποiιιι><ι(\ψντ<n,.ά 

τη., <Ιvτ!θ<ιη kι<Α.οyή -ι. 6h 4- μtt-«• en,,..;, ,ι, &η... n\,τό μί ~· τ/ι -~ , ..... /~~·-· ,,... .ι.wι..ι.... ,η., ""'ό'"'" ττ,; ~ 

ιw611tt"' ......σ. στσ.δ.wdι Ι~Μ~η τη., """""'"-~ "'" <,,οοήμ.ατο;. -• μ.t..,.,.. d(lιn" Ψ .ι.,.,ιen" Ιι;: τόil ....,μοv .-,. ivyo.tόμ""'"' 
W t•,<fi ι/ι• /!μ<αη 00-t>•~ .uι...... Ό.το •>; ιlνω Υ""""'ό σ<δ. 6- t.!. ι.,μ.,:ισ. •lσο6~α•α , ..... ,.ια. Άν ~ 6/ιμrοση •il• . ....,._.... 
yή ~'"'"' ι1 .................. ό ,... """ ....... ω. ..... "6. """"""''" ι.. .. ,....,.. 1.α--. μιι!;i:>ν .ιιwι.~ ......... ~ Ύ" ............... ,.,._.... ... ~ .. . 
00-~ τlιν .τολιτ'"ή 6ημ""<Ι"ιiα. '"'"""''ή μ....,ή οb,ο-(α. "Τ . .ό.Q- .....,...,.,...;. μί τl<; ""'"'-• ήσ«.-ν ~lv :uQ<!ιor•rι• "'ό πφ.. 
τοι ..... _"i>τψ; τj\; 6,,.,,...U. ! .. όι&.•wοό;τομ/ο;χαί ."'Οό-J.. b<.νv.•όΤητ<<;τΤ,;~;, 1όΤ• - '"" ~.,...,..,.,.... .,...,. ... 
n;6!vι!ναιιόοο•ΙiοοοJ.οτ•α1ΙοΙ~.η.1. .. d>«.~ω χιιί~.ά&ωι.'ΙQΟ.ίξn;-,.iι τ1ιv χ0<.,...,.η (Σuνtχε.,,στήσεJ...9) 
.. ι,.,.,ι, IQT"'°"""> ...ι.;., ~"• '"' ... r ι. 6.,,.Qσιο; , .,..,0, . Ί1.--.-ό. 

~~:L::+~ΕΕΞΙ:i'ΞιΞ~.Ξ~~? 25Q MAPTIQY 
0-0. σι~;: '°""' ποiι 6/ν 11" όΝ>- """"'"'.....,"'" . .....,.;, ,.,,;, ι....tιhιι --
χJ.-..6<i 66.....,...,..τικό; μτ«<η:η -y><Ι.,...,Μ>ι...,ηοο.~•i\< "°'- 'Αiομ ι~ ·. · ' • 
:;."~·~:~.:1~~::,;~:;.~ :;::;:;~~~δ«~το... {),pιε
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σ·~ι:.::,. ι:;ο~ίi~~~ ~~;,ο~~: ::;":: .. :~η;;: 

~~}~~~ ~~~ ~~~~1~~1 ~:;π~:t~i; 
~~i~~~ ~~~§~] ~*i.§1§1 ;~~~;~~~iff 
~1~~~!.~~ ~~~~§ f.f~i:iξfz?Ί Ξ·~Ξ;.~gf ~, 
J; ""'~'' ...ι σf .,.,..ι. •ό• Ιδι~<"ιο '"' Ι\Ι'ΤιιΥ>ι.ι-ν 1'<11 μt(Ια ωι σ/. ~ bm1<1 ιό «. μή).8yηWι-ι () i'ΙΙοΥΙΠ/ι:; d· 

~~4.~ ~~~~ ;t:~:~~~~~ ~;~~~: 
,....,.ιι.α Μο6ιι-tιι. μη)Ιί rlσo6/μcn.,. ob-~ οΙ ξέ...,.,., μέ ιά δλίιθροιι ά.~οιελέ· :mlliil ""' φιι~ό.νοο"" ιδιε Wι. 

i::.:'7~~~:· ~::ε~~;μn:~~::: ;~":: ~:;~:ι μ~ ~iς ~ι:;; ~~•ι ~~~ 
~.~~λι6~ ~=-::~ ~'~ ;;.u. <r::oi::to~~~ :~.:ηο:t~::~ι;:::. ~~ 1 1::;;.ηγ/ι:; Γιάννη; Μαχqvγι-



ΚΑΤΑrΤΑΣΗ 

ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ 

ΣΤ ΑΣΙΜΟDΑΒθ Ω Ρ.Ι Σ Μ Ο Σ 
Μιά άνάλυοη οτό μι:yόλο ~Ιιονομιιό πρόβλημα 

· Ίης ούyχpονης έποχης. 
ΤοΟ Μιλτ. Κουμιώτn, 0Ικοvομολ6γοu 

Φοιίνe.ο.ι διι 4 ιι(>Οσ:ιάθ .. σ 'Ο ...ι.~ d-. 1.; ι_. <α&οliι 1οιι l/Ullμo~ """'""'°'\: 1/j; μα•ο; δίv rlνω 4,.<<><>; α!<(<t 1.U 
τή; <i ντι~...U"'"η;: vά ><ι.>Ο.tήο -~ ~ -...;,μ...νο dνrQ~"'-; Ιναnι ••i 1f13, ~f'k). Ν.ηθιΟQ<ομοό, Ο.ι .~ ΧΡ1'ι<α cιl .,Ια 



----------------------- !ιιιοο. 1 

Τό πρόpλημο τqc έκnοίδευοηc 
(όφορμ~ όπό τήν tκnοιδευτική όnερylol 

στ<κ <>...,; 0!>:0wψ1d; καl ω.4; ,;1, <ib(Jά>"O:fe/η<!η ιιύtή. 

:~ιlοtι;•·ά/:τιδο6ι>f,yσιΟ""ι· 5,"f,;yινιι.16αοαήbοαi(>t· 

Β ' Πaνελλι'ινιο Σuνtδριο τfiς 

«ΔΗΙ10ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ» 

(~u>fxflαmόtήσ•L Ι) α) Ι\αιUσιαση τi1; Άvώια· 
Φοιτητο>ώ Kil-'11'«- ιη;Ί,;,. ....... ίbι;,,.η;. 

:;'~~~;:';ου'~~ ... ;:: :Ο ~,~'Ίι::~:: διι:1; • 
xolJ4 μ."!Ομtί νά tl.."Ιi;ει fl ιό- ~οδα('Ο ιΟ :τ[>ό61.ημα τii; δι>'Ι"' 
:ιοι;αύτό;. ηκή;fνtαξη;tώ>'-.fω•:ω\t 
Ή ά:tt(>y1ακή ~·τηιοποiηση ι•ο~"""'"' σr(Ι lρyΜιακί:> 

τU.ν Ιχ..-.αιb:ιuι<,..;,, μά; bί~ι :ιl,.ίο10 ιο\. κοι~wη.W χιi>{Ιου 

τi1• άφο(>",ιi\ νά ψη)ΑfίιιΟο;1' μα;. Δ>v ί•"Uι!lfl ~<Ι>{<α; "~"' 
τό!><.-.οο/Ιει'Ιι.W:ι(Ιόδλψατοίi γρ"""nησμ/\; :ιο\ο.,;. llεitY" 
ιli."!ου μα;. Σιά :ιlαι'Ι>ια ιW σ<W. ν/οu; μα; :ιοιο1 χώQο• 
li(IO(IO" αίιτι»J δίv ΙΙ<ι άνα.Ι.υ- ~α1 0 /; :τόση fχιnση •\Ι'(lι 1\ Οiι 
{\οίrν σιi}v <L'ια(Ι<Σ:.τηιη fχιαοη •l~αι ,\..., 1 χ<ο1 γι/,. ά:ιορΜ'οJ· 

ιάωμ/(>ΟΙ<;σημιiα· irι).ω; σήιοι,.σιόιψ,,,.,Ι\σιό"{'Ο· 

~~:~μ:~:~ορμα~ :~~Q:~.~:ιο~/~~~αι~: };'fιγμώτt'10 <'ιtιό ιό ~ΙΟ ιή; "-\φαιψιηιχή; Π&Q•ίιι~ 
σψ•ίιt ποί. αυ>θιιοιι• μόνα ...,):; "(ΙΟΟιιναιοW>μό; χιιί bι./ry- bί,ιόιση ιαii Φ,Κ. Τά cvιοκοι>-

•Οt» 1\ αΟ συ"6υασμ0 μί /ίilιι ,_ωοη ri'j; ά<Μιw;ι:όληιιη; 1\ >ιαl !ηι ε1,· ιιι ιlτα('ά/1€>:.ιη η μέΥ<α.>ιοίiαιmi>{>ό<ruιf\v. ά."Τα 
:.αρα!.ιο:ι6φvιι ιlι• bcτυ~δ<uη· Υ.αί ri'j;: άνιργία; γιά •oio; .,;_. Ι:ιιχιιρησιο:ιοίηι>ή ιη; ά.-.ό ι. η!λοομα ου:;ητη.,,...,.. lιι<Wf'(<Ι>"•-
κή φι"'"Υ'"»''" μα;. αu; ά>(Ιι,W..,οu;. δui>ιt; 1'ιι4 i\ ~-;, ~η Ικψτάi.· ώv. χι>iα•ω• :ιοiο [yι.ιiv χοτiι 

1.Ή,.ολ1rrίιι:ιαιοάri ; Ιιια 4.ΟΙ:wλrτικί;:ια{>αιάξ!•; t.ιt.,ήιη;ά.τΙιι..,;;>ιάπη'"""; •ir"~•άt>"<ι•ιι τοίi ο~i.οιι 
χηι:..:.ξιι; τη;. δ<ν fx« Μlει /ιf.v U-γκαlιi(ουν ,,,q μiιρο tή; .ταpα."Ταιδεία; ιού; φρο•- μ& .....,.,,.,,.,,. ~Ο"Ι!"''"° ιpό
ώ:; :'Ι('ώιο στόχο ιη; ti\ν ιίvά- ,.ο.:, :'Ι(Ιf"" 6,Υ.. αrΟ αiwίο ιισtη(11ά{');•; >ιιιl .U "ιwχοθηθ•ί :ιο. Τiι νιαιιοqιίνtα nύιά 6ά 
:ιιυξη /;.,);- καlo(ιry""'"!'ll'<lu τοu, ιό b."Ταlllιιιιι"1> :ι[>66ίη. νομοοχΙΙιιο μf J,-u ιίι.ι!Ι"> χοί bo&ii• :αιlύ οί"Υ"fl)j.ια στήν /)η

κdί π~uιι>«ιU b."Ται/>rυιι- μάμ.α.;."°"ά...σ1ήφ1'""1rο~ μ<\m: ti tb<ωιι>ιή Ι""αiδε"'η μοαιhτψ"""" θά "'(Ι'λιιμΟΟ
~α\i :ι(>Οy('άμμιrιι.;-. Ί-1 μιιιψ- rlναι """"~-ΤΙ.χ· θά χρε.- χοιαpγ•iιw. 1,,,,...,., οιG i:.ιίμιvο φi.U.O ιή; 
(Ιύθμιση τοίο 197'6 .ψyα."ΤΟ(>'Γ UΙ;ονιαν νά.διιι>ιηQ'-'10.i μί Ιlt(ΙΙΟ(>.r;/ιμαστι αιl; lίy>; /φψιpibα; ι1j; :'Ια~ιαξη; 
11θνηά.~ά.'Ιότήοψ[{>ι-:ιιι(Ι(Ι'Ι"ίαδιιή b."Τn/δfοοηa~ιt;-illσιι;άyyiζσνια;ιG:ιt «.\ψο><(>Θιι>ιήΠο{>•;α.. 

νiι~rρνηη>ιή~α(Ι(.-ιαξηιώv rlναιt.,,01.ρ lωσηιή;:ιολlιιi<ι; λώ(ΙιοΟΙ,μa. Ι'ιά>-νη;; l'ιiγκ<:>; 



Σιl!δα8-----------------------

'Η «έξυγίανση» τής ύγείας 
ToG Πούλοu Λόρο 

ΊΙ dt(Ιτηι:ιη iιοπι;><ι ιbό '"' ,,ψω.,.., ••"'ι•(>Ο>Υ. Κ ςι\ (>όισn hiι• .... ι μιά φο(Ιά •ir' IJI. t.tY ,;..,ψ:11""'iζπ"' ιό
τί; ,ι,οφιω ..... ><Ι; em • .,. τη; χiνηι"" ιιtν μ"o(MIUv .,;,. οι .... :W(nςι ...... """"""''....... ιlt< :ιΟ<\6\rμςι '"'"' !lιιωιι,,.;,ν ,.ι.,_ 
j,Δ}{J{ w/ τό fvι<m1 Μοαφl. ρφο>tν Δ.,ιiι σ\ {<οι01ψq,:~; nάν ιiοθε,.Q; ιlτο - ""('ίω; ,.,,,.;,, χtιί ιοU "<>9""....WΟμα· 
ιw:ι• ιοίi -.....:; yιά τη. iηoιja :ιιιrε••σnιι..,χjj; ι,.,,αί6• ,.,'1> - οάν Ι.:ιοσ,.ι,,rς χαί σιιyγt· ιο; ;..,ι:.ι;, :ιi(Ηο ,ι,;, ιiχιοbη.-

,;..,._,,,,. .,;. """'°""""'•• (•'(ι •"' ώ:ιο.ςι; !ν ""'Q<io ε~χό- wi;. μσiιct; όιαχη{Ι'ύξι.,.. 

~=:~" ~':.":;:.,:\::; ;:;:~::,.:'~:. v;: ·::. δ1~J...;,~(Hlya:•~ ... ~Q~~': νίι 1:~~;;,.:~:~· :.~~ 
~P""l""°" :ιf!'7J~"'°' σιη.ιιινι~ιά. Μt<W;;...;.ι~χο ... JJ.;δοοlξ••ωσ.;•,;,,.ά/)Ιιίωνιibε,.,rι;οϋτ•""'"''"''>ώyiνε-

:: ι:.~~,Ό ,:.~= ~;9;:.~;;;,=.,ι;ο;:,~ :~τ...:~=~:v:;;: ;: ~~;~.r,μ:= 
νήι~ ιίιιιο "<(t( ιά μέο~ lνη- τ(>Οi>; .,(ι y(νοvν Ο""Ρ)'άοι•; '"" νίι οι{Ιο~ί r!. Μ>•αφ!ι;ιον •αi ιήν .ι,ο~{Ιόφφη τοU )α· 

iΕΞ~:.:~Ξ §Έ~Ξ~§ ~~1~:C~~ 5?::;~~~] 
,..;s-600sεpL,...._ pl6al1j!η.·ε,,.rα *ιοbασιό- ε) Τόιfνι.ιοδ ουνιι~:ι.yο/.όyιο "~'"9"'"",....ι- Υ"''pοι 

2.Δ..,....,,_.,....iιαι σόι\ιαιi· λησηιή;ό...bnιση;μιιήμδ(>- φαpμ~ .......τη :ιψtσο-., &.ωί;tιίιt,.6Μ:ι.Σώcyιcι-
y(>Ωι11Ιών Υ""ι>ών· 'F"""I ιών V:ιαU~• μίi; J<ά.· :ιοiι άχοJ.ιιuιiιί :w"'P :ιι»ιααη 1pό; ~ :v..Υά ι\..,., θα.....,,_ 

3. Ά.,αy<>pο\'""' στο\>; """ νε• "'1101J!O! σο6α(>1; οiμφι&. Jι; &'>ΗΚ, θiι μ•ί~ι μ~ίι ώ- μο; •1νδiινο~-
"1Υηι~ ~.~ιυθυνι#.ς: *'""""" Ηι; σpιο>iι μι t~ ""l/w ιή; Ι."'Ια ""1'i"1 /iν :ια('άλlηια ιiν Σάν O\'jL,/ll"<'l'a, '!ipa ~ 
ι.ψοσi<ιι" -.οχομι;.,.., 1'φι\γη Ιlbιχόιηια; :ιοi> θiι δώσtι t(>O:ΣO:tOΙηfloii. ο{ /l.wι~!L; ιi; φ(>ιlαtι1'ί; b\Ο:•'Κ'\'ξfοι; :ι~ 
1l; lvιιιαψbw; .... bψι- οιο\>; άypοιι....,.,. yιaι(IOV;. yιά .... :ι&μ..,-!Νk; ι~cιιι><tr.; ό:ιοk ... .οο.ι "' :ιpάyμαη U:τιi(> 
ιήιι; *ι /Ι.wιriιιn\ση ιι..ι,,,.,,..,,. y) '11 &.,αγd(>ι'"'η ""(>illη uαl1"'>"'-ui\; φαpμό.χων.. ΕΙ- χ ι • ~Qό61φα iιyιία;. ο\ .,,. 
lαιfl(iwo. 'E:ιnpl"'ltςιL .ι....ι. 1'1> Ιίο•ηση;:• Ιlχωιιχίι ~l.Ιον, '''" VJ.η......ι.i φι:ιι-.όμε-.ο 1'(ι μ:ισ- 6ι(>"Ψ•:ιιl:; θl.σιtς ι{..,., *ιlοιιι
ik.α ..;. Μ}....,.αο. Ι),,/ι φο(,Ιt; ιοU lιnp-U Mayyfljlιιto; Μ ι-h ι. ....eι..α; νό φι~•• μι l.ι:ί; ""' γι' ...:.Π. bud~. 

~~: =:σ::•iι ~ιιια δ- ::::~::,;""αο:t:.~~τr~: ~~- α~~"l •=ο~:~ ::~;~ ά~~,~~J 
Ai;~·dbι1;,~;:• σχο ~~~~: ~ ~=;.ι,~';"'~~"';:,: ::::~·τι:~ (,y~~= 

<>. Λομ6ιi\'ε'fα1 :ιψ.ο..,•ίι ι!σατθι'ί ..... 1οιο;daiΊ1νiι; σi 1ψ\χημο-.0U.· Ι σ,.,.yι' ςιlιιδ οtήν~ρlδαμα;. 1 
~\O\'Qyηθli /Βν\Ιι/ι 0~ .... Q.ytl- δψόσΙΟ ~ήι;ΙLΟ J{Lειά- χιιi tiι " '(>IOO<itιpα !UψuιΔ:--------

~ ~;. .. 1ιι. ... v"' ~:.._.,;,. ~7:: ,.::" ~.ι~ ~:~;; .. ~:,~=..:=: ~ 'Ομι1Ισ Ωτiι ΤιιΙιιia 
't'Vrιlα Χ<l(>α><Τηι"1;<1α1ά.W i'"σθfί6yuιτι>/ι;y1iι τη.. 00- ~αθα{Ιά ~Ιι>(Ι<υ. 
ια Υ"""'ιίι ήμψι:ιll" τή; σ.,... &αρδιφςι ιο,; :ι'(ΙΟσιςιοο~ν - Σιό χv&tρνηιοχό σχιtιο (>. •ιι ll•Q~•αx~ "Ε.τιιΙ,>Ο-'fή 

~~~;:;;,:"' ~~ ~7"Uo .. ~~u~~~ .:: ~~~~;-,.:·~~:.:~• ~~ :~~~~ ~=:~. 
χ~ ιόν σ•ύλο 1<>0•ι:k.,... Κοι\ ~·,η οφrρ...η •..&Q""Ι'•"'i :tι>Οθlο"; ιή; :ια{Ιιiτ~η;. 11&.."' οιζήt:ιy:ιη μί ιιtοηyηιή 
'"fοαιι: :tρόιnση. ΟΙ lrooώn(Mlι 6ασμοί 1 -Δtνbaάι~χιιχα;ιμιό.:ι(lό- ,ι,.. ·οι,ryα...,.111ό Γ(>α!Ιμαι/.α 

ιι) ΊΙ <htyrpoη •Ο.\ 6 lt• ιWν Υ'"'"*" οιiι """""<Ιμt1α .οοα yιά ι~ ><ώ; θiι #4ισω&οίιν ιοόi Κόμj'αιο; χ. Σι. Χασα.J
"f"ιιό;: ,,;,., ,.ι..,. ""'""°"'ι- y;...,... .. , .ι,ω.uι,. Ιιοιι\fνν<:,, ιιΙ ο:ιιuι>•νi; ιhaloyk; ""'iι 1ιη >ιαί 61,ιιι 4'Rιι,olcrrlα ~..ι 
θά d::ι"•""'ισf• r~ιοrον ! · 3 yoiι ,..;(Ιι ει&ο..; .. σaywyl; "<(tι ~•<f<Ν.'ι :roσeU :ιι:piθαlψη.; (:w 'Ο(>γ&-...,,,η ιή; 1-~ΗΚΙ>. 
ιψ...α. ·ε..,;, σiιν μitpo ιlνιn μάlι.σια μJ, 10\ι; Y"ωl>w/>; ..ι.. σό "°" &ν. .... , .. ,ιιi σέ 800 ι.Qχ. 'ι() bμιληιή; ιι.~ .. m: .. σοvι~; 
.,,.,(>α.)rηιο, ή σ>.Uιrt~ 1011 yl- ><ίο'Ι'ΟU. .... μ...εlW;. Wwo. lφ" yιά &.φι.ι..σ~t.w; ιW ΟΙ'λ 1ί. &ι,ια i<wyp&μμ•~ ι!ιι fι ε. 
νπa1 μ&.; •όν 3cι 1(16να !)Ιςι. Ιiσον ιιΙ Υ"'•ι* U:ταχ°"""' οιήν χαί .1000-0000 οωiι; όσφαλι ΔΙικ. ><(Μη'(Ηψμαnl;ι• ιήν /.. 
χι'6Ιp.,,,,rι; Κ. Κnpιιμαν~η d· "<(ttηy.oQlα ιώ. οVιι"':.. ι,,. "l'f>W? σtά ιrιμιία ><οplθώ.· Ι.ο~τη 6rμ.ο..pιι1iα, ·~• 
~pm; yoiι νά σι,.,.tσουν οι οtψΟΥ<,.;,... .. .,...~yαι,;,,. χιιl. 1- ~"'; ιώ> ΤQα.~φ"~ιών U.al. ι.οh.ιιu ~~ διι μ6'ο d.,,ι. 
Οq.ιlιώοι~:; •αl *ι (ν(Ι(>ξη d· ξaσφαlιοθοW μι<tθ<:ιl. ιή; ,,;. \f,λων). ..,..., σr6 "6\>Ο ol.Uiι *'1 .W
νι.yίpσι .... ιή• :ιQ'Οt.~...γο.ή ><1 ξη; uϊηο '6-000 - W.OOO ΙΙ Δlν.σθΙ>Qiι;ι.ιa:...~w.ι....., ... ..,,.,,όόο>.~ΣlσιΜ-

~~ ι~~~:"~..,., "~ ~;ι~ηι:,:::.~ια..;. .~ =~σ~::'Χ:.ο~;: "~: ~"',..~~,~~;= 
ι)Ί~ .Ι:ί:ιιιηΜdy(>Ωιυο;,.διi(>ο;ιή;;η..,tα;...;ιή;τσt-~ύμιnα-:.ιi...,.,ι.ο;;.. 1ήνiξοwlα;σtfι~ι....l.άe

Τ"''Ρ""' ιlνα• -rιι. Τό .φ- πης ιοοί Ι.ιιο\i. 'Η σψμιn11ή σ:ιο-.ιδ~ οτfιlη ιή; hio"t ~ιτη l.ιιτκή Μι.η θί!ι .ι:Θ. 
6lιμα διι"" Πι; W~('(IXl'I\: οιά -ιιΙQδη "°" :q)ΟΠ\νιtοι ά- μονι><i}; :tt~eαιψη; χaί fQω- nl.l:uu ιΤp ιyy;,,,,η ~ ιδ ~ 
•~• dypοιιχών 1ιιι~ιω-. χα\ μΟΟ(>ίι σι~ χ"6ε{ΜΙ"tιllό oit- νο; lιJ.• &σον ..tοΔετηl)εi ιδ τ~αιιομο\i ιήι; &.\ΗΚ σ~ 
ιή; ,...... bi>ιtM~ ιιιpiθαlιj.<ηι;: ι.ό tf.ra• !..,. φ(>α<11ιχό ""('Ο- σχ'ιμιι τμίμaι"> .;...,.., r>,; ση- ,,;ι.,.μα ,ο\Ι 'IW.'T"'>LO\i Δ~. 
1W όyfι"Ι"ΤΙΧΟU "-•~μοίi tl· tiI"'I'" yιά διι""; fx°"" :α· μιpινή; ~;. ιι,.οϊ; Σοσ1~ 



------------------------ Σtlιbα' 

Κ.Θ.Β.Ε.: 'Άλλο ~νο ού~nτωμο ... 
ΊΙ >ψίση, :ισύ ο< •lb1xol τού Π ι..;.rο ,;..~· r.ι..α 1ό π(>Οοω:ιΙ· Ο'Ιi τού ΚθΒ~; μ:ιOQti •ά θ.,,, πoθrιffl•t><α• :ιρόαω:τα xoi. μέ 

Οώ.τ(ΙΟσ :ιιρiμ•νσ.~, ξiα"""'' τι ..:; t;.i:ι•OO. lίτ<\ Κ ("'ιικbθlιι· ρ~ιίc.'164τ"'η>ώο. Σrήχώ(κι χο!jV'[ι>ιό ""(>θ).Οδv, κιι\ yινι><ά 

ληιά σιό Κ ριιη,.Ο θWιι><> Β. •QO !J.οι.> . 'ΕUάΟΟ.; L~i δι><το· fxovν :ιαρο""'"'"'ί' μftά ά:τ& πpόοω:τα :roU :ι('όιπ<εινται :ro
'~J.lάl!α; ιΟ• μήν(l :ιΟ1J :ι/ριισε. ιορΑ; •lιι έ~•ωhXl•i μιiι διιά· μιιψ,,ιl; διιιl>ιχ.ασiι;. δi'<Ι tνι:ρ· lιηχό. .,,ι, c~σχραηκό> 

ΙΗΙ\αια, ή κατΟΟτι~ση :ιΟΙ\ εl;ι.:• Ι!οα :ιι>Οιιώ.τω• . Κα\ δτιιν μιτά γηη><l; Μλιι..,ιιχl; (Ιμά«;, >«>1ιμαt1χό ""'"σιημtοο 

~ιμο"""6ιi fιι<rv ά.τό '''"tιό ,ι, mλοκαίρι τoii '14 ιΜο:ι!Ιειή- :ιού :ι!,>όσκι ιvτσ.ι σ•Τ)•ψιnοίοοα ΤΗο; τ& ιρίτο Lτi:rεbo ύ:.ij(.> 
Ύ"""'Ι\. Καί. άvσ.μeνόταν ή f. Οηχι; νία Διοόκηση καl Δ1<ύθt'Υ >.αιt..ιοοη (κιιί ο' αύfήν ιοιιο- ξι <Ι<Ι<fώ; :ιολιη~ώ, ποlί /Ίμ0» 

>ψηξη, :τοU fκ>θ, tόοο δίιιια. ση, τι>ο :ι()όοω.τα αύιά ά(ι):ισαν θtτοWιαι δ Ιl('όε~; ri'\; Δη· tρ./σuιαι σέ σιινόρτηση Uμιση 

~~;~σu":~~:,~ ~~ι::: :.ά~~:':ι:"~.:.:·.,:~~~ Ι~Ο:~"~.,0';:.,~~μ;;:_0f~:: ::., ·~ι::. ·:=:::;~,~~ 
ou ( >.αί τή; αiποτ#4ια;) τoii •ι><"•.ι!φιαν, d},)..ά b{>ιομ/να .""ΙU· νη;, δ /)ιι,-(1""1ή; toii Ί'D .. κού ~;r:ι μόνο ή pνιχώτιιη~ .""Ι~U 

ΚθΒΚ "Ο:ται; bίοη; fιιοv •!lμι1νο.ν. Καί χι~/Jαι; ιιΙ.ιίωσε θιάτ(>σU χ. Α . Μ ιvωτή;. δ χ. ηχή :ιoρfin wii ΚθθΕ, &io 
γ"""'ιέ; >.α\ ο\ άφο(Ιμ/;. tω(lL- i1 .U.wιξrp τή; 'Ulητη; κ.,. Το•ρό:τοl.'λο:; τώ• ~·t~εωv ,..U 1ι ;r:ρηοψΜοίηοη ΙΙQισμί

νf; η :η1lιόιιρ!;, τό. όξ\ίιοαι &ιρvηση;. Ιί(ι;r:ιοα• ιiι :ι (Ιώτα WπΦΩ..ων.χ.Ιi. ) καί ή:ιολιτι· vων:ιροοώ:ιων σιΜιρκο"ιnl, 

"'1'''°· bη).αbή στl; σ;r:/<111; ~,·,.οτφα στl; σ1Ισt1; Τ:τΟ•"1!· σιιχή bμάοbα iW Ιlανι:τιοιη.ιi· Ι ". Μ ιχαη).ό/)η; ...).) μt άτωο· 

ιϊι; ΓlοΊ.ιιιlιι; μl ιό θfατf.>Ο. γι ίαιι Πολιτ1σμού ><αί Κι><η<>ΙΟU ou 9""σιιJ.ο.ίτη:; (xl.'(l.\u; τή; ~ή."tΟιt ιi~τιχι&ρνηιιχή rο:rο-

Οi Uφορμt; χαί τόοuμ:ιie<ι· θοι:ίτρο ... , μl ;ι{'ώτη ιm.α1ι.ttα Ψι.λοοοφι><ή; ) eΙ;τηοη. Ύ'Ύ"νότ" :ιού :ι(Ι<Ικό.· 
<1μ<ι, τά γεyοvδιιι κσi ο\ χρί· ιήν ;ι (>όι(Ι(ιη τoii ΚθRΙ-: νά .!.· Ή ;ι(>ώrη bμάhιι :tnU <><•"\'•· l•σαν lνιοw; άνιιt.{Ιάο,.;. 

nι.,.γνω:~τά. Ή L""Ι<φι:\ ν!ιQ. ::οκι>)ο"οτ/:γη""-ο<ήνΆθ ή- "ι>J.f'°""'άχά::τοιοι{>ό:ι:οσ•ή• Σάν σuμ:ιle<ισμα, >ιbt:τρ\ν 
'Al.J.iι τδ ."f(Ιό6λψσ lzι• δσ.θt~ m. ·t:"tιικολοί.ιJηοι ή Υ>"""'ή Κ ραιιχή θεατριχi\ "Αθήνα, ft <rUιώσ" u\rrή ή σ\JWΙ;ιt1κή l· 
nρη οΟΟία, αίηα :ιού ;τηγαί· σάν <><(>"'τ~ τi); xttll1tε;r:nxή; τ<ιν 'f"ΟΙ>ώ ,.;. θfλ>)οιι νά d· ξt1αση ru.... ιιlnών τή; Χ(Ι""ι; 
'!(Ιuν :ωλiο μαχq,,,;, (καί ψηλlt t:nι(Ι<Ι;ιή;> ><ΟΙ ή &:-ιοχώρηση :n:χταDι;.. και οτδ Κρατι>ιό θf. τσiί ΚθΒΕ. ά~ι ...J άναφέ-

. ). Καl ή bιάy.....,η το<>; tl· iciό ~ό ΚθΒΙ:!: μιά; ~ χαλ ιιι(Ι<Ι Βσρ. 'Ε'~;. δ:τοu kιι:iρ QΟψ' ιiι J.όyια ",;; χαταργη· 
,·αι buναιό νά bώοιι tί,'!'ψιiα λιτιχvι.ι<ών :«<ρογ<\Υιων (θ<<>- zouν ;ιoJJJ.ά μfλη τή; Φ ιλο<Ισφ.- Otvro; ά.~' 11) t•:το~ργιiο, :ι('Ο
οί :tλftl<>; ιίUα γtγο..Πων ,.,.\ ΟΟοιά;')η;, Τσάτσου· Σ υμε<ονi- ><ή; Σχολή; θ<σσαΝ:ι.;χη ;. Μι>0u ιοU ΚθΒΕ: cΠάmω:;, 
<>'-"'δοαιιμών ταιr,. Μ"χηκiίι;, bou, Κοiσbιιγλη; χ.&.) ;ιο\, <i· .Καl χοιθώ; τiι. "ολιτιοιιχά ιύ Διοι><ηιιχό Σw6ο&ιο. μί 

δ:τω.:;λ.~ . δτι στά).{ΙφΟf σ1ήθw ;ιι'σω; σzεbόv ιψφιι σ1έγη οτδ (χσl. :ταlιτι>.ά) bι.>ά\ιαΗ• τώ• ι~ν ι\νομοιογινή "οlιτιχή τοu 
.,οι.σνίκηνάδρriάιομοy-..iτδ "oibρυ:iμt\'O c".Αρμ<t θfσ:τ>- ι.uδ/,μ~btνσυ ... :W;αΥ, f\Q· 101'ο6fτηση(""1ίσω:;ά.~'α\,

•·ί.ο Διοι"rιωώ Σφ&UΙ..ιο ιοU .bo;.. /Ιι ή 1<QΪοη άνόμΜ6. ιοιι;. "f~ rή) 1.ιιτσ"('γ<ιΟΟ. θαψόσια χα.i 
ΚθΒΕ. δ Ι>:ώ)ληλο; τοίi >'<ι<>..•ρ Τό ΙΙf•'•τιι>0 bί,...ιtιο τij; χρ(· τσι στό ιf.Μιορισθέν Δ.Σ. το- ,,.,... :φοορι<>μi.., νά .ciρ:ooφ<>-

ymu nοlιτιομοϋχ- Ι ". Μ.::ιραy ρ>)οι~ μt fργο '""°"'""" κσ1 
><~η;, χc&ρνητιχό; bίτι.>0,.0; ΤΟ ~ΡΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΙ\Ηl1Λ σιή Βόρrω 'f~α. xni ο<ήν 
cιό '~J'ινι>dl θfιιιι;ιο l:ι1 L""Ιtό· - - {':Ιδιο~τη χώι"' χσl. σιό t.ξωτο· 

;~:Ε:.:~7~~~~: ~~f:jΊ~~ ~~q~{~~~ ,.: .. :: ::~·:.:··:· 

iili~fi1~~ 
•Ιι>- "-'""""'- τ~; ._,>\; ω. q.::ι~·iα; όυνιιμιχlt; κ.αί ><C"1!iαι'" ξιιvθι>ώ.~ιοη τiι; ίόια; τi\; ζω- -~~1Ι,,.~10'~;'"~""'ι; 

~§ ~i§ ~F Ε:FiΞ:~ΞΞ)Ε~ ::~~::s~~Ί~ ... ~1~ ΤοΔ~~~::~:=~~ί 
..Ο. !Μι~ οΙ d.•._....f1 χιιιlbρασrηρ..;.ηιιι τοU dy{ΙΟfιχοίι ""ο/; μ~ά :ιρoσ/)tlJflxή τι4i Σ""'ακιικiι "Ε.~"Μ 
...u.~.,...;.;ιι • .e.ιι1r;6fvι..:ψ.χόσμοu&έ•ε{ν.,.iϊl.lιι;ά."'!δtδ•ωση,σέμ~άοι~ο:.οομιχήά~ "Γ:τ•ίιΟ....σ; 

χ• >Ι<ψμ/Q &lJ.η -. .... ~ -vβ γ•ωργι~ώ σm'tt<Ι'(ΙLσμδ ""' θα ρη. οέ μιά 1<ΟΙ.""'"'η ή01χή σ!ίμφωνα μi τδ ...φο 

~~~ Ε:;::Ξ ::Ξ~=7,.~:;2Ξ Ξ~t;Ξ'~Ξ:.::;. π.Υ~~~;~ 



ΖΑΤΡ 

ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ 
ΟΙ. θιαμιnι..t; ι~ιtuχiε; Πj; pατο; .wύ fφιρf ... t "' ,..jριιr-

~~~ ~~~~~~~~Ξ~ 
~(>(r<ααη bωtι.,.ωθηχι δtα• tά ~""'1 ι\Uά μ:n>Q<>U].ι• νά 
μhρα Α1tiιτηια; "°" tφ:η.μ,,.. "'1'tίμι:Μ;ο\~>Ο)/;ίt;αtγε· 

~ή ·""γα""ΪΙ"'<δ'"""'η lί(Ι·Ι"'""'.γ"αμμ•• Ψ•"··ώ••α • . 
χ•σαν ν' ιl~οιι.100νν. Ή· HQ•· 'Η Η{>t"Τ(Ιη""'ι'-:n'{>ΙΙ , '-\οα(ιr. 

ιαννίtι μετά ά.~Ο ~•Alo\>; χλl>' (Ιά ιώ• ίQΥσζόμlνων. ' ' "" ~.,. 
lιωηάμοir, κι &\ι'Ι"~ηtήσι<; ΑV.-1\Ιηαtfισχ~Ι<>ση"α\ατfιν 

ιiνακάμ~τ" ~αιρ...,.ια; -.έα ~ραyμ,.ισ,.()(ησ 'Ι ιών ακο~ώ• 

ι<Ο{>ψiι ~;\r(>ω:ιαΙ>ιΟU ~Uov ~ι>α- τίi; "Εναι,ιiνη; Εψ;,,ΣΙJ; ιών 
οαvατο4ομ<>iί. Παρ'ΙΡ..σ ,....,f. lαW• 

ΗΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Ό~τοiiΛι6αvh:;οοα.,.ζονια1τ(το<σ.τιρι\στισ.αι-μqιέ· 

οισ.lιοτfι ήyέτη "Π;. ΊΊ;οομπΑ.iτ ι>0νια ~.,.; ξι.~•ρ..,U,. •Τι• ζωή 
ι<ί{"'lξ•τiιv/:ιοφαvει(ΙΟ(fιfιρε·ι\""'"''~•»χα\χιl1Ubωvιlτό
;ι:..σ«πlιφοοοτ~~1.ώfιοτiι; pωv. Ή bοΑοφσvίtιισiiΤζοι>μ· 

Μ/αη; Άwιτolij;. Άφ<>ϋ πλfr ~ω, μίi; oυyxιvri \δια\"{'" Ί Ι t:AH.K και ή 'Ηλλψ'UΙΙ\ Σι;ιι>ι(~λ.ι~tn<ί\ ~>Jεοlαία ./\ι;>l-

~~?i:Ξ~~ ~~t.Π~Ι~Ξ~· :~~Ξ~f~~Ε~~_Ξ~; 
μω; δτοv Ο αV.-0 ro ;ιώι>ο ,.,,;. ιι;. •Ι\ Ι Α~~\f>"Ρ . 

Διόδοοε τοος •Δημοιρατιι;-;ο==~aος.. - r ρόψου αυν;'~~~;;-ι 
1 Βα~Βηοε τήν tφημερlδα της νεολαlας ααυ 
illmmm ._.. - •Ι--ΙΜUΙΙΙ_U ___ .._..... 



Γιά μιά ΔημοιιpοτιιιQ ΣοοιολιστιιιQ Έλλόδο 

4 δnμοκρατικοι 

mii προσαvατολισμοι 
·εκδοcm τf'iς "Ελλnν1ιιιf\ς Σοοιολιοτικfiς Δn~.ιοteροτικΛς Νcολοιοc; 

.Uλλο 6 θι:οcκιλονlκπ Άnρlλnς 1977 Δρω;~:. 15 
··-"""'" .... _ ...... ~.... - ·----..... ~ 
eιι:αιι:ι c;; • 6ήματα πpός τό συνέδριο 

Δttca χρόνια Τ6 6fιμοισ πρός ιlι Α' Συνl:δριο τfις Στο\ι(; tnόμcνους δόο μijvcς μt 1Ις Συν-

Ε.ΔΙΙ.Κ . πυιιν\ίινοuν. Ί\δη μt ιήν Συνδιό- δ"'""'t•εκ: γι(ι ιfιν Πεpfθnλ.η, τήν Σιtyη 

Σ ψ,.ι'Ιfι.'ιι&'Ι*" ll#.,. χvδ- οκc•η γιδ ι(\ν 11ιnδι:Ισ nσίι θδ γivc1 01/ι ιισl •6 Άγρο<1ο<lι Προ6λ(Ι!Jοια θ6 όλ01<λη
νιι;ι ά.,ό ιό<t :τW μιά /ψiΟΟ Γιόννι ν<ι otfς 7-9 Μαtσυ θ6 1 εθο\Ι ν σl η6. pωθι::Ι 6 βασικός κ&κλος μt tmση11οnοiηση 
:τ{>Οbοιώv •n •Q..,ό.ιφο: ιό ΣUν γ1ες6όσι:1ς τοU προyμ(φμστος το(ί ιιό\φn ι ος 1ώνΟtσι:ων τιJΟ Δr11ιοιιpο ιικοο) Σοσι<ιλ ιιηιοϋ. 
ιιaγμα ιιαί Χ{'ηcι•μο:τοlηιιι ιά γιδ ιόν nιό eίιοlσΟφο κσi καθοριστικό τομtα Xptoς δλων 1ών 11ελών τοU Κόpμοιος ιι:αl 
&ιι.ι:ι "οiι τη; fιο"""~ δ •i'ι<: ttlv1κf\ς ζω!\ς. Σι~ν Συ~δοκεψη ουμ- ιi\ς Ε.Σ.ΔΙΙ. Ν. εlνσι νlι t1111σχ&νοuν ιlς δισ
l..a.:; f,.,....,;o. «Ι». Σ ~ι,><ι f - μειbοuν κορuφαlοι tκπρδσωποι τοϋ nνεύ- διι:οοlες yιό ιlς nιριφcpe.ιο.κtς Συ~κκn:t· 
l'"φ l!ι.,U x~lo; d.'1<0.•n .,· μοιος, tι<λιγμtνοι όν11ιφ6σωnοι linό τk •eις ώοτt νlί φθ6οοuμt οιlί Α • Συvιδριο 
ι,.,;....,. "ο~ ,.ιοο. • .,.., ΟΟσονί κλοδι~t.: lίρyαvtίιαις, η'1ν Ε. Σ .ΔΗ.Ν. και διιοιι (Ιό κα1οιιυpωkl i\ φυσιοyνωμlσ ιJ'ι(: 
..O'F"'•,...; fξ~• {.,.,. η\ν •Δη~ραιικ (ι noρtlσ• Ε.ΔΙΙ.Κ. ~ μt 1ούς λαιι<ούς π68ους. 
p<MΣf;onα; ,,,.. 'Θ.Ε,JΙιpια, 1-------------------

Ιl{Ιώrο νάμήνf:ιιtψιι,.,,.ι "ο Τη ;cιι•νί\ 11 (.>Cιlιομιιyιό. δ
τί ""' .,;. ι,, .. ,ι>ι'φι• ι. φα<!" ι.οο οι εΣ \Ι Ι:-;"Jrrt:Σ 6ά ,.. 

=~ ;~:5:~~~~~ ~,:~~:·~ .. ,~t·~~ά~~.~ 
1.οοWτσ; d.~ομο.......,.ν<ά; τσ~; ΓΟΤ,\Η , 

ά.~lί ιό• Η!νικό χο~μό. ',\ναμφtο6ήrηιιι !(< iιι>i,ι li 

lllij 
Τό lQto.; "~" "ι><><>δ<'"'"''''" -< "ι>ΩlUΙQΟΟΟι:ιμι σ•ό ~ 

fιuνάμrω-t ι!νιιι σι:ιφl:; """ bb- ~.ήφιομα ,.0iι 6Ιι t.bpΩ'wνι Q. 

~~:::~~~ι~1~ι·~: ~ fι "'ιι:;;~ι~('(~~ ~::~"::: 'Αλέιοt Παναyούλης t 1·5 · 1976 
~=::·ο~=~~"''~: ;:~ ,;;;0: ·:: ι::'~ yοά tό "iτ ιιyμα ,.;,,,;,.,',..,,; 61· ιV.lr+-' lι.wι""τη; ~~10· 
,,ι,>t.,ιι νό. tξιιy..r.ουμι fk· νiι :ι"6ιtwι(JΟ δη ι. άyW.ι;ς <>!;αν·~ bι)ιο~,\(ι r""'ι>"' yό; 11.ι:no.yoiιl.η; . Νιν όνιιιιδ
""°i>;. ~k\ο<ι• lt<Ι• θό.~ vfα~Νiιτί(yικιφry•"'"'Lια• rό""'{Κσιιχb (>ιi;i<> 
<\:; ιφ,,\,.ιι."'~ W ~'""' ~ιι φb,ϊ.cι. μ.όι dιι:ιd\ο.: Τόνι σι~ ι.ι:.uι>Ιlια. μα.; tή; θισ· "φ; την 't~. •Π!Jκ>~κ τiι 
ό..~_,,,,.;,.,ι:;Ιθ.,χί.;l.'Ι&σUW:ιδητό;wUτη""ιniφιιοαί.ιπί>eη;bι!•..οnίν""Ι(Ιό: ξι;χαiUσφ:ί.<r.ιιτ~τη.χι:.. 

•ιlο1<;. 'AIJoiώ; 8ίι "fOJ'toΨcί ται 1'<li bφ(κiζπαι Ua\βιικι ~1Η ~-iι ά...&.ιιqa d- ικι-
σιwμ& νi<> μ""{Ι<Jl('όν•'" y,;. -' ~τflqμbf'*" ;1(.τηε ""'by<ιillιi>;, Σ,,..ιΙ.Ιt Κι:ιί. /, 61 .. tciιoe,><ι.; '"''"''° 
χια. JΊιn\ ή δrJι,σκ(><Πi<> μιiι Π.Λ, φΙ}η lι δf<iστη; φαοιοη...;,. άν (Σ.,..q_!οαστήσεl. ι ) 



1!ιll&ι2------------------------

ο δημακpατ;ικαc; Οασιαλισμοι; 
θεωpια και Πpαξη 

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΑΚΑΣ 

Σ~;:.~u:~~ v:~,,~~ := :~ιι::.::;:: ~~~;ι~~~,~; .:w:η~ι~·:;;;._.7:~:;.~ 
Ικανόtηιο. "ά ριilμlζι>υν τή Ι»α Ο.στώnι πού ι. άι>d.Ι!'ό> το'-'> ~(Σ\'f<:W ιl'ΤW'fι.εο,ια α~ σ'"'"Χ' λι,..ιt<tϊ;v ""\ τά σum-tνooi ,.q.. 
~:η "'φαλαiοι' καa τιχwλο- :.:~~:~;~~·Α=ρι~~ οτιi -~ <ΜUντψη τοίί Κ"(Ιό.· ματα WJ,,π :τε~"'Ιών τj); Yii>· 

Άχόμη :T('&t1 v<t :τnί(wοι·• :ιλOU(>OJ.""''>rii; bφmφ:rιία ; r--------';--~~-=~_,.., 

~;":;.,,-;-: ~°:'ί,,'=.' ': ;!. ''"~"'"'.;. '.'"'~ ι · Μ. 'ij'rio~NΙ~. ~ 1 
"('0Τψο;Νrο1τά ήμ~>."ttξt{>γα· 8.'Ι'Ιά~ι(>ί! 'Ι" γο- W 1:.~~ΙΝ', ~ 
σιιfνα η L-.εξrργασμίvα ;ιpolόv ,ο.ο; ί'>ιι t/ι :f.(>Οδl.ψατο. tή; '--------- --=--'----' 
το. ιω.. ί=νιi.~nιιιιων Χ..._,.;.,._ ~"31Ια"(>γία; χοι.vωvι,.,;,.. :Ω:(Ι<· 

Ήvέ<ιι{.ξη:φ~ι""'6lrε1 dκό- 'f8Q'Ι<>Κών~ά&>v>:αiιή; :ιο- ΧΑΜΕΝΗ ΑΝΟIΞΗ 
μητl>ΟΟω.ίωμ<ιvάl"α()έτουvΙ.ιι,.1iΊ;ό:τ..,θοδ(>ό,ο.ηοη; ~; 

δ~;bν;ατότηrε;;ι:ρημ<ι·1ήb""'"'οι>ία•l•"'τάδωκο-
τοΜτηοη;.π.ούbίvΟΟ.,uιοuν- ~Τf{>ιt;'((Ι<.'61.ψ<rτα:τούάvn· 11\mιλοφόρησt σέ τiτο.ριη τοίίόνtί{Κ'uιl'<ότί;σχοτrιvi_; 
&ιεμl.νις μt :ιολιτι>ιi;: δισμΟΟ. μrτω>:.1;ουν οι fuανάm..nε; r"1.οση τδ μυθ.,τόρημ ι> τc~ ~ι.'Vάμε~; μδ τδ ρlξ1μο τ(>ί! Γi
α•;. Τι'lο; :ι~η tl•ι.u χiiΊι,.;· Κο.τ~1,.ι,ι,ρ..-,., ιιάν- ά· Σιροαιjj Τσlρ"'1 cΧαμiνη Ά- \)Ου κα1. τir- ϋ.....ιδο (\,~ειJ .• 
ή μή άvόμιξη χι~(Wήσ"""" :ιάνθρω:u:;. ή :W.rτ""ι ιιtωξη νοοξφ. Ήμ•(>ΟΜγω lνό; 1>- J.ων. ΠαράΙJ.ηl.ο. ι\φή>"t;ται κι:ι
χαί :ιοf.~.ε&νικών lτrιl('(..ων ιπi:; χαl 1ωια.""Τl•ση πού dναιqf;wo.."V δοί,"ΤΟ{>ι>.Ού lv\'fo. Ι\μερώv !ΙΟύ Οο.(Ιά •ίι φαvt'i δ σ~ιό(>ο; τ«ί 
Μωτ~1χί; m.οοιοιι;; .ω.ο,. ιήν πυό.11~ΜJ αψ!\ίωση. 'Έ Ηκι.tσ.ν άν<ιξίτηlη σr:wo.y:oo. -./ο~ lλλψΙΟμού, :τΟΟ Οά ~ 
-ι:<.t>Qώv. "''· οΙ :τΜι:ω\ ΙtΥl.ιι.ς ;ιιι;, στην >tώτ • QΙ1 1.σιορ!α μα;- ,,.. τη..., Πιν ""ιρια< ο~ νh>Ι'Ι: 

6. 0( izιτOUQ)"'Ϊi:~ ιή; .,,,,,.. η\-yκ.ι:ντ{>ώ!hτιιαv/ιtιώdνιιl..ο.ρδά (>Ιy(Ι<Ϊφ<1 τ(ι y•γο.,\ιο τού 'J, /•φφοι'> ιibοyμάrΙΟΙΟ1';, άνθ~ 
•1'>ση; ·~ Yi10rf('αq11· , 0.,. τη. mηρtωση y(ι "(>"'& οι!Ι.Ιw τού '&~ μ.i :τι>θο;, dμ.ι· "'"°";. Άξ.ι;,ιι νά bια&ισαi 
κώ• :ιt(.>ΙΟΧών ιι-ιοuλονν "'" ο~ τiιν •>Wηση""" τσ.Ιοότηιο.""'" άγωviιι μ:τ(>ΟΟΗ) ιΟ μ,,Ο,οτό(Ιημrι ιοU Σr. Ί'ο1(>"" 
d::τό τ\; άοφο).iσ""'' μιθ& cιδο.σμό .τών bι~ ο~φ<Ο" οτb ..,.,., "°" L"Titt!lαι. Ό :το "''· Εστω χα\ Ιiν Ι\ρίσχιτα1 !ξω 
llοι>;Υ"'ινά~iήbη-ηώ•γιάτό:w/.t.τι.>οό αο.,;..,i.~τ1χός"{!όσφνγα;,δασο.ν10μίιl"Τl>τiιοιιvίι:τλσίσιο.τοiiχfi>. 
μιι:ιυρyiοχαίδ~.,:l.αιια·χu\τiιν:τl}("οιοοiαχ<ιταlιιω-"?;"οlχο.rαστα1.<ιγμί><>;d"όιο0"μα;.Ί Ι ό."Τηκiιyωνί.α.ά.-ώ 

~~:f,~~~~ Ξ~;§::Ξ. ~~~~~~i~}~ ~~ϊ~·~·::::::::iΞ: 
ά:ν<φ1 σαστl;&ισμηχαν~χί;,.αι b~ωyμί...,,. - Ιb~ιι:'τ!(>(Σιιiπών (Ι")tι>:f.;ονyο<ινήιι";'"{'Ο<!ω'Ι"" :τι...&rμο.τ..,μΟμάκά:τροφrι· 
ιm.;: V:ιιινό::ττιοrτε; χώQ<ι;. Α.:.. :ιο\! 6(ιfσ_.,,, ο/; Μ~χο).η ..,.. χά ~ ""' dιbU\·Q.\&iε; /lίvt· ηκi\ :ιpοο:ιtιχή 
τή i) Ιξfuξη:ιρl,-u1νά"ά(>ε' tάοτι>ση->Οαί νά ir.ttι>"""ί· '"' :ιι>10μι:n1χά iι "'1tιbό.φ«1•1 Ιl.Λ. 
μιά ΟΟφη ιl..:ό τήοιαθrρiι :το σουv τό νν,nίωμ<ι τών :ιoλnriw 

:7~,:~,;μο.7νά>Ο)~~: ~:;~: • .'<ιξiδ~ο.lξωd::τότή "Ανθpωποι κοi κτ'νη 
Οήσοw νά tξασφαλiσοον •ί'ι• ιο. ΑVτοί :roiι :ιfk>u• μ/{ΙΟ; 11 
δbια1ηχατα>0μfιιού:ιλοί..mοσ'ο.ύτ-ήιfι~η - ."Τ,.,; 
καί τή """"""ιη,η ιών λαών ~,α,1."Τό; τη; bh- ι1""' νά brμ•· Θ1·0.ι ' "" ντοκvμσνιοiρ :ιoit αύιi). Τi.ι χιι'μι•ο. τού ·Aψ."TfQ 
μα; σι\; d:τοφ:'ιση; ;το\, τοi>; ο"(>γήσε• μιά .iο.r..,Οvή;δ{'γά :t(>Ο.γμαωιi.ι. αl.φνιbΨΙ;ι: 1 τόν θ• το )lσ{'άδ1α •1vo.1 lαόl.υτο. τω 
άναλογ<ιi"n-. νωοη - άνο6/:το1JV<1/;μιάl>- ο.τfι,.ο\οδ#.v tlν<ιι:ιι.>0nοιμα· (>Ιασμ ι\WΙμ/τό:ι>"t;Ϊ:t\Ιαιij;ι<" 

1.•1-1 ,,;.,,ηδηl\bψσ>ο.J"· μάbα~ηι:ιοφό{>ηοη;><ο.ί /:τι· ~μlwι;γιάvάιόδε;ι&1.Οlε! νίο.;-Ή<Οξ~αVτή:ι(>Ο<Ι· 
τίο.:τοU&ο.οi;ιιιταισ1ί;γεν•χl<;χο<Υων(p;τό~νά:"fί,ΚΙ-δυλλ1<ικέ;οκηνt; κα\ή/:ξlflα·,.{.Οε10,yι'('"'Ι'i"'Ισ'5J..ςτ\; 

r.J.ι:,γlς.τir-:ιοJ.ιτ1χήάnι..'τ{'Ο- ω&ήοηνά;b:αφl;χαlο......Μ •Wι<ιη ιή;φί.,η;bέν ήουv 11>,φ ; ιi');γij;. bt• ιl1ει(Ι,;...,. 

Ξ!i!~~ΞΕ3 ~;ΥΞd~~; ί:{i~:f.~iΞ ~~.:~ΙΞ1?~ 
κfι xol -..οιvων""ι οuμμ.ετοχή. Οει.<ι .,.;,.. ~- μ.ο.; oriι Ι.1τ1σμ/,wι•~ /Ινθ{>ω'Ιοι ~Ο.•· γίmο.ι 1ii 1~1Q. μlοα. 

,;ι, Oi :wk.,ιxo! fιγέτι ; bη- Λαηvι""ι Άμιρ.,.η ><α\ σri)• ('Οiiνται ά."Τό τir> :ιο.ρι>υσίιt<fη 



ΟΡΓ ΑΝQΣΗ ΚΑΙ . Σκέψεις rι6 ής Κυβιpνητιιtς όλλοrtς 

ΠΑΛΑΙΟΚΟΜΑΤΙΣΜΟΣ οτήν Ποιδεlο. 

Σήμιρα, φlο :ιιρ6νιο μcιά ιήv πτώοη ι fις J<Ο(,νιοι; •ΔI "•Ι χι6!(>......,η. χΩw d.-w tU'Ιιχή όW:ιy;, σιήν :t ....... 

Wκο μ.ι16 ιήν bιfοημη tμφ{ιν10ή της, σuζ1111tιο1 ή όρy{ι- τη., Ισχ.-ι-1 'Ιlιση ""' :t(Ι<ιyμ.ό "t~o~ :tol.U ""θ""Qιriloιt ....t 
"""'η, ΆφοΟ ιελtlωοον r6 ιιανηy6ρια ιοΟ nλΣΟΚ κοl ol ,..,.., δι>i!θφι Μή• ά....,,.η νό. ή ~ΙJΙ<ά :wύ "{'Οξtτησι χο1 

φιb~1ες ιG.ν 6όο ΚΚ, ύφοiί(~ιοοe 1όσύνθη1ιο"" Κο- /Ιcί>ο,ι <ό Wo ..ϊjιο 300)'1~7G α1~••ί-.:ιU.Οηt•οίrι/11'8ι><>n); 
ρομιινλljς 1\ ιό 1(1ν•<;> fφθα,σι: 6 καιρός ιών διαγραφών, c.,εpί γε>1χή; h,,αιόιίοιιf,,..•, !0-..χϊι; tω'Ι; μα.; ή δ<•ι~• 
' "'" όποο1001ών, 1ών διαφι.:ιιχ-ιοιfισι:ων κοι ,,..,, διακηpύ- ,,w Jιι.& μί ""'°"""Ρ'\Ο 'Ι ~ ,.η !:ιι <α!f(α Ιιίv ι,ουΨνιισι 
ξει.ιν. Ό Άνφtας διtγρι;ι'Ι'ε tούς bno1ovoδήno1ε 610.,.... Ιι·χο χ(Ιό..,.. vά d.wινf.bol'\ σι μίιόδι>ο&Uaύ•δp~-θι«\
ΥΟ(ίντtς σι' δνοιια 11\ς όργ(ιvωοη.ι;, πού μt ιήν ..,.,pό ~ους ω.τη{)ά ιiιν luιi,Jw;,,., .. ή l'fr 'Q χu&ι~τηιιχό; "{><>"..,).; 
ιόν κσ111\'41η00ν, 1ιλό.γιο foιw, γιό ιιοΙΟΟpΙQ\'6 Ι<Qf tnιιιο- ιιι{(Ιιl}μtση ιοV ~·~cnuoo\i '1~1.oy ... ~ Uv dyχ<Wά.
νή ot όντιδικ-ρα11ιιtς όρχηyιιιtς διοδιιιοοlcς. Oi φιtς ..t.-.Ι;>Ου. Ή άvιdΟί.ίιι..,.η ~ •• ~· μt ιήν d.."Ιa{Κlότηιη :ιοοιt
(Μι:tf'<{Ιιιης, Μ(\νης, Πρι.,ιοmιn6ς ) {ι..:ισιlιιφοv δη...ιος ά- ω~οίitαι ιό μιι~~ τη; yiό oιιcla ά~ ι6 81.μa •ώw 

ηοοιδι.,.,..v, μt ιιpauyb; Wp ιfις lιρylινωσης. ·ο Kapo- •ir' h."1o.«w;ιrt1xή dU.Ωylι, 111<- b."laιbειrt...W. άναy;ιώο ~ια;. 
μοvλi\ς. ούιοιφlι•οροι; άδιαφtλοvlιιη>οι: ιfις kξιδς, μιλόιν- cώπ(Ια /\ :ια(ιάια~ή μο.;.. ll{'b:« χωιΜ; ,...e,.,,f()ηση νά 
ιοι:ο16nροουvtδροο11Ί<: •Ν.Δ.•ζ(\ιηοr:νόμιτaφeρθιιΙ6- Ό..to;b:ιcr.ι.....r1><ός:..S,.<>;b<:o~i...twό.μ..wί σ·ι,. 
λη (\ tξouo(Q 01(\ν λaίιάj βlιση... yιά ιήv yιn._ή b. .. ~..,.η .... φοιιμοyή ~ η/ιlιοο 

Tf ο...μ(Jοfνιι λοιn6ν; Έrnφοfτηοη ιο!i Άylou Πνι:U- βιlι-ιι ι/p iw"'xι><>"'I U:ω- yiό. ;/ι(>υση ovno...,o.U:_.. δι-
μοrQ(; %{1811.>• .. ή:ιaιllrW.,Μiιθάιι.ι...6αχιrιι:»""'""1ή:ωλ~t-

Φafvcτaι δ11, fο•ι.ι ιιa! Ι'~ 1{ι λόγιο, δρχιοον δ.\01 ν6 -.1.w<d}« οt<ΙΙΙ.αχά &; ,ι, 19'80 ομiτη lv..:1111 ~ή; .b.ιQιiv,..... 
ιφοοaρμδζοντaι 01ίςάnο."(ιοε1ς ιΨ:: vεοι:λληvιιιJ\ς 11poy- χαί>«τ&1t(Ιωσt~1{.,..,;bfu btlα;.νάοt<ψaιήοε1νά δο-

1κι11ιι61111aς. Κο<6λο6οv nώς ό ιώιοι: a&<ά: δtv 11 οορ.:Ι ιι(ΙΟ6άθμ1α; h"<αibtuoη.; tδ 1.ιί•«" μί ιήv χοι.>frrιιση μr('ι 
νό1.ΟC1 1111ροοι6μt.,ού<:•εlδtnιοvιχ:•,~ού<:•bκιyyελμο-•Ι.'"ιiξ1οyψ"'°•οχοitlιtι>•·"'"'"άναι~~. 
τ lες nολ1111101'κ;., rο(,ς ιιarιει6v101J( ηού tμφονfζοv1a1 11t τιiξο 1,;..,..,. ~w ε1"1.ι ιά ι.ι.u,να ""ιάJ.ιι<· 

ι6 11ρω1011αλλ(\ιιαρ6 ιοuς ιτορομονtς toριGiv ιιοl t.κλοy<ίιv ·+:χι• :up<io" kva; x"'6vo; :ια μιά; &σιrrχ{Ιόνι<ι....,.""" σt 
yXI ν6 οφU:ΟUν xtΙ»Q, ν6 δe~ν χcιροιιροτfrικι10 ιιοf &ν- <i:τό ι<Υ<Ε χάί δσα fιο ... yin• ;ΣCώ.ιόι~('f.; Lwx<; ""Ι•ι~ο:ά· 

8σlitομι:<;, ν6 ruoϋv κοφt οι6 κtνιpο ιοΟ χ1119ιοσ yι6 ν6 ytά Φ ~:ωiηοη ιή; fuo.1- cι;. 
ιο(,ς δουν ιιλn. ιιλn. Γιοι! ούιδ δι:ν "ιοv κοf 6tv Εlνοι 6ιvιucit; oinί); άUαή;: ιlwt1 Πι~Ϊ:Ιι• ιό !Uηνιχό σ.ιq
δrιι-ρο•Μ.. Εivaι βb>ιρο ιιαf μ6λιοιο θtοιρο 1οΟ πορολ6. ,.......:ο:ε~ιομt.,..:·Ο; ιή J.ι:Μονό.dιtιJιοξ1νό.:ΣΥfίισι<μt

yοο-τδνο1ολb;ό•λα6ι;6ποιιtl•tννοWνιοι:δτο<tμι:k;.οl•"11'iι-:.yι.οάφι;•σ• ιό4(>.cοι11"64ι~ιή;~ 
tιι.\ειιιοf 88οιιμe•. Ό ηολοl(Ν<(lμμ(Ηιομδς λo1n6v ndlolve.1 llQO οV.ό ΙΊtτ ιχοw ..... - .... tio;, ,,ον ΕΙ .... yiό. "'"' ....... 
όnι6 16 86ιχ-; '"" 6νομημ(ιιΟJν ιιαf ιών οφολ1'61ωv rou. Σt θιi πiι -.!a ~ ... .- ~ιιοτΝ buιιaμΟ; D.ε..&ι(llι:ι; ωΙ ι\J&U. 
m:νt'jντο~p6Υιοφ1.\00ώpfl""ΟΙ6Υι6nοιpeΙςδtιιιοτορ[ι:<;,1'0Ηιιώvbίισχi..ωιν.!ιι!vf•"ο'Ι);"""L"<Μm~ιl· 

δμt.φηrο(,ς Μητοοι6κ~ δφθοvη f;tνη !11f1>6οοη, {ιφο- ΧΟΙΙ"C :ιι-ηpuχπi tά ιb:o(><d- 1.ιOOtQO.,; ά."6ι>ώ:ι'οιι;· <ίξοοu;: 
νJ\ιια!φανφ66οσιλ1κ6πpοξ1κοπfwοrα,ιιολnονο&ιeΙες,ρου τηιο~χιΙJ!ά6ιδUcι- &tvl- :uΜ,;,ι;:ιι>ΟΧΟJΟ"ι'Ι.Ι.ί""• brμο
σφtτια, διnιnyωyfa, tμno•rι1oUς. χο~ν ΟΟθιί ΩQ(f"'i; ,...,.\!(\,;.., "(ΚΙ"-.b!ν ~ ζι.ιοή;. Α<>-

Πισ•~ΟΟο.οtre δrι /\ 21 'λπρ1λ!οu τοϊι 1967 Ι!rrο ιζε ιιοl σrι; σιό διδaχn>ιό ~~•Μ tό δμ<ι>; δεν !;~:ιl}Οt<ιi•αι μt 
110Jζt1ιιο1ολu11ιι6ρόλοοιlςtκ11μt,οειςμαι;χο{σ16ν1ρ6. ,..ά1ήνΗο:ιclηοηι<ίrvW""'it"Ινοοχιιiοιιv<Τ\9'1<"Jι;tlοi
ποποUαιιεφ16μαστε.'λπι60C1ξηnώς/\δημοιιριι ι lο,ιι...,ρl(ΙΙΙhr.ιων,Ι)ί•Οι"ο"(Ιytiοiο:ιιη.0111bu/Ιwιο~ών,δ:ιωςtόb(. 
16 λο6 εlναι λt(η ιιοι οιοι t oi λtξeις δι:ν ιιολεμσΟv. •ετοι 110 t.~ομ~-. ιο\i bt6οιι11· οφο χαισοιοτιχb τοά ιί; 1111· 
•6noλfιeυμoelxt ιιοτaλuθι:ί1ψ!νόκ6μη χινηθοnν ιό 1όνιu:: xoii :ι(H>O/d':tuit, bιf., yό...ιmαι θηn><t; ιιο1..,;τηιι; :ιι:tό'ι ι .. <6άl 
Ί Ι όδυvομiονόόρyσ'....&1όV11οιοσηnοvελλοδ"'(\δεΙ-"'ι>'φ<'(>ιιοχάfj:ιονιΙJ.ήνιaσ1>-1.ι1άn:ιyt1QΟ1υώ.W~iο 
χνιι n8ις μ6νο llιον ο1 yνήιπι:ς λοiιιb; δuνόl""Κ: όνο.λό- """"'" yiό. άno\J..ιzyl; &...ιιφι. ΗοΙΙιι;Ο..; οιά ηοlείο. Κ 1 δοο 
6οιιvρ6λοηρaιιορχ1ιιδμnοριjvόίοη6ρ(ι:ιnροvιιο11ιι(\nα--χcιiδιε""""'η•ού:ι~yοά•1;δοα"'Ι'-"'(ι"ΛΟμfvι; :ιο-
λ111ιιfι ζω(\. Oi 6nι6 •nιδνω> φωτιομt~ ιια1tuθύνσt1ς ~ μ\ιι~σμοi. 1.,,..,.,.t; δQ<ιοnκιιόοηιt; ,.:;,.., 
δηyοΟν ot τροyιιιό οφ{ιλμο10. Πώς δμως εlνσ1 δο,,ΥQι6 Σ</p °""i.ιι 51 .. yivι:1 μ•ό (Σ.,.έχε111σ-.ήσε1. 4) 
Υό δeχθι:Ι 6 πολοιΟΙΙομμοnσμδς ι(\ν ""ο ιοιι; ΠGiς εlνw 
δuνα16 "6 ΙψΟΟ(Ιpμοοθι:Ι στ(\ν Ιδtο δτι ο! "Ι'jφοι δtv εJYQ1 ιο(,ς ηaλαΙΟΟ<οιιμοηιιούς. Πpοσnσ.θοϋv "6 w6V'OIJν δ,11 μnο
nροοωιτ1ιι6 1ο~φλfχ1 rιoU ιο(,ς yυρνδ ιιοτ& mίις το!i όρtοι:ι; ρο(ίν vΚι ν6 σ6όοοι.οv ι(\ν tλπlδa. Θυ.οuν νό boov π6ν1 ... 
llGiς "6 σuνειδηιοnο1t,οε1 δri ol {ιyρόtες wσf ol l.ργ6ιις ιι. ιfιν εύιιοφίο ν6 όnσοισιο(Ιv, ν6 elvo1 yυpολάyοι ot wομ
JΙΟ~ηttαν, 16ποοδΚι1οιις πflγον σχολι16, οl tnιοι(\μο. μοι"""": χώροvς, νό ιισρσϊδeίιο<ιν 1δ λο6. Τ6 nρ{ι6λημ6 
vιςοί(fr&ηιιον,τόούνορομtιδtξι.ι1cριιι6δναιξοvwοlιοοι:εΙΥQιδnδtν111ιορο(ivοlτpοχοl'ιfiςίσιορlος"6y11-

Υte<: 16«.; clοκΨιοον; Δtν μnορεl ιιοl yiά σύι6 ιlνοι (t• plσoυv nlσι.ι. 'Η ΕΔΙΙΚ btv με ιοσχ111ιοιlζtιοι ot δημοιφσ
nιροσμtνος wol λυσοσσ~1tνσς σι fς όvιιδρ{ιοε~ς ιοιι. ηιι6 οοαιολχπιιι6 κδ,1μο ~οιό ι& ιιl:ιφιο ιιότιαιοιι. Ύιnοιιούει 

·~ις ofιlu::po 8t.λουμε ν6 με1οσχημοτkιοuμι ι(\v Ε. οt6δfριτη διοιδuιοοkι t(tλ1(ης. Kol γι'σύι6θ6 yfνtι ~ 

ΔΙΙ ,Κ , σt iιpyovωμt,-o ιιδμμσ. δnοιι <'Ι.\οι ΙΙDοι Εχοιιv ιfιv nιοιοδfιιιοτε. Έιο~ δtν 11tvr:1 01ούος ηολ~ιιχσ(ις na-
11μ(\ ιιοf τ6 ι:οβtνοι: νό εlναι μ#.λη ιης νό λtνι: 6~ισι>- ρ6 δύο λ6<.:1ς: Ι\ νό npοοαρμοοθοiίv t\ ν6 ιορmλfσοιιv ιδ 
ιιό ιfι γνWμη ιοuς. ΊΙ άv•Ιλη..rι αίιιfι ιfk οιιvιρ,.ιιιιιf\c: σιιόφος. Στfιv δεύτιpη πrρ!mωση θ6 ιιινδι.~νt.Ε1 fι δημια. 

"-'""'•ηφlοι: ιο(; δηιχ-ραηl!(li; χδσμοο,6ντiλη•η ιΙΊ<: \στο- ιφο•iο. ιιοlθό.δποιιηθοϋv vtcς rφοσιι6θι:;1ι:ς. 'Ο λοδς /Ιικ.ις 
ρ1ιιf\ς6νσyιιοι6ιητος,Ερχι:ιο 1 σ'όvτ'8rοη11t 1ούς λfyouς, θό6ρι:ilιmιuόλλ1t<ιι:ιδδι:~ι\,>ο100. 



ΥΠΟΠΤΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ 
Β ' ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ 

Σι;μ1ν6ρ10 τΛς ΕΣΔΗΝ 

τfiς :ρ~:~~λ[ας» "~Η.;::~Ύ:~ "~~~~χι~:~~~:;;=.;~ ro~· ;'::;;: (Ι α::~~';'~ό.:~:η •1; ~~:: 
__ ~ΙΑ.. ά:ιό ιόν Π . Μ:ιcι~ωy1iινν11 d."<' ιόν Ί..tο/,η τoii 'ι>~ ) :ιοί· !.οy οοώ 0ιμιvό:ρ~ο γΚ. ιά σιe-

Ά:αιντώ>οιαι; αt lρωιήο tι; &ιον ~ otfιv ε.\ΗΚ - οiιν ,,.,._.,/:(Ι<Σσμα 1 Ιχ• ιό δη ο\ JJxη ιi\; ΚΣ .ΔΗ . Ν. θuσ<tλο· 

~:i:. ~·~~· .~ ~-. :~ :."~ .. ":~~.~: =~.~ :.~:ιι~~:.:;,:ι .... ~~~:'"~~ ;;:.:~ ~δί=~~'7";~; :~; 
Κ.Ε. 1<. Χ . Φ/ι(,ψάχης Υ"ό.•·ό. ατη,Ύ1<ιτί&..,i,οί.,ταταf\ια•ά· τσιιξ~i ιι1<ή6iαιη!:ιlθ«ιη. ι .. i>cα•Qα·θάγΠ<ιvνώ;ιl; 13 
() .,ιο.1ολογι\οιι ι\; άντ.&tο ι ι; :ιιιι><lι<χτηοί τίrοΙΟ &.θμό:ιΟΟμt η'1vμο(>φiιf(Ιf'VWJ;,χο το,nj ,\Ιάη. Ά ντι>ο:lιμtvι,..\.:;ο><()· 

10;; ήψατδι;ιοο ,;...,tνnνιι :ιοίομ:ιιοpοψ,. μt&ιαιόιηιο τiιχιιι.ιοού; !ξο...,σΙ.t..ιαι~- :ffi;ιή;::ιοσ:ιά:Οιια ; .,~ •ίΊ;•I 

οtί\ν χQ'(Ιτ"'Τι 1.ι»'J"Σ1Wότηση νά :ιο\ιμ• Ο.ο 1ι σχο.."</;:; τηι~ο- ηα <Πό ><όμμα μας, ά."Ι' ιοί>; ""η :ιΟ{>ΟΧή τών άν<ιγκαiων 
ιών κομμό.των r!Jτι: σiι U<Ιη; τή; ΠΟ(Ιιι.τάνω """ 1/Μ.,. :ιάηα d..θ.,.Ο:.ου; χαί γνώο'Un'χαίl)άνtσλlαγή '""t 
<Γά "(>άflχά Χ(Ιψαια :< [><>- ιι<ί; δtν ~ιαv μοά άμε~lη..,ιη τΟ ~<ο :<άη α κύχlωμ<>. yοά •Ο ι>οι;ιοι11 0ιν ;ιά,•ω σ<ά θιψl1ω/)η 

l(ΙΧΟΥ'fαιd..,.}τ/ι~ί,.ι:<αι><>c..,:Ο., η ιώvχl)!'μ<iτω>',άlδ:<οiοη><>φφοχά e!χr :πiδοημF.iαή];οτραιηyικΙι; καί 
vo lργαζι\μιΥ<Ι lo/) .,.01 :ι ι,ι#:vι Ι.ό. lνcι; fμμrιι~; τ[JΙ);Ιιι; yοά Γrι><>- Π rι.1α>'1Ι(Ιiου δη cd.1οτε ιϊι; ταχflχί'ι; .-ή; ι,:}; ..ΔJΙ ,~. 

vά Χ~ψο:τοοσ\ιvται ;tρό; τb νU ~ωταλή:;η σ•Ο ΟΙJ!Ι:<έραομα ί.ιi τήν """''"'ι><>φή ι-ή; 'ΕUά Μιιαξίι τι'ίrν &εμάtΙ»V ~ιακυί· 
οψφέρον ""' χιi /ix< of &ά- διι δ);α ιά "ιtό\ιιιmα Μν ιlnα· bα; •. 
ι><»•ΙΙυ>. :rοχρίΥ<Ιν~ο.ι οιl; O'!'f(lιW ; 0.- t\ . Ι\.θ. c._\~o>cρaιo1'i>; Σοσllllιιιμό;>. 

Ότι~άκ[Ι<Σιιχά ΧΡι\μιιια ""yχt\f;,,.,.f :ιομtοω;ιιάνJ.ο · ΙΓiι ιι&σοαlοιιτι>οά οοοτήμαια 
:ι[Κlίρχοnαι ιΙ.1ό τl»- φοι>α).ο- y•χή ιι'"ίχ"'• :ιρt...ιι vά :<(!Ο· Άπεργlα ΙατρQν ~ω1 ή χι,>ιτ.,<ή τ•>ι•;>, •='Η 'El· 
~.., q.yαl')l\uvo loι;/t δέν χ~ήσο~eι σιήν b(ιοοη έvΟ; τoti ΙΚΑ J.Ol;α d:</,, ..... , n<ή. Ε.Ο;Κ ., δ-

{.,.<i('χt ι χαμμ iιι δ<αφω-.ία. "..\λ >iο υ,.:,Uματο;μίι\QΧ'Ι"!'όοιά· [•ΟΙΚ<ιια.1.;ψ.ι,:τα\"ωΟ< ηv!ι<Ι 
Μτiι"'6μμιι •ιιδtν εlναι"'6μ·:<0ΙΟvσυγγι.η.γΥΙο>Οτό ιιιbν Και/6ηκανσt ~ά....ιρόο7:'1μιι;tκά. 
μαια τον \δίοι, ιr\..-oii i.ooV "ΕΙ.lη.ι,./ι lαΟ ι:b<Ο τl»- Ίο\~η yία οΙ y1αιρο'ι ιο<ί bΚΑ. Λιγ•~ .Στό σtμινάpΙΟ ιι~μμιτιi):ονν 

' Η μΙJ:<ω; τiι κόμματα bάp- τ(>i; ·ι;~. μέρι ; μιιiι τl; «-'Π(Ιiφφι; l- αiιν .tσηyητέ; μειιιξV tών ϋ.Ι.-

~·,.r;:u 7νν~";":Α:ι::. v~~:.:1~: ~;;;~~ ·;ι>;; ::.::1~r,:;;.,,i•:ι>~:~": ~;:;~- x':~i:~~: 
cί ; μcί; ;ui fπl τUο~; δ χ- Φί.ω ro\i δου'-ι~ιη τ(>i; κόμι.Ι<ιιο; "" ιuyγέlλσυν διι δ <>" μισθό; Ν . Μ. 
{><Π.η; πο.ίι "ι<όμμα10 :<ι>f:ιι~ να Βσσίlη Πεnάρη, μ/; τω.ο •Τ- 6ρiιιχιιαο.ι σιi ς ί -600 δ(>χ. 1------
ΧQ'J'αταδοιο\iνιαι ,ι,;, ιό χ('<\ :ιο:ttη :<Ι]<Ι:<αyάWιι μί σιl>ιιι μην...ι...; 'ι"4 ν<i ... ιιίο:;ι1}•i μι· ΣΚε'ιΙΕIΣ 
ιο;; Μlι:<ως μ/Ιονο τό ~μα ιί\ν Κρήιηο-. 'Αφο(>μή y<ά τΟ ,ά, ι~ χιwJ-νια imιι>εσί~ σιi ; ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑIΔΕΙΛ 
τη; fρyαιική; ταξη;:.. cί(ίl ρο αUιΟ ιl.1ο-τD.wι xai :τό.- 1~.-500 δ(ι:ι; . Ά"ι<όμη άνσφi· 

'Ο Σοσιαlιιιμ/ι; bιδ.ιώχι:ι y" Ι)Ουν .1ώ; .ε;.;; bιιr. τοU Ι ΚΑ ():υ.-hxfoO. a-ώ τή σελ. 3) 
cin1χαταιrιφιι τ/>ν ""'-ηιαλι Ύπcιξιωματικοι :<α[><Ιμbο>JΥ ιw.ψιηιινα στήν σχσλιίων lιf.ν ιlξlζει vά Υ'"'""' 
<'μ.ό μt fνα οι!οιημι &του τό τfic; Άεροπορ[α<; T(IU."ttζo καl Χ('ησψο:τοwίινται J.όγ<;ις· φτ,.,..ι νU Lτ ισrμα.IJ•ί 
,.., ,.,ο συμφέ(>ΟΥ θiι dn•xαto. Συνδικαλlζονται y1iι αVιο-τrJ.ιi; t.τt..b\.,.,; oiνti {\ ~αζι,./ι; χαραχη'κοα; rοιι; 

σιήσrι ιό lbwnιxb χlι*>ς iωi .,., Χ{"Ι"ψΟ:ιο~ο\Μαι yιά 6rλτί· γιiι .U φανεί η :<ώ; ~''""' fι 
δ.1ου οι δαοι,..,;. μσι.J.οi. Πι; ο! Κm<Ι.ο:pόρησαv σιί; μ ιγU- ""'η .-ή; π;ρiθαλψt); χα\. ι-ή; ά iτημΙΟι'(>y•>ιή fι,;π,-ιι<ιη, η :<ώ; 
χονοιμiα; χαl τiι μ.tσa :ται_><ιyω ).ι;:<όίιο; φ,,;J,:\Ιbιαμi.α\τfμα cφιilιοη;ι.όγωιού~.Δ.. ΙGΙ J) tξwrηρtιοίi>οιαι μ" αί>rί; \tro 
γij;'6/ι &ι>ι.n.ονιαι ,φ,-ω d..W τα τών Ιrfσξ.<ομαιικίίιν ι-ή; άf 1%.Ι ,,,.&,;,; l:ιίση;; δι. tό 1. :ηε; σ><σ:<ιμΜψι;. 
-ιό δψοχραιιχά fό.εγχο τοίi "°' (>δ:<0{1'Ιιι.;. Ή ί>Ιέργιιιι ιι~ιi\ Κ ~·\ . χ~ι lτησ;ωv 2,;i δΙΟ· ά- Κσi 616αια δίν μπο(.Ι'!i vά 
ν<ι>νικο\ί ""l'<"'Ι""'>ισ\ί σ"'-όlου ~ι,>ωιοφα>ή;: γ<iι <ί; fλλ'!"'χl; :<ό φo('Obιι.;pvyl:;, ά..τοκρί·ψf!; lχφρασtεί >ιανιιiς "°"""'"''χά 
Σ ιήν f('ι~να ιή; iδια; /φη- f1·0"'-t; t.uνόμιι ; ιlx.o~ri x.l.:<.. . yiά ,η ..... opyή τη; χι6!ρνη-

μrρ~ 6 bι.1(\όσω.10; ι-ή; ~(>δηyοψι"'; ,,;,. τεχν<κών · .,η; ~pb.; YW, lt!τσ~ ιή; 
•Π(>ωιοδσιοl.iιι;t ._, Γ. Α . ~lαy i'lfαξιω<μαΤΙ><ών χαl ά.τΟΟ:>ιχ.- ΑΛΕΙCΟΣ :<α ο/Ιεiα;. Ή d..τt('y•wιi\ χ ινη-

...0.η; εlτι δτι μιιθι::btiιιtα• ή v\τι δτι χ.αi σ1οi>; ><ό0..1ους 1oii ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ •ο~ο<φή 10~; y•ά !να μήνα . 

..,\1'0'>'0μιχή άοφυξiΟΙ> ι-ή; Οt(>Qιιι1'αtσ; ώρψi(t< 1ι Ιδiα f1vσι • iiyJ.ωτη ι:b<ΟΟ.ο.ξη γ1iι 
cΠpωτοδσ1i.ία,. ιή; άνάyχη; ι.~ολ6yσυ. t-1ναι ( Σuνέχιιά:<ά τή σrεί, Ι ) ,Q άνΜΙειο. Oi χtιδt("Υ'}"κ!; 

•Κώ<οιο; :ιpάει vά :ui ιιtόν χαι(ΙΟ; :<ιiι νiι τι(Ιti ιό θ#jlα μαγμfνσ; ΜιJ.ωνε : άλb:ιyf:; σφ :ιαιtl<iα ι lν<<Ι χα 

κ. Ι '. Α . Μαyχάχη ιιίιιό ~ού τη; l'loμij; ιoii στρατ•\-.ματο; «.\fην άγων•άτι. μί\ν άνφu- tiι δάση άθ/λη-n; . Ή χιΝιrνη 
>ιαl. δ ~•ο ; Οiι Ο.ιι:<iοτωσ•: δη πάνω σi χαθ"(>U L1αγγεl.μο.t1- χijτι. Α! nυνΟηχαι tl; ιi\ν -χώ- nη (ίναγ><άι:rτηχε δ:ιω; ιt....μι, 
ή «ίοφuξόαο ιij; cΠ('ωτοδοu- "ή &άση. όφfr'ονιο.; xmiι μέ· l,)<n' OU ε!να1 ή ήρο:μίιι. ή 16· ιι<i\< άι>Χ'ι· νiι :<ΡQ'Χω(>ήσfι <J.έ 
ιΙιι;ο ιlνα.ι fΡη yεyoνl>;. Ή ι~ο; i .; qιετα;ροοικf; Jδιδιη- ξ1> lι άσφι:ίλf<α, 1ι •ύιuχiα χαi μερ1χt; ι\U.αyί;. άWι δrίν ;_. 

L/ι;αφο('ό. 6ρόο>ιeται στΟ '"'°• τε;> ~οο τοού; ά.1~υν όι>•· 1ι χαιιά- Τlι σΙΜ>ριι tl\•α< ι\.- χη τή 0/lηση ~ τη Μ..ιιμη νiι 
τή; ιίι:>φuξiα;. Σή:Μpα ύ:Ιά('· σμlWΜ ο!Ονι-τέ\>ι; 1oii ιί~ ναιχτά. 'Ο γαλιι.,.,,; oV(>α'U; ι<;::Ο.~1i.ιιtύνει,ώστε..Ubοθti 
ιε• ή :ιώ.ιι υιή άσφuξiα, αt't>•O ~ou χ. 'Α6ίw,>ωφ Τοσ<ι-σ~ 'ι\..,;, χαi ή ώQo.i<• :ιοραί.iα :<•Qιμi:- 1' τ/ιν τι.....ο συrχροv .. μfνη l>:
Οά ά .. ο~ει ή οlχοwμική. τήv /i.τοψι\ uVtή Ιι χίνηση .W. νσυν ιοi>; ξtΥ<Ιυ; •Ι; τi1ν χ<\>- παihε""η "ΟΟ •l ναι ιόσο άνσ.y 

~ΑJ.λωστε"σrμαnΙαlχιιfι lr.mξ"'41αιιχών τ ij; <iΙ (ΙΟ:<Ο- ('α,·δ:ωυό Ξ/;ν~ο; Ζiύ; θά χαοiιι,δσιι:ιροχ~ε.,ταθεr 
αl.τiα ιοUΟαvό.<ουδ-ιαν bfν ('(α;yiw ιαιbικτήσiινf1·cι61j ε\,•αι:ιάντα:<Qάθψοι;νiιτσίι; ράστijνlνιαξή μα;στήν Εi>
μποpεi; νiι ά.1οφι'ryι~ι; 1όν 6"· μα :<ρό; ιόν ίry•ή <rυ>δι.χuλ~ομό ίο:ιηpι:τήσ'). Μ iιν άγωvοάff.1'0 ι>ω:<α!χί) Οlκονομ,;:η ένότηια . 

Κ.Κ.θ. n'ίιν iνό:άων bυ><ίμεωv. /rιv!οψήφιιιμα θiι δοιιξιιχ(hi~ !Ι> ~1ΚΠΑΙΔΕ"f'Ί'ΙΙΚΟΣ 



------------------------- :Σdί6σ: ~ 

Βεσοολονiιη ιρτωχομ6νο ΑΠΟΗΧΟΙ ΕΝΟΙ ΑrθΡΟΥ 

'Α.\ Πχ ... Τ. Τοόο•ΙΙΟ, μlk; <ή; fl.J:~ λ' θιεο)>'!:ιοιι>, ~ 

:=:ι..,υ.ι;.π,,.; yιοί ιhαι.>nι οιό "'Ψ-"''° ι;,; .vι>"'l"ι> •'!":1"1,'<Wiι .. Ι:ιω1ο'Ι1\ "Χ"""' ,.ι ~ /i(>a()O wίi ~'"°" 
t......ς: φοι.U ιb ~io .ι. '°"· ""'~' .t~A B.UL.\ )UΊΙ'()Σ. ΔΤΟ ΑΛ.\ΙΑΤΑ rιη:~ 
*'""Y~f>O ~α:Ιi"οbυιό ~- ·qοι,.. μιιU ΙJιιι xm.i.o.; ΤόπιQ•"2.4ι•'ΙVtή;;:bιοιοJ.ή;~~ ~τη • .,.,.... 
•l>!it; W.~ :ιοiο ~uiQ'"' ι<Ι>.n xoi ΙίU11 :tν!vμαιLΧή ~ί"')Οq. ,...,,""ι l:uι!."""ΪΙ d yt' ainό ιό &ψοο~ι ι>ino\.,io . 
..'ι wιtlηξα οι~; χιιil.ιπχ••· Δwφί>ν<ηοα μαζί •Ou οτό :ιτιι> "Αyιπητοί Δψ. Ιl (>ΟΟιιm•Ο- ~ <ι>"'faιό ί.ιίιθο;. Kcil 
u.; οrι.&ς τί); t,.,ιη,ή; χαί ματ 1χf~.Δοόt1~•μ..'1Ι)i,>Οϋοανά UσμΟ:.. fll• rl,....μό.oλa(lc.;:. Ν.••1· 
<<ι>χ«•α μn(Ιώηα; •ά φτ6.νw χ~~ δτι % πιQιlάρ6ιι•" Σ οi;; ovyxui(ιω yο.ά. rό c'iQ- μσ.ι:ι« Ι<Ο\ σι>>'Ι:C• i; οιή οαφή 
ot μιρ1><ό. d.'1οχιψb1wι"ώ οι>μ α ι ήν ~α1).1ιη:νιχή ,..,ι 31wvμα· 0{'0 d'J~A Bl-L\tA Mll l'OΣ lvτο~ή, ι><ό ά~>'άλη.τrο άQ · 

χιι>ά<~μαια yιiι tήν :ιόl.η μα;. ΙΙ•fι tωί\ ιiΊ; "61.η; μ(Ι; rό 'fC Δ'Τ"Ο ΑΛ.\Μ.'ΤΑ ΠΙ ΣΩ:. :ιοU OQ<> 1!ι8 ,.,;; ' K<r<U<Jtαn><W. Τό 
Τά Ι"'Ιι>φtοιο. Στη.. :t(ΙΟ>Π1'<>υ α116άλ t(l<l~oo;; :wV lioJ.r· /ιlι<Ο<Ι~ι •:.•ιιι οτδ φ""14 σα;: ά· bα•ιιί.ιηιιι6ίmιι yιαι\ &ξα;,ι 

"" μα; :ι~ιαι "'κι.•ι>α 1Μ τα μl 1ήν "~ ιοu μ/J.ι>• p~J(); S. Τ.1οι 1/ι 11rQ1ο6ι>οό ι/:w '<ό:w .ι ι o.\IL\IOKPATI · 
OwιQl'<iι lννα 6".cι άξ&yα οήμι(Ια 11"'81 lΥ<Ι; Οrσμόι; ""'" ιi('1l;ιι ..,;. :roi(n'lι VΨ•"Πκ."' ΚΗ ΟΙ'Γ . .\ιΧΩΣΗ ΚΑ Ι ΛF.Ι 
άιφοιi ""°"Μ&φιι νά 6γά).a> <tιιχiι :ιeW χa~ηl./ις fι tό. Δη- ,ω~ηnοα>\ί :ιΨ.ιtι..ο\i >ωl.nto11 'Γ()'ΤΡΙ'IΑ 'Γ()'Τ Κ:αιl.\ΙΑ

.ι\:8 ιb """°"" Μ θ1ό1'ι~ωο ..U μήι("" μt μιίι σιφlι ι~ ,.,ι; "'''°'""°"' Ιιιφοiί l1~• ....i ΊΌΣ ΑΠΟΤ't:.U::ι θΕ.\ΙΕ.\1-
θ• ιιοο..; f"~"' θflι.., ~•ων χι><ιrι1,.;ο; '"'l"ι>'ΙΥ"•,.;. riι• ~ια...:.. ι~-.τιp,..ι;" 1ά 0..\1 1 A l'Xtl ΤΙ ΙΣ Ιι'οJ'Χ)ι\Q. 
1/ι dvιίσ10010 >Οψr(>Ο Ύοά 1ή .- ιιί "ΨftH"l'l'a "Jiiι :wi.it ωθ"{'ώ\&IΥD. Kai d>ιι!μη γιο- rΙ ΑΣ ~-
.1όιη Ι'α;; Λr"o'"11'Jli bl μο- ).ή-(ιu; >ιai 1'414 Uα• ιοοιιι••· τl τό όf\.ι.α "°'' •ι!θrικ μf ι/ι Τίι 'Jly<>•.)ιa """ w.οιο.;.. ""'°" Μσιιe; ι/ι Κ.θ.ΒΕ. μt {lt; yοά φ 1,./,.η μοιι fi ιllo; ,..._..,...., /iψ<Ι. U• 1WI \ι1<.11· tlφαv ΟΟιψι ά:1Ιι •iι• ιJ)....,η 
•ι: bαl.1ι:ισο(ιμr.... ι,...ιpτ6(>οό τ/ι• ΦΟθΚ. μ1ίι δμόοbιι φοι. 1η- Οα(>όοnpι στό \ΙΙQ<ίdι.οο ιl..~ άν<iαιιωη -.ai. τσ. ~ 

"'"" τό θι:α•ι>•>οό "Ενν<ισιfιι.ι• ,.;,, "°" Ο.ωιιητ•>dι {.,.-ηριτ..V. 11lιι\>ά; Μσιω:;, ι~ι:.:W.ουθιi f>CΙtr("' d.W t/ι ιίοινοομιιώ η>ίι 
1'/:χνη; διαν bt• 6(>iο>ιιιιιι σ< τήν ι~νη (χύιια fο(ι1Ιι~"'6. ..U 1aρα.χιοχιi!;Σ•α1 d.-.λ :ιαJ., ... ro;,..,; ιό :tα('α"'-{>άτο; :.-rσΙι 
;u~·cιl':wlα. Ά. ξέJ.<ισa. Σ -r/rν του; ονμ~μα«ι) πο~ &ν ι. Ι\ι>ομέ;. Φα.ί,-nαι ol;v J<άιι ....:. rlxaiu ώ; •Ιι 1$$. ΟΟιrι>ιι 
,,όl,η μας (w:οvιαι bι. ιuψιt{ΙΟ ξαι(Ι4σοψι ιήν Ι<ιi.-w..ιι b(>άση φο66\<οιι1ι d.>ιόμ"- Νομt;ω 6ι< d.10 ιi1νd:tοσ1w:ιία "ai ΪισtΙι><• 

"ί\;θlυαοιω.Uστη; Μοbιητα; του σ-r/rν &ι•ηιιιο(>lα ι/ι μ6ν(ι άΜ 1ή &ο,.ιαιοιοίαfχουν <bo· 
~i. "λ&η...:W, ~ tή; 11ού lxt• χι.ιιnφl\>l• ,.,;. ,..,.,,. Ή έκμι:τόλλι:uαn Λrι.ξιι δ" ό J.οό; ,.,η O\JYf(>~'f"I• 
"Ι""'eι\ιιιοσα; :ψb; ιοί•; dη- χιι f.!wιι νίι ~'""'"'ί &;ιο t/ι τοG δνόματος ,.η ,,.ι,,~ το~ tlνw bιμο-
6ο<w; ri\; b'1{11/α; ,...\ μόλι- &.,,..,ιΟνd.Wτην~ι.;.νιο "ι>ιιιοχό;W lιοιμο;νό.d....JΔ 

" ' " oi ""'Ciι yι ιdιtήν θιιnι>• 000 ,..,1 ~Uον φοοτηtών ιij.; -...y1 .. ,,..ι.;., θό(>Ι&; ιb" 6<ι ri; ι~; ,...,_ Κ... fιιιi.; 
"Ι\ ιnιι'* ( ll&oxcι . ...U.Ο....ί- οtόί.ιt; μα;. τόΥ φοl.ιώ ~; ιό Ι IΟΣΟΚ ώι' <ήν Uilη δtΥ ιι-~ νό. 

ι>•). :Σι,.,.IQC>σμ<ι ~ον. Ό Ί'tl.ι ........... α; θrιίθdcι ..ς, ,.Ρ ή.ιa. yίφω d.W tήν ""°"Χώ μι.\άμ.ι "Jοά όQ"Jό..,,.,'Ι ,.{ιμμcι
θωοα.W.....ό; θrαt{>•>dι iι:ιοσι· ..., μιιi "{Ιόιaσ'). Κιiθt SJ..ι {>1!<111 .,· ainό ιού :Στ&"Jη l la- ιο; 1"'1.'ί; νό. '&ί-..:>ψt σή; 49· 
11;!;•11> χωι>Ιο; .ό θ~ι ~ά ,.ιφ;. 1Ιf(ι.Ιιόιι.,..., y>ίι b."10Lα6iι wιy<>C~η. "'Ει<" d.1 nyyl~r 'JO..;.,rι.; "(l<l'Jl'<nW; :τώ.<tι· 
lι &οι ό 'Abηwιio; δ(>i.σ1ιιιι11 :ι(Ω ,.ι.ι.η 100 ~ωιt(>•wii. μιiι μipι> διι ό ι;\.ΜΙ.φ; ιοU >d; «~ξ:ο.,.,<ι;. "ι\il.olώ; 6(>..,.ι>

.,ι ~..;. Ιbανι~.; ,.&η d.,ό θιn· Σ ιά ""'-"'"τη; W:α; 11o~ln; "Alhσn Ιlnνι.yοΘ.η l'<J:ι-r• d.," 11""'' ιwJ.ά.Χ"'"" b.1ό; "ί'" 
•ι>•ΜΪ\Ι; ώrοψfω;, ι\.Wι μ6'-ο :rοί> συνη;ιi>; bι~ιιι!νο,...αι Οίι ,;,. Ε.\ΗΚ. wl Uyτ; μ.:ι> • ; wuιο.J.ιηrο;"Ιιαi .ο,.ψ,.α-μο• 
οφι,>ιι<χι:\.. Ι';t(Ι(ΙΟ;.,ι f>ΔΨΟ; ν(, bημιοuρ μοτάδη"t-}(ώ{>t)σι οτ/ι Ιl ι\ . ί,>αinΟίισιvι""....J)εi.Όd-yώ-

.\Ι<>t.,,~ή. :Σ~Ιι ..ι,,,.,,,., Οσιυ γήσt1 ύ:<αl'l(H(l θt'"~""' 1\ 1:0. Κ.. ΊΙ ιrλrυ1ο(α μά/.ισι<ο ""> Ι,σι.-.λν "°''~τι /wr 
<ιύιήιήν~""~""μι><{'ίιιl.μφ<D/nιρ" (L....;Qχιιδή<ωοησ,,..._;bι(..,.,ο,,...ιιL,όμοσιrύονια;1Ιι,.οι,>~ι'ίι>· 

:::;:,(>~":1;..:~~ι :;1'i. ~) lι::,·:.: .. :• σ=~-:·~ :-::ι":~;~ ~r:;..;:~ :;~~""''J,?'::~ ~:.: ~ 
Ξϊ~Ξ~ Ε:~:Ξ~ r~:::Ξe~~i~: ;~·~:=σ~~~ ... ~~η :άΞΕ ~. 
μl ι/r Κι>ιι•,.'ι 'Οw;ήι:.ι(><' Τό "(>δy(>ιφμα 111.ιιrΥ ο\ιιόrι :ιό><"Ι!'α ιών :ιοι..,-. μtια· ~111.ο; ιή; Π'Ε. Α ' θtο).;,.η; 

~Ξ::~;~· Ξ:!ii",~~:7g.; ;~~"€~i:ε:~ :=.:. 
<Ηlψ.ι ({!\.,,,... ιf> φ(Ιινο~ωι.1ιw "F.ιαι (ι ~t /ΜΙ~; οι. 1/:w ,.,.; μοη>ΟJ<σl.ιιι>ιό - ~"" -~~:τ~t::~ 
μο; φισιι6.'οl ;:7_ι1 •ήν fί•χαιv!n νiο """'""" λαL01'0~μntιιι.Ιι •ι>&-ο ι/Ι &., δ Σ οσιιιlιοιιχΪ\Ι; 

'Ειι.θ#αι 1; - 1 \οU(>ί. Άν- lί<W• ""1 νά ...U.~ι>γιί ιΟ ΣιιίΟη; ''''" ι1bι1φ(ις ιοί\ Α- Δψο>.(ΙαιtΧή; N•nJ.a.lα; 
τιnιοιι:οiο ~(>ΙΟ"-ί'°""α; - ώt_>nio. Τδι• fo,.; fι θιοοαlονί ι\ΕΚQΊ' ΙlΑΝΜΌΤΛΙΙ. "Ο l'rοψισ"i'ι 88 · Τ1)1. . 26ίΝ01 
θιοο~η; 4 - 1. Καi ~ ><'Ι (Ιό."~' ν(ι tlνo• μbνο Οό- σοv ιiφο(>ι:ί ιήν t..;Οι. ιdoJ.W- Δ .. ...Ο.:..ει .... W 
lo nόιά μlσο of 6<.., τό "oW (>'iio;, ιlοuή d.11) a6tσ>dVJJΙ:n {>1!<1'1 roii"" Σ<Ι>&η, bιοψn!· 1:"";:~,~;"{Κ"'ή 

;: ~~τ;:~;·ό;~~= ;: :=;:.: ;::;:::~~ :: ~: .. ~~~!~ ~~ ~=κ~~τυ 
d.-.δ ιbΥ νf.:ι ιή; Σιοι'('Ο'".:τοl.η; σιί\Q< ιή;Υη; ~w 8ιί "lηιιk(ι.1 "- Σιόιθη; Π ιmιyσι."J.η; οίιbbο Tuno Μοuγκος 
~ ιfκ Κ αlαι«ιtοίi.; :ιού ιξιιν· ιι.ιιί. ιόν "'ό ιl..11.Ιι ln(I~. ιι ι.:.ήρ~ μtloo; tή; ε.ΔΗ. 11. ~' •ΙΙ(Ιι\ιiοu ι {ι" V!.~ 
ιlti ιι; b(oooι'1Qι6..,tl.; '"" e.κ. κ,. κ.κ.e. , ... ____ .... 



ΣΤ ΑΣΙΜΟΠΛΗΘΩΡ.ΙΣ.ΜQΣ , 
Μιά όνάλυση σrό μεyάλσ οlιονομιιό ιφάβλημα της σόyχpονης tποχqς. 

T oG 1'11λτ. Κοuμιώτn, 0Ικονομολ6νοu 

'~11 :~~ι:::..; σιμ::;;::;.::ι::. ~.::;::ιι;,~":';~:Ϊ\ν,:~'"';~::: ~-;:::~:;._ -~Ε= .ι 't~ 
"'":';7'ιι.~ ~ιι"::~ ω.n .. Τ~· f+.φιmχά :"ΙW; ot ~~ιι; 1:ι~ ...... w<ι .ι..-.,..ι, :-;'~~ -=~;;:: 
..,.,.ιιδξ...,~ ι'ι; '"'~ τόll•~ ,_.<ΜΙ\. .. ιήνάw:(Ιyiο :ιΟΟ ιή•&ιω('(ΙC"' σl<ο οuο#.1ι1Δ n'I; .r,... J.t..ιh~ ~.ιοί,,.. bί 
,.,.. "4. •"' .. .ι '"""" 1r,; ,,_ :ωιμιlα;; .,,η. ο....,ι...,η ~ή.ηση bibotiν μιyα\οίfι(Ιf; Μσt-ι; :τll\" ~Μ•• ~-ο ,..;, eiι ,..., ι..ο..~ 
ι<Ι\; ,.,. .Uι<ι<λ<ιlοω. Α,;.,Ι\Jι .... θιο(>"'μιtiiο ιό-νύ:ι"4,.χοντ" ;11η6ωι;1111μi>. Τιι....Ιιlι10..ι1<1 •ώνο "'· •lιν-•<k'lfn .;. 4•ημ•τ...ι.. 

~&=~_...~.~,..;,.; τlι ~ ~ ηη Μο• d.wιώομιnuhιη•Ο.. :; .:=..~:""~~":. 
..-ti ,.ι <Ιι; n....u; ""'"6μl; .;ΙΙΟ"; -..-τr.; μι~ sιι'ο- ....,... ιW; iιo.1 ohn ..a ύ\~ ι.-.; •'1ίι ~ <ι..:ιι: _,,... 
τ..ι ~ ~-· , .., , ,.. •~..τ.ν i ιιιJο..., -~.ι- •· _,,. 1U; ,..,ι, .... .;. _,......., ~ οΗ ""'vrit• ιιtτ*l"Ι 1. 
;ιι).~ ..i.,,.,,.,, ~οι.~ ~'°',;..., ,....,._\ 6'"6/J~..,a; <nιο$ι ιιό W J~ ·~ Ισι .. >LΛ! "'-•· ιωό ώu>τιι.οt. '"' t..i 
,.,. .-.... ω ,;, _........,. ~ •lr< Ιι<\n~.,.., .-.. ""'°''"" ι.. ,.; •lr< ""°"'~ •'k t""'4••;. ...i.ι.r. ~"'" ,....ι..ιιο; •'k 
-dloUotι._ώo......_ ιa. .... ;~•οί.ι\.;""°'" '.1.U'~l\•lξ'P'l • ....... ~,Aι.'dd.<Wτ""" 
α ~οd;,...,..'nι- ιw-. ι.., ~ ~-t:.n ... ~,,.....,._...,....,Ιr r.,φ·ι~,.J·~~~"'"'°" 

..... ""'-~"' - •• 1κ.ι ..... ...ι ~ •Ιι ~...u, .. ....u.....,, •• ~ r4'f ~ ......... "'""°" n ΙΟ#ιι-; 
- ιι11φ, «ο -..tς ..,.. __ dn; ω.., ι11.. ι.. ι σCb,...;Ι . u.. ιιn Διιοw..~ --.ι .ι ,..1....,d; •όlο• ...,;ι;.,οlιο-. 4φ' t 11..,... Μ ""° ......_ """ ... ~ ... ..m ,... .~. ~1ι..rι; ;η'"""'°" .,_1ις ..... """ι-. ω ,;.. ιι .. ~ ...... '"" ,.ιΟ'θό\• ...ι ""'"°" 
~·-·'-· · ιι ..τ11 ... ~~Ι'f•Ι;~ς ....,ι...~ ... q.ιι-,..,. μ""'-~'"'"''""ι.ο 
ω n.wu.. ............ t.. -~-_....ι.-·-· nιrω,..ιω.;,.,... ι• ..ο..ιa ...ι.......,.-..,.ι..ι... 
- -"'-. ιι. ......... &t6oool-kι• • ................ ..,1pι.u.,,..ι•Φ-ι•-;.τιά •. 'Ο~· .......... .ι.... 
..,_ .ι...ι. · • 1110 ω..,... .ι...ι. .,.,_..,.,(>Λόοο•> .. ~,...; ~ . ιι ~ ,,_ .._...,,......,q.... •. ....,. 
.... &ι,.,., ""'"'-"""'"'ό ... 6<_._.. .................... σ•ip οι.-. 'Αdμη ιιJ ... ~ .... ~ •· ~ ,..& .ι, Ί Ι _,.., 11 •. 
ι...ιι..οι... tιι..e.111. μι,. τόlο• 6οομ.....-• ;ι;~ ·~; ~•; '"" •ο«•Α• τΙ.n<>< 6λο ι.111ι;. ~- μt '""'trΙ• •oi 
α .-f1 ~; _,..,., -· &-.; " ~ ... ω ...ι ~·οιι ιι οcιΙ<πΙ. ...,.aι. 1u,,..,..,..._, οι dμ.re•; ............ , 

...... h'I l lfl-7-1' ~ • .......,.-,.......,... u.. ... &ο ...... ,Jι ............ uι...ι ...ι. ~·<Ι.ιό ... .... 
ι.-. σί --ι; ""'6<!a;: e,..,.ιιι- ...u.. ,..._u-. '' Χ-"'Ι" ...ι ιοιι1qνn .,........, .... ι_.ιι. ~ m .. f.ι:- ""'"""" n.. 
..- ~·ιι Ρ....ι..""' ΗJ Ι.Α .... ιι0;ο,... όΜ a-..ι.. ιι._..~.. " 1.,.i.ς ιι μο0. .,; - i .,; ι. ,, ... _,_.ις.... e.ι~. 
~ el """- ·~ ~ • ..,..,.,.., ~ ... ,. οι ..,..ι, ι-•'°"""" ,,w .u.ιιι-σμοJ ,...ι α 'λfl.•_. ... .ι; tι:υδ<ο.+ιο .. , 
-*6> ....... ,..,. ι!ΜΥ '"°""' _,......ι.:..-. ·~•""'°η •fι; 4.U.11;. :<01ό !»• t6~-.,; , .. .-eo..a.. 
~.w-ι·Α ... ~..ιι-.....ι~tιιτ;,..ι...;-~ ι.w..ι..ο...rιι;-•ό>'Ι'•;• - .. οι.;Ά~~ 

τpι.., ..ι.....ς~-~ ;,.... .. lxo."'" '"•,.._.,ά; 1Jτι. ....... .-u..ι<q<1ι ,.._..,. .... ~.,.. 
~ ..-. .... -ι ,_._., 4ιο6 """""8; ...... ; .ιι.ι.ι. 48 ... -Ui •Jι; .........,.ι..ς°"""""'. >Jι. .ι;ι ........ ....... 
... <bo&i1u .... •fι; "''"'-•· ·111 ~. ·ε ... "'~ ....ι .. ιι.ι.. ... ο llo"'tιι0'1dro ~· ..... 61-ι r.....:.ιoqo. οι ..... .,.ι.. ... " mιιοι Λ'"'1ι 4..,.........,.. .ο. -1ι,,.. .~ «; Δοre..ι; Μ.-ι. •• ι,...,;, .ι. . .wό<ι4'0t<; ,.,u,.ι; •oll ΟΟΣΑ . ,. ..... ι; ιiu..o.vι; •λ~..,. ,cι.. 
• ....,,.....__ι"""n;.ι...~τ..ι; ,....ΙΑςι>6ο~"'.,..,ό--. ... A&n ..-. ΆπJ.ia;; ,ι, r.ι 111< .e. ιοο δο_,.,...... eοι.... 

,.,. « _.... ...ι. ...,..,, ω..;. w.ι.- .. ~- •....; ...ι ~ ·κ, ... ιι υι11 1uπ" .ι '·"" """•,... • ....._ κι- ΜΙ""' 
·y,,., ..-· ~ ,.b- .ι "",..ι...,.. .ι _.,.. .......ι.... •fι: r--M;. •• t."1' ,,,. r..ι ,...,......,flf; ω ιοί\:~..-
""'~'" -~·.UO Ύ...ι..,. οι _ι, ... ι.; ι ..... ι.ι..; ,..ι ι . .-:.. . ~; 'l•WJa;. •11 .,.,~......, ... ω •ii .u..ι....., 
·~ _.., .. Ιι ""°"'""" e,._,:..., ~•Ιι1 l"\t<Ul''!O''°"'"' W •iiv 6.... f~<\SO i1ΙΥΙ" •I> ~ •ο& ΛΥ.Τ ~•ι; ..-.wι.Ι; ι.ι.ο<;. Σ' aδιi; .ι.. 
Υ'!Ο'Οο• t~•- μ/ι m...._..,... ,,..,&, ιri a Ιιο~; ol ..ι.tο• ·~; ΆπΙW.;, 1 ό o,n ι i\; r,~ •ό &.~ -~· .,...,.aQ'X.0. 
"' ..,i,. .._.., ....ι "'1'λ'Ι ι, '°" .... ; t<ι"1; •~; ..,.._....., •nM;. «. 1,1~ 11\; Γ•'J.ia; ...ι ιΙ """'"""d.; ~; ...ι ι. 
_.., ,a,.,........ιφ·ιι._ι..a. ,;....,Ιι1.Ο...ι.ο- •-ισ...ι 1'Ι~•fι<;Ί1.ι.ι...;. ι..;., .. ιltιιι~; W. 
- ~ .......... ~ .......... δtι-;. ΊΙ ~ΌRΙ> IU.,.. ,;. t,~ ... ...ι 6 •ol•o.; ~ .. ~ .... •i 
οιο-ίι "~""" ι.....,;.. m1ιΥ 'Α. 'Μο•l1ι<ιιι.a &!.. •-"όiο• <Ι- Λr.Τ 1~; ΆπU..; W 1ό t,Ι'Jι μ•~ ιοu ..... οξό ΙtΙΗ-ΙJΤι 
.-φ•~ ....ι ~ "'""'.Ρ:. ιοΙ '"*' δι• .ι .,.,....u .. yι; οι ιe....ι. • ..ι ·~: r.Cl"'M;. 'ΙυιJ> ,.;. '""'1'~' ΜΙ> 6<Jι. Μ 1~ • 
....... ~ ... ..n.Σοb,ι.lκ•&.<1/~&1.,.; .............. ι.«ι.....,: ..... ~....,οι.'Ι""""'· 'Κ....W...; .............. rι;ι.... 

... ~ ·ε- ~ ...... , '"" •- οι,.; httoo•~•-. ._i; ""' ,_.. 1.0 -ι.οι.. « δο~ '"_.....,,, ιΙ.οΙrν'Ι; τό "'"" σ;ιο • 
.,.... ~ ~ _...,.. ,..,; _,;.η,t; •U.Λ <ΙΙοό .,....;, ......... ι.ι..- -1 ~ /..._/\ τιο. /τcιο. Μ. _.....,,... t-π->ιό ,,.;. 
~·~· ιι.,.ι... 6"•"' ,..,. ..,.ι...,e..,,.... Ρ• •hm ... ι; Ιιο~•;; t""'°Ι· ιι~U a..-..u ~ 
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~; , .. Ά,ι..ι...-, K••i •• •of fLιιιt...,... .m ........... .-. .;. _....,. n. _.... """'1" '°" b.....,ι.. 
,ι,~1;ι.-~•tκ~ ι. ..... ..ιιtοο6<"~ ,;.""" ~ 1.ιΑΕΤ•'ι:;~~ . ...ο~ι......r..ι..•ιιιο ...... 
rn...;.5.i.<;olob.....,...;1o16ooμ11- a..-ο...,.rιι; ,..ι,_,.,,... ..., .. 'Α.ν1& ~ιφa;.,. οι,,.,, .ι n. - &.....,>(,., 

:ιια......e~ ΙΙΙΙΙΑ , Δ. t:~ ~ ...... · ~; ""'•~ο.;. ,.ι; dQ'X"""' ..,φ dot~ ~· ""1 οι ....ι.φ..Ι; bιrniw; ι.;;~ Υ"'· 
...ι Ί..,.""), dc>i~• ,.,,.... ·ι,:, .. σi ..... •olo6o ~1"""""· <ioτh•l/C> ιο8 t<•(ό 01-eι.ι..;. &νι. - )Wψατι><ό. dσοδ-ο\ιοο.ι" yώι. 
._.,....,~'f<Φ...,_..., . .,..........,_.,.Tir•"'ndι w-....i,e. ,~, ... - ,1p-...,.1ι,_,en.....,.._ 

~-. ..,f, ~-"" •ol -~-.,._ ... "''""' ....... ~-. \Μ;•"' t-Φ.ι.τοοι μ.1.ι..,....~ 
...._..,. ..-ι..... τ.... .ι. ~.........,.., .;. -~ 6 u". ,. .... ιο- ·~-· ,.;ι .... ..ι 1cΦtft; ~ -ι t..ι.. 
...&. • .....,,..,. ι/r ~'"" "'" e..ι.....ις ~μfιll"~-· οιι...ι.;..ι: 14' ""'°" ..... &Q'Xo· ·~ (ι"'"'""' /ν6όμcι, ... ~ 
ι ..... •ilι; t'οιι"'- αιk ~'tOQt~ 1""" ...ι> ,,,..,_,,. •όr< tlι•.,..,. ""' •I; ι...ιι .. ι.οy~,., .ι-,,~ """ MDoJ, .ι.ι1ιμα., ... σι:...,iο.. -*"""--•••""'"""•l- Άu..ι.~,.b-.;.ιι..ιι~..&11~ .,..,,..ιι.~1ιιmι;.οι.ι..w1;,..ιι1 .,._...,) ι11.1'y""'°"'t\.; rl.&... 
..e. ,,.. ........ ΊΙ rιιι..t>ι •nti ;~ .....ι. ..._,. ~....ιw. .... ~ "-'"'-• w .ι; ~~ .........,, ιώ uι.... 
;,.n,.., t\:; .....,..._~ι, ..J • .ι ,.,1. ι.ο. ι.ι ...ιm ...,..;..,._,.,·οι. ,.,.. uι ~ 

Ξ::~:.:?=·~Ι~$:~~Ξ'f:Ξ ~=~*-= 11:.~(~~Ε;?::; 



15λεnσντ:αr;; • .::'.; .. :.:::,,;:,, ;.~..;':.: t. ιιττεrιι ιο.r. rιι ιιιι αιrοιοιι 
και ~τη; θr"'~· n ιι-

VpcιφcJVUJι; ::·;ι~~~σ:::~i=~ ~~ ~;:6:~ :...:"':=~~.:·: 
Ιiι; ά(ιοfτr{'{ο Ι'Ϊρ(ιο; ο.αί blά· Π. σ'Ι'~"- Ό fi~ '" σ•ψη toU Ψ. Μ ιπιι,>ό.• σι/p 
x(ti....,,. ιή yσ~ιο."" /iσ,.('η l '..U....OU Σοιι.ahιιι..οiί Κόμ- ·~. Γ~α; Ι,oLW. 

Π ι,.,,f οι/ι Ι J α...,,,σιήμιο.IJ..,ii'ιο.Μό6ά0ο; 1οii&"6μw.Ι'"'ο;μi~1e;/ηι.\ώσ";σώ<r1ι"'οiοφiόJ.nτη;-ιφ..μι 
' "'" d.,ό "' rόοο ΟV>~ιομi Μ\t1,,'t'\'Ο\.\)ηιά d.,ο6ο»ι 1μ,..,tα; ιοι>, :τ{Η)<Ι:τόι&ψt νU μiί; "'"'"' (11.m; tOVnιf. - δ(tγαοο rσ~ 
"°' τώ(><> ιrJ.ιυτιιW c.τηγαfιά.· ιi~oVyovraι. Καί-.(. :τοV 1ό δ" i\ ~ δl• ~~<\/'•.,..;. \ "uUι~ο\ί Σοσ..,.J.ισ11κοii Κδμ

"'αι θlμα ιή; σιζήτηση; ; 1ί •χw.ι.. λιωφορ•iο :ιοiο Ο/ι ιοi>; μ:τοi '"ήν Κο..η ΆγΟQιi. Πρί- μαι~ - τίς Μv:ιιώσ11; '°" 
ΙίλJ.D: ΤΙ~ yι:yονόι11 ατiι• Ά'('<δ μ.Ι'Τ(ιφl{"' σιοι6αyμ/ν<1~'> οά• :τι• νiι Μ\ϊμι &Ι'&.Ιά Ι\τι ιiν ά,,ό ιό ταξlδ< α\π6, Uιι ό 

λα σtό Ζαt~ ""' ol τι<ι .. ,αίι; α~Ι.ι; α'Ι'Ι; touJ.εit; '""> μοi; ι_.,...., .. Μω.lο., 'γ.ί. ..;;μσ.. ΓΩJJ.ο;; f\yltη; δη σ......W.ηκ 
lσω"ι>οW;f\ι)Jξιι; σιήlk>μή rμιtιαL'ι\.Uοίι1 yiνιια1: IΊα , οπ dli1<(>ι•!i; μά; ""'"'' γιά τι>\-; dι.ψ\γοί>; ~οfξι "ΟΙ'· 
τή; frrtoiα; τή; Λα\\cf'ι; Κί- ιi Ι\tν οισιι<ιιίί; ~\ή.1ω; ιό ι.ι .. tl> d><(>ι6ώο; dι~ιeno. ΟΙ ΙΙοt- μά1.,.. τή; άνn.1ο11ιrι ... η; ώ<ό 
ηιι;:. Ί-;μιi; ti\; t:Σ .ΔΗ.Ν. (f'O(N'io τι>flJοόι&rιι<&; ΔΙ• ξl(lf• Οώοιο; ιο\i l'wi~ Πrσμο· tά δ.-ωiιι τQ\ι:ι "('Oi(il<rno1 ιί

"~α6ο;;μι .,;; φlf!'U"I" ιά &1 :ι(>f:tfl.,;; σt"Ι'"'" σι χό&ι !;ο)γlο.. ><σβώ; ...U toU Μίχη Μ ιόf ""Ι'Ι'οιmσμό (ιό~ 
θ#μοτιιτή;σ\ι!;ήι'Ι"'h σrή•σιιiση; ~σr.•ιudι~οtιi;:ι(>Οbι>!,iσ.ιόlοωιt(>•>Οό1'<ΙίfιΚ 
""(">'ή "t'<'Y!'Ot11•btιttιι. I.t Τό n.;rχίι. lιι.ιφο(>tω .,,,... eι.σ.1; ωi ιip συ-.+.wο ro\i Δ.λ. ) bι'ο ιbό ιό ~ιολισμb 

yιymόιιι "°" μοi; :ιι..,.,~, 1il;o1 ιώ(>ι:ι ιό• ~ο τιη.. ΟΙ l'άllou fι-y#τη. 11.ι; .. dοqτηνο.,. σι (fι Σ .... 1aU..τι>ιή Δ~η,..) 
>ιαl μ•ι>•d:; φο(>l; μίί; ,.,,,. -.".οΟ rirlυtι"!'tot; <Hl(JbOJ.t; 1 μίί; :ιι(>ιlιΟ(ι•α yι/ι :ιαqο..16..,. ~ε....,η ,...ι r/ι rt.\.ΣOK) ""ι 

oφ{yyotΠ μ/; ιlr' dμι<>όιηιά :ιο~ 6Qόιnι!Υ'Ιαι μbιο '''"'ον.. ο•(ήτηο't Ά.1· &η ι'ιν Ιιιδ- iι 'Ί::>ωση Κt-.>ιι><>n-
ινν;' Νόμοι;: :ιιο.Ισιο :ι.ι. οι ιοU;lίlli:ι<>;d..1" ιξω"°'!ιιlοθό. Οιση φά"'l'<• "(>όο; :ιοι/ι >t(Σrtύ Ηι>Ι:τιι ~ ..ι. :w\ιμ• σιόν 
c:1(>00bιυιι><0!> bt'ΟΟνοσχιrοVν. vοvιαι σ/ιν4μi!,Πjl'ιι; μ/οο. σ•i) 1 σ,,.ση 6Qlσ><0Υ'Ι<ιι 1/1 tllφιχ/ι .._ Μιιι 1Qάνδιι.1hε•:ιώ.i>;και 

'Τ:τάρχοιιό ·~ :ιqο6ι.fι,ι Ω•α τη; Ρόt; -•ΡΟΟ; του; (μ /; ~ ,...... otφpfqoντa. :ιοι~ ιlι l~v:ιη- ι.>ό; ι\.ιό τότι ,...,; l:ταψι νά ίο

lΗ<ιtιοi; •iι> ί,\\ογτοιlα; :ιο\1 τίο1ον), ριιοirι "°''ι :τΟΙο\ ι ι,...1 "'"°' :τά(-χι1 ~ Σδι-:· hιb; t«ν σά• 
"{'l:ιιι νιί. λ(,σοψr i..1ε1.,.Wτω-; "Ο~ !.3G ι/ι μιοιιι/.(ι< ~Jι/ι :ιοiι γιlι νΙι d.Wpι..1 .i. ~ ~ /......,; t/ιν χ. Π (>ωι11.1α.1· 
μοi; iJ"<f. 1~:ι.ι<; bψhοψ•. οιάm1 lιωφοqιlο1> οτό •i:.,{>11 ιι-:>ι; 'D..l~ φ(>Ο"'ςο... νΙι :ι/ι >W.ί ιόν .._ Πpω~α:.τ:ιd. 

'Otlι>r'ff&;ιoo;i"'"'"(!l;ι•«•· τη; θιιι:ι<ι~. IΊ•"'ι•"" ιξιισ~ ~"; toίi τόνι.-ίσά.ι~-τοlηση 
'A•cwrlι>Ι• -ιu; Uξ"; "°" ι...Μzιστ.,. ΙΙνfΙQω:Ιοι nvιμί- ~\11π{>όΥ δt1 co1. '"ΕUοινι; ιιι.Κ 1ή;: .dlQ101o6ou1.ia;>. 
51.t; ~ ιi"tό lιuιlριαi.. "°"' ~t aιrι><>φήχrφιι).ή; dιρι· :τι,;, μ.ιi.....,. στή• ·~- fl(>Llιιιι Wοόμοι..,. ι-rίισοl> 
Οι &:ιιό>Ι '°" χqήι.ο"'"' .s.. .. • σιι(Ιά. >ιλ."1· ili. Ι'ιαι; "' οά; Τό bιύπιιο σrμιiο :ιού :ιQι! Ι" :ιΟ.; ιlνα• Wνατόν ι..., "'io· 
1ίιzιU.111οu.ΜιΜriιJ;<ι(>ιστηχοι~μt1άΙΙ\ια:Μιάάyuι μαf\μίίil.ο•hιιc>ιί"'Ι'α>νό 

~~.~~:ι~' ·-;:.:":; ~ .... ~ .. ~= ·,t~~·:: Στaσιμοπlηβωριομός ~Yf.;;;o~:,~:: ~ 
~~ 't:;~~~*;~~ ;;-~~ΝΚ.";'01::-~;•;:. < Σ~~ι.ο~u. ~J ~:_: ~::r~, ~=: 
(\qι'Χ.ίi•α•. Μίί; d..1ιιοιόμωσι. 6ώ οτοiι; fμ!(>φι; f1 σ<οi>; d."t' ..ί; iι{>γ,,.,.Οσ"; . ~Ιή:τω:; •lx• 

Ν.~ι fξω; "λ-ιιλ .. Ο..Οντ•; ,.; ~" •· U..οι ... ι1 ι. κ. ~ι ιτ.,Qάν ιό δ.-

Ύ~•ροδουλl<ς... OMIΛIA ;.~.:~§ ;i~~ΙΞ>[~~ 
yι~·.~;""::-::·-;:. 0;.:;: τοϋ Στ. Χσοοπlδη ·~· --- .ι- •• Ε.~ΗΚ rχιοι bιοχηρίξι1 μί τη. 
τιι6οοW'σ ... α /Ιwθ('ΙΟ."101 ι- ΟΤΙ'Ιν - εδeοοο ωι... .. : 1jήιfωη ιο\i ..... αοιαη....,; tη.;: 
χσ... Μ ΙΜJ<ά τνν; ~(ι.ατα • 1 Τ~ ~· ......,_ W. 1-:U...,....~ό Δ,...0>.('Ο.ιuιό Σο 
η_.,..,.. ν<ι "''"'"'"""""ιnιο ιήν ::...::.~= ~ •• σιαλοσμό. •Α• αiιτ~ ιό .η-; 
άθ•(Ιό.ιιιrτη :.obt1>rl) totι; d- Ό δt>γι>νωι1χό; Υ9<'!ΨΟ•tα; •) Κιιd; _,,.w; ~ υ κ. }loιff Qά• lttν μά; ,;..η.,.,. 
νmσι~!σ ω1 :ιροο:ωθοίi• Υά Σι. Χcιοιι.τ'l»ι; μ!ιησ• σιi; 3 y) .Ι.G<""" •'!'Α• .._. ι.. 7.•t Ι 'ιaτί 1ι F,ΔΙΙΚ d.ιι~-

~~~~~~Ι_~~~ 
;ΕJ,:Ξ~~ ·ά~;" ,.~~;e"""v :~::~ Ξ::~::: ε~;~3:;1~ 
Μό Ι.όγια• ι.\Ε.\' ΠΙ'Οκt:ι- (\ &ο,,Uυιη; e. Α~~- δ .......... ....._ ...... ~ φtιιΙΩγι.><"f'οflαύν μί J<ά."10<0• 

ΤΑ! ~λ ~11-::801'.\ΙΕ~ ~~~η; Γ:Jιιοοcς ~σι fι ~ ~ ~~ t:ί"QO.<taio ΟΙΙΟ"'4οτή. 
ιmΙΠΕ~ ΊΌΤΣ. Κ .Κ.θ. n.t;. t+. _.,.,... .. .ιι -"""'Ω. Κ.Κ.θ. 
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ΛΡΣΒ ΤΟΥ ΕΜDΛΡΓΚΟ ΚΥΓΙΡΟ! 
Ή •Qtα!.ιστική ~lσηο Κiσ· yri1 α1 ό Koi p<tρ σιό Kσyxptσ- ~ έ ά.w1υχiα χαιθ.ηξε 1<σi ιl<::u ι'ι; τά.ξη; ι<iιν 900 tx. 

α•'"'Ι"U(>υlοΟειtiιαι ά.'Ιότfι vία σο <6ά πρbιι ..ά μή μd; lx· δ vίο; y\ι(ιο; των σνvομιι..u;.... ΟΟλί.αQΙωv) ιήvισω«ριχήdνα 

Άμι(>ιχαη><Τι 1<..ιfpτηοη. Ai>- πλήσσ•ι. Ά; χαια/66οψ• :>.α· ΊΙ :ταριλχι'l>η><fι :τοιιη><>) τή.; •<>ι>αχή >«<l ιή• Αξσθλίωση 

,.;, yιίι ιοi•; α!σιόι\οξοu; :τοiο J.ό. αίιιι) πο;, l:τlά>'ιμα"f ό π(Ιά- ΤοΙJί""'α; :τού ύ:ταγ'Ο{ΙιΜ• 1l; ιώv Τοup>ωχι"'(>Ϊω• ; Ή θα 

~~';:;':,~~.~;io~ ·~ :·.ι~~.7:,~~.:~ ~~~~ x:,.;~::,mp~ ~::, .:'ι,;::'..f:~~:~φ:; 
<σιινι!τψ ιοίι; Τοί'(Ι>ω"' ><αi "6;. ΊΙ .fil.ηνι"-'ι tξωιιρr>Ci) :.n "\'\'Ο rij; οψπιpι<:pορii; ιών \μ- f1 &<ι m.ipχouν δw6tδαιώσι-; 
Uiι. ιο\ι;i;ιοχριοιl't-.ά<p<>"ΙΟi;• ι.ιιιχi)""ι'"' Υάδιαμ01ί'f'ώ- :tt{>ι.α!.ιστιχώ• ><ύχλω• :ιοΙι ά.τόμi(>Οu; ιpf•ων. Γ~Υό; 
.;.<Jy....0. Tic σι'μφi('Ονια ποίl rιια ι αιfιν "Mh)m~ Μι& d.το- <><Qίι&ο•"ι<u~ :ιiσοι d.-ιό Ολη σiο- >1ναι δ" tό Κ ΙΙΠ(Ιια>ώ Ι{Ηlνί· 

\ο:ωyοριί'<Ι~ .. στ\; f>«iιιιοιι d· φα.,.σtι><ότηια ~· νι'~ πα· τi) ιήν αχηνοΟεαiα. Ι 'ι.ατ\ :τώ; tι• μέ άμr.οε; b•-π""'"ι; σ' ό-

~ψ~}~~~~ f§~§γf: ;~ ~~~~~ξί~ ~~~g~::~~~ 
yxo ,.,.ι fi .tα(Ι<Σχ.lιι...ηση ιών fια• ~ι<rηQtfοίmαι δ(>ισμι. <ρ.\ιηνο 'Jανοοορiσu ~ Μαp· Χ('ώνιοών. 
Ιί{>lχ.Ιιοil.<ιρίωνποiοεiση-νι:;bumμει;>. 

Ή διάσκεψη τοίί Βελιypοδlου 
Ή 3η 'Επέτειος τίjς Δημοιρατlος . 

στήν Πορτοyιλιι. 

lijilll~1 
ιαιχi) τα>.ιιχή 1ο...;. π ... ιι"°"" vαμφ!!>-λα σt •lε; "'"'""'"· 
πώ;μέ~ιόποιαμ"(Ιφήcιj">?.t>"ii οιι;. Ή διάσκεψη 

ΝΟΜιΜΟΜΟιΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ιΣΠΑΝΙΑ τών μουσουλμανικών κρατών. 
"]{ vομψσ:rοiηοη ιοiί Ί α:<α· του. 'Η y'l(l<tιic ΕίιQώ;τη μηiι 'λνά~ι "'α aιί; :wLV; σuν- ιiνnbρασιι....ν; ι«>""ι>ιει; μ· 

vικοίi Ι\ JΚ. κα.ί ιών 'Ει>γση· η"1ν 11ορτογα1.ίrι ...:ι\ τήν ·~λ- bιαο>ιiψ.,; κλ.τ . . 'Wi> θic y(l'Ou• Xt"" ιοίt; φορεi; ιοίi .,lρα&χοϋ · 
..;;.ν ~ \· -..'iι:<άι"" lιεir>'"' r/ι ι.ιΙΟΟ .'"!α...ηγ,'(Ι<ζiι μ1ic ά>.ό\ι•) ~ιό liμεοο μiUον t1vαι χαl αύ. οοο ιώ.ισμοίi;> ΠU.,.,ω; tlναι 
Ι'κ...θ-~<> ιίΊ; tξ11.ιξη; αιήv d..'"lo- vό>ιη ιοϋ πνεψαιο; χα ιii; t- ιή ιώ•· μοοοο.,/.μανικώv Χ(Ια· Uξw :τορα"'Ι\'φη; πώς μιίι 
~ατΟΟιαση τη; bψοχι•<ηίσ;. J..ιιOrpia; ~u-....ι <ιτί; bu1-ά\ιε1; rώv. Tίl"(I; """""" >ι.ιιτα· aι•m..,ηnη :ιι.Μιtισιι>ωU l.ιLτf· 
Ο\bημοχραηκοί~";σ"ΙΊι.ο ιoii Q1"'"\tιν<>ίi&ο><ληeωrισμού. σχ.ι:Uασμ« fl-'"IOl)l'i νicι1ναι αit- ΟΟu>οαtέληξtνάyί .. 1 ,d:!όμ•· 
ιb-< ~- α\σ{Ιάνοvt(Ιι. ο<'ιν Περιμlνοvψ J.oL..όv μ/; dn;ιo- ιi] ~ διlιο>:εψr) ; K«l ιi σχο- t>•JOOίt; '"'-'-~'""""' :το!.ιιι!Ιό 

~Ξ~Ψ.:.~~z~~~Ξ ~j~~~.::~~::::::~:1 t:Ξ~;!Ξ~?Ξ; ~~~:~7~ .. ~~:ε: 
1

1-"Διdδσσε τούς «Δημσιpοτιιούς Πpοσανατολισμούς» - Γράψου συνδpομητης ι 
Βο~Βησε τήν έφημεplδσ τίjς νεολοlσς σου 
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