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ΤΛ [ΓΚΛΙΝΙΛ TOf K(NTrOf ΦIΑ(Λ(fθ(rΟΝ 
(Συνέχεια έκ τίjς 1ης σελ.) 1 γ~ηι;, τ~ν g&ψυχολόγη'tQΥ 1 μα 1:Gιν Φ~λελεuθipων, ~ό 
1:i% rtλαίjlι~ μιaς ·rιdικης, καl έγκληματικ~ν πpοσπ~- δποίοο; ιiντιπ~~,;ωπε:Jετα;~ 
δικαία; καl Ηευθέ?α; Πα- θ<ιαν έ-;ίω·ι, οΕ όποΙοι κι- !lπό [)για σ1:ελέχη, καί Ε
'tp(?ός. νο[ίο;ται μέ σuνθημ~ 'tWY, κσ.ν,Χ 'ltX 'tGν ιiντιπpοσω
/Τέλος, ώ11ίλ-ησεν ό ίιπο- τ~ν iνεξιip't'Ι)τον έ11πpοσώ- πεu,;ου~ έπαξίως εlι; 1:ήν 
ψήφιος 6ουλεu1:~; κ. Ι. πη~ιν 't"i)ς .λωδεκσ.νήσου Βουλf1ν . 
Ζίyδ-η;, δστις εrπεν δτι -.ό ε:ς τ~ν Βουλfιν, καί έτ6νι - Κα: ό κ. Ζίγ?-ης έπέρα
Κ6μμσ. των Φιλελευθέρων σε~ τ~-; σ-ημασίαν τη; δ-η- νεν τόν λ6yον του μέ τ~ν 
σ'.ιοπ6ν του ~χει νιΧ έπιλu- μιουpγίας 1σχupii~ καί συ- iκ6λουθ~ν <iπ?στpοφfιν: I 
ση 1:pίχ ζω1:ικ<Χ προ6λή- μπαγοίι; !{uβερνήσεωι;, μ6- 'Έλλ-ηνες τ'ijς Δωδεκιtνή

ματα:_ Τ~~ κιt'tοχupωσιν ν-ης Εκανης νά. έπιλύσ-η 'ttt σου, διά τ~ν σωτ-ηρίαν -ι:Υjς ι 
;τιι; ~~εθν~υ~ θ~'7εωι; "~ς ζωτ,κά ζ-ητr1ματα της 'Ελ- 'ΕλΗδος κσ.ί της lδιιtιτέ-
Ελλαδ?c, τ-ην ο.κονομικψ λ 'δ "" ψ · 

<Χνσ.συγκp6τ-ησιν κιtί τ~ν α ο;. ρας σα; r:ιtτpιοος' 1Jψισιt'tε 
έσω":εpικ~ν γαλfιν"Ι]ν. Έκιiλεσεν, ,;έλο;, 1:όν Φιλελaυθερου;, 'Εμπρός έ 

Καυτηρίιt'Jεν, δ κ . Ζ!- Λσ.6ο;, νi% ψηφlσ-η 1:0 !\6μ- πί ,;~ν Νίκψ. 
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U nrO~K~OrΙKU ΚΙΝUΣΙΣ ~ΙΣ TUN 
rοΛΟΝ ΚΛΙ vno~oιnoN ΥnΛΙοrοΝ 
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ιι-n• ;~ο..~ .. qό φ.ι*, i.<οι '"" Ν~~ !i~ ,~χ -..~ 

~ ..... ·~ ••• """~~· lfφ "''"""" ~vo-l"'ro>~ .... ~..ι
~i!o,flρ...oxi:!~ι ,.] •ών.,_.><=ιιh\dτιι•. '11 
c.,.ιι<>οιοitpΟ;ι.-~.~.mι..ι- ~·;;ι;; xtunv'Λ nλ~ ν* 

;~~~~· .~~ '1:.~~~ :;;.: ~i·~:~·~~v:~ 
'F.τl ......... hιρι;<~.,..,... φ 4~f'-· ι .. ιιΟ.. t'!t"!tλ•ι 
θιiν 'f:λι,..,Ι,.., M<i; ~λtι '>ν• Μ; .οιόμιι.""'' 'fι2,.. &τ~ 
-,οeοψ,~;ιίrtlιρι.., .,..,.,; ~v-,.ο1τ«ί;τι,..ιοο;\m+Ι 
~;...ι•λ ... '~' τ•λο,.ίλο"""", ι- ~·""; ~ ~ό-,ψο"'; &<>ol•o<~; 
~ω; .;., Ο...ο,οι>όο,ι.ιt•. Δο~οi-- F,,,~~ δ,ι.ω; ~:;τ.. olv>ι ά!ό
""''•'tι-,. .... ;e..,.·ι,J.-Ι•7f'>v,τ0~rψ.vόpονιι•:•l••ι 
ο!.:.•ο;ilγι;ι.&..,..,..v,!ι ί!n~l\- ν> i><λό;...,ι.ιν ~:..0 ...ομ..,.,, 

11: 
λt'οδ6ν-οι;ή&D.φ:ιν~J'i; '-:ΨΟ>ν.-.1; W..e.l;oou; ~l 

;:;ι;·~~.~!~.;:: ~:;ι: ..... ~~·:.:::~~ 
.~ ... h••,Ι .. ιιο;,ή.,i~.,_ ..... r.; ... 1~· 
~~·•·"'""''r.,..;:;ollo:l ΡΟ.1ΙΟΣ I 

~1~§!~7Ξ' ~~;~~~~,-
ΙΜ!ίδψ, ~•λtti 'E.,...,.q;~ ,.41χ&Cςi-

~ :;7::,-:.:: ~";:: ~~:; όtJ.~~~: ι 
~ ι,"::: ::.~~~!;;.~r.<i>'f;.~~ ~~~ 
· ' :.~:·; ::~:~~i7:+,:τ~~:: :; 
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I 
ΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ 
ΤΩΝ ΡΟΔΩΝ ΣΥΝΕΚΡΟ
ΤΗΘΗ ΧθΕΣ ΣΥΣΚΕΨΙΣ 

I ΤΩΝ ΦΙΑΕΑΕΥθΕΡΩΝ 
J ΠΑΡΕΠΗΣΑΗ ΟΙ κ.κ. ΡΕΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΙ 
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~Ν ΥΠΟΥΙ 



J!ι ~ΓΚ~ΙΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

• 
Υ ,,Κ . ΦΙΛΕ-ΛΕΥθΕΡΙ!Ν 

1 z. ., ~Σv.fKE~NΛATKI!N 
.ι :. 

~ ~ 

• 



ΑΗΕΞΑΡΤΗΤΟΣ HMii'IU'IA .ΠΡJ:ΙIΗΗ ΕΦ:'ΙΜΕΡΙΣ ΕΚΑΙΑΟΜΕΗ. 

ΓΙΩΡΓ . ΑIΑΜΑtοιτι•Η'Ι ~ "'" tf9f'A ιι• ::ο~.·.:~."• ΤΜλ ΙS.·Jto 11 

• ΡΟΔΟΣ KYPIAKH 5 /1\ι\ptfO\( 1950 1 ΕΤΟΣ Α" ΑΡΙθΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 234 1 τι 

ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΕΚΛΟΓ ΑΙ 
ΑΡΘΡΟΗ ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ I. ΜΑ ΥΡΟΥ ΠΡΩΗΜ ΥΠΟΤΡΓΟΤ 
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TrDΠOUOιi!IΣ JON ΜΠrΟΝ ΗΞ(ΟΙ 
ΚΗΛ ΗΣ · nrOHHIΣ ΗΑΟΓΛΣ 
λl ΣΗΗΝΗΟΗΙ! tll ANOIHON HrON 

ΚΑΤΗΡΤΙΣθΗ ΗΛΙΚ!ΙΣ 

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΛΑΗΗΡ 
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ΝQΛΗΣ 
οι..ι~ΖΙΗΗ> 

ι•ίί~~~;~':ιιώ:~ιιί Σt);~; ~!:"~~;~~~~:: .. ~~~.~~3 ~~ο~~~~:·~·.:.~. ο:~~~~.~: ~~~ιu~:;~~~~"'δ;: 
,.~μιιιrΟv · ~; . .ι-ιηιμι;,ν μ.u~iι · yον•ιfι; δΜι>ι~>ίοοu ιοi 
μι τr1 ν Διοο.ιιηιιΙΙ~ν .ι•iοα• tlιxnio\1 ιιαταο•<ι:'Ιfiα; lν 
μιd~ <!~ι.ιοi•;; ioΠI')Qf~iα~ Διulιtιιuνi\οω 1ιαl dH\104· 
~ι; τiιv 'Ι'uμεια~τ)ν 'Υ"•ι- ταοιιο"ιιa; ι,• A&o'ι•uw; δι.ιΙ 
(l•nίRν το~ ΚQ(ίτον; dνι· •ίΊ•I.,Ι1•1ι•iι;6ιιyu.-Qι.οι-.; 

:~tf}:~.~ι~:α;~~ .. ·~~~~.,;~ 1~\~~-~~u~~O:~;lr~::i 
tιQYΙitfJ• τοίο dnελιtt.ftE· l 'ι•oφtio:\1 11~1)0"ΦΦQtil,. 
~ο~ωτοιι(Ιi'•dγώνο;τfι:.<\ωllι· 6,,.;&.~-,ι•Ι; η)Υ ιιutQίΛο 
οιι,.(ι~ον, ι\πiο τiι l\)!J~- ιιlίιQfJ ••'\., lν Δω~ε>«t\<ήσ• 
l!Η,Ι'ΙQΟfδQη;,α;τή;ι\uΙ· στQU1ΙΙΙΙΙΙΚ'ιΥ ΙΙ«ιάστuσΙΥ 
1\ιχανη·•ιαw:ή~ 1-όιιιλαία;; iν tιί•Υ 'Ιtuλ&ιν εiς 1\qf}μt!lν χι 
'ΑΙΗινu.ς. Τ iιν :<Q<'IPUΙ"'\· νοi'·νηιτόν o•lkw;:lov &ι.ί. 
χiιντuuιιφ.ιαyillα~&ιι;rι τΟΙστοο• ιΟντ •. (ονη,ο-
11 '• \.1"1~ tiι; • .\ω/ι••u\'11 yον t<>u 
ιrι«•iι;• ,,,;. luσ4μ.o"iιQ ·oluιaιd,onτ•·1ιιlk(IO-
y...i"''" t<'>i• ο\yοΟ,νσ;. ll (loi•- σ4ο:ΗΙΙΥ ιιrι\ι μΗίί1'1•-uν ~~ 
"οrι; ••i. ~''Ηα><n•iι;'ι.;. Δwb.-.,ίνψοονοο·iQU1Ιν ,η-. 

;~ ~~~~;~~.'.:''.,1~"0;~~~ τ~:W""Ί~:::;:~~7~ · 
· tήν J.,ι.ο~~•·'"'"'" το\• ΗΙ4ο lι ι,'"' ι»ιι •iι; Κοήιηι; ι. 

:~:,~\~~~;:.:~; tifif: :;;~;~,:~ 
toU \owu~;~yoίt Οί><Ονομι flιAtόotι!kro t'κ; ..:α· 
••ίιν ,;ιι; 'Οllαν~ 11 t(!Ιιtr•><•tά1'Κ lοyο:ιαίαο; 

~=~ιi~~~~~~~J~i~ 
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ΡΟΔU1. ΤΡΙΤΗ 1 ΦEBPOVAPIOY ISSO I ΕfΟΣ ,... ΑΡΙ3Μ.ΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 21 1 I 1 

U nrO[K~OfiKU KINU!IΣ ΤUΣ ΟΑΡf~θΟfΣUΣ 
KfrΙAKUΣ fiΣ ΊΟΝ f Ο Α 18 r Ο Ν r Ο Λ Ο Ν 

U UPOJU UPO[KAOfiKU [ΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΣUΥ
ΡΟΥ MAPKUINU [II JUN n Ρ Ο Η Υ Ο Υ ΣΑ Ν 

r 
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v.~ ·&o 

Η ΤΑ:Ξ:ΙΣ 

Ούδεμlαδιαφσράχωρiζειτήν•Πρ"'ο-

~=~ ~~~2;ε~~~α~οιο\Ο iu0v5~~;σ~ooxafo~ 
Λαt<οΟΚόμμαtος tνΔωδεκαν1ισω. Νο
μlζομενδμωςδτι"ε,-άοrήνnαραiτησι• 
Ιδlωc;<tοΟrενικοΟδισ!ΙtηtοΟ,λόyοιτιο 
λιτιιti'jς εύθιξlας ιιοlnολιηκο•) tάιι;t,t
RΙ~λλοuν ιι.αl 'rήν d,ιεοοv όwοβολfιν 
•αpοt1fισεωςtιι μtροιχ;τοΟ Δημο"nιιοΟ 
δρχοvτος. δtνθtλομεννά tnιχειρfισω
μεν nροοtuyήνεΙςτήνσχε"rιιι.ήνάtιόφα
ο ιντοΟ~ι. 'ΥπουρyοΟτών Έοω-τεριιι/δν 
τήνd:τιαyορε.:Οουσανκο:τηyορημσ-τιιι~ 
nθοον d:νάμιξιν των Δημάρχων ιιαl των 
Προέδρων tών Κοινοτfιτων εΙς τόνd:ρξά
μt.vον RΟλΙ"Πιιόν d:yι';Ίνα. Tflν tιι;δοθεi-

~ ~~~:~!ii::e:;:1~ ::~:~μ~ 

i ~l~~~i1:~*~~;ili~f.§; 
i ~;~~i~~~~~f~if~~~~~ . 
ι =ςπ~~~~~σtι'1~::::.:~:~ ::~~8~0!6 ' 

ι γω 1"00 d:ουμβιβάσ,-ου μεταξύ ()nοψη· ! 
φiou β.JuλεuτοΟ ιιαl ΔημοτικοΟ dρχοιι. 1 

ι,.,. ! 
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Ο 'llrOtKΛOrΙKOΣ λrΟΝ nrtntl Νλ 
KrλTUθU tn fWUΛON tDIDtΛON 
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•tιO!I_!!IH_IIN IIJI! 

..... ,.1i~><K.X21';~ 

........... ~ .. :ro;•" ............ ,.; ""'"'- .,, 
"F.n••<ι4-:i .... ,"' l"'f'• 

ι?~Ξ~ 





/ 
I 

μετα;r.:.ιιτeιχ(κών Κuο~ρνf.σεω-;., 

c{πο τ3:ς οια:&-ξει; τοϋ Σuντάγ
μ :tτός μας, 'Η cιάλεξ , ς έχ.εί

" r1 έχαρακτ·r,ρίσθη ώς ~ λαι;η:ρο 

τiρα τ~; περιόο<tι. εuρ~σκετ"ι 

σε UπΟ έκ.τUπωσιν ~~τα vέαν έ

πο.ξ.ε.rγασί?.ν. 

π ρcιeιθεuτ ; κος, οσοi όλίγ~t , 

.εi; τα; ΠΟλιτ ~ ΚΧς ΚΥt y,οι ·ιωνι

χ~ς ιοέα.; ~~u, ~θ.ορu;ως έρ_rα
ζομεγος uτ.εp τοu σuνcλοιι, ανε

ξάρτητος άπο πάσα ·ι ·:jικονοι,.ι.~

r.Υ.ν όλιγ~ρχ{ ,.,J, ό Υ~. ~τμ-f:Fι~ς 

'Απ~στολίθης θa άπο.τελέση. 

έ;ι.λε.γόμενος, άσφαλώς ένα έκ 

τι.> ·ι άρίστων μελών τ<Jϋ I\:oι

',ιcoQuλί:ju μας . Ή ύπcιjιrφιόττ.; 

τG:.ι · πληρσί' ένα κενόν εΙ. ς τ·f; ' 

οr~1οσίαν ζωη ι τοίί Τό~οu 'J _ 
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LotιC\1\'>'j' 
· ω 9,.5c 

Ζέ:νοι δi,ιJΟΟί1'0tιειι;; 

~n τ1111 ΤΑΥ κ. flυΡΙ~Κ Ell Η 
ΔΗΜDΙΙΕΥΜΑτΑ ΤΗΣ "ΠΡΟΟΑΟΥ.. 

ΣΤ ' l "ιω;, ΊΙ a~~·:>":'~' :ι~~ ιοι•i 

~~~.Ξ~!~Σ~~<~ Ι :~::ζ~~~~~~~~:~~ 
..~ι ,;:,; ' E;,..;:i; .r.;ι.,ιλ~γ.ιι "λ~ψη .,;,ν .,_,.~:ii.,ΎΟν, i1• 
:ί~:ι~:ν.ώ; μ.i •i-ιv Ί.f19f,yφ·" ι1·ι~ι ~"'"τ~ν ,Jι "''Ριλν,φ!ώσι 
":'Q!Ι;\μ.ων !ι~ ~" Ν~11-ι, ~ l~ω ιί; ~ν ..,.~&r.:ι 1~ • ~).~1~ ... ΤJι 
ί::"'''"''-;'1..~, 1ιnΠ.~~ ~:r.i-- ,~,,n:i .,_,;~Α. ~ι!:rr,ι.ι6•1',.;, 

:.:~. ·~;;~(~~~~~:.:.:;~":.";;,~ ~~::::~:~ ;:;;:~'~"•ων 
ιϊbώ-ι ο:~ώ-:-ο',; ,Σ.,.ή>.-r;;. 11~~; Ρδ~ο; 21J._II -+-19H 
,;,.,..,...Ν;:1σι·• τr;:ί ΙΥλJ,:ω•:i- {1'.Σ.· '1Ίι.ίτy:; 
η~ :ιοtλW,:ι·"; =-..\ι i~φ1wp- \IIX. ι\Λ"ΤΓ'ΟΣ. . ι ·,..,. 
-rιί.ο, ,i:ι;zi*': 'ίι :Q.ισ~; « ι.~. :\ff;t;ori'Mω; pt~ ... 
,.ηώ;:τp1 ; !ι:iΤ·,.;,;,;..:ί:rι ~'iJ.; 'Ει< •i.; i:ι:ι~.ι"'J ίξ ,a,.λ•-ΙΙ 
~>:•"'~ ο:;;:iω; ..ιλo;!I-J"'L"'j •i;; '"-•νf.r'4o>; -;~:. λμί""; P~:;u 
",::ωη.,..j.π,;. ό irr:--\~; <:Γ.:n:ι.- τi,; i~ο;ι:τ.; i"ι'·Υ;; -:'ο-ι g,.~;,., 
').ιj~ ί.χ ,.,""i:.ω.; -::j;ι,ι ;.:ολιιί !ρ-... 1 ι·:.-~ιν χ~~ωtί;:ω i;ι.~~l
~~ ν.;p....., ;::~1:;;:ηiνtι.>ν iι Ρ6 ν"--::ιι ί;::..,.; ό ~ 1t,ιi; ~ών .,.)-.' 
~ω =~ο-rολιμ(>.ώ; χ:ιl: '"-»:2 -;7 ων π~ <:Μ:χώ~r.1:ιν ί,.. ~~:; λΙ 
.,,;;;:2 ί:τ, ~:; ~)J;o..-~ :;:ο;; ό-- 11ί.ιο; ΡG&.ι a ~ τ.,.,pι>i:ιν, Η 

i!~;:,~z.z::ε~~,~ \Ξ:~ri.:~:;_~;ι~;~~ 

. ~§b~~~f~;~Ι 



~έναι δημοσιείrσειc; 

ADANTHIIΣ ΤΟΥ κ. DETPJ Η ΕΙΣ Τ Α 
ΑΗΜΟΣΙΕΥΜΑJΑ ΤΗΙ ΌΡΟΟΑΟΥ. 

(:r;ινέχeια έχ. "τ}; 1'1); σελίaος ) ! 22 Νσψ6pίοu 194-ί οr.λαaΥ; 
έ.κ. τΎ)ς έπισ-τ,μω ΟΥJιλι~οεως :τοί.' όλίγας .μόνον ήμέρ:χ:ς μ.ε"a "~' ' 
Κ$ντριχ.οu Λιμεναιρχείοu Ρόδω ! είι; Ρόοον &φι: ξι•ι JiL::.u, πpGη"c"ιμά 
άφιίχ~η έΙΥJ Μσ-ρμ.αρcΖ ( άΠΌστολ~ r;θη ή &ναχώρφις aια Τοuρχ.ί-
Πε"ρίa'tJ - Μαντέλλ:χ) -:~.1 ').•ι τcii o. l cu ''fγ.1να με 900 Πρc 
19 Ν(;εμ,6ρ[οu 1914 κ.α1 τ1;.1 :rφuγας. 
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U ΠXNIKU ΟΡΟ[ΡfΛΣΙΑ Τ~Ν [ΚΛΟf~Ν 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Τ~Ν ΔΙΚ. ΑΝΙΙΟΡΟΣ~Ο~Ν 
u ΚΙΝUΣΙΣ TDN ΚΟΜΜΑΤ I [Ν ΑθUΝΑΙΣ 
τσ;~Η~~ν~ :~μ~:;~:~ I ;?:~~~ty~~:~~~~~~ I ~~~ί::οvεν::~:::ν ::~ 
ρον ό._ Πρωθυποuρyός 'Λρεiου Πάγου. Μέχρι μετ!) τ /;)ν diΙΙ'fl1"'poσώ. 

κ. θεο-ιόιιης d'νfιλθεν l τfιςστι)μίjς tδήλωσσν 'Ι!ωντσϋ Τιίn • υ, ό ιι;. 
ιlς τό: 'Λνό:~'tοpα ιιαl δ·tt θά κο:τtλθουν ιtς ΒενιCtλος έδήλωσεν, 
tγένετο δεΙt'Ι:ός ίι'Π.όtdιςtκλογό:ς 14 ιι;όμ-δtιεόρlσιι.εtd:Μλύτως 

~rως~:~·κ. "~0Ι!ο~;~~ ~~;~~~u~~f~~~~~~~: :\~~~;~ω~~~~~(ι~ιuό:~ 
tvημfρωοιν τόν "Λ · γάλων κομμάτι.•ν. -ιων νσυτι~~:G.iν μα<:, 
vοιι.τcιt . ιτης tσωtε- 'Ανεοι;οινώθηnοραλ - δnωςψΜΗσουνεlςτdις 

tκ~~~ t=~~~C:ά:~ι:· ~ ~~~~:,:ιό:~~~~~~~ n~~j~~ς :κ:ο~~i;).. 

~Π:i{~~~~~Π ~Ξ~~~r~~:~~ ~f~;.:fi~[~ξ, ι 
οεωc:θό:fχοuνόλοκλη. θεια δnωc; περιορισθίΊ δτt'tό(πlσημο: tγιtσl 
ρωθίj μtχρι τWν μt - ιιο'fό" δυνατόν ό 6ptθ · νια 'IOU κέντρου τοίί 

t;δνομ;~C:- nροσιχοϋc: rι~\lω~ι:ι;Σ~ο~~νλι:: ~:i;'t2τ~~μ.α,.,τ~u~~ 
'Εν τ<;ι μεταξύ yιΙ<ό:τμήματαδt Ι<αστι · f!Ούλοu,θ6:γlνοuντην 

:~~~ .. 6. τ~λ~~';.~iag: Ι<~~φ· :τνtτι:~:~.n~;. j 110νσ~:!.~u~~ufl ιό 
f11!pοιιιλογtΙ<f\ ιι(νησιc: νιζtλοςd:ναχωριϊ d:τ - lιιatplα ιlς τόν dρχη-r 

I ;{~t::~!·:~~~!~; ~f.~i~~:::~::~ι ~~~~~!δ,~~~.:;~; 
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ΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΔ Υ ΑΣΜΟI 

~2:~:~;2,~::~.)~:;, ~~y~:~;:2 _· I "~;~·,:::::.1~:;~~:-~~~ 

~~il~~~~ ~}~~~~ 
~)',.:ι.Υ\~\1\J~ .:ι.ΙΙ\Η)- ~. \J,,,,~;,_,. ~-•' i··--i>•.>~-r. 
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