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'li ! &:σλσγ r ~η QVO r oγνfJμfo ~σr τuυτ6τητσ τfiς ΕΔΗ<,6ς Κ6μι.οτσς no6 lΙ<φpόζε: r τ6 Δημο~<ι:α
τ ι γ6 Σur r σλruιrι'i urfιv 'CλλUfV1 ι;ΤΙΚτι ι,ιιιί rrιηγμι:;ιttΙ<6τητα no6 Εχει nιδ σιrνειδητοnοrηθε:ί &nδλv
τσ dn6 τή λοϊ~ή β6Jη.'Η n6λ~η,lπ(..;;,ς ,τiϊς πσλιτι~!'ιc μις ζωfiς ,πο6 ι-θοδεδτηιοcε μt' τόση lπιμο
νήόπ6γ\οΥΟτο6ςκtιfίfvvωστοvςκ6κλοvcτϊΊςπολιτικ'i'icόΥωι.ολΓοc,lχι:ι&nστ(ίχι:ι καrδΔrιμοκρ:Ι
τι~6ς fο6ς ιιι:ττεv6r,cw. δτι ι') ΟUΥωμο<] fσ γ ιό τι'i διόλuση της ΕΔΙ-Ι< β.\dπτει τ6 lθνι~δ σιrμ;lpον. 

Αδτά&nοτv.λο\ιν rfc:3σοικΕς6ισπι.:ττ&ιεις τίΊς 8"Σuv66οuτl'\cl<εντρικl'\c Έπrτpοπl'\ςτi'ις 

ΕΔΙ-Ι<,πσ6:wνi\λθε στfc6Ι<.,{? Όκτι.(\ρ{σvστ6ξεvο6οχεϊο"ΕΣ!Έο'ΙΑ" τiiς 'Αθή-.σς. 

Ι<.]τά τli Σ6vοδσ tvκo f6ηκa~ διοδιι>ωvι::ι τό nopfJI..On:t πσG παΙΧΙθlτομ;: nιδ κdτω ιςαf τd δποία 
μrroρo\iv lold σιινο.ιι ι υθσίίv σrι'i δι('t οtr στο:.ιnη δτι ι') "πολuδιdπασrf'lξr.περική πολιτι~tι'i ιιplnε:ι lo06 6-
όnοκλε(ι:ιτήν"πολιεl,6ρtrpι'f'τiiςΧώρ,)ς , δτι/ιδισφθοι:dστ6νπολιτι~t6ι<αfδημ6οιοβ fοJ!χε:r 

ιrΜι<:ι σ ' lπικ(vδυνο rnσιι6ιαι fδτι /ι&vfιmpκτησχεδδvκσι\'IΟ!Vt~ήπολιτικήτiiςΚuβερ~ωςσl. 

~~~7~~c~.τ6v 1<0"rι.f'ovτn πλη(k.,ριημ6 i!χε•ι ι:~lρει τσίίς lργοζ6ι.ενοvς κο( το(ις σvvτnξιοfιχοος 

'ι.ιόι .._.•,ιvΓιιιf.rfιvι'ιrιιι(.ι.:':yι"'•νίο:κr6n!ίnορfιιι.urοulιτόι:Ίστι:οοόnδtξαντλητικήκαf 

bποδ!=ιvμπιοα! f.ημοκp-ιτικι'i σvζήτηση ni)ιτ<ν τδ λδyο rόΥωόπδ 91 σ!ιvεδροι δ{vοuvdποστσμ.Πι
κήόιήvrηnηιττι1 ι:-λη...., ,r11"m τf.",y nλrpJtilνfJVκσvδuλoφfSpωvno!ι lnιμfνow lod tμφσvΓ(οwτΙW 

ΕΔΗ<δ Ι ι'Ι.Jrcσμfvηr<οflιnό, .... διιi>uση!- {ΓpοφεΤσΤ(ιπσv15-1D-79) 

1.-l.'l 1 6 ι οΓτε:ρη lκοvσnσΓηση,lnrβεβαι6w:τσι /Π ι ~ npocrι-dBEιo y ι d' τήν lι.πτiδωοη :;:~ς πο
λώσεως ..πήv nολιτι ~ή ζωή τ!iς Υ.6ρσς,dπf.τιιχι:, Ό Δrιμοκι:χ:ηικ6ς ~6ς τ?\ς Έλλιf6ος,r<αταν6ησε: &τ-ι 
ο Ι &Βlμ ι τεςμcβοδε:6vε ι ςγιlfτι'ιvδι6λι.ισητ!iςΕΔΙ-Ι<ζημι6vσνντ6tθv ι~t6 οuμφlpαν, 

2.- Ή 1 6εολοyι~ι'i I(Π r πολιτική διι:;ιi(Ι\ρvξη nofι lyκρfθη~ε dπδ"'τι'ιν Δ~Γb~λλαδtΚ"ι'i Σννδιιf

(!Ι{ε•η το'ίi ΙCδιJΙ..οτσς , όπστελεΤ τήν l~Φοοοη τt'iν n6Gωv ηι\ί &']μοκιnτι~dti ι"οσtί, nρσσδι QPf(ε ι μt' σο

r:ι'ivεισ τήv φι.ισιοyvι.,μfσ ~ο( τήv lδε:ολογιι<ή τaυr6τηm τiiς ΕΔΗ<. ' Η ~σποfrρη τtiν &ox13v τl'\ς δια 
~ηp(ιtεcς ι!ιn6 τήv μfχρι σι'iι.ειn δωστηριδτητο τi:5v Σvλλοyι~ί3ν δρyd'vι.ιν,τiiς Καινοβσuλ.eυrti(Ι'\ς Ό
ι r'i&!ς κr. r τσ'ίi '.~~ρχηγσ'ίi τσ'ίi Κ6ιr!-f1τιχ:, προσδιορΓζι: ι τfς σlισιοστι ~ιc διοφορlς τl'\ς ΕΔΙ«. ιο;α r dπ' 
τ f'i Δεξιό κοf dn'τfiv ' Αιιιστι:ι.ή πο(ι τε:λι:υmΤο ouvθtτouν τ1ιν πσ.Ι.r.πι~tι'i ι:lκδ-.σ ατι'ιν πολιτι~tι'i 
μ,ς ΤιJή, 



ε~.,τ3δίe·~,': :::~~~~ τδ~v~~~~~ς,;~~~Ί;:~~Ί·~~~~:~τ~~~~~;~ :;;:~~~ 
~ Χι5ρ] πρlηι:ι τδ ττ:ιχδτι:ρο \d dJΌλλαyεΤ dπ'τfς μοΙΙδΜευρες δεσμεGσεις noιi φαλιοδεGονν τ~v lθvι
κl\κuριαρχfα μ:ις,δ~ι:Τwr ο/dμι:ρικnvικlςβfοειςποιi~χοwly•·•ιrοιπuθεi~τfςDιι1.4J4ιιι; 1 ς 
Μπερ Γ αηχιτιι.πικ/3v ι:!ικολ. ι/3v" στδΙΙ lθvικδ ι.nς χψ[],Σ:ηι.nfvει dκδι.ο δτι nρι!πει \d dΙ.QπrV'J(θDtίv 
ο! ο ! κοiiΟμικlς,nολ.ιτικlς ~r nολιτιαrικlς D),lσεις μ;ις μt'! τl\v Σ:οβιετικ~ "'ΕiοUΟη,τ~ Ι'αΤκ~ Kf~oa 
καΓ τΓς δπδ.Ι.οιnες χί;jρες τοU 'Αwτολ ι κοiί Κ6ι::ιμοu , ΣlΙΙDμμιd" /5μις nερfrm.ιση δl.v σημ:ιfvει ιτιροχ~ 
αη;ιιιτιωrικεiv-~λιμεvικί3vδιι;uκολ.tινσει.ιvπρ6ς&λλη Ύπερδ(ίο.αμη,Γιατflτσ ι ~πολ.uδιd"αττιτηl:~ 
τερ ικl\nολ.ιτικl\ιιοττ:ιvτdει πολι.εξ6pτηοη,'ΗΕΔΗ<πιαrε(ει &rι lκ.ρίζε ι τοιίςπ6θοuςτσU 'Ελ;t,ηvι 
κσΟι'\ι:ιοtίιιοΓ6πηρι:τε7τδtθv ι κδσuμρlροv,διDκuριίοοονrαςdννn01(($ρητατ~d\dyκηv6dnομ:Ικρuv

θοΟν&τδτ~ 'ΕλΜ&:ι δλες D! Ε.lw:ςβ:ίι:ιεις,κnf >.dlπειm::ιθεi ~οlyιαλfτιδα ζδvη,ιπd 12\ΟΙΠΙ
κd:μfλια, 

4.- 'Hl:vroξl\ μ:ι:ς ari\ΙΙ Ε,Ο,Κ χωρfς -.d φειίyει ~ Δεξιd dnδ τi\ΙΙ lξοvσfα,δηj.ιιοuρyεi τερ;ί
αrιοuς κιvδιίvοuς yιd" τΙ\ Jι4χι, 'Ο dy610ς d\d'μι:σα ar~v dντ(δΙΧJ.ση κο( τ~ν πρ6οδο arδv Εlιι:χ.ιπο't'κδ 

~~β~κ~;; ~ω:Ο:~~:~:~~ Υ ~ε:~~~~~~~ ~"'τ: δ~:;~~Η~~~:~~~:~ r~ ~~~~~Ε~~~~--
τtSν l:ρ'/Οζομι!νι.ιν,Ή ΕΔΗ</ : l:κφρ;ίζει μl σuvlnειo τδ δρnμ:ι: τ~ς lvuμlvης Εδp6nης,nοιi θd' dιτιλλdξει 
τοιίς Ι'ασιiς της &π'τδ β:ι-.dσιμο 1:-.τιγκολισμδ τί'\ς &vτιδροστικ~ς Δεξ ι Ciς ισ::ι( θd τDCις όδηγfιοeι στδv 
ΔημΟI<p:ιτrκδΣaοιαλισιΑ, 

5,-'Ο'Ελληvικδςι'\ι:ιδςιτιΙΧJ.κολο!λ!εΤμι!Ι!_;,.οvη!ι<α\IΟΠΟ(ηοητδοuw:nί'\dγί3vοτί'\ςΕΔΗ<. 
yιd Τ~ΙΙ rd'ΠΙ.ξη τί'\ς δ ι αφθσρ]ς , ποt'ι lχει διοβρSσει τδ δημδι:ιιD βfο.Ήdποκdλι.ιψη τοϋ oκavMλov 
τiiν 6yι;ii11 κο:u:τ(μι.ιΙΙ,Ι!δωσε τ~ δuwτδτητα \ld στdαει τδ μ-;:y{Ι'λο dn6στημο τί'\ς διοφθDρS'ς καf vδ οu
αrημοτοnοιηθε7ε l δικ6rεροdv6γκηνdκροτικσnοιηθεiτδκ{iκλc.ιι.aδιDκινfιοει.ιςτοίιπετρrΝ:J(ο~> 
(προμfιθειαdργοU,διDλι ση,dnοθl\ι<ι:u:τηκ.λ.π.}. 

6.-01 θlσι:ις τί'\ς ΕΔΗ<.γι d" τl\v δγε fο,οοιi lπιοcuρ6θηκαν &nδ τ~v ΓΓbw:λλαδικ/1 Σννδι6σκε
trι τσ0197716-.dyΟCQσοντ~Κvβiρνηση>.dl:ξι:ιyyεfλει μερικdδτολΙΑ' μί:τρ::ι,ιτι.ρμl'>Οdrτ'τδπρδγρ::ιι,ο-
1-0 τoi"J ~μμJτος. ' Μ.ι.d τ6 πpdβλημ;ι τl"ιc; Ύyεfος Bd βρεi τ~v 6λοκλ~vη λCοη τοv,μδvο μl τ~ 
κσιΙΙQvικοnσ (ησησnfrtλσ fσιο τοtι 'Εθvικοtίl:ιιστ/\μ:]τος Ύγε fος οοt'ιθιllξαοφαλfαει lσδτψηκο.f 

ιiρτιοnερfθαλtηvιιfδ.\οvςταιίςrτολΤτες. 

ξιοfιχΘν7:CΤ~~ ::~:;~:~;~~~~~ε:~~~v~~~~~~~;~ξ:~σ:Ρ;:~;τ~:τiχ:~ί3~~ 
νεμισθεidπδτδνΜηθι.ιρισμ6, 

β,- rι'α!ιτδ ~ ΕΔΙ-t<.όnοατrρ fζεr &τι ~11011 μt'! τ~ διd"θεση nοσοστοtl τοlιλιfχιστον 20ο/ο τοtί 
tθνικΟnuεfοοδι\.οτοςτιdτ~' Υγε fο κο ( τfςσuvτdξεις (μltλdχιαrοδριοDιίντtιξηπο{iΒιfεΤ\,Qι 
ΤσημtτδΟΟο/οτi:!νd.ποδσχί3ΙΙ ι! νι:ιδικειίτοul:ργdτη),δrι.:ιςγΓνεmι αrfςnιδφτωχlςχ/3ρεςτ"ςΕ,Ο.κ 
θddrι:ιλλι:ιyεΤδι"α6ςdπδτδ!γχοςτf'\ς6Ι.Qσφdλε;ιος, · 

9.- Ή Ι):)δταση Νδμοv τf'ις ΕΔΙ-t<. yιδ τ~v κοθιlρι.ιση 12μηvης αrΙΧJ.τιι.ιτικ"ς θητε fας,dnστε-
. λεΤ τl\ν μεyτίλη nροοφορ;ί αr~ν νεολο fσ μος κι::ιf mρ;ίλληλα θι!τε~ σl σι.χπ~ βd"οη τ~ dνάγκη lκσνy- · 
χροΙΙιιψοtίτf'\ςδργανδσει.ιςτf'ιςlθΙΙικi'\ςΟ.μuΙ.Qς,σδμ;κΙΙ.Q μlτΓςl:nιmyι!ςτί'\ςσιίγχρι::ιΙΙηςτεχνολσγfDς. 

10,- 'ΗΙkιθειd nfστηστl\vd-.dyκητl'\ςδημοκΙΧJ.τικf'ιςδρyοv&Jει.ιςττ:ιtίΚδμμ;ιτοςlrτιβεjkιιιSνε
τσι&π'τι'ΙvΟCQθ~ρινι'Ι.δροατηριδτιrτσ τi:!vσu;ι.λογικί3vτοιι6ργdvuν ,rδycγοv6ς~ ι 6 'Λι •:ιι.ηγδςτ7Jς 
ΕΔΙ«ι:Τ~οaιt..!λεyμt:vοςdπδτδlκττ:ιl(l"ΟJ:uvlδριοτοtίκδμμοτος,dnοτελ.εiτ.,νβι;ιοικδτερηι!γγ{iηοη 
yιιfτl\vηραγμοτοττσ frpηταtl n~τou 'Eθvικoi"JΣ:wεδpfσv,noCoμlτ.,v πλσ:τειd",&ντ ι προσι.ιnΕvτ ι κ.,τί'\ς 
f16ιχως,α(Ινθι:σl\τοv,θι!ι!πστελtσειl:rnv6σrαDηαrfςιτιροδόσ ιακι!ςδομlςτfjvdρχΓf'(ικί:ινιο:~τwv. 

II.HlfltιEI<Nιi-N-Iθlfi'EI"' 



·'> . 

βρΓοu τ~ Ι"ρδττιση Νδμοu γιd τ~ν οσ:ιθιlpωση τί'\ς 12μηνης στρ:ιτιι.ιτικί'Ι!; θητεiας κο Γ τδν tμηλDV'ΓΙ

σμιδτi3ν'Ε...-δnλωνΔu\οdι_εωνμl"lθελονrlς"-/ιμψδν ιμ;ι δι).\.σττλlχ,..,...nο6θdδπηρεταtίνγιdμιdπε:-
ρfσδο5lτf.5ν, · 

Κιιτd τ~ σνζ~rpη δ 'Αρχηyδς τί'jς E.fl< lκφ6νrpε τδν rι:ιp:ικdτω λδyο μl τδν δnaio lκςι.,.ε 
μιdd\d'γλι.φηnαραuαfααητοl:ίγεγον6τοςδτι ι'\δρyd"~Κο)(ΠJΙ<Qfσ(ί\Ιθεσητεϊν 'Εν6πλι.1νΔvνdμcων,δπως 
Εχει σι\.ειχι,δινdvττιnοιcρΓvετι;ιι στd σδγχpι:ι\0 τεχνολοyικd δε6ομfΙοQ,'Η npowpμσyfj τouc tπομlνuς 
a'αlrιd'θcfl: nιτplψειτfjσημιvrικι,μΓωσητiΊςστρατιι . .τικί'\ςθrτrεΓαc , nοCiθd' d rι:ιλλdξειτfjΙο"εολafα 
dπδτδ όγχος,θdd~ιυκοΙΑρΓσειτfjνΟ!κονομfσdnδlv;,.διισβ;ίστακτοβd'ροςκαfθdlνισχδσειτfινl
τοιμδτηrα ιcuΓdποδοτιιcδτητατGν 'Εν6Μων Δυ-.d'μcι.ιν , 

'Ησvζl\τrισητf'\ςJρcιτdσει.ις ΝδμοuCJ"n1θουλι1&!οuvε:χιστε7στι1 σwι:δρ Γασητl'\ς25ης 'Οιο;τω 
βρΓοu, 

ι 
Ήdγδρεvσητοtί 'ΑρχrτνοΙJτi'\ςΕΔΗ< . 

('\Jοκτιι<dfiοιιλi'\ς,4-10-?9) 

ΙΩΑΝf'ΙiΣΖΙΓΔΗΣ:·ιr•~ηy6ςΕΔΗ<)Κ(ιρ ι οισu\dδελφοι,νομΓζωδτ ι'ι σημcρινfjσuνεδρfσσηθ6 
ι:Τwι μιd dnδ τfς lστορ ι ..:lς σνvε:δρ ι~σε ις τqtί Σ6Ι-Dτος, Εtιτυχίk -ocnΓ πι;ιtnε: ι ν& dnεuθ.Gνω 
τd σvvχαρητι'jριd μι:ιu πρ6ς ταΟς ε l oryyητt'ς- δ τδνσς τ~~ σvζητfισεων &τϊ"ιριε δ προο/'ιι<ι.ιν 

στι'\νσcιβσ.ρ6τηnιτοtlθi~τσς, 

nοτc&ι δτι dw:ξιfpτi'J'f'tl τl'\ς θt'σεως τ/'ιν όnοΓα n?\ρε: ~ Κι.ιβlρνηση , δτον θ6 φlίγοuμε dnδ 

τι'\νο'Ι:>uι::ιι::ιαιrτ/'ισl\μερ:ι:,ιivrιλοΙ-f!ονομt'νητ fςεfιθGνε ςτης, θιS.dρχfοει \οdπροβ.ληι..οτfζετοι 

σt. τf dδv\Οτε! ~ Έeνιι</'ι μ:ις "ιψuw. 

κtιριο ι σ!Λdδι:λφοι, ~ ELH<; lφερε τι'\ nρόπιση αδτι'\ l:ν6-ιι σν τοtι Σδμ:ιτσς vι6 \.d δnο
yρ:ψμfσι:ι lνο jbσικδ yε:yο~ς. 'Η 'Ελλdl'ι:ι εΤ\οlσι στδ nιδ ιcufριο στρ:ι:τryyιοιd στοvροδρδμι 
τl'ις l.ιφηλ(οu, 'Η διι:θνl'ις κατd'στο.ση δLν προβλt:πετu ι vιS τuι<τοιοuιοjkί ol αGvτομι..ι χρ6ν~. 
θ:inρlπε: ι ,dβριοι<δ~αττσll:ιοιμ6τΙ'J'ΓtΙΥΙd5-1Οχρ6νια 1 δtνξfρωδνμfιιιοfyιd 10ε:τ(ε:ς , 

Μ.νι.ιτορι:ΤI:nσμlνως, ~"ιψv\ο6μ:ις>οdοτrp fζετο ι ο€&π6Jεις ΙΌ.ΡιJΧru..ιlνες, ~nει/ι"Αμ1.1\d 

I ~~~~?~:~~7Ξ~:λ~Ι'\~:~~~~~:~Ξ:~~;~Ξ:~~ε:~~iι;~~τr~~-
,9θiσi.1Ο χρδνιa. 

Κ(ιριοι, ό~<οuι::ιι::ι τδν&ξ ι 6τιμο Ύιpvnοι,.pyδτί\ς 'Εθνιι<i'\ς 'ΑμGνης μl ι<dποιο οvμrdθε:ια, 

yιοτfnρ:ι.yματ ιοιd ι:Τ\οΙQι/ιl:νσ6.ρι<ι.χιητi'\ςΙ<λαοι~<i'\ς,στρυτιι.ιτι><Ι'\ςνοοτρΟΠ fο ς . Σiβομ:ιιιο:αf 
τιμ(SτοΟςI:n:ιyyελ~τfες&ξιι.ιι.οτιι<οΟς , ' Μλι!δrdρχει (\οlσ ι-ειονlκτηι,.οστι'\σΙ<t'ψητσvς. 

~:Οτ~Τ~ ~:~~><~~: ~;~:~~v:ι;δ~n~~~: ~ε:ρ:ι:~~:~σ~~~~~~~-
&nστlλεσμ:ι: Ή ιιι:πτιστροφ/'ι /ι &nofo lyινε στfι Γαλλ Γο ιbτο!ις λομπρσ(ις στρ:ι:τηγοΟς , of 
δnοΤοι l.π«μιεw.νστι'\Γρ;ι.μμι'\t.bζ ινιSοιαfδlν1f)θελαvν'&ι<οCοονντδ....iσ , "linει ρο'' στρ:ι:τηyδ 
Νl'ΈΓΚDΛ,όδnοΤοςlλεyι:δτι/ιliμιιw.τi'\ςΓαλλfοςlnρε:πε..dστηριχθεΤστιS.τdνκς, 

'Η'σηι.cρινfιΌvζfιτησημοtιθuμfCει σuζrτt/'ισεις ποδlyι\οΙQνστfιΓολλrα, δrnνοηιι;.~ηι<αν 
Ιdnοιοιβοvλcvτfς k.Q Γ ι:Τmνι"Ξι:ιδεCιt:τε: τdδισεκοτομ(ιριοt<Οfι<dw:τε&.eςαδτfςτfςfα
rd.w:ςyιι!\.d κτfοι:τεtdσi)yχροw.αtνιι<dττ fχη:rι'j.ερ;ι.U:νι!ξ(ζοvνμιd'&:οιdι:n.Πριrει 

-.d'στρlφιετε τ~nροαοχι1σοςστ~vιστε:χνολσyfο , στότιίνοcς, ΆπδtκeΤ θ&ll.aρτηθεΤ 6 
μι;λλοντικδςπ6\ι:μος, Λvη5ι,.οι\οdnΕΙδτ ι σ fσuνιSδελιιιο ιτοΌ ι< , ' Υφvποvρyο\)τ?jςl:nοχiΊςΙ:

κι:(νηςδκτιι:nντο(ιςdνθρδnοvςnσδl!λ.εyονοlιτ&τιίκοι\οdδοιμδνιο! 

"Ίi~.Ιbι.ε l.δ!S σι\.ερ:ι \.d κατοστρi,οvμε 6ριομι!νο "mμnnO" . Α(ιτδ f:Lν τδ λ~u, yι" -..6 
μr:ιδαg ι<ανtw., Σlβομ2ι τοδς rdvτι:ς καr 6/.ν θt'λω 'ι σvζfιτηση \od rdpεt τδν τ~νο τiΊς 6ντι-



' .~ 

6ιιο:fας, Γ\:lineι ld είμ;ιστε ε l κονοΜι!στες σt\με:ρ::ι. Γ\:Ιiπει \d dνrιλ~θσϋν ο Ι ι'\γο(ίμενο ι 
των ' Ενάιλι.ιν Διr.dμε::ων, οΙ πολιτικοf καf ο Ι στp:ιτιωτικοf, ~τι Dv σuνεχ fσοvμε \d στrp (
ζοuμετι1νdμννdι..οςατfς dvτιλ~ ι ςτοtllμιιlίλ fοuπολlμσu,ατfςdνr ι λfwε;ις ταU 1940 
1)τοU1912,6lvπροσφtροvμε6πηρεσ fαατι'\νfbτρ fδα.,Κιfνοuμετδdνr fθετο , 

'Η ΕΔΗ< lφερε· τι'\ν πρ6"rοση v6μau, yιατ f θiλ.ει \od !!χει ~ 'Ελλdf:ια τι'\ μεyολGτερη 
dμ\Ινrικι'\ Ι ιcαν6τrτrο ι<αf τ~ μεyαλfίτερη δ\Μ,)τ~ lτοιμ6τrηα. eοj36μ;ιι δτι ιL τδ όrdρχον σCο
ατrμ:ι οlίτε ι!τοιμ6τηrο., olirε dποδστικδτηrο l!χονμε. 11\οβδτοι ι'ι Etft< n:S:ρ::ι πολΟ δτι , ~ν 
tπιμεfνοvμε σ 'οbτ"τl\ι..οκρι6 ατρ::ιτιι.ιηκl\θηπfο, θd ~υρ!σοuμε σι yιί~ιyd τδfιθι ιcδ 
το1j'ΕλληνικσϋλαοtΙ,Β1κσυρ!σοvμεσι y6-σιγd τι1νο lκοVομfα, Υι d\οd βρεθσtlμι:τfινδρ::ι 
τl'\ς ιcρ Γσεως dνι!τοιμοι W dvτιμετωn fσοι.μ: τδν κ fν6uνσ. 1 ΕΤ\.Οι Οασιιc ι'\ ι'ιdvτfθεσ~ μ;ις, 
ιc, ' Yπovρyl . /Lν dμιιι σβητοt!με: &τι θlλετε \od !!χετε τι'\ν με:yαλfίτερη tτοιμδτητο κο ( dπο-

~;;·~::ςτΟ~;;;δ:~νt~~;;·~Ο~ :~λl~7~~ ~~~~~~λd~:τ:τ::.~~fα , 
Ι)Ιiπει >.,d riίμε στl\ν dvτfληψη ~τDv τdνκς'' , yιd \od μεταχε ι ρ ι στω τι'\ν δpaλoy fa τοU Β " 
ΓbyκοσμfσuΠολlμοu, 

:~e:t~~!)-!~-:~:!!!~~-!~:!!1!~:!-:!!Q-~!!~ 
rιd\od μl\φιλολοyοUμε, δ.ς&ρχfσοuμεdπδdρισμl\.0 δεδο~\.0, ILvθδdi.QφεpOO 

nαι;d:ατο<ΙcατρατοδcτσtiΝΑτο,vιατfο'αbτδ4νι'\κt.ΙU\-Ιf.lωςσι'\με:ιnκοfσ'αlιrδθlλειl.d ·l π ι

ατρtψοuμε:πρcφανδcι'ικuβt'ρνφη. 

Καfyιd\οdμl\θεωρηθε1&rιοlιrδπαΟλlωεΤΙ.Qι.μ;ιζt"μ::ηndπδtφημε:ρfδεςfιdπδ 6 ιd
fοροuςlπιn6λαιοuςμελε:τητι€ς , θ6κοτοθι!!ωστόπρ::ιοcτικ6-<ίνκοfδκ .Μιοvτοuβ5ςτδvd

νι€nτuξε-τδνπfwκαdπδτδ MILITAAYBAL..Ata.τoϋ 1979τoUINSΠfU1E F0F1 SfRATEGIC 

SfUΟΙΕSτοtlι'lοv6fνσunοΟ &: fχνε ιni3ςεΤI.Qισuyκροτημfνεςο/"Εν ..-ιλεςδu..Ομε ιcτ0ν 
Δvτι ιcDν χι.ιρDν: kαΓ Qd lξεnίσοuμΕ δv ~ σvyκρδτηση οlιτl\ προJ'ιλθε dnδ β (τσ ι σ Q ρ:ιyε ~ dnδ 
ιcdποιαd\οΙCΙyκαιδτηrο. . ΓιατΓαlπι1ι'ι ιnιvκρ6τηση;ΕΤwι&πδlnιπολαι6τητο ,dnδ!!λλει ψηnα
τριωτισμα1)/lμι'Jπωςε:Τναιμfοπροσnίθειαπροαι:ιρμοyl'\ςστΓςlπ ι τοylςτfkσΟyχρονrιςτtχνο
λοyfαςι 

"lιiiLITARY BAl...At(Σ-1979" INSTHUfE Fm SffiAfEGIC ~IES LONX)N 

AMI'OΓ"IAI<.I'IIfl)mNΓFOI:IιONllιiJEEE/oON'ΠΚOΓF'OIΩΓnΚO 

lιi,BFETANIA 

ΚΑΝΑΔΑΣ 
/οΟΥΞΕΙ.ΙΕΙJΥΡΠJΝ ·.• 

!ΙΞΝΊΟΝ 

12.2?0 
rAIV\IAι 2Ε6.200 

~Τ~~Α 2Jf!.COO 

OM/JW.λ 

If,C, ΚPA"fH1UY NAm 

•Ανδρες-ΓVIοΟίκεc 

1.95J,B00-115 ,COO 
298. 604 - 1ι1 , 649 

?5,9)0 - ι1,9)0 

21,?30-
002~800 -

135,000-
60,600-

• 



Γνr.Jρ fζcτεδτι yι6τfς Η'\1\,τi\Μι::ydληθρετταv ra, τδvΚα-..:ιΜοιαfτδΙΙο\Ιl;cμt!οϋρyα 

Μvόrdρχι:ιννκληρ:.rτοf.'Υπdρχοuvμ6vοο / λcyδι..ε.vοι Rl:θεΑονη!ς", Ήλι!ξη"l:θι:λοvr{ς'' 

χρηο ι μοnι:ι ι ε:Ττοιlδi:iι<ι:ιττfτp6παlδι6τuπι:ι,yιατ f nε.ριλα~vειοιαfτοGςdξιuι-οτι ο:ι:ιΓις. 

)(ρησ ι μοποιfιθηκι;dπδτ6v κ, ' ,ιιet'pωφ1ιφρ:ισεολοy fαδτι ο l l:θελονrlςεΤ~ι μιι:ιθο
φ4Jο ι, Τδ ε:Τnε , yιd' ..d lnιο:ρfvει rl\v nρδτοσl\ 1-Qς. '0μJς 1 όv σ!rrσΟς no~ nρoτε:fvovμc 
ΟΟvlθt:λονιi!ς,μnι:ιρε:Τ-.dτο(ίςχαρ:ικτrp fζειμ ι σθαpδροuς , τδτε:dnεuθWε ι μιιfβ:!ρδτuτη 

~η ιcα τιf τοtί σ4οτι:ις τiSv Έλλi\'ΛΙV dξ ι uμ:ιτικtiν. Γ ιοτf δn'o!rrl\ τl\v fvvoιa, Δς lθcλovn!ς, 

ιcατοτdσσοντο ι ο ' δλοuςοlrrοδςτοtίςδιεθνεΤςnfvοκες ια::ι f ο / dξ ι ωμ;ιτικοr, 

'Η σχlσηκληιχ.π&.>np6ςτοGςlθελονrlςεΤvοι1ι d ο:&οιιθη:Βι:!λy ι ο4~, .tovfaSθ!lo. 
Γαλλfα~. Δvτικi\Γερι.οvfα9~. Ίτολfα16θt'ι, 'Ολλαvδ(α81",ι, Ι'bρβηyfα254",ι. ΤοuρκΓα 
291 ','-'Ελλ6fο~.ΕΤ\Οιβlβ:ιιaμlοι:ιστο~ςtθελοvτtςκα f ο / dξ ι r.η..οτιο:οf, 

βl.lnεn: λο ι nδv τΓ yfνεται; r'δλοuς τοGς στι:nτο~ς της ΔGοης -dφl"ιστε τΙ\ Ταιιρκfα·b-

'?~~'::~~~~"~;:::~"~~~~~~~:~~,ο~~;:;~~~:;~~~:~Ξ~! 
g~qf.τq~ς.pp~ _λlι.ε.t.BJΔQ'(["(ς., Γιατf y fvετο ι οιn-6; Διδτι 1ι τεχvσλι:ιy fα dmιτε7 dνθ~ποuς 
nοC.Μ με: fνοvvμονrμδτερ:ι στδστρατδ. Ν;νμnοpι:ιίivο/ κληβ.)το Τ ..d y fvow lo:ανof..dxp.,... 

~:;:~~tivM~";J~:~,:, 0~~;:v~n~λ:1r:~:~;6 ~; ~~~:.:~~~~~:~ ~~ ~~~~~..,~~~~-
χpοvος στρ:ιτδςοl\μερα, εΤΙο(Ι.ι στρ:ιτ6ςτεχvολσγ ι κ6ς . k.a f c T'<tlι d-.όyκητdδnλα-αfδτuv 
λlωδιw\ο t .......σωκα r τdι\λι:κτροvικdδρyα'<t!, tννοtiκαfτtiμ!σοtnιο:οινωv raς , Ι:ννοί3ο:αf 
τιf~α~);,Οpτοyιnφfρε:ι.ις,&ο:δΙ-Qι<αfτd'όλι><dyρ::ιφε fοv--.dτdχι: ι ρ fζοvrοιόνθΡJnοιοf 
δnοίοιl:οςruιδεδοvrοιεlδιt<&κο!μnορο1ίν-.dτdχε ι ριοΒοtίvdποδοτrt<& , χωρfς..dτdο:ατο
στρlφονν . 

~Αν ο Ι ση:ι::ιτοr ni'\ι::ι:ιv al.rrl\ τ~ μορφ~ , εΤw ι dποτlλειη.υ npooαpμoyi'tς np6ς τrc Ι:nστο
yι!ςτi'ιc;τι:χvολοy!ας, 

Ή 'Ελλι!δα κ(ιροοι, Μvμnορεί ..dτδdyvοfιαει al.rrδ, ι:fπ: τδθlλοvμε ε:Ττε δχι, /Lv 

ιΞ~·:::Ξ~τ:;~~Ξ::_Ξi:::;:η=~;~7~~~~~:~,::~· 
βεπ αδτδ, θd: &φι'ρετετοδςσχετλιαστιο:οδςχαρακτηρισμο(ίςnε:ρ ( "μιι:ιθσφδρων'' καfπερ( 
•πρ:ι ι τι.ιρ ιανtiν". 

'Επειδl\ δμι.ις ~ 'Εθvιο:ι'Ι Άvτιπροσωnε:fα ττρt'nε ι v6 ε(wι nλfιιx.tc l:vηι,.ι;ρq.Lvη lnf τ!'fς 

;:~σ;:;~· ~Μ ~~~:,.~ ~~~0~~\0:J~~~v~;~; ~:, "~~δε!~,\~~c.::: 
τDv 'Εvδnλωv Δvldμεωv ιcαf n!3ςχι.ιρ(ζετοι rιl lηnτδ ξηι::δς ,' Ν:.ραnσρΤο , "tιvτιο:δ ι<αf Πtl;ο

~tίπ:ς, Τd ε Τ nε: δ κδριοςΙιιΙnσ..Ποι..β!!ς , dλλd l:π ι τρι!ψτι:~vνdτιftnαwλdβωyιατrεΤ-.οι ΧΡι'Ι-

" MI U TARY BALAI'(Σ-19?9" ηsπτυτε F0051RAτEGIC SΠ.OIEs-ιDJ'OJN 

ΠΌΙ>ξΙΑκΡΑmΝ.W.τΌ 

~τοοr Ι α~rο r.Δ.. I π~rοΣ ΙΝΑ'J'ΠΚ[) l r.ι.ωra:olA I ΟΗΠ:.ΙΑ 

~, .. ,..,.=, 
1 
•. σ .... οο ·I ??4 . 200 ~~=-= ~ι =-= 1,1 ... , .. ~""'· ,.,_."" 
{115. 0CfJyv- {:0. 700y {2-1,BDyv-{39.000y ·αιοιtβελοvrι!ς 

w7κες) wΤκsς) ~ίια:ς) \ο!;Ι: ί ><ες) 



9 , 9:1J , CIXJ 8?, 100 
(26,tm οtλ~ 

p:.,:ιτar) 

1'1,1100 
(3.200 

κλrιρι.ιτοf 

56. ?00 . 000 313. 253 100 . 837 6"7.770 64.6ι16 

Βι!ι.ις10ιιijνι.ι 

( 14 ,9?9y~ (5,740y~ (4,003y~ (4.966y~ •αιοι tΒελοντι!ς 
-.οΤκες) ναiκες) \.UΤκες) -.,;ιΤκες) 

23 . ?00 . 000 00 . 000 
(4,3XJY~ 
vο.Τκες) 

&3,410, 000 489 , 900 3.36,200 36.500 106,200 

"Όλοι tΒι:λαντι!ς 

(236, 000 (18?,000 (11,00J (36.CXXJ 15μ?iνες 

κληp:.;ιτο Γ ) ιύ.ηρ:.ποt) κληρ:.πο f ) ιύ.rμ.ιτοf) 

5'7, 070,CIXJ 362 , αχJ 251,(D) 42. 200 ffi,(XX) Στι:nτός-'.δ4:ροnο-

(22? . CΙΧJ (100,(ΧΧ) (24.αχJ (23 . 0ΙΧΙ ρ(ο12μiWες 
κλrp.ιτο f ) o<λrp.ιrof) ι<λrρ:.ιτοf) ι<λrp.ιτοf rtιuτικδ12μ0'\νι:ς 

13,9&1 .αχJ 109. 700 
(49, 100 
ιύ.ηρι.πο f ) 

4 , 0?5, 000 39. 000 
(28 ,250 
ιύ.ηρι.πο Γ 

9 . 170 , CXXI 53 , 500 

75,αχJ 

(43,000 
ιύ.ηρι.παΓ) 

17,000 17,?00 

{~:)κλ~~~r 
20.000 9 . 000 1{).000 

(17 , 250 (6 ,00) {5, 000 
κληιχ.ιτοr} ~ηp.ποf) ι<ληιχ,ιτοr) 

ΣΤΙDΤδς14μ1'\νες 

Ν:1vτικδ-'Αι:ροnο

ρfα14-17μ?i~~~:ς 

Στιχιτδς12μi'\νες 

ttιvτικ~ ' ΑΕ:ροπο-

:::::ςμ~:4μ. 
Γt:ιvτικδ36μί'\νες 

42 , 110,000 465 , 00 390,COJ 45.ιχχ:ι 20μ?iνε:ς 

{361 , 00) (300.000 (31,αχJ 

ιύ.rp.Ποf ) ιύ.rp.n-of) κληρι.π-αf) 

9,2BO, QOO JSΌ .. 1~ 19:J.CXXI 17.!DO 24-JΟμ?iνι:ς 

( 1 49 . ιχχ:ι {123 , CXXI (11 , 00) 15. 00) 
κλrpω;af ι<ληρι.ποf} ιύ.ηβ.Ιτοf) ληβ.Ιτοf) 

Στ fςΗΊΑμδνο !θελοντfς, ΣτδΒι!λyισθηπ:ΓοΒ--10μ?iνες , Μι:;yδληθρεrnνν Γαδλοι l:Βc.:. 
λοντlς-Κοvο.δ5ς " δλα ιlθελοvτ-lς . tι:ιν fα9μί'Ινές,Γαλλfα12μί'\νες.Δuτικ"Γερμ::ινfα15μl'\
νες , 'lτtιλ fσ 12 μf!νες 1 Στρ:ιτδς , ' Αι:ροπαρfα ιο;ι:ιf Ν::ιuτικδ 18 μηνες,' Ολλανδfα 14 μi'\νες , Ν::ι~ 
ηκδ ιcf'~pοnaρfa14-17μf'rοιε ς , ttJpβηyfο12μi'jνες1 Ν::ιvτικδιι.ο f' Αεpοnορfα 15~ς. ΓΙcρ
τσyαλfο,Στp:ιτ6ς1 5-24 μf\νες, Ν:1vτ ι κδ35μi'\νες . Ταvρκfα20μf!νεςκα Γl:ι,εΤς24-30μ?ινες , 

'Άνα (ιτtl πο(! ι:iiς lλεyc όοc(ιρισς Κατοσδfιμις cTwι Γιω<mS, tSτι δι)λαΜ ιL' Bιιrcfu 9 
μηιιf3v6tvμrιορε:Τ \dl κrτ:ιι δι:vτεΤl-.οςατροτδς 1 οlίτεμηορσtlv\dόrdρl;οvνlφε6ρι:Τες 1 τδτε 
6t.vβι1ε(χε στ~τδ οliτε /ι Άγyλ fο, οtιτε /ιtnν fa , otίrε f\Δvrικ"Γερι.οv Γα , οιffε fιΓαλλfσ 
οtιτε ιι.ο νε fς, Γι'οδτδ, δrovo / ε l δικο f μιλ.ίiνε, ιιρtΊοιcι ~ ΙJIJ<J<ιlχcιυν,ό ι δτι dκoGoντur drι6, 



dνi~ποvςnοδfχ,οuν&..εnτvyμ!νοτδκριτικδοΤοθημ:ι 1 κι:ιΓποι:dτδσε:βοομδτουςστfςγ~ 
μεςτGνεfδικ!:\ντΓςόξι ολοyοtlν-τ Γς κρf vow: Κι::ιΓdτvχt\ς μδνοςτοu6 κGρ ι ος Ύnοιιργδς 
κατι!ρριψε τδ lnιχ.εfρημ! τοιι, δσον dφορ] τfς d.\οdγκες τί'ις ~κmΓδΕVΙ?η:t; κaf τLΊν t~δρt:ιί3ν, 

/Lνεlwιδατρ::ιτδςτοϋΒΕλyfοιιμlθμί'\νεςθητε Γο,Ι'ιτί'\ςιονfοςμl9μί'j..ες8ητεfοχuρΓς 
tφεδρε:ίες, Οiατρ::ιτοfμ!9μi'ινεςθητεfαδl.νdnε:μnδληw:ντ"ν6ιι\0Τδτητο-.dfχ.οιινlφc6ρε:Τες 
ιcδριε 'Υποιιρ"ι'lο ' ΑνrΓΒετοlnκιΜπροο6ρμοσοντδυ!κπfJΙ.D rUνlφε6ρε ιί.i νκι:ι Γτί'\ςt πιατρ:ι
τεδοε:~στι1αημερι νι1 τεχνολοy fο,μnορa1:Ν -.ddnQΙ.α~vοννrδεlιε:ρyfτημ:ιτί'jςμε ι wμι'!νης 

ατρ::ιτιwτικ!"ιςθητεfας. 

Κψιοι βοuλ.εvriς, lιΙΧιοικι1 μ:ιςΒlοηεΤwι, δτι δ "'Ελλη\Q.ς δf.ν πρlπει -.ό κοιιι:n.πεί 
npοαφιpσνττιςτΓςόnrpεο(εςτοιιy ιιίτ"νόμ\J\οΟ.τ'ί'μ:;Ι'bτρ (&ις, 'Ε&Ι6tνn5με-.d trιιδεfξοιιμε 
"lθνικσφροοδνη'' . Α(ιτδςnο!οιi:ίςμιλdει εΤο,οιdρχ,ηyδςτοϋΚδμμ::ιτος , nο!οεΤ-.οι δθεμ:ιτοφ~ 
λι.ικσςτl'\ς μεγdληςΒε:νιζελικl'\ςκληρονομιδς-ι!\;rιrδκολδτει;οl!χειdnδdπδψει.ιςnατριwτισμοϋ 

6 τδnος, IL δfvοιιμε μ:ιθι1μ:ιτο σt! κo:Viw, dλλli 11ς μι~ τολu/'pει κο:..εΓς -..d μ:ι'i: δ&ει μ::ιθ.\μ:ι-

Ιχ;s:::~.::::~~~::~:Ξ~~~~:::;~:~Ύοοf ;.Ξ:~~~~~:~~:~:! 
nplnε:ι \dyf..ει δ:γχος, ..dγfνει ζημιιί κα(,yιιίfο~ νfοιις κι;ι( y ιd' τι1νlθνικ" o lκoνou fo, 
rιατΓΙ!ται 8d' μετοβληθεΤ ol ζημιdyιιίτι1νtτοψδτητα κa(τ"νdnο6στικδτrτrο τLΊν 'Ενδπλων 
μ;ιςΔ~μεwν,θιίόπονομεCσειτελιldτ"νlκανδτητα;ηςχώρ:ιςnρδςΟ.μιινα , 

Κδριαιβοιιλεvrlς, θd ciiςdwφlρwμεpι~ npj'yι-oτo yιd r"νθητεfa ... δπwςΙ!χοιιν σ"ι-ερ::ι
τdδnοΤα ξlροuνκα Γ ο l ξlιισι, •qτι ri3lxει Ι'ιδη6ημοσιευθεΤκαftnομf~ςf:LμπορεΤκσ
..εΓς -.d 6nσm:ευθε7 δτι λt.ω np:!yμ::πn, no!o ξε:ιτερνοtlν τti /Sριο τοϋ lπιτpεπtοtl, 

·εχ.οιιμε 180-200χιλ ,/1νδρεςατ Γς·ενοπλεςΔιι\d!LΙC:.Σ'αlιτlςτδΙ:f.iι.,οτf3ν'Αξ ιu-
ι-οτικ!:\νι;Υ\Οι 20-.ΧJχιλ , ΟΙ "ΕνοΜες Δu\dμε/ς ι.nς&rτοpροφοUντδ '3'/. το\'ί tρyαη.κοϋ ,διr.ομικ' . 
κοιι τi'\ς )(6ρις ιιαf τδ 7'/ι το\'ί !θνικο\'ί ε/οοδι\.οτοc::.nιnτε6J lld dντιλnι.()&νεστε τf τερdατιο ι 
&ριΒuαfεΤw.ι atrror: "ΑντdpουμετσGςνlοuςnο6lιnrρ:το\'ί\'0 dnοπ:λοVντδ?'/.τοtοdνδρ-οtl 
nληθιισμοtι,&φι:ιιροvμι'!~ντt\νmιδιί:sν. Αtπδεί\Οι τδβάροςτi'\ςι.οκρ]ςΒητε Γοςyιdτ"ν 

tθνικι1ι.οςόμιr.ο,ΙGμφω-.ομι'!τδnρο0rτολοyισμδτο\:ί19?9ο/δ:ιrdνεςdνlρχονrοισl.726ισ. 

Ι''!:_ olπiSν τιί 65 δια. εΤ\Οι το\'ί ~~~~~: Ι'οοϋ κο Γ τιί 7 δια. εlοφοριfς τt\ν ονι.ιο,.ι:Sχων, 

'Ελίiτε τb. -.d tι,:ετδοt~υμε τι1 θητε Γα , ~~ς !':χει, γιδ νd dντιλΓJ;ΙθΟtίμε τδ jΜρος της 

:~0~ιατf πρdΎι-οτι dπστελε7 κfνδuνσ ιιtίμιιιεwς της οl κονομfος κο Γ κd...ιοεwς τοΟ f)θικοU τσϋ 

τριlς ~:~~-;1.~~ · :/a~~:f:~ ~~~~~~~ ~~υεf~ι 3ό:~~;~ς:r:;~ο~~~τ~ 
yεyσνδςοtrrδ, πρ!(yι-οτδδποΤο6ημιοψyείπpοβλ"μ::ιτο στ"νμετlπειταtmyyελμ:ι.τικ"τοιιt
ξfλιξη, Διοιtδmτται ~ dρχ" τl'\ς lπογyελμ:ι.τικί'jς τοιι σταδιοδρομfας , Κο Γ Ον θlλει -.d τελει6-
σει τΓςοττοιι6tςτοιιεΤwι δrτοχρεωμlνος\dζητ"οειdνι:ιβολι1, Κοfξfρετε μ{τδοGστημ::ια{ιτδ 
τϊΊς μ:ι,ιρ). ς Βητεfος σι τf nοοδdνι:ιβολί:Ιν lχο.υμε φθδσει; Ύτdρχοιιν αδτ" τι1 ατιyμ" nερfπου 
?(I , (D) /lνδρες !κτδς στιnτεδΙΧJτΟς , άλλοι στ"ν 'Ελλ&&::ι κο Γ άλλο ι στδ tξωτερικδ, 'Όσοι σnο~ 
fdζοιινατδ!ξωτεpικδlξ'αlτfοςτl'\ςμ:ικρ]ςθητεfα.ςεΥνι:ι ιnιθονδν-..δμι1νtnιστρiψουνnστl 
ατδντδποτοvς, ι<ι:ιf ξlρετε ποιοrεΥw.ι οbτο Γ; ΕΤwι οΙ lπιστ(Ι!Jονες ποδπροετοιιΔοαι.ε 
dρτιδτερ::ιμlχριο"μερα, 

, tιείτελσι·nδντfχιίνι:ι,. ' Ελλι!6::ιd~τι1νι..ι:ιιcp!θητLfudιι'α(rτδκαf μδνp rδλδyο 

ιcοrσ;οeμfσπ:τδζι'ιτημ:ι, 

•εrιειτα.fχοιιμr:κοfδnσγεννrτrικδτητοατ"ν 'Ελλlifι:ι.rιοτ Γ;"Ε-.οςdπδτο!οςλδνσυς. 
c:Τ\οΟι ιcα f ,. μ:ι.κρ! θητεfσ, Ιτιί χι.ιριιί ι..cς ο/ νlοι mντρε6οντοι ol ,Υ.ικfο 19-<1 tτων,'Ότnν 
το(ίς mfρνοuι-ς ατδ στβJτδ ιcof τοGς κρ:ιτ6με τρfu χιΔνιu LΤνuι φuνι.ρδ !!τι dρy.,ίίν W •~~-



τρι:1.ΠοUν,'Ηδnσyεννητι κδτητudvτ f -.dθερ:ιnε:Cίεταιαδξ6νεmι. 'ΗμJ.κρ;{θητε:fοyfνεται 
a lτfo τi'\ς μ ι ~tρδτερης τειννοnc;ιιfας, 'Υrdρχσυν ι,.ελfτες ε i δι oo:t:iv rdνr~ στδ θlμ:ι ο!ιτδ, ποtο 
δt!νχρι:ιd:Cεται \dτfςlrοwλdβι.ι , 

'Αvτιλσ~νεσθε,λοιnδν,dnδσlιrdnοtοdνlφε;puκuνδι••οcd,τfζrιμι&ιο:6...cιστδι5.τομσ 
~ μ:ικρd θητε lο , 

πλεί ~~;;ο~φ=fiτ~~ ~~~~t*'~f;~}a Α~~ ~~:;;~\~~:~ε~~~=~~: τ~nG-
ατιyμι'\πα fρνοuμεΙ-Dδραvςyιdνιίtmνδρι:Ιοοuμι::τdιcιιp:S:βιcιμιςδnι.ις lnfαηςκαlyιdτι'jνlιu
rτηρι!τησi}ΤΟUτσυρισμοtιμ;ις,Κρστfiμε:το(ιςνfοuςμ:ιςι.ακΡWdπδτι'jνlνε:ρyδο l ιι:ονομιιο:ι'j 
δρ:!σηιιnfδrιιιοuρy~μι: nροflλfιμ;ιτal!ιχι μ6νοyιότι'jνοl κονομluμJς,dλλ6κα Γ όλληςφGοει.ις, 
tιημιουρyσtlμι:nροβλι'\μJταμΕ:τΌβσλ1'jς&ιι:δt-ΟΤί\ςιpuλετικi'\ςσυαπίσει.κ;τοUλσοUμ:ις,'Άνδιν 
nρασιξοvμεα~τδgιμJ,δαοπcρνοtiντdχρδνια , τδσοθd'εΤwιι<Οiσοβ;ιρ6τερεςοΓσυνι-

Κ{ιριοι , μ5ς εΤruτε δτι ~ ~ydλη στρ::ιτιι.ιτι κ ι'j θητι; fα δφεfλcται σf. τρε:Τς λ6yοvς. 

~~~-~~~~=~::~:.':~ ~·~·;,~:,~;~~~;;., ~:.::~~,:-'~~!~-:~7-:;Α,.,, 
Γιd μt:ντι'ιν δπσyεννητ ι κδτηττιc!ντfστ~ιιο τδlπιχεfpηι.n. Γιd' τι'ιν ~ττ:ινd'σrεvσηtπ rσης 

dντfστpειιο τδ Ι:πιχε fρημ;ι, ι.ιtνcι ~ lδcιιpολσyικι'j διαμ6ριpι.ιση τfΊς χδp:ις , 

Κδριαι ~ν lπρδκειτσ -..6 σvλλιfβσψ τδ θfι.n τi'\ς'Ο:μvνσς δπwς y ι νδττ:ιν στοδς ~\ κανικσ(ις 
πολfμσvς μt: τd σΟνορ::ι πσδ!χσuμc, δlνΜ ι.δςlφθανσνο{ιτε S tκστσμμδp ιι~/5νθρuποι. 

' εdνlπρδκειτσ-..ιS:βdλσι.ιι.εlναστp:ιτιι.mίκσf!μιdδιμα ι ρfοκατd μί\κσςτ5νσuν6ιχJν c!πσ 
τfiν ' Μβανfσ lι.κ;τδΚοστελδριζο, σ'!Ιrε5lκaτομμ(ίpισδlνθ:! μSςl:ιpθαναν , Έιι!βσ ιστfς d-.dy
~tες με:ydλων ποσστfίτων dνθρ6nι ναv δλι κσti τ fς έχει θερ::ιπεΟΟε:ι ε i ς πολλσ(ις τσμι:Τς ~ τεχνο
λαγ fα , Αbτδ τδ rτp5yμa 6/.ν τδ lχε:ι σuλλι!βε:ι ~ σημερινfι ι'ιγεσfσ , δf.ν lχει σvλλι!βει &τι ~ 
τεχνολαy falπ ι τρι!nει , dλλ& καflπι~:!~~ι\νι..εfΙJCΙηΤϊ\ςδραιpί'ιςτίΖν ' Ενδnλι.ινΔu-.dμε;'ι.ιν, 

' Οφc fΜ.ινdσι5ςπ5δτ ιd καΙ.οuβfpσμε:μfαόριuμι'!Υ<lτuκτι"ι'j , ι.:dνnμε:ι\4.,lλ ι yμδ 1 ιΠι'jν 
ruρouσfoσητotl νομοθετfιμ:ιτος. 'Ε6ν l:ρχδι-uστε lf$ ιcof λfyομε:: Κ(ίρισι ~ ~ι;\fj δροφι'jτDν 

~::ι:: . Δ~~~:~: ~~~;V:~"~~~.τz;6α~~':.,:~,;=ς~:·~ςο~~ε~~ :ς, ' 
δτι πρlrw::ι νd διdρχοuν ι'ιμιμΛνΓ]μ] mτλι!χη rrτΛν Ση>ι τι'Ι ο.ητ 'Ι' ιιιτιιyfι τ i'~ . rι . κνολuy f, ι .• ' Μλο~ 
τ~ρ::ι δlν δισ-τ6Cι.ι0 διότ;ι τδ l!θεσον οΓ κ , κ , ' 'tnouρyof, νd τδ π5 κοβοι:d: Κ(ιριοι,dι.αρτd.νετε 
roτd τf'ις νεαl.ο fας τl'\ς Χ4-ος, κaτ6 τJ'ις ο l κονομfας τί'\ς }(Δρ;:ις κο f κοτ6 τ?Ις παl.εμ ι κί'\ς lται
μδτηττιςτ!'\ςιιΔι:ι:ις , lπιιLνοντεςΙιdδιατrρείτcστρ:ιτοδςσlιrοU τού με:yι'!θους , Δντ fθεττ:ι 
πρδςτfςl:nιτΌΥι'!ςτl'ιςτtχνολσy fος, 

"'Ew ndivι.o δΙ. ν εΤmν, δι ν εΤmν ο Ι Ι<t'ιριο ι 'Ynovρyof, δτι atτfj ~ δροιp~ !χει σχtση 
μι κdπσιες ιπιταyfς το\1 ~τΌ,τ!'ις δεκαετ lος τotl 199:1. Αbτ., ~ δροιp., lχε ι ιιαταvτl'ρει δλf
yσντι κωμιιι: ι'ι. Διδτι ξι'!ρcτε r«μσ ι dζοιιμε: σι'\~p:;ι j Μσιd:ζοιιμε:·μι!iκεΤνον τδνl:nιχειρ~ 
μJΤ fατ1'jςΝ!!ας ' :Wν fας,πο(ιεΤκι:&λλστc10nλειο:τομηχανt'ς 1 y ι d-.dκdνε ι ΙCΧΧJμι!τρ;ι&λι:ιιτl.ι:'Ι, 

~:;~.;:~~~~ ~~;.,~:;;~:".:~~-~~~:.;;«;,~'~~:""μ~~ ;:.~;';·~· ;~~~~ 
eι'βαιαεΤt.Qι ιι:ωμiκ~~~pι•οpdτοv,t:ινεΤναι νδτδνrdpοvι.cΥιι!δnδο"..ε ι yμ:ιτδν 

δ...eΡωnο,'ΑλΜ. rd 'o'ι.l κdτω,yιd: vd κdκ:ι μιddνσλοyfα , εΤνσι ~ι lnιμtνουννd lφαρμδι:οvν6ς 
δψ: fσrηοcιφΓα γι d: τι'jνl:θνιιι:.,/5μ\I\Ο,τd ' ιϊιιτι λείαι.οςκο f σ / Κuβε:ρνι'jοε ι ςι-οςlπ f τοUθι'!
ιDτος, 

'-κ(ιρ ιοι,βι5c6ςπt\κdτιnο(ιμι! εΤχεσvv~< ινfισειφοβει:ι!.,τfiν'ιtnοχι'inσδlιι.cινστ.,νdyδ--; 
ρεuσι'\ μοu,i νσ.vτ fαν τl'\ς ιο:uρ&κι.κ; τtsν :rvμιρι.ινι/jν yι6 τ!ς 'Αμ:ριιιnνιdς βδιχις Ί"δ 1953,.,. 



WΙ•ινδποfα σvνιι::ιή:Ι,rο~Σικαλι:i ν6 δΙα~σεη: , yιd -.d δεiτε πδσο προφητιιcd i'iαιv ...ς ' ~"fΙΟ.μοu 
γιdτfςσχ,lσειςμ;ιςμlτδf'.μ,το-yιατrfχε ικοfσfιι,.ει:nμεγιίληdξfα 

[τd1952Γιστερι;ιdπδτfςιl:κλογtςτοtltbει,43ρ fοu, κι:!pόισι:ι'ιrιι::ιι:dτuξητοtί ' ΕλληνΙκοtίΣv\οΟ
~ερμοtί κι::ιf βtβcιια i\I.Bo: ιl:πικεφαλf')ς τι,ς Κuβερν(]σεως δ ι.uοcσ:ρ fτης στρι;ιτdpχης fbrdyoς. Γδττ 
6πε6θuvι:ις nUoν Κuβε;ρνfιτης , !Sχι dνrιπολιττvδμ.,;νος , φώ\οΟξε τδ. 'Επιτελείcικο r τοΟς εfrιε 
δτι ~ 6ροφι1 τGν 'Ενδπλων Δ\Ι'οοdμεων πplπει ν6 μειwθεi γ ιuτΓ δl.ν σνντε.ιο.Λι:στι1ναt.ι;ηση 
τ~dμνντικf'ις lισ:ι νδτητας τf'ις Χ4ι;ις."'Ηmν ζημι d yιd τι1ν Ι:θνικι1 ο l κονομfα κοf βd'ρος γιδ 
τι1ννεω:a.rα . Κοfι.cιδθηκε:fιδροφι'ι-διδτιlτσΙτδfιθελεδΓbrdγας-κοτd50.000δν6ρες 

~vτ~~τ~ν π~~~~α w~::λε~τ~~~;~:~~:·~~ ~~~~π~θ:~=Υ~~:::ω~:;,., 
lΚ:ιι-εΥιdν6δπσχρεδσει 1 τd•f πιτελεΤατοu,ν6προβσtίνσινtοσvyκρ6τι,σητUν'Ενδnλι.:ιν 
Δ\Ι\dμει.:ιν , ποδ<.ddV1ΌπΟιφινοV1Όν πρδς τι1vτ6τε τcχνολσyfα . 

Κα( ~δ_ν_~t,~ι.§_μις_4_~j.{'!_t.l ο ' α6τδ.t:!5_6_πσχ,-,ε~ ι -~6Qσ_!.ι1~-π~.!τ.ικι1._~ο ~-r 
-ι:'b' -0'!~!.'~'~"1 !)γ_ε:~r_α_~_lfι~Ρ-:λ:"Γ.!~Ι..ιν .. τ_δ_~ι!μ:ι τi)ς 6ργο:vδq_ε~ r_ω~ .:_ε_y~'!λ~v _Δ1;'~~~".: 

ι~-~ζ~~~~~~~.~;~-~~~~,~~~~σ: r ~6 δ~~~;:σ; ~~ ·~~~:ι~u=~:· ~~λ:~-~μ: ~:~ 
παCι fyι\oOV κι::ιτd τδv π6λεμοv τotl 1940 κα f ·τδv ι!; μφf>λ ι α πδλεμο. ' Αwφlpθηκε ~δη δ ΡΔU1ξ 0 
δlγyλtζσςστΙΣJΤΙ'JΥδς,dλλdόπl'\ρξ.ανκd'Γτ6σσ,ΙdλλσΙdμεp ι .a:ινοfστιχιτηyοf πσCιl.a:ι νανιcdτι 
μrιι::ιλΑ\5~καfαlττι1 εΤwι~ σημεp ι νι1δργdνc.ισητσϋστρηοtιμ;ις:'Απδδε: ιξηδτ ι ε:Τ-..::ι ι καθu · 
στερημlνη 0 ξεπε:ρ:ισμlνη,εfwιdpισμl\.Οχονδροε ι δηιι::ιΡυδε fγμ;ιτu,πσCιθdσ{Ιςlιναφtρι.ιε:bθGς 
dμlσ.ις, 

!!-~~~!!! 
d. νμοtίλtτε,σι1ι.ειχι ατd 1979εfναι αιχ:ιτδdπδdπδιιιε~ιl:θνικ?kdμ(ιyηςκο f κα Ι ΙΚ.JVι 

κ!"ις παλ ιτι κl'\ς" <.d lxo\.11-A= κλrpωτα~ς πσCι '>d όπηρετοtίν σt τ6σσ ι_εγd'λα dp1θμδ στd θι!pε:τρ:ι 

: ~~~~!:;~~~~:~:~~;ι~ ~:~:~6 ~:~~0~π::~α~~με om&r~u~::;a &::;"'~r:'~
d~:~.-=~~ιτ~::ο1 ;t;,~:~~.';~~~'ι:, ~σ=ιι...:::Π:r~~π~~r\dκ:Ιr:;,κ~:':ι:r~~~~ς :~~-
μι1, χρησ ι μαπσ 1 α\)ι.ε 6t ν ξιρι.:ι πδοο &ρ 1 θμδ στι::ιστ ι ωτε ς_ στ6 πω. ε μ ι ιcd lργυr.π&σ ι α • r 1 Q πο ι δ λ~\-

ι:::;Ξ~~:.~i~~;~~ Ξ~~~::~~~Ξ;~~s:;·;~~~~ ~μ~Ξ~~-
:;ε;:~·~~~ ... ~κ~~~~~~~~ =ιι:~ ·:;ίς":~~f~Ο:~ς~~ ~τ~~; ~π~~~=~;.: 
~μ~~~~v~,::;:~t~~~:~·~i~:;τ r ρ&ο π~Γζε1 γ ιQ rfιv iίμU\.0 τ1k ~ς α!ιτ(ι τι1ν 

•εδωοι;ι ι_ερ ικδrι:ι ι;οδε fγ~.·Ανlχε:Ιτ~νκαλwσGvηδκ, ' Υποuρyδς ν6ι')ι ε:pε:ννfιαε ι 
nερΙσσότεροτι1νκοτdσταση,θdβρεiβεjkιfως π6ρ::ι πσλλtςnεpΙπτ6οεις , γ Ιd\dπε:ισθεiκαΓ 

δ Τδiος &τι ~ σuγκρδτηση τotl ατpατε:Gμ:rτος,&λλd κaf !ι οGνθεση τι:ϊν μα\Λίδων αfιμε:pα ε Τ \.ΟΙ 
rτιρωχημlνηςl:πσχi'\ς, ΙιΙσιCi ζε ιμt τι1vσuγκρδτηση τσtllpγοσταα rοutκεrναuτοϊ:ίβιατtχνητl'\ς 
Νfας Ίωνfσς y Ιdτδν dποiσσθ:ς μΓλησι:ι προηγοuμlΙΚ.Jς,παCιl!!κανε Δλaτζάδες: 

κι1 δργd::α~;:~:~:~~f~~~:ι~~r=~τ::~~~~~:f:;σ:α:~~~ε~Ε~:~vι-
Δuνιί.μεις.ΤQ 0\ΙΙΠfι\.οτα τotl "μ!\οQτ{με:vτ' πρlrτc1 ν6 μπαtίν ol έφσpμσγ~ καf διv μπαtίν θd δε:.Τ

τε πδση μι:fι.ιση στσCις dρι θμσCις τοU ~""'"'ταtlvτο.~ nριχιωnΙκοίι θό tπΙφlpσvν.ΔιαDdζι.ι τδv κση

μδ tνδς πολσισΟ dξιι.:ιμ;ιτΙκαtl τi'\ς 'Αε:ρΟΠοp (ος πα~ Ι!!γρ;ιφε npfv λiγοuς μί'\νες δ δuστνχ.,ς; 

~Onιv μ)ς fδωααν iτ~ tτtiν τελε:vrn 1'cu τG!-rau δερ ιωΒσfιμε\οΟ dεροοκdί.η 1γι6 ν6 προστοτεGσο~ 
μι:τι1ν(bτρΓδαι.w, Ιlfςιfπtβαλοντnvτδχρσνα ν6l~οuμετδαCιστημαΑF»-66-1διc1ττι1) 

6ιταrοuν6δργαν6σσuμcτδπροοωπΙκδποCι θδτdtιvπrμ::ταtiοε.Τδ~λ-~~~~lιφηλι1tτοι-



μδτrττu-&π6δοση ιι.α Γ!λαχιοτοπο Γ ησητοtοι\ριθμοtίτοϊίπροοωnιιι.οϊί.Τ6tφο:pμδσαμε tπrz-.Jχp~ 

νια καt ~ ι\nδδοση τί'\ς 'Αι:ροπορfας η.rον dπδ τfς καλ!Jτερες d l!.ι.,η τ~ν Δvτιιι.~ Εlιρώπη.,.~
Βέ 1\μως i~ χριοτιαναπp6βλητο καθεοτ6ς lilν σuVJΌyματupχ!3ν , καf ιι.ατ~pyισε τδ σC.στηι.c αb
τδ, .'Απστlλεάι.c πaλλαπλασιιίστηιι.ε τδ ΠΡQΙΧJΠιιι.δ ιι.αf ! ι,.ει6θηιι.ε ~ dπσδδση. ' 'fflηρξαν &ιι.δμη 
κcιΓ dpo:εnf 6ωτuχ~ι-οτα,Τδ λlω αδτδ τδ rτ:ι~δειyι.n yιd \d μnoploouμε νό α-~άγουι,.ε τιS 
! nιβ::ι.λ δι,.ε\Ο συμrτερ:Sσ)..Οτα. 

~~-!!:::~.!!! 
t<(ιριοι , γ ι& νό καrοθlσουι,.ε αlιτδ τδ Νομσσχ~δι ο πεp6σαμε μεγάλη ιι.pfση σννε ι δι'iαεως . 

~"~0:~ς-rπ;:~~ :~~~rντ.·~ο:',~\:~6~ρο~a~~~.~~~ =:γ:~:;~~V:'~,1&~~ 
εfσ~η6η -τιιi l\0 ιι.οινδ θfι.n,fχω τ~ν σuνε fδηση δτι ι<ιiνω μιά ε laιtf')Qη πotJι\φop'i τδ θlμα 
τi'\ς6ποοτιS σεc.κ rοΌ •εeνσuς,στδΒlι.c τi')ς 'Εθνιιι.ης ' Αι;ιiνης . 

t<(ιpιοι ,fχω &πδ τά μιιι.ι:ι:f μαu χpδνια τ~ν ι\δu\ΟμΓα της ιι.p ι τιιι.i'\ς ιn p::ιιι.α.\.σΟΟrpeιιιsτοt! 

σννομ .ιλι'yτf\ μοu-dν~Ι<ω στ~ν tλ.d:χιστη μειαψ11!'fα lilν 'Ελλ~νων,ποtJ ~ταν rι::ιΓpνοuν μι'!pος σ€ 

μιιί σνζ~ηση ι<ιirταu , &ιι.ο!'.οοuν ιι.σf npocmaθαW W nαp:ιιι.αλοιiiι'jοοuν μl πpοσοχ~ τι'jν οvζ~ηοι'j 

τους καr μδνα &φοσ άvrιλ.-,pθοtίν ι<ι;ι~;:;~~;;~ διι.αι.ισον δΓδονν &rdvrηση . ι 

ΛuπΟι-οι , ποΟε7~ι δποχpεωμι!νοςνδτογπω&rι τ6οC.στημα!κrι::ι:ιδεΟΟεωςποtJ lqχCιε:ι 
οι'jμερ:ι στ(ς "'ενσηλι:::ς Διιν6μcις , π~nι::: ι v'ι\λλdξε:ι τδτuχιirε:μο. 

Γvωp(ζωπσλλδ rτ:ιιδιd πο!ί~θσvι\πδ τδ!ξωτεpιi<δγιιS νδ όπηρετfισαuv ιtnf μεpιιι.οf 
&πδαlιτοC.ς ε7ναι tι:.ιδεκσvfισι σι,'εμε:ίς εΤι..nστε "nαλαι εϊv ι\ρχί:Ιν'',yιατf πραχθι'!ς όιι.δμ;ι d πε
λεuθει;χ.ιθ~Ι<αμε:. •εχσυι.ε όιι.δμ;ι τ~ σuvεΓδηση τοϋ &λCιτpωτου ><ο( &><δμ:ι lχοuι.ε μεγάλη εΟΟ ι 

σθησfο στδν ιι.fvδυvο της Τοuριο;ιδς ,"Άλλωστε 1 nρfν fλθω οτι'jν aiθouσo οι'ιrι'j , μοϋ lοτειλον l 
νοχάpτηπσtJδήμοοιεΟεται&πδ τδμε"(!)λCιτεροτοupιστικδyιχιφείοτοtιθελγ Γοvστδνδnοίο 
~ Δωδεt<dνησος,r'ι Χfος ><αΓ ~ Μvτιλι'jνη εΤναι μt τd χ~ι..nτn της Toupι< foς: 

τΗ\Βον nf nοιδιd alπd στ~ν Γbτpffu W δnηρετ~σοuν Ι<af δταν βγijι<ι:ιν γιd πρώτη'φο
ρ5όπ6τδστιχιτδnι:::δο,μl βpi'\ι<ανι<ι:ιΓμοUι:::ΤιnνμlθάρρσςnοtJδιa><pΓνει τatJςνtοuς:''Εμφο
νΓCεσο.ιl•ς ' .ιφχηγδςΚδμματοςκαΓδt:χι:::σο.ι ...ΟδηSρχι:ισb-rι'iήιι.ατιίοτaοηστοt'ιςτδnοvςι.Μ. 
δοχ?jςτεϊν νεοαvλλι'!κτων.ΕΤwι l:κn;ι (δεuσηαlιτδnοtJΥΓνεται lΙ<εί;'' 

ντε ς , γ ιd ·~~~:~~t;;r~~~~ ~~\~~~=~:~ ξ~~~ο~~~~~ ~frh~~~~v~π:~~~~~ σ;0~~α ~;-' 
λοfαlκmΓδευσηποtJdποτελείnpοοβaλι'jγιάΙ<δθεάνθpωnοπσtJξι'!ρειδυδγι:dμΙΑ1rοι<αffχει 
όρισμι'!νες .'<Πόjιεις σχετιt<d ιL τ~ν όνθρώnινη l δι δτrτο11 π;v. ' ΑγιJ\Ιι:ιΙ<τοΌν τd παιδιd natJ Μ
βαν νQ 6nηpετfισοuν 1 μα.\.ονδτι εί\ΟΙ δεt'Jτεpη γενιά μετοvαστεiν 1<0Γ μnopoUroU νιί μ~V fλθοW 
καθδλοuγι&τ6mc:οπδαbrδ , 

&ς μι'i ~:: .~=:;:~~~:":~:~=~·~::~:~.~~-·~y:;~=η~.s~:~~ω~~~~a, 
'Λ1 στcι&_εί'ifrά 1912 ΚαΤ 1940,Σfιμειχι δf.ν fχει καμfα σχι'!οη μt!_ ·n:f σνστ~ματα not'J έφαρμ6ζοι.ο
'1'tlιστοΟςδλλοuςστιχιτοt'ις . 

Ιj:.Cιp ιοι σv\.dφελφοι,δταν ο Ι στpατο Γ τ?\ς ΔΟΟει.;ις μnορο\Jν l.d l><nοιδε t'J ο;ι ι •V' τδ~·-&~·δι.ι:ς 

καΓτοtJς lφι;δρουςdξιωJ.Οτιιι.ο!οςfχοντaςθητι:::Γο9-12μηνί:Ιν , ι:::Τναι&στι:::ίοvιίλtμεδτιl μείι;: 
θl-'σuμεβ::ι.αιΙ<ι'iL'ΙmΓδεuσηlν6ςμηνδς!Ι<ιn fδεuσηι:lδιιι.οτι'jτων3-6μηνί:\νκοfδιιίρΙ<ειο!Ι<

nι:ι ι δεCοεωςlφlδpων&ξι ωμ;ιτιΙ<δντοtλ6χιοτον14μη....:ίν, 

:~ .. ~~:::!~~!] .. !~ .. t!!!~~ 

Ξ~~~tt~Ξ~~~:~{~~~fΞ~ft~~~ΞΊ:~~~~:~f~~~i~~:~ι · 



θe~τiJνμοWδι.ινnρlπ.,tnομlνι.:ιςν'dλΜξει τδn;ιχ6τεpο.Ν:iδεϊτεfτσι πδσησ l ιι.σνομ ίcισrδ 
n~πιιι.δθ6fχοuμε, 

Κο ι' riίμε σr~ οημεριν~ οvνκρδτηση τ/3ν fνδnλων δννάμει.ιν σi μσνdδες μιιι.ρlς κο( με:
yδλι:ς. •Αν nιδ~ ν6 ιι.δνι.:ι μιδν ι!ιnσypcιφ~ ο&τίΖν Β6 καταnλαyείη:.'Υπόρχοuν Σ4ιατα Στpcιτοσ, 
ncιδ6Ι.νθlλι.ι1.dδνομί~,ποδdπστελοiίvτοι&nδlλ6χιστοπροσuπιtcδ,'Υn6ΡΧΟWδι6cmαρτες 
μι tcρομο1.d6ες , q / δnοϊες&ncιιτοtΝμεy6λησrελlχQΟJ)κα(ο/δnοίεςδlνπροαιιlροuντfποτε. 
~<Αδραναrιοιο~dnλGς nοι\Ιίrιμο npcn.!nιtcδ,Σf μεριtclς &n'αtιτfς τδ lνε:ρyοποιημlνο διν ξεπερ-

~6-~;ο: ~::;~ ::::.v:;~r:-; :χ~ι;:: :ε:~/3νν•~;~=ντ ;!~'.:ί~~~~!~~!~-

•εχει βtβαια rd !πι τελεία τί:iν Ε.Δ.,τfι; Δ ι εuθGνσειι: ' Ε:nι ι πιχιτc(~ιcι.ι;, ' ΟμγuνtSιιcι.ι;, 
κο( τι5 Γ''Επιτελικδ Γραφεία Έηιχειpfιαεως κο( 'Ε:tcnοι&:Wει.ις. ΑCιτ~ς ο Ι Cιnηpeo(cς tιd f 
πρεnε ν• &αχοι\οiίvtαι νv:χθημερδν μl τ~ν dνanpoσopμoy~ της οuγκρστfιαεως κar σuνθt'σει.ις 
τωνμο\dδι.Ιν~μφωνα μlτΤςμετcιβολt'ςτηςτε:χνολοyfαι:. 

~!-!!!~f!!!S 
Κ(,ριοι σvvdδελφοι,δτανλlμε: Ιdμικptίνcι fιΒητε(οδf.νtννοο\ίμ; νδ μι:ιι.ιθοίινοl 

tφεδρείες. ' Αvτ fΒετσ θ6 πρlπει W dιο:οι\οι.θfισοvμε: τ~ν τεχνιιι.~ notί lιn6PXtΙ σr~ν ΔGοη,Ξl
ρετεδτι μlτ(ς70,000δν6ρεςνομΓ.,ωςκιχιτσtιμε tκτ6ςστρατεGι.ατcκ;,διδτι τοGς ~σαμε, 

;:~ad:f~~l\d~'~:• l~ς ~~ t:ερδ~:~:; ~~~~ν Δ~~:;~ν ":ε~(j~~ν~ο~~~::η 
ιcοτ6 δ χρ6νια.Καf μα~ λtτε tσείς δτι fνδιοφt'ρεσrε yιd lφε6ρείες:βS f:χετε tφεδρι:ίες,fdν 

ΙΕω~iδ~η~~:;,::Ε.ς~~κ~::::Ξ:~:~:!~Ξ~ ... r~;g=ν:;:&::t~-
οdν ncιι:ό6ε ιη.ο. Στδ ΣGμφωνο τ"ς θ:JρσοβΓας ~ ατιχιτιωτιtc~ θητεfο: ε Τ\Οι αχε:δ6ν n6vι.ι & πδ τ6 
δ(ιο χρδνιcι,Ιο:'οΓ βlβο:ια δlν ε Τ ναι lπι:χε:Γρημ:ι νd μοtι φlρνε:τε,πδσο Ι)οοτdει ~ σrιχιτιι.πικ ι'\ θη
τε:Τασrι'\νΚ(\Ο , ΤΤ σχlσηlχειfιι<cιτdατcιοητ1'\ςΚ(\Οςμt'τόδικι5ΙοDςnρdyι.οτο;Μιλ5μεyιdτδ 
Δvτιtcδ κδσμςι σrδν δnοίο tπιμlνει dμιε:n;ικfνηπ:ι ~ Κιιβt'ρνηο:η νd μ3ς κρατεί .ΜιλΒμε γ ιό σ6γχpο-
νοvςστρατοΟς,τοΟςδποΓοvςξlρονμε: · 

~ μο:~lm\Ολdβε:τε tπομt\•ι.ις &ι ιL τΙ\ μικpι'j θητε:fο Μν θd lχομε fφεδρε:ίε:ς. Μl οlιτά 
ποGκdwτε:φαλtcιδι:Cιι:τι:τΤςtφεδρείeς. 

:!!_!!l!~!~-9 
ι<ιιr !nfoης,tctίρ JΙt 'Ynovρyt' εΤ\Qι περιττδ 'οό μοiί ιιcίτε δτι ~ tπιοη:ότεvαη ε: Τ\Qι μεγά

λο τιρ6βληι..ο.θε:βα Γι.ις ι:Τwι,&λλd δν βρί'Ιτε τ~ οι.χπ~ ιnρp~ tπι στιχιη:Cιι::ιεως,τδτε βεlbΤως 1ι μεf
ι.ισητl'\ςστd:ιτιωτ ικ!'Ιςθητεfσςθδε:Τwι πολGnιδlφικτι"ι , θό6rίτc& ι ιιι'!rι:::ι rι 'l!νπλογι κδδιι{
σrηΙLJ. θd μηοροtιμε \d ποt!με dφδβι.ις δτι μnuροtιμε νιS ιιϋ:~ uτuCiι. t~ μi'jνι:ς,δnδτε o: l οιινlfπε: ι ες 

καfγι4τl\νο l κονaι,ιfα 1 γι6τ"ννcω.αfaμας 1 dλλdοαι.Γδι6τ"ν&μuνο ,θιί εΤ\Qιπp.:ιγμ:ιτιιι.δ 
πριSστιες, 

16ς .,~::~,;:;;"'~·:::f"':~::::~ι~;~~~~:1~~~~;~~~,~=~;.,~ 



~ "=~~η~~~=~~~~~~~*;~~~~Ό~~~;~;:τu(ι.ιρruυιιrι. Οt.ίς rδν δρυν "μιοtJeχpορι><δς" 

::: :~ .. :~::·:~;::~~~~~:,:• ~~~."~~" ο!πδ,δο&,ο ""'"'"' ,τ~, 
ΤΙtΙΧJ.τολαyiαlnιοcfνδννη. 

κδριαι , δl.ν εΤιn ι εlιχαριοτrι,ιt'!νοc μl τ6ν τρδnο noG npαοιρχοντοι στfς Έναπλες 'tιvνd
με;ις o l ' Αl,ιι.:ιμ;ιτιοcοΓ,ΕΤχε δrια::ιιον δ οc,ΧονδροοcοCιι<ης.'Έχει ιύβ:Ι πολλ6 με;ισνεοcτ~μο-το -τδ 
σ(.ιοτημο οcαΓ yι ' αfrrδ yfνοvrτιι &ξιuμ::ιτιοcοf &νθρ:.ιποι ια::ιτd οcονδw -τ~ς ΔεξιΟς.~ν μnορU δμ.ις 
Ιοdι:'Ι'rιω ·· δτι εΤwι nρ;ιιτyριαν6τδΣt\ι,.οτi3ν 'Ελλι'jνων 'Αξι(.ΙΙ..ΙQΤΙΙd:Sν.ΑiιrδΟςS ~νnρσοβο\.~. 
θlβαιο 6πf'ιρξaν άμ;ιρ"Ι'~~-το,δπl"ρξε I(ΟΓ τδlyοcλrμ::ι τ~ς διοc-το-τορfας,&λλd δl.ν μnορ'3 ν6 χοιχι
οcτηρ(σω -τδ [Wμ:ι τUν 'Ελλ~νι.ιν ' Αξιωμοτι><tiν &rι ιtΤwι nρ::ιιτωριονδ.ΕΥ'-Οι εlΑ!Gνη μ;ις-6ιδη 
δl.ν ~πιτελοtιμε οωιm! τδ fpyoν ιnς,σε:Τς μt:ν ~ Κvβ{ρνηοη,tμείς δf. 6ς Άvτιnι;)\fτειιση lφ' 
δοον lπ ιτρlnαμε \d σuνεχΓζε-τοι ΙCD( οι\Jεβ:Ι σl lνο μεy6λα πιχrοοτδ -τ.δ οcαθεαr6ς -τ~ς άι,.ορτfας. 

::• ~~; ;~~:.~~;;~~~:~;.:,: r:~, ":!:::':'~;~~;;,;" :.~~;;: :~~,~~~~· 
ν6 πσΌμε δ-τι κοmδιοc6ζομεν-τ6Σ:t\ιnl'tlν ' Αξι(Jιnηοcων , διδτι !ιπδ-τfς σννθί"jοcεςοlrrlςεΥ""'' 
oί3μonj"l•TLIPΙO...i3V, ' 

!!!_:~!!~~~!~s: 
ΙrιΙιλοΌμε περΓtθελον'Ι"f3νσr~ν 1'\;ιδτσοη ~μον,ποιί όπ~λαι.ε.ΔtνcΤvσι 1\μι.ις πρόyι,.οιι 

"~θελοντlς", Μι:mχειριοθ~οcομε τ~ν διεθνf\ όρι;)\οy(α,lπειδ~ 00ς εTrn εΤχαμε δπδψη \ΧΙς τ~ν δρο
λσy ΓστοΌ ' Ινστιτο(rrονΣ-τΙΧJ.τηyιιc23νΜι:λε-τl:iν.Μ1σροfιοαμε\dποtιμεπροαuπιοcδ'hεριι.ιpισμ(!:νης 
μονιμό-τητας", 

Κ(ΙΝΠΛΝΠΝJt ΙιιΙΊΑΝ'ΓΟ'!βΑΣ: Ε l διοc'/'ις: μονιμδτη-rος , 

~ι:~δlz~~~~(Μ~{;~;~1~~t~?~~~:-~~:":ε~~~~~λ~~~~τ:τ~G~;;δ:~ ~~: : ~· 
δeυroUv y ιd νd ιιSροuν χωρfς ν6 τ6 oco-roσrplι~σuν οtιτδ τd μηχαν{μrrο κο r τ6 o(jyχpow ~πλο , 
μi τ6 δnο7α εΤ\ΙUι t(οnλισμi~ς οfιμερ;:ι σΙ "Ένοnλι:<: Δ•....,ο;Ι•-•r..:lι ι&τ& ,_, &ιι6 οιοιίι Uι~ ιιμuι!λUuιιν ; 

~:;,~;; '"~'dΞΞ~~~~:?ΞΞ?Ξ::~:::;:;~;Ξ~Ξ~~!~~!· 
μJoOC~ l ιcrτι (δε uση,δστε νd -τοιίς rdρονμε,Δι;ίπ: λοιπδν Tf θd y fνε ι :'"CitO ι.-:Ύόλο ΠΟΟΟtΠδ &nδ 
τ6 mιδιd otrrd: Μ προοfλθιtι yHi νd tιι:τελfσει -τ~ν Gtιισrη προσφοριS πμδς -τδ "Εθνος, 
' Αλλδδτανθdφδyοvν&πδτδσrριSτεvμασl νlοι σlποfθdεΤwι ε l διοcοrσι&ονς-τοGςοcλd:δονς 
τf'ις ο(ιyχρσνης -τεχνaλαy fας.θ! εΤwι ήλεοcτρονιοcοf , μηχάνιιcο f οc , λ.π , ΘιS fxovν δη.\οδ~ 1 tnf πεδο 
&νθρ6n(Jν noG τtλειι.ια:ιν μιd dνώτεpιιι τεχνιοc~ σχολ~,θ1 τοGς tοcmιδεGσοvμε t ιcεΤ κο f, 116 -τσ(ις 
lπ ι στρlψονμε σr~ν οcοινων fσ δχι ΟΟ.ν δποβλ~-τοvς,~πι.ις y(νεmι σ ι"jμερσ ,άλλd. ών dινθρ:Sπσνς 
μt lνο δfπλ(J~ yι ιS ν6 προοχωρfισοuν σr~ν ζι.ι~.θι'!λε-τε οcι llλλο ; ~ -τοGς δδσονμε τδ δ ικοf(J~ 
νd σuνεχ fσοννmνι:πιστημιαοclςσnοuδt!ς , δπωςιc&νσuνο l &λλεςχεiρες·, 

t'e-..!1~~!1!!..!!~-!!~!~!~l~~-~e!~~!!l~!!!J!! 
Κ(ιρι~ 'Ynouρy'l,npoσyr.:ιι.XIcTπ::'Aφl'\σrε τfς οιcι!ψεις κο Γ τ f ς ψνχι:Ιοεις 'ri3ν Γδλλ(Jν σrρα

τηyεiν τotl θ 'fbyιcooμ fov παλCμοv.Δt:v ~-τον 6οvλει6 ι.ος ν6 β;fλοuμε λεrπομlρειες στδ Νομοσχι!διο 
θlλε-τc νd μ ι λfισονμι: y ιd προθψ(α προοελεfιοf.ως ; ~ τd ποϊιμc , ΙSτuv ~ Κνβι!ονrιση l!xcι -τδ θdρρος 
..d c5vτιμι:τωπfσι:Ί τ~ν npαyιnτιοcδτητο.~f Βlλεττ ν6 nοtομε y ι6 "fλεyχο''j-τt\ν προοερχομlνι.ιv 
yιις ιιοτ&τοξη lθελοντQν &πε ν6 μ~ y fνow "Πβlιτωριονο f",&λλd ν6 ε Τ ναι θεμελ ιι.πlς τ-1\ς Δrt
μΟICρ;ιτΓaςιtιι:χΒι:Ττ-ι: τι1v Δρχ~ ocor lλllπ: \d ιruCητfισε-τε μοζΓ ~ς~Τ~σrε l-τοιμοι, 

'κt.ιριι ''!nοvρyl , βλιnι:-τι: δτι ι'ισuζ/trηοηδlv~νοuζι'jπ~:ιηοuνηθισμlvη ,Κιηεχδμ:Jστc , 
lδfι.ις tμι:i'ς τ~ ΕΔΗ<,άnδ δvχος yιd τι'jν τGχητ1\ς Υώρος στ~ν τuρ;ιyμiνη &τμδιαφαιρο -τί'\ς lrιlι οης 



··ΑΥι:ιτολl'\ς ι<α( τί'\ς ' Α~τολιιι;f\ς tkooyεfov. Τ~ Αiγαίο ι:T\Itlι ι<af rdλι τ~ ~ηfιι;εντρο τl'\ς d\ltlταΙΧJ
χ'Ις . &:ισικι'j 1ο0ς tnιθvμfa εT\Itlι -.d σuι..βιίλομe ι3σrε ~ &μvvτιιι;ι'j rιvyιι;pδτηοη τf\ς Χδρας vd y fνε ι 
Ι<Gτιί τ~ν καλδn:ρα τρ&σ,,.ΗΙ.θaμε,lδί:i 1-Α! πρ&ιιαση ·r~ \IOμf.)U),t"bιo αlιτ~,yι6 v6 6ποχ.~&σvμε: τι'jν 
πο.\ιτιιcι'jιcαfτι'jνcπρατιι.ιτικι'jι'ιγεσfα-.dπροοyειωθεϊcπι'j σημι::ρινι'jπραyματ ικδτrττα. "Αςμι'j 
νομfζοw 6rι εΤι.οοτc &--!tρφfαλοι,yιατ( τοΟς κaτηyσρο1!με &ι φt'pavmι σι:S.ν v6 μι'jν lxovν n6ι:χ:ι 
εΤδηοητοtfτfσvμβο.fνeιΥΟρωταuςι<αf&τιl:μι:Τς6ιδτηςnαρει.4J&σειSςμaςlδί3ταGςμειιSνοιο
με ζητ6vττις -.6 πpοσγειωθσtlν στd σΟyχρο\ο'Q δεδαμl\Ο,Νομfζι.ι δτι οlιτ~ ε Τ ~ο~:~ ι ~ Δrμ:ικρατfα, 
Alm1ς Λ δπαiος ιι;vβερ\Q dnοσπ:σποιεiτοι,μ{νει στ~ οορελ06ν κu f y fνετοι σvντι'jρηση,Δο\Ιλι::ι6 
τί'\ς ΆvτιπολιτεΟοι:ως 1 !6Γι.ιςτί'\ςΔημοκΙΧJΤιιci'\ςεΤ\ο'Qι \d nα(ρνει μιd"tπιθι:τιιι;ι'jθlση,yι6 v6 
μπορlοει\οdοιdνι:ιιcα(τι'jνΚοινι'jΓ~ιcο.fτ~Κιιβιρνησηνddvτιληφθο!Ντι'jνnραyι.οτικδτητο
δ ι6 \d lnιτελlσει ~ Κvβt:ρνηση τ~ κοθi'\κον της,Βιλω -.d κοτlβω δπ~ τ~ βf\μο , μt' τι'jν tλn(δa 
&τι mρ'δλα'&ισ 56 neT δ Μ,'Υποvρyδς τf\ς 'Εθν ι κi'\ς 'ΡψCινης,&ανθ6 rdει στδ 'YnavρyεToτov, 
θd~ιdμlοωςδ ιαπιylς,&τπ:\ddρχΓσειστdcιοβαρίf)μελt:τητf\ςd\οΟσvvπfξει.ιςτi:Ιν'Εν6πλων 
ΔΙΛdμει.ιντf\ςΧ6ραςf)δnοfσ.θ6druλλdξει τ6μlνποιδι6τf\ς 'Ελ.Μδοςdnδτδtιyχοςτf\ςτρ ιε
τοtίςθητεΓας,τ~σlιι;ονομfοdnδl~ο~:~βd"ρος,ποCομaκpαχpδνισ.δlνθ6εΤ.vαι lιποφερτδκοfθd"tξο
πλfσι: ι τfς 'Εθνικlς Δu\dμεις μt' τι'jν tτοιμ6τηrσ. ι<a( η'jν άιιοδuτιιcδτητα,τι'jν όfιο(ο tιιιτ&uο::ιοvν 

'Ικαιρο:~ιοι, άiςεtιχσιιιcπεi:'(χειροκρστ~τa) . 

' 

Άw6 τ(ς lιρχι!ς Νοcμβρ(οu 
ιιuιιλοφορciιι&8cβ6ομd".6ο: 

Ο "ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ» 

-Ή 6:trwcρ(6o: τeUΔημοιιρατιιιeU 
tσσιο:λισμοU 

-Ή ι,ημcρfδσ weli 86: λι!ι:ι 11λ6ιιληρη 
τι1ν&λι1θcι•,ιι.ιρ(ςφ5βeιισr 

wροιιστ&λ.η,η 

~:~~~::.~r·~·•τσνι1 σ•ςι 
~.ημcρ(Δο •ΛΝΕΝΔDΤΟt• 

Πανεwιστημ18υ10 

.z;"~~oi.j.,, .. 
τηλ.3609711-13 
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!! -! !!~!! !~~-! !!!!!!!!!~! ~ _!!!_!!!!!!! !!_ !!~!! . 
'ιι ε . ιΗ.ΙC. όντ f 8&τ'1 τ ii ς μονσδ ι &Ο"το τrtς ιιο r Ί.νθ ι:ρμος UιισΟ"ΤrtΡ • •τ~ς τί;ς ιισλuδ ι '-

·:::::::;:~;~~~;::~;~~;~~~; ::;;:;;:~;1:;;~~:~;~:~~~:~:;~;~~~:;~;~~;~;;: 
wρωτι:ι'ισuσι:ς,yι&νdiιιι;:ιύσ ι: ι ό μονο μι:~ς 1Ι pοσανατο λιομ6ς τijς i: ξι.ιτ&ριιιΓiς1Ιολι ι ιιιΓi ς 

Υ ΙCιιf ινw ;jτιιν y&νιιι~ ή ~ •• νοwο fησ'1 dtιιιi τ~ν &lινο Τιι~ •ι:ιλιξη ιWν 'Ελληνοσοj!ι&τι-

~=~ν:r·~::~~~~~~~::~~~::~~=~:~~~:~:~\~~= . ~~;u:~:~::~::::::~-~~ Ν&~ρ~:λ~ 
t{jρauστιiν[οj!ι&τιιιιiστ6λο . • • - ------ - - ---------------------

Td Β.tμαwι:ριίjλ8&στι'jσuνa f6ηση τοίί 'ελλην ι ιι σίί λαοίίύατ&ριι&-ιι6 τfςlινσλuτιιιlς 
;:~g~~:~ριστοτωμ.tν&ς δηλώσa ι ς τσίί ' Λρχrινοϋ τοίί ΙC6μμιιτσς στιiν ήμι:ρι'jσιο τύι:ο, στΙς 

Ο~ (νσχο ι ιι ιι { ο Ι ύιισιιριτl ς bοιιολGι,Βηιισν ιισ f ιι ρaσwdiθηaι:ιν νti &ντιδρdίσοuν &Τ τι: 
μ.t τ~ σι..,..ι'j,&.τι: μ.t τ~ διgl'τ ρ.tj!λωvη .Τ~ν ιh6:ντηση δμωq δfδοuν &ιιοστωμοτιιι"' τti ιιεfμι:-

8 :~:~::~ :;-~:~=~~ 1•:~.;~:r~:~:~:;l:::;;~~~;~~=~ ~ :::~~0 &~~:~""::::~,::~ :~:~.&:ο~~ 
• ;.t·ι5~~: · ~~;;:~~:~;: ::~:~~=-~:~~::::!~~ ,;;.~iE~;:::~:~: ~:~·;~;=::~. 

λ&ιο τi;ς Χ~ρσς . 

(ΓΡΛ.ΕΙ Ο 1ΥΠΟ Υ). 

aς ιιaλ ~~:~~~~ ~ ~ύ~~=~η:~~~~~:~~ι~ο::;"~~~~:σ~::~ ι:~~ ιι:~η~,1~:~~~ · ιι& μι τ fς ιaλι:uτοΤ. 
•'ο 8Ηην ι ιι6ς λοός jιp { Ο'ιι&τοι τΓς; τaλι:uι .. iaς μiρcς ιι6τw&ιι6 τr\ν iιιf 6ροση &λ λη

λοσuyιιρο1οlόμ&νwνιιληpοtοpιιiν,ιιούδ.tν(χο1οlν.wfσr,μηιιροiλauση . 

Ή ι:ujιlρνηση ιιο f στ6 Ι.tμcι σ:Uτιi ιιν &νημiρwσι:,&ιιwς a i xa U ιιοιρiwσrι τι'jν ιι σλ•τ••Ιi 

ι\ ν aσ fο 1\ ιι'\ν •ειν ι ιιι'j '•ντ ι ιιροσι.rιιafο . "[τσι,&ιιό Ι ι ιι~ της ιιριι;ι το.ο 1ο1 λrο ι 6:ν& ι τ ι'j 61οl νιιτ6-

τητο ν6 iι•• τ~ν όμόluμη Uιιοστι\ριξη τοU 'Ελληνιιισίί λοσU·όν ol ι ι ι ρ ι σμοΓ της & Τ νο ι 

ιιριiyματΙδιιwς;ίιιιΙιιρaί&ημοιrιονι-t••'ν'τσύςίμφι:ινΓ σa ι . 



'Η[&ΗΚ8:ξι~c ι U..c68uνη ιισfw1ι'\ρηiνημiρwcrη,wdίvwσi8iμιιτσwού6ivά,οροίίv 
μ6νοτ6iΙvιιι6y6ητρο,&11ότι'\vί6 ι ο:τι'\ν-:ιw6οtcιοητοίί'[1ληνιιιοUΚρdίtοuc;,ώc;ιιuρfορχσu 

•• r όν&tόρτητοu~' 

'ο' Λριηy6ςτηςε ... Η.κ.ιι..'Ιι.ιdίνvηι;Ηy6ηςi•cινaτfc;6ιιι6λοuΙΙaς 

δηλώσcιι;y . ιiτ6θiμστi'jςΙuμ..,.νfι:ιςτοίίΝcwρfοuΙι:ίρου. 

1.- 'Η[ . &Η.Κ.,δwwc;c Τ νcιιyνwστ61χcιlfρwΤοΟ'ΤΙΙΤι'\σc ιστ6νάy.:ινο: 

yιdίτι'\v&yιιο:τdλι: ι fη'Ιί;ςμονσδ ι dστιιtης•ιιftι'\νύιοθlτηοημιΟ:ςwρcιyμστιιιιS 

wολu6ι6στιιtη( ιι;ωΥaριιιί;ς ιιολιτιιιί;ς . Άyι.ιν fστηιιa , tιιfοης ι yιιi τfι ούσtιξη 

τiίιν '[λληνοοοΙΙιa τιιιVν ο:ι;iσι.ων ιι.οf ~τον τ6 •ρίίτο Κ6μμa wo{i •ρ6ΙΙο1ι: οτι'\ Βοuλfι 

tι'\vόν4y•ηιi;ςμeτσρόοcωc:;τοίίιι . Πρι.ι8uwοuρyοίίστfι86σ:ι;σ,Uσtcρσμιiλισ < cι 

όι1f6tόι6uατοuτaζι:fδισοτfι•Gοη. 

9 
2. ;:, DIΒa1ΙΙΙtι;&ξeλfζcιςσούσημeιWθη•ιινt6νιaλι:uταiοιισιρ6στfc; 

' [λληνοσοΙΙιι:τιιιlς αχιόcιι; &yινσν ιι.ιιιiς μl σολλι'\ !ιιοινοσοfηση lισιS τ~ν [ •• Η.Κ., 

διιwc; ιιar lιw6 τ~ν ιιλcιοtηtfcι ιοίί 'ελληνιιιοiί ΛιιοU. 'Αλλ' lιτuιιίις ύσόριc• μιd 

iιι:ιfρcσηι 'Η Ι:uμ..,...rσ •ού &ι;οyylλβη•c στfς 6 Σa•τqιρρfοu, yιd ιfιν ιιιιρο:ι;~ 

λιμcνιιιιίιν6ιauιιολύνσι:wνστιSνΣοριcτιιι6οτ6λοlισ6τ8Νσuwηyι:ίιιτi1ςΣύρου. 

Λlιtι'\ι\Σuμφωνfσδημtουρyei&ντονοwρορλημιιτιομ6οiδ1οuς'fούςσκcw'f6μι:νουc; 

"Ελληνcι;,&ιι.ριρWς'•••δι'\ι\Κuριρνηση•ό•ftuyι.νιiιιιiνcιόwσισδι'\•οτι:U.ι:c; -

8uνηiνημfρwσηtηςιιοtvi;ςyWμης . ι 

:s . - Ι:ιiμ...,να μf τ6 iipθpo 27 ιι σρdίyρ.3 τοiί Σuντ6:yμστος •~νι:u ν6μου , 

f11ttζομtνοuδι4τi'jςόwολύtοuwλeιοφηtfσςτοUόλοu&ριΒμοUtWvΙΙοuλcu'fιίιν, 

ιιν cfνιι• δeκτι'\ ι.Ις τriν 'Ηληνι•J1ν 'rσικρ4τι:•ανξi:νηστρστιwτικJ166νcιμις, 

• 

ebι' 6Ι'ινστιιινd6ισμtνl)'νιιUτQfινό6ιlλ81)6•'σlιτi'jς•. 'εντούτοις 8 
ι\16ιwτιιιι'\&1'σιρcfοτοϋΝe .. ρfοuΣ6ροui•.Ι.eισcσuμ .... νfι:ιμi ιι ριιτικιSοσΙΙιc11ιιιS 

όρyιινισμ6yιιiτJ1νi•ισιι.ι;υJ1•λοfwντοίίiμ•οριιι.οWιι.ιιfτοUΙfολι;μι ιιοίίστόλοuτίiς 

Iollι&TΙifi'jς '[ν.Wι;ως. Βfρa ι σ ~ OuμfUV.fo cιύτ~ ι ώς wριiς Τ~ν iιι ΙΩΙf ΙΙuι1 μιινιSδwν 

'ΙΟίί iμ•oριlfoiiσ1'6λouδfνt.ημιoupyι;i ιιcινlνιινομιιι6wρ6ΙΙλημa ιιcιf ι.:νιιι ;διaf τι.ρσ 

ι;(nιp6σkιι.tη. Γιότιiwλοiαδμωςτοίίιιολ&μι•οUοτ6λουc1νιιιwρ66ηλσ&νtf8c τη 

μfτ6ΙUντι:Jyμσ ... Κ.fyιιiτ4•~rι&ιι6μιιβιiχΝΙ8;11'8νι;t•ιdc; ν6μο-ς 

.... ι.ρ••••μdίλιcτcι..,. ..,,,lfτci μf ιιlιζημlνη wλcιοφη.φ(t.,rf~ι.1νaι 6uνατ4ν νd: 

τι\νιι,νcιμιιiiwιιι.fρησηιισfν8wιιρσιlοιflι\σaιrιlwλοiσ.ξlνηςι(οριιc;, τ66ι ιιcιfιοψο 

νd: yfνον'Ιcιι δaιιτ4, Yli wιιρcιμiνοuν ιιιιf νιi διlρχονtοι &.6 'Ιι'\ν '[λλην ι ιι r'j Έ ιιι

ιιρdίτaιιιι Τ6 •piiyμa atνcιι σuντcιyμaτιιι6 τaρcιτWδι.ς. Έ•ομfνωc; y ι ιi νιi &.ο

ιιtι'\σcι νομιιιl\ν U.6cιτcιcrη ~ •uμ...,..fcι , χρaιdίζι.τcιι ν6i "''ιστι.i ι; \ 6ι •6c; ν6μοc; 

&ιιιiτι'\ν8ουλι'\. Κafiρwτiίiτιιι ι Γιι:JτfήΚυfliρνηση(nο,cl1yc ιν6i,e:ιιyyι.Ιλcι 

6τι '' tipa ι στι\ Βουλι'\ τ6 &.ιιιτο(ιμι.νονομοιrιfδιοι 'ο•6τ• ΙΙ" p3ιι.6w τ cι &μtι:rwc: 

ι .. 611οiρώτημat ΕfνσιΙΙ~ιη6τιή•λcιο•η•fι:ιtηςΒdί τ ι'\ ν &ιιολοuβι'\σι:ι 
•• f Ιιi Ιιι ι τρtφι. ι tι'\ 6ημ ιουρy fιι σοΙΙιι.τ ι ~i'jc; JιiσΙΙWς στι'\ν '.(λληνι ιιι'\ ' [1 !ιιριiτcιοι 

• 



4. - ' Μλdntρ;ιντf'ιςνοι,ιικf'ις π.Ι.εuρ!ςδημ ι οuργοϋνπ:ιι 6ι;ιιομι!'-.al:ρι.ιτf)ι..οτοάλλης 
φ(ιοεως, noO l:μφονfζοuν τf)ν l:l,ι.ιτεριιcfι nολιτικ~ τ!'k ιcι.βερνι'pει.ις ~ντελl:iς dοuνdρτητη. 

ο) ' Ηκuβlρνηοηlnιμlνε:ιdι.-.τtιιc f Υ1'fΙU ..dέnιστρlψε:ιστδστροτιurιιcδοκt'Λος 
τotl ~το nαι:d τfς nροηyο(ιμtνες διοκηρGξεις της ιcor rn~ τfιν κατηyορrμJτικ~ d ντ f-
8εσηδλ6κλφηςτ!'k~ιcροτικi'\ς ' Αντι~ ι τεCιοει.ις.rtkδμωςεΤwιδu..aτδν\οdnερι
μlνει .,dy(νει φ..dμtλοςτctΊ σ rρ;ιτιι.ιτικοtί ΣιιlλοuςτοU~το. &οντf)νίδιοστιyμf) 

=-~~~ru~ομ;ρο~~~~~θ~::a:~~;""mρlχε ι 1 δηl.αΜ}τδ δικο fuι..ο δηιιοuρy fος β6<Χ:uς 

β) ' Ηκuβlρνηοηδιdτi3νδρyιίνωντηςnροrmοθεi\dδημ ι οvρyfιηc ι τf)νt'ντ(i111,11)η 
δτι4νδ/.ν/οιονοnοιηβε:ΤτδοΤτημίτης\dtnιστρt'ιιιι:ιστδστροτιur ικδοκt'λοςτοtί 
~1Όδ~τοΟςδροuςτης 1 ι:Τwιlτοιμη'νd .nροχι.ι~ει στfινdnοyδρεuση τ~ςλειτοuρ
yfος τi3ν d μι;ρικονικi:iν βδοcι.ιν στ'Ιν 'Ελλdδο. Κο f ο6ν fνδειLη τί3ν nροθt'ιn:~ν τη<, uf•τi:iν 
nροβ:fλλι:ιτ Ι'ινμl\fmσyροφfιτl'\ςοvι.φνfας,ιιο(iμονδypοψεfιΤδιαnρ rν d nδδΟΟχρδνιa: 

8 ~,:;: 
1 
σ:;~: :ε~ ";:~~~~~~ ~~~~~~:κ~~ρ;ιιι;~ ς~~~κ~= ~α~ τ~~ςr~::.~ 

y) 011 ΙΑ-vdλrι ιιλι. ι u.jιΙιΨ f ιJ ι uV 'Lλλrιν ι""'' 1\.ιulί ι. Tw ι ,S..._.μψωμ fιι·ιιι'ιι ι\••~ ιι ι •iιι. "" -
..> ταρyf'ισει.ιςτDνιt'νννβdσει.ινtντδςτi'\ς 'Ελληνικfις ' Εnικι:dτc fος,Κα ftρι.tι'δτοι:Ε Τwι 

δuwτδv αbτl'ι ~ nλc ι α,ιιr., fο ..d δεχθεί τl\ν &ντικοτιίσπιοη τtlv' Jμ:ρικονικDν διό Ι.]β ι ε
τικίWΙJdσει.ιν καf dκδμη nεpισοδπ:ρο, εΤ~ι δ\1\QΤδν σ / όrnδo f τ~ς κ~έρνfιι;ιει.ις 'od τ ι"j ν 
dκολσ\.Ιθι'ρι:ιvvrι ' οlιτ fι τfινκατcΟΟvνπη; 

5,-' Ηnρι.ιτσιιονι')c:αbτfι6σuνlnειατl'iςnολιτικl'\ςτi'ίςΚuβερνfιι;ιει.ιςlnιχειρεiται 
..d σvyοι:αλιφβε:Τ 1 nραρι:ι...tiςyιd τδνdnσnρCΧΧJwτολιιη.ιδτl'\ςιωι'νf'\ς yν6μης , μl διdφσρ;:ι 

ιντvrωα ιακ6,6λλd χι.ιpfς nι:pι~~:χδμενο ιnιχι: ιρι\.οτα. 'Έτσι: 

α) ' Υnιχπrp fζεται δτι τι! σοβιεηκd nολεμικd θ6εfwι μδνο"βcιηθητικd" κα f 
μι'Ιlξοπ.Ι.ισμt'w, 8Αρο δlν nρ&.cttτaι nε:ρf λιμtν ικt\ν διεuκολ!Μχι.ιν στδΣD(Jιεηκδ στδλα.~ 
'Μλd 6 διαχι.ιρισμός τί3ν nολεμικt\ν οΙ<Dφ/:Sν σt. βοηθητ ικδ ι<ι:ιf μι"j, ~τ \Οι lντcλUς αbθα f
ρετος,yιοτΓ6lνtιrdρχειy ιd τδσιι;οπδαbτδ dντικειμε: νικδκριτfιριο . ι.Ιι! τfιοηι,.εpι Υι\ 

• ~~άλ~~~ο~~~~r~:: :~:ι~:~d=~7ΥΔ~ ιιnnε..,:::ι:~τ~~"::α το\ί tιanλισμl-

8 φf l n~~"~~ς~~M~f~ ~~~:::v~δλ;~..,i=~=σ7~::~Υ~:u~~~~~::-
~ι.ιν,τροφοδοσfας,tn ιιcσιννν faςκλn . 

•ετσι ~ " l διι.ιτιιc fι" σΙ,ΙJ.ΙΙΙΙUV (α τοt! tε.ωρfau τ~ς [ζιροu εr~, στfιν σόσ ra τnpι:rκfι 
λιμcνικtlνδιεuκολΟνοι:ι.ιν-δημιαuρyfο,GΓ}λα.δfι βdσι:ι.ινyιdτδσο13 ιtτ ικδστδλο. 

β )ΙbλλαfdnδτσΟςdnολσyητlςτl'\ς/t~:~ι.~ ιτικi'ιςβt'λανν~tι-φαν Γοοuν 
τΙ\ σuμφι.ιν fσ σ6νl-.atΙδaςμε:yαλοιιpuο\Χ;έκβιασμοlί ,y ιd'οd δnσχρε:uθι;ΤτδΝΑτΌνdμΞίς 
δcχθεΤμι!τσόςδpοuςj..Qςστδστρατιι.ιτ ιΜ δΤ!r\•CιΙ t λιιι, , Γc t ιιιχειι.:rιιιnιΤΙοCΙι μιφd. 
Γιατf δν ~ οuμφι.ιν fα uι:fνε:ι χι.ιρ f ς κδρ;χJη dnδ ε l δικδ ν6μο 1 στερε:Ττοι νσμι "ης δnc.ιστι.Ι-
οι:ι.ις καΓ t nομlνως κανiwς δlν θι:! τ~ λdβει σοβ::ιβ! δn'δψη τσv. ΕΤwι δμ:.ις βλιβερδ 
ιιu.Γθddnαλl'ιξεισtβdροςτi'\ςΧδρ:ις,δν μtτtταιοuςεbτελεΤςχει ρισμD(ιςΜοοuμε 
τfιν : ιvτΟrωαη δτι θlλοuμι: ..d tμnαfζοuμε ιιαΓ τfς δδο'Υnερδu\dμε:ις ταvτ6χρο\8 . : Έdν 
rdλι ~ κιιβt'ρνηση νομ fζε:ι δτι nροσφtρει δnrρεσ fα στδ •εeνος nοραχι.ι!)δνπ:ις δικο Γι.ιι.ο 
~οε:uν •τι'i ·F\ιαfa , χyρf ς'νdοι:ατtιρyl'ιοε ιτfς'~ριιcανικι'!ςafοcις,τδτcι'ιiδιu 
βlλc ι \οdφt' ρε:ι τδν dνπ:ιyuν ι ομδτ/3νδΟοΎntρ6u\dμι;ι.ινμlσασ1'6 α~aροτ1'\ς 'Ελλdδος; 

6,-Βt'βαιatΙw.ιδιιιnιολσyημtνηfιdyο-.dκτησητf'\ςκσινi'ις y\Ιδμης twντ f σvτi3ν 
'tΜ.ιμtν.;ιν Πολιπ:ιl3νy ιατfln ι χι: fρrpαν >.dμεnιτρt'ψονν τfι σνμι.οχfaτοtΙΝΑτοσtι'ιρyονο 



ll,αuβεv&χι.κ: τl'\ς σvμιΔχαv 'Ελλd.&:ις. Κο f ι:ΤwΙ φιισ1κδ ~ ο<οινι"! y~μη l.d ταοοθcτcΤτuΙ 
l\Ovτfvν τε:ίν dι.a;: ρικανικi:Sν nΙ ~ •ΙCΙ.ΙV, nσrι fχαvν σκαηδ l.d δnαχnεδοιαιιν τι"!ν ~λληνιο< ι"! ~ιι-
βlρνησrι-.dδnοο<Οψειι.τfςlnΙΒνι.ιfcςταvς. · 

'Αλλιl τδ θ~ι-ο δl.ν ε: ΤνοΙ οfιτδ σι'jιχpο . 

ΤΛ ()f. Ι .., ε:Τ\Οι δτι ~ ~vΒlpνηση βcS ι.iίς δδιwfιαει μοΙρι fι.κ;, l6ν Η.,οκcιλοvθ (r;:ιε:ι 
TI\V &ντιι,ι:ΙΤΙΟΟ:ι'j ΙΙDλΙΤ i t< ι'j TI'\Cι \d fJ;D\)\.11: I<U f ι· f ι., b(.u lιιιι;μb\1\dμ..Ι'-. ty ~ι ii LII I 111o"V1 ι, 111 fι 
Χ6ρο i-OC• 'Οn6τc"lσε:το 1 c'ι lσχdτη ~νf(' ••••• 

7,-f!lνθlλαvμ: \d βydλavι.a: •6 ιJιψιιι.;ρfι>μΗv 0 ι\λJΔ nλlnοuιιι:: κnΟιψf /5ιο ~- ιf-
νοvμε: κατd κpημο.6ν. Κοf πcριμtνοvι.- tίθvνη nληρ::~φορ ιοΜτηση, τl'ιν δπο fον 6Ι~οΙDIΠαΙ 
&.nδ τl'ιν κ!.()tρνrpη 6 λαδς τ!'ις 'Ελλll &.. ' f ~ ncιλ ι τι ~ι'j τι::nι 1'\yεc fo. 

Γ1αlιτδ ~ Ε.ΔΗ.Κ. θd ζητfισcι -.d θcΤ arl'ι Βαu\ι'j σGμφι.ι\0 μι τδν Κuνονισ~, ~ 
σvμιιιc.!νfα τα~ Νι:ι.ιρfοv τl'\ς [('ίροv 1 yι4 -.d ·Jαwε; τοvλdχιστα τf &κριβl:Ιc nε:ρΙ4!χcΙ. 

'Μλd σvναψ fζσvμι:: 'Εdν ~ ~vβ4!aνrιοηd · αφdαιι::ιε πρjyμ~τι l.d dσκfιαε ι nολv6ι6αrατη 8 
καfdνεξιίιn·ητηnολιτΙο<fι, ο)Υιατf6ιν&nοσtίpε:ιτι'jνa'rτησι'jτης d.μi ι::ιως Ι.dlnιστp4!ψε:ι 
στδcπιnτιι.ιτικδtκtλσςτοlίΝΑτtΙ ,lφ'&ιον ι-dλιστtΙ.καμι4dnδτfςnροtlnοθt'σeιςnοΟf.θε:σε: 
,ΙιΤ6ιοΥΙ4τδlν6cχδμι:νοοlιτδ ,l\Γονι!nσχι.ιβ)tίσι:,δινlκαναnοι ι'jθηκε:, '-. 

καf β)ΙbΟε: Τνοισοβορδτερο-yιοτfδινnpαχι.ιpεΤαrι'iνdncιλ/'ι ..d ' κλε:fσcιτfςdμc

ρικονΙκt'ς~ιJC Ι C ; 

Κο Γ ατfς 6όο nεοι rττ&ε: 1 ς δ 'Ελληνι ~δς fcιδc Bd d nι:ικτf'ισε ι τl'j βε:βι:ι ι δτητο ι!τι ι'\ ~u
βt'ρνηση lνερyι:Τ μl σv...ιnε ιο κaf ε I λ ι ~ρfνειΙΙ κa f θιf τι'jν dκaλovθl'\oeι. Διοφσρι::τι κιί ~ nο
λιτι κι'j της &! ,φτοδι ~οσθε:Τ κοf ncιλΟ σ(ιvτομ..ι, " ι11τf δδηyι:Τ σι tθνι"ι'j σνμφομ&. 

' Αλλd npincι l.d τονισθεi κοf τσtίτο: ΓΙλα ..Οτuι φοΟερf ~ ~vβlpνηση &ν μf τlτοι cι 
τcx..d ιι n1U nιστε:Gει δτι μnσρε:τ Ιοdιuριnλον~• l((lf ·.d κοιμfιοει τι'jδημοιιtοτικι'jιιοι~ 
y-.όμrι τf\c Χlιμ,ις διιι.ιι, ιψοφο...Υι;, ιιτuχcΟι:ι. Γιuτr ι ι'jν ι! ιιuτcλι.ι1Ν η1 ιιι6 l •ι ινιf . ιιΊιιχcΤο ι ,.,,;, 

"Έθνους . 

• 
~~~:~π;?.~:~:Ι;~ϊ~:;~~:~~;;;~:~ι ~i;.~~:;~;~:E;~:;~~: ~:~~: • 
&tιλ::~~~~~~~~r&~:u;~ :~~·:ό~:ς τ~~~~~~~~: ~: ~~~~~ο μ~~~ 6:~~λ =~~,Ρ~~ιr~ '~ω~μφvτη ••• 
~":ν~ςJί::;τ~;βσ~~λι&6a:, .ν6μιιrσ δ'Ι'ι ιννaaιRομc ·!~~ τfς ξινcς βι&σ&ις• . 

'Aλλ& •crfμιdi&ι .. ι'jμσuil:pWτrtD'η•&tcλι'jς•crfσύτι'jι• ιρσyco 1il:wι .. pι'tlςμau 
::~:ϊ;λ~~ ~~~:~••ς μauιKcrf iννοW ·~~!5• τfς δηλώσ'&ις μau, 1ι μf1ιιwς .. &wa 1 σ 

Αiσιοδοξώ δμως, δτι ι:ιGριa wσδ βci •σ'l'aτcBci στι'j Βοuλι'j ι\ ΙΙ:ρι:iτηση ιιρ6ς τ6ν 

:.Η~~:~:~:;:4 ~:u:~~~=: iσ:\":u~~~,τ~~ιι • :~λ~~~ς δ ~:β~σ:~:66~6=~~Ρ::::wν τi;ς 

ιl ~uλ8ω~ί~-·~!::~:~~.:~;:~;:;!;~:~;;:-~f 18τ•c hητe ... ς 
~~ιιν~;ι.:c '=t":k~.::τ:.:;:~:;,.:~=-.. ~·~ε:::.-~ ·~· 



ι . ' Ηt.γ...ur&λcιιιιητi'jς μοvοδιιfστurηςlt,ι.ιτι::ρ ι ιι:ί'iι nο.\ιτιιι:ί;ι, rιufίι},.,,.,ι,οfλ.Jφι: ιLχιJΙ 
σ~μι:ιχι ~ οcψι!ρν.-,r::rη , OOFμl.c t.πιrοκτιοc~ di, fι.vη τuiί lλληνιοcοiί λοοiί , τι1ν δnu fcι lnuνι:ι 
λi')Ji-.o l:t,ι!φρ;Jσε μlοο oco f l!t.ω &nd τl'ι Βοvλ~ ~ Ε . tιΗ.Κ . Γι ' οlιτδ lrοvc ι λη~νιl , l:n fιιηι , l: . .,; ~ 
με ι vc γ ιd τ~ν u r ut.ιιrφη μ ι iic: ιιοοvι-οτ ι οcό rιυλubιιί<ιτuτrις nολ ι τιοcί;ι, , τi'jt, διοι..ι fuι:: ,.,, ιι1uιι 
θδ ο:\ nοτελοtίοε ~ σ(.ιοφ ι ξη Yi:iv 'ελληνοσσβιετ ι οci:iν Σχι!σcι.ιv . 

Γιd' τδ λδγο οιτπ5 r'ι Ε.tιΗ.Κ. δni'J:ιιε; oco f τδ πρi;iτοΚδμιn nσCι l:πtμεινc γι δ τ~v μετιS
β:ιοη τοiί κ.Ι'\:u()uτοιιργuΌ στ~ r.6.ι).ο. Κο f IJlιbιo ~ Ε . tιΗ. Κ. u l uωvOηocι. μι:y.Sλη , ...._,...,,,.,. f ιι
σηκα f l!σnεu::rε'οdτδδηλδσεr οcσ f δrμ::ισfσ, δτον d\οαγyι!λθηοι;ετδnροσεχfςτuξfδ ι τ uiί 
oc,I'\X.IθtιnovρyoΌστl'jL6::rxo. 

2. ' Η dντfθcση τi'jς ι!λλην rοci'\8 οcο ι νί;ς γνόμης yιd τ~ν lξι.ιτcρ ι οcl'j nσλ ι τιοc~ noCι d Ι<ι,_ 
λοCιθησι:: μlχρι σ ι«,μι:p..ο ~ ocι.Ci:pvi)Jη ε Τ -.οι ότι , t νi:i !<.Ον6uς Διιδ rι:ιCις λδγυ..ις γΙΙ1 τι..ιCις 
δnο fοιιςι\nσμ::~ιφCιvΟηοcι:: ~ 'Ελλδl:ιcιdnδτδrτrιnτιι.ιτιοcδ •ιοcασςτοίtΝΑffiτδ 1~11 Y.v r .... -

-=~;;:~:·,~ς"::ι::~;:ι:~~\~:·~::~Ι'j~α:,;~:1r~:u1;~:ιι~~~~~~~.ι~v~:::~ 
εΤw Ι τδ o:\ nOj!Qu ι στιocd δnλο "Η~Οει.ις οcιιτό τt:iν '1-Μ.ιμi:ΙΑ:.ιν Γlολι ΓCΙΕ:Iν oco f τδ dnσίο αι τ fς 
lιnoxpi:ωνc -.ό δνοθει.Jρφοuν τι') φιλστοvροcιοc~ ocof dνθcλληνΙΙ<~ τους nολιΤ Ι οc ι') στ6 θi:μπο 

1-w'- τi'jςKCιnρovoccι f τol:iA i γcι fov • 

. 1. Κιι f lvi:ι ιι/ιrl'j φιι f νι:τιιι vιf LJ.,.,, ι\ οcΛι~• ~ ~ιιf ιηιιιι ι ιωλ 1 ΓΙ"Ι'ί riι•. "'1'• μvr,~.~"· • 
d πρ6σrπο tφγγlλθηο.c οτ f ς 6Ιεrπε~ρ fauμ fι;ι σvμφyνfcι μετοl,Cιτi'jςlτuΙρε: fαι τσ\:ίΝι;(.>
ρ fσvΙCιpσvκι;ι f ι!νδς οc p;ιτ ι οcοtίΙσβιετιοcοίι ' Οργαν ι ομοίί1Ι~ι:ρ f ΙιψιΙJ(i'ΊςλΙμι;ν ι "ϊ:iνf'Ι ι LΙι><>

λCινuι.:ι.ιV - όι;!μμι;\'Ιιψ6ς 1 ltllιJ"t.\.llζ κλΙ,_ uι ΙΙλUίU ίΊχt μ6νι1 TU\i tμΙIIIj.JIOC I.I;j ι dλλύ ι<:u f 

τοl:ίΙΙολι::μικσϋστδλι;ιuτi'jςΕΙΣΔ. 

!Lβ:Jιa ~ tτοιρε(α τοtι t-ί::ι.ιρ fοvl:λfγχεrοι κοτd ~&116 τl'jν 'Εθνιοc~ Τρδr~ι:ζρ , τl'jv 
ΕΠΙΑ1 τ~ν ' Ιονι ... ~ ι<:αΓ 1\:ιίΙC~,οcατιί rδ δn6λο ι πο 1~ & πδ l διϊ:iπς- ΙCιι f lnαμi:νς.,ς ι\ n ι1 τfιν 
οcι4J{ρvφη . Κο{φuοιιι6cΤνο:ιdδ ι σνδητο...dt.νtpyrpt:χι.ιρfςιιροηyοCιμενηοvνι;ννδηοημl 
τ~ν oct.t!t!ρνrpη. Αfπδ Ολλι.χτrι:: προοcCιrιτε ι oca r dn6 ΟΟο fyι'-UV δημοο fι.κ; yvτ.xmf &Ιιδ δηλG
σε: ι ς6nοvρyQvοcο f λο ι πi:ivοcι.Οcρνητ ι οci;ϊνrτιιχιvδντι.ιν . 

8 ::~~~~o~~~~~!i~i~:;::oλ;;~:]~~~E~~~~:~~~~:~:~~.1~' 
• .S ΙΛΙκιιινGι•.Ι irr ι ,, .. f.,.ι·ι;-n ιΙ W ,..ι!μcι orl'j Ι~ιuλι'j U).t:ΙΙ"II v.•ι•••χlΙΗ<ι, 

ll , Ό lλληvιοc6ς λοδς t,i:ρει ~τι~ δΙι;ιφ(ι\.ο.l,η δλ6βητης τi'ιι Μν ι οci'ις dνcl,uρτi)J fuς , 

OC\Iρ l tιpX. fOς ιφ f l:foφιoci'jς & ... ι::p;ι ι 6τητuς δf. σνι(Ι ι ~ζCΠJI μl T~V Ι:ίrτιρl,η στ~ Χι5ιχι • Πβ.Ι

τιωτιοct:iνθdσcωνξfνωνδV\dμει.JV 1 CΤτε οlιτfςεΤ-.οΙ ΟVΙ.4ΧJ)ΙΙΟCfςείτε0χι,Ι(J) f y ι 'αfτιδ 
ι'ιτδσοl:ντοvηn(cσητl'!ς οcοινi'jςy~μης ΥΙ d"vδ. Ι<λειοΙJοiίνο l l.,lvcςli.Suεις". 

Ή οcvβlρvηση , tν το(ιτοι~, δχ1 μδ\1'0 δlν 11ρσlβεΙ οι οcομιό tνt'ργι.Ιu ΥΙL~ '-\.'i Γ ο.uνο

ΠΟΙ fιoc 1 τδ cιίτημ::ι σlιτ6 , dλλd d ντ fθε-rο tnι μlνc 1 στ ι«,ν l n ι στροφ fι στδ στ~:rιτιωτ ι ocd υ~<t'λος 

ΞΙ:ί~~~Ξ:~~~:~u :~;.~Ξ~ δ:3~;:~ :Ξ~~~;~r. ~::~.~~.~~~~,~~~~= :~·~ ~~~:;.~τ~~:~:: 
Κa f ~β.! , μl rι«,οvμρων raτi'\ςΙCιροvσnι::Cι6ει Ιdδ00ε1 βδι,ι;:ις οcσ ( στδσοj)ιcτιοcι'Ι 

σrδλσ: .. 

l:).εl :~;";j Γ';~~~~~~~~;~"~_;7~ ι.;:p fμ:νι: Vl~ ι\ι•>λλrιγι;j Ι'Ιιι'Ι τ fς ι i ΙLIIII<IIVt>fι,, Ιο~~ ιι ··~ 

IJI :ιιrr.ιι~ (.ι;n ι ι ιιαλλ l'ι νnημιrιfi...,ι γ ι ιi vι'ί γ f νι: ι "' ' τι ι λψιrι'Ι ι'lτι ~ rιιινfιι ., 1 οt=,rι ιιη ιι rι~•ΓΙ• i.'ιν 



Wσεωvτi5ν2 'Υπε:ρδννdΊ..ε:ωνστfιΧδρ::ιlγκuμο..είτδνδλtθροyιdτfιν 'ελλ&δcιΟΟνιcιDτος 
ιon r σιSν ''Έθvος. 

5 . ' Η Ε. ΔΗ. Κ. ~οισhϊ&ι l διu fn:ριι οημ:ιοι fu, l b fι.ις rώμ..ι, σ1·ι'Ι μι.;yUλrι όιοόι.Ιι.uιι rϊιι. 
mισφ fεwςτi:Sν 'Ελληνοσοθιε:τικi:iνtχt!σεωνκοfτfιθlλειdrολλογμlνηdnδκιS'Οεdρνητιιιδ 
στοιχείο,Ι?DΟθd~v ο<Ο f ΥtV Ι Κ6τι:ι:n tπι ζι\.ι ι οy ιdτfινε: Ι ρfινη, 

'rι • οtιτδ , tv nλfιρι:ι lnιyv!ιm:ι nίν εOOvvijv της πρ6ς τδ ~(θνος o<nf r-Qv δrτrηιpι;~Δν 
της dnδ τfιν fΙολ ΙΤΙΙ<Ι\ κλrpοΙΙUμ fu r~ς dιιufuς ι,; τ \ου ι Ut; μ.ι ruφGΑι,.ι ,.uς , Jι ... ui.H'ινι..ru ι ιιι•'Μ.. ro~v 
... ~&.δροτ7ις κ\.()ι;:ρνfιιχι.ις t<O fτoCoς κ . οc . δποvρyοΟς 'Εξι.ιτεpικUνκοf 'ΕΟνικi'\ς Άμtίνης 

κο ( ζητΌ: 

σ) f'.\5 κατοθlσονν , βιfσε:ι τοtί δρθροu92 το\:)Κανον ι σι.οϋτi'\ςθοvλ?\ς, τd οι.ε f ι-;\.0 κο f 

τd λα ι rd lnρ::ιφα τd σχετ ικ6 μt τ fι Συμιpι.ιν fα ιuρσχl'\ς λιμcνι κι:iν δι ε: ΙΙΙ<ολ l:ινσεωv σ~ πλοίο 
τοtίΣCΙ/1ι ετι,..οtinτ δλ.οvσr6Νι:G\ρισ[Gροu. 

β)~bηλδοοuν&νθdφtροvνστfιθοι..>.ι'\κυ f π6τετδν.:aτ6τδΣ t'ιντογμ.ιιη::ιcψλcπδ- • 
μενο νδμο, yιd -.d fχε:ι νομικ., tιπδσταση ~ σvμιρι.ιν fα αfιr~ κα f 

τ~ς κ~~~~~;~μ:;σ~~ ;~:~~~ ~:ε::~~~:ς~~ςε:~ς~~~::-~::.~τ~;~~;~::v r~,~~ \.ο 
σε:wντtίν 2 &ντ ι ι:Ι'ιλι.ιν Ύπε:pδv-.dμι::ι.ιν ~σα σπΙιSρια τ?jς Ί.: πικp:~rcfας, 

• I [AHiιOHEU!J iι,OYf[A,ItrEPA l 
ΣrΟΚ[ΙΤΡΟ,tτΗΙ ΕΙιΑΑΑΑ • 



'C ΛΤ10 Τ ΥΠΟΥ 

Ό •ΑΡJ/ΙΥδςτί'\ςΕ.ΔΗ,Κ. fκοvι...τ Γςόκ&ο\Jθεςδη.Ι.ΟΟε ι ςyιδτδθlμ)τοΌ/Ιεωρ fοv 
• τί'\ς Σ(ι~~:φ (λος Γ\;16εδροςτσΌ ΓΙΑΣΟΚχορα"'η1ρ ι οε " ιm\ιτι.,δλdθος" τ fς δηλ6οε ι ς μοv 

y ι6 τ~ ΟVι-φι.JV (ο τοϋ Νεωρ fοv τ~ς Σ(ιροv. 'Ά.\.λοΙ τ (ς Βει.:cοΌv "~ κπλfιιχ,Jση χρlσvς", γιοτ ( 
σ lnσλ Ι Τ Ι κσ f όρχηyσ Γ fχοvvδποχρ{ι.:ιοηvόλlvετl'jvάλfιθε Ι σδn(.)ςτι'jv&ντιλσμβd'vονrα Ι 
d vεξιίρτητndπδlφι'jμεpε:ςδ ι σθlσε ι ςτf}ςκσ ι vf1ςyv6μης. 

Γ ιό vό σχηι-οτ ι στεί μ ιιί dντικε ι μεv Ικι'j κρ(ση rd vι.ι στδ θlμ:ι , ~πιβ&λλετα ι v6 
t rt)vαληφθσWδριομlvεςΙkισ ικι!ςοκι!ψε ι ς: 

ο) Γιιί μ']ς ~ I τ 'nμι'j ' Αμερ ι κόv ι κι 1 n:ικτικ ι'j άnι!\.ΟντΙ στ6 'Ελληv1κd δfκα 1 ο 
(Α i yσ.ίο-ΚGπρος)δlvdντ ι μετQΠ fζεm ιμl" Νεώρ ισ" , &λλιS μldπιSοvρσητf1c:ο / τl'jσε6ς 
μ:1ςvό lπισrρlψσvμε: στδσrp:~τtι.:ιτ ι κδ σι ι! .. JςτοϊίΝΑm ιcuf μtτδ .. λι: fσιμοτtiv 
' Αμερικόv1 κι.:ιv βdσcι.:ιv στι'jv 'Ελλ600, Τfς .5Gσ nlιτι! ς θι!σε Ι ς δnοατηρ(ζομι; Δς yvι.ιστδ όιΗ~ 
κοιρ6μl σιιvlnε ι ο , χι.ιρ f ς τι'jvό\Ομε:νδμι::vησvμruράστσση , 

11 ) Άντfθετσ ~ όvτιμετιSnΙση της ' Αμcρ ικδνικης ησλιτι κί'\ς μl τl'jv μlΟcιδu τeιV 
"tέωρ (σv" δδηyεΤ στι'j μετα.σι;dτο{j 6ντοyι.w ι σι.nΌτtivδGοdντιζ~QV όnερδv'οdμε"'V 
μla:z στ6 l\ιιισ τί'\ς 'Ελλdδος - δ ι δτJ ~ σvμφωv(σ τοV Νε:ωρ fσu μδvο κοτd τι'jv Nlo 
Δημσκρ:~τ fσδl.vdnοτελείrΌρ:JΧιSρησηλιι.-:v ικί:ivδιειικσλGνσε:ι.ιvστι'jv Qλλη ' ΥπεpδGI.Ομη, 

. ~~~~~:~ ~~oν;::;:;ττ~:v:'::r~'~a:l'i~:~~~~~κ~:= ... τ~ rx~~vfζc ι 
σχεδδνrΌντελί:Ιςτι'jν&vεl.ορτησ fο ι-ος . 

y) Ήnολιτικl\σuσφ lξει.:ιςτtiν ' Ελληνοοοβ ιε:τ •κQvσχι!σει.:ιvεΤI.Οι nι;χ.Jτσρχι κ f1ς 

8 ~:~~σ~ :~ι:~~ ~;~,~ς:Π~:~ε;~,δ~~~~~. τ~v~:~;:~ησ~~~~~τ~~v 
δΙστ6ξει.:ιν, ησC.στι'jκσλλfτερηnι:ρ f πτωσηάντf μδνι'μ:.ιν dπστελεσι.dπ.:ινθd δδηy(ιοΟJο,f 
όπλί:Ιςοlπvρστεχνι'ίι-οτσ . 

ΟlλQν6nιστεCωδτι0vrΌp:~κσλοvb . ,J<: ι τfςσκι!ψcΙςσlιτι!ςδφΓλοι; Ιf,ιΟCδρος 
τσίί ΠΑΣΟΚ θd &ντ 1 λ r)P0r. i δτ Ι ο / κ ρ Γ σε 1 ς τσv y ι & τ f ς δηί.ιSοο : ι ι; μι ιv Λrrι rι~λι 1 ~ ~ v 
σοβσρόδJκδτοvπσ.\ι τικδλdθσς, 

Βt'βοισ lιπ&ρχει Ι<ο f τδ δημσσιοyροφ ι κδ Ι!ιρyσνο τσΌ Κ . Κ.Ε . n σ!ί &'ν ι\rrιιαβε 
προφσνt\ςv66βρ(ζεΙκο f v6 σvκοφaντeί}δπο ι σδlνσvμφωνεΤι.αζ Γ τσv. Αlιτ.fi_δμως 
δlνεΤvι:ιι ~Βσδος tΙ6 σσβορι'j σvζιVηοηκο f δlvθ6τι'jvdκσλσvθι'jοσμι:,Ο/ι'.(Ι ρι.: ι ς κu f ο / 
σvκαιοντfεςlnιστρlφοvνσ ' σlιτσ(ιςποC.τ ΓςtκτσξεΟοvν. ' ' 

ΆΒΙ'ί1.0 28.9 .?9 



εν α. αnο 't\\V Ε.ΔΗ.Κ 

ι. ~-~CΙ!:~!~~~!!-!!!t_Q~Δ!?~~E~ 

.Ae-ceuj\- ιο 

'' I •f"\C)Ί') 

;~;~:~~~~~;::ϊ:~::;~::i~:~~~': ::::~::~:': +:;; ~ ;~;~ ;;~~;::~; ::~~; ;::~~ :~~~~::::'· 
'W (ΓPAC(IQTYnOY). 

~Ύttιipξ~ e:ίιτuχής σuγκυρfο: τ6 γεγον6ς τί:ιν δύο ιι.eιμi!νΙJν τroCi μfrape:ί νά διαβά::rι:ι 
στ6ν Τύπο ό '(Ηηνι~ιός Λα6ς , γιά τ6 τιί:ις βλέπουν τι'j οημερινr'j Ι<ατ6στο:οη ΙΙ.ο:f τf σιι.i-
1!Τονται γιά τ6 μlλλον τά δuό μι:γαλύτιφο: κόμματα .οτfΊ θouλr'j. 

j~~::1~~~:~;~!ιi~~;~~~~;~~:;~~:~;i~;~~i~~;~~~~~:~~~~~~§i~~~~i~;:!:i\~~~~~~~t:~~~= 
νικtςό:ναμετρι'jσeις: •• 

"Εχε ι&τσιό'Ο.ληνιΙC6ςλα6ς&πότCιρα-χι.ιρrςνάβριιη:6μο:στeσέπροεκ/ο.ογΙΙο';nε -

~~~:οi;~: &~~~::;ί τ~~ ;~~η 8:π ~~~~~σ:; 1 κ~ κ:;:~~Χ~~ήκ:7ςο ;a;~~~~~f0~o: ~w ~~~~:~-~~~~α~ -
8οικafίιπcιτο:κτικοfτσu. 

'Ατuχi:ίςδμι.ιςγΙάδσο u ςμοχθοϋνγΙάτι'jντι6λι.ισηw.ο:f eUτuχCιςγιάτ6ντ6nο, τ6 

~~~:~:~~~~ ~:~§~:;~~~~~=~~:ηi~~:~~~~;~~~:~~~ά n~~~&~e~~P~:~ά τ~~
6 

"ά~~:~ ~~ι:S~~ τ~~ o:~~f 
Γιο:τίή[ΔΗΚ,...έw.φρο::στι'jςτοϋμtσοuδρ6μοu,τίlςριζιw.ιϊς,ά.λλάέζελεl(τ ΙΙ( η ς άλλcι-

~~~μ:~~~~~~~~Ξ~ι'ί~:~~~::~~:~:~~~::~~~:~ ~~-:~: ά!~;~~~~~ ~~~~:~~~:~~~~~ ... ~~~:~~ ::~ r~ ~= 
χο:σμι:S-τι'jνi.ο:Ι(ο:το:στροφΙΙ(ι'jσuμQορό:. 

~~ : ι'ί~~~;ρ;:~~ ~:2:~~~:~ ~z~6 ~~~; ~~~:~~~η~~~:~:;τ~~~μ ~~~~~~:~~:~~~::: : ~~~~~ ~ :~:~~~~:= 
τεuση στ fς 3 rι.Uγούστοu 1974, δτ.ο:ν !.τrfστρε:ψε άτι ι:! τ fς ΗΠΑ, γ 1ά νά έw. \,1ρό: σε: ι ~111 TO:I( τ ι
&~ι:S' ;~~~ ~ι'ί άνό:γw.η. ' Αλλά γ 1 'ο:&.: ι:! έ1ΙΙΙ(ρfθηw.ι: άτr6 τι'jν Κuβι:ρνη:r,ι l(ι'j τιο:ρό:το:ξη σuνεχ.:iς 

Θό: nέρ ι μi.νοuμε, δ;.ι~ο~ς, νά δοUμε: 116σο Βά ι,:ιp~ντ fC"ε 1 ό w. .Πρ~ο~Βu11οuργός νά μ ετι~βά
λειτ6σύνθημασf1Ιpάξη . 

'Αν τ i'Βι:τα, δσα ε ~11& ό I( .Καραι-ανλίlς γ 11!r τfν · !.σ~ο~το:ρ ι l(ι'j w.ατάσταση δfν χρε ι άζον τα, 
πολλά σχ6λ1α. Ή 11pοσφ..ογι'j του στούς άpΙ!Ι μο ( ς J'v,.ιiζει τ6 πε ρ fφημο ά116φθεγ ;.ι α τοU &ε: ι 
μνι'jστοuΓι:ΙοΙργfοuΠα1Ι.χνδρi.οu,περΙσσ6τερσάn6ΙΙοτi6:λλοτε:•ο i άρΙ!Ιμοfε:ύημε:ροUν,άλ
λάδuστu:ιιοϋνο16:νΒρ.nοΙ". 



-rG ~-·~~{;.~~ι ο~~~ο ~~~~~~~ς 0&~a~;;:~e:~u~~~~ :;&νt~~λ!~::;~:~~ ;~ν Υ~;~~~ :.~τ~r~6:ό: 
-~ τf,ν - cpiσδo . 

:;:; ;;~?!~~: i;:~;:~;π;~::i:~~;~;~: ~~i?~f~;~~~~~:~~j:;~~;;~::; j ~~f.;!:::~j:;π~;i: 
α'-:"1'ς λαϊ•ι!c: τάξεις " σάν ποτl:ρας, πσU &.,6 ι'ιπeρβσλική στοργή Uπεχώpησε στfς πcφάλογeς 
ιπ ι:::uμ ftC:"tΊ:iνάσuλ λ6yιστι.ιν ΙΙαΙδιι:iντοu: .• 

'ο κ. ΚορομανλΓ;c; φσ:rνeτοι νά μήν txeι &κοtίσeι ποτf ι!ίτ ι ό ΟΟΣΑ ΙCαΓ τ6 Δ.rι.Τ.Βt-

~~~~;~:~!6 ~~~~~r~!~ ~~~~~t~~~:::~~ ~~:~u ~~~~τ~~~~~!~~ l~~;,~:~ν ~~~;~~ ~~~~~~:;~~~~~=~~ -
στόσe ι c: ποιϊ δf.ν G6!!ηκαν βf.;:Ια α γ ι & elσοGηματιχή CνΓσχuση τGν έpγαζο~Cνι.ιν. &λλ6 aτούς 

ο' "<ονσιι~~~r:Ί~ΧΪ:~0r~~~ . ό κ.Καραμανλljς δτι τ6 t.\λtψα τοϋ Ισοζuγ.fου πληρι.ιμ\:ίν δφι:fλeτσ:ι 

:~~ ~ ~f γ~~ 6 ~:;:~~:~~Lί~: :~~~~~~~~~~ ~ ::~~ο~~~:~ ~~~~~~δ~~ν :~ ~ :~::~~: ~~~l;~~: :~ :~~;f:~:. 

~'~~~~~i~~i~~~~~i~\t~~~~ 
Ί:τσι, μf &γγι:λοΙCf, .-p&γματι διάΒeαη &ποιιαλr:i "δημαγι.ιγfσΜ σuλλή;Jδην ιιά!Ιt ιι.α•τ•ιι ι'i 

:t:~,:~;t ~~;~~~~σ~~~ ~~~~t~~~;~7τ:& l~~~~; 6 ~~:&~~: 5~:c ό σ;~~; τ ~:6ς 0~~~ς δ~~~Ρ~~~~:)~f. 

~E~~:::g ~:~~:~~~:~~;::~::~: ϊ :::i:~;~:;~t:;.' ;~:;~:fi~::!:~;;ιΞ~,~;~ ':';~:~:,; . 
~6 συμπlpc:<σμα eΤναι βασιιι& Cνσ:: Ή Χ~ρα πρf.πeι ν6 &παλλαyei τ6 τα χύτ ι: ρο άπ6 

~r~~:~:;;;~;μ;~~~~~ ·1~~~:~ϊ::~~~1~~~~~~~;~::~" .::~:::~:::~::~:~,~~:::::::ι_ 
Β) ~.!-~5~~~-~!!!!!!~~!?!1~~2.Si!~.:~.:Z~2.: 8 

::'~~~;~~ ::~~;~~· :z~1"~~:~~~: ~~:;~:J~:':~:~~" ~ '::"::;, '2~,;:'~~:~: , ;;~~~~:··~:·, 
~~;~;~~!~~~~!~:~;~~~:~~~:~:~;~:~~:i~~~~;~ϊ:~~:!~:~:~;~·~i;;.~i~:1::~i;;:::;~~;~~:~: 
JfoOt~;~ ~:~~ ~;ν/~& ι:~~~~~ς~~~f, Ο~ο 6rι~ :α;~: ~~σ=~:~~ r:cτ:;,:τ~~~~: ~~:~τ~π:~κ ~~~~~~:~"~ο-

τ: . ~~~-~~~~~~:~-~-~~=~~~!~ 
CΞ ·~ _ :~:: _ ~C~::r.:~ _ !~~~~~~Ε~ 

λ~ ι τ~:0Cr.: ~:;~~ 6 ~η~Γϊ;,ι:~~~~,: . .' .. · ,~ν~~σ;~r~~7 ~~ν 62~~~~~; ~~~c~~~.,9;~~ 1 ~~;σ •::~Υ~~λ-



ιιcpfοδο λ ιτ6τητας Ιtαf ζr'jτησ~ ν& δοθι:ί χι.ιρfς άναβολr'j στr'j δημοσ ι6τητο ή i~tl!~ση τ::ιν ~tu
βι:ρνητ ι~tUν ί:μιι~ ι ρογνι.ιμ6νι.ιν γ ιό: τr'jν Ε:ΡΤ. 

oi δηλ.~σ~ις τοU '~ΡχrιγοU Cxouν ώς έξΓjς: 

~ CT να ι ό:ξ ι α σuγχαρητηρfι.ιν ή Ιtuβέpνηση τΓjς •Νέας ΔημοΙtροτ faς" , γ ι α τ f μf τr'jν 

i~~:~~~=~ς; 
1

~n~~u~: •:: :~::~~:ι: 7oi~:~~r'j τ:2~ ~~i~~~~~ ~~ν:ό: n~~~ ·~:ο~~;~αμ:~~~Γ,ς 
στρέφ~ται iναντfον της. 

Πρέπ~ι νό ciμολογηθι::ί ότι δέν Un&ρχι:• σr'jμ~~:ροι στr} χ~;χι μας Ιtαλοπροα fρι:τος &νί!;::ι.: 
πος μέ μέση νοημοσ6νη , no6 νό: μr'jν άγανα~tτι:ί &n6 τr'jν Ιta~tr'j ποι6τητα τΟ:.ν προγ~σμμc'iτι.ιν 

;~:~ ::~~:~;:~:=:~:~·::~~::~:~::ι~~:!~:~:;.:~~::~~~:~~· "~~;:~~:~:2:~.~~~:~~~~~:~~~ 
;~=~~~~~τ~01 ~Ι ~6!:ι:;~~ ;σ;~ =~~~~~ο ή λ~;:~~:~~ , τ~~ν Ε~;~~:η~π ~~~~~σ::~ ~σ~~~~~~~~μ~~ ~ Ιtr'j 
δοuς τi;ς Ιtαταναλι.ιτο ~ti;ς Ιtοινωνfας, άποτ~λι:ί ί:κδι'jλuση ί:n ι~t Γνδuνης μοριι;Γjς άσuνοpτησ Γα ς , 

_ :i1;~~;~:~~ii~~: ~~i;;~~~~~:~~;:~;~i~~~~~:~~~f;:!~~;;:~~~; :~~~ .Ei~~~1~!~~;f;~!~:~~ii:: 
Ή Ε:ΔΗΚ, &π~ις σf &λοuς τοUς τομι:ίς , Ετσ ο ~tα:Ο γ ιό: τ6 πpο~tι:Γμι:νο Οέμn , έχι:• ~ι~tσ:ι 

ι.ιΟ ι: iκσ:fγ ιά τ6νάγWνα~tσΓγ ιό:τι'jνάγι.ινfστ ης.'Αποδι: Γχnη~tι:nλέονn6σοbρnι'jητr.νήDn6 
φσσr'j της, ν6 ιιηvύσι: ι τι'jν δ ι ο Γ~tηση τΓjς Ε:ΡΤ γ ιό: τ Γ ς πc:ιρr.λι: Γιιrι: ι ς Ιtα r nr.rnινoμ Γ ~ς της. ' t.no 
~tσλύφΠη~tι: !π Γ σης σέ τ Γ &nέβλ.ι:n~ ή ~tuβέρνηοη τrjς "~.Λ.", &τrrv, nr Γ ν T("lιo:i r. ιιί1νιο: ς nι:ρ ι 
δι:r'jς&πόtl\ν~tρ οτοοcr'\ποUΟ&6ιJΙι;Οϋt7cστr'\νγι:νικι'jσuνέλι:ιιuητi;ι;CΡΤόύr:ι:V:Juνοςl:ιι. nρό
σι.ιΙΙ"οςτϊ;ςΕ:ΔΗΚλfγι:ςi:ιρι:ςnρΓντr'jνσύγ~tλησr'jτηςi;βαλετ6νπρ6cδροτηςpοvλί'jςνάτ6ν 
6ντ ο~tοτσστι'jση.Τάnράγματο,Ομι.ιι; ,έ:ξeλfχRη οcαν,Ετσ ιi:ιστε~t&θ ι: νiοίιnιSπι:ιρασuγκαλU
ι;ιι:vςτUν&τοσθσλ ι Uνμfτuχ6ν&λλαγr'\ΙΙ"ροσΥ:ιΙJνστι'jνδ ι οfιι.ησηήμiό:>.λαήμfμeτροι:Τναι 
άδUνοτη.ΚοΓν&Cnοχι: ο ρηθeίδένθό:πι:fσι:ι~tονiνq:ν . 

:;:σ ~ό: ή δ~:~~ ~~;;~"~::~ο~~μ:~~ ~~μ~~~,~~~r'j~ο~=~ι:ση τι:ίν ιι.uβeρνητ ι~tUν !μπe ι ρο -
γνι.ψ6νι.ινγι6τr'jν~tαιι.οδιοf~tησητi;ςΕ:ΡΤ. • 

~~ν~ιο:~~μ:~ ~=~~Χϊ~?~~~-~~ Ιt::~ ι ~:~τ~~=~::~· θ;ά ί:~~~~~~α::r τ~~ ν ό:: ~~~η;: ;~~ο~;ο~;~: 
3ονΝάδοθοUνστr'\νδημοσοότηταο1λι:nτομfρeιι:ςτΓjςοuμβάσι:ι.ιςγι&τr'jν κστασιι.ι:vr'j 

e:~~~ς ·;~~~: r:~Ιt~~ν τ~~λό~~=ι:~~θ 7~~~:~~~~~ιι.:u;~~μ:ρ~~~:~a γ ~2ς ν~ν~~~~~a~~ri~~o~~7~ r 
κοΓπόοοδφι:λοUντα ιιι.αfnοοοf ιι.αfπόσαζημιι:ίνοuν. 

4ονΝ6ιι.ατορτισθeiμiτr'jνσuμι;ιuνfαόλωντUν~tομμάτι.ιντf;ςάντιπολιτι:6πι:ι.ι ςνέο 
νομοθ ι: το~tιS-π>.οfσ ι οποUΒ61χeοσ&vβ&σητοuτι'jvλησμονημένη.i:ΙtθeσητοϋοiρΧοοU 
Γ~tρΓν . tιliτό:nλαfσοααύτό:,Οχομόνονό:ί:nιτι:uχΒι:ίήσuγχι:iνεuσητi;ςΥΕ:ΝΕ:Δμ ι! τr'iνt:Ρτ 
σ Ι. έ:νοαiο φορiα &λλ& καf ν& τeθοUν ιι.ότΙJ άn6 δια~tομματιιι.ι'j ί:γγUηση ή ι!ψι:pοληι;ιfα κc:ιΓ ή 
ύψηλ ι'j στάθμ η τWν πpογρc:ιμμότων~. 



~ 
ενα. y~α.ιιy.α α.nο 't'\" Ε.ΔΗ.Κ 

• 

Ν ο 25 ADnνct ,2. ' Iouλ fuu 19?9 

ΗΚΥΡΩΣ:Η ΓΗ[ [Y iιC QtiLAΣ fΡΟΣ:ΥJΗ+ΙΣΕΩΣ ΤΗΣ: ΕΛΜιΩΣ:ΗΙ-ttΕΟΚ 

Η'ιν~μιιτη 2βη ' Iouv f ou 19?9 , /ιθοuλl\τί3ν 'Ελλ l\νι.ιν~<δρ.ισε τl\tΟμβοuη τ(\ς'ΕV'Υ'd
ιcι.ις τi'\ς 'Ελλd6ος υτl\νΕΟΚ , πot>cTxc δπσγp:ιφε:Τ στl\ν Άθl\vu np fv~nδ lw & οι:p ι βί3ς μl\w. 
' Υπ!!ρτi'\ςlvrdιει.ιςψfJDιυαν193βοuλεuτlς, l vi:S δ' ΑρχΓJΥ&;τf\ςΕ.ΔΗ,Κ,κο. f ο / βοuλcuτtς 
κ,ι;: , Ν.θεν ι ι:.tΆοc ιια( K . tmovτouβ5ς ψ~ιοον "ιnρδν'', ' Αnδ τΙ\ σvζι1τηση o<.a f τ" ψηφαsιορfcι 
&nlaχoν 1Qι1 βοιιλεuτlς - 93 τotl ΠΑΗJΚ o<.a f 11 το~ Κ.Κ . Ε . ' 

~τl\onou~ ιL τl\ν δnofo fγ ι \1\> ι')κGp.ιαη , &-ιι.ις δnογρο.μμfσθηκε&πδτδν ' Αρχηγδ 
τοtίΚδμμ>Τδς ι.nς, ι') ο<ψtpνηση "lξεuτlλιοετδΚοι~οδλιοκο fι\οι!βηοεπρδςτδι"οδ 
τ1"ις ' Ελλ6δος'". Γ ι ατ f !Sχι μδvο lvο1ΝΕ (δητu ιτι~λε ι •ε 'oCf lνημι;:ρδqει τδ λαδ , ~λλd ιια r 
στοΟςβοuλεvτlςδlνlδι.ισι:οrπε:τδχρδvο\dμελε:τfισοuντδ περ ι ε:χ6μενοτl'\ς[u~νrας, 

' Ο'ΑρχηγδςτJ"ιςΕ , ΔΗ, Κ . δ ιατδnwαετρfαlρι.ιτι\.οτunρδςτl\νιιuβipνησησχετιι<ΔιL 

τl\νόπδκGρ;ιση[~οη ; 

α)ΠοιδtΤvuιτδτ fμημα-ολ ι τ ι ι<δκο f ο l κονομι"δ-τ1"ις ε: l οδδοuμ;ις; 

β) •ι.νlξα~fι:.ετο ι nρ:!γι.nτι/ι l οδτι~ lvτο!Ι\ι.nςισ:ι f 

ι γ)Γιατ f /ι οnοuδι'\τ1'ιςκuρδαcι.κ; ;: 
ι:ι ocaνlw ~nδ τ~ βαο ιοα! αtmf tρι.ιτl\ι.οrο δL δδθΓ)Ι<ε Δrdντηση ~ nδ τl\ν ο<ιιβt'ρνrιοη . 

Ι(ι:ιτδn ι ναtοτοtί δ ' Αρχηγδς -dν .ο:ι f tιτινlλαβε τl\ν nfστητοuστl\νΕlιρι.ιnαΤ οι;Ι\ Ίδιο 
οcα f τl\νdρχ l\ τi'\ςΣ ........... ν fαςγ ιd τ l\νοl!νrοξη-&qοrιοετοΟςβοvλε:υrfςτοΟΚdμμ:ιτος\d 
ψηφ fοοuν"κο.τd ι:nιw: fδηση". ' Εmνlλαβε &κδμ:ιτi\ΒlοηιΠι οl!πρε;πε νdyfw ι δr)μοψf'ιφ ι οι.ο 
πρfν οι;υρω&Τ ι'ι Σ~οη, γ ιd ν '& ποφανθεΤ δ κuρfαρχος λα&; , dφοtί πρΟηΥοvμt:νι.ις lνr,ι.ιι;
β.)θε:Τ πλl\ρ:.:ις tn f τotl θfιοτος, πο(Ι ε Τ να ι mθοριστιο<δ yιd τl\ ν τδχη τοu , ''ε&.ιοε τlλος 

'τl\νι!:ρμηνε fο δτι τδ"ιn~ν" o<.aτd τl\ψηφα;ιορfο οι\.ιcι ι νε δ ιοφδλι:ιξηγ ι dτl\ν 'Ελλdδατοίί 

~:~~:~τ~~δe~ο~~ ~ΙXJ~~~~~~r~~ΙXJ~6~ιd τοk δροuς τl',ς rv~ν faς1 noι! θ6 dn~ 

Ε rοηγητl\ς , tκμlροuςτ"ςΕ.ΔΗ.Κ ,, ~v6βοuλειπι1ς" , Κ , Ι.h:Jντοιβ/Ις . 

Γbιχιθlτοuμε ιnροιιdτι.> τd Ι):χικτικd τfJv ιnρεμ3dοει.ιν τοt! ' Αρχηγοt! τοt! Κδμι.οτος ~ς 
κο f το\ίοι;,Κ , Ι.nι.ντο~κοτdτf\οuζl\τηοη. 



-z.- ., 
], Ωl ΑΓΟ'Ιt.Η Πt.. Ι:. . ΔΗ.Κ. ι.ι...fΑ Γlf.l AIOXIΙI-1\HI fΌΥ ΓΙΑ..ΙΟΚ I(AJ fΌΥ ΚΚΙ:. 

( ' Αγδμι.wη τσtί 'Aι:ιxηvutl Ι< .. ' J,.ιι1ννη l (γ&ι,r~. ~τι•.6 !Juvλ!'lc; 25.6,19'19} 

IOAfiiK /lfΔtιl ('Αι:.ιχ•ι~δ~ rl\ς, lΔΙ Κ): Κ(ιριι. 1"\!δι.t.ι..οι- τδ όι.UμU <:tJ ruV ι..ιντ6vι.cτuς rιu
ρό(μιφοt. ~ np<.Ιι3λlιιι.;ο .:6p.ιι.Jη τΟν uuμβdίοεuν , Δς alπl\ Ι'ι όnύfu lτlθη οιρδ τοtί [4.uτoc 
vfwοι.p..r .. f'Ρlnι:ονάδιοβδΙ,J<.Ιτδ/ίρΙΙpeιnδτδyοd\ι\ίξt!pοuμcποδμριΟΟ<δι.ΟστΕ : 

Ζ .. "Ι~ςlι,uπηρlτηοηαrιοUδι:ιfοvlθνιο<οtίοuι-.lpeιντοςκιι(προογuyι1ντi'\ςοuVΕμγο
u(οςμετ 'δλλι.ιν><ροτGν, εΤ\.Οι 61.Μ!τι1Ι'ιbι6uuνθι1κηςfiοvι.ι;ιιι.ιν fας&wyνδροοιςdρμο6ι~ 
τι\τι.ινκοτ6τδ[δντογμ:ιεlςδpyαwδιεθ\Ιί3ν 6ρyανισμ0ν.fρδςψfιφιοιντοtίι<ιιρο1Ντος 
τl'ιrοuνθι1κηιιfι σuμφι..ινfα~νδμοuc!ιnοιτεΤπι ο nλεο~ηφΓα τl:iν τροi3ν πlμnτι.ιν τcιtί &ou Δριθ
ιιοtιτί:iνβοuλι.vτi3ν .. " 

'Η '1Ινuθει.ιρι·ιτικι1 θοlλι1, δrov l;φf)ιριι:ιε τδ Σdvτuηn είχε δrι ' δψη τr1ς δτι fι Έλλdδι:ι 
Μ ζητοtkιε-1<0f nιlkιvtlς Μ lγlνε:το δεκτι1 f\οΤτrιαι1 της->.d nροσχι.ιρι\οει στ~vΕδι:ωnοϊκο1 
Κοιvδτητα.'Επομlνως,δl!νlnιτplπεταιοlκανtναν'lιιpνηθεΤοtμι6Κuβlρνηοη>,dδιa
rιι:πΥΙ-Cτειιθεi τ~ν εlοδοχ~ I-OC uτ~ν Κοινόrητa >((lf Ιό φtρει πpδς κ~ τ~ σχιι:τικο1 

~~~:~ ~"~~~~~ ~ι~~:~τ~~r~::~ =ο~~:ο~~Αι7~~=·lρχετa ι πρδς , 

'Αιτδ α(ι-ra1j, δ1.ιι.ις καf rι~οο διaφ.ι.ινοtlμε βασιι<δ μt τι1 Κνβι!ρνηοη. ΓCς τδλμηaε 6 ,.ι;..... 
μιaς ' Αvτιnpδεδροςτί'\ςΚvβερνfισεωςvdπείδτιι'ιΙvνθι'\κηαlιτο1dvdγεταιστδ&ρθρaθ1 
τοΌΙ<αvονιaμοtιτ!1ςΒοvλ!'Ίς; 

Τfλt:ιειτδQρθροαlιτδ;"ΙΙ.(ι1τηοιςlπfκστεrιειγδντι.ινσχε6fwν1ιπροτdι:ιει.ιv ••• • 

ι<nN[TANΠJIOI ΓΙΑΓΙΑΚΠΝΗ.ι.ΝΠ[Ι()Υ ('Αvτιπρδι:δροςτi'ιςΚuβεpνfισει.ις).Κδριι. Ζfγδη1 rορ:ι"αλi:i 
v6 6ιaβ6οετε: τ~ν r.::ιραyραφο 2 τοtί &ρθpοv 81, 

JΠANM-II ΖΙΓLιΗ[ {'Αρχηyδς τf\ς ΕΔΙ-t<), Μ!λιστο. Tf λι!yε ο r'ι nορ;fγρ::ι~ς 2; Λtyr.ι" ' Η 
Εbvλι1α l τι'pειτΡ\ςΚvβερνfpεωςδι'lιποφάι:ιεωςλαι-βανομlνης6ι'ι,'ι-..Jτ6ι:-=ι.ιcοtα f "ατdτdtν 
ruρ.1το\JQρθροv76δριζδμε:'>Ο , 6δvοτuιv6κnθaρfagτι1ν•(pιαινσχε6fοv1ιπpcιτdaει.ις 
νδμο .. : δοα.τt,_ος,cπμιοfaςrιtπεfyαντοςχaοοοcτ7ιΡος,κατdτdtvnορ.SτοΟδρθροu76 
τοtίΣuντιίγι-οτοςηραβλt.πδμι..να,ιι: Ι ςτρείςτδπaλ.!οaιιvι:δpιδι:ιεις". 

:~~ i!Ξ'~ ~:-:?:.~~:·~.~Ξ~:~ :Fi~~"~;:~,:~7.~:~:s:.:.:Ξ~ 
νάτι1νπcρdaοvμιlιιπδτδΙΙ3ι.ια; 'ΟμολεΤτδDpθραβcβαfuςπερf νομοι:ιχε6 fι.ιν" l διαιτlοοc 
~ηιnοfας'" /ιπδ προφαWς δλλη lvνοια . Αlιτι1 t&.1 ~ πρδταaη νδμοu δlν εfναι lιιnλi:\c "lδιαι
τlραςοημιο fος''.Αfπι1κcιθορfζειτι1ντGχητ!\ς ' Ελληνικ1'ι<;'Επιο:ρατι: Γας ,'Αφ'δτcιvο<ιΦ
UDuμετι1νΣG~οητελtfι.ισετδ'Ελληνοο:δl(ρdτcις τδόrιοΤογ'Λιρfζοvμcμι:!χρισl\ι..ιcοο.rι
νδμJστε μι:!λημιδςοuμnaλ.ιπfαςτi:iν t .ιι.ιμlνι.ινι'Ιaί3vτi;ςΕδρ6πης-lστι.;ικα f11vβρfοκετuι 

:~."~~0εΥ:7':u~~δ:~Ρ~:~α:~: ::1ντι&ττ:~: ~=:σ~ fη~~~ι,~~~~~Ρ=~-
δfοu"lnεfγοντοςχαροκτΙ"ρος"ΔcεflοΟ,n.χ.ι'ιΡCιθμισητi3vlνaοκfι.ιν-οτι1νδποfα&\.Ο
φlρεταιτδ/Ιρθpeιθ1; 

Εlςα!ιτδτδlrιfrιεδαδποj)ιβι5ζοvμcμfατδοοβαοικι1vιdτι1 μDΡ<'Ι\,γιdτι'iνιmδοταοη 
τ?\ς Ίfaλ.ιτι:fας οcαfτο1ν&νε:lρ;ρτηο(α τi'\ς~<Ζρας[ννθι1κη ; 

' Αφσtίδιιι:rτρfξpτιι:αlιτδτδ~λμ;:ι, αι5c;aιιvχι.;ιροtlvται &.ι.α,τ'Qλλα. 'Όλατ'/UλαεΤI.Οι 
&σ/'iμ:ιντοnλlον , δlvd.!;fζει\dτdι.n.ζητaμc . 

0\JΥ><C~~;ν~~~Σu::~ητ~~~~~ρεΚα~ ~~~=Τ~ ;~~~:~c;δλ~~η~:~\qδς, ~ 
γιατff.τοιθd δncχρε6νε:τοlιΚΙ4Jiρν(ρη\d!nσνορθδαειlwοοβαρδ Α.rδnημαποδf.κονε:. 
'Εκρ!{τηοετfςδιαηpιιγματ~bιι;ι.ιlα-ιικiςκοf tλ.\ηvιι<δς.λα6ς-δt ξlρeι τfτatlγfνt-
-n:ιι ..... αιtιιν6τον fιι./,•ι,ιιpffr:*ι1νkιelρνηαl'iιcο.(τdι<6ρμ:ιταlόlνημ:ρδο("ντδν~η'Vι κδ 



-3-
λοιδ.αιΓulιτδι.Ι.dι\rιuιιuvΟεi , διδrιι.ιbτδςεr\Υ ιόμδνι.ος,.:υμ Γι;ιρχος . 

~Αν γ ινδπιν u frτ δ, ο'ι tντ!ίnΙοΙCΙι'\ μuu .. τ,.. , /\τι π ι lbνi:ις rδ 9~ rtiv ' Eλλ i\VYV θd:lpoν 
t.nf.p τi'ι<:rrρoσxΙoΙΙJI\<Jcloll; . ' Ιtβιασ6νηοος , δτpδnΟ<;ιLτδvδrιοίοφl~τε npδςοιGρι..οοητι'\ 
Σv~Γα , δημ ι οφyεί6rιδνο ι ες , ποpεξηγf'ιοειςκι:ιΓ dντιδιο< fεc,nοδ ε Τ~aιtντcλtkδδι 
"uιολ.όyητες, 

'Αλλι'Ιιιοfδτp6nuςτi'\ςμcθuδεσσει.κ: τf'Ιςι<uρ6οι;..,ςτί\ςfuμφuν fας6nδτ ι'\ Βοuλ l\, 
μt'οο r:L.εΤι<οοι μt' ρι::ς 1 -τ:Γ οηι.w;ι. Γνcι ;l'Γ lιποιφtίΙΠει ; 

' Υ rιdρχε ιι!"".ιςβοvλεvr ι'\ς ,δδrιοίος νιίlχειδια~σε: ιτdΙ<εΓμcwτιίδnοiοιΔc~ 
οοτε nρ~ εΤ.:οσι μόλις ~ι>ερί3ν; 

Κ(,ριεl)::ιδcδρε , προσrιdθηοο 4ω.Γ Ε.lρε:τεε1Ί.ι:ιιln Γ μσνοςσrι'\ι,ελlτη , δι μι .. οvρd-

~ :::::::~~Ξ::~:ΞΞ:~~~~~:~~::~Ξ~~ΞΞ:Ξ~;~:~~/"" 
(uμβι:'ί αι:ι.ιc τί'\ςf>6μηςt<n f τi'\ςΕΚΑΧ76λλdτfς3(Χ)μl400σελfδΕςτl'\ςnρ6τηςδιιεuρ(iνυει.ις 

~i~ E~~:~o:~cl!~ 6:~~~~~~~Γ~~~η~~~ξ~~ ·~~~~~ς~ τ~., σ:~~:~ τ;:~~ 
άnολi'Jτως&δ!ο\IΟΤΟ ο 

ffiςεΤ\ΟιδuΙ.Vτδ , tnομtνι.κ;,vd:Cητείο'ιΚuelρνηση&πδτοδςδvστυχείςβοvλι:vτtς 
της v6 •ηφ rα::ιvν μ Γο σΟι.eοοη τι'\ν δnofa δlv ιlpouν , v6 πa~fιoouv &μαδι'\ τι'\ οvνc. Γ δrρι'\ 
τauςστι'\νοο:ομμ:ιτιοο:Ι')nειθap:ιιΓο. 

•Αvτο(ιςδΓ\Οτετδνχpδνοτi3ντp ι Dνμηνι:lν,τδνδποΤο δπtδε:ιl.ο,οιιιΓ!ι<eiνοιοιιιΓ 
lμι:Τςδl. θdε:Τχαμι:τfι διοο:αισ.Ι.οy Γα ,vd.nσΟμε,τιι!:kθι!•,.Γσωτl'j.σνv οο:εοο:p ιμιfνηοδμβοση, 

τfινδπσrσ Μ.v !δ ιdβοα::ι ; 

•ετσι, ~ι.ωι:,δ r δε:τε μι:yολCιτι:ρη βαpδτητu στl'jν /iρνηση τοU ΓiiUDΚ νd σΟς nσρcιοο:σλοu
θfισε;ι . ΤσGςδΓδε:τετl'jνεbκαιρ Γα -.ιd ~tμmοιηθσΙ>vστΙ'jνδρνrrτιοο:Ι'jσnίοηnοΟπι'!f:r;ιν • 

• ~::..::~~~~~~~Ξ;;'::~ ~ο,;;:.~·:.:~.~;'2~:..:~Χ:~:::.~:;:;· .. ' 
·Οτονξει<ι\0-yε &nδαlπfι τl'jνdφετrp fα,ι'ι δ tαδικασraμιfσοστι'\θονλ., εΤ\Οο τunιοο:ι'\ , 

μι:"ΠJβdλλετετ l'j θοιιλ Ι'jσlληξt αΡΧΕΤD . 

Γι'αδτδ οiiςt:Τιw:ιδl μ'lνδιαφtpει&νοιιιθορΓσετεσlτpεΤς 1 μtpeςτΙ'jσνζl')τηση , σl 
τlσσερεςΙ'jπt:ντε.fJf. ιL!vδιοφfpε ι&ν\dΡΧΓζε:τεστΓς6τδβρ!δvκα Γ τελe ιιSvετι:στΓς 
7 τδβρ:i δu,Ι'jl!: v d p:ιι fζετι στ Γς 11 τδπρωΤ"αΓτελειιSvετεστ rς9τδ&λλοnιχ.;ιΤ.~αα 
σt.τtσοεpες μt:ρες ι: Τνο ι&δG\ΟτD ι'ι θσιιλΙ'jv6!vημερι,;ιθι:ίγιdτδτΓθdψηφ rαε ο,οιιιθιSς 
!rιΓσηςεΤ\ΟιdδιΜ.:ιτο vdtνημεβ.)θεΤοιιιΓδlλληvι"δςλοδς. 

' Εμείςδl Μφ!ίγσuμε , Μ μι: Γ νουι.ε -.d σvζητfισσuμι:. βίδιατuπ&cηιμετ Γςδn~ε ο ς 
μ:ις,'ΜλΔσ5ςλt:γωοο:.~δρε , τl'\ς"uβεpνftσε;<.Κ 1 δτιι'ισημερινl')σαςlνtργεισ ,ι'ι αηι,e
Ρ ΙVΙ'ί ααςnρdιη, ι:Τ\Οι πι;dιηt.ιο Γστης&οlβε ισς rιpδςτδν tUηvιοι.δ λαδοa::ιΓπι:dιηπι:ρ ο
φpονfισε;<.ΚτοΟΚοινοβσ~Γσu . Κι:ι Γ μm Γνσuμε στ,νΕDΚ, δπσvμετοf.δτ!3ν δημσοcρcιτ ι"t\ν 
Βι:αι..οωv,δ οο:οινοβοuλεvrι.:δς , δβεQΙ.Jδςτοt!Ιlaινοβσuλ Γοu,εΤ\Οιδ nρΕΠσς. 

τιοο:δ :;;:~~~ι:::~v~:εθε~;:s εο;ς~ο~~~:~{~~::,.~,:~σλl\ς nρδς τδ δημοκ~ 

·I· 



~~.~:~~~~~τ- ~ · :τ~~:δ~Ρ~:~ ~ ~~ιv~;:~~;:~~ε:ΥΙΙοvμγι! , 06 00~ μur~~ tvδ, 
fδ19fΧ:ιtιι\Κυj)ι.:ρνl'\αι:ι.ι<;Κlvrροu,δ"Υnοuργδς8Ιομη)(αVfαςlΙΙlΤVΧtνδαvγκληθΕί 

τlnρGτοΣuνlδpιοθ ι οτεκν fσςτf'ιςΕΟΚuτl'\θι:αοαλανfκη.Τδτι: l.-lθησονο l βδαειςοτt
:::~;~:~:~α~~ μιι:τοξG τotl ΒισrεχνικοΟ κδομσuιτf'ις ' Ελλδδαι; ιιn f roO β\οτεχνι -
.. .. .. .... .. .......... ......... - - - · ·"'""'"" .... ........ .. .... , ... .. ...... ... .. . 

τδλι ~~ ~~::,:,b~~~σ~~:~~:ητ: ~~~το~!{;~pο ~~~~=~ .. :~δ~~;~~~~~: 
τiίνμΙΙφαμε:ο;ι(ι.ιν lnιχειριCιυειιιν.Ι'\::ιδΒ ι'ιμι:p13ν~οvνστi'\Βι:οοαλον fοι.η , στδΓ "θιοτtχνι..:δ 
Σ.uνlδριοτ!'\ζ'Ελλdδιχ.Κο.Γι'ιΣuνδιδυκε•ητf'ιςΒιοτεχνfοςτ?\ςΕDΚτοtl1965ί'ίτονlν
τελ13ςlίγ....χτrη . ' Ιiόl 6ΙΙδσχtσητο0Κολδw ξΕχασμlνη. 

~~.Ξ~: ~:Ξ~:~:~Ξ::::ϊ~~~~:.:~~~:,Ξ:~:~~,Ε;~1:~:-'• 
νδ μ11εί στl'\ιΚοινδτητο δχ ι μδνοl!τοιμη, δλλδ fχοντuς ~ετιοι.δ pdλo. 

Αtιτι'i ε Τ \Οι "ι διοφο~ μ\ς, Afπ,C, ε Τ \Οι ~αf ι'ι lιουνt:nει ο τί3ν Κvβε:ρνl'\οει.ιν τi'\ς Ν/!ος 
Δημοκροτ fας , npδςτf'iνnaλιτι κ f'i κο fτfςθlι:ιtιςτf\ς' t:νδοεως Κlvrροv. 

ΓΕΩΡΠΟΣ ΚONrιY'liΩFf'l-f: ('Ynoupγός.tnf &:ι,ilτι.:ιν ΕΟΚ) 

-ΗJι;λο δμ.κ: ..d παpατηρfισωτδl:ξ'i'ιςοτδνκ, rρδεδρο, "ΑννομΓζε:ι δη μι 1!-.ο 
οuνlδο ι οnροcτοιμtίσθηο<ε ,lι βισπχνfαδιdτο(ις/!pοuς &ντοvωνισμοt.ποC.δημιοuργοt.νrο ι 
στ.,νt<οιν., 'Αγορ6, εΤ\Ο ι ncΥ.δοlοιδδοΕ,ος. '~λdBifftlε:λι::ι\o(fnι:S': Κο f nοιδς Ι: ~ο
δrζε ι .,dyfνcι α'{ιριο 1 ~ι lνα,ι\λλd:τρΓοσιινtΔρια , τιf6ποΤσθ6nροετοιι-dσDvν.τl'ιν 
βιοτεκνfu ο ΓΙοtlβλιfnε:ιτδvο:fν6uνο;'ΑφοtΙιLlνο1ιινlδριοnοGl'(ιΥΕΤδ 1965 , τ6 
πpοβλι\.οτοι.nορΟΙ:kχινWλvθοr.ν, ..dο:dνοuμετρfοοuνlδριοτ6ι:ο, o:o f o,d λvθotNτdi 
nροβλfμ:ιτο. 

i~~'iiΓiii'(:A;;.:N&.'έΔH<f ;'K(;;,~~·:.;;;:pyί; .. ;J·,;;.;;,~i~ :'i~~-· · · · · -
fΈ{'IPΓ]OΣΚDNffiΓΈ{)Pf1€ {'Υf!οvργδςlnΓθεμ.'Ι-nινΕDΚ): 'Εvδ; Σε7ςε1 nαπ: δη μιfl'-0 
0'\Ι....!δριοποόld:νοrτ τδ 1965, ιλόσιπε .,προβλl\.ο1UΤi'\ς βισπχνΓσς.Αfιτδ6ινε1rαπ: ; 
ΙΟΑΝΙ'flΣΖ1ΓΔΗΣ( ' Αρχηyδςτ!'\ςΕόΗ<) :ι..5&yοπητlο: . 'Υποuργt-ο:αfl..ι!ρετεnδσοσδς 

;::~"~~?.:~~~;~::;;:;::;:Ξ;~::~~~~::Ξ~~.::~~Ξ~~~~Ξ, 
ύJν, καθ ' δντρ&τοιlfςlρριl.ιJν,διδτf'ις dγοραπ~ηοfοςτ/3νβοuλεvτ13ν, 6 ιδ τl'\ς&ποcm::ι
α fος, t<of lκ6Βηοον μιf τl'ιν Δnoaroo fo δκι μδνο· ~ τιμ., τotl nολιτ ι κοtl κδομοu , dλλd 
οι.ο Γ πδροπολλδΥ ι δτl'ι'Jι'6ροοrιτ,C.,. 
οο ο οοοοοοοοο• • ο • • • '' ''" ' '''' '' '~~οο-.ο οο οοοοοοοο οο οο οο οο • ι.ιΙ " 0 ' ' ' ''' ' ' ' 

Ηοδςλι!yQ τδpα;"'Οτιι\nδτ,C.οτι γμi'ιnοt\dnοφαο(ι::ιcτεvιfβι:!λεΤΕ 0 \ο(f l:ντ6ξετιι: 
τl'\ 'tδμιοτi'ινΕΟΚ,φεtlvοvrος&nδτl'\οδνδεση,Ι!:πρεπε\ο(fτ.,νι'Ιρι:n:ιρι:ιοκtι.dιχτε.Διδτι 
τδι:οfχοuμι:μδνοl\οΟΧρδνοκοf.3-4μf\ΥCς\ο(fτi'ινπροησρ:ιcn<:ει.dσDuι.ΕοΚο f θδ τδ 
nληρδοοuμι:οtιτδ . Διδτι δΙ. μnορεΤς\ιdμ-tεΤςστ.,t<οινi'\':Αyορι1 , χt.~ρ f ς νdlτοι ι,.ο-

:τ~ο~f'ι~~~~~:~ ~~Τ~τ::ο~~ ~;:~ς~6σ;~κλ~τ~~ικ&τητο o:a f στδ πνεtlι.ο 
·ε~ι!νι.ις , τΓ..dlιncΥ.ογηβεiπ: l:n 'οlιτοtΙ;όιfνlχετε <.ddπcΥ.ογηθeΤτε τfnοτι: , 

. ι. 



]!,Η ΑΓΌΙtΎl.!Ι 1\JY W~I'L'tΓ!t !1-'Atv'l! JU~ ι , Κ,WΙΑΝΙ\JΥΙJΑ,....ι.Η.ΙΓΗΙΗ n-tι ΕΔΗ< 

(Ι"\;οκτιιαίθουλl'\ς2tι.6.19?.1) 

1 ,' Ηdοοχ~ητοl'ί!"\'.rοΚκοfΙ<ΚΕ 

ΚtιΝΗΑΝτ]Ν:Iι ΙCΙΑΝΓΟΥθΑΣ; "Κδρ ι ε r'ρδο:δρι:,lπιτΡΙ!οιιατι μου πρfν L l οlλθι.ι σr l'jν ι: l α /'fy ηαι'\ 
μυυ\dι\wιpερθQσrδθλ ι βεpδyεyον6ςτΙ'ιι; ι\nαχωρι'jσει.ιςτοUμ;yολιtπ:ρ0\Ιτμο1ιnτοςτf\ς 
'Αvτ ι naλ. ιτεδuει.ιςι\nδτι'jνοΤθοι.οαοtιτι'idnδψε .fLν lπιόοκι μfζc.ιτι'iν l...ι! ργε ι ο otπt\, 
m ρ'&λοποδσυιιι.οετl'Χc.ισr fςlπ ι φυλ.ι1ξειςιcι:ι f τοδςnροβλrμ;.τ ι ομοδςτi:Sνσυ>ιοο6lλφι.ινποG 
ι\ηεχ6ρησον.!<ο f δlντι'iνlπιδοκιι.dζι.ιδιδτιvομfζc.ιδτ ιι\lλλrrν ι κδςλο.δς μ!ίςΙ!σrειλε 
lδl:i,ι\κριβQ<,yιι!\dτδνlκπροσc.ιπ!'ρουμε~κρfοιμεςΚο ι ~οuλειπικt'ς ι.d'Χες ,ι!!~ 
εΤwιlt υημ:ρινf\,ι\κριβtkyιd\dτοtιάSοοuμετι'i δvw.τδτrτrοl.dι\vrιλrwιθεΤ , nαtι lν
δεχσιLνuι: τδν δδηyοtiν 6ρ ι οtLνες ι\ποφllσε ι ς τf'\ς πλε ι αψΓJΙf fος , ο Ι ι\πο"\ς lπιβι!λλσvmι 
jLτt\Μ\.\'ΙμιlτCΙν ι\ρι θ~νκο Γ ο l δπο11:; , κατd'τ, yνδμημσυ, dποτελο1ίν (θν ι κδκ f νδυνο, 

Λνnαfιμ:Ι ι c l λ ι κρ ι-.d, "Οριε ~δεδρε , y ιδ τfςι\τvχεΤςφp:{..ιε ι ςτοtικιιρ fουΠρο.ιθιι-

~ ;::,:~Ο~τ~ν&~::,;~ τ~:r:::~~~ν~~ςκ~:~~:;~:::·~~~:~~~~~~: ~~~εις 
κο f ι!!τι Τ α.ις ιιτροψοUν ιι~ς τδ nε(οδρδμ ι ο. "Όμ.ις, τδ 3.)....3ι1~0 ποfι &vτιπραχ,ιπεδουν τιf 
ι\ παχωρfιοοντο κδμι.um , δlνεΤw ι ncι<:οδρδμ ι ο κο Γ δlνι\πστελεΤ lπιβοfιΟησ'l τCΙνlρyο.ιιων 
τf\ςΟουλi\ςκοfιιροοyc.ιy , τοΟΚοι νuβοvλειπ ι σμοΟ,ι!!τονοvζητοΟντο ι τι!τοιοοσlkιρδπ:ιτο 
Οι!ι.uτο, 1-d δηιι ι υvρyuΟνm ι οvνθl'\κες , o l δπο'Ις Βδ lπιτρι!ποvν σι! μερ fδα τf'\ς Άντ ι
πa.Ι. ι τεΟοεc.ις τ&m δyκ&η \dι\ιτοvσι ι!ζε ι ι\ πδτl\νσΤΙΙοvοσσtιτt\. 

Λυιιοf>ιιι;ι ι lrι fοηςy ι δτ,νι\τvχl'lιιι:dαητοt\κ , Βι:οτδκηδτι δ/. Μ πρtnε ι Ι.d λαμ
μιfνQυμε6π ' δ.ιο!lτ fςlνδε')(δμενες ι\ντιδρ5οcιςτΙ'ιι;κοιν!'kyνδμης •. ΓVi.Ιρ fζc.ιτ,νdvr f
δροσηrοΟκvρfοvΟεστδκηκο f τf\νι\vr fΟεσ,τοvπρδςτ,ν7ετ fο, ' Α!λdοfπ,1t ~οη 
θvμfζε ιτ, φρδσητοΟΙ"bmδ6ιιοιιλοιι,δτιδt.λληνικδςλι::ιδς6l.νεΤwιl:\ριμοςκο f fχει 
d..dyκηyuιιι$μ:ιτος." 

2.Γδ l στορικδτΙ'ιι;lvnfξει.ις 

"' ltl!vιuOiιuς σr,ν ΕΟΚ d nοτε:λεΤ στnθμδσrf'rl ιιορε fο τflς ' Ελλι'Ιδι:ις κοf τ ι'\ν προ
οrdΟειοnροοyι.ιyΙ'ιι;τ'\ςΙ:.lιβ.IΠΟfκl'k 'Εν6τητσς κι::ι. f Μσιpραy fοει τδμlλλονι.υςyιδτ fς a nροσε')(ε7ς10ετ Γει:"' • 

..... "·;~·~~ .. ~~;;:~-~~~~ ·~:· ~:;~·i.;i~-;,;~ ·~i~~,:;~·:;&;;~ ·~;·:δ· · · ··· 
19119

1 
ι!huν ! δρδθηκε τδtv~οCλ ι οτf\ς Εlιρδπης , δnερΟεiΔτηοον κο f ηφοσnδθησον \od 

npooowτa.l. fouvvτt'! ιιΔρ:ι στ ι'\ν δλοιιοfησητι,ι; l δtος ~ς Ένc.ιμι!νης Εψδnης"' , 

... · ~:~ ·~:~~.'~ .". ~;~&;. ~k . ~ . ~ ί.~~· ,Δ.;~Ί!~ιL~~. ;.;.;;,;.; '.:d ·~~ί~~ : ·;~ Ί3ί~~ ·~~i · .. 
δ ι κοι οtίπ:ι ι, Ιοdοννc')(fοε ι τδν l στορ ι .:δτηςρδλοιιο fl.dιτιδσε ι ..dεΤwι"nριπε:κτ~ 
ρ:!τοΨfιιιτt.ι~tδc συyycν,ςτf3νμεyd"λι.ο._... 

········· ·· ····· ·· ···-····················· .. ············· ··················· ······ 
3. ' Ο κ , Κορ:ιμ:ινλ!'\ς nρδς τ,ν ΕΖΕΣ ~ .. 

Ι τ ι'\ σιJV~XL I U δ κ.t.Ιηο.ντοUβ(ίς δnδμνησε "ι!!τι δ κ.Κορ:ιμ:ινλf\ς rιροαινuτ6λ ι σε , κοτ ' 
dpxdς, τ, Χ6ι:ο πρδς τι'iν όrιδ τδν l!λεγχο τΙ'\ς 'ΑΥ'Ι'λfος ΕΖΕΣ (&vr ι rιd"λov τf\ς ΕΟΚ) . ~ετσι 
εΤ')(ε &nνηθεΤ τ ι'jν ιιpδσκληση ~Ερχαpτ yιδ fντοΜ ι.υ ς δς l δριπ ι κοU μι!λονς'' . 

· · · · ·=~~~~~-:: ·&;:v:~oo.; · a;; · ::;r·~~· · ~ · ~~~·;;;;·.:ι;~~~~·;~~· ~ r;~~~~,~~ ·.Ί; ~ · • • • 
~rον ιιρeιβλημ:ιrικ, ~ nοι;οκa.Ι.οΟΟrpη τt\ν dλμSτuν τΟν &λλι.ιν l-mfρc.ιν,δλλd" δnf'tρχε fι 6 ιι
wτδτητστο00ρθι:ιι;ιυ2:Ρτi'\ςΣvνθι'iκηςτ7ιςΡδμις1πο0lκ&λνιπεο6τ"dκριβl3ςτι'iνκοτd
στnση . Ιι"ιορο0σομε\dtξοσιικιλfσοvμε15ετf\nερfο6οy ι6τf\νπλftρηl>ιοορμδν ι ση.Ο6 ε Τ
μ:ιμtσr~:Χ:~ ' μlοσι\πδτl\ν&ΡΧ,ιL τ fςδnοχρε6σε ι ς1&λλι'Ι ιαι fτd δ ι κα ιδμ:ιτο τοU i δριπ ι κοU 



<1, ιη.ι<"Ι'Ι\ ιιρδι. rl'jν l:.υκ 

"'Οο..Κuιο..ιιι..νλf\ι.lσrρδφι;ιιιρdι.rl\νi::ΟΚι'Ιruνκι.ιrlρμι:ι ...ιι: fι LLΕΣ.·ετυι"lχdοuμι: 
rδτrο..ιΤ v..Ι' o<tJ f ι: Ι u/'ιλ&.ιιa: ιπ i\ Κο ι νδτψιι ιιl τu!ις δμοuς nοσ ι-ii • . lnll)aλλε ιΊ uuyκρστη-

.''!.~~· .. ':ι:~~· .. (.~".~· · ··· ....................... .................. ········· ········· 
~ ' Επιμ/~ νι.:ι tnr τutJ δτι ι'ι [Δit< , nασ πισπ:tίει σrl\ν Εlιρ6ιιη , Ulλει rl\ν ι!ντu!,Ι\ μ;ι ς ~ς 

Ι uα•· f μιιιι μlλουι. μl6ποχρι:6οι:ιςβι:β;Jfι..ι; naσ, δμ..ς, Μ. ~c..Tw ι nερ ι σσδτερι:ςdnδτ6 
δ ι κοιδι.οτο.θlλουμεκαrοχ~ηι\πδλι.πητl'\ς~θνικi'ιςμ:ιςά>Λ:l,ιιρrησ fοςΙ((Ι flb ιιο:f\ς 
dκLρ:ιιδτη"JUς , τ l\• δu\οΟrδτητudw:Ε,ι.ιρτο/αυκοιvι.:ινικi'ιςκσfyενιιο:6rι:ροο lιο: ονομικf\ς 
ιιχεG ιduεuc': 

............. ' .... ... ' S'.'•Ελ~Ί ~~ς· ί~μί~{ •· · · · · · • · · · · • • · · · · · · .. • • · · · · · .. : · • · • · · · • · 

ι'ι ιV:~.~"~:;:~~;;~ ~~~.:r;.~λd;~:~v~/δ~:~~ r "~~r;r~:~~,;~~~~ r
;;~; .. ~~~~~;;;_,;~;~;;~~;~ ~~;;,~ ~- ~~--~~~~- ~- ~-·~~~-·:.·~~-ς·~~~~-·~:~~: .. -~ 

~ Γ ιαrf nbτl\ ~ rl\ρηση ol lryvo ι o τotJ nολιτικοtι κ&ιμου r!'ις ;ιιΔρ:ις ; Κατ6 μεfζοw 6l 

~-δy~·~:~· ~·\:~:~L~~~-~·~·:· :-~~=~~·dν~~::~~a~~::~:. 'τ"&;; λ'r'v'a' ~~δ~;''''· · 
· · ···:.τ~·~;;~·~~· ι~η~;,c,;,~~~ ·t;~~~ ·~;~ · ~~δ~~~;;,:~r -~ϊ;~· ;;,.ς· ~;;a~ · ~~:: · · · 
lνημlρuοητntJ lλληνιοιοtιλαοtt' 

... ............ ...... ,;: ·~·,.;.·,·σΊ;;;Ί6-:;~;'Ε:'Όϊ<···· .. ···········"··· .. ·· ···· ·· ···· 
με'{μεθυ δπlρ τotJ δ,...οφιηφ fα ι.οτος 6ιδτ ι, Ι(.QΤ;ι!ινrraεσ'rι nρδς τδν ιο: , θι:οτδιο:η,nrστεδοψε: 

στl\ν~ιμδrητuτοtJlλληνιιο:οΟλαοU,δΔnοΤοςβεβαfuς , ι!πρεπε\dεΤχε1ι6ΓJlνημερι.ιθεΤ 
dκο\'.ιwντl\νι<Δθε!nοιιιrf, 
.... :.:~;;.·,·~·Δ·:a·;;:~·:;_·~;:r:;ΊΆ'~··;;Ί-:ιi:~,::·;~Αε·;;;,;:ι;;,·:ο·Γδi:·θ.:i·&·;;r:.r:;~· ·· 
μι4τδσοlnιιο:fνόυνr"Ιlκκpεμ6τηrα, fιάτοfa ~vξlpO\JI.Σ πο(Ι,..τορεΤ \d&sηγf"ιοε ι: 

... .............. .. . ;:·~~~-:~~;:;~ ·~:;;,.:;;;·· ·· ····· · ··· · ··················· -, 

"' ΑνησvχοΟμe: yrdτl\ rδχητ1'ιςβιομηχ.σνfαςΙ.Dς,μι1πuςy fνει "τοδντu" r1'\ςβαρει5ς 
εlορuτι:ιϊ.:η.ς,rιdτfςμι κρομε:σο.Τεςβ ι στεχνrιο:lςι.οςμαν(Ι6ες , rδσοdrτιιχι frητεςy ιd τl\ν 
ο l κονομ fα ι.ο ς κά f rδοο πολCrrιμες y ιd τ~ν f6 ια rι'Ι β ι ομηχ.ανfα, rf\ς Δnο~ς ι!ιπσrι:λεΤ 
"στεqιdνη . στηρ fξεuς':.' 

θ.ΕΟι< -yει.ιργ fQ 

• τδχδοι.nμε:ττι!,δ~Gρι..τnϊιο:f\ςyει.ιργfaς εΤw ι μεyι!λο. Q/kθd τδκι::ι
λ(Αιιουμε:'; 
.... ;;6. ,::~ ;;~~.~~;~~;;~ι:;;~. ~~;δ~ΊkΓ~ ·; ϊ~;,;i~: i :ό -~~~:..:6~ ΊiΥ;,&;~~ ·~ 't~;τ;;,~ 
τi'ιι; nρoocxotJς 10crfaς 1 nοC>lνδι:χομl~ςθδεΤwιδσχι:rοςμlτδ σημι:ρινdl 
····::~;.:;5~;;·ό~~~~~·;;_;.;;;~.~:r;_;;.;~~~;;·;~;.·~·tϊ.ι;~λr<~~ - δ~λί~ ·ιi.;>.rϊ;;ς· ·· 
στδντοι.La , Ι!ιστι:δι\yρστιιο:δςπληθυσμδς \d6υνη6εΤιο:αf 6 ιατηρf"ιοε ιτl\ v1'\τtlν!1;Ιn!ρων 

:~~~ ........ ... ....... ~ ... ..... ~ ............................................... .. .. . 
"'ΑφοtJ θδ συρρικ\ΙΙ.ΙθεΤ fιyεuρyfατfθι!yfνει rδ rιεριαεtJονlρyαηκδ6uwμι"δ; θd 

, dπσρροφηθεΤι\nδτfς β ι ομΓf)(Ον ιιο:lςμο-.dδεςf\Βι!κόvοuι,εrδνι!λλη\Qdγρδrηδλιιο:δnρδς 

lE,ι::ιyι.>yl\;" ............ ................ . :i:····· ..................................... .. ..... . 



Ένuuνι.χι. fu δ κ.Κ , tιιιιιιντuιιββ"ι. ι! ΙΙ ι uι ιι.ufνει δτι "rf~Jι:νruι r..nδι\ιuyδpι.vurι ι<u f 

uluτrpδ fλι.yχο u l ι! λu ι οφvrι: Τι: ς ow f ι\ΙJΙΙΕλοφutι::Τι:ς" Ι<D f 6ιιι::χρt'wαε τδν ' Ynu~Crδ κ , Κι.οντι> 
y ιδΡΎη m rι;φ1uχει δ ι ι:uιφ ι ν fσε ι ς , ο:\λλιf Ι<Df W &μολοyl'γ.ιι:ι ISτr "Μ ηριχποτι:δοvmι τ4 

~-~;-~~-~.:.~~~ •• ".ι:δ •• ~ •• ~~~.χ.~~ -~~~-~1•/• ,_~:~:.~~.~~ .• ~ •• " .... ~.'.τ.~~ ·ι!·~· '.~.~·ί·ι:·~ -~· .'~.r.~~~. 
Ό ι< ,'-lrιuvro~ι; ιnp:ιτf\:ιηuc dκδμο /Sτι "r'ι dwιιολ.οuθfα τ1jς yι:ωρyι•~ς nολιτιοc~ς 

Ι.., ι.ιιι.ι~τρuνε οτ /'ινι!Ι<.nιοκολ ιl pyι.ιι.ι 6 ι' lπ ι (iοτfισι:ωνΙ<Df t6ι:n όιrοχρεδνεται νd τ /'ιν 

l.v.~·-~· . .ι...c.r.~.·.=Ό ....... . .. . . . ... ....... ........ _,~·-············ · ·· · ··· · ·· · ·· · ·······•· · ·· 
Ίτδνισι.;lπ fοης/Sτ ι"yιdιΔ'ςτδlλοιδλαδοΙ<U f r'ι.nλλ ιlργε ιuτl'\ςlλ ιΟ ι: δrτrοvrαι 

τl')οςlUν ι ιιΙ"ιςμιι:ττιυτδτητιχ;" , ι 

••••• . ,.ΥΊ;:v·μ{,;μ,ο:ε· τΌ'&; 'κΊ'Vδ6.;;.;ς Ί;;ό 'δ,"r;vΊ:~ψ;.;~;; ΥΊ&''Ίd ·,;.;,;;Α,"ο',' "τd' 'τ'ε'ti;k,;, ';δ ib'~ 

β.'Ι κι κο Γ τδνιιuπ~, δηλαδι'\τ4 σποvδσ ιδτι:ροπροΤδντuμ:ιC:, 

' ~~~ ~~;:!~~~~~;~:~:.:::~:;/:.!;~;:~~~:~;;,~~ :~~#::~~~~:..:~::: 

• 

' Εηι:αfμ]νε 'τδνοcfνδuνο lξι:ιyορSςlλληνικ1'\ςγ!'klδfι.ιςστfς &οcριτrκlι:πι:p r οχlς '' 
οω f & nco.δλuψc ι'Ιτι ' 'σrl'ιν Κρι'\τη ιLvo ~ρcις τ?\ς ττιpολ fας lχε ι dyΟpαοθεΤ dnδ το~ ξt'νοuς~ 

· · · · · Ό~(·ι;;~· &'η·δ· ~·Ι'ι-: ·oc·~·~·~ ·~· ~:~~·~~·;:":~;·eΊ~·~· ~Ύ· ·οc· .·ν·;;:χ;; • .. Ί;ο' ί~a·:; 'e~Ό·;,·_ 
οθcί γ ι δ r f ς dW>• τ ικt' ς rιι:ριοχt' ς . "Κσττ:ιργο1ίνττιι ~ δχι;" 

' ' '' Ό(~'ι~·~· ~~·: ·~~~~·Ι'ι· ~Ί\ι:' ~~~~~~;.~,~;:.&'~Ίd~Ί~' ~~·; ·κ·~,·κ·?iι:· ~-~~~fk','. • 
οτ ι'ιν δ:νuττιρl; fο σuνδ ι καλιστ ι κσtί κa f σννε:τοιρ ι στ ιιο:οtl _κινl\οτος"Ι<D f ι!ηεοl'μιk ~τ/'ιν 

δ ιοφθορj ιLρcι uι; τl\ς δ ι ο ικfισει.ις ιL fvτονο rοι:dδειyμο τ/'ιy νι:.χ:ιτ., 61 ορρcι/'ι τοΟ 'Ynouρyε fov 

rb ι δε ru ς" . 

ΙΙJ,Ο1U:ΣΕΙΣτΉΣΕ ,ΔΗ . Κ.ΓΊ.ΑfΗΙΙΚΥΡΙΙΙ:Η 

[ ' Αyδρι:uσητοti ' ΑρχηyοΟοc ,' Ιι.ι!ννηΖ fyδη,Ι)χιοcτιοc& Βοuλ ?\ς26. 6 . 19?9) 

Ξ~?:Ξ~:~:Ζ~~~:Ε~~ι~:~"'~~7.;~:τ~:?~~;~~:~δ~~~a 
" Ι.εvdλοΝΑΙ"δταν,διdτi'\ςΒοuλrjς,lrιι κ('Jρωνετ/'ιΣ..........,ι.ινfοΣvνδt:οει.ις,τδΦεβροu6ριο 

τοU 19Ε2 . Κο( lηιι:ιήμοιτοι fιθηκε οlιτδτδ~ , δrονδιιf ri'\ς Άναθει.ιρητι,.,~ς θοuλi'\ς,τδ 
19?5 , ψ(p ι ζc τl\νπαρ6yp:ιι,ο 2 τοtίδρθροu2θrοi'!Σιιvτ6yμJτος,6ι6τ1'\ςόποfαςδιεκΙ"ρύο

οΓτΟlΙΙιοi\ΙLΙς ι'ιηρ(tθι:σητοΙ:Ιlλλην ιοc οl:!λαοtί , -.dτερμοτι σθείι'ιιιdοητatίι!;θνικοtίβfοu , 
ι'ι μον/'ιpης , Ι((Ι r -.d ι:ιuνmχθσl:!με: nλlον μl τ~ Έν6τητο, τl\ν όrιοfα διαμδρι,ι.ισον κaf lφ6-

ρμοοαν d r~δτδ195?ο l λοο fτ?\ςΕlιρ6πης , 

Οtίτc άrι ολσy fοο'Cιτε&Jιμονολογ fα 

ΕΤ Ι.Cι ι λdθος r'ι σuζιΠηοηu~Ι\ ν '6φιερι.ιθεϊστ/'ιν dγ ιολογ fοl\ τl\δσιμονολοy(ο;r1'\ς 
Ι δlος τf\ς Ένωμt'νης Ε(ιρ5ηης κa f τol:l τρδποu, μl τδν όιτοϊο ιfφQW6οθηκε μfχρι οfιμι:ρ:ι. 

tιlνιίμιοτε lΟΟμιό ' Ακοδημfα yιd -.d σuζητοtίμε: θl:ι.ιρrιτικd . ΈδδεΤμοστε l-.n 
Κn ι νοβοuλc:vrι κδΙL)μ:ι,τδόηοίοfχει\dιφfν&ιμfοσuγοcι:οcριμtνηΣδι.fbση1 διdτi'\ς 

δrιο fος θ 'lrι rpι:οσθι:ί μεydλως tδ μlλλον τοtι •εevouς ια::ιf ti'\ς 'Ελλ ην ιοcf'ιι: fbλιτεfος. 



Μ,~ uvy .. ι.,.,ριμlνη (/ίι.οj.kιιΙΙj fχι~ιι_ \d ι.ιυ(ηrι'jι.ιuuμ; ..... ( \d but,a. δ ν ubτι'\ ι'j 1 6ι<!~οuη 
ιiίι, ι".ι,ι.ιl)ψι,Jλ(ζr.ι ι'Ινι.τη ι; Τοο6ο uτ~v U.JΙ< •• Av a.lιτ~ ι'j n6ι(Jι ιuη 1i1ι. bιιιοφuλΓζει l uoτψ fu, 
μι;td τ~ Ι.Ο:.n.ιl"\οrικι\ ιιι.ρ(ο6ο,rιο6 dιιubι.fxθ!I"C dνuyι<afu. ' LbU ιιμlm.ι >.d ιιt.ριΟριιιt!Li 1 

-..όtvτοιοια&.i/ιοιιι'. ι'\τr-,;:ιr1.τ '&λλο,οiΙΙι:ydλεςκοψlνrι.ι;,vι6ιδιιuι;d&.ιι.ιο 

fιyιδτfjνιι:δ.Ι.αοητ'Ι\ςΈΙΙUμt:νηςΕlιρcSnηι;,μοι6(οιινλ fy CΗΙΙοβΟt'ιμ;ιι-Ιιl 
βι.ιlρ~~τιi!ΟΑ.οyfu.ΟvμfζοuντοCiςβυζοΙΙτιΙΙΟrιι;/μ:;ινπροyδνοuς; 

ι:Ιι,uι·~~:: ~:~ι:=":~tl~~~ητfiοει rι'l Ι~οη, &ως tμpαvΓζι:rcιι α~μι;~ , δnι.ος 

Ή Ίδlο τ~ς 'E'o4ιlllfJc Ηιρ&,ης 

Uδνο ad μι δ μ '"Ρι'Ι rταρtvθι:ση , Β6 fπpειιε ν6 π~ 1-LP•ι<.d yεvιιιΔ λδyιο. 

ΚGριοι , ι'\Ι'wυιοτ'Ι\ς'Ε~ΙΙΙJCΕ!ιοΔnηςοη,.uΓνειnεριοριο~τί'\ςιι:ιιριορχ(οςτί:Sν 
tn t μlροuς l(j:nfί3ΙΙ, Άnop(j π(3ς δκ.Πρδο:;δροςτi'\ς Κuβερvι«,οε~ο~ι; nαρι.ιο6ρθηιct σι τδσα 

::Ξ7j~~ k~:;~;~~:~;~;:~~Ξ~~~~:~~:: ~:!~~~~a::• ~~τ::Ovί~~:dp- , 

' Εδωrιηyοfνοuμcσlδρyuvιιι:ι'Ισvνl!vι.ιοητί3νtπ Γμlροuc.ιι:ι:nτί3vτi'\ςΕ(ιρι5ιιrις 1 yι6 
-..ό..οτολι'ιl.οuμc"δπστεστι'jv'Ομοι:mονδΓα . U.ίι;ποCιδιαιι:ηριίοσετετδι.JοπcιλCικa(τδοο 

fvτow τl'jν π(στηοος στι'Ιv Ε(ιρι.ιιυϊ"Ι'j' l δla, fLv ε:Τ\οΟι δuι,uτδ v 'δ.ρνι:'i'σθε , δτι τι.λι 
ιι:δςοιι:οnδςε:Ιwι ι'ι 'Ομοσπονδfα τtivεlιwτnΊ"ιι:ε\vλι:ιί:iv. Κοfι'Ιν Όμοσττοvδrcι fL οηι..υfνει 
nι:ριοριcιμδ τl'\ι; κιιριαρχ fcι ς τotl κοθ'Ι!ιαιστοv ιι:pότσvι:::, τδτι: τ ( σηι.ο Γνειι ίΓ περιεχδμι:vο 
lχει; ΕΙνι:ιιδl&νι:ιyΙQ')στιιι:δςόnεριορισμδςτi'\ι;&νεφρτησfοςτί:!vtπΓμlροuςιι:ρcι·rΟv , 
διδτ1 δL fJριοιι:δt.οστι: nλι!ονιπδv19οαlδw. Τό σuvθι'μ:ιτn:"'Η 'Ελλdς ιποΟς .. Ελλη~ς"", 
" ' ΗΚΓw ιποΟς ΚιΥlζοuς"" "D f "'Η ' • lonωvfα στο(ις 'lόn<Jνι:ς", θvμ(ζοuντf'ιv πορωχrιιLνη 
lnox~ ι!vδς r;φλλοu lθvικιομοtl, δ. δ.πσϊσς 6Μγησε στ/'iν τρcιyΟΟΓσ τUν δ(ίο τι:λειm:ιf~ο~ν 
..:ιyκοομΓ~ο~νnολι!ι.ιι.ιν.Κοfι'ι Εlιρδηη,nοΟπλfιρ;.ιιιχμlnαrcιμοCιι::cιfι.uταςτι'Ι•Οχi.IΟηα(ιτf'ι , 
6~~τι:λ~rιtnfτlλοuςδτιδvδlvlνc.Ιθεϊ,ι'ΙvτιίtιιΓμlρcιuςιι:pότηδlν&ρνηθο\ίνμlρος 
της6νεΕρρτηαfcιςτοuςι<αΓδlνtνοποιηθοlίνπαΙ.ιτιιι:d,β6yfνο\Νrdλι/ιοlτΓανlας 
οι.ιρpιSΙ,ι:ι.ις,δχιμ6vοε{ιρι.ιτnΤιι:'Ι\ς 1 &λλ6ιι:οfιαyκδσμιcι(, 

'Επομι!νως,tνuuνι: Γδηrcι , πρlnειldτδnοfιμε.Πrτru(νοιιμ:;στδνπερ ι ορισμ6τl'\ς 
ιι:ιιριορχ fας,nnyι;ι fνοuμιcσtμιd'.ι.μφι,.τuοvfο,yιdld ιχ.ιθο[ιμι: , διδτιαlιτδtnιβdλλι:Ι 

ι'ι η:χνολοyιιι:Ι'j npδοδος, W: τl'ι ο{ιyχρονη τεχνολι;rσ, ~6 &~ιdρτητο "ι:dτος fyινε πο.Ι.υrι!
λι:ιcι noO δl δlχι:τοι ι'j " lστορfο. •εyινε nαl.uτ~λειο, δχι μδνο τδ μιιι:ρδ ιι:ρ:fτος ,δ.λλd 
ιι:u f τδ,.:ydλοdιι:6μ:ι: Διδτι , ι'Ινι'ιΔυrικl'jΓερμ:ιν Γcιl\ι'jΙΑ:γδληΕΙρετοvv(α -'I!Or; ι'ι~yόλη 

~ρι5~~: ':τ; I X~~~~f'ι/S~~~V l(~μ=~T~rc- . ;:;~~~ς στ~~ ~~ V~::::.s~ στ~~~~~~~νη 
ψvχι5cιι:ιι;κnΓalθι:ωρ fες , ποΟdlldyοvπιιοlι1λληlστορικl'ι nι:ρfοδο . 

(ε Ι ς rι1uημι.ϊσο!ιτδτf'ιν Γ\:!Οεδρικ l'j/! Ειρο ι<ατcιλαμβόνει όΑ#Άvτιπρδεδροςτf'Ις Βονλ'/1ς 

ιι:,Ι\ι:ι.JΙΙf&ιςΙkιοuρvιοSς}, 

τ~ σΟ:~~~~;:~r:;~~Cι::~~:\~~~:~~~=~~~;~;:f~ι-:~: ::~::~. 
Γ\rιγι::ι(vοuμε οτ~v 'EV(.)!Jlvη Ε(ιρι:Ιnη bnδ τl'j arμ:ριvl'j της πρωτσyεv'Ι\ d ιι:δι.ο -ΔΙΙΕnε:Uρyαστη
μορφι'j , δtδΤΙ VO\< fζouμc /Πι οCιτ~ εr\oCII ι'ι λfιση ytd Tfill O ! ι<OIICiμll(~ φf Τ~\1 ι<Otlι'UIIΙΙ< I'j 
πρδοδι.ι. Γιό τl'jvο l ιι:σνομικl'jπρ6οδοεΙwι nραροvfςτδyιατf. t:Ι'jμερσ ι'ιτι:χvαΙ.σyΓο δiν 
tπ ι τρlπcι μι .. ρlς-σt παl.λο\Χ; τομι:ϊςτ'/Ιςτnραy~ο~yης-μονόbες, &ιι.ιςστδnαpελθδv.Αtm! 
τdηι:ρfμονοnωλf~ο~νJτόόnοϊσd"ο(ιγοvτοι,ι.ε rλοvπιιο'Ι!νομι:ydλοβαθμδσtσ(iyχuοη 
βοοιιι:Υνο l ιι:uνομιιι:Uνtννσ ιΥν. Ηβόπεϊμονοnω.ιο; •Αvι'j τεχναΙ.αy(cιlπιβdλλtι W 
y f νει μιό μο>Jdδο τδι:Duμι;ylθοuς, εr\oCII μοvοn&ιοοlιτδ; lιd , /Svδlvτδ κdνω , nόω 



ο.δVΓρa <JΙfJ Γ~)(ν<.ι.I.Οyfοο , ~IIU\ιlll'l.>o., l μγJ{.ιψ..οΙ ι'ι ν1 IUI~"νuμr..ιί. I r\1'111 γ_uνο,. ( ο., σrό 1/UYoJ.Ιλd 
του, 11ufίGJ ι.uΓ• ΙΙLi διr "t'ιιιε:ι:u ω lvκo:rauτfιoι.r••l'lxδιυ τοιιr•f" οωρηνrκι'! μο....:56.ι μr
.κρδτο...ι:ιη ri:iν 11().Jι.ιfyoΙJdr ; •Αν τδ .Δvco, τd μι.u.λd ruu...! κλu (ο...r! •Α<. r~o..o ν6 ~rSνι.r 
μοκρlςιοuν6bο..ςf)Λο.τμrκϊiςlvεμyε: fιις , τtiν&ΙΙ'ιτi:iν100μι.yυ[\Jr .Ι6νlιιvτ6rιιuθ6{.η
μtbt.'Ητι:χνuλοyικl')πμ6οδe>ςlπrβόλλε:οτt'ιμι:yόληlποχcfρ<"f.Ιη .. ufιιlιτ6τ(Jδt'χι:τur , 
Ι':ι~ο rr6\l't) δ ιιι1nr mλrrrrr~6ς κδσμuς,dλλ6 κuf δ σοοοολrστrκδς ,., ,r δ κομμουνrστ rκ6ς. 
Γ(.,.;τuο ο(ιyχ:vιιη , δτον μrλδι.ε yo6 μονοrιώ.rο , ι.ιε:m.!,6 riiι. 1ΧΥ6λης ιοι:οyι.ιyrι<i'\ς μσ\οlfδος 
μl τ(.:; lν6οε:ι(. σιιμφερ6νη.rν,ο l όnοϊες μι!' όnUΟ<λε:rσμδόλλr.r\1' lπιχcιμf)υι:ι.ιν πpοστcθσW 

:ϋι~ιιτ~~~~~~u~:d , ::iδ~~~~Y~~~~ν~b~r:~~~~~j: 'Δ~δ ~ο~~::~::~ 
npr:xmιfθcrσ,yoιf W Δvrομετι.οποοθοtίντ6 μοii'ΟΠδλιa δrd τηςί.ιrερε:θνrκί'\ςlν&ιεως κοf δχr 
μδνοbrdτl'jςlνερyε fο(.μrδς Ι'ιδ6οκιιβι;pνfισε:r.w , 'Ηlιηδθι:οη, lnO!Jlνuς , τί3ν μονσπ~fι.ιν 
6-.dyo..π:ιt σ~ ιw μεγάλο βσθμδ στl\ ιο.~μονολ.οy (ο , l!rruς &vrfθεm ·στ l\ ι\yιaλoyfo ι\'οdyεπιr 
ι'ΙΒει.rp (u τοiJδτrδlν dιιι:μπο.\οiJμι::ιLpοςτi'\ς lθνrκϊiςμaςκιιριapJΙ.(a ς-κa f στl\δι:ι r μΟvο
λσy (ο rdλ ι 6 I UJιuproμ6ς l!·rr δν τ6 Δnεμηολl\σι:ιvμε: , yινl\κομι. δοίολοr κd'no rou &λλau : 

' ::~~~~:Ί;~~;"Ξ~:~:~;;::.::::,;:~::~;;Ξ~:~:;:::.~i?~ 
yr6ν6 .!,ο..κοθορrσθeϊτ6lδοφος :' 

K(oρro r, o f)μεpn δlν 1rrrr5ρxε r 6 νεl,dpτητa κpdτο(; . ΕΤ ι.ι:ιστε σΙ. μ ι.i κατ6σmοη &λλη
λοεξι.ιρτr"pει.ις . r6BlιncTνar Wδroλll.σuμε&ιι6naroCrr:κaf ι.Lnοraι'χ;ΙΙ6lξaρτ6μ:ιcπε . 
wΑν ι.ιε: f νουμι:lτar , μδνοr, Μllι:ιρτ6μ:ιστε&ιιδτ6ν Ι σχuρδτ'/!ςι'ιμlr.ος , ι\π6dν6yκηl'ι 
κdnoro οκΟΠ'rμ6τητn : "Αν rdκι:dτησυwσn ι σθaiJν - οtπ ο λlζοΙΝ τfςt!ζι:ιρτ~crςτοuς, 

τδτεκαfμδw cΤwr"&νι:l,dρτητn"στf)νtnσχf)ιJος.Ι<ο(κιιρ(ι.ις\Ιd μf)ιτιι:οnλσνδμι::τ6 
λοδτϊiς ' Ελλ66Qι:ιLnp6yμστατ6όποΤαδlνε:Τwr r:ιuστ6.ΕΤwrι.δλλον&νrιi'στορrκd , 
εΤwο ζεnι:ριιομlvο , !Ιιίμποροfιοονν6yρ6φοvπιι nρ Γ ν&nδΟΟΙ'ιΊΟ·χ:ρδνιο , nρ f ννdlχ:οιιμι: 
τl'jνlμm:rρ(ατtίνδ6ομεy6λuνnώ.fιJQνΚΟ fτl\νlμncιρfaτl'\ςτεχνολ.οy r κi'\ςlτι;ηιοστ6οει.ις , 

~~ε~λrp;,dλ.Mκafdncιλcϊ ν6 κι:ιταστρlΊιιεr τδνκδομσ, μετ6τ6· δεΟτεροπι;ιyκδσμrσ 

Κδριοr , ο Ι δημοκι:οτ οrιlς δ..Wμr:οςτί'\ς ' Ελλ6δcι; ~νfνβερμι:ς όnοατηρ r .. ::-~rt:ι.τi'\ς 
l δlαςτ'/!ς"1:7........,lνrιςΕlιρ6πης ,dn6 τl\νnp6τησττyμι'\nο(οφδνηκεστ6ν6ρfζοντυτi'Ιςδιανο/Ί-

- οε:ι.κ; .tL Βlλι.rν6rr6ι.rστ6&:ν ι ζlλa-yιdνd&wφερβt\σrσ(οςδικο(οςμ;ις- άλλdοβςλlyι.ι 
τ6lι.Γ'ις:Στ619426Γe(ιρyrος Ιbηονδρι0ΙJ , μrλσΌσεl')δηστfιt Rοο-τrrχιμι.aτοιιi\Διοκl\:ιιι.!,r'i 

τοu , τc.ο'rι~ι'!ι)μΟι<βΗΙΙ<Οtl ΣΙΧJ οαλrστ ι κaV Κδμμιτος", yr d' Όμασnσνbrακf'Ι ·ενωcιη τί3ν Κι;οτt\ν 

τϊ)ς Εlιρι5rιηc. . 

01 "'Ελληvες ΔημΟκp:fτε:ς κaf ~ Έvι.ι~νη Ε!Φτη 

[\:lfν , ~ς , πμΟJιι.:ιpfιοι.r , !Ιιίl'ιβε:λaν6οβςπ6τοtlτο: Γrοτ f θt'λοuμεν6rδμεστl'jν 
' ΕΙΙ'Ι.ΙμlνηΕlιρ6rτη , lμεί ς ο Ι &']μΟΟ<ρ:.τr κσf; θt:λοuμε: ν6 riίμε yr r'.i τρεϊς, νσμ (ζι.r βourκaCoς , 

λ6yοuς . 

' Οnρt\τος, ι;Τ\οΟο y ο οτ (μ6νο ι μ:ι ςδl μnορσtίμ Ι.d δrσφυλr'.\.!,οιιμε τ6~ιJΟΚι.:uτ r κ6 
naλ(τcυιn.Οilλλην ο κlςδημοκρ::ιτ rκlςδu>dμε r ςδt μrrδρεσαν'οdfοrοτηρf)σοuντδδημa
Ι<JΧΙΤr ~δ naλ fτεuιn , y ooτ f ι'ι lruτε:prκl'i rJvr(δp:Jση σt οuμμιχ: fο ιL τ f ς dvrr δι:nστ rκlς διι
Ι.dμειςτοtοlιι.rτερ r κοiJ,tdvrοτc1δτανόn!'iρl:ε&ο,ομι!τρηοη0l ιι ι βλf'Ιθηκε . Νομ(ζοuμε , λοrrrδν , 
δτιηηyα(νοvπιςστf)νlν6τηπ:ιa(rτ1'1τl'iνΕtιρωιι::ιϊκf),Β6 δrοσφaλfοοuμετ6δημΟΟ<ρ:ιτrκδ 

μ:ιςπaλfτι:uι..ο . 

δι:Cοτι;ρο , ο l δημοκρατ οκlςδuWμειςτΙ'i~ιnς , λfτ.("!yεr.ryρ;ιφfος 1λ&1ΙιΙi στορ(ας
δl. ζlρωκa(v ι 6nο ο οCοςδλλοιιςλδyοuς-δnεδεfχθηοανδτrfιl · μnορaiiννdlb:ισφaλ(οοΙΛΙ 
τr(ιyχρονηκοrVΥVΙκf)6-.οδοσρydνι.ιοη . Ιr'δνοιμ;ιςΒ6κdνοιιμε lλilχ ο σrσβl\μα-τu . lrlδνο· δν 
au-.ε.....Οοtjμ:μlτ(ςδημοκροτικlςιοu fαοο rαλ ιοττκfς διr.d'μεrςτrjς Ε lιιι6ηηςθ6μndσοuμι:: 
ν{ίφτrd't,σuμc lδ/3rιlρ:ιμι6κοονωνfο,rιοCοθd'cΤ\οΙΙJr&..ε=χτf) , μrr'.\κοονων fα , nο(ο βd'r5l. fζε: r 
yr6 τδνιLσοr!λλη-.ο \olf εrwr ιLΑοςτης. 



' Αλλd,ι'.οιιdμ~tι ... ,r τρ Γrnι. Αδyuι.,νuιιΓι:; ... ,yοd roCiι. Ιψuοδι.υrικuδι, όνθμ6ιιu οιι, yιd 

;;:\ ~:~"~~Aciι. ι.~~~~,~,:~~ Σ~~~~~ :~::~ν~~~~~η ~:• τ~~~~:~:ν δ~:~· ... ~~~:~) 
τuϋ κι\.ψuu fl,μpτ[i1·uι dnδ rδ Ον f'ι Εδr&lιι θά μnορlοει ~ llxι \d dnuτ~λlDLι μ fu μοJ..dδο 
Ι<D Γ \d uτuθι:ί μι..ηι1,Ιί τί;ίνδ{ίu yιydvruν , of δηοίοι διd rοίiΙΙuιηνικuUδλι::θρο"όΙΙειλσW 

..6 ••ι,.Ηuuτρl•οιιν τδ [fιιιιιιιν. 

Ή ε lρ~νη τοϋ ι<διιμuu 65 ιJ<.ιtk:ί δν ly.:afp:.ιc; f'ι f~nη bruι~T ul. μιιS Ιfνδη]ΙU 1 
σlμιιS'Ομυυποvόfσ , ηοCοθόιm:.ιβείι--;τσl,Cίιiiνδtίοbnεpδu\.dι.ει.ιν,εΤwιrδ/!ραμι:ι , ι:f~.<~:ι 
f'ιlλnfW, ι:Τ\Οι lκι:Τνοπρδς rδ6ιιοίο ιrφαοfJλJpαννόλ.οι οΙ nροοδε.uτικοf&vθροιποι 
τi'\ι;ΕδD6'της. 

'Μλd,(m6ρχι:ι όκόιο οιαf lw ς δ.Αλος λδyος.Σ~μεpο /ι olκuuμfvη ι-ι:ιστfζι:πιι ,ταλο
ν f(ι:τοι ,δrιδδtίοθεωρfι:ς , ποtίδπε6ε ΓχθηκοvlΕ,fοουτuρ::ιvνικι!!ς .' Αrιδτl'jθι:<.>ρfοlοU 
κεφαλσιοκαιτισμοtlι<a f dπδτι'jΟcωρ fστοϋdwyκαστικοUκα.',t:.:τιβισμοίί. 

'1:./:ιωστl'jνΕ~πη, τ~νπι:ιτρfδατοΟπι:ιΙ.QvθρδπιvοuπιΥ.ιτιομο\j, nιστε(ίουμι: δτι Β6 
yfvει δ σuyκεροομδς τ/3ν δΟο οlιτων θεφtίv,yιιί vό φτοdιοuμε μιιί ~οινι.Jνfο οοοιαΑοστοκ~, 

~~~:,;~~στ;~~=~~~~ ~~=~ι::7(ί~e:~~~~τ~:;:~~r~αχ: r~fκι~ι~;~~;~ί ~ 
τ6 t'ιψιστο τi'\v &γuBOv , ~ l.AεuOεp fo κοf ~ &τομικ~ dιι οπρlnε ι ο τοϋ &vθp6iιou, 

Γο ' ο/ιπί15λα εi l-(!στε(ιrιlρτl'\ς 'ΕVΙJμι!νηςΕ(ιρδπης, ~fδλuδσι:ιdκ~οuττιι nεpf 

τοϋ Δvrιθlτοv τd νομfζοuμε , εΤτε ο6ν lπι:ι..dΑrιψη rομilχημlVΙJν σuνθηι..dη.:rν κοf θεωι:ι ιi:Ιν
-dvrιϊστορικlς 6η.\uδ~ θf'σι:ις- 1'j τd κp f vouμε cdν κηρ(ίγι.οτσ 6νθρδrιων, ot. διιοίσο lκ
φμί(οuνστ l'\νέποχl'\ι.οςοlιτο(ίςτοGςκινδGνσικ;ποtίδοlvι:::ι:ΙΙIΟΟο τοUι<οιVΙJνιι<οVκοfφ~ 

σ ι ι<οVδλtθpavτl'\ς&νθρι.ιπδτητος, 

Ο! δημοι<ροτιι<lς δvvόμεις τf'iς 'Ελλ6δuι:; 1 ε6ΒGς μετιί τδν Β"fbγ><δuμιο 116\.εμο 1 rdχθrr
κον ι.nlp τl'\ς lδlaς τl'\ς Ένωμlvης ΕlιρGπης, ,.,yαμε στδ Σuι.4JοGλιό τl'\ς Ε(,ρδnης στd 1949, 
yιστr πιστlψομε 3τι ητuv τδ npί.iτo βί'\μο yιιί τ~ν l ΙΙDnοfηαη τl'\ς Ε(ιρδnης . Ι"οfιιει vό 

ι!ιwμνησθο'tίμε κο r τi:ίντεθνι:6vrων. Νομ fζωδτι lιfl/. r.JV Iιbκo<δςnplnει νd&w~ρθεί σ ' 
σι.rδτδαrμ:ίο, ΌΙΙf.ωνlιbι<ι<Ος&ν?ικεστδΚ~τοϋΓεωργfοvfbnον6ρlοu , Βpοδδτε~ πηγε 

όλλοΌ.Αι.τδδlν Cχεισημ:ιο fο . Γiρωτοστdτηοε,δμ..ς,στδπpί.iτοιεΙΙfVf!Ι.D, 
t:Ιροδ(ίτι:ιnι'ιΕ~πη&vτελfιφθηι<εδτιμι!τδΣuι.4JοGλι ο-τi'iςΕlιρ6πηςεΤχει.ιδνομ fα 

~~:~~~~~~ϋ~~~~~.::~~,.ι~τ~~ ~;:ιι:~ ~~:;ε=~~~6τ;;~:~::σκ":~η~ -
τf'ις lιlι:οσ~νης,uτd 195?, ε ίχαμε τl'\ν ΕΟΚ . 

~.·i:~~~ ';s:~:i:Ξ·~~::'~~ :s:~~:f:~Ξ:.;~~~σ:~~::. 
Α(ιτοf noG μ5ς nf'iyuν στ~· lιlι:σσl'\νη, ο6τοf nori μ5ς nl'\yoν σrδ Λοvl.ει.4]σtιργο ι<σf olιror 

11nG ι.όι:. ιι1'\yιιν στ~ Ρι5ιιη , i'jτον Ιίνθρωnοι ο / bποίοι bnηρι!τησον τ~v [(ιρι.ιnοτκ~ •Ι6lο t<Uf nι-

:~.~η~τ·~~~ ::~\~~~~f~ι ~η~:~σ ~~v0~7,:~~;~~~~~~~r~~: :~~:~~~~~μ:::v-
δfa των ~Aεuθlp:.:rν λσί:iν τi'\ς 'EofiJI,Jlvης Ε(ιρδπης , στl'\v δnofo fλπfζοuμε δτι δl ΒιS εf\Qo 
TLλιocd μlλη μδνο ο Ι δvτικσf , dAM κar &ot οlδλλοο Ε{ορωηοϊκοf λ.οο f . 

Κ(ίριυο θοuλι:vτι:ς , εΤι ιu tlrt l.μεΤς ο ! δημοtφατtκlς δuvόμεος , ι:Τμ:ιστι: ο Ι npo.troτδ
po1 τl'\ς 1 6lας τi'\ς •ι:νωμtvης Ε(ιρ6πης -κοf μ~ πρδς κσκαρονιομδ ι<σνι:vδς- στδν τ6πο μ:ις. 

Στd1953οlιτδι:.πο6ο5ςδμιλείι.οζfμl!οSλλοuςnορι'ίγnvrες , ο /όποίοι 6 νl'\κονκσ r 
στ~ν rnpjτnιη τi'\ς Δι:ιιΟς , ι!ιλλιί ι<ο f τi'\ς ~At<pcις ' Αριστερ6ς , /δρΟΟαμε στ~ν ' Ελλ6δι::ι 

τδ ' (θν ο ι<δΣuι.eσδλοοτi'\ς"Εδρι.ιnο.1'ι<Ι'\ςΚtνfιαι:ως" , Κο(6nδτί\ι:; ! δρ00ε&;τοvlιπi'ιρl,οδ 
' Αvrιtrρ&;δροςμι!χροτi'\ςδιοcτοτορ fσς , δτσνθεο5ρησαδτιi'ίτο νnεριrτδπλlοv\ι1Sμετlχω 
ο 'ι'-t> τlτοοο Σuι.eοω.ιο . 

.ι. 



Στιf 1~'·1 δργ.,νlιuιιι ιι. ι.rτfι, Uρvl.~λλL<. 1/'jv '" μ(φιιιιη Σvv6ιdύt.ι:ψι] τl'iι.. "Ι: lιpι.ιnοΊ"κf1ι.. 
Κινι'\ut-...c":vιdτl'jνt .. μιοιιηχdνιιuητηι,'Lλλι'ίδuς,όιιδτl'jvΓροι..δρ fστuϋ δι:ιμvl'jστοu\.nδιι ο< 1 

~~:S~u~~::~-ε~ε μ:~ ~τ~~~Ε~~~τ~ Ιδ~~:.::u:~~ηl{=ς~r~ι; δ:~ ;~::Ί-:r~~ :r 

ι,ιτpσηl'jΙΙΙ'ίβλt:ιιοv~τl'jν ' LλλdδοaιSλοχονδο<ηnοrηι,ΕlιριS.-ιης,ΟΟ φτuχδσvγγεvη , ιL ηλο~ 
uιv μ/\110 Ι uτapικδ ιιορι.λθ6v: Τufίς δnu&..rιuιιι. f:.κεi δτι ι'ι 'Ελλι'iώ !!χει &.ο τd οηΗχΟ:ίv , 
γιι'i -.d uvιιnορι;vθεi μι: rc.fίς&λλοvι.λοοfίςτίkΕ{ιρώηης , δχι μδvοuτδvκοινι.ινιι<δ, n~ιτι 
στι .. δο.υf η~ιτιι<δτοιιlσ , δλλι'i ι<vρ lι.ιςστδvο fι<ονομικδ, 

τΗιονμ ιι'iδnδτ fςι.χ;γυλfίτεpες Ιι<οΙΙunΟ ιfρειςrf'ιςζι.ιi'ιςμοv,&π:ινι'ιlvνδιdοι<ε:φηl ι< ε f νrι 
τε:λεf<.ισε: μι: μ ιdδγdρεvσητοtlμικορfτη τοt!Σιάικ,nσ{ί i'ίτονn~{ίnι6lνθοιιοιG1611ςδη ' δσσ 
f:.γQτδ1ψησοΙΙΙ'ίπί:ιστο{ίςΕfιρuπυfοvς οu110μιλητfςμοv . 

κCιριοισvlιdδε:λφοι,rδ1957!'ιΔvτιι<fιΕlιρδηημ5ςκ6λε:σι:vάv f νvvμεσνvtτο ι ροι ' ~:-~::~~~Ξ:~~;:~;::· ~~~;.Ε:_:-:::~~~;~:~::;:.~::~::~. 
lnι ζητoOOovl.d δημιο~vι'ισι:ιιιντl'jν"Εlιp..ιmϊ><ι'iΖώvη ' Ελεuθtp..ινΣvΙοQ.λλογ/:iν" ι<αfμi'iς nο
ρtι:.ιιιρ:ιvrιρδςτάι!ι<ε7. 

τδ 19~r'ι .. ο&: f χτηι<ι: δτι ο Ι ι\γγλι><tς Βεωρfες }frονδντιϊuτορ ι><lς κοr μl'j nrοvι.ιο
τοπο ι f!οιμες,rδτι.;l'ιΚι.ιβtρvησητοίίι<,Κορ:ιι.nνλ!'iοι<tφτηι<εΙΙΙ'ίnpοοοΙΙ()τολιστεϊπpδςτl'jν 
Ι δtι:ιτi'jςο!οvδε:οηςμι:τl'jνΕΟΚ , σ!ονδεσηc;ι<οfδχιlνrαξης. ·Ε><a....:β[Ι):ι ιομιd σvμφωv fσ 
τl'jνόnofu Εφεpι_ ιηιδςι<(ίρyσητδν ']l)vοuίρι Ο ΙCDΓιkβρσιdρι σ τοίί 1962><σfι'ιόποfο ικ
.,.η. 

~ιιλε;0~~~θό~~~~~~~~~τ~t::~~~ηκ:~~~ r~~{ ~Ε~~:~~τ~~~~~ντ~~;::~~.,-~ 
Βοιιλ~ . ~t\,ισνv ε l σηγητl'jς τi'ις 'Ev6xuς Κlντpσv στl'j σvζl'jτφη γ •4 τ ι'\ ι<!οpωcιη της [uμφω
νfuςΣ\ΙΙ/δlοεuςι<αflθεοο6με(λιι<τοτδlρ$τημ:ι:"Γοοτf [fίνδε:οrτ ; Γtστ fi' 

~Ομuς οω( πιιοηγοCιιιε...:ι εΤχε yf..ει σuζl'jτηση στι'j Βοιιλ/'i:Γιοτr τδ 195? tL δο.χr ι'\ι<ι;ιη 

~ ~~;~~:~ ::~ :~:=τ~με~~ τ~ε:~δτ; ~~;:~;~~~:::ο:~ ~~~:~ο ~0~μφι -
ι< .Γpηγορ(οuΚι;ισιμ:Sτη , nσ{ίi'iτον ' Υποvρνδςτ1'\ςΚ...elρνrρηςl><εfνης><a.fόόο-1οίοςστδ 
"ΒΗιΙΑ" τi'\ς26-Ζ~1l:γ~τιf ll.i'\ς :"Jδt.εκlμβριοτσίί195?ι'ιΒt:σιςι.ος~τοι<αλvτtρcι 
κοf ι'ι c'J'uσδδς ιος ε !ιπρδσ6ι:ι<τος , τΗ\θ::ι ι: Ι ς lrι::ιφl'jν μl τδν Μ:.ιρ(ς IDδp ~ Γ4λλο Ύποvργδ 
τί:;νΟiκοvι:ιμικϊ:;νrδτε.><a.frδ Γερι.οvδ'ΥποuργδΟiκσνομιο<ί:;ν ·. •·ε ..:cιιτ .•• ,ο16-
ποίοι μ;1ς lπρδτει-.uν ν4 lνπιχθοϋμι: ε i ς τ~ν Κοινl'jν 'Αγορδν . Δuστυχ0c; δlν τδ lι<d-.uμι: , " 
Κο( σημι:ι~vcι ό >< . Κι;ισιμ:Srης. " 1.6ς l:λλε ι φε !'ι προαττιοι/'i τοίί μlλλοντος'' . 'Η nρΟΟΠτι 
><~ τοίί μlλλοντος fλλι:;ψε πι:dvι-nτι δπδ τι'jv τδτε Κuβfρνφη τοn ι< . Καρ;ιμ:ιvλί'\,nοιi, &ντr 
vό lπιλt'l.ι:ι r~ν Ι!ντοl.η,lnt:λε:ξε τ~ σ!ονδε:ση. 

Κο f γ ιd ν4 μ~ νοι,ισΟεί δτι λt:ι.ι nι:dγμστα 1ποιi l:στι.ι καΓ κuτd μΓο κε:ραΓο ,δlv όντο
ποιφfvονπι ι σιι'\v rφ:::ιvιcτιι<δτητα, θι'i cι6ς δισβ6σω μιδ μιοιρl'j nερ ι κοnι'\ 6nδ τl'jν ε lοl'ιvη
ο~ μοιι κu-τό τl'j σιι(,Ι'jτrρη τί'\ς lπιι<{ίp;ιοης τί'\ς [vμφωνfος [uνδLοει.ις: "Δlν φα fνετσι lξ ' 
δλλοu l ι<τi'\ς[vμ3άσει.ις , γιοτfnροετιμl'jθηι']όδδςτf1ςσvνδlοεως6ιιδlο<ε f νrwτ!'iςlντd
t.ει.ις,~ ι ς θd ιός lπfτ ρεrιε μι:τιfψl'jφοu ..d με:τlχωμε:νε l ςτ/'iνδ ιομδρφωοιντi'\ς πω.ιτιι<ί'\ς 
τί'ι<;.Κοινi'ις 'ΑγσpCίς (Cίρθρσv237)",'ΗΚ~lρvφις δlvlδικσι~δγηιιε l..:JQι<ί:ίς , γιστf 
f:.πρδπ:ι..εrι'\νbδδτi'ις [uνδlσε:ως".{f'\χιι<τι><ι'iθσvλ!'iς31 . 1 , 62,σελfς397) .Δl. δδθηι<ι; 
κuνl-.u lnι xc fpημ:ι . ~Ελεγον σΙ dμfίητο ι δτι !'ι ' Ελλdδι:ι 6l.v i'iτον t'τσιμη &ι<ι\μ:ι, γιd vό 
μι:τιίοχε• οι'iν Ισδτιμομfλοςστl'jvΚσιν~ 'Αγορι'i, δτι !'ι σ l ι<οvομ fο μ:ις ~νι<ι;ιθvστερrr
μlνηι<,λ , n. ' Αγνοσrιοον δτιτδ&ρθpσ2:Ώ μ;1ςlδιΙΙΕτδδικοΓωμ::ιμιCίςι.ο><ι:Dςμε:τοβο
τιι<f'ις περιδ6οv , rl'jvόnofo δνlκμε:τuλλει.ιδι.οστε τδ 1957, βdεΤμ::ιστ~σvνιδοvτt:ςτi'\ς 



- ·~ 
Κι.ιινί'ιt. 'Αyι.ιμδ ι;, , ~ ..aΟδιuι:πQιι υΤδ 1όι ι ι rp..ιol(ι κο( u/ &ιι...,.ίuι. ι ι., οιιιf o llt .. ι.Aft.J... ι ι, 

r?tι. Κοιv7ι<, 'Ayup5ς Μ ~τuv Τσ..ις bιοφυμ;τ ι .. tς δn'ι~τι όηiΊρl.ι:ιν μlχρι οl\μερο.θά εf ι.οuτetν 
δηλιιδl'ι , .\~.._ νrι οιd όιιδ rδn; , 

ΉαiτιJUιι 'Lνrό.!,ι.ι.κ., roii 1~~ 

κΟμιω , Ι!yιvει'ιοδνbι;οη. ' Ηuδνδεαηδtνdnf όι.ιοcδσοl!"ρε 'ιεγ ι όιιολλu!ίι.;λδyauς, 
όλλδ ό μυuικδς λδyυς ~τον ι'ι tnικι:ιτdρατη tπτοετ(α, Λδyw τf\ ς tnτocτfaς δlν tι;ιupμδοθηκι. 
aUrδ naG ~·rον τΟ πολιιτψδrεpο τμi'\μcι τί'jς οl'ιvδευης . Ήtwρμδνι αηΤΡ\ς όypοτικl'\ς πολι 

τ ι "Ι"ις. 

"'•Ιτuνl!rιεσε ι'ιδικτατορfα κι:ιfι:Τχαμι: τi')Κιιβlpνηr:ιητfΚ ~τοηοΑ.ιτε:Ιίσε~ο>~;,δλοι ι.ος 
πcρομι~wμε δτι ι'ι πpδτη μ:ις ό.!.fι.ιοη βd ~το ν ..,(i tnοναλι: ιτουρyι'ρε:ι ι'ι [ιιμφωνfα [υνδlοε:ΙοJC 
κοfν6τι:θι:ίοftφορμσνι"jι')tvαpμ6νιση.Γ~ fζομετ fς6uοκο.\.fες,clλ~ι:Τχομεlw;ιμε

γdλο fuoU, Tfj ~)ιι-φι.ιν (ο Πιπινlλη , λfyες μlρες πρ6 τotl ιιραξικοnfμιτος , δ ιό τΡ\ς ~ 
nοfοςrδnεp(φημοθι'! μ,J , rοtοποι6ςθdχρημ:ιτοδοτ(ιοειτl'ιν tΥΟρμδνιοητl'\ςdyρστο<Ι'\ς 

ιιοληtοcf\ι. , ι: Τχε λυθεί κατά κιfnοιο τρδnο, Διδτι τδτε διχθηκοv ο Ι lτσίροι τf'ις Κοινf"ις 

:::χ,~~i,.ς~ιd τοϋ rp.,τοοο:δλλοu1 W ΧΡf'II..Οf"Οδοτηθεί 6 dwnρcχιο'οΟτολισμδς τ"ς yειορyιοι;f'ις , 

Νομ(ζομι...δ.\.οιλσιιrδν,eτιοννι:χrι:;σνrοςτο'jνnρδτ!'\ςδιι<τστορ(σςyρομμο'j, nαρ ' 

&\ι:ς τ(ς μι;ταβaλt!ς nο(ι fyι'οΟν, θd nροχωροGςa:ιμε στ~ν l'οΟρι.ιδνιοη, 1ι bno(o , ISn~o~ς nολfι 

~yς~νfφερε6ι<CιρrοςΓμ.:ιθunοuρyδς,i'iτσν τδ σημ:;ιντ ιι<δτεροτμ/'ιμ:ι τ?\ςΣuμφ<.~νfσςΣνv-

' Ατvχi:ίc, εΤδι:ιμετι\ι Γιριλlνnοuρyδlοddλλdσσει yρr:ιμμl\dnδτομ:ο, χΙοΙΡ f c \d6ιSσει ιι.α~ 
μ (σncιστιοο:.,δικοιολοy(α οο:α (Ι.d ζηrδ'τ.,vfvτοξ.η. 

' .ι.n6τδn: βiβαιαlμείς,οlδnσίοι dοο:δμητολμοtιι,εWlχαι.,.Σδιοφορετιοο:.,yvδμη 

δnδτι'jvfιyεσrστ?jςΝ.Δημοοtρατ(σς , δπαρ(σαμε . Ι.Ιc('οΟ !,Lι<στdnληοιτοι , διδτιξ.fρομεδτι 

δτσνrός ν6ζητl'ρειςι<δτιθdτ6πληρSοεις,f vi3δτσνδnαχριι:ιSνειςτδν1'ίλλο 1 ποCιε Τναι 
tνοαιθuστερfισε ι,ν6lοο:nληρδοειτ(ςδnοχρε:6αε:ιcτσu,θdπdρειςπερισοδτερr:ι. 

Αι.τΙ'jfιμετσβολl'jτ?jςyρομμl'\ς,nοfιι'ιοο:ολοΟθrpε;fιΚι.fllρνrρητοtlοο:uρ(ον ι<αροι.οvλΙ'Ι 1 
δινl!;ηyl'j8ηοο:ε nστl στδνlλληνιι<δλοδ . εΤnανδτr lιΓaλλ(α στΜι.ιοε τd πδδΊ ο ι<οfΜ.ν 

~~λ~vτ~e;~:rrrτ~~·:~~~~:~ ~:~τ~~ ~~:u"~~:a ... ~~ ~~0:~, 
διδτιfnε:λlyηοι.τ.,ι'ιyραμμι'j..:αffyοο:στιο: λε f φθl')'<ε fι1Ιλλη, 

•Εμεινε,lnr:)Ι.ιιfΊ,,,ις,δlλληνιι<δςλσδς μfτl'jνdnσρ(α:•rιστ(/ιμετσβολ l'j αι.τ ι'jστι'j 

yρr:ιμμι'jτi'\ςΚvβερνΙ'ρει.χ: ; Γιστ Γ μετddπδ16χρδv ισ 6οο:CιριοςΙ):ιωθunοvρyδς dvτελε (φθ,.z 
,.n f τfλσνς ,δτιο'ιθlσηι.ος~νθlσrι ! σότtμοu t:rα (ροuι<Ο f δχισuyyενοσι;t!;ι'ιyχι 
στε rος, aπι.κ: ε Τ >.σι Ιι σCινδεση ιιa r δt. χρφιμοrισfηοε: π6λι τ.,ν σCινδι:οη vιd \d tnι 
τfιχει τι'jν Ι σδτιμηfvτοιη, nar;d~νolι<Oμεμ ιddn' dρχi'\ςσΤτηr::rηπρασχι.ιρ{)σεQC ;" 

Διδτι οο:(ιριοι , Ι'ίς δnοθfσσ\1\)ε δτι 1ι ' Ελλην ιοο:ι'\Κ ιιβfρνηr::rη lλεyε : "'Η!Gνδι:σηθd 

ιiic rιpσετσ ιμίσει τιί ndvm, &πε τδ 1984 ..d εΤι.οστε lτο ι μο ι y ιd W ι!:vτuχθ::ιψε στl'jν 
εοκ. 'Ελιϊτε ...S σuμφ~ο~νftοοuμι:: δπδ r"ιχι δτι dnδτl'jv 1η 'Iσvoucιρfou 1984 8d εΤι.οστε 
~~it~<.>C~K Ο<Ο( l u τ(ί\ μετσl,G lod τσοο:τοnοι l'p:ηιμ: τ (ς ι<ι:ιθvστερ(ισε ι ς τi'jc [uμφc;ιν(ος 

Γιαr (δl.uτδfι<Οvεσlιτδ fι Κυβfρνrισηι<Ο (nΙ'ΙΥε στι'ju1Ιλληyρ::ιμμι1ι«ιΓόnlστητδν 

lοο:β ι οομδ , τfiuπ (εοη δοφολUς -tοι.Μ;.δι.ωςια::ι f τδvι!:ι<βισσμδ-τΔνdλλωv tτα Γρων , ι: Τ\οΟι 
/Syνι.χ:ιτσ . Κα fδlν fχοιιι.εndρειι<Ομμfσnεtστι κι'\μιfχριοι'jμειχιdπ6ντrpη. 

Ξfρι;τε ,δτιμlσr:ι στδοο:(ικλ~σlιτδfq.tιουρyftΒη«αv f.νrunδοεtς,. Γθuρο ι,dλλdιφ f 

nρδβσλαufνδε fιεις , 1Ιτι ο'ι 'Ελλδfιο πλl\ρωοετι'\νσ Ττηοητ~Ι:vrd'ιι:δcτηςδιφιβδ κο( 
σrδvπολtτιι<δi<Οfσrδνο rοο: οvοι.ι ι οο:δτομ(ο,θ1~νnολGδιοφορετικΙ'iι'ι ruμφωνΓστf\ς 



l vrδl,ι:ι.ις lι1"' ι: Τ ιι;ε &~ιιλοι~Ιι,U.... 7 1ι "Αασuι κfi yβ.Ιμμl\.ι •ι\λλιί lii ~τον ':"ι>ι.ιι, ιtσΛ!i όιuφuρcτ ιΙ< ι'j 
καf /jθlσιι ι·ί'\ς '.(tίι.ιαι. ι.σι. όιεΟv\:iι.. , M,.u.,. 6εfx\oQ.ΙLuf,.· l\ ιι'jηpεμο!iρ._, \dlvruxBoUι.ε 

στfivEQI( . 

Δf. θtλι.ι ΙιΙί lΙΙt.Ι<η:Γvι.ι rι'jαι.<fιτφησl tJlμoro , ιdι'ιιιuiu ΙHUuνί:iι. ld npοκuλαtίσυν 

rl\νόρyfiratι"vρ fov[\luθvnuvρyatι . B6r6oo..ζηrfιcιovι.ιι.ulμfιιi'.iλλη-i'.i"'εtιδoΙ<I'ρι:ι-

~~j~:η~~:.:~~~~0~o~~ι.ι~':~l\~ n;~~~ =~::...::~~;~:; ~~μι..f6~~~,;~~~vρyε7 
cΤ1ο0ι ι'ι Κοινοβσι.ιλεvτι"ι'i ΔημCΙΙ<ιχιrfα,δnως rfiν όvτιλαι4Jιί~τοι ι'ι Κι(Ιlpvηαη τ~ς Nfuc 
ΔημΟι<pατfαc~<ufα!ιτι'jνl!χσvμε\dCιπομε fνωJΙ.ιειΦ f...:ίna.Ι.cμfιυαιιμι.... 

Αlιτι'i ι'ι όπδτσμη όλλαyι1 τ~ς yρ.:ιμμ~ τί'\ι; Κvβ{pνφει.ις ri'\c Νιας Δημοι<ιχιτ fuς, noti 
rcροιισιdσθηκεόπδτδ19?6,Ι!χεοtnηρεduι:οnοΑt'ικαfτ., 6 ι i:θνί'\οαιfτl\νtσι.ιτcρικι1 
ζι.ιlj τί'\ς )Ι[ιρ;:ις . 'Εδω ...,ι!αο δημιοιιρyl\θηκε μ t ιί &ντfβcση κστd τί'\ς ε l σδδαv μcις οτ~ν Κοινl\ 

Άyορd.Διδτιόλuδςόl.vlνηιΕ~ηκcnοτl , οl'ιτεyιστfόλλdl.ιιμι;nαρε fα,αfιτcτftπι-

6ι6κοι.ιμε,αrπετ(θιίπdροvμc&n'αδτι'iτl"i"'dλλαyι'j."Ετσι,όλα6ς1!yονι:θtίι.οτί'\ς6αιμι> ' ~σε~~~:~~~~ ~~~~~:~~~ι~~~~:~:~tι:~ :~=~~:Ρ~~~ ~~:~~f~~ς 
Ktipιoι, α{πδ c ΤΙΙQι τδ βσα ιΙ<δ nρδβληι.σ, rδ ~ποία δημιοvpyι'jΟηκι; &u σbτδ τ6 

δ ι dστημ) ι<αf φδνηκε, δτι ι'ι Κι..βlp,.ηση lνσv~~t; (δητu lνεpγαt)οι; yιd τfiv nρσyι.nτοnσfφη 

"αfιr6ιτομlααCιτδ-τί'\ςnuΙ.tίυι:ι..ςκοΓτί'\ς6ιακpfσει.ιςτί:\νtλλι'jνι.ινσlεfιι:uττιϊστlςοcοf 
όvτι cvp.ιττιϊστlς. "Ετσι 1 ~ ncιpε:fa τf'ίς Κuβcρνl'ισε ι.χ; σrδ θtι.σ τί'\ς ε la6δov μcις στl\ν 
Καινι'j Άyαρι:§ , όvrf Ιοdόκα.>.οι.ΕΙι"ρ:ι μι& Πa.\.ιτικι'jl"'απσfησης t<Of lθν ι κί'\ς όι.ιοfιιιχfσς , 

ι'ιδfιγηαcαlμfοlvrελί:'ιςδιυφcιpε:τικι'iyραμμl\όvτιδιΙ<fας,καfκατοργfιοει.ιςΙl(Jvrελi3ςτοV 

διολδγσv. 

JιS:λlειαCιτ6Ι!"'Οςδ:νθρι.ιπας , ι'ιι'ιποiαςπιστεΟCιΙbθlίτuτοcπl\νΕ{ιρι.ιττιϊκlj'[vδτητα 

οcο fτl\"'cΤσοδοτί'ις 'ΕλλΔδοςστi\"'ΕΟΚκαfόνηι;ιuχcilξ ' Τοοuβαβ6n;ιτu , yοοτfi!Ιο0nολ ti 

ιΕydλσ μlpος τοtιλασtιεΤiοΟι lχβρικ6 διατcβcιμfνοσ'αlιτι'iJδyι.ι τί'\ς nολιΤιΙ<1\C της 
Κuβε:ρνι"ρι:ως~ 

'Η dνlolμlλfa τ~ι; βιuστικης κvοώσει.ιι; 

~ lnιχε:τ~7~~τ~;~~~~ ~~=~~:P:::"~~~~~~~u~~~~~~ ~;Υ~=~α 
/jΚ~pνηι;ιηri'\ς Νfοι;ΔημΟι<ΙΣJ-r fuςστ (ι;2β ι.t:ιΤuu19?9. 

&n&.~Nc~:~a:"'"' τuκτικ., τι'jδικ ι'j p:ιςιφ fτι'jνΕlιρι.ιαιΊ'κι'jο<ι:f nlστε ι.σ ςδ"' δl"'fχuuμε 

Ήu!i,.Ι':ιεuη ΟΟσypόφηκε σrΓς9 'Ioul. fav 1961 "'f ι')κ(ίρι.ιοι'i rης όnδ τδΚσ ι νσβσCιλια 

fyι~~t; ol 16σv>,ιe6ριί5αι:ις , &nδτ(ς 24 Ίσ,.οιορ(οu Ι!ι.ιςτ (ς 28 Φεβpσιοp (αι.ι 1962. 
' Ηlφσρμσyι'jτης"Οfι'ιfΙοQ.ρ.!,ηrίΊς Ι uχt'ιαςτηςκαθορ(αθηΙ<ετι'jν1η Ι'bεμβρ fαv1962.Γιί5 

μιί5αt'ιν&:οη66θ'1κετδσσςχpδνσςστδνlλλ'1ν ι κδ.\αδκαfτδΚοι..,q:ΙσCιλ ια\dτ., μι;λετft

σει κο( νό τι'j σιιζητ()αει μlδληταΙJ τfi,.δ,>,ιeση, Κοfαlιτι'jτι'jΣι.ιμcω"'fα Έvrdl,εως , nσ!i 

ί5λλ6(ε ι πλι!!οντι'iμαριιfirl'\ςlλληνικi'Ιςπα.>.ιτε fσς,μfτ ι'jν6παfομru(νοuμεσlμ ιdνlα 
φιίση της lβ ... ικiΊς μ:J.C ζω!'\( ι nρlιιι: I \d Τι'j"' ~Π ι l(ι.ιρ6σοV!L μfοο at. 25 /jμι!pιε ς όnδ ΤiΊς Cιno> 

y~φί'\ςΤΙ'}C ! ,. , 

fWΙΑΠΩΤΗΣΚΑ/ΙΕΝΟΓDΥΛΟΣ : ::εχiSιnτε,l\μις , δτι τδτεττιpι:w;βλι'jθrρ:ι"'lοιλ.σylς, 

ΙΩλ/ΙΝ1ΣΖJΓΔΗΣ{'Αρχηy6ςΕΔJ-Κ}:Σδςπορακαλ1:\μι'jμlδιακδrπετε , δ ιδτικατοστρlφι;τι: 

rδ,.clρμδτt\"'σ"l"εδνμοv. 

lJl,.fχcισrμ:ιa(aτ6ycyο"'δςδτιrupeνt:βλι'jθηaο"'lοιJ.αvtc.θvμ.διcστεμt!nδσηδνεση 
αι.<η•fiοαιΕτδτετδ βlμcι , σf16σvνεδρ ι dσεις όπδτ(ς:Μ ' lανQιοp ( οvl!ι.ιςτ fς28 Φε.

βρσmp f οι.ι. 



Ι δ 1!:0"".:' Jly ι νc ι'ι "Ι)(S ιη b ι ι.ψιιννrι ιi'ιι. ΗJΚ. f6 ~ pίτη, ιά όnuiu lιrot:yιu..vv 1~11 6oc 6-
ρuw'\.i'jmv/ιNoJλ]ηγ(u , ,Ιιtι:ιvfα, 1ι' lpλαvδfu ιο:ιιf /ιLι.yι'iλη ψl:r~vfu . 

' Η lι'iιιΟιιuη f•ιιοypSφηιιι. Ulfι. Ζ' ,1 . 12 . ' 11 tovfu μl δrιΙJUΨfιrιοιuμι r~ΙΙ trΙΙιι(ομι.ιuι. urfς 
<!. 'O..rι4:1ρ (uv . ' tι 'IpλavMo μl δrιμυψfιφrαμι ι<ι~f uln-1\, lιΙΙιιGμ.ιιχ. τ~ 1Gμβαση στfς 10 
lιol .. .ψrfuv, 'Η lιlι. yόλη θρο:r ιι.~ vfο lιΗ ~(ιρ.ιιιι. rr'j (()μβαuη 6ιι'i Τ~ΙΙ Β.ιυλί:ίv-διd ιιlv r o\ 80\ιλ /'Β 
r~11 Koιv0lr'jr..,v στfς 14 , 7 . 72 , 6 ιι'i U r,.Uouλoirί:iv Λι'iρδι.ιv στfς 20 . '3 ,72. Ή βcισιλιι</i 
{\ .. ριοηχοοηγfιθηιιε σr(ς16. 10. 72 . 

'Μλι'i,/ι rι'iτι. 'N..ιiJI-OTΙι<l\ ' Αντιιιολ(τι:uι.Jη 1 τδ 'Εpyurιιιδ Κδt.ψ· ... ~Ί;( : "U.v μι.ιΌ &
ρlοcοι'ιl vμφς.ιvfασας,'ιvlλθι.ιστr'ίvlt.uιισfσθιίlf10νυδιαnι:uyμιη:uθUτf,v.- t σοδδμ;ις 
σrr'jιKoιv~ '' Ayoρd ιιοf θd κιfvι.ι δημι;οψfιφισμι,yιι1 vd lxu r/iv t:yιιριση rot> Βιχ: .. ο.νν ιιισtί toofl', 

[\κ:ιyμι:ιτικd,1ιιιυβι!ρvησητί3v ' Ερyuτιιιί3v , ι'ι&ιοfσ δισδlχ8ηιιετr'jvιιvβι!ρvησητί3v 
ruντφητιιιtίv, διεvr'iPvrιat: δημοιιιfιφιοι.n στfς 5-δ-75,ni\ρε UJ ,?/o, lιο\.Οδισnοοvι.οτεΟτηιιε 
τr'jΣ.ιJι.43αοηιισf lroι~/ιLΙ.~rcu vfα rτ;ιρι!με:ιvε:Δι: μlλος lσδτιμι.οτf1ς ΕΟΚ. 

μl μι~:Ιi~~~~~:~ο:;~~~~ο~~~~~ε~ι:~:~~~ς~~τ~~ε~~: r:r'iδ~~~~;~u ~ 
γει.Jρyοιιι1nρσfδνrο ,δrW.ιδι'iτd οvμφlροντdτης ,rι'iιQ:JΒορί:'χ;ο l ιιοvοιιιιιι'i , δf.vtιvnηρετσl:ίvrο 
nολι'i . 1:1'. !,ι!ρ(Jδvι:Τvοι εlιrvχι'Ιςι'ιΝορf.Ιηγ fσσl'!μι:ρayιdτι'Ιvdrιδφασηtι<εfνη , &λMcιln-ι'l 
~mv 1ι & ρχι.:r'i α l τfο . 

' Η ~nογρσφr'j στ~v 'C:λλ66:ι Ι!γ ι vε στ fς 2fl,5, 79 . ' Η uuζr'jτηση y ιό τι'Ιv ι<Ορωση δρχ ι σε 

:~ ,~~~~~~ ,:~~\~~i:~~~~~:~Β;~Ό ~;δ~~':~~~ ~~"~:λ~~~~:. 4 ο~ 
noG ι::~~~-~~~~:~~ στ;~ ~::~~:η~;'~~~~:~~~~η~~ο~~~=~~. 

Κ(ιριοι ο\.1\dδελφοι , δf. οδςζητσtlvvό όnαφοvθεϊτεliνn~nει WlvrοχθοΌμι: στι'jv 
ΕΟΚ. rfιι.ιι;ροιiίςζητσίίv\d όnΟφαvβι:iτε , ι!ivM .:ι..ρδσετι. rr'jiuμr,ι.ιvfo, /ιΔnσfο lνσuμι
τlιvι:mι-σ·οι'iτσ6ςτο0ς2τδμοuς.'Οnpωτοςτδμcκ;, /ιηράιηΠΡοσχι.ιρ/ισει.ιc,f~ -s2θ 
οεΑrδε:ς.'ΗΙ\:χiιητηςπ~ηςΔιεvρι'ivοεωςτf'ιςΕΟΚfχειJβ:Jσελfδεςοι'ivΜο911ι:ιε;λ fόcc. 

~~~; ~:~;·:~;:::~:Ζ:~~~~~;:·~~Ξ::;:~~~Ζ~~~~ ~~~"'• 
στfc 40 χιλ ι6δες οελfδες τοtί Γbρ:ι.y6yov ΔιιQ:Jfov, Διότι θd ~mv βιοζσντιvισμ6ς ld τδ 
ι<ιfμι.ι. 01 οελ fδεςl.:εϊl!f;ς δπ6ρχοuv, 6tvfyι\.Oνyι6r~ 'Ελλd:δο , εfvar rδKor~tr.:δ 
~cιc:τημι!vο ι<ι:ιf tnoμfvως ,δf. σvζτy1'σΌνrοι , 

"Όμως, αδτaΟς τοCiς δι'iο τδμοuς,· nδσοι &nδ r:iiς μrιδρεσοv vd τοι'iς ιεφυλλ fοοννι:,vό 

rοιJι;;διο!Χίσοvv , v6.τοGς&φσμι6σοvν , yι6vdμπορεϊτεf.vnλι'iρη σvvε: ιδfιοcιl.df'ΙCΤτε 
στt . λοδ &τι σιιr~ 1ι rvμρωv(α διοσφαλ (ζει τΟ μι!λλον τοϋ 'Ελληvιιισtί WEθvovς; 

n&.ιοιόnδσ6ς;' Ηπ:ιnε:ιvδτητ6μοvfχεrόφrερδσει•".:τεςι<ι:ιf ,μι!ρεςκοfδl. μrιδρι:ι:ιε; 
vό τ f ς διαβrίσει . οι fvvorες εTvar fιυσ~ολι'iτοη:ς . Χpε:ι&ζοvmι yv6οεις , δχι μδvο nολι
τι.:~ς η διnλwμι:ιrr.:~ς, &λλ6 .a:ιf τεχvο.:ροτι.:ις , Ζ~τηοο &n6 τcχvο.:ράτεc W μοίί noiN 
τ~ γvώμη ταvς κσf οr'i.:ι.ισον nολλlς φορι!ς τιί xιριαJλlyσvroc."W. μnοροΌμε , δlv κσmλο
βοfvοvμι: , χρει6ζετcιιμι:λlτr1. 

n6σοι &rιδ ιiίς .:Gριοι σu..dδελφοι θ6ψ,...fοετε lvlnιy....Soει τσΌτ(ψηφfζcτε ; 'Ασφα

λί:iι.; lλdx ι στο ι . Κο..Ιf σ5ς λ~yu: ,• Αεfζcτε τι'j μι:ταχε fρι ση olιτr'i dnδ τ~v Κvβlρvησ~ σος , vό 

~:~~~:~ 1 εi;~~~~~n:ςfι~~;~~;;;~,.: 1 ~~~7j~:~ ::~ ~~;;;:~~ :~~μι.ο, 
ι.ίvο ι τδnaλfτειιμ:ιτf1ςΔημQι<ρστ fος ;Οiβο\.Ιλευrlςnοι'id.:aλοιιθοϋv[\.Οι<ι'iμμαnρι!nει...S 
rδ d.:oλoιλlotiv τuφλοΤς δμι..οσι , filxouv CΙΙ.Ιvε:(δηση Ι<Q( κιfnστε λ~vε: στ~v ,lιycofσ τοϋ ι.;~ 
ι.nτος,'ώς t&Ι .:ο( μ~ rυρι!κει"; ΓειΒορχσtίvπ:ς σrδ .:δμμ:ι θά ψηφfσι:τε μιδ !()μlbση, noCi 



Μ- l,tι:.. τ ε . w .rιν ι · ι'j ψfΙΨ ( οι: τι: ~6nσrdocuU.. στ δ ~<διr~ο.ι,.SΑΑδ l l,L "' L.ι. f(L r ι:: 1 δ ιιιuι ιδ roU οςοι 
:;:~~ι ιιτΙΙψuίί "uf bιurψdττετι. μ(u 6ult;t;ιa ιLχρrςl'ι'"λι'\μ.:rτοι. άrrι'νυvrr τotllAAηνroςaO 

Ίι .. ϊ r. , ... uf n.ι r bt.:ν.Uftι..uιa. δτι ι::Τw.ι ~uιa.uurι Ι~<. ' Lλλrινιοςί'j<. llul.ι-
n. fuς τδ (iρ{lμu 2β rcρ ι 2 τοΟ [wιrJno.ιτoc , ι.irτοι.-. δτr ι'ν /'ιφcι ri"tt. lιrnc ιμfuς ri:iν t:.lrι:χ.>
Ιk)ι' "Liν Κu rνοtι'\rων,nρlrιε ι νdriίμcοtδfικ:rφfιφιομ::ιrτρ(νοςυρ(ιοο"μι:rι'\Σ~νfu ,6φuti 

~~;:~":~Α~::ιι;::~ ~6:a~~~~:"~ι~~~ς~~~~~~ ~":_~o~~:~,:f~~-~r~, 
m: ιιbρχιιrμlνες6ρvrι\dτοcςτί'jςΚιιβι:ρνfιοι;ι.ις: ' Ε6νlδf6ετοδχ~νοςοcαflνrιμερδνuντο 
τd"δι..ιι.οτu, οΙ τn~y(Jyικlςτd!.ε:ις , or lnιστημονιrdςδρyο...&χ:ι ςκ.a .... , ι::Τμ::ιι IJlDoιoς 
&τιθιίyrνδrονμιdοιιζι'jτηοη,r'ιδrτοfοθdfrτειθετι'j οvvτριιττικι'jrτλειοφr,;μ(οτοtiι'λλη
νι~utΙ λooti \d tηιιιfuει Gnlρ. Ή ~uβlρνηοη , δι.ωι;, ά"σ.Ι.οlrθrιοι:: τι'jν ι'vrελείς ι'ιvrr 6ηΙJΟ••ιχιτι ttι'\ 
δ6δτοtί"SΑΝS..::ΙΙFF'rι.οfyrδτι'\θοuλ"οcαfyιδτ6νtλληνιttδλαδ.εΤwrΔημοιcαιτfαα(π"; 
wΕχει tt\ίροςf!lyκριοηnοlrθd66σετε ~dφι'j-.ειlttθετητι'jΣιϊ~οη; Δl ξlp;ιnorlς&A
λuylς φlρνει ., μο(ρο , δταν δ τροχός yuρ faι:r. Ιbλλl!ς αuι4Jdοεις ""ρωψ<αν ο, ... ~ . δμ.,ς, 

f!:~::::~~Ξ~:~τ~~~~;·~:~:;:;~~~~:,ϊ.:;;~~:~;~Ξ:;;::;: 
lrnδοτοσ"τηι:, , 

1.6 ς ε Tnc tnfσης r'ι ~1JΙ)lρνrιοη, δτ ι Ον δ'- ψηφ fDΙ!.τε , Ον άrωρρ(ψιτε: αlrτι'\ τl'j Σlrμj)αση 
χοθι'\r<πμι::tL. θδfχαuμεnλlον&λληεlιrι.οιρfα\οdμποtiμεστι'jνΕΟΚ / 

wΕδχr:Α(πdτδnρSyμ::ιττι , ιkπει::ιο6rτδδ,τrσvνlβrροντδ20rελcuτοrf:ιχp6νια,6l. 
μnuρσtίν\dόnοστrριχθοtiνσοβοβ3ςσll110Κοινοβο6λιο, β/..lrτετι:r'ι'Αyyλfαnδοε ς σlτι'\σεις 
fκo....:yr6νdμncirι.ofnδoεςφaρl!ςδl. ιιιί\κε:Τελι"Ι3ςιιιί}"εrι.οΓfttο....:rαιf6ημι.ιψι'\ιριι:ιμα. 
Σlt<Ονl110dnδσ0ς6l.ντfθεττιιοlrτι'\τι'\στιyμι'jτδ6(Α~:"rιrrwιll;οvrι:ςαlrτι'\τι"jΙ~ση 
~~Ι:.ε~~ ~:::νιί μnci σrr'jv Καιν, Άyap;S ιcο Γ κατurφrηqι(ζονn;ς ttλε(-.ετε jρ.,.,.ιοςd 

Ή&rτ~δρrpητοΟ rw:ot< 

Γι ' οlιτδ εΤι.ur lιnσχρε~νος \d Μα, μΓα ~ιιδ.vrηοη στ6ν ..;ψιι:ι ~unouρyδ, ~ 

';:Ξ7~':t~~;;~;·~o~;::;:;;o~E;:::;~:f~~;~~:~ 
τδντρδιιο , nσlr110ραβι δζεrοιτδ 6ημι;ιος:ρατrοςδμας rολfτεuι.ο,τδΣδvτοyμα,rιίς ε Τru 
δτιr'ΙΚ ρνηι:ιηνομ f ζι: ι&τιf!lιnδθeοητ"ιςΕΟΚε:Τ\Οιl6ιωτικι'\τηςόηδθεαη,/Lνl:νη
μlβ.ΙDι:: οlίτι: ΆρχηyοδςΚομμίτ(Jν, ο!ίτε Κδμμαrο , οfιτετδvι'λληνιttδλιιδ, &τανι\nοφδσισε 
ν6 ι\λλδ!;ει noρc fα, δταν ~nοφδοι σε \d δrτσyι:dψεr τι'\ :iuμp(Jν fα 1<0f δττ:ι ν 6ισnρ:ιyμα
τι;uδτuν, fδ Τ δι σ ι'ιι<ολοuθεΤ στι'\ν l:!;ι.περικ" rτoλιτrttl'j, Ξlρει rι.ow:fς ~ nδ ι:ι6ς τfς 6 rσ
rrμογι.οτc6αεις yιc! τι'Ιν {φαλο"Ρ<'Ιrτ f 6ι::ι, yιδ τδv lνιίρrο χί!ιρο ; ΚσνεFς. Ξlρει οcανε fς,nοα' 
βρ ι αttδμαστc στ Ις 6ιαrτρ:ιyι.οτεδσε ι ς γ ι δ τ,v Κlίrιρο ; Ι(ανεlς. ' Η ~υt~tρνηοη τοD Κι.ινιπα
ντ fναιι Κοραμ::ιvλl'\ νομΓζει δ-τι ε: Τ -..:ι ι 1 6ιο.:τΙpης τσD l:λληνιttοti ι.ι~τσuς, νομfζει δ-τι 
τ,νκσrνοJ.Ισuλεvτιος ι'\ nλειοψ,.,..fατηςμrτσρι:Τνdτ, χρrιοιμοnοιεΤcόνl-..:ιλδχο,τδv 
διιοiο ι<ιfθε τόσο θd 6ιατdοοε ι-"ruροοσιδ'bτε: ~ Αρμ'!.. rιαf ο/Πω ttoB ' lξfk, 'Η nι;dξη τotJ 
ΠΑΣΟΚ 6tν cΤ110ι nι:dξη dνι.ιι.ολ fος ~ lruwστc!aεως , δηως lnf τδ rρeιμερ6τερο θελl'ρ::ιτε 
Wτι'\ν rοροuuιδοετε . Ήrτι;dξητοtif\1\ΣΟΚεΤwι rτρ6!;ητ?\ςl:nιοημδττρη.ς μορφf\ς 6 ι ομι:ιρτν. 

;;:~· ~~.16~~ι:τ~~~~~~τ~:~ς~~ .::7..c:.,~.,a~~~~ιrr~r =~~7~ι~ ~vvo 
η Bd ιcοταψι'jφ ι (ο . 'Αλλd ιdvrι.ις , ιαιrοννW rι.o f τfιν dvoνd .. τrpη , r'ι όnοfα 6ιoιcoτlxtr τδν 
' Αρχ•ιvδτοDΙlΑΣΟΚιcο f τοΟςΔru6οδςτοv,μlτδντρδηοηοδ6vrι6ροDνστι"jνοςuβcρνητιι< ι"j 
ulιο:ιιρεQ fο . 

' (rτιτlλοuι:; l αι:Τς ~ttολοuθεΤτε τι"jν Κψι!ρνφη. Tl ι'ινιfy ttη fχοuμι: l:μι:i ς ν6 μ!ς θlτττε 
θlμ::ιrο σuνε ι δι'\σει.ιςσί!μοdδrιδθεση, rιοδ6Lνyν..ιρfζοuμε, μ 'alιτdl:&Sτdκιτdnιo ; n~ 



ι. ι Ι<ιι fωιul!χι:: ο r . .,.Jυι!u...τcυlιu <>"νι. ι δ ι",..ιι.u<. ,llνΗJu,ι.φ.ιν{ιuι.ινιSu / utΙι::: τιιtΙutίν&ιιδlδ 
'[λλην ι .. δ Κι.ιιν<.'ΙΙ)uGλ ι ο 11 δχι ; ' Ebtl rιλtον δ{.ν εΤναι δημι.ΙΙ<ρ...ιΤιΙ<δ nολ fτcuμι , ι.Τwι 6-
rd>Α!ρ..ιrΗ J lι<μ.τdλλr.ιιurιτi:Ινθι::σμ<::Ινδπl.ρτσDUυβι:ρνΟντuς ι<δμμ• rος.Διδτιt:.ίi.ι·Lκ<ι f 
τu\'ιτσ, Σf. ,....,,.' jl.ιUμδot&ιpι;o fDς fφΒοuι. ι'JΚuβf.ρνηαη, δmν lφδwιιω; \od όιιοστrp f! ι: ι . δτ ι 
bι ι'Ι τ f'ιν fyι<ριuη τl'\ς [uμφ ι.ιν fας σι.τ~ς 6l χρειdζονruι u / 100 βοuλεuτlς, τuD δμθpοu 2β 
<Ι.Jρ, 2" τοD fΙΙV1-dΥΙοτος , δλλd μδνο ι'! &πδλuτη nλcισιιιΓ)Ι fα τuD δλοu d ριθμοtί ri3ν ίοολι. u
li:ίν:"'ι:.,τδτcο l uιιζrιτ f'ιοε: ι ςnο!ιfyινανστf)ν 'Εnιτpοπ l'\ τοtίΣΙΙvrdyμ::Jτοςf'Ιο / uuζr ιτl'\
,.,_ ,ς ~ιο!ι fvιwν στl'\ν ~αιuμι!λε ιο ·ri'\ς Uouλ l'\ι;, δτuν ψr..,ιζδτο':' ι'J διdn.ιl.η uι.τ l'\, τ f orr 
μ..ι f νοιΝ ; Ης lνθυμδj..αστε δταν μ'Ι ς σu..,t.ρε:ι Ι<D f τfς ι\yνοοtιμε δτuν δl μ'Ις σuμιιοlρε ι; 

Κο f θι.\ σβς ...a ι<ο f ι<dτι δλλο, ο<(ιρ ι ε Γ\3δεδρε, 'Άν όnοθlοοuμε &rι 6f φσβδωστc 
σrπl\ ι' f'ι nλε ιυψηφfοrί:ινΙΟΟβοuλε:uτilν , yιατflπιδοθi\Ι<ΙΙτεστl\νnρΟΟπdβε:ιοτf\ς"διεu
ρ!ιvuε:ως''διdτ'ΙςδιαλΟtιει.ιςτf\ςΕtΗ<;Γιατ Γ n~Gyuτεστl\ιLθοδοτl'\ς6ιοφθορ5ςτοΟ 
nuλιτ ι ι<οΟ ο:δσμοu ί ~ 8d δπl"ιΡχε Ι<Dνl\Uςλ6yος. Β! μποpοδσuτε , Q.ν δt ο/1ς rρδμ;ι(,ε 
όdρ ι θμ6ςα6τδς , νd&φl\νcτcτdκδμμ:ι.τοΙ<ΙΙ f το(ιςπολ ιτ ικσΟς7ρu;ισuς\dlnιτι:λιοοuν 

~~~~~νι'Jτ~~~ f~ο~n~~~ ~ τ;~ ~:=~τ~H~~~~;~~n:~~f~ς~:v;~:: ~i.:Uou-

E::=; • ;~:::~~:Ξ:~~::~~~~=:::~~:~~~~, ;~:~:;.~::~~;;,~~ 
τl'\ςπολbι.ις lφαρμδοτηκεlδ/3,δτανδπ1\ρ)(Uνlξι.ιτερικοfι<Γνδuνο ιl1δτονlοι.ιτερ ι ι<Ιk, 

~~~ο~~~; ~~~~: ~~~στ~σηe::~ ~~~~ :::~~:~~:r .. :~~ολ~ιι;:ρ::α=::~ r:~Ι'\-
κη1nο!ιιiίτε \d lπιβdλ .. ετε στδ 'Ελληνιι<δΚο ι νσβοtίλ ι ο; 

'ΗrΌpσfιοαΒοuλf\δfνfχειτδι'ιθιι<δι<ίιρσς 

Κ(ιριοι, νομ Γζι.ιδτ ι ι'JmρσdοDΒοuλf\δινl!χε: ι τδflθικδι<(ίρρςνdιιιr-, f αι::ι τ fi\ Σu~ 
.,...v ru.ΕΤσθετδ4~τοt'ιlλληνιι<οDλοοD . f\\.ειοιιι"'ε:Ττε:στ l\ θcnιλ fl\, λδvι.ιlνΔςmρ.ι~ 
..,ιτ ι κοDlι<λοyιι<οΟνδμοιι, ' ΜΜ,llνΓΣι:dσιετε:τu!ις 1θ01τοl'ιτοβdόφε fλι:τuι βοu ι κι!στδ 

=~~~~~~~::~ςε~οεv::· Γ~;;~ε:~ι:~::σ~~~κ~ς~λ~~σ~:~ a~ι:δτ~ 
οιο!ιln ι βdλλει τδtθνικδ σι..ιμιlραν, ΝS.διααδαοuμετδι<ίιρος τuΟΚοι νσβοuλfοιι , 6\4JΜλ
λσνmς τ~ σuζι'ιτηαη lπf τρf μηνο, δnδτε θιf 6ποχι:ιει.ιθε:Τπ: ..d riin στδ λοδ, ν6 lρμηνε;δσεπ. 

=~~~~;::Ξ::~=.~ι~~:~:~:~~:ΤΙ;::,Ξ~~Ξ,':i:~~:~v~:~ • 
φ fιχιι.ιμε ~ 

ιο:ο f νομ fl.ι.ι,~<δοΙ ε: Ι"\:κ.ιθιιnοuρyt, .. (ιριε~δρε,&r ιδtνεΤΙ.Qι&n fθανο,Ι!ινtιηοβλrr 
θι::Ττεα ' αbτf'ιτft,ιnροι:md:βεια ,..d l!χετετελιι<δμ fαπλειοιιιrw rσi<Οταnλη.κτιι< Ι\,tLν τδ 
&nοι<λε f ι.ι . Γιατ f στε:ρeΤτττδνlαιπδDαςαιrταt)τοDnλεονει<τι'μ:ιτος; 

Γιστ f ι'Jβ ι D~νη; 

Κα ( fτο ι ,nρσj3dλλε: ι τδ !Lνα lρl\τημ::J.•Γιατf σ6τl\ ι'J βιασδνηi ' Αιιδ τl\στ ι yμι1lφ '~ 
Q.κι:ιvαι..ιτfl\ν&πδιιιαση τf'\ςι<uj)ε:ρνι'ισει.ιι; ..dοnρι5l.ειτδσσnολ!ιη! nρjy ι.οτuδιερuτ13μ:ι. ι; 

":;τ:::λ~:~ ~o~ ~~~::,....~a:~a~~~~::,.~r ν6 dφομαι&ιαuμ μi!Dα σι 15 ~ρeς τ fς 
Κο f μl'\lχοντοςκσμμ ι δ&πδντrρηστδlρδτημαδ ιερι.>τGι.οιμfl\nι.ις σιc ι!nτι:σθε ..d σ l φν ι

δ ιdοι..τετδντδπο , μcτdτfl\νlnιστpοφfl\αας &nδτfi\Μδσχα, μι'!νlεςlκλοytς. Ιιιι'ιτωςδn:f~ 
χcιιώ:ποισlθνιι<δθιμ::J 1 τδδnοίοnεριμlνετε lντδςτ0νπροσεχ/Sν ι'Jμερi:Sνιcοf Βtλετε -.d 
αί'ίς βρεί τδ γεyονδς α6τδ μι'! δnοyεyραμμfνη Ι<ΙΙ f ι<uρ;ιμ/!νη τfi\'Σδι4}αση; 'Ή μf'\nι:.ις θf.λeττ 
.,dlπιτ(ιχεπ:τfl\νι<δρι.ισrι 1yιδlο6ε:Τα9ε lfσ ι μχ; ν6 προβε:Ττεστl\νδnοχιχωτικ,ιvχεfρηαη; 
τfl\νόrιο fοι\dΙ<Dτuλόyιστηο l κονομ ι Ι< Ι\καfδιμ:χιιονομrι<Ι'\nολ ιτικfl\τf\ςΚuβερνf'ιαε:Gςοr;ις 
ιωθιστι5nλf.ονlπιβεβλφt:νη; 



Wjλr,rμιrνι. ίrι.:δι ιόιιλr-,ΙΗ.4Jιuιιδι,ι'!φ!kι ιLul[w μutiιrδ<::4.Νυμ f(ι.τι.δτιtlvιδ 

fi.!.lruλuflιfv,_,vνui .. Lλλrινι.ι,,l5rιι'ιδημuuιoVUjJtK /'j o<a f a l κnvuμιoc /'j na.λ ι rιoc l'j σαςuuyo<pOC.:
roιιcard μι"τι.ιιοι> ι ιfτl'jνΙΙα.Ι.ι τ ιιc l'ι τf'Ιι, lντdο!ει.ιι,κu f δη ι<6ιιοη:Μ ΙΙρlοc ι l.d t<Δ vι:τε δη~ 

χο.ψ(μι::ιc , l.d ...δ...,;.τι. &Υιιnpοαιρμοyl ι: 1'\ ση'! μ fa ~ ιπ /'jvδλλη; Ι<α f ΙJCβ:ι fuς Μ δnοχρcι.ι

ΙΙt..7rc-.dt.6κ:τcι.ιι:ru/Ιολ /'j uτ/'jδημοuιονυμ ι κ /'jκι..ιf a l κοvομικl'jrιολ ι τι..:Ι'jσας , yιuτ f μετd 

τ"νf•nοyρ:ιφ /'j αt.τf'k "Ι'f\ς [u~οcι.ιςτ6χι!ρ ι αοι:ιςΟ6ι. Τwι bειLw. 

'ειιαναλuμβdνι.ι : Ό Lλλην ιιι.όι;. λαός Lρι.n.a χα( tι Κ vΡlρνησ ~ '\Ou δ lν -ιοV 

δlνι ι lιndν-ιηση. w r~α·ι C tι βιασ6νη'i ΜRΟρ ι. ϊ vd (xt't ι βι:βα Cι.ις ιιdnοια διιι.α ιολο-

r~~Ζι:. ~~~~{ v~l Δρ~~~ο~~ x:~'~t ~~λ;~λ~~~~~c 6;~ι:~χ:~~:~ι δ~:ό~~~~~~μ~Ι:~ι ~ 
Δφιλl ς , yιd νιl μf'j ιιW χα( ιιαιδα ριωδι:ι-. . Ξ{pC1ι,ot ζlνις Βουλ{ς [χουν ν.αv6-
νι:ς . θd κατ Ο'\ ι SuVν 't d κι. (μ ι να , .Sd ιιίl νι: O't l ι; Κο ι νοβουλ LU't ι Ιtlς ' En ~ 't ponlς , 
θdδ.ργ1'jσοuy νdnιpdoouνδ.n ' 'tCι.Koιvoβouλιu'tιMlς 'En ι'tμonlςΙtαC~ιdno-

~i~~~~~;~~~~π~:::~~f.Π~J:~~~~~;~;:~~~~;~~?~~:i;~~~;i~~~~~~~~~= 
ση 1:'/j ς Κοιy6·ιιι-ια,, . 'Ύσ'tιρα Ιιn6 δλα αU1 d κd-ιι t6 novηp6 nρlnιι vd κρύ6ιι 
~ nι.ρCψημη uU1~ βωο6vη , Δφοt:ί δl μ11ς δ(vιtαι μ ι.{ tCμια Ιtα( Ιtα8αρ-τ\ t~1'jγη-

λύ1.d td λlγω,Οχι γιd vd ιιαταλ 1'jζω 016 nοΥηρ6, Δλλd γιd vd ζη-ι-J1σι.ι 't1'jv 
1Cμια, 11'jv ιύ3ι~α 

1
11'jv ι LλιΙtριΥ\'j Lζ1'jγηση -ιοίί nιρίιργου α{ηο;:ί φαιvομlvοu . 

'Ι Ιfλλι: ι ψηrιpοrupασκι:υf'ις 

Κόριοι1 ιιρlιιιι vd σa:ς Ιιvαφlρι.ι Ιttι( lvα δ.λλο ιcμ{α Δvη.>":ιι;ιWv γιd 11'j 
σnουδ1'jοας . 

Ό ιιύpιΟl nρω&υnοuργ6ς, δταν ~td noτε ρι.rτ1'ί-'fkΙ:ΙΙι3ι;. 16λιιησε -ι1'jν "ιια&u
UΗ-ΙΙΙιμt:νη" αύ"t,ιj l:.λληvιιι1'j οtχονομ(α νd τ 1'j σuνδlσιι μl-ι1'jv ΕΟΚ , :ιι;ωρCς nρo
nrouμt:vι..>ς vd -ιι1v nροι:ιοψdσι:ι κατdλληλα , ι!ιιι :" βd -ιούς ρ(ζι..> στ1'j ~ dλασοα 

-~~2~ι1 11~~~~~v v~d Ί'~~~~μ~a;~,~~": ~ι~:~~~~~6 r;:;μ~v~'l!~t~~;~~~:~ι.ι~:6 r~~~-
σ J1μ ιραnηyαCvουμισ-ι -ι1vκοιv -ι1' λ yοpd't6σοtι.nαρdσχιυοι , ωστιδ Δyα&6ςχ6ριος 

~α~~~~~,:~d~i~~ ι τ~:ιf~~~~:η· ~~~'t~~~~~αφ~~~ ~~~~~d;:~η~:~ ~:ι~:~Ύ~~φιτ 
μ d3ouvιιdnΔn6<'VJCι..rιoη ι..αC · vdfι. λλ dζouvvooτρonCα;" 
'Αv-ι.ιλα:ιβ dΥ ι-ιιιιδιι .Νd-ιαλιδ-ιι μl-ι1'jδημ6σιαδιοCι..ησηnούlχουμε,δl 
μιωροίίμι v r1. nροκ6Ψουμι o-ι1'iv Koιv1'j ' λyορ d. λύ16 δ f. v 16 \Ίζιρι: I) ΚυβlρΥηση ; 

Κα C l:."' 1 ού-ι ο ι ς , l:. ν τΙ') rι•~ρι Cα , τ6 tlxαo ε ιια C σ 1'jμ ι: ρ α l χ ο μ ε μ C α δ ι ο C ιι ηση, 't 1'jv 
δrιοCαδ'ίδιοc,δΠρω&υnουργ6ςnερι γ ρdφιι11ις'tlραςγραφι:ιοΙtρατCας , ώςμηχα-

~~σ~:~' θ~f~~~~~~~ι: t~~~~o ~~: ~~~v δ~~~~ (~~ν~:~~~ο:~~~~~α τijι; ~~ ~~\/~~~~~ο ~~α;~~:aς 

ί χ ο ψι ;ι~ν:η6~~ ~:η~~ο~~~~~Ύ~~~~~ι ' Η ί~~~ ~ α ~~~~α~:~ι..~:~~~~~d~Ϊ~α ~ ι~~~ω-
<.JtηΙtαί blνbιιdμχ ιιβιβα(ιuς'fοnι χ1'j λι:iτοδιοCκηση . ΙlWςι!vα ιδuvα't6 \Ιλοιn6ν 
vdnίiμισ1 -ι1νΚοιv 1'j'λγορd, δταvοtΔ1'jμαρχοικαCοtΚοινοτdρχεςc!vαιUnη-
1, t~>ιι<. ι..dno ι ου τ μ η μα \dpx η -ι ης Νομαρ χ Cας, χωρ C ς νd 1. χ οvν oti1 c Δρμοδ ι61ητ ι ς~ 

oι:i\t.. rι"Ι~οuς n6ι>ouc, ; ΠWς 1ολμil-ιι νd nίi-ιι o't J1 v Κο ιv ιΊ 'λγ ορd · , 1\'tαv δ l ν !.χc-

~~σ~~~"~~~~~~~6~~::~ς , 6:~ :~ι/:~~α~η~n:~~~~~ς l~ ~ο~~~dt~~;ι ι~ ~:~u;;~~c 
.ι. 



- ΙΒ · 

no6 ό ~ι v:ίUvouv , κιι t ι uctdνouv ~ιu C ό. nοψαu C ζουν ι d nd ν ι ιι ; t~d μ ιιορ lu ι 1. ι ...itι v t α
ιι ιr.lλ.Sι-τι μl τ6v τμόnο αύτό σ ·ιο6ι; μηχαv~ομο6ι ιj'jt,. Lnιδοtι'ριι.ιζ ·ιWv ιφο"C όν
τνι.ι , τοΌ ιια.SοpιΟμQU τCίν 1.ιμCίv1 τ~ ρ.uθμ f σε..υ: ι.ί;:ιv /(αyωyW\1 ιιαC 1.d nαρό
μοια ; θdΙΙοuλι dε,οuμι: .• 

Κ6ριοι, nGJς n/1-ιι u-τ ftv Koιvf) Άyομd 1 1S -ιuν ιό uuvιταιf•.ηι κό μιις ιι{vη
j.ΙΙ1 r.ίvιn 01. d χdλι α nοό ιl\Ιαι ; ' EbCί όlv ίχουμf ΟV\ΙΗαφιομοΙSς &κόμη , Lκ1ός 
δ.nόΟ.dχισ-ιιs__nε.ριn-ι:Wσε.ις. wΕχουμιιιlΗοός'tοόςnισ-ιοδοτικοdςσu"ι.ταφtCμο ό 

ιιο6 ιCvαι tιιιοκατιισ"tfιματα 't~(. 'Α yρο1ιιι1iι: Τραnl/:ης . βl βαια ψηφCσαμι: vlo Νόμο 
n;;ρ( οuνιταφισμWv ό.ιι.όμα nροχ.S l ςJό.λλ d ιlναι Διιολdnητ ος • 

πως ιlναι δυνατό vd nllμι: o't fj v Κοιν'Ι'j 'λyopd μl-ιό συνδικαλισΗκό ιι (
νημu , διιι.ι{. βρ{σκ ι-τ α ι σ f)μ ιpιι ; Τ 4 δ.ναφlρω αύ1d yιd vd δι:ϊ:-.;ι τ( &d ylvu. 
Λlμι. vd ιιιfηφροvρfιοοuμι -ιfιv L& vιxfι μας lι.ζιοιιρlιιΗα χα! ι\ vι(.αρ-ιησ!α. 
Δ ( vοΊ:vαιδuνατό vdl.:ι:ηι:Lρyατιιι.dσvvδιιι.dτα , ISιιι.ιζτdl.χιτι:, χwρ!ςvdf:.-

~;~;:~~ i!~~~~ -~~~:~~;:;~~!~::;~ ::~~~ ~~:~i~:~F,i~~::~~~~~~~;~~:~:~:~:;~. 
1. fιv τd(.η σ-ιο6ς σvvι:ταιρ ισμο6ς τfjc. ' FJ.λdδαc. : ~ει-σ ι ι\ vσCyι:τ ι τ (ς n6λις t ης 
f:.ξω'tιpιιι.f!c. Lιι ι:μβdσι:ι.ις , f:.ιι. ι:t μιfλ ισ'tα , πο6 δl &d σ11ς ι:Ί:vαι ιι.αΟόλοv ι:(ιdρι:..,. 
στη : 

Σ't-.'i γ.:.ι.ιρy(αδl &dπί:iτCno'tα , nαρdδ6οηρdyματα.Δt.vtιndρχιιuUστημα 
μοpφώοιως -ιο'ϋ δ.y ρότη, Lιι.nαιδι:uτιl(ό σ6στημα yιd τ όv δ.y ρότη . Κdnοτι: ι'i.':χαμι: 
ιCς Μ tσι.ι:' ~ yροτιkl ς Σχ οΧl ς , οι δnοϊι:ς ή.αv δ.'tuχί:ις &ι:ωρητιιι. tς . Σ fιμ ι.ρα δtv 
ιιndρχ ι.ι -ιCnοτα yιd -ιfιν μόρφωση τοϋ δ.yρότη , Lιι.τ6 ι; δ.nό τfιν 'λνωt dτη Γιωnονι· 
kf):a Εtιρι.ιnαϊ:ος y ε:ωρyός ε:Ί:ναι f:.nισ-ιfιμονας . 'Άν n11H ((.ω , Od δitι: τόν Όλλαν 
δό yιωρyό fι -ιόν ' Eyyλ l ζo ιι.τηνοτρόφο νd ι:Ί:να ι Lnιστfιμον'((.. ' ΕδW Jιi;jς &d ρC
f,οuμι αιι't6 -ι:ό δuo-ιuxil ι\γρΟΗιtό μας 1(6σμο , b δnοίος Εμε:ινι: Lν"ttλl:iς lι.μόρ
φι.ι"tος, μ(σα στόν οτ(βο τ l'l\ Κοινfjς 'λyορ11ς ; Κα C t ια-.;C tτoψdCι"tt τf) )(ώρα 
νdμ.ιιίσ'tfινΚοινfι 'λγορdιι.αCδ.φfινιτε:τCςLn ιvδόσιιςστ1'1 ycωρylανdnl-

~~~~~c σ~~~χ~~u~ ε~~~:~~~~ ~~~λ~~~:ι~ιι~ι ιια~~~ι:~~σ~~fι ν:ι~~r~ ~~d~~~τ~ ι~~u
~;~\~:&~σ~~iσ~0~ω~i:ι:~~~:~: ·::~ρ;:~~C~0~~~~)(~ό ~~;,~~~:~α~ι:;,y~~ό ι 
nροϊ6νό.n61~nο61)ταv"t6 1 9ΊJ, [nισιστό1~ τό1 9?6 : . • 

Τί [ννοια (χι ι fι nολιτ Ll( fι σας νd μllς Lντ dξ,ιτι: σ τ!'1v Κοινfι ' λyopd ; ~ λλ ,. 

~~:~ν~:~~~~{.~~ :n~μ~ο~ ~~ ι:~λ ~:~l(:t~~ι~{ v::c ό.~~~;:~ ι~~~ ~~ο:~~~~: ~ ι~ll;ο~:~-
τιχdδφlλη ιι.α C βλlnουμε: τCς nιlσης , yιli τfι ν K6npo , y ι d τό λ Lγαίο , yιli 
"tόν i ναlμ ι ο χ(;'φο . καc 1.ό"tι: μllς λlτε: ιtι yι.d. t:ι ιιc.ονομι kli δφfλη ιιllμι oτf)v 

~~.~~ς ; λ~~~~ C ~~~ι σ:; fι ~ρ;~~~~; ~~~l~~d ··:~ot~τ~~: ~ li:~ ~~ς τ~~~"t~; ε:~ε:~~~ ι;~: 
σuμβ...ιCν ιιαιι,όLντdζιι , δικαCωμ d σ ας : .. 

'λλλ d 1 3d nW ιι.α( τοΟτο yιd τ fι yιι.ιρyCιι μα ς . Ξlριτι τή διαφορd μοιι(.οj 
τοίί Lnιnlδou ·ιψr.ίv τ\'j ς 'Ελλdδας oτ li yιwpyιl(d nροϊόν-ιά ιι.αC τfjς Κ οιν\'jς 'λyο
ρllς . ' EnC J χρόv ια διαnραyματιdισ&ι μl -ι:fιν Κοιvfι 'λ yopd. rιατC δl ~povτC 
σ ατι ν d μLιώσιτι τό l:ιι.Ιiρ , -τ fι δι ιιφορd ιι.αC τ 1jν Δψ~ατ ε: τόσ<.ι μι:ydλη ; 'Άv τ1'1 
μιιWνατι , tι κοιν ή'λyορd&df)τ αvιι ιιοχ ρ ι:ωμlνηlι.μfσwςνdδώσ ι:ι όλ6kληρις 
'tCC. l:nιbο-ιf)σιις κιιC τC ς σ τηρ Cξ, ι ι ς τWv τ ιμl:iv , ΔντC vd μ11 ς λlν !Sτι τό ν nρω
το χρόνο &d ι ι σιιρdξοuμι ,- 6 1/5 lι. n6 "t( ς έ ιιιδοτ,ιjσ ιις χ.ο . ιι. . • \(ιι.C τd ιιοσd 
nοUχdνοuμε:Ί.τσι, ι:Ινα ιnοσ d σfοuνdλλαyμα: 

.ι. 



Lιιιχιιμfi.Jtι ς . 

ΕCόα ιι~iΥ~ο~~ο~~~~υ:~1ιJ~~~!~~ο~~~ητ~:6 tι~~~~~l~~:o β:~~ ι~~: ?;~:~~ς Β~~τ ι:~:~ας 
μ6·ιαv τCnοτ ε ό.n6 τ6 yι:yov6 ς tκιtvo . Κα( -ι-ώρα οι βιοτlχνις nρlntι νd δ.ρ-

xCoouv δ.n6 τ~v lιpχτ1 vd ζητοϋ\1 vd Δζιοnοιfjσουv τ~ σuμnαρdσταση τί::Ίν 

, ~~~:~~v;~~~p;~~-y-~vώσtwv τί)ς fX>K , ό.λλd ιια{ 1fjς 'ΕχΗλCΟΗΙ<f\ς 'EM'tponfjς τ'i'jς 

'Αλλd tι )l(l'tdoτaσ - ti'\ς Λ ληροφορτ1σtω<; oo\J ιλληvιιιοD λαοV , Οχι nλlov 
6.π6τfjΚυβlρνηση ,Αλλdfιιι • S?ι ατdnρακτοριtατης , vομCζι't tδτισυμβdλλι:ι 

στfjv ιιροε;οψασCα τοΌ l.λληvιιιοίί 1αοU ι ιd νd ζfjσιι σdv bμ6τψος ι'tαi:"ρος στfj 
Koιvι'j' Ayoρd ; ε!vαιβιβαCωςnλdνηοLκtρd . Τ6α!σχος,;fjςΕΡτκαCτi\ςΥΕΝΕΔ 
ε:lναι τfροιι;λητ ι..d ΔvτC{Ioo στCς l::πιταΙηιιιlς Δζιώο:.Ηις, τi'jς ε tο6δου μας O[fj 

Koιvfj ' λy oρd , 

'~r~~~Cτ~~λ~~~:~:~σ:~ . n~~ κ~~~~ε~:Υ~~~η~~~:~~~C~~εφ;~σ~~Ρ:l v:v~~ε~d ~;~~ 
n~δα <td bιιοϊ:α lφ&αοε: ; λiιριο, δταv &d xdvaε: τ11ν bnοτ(μηση , <t'l1v bιιο(α ιιαρα-

~~~~d~~:~~μ~~ι:~~ι~~ς&~:μ~;v Υ~~ ι~~:φ~:~iο θ~ ε::~; ι ~ :~~~~~~τ ~ ι~:~: ~~~:it~ λi~~~; 
βdλ ε: Η στ~ l.λληvικ6 Λο.6. '&~v ndλι δlv (χ η ι. αίι-ι-11 t 11 ιιρ6&ι:ση , -ι- 6-ι- ε yι α1-C 
ουνιχ(ζε:-ι-ι:111vl1φρονο.ιιολι-ι-ικ11σας ,f)bΛο(αμaςlδwσε:τ6nρον6μιοvdι.ίμασ-ι- ε: 
tι npW-ι-η χWρα σ-ι-6ν nλη&ι.ιρισμ6 με:-ι-αξ,ύ τWν χωpG'iv τοV ΟΟΣΑ ; 

τ r σrο ι χ fι:ε ι ~ 'Έvn:ιξη ; 'Εύισφαλtζετσ ι ~ l σσrιμfιι r 

Κύιιιοι, 1.ώpα &d μιιlίι,μl δλη -ι-'!1v -ι-αιιι:ιvοφροσύνη 1 σ-ι-6 1C lιn ε:ι:t 6ιιι σα Δ nό 

αύ-ι{ι;;-ιCc.910οιλ(δε:ς,τf\ς6π6.κ(ιιΧ.ιση[υ;.ιφωvfας, δι 6-ι-ινομCζι.ιδ-ι- ι&d6.nο
{LλοWι ιι.dτι nι:rισο6-ι-ιρο άιι6 &dρρος vd Η&ω νd σaς nW δ-ι-ι yvt·ιρCΙ:ι.ι Lιιισ-ι-αμl
vως τ( λ(yιι αύτfι fι Σύμβαση . Κο.( LδW δl σu ι;;η-ι-οΟμt &ε:ι.ιρCις , συζη-ι-οVμι: αι'ιτ6 
τ6 σuyιι.αρψlνο δρyανο , -ι-6 διιοίο &d ιι.α&ορCσιι 't'fjν τύχη τ9jς "ΧWρας μας yιd -τ(ς 
l.nόμι\Ιι<. δtιι.αιτCις . 

Δύο ιψdyμα1α ιιρlrιε:ι yd Ι:η-ι-fjσοuμι : ΠρWτο, "t( ε:Lσ ι,τι1ριο nληρώvοuμε: yιd 
vιί μnοΟμι στ~ Κοιv11 'λ yορd, Κα( δε:6τιρο , δταv μιιοίίμι στ fjv Κοιv11 ' λyopd μl 
αύ1.'!1 <tfj Σdμβαση , ε:ίμασ"tε δμ6τψοι Ι:ταϊ:ροι , fι ι: ίμαστ ε tταtροι δι:uτ lρας 
nοι6-ιη-ι-ας; 

.;. 



nod n~~; b:.~~~ -ι ο,~~~ c~:~lι~~t~6~κ~~ηκ:v~~~~~~~~ : ~ : ~ ι~n ~~~χ~~~·~~ ~~o;~~=~~~~--
no6 ί:δ ~"' \~ 6υνατ6Ηιτα Lναρμον(σrως τijς yιωρyιΜijς nολ ι-ιιχijς μας μl τ ι'j 
yfωρyιιι.ι'j ιιολιιιιι.fi 'tijς Koινftr. 'λyopaς. Δl φανταζ6μασ1. ~ δτι t6 1979 θιί φθd
μ ι:: Ο'tό οr1μιtΌ νd ιιαραχωρ1'j.σοuμι στι'jν Κοινό'ι"ητα\ιι::"tαβατιΜι'i n ι::ρCοδο~ : 

Κ6ριο , ΙΙ·dχνον-ιας Lbω στCς f\ρdζLLς (]ροσ χωρflσ ι::ι.)ζ ι!δα τυχα(α ιρι'i:ς -
'tlσοι::rΑι<, δια'tdζιις,τlc, διιοϊ:ις φαCνοαι δtι ft μr:tαχι::lρισfi μας [ναvτ ι tWν Ιlλ 
λωv l:.'tα Cμων ι(ναι διαφομιtιχfj κα( δvσμινlστι::ρη. 

1)(.1/~: ·~~~φ~~&Gi β~~' ~~~η~~~~ κ~~~~:αί~ρ~C~~ο:~~μ~~τ~;~~~ι:~; n~ο~~~~:~~~~-
δι χι'j μι1.<ιΧLlρηση , yιdtfίΝόηο 'Ιταλ(α χαCΝdΗοΓαλλCα δηλ . y ι~ 
'tCς ιιαθuσ1.tρημCνις nιριοχlς, διιου ft Ι:.ιηδότηση ό, vτC 25. μnορι! νd φθdνtι 
μ{χρ~ 'JO;t . Τ/1.0 ~ο nρ~fια y~d τ~ν 'ΕλΛdδα δlν tιndρχιι . 

Δι6ι•r·ο· , b Κανον~σμ6ς 1760/78 npoβλlnε~ tn~δοτ~σεις y~d f.p yα όδοnοι
~α( , ~λικ~ι•οψωτιομοΟ καC {ιδρι6σιι.ις δρι:ινίiιν ntp~oxWν. Τfτο~ο nρ&yμα δ {_ν tσ 
Χ ~ ι~ yιd τ~ν ' Ελλdδα . 

' ΙταΛCα O:n .. l~~,..... τCς lι νΗστα3μι" l ς r Lσφορlς y~d τ6 κα-
f] Ι('tηνο'tροφ(α nολιS Δ.σ3ι:ν~ς . Τlτο~ο nρ~ yμα δlν 
ιιο6 β {_β α ~α f] μας ι: ! νιι. ι πα v Cσ χvρη : 

τ l ι υι•1. ο , U ιιdρ χ rι μ ι yαλ6-τ ιρη ι ιιιδ6τηση y ~ d τ 6 σ"λ ηρ6 σ ι τ dρ ~ uτ !1ν • Ι τ a.
r~d μil(. Mv {ιndpχιι. 

'Yndpxι ι β lβα ια κ α ί fι ι lό ~"~ -καC φvσ ~κd δ χ ι f] Lσ61 ψ η - yιd 't~\1 'Ελ-

~~~:;~~~~ ι~~d ;~;,·~ι~~~=~~~:"~(~:~ ~~1~~~: Η τ~~~~r:1~:6ι;~~~~~α ~τ ~~~~ς ,~χ r ι 
σ 't ~yμ~ , y ι 'αδτ~ 1.ι1 δυομινfj ρ63μ ι ση 1 yιατί lχοvμι: lλλrιψη l:ρyατων. Δlν f.xov-

~~C~~~~o~~ ι α δ~αφοριτ ι 1ι~ Ε~ι~~~:~~~~6 n~~ 1 n~:~ιι~d 0~~~β~~~~~0~τ~ ~~~~~ο~~;~μr-
νοt-τα1:ρο. 

.;. 



' J::ΙΙι"Cvο,δμως ,ιιού ι:Cνα~ ιιμιιγμα1.~ιι.d ΔκαμdόιΙΙtΟ ιlναι ! ι '\fΗL-ι-"ι1ι.; ιιυ.C nιν
'\UL1."ι1ι. ιΙΙΗ~μιοrι ιιού ίΙΙανα\1 γc.d .,;d Lιι ιδοt"ι1μu.1.α 11αC y ι d -ι d ίuu. διΙΙα~ι.:rιια·ηι -ιW\1 
'Ελλι1νw\Ι iμγιι-ι W\1 ιιού βp{UΙΙUV1.u. σ"t"ι1 rcρμιιν{α , n"ifι Γuλλ(α ΙΙ,Ο,ΙΙ. λb"C ~ fι ρ68-
μιοrι,lιn6-ιfινbnοCαοC8dΙΙιμδCσιι#J :αν{α>ι.ο.CtιΙ'αλλCα -1!LΡιΙΙdLΙΙu-ιομμό-
μ ιu όολλ d μ ιu · δl .Sd δημ ιοvρ;r()σι ~ b;ι) ι : lιyα \l d111. ηuη ο-ιοός tργαζομ(vοvς "Ελ-

ληνΗ. ιιο6 βμCσΙΙον"tαι σ-ιCς ΔuτιΙΙlς Χ ΔCδοvμι Lμ ιίς oL ίδιοι -ιροφι1 ιι1."ι1\Ι 
Jψonαydvδu Lνα'J\{Ov τ'Ι')ς L δlαι; -ιϊlc ht. ''I-; 110.{ lvαv"t{Qv "ti'jς luμβdσιως μ ' _ 

αb"tlι.; -ι- (ι;. μυ3ιι{σι::~ς , ιιού ι!vαι δ.οημdν ιο•· fη;μοσιονοιιιΙΙίlς οημασ (ας JtαC ,r4. 

ιd\Ίόημlλη.,;i'j ς ΕΧ>Κj 
Κύριο~, γιd -ιd IJημοσ~Ο\ΙΟμιιι.d όφ(λη -ιί'jς Συμβdοιwς δ( ΧΡΗdζι-ια~ νd οaς 

nW nολλd. θd οaς -ιd nοίίν αίι"tοC ιιού 3d μιλfροι'Jv λε.n"tομιρlσ1ι::ρα . "Ο,"tι .Sd ιιλη-

1ι,rιt.Jουμ ι uιι1ν Κοινό-ιη1.α ι!vαι δ.σφαλlς 11aC βlβαιο."Ο,'Ι. ι Jd ιtσιιρ dζοuμι 

ιια~αρό Οφιλ~~ \1~~6 Δ~~βα ~~;β:~: 1'ι Ι ~α ~P~:~~~v1 :~~1~~~~~~2. ft~α ~μ~:~~~~~: ~~ 
tιιιοίοι δlvί.χου vΙΙαμμιdσοβαρι1Vιιόσ"tαση. 

:::lριτι δ1~ δ.ιιό 1.d Κοι\ΙΟ1ιΙΙd Ταμιϊ:"α δlv ι Lσnpdvr aι l.να όι:ηομlvο 
ιιοσ6- δηλαδι1 δ.ιι6 1ό nιμιφιριιαχ6, τό Κοιvωνιχο', ά11.6μα ι.α( δ.n6 ·ι6 ΦJ:ΟΟΓΚlι -
δ.λλd &\Ιαλ6Ύως "t"G:i\1 lρΎωV χαC "Ι"Wv ιιροΎραμμd"tωv ιιοό ιιd3ι t"tαϊ:"ρος θd ίχΗ tτοι

μα xif,ftxovν Ύlνιι διΙΙ"td , 

Ml .,;6 χdλι ιιού ί.χιι tι διοCχησ -ι1 μας δ.μφιβdλλw δ.ν "td 1/10 1.Wν χο\ΙδuλCω\1 

ιιοό ιψοβλlιιοv"tαι, θd ιιραγμα"tοιιοιη-Θοίί\1, 

'λιιό τοός λογαριασμοι:iς ιιού ί.χw χdνιι μόνο 22 LΙΙα"tσμ . λογιU"tιχlι; μοvdδις 

ιlvuι ιιι3α\Ιόv \ld πdροuμι "t6 npWto [οος ιιαC δχι 86 , 2 . 

Λ υιιaμαι , Οχι σd Δwδοιαv ~ο~ος,δ.λλd σdv ·Ελληνας , δι6"tι μl t:6οη Δ δι α
φορCαδlχ&ηοαvοt•Ελληνιςδιαιιραyμα"tιdσιις vdχα"tαpy()σοuv"t(ΙιLδιιιόδασμο
λόyιο "ti;ςΔwδε.ΙΙαv()σοv,Τ6δασμολ6γιοαlη6δlvfιt:σtδωριιίιιρ6ς-ι:ι1 · Δωδιιι.dνη
οο, l)"tαv δωριd ιιp6ς "t-ι1ν ' Ελλ dδα , "Ήtαv"t6ιιpW"toμl"tpo ιιι::ριφιριιαχi'jς lιναιιτό
ι;ιι.ις. KuC χdρη σ ' α!ιtό t6 δασμολ6γιο δημ ιοuρy"ι13ηχι ,Οχ~ μόνο b Τοvρισμ(Ις "tί'\ς 

-~~~~~;~~~ ':i~~ ~~ '~~~ y~~~P~~~~~a:~~U κ~~~~=ο 7~~ :~; l~~:~ρ~~: 'f~~~δ~~6 '~" 11 "' 
Δlχθr}ι.Jαv vιί-ιό xα"tαpyι1CJoυv . Τ6 Διιο"tlλωμαζlpιη t( &d ι::!ναι ; 'Όλη tι~lλε.ιο 
"tοϊί Τουρισμοϊί "ti;ς Δwδιχαν()Οου &d ιtσπραχ&ιϊ:" Διιό "tι1ν Τουρχ(α . Δι6"tι, Δnlνavt ι 
οJ1.6Μαρμαρ(ι;.,Διιlναvtι. στ"ι1v' ΑλιJοι;uρνασό,οtΤοϊίρJοι;ΟιΧα"tασΙΙι::vdζσu\Ι ο1.α&μούc 
ιιατασι-ι1μαtα, διιου 3d πwλοϊίv"tαι χωρCι; δασμοι:iι;. "td npoΊ:(Iv"tα ιιού Λγ6ραζαv σ"tfj 
Δωδιχιίvησο ot ξlνοι tσuρCσ"tι ι;. -ot.r.xaνδιvαvoC, ot 'ολλαvδοC , σt rι::ρμανο( 
Joι; . o.x . NoDλl\IC: •>:tριtι, δl μiΙςtnl"tριnανοtΔιι3vι!ςΣvv3Ι")χιι;vdδια
"tηρfjσοuι.ι:"t6 ιtδιχ6 δαομολοΎι"ό χα3ισ"tώι;. )ld μιd ιιιριοχι1 "tt'jς }:ώρα ι;. : • 'Άς διαβd
οουv τ d χr(μινα "tGiv δ.λλω\1 ιιροοχωρ"ι1σιwv 1 yιd vd δoDv δ"tι δλις o t χWριι;. χρd"tη
σαvδριομlvιςιιιrιοχlς"tουςμlιLδιχdδασμολ6yια,Ύια"tCnd\Ι'tΟ"tιιιρlιιιι\Ιd 
Undρ~ ι ι μ Cα διlζοδος σf. οtαδfjnοτι ρ63μ ι ση, μ ιd διlξοδος δ.σφαλι(ας , , . "E1a ι_. 
μlΊι'i\Ιδ.φlλrιιι , ιιοδμοίί3uμ(ζιι"t-ι1vtχ.Sρ6"tηtαμl"t-ι1vbποCα οtδημ6σιοι 

Uιιdλληλο ι Δv"tψL'tώnισαv δ.vlχα&ιv "tό ιLδιχ6 δασμολόΎιΟ -tιιιιόι11.οι! ς [μιιλεχι 

~ ~b~ιι~~ c iα ~~~~~ ~~~~,: ο~~fι~μα δ~~~η~~ ~n~~~ι~~ηοημ~~~w "t~~ ~~td~~~~~P~~~-oD "toiJ 

'Αλλd ιιροσlf. 'Ι.ι: ~Οσα tλlχ&ησαν μlχρι "tώρα Δφοροίίv t6 "t{μημα γιd "t"ι1\l 

-μ:~ c~i~~x~~ ~~~w~. ~:~~~σ~ Υ~:Ρ:~ ι ~~:~η::~ :~6 δ~~:ι:~dΙ;:~μ:;"' ... ~~~: 
ttd ι !μ ασt: ι tσό-ι ιμο ~ ;• Κα C ndλ ~ Διι6 "tι1v ιιρ6χ ι ιρη :, ιι ύρuνση το Ο θf.μα

"t { Δ ιι ιιι6μ ~σα . 



' Αλλd δ lv ε! vαι μόνο αV1ό. wλν ιιdvω λdθοι;., &d ι!μαι ιCι1v,ι:fic. νd Διιο6-
ιπο ιιdιιο~ι ν 'Υιιουρy6 νd 1ό δισμ&ώvιι . 
Σ,c(ι,διαβοvλι6σιις, ιισύ3dyCνουv yιd"tfiνο.ruοδο1. i'jς'1uιιανCαςκαC-ι'fις 
noμ,coyuλlα<., f) ιιλημοφοιηοδ6,cηοη 1ί'jς 'i::\λdδαι;. ι Ι ναι Vιιοχριω-ι:ιιιfi yιd -ι:fjv 
ωκ. θd ιιaι tvημερώσοvν , ' λλλd ut διαβοvλιόuι:ις Sd lζaρ'tη&oUv ό.ιι61{ίν ιοιρCση 
-ιiί:ίv Ιiλλων t"ta(ρωv . Μnοροίίν νd μilς ιιοίίv : "ΝαC, ζηtaιι νd ndρι1ι.. ιιlρος σ-ιCς 

~~ιψ~~~ ι t~ ~~Ψ~~~ ι 1 ~α/~~~~:~,~~::~ ί~~ ι~:μ~:~a~f:~~: ~~ι ~~&:~~~~~μ~~ δ~~ση 
μαι;. rιd 1l<. tιιόμεvι:.ς 10ι1Cις μlσα σ,cfjy Κοιv61η-ια. ΊΙ οχι-ι:ι111'j δι d>tαC,η σ1fi 
οι λ Cδα 522, lχι.ι ώς tζi'jς: " οι διαβοvλιόσιις διιt:drοv"tαι kα't6J\~Y f)τ ιολοyημl-

;~~ δ~~:~~~~~~~.~~ ι~ ~~~~:~;: n;~~~~~Ξ7~::~~-~Ξ~~~~~:::~~ ~~~:::~:~~~~~ι~~; 
δι ίχvει δτ ι &d ιί μαστι δι υ-ι ιροιοιλασσ d:,cοι μlσα σ' α!ι1 fi 1 fjv ~ ΙΞ:vωση, σ-ι: fiv δnoCa 
ιφοσιια./.Ιο\Jμι νd tv-ι:αχ&οϊ:iμι . 

' Αλ λ d tιndρχιι ιιαC f] διdταξη nιρ( c- ··· ·--- -"· ··------, ,ci")ς ιοιαλ-
λι{ρyΗας toD Lλαιοδlvδροv-σιλ(ς 517 αCι,coU ,cοϋ βεβαCως 
σtίι:διαδιιοιασlις,c(ςnlραv,cfιςμιtαβατιιοιijς 

Βλlιιε'tε δη μl μlα nρ6χι:ιρη δ~ ι ρ ι (ιv rιαι t~v ~ο~ιιμ{vι..ι-:ι βρi'jιοια ·ιρι:'i:ς δ~ιιtιί
ξ.ι ~ι:, οι 6ιοί ι ς Δvα'tρlnouν ,c6 θεώρημα -ι'Ιjς Lσοτ (μου l:.vτdζεως μας στ fiv Κο~ vfi 
' λyορd . 'εdν μιλι1φω,ζ.lρω n6σις Ιiλλις -&d βρW ιιαC nοCας L Ιηdσιως-, ΚαC nρl-

;::• ~!~~:Ξ;::~;~·~~~ :~~~i~!~:~ r.·~~~;~~:Ξ: -;~~~~:~~~~:!ι":~.!~~~~ 
Γ.ovv Ωρvφ r ο:vρ fο , διιια Cι..ιμα "Βlτο ", Jιlfj rιλιά:Ιασ-ι:ι μl αύτd, δι 6,cι τd tάa 
tσ χ vα ν ιια C στ- 6 ΝΑΤΟ. "O't α ν nfiyαμ ι ot 6 ΝλΤΟ δnοyρdψαμ ι σdν δμ6-ι ιμο ~ ι τ-αίρο ι. 

~:~λd "~~~~;~, 0~~α~C~λ~~~ δ Δ;~:~Ρ~~~ς Κ~β~~:~~~ ~α~n~~;ι1~~; ~~~ι ιι~~~φ~~~Ο
~ ~:~:~~J1 β~~~:ς • ~~~ι~~~~~~~~ iι~ ιοι ~~~~~~~~: σ~~~l' :~~Jω~ρ~i'i~ 1 ϊ:~;:;:~~~ς ~ 't ~~~~ 
nαύσαμιvdιίμαστιδμ6τιμοιttαίροιιια(y('Ιαμιύιιηρl-ι:ις,ύιιοτελιίς.ΚαC 
y~ ' al.ι,c6 f.χouv σfiμι:ρα 16 -&ρdσ οι; vιί μaς ζηtotiv vd bnοχωρfjσουμι σ-ι:Cς Δζιώσιις 
Ίf'jι,'l'οvριοιCαι:yιdφαλιιCδr.vοηιοιαCαιηηςάιοι6ματi'jι;.tδαφιιι.i'jςμαςό.ιοιιραι61ηl'ας. 
Mfi yιλι QσασΗ δη -.;6 yρdμμιι -ιf'jι;. Σ.uμβdσεωι; σίiς δCδιι διιιαΟ:ώμα1α tο6,cιμα Fι 
σaι: δCδιι ό.ρνησι ιοιvρC ις . Ε!vαι Ιiλλη f) δυναμιιιfi -ι:Wv συμφι.ιvιWv αl.ι1Giv, KcιC 
iiν δ Cv rιροσ Cζοψι, &d βρι:.&ο'iμι δι:.μ {vοι μl 'td ίδ ι. α μας τιί rlρ ~α, μl 't fi\1 tδ ι α 
μαι.;,cfivl.ιnoypαφfi, 

KONl:TAifl'lNOΣ ΤΡΙ Α ΝτΑΦΥΛΛΟΥ (' Υφυnουρy6ς ΓιωρyCαr_) : nόσα ι[να~ 1d μl
λη1οVΚόμμα16ςσας; 

10ANNIIΣ zιrΔΒΣ ( 'Αρχηγός &'ι.ΗΚ) Εtνα~ 'f6 1~ 'fo0 tλλην~ιισV λασ\J, "Εχω -
ιιdρα nολλο6ς φCλοvς . 'ΆλλωσΗ., χωρCς vd εtναι o't6 Ιlόμμα μας , vομα;ω δ't ~ μιιο
ροi:iμι νd συ,ηη'ισουμι μl δλοvς 106ς "Βλλη ..ι ες ε ι διιιο6ς, Q{ιδε(ς μιι6ρεσι νd μοΟ 



Κύμιι:ιι, ιιύι d ι lχα νd σa<. ιιtί. Νομ(ζι.ι δι ι , ~ι:ι ι~ ι,u ό:ιι' δλιι ιιCι1.!1 tι1ν ό:νd"" 

ιιιuξ.ιι ιιι:ιύ (w.ιινα- κα{ ιιιuτι.Uc.. δ·ι ι ό: νtβαCνιιντιι <,. ,Jιό !Jημιι tιιιτιλi:'ι τό w.α3ί}
χον μου, Οχ ι μόνον u d ν 'Αρχηyός ι ν6<,. Κόμμα·~ος , Οχ ι u d 6οuλ ιu-ι -ι'j ς , 6.λλι1 σ d ν 

ΙΙ.ν3μwnο ι: w.a( udν "Ι::λληνας - οaς λ6.., ίν nλ11ριι οuνιιόf,uιι δ-ι ι βρCσw.ομαι u l 
μιydλη Ψuχιw.11 δοw.ψασCα . Δl· μnορW νι• ovo111aw σl w.ανlνα νd ψηφ{οcι α(η11 
1!1 Σ Uμβαοη . ]::(μαι , 1.6 tnαναλαμβdνw , ι..ntρ τfjς tηdξ. ιώζ μα<. στ -ι'jν ΕΟΚ. ' Ε:Jι ο
λlμφιι y ι d -ι~ν Lδ(.α τijς '(νωμlνης Ε{ιρώnης ό:nό 1ό 1945,no11 y11ρισα στ-ι'jν ' Ελλd
δα. Σ11μιρα , noV βρCοw.ομαι nρό αlιτοίί του όρydνοu τijς tν1dξ.ι.wς μας , δ l μπο
ι•W νd nW tν σvνιιδ -ι'j σι:ι νd τό lιnoypd<~O uμι:, νd 1ό ιωρώσοuμι. Τό ίδιο aL o3d-

.~ ~~~ ~~~λ~~~λ d ό: ιι ι~~/~~~λ~~~ Κόμματος1 ι\nό τούς βοvλεu·ι(.ς μας, ό:λλd w.α( 

δ {. σu~~1: .. 
'Αλλd, w.ι:iμιοι 1 1ι 1-..'ΟΚ 1j1.αν ~να ό nό 1.d Ημα·ηι, td όποία 1ι nρόw.ληοη 1.ijς 

t οτορ (ας , τό nρονόμιο τi'jς tοοορ{ας,lφερε tνώπ ιον 1.οίί Πρw3unouρyoV , yιd νd 

nι. 1. •~ χ ιι , y ι d ιι ι d Δw.όμ η φορd 1 t11ν όβ C αστ η δμ οΨ'Α C α τ οίί tλλ ην ι w. oO λαοD . "Α ν 

~~ ~~~ό~~~~~ι~η~ij~v:~:~~~~~~α~~ ~~~~~~:ν t) ·~α~~~~~0~π~ -~~:~ ιt~~~~~ρ~~ ~~~~ ι -
Ό)( . Πρ6ιδρος "ti'\ζ Κvβερν11σcwς .S(.λει νd δημιοvρyι1σΕL δLχασμό χα( ι χιί δnou 
ό {ν bni;ρx ι: χάνlναζ λόyος . Nd δημιοuρy11σιι Δντιθ{σεις Lιι ιί no~ ( ιιρι:nc ot 
"ελληνι ς νd εlνα ~ σuνδι:δι:μ l νοι ιια( δ.διλφιιμ{νοι . Λ u nοVμ αι διόt ι Lnlλιζι: α{ι
τ 11 τ~v bδό. Λunοϋμα ~ ι διό-ι: ι δ rδιος τόσο ιιολd lιστ Ε ρι,ί, .S f.1. ι: ι 16ν tαu-τό 

~ σl· ~~;~:τ::~τ:~:η:ij:τ~:λ::: ::~ ~:τ:;~::~ε, ιιολλο( ~ λ(yοι , Αν 
ψηφιο3ι:"ί f) Σ uμφων{α αlι•11-lσοι.ι χwρCς τ11 ψηφο μας- θd w.dνοuμι: δ , τι ι!ναι δu
vαt6 yιdνdό:nοβι:ί{ιnlρ-τοϋtλληνιιιοίίλαοϋw.α(/.ιιιlρτijςtλληνιw.ί'jςΔημοκρα

• (α ς . θd ιια-ι αβdλ ου μ ι: κd3 ι npoσnd3c ~ α χιι C σ• 6 Ιiμεοο μ {λλον w.a C στ 6 &ιιώτ ι: ρο . 

~~~'l'~~d~~~~: ε ~ι~1 ~ 6~ ~~~~ν~:~ ~~~-11 t ~η~~~:~~~ ~~η~~f3~~~~~~τ ~~~~~~u~~ς δτ ι
; Ϊ~~~ν f~~ ;:~~:ι;~~~ς Υ~~ ~~~~ :~μ~::~{.~~ν ~ fiς nι: Cρας1 &ποδc ι χθι:ί σοό μ lλλοv δ-τ ι 

(δι:vττ:ΡQλσγ fα ταtι ' Νιχηyαtlτi'\ςΕ.ΔΗ,Κ . κ.Ί~ννηΖ fνδι ι, 

Γ\χ:Ικτικd Βοuλl'\ς2θ , 6,19?9) 

σu ναω-&11-

'Αnό σa::ς 
&nότ-ι'jν 

1ΩΜΗ-ΙΣΖΙΓΔΗΣ( ' Αιιχηγδςτ"ςΕΔΗ\):Κ(ίριε:Ι)>δε:δρε: ,βρΊ ακδμ;ι σrι:: rttρ rnou ατδτt.\ας 

τ"ςσυζητfιιχ;uς , τ"ςΙσrορικi'tι;αGτl\ςσυζητfιοεωςκι:ι (ι!nιβιfλλετα ιdnδτδμδνοΚ~ 
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τl\ς ' Αvtι,.W,ηι..Gσει.ιι;, rrot:l n .. ψ(ιττατοι ll!l!ι1 vιl ~6νι.ι μ:ρικlι; ιuρ.ιτημl\uι ι ι, , 

(Διαι.οο ρτ...,:ι fuιlκ ι,.t:ρu vςβοuλι;ιιτί3ντl'\ι; 'Ανrιnuλιτι:.δσι:.ι.ις). 

' Ι::ννW r6μδνοΚδμμ:ι οlιαιαστι ι<~t'ιντιΙΙuλrη:Cοσε:uς . 

K!ιNΣT.-.NfJt.()ΣK..,PAΙMrwU. (~6ροςτ1'\ι.Ι'ι.ιk;μνfιοει.ις): Κδρι• l(yδη,δrι6ρχοvνό"δμι~ρεΤς 
~ ι ληrfς , 

l\ΙΝ4t+irlΙΓΔΙ.Ο:{' Αρχrιvδςτ1'\ςΕΔΗ<) : Κ('jμιι..~δρε , θdη:λι:.ιι:.α..σt:πcν.ΟuΟντομ<>χ~ 
νικδ 6ι dοτηιn ΟΦ f σδςπι;ιραi<Qλί3 \d μι'Ι μlδιαοcδψετε , 

' Ηοιιl;ι1τηuη~πuςnpeιlβλε~-~uνηcSι:ο nολ.Ο tνδιαφlpοvαα , Δλλ6rdw πaλ.ΟSαχετη 
μt: τδ θlμι::ιι.ι;ις.Τδθll-(lι.ΘCi'iταννιf κρ(νοvμε. ,liνι'ι'σvvι<εκριμlνησvvθl\κηι:.ΤΥCΙιοfιτι'Ι 
ι'ιδποfο θd LΕ.ι:ι αφαλ fοει τ l\ν Ι αδτιμηlνrαt,ητflς 'Ελλδl:οςσrl\νΕΟΚ.Έnρdκι:.ιτο-.d οcρf
νοuμι: alιt, τι'Ι Cuνβ ι'Ικιι , 

' Ατvχίkι\οvζ~ησηlπι:.κτ6θηο<εοf.παλλdθfιαm--δπι.χ;nρδ(Jλι;Ψα-σιd:vιαl.οy fu 
κο Γ ulΟΟι μονολσy fο.'Υrιοστι'Ιριξ,ι;ιδητΙΙvtnιλοy l\ vι6τι'\ν'Ενι.Ιμivη6lιρ6nητι'ΙνεΤχe 

::
1 ι'ι \~~:Ο~a~ρ ~ ~ ~~ι~~~ ~~~~~~~0=β]~::~~~~~~α τ~Χ~~~~~ην~ζονrσς • 

δτιl!τα ιtκμε.ταλ'\εuδταvτδγι:γαvδςl!τιτ62Κ~τaτi'jς'"Αντιπολιτεδσεucι!ιnεχ4:ιηοοv 
τ'i\ςοuζητfισι: ι.χ; .Ι:L βdlrοvfλθ (J lnt τοt!θlματος,yιοτ f δl:β{λω Υί'iμιμηθΙSτι1vΚv-

pι!ρvηση , 

Οι'!λω,δμ.ις,vd' lιoκpfvι.ιτ.,vKuβlpvφη , γιατ f&φιι!pι.ισε τδοο πολδχp6νο,6ιοτvnδ
vοι'Ω!ι.~ dι .ι:ιοp ι eψσk ο<αΤι'ί τi'jς lνfργε ι ας atιτi'jι;: τi3v 2 t<ομιΔτuν. Στδ κάτω-ο<dτω , δ ικu:uιΔ 
τοvς ίΎrοv ,ι -εφvγuv~ Τελι:fωσε: Efwι 1 /!μι.ις, ,ραφονlς δτι ~ κuβlpvrpη μι τδv τpδnο αότδ 
rτpooJWSβηoc vd' lιnαλλι'ί ξt: Ι τδv ιαυτδ της 6rτδ τ"'v όrτι;rχ.ρlωι::ιη \od lvημερ&ιει Τ, Βοuλ ~ l:nf 

τί'jςσvγκεκpιμιι!νηςσv\.4)dσεως . 

Κα f & .. ι:ιιοα τδ lξi'\C nερfεργο : ~ Αο<οιοα ~<εραvνafις twντ fov lιnδντο.ιv rτολι r ιΙ<i3v fιγε
τi3v , ο 1 6ποiοιδλλο1,ι:ιvθlσε ι ς~ ι!ι.,ορ!'Ιτi\ΥΕDΚ. Καf βlβαισαbτδμοtιnpοι<ΔλεσεΙ<dnο ισ 
ηερ ιlργι:ιο , Γιστ f,/!nuςξlρετε , fι μεταβολ,βlσΕι;.vlnfπσλ ι τιΙ<i3vθει.dn.ιvσrl\v 'Ελλdδο 
εΤwιι<Δτι&γνι.ιοτο: •• 'Εηειδι'\,δμι.ις , μεριΙ<ο fδπ'σbτtιfις nο6διετCιπι.ιο.uντοfις&ι,ορισμοδς, 
οvνlrτι.σε W δφε fλοvvτ.,vnσλιτιιι;ι'\τσvς lιnιlστσuη, &λ.λΔ κufτ.,Βlσητσvcσr.,vκιιβlρvηση 

Ξ~~~~~iΞ~,:~:~~~~;τr;;::~:7ΞΞ:~;:.:,~~~~:~~~:~?- ·• 
κGρι οι, τδ Βlι.ο ι.οc ε Τwι ~ [vvθf\ι<η a&r.,. Κι::ιf Εβεα:ι τρfα δμc fλιιι;τa ι!ρuτf"ιμστα , 

δταv/ίpχ ι σε ~σvl,ι'ιτηαη: Γδπρ&rαι!p6τημα.~v: "Ιbι δεΤwι τδτfμfli.D τ"ς ι!σπεuομl
νηςε l σδ6οvμας , τ"ςl:ντdξε6ς μ:ι ς , σr.,vΚσιν.,'Αγαρ6-τδπολιτι ι<δκοfτδ ο l οcονομιι<δj • 

Οlιδεμ:rΔ::ντ:~ε:~~:·:~~~σχ=:~:~Τ(Χ]Μς μις, δπο.ιc vf~roι δι δ τi'\ς Σvvθι'\ιι;ης 
σ 6τ!ic , τ ι'\v l σδτιμηβι!σημαςοτι'\ν ΕfιρurοΤιι;ι'\Κοιvδτrτru ;••Ατιδ.ντησηοb6εμ fα , ι<Οfτοιf
δωσαοτοιχεiοΔnδ τδιι;ε (μι;vοτ!icΤδ ι οςτf'jς[uμβdσε(Jς 1 nοδ ιtλδv ιζαvτ"'νrτεnu fθrpη 
δτι ocαf μcτ6 τ ι'\ μεrοθοτι ιι; ι'\ nερfοδο ~ 'Ελλdδο θ6 ropfσroroι οτδ [v~οCιλιο τf'iς E fι
pωιD'ι' ocl'\c Κοιvδτητος , ~ς δμδτ ι μος lταΤρος. 

Kvβfp::~D~v1~~o;~;~~:: ::~vδ~:;:~;n::~~~v~vd~~~:~ 1 ~ιδτ ι h 

' Ο μδνος, Δδποiοςξι!ρει τ"'[δ,..(Σισηαlιτ ι'\, Δι< . Κσντσγι6ργης , ~ μnδρεσε vd μιλf'ιοει 
' Αvσφlρθηκε χθι!ςαlrιcιρο\Ι\r.( f δες τi3v αιροτηρ/ισει:1vμσvκο fδ•ηοεδλη'r"'VΟlιοfοτ?Ιr
ιι;ρ ιη οc'i\ς ι<ο( τilv dι μι:: ι,λfιtτt.Ιν ι!ρuτημfτι.ον , χι.ιο f c WΔσχολ rιθιf Ι•'αfιτd • 

. ι. 



Καffτοι,μfνο..ι τδτpfl·uφψt;μδι!~τημ.ι : "Γιατ f f,υnουt:J\τi'\ι.;οcvρ&ιι:y.ςτi'\ςΣ:υν
tιftκηι.αlι-rl'\ι; ; ΓΗΗfδlόδθη..ε:στδν 'ΕλληνιοtδΛuδ.:.αf στ ι'j Βοuλι'jτί3ν'Ελλι'jΙΙΙJνό 
χρδνοc lod τι'j μι.λι.τfιυcι , /Soτt ΙLrd yν6υcy.ς λδyου >.d δδοουν το1ν fyοφιοο1 τοvς yιιS 
τι'jνοtδp..οοη{~νc ι ·rδ ι!ι::(Sτηι..σ&ναηιδντητοιαι ( βιSυυνοδclιιι:ι τι'j(υμφι.ιν (οοlιτι'jyιδ 
nuUolκ. μi'\ΙΛ.C .:tι f Τοι.κ: yιd δλδο<λrρ:ι τ6ν nροοε:κi'\ κp6νο. 

Κ(οριοι , nρ(:ncι ι!t~\d μιλΟ1.ιε: ~ ε lλι"ρfνc ι ο ιαιfθ&ρριιςκοf μΙ! υuw(υθηοιι 
ι. lοΟ6νης&nt.Ιο0ντιτοΌ'Ελληνι•οUι"οοU. 'Ελ t. χθηδτιι'!προσ)(4:ιrιαηστι'jνΚοονι'i ' Αyορ6 
εΤ"'"""ρSιηnλι'ρ:ιυς t.λε:ιλ!ερ fσς , nρ6Ε.ηΙJ6nο(οδφε fλι.τσιστι'jνnρuτοβοuλ fσ,&nοιcλε:ο 
υrι.ιι'iοcσfιΔνο,τί1ν ' Ελλι'jνuν . 'Ο .ι . Ρι'iλληςnροσπ6θιpε:\d&nο"'Ε: (f"Ε ιl\ληrι'jντι~ 
τf'jι;nρ;,ιτοβοuλ fοι; m·δν.: . Ι\:uθυnουρyδ. 'Εy6δlχομ:ιι δτι 6 ... Ι<α~μ;ινλl'\ς,,δτuν&ντc.
λf,sοθη τδ &ρκιοtδ λιfθος του -διδτι ι.\ρχι•δ t.πιζrιτοtισε >.6 ιι5ι.ε= στ l\ν ΕΖΕ'Ι;, ΙΦΤδπ ι ν ση'Ι 
οGνδι:οη-lλαβcnp;,ιτοβοuλ(σοι.α f &vι.ιν (οτηκεyιιf\οdμ]ςnιfε:ιστι'jν f ντοιη . Κα ( νομ(ζι.ι 
δτι , μfχρ ι ςι!νδςοημcfοu , Ι)Σuνθl\.:ηaιrτι'jεΤw. ι f ρyoτuu. ' Μλd ...ί μι'j&rοτοUι.ε τδν 
lavτδ μ:ι ς. ~Εχι.ι μnροοτιf μου l\pOρo τi'jς "Οtιfοιy"τον Πδστ'' , nοδ δημοαιε:ΟΟηκε: στι'jν 
·:~~~ ~~~~:ισΟν'' τt\ν Γlοριο fι.ιν στ fς 26-6-19?9. Σl!ς μι;τοφp:ίζι.ι rιρδ)ιε:ιρu τδ Ι!ιpθρο_.. 

" ' Η ' Ελλdδοε:Τwι "ι'iτι nολδnερισσδτερο &πδτι'jν&ρκο fa της δδl,rι κο f τι! διa
μοντt.vια νησι ι'i της. εΤ-.α ι μιιSχρον fι.ις&Μwτη"a r &ναuφαλι'iς XιSpa μι&τελε1ς ι:.ε
uμοCιςμtτο1ΔΟΟη.' ιιf\μι-dnομδ~ι'iτηςαtrτι'iτι'iνιαιτt.ι:ιτηuε:lπιρρεn ι'J στδv lΕ.τρεμ ι σμδ 
τi'\ς&ριστε:ρΟς "a f ri'\ς δι:Ε.ιΟς. Αlι-τδμlτι'jσειριSτοο lιnε:χρlι.ισε: τοCιςΕ lιβ.Ι~ fοι;ς σvμnε
pιλuμβα;vομlνι.~v.:.α f τtlvΗlΑ , μετιSτδδεCιτεpσnαy"δaμ ι οnδλεμο,WιnιδοθοWσl.μιιf 
lπ fnοvηι<ο f δχιπιfντυτε"μlτδydντι"nροσπδθε:ιο νd σuνδlιχιuντι'jν'ΑSι'jlοΟ&δ ιιf σn::ιστα 
ιLτο1νΕ~ιιη • .ι.ιrτο1/ιnολιτιι< ι'jδδηyεiτ6ι:υσlμιδ~ρεμη, &λλdλαμnρι'jfnιτuχ fσ : 
'Η ' Ελλδδοfvττfοσετοι τ6p:ι στι'jνΕfιpω~Τι<fιΟfοtονομιι< ι'j Κοινδτητu -το1νΚοινι'i ' Ayap6:. ι 
(κ(ορ ι c (;ρθpοτi'\ςΟΜσιvκτι.ινnδστ, στι'j"'χlρολντΤρ(μπιaΙΝ •στ rς26-δ-19?9] . 

Βλt.nετι;λο ι πδν , yιδνdεΤι.αστεε l λιι<ρινεiςdπt.'-ΟντιτοtΙ 'Ελληνιι<οUι'\αοt! , ι!Ιτι 
1ι lnι λoyι'j δf.ν όφε: fλετο ι ~ποιcλε ι στι κδ στ,nj:χ.JΠ)βουλfο τf\ς ' Ελληνιι<i'k Κvβt;ρν(ιοε~ο~~;, 
Ι')τοt!'Ελληνι.ιοΟι'\αοΟ.'Οφε:fλεrοι"ο f σf.π ιlσειςlξι.>ελληνιι<ωνrnροyδvπ.ιv,Ι<αfyι ' 
οfιτδχρειδζετοιτδΔημUΙffιφισιn.Γιι'iν6ΙSΙορlσυ..,a:vό6&χοuι.ιεστfjνf!ντσΕ.η,τι'jv6ποfα 
lv6 θι.ι.ιρί!ο 61.0Vι<ofo yιι'Ι τι'jν lιnδαrαοη τotl 'Ελληνι"οtι ~Εθνοuς , &ο τδ "tJooς τi'k λαΤκi'\ς 

• ''"'"'"'· ΚCιριε:Γiρι.ιθυΙΙοvρyl , δlθελΙ'ρ:ιτε: Ιοdι<δνεπ:οbτδτδπι:iίvμu.Χ6uατε:μιιflατορι"ι'j 
ι:.lιι<αιp (ο. 

Γι δ το(ίς λδyσuς cιtrτaCις , στδ τlλος τi'\ς σvζητι'jοε~ο~~; , ε Τ μαι lιποχρε:ωιLνος νd l ιτι-.ο
λdβι.ι τι'jν ι\ ΡΧ,ιι<ι'j μου δl\λι.ιοη , &ι lr, ' διχιν ~ Βαuλl'ι ι<ο f δ ι'Ιο δς τi'\ς ' Ελλdδος δlν εΤvο ο 
lνημι::ρι.ι1Lνοι .:.a f tπι.:ιδι-, δl δ&:Jοτε στδν .:up faρxo Ι'ι:ι~ τf\ς ' Ελλδδας τδ διι<οfι.ιμ::ι ν6 
nι: i , δτι σlιτδς &παροοfζει yιδ τδ 1\v θδ auνδεθε:i ~ μο ι ι:υ τοu ιL τ ι'jν &wvcvνδι.ενη 
rlιρ6nη , ε Τμοιfιrιοχρει.ιμlvσς1 ιτιρι!τι'jθfληοι'jμοu,'οdμι'jψΓ):Ι1fσu"Ν:::ιr•I<Οf..dnί3"πι:ιι:6ν': Ι<Df vι'i δφι'jσι.ιτοCιςσuwδf.λφοuς τοt!Κδμμ:ιτδς μοu \οd ψηφ(οοUΙΙ "οτιfσννε: fδηοη, Εf1ο0ι 
lw npοαι.ιιιιοtδιιιvχιι<δ δρ6μ:ι σfπδ nοCιy fνεται σlιτι'iτl'ιι:ιτ ι yμι'j, Γί στ fdnδτδ 194Β &yι.ι-

;~::Ξ::~;~'t~:~~:~ ~~:~::~;;=~~~~:s~~;~:~~~~; 
τfιvκψlρνηοι'jτοu. 

r\Svτuςlw πι;δγμοlχι.ι voS πδ : Β6ψηφ (οι.ι Μnορ611' yι d W όπσyραμμ fοwrfςβοοι"fς 

:~~~~~~~ε~~ι'j~:.κ~~~~:iο:~~~ ~~':~.~~6,;,~~ ~τ:~ rα~~Ό~0;ο~6κ~~ 

~~~~:~.=~~~~~~.~~Ξ-:1~'~~~~~. ~·~~:τ~i~:;~::.~~:αη 



?j1 ,f ''"'~ll.ηl, t ι ...• ΙJ fU I, f'Utl rδοt•Η'ι ι .ι\:', ,ι. I Ι<..ιlja.ι t·οι, ΛOif IΙJ\ί lλλlj ... I Oi>Oto,dλAd ~ ... r 
1 '· ' μ~Ι'ι ,1,1 .. τuxl'i ι utι t..Uιινικι)fι λ11uto ιnl'j ι• ~ιfλη nμ.ιuιr'ίΙ:Jι ι ο τ?'ιc δι..,ιοuργfοt. τ~ς 

Εv..ιι .. νιις Ι:.lψδιιιιι. 6nδ τι'\ν δno fo l:λrιf ζuuιo.. τι'\ ν διοφ()Αο[ ι] r?\•. r l uι'\'Jηt, τοΟ κδιψοιι,6λλd 
.,fτfι όηιιοuuρy fστi'\ς"Σιχ:ιισλ ι σrικίΥ.Κοι....,νfοc:ιιfdνθμ6ιιινοrιρδαι.,nD" 1 nο(rθι:f ι.; fνοι 
διιuνδι.uοιι6ςτί:ίν6Gοσι.uτηι.dτων , nοιlι"ΙΙ'jμι.ιn .. οπ:ιrvμιννοtlν r~ι5νθρunδτrrru: tll]λoδl'i 
δσιιyκε:pαομδ{, mtίκcιpαλα ι uκρστιομι.ιtJκιιf rοϋ&νι:ιyκnιπικutJκολλι.;κτιβιuμutl. 

Γι'υfιτ6lιο\Qλιιι.-(Ιd'vu. Ι(ρiμ:ι noO :ιιdvt>ιιμι:: τ~ ε:lικσιρfο 'ι'\νdrι6-.,οοηοfιτι'\ νd τl'jν 
ιdρι;ι δ μδνuι, Ι!χι.ιν ,δ δικο fι.ιμ::ι, δ κuρ(ορχος lλληνικ6ς 1\ο&;. (JΙι:ιροοcροτι'\ι.uτο ι .. τ?\c 
πrlρvyoςτi\ς(l!H<). 

r;:::::,~N { ' Ioadκ 1\οupeντΓδι)ι..): ' Ο r'c:Jδι:δροι; τοU ΚΟΔΗΣΟ, κ(Ιριος 1\::σι.υζδγλοu Ι!:ιιε:ι 

l!JΑΝtf-IΙ:IΈΣΙΜLΟI-fΟV(I\)δcδρσςI<ΟΔΗΣD) : κfίριε:~δρε:,δlθd' &rcσχολl\ο..ιΥι dnολΟ 

τδU)μα. 

::;~Ν:~~~~~~7~~~:~~~~~:~=~~~:. κ:;ι~=~:~~ ~~τ~:~~~ l'i ο~~~ • 
ΙΩ~ΗΣLΙΓΔΗL{ 'Αρχηy&:ΕΔΗ<) :ΕΤι.uοτε:ι'jytτεςτ?\ς 'Ανrιnολιτι.;()αt:ως,κσrΙ!Χ:ονtιf.τδ 
δ ι .. αf"''-Ο&πδτδνΚανσν ι ομδ, 

Κ!!ΝΠΑΝΠΝJΣΚΑΡΑw.ΝΙ\ΗΙ{~δροςΚutlερν(ισε:ι.ις): ~Εχοuμε τdfδιιιδικοιδι,nτu/!.\οι, 

t:.Τnιιτε ιιιτm , rτοΟ μ5ς ε: Τιaτε: κοr l:ιιθlς.(Χε:ιροιcροτ~ ... .ιτυ t:κ τi'\ς ιrτlριιyος τf\ς σνμ
ιιολιτε:ι'ισε:ι.ις). 

1!1ο'./ΙΙΙΙΗ!:l1ΓtΙΗΣ( ' ΑρχηyδςΕlΗ<):rδ δ ι κιι fι.ιι.d μ:~ςnηγdζε: ιdnδ rδνΚανον ι σμδ,tJLνιορα

"ολοuθl'ιοατι:τι1 οuζ ι'\τrιση.Ι15ς1!φει:cΙΦΤνlσ"νrοι<ο~νrο" . 

κΩΝΗΑΝΠtΩΣΙ(Ν)ΑUΑf'WiΣ (Ι))&δρος Κuβι:ρνfιοε:ι.ις): Διιιβdσοτε lνι:ι κε:Τμενο', τδδποiο 
δ ικοιδw:ιτι1νnι:Μ.ιτικι1τι'\6ιοι:f'\μοu,{χειρσκρστl\.οτult<r?\cnτlρvyοςτl)ςοuμnι:Μ.ι

τε6χ.ι,ις) , 

~~/~::=""'ι~~~ =~~:U~τ~~::.~~· :;ς5~=~~~~· ών tw:ρyσ~ -

HE.ΔH.K.El~JΌI<OUWιmYr.εrι:ut 

ΗΕ,ΔΗ.Κ,IιεΠΣ:θΕΣ:ΕΙΣΜΗΗΣ.Ύ
ΖΙ-fΙ"tεΗΓΙΑπ-ιΝΚl'Ρ[)ΣΗn-α:Σ.Ύι.ι:ιnt-aΑΣ 

~;:~~~~~ο ~Κ:~~ 
HEOk lE.NrH:IΈI Νο\Γ1ΜΞ:Ι ffiΓF'Ol»&&A 
ΠΑΝΞ:ΟΕθΗΙΙ(,[)ΔVω:κι : 



ενο_ γ~Ο.\,J.\\α αnο 't'\V Ε.ΔΗ.Κ 
Νο 24 ADnvc:ι3o ' tauv·(ov 1979 

IINHIIIHθEIIITDKΛHIDtDYΛH ·····-·-------··--------
'Η θauM τWν 'Ελλι1νwν,Gατcρι:ι&π6wρ6τοση τaU ΆpxηyaU τ;;ς ΕΔΗΚ ιι.Ίω6ννη Zfv6η, 

τiλcσc 1 στfς29'Ιοuνfοu,wολιτιιι6μνημ6σuνοτοUθr.μιστοιιλί;Ιοφο6λη,yι6:τι1ν3Dη!ιι!τcι.:ι 

j u :~~:~:~~:;~~:c~~~:~:~ :~ ~a:;~:6;~~ ~;~μ:τ~~U ή~=~~:.,~;G~ κ6~~:~~:,.~w:ο~ ~~~~~~~ί~ν, 
στfς24.6,79-J:wtτcιοτοUθαν&τοuτοu. 

Κατ& τι1 σutι1τηση στι'j θοuΜ ό 'ΑρχηΎ6ς τί;ς ΕΔΗΚ κ.Ζfy6ης J:κι;ιι5νησι: τ6ν &κ6λouea 
λ6yο,μtτ6νόπο;-οUnοyρcι:μμfζοντaςτι'jν-ιτροσιmηιιι$τηταιιαfτι'jσuμβολι1τοUθr.μιστοιιλί; 
ΙοφοUληστι1νιιολιτιΜι1μσςtωι'j,τ6νισcδτι"τ6nρι:ιyμιιτιιι6 μνημ6σuνοτφtίμcy&λοuι'!yiτη 
ι:fνιιι ~ &μν'""iστcuση τWν ycyov6τwν τί;ς Κστοχί;ς ιιιιf τοϋ 'Εμφuλfοu Πολiμοu,y ι& ν~c!nτιιλ· 
λσycί ~ 'il5ρι:ι &ιι6 τ6: Βλιβcρ6: Ματ6:λοιπ6: τοuς,nοδ δηλητηρι&tοuν τι'jν wολιτιΜι'j twt\"· 

DΛDΓΟΙΤDΥΑΡΧΗΓΟΥΤΗΙΕΔΗΚιι.ΙQΑΝΝΗΖΙΓΔΗ ·----··-·--·-·--·---------·-···----·-------
(Προιιτιιι6: Βοuλί;ς 2\1 'touνfou 11179). 

~::~";6~~~:~:r~:~~~v:~~;;~ ~~~~κ~~:~ ~:~&~~c:λ~~;:~..,~~iτ~~6~P~~~~τ~ιc~~"~a;:u~~:
::~~~v:c;~~τ:~~~::~ς τ~~ .:~~=~;~8~7ζ:~~: ~= :2"' 6~~~~~:~1'1~~~/δ~~λ~=λ~~:=:~~. ~;ερο 
ιιοf σlνι6τcρο U.&ρχcι στι'j σημcρινr'\ Έλλ6:6σ. 

·'ΕμcίςποGπι στcUοuμcδτιcΤμσστι:αuνι:χιστιςτοUΙ:ρyοuτοu,μlαuντριβl\φiροuμι: 
στι'jνμνfjμημος 1 Gατcρι:ι&n630Χρ6νισ 7τfjντ6σο.Ι:vτuπwΙ:Jισιtι1 φuσιοyvωμfστοu. 

'οθcμιστοιcλί;ςtσφοUληςUniϊρξι:όcδvaοGμcvοςτΓjςμοfρι:ις&ττ6πολλWv&n6ψcwv.τ6v 

:~~6c τ~~:::~ 1 :~~e~:~ς 7δ~;~αδτ~~w~6:0~~6~~:~λ:& ·:~~~: κ:n~η~6: Ε~~:::ς ;:Q~o :~~σ:~τη-
nρi:ίτος τί:iν nολιτιιtWν τ;;ς 'Ελλd:δσς. •οτσν lφuyc,μnoρoUμc v& ιrοi:ίμc,δτι ~ταν ό &vσμφι
σβl\τητος &Βνιιt6ς ~yiτης,λ6yw τWν δσwν nρoι:riφcpc στ6 •εeνος μiχρι τ6τι:. 

ΕI ναι: ι Cνδιο:φlροuσο "ΙΙ"ρι:ιyμο:τ ικd: ~ φuσιοyνωμfο: τσi:ί ΙοφοUλη &n6 πολλWν &n6101~wv. 

'Αρχ ιαc-δnwς noλU σwστ& ι: Tnc ό 'Y"II'auρy6ς Προ~6ρfσς~ώς '"" ιστι1μοvο:ς,&ρχα ιολ6yος. 
Διiπρc'ι: ώς &ρχσιολ6yος ιισf ιιιιτ6πιv &voι~c μrο: νtο: φ&ση τΓjς ζwΓjς τοu. · 

~~~~:~:~~~~li~;:~~w~~~i~~!;~~:~~~~i~~~~~~ii:~ih~~~~!~§~~~~;~:~~:-, .. 



~~}~ r;:~~~:=~~::~~;::~::~ ;:!~~~~~:~:~;'~ι~::~~;~;~:~~ Υ~~;.::~~~:~:~:; r '~~· 

I~f~~:~fi~i~~~~f~~ili:ε:IΉf;~fm~i;~fiiff~::,~:ff~i:f~Σiif;~Ξff;ifff~;~:~; 
δοίiντ f&κριβi:ίςσuνιfβαινιtση'\Σ&μο. 

Μ τ6ν ~~:~::β~~~~~ ι r~:~~λ~;fό τ~&~:τ~:~~ο ;η~ I Σ~~~~~~;~ν=~ ~~Qς&~~::~)r~~~v κ:~~~j~~: 

α::ιο~ο~~:~ς~.~~~~~~~~~~~~ζ1~~~;?λ~~~~:~~~ο η~~: ~~~~π~~~u~~~'t ~~τ:~~~~ρ~~~~~~ ~~ rα&λ• 

ili~~f~f~~~~~~~~~}J~~~~7.~1:~ 
&,οςrf~~6~:~~~ω~~~ν &~ :~~~~~ ~= 8~~~~~~= ~f~o~=~~~~ ~~;~::~:·&:~α~~~~~ e:~~ ζ~~::~~· Βιt· 
νιζlλοςτοUτ6:i.παιρνcκαfτοUτ6:(δ ι δc&νσλ6γωςτi:ίνπολιτικWν&νοyi(Wντί'iς'Χ'c:ίρι;ις. 

'0Βcνιl:lλος-καfτ6λiyωγι6:ν&Uποyρcιμμfσωn6σοδιοι,t:ροuντάneητοίίnολιτικο 
κ6αμοuτi;ςicποχ.iiςιl:κcfνης&n6τι1ν Ο"ημcρινι1-σlμ ιάσ τ ιyμι1κρfσιμη,6uσαpcστι1θηΙΙι:yιά 
κάιιοια •&τιιξfα•τοίί ΣοφοGλη καr τ6ν &ντ ι κατ fiστησc &π6 Ύπoupy6 tτρατιι.ιτικilν , στό 192θ-
3σ. · νστcραlm6με:pικlςμtpι:ςβp.fθηκανσ'Cνο:ιιιιλ ι κ6σπfτι,σfμι6:6ι:ξfι.ιση.'ο'Ελcu3 fpι 
θcνιζfλος cΤχε: τ6 &νχος ~τι !πfκρι;ινc τ6 ν σuνι:ρyάτη, τ 6-.ι ,rλο 11cιf &ycnrητ6 τοu όπαΜ. 

Καflτσιμfκ&ποιο6ιστcιyμ6τ6ν!πλησfασι:καfτοϋι: Τ nι::•θcμιστοκλijθ6:ι:ΤσαιnολG 

~~Qcι~Ϊ~~i~ι~~~ ι ~a~~~~~ι:; ~ ::~~~ΙΩ:G6 &::~Ρ:::;:.·~~~~ ~;sι:r;~~c~:. ;~ν 6~~~~~ο τ~~ty~~o~~~o 
~6( τ~~~ς 6~~~τ~ ... ~~01~0~:~6/~f~~:~ ~:g ~~::ν~~π~~;Υ~~=~~~,: ν& μοU &μ φ ισβητι1σε: ι μfχρι 

~~π~~~~~:ii!~~~:~I~~;~~~;~~!~!~~~~~;:;~~~~~~;i~~:~Π~~;~i~~~~f~::~~~~~ 
ρ&τοuαUτι16f μnορcϊκανcfςνάι!ιpνηθc ί στ6νθcμιστοκλijtο,οGλη. 

:;::~:iΠ~:;~~f~JE;i;. r~f:i~~~:~;:::f(::~~;~g:~δflf2i:~tρ~ .. ,~.,;:.~.:.~,~:~.:::;,~_ 
:;t:~·;~;:~~:1~~:ϊ~~:~~r:~~~rB: l:;::::~:~~: ,~~=~:r:~f~::f,;:i~~::1~7 ~ ~ :~: :: :~:: 

~f,!~~;~;;~~;~~~~~~~~;~~~:;~~~~~lli~1~~::~§:;~~~~~;~~:~~~~~;j~i:~~~1:I~F.~i: 
νά πΟμ:ε;ϊ;~ ~;~~ J=~~~~~:a?y~~~=x~ίa;~v=~~~~ημf:~~=~:oδ~c~:~ :~~:~~~a? ;~:;~~~: 





;~:;~~~ '~~ · ·:::;,;· ~. • ;"~~~ ,:;~~~&~', :~~'~:~~~~; •:r.~::·~~·:~:~··μ ~;; ~-~~::ι;,~·'' 

~~:~~~·~~~~~::;~:H~;t~~~~1; ,~:~ :~~~.;:;.:~i:~~~:~~~:~~:~~~::; ·~~~~~~~=~::~:
E;;~f;~~;:;;~~~:;;~~i :i:~~l:~;,~~=~!:;:~:,~:~:·;~~~~~~~~~:!~:::!~~~ :~~:~~·~~;~~ 

Γι& τοUτο ε!ιλαβϊ:'iς &πι:uθ6νομο:ι τ~ν ώρι:ι aδτfi στι'jν Κuβlρνηαη κσf λl~ο~:" • Αν πρά
γματι τιμάτf1 μνfiμηΥοUΣοφοCιληπρlπι:ι ν&nροχω~σιι:ι τ6 ταχ6τι:ρο . στfiν&μνfiστεuση 
τi:iνθλιβι:ρWνιιaταλοfπwνiιςcfνηςτηςθλιβι;ριiς'Ι{Ιtρt6δου.'Ε&vτ6ΙΙ&νι:ιο!ιτ6,θ&κ6:νeι 
τ6καθί;ιι.οντης,δχιμ6νοttp6ςτι'j μνfiμη,.οUΣοφοι:ίλη.&λλ&πρ6ςόλ6κληροτ6 •ε:aνος.Κο f 
::ω~~::•::~~ρ::~~:~~ι: -~~ν ι:~ϊ~~:~ ~~:.~~μ:ιι~:~~~~~. ι:δκα ι ρfσ,όνau ιιαμμ ι Ο ς &n ι Quλ&-

HE,ΔH.KEINAI.τoΚOΙNAffiYI.ETRJY 

ΗΕ . ΔΗ,Κ.ΓΠrΊ'ΈΥΕΙtτΗι:ΥWΙΙΛΙΩΙΗ 

:~~ΝΓΊΑΝΑtlΓΡΙχεΕΙΗ~ 

~·~~~!ΝΑΙ ΗΕΥΠΎΗtΗΚΑΤΑ 

• 



Γ'Χ~'ΓI 
ενa. γρa.ιιy.a. α.π.ο 't\\V Ε.ΔΗ.Κ 

ι 'Ο ' ~ρχηy~ς τ1"jς ΕΔΗ< κ.'Jι.Χiννης Zfytr,ς fδ~οε ι:r.Γς C611σ.iο~•δΙό.τ.;:;τCπσu βο:μvc~~νrες 
δηλ~σεις , yιd τδ θtι.ο rnti 1:\QερΓον χ~pοιι ι<αΓ τfiν 5μι:οη όπειλfι πο!ί rτρδβαλε μl τίς 
r.ροτ6σεις τοl:ί στρατηyοt! Χο.Γmκ1 γι15 τι'jν κνpιοι;χfα καΓ Ηαφμ:fi &.:cpαιt:τητα τi,ς 1.G;:nς, 

' Εnε:ιδι'i tλ&χι οτες i:φηι-ε:ρfδες τt'ν ' Αθηνi:Sν .δημοσΓεvσον τ6 nλί'\pε:~ κ~~:Γμcνο, νομfζι::με 
δτι lχοιιιιι:: tnΟ".(μωοη v6 θt:σοιιμε σrfi δι6θεcητt'ινd\.Cyνι.Jστi3ντ(:)ν i:νημεpc.:.τιο<ί:!ν δελ-
τfΙJν τοlί ~δμμ:ιτσς , λ&yι;w τϊ1 c &ης i:ξαιpεηι.;ί'\ς Ι:JΓ,μο.σ fος τcv . 

Οfδr).bιςτctί ' Αρχηyοtίτi'jςΕΔΗ<lχuιιν!,ςi:ξ?Ίς: 

1ΌΕΕΙιΙΑτm:ΕΝΡf:ΡΙΟΥΧΡFΟΥ 

"ΕΤvαισυyο<ε.:pιμ/!wκι:ιΓdμι;ΓλιΙGCΙ.ηίlρι:,;τιU.ι;zτο,πσ!ίδημιοVpγοίίvγι6τι'jνπaλι
τεfα τί'\ς Ι(vβε:ρνι'pcως of dnοκαλCοοοειςyιάτΓς πρ.:m$'σε:ιςτοtίσrρ:ιτηyοUΧοfηyκ , σχι:τι~ 

μt'τl\v"lvroξη" τί'\ς X6cxιc στδσrρατιι.rrικδσκfλοςτοΌ NAm . Ήκvβlρνηση6lν μπδρι;σc 

~ ~~~:~~":V~ρ=ι5τ~~λ~~~;rpη rupd μδνο τ6 κοινδτοnο /!τι "yνωρΓCει ...S προ-

Τι5πρι5γμοrο , d'!"VXGt, βοοϋνyιδτδdντfθετtι . Γι'οι.τδι')Ε . ΔΗ . Κ. εΤwι dπαχισιομ{\οη 
ld ι;ιlpει τδ /!λα θlι.ο στ~ Bollλ~ , yιc5 νd tφwy.:δσει τ~ν .:ι.ιβ{ρνφη ol μιι5 όπεδθuνη ο\.

ζι\rηοη , nrιδς lνr;>-lρι.χ:ιηΗ)tί tλληνι.:οtίλ.c:οϋ . 

;:~~j~~~~::~i~~~~,~[:~:f~?~~~~~~:~Ξ~::~~f~:Ξ~~:.~~:~~ 
(Ι.Ι.Α[ι(Σ) ' Ελλdδος-Τοvρ.: Γσς , .:α Γ γ) τ~ν Ι .:ονοnο fηοη τcι1:! τcιιpι<ι><rιtl αlτfιι.cιτcc: \'\) μι: ιΙJ-
Οctν τdδρια.τ~ι; X6JXΙ.t- W ιr.ιι.:θci. δrΥ-ο.διΊ cl έ.\ .. ληνι.:δς tθνικGς twι!ριας χt\pσς c\.n6 
10σι!5ιιΓλιαδπδτfς&κτlς : χωρrςnεριφρ6σειςο1nρστδσειςΧafηy.:lσοδιιvαμοϋνμl 
οι:ο.τdλιιΟf!τί'jςtλληνι.:ί'jς.:ιιpιαρχΓας-dφοϋι'ιl!μvwτί'jςΧΔι;οςστδνόι!ρο.nεpιlρχεταιάτ:6-

λvτn στ6 Στι;οτΓ("Υεiο τί'jς Σuι;ι.οχΓας · ι<α Γ τ~ ςχ:ιλ.: f δεUΟ"η τί'jς lδο.φικ?'.ς της 6ι<ερ;:ιι6τητας. 

2 . 0 1 πpοτι5σειςΧαfηyκδl.νιι:Τνσ.ιπpοίδναlι;ινιδισστικί'jςμετσστpοQί'jςτοlίστρσ:τrrvοtί. 

Eiwι ι'ι μοιιnΓσ οα;ιτdληξητi3ν μι!χpι σιΊι.ει:ο "διαrιpι:ιyι.οτε(ιοει.w'', στΓςόnοίες fχει tμr.λο.
.;εί ι'ι lλληνιο;fι ο;ι.ιβ{pνηση. ~Ετσι: 

σ) ~Οmν ι'ι To:upocfa lξl&.ιαε: τδ 19?4 τιΊ NJTAM ?14 μf τ~ν όrιοΓσ μετlθcτε οδίlt::ι Γρεrο 
τd/!pιoτotfτt:ιupo:ιo;otfτoμlat.λlyx.ouάεponλoTo:ς(F.I.R.}στδμtσcιντotiAiyafou, r'Jtλ-

.;. 



ληνιι<Ι\κ~lρνrρηr.εριορfστηκε στδ Ιοdέκδδσει τΙ\ t()TA/.11157 , μfτl\νδπαfα ιο:fιρvττετδ 
Αlyαία"dnοyαρι:υμt:νηnερισι,f(' . 

'ΗένfρyεΙαέιο:εf....,ήrnνέπιβεβλημfνη,dλλdl~λiJςdνξπ::ιρκi\ς.Ι(αfl!τσιώιμΙDι..ρyf,
θr,κεlνοι:ΕFΑClΌκαθεcιτ6ς, πα0λι:ιτο{ιρyrpεδπδτδττδηtρτί'\ςΤουρκfας . 

' Η ταvρκικl\ tfJTAtot714 παρςzβι6Cι:ι .!!.με;οο κaf dπρι:ικιίλυmα τfi L~μβοση τοtο Σικdyαu 
(ΙCΚΙ)yιι5τi\Διι:θνi'\ ' Ν:ροnλαΤατοtο1944καfτ6Ι'b.β)ρτ~τtιαlιτl\ςταtο1952ΙfDf'5θ , 
παGκαθδρι οαντοΟςτομι:Τςέλfyχαu&εραnλοΤος{F. Ι.R . ) , τδσοτί'\ς 'ΕλλdδDς,&:ιοκαfτl'\ς 
Ταυρκfaς. 

' ΗΣCίι,.CΧισηταtοΣικιίyουlπιβcίλλειτδνdπδλvτσιχlbαμδταtοέθvικαtο tvαιρ" ιαvχ..:Sροu 
οι:οfdπ::ιyαρεΟι:ι τl\ν χ_ι;ρ f ς ιS.δcια ιπ(ιση rd:νωdπδαlτδν, δπcuαυ~παzξtναu πa.Ι.ιτικοtΙJΊ πο
λι:μικ'qtοι!.εροσκilφαυς, 

' ΗtGμβοσηπ:ιt!Σικdyαuι!.vαyνωρfCι:ι tπfαηςτδδικαfι.Jμ:ιτ~χι.Jρi3ν-μcλ1Jνlοdκο.θσρf
Cανντδνένσfσιαlθνικδχt\ροτουςκι..ρισρχ.ικιίμιi!χρι12μfλιαι!πδτf.ς Δκτt:ςτοuς.Ι(αf 

dvαy\Ι/Sρισι:Ιτ8'Υ8\rλια,"αΟεΤχαvοιnθαρισθείdπδτfιν ' Ελλ66α- κο.fl!yινονδιιtθν/Ζς ι 
dπcδεκτ6-dπδτδ1931, .. 

'ΗΣΟι..eασηταtοΣικιίyοuκοθαp(ζι:ι dκδμ:ι!Πιμιfοοσrδδιι:θνfιέvαfριαχt\ρο1 παΟ:-:tρ ι• 
λαμβιSvε:τtιισr6δριατοtοταμlαtλfyχαudι:QΟ11λαΤας(F.Ι.R,)μι/iςχδpας,dπαιτι:Τται,bχι 
dπλfιdyγι:λfαπρ6ςαlιrl\ , ι!λλ6ΙΦfδικJ'\τηςf.yκpιαηyι6τfςιπfιαι:ιςτt!νξt:νωνπολιτικi3ν 
οιnfοτρ::ιτιωτικ13νdι:ροσκο.φ/3ν, 

'Ητοwκικl\ ΓIDTAM71 4, καvρελιι5ζι:ι dπδλιπuτi\ΣΟ~σηταtοΣικιίyαu, παΟκο.θδριο~ 
τό:l\ρΙαταtοtλ.ληνιι<αtοFΙR{ ' Αθην&..)οιnfτi:Ιντοuρκικi:Sν('Αyκ(ιρ:ιςΙ<α(ΚωνσταvrινοuΙι~ 
λι:ι.Jς)dιο:ρι~ς..Sνωcπdέλληνο-τοuρκικd:ο<ιvοpα.Μεταθfτι;ιαΟΟσfρετtιτdδι::ιιαταCτουr.ι
"'κc;ΟFΙRστδμι!σοντοtοΑ!yαfοvιο:ι::ιfl!τσιθlτειδπδτδνταu..,:ικδfλεvχο τfςπτfιαι:ι ς 
τi:Ινπa.Ι.ιτι~ν,.;αfστιχιτιωτ ι ...3νdεμοακα.φί:iν, δχ_ι μδνοπιSνωdπδτδνδιεθνι'j, dλλd"ΙΦf 
τδνέθνικδέvαfpιοχi3ροτi'\ς 'Ελλd&ις{δn,>ςπ .χ . τι5νηcrιdllfσβος,Σdμος,Ιιtvτιλfινηοcλπ), 

y)t,tnpοστdο'alπι'jτfιν"uνικ(ιrν;ιρο.βfασητDνΔιεθ...ΟνΣuνθηκ:iν , ποCιι!.πατελι:ίπpαyι.ο
τι κfι πρά!η ~π ιθfσcι.Jς κατι:S: τί'\ς ' Ελλδδας , ι'ι κ\.βlρνηcrη τί'\ς Ν/!ας Δημσιι;pατfας, μι::τ6 τl'ιν 
lκδι:ιοητί'\ςΜJΤΑΜ1157,τupαιτlίθηκι:dπδο<ΔθεμιfοοποCιτί'\ςέl.a.οφαλfCοuνο!Διεθvε:ίς 
Σvμβ6ιχις,,ιΔιεθνtςΔfκαιοιcfyενικδτεpατδδικαfι.Jμ:ιΤΙ'\ςιS.μU\CΙςκαf!ρχιιχ ... 
διαπρ:ιyμ:ιτι:ΟοειςyιdτfιρCιθμιση_τί'\ς~όιαφορ5.ς"μfτfινΤοvρκ fa: •• • ~~~ 
W διοπιχιηρτενθεi~~Ρκf9-.• ~~~~ιι2-~~..!~->"Δ..Ε5: • •• 

δ) ' Η 'Ελλdδα Ι!πpι:nε φuσιι<6 , μδλις έιο:δ6θηκι: ~ Ταuρκικι'i /IDTAM 714 W πρΟJφ(ίγει 
στδ ICΚI καf νιί C,.ι"ιαει νιί όποχρεωθεί ~ Tavpκfa ν6 οι:βαστεi τfιν δποyραφfι της, 'Όι;ιειλι: 
lπfσης -..d rιpαοφΟyει στδ ΣuμβαCι.\ιο ' Ααφαλι:fας τQv 1-flA, ΥJάτf ~ Τοuρκ ι κfι ι!vfpyε ιo jlfmν 

~;~"~:~::&κ~ ~:~~:ϊ.~:~ ~ς~~ι:ς~:Ό:~λ~~.,:~~πεFΙR~ :~e~ ... ~,.~-~~~o-
κo r τl'ιν l!yκρtafι της, Bd ιcα-m~ρ{ιποvτuι yιδ νι5. y{νξΙ cεlbσrι'i fι κuριορχfα Τ?\ς ""'ρ;:ις, 
' Ηχρrpιμοποfησητi'\ςlιπειλΙ'ιςοbτf\ς,δλλι.χπι:,lιnσδε fχτr,κεnιSpαπσλΟdπbτΣλι:α;.ιατικfι 
στd 1964 κοf 19671 ~τtιν ~ Tovρκfa tnι66Βηκι: ct. μερικfς nαρσβιdιχις τα~ tλλr]Vικοtί 

έvαlρ.:)~ι.ι}6fr'~·rοpαλε fφι:ις ιcaf τfς tνt'ργι:ιες alιrις fι κvβtρνηαη τ?jς Ν." Δ. 6ΓJ..Ι Ι C~r':'Γ:'< 
ι-ιδrΕF.'ΙCτοιcατ6στασηnοΟtξvnιpι:τι:Τπλfιpως.τfινΤοupκ fα .'(ιι5'τι'iνtπιβολfι'τGνΔ\16μωv 



&~ ,Cισt__.ν Της.'Αn6δc.ιζη,- mf Μν ε Τ \.Οι Ι; μδΥη - of dα.ι:fιιπις τί'iς 
τα~p.ι:ικ ijς &ε ponopfa ς ~ nψ& στfς 17 lι.ις 21 'Iaνouopfou 19?9,no6 fyncιν μl ό.nλl'j 
τοuρκι κ~ "ό.γyελ fo" διενt:pyε ι& ς τους ο<α r τ Γ ς όnοίες δχ ι μδνο tnlτpειι;ε I; έλλr,νιι<f1 κv
βι!pνηcη , ό.λλίί καf fδωοε τ~ν έντGn~;~αη δτι ε Τ χε δnοχplωση \d 6εχ8εί , 

' I{ τ~ δι cνι!pyc ιa,δμι.ις1 τ&ϊνό.ακ~ωνα(πί;ϊνο) nαι:nβιδστηκε I; τερματιι<f) ncριοχ~ τol:i 
ό.ε;ιοδρομ Γσι ΛΙjμνου , 

p) '.Ι\χρηGτεGτη>.εό.&εροδιd~μοςΛι\,ινσιο-Μυτιλ~νης-Σdμσv-&16εκονfισου. 

y ) Γbρ;Jβιdστηκε ό ι':θνικδς l-.ot'pιoς xtiι=:oc nrV..λ6ν νrrι~v f.ι.-τι ιι.δττρο. τ?,ς Λf~σιι. 

δ)Κα f !!:μ: ι -.ε tnf 6 μι!peς Ι; Ι\ι!σf3σς d.npοι::πότcvτη, στ~ διdθεαη τi'\ς τoupoctκP\ς nολε-

μι"?,cd.εροnσpΓας , nσ6μnορο\:ίσεν6!1;ξαnσλCισειάλεξιrm.πιστtςJΊ..dκι:ιλCψειεlσβολ/'ιμι! 
tλαφρ6 τοvι:ικικ& σκdφη, Ή/iσ..:ηση 1;ταv μtd "'(ενιο:Ι'ι δοκιι-fι'' τ~v tn ι6ετικ13v αχεδfι.<V 

τi'ic Τοuρκfας f\oOvτfov τi'lv 'Ελληvtκί.'!ν vηαιεiν το1ν όnofc;ι ι':πt:τρι:φε, χι.ισfc ιcaμ~6 ο!ιcιοcτι 

.. t, &ντfδι:nσl)./;tλλr,vικι'jκυβι!ρvηση: ••• 

4 ,Πρι!πι;:ι..dδττομvηαθείιΠιμιfχpιτι'jvήμfι:n , nοCti;Ε . ΔΗ.Κ.ό.nαιιdλuι;;ι:ι.Lτι",δη-

ι ~;;:;;~δ~;~ε~~,..;~~σ~~φ~:~::rτ~~~~δ ~~- e::~Ρ~:αι~~~~u~:;r:δσ:ι~~Τσ\:-ft-
ιχ ιc , μετι:ίnι·ρ(;jv , ι.dλισm,τί'ic . τσuσκ ι κ?\c&εσοπσσrας: .• • 

Ι.ετdτf)νό.ποκdλuψητJΊςΕ.ΔΗ. Κ . /;κuβι!ρvησηόποχρε~ηκε ν&rnραδεχθείδτι fyι\.{I.V 

πrοyματι τfτσιεςd.σκ~ις ,ό.λλ6πρδβαλεπρ6ςδικαιa.Ι.οyfατηςό.ρισμι!\Ctπ ιχει~,Ο:ι.ατο, 

πσCιστοιχε ι σθετσϋvl-.οdμεfλκτσΚD.Τηyσρητι'jpισέ-.αντ fοvτης:rφyμοτιστfινd.π6ντηση 
τotl Ίπσupyσϋ Έθνικ~ ' ΑμGνr;ς κ . 'ιιalrιω. της 12tιc ~bρτfou 19?9 , πρ6ς roGς βοuλειπ€;;: 

τi'\ς Ε.ΔΗ,!<, ποG ι.πι!βαλαv στfς Ζ2/2/?9 αχετικ~ι':ρ:Sτrρη κaf α~τηση ιcamθlσεως ι':yy~

φωv ~πσστfιριύ.: 

α) 'Ότι yιd τ~ διενfρyεια τε!v δσκ fpεωv τ!'\c rονρκικ!'\ς δεροπσρfας στδv tντδς τοU 

tλληνικσl:ί f-", I , A, διεθvl'\ 11:\Οι!ρ ι ο χφσ δtv χρει σζ6τοv tλληνικι'j lyκριση κο.( δτι ~ταν 
d.pκετ~ Ι; τοvρκικ~ d.γyελfα , στι'jv όnσfα ε Τ -.οι όπσχρει.ι~vη IIIS: σvμμcΡQωθεί τνφλ& 1J lλ
ληvικι'\κιιj3fpνηση: 

β)Ύnοuτfριξc &τι δlv δrόρχει δu\Οτότητα npσ.Ι.fιι;ιει.ις τ'Ι'\ς rτιραβιdιχ ι.ις τσD ι!:λληνικοV 

ι t-.αερ~;~Ε:::::δτ:ι'\;n::~:~: ::::::~::ει roGς , Qφι:λείς κn f τσGς έθνικcCς μειc-
δδτες."Τf θι!λετε-v6.1<.6vονμε ;J\4:1 κηρGl,σuμεndλεμο;" 

'Ηό.rιSvτηαηβtβαισεΤ-.οι ιΠι/; 'Ελλ&δαfπpεπεlοdπροσφaγε ι στδΙCΑΟ, oτδ[uj.f3o~ 
λιc ' Ααφαλε(ας κοfrο(ιςQλλσuc; Διεθ-.εiς ΌρyσνιαμcGς , ποGtξααqιαλrζοvν στδνΜp;::ι τfιν 

fvvσμσδιεθv?\τdξη. ΠολCιnεpισσδτερc , . δμ.:ις, fπpenε Ιοdδηλδσι;ι .Π ι κdθεόc~c:ι~οος 

nοCιθdrτιp;::ιβfοζετd'οeuρισρχικd: τηςδικαι6)..0"rD. θ6:κατι:ρρ fnτττσ&nδτfςlλλ.ηvικt:ς•F.
vαπλεςΔu-.dι.ειc .Αtn-δδtvεΤ-.οικι'jρuξηnσ.Ι.t:μοu,ΕΤ\Οtστοtχι:ιι56ηςαbτοδ.μ\ΛΟκdθεχδρ::ι ι:;, 
~~ti 1~::~ ~:;,tσ ιπδ της καf, &-rι.ις d-.αφlρθηοe.α πι δ πlίV(.),δοκ t ι.dαθηκε noλG tπ ιτνχί:ς 

δ)Ύ~ρχει,δμι.:ς κοfl-.ο5λλοδι<δι.αtn ιχεfρηι.α yιdτl'jό.nσyδρεuαητl:!ντσup ι<ι κ!:v 

yν~ι:: fι.:ιν: fτ-ι μι κα.ν€-.ολb{σΜvtnιτρι!nσνrοι αtιrδ , yιατ f θ€rονv~ κfνδuνστ~v tδο.

φικ~ &κει:nιδτητα τi'\ς 'Ελλ6δος, &ιως ό.nlδειξαν , σ r ό.ακfρι: ις τcti ' .Iαvouapfou 19'79 διπι 
ιcdτ7ιc/Ιlσβσu, 

Τδδικοfωι.ατ?\ς"πρn\ηπτικi'\ς&μν-.ας"μι5ςχ6ρ:ςδινι;Τ-.αικι5τιτδνfοστ6 .Gιεθνfς 
tιfιcι::ιισ . ' Εφαpμ6σθr,κεστf;νπεpfπτι.χ:ιητ?\ςΚΟtiβαςό.πδτfς ' Ι-Μ.:ιμt:vεςΠολιτeίεςτδ 196 1 , 
yιιS τ~ν παρεμnδδισΓ'1 τf1ς tyκaτcιστ&σε:ως σοβιετικε!v πvpaG.\ωv . Τδ δικαfι.ιμσ αtτ6 κaf μδνσ 
δf-.ει τl'jν ό.ρμσ6 ιδτητα uτl'jv ' Ελλdδα ν6 tnιτρtnει ~ ν6 &naycpε!ιcr άσκι"ιστ;ις τf\ς πcλεμικί'\ς 

d.ειχmσρfαςtποιασδf,nστεχG\ιχ:ι:;ΚD.fnαλCιnεp ισσδττpcτi'\ςΤσνpκfσςστδΑf y;;ιίσ, · μισg στδ 

,ι!:!.ρσ roD ' Ελ.ληvικσD F1R -tθνικδ ~ διeθν?\. 



5.- 'Η ε;lιθ(ίvη 'ι' ι δ τfιv &!ι οθρfιvr:τη οημερι vfι κnτdοτο.cη β::.pGνε: ι ! δια rτ r;:o τ~" Γ\ -
e-πc.>.ι:,.γδ,Δδπciαςcπfς1&-1-79 nDι:nnλdvηc;ετfι5οvλfιλf'ι'ΟvrοςJSτι οlδια·:;ο.γι,.οτι" 
~ τ,., ν fοvρκ Γα 'ι' ι δ τδv l;vι;ι{ρι ο χt:.po. &:,.'Ορι.ιϋv τf,v "δ:aφ&λ~ 10 ιμq- r-(μ." τίν ).Ι.~ t \1'. ':.), ' 

,ρf ncfaς κcιvi',ς όσφ::!:λcιας πpδκειται ; Προφcινί:ς ό κ . I"\XJ8U11ouρy6ς Ι'rθελε W πε7 C:rι ~-
• . .,.cκτ ιΙ<fιcπδσητi'Ι,ςκuβερνfρεδςτσu&πlvι:ιvrιτί'iςβοvλιμfαςτΓ:ςΤοupιfaς , t:;ιεfλετc.τ 
l:πιθψfατης,dl:naνε;vraχθοl:!μι;cπδΝΑlΌ,γι&v6προστστε:Gcοuι..ετfι't'οο&πδτfιvι.
βοuλfιτiίvχuι:i)ντοtιt~νοvτί'\ςΕbρσοβfaς.Γιδ-.dnr-α:τοτcuΕ!οtιμεδι'\λαδ~dπδ l-r-μ.
κρινδ κο.Γ Gπαθετικδ κfvδννο, Βr~πρlτιει v6 Δrιεμπcλf}σοuι.ε: τfιv&νε:ξρρτησfα κ::ιf Ηα:;ιικ! ~ 

dκcβl::~αι:~~6:~::,~::u~:v:~:~5~~~F~:·~~δt· :k~ι;& .. π::ι~λ -
πδμc'n κο.f τιμupοCιμcv;;ι dπδ τfς διατιS.εεις τcίί"ποινικοϋ νδμοιf' 1 δπU<; Τ!δη lxcι l:nιcrμ::. ':' 

~;~ ::.:~~ρ~;.~~~;,.~:~~~:~~~~;::::iι::.~·~ ,~:,~:~.~'::".:;;,;;~-;,:;,~ ,, 
r:ολιτικ?',ς. 

~~~ ;:;:~~~~~ς~,~ιF:~:Ξ~~·~~~~~~;:::~:l:~~~:~~~~iΞ~;,~~:;~ 
βlιότητα τ'ής JC4oς~-

';ι.Βfιvι:ι26ΙΙοfοu 19?9 

t,με;fωση :Γ ι6.τf.δr)\6σειςσ&τlςόκ. ' ~t:ρι.J; μfιμnορδvrαςvόδGσει σvyκcκριμμlvη&Π:S:vrr:οη 
dι)Κία;:η;;ε lod πε'i' δτι δι;Ιεfλοvται cf. "πaUaπλi'j σ(ιyxvcr," κο Γ δτι θ& ε:Τvι:ιι εlιτuχ(,ς -.d cv-

ζητ(ισειτδθt:μ:ιοτfι6ο\Jλfι. 

,.wΑς μfιμλδ"rτcρi Q'\1ΥΧCιιπι.lς" τtivtnιΙ<pιτtιvτovόκ : NΙtPQQ. Tfι"o(.yχvσr," Μtr.ι
καλεαθε'i' Δς lλοqφvvrικδ yιd τδv touτ6 τοv , δmv S.S κλη€εί v 'dπω.crνηeε'i' οτCιv lλλι;vικι. 
~~κ~:~ τrς rτρδξcις Ι:Βνικi"jς μειοδοσraς noG βαpCινavv οlιτ6v ,φf τf,v Kuβtpvrιc;η οτ(ν όι-ι-

)(αiρcμ:ιι ι!!μως , ποCι b κ. '!ψlr;ι.:ιι~ έπι~ικν{~ι τά:ιη yεwιιτητο , διοιιr:ρGοσσvτο.ς /!τι 
&δημαwί·vάlλθειιπfiΒαuλfιπρδςσuζι'\τηση τδ μεγ~αalιτδέθvικ6θfμ:ι . 

' Ελπrζu δτι θ&: σnc!ισcι αl!ρια θι! σuννε:vαηθε'i' μ€ η~ν κ. Γlρδεδpο τ'i'\ς eguλ'i'\ς yιd \.(! 

καθαρισθείτδτοχ!ιτεροήήμtρατ'i'\cCVΖ::ητfιοtι.κrτ'i'\ςl:περωτfιcιε\SqΙ-Qς': 

'ABfι\IO,Ί:71Jσ:fou1979 

οΙ&νurt'ρι.ιδΓ)\Gcιειςτοti ' ΑρχηyοtlτiιςΕΔΗ<.κnτατt:θηκονbπδτ fιι.ιοΡΙ:Jfιιπερυrfισει)r, 
6π6τοCςβοuλει.τlςταUΚδμμο.τσ.ςκ.κ . Ν , Ειενιζlλοuι<αrΚ.Υ:ιανταuβQ.οτrς29.5,?9. 



Ι~<Ί 
~va. ~&a.\l\lα απ.ο "t'\V Ε.ΔΗ.Κ 

Ν~ 22 ADnvo. ,,,,,,. 

MAΓ,OfJIMΠOAHlΙMTMI[, ,U .It . 

--=!!:!~!!;~!:!~:~!!!:~;!!~ 
- ~~-§~~:!:.!!!!1!~!!~5.!~-!!~~:~!!'!.!!!~!!!!! • 

ΟΑDΓΟΣΤΟΥΑ,ΙΝΙ'"ΟΥ w , Ι,Γ . ΖtΓΑΜΣτΜΑΑ'ΙΣΙ ------------------------------------------.... , . .,,,.,,) 
•ο "'"•ς ••• , • ...., .... ι 'Αιtι"''ς .-τ4 ._ .... ι .... ••d 6ιrt•νw•ι\ ,.,. ... ,. ... 

~~~::" .. ~'~:ι::ι.~:ι:,.:;:; ':. ~~~:~.·:-=~~ ~~:~ τ~:.:':;~:~c·:~~ τ:~:W::c 
ιτι ι.ι,. τ- ••• , •• "'ς._ .. ,. ...... ι ... ς , •• ,., ......... τίiν ••τ..-Μι••••-

ιώνufy•ν•••τ•,.Υ•'τ4Ιι .... τeίiιt6μμ.τeς•τιtν••λιτιw4ι:.ωι\τ'Ιιc;U..ς. 
nιι,.e•t•wμ••"'•"" ... ,., ... ...,.,... ... ......,.. ........ r ......... ~ςι'"'.....,,.,.,.,_ 

8tίίνμ.ςμιτ4ν••,.ΙΙ.λ~•d'-ςτeως.,..τιω.aι•τ•6c•f"•υς τ•υ. 

• ••eτ_,.,ιtιμμιιτ•b•τaλeiνl-••"aμfτν'ι•ι,ιμ .. ιt6ντ-,ιιν6ν .... t•ντ•ι 
wλιa..,n.λιτ•-'••~uι.ιtwιeωιιιιιa,ι •• ,ι....-ιν4tι•-•τιι,.τaς.• 

ΓΣDιtΓΙΟΣΠΑΠΑ8ut:ΟΥ 

· 'Αyn"τιμaωΠfι'•Ι,., •'λ•ι -r•fλ•ςτ'Ιις ..... λf•ς, ... •Uνaς .. rΙ.ιaι al 
lλ1aιbιτ4λ•••ιt 'rλλΑΙι.wat.,_τa•τ_...,.,..~.,.ς•vν .. τf .. ηιtiςι••fΜΙτ( 
ι;.: 

.... ,..~::.~;:ς~!::::~ς:τ' -=~:.:: .:~~~~~:~.::",~~.aτ:·:.:::;: :; .. ~ ~= 
Μι τlhι .......... τ~ς 'Ιιyιteτιwf\ς Τ6f:μις τlk '[λώ&.ς (ι••ιte•ιt8τι\ιιιιπι). Ύ•••λfνaιιeι 
8Τι\ν μνlιιι .. uf 8Τ4ν &6(8 Τ8Vς, htιις Ν ι.aaλ(..,.νuιι af yaνaiς τίiν 'f8V.W τίiν 
•nι.ιtwνwet Ν μiς ιι ... ιτalhι. 

ντ•' ':.~·~~.::;-~~~·~t~~~.'ί:. -:ϊ~::; .. ::~ ::::::~:..:~~~(~~~-
,..,.τιt.-τ•,...,ις,6w ιι..ι.-.raς) . 

~, ....... ua •τιι• ··-·· τ'Ιις 'ν.-τι•fiς '[.\λΑΙitιeς: ...... _ ... r. μιιt( ........ . 

5~:~·;:.?.~:~~::.~~~s.::Ξ:~::Ξ"~;:;Εc:;τ:;~; r~:~ 
y,..ν τΙ • ..,._τ •••• τ.,., ••• •--:r.τ•••~.....-ν φ ι•ιρe .. τοι•η τaii 'ypaτ•••t.ι 



J. ΤΟΟΑ.&ΑΛΟΤCΙΙΥΓΝΙΙΙιΑΥΣΙ•Ι 

ω '-•"'""''• .~;-;;~-~;;~;τ~;-~;;;;λ~:-.ι.,..ν, ι ι •• τ.,. Ιι•• ,., .ι.-
το1,._",.'""•ι,.,.""•"'•a~ο •• τίliς•"'•pν+t..,.••~··••τ•pe"'•'•ν~•τ• 
lλλο •ελλη-, '•'lτ•V auνa&τ~Ιη "' wdyι,..,. iιλην••' •pfτ•ς.Ιtιιf ω τ•ν ,..,.~-· 
•'Ειaιι;w ... Ιa•ην4,,.....uντ,(οιι;τιtν••C•••"Iνa•6yιρeν•••fνeι•ο•upaιμ•ν••uν
τηpητι•• • ..,..,, ••6 lι•• wpfyμιιτι 4ι:ν4y•η ~ ....,.~•νi\ Έιλlι.ι Ή μ~ιtι; Νν ,., 

Ξ~;~Ε::~ ... :~f~~~:~~=~~~~~:::Ξ~~2~~:::?~,.~:.;.~~~ 
,., λa4 -ι ιτfΙ•uν ,., •••••,..._ τ•uι; .._.,.,ι ..... ,. ••f τιlj •ιtf'1f• 

:t:~~~:=~:~:~.!~~·~i;.~:r:;:,::~~:~;~;!:;:::=;::Ξ;~·;~~~=:r~: 
'Λpιηy.ςΙώμμ.τeς ι .. fλοις μ• &ιaιt hu&,.ιτψuλle ""' .. ,..ιμ•••c τοι)c;: Ύw•up-

~~~ ,~?~~~~ ί:, ΣϊΙ:~~,:;:::~:~::~~~~~=~ ... :~::r~,.~~~:~~7z;~· 
wuμιwfνaτ•ι μaτ•CΟ τpι&a88f- ••' waντ. ... r- ι-τ..,μι.φfwν hλλepfwν (φιων•c• 

::':;..,. !,::~:::. ι:~~=:~τ;~;;; ι~":';:~ :~~:λ:~~(.:~~,~~:"::"::· ι\·~:~ 
λιιιwιφf&τίίνμιινΑν- rr;uyiiν,.,..••ι\&ewιι..-fe.lληςτfiι;οlwονeμf•ι;τίlic ι.Ιρeς 

~~ a::;::.::.~~:i: Υ~:.~ .... ~::2 :i:~. ":~~~=~:Ρ~"ί. ·~~.~~λfι, 
hdτιt•ΙΙΙιιrτιι.τι ·ειο,..•τιwl\ςτiiνw.-yιιιιfτ- Έwιτ.-afiς, •τι1ν8waf&Nλayo&.'fι1• 
wewνy ι'τ'l~ τauc'l 

Γφιμl.τιι lμιιc;ι οΙ ••TιiiY•fl8f ••u -.ι (Pit -r 8 'Λ~ιηy•c τ"ι;· ω... ι\•ΕC•τ•· 
wτιaιΙΙΜw,.y ... τwνΈwιτ ... wι1'iτ'ιι ... ,..ψιι•h•kfC&wνlτιel•νν•ρy1:'faς••u 
ιlν 81-• λη8Τ•ς. ιlν at-• ··ιλ ... ,,...Μ ι•ρeliν ι811iν μay4λην . ιι.r wlιτaf 

./. 



;tτ:~:::=::~;~;~~=~1~==~=:~~;:;:!~:~ι::::: ~~::~::~:rzt::: !:t 
φΙ•ν•Gμaτ4'ν•μιι•λ•ι:ίτητ•υc: Τ'•υχeιν ... •τa, μiiς8ηlι4tauν: Άλ~, yιe'ff -· 
μf t•υμ• Ιτι τιS ••λfτaιψιι a•ν μ••ΙΙ"7 ν4ι aτel•7 Ηννaτ~ν 6ιe .. eι:ι8 . Uν μ8apei 
•••τ•Ι•Τ••νw•τι\•1\•η· 

Αlιτ4wfνιιι τ48*•ιιι4μftνυμ.•edlχω""ύνιιοιι'τ•UUι•Uτ.ιι Uρι-ς:8 ° 
lλ• τ4ν !t.λην ιιι4 Uι4.Τ4 μι\νυμe •"τ4 τ4 '-•υι0νω,J .... ιe, •ΡΗ'-•ιι' •Jι4c;: τ4ν ~ 
Ιυ118υpy4τ"ς:Ι(υιιaρν+ι'aιιc;τ4νιι .J.ιιιν/ν•Ιιι~νt.i\,yιeτfeltτ4νιι.~νa ιι\ a6ιdνη 
τί\ς:τaλιwΡjς:ιlι••••ιιc; . 

~~~~~~~;;~rJ.~~§i~!~~~~~!~~~~~~~§~l!~~= 
••flιω•xaUνhaλ•••••i, 84 ..... τιιιtιuι•a6νη.!1Ιiy•flιlηyιι6τιtν Τηλa4...,η 

• :'.;:,:;~•:ν•_:τ~~νΔί;:.:~~~ ~~ ~:: :~,:~~.;:w:•~"-·.;~.::"~ι.::~ · 
:;~::~τ~2~ ~·~ρl~~ν~::· ~~~ ::, ·: =~~:·~:~τ:~:τ::_: τ2.,:~;.:~Ρl;Ε:, τ:u ι. 
::: ::(φ;~:. ι ~;:~,.~=τ~:~.~ ( ;:~~:-,.:~4~τ~ )~ ~~ : ~::~ r ;:ρ.~ ~·~= :~ί 1 .~.~ :~ 
;:' .t~.,=~~~ .. ~·:~:P:;~; ι~~d~~ι.~:α·~[,::~ς:~ ι ~G~;• .~.,:ν~~;.Δτ:2~.,::τra 
ιιedlχιιον4ί•iς:μaτ•.., ... 

Ιl.ΜΙιΓΡDflΙΜ81ιΣΠDΛΙfΙΙ(Μ -----------------------
UνΝ••ριιλ•f,..ν4ιaιiς64Μ'wτfς:μay4λaςyρeμμ•ς: τl\ς 8yρeτιιιf\ςμιις 88λ ι τt· 

ιιi\ς ,τ • ..,6λιeτ•••l1ι\χ.iριιμ••fνaιaτιΙΙμay4ιη•apιw•τ•ι•τliςΚaι~ς'Λyeρiς, 

:~~~5.!!!!.~.: !!.:!.: 

;1:.:~;:-::t~i:~~:::::::~~~:~::!:~:~:~.,~:~~ ;~~~~~[τt s~· 
• μ .. • a .lτιιι τιt μay4λη ιι•νfwτριι,•ed ι•yanιι [t,ρωιι•Τιιιt Dl••νeμιwι1 Ιι:a~ν4τητ•-

:: t ν~-~::::ιι,.~:=·:~τ:' v:·:::.:::.~·:::·b:~ ... ~=~ ~=~ρ:ε;:-~·;:~ ι:ρe-:~. ~:.:=~ 
' lιιιeίiιJΤ8 ,.,..η Τ8 f μaυ Λ8ρ Ι 8 Ι 't8 f 11.8 ( Λ8ρ ~ 8 Ι ν.ς - -~ ~ •• ι νι ς 0 τ4 \r.ey ..... f ζιt 0 Υ ~ 8Τ f 
ι8ινu-τ-•~•• • .... ,,._, τ .. ι,.,.nιc;•τιtνwaιιτιw4tωιt τeDT•••uWτaU (χ••'"
.,.τι\μeτe) . Ίι iλ1ηνι•4 yaιιpyf• aι .. Jiτ•ι τ4-f y...vf• τfiς •uτι•Ιιc ΕGριlιrης. 

::L::: Tr.;=r~~~:~~~~:::~::~=~~~~:=rx~~~~:::;~~~[s:r ... ~:=:~;~~ς:, 
l(.e( τ4.φ-ι1.,ιι4•τ•ι;:6 .. fλ•nιι ,_. ι de4Ι--rι,t4-••ιιι1Υ•ντe. Στ4νμοΙΙρ4 .. r 
.. τeτaμ.χιaμ••••λΓjρe.'Εiνμweρ4•eμ•w4.._•υμa•τ(ςy~yι••ι;:ΙιιμaτeλλΙΙdaaις 
τ4μ,ya8eς•e111wιρ.Ιιλ•υντ4adyι,.νιιτaιν•λ•Υ••'μ'••• Nιn'•Pti••uμaw4ρ.l
λeuμa wτ,_ρ~ τ• .... Α.ι• μιις .. r w4 ι4ιντιμ8τνwfweυμa τ•dς wιίντac; : rι.τf Ιτaι 
Νρf{•'4Ι•••λd τ'ιιΗτ•ςτΑν•,.τ4ντΙW.-ι;: . Τft6ιa4pυ-.,τi\ςiιιτ'•-.; τ;;ςy-ιι 
yιιι;ις lιιμaτeλλadιr-..ς: l4i τιtν hιτdι•ωμ&,,_.ι .. ,μ, τeιJς aννaτ• ι ~ιwμeιSς Ι'ι ••f ... 
τfς: 6 ιι6 .. .-c μal4huς τfic; ..... ι ιιf\c; .. λι~4py•ι•ς. U .... wa~ιaxιt Ν ρρe.Ιai ι\ 
-τ4ιι.,λιι .. ρμeυ1.ιι . Uνμ•e,.iμaν.4 .. ίiμaι.νι-τ•ιι•Ιτι ΝΙ .. ιιιμ•••υμ• τ4ia0-

~~ ~•:: :ι:ν:.τιιιs.~~:;,~. :'Ί ::-..::·:v:r-=~~ ·:;.:"~ .. ~;,:ςj., τ=~λ~1.~ς-~p-
.... χ ... ι1aνμ•.ι.τ48t\μa,. . Σίίc; •• yιιιμ4νelτι τ,,_.ιιι4wJι4,λημeτi'Iς!Ηηνιιιl'lc; 
r...vf•ι;:•t-ι τ•μ•y•Ιaςτ"ςΙιιτ•a..ςτ~ς:ya .. yι•Ι'Ιcl•ιι•ιΡΙ\8aωc;ιι•f 8aννa
τeι~ι~ςat-ι lνwςb4 τa0c;•••'-•&eτιιι8dςμ•χλ•dc;:yι'τf1ν!efλυaι1τ•υ • 

. /. 



2. ~!-!!!!!!!!E'!!t!!! 
'Λλλιli&σuνaτσιρισμlc;a1v.ι nσρ.fτητιιι:, a11f8ι 6Ιf8ντιaιιτ'-τ•,.c;στ11 ... 

τfiiς6ιιιιιιν~aωc;:ιιιιrτηςισaξa~σfιιςτWyaωρyισW.σρeΤI•τwν.8ΙνaWν'-'1· 
oauμaτιt 6ιιιιιfνηοηιιιιfτιtνιaaξaργιιafιιτίίνσ,eΤΙντ-ιιτlιιννaτιιιpισμl,τ'τ• 

:r:..~·-:: :.:::1;~~.~~=i-~·~::':Ξ:·~:~:t:.=~-~..:.::,~,.:~:·· τf 
τ ιιιιt, • :~~~~~ .:~~:z~τ~:ιt ':.:=::~·~ •rv::;;.,~ιt:~u:~~.:;.~:-JY:::;._ 

Ξ~~~:~;~:~~i:;;~fr~:h:g§~:;~~!-~i;~~·f~:;]:~;!~:~1· 
τιιιιt [(ι,...η, 'ΝΜμaιξηaadσιlaι..,.ι6νaιι\ιιυΙΙΙ~ιtμlτfνιιμ .. ιilιιιaιι6 
ιιιιτlilaσa aτιtΙιιυλι\ιιt..,., "•"''-•τη. Έιaι ••••f..,.τιι.-ιλλfιιaι ιιιιf τιfιινν&ι
-λιστιιιι\ιιfνησιι τίίν6y,.τW,6Wιιιιf τlν8VΥ8τιιιριιιtι'· .Uνμaιιρ.Gν..,.ιn.τιι
Υ88'Τ8CiνQτωh•τιtνΝΣ:ΕΓttτΙ~ιι-λιστιιιfιιιι(τfιιvνaτ.ιpιιιτιιιfιι(νιιμ8. 
~ •• ,..,..,..τη8ιιUνιωριιιτΙ,Ιnις~JΙιιι:(νιιιιιιιfστιtνΜιτιιιl\[ι.,6ιτι. 

~.~!:::~:::·::::~?~;~:~~~~~=i:.:E~:s~:2~~=~~~:;;. 
ζaντιι: A~t' ·~~~.:u:~~· ::~::.~ :~==·=~' r ~~!~.·:τ~:~. •2~::~:; ::ν,:':~~-
~·~:~~--::.~τ:::::.~r:~•Ρ'Ιιισ,. στιt lawλιt, aed Ιlλaι τf σννιιτιιιριιιμf ύτιι 

ΚΙι( ζιιτιι\ιμιι yιliτι\νnΑUΓΕΣ ... ιιa.-τfιι:.Uνa1ν8ι &uνιιιτfνι\ΠΛ[[ΓΕΣ .... 
apfνaιτfςτ6ιaς7.000σvνιιτιιιpισμiνιιιιf11Dν..-ftω't...,_r......,ιιιihοtvνa
τιιιpιιιμίiνμt7Οiως:100hτισ,....ιιtιιc;7ι-1ΟΟhΙ,....ιιι, τιιμaau.-ιμtνιιιστι\ν 'a-

=.:~~~:::Ε:~:~r:τ~~~Έ? :!~i::Ξ~:?~:~2:~Ξ~:c; :~~~:Ί'i~-
,,ως • .., .. uςΜλ.y.μ., ... d.....,η( ..... λη)τl\ς·ι ....... ~, ... ,ζητ•ίiμ·""'·"
ν•fνιιwν τl••ι 6ντι•~-·· lrσf aMa ι-" kιιι 6ν8λιιyιιQνaτ'"'~•lμi τίίιν μaλίίιν 
τιιuς.ιtιιfa,ιanτισιιιΗ-ιιr;ν4ilχaι..,.,ύμfιι,ί; ... 

~:f.i~~~:;:~~~~~:~?~~:f~;~~~ili@::~~~:~~~~~~;. 
ιιμιιτι•'• ιιτf Ύaaupyaio τijς Γaωpyfιις a•f ιιτl\ν 'ιypιιτιaι1 Tp6aaζ•. 

3-!!.!~.!~!-!!~ 
'Αy88ητιιfμιιuφfλοι,6tνΝaiςn..ιιιλJ\σwμιτ•ιι.-τιι τiiντιμ8ν,σ,.lιf•ι 

τUντιμWν•ιιρaμρ,lσιι.ις,τί;ςaaλιτι•ί;ς6ιdiιισωςτWνwaρισ•aμμlτvντWνwρaΤdντ-, 

τ~~:~:~ ..;u~:.~:~:'ϊ~:·::·:~t~~~:.~~ ;~~-~:~~.,,~~pa~~:~.~~~~,~~-τ~ :i~..;ς 
tayaλl:σauν, ""'•ιίςbο"ρeaιιν•τaλfσawν,yι•νlμl\λι1ισιτa τ•JΙιιι:•ιιιιlyawρy••••ι
μιτιιτaUτiwιιu. 

,, . .., ~,.:r~\::~~:0:\'r:δ~~:\~:\::::~i ~~=~ ::\~~::~..,:~η~t;;~G~~o ι
:~:-:~~:.=::::W:::~:':.,~·.:::~.::;:~?ι.ις-rτ~~ :rt.:~ :: :::::~.=:, 
δtΝatμιιστa•Ιiν τfς~ςwaρlfνaς""Ιiλιιuμaνiaa-.iμaλ(yo,woδμiiςaτaι
Ιftaι 8ιιpιJΙΙΙΙιιιιf""' ζιtτιιQμa μιf hιδlτφη yιιl iλa,.,_6νη, 

4. !!.~XI!S.!!~-~Xe!!J 
'ο 6yρ4της tai ιιt\μa"μt τΙΙηος τιιU •Ac: Ν ι.ιιιtσaι τ' σρσΤf•"• τau ιr.ιf 

σtτlτιμlς ιfζιίΙvιιτuι:Ας6ιιlμιιμjτjlyJιις(μι'ιωνJtι.U μaιιριιίiμaνiCι1ιιοuμο 

./. 



:: ~==::~:):~[;~:σ~:;~, •:, μ:::-~7:.:-y7Z:~'~ ~~λ~:::ι1 ~=~ ::::~~~-~~
~:::~~~:~~;;• ~.':.::~~·~:~:~:ς=~. ~~~.τ~~~=-~.:::~:·:,:'.;:"~.;::::~::~ 
&γρ6τησ.δοUΑ.e . ΤιSνδaιιSμο•τ•ΗνΙ-η4τοι1ςwρωτcργ4τaς-riiςclιημcρf&ςΤ&U 
iλληνιaοUλ•οϋaaf•4ντ.τοιοτ.νwpe8auν8μcaaf6cφ~ζοuμaτι'Ινlwτfμη.-ηwaf 
τι'Ινciιyνι.ιμ••6νηι-ς(χ••ρ&:•pοτι1μιιτο). 

Ύw,ριιaι λaιw4ν νιι -r4νlιyρ&τη τjljς '[λ.ι46ιις τ4Ιvχος yιli τfc; τιμfς wod 

5~~= ~~:~::!~:::~~~=~τ~~~::;~,;~~ :~:.ι:.=~~ ;:u ~~:\;~ .:=: 
5. :~.~~-!!_!!~_!!~-~I!!!!t 

Σίίς al- lτι ~ Γa4ρyιaς Πιιwaνδρiου lwoμ '' ν'~•• ι.-.ι' "'' 195t μf τ4 

~-~~~ ·;r::~ :;'~::·~.G'ι;;..:~~·:ι~:'1'~: ~r~~ :4' ~~:·~~ς[~::.~::::: 
Νύνουμaτ4wρWτο μay4ίλa~wpιlς τ4ad.τημaτl\ς '[lνιafiςΙ(ιοινννιw'Ις,_.,... 

8 ~~:::;ς'~:~·~:.~::,.~ :~~:~η.:~~~~τ%~.:1.~~::~·1.:d~~r~~ ~::.ιιr. 
••f•τι1•·ιρa:ττονfο . 

~τ=~ιι:.:•r,;:•/~~τ~ ~::~.~~.υ::::r~~τ:'::::::-ι.:~ μ::;ιι-V:~:r::~ ':Ι:::~ 
'Υwa•τι'ipιξaι•τι1Ιοuλι1ιιοfό.ο•τηρftιιl-rι,lτονο'lλη τι1 &uτιwι1 ιlιpίίιrη 

6ιa-rflaτaι Υ•' τfς aοινwνιwfς ... λr•aις ήνw Ω4 τι 2~ τοϋ 6Ινιaοϋ al•o6ι1• 
μιιτaςaοf•τι1ν 'tλλli6ιιμ4νο τ4 13,ι:,ΙΙιοιrιμονa\ιμa. Ιιι ιaοw,.yοUμa 6-ν-rfον τοtι 
6pv•t•μfνaυ '"ε.ιλη-ς:πρι •• ,.,..ρaι~•υμaτ4τaιι1τapο•-rι1ν6wι,.λ4μaνημa
το~μι•η••fW6ιοΙf••uμ•τ•2ο,tτοlιλlχι•τ•ντaϋ6ινιaοii •l•a~τοςyι' 

~~~.::~Ι ~:~.:r.~~~& ~~ ,Υ~~:-: ::.;~:~·Τ~~;~ >~:~~ 'f:ι.::-~τ:ι ~~fi~ ~:~~:Ι:~~ 
μ'νaνlτονι\a~ιρνησηct- ι "'' χ•Ρ•• τi!ςΣ&ΗΙC (ιcιpaapoτl\t-τ•). 

ιlιτι1 lμwς ,., •τ~yμι1 μwορa:ί i σι-ι vf y fνaι ΙΚΑ .Κ. f lf.A.aτa vf •iς wW τ6 

γ~:~~ τ~ ~'J" ~~~:. ~:~\:::;:.:~~:.:=~ =-~~=~:~,:ς 2:'~:Ρ ~:~:\: :::~.~-

tlt ~=:~~~:~:;:~;;;~:~;'i=i~;:;~=~:~,~ι ~~:r~:=::;:~o~=~:::~:~:·~~: 
;:,~~=~~ Κ:~r ι~ ~ ··~::~.;:~, ·::~=~ι:',.;'~~.:~:Υ:;r;:-o1:~.~~~~~~ .. ~-

.. ~~Ξτ~;·fu:b~~[4:~ :~~~~;,~~~~~=§~~~ffi~~~ ~~~~~~η~:~ 
~ ι~:·:~·δ:~r::::~ :~::τ;: ~~:ι;.;;;"~~~~:~~ :r~~·~ι.~~~.::v.:::ι::::~-
... ,ετ ... ι~ιn.ι.χι1τiiς•ρaτ4•οωc;••dl••-·τrςδ.2.τοίί788Τι1Ι•uλι1.κ.ιν•τ• 
τ•νοrι1 .. 6λλο ΙICΛ-f-r4τcΝμwepaiτc""6(νcτciΑ.'ι••τ•ς•uντ'ξ•ιςΗν 
τ6ΙΚΑ,Icwςhfοηςa•fΜτaρος•uντ'C• • ς.,ιντ4ΙΚΑ,&ηΑ.&611ιρ6:•••τWcl •φο· 
ρiiνcadNaa-r•l•τ•uν••f τ4νι,ιiνοwοdΝτfςaοτοΙιτ•uν•l lιyplτaς. "[τ••• 
14 μwapaGν aaf nolιτer "'••fpνouν 8VVτliCaιι; uf 10 aof Hi ••f 25 χ•"-•'δων δρχ 

'ιν•Jt:Ιρτητa,lμως,Ω4Ι.ι..6τliι\ειιιιU.ο•τηρ(ζcι Ιτι ••fμfτfς•ηι.ιcρ ι-

~.~;~·:~.d~~..::~:·f~~,.:;:.:.:,:τ::ιι ':=~.ι~~::. ·:z:~·~o:':.;:~~: : 1' 
Ή ιι"κ 6wf•ης U.o•τη~fl:cι τι'Ιν uΙοΑ.••ι11ι:• .. λ•cη τί;ς yaωρyιajljς ••ιιιιΥwvις 

-yιi6v4:φ0ycι ι-ςΩ4-redς ...... ι.τcpouςcoρ4yoντcςτeUiyxouc;τaiilινρaτιaoU •• ..,.u. 
.ι. 



s. ~~!!!~~! !!~.!!!~_:!:ιe!!!l 
' Αλλ, , yιιιi τοιiι:;,yρ6τΙJςIιομ ι uf l- τρlτoιa"'Uιo τοU ••ιοτaΔw•ιιιιιι:; . 

ΤΙ\νο!ιτα6ι'Ι••η:aι χΡ•••tονtοι4ι .. ντι •'• l •yρlτΙJς , Τ4ιpι6τοςτlic;&•( ιi:ς 
Ιιaι δημιοuρyι'\σaι ι ...... ρ.p6ouyι8VTjllllιtT Ι W.,6oτl\v 'Aiι'\V8 . ' Αρν•iτοι οτι'\ν6yριτι 
~ef1 'ελλ.kι,ΙΙa 6uνοτ6τητοο!ιτο6ι•Ι•ομις , •ti'JIU8'ι yι,τl\ιιuρlρνf't8'ητί'iιι;6ΙJ(ιiίς 

:r~:::~=~~ς::~·;~!~:~Ξ:::~:~~;~~ ~::~~~~;~~:~=~:t;~;·.;~~:.ί~; 
δροιιi .. λοςτ;;ς 'Λiι'Ινος 0 ιοιΙ .. .,.ι8ι lλοτ.οW.,. τοUiΗηνιιοίiiΙΙνους. &lνd
ζιιτιιι ι\ 8yροτιιιι'\ Έλλ'68 μi τfς 9 •8v τlaoλaς• ••λaις τl'jς '&ΙιΊνος,ιοιl wριιyριιμ
~τf.οι 1\ΙCuJtfpν.,.η . Io.toτo ι μ4νο&ν•τ4ιwρι4, οτ6 61\μ.(τl'jςιοοριlος)δοlοίίν 
ιοfο1ι4ρeιιιοfο1ιίρμοδι4τη1'aςyι'ν ' 4ιι .... fζοuνyι'τ4νbιuτ4Ι'οvt; . "τρfτ 

t:~:=·::=:~·;~.,;;:,·z~~·:;: ... ~ :7:~:~:~~~,.:;',.~: ... :2~~ ::~:·:~=~~~~~ν 
τfiς 'Ε1U6ιις•.(ιaιροιιpοτι\μιιτ• ), 

6 . !~.!~:!!1ιι!!~-~5 · • 
•• ι•1ων,ιιροιωρlιοw•aριaaιSτa".1iςlι...•'ιδημaριιι'•uνΙΙ\μ.τ•••6•_,.. 

νo,ftauν τιΙΙν ΙΙ81ιτιιιι\ μ•ς · Ποd '~fr;auν ν4i ,., Ιuμiaτaι •tuνaτ•ιριaμ4ς ιωρfς ιιη• 
δaμονf••- •Άypοτιιιι\ Τρι&aζιι, aτadςοuνaτ•ιριaμο4ς• - ••ημοιιpιιτf••τιΙΙΠΛΣΣΓΣΙ 
- • Όοrι ν4iyfνaι τf ΙΙCΛ τWν,ypeτWν•- •ιGτaδιftaaηaτ4νlιypeτιιι4 afaμa τής 
'Ε11,6ιις•-. ΛGτ••t-ι τ4ρ.aι•4auνlι\μ8τ• τf\ςwal.ιτιιιlιςμιιι;ΙΙ•fμ'•(ιτfζητοQμ 
'•4τ4νιν,.τι•41•ιlv4:μiςΙΙρfνaι(ι.••pο•ροτ~τ•). 

''•ροτafν•ιιμ•,μ••λι\ρηιιοwοflηaηlτιμιο.aτ4•1•f•ι• τiiς'Ενωμινηςt6-
ρ6aης ι6 ιyρ4της τf\c; ' [1λ46ιις •• yfνaι a4ν τfν 8yρ4τη τalιλlχιοτον τlις 'D11•νδf• 
IC• f•t-ι ofyoupoςlτι μaτ,20- 3D ιρfν••• lwwc;:&τl\ν Έ1ροτf•Ι\Iwωςaτ4Ιι1yιa 
l τ•ν wηyofνa-.~ ο' Ι- ιιuριιS, 14 •1••••ς όν •ρίiτο μay41o ιιτ1ριa τ4 ιtητρeιιaλι- ' 

~~ ~· ,.::: ~~ ~=:~c; τ:~~:~.~ =~=.,~~~1~~' ~~~;~ ~~:~7;;: ~~~·~ ~~:;~·~~~~::.;~~~; 
8a1ιτιaτιιι4ιι'ντpοτοiiιι.φιaiιιιλw.Γι•τfδ'νιwιτρ4ιιοτ•ι•τιt•ημaρινι11Α•οιι\ 
τ4 ιuρι4ν4iμι\ν'-ολ8~νaιlλaςτfςι1yιaΤςΙιιιaλ8Ηaις•adΑC•• .. 1fζaι••iiν
Ι.Ρ.νaςιιο1ιτιaμ4ς•τιSadyΙCρeνalνιpιιnο , 

~· ~~~::~;:;ϋ~:~=..,~~~~~:::Ε:~:~~·:::::~~::. ~=~~r~::;:~λ~~ι:;::! 
;~=~ :; ~ι;.~:~~·;::·~~~ :;~:~~ .. τ:;.~·r~:~:~:;: .• ~~=~·~~:;:~τ ιι.::::ς ,.:.~:;.. 

!:;~=-=~!~::~~~χ·~==;. ~-~:;~:::"~rw:~::!,.:t·E~~~:;:;::=~::!! .. 
μιρeuςτοliιι4...-τaςτiίνlaνιt4λwν,τΑνΠιηι•ν&p4ουιιοf τΑνru. .. τl\ρηδwν,Ιa ,~l;ω 
τ4ν ι........,.ufτι\νaGνΥΙ4'Μdνtι.-ς.(ι••ριο•ριοτ~τιι)Νaτ..,.τl\aωΑ~••fb
•fl;ιιι l τιΙ'Iι•υμawολ4aΟντ..-τι\ν•ι...ι,r ...... , •• υμ•l .. •λ"Ρf1&ι41ay•μ• 
τ4ν,yροτιa4ιιΗμ•τilίς ' ηUι.c; . 

111. ~-~!~~-~!!!!~!~~-!~~-~2!!!!~~~-!!1!1!!~!! 

Ιiτ•ν ~:~τ:-μ~~%:~;:":!ς,.~ :2:.~:y~· .ι:~ς:":.·:!~~~J1. -::t~:a.;r ~:J r.ff. 
•ο4νμοuyι.τι\νιι•λιτιaιΙΙ••τ••τ-η. 

§:;~~~!.~~J~~;~r~?~:sffiΞ1~:~~~~~~~ξ~t~~~~~~~~ 
.;. 



ι. ~~-!Ξ!!!~_!!-~!!1!~-!~s-!!!~!s 
'aιλlι• μaW ·~τι.,,, Κlμμιι τl\c; Ε&Ηkι n.ιι .τ-, alιτl '' Ιlμμιιι eι.lc ι. χω-

ρiι.ι. ι τι.: (yi.ι ι ι. }. "Σι•• 6ιι. ... ulι.Τ. &iνU.Ι,ιι.ι: '[τι.ι,ι.Ιτ4ι.pwΤ~τΙ ΙSριi6u 
ι.iςιΙι. ιτllt86ιΙ.,....ι.ι.ι.fι\Τηλι.Ι,.ι.ητι.Cίι. . Ιιι~νλl\."[τι.ιι.ίίςλlι.ιι.ι.fό V.Ι
ιοuλaς ι.τlνιtιιριιιμ,.νιητο..ς.ι.adiμ .. νfζaτι.ιώςι.""ι.•λιτι.u4μaνaςι'jιlς ιh τιι.a-

~;:.~μ:;·;~μ~·;~c; ·:~";'<~:~.=;:~~:;;.Υ~' κ::.:~~~;~~v:v:.~';-;~ ... ~. ;s
~:o~ r ~,:::-;:~ι ::~c; ':~ ~~~~:::::u~;Oc; ΑΙ:::• .::~~=~,.=~; . (~~~ .:)ιιι::~:~·~~~. 
•ιΑ..ιlτlνι.tιχι.pιι.τίίτlνι..Κ.pιιμ.νλl\,yιι.τflτι.ι~λ1•(•τiΚ6μμ.μ.c;ιι.4δλauς 
τadc; ηιχa6ιW.τι.ς τής Πa1ιτιaiiς (ιι.ιρeιιι'"τ~μιιτι. aι.f ..,...ιc;ι •&χι ι.τιlj 6ι ι.•Ιορi•) 
' Λι.lλλι.(aτiΚiμμιιμ•ic;hΙΙιauςτadςιlιδιlντρewauς!μwlpeuc;τiiςφι1 .. u1οU ιl;ι
ληνι ι.aUλ88ίί . Σι.ι. .. Ι\τι., τadc;,ι.wνι.fι.tιτauc;ι.lιτadςι.a.\ ι τιιιιlντηkς . 'Εριιιντ• • i&W , 
•iς λιyιιuν ιfλιιις 61.14 tιιuτιις,ιι• fρνιινν τ~ν ,~ .. ••ι; ιιιιf C..τιιριι τ~ν iμιιιιp86οντ•• 

φ :;~~:~=~~~;~::τ::~:~;~2~:::~:~;rt::::~~~;~::...~~::i:~:~.):ϊς 
< ι• • ~~;:~~~:;~· r ~z~ν ~~=:~.~:~~ ~. ··~~:~~:,:·;,:,. 'δ::ι;~~r~~~ •i ·~ ... ~~~ ~:~•c 
.\ιιdς : (ιιιιριιιιροιτι\μιιτ•)· Ε1μιιιιτιι Ινι....,.ιιι ιιιι6, 14 ιιριιτιμ~••uιι• "" wιιρ4ιιοuν τ6 
τlνιις ιιfνw ιlιιι' τ' ιιτWμ. μ.ς, ιιιιρ4 ν4 ιιριι66rοuμιι τ~ν !ντο.\~ τοϋ λ•ιιU , wιιc:'ι ιι~ι-μc 

::.:~~~ .;~~-[:~ ... :~:·~:-=·:..:':.:':.:~~ν ι;~:~ ::g•r::ρ:~ ::::ο::~ς ~~~ 
ιι ιι τιιt f• ι;, τl\ς ... ηλιιf•c; -r ιιι'ιμιιpιι μι Μν....,ιw τdν ι...,.νιιιμ6 τιιϋ Κdμμιιτ ιιc; 

:::~:μ:.~ :~.~:~1 ::d "':::~~=~~~-~~~~':;~:~~μ:::~.~~-T~i vl ~:~"ί:~:λ;:~ 8 ° ~~~U· 
.Α ημιιιιpιιτιιιιιϋt••••λιιιμιιU(ιιιιριιΙΙ ... τι\μιιτιι) . 

' α l&νιζιλ•c; ~τ•tο•••λ • ιιτ~rο ιι τ ιtν hιιιιt του, Ιιιως ~e•f ι6 r.n.w.ν6ρlιι u, ό 
ι6ιιιι ϊιις ltτ •"• ••f τdν lριι •&ημιιιιρ8τιιι'rο tιιιιιιιλΙιιμ,ς•. 'Εμιιiς ιι1μιιιιτιι oi iλιι.:ί~ 
Ιιιριι ι -r ιιl"''νιν6ιιτιιι~ τil\ς ιιιιyιρ4νιιu '••ιflς,δηλ . &ημιιιι~τιιrο Ιιι•••λιιιτic; ( ιιιιρο~ 

:::τ~~:>;,;: ~~ ·;~;ίrJ μ~.:~:-~:τ~.;:.~:·::~~:·~r:.'ι~:~~~~~~:~c;·~~w... 
·~~~~:~:~~~~~νμ~:=~~::~~ ~~7~~~ ~::~::::·~~ '~~~ ~.,:;;,;gτ~•;:~··~:~ou\ 
τ~ν iλo f .. τιιD Ιιrιιιtdμ&νιιu iλλην ι ιιιιU λιι8D ιιτdν ~ιfμιιιι,ιιτd Α:ρyιιιιτfιιιιι,ιιτd ypaιtιιit 
•• r ι •• u,Ηιιϋ . 

./. 



3. ~!!-~!!!~_e'1!!:!.!.!!~5 

χ• 1 ριι~~~~=}~· ~ ~ :~~~:;ς·~;~/\~~· μ:~:~,.·~·~:.,Ι~~ν ι::ιι • ~ ~~: .. ,:~::~.~· r 
μdνaςτουςν&aιημcιτ laουνιιμρlρνη8η . Τ4Ciρaιο(ιτ4.ιι . kοριιμ.νt..Ι'jς.Κalyι'ο(ιτd 
ιτu«ιlτοι ιιοlδlρνaτοι. Γι'οότlρ.iζa ι 1Uτουτ4wυι:ι4ινιιντlονμιις. lliiς'••-

:f~:,.::::~~:~~;::;,~~:~:Ίμ:f~~μ~::!~::~~~;!~:::~:~~:::E~~,~~ 
:;:ς τ:8~~~~~y:~:··μ=~~~t::~~~;;:,:::~i ~~==~:~: ... ::~~~ T~~~.;·:,.~~:~=-
τopfo τίl\ς .t.aCιiς 14 τd W.aι ι\ Ε.t.Ηιι: (ιaιριιιιρeτι'\μοτο) . ιι:οr yι'οότιι • μwνιοιιd( 
aοrι.uνa16ητοςιιοf4ι:οry.οτοςw'λcμος'νιιντlονμwς. 'Λλλιt,μiςμiςιρi,.ι 
ι\ .. υpτοdνιι: '(μaίς afμιιοτawοιδιiτliς-το ιylδος. 'ΕμaΤς;wοτlμιις6•· tt\nlμ& 
Uν,......wουΙΙ\aομawl•pιιyονιιι,ς641CaςΙ\cλοdτη:ΓaννηΙΙ\a.μayιiν'ιyννι ζ4-
μw•τ•, Ιwως ya•νιοΟντοι &λοι οι·-·~ ·,..,.,....,: •συ τ4 'Eλadlapη "(Ινη, 

~:;:·:: ... :t~~·:c::'~~~~~:::~;ρ~~:,.~.~~~· Κ:.ν:':::: :'μ;:~~·~ ·rν;~;.::1. 
ζουν τιtν wplaληnι τiliς ι:;ιιι;ς ιιοl ~ .. , ... ~τw:ν ,., ι. ......... υν οι •υνιη.aςι-·Η τh 
1\ '•' τiς ~ (ιaιρeιιιaeτι\μιιτο). ΙeμiCouν οΙ δωιrτωιιaμlνοι Ιτι 8ιfi .,8ς ιιοuρήουν 
μlτ, ..... τiτους : ιtwοaτlνπ.πrοU.οW.ο - Ιυμi•τ•l-νr..οδd••υλο,(ylλιο), 
8~1&Τitpιιιολlο,ιιaίνaύwοιιalμaνο,aο'ν'μιCalτιΙ'6•ιΙΙοιlνaιτοii•τ4ιμο
τος 11\ς Έιλikςι,..r ι.-aτlaς. • .t.iΙ,μwοριύοιςνιΙμl•ιιnaις, Mol wahtιo 
•v• :•(ylλιο)Τiνl••• .. (ιaιpοιφοτι\μοτw:). 

;;~~~3π~;~~~Ε~~:.~;~;~~ί~~~~:Ξ:;;,;~[~~:;~~~~. 
:~:;: :~:~~~:~rιr.~·a:~~~~ ~~:::~:;~ ~:.:. ~~·· .:::.~;~ :::·:.·::~ 



τικιι•ιιιιτοιιτιΛΕ'tfΑΙΟιΗ•ιι ----------------------------
'Α-'-'dίyιdίν6τιλιι~w. 6ινιfμιι8Τ88Ι8.μlνοι:Α6νμ8ςδι6λ~ιι6Χ. ...... ν• 

λi\ς . Αiν4ιy6ρσσιδλ8τd•σλληιι;'ρ••μιιι;::ιινιfμιιιrτιiνιh'σριιτοι•τι1huλι1.bτv 
ιοflνι1μιιlfτιμ6νοwiντιρauλ ιι.ιτlς. 

' Λ<;•dίνοuμι.τ6ν&ιιολοyιιrμ4τοUτιιι.ιτιfιι.ιδο••••νΙιtμ•ριι.ιwρfνΠ6τ6nιι.ι• • 

;~;;~==~:~Ji:~f.~~~~~~i:~f~;~~~~z~;~1::@Ω!~~r.~~~;~:;ff~;~.-
•• 'Λ,·~=<χ· ·ρa·ιρ·τιtμιιτ.) 

Κσf ιοτ4wιν'ίλΙιlνιιςΙλιις ροι.ιιιι.ιτιtι;: . i&Ιιν6λ.ιος:Ξuλο0ρης (ι••Ρ8•pοτl\μιιτ. 

~~~~~fu:;:~~Eil~;:~~~~~!~~~~ ~§i~:~~:~~;~~~~~f:~3~;:·. 
τ•yμιτ•Ι .. λrτις:)Πί:ίςιtνιιιδι.ινιιτ6νι6ν6μοςτi\ςιοιiντ•ςν4ιt-ιi•dίμ8ν6μος 

• τoil ·~:~:·~:.κ~:;:~ lλλος •ιy-τος• ροι.ιιιι.ιτιtς ιlιιΟς μιτ./..~ · :':~ι::~Ι~ 
~::~:= :~~ :~~.:;~~~~·~=ι:-·~~~:i :Ι:~;.;~ ~:~~~:~,.;~"::ι;'rJ:"~:~." 

;~~:~;~;:~~;t~~~~j~~~f:;~~~~~~~:~:;~~~~~~;;~~~~~~~~;~:~;;. 
ιι6.-ιι .(yιλι• >· 

'Ε••••-'ο6lηιrιιrτιtιιι.ιλι1ι\•uι:ιtτηιrηy ι'τ4"nιν't'aιτιςΙ'Ιρ6yρσμι-'λ-•τ6.tιωc". 
Χ.fata.,.aιrlΜ;IΙa•ι,.,wpι6yμιιτaτ4ι&tιμ8:,.1\ςΕ6ΗΚ.Κ.τ6yaνιιιι1 όμaιοyf•ι\ 

~::~~=: ,;~.b'~~~ρ~~~::~ ::~:ν~~~~· τ~Ι ~~~:·~~~. •τιtν 't'Ιορλaτ•νΙΙfμ6 τιlϊ 

••ι.ιΡν:-!Ε~::~η~ rτ:~ο.~:Ρ:~ :.~[~~:~ι::·::.:-::,.::-ι\·~~~~~~;. ~~6:η::r::-.~: 1). 

:::• τ~Ρ:~~~~·:~ς·:~:.:::,.~.~~~~~~=~ ::·~r~~ν~ς~~~κ;~-:::::::. τ: ':~::~~:~~ 
τος ιι . Άρip.ι• (yιfλιa) ιaρι6 λfyo ν4 μ8ς ιιi δτι οfμιlfτι wροδιiτιc;. δτι •ηyιιfνauμa 

ιι· :: :4:~~:~· .l~~.:·::~·~, 6i::~~~~;~; ~~1~.~:::,.~• λ:~~~ ~~~~~ρο~:~:~:·::. 
( ιιιροιροτι1μοιτa ιιaf φιων6ςι Μι6a•4μηνη8ητιf•). Ή Ε6ΗΚ wρατιfνοντος ,., ι.ι.δι-

:~,~~λ~~~~ ~,.~:;:~~;~ρ:::.·;~::~:~:,.:~~ ~~~~~::-\:~'.:;~~~~;:~ς,_ 
V88ι.ιντ4~ι ι τfς ~[νοwλaς 6ιινιiμaι ς •ιiμ..,νw μιf τfς iιι τayiς τf'iς •4νχpονf1ς τιινο
λοyfaς-•afίιιιηρa,.ιiτι1vό:μι.ιντιιι11•ον6τητοτiίςJ..ς. Όρf•τιlνa!wfτοuyμιι 
τοΟ •μι•ροΟ ••f iνόwοριτοι.ι• ιιlμμοιτις τι;ς ΕιΗΚ~ 

ομρο : Κ:~ ::ν~~·:::r.~:;ς ·:~~Ε:~~ ~:~:~~~r.~:~ :;τ~Τ::;Υ;:.~:~·~~τ:=" τ:~u~pf-

:~~=::~:~:~:~:~:~;E:~~ν ;:r~~~~:::~ · ~~~r==~-~, ~~~~~~~~~:~~ :~~:ό:2.η 
Ιιι ι .&ιιa•λa ιοτιιι4:•ιιfμ6νο τ6Κ6μμιιτι;ςt6ΗΚ (ιa•ρο•ροτι1μοιτa). 

ιιt..τ• ••νιιμa•τfς 15μlροςιο4ΙΙiριιnνιιρfνU6 τln&•x•••fatfς ιfyις. 
••4•ιf,..•ονμιτiτ41'1ιιf•χ• · 

μιfζιτ: :'. :·:~ ~="~:~~:~:·:;::~~:~;:. ~~rL,.~~:.;;:· ~~~:~ι;:~ ~~~~'~:::Ρ· 
(φuνiςιι1μοlfτιήφωνι1τ•ϋλ8ιU: )Ε1μιιlfΤΙι\φuνι1τf\ςοννιιδι\ι'ιιuςτοU&λληνι••U 
λοοU (φοwν6ςιτ6μlyι•τa!νiλ.ιιf•τrι.ιιιρο•pοτι1μaτa).[1μοοτιήΙΙρι.ιτοwορfιιτΙiς 
•aιι τι•Ι\ςζωi\ς.Λiίριοl'yfνοuμιοlιιpιτιfς.ΙC•fΙΙ•Ι•6pιο.δ•ωςafμaστι8Τ4ΙΙa
ριλΙ6ν , Wt-νιιyfνouμaol•ul'•~,.•ςτl\ς "Ελώa.ς:(ι••~•ροτfιμιιτa.) 

.;. 



Νο:Ι,ιμι:ίc;, τ6W6μμσ,:ιιοι1αιbτοf :ιι ο (Ι ΑινΙχοuνμu.λ6νομ1Cοuνδτι ι;ι.,.-ν. 

ό ••• ~:.:~~~ .~ςe. u:~:~:~~~~ ~. ·: ~~=~~ ~=n · .:::.;~~:μ:::·~:=.:~~λ:~c; ~[:~~~. 
yι,ν6τd:ιι6:cικι:ιl:ιιdiλιΟ'ΤIς:ιιιιλιιc;66ξcc;,•τfς:ιι•λ•lc;6ημιοuρyfcc;••f•p8yμο• 

~~~~~=~ ,:~:~~:~~:~~~=i~~p=~::?λ~.~i::~:~:~:~ :;r1~~~:1~:~~ι~; 
Βιλοuμcνιtι:lι::ιιρdiττοuμc,yιιiνιtCοίιμι:ο.ν&ρy6σχολοιι:l•ο6ημcιτlcς.'Ανο: .. ρ6-
μι:νοι, •τo(lic; /ιyfτcc; :ιιο~ wροηyt'\Ιηιιαιν, Ιfλοuμι: νο6 wcpιypi,ouμι: •6•ο lντονο: •1-
•Β•ν6,...τι: τ6χρl;οςτf1ς.;,.ηρι:ι:f•c;•ρ4ςτt'\νw•τρlkμιιc; . 

'Αν••ητοfμοuΛapιι:ινοlιιοiΛeιριι:ινlς,&y••ητοlφfλοιιlι:ιι6τt'\νlλλ" 'Ελ-

~:.':• μ~, τ~·~:~~w τ;~4°~6 ιι:~~~:~:G'%:;:ζ~~::u .;,..~:~·~;;: 1 :~λ~:~:;7, ~ 
iημοapιιτf• (χcιριιaρeτ~μιι-ΤΙΙΙΙ) . ΙW:ιιολι:μ~μfτt'\ι:'Ψ .. ριhτ .. ητWν•ροuλcuτWν 
μιις ••f τΑν •ολλίίν ι:τcλcχίίν •ο~ Ιχουμι: . Άλλιi Η ••λι:μι\-ω :ιιupfwς μl τ~ ι:uμwο• 

;:~~~~~~~:ω;,;~ μ~:; :~~λ~~u::ι:ι~.t':;~~.::u ·:~:·~: :~.~·::rτ~~"δ~:. 8 
Ά'f8W'tTof μου ,rλοι, ypi,aτι: •τ• ~φτlρ•• ••c; τ~~ιι ι\μfριι: .ι.τ~. "ΊΟ"ως ctv.ι 

ι:ημ•Α•••ιtν•'τfς:ιιολιτιaιc;l{ι:λftι:ιc;ι:τιt•.ιι,..μι:ιις .. τ6:τ4i•,e••χilχρ6νιο.tic; 
ι:lιχ•Ρ••τίί, •'ς χ•ιρι:.τί:ί (Χι:ιροaροτι\μιι-τΙΙΙΙ,...,νiςι t.t.HK-[YitσnH-tDIIAΛIIIOt) 

- 'ΗΙόΚΡΑΠΛ ΙτtΙΙΠΛΙΙΓΕΙ 

-ΗΑΓΡΟ1ΙΚΗΤΡΑΠΕΖΛΣτΟΥΙΙΥΙΙΙΗΛΙΡΙΙΙiΙΟΥt 

•• 

-0801ΑΑΙΟΑΛIΙΗΤΗΙΥΓΕΙΛΙΤΟΥΛΓfΙΟΤΗΙΕΤΟΥΙΡΓΛΥΗ 

• ΤΑ 24.t.Ιt . πιιι ΕΠΙ&ΟΤΗΙtΟΙΙΙ,ΠΟΥ ΒΑ EIOHtOiiiOiiiRIEI Ο ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΠΟΙ 

~~Ο lt~~· τ~:':i:o~i:: ~:~.:~~~~M~~=p~~~iA ΤΜ ΣYiilfΛ:ΞH ΤΟΤ ΑΓΡΟ-



/. 

εv α. y~α.v.\ία α.nο 'ti\V Ε.ΔΗ.Κ 
Ν ο. 21 A~nva ιι.4.1Ι78 

!!ι~!!!~~r~;_!!!:~~~-~!~~0!!~~!-~!!!!!!!Ξ 
_ 'ιιι6y6ρ~u•ητ~UΆρχηyοUτής[4ΜΙΙ:ιι.'Ι..iνwtlfy6ηyιd...S-rφα~τι .. 

τοw Π.ντaι.τοuς• ~•ηρ.ξι. ΙΙΟ"Τd: 11111~ 6μολοyrσ ~ wιι!Ι q,.ι.ρι•τσnιμfwι 6ιrι!Ι h&c 1-
• yινσνιr.στdίτι1ντι.τραι\μι.ρησutι1τ~η•τ"βοuλι1, · 

~ ~~ς~λ~~~:;~δ~~~~Ε~~~~~~~~=Ξ ~[:~~ ~Ξ:~~:~::::~:~:::.~~ 
ΤΟtιι.ΑΝΑΛΛΟτοtιΙΠΕτΡ[ΛΛΙΟ[ΙΑΟΝ 

~~~~~]~~~§~~~~~~~I~!~~j~t.~~~;~~~t~r~f~~f.~~~~~~ι~ 
λfοuιιaf&Ιf'1••· Ιιιlι.τητι1yιcuρι.ρνητιιιι1•σρ6τσe:ηιι6:τw&w6τι1•ιιι6:'νι!Ιςρα~τcι .. 
τοu•ιισ:ν66λοu.81διranιν4ιιη•ι:tν•τι1Βοuλι1τι1νΠaρσ•ιιι.uι113η&wοδι.fχΒηιιι.6τι 
ι.t•λι.ιwι. lιwιl Τι1ν ιιι,φι.ρνι:i_~~~-~ ....... ~-~-~':: ... d.~".. .. ~"..νοιΙΙΙ wολιτιιιl;ς ι.(ι&ιξfaς : .. 

(ΓΡΑιι:ιοττποτ) 

• ~-!~~~~!!~.!~!.!~!~!:~!.!~!-~!~~-~~!e~~~~!.!!~!!! 
~ (Qe!~!.!.~~-!2~~~Sz.!!:!!!!.!.~!!!:!.!!!! 

~:·~~H~u~~~~~~ ~~~~~ηΧ:~δ~~~~~ .. ~α~~ • ~~~=:~:' τ~ν 'd:~f~ .. ι\ τ:~ιιί~:~uw~~~1:~ ι 

~~~~~~~~~~ΝΖ~Ίi~;[~ 
!f~;i:~~)~~I~:~:;!;:2~Ξ~;;~ii;::ι ~~~:~~:~~~ ~~~i!;~~rt:~;~:~~~~· 
~~~]~~t~Ί~:~:~~~~~~~~f:~:~~~E~;;~~~;illd~~~:~~~;i~~ 
ιu:ιfτοι, ~ι; •ληpο,ορουμσι, Bd: hιλη.,Sοtiν τοU hΙΙΙΥδdίλοu •σr τd: διιισtr1'ι1ΡΙΟ' ο 

. .ι. 



ροσΙΙe~~" l;~,~"~~ι~~~;::~e~ί 0~&t~~~: ι τ~ςτ:~~:Ρ &"~;~~:~~~~~σ;~~τ=~ ,::~~7 v:2" .,r:-
μιίς ιιι:i -lάν i.χι:ι τ6 θ&ρρος,δτι Ο"Cιτ6ς θ& r.\σηyι;ι~6 τι1 σύστιιοη'Εξι;τgοστικijς 
τ.:ίνπρcιyμ6των'[ιιιτροnί'jςιιοfδτιθ6ιιι:ιόσι:ι6 ι6τiiςμι:θ66ουτiiς9υΥiiςι'Ιτi'iς 
σιι.~πfjς ν& Cιιοςιr.Cιyι; ι τt'iν ιιρfοη τΓ\ς βουλi;ς ιιο:f τοϋ Λοοϋ. Ύιrόρχι:ι &νοιΙΙτ6 Sιfμg 
ήΟι ιιί'jςτ6ξr.~ο~ς.Κι:ιf&π6τοU1ιιισt'iμοuαUτοίiβt'jματος,&πι:uθύνομσιclςτ6Λα6ιιοf 
ιιστcιyylλλ~ο~ tt'iν 1\θοιt'i 11pfση . 

ΚΕΝIΙΟΙΛΤΟΥ ΠΡΟΓΡΛΜ::ΙΑΠΙΙΙΙΟΥ ----------------------------
yρnμ~~~~=~~ :{V:~V:l :~vrv~~;~o~1~a::μ~~~ ~~ ~:~μ~~~::;;\~~::::~~: 1 δ~~-
stλcτr. νιί τ6 ιιciτι:, ι'ι τι86σcuση τfίς \διwτοιί;ς πρwτοβοuλfcι 11cιf ό lξaνιιyιο:ο:σμ6ς 

:~ς0;:;:~~":l~ :rν::·&~τ~::~:ι:~:,,:π:;.~~:i0~~:~~~~·7ς, δ«au τ& lδιωτι-
τ& lλληνιιι.6 t~ντσyμα, ιcαf voμft~o~ δτι cfvaι πρι.ιτοτuπfα τfjv όrrofa δfv ixouv 

~~~~~: ~~i~:~~~~;~!;;~~![;~~~;~~i;~~~~:~~;~~~:i~ffi~~~i;~~i:i~~:;~~~i: .. :. 
"ροyραμματιαμ6ς . 

τ6δτι,ι5μ~ο~ς,/ι Κvβ.tρvηαητ;;ςΝCαςΔημοιcρατfαςδ.tvιcατ6ρΒwοcμilχρισι'\μcρα: 
ν6ί φfρcι Cvcι (\ρσyραμμα Ο\ιcaνομιιcί'jς'~νCJJrΤύl;ΙtΙοΙς 0 6,crλcται α.t &δvναμfΟ" καf &ν ι• 

κσν6τητ6ίτηςv&C"ιδοθι:Τσ'lνaτ.tτοιarrροyραμμΟ"τιομ6."Αλλ6ί6φι:fλcταιCnrσης 
καf σff;λ.Ι.ι:ι 1JΙηβοuλfjσc~ο~ς.Γιατf&δvνσμfα;Δι6τιο&νiκ"ρ6σwnοςτWντι§ξι:~ο~ν,ιιοU 
&n6τι'\ν&6iσμι:uτηlδι wτιιιι'\ιιρι.ιτοβουλfσCξσρτοUντι'Ιvύιι6στασι'\τοuς,/ιΚυβ.tρνηση 
δfνμwορcΤν6ιιpοyραμματfσι:ιτι'\νκοινι.ινιιιι'Ικαfο\κονομ ι ιιι'jtι.ιι1τ;;ςχι:ίρας.'Αλλι§ 

§~~~!~~;: ;:ϊ1~~~~~)~~:~~;~:!~~~~~1~:~~~~lli~~~:~:;:~~;~~~~~~~: 
~=;::::ο ν~'ίi:~::~~16 o~i~~{~ 1 ~ο~~κ~;~~ ·;~~ ::~~~~:w6~:λ ~:::• ι.β&::~:ςc::: •. 
λοUΒηα•• • 

~~~~~~;~:~;:?:~;:;~;:~:~Ξ:~~ .!~~6 ~;~::~~~~::~~ ό \:ο~:: ι:~:~; ... :~~~~~~ 
'ο πρώτος cfvaι 1ι αυνΤΟ"yμο:τι ιι~ Cπιτc:ιyι"j κσf ό δcGτcροι;, cΤνσι γι& ν6ί Cμ9CI• 

νισ8οUμc μflναπρ6yρσμμαστadςΔuτικοcuρynο fουςσυνcταfρσvςμας,τι"jνnσραμονι"j 
τϊ;ςc\σ6δουμσςστι'jνΚοινfi'Αyορ6.'Αλλ&,διιwςfιδη&νcιιτGχΒηκeά-ιι6τοGςόμιλη• 
τfςnοGιrροηyι"jθηαaνατ6βϊ;μσσUτ6,τ6πρ6γρσμμστοUτοcfvαιμlι(ημciο&οριατfσς, 
c1vσιιrρ6ίyμοτιμιι§ιιορικοτοUραwροyρομματιαμοίί.Καfδπwςαuστι§CλiχΒη,cΤναι 
wρ6yρομμcι'wοGδt.ν&πcuθGvcταιατ6μfλλοv,&λλ&cΤvοιπρ6yρομμσ•ο6wρογρομμο• 
τfζcιτ6rrσρcλ86v!.,, •• 

~~e.!.~!!!!~Q~.!!~):~t:!\!~!2:5 , 
Κ6ριοι,τfι:fvσιnρ6yρομμα;Πρ6yρcιμμcιcΤvοιόκαθορισμ6ςι:.ρισμfνwνατ6 χ~ο~ν. 

Ι:τι"jvtwι"jμιιορι:ϊι:;v6ί1χcιςδUοχιλι6ί6cς,τρι:iςχιλιι§δι:ς,lvαι!:ιιcιτομμύριοΟ"Τ6· 
χοuς. Δfv μwορciς δλοvς νι§ τούς 1ιcσvaτrοι~Ο'ι:ις, δαο l:ιιιθuμητοf κσf &ν ι:fvι:ιι. 

~Ι: ~~:~~C ~~6;:~~: =~ V:~θ=~f=~~~V~ ι :6:::~~: :Τ~~~~:~ I ~:6:6 
& τ~~~f:ο~;Ο~ -~7 6~f-

6ci'Jτcpoς.θtfιtcιθOβfO&ΙςT6VJ.ρι$Voμio'OifT6Vόii'OiOWpfΠ&Ιv6iirrιT&VX80ίίVOUTo( 
οΙ Ο"τ6χοι. θιfκαιθορ(Ο'&tς6:ιιfσηςτfμiο'σ6Ιαιifτι:ιςyιdiνιίhιτUχeιςτοGςστ6χοuι:; 

.ι. 



ιιο:f06 UQ.θορfαeιςτ(jνJfΟ).ιτιιιι'iιιο:fτιlντρ6πο,μfτ6νόποίο τ&&νcπnpιιιί ο:lιτ6 
μfαο:Ο6 χρηαιμοποιηθοίίνyιότι'iν'Ιfριιyμο:το'Ιfοfηαητi:ίνατ6χωνwοόιπtλι:ξcς. 

Τ6 ιιρ6yρο:μμα τοUτο, τό Προιιαηιριιτιιιά τοU tιροyρόμματος πο6 ί:χουμι: ίιπ' όφη 
μας,ι:1ναιl:νασυνον!36λcυμα &οριστολοyfαςιο:αf .lισυνfπι:ιας,ιιοόRυμfζcιμi;λλον 

:~ο~~~ χ~0~:~:~~ε J &~=~ς τ:~ ;~~·~~ν ~~:~~W~ Ε~~~~~ • n~:;σ:~~~;:: ~:Sδi~j, '~~σ~~~~ &ς~, 
τι'iν πο:τρf6ι:ι, ν6 etνο:ι ιια).ι'i νοιιιοιιυρ&, πιατ~ σ6ζυyος, ιιο:λ(j μητfρcι ιι:αf ν6 χο:ρf -' 
σι: ι στ ι'iν ο\ιιοyfνcιο: Jfo~λ6 πο:ι6ι6:'., 

cfιιa, A~~a ~ι:: ο:~~, ~~~.μδ~:ν·:~;:~~6:δ~6 τ~~ =~~:ι.ι::~σ~τ~::'ϊ~; :~~~ν:~ 
λcuμο:1ιιιθuμιi:iνιιΟ'f&wι.ιθημiνwν.'(ιι:ι:iνοπο66fνc1νcιι,cΤν.ιιιρ6yριιμμο:.•Αν 
τ66ιο:βdσcιιι6πσιος 'wοGCχι:ιιιόJΙοtιιδι6Βcσηνόδιοτvιιώαι:ιτόwρ6yματομf1(jν 
wαριιστατιιι6τητατ,σUλιιΤιισUτρ6"οu1ιιφρ6σewς,τ6ιιρ6yριιμμcιαlιτ6,τ6Προιισ:ταρ-

ίt ~~:~;~~~;~;~~~~j:[i~;~;!~::~~1;~:~~~~!~~~~:~~;~i~~~~;~~;;~~:~~~:: . • Γι'οlιτ6σίίςcfπιιδ τιτ6nρδyραμμοcιlιτ6ι:Τνο:ι6ι:ίγματi'jςnαροιιιμi'jςτοίί 
ιιοινοβσuλι:uτισμοίίστ6 τιltιο μος, δχι μ6νονγιcιτf όΠρωΟuιιουργ6ς 6fν cfνοιι JΙο~ν 
δ τcινσuζητcίτcιιτιiΟ'l'fοuδαι6τcρο,ύπστfDcτιιι,νομοΒfτημοtιοVCρχcταιιιιS:θι:ιισινο 
βοu).eυτιιιι'i ιιcρfaδσ στι'i ~ouλfi, &φοίί ιι&νcι tιρογρι:ηJμοτισμ6 yιιS: τό S χρ6νιιι, &λΜi 
ΙΙοfδι6τιτ6ΙΙ"cριι:χ6μcν6τοucΤνα:ιτιτοιο:•Αιολfξcτcιιαfπόpιι:τ.c•. 

Κύριοι συν6:δcλφοι, wοι& 86 ~ταν ~ φuσιολοyιΙΙι'i διcι6ιιιιισfο σχcτιιιό: μi σ:~τe 
τ6 ιrριlypιιμμοt Ή ΚυβfρνησηΒ6 i6 ι 6c ιr.ατcuθuντι'iριcς όδηγfcς ατ6 •οργονο npο 
γριιμματισμοίi,ιιοfτ6'0ργι;ινσJΙρσγρι:ηJμοτιαμοίi&φοίίlιιανc&νοτομfοτί;ςσiιιονο
μ{ας,γ ι6 ν& δei nιό: ι:Τνιιι ~ διάρβρωαι'i της ιιαf nοι6 cfνα:ι τό 6ιcιθfαιμcι μfσα, 
ΒόιιαΒ6ριζι:μι6πο).ιτιιι:ι1Uατc τ6:μfσοcιlιτ&ν6:ιιατcuθuνθοUνtιρ6ς1ιιανοποfηση 
2-3βασ ιιιWνιιαfσuγιιcιιριμiνwνσιισJfί:ίν,'Ιfο6Β6ι:fχο:νιπιλι:γcίμι:τοξύ0λwντWν 
&ιλwνeό: μίiς6ινιlτανμfcr&ν6:λuσητ.;ςοlιιονομfαςΙΙcιf3-4μσντfλοπρογριιμμ6:τwν 
ιιοινwνιιιi'jςιιαfοlιιονομιιιΓίς&ναπτGξcwς,γι6:ν6:μπορlσοuμcνά6ιολlξοuμc&n' 
alιτ&τιlιιατάτι'iνιιρfσ1'\μcιςιιαλλfτcρο,'Αn6αCtτ&τ6:Προιιιιτοιριιτιιι6 τfμιιοροίίμc 

~ • ~~~;:~~~:j;~i~J:~~~;~:!~::~~;!~~~~~:ir;~:f~~~~f:~~i;~~~~;:~~;:~~:~·-
"II"OT& ιι&ν•nριlyριιμμο•, βfβοια Lmιl τl\ν nαραιιολούΒηση Cν6ς Ύ!fU"ΙΙ"OUPYOU, Β61χσuν 
τ6σησημιιαfιιιιαfΒ6μtιορiσσuνν&ιnηpc6αοuντ6αοπολGτl\ν1ξfλιξητWν οlιιονcι
μ ι ιιWν ιια f ιιο ινwν ι ιιί:iν πραγμ6τwν, Οσ.ο τι'iν lxouν 1πηρι:6:αι:ι μfχρι σfiμι:ρcι~ 4ιιlτ ι 
ξfρcτι: τf λiγόuν τ& tιpογρ&μματο:ι Ύπ6σχοντcιι ρuθμ6 &νcmτGξcι.ις n6νw &π6 δ%. 

i~~:~~:~~;::~~:i~~~:~~~~:~t~~:~:~~~~a~~u:~=~η~~~::~~~~~θ:!::!:~~ν 
νοuμι: ίιποχρcwτιιι&Οτιτιlπριlyριιμμαδiνγfνι:τcιιγι&ιιόnοιοσuγιι ι:ΙΙΡΨfνοσιιοιιιΙ, 
&λλ6:γι6:νόlιιιινοιιοιηΒσίίνι!ρισμiνσιτι1nοι,τ6σοτοίί[uντ6γμοτος ,όσοιιπf 
τΓίςΕΟΚ. 

ΠWς κοτοφτfστηιιι:ιrν τ& Προιισταριιτιιιιf ο:Ctτοίί τοίί ι'!ρογρ&μμcιτος : Αlν 166Βησοιν 
ιιcιτcuΒuντfiριcςόδηγ(cς&JΙ6 Τι1νΚuβfρνησηnρ6ςτ6ΚΕΠΕ -ιι:α(Εχwcιlιτι1ντι1νn).η
ρο9ΟΡfα&11'61:'Ι!"ισημιlταταχcfλη. Αfν1πι:ξι:ρy6στηΙΙανδλοι οΙ τcχνοιιρότορcςτοίi 

~~~;, 1:ι,;:;ιι:~:;ρ:~ ~~~6:~:· τ~& κ~~~c=~~ιr:~: ι μ ~tτ:~6:::6 4δ~η~;~~w;6 ~~~ !ιr r 
χο6ντας. Dlclσηyητiςτοίί nροyρ&μματοςι:dιτοίiι:tναιτ6:ιιι:ντριιιd:σ-τcλiχητοίi 
κεnε '11'06 ~ΤΩν ιισ( ιnr χσGντος. ΙΏlιτσ6ς τσ6ς ιrιντc-lξη λαμnρο6ι; νiοuς 6φc(λι: ι 
~ Πcιτρf6α μος τ6ν σχ"ι:διcισμ~ τοU μiλλοντ6ι; της γι'οlιτ& τ& 5 χρ6νιι;ι wo6 iρχοντcιι 

.;. 



ΙΙαf"Κύριοςε:16ι:"γιάπ6σα&λλα! Πλijθος~ιι:ιλidv~ιι:ιfiΙΙι:ινidνύrrαλλr'ίλ~ο~ντοίίΚ(Π( 

~:~~~=~:~:~ι =~v ι:ι~~ο~γ ~~~· rr~~Y~~~:~~ς \;~u:P:~:~:~~e~6 1~ r~~~~e~α lv~:~: 1 ~id~& πa -
ραγωγιΙΙi:iντ&ξι:ωv ,Εtχανγfνι:ιιrτ6πcιρι:λθdνΙΙ6τιόμ&δι:ς.l:ργασfας,nούέ~ιαvαν 
όρισμfvι:ς μι:λfτι:ς οΙ όπο'iΌς,6μως,μrrijΙΙαν βfβαια στ6 ντοuλ&nι.•ετσι τά Προ~ιατι:rρ
ΙΙΤΙΙΙάιι ίιτοUτοί:ίπρογρ&μμaτοςσuvτάχΒηΙΙαvμ6vονάn65-6 τι:χνιι~ιρ6τε:ςτijςπροc• 
λι:Uι:rι:wςποU< ο&ςι:Τπα. 

Ώe~X~!H!~!!f~l:!!:!~.!~. '!!C!E'~~!!~~: 

IIT ιΙΙά~ύ~t~~: ~:~=~ ~:~,. ~~~ :~~fi;~f ~~:~·:~:~6~& &~~~~' τ~~ω~ά ~~=~c;;:6 Π~~~~~:~~ 
==~~:τaτwμ.ivι:ς άγο~r:ιlι:rε:ις noU lγιναν &π6 πολλοιlς αuvαδiλφοuς τijς 'Αvτιπολι τcύ-

Δι.ίο τρfα σημι:iά i,ι6νο· 86 ~θελα v& !πισημάvω. Κατ'&ρχr'jν, &ν ύποθfσοuμι: 
δτι .l:γκρfνοuμ~ αl.ιτ& τ& Προ~ιαταριο:τικ& σr'jμι:ρα ο'ι αiιριο, π6τι: θ& yf~eι τ6 πρ6γριιμ• 

~~~~~;~~~~~:~~~~~~~~!:~:~~ς~~!~~~~~~1:~~;~~::;~~~~;Ί~~~~~~~~:~~~:.. 
1'!16λις. !yιο:ριθοί:ίντ&ΠροΙΙαταριο:τιιtά,θάπρέπι:ιv&κατο. pτfσι:τι:'Lnιτροπlς. 

Γιά νάφτι:ιάξι:τι:τfς'Ειιιτροπiςαlιτές,nούθάι:tνaιι!ξιt'νταπι:ρfποu,Βάφτ&
ΙJcτι: τοlιλ&χιστον στ6 τiλος τοίi χρ6νοu. '(nι:ιτα, αύτές οΙ 60Έπιτροnfς θ& κ&
νουνl:ιι:Βiσι:ις.ε1νι:ιιδuνcιτ6ναlιτiςοll:ιιθiαι:ιςν&yfνουvμ!αcι:σl15ήμ!ρι:ς; 
Β&ιρι:ιaστοUντοlιλd:ιιστον6μ!7μiiνι:ς.meτ&τr'jνύποβολr'jτi::iνl:ιι.Οlσι:wvlιπ6τfς 
'επιτροπlς, 86 n,ρfneι ν& yfνι:ι συντονισμ6ς, .Ι:πιλοyr'j,άφο-fρι:ι.η ιιcιf η:λιιι& σUν
θι:ση.εΤνaι, . λοιπ6ν,δουλeιfςαGτiςnούγfνοντaιστ6π66ι;"Ανόσuvτονισμ6 ς 
τi::iν.Ι:οιθfαε:wν&πορροφ/1σι:ιλιγώτι:ροάn66μijνι:ς,τ6τι:δfνΒ&ι:Τναιnροyριιμματικr'j 
δοuλε:ι&,άλλ&δοuλεr&τοUποδαρ ιοϋ,τ/1νόποfαβrβαfι.ιςμποροUμι:ν&αι:ρβfροuμc 
l:δi::i,χι.ιρfςν&χιS:σοuμι:ο!ιτι:24.Jρcς.Κcιf.Ι:yι:ίμπορWνάσ(iςφi:ρι.ιοCιριοlνα"Γiρ6-
γραμμα'λναιrτUξι:ι.ις" . θ&φuν&ξι.ι5-6φfλουςμοuιιαre&γρ6f .. υμι:6ιάφοριινοUμι:ρα 
ιtcιfθd παριιθfσουμι:6οdφορι:ςμι:γ6:λι:ς\6iι:ς τfαιlσηl.χοuνlίμι.ιςαlιτ&μfτ6 
Πρ6γραμμα Ο Ιχονομ ι χί;ς' .-,vαπτUξι:ι.ις μ ι&ς χιdρcι:ς J ~ , 

;~~~~;Ί~~~i~~~~;~~~~~iili~~;~~~i~~:~;~~;;~~~~~;~~;~~:!~~~~~;χ;;~ 4 

θυαμιαοιι1lξ6ντι.ιση,δι6τιlιοι.ιμι:πι:ρισα6τcρουςΒανd:τους&π6γcννι1αι:Ις;Ξiρι:τι: 
δτ1 6lν .τολμ&cι ~ ιι:uβ/ρνηαη ν& παραιιολοι.ιθr'jαι:ι τr'j ατατιατικι1 τi:ίν μι:τιrνιιστ~ι.'ι
σcι.ινι"Ξ.iρι:τι: ,ξiρι:τι:,ξlρι:τι:; 

ληνι ιι~: :~~~:~~~· ~{ι;~w:~~~ι: τ:~~.:~~λ~~~ς,.~α ~7~μ~~U &~~~~Σ.::~ :~~~:::Q ;::: 
σuyοιι:ντρι.ιθι:'i'σi6Uο r !ντρο:,τr'jν'ΑΒf1ναχαfτf1ν8ι:σσαλονfιι:ηιΙiποι&Ιiλληιι:ίρα 
τiiςΕlιρlιπηςlχουμι:ι:ι6τάτ&δχι&vησuιη"'"ιχd:φαιν6μcνα;Ξlρι:τι:δτιtχοuμι:1δ.ΟΟΟ 
στρlμμι~ταiιιιδι:ιι:τΙιιά&ξιοποΙι1σι:ι.ιςΜΟI(μ6νονθ7ΟΟάρ6ι:Uοντοι; 

Α{ιτd:τ&WραiαστοΙ)(ι:iατά&γνοι:iτ6πρ6γραμμα.Κι~fένidτ&nροηyοUμι:να 

~~fζ~~:~τ δ~~ ~~~:~~α;ο~ ·:~~~~~~~::\ i ~=~~π Σ:,\η~~σ=7~:~ι.ι:2~~( ~ .. :ι:ίpα iμ-
Τρfτον,δτανιι&νι:ιςΙνcιπρ6yραμμα,ξeιι:ινάςάπ6μfcιάνα.τομfιrτiiςΟiιtονομfaς. 

~;=~~"~~α ~~~y&~~~~~.~=~:v:τ:;,Y~~ ;;~.~P:~i ::::=~=~ι:;:~::::~ :μ:;ο τοU 
.;. 



έrrιβάλr:ις.'εδi:i,δfνyfνr:τι:ιικαμι&ι!ινατομfο:τi'\ςί:λληνικi;ςο1ιισνομfας,γι6ν& 
διαnιατLίαι;ιuμι:τ&άισθενi;τηςσημι:'i'ακαf,νc!iμ&Βοuμεnοιό:μfσαδιαΒfτr:ιγιUτι'jν 
&σ .. ηοηόπο ιασδr'jnοτι:πολιτικιiς&ναπτUξει.ις.rι'aύτ6τ&προκαταpκτικάαύτάc1νa ι 

:~;~~r'j~~~~~~~::~~~~~~ a;~iμ~~~~:f~:::~:~~~~~~~~:~:~:~~ :t::::~ ι :g~v:!~~~~~~~-
νιομοϋ-~ιafσι'jμcρα όρυθμ6ςαίιξι'jοι:ι.ιςτοίίπληΒωριομοU-κaτ&τ6τι.λεuταϊaέξ&
~~;~~ρ~:ο:τάνι: ι τ6 21". Ό άμφιβάλλι.ιν• &ς διαβάaι:ι τ6ν aημcριν6 ΟΙΚΟΝΟmΙΙΙ:Ο 

•οτaν, κι!ριοι τιiς cruμnολι τcUοι:uς,lιπ6 τοϋ βι'jμστος aύτοϋ aiiς Hcya, τ6ν 
mάpτιοτοiί197βΙΙατ'άτι'jαυζr'ίτηση.τοίit\pοΟπολογιομοίί01πο6τοuΙιαfδταντ6t6ι ο 
Επανd.λάμβανατ6νΔι:κιμβρητοiί197Β,κατάτι'jοuζι'jτηοητοϋnροσnολογισμοίίΙ<ανι:λ
λοποίίλοu,ό τΙ6ηλαδι'jβρισκc5μαατcστ&τrρc5ΒuραμΙCίς•πληθwριστΙκί'jςC.κρι'jξει.ις", 
δfνδWσατcιιαμfασημασfα.Νομfσατc,6τι άιτ6rιούσ&ςΚλεγανοl 'vποuργοfσας 
ι:1χaνκάπο Ιασχfσημfτι'jνπραyματικι:Sτητα.ΚαfόρfστcτCiραπούφτ&σαμε,φτ&ααμc 
ν6 έχοuμc Cτι'jσΙο ρuθμ6 πληθι.ιρισμοίi, 21%. ΠοΙ6ς,λοΙπ6ν , ι:1χc δfιιηο; Ή άνΤΙπρ 
λfτcuση τi:ίν s βοuλεuτi:ίν, ~ ή σuμπολfτcuση τWν 172,κσf 6fν ξiρι.ι rι6αuν άλλuν 

.. • ~~;!~;~~~~~~ι~:;~~;;::~!~~~ :;:~;i:~;!:~:~:i;~;!;~~; :~:;:~~~~~::~!:~!~~;~:" 
i.χοuμcκαfποΙό:Uπηρεσfaπροσφiροuμcστ6"ΕθνοςδτανπροσπαθοUμι:νdiβy&λοvμc 
τι'iνκuβfρνηαηάπ6τfςφuχCiσcΙςτης: 

χρ6νια~Ρ~~ 1 λ~~c 0~~ 1 π~,~~~~~~ ~Ζ:~σ~ι.ι:~:. ~~ 1 (~ι'i~ 0~;~v:~τ~tJ;~~;~~ι:;:~a ~π Δ 
Πρ6c6ρος τοίί ΠΑΣΟΚ κ.'Ανδρiας Παπανδρfοu, Uπ6 τ& ζwηρά χι:Ιροκροτt\ματα τUν K·ll· 

βοuλι:uτi:ίντfiςπιχρατ&ξει:iςτοul. 

rn&ςλiνc,ότιΔρuΒμ6ςαύξι'iσcι.ιςτοίίπραγματΙκοϊ:ίι:1α.οδr'j;.ιατοςτί:iνC.ργαζο-

;;~:~~:! ;~~~~~~:~~~~~~~:;~ 1 :~:ι:~~~}:~:~~~~:, :~~~;~:~:~
6

~~~~;=~~σ~:Q π~~~~-
νοuμι: 6η)Ιaδι'j τοUς Δι:κι:μβρfοuς καf ν& σuyιιρfνοu~Ιι τι'jν σημcιωθciσα οlιξηση.mι 
αύτ6Cξαιιατοίίμι:Cιπλi:ίςτούς&δαι:7ς. 

Ή πραyμαΤΙκι'j cι:Cιξηση μι:Ταξ{.ί δύο CτWν βρfσκcτcιι μ6νο &ν σuyκpfνouμc το.3ς 

• ~:σ~~j3 δ~υ~6 τ~;,:lι~ι'i:~=~6~ο~ύ~~~~τ~~~ ~~~~::rs:~~ :~~a ~π~ ο~~:~~α~ι~τ6~::~ 
ιι~ θηιιc π::f Κ:;::ν~:~Ο~::ω:~:6 ~ιi ό Κ:~~:~::: I ν6 δ ΙαλfycΙ πιiντοτι: ~ς i.τσς βQσι:ως 

α(ιτ6 πού τr'jν συμφfρι:ι .Kaf σuνι'jθως y1ά ν& σuyκρfνι:ι ι:Ισο6~ματα κcιr τιμlς δtν 
παfρνeι αιiν βιiαη τ6 1973 &λλιi τ6 1974 1 6ηλαδ~ δτaν ι:tχι: 'ιδη πραyμcιτοποΙηθe7 
/ιτι:ράστιaαtιξηαη στfςτιμfςτ61973κafCπομfνως,cΤχeφαλκΙδeuθι:7τ6ι:lοc5-

~Ί~:;:~=;~~~:~τ~~:~~:~~=~~::~~:~~;: cι:~E~~:~~~:~~~:~I~~:~~~~~l~:~:~::~~M 
πσG έπρcπι: νιi πραfλΒeΙ &π6 τι1ν αίιξηση τoti ιsνΙκοίί ι:lαοδ~ματσς. "Ε τα ι παρσ:πλα-

~~~ 1 δ~ L θ:~;~ξ~0 ~ 9~~x::~a ~9~:w C;~~~~:~ f τ~ :;:~μ=~ ~6 &:1 σ~:~μ:λ~~ν Υ ι:v:~ο~~= 
θfβαιακarόlσχuρΙσμ6ς,0τιτι:Sf;Βνικ6ι:lα6δημααlιξιiνcταΙμιρυθμ66,( 

~~~α~.=%~~~ ~6v τ~ρ~π~Ρ::~a U::~a~~ra~;6't:~~:6 ~t:6:~~~σ~ ~~~ι;:~cr~t:::1μ~;, 
~~6: όϊ:::~~~ :r:~=~~ ~6: κ~·sο'~~::α~~~:~δ~~~ ~:i~~:~ω=~~;r~:~π~τ~ν νι~~~~:6 
~α~;p:~λι ~:lτ~~ ;:~ς ~=~~i~~U=a ~ I ra~~:~ζ~~CI ~ rτ~μ1~f~~~~~ct:'~λ~~ ":~μ=~ύ π:6-
βpΙσιι6μαCΓΤC ατ6 2 lτος τοίί νfou 5cτοUς χροyριiμμaτος πού μ&ς W6αχcτaι ιτ~σΙa 

.;. 



~~~η~~ ~:~~::u ο~~:ο:~~~0~ιι=~χ6r~:~: ~~r: λ::~ν:~~r: ~~ ~~=-φ~~~&u~τν:~ ~,: "~~~ 
nτιιιfi; ΊσχuρfΖ:r:ται ή ιιuβlpνηαη ότι ntτuxr: 6% τ6 1978 . Ι6μι,:ι~ο~να όμuς μt δηλΥ
σr:ις τWν ΎnoupyYν στ6 Τ6πο, μιιροστ& στ6 τlρα:ς τοίi πληθuρισμοίi, rjτιιν ό:ναyκα
σμfνην6κατr:β&σε:ιχαμηλ6τr:ρα:τοCιςστ6χοuςτης.Πρfπr: ιν&ρfζοvμr:τ6β6ρος 
τiiς προσιι&Βι: ι ας στr'i σvμπfr:αη τοίi ιιληβuρ ιαμοίi καf ή αCιξηση τοίi ~Β νι κοίi ε:lαοδr'i
ματοςν&ιιr:ριορισΟε:ίσf2-3".·Λντ6r:lσ6δημα,στ6νχρ6νοποCιδιcιτρfχοuμr:,στ6 

~=~9~τ6r:~~~~~σ~6~r:~.':~Ο6 r:Τ~α ~" ~6r:~Ca ιι~~uβ:~ ':a~":~P:f~~~: =~;~~~:·:~:~ι 
αlιτ6ιιο6ύπ6σχeτcιι"ι5iπιcισταιιοuλι6•; 

βf:βcιιcιήCξαyyι:λfcιcιlιτο.UτοUιιροyρ&μματοςμιιορr:iν6ιντuιιΙοΙσι6αι:ιμι:ριιιο(ίς 
6&c.ι:iς. •ομuς ό iλληνικllc; λcι6ς δlν ι:Τναι τ6σο &δαfiς.Ή lλληνfδα νοιιcοκuρ6 ξi· 
ρι:ι, w6ao τι'jν ιιοροΤδι:aοuν, !ταν w&cι οτ6 μπαιιd:λη yιll νd ιS:yoρcSiD'&ι ηl τρllφψd! 
της,fιiSτι:ινιι&cισ'Ινσ:ιcαηiατημαUφa:αμ4τωνyιιiνdι!ιγσρdοι:Ίλfγσιίι;~σ:αμα.Καf 
κρfνι:ιτοaςΙαχuριaμσaςτ"ςιιuβcρνι'jσι:wςwι:ρfτιμι:ιρflμσu,•cρf18νικο\ίct•οδι1μaτος 
καfwολλWν&λλων: 

~.:~!~~;~~~;;~~:~r.~~;:~~;;~~;~~~:;~~::@:~~!:~π~~;~~~~~~~~;~~i~;:. 
;~~λ~ξ~{;;~ ~~4 κ~Z:~~;~:G::cSνouμc nρ6γρι;ιμμα. Kcιf γι 'αf.ιτ6 φiρνοuμc ιδU crτr'i ιιιΑι 

auμβc; ~ν·~ ~~~:~:η;~Ο ·~~~~;:~μ:~ .:~~~cr:~i v:~~~o;~ .~;;;σ:~~;~:~ξ~:~~=δ~~ ::u 
~~~~t: :cι~~:Ρ~:~~:~μ~λ~,:; ;:~ ~:::~ο~:~ :~~~=~~~0 ·~~:~~~~~0 τ:~ '':[~::ci~:~~~ν 
::: ·~:~:~eι;::r:s:~~~~~~. 4~6ν ":;~:~~:~ :~G~:: ~~:~~:~ ~i~ ~~~.~~ιl~~η~~,.~~6 ό 
τ6πος,Ιχr:ιτc'ίμονιιδιιι6προν6μιονιlγr:λοιοnοιr:iιντ6ςτοUiλαχrατοu6uνατοU 
χρ6νοu, ιι6Βc lδlα, &νβρωπσ καf ecιη.ι6;• ιιοβΟμcι ι !τι ιιαf ~ lδlιι τοU προyραμμα• 
τιαμοU, &ν ή Bouλr'i τϊ;ίν Έλλ~ν~ο~ν φηφfαr:ι cιUτ6 τ6 ιιcιτι.ι:aιιι:Cιcι:αμα, 86 γcλοισποιη• 
Βι:i , Β6τραuμcrτιcθr:i&νr:πι:ιν6ρθ~ο~ταατ6ντ6πομι:ις: · 

ΔΥΟΠΡΛΚτΙΚΕΙ:ΠΡΟΤΑΙΕΙΙ -----------------------
ΕΤμαιιιραιιτιιι6ς&νβρι.mοςκcιfγι'οUτ6αiiςλlyw,&ιιοαίίριτccιlιτ6τ6nρ6yμα, 

~~ν σ:~=:~~:• τ~ "~~;.~~~d'.:S~~~~ι:;ιι~ 1 ~~τ~Α~:~e~~·=~~έ :~~τ:~ϊλ~ 1fοίί c1μcιοτc. 

~ l;~~;: ::~:&:~~ l~~~~ ~:~~:~~~Ρ~:~~~σ~:ο;~:,.;Ι~ ~ο ~:r:λ~Ρ ~=~μ ;:ςμ ~:~ ~ 

;~~::~~~~:~~~~~:!~~~~~~~;~~:lli:~~~r~~;~;~)~;;:=~:~~~!~E~~~~:i~ 
τ& 51fρί:'ίτιι: ΧΙ"6νια τi;ς cla6δt'Uμcις ατfiν Κοινfi Άyορ6, Kcιf γι6 τ6 δ(!ο χρ6νιcι πoe'l 
μίίς &nσμf:νοuν, ν& auyκcντ~aouμc τfi ιιροσοχr'i μας ατ~ν μcτιιρρc',Βμιαη των Βc.σμΥν, 
yι6 ν6 βρr:ΒοUμc Ιτοιμ.:ιι ν&'wινfaouμc στοGς μcy6λοuς ιnιcανο6ς τi;ς οlιcσνσμfι:ις 
τflς 'tνωμiνηςΕίι~πης. 

Hθtri!IIKHtiEfAPPYθlllltH ----·····-------------
Μάρχfαωπρi:iτcι&-ιι6τι'ίΒcσμικr'ίμr:τcιpρ{iθμισηιccιf~τι:ρς:ι:Β6:"Β6σwστ6ιrρ6-

Υραμματο01981-ΒS. 

Ή . Βr:aμιιιfiμcτcιρρGβμιαη•ρlncι νιl yfνι:ι nρrνμίίςwιιlacι ή 1.1.1981, ίίν 
Οiν βlλouuc ~ ιι.λ&φοuμc, 6χι 'ξ'~lτfο:ς τi;c; ΚοινΓjc; ·~γορ(ίς, &λλ& &ξ'cιlτfας τl\ς 

./. 



&nρονοηαfαςκcιfτϊ;ς&φροο6νηςμο:ς. 

:~_!Ω~~!ll!.!.!.~!!!~~~ 
Τ6 npWτo rφίίyμα πaG nplπcι νd yfνcι cΤναι ν~ lιrrοκτ~σοuμc Αημ6σια Διοfκηση. 

Δlv Uπdρχeι aτ~ν '(λλd:δα Δημ6σια ΔιοfκηΙΠ), Ό θαν&σιμος ~νσyΜαλισμ6ς, Οχ ι τοίο 

~~~ο~~·~~ιf τ~~ς i~~~:::κ~~~:~~v;~d ~~~~,.&~r=~:~ ~dτ&~:~~~ι::l\:a ~η~~G r: ~ :~: f-
nραyματικ6 μαρτ!iριο yιcf τ6v •Έλληνα nι>λfτη, •οτι:ιν &λλdζοuν ο! Κuβ~~:pν~σι:ις Ι:JTI\ 
Γaλλtα 1 ατι'\ν Άyyλfa: ιισf στι'\ν Ίτι:ιλrα &•6μη 0 ι\ Δημ6αια Διοfιι:ηση δiν τ6 αlσθ&-

1~~~~;~~;~~~~~~~~~ill5~~~~~~~~,!~~~~~~l~~~~;~!~~Δ~~~~~~~:~:;:~~~ 
Τiτοιο ,'Ιfρ&yμα ι:Τναι &γνωστιι a'fι'\ν 'tλλdδο:. ΉΔημ6οιcι Διοfκηοη lξαpτ&ται • ~~:~::~:6:~:~~~~~ ~::i~~E~~~:~ ~λ!~~~ν;:;r:~:~6::1~::~~:~~:~,.:~:t~1~::: ο 1~u 

~ ~~~:u~l:ta ~ι~Ε~~ν=~~~Υ ~~~~η·~~~~~ ·;~~α; r~~~ ι~~~~~~~:~ ~~~~&~ιtλ~:~r~~~::.r Ι-
φ~ρναν τοι'Jς Qfλους τους. ~μ~ρα δtν μποροUν ν& &πολι'Jσουν τοι'Jς μf1 !f(λους τους, 
γι'α~τ6 προσΒfτουν διw.οι'Jς τους ,fλους. ΚρατοUν τοι'Jς μf1Ι,)(λους στ6 π~ρ406ριο 
w.α'· ' προσafτουν δικο6ςτουςφ(λους ... ·ετσιlyινι:ο:Uτ6ςόyιyο:ντισμ6ςτ;jςΑημ6-
σιο:ςΑιοικ/1σι:ως.Καfβλfπcτι: δτικαfόf6ιοςόΠρι.ιθι.mουρy6ςτ6w.ατ&λο:βι:κο:f 
χΒfςτ6βρ&δυlκρουσcτ6νw.66ωνατοUw.ιν66νου γι&τf1νliλλι:ιQηΑημοσfαςΑιοι
κf1σεως. Ό κ. Ύπουρyδς τiiςΠροι:δρfας δμως, μf lva yρ&μμα του σf μι& ιiφημι:ρf
δα τi:'ίν Άθηνϊ:iν, λfycι δτι •Ιτσι ουνηβfσαμc, lτσι w.divouμc w.af lτot θ& κ&νουμr:•. 
ΧαfρομαιyιατfδΠpωθι.mουρy6ςτοuλ6χιστ.:ινlχι: ισuνι: ι6ητοποιι1οι:ιδτιπρfπι:ιν6 
&ποιcτf1σοuμ . Δημ6οια Διο. fw.ηοη. •Ότι πρfπcι ν6 τf1ν &παλλdiξουμι: &w6 τδν θαν6οιμο 
!ναyκαλισμ6τοUχυβι:ρνϊ:iντοςΚ6μμο:τος.Καfβλfπι:τι:δτιμι λi:ίμfγε:νιw.6τητι:ς,γιατf 

~~~~~ ;~σ;!~~:~:~~ :r::~~~~~~~:~:~~~~~!~~: ο ~;η~~~&~~~~::f~;~ ~~~~Δ~~Ε~~~! ~ ~ r-
κησητWνχ~ο~ρi;iνμfτfςόποic:ςοuνεταιρ ιζ6μαστι:.'Αλλοfμονο0μως ,&ν &κολοuDι'\σοuμ ι: 

• :~~ ~:~:~~ο~ Τ :~:οδ~~:u ~~ν τ~~ξ~~=~~ κ~~~π~~~:~τ~~~ι: ~6 ό~~o~;~~:u:::di ... ;}~.:=~~-
σοuμι:ΔημδσιαΔιοfκηαη. οίιαf χαf&λλοfμονο, Μν&χολοuθf1σοιψι: τι'\yραμμf1ο:ίιτι'\, 
δι6τιθ6lχι:ι&πολι:οΒι:ifσως6χιτ6πCίν,&λλdiιrdiραJΙολλ6καfριαJfρ&γματα. 

Κδριο ι, σι ιrο ι& χ6ρα !ξαρτiiτι:ι ι ή προσφορ& Uπηρι:σιΥν,r\ προσοχι'i τοU ~ημο
σfοuUπαλλ/1λοu&π6τdiπολ ιτικdiφρονf1ματατοUπολfτη;tfποιdiχ6ρατ"ς[ίιρ6-
wης; Δfν Uπcfpxcι ιιο:μμfα &λλη χ!:Sρα τfΊς tlι~ης. Κaf σι ποι& χ~ρα yιcf vd σuyκι-

~:~ι: ~Υ~~~μη~~~ιf~l~~ς ~~~η~1:6'~~~~:.ιj11'~::~ ι • ~ ~~&~~ ... :;~~~~:: ~~:ό;.ιjιι.:~ 
νοοτροwfα,βι:βαfως&wι:ργαζ6μcβο:πολλdiκαχdiyιd:τ6ν&ο:uτ6μαςw.ι:ι~fτ6ντ6ποο:Gτ6 
woδλiycτaι 'tλλ&δα. 

:~.:~~!!~!~!~!!:!] σχcδ6ν 

~~~~§~;;~;~~J~;~~f.~~~;:~~i!~~:~~!~~~i~~!~~:~~~:~~~~~1~~~~~::!~:~··/ 
Αlιτt1ήσuyκρ6τηοητοUΔιοιw.ητιw.οUμηχ.crνισμοUcΤναιμ!αlιπ6τfςβαοιw.fς 

alτfcςc:ιlιτoUτoUτcρaτouρyι'\ματoςτilςcruyw.cvτι;UrcwςτoU47"τoUπληβuaμoUσf 

.ι. 



δl:ίομε:y&λο:κί!ντρα. 

~~~~~~~;~~~~~~~;~~~~~~~!~:~;~~;~~~~~~l~~~i;~~~~~~~~~~;~~~~~~i;:;~i;~~~~ 
φι': ρε: ~ ε: ς , μ t: τι'jν Γ ι: ρμαν f α πο6 I χι: ~ τ& κρο:τ f δ ~α , μt: τι1ν • Ayy λ r α π ο (j 1 χ ι: ι τ& 
CDUNτiES,μf τι'jνΓi:ιλλfαrιο6Ιχι:ι το6ςΝομ&ρχι:ς, &λλdi Νομι!ρχι:ςμf.cρατιιιl:ςο6-
=;::;~&~\f:~δ&:;;~~~~:Τνο:ι δuνατιiν μf aUτιi τ6 διοι.cητ~.cιi α6ατημο: νι! rιiίμι: 

• ~ -~:!~!!~e~ !~.! ~!!l~5s.~~!~~l ~.!.~1~~~s 
Άλλι! ύτrι!iρχι:ι &ιιιiμα τ6 χι:ιριiτι:ρο,~ Τοπι.cι'j Αlιτοδιοfκηα-η.tτιiν τ6rro μας 

ι:Τνaι μ6νο ατ6 χο:ρτι&, δfν ι:ιrr&ρχι:ι Τοπικι1 Αlιτοδιοf.cηαη ατι'jν 'Ελλιίδa Ι.cτ6ς y~cl 
vcf κdνι:ι ~ριαμlνι:ς ληξιαρχι.clς rιρ&ξaις ~ ν& μο:ζι:ι:iι:ι τ& ιτ.cοurιfδια: 

~~~ ~~::~Ε~ ~~ν:=~:!~~: ~g:~;~~U ~~~!~~:~~~=~:~~;~~::~::α:~: ιτ~~~::~:~. 
;~~πολοyισμ6 ά-τfς χi:iρι:ς τi'jς εοκ κuμο:fνι:η:ιι αι πολλlς rrι:ριπτι:ίσι:ις ιτl 40% μl .. 

Ν6 ιriiς δWω lνa τrαρdiδιιιyμα y~di ν& &ντιληφθεiτι: πιiαο διαφορετι.cι'j ε lναι ή 

~~~:;!~ε:~~~~:~~~~!~~:: ί:~ ~: ]~::~:!:~~::: ~:~~ :~~~~~=~~ ai~:~~~~:~:::~~~=~~~-
Δημαρχι:iο,στt\Κοιν6τητaτιο6μlνι:τι:,ιrτ6χωριοuδ&κιτιοι:iμfνι:τι:.Κι:ιfτοGςφ6-
ρους θ& τοGς πληρ~αcτι: Ι:κι:i. Ούτc al 'εφορfι:s-, ούτc αl Το:μι:iα, τιο6 1tplπcι ν& 
κ&νcιςο61'6yι6νιlκαταβ6λι:ιςτ&λι:'ΙΙ'τιlαοu.'ΑφοUδιν ι:lσαy&yαμ.ι: &κιiμαοCιτc 
τ&σ6ατηματί:ίνlτιιταytiν. 

rιι.cης ~tτ~~~:~~~:ε:~;π~Τ:α~τ~ο:f~:~ ~:~~~π~:. τι'jν κατιlντιa τί;ς δικi'jς μaς .. Το-
θfβο:ιαοl&δc:ιι:iςΕχούνθ&ρροςyι&Ολακαfτιiθ&ρροςyfνι:ταιθρ&αος,Οτο:ν 

ξι:πcρνiiόριαμί!ναΟριαή&yνοιο:. 

=~~~~~:J~:!i~:~: ~:~Μ:~~~~~ Ο~ l;::~~=~~~~~U ά~:δ 7~~~;E~O~~f Μ;~δ~~;~ τ~i ~~;· 
Υ~ crμο~~ι::~ :~:r~:~μ~~ ~~?~~:~~ρ~θ~τχ&&ο~~~a::λ~~~:~ιi~:U a~rί~~:U π:~ο~~;~- rd 
τί;ςΚεντρι.ci'jςΔιοικι'\αι:ως.cαfΟλο:τ&&λλανιlμι:fνοuνατο6ς " 0ρyο:νιαμο6ςτί;ς 
Τοπικi'jς ΑUτοδιοικι'\αι:ως .caf τί;ς Άτιο.cι:ντρ6crι:ι.ις. 

ν& aι~~~:~ ~ρ:~&~~~~~ τr~ι:~~ ~6~ R::~~~~~o τ~~v. ~:~~ω~ ~~~~ο~ϊu~~~~, 
lναλλaααομfνοuς'Υπουρyο!ίςΔημοαfων•ερyων.Δημιοuρyι'jθrι.cι:"Κρfμααι,οΤςοΤδε: 
Κι:iριος",aUτ6τδτί!ραςτ61tολcοδομικ6τι:iν'Αθηνi:iν.Γι&νιlθcραπε:6αι:ιςτt'\νκαw 
τ&ντια του, δί! μπορι:iς ν& τδ !π~χι:ιρι'jαιις μ4 τfς !πιφοιτι'jcrcις τοU Άyfou Πνcδ
ματος,μιfτfςlμπνι:ι:iαι:ιςτοUΠρωθuτιοuρyοUΙ\μfτόι:iςαGτοαχι:διααμο6ςτο6ς6ιcρ
χομlνοuς .co:f αuνeχί:ίς l:\Ιαλλαααομlνοuς Ύτιοuρyο6ς τί:ίν Δημοαfων •ερyων.Πρι'!τιι:ι 
νdUπ&ρχcι.cαf"Πριiyραμμαμα.cpοχρ6νιο.cαfαuνlχcιαστι'jν!κτιλcση.Κο:flνατf-

!~ο~~ηf~~~i~ :~!~ν~:Ξ~κc~~~ν~~~vr~ν:ν~;{ι~.c~ν~ιΗ~0~λ~::~€~~~6{:6~νγ~;~ιi~~~~ν~:i~ο?:τνν~-. 
~~;;~;i;~~~:f~;;~:;~~:;~~~~:~~~~-:~;~~;:::r:~n~~~ς::!:~ι~~::~=~~~::::;~ 



.~{~~~~~~1[~~~~~i~~~~ 
:1ι;rρUνι:ι&6ιιιι:ιισλ6γητcιτ6νττροQnολοyισμ6, 

Πpfπι:ι!πfaηςvά!ncινfλθeι,ΩπwςcΤχι:αu1ι!'ιφθι:ίστι'jν&pχι'j,όθι:σμ6ςτοiί 

, :2:~r~~~;:;:σ~d:~~~:;~:~~:I~~λ~~:E~p;~~;~~~~~:!~~~~~~~;~~:~~Q:~~~~:~~u 
ιμματ6ρχη.Δυaτuχί:ίς .ξr:.φuλ"iστηκι:καfιχUτ6ςόθι:ομ6ς,δnι.ις ξι:φuλ1σβηκαντ6σcι 

•λλαnρ6yμaτακαfστ6τfλοςκαταpγι'jθηΙCι: • 

• '. νας ~~~~:v::ve~=~~~u~~ -~ ι~~~~ &νι:ξάρτητη 6ημ6σιcι διοf~ση Ι:άν δtν ύnάρχι:ι 

~l-~!.J~~~l!S.:~"!!l!!lE~!!:!lS 
• ' Αλλ&ικτ6ς&τr6 'τι'j\.κατ -'!ξσχι'iνδημοafαδιοfιιηαη,,)ττ&ρχcιτ6τcρι5στιοθιμa 

- κ::ιc fι:ι:Uτ6!νδιaφιρι:ικαfτο6ςκοινι.ινιολ6yοuς&κ6μο:,yιατf ι:!νcιιlνι:ιφαιν6μιtνο 
noG πι:ιρσuσιάζι:ται στ6 τ6ττο ι:ι!ιτ6 σχeδ6ν &ποκλcιστικΔ κcrf χρι:ιι.f!:ι:ται ι:lδικι'j μc
λiτη-τ6 Βfματί:iνδημοΟ"fι.ινlπιχcι~αcwν, τ6Βi:μα.τϊ:iν!Βνικοιrοιημiνων&πιχc ι~· 
σcων.Τfc1νιι·ιήlννοιιιτί;ςlβνικοποι.,αcως;Τfctναιήlννοιατί;ςδημοαfος!rrι
ΧC ιρι'jαcως;; /lQ fρνι; ι ς τ6ν Eλcyxo τUν μlαωl,ι ιrιιροyωyi'jς &ιr6 τ6ν I ~ ιώτη κιι f τ6ν δr
~:·;u:;:ρ~;;~~= τ6 &noio !νcρyci il:ξ'6ν6μιιτας τοU κοινωνικοU auν6λou l(αf πρ6ς 

Tf auμ~fν.tι στ.,ν 'ελλ.&6cι; Πctfρνcις τl\ν \6ιοl(τηαfιι Cν6ς lδι~τη κιιf τl\ν 

;~:~:~I~~;:~,.~~~~v~:~~!:::t ~~:~~~~::~~:~~~~~:~7:!:~~:~~~ο~~r~~~~Ε:-
τί'jς ύ ι;ιηλ. fοu . ΠΙ\ραμ.t &n6 τ6ν 'Dvdaη τι'jν 'Dλ.υμπιcιrl(~. r.ι ποιο~ς τ ι'jν δc:i:roμc; r.ι 
6νθρι:i-ποuςοf &ποiοι c1νιιι τuφλ.ιf6ρyιινιι τi;ς Κuβ.tρνι'jαι:ως. Άπlτuχον τ6αο nολ.6, 

• :~::~:;~:!~: -=~~~~~=;~:~:~ ,.;i:i~~~~~~~~:~i~~:~!~~=~. ~~ ~:~:!~~:::~::~~~~~7 cf 

8 λ. 6γοu~:~: :~~ςπ~:~::::η φ~~::::&:~~ ~~::~:~ν τ::ρ~:~~~~ τοU 'Ανfιρc&δη -Ι(οτ& 
τρ6πο ·ι clρl\aθω &ν πορ6δω, &ντ ιαuντιιyμιιτιl(6~ ι«ι f Od lxouμc β6αονιι, 6ι6τι Β& 

~::~ :;& π:~~:~~~~~~ τ:~~Ι(:ι~6~ιrι;ν;~:6δ~~~~ν τ~λ.~~:~~ι:;τ~~,.~ ~:λ~~~~~9:~=~~ο-
μfο, &ν 6ντf ν& διcuθ~νι:ι τfς Tp6ncζfς του ό Άνδρι:6δης, τfς διι:uΒ6νι:ι ό !Ι(πρ6-
αwποςτοUΙ(uβcρνί:iντοςΙ(6μμοτοςf Τt'jνπ~τηφοριS&ξuπηρcτοUντο τ&αuμφlροντα 

::~c~~W~~~~ι 1(6~~~~:~~~ρ~:~~· ή τ::,~~;η~~τ:~;~~~ι: τ~ ϊ~~~~~=~τ:0 ~:~νf~l φfλο ι τοU 
Άλ.λ.& npoafξτc Ι(ιι f τοUτο, I(Of τ6 Uποyρομμfζω 6ι6τι c1νιι f αημι:ϊ"ο τϊ:iν 1(01-

~~~;~:;~~~:~:~~~;~:~~:~:Υ~i~~~j~:~~~~~:~~~;~:~;~:!~f;:~~;:~~~Ξ~;:ης, 
cΤνοι προΤ6ν cιrt..τrtς τr{ς &νωμολ.fος ιrτι5 κρaιτι1(6 ΔιQλ.ιο-τtlριο. Γι'ο·(ιτι5 Ιd: μιλι1crοu ... 
μcλ.cπτομι:ρί:iι;τι'jνπροιtcχi\Παροαιιauι'jιιαfyι•ιιGτ6δlνΒlλ.ων&I1J&Ι(Τ&fνωτι1αuζtl
τηαηαJ'\μcρα.ΤΙ\νΠctρο:αιι.cut'jθ&μ•λl\σοuμaγι6τι5ακ&νδaλ.οτGνπaτρcλ.αfωνιrτι'jν 
'ελ.λ.dδσ. 

.;. 



• :; i ~]~;~::i~~~:~~~~~!~~~~;~~~~~~~!~~~~~~;:~~~~;~:il!~~~~~~! ' ς 
ι Ολ ιστηρfί:ιv πc:τρcλcιfου τοU Άο:ιροπ{ipγοu, r.Τναι τ6σο συyκλονιοτικ6 , 
ι\ θοuλι'\ νι! &αχοληθr.i μ'ο:Uτ6 ιιαf ν& μι"j &αχοληθοί:iν μ6νο τιf ι!Ηκaστι"jρ ιll', 
~θ r.οη θιf τtdc ι ατιf δικαοτι~ριο. 

, τ f ι.Τναι i:Βνικοποιημtνη !πιχcfρηση οτι'\ν 'ελλιi6οΙ Ή διοfκηοι"j της, 

~~ τ~~..,:~~ζ~~ο ~.:;:~~:~ο y(:~ca~6;u~1~o~~~:~a Β~~=~Χ~~λ:~~ο rο ~ί :ϊο 
Jf .τιf Αι ο ιιι.ητ ιιιd tuμβο{iλιο:- δl' λοyοδοτοUν πouSc:ν& . ~Η λογοδοτοίίν αl 

Ας τ~"~f:~α r. Υ~:~χδu~Ρ~~~:~ς;:~χ~ ~Ρ~ r:~H~~:~v:~ rμ l6 n~~~~~~ς t~:~λ~~:~ ou-
u tπ ικρστc fαςκcιf πολλοf&λλοιαύτijςτi'jςκaτηγορfος.Λομnροf&νθρwττοι , &λλ& 

• οτr.λc{ως &κατ&λληλοι . 'Vn&ρχcινομfζ~ο~r\ΕΤΒΑnοGδlνlχr.ικ&ν6ργονοοτ6 

, ι: ( ~~ 
1 
κ~~~~Ρ ~::~:SY ~?~α: ι~~ ι ~~τ~~u~~ς; τ~~ ~χ&~~~;:τ&~6 6 ~~:κ:::~~~~~:η κ:~ f 8 ' 

~; ,~;;~~~:~~~~:~~~:~:~~~: :;~:~~~~i~::t~~:;~i~~~~;~:~~~~: ~~;~;~:§;:i~:;i::~~ 
'Ι'ο V Κ6μματος . Κcι f γι ' a!ι 1' 61τpi>ΙΙ"eι'Ι'6Δι οικη'Ι'ικ6: J:uμβο(ίλι ον6&πaρ'Ι' f Ζ: ο ν'Ι'ο ιάπ6 
ιl:ι;προαUιιοuς!κλcγμfνοuς 'Ι'Cίνπcιρcιγuγικtίντ6ξeuνκαfτtίν κcι'Ι'cινο;λu'Ι'Cίνwο(ίlχοuν 
lδιαf η:ροuς δeαμο(ίς μf ο(ιτfς ,.(ς !πιχeι~α.tις. Πρ6τuπο , γι& ν6 μ~ ξcνια τ ι:iτe , 

~: : ? ι:&~6&::~ο~~~τ~:Ρ ή χ~:~~~~~" r~ ~~ν:~~ι~Ρ~& v ~~x~~e ,.~~c:rα;~ς κ~~ς ,.~η~~~: 
:~~~η:: ι μ~2~ lt~~δ ι:::~ι::~(j π:~οό~:ρ;~~erχ.κ:~~:ο~ι.~~ ι &~~6: π~: ι ι:~~~χ~ν~~πι: r-
pοuς : Γ ι cι'Ι'fτfτο ιοcιΤαχο ςδfνίιπ6:ρχe ιποuθeν6. ·ι:ταιάναγκαΖ:6μο:Ο'τc.ν6wηγcι f · 
νοuμe ατ6: Διιι; cιατι"jριο , !φ'~αον ή θοuλ~ ιι;ιι( ή Κuβfρνηση μfνοuν άσuγ ιι; (νητeς ά ιι6 
'Ι' ι"jν πο:ρcι:ιιοfηαη, &π6 τι"jν &αuνefδητη &ιrοαι~ηση ιι;cιι ιι ο; pcιμ6pφΥΟ"Γj τtiν etδ~αcι.ιν 
ιι;cι(τΓjςπρcιγμο'Ι' ι Μ 6τη'Ι'a.ς, 

:~:~~~~~:;~~ :~~:~ :~~~;~~~~~?a~:~~~~a~~::ι~~~=:~~;:~~~~:~~~rι:~~~:~;~:- • 
πcιροuαι6σοuμ ι: crτ~ θο uλι"j lνa 1Ι'λίlρcς νομοαχfδιο. 

νd 6 ,:~:0'~~~/:λ~=~:α 6~~ς8:~~:G~~ς C:ιιιχcιρ~αcuς.Πρ!ν δμι.ις w&μc ατι"jν tOK , 1I' ptιrc '8 

~!. !:~:::!!~le!!:l:!!:!! 
' ο 1\'ρtί τος cΤ να ι Δ Βcαμ6ς ,.ων αuνeταιριαμtiν . Όν6μος 602 ύ:ιιf'iρξc lνας &:ιι 6 

τ ο6ςλcιμπρ6τcροuς ν6μοuς 1Ι'ο(ίψι"jφιαcποτfή θοuλι"j τtiν Έλλι"jνuν. • ομuςwtρcιααν 

~~:0=0 :~~~ ~~~~:;ς ιι;ί~ c.::ν α~~ν:~u~~ιι;ϊ::ς~ο~:~ι~:~ . ή• ~~~~:;~~~u~:ιι~ω:~&λ~~~"~ c ιο
~~=~2~~~~6ς ,.~~:χτ~~γ ~:~6~χ:~~~τ:~;~a::~ς~u~~~~~τ& 1 α~::~:: ρ~:~~ ~~~:: =~~~μ~:~ρ-
γ ι 6 'Ι'~ν ιι;cι τaν6λuαη, γι& τι"j ν δΙcιΙtfνηαη κaf 'I'~V πapcιyuytj 'Ι'i:ίν προΤ6ν τuν. • Αν 1'6ν 

~=:~~~:~!~ ~:~~~~~:~~ 6: :~~~~~:~~:~;:ι Ετ~~~: ιι;:!:~~;=~~~:~L~!, tti:~~::· 
&ποιι;aθ ια'Ι'& τ6 θcαμ6α'6λο 'Ι' οuτ6μcγaλciο , διruςόπ6:ρχcιrιl δλ ι:ς 'Ι'fςχi:Ιρcς 
τίlς Δuτι ιι;ίlς ΕGρ6πης. 

' οtuνδιιι;aλισμ6ς 
'Α),λd, τ6 f61o •ρt:ιι aι YdΓY7VC7-KO.ΓYi& 1'6ν θaαμ6 το ϋ rιuνδιιι;cιλ ι αμοϋ. •tχοuμa 

.;. 



σuνl!ιιιια>.ισμ6στι'\ν'Ε>.>.&δι:t;"Αιιαγι:τί;ςβ>.ασφημfας.ΚαfαUτ6ςτι:λι:ίίι:-r6τ6νθα
νό:σψο ινανιια>.ιαμ6 τοU Κ6μματος . m:ιαfνοuμι: ατι'j Κοινι'j Άγορ6: Ιtαί πp(nει aGτ6 

:~ν~~f~8&~:~,.~~u::7~τ::~ν8/ ~τ:~ ι c:l~ia τ~~ε:~~;ω~6 τ~~μ ~f~~~~;~& t:~~~~;ιι&0 • -
μaς,νιaτfδfνι:Τνaι6uνατ6ννό:&νι:χοοUντliνιιατ6ατααηnο6\αχaι:ιστ6ναuνΙ!ιι
κα>.ισμ6 ατι'\ν 'Ε>.λό:δα τό: σuνl!ιιιιΟ:τα τii;; rι:pμανfας, τiiς Γα>.>.fας ιιαf τiiς Άγγ>.fι:ις . 
θ& ζητι'jσοuν, θό: &ξιWσαuν ιιαf ~9'6αον Ι!ιιfν αuμμοpφων6μαατιι: θ& Cnlμβouν &ναyιιι:ι
ατικό:: Kaf 6f\ eό: ι: τ ναι ~ Κο ι νι'\ 'Αγορά πoli Βό: φταfι:ι ,&>.λό: Ο& ι: τ ναι ι τό: κακd μaς 
τό:ιιι:φ&>.ια,nο6Dό:66c:ιοuντt\ν&φορμf\τί'iςl;πι:μβό:σι:ι.ις.Χριι:ιό:ζι:ται,ιlnομfνως,τ6τα• 
χ6τι:ρονμι:ταρρ6θμιαητοUαuνl!ιικα>.ιατικοi:iαuατι'\ματος. 

'ι' ιd μ~~μ~~~ Χ~~~~ζ=τ~~ I κ:~~=;~ ,:~:0 ~;:. ό:ο~: ϊ~::~). ~:β~r.σ~~:ω ν&α r.~~X::o~: Ι• 
;~7~~~c~:u~~r· ~ ~σ~~~~~~~~\;~ν ιι:~~~:a~:ν~ :~:,.~~: •:2;6κ~ ;~~β~~~~ α χ~~ν Α 1~ ~:τ a~ 
:1ο~=~ί:~&~:~;ι:;~: ::~~~ ·:~ ~~~~~~~~ ~~,.:;:~~:.κ:~ r τ2;ι:~ι'\~η::~a::a~~~~~liςι 
-~~~lj ι: τ~ ~φ:~:ςμ:~~Ρ:G~~~~~ιι:~a CJ~;:~:~ ~~ r T~~o:~::~~c τ~:; ~~~6~~~:~:ϊ ~~~~~~α ι 

• ~··~~:::::~::·::::~:~ν::~:::;;:~:~:,;::::'::~:~' l::o ~:::~.::~.ν::::::: •:· 
μιιιρ6τητα τoii κλ~ροu καf οΙ Cyκατaλc>.cι μfνι:ς yοίcς &nοτcλοUν γι& τι'j ycupγfo 
μος μ ιci ιτο>.6 μι: yό:.λη ιτ>.ηyf\. 'E:ncxc ι ρι'\Βη νό: δ ιορθωΒι:ί οlιτι'j ~ n>.ηγt\ μf Ι!ιιι~φορα 
yιοτροα6φια,μf&να6ασμο6ςΙt>.n,&λ>.&6tν&π11!:61ο10'ον.'Ε:~tcίνοnο6ιι:Τναιμιό:&πο
τιι:>.cαμοτικι'j μ~Βοδος θcρ:mι:fος ι:Τνa>t ό •&ναyιιαατικ6ς αuνι:τοιριαμ6ς• τoii μaκορ f. 
τη rbν. Ι:κοuρι-6τη . 86 τ6ν θuμίίιrθc τ6ν Ι:κοuριι:lτη,~τον μι& προσωπιιt6της τί;ς Πuι
νι κiiςΑικaιοσ6νης,yραφ ικf\τΓj ς f;nοχiiςτοUπο>.fμοuκαfτοUμιι:ταnολfμοu .ιι ι λοΙ!ι6-
ιηcrι:νό::μι:τοβό:).ι:ιΤ6ΧUΡΙ6ΤΟUΙtό:ΤΥΟ'Τι'\ΛαΙtΙJΥfα&n6μιό:νι:ΙCpοι'JΠΟλησfμιιf .. U-

::tη;6 K&~>.:u~~0~o;~~u~~~d ~~~fv:: :~ l~~ σ~:,.~~~~~2~~:r crϊ~:~ν~~:6~ιι:;:~ι: ~ 
::~~~iρ~:~0~nοροUν~ν& 1φαρμοαΒοi:iν c:ιόγχρονο αuατι'\ματο ιιι:ιf νό: 1κμηχονισβι:ί ~ 

•&νοy::~~~~6ς~τ &λ~~ 8 i:~~~li 0~6~~ ;~~ 6~=~~~ ~~ ~~~:~σ:~ο~:f~~; ~α~~~u~~~~~~;'ι' ι'· 
·~~~~c~ι'Ι;,~::α~6'=~~=~6~;ρ~ρ~~:~ ςν~ί;~1 ~~~~3.:~~ν 'ι'~~:>.ό:~, &ν Βfλοuμι: νό: μf\ 



·~.Ω:2~~2.!.:~:;;s 

:~:~gi~:~~~· ;~~~~;:~~~~;1::~;~:;~1;~:~~::~~;~~:μ~;~~~:!~~~~~~~;~=~~~~ ' 
οuνcχιαθciαίιτ6nούyfνι:τcrιατfςτιμtςl.:;:6μη5-6μi;νι:ς,δfνΒ&ξfροuμι:πού 
Βdβρι:θοίiμc.Τdndνταθ&ιι:cιταρρι:όσοuν: • •• 

Άντf, λοιπ6ν 1 ν& .n:ι:ριιm&ται ι'ι nροσοχι'ί τ.~ς ΒοuλΓjς α~ 6ΓjDr:ν με:γα'.6πνοα 
πι:νται:τrj'προyp&μματa ,nροαπαDι'jσc τr:ν'&ντιμr:τι.ιπfσι:τι:τ6πρ6βλημασιιτ6,τ6Βα
νdαψο τοϋ n~ηΒι.ιριομσίi. 

Βλfτιr:τc,λοιπ6ν 1 ποι6r:Τνσιτtnρ6yραμμ&μοu,τ6όπο7οταπι:ινi:ιςιlοηyοϋ
μσΙ στ~ Βοuλ~ ιιαf στι'\ν Ι<uβtρνηση."Αστι τfς ••λοσοι;ιfι:ς τWν nροyραμμ&τι.ιν μ . χρι 
τ619Β1κα!καταwιaστ•iτι:μtτ!ςβααιιιtςΒι:αμικlςμι;τι:ιιρρuθμfσcις.Ι<σταπιαστcί-

;~α~~ ί~; 1 π~&Β~~~ σ~~ο ~=~α~~c or~&e~r~::~ χ::~ ς a~& ιι:~=~~ 0;~~0~~: ι ~~~~ο~~~~~. 
'Ayoρdi. 

• TDΠPDΓPAf.'IMA1!i181-S -------------------
ΆλλC:: α&ς Uποαχi:Βηιισ ν& α(ίς δ~αι.ι μr:ρικfς &π6ψιις μοu yι& τ6 πρ6yρcιμμα, 

!~.:~e:.:~~~-!!:!~-~e2Y~~!:!~!2S 
.. τ6άποίοnρfnιΙν6:γfνι:ιyι&τ619Β1-15185, 

Τ6 npi:iτo nρΟγμα nού nρllfr: ι ν& ιt6.νr:ι ή ι<vΡ~ρνηση, &π6 σUριο ι:: fνa ι ν& lδρύ
σc:ιόρyσνο wροyραμμστισμοU.•ι:χr:ιlfρ6Τuποτι1νΓρcιμμο:τr:fστοU•λ&νοv , τι;rραμ-

~:~ι: ~:ο~:~ :~ο~:~~:~ο~ρ~~~~:~~ ~~~δς: Α~ ~==~=~Β~ι: iχ:~τ~~~c;~τ&::;~:~~~; κ& 
σt τι:χνοκριfτr:ς ~ μ~νο σt 6ημοιοrfοuς Uπαλλι1λοuς, 1ι στι1ν Ι<uβfρνηση. Ό Προyριtμ
ματισμ6ςσημcιfνc:ισuμμι:τοχι1τίlνwιοrρι:ιyι.ιyικi:ίνκσfτi:ίν&,ιλι.ινιtοινι.ινικi:ίντ&ξι:ι.ιν 

~τ~: I 1(:;:;:~~~~ ~ σ:6~μ:τ~~~ ~~~ I :~~~:~p: τ: I Ι(:~Π:~~ ::~:::~6c:~:'6~6;: :: • δfν 
ΠροyραμμcιτΙσμ6ς 0 iπfσης, προΟποΒlτι:ι τι1 δημιοuρyfα 6ργ&ν~ο~ν ~κτι:λfσc:ι.ις τοίi 

wρογρ6μματος. ~ Αν δtν l•δρuθοίiν τ& δργανα αlιτ&, τ6τι: δtν μwορι:i ν& Cκτι:λι:σθ ι:i 

=~:γ~~~:~Υ~~σ~σ~~: ·~=Τ~~~:~ ~~~lol:~λ~r~~Γjlν~~~~~f1&~r~~ν: Τ~: r ~; :αt;:ss:~: 1 Τ&-
λι:ι~νcι κανfνα lpyo τι1ν l:ιρcι του. 

tτι1ν'Ιταλfατι'\ν&νασuyκρ6τησηδfντι'\νlδι.ισcινστ&'Υ~tοuρyc:iα.Γι&τ6Ν. 
τi'jς'Ιταλfσςlκαντιντι'\νCΑSSΑDΙmι:zzοGΙΟRΝΟ .• 'Αν6λοyοuς'Dρyανισμούςlκσνσν 

τ~~~;;: :~~;~l:!;~:~~~:i~~~:~~ Ι:~=~~ • ~:~~~~: y~~p;:~:=;~~:;~:~~~~=~~:~ί • 

:d;~~~~;ιι:~σ~ι~;6ςτ6~ j~~~~:~d ~~ ~~~~:~~:~:u~τ1Α~~:~::~ι:~~& ~~ =~~π~~ο;~ 
~ 6ανcιακι'\,1πιδ6τηση, nρtτιι:ι νd τ6 iyιιρfνι:ι ά Ύποuρy6ς τσίi tuντσνισμοίi.Αίιτ6 
τfσημσfνι:ι;Δι&πλατσοlτι6ρτιςστι1διι:ιιφΒορ&.•οληι\Δισfκησημtνι:ιlκΒι:τη. 
l<af yι 'αlιτ6 &π6 παντοίi &κούι:ται ~ λfξη α~φη,Πρlnι:ι ν& 6ιcχφuλ&ξοuμι: τfς 6ημ6· 
σιι:ςύnηρι:αfι:ς&n6αlιτ6τ6κcχτ&ντημcι,ι&νθtλ.οvμaν&φτι&ξοuμι:ιι.dτικαfi6ν 
Βtλοuμι: νd διατηρι'\σοvμι: τ~ν τιμ~ μας. "Αλλι.ιατι: οUριο, 5ταν Bd r:fμαατι: μtλη 
τi'jςΙ<αΙνf'iς'Αγορijς,πi:ίςΒ&!ι-.:rΡ\.160'οuμι:τ&δι&ι;ισρcιπι:ριφι:ρcιαιι&τηςnροyρ6μμcι• 

~= ; V:ι ύ~:~~~:~~:~~~~y=μ~~;:• κ:f'ιι~~6:::ν:.S τ~~ &:~~:ο;:ο~:· τi~ ~~;τ~~:;~:νοu-
Ξtριτc ~πf Άμι:ριιιανιιιί;ς βοηθcfας i1 !π! urιRRA. Ύnί;ρχιιν τ6. λ.ι~τ& ιι:αf δlν ύ
πfiρχανοίιτιπροyρ&μματα,οίιτι:δρyαναν6τ&&-τrορροφι'\σοuν,θ&πCίμι:σfιιlιτ6τ6 
κστ&ντημα; 

~;.~i~!~~~:~~;~~~~~:~~-:~~~?.~~~~f:~f~Π~ffiv~~~~:~~i;;~;~~~]:~;~:::;: 



!~ -~!e !.! !~\:!!~~-!~~ -~e~r~!:!!:!':!:!~S 
Πο ιfςe&ctνcιιο!ιντολfς:nοGθά66σι:ιι\Κuβfpνηαηι 

σfιξ~σ~~~~~~Q 'Ίs~~κ:~cι;;:~:~~:;o~u:~~~~o:~~:~~c δ~~ ή 11~~~~~μ:υ~~σ~6 ,.:~σi:~~ -
κοU c lσοδ~μι;ι τος •ροσδιορfζι:ι τ6 \ιyιfς, τ6 σuστ6 Cv6ς nροyρ&μματος. Α!ιτd' ctνcιι 
t:;~~ ~dς ~~ω~ r~:~:~~~σ~"1~:: κ:~ :;:::~~:~:~ς, ;a: 11.~~ .... :~ r:,.~~:~σ:~,.δ~:c~6&:6 

.::~ 'i!~:::i." ::ϊ:~~~~::: ~!!':;::~~=~~: ~ :~:::~~: :q:~::~~~~:g:: ~~~:~; . 
τι\ ζωι'j iν6ς levouς, δr.~ ι:fνcr4 μδνο τ6: ο\ιιονομικ6: Βfμιιτι:ι. 'Υ•Ί~ρχοuν δλα τ6: .. &λ-

• : :~;~~.:~:~ινwνιw.6:, τ6: 'ΙΙ'ολιτιστιΙtά, τ6: 'ΙΙ'ληβucτμιοκό, YoU δi μιrορο\ίμι: νι11 

'ο ρuθμ6ς c:ι~ξι';σcως τcιiJ tΒνιtι.οίι ι:\σοδflμιιτος, ιιοCι 86: δοθι:1 C:.ς tιrιτcιyfl ατοιις 
~~~::'μ~~~~:~:;ω:·~~~7. κuβtρνηση, npiwι:ι νά: ΙtcιβoριcrBei πΩνω σι διάφορο κρι-

•εncι6~ Biλw νd τcλι:ι~σω, 6! Bd μπt:i σ( λιr.πτομiριr.ιι:ς δοον &φορ& τι! κριτ~
ριcι πο6 πρl:nιι ν& &κολοuΒι'jθοUν γιιf τ~ν πcιρcιywyfi. Γιcιτf cιlιτ~ τt'j στιγμ~ π~το: b' 

δ;~ ~r~:;~;~~::~:~i~:~~;::~~;=l~~;: i~::~~:~~:~; :;; ~~;E~~~;~:~~;:~~~;r:~ ·-
τt'j μι:τcιβcιτικι'j πι:ρfο6ο. Γι 'οlιτ6 6i! Qd 6ιcικιν6uνιr.6αω ν6 Ι(dνω μιιl ι:Ια~γηαη. 
'Αnλ0:μ6νοα&ςλl:yw!τι6lμποροίiμιr.τcιuτ6χρονcινd1πιτ6χοuμι:&νο6οτί;ςyι:ωρ-

~~:;~~~:~~ς:~:ι;§Πi~t~~;~~~:~:~~~~~;;;~~i:~~:i~C~!r~!:~:;~ 
τf\ς Κuβι:ρν~σιr.ωι;. 

./. 



ΤΟ ΚΡιΗΟΣ: ΤΗΣ: ΛΑ1ΚΗΣ: EYHt.IEPIAt ------------------------------
ν& σCi:ι~u8~:~& ":τ~~ ~ι β::~~~ ::;:~;~ν~~~~~:·~~~μ~:μ ;.~6 ~;~π~:u ν~π ~~:~:ι:~α 

1 

Κuβtρνηαrι στο6ς προyραμματ ιατtς y ι& τ6 ;rpi:ιτo πι:νταcτtς πρ6yραμμο:, όταν ι:~ μα σ τι: 
στι'jνΚοινt'\'Αyορ6,yιατfίιιr&ρχοuνο1ι:lδικfςπροDπο8fσι:ις. 

Κ6ριοι,τ6!ι,οςτοίί'ι:θνοιοίίι:Ισοδt'\μcιτος,&λλιiκα(ήβοf18ι:ιαπο6&ναμlνι:-

~~~ ~~~ ~~;~~~~' i~η~:~f:::. μ: r ι: i ~:~π:fv: ;:z:~φ~~:~οQτ~~~;:~~η~τ~~~~~~ 
clιημι:ρfας•: 

a. :~~:!l~~-~~~!!]~~-~~.!.~~.!.~5s.:~~~~.!.~IJS 
/!Ιπορι:iν&!ξασφαλfσοuμι:σfόλοτ6νπλη8uομ6μfα&νΒ~ινησ6νταξηyιό.τ& 

yηρατι:ιό.ιιαfτι'\ν&ναπηρfα,&νι:Ισαy&yουμι:τ6σιίστηματflςiΒνιιιi;ςιιοινωνιιιi;ς 
&σφο:λfσι:ως,ΟπωςUπ&ρχι:ιστι'\ν'Αyyλfακαfστι'\ Σ:οuηδfα. 

Τ6τι:ο!&yρ6τι:ςμαςδfνΒ6τταfρνοuν1200δρχ."1500δρχ.σ6νταξηιιαfδf 8 

~Hi~~~~~t~:~~~~~~i:~~:~~j:;~(i~::~~~;;~~~~~~:~~~:!!~~~;~~~t~~,~~;;~~~-· 
&~~~λ~~~f χ ~~;~ο~:~~~~σ:~'&~: ~~ς τr~ ,:~~~;~:\~~& y:~;y ~:~:τ ~:~τ~:;~~: 11~& Βό. 
λι:φτό.αlιτό.&ντfν&τ&ττiiμι:κό.ποu&λλοίί,&ςτ&nίίμι:στ6σ6ατημαιιοινωνιιιi;ς&
n,αλ(αι:ωςyι&νό.iξααφαλfαοuμι:lτοιατ6ν&yρ6τητι'\νiλ6χιστηαιίνταξηnοGθό. 
lχι:ιόιι&Βι: •ε λληνας.n&νω&1f6τ6iλ&χιστο0ριοσuντ&ξι:ι.ις,βι:βαfωςόιι6Dι:"tλ
ληναςΒ&ι:Ιατrρ6ττι:ιτι'jαGνταξfjτοu&ναλ6yι.ιςτtινι:iαφορi:ίνnοGΙχι:ικαταβ&λλι:ι 
κοτι.fτι'\νncρ(οδοτi'jςlνcρyοίίτοuαuμμι:τοχi'ίςστfjνοtκονομfομας. 

~- :~!~.!.~~-~~~!!)~'!-~!~~!'!5 
Τ6 δι:Cιτι:~ο κι:φ&λαιο τοU κριίτοuς τί'jς λαίκi'jς ι:lιημι:ρfας, ι:Τναι ή L!]νικοτr οfη

αη τflς Uyc(aς, 'Όλοι ο! "tλληνι:ς nρfπι:ι νcf lxouν tο6τητο: πρ6 τi;ς &ρρ"ατιας 

ϊ:~ς ·~:u~:~~~~;::~;ι'i::~ .~~~~~~!~ι π:~λ~;~:η;6ς&~=~~~τ~ο:~6 τ~~ ς y~~~~~ ~~~~:. 
" 6fν ξι ρω τ( &λλο, y ι& ν& &ντ ιμeτωτrfσι:ι τ& έξοδο: τοίί νοοοκομι: fou. Γνωρ(ζι:~ 

;:~~:~~f~~ ~~;~~~.:;~:;~:::~;;;~~:~:~ι:?;:~~~.~~ ~::~;~:~~ '·~; r ':;:;:?· • 

Τ6τρ(τοκι:lόldλαιοι:Τναιήδwρι:&ν/ί:ιι6ι:(α.Πραyματικ&δωρι:ιS:νιι_ιι fii:Βνικο
ποιημfνηΓ\αι6ι:fακαfδχιαlιτι'\ήΠαι 6ι: fι:τ-!μτrαι yμ6ς τι'\νόττοfαlχοuμeοι'jμι:ρακαf 
ήόποfαι:1ναιιιατ'elκ6νο:μ6νο6ωρι:&ν.'Αλλ&βfβαιιιΙΙΩΙfτ6αδατηματί'jςοuν ι:χοUς 
-δι&βfοu-Πcι:ι6ι:fιιςτrρfπι:ινιfι:tσaχΒι:iστfjν'Ελλ&δι:ι,yιατfι:1ναιοτοιχι:iοτί'jς 
ο6yχρονηςι:lιρωπαΤκί'jςζωl\ς. '• 

δ. ~e~:te'!~~'!~~!~5S.!!!:t!JS 

eΤνιιι τ:u~~:~τ~ 11 ό~~;~~ :G~6 11~,.=~~β~~~α λ~~~i'ί~,.ί~~~ι:~~fςή ι: ~~~~~e:~:Y~Q~ιiρ-

;~~E;:~~σ~w:1:~::::::~.~~a;!~~:~~~=~~~:~~~~~f:~::;:~~~~~~:~~~~;~::. 



e. ~!:!e!!~!!"Χ.!.~1.~.!.~~.:.2::~~Ώ 
Κcι:fτ6τελ.εuταίοιι.cςι&λ.α ιοτοϋ l(ρ&τοuςτi'jςλ.α'il(iϊςεlιημ ιr:.ρiσςτ.ού0'uνι!ιfι:τα:ι 

l(ar μt τι1 ' Ι(οινι.ινιl(ι1 ι!ιιl(αΙοσύνη, ιr:.τναι r\ &νομ6p9f.'!Jη τ οίί Qopoλ.oy ιl(oίi αuστ~;.ιατο ς. 

~ Α~~~~ν ~~;~a ~~~:!~~:~::~ 7:& φ;f~:~ :~ι:;~:~:t:~~;~:~~~:~~?~2v~~~~~: ~ f~c 
νααχtαι;ι.ιςτίiςοll(ονομιl(iϊςι!ιραατηpι6τητος,δφι;fλ.cταια'αlιτ6τ6&λλ.οnρ6ι:rαλ.λα 
φορολ.οyι1(6 σιίοτημα no6 εχοuμc. " Αν δiν yfνονταΙ 1τιcνι!ι6οcις οτt\ν Έλ.λ.&ι!ια -&ς 
&φt\αοuμι:τιfμι:yιfλ.αλ.6yιαl(αf&ς&φι1αοuμcτt\ν&ναζιfτηΟ"JCν6χι.ιν·δφι;fλcταιατ6 

~~~i:~~~:~~~=~~~: :~~~~:~~:~~iΔ~~::~~~~~η~~~Ξ~!~λ~:~~ιι. ::1 :~ σ::~~~ίν~ ςβ6-
Δfδι: Ι :ι~cf β~c~:φ:~~ϊ;ί α~~ =~~~ς σ:: f β~~~~ c τ~~ 1 ι!ι ~ ~;~ο&~;&~~ς Υ ~fT~~~ r~~=: ς~ν~rτ:6ντα-

• ~~~:~~::~~ :i~~ :;;~~~~~~~:~~~r~~~~~~~::~~g~ε ~~Δ::~iμ:::!~~~;~~~~ ~;~~~~~:·ς 
8 Υ ιd ν~ 1 ~~~:~η~~:w τ~~ =~~~~ 1 ~τ ~~QI(:~~~u~0~f1~d λ.:*~~~ :z~~;P~:~;:'t~~~τ ~:fι~6 

~:~: ~~t ;~:~~;~~aa~~~o~~~ 1 :g~:~~~ l(;~~~:τ~~a~~~ • &:~~~χ~ι !~~~6 n;:v~:~::~~-
oιίvxPovou φopoλoyιl(oU σuατ~ματος. 

t. ·~s.'!!e2!:!!:!.!.~~::~291:!!:: 

·εχΕτ~6~6ο ~:~:~~~·ν~ τ~ τ::~ :δ:~~~?:α ·ε:t~~~~:: ~~~ς:ι~ 1 ·~τ x:du~:x;~~;~τ~& 
ιπιl(ταβWΜαfνιfαίίςπWμιριιι.iςβασΙΙ(iς&λt\ΒcιιςΙ(αfyν\:'ιι,ιι;ς. 

l(af μ::r~~~:: 0~:~~ο~~:~~=~ς:6 μιl(ρ6 λΙμaνιfl(ι τοU Atyαfou, δnwς σίίς cΤπcι fιι!ιη 
(tlςτ6σημΕiοτοίίτατι1νΠροι:δpιΜι1ν iι!ιρανl(αταλαμβ&νι:ιόΠρ6cι!ιροςτi;ς 

θαuλ.ίiςΙ(.ΑΗf!ΙΗΤΡΙΟtΓ.ΠΑΠΑΙΠΥΡΟV) • 

• &λλ.Ες ·~~~~ ~~~:: ~E~c ~~ι1 :τ~~Χ~~Ιt!~~~Ι(~~~ 1 ~ο~~λ~ε;~~ότ:~~~~ ::~~G~:~~λ.::~ι~~ ιςι 0 

~ ~:~~~~:;~~β~ιi~~. :~ ~~=~~~~ &f~::!6:~~~ς~::~~~cf;~1;l:~::~~:~~:~~:~!~:~~i= ς 
αuντt:λ.cατι1ςτί'jςι!ιΙcιΟφιfλΙΟηςτί'jςclρf1νηςτο UΙ(6ΙJμοu,&λλιίl(cιfτί\ςιι οΙ'νι.ινιl(ί'jς 
ήρcμfcιςΙ(cιfτιρό6ι!ιοu."Αντ6&nοφι;ιοfοαμcνιfμποίίμι:α'αlιτ6τ6χορ6,πρiτι&ιν& 

~~=u~:CS~:ς~~P::ru~i· ~:~/=~~μ~w~:6 α~f~6 σ~~~~;~ ~~/~:~~: ~:ο::~ι~&u~:~:~ 
Μξοuν σι ~ξαφ6ν ι ση τοU &φρονος Kpcfτouς 0 τ6 όποiα &παρο:α1(&6c:ι:Ο"το μwΓjl(c αi μη
χcιvιαμοιίςπο(ίδfνi(Ο"Ταλαβο:fνcι. 

ιrt· !~.~~!QI:!~.!~S.!!f!:!~J:ι:!!!ι:s 
Αύτ~ τ~ ατιyμ~ 1(6ριοι αuνdι!ιeλφοι, Cl(τeλil l(a8iil(oν ~8νι1(6 11(8tτοντας τrς 

&n6ψcιςμοuώςΙ(αr τοίί\ι6μματ6ςμοu.Καf Μτελειc:iοι.ιμtμfα τcλ.cuταfαπαρο:· 
τ~ρηαη. 

tτ~ν 'Ελ.λ.dι!ια Ι(Ο:Τcχ6μαατε &n6 τ6 nλ.lyμo: τi'jς nροατααfας. "Ολ.cς οΙ ταλ.αι · 
nι.ιρfcςμαςοiCβνιl(fς,&φ'δτοuyfνομc&νcζ&ρτητοΚρ&τοςξcl(ινοίίν&π6τ6πλ.lyμα 

~~ς a~~:~~~~:~~:· Ξ~~~~;ο~~:~ :: ~~~i~~~ ~ιf r\βrκ~~:ι1~:ο~0~~~ &:δο~t~~ ~~ν λ.~:~~αr-
αeηαη,&ιι6αύτ6τ6οtιfλ.μαJφοβ(iμaιι5τιιι.αfο"τι1νε:οκμwcιfνοντσι;ι!ιιcιιιρ&ττομcτ6 
fι!ι ιοα..Sλμα. 



φ fρι:τ~~ ~&β:~Ψηn~~τ~;~~~~rλ~;μ r~~ I τ~~~ ~:~~::u~~ ~:~ &~:~ο~~~: ι &~ν~~~Έμc 
θ& διασωθοϋμι: , γιοτ( ol πpοστ&τι:ς μας yιcf λσγοριασμ6 μας Β6 κ&νοuν,Ο,τι πρ6fι;Ι 
ν&κcSνοuμε'μι:ίς. 

Κ~ριοι, r.;οβδμαι Οτι οιlιτ6 ι:fνσι ένα λ6θος τ6 όποίο μπορι:i ν6 &no ::J ei μο ι ~ 
ρο:ίοyι6τ6"[Βνος. 'ΗΚοιν(j'Αyορ&ι:Τvαιμfαι:lιρι:Γι:ιτιαλtστιχι , στ(jνιir:ο iα 
σοίί δ(δονται δuνατ6τητcς ν& διατφfφcις &λλ6 σoi:i δfδονται καf σuνο:τ6τητι:ς vcS 
οuντριβι:iς. 'Αλλο(μονο , &ν νομfζι:ις δτι τ6 Βlμα. τi;ς διcιαφd;λιαης τi;ι; Uποατ6~ 
αι;ώς O'OU ιξο:ρτ&τcιι &w6 τJ1ν ιι.ο:λοα(iνη τϊ:Ιν ~τcιfρων O'OU. Ή wλ4νη O'QU Bd ι:Τνcιι 

;~~:~~·!~~~~:;;~ ~~~~~~:~ii!. !;~~~~~?.~~:~!;~~:~~~~~~~;:~!~b ~~!~~~;~. 
;~!~~~~~:~~~~;~;il~~:~:~~~I~~~~~~i:i~::;~~~~~~:~~~~~~~:~~~~:i~:~~:~~;:~~· • 

;:·~~;ί•r\:&:δροςΓIΑΣΟΚ} Οiηροβλt'φειςτtiν"προ~<~:~ταριcτικί'Jν, ~ν&rιlιμlσηlτfισ ια 
α~,.,:ιητGντ ι μ/Jνθd/rrαν tdnιτat! 1o;.. ' Αλλdτδ1978δπλη8Qριομ6ςlφτααι:τδ1 1 . ~. 

ΙΠΑtΝ-α:ΖΙrΔΗ:{ ' Αρχηy6ςΕΔΗ<)12.θ1.οcαττfμιοοδρο. • ΑΝΔfτ.ΑΣ f'IAΠANΔFECIY( Πρ&6ρος ΠΑΙΟΚ) Td νοδμΕ~ cxzς κ . Zfy6η, δlν "d.γw1 (ζω . Γννρfζω 

τι1νtπ!σrμηl!κδσχ.J1. 

ΙΩΑΝΙ'ΚΖΙΓ~( ' Αρχm-δςΕΔΗ<) εfna ..:οτd , ι,»!σοΟpσ, "Οχι dnδΔΕ.κtμflριοσι .διr:κfμflριο .• 

AJMI€AΣ. IWlANME'OT U~δc6ρος ΓIAIOI<) Καλωc: κ. Zfy6η, •εχσuμc !λλη ~ση. Ε'f~ι βλtπcτc 
ιcαλδςπρδςτι1νκvβ(ρνηση. Καλ0τtρσςdπδα5ς, 

ΙΩΑΝΝΗΣ:ΖΙ:ΔΗΣ{ 'ΑρχηyδςΕΔΗ<.) "Εται λLνc, 

ΑΝΔFΕΑΙΠΑΠΑΝΔFΕΟΥ{ΠρδcδροςΓΊΑΙΩΚ)"Αςτdλlvc,κ,Ζfy6η , 

• 



ΜfΟΟΙΚΛΕΦΎΈr: • •• 

• rημ. Γι6 τι1ν nλfιρη κuτονδηση τ'i'\ς ,,,, dνεncl\dληπτης ι<αινοβαuλεvτι"i'jς nορ:ι0"15αει.,ς 
nοtί dι<ολαvθεί , πρfπι ν6αημειωθα~τddκδλαιιUα:Μyαπρfνdρχtαειι'ιrννcδρfααη, δr.ρ&δρος 

τ~ς Bavλi'jς διαβξ:βrιfωοε τηλt.φωνιι<ί3ς τδν ' Αρχηyδ τ~ς ΕΔΙ-t< &τι τδ Βlι.ο τ'i'\ς 'tνερησrας Δια

τdξεως τ?jς Γbρ:ιοχεuf\ς Μ ρvθμιζδττ:ιΙΙ εδθ(ίς με:τd τι~ν &yδρεvσι1 ταυ. 

Γbρ:ιτοDrο,6Πρ6cδροςτf πD1't16tνdνlφερι:yιdτδθfμ:ι,δrαντι:λεfωσc:ιΊδμιλfαταtίι<, 

Ζfyδη. ' Αντ(Οεταnρδςτfινδπδσχu·;τοuλfyαdρyδττpα lξι6οσε ΙΦf κuιο:λαφδρηοι: 'tνcρrρta 
ΔιdrοΕ,ημlτJ1νδnαΤαιcατορyοtίσετδνΚοινοβοuλεuτικδlλεyχατ'i'\ςΓbραοκcuJΊς,χωρfςν&θεω

ρfιοε ιόnοχρι!ι.ιοJ1ταuν6&Sοε:ιοlίτετJ1ν lλdχιστηlξJ1'yηι;rηστδν'Αρχηyδτi'\ςΕΔΗ'(;0τδΙΙόποΤο 
ιl!τσιlξι:ιπdτησε:ιcα:τdτδνπιδdnροσχ.ημ::Ι'τιστατρδnο) . 

ΙΩΑΝΜ-α:ΖΙΓδΙ-«:( ' ΑρχηyδςΕΔΙ-Κ):ΚGριεΠρδε;δρε:,δπdρχειμι66τοξfαστδνl(ονονιομδ,Νομfζω 

&ι .. ~m:ι τοθιμ:ιαδτδν6τδλCοcrοuμετ6ρα, 
.""ΙΡf:Ε.~FΟt(Δημ~ριος Γ,Γbπααn(ίραu):'Όχι τ6ι:ο κδριε 'Αρχηyιτi'\ςΕΔΗ<.. 

ΙΩΑΝ/ΙΙ-ΙΙΖΙΓtJ-f:('Αρχηyδςτ'i'\ςΕΔΙ-t<):Γlόn:θdτδλrιαοuμεκfιριc[\:ιδcδρc; ΔιόrιδιcνsμJ1θη, 

·:~τ:~:ν:;ι~~:: 'i;~;~ :~~~ ~~~ ~~~:~~~~ ιcα:τορyεiτοι τδ διοια fωι-ο τi'\ς &ντι-

rFΟΕΔF'Ο:ι:(Δημ~ριοςr.Γbπααn(ιραu):ΚΟριε 'Αρχηyιτi'\ςΕΔΗ<Μ οuζfιτf'ισαvμc τδθlμ:ι μετdτι1ν 
δμ ιλ f τatικupfov ' uφvnouρyotίι<αfθιi&ncιφavθtίτδroμ:ιtn'atιτotl, 

Ό ιι.Gριος ΎφvποuρyδςτοUtuντανισμαtίl!χει τδνλ&yον, 

Ι~~'zΊ'r~(:;;;:~δς ΕΔΙ-t<):ΚΟριε Πρδε6ρε ,δ οc,Βενιζιλος βοvλεuτfις τοtί ι<δμματδς ι,ος , 
&ωςyvuρfζε-π:,όnlβαλcτδνΦεβρσι.dριοαΤτησηi<ΟτnβιCJΕ(ο)ςέyyρι!φων , δι6τι1ντδτεφημολο

ΥDuμlνηlλλειψηιφvσf μων, •ο~y-.ωρfζεπ: , ι<ατdτδνl(ονονισμδ,/ιΚι.ιβιρνrρηΙΦ.f δ Ύnοuρ
yδςι;Τw.ιδnοχρι:ωμι!νοιν666σοuνtντδς20ι'ιμε:ρl3ντδ'ο lτα(ιι.Jεw.στο ι χεiα,τδn:ιρfλειψcl} 
κ~fρνησηιcα f δ 'Ιnοuρyδςτοt!ruντονισμοt!,διδτ ι πρδςα!ιτδν&πεuθδνε:το ι'ιlρδτησητ!'jς 

κuπιθlσεωςlyyρdφων.~15/ι.cρl3νδι< . ΕΙενιζιfΛ -;μι;τt:τρε:ψει;ατd:τ6!ρθρο96ταt!Κανονι 
σμcιt! τ~νοΤτηση · . οι tlξρ6τηι;rη πρσπ:ισσοι.ινn ocnτrt τι\ν Κnνο-.:ιοι.ιιΙ.Τδ •ρ;ιομl-

εζ~:~;τ~:~::::;~~t! 6=~"7 ιι.~ν7~:~ςι:r~~ :~; ;~~Q\~ ~ · ~ι.:~ρ:;~-
θι!τδνδ/3τι"jνl:ιιί:uτtρα .ΕΤναι,δμως,&δCινατον~οvζητηθi'\τι1νfρ fτην:Ηοuζfrrησηθιinρf-

• πε ι ..dyfw:ι τ~νΠι::ιρασοccufι." , 

ΙιΙι:ιt!εΤmνlχε ι κuλi:Sς,Καf βξ:βα(ως δληαδτ~ τJ1ν βδοι.d&ι. tpγσσ,-J1κο~ μl τι1ν βεβα ιότητα~ 
τι ι'Jnρaτtlοσομlνηllξρδτηι;rη ιι:ι::ιτdτδνl(ανονισμδ,Μ οvζητηθε7τι1νΓbρ:~σοcι:uι'j, 

Π..ριέρyωςδμωςδrονΜθι::ι.οι"jμερ;ιτδdπδyεuι.nκοf &φοϋμιλι'jαο:τι: yιdτδSιtτiς πρ~ 
yρ:ιμι.α,ε .(δα τ~ν σuμπληρωμ.ιτιιι.~ Ι}ι.cρrρfα δι 6:πιξη,μl τ~ΙΙ dnofa l((lτopyc7τuι τδ δικο fι.ι,ο 

τl'jς 'Αντι nολ ιτcδοεως-..ddακf'ισιr;ιιΑτδΙΙmρdτοΌΚανοΙΙ ι σμοt!ιι:ι::ιθοριζδμcνοτρδnοτδδι 

κu fωι.α τi'\ςκριτιΙ<Ι'\ς . 

Αδτδ εΤ1ο0ι πρωτοφα~ς,οc,Πpδεδρε,καf Μ lyινε: ιi!λλανdπδ IQS:noιa ~πηρεσιαι<ι'\ δβλεψfα. 

rι 'αfιrδc6ςnαραΙΦ.λ1JτJ1νΓbpααι<εΙJJ1ν6σvζητf'ισαvμι;τι'\νέπεp6τησηκα fο.lιτι'jτι'\νι'iμcρησ fα 
δι6πιξη nα(ί &!χετε ..d τJ1ν nροστt:οοuμe: στι'jν σ~pιο,τασα'ίίτα μίλλαν ιι:ι::ιθ'&ιcι τ6 6Go νομαθε
τJ1ι.απι εΤw. ι cnιι..φι.:ινημl\0 I(Qf δινθd δrdρξε ι μι;ydληοvζl\τrρη.Έπομlνως θd τ6 οvζητfισοuμε 

afπd αtίριο οια f \d με fw: ι 1ι Γbρ:ι.οχεuι'j yιd τι'j11 σvζι1'τrρη τ!'\ς lnερωτfιοε~ς μας, 

ΓJ'ΙΣΔf'ΟΣ(Δημι'jτριοςΓ.Πι::ιmαnΟρcιv):ΉαόριανJ1σuwδρfσαηΜδιαπθεΤ y ιιfτf)νοv...ιχιο ι ν 

κο f τδντε~τιομδτ!'\ςσuζητf'ισιr;ωςαδτοt!τοΟνομασχεδfαu,'Μλdl!χωπροθεαμfακαfyι'αtο
~διινειμα τι'jνι')μιερrρfαδιdτο.ξη,όπδτJ1ναΤρι;ση κοf τι'\ν nραtlnδθcαηι5τι θd&!χο.UΙJΕτι'iν 



-18-
l!yκριση rοίι Ιδο.οτος κο Γ μι τι'ίν mρdΊQ,ηση τ~ν δnαΓα διατvπ6νω πρ6ς ιSλες τΓς nλεvpt:ς, 
δτι τ"ν fbρ:ισκcυ" παCο ε:Τwι ιlιμιρ:ι κσινcιβσνλε:vτικσtι tλ~γχαυ,Q;f yfνcι νομσθετικ" tρ-yσσΓα. 
ΚαΓyιdτδνΚαινcιβαυλcυτικδlλεΥΧσεtιθCοςι.eτd:τ"νtru..Cλe.ι ψητ!Sνtpγcισι!Sνθd'διατεθεϊ 
~ nρ6τη συ\ιεδρ fαση, 

•Έχετε όπ ' δψη σι;ις &τ ι α(ιμιιω\οΟ μι τδν Κανον ι αμδ rφί:Πσν,~ cnιζι1τηση yιd μ" Ι((Ιτdθεση 
lyyρδφωνπεριορfζιι,-οι μδνσyι4rο(ιςλδyοuςποG/Sθησαντδν 'Υπσυρyδ..C μΙ\ ι((Ηtιθlσει τd 
lγyρ:ιφα. 

'ΜΜ πtρ:ιν τσCοταu,~μ:pω\a μι τ"ν rnρ,4 rσtl δρθραu 961 6 'Υπσuρyδς δδwττιι νd ζητ~ 
σcι τι'ίνdw.βαλ"~ςσuζητfισεωςlnι:ρωτfρεωςτινδςδι4τι'ίνπροσιιχ?\ σvνaδρfασιν το\:ΙΙ(σι -
νcιβσνλεvτικσίιtλlΥΧ.σu. I 

'Εyδθ:! ζητfισωτ"νοl!yκρισητο1:ΙrΔμιτσς,διδτιδν yfνε:ιl(σινσβσιλιιvτικδςοl!λιιyχσς 
τ"νΓbρ:ιακε:u"Βdδρ fαονμιι;: μfα t~δλψσσuνι:δρfσσητdtdββατσκαfμΓσσννcδρfασητ"ν 
ΙιΙι:ydλη ~uτιρ:ι. 

IΠAw-!t ΖΙΓΔΗΙ( ' Αρχηyδς ΕΔΗ<.):ε·r\Οι σι:(3σ.ρδ τδ et:ι.o Ι(,Γρδιιδριι,ΓbΓζεται ~τιμ" τσl:! 'Ελλrι
~::~~-~:νοβσuλfσu καf ~τιμ" το\:) 'Ελλ ηνικσ1:1 nσλιτιl(σ1:1 Ι(διη.ισu,Διδτι Βtλω νd φlρω θ. 

ΓΡΟΕΔFΟΣ(Δημι1τρισςΓ.ΓbπtισττΟροu) :'ΕπΓτσtιι<ανονισμσt1\dμιλfισεn:,Τι'ίνl:περδτησηβι5d\οΟ
πτδξετε~ . • 

ΙΩΑΝΜ-!ΣΖΙΓΔΗΙ( ' Αρχ.ηyδςΕΔΗ<) :Κόριεf"ρ&:δρε 1 yνωριζ6ι-ασττnαλ0καλdαr"νσ1θσΙ.ΙαJ;,,, .. 
ΓΡCΕΔfΌΣ(Δrιμfιτρισς Γ,Γb.ιnσττ(ιρσu) :Εfwι τδιrοι σ/ ι!:yycyρ:ιμμι!νοι nσCοnι:ριμlγguν\d μιλfι-

ΙΩΡJΝiΣ ΖΙΓΔΙ-Ω:("Αρχ.ηyδς Wt<):NS μ~ mρ:ιβιdζετε: τδν Κονονισμδ,Κι:::ιΓ τ"ν ~θιl(" τd:ξη, 

r'(ιοοtξτε ιιΤ'οΟι f..ι.ι(IC ιd ~ αrιyμι'j αbτι'j,,._, μl nροκnλε7τε, 

Κlίρισι θσuλεuταf ,tn ιμι!νω τι'ίν fbρ:ισκεu~ ..d yfνε:ι cn(ι-,τηση lnf τσ1:1 σκανδδλσu τΙ'ις 
tλλcfψεωςκαuοfι.ων 1 αbτι'jτ"νrχρ fο6σ,ατ"νχδρ::ιμ:ις,κnfncρfrοtldΒιμιτσunλοvτισμσtι 
6δnο7σςl6ημισuρyι'jθηl:ξ "ο/τfος ...... . 

ΓFΟΕΔFΟt{Δημι'jτρισςΓ,Γbrι:ισττCορον)Η tnι:ρδτηcιηεΤ\οΟ ι μι:1'tιl;δτσtίi(.Ν,&:νιζιλσuκοfτοtl 
Ύnονρyοtι. · 

~~~(~ι:,;;ΡΊ~·~:~~σττlίρσu) Μ.ν-μnορε;ϊπ -.d μιλ(ρεπ tn'alπo\:II( , Zfyδη,lιlι σvrχ-
ρεΤτc rdρ:ι παλ0 1 δiν ιιΤwι δU\Οτ~ν -.d ι.οταιcSσεπ: τ"ν σuνε:δρfοση. , 

ΙΩΑΝΝ-itΖΙΓΔΗΣ( ' Αρχ.ηyδς ΕΔΗ<) " .ιq?pπ ο6τ6 τΔι:χ1 κ,Γρδι:δρe . • 

ΠFCΕΔΡΟΣ(Δημι'jτρ ι σς Γ,Γbn::ισπlίροv)Δlν cTwι' δ\1\οΟτδν νd ι.οταιδσιtτc τ~ν αuντδρfοαιν,Λι;.ο 
πfl:ι.οιl'lδρ:ιnαλδ.. ... ' 

IΩANt>Joolt ΖΙΓΔΗΣ("Αρχηyδς EΔH<}td δtν lχε:τε τ~ δικοfωι.ο ........ 

ΓΡΟΕΔF0t(Δrιμι1τρ ι ας Γ.Γbπασπ(ιρον) 'Έχωτδdπδλ.ντD •••• 

Ι~ΖΙΓΔΗΣ( ' Αρχ.ηyδςΕΔΗ<) ,, , \dμtδιοκ~πn:τεδτανμιλ!Stn Γ τοtιι<ιινονισμαtι, 

ΓFΟΕΔFΟt(Δημι'jτρ ιος Γ,Γbτι:ιι:mΟροu)•Έχω τδ δικαfωι.ο.ΕΤwι δ1.Μ:Ιτδν \d ι.οταιιSσeπ τι'jν οvνε:-
δρfασινΙ<D fτι'ίνσυζι'jτησητοΌνσμσσχεδtσv; • 

ΙΩΑΝΜ-iΣ.ΖΙΓΔΗt{ ' ΑρχηyδςΕΔΗ<) "Ε&νtnι μe: fνε:τε:Β6ι.ο1'tιιωθε:7 •••• 

Ι'FΙΣΔFΌΣ{Δημι-,τρ ι οςΓ,Γbn::ιαπ(ιρσu}"Οχι , δLνμπσρε7τε..Cμιλι'ρcτε. 

ΙΠλΝΜiΣΖΙΓΔΗΣ{ ' ΑρχηyδςΕΔΗ<)Κ(Ιρ ιε: r'ρδεδρε,ζryτii\'ΙSτηρηθεΤ δι<ανσνιομδς.ΌΙ(,θι:νιζιλσς 
θ6l:nι:ρωτι'ισειτδν1( ,•1'πσυρyδντοtιtuντον ι ι:η.ιοtιτι'jνl'bρ::ι.Ο'ICεUΙ\1 yι οτf Μ.νι<ατiθcι;ιετ6ζητη .. 
βινπ:ι lyyρ::ι.φα .Καf t6ν δrτοθισωμε;ν δτι ~ &rdvrrpη; Μν ι:Ιwι (κανοπσιητιl(ι'ί Μ ζητfισςι 



_,g_ 
τf:νσΟστuσιν 'Εξε1Όστιιc?\ςτίSνnροyι.ότων ' Επιτpσπ?\ς,διdσκ6νδολσν250ι~<ατομμvαfωνδσλ
λι:ιpfωνΚtιrδιιSιτ:ιρ:.'Ι:νομοnλσvτ ι σμδν75ι!κι:ιτομμvρfι.;ιν,ώς&νfyρ:ιψενχθεσινι'\ΚV/3εΡνητ ιοeι'\ 
'ι.:φrιιJCρ!&ι.'Υnι.Sρχcιτδιcε ! ι.ι:;νον 

rFΟΕΔΑJΣ(Δημf'\τρ ισςΓ.Γbrι;:ισnGρσv )όfνμnσpciτε:W:μιλf)aεπ:tπ'αlιτοtι.εΙςτι'\νtπερ6τησιν 
κ,'Αρχηyt.tL.νμnορΕίΠ:Υdμιλf'\οετι:tn•αι.τσu. ι 
ΙΩΑ:'ΗiΙΠΓΔΗΙ( ' ΑρχryyδςΕΔΗ<) Γ'ριχιt:ξπ: •••• 

ΓFΟΕt.ΡΟΣ:(Δημf'\τριοςΓ ,ΓbntΙσnΟραv)UΙςιτιροκαλ13 rdρι;ιnσλΟ (Βδρνβσςιιg6ωνοιφσvσfαι ) 

ΙΩΑΝ~ΖΙΓΔΗΙ( ' ΑρχηvδςΕΔΗ<)Κ(οριι:rtρδι:δρε,δlνμπορι:Ττι: ..... 

ΓFΟΕΔF'CΙ(tιημf'\τρι ας Γ,Γbn:ισπδροv)t:Α.ν ε Τ \Ο 1 6\ΝΟ.τδν κ.' Αρχηyf~ 'Αφ!'ιαn νd σvwχιaUcT ~ 
~ σuζfιτrpις. 

ΙΩΑΜΗ:ΖΙΓΔΗΙ( ' ΑρχηyδςΕΔΗ<.)Κδριι:Πρδeδρcπριχιt:ξττ ..... . 

8 ΓFΟΕΔFΟΙ(Δημ/trρ ισςΓ.Γbw.σn(ιραu)Δlνετ\οΟιδvwτδννdσννι:χισθκΤι\αvζι'\τrpις(Βδρuβσς}. 
IΩANfiHI ΖΙΓδΗΙ('"+r1,ηyδς ΕΔΗ<)Ε'fσθι: toeeT yrd Y.i nρι;ιστοτcδσ&τι: τι'\ν τιμ~', τat'i ·~ ~r:νιιcotl 

• Κοινοβσuι..fσu,κο:Ιδχι νdτι'\νδισπαμπcCοεται. 

ΓF'ΟΕΔΑJΙ(Δημι'\τρ ι σς Γ,Γbπι;ισnΟραv)Διακδπτεται ~ σvνε6ρfασις 6ιd' 5"'λcτττd. 

Γ'ΡΟΕ:ΔΡΟΙ(Δfιμfιτρ ι ος Γ,Γbιτ:ισnfιροv): ' Ειτ:ι\οΟλα;..βίνετn ι ~ διaκΟΙξΤσο αvντδρfaοις.Κ~ιοι σν
\dδε.λφοι,rοpι;ικολt\ΙΘτnλdβεη: τd:ς lδα:ις σας. 
ΚDΝΠΑΝ'ΠΝΠΜΗΠΙΠΑΚΗΙ('ΥποvργδςΙtιντονισι,.c;ιtιJ:Κ(ιριε~όρε.'tπιΒ~ΙΙ{Ι'κι'Ινuτι'\νδfι
λωι;ιηπρδςτδtεSι-α,δτιδ κ.'Τποvρyδςτοti'Εμπορfοu,δόποΤοςι:r\οΟιdρμδ6ιος6ι6τι'\νι<α
τdΒεσητtiνlyy~φων,διν πpδιcι:ι-.ο.ι v6.ζητι"pει rdντωςlι\οΟβι;ν.ι'jτl'\ςσuζητ~ωςδττινΜl.'.
Βει ~l:rιcρδτηοη στι'\ν ~uλι'\.'Αnδ tκεΤ κι::ιr πlρι;ι,τδδ:ν Μ lχοvμε: τι'jν Ιbρι;ισκι:uι'\ σvντδρ fαση, 

• ~~: Ι!χοvμι:,οδτδ ι:Τwι eιι.ο τδ δnt~To Μν αvνΜεrοι rdvrως μι τι'\ν σvyκι:κριμt:νη tπερ6-

nι:α::ΔΡΟΣ(Δημ/trρ ιος r.Γbnoσn(ιρov):TδWι.n ~μωςΜdπα;ιονθi'\δνΜyfνη νομοθετιιcι'jtρyοσfα 
τι'\νl'bρ::ισκεvι'j."λντσ1Ποδινyf\Ιειdnσδεκτδθd:tραrηΒ?\δνdττοδιχι:ταιl:ι-e6λιμησvνε
δρfασηyιδτδΣιSββατt).Ι<αfdκδι.οdπδτδtεSι-αθddπα;ιοσισθi'\δ.νΜyfνοννσννι:δρι6σειςτι'\ν 
tιι:vτtραΙΦfτι'\νΤρfτη . 

ΙΙWΙ~ΖΙΓΔΗΙ( ' "+r1,ηyδςΕΔΗ<):ΔeχδμtΒατδΙdββατσ.t>dΕλθι:ι,δμως61:κπρ&π.ιπσςτl'\ς'~ιωο 
ι,nτικi'\ς'Αντιπολιτι:δστι.;ιςyιι!v6.4ξηyηΒσtιμεtνιSπισςl:\ο\01πfοv:ΗΙΦτηyορfακατd:τi'\ςΚvβι:ρν~ 
~ως ι:Τ\οΟι σσβι:ιρl'\ .tιιχcται ~ Κvβiρνηι:ΠΙ -.d. μefνtι τδ eιμ;ι δπδ dμφισβ/trηοη; 

•• 
ΓΙFΌΕΔFΟΙ(Δημ/trρ ιος Γ . l'bmσπ~ρov}:Illς ιτ:ιρι;ιι<αλίS,Βtλετι: 'od ι..οτοι6σι:τε τι'\ν avζf'\τrpη τοtι 
νομσσχι:Μσv; 

Ιννεχfζι:1Όιfισuζι'\τησιςέπfτσtινομοσχεδfσv .• 'Ο κ , Ιbττ6.κηςl!χειτδνλδvσν, 

ΙΙWΙΝΗΙΖΙΓtr!Ι{'"+rληyδςΕΔΗ<):~δκειται κ,Πρδε:δρε,rερfτi'\ςτιμi'\ςτοtlnαλιτικσt'ίκδσμσv. 
'Η'Ει;ηι.ερfδο"'ΑκρδΙ'ΙCΙλις"σιιςκι::ιτryyορείyιδζημfα250lκι:ιτομμvρfων6Dλλαρfων , Δtνό
rdρχι:ιvrρσnι'\tδl3,δlνόnι!ρχι:ισlδ&: ...... (Κι.:ιδωνοκρσwfα ι ) • • tιινδπ:!ρχι:ιπολιτικι'\εδβv
ξfσ,ε'f\οΟιl:nο\οQλ.αμβ!νωvrροπι'\,εΤ\οΟιαΤσχος,φ~στεyι'α(ιτδδtνβtλι:τι:τι'\νσ\Ιζ/trηση. 
θ!πισςιδμι.;ιςtdιππι:,δntλcκuςτοtιεfα::ιyyελfn •••••• •• 

ΓFCΕΔf'ΙΣ(Δημ/trρισςΓ, Γbnοσπ(ιραu):Γ\:JΙ!'rιει..ddwi<Dλ.tαιετε.ΑδτdπσΟλlτcδποβι/?dζσνντι'\ν 
ατdθμην τδν σuζητf'\σr;gν ... . .... {Κgδωνσκροuσfαι)Δtν σιdπτεσθc καθ&σuτι'\ν θlαιν σος; 



ΙΩΑΝΙ+!ΣΖΙΓΔΗΣ:( ' ΑρχηyδςΕΔΗ<}:~λeτe\d~(φeτedτασθο.λfε:ς.ΕΤ\αι ντροn/Ί.Έ&νlχετε 
φιλδτιμο πρt'πε: ι \d rορ:ιιτηθείτε: &πδ τ~ν θlση τοΌ Προlδρον,Έιι:εί ιι:ατ~νrησε δ πολιτιιι:δς 
β fσς,θιλετε\dποt!με:ιιdτωοlιι:λlφτες; 

ΓFΌΕΔΡΟΣ:{ΔημιΠ"ριος Γ, Γbnοσn(ιρον}:Όρfστε,ιι:,Γbrτdιι:η,lχcτε τδν λ6yον(Φι.Μ:ιf κωδωνοιι:;χΗ.ισfοι ) 

ΙΩΑΝt.ΉΣΖΙΓtrιΣ{ ' ΑρχηyδςΕΔΗ<}:Γbρ:ιβιd:ζcταιτ6ν!(ανονιςη.Δ.Πδrεθ6 dιτσφασfστιt.μ;;yιdτl'iν 

σvζιΠηση; (Φω\Οfιι:ω6ωνcιιι:ροu:τfοι) . 

ΓFΟΕtf"ΙΠ(Δημ!Πρ ι οςΓ. Γbmσrτ(ιροv)ιΜ&τΔ , 

ΓFΟΕΔFΟΣ:(Δημi'Jτριος Γ , ΓbnασιτΟρον)ιΔιορι~;σΟσης τ?\ς σννcδριd:ι:JΕως Bd: ληφθ&Τ ~ dπδφοση, ώ'ν 
θ6διοιι:δψοuμcτδρgτt'Ιναvζfιτησιν,'Αρκcτdiιι:d:ΙοDτι:dρlνα:τt'Ινβοuλl'iιcαfμl τfςdχορ;ι'κτ~ 
ρισπ:ςδβρι:ιςκοτcβd:σατττt'Ιστdθμητοtlκοινοβοuλf01.ι. 

(Πσλλσfβοuλcvτα f τi'\ςΣ:vμrτοι\ιτctίσcωςζητοUνdπδτδνΓΙρδcδρο\οdληφθ'/jιlj dnδφοση 

σlιτι'\τι'\στιγμ/'i)(Φω-.ο f ιι:ωδωνοιι:ροuαfοι). 8 
ΙΩΑΝΝΗΣΖΙΓtrΙΣ:('Αρχηγδςτf.ςΕΔΗ<):'Αφ/'iνετενd:οlωρι:Ττσι ακιd ιι:λοπ'/jςτσtlδημοσfσνχρι'\

ι,.οτος. ' ~ντδ6lχcσθcοlιτδκ,Πρδcδρι:,κι;ιfδfνvτρlrτεστι:,σ\.ΙVΕΧfστετι'\σνζfιτηση , 8 
ΠFtΙΕΔFΌΣ:(ΔημfιτριοςΓ,Γ'οnο~ρσν}:Ν:Sσκι\!rττι:σθειτρfνλlτcοfιτις τfςλt:ξ&ις , (Ι<ωδωνσιι:ροvσfο 

ΙΩΑΝr.ΗΣΖΙΓΔΗΣ:('Αρχηyδςτi'\ςΕtΗ<)Λvπβι.αιrdρ;ιπαλ.δ1 ιι:,ΓΙρδε6ρc,dλλdrιαρι;ιβιdζcτι:δνε::ν6οιd:
στω;ςιcαfτδΣ:δντσγι.οΙΦ.fΤΙ'iνι'ιθιιι:/'i,Ι(ατaστριφι:π:τδΓbλfτcνι.οlτσιδnι.χ:τdιdνcτε:. 

ΠFΌΕΔFΌΣ:(Δημfιτρισς Γ , Γbnοσrτt!ρσν):Σ:cΤς παρc:ιβ ιdζετε ιι:αταtδιχις τδν Κανονιιη.ιδν,ΙΦ.f δ/.νεΤ

νοιdνειι:τdοtιτdτιSδπο7αιι:dνε:τε,(Ι<ωδωνσl(ρΟvσfαι). 
ΙΩΑΝΙ+!ΣΖΙrΔΗ:('Αρχηγδςτί'\ςΕΔΗ<):Δlνμπσρσtομε-.dlχοvμε:l:δ/3ΚΟιναβοuλεvn CΙ",.ι ιίΙ".ιS:χη,Γνω
ρ fζετε,ποιδί1τnντδτlλοςτοt!rd:χη.Τσλμ'/jστενιiμι'iσvζητι'iοονμετ/'iνtπc~τησητl'iνΓbρ;J· 
σιι:cνι'\ •• • , (Φω\Ο f,ιι:ωδι.;ινοιφιWσ(οι), 

~λl~~~i~~~:~;-~~7:~);;~ :τ~:~~~~ ~~~~=~ ... 8~~~~,~~=1(:,::. 
ταtιι:τ?jςΠr(ρνγοςτ!'ΙςΣ:vμπολιπ:Οσεως), 

NIKHrAI:EIΞNIZEJIDI::KOριei\J&:δpe:,μrτopQ\odlxωτ6νλδyo; 

ΓFΟΕΔFΌΣ{ Δru.ιιΠρ ιος Γ.Γbτuσn!ιρον)Όρfαττ ιι: . ΒΕ::νιζlλο, 
•• 

ΝΙΚΗΊ"ΑΣ: ΕΙΞΝΙΖΕΙ'()t:ΚGρΙε Πρδεδρι:,σνμφωνD&πδλvτα μ'οtιτdτd δποΤο εTnc δ ' Αρχηyδςτi'\ς 
ΕΔΗ< ιι:.Ζfγδης,δrΙ δηλοδ/'i ~ σvζl'iτηση tπr τ!'jς tnsρωτι'\σεως πρlncι νιi yfw:1 .6nωοδfιπστε τl'iν 

Γbρ::ισιι:ενι'\ , δισφορετιιι:dτιοροβιιS:ζcτc/5nωςεΤΙξδιι:.Ζfγδης,τδνΚανcινιαμδ, 

ΓΡCΕΔΚΙΣ:{Δημι'iτρισςΓ. ΓbnσσπGροu)'Ορfστειι:.nσττdιι:η, 

rfΌΕ~έ{Δr;~ι'j;.~~~·r:rbποσπGρον):'ΑιτενθGνσι.αι πρ6ς τδν σvνdδελφον ιι:(ιριον Νιιι:Ι'imν Βcνι~ 
ζιλ,σν,Τ6θι:!ι.αεΤ-..αι κσ.θορ:$:προα.~πικ6δΙιι:δσας,οcGριι: σ\.Ινιiδελφε,Μγει δΚανονισμδς, .δrι 
πι:χmSσσΕ'ΙUΙ -tφ'δσον δt.ν Μ ιcατστι:θο1ίντιS Ι!yγροφο-ιι:αf ~ cn.ιζ/'iτησις γfνε.ται με:'ΙUξΟ τοU 

οlτοtlντοςτι'jνοaτιSβι:σ ι ντQνtyγρd:φωνκαfτο1!dρμοδfοv 'Υπονργοtο κοf δl.ν δtί\Ο'ΙUΙ \dl
nι:κτοθ!'Ιεlςlτερ;ιθlι.ατaπλι'\ντ!'Ιςμ/'iιcατaθlσεωςτί3νtyγρd:φων" . 

'Η ·Κνβiρνηcης tζιΠησε τι'\ν σνζfιτfοιαιν,&λλd: σννt:rτεσε νd: dnσvσιd:ζετι;: nρδ , ~μeρί3ν,έ"f\Ο ι 6:
λ/Ίθε ι αl')δχι; 

ΝΙΚΗΎ'ΑΙ:ΕΙΞ~Σ::"'Ελc ι n::ιστι'\ν"Αγιι:νι::α,δπωςγVt.ιρ fζcτε,ιι:αftπι:!στρcljQτι'\νΤρfτη , 



Γf'ΟΕΔRJΣ{Διlμιtr'ριος Γ.Γbn:ισn(ιροvJΚt!ριοι οv'οdδελφοι,l.nειδ~ ε{ιριοκ~με;θα nρδ τ?Ίς διακοn?Ίς 
τϊ:iν fργασιί:Sνταt!Σδμ::ιτος,&nεvθGνομαιnρδς5λαςyενικt'κ:τdςnτfρvyαςκαft.nισηι.οrνι.ιδ
τ ι 1) Μ μ3ς 6οθ1'\ lj Γbρ:;ισκεv~ 6ι6 Νομοθετικ~ν 'Εργαοfαν1) 86 κιSμωμεν l.ι4Jδλιμον 0'\Ιν&δρfα
σ ι ντδΣdββατσν1)τfινΙ.ty4ληνΔtvτΙ!ραν, 

' Ηnσι:dκλησ ι ςτοίίΠροεδρεfοu ι:Τ\Οι,ΙοdγfνηδΚΟινοβαuλεuτικ&;lλcvχοςεlςι;fονσv# 
νεδρ fοσιν~-&τdτfινlnον6λΓJΙΙιντi3νt.ργσσιί:iντοt!Σδι.ατος καf \od fχι.ιμεν Νομοθετικι'iν'Ερyα
σfον τ~ν Γ\:ιβlσκcufιν,' Ε6ν Υ-ν 0'\Ιμφι.ιν?Ί τδ Σί3μΙ,τότε Μ npιnει -.6 κι:Sμωμεν t.ι..flδλ.ιμσν σvνι:
δρfσσ ι ντδΣdββ:ιτον1)τfινΙιιΙεyd:ληνΔειιτιρ:;ιν, 

ΝΙΚΗfΑΙ:ΕΕΝΙΖΕfοΟΣ:tιtιετdτfςδιοκσnΙ!ςθ6εΤwι πολΟ&ρyd,Τδθl!μαα(ιτδΜnρfnι \dσvζη
τηθεi naλCοοΟντομα,διδτι εΤ\ΟΙ πρ6στιο. 

Γf'ΟΕΔFΟΣ(Δημιtr'ριοςΓιfb.nοσnt.ροv):ΓιατfΜνεΤσο:στεnρδfιμερi:Sν; 
NIKHfAI: ΕΕtαΖΕfοΟΣ:ιΓνωρfζι:τc,δτι ~μοννα μιf t.nιτρanft τσt! ΜlΌ οτfιν ".Αγκvρο κοf fnfστρι:-

• :.~~~::~~ ~~ΥΧ~ωτ~~~~~=ε~:f.~:Cμf~ν0~:~~~η8;:.Σ:6ματος γι~ τfιν !ΟICηση 
ΓΡQΕΔFΟΣ:{Δημιtr'ρ ι οςΓ,Γb.nασnt.ρον):Ιbρ:;ικαλί:SnολCονδΔκονσθΙ'ι/ιδnαιιιςτ?ΊςΝ€αςΔημοκpατ fας 

8 έ n f τοtίθl! μ::ιτοςatrτοΟ. 

ΙΩΑΝΝΗΙΓFΟI<ΟΠΙ~:'Εμεiςονμ:pονοΟμεμέΟσσεΊ'mτε. 

ΠΡCεlΡΟΣ(ΔrΙμιtr'ριοςΓ,ΓbnοσnCιρον)'Οκ(Ιριος'Αλενρίi'ςfχειτδνλδyον, 
ΙΩΑΝΝΗt:ΑΙ'ΕΥΡΑΣ:ΚΟριε:Γiρ&δρt:,ιlfςl:τt'θητδδfλημι.οt.κμfροvςτ?ΊςΚvβε:ρνfισι:ι.κ:fι\.dκ6-
νοvμι:lμβ4λιμοαvνεδρfσσητΔΣdββστο\'ι-.dnο.pσχωρι':ροvμc:τι'ιν/iμt'ρατο0ΚσινοβοvΜuτικοίί 
t.λl!vxov, yιd \ody fvει Νομοθεηκfι 'Ερyσαfα ocaf \od μSςδδσει l')Κvβl!ρνησημfσδλλη l')μlρ:;ι 
μετ6 τfςγιορτt'ςγιdΚσινοβοvλευτικδfλεyχο.Πρδοlιrοίίτο\j6ιλι\Jι.οτοςφvσικc50'\Ιι,.φμνι"ρ::ιμι: 
\od μι'\ yfνη l:ι..fl&.ιμος αvνεδρlαοη τδ Σdββατο,Αbτδ ε Τ \Οι τδ !στορο<δ. 
ΓRΕΔRJΣ:{Δημιtr'ριος Γ,Γbrι;ισnt.ροv):Διd τι'iν τdξιν 86 1)θελα 'od fνημερδσω τδ Σ:ίSι,.ο,δτι fχε ι 
fyγρ:ιφί"j εΙς τι'jν '1-\Jε:ρησfαν Διd1Uξιν το\ί Κοινοβοιιλεvτικοίί Eλfvxoi.o τ?Ίς fb.ρ;ιaκcu'i"jc ιΊ ln~ · 
ρ6τησ ι ς τi3ν σvwδ/!λφι.ιν κ. κ, fζοιιμ:!κι::ι,ΚακλομSνη,Εkριιιdοeη, tιρεττ6κη, ΤαοβΜα,rκοvλορfκη, 

• Κvnρ ι ι.πdκη,ΓιGίτα, ' Μeξpνδρ?ΊκοfΦλδροu.~pcινοbτί'\cτ?iςl:nε:pωτ(ρι:ωςΙ!χειl:ΥΥpcιΙ<Ιί'Ίε: l ς 
τfιν ' Ι-\Jερrp ΓανΔιdτοξινκαf/ιέnερ6τηοιςτοtiκuρfοuΝικfιταθενιCΙ!λt~u,6ιdτι'iνμfικατ6-
8ε:ο ι νl:yγρiφων,, • • 
ΙΩΑ.Νt-ι-Ο:Α/'ΕΥΡΑΣ::Κδριεflρ&δρε,Μνοvμ;ιωνοt!ι-ε•..S:yfνειl:Ι43δλιμοςσvνε6ρ ΓαοητδrΔββα:rο 
μf θ l!ι,ο 'Ι-\,ερησfοςΔιατdξεοςΝομαθε:τικι'i'Ερyο.σfακαfδf.νΟ'\IμιΙωVΟίίνιcι::ιΓο!οu\οdδε:λς~οι 
δλων τDνι.;ιρ;ιτdξεων . ·Ανθfλετε:βlβα.ια\οdvfν.tιτfινΓbpcιCJΙCCVι'iΚοινσβοuλcuτικδς •ελεy
χος , φvσ ι κΔθdΥ Γνε ι καrθd&wπrδξοuμετfινl:περ6τηοfιι,ος.'Αλλdl:dνθl!αcτι:θtμ:ι\οd y f ,. , 
t. μβδλι μοςσvνεδρ fασ ι ςτδrδββατο,t.nfτ"ςθl!cεωςα&τ1\ςδlνσvμ:pωνοtlιa . 
ΠFΟΕΔΑΠ{Δημιtr'ριος Γ.Γb.ι.;ισn(ιροu):Παfα eΤ\Οι ~ γνδμη τοίί Κομμοννιστικοίί Κδμμ:ιτος l: n f 

τοtiθf ι,οτοςatιτοίί; 

ΚΩΝΠΑΝΠΙ'ΙJΣ κwιrm::'Οnωοδι'jποτε καr l:μεΤς δlν δεχδμ::ιοτε \od yfνει fμβδλ ι μη σvνcόρ fααη 
τδ rdββατο y ιd νομοθετικfι δσvλειd.'ΜλΔ yιd \od γfνει τι'jν Γbpcιοιι:ι:ufι νομοθε:τικι'! δσUΛειd 
nρl!m: ι-..d Ο'\I~νfιcπικσfτδκδμι.οr1"!ςΕΔΗ<,β6οειτοtίΚο.νονισμοtΙ. 
·.Ι"f'()Ξ:lf'ΟΣ:{Δημι'\τριοςΓ.Γbnοσn(ιροu):'Ι11λει00ΙΙ"JΙΙfΟιinοφασfCει,κt.ριεσvl.dδe.λφε . 
ΝΙΚΗrΑΣΕΕΝΙΖΕJΙΩΣ:Νομf(ωδτι πρfν&nοφο.σfοειτδΣωμαθιSnρfnι:ι Wδ ι αβcισ&:Τ/j l: περδ
τησfι μοvy ι στf fχcιaηs..ασfα. 

ΠFΟΕΔΡΟΣ{tιημfιτριοςΓ , Γbrτισntροv):'Αφορ!iεlςτfινμfιιcι::ιτ68Εaινl:yyρ:Sφων ••• 



ΝΙΚΗrΑΣ:ΕΕΝΙΖΕΝ:Ιt:nοιωνlγyρ6φωνδμως; 
ΓΡIΣΔF{)Σ(Δημ,-rριος Γ.Γbπ;ισπ€ιρσυ}:ι<Cιpιοι σ\1\dδελφοι ,lpι.πi'Ιτο. ι τδ Ιtίμ;ι ,td ν &nσUχι:ται 
τ"νΓbpασκι:v"ν,&ντr καινοβοuλεvτικοfι ' Eλιfvxcιu lod yfνει Νc::ιμοθετικ" 'Eρyaσfa. 

ΓΌΝVJΙ BJYI"EHAI : ~'dλιcrro,μίλιcrro . 

ΙΩΑΝΜiΣΖΙΓΔΗΣ:( ' Αρχηyδςτ?\ςΕ.::rι<}ΚΟριε~δρε,lι.ε:Τςζητοt)με6νοι.οστιιct\ΨηφοφοΡfαδιδτ ι 
νομfζοv,.c&ι /ι;.ιι:τ&θι:σιςτ1'\ςlncρι.ΠΙ'ιιχωςμι:τ6τfςyιορτfς6.nσrcλcΤcιΤσχοςyιdτδ 'εr.-. 
ληνικδΚοινοβσc..\ισ. 

ΓΡΟΕΔf'CΙΣ{Δημι'\τριοςΓ,Γbnι:ισπΟροu)ΤδΣδμ:ι!ΜδlΧSη.Γlροχωρο~ιι:fςτfινcwCΙ'ιτηαιν, 
ΙQΑ.ΝΗ-!ΣΖΙΓΔΗt('Αρχηyδςτ1'ιςΕΔΗ<.}:('Αnσχωρβν);Ι<cS-nιο!κλlφπς! (θδρvβσς,κω&.ινοκροvαfαι ) 

• 
• 

• ... 



εva. ~~ttιιy.α. αnο, 'Q\V Ε.ΔΗ.Κ 
Νο u Alιtνa v.'4,ΗΙ7CΙ 

I ).ο ι '• ~~:).:~:11~~0 ::;=J:~: ~.:~;;:ς.:~ ~:~~· :~ίz ~~~=~~ · :~~:};~:~:~~·~~ς·~~:. 
).aμσ16ας.taη6ς τοuς ήτcιν ν 4riroaτ~•ouν .,,....,.,aι\ yνWη yι& τ' wι-ojS).~jlστ• wod Ιημι · 

~:::rι:ς"•~~:;:~~:ν ,.~~ ~~=~~:~~~~·:ι:χ~ί·:;~:~ί:=·::? ~: ~~ν~~=:~:.n.:: 
ιι •• 'ο&ι\μοιιιχ•ςτοι1ςlινiιτuξa.f••ι88'λ~σwοd&ημιοupyοUντ•ινιιlτι\ν•6).rt••l•1· 
Ιιa4τa ... τiaΙJ'J).ημιι τί;ςι1~•ι5ιι•ωι;,τ"ς'υa~•ωςΤοWaaΙJΙιllλ).οντος 1 τiiν••uyaοινwιWν ..•. . 

'ο κ.Ζ(y&ης ••' fι .uνo&al• τeu '••••lφlηκcιν • .,.ιwιν τ6 χιφι4 Χιφ.uy~ ••11 jSpι .. 
•• 6τcιν .ι w .. τ&τ-η ).iyω Μ ιι~ΙWΥ ••" ηιοτηο"cιν ,,.,., ιι.μφηφtiΙη•ιιν ,,, τ6 χ•· 
μηλ6 ~φος Μ Ποtημι6οaων ''' τ(ς h.UοΤΙJι6&aις. 

'[wιοκiφlηa-Ιwlοηςτ4ι••'"ιτ-&ημι\τ,ης,&wοu•utι\τηοcιντ'•'•').rtjμ•τ•μl 
τοι1ςκιaτο(κοuς 1 1 

Ιu&μοι1~8 ,.~Α,:~~:~.~2~':, ό~~χt:~:. ~:.,·~~~~~:ι~~~μ~~μιaτος •τοι1ς w).η. 
Ι(ιι(w~μΙΙΤ ι,μaτ,τι\ν••••τ,_.,τ•v•τι\ν'ΛΙι\νιa,lινiΙa•••τ4νa.Ιaνιtιλονl 

ι ::::~τ=~ ::4).~~~.:~~:'.':-.'χ~~··ς •• ι iwφωτ~·~·ς ,,, ν& ι1λ••••ι\••• τι\ 
'Ηwp4τηιp6τηο"ηeul.:ητrtjlη&aμ4λιςΙΠ1ς111ιφ1'(οu18'7Ι ,'Λφοpi: τ(ςbσλλοτ'ι"' 

==~=~~~:j~_:~~l:t~1c;t:;~~;;~:~:ti:;:.::~~~~~:i:~~,:~~::~:~~c , 
τϊiςΠτολaμιa1Ιec;. · 

Τ'Πpιιaτι•'τί\ςΙοuλί\ςauaλοt6~ι.νμ6J.ιςοτ(ςΙΆ.aΙJιλ(οu. 
τ&lινσ&ημοοιa~uμaοiφωτο'fVWι •• ...,Ιfτωyι''~ητϊWινιι .. aιιομiwνa•( 

yaν ιa6τ• ... τiiνυτοlaωντο\ίνeμ8\ίl~ης. 

is;;:ι;1~:: ~;:.ι:,t'!~"::,., ~~~~~~~-~~~~:, "~'•. Π ,t&~; ι , 
z/ιο~ΡΟJο'.ΔΡΟΣ (Δ,.,μ~,,.ι; r. Πn ... 'l:':.,•). l1$l .... ,,~ 

ΝJΚΗ1'ΑΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ. Τ~ X•F..,.,;; πί,~ .Κ'~-..,.. 

Δι~~~i~;Ή~ zιr.nι~ 1'An~c ~~· ~:)Hk . ·ιrι• ~~. 







~ΙΙΛτi.\~Ι Ι Σ ~;ΒέΡτ (" )'::. Βι•,ι.ι;;ι:πiz~ ,.,; 'Ε.ιp· 1'' ~~ 1'~'""" _~.;. .. 1::ι~!~• •~•i -..ι'. :ώ-• ;ιωf'i'"''" '"; 

:J~~6j:~~~;::;.~~~~:;F.:. ·~r·:~.~:i' .:f~:: ;;.:ΞJ:~;Ξ:~::~:Ξ;tl;[(:~tΞΞF~:.~~~:~:~;'·::. 
~"="~.:.,~..-μ z, ι:χ. • .,.,;.; :::1..-,.;ο:;-.;ι;;ι.'"'; 11 PUE.1PUΣ {~ .. ,.;,.,,~ς r. Γι;ι::z•:ι:-',:'•). 'Ο-... '1":::<;,;· 

τ; u;.,_ ~:ο-ω ; ... :r..,~. ί:::i ο μ.ς.ι;; δi .... :r..nι ti::ι-:ι. "!i;:ίχιι~ .. λi-:-ς.• 
TC. .,..,.,... .. ,,.~ ::;Ε;.ι;;οι ::z,:r,ι.ί-ιιι 11.si ίiλι τι χω,ιί :;'μ.."" \ΙΙΛΤJ..ι~ΙΙΣ F.UEPτ 'Υ:: Dι~;ι.ι;χ,.,ir; ,.,; "Ε,.ι;· 
-;-ιz:i ;ι.ι:i ~;.,,. Xz;rr;-+, ί;;ι:ιηι;, "';:ί :ο; "Αι: ~r,.ι.i,~;:~ -:-ι;zςΙ. Κ;,:,ι Π;~ι~;ι. i -... Zi-:-~r.; :r~!,;;.ιιΙ ε:ι !iς..-:-ι 

:?~~a:~~,~~·~ι., .. ~,;.~t.~:~ .~.~. :ι:z~~·:* ~~~~~:~ :~:~· :i,~;i,~;•,_;;;;_'-~i~· .. ~''.ti ':Δ'~;;i,~~Ίz~•;,.~: 
11.ινιi; ;ι:ι-ι ;: , ... ~; i-..ιi ::l;:a: θi 1ι;~οi'ο fι..ιι "' ~ηw.. ::,;_:, ;,.~,ι:;ιi;:..-.:ι. oi).;.i ~~!~~__.,,, ιτι HV ;, K.H,•r.t-ι; ~ 

~i~~~~~~:~j=Ό:;~~::~J!:·r:~. \.~:.~it.:":;-•. &:~.~7 .;,·:.::' :~~~:~::Σ~,~!:ι!.~~.;;~.~~,~ "~~.;".~·~,:=~~:;; 
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• 
Νο. 19 ADnvQ 2~4-1979 

ΗmΗΝΥΣΗΚΑΥΑΤΗΣΕΡΤ 
~--------------------

Ή [.ΔΗ.κ. Βι:wρι:i ιι:aΒflκον της νά Ι:νημι:ρGσι:ι τl\ν •νι:uμaτικl\ ι'ιvι:-

~~~ i~~P~::\:d &:~.;~;ι:το~:~ν v~~~~~=~~κ~~~~&π~ ·~& τ~a~:~~~;;:r:. _ 
ιι:aιGίμaτcιτοVIλληνawολfτηι•τl\νlιντικιιtμcνικl\ικcιfi•ffΙJοις!ροις• 
i:νημlρwσl\ τοu &π6 τοι:ίς Κρcιτικο{iς ΌρyaνιΙJμοι:ίι; τi:iνμlnινμοζικflς 1:
νημcρWι:wς. 

ίnrfβcι~~ά κ~~ά ·~Ξ:6 U:~~:ιJ:~~~~o~; ~~Ω ·~~~β::~μ:::,:~~τ~~ν~·~~~-~~μμ . 
τflςΕ.ΔΗ.Κ. ιι:. Ι«wτοςΤσιριμtίkος, t:ιςιaf τi:iνσχι:τιιι:WδηλWι:wν τοU 
'ΛρχηγοUτοίίΚ6μμοτοςιι:.'Ιω6ννηΖ(γδη. 

Τοίίτοcfνcιιlnt6μcιιrι6ιf.πιβι:βλημiνο,yιcιτf&'ΑΒηνaΤκ6ςΤ(ίποςκaf 
ΙJTI\~ •ι: ρ fπτΙοΙΙJη cιlιτι'Ι -Ι: κ τ6ς Cλax fιιrτων !ξcι ι ρtveων- &ιολοu86ντcις τ r ς ιtά
yιcςόδηyfι:ςτflςιιuβcρνι'Ισι:ι.ις-πι:ριορfστηκι:νάδημοσιι:ι:ί•ι:ιμιιι:ρiςιιaf 
tλΩχιστa κaτaτοπιστιιιlςπι::ριλι'Ιtι::ιι;τCινιιι:ιμ€νwνalιτνν. 



ΉπΜρης ιι.αf&ντικc.ιμιι:νικ"' l:νημlpωση τοίi λαοίi&ποτι:λei τι1 βασ ι l(ι'j προΟ
rιιSΒr;σηyι&τι'jνκο:λι'iλε: ιτοuρyfαιι.&θι:ι!:λε:ύθεροu κafδημοιι.ρατι ιι.οίin ολιτcGμο:τος . 

r.!6νοάνι:Τναιπλι'jρι.ιςκαfόντιιι.ειμενικάi:νημερwμlνοςάλα6ςμπcρι:ίν& 
κρfνειτ fς uυνθi'jκεςκ&τu&π6 τf ςδττοiεςΖ:ι:ίιι;σfνάπ&ρe ιτfς αι.ιστfςl:τιοφ6σε ις 
πούΒά&πι;~τρfψοuν τούι;έι!ι.ιτι:ρ ι κούςιι;αfέσι.ιτεp ι ιι.ι:ιύ ς ιι. ινδύνους κό:Dι:l:ποχfiςκα f 
Ιίάτοϋί:πι τρlf•οuννάπροχι..ιρι'fσ~~: ιστι'jδιο:σφ&λ ισητίjςοlιιονομικi'jς,κοινι.ινι ιι.ϊ;ς 
καfιrσλιτιατι κi'jςτσucUημι:ρ fαςκα fπρο66ου. 

~ Κα { δ~~6~ι:rο:~,.~ν6~~Ρ~~~~~~~τ ~~~α ~o~~~~u~:~ Ι(ηδεμον fa. Δfv ε Τ να ι έλεύCcρuς. 
•ι:va μ ι:γ&λο μlρος τίiς άποστολίiς γι& η'\ν ~&ν τ ικcιμι:νιιι.ι'j Ι<αf l:πf Τσα ι ς 

Οροις ένηι,ι:."J•~ιrr." τοό"i ι1λληνιΙΙοίi λαοϋ- ο ι~οος έι.ι~άλ,ιο:ι ,.J άcPpJ 15 ~oV Σuv~ι.ί~· 
μ~το:; , ύιλ~& ι<~r ή ~ε{•pι.mσ7ιι;ή ΣG;..ιβι.ι::Jη t Ι.) τrlv .·pοάοΤΙ':~, τών ι' ... ο.•ΙJ;Ιάτ~ .. , ·:οίί 

. ~;~~~~~~0(:~J~~~~-.tί~~~~~~~Uί"~~~~~~~~~:~ Lχει ~•aτr.IJ• ~ .. 7:.ιΊς f>Vo ;:ριι1 νούς 
Άt.,~ίι:; , \iμuς, t6ao ή r.P T ~σο kaf Ι\ ~'ΕΝΕΔ I."'!I."J,O!IV •:ι.ιλ (i 6.116 τrlv n Ι στrl 

έκΥΙλι'ipωσητοίίκaθι'iιι;οντ6ς τnuς."εχοuνμε11Ιβλ• 1 8ι.': ο f.bιαyημΙοtικ&npcιιιιτορε ία 
τijς ιιuβι:ρvι'in~ι.ι:;, toi:ί κvβFpνi:iντος κ6μμιrτος κf"! τi:iν ιιυμμιί:r,ι.ιν του . 'Αnο ο Ιι.ιnοi:ίν 
δf.ήπο:ρσμορφόν')uνκιrτάσVοτημαe\6ήοr;Ιςκαf•i·Ji:ιμeςποV6€νοuμnορε(iοντσΙιi 
άνταyι.ινfζονταιτήνκuβfρνηοη. 

γr.τσ ι e \ 6ι'iοεις καf yνi:iμeς y1ά τfς έζωΗριοιfς oxfaeΙς τijς Χ~ρσς καf τά 
6Ι e8νijyεyον6ταόnοοι ι.ιrr οίίντα Ι, neρικ6nτονταιι"JέμφανfζοντaΙκaτιSτρ6nο 1!0\ί 
νά l:ξunηρ~ τοi:ίν τ ι'iν ιιuβeρνηΤΙκι'\ nολΙΤΙκι'\. ο! ό116φe ι ς τi:iv nολιΤ Ι κi:iν άρχηyι3ν 

&:~ο ~w~~:~a :u~ ~~~~~~~=ο:~; I &ι;'=~~~~:~~~~: T~ f.i~ Ι~α~α ~ξ~&άπf ... ~~a~:u:~r ~ I 
' :~~:~;ατ~~ς6~~~:~~ν κο ινι.ινιοιi:iν τ&ζει.ιν οιαl τi:iv όρyαν~σc.ι.ιν π&νι.ι ιιτ& βαι-:ιιιά προ-

Ή &πaρ&6ιι:κτη ιιαf ιevικά t-ιrικfν6uνηοlιτι'\ ιιaτ&οτοοη έχε ι στηλ Ι τeuτε ί Lnα
νε ι λημμtναοτι'iΒοuλι'\."εχeιyfνc.Ιάντικεfμενοαύοτηρ6τατηςκρΙ τ ικiiςόn6τ6ν 
τ€ίπο . Προ:r, Οlςάκ6μα6 ιι:ικcκριμμfνη6ημοσ ιnγ ράι;ιο ς,τιούnρ6σΙ<ειτaιφ ι λι1(6τrι::ός 
τf1νκυβf.ρνηοη ,l:y ραφeσΕ.nρι.ιϊνι'\έφημ ερf6ι:ι:•Νιrf , J;lρι.ιότιτ6έχwJ;ανιryράοcι. 
Άλλ ' l:ΙόΙς ~του τ6 κοντ6φθι:ιλμcι 1(p6:τος μας ι!ιντιλη~Βεί ~ΤΙ εΤνα ι όnσρ6:6eΙ<τcι κσf 
lnι~tfν6uνσν6:r:fναιό:r,6:ρτ ινσςτύnοςέλει!θεροςΙιαfτ6:ιSiλλαμfι;rα έnικcιινΙόΙVfας 
ι.'ιn6ι:ιUσ1ηp&κuβeρνητΙ κr1 λοyσκρ Ι cfa ,δινn6χιSνlόlεUΙ<α ιρfαν&τ6Ι<αΤι:ιγtλλw , 
μf τι'jν ~λn fόα l'iτ ι κ&πσ τ r. Ο& Bεponεu8r:ί άπ6 σUτrl τrl yeλo fa φGχι.ιοη •• , . ~ ( Κι:ι8η
μ ερινι'\ 25/3/79). 

Κα f ή όγαν6Ι<τηοη , τtλσς, τίiς 1(0 Ι νi;ς yν~μης οτ6 ούνολ6 τ ης ι: Τ να ι yνwο τι'j 
ιιαfέΙ<6ηλη. 

~<&λun~~β~~~β 7 σ:~~:bχ ~~~~6~~~~~ς: 1 ~α;~:ε ~α~~~τ~~~ι:~~~~. n~~λ~&ο ::~c ~ 1 
6'[~~= 

νοντεςτ6κρσ:τ ι ιι6μfσι:ιμαζιοιίi;ένr,μερι:iαει.ιςέχοuνβσρύτι:ιτηεUΒύνηUςδημ6ο ιοι 
λεΙτσuρyιιf , ύrτειJΒuνοι~ια,&τι'\νένι'ίσκησητοϋλε ιτοuρyι'\μο τ 6ςτσυςν&τηροUντfς 
6Ιατ6ι'!;ειςτοUϊ.uντάγματοςκα[τWνν6μwν • 

. /. 



'ι: ν τοι:ίτο ~ς, ή Κuβfpνηση ~π ι δι: ι κνύε: ι πλι'jρη 66 Ιrtq:σpfrt y ιά τι'jν Ι( ρ ι τ ι κr'j 

~~~~ ~ ;~~~::~;:;;~~~:~:~~:;~~~:;~:;Ξ:::~~~~:!~~,::~!=~~;~;~;~~~~;~::~::: 
τε:ι:ίσντιtι&π6κcrμμι6&σuλfιt,Οτιtνπιtpο:ι:βcrfνοuντ6ιιαθΓjκοντοuς, 

Ή [.ΔΗ.κ., 6ι!ν μnορε:ί νά πι::ιραμε:fνι:ι &πaBr'jς μπpοι;rτά σf μιά τfτοια lια ι~ 
pε:τικ&yιάτ6•εονοςΙ:πιl(fνδuνηl(ατ6στι::ιση,Κι::ιf1πι:ιδι'j6lνμπορι:1'ν6:έπιτι:ίχε:ι 
τr'jνπροστασfατWνσuνταyματιi(Wνδικαιuμάη.ιντοG•rλληναπολfτηάπ6τr'jθσuλr'j, 
&πο~σισι:ν&τr'jζητr'jσcι &π6τr'jδιl(ι::ιιοσι:ίνη . Γι 6: τ6λ6yοα{ιτ6ίιπfβαλeσr'jμε:pα 
l:ναντfοντWνUπι:uΟι:ίνι.ιντΓjς[ΡΤμr'jνuσηyιά•παρ6βασηκι::ιΟr'jκοντος"Ιιαfι!:πιφuλ
λ6:11σι:τaινάπροβε:7af &νάλοyε:ςΙ:νfpyι:ιι:ςΙ(αfl(ατ6:τΓjςVι:t/[Δ 0 τijςόnοfι::ιςτ6 
16ι 6τuπονομ ι 1(6Κα0ι:στι5ς6fνl:πιτρfπε:ιτr'jνf6ιcrμlτr'jνι::Ρτμcτcrχι:fρη11η , 

ΙΙfyεταιότιl(άποτι:πσύήαfιθαιρι:σfατWνδρyάνωντοGr.Ιι:yάλοuCΙρε:ι6ι:ρfΙΙ,οu 

~~ 
1 

~~~~~~~:~ : f ;: 
1 ~~cr;:P ;:~~ο ~ν~~ v:&~;~~ ... n~~~~τ~~Ρ:;iς e:;:λ ~~ο~~ r~~ 1 ε~~~. κ. 

προσφι:ύyε:ιατι'jν'Ο,ληνιl(r'jδικαιοσόνη,β!βο:ιηότιίιπάρχοuν~ι,αfδιfνθάλι:f•οuν 
ποτιf νά 6π&ρχοuν δ Ι Ι(Ο:στfς "ατr'jν ' Aθr'jνa" yιά νά πpοοτατε:ύσοuν τ& βο:αι κ& δ ι ~ 
Ι(Cit~ματα τοGΙλληνι:ι:πολ fτη. ~ 

Άor'jνa, 30 mapτ fou 19 ?9 
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' ~:;νιΖιπ ι.οv τοU κ.t tσαyyελέwς r.λημ/κ~v ' Λθηv;:Ιv 

• ιι ~ v υ α ι. ς 

Y.ι..vσ'tαv-ι:(vou Τσι.ρι.μ!Ζικοu. Δι.>ιηy6ροu , rεvι.κο'U Γρ:φμ.::ι"tt~ς 'tOti lδμ

μ!l'fΟς •'" tvwoη Δημοκρατ ι.κοU t.tvoρou•κ:ιτotκou 0 .\Οηv=:ιv( ' :;:μμ. .Lr:ε-

v&.κη 24) 

Κ α 't &. 

1.-rειι.ψytοu U tH.ovoμoπoGλou 1 ·ρσιfδροu 'tοϋ Δ ι. οι.κητι.κοϋ r.vμβouλtou 

"t'fjς " ' Ελληvι.κ~ς R:lb ι. oφωvtαq Τηλεοpάσεως•Μ't . • ;,ΟηvW v, 6δδς ~cσο-

~ y c Cwv &ρ . 432(I'p.:I9C'ta Ε. Ρ. Τ .) 
2, -Κωσvταvτ(\(ου χδvδροu rc vικοίί Δ ι.εuΟuvτοU τ'ης " ' iλλ η ΙΗki'jς Ρα

ό ι. οι-:.ι\Ιίο..~ '.ι'ηλ ι: ορ.1..ιcωc:• .-..α't. :.-,θη\~Wv όδδ:: !.!εσο'(εC~ο~v. :tρ.u ·~(rp:ι-

-

~. -E(ι.:ιyytλou L7ι (Ο"f ι. κcι , Δ ι. ε uθuV"Ι:ο':' :; t δfισεω\1 ka ( Ί: .. vημερώσεwc; τ!Ίι: 

" ' .::::λληv ι. κ!Ίς ΡD.δι.οςχι.ιvt:.ις Τηλεορ&σεως• κα.τ .• :.eηνi:ί\• 6δ6ς /.!εσοyε(ωv 

dρ.432(rΡ'οιφεtα L. P .. T.) 

4 , -nα vτδς (ιπcuθCιvou σuντ&ζεως τWv δελ.-Cwv ε t δ(]σεωv 't'ης • '}:λλη

v~κης Ραδ ~ οφωv(ας Τηλ εορ&σε:wς 

Ι:ιί v1' ε:ς oL μηvνόμε:vο ~ έχ προθέcε:ως ι Μτ.l OVν.l \1'\'0Upy(;~ v κa' 

k.l.τ • t ξo.xoλoVOηo~v . t v • ;.Ο~vα ~ς Κ>λ'tri ;:6 J.τ::δ 1 Οης Δεκε:μβρtσν 19'73 

fως 26ης ι.;αρ ο:t σν 1979 χρσ vι κδv δ ιάστημ.;ι. . tι π:άλληλο ι ΙS vτες(~nό 

τ~v f vvo ι ...ι. v ;:;j v G:ρΟρω v 1 } χα ( 26}J. τσtι ί.ΟL \Ι L ΚΟίί J:ώδ L χσς)πaρέCη

σa v τ& κaΟ~ιιοvτα της ctς o.Go:oGς J. vt.~'tε:ec ιμtvης ύπηρε:c (:ις nρός 

't ό v σχοnό v 5nως nε:p ι no ι fιoou v ε t ς t 'ttpouς 'Ιιαράvομο v ts·;ελot; nαρ:χλ

λ ~λως bt Οr.:ως βΜyονv &λλσν; ιίιπ6 't5.ς dκολοGΟονς c t bLxw'ttρaς 

OL μηuuόι.-ε:Vu L ύr.η,:ε; 'tο\ιv iJr.ό 'tJ:ς f.v J.px~ Οημ&LΟUμέu.:ις bL 0 

Cκ.:ιστο v !:r, α(ι-;;;ϊ.., C δ ι 6τη-r:ι.~ιε t ς τfιv b ιο-.:..i.με~ τWv bι,::ι-τ.lf,ε:.ιv -τcU 



Ν6μοu 230/1975 ι δρuCίεtσ:ιv " 0 Lλλ. ηvιJιf]v Ραδ ιοφωv (αv-Τηλε6ρ<ισ~ν", \'inς 
χατd. τ6 v L δρunx6v •ηι; νόμον άrtο'tελ.ετ dv.Uvuμo v tτ:.ιφCι.r.v,&.v~xov

oa v tζ όλ.οκλ.fJpου έ tι; •6 1ρ1'tος χα [ λε~'tοuρyοtίοα ν x.1p ~v • oU δημο
σC ο u σι.ιμφtρο v•οι; χα•& •ο Cιι; χαv6~ς •ης t δι.ιιrt ~χης ο ( χοvομ(ας όn6 

·~ν tr.oπ'tεCαv 'tOU κρ&τοvς(!ίρΟρο v 2 r.αρ .1). Ε t ς Τ~\1 Ε. Ρ. Τ. παρεχωρl}

θη 't6 δ ~ χ:.ι: C ωμ.:ι Οπως tζ οίοuδ~nοτa σημεCοv τοU tδUφοι.ις,Οο.Μσσης 

xat dtρος 'tης " Σn ιχρα'tε (ας ,διεvcρyij n.:ι.v't6ς εtδους txnoμn&ς ~χ.ωv 

kQ ( ε l χ6νωv, δ ι&. 't:i v με06δwv 'tης ρ.:ι.δ ι οφωv(ας kα [ τ ηλεορ&σεωι; r.ροο

ρ ιζομtvας δ ι&. λ.ίlψι v εt•ε !εvιχ ~v, εtτε δι. " ε [ δ ι χωv κλ.c ι. o'tQv ~ tv-~ 

συρμ&των χvχλωμ.1τωv(1ρQροv 1 nαρ . 2) .. 'Π χ.:ι't'ά τάς δ ι .ιτ&ξε ι.ς τu(ιτας , 

tδρuσι ς Tf'\V vομι~":"ίι :•-,ο .... ~ιο·:; v ~iς Π>:' )ιαC ··'ι ι:n6ς etιί't(jv n..ιρι:ι:,.:φι:f·~'; 

't:ιiί b~k<.Ι ι,. ,;,ματu:-. tv~;ιy~Lc.ς tι·,.,.οιιnΟ:ν,tytν•,το vc:.τ "tnι't.:ι."tfiv 'f'>~ U;:Oroι. 

1:> 'Luiί t c;x6c>ι'toς LVv't5"f;..:ι 't oς , Oι;:;:"> όρ[ζε ι On ~ ίιn6 -rδv &μr.~uv 

t=λ.cyχov τοίί t.ρ.λ τοι.ις ·.:ο:λο'Uc;α ρ::~.δ ι Q9ω.., [α xa t 'fηλε6p.:ι.σι.ς," σχοπι; t εlς 

'tf1v J. ν τ ι χ ε ~ ;; ε v ι χ ή v ιu.C tι<( t σ ο ι ι; ti ρ ο ι ι; 

ιιcτ&: δοσ ι.v πληpο.;ιορι~v xn C cιV~ι::ιcι.ι v" . "r:v dρμovtιJ τ:ρ6ς τ{Jv 'to~αG-

'tηv σuντ.:ι. y ιι.:ι 'tι. χfιv tnιτ:::ιyfιv , τ6 t.ίρΟρο v ' τ<ιtί v.23Q/1975 δρt:=L i3H 

:::::: :::::~:~:;.:,.:~a:;~t:::::: .:o~;p:~:~:~;,r::x::, 
λην~χοίί /.α οίί , r.ερa ~τtρω δf Οτι: Ιι t txr:oμr.α t 't i;ς Ε. Ρ. Τ.6ψε Cλοv v vf 

δι.αnvtω v'tα ι. dn6 δημοκρατιχ6v π vείίμ:z , σιινc ( δησ ιν Jιολ ~τι.ση>tης εCιθ Cι

vης , &v0ρι.ιπ ι. σμ6v χα [ d; v 't ι χ ε ι. μ ε ν ι χ '6 't η τ α" ." :.ζ &λλοv 

bn6 't6V Cρθροv 10 τ~ς διι! 'tuU vόμο v 2329/195' ΗVρωΟε C σης Δ ~ εΟνοUς 

Σvμβ&σεως •iiς Ρ.:ιμης "rιcρ C rφοοσπ t σεως 'tωv δ ιχα ~ωμ1τωv 'toV dvθρώ

ποv χ:::ι. C 'tίZ v Οεμελ ι. ωδiJ v tλεvθερ ιi:ίv",δ ρ ( ζε τα ι. Οτι ε tς τ6 &v?jxov ε t ς 

τιCi: v nρ6σωΜν δ ι. k.l ( ωμ.:ι 'fίiς tλεuΟcρ[r.ις της tχφρJ:σεως nεριλ.c.ιμpάνε

'tα ι.-nλ.~v 1:ίii v ~λλι.ιv-~ tλευΟcρ ( ..ι λfιψεως η μc't·J.δόσεως πληροφοριGv ~ 

t δε.:iv , C:νcv t1tc 1.ι.:Uσεως δημ.ο ι.:: C ι... v &μχiiiv". 



I 

• • .εν δψει. τϊ;ιv Ηατηyορημ.:ι:τι.Ι'ιWv ~ς 5vω δ ι. ι.ι.τ&Ι';ει.ιv , τόοο ν τοϋ 

Σvντ&yμ.ατος &σον Ηαt τοU δι.έrιοvtος τιiν λει.τοuρy(αν τί'jς .Ε.Ρ.τ . 

νδμοu ,.iλλά kα t 'ι:κ τi:iv δ ι. ατάξι::wν 'tijς Δ ι. εθνοίίς Συμβ&σcι.κ; 'tijς Ρώ

μ.ης,J.\ΚΙΗ.{ηtτc" δ ι. "G.nαν'tας 'tο6ς μηνυομtvοuς(δνtας ύπαλλfιλ,οuς t11ι.

χε ι. ρ~σε:ως , tξur.ηρctο6σης χατ "dnοκλε: ι. ο'tι.χfιv tΗ.με't~λλε:vσ ι.v -,:{jv πρδς 

'tό Jιο ι. vόv π:ιροχfι v όnηρε:σ ι. ϊ::ί v τηλεrι ι.χο"vωv(ας κ.ι. t τηλεvημ.cρώσcως 

Η...ι't&. 'tfιv l!vvoι.a v τοϋ .:ίρΟροu· 26~ 'totι ι οι.v.κι:ιδ ι. χος προο"t80c"tσ.:ιv 

δι.&. "totί Jl.Δ.12~4/19?2)'t6 ίιr.:ηρcσ ι.αχόv κ....ι0ίΊχοv,Ι5nως Ha 't&. 'tfιv σCιv

ταξ ι.v kO. C με'tcfδοσ ι. v ιιι..ά τQ v δι.κτtωv ρ.:ι.δι.οφwvtας χα [ τηλcορ&

σέωι; 't i:lv t: vημcρω'tι. Χ::.v τοU ' Lλληv ι.χοtι Λαοtι Δελτ(ωv c[δ ,)cε~,ι~v H.o:l.C 

τιλrφοφnρ ι.ωv,tι ι.απvέων'tα ι. ι1n6 bημοχμ.ι'tι.χδ v nvcϋμa hQ ( l:n~~:: ι. xνV

nu\ι &v-τ ι. κcι. ι";V L X6"tη'tα,ctς ~· ... ό;:οv ::iσ-τc 11 !.vημt ":ιι'~tς 'tiϊC. Λcι...,ϊιr: 

rvι:.;·• Jr: Ι.ά ιφayματοr.:ο ι. ίj 'tα ι., ο!.ιχt Jo\α't5 ...-;1ς ύr.: οχc ι. ιιcv ι. k&ς 't1:j) tbtwv 

ti tτl:ρων nροσ . .:Οr.:ω v tr.: ι. Οuμ[ας η προβl:σει.ς,.1λλ& χ:ιτ&. 'tρόπο ν &νη

χcι.μ.cv ι. χδν,...u ( l:π t tσο ι. ςΟρο"ς.• :.vτCστο ι.χοvπρδςτf)vτο ι.αCιτην 

vομ ι. χfιv ίι:ιοχρfωσ ι.v 'ti<ί \1 μ.ηvuομCv.ιιv,εtv.ι ι. τδ b ι. ιαι(ι.ιμα n...ιvτός r:o

λ t τou δnως α' πρ6ς α!.ιτδu με 'tο.b ~ bόμcv.:ι. ι. πληpο":;)ο(Ι (α ι. y[vι.ιντα~ 

nλf}\1 π.:ιρ$. τ6 tx των r.ροεχτεοι:~ο::ίv bι.cι."tif,εωv τ οU 1:6μου 

xa t τοϋ tuvτάyμa'toς , &πoρρtov b ι.& το Cιι; μηνuομέvοuι; ΗQβ'ηχο\1 -cilς 

όπηρεσ t-.ις τωv , ο~το ι. l: κ προΟtι;ι;ως ~ta t χα-τ .1 σ Cισ'tημα , l:π t σν.οnφ 

π:ιραnλ.:ι.vf)σεwς κcι. L μοvοnλε Cιροιι fi l:U.ε ~ τ:οtίς l: vημε~σεως 'tΟΌ ' :λ

ληv ι. κοtί /.αοtι , )Qτ&: τ ~v μcτι1bοσ ~ v n:ληρο7ορ ι. ί:ίv xa t c [ δfjoεωv b ~ ι1 

t ί:ί ν πρ6ς τοtιτο o vvn.σcoμtvωv Υ.α t l:Η.τ.εμnομέ vι.ιv προy~μμ.1τωv π:x

ρ.:ι.λc t no vv τ~v ".lντ ι. χει.μcvι. ιι~ ν ιαι t l:π t tοο ι.ς Οpο ι. ς " l: νημfρ:ι.ισ ι. v 

• rι το"α{ιτη fλλε ι. ψ "ς "dvτ ι.Ηε ι. μεvι.κό'tη~ος", "τ ι. ς Ηα't~ c:Cισ'tη

μαχ χ:ι.ρ3Η'tηρ (ζε ι. -ι:6.q: t~ι:r.:oμrJiς τοίι ~b ι. οι;ιώνοu Η...ι[ τfις Τι}λι:ο

ρ5.σcως 1 &nοτι:λεt Η.Ο ι. ν/lν bι.cι.π(στωσ ι.ν καt yεyοvδς πασ ( δηλον,τcλε-



-

σ ι.oupyε't'ta L δt. δ ι.& 'ti'\t; lv'tδvou προβολϊ;ι; "ti:ιv θfοεωv )((ι ( dr.6Qεωv 

"tCiv κuβcρvώvτwv 1ιpοσ!Ζr.:ωv κα C τWv ι;ι ι. λ ι. κί:Jς np6ς α.CιτοCις δ ι.α.>ιει.μfvωvι 

μετ& παραλλt}λοv dnοσ ι.ω~f}Οειι:ς κ::.ιC t v toτε f:Η..lΟ'tρεβλώοεως τίiίv tnt 'toti 

a. Cι "toU Οfμ:.ι.τος dr.6φεw v, δρyαWσcwv Ha ( φορέωv dvηOfτwv nρός 'tO Gς 

>ιuβcρνWvτας . Δι.& τοV "tρδποu το!ι"tοv o t ~ηvu6μc voι. , J.v't t W b ι.anvfuv

-ι:cn ιf;ιι6 6ημο>ιρcaτι.κ6v π vείίμα ιω C ν& tπ ι. δε ι.κ vύο uν &vη>ιε ι. μεvι.χδτη

'tα >ω. ( 't ~v r:ληρογδρηο ι. v τη'ς Koι.vijς rvώμης , .';~ προΟfcεωι; naραβι.&

ζοuν 't6 Cι nηρεσι.ακδ v των καθf\κοv ><α ( J.πoσ't εpotιv 'tοCις πολC'tας &π6 

-το U b ι. κα ι. Uμα'tος Οn:ιις πληροφορ~Uvτc:η δλόκληροv τ (jv dλ~βε ι.α ν tv 

σχtοε ι. πρ6ς τ& ~Οvι.ι~ 1 πολ ι. -τ ι. κ.ί. 1 κο ~ v...,ν ι.ιU.ποι\ L ΤLΟ'tLκJ. κ::.ι t o t κovo-

5 t •.ι"~'tcrov tπ • .·•:ι-_.t.·ο·ι-τ~ι. α i- ~-,δ~.οvΟο ι '-•.:iζε ι c; 1u~ ::α;:ι.: ~.ε:t

ψε ι ς,ε tς τ1ς δno r ς lκ προV.'....,εwς :φι..i:\!)uv ot μηuv6μεvο ι κ:ιτ& ncι

ρ5β.:ισι.v τοV t>ι 'tf\ς ύn.η~Jεt.i~"'.t; 'tωv &πορρfοv't ος κα.Οήκοv-rος : 

a)'Lπ'cCιιιa: ι. ptCJ 't1jς lavι.κilς f1tετεCou 'tijς 25ης ...aρ'tCou , .:.~ηCιOu

vcι.v μηv6μα't:ι τ.ρ6ς 't6" •lλληvι.χδν .. αόv , ό ι·ρδεδρ:>ς -τi'jς .:.ημοχρ::ι't (aς , 

δ ;-;ρ.....θur.ουρyδς κα C o t • \ρχηyο t -rωv r.oλ ι.n)<.Wv t:ομμά'tωv.ο t ιιηvυδ

μεuο ι. με'tt.δωσ-'v α-δτούuι.cι μfv -τ1 μηvύμ...ι'tα "; οtι .. ρot!opou τijς .lt)μοκp:ι-

: \ 

• 

τtας xa t τoVι.ρωOvr:ouρyctί , tv:::ί /;κ -ι;.:;iv μηvuμάτι.ιv'tί:ίv 'Αρχηyι:Jv 't::; \1 , 

ίlολ ι. 't ι.κ~v ίζ ομμd.τωv , &nεμ6 ν.ιισα v dvά μ ta v μ6vov ~rιXiσ ι.v , tζu ( ρouσGΙ v τδ 

μεyGΙλε!οv τiΊς tΟ vεyερσ [ας -ι;~v όπο Cα v κα C μετtbωoav, C:1't c σ L~:ιηoo.v 

~μως tκ nροΟtσεως τδ οΟΟ ιωbες ττcρ ι.εχ:6μεuοv τί:J v μηνvμ&'twv , b ι.ά τii:!u 

6πo t ι.:utπco η μu tvovτooι te vι. κo t x t v&uvo ι.τ o Cιc;;όπo t o uςb ι. .ιτpfχ,c ι. 

~ Χώρα κα t ή &.v&. yxη τijc; tO v ι. xijς ό μοφuχ tαc; b ι. &. τήv dvτ ι.μc -τι.:.π ι. σ tv 

τωv. t. ι.& 't?\ς το ι. α(ίτης fvcpyc tας 'tωv o t μqvu6μc vo ι., lπl.Oaλov ~'t · 

o lιc ta v λoyoxpι.o t :ι v ε [ ς 'f:i μηvVμu't~ τi:ίv • ;, ρxηyC'v τi:ί v , oλ t.HkQ v Κομ-

μ&'tωv ιcα C oU'fω εβλα93-v }tα t npooliβa.λov τ6 σ-το ι. χε ι. ίUbες & ι. κ:z tωμα. τi:ίv 

πολ ι.'fωv8'.ως tvημεροίίv'tα L J. ντι.Μ ι. μεvι.Η~ k.:l. t tπ t tσο ι.ς όρο ι.ς δ ι.& 

"t6.ς &πόQ!;Lς τίUv ΠOλ L 'f Lk;jV φopfωv . 
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β)Τ~ν 24ην l.~po (ou 1979,oL μηνuόμενοL δ L :1 τωv δελτ(ων ε(

δ~σcων μc'ttb;Jσ:ι.v , τ:iς &πο;:ίσε.ι.ς :ι.t όποiα ι. εΙχ.οv ληι;ιΟfι &π6 •6 

σu~ο~ελθδ\1 ύnδ ·•f1v Ι.pocbpt...~v 'toV :·ρ;.ιovnoupyoU , " :.Ovι.κ6v l uμ l:!oCι

λι.ov Χωpο-ι:αf, (:χς Ι<U( ; ερL~J.λλοvtοr. , οχ.ε• ι.κUς μt τ~ν c!ιο't:ι.σ ι.ν 

""Ynoupyε t ou Χι.ιpο'tαξ (ας-οtκι.σμοΌ-Γ.ερ ι.β1λλον'tος" , μt 't~ν tπι.λο

yfιv tvvtα τ:6λcι..v ι:κ; •r.tvτρωv '::.v•::ιηv.i<iν Ιφοyρr;:ψμά-rwν "λW:t'(Cι

ξcwς"Mt 'tfιv lnιl:!oλ(jv γopoλoy L~V lτ.: L β.:ι.ρ !ινσεων 250 δ L Οδk ο δραχ

μ~ν np6ς l:κτfλεσ Lν fpyωv ίmοbομt;ς ε[ς "'(&ς r;ερ ι. οχ&c; " ΑΟηvίi\ν )([lt 

eεσσαλοvtκης . Τfιν μεθc11ομl:νηv 26ηv ι:αρτtοu 19'79 r.ροl:β η ε [ς δη-

' λώσι; ι. ς tπ t τοtί αGτο'ΙίΟtμα-ι:οc; Δ " :ιpχηyδς οcϋ ί\δ μμα.'tος 'tfiς "' Lνώ
σcως ι.ημοκρ,:ι:tι,κοϋ κtvτρο u" ι-ι. . Ι. :. (y δης ιχ'~τι.νεc; lι L cβ L β&σΟησα. v 

ε [ς -.:οC.ς μηvuc::-t vovς.olιτo~ Ομι ·~ >o.~'t& ;·,φ&Ι> '"~ ·· '(eιi,i ..... O(j"c v•όr. 

"t'οιιv πcρ ( "'[(]\ ~vηxcψι..\l:."fιv 1-.ct C .~r.( tσο~ς δ('ΙοLς l:vιιμέρωσ Lν "t'Oii 

' lλλη~ο~ι.,•οtί Λc:ιοtί, Jt.);ρl.λc L ψαv lκ r.ρi)Otcιι.ωr. τfjv μετ6.bοσιν τWv 

δηλώσcώv του. 

Ύ) T(jv 2Gηv l~::φτtου 19'79,ot μ.ηνυ6μ<:νο L b ι6 "[~V bcλ"t' tωv 

εtδ{jσεωv με"[έb..,,ΟΙJ V dπ6 ρaδ ~ ο;ι;.:.vου χ.:ιt η;\cop.lσcωc; τ&.ς dπδφεις 

τοi) Δ LΟ Lκητοtι 'tf'jς Τρ.:ιπέζης τf'jς ' !λλ&.δος lr.t τ1jς τ.ορε (c.ς τf\c; 

o t w.ovoμt ::ιι; "t'i\ς Χώρας χcι. ( 't'ϊ::iv tw. τοtι 1:ληΟ:.ιρ ι.σμοϋ d:τιε~λουμ.fvι.ιv 

w.~vδGvωv .. " ::.π t τοtί al.ι"[oto Ofμa_'t'oς Vπηρζεv J.Μ.ντησις τWv fJΎε '1. iLιv 

"[ί;ιv πολ ~'tι.χ ί:ίν χομ.μ.ίτ:..ιν κα ( σuyχεκρψtvως "[ οΌ , ,ροfδρου τοΌ 

Jι\. ro . r. . w.. : . • ;!αΙΙ.:ι vδρtοv κat το!ι ' ilp)'.I)ΎoV τίις ι: .. ΔΗ . Κ . ;(,.Ι.;.;t

yδη . rάι; d.r.:ιντητι.κ&ς δμωι;: δηλCσι:: LC,; "[!.IV ,ot μηvυ6μενο L l:x ιιρο Οt

σcωι; . παρfλε~ φ.:ι v v&. "tJ:ς με"tαδ~σου ν δι.& 't'Wv δελτ ( ~,ι,~v ctδfισεωv , κα

τ& τ::.φάβασ ιv 1'Οtι ιt:lO(J~ιov't6ς των . 

δ)Tf1v 9ηv ~ρ"t(ou 19'79 χατ.Sπ ι.v συvαvτi)σcως 'toti Ύπουρ

yοΌ !'ι;ωρy (αι;: μf τl)v i. L o t xησLv 'tiiς ;.vvομοο;ιοvδ tcι. ι;: 'ti:ίv • :.yρon

κliίv ί.uλλ6ywv,lζηyy~λ0ηoav Υ.Lνητοr.:οLήσcLς &.yροτωv ε t ι;: όλ6Μηρον 

τf!v ,...,ραv (.ι.t ό::ο!α ι )(Q( lr.ρuyμ;χ'tοποιf!Οτισαv 'tf1v μι:Ocr.oμfvηv 



11ηv !.:aρ't (ou 1979.ot μηvu6μενο ι. έκ :ιρο θδσεως ,nαρfλει.ψα v vJ. με "tα.δ:ι

οοuv δ ι..1 ,;Wv μtowv lνημι:~σεwς 'to.i. α l"tfιμ...ι;:..., κcι t 't&ς dιt6Φs ~ ς 't~\1 

• .;. ypo1.L κίUv Σuλλδy~ιιν ,ώι; εtχοv δ ι.ι.ιτu~weη κα;:ι1 1:~v o6v5.v"tησ(v "tWv με

τ1 'tOti 'Ir:ouρyoU l~cωρy(;ς,έv:t με"tέδωσι.ι v μc.vομερi;Ις μδvον 't& ς ίιιιοuρ
y ι. κ&ς δηλι:ισcι.ς, ~ ( οϋ"tω ιlιιε σ'ttρησαv το!ις &ι:ροο"tάς κcιt -ι;ηλ ε;θεu.-ι;ι.'ί:ς 

&nό τοU δ ι.κ~ηι:ιμ:1τος Οr.ι.:ς r.ληρο;ορηθοίιv fλ~u θέpωc; , J:vnH.tψcvι.kliiς 

xa. t tnt tcο ι. ς Cφοι.ς, 't&ς, έΗα'tέΙΧι.1θεv trιt τοtι Οtματος &.rιόφι:t.ς . 

ε)Τό Κδμμ=: τί,ς •' ιv.=ιc ε.ι.~ς Δημ.οχ p;z 'tι.>ι.οV f.έv1.pou•, ot.nνoc; τuy

χolvω rcvt.xός rp.J.μμ•.l 'tCCις , nf ραv "ti'ις 'tΡtχο!ισης δρ..ισ;:ηp t.ό'tη'tδς 'tOUι 

~ "' ~;·,ι 1<:1v 1 1~ t 11 η\' .'!.zκc μpρ t ou 1978 , σuv?'ιλ Οε v tv • ,·,o fJvα ι ς ~ 

Δ' Γ•ι;vι;λ. -,~-~ .. η l•JvδιιS., Μtι ι. ι;. τοtί }.όμμ....-ος,t- t:::o tα f ~.:;τ Gr.ι.\ι.;. τ~v 

- <rf1 ν 1 C ην κ;; t 11ηv ;.;αρτ ( οu 19'79,ouvi'jλ0εv l:v • ι.Οf]\κης c Cς 'tfιv 

·. ,:..::-;ηv τ:ιιιοnχf1v σίίνοδοutfι όλομ.ι)tι:ι:J. 't'ης ι.εvτρ!κίjς ' ί •. ι.τ~οnijς τ::V 

l.όμμ..ιτο•,.,fι δnοt.1.ς. (λαιΞCV d.v.o.; ·&oc Lς t1!;( 'tf'jς r.ΟλLΗΧi'ις ΚΟ.Τ:ιΟ'\:iΟCΙ.Ι<, ι 

τijς 6ρyαvώσεwς τοtί r.όμ.μ~"tος,"tijς οuyΜf1σεως το'U -...υιηΗοίι rvvεbp t ou 

1';1ς r.cρ t μto't tpι.ι v τ~v ιίις 4v..ι f~ι.δηλLσε..ιv ,;oU J.6μμ:ι:tος ι:λι1- , 

pc.Qoρ(ι.ις,a ί'tLvcς r. cpιi'jλOo v ctς yv~ο ιν τίiίν μηvuoμfνw.v , o{jτo L 1tαpt-

λεL~v v& "t.1ς μετι.ιΜισοuv δ ι& τ:tv δcλτCων ε t ~f1oc~o.~v τοU ρα~ ι. οφι:.vοu 

Ι(.Λ της 'tηλεορJ:οc .ι.~ς .' .-;v d ντt. Ofoc ι. δμιιιι; nρδς •llv fσκcμμfνηv 'to. 6-

-':i'~v 1 1η ν Ίανοu . ..ρ t οu 19'79 μc"tέδwσ..., ν .1ι,6 ρ..ιbLοφ.Ζ νον ια( 

'tηλεορ&οc ιι.ς 'tfιv ctbηO LY δη ε tι; τό ~c voδoχ c'tov "Αtλτον"''tG:ν • ;._οην~ν , 

lτ.ραyμα'tοnο ιfιΟησνvεο't(ασ Η;κα'tό.'t fιv όr:ο.iανl-ξηyytλΟηfn4.w.ε ι μl;νη 

t bρuοις ι δμμ.:ι:τος ίιr.:δ τοU κ . Ίω.ι.εσμ..ι"tζόyλοu . 

- - ' 
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-τrιν 1θην ι.:aρτtοu 1979 μετtδ:οισα ν t)(τε'tαμ.ένην εt' b ησ~ν '": ερ( 

τηι:; σvνελ.CοCισηc; εCc; τ6 :Ξενοδοχεtοv "~ H,EDωn .. z; P:..LL:ιCh•τ?jc; 

θεσc~λονC)(ης ,όuνδ~ασ)(t:φεwς,fιης dπεφ.1σ ~σεν 'tfιv 'Lδρuσ ~ν 'tOti • ι::δ μ 

-Τ(ιν ~4ην ·:Οεβροω.ρ(οu 1979 μετtδι..σαν τ(ιv εt'δησ~v, δη σuvε

xCζov'to aL tρyασtα~ 'ti'jς 5ης σuv6t:ou τfιc; κε v'tp~)(i'jς • :.'7Ι ~τροπης 

το'Ό n \rω: ό"t6 τήv προεδρ(αv 'to'tJ ιι . : .a1'tD.vδpfou , a. t 6ποtιη tτ.:ρ6 )(ει-

'tΟ v1 δλο)(ληρ..ι θοίιv 't(ju tιι ομ&νην μf τ~ν fyκρι.σ~ν &τιοφ&:σεωv 

δ ι..1 Οtμ.:ιτα δρyα~οεwς . 

~ 'Η ~a't~ τά dvι.ι'tf pω δL.J.)(ρι.·ηκ~ μc'tαχε(ρι.σ ι. ς ncp t τ~v '1ληρο-
ι;δρr1σι.v 't'1\C. ~σ ι.v τ'ις νv·~μης 1 δι.:1 τ~v δp:.ιc τηρ ι.6τ ητ:ι λε ι.τ οuρyοCιvτωv 

~ομμ;.'\..ιν !1 ~μdboc r: ~·~o~r:ωv σκοr.οGν · • .-.ι τ~v Ηφuσ ι•~ "tωv το ι.ο6-

τω"\•,.lr.ο·; .-: λε't fιιδη~. ~v r.:;;ι.ρ1Γ .cr ι1• τοtί ότ:ηρtο\<.:r-ιιοΌ κ.:ιΟfικοvτος 'tί.:ι.' 

μηvuoμfv:.ιv 011JJc; ~νερrοiίv τfιν με't1δοσ ι.ν τ~v ε!b(j c εwu " μt: &ντ ι

κε ι μεν ι. κδτητ.:ι !: "Σ ( tr:t t' .:οις Οροι.ς",δι.J. τϊ;ς τcι. .:.ι: tίτης δt τι:ιΙΧJ~

σε:ιος cκοr.εtτ...ι. ι Vττ"αlιτωv ή C;λ&βη τotl l. δμματος o~·nvoς τuη;'ί.v..ι 

Ι'εv ι ~6ς Γραμμa'tείις. 

στ) 'l'ή v 2av ι.:ο.ρ τ(οu 1979 δ ι.ί. τi:iv δελτtωv εtbfι.,εων με'tε

δ6θη ι) J.κδλοvrι;;ις τ:ληι)οt~ορ (.;: : "':'δ J.ημοτι.χδ _uμ Cούλ ιο ;.;avCwv σt 

κpοχΟεσ ι.v :"j cuνεδρ (ασ ~ τοuιμι": ςιή:,)οιις 18 Cv=\uτι 5 &πε~σι.σc , Οττ..ις 

J-ηoo'1u.\oΌv Eρyu τtχ:ι.ιηc; J.π6 "t6 :.,οvσείο Χ:ιv(..ιv στ~ν f)(Οε:<Jη ποCι 

tτοι.μι1ζε:ι τδ ' Υπ.:ιvρyε:tοv ί.ολ. ~τι. σμο ίί )(.); ( • ..:n ι. σ'Ιημij v σ't.) • .;.ζωτc

ρ ~ κδ• .• ~nc~δ~ ~ μετ:ιδοΟr.ίrο εtδηο~ς ητσ J.va:;ιpι.βfJς χeι.( &πι:τtλει. 

δ~α.στρ!iJ\Ι..Ισ~v 't ίjv Oσwv σuνcζη'fήJησαu ~..ι t dr.:ει;>.:ι.σ(σθησu.v Uπδ τοϋ 

ΔημΟ'tL)(Οίί :.uμβοuλ(οu ,ό Δfηw;ρχος Xu.vtωv Ί~vvη~ J.λωv~ζ;κης τήu 

~.~.1979 l(.(j'tησεv dτ:δ τοUς μηνuομCvοvς Οτ:ως με'f.:ιδοΟοVv a t dκδ

λοuΟοι δηλt.:ισ εLς 'tοu:"Κι:.ιτ& τή σuνεtρ , .:ι.ση τοΌ Δημ~:.uμ~οvλtοu .o:::r.
vCωv τi'jι; 1ης l~':lρτtou !>ί.v τtΟηιι.ι:; Οέμ.;;ι. tr,αy:.ι y'lj .; fj μ ή 'tr:ί v &.ρχu ι ο-



τδv :~ρδεbρδ του ~ μl χ,ρ L σ~μcρ.:ι τ ηpηΟc tσ::ι τωι.ηκ~ dπδ μtvα στδ Of~ . 

k..ιt cuζητ~Οηκc ~ .dλuς.ιη Jn6 τδ • uμpοGλ \ο. L.uyιι.εκp ιμιv.:ι. τf.Οηκc U ιι ' 

ί)~-η τοΌ ... uμβouλ Cou τδ τηλι:ypJ.ι,ηη:.χ σ uμπ:φαστ,S; σι:ως yι..& τ~ σGλλη~η 

"l'Otί Δημ.;:ρχ,οu )I.CL( τί:ιv μι:λϊ;v ":uU ..ιημοηkιοtί :.uμβouλtou ' l!p;.lkλctov , 

τδ όποtο &.rιοδfχ'tψtε όμδι.;:ιwv.::. a " .. π t σης τηλεyρ:ί9ημ;..ι; r.ρδς τ6v ' Υποuρ-

Ύδ ι ολ ι..ησμοU,μf τδ όποtο πaρ ... κ-:ι.λεt"tαι.. Onwς fκΟεση n ι.. v.;. χι.ι v J";ι.pt-

xo ytvcι.. JιoC στtί :\u vι..ιλ oGμψ..JW μf τ..i. Vποσχ,e;:Vtvτι.ι . ί:α t ..ι.~τδ .-ι:δ Δη

μοηκδv LUμβοGλ ι..ο "tS'd.r:cδfχOηκc όμδι;:ωvα . 'Ιfλος στδ .. uμ.βο Cιλ ι..ο , μf 

Qfι~uς 18 tvαvτι.. 5 , lnεkρδ't ησε 1:ήv l1~ιοφή μοu, Ο"tι.. bf. v (;ά ι:'ί:χιιμε 

U.v"";"(ρρηση W y ( vovv dv'tαλλαγlι; τi:i•J εί:ιρημ:iτι.ιv(3 "tδv .iριΟμδv) , Uπδ 

"t(Jv nροtίιι6 Ciεοη Ο τι.. θλ Ύ(vε ι :!ΧΟειιη 5 αGOεvτι.Jtiiiv πιv.λιιωv τοΌ Γιφl- ~ 
κο Ιt..ι( Ο:λλων εύρη~τι.:ι'J ι:Ι-ι:iιv r.ύλ η μ:;ος,σGμ9ι-1\Ιt~ μl τ6 nδρ ι ι,.μο. 't ;tc; 

20 -:oiJ rι:W.ρη,μετ.ιξ\ι T"'oi Ύπο ~-.~·~υ .. ολι..,;ιο.,ι.οU ιιat 'tΟΌ Δη;W:"Ι:Ο U 

Ί: p.:ιxλε t o u, noG ;;λο ι οι π .. φlιvτες οτlι Σ·..ιvf bρ ι..ο ·1ϊ,.tltχ "t .;.u.v τδ"tδ". 

Ι..έ λC.πη μοu Εχω v1 r.~ρ:.ι.τηρiιr-ω On μερLχfς l;Jημι;ntbc-:;,τδ ρ..χ.5ι..6;:ιω
vο ;-...1 ( 1) τη\ι;δρ.ι.ση,J.λλοt.σ.χ v τCς &:to~c;:::~ς ,'to'Q _ ημοΗ)(οίί -V;.ι~ov

λ C o u , κ.xOC\Qι; c6μι;ιωw. μf. -ι:Cς οχοr. ιμότη-ι:εζ r;o Cι lζur:ηpcτct" .. ~ς ός 

:=v.AJ br,λώσι;: ι.. ι; -roti ΔημJρχοu λον Ct.ιv ,οι μηνuδμcνc" ~Ρv~θηc:ιv v.l με

-r-:ιδ.:σο υν dnδ ρα.διΟQJιvοu )ι,χ ' τηλεο~σcι.:ς o.x C ol)-:w Ιι ':ο ι.vΙ\ rν-.:ι,1η 

l σ'tερ~θη τfιv δuv..ι. -r6Trj'tα Or.wς nληρο9ορηθi'j μέ &ντι.χcι..μεv ι ι :6τη-:α 

κ::: t l τ: C tσοις CipNς τ.1 Oca cuνcζη't~θησ~ν κα t d:tcςuσ ( oOησuv .1:~:6 

τό Δημοηιτδν -:. uJ:ιβοCιλ ι. οvΙ.αv tu v, t v σχέσ.: ι. μt -ι:60lt'"' τiiςd.r.:oo -: D-
λίjς &pxα ι o-r(jτuv ε lς tκ Ο fο c ι.. ι; "to iί tξuτcρι.Η.οίί .. 

ζ) T/iv 2~ηv ςιεβροu.:ι.ρ( ο u 19'79 , 1ι t~ι τcλcστιχf} tr.ιτροn ~ -ι:ης 

ι\Δ:.:..Δ'! μt J.π6φαa t v -;ψ; δι.c'tCι r.ι..ισc τ& αCτ~ματα των δημοσ [ •ν Vπαλλ(j .. 

λωv t v σχl:σ~ ι.. μf -rάς .:ι.fιζ~cι;: ι.. ς τϋίv χαταβ:.ι:λλομtv:ι.~v ~noO:ιv. o t μη

ννδμcvο ι. ctς τό vυιιτι: ρ ινόν δελ-ι:tοv εt f. ~σεωv της ( δ (:.ι:ς ~μεpcμηv t.:ις 

μcτl.δα:σα v τ fιv &κδλοuθοv lr.t λ~ζει. ι:t bησιv : " ' Η fιιτελεστηι fι tπ ι.

τροπfι τ iiς ΑΔ.:.:ΔΥ d.v.xxotv ... oc μετ~ '":"~ σημερ&.'ιlή fk<t::ιιι'tη σuvcδpt-...σ~"τM.S 
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δτι. ι.tv ~rό}(CL'tιn W σvvεχtσει. -ι:6 δι...:λοyο μt τf'!v J~vβtpvηr.η 

y~& "t6 aιμ:~ τi:v ::r.~~~σι:ιι.ι v 'tQv μ~oC:v τ:ίv Δημ.οσ [ωv ' Υπαλλf\λωv 

k.X C τ.:!v \ιτ:::ιλ~~\:.ιv ιr .. r:.Δ . Δ .. ' :! /ιrεct:ι 1:ηι; .".Δ.::.:ΔΥ τ:~r'c 't~v J.π6vα

cη .;;ι~-ι~,y ι. ... τt ή ru;Jtpvησ η bέv δlχε't.:ιι. o:i α ['t~t! ..ι.Τ~ της )(Q. [ 

-δΊ --ς J.va:;tρc ι.-c& κι.vf.,cι:L 'tf'! cxι:nκf1 !.ι.ι.οbι.~σtα στ6 J. tιμ j?ο Cιλι.ο 

:..u ... δ ι. ...ιλλ..ι:yϊς yι..1 τ/j δu'.Κι.μ ι. κlj b ι.εχδCκηcη τ~v a C't ημJ.'ttJ\1 τr,ς" .. 

Δι.& •!'ιc:. &\ι.y"λόyο1J n(J"tΓJr. ctbfιcc~ς :Ί ::oι.vf. rvGμη tr.\ηρο;ορε"!:

το 6πλ.:ς ,.,F,ν f:ι..ικοτ:ήv τοtι δ ι..:χ.\6-rον ρ&'t;.ι;{ι .\Δz·.τ- .,uβ cpvf!ccuς 

Κ>J:[ τ~v t>~. μtροιις 1:ης, ΑΔ..:ΔΤ "δvv::ψ ι. xf'!v δ ι. ι: Ηδ t χη~ψι,ι oWv αCτημ.l

τι...v 'tιiς",χιφCς Ομ.ι;ς.v&. ;:ης ιrαρ::ισχεC?j ;1 buvι't6oηι; 'Jj f-.vημεpwO?j 

ιτοίιJ σuyχεκρι.μtwι; ~cav -ι:.l ouw ;ι 1'j α[οf,μ.ιτ'Σ 'tί:iν Δημοu (ων ' Υmχλ

ΗJ\ι,ιv ι.α [ r.l') τ ι "t 1 f-.x μ.Cpovς τ~.v ·ιcr.:i.:;;λi>,ι!:ι<: ν..ι. l- rηχc ~ρf1μ.:ι.#:α nροι~ 

τ5ς vχι:.ηχ&ι; &vοιο ~ ν:.οε ~ ι; τi'j ;; .,.ΥΖ.:.:ι . ' -"' dvnOέ .. H~ ~ Ομως nι=·'ι; 

τfιv τοι!ι~tη\ι tcχεμμέvηv rr . .ιρασ~:ιπησ ~v τ~ν_dπ6φεωv της δημοσ~ο

Ω:: .λλr1λιk~1 ι; τ .. t.:;.cωr. ,ot μηvu~μcv.:H δLJ τοtί ;3ρ..ιbυvοU δελτ tοu ct-

. f:~ccι.uv τϊ1ς )lιτης ήμtρ.χς(23.2.1 979)μcτtδ-.:-.:. v tχτrτα.μlv..ι.ς δηλ'

cε ι ι; τοίι tr. t τ:v Ctwovoμ ι Κ.:.v ''!r.cvpyoίι , δ~.! τ~v όποttι.ν oVτcc; 

ι!ν"tέi<p:ov=ιc τ~ μηt6λως yννισ•οr.ο ~ ηΟέ v•...ι εCc; • flv ι~ο ιvfιv Ι'v1ιμ ηv

α ( τfι,.ι;,ι τ.χ κ:ι C tr. ι.χε ι. ρfιμ.ιτ.ι • ~ι; ΑΔ7.-:Υ(βλ.r.p:οccιyοιι t ιr.:ις ι;ιω• οτ v::t-

ας τ:iv wε ι. μέv ... v 't: v μcταδοθε ι.σ:v c!Of,σcι..v :..χε 't. ). ::t.τu 

nι..ς ο[ dιφC:ι"tα ( H:r ( "tηλ cΒ ε ..ι. "t.:. [ τ::v ιu:; ι~v μtσ .. v lvημι:p;oεuv, 

M; v t'cχοο,ι "t{jv δvv:ιτό• ητα v5. rtληροφορηΟοUο,ι μt "~vηwcψι;: ο,ιι χό

·ηlτα ιιο. ( tπ t t ι;ο ι. c; Ορο ι.ς"τάς διtcταιιtv.:ιι; tπ. t "tcίι Ctμ:ι:τος: ι!JΙC

Qε:Η;,ώι; tιιι"t~cσcι. "t6 l. Uο,ιτc:yμα ιι:ι. t Δ v.23C/19?5. 

η) ~•Ιιv 1 2 ιιv ι;.cβρο ιι .... ρ (οv 19'19 , ειι; cυο,ιf "tεuζ ι.v "t!ι ι:ο u ι~ r'.ιπο tcι 

l &δΟη d.1,6 "tόv Δ ι. χηyοJ,ιι.Η6 v Ηίλλογοv ' ,Ο η v:.., .1vειιο ι.v-1ιΟησα. v o t 

λGyο ι. δ ι. .λ 't'oVι; Οτιο tοvς ot ι:. ~wι1y6ροι. όλokλ(Jpo v της Χώρ:::ις Ο& 

l πρ.ι yμι.ι."tCΗιοtοvv "tpι.~ι.ερο ν &::ο'ςlμι /;χ τίiς dcχ~σc..ις τοt> λc ι τοvρ-



yήμ.:ι.-6ς 'tωu,τfιv 15 , 16 ιαι C 17 ~εβροωρ (ου . t ( ς .-6 vuκτcp t. vόv δελ

•tοv εtor,σεw v τη., ι b taς f!μcρομηv(ο.ς oL μφ.ι υ!!:μεvοι μcτt~σ:χ v 'tfιv 

&x6λouOov tπt λfζει εt'fοησι.v;"Οt b c.κηy6ροι. δλης της λιfι~ς,ο& πραy

μ;.ιτοποι. flοοuv 'tpc.flμcρi, προε ι. δοποι.ητι.κfι d'loχfι d:tό τά δι.mcτfιρ c.α 

I ι Μ [ ;: fιv G:οκηο ιv ;:οϋ tπαyytλμ:ι;:ός ;:οuς , σ;:Cς 15 ,16 }l::t t 17 :sβροuα
ρ(οu. ι.G;:ό dvrJκo c.v:.OηHc cf σrιμεpι.νfι σuvtvτεuξη ο:Cι τ:ο υ σ.-6 Δ L kf}yo-

Η 

11 

I Ι 

p\>t6 ~Cιλλο yο • "θηvϊ:ιν • •• tiρ ~ ο στfι μtu. τδ μεσημέρ \ G& ytvε\ f:ιι'tiΣΧ'tη 

ycvι.JΙ~ σuvέλcνση τ~ν b\~ηylίp<oιv •ης ' :.Ofjv"~ς σ't6 etατρο "' 'ιφοπ6λ". 

' 1nLβ1λλCΤ:Η vιί σημε;ι. ...,Οtι tv'tαΌ9α δη ό σuντ!iκ'tης "{ijς ός lίν:JJ ct

δf]ΟCιι.;ς , ε Cς τ6 xc t μεvo v :::ι.Gτη~ c!xε v ττcρ ιλ&.βc L χα [ τ!'Ί v ~κ6>..ov0ov 

9p1iσ ιv:"'H &πoxli τCiv bιHηy.$p;.JV &.πογ~σ (στr,ιιι; t~c ι bή ί.Cv ~x:ou v 

ytvcι. bcιΙ τ.'Ε. τ-;: :-ι [τ fι;.ι•τ:. -ι;ο':': :;.ι ( ι>{;v ~-~ovv δnηετ λόοι; L c; στ~~ r:ι:ο

βλήμ:τ.~ 'LΊ)ς Vι.χ..:ι-.rΙ(•vtι"' • J . ..ι.!'.ί τ6 ΥΓ.fΟv6ς 0 -:ι χ:ι t bι& τ-:-,, ~;: ;ηJ:'~-

π~ς ηϋ·~ης,δ(.v · .ρ~:.ι!:ι.το ... ~ ·:ληpο~···Lηαη ι') ::o \V fi l'v.:ι,..ιη,r:ο':::ι. ~c.·.u 

τ& ιι Cτ ~μ...ι.-ι;α. τ:iv tηιιη'~"όrι...ν κα t r:οϊ-:ι 't~ npοβλ fΙΙ ι...ι 't3. της Mt-...tLoσ!ι-

vη•:,,l>t τi,.; ~fJ ~r.ι\Cισι:;ι.•. ::Uv όr.::ιt:..v,ot Δι.ιιηyοριnο t ϊ!ιυ.οy:η τοtι 

t'ρ&.τοvι:;,~Ι":c,...:.σισι.ι.v τ(,~ t:>~·χfΙν -;:ιv Δι.>eηΎ6r•ν t11 τοίi λcι.-tοuρy~..,.._-

τδς τωv,fν τοfιτοc.ς οι ι,oηvuόμc vo c. δ c.lyp..ι <·;;ι v τ~u 9r'ίσc.v τσCι-tηv l κ 

το'tι kι:ψf.uου τ11ς μcτC'δο~ι:ί<Ψς ctδl;crc:,ς(ι:.r. r:po .. {ιr.τcc. tκ ο;~ς ι;ρο-

I 

ω.yομ~vης Cj';ο.1"tΟτuπ [ας τοU :ιcψtvov,:.)"ε "t . ), Ciaτc δι' τοUς ιiJφο:ι- ~ 
τ6ς ιux t τηλ ε Οc.ι.τ&ς C:ά n.ιρ:ψc ("~ τ cλc (ως d vι:ξfιyητuς ή iιπδ τi:ίv 

Δ ι. Ηηyδρ... v &ιιοφ:ι σ c. σΟc 't σ:;ι. &.noxfι. 

θ)" ,·,π6 "ιiις 25ης Ί .ι;v:)u .. .ρ [ ου 1979 f1ρξ.:ιτο ,μcτj vομδτυποu &'!6-

φ.:ιο ιv τωv otxc tω v G Uvbι.κα).LC 'tLJι:iν δρy:χuώccωv, ή &rιcpy [ .ι 1::-v 'rε

χvι>ιωv ίιτταλλ{J\_ v τljς Δl.U , fιτι.ς σuvεχ (cθη l:χ"tοτι: έ ττ t ό ι.V.στημ::ι 40 

πcρ(ποu ήμr.FJ:Υv . ί:::ιΟ " Οληv τf;v δι.6;:ηιcι.;ι v τiις .iτιcρy C.ις , ή t:o c. vt'l rvWμη 

btvJΙ.:ι ο:t οτηδuνατ6v~ιjι:ληρο-;:ιοpη0f'ιτούι;λ6yοuςb L6.τοC.ι;ίιιιο (οvς 

H:ι;τi'j\Oov cCς τ.ι.Uο:ηv ο ί Vnt:λληλο ι •f'ις, ΔJ:JJ χ.:.ι( ;:::i σvv.ιφfj c t;: f}μa

τ&. τωv,δt.6τι οί μηvu6μενοL oVόlno;:ε μc;:tδωσα.v τ.1r. σχεΗΙι.1ς tl;w

~oιvO:cc c.ς τWu cυνtι c. ~a.~. ιστι.χ~ v τ.ιJν &ρy.ι;..,ώoc..ιv.'IofJ v..ιvτCo v, δc;x ι ς 



"f~ ύπ"~G"fi:ίv ΟΙJV'fαοσ6μεν.:1 δcλ't(:ι. ctδr]OCtι.ΙV .1;vεφLρον"tο c[c; 'f(ιν 

tv λ.όy.,ι dπερyCu.v.με'fέδι.δοv ..iποΗλει.σΗχ:ς ...:ι.C μ6vov 'f.iς .1:τ6.;ιε\.c 

1:ης Δ ι. οι.χi1οι;ως της Δ • .ι:..ίi •• n...ιρ.:ιλλ.iιλwς δt: &:τε ο ι. ι.ιι.οίίν'fu τ.S αt'fi~ 

ι~'t...ι. Η.ι;( GΙ ~ Ο~;;ι.ι.ς τΟ:v d:ιι;ρyoCιv'fωv ,~ α.[r'fα,ι. με'tεδ(δον'tο lπC 

'fOOO\ί'f0\1 tλ.λcc. :~εί:ς f) δι..ΙΟ'tpε[:λwμέ~ι..::ίσ"fε οι J. ιιpο.;ι't.:ι[ ;.ι.:χ ( ot 

τιι\εΟεuτ.:ι( ...U μ{J r.ληρn,;οpοίίv't:Η "jvΗχει.μενι.~ς κ.:ιt tπt tooι.c;; 

δροι.ς",..:ις t ;, ι't.1cσι: ι. "t6 .;_Cιvτ.ιyμ.ι.'tJ.ς tJU'tl:p..ιJεv δι.\:.J'tUji~ \Λ-1~ 

d.π6 ..,ιι: c.r,. :·. uyιιε.t ιnμlv;uς εlς 'fό ;1ραδιιv6v δελ.τtον εlδ:jvι:::.ι v 'ti'jς ι 
1 Ο ης ~εnρou..ntou 19'79,0~ερ μc'tεδόΟη &:-ιό p..c δ ι.oy:ιvou ιιcιt τηλ;.ο

ρ.1σεως, ι) Ι.ο ι.vfι Γν.Ζι.ι ιι tπληρο:~οiΗ:'i:το μονομ::ρ:ϊc; "tJ. J.H.GλouO.ι lπt 

λtξει. : " 'Η ouvcχ ι.ζομε vη y ι& 1?η f}μέρο. '~:ιερy~α μέ 1 ;ους 'tοϊί .ιρο-

hι.rnιv;; τ) 't~i.:-, ·".Ut>OJ:ijς ~<:V:ι.ι'tος μ..; .;.:ι σ'tόv )'.ε ι.μ:Ζν..ι. •••. ~ JΙf.ιη ιlπ6 

':ολ\:':.;χοι.vότητ&ς'ti\ςχC:p.:1ς , c.υ;ι<.λ(ζ;:;'.Λ.ίv...ι.ιοtv ... ο η ιτης,,L-.."7f), 

xuτ.::ι~.S.v:,uv 'tη'.c yρ..ι ;:ι ~μJ.τ:J. &r.οyvlι.,;ε ..ιι:; - .\.:φ.ι )tτ ηp ι. ο τι.χJ. ..iw ι,ι :.r.ε ι. 

τη\c yρ.ί.,.ημ.c 'toi) ~ρο έ δρου 'tijς, •. oι.v.S'tη'tVt: • .. ν€(. η.; • .,ρο,;ξι; , σοcS 

6r.:>ίov ytv<: 't.ιι. γwσ't6 ΟΗ δtιι λει'tουρyοtιv 'tJ J.ρ'tono ι cϊ:.:r. 't~ς 

J·ο ι. v6'tητ..ι.; , Οη .!χε ι. ;aτ..ι.σορ..ι :ι ι;'i: -ιοσ6τ:η'tα x..c'tεQηrιιt v~v 'tρoyt

μ :.ιv μfc::ι σ"t.λ ιι...ηστ~μι.ι.'t.:ι ).lα C Ο't ι ~o.\.\ot :ίρρ:.κJτο ι. :t"'-ρ..ιμtv~υv 

χι.ιρ(ς γQς. x.:x t Οfρμ..ινση .... ' :.ζ &λλοu,μt fyyρ ι<;.6 'fOU :τρ.$ι;; '1:~\1 

'ι ιμ:>σ:tοv~ C .:r. Ο't [ ς, & Jεβpou .. φ Cou ,6 ' Υ:το υρy6ς " :...py.xc , α..::; ζ.η'tησc 

'tήv .:1v':lσ'to\~ τ~v &.nερyι.ι.ι~ωv fh.&η\:ισεwν Η:ί v.S. bιcu;ιoλuvOoϋv 

σιδι.::ιnp.Αyμ.;:ι'tεCισε \.ςμfοl}νtι:ιχε tρ1ι::η .. ' ;ι6μοσποvδtαΒμως,d.ν

τ! Gλλης .!r...-vτfι"ι;;..ι ς,fσ"tε ι. λ!:: τ~ 'f"ν<ιιοτfι dν.ιχη[ν;.)Οη οτ6v ~Cι;ιο , 

μt τfιv d ι:ο(α c t ~o'::.o ι. ε't ΟΗ G& συv<:χ(σc ι 'tηv &::τ.ερy[..ι , Η.ι[ μ.i

λι.ο'tα σέ μεyαλ!ttcρη fιι 'tC).Cη" • .\t t:τ' λtl;ε ι. ΤΗΧpu.τι. Οl':μεvαι. Wς 

!ίνω r.cp ι.x or.;{ t JλλJ; χ.χ [ όλ6χληρον τ6 Jιc[με v ::ι ν τ~ι; με't:ι.δοΟε[σης 

c ( •,~σε..;ς( C1λ.~,1ΟΟ;:ιyομένην Q..J'to'tu-. [.;.v <:ιδ'tοΌ fXC 'f. ), :1vτ [ 



li 
I 

ός t!;δι:;ι. Η..χτ"G:ρΟροv ' τοV v.2~/19?5,W δ~a.nvfc't:r.ι. .!πό " δημ.οκραηχδv 

π vεiίμι). )<.,.ι( ιlvτι.Μcψcvι.χ6-:ητα.",δι...ιιφ(vc-ι::ιι. dπό fχδηλοv μοvομtρcι.αv 

O}l.oπoVc:n.ι ε [ ς τf1v δηι,.ηοuρyt..ι.v δuσμ.ι::Wv δ ι.~OCcι::wv •ilι; f.o ι. vtlς J'vC1-

μης fv .. nιn τ::v &ncpyo~v't-v. •;ι t vοuvδ( Οητος έ:;; ι. 5 ( ~ο.~ζ ι.ς '\:οίί τo ι.oG'tou 

οχοποΌ l:r.c-τ;εUχθη δ ι.& της tvτ6vou ~ροβολΥjς τ:v σ~ηιc~cι.:ίν τΥjς &:tε;>

y(ας ~.α t τίjς l: ~ α!ιτi'jς τ..ι.λ.ιι.πΥρ(.:ις τοV ϊ:ο ι.vοi:ί,r....ιpαλλ!)Λι.χ; δt ιιι..&. 

't'\ς r.:\ίιροuς J: ;οσι...ιπ f}σc.κ; -ri:i v α[τημJ:.'tι..~v )ω( τ~v drιό.,οιεωv τi:ίv &r.:cp

yo!ιvτ ..... v, ijoτc σ ι :;oλ1:'f>J. L J"":ληρc.-;όρητο ι. Ov'tc~ r.cρ t τWv J.~ρ ι. pίiiv )'.Q( 

συγχ::κρι.μtvι.ιv ιιισc;wv .-οΌ r;poσωιnJo:o\j τ:"tς Δ.:.n.W μfι δ!.vαvτ~ ι. v& 

• r -: ι. δ ή a. ι ,: '. ~\ΧΙ,! -.pl!;.: ι. ς • . ~ . .., μηvu~,.tv J ~~ -;::) r:c .~-;!.:a. ι. "- • • 

:·.ζ.;.>,ολοCι{ΙΙ 1 .: • ._. , ()υvι.στοVv τ fιν .!.v-ι; ι. r.ι< ι ; . C"t.~.il\' .:.: . .5 τ:::. σ ~υ τoii ύ~6 

δvv.1με ~ τοίi ίιn 'U ρ ~ Ο . Jtλ.ηρεζ.οuι,; (οv τοϋ ~.υ μ.β/φου 

6'0~ τό tδμ.μ:;ι: ίιπδ τήv l:•ιwvuμ(αv ""' •• Υtι.ιση 

Δημοχρ.χτι.χοϋ j,fvτρου" , tκ-:ροσω;tοU;ιcνοv κατ& τδ κατ~στ:.ι:τι.κ6v τοu 

ίιτι6 το!:ι •,,ρχηyοΌ τοu 'lι.r.iv•JoU <:. (y t::η,r.αρtστ=χ.το. ι. ~ς nολ ι.τ~χGίς tv.i

yoν bι.-1 τ~v fιv Vτ! C:στη C\ότό l:κ --: i:Lι·J ίσ'fορηvι::ι.σt::v τφι;i ~εΙJv ~Οι.χ~ν 

βλ&βηv ..α.( :ι. Lτ c't'f~ L Tfjν tπ ι.bt JΙαCL\1 χpημ...ι;ηκiιι; L~..ινοπο ι.(Jcεωι; tx 

10.000 όρuχ.μ.Οv, b ι. ορ t ζ ι:ι. t.t σvvήyopoν χα( dvτ ( κλητοv α δτοίi τ6v 

Ίωάvvην &ο. lτ:ι.μ.οCιληv,Αι.~.ΙJΥ6ροv tui't"oι.xov • ,, οηv~ν(Ι . .ι.vειτ ι.οτημtοu 1~ 

, 



' 

-~-

r.ρ6ς :i1:6 δc ~~ ~v :!roσ&yo V'ta~ ~"t o τur. C!n "tWv dν.uτtρω ln~xa

λo vμtv..ιv kCLμl:\λ.lv 5:n u:x μcτcδόΒησαv δ ι&. τω v δελτ (ωv εC δfισε.u v 

&r.:6 Ρο:.δ ι.ογ::vοu Ma C Τηλεορ&οι:ως ν.:ι. C "::poτε (vov"t::ι. L μ&ρ"tvrες: 

{ _ <~''"'" :- z,i{-;:'". ~'" ,..(&..,_.;:, (4•/\c. "<ο) 

: ~ ·~~::,;,:,' ',.~~:_5, ~:: ~~~i:~:·~r:::~~~:~, ;~, 
I "'iio.-n c..rlo(.(.._( cu.s:, .....-r:.:.<'·(~ .... .s. ΑΔCΔ \ , ,....._,"1:: 'ι.\ 

Jc) 

\'-"""·· · ' 
ι- ε'"·''r."' -"' "="ecί.'f.'s'"f"'·ι~~-''r·-"'~· 

..:....:....c.-c ..,-\~, ... \.. (-τp,~~~.:.., 14 - ίG λt,rH\. c:-ιct?c;) 

g -~Ξ\~~Ξ~:Ξ;~::_·, ~:~:~~~·,:,~'~::,. 

' !:.v • ·,e fιv ~ ι c; τΌ 23'{1 :~u ρτ t au 1979 

r.lι ,. ε::ι e tc τ:.ι'tος 

Ό !~ ην vτ (j ι; 

ΚGστ ι;ι; ΤσcρψWιι:ος 



ε.vα. \'t>U.\\\1-α αnο 'tt\V Ε.ΔΗ.Κ 

~-~~~~!!!!!~ .. !~! .. !!~!~!!~~§ 

Ι ~~f:~;!i~;;:~:~Ί·:~~v!r;:~ · ~=·!:~~;:ι;:::1;~;~11~·~~gτ~::~~-,. .... ,νw.,.a.,μσ,."ς'py .. ν4ιr•ωc-r•··..,,ρΔι&ι!'Cτf\c''iι·'··δνης. 
"ΜΙI«η':8t,.τ~διςιμορφ68'1•• qτf•ιν μ:.\Ιτης τοΟΙ.'fος;h' τι'\ν Κλιι6οιι'\ 

'Σοιτpσwι'\&.ι•ηy&ρuν,μfοt•η'tητι'\τιSν•.Κ.ΤοιptμΔιί8,Γονιιιι5Γρ.μμ.τiιιτοίί 
~μμdος. 

Τ4.t.ιοιιιητιιι6ι:uμρο6λιοτi\ςΚλ86ιalίςiι•ηy4,....,ηοτολοiτcιο ιh-6το6ς : 
Γ.Uρyσ6ο,Γ.Γσλ.&νη,Κ,Γκολ,ινfwοuλο,Κ.Κ.pιιτti,Ι.κ..ι;&f\,Σ,ι.νοupii:,1,Στιι
μο6λη,Α.Τpuaιίi,Γ.Τwιο6νη. 

'Ηοt•ι'\'tt)Ο'η•iwορfλη•η1ι-rιιν/ιb6λοulηι 
Τ' •ρ.ΙΙλι\μc:ι'f• τl\ς 6ιΙtαW1'ΙΙl\ς Λ:ιτοιφνfος wo6 ot...,., wολλ& "ρfιrοι ν'όντιμc

'Ι'Wfζeντιιι μiιιοβσ:ρ6τητιι••flχι μlw~ιοιριaςl .. οιςΙwως/ιwρστc ιν6μι::νημi τ6 

:i'~~~·:; :~:-&:~;~: :ε:ιι;~:~W:~":l,,.~ ~~=t~.~Y:•u.~~~=~μ~~v~:~•wν 
τiiςaορutfiς,yιι:ιτfΑδyκοι;6ινκ•τ .. ιft•ιι.ιlνο1'4..,..,.•,.ι•κ••1'.fιp ι• 'λλ'••τ' 

ι ~~~.L::::~~=~~6~:~':;~:~~~::~l:~~t;.~~~;~:~:~~~~::~~~~~~~ι; 
στμητVνιιολuο6ριw.WνiJuνΙ6οcwνμ66λιy••&ιι••'<υf._.ιλληλοιιaριορισμdτl\ι; 
~τ4τητ•ι;nw.~οοwςiν6fw.wνμ6ιrων. ΑCιτ41νιοι•τ••' · 

Γι,,.ι\ν...,τιμaτ4wιοητοU•uν&λοuτVνιιρο~'των,οlσηyοδμcΙοι ν'"ροτο;Ιciι 

.ης .~f'~:1 :~:'f:μ~τ ~~;.~~: ~τ~:~~~~~~.:~~λ:~·~~}=~,~~~ι;•~=:~:~ta~~~οιΙJΤ Ι• 
HAΓOPtYΣHTDYAPXIf"'OY --------------------·-

< ~!!!!.!.!! .!!!:!~5s.ι.2 !~ !!!~e!!2~ .2! !! ) 
i~::~~: ΙΙΓιΗt ('Αρχηy6ι; [Δ.Ηk)ι Κδριc Πρ6ιι6ριι, fιlcλ• "'' •t••Slιr~o~ μcριιι tι; ι-.:5νον 

rd~:;~~:~~~~!;r~~::~~~i;~~~~Ξ:~~[::E~;~~~A;[!~~~i:~~::~~-
.ι. 



,.;fiJC Ι ι Clμα αln·6 ατι16ικαιο~νrί κaf wpιweι ν' τ6 θcpmιcόσ~Uμ61.,CIO· 
β. ~c •• .:;ι ι Λ.,·•.οr. .δ · • ~ κ , Ύno;.:;:ydς lniλeξe τdν xe\}14τepo G;:ιι.ί~ο. 

,r,ς ~ :.~~~~~~l.ιι \~~;~:ο~:)~·tρ::μ~~τ~ε:τ~~==~:. !: :::~~~: · ~~~~~α~~i:ι:;:~:ομ, . 
. μοLι τWν 6ικα 1τιr: ί;ν Lιιοεiοι:~ο~-.. . 

τWν δ::.:;w:~::~·,~:c.~~:~e~ί ~:;.:~~G :~~~~ι:~:,::;: · ~~g;~~ς~~~,.:~~~~~τ ι~ 
•6ς. 

~~=~~::=:~::;~::~~;~~=u~::::=!~~:~,.:a;;~~it:!~2~~~~~~?~Ξ~:~~~:lα• 
ύ•οiος ctιE •ο σ-rρ:ιτηyο~ς κcιι • ιrτρcιτιWΥιις.' Ιιιοί Ιό aiμ& Wν σuιιexfoouμa ιιτ6ν 

:~~=,.~~·tt:~~·~t::~r::~~;~:~.~a~~~~ ::=μ!;:~=~~cίι~,.~d:rνλ2~~~ 
!~~~~~,.~~11 /i1~t'c:~v;:λ':C1 . ::r~~ ~;:~-"'~~~::; ~~~~~~ς·~!:~:.2vηι;. ι 
ι;Τνaικ~~~~~i~:~·ήο~~:':~ ~~:, ~ρ1ιι*~~~t J~~~c&=:~~ ~~~~~7~ -~=~· 

5:~~~:~?~~:;:~:~;::Ξ::!~: ·~I~=::f ~:;:~:;~~~~~~;:~~~~::~ · 
60 'Λpaowayfτeς aaf 1 E1ιrcryycλcTς'Iιaf δlν ••ιipWoGv. Λtιτ6Ί4νwp&aι ιιlιrοτe ·ν• 

::'=~,·~:~ν Ύwo'ιlfJY~ν ~~ •••a•ο•~νηςι Προ.,..ν~ •'τ.ι τιδ .,. .. ,~~ W4Ιιι•• 

_,., ~:ι.;~=~~~:&:~~:.::.:~~o:f:~σ&~~f::~•:,l ~:U"':;σ~~ν ·::ί~~:~~~aις 
ιlμισμlνwν σιλοδοξιWν,ι)ρισ~lνων nροιrωwι•W ηU.uv 1'W ΎτηρaιrιWν,.τιtς .. ιlwofoc . 
wρ8Τοτνντaι. 'Αλλιl μlιρι lνσ ιrημeϊο: Α(ιτι5 τ6 νομοηΝιο ι&ιpοτaρaι'Jeι rfiν l'jδη 

~=f~u~::~~~:~:~~:~!~~:::~7:~σ Υ~~!:~.=~~~;~:~:~:~;:::·r~
:σ::;:·:: ... ~:ομ:.:~:,δ::v::: :::.~~~:. :a::: :;::::::(:·::•uρ-ι 
τσfξ&ιlνισμay,λορ6λοοτ&lιrΥοpιιc&Υf\ς [λληνι•Ι\cΑιuιοa'ι1νης.8Ι:τ6wνaUμσ .. 
dYI ΥοΩ .uνισΥW aι.ιιως νd &.οσ6pιιι τιδ νφμο•ι,.ιο .. r..,. oloηyηlei . τrtjν •~ατσC"η 

~:c.~:~:~~~~~ηiτ~~·;r,:~:~ ~,.~~ίΣ:c':ι':~=: ~~~::~a~~:ι~Ρτ::~ί~cγ 
~:.:: I ~"=~-~:τλ:ϊ'ία:uνh ,::;~ ~~ f:~l "ι..':J:ς I ~~~~~~=4 ~~~Ι~~;~~ ~=~~νη;; 
lyινο ιισ( yι4 'Ι"ν Πιιιδ&fσο y. ιι& 'f11ν 4wofg ,,.., μ&'fi\!'OΙWO'O ΙΙ8νlνσς ιιaf (δισf'Ι"&ριι 

:,~;:Ε!~ς~:~:;~:~:!Ξ:~~~~~:~:~:,~:i::~~:~~:~~~fρ~Ε!ε:·;:;·~ης 
λ&ιτοuρyΔν,ιuιfμ4λιοτσw.ιιτ,•λfμgκσ"-'τuτριιιμlwι.'Ν...-τι1&ντιμeτ4ιrιcrηeΤνaι 

~~~=::~~:~~x~:~~J::~i=~E:~:~= ~;~=~=i?=~~=~ ~:::~=i~, =~;~:~:~~ 
ο16λληΣtιρ..nΤΙU1ύιιι8ιιlrτ•ς&κ~ι~~ι&Δν:ΜιιΜiν, .. 6ι8λ.Αςbauξ&νοιΥ66 ικ••τι•ιi 
lρy•ι••(kaνΥλοΤ 

ι.'νμwσ(νwalςτιSaιμστijι;wολuνομ(aς. ιfι,.,.τνσιΙfμστijς Εοuλης,ΙΙιιfι!ι 
ictWJI Ιlνμwopeiν4 •••ppft•• στιδν "'t•o\IPY6• efιriςlι8woιν&t-oτa Ύaoupydν 
τ"ν alιιdνη yιdi δλσ atιτ4 ,., kaτacrweuύμcιτ•,••d λ"ι&ντιιι ν6μοι . ΣeΤς,δμως, rs&ν 
18-οdιννeς, .,,.., bιwaφιιιλης ΥοΟ . Αι••ιrτιχοΟ Σ4μ81'&ς, μιaορ&ΤΤ& ....S ρfξοτa τd βC~ς~ 
nς.τι ι~το0weριaρι8μ80τVνιι ... •ι~6ιrοι..,.._,.τΙ,ιtyωlτ•ιyaνικ&.τΙ 



λιyιι6λλUΟ'Τaμιf:Ινοτρ6wοwο6ν6ιιατσλ6ροuνι!ΙλοιοΙ•ειληνcςτfcΤwι:ι.ΔfντιS 

~~~4~,f.~~~~~~~~~~~~t:;:~:δ~~~~§~;:;j§~~:;:i:~2~~~::~;.-
lt(lριa •vwouρyf, ι:ι!ιτ4 eJxι:r ν4 οός wW, Ιiς «uμρouλa6w Λ &,ν μ'U 8ιιΙJR!'~Τ& 

;~~~ο~(ι;~ς τ~~-=~~~~η:~ν .~~~~ς11 ιrr:~;.~;: ;~ ~~~~~=~~λ:f.,:~λ~~σ;0ϊ». .. ~- τίί~ 
wτaρ6yw τ~ς .. ιισδ8ης ιιι:ιf lτ•ι wpbaι ν6 atν.ι . ύν ,rlaς τf\ς Έλληνιafίς ιι
ιuι ιοaδνης, yι4 ν6 οίίς &uμfnιlτι •iι; Ιfδοτa μ(• .,..,..,~ alι~•ιρΓ• ν6 ιιι.•ι.waτ, ... 

μfaaτ~~1:::μ:•:~~:::ν~σf μι μι~ &λλη w,...'Λlτιι τιι τιyμι\ : ι\ .ωρσ ιrιlσ~ι &w• 
Ινιι auνaxMς ••ιτσχuνtiμaνσ a)ιηlwριομli •• Ιfσ hιS τtι; .ιτ~ac το~ wληlωριwμοU σfιτοΟ 

:;~: ~ι.;~::~~ςτ:~•:::~ ~g: :;::f-'~~•::ιf:~Ι;;:σ::~~:τ:~~ς,..~:,~':ι,: , ~~==~:~~=:~.1~=~~~μ~=~ :~., t;:.;~~~~: Wι:~.,.:~ρ~:~~::~f~~:;,_ 
νaςιtΙΙΙfνιiμι\δημιοuρyai νιaι;Ιiaaις 1 yι,~bιcwUνaι σ!ιτ11 τι\νcι1μοpρσ:yf•ν. 
τr\νδημοaιονομιw:ι\. 

Etwa w:ήοτa ~ ιcuριρνη..-ι\ ..-.ς, &τι Ι& •τιιμaτι\ιfaι τοdς 6ισριaμοδς, κσιf txf-

:;::.•:~.=~1d~~u~~;Ξ,/j:, "2:,.J~::: ι:~ :::~:• .~:2:~.:.:~&:1&ί=' τfίς 

;::~:~~::~;~~.;::~::~:::~Ε?~~~?-;:~!!~~~:~1:~~~~ 
~::~ρy~G: δ~:Οί~~ ~~~::~~-=~~~ =~=~:·;,·r:-.tτ,~~~~-~~·~,·=~.:~= 
::=~!:r !:l.~,.=~ί~~ h~~·:ν%:;~.=~ςJ't~T. "~~~~=~·~':,::~~uν 
τιSνΈ1ληνιιι4W,ιuiβa(IΟp&χa4.1i'ι•τpiμιαιSτιSψτ-.ριιι4. • 

Tf Ιlλaτa ν4 •uμ•aι;ιι&νcι d "Έ.UιινιaιSς 1ιι6ς, l'f.ν ~ "Yao"'P'tdς τίjς Διιtσ:ιο•6-
νηςlριaτσιιr.σfιdι.t4νaιτ(ς8ύaιςτί:iν6ιaσ:nίίνσ!ιτιtτ/ι•τιyμ/'i,χι.φfc;"'ίιΙ:"'ρ-

ι :r~~Ξ!~~!:~:~α~~: r~~~~.~~;:~~::~~ ιι:!~~:~:~5~~~:~,~~:. 
τ4Ιiομaatναι hοι•σ6ομη1'ιιtιS. 

Cι"ιιlιτ4 hσνσ>..ιιμρ6νω, 6ι4τι δiν Ιχιι νcι.,_ .. ιιrιι-~ t'Χ&.Wν τfχοτa &11ο. Ύι:iρ.. 

~~~~~~.ν:~~·::G.ι~~:-~ι;.~::::ι:~c;'~~ι;ι~:-:~·2~.:~:~·~;.~~.:::~ίίς 
14 τιSν •aριaτ•fλοuμιι μiacι στ4 δριa co4 laιO.w yιιl &1ιι τ4 84νιpονσ Κρ4τη,y ι 4 
νd:μaτσχcιριcrΙWτιSν hι:Ιδυνοσ!ιτιS&pο:Βiλοuμaν6ήμanι\νi:DΚ. Τfλος•άντwν, 

~Ρf:ϊ:ι; ~~::ν~~~ ~ίf "'~::τ. '=-Α~:~ς"'Ι(~:::::rι:::~ !~~&Ρ:~~~2.~~~η 
w:ιιfl'τ/'iiυτιw:Ι1ΕGριhηaιιfσ'fι\ν"Λμaρι•Jt•,.-τυn6~awςτ~ςΙιuιοιr4νηc;. 
'[μcΤςyισιτf,σιl.ιτJtτιt•τιyμι\cοd .. τeιμσtιS~τ•'fι•τ•μ•y~ο&λμσ, ,.lίςΚοινJΙiς 

::!·~,.: ·~~~;:· · ~:.:~~~:ou~~;~.o=':~· a~~.:τ:~~=~:-::~, ~~υ '~~:V:~.μlio 
Γιστf τιS Φ81'ο σιGτιlίι Γι.τfι 

"ΑJ.ώ aι ... χρσι6tιιτσι ν6 aροσβ&ιπ.ι τfwστa ιu.: 



' 

ενa. 'ιf&Ο.\:\\1-Ο. α.π.ο "t'\V Ε.ΔΗ.Κ 
Νο 11 · ADnvo 16.3 , 79 

-~~~!!~-~~~~!-=~~~!-~~!~~!~!~!~~~-~~~~!~~~-~!~!~~!~~= 
ΑΓΟΡΕΥΣΗΤΟΥ80ΥΛ(ΗΗΧΑΝ10Νκ.ΝΙΚΗτΑ8ΕΝΙΖΕfΙΟΥ 

{Πρσιιτιιιό:Βουλi;ς1mορτfου1979) 

. 'Ο φfλc:οθλος ιι6αμος τΓjς χόρσ:ς πι::ρfμενε τ6 περfφημο νομοσχlδ ι ο y ι& τ6 ~-

::;~~ε~~~:~~δ e&0 :~:~α ~~~/~o~l: • :t~~~: ~~~~~γ:\ν;6~μ~~αl~ο~~~~=G~η:~~ ~~:~~ο 
l~λ5°~:~~::~:. 11 ~~Ρ~:~~ιι:~ν τ::ζ:~u~:ξ~u:~: :~~ο:~~~~::~ν π:~~~&~ι.ι:~ς τ~~~ς~ tνα ι 
&λοφ6νcρο y ιatf τ6 νομοσχlδιο σf ιισμ ι& περfιηι.ιοη δlν ξειιιαθσρfζcι τ δ ~nσyycλμσ
tΙΙtδ&nδτδl:ρσ:σιτcχνιιιιδnρδδσiiiαιρο.Τ6ιιιοτσλο.βσfνειιιο.fόnι6bδο."ςφfλοβλος, 
ρfινονηις μι& nρ6χcι ρη ματ ι& σ'οlιτδ. 

οΙ Ποδοοφσιριιιιlς 'Ανtίνυμ~ 'ε:τοιρeiες 1\ι:ιι.ις προ~λfπtι τ6 νομοοχlδιο,C
ιουν &μcοη οχtοη ιιισ f ~{ορτi:ίνται &οιολ!ίτι.ις &πδ τ& &Βλητ ι κ& σι.ιμστeiα τi]ς σlιτΓ\ς 
lπι.ινυμfας. h!ιτδ καf μδ νο ό;::ιιιιεϊ yι6i ν& &-noρptfBεi ιι.ιρfς οuζ"τηοη τ~ νομοολl-

~ :i: ~~:: ~:~~;:~::ι~::~~:,:~:Ξ :;·~:=;:~";~ι:::·~;:::~:,;~~:.~;:~:~~::;,· 
,τι6ξοuμε1πογycλματιιιδwο66ΙJ'αιρο,&νδlντδξtιι.ιρlσουμc&-π6τ61:ραοιτcχνι1'6. 

~l τ6 Uπ6 •"φιση νομοσιlδιο, ιιο6 eΤναι &.6 •&σης ιιλcuρΟς φι&σιιο, Β& βρc-

;;;. ::; : ;.:~i:ιι~:;•:~::~~=~~ ::~: ~~ ~;~ · :~~:;:~ :~~· ::~~;:~:::~:;~i ~· ~:~~~ 
'Αλλ&μοϋκ&νι:ι1ντ!ίJΙι.ισηδτιο-τ"ιrUντιιξητοϋνομοσχeδfοuιιανε fςδlνμn6-

ρr.σεν&σk'tφ8cϊwWςι'ΙΡt:ι\Λmαδρfτης,ήΙΙΠΑΓΙΕΡΝ,ι'ιΝDτJΓΧι\Ι0ήΓΙΟΥΒ[ ΝΤDΥΙ, 
ι'ι ΙΙIΛΑΝ ιιαιf &λλι;ς nολλlς,ι:Τναι μ6νο wοδοσ,crιριιιlς 'Λν~νuμι:ς 'tτσιρfc ς ιι.οf τ( 
wοτιι&λλο. 

ι\ΧJΛΛΕΑΙ Κι\Ρι\ ΙΙΑΝΛΗt ('Υφuποuρy6ς Προcδρfας kuβι:ρνtiο ι:ι.ις)ι ΙΙοίί ιJΙΗρlπc.τc μfιι 
διαιιοn"J 
ΝΙΚΗτΑr BCNIZt:ΛOt ι e& naρακcιλ lοι.ι ν& μ"ν ~xw διcιιcο,.fς, 6ι6τ ι δlν (ιι.ι noλt; χρ6-
νοο-τι'jνδι6Βeσ"μουιιιafΒ&:ιιW&ριιετ6:. 
ΛΚΙΙ\Λε:.tιr Κι\ΡΑ~ι\ΝΛΗrι { Ytu•oupy6ς Προr.δρfιrς Κuβcρν"σι:wς) ι θ& f\Btλo μ6νο μι& 
JΙσρcι:τ"ρησην&ιι&νω. 'ΟσΙΙοιι6ςτοίίνομοσχc6fοuctνσ ι&ιιριβWςσ!ιΥ6ς.Ξcχwρfζι;ι 

~::~:~:, :~:~~~:~;.;:~:~~~~:i::ι~:;;::·:i~:~::f:!:;rv:i~~::~::~~~:;~.~~ ~~ · 
.. // .. 



, 
' ; 

=;~Η~~~.:~:~~~~~[ ι ACιτfi ctνa~ * yν~η οας ιr. . ' Yrrαuρyl. Ή διιι;ι\ μας yν~μη ct-

;~:;:~~ &~:~~:~~!~ ::;~·~g~:~;::~\~::!;~:ι:~::~:~::~:::ϊ:::::~::~ :;:,~;j .: ~;~; 
[Βνιr.lς &μ&6cς ιr.cιf τ6 lρςισιτcχνικιS tπι66αtιιιρσ, τ& μl~η της δl, 1ιιλlyοντσι 

~~~~~~;~~~:~~~~f.~~~;l~: :ri;~~~~~::~~!Ώ~~~~a:~~~~~~~~:ω;~:i~.~;~~~~:: 
yοντc:ςτΓjς[ΠΟν&διcυΒδνόuντοιίςiιιayyι:λμιιτfc:ς. 

~,~::::~,~:~~.:~::::::~2, 1:~:ι :!!,~~~::::!: ;~~·::~ :~.β~~~~::~.,:~~:,:'!,-
Πlριινιιlιτοϋ,στfiν1ιιοιιτcfaιιιιfaτ6νΗι:η,ατfίςnο6οοtο:Ιριιr.ίiςΑ.(. 0 n6:λι ' 

~~!:~i~~;::~~:~~;~:~i~~;;: :~~: ~i:~~:~~~;::;i~:;!i~;\:~;~;~~~i~~;~:~~~;;~: ::~' 
οl!λλr.fφcιςκafτ&κcν&τοίίνομοσχcδfοuctνιιι&μlτρrιτc:ιιιcιf&ντf .. a.._οU, 

86: !~tιtlpcι μι:yι:ιλιίτι:ρη Ο'Gyχιση οτ6ν 1\flη χr.ιμσζ6μr.νο σf\μr.ρσ ιι:ρu,οr.nσyyι:).μο:τ'~ 
σμ6. 

"Α).).ι.~ιιτc.τ6νομοσχfδιοδfδι:ιwο).).6: "" διr).ο:οτ6νncιρσyοντισμ6ιι:ο:fόrιρtίτος 

::;·~~::~::;, ~:~:!~~::: :~~:~;~i:~ :~π~~:;::~~: i :;:~:;:~::ί;~~~~:~:~:i;:_ 
χρονιστ,ιι:οf, &ντ,,ι:rτιιι:οf ιι:οf ή μοιι:ρ& wr.ipa άrrfδc.ιξc. Οτι άnfτuχο:ν ιnσνc.,).ημμf~ 

~=~e:T:& μ~Ι\~6 ιό:~:~~ ,;~υ~~μ::χϊ~::~ς~~:~ ~:Gl.:;;:~~~~~=:u;0::::::~~Gς e& δ ι r.w 

Πρfν wροχι.ιρf\σι.~ στ"ν lξfto:oη όριCJμfνwν βαCJιιι:~ν δρwν τοίi νομοσχc.δfου,r.tνιrι 

~;~~; ,;~:!!~~#.~:~;i~::~~!;~~:!;:i;:~:t:~~:;: ~~~~~:~~~~:Ι~;~~~~}~:~~;;~~= ' 
το:ιι:τιιι:6μf).οςτiiς[ΠΟ,nρ0:yμιrnοGοημιrfνι:,δτιή[ΠΑ[θό:ιι:ινc.ϊτιrιιι:ο:fθ&6ρ0: 
ιι:&τι.~ άrr6 τf\ν lrrfβ).r.'η τiiς [ΠΟ, τί'iς Γc.ν. Γριιμμιιτc.fς • Αθ).ητισμοU ιι.ο:Γ τοU ~ρμο~ 
6fou Ύ,urrouρyoίi. "Αρθρο 11. 

"Ας δοίiμc. τ~ριι ιι.&τι no).ι'J σημιιντιιc6. ΤΓ ιrροβ).f\μστιr 6ημιοuρyι:ϊ ό τρ6ΙΙ"ος noG 
8&6ιιrτ.:θοUνοlμι:τοχfςτiiς&νωνGμοu!τοιρfαςιι:ο:fιcυρfως&ς6οUμι:τfμιrορι:'i 

~: :~~~~·&~ι::~:~~;ιr π δ~' lι~;6~:~ο~~~:;~Ρ~:~:ς α:g/~:~:;ω:ι ι~:~:::~τ e~ ί~~~::~ς 
~~~η ,.~otf~~:;o:ω; ~~;~ο;ι:~;r;~~:~•;:Ρ~ί~~ ~~~· ~j ·::,.:~lς '":~όοl.}~~~~ιr~ ~~&~ 
μf).ηι:1νοιl).ι:υθfρωςμι:τιrβιβιιοτfσιμr.τ&μfσντριι:τfο:ν,nρ0:yμο:nοι'Jοημο:fνr.• 
δτι, μι:t& τf\ν "ΙΙ6.ροδο ti;ς τριι:τfας Urι&ρχι:ι ιι.fν6uνος ν& βρι:θοίiν δ).ι:ς ~fΓI ΙJχι:66ν 

l~r.~~~~~f~:~f:~~:i?~~i~~~;i~I:~~;:~!~~~Hi~~~:;i~i;i~t~~:;~~;~~~:ι 
;~; ·;:~:~~~:~~;~. ~~~ :;:~ϊ~::·:~~· ~~~:;:;;~~:: ~~~ ~ :Ξ~iΠ:~. ;~:~:ϊ:,;?.::. 
&"6).υτιrτfινιcοτ6οτιιση . ..;; .. 



ό11οiο. :~~~ ~;:' :ϊτ ~::ο:;:: ~~~ίς τ:~c:0~:~x~:~~~β&~~~:;cl.66 τ~~8~σ~~:α::. :.~~ ιι~ 
~τ~:~~~:ι; νf 6~6~~~=~11 

• ~~: ι 11 ~::8~2μϊv:~~f~~~=~f~~ :~~ ~~μ:~ο 1~&o&~u~?~~~~;:~ycλ-
:;~::~~~·:::::~~ ~=1~~; ~ i::~~~-~~~:~;:~i:~ (=~~.:~~Υ:~·~; f &~~~·~-~;:~
~:~~~~~~ ~::~~::~=~ ~ι:':(~~~\=~~~~::ιι~~βι:ρνι1αι:wς)ι Τ6 wρι.ιτ6:βλημcι τΓjς e• 

ΝΙΚΗΤΑΣΒΕ ΝΙΖΕ:ΛΟΙιΝομfζw,δτιι:Τνιιιιιύριε'τ,υwουρyιf. 
ΛΧΙΛΙ\(Λ[ ΚΛΡΛΙΙΙΛΝΛΗΣι ('Υφ/y6ς Προ Ε6ρfος Κuβι:ρνι'jαι:wς)ι "ΟΧ'• tfνa:Ι &μcιβ6μι:"!_Ο..!,_ 
11 1 πο6οοφι:ιιρΙοtlςτΓjςΒ'"'ΕβνιιιΓjς,δ1Ι'wςιισfτi1ςΑ••reνιιιfiς.Τ616ιοι:Τ νιιΙ . 

[Λ[Υθ[ΡtΟΣβ[ΡΥΒΑΚΗΣ:ιΔlνι:tνaιl:nαyyι:λμaτιιι6μlaύτ6τ6ν6ημa:. 

~ ;;:;:;::~;::!;~::~:ι:;~:;~::~";~~~;;;;~:~:;~:~~::~:~~;~&:~:~;:~~~:~:;~~ i ::. 
ΕΤνaιιιαθaρά&μι:ιβ6μι:νο . 

Ν ΙΚΗΤΑΣ:Β[ΝJΖ[ΛDΣιΠ&ντwς,οδτεl:nayyελμaτιιι6. 
ΛΧΙΛΙ\CΥΣ ΚΑΡΑIΑΝΛΗΣ ('Υφjy6ς Προε6ρfας ΚuβΕρνι'jοεwς): Κιίριι: σuνά6cλφι:, τ6 nο-
66οφαιρο •••••••• • 
ΝΙΚΗΗΣ: ΒΕ:ΝΙΖΕ:ΛΟΣι Klipιc ' Ynouρyl , ExwnoH& ν& nY ιιαf 6lν ~& nρολάβw. 

μ fσθu~~ =~Β~ν;τ:~σl:~ε;~~ ::~ • μ ~&Bd~cι :Υι:μ::~?:Α~ί:iν lyιι;οτοοτ&οcwν. 'ΛφοU ή 
Κοfycννiiτa:ιτ6lρώτημa , Βάlσχliοc ιό ν6μοςneρfl:μnοριιι;ί:iνμιοβCtοcwνιι;αf 

~~~:;;~;:~~; :~~l::~:n;:~~~;::;:;!~=:~ :~b~:~;~:;~~::;~i.~~~~:;~~~: ·-
μeyαλιίτι:ρηοημασfοyιότ fςΛ.t .nοιί6fνΕχοuν&Βλητι ιιlςlyιι;αταοτόοι:ις. 

, ρ ιοτι'j 1 ~:~ ~~~~~~ 6 ~=~~~~~~:μϊ:~::~~~. ~~~~~~~:t:~ ι ήλ:~:~:η~η~~~6~6=~~~:~~λ~α&~~~~;~
6

::1
111

-
ήl:ξuyfανοηyι&τ&δ1Ι'οiαμιλ&ι:ιήι:lοηyητιΙΙΙι'jlιιβι:οη; 

'οςnρ6ςτι'jν6ιοfκηοητοUl:nαyyΕλματ ικοϋ πο6οοφοfροuοl6ιοτ&ξι:ιςι:Τνοι 

~~::~~~:;~:~~u:6 ~~~;~~ ~ ~~~~w~~i:i n:~::::~~~;W~1 : Α~~~~~~~~Β~~,:~~~ 7~~~~ρ:ί~":a;~:~~-
ζοντcι ι &n6 τCιρο nοι lς 86: e1νcιι οΙ άρμο6 ι6 τητlς της, 1111~ θ& l:φαρμ6ζοντοι κcιf 
ni:iςB6:λι:ιtoupyEi. 

'Αλλάμfτ6νομοσχf6ιο6lνριθμfζοντο ιβαοΙΙι6:Βlμοταnοli&nοτι:λοί:iντ6ν 

~::;u~~~i&n~~~;τ:~ςή ι;~ ::s~~~~ ::g !:~;~~~~~~=υ .:~:~:~;p~~~~~ι'jll:~& ~tl:~:~:
:::~:,:~;,:~~~~~::~u~:r :u~λ=~ ~~~~1~~;~~~u~ 1 ζ~~:t~:~ς~ 11 ;~φ~:η ·~:6~":6~:/;~~ξU 
οΙ βcια•ιι;fς του &ρilς"κa r of l:yyu"αEΙς τοu Β& ρυθμΙοτοUν ~~~ τί:iν ύοτιfρwν μl τ"ν 
f.ιι;6οοη1Ιροι:6ρΙκWνδtΙΙΙ1ΙΙΥV6τwν,σιίμφw:ιο1fρ6ςτ6:δρΒρο1Βκαf25.-

'[1Ιfσης 16 &ρθρο 21 &νιιφ fρι:Ι δτ1 l:'Ι!ιτρfnι:τaι ~ !yyραφι'j προοημι:ιCtοι:wς ύnο
Βι'jκης.Ε:tνοιοσ,ιι;,δτιήύ1fοθ ι'jιι;η θ6:ό:φορii: τfς&θλητι κlι;Cyκατοοτ6σι:ις"ο(ίf.-

:::;u~i;;~~~:~::::~~p;:j ;;~ :~• i~~:~~:!, :~&:~~;: '~~;ϊ~~~~:::i~Ξ:;~ ~~: ~ 
οωμοτι:ίcι. ..// .. 



~~~~~~~~~~~~l~~~~~~~~~' 
ΛΧΙΛΛ[Υt ιt:ΑΡΛ8ΛΝΛΗt ( 0 Ytunoupy6ς Προcδρfιις)ι tl &~λcς xUpcς, ιι.σuν6:δcλ,c, δ! ν 

~i~~~~~~~;~~~~~~~~~~;:~~f~~~~~~~~~:~~~~;~~~~~~~~~;:~~~~~~~~~;~;;~: 
~~~~~~; :~:~~~~~~Ί-~~~~ζ~.3~~~~=ο~~~~~c, liτι ιιαf r;\ς τι1ν Γολλfο ιιιι f σ τι1ν 

&~~:~:r·~)i:A~~t {~Υ~ε~~~Υ~~~~cδρfος}: ΒΙ6νον σ! 'Cwιτροnlς, ιιοuθ ι:ν& ' 

~;~~:;~~~~~~~~Ε~:~~!:~!~:::~~;~~iϊ1;~~~:;~; &·~~.~~; :~:~~:~;l:~: ;:~~;!i;: · 
~~;~~~~;~ιι~Ι&~~~=:~ ς τ:~ς ·~~~~ο~~~ο~?~: rno ιιαf βεβα f~ο~ς στι1ν &nοιιλc ι στ ι ιι ι1 ιιαf 

Τlλος,ύrι6ρχeιή &ΙΙορ6δι:kτηρ6ΒμισητοU&σφαλιστΙΙιοϋnpοβλι1μοτοςτί:iν 
lποyγελμσ:τιί:iνnοδοσφα ιpιστWνnοU11'pοβλlπι!:ιτ6/ίρθρο26. 

=~~λ~:~~~::~:~~~~ :~ϊiΙ:~~ ο :t~:~~~::~:~~~::~::Ξ~~~~~~~~~~::1::~:1c i~~:~~= 

~l~:~t~f.~t~~~~~:;~~~~;~~~~~7~; .. 
~~~~::~ι:?(%1~~2~~~ ~2PJfo~Z~~zι~11~ι11 ~~fr:u~~~~ϊς σος διcικο•lς δlν β& μοίi 

Τι:λι:ιι:ίνοντος,ι:1ναι&πο:pο:fτ.ητον&ύιιενΒυμ fσοuμε,liτιl:ιιιβ&λλοντιι ι τροπο-

&~~~::~ ς ;ω~π~~δ~:;~ ~:ι :;~~;Ρ&~~& 1 ιι:fΡ~~=:Wiκ :~~w~ε:~~o~~x:~:u:~; ι n~γ~6τ ;:~ς 
δ6σ,αιρο. Πρlπι:ι lπfοης νά λόβοuμι: σοβαρ& ύπ ' Οψιν liτι, ή δρ6ση ka f ~ 6:π6δοση 
τσίiποδοuφι:ιιριστοίίι:tναιnι:ριοριομlνοuχρ6νουkαfδιατρlχι:ικινδ{ίνοuςστσ {ίς 

::~ηϊ~?: r~~~ ... :ξί=~~~:~::~ς &γi:iνι:ς κar προnονι1σι: ι ς, l:ξαοκι'Jντσς τcλ ι 11ά Ινa βα ρ{ί 

;~~~:~:;~~=~~~;~~~:!. ::!;;:Β~~~:!~~~~:~ι~~~~~:: σ;:~~:!:=~~;!~~~~=~::~Ε~~ I-
!~~~~~~~;f:~~~~!~~~~~~~ :~~:~~:~:~:~~!:~:~:;~;i:~!t:r~;~~~~~::~~~~=~ ~ ·-

. ..// .. 



Ι'!Ιιι;τάlιΙΙ'δλο:ο:Uτ&ιιΙσtιι:UwδtΙlνστ6σοαοβοιρ6νομοοχf6ιοnρfrfcΙν&,τ&ο&Ι 

ϊ:~ r~~~~'\~G& u:~I~~~P~:~: 1 &~11 ιι:~:~ 1 τ~:~:&.;~~ 1 :λ:~~~: 1 ι:~~&~~~:~~:ο εt:~v:~~~ 
ν&&.οσuρΒciτ6νομοοχfδΙοιιο:fν&ιποινfλθιι;Ιnρ6ς•ι1••οη&,οϋyfνοuνοl&n-cιρο:f
τητcς &λλσyfς tccιf τpοΙΙ~ΙΙοtι1οι:Ιι;. 



• 

ε.v a. γ~α.~\lα αnο 't1\V Ε.ΔΗ.Κ 
Νο.1& ADnvcι 1s.s.n 

ΤΟΙ .t.•ΠΕΡJΛΙΛθΕQΡΗΣΙ .QΣτJ.:Ι.Ι.ΑΤΛΣΚΕΥΗΣ -----------------------------· ·--------
Τfς&τ6taιςτ"ςε . ικ .ιι. hf τσβιrημcr ιτ ιaσβσlιτσGΙσμσ•χ•Ιfσυ&:νf•τuξ• 

••τ'τι1ναυtι1τηιrητσυατι1ΒσυJ.ι1ι\"ΑpJ.ηΥ6Ι; ΤσDΚ6μμ.τσςa.•J..ιννηςΙfyδης. 

Τ6Ισμσαι1Ιισlτυχa1wιατιηιlνηςi••ξι:pyααfaς&:.6τι1νιtλαlιχι1 " Ε••τρct'Wιι 
τσDΚ6μματοςμlalαηyητι1τ6νχ.ΙΙαν4ληΠιιr ιτουρ&•η. 

"Η&y6pc;U8ηΤσUa . Ι . Ζfyδη1 aο6•τηpfi;a111 ι aτι1ν•l•ι1νη•ητfjςΚλαlιafjςιιη... 

Ξ=r~~:~:i:Ξ!:~~~:;rr:::E·~; :r~:~~~:~~ ~~~~· r:~:z,~~;.-
·κιu.·•··" "Εwιτpοwι18rιJ«n ΙΧGνhοτ&:cΤτaιh6το6ςι 

r:. ~:~~~~~· n~r.::::~.~ ~·~=::~ i~:~~:~~:;::~η t:κ;:r::::~~::~~u, 

Η ΛΓΟΡΕΥΣΜ ΤΟΥ APXΙrDY ----------------------
(Πρcnτιχi:Ιοuλίίς1Ιkιpτfου1111) 
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• 



• 

~ 
~ 

ενα. γ~α.ιι\1-α. αηο 'ti\V Ε.ΔΗ.Κ 

CΙΣΗΓΗΣΗΤΟΥΛΡΧΗΓΟΥΤΗΣΕ .ΑΗ.Κ.ιι:. ΙDΛΝΝΗΖΙΓΑΗ -----------------------------------------------
tτΗr't'ΝΟι\ΟΤΗΣΚΕΝΤΡΙΚΗΣΕΠΗΡΟΠΗΣ ----------------------------------

ΤΗΙ 10-11.APfiOY 1979 ----------------------
J.IPΛNKAIN.A.AIIA ------------------

Δu6 ycyον6τα ιι:οaμοΤστοριιιijςσημaσfαςΙλcιβaνχι:iρςrιιΙΙΙτ&τ6τρfμηνο JΙ ο611'ιlρcι
•c,&,• δ τοu σuνaντηΒ fi ΙΙομcμιlτιljνr.;{ιιι.a ι ρfατi;ςΑ'Πο:νcλλα6ι ιιΓjς Σuνδιο:• ιιl,cυςτ οίί 
Κ6μμaτος. 

Τ6πρi:iτοeΤνσιήμcy6:ληλσΥΙΙι'iέπσνDστοσητοϋ'Ιρ6ν,πούκατlλuσcτfiνπιSμ 

qλοuτη,πανlοχυρηκοfτυριιννικr'jμονορχfατUνnr:χλcβf.Καfτ6δcGτcρο,ήl;νσπλη 

σGyιφοuση μΕΤDξύ δύο κομμοuyιστικί:iν xt-~ρi:iν στι'j νοτιοανατολιιιfi 'Aofo μl ιςfνδuνο 

&νσμfξcι.ιςΙΙαfτiiςΣ:οβ ιr.;τΙΙιΓjς '[ νιjσει.ις. 

Δfν ε Τ ναΙ &κιSμο φονι;ριS τf σuνfπι:ΙΗ Βό i:xouν τό yι;γον6τα σUτά γι& τ~ διατ~

ρηση τiiς 6ιεθνοUς ι:lρ~νης. Ή πpι:ιτη l:ντ Gπι.ιση ι:Τνσι Dτ1 κλονfζι:ται σοβαρό r'ι όστα· 

• :::,:• ::ν~~ό 1~:~:::;:~ ~~:::~ε~::~::;:~: ~ ~~:~ r::'~~~π~~~;γ~ο:~u 6:~~ι:στU~::γοG-
ταU 'Ιρ6:ν, ή Εοβ1ι:τ ι κ~ Ρι.ιοfα &nαλλόοσεταΙ άπιS τ δ &γχος τi'iς &μι:ρικανικί;ς Rαροu

σfαςστ6Vπογ&στρι6της1tνUπαρ&λληλαμfτfς!νfpyειι:ςτi'jςΚfνας,l:πισημοnοι

ι:itaΙ ή ·l:.πανεμφ6νΙσ~ της στ6 δι εΟνfς προσκ~νιο κσf μετατptπι:ται τ6 διτιολ 1116 

σGστημα τUν Vτιι:ρδυν&μι:~ιν σf ΤΡΙπολ 1 κ6 1 πaU Βει.ιρητ ι κό τουλ&χ ι στον εΤνα 1 στα0ι:ρ6-
Η:pο&π6 τ6 π~το. 

fι&τι'iν'Ελλ66ι.ι,τόγ ι:γον6 τατοU'Ιρ&νι:!6ικ6τι:ραlχοuνl6 ιαfτι:pησημασfσ. 
mσκρσχp6ν ι α ~ν ΙσχUι:Ηι 1 ri llfση της όπfναντ 1 τίiς Τουρκ fσς όrr6 στpοιτηγ 1 κiiς όR6φι:ι.ις 

1 
iνi:ίβpοιχυχρ6ν Ι αφαfνι:τοινιliσυμβrιfνι:ιτ6&ντf8ετο. 

:~-~~~!!!!!~-!~Q_!~~l!ι!~Q 
Λύτ& ~σον όφορ(ί τιlj δι εΟνϊ; ι: I ρι'j\η . Τό γεyον6το, ~μwς, τοU 1 Jρlιν καf τϊ;ς ιο. Α . 

Άσfας fxouν κοf &λλι:ς προι:κτ6σι:ις. Εl6ικ6τι:ρα στ6ν τομfα τi:ίν lδι:Wν καf τϊ:iν 1-

δι:ολοyιί:ίν τϊ;ς σGyχρ•νης &νθρι.ιΙΙ6τητος. Ή ~πσν&σταση τοU 'Ιρ&ν c.Τναι ~Ισλcιμικιlj, 

δχ1 μαρξΙστικι'\. Ή σύγκρουση στι'\ Ν.Λ. Άσfα ό:φορ(ί κρ6τη κομμαυνιστικ&. Κανfνa 

•καπιτcιλΙα'τικ6" δlν lχι:ι όν&μιξη. 



μαρξιοτικοίiΙΙατι:οτημtνοu,πούιtfναιι:f6ος"καθuστtρησης•.Γι&ν&μnορtοι:ι ή 

Ηι:ο>.σfο μας νό πα (ξι: ι ένα nραyματ ι κό ~π ο ι κο6ομητ ικ6 p6>.o στ& ν κο ι νι.ινι κ6 μι:

τασχημοτισμ6τijςχι:iρας/ 
ΙΙ.ΗΙ(.[ .ι ΗΠΟΛΗJΚΗΚΛtΑΗΛΣΗ ΚΑΙ ΗΟΡΓΑΗQfΙΚΛ ΤΟΥ κο••ΗΟΣ ---------------------------------------------------------

Ή Κι:ντρικfj '[πιτροnfj τοϋ Κόμματος, α~μφι.rια μt τ6 Κστοστατικ6 , ι:Τνοιι τ6 

&νι:iτοτο κ>.ιμ&κιο τijς κομμοιτικijς 'ορyανCισει.ις-. Δlν ί.χ,ι:ι βααικ& πολιτικlς όιρμο-

6ι6τητι:ς. Γι 'οιUτ6 1 ο! ιι:lαηyfjlιι:ις- ποδ θό &κοδσι:τι: κοιf οΙ ~pyοισfι:ς μοις θό ncρι

στραφοίiνyόρω&n6τ6Οlμοιτfίςbpyανuτικi'jς &νσσuιtτ6:ξι:uςτοUΚ6μμοιτος. 

Γι'οιUτ6καfήιι:fοfjγηαfjμοuοlιτfj6lνμποp.ι:ίν&Ι:πι:κτοιθιι: ίποΛύl:πfτfjς-πο-

>.ιτικijςκοτοιοτι5οcuς-τijςδιι:θνοίiς-,Οαοκα fτfjςl:οι.:ιτι:pικiiς • 

• •η κσ/~:~:~:c~). :~α ~;: ~:α::::::0~οι:: ~~α σ:~~:η:~fjα:~ ::::~Λ:: 
1

~π ~~::~ &~::-
xηyi:iv,oτfς16 'Joνouαpfou. 

'[n ι τplψcτf μου , Ομι.ις, 11ά σD:ς ~κφpάαu τfς ιι: ύχαpιατfι:ς μου y ι& τ fς τ6αο 

θι:pμlς ~κ6ηλ.Gοι: ι ς τ;jς l:n ι6οιι ι μα α fοις α,ος, Uστι:ρα &π6 τfjν ι: I ιιοαό>.ι:πτη l:μφι5νισfj 

μου &π6 τfjν τη>.c6pαση, nού μD:ς- ~πlτρε•ιι: ή "δημοκpατ fα" τοϋ κ. ΚcιpαμαΙΙΛη: 

Ο I ι:Uχαριατ f ι: ς μου οιUτtς &πι:υΟύνοΙΙΤαι l:n fοης, σ' ΟΛσυς τούς 6ημοκρατ ι κοGς ~[λ

).ηΙΙι:ς,&:-οι:ξαρτfjτuςκομμ&τuν)πούμtτfjνi6ια8iρμη!ξlφραασνl:πfσηςτfjνl:πι6ο

κιμασfστοuς,πρ(ίγμοwοGμlκόν.ι: ιν&ΙΙιστι:ύuΟτιUπ&ρχcιι'ιδηδιομορφι.ιμfνημι& 

!νιοfο6ημοκρατικfjκοινfjyνι:iμη116νuατ&βασικ6τι:ραιιροβ>.fjματατijςΧCίραςτfjν 

Ι:ιιοχfίποGπ ρlncιν&&ξισποιηΟι:ίαlιτfj. 

Δlθ&κ&νι.ι,iπομlνuς,>.ι:πτομcρij&ΙΙιίΛuσητί:iν!ιτιμlροuς προβλημ6των.Β& 

&pκι:σθί:ί σl μcρικlς βa~· ικlς διaιιιατι:iσι:ις, καf Β& 6ιστuπGαω μcριιι:fς προτ&σι:ις 

- yι&τ6ιι:ι:ντρικ6ιιολιτ ιιι:6nρ6β>.ηματi'jςΧώρας. 

J:'lνaδe:Uτι:ρoμlρoςτiiςclσηyfjαcGς μοuο&&σχοΛηθι:iσuνοιιτιιι&ιι:σfμt 

τ&lιρyσνωτικ&μαςπροβΛfjμο:τσ. 

ΙΙΙ.ΗΛΛΛΛΓΗ.ΟΡrΛΤΗJ:[!ΟΥJ:IΛJ: 
----~-~--------------------

1.Τ6κcντριιι6nολιτιιι6nρ6βλημaτi'jςΧGρο:ςμσςσfjμι:Ρσι:fνσ.ιή&λΛαγfjτοίi 

ψopio τiiς !ξοuσfος. Ή Δcξι6 κuβι:ρνD: σuνι:χi:iς6π6 τ6 1952, μt τ6 μικρ6 6ι&>.

Λcιμο τiiς ncpι66ou 63-65 τi'jς κυβι:pνfjσι:ως τi}ς [,Κ, l!lcτ6 τ~ μι:τσπο>.fτcuιιη ή 

Δεξιό νtμι:τσι &6ιατ&ρο:κτο τfjν ~ξοuσfα. Τ6 &nοτιΕ>.ι:σμο ι:Τνσι ή uημt;pι11fj ιιστ6ατο: 

ση:Τ6οοοτ6ν!σι.ιΗ:ριιι6lίσοιιαfστ6ν!ξι.ιτεpικ6τομlqlχοuμc:δ6ηyηθciσt&διf.

ξοδσ,nού6ηuιοuργοίiνκινδ6ΙΙοuς τ6αοyιιiτfjνίιn6στσ.σητοίilΛληνικοUκρ6τοuς 

ιιαf ι:lδιιι6τιι:ρα y ιό τfjν ί.δσ.φικ~ του &κι:ρσιδτητσ, ι5αο ιιοιf y ι6 τfjν nολιτικ~ 

όμσ>.6τητσ. ιισ.f τ~ν ιιοινωνικfj yσ.>.fjνη. 'Ε:ξ'&>.>.οu τ6 rrνc:ίiμo: τί;ς διοφθοpD:ς rroG 

δισ.χtc:τα ι &rr6 τι1ΙΙ !ΙΙσuν~6cιτη 6ρ6ση τi'jς κuβι:ρν~σcως • &ιrι: ιλι:i ν6 δ ι σβρCισι:ι 

τ&π&ντσιι.σfν&μD:ςόδηγfjσcιαtί.σι.ιη:ρι•ι'iιιαf!ξι.ιτcριιιfjιια τ&pρcuση. 



'[πιβάλλετοι,lπομiΙΙwς,τ6τιrχUτερονcίφVyι: ι r1Δι:ξι&&π6τι'jν!ξοuσfα.Νά 

σταματι'jοeιν&τι'jνfμeτσιμονοrιwλιο:ΙC6.ΙCαfαίιτι'j-11!ξοuσf(Ι-Ι/άn6:ι:ιοfνfο 

φορf(Ι 0 rιοVν6:!ιcrιροομrιr.ίτfςίιyιι:ίςιι:σfnροοδευτικfς λαiιιfςδ.uνόμι:ις.Καf 

(Ιl.ιτ6βιfβαιοrιρfπει\.6:yfνΕιμfτfςπροσεχείςέιcλοylς,fποτι:λάβουΙΙΧCίρα,yιστf 
&νήΔι:ξιάιι:ι:ρδfοcιιιαfτfς!ιι:λοyfςαl.οτf"ιτ6τι:Β&cΤναιfσuςπολίί&ρy6yιό. 

τι'jνlrιιβf...σι'jμοςσ6:νκρ6:τους,&λλ6:πολίίπε:ριοσ6τεροyι6:τι'jν&wοτροιιι'jιι:οινωνι-

2. Ή ΔΕξιά ξfρει Οτι όJΙΕ.τυχt ώς ιιuβfρνηση. Ξfρcι Οτι rιολλοf όπ6 τούς •η

φοι6ρουςτηςι:Ιναιlτοιμοιν6:τiiςφύyοuν.Γιαύτ6ήστατηyιΙΙι'jΤηςι:Ιναιν6: 

ιιαταστρfψtιιι:&θειι.ον&λιδιαΙfUΥiiς,ιιάθcπολιτιιι.6σχηματισμ6πρ6ςτ6νόιιοίο 

Β& μποροUσοννάιιατe:υθυνθοUνοlδuσι:φι:στημfνοιόrι,.δοfτης.Καfφυσιιιάτ6μ6νο . 

ιι6μμα ,πρ6ςτ6όποiοΒQμποροUοανν&ιι.ατι:uΒυνθοUνχωρfς6υσιιολfαJtfναι/ιCΔΗΚ 

όιrι6τι'jνόrιοfαιισfιφυγο;νι:l.ιθliςμι:τάτfjνμε:το;πολfτε:υσητοU74. Γιαι.τ6ιcο;fή 

!νοuνι:fδητηπροσπάΒΕιο;τijςΝ.Α. ν&διο;λGcrl4 τι'jνΕΔΗΙ<ιιαfν&δηιιιουργι'jσeιιι.cιι-

;:::~:ε ~:ι'i:ο~:::::~ ... r::::~~: ~~:~~~ .. 0:~ r τ: 1; 3;::~ μ:~~λ:η::~~:?.~iιο~-
δGνοτο-νάπΟ:νι:στι'jΠΑΕΟΚfl&ριοτε:ριSτε:ρο:.Γι(ΙUτάιιcιfήμανraμlτfjνόποfα 

έξαπfλυσετι'jν!ιιfθε:σητηςκο16τijςΕΑΗΚ-τι'jντ6σοσολUτροπηιιο:f&6fοτακτη. 

Ή πρ.jτη της ~ιcδι'jλι.ιση 'ιτανή !ξσyορ& τι:iν στελι:χi:ίν. ιnΕ. τι'j μΕ.Βοδο σl.ιτι'j ή Ν.Α. nE.τu.w.ι: 

&ποσπιt'ντος&ριccτοGςβουλe:υτΕ.ςτοίiΙ<6μμι:ιτ6ςμαςνά!ξαοtαλfσcιτfjνιιλe:ιοψηφfι:ι 

τί:iν1Β Ο πούτijςχρει&ι:e:ταισrι'jΒουλι'j.,yιάν6:ιι.υρ(ισε:ιτι'jνσuμyuνfα!ντάξι:uς 

της'ελλ6:6οςοτι'jνCΟΚκαfν6!ιιλ ε:yε:ίόιc .ΚοραμανλijςΠρ6e:6ροςτiiςΔημοιιροτfας , 

Ή !ξαyορ61\μως τΥν βουλι:υτϊ:iν ιιαf ΙΙΤΕλι:χΥν δfvwfτuxι: τ6 δι:liτι:ρο &ντι

ιιι:ιμι:νιιι6 της οιιοrι6. Τ" μι:τc:ιτ~πιοη δηλ. τi:ίν όnαδi:'ίν τiiς ΕΑΗΚ πρ6ς τ6ν Ν.Δ. 

'Αντfθι:τατοUςουοnΙΙfρωοι:οτ6ιι:6μματοuς,ΙΙαfί.rιfτι:ινι:τ"ν&rιfχΒι:ι6:τοuςrιρ6ς 

τ6Κ6μματiiςΔι::ξιι!ίς.ΤοUτο'l:ιrιο6ι::fκΒηιιr:.καf&π6τfς6ημοτιιcfς!ιcλοyιfς-yι6: 

ν6:&ρl(εστοUμι::ο ' lνα,&λλ6:&ποφασιστιιι;6kαf&ντιl(e:ιμι:νι1(6Τι:Ι(μι'jριο. 

mε:τάτ ι'jν&rιοτuχfατiiςδιr:.uρUνσεωςιlΝ.Δ.,στρ6:111ηΙΙι:ιιρ6ςάλληιι.αΗ:Uθuνuη. 

Τι'j6ημιοuρyfατοU6iiΟεν"rοσιαλ6ημοιι.ρατιιcοUΚ6μματος11 τοUΙ(.Πι:ομαζ6yλου.Σ:ιι.ο

n 6 ςτοUνfαuιι.6μματοςδιfνι:fναιβασιl(άV&διι:κδιl(ι'jσι:ιl:νασοβαρ6rιοσοστ6τϊ:iν 

lflηφοφ6ρι.ιν τοU 12 ~ τi'jς ΕΔΗΚ, yιaτf ·aίιτοf βλlnouv τ6ν 11. Πειrμαζ6yλου l(af τοGς 

σGναίιτΥ· ο&ΙΙξfΙΙοuς,ποG&φοa'φ ιλοξtνι'jθηιι.ο:νΟταν ι:tχαν&ν&yκη,n:ροσπάΒηο(Ιν 

ΙΙά ΙΙ(ΙΤαλ&βουνκα f Cιc:rτr.ραν&ιι.αταστρf•οwντ6c:rπfτιποGτοUςπι:ρfΒ(Ιλ'ι:'Τ6ΙΙ6μ

μαΠι:σμ(Ιζ6yλουδημ ιοuρyι:iτοιyιάν'&ποτελfοι:ι"άν&χι.ιμο"yliρω&π6τι'jΝ.Δ.J 

Gστε:οlδυοαρεοτημlνοιόnαδοfτηςνάόδηyηθοϋνο'(Ιύτl . •cτσιθάμπορfσι:ι, &ν 

rιαραστι:ί&ΙΙ6:yιcη , ν6:οχημοτιοΒeiμΗ§δi\Βeνιeνικι'jκuβfρνηοηΙΙ(Ιfll!ξουοfοΙΙά 

μr.fνr.ιn:άλιστι'jΔι:ξι& . 



Πρfnι:ιν&σημcιι.ιΒcίότιέιιιχcιρι'jΟηΙCι:έιrονr.ιλημμιfναμlχριτGρσ:ν&lδρ\Ι
Βci!νσ:δίlΒcν•δρθ6δοξοΙCr.ντρ.:iο•ΙΙ6μμι:ι,γι&νάιιι:ι(ξι:ιτ6ρ6λοιιοG&νοτlΒηΙCι: 
τ~ρο στ6ν ΙC. Πεομσ:ζ6γλοu. οΙ ΙΙροσιι&Οr.ιι:ς,όμwς,ι:ιUτlς &ιιfτuχον. Δfν μπ6ρι:οον ..,, 

ιι&ροuνσυγΙCι..ΙΙριμfνημορ•fi· 

'ι:wcιδι'j 1 δμως, ι'ι Ν.Α. οlσθ6:νι:τι:ιι (ντονa τ~ν &ν6:γ11η δημιοuργfaς *&νaχι:iμο:

τος• ,ΙCο:λλιι:ργr.'i ιι6:ντοτι:σfστι:λfχη)ποG&νι'i'ΙCaνό:λλοτι:aτ6Κlντρο,τι'jν'ι:uδο f
σθησηδτιμnορr.'iν&χpησιμοποιηθοίίνι:ιςnρωθuΙΙοuργοf,ιSτο:νό•.Κι:ιραμι:ινλίlς • 

yfνι:ιΠρ6cδροςτiiςΑημοΙCpο:τfaς:κσrιτσιέΙCμετολλι:Cίι:τσιτι'jμωρο'ιλοδοξfο:τοuς 

γι6:ν&διατηρι:7Cνι:ιΙtλfμι:ισυγχCίσcwςστ6χQροτοίίΚfντρου,Κι:ιfσlιτ6ι:1νι:ιιή 
τι:λ\.οτι:ιfο:έΙ.nfδοyιάτι'jδι&σι.ισητηςΝ.Α.: .• 

- 3. Κι:ιf έ~τ0τι:ι:~:~~~;~!!~~==::5 ~j~~~:~;~:uισf npοοδι:υτιΙΙfς δuν&μι:ις τοίi 
λι:ιοίίπλι:ιοψηφ(Qσ τι'jθουλι'j1 γι&ν&ιιάροuντι'jνΚυβfpνηοη.Στfςέκλογlςτοtί1917 
ι'ι Ν.Α. nfipc 43% ττι:ρfιιου, 12')C ή [ΑΗΚ, 25')C τ6 ΠΛΣΟΚ 11σf 13" ή ό:ΙΙρα /:ιριστι:ρ&. 

::ι::ςκ~μfΑι:,~ι&2;"Ιij~ι7J·μ~~;~~ ~~o~r~:; ~~~ 1 
::η:1~μ= 6 ~~ς ,~~ ~ι.ιμι:ιτ ι κης &ν τ ι π οι. ι τcV-

Γι6:ν&ποGσι:ιήΝ.Α.ν6:ε1νοιnλι:ιοφηφfο,έφ6σονδιaτηρηΟι:ίήένιοχuμt
νη&νCιΙI.οyιΙCι'j,πρfπr.ιν&χ6:σrι7'{.ιιι:ρfιιου&ιι6τοUς•fiφουςτης.Α6τ6ι:fνσ:ι&-
66νστο ν6 συμβεί, &ν δfν ί.ιιι&ρχι:ι ή [ΑΗΚ- &κfρι:ιιο τ6 12% τWν έΙCλοy.:iν- ι:tς ιι6λος 
1λξι:ι.ιςyι6:το6ς ,ηφο,6ρουςι:ιUτούς,ιιοGι:fνaιστι'jνμr.γ&λη τουςnλι:tο\'η,fa 
βι:νιζι:λογcνc.ίς.Αfνι:fνι:ιιδυνατ6τ6ο6νολοf}τ6μι:yαλ6τι:pοτμrjμο:τοϋ7,C:ν& 
ιι&ι:ιστ6ΠΛΙ:DΚ,yιι:ιτfτοίίcfνσιξένηήμαρξιοτιΙtι'j\δcολογfa.ΑUτ6γ(νc.τσι&
κ6μαιιι6lντονο,&ντ6ΠΑΣDΚσυvμι:ιχfσι:ιμfτι'jνδκρα&pιοτι:ρ6. (3θ'{.τοίίουν6-

fJΙ/ι ::: 8φ2φ:::::::~: :~:: ... ~,:::ο::ν~:: ~::·:~::::r:ο~!7~r:η:u:~::.:Ρ:~ςτ::;:ρξι-
Α.cξιίiι;:, πσ6 86: ΙCστσ•τι1ιrcι ιvτι:λWς lιδ~νσ:το τ6 •χημ•τι•μ6 όΙΙοt••δfίnοτc 6ημο
ΜpαΤΙΙΙίlςΜοινοβουλι:uτιΙtfjςιιλcιο,ηφfι:ις,nοUθσ&νολ&βcιτι'jν1ξουσfι:ι. 

'Απ6 το{iς στοιχcι~δcις ι:ιUτούς ί.ιιιολογισμούς φι:ιfνι:τοι .Sτ~ γι& ν& &λλ&ξι:ι 
ό φορfας τijς ιξουσ(ι:ις}~ [ΑΗΚ όnοτι:~ι:ί τ6ν &ιιαραfτητο κοf ό:νQVΤ ικστάστο:το ιιο

λ.ιτιΙC6 όpγονισμ6, noU ΙCι:ιθtστiί τ6 lιιιτι:ικτικ6 cιCtτ6 οfτημα nραγματοnοιι'jσψο. 

Καfι:ιίιτ6 δ,,6τι-έιιι:ιναλι:ιμβάνοuμc-ή[ΑΗΚc1ναι.όμ6νοςπ6λος,nοUμ-ιιορι:ί 

ν&ιtλκCίοι:tτοCίςδuοι:ιρcοτημfνοuςτiiςΝ.Α.στ6μtyCιΙλUτcpο-ιιοσοστ6τοuς-r.1τι: 

~ ~ ~!~ ~ ;~!~!! s _! ~~ ~~s ~ !~::! _ ~~!!!e!! !!:~~~::!~::! ~ !5s_ ~ .:.! • 
4, Άλλ& μιιορι:'i ι'ι σημι:ριν"ι::ΔΗΚ ν& &rιοηλfσι:ι lvn τiτοιο ιι6λ.ο [Ι.ξcι.ις; 

Ή &ιιόντηση c1ναι ΙCι:ιτηyορημο:τιιιι:4ΙΙσ:Τσ:~τιΙCι'j. Γιοτ( μcτό τ"ν σ:l.ιτοΙC&θι:ιρση 

τοίί 1978 &ιιfΙΙτησι: τ"ν &ξιοwιοτfα της στι'jν δημσΙΙpο:tιΙC" ~eoινfj yν(ιμη. Ή [ΔΗΚ 

lnaθι:σuντριβι'jστfι;:C~eλογ.fςτοίί'77,γιι:ιτfόλο6ςΕιrι:ιuσr.ν&τι'jνθι:ι.ιρcίτ6ν 

&σuμβ fβσ:οτσ &ν τ fwσ:λο της Αι:ξ ιiίς. Σχ.ημ&τ ι σι: &ντfθcτι:ι τι'jν ιιcnο fθηση .Sτ ι •• λο~ 



δοξοίίσcν&ctνο:ιύnοτcλι'\ςτijςΔιο:ξιίiς,yι&ν&μπορcίν&μοιρ&ζcτο:ιμlτι'\ν 

Ν . Δ . Iνο: τμijμο: τiϊςέξοι.ισfσς.Σι'\μcραήδημοκpα:τικljkοΙνι'\yνι5μηyνι.ιρfζcι.δτι 

ή[ΔΗΚc1 να ι ό1! ι 66:σnον6οςl:χΒρ6ςτί'jςΔcξιίiς,yιότο6ςοuyκcκριμtνοuςkα f 

&nοφαο ιcr τ ι Μ.ο6ς λ6yοι.ις πο6 6ιστι.ιn6νοντο:ι οτ~ν lδcoλoyιklj "Διαk~pι.ιξη" μας τ iiς 

10- 12-78 , δπι.ις trιfσης καf όrι6 όλη τljνιιολιτcfο: τiϊς Κοινοβοuλιο:ι.ιτικi\ς Όμ&δι:ις. 

'ο 6ημοkpαΤικ6ς λο:6ς.ξfρcι δτι τ6 Κ6μμα μας wιστει'ιει καf cfνι:ιι brιοιpcι

σ ισμ Ε.νο ν& l:φαρμ6σειτljνlδcολοyfατοίίΔημοκριιτιιιοίίΣοσιο:λισμοίί)ιιοUεtναιή 

μ6νη αwτΙjp1ο: .lιrn6τ&&S"ιlξο6αοτιSόποίο:μQςόδι'\yησετ6Κρ&τοςτiiςΔcξιίiς . 

0 1 βcν ι ζιο:λοyιο:νι: ί ς φη·ο·6ροι yνwpfζouν 1\τι ό Δημοkpο:Τιιι6ς Σοσισλιομ6ς ~ταν 

τ6 δεCιτεροσιιfλοςτijς••λι:λcCιθι:ρηςl6cολοyfαςτοϋΒcνιζlλοuτ61910-14,μΕ. 

τf ςμι:y&λ cςιιο ι νwνιkfςμι:ταρpuΒμfσι:ιςyι&τούς&ρy6τcςιιαfτο6ς1:pyότι:ς_.nο6 

n ραyμοτοnοfησι: . Τ6άλλοοιιlλοςβΕ.βαιαητaντ6l:Βνιk616ιο:Wδcς,ή&nελεuΒΕ.ρι.ι

ση δηλ . τi:ίν &λι'ι τ ρι.ι τWν ' Ελλι'\νwν, πο6 τljν ιιcρ fοδο l:kι:fνη ~τε:ιν πρι5τη στfi οι; ι ρ& 

~ν fστο ρικi:ίν l:;πι ταγi:ίν. 'ο Δημοκρατιιι6ςj"tοσιολισμ6ς βfβοιο ctνοι πολG yνw 

στ6ς στο0ς 6ποι6ούςτι:ιίi'Αλ.Ιlαπο:νο:στ&ση,τοίiΝ.Πλο:στljραl(αfτοίiΓ.Ποπε:ινδptοu J 

τi:ίν όπ οfων ή ΕΔΗΚ εtνο:ι ο~μcρο: ή σι.ινlχειο:. 

Τι5 ρο: 1 έπομfνwς,πο6ήΕΔΗΚ&trοσαφι'\νισετljνlδεολογfατηςιιαflχιο:ιόλο

κληρCισcι τ~ν ε:ιύτοιι&θαρσlj της, lιποκτίi τljν δξιποστfα της δχι μ6νο γι& τ6 12,: 

τWνδιl( i:ίντηςόnαδi:iντοϋ1977,lι:λλιSιισfγι&ΟλοuςΟσοιlιπογοητcuμfνοι(.φuγο:ν 

&ιι ' aύ τ\οS.ντό:τελcuτοίι;ιχρ6νια.'ΙδfwςδfΥΙ6kcfνοuςπο6ΙfijγανοτljνΝ.Α.,Ιfοpο

ιιλσνημlνοιάn6τljδiiΒ,.νπροο6cuτιl(ι'jΙΙο:fοοσ•αλιcrτιkι'\μετοστρο•ι'ίτοϋιι.Κοραμον- Ι 

~- ' Γι άδλααύτόήΕΔΗΚc1νοιόβασιιι6ςμοχλ6ςγι&τι'jδημιοuργfοδημοιιρο:τι-

:~:11~ο~::~ο~~:u~~:::r::~ιο'η'fος lιιανιtίν& &,αιρlσι:ι &rι6 τlj Δεξιό τlj μονοnι.ι- r! 

S . Πρlncι&π6τUρο:ν&γfνcισuνι:f6ησηστ6λα60τιc1ναιδuνοτ6ιιαf8'άλ

λ&ξ ι:ι ι\φορlοςτijς,ξοuσfας. 

Γι' αύτ6χpcι&ζετο:ισι.ιντονισμ6ςτfiςδρό:σcι.ιςτi\ς'Λντιnολιτι:Gοcι.ιςοτlj I 
BouλιCjk αf ιξ ι.ι &n6 τljBouλlj, ο'δλατ&Βiματαwούύπ&pχcι crGμπτι.ιση&n6ΙjΙει.ιν 

ιι ο: f δlν τ~ν χwρf ζοuν &νuπfpβλητcς lδcoλoyιktς διαιpορlς. 

Πρtπ c ι , l:π fσης,τ&δ6οk6μμοταιιοGμποροϋνν&σ11.ημοτfσοuντfίνιιο ι νο

βο uλεuτιιιι'\πλ c ι ο,ηφ fοnούθ&διΕΙΙ.6ιιιι'jοtι. τι"\νΚuβlpνηση,ν&σuνc ι δητοπο ι ι"\οο uν 

&w6τώρατι"\ν &ν&γkη i(CΙΙΤοpτfσcwςΜ.οlνοίίπροyρ&μματος6ιοkuβερνι'jαcwςτijςΧCιρcι ς , 

γ ιατflτοιμ6νοΔ>.ο:6ςΒ&ntιστciδτιτ6ιιp6γραμμααύτ6δfνΒ&tfνο ι ό.πλ i:ί ς 

έkλογ ι κ6, &λ λ&/ι .β&σηγι&. τι'jνΕίσκησητηςl:ξοuσfοςτι'jνπροσεχiiτcτpα:ετrο . 

~~!!!S _ !!!!!! S-~-!~~!!1~~!5 _:!!~!!5 

& . Τ6πρύτ Β- θ lμα,μlτ6ι\ποίο.l:ιιιβόλλcτοιν&&αχοληθοϋντ6κ6μμστατi\ς 

' Αντιπολ ι τcGσι: ι.ις &μtσwς, ιο:fνοι ό έιιλοy ι Μ.6 ς ν6μος . 



Πpfnει ν& έξονnyιι;&αοuν τι'jν οιuβfpνηαη νό δεσμεutιί γι& τ6 έιιλαyιΙ<δ οG

στημα&n6.τUρσ,yιόνόμfiν έχσυμε:τοίiςαlφνtδιι:ισμούςτriςτtλευταfαςοtιγμi'jς , 

nού ιιaθιστοίίν τfj δημοιφο:τfα !μπο:ιyμ6, μf όλες τfς οuνfπειι:ς. 

Kof τ& λfν~ αCιτό σταρ&τa. •Αν ή w.uβlρνηοη έπιλfξει τ6 nλειοψηq:ικ6 ,τ6τι. 

ή συμnαρό:στaση liλης τί}ς ΆντιπολιΗ:Uσε~ο~ς &nοβαfνι:ι μοιραιfα. Άν Lπιμεfνει 

οtflν"l:νισχuμfνη"&νσλοyικι'jfιμίίλλονστι'\ν"nσρο:μοpφuτικι'j•&ναλογιιι;fι,τ6τεέ

π ι βόλλι;τσιlιπ6τι:iρον&δηλuθεi0τιτ6ΠΑrΟΚιcσf/ιCΔΗΚΒ6:ιιατfβουν&π6ιιοινοίί , 

yιόν&μι'jl:πσναλ,1φΒε'i'τ6προηγοVμενοτοίί1977-0,-ο:νμfτι"ίχι.ιριστι'jοι6Βο66 

τους χσρισαν τι'jν κuβfρνηοη στδν κ.Καραμσνλi'j: •• "Αν ή κυβfρνηοη πρσιφfνι:ι τι'jν 

όναλογιιtι'j 0 t6H: βfβDΙQ.1Ι.άβε Ιt6μμσ μπορεί νά ΙΗΗfβει )(Ι.ΙΡΙΟΤό: κοιf τ6 Οιμιι τί'jς 

- ;~~~~:;~~ ·~~:~ii~Π~~~:;~~::~~~~t~;~i~~;:;~:~::!;;~:~ιi~:lt~::~~:π; ~;:'<:-
11/.ΗΑΥΤΟΚΑθΑΡΣΗ 

Γ ι& νιS. μποpiσι: ι ,φuσ ι κιS., τ& κ6μμοι μος νά nοι Ι ξι:~ f:π ι τυχtίς τ& ν ! στορ ι κ& ρ6-

λο του• , nρfπι:ι νιS. &νασυνταχΒι:ί καΙ vιS. &ποχτ~οει τ~ν nαλιά του ρCιμη. 

" Αςέξετάοοψι:!ποlιfνι.ιςτ6Εργοτί'jςάναοuνστάξι:wς-τfέγινι:κοιfτfnρf

nι:ιν&γfνει: 

1. Τ6 1977-78 lιnί'jρζι: lνας χριiνος κρlσψος γιά τ6 Κ6μμα. Στ& χρ6νο όμι.ις 

αύτ6 nραγματοπο ι~GηκΕ lνα μΕyιίλο κιιλ6: 'Η σύτσκιίθαρση, "[φuyαν ο I ~Cμnορ&οιο ι" 
τi'jς ποληιιιί'jς , αlιτοl πού Ε.παιρναν τούς ψ~φους τUν Απιιδtίν μας γ ιό: νιS. τοUς f:κ

μ ΕΤαλλι:υτοίίνγι&προσι.ιπικ6όφι:λοςκαff:μι:ινανοlτlμιοικαfίισυμβfβσστοιά

γι.ινιστιfς, l:πCινuμοι καΙ μ~ • 

.., οΙ "έμnσρ6.κοι" 1 μι:τ6: τ~ν ~ττα τοίί 1977 1 έχσοαν τ~ν έλπfδο Οτ' ιιορομfνον-
τσςστ6Κ6μμοΒ&μnοροίίσοννιS.ξανογfνουνVπουργοfκοlβουλεuτfς.Καfγι ' ούτ6 

Bfληoav , συντι:ταγμfvοι ~ έφ' έν6ς ζηγοίί, νιS. προσχι.ιρ~σουν οτιS.ν όιpιfντη nού 6ιl

Bι:tc τ~ν ί.ξouofa: ΚαΙ αύτ6ς lχοντας τΙς δικfς του 6υσκολlι:ς τοGς ί.ljιSΒησε οτ~ν 

άποστοσfα,τσύς"lιγ6ρσσε"nροσφlροντ6)τοuςτάοιατ6λληλοάνταλλιίyματο."(τοι 

ό.λλο ι πi'jγαν ΙΙοτ'εlιθεfοιv στ~ Ν.Δημοοφατfοι ιιοιf ,;λλοι Εμ1ιι:σοι . -σΙ τελι:υ

τοιίοι &ποχι.ιριJ...τας &π6 16 Κ6μμο καΙ μένοντας "lψιpιταλαντι:υ6μι:νοι" uτ6 xi:ipo 

τοίί Κέντρου •• γι& ν& δι:ίσουν τ~ν f:ντύπι.ιση Οτι διαλύDηΙΙι: δί'jΟι:ν ή (ΔΗΚ( 'Cλ6-
χιστο ι τfλος πού φοp~Οηκαν τ~ν κοτηγοpfα ότι όyορ&στηκον, πi'jγοιν στ6 ΠΑΣΟΚ , τ6 

ότ.οίο μlχρι τ~ν τελι:υτοιlα οτιγμ~ έβριζαν γpοιιpικ6τητιι: .• 
Πρfnιr.ιν&•ημι:ιωθείτtλοςΟτιήΗ.Δ.γιό:ν&διστηρι:ίτ6κλlμσ τί'jς 

•uvχUσΕωςχρηcrιμοιιοιεί•σfnό.λιτι1yνι.ιστι1της&π6τ&19δ5-6τι:χνιιιι1της 

τiiς"σιιλσμοποιι1•ι:ως•.Δfνέξσyy fλλι:ιόλοuςτοUς έξαγορaσ8fντι:ςμιrζ Ι.&λλ6 
•στό.66σι:ις .1 " Cτ•ι • !νWΕtνιrι yν~τ&ιιοίοι ιι•(ιι6•οι •ιιρο•χι:iρη•αν••τι1 
Η.Α.μfχριτ6 Ι6ρτ ι στοU197θ-6ι6τικιrτ6"ιν6iνUn6ρχοuννicςλιιτοτιrξ(ιr.ς-

.. // .. 



6fν 661Ιηιιcιν τ8 όνόμιιτ& τοuς •1. lνa ~ 6Uo 1•τw κcιτολδγους,ιiιλλ& δfνοντσι κο..-& · 

:~:::~~::ο τ~f::~μ:ο ~σ:~~:::: .. :f ~:::u::::~ ~~::& ν;~:~ε ~ ::~Κ Β:γ :~:τ~~η:::ο~ 
ή •λεyομlνη &λλό ή μ~ ιι:οΙομl.νη• τrjς Γρσφίjς. 

[fνσι ιSμι.ις γεγονός Οtι ~Ίiλλαξοπιστfσ δlν ε1νοιΙ κnνοόργιο χαpΟ:ΙιtηρΙστιιι:ό 
τi:ίνοτελεχUντοίiΚι!ντρου.ΒαθcιfςcΤνοιοlρfζες .Φθάναυν οτιS1951 , 5τανlνσς 

lιrrό τοUς 6ημοο 1 ογρcιφΙΙΙσός ό:φfντες τοίi Κlντροu, ό6J1γηοε lνο σοβ~ρ6 ό:ριθμ6 ιιεν
τρώι.ιν στελcχi:iν στόν Ποπόyο. Ή &λλοξοπΙστfα ~μι.ις μlxp1 τό 19δ5 γινόταν πρfν 

&πό 1 fς fιι:λσγl.ς ιι:αf έτσι δfν προκσλοίiσε μt:γ&λσ ήQ ι κ& προβλ~μοτα. 'Αλλ& 16 

19δ5 έγ Ινc "l:πf &νrιnσροχ1i" ιισf έξcuτfλΙσ~ τόσο τοUς προαyι.ιγοός δσο ιιοf τοUς 
έξι.ιμi:'ίτες. Α{ιτ6 όΙφtβi:'ίς L11οινuλ~φθηιι~ τό 1977-78 μf τι'j Ν . Δ. τοίi ιι. .Κσρσμονλrj 
ιιοfτοUς"δι ευρuθlντες": • . • 

[fνι;ι-ιιιαλ6γι6τ6ν'(λληνιιι.όnι:ι6νόξlρειl\τιήοημ ερινJ1ΙΙuβlρνησηό:πο- 
τcλεiτtιJ βασικό &π6 μηδfσσν τι:ς: Ή ΓpοtJμσrεfσ τrjς Κ . (.σiϊς έχει διανεfμ~ι Cνa 

π fνακα ούτi:Ίν noG σι'jμ~ρσ ΙΙuβερνοίiν τι'j Χι5ρα , ό:π6 τόν όπο io &ποδε ΙΙΙνUετα ι ότ ι 
ή Δι; ξ ιό μ~ ί:χονΤDς "έγ~ιεφ6λοuς"7 τοGς &ναζι'jτησε ιι.οf τοUς βρij~ιc στfς τό:ξι:Ις 
τi:ίνστελι;χi:ίντοίiΚlντρσ u: •• 

Τόιι.σΙΙ6πρfπειν6στομι;ι-τι'jοεΙ;ΥΙΟΤfέξευτελfζcιτόνπολι τΙΙΙδκ6υμο ,&λλ6 

κσfύπονοΙtt.:Gι::Ιτάθι:Ιtfλιστrjς'[λλόδοςσάνκράταςκαfΙΙοΙνι.ινιΙΙοίiοuνόλοu. 
Τ6•&ν6:χι.ψa•τrjςΔcξιiίς: • • 

2.ΓΙ'αUτ6πσράτJ1νl:πΙΒuμfσμαςνόπεριβόλουιιεμfσιι.ιπι1τι1ν&υχημfατί:ίν 
οοσ Ιαλ ι οτί:ίν ~οίi Κολuνοιι. fou, πρlπε 1 νά nοίίμι: δCιο λόγ tα κα r γ 1 'αUτ οGςό:φοίi μ6λ ι
στα Εζσγγfλλοuν τι1ν πρoocxii έβ6ομάδα τι1ν 16ρuοη τοίiιοιι6μματ6ς τους~ D I 11t:ip ι ο ι 

αίιτοfφΙλοξενι'jθηκ6νοτ6ιι.6μμαμι;ταξU1974-77 .Τ6τσλαΙr.ώρησαν&φ&ντοοτσ.'[πf-

~::::u~~~=:~τ~λ:~a:0~τ ~π ~:~::~:σ:~~~:ο ~~: 1 ::~ :~ι~ 6:::~:~:ι::~ ς 1~ ι:η~~:ρ~: ::ι1 .. 
βfuοι'jτοu . ΙΙ'Ιfτ f ςοuνc:χεiςτοuςδμι.ιςέρι6ες,μlτούς"6ρθ66οξουςΙΙι;ντρGοuι;:" 
όδι'jγηοαν τ6 Κ6μμα οτι1ν ~ττα τοίί 1977. 

•οπι.ιςε:ΙνrοΙγνuστό,μι:τ&τfς!~ιλογfςήΚ.Ο.μfέξfλεξεγιό:νό:περισuλλl

ξι.ι(Ί,τιμπαροίiοι:ν&rrcρισuλλcγεilιnότ6ναu6yιο(καfγΙαUτ6δι1λuσα&π6τι1ν 
rrρώτηστιyμι'jι"iτιδfνθάίιπrjρχc:πιό:ό:μφισβι1τησηγιάτι1νlδc:ολογιιι.ι1φuσιογνι.ομfα 
τοίiΚόμμστος,ο1'.ιltyιcίlι1f>ημοιι.pι..τικι1όρyό:νι.ισι'jτοultarύπ οσχfθηιι.ατ ι1ν!ξοι;6:-
ν ι σε ι 1i:ϊν ΙΙλ ι ιι.i:ίν , ~ΙΙΙJς l:n fοηςι"iτι ό ύπfρτα1ος νόμος οτ6 Κ6μμα Β& Ιjταν ο! 6ημοΜpα-
Τ Ικ ές6ι1.1C.tκασrι:.ς. 

Ή ύπόσ;χεοι1 μου f>fν ι'.πrjρξc λόγος ιιcνός: 'νλοποιι1Βηιιc &π6 τι1ν πρι5τη οτιγμι1 
~χι μόνο μf τι1ν πολιτεfα μου .:ις Άρχηγοίi, όλλά ιιαf μf τ~ Διαιιι1ρυξη τιiς iiης 
Πσνελλι1νισς tυνδισοιιfφει.ις τοίi Κόμματος τrjς 10-12-78. Άλλ& καf &π6&πόφcι.ις 

όpγσνώοει.ις δtν ύrrrjpF.c λόγος ιι~νός ή ύrr6σχεσι1 μου. Ύλοrrοι~θηιι~ μf τι1ν ύrrο-

δε ιyμοτ ιιιlι δημοκριη ι κι1 όpyόνι.ιοη, μf τ~ν όπο fo λ ι: ι τουpγι:i ο~1 ,.ι~ρσι τό Κόμμα ΙCΙJf 

τiϊςόrrοfΙJςτόι ιr:γοιλUτεροl:πfτr:υyμαlιτσνοlδημοτικfςl:ιιλογfς . 



Καfέ:ρwτ.;ταικ6Sc:&νΒρι.ιnος•πο66ιαΒfτc:ιτι'iιιτο ι χι:ιU6ηκαλι'iJΙfΙΙτη:Γιατf 
έ:φuγαντότc:&πδτ6ΚδμμαιιiJΙr.:ρfφημοιΣοσιοl.ιοτfςτοίί •Κολwνοκfοu ;Πί:iς,-ολμσίίν 

κσfμιλοίίνy ι& οuιιnι f ρι.ιοητί:iνδημοκρcιτ ικί:iνιι.α f οοοισλιστικi:ίνδυνάμι:wν , δταν 

τfπστι:&λλοδtνlπιχc:ιροίίντισρ&τι'iδι6οπσιιη,&ρχfζοντσς&πότδκόμμαποUτούς 

lΙ';fθρι:tι:ιnί:'iςμr.: τ οχc:ιρfζοντσιyι&,δνfοκδμματουςlνστfτλοπούδfντοίίς 

&νι'iκc: ι -&φοίί c f να ι ~νιιwματwμlνος ιιτ6 Ι<αΤαοτοτ ι 106 τοίί δι Ι<οίί μας Κόμματος; 

~~~~ό::~::ι'iΑ~:~:~~~~~~~Υ~:~:~:~:~ • ;~: ~(:;~~ς &~~0:6 ή κ:~~:;, y ~:τ :ι'i~π:π:i: 
δfνμποροίίσc νόύπόρΙ';ι:ιΙ<ομματιιιfiουνσλλαyι'i,σύτct<οfι:lριιινιιιfiσυνύπορ.tηόκ6-

μο. "( το ιι:f6σνν66ιολύονταιr6δνr.:ιρό:τους-yι&σύντομη&ν&ληφηύπουργι:fι.ιν 
~ άλλwν άνι.ιτtρι.ιν &κόμη ΒGκι.ιν έλιι.ι Δεξιός ιισf έφυγαν άπό ,-6 Ι<6μμσ, χι.ιρfς ν& 

τηρι'iσοuν σύτc: τ& προσχι'iμσrο τfiςίεΕ~Ρ~~i~~~: Κα( οι'iμερα l;πιδfδοντοι στι'iν ιrρο-

- :;:Β:~~ :: Χ~:~:β~:~:~:ι'i:~ ::ν:::~:" ~~.:::0:~:: , 8 :~~~~:~ ::ν ,:~:τ~::~:ι::~ι'iν έξου-
Ή {~ςτfμηση αlιτι'i τίiς πολιτεfας της 'ομάδας τi:ίν δ ι αιιπαστi:ίν δ{;ν c: 1 να ι μόνο 

6tt<ι'i μας . Τ(ς Τ διες &πόψr.:ι ς ίιποστηρfζc: Ι ~ Α 1 Πσπσνδρ{;οu, ό mfιι.ης Θι:οδwρ6ιι.ης , 

τό K,l(,(,. ' Αλλά ιι.αf & Γ.Α.Γ.'.αγ~ςά~ςης , πού τ ~ γνι.ιρfζει ιι.αλλfτερα &π6 ιι.68ι: ό-λλο . 

Άλλ6 l!αf τ6 Βει.φητιt<ό όργανο "τi:ίν &νανεwτιΙ<i:iν~ rfjς Ν.Δ. ή "llfα Πολι τι ιtfi" .ι.ο 

λι:iτ6ν~t.Γι6γιtοΠεσμDζ6γλου"νά~ς6μει&πότGρσι\τιΟ6&ναγιι.σσ8ciν&Ι<6μει 
αύριο . Ν6πρσοχι.ιρfiσr.:ι,6ηλα6fi,ιιτ6νεlιρύχi:ίροτf1ς"ΗfαςΔημοιι.ρατfας"μfσο 

στ6νόποiο •&~tοίίοντοιόλι:ςοi&τιδtr.:ις , όιι.6μαΙΙαfοiσοσισλιοτιιΙ1·, 

0i"ό:νανει.:τιιι.οf"6ηλ.τijςΝf(fςΔηl'οκρcιτfαςδlνπιοτι:ίίοuνότιόκ.Γ.Πισμσζ6γλοu 
μπορι:iν& τ!:!ίίςχρησιμι:ίίσεισάν"άν&χι.ιμcr."ΤόνΒlλουvμcrζ(τοuςγΙ&ν6:&nοτρf-
ι;ιοuνlιιπ6 ιι.οι νοίiτι'iν~ςcrτιίρρεuοnτοίίιι.όμμστ6ςτοu.ς_ • 

.. δfiλι.ιν:Α:JΙ~:ή~:χν:; ~~~::;:~ 
1

π~;~~~~~~6 ':~;ο~~~:;:;;; ~:: ;t:o:,: :ο:ιαλ ι στfς ~ 
[i μcrσ τ ι: ριζοσπ&στες ,.-ροοδεuτιιι;οΓ.,,.n Σι.ιστ6, lιιλλ6 τUρα μt τι'i μετcrμφΓcση τή"• 

"ΚΟΔΗΣΟ"ποΙ6rπό: V. ν6έl';σπατι'iοοuν; 

Τfπο τε0:λλο6fντούς&Ι';Γζc:Ινό:προστεSr.:i . 

1/,Η(.ΔΗ.Κ.ΚΑΙΗΣτCΛCΧΗτΗΣ 

c t να 1 

1 

~ν~::~& ν~
6

~n::::::~:;~~ -:~:i~::~&:: ~·::::::~~~~~:: :~6:~μ ;: 16:;:: 
1 :;~Υ 

πρfπε:ιν'όιι.ολοuΒι'iσοuμεγΙ&ν&μπορfαι:ιτ6Κόμιιο:ν&Ειι.πληρCιιιειτfiν iσ τορ ιΙtι'i 

άnοστολι"jtου. 

Τ6τι:λ ΕUΤD i οσίίνθημαπούμι:τσχειρfζσντσ ι ο i πληpι..ιμfνοtΙtΟνδuλοφόpοι, 

γΙ&ν&IΙΙDνοποΙ fiσοuντ '&φεντΙιι;6:τοuςκαΓν&στηρfξοuντι'iνΙΙαιι.οι'iΒειαγι6 

:~ ν:~Β:;ν: 
1 

~~~:~ς fii:ό:::κ ~:~ ν~~6::c ~:6 ::~Β~~ιί:::~~ςά~λ:~ v:~:~ι:~i~ ~~:: 1 

··''·· 



κσκοηθlστο:τοτ6,..lμμcι 1γιcιτfκσfοiπlντετi)ςΚοινοβσuλεuτικi'jι,;ό Ι • 6 δι:ις'Ι6νοu

με στ~ θοuλ~ δοη ί:ργσσfιι δfν 86 μποροUσε ν& γfνε• 11l πολλιιπλι'ίσ ι ους βοuλεuτfς: 

Τ6Κ6μμαμnορι:ίκοfδ•οργcινCινειΙ:uνδιασκlψειςμέ700καfΟΟΟστελlχη&π6όλη 

τ~ν 't.λλ&δο . 'ΟργανCινι: ι μ ιι'ί κ . ι:. άτι6 150 στελlχη . Kcιf εΊναι τισρ6ν σ'Ολι:ς τ fς 

μcιχητικιfςέ~ι6ηλCισειςτοUλαοίί.Αlιτ&δλαγfνοντοιμ6νοlι;ι6τ6νΖfγδη;Δlνθ& 

16 κοτ6ρΒuνε1 υ{ιτε &ν 'ιτον ό 'C.~ιστ~ειρ τi'jς μuθολσγfσς~'(ν τούτοις ή κο~ισι'j
Βι:ιοσuνεχfι.:ι::ται.(tμσστι:,ι1πομlνι.ις,ύnσχρι::ι.ιμlνσιν'&ντι6ρ&σσuμι:. 

!! _~!!!~~~!!:!_!~:!-!!!!~.!.!~~!~:! 
2.Β6&πι::uΟuνΟi:ίnρUτσστοCίςπολιτεuτlς.τσύςιιο:λσιούςκοιfτσύςνlοuς . 

' ι.π6 σ~μι:ρο: πρlπι::ι ν& ςιροντfσοuν oi tδιοι ν& προβάλλουν τ6ν io:uτ6 τους μf 

::::: ::6~π~~::~ :~:μ~:::~ϊ:~D~:r ~~:~:u~:::~~σ~:~ν~:} 
6

~:::r.:~7 ~: r:u~::::::: • ς 
~~ς τ~~:γ:::~::~:::~ε~u:~~::~ •::: ~~:~ς ~~:~ν:~:~::~~~::~ ~~~:ω:~~ε::ρ~:~u:~ε ~

6

~~:a ι -

&6ύνσ1σ σi βοuλεuτlς νά l:κπροσωπ~σσuμε τ6 Κ6μμcι σ' όλες τfς έκδηλCισι::ις πού 

μΟ:ςκσλοίίν.Ι:τ lλνοuμεμlπσλλι'jχσρ&τ&wστ&λληλσw&θΕφσρ&στι:λlχην&μtiς 

έκπρσσωπι'jσσuν.ΧρησιμοτιοιοUμl!;τ&στελlχημσςγι&ν&μiίςΙΙάνοuνεlσηγι'jσεις 

n&νωσlνοιιοσχlδιατιοVσuCητοϋντσιστι'jθσuλι'jιcαfσiάγσρεύσειςμαςβασfζον

το:ιυτ f ςε\οηγι'jσι:ιςσ{ιτfς.Γι&ν&μι'iμσκρηγορi:i , θάnσρο:κσλέσωδλοuςτσύςπο

λΗι::uτlς ν& 6Uoouν στι'jν ΓροΙ.ψστι::fο τ& lιν6μστ& τους κσf τούς τομεϊς 6ρ&σεως 

πούCχοuνι:l6ικ6τητσ,γι&ν&το(ιςάξιοποιι'jσεικσfπροβ6λι:ιτ6Κ6μμσ,δσοτ6 

6uνυ16nι:ριυσ6τερο.Ο&πσρσΙΙολlσωάκ6μστσύςπσλιτcuτfςν&6Cισσuνστι'jνΓρο:μ

ματεfστοUΚ6μμο:τσςl:νοχpονο6ιάγρσμμστi'iς6ρόοι::ι:iςτσuςγι&τούςπροσεχι:ίς 

τρεϊςμi)νες. 
Ql _~~l:! l:!ι:!! !. ~!s:_ :QeY!!!~~~ !. S: 

3 . Ο 1 Περ ι φcρι; ιοΙιfς, Τοπ ιΙΙlς 110: r Κλσ6ικ lς 'C.n ι τρ.Jιιlς nplnι: ~ ν& ~~~ ι δοΒοίίν 

ιιτfίνi:.γγρο:φι'jνt.ωνμι:λi:iνγι6:νόμοζικοπο~ι'jσοuμετ6Κ6μμσ:.'Αλλ&κσfyι6νό .. 

ΙJΠορlιισuμι: ν& κόνσuιιε l:κλογlς γι& τι'jν &νόδειξητι:iν f:κπροο~nω..- 'tGV;:: ο16 Lu.νfδp ι o 

τσίί!ζ6μΙJΟΥΟΓ,·ruνfδριομlδιορισμfνοuςl:κnροσCιπσuςι:Τνσιπσρω6fο.ΔlνεΤνο:ι 

σ:ύ τ ι'j ή φιλσδοξfο μο:ς. ΕΙό:Βε:λσ i:.πfοης &π6 ~λι:ς τfς 'rπιτροπfς νό Εχοuμι: fνο: 

χρονσδιόγρομμο:τi:ίνδρσοτηριοτι'jτtJνnσύθ6&ναnτύξσuντούςτιροσεχl!;ίςτρεϊςμi'j-

νcς . r.ιι::τσf,G ο:~τί:iν ι:tνσ: ι σuνι::στ ιάσεις, bργανώσι: ι ς διολlξct.~ν , σuζητι'jοει.ιν , l:π ιο~ιf-

ι;ιι::ις πολ ι τιuτi:iν κ.ο.ΙΙ . τΓς παρακο:λW ν6 ,.φοντfοοvν ν& ~n&ρχει οιf κ&θε χι.ιρι6 

μι& τrψπfλλ11 τσίί Κ6μμστσς. Ofλu ε16ιΙΙ6Τι::prι ο 1 Πιφι .. οεpειοιιι;lς '!:nιτρσπιfς νό b-
6ΧDλη0οίίν lιπ6 τόρσ μf τι'jν έpγuιffα έπιλσγίϊς ιισλι,εuτi:ίν, πού BU ΧΡJΙD'ψοnοιηθοίίν 

.:0 ς ύπ σ ψ ι'j φ Ι Ο ~ σ 1 f ς έ 11 λ ο γ ιf ζ; Ο Τύπο ς 

h.~Γνt.~pfι,:ω ~τι ιSλο ι σας -στο-ΙΓ&'Ύ.ι:σθε βι.Rει& τι'jν Cλλι:ι~<η Δημοσισγρσφι~ιοϋ όργ6-

νο u .Ι!ΙποροίίμΕν&κ6νοuμι:μι&έβ6ομσδ ι σfστσuλ&χιοτσνί:φημι:ρf6ο.Ι:fλfγοθ6 
οίiς ζητ ηΒι:ϊι\σuμμετσχι'iοαςοτ6κεφ&λσι61ης , πού6lνι:tναιμεγ6λη. " ΑνδΕf

l;ετετι'jν 6fοuσαΙΙσΤο:ν6ηοη,μπορσίίμι::ν&έξοσφcιλfσοuμετ6κεφ&\ιιιοnιιύμίiςλεf -

nσuν κa f σι'jμερο:. 



·~-~!~~~~~l~1.!~!:!~!!~~-!~:!_!:!~~~~-!!~-~~~~l! 

5.- 'Η δp'fάνwη clvaι ή 6Uvιψη τοU t:6μματος. ;Ι'..ιρfς όργ&νι.ιοη 6fν μnοροίί

μι:.ν6φτ&σουμι:uτ6λα6 , οGτι:ν&τ6νκινητοποιfiοοιιμε.'Αλλό.όργ6νι.ιοηπροΟπο

Βfτει l:ξοοφ&ληιη τί:'ιν &nαpαfτητ~ο~ν οlκονομικί:'ιν μfοuν. Ofl..ouμε ν& Lξροφαλfσουμι: 

άνι:.ξ&ρτητα l:ιπ6 ξfνοuς κα:f ντ6nιοuς νοifιύς, τά οiκονομικά μfσα. Πplιτι:ι,~πσμf
νι.ις , νά τ& βpοίίμι: όn6 1'6 οrι:λf;κη, τούς όnο:δοUς μας)άλλ& κοf τούς tfλouς μας . 

· οσοι μιλοίίν γ ι & δηΙιοιφστΙΙιl'j δpγ&νwση πρf.πει νά ξfpouv δτι xupfς v& καταβ&λ

λσuντσΙΙΤtΙ<&τl'jνουνlιρομΙ'jτοuςστ6Κ6μμοάποτοίίντ6νlουτ6ν-ιουςκσfτούς&λ
λοuς . (fνσ ι φοpιοαiοι:r'ίiλατ6:6ημοκρα:rικάΚ6μματαιι6νοΟσοιι:Τνσιταμι:ιο

Ι<ί:ιςl:.νι'jμe:pοιμΙΙοροϋνν&παlρνουνμfρυςσέοι•σΙ<έψι:.ιι;καfufLΙΙλογfι;.Λfμε0,.ι 
ε ~ μαοτt δημοκριι"fιΙ<6 Κ61φα καf ιιι'jμερα r:χσυμι; μ ιό uUσΙΙει;.η καf αδριο Βό ~χουμε 

fl/ll τ~νi:ΙΙλογι'jτϊ;ι;'(κτtι..εστιΙΙϊ;ι;'(ιτιτρu ·,ιϊ;ι;.'(ι..[ίτεν&lιιιο6cfξοuμε0τιιτιιιτεUοu

μεσ τοUι;6ημοκρΙ.JΤΙΙΙΟόι;καν6νει;Ι•fί:ργακαfδχιμ6νομfι..6για."Αςιτροοποθι'j
σσuμεΟλο ι σι'jμεραν&τακτσπσιηΒοίίμεταμι:ιaκά.ΣόνύnεUθuνοι11σλιτι:uτέςΙΙαf 

μέλη τϊ;ς κ.c / • 

6.Κανlνακfνημαιιολιτικ6/iό.λλσ6fνμπορι:ίν6/:πιτGχιι:ι&ν6fνlχιι:ιlνα 
"πιστεU~ο~ R 1 lνοRεύuγyέλιο" , Qν6fνlχειτι'jνl6εσλσγfατοuσuμπυκ νι.>μfJησfμε

ρ ι κfι;ΙΙολοypαμμfνι:ςσελf6εςκαf&ν6fνί:χεισuyκεκρψένεςλUσειςστ6μεγόλn 

nροβλι'jμστσοϊ;ςΧCιρσς , r.σGΟfλεινάκυβεpνι'jσει. 

Τ6 Κόμιια μας ί:κει ~δη Rτ6 εύογγfι.. ι6 oσuR . Tr'j δισκι'jρuξη ti'jς 10-12-78,noG 

ε1 νοι ".ι\συμπUκν~ο~nητijςt6εσλογfαςΙCαfτi'jςστpαtηyιΙΙiiςμας.(Τναιl:ναν-ιοΙΙου-

ι-- ~~:::ς11:~ ::: :~::ε~::::~ο .:,.~:.::~~:~~~ :;::~':6 '~~ο:::ς~α:ρ:::λ:~~:κ::~~-
κόσοσιολιομδκσ!δλσιuαςnρfnειν&τό6ιαβό:σετε)γι&ν&μιτιιρcίτεν&τ6&να
nτόξετε οτσUς &λλοuς κοf ν& τούς φfρετι: στ{ς t&ξεις τσίί Κ6μμοτσς. Ή διοκι'j

ρυξηο:(ιτι'j-εUκαρfσtι.ιςοΟςγνι.ιρfζι.ι-f:χειFι6ητv;ι~ο~Βείσfμr.ρικfς6εκόι!Ιcςκ ι -

λι&6ες &νοfτυnα καf f!& κυκλnιrορι'jσει σ'ι!iλη τι'jν 'Cλλ66ο. 

, ~- ~~ ~~~~ ~ ~~s:-~~!'.!!~ΙJ~~!!!~~s 
μίνα r.~~f1~~~~ 1~6ι1•~~ ~~~~~ ηpf.ηtι vιt l:χει σuγκεκριμfvες λύσεις 016 σuγκεκρι

Στι'jν l.ζμι ~Γ' ι "(I :ι ολ ο 1 ικι'j φ ι λοliοξοίίμε, συν ε χ fζοντοι; "fr'jν nορό6οση "foί:i ' [1,. 
8εν ι ϊ:f.λοu,ν6νfνοιJ,ιιa:ιρσλι:>νόιιοι τί:ινμεν6λι.ιν,σ ' ού"f6τ6στpιχtηγικ6σταuρο-
6ρ6μ ι τijr, l uιoμlας. 

Γ ι& 16ν Μοινι.ινικ6 μεtnι:ιχημι:cτ ιοjι6 l:χοuμε Gόσει ~δη λύοη:Γιά "fr'jν 110 ιν~ο~νικι'j 
όσφ6λ ι ση , ή λ{ιιιη I'~' ι: rοιινl"~' Ι r.r το ' ο τι'jν Sfoπ t ση ί;ν6ς σuο"fι'jμοτος l.λ6 χ ι σ "Ι" ης συν τι\ ';ι:ι.ις 
yιάCλοuςτσύςrλληνcι;;yιάlάγηροτειά,τόθί<ναtοκοflι'jv&νοπηp!α. 'Ηί:λό-
χ•ο τη ούτι'jα6ντο:ξηθ&εΤναιfιμιΙΙpότερηπο6δ f νεΙτ6ΙΙ<Α.Αlιτ6861σχι!eι 
γ ιότ6ν&yρ6-ιη, ,.6νβιοτlχνη,γι&τούςπ&ντr.:ς.Αύτι'jΒάe,νοιήβ6οηγι&τ6 
οuνtαξιαδοτικόσύατημu. . 

Ι! 



r:Ιf τ~ν 11σΒuλ ι οι.~ &σι;ιι'iλιση ύyι:.{,.ς 11αf τ~ δ;.ιρι:.&;τιt'ΣιδL fσ t ίνα ι ~δη δισμοι)ι,>ι.ι.:
μfνη βσσι116 ή λύιιη nσύ ιιριηεfνtι ~6 Κ6μμα μας, yι6 τ~v ί.γΙΙσθft.puΓη τοίί ιιρ&· 
ταuςτΓjς"λαϊκiϊςει'.ιημι:.ρfσς". 

Τι:.λι:.uτσfσ ύrιοβ&λσι,.ι: τ~ν πριS-ισση ΝιSμοu πού πε.ριορfζι:.ι ~~ Βητεfσ of 12 

μΓjνι:.ς, l.vσ μlτρο πού ι:.tνο.ι σωτ~ριο yι& τfί Νεολσfn:. 'Cιιfσης ίιιιοβ&λομι:. πpότσοη 

Ν6μου γι& τ~ν ΥΛρυση "Πανεrιιοτημfου τσίί Αlyιiίοι.ι" 

'Υποβ&λσμι:.,τlλος, ιιρ6ισuη NιS;•oU yι& τ~ν nι:.ρfθσλφη τi:ίν wροσφύrι.ιν τί;ς 

r.\ικρ0ς'1;σfnς. 

τιS Κ6μιJσ l'ελετίί 1fjV ί:nοχ~ n:ι'.ιτ~ τ6 τρόπο μl τ6ν όποίο οΙ ί:ΒνιΙΙοnοιημιfvι:.ς 
ί.π 1 χι ι ρ~σε ι ς ί!& nύ~ συν ν& ι:. t νσ ι ι.,lουδο τοίί ΙΙ.ιβι:.ρv.:iντος κ6μμστος Μσf 8& τεΒοίίν 
ύn6-ι6νί.λεyχοτοVκοινι.ινιιιοίίσυν6λουγιό:ν6λειτουρyοίίνrιρ6ςδφελ6ςτου. 

::~:' . ~,:~::;~~-~.:·:,~:::::~μ~::::~::~:::.~•' opo«<~" ""'"' •6μμο -
Βfβσ ι σόκο-ι6λογοςοι'.ιτ6ς-ιί:ινλύσει.ινδf-.νι:.Τνσιί:tσvτλητικ6ς.Τ6ν&νσφfpι.ι 

ένδc ι ~e.Τ ι ΙΙ6. " Αλλι.ισΤt 016 [υν(δpι6 μσς θ'&σχολη!Jοίψε μf μι6: Otlp6 τfτοιΙ-ιν λύ
σι:.ο.ιν,yιό:νό:μποp{σουμι:.νό.rιεfσοuμι:.Τ6Λσ60τι•ό[οσιολισμ6ςμσςδfνtfναι 
ει'.ιχ,ολ6yιο,&λλ&ήμ6vηnpuΙΙrιιιι'iάπ6v-ιησηστ6μcγ&λι:ιέΒνικ6~e.σfΙΙοινι.ινι~e.t'i 

προβλ~ματσ τΓjς ~rroxiiς μος • 

Τ6Κ6μμσ,τfλος,&νlλσβcτfiμcγ&>.ηί.~e.στρστc!αLνανr!οντΓjςδιοφ8ορ0:ςτοV 
πολ ι τ ικοίi βfou, μl τ~ν C.ποfσ έχι:.ι ουνδfσει ι\.μι:.τ6κληrσ r6 ~νιψ& του ά Μ. .Κσρσ · 
μσvλiϊς Μ.Ο f J.-0 ό:ιο~ ..... Κ ινδυνcύc ι ν6 1\DlOOTpfφε ι διό: rί;ς σ~.;ιει.ιι;; Μ.α f τ6 "[Qνος 
~ισf r6 κρ&τοι;; ιcσf -ι~ν Κοινuνfσ τΓ;ς '[Ι..λάδος. 

v '' ,; σ ,~:::~ις Ξ:;:~;::~:J:::;~;~;:~::!:::f:::::~::;~:~:~•::~::.:·:;":~ 
τfj οφρσγfδο του στ6ν ιιολ"ικ6 βfο. 'Αn6δι:.ιtη τ& συν!J~μο:τ& μας, nού ιcυριο:ρχ,οίιν 
~ισr Cκουν σχι:.δ6ν u!οθι:rηθι:.ί -\flανερ& ή συγκο:λυμμfνι:ιι - l.π6 Ολη τ~ν ' Αν1111ο-

- Δημοψ~φιuμο γ11S: τfjν [01< 

- 'Ομοσnονδιι;χΜ6ς Δi;μος γι& τ~ν πpι.ιτι:ύουοα 

- 12μηνη0ητεfο. 

"Οχ• στ~ διαψΒορ6." 

'Αλλ&τ6197Dlιτοντ6ί.τοι;;τi;ι;;ΙΙUτοκό.Οαpσης!r61979θ6εlνι:χιτ6ί.τοι;; 
τΓ;ς όργι:χvο.ιτι~e.Γiς &νι:χσύντσξηι;; γι& νά μπορfσε• τ6 Κ6ιψο ν& παΟ;tι τ6 p6λο, 11υύ 

·~uνlνι:ιι Ολλο δlν μπορεί ν& τοV lι:μφ ιιιβητ~σε ι: Τοϋ έy. uητfi τΓjς πολ ι τ ι ~ιί;ς οι.σ r 
ιcοινι.ιν ι ΙΙΓ;ςόμαλ6τητας,τοVμοχ,λοUδιάτοϋόποfοuο16uν6ιιειςτiiςάντιδρό.οι:ι.ιι;; 
ΙΙD f τΓjς ιιuντη ρ~σι:ι.ις Β6 ί.κβλη6οϋν άπ6 τ~ν ί.ξοuσfσ, y ιό. νά yfvι:ι έπιτlλους ά 
6ημοιcρσ:τιιι6 ςλο6ςτΓjς'(λλό.δοι;;ΙΙύριοςτοίiσπ ι τιοίiιοu : 



Γ Ι σί.οτι'j τlj με;γ&λη npo•nόθt ι σ ά~ε;uθuν6μα•τε; • 'l\λοuι; Η ,j ι')ι:ν rr.λoyr.νr. iς ~ S:{ 
δ"'uςτούς•uνr.ι6η"Ιούςdnο6ούς1οίι6ημοκρστικοίί•ο••ολι•μιιίί : Ι<.cιfτοuι;Jlμε;Ι'[λ01r., 
v..ιθti"'r.μσl.: fμoς: 

ΗIΔ[ΟΙ\ΟΓΙΚΗΙΠΛ[fΛVΥΟΤΗfΛ --------------------------
1 •• ~-~1)!:!~~~:!:!'!!_~~~-!!.!.!:!:~~~~ι!~ 

'Η.[νι.ι•ηΔημοw.pςι "ΙΙιιοίίΚιfν1pοur.Τνοι"Ι6Κ6μμσflούιrι•τι:ύι:Ι•"Ιι'iνl6ι:σλοyfσιτο ίι 
Δημοw.pο."ΙΙΚοίίS:ο"σλι•μοίί. 'Λnoβλi•r.t νιίΒr.:μι:λΙ~CΙ •"~fiν 'tλλό6σlvσιn ολf"ΙtΙ.Ιμοn ο ύ 
Β&βσ•ftcτσι•τι'iν&,ολιιf6cu"ΙηΛοΤοιι'iΚuριαρΧ, fοyΙ&vιS:ίιnηρr.τι:'i'τf ς&Μ6λου8ι:ς βο•Ι-
ιιιfςάρχ.fςΙ 

-Τι'ivnολιτιιιι'iέλι:uβι;ρfο 
-ΤfiνιιοΙνΙοΙνΙιιι'i6ιw.ι:ιΙΟΙΙύνη 
-Τfi•uvι:χ.Γίβcλτfι.ι•η1Γjςnοι6τητaςτijςι,:ι.ιijςw.αf 
-Τι'iνιισ"ΙοΧύρι.ι•η"ΙΓjςέΒνιιιi'jςΙΙUpΙαρχfοςκοfτΓjς,ι6σ'ικΓjςάΙΙcριιι6τητοςτΓjςΧCιρσς. 
"[.τ•ιμ6νοήΔημοΙΙρστfσθάyfνr.ΙDίιοΙσ•τι~ιι'iΙΙ.σfΒόπ&,r.ιν6:r.1 vσιΙΙr.ν6ς"Ιύιtσς, 

- 2::~&;~η~:ο::~μ:u;~ο;~~~ c &τι ή 'tλλ&6α r.Τνι:ιι nρ&yμστι Κρ&τος •naΤ~ιΓjς ι:ύημι:ρfaς •, 
ΓΙ&τfjν[.ΑΗ.Κ. 1\ΑΥΚΗ KYPIAPXIΛ •ημα fνr. Ι /ίτ ι μονσ6 ι ιιι'i πηyι'i "Ιί;ς ιξου•fσς ι:~ vo 1 ή lι6fσμι:u"Ιη 

βούλη•ητοίί'CλληνιΙΙοίίλaοίί. ΠΟΙΙΙΥ JΚΗ[Λ[Υθ[ΡJΑ•ημαfνι:Ιliτιτ6iίτομοβ'lιιιολομβιίvcιlίλστ&βα"ΙΙ&6tΙΙσιΙG-
μι:ιτατοίί&vβρCιποuΙΙσfτοίί πολfτη,l!ιιwςτόΙΙοΒορfl.:ουνήΟiιιουμr.νικι'jιιι:ιfήtCιρι.ιflαΤκι'i 
6Ιοιιfiρυξηyι&τ&&vβρCιnινι:ι6ΙΚσΙCιμστα.Σ:ημι:ιfνι:ιlιιι6ματfi6Ιι:κ6fιιησητi\ςέξου•fσς 
&n6 ιιι:ρ,.•6τι:pcιιrολιτικιίιι6μματι:ι,ιιούΒόινι:ιλλ&••οvτcιι•"ΙfiνΙΙυβιfρνησηG•τcρcι&π6 
έλι:ύΒcρcςιιιιfτfμιcςικλογlς. ΚΟΙΝΟΝJΚΗΔΙΚΑΙΟΣ:ΥΝΚ..σημσfνι:ιότΙliλοΙD1•ηληvι:ςΒιίί.χ.οuνi•εςεύκοιρfcς 
y ι ιίν6: •"Ισ 6ιο6ρομfiσουνιισfνόι\λοιιληρώσουντι'iνπρο•ι.ιπικ6τητ6:τοuς,άπαλλαyμιfνοι 
lιn6τ6όγχ.σςτi'jς&νο• •Ιiλι:ιι:ις•τι'il.:ι.ιι'iτοuς. 8[/\ΠΟΣΗ ΤΗΣ ΠΟ10ΤΗΗΣ ΤΗΣ: Z~Hr σημσfνεΙ τlj συνcχi'ί Ονο6ο τοίι βιοτ1κοίί κοf 
fΙΟλΙτι • τΙκοίίέπιι,ιi6ουτοίίΛαοίί. 

Η CΑΛ,1ΚΗ ΛΚCΡΛΙΟΤΗΤΑ τi'jς XC.po:ς cfνa 1 ί.ννο ι α α~τον6ητη. 
CθΝJΚΗΚΥΡΙΑΡΧΙΑΚΛΙΛΝ[!ΑΡΤΗrtΑ•ημσfνι:ι liτ ιό'Cλληνtκ6ςΙΙα6ςι:1νι:ιικυρfο ρ

ΧDςνάρu11μfl.:cΙ•"ΙdίτοίίοfΙΙουτοu•,μiwα•"Ιόιιλcίf"ατi'ίς1•6τιμηςκαf•υνι:χUς i:ντcΙ
νομt:νης•uνι:ρyσ•fσςτΥνi:λcυΙΙlρι.ιν/\αUν. 

ιι- ι. ~!_!!!~~.!.~!s_!:!~s-~~!~l!~~!s 
'Η • cνι.ι•η Αημοκpα"ΙΙΚΟίί Κlντροu,&ποτι:λΕi τ~ •ύv:ιρονη ί.κ9ρο•η "!οίί ιινcύμστ ο ς τi'jς 

't•αν6:•τσ•ηςτ"οίί1909 0 1tούflρ6βαλci:Κ'Ιτιικτ11r;ότ6σ 1 1ημα"ΙijςΛοΤκi'ίςΚuρΙαρ:ι.faςιιοι f 
flαpcrμr.p f l.:oντσς κάβc &ντf6ρι:ι•η,&νοΙξC τ(ς λει.ι,6ρσυς y16 τι'jν κοΙνι.ινικι'j,nολ ι "Ι ΙΚ~ κaf 
οlκονομικ~ πρ6σ6ο τΓjς XC.po:ς. ΑCιτ6 "16 •νι:ίίμα, μετοu .. .:ίΒηκι: lιιι'"Ι6ν '[βνάρχη '[λι:υβl
ριοβι:νΙl.:lλο,•τ6μcyαλr.ϊοτijς'Ελλ66αςτοίίΙ910-1920 .ΚΙ'1:6ι.ισc•τ6ν'ελλην Ικ6 
/\σ6 τ~ 6uνστ6τητι:ι ν& έπιλlyr.Ι τούς \6εολοyΙιισύς "'OU •τ6:ιοuς,yιό ν& μnορεϊ κόβc 
τ6.-ο ν& προ•αρμ6l.:c"Ιιιt •τfi μcτσβαλλ6μcνη ιιοΙνι.ινικ~ ιιροyμπτικ6τητσ κaf νό μένr.ι πάντα 
•τι'iν" ρι.ιτοflορcfa.·σ.-οιέμιινlοντaνlιπ'aUτ6τ6nνι:ί.iμr:ι,CιιfΒcνιζιfλου1ι•αν•Ιλι:λε6-
Βcροt,ιπrnλα•τΓίρr:ικαfΓ.ΓΙαnαν6ριfου!y Ινανwρ6μοχιιιτi'ίςΠολιτΙκi'jςΑημοκρατfας . 

- •cnf Α.Πσnιινασ"Ιά•η ό:να6ι:f:ι,τηκαν nρ66ρομοι τοίί Δημοκρατικοίι Σ:οwιο:λι•μοίί. 

6ημο::ι:ι~ ;:~~κ;ι:ι:~::~η~, &;~~6::;~~~:~6;~::~ 1 :;~; i~: 1 :~λ~:~~~~~ο=~~:~:η τ~~fμ:y~~;ς 
n16 np~o6cuτ 1116 txr.ι wριιγμστοnο Ιljocι ~ σύγχρονος '(λληνι•μ6ς. 

'Αn6τ6 1•τοpΙκ6μσςnιιρι:λβ6ν,άν"Ιλοίίμι:μιfιιι:pη'f6νειaτι'jνπc'iρσκο:fτ66f6αyμα , 
Cιw1εκ6τι.ι &n6τfς•ημι:pΙνfς•uνΒΓjκες,"μlλογ"μ6καfμflίνι:ιρο•νά6ΙσntστCιν ουμι:, 
ιι ι:ίςτ6:\6ανtκότοίίλaοίί,•υνο•fl.:σντaΙ•τ6Αημοιιρατιιι6rοwΙσλι•"Ιιιι61Ωι:"Ια•Χημο:τ Ι•μ6 
τΓjς'[λλην tΙΙiϊςΚοΙνwνfaς.Στι'jνέyΙΙιιlf6ρu•η,6ηλα6r'ί,μιΟςκοΙνι.ινfαςΙ'Ούβ&nαύl' cΙ ή 
ιιψcτ6:λλι:υ•η τοίί άνΒρώnΟU ό:ιι6 τ6ν /i:νlpι.ιτιΟ κσf 6fν 86: βUΙΙΙα• τε'i' yι6: όnoιccr 6fiιιo"' ι: 
&λλες•κο1tψ6τητεςι'ιCλcυβι:ρfιικσfή&ξtσιιρt:ιιcιι:ιτοίιό:τ6μσu. •tτ•ι,ή Ε ΔΗ Κ,μcτότι'iνι:ιCιτοκ6Βαp•ηοιιο60ιισλούβη•r.τι'iνl:ιιλοyιιιι'ii\ττα"Ιοίϊ1977 , ι
:ι.r.ιξεκιιΒορΙ Ι'μlνοuς l 6ι:ολοyικούςwτ6χουςιισf •αlfi'i"ολ•τΙκfjΙt:wηw.αf&"οστολ ι'j. 

'An6 τ~ •.!.!1!!!1e!:!~ !J _!Bs_!!JS_f~~!!:~~'!~.!.!!~S-~~~~!'!!!!!!!!:~S 



εva. "i&α.ιι\lια a.n.o 't.1\V Ε.ΔΗ.Κ 
Νο 1• ADnνcι ,22.1.1979 

Μ 6It8NHI θtΣΗ ΤΗΙ ΕΛΛΛ60t 
( [.Q,I(,.NΛTO·w ΛΙΓΑΙ8 ... ICTΠPOI) 

ΑΓΟΡΕΥΙΗΤΟΥιι.ΙDΛΝΝΗΖIΓΔΗΛΡΧΗΓdΥτΗtt •• Η,Ι(. 
(tYZHTH.tHΠPOTHIHI[PHtiAt6IΛiΛ!tDttTH80YΛH) 

(Ωf!~!l~!.!5SM!2!:!~5S.!!f!l!! 

11 "Ιιινσυιιρfοu 1!!! .•••.. ·-······••·····-··-M••··---~~~![ID τynoy [.6Η.Κ. 
IDAINHt ΖIΓ6Ηt('Λριηydς [,6Η.Ι(.)ι Κ~ριc Πρ6tδpι:, ~ ιrημιιρινι\ σutητι\ση Βlτι:ι βl
μcιτιιοlισfοςιιαfθlματστ6η'σu,θlμιιτσλcιτοuρyfσςτσίίΓΙσλιτι:Gμcιτοςιισ:fθlμcιτσ 
τοΩ wι:ριι:ισμlνσu τf\ς iνημι:ρ4σι:wς, τ~ν ~wοfι:ιν ~ &ξι6τιμος Πρ6ι:δρος τi\ς KuβcpνJ'I· 

• σιιwς :::~:-:0:u::::::: .:o~, '~λ~~:::~ :::~~η::ι::&ν:&~:~σ:~:τ,.~ι~;,. .. iξuτι:ρι-
8 ιιf'ίςwσλιτιιιl\ς 1 δσσν&•ορίjτfc;σχliσι:ιc;μαc;μl:τfc;iίλλtc;ιιrιιιρc5τι:ιι:ς,δσι::ιν 

jσ![).λ~~~=~~ο:~~~~:,~ι~~:: ;~~~~~ίciο~~::~:τ~: ::~~~:~~~-~;·~=~ ~~/~:~su-
νη Κuρlpνηση yι& Ιiμστσ woιl &.,οpaίίν 1 Tff Πρi:ίτσ Τ~ν iω.ιιιι\ TOU &ιιι:pσιdΤη Τσ:ι 
δι:ιlτι:ρο τι\ν Uνι•Ι'Ι τοu &νιι~ι:ιρτηΩ'fσ: ιιιιf τρfτο τι\ν σfw.ονομιιιι\ τοu ~6ατσΟ'η. Κσf 
σ~ι:ρσ lιιJ.ι\Ιημι:ν, ιιιιτ& 'Ιfαpςιχ~ρηοη τi;ς Κuβcρν~οι:wς, ν& iνημι:ρωβσψι: 1'1ff τWν 

~~~~ί~ ~~;~~~~:ι:~ ~=~~~w:;o~:.C,~ι: &~&ό:~~;&:~:':, • ~"~~::~::~:ν: f .~:=~~-
.,.,ινσ ~ηνιιιΤο wι:pιοδιιι6: Γιοτf ·Τ fwοτι: δlν •ρ6σβι:σι: σl διrιι ~Ιiρcιμι: ιtaf δiν wρο
•aιιdμισι: ιιονi'ο'Ο ιισ:ινο~ρyιο στσιχaίο. 

Ιliβcιιο ιιατ& τt\ σu'ζt\τηση wo~ iπσ:ιισλοόΙWιciι: ·. μιl τdν fιρ6eδρο τοίί ΠΑΣΟΚ, ό κ. 

~~=~~~ . ,.~~λ~&ρ:~~t~:τ~. &:~~~&~~~rι:~ :=:~~.ς~c~~:~~:~~~::;ς6ί:6 ι:~~:: ::~~
::ι:::~~~~ ·ι:7~:l~ο~·~~~ ~,::~~,.~~V:~t~ι:~~~· ~~ ~: :Λ~λ~~=~~~r::π:: .. ~ξι:wς 
σuζι\τησηctνσιδι•δι•nισiξα ιρι:τιιιι\,τι\νά•οfαδlνwρaβλi•aιτ•rι:ίνταyμα .6ιν 

::~~ι:,λ:~ί~•;ι"Ίνσ~d:i':~;:~ι: τ~l:σ~~;~::~ν::~~~;~~~=Q&~::τ;~ο~~ν σuντσy-
των ~ ·~~~ι;οrι:r~ ':ί~' ί~:~ ~..:~;~~:=~:ι: 1~~7τ&~&~~:ι: ~::::β:~λ ;:~~2~0 ~.~w;Ρ:~~~~
~η~1~ι:~~=: ·:~~~διύιι~ι::::~~~6:::,.:Λ~:2;;Ρ~;ν V:o~~~R.:: i~:ί:~~=· 



'Αντιwοkιτcδcrcως,τf λfνc οΙ .Sιι~λλοι. ΕΤμι:ιατc U.οχρaωμfνοι ν4 &pιςaa9oiiμc •τltν 
ι.ι .. 1\ ρl\τa διaΡι:!hf..rι τfiiς ιcuρaρνj\οι:ως" τWν •νRupyWν. Kaf ~ κuριρνηση νομfι:;ι:ι 
δτι lxouμa όwaxpiωcrη νdί δι:ιβaϋμι: alιτd, wοδ Ιιιι:fνη Ιτισημσfνι:ι li Ιwιρι:ρσι6νι:ι. 

U:νι:ιλdβοςtοβι:ρ6d&ξιι$,.ιμοςΚδριοc;Πρωβuwοupy4ςyιατfl'τfςαuζητι1cJaις 
ιι6τfςδlν &ι:Φιιοwcίτιιιι\6ιστ111ιwσηιιστrιyοριWνwcρfwρο6οσfσς,fjιιοιιίlς•fστcωςΙ\ 
&ιν ξlρωτf&λλο. 

Ι.ρfνcτσι.da.Uc;ι\ιιρfσητΟνΚuΡι:Μσι:wν.ΙCσfyι&τιSσιιοτιSσ!ΙτιSiντrντοιιοu
μιντοιrημιιfνι:ια'yι&τj\νΚut'iρνηση,•ημο:fνι:ι&μωςιι&τι&λkοyι&μΟς.Γι&σriς 
.ιμιfνcι,&τιctνσι&μβροοla,ΙνΔyιdiμίίςδηλητj\ριο.ΑlιτιSι:tνσιιιρfση.Καfμf 
τd ιι&λοyο lnιοδcιιιν6ι:ται τfνος ~ ιιρfaη cfντιι σwατ~.μl:ιρις llτo• ι\ lστopf• lιιδ&
σc ιτj\ντcλιιι"τηςlτuμηyοpfσ. 

'Ewcινaλcηlf\lfw,hιμlνw,llτι el wρ6τ"ςήμcΡ"ιcrfιι.ςδιa1'dξ&ως•uCητι\σ!&ιςι:twι 
& 1'ιιιοιναροuλcuτιwlς,afνσιlιντιι:ruντο:yματιιιιf:ςyιι:ιτfδlνμι:τfχι:ι&ληι\8οuλι1ιιι:ιf 

::,~:,.::~~νδ::~V:~ ::~:::,.~ t:;ξ:;·.;:~μ:;:~~Ρ~:~~~~ :;~,.~~~~ .,., 
Κ6ριοι ιιaukι:uτlc;, & ΈλkηνιιιιSςa.ι:ι4ςctνο:ι d μ6νοςλο:llςτι:ιti δl:νξl:ρcι τf yf-

=~::A,.:':ι τ~:μf:χ2.:ο~ίς •::a.~~~:~.~ο;σ::~~λ~:\1 ι\ ;~~lΡ~~~ί:δ::τ:~ιιι~ ~:~:Ρ•• 
:::~ 1:: r τtλ::~=~~ ~~:,.~ωί~:: ·~; f ·=~~~~·~ο~~ :: ~:::~~~~:.;ντ 1 ::~~==·~~~~~2- t 
βcμcλι ωμl:νη .. οινf\ yWμη. Kaf ιωρfς: .. οινι1 yν4!η ιιο:μfά Κu!ΙI:ρνrμrη δfν ~μwορι:Τ ν6 
&ι:rιιf\Ο'cι lwιτuxf\ lξuτcpιιιι1 wολιτιιιι\. Ιl τ~ν τaιιτιιιι\ alιτι1 ~ &..οτuχfι:ι της 8&: τίiς 
ιιατο:λοy ισβcΤσιιστηρdiιιafι'ιlwιτuχfαπιςδινs&της&νayνωριαβcί,tσως,ιιαΒιSλοu. 

Πcρνόiμι:μfιιwcρfοδο ,δwοuι\ότ6ιr1'aΟ'f1ΤΟϋ•rsνοuςτcλcίσfιιfνδuνο.Καf•' 
.ι.τ'Ιτ/\νwcρfοδούwοχρlωι:rητrjςΚupι:ρνj\σι:wςcfνσινdί&ημιαuρyf\αι:ιμι&ιιaλ&&νημcρω. 

x·~or:•:2 z~z~;:.:~. σ;:::~:~.:ιS~ν T~~;.:~~:r:' Τ~~~~~λ~~~~~;~ ~:ϋ~U~~:ν~~~ 
~~::"'~~~ ::~~;~~·~~~ς~Ε~λ;~=~-~0~~,.~ ι:Τναι waa.~ μι:yο:ktiτcρη 1 yι}στf &ιιwρoι:rwwcT 

~~!!~!~~!~ι!~~~~~~!~-!~! _!!IJ~! 
Τ6Ιiμστfίςlνημι:ρ4σι:wι;ταU'ελληνιιιοϋΛιιοϋι:fνι:ιιζωτιιιιS.Καfδμωςι'ιιtuplρ

νηση•οιS6fνb.τckcΤ τ6ιιaβi\ttοντηςστι1νβοuλtlj, διντιS &ttτcλι:Τ&ιιιSμaιιcρισι:r6τaρο 
ΙιιτιSς τijςΙοuk"ς. •txoψc Τι\'4 ·ντροιrι\τίiςΤηλι:ορ&σι:ωςιιαf τοΟΡσδιο~νοu. θ& 

::~η~:ιS:::~~ω Κ:~"',:(jr~:~~":u~1~·&;::~,.:r~·~.:~;~~~ ::=:::=: ::~ ~.s;~~.'/!1· 
ραιrηctνcιι σίιτ&•οι1μανο~Ρί.ι;lμ~νfζοuντfςμcy&λcςIΒνlιιiςύwοΒlσι:ις. Τfiνημi-8 

~=~~~;;~:::~:~:::::Α~~~~!:!ρ~:~;~~~~.::~~~~=~~:~~~Ε:~~~;~:~:::;~~=~~:-
:~~:: 1 δ:~ω~~:~· !a.~~:::::μ ~ίνμ:f:~~,.ί~6:::~ ~8~~.~ :'ν ~~ς;f~° C~~=~ .ί~ςμ:~: 
νllτητcςτίlςΤοuριιfιις 1 yιιSτf\ν&νιιτροwι'jτηςtσορροιιfος_τWνwληβ1ο101Jιίί ... στι'\νΒρ6ttη 
ιιαfτf\νΚωνιrτιιντινοtίwολη.Δlνι:tνο:ιlλcδθι:pοςόΤ6ιιοςν& Ιιιιλη'βcίοοβςιροτlρων 
Ι..,&των,μcτΙJξδ iWνdwοfwνιιafτllτfλιycτaιστl'\νΒοuk'lοlιτf\,ΔtιSτι,δτο:νdιιti
ΡΙΟς θι:νιζιf:kος ι:ι.ιpαλι: lδW &ρισμlνcς Έρωτι'jαι:ις ιιαf 'Εκcρωτι\σι:ις, ό μiν Τοuριιιllς 
τδwοςτfς&νitι:pcι:rτι1νwρc:1τη0'ι:a.fδσ,&νtΊΙ:δW ,&χνι:ιμι:ν&τfς:ΙΙροUμι:στι'\νδωδeιι&τη: 
'tρωτι'\σσμι: δια:τfι &ιιSτι τιτοισ ι:,.ηρξι: ~ ιντολι'\ ιιαf ιιοι:θοδι\yηση &π6 τιS c!ιρμιSδιο 
ΎwoupycTo. , 

ΚDΝΕfΛΙΙΙf1ΝΟΙΚΛΡΑIΛΝΛΗΙι(Πρllίι:δροςΚuΙΙιφνι\οeως)ΠοιιSςιwηρι:&Cι:ιτιSνΤ-(ίτοι 

ΙQΛΝΝΗΣΖΙΓ1Ηtι('.ι.ριηyι5ςΕιΗΚ ι)Σι:Τς,μlδ(ίομι:θ6δοuς. 

Κ6ριcΠρ6ι:δρc ,&:νlσχuρισθcΤτcδτιδfνξlρι:τι:τfyfνι:τaιστllνΤtiπο,τι5τc1!1-
ρσιaιιαf lyιSι&yι:kι:fσω .. ο:fδl:νβ&σίίς&wαντι\οω. •aμως 1 d •ηa.ηνιιιιSςΤ(ίw-ος δfν 
ctνι:ιι lλι:tίβι:ροc, Ιιι μllνο λιSyω τ;jς &μι:αης ιιaβοδηyι'jσι:ως τοϋ "f•ouρycfou Ttiwau ιιαf 
•ρο•αy&νhς ••• Ιτσ ι ιιν λl:yι:τοι ι ·τιS ~ 'fwouρyι: ίον τοU ιι uρ r ou τ σα:λδ&Ρ"ι, fj Tδwou μ6νον ι 

ΚΙUfΙτΛΙΗ•ο• •tΚΟΜΟΥι •ιρχι:ται ·~~1τιS νiο νομασιfδιο ••••• 



~'::~Η~~~;~:"~;6~ • :~~~~~:τ~~ς~~~::~!~. ~~~σ·~~:r:~~~~= ~~&~~6u e;:ο:~::~δοτ 1116 

ΚDΙΠΑΙΠΙΙΟΣ ΚAPA8AIΛtft (Πρdcδpος Κuβι:ρν~σcuς)t Λδτ6 δμwς δ!ν ly1νι: •οτf. 

ΙDΑΝΙΗΣ ΖtΓΑΗΣι(Άρχηy4ς ΕlιΗΚ ) Λ(ιτ4 yfνι:ΤιιΙ ιιιιτ& τlτο1ο τρ6ιιο, &rτι: Uιι&ρχοuν 

~~~;~Ί~~:~~:;~~~;~~~~~~:;~~~r.~f~~~~~:!~~;~~i~:~;~~~~~i~~::: 
~E:f:~:::~::E=~:~f ~:~~:~:::~~~:~~;i::!~:~~:~~;~:~ι!~:;~~:;~~::;;~~p
~Ύ:~:i:;:~~=~~:~~~~;~~;:~~::~~~~~~~::~:,~:~:~!~:~~ι~τ~ο~~~:το~~ •• 

• Ε~d~~:;~~~~:~~;;;:!~·!~::;~i~;::~;~~;;~~~1:~~~~;;~;~~~~·~;~~Π:'ς 
8 :~ ~:~:~ηνί:~ :::~~;.,~~~~~:e:~r τ::ι:;~;~~φ~ο • ::~ηΧ6 Tη~:~~=~μ~:~o~i~~~~μc

pfδcc τ6 •ροβ6λλοuv~!~!!"L~f~:~;~ωο~ιι6:_jΧι:!ροιιροτ11μιιτcι). 

εtvσΙ ycλοfι:ι ι\ ιιοτ&στιιιση τϊ;ςwληρο•ο~GJοΙCδΙ& Τόποu στ11ν 'Ελλ&δcι ύπ6 τι'\ν 

:=~~~~η~cι~;& ~~1~·:~~;2~~Ρ δ:w~~:::~~Yf•'t~~~~ν ~:~ς ·~~~~ς τ~::ίίv:;~ ~~ 

~~:~;?,~:~~:~~~~~:~~;i~~;;:~~i;:;~;~~~~~~T~~?~~~;~:~;~;;~~~~Ί:I~:· 
lρΙιιlι;;σf μίίι:;:f:ιιι:fνητf\ν1wοχι1.86θuμίίστι:&αναλΓ:iςτ6νwι:ρ(φημοΙ&yιιτηςrcρμα:-

~ ~:c ~·~~λ~~: ι ::σ~:~ ~2\~~;:~~:~~ .,:~Pl &ν:~: 1 ~Q~τ& τ~:u~ο~1~;:σ~u=~6 ~ ΕΤ ~ 1 ~ς~~-
τιtνιli~ τοuν6iιιστο:στplfι:Ι τ6ν ί.cιuτ6του. 

• νιΙ ι~:~~ ι σ:~~μ1Ε:λ~~=~-~::ιr:~:.:& σ~: :~~::~:~~~:& =~~~ιli~:;α ι:~=~ 1 τ:ci:u=~~ς 
8 ::ν~~~u~ο~/:~;::~=&~~=~:;r~~τ=~δΙ6tων6 σας ιιι:ιf ι\ Τηλι:6ροση λlνι: tlμμι:ιτα,δΙcι-

Καf τ& ιρι'\ματσ δuστuχi:iς cιUτιlj τ~ fop& διν ι:tνοΙ ξfνcι. Ιι1μcρα τ6 Ρο616φwνο 
ιιcιfι\Τηλι:6ρcισηwληρ(ίνονται6w6 τ6ν 'ΕλληνΙιι6λο6. Kafol w Ι στWι:Ιςwο(ίδfνον
τcιι στ6ν ΤότιοwροlpχονταΙ &-.6 ιιaταθlοι:Ις τοίί Έλληνιιιοίί λοοίί.Προσlξ τι: yιι:ιτf &
νσλcιμβ6νι:τι:tοβcρlςι:lι86νι:ςyι&τι'\ντ(ιχη τοίiτδ•οu•lιτοtί;&νδμ11ylνοΙΤοτ6 
J!ρ&yμοτα•ίίνι:ιι&wωι;&σχημσ. 

~ _!]!!~~!~ :~~ !~~~ ~!~ -~~ !~!~~!~!!~ 

νιι "cι::~~ο~~ι:~=~~ &~~ ,:6rο~~λ:~~~σ:~~& 8~~::&ι:~:~6~ :~~~~~ 1 !~u~6w~a:~~~~:~~w 
&νΤΙ'ΙΙ'&λοucδμωςτσόςπaρσιιολοuθi:iμl:wολόι:Uλ&βcΙα.Κοfι:tδcιδτΙf&λλι:τι:ιιaf 

~!~:;~~~ο~~ τ~ί~σ~~~;:~i:=~~ω;~σ;;:~~!J:f~~~:~~~:;t:~::~~=;=~~~~:&~;~~:~:~ 
~11 .:~~:~ I &~ ~11 ~&~~= I ·:~ I ~ f ~~μ~~ς .~Ρ Ι::~~~. ο ~Jf&~λ:~ :~τ~λ~~: σ~:r~:η:: f 1!:~ν 
μιλ11σατa yι&τl\ν Κοι νι'\'Αyορ&ιιcιτορΒWcιτι:-•cιfα.;ςβοι'jΒησeιιcιrιiάycιwητ6ςμοu 

Σ~~~.:6λ~~::61?~0~cιi]μ~ο:'dι:;:λ~~:~~6~~=6~ ;~: 1 ξ2Ρ:~Υ~~& ν&":~:~~~~=~:. 
1

~6~;~-
ιι4αcις•σρ&δcΙσοl\τl\ν6Ιιιι'j τοuςιι6λcιση:nροcnrcι8eϊτι:ιιαντοUιιcιfw&ντοτι:ν&δη-

~~~u8:2:::~ =~~~ο:~λ1rι:~~ο~0~η~6 μί~~~~ημ,~ ~~μ:~ 1 ~6:η~.~t:ο!~ο~~~θ.~cι~ ~~~&~~& 



"Ελλη:~~~ i ~ε::~μ~ν~~:~:τ ~~~:rι ιr;~U ·~~;:~:: f :~σ~:ν ~~~~~τ=~~ ;::~:~i:τ:;τ:?~ 
•fρισ ιrτρι::ιτιωτικ& crτσυρσδρdμι τ~ι; .:ιapσycfσu. Γι&· &λλσuι;, yι& τσ~ι; dwιι:ι6ο6ι; τfiι; 
•μιιι.ρίίι;iντfμσu•ελλ6δσι;",,τι!ιrτc:ιuρσδρ6μισCιτ6σημσfνcιιι.στι:ιδfκην&ι:Τσιι:ιιιΜη
ρlτηι;.Γι&τ6ν"Ελι:u8lρισΒcνιζlλσαι1μσινcδuνaτ6τητιι:ινdiyfνcιdριι8μιστι1ςΤCίιν 

:-.::~;~~σδ~:r:f &~~ο~~.~=~ζ::.ο:;h~ .. ιι:ι~;?·&~ι:~~ -~:λ~~:ι:~~στιfτaς~ ιcιιr κcrτ& 
ID'fΛtTT[t!INEt("EιtτσUΠAtDIC)Πoιo6ι;; 

ΙUΛtιtιΗΣlΙΓ.&ΗΣ ('Λρχη'(dι;ΕΔΗΙC). ΤσιSς&δcσμc~τσuς.• Εδ\ίι:Τvσι τ66ξ6μωρο. • 

:~:Ρ~:~λ~~Λ%~~~~; ~~~δ~~λ~~~ .. ~Λ~~:~Ρ:~~:ι1~~~:ηι~&~0Ό~::~~κ)~μcρcι τd Wνeημσ. 4l 
IUΛ.NH[ liΓ.&Ht ("Αρχηyι5ι; ΕΔΗΚ).Πρσιriξτc. T/S Wνθημσ σύτd &τηκι:ι, ιι.~ριι: llιnc:ιYδρlou 
•I μίίiι; . Γιστf ιισf σcΤς wρσfρχι:ιrθι: &w/S τι'\ν 1διιι:ι ρfι:σ,lστω ιι:ι:ιf &ν τι5 ξι:χ&σιι:ιτι: •ιhωι; 
•τι1νwορι:fσιrσς: •• 

t6vou~ ε~:~ ι; ξ::~:~ϊ:ο~~~:ν :~~ ;~:Ο;~σ~τ~;ο~ ε:t~~::. 6~~ ~:~~:0 αf~~~; ι τ:~;G~cp~ 
"Ελληνcς yι6 ν6 yfνουμι: όμι5τιμσι Cτιχiροι μι τσ~ς λιχοGς τi'jς διcΒνσίiς ιι:οινωνfιχι; 
ιι•flδιιχfτcρι;ιτi'jςΕύρι.mιχfκi'jς.Γιστfctνaι&vτι:7σν6όρcιματιζι5μιχστcτ6μlλλονιχlι
τljι; τi'jι; χ~ρσς iκτ6ς τfίι; εΔριGπης ι:fτc σ&ν "llcσσytιaκ~ς• δu~&μcως, cfτc σ&ν δuν6-
ιιι:wι; •σ~ &v<ϊιιcι σι &λλcς /ι-πc(ρσuς: •••• 

aλcov;~~~~~. ·ι:ι:~:~:σ σι~: υ: [~~~δ~;~~:;:~:~μ~η:τ ~ι~η: [~~~~ σ:κ:6τ~ν:ι1~· ~::~σ 
Ιlλσuμcν&yfνσuμcσlτροχσν6μσιτi:iνμcy&λwνδuνάμcωνιιιιrδχιοfύιι:ιλο•ιχθιχριστϊ;
pι:ι;τWνσlιτσιιινι1τwντσuς,δτσνστιχμστοϋνστι5ιι:6κ•ινσ .• ωι;,στ/Sιrτιχuρσδρ6μιαότι5 
τΟνδιι:θνWνατρcιτηyικWν.συμ•cρι5ντων. 

60ΣtτΕ TDYI IΑΚΕΛΛD\Ί • ---------------------
Κ~ριιι. Πρ6cδρe τi'jς Κυβι:ρνι'\σcωι;,τι1ν στιyμι'\ σδτι'\ ό τ/Sπσς eιλcι ν& μάθιtι ιrσCi 8 

J!Ιpισιι./Sμιχστι: .ΚιχfσΩςιιροκι:ιλ.οίiμc,σίiςπι:ιρακσλσίίμc,σiίςlκι:τcl'ιοuμcνάκιχλ.lαcτc 

~=~~ ~~~~:~~~G~ A~~~~~v::~ :: =~::~; δ;~δ;;:σ~~~~7;σ~~~:~:~::~ι; •;.:~~σ~~:~~~;f_ 

§~~~;~;:~;~j;~~~~~~~~l:~~~;~~:~~~~~;j~~~~~~~:~~~~:E::E:~j;~~~~Ξ:~::~;_ 
~r:~r~;~~]~~:f~~~{j]~~~~~~:~ 
:: ί iπ:~~~ν~~~:::~;::4 δ~Ι;~~ :~~~:;~ι::~l~~::~~ τ~~~:;:~;=~=~~~:;~~~~~~::6 
τι1ν•ctδικι'\σχlση".Τ6&διlξσδο_ctνaι&•6λuτσ.ι\lντι5ι:f•cό•.ΠρωΒL.m'ιruΡν6ι;. 
Κaf ~ νfιι:η ο-τι'\ν COK ctνι:ιι ιrολG σχcτιιι:ι'\. 



-5-
••• λaιw6νcΤνcιιτ&Ι!Ιασιk&λ&Βη,ηςΚι.ιβιρνι\αeωςΚapa:μaνλΓj 'ΙαfΒ&αΟςτόΙ. ... 

ξηyι1νν. Β& lξηyι\σω Ιwfσης y ιaτ f ιΤμσιι &νι\O"uxac; k. Πρ6r;δρ~ τΓjς Κuβιpνι\σcwς. ΙCιιf 

:::,::a~::w &~~& y ;;~ι V: ,::&νο:~w~τ ~ν;;.ί:~ ~ τ::;':η;τ ~ ~~r\ ':ιι~~v: • ~~:u:: .. ~~ ~~ 1 

'l'ic; &λι\Ι•ι ας &.6 τ4ν ιl.λληνιk6 λadi ka f yιaτr i.y~ lχι.ι μι:γ6λη Uw6ληtη στ6ν ιl.λληνι-

:~:;a11:~ r~a:~:~σι~·' ι:~ ~τ::τ:δο~~ :f~ν δ~~~:: :ιι τ~:6 κ:7ς v:"~~~tc ~~ί~ν • ί~η 
Ινcι νιο •,ο,ρσν ιtι.6 lwaς . 

61\Ι•ν "t:x~=~ ::c; 
6f:/:1&~:τ~8~ d~~r:u:~~~σ::~~~~:~~:~~t ~tδ:::τ:tί~ιSρeη. 

tι.8wα fμiίςκληροδ6τηιrcδλατόμι:ιaνcιι.τι\μο:το:wac:ίΒόι:Τχομ8&νι:1χcηι•tc:ίv•ι •payμο:· 
Tιkf h6 τ6 NAfO. Td δι:c:ίτ8ρο λdiBaς ctνcιι ή βιιιστικιj ο 1,ηση iντ&ξι:r.ις Ο"τ~ν [,Ο.ιt. 

&ντr =r.:T' .;:11:~ h~τ~, λ::~ο:τ:} ~ΙJUΙ~~~~η~~ι:~~:::;ν~~:·,;::~ ~:~ ~=c:;::~~ 
=~~~::ι ~:~=~!~~r::~~~t:~::::~:~~;~:~:~:~;::β~;~:: ~;:.~~~~z:~ς:~~ 

• :::: ~;: :~~:~==~~η:?r=~~~~~~~;:~δ:ι:η :1~~~:~~:~7~:t;r ~;~~~~~:~~:~::::~~~~. 
1ιι ~:: :1 :~~=ο~~;:ι~6 τ~~μ~~ρ~:~ ~=~~~ς νtκ:~:G~η:~,.~~~~~dδ~ ... ~~~"~μ:~;~~~~· 7~~ς 1:~: 

βaν i(dδau &ιι6 τ6 ΗΛJΟ, τι\ν διιοfσ wληρc:iνι:τ ·· σ~μι:ριι,~ Κuβiρνηση 'laf ή X6pa:. 

τιι 6ι:δτι:ρο μι:y6~ο λ&θaς, η, .. ... ~ wp6wρη U...aβaλιj τfic; a:l τιjΟ"ι;r.ις ~ντ&ξι:ως στι\ν 
εοκ. εtχa:μ• ,ι\ν σι1νδιcrrι μl τfιν εοκ . Τ6 19Β.ι 86 ιιΙJ'Ι':ιλ~yομr; οτι\ν !ντο:ξη , δ:χ ι ~iβιιιa 
cιlι,6μσιτο.Βd6ιιi;ρχι:μi6διιmροyμ&τι:uση.'Αλλ&ήφιλοσοφfατηςσuμφωνfcιςruνδl0'•ως, 
ιν &ντιllσcιμlδλι:ςτfςοuμφc.ινfr;ςwac:ίlιιανι:ήεοκμl&λλι:c;χi:iρι:ςι:tναι δτιστ& 
19&.ιe&.Ιμαοτcμlλητης . 

Γιατf Ριοατ~ΙtομLf Kaf δfν στι:fλοτι: k.Πpwβιmaupyl 0''6 1975 τιjν lπιατολι\, 

::~ =~~r~τ;:, α~~~ι ι:t::~μ:::u.~:~e&~: ~~~λ:ιι: π~~::~ ... ~:~u~~μ~~~λ~:~Ρ;7:~ ε~:ς 
=~:: ;~~~·~~:~~~~~::=!:~~~~!\~~:~:~~:!~μ;::~;~~~;~~~~: :~:

6

:~;~:τ:&:t;:~::!~:~-
μiτι\ν σuμφι.ινfο:τaϋ1962. 

: ~:~7:;:;~~~~~::~~~~~::~;~~:;:~§~~~~~:~!:~~i:~~1;:~~π~~=~~~~::?:i~~;~. 
tι.αf τι\νΤauρκfο.-

ΗΛΤΟ, ~ι~ι~~σ:1~~~0τ~:/~~ιι:&ΥσΠ~Αν:~~~; . Τ6ρα: 8& kdiνv δc:ίa•τρι:iς wαρστηρt\α&ις yιό τ6 

wτιι ~~?ν ο~~~ &:~~~&~~ςσ~~::σ:~~ ~::~~~~~ ~~~~~~η:~~Ξ~ ~::~;~::.;ιt σt::~~~~ 
~~~~η=:~ :~~~~~&~~; ~~~:~:ιΓλο~~βί~:~:~ι~:~ :~~ο~& κ:::~ ... ~~~! 6~:~ ~~'~~;:,~:~:ς; 
~~ρ :::;3 ~ϊ~:c;:~ ~&υ. ~~β~~~ r:~τ~:r::λ~~~ς &::~w~:~ρ~a: ~:~ρ~ ι :c;: τ:~~~:~~:~ .... 
δlνi.ιιlμιινι!ιι'σlιτaϋkafδlιΒηkcτι\νΤοupkηι\&ιιa,η,ν6tιjγοuντ&στροτLUμσι1"οι 
μc,&τι\νσuμ..,.,fο,όw6τι•τό•auλόkι w!τοξr;•kαfδ.f:ν1jτο.νδuνaτ6νν6τ6ξανaΙΙιό
σοuμc. 

Τ6 6cι1τιρο λ&Βaς, waι1 lkaνe. ~ Κuβiρνηcrη τaϋ k. kο:ρσιμανλl'j, Βο:νόσιμο yι& μl't"'l, 

:~:~~~Ο~; ι ο~~:ηΙ~~~~:σ::':τ~·::~=~~:ν:~ ι:~~~ 11~a::: ι=~~ ~~=~~:~ ::Γ~: &ι\~u~~ρ:~: 
Vl:~~~~~~ijλ=~(W~~~:~~Ti~a!·~~~β:~λ(~~W T~~il5:~u&'!J.~fr~:~T r~~ ~~:~Ι 'Ιό faiί 



-·-
:EΊ]:~~~:~~:~i::i~~~:~~~ ~::~;:::;:~:~::::; ;~f~~~::. ~;~7'!:~::~:~-~~: 

8'σlιτότότρrσΟ'φόλμaτστηςτολιτtκiίςτf;ςΚuβι:ρνfiσι:wςό6ηyηΒι'jκσμcστι'Ινσημc-

;~~~:~;i:~: ~~;~~~~S€:~~~:~~::~:~:::?:,:::~~~~,;~::~~:~~·;;:::~::;~-
•aς lρΒωτ6ρσστ6Βlμοτf\ςι1fΟ'λοκpηwtδσςκαrΟ'τ68lμοτοU!ννlριοu ι~u. 

::~:6~::~~c Σ=~~ ~u~:~~~σδ;:ς 'I~o::~~~=~c 0~&τ~ύ~~ &:~σ~;~~~:6:0~ίi~ρ6J~~~~ ~:.ιν-
μaτι &νδlνlyινc καμμιό&ννy~ριαη τοϋΤαuρκικοUαlτfiματοςγιό τ6ν!Ι'cριορ ισμ6 
τl\ςτcρμοτικΡjςτcριοι,ίiς(Τ8Α)τοϋ&ι:ρο6ρομrοuτiiςΛι\μνοu.(1) 

6νςιy~:~σ~τ~:~~η:? .. :01:ό~:~~ ~~~::: ~0~ο~;:~?λ![~~ :t;ι::rs:σ:::.sl~~:ι:;t:: μ. 
y6λη. 'Ewfaης, όn6ρχcι lνιa &λλο Blμa. "[ιcι διση.rιrωΒι:i" κaτιayyι:λtσ δτι ytνοντσι . 41 
&ιι6τ61!ί174ιισf i6Cι,yuμν&σ'ισ&π6τt\νΤοuρκικιlίά:ι:ρο'Ι\'ορfι:ιtιοfτ6νσuτι ιι6 0 μfβολlς 0 
&v.ιτολικWς τi;ς εlιροrcιςJ Αlιτό τό wρόγμοτι:ι yριSφτηκον δημ6σ'ιa, 4:πι:ινιaλι'jφθησaν tιaf 

~:~c~c &~η ύ:~:;v~~~a σ~~~c=,~~~νδw:~~ι::;:ί~:~~~~Α:fi,:~:l~:~· !~:~~:~~ι Υ ~~~(ςτfiν 
uloleτV-8& atμσι elιτuxt\ς &ν Ιχω iwrσημη δι&φcuαη- Οτι !ν τ§ olισrq δ &cρατοριtι6ς 

~~~~~~:~.r:uβ~;ν~~~C:J~~ τ1ίv '~:~6;d:~ :~:;a~::~~~η:ί~ • ~~~.~~'&:::: 1αuμ-
twνfιa.'Αλλ6ξlρι:τι:,Οτσνlχι:τcf.waν6λη'ηδισwρσγμστc6αι:ων,ξι:κινiίς&w6•ι.ίπο6 

~~:6ς .:1ν:~;~τ~:\~~;σ:~δ~~ο~ϊ~~\:6~~τ~0 J t~~~~~~/:~τ ~ 1~; ι • ::σ~~ ~~ίν:~α-
!ιιeiκaf&ότ6βρcίςστι'jν&λλη,στι1νμc8•Cπομtνη6ιόσκctη.Κσfατ6Βlμaσδτ6 νο• 
μfζω δτι tθόσaμc στ6 σημcίο wo~ χρcιόζcτaι κστηγοpηματικfi δι&,ι:uαη τΓjς Κuβι:ρνfiσι:wς 

εtμαι όποχρι:ωμlνος γιdί τfiν Ιστορfσ, 6ι6τι μιλο\ίμς f.Wwιoν τ/'iς IΟ'Τορfσς,ν& 

;!ffi:~~~~;~~~~~~~~:!~~~~~~:~t~~:~r~~~§:~(;~~~!~~~~~~;~~=~~~::~ 
"Υστcρσlnι6αlιτdί,νομfζωΟτιόΠρ6ι:6ροςτηςκuβcρνι'jσι:ωςΒdί!ι,ι:ιτfiνκaλωσ6νη 

ν6 μίiς lξηγt\αcι wWς Ιχeι ι'ι κατόστοση. f.,'δσον ,e&σσμc ατ6 σημciο alιτ6 κaf f.•Ί~σον 

~!:·::~::::;:~:Χ:~!~:~· ::~::~:;Σ::~:~~~::~~;~ 1~~ :~~~~~Ε~~~~~~~::;~~: !~~Ι:~~:~~-
(1) Προηyοuμlνως etιc λ&!Jcι ιr:iρa ~ &κ6λοuΒη στιιομ6Βcισ μeταξδ τοU κ. zryδη 
ιισrτοίiκ.Πρωθιrιιοuρyοίiι 

•ΙΟΛΝΝΗΣΖΙΓ6ΗΣ('Αριηy6ςτi;ςΣ6ΗΙC)ιΤ(ί:yινcμtτι'ίνΙ'Ιfiμνοσuγκeκριμlνσι 
kQΝΙfΑΝΠΝΟΣ kΑΡΑ.ΑΝΛΗΣ (Πρ6cδρος Ιtupr.;ρνfiσr.;ως)ι '[,..αναλσμβόνω 1 αCιτc b'lf6t'aση lλfitBη 
οCιτcΒ4ληtΒcί&w6tο:σηwο6ν4βλιbτcιτ& IΒν ι κόμοςσuμφfροντσ.Πρtιreινό&ρκcσΒι;i
τcσ'σlιτ6.'ΣόνδcχΒοίiμe0μωςΟτισlμ(σwι:ρrΙΙ'τωσηό!Ι'όρχeιCλληνικι'jύwι:ρβολfjδlν 
86τ6σuζητι'jσeτcιΠροστιaτι:6οντσςβlβσιcιτ&!Βνικ&μαςσuμφtροντaJ 

Έ•σνσλομβιiνω λοιπ6ν κar 84 1Ι'aρaκσ:λtσw ν& &ρκeσθeiτe σ'cιύτ6 Οτι οCι τ~ lnιοφ6-
σιι:ις!λι'jφΒησον1οCιτcιιρ6tιι:ιτσινόλη'Βσϋν!"'alιτWν&ιισφ&σι:ις πσι3νόβλόπτοuντό 
ιuνικόμοςσuμφlροντcι.• 



· Ιtοινι1.Γν4ιμη. Κσf Β& x.tacι τ~ν ιιaτcGe~J~ της woλd ypι'jyoρa &ν 6fν &ντιδpιSnuμc. 
•0croν &,opii τ~ν U~λοιcρηwf6ο,1ξ6λλοu,λiycτσι ·cΤναι\Cοινd μuστιιcd· δτι σ• 

;!~·~=;:ι:::~!:~~~ :~;:~~~~~~;E;!~=~ν:~~::~~~aF.::=;~~~ !~~r 
τιiνΤο(iριιικο,τdνlrμcριιι.Sνιιcοτdν!yyλiζιιιοιιλw.Κσf!ιιctyρ.t,cτοιιδτιtιρlθηu 
μιl f6pμauλa wad w.Sνw-ιι.Sτw ~ ιιpιοΒiτηαη Bd yfνcι ιr{ιμfΙοΙνα μι τ~ν ~νfa τrjς 
ΓcνcΔης, &λλ&yιdτ&κο ιτ&σμστaΒ&..-ορaχωρι1τrοuμc,δτaνιιaf διιοuβρcθοϋν,lνι.ι•
σΙJιrτd 8-1!5,ι: στ~ Τοuριιfα yιd: σuνcιιμaτ6λλι:uση, Td δι.Sβσιrσ στοGς JI8ES, τd t.ι&eι-
στ~ν 8ΛSΗΙΝGΤΟΝ POST, τ6 δι&ρaσοι σl τοuριιιιc.Ες !fl)μι:pfδ&ς. ΕΤνσι ιισιρ6ς 1 .ι..ισν1 ' 

&ν6τοίίβ!Wστοι;σ6τοίi,τοU!wfaημοuιν6:τι:Βι:iδ.'δ•ητηςκuριρνηιrcwι:; ιισfν&..-6-
ροuμcμι&aα,η&.&ντηση. 

~-!!~~!~~! ~~ -!~~! !~- !~! -~ ~~!!!! 
Ι6ρισι 1 οΙ τσuρι.ιιciι; ι!ιtιWcιι; δiν lρχσντaι lτaι &.6 τdν όlιριινd,Ιχοuν μι' 

~Υ~,.:~~~~~ιί,"~~ι1~::~:~:~~6:'•ι1 · !lρι:τι: wσιd ι:Τναι α6τf1. εΤνaι τ& σuμ,ιροντ•, 

εΤχα τf1ν ι:lιιιaιpfσ ιι:σf τ~ν τιμι'\ ν6: D'Uζητ~σw μi &νιSτστσuι; ~yiτι:c; τWν tν6wlouν 
8 'uνtΨcwντi'iς'Λμcρι•ίliς,δτο:νf\μσuν1ξdριστοςf\μίίλλσν.,.,uy4ς . τοGς4 τι:λcuτafοuς 

- ~~~:~~~: ;~~~~:~~;;:~ πi~~I~~~:=l~~6~~~~~:~~~~~:::~ •;~::~:1σ~:~::~;:η~dσ:~ 
Tf ι:Τνcιι ~ Toupιcfcι ιlι-n d &.6,ι:ωι; στcιτηyιιιϊ;ς !ν σχlσι:ι μi τ~ν kρ~τη •af τ6: νtι-

:~~!ι::: I ·=~~·~: ~:~Ο~~~:~~σ:ι~:~ :~~λ~~~Τ~ ι~~: I ~~=: :~.,::~~; f :,.~~~&~:;~~~Ο 6-

~~:~~::;::~Ί~~~;:;~~:~~;;:~:~i~·~;~:~~:~~.::iv~~:;;:;:~2~j~:~Ξ~~g;;~ 
λfι:ς κστιnrολ.lμησσ lντονα διιωι; Β& Βψiίαθι: tawς ιιο:τ.S τι\ν 7ι:τfσ,~Ειιανο:,δσσ μοU l•ι-

~~~~~~:~~ & δ!:::~~~;~;~~1: ~~ν~~:~ !~~::q~~λ~:~:~a !~~6 :!~~~::=:Τ;~~;:~~: 
νrι,1Wο!Τσι:iρι.σιιι&νοuντ6&ντfθι:τοι•κο:fοfΤσίiρκοι&.ολι:ιμβ&νοuν!ιληςτi;ι;~ 
νοfο:c;κσf1χοuν•dρι:ι τlτσιcιΒρcιο(iτητcι, Wτeν&ιΚίι;ζητοϋνιιafτ& νησι&ιισf τl\ν 
Utαλοιιρηπf6aκαfτ6ν lναlpιοχώρσ: 

: ~~~;:~~;:~~~~~;;:~~~~~~;:~:~;~:~~:;~:~;~:~:;;~~~ :i~~~:~::~~Σ~;:~:~:~~ 
ι.a,αχuντσο:(ιτι'jιιροα,ορ6. 

~=~~~ ~~:~!Ξ~ ι:~~~!~:~:~ r ~~::~=:~:~~=~~q~:ν ~~=~:Ί;6~!~:~0~~:} =~~~:ρ 
στ6ν aτρcιτ ιωτ ιιι6 τσμlι::ι!~!~-!9_!~~~ 

kσf δ.Εv τ& λlyω αlιτ& oUτc yι& Ιπfδι:ιξη yνι:ίaι:wν, οCιτι: yι& ν.S αiίς !ντunwσι&
μlwι:ρfι:ρyι:ςΒr.ωρfcς.Τ "'α λlyι.ιδι6τιctναΙl6ρο:fαήπι:ιισf Βησι'jμοuδτιήστρa1'η
yιιι~ Β.Εση τϊ;ς χ~ρςιις 84 f:νισχuΒι:7 ι llao πστl &λλστr: τό πpοσι:χί; π.Εντι: μl δl~~:a xpd. 

~:~~~~:~ t ::~::;!~:6::~~:~ :~:~ i:~=~;~ ·r:~~:~!::?~~:~:~:~~:~;:~;:~:~~: ~=~ ~~ 
~δ~~ο~ Ι:;τι:ι~~~~ν~;::~~d ν:.:~~~::: 1" ιr~re;~~r:~ ~~μ~:~;ο::7~,.~:~ρ~ f~~σ;:~~~r~ 
όwσiι:3 στηpfχΒηι.ι: ~ 'Λμι:ριιι~, ~το:ν ο&πιcι 11:0 Ινωνιιι& ιιaΒι:στΥτa, 1ίτaν ιιcιΒι:στWτa δι•~ 
,sορiίς. 

ΚσfδwτuχίίςτdιιaΒι:στι:ίςτijς,rlηςμcιι;ιιο:fyι:fτσνοc;Τσuρw.faςδ•ν•Τνaι&ιιι 

όf ~f~~~,.~~~o~l~~=ς ιrfμ::~1ζ::~~~,.!~~ i~~~~ι:l~' t;:~:;G~ ~cι &~~e~:~ιι·~λδ:~~ &~cιf 



δΧαΤλιf:Σι:λcι:σιιf:,dι\wοίοςΙσχuριζ6τανδτιήΛΙθιοnfοεΤχι:34iκατομμδριοι,8νU 

::?ν ξ:~~~=τ~~~τ~:~a:~~~τ~6~~ ~~δ~: ... a~a~ ;~v~:;~~~~~;rω~ι;a,~:~:~g~. ί:r~~ς, 
τοdς 'Λρμι:νfους, ol δwοiοι δlνtι.ινόζοuνdιτι'j τΙ\ στιyμι'j, &λλό τί:iν drrofwν d &pιB-

~;:~:!•i~::i~~~~~~s~~~~~!i~~y=r~~~:~~~=~;η;;;::i~~;=~~:::::E~~~~i:~p-
Ιuιrι,.,ουντι1ν 'Ελ.λ6:δσ• kαfΒότσ(ίςβοηΒfjaουμc8μ r.ίςf ΕΤνaι voμfζw1J0βcpfjπλ6:vη . 
ι ιό τσUτο aCiς ctxα !τι &ριwσα; χwρftι:ι τ~ν wολιτιιι~ σας &ιι6 τι'\ν δtιιι'\ μας. Καf 
σt..τ& σΊνσ βσβμ6 Ισχtίουν ιισf yιd τοtίς &λ1..ους, οΙ dποiοι tιλιΕ:πουν τι'\ tυytlj &π6 τι1ν 
[(ιρ6ιιη σ&νσwτηρfσ: ΕΤνcιι &βucrσοςήδισtαριS:μσς. Έμr.iς νομfζιιυμr: δτι σGτι'\ τι'\ 
~~Ι\δfδr:ταιστι'Ιjν'ελλdδσήr.(ιιισιρfσν&1ιιμι:τσλλ.c.υθr:ίτfς&δυναμfι:ςτl:ίνμc.y4-

ι.ιν lxw ιιαμμι& !χΒ~τητα ~ ιιιιμμι& δυσμcνi; δι&Βr:ση &ιrlναντι τi;ς Ρwσfσις.Οiίτ& 
&ιrινaντιτWνβαλιιι:ινιιιWνΛι:ιί:'iν.Κ&Βc&λλο.'ε:πcιδι'\ιόμuς,cΤμσι"ε:λληναςΒ&'•μΙ"τσιλ-

~=:~μ~~:ρ::;:~η::~~~~~~~:~~~~~~~=~:~~:~~=~~:; :~~: =~~6 ~:~~: ~=:~~~:~:~:~~. 
~~~=~~~~~~~ :~ :~~:2ϊ~:;~~~ί~::~~Ε~::~~;: :;~~ ~~α;~~: :~~~::~:;:~~::~:~2~0':Ξ- • 
;:~ =~~ο~ ι :G~~σ~~ ι=~~: 1: ι :τ~~~~=~ο ~~~ i ~~±~~:τ ~ί~ :rv~~α;:~ ... ~~,~~ς αt;ιSς 
cΤνσιι δοίίλος. Ήttίσητοi:ί lδωαc.τ6Jιρον6μιον& μrrορεiν& nσfξcι τ6ρ6λο τοi:ίτρο
χον6μουτί:'iν111c.y&λι.ιν. 

Γ ι ι α(ι~~τ~ ~=~cr~. ~~~·~~τ~~. :6~:: ι ~:s~~u~~l.~~ν~~;τ:~ f μ~ι τ~~ν ~~:~:~~~~ς 
'ιλλ&6cις."Ανcrjiςyfνcιτ6χατι'\ρι ιιαfχι.ιρ ιcrΒοi:ίνοi"Ελληνcςσl•δc.ξιοGςιιι:ι f&ρι ... 
στι:ρο6ς•ιχι:ι.Βι'\ιιαμc, 

"οχιμ6νοδι6τιΒιS:I.χουμr:lναιιαινοliρyιο!μfliλιιιw6λc.μο,&λλdδι6τιθdμίΧς 
ιισταwιοίίν οlιιαταβ6Βρι:ς τi:ίν διι:Βνί:iν &Υ.:rιδιιιιi:ίν~ 

ΗΕΝΗΞΗrΤΗΝ Ε.Ο.Κ. --------------------

:;;~j;~:: ~~~~~~~:~~~:~~~~:;~~ ~~~~~~:~~~~ill!~:~i~~~~~~~;~~; :~~;~~~;~~; ~~ 
νlλΒι:ιιττ6θlλγιοήπρCiτη(ύρωπαΤwιιjΣuν6ι&σκι:,ημl συνfl'pοlδρουςτο6ςτl~ο~ςΠρω
βιmουρyο6ς I:w&αw. ιι:αf Β6ν zιλλcιντ ,ιττ~ν δποfον ό:νcyνωρfιrθη lnι-6 ISλouς τούς ιτυνlδροuς 
~η~ν:z~~~~ :ταχι:fας !ιιβιομηχονfσι:ι.ις τΓjς 'Cλλ&δας,μlσα στ& πλαfσιι;ι μιίίς 'ενωμl-

Ύπi'jpξο ατ6 'Ελληνιιc6Κοιναβοι!λιο lνος .!m6 το6ς τιρCiτοuς,οf όποiοι μfλη-
ααν γι& τ~ν Εντοξ~ μας στt1 Koιvfj Άyορό. Kof δwι.ις fιτως θά θuμίίσθι:,όπi'jρξα ιπιιο:ρι
τfjς σας, δι6τι ιrτ6 1957 δlνyfνοτι: μlλος, δπwς σiίς τ6 ζητοϋσον ο) Γι:ρμανοf. Ή 

:?:~:~ou;~2~~~~;:~~;~~~~~;:~:~::~~~~~::: ~:!:~~~ξ~~ -~-~~~:!:=~:~:;~: ~ ~~~::-
!~;;~~:.~:;!1:~:~;:;l~i:;~~~·~;i::i:;;:i;:~;:;:~;~~::~!~~~~~~~;~i~~;j~:;~:~;-
χοttισfζeιςrrρ&yμστιμlτο6ς&ιλουςσόνfσοςrrρ6ς1σον, 

Ι'δλο αδτό ύ'Ι!'Γjρξe μ ιό cr.ιfφη nολιτικι'j, μfa &ντfληφη ~ c\κofo: 6ιαφfρι:ι &ιι6 τfj 
6ιιιι'jμου.Ιι#;νύlfόρχι:ιθlμαlθνοι6.ΕΤμοιιinλUςί:nικριτι'jς,χι.ιρfςν&μοUΙ:rrιτρf-

:~~~ ο ~:~;~~~=~;:::f~;~~~~:: ;i~:~:d:~a=:~:~: :~: :~:f ::o~~~:~~=~P~~~u~~~~=~~: 



~ς 12ης&cιιι:μρρfοu 1978, στ& 1974ιιαf στ&.1975. KcιfB&. r:Txav τι:λr;ιΟοcι !λατd: 
μσανιl μσ:ς wσ6 1ιιαιιολσ~8rισσ:ν. Νσ:f, ιιGριι: ΠρωβU'ΙΙ"οuρyl, ly&i τ6 δlχομσ:ι-: Alv σί;ς 
ι:1ιιι: 1101vι:fς,&w6 τ~ Κο1ν~ 'Λyορ& 1 !τι ι'ι ι:tοο66ς μας σ'alιτ~ν !ξαρτίίτcιι &n6 τJ1ν 
λGση τWν δια,οp:iν μας μi τ~ Touρκfa. Αlν σ&ς τ& ι:fιιαν μl alιτ&. τ&. λ6yιΩ. Τ6 t6ιο 

~:~6~~ο~ι~~~~:ςιι;~,ιι~~~ δί~~~~σ:;~ςe:~::~~~~~~~~ ;.,~,.~~~ρ~:~ ~~~:r ~~α:~ίχομα 1. 

~;~j;~;~~~::~~::~~i:~~:~;::~:~~;;;~!:FΠf.~~ill;~~: ;~~:~;~;~:~: ί;;; 
Σ:~~ ρ~ ~~τ~;ιι;~,.~,.~~μ=~~~:11~ ·:~: .·~::λ1:~~6λ ~~,.~ο~6 &~~~f~::a: 0Σ:f:~ς -t:w 
::~~~::~:~~~~::~;:;~:;~~:~:~~.;~:?ν~~;::~~;~~~::~:~~,.~~;:~~~;:~~:~:: ... 
Μ•Βη/ι&ιι6ι,σσην6μf1fη,fσσuνοl 9yoS τf1νΚι'ιιιρσ,οτ6ν0Η(. 

EII. ΒΟΥΛΗΤΗΙ.ι Λlιτ~ ι:1νσι ι\ &wot~ σιις. 

8ΙQΛΝΝΗΙ.ΖΙΓΔΗΙ.ι('Αρχηy6ι;τΓjι; Ε.6.ΗΚ).Ι.ινι:1νσ:ιι\&ιιοtt1μοu,ιιlιτd:ι:1νιιιyι:yον6τα. 

ιι ::μ:~::~~;,.:~=~~~~ ~:0;:~~~~:~:~:~!~:?~ ::;: ~: i τ;~:~:~:δ~~~ς :;:::~::~=~~~;:;~~~ι 
νησιιιuρfcις ,8όr;Τνοι&Μνο:τονν&.κρaτf1σοuμr:μfα1ντι:λWς&νι:ξάρτητηστ&αη.θ6 

:~:·:r ;~8 :ι::·~~a :t;:~~~~ ~~ςμ:~δ:· :;~u&v~~:~~.~~o~~:~i~:~! :~ ~:v~~~a~6~ 
σiί ι; c Τwι: 5τ ι θ& y fνouμc "CΙ~ J:μ&λωτσ ι f ~Αν τ6 δι: ϊ ιιιινc f ς ιιοτό τρ6πο τ υπ 1 κ:6, βl
llcιta διατηροίίμc τJ1ν &νι:ξαρτησfσ: μας. 'Αλλ& &,ου μιιοίίμι: μlσcι, 8& .:ιrrσστσUμc •o
llι:PI1 τ~ν 1ff cση ιιlιτf1. 

Κaf wρiwcι vd: wροοβlσω δτι θ& τf1ν -όπσστσίίμcwο._U yρf1yορα. Ή σuμφι.ινfο τϊ;ς 
21ης Δcιιcμβρfοuι:1νιιιcιuμ,ωνfcιάρχWν.ΑlνCχcιοCιτι:μfοι'ιμερομηνfομf.σιι.lιlνέχ.ι:ι 

~~~α ~ ~:G:~~~θ!~,.:~τ~ι~:~ :~:e~6~[λ~~~~ 11~λ:u~:;~~~η y ~~ν:~ ~~~~τ ~:~~~~η=~~:.~:χρ ι 
στ6 ν& όnoyp&tc ι τ6ν Ίσι1νιο, νομfζι:τι: δτι 86: ι:Τνcιι ύnοχωρητιιι6τcροι f) Β& ι:Τνcιι 
σκ.,ηρ6τr:pοtJΝ6:λοιιι6ντ6μι:y&λολ6:Βοι;nοGιι&.νοτι:.Ι(ι;ιfyιraίιτ6όρθ&δlνι:fδα 
ι.σ:νlνςιβρισμβι:uτιιι6τ6νσατf1νόμιλrοσaς.Τ6ι:16ο:κιιfτ6σημεfωσσ:ιιοfχ&.ρηιισ 

: ~§~~~~;i~E:i;~:;1~;1~:1~~~.1~~~~:~~:~;~~~~~i~~~;::~~~~!~;:;;::~~~~:1~~~;~ 
Βlμαοlιτ6,δσοιyνωρfζr;τr;τfι;σuνΒΓjιιι:ι;τϊ;ςΓι:ρμcινfοι;,ξ!ρcτc<rfοημαοfοΕχcι 
π6τι: Β& &ρχfσι:ι ν& Cφσρμ6ζι:τοι /ι σuμι,ωνfο ~&ν Β&. &ρχfσcι &n6 τ6 nρi:iτo ι'ι ttιι6 τ6 
3ο,4ο,Sσ Cτσςτ;jςιντ&.ξι:ως.β&.λοτι:τ6νlουτ6σοςστ666κονσ.'(Υ&iδlνλlyωότΙ 
ι:fνσιικβιαcιτlς . ' Λλ λ&.Cτοισuμβαfνr;Ι,δτcινyfνοντοιδιοnροyμοτι:Gαι:ις. 

Κοfβ f.βαιaCχr:τc&κ6μησοβορ&Βiματαwρ6ςρGβμΙσ"wοUδlνlχοuν&να•cρθι:i 

:~:~ ;~~~:~:~~~~: ·,.~~ι~~~. ν~ ι:u~f:;~α:~~v::6& s~~a ι:l;~~ς~Πρ~:;~ν ~~1\σ~~=:~ι:τι: 
στf1ν ι!tλλαy~ τοU συναλλcιyμιιτικσϋ σuστf1μcιτσς της χWρος. Λίιτ6 δlν cf6a ν&. &νο,ι
ρι:ται &ιι6 κονlνcι Ύιιοuρy6 . '[ντ6ς τWv προσι:χWν !μως.μηνWν Β& ιιρlπι:ι ν& σuμtω_νι1-
σcτcοτ6ν wροσδιο ριαμ6τΓjι;αχlσι:ωι;τΓjςδρο:χμiiςμf.τ66ολλ&ριοκιιfτ6μ&ριιο,ιιατ& 
διa,ορr:τιιι6 τρ6ησ wιιρ6 •Δς (δοξι: ΖολCίτα •. Βό ύποβληθι:iτι: σlμfοnι:ιβι:φχfο τϊ;ς 
ΚοινΓjι; 'Λyσρίίι;μl τr:ρ&στιι:ι; συνlπr:ιι:ι;,wοU δf.νξlρω&ν τfι; σηκ:"νι:ι ι'ι οlιισνομftt 
τilι;χι:ίρα ι; . ΤfΒόιιd:νcτcι 

ΙCοfόιι&.ρχι:ιιιαf1νο:τρfτσβiμα1κιιρcμlς ,τ6Βiμοτi'jς ' (λληνιιιϊ;ςσημc:ιfας 

E1:~:;b:~:~ :~::=:~:;:~v;~~:~:7:~~~~κ~~a ,~~~ο e;~~ ~~~=~~~:?ς v~'&uz~~~~~~: ::~~&. 
ΠfριινοlιτWντWντριWνζητημ&των,ιιοGσiίς&ιrαρf8μηαtt,ύηόρχοuν&λλο17 1 'ΙfοG 

.. jj •. 



ιaιιpqιοίiν,. •""ι!"οίaτρiτcι νdhlλ8cι σuμ..,ιν fιι. 

;~~~~t~~~~~~;r~~:i~;::-~~~:~~t~:ι~:;1~;~~!:::~~~::~~!i~~-. 
• ,., ι&,.ι'\ντλη~·· ~ 'ιλλιfδσ . 

Ιfβσιιιι, Οιι6:ρχcι ~ &..ο,η δη σ-uζητοϋμc πcpf δνοu waιDς, δτσν μιλίίτa yι6: 
τι\νμctοιβο:flιιι'\τcρfaδο.ΤfctνοιSχρ6νιΙJΙ\7χp6νιοιμτροσ&σtι'\νcι'ωνι6τητσι 

:::' ~~:~.~~ν&~·,:~~::~.~~~aιι::~:~ ~&μ~~~;:~~~~ · "~~~:~a:~ί~ :~~~.::~ ~ ;~: 
~=' a~:=ο~;:;~Ίι'ΙνΙ ~~~=a~:~~:: &~~~~~::ςβi~~ 1 σ~~~ςaΤ::::~~a 3~ς 2&~ :~ ;:o::~-
tauμc lτrσρ•Wς. 'Αλλ& 6lν 8lλω ν6 μτi:ι σΊιύτ6. 

'[ιχuiίτσι τl:λος. Γιcιτf ν& ιιcιθορισ8ι:iμcτσβατιιιι'\wι:ρfοδοςύwfρτfiς[DΧιΉ 

~:~~~~~~~t ::~':::~ a~:x~ ~ ~~~~Γ~:~~ ~:~:6~W:a f 1 :Δ~~ο~~ν~~ 7 χ;:: ~μ:f ~a ~~ί:• 
::r;~ ~:~:~ :1::: O-V~λ~:~IJ f ::~ :f v:~λ1::~ I :~ I ~::~~ & ~6~ Τ~=~ I ~r~~V Τ2~0 r~· • 
~ς σ~:xz~;:ι~t~:u~:: ν~ι'Ι~:~:rι:;ι'Ι~ ~ι :~:β~~/~σ ~ι:~::~~;~:cι:~::~ r~7ς ~ π~::r~ t 
::s~;~;ι: ~ι ;~;f~η;~ν Π::&~ο~η&τ;~~::σ~ιμ~0~:G~ ,~~~~~~ν=;;~ r ~~ι; .~~:ω~~~ο δ, :ο ~ης 
6τοfσςμaτcρΜΒημι:νσf ιlιιοτι:),aiς. Κσfλ6yωτi;ι;σuμ,ωνfσςτοϋ 1953 f:ιιοιιολο(i8ησι:, 
δ,τιιιισιιολοι:ίθησeμfσaστο6ςιι6λιιοuςτοi:iJΙΙΛΤΟ. 

ρο τ •• ~'::;ro~~' μ~:~ε Χ.=:,:~~~:u~~~σ~&~~ι: ~c~~~:~ ,.:τ d.:;:s~f:μ&-6~~1 ς τ~:v~~:~
~ν~~~· ι~~~~~ι:~~ I θ:&ρ:~ν:~ =~~ι:ί 6 ~~:~ fi~~~~O :u~:~ρον&τ: t :~ t ζ~~ I ~~~:~δΧ I 
μ6νιιyι&τfςσχlσ-ειςμcιςμiιιύτ6τ6ιιριiτος,&λλ&ιιιιfyι&&λητι'\ν8lσημιιςστι'\ν 
Ιtοινι'\'Αyορ&. 

Χtiριaισυν&δcλ•οι,δfνι:tνσ:ι1ΙΙ'ινdιιισ"Κοινι'\'.ι.yορ6 1 οδτι:ιι6λσοη,ο[ιτι:ΙΙ'ιιριi
kιοος. 8ιιοfνauμεσf lνσιιλ&μπ, σι! μι& ),fσιη, ιιο(iwρlπι:ι νdιιολεμι'\aουμι:. Γι& 
τ6 Χ6μμο μοu δfν Uπ&ρχcι &λλη λtiση yι& τι'\ν 'Ηλ&δcι, tιιρ6 ~ lντιιξι'\ Tflς στι'\ν Κοι-

~~ν • :::~~:~ ,.::σ~6: δ~~a:~:ςίσ~~:μ:~ ~~=t 1 :ιι~ θ~ι'\μ=~=~~c ~~~~:: ~~~' ~σ~~ο ;.§ .. 

=~:~;~.~;; ~~:~~~:~::;;;;:;.:;.;;;;.:~;~ι:.·::~.;~.~~~· ~~~.~~~.:•:·· • 
σοςν6•&νι:τε6ημο•r1•ισμιι1ΙΙ'ρfν&τ6τι'\νlνtσξη,&,οi:iβι:βο:fωςiνημa~ι.τι:πλι'\ρι.ις 

~:6ς ·~~λ~~~r:ι: ~~6 κ:~r ξί~:,.::&~ι'Ι~"~~~=· μίτ~:~ ~~~=~~~::~=~~:f:1~: ιό ι~~~η; r~~~ς 
σοβcιιρ6ςστfςσχι!σcιςμιιςμι!το6ι;&λλοuς&ιι6τι'\νUποyρο:•ι'\τίiςΙuμ,ι.ινfοςιιοfπlρο. 
•.ι.νiιιιιιυρ6σοuμι:τι'\νσuμφωνfσμtμfο&ιι6,ο:σηι:ιύτί}ςτί;ι;.Βοuλi;ς,ποtiδlνξfρι:ι 
ιtσνι:fςτfιιλι:ιο'η'fιιlχcι,τf&ντιιιpοσW!Ι'ι:ι:ίι:ι&π6τ6νιi;λληνιιι6λσ6ιθ&μιιοίίμc 
=~ι'Ι=0~D~0~~~~~ι::~• ύ~~~~οtισμfνοι μοf μcιι.ιμfνο κ(iρος ιιιιf ούτ6 e& τ6 τληρ4σου-

Γι 'αύτ6 ~ Βlση τοϋ Κ6μμο:τ6ς μau, ~ όιιοfα cΤναι σαφι'\ς όrrfp τf\ς lντ6ξι:ως 

:~νί~η~:~~~νί" ~ι~iλ:~~ ~~:0i1~~~~~6 ~~6~ι'\~~:μ~δ~~,.~~u6~~:r;~ ::τ~·:~';:~: ι 
~:ί:ι:~::~:~::~ό~:;::c μ ~Ξ~ο~~;~~:: ;~:,;:~~r=~~ν~ ::~ξ:~:ο;~: ι ;6~~ν ,.:~ς~~~~= 
ι:::~::~::~::~~~~::~~:~~:~~~6 ~~l~: !~:~λ:~~ ~{ι~~ f~&~ίσ~ω::~ 0 ~t ::ι'\~~=0~~: Ι σμσ t 

~-~~~~~~-~~~!!!~~!!~~~~-f!!~!~f~~~ 

.-tβι Ιt6ρ 10~ e:uλ:~σ f Β& ι:::::~ io~~ ι& ofλ~~Dt=~ r 6~=0 ~= I ~:~!!cτι:ι ~-~ ~~ou:;ci σ;~ν 



ξiρω. hwμι•Ι~w.σμc ιι6ηS τ6ν ιrτσup6 τοίi μορτuρfοu, νd 1μ.,σνιζδμcιστι: Δς 6w.tpoιrτlr; 

E~~;~~;~~~h~~~;;~:h1:;!:~!!:~f.~~~:~:~i:~~:~~~~~[:~~~: 
eιιρνηιrη. 

,..,..,:·~~~' c)~~~ ,:ι~~· ι1 ·~. 6~~:.~~~6~~·~;:~.~~~~-~·~~=l~:·&~~~· .~~:δ:r:~~ :~~ 
Πρ6aδρι:. 

Αlν .τνaι δυνaτδν 6:νι:j5ιιfνοντaς vτδν •Λη-Γιι.1ρyη ν& δoi:iμe /Sλη τ~ν 'ΛΒ~να . 

~t:• μtτ;~~:Ξ:.:~ iΞ~ τ~~~:~::;:~~ν :~~~~:~~~~?~~~ι::~ί:::~~:Ξ;: 
τ•. Tf μdiBcιμe 1tιτ6ς &.6 yι:νι•δτητι:r;f Ή ντρο•4 w.af ή τιμ~ w.σf ή 66ξο wod ι:ι1,ιf~ 
nοντσι μlσα στ& σιιfτια w.af τfς σuνο ιw.fι:ς τi'iι; ' Λθ~νι:ιι; μάς δισ•aliyouν. XρcιcS:ta~ 

~ί· ιs~: τ~~ ~~==~τ:~ο ·~~~:~·~6ςκ::~~;:~λ ~~~ ~~~~ο~:~~~:su~ι~ο~::~.~~~~ω~νμ:~ο.-
• ~=ι:~·~ι~:::~Δσ~μ~νδ:~. ~~:•:0~dμ~Χ~6 Ι~~ς~ρ6θι:ση ν6 τ6 ιι6μaι ι:τμa ι όwο-

~ ~i,f~~~Ί~~~[~~:i~~~i' 
~ _!! ~!~~~~-!~!-!!~~!! !~ ~!-~~!~~! 

~&:::~~:ί~~~~:: ~6 ..,:~~~~~~~~~~~~ ~:~!:f::;~~~~:~:~ς ::~;:::~:~: ~:~;r~~: ~~~ 
• woO &t ~:~~ς.~~\:~:::::,~=~ ~:ρ :~~:::.~ι-~~' :~:::ς 

1 
~:~ w.:~ f α~τ6, &w6τομα-

8 ιbδτομα ν6 ..-ιν6ζι:ις •ζ~τw• . 

τοU .;:~::on·~~~~P=~P;::α~~:;.::s~ ~:P::i~ S~ι 1 :τ:~~6 ;:u~:~~~::ι:~~~~~rα~:e~~U 
=~~ι;~6 ·~:vc ~i;x;~ ::~~~~~~·τ~: ε:&~:~ dr τ~~~~ς~λν κ:;;ο~~~~=ο;;~~~~~ι: ύnJιιiσ~:~οu-
θ~σι:ι τl'jν yρaμμ~, ποd &ιιολουθc1 . 

•εΤΙ'!ι:&tpωντϊ;iw.αρδ{q:οιιτοUόίιιιlτσιιιf:ντρον.'ελπ{ζwδτιτ6ταχΟτι:ρον8& 
θcpcrlfcuθciτc &....6 η'1ν tΟχι.ιση aιιτl'j tιaf 86: 6ι:χ&cίτι: ν& l:μ.αν(ζcσθc αlιτ6 ποΟ ι:Τσ8ι:, 

~ ι:~r;ηrιτ δ:~ ;&ι~ϊ~~ ;~b :~~~:~0 3;6~~:~~ &~~.~:::: .:: ~:2:&Ρ~~~ν a ~~~:η~~~:~~? -

~;:~οϊ~~~~:;~~; Ε:~:~::!~~!: ν~~~-=~~=~~~!:π ~ ~~~~:~~:~;~:}:~:ο~~~~::~π=~~:~ 
:~r ~·&~~f::.~τ:α1•Χο:~~τ~;~.~~τ:ι~:.ι τ~; ς; :;σ:~~~~ τ ~ί~ο~~ιl~ :~:~*l~~o;t:~c 

~!:;!τ~~: τi:~~::!~:::{:::~:Η;;~~::& ::~::~ι: Υ ~~α τ:u~~~~~τ ::~ :6~~~ 
1 

&:~λ~:~ ι_ 
ΚΟΝΠΛΝfΙΝΟΣΚΛΡΛ8ΑΝΛΗΣ(Πρ6ι:δροςΚuβι:ρνl'jσι:wς)Δfοτcτ6διw.6σοςΚ6μμσ . 

ΙΟΛΝΝΗΧΖΙΓ&ΗΣι('ΛειχηyδςCΔΗΚ) • . ιι&μίίς&•ι'iνcτι:tι.Πρ6ι:δρι:ιΞοδltατι:όλ6κληρο τ6ν 
wρoO'Ifoλoyιcrμ6τi'iς tλλ6δαςyι6ν6μQςδισλΟσcτaw.αrδf:ντ6ιιοτοttρaτ&.&ι:ίσοτc 



wpοίκaι;.Γcνικιζ ••cu86νσc ι ι;, 'Y~ouρycίι:r,τdi •diντιι. 
GΝΠΛJΙfllfΟΣΚΛΡΛΙΛΝΛt.Σ:(Πρ6cδpοςΙCuβcρνι1σcwς).'Λtίlστι:τdiwροσwπι κdi. 
IΟΑifiiΗΙΖΙΓ,Ηt('ΛpJ:ηy6ς[.6ΗΚ).6fνc1vιιιwροσωwικdi•.Πp6cδρc.ΣΟςλιωμι'\χpησι- 
μο-.οιaίτcτι1 δισ:tΒορ6τοίiwολιτικοίi,.:6σμοuyι&ιιομμιιτικdilι,Ι:λη .ΙCαfμ!ι;ρι αιtμc. 
ρα,ιlλdιληpοτ61978,τ6wcρ6σατcσιμιdiιh-Ι:λτι6ιιwρο0"11'69cιανdi!ξαyορclσcτcτο ι:ίι; 
::~~;:~/:;λ:~~'~ ~~~ςι::~ς τ:6:;~~:~a. ·:~ r &::;~χ&~λ=~~ ς&;:~;~;~;~ς τ~~λ:::~; ;:ης 
yιdνd iμwλοuτfσοuντι1νwαρclτοξι'\σσςμl:δtj8cνwροοδι:uτιιclι;ΙδιςςκaΓ κ6μμι:ιτcιJ 
~~ο~::;.~6;~:~~.α~ί6~~ ;~=.~~=~~~;:ν&~~=~: •aν lμcίι; ~ wολιτικιS ιιc"ροα""'ηση 

86 τcλι:ιdσω μ! crlrτd τ6 &ποίον νομfζω δτι c1vιιι ~ σημι:ιντικι:ίτcρη clσtopcl μοu 
wο68di~ι&νωσt1μaρσ.ΤdcΤwι:ικοfτ6ιwcινcιλι:ιμβdiνωιcι:ιfτι:ίρα.ΙΙΙπορcίτι:κ . nρ6ι:δρc 
ί~~ .~~~·~·&:;~.~ r :~·r:oi;:.: ~~ ':~ :~; :,:ι~:~' &~ο~;:~,::~:;.·~:~::~:~;& 5~~~:e 
;r~~:~~:~:::i~:;:~:::~~::~;i~:~~u =:;:;~~·~:~μ:;l: ;~;:~·=~·~~:~~~:~:!:~:~:. r t 
Ο'ΤοGςtfλοuςτοίiκ • • λwρι!iκη(Χaιροκροτt1μι:ιτι:ι&π6τt1νπλcuρdiτtjςC.6ΗΙC). 

-------------------------

'Α"σντι:ίντι:ιςστιSν&πορfι:ιwο6διι:τ ι'ιιιωσι:ό~ι.Πανι:ιyιι:iτηςΙCσνcλλ6ποuλος, yι οτΓ 
~ C.6HΙC ζητdicι δημοtι1tισμο,&tοίί cΤνοι ύwlρ τtjς J:ντ.S:ξιι::ως . 
•rιdiτρcίςλ6yοuςι 

IOANNHt ΖΙΓ.6Ηtι('Λρχηy6ς [.6ΗΚ) Προαl:ξτcr Ot Νορβηyοf ικαμι:ιν • .6ημο•ιS••σμσ κι:ιf 
:~:ρ;:ι:. ;ι1:.s: •;::~?' ~;~τ~τ6~"~;λ:~~~~:ν ~~~ν ... ~~~~ι:τ::7ς.ι ο~~~:~ 12~~;~ 1 δι ο 

;: : ~,~:~~:::~~~:i::~:~~~ :~~~:!,::::!:~!.~::~~:;:~~:~: :~~. t~~i~;~*:• 
fwικδρwαημl6ιιSitοpςιwροσχι1ματa . ·ΑνV.&ρχcιμιιSiwονηyuρικι11πιρeβcιfwση&π6τ64 
'Cλληνικ6λcι6τijς8cλι1αι:ι:ίςτοuν&1ντcιr.8ι:ί,ο(ιδι:Γςκι:ιτdiτι1ν1wιΜGρωαη86:1πιΜcιλc
σ8cί1wιχ&ιρι\μcιτοι:ι(ιτtjςτi;ςtι:ίΙJcως. 

Κι:ιfδπ.S:ρχcικι:ιflνι:ιτρfτοSlμοrτ6d"οίοcΤνcιιπ.S:ραrrολGD"ημιιντιιι6 . Ν&ύrrο
ΧΡΙ:6αοuμι:,1rrfτΗοuςτι1vΚuβlρνησην6ινημι:~cιτ6ν'Cλληνικ6λcι6πcρfτινος 
wρ6κι:ιτcιι • .6ι6τι ~ ΚοινιS 'Ayopcl δl:ν ιι::Τνcιι οδτ& wιιρdiδιι::ιι:rος,οtiτc κdλαση, ιι::1νι:ιι 
lναςστfβος. 'Η Κuβl:ρνηαη,t:ρνcιτ6ν'Ελληνικ6λι:ι6ιιιιfτ6νδcσμι:ι:ίι:t,χωρΓςν6 
~:;e~~· ~~~ ~ρ:·~~~λ~:7 ~dςr ~;~~τ=τ~ι:Gσ~6 τ~~μ:=;~~~d;w~ 1 ~ο(/ e~"&~:~;~τ: r ::~;το 1 ~ 



nr•:f nMιr'l~~ if f5 
ε.vά. y~ ~v.α. o.no -ι't\v · Ε. ΔΗ. Κ 

ιΙο" · Ah,.·•·'·" 

on.a &w:yνΔσ,.η, 

Γ ι ' 1' ι1ν fιρωτοχρονιf ~ [,,Η.Κ. haulδνcι σf δ~οuς τοdι; '"tλληνaς lapμfς; 
χtι;ν ι4τι1ν aρc:ισwwιιιι1κcιfοtιιοyc.νaιοιι"τοuςaδτuχfσιu:ιιfατι1νΧ4ρι:ι 1νσalpην 
ιι&-r ΔfWοιιρστι•cS tl18o• · 

• Τιfwρliτcyριlμμcιτfliςχρον ιόiι;wapι λaμβ6νaιτι1ν6μιλfιιτοU 'Λρ)'nVο\ίτο;'jιι6υ-
μστοc;• •'Σw6ννηΖfy6ηyιli τdν-r U.ολοyιαμ6, 

• 

' Η ιμι λ fcι cι(ιτ~ wρhaι ν4 &.....,_.,.ai δσσ τ6 6uνστ4ίν alιpdτap. yιcιτ 61 ο &• 

~=~.., :?:.• •~,~~ρ~~~·~::-:,~~η τflς δημοσ ιονομιιιfiς διaιaιpfσακ: τ"c Xdρac;, 

~ :~~~~=~~=ς~λ~::·τ~W:::::Ι:~ ~~::ίκ;0~f~=~-=~.:~~cι8~~ ;:λ,:~~~·~:~u 
Τ4 yptψμa dτ6 aaριΜΨρ&νaι btσης τd μι1νuι- τοU • ρχηyο\1 τiiς 2/1/7>ι &ρ6Ιί 

~=~~~ :-.:~~~~':ί&:.V ~·:ι:;:: I :-~.n·;~~::ς'f ~:~:~~·~a:~~ιt ~~~~~~IC;:;;;.:: ..... 
afσηllίur τ,ν bιστο)J\1'ΙΜΙW~Τdν,_..a6ρeyli ,n.uσκ.ιι.• ΛνδρύΠιιwινν6ρfοu . 

. -., ••1~~:::κ~ι;ιιιρaτιομοι1ς 
Γ.ρ8t8iονΤι1wοι.ι 

J, 8HN'I'8ΛnPOtTOVt ... OriKOVtltAIKOINoτiKOYtΛPXONΠt 

:.~:δν~ ;ι:~~:~~::;~~:~~=~~~~=~~::~;Ξ~~~-~~~i=~-~;:~~:~:::::,~::~~;ς 
ιισfοuμροι1λοuς- Ιcρμiςaιιχιςyι,'Π\νa(ι66ωο'ητfίςμay4λης ιbοοτολjlj ς , •οδτοGςlι
νιaωc ~ λaΤιι.t'j ιfli,oς. 

'Η Τ . Λ . lmoτaλci τ6 Ι~aλιαιc6 ιcδττaρο τοU δημοιcpaτιιcοU wολιτcδμο:το~.•ειιcΤ 
wo6 δfν δ•4ρχιιι Τ . Λ .,&λλ6: τ6 ιcριt:τος .τ._, b6λuτa ιruyacντριιτιιc6 ,διν ι),ιdρχa 
6ημοr.pσιτfcι . 

&::;:~~~~:~~~]~~::::~;::~·Ε~ ~t~~~:~~::::ιt:~::!:~?t.:r.~2: ••• 
κ6τu &ιcd τfς: οuνβ~ιcaς: cιfιτις ~..ιιcwλl'\ριιαη τlic /nο•τολ~ς τWν νιι..ν 6ημοτιr.Dν 

~~~:ιτrι.ιω:~Uν•:t~τ ~~~~:~τ~cιlν~.=~:~"~& ::~::~~ t:r,:::.ν 0~Δ~V:4:~ 
aaτι ιcο f wσ~οντaς. 'awρίkaςatwι ~.,..,.τη1τuμJ1ya,ιfaτο0 λοιD, woduτ•• 
δfr.aιra waνηyι.ιp ι tι6 τfι;ιcuJιpνητιtιΑι;Ιιιraιςyι.τ4Ιuμ4. JCafi6jd'taρoς ~6Wι • 
ιcafμaνη lντaξηοτt'jν t .ο.κ. · 

δwο~;~~ . :~ f::.:rμ~~~c,;·~.~~~=~";E: ~o~f~κ;_:::w..,~·~:~ ~~6~~Ι~-
~;ρ~τα~~:,.~~ ~w~o:r:·~~c ...,. Ιρ&ττwν fο.ς lwou οΙ ο .τ. Α . δι.-



' ΛΙΙ'οΥ r.λci,ί:Ι"ομfνΙ..Ις,κροιιγαλfσlιντινομfα ήπολιτιιιι'jτFjςtΙΙJβc:ρνι'jσι:ωςlnτlνοντι 
οτ6 Βr.σμ6 μl τι'iν πpoorr68r.ι6 της νά Cντ&ξr.ι τδ ταχUτcρο τι\ X~po: στ6 σ6ο"'ft1μα τ~ν 
δημοιιριιτοιW.ν_ΙΙριcι'Uν τί;ςC.Ο.Κ, Καfγι!αιίτ6 θ&Urroxρ~ci γρι'jγοραν& ί.γι.;c:ιτ.:.;;.t:
' ι:ιτι'jνwολιτιιιι'jαC.τι'j. 

ct.; :6 .;~~cμ~~~~~;ιι;~~ο~ό,.~~ ::σ&;ι::~ν~:: :vx fος τWν vtwv δημοτ ι ~ων iιρι6ντwν 
• Λλλωστι:ή&ναζwογ6νηαη το ίί βcομοίί τηςΤ.Α.cΤναιβααικι'j•ροίnr6Βcσηyι6 

τ6ν 1χσuχpο'-ιτμ6τοίίκρςιτικοίίμηχονι σμοiί ιιa fτοϋδημοσfοuρfοuγr.νικ6τcρςι.'Α
"οτ r.:λciπρ6yμα.τι τ6&ιτοτr.λι:ομιιτικ6τ cρο •&ρμαιι;ο yιό: τι'j ν κa τcnιολlμησητiϊςγρα.
'c ιοιιρcιτ(αι;, 6λλ6καf rΓις&nοδuνcrμ~cwς τiiς !παρχ fοςι:rfδ,cλοςμιΟς U6ροΗι,σ
λι ιιi; ςwρι.ι,cι5οuΟ'ας. 

10
,.::

0 
~-:~~~~=~&:~~~=~~~:~σ~?ς τf ς δuν6μ c ις γι & ν& ιrραφμcιτο•οιηθcί τ6 τιι-

Καf ι'ι 1fρώτι~ της αvμβολ/1 πρός τ~ν ΙΙ:ι:rτc{ίθuνση αδ'τ~ θ& ιtτ νσ ι ι'ι ιιο:τ&θcση στι'\ 

~~~:~:~;::a~~~~o~~!~~:~~v:;:::~~~·~G;~~a~:~~:~~:::~~~6:~~:;~~~::~:~~u Δ~ ,;~ • 
'Λβι'jνa,2·1·19?9 

~ [Γ'ΙΙ:τΟΛΗ nPDt ΤΟΝ ~~: . ΛΝΔΡΕΛ ΠΛΠΛΝΔΡtDΥ ,ΠΡοtΔΡD ι ΠΛtDk -----------------------.. ----------------------------
Άyιrπητι μοuΠρ6ι:6ρc 1 

Τ6 yp&μμa c:ιlnό uoG &ιr ιtuβGν ιt τςι ι ύ.6 τι'jν l6ι6τητι:ι τοϋ 'ΛρχηyοU τii ς ΊΙιζιω
μcιτ ι~ι: i;ς'Λντ ιπολιτιtΟαα,ς, !ιστ&ρcιlrιι-6&ιr6.-σητί'jςΔ"Πcινιtλλa6ιΙΙ:iiς:tuν6 ιcισΙΙ:l•ιtι.ις 
τi\ςt. ΔΗ .Κ.,ιοdιruνijλβιt στι'jν 'Λβι'jνaστfς9-10τρcz. 

•ο"ι.ις &tνο:,γνwατ6,ι'ικuβιf;ρνηση~ι:ο:fl6ιο:fτcρcιόκ.Πρωβuιrοuρν6ι; lnrc:ιξι~οuνν' 
1νημc~οuντι'jΒοuλι1yι&τι'j6 ι ο:χιι:fρ ι σητωνμ&ydλι.ιν'Βν ι ιιWνβcμdiτwν-t.Ο .Κ.-ΝΑΤΟ
Λlyο:iο ,Κ6nροςκ.λ.ιι. 

'Η τ ι:λcuτιιfςισuζι'jτηιrη w4νω ιrτ4βiματςιcιlιτdilyινcτ6ν•cρααμlνο11&ρτι ο.'tντι:ί 
μaτιιξ{ί (zοuμaόδηγηθciσl &6 ι lξο6οι, ιιοι1!y~ι:uμονοUνιιιν6Gνοuι;ιιιι(y ι 'cιlιτι'j&ιι6μο: 
τι'jν &νcξαρτησfςι ιιςι( !6οιtι ΙΙ:ι'j <άιιι:ρcιι6τητςι τ;:jι; Χ~ροις. 

Πcιρcfλληλa ό τρd•οι; μl τ6ν όnοϊο 6ιcξ6yι:~ιιι στι'j Βοuλι'i ό ιcοι νοβοuλι:uτ ιιc6ι; lλcν8 
χοι; 6ιν i•ιτplrrc' τι'j cruζι'\τηση -ιιςιf μdiλιστο: τι'jν &γιcαrιρη- ζωτιιιων ιι ροβλημdi τΙοΙV yι6: 
τι'j6 ι cιβ fωαητuCίλ0ΙοU μας:,διιwι;ιr.χ.ήimcιλοGμι:νηl6ιι.ιτιιιοιιοfησητWν ΤρcnιcζWν, 

~ ϊ::~~~~ ;~~ :~~,:α::~ ;:6 ;~~v~~;μ:~ ~~~ο ιc;:a::~:λ~~ι; Δ~~~v:~;,:~~ι'iiο-
ν&ωι; ιιιcyaλοuιι6λc:uς,~ι:arτοιΙχcι•rι-ροτaχscϊ•&"6"ολλο6ι:μi\νcι;,Β6αutητηa ι: i 
μ6λιςοι'jμcρcι,wαρ&τfι;.i:πονcιλημμινcς6ιο:μιιρτuρfcςμιιςοτ6Προc6ρcίο . 

Ιtrτροστ& στι'jν uτ&crτcιοη αlιτι1 ιπ ιβ&λλcτιιι 1 νομ(ζομc,Cwιτιιχτιιc& ~ διcρι.ι1νηcrη τρ6-
rι-wν y ι ςΙ τι'jν ιcιινονιιc ι1 λι:ι τοuρyfιι τοU t~ιιτος:, &ιστc ιιιιr ~ 'Λντιwολfτι.uση ν& μ•ορi
σcι νιf bιτι:λlοι.ι &ιιοτcλ&σμaηκ6τcροτι1ν&ιrοcrτολι1της . -

βιρ~cr~~k: ~ν& ν ν~ιt";~~:~ 1 ~u:~~6 ·~τ::~~~~~θ=~ς "~~~ ;:~ v:Su;~:ι'i:i:~u~: ~2:ι:~~ 
aιιfc:ιpμογι1τιρfν&11'6Τ fςδιaιcοιιfςτi:ίνΧpιστοuyfννων.ΔιcιtοΡCΤΙΙΙ:diθ&nριhcι ν6 
δηλι:ίοοuμ ι:δτιc1μc:ιοτcό.οχρcι.ιμtνοινdlιwοχwΡΙ1σοuμι:&.6τfςύπολcι•6μιι:νcςσuνc-
6ριd:crc ι ς τοU Σ:~α:το ς, "&tοU&6uνστοίίμcν6Cιιwληρlιοοuμι:τι'jv&ιrοσ.τολι\μας . 

κιιf11~6 ~~~~λ~ι=::~~ςr~ ~~:~~=~o~~=~~:;u::~:Sηιc:~ ~~~ι1~:d;:~;:~~ρ:~~~ 
ιrρ6βuμος νι!ίσuζητι1αuΙJCΙΙζ6crοu • 

. ι. 



• 

• 

_,_ 
'ελwfι;ι.Ιτιl'fllμ..,νι1••• ι;μlτfι;wσιpn"ιhω•τa.ι, •• 

6ιwι\wοulrywνf•yι'τιtν1ξlλιξητΓjι;w•τnτιicau ... 

ιΜί 8 fμσ:ι lwoμlνwc; wολ6 ο~τuιι\ς νi y•ιιpf .. ι. τ:ι;" '' •c ~ τJ~ 
&λλuιr τι:h fwwιτοι ι\Ιιοw.οwιΙΙ τίίν.Ρ\'wΩιί. τοi',Σjμιτις • 

.. Ι~ι ~~ι~a:i•ιl ι\ι ιο 
Άι.fνιι,12 ιewaμρρfou 1971 



6ρcucrητοϋιι, !.:.!!1~.ι.:Αρχηyοίίτί;ς[.ΔΗ.Κ. 

·~ (~~~~!!~~.~9!~~~.!~L!!L!~1!) 

;~::~~ 1 J~~}H~~ ;~~Υ:~ν [τ:~~ ~ι Κ~ρ ι:ο~::ιι6~:;. & .:.ιι:~~=~;:~..::: Γ~.:"~~ 
νdλοyη μwτιrywyfa• •!ο uτd.ι6ν τοίί ΙΙ~μστος •uνι5δcλ..,ι; Ιχcι τ6 μονσδιιι6 •ρο· 
•'ν νιι μwoρci, xwpfι; νιι lδρΔνcι dν τ4 σlιτf τοu, νιι σuμιιuιr.ν6νcι ,., μ6(ιμοuμ 
τίiνλtξcωνcrτ6μfνψοuμτWν 16.WV•: 'ομολοyΑδτι~ιι8ι &hσινοι;σ~τ6ς0'Τ6ν 

• &ρτι ::::~"~::..,~;::: ~ Δριι νιι &ιιoucrθci ~ yλW.σσ τiic wcζ;iς λοyιιι;ις. 
Αfν ι& hιδοlίί σΙ ιrcτρο•6λ&μο ~XRpWν δρων,aιιf νcoλoyιcrμW,oGτc Ιι5 ιrσfξw τι5 

~:·~~~~=~~ ::~:ιι:ι:;,μο~fι.::~~~ ~=~=~.::~:,.~:;~.:;~&':~~~~~~:~~=~~: 
ιrμιS,yιστfσCιτιSςΒ& '.ιcσβορfσcιτι1ντ6χητοuτοCιλ6χιστονyιι5τιSwροσcχfς'τος. 

Κcιfλuwojjμaι wο,ιrρ&cι ν&ό.ομνt\ο'ιιδτι 1 ιιρfνονταςτ6νΠροΟ..ολοyιcrμιS 1 δl.νβ& 
&vcr.cp8W . •l, . 16ιwτιιr;ι1Wι58&CJηToU νίίνiw...ρι5τητoU'YwoupycfouτWνO iιr;oνoμι· 

~;;~ .:;~;ν~~::'~6:~ 1 ~ι5 ·~~~τ~;~.:~~u:~g:::~σ~ τ~iν "f::ιι;~:·r.~~ςδι-
ιι;σιιlιμιιτιι χρηcrιaτησfaςό νΙος Ύwoupy6ς τWνΟicονομιιι;Wν bf τηςwολιτιc;jςwc• 
ριοuιrfιιςτοϋc6μμοτοςτηι;ιaξιίίς. 

ΠΑΝΤΑΤΑΥΑΙΛ: ,,,,,,, 

66ο δ~=~~~μ=~~-ν~t:σ~:Wi~~:::6~ο~τ:;ιι:;;~.·:?~.ιι:'h~~:~.:~~~=~~ν&:τι
~~·~~; x~::f &ιr~Τ~ι1:' .=:.S..," Τ~:ι) οί:::::,:~ς ~::~:~~~Κcrτιr;ρ'~~:: .f~~τ~~ICI• 

8 :;:τ~~~:~~.~ '::~~:,;r;:~~σ~;~ν τ~r;τ:ν=~~~~tcι::~;.::~.:~:f':~~~~;~:6 
όwροΟwολοyιΟ'μ6c;σl.!τιSςaΤνcιι.-υνlχaιcιτWνwpοΟ..ολοyιιrμWτiίςΝfcιςΑημοιιρcιtfι:ις 
&ιrιSτ61!174ccιΓUίί. 

Πl.ρισu.aΤχcι ιιιlνaι τιtν .. pιο:τι1ρηvη 1 &τσν h.oι.wa τιSν ιι ... οUτο,δτι ~ταν&-

:ι~1τ~ '&ν~~ ι:Vav:~"'~:~~::C τ~τ:r:ο~Ο~:~~:':~ϊ· ,:~..;~.:~~ --·---------------...... ----·-------·---·----
(1)'οc.'ΛΙ.ΚσνcλλιSwοuλος.όλι5yω6ιauρGνιrawς'Υ1fουρyιSςτννοΙιιονομιιι;Wν.wο6 
wροηyι1Ιηιιc στ6 lliiμcr,τaλafWΙJa τιSν λιSyο τοuμf τιtνlnιιSλοuΒη hfBuη ιι;cιτι5 τiic 

~~:::ί~λ:z:~: ,;;:d ιr~~ ό::~:.sC:;i~~:. 'd'?~;::v:~cτ*:~~:. ~ou v •' '~ 
•ΑΒ.ΚΛΝΕι\ΛΟΠΟΥΛDΣ(όw.Ο1ιιονομιιιWν)ιΟicριτιιιfc;δτcινctνι:ιιμονομcρaiςδΙ.νι:.
•ηρcτοUν οδτc τ6ν ιιρfνοντσ οδτc τιSν τhο.eοροUμοι δ~ι Ια!4•ι 6caiνo wo6 lλc-

I:v~~).:s~~o~τ~:~~~~: ;:σr.:τ:ι,~6=:~:.;:uιι;~~ι5~ =~~~::·~~~ι. 
~:τ~·~.εΙ.ν:ι~::6τ::~~.:~~:τΚ:ίτ~ :.~Ο::t:~~~·:.α~~=:~ 



'Αλλ&,1wσνιιιλcιμρ6νw,~ν hcινιfληtη. · 

ΙΙοUΒδμισιι:lι•.'Τ•οuρy6ι;τWνο1 Ιtονομι•Wντfjνtστορfιιτοt:Ιμιι:y6λοu1κarνοu 
Ιtοιτιι•τfiμςaτοι; ΙtoU ρρiβη•c κiwoτc μl 1μ•ορc6ματaι wo6 a1χa•&ρ6σιι:ι ~ μ66ο τοuς . Ό 

~:;::~~~~:: ;::ο;γ:~:& ~~ ~μ:r=:·~ί;:.;~;~W:~6~~~6~fi~,~~..,~~~~:f\::ι::,.,~;ν:6 
τuιιwσι6ζaι τfjν ιιοινfj yνι:ψη. Κσf ιΙ ιι:l6ιΙt6ς ίWτ6ς wpoσtfpθηιr.c lιμ&ως, yιaτf • μι-

~~6;6 ~~~ • .-~~~τ ~~=~~~ςt :~ :.~~~,.,: t ::u ·;:::·τ~~ ~C::δ~~..,:~ ~:ο μ~~ζ ~:u 6:~ 1 
lινfοςΔιι:u8uντfjςwrjρaτ6w ι6ιcτ\ΙΙΙ'ηΤ6Μιιfπολuτ&λlςlιμwaλ6ζ1 wιιρ6yyeιλaτfς•ι6 
iνTU'II'woιιιailς iτιttlττaς,lρο:λa aaf μι:ρικ& λστινι•6 ιu:ιf iλληνιιι6 ρητ& wιfνιι •'aι.τις, 
wιι:ριτύλιξa τ6 .... w6ρauμa uf τ6 wρ611'fapc Ο'Τ6 ιcοιν6. 'Όταν a16alι rιcSσμος τ6 &μ.a .. 
λ6ζaιlιτ6, lτρc!a ν6&vορ6οι:ι. ETxc i:ντuwwσιcιolaiw6ρa;woλ0. 'Αλλ& ρiβgιΙΙ, d i:ν-

ξ~6cι:~:i,.:~;~::rμ::.1~; :~:u1:~:·~~~:=~~&y~:dτ~~.~6&.0:'=~~·~ ιιaf ν4 hof• 

Πι;ιρ&τ61ντuιιwαιcι•6wcρfρλημcι,τ6ιlwοίοi:χρηοιμοwοfησι:yι&τι'Ιjwaροuαfααη 

δ:? ~r~::~:::;~·~t:=~ ~6·i~;:~~rV:~ ~w~~;:::μ~&~\~λ~:~~η:~~~=~:τ~:;~ 
τfcιςlιt'δτou&νlρηιccιrτfjνlξoucrfa:μcτ&ff\vμc,...oλfτcι.ιcrητoU1117•. 

~'~i=~.=~~:~:~ , ~·:.:uα;.~:c:η.~;:~~=1:~l~6~ ~6 't:::cr~T.~ίί:a;v::&~ 
ι.οUτο rιafμl .. pcξιljyησc.'tλwfζιoιν6μι1μilwcιρcξηyι'ljctaι ιΙ νlος Ύwοuρy6ςτiίν οΙ
•ονομιΙtiίν.Γιατfyνωρfζwδτι ι:Τ-ι lιwολ6τwι;ρtρσιοςyι6Ινσwρ6yμστοuλ4χιστον, 

:•;:~σ δ~:C τϊχ::.:~τητ& μοu,δτι ι:tμσι •lλιιcρι~ι; &νιρwιrοι; aaf λιyω •&ντοτa 

"' rtZtπHDI ΓΙΑΤDΥΙ τmaνt: .•• ---------------------------
Κ6ριοι,ι\σuζι'ΙjτηvητοUwροΟιrολσyιαμοU,ι:Τ-ι ι\•οβσρ6τι:ρηλpιτοuρyfaτοU 

Κοινοβοuλfοu . , 

tiςc1wσνοl•;λa:Μσιιντιι:ςτι4ιιιοιίςλ6yοuι;, ιuιfδfνιρ.ι,ζι:τσι ν6το6c 
bανcιλ6βω. Άιιd τfj •uζητι'Ιjοη το·uwροΟιιολοyισμοUtcιfνcτσιι &ν λcιτοuρyaί ΜaλWς 

δ: ι·~~ r;:~~~c~μ:x ~~ι ::.,~~τ~~~~~-~':~ο~Ι~~~ϋ;::μ:~~=~· ~c ~~:;·r:W~:G '::~•• 

:~~:~~=~=~~:~=~ 'fo~:~~~~~ ::~t::~~::;? :~~~:~~:~::!: :~~=~:~ ;~~~~ l(:f • 
aaτl8cσclνa•ρο0Wσλοyιομ6κaf&μlawς,μlτι1ν•cιρlμβσσητοU•uρ(οuΠροl6ροuΩeι:· 

~~:σ:z.;:η~:~·~ω:"&;~~ ι:~ ~~~~:.s:ν~~~l·:.ι ~-~~:~:·~ ~~~~,.~:f'1&~:.~~~~:r-
•ι:prτινοc•pdιι•ιι:τσι.'Ηκuβιρνηοη,•αρ6ντσςιισrτσuιι .•~u·σuρyοu,u ••• ,., .. .,.η ••• 

:~~ν~~:~ ~.~=~~;:Q~~:~=~=~.::~• 8(,6 Υ~~:~;;~: .. ~~~~σ;~~η~f=~~~ιuιr 
τι1νιcστ6ilιι:crητοϋwρο0WολοyιομοU. 

'AΙtd τfς 26 Νοcμρρfοu μlχpι ~ι:pσwlpaν 2• ~μfριι:ς. •εwριι:wι: ~τ6 μιιιρ6 alιτd 
6ιιliατημcι ,wολ0λιyΔτcpοhd μrjνα, νιliαuνfλlouνol Κο-ινοροuλιι:uτικilς Έwιτρο•lς 
κcιfν6τ6ν.wι:(•ρyaια8οUν. •E'ιιpncol ι:lοηyητilς, lr,οfiτdνμιι:λιι:τι'Ιjσοuνσuατη~τιι:ι5 
ν6 ιc&νοuν τfς lyypcrtcς ι:Ιαηy~σaιι; τοuς. •ε:εpnι: cιι.τις μil τfjν •ι:ιριf τσuι; ν6 τu- , 

::~~:;:r Υ~~~cι~ι:~:;:.:~. '1.~·:~·:::;.:.;~~:~~~==~ ~~i:f..,:~ ~~-
apwwfνwς&δ6νατονμωσστ&•ι:ριορισμινα .. ι.τ.sχι:ιονιιι&•λcιrοιcιν&vrνι:ι Ω"iιιd:Ιοι; 
διι:pι:~νηαη τοU :εροΟ•ολσyιαμοϋ. ΤιS ΙΙ:οινοβοtiλιο ι!ιwλWς Ι& hιτι:λiιr•ι τuwικά τ6 ••
Bii•oν τοu, &λλ&6lν86τ6hιτllλfιr•ι οι.σιaΟ'τικ&.Uνόιriiρχ•οιiτcιp6νος,οιiτ•ο1 
lιλλι:ι;'ΙΙ'ροΟιrσΙf••ιι;yι&τσίίτο. 

"Όλοι &ντιλaμΡcιν6μaατc,μil τ6ν τρ6wο woO yfνι:τσι ι\ οuζfϊτηι;rη τοU wροΟιrολοyι
Ο'μοU,w6σο&τι:λWς λcιτσuρycίτ6Κοινοftοιίλι:ttτιaι6wολfτιι:uμσ:οτfjχ'ιJαμcις, . )ί;ίςyfνc• 

:τ;.~ :yt~::λ~=ν~::ο..:~·χ;~;g.~:t:~~~ .. ν:Ο~~: .. ~~~κ~~·:τ~:·,:~~.~~ 
.f. 



- 3 ~ 

:~:~1,.~~~:::zΞ:~:::~t]~!~;~:~;~::~~ ~:~:~:~~, :=~~~:~~τ~:~Ξ;~;; .. 
y ι4φiτος. 

H8(8(ΛtAtHtτD9E8Λ: •••• -----... ------------------

~~:~~~~~~~~~~;~~~~~;;;~~~~J1~~~:~~Ί!~~~~~!~~:~~~~~;~~~;;~~:~!~ι 
μcν ικdςJ "Ας μι'\ν τοUμι: τ(πο τι: yι& τι'\~ τcινιιtι'\ τi1ς •ατ.Sρτησι'\ς το υ .'Α).λ& !ταν '•' 
όλdιιληρι:ς ιιι:ιτηyορ(ι:ς τιμWν δπwς τ& i:Vo(w.ιa, τι!i cf6η 1ν&Gσι:wς ιισr &λλwν ρασι
ιιϊ::ίνι:ΙΔWν,yfνι:τιιιτ6λι:y6μι:νσ-.&ywμσ•,τ6τι:ότιμ6pιβμος,..aGcιν6ι:tνaιτι-

• ~~:ffi~~~;~;=t~~~I~r?~~~~:~!~~~~J~~~Ί~~:~:]~J:§~Ξ~~::, 
&auτοι:ίς ιισ f&λλιιjλους. Κσfσ(ιτd'i&νι:ι ι\Κuβiρνηση Ιιtχuρ ιζι!μcνηδτι d τιμ&ριβμος 

~~& 1~~~8 σ~~·~~-= ~τ:ι~ 1 i~,.:~ r ~~~"'lζ:=~~ν:~ 1 όμ:G;~:ς ':;:u~::ν~ :~cι;:~ί~~· 
νι:ιrl:ρucr ι δτι yι&φιiτοςΙ6τ6ν•υyκρaτοϋσcστ61~Ι ΚσfτΔρστ6Ιιοuνιιa~ρ8ω
μσδτιτιtν1μ.,aινftσuνδτιδiν•iρcισι:τ&11,3:ι:: 

••~τιιιοι; iwoμfνwς c1 τ ιμ&ριβμοι;. 'Αλλ& ύwιfριι:ι μιιf wι6 &.οτ&λcσμστιιι~ μι:-
86δι:uaητijι;waρcnοιf\crcwι;τ;jι; aινιιjσcωςτίiντι μUν . 6tνσι'ιιι:fνητι:ιUμaιισ:pfτη 
τοίί 116yιιαλι:ιu: Τ6ν 'νοιλοίίσeΔ τ ιι.ι'pιβμος .n;ιyσ:ινσν σΙ οtιισνσμιιιιΗτοu Ύwouρyof 
ιιι:ιf w ιιjyαι νc ιιι:ιfdιι6σμοςιιι:ιfτοiίιισριι:rwονιιtντι:ιν δτι&νι:ρσ:fνι:ι ι&ιrιμ6ρι8μι:ιr;. 
Κσf ιιciνοr; σιιftβηιιι: ~ •• ιιf ι:Τvσι ~ λ6ση. • ΛtoU ιιQς ιι&νι: ι &ντιwολ fτι:.ucrη τ6ν ιισι-

;~~~ο~:~;ι:~ ~ '~=~:.~·~~:~.::~0:~;~~~~~:4 ~a~~tτ:: ~~~~ · 6w~~~~"b,~::~c:~~-
icρ6τητaτιμών. Γισ:τfδiνιιροσtι:dyι:ιστιιjμfΒοδοοδτιιjt\Κuβfρνησηf[Τνσιdι
wλoGc7'18,.:ιwar'ιιft5 •ιr fμιa: 

'α 6ι:.6τcρος φι:6τιιιοι; δcfιιτης, ι:Τνοι d 6cfιιτης &nοσιολ~αcwς.ΕΤνοι ντροιιιιj 

• ~~~:τ:~: ~~~~~:;:~:!~~~~~:;::~::~=:~;=~~:~:~α~~r~~~~σ ~ι :~:~~ς::· 
φ.ι:uτοcηrι:ιcrισλοδμι:νσι....S:τfςιιατσλdίβοuν:zητσVνοτι30U.&λληλοιιιαf lριονται 
3οο: Kaf Ιιοuμc lνa δι:fιιιτη &nοσιι:ιλι1σcωc;, c1 ό•οiσι; μQς λfycι δτι ~ &.σ•ι6ληση 
clνσ ιt\Μτι:ρη,•ο6σημcι11ΝcτσισιδλητιιjνΕlιριkη,Τρiμι:'Λyyλfο ,τρfμι:Γιιλλfσ: 

'Αλλ& τt σuμβαfνcι μi alιτσdς 'fσ6ς δ6ο f&dτιιιοuς δciιιιτ ι:ς hopoUμι: μf :~Cι-

=~~~ ~: ... '~:r.~o~~ιιj::c. &~~~ τ:~~: ::u ·:ϊ;~~::σ~~=~· ~~'ι;:,.:~: τ :?τ~~~ 6c r-
Τρiμι:ΕCιρ(ιwη: Tpiμc 'Αμι:ριιι~: Κσμι&&λλη ιφ.δlν lιa ιστ6 1978αGξηση,ΙΙνι
ιιιοi:iι:1σο6ιιjμστος6" . 

ιρησ ι ::w:~:i~:ϋ .~~~~;~;ι~~~~:~= ~~~ς τ~~ο&νι:~~~ς~ί':~ο::ρ~~σ~ ,;:ς'~!: [=:~:~ν 
8ίjν , •σ6 ι:tνσι 'ιιιtραιrμilνσσιτρ4ιοuσaςτιμlι;Ηinιοτaλfιtματσθ&lιcτcJ'•6τι
w.ιιtιισ ιιιιΙ: 

ΕΤναι&ατciο,ι:Τνaι&ν&ιιο yι&lνσΚσινσβο6λισνι5ιrutητcίμι:•τι5σοβσρd 

:~~ν τ~ε11&~ :1 ;~11:6~:ι: τ~~ι; "4~=u~:Q' ~~~~.:~·:1:.;~~~σ φ~:=~~=~;6 ... 
6lν1ιοuμaσlιτι5τdατοιιι:iσ-•wτ6τιμ&pιθμοιισfcrwcrτιt kf•Yrjihnι6ληcrης-6ilν 
μwσpοUμcν& ιrutητiμaστ&σοροριSΙημσσιονομ ι ιιιιjιιολιτι•/1• 

.;; 



'Αλλ& Jfώς ι:'i • o:t 6uνιaτ6ν ν6 ΙJutητοίιμC δ ηt.ι αa ι ονομι κιlj wολ ιτ ι ιιtj,Οτcrν δlν (l• 
ροuμι: 1Ιffσης τι'jν r. 'ιαοδημcrτ ιιι fj "ολ ι τιιι.ι'\ τίlς Ιtuβι:ρν ι'iσcwις Ι Ή Κuβfρνηcrη 1ζfiyyι;ι. 
λι;, χwρfςκαμfι:ισVΟ'Τολfi,Οτ ιΒΩkι:ιβορ fσc ι τfiν clσοδηματι ιι:"της wολιτιιιι'\τ6ν 

~~:~U:i~:Q~~~~,.~~ :g~~ · ,.~·~~~~::θ~~τ:& ~.~:~~=· 1~:~~u~~~: ... ~: ... τ:~ο~~;. 
λοyιιrμ6,&ν6lνξfροuμc τfiνιr. Ιαο6ημcιτιιι;ι'\•ολιτιιιt\; 

'Λλλ&σίίς ι:Τna,τ6 nαιχν fδι cΤ νι:ιι ν& fΙΙVιtiδτι λι:ιτοuρyι:i τ& Κοινοβοuλιιu· 
τιιι.&wολfτιιuμα. 

ε I ς τ& αημιιiον ι:ιlιτd τ ιΊν Προι:δριιιι'\ν lδpa κιιτcιλομρ6νι:ι ό Α ~ · .ι.ντ ιJΙρ6ι:δρος 
τiίςΒοuλi;ςΛΕΟΝΙΔΑΙΙΩΠΟΥΡΝΙΑΙ) , 

~~:a::::~~;~::,.::~~~::~o!~~~~~-~~:;;~~r~::~~::~::r:σ~=~:~:~:::~~ 
δημςιτιιιιΊ •ολιτ ι ιιt\ •ιιf ηSν wρσ0'/Ι'ολοyιvμ6, δι&τι τ6 &ν i•cρσν οΙ wρσ)..σλt\αιιντι:ς 
ιruν&διιλ,οιιιcιfδlνθiλw νc5: ιι6:vω1ιι ι:ινcιλι'\•••ς. 

-r& φσ::~ο;~~&U:λ~&:~:~=~~σ~ε 1 ::~σ::~:~~·:dσ~~&~~~ ~:;9~ipouμc ιι1& 84 εΤναΙ • 

Ό κ6ρ1ος Ύwσuρy6ς U.εσχiΒη -δτaν alσηyaίτσ -r6ν ν6μσ wapf •1νΙσχ6σaως• 

Ζο:::~~~:~~~~~·=:~ ~~ς -r~:P:~~~i~~~~ιt ~:u τ::s::~~;~~=μ :~: :•δ;~ξ:ίςτ~~ςwληΒω• 
:;~~~~~ ~~~· ~~:ο~~~~:::μ6~ ~~;~:.α~=~ ι :lτ~ Ι ::~ς τ~~ ~~~~=~~';j =~~ ~~ ~·~~.t=~~~Uν 
τ4ρσwο0clσηyaίτaιτd. wρο0..ολοy ι σμdf 

wΑν δ~~νa&6~~ Ζ:~~=~·~ί8:~ι.~~=~ :: :i~κ:ιι:~~: ~ .:';t:&ι~,;~~':t~;aη .. 
μcιΤΙιιlςτ&ξεΙς • 

.Σ:ΤteΛΝDΙΤΙΛΠΛΡΛ.Σ:ιθ6:UισaΙ 4Ιtσ f Β&w&ρεΙδ 

Ι0ΛΝΝΗΙΖΙΓ.tΗΙι('Ιιρχηy6ςΕΔΗΚ ) .•.ι.ντ&&λλd:ξaΙ,τ6τayι&ιισι6wροΟ..ολοyισμ6 
σuζητΩμcf 

Υ I & ~::λ~~λ: f :6~0 ~δ~~=~~ ~~p=~~;~~a C τ~ Ι ·~~:'ρ6~:=.,~:ν .;~:r:~o~;:~:ιj:~~~ ι ιtσf 

!:~::~;;~~~::!Γ~~=Ξ::tδ~~=:r;~:=~:~~::~!~:~i:~:~::~=~~~~a • 
lρya cwιδafξaως -δwως τοU 8ιιληp Ι ΜΟU .tlλτσ- lρya &μφfβολης &.οδ6σι:ως,τ& ό•σ'i'ιι 
στοfχισaν Ηhrλ&σιιι &w6 δ,τι wροΟwολοyfσΒηιcιιν",δ•ως τ6 lρyo τοU 16ρνοu ιcσf Ινσ 
cτωρ6&λλιιwο:ρ6μοΙσlρyσ,wολΙτικijςσκοιrιμ6τητο:ςστ4ιδwοiο:σuνδuch'τηκι:ι\μayο:
λο,uΤο: τίjς διΙtτcιτορfaς μi τι\ν κομμστικ~ &νδΙοτiλaιιι τί;ς Ν.Δημσκρa:τfσς: 

ΠWς eΤναι δuνιιτ6ν ν6 σuCητ~σοuμa τ6ν wρο0ιιολοyισμ6,δτιιν δiν ιιροuμc a(ιτ6 

~:σ;::~~}~:~λ:~~~: ~~=~~I\:U~~~6ν ·:~ο:~:ι:ο:~λ=~~=~~:ι μ~ ::~~xot:~·&~• 
νοfyονταΙνiaςμay&λεςχροοκ τικiςοlκονομικί;ςa{,ημcρ(σς: 

ΟΙΑΗθΕΝΚΙιΙΝDΤΟΙΙΕΙ: ---·-··-·-·---·-··---

.;. 



Τ6fδ ι ο. JΙ'ρ&yμσyfνι:τσιιισf,ιτος,JΙ'ιιρ&τι'jντuμ•σνοιιροuσfaότι&λλαξι:δριι-

δ~ :ιι:lν ~ e ~::;t .~~~ς -~~::σ ι:::~~λ ~=~ι::~Dδο;::~~~~~· .;:~;:~;~ ~~~,&~λ;0 ~~:uμe 
ιι:σfwι:ρfσσι:uμα26ισι:κι:ιτομμ6ρισ yι6:ν6Ι:ντμιrωα ι6:σοuμeβ!βσιστοGς&δι:ιeiς: 

Άλλ&δχι μ6νο δlν κσινοτομο\ίμι;οστι1wαροuσfσση,&λλ& !χουμι:σημι!iδισ μιΟς 
aσινοlίρy ι ας ύnοτροniiς. Γ ιστfστ6Προ0ΙΙ'ολοyισμι5'εJΙ'ι:ν66σeι Uττι!iρχι:ιιr;cιflνι:ιnα
ρ6ρτημα,τι5 'Ιf ρ6yρcιμμσ •μι:yι!iλwνiρyι.ιν•yι&τι'jΠρwτι:6ουαcι:Λlιτ& r&1fρ&yμστc:ι:&ρ
xftouν μιιφο lίλι α-μικροGλισ κι:ιf μι:yσλννοuν μι τ6 κc:ι:ιρ6. 'tδW ίnr&ρχι:ι κfνδυνοι; 
i;ν6ι;νιοu κc:ι:ρκινι:ίμc:ι:τοςσuνολιιr.6ξι:χι.ιριστοUwρο0ιιολοyισμο\ί :ιιοGnολlίl:πιμι:λt:iς 
•cιρiιιαμ,ι:άπροηyοGμι:νοc;όμιλητι'jς . 

ΙCGρισ ι ιruνι!iδι:λ,οι ,σι Ινσ 1fρ6yμcιr ιca ινστ6μησι: ό ιc. 'Vwouρy6c;. ~tβαλι: μισa 
•τι1νι:Ισι1yηαι'jτσu,1ιr;τ6ςlnr6τ6τρfσσιιl.λητσUκpστιιcοUnρσΟ.σλσyισμοUΙUΙf 
τ6hστι:λicrμστστiic;δισχι:fριιJι:ΙοΙc;τWνΔημσσfι.ιν 'εnιχι:ι~σι:ων. 

wσpσλ~1:: ~~~ f~λ~ ~~~~~ ~7 ί~;~ ~δ~:~ 1 ~σ;~ ι;::ί~ :~~Ξ~:~ 1 ~6~ρ l::~ p~1 &;~~=~-
6ισχι:ιριστιιιι51λλeιμμσ3.9ΟΟiκστομμGρι σ τ6197Β .Λlιτ6ι:Τνσι1λλeιμμστ6άnσiο 

• ::τ,.~:-αJ':~;~~ο~;~6~λι:fμμστσ τσU ιcρaτικοU wροΟ#σλοyιαμσU,μl τι5ν ιwσiσν &ιrχο-

'Λλλ6ν6μοU1πιτρι,ι:τι:16ω: μfσπαρlμβσοη.' twιχνι: ιλημμlνωςκστι1νν••λσδτι 
ι\•1&νικοτrσfηση• Οπwςκατ&ντησaστι'jν' tλλ&6cιδlνι:Τναικ&ν•κρ(ιτικο:ιιοιι1σcιι;• 

::~::ll;%~:~~=~~::~i~i~~=~~~~=~~·:~{~;;;~:; ~~~=~::!~:~i~~=~Ξ~·:!~:~: 
νι:ι Uλι:fμμc:ι:τα, ιιaθι:ίς κσf lνc:t b',ωρ6 &λλ&c; δημι5σιι:c; hιχι:ιρt'ίσι:ις. ~Αν χρι:ι6tι:
τσιμι66ραστι'jρισ 1νliρyι;ισ1ξuyιι!iνσι:ωc;στι'iν6ημ6σισ6ισχι:fρηση,ι:Τνσ ιι'ι1'ιθ ι!i
•auσησδτWν τι:ίνχΙΙJριcινωμ6των.εΤνσισlιτ6wοGλl:yωι\ιιοινονιιιοιιοfησητWν11 χομ-

~~.§ιι:; κ:::: ~~~6~:;; .. 1:~:·~:6=-: .. =6::;.~~:~:.~-~~χ;r ... ~:~ο;6κ~;~~: 
τVνκομμcιτιιι:WνσuναλλαyWνσ'Ολοτου'Ι:Ι •••• μι;ycιλι:iο: 

ΠροιισλW τοός ΎnoupyoGς ν6μοίί•οίίνπ6σοι ι;Τνσ' οΙ Uw6λληλοι •oG διορf-

~~~=~=~ ::r 1 :~~ομ:~~ι:~~:~& ::.:~~~ι:;~όο~ι:c;~.:~~~Α~~=~ :~:~~·~:: :~~ 
~]:~s~;~:~:;~:!~~~~~~~=*~~~:~~~~!;:~:G~~;~lr~~;:~~~~~~=~~~~r-1~ 

• yςινισμWνο:·τ~ν:nρο....,ως yι6ν&&:νοf.ξr.ι τ6μ6τισ,δχι τWν ' tλλfiνwνyι:νιιc&,&λλ& 
ιιuρfως τWν 1ντfμwν στι:λcχWν τήι; Nto:c; Δημοιιρcιτfσc;, •ot'i iy~ δiν Biλw ν& πιστι,ω 
δτιι:Τνσι1νσuνc fδητοισuνι:ρyσfαlΙΙJ6τ6τ66ημοσιονομικ6δρyιο. 

=~μ~=~~:~ ~:E!:~;:~i~~;~;:~~~::~t:~~ l ι:~~~~:ρ:~t~~~~~::~ ~~~~::~~~: 
•eντσ&τiςnρ6yρσμμσ&νσπτdξι:ωςιισf6lντ6ι:fδσμaό:ιι6μσ .ΚιS:θι:τ6σσδισβ6tοuμι: 

;~~~~=~~l~;~~~~;'::~:x~~:~~~~:~~~G~~t:~E~;:~::~~~~~;~::!::~~~:. 
(λυσι:τ6τrρ6βλημσ.tι!iντ6νΙCολ6μβο,I01Ι'σβ'ι:Τ6αlιy6τοu: . ιιαc;πσροuσt6teι,&:ιιοίίστι: 
διιι;6 TOU τριcτιc; δημοσι ονομικ6 yρ6ypcq.ιμa: Ιιι.ι:φβijτι: Ύwοuρyι5ς τνν οl κονομιιιWν 

;;:;~~~=χ=~~~~:~~~~~~6 6 ~~: ... ~:~τ~~~ ~τ~~νσ~μ=~β:;:~~~6 cιΖ~~;~, , :;::ν::ν ~~:~: .: 
Ύ•ι!iρχι:ι στοιχcι~ηςσοβaρ6της•τι5ν6ημ6σιοβfοότιινσuμβσ fνοuνσlιτ6τ6 

:;::s::!~:~ &;:~~~:1 ~~=~;:~ ιι:~~!:::~:;r:Ξ:~:~;::~~:: -~~=~::-
.;. 



~~~;:~~~:~:~~~~~!~!;:~:~ffi1~~~j :~M~~~:~~~~~~:~:~~~fj~~~~!;~: r 
τf\ν'Α'σντι:ι•ριιτορfσ τι:ιϋ ΎιιοuργοUτοϋ Ι:uντονιομο\iστό•ροyρcψμστa 6ημοιrfwν 1-
ιιcν6Gαι:ων~ ατι'iδιcιχι:fριαηi:ν6ςμcγόλοuμιροuςτWν•ι:~fι.ιντοuc;;,βlλι:τι:τι\ν 
&.6δι: ιξηJ Ήι:Ισηγητι•ι'i lιιθι:ση τοίί Ύιιοuργοίί τWνΟI•ονομικWν 'ABoνaαfou Κcι• 
ν&λλοwοGλοuiπfτοUJrροGιrολογισμοίίτοίί1SΙ790'τι'\νσ&λf6α122lινσyρ6•ι:ιτι1ν 

~;;:"&μ1v:~:P~ιr;:G ~~~,.:~~~~~~:;&~~~:~::"~?;~: ~:~~o~~G:7:v:~·~~:~. 
σcwν τοϋwpοyρdiμμστοςΔημοαfωνheνδGσcων. rτ61!179Β&δισχ•ιpιι:rθcί 11.707 ·-

=~~;~~ · '~~=~~i4c:: fι τg~ν' t~=~=:: κ~; ·~;d ·~;;;κ:ι::;:: ρ 7~~::• • :~e;'1:~~=~μ ~r~6-19711 

~~~ ::~!~~~~=:~~:i:: ·~~:~;:~:~~~ ·~=~~~~: ;~· :~;~=~~:~~::~~;~::~:: • 
'Αλλ&, μι'j νομfσaτa δτι ιrόι:ι •σλGτι:ρrι κσf ι& Ύwοuργ6ς τWν οlκσνομικWν. 

:7~ :?~~;~::ο 1f:6 :i~~;:j:,:~:~;a~6 σ~6ν~~~~:CS~~τ~ 1 :&i::r~~/~~τ&ν::~~~ 
ξιaκWνδανcfwν•μcτσtοfpβηκαν&.#τfιντακτικιS,στ6νπρσ0wολοyισμ4hcνδ0σΙΙΙιΙν: 

"'Cτσι λοιw6νόΠρaDwολσyιιrμ6ςσlιτ6ςcΤναιι\b6δcιξηδτι ρρισκ6μαστc 
μwροστ6σf μfabαν6στασηστt1νδημοσιονομιιι:t1διaχcfριση. Ιτt1Βcαμοlfτηι:rητ;:jς 
wαντοδuνιιμ faςτοU ΎwοuρyοUtuντονισμοiί.Ιαf ή/ινωμαλfaδlνcΤναι μ6•ο σΜν 
κaτ6ρτισηw.a fτι'jνl.w.τiλcαητWνwροyραμμ&τwν,οlιμt1ν,&λλιSw.afστt1ν&.'clιΒ cfας 
zοΡΙ'ίyηι:rη lnr6 τ6ν Ύποuρy6 διaρκώςalιξσ~ινwν w.cfιD:λσfwνyι& •δaνcιaw.fς 1w ~-

~~~σ:ιι~:σ::ο:~t1~δ~~:~. ':~:·~~τ::ιο;~:. Β~ •:;:~a~i~ :~:v~~~u:~:iσ •i~· 
τονιιrμοίi yιι:iν6σοUχορηyη8ci!w.τ6ς&w6τt1νlyιιρισητσίίδανcfοuκaf ήκρστι
•t1•δσνcιaιιι'j bιδ6τηση•. Τ6 'Yκoupycio 8& &.ofα:Dfocι &ν Βά •ιfρcι ς Ι:•ιδ6τηΟ'η 
ιιafa!ιτ68&σοUτt1νιιaτσβ6:λcι:UνσΩςμιλW,,uσικ&,yι6τι'\ν11αλι&lστορ fa 
τWν1yκpfσ&ωνδανcfwνκαfτt1ν&~ιαητWνwpονσμfwντWνwαλaι4τcpωνν6μwν. 

~Ο~:~~η~~&ν~6~σ~~ζ~~~d ::=~=~ ~~o~~~~:ro~y=~~~6h~~-~=~r=~~jj τι'\ν • 

Tf Β& yfνowν κι:iτw &ιrιS τfς σuνΒί'iκcc alιτfc οΙ δuστuxcic Uιι&λληλοι τοίi Ύ
•oupycfoutuντoνιcrμoU,B&wofaouνlw&vwτouςδλoιol&cτoνOxηδcς:e&τotic • •'
σοuν .Κa fξοfpcτcwWς:yfνοντaιwcιρτικ6τι:ρcι;οlwι&-cις:"'cτιrιήδιatΒορ&D'τ6ν 
δημ6D'ιο β (σ 1Jοιrημσwοιciτaι. Δfν 8& hιτpaιrci &ιιιS 6W ιισf μτρdς ν& wci ιιaνι: fς 
&.6τοt'iςβοuλcuτοfι; wοt'itι'\tισaντ6ν6μοl.w.ciνο,δτιοlδημ6D'ιοιU.ιSλληλοιC
ΧDUνδιαtΒαρι:i. Λ(ιι:οlμοf τ6νν6μοl.w.cίνο τοt'ίςδιοftΒcιρσν,ΓιaτfιΓι&ν& Ινι
D'ΧGσοuν τι'j δ6ξσ ιιαf τι'\ν Ι σχι:Ι τοίi κ. Ύ•oupyoU τοϋ Ιuντσνιιrμοίi. 

ετνaιτ6 γcγον6ςa(ιτ6h6τd:βλιβcρdτι:ρσ,&λλd:κaf&:w6τ4&ποκσλuwτ ικ6τcρcι 
τί;ς •opcfας στι$ ~Βικ6 βο\ίρκο,ποt'ί &κολοιιβοϋμc •6ν τaλcuτaio καιρd. 

~~~=~~~;:~~~~::~~:~i~!~~~~:~~πrι:!i~~: r6~~~ ~~~;~~:Ε~~~. ~1~~~: .. 
δλιχτ&μcιονcw.τι1ματaτοGcruατι\μοτοι;84&ρ&οiίν. 

Όκ.•ποίίτσι; ι:Τχ••ciw.ατηyσρηματικdδτι μύα•τ619788& 6λοκλη~νcτσ 
ήwρσι:ρyαD'fστ?jς ctσαγwγί;ςτο\ίν6μοu.Σι\μcρcιμιτ6ννοfοπpοΟ.ολοyισμ6τfμa
Βσfνο1)!.1&1 •Ότ ι d ν6μος τ;jς wροιrτιβlμι:νης &ξfσς Β& c σαχ&ci ατι'jν 'tλλ6δα τ6 
τiταρτο iτοςτηςμcτο:flστικ;:jς•cριιSδοuτί;ς1ντ&ξc4ςμας,δηλσδιlj6χισιτρfa, 
&λλ& σ1 TlD'crι:ρσ τ.fρμ ι να! Κα( μιλοίιμa γι& &νι:nι:αfνηιrη 1 yιι~ ριζοnσιrτικlς μcταρ
pu8μfιrc ι ςw.σfwολλ6 &λλσ wορ6μο ιατοUtοpσλοyικοi.ίCΙ'UΩ'ήατος • 

. /. 



Κ6ρ ιοιauνά6cλφοι,έχοuν1νοιι:Cιιιολοτρ6πον&μι:τι:ιρρuθμfζοuν-&ντ6fιΒι:λcιν
τtltορολοyιιι.6 αLίατημσ οΙ Ύwovρyof τWν DlιιονομοιWν, ιSτaν lδfι.ις νομfζοuν δτι 
~ δημοα ι ονομ ιιι~ i a-ιopf111 &ρχfζι:ι lnιd τι'jν ι')μlρα ιιο6 &ν!λαβαν τ6 Ύwοuργι:iο τους. 

'0 'y;:~:~6ς rr ~g, ι:~ ι:~.,;~ I ~~=Ο~Χ~~ ::~;:φ~:: Ι C~~~~ 1 ~~ς~~:=~~:~~~:~ ϊ~~Τ~~: J 
δημοοfwν έα66wν της Τοπι ιι.ίlς ΛUτοδιοιιιΦre.ι.ις.~Λν ιι&τc -ιι.αf ι:1μcιι βiβcοος ότι oi 
ncρισσ6τιροι&-ιι6μΟ:ς Cχοuνw&tι•στι'jν'(λβιτfα,θά6ι:iτι:δτι6lνnΟ:ςιι;&νΟ'l 
'ttopfa ν& δηλι:iσeι ς τ6 clο6δημ6: aou, δ~ν.nάς σi δημ6σιο Tcιμaio ν& rrληρώσι: ι ς 
τ6 t6ρο ιrou . Tfj βι:βαfωση τοU t6ρou αοu &iv β& τfjν wάρι:ις lm6 ιιονlνα Ύπoupyι:io 
Dlιιονομικί:iν, Όμοσπονδιαιι.d fι τοU ICovτoν fou . Β& τι'jν •&ρι:ις lm6 τfjv Κοιν6τητσ , 
ατfjνι'ι ιιοfcιμiνι:ις.•αλι:ςοlοlιιονομοιιι;:auνcιλλο:ylι;:μcτο:ξ!iwολ fτηκο:fΚρ6τοuι;: 
yfνοντο:ιμ ιΟ"ι.ιτi;ςΚοιν6τf1τας.' tδWΙχοuμcδι;ιι:6δcςχιλιιSδcςδημοΟ"f~ο~νUwο:λλι'\λι.ιν. 
Πλiίθος&ιι6 'Ε•ορ(cς,Ταμciσ,•.ο.1Ι'.Καfl:χοuμcwσρ6λληλσ1νομcγιSλο!ιr fαη ι;:wλi;θοc; 

:;:ν~:~:· ι:~~ ~~~=~~~~~ι;:~a~d a1~:ν~=~~~ ν&!ί~:ί•:~.ι;: Υ~~~~;~~ ν~~~=:~ο~~~~ ::cι~ 
χcfpιΟ"ηστι'\ν ' (λβιr.τfα, Ο"τι'jΓc:ιλλfσ,στι'jν'.ι.yγλ fα ,tιlνθ&cfχο:μιr.ο:Uτ6ντ6ντρc:ιτι-

• ~:& ~~~τ~~~=~~~~::r:~&~::~σ τ;~~ ~~~,;:~11 ~~~rv~;~ςμ::1::u~:ι.ι:?~6&~~ ~~=~~σ , 
μcνοκσfχ~ο~ρfς:n6pοuς. 

Καfβιβαιο:,!ΙΙ"cιδι'jδiνιrτcρ&iταιlnr6χ ιοίίμορ,δnwςΜη Ιχι.ι αημ cιι:Ίαιr.ι, ό 
Ύnoupy6ς τWν οtκονομικWν , Ιρχaται κc:ιf μiίς λιycιι .ι.Uξ&νw τι'jν !:.ιrιχορι'jyηαη 1rp6ς 
τοUς4ι'jμοuςκαfΚοι ν6τητι:ςιι:ατ&•7,1δ"νομ(twfοϋlιιρiοaι:nρο9111νWς6χιμ6νοτ6"7" 

~:::ν:~ ι 2μ~~~~~~~:;:~~c6:~νw:σ~u:ι~~~:::~& ν&τ fι;: wo::;~:~:~e~:~~c ~~τ::u ξ:~~=~~ 
&•6τ6ι:ιχι~δ6ντfwοτα,κ&θ cσ{ίξηοη1fαrfρνcι,wοΟ'ΟΟ'Τtαrία,μιι:y&λcς6ιαστ6αaις.•.ι.ν 
6Wιι:ιι;: μιι:ιι'j δραχμι'i σΏUτ6ν wo!i Βά θlλcι μfιι , τοUσ(ιt&νc ις τ6ί διαθlο-ψ& τοu 
ιι:ιιτ& 50~.-Λν 6Ciacις δμuς 100 δρcιχμ . ο'αlJτ6ν •o!ixcι 1000 ~ ιι!ίξηοη ctνοι μ6νο 
1~. Τfοημαfνοuνοlwοοοστιαicςσχιοι: ιςμ6νι:ςτguςι Τfwοτι:: 

"Ειι:λcιαcινμl Ηλιι:fμματcιδλοι οi .Μjμοι κcιfol Κοιν6τητιcς . Δiνμw6ρcaιιντ6 
197θνιSιι:αλ!ί9οuνο!ίτι: τfςστοιχιr.ι&ί6ιcις&ν&yκιr.ςτοuς.Τ~•ο0το!iςδfνcιςΙνα 
wι;~σ6 γι& ν& μι'\ !:.wανι:λη9θ ιι:ί τd lλλι:ιμμcι τοϋ 197β,ιι:ο:τιS τf μaταβ&:λλaις τι'jν wpoη~ 
yο!iμcνι'jτοuςιι:ατdiστσσηι 

Κσf-ιr&λιιι:!ίριοι,ιιοι6ν!:.μπσ.fζουμι;ι/ιlνcfνιιιι:ιοβαρ6ν&-ιrcρνοϋνατι'jνθοuλι'j 

• :~:~ι:ι~;:λ ;~c~=~μ~::τ~1~:ί: ':~:Ρ:~:;~ ~~~ Χ~::~~ν τ~::~:~~~τ::~;~~~:;~d 
86: τd wληρ&ίσaι ~ Kcιf 6lν 86 μl 11'& fparζc το\ίτο .ι.ιν ιr.Τμςι ι τ6ag 9 ιλ&νθρ&οmος- &ν 
6iντι'jνJΙ'λι'iι-.ινcτcιuτ6χρονσιι:σfόθι~αμ6ι;:τi;ςΤοJΙ'ι ιι: fiι;:ΛlJτο6ιοιιι:ι'iοcuς.'Λλλι'ίιι:σf 
τdΠολfτι:uμσ . Γιιιτfχuρfςτ6νΒcομ6 τi;ςΤο•ι•ί1ι;:Λ!ιτοδιοιιι:ι'jσauι;: ,ιι:σλWςλι:ιτοuρ
ΥΟGντcι ,τ6 •ολfτcuμα6lνλcιτοupycί. 

Ν&λοιw6ναιwο ιιS •στc!iΒuνση Β&μ-ιrο ροίίιrι: ν6ί•σι νοτομι'jσaι Ινος Ύ•aupy"'ι;~ς 
τWνΟI•ονομιιι:Wν!:.wι τuχWς.Καf&τuχWςαlJτ6δiνy fνcτιιιοtιτclnι6τ6ναημcpινd. 

lltPIKtrBAΣIKti.41AΠIΣfDΣEit 
-~--~~~------~~- --~----~~---

•εωςτ,ρασiίι;:ct'Ιt'ο:Τf ς wι 6σοβαρlςclσιryωyι•iι;:-ιrσρc:ιτηρι'jσaιςμούyι'σfιτι'j 
τl\ναuζι'jτηαη.Σiίς&νιηuξcιτοGςλ6γοuςyιστrδινμwορaiν&yfνcισοβιιρι'jσuζι'i· 

;~;~ν ::gσ ;::~~~~;~:!~~:;ϊ::~~~::;;:::=~: &~:~::;~::~~:~~~~~~=26ί::~~d-
wολοyιαμ6ς. 

Κσ:f βdi ιr.Τ~σι !:.wιyραμμςιτιιι:6 ι;:, γt ατf adiν ιdλ6ς &vBpι.nroς wo!i cfμcιι,δiν μοU 

~:·:~~7χ:ia::~τ~;:~;:;:'!:~·z~~~:ι;:ιι::fΡ~·~:~ς&;~~μ~:,~:~?μ:~ο:~:6,.~~~~-
λΙΙvw clJθ!ίι; ~ιι:ιwι;: : 

.;. 



Όιrρο0πσλοyιcτμ6ς α-lιτ6ς cΤνιιι πληθwριστιιι6ς.Τι:λcfα χιιf ιrcιϋλσ: Για-τf Ιχι:ι 

:~~~: ~~6~06:~ i ~62.:~:~~~ ιcιι r 6 ~:6~~~:~~,. ;:μ:~~~~μ~f ..,;~u s :;:~ ' i:~τ :r~;:~:;'-
Κα(66.3DΟ&ιιστομ.ι:Τνaιτ6Cλλcιμμaτοίίπρο0πολοyισμοϋΔημοσfων'["cνι:6liαr.ων, 
-οτaνλοιιr6ν lχcιςο:Δτ6τ6Cλλι:ιμμα 0 διν1χ.ι:ις&λληλi:ξην6'ΙΙ'eiςιrι:ιρ6:δτιό 
wρο0wολοyισμ6ς cΤνσ:ι Jrl.ηθwριστιιt6ς. "Όλο τ& &λλσι ι:Τνσι ΙΙJο,ιστfcς,wιS:ρa πολd 
t8ηνί;ςwσι6τητας. 

Κcrf JΙ6ς Β& ιιαλuφβι:Τ τ6lλλe•μι.ια αlιτ6; Τ6 lλλιιψμα ιUιτ6 86: ιιιιλu,Βcί ι:fτc 

~~:;~~~:~ yffi~~; :f:~~::I~~~~~~::~·~[:~;B~~i:~:~2:~~:r:~f~~~~l~~g:
E~=~~ ~~::~:Ρ :!;~::~Ί;a ;::~ i::~~~::~::~~~~~: ::~:~~· ~~b~~~ο~:λ ~;~=~) 
ιrληΙW:~ ~μ:~~:~~;~c ~=~Ρ~:~ ι ;~W:f ~0~ο ~~~Ρ;~=: r ·~=~· ..,:,.~=λ~~~~:C;& ε;~
~~: ι ο~ ~~~ι:~~=(' β~;:~w~0~~a ~ :&~ί::~σ vJi1~~~:;:6~~~; ~f~Ρ~ο~:ρ~~ν τ=~~- • 
στ4 νιο 1ιrfιrc.Δο.Α6τι1 atνcιι ~ &μιιf,λΙw.,τη • αuνιwιιιcι . Ι(gf &ς μι1 ιrcιfρνοuμιι 
τ6/πrοτiλιισμcιw.cιf τ6w.d:νσuμιιcι1 τfcι. Καfτι1ν .ι lτfcι&wοτfλωμcι. 

~:;:':~~::Ε:!~~~ 
6

~~~~~~~~~=~:~ί;~!Ε~~~~~=~u~2~ ::7~!Ξ~·=~~::~:τ:; r ~ρd:y
=~~=~ ~~::=~~~:~~~~~ ~:( ~6~::{:, ::~:~;~;~~~~;~.:1cι 5 ;~σ~~~~ 1 ::~u ·~~au-

~~~=~~~~~:;::~~~~;E~~r~;~~-;~::~~~:~::~f~:r:~;:1~~:~~~~~=~=~;~;~:!;;~: 
~~;~=~~:=!:5?-~ρ;::! ~1:~=;~:~~~~~~~:~~~z~~~=~::;: .~;=~~: ::~~ ;:::~~ 
ιrο~ μιιτα:χcΙρfζοντcιι τ6cro βαρ~yδοι.nrοuς δροuς: 

σcιφWς κ:i~:~~ ::τ~:~~ ~:~~~:;;τ 5~~ ~Τ~ ~c&:~ :~~τ~~~;~ο;~~:τ: t~ ~α: ~τ ξε:1~ο· 
~~:·σ~:~~: ~~~ ~~;::: δ;:ς Υ ~=~τ& 1 ο~~~ h;~~~~~μ::~~ ·;t:~Y~~ ~:::~τ~: ι ·~:ο~::
i:;:~:c;;~~"~~:ιr~' ~~::~cr~';:u &;:~:~~~~ .:aτ:U:~~:~:~ ,d":U:i:;~:~2~η ί~~:Ο~~U '1 
&μμιιαης ,ορολοyfος. wΕρχιιτα: ι δμως ό w..ΎιrouρyιSςw.cxfμOς λiycι ιSτι οΙ &μι:σοι ••
ροι όιr& 26 0 8~ τ6 1978 θ& yfνouν 28,7,r: τ6 ι 1979 •ι:ιf οΙ lμμc.αοι lrιι6 73 ,2,C wiρσu 
θ6.μc ι wθc.iσf:71, 3,ι:,ιτος .ΟI&ριΒμοfαGτοfiντuιrωσιιl{σUν:rδfωςτ4 μc.τ&τι1νύπο-
6ιοατολι'\crτοι χcίa.•Αλλ4 •aτ&τfμιιτaβ&λλοuντι'\νιuιτ4οτα:σηf Γ&yον&ςatνσιιSτι 

~~~~;:~λ~~~=~o;~;μ~t;Ξ~i;~~~:~:~~:i:~~;~~~:~~~~~:~~~~::~~:~~i~:~' 
197•-7s: Γιcιτf ~ ο{jξομοfwση οlιτι1 τrjς σχl:σcwς lιμiσwν ~tcιr 1μμicrwν t&pwν 6,ιιfλον
τοιατι'\σuyw.uρfcι. 

Έτfαης χι:ιροτiρι:'c τ6 φορολοyι~t6αt.iατημομ l: τ6ν ν6μοwι:ρf waτ4ξcwς6i}Baν 

=~~6~:~Κ:fα::~~η;& Υ ι:a~ί~;w λ:~:u;,::~ Υ ~=~r ':~~:~'~~~ν~~~:~~~ ::~ crτ6 νομο-
Άλλ& ctνaι &ντΙλaΤ~t&ςό ΠρσDιιολοyιcrμ6ς 1ιrfσηςιιaf λ6yfιι1 τοU τp6wouμi τ&ν 

όwοίον 6ιοτfβc.ντσι ol δημ6crιcς 6cnι&νι:ς.Ό •ελληνος ι:Ιcr,f:ρcι , lιλλ& τf ι:Ιπρ&:ττcι 
Ρ& τ~ Κρ6:τοςι 'ο 6ικrτuιι1ς •ελ).ηνο:ς ό μι1 wρονομιοUχος,τf alπρd:ττι:ι ιSιι μ6νο 

./. 



&w6 τ6 κρ&τσς,&λλ&Ι(αf ~6τ6 ΙΚΑΙ(α( τσύς&οφαλιστιw.ούς δΕ:yανιομοι:iς; Εlοwρ&ττει 
l να μ ιw.ρ6ποσοστ6ώς&ντιπαροχfiτWνόσι.ινι: \ σφfρι:ι. 

"Ερχι:τα ι ,κ~ριοι, ό ' Υιιουρy6ς κaf μ(ίς • Λfy~ι, • ό Προ0πολcιyισμ6ς ~Τ ναι &νι:.J 
λαστιιι6ς.Τd 9Ο%τWν6απανί:iνι.Τνα:ι&νι:λαατικές.τfefλι:τι:ν&κ&νοuμε,&ποφααf
στci.wfτέλουςτ fμ0ςζητ(ίτε..Ποιfς6cnι"6νι:ςν6πcριορfσοuμ~ι:; 

Κ6νωτ(jνnαρατ(jρηση0τιήδημοσιονομιχι'ilατcιρfατi;ςΝ . ΔημοΙΙρατfοςδιν&ρ
Χ ftc ι 6:π6 'f6ν ιι . Άθον6:αιο Κονcλλ6Jrοuλο . Άρχfζ~ι:ι &n6 τ6 1974.Kttf yι6: ν& δc:iσw 
lνcι μοιρ6 δciyμtt τοU π6αο "μ~ !λcιατ Ιιιfς• ι:Τνcιι ο! 6cr116νι:ς,σ(ίς λfyw ότι μεταξύ 
19 74ιιttfσ(jμcpαδιορfαθηΙΙΙJVΤΟΙΙΤCιtοfUπ6:Αληλοι18.0DΟ.ηi:iςν&μι'\αlιξ6νοντα:Ιοl 
δαπάνες ιιαf ν6 μ~ Ι(cιθfατανται αυνι:χWς λΙy6τcρο : !λοστιιιl:ςι 

•fBupoΙ &π6 τ~ν Άντιπολfτeuιιηι 116σcιΙ l:ιι'fαΙΙτιιιι 

ICIAN NHt ΖΙΓΔΗΙ ('~pχηγ6ς τijς [ .ΔΗ.Κ.) 

Ξfρι:τc,Cγ' δfν μι:ταχι: ιρfζομαι &pΙθμοι:iς 1 ιtaρ& μ6νο Ι'ίτοιν τούς lχω l:λiyξcι 
&π6 πολλiςμ&ρ Ιfς.Δfνμττορϊ:iν6ρι1fΟΙΙΙΥδuν&ύσwν6:δeκn..στ(jνCβνΙΙ((j&ν'fιιrροσw
πε fα&ρΙ6μο(ίς ,ΙΙ.αfyι6:&λλeςκατηγορfι:ςδημ . Uπα:λλι1λων-γΙ6:τοι:iςΙίκταΜΤΟUς-πο(ιδfν 

• ι: t να ιοfγουρο Ι. 

ματος • :~~:at~Pf:~ ... :~~-=7 :~λiκ=~~iν~~ν~ι•~=~~:~~ .. ~~ς 0 ~:~~~~~ ;&U π:~~:=~
;::ρ ~:~~- ~~~::~ ι:.,:τ~~r~~~~~~· ~ Υ~:~~α~~=i;~Χ~~~ο~:~:~:ς~ 0 ;;~ν~~& λ~ν of =~~&μ ~id 
κ . κ. ' Υtιουρyοfτί:iνΟ\κονομι κί:iνκαfτοUΙ:υντονιαμοU;Καf!πaναλαμβάνωΙΙαfιι&λι 
ό τι,δτο:ν κ&νοuμι: ιφΙ'f ΙΜ(j τi;ς δημοοιονομικi;ς 1Ι'ολιτιχi;ς ffjς Κuβaρνι'jσaως δlν &να:~r. 
••ρdμαστι: αl &τομα,~ στ(jν βηη:fα 'fouς αι Ινα Ύποuργι:ίο. Κιfνοuμι: &ν6:λuση τijς 
ιιαβlδλοu δημοσΙονομιιιi;ς 1Ι'ολιτιιιijς τi;ς Κuβaρν~αι:ως τi;ς Νlας ΔημοΜρατfας. 

'Αλλ& ιιUρ 1 ο ι , ι: Τ να~ ό τrροΟπολογ Ιcrμ6ς alιτ6ς κο f &ν τ ι ανιmτuξ ~ακ6ς. 'Ο Προ Ο~ 
π ιι λοyι11'}.16ςαlιτ6ς,6ιfαuντcλfcrι:ιττ6ραπολύστι1νπαραμ6ρφωαητijςοtΜονομιl(i;ς&· 
νάwτuξης 'fi;ς χ~ρας. 'E•fi•ιvaν iδW νομοαχlδιο χαταατροφικ6 γι& τι'\ν έπαρχfα. Td 
νομοv χ lδ~ο πcρf κ ιν(jτρων ο ίκονομιΜijς κaf π~ρι,r.;ρr.: ι αιιi;ς &νcnιτ!iξr.;ως. Γιdi π~τη 
rφσρ&, Gοτcρα&n6 τ6'52,τ6λμηαr.;βοuλι'\ν6:~cικfνητραyι6Ιι:wcνδ!ίσaιςατι'jν 
ΆΒ(jνα. Ή Κuβιρνηση ,.ης Νfας Δημοκρατfaς,μf τ(jν πολιτιιιt\1Ι'οδ ιι6νa~, cΤνα ι 

t~~:u;~~ '~ι;~6 • ~~::~λ:α ~η~λ;~~ι1rJ• ιι: ~':~;:σ: ::~~χ~~~ο ~~ω:~:' ... ~6 .~~~;ι&-
σa ι κανι:fς, μ! τd όιtοiο δfνονται κ fνη τρα Ma f δανcιακlς iπιδο'f~σeΙς 'foLi κρ&τοuς 

• :!~==~~E:&~!~~u~~~~?~~::~~:::u τ:~:~~ ;δ~~:;~~~ -~~~~:~:~?~:~:::~ι: I 
lι:γκλι'jμα 'f,ος yι6: π&ρα 1Ι'ολλiς δι:χαaτfι:ς.&ν δlν &κupωβai ό νόμος. 

ΠΑΡΑΔε:ΙΓΩΙΑ ΑΝτtΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΙΙΕΝΟΥΙ Η ΔQΔΕΚΑΗΗΙΟΙ: -------------------------------------------------
ΚύρΙοι,μfοαστι1νάντΙπaρΙφι:ρcιιnο:ι'jμι'jνητijςΚuβcρνι'jαι:ωςlχwν6:ο&ςκαταy

ΥCfλwκα f δUοπαραδefyμι:ιτα,πούττροtρχονται&π6τι'\ν1'1'aριφfρe ια, ά11'6τι'\νόιιοfα 
lxw τ~ν 'fιμ(j ν6: ιιατ&γομαι . 'Ερχονται λfι:ι, ν6 καταργ(jαοuν τ6 c\διΜ6 Δααμολ6-

:~~~;~~~~~~~~~~i.~~~ :~:~;~~~~::t?~; :~::1 ~~:::~:~==~-:~~~δ~~~:~~~~~=~: 
~:~β~;o~'tσ~~~rv;c;:~u τ~1: ι:~:6" ~~:~6v ~~ο;~~·=ε~6::~~:~:Ο~~μ~ϊτ &~~α α~~:~ 
•ιια f Β6:σCίςάνa,lρw!νοι&λλο!πfοης&π6α!ιτ6:ΙΙ'ο!ιΙΙ'ι'jραμcμaτ6:τ61950ό:λλ6κcιf 
ttpιιηyούμeνα- σuνcτ!λaαι:&.οφασιστικ6:α'fdν6yfνcιαlιτ6τ6&λληνιιι:dβαUματi;ς 

:~~:l(:t~::~~ ·:~λ:~~ I κ~:r~~~ο~:~ ::~ι:ι:~:,.::~:, ·a~~o~~~,.::.:&~~η::~&~~~:ric-
~T ~α ~τ r~6:~~~ρ:~ c~ ... ;~~O'~u~~:~ιrawν τf\r; Δaξ I ίίς ποδ Ιt.uβcρνοUν ~6 τ6 1952 ιι:α r δfν 

' Αλλ& y16: ιrοι6 λ6yο τ&νι: νά κατσρyι'jοοuν τ6 δασμολ6γΙο aUτι'j 'fι'j στιyμ~ι Tf 

~:a:ι:~:~~~u~~.,:~ ;;~::~&~~α~~;~ηό:~:~~;~Q~~~&::;λ~~~~~~.~~~α~~~~~~ο~~& 
'fι'\νΔwδ8χ6:ννησο. . /. 



, ο. τ~~~1~a u::~x:~r ιι&~λ~~:.:~~~~~:ς "~~~μ~6 "~~Α· · ~~~ ~:u ~;~:~~~~~~ αb~~V~ui~~ά~::
::6~~:~:: ::~:::~~:~~ς &,τ~&;~~~~~~~· Τ~~; 1 ~ ~~~~α η~~~λ=~~~~~ρ~~α:::~~6~6~μ=a~:~ 
λάβαιναν ο I Κuβερν~σι:ις . 

μετά :~~λ~n~~~~:1P~~a τ~:~::~;rμ~~ &~α:~~~~~~~ε~~ε:~:u~~ =~~~~ :~;·:~r όί~~~~t\ 

:l~?,~~;:~~~:~~~ζ;~;;~~~;~,:;~::;:~~!~;~;;~~~~~::~::!~~~~;~:~~ ·~~~: !~~; 
&~f~η~~ίί rr:~~:~~~~ ~~ς ·~~:~:=~~ω;v~~:~~~~~:rr~~ν=~=ι:~:ρ~~;6:;6 n1~~ν ~:2 ;~~ 
μ6σιο μετά τfjν tuνΒ(jκη τi'jςCIΜνης κaf τfjν κάναμε. lνα Όρyανισμ6&νεξ6ρτητο 1 
rrοU8&6ιαχι:ιριζ6τι;ιντt\νπι:ριαuσfαα(ιτfj,yι&νd:κάνειeρyαάνι:nΙ"τ6ξ ι:ωςατfjνΔΙ.ι-
6ι:κ6ννηαο. 

~;:~ι:~~~:!~:;~~~~~:;~:α~~~:~~~:~~~~?:~~:~~~~~~~λ~~:b;:τ~~~:~~:!~::-i::~;:ά• 
&δρανt\ς καf 1ξuπηρ!τησιι: κάμ1fοσι:ς ιιατα'?'τ&αε.ις ακο1fψ6τητας κaf &τασΒαλfι:ς.Ύ-
1fi'jρχι: iSμLJς ό 'σργανισμ6ς. Ίt &ξfa τWν aιιινfjτwν τοu σt\μι:ρι:ι μi Ολι:ς τfς φαλκι-
6ι:6σι:ιςτWνξι:νοδοχεfωνwο61:yινaνστ6μι:ταξ6&ν!ρχι:ταιαi15δισειι.δρcιχμ.'Π'&
pfπαu. 

Ήδικηιτορfα κατf\ργησι: τ6ν 'σρyανισμ6 καf lίλΒcή Κuβlρνηαη Καραμaνλi'j 
κοf1πu.GρΙJσeτ6lργοτiiςδιχτατορfας.ΤCiρι:ιδληναlιτl'\ντt\νnεριοuαraΒlλοuν 
ν6:τt\νβ&λοuνστ6δημ6αιοκορβονό,αέιι:lιτι'\ντt\ν&yνώστοuμορφi'jςκαfσuγιιρο
-:ι'i αι:ι.ις' ΑνCiνuμηlταιρι:fα6ιaχι:ιρfαι:ι.ις!i:ίν&κινl'\τwντοίίΔημοαfοu,1fcρfτiiςό
"Ποfaςμfληαr; ό Ύ1foupy6ς, 

'εyώλέyωτοίίτοιΓιατfο.lιτ6τ61yιlλημαπ&λι;Ν6:ξανοκάνε:τι:στfjΔι.ιδr;κάννη
σοτ6νDΔΑΟΔΔ.Πρfπε:ινάG1fογριχμμfαω,δτιήπε:ριοuαfaαlιτt\&1νaιτWνΔω6&ιιαν
νrjaιCwν. Δlν ε.1να ι rrr:p touσfa τοU κρ&τοuς.Προrjλθr; Cm6 τt\ν ιιaταλl'\στauση τι::ίν ~lλ-

~~=~: ~2~ :τ~:~α;:~~:~σt6 ... ~a" Δ~=:~~~u~a~!~~~ ·:~t\~:~~a~:a ~~1'\~~~~ ~:χ:~δ;~aνη-
σ fοuς.τr τ6 στοιχι:ιι.ι6έΙJΤ&ρο ν6: ξανa,τιάξcτc τ6ν Όρyανιαμ6 alιτ6 ιιιχf μl τ6 πp6-

~:;~;~~ 1(;~!~~~~ ~:~~ ~~~:~~;~:~:;~ δ~!a:!:;&:~ ~:~~:~~::~~& ~~;~::=~~ ::~~;1;ρ: :~· 
σα,ήόnοfαν&1!'6:ρι:ι!λατ6iιιτt\ματaτοίίΔημοσfοuστt\θcσοαλfα.Ιfα&λληστfjΔ. 
tlακι:δονfιχατt\Βρ6κη,μfαστt\Κρt\τηιι.ο.κ.,οίίτwςGστεή &ποκ!ντρωαηιι:cι:fήΤο
'ΙΙ'ΙΚfj&Uτοδιοfκηαην6:1νισχuΒοUν.ΓιaτfκaτορΒι::iνι:τcσiκ6:8εcUκαιρfcι:ν&δι:fχνc
τι:Cχsρα 1 &λλάκαfά-πι:ριακaφfακafδημι:y&λη ι:ύφuΊ'αστ6Βiμααότ6hiναντι 
τijς Δωδεκοννι'\αοu. 'Αλλ&καf όλων τWν hαρχιWνyι:νικώτι:pαJ 

KATATHtANAΠfY:::E"Qt --------------------
Κ6ριοι,τ6νομοαχiδΙοδένπαρο:μορφCiνι;ιμ6νοτt\ν&ν6:1fτuξη.t1νaιααφi:ίςάντιο-

~::1ϊ~:::~~~~:~;~~~~~ f~~~ ;~~~~::~ν~:i~~~!~t::d~:r~~;~~~~~: κ~~~:~=~~~~-
πο686:π&ρcιτά1fι:Τρελαιοι:ιδiiτι'\νΕ"Λε:ΒΙ!ΙΕ"-&νδιf;νκ6:νωλ6:Βος.ΔiιιοφοριΕςτάτι:
λι:uτιχiαχρ6νιαάκοuαaότι8πfιιι:ιτοιήlναρξηκατασκεui'jςτWνπaριφι'\μων βιομηl(α-

&~~~~α α~1::ο~η~~:~~ . α;~;ι~ο~~~~ι:~:~,.:~: :~:~~::~ι τ=~~~Ίa:κ:~α&::~ο~~~Ρ~τ':~ τ~ r-
1fΟΤα νά y fνcται: ΟCιτε ατά χαρτιά~ 

Παρ6:τ[.ςτ6σοέντu1flοiΟ'Ιακέςi:ξαyycλfι:ςστ6Ρα6ι6φι.ινο,στt\νΤηλι:6ρι:ιαηκαfτfς 

~i~μ=~ r ~~~~ ~~~=;7ς .::,:α;:~~ r&:~δ:~: κ~Ρ::16:Ξ~: ::~ i μ=~~~ο~::τ ~=~,.:~~=~~~ 
.;. 



μ8yσλοβιομfiχaνοuς κaf ιrτοι:iς μcyαλοιι:ιrcι:χηpημστfcς τijς wcρι,lρcιcς τWν 'Αβην~ν· 
yι6: ν6: ιcόνοuνe 1wcν6Gocις yι6: τ6 δι116 τοuς αuμφtρον ιιαf δi)Bcv πρ6ς 1ξοιιιον6~ 

:Ξ2 ν& ti~~:~i~~~:o~:~~~::~;;:~:~:~;;~~;: ... :;ι~' ~~~Ε:~~~~::;~:~~ο~~: r~ς 
•ρσyμaτιιιfjο lκονομιιcιιj &tοιbτuξη, 

ΠΛΗθΟΡΙΣΦΟΣΚΑΙΚΡΑΗΚΟtΥΠ[ΡΑΑΝ(ΙtΙΙΙΟt 

~~~~:~i:~~~~;~;:~:~!~;;:f~~:F.~~~;~~~r:;;~~~~:;::~~ι~~~:~~:~δE:§~. 
66ο cΤνσι οΙ πηγlς τί\ς &νdΤUξισ:ιιij~ πολιτιιιί;ς τί;ς Κuβcρνιι]αι:ως 0 Ω 1Ι'λη• 

Βωριaμ6ςιισ fόιcροιτιιι6ς6ιινcιaμ6ς. 

χοντcι~6~6: 1 ;~:~~~~μ::σ εΤ~:~η~~~ ·~~τ ~:2~ο~~η~6ρ~=~i:ι μ:~:ιt τ:τ ~~~~a:~~a=~:~ 
• ;:~ ·~~8~~& σ~f~~ ~: ~ '~f~a~~a~ι1;6 v:τ:a '~~'~~ς ~~6"' ~~;:~: =~~βί:;:~ιr~~= i ~;~σ&:6 ~ης 

τl'\νιιστ6:ι:rτσοηποGδημιοuρyciταιμlτ6νΙΙ"ληθwριομ6,μσι6:ζcιw6:ρcιτrσλι'JμfσUτι'\ 
Τι'\ν y6:τca:Κafτdξfpι:ιδλη/ιι!ινΒpc.ιΙΙ"d'Π\τσ. 

'Αλλ& ιΊ Κuβιρνηση τrσρ6:λληλι:ι μi 'fdν •λη8wριαμι5 πηycτfνcι &ιι:στόαχcτη αi 
lνσ ιι:ρςιτιιι:6 δανι:ι αμd, πσι'J 86: μίiς όt.ηyι'\σcι ιισλ.Ci yρι'\γορα σι αuν8i;ιι:cς ιφωχc&rcι.ις 
τσii ι: f6συς τoii 1897. Ή Α:σwτι:ριιι:ι'\ •τ~χcuση δfν μίiς CΥ6ιaφiρcι ιι:af R'σλli. ώ 
μισσ f ~(λληνι:ς 86: Χ6ΙtσUΥ Τ λα λCfT6 τσuς kll'f σί &λλσ ι μ ιασ f 86: ιι:cρ6fασuν, 

'Λλλ6:6ι:iτcτσι'Jςάρ ι8μοι'Jςτοίίδανι:ισμσίίιι:οιfμι'\φρfξcτι:ιΕtχι:ιμι:στ6196δ 
(yα6ημ6σισχρiοςτσίίU,σuςτWν326ιαι:κ.6ραχμi:iΥκαfτ6197Β8χσιψι:3216ιαιιιι:. 
8iβαιa,/ι&γοριιστ ιιι:ι'\άξfι:ιτi'jς6ρςιχμi'jςι:Ινaιδιcιf0pι:τιιι:ι1.'Αλλ6:a'uτ66iν&λ
λ6:σσι:ι τι'\ ν ι:1κdνα. Άτuχi:ϊς διν μίiς δfδι:τι:ιι τ6 Ιt'ΙΙ'όαιμσ τWν &ριβμWν αi δaλλό
ρ ι cιιια f σι δραχμις yι6: ν6: ξiρaυμι: •6σσ ι:Τνσι τΌ Cξwτι:ριιι:6 6ημ6σισ χρia ς 1ro!i 
cιUξι!iνι:τcιιι Α:ιιfσης,μιιι:cιτcnιληιι:τιιι:6ρuθμι5. Τιiτσιι:οχρ&Uλ6σισ1fοliιιλη~νcιμι: 
τd 1973 ~σαν 10 δισι:κ. Td ΗΙ78 •ληρ(iιrαμι: 28 δτσι:ιι..ΙΙf lνcι τiτσιο ρuθμι5 σUξι'jσι:wς 

;~:,. ;:/:::;~7 ~ι • :a~::~~ ~:;~ ~rτ::~~~,.:-:~=~li σ~9;:~~;:~~~σ :·:~;:~:::.&σ-

• ~i~:~~:~~ ... ;~~:~~~~~~:~::::~~::~:~Γ~:~:~;~~~OI~~i;~~::~:~~:=~=~::~:7~ς 
κWν ΆγαθWν. Tf σημαfνcι cιιιτιS; ΧΡiσς ~ταν τ6 lλλcιμμα τσU λοyι:ιριασμοίί Κατa
νι:ιλwτι ιι:W &yαθWν,χρiος στι'\νΤρ6ι.ι:ζcιτί'jς Έλλ&δος. Twpιrτf τ6 ιι:όνcιμι:ι Td νομι
μσιιο ιι'\ααμι:. Τ6 τaιιτοJL'ο ιι1αaμι:~ 

~~~~~~~;;~~~~:r:~~;~~~:~~~· ~~:~~~~~~t:~8~~~~~~~!~~:b~~~~~r;~: . 
δρcιχμiς. 

ή ο 1 ~~:~~~:~"σ;;:::~~~~' ,.~:α~ ι::::: ra~ ~:,~~:~ξ:;:~.~ σ:~ Ί ς ,.~~0 t~6;t"~~~~~~:~: 
λο: δι'\ ιrτ6ν ιι:αλuμμiνσ •λη8ι.ιρισμ6 ιια ( στι'\ •ατo:xptwcrη τσίί δημοσ fou. ~Αν r.t δα τι: 
ν6 yfνοιτ'οι μι:ριιι:ό(ρyο:Αw fδιιιτατσρfας,aδτ6&,ι:fλaτσστι'\ν&,ρονο:JL'ληθι.ιριστι· 

=~σ;:;:~:~ ιι:~σ ~~:f ό&:~:ν:~:~~~ν T~~w:6 &~:~:i:~ j=~~~~ω&ν;~:η~~==r 1 ::~τ6-
~rμσ"':τ~ι &:~:σ~::;~=~~. ~=~~~~~:.;:,.:~ξ&;:ρι:~ ~~;:ς ·~:ί;~-:~6~::~· ,.:Q ι 
:~:~·:~rσ~σ:~~:u:λ~~~' ιι::;;;vz~=~=~~=~χ:ϊ"' ,.:':f;o~~~ .:~. ,.,~6~ ':~:~σ~::~:· ι ς, 

.J. 



ατ~ν :1:~:~μ:~~:~e~~:;, :~ςιι:r0 :~~~rι::λ:~~~~ ,.,~:~:~·τ~ ~~~~~8~ο~ 1 ~k:~~::ιιι τ 
~ kuβlρνηση. · 

ΙΙι:iς ιιΤrιc ~ ΚuΡf.fινηση : •Β& lr:ξ αy'l&fλu τι'jν ι:lσοδηματιkι'j μau waλι τιklj μcτά 
τ6ν ' "Ιανauάριο tι:α f τ6τc Cιι-fσης Βά&νcιιιι;ο,νWuτfς&rιο~σι:ιςμοuy ι& τ~νiινα·· 
ιιροcraρι.ιοy~ τWν τψίiν yι& όριaμlνι:ς βασιr.Ι:ς ιιατηyaρfι:ς,!wuς ο1 Ύrιηρc_σfι:.ς τϋ 
'Dρycιινι σμW... δημοcrfcιιςlιι;ι&λι:fαςιι.λ. w. Κcι fαuνΙ:βη-.&τιτ6άwf8ανοχΒiς.'tyU · 
~ξc:ryyιfλaντα ι ιιαy(iματr.:ι καf &yορcινομι ιι:af 1λι:yχο ι τών τψU..··'Ιf6ρα "ΙfΟλιί 1ντι,ιm.ισ ι • 
kaf ήτ ι μι'jτWν1φm.ι&ρfδων &νfρηkι:,&ιι6τaμα/md7α11.06ρcι:χμfς 1 χι.ιρfςνά τ6 

w&ρι:ιt;:::r~::::;:~α~ i::~::;~ξ::~ ::~ ,y ι aτf rιρfrιcι ό kαΒf'ΙΩς μας •ι ' ιι• r ι. 
~~=~:~ς: r ~u;:fι:~;sι=~~~fu&ν;::~~ :~~=ι 1 ~~u:~,.: ~ ~ ~~ ~~~~~,.:~6 τ~~6 ~~~~~~:ς 
Γιατfιτσιποι:ίι. .. ιτοupy& iτ6σe'ιcrτημα,ι5λι:ς ο f 1φημι:ρfδcςι:Τ ΙΙΙJιδιfσμ ι cς·rίίν .. •
"ι:tGν, ιrοe'ι Ιr:λ ι:yχον'\'ω Uχ_. τ~ Κuριfρνηαη. "Λν Βl:λιιι ι\ Κuβfρνηι:rη τfς kλι:fνι:ι :~ι Sς 

~a::r :~~~~ηο~';~,S 2λ=~=ι~d~&~i:u:·~;~~~=~: ;~:1ι:ϊν\:7ο~~~τ:~~·.:;~ ) 
ρf6wν86 •&ροuνμ ι&αδ.ξησητW...τιμWντοϋιιpοΤ6ν'\'οςτοuς.ι2" . Καfα!ι'\'οfποfiι J-

::u:.s~:~;ιι ti\;;jn~~:a Γ~α~f~Υ:~ωςλd~:& ~~~~ ~~;~~~::;• τ~~ψ:~:. ι 
σcωc; ιιιιf ν6 τι'jν ~υιτηp~τι'jοaυν στ~ν •ινημιfρuοη•τί'jς Κοινί)ς yν(,μης~ 

Κcι fδι:iτιc Παρι.n:ολοιίθησαμi "Ιfολl1wpοσοχfiκαfbιμονι'jτ f iyριιtc!.,C-ro ι; 
ό Τόιιaς yι& τ6ν Πpι:~th rολοy ιομ6.Γιατf t\Scλα βοηθt\μα'\'ιι yι& τl\ν &-rtiρ~u;n'\ μο,; 1\ο 
λ11'Ιfη μου διι:wfοτωα~ι l!μuς,δτι διν yρ6.τηιιc lνu άρθρο μιf οbσ ια τι .. 6 "Ιf&pιιtχόιιι:"• 
kptτιιιί'jς,οCιτι:&τt6 τ6οl κaνομιk6 w ι:ριοδιιι& ,οUη:&τt6τ6ν'Ημι:~ιοΤύwο ,1,..U 

~~~:τ:a::α~pιιι::~:~e:~β:;~:~~a~~~:::~η~~ ~η~~::Gξ~ ~~Q~~~ι.,;~ ;~~ τd 
::Gf~~~π~λ:~~σ~~~ .π:r~'&~'\'αμ~~~t\1 ιιGξηση 66Βηιι:ιι τι'jν "Ιfαραμaνf\ τijς σuζu,'jι: ο:ι ιr • 

tΤμι:ι ι Uποχρcwμινοςν&τaνfι:rwτ6yayον6ς α!ιτ6.ΓιατfιΔι6τιατa(ιc:λ. fγυι ιι; 
τfτλauς τιοCi ιf:xw σ '\'~ν ηολι τιιιι'j μου twι'l Ινι:ις ιrrού l:kτιμW •ιιρισσι5τι:ρο atνu ι ότ 
μπί'jιιaσ'\'fi•uλ.ακι'jy ιlc η'jν!λιιuθι:ρaτuιrfα.ετ&:1!i17DI:ναuνcfδητcιιδωαc:ι:οτι'jν1ι.Ν ι· 

~=t~~,.;x:~:;~;~.ίn~::;:~~ ~~~ ~2:ο~Ο:~~-~~~:::~ Z:o~t:~e:6τ:~:: .~: eW 
ιι:cιf μπW στι'j .uλ.ακr\ . Γιατf τ6 (ιιc:ι:νσι Γι& ν6: κ ριιτ~σu τ6ν Τόιrο hfuθιιpo .Δl 8tλιιν6 
ιιρσ'\'ι'jσwτ6νΤιίrιοιU.iuθιιρομ6νο&w6μι&β&ναυαητuριιννfιι,&λλ&&.6όσοιr:6Ιjιrcι·'• 
δι:αμ&,μιιτοξCiΜ όπο rwνιι1ναιιιιιfτ6 alκονομ ιιιd6cομ&. 

Πρlιrc ι 6/; νdiιi ir.; r:Whfι:rηςδτι ctμαι δrιοχpι:ωμιfνοςν6&νσφιfρω!πfοηι'ιχιι· \ 
βοuλι'j ιιιιf τοϋτο. "[1\'t:Ι &παρ&δι:κτη ή α'\'&οη •oti κριιηi Ε:να μcyώ.a μιfρος τοG ' 111 1· 

;~;;~~~~~~·rf:~~~~~i:~~:;~~~:~~~iς;~~~:~~~~~fu:g.:.:. :: 
ΠΡΟΕδΡtΥDΝι (Λcwν fΟΟς Ιtιrοuρνιίiς ) Ιιdριι: Πρ6ιιδρc, wapcnιaλi:i τιιριορι ιrl&iτιι b f .,. ,Q 
sι:μaτος . 

;~~:=~~μ~~~~~~~ Λ=6~6~η~~ο~"Κ:r ' ξ~~,.:cι~&:~~~~:t~· τ~ •;~6 
'' 

'ΛβηναΤw.6ς ΤCίτrοςJ Δ ι 6τι αlιτiς ιιΤνιιι at ιντολiς τiίς Κuβι:ρν~Ο'ι:ως • 

. ι. 



• 

• 

'ο ΤCiπος τi:iν 'Αθηνί:ίν,μi τd οlιοι;ονομι ιοι; 6 οΟΟτημα πο6 lxouμc ςιt\μ~ρα, ι:tναι 

~2:~~:~ 0=~ι: ::!=~:~::~:~~~~:~::;~~!i~f; 6~;:~;~~~~::~~~~:~::~~a~~~:~;a ~ r ~& 
Καfyιόνό μι1 νομfΖ:ι:τcnliςι:Τνcιι6ιιοι;όμοuμ6νοτόcιlιrΒι1μaταalιτ&, σiίς 

ιοι;σ τσθiτw Ιtcιf τ6 •ι1φt(J}.Ia τί;ς Δ ~Πα:νι:λλα6ι ιοι;ί'jς Σuνδιcιοι.;l.ι:ως τi}ς (.ΑΗ. Κ. ,δποu 

~~~::ι:~:~::&~ ~~δ~7σ~~~α~~~~~~~=:~:ν::Sτi:~~:.~~:ά τ6ν τρόJιο σ~τί;ς 
( Τι1νστιyμ ι'jν σlιτφ.κστσθlτι:ι : τ6,ι'jφ ιαμα.) 

• 'Η Α'Πcrν~λλι'jνια Σuνδι&σιοι;ι:•η τί;ς [ΑΗΚ, ποa οuνi}λθι: οτι'jν 'Αθι'jνσ στf ς 9-
1 10Αι:κι:μ.197Β,,ηφfΖ:ι:ιόμόφωνστι1νό:ιοι;6λοuθηδιαμσρτuρfα-Ιtατσyyι:λfσ yι & 

τι'j στ&ση woa τηρ~i μιιρfδα τοϊ:ί /ιμι:ρι1σιοu ΆΒηνσΤκοU τ6ποu &.ιναντι aτό 
Κ6μμοΕΑΗΚι 

'εt~,ρ&Ζ:ιιιτι'jν&yαν&ιοι;τηση τWνμι:λϊ:ίντηςκσfιοι;αταyγiλλι:ιwρ6ς τ6ν'ελ
ληνιιι6Λα6τι'jν&ιrαρό:δι:JΙτημι:ταχι:fριαητοUιι6μμστος&νδώρισμf)ΙΙη μcρf6a 
τοU ' Αθηνcιi'κοϊ:ί ημι:ρι'jσιοu TGttou Maf ~16ιιοι;ι:iτι:ρα τοU τμι1μaτος &t~cfνou ποa 
&ιι:φρ6Ζ:ι:ιτό χWροτfiς&ντιπολfτι:uσης. 

Ε1διιοι;ι:iτ ι:ραπαρατηρι:ίται ι1)σuστημ~:~τικι'jπαρ&λι:ιφηπληροφ6ρησηςτοU 
'ε:λληνικοίίΛσοίίy6ρω&πότι'jνινy!vι:ιδραστηριότητατοUιοι;6μματος ,2)'Αλ
λοfwση τϊ:ίvδηλι:iσι:wντί'iςηyι:σfαςκστ&τρ6ποποUrrροδ fδaι&χeρικι'j6ι&Βι:ση 
κστ 6: τοU κόμματο(. 3) Λοι6ωρfeς κaf αJΙGμμστσ ιιaτ& τοU προσ~οu τοU 'Ap
xηyoU, πού &ποκαλ6!Ι'τοuν σU)Jμι:τοχι'j στι1νrφο01f6:θι:ισ yνWO"τi:iν ντόπιωv κaf 
ξiνwνπο:ραyόvτwνyι6:δι6:λuσητοίiιι6μματοςτοίiΚfντροuιιαfδημιοuρyfcι11'Ο• 
λιτικί;ςπόλωαης , , 

Ή Ι:uνδι6:οκι:.η, μl τι'jνπι:1ΙΙ'οf θηι:rη δτι τfς rraparι6:νw !κδηλUοι:ιις ιιaτα6ι
ιιόΖ: ι:ι μαΖ:fτηςημι:y&ληπλι:ιο'ηφ fc:τϊ:ίνοuνι:ιδητϊ:ίνφορlωντί;ςμαχ6μι:νηςδη
μοιrιογρο:φfαςΚΑΛΕΙτι'jνμι:ρfδατοίiτ6ποurιοU'ΙΙ'αραξlκλινι:άπ6τ fςπαρο:66σι:ις 
της 6ημοαιοyραφ.fαςνό!πονLλθι:ιστ&JΙλcrfσιοτϊ:ίνιιον6νwντί;ς6ημοσιοyρσ:φι
ιιίiς 6 ι:οντολοyfος. 

ιΗδι:τοι &ντολι1 στ6 Προι:δρι:iο νιiμcριμνιfσι:ι τι'jν &ιrfδοση τοίi ιrσρ6ντος 
fηt fι:rματος . 

1) Στι'jθοuλι'jτi:iν 'ΕλΜνων 
2) Ι:τι'jν "Ένι.ιση Ίδιοκτητi:iν ΆsηνοΤιιϊ:ίν 'ε:φημι:ρ (δ~ν 
3) Ι:τι'jν "Ενi.Κ1η tuντσκτiiν Ήμcρηαfwν 'tφt~μι:ρf6wv 'Αθηνϊ:ίν (ΕΙ:ΗΕΑ) •> Στ'1ν " ε: νι..ιαη 'ΙδιοκτητWν Ήμι:ρηι:rfι.ιν 'ε:rιaρχιaιιWν 'Εφημcρfδι.ιν 

Αf6eτο:ι&κόμη&ντολι'jατ6Προι:δρciο,i6:ν6ivύw6:ρξι:ι&ντΩ'ΙΙ'όJΙριι:rη&π6 
μfροuς τWν ό-ρμοδf~ν, τό :πο:ρόν φι'jφι1ψ0 νό iwιδοΒι:i στfς Διι:θνcϊς '[rιαyyι:λ
μο: τ ι ιι fς Όργο:ν~cις Τ6:ποu,τι1νΟlινfσκοκ.λ.π. • 

ΤΟΗΒΟΙ:ΤΟΝΧΑΙΙΙΑΙΛΕΟΝτΏΝ,,, , -------------------------
ΚUρι ο ισuv&δeλφοι,θ6:τι:λιιιCιcn.ιμlτοίiτο.'Οκ(ίριοςθανοσ6iκηςΚσvι:λλ6παu· 

λος • •••••• 
( Γfλwτι:ς ικτΓίς•τlρuyοςτfίς'Αντι•ολιτι:Gσι:wς} 

~l~:~ ·~=:~;~6~6~~: ' ~ ι:~::~,:~~. τ~~~~'~6' 6 ;~~:~ί~~0~ι:"δ~:6:~~\:;:~~::~~~=ς 
~~~:~μ!δ: : ~ι~3 r::ι · U:~σ~~~~!:ρι~.7~~ς ' ~ί;~ ~ο~~~ι:~~a~~ρ~~μ~:r:vf~76~το:ν 

.ι. 



ΕΤδα δτι (ι τdσο brψcλt'jς Μιίριος ΡοΜ6φuλλος δtν τri'jyι: cιι ιιefιιcνοι τoi:i kupfou 
Βιινοισ6ΜηΚανt:λλ6ποuλοu .πρfνάπ6τfςέkλογiςτοϋ 1 977. 

~~~·~~:;~ ~i;~~ ~~~~~:~~:i;:~~;:~:~!:~:~~:~~;:~~;:~:~~:~~?~~:~:~::i~::~~~ 
τcλt'jςστ6ν 'Ανiν6οτο'ΑγWνοιτοUΓ.Ι"\αιΙ'οιν6ρiοukοι fβpα:6ιJτερομιiλοςτί;ςkuβcρνιj, .. 
σι;ως της ΈνGίσcως Κ~ντροuΖ 

Η~ΑΝΝΗΙ • ΙΚ ΙΑΡΗt ι "Εwιτρtrraτοιι vd: τ& λiτc Ολοι α!ιτ& ι!rπcSντος τoi:i k.Κα:νaλλcS rrιJuλouf 

!~~~=~~&=~~:~Ι k~ ~ Αt~;:~οι=~~ι ε:~~ ι Α~~:~ τ ·~z=~ω~t;δ~~v~τ:;: εχ~ ζ~ν ,.:~;~1:' 
σuνcχl\,ςλ ι rrο τοιξ fα. 

ΠΡΟΕΔΡ[γQtΙ (ΛcωνfδαςΙΙποuρνιίίς)Κι1ριcΠρ6cδρι:,σίίςτιαραι.;αλU. 

;~::~~;, Ζ~~~~~τ~:Α~~~γ=~λ~~7k~~Η~~~α~~c~~τ~~6~"τιsτc . Δl.ν lmιιpW γι& τι1ν τιiση . 
Η:ΙΑΝΝΗtΟΙΚΙΟΡΗΙ ιΤ6νχαραkςηρισμ6ν&τ6νδιορθGίσcτe; •••. ,,, 

~~:::~~~:;~;~~;~~i~;:;!:~::t'i~Δ~:t;~~~:~~~~;~~~~!~~~~:~~~~:~ς=~ϊ 
0

!~ .~-
ι'ιΒιΜι1cΤνaιτ6Βcμlλιοέπfτοϋ&ιrοfοuΒ&στηρfζcτι: τι'\νδιιιι'\αοις&ξοuσfιιιιιι f 
θ& iδρcιιGίσcτa τ6 ιιαθcστ~ς,ποG &κπρασωιιciτaι 

Κι1ριοι ,,·όπρο0nολοyισμ6ςaΤνι:ιrι1νa'rrρ6βλημaσuνcιδι1αcωςyι&τι'\νkUβι!ρ-

/;~;ί~;u~~γ~ο~ τ ;:μ:~~ς ~~~~:α βy~~:~μ:a~:~~Ί:· ~:β~~ ;~:~~ιά~:~,.~ ·tv~~~:;~~:v /.:~ 
τ6λοι'rι6τιcρ ιa:χ6μcνοτΓjςόμιλfαςμοu. 

Τ6πρWτοαuμrιfρασμοιr;Τνιιιdτρ6rιοςμfτ6νόΙJοiοναuζητι:i τοιιόrrpοΟπο;..ο
γισμ6ς. Ή Uouλι"j 6!ν &κτιιλι:ϊ τ6 καΒΓjκον της. Τύn-ο~ς ι:7μaστιc fιημokpaτfa.Δl" 
clμοιατe:&ληθ ινι"j κο ι νοβοuλι:uτιkι"jδημοκρcιιτfα. 

i~:, ~:~~~~~~~~:~:~:~::=;~~~~ς :!~~~~~~ό;~~~~~~~~α~~~~~:σί:~~~c;:v . • 

κοιr τ6 τρfτο σuμπiρασμοι cΤνοι ι &τι Ύποuργο f διfν φροντfζοuν νιS σuγΜοιλιί
πτοuντ&/ιβικιiτοuςιrαροιατρατt'iματσ ,ι5τaντοuλ&χ ιατονβρfσκονται στ6ΒΓjμοια/ιτ6, 
mt ι!rπfθανο Βρ&vος &ντfθe:τα !παfpονται γι 'aUτ& : Πρaκαλοi:iν, nροβ6λλοντας τ~v 
&rιοΟ'τσσfατοuς&ιr6τt'jνrισρ&ταξηποι1τοCiςάν&θρr;'ιισ&νkαΤ6ρΒι.ιμι:ι:'Αποτι:λcΊ' 

~~~~/~~~λ~~=e~8 ~ ίη~ι:~~:=dλ:~:~ω~οό ~:η::~:~~~ ~~~ v:~;Qξ~a::~;~:~ς ~ σ~4Ρ{;: 
Μοαμοι:ιl.ιτ6φαιν6μcνο:Κι:ιrfcΤνα ιβιfβαιαπρ6βλημα/ιθ ι kΓjς-τιSξι:ως άk6μααοβαριi
τapο , &ν θ& αuvcx C σε: τι: νιS ατηρ fζι:στε. γ ~ 6 τt'i 6 ι ατι"jρηαη της l:ξοιισ f ας σι Γ ι cιν ·· 
νfτσαpοuς,σι&νθρι.nfοuς rrοι1διfνιι lαΒ&νονταιkαμfι:ιrι'ιΒιkι'jδιfαμιιuαηγι&τfπο• ·a 
-γ ιιS όλοι liαα brαγγfλοντοιι : w Αν σuνι:χ fσcτι: νά &δ ιο:ιpορε.iτι: cr~ ι5λα οι ι.. τ&, σ I μf:ρaς 
τoi:i kοιθι:στωτος αοις -koιf ο ~ δικιfς σοις •uα ι κ&- ι: Τ ναι ματρημιfνε.ς: (πιιρατι:ταμf:νοι 
χaιροκροτt'jμι:ιτι:ιrlσι6 τι'\νπτιρuγcι τijς ΆντιJΙολιη:ι1αeωι; ). 



' 

ι 

Νο 12 

!!!!:!~f!!Qf!~!~-~!! ... Q~f!!~~f!f=-~!~~~~!~~ 

!!2 ... ~~~~!~~~--r!~ ...... !f!!! ...... !~f!!~r~ ... !!~!~!!!!!~! 

Ή ~w6Ιcση 8ιιuρ~cwς τoii διηwνισμοίi yι' τι'jν •η λιyνιτι ιιι'j μον'δ• τΓjς 

Ιcyαλοuιι6λcwςιι•fι\wαρ•yycλf•&ντtWτΓίςιιcτρcλ•Τ•Γίςμον'δος1 &δημιοι1ρyησc 
μcy4λ•wροβλι'jμ•τ•τ6σοyι&τ6 &νcρycι•ιι6wρ6yρ.-μμ•τΓίς ' Ο,λ,δος ,δσο ••!νι' 

τι'jν ι\Βιιι~ 'llλcuρ' τΓjς wολιτιιιΓjς twϊ;ς. 

1'14ρ•ιιdiτωw•ρ•Β11'W,.._τrςlηορcι1σcιςτοiiβοuλcuτοiiτΓjι;[.6Η.Κ . ιι.JΙΙ.βcνι

tlλοu ιιcι( τοίί 'Λρχηyοίί τΓjς ε:ΔΗ.ιc. •· 'r ·.r.ztνδη •• ~ .. σ'•Uτ' ,., δι:i• μcν'λ• 
wροβλι'jματσ. 

mι ννι:iση τοίί θiματος ιιcι( σa,ι'\νcι• Ο'τι'i δι•τι:iwwιtι'Ι τοu ,~ βοuλcuτι'\ς Χο

νrω~ τί;ς ΕΔΗΚ ιι.Ηιιι.Ιcνιtiλος,&νιl:w!uξc στ(ς ΙΙ-Ι2-71 τι'\ν &ιιcρώτησ~ τοu,yι' 
τι'Ιν μaτ•(ι.ιση τΓjς •ης λιyνιτιιιί;ς μον,δaς Ιcyο:λοιι6λcwς ••( τι'Ιν Ο"Τρο•~ νι' τιlj 
6ημιοuρνfσιwcτρcλσιΤιιijςιιτ6Λσι\ίριο, 

'ο ιι.θ cνι ζiλος,μi δριμ~τητ• &ιιcσι'\μ...,c τ(ς σuνlwcιcς νι' τι'jν CΙνιιιι'j 
αlιιονομ(ο:,ιίιι6τι'jν&λ.λσινι'i.Uτl'\το\ί&νcρycισιιοίίμ•ι;wροyρ4iμμ•τ•ς•σ{ιιaτι'jyνcιλc 
σuγχρ6νwς,τ{ς τcρ&στιcς cύΒύνcς,τοίi 'νιrοuρyοίί Σuντονισμσίί,σιl: wcιρlμβ~Ο"η τοU: 
~ιιο(οu ό,c(λcτο:ι cιότι'j ~ ιlιλΑσyι'j. 

σχcτιιιοίίδιιιyων ισμοίi,τον(ζcιστι'j σuνlχcι•ι 

--------------------~.:::-----------------



"θι:ιrρρWδ1'ι ι:Τμcιι ό••χρι:ωμlνσςνιfσημι:ι~ωμι:ριιιιι!ς&:ντιφ'σι:ις ιισfνιiΒiοω 

μι:ριιι8 σιι,η ί:ρω1'ήμσ1'σ yιιf 1'ήν ιιλήρη ~νημιι!ρωση τΓjς '[ΙΙνιιιi;ς 'Αντιπροσω~ι:(.c;ι 

1)Ό ιι, Ύwσuρyός ruν1'ονισμοίί,1Ιρ••σνUς ~ιι:ι!uμιfντι:ιrς νi δι:fξι:ι δτι ιιόνι:ι &ναι γ~ 

μσιι:ριfς · 'Ανιιτολιiς,•1'ήν&:ρχή,;Τχι:μιλήσι:ιyιιΙ&:n'ι:ύΒι:fιις&:νιΙΙ!Ιι:σηcrτσύςΡώσοuς 

tι:σfσ1'ήσuνiχι:ισ,μι:τότήνnροιιήρuξητοίίδ ισγωνισμοϋγ ιiτήνwι:τρι:λι:ιrΤtι:ήμονιfδσ, 

yιiιruμμι:τοχήτWνΡι5αωνιrτιfδισyωνιομό,Τώρστούlyινι:όδισγwνισμιfςσVτι5ς, 

μι1wως μ••Ρι:i ό κ.Ύwουρyιfς ruντονισμοίί ν' τληρσ,ορήσι:ι τι1 Βσυλι1&ν lλaβσν 

μiρσςcrτιfνδισyωνισμιfσiΡLίσοι r 

'['Ιfι:ιδ~ δi ι:Τχ,; μιλι1σι:ι yιιf μιιιρι1 σuμμι:τοχή vτ6 δισyωνισμιf τi;ς 4ης μονόδσς 

Ιι:ycιλοιι6λι:ως,μrrορεiνιfμίiς=.rληρο,ορήσι:ιw6crοιwi;ρσνμiρ•ςστ6δισyωνιαμι5γιιf 

2)•οnως ,~fνι:τσι ό:1f6 τή δισιιήρυξη τΓjς 4ης μον,δσς ΙΙι:yσλοrrιSλι:ως, ~ σuμμι:τοχή 
'[λληνιιιοϋΟfίιοuστήνιιο ινοrrρσξ(στί:iνnροσ,ι:ριSντων,1;τσνόnοχρι:ωτιιιι1,' Dδρ•ς 

.Gτιfςtσχυσι:στήνwι:ρfnτωσητi;ςwι:1'ρι:λσΤιιiiςμονiδσςιΚσ(Cιlνδχινιστ fξσνσ

ΥUΡfl.:ουμι: ιιfσu D'τήν_ Cwoxι1woύ •1 ξlνοι οfιισι iιι:ιrνσν δ, τι ~Βι:λ•ν rιi pόρος τi;ς 

'[λληνιιιi;ςΒιομηχσν(σςf 

' 
3) Ή μον,δσ τeϋ Λo:upfou yfνι:τσι ν•' νιf ιισλu,Βοiiν τιf i~λι:fμστσ Cνι:ρyι:(cι:ς,wοίί 

Ι!Ιιflιιντιμι:τuwfσι:ιτ6wρ6yρσμμστi;ςΔ[ΗστιfΙ911-Ι2,Τiτι:τflννοι σlχι:ιήδήλι.ιση 

τοϋ · ιr; , '.Ynouρy.U βισμηχσνfσς~'rνι:ρyι:fσς δ τι ή μονιlδσ yfνι:τσι v•' ν& &ντιιιστσ~ 

στσtοϋνοlμονιlδι:ςτ•ίiΚι:ρeιτσ ινfσυιιeι fνιfμcιu8ι:iήρdwσνιrητi;ςnι:ριοχiiςJ 

:~~λ7::~ ~η:v::::α::~::~ςl::~\::r:::Βμιf τσϋ Κι:ρστσ ινfσu όnι:ρβσ(νcι κατ~ noλd ι 

ΙήwwςτιSιtιfστ.ςi•τi;ςwι:τρ ι:λσΤtι:i;ςμονiδσς μlτήννισσGξηιrηwι:τρ ιrλeι(σuwσd 

Cξήyycιλι:ήΟΓΙ(ΚΙΙ,ι:Τνσι8:ρκι:τιfU,ηλ6τι:ροτiiςλ ιyνιτι ιιiiςιιιι fΙΙιfy(νι:ι&ιι6μσ 

u,ηλιfτι:ρ•μiτfςνiι:ςwροβλι:rrlμι:νι:ςσύξήσι:ιC::wcτρι:λσf•uστ,μiλλσνf 

S)Πσρeιyyiλι:τι: ίιι:ρισστρσβ(λους yιi ν' ι:σλu,flι:i τ6 lλλι:ιμσ f:νι:ρyι:(•ς Ι9ΙD~ΙΙ. 

Ποι6 ι:Τν•ι τ6ιιιfατσς τi;ς&ι:ρισ«rτρ•Ι!ιλιιιtjςιιιλσβσ-ττ~σςσiσχl•ημlτι1λιyνι
τιιι:ήι 

6)ΓιστfGστι:ρ•&w64ιρ6νι•6ισιι:uβιρνtiσcwςτi;ςΧIΖρσςh'τήΗiσ6ημ•κρστ(•ιcσ( 
1'tiν fδισ Δ\8 f~ηση τiiς Δ[Η wρσlιιu•• σGτΙ τιl lλλι:ιμσJ 



τρ.l.fοuς Ιό! δfΙμιοuρyι:ίτο ~ ~~c Ψ• Ο'Τ' 1911 - 12; 

Ι ) ' Λ~~· ιιο:f τ4i ~~~ι:ι μσ τοiί 1979-10 νι' τ4 ό •οiο ••Ρ•ννi~θηιιaν ol •ι:ριοcrτρ 8β ι ~ο ι, 
y ι aτ( δiν 'llpoρ~lfθf111C lyιιaι ρσ ιιο:( •νο:yιιόiζε:Ο'ΤC νόi wρoιr•dycτε Ω"i τ60'α Cwώδuνη ό:w6 
4ιw6,εως ιι6ατοu ς w;σ( σuνο:~~σyμο τι~ιi;ς Cwι βοpι.ίνΟ"ι:ως,μlθοδο woρayωyi;ς ήλι: ιι τρι~ιοϋ 
ρι:ι.ίμστοςι 

χ,Wρι:ς Γ ιοuy ιιοα~οβ(σ ιισf ' Λ ~βον(ο Gστι: ν'άwo•eux&ii ~ tyιιοτόiατaσις τWν 8eριο

,τραβ(~ωνι 

JΟ)Π•~' 84i: ι:tνσι τι:~ ι ιιιf ~ &w ι βιfρuναη τοϋ \ιroζuyfou w~ηpωμWν yιιf τ~ν c\ooywyfι 
'lf&Tρc~a(ou yιόi τήν wι:τρι:~σΤ ιι. ~ μ ονι&δa ιι a f τfς &tpι οστροβ ι λιιιiςι 

JI) ' O ιι.'Υ•σuρyιlίς βιομηχ,aν (ο:ς- 't.νcρyc(ος ιrτ(ς 9-1-71 δ~~~ι: δτι cr'Ενσ όnο θ cτιιι6 
•p6ypομμσ μισ.ς ~ιyνιτιιιiiς ιι.ο:( μ ι iς ιιι:τpc~r.ιϊιιi;ς μσνι!iδο:ς,~ ι.ι βι!iρuναη yιι!i τ~ν nρώτη 
•.θfνcι τ6 51

1
5 δις δpχ,.yιd: & ~η της τ~ ζι.ιfj,ί:νW ή ί:rrι~όi!'uνcrη γι" τ~ν wετρcλιιϊ•~ .,e&-

νcιτό167 1 9διςδρχ,. 
'Ιαχύσu_ν •ρly~τι .Uτ' τι& στ ο ιχι:iσιΚ•( t•~ \O'xl1σu: γιοτ( ιι.aτοΜξσμι: Ω'Υ/iν wcτρε

~.τιι~ μονfδιιι 

Βόi •ρf•ι:ι νόi δοΒσi ί .ιι ο:νο ιι ο ιητιιcfj ίι,.-,ντηαη α ' δ~a οlιη!ί ,., Cρωτfjμιιτa,yι' ν6 
τe.ισ8ciό'[λλf1ΥΙιι6ς Ι\σ8ς, '11 οιJμiιι,Βcι:lιιι.ο: ι ρ(ο:ιιολι:iτ ο: ινόiιt•fξcιτfί Ζ:6νη τ ου , 

r.:~~:::~~~~·:.:u:::;:~·:,..~: ι:::~:::::~::~, ή ,..~;ι.ί:::u τ~,.:~ :~ω;::~:~ ι :~:ς τ~: & 

τfjν 'ΙΙ &Τρ&~ο:Τιιή μον'διι κσf ό δισywνιΟ'μιlίς yιόi τfς ι\ιι:ρι σΟ'τpσβι~ιιιiς μσν,διι:ς ,δiν Ιtρι.ί
βι:ι 8νομσ Ο'Uμ,lροντο: -~~ων ιιύκ~wν . Κο ( τlτο ι ο ι κι.ίιι~ σ ι Ο'τfjν wραιιιι:ιμlνη ιrι:ρ(ιιτι.ιcrη 
ι:tνο:ι οι •poμt~lcuτlς κο:f ο ι μcτσ,aρι:ίς UypWνxauσ Cμων•. 

'Η Δy6ρε.uση .-οσ ' Α ρχηyοΌ 'ri'\ζ Ε.ΔΗ.Κ. χ. r . r. zCyδη σ.-Cς 12 .1 2.78 
σ'\fj Bouλ'fi y~cί -ς:d. δdο μεycίλα σχcίνδαλα ΔΕΗ-ΠΕrΡΕΛΑΙΟ f.x t ι ώς Lξ,f\ς : 



ΙΩΑΝΜΙΣ ΖΙΓΔΗΣ {'Α, χηy6ι, Ε.ΔΙΙ.Κ.): Κύριοι βοvλεvτlς, στfj'll αt&οvσό. α(ι11'j 
-π;ηjiLOi:iPY?i~fi-i:'llα μ, vdλo ζfίτημα σχετικd μl τ6 τιαρcλ-&6v bριoμl'llι.J\1 Lκτιροσώ
τιων 'tοίίLλληvι;ιc.'JλαοΟ, τιοVσιιιιβαC'ΙΙt:t'ΙΙdμfί'ΙΙt:Ι'ΙΙαια<ιτ1'j'ffjσ'tιyμfjnαρ6-
'ΙΙ'tε ς . 'Εδημιοvρy'fi{}η δμως χα{ ί:να μεydλο &lμα yιd 't6'11 κ . 'Ynouρy6 Σu'ΙΙ't'Ο'ΙΙL-
σμοϊ:ί, b bποϊ:ος 'ft:λε~ σfjμερα ύτι6 xα'tηyopCα , yιd δύο σχdνδαλα , 

Τ6 t!'llα ε!ναι fι δ.χόρωση τοΌ διαγωνισμοίί χα{ 't6 δ.λλο ε!ναι fι α(ι.ΟαCρι;τη 
;ιιαραβ{αση 'tΟίι προγριίιψατι:.ι: 'fi'\ς l:νεργειιικτjς noλιnxi'jς , δ.τι6 τfjv bnoCa f] 
Χώρα &d ύ1ιοστι:.τ δχι μ6'11ο μιydλες ύλικlς ζημιlς τι.Jρα, δ.λλd &d tμnοδισ'fετ καC 
f] οtχο'ΙΙΟμικfj 'fης δ.νι1π'fvζη, nα'fC -&d δημιοvργηθοίiνl:νεργειακlt; κρCσεις b.τι6 
αύτfι 'f fj ν τιρdς δψελος •ων φ{λων 'fOv tνlργεια . Για'f( fι σ•ροφfj τιρ6ς τ6 nε
τρι"λαιο ί.γινc λ6yω των φ(λων 'fOii κvρCov ΎτιοvργοΌ τοίί ΣvντονισμοΟ . 

ΑΝΑΠΟI ΕΞ:ΕΊΆΣΤΙΙGΙΣ ΠΗΤΡΟΠΗΣ 

tdν δ~~C c!~~ι ν~ρ:~~~~Ξ~~~~~~~:Ξ~~~~~~~Ξ;Ξ~~~ν~ζ~~~~τ :~fj σ~~~μ~ρ:~μ~~~~' 
l:τιι 'fρonfj καC γιιί 'fd δύο -&lματα . Διdτι b κ. Ύnουργ6ς 'ft:λεί ύτι6 κατηγοp{α 
καC y ιd τfjν άκόρωση το\:1 διαyωνωμοΟ καC yιd η'j στpοφfj τιρ6ς τ d ηε'fρlλαιο 

1 
ο(ι μfjν b.λλιί κa.C 'fούς άε..ριοστρρβ(λοu~. ~ Aq δηλώσει λοιπd'ΙΙ , δΗ 6lχετα ι τf1 
σόστασητi'jςl:τιιτροτιi'jς, γιιίνdμnορlσοvμενdσuζητfjσουμέψύχριιιμα , Δlν 
μnοροίlμε νd τ6ν O'ft:Cλouμε σ'f6ν Εiισrιyyελlα . Α(ιτ6ς b tδιος &d πρlτιcι νd μ'/1ς 
διcvκόλύνε:ι. Διαφοροιχd χdνει τιαν'fοV λd.9η χα( δ.ς μfj όχvρώνε'fαι τι(σω άπd 
τfj βοvλ εvτι χι'j του δ.σvλCα yιd νd l:nι'fηδείίε:ται τ6ν ψίίχραιμο , ':ενω ζlpω 
κ . Ύnouρyl, μlσα δ. τιd τfj'll !χφραση 'fOV τιροσώτιοu σας , πdσο σίlς τύτι'fει tι σv
νcC δησfj σας . (VC -&upoι δ.n' 'ffjv nλεuριί -ι:fjς δ."ητιολιηύσcως) . ' Ει1ν δl'll δ l- . 
χεστ ε κύριοι βοuλcuτl ς , δ'f~ τ6'11 -τ;6πτει fι σuνcCδησι'j 'fOV, !:yώ δ lν σι;μφωνW . 
θd 'fOV δωσω 'fOV xup(ou 'Υτιοuρyοίί ΣV'ΙΙ'fονισμοϋ τοvλιίχιστ(')'ΙΙ α(ιτ6 τ6 !:λαφρuντι.
χό. 

Όχίίρ ιος Ύnοuργ6ς Σuντονισμοίί , bδπο!ος δια&lτει τ6μοvοτιι.Jλιοτi'jς 

~ :~~~~~~~~~!~~~;~:lΞ~:~~~:~~ τ~~. ~~i~~~:~~ ι.:~~v~~~~:~fjft~:~~~ κ:~~~~~~· 
&d lxcι παρατιλα'llη&ετ δ.n6 'fCς l:χπομnlς τοϋ Ραδιοφώνου χα{ τi'jς Τηλεορdσεως 
χαC οι l:φημcρCδες ~ιί l.χοvν yρdrJιcι μ6νο 'f(ς δ.τι6Φεις 'fOU καC δl.'ll &d δ.κοuστε ϊ 
χα( tι ΆντιτιολCτ εuση, ώσ'fc νd διαμορφω&ετ σωστd fι Κοινfj Γνώμη • 'λλ λ ' 
l.τσι b ' Ελληνικ6ς Λα6ς bδηyc!'fαι nρ6ς τfjν χαταστροφfj καC 'f6ν Μι.κ6 χατfjφορο 

Ό κ. Ύτιοuργ6ς 'fΟίί Σuν'fΟ'ΙΙισμοU tnι'fηδεVcται τ6ν φVχραιμο χα{ 'f6ν 
μcιωμl'llη ς νοημοσόνης, 6.&ωο ΣαμαρCτη. 

τΗλ&ε tδω καC μaς cΙτιc fνα σωρd μnερδεμlνα τιρdyματα, τd δnοϊα δlv 
l.χουν χαμμ{α οχlση μl τι'jν ο(ισCα 'f~ς ύτιο&lσεως , yι.d '116. μίlς nαρατιλανfjσει. 
Κα{ i:δωσc δ.'llακριβcϊς διαβcβαιΟΟεις στfj Bouλfj l::πC πολλω'ΙΙ &εμdτων , l:ν~ l.τιοετιc 
vd σuyχρα'fnθ ε! λ(γο 6.n6 σεβασμό nρ6ς τ~ν α'ί&οuσα α<ιτ~. Δι6τι δlν ~d σaς 
διαβdσονν • κύ ρ ιε Μη'fσο-ι:dκη μον , μ6νο δ.δα είς , ~d σίlς διαβdσοuν καC οι 
ίiν&ρωτιοι τιοV ε!ναι l.μnι.ιpοι yι' ιt!ι'fd ποV σuζητοUμc καC &d καγχdσοu'ΙΙ καC &d 
Jtoϊlν "yι.d δlς ιιCίς κατdν-ι:ησε b δημ6σιος β{ος , yιd δlς ποV χατdντησε +J 

Βοuλ~". "Α'ΙΙ&ρωnος, πού καλ, tl κακ'J •V μο(ρ~ κατlχc ι l'llα ά~Cωμα νd χρησιμο· 
.; . -



-5-
ΠΟ~Lϊ: "t{"tοια ψL Vδη κα C 't l'tο ιε ς παpαποιt'jσει ς y ι d ν d δημιουρy1jσιι t\Ι'tUnώσ ιι ς , 
χαC vd δια"tηρη&c.ϊ: σ' l ν α Ύπουρ y είο , .-6 δποϊ:ο 't ( τοϋ ΔποδCδει ; '' Σίt ς Δποδ C
διι καμ Cαδ6Ε, α+)Ι<α'Ι.Ι{να ή.Οι κ6χϋρος ; "Οταν lικολου8ε'L>tεα6"t fj τ1'j ypαμμfj, δ'tαν 
tμφαν Cζ cστ ε Δπ6 τoti f!fiματ ος α!ι"t οt! κα l λ{τε αind τd nρdyμα"t α,βyαCν ι::L lιβCασ'tα 
ο 6 συμnlρασμα 'tOO 'Ελληνι χο\J Λα οϋ δ't ι fι τax'tιxfj alιτt'j σ a:ς Δnοδ Cδε.ι 11λλου 
εtδοuς δφlλη. Mfj νομ(ζε'tc δ.- ι fι ψυχραιμCα , η'j'll bnoCα , !JnοδVεσ3ε , t-.ιτu
nωcndζtι καν{να. 'Anλ,GJς χd ν ε.ι vd yελίi b μεyαλ6οεpος Δρι&μ6ς 'tWv συνελλt'jνων 
σας. "Όπως β[βαια, δlv tv"tunωcnd.ζtι κανένα καC fι nαλληκαριd σας. Διότι 

tιnοyρdψατι. tκ ε C \Ιη η'! μ ι xpfj δηλwσοVλα yιd vd βyi}'tt. Δπ6 τ6 Πιχ{ρμι , δnως καC 

:~:~~~~u~λ~~~u~~~ . tn:6i~~λ~~~~~fjτ~~λ~~~~x:~:ί n:~~~o~~~ Wρα τοV προσωnικοΟ 
ΙQλΝΝΗΣ λΑΕΥΡΑ Σ : Δl~ -θlλ r.ι b κ. 'Υπουργός ~d -θυμόμαοτr. τό~ Παττακό. 
ΙQΛΝΜ-ΙΣ ΖΙΓΔΗΣ: ( 'Αρχηγό ς Ε.ΔΗ.Κ.) Κδριοι, ~d μποΟμr. καC στι'j~ οΟΟCα. 

I Καταyylλλω τό~ κ. ~~~~~~!!~~;:~~~~i:~~~r.Cδητα Δ~ακρCβr.ιr.ς Δ~r.τι{ -
τρι.τιτι.ς Οχι yιd 'Υπουργό , ό.λλd yιd bτιοιοδτ'!τιοτι. tt~&ρωno, σεSόμε~ο τό~ Ι:.αuτ6 
του. 'Άρχισε λόyο~τας, δτι f) Έτιιτροτιfj ·Προμη&ειW~ τi'jς ΔΕΗ εΊ~αι δψελ τ'jς 
κ α( tnoμlvως "μι'j~ τ~ς δώσε τ ε καμμ Cα σημασ Cα" . Κατd ~όμο ε! ~α ι δ ι μ ελ 1\ ς. 
'Όλους •οδς διαyω~ιομοδς δψελfjς l:τιιτροτιι'j τού ς κρ(~ει. Σττ1~ nροκειμl~η 

nερCnτωση συ~εnικουρτ'j-θηκε Δnό Ι:.nιτροτιtj τεχ~ικW~, Δτιό εtδικούς . Ή πρώτη 
λοιπό~ t~τδτιωση πού ni'jyε ~d δημιουρy1Ρει b κ. Ύnουρyός , εt~αι Δnαρdδεκτη . 

ΕΙnε l:nCσης, χωρCς καμμ(α συστολι'j , δτι b Διοικη•ι'jς τi'jς ΔΕΗ δl~ ni'jρε 
&lση σ•ι'ί~ tιnό&εση. •ο'tα~ b Διοικητι'jς 'tfjς ΔΕΗ δlχαα ι •1'\~ εtσι'jyηση τfjς 

'Εnιτ ροni'jς Προμη&ειω~ . yιd 'tι'j~ bnoCα συ~ηyσροΟ~ σι δύο rε~ικοC Διευ-&υ~'tlς 

καC τι'j~ φlρ~ει nρός κρCση .στό Διοικητικό ΣuμSούλιο, τC σημαC~ει ; "Ε):ε'tε δεϊ 
δ.λλη διαδικασCα τto'tl σ•l'\ Δ:Εj{ , tj σl bnοιαδfiποτε δ.λλη δημόσια l:τιιχεCρηση ; 'Ο 
Δι οικη'tfjς τfjς Δ:Εj{, διότί ε!~αι Δnόλυτα σύμφωνοι: μl τfi~ εtσι'jyηση τi'jς 'Επ.ι'tρο
ni'jς Προμη&ειW~, η1~ Δnοδlχεται, •τ1~ ε1.σdyει στό Διοικη'tικό ΣυμΒούλιο καC 

-~~:~~ι·~~;~~~~ ι;~:~~;~~~~ ~:~ό::~hο:~~~~! ;~ε~~~~~~=~~~ τ~~:ii=~~~ ~ ~:~ό nd-

ΔιακηρύΕ,εως, •ούς /Sρους τi'jς προσφορiiς καC bnοιουδfiποτε &.λλοuς. κρC~ει δτι 
Ι:.ξυπ ηρετο(ί~ 'td συμφlρο~τα τi'jς l:τιιχειρτ'jσεωι; καC ~d tιnοyρdψει τι'jv σύμβαση". 

θd κατα&lσω τό κεCμε~ο .-oV "ΣχεδCο":' Δποφdσα.ις" στd Πρακ.-ικd yιd ~d 

μι'j~ τό διαβdσω bλόκληρο. 

(E,tc; τ6 σημε!ο~ τοΟ.-ο b κ. Ί.ΖCyδηι: κα.-α&l'tει σχετικd lyyραφα.) 

ΤρC.-ο ψtμα. 'tΟΌ ΎτιουρyοΟ. Λlyει /Sτι ττ'j~ Δn6φα.σfi του τ6 Δ . Σ . Δτιlρ
ριψε ώι: Δσύμφορη τfj~ τιροσφορd .-ης Κ W U. 

Ml συyχωρε!.-ε κδριοι, μτ'jnως σίlς έδωσα περισσότερα lyyραφα Δn'δ.-ι ιnρε
πε ; (Γlλωτες) . 

Δl~ πρlτιει , κδριοι, ~tί Δσ.-ειευόμα.στε. 'Εδω τd nρdyμα'tα ε!~αι σc-βαρtί. 
Stί κα'tαλι'jζουμε χdτιοτε στtί δικασ'tι'\ρια , σ'tό~ Εlσαyyελlα,/1~ δl~ &ελφει f) Βου
λfi ~tί σuση~σει tξηασΗκτ'! τWv nραyμd.-ω~ Ι:.nιτροτιτ'j, ξlρο~τας /Sτι οϋ'tε lvας lιn6 
'tούς λόyους, no6 ό.~lφ ερε b κ. 'Υπουργός περιlχεται στι'j~ Δnόφαση 'tOO Δ.Σ. yι d 
'tι'ί~ Δκfί ρωση τοU διαyω~ ισμοΟ . l:'tι'j τιραyματιχότητα 'tό δυστυχισμl~ο Διοικητικό 
Συμβούλιο , yιd ~d nιασ1:ε! Δnό xdnou λlyει δτι +ι Διαχτ'jρυξη 'tOU διαyω~ισμοtl 
πού (.yι-.ιε 7 μi'jHc; ~ωρCτερα εt~αι "ό.σαφf1ς" σl l~α δUο σημε!α. Τι'j δικαιολοyCα 



Τt)'ι σd\1 σανCδα σωτηρ{ας, /Sτα\1 ίιnοχρεώSηιιr.: ν.:ί tyκαιαλε{Φε ~ •ό nνι:ίίμα 
ν (,Ιαβουλc.ίίοιων του στCς 6 nrοηyούμεν!t" σι:νεδριdσι ις. rιa't{ κα{ στ{ς 
nροηγοίίμινες συνι:δριdσεις μ;.λοϊ:ίσε nερ{ χατι:ικυρώσι:ως 'tOίi δ~αyωνισμοiJ . 

.J.τα:>{τύ στ.:ί πρακ'tιΗd-lιnόοπασμα nρακτικWν τijς 15.).78. ΚαC ~d ο11ς nW 
ό.μ{σως yια'tC Ηpd.τησαν τόσο πολύ alnlς οι διαβουλr.:ίίσι. .ς '\OV Διο~κητικοtί 
Lvμβου~ {ου . 

Etnε b κ. 'Υπουργός /Sτι τό Διοικητικό Σιίμβοι'Jλ~ο Cκαιιε 7 συνεδριdσεις 
>!α{ /Sτι μόνο ο1 )lιπ'α&τl.ς Cyιναν μι:τd τfjν brκομωσCα 'tου. Δατό . 'λλλd 
μlχρι τfjν 6η συνι.δρ{αση ilτσν Lντι.:λWς διαφορr.:τικ~ fJ πορι:Cα 1:Wν συζn'tftσεων 
•otl Δ.Σ. Τ1'jν 7η πού tπn.κολοό~ησε tnCοκει!,.η τοU κ . Διοικητfj κα{ 'Υποδιοικητ 1'j 
'ti'jς ΔΕΗ σ'tfjν ΟLκονομ~κ~ l;.ξ, ΎnουρyWν Έnι'tpοπ~ τό Δ . Σ. Ιiλλαζε lιπότομα κα
ιι.ίί3υνση καC ό.nοφdσισι. τfjν ό.κl)ρωση τοϋ διαγωνισμοU. 

τΗταν δf, κύριε Μr,τσοτdκη μου, σl τl'tοια κατdσταση b ό.τυχfjς b 'Αγγε
λόπουλος, ώστε /Sταν μι:τd •fiν tπCσκεΦτι σ{ Σ11ς μπfiκι: στό Δ . Σ . καC 1ιταν πα
pόντι:ςδ.κόμαοtτι:χνικοC,τοίίςylμισεμlτέτοιουςtπαCνοvς,l:Jστεί:φυyο.νοt 

~~σ~~~~~~~ν~ι κ~;α:~~~~·~~~~ι~~:ν~σ~~~~Υ~~ς τ~~~ ~~ρ~~~~~~~ ~~~τ~τ:~C δ.~ 
τερα [μα3αν, δτι βyί'jκε lιντCθιτη ό.nόφαση, παρ'bλCyο νd λυnο&υμf}σοuν . ΚαC ώc. 
τ~ ν σ-.ιyμfj αl.ι't"~ d~~ ΔΕΗ δσοι βεβαCως εtναι lιμίίη'tοι, διν ξ.{ρουν nWς βyί'jκο; 
αίιτf1 +ι lιπόφαση. 'Η ό.πόφαση αl.ιτ~ βγrjκι. yιατC τό .\ζCωοε b κ. Μητσο.-dκης . 

ΤόΔ. Σ. δl.νl:.τόλμησενdnι:Ί:•(πο'tαliλλοπαρd/Sτι, tnειδ,ιjστούςδμουι 
τf'iς διακηρίίξ.εως &1\dρχι:ι κdποια δ.σdφεια, δέν θd κατακυρι:ισι:ι τό lιποτιλεσμα 
'toi:i διαγwνισμοiJ κα{ γι 'αl.ι•ό Sd κdνι.ι vlα nροκ~ρυξ,η καC Sd ιτ;..οχωρftσrι σl tπ α· 
νdληψη τoi:i διαywνισμοU •ό ταχύ•ερο, 

Προσ{ζτε;, κι5ριοι, •όΔ.Σ.τfjςΔΕ1Ιδlνδιανο,ιj3ηχι:n.οτl/SτιSdτότρο
ποποι,ιjσει τό tvερyοακό πρόγραμμα, πού βασιζόταν πdνω σ.-(ς tη:ι:ϊριι:ς nηylς 
tνε;ργ ι.Cας , τό λιyvCτn καC τCς b!)ατοπ"Ι"ώσι::ις καC νd πdει α!ιτ~ τ~ν tnoxofi, στ ό 
1978 , στ4πετρlλαια.Τlτοιοnρdyμαδlν•6ε!yεσκι:φ&ι:ϊκαθόλοv . 

δ κ. Μητ~~~~~~~ . σ~Ϊ:α~ο~ό b~~~~~ ;~ :~·~τ ~~ύ 1 :χ;~ 0~~~~~λ~κ~~~d μ~~~~ι~~~~ει 
μετd τfjv lιπόφασ~ του - δnμοσ(ι:uσι:, κα'tόπιν πληρωμi'jς στCς tφnμι.ρ{δες διακ,ιjρυ· 
ζη /Sτι θd tπαναληφ&εί b διαγωνισμός yιd τ~\1 4η Μονdδα Μεγο.λοιιπόλεwς •ό •αχ6· 
τι:ροκα{αίηόγιdνdlιναρ{.σcιτCςφί'jμι:ςnο-5κvκλοφοροίίσανf)δη yιdπαραyyι:λC' 
πετρε~αϊκijς μονdδας, ΚαC η1ν 'ίδια μlρα b κ. Μητσοτdκης, yιd vd yελΝοποιφε ι 
.-ό Δ.Σ. τfις ΔΕΗ, yιd vd δι:Cξ,ιι /Sτι αδ•όc ε;{ναι b lιπόλu'tος μονdρχης, κdνει 
τCς πι:ρ{φημι:ς δηλώσεις του μl τCς δποίι:ς δ.ναηlλει στ6ν 'Ελληνικό λαό, δτι 
Sιί tγκα.-αλι::ιφθεi: +ι θι:ρμικι'i μcνdδα καC ~d πdρουμε μιd nε,;ρελα'ι:κ,ιj 'ti'jς 'ίδιας 
tσχύος άπό .-ούς Ρώσους, μl lιn' ι:tι&ε{ας ό.νd3ι:ση, - προφανως yιd νd κλι:Cσι:ι τd 
στόματα τWν ό.ρ ισ.-ερWν - χαC δη f)δη b χ. Ρdλλης ι!ιρισκό.-αν σl διαπραyματε6-
σι::ις μ{. το6ς Ρώσους yιd •11 μονdδα ο.{ιτ~. 

' Εντυ'!\ωσιdσ•ηκ ι. πρdyμα•ι b ό.ριστερός κόσμος •i'ic χι:iρ ας, δ:λλd /Sσοι 
τ}ξr.:ρο.ν κdτι nερC "Μαμιδdκη'' χαμογ{λασαν. 

θd κο.ταS{σω στd Πρακτικd τfjv ό.νακοCνωση •f'iς ΔΠΙ, yιατ { τlτοια nι:
ριστατικd ε!ναιάνεπο.νdληnταστ6Δημ6σιοβCο, 

(Κατα• Cθι:ται bnό τοU κ. 'ΑρχηyοV τi'iς ΕΔΗΚ +ι lινακο{νwση -ι:fjς ΔΕΉ .) 

"Όλο ς δ 'Αθηναϊκός Τύπος ι:Ιχε στ{ς 14 'Ιουλ(οιι -ι:6 δημοσ{εvμ α τ οϊί Δ.Σ 



τi'ίς ΔΕΗ nού Cλεγε δτι ~d tnαναλdβει τ6 διαyωνισμ6 .Κα( τ~ν tδια μlρα b κ. 
Μητσοτdκης κdν,ι:ι τCς δηλώσι::ις κα( τούς λlyει: "Nd niiτε νd κόβετε nρdσα. ~Ey~ 
διατdσσω νd niiτε νd nαραyyε(λι.τε μιd πετρελα1:χ~ μονdδα σ-ιούς Ρώσους δι 'Δn' 
εό~ε(ας l:r.να~lσεως, δι6τι ί:.τσι 3d 't~ν -lιιιοκ'ttjσοuμι:: μl Δν'tαλλqy(j Δyρο'tιχWν npoΊ: 

~~~~~ε~ι~~~;ί~ . κ~~6~~ν. 3d. τ~~ς n~~~~~~u~~P~~ (~~~ ;~ύ;ε~~~~~~~ς ε ϊ~~ ι Υ~:η~~σ=~ 
'tρlχεισ'tούςbπον6μοuςτοUΣdχη'tοίί'Ιρdν" . 

Δlν νομ(ζω , κύριCΙι σuνdδελφοι, νd l.ιπdρχει μεγαλύτερος tf;,εuτελωμ6ς 
Δ.Σ. Δημόσιας 'Ειηχειρι'jσεως, b.λλd χα( nι6 χ•uπη't6 nαρdδειyμα CλλειΦης σuντο
vισμοΙ:Ιστ(ςκuβερνη'tιχlςtvlρyειεςb.n'άUτ6τ6yεyον6ς. 

Τώρα tρω'tίlται, yιατ( Cyιναν άUτd τd σπαpαξ,ιχdρδι α yεyον6'tα μl αUτ6 τ6 

~r~~Υ~~~~~~~η, ~ο~ι:~~~~~~~ς π:~~κ~~ύ~~~~ι:: τ~~ν' ~~~~~~~~ο r~~~ cφ:~~~~ε' ~d ti~~~~~ 
~~;~α~~λ~~6 Δ ~~~~αy~~:~~~~α~~ ε β~~~~~~u:l'j~α~π~~~o~l σ~tύ~ε~;~:~~ς ~6 Κ~~n~=~~~ν 
Lσοζύyιοnού ε!ναι πολύ πα3η-.ικ6 yιdτ(jν 'F.λλdδα, δlν 1:Ιlλαμε vdτούς nοίίμι::, 

~~~ ~~~ι~~~~~~~~χ:~ C σ~~~ι~~~~ω~~~~~ς ι~ ιd θ~~~μ~ι :~o~~:;~~~u~: ι t~:~~~~ (~~:α~π6-
3εση μlχρι νd ndει b Ύποuρy6ς ·~πορ.Cοu σil'jν 'Ιαπων(α vd δεί τ( μποροDσε vd 
πετύχεικαCδ•ανyύριζ ενdκαν6νιζε'tfινδn63ε:ση . 

Αύτ6 τ6 'tρεvdρισμα δέν 'C.χει. nροηyοόμενο, δηλαδ(j, +ι κρ(ση tν6ς διαyω
νισμοϊi 'ti'jς ΔΠ! νd βαρ'tdζι::ι 7 μi'jνες. Ε! ναι Δστε'ζο nρdyμα: 'λλλd αUτ6ς ~ταν b 
λ6yoc. ' 

ρ6vτων,~ό ·~α~~·~~~ π~:~ ~!~~ι Β~~~~:~~;6~ ~:~ρ~~~~~κ~~v φ~~~~ω~~~ω~ . σ~~~~~τd 
χη, yvωρCζον'tας τ(jν 6.vdyκη 'ti'jς έ.λληνικi'jς κuβερνι'ισεως vd τρεvdρει τ6ν διαyω
νισyμ6 , lστελνε τι'jν μ(α έnιστολ(j πCσω 6.n6 τι1ν δ.λλη yιd νd δημιοuρyl'jσει σuyχύ 

~~~~μ:~c b~:λ~~~~~σ~~ς τ~~ Δ:~ ;~~~~ ~~ς0 ~ρ~~:ο~~~ε~~ε~~ο~~~ν &δ~ ι α~:~~κ~~με 
νιχd, Lδιοηλ{;k Lσως . Κα( λunaμαι no6 3d n.W &τι δ κ. ' λyyελ6ποuλος- τ6v ·δ
ποίο tχτιμQ ndρa πολύ , 't6ν ε1χα δ.λλοτε σ6μβοuλ6 μου ση~ ΔΕΉ δταν διηύ3uvα τ6 
'Υnοuρyετο ΒιομηχανCας - tνQ lyραψε l.να...,-ρdμμα στ-ι1 ΚWU nολύ lν'tονο yιd κd
nοια άnαρdδα'tη 6.nειλ-ι1 ποό διετύπωσε , σ'αbτ(j τ11ν Cyyραφη nροσβολ(j τ~ν bπο
ν6μευση τi'jς 'tψης τWν δnαλλ{jλwν του , δlv εΙχε νd nεί τCnοτα. Μόνο στl'j 7η t
κε(νη'ttλεuταCασυνεδρCασηnού"Jι.ύψαι.· τ6ναUχlνα"άναyχdστηκενd εLσηyη&εί 
nιd σ't6 Διοικητιχ6 Συμβούλιο η'jν ά.χύρ(ι)(Jη τοίί διαyωνισμοΟ, yιd νd tκανοnοιη-
3οtιν οι tnι3υμC ες •otl αΜlν•η κ. Μητσο• dκη. Φρ6ντισε νd tζdρει τ6 ~3ος καC 
• ~ ν άντικειμενικ6τητα τWν μελQν της' Έnι-ι; ροnης Προμη3ειWν καC των δ.λλων άνω
τd•ων δnαλλ{jλων, nού •-fiν βοfi&ησαν στ6 f.ρyo της: 

Στd nρακτικd τQν 6 πρώ'tων συvεδριdσι::ων •oV Δ . Σ. - yιa•C τd ε!χε ζητfj
ΟΗ b κ. Βενιζlλος χα( τd διdβασα- δέν λέγει κανεCς δτι δndρχει 6.σdφεια στο\J 
&ρουςτi'jςδιακ(jρuξ.ης. 

Ε!δα δη yCνεται μιd σuζ~τηση yιd νd κερδη&εί χρόνος. Δlν lχει 't(noτa 
τ6 ο6σιαστικ6 αότ~ f] συζ-fi•ηση των 6 σuνεδριdσεων. 

Ύnοuρy6ς ' Εμπορ(ου tnlστρεψε 6.n6 τ~ν ' Ια11ωνCα μl , σχε.δ6ν Ιiδειι.ς 

... /. 



-cσέnrι . Πi'jyε σ·ο~ ΔΕΗ σ-cCς 10 Mαtou χα( τούς ι:Ιnι: v<f ηροχωρτ'jσοuν στι'jv χα-cα
χύρι..οση του διαyωνισμοV . ΚαC yι'αύτό σ-ι-Cς 11 τοϊί μηνόt;. αbτου η-cαv C-coψoc 
vd βydλouv χατακιιpωτιχτ'j Δηόιι:.].ση. ΦαCvηαι δμωt;. δ-cι ntjpαv κdnοιο μfjνuμα rιοό 
-cCς ::λε γε : "τιεριμ(νι:τr.". Κα{ στCt;. 15 Mαtou, /Sταν οι δύο,.ό Διοιχη;:fjς χαC 
δ ')"ποδιοιχη"tfjt;. l.χλfjδησαν vd lμφαvιστοϋv l:νώnιοv .-ου αύθlντη "touς, δ.κοuσαν 
.-τ'jν δ.n6φασ1'j "tOU χαl IS.-αv l.nlστρεψαν στι'j ΔΕΗ καl ni'jyαν σ.-6 Διοικη.-ιχ6 Σuμ
βο11λιο ηού [πρtnt vd ε.!χι: ylνε.ι "tό npω'C, lιλλd δ.ναβλ'6θηχε. "tό Δ1ι6yεuμα, b 
Διοικη.-fj t;. δ.vακοCνωσ t η'jν tν.-ολ ι'j "tοϊί Παησdχ : Κα( (..-σι βyi'jκc fΊ Δnόφαση .-ης 
Δκuρώ ε.ως .-oV διο.yωνισμοΌ . : • . 

Mac ΗΙε.σε. .-ρcτς φορl_t;. [vα l:οώτημα b κ. 'Υπουργός μl •6 όnοτο vόμισε 
ΙS.-ι σuνlτρ ιψε. τοVς πdν.-ει:. Διερωτf,Sηκο. : lloμlζc.ι δ"tι δ.nε.u36vc..-o.ι σl δ.φελc.Lς 
Ι'ι μfjnως b Lδιος ε!ναι δ.φ cλ'Ι'jς ; ΕΙvαι "tόσο Δδαfjς πρdyματι η tιnοκρlvι:.-ο.ι τόv 
Δδαfj ; θd σuμφωντ'jσω μaλλοv μl αb.-d πού ι:Ιπι: χα{ l:nανlλαβι: Μο-"tρε.Lς φορlς 
όκ.'Αλι:uρiiς. _ ~ 

ΚVριοι, Cγιvε. lvας διαγωνισμός κα{ ί:γιναv 4 • ,ιοοσφορlι:;. Ή μlα fι•αν 
fιμι:γο.λότε.ρη, f)3.λληfι.-αvμικρ6τι:ρη , fι•ρC.-η : ό.nοσόρ{Ιηχεκα"td"tι'jδιαδικα
σCα, yια"tC b Ο!;,.ος ποό .-ι'jν tιπlβαλι: δlv αLσ{Ιαvό.-αν "tόν tαu.-6 τοu tκανό νd 
προχωρτ'jσει 1 καC fι .-l..-αρ"tη χρlvι:ται οbσιαστικd χα( τunιxd άnαρdδεχτη . 

"Εμι:ιvt έ.πομlvως [vας μειοδό-.:ης. Abτfj ηταv fΊ χατdσταση 1 tιπ'i'\ρχε [vας 
μειοδό"tης . Ξlρι:•Ε. τl γlνι:ται σ"tούς διαγ'ώνισμούς . αύ.-ούς ; 'Α/ροί! τcλειώσ.ι:ι 
b διαγωνισμός φωνdζε.-ι: •όν μειοδότη χαl τοϊί λl."tι:: Να( ε!σ~ιι δ μειοδό~ης, 
τώρα .-C [χn'tωση {ld μοϋ χdνεις yιd vd σοϊί χα-τ;ακuρώσω .-όν δ~αγωνισμό ; Α!ι"tό 

ι:Ι\Ιαι σ•οιχι:ιωδι:ς . "Αν δlv "tό χdνι:ι αύ-τ;ό tι Διοlχηση 'ti'jς bnoιαδfjno"tε Δημο
σlας 'Εnιχ ι:ιρfjσ ι:ως ι:Ιναι δ.νCκανη Fι μaλλον [vοχη . ΕΙναι Δσlβι:ια πρός "tό Βί'j
μαα!ι"t.όνdtιnοσ-τ;ηρ(ζον-τ;αιδιαφορε.-ικdnρdγμα"tα . "Ε"tσιπρCvΔπ6•'6νκαταχύ
ρωση -τ;οΌ διαγωνισμοΟ np(ν tιπογραφι:τ fι σύμβαση 3d φώναζαν -τ;όv Δν'tιπρ6σωnο 
-τ;ης ΚWU χα{ 3ιί .-οΟ [λι:yαν : Ή -τ;ιμfj σοu ε!ναι nολύ μεydλη. Πρlnc.ι vd .-fjν 
με.ιώσι:ις . ί(α{ βεβα{ως &d nε""tύχαιναv C.χn'"tωση δχι μόvn 700 l.χα'"tομμuρCων, πο\S 

~~~~<l~η χ~ρ:~~:~~γ~i' δ~:~~t~~&::~~ω:~;μ~~~~ ~~~α~~=:~~6 ~~~~ ι:~~αδσ~ ~~~~ 
b χ. 'ΥΠΟ\,ΙΡΥός. Ποιόν ndε.ι νd l:v-τ;unωσιdσει ; Ποιόν πιίι:ι v<f μπε.ρδlψει; Ποι6v 
ndι:ι νd παραπλαν'Ι'jσι:ι ; ' Εμlνα πού ε!μαι "•ολμηρός" , δπως , ι:!πε., η lxεLνov 
πcid !χι:ι σ"tοιχι:ιώδη γνώση .-ης nραχ.-ιχϊ'jς '"tWν tιπο-&lσι:ωv αύ.-Wν η "tούς δ.δαc.Lς 
φlλοuς τοu ; 'Άς .-d Δφτ'jσι:ι λοιπόν α&'"td. Δlv ι:Ιvαι σοβαρό yιd [vαv δ bnoLoς 
c.Ιναι Ύnοuρyός Σuν'"tονισμοΟ, νd προβdλλι:ι .-l..-οια l:πιχειρτ'jμα.-α σ.- τ'j Bouλf\, 
γιd "t~ν δ.μuvd '"tOU. 

Έπlσης μilς λlι:ι b Ύnοuρy6ς. ΕLδα-τ;ι:, ϋσηρα Δnό •όν διαyωvισμό 
yιd -τ;(ς 3ι:ρμικlς μονdδες 'tης Καρδι11ς πτολεμαt'δας, π6σο όρ{lfj fι-τ;αv f) δ.nόφαd'Ι'\ 
μας vd δ.κu ρWσοuμε -τ;όv διαγωvισμ6 -τ;ϊ'jς Μι:γαλοuπόλι:ως. Στι'jv Καρδιιί πε.-Vχαμε 
n.ολύ πι6 σuμφlροuσι:ς nροσφορlς . χ . Ύnοuργl σ l n.οιόν Δπεu&Ι1νι:σ'"tι: ; " Νομ(ζε.- ε 
'"tlλος πdντωv nWς l:δGi 1iλ3αμ.ε;. , για.-( ΔnλWς πληρώσαμε λtφ'"td σ""tούς ψηφοφόρους 
μας καC γ(vαμε. βοuλι:uτlς, :χωρCς χαμμιd ίiλλη γνώση χα( φιλόδοζCα , η fιλ&αμ ι: 
μl κdπο ια χατιίρ-τ;ιση , μl χdποια γνώση .-ων l:yxoσμlωv, oL πί:ρισσό-τ;ε.ροι , "tό 
90% yιd νd ύπηρι:τι'jσοuμι: .-6ν 'Ελληvιχό Λαό; TC ι:!vαι α ύ'td nού λl'"tι: ; 'ΑκοΟ
στ ι: λοιπόv: Ab'"tlς οι' -τ;ιμ l ς -τ;i'jς Κ\VU yιd •ι'ί Νι:yαλ6nολη σuyκρινόμι:νcς μl l:κε.ϊ: 
vε.ς no6 l:nι:.-ι:6:χ&ησ α. v σ.-6 δια γωνισμό yιιί 'tCς μοvιtδες ""ti'jς Καρδιίlς 3 χα( 4 
ι: Ι ναι πcρCnou όι tδιι:ζ. 'Επομlvως f) χu,atΡνηση •11ς Ν. Δημο~ρα-τ;Cας ζημCωσε. '"tό 
"'Ελ ληνα nού δlχδηχt νd χαταχuρώσ~ι -τ;6.; διαγωνισμό yιιί -τ; τ'jν χα'tασχι:uτ'j '1:9'\ς 



Καρδιδ:ι; 3 καC 4 σ'α{ι.-d. .-d l:n{nεδα. 

'Αλλd Ιίς 7ιίiμε χαC O't6 Χλλο 1tοό λ{Η δ Κ . ' Υποvργ6ς, δ.-ι οι 4Ιιειο
δ6'1"Lζ yιd .-n Μεγαλ όπολη ε!ναι λCγοι. ' λn6 δη μίi ς ε!ιιε, -ι:ιd 'Άη Δημfiτρn 
(Καρδιd 5 καC 6) σ<tf\ Πτολεμαtδα ?jλ&αν 10 . Τώρα τ6 'tC ε!ναι α(ιτοC oL 10 
δ 'ίδιος •6 Ι:ζf\yησε . οι 6 ε!ναι άσ~μαντοι καC δtν λαμβdνονται tιn'ΟψηΌ ''λρα 
καC l:δω !χουμε 4 άνταyώνισ'tές . 'Αλλd τ6 lρyo της Καρδιίi ς , τοίί"λη Δημ~τρη. 
εΙναιlρyο,nούl:κείνοnοό3dtyχατασ•α3είtκείπtρα,&dιχεισCγοvροτ6 
nροβd.δισμα yιd. δλες τ(ς άλλες μονdδες πού 3<! Ι:nακολοv.Ο(]σοvν. Στf\ Νεyαλ6-
nολfi &d. κdνεις μιd καC μόνη μονdδα, τ11ν 4n. Πdνω • fi Καρδιd lιν<tC& ετα 3d 
κdνεις nι3αν6τατα χαC 7η καC 8η καC 10η Lσw.:;. xuC 12η μο_νdδα . 

Σvμφtρει , λοι"Πόν ι νd.l:γκα'tασ.-α&ε:ίtχεϊ:l.ναμεγd.λοδιε&νlςκονσορ
τιοvμι yιd. νd άnοκτf\σει , μ{ 'tή\1 f:)'Κ4't4Οτασή 'tOVι 'tό μΟ\101tώλιΟ , Τ( <td. 
λ{y ε:ι lnoμlvως α{ιτd δ χ. Μητσοτιίκης • Ποιόν ndει νd μnερδlΦε:ι καC vd nαρα
nλαν (jσει ; Δέν ξ,lρει δ•ι &d τd. διαβdσοvν ol Vndλληλοι •i'ιι; ΔΕΗ χα( ο ι δ ι ε3-

,~~~n~;:~'κ:::~;:~~~~:'~( •• χαγχdσοu'; θd nov' " τtτο'α σ<pβ(pο""' στό 
Κύριε Μητσοτ dκη ι 1ιρlnε:ι 7ιειστικ6τερα yιατ( 

Ι:nενέβη'tε!ιnlρτοΟφ(λοvσαςκ . τ,ι'jνκα.-ακύρωσnτοίί 
διαyωνισμοΟ • ~ λλλwς lιφήν ετε 'tόν 

Δ{ν &d μnCi ol 5.λλες λεnτομl ρι:ιε:ς . Ε!ναι lινd.ξ.ιο. Ό χ . Ύnοvργ6ς μaς 
ιφερε lινύnαρκτα καC 11σχετα στοιχεϊ:ιι yιd νd μίiς μnερδέιtιει . Δέν .Od. τoiJ δώσω 
τfiv ικανοnοCηση νd. τόν παρα~ι.ολοu-0-()Οω. 'Αnέ~ειζα δΗ δλα τιί στοιχεία no6 
l:.n ικαλέσ-θηκε ~ταν lιναχριβi'ί χαC τ6 άnlδειζα μέ ντοχοuμέν<tα χα( δχι μέ "Προ
σnο(ηση ψuχραψCας , μέ Ι:nC δειξ.η άφέλειας άν&ρώnοu, no6 δ'ί'j.ιtε:ν lχε ι μπερδευ
τεί σέ nρdyμα'tα ι nού τοΟ ε!ναι l:ν<tελWς ά.νοCκεια. 

Ο χ. Ιιδ.Ητ ΣοτλΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕ'Ι'ΡΕΛΑ!Α ---------------------------------
ΚαC nilμε τώρα στf\ν <ιnό&εση τWν nε't ρελa Cωνι yιd. νιί δείτε χαC Ι:χεϊ: τό 

~ ~~~~;~: cο~:τ~~~ο ~:~ :~~1.:~.~: '~~~ ~:;ο~,:~:~~6:~:~, '~~/iχ:~}r:~~,:~~-
ρ ια καC αCι'toC nσύ txouv nε.-ρελαιοnηγές ι χαγχdζοuν μl .- ήν άγωvCα 'ti'jς lιν&ρω 
χό'tητ α~ • Τ{jν ~γωνCα α(ιτ{j γιιf 'tό nε:τρέλαιο ττ1ν εfχε 'h Δm χαC 'h ' Ελληνιχ{j 
Κvβlι)νηση , δ.χ6μα χαC t] δι~ι.<tατορCα . ε.-d 1973 lιnοφd.σ~σε : " οVτε lvα .-6ννο 
nετρfλαιοέ.π.Cπλ έ ον ':Δηλαδfi~ι.αμμιcίχαι νούργιαμονcίδαnαραγι.ιyί'jς l:νεργε Cα ς 
μέ nε:τρlλαιο . ΑVτό · Λό χρcί.-ησε: χαC t] Κvβlρνηση τοΟ χ . Καραμανλί'j 1ι lχρι 
τό 1977 . Κα.C lχω Lδf.;J <td προγρdμμα<tα <tt)ς ΔΕΗ ι ~nov yCcί τ6 nε.-ρlλαιο λlγ ι: ι 
" 'Αnεταζ dμην •6v σατανa " Καμμιcί μονd.δα nετρι.λα(σu. Μόνο μονcίδ ες νεροiJ 
χα( λιγν(τη • ot λιγνCτες μα'ζ έπ.αρχοίίν γιιί 35 χρόνια καC lχοuμε χα.C μεριχι1 
νερd noV μ nοροίί ν νι1 μ<Ις βοη.& ,ιjσοvν. Καμμιιf μο•Jcίδα nετρελαCοv δ lν nρfnει καC 
δέν &d. yCνει σ't 6 μlλλον. rι'α(ιτ6 χαC 6 σrιμερι.vό ς ' Υnσuργός ΒιομηχανCας - •C 
vd. χd.νει 6 δ.ν.&ρwnος- ~λ.&ε tδW χαC μaς π.ροειδοnοCησε δη με•d τ6 1985 , δ.ν 
l:ζαρ't η&οt\με δ.nό τό ΠC'tρ{λα~Ο , Ε'ίμαΟ't ( χαμ{νΟL, θέλ ετε νcί σaς διαβ cίσω 't"ιί 
nρακΗχd. ti}ς Bovλi'jς ; Ε!vαι 'td ;ιραχηκι1'tί'jς 21ης 'tοί!nερασμfνοu Νοfμβρη. 
Δηλαδτ1 π.ρC ν δ.n6 λCγο καιρό -καC nοΧ:ύ σωσ'td- 6 κ. 'Υ'ΠΟVΡ yό ς ΒιομηχανCας 
tλεyε: δ•ι -,;ό 1985 ε!ναι 6ρόσημο χα.-ασ.-ροφ~ς ι /1v χανεCς Lζαρ<tη&ετ lι1tό •6 

nετρfλαιο . 

"Αλλ ' ~μως , "Πισ.-ε6ει 6 χ. 'Υ1ιοuργ6ς Σuν'tΟν~σμοd • Κα( ll.ν φlρει τ~ν 
nε'tρελαϊΙΙ.~ μοvdδα ι (ιπ.ό 'tCς χαλλCτερες σtιν&i'jχες ι α{ι't{j -&Δ lιρχCσει νd λει
τοuρyεί . ι δlν σaς λfγω τό 1984 ι σ11ς λlyω τό 1982: Μέχρι •6 1985 -&d. (χοuμε 
• Cα όνοχρόνια y<ίdνdλ ει.-οuρyfισ ειtιnοφερ'tι1 .ΤC-θd.γCν ι: ιfJστεραδ.πό 't ό 



-!0-

bpόσημο αύ'f6. r~d. 'fpCα μόνο χρόν~α τ~ν .&Cλοuμι αύ'f~ τ~ν μονι1δα ; 

nοκρ {:~;~~ ~~~:ι n~~Ύ~~;~~~~~~~χ1 ~~~'f~~,;,~:o~~~~V , Σ ~~:o~~~~~~~t~~0:oν~~~~-
y~α'fC ε.tναι 1Η6 φ.&ην6 'f6 κόστος -ι:i'jς λΗ-ι:cυρyCαι:: -ι:ης: 

Μaς Cδwσι nαρεnιn-ι:6ν-ι:ως καC [να νο"μερο Δνακρ~βCς b κ . 'Ynoupy6ς, δη 
'f6 κόστος "ti'jς κιλοβατώρας εtναι 4,20 δρχ. Δn(. λ~yνιτικ~ κα{ 1, 8 Δn6 nιτρε.., 
λ αϊκ~ μονd.δα . ' An6 noϊi τd. lβyαλε αύ-ι:d τι1 νούμερα ; Ποι ός -ι:οϋ τ ό έδωσε ; TC 
νομCJ;c.ι δ-ι:ι ε'ίμασ-ι:ε tδW μfσα ; 

'Λλλάι'Ι&μeι λ ι w. τη π pcι:yματιιι6τητaιvιcuσcν6: w. cιyχ6:σr:ιοiβό:ρος τοUΙ(uρfοu 
ΎιiouρyoU Ιvντο ν ι αμοίί. Ό ΟΠΕΚ ό:ρχισιt wροχΒiς, όιrι.ι ς όλο ι yνι.ιρfζr:τr: τ~ν τιμ~ 
τοίίιιr:τρr:λσfουιιcιτά7'/.. 

'EyCι δiν μ'/Ι'ορW νά: ιιά νι.ι wρ6βλr.'η σi τ f U,η θ& '11' 6 r: ι ή τψt'j toU ιrr:tρr:λafou 
t& ιrpoσ &xi; 1tη . Β{λω δμι.ις ν6 σίίς ιιαρισ:.cσλ iσι.ι ν6: μ i wcιρaιιoλouB~σr:tc στ6ν l;ιr6μr:νο 

:::::~~::;~ .• ~. ·:~;·:~·~~ ·:~·' :~::.: ~ ·::iβ~f·~.~;:,:. :~' ;;;\~:;~:~. ·:.::~:.,-
ΆκοUστι:, μlλος τί;ς Κυβr:ρν~σ Εwς λιy eι δτι μi τ& σημr.ρινά δr.δομiνσ ή Λιyνιτιιιt'j 
Ιον6:6σ Β& μ0ς στοιχfσr:ι Sθ διαe.c ιοι τ. κσ f ή Πeτρr:λσι iιι ~ 167 . Κσf f:xr;ι τ6 θάρρος 
δ Ύποuρy6ς τοίί ΙυντονισμοU ν6: l:ρχι:τ cι ι έδWιι•f ν& μίΧςσι:ρβfρι: ι μr:ριιι6: &yν~τοu 
ιrροcλ e ι:ίσr:ι.ις στοιχr:ϊα γ ι& τ6 ιι:6στος τί;ς ιι:uλοβcιτ~ρας, yιά ν6: μίίς ιrορσ'ΙΙ'λσν~σcι , yt6: 
ν6 ξcχάσουμr: τ~ν πcιρcιyμcιτι1(6τητσ . Α~τ6 woιJ Uπi;pxr: ιrρfν &π6 τt'jν ιι;ατ6: τ& 7% σCιξη· 
ση τi1ς τιμης τοU wr:τpeλσ f ou. Προοθiστc τCιρσ α:fιτ6 τ6 ηC στά χρ6ν ι σ τί;ς ζwrjς τi'jς 
Ιον6:6σς ιι: αf δr:ίτr: σΙ. τ( τr:ρ6στ ι ο: Ζ::ημι6: yι 6: τt'jν 'tλλην ιιι~ οlκονομfα πiίμc: Ιτ6 σημ eί 
α~τ6 wpiιr r:ι νά ιιιαρσθtσw ιιο:( κάτ ι &λλο y ι & ν6 αuμwληρι.ιθcί ι'ι θλιΡr:~ ιιίιτt'j r:lw.6νo:. 

:1.~0:;~~ ::~~~:;χ~~~:~~::~ ~~:~=~:;σ~~~: ~;~6~~;6:6::~G:rx~~~::ί!~::: ~~~~=υ:~! α 
τ61981ιrο:ρdτήν&ναβολt'jCνάρξΕwςτοU1ρyου. Κσ(σίίςιι:6νwιισfτ6σηf:ιιιrτι.ιαη. Κιιτ6· 

:~:σ~ij;~:fd~o r~τ~;β:~=~·~r~ I :~:~:a~:~~~~~V~T=~V δ~~:~~~σ::σ~ύ~~~Ο~~=~δσ~ r ~~Τ::;: 
τοις cfιιc δχι , ό ιι . ΙΙηητοτ6:Ι(ης θ6: άνcιθfσw χwρ(ς δι cιywνισμ6 στοι1ς Ρώσους τ~ν 

~~:::!σ~;:~:~Ξ;:~~:=~~ r ::~~Ε~~ς Α~;aλ~~=~ .τ~Ι ~~?Ε:;;~=~~ .. :~:;;~:!!::~i;!~;ι 
16 δημιοuρy~σουμr: ί:λλr:ιμμα •νcρyr:(σς w.af ΙσχιJος. Α~τ6 ιroCi r:tιrr: ό w.. Ιητσοτ&Ι(ης 
6τι, δ ι' &.' r:fιβr. faς ά:νσθiσr:ι.ις Β& &ξσσφttλ (σcι τ~ ν ιιστσσκr.ut'j τους, σημσfνr:ι Ω τι ή 
lyιι:σιρη wλ~ρwαη τWν &νσyιιWν τί;ς χ4ρας μαται~cται, μi βiβσιο &.στiλr.σμcι 'ι δημι σuρ
yfαχ6:ουςστ6ιrρ6yp:ιμματijς6ΕΗ. 

Ο ιι,ΚΑΡΛΙΙΛΝΛΗΙΙΥΓΚΛΛΥΠΤ[J,, , 
~-~~--------------------~----

Ιιrροστ& σ ' ιιGτ~ τ~ •στ6:στcιση τf ν& ιι6:νr:ι ό δυστυχής ό ιι.Κσραμα:νλί;ς , μ ιό noιJ 
τι\ίν πijρc Ύ•oupy6; Ν6: τ6ν &w.Βιfσr.ιι lwν&tcι λοιw6ν τ6 'Υ'ΙΙ'οuρyιιι:6 tuμβοιίλιο στfς 
9ΛύyοιJστοuιιcιfρ..Ρζr.ι τ t'j νi;ξijς&.6φαση. Ναfν6:&νσβάλοuμcy ι6:6Gοχρ6νιατήιια τιι
σιιcu~ τi1ς λιyνιτιw.ί;ς μονάδας Ιr:yαλουw6λι: ι.ις. Ν6 ιι6:νουμr: τCιρα ιιcτρaλαiιι:ή , &λλ6: ν& 
τt'jνιιάνουμcμlδιι:Βνί; διαyωνισμ6: 

Ποίί cfνσι σΙ ΡWοιι ΠοUr:fνσι ή &π' r:Mr:fcις&νό:Br:oηJ Ποίίι:fναι τ6:φροίίταιι:οf 
τά λσχανι•6: ιroG Βό στiλνομcοτοGς Ρ4σοuςι:.ς&ντάλλα:yμcιι ιιJyαν. 'εξcιφανfστηιι:aν: 
Ι&ίβφιc δμwς ό ιι. 'Yιroupydς, 6ι6τι 6ισφορr.τ ιιι6: ι\ •· Κσρcψσνλi'jς θ6: Coτr:pciτo τοίί 
νlσυ&yl( &φάλοuτοu: 

wσραv::~~=u::ή:σ ~νκ;; f~~o: fr:~~ .1 ~~ :t~d :~λ:~ou::~6τ~;~~·:;:~:u:~~'ll'o~~c .:;~~~ 
~τ:a ~η~ Ι ~~~ο~~ -:~w ΙΙ':~~σ. νΣ Ι=~~~ι~:~~ ::ρ&;~eμ:G~η=~~w;ι δ::7μ~~~~ .. r ~~ ::r::σ ή τ::~~ 
~~wν:,.~η~Ι=~::~σ~η~άι:~~=~~=ο~:r~:;σ;6 ;:~~:;:~μfζω • ότι cfνσι wr:ριττ6, y ιατf τ6: 
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;:;:~~i 5~~~i:;~;~:=~~;:~;~ϊ~::1:::;::ι~~:~:[;;;: ~.:::::~: :~:~!i:ϊ:ω~~::;::~' 

~~~; :=~~~~:~~:i~~~~~;Ξ~;:;:~~~~f:~;:;~;;~~!;:~~ :~~~ii:~!~~~~;~~~~ι~~:~~;;i~; ~~ 
HtltΙΠHTOY fYΠOY 

~-- - ------------- ---

IQΛNNHtZIΓΔHtt( 'ΛρχηydςtΔΗΚ)Κuρfι:ςιι.ο:fιι.ιJριοιβουλι:uτfς.,τι:λι: fωσο:ο:ύτι1 
τι1νwαρfμβο:αι1 μοu .Ξfρωδτι αCιριο 6'tλληvιιι.6ςλα6ς6!νΒ6:μ6:Sι:ιτfwοτε.lm' 
o:Cιτ&woU ε.T II'e, δι6τι Uπάρχι:ι 1.ντοΜστ6ν ΤCmον6:Ιιι1νμι:ταδfδι:ι cιCιτ6 ιιο6 λfω • 
.. Ολεςο!&yορι:Uαι:ις μοuέδi:Ί l;μφο:vfζονταιατ6νΤUιιοπι:ριιι.ομμfνι:ς (ιδιαστρι;βλω

Αμf.νι:ςσf.τfτοι οβαΟμ6wο6 ι:fναι άδιίνσ:τοv&τ fςιι;ατανοι1σ ι: ι ιι.ανι:fς. θοηθ&cι α~μι:
.. ρα ιι;cιf ή ~pcι. ~ι::τα ι ξf.ρω ότι l:λ&χιστcι 66 πληροφορηθι:ϊ ό 'ε.λληνικ6ς λσ:δς &ιιδ αCιτ& 

woli ι:Τπcι. ο\Uτ6 δμως δf.ν μf. ~νδισ:φf.ρι:ι. 'tytί κ&νω τδ κσ:Βi;κον μου. θ& ιιροαπαΒ~σw 
βf.βσ:ιαμ!ι5αα:μfασ:διcιΒiτων&!νημι:ρώσωτ6ν .'tλληνικ6λcι6ιι.cιf1π fτοίίμι:yάλοu 
αlιτοίίήΒιιι.οU,βσ:σ ικ&Βfμcιτος,ποιJ&φορ&δ6οοιι.&νδα:λα.Δι6τιιι.σ:fστfςδUο&μαρτωλfς 
&wοφ&αcις ,rλοι τοU Ύ•oupyoU βρfακονται ιιολU κοντά. 

ΟltιΗΙΙΙΟΙΙΟΙΛΝΔΡttΠΡΟΙΙΙε.ΥΓGΥΝtτΗ ΔΙΚΛΙΟΣ:ΥΝΗ 
--~-------------------------------------------------

στ δ ν ;~::;~c~~~. 17 ~1ν δ~~~&~~ι: ζdl1 μ:~:λ~~:~~μ~Ρ~:δ;;~λ;:β~=~~~:::~τ:ο6°~~ ~~ν=·~~~ς 
ι'Ι 1 'tλλ&δο:cfχclη6λuτη1.μπ ιοτοσ6νησf.Ινcιlη6τοόςσuνι:pyάτι:ςτοuιιcιf6ριι.ιζ6τcιν 

~~~~~:11&π:::~~:~~:: ~6~; ~:~&~~ι:Χ:cι~· ~σ1;a:~~η~:ο::~ι:~ι~~ .. ::fμ ~6=~ · ή κ~ο~~~~ .:~-
6a•ν6τηςτοίiμcικσprτrιCκcrνοu•ολιτι•οίi,wο6σuντιλcσc,5aολfyοιστr\νιι.ο:τσaτpο,r\ 
τi;ι;:ιιολιτιιfiςθlσcwςτοU'tλcuβcρfοuθε.νιζlλοu. 

Δlν μ:ιιοpcϊς στι1 δημόσια ζ\11"1 ν& &-ποδι:ικν~ι:ις :ιι&ντοτι: τ& σιiνδο:λσ. Δf.ν ι:Τνιιι 

;~:~λ& ... ·~~μ:;ο~~:~~~& ~~ =~~=~~6:~~:~ τq~ ~ί~:~~::ς• εf~::r&::~;g~ ~;.:~Υ:~~~;~: ι 

• ;;~;. :i:~~~~~i:~~~~;~i:~~~: ;~~~~~~;;;~:-:!::~:~~:;~~;;~!:~·~· &~r.:~:~· ;:: 
Ιταξc τ6ν ί:cιut6 του νό Βuαισστcϊ ατ~ν ίnιηpι:αfσ τοU τ6-ποu, δiν μcτοχι:ιpfζι:tσι τlτοιο 
1.:ιιιχι:ιρι1μστσ:. •οτcιν&ιιο6ι:ιτι1νιι.6:ιι.ηlξωθcνμο:ρτuρfο,{J'ΙΙ'αρcιιτι:ϊτσ:ιyι&ν6:lmοδι:f 
ξcιτι1ν6:Βw6τητ&τοu/ι ιιηycιfνι:ιτοUςάλλουςστ6 ν tlσο:yycλfα. •tμ:ιιρο:βοUpcς,μl 

::~τ~ iι:~&;:~λ~t~:: ι Δ~~ ~~~~:::ς &λλ:u~ρ6~~~: .&α ~ο~~μ~~~:~ ~ι:6~~0l:λ~~ν Υ~~~~& I :~~=~~δ: 
•ι:ιτ6πcριι:χ6μcν6τοuςτι1ν&:ιιοαίiνθι:ση. , tιfνι:1ναιλοιπ6ν1.πιχc fpημαν&&νι:βαfνοuμι: 
στ6ΙΙfiμαιι.οιfν&ίιποιρι ν6μσστcτ6ν,ιJχpαιμο 1 τ6νχομοyι:λαοτ6,τ6νc \ρωνcu6μι:νοτοόc 
w&ντο:ς. Κσf ν& ζητίίμc ν& μίίς ιιpοσκομ ι αθοίiν τ& χσ:pτι& τijς Cνoxiiς μcις. Kcιf yι& ν& μ~ 
ιtσpcιτι:fνwτ6νλ6yομοulιι.ο:μαμι&πρ6ιι.ληαηστ6ν κ.ΙΙητοοτ6:κη,ν6:&1αηyηΒι:ϊόt6ιος 
l:ξcτσστιιι.~ τWν wροyμάτwν Cπιστροw~. Πι:ριμlνw τ~ν lnι&ντηση. 

(j~~-~~;;~~~·;~~~~·ό ιι.. Ζfyδης Βlλι:ι ν6 όμιλ~ση.) 
ΠΡΟtΔΡΒΙ ( tιημι1τρ ι ο ς Γ. Ποιrσαw{ίpοu) tΤνσ:ι ν& δμ ι λι1αη ό κ. ~(.βι:pτ. 
ΙQΛΝΝΗΙΖΙΓtιΗt ( 'Λριηy6ςτiiςΕ:tιΗΚ) •• ι&λiξημ6νοΒ6 χW 1 yιατfwρfwι:ινό•tίyω 
86λις /ιλθστι:, προσf.ξοτι:, μι1 χσλ&αι:τc τ~ν ήpcμη ό:τμ6α1f0ιpο. Ό κ. •ε.βcpτ κάθηαc 
ι:lιyι:νfστσ:ταμ6λιςcfδcδ τιζητWτ6λ6yο. 
ΠPOttιPOt (tι.ημf\τριος l'\all'αorrίipou) Περι σσ6τcρον &n6 τδν κ. "tβι:ρτ σίίς ,lρομσ:ι c~yε-
νWς. 
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HJAN NHt ΖΙΓΔΗΣ ( &ρχηy6ς ΕtιΗΚ ) Nof, ιιύριι; Πρ6.t6ρc,ι"ανι:ιλημμlνα οuμβαfνι:ι αlιτ6 

~~~::~:~:~~~~~~~~~~;~~~~::~!:~!:~~;;~~~;~~~~;~:;~! ~~:;i~~::;!:~i~:;;:;~~~~~~· 
? Α~~::~.~~ο2:~α=~~ι;~~1~~::τ~.~::~,.~~α;~~ςΔ~ :~~c~,;~:τ~~~~~ στοΜ τοU •εηηνος 

ϊ~::!~f~;~Ξ:;:~~;i~:;~:~:N~~;i?.~:·;t!::~;~~;~:F.~:~;~:π:~~~:~;:~;:~~::. 
~::0 ~;ς::Ε;~~~( ~:~~~~u ;~~:~~ϊ:~~;!Ε~i~ ~ τ~~:;~~v=lc~:~: ::: aϊ:;~~:~::; :~~=~~~:~, 
160 1111 (rιρclfc ν& δοβε:i κάποια &ξ~yηση. Κι σύτ" διf;ν δ6Βφι.c: 

'Αλλ&11 pιlπι:ι ν&πpοοθf:σw ιιαf τοUτο. ΉΙι;γαλοόπολη αύμ..,ινα μl τι'jνΠρωθuιιοuρ 

:~;~ Τ:*Υ!~~~::~:~~~~:~~~:;~~~ι;~=~=~:~~~:~ Ι;?:;:~~ f ;~:~~;σ~;~~r=:::~::::~~~~;Ι 
ιιαfτ ι'jνeνιργcιαπούΒ&wι:ρισσcύ.tι. Γι&ν&ουyιιαλU,οuντ&&ουyιι:άλ.υα:τιιa:ροβό:λ.λ.ουν 

~:;~~~:~~~~:~1 =~ 1 s~~~~:eΊ& ή 3~~λ.~:~~~~~~η:& &~~6:;:7;::~~~~6:τ~e~~~;~ 8
:, ιι:~~ r::~;:r. 

~~ :~:~ν~~~aλ9~::i&~~~~~~ '&:· τ~u~611:r c~~~~;:rP~~~λ.:~ τf6 χ;~~~~:~~~~ :~r ~:. ~εrτ: ε~:σ~ ς 
ΒΗ οu1ι yιά τ61919. Άλλά &ιι6μcι6fν τούςα:cιρι'\yyειλ.cιν . Βάμιιορfcτιιι ν& πopcιyyελ.BoU • 
ι.οfν&τεθοUνοιλcιτοuρyfcιτ61979J Τfι:ΤνcιιαrJυβλ.6ιιινάτ6a:οροyyεfλι:ι ςατι'\ 
ywν ιάιιcιfνά τ6&ιtολαύοι:ις&μιcτwς. 

'Λλλάa:Ι:ρcι&n'ο:ύτ6,τfχρsιάζοντο:ιοi&ι:pιοατρ6β\λοΙιΓιά~ιάιιο:λ6'ουν'λλefι 

~1~~;~ ~~~;~:~:~~::~;~:;·;~;:1:~;;~:φ;;;:~~:~: ~i;:~:~i :~f.~~~;~~ ~~:~~: :~i:~~;ι 
&οιι ηαης!νιιρycιαιιϊ;ς a:ολιτιιι:ϊ;ς. 

'Λλ.λ.6τf yfνeτο:ιμιτι'\&cτυvχι:iρητηό:lιτι'\&α:6ι,crοη. Προβάλ.λ.οuν μfαδιΙtο:ιολοyfσ . 
Ιτά197Β&ιιυ~Βηιιaνόριομ.fνοι διο:ywνιcιμοfτί;ς6ιΙtτcιτορfο:ςΙtαf yιά τ6λ6yοcιlιτ6 
a:ρia:cι νάyfνcι εl6ιιι:Ι'\wρ6βλι:,η. Άλ.λ.όοl6ιοywνιcιμοfα:οGlιιι:υ~ηιι:ανά,οροUν(ρyα 
α:ούθάιιο:λ(ίπτοuν&ν&yιι:ι:ςμcτάτ619β3: 

θ&,fρι:ιςλοιa:6ντούς l:ιιpJΟΟΤpοβfλ.οΙJςτ61979yι&ν&ΙtαλG,ι:ιςό:νάyιι:εςa:ο(ία:ιβα· 
~ι6το:ταβάιιcιρουοιοcτΒοίίντ6198δJ Τάa:ρι,ίyμιιτοαlιτάcΤνο:ιΙtwμ ιιιό . 
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~:~~;~f~~1~t.~~~~~~~~;~~~i~. 
ΑΠΟtτΟΛΟr ΚΑΚΛΑΙΩΑΝΗr: 'ΕξαρτόταΙ &πό το6ςΠpι.ιΒuποupyο6ς. 

π::~:~~~;~~:~μ~~~: ~~~ε~~ο;Ι:~λο~~α;~r'i ~~~~ ιi μ:~~λος ·ιοU ~νεpγειαιιοU προβλ/jματος 
•ιις μfiν ό.νηουχcί ι5 ιι. Ύπσυρy6ς. •ιις μtίς δ~σε1 τr'iν εlικο:Ιρfα κο:f e& τσϋ ποU

μει!ί τιδένcΤνο:Ιμόνσόιι . mαμ ι δ&~tης,ύπ&ρχουνΙΙ.αfσ!&λλοιδυ6πp6ςτούςόποfοuς 

~:ρ=~~~~~~~~~~ π~~~~~~~~: i~~~~~ ~ i~i~>~:~!~~ ι ?;~:~~~~:~::~ς ;~=:~~~~~ii~~~~~ τ ~~~η!i:~~ο 
ι:~θ:::::~~δ:;. :~~~:~ι~;~α ~:~a~~~:~~~~:&:~r~~~~~~~~~~~~~ ~:μ ~~;τ:. o~~p~~~;i~ ~~~:2,. ι 
δι& τ6 δπσίο μπορείτε· νά μέ ΙΙ.ατηyορfiσετε 1 δtν !χετε nαρ6: ~6: τ6 Ιtάνετι: Ιt. Ζfγδη. Αύ
τοϋ τοU εtδους τ/jν ουζ/jτηο,. ~μως - τ6 εΤπο: 11.o:f nρwτUτερο: :. ~yr:Ί τουλ6:χ ιστον δtν τr'jν συ 

~:ii:~λ:~;~~~~:;::~iμ~ι=:~:~~~~::~:Α: ~:~~:~;~i;; ~~~~=;~~~ι~:;~ ο π~:a;~ϊr::7:~:~ρε ϊ 
Kaf σείς πσ6 !χετε μfο:ν πο:λαιάν ι:μπeιρfον, nρtwεΙ ν6: ι:νeυμε'iΌ·eε δτι ύπi1ρξε 

~~~Υ ~:~ν Π::~:Ρ::~η~~:~e~;:; μ~~ r .. ~(η~~= τ~~~ Ι=~ I Ι~~ τ;:~~~~ τ~; ::;~~~ι:~ ~:~α~lτ~~ς βγά-
λειlξω&π6τr'iνΚuβfρνηση,δι6τιεtχο:τε.cο:τηyaρηθeί .•• 
ΙQΑΝΝΗrΖΙΓΑΗr('Αρχηγ6ςεΑRΚ):•ε6δΕοαι1Ι.αfαυ1Ι.οφαντεϊς&νερuθρfο:στο:.Ντροn/j:: 

ιe~~~~~fΑκ~~6(ν~~=~~~~~~ςιvτσνισμσϋ) ... και χρ!πει ν& aίίς πi:i Οτ1 ύπijρl;α τότε έξ 
~6: f~=~ρ;: 0~n~~~~6~::~ δ2τ ~ι&ν ι:;~ σ;:~:~~ε: t ~& τ~~α~α;~~~ ~ ο:&δ 1 ::~~νtβην δ ι ά νά nε ( σω 

ι.::,~:~~. ~:Γ~~~::i~:::· ,ί; ~~:~:.~~~ ~~.:~~~::.~~~~i"~'!~< ;~~ ~~~::.;~~~.~~ " 
Ή nσλιτt11.~ μου δραοτηρι6της καr ή δρο:ατηρι6της μου ώς Ύπaυρyσϋ ιtΤνο:Ι &νοΙ1Ι.Τ 

σfkόθε(λεyχο.·ο,τΙσuyκεκριμtνοβρείτε,ε1μοιβiβο:Ισςι!ίτιΒ&τ6nείτε.Κο:fέnι
θυμi:ί νά τδ neiτε. Ή πολΙτε(ο: μου ~ς Ύπουρyοϋ 11.af ~ nολΙΤεfο: τijς Κυβeρνι'jσι;~ς όλοκλr'j
pου,δfνθάαΟ:ςδι5σιtιclικαιρfαν,έλπrζωτοuλ&χιοτον,δΙόοlιιτιο:στΙk6νlλεyχσν. 

!~~~~!~-~~-~~~!~!~~f!!~_!!~~-~!;~~~~~~~-~~-!~!!~!~~~!:_ 
ΙQΑΝΝΗrΖΙΓΙΗr('Λρχηy6ςΕΑΗΚ) ιΚύριι:Πρ6ε:δρε,δσον&,σρίίμlντfjνάξfο:τWνσυ1Ι.ο,aντι-

~:ρ:f ~υ τ~v~::"~~~v ~~ς z:;~~~: ~ vδ:~~~σ~ f ~~~~~~ ι::~δ~~:~ ~;~ν τ~:e&~~τ~ο~λ~r::~ο~r'i~οϋ 
~~~~~~~~ Ε~~~e~~~:~~i~UΣ:α~ο~σ:::r'iΧΥ:~;:σ;:~~ς:~?:. &eρΙοοτpοβ fλοuς. 
ΙQΑΗΗΗrΖΙΓΔΗΙ:('Αρχηy6ςΕΔΗΚ)ι•Q,δυστuχισμlν••fλ8:: ••• 

(Γiλwτες.Α>ι.,-fir:rιτtrιuγο:ςτfiς&ντιπολιτε6ιτεwς). 
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oι πολλο~~ρ&~λ:~~~ο~~~η~~~~=~~λ~:gρ~:~.-a::~u:~~&~:~ :;~ο~~~~~:;αί τ~";;& ν~~~ζ:ι:~:;~~;~ 
·~ ιrολιτιιι:~ σας . Αύτι1 ~ lιιΒc:ση δημοσιιι!:ύθηιιι: κι:ιr σ#. μι6: ~~μι:ρfδα, νομfζw trτ~ν 

~~~:e~~~~:~:iς· ~~~~~ ;~~ι1ϊ~~u=~~ο~~ν tlσayyι:λ#.a- τι1ν ιιαταΒiτw ατι1ν Βοuλι1- ν& δι~ξcι 

( Kcιτι:!~!!!:.!._!~_!yvpato). 

Σημ, TcS lyypαfO ιιοG ιιατατ!Β ηιιι:, π.ι:ριλσμβ&νι:ι σatfi ttaτayycλfα yι& η1ν 6:ναιτιολ6yητη 

~E~~~~~~:~:~;~;~i~~i~ :~~~~:~;;~;?.~~J~~;~:~~~~~;~: ;E~:~i~~~~~;:~~i~:~:~: 

' 



tνα. yQα.y.y.α. αnο 't'\ν · Ε. Δ Η. Κ 

~!."!.!~~-!~-~~~~~~!!~~-~!~!!~!~!!~ 

8ΛθΗΙΙΑΤΛΑΗΙΟΚΡι\fΙΛΣ -------·-··--·------

Νο ΙΙ 
!I.I1.78 

ι wι6ι~~'to":ί:11~G'~.=~=~t ;~~.:~~~Qτ:~ν·~:ιf::';~~ ~?::.tιt τιι μο-
ΛlιτιtaΤνιιι τιlμ~νuμιιwοι1μaτf•aρι.νΠ'Iλιιτ46ιομcprσματοτijςχ'ΡιιcοΙ 

ι.τcιιιιlσ ιοJ ••ν~ντιι σι1νa6pοι-στaλfχη, το\ί ιιιSμμστος, ••4 'lfijpa:ν μipοι:; στ~ •• η.
νι:λλσ:δ ιιιl\ Σuνδιiσιιa.,, ιιοιί ιιριryματοwοιι1Ιηιιc τιS Σιιβj!Ιaτοιιιίpι••• g ιιιιl 10 ι\ι:~ι:μ
ρprοu στι\ν ΆΙι\wι, διιιβι:βcιιι:Νοντσι:; Ιτσι τf'iν ~yaorιι το\ί •dμμσιτοι:; yι& τ+1ν &wi\
Χf'ΙΟη wοιί cΤχcτdιιpοσιιλητf'iριιSτf'Ιςyιfτ~νlνdτητοτWνιιcντ~δuWμι:wν. 

'ε~τdς δμως ι..ιt τ6 μay&.Ιο.ο ιιο.Ιο.ιτιιιιS yι:yovdς, 1ι συνδι&σιιa,η ~τ.ον ιιο( μι4 
qcτηρ(ο yι' μσβ+1μστσ δημοιιρστ(σς σi τρtτους. Ό 6ημοιιρστιιιιSι:; 6ι6λοyος ~ear 
ΙιΩρχι\, ιrd.....-μiτι\νdwοrιιlιμcιο .,.rιι crυμμορ..Waτσιστtι:;ι..ο•&σ-ι:ις 
τl\ςw.Ιο.aιο~ιιιι:;, ~τοντ,στο ιχcΤιιwοι1ιιuρι&ρχησον. Άξfζοuν.Ιο.οιwιlνσuyχιιρη-

h~~=~=~:~u~,.~=~= :6:::.σuρ=~:ί1::;.::.~~: :7:::7~.:ι:: ~·~c.Y:~~:ν&•d 
Τ~:ϊ~.&λ.Ιο.ιl/ι•οlημaρινι\trριiyμοτι•ιlτητιιτοGι\ημσ•pιιτ ι•οGΣοσιcιλ ισμοϋστι1ν 

Στ. ~:τ~6~~::~iι.:~~ν κ~:::τ:=. μ~~.Ιo.=~~~.lo.a~:~c.~~~[i~:~ •ρ:~-
1 ~Ξ:":~ί ::~~~~~~==~' τ~G·::=.,~~ι:;~~~:::~~=-t.:~~~~=.~~:~":Οιι6cs 

τιlv 'ελληνιιι6Λα6 , kοuσιο66τηοaτι\ν/ιyccr(ιιν'ιφορcΤ στοdς&ναyιισιοuς χcι
ρισμοιlς yι 4 τι\νatσο6ο τοίlιι6μμcrτοςστι'\Σοσιιιλιστιιιι'\6ι c8νij ιιιιrι..οφhοισι:τι'\ 
σdyιιληοητοGΣυνcδρ(οuτiiςΕ.ι\Η.Κ . μinιστιl1979. 

Σiι'\6ισw.ι\ρυ(ητονιστηιιaδτι /ιt.6Η .Κ.6:.ορλiwcι νι18aμcλ.ιιkraι στι\ν 
'ελλ.&δσlνcιwολ.rτauμιιndνιl:tι-rtcτιιιστι1ν&,.λ.•tΙι:υτηλοtιιι'Ι•uριtιpχf• 
yιιlνι1:6ιrηρaτcΤτlc;b6λ.οulcι:;ιι-ιιιιΙςlιρχιΙςι 

- Τ~ν ιιολιτιιιι\ iλcu&apro 
- Τι1ν ~οινιινιιιι1 διιισιοcnhοη 
- ΤΙ\σuνc χl\ρaλ.τlwιιrητί;ι;wοιlτηnιςτηςζωl\ι:; 
- Τι1ν χοτοχδρωιrη τ'iς •ινιιιl\ς •upιtιpx{aς ~οι τfiς ia..ιχ~ς 6~ιaρσι6τητος 

τiiς χ.φ.ς. Ή t.AH.K . cΤνοι τlιιιlμμιιwοd wιστcdι: ι ιrτ+1ν tδcολοy(ιι τοϋ 
ι\rwοιιρστι~οϋ Σοσιιιλισμοϋ. 

Ιτdν wολ.ιτιi(Ι λ.lyo, wod i~φιSνησc στι1 6ι&ρ~aισ της Συν6ι6σιιc•ης ~ 'Λρ
χηyιSς τοίi ιιιlμμcιτος ιι.ι.r.Ηy6rι;, Διrοyρ6μμιαa τ+1ν hιτυχ(ο της, τι1ν χσιρσιιτι1ρι
σaσιhqaτηρt•ν•ιlτι1νι.μa'(4ληlξ6ρμηcrηχ•fiwονiλαρc6τιι 

•Ιι1μcρο:/ιι:.ωι.κ.wιαndaι στι1νiνιSτητaτWν•cντρι:iwνδuνιiμaων ιιιιιοΙ 
ΙUρaς.-ο\ίιιιSμμιιτοςatνcιι&νο ιχτιΙς yιιl δλοuςτόιiς"Ελληνaς,wοdliλοuν,ν'•Ρ8Υ• 
μοτοwοιι$ιrοuμcδλοιμ8ζι)τ6ιφ6τοςτllςλιιtιι11ι:;aGημaριιις• 



=~~.:~~:~~~~~~η,.-: ι:~:~μa~;u::::::;τ· ,;: ·~~=·~~:?.ν::~·~~~::~~ κ~~ 
Τ6aefμeνοτiίς&ισκηpdξaως86ής&wοστσλeiμfσ111 στ(ςwροσ8 χ8ϊςιlι.ιfρaς. 

-~-!Η~ .. !~~-~:.!~:! .. Ω! .. ~2~-~!! .. !!r!!2 .. 

'ο 'Λρχηy6ς τi'jς t.ι".ιιιι. Ι.Ζfyδης lιισνe τfς&ιι6λοuleς δηλ6σeιςστ(ς 
7.12.7Βσχaτιa6μfτι\νlν'hlξι\ μσςστ'Ινt.ο.ιι:ιισf'fi\δ ιfνaξηyι4iτ6Λtyσίο . 

•Νiοσο)Ισριfτστοwληyμσι)wlστη/ι&ξιοwιcrτ(στi;ςΚuβeρνι\cJιtwς.Τ61wf•ιtριtτιf l 
tuμ)lodλιo τW ΎaouρyUν τiίς Ε.ο.κ. wροχ&fς, μf το6ς δροuς aod lβιtσe yι4 τ~ν lν• 
τσξ~ μcις . οΙ δροι W'fo( 6 cιιteύδοuν δλeς 'f(ς δι.,ιι;pcιιιSσιtις, wού μf tιfσο crτdμ .. 
ιισ(σlιτοβσuι.-μ6aρο~e1w(iρδομ4:68ς/ιΚuβtρνrρηιιcιrμiτrςΔwοieς wροnσlaU .. 
σewpαtσνώς:νι!i•ιιpcιwλ8νφιtι yιι!iμιcllηι6μηφορdτ6ν 'tλληνιιι6Ασ6 . 

ΉΕ.&Η. ιι:. διaσι4νιtτσι lτcrι yιι!iτ'Ινlλλeι'fη1μ•ιστοcrdνηςwρ6ςτi\νΚuβiρνη
crη τοU •· kσρcιμανλί\ . Κα( 1wσνώ.σμJΙ4νeι δτι 6lν 84 δι:χΙei τ~ν 1aιιιdρωση ιισμιiς 
ιnιμ.....,fσς1ντ&ξaως wρfν&wοφσν8cίμf6ημοφi\•••μσ6 Έλληνιw.6ςΚσ6ς, &.aUwροη
yοuμfνwci:νημcρωβei wλjllρwc;:w4νιιστ6wφιιtχ6μeν6της. 

'Λλλ& \Νι!iρχeι κσ( &λλος λιfyος JΙσβιiς &νrρuχ\σς τί\ς Ε.6".κ. yι4 τ~ν wορe(σ 
τUν"ΕβνικWνννaΒfσeιιν. 

Ή ιιιυβiρνηση, .:.ς yνwστ6ν , lxc ι 1μwλσιιιeί,δwwς 6iν lwpιtwc, σi 6ιιrιιρ•yμστcι:t-

;:~:u~ιΣί~:,~:;:,.~:::~ ~,.;~.u::~·=-~~ :~~~:;.;:~~Ρ~~~:::.~ =~~6-
ρwντiiς χdριwς: •••• 

οι aι .. ,_..μcιτcdcreις Wτfς σuνeχfζοντσι &.r Ιτη, σ&ν σfιρισλ, ιιισr μcτ& τ~ν 

~~~:=:~:.:J;:~uρ~~~ ~:~:::-;::::::Ε~ ~~L!:~!~:~~~;~:~~·;:r:- ι 
'ελληνιw:fς . 

hpocrτclστl\ν w.aτclcrτ•ησl.ιτl\ι'ιEo&H.k. ctνσιύ•οχρcwμfνην,6ισιιιιφι1ξι:ι 
6τιι)aο ισ~οτc•σuμριρ-μ6ς•w4νwστ464σΙfμστσΙ4σημ4νcιwσρσι;4ρηο-η1Ινι
w.οU6.Διttσuς στι\Τοupalσ.ιι:σrιaομι~τi\ι:ctνφι&.σρ66caτος. 

"Λλλdiτwτιfχρονφ•cχcι τι1νι:.,οχρΜην&cpοeι δοw•ι~c ιτι\νΚuJ1lρνηση6τι 
wλσνίiτσι 1 6ννομftcιδτιμιrοpeίlyw.Uρeνι!ihιauρΔοcιlν8 τ•τοιο•σuμριριισμ6• 

Βiβσ: ιστ6διρΙρο27τοGΣuντclyμστοι:τ'iςδf6cιτι\νδuνστιSτητσ ιιltτι1.Γιοτl 
ούμφωνσμf σlιτιS χρcιclζeτσι ι'ι&.6λuτημ6νοcλeιοφηφ(στWνμcλWντjljςΒοuλf;ς (1111 
ροuλcuτiς) ICσf τi\ν cλeιοfΙW(σ altt~ τi\ν διοΒfτcι σ~φσ ι'ι ΙCuJΙfρνηση. 

'Α).λ411ιιdiρχοuνδdοσοJΙσιρ4ίτστοιλ6yοι 1 •aιlστeροGνa68&ι\βιιιοUκa(νομι
w.οUw:δροuςσlιτι\τι\6 ι4τcι.ξη. 

ΠρWτοιΤ6διρ&ρο2ΙI2τοufδιοuΣuντ4yμaτοςw.σlορ(ζeιδτιιρeιιSζcτσι 
π).eιοφη• (a tWν 3/5 τiiς lauλi\ι: (180 Bou).euτlς) νιι!i νcl iaικuρωβcί σ\ίμpcιση μi 
τι1ν6ιιο(σ,yιclλ6yοuςδιclνοGςοuνιtρyοσ(σς,y(νcτσι•&νσyνι:.pιση&ρμοδι6τητος 
cίς .. δρyσνσ6ιι:ΙνW"ΟρygνισμWν•δwωc;lιΙdμβΙΙCJηyιιliτι\νlντaξημσςστ'ΙνΕ.Ο.Κ. 

Γιcl τ6 •lλM"croν• 1cσμfνως, τι1ν wσρcιχιSρηση 6ηλa6t'j &ρμaδιοτ~twν σι &ιal• 

::~~ :::;v~~ιlf~~=~•i"=~~=~ ~~=:·~:.~~::ι.,:,~~~ ~:u~==~~:); 



-ι,-
4.'ΗιrρdΟΙfQΤητροπι\wούwijρι:τι5Βιfμcιτϊ;ςfντcιξι\ςμcιςστι\Κοινι'j'Λyορ6, 

δστι:ρα &ιr6τσύςδροuςwού1Βι:σι:t6Ι:uμβοUλιοΜ'τwοuρyi:ΊντijςtΟΚ,ώιοδι:ιιιινUι:ι 
wdσοι\λισΒηρdς δJΙ ijρξι:ι\δρι5μος,τ6νι\ιrοίονlιιιολούθησcι'ΙΚuβtρνηση,wούlιντf 
νdι\λοιιληρΜrι:ιτι'jδιαδιιιιιv(cιτi;ςΙuμΙJWΥ(αςΙuν6tσι:wς,lσwι:ucιι: wρ6ςτι'jνlντcιξ η. 
'ΛJΙο6cιιιινύι: ι,Cιrfcιης,ιι6σοιraρσιrλaνητιιrι\ι)wijρξι:J'ιiνημtpωσηtοU'ΕλληνιιιιοUΛαοU 
lηι4dτι\ν . 

•ετιτι,ιr ινδuνι:\J(ιuμι:ν&ι\δηγηΙοUμcστι\νtΟΚσdν••τwχοfσuγγι:νciς•ιιαιfδιι 
σdνtσ6τιμοιCtaiροι. 

Ή ε . ωι.κ διcιιrηρόσcιι:ι 6τι διν Ιιf Δι:ιιτι:i τι\ν iιrιιι:Gpwcrη ιrcιμι&ς σuμ..-vfcις 
yιdτι\νlντcιξι\μο:ς,.ιrρfνlrιrο .. cιrσι:ιμl!δf»ιοtι\••~i 'tλληνιιι:ιSςΛιι4ς 0 lιφοΟ 
ιrpοηyοι\ιι:νσiν,.μι:ρwβι:i"'-λuτιιι:dιrdνvστιSιrι:ριι:χιSμι:νd της.• 

ΓΙΛΤΗΝΚΥΠΡΟ 

ΤιSιrλijρcςιrι:fμι:νοτοϋφηffσμaτοςιrο6ι:lιrηyι\Ιηιι:ι:4ιι:.ΚΔιrτaς Ιwcιντ•uρiς 
Ιχι:ι ώςlξΓ)ςι 

I σι\ τη•ς '~τ: ·=:~:~:6 ~~~~~~u;~~ ~~==~u τ~~ f ε;:;' ~~~==~~:7• ~ι:;~d :~::~~~6 .,~~~:=~=::. 
Τd'Ενωμιfνcι•εaνημιfτι'jνlιιrιSfCIΟ'ηιrούwijρσντl\ν1ηνΝοaμβρfοu1974atιrcινι 

Ν6φ\Ιγοuντdτοuριιι6ιJτρστaι1μaτaιιaτοχϊ;ς,ν6iwaνιfλ8οuνσlwρ6ιτtuνι:ςατ(ςlστ(aς 
τοuς ιιcιΓνdμafνι:ιιιuρfaρχο,lινι:ξ&ρτητοιιισfiδcηιιιrdCνιaίσιι:ριfτοςι'ΙΚUιrρος. 

'Λλλd 6 τοuριιιιι6ς αωj!Ιινιαμ6ς,ιrι:pιtpονι:i ιιcιf τ6 Αιι:Βνις Αfιιcιιο ιιaf τfς lιιrσ• 
,άΟ'ι:ιςτσϋΟ .Η. [. yι6Wi~ρμ6ζι:ι τούςν6μσuςτi;ςζσύyιιλσς, ιrσρσβιιiζοντσςό:σιJ
ατολcι δλaτdlινΒριSιr ινσ δ ιιιcιιώμστσ. 

Ή λίίιrη τοU ΚuιrριaιιοU !ιιιβdλλι:τα ι νd δσθι:i xwpfς ιιaθιwτιfρηιrη ιrτd wλa(ιrιcι 
τ~ν ιίwο.Οιrι:wν τοϋ Ο .Η. [ , ιια( wρiιιι:ι νd ό:ιισιιλcιΟ'θaί ιιάθc δι dλσyος μιf τούς ι:Ισβο 
λaiςιrρfνlηιοχωρ~οuνbιSτιSΝηιrfτdστρατcdμσταιιaτσχi;ς. 

Ι:τι'jν ιrρ(σ ι μη ιιlιτι\ cιτιyμι\ ιrιlνσuμ& Ιιrιrληιrη •τιSν Κuιrριαιιr6' Λ8C$' ν& ιruσ•cιpwlai 

~ύ~: . ::λ:~: :~::: ~=o~:u &.:;.:a::,.~~:μ:u"::~~=-~:d~:o δ χ ~0~6:~~::, -~~ν λh:~χ ~Ξ.., 
μιfχρισι\μcραΒuσι Wν, 'σλλιfιιcι( γι dτι\ διnfllλ ισητο\ίμfλλοντος. 

I y ιd τ/~:η::::~λ~:;:: .:8\':: :.:·:~.~η~:. 6 tιν':~~ν~ 1 :ο ::V ~~·::d ~~~;;·~.~~~ς 
τσι οτσdς ιιaν6νι:ς τοiί διι:Ινοiίς διιrσ(οu ιrσ( τιS σcρ..,μ6 τ~ς w.y~6σμισς clpιljνης . 

Γιd τοdς "'ελληνι:ς atwι iιrιιrλιον lιγ4νας yιd τι1ν !wιtHwη τσΟ •εινσuς ~•r 
τι\δι•tcfλισητηςι)dστ-ηςτοiίι<ριfτοuς . • 

ΓtΛτtΙΕΝΟΠΛΕΙΔΥΝΛΙttr -------------------·----
110 r &~: ::~u~il~ ε~: ~~~ς 0 ί~;ν:~~~ : ~~:~ ιι:~Ρ:7τ~ r:~,=~K ~~ .,~~ν=~~λ~:d ι)_.,ορadι:τcι ι 

Λύτ6 i.ξοuσιο66τησa τι'jν llvacr~τoU ιιdμμιιτος ι'ι ι -nαινaλλcιδι ιιι\ Ι:uνδιdΟ'ιι ι:•η,G
στι:ρι:ιlιw6alδ ιιιι'jclσιΙjyηιrητοUΝcιuιfρχσui,ι!ι .ιr .ΆΙ.Ιιrιιν(δη. 



-1-
ιιιiθι: .~:ot•~;~~~σfιlt~::.:~yσλla ιιaf •τr;pι:ί τ~ν διιiτσξη τοU &ρθροu 27 &ιι6 

&:ιιd ,.~:Λ~~c:~=~~=~ ::~,::~~:~ς λ6yοςι Τ6 Ιύνταyμα τοU 1975 lxr;ι •rι•ι ιrβc:ί μ6νο 

'ολ6ιιληρη ι'ι τ6τΙt 6ντιιιολlτι:uαΓ}τ6ιιστι:,ι1,ιιrcμl τι\ν όwοχώρrιαιi ΤΓ}ς lιιι6 

:2., 4:::~:~~~=~~~Ξ~ δ ~:~~~~~ς~ e:~: :σ&~~~ ~::ίu~ r ~:=~~~λ&i:7 ~ ~~~χ~:V~ι-

~:~~~~-~ft~~~~E~~~~:;m::;~:~;~~;~~E~~~~Ξ;~~~:~~i;:: 
:s~7-~f.~~:~:~~~;~::::r.~·i::Ξ1~~:;::~:~~::t:~:~;:;E .. _ • 

ιΥΟ.Η81ΣΙΛΤΛ[Ν0.[ΙΤQΝΚΡΙΙΙΙQJιl[θΝΙΚQΝθΕΙΛΤQΝ --------------------------------------------------
Κ.τ' την ι• Πιινe:.Ιt.λαδιιιι\ tvν6ι40'ΙΙCff'l τiiς [.ιΗ.Κ ιιaf .~τ6ς ι\tιι:ρηιr faς διa

τ,ξι:ως,lyινιrνι&μ6....,ν.δι:ιιτ'6δοιηιfιrμιιτ.-ιιοόι:l.ι,yι\ΙηιιaνοlροuλcuτιςτοU 
ιι6μμ.τοςιι.ιι.Νιιιι\τ.ι;Ιι:νιt•λοςιιafΚW'τ.ι;....,τοuρ8ι;ιιafιιοόιιaτ.τ•8ηιι8V 
aτ4 ΙοuΜ . 

CΞDΠΡΙΚΗΠΟΛΙτtΚΗ ------------------
Ιχι:ι .:..;'tξ~~~ι; ιιι:fμ•- τοϋfη,faμ.τοςιιοι1 ι:laηyιμηιιι: ι& •· Νιιιι\τaς Βι:ν ιι;•λ•ς 

• Ι. tτ~ Ο"uνc(δηοη τοϋ 'Ελληνιιιοίί ΛιιοU Ιιι:ι iδρσιΙΑι:ί ι'ι wcwιιfΒηοη δτι τ6 
ΝΛΤΟ δlν Ο"iβc:τσι ιια( δlν &yyu&τaι τ~ν ieνιιι~ μcις ιιuριaρχfcι κσ( τι\ν iδσfιtcι\ 

lιιιι:ρcι~~:::~:i;:t:.~::ιιρ66cκτη /ι ιιcιρσμονιi μας ιrι μιιf Σuμμcιχfa,ιιού δlν lxcι τι\ ' 
6ι68ι:αηνcf&yyuη8ι:ίτ,iθνιιιc!iμcιςΟ'ι1νορcι κcιfwολιlιιι:ρι0'0'6τι:ρο/ι!ιιι0'τρο•ιiμσς 
οτ6 στρατιwτ ιιι6 σιι:lλοι; τηι;. 

2. Ή κυρlρνr,αη τi;ι; •Nlaι; ιημοιιρατfοις• ιιιιρ'δλο δτι iιcwρowaci τ~ν μι:ιοιη-

=~'( ;::~ t~ί~::o~W:O~GςΛj;:~::-zy:;~~=~:~:o~:.:~ίv:~:~~,;~Y~~{.:::!6o 
Ιχοuν y(νι:ι τci 6ιι:Ινi; σ~νορcι τϊ;ς χtιραι;, νι' ν4: ιιοιτιιλι\ξοuμι: wρo,.νWc; ιιcbιιτa, 
:~0~6ιιοιο •σuμβιβιχrμ6• μι wορcιχιι1ρηση τμι'\μστοι; τοU 6Ινιιιοϋ μοιι; x4pou στι\ν Τοuρ-

' Η[ ,ΑΗ,ιι;, ,δcι:ρμηνι:ιlοντοςτι\ν&yvνtοτοίί'CλληνιιιοUΛοιοU,6ιcncηρ6σσcι 
δτι όιιοδοιιιμcil;ι:ι τfι; &-ιιρ66a•τcς •διCΙ'ΙΙ'ρcιyμcιτι:ιlοι:rς• ιιοιf ιιροcιδοwοιrί τ~ν ιι:u 
ρΙ:ρ\Ιr,α11&τιάΛcιdςσιlασwμοι;Βc!i 6νιιντ ιωΒcίσιά,..aιοι6ι\ιιοτι:•6ισρρdΙμισrι•wοd 
Ιdίά6ηyιiσc ιvι ~λιιfδcuαη-.. νι:ρf\lflguyιιολuμμl:νη-τi;ι;16σ•••iϊι;&ιιcρcιι6τrιτ•ι; 
τϊ;ι;Χώρσι; . 

3 . Ή Ε.ιΗ.κ. 6ι0fii'ΙI1T~νcc τ~ν άιιοτc:ιν6rιτrι lιντινομfο μaτσξύ τVν &ρθρwν 27 
ιι οιf 28 ιιcιρ. 2 τοU Σuντ4yμaτaς ιισf ιιροιιcιλι:'i' τ~ν Κuβlρνr,αη ν4 6ηλ..,.ι:ι lιιι6 ,.ιφσ 
ί.6ν1χcιτι\νwρ61Ιtσην4χρησιμοwaιι\σι:ιτι\νδuνcιτ6τητοιιιιιdτϊ;ς•ορlχι:ιτ6&ρθ
ρο27ν4ί.ιιιιιυρ4,ι:ι6ηλσ6ι\σuμ..,.,rcς•CJuμβιβιισμοU•yι4τ6ν1Βνιιι6χWρομι!μ6νη 
τι\ν&w6λuτηιιλι:ιοιη,tσιτί:iνμι:λVντi;ςθοuλίiς(151θοuλι:uτις),CνWτ6&plρο21 

i~~:;:~~::::~;~.~~~=:~~ ~cr:~~::u-:!:~:~t:. ·~ι;~~:ι7 μ:~-=~ ~~~~~-



ENDIIOι\If[t- IAIOXT"T[t -------------------------
Ή Κuβlρνηο"η μι τι'jν &λλοwρ6οσλη clσο6ημστιιιι'j wολιτιιιι1 της ιι;οl clδ ιιιιf 

μl τ6 Ι)ιοcδρι ιι; 6 .6ι•τ•yμcι v•• &yορονομιιι;f lλcvιo τW... ινοιιι;(ων,&νο.τ•τ-· ιιu
PΙD,.CitTII~· ιισf τσ~ς ινοιιιι_τ,ς ••( τοdς lδιοιι;τi;τcς, J:ιιp(ς νιι &Wcι λWη οτf 
Ιlμσ. 

tτfς 27 ΙΙΙοcμβρΓοu ~λla τf •ι:cτιιι;f .. μ .. ιlδιο οτι'j huλtl μf τf •••ίο ιιu- . 
, ρ4Ιηιιc τfΓ\ρe86ριιιιSΑιιlτ•vι-'. 

'α 'Λρχηy6ς τi;ς ε • .t.Η.χ. ιι;.t.Ηyιης ••τ• τι'jν •μιλf• τοu,τliνι•• ,., lιi;cι 





'ο 'Λρχηy6ς τiίς [.ΑΗ .Ι< ιι. Ι.Γ.Ζfy6ης στrς 30 . 11.78 έιιc:ινe τι'jν ~ιι6λοuΒη 
~λwσηοχc.τιιιά μi. τ/jν 'ολuμlfιc:ιιι/j • 

• Ή 'ολuμιrιοιιι/j, μi. τ/j διiνcξη Αιοι ιι/jοαις ιιιιr "lfρDO"WΠΙιtOU, ά6ηyι:iτσ:ο 
•iσ:ttτοιισ:τ σ:ο τρο•fi·ιiνUwιiριοuν•λlον•cριΒώριc:ι.νc:ιμονijς.Τ/jνcUaόνη ,ιρcι 
τώpοήΙCuβiρνηοη• . 

::~r:η_ ,.:~ ;~~~:~t~~~~Ε=!ί~~ .::' :~ ... ":'~6~ς ,.~~&~~~~~ :~.::~:~~\ :~:~: 
ΧΡ.ι.ΑΤΟΑΟΤΗΣΗΙ<Οfi8ΑΤΟΙΙΙ ----------------------

~~;67~=~c:::~ ι;;;~~~~~:~=~~:r-:~λt~ r;?:1~:::~.~~~~:~:~;~~=:~~ ,., 
&~f§ilj~~~~i1i~t~·i;,~~if,#?::Γii~~f·~ ·?.;~~€11~ι:~;~:t.:;~{i:;::;·[δ? . 

. '\>i1",ιJ': ~ ,; τi.. >:ι-rιι i;Η ~~~ ίi..~ i~w ;η .) j :.:•1~ 11 
r"ί:ι:ι ι ι. τ; ~ί:ι-• nτό :ιiy·.fi ~ λι ι t:u,:--;ο! ι ~~~ ΣWJJ ~·.; 
,., ; ;~~ :.ήιtΝ' τι~ nί.ttι....-~ . ·~:~-; r.ιi.N; ~; 
..-.. :-.r.r~ ωιiτ,ίn ι νir..(1JA';,.. ,,,,.,; :>..2Υ".; . 

'11 1\ ~6-ίο"Ρr; •• ~ q:ι;-ς;Wμ•ο; Ι~:Η.ό; j-..,ι;ω, όι::· " 
c,;8-;ΙJaη . ; ι.ί;ιι ·~; nr,;ι.r.•!iτ~ ,.;.., ι.;,~;ι:ιiη- .,., 
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Η UfQLH tιΗΙιΙΟΚΡλΤΙΚΟΥ ΚΕΝτΡΟΥ ΚΑΙ Ο λPXHrQE .fHE k. I.r. ΖΙrΔΗΕ 

Ελ Ε E'iXOtlrλi ΧΡΟΝΙλ ΠΟΛΛλ ΚΑΙ ΕΥΠΧΙΙΜΕΝλ 

Η ΕΔΗΚ n ~σ,- tι1t ~: 

~ ΣΤΗΝ λΦλΛΚΙΔΕΥΤΗ 

• 

Ε1"11ν nολ ~-ι; ι x'l1 tλ tv& tp (α 

Ε-ι; J1ν kO~ νων ~k 'l1 διιιαιοσ6νη 

Σ1" '11 ovvtx'l βtλ-ι;Cωση 'fi'jς nοι61"η1" ας 1"\'i<; ζω\'iς ιιαC 

Σ.1"J1ν χα1"οχ6ρωοη ,-ης ι&νιχfjς κvριαρχ( ας καC 'fi'jς 

lδαφιιιi'jς 6.χtρα ι 61"ηηις "ti'jς :ωρας 

riA ΕΝλ ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΚΡλΤΟΕ ΛλΙlΟIΕ EYHIIEPiλt 

FΔΗΚ: 18 ΙιΙΗΝΕΣ ΕΤΡλΤΙΟ'rΙΚΗ θΗΤΕΙλ 



ι να γραμμα απο τnv Ε.ΔΗ.Κ. 
Νο ro 

Η EtH.ER>ΣH10Y ΛΝJΥ ΚΑΙ ΟΓΡΟmΠJΛΟΠΣ:I.ΟΣ 

tτ Γς2ι1ΝοεμβρΓοvι<σ:π:ιτtθηκεστι1Βοuλ.ι1δΓροΙJπολσy ι σμδςτσtίΙ9?θ,μιl~vr~η 

ε l σt'\Ύηι;:ιητοϋ ' ΥποuρyοtίΟ!κονομικtίν. 

~ τ~ν &,ofa ο~ιi~~~ ~:·~σ:~=ο~λε~~~:~~~~τ~:~;:,.~ ::~~:= : /J~~~d~ro 
lndpξε ι δι!πιβεβλημlνος Ι<D.τdτδ δημοκpοτικδπολfτεvι..ο ιi νr fλοyος . Ό οι; , 1'\:)δεδρος τ l'jς Βοu

λl'\ς:δlντδνt.πlτρεψεμιlτι'\σvyΙWτd:θεσητοt!ιc . ~οtδpουτi'\ςΚvβερν~ως, όδποiσςσπανι 6-

τατα , δςyνωστδν,tΙαρ::ιvρ(σκεταιστfςσuvεδριdοειςτσΟΣGι,.οτσς, 

f'\χ!πε ι lod σηι.ε;ιι.Χiεί,~ι τδ κοινοβοuλευr ι κδαlιτδfθ ψοεfνα ι τ&ιο l σιιvρδ, &πε 
δ Τ δ ι ος δ ~&:δρας τ!'jς θσuλl'\ς,μιd' βδομ:Sδα vωpfτεp;::ι,δταν 6ποςιασfιπηκε ~ Ι(()τdθεση το\J Προ

Οπολοyισμοti vdy(vε ι στ fς 24τρ,,διαβεβαfωσε τδΣί:iμ::ι αι , με ττf τι'\νε l σfιyηση"Ι;Οti Ύποvρyο\) 
Ο lκοvομ ι κi:ίνΜtnακαλο~(jσει σδvrσμησvζι1τηση,ότι'\νδπσfαθ6πdροuνμlροςο l ' Aρxηyo fi 

liiν κοι,.ιμ:!των.' Μλ4κοr δ Ύnοuρyδς Ο!κσνομικtίν , lνδφιει τl'\ς σvζι1τησης alrrl'\c,fστ"λε στσδς 

'ΑρχΓf'(σδςτUνκομμ:!τωντι1νnροηyο(ίμε:νη23τρ.τ(Sνlj)ο0nολοyισμδ κο f τ fινΕiσηyηrτκfιτοu 

"Έκθεση . 

Ή lνlρyε:ισ , tηομlVΙJς,τοtiκ. Γ\:Ιοlδροuτi'\ςθσuλi'\c::Ιιdι-οτσι&;ιε ι σ l lfV Ι δ ι αστ ιοd 

τ~ σvζf'trηση,όπJ'ιρl.ε σδεb fρε:τη κο Γ dnστfλεσε μιd δλλη κρ:ι:uyαλlσ nε:ρ f nτr.J:Jη dθετfισεως τiSν 

ln forμ.;ιv δισβεβ:ιι&π~ν l'OU nι)δς τδ Γ~~.-•Ηπ::ιν πρσi6ν κuβερνηrικi\ς dl.: ι ιSσει:.ις , yιd lιd με fνει 

ι ~6:ο~0~~~ ~ ~:ι'\ν tνrΟnωση τi'\ς δισqημιστικi'\ς 6μιλfσς τοΟ 'Ynovρyoti Ο l κονομ ι κl3ν y ι d 

T~v lπομlνη δ ' Αρχηyδς τi'\ς Ε . ΔΗ. Κ . fδωσε στδν τ6rιο τ Γς πρ(Πες του rισρ:ι:τφ(ισε ι ς . 

' ΑτuχGς δ κοτεtιθuν6ι-ενος d:πδτ.WΚuβfpνη.τητ(ίποςκοτd τι'\νtiδ.y ι σσuνfιθειdτοu 1ι τ rςπσρσ
σ ι6nησε(ι τΓς fκομεdγνGριστεςμlτι1νμlθοδοτt\νnερικοnί:iν. 

Ιδς d nooτlλλouΙJE τδ nλi\ρε:ς κεfμε:νο γ ι & ι!νημlρι.χ:ι~ σnς . 

Ιδc dnοστfλλοuμε:ln fσηςτδκεfμενοτi'\cdγδμεuqης τοΟ ' Αρχηγσtiτi'\ςΕ.ΔΗ.Κ. Υιd 
τδ νομοσχf δ ι ο''nερ f κ ι νι'\τρι.ιv,'Ι!ηι.χ;ι!πfσηςκο f μ ι d/!λληδl\λωσησχετι κι'\μlτdνf:ι:J. μlτρσ nοΟ 

ι!:ξdγyaι λε ~ Κvβt"ρνηση y ι d τ ι'\ν nεριοχι1 τi\ς r'ρ.ΙτεΟοvσnς . 

/"bμfζοuμε,/!τ ι θd: ε"fνα ι χρ~οηο γιδ. τt1ν nλrρ~ατερη ι!νημfpωοfι acιc rdVΙJ στ6 μc:γd
λαοδτιS θlμιnιτοtίτ6nοu, 

'Αιτδτ6rροφείο Τ6rιον τ!'jcΕ . ΔΗ, Κ , 



Ι. Δl-flfJLEI!'YΌYAPXI-f'UJfH[E.ΔH.K.EΠIΊΌYΓFΌYΓΌΛC1'"Iti.OY 

"'Η φvyομ;ιχfσ τ?\ς Κvβερνfr;:ιει.ις στ~ εkιuλl\ lπι~λλει , πρ6ς lνημιρωση τ1'\ς κοιν\'jς 
yν6μης1 τl\ διοτ!iπι.χJη διι1' τσtι Τdπον μερικi:iν προκοτuρτο<tiν nορ::ιτηρι',:ι-εων lnf το\j κστuτε
βfνrοςπρο{ΙnολΟΎι σμοt) . 

Ι . Κιιrδνtος,δπωςκαfοlnροηyοGμενοι,εΤ\.{Ι.ιlλλειματιΚ6ς . Τδφετeινδlλλειμμι 
τ1'\ςδημδοιαςδιαχε ι ρfισεωςdνfρχετu ι σι!72 , Ιδις,ΕΤνn ι,lπομιt:νως,tcαfδνlιχ;προ0πολοΥΙcηJδς 
fνrο-.αnληθωριι<δς, 

2 . Γί;ιρcίτfςρητfςlnοyyελrεςτ7ιςΚνβε:ρν(pεωςΙΦ.fδνlιχ;προ0πολοyισμδςlχεικο
τuρτ ι σθεΤμfβ6σητl\νn:ιλι6φορολοyικl\κλfι.nκα.Δfνfyινεκσμμιιflλllφρννσηyι6τ&ιι:ατδ-
τερα ε l οοδημ:ιτικd κλιμίκια."Εη:111 ~ φορολοyικ(ι lπιβόριινοη yι& τ6 χομηλ6 ε l σοδι'\ματι:ι βιf yfνει, 
μlτδνα!ιξημtνοπληθωρισμδ,lξονθενωτικ(ι . 

3 ,' Ηι\-.οττροσορμοy(ιτωνμισθi3ντ0νδημοσfωνόπαλλ(ιλωνlιπολσv fστηκεμfβ6σητδ 
~τοΌlνιοfονμισβολοyfαν,' Ηα~ηση,lnοιLVQc;, nοδθd:δοθεΤθιSόπολε fπετu ι δπδτl\νδμο.-r 
λσyοιιμeνησrtξησητο\:)τιιΔΡ Ι ΒμονΙ~. 

4 , t<α f ~ τδ νt'ο ττροUπολογιομδ ~ Κνβfρνrρη tπιφνΜσuε ι στ~ν Τοπικfι Μιτοδι ο fκr
αη τl\ν Τ δια μο7ι:χι , δrτως κοf στδ πορε:λθδν,τταρ6 τl\ν τnνηyνρ ι κ~ &ποδσκ ι μ;ισfσ τ?\ς πολιτ ι κ?\ς 
τηςκατ&τ fςπρδσφaτεςδημστrκlςlκλογlς,ΤδαΤτηιnτi:iν'ΟρyανισμtiνΤοπ ι κ?\ςΑότοδιαικfι
σεως ε Τwι ν6 τοΟς δοθε7 τοlιλ6χιστο τδ ff/o τ~ν κρ::ιτικί:iν lσδδων,'Ανrf alιτotl ~ κyptρνηση 
θd:αδξfισε:ιτδΙ , Ι.,:,,ττσCιτσCιςlδωσε<Ρlτος,ΟCΙ,=ι/ιπερ fnον: •• • 

s.οllξοyyελδμενεςκοινσrομfες στfινκατ&ρτ ισητσt)ττροΟιτολοyισμοt)εΤνr:ιιl:πι
φσνε ι ακι!ς. ' Αποσι<οπο'ΙΝνdlvrνττωσιιfάσνν,χωρfς..dμεταβόλλονντ&ιcακi:ΙςκεfμεVtΙ. ,"Εττιι: 
ο) ' Αντ f v6 lπfλθε ι μεyαλCιττρη lνδτητα δημοοιονομικ?\ς δ ι αχειρfισεως , lπι τε:: fνετο ι ~ δ ι&οncι
σημfτl\δημ ι οuρyfοκα f νlονπροΟπολΟΎΙΟμοti,ποδdττοκαλεΤτuι"ΙbριljρτrμιΠροΟιτολσyισμοίι 
Δημοσfων'Επενδδοεων':. ' Ατιδδημοσιοyρ:ιφικlςμSλιστnnληροφορfες,φαΤνετοι δτιτδ''!πονp
yεΤστοtiΙ:νντονισμο'tίθ& lδι οnοιηθεi&.εςτfςοΟΟιαστικlςdρμοδιδτητεςyι&τδνΠpσΟιτ~ 
λαyιαμδ' ΕπενΜισεων, dφαιρδντοςτε::ςdnδτδ'ΥnονρyείοΟ!κονομ ι κi:Ιν: • •• κα f 
p) ' Αντf ν6 θεσrιιστεΤ ~ tφσρμσy~ το'tί φδροu προστ ι θεμlνης lιξ fσς πσό Μ tξvyιCiν&ι τδ 
dνεκδιfιyηταο(ιστημ:ιτ\'jςtμμlσον•ορολοy(ας....&ιωςεΤχεδττσσχεθείδπροηyοCιμενσς ' Υnονρ
Υδς οlκονσμικtΙΗ:;ι:ιyyt'λλι:τuι τ6ιχι ~ dνnPoλl\ της yιd Μα lως τρfα χρ6ν ι α: 

6, fbρSτfςσvατdσε(CΤΙ'\c:Υ..UΠΙ'\ςl:κθlσεωςτ~ΟΟΣΑ,~ΚνβlρνησηdnσδΕ fχτηι<εl 
&ν fκανην&τιθοσεόσε.ιτ fςκρ:ιτ ικt'ςΟΟτιδνες.Οiβορ6τοτεςφορολΟΎ Γες , nοCιtπιβλJΊθηκον 
τοCις rελεuταfονς μ\'jνες μl πρδσχημο τ~ν rdταξη τ?\ς φοροδιοφvyl'\ς κι:ι f τοGς σι: ι σμοός τ'Ι\ς 
θεσσ:ιλονfκης1 dnοδΕ fχτηΙΦ.νdνεnορκεΤςyι&ν&ττεριστεfλσνντδδημσσιονομΙκδlλλειμι.n . 
~Ετσι 1 δμως , 86. προιο:(φt ι· αtιντσμο dν6yκη tπιβολ?\ς νl.ων φορολοy ιεiν. ' Η πρ6τη1 δλλωστε,lχει 
f)δηl:ξαyyελθε7 .ΕΤVtΙ. ι δφδροςδπεροξfαςτf\ςdκfνητηςττεριοw Γας, 

?.' Ηδληt l κδνr::ττ\'jς"εlιημερfσς"τδσοστδδημδσ ι ο 1 δσοιc;α f στδν l διωτικδτομlα 
τ\'jςσ l κονομ fας , στηρfζtτσι-tα:ιτdlνr:ιμεyι'ίλοποσοστδ-οllνr::τlvτunωσιακδψlμμ:ι:Τδντιμ6-
ριθμο . ι.ιετ&τδ " τdyι.:ιι.σ" τtiντ ι ιΔντδσοσηι.ονrικί:iνε l ~ν 1 αlιτδςδlνlχει σχlσημlτl\ν 
Π>ΧJΥ\-ΟΤΙΚΙ\ δ ι ακ~νσο1τσνς. Δεfχνει,ι!nλtlς,τl\ναtιξηση nσΟlπιθνμεί -..d f:μιονfσει ~ Κv
βt'ρνηση , Κα f μlτl\μlθοδοοlιτl\νομfζειδτιθιfμnορlσει..dΤιΟαcεΟσειτfςdnαιτfισεις 
τί:iνμ ι σθσαuντ"'ρηrι.ινyιd.τl\ν&ναπρσσαρμοyl\τί:iνεfσοδημ6τωντονς , f:μιιανfζοvτdςτες 
σ6νrοι:dλσyες, ~τl\νΤδια,l:πfσης 1 μlθοδονομfί:ε ι δτι μπορεΤν6lμφσν fσε ι τl\ναtιξrpη 
το'tίtθνιι<σίιπρο1'δνrος,&τωςτl\ν θt'λε ι ~ΥΙ&τδ19?8:ΤΙ\μεyαλCιττρηστι1νΕfιρ6nη~ ... 

'Ο lλεyχος,δι-ως,τοtlτιμ6ριθΙDιι μl τι1 μlθοδο τoti "rοyδμJτος" τtiv τιι.i3ν, 
δlνεΤ-.aιl:φεδρεσητGννt'ωνσlκονομικi:iνlyκεφ&λωντί'\ςΚνeερνfισεωςt<αραι.ο.νλ?\.ΕΤ\οΟι 
αfιτ l\, nοddκολοCιΟησε~ 6ι κτστορfαyιιfνdl~νΓζι:;ι δτι στl\ν ' Ελλdfι:ιεΤχαμετl\μεyu
λότερησταθερδτητατιμtiνιι.αfτl\νμεyολδτερηα[ι{.ryιη τοUl:Βνι κσ\jε l σοδfιι..ατος , κο l νd 
Ι<(Ι"Πlλf)l.ονμετδl9?~?4στl\νlκρηξητiiντιι,i3νι<Dfτδσττ:ιμ6τημιτ0νtιτενδ ε~. 



· , Δf.νκαινστομοtlν,lnομlνως,ο/νlοιοlκονομ ικοftyκlφαλοιτ!'jςΚvβερνfισεως, 
'ΑΜ"Gς δvτιη:drιιονν.Ι<α( ι,.dλισπ1 τ6θαvμSσιοδιοcτατορικ6πρδτvnο: 

Β, ' Αnδτfςnρο'<Dτορτικlςαlιτlςnοι:nτηρfjσειςy fνεττ:ιιφcινε:ρ6yι οτ(fιΚv
βlρνrpη dJΙlφvyε τ~ σvζιtτrpη στ, !kιvλ,,nοβί τδ yε'tονδς /Πι δ Qρ{ιεδρος τοtί Σδμ:ιτος 
-c{ιμιpωlο'tlμlndyιοκοιvοβο-..:λεvrι κδlθ ι~τ~νεΤχεlξt:ιyyεfλει,ιSτuνόpfζετοι'ιι'ιιχρο
μην(ο κι::ιττ:ιθlσεως τοtί nρoDπCiλoyιoμotiΙ<Df δ 'Υnοvργδς Ο l κοΙΙQμικί:iν Ι!στειλε τ~ν rι:ιι:αμc>
ν, στο(ίς ' ΑρχΓfΥΟCοςτdτε(ίχητοUnροΟnCΙλοyισμοtiμ:ιζfι..lτ,νεlοηyητικ,τοvl!κθεοη: 

'Ολδ'iοςεΤνοι δη δnροD.ιολοyι~μδςτοtiΙ9?9 , εΤw.ι nριS.yι.οτι-yιd νιS χρηοιμοnοι~ 
οοvμετδνκ~ρνητικδνε:ολοyισμδ-.,,"μηδενικί'\ςβίσεως":., : 

2, AΓΌPEYIHlΌYAPXI-flJY ΤΗΣΕ,ΔΗ.Κ. ΓΊΑfΟ.ΝJΙΚ.η:.χΕΔΙσ'ΙΈΡΙ KJt.l-ffffi,..,' 

•;~;;~i~:~~)).Fj,f~1g~~~q!) 
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3, 61-ν\ΩΣ:ΕΠτΌΥΑΡΧJ-fΌΥτΉΙ: Ε.ΔΗ.Κ, ΓΙΑΤΑΕΞΑrfΈΛΕΕΝτΑiοΕΤΡΑΑΓDΠfΙΙΚΥΕΕΡΝΗΣΗ 

ΣΧΕΠΚΑ I.E ΤΑ ΓFΟΒΛΙ-ΝΑΤΑ τΗΣ fΊRHEYΣOYW 

(ΙΟ , ΙΙ, Ι97θ) 

"'Η Κvβipνηση&νοο<6λ11ιf1εΙ<Dfπι:SλιτδπpδβλημΙτί'iςόδρσκεφαλικ?\ς&\ΙUnτιίξεωςτ?jς 
περιοχi'\ςτi'\ςΠρωτειίονσοςΙCD ftΕ,αγγfλλειγι6πολλοστΙ'ιφορ:S ..• "δρ;ιστικ6"μiτρ::ιyιdτfινnε
ρΗπολι'\τοt1Ι<DκοtΙ,tίστερ::ι&πδ cr00κεφηόπδτfινπροεδριfσ τoίίκ.l)x.ilvnovρyotl . 

ΤΙ'ιν1διαστιγμι'j~ς,lίιdτοίί 'ΥποvργοίίΣvντον ιομ:::ιίί προωθεiσrι'\θ:tυλl'ινομοσχιfδ ι α , 
μlτ66ποϊοfξοuδετερ6νονπιι6λσκληpωτικ&δλσσχεδ6ντd&-.οιμικdμfτρσ., ποGlχοvνληφθεί 
ι,ε:τ6τδνπδλεμοy ι dτι')νπερι φεpε ιακl'ιdν6rττuξη, 

' ΗdvrινομfσεΤνσικρ::ιvγολfσΙCD(lξοργ ι στικι'\ . 

η! πρ"'λ~~::; ~~~~:~:~::~ ::'::::~:;,~"":~;~~~~:α~~Χ;j,'τ~~·π~~"~:~~~:':ο~;. ,' 
ιovyκεvrpωOεi σ'αδτι'\ν,μπορεivdλ ,ιιθοίίνμlε{ιχολόγισ-μfχωpστοξικοGςΙCD f δλλοvς dνdλογοvς 

ν6μοvς,ποGποGοvνδλλωc:πεl.d!φαρμδζοvτα ι6nδ τl'ιν lπομiνη τ?\ςl:ξσγγελ fαςτοvς . 

Σvνεχιστl'ις τ(3ν Κvβεpνι')σεων τ?\ς Δεξ ι5ς όπδ τδ Ι952, lπωμ fζετα ι lτσι κα f ~ σημεpινl'ι 
lνα μεγdλο μlρος τ?jς εlιθ~νης γι δ τδν δδροιc:εφαλι'Jμδ τi'\ς 'Αθf'ινσς,πο(ι διν d vrψετι.ιπ fσθηκε: σ ' 
δλες abτlς τ (ς δεκαετfcς μl τδν κατιiλληλο τρ6πο,δn:.:ος διδd:JΙ<C ι ~ δ ι εθνι'jς l: μπε ι ρ fα . 

Γ ιατf,6ποιοδf)nοτεπρ6γιχιμμ:ικοfδνοvμφωνηθείγ ιdτι'\νπεριοχl'ιτ7iςΠρ:.JτεGοuσας,τ6 
dπστελfσμ:ιτdτοvθ6.εΤναι&pνητικd, δ.νι'ιl:κτlλεαι'jταvςnαιχιμε f νειστι'iνdncικλειJτ ι ΚΙ'ιάρμο
δι6τητατί:iνκεvrρ ι κί:iνκρσ.τικί:iνδπrρε;αιί:iν-τί:iν ' Υποvργε fων . 

ι<α f ι!ιUεταξ5ς,6δικτ6τορ:Ις , ι:Τχε dνrι ληιθεi,δτιyιdτ6πpσβλfιι.οτοτ7jςΙ)χ.:οτεCοονσας 
Βδπρεπε:ν6δπ6ρχειlνοςφσρfαςοα::ιf ι:Τχε Γ δρGοειlτaιτδ" ' ΥποvρyείσΠρωτεvσ(ισης" . ΑΙ'rτl'ι 
βfβα ι Ο ;ν.ον ~ δΙιm:ιτσρικι'\ λ(ιση,στι'\ν όιm fο δf.ν θfλΕΙ vQ tmνfλθεΙ κανεfς, 

:~~~:~~~~;;:~; :~.::~.;~Ξ"'~~~~~~Ξ;:=:~::~~. ~Ξ~~~Ξ:Ξr.:Ξ\.,_ι 
γραμμ:ιτιαμδ κοf στl'ιν Ι:κτlλι:σl'ι του , Μ καλλιεργεi τδ γΙyαvrιcη.ιδ,πο~ cπδ τ1\!λος 86 κατα;πρl
ψε ι δ);ιμ6νοτfιν(\:ιι.ιτεtίο\ΚΧJ,dλλ6καfl\λη τι'\χ~ · 

' Αλλι1 γιd l.d dnoη:nnεi ι\lΡΙ'ιι-uαη τ ί'jς δπ::ιfθροv καΓ Ι.d &ναχαι τ ι αθεί ι'ι οvρραl'ιnpδς 
τfιν~~ο\.ΙCJα , ΧΡΕΙ δζεται : 

α )Γ ι δ τ rςπαρσ.μεθ6ριες περιοχt:ς,lw δργaνο,nοCιθ:ί lnιφορrισθεi μt:τ ι')ν κατιSpηοη 
~ r Ι: κτι!λεαη ι!ν6ς πpογp6μι.οτος 6Ιαο6:πως,1Ιrτως fy1vε σr~ν 'Ιτολfα μι τ l'ιν Τδρvση τί'Ίς περfφη
μης CASSA ΟΙ t.EZZOGIORι-ιJ , τotl Taμεfov τοΌ 'Ιτολικοίί Ν6τοu. 

β) Γι ά τ Γ ς /!.λλες περ ι οχlς-τfς ι,ε:ταξG τi'jς πορ:ιμεθορ Γοv ΙCD f τi'jς npωτε ~οuσaς- ,.,j ι-
. πιλεχθοίίν τ6 κατολληλδτερ:ι dπδ τ6 npδτvrn,no!i l:φαpμδζει ~ EOK, of &νdλσyeς περ ι πτ6cπις . 

Ε(w ι καΙp6ς, ι\Κιιβfρνησηταυλdχ Ι στονστdντομlααδτδ, ν4 dνrιλΓJΙΙθι:7τ f ςε!ο
θίίνεςτηςκαΓΙ.ddφΙ'ισει τdC!"Οσμωδι..:dΙCDf"lνrvnωσιακ6" μι!τρ:Ι,μι!τιί όποϊaάντ f v6λ~ 
σε: ι , lπΙδεtΥΙSνει μιd κατdστααη , πο~ l:ξελ fσσεται κοτοστpοφ ι l<d' . 



λί1 .. , λ"~ι~. ί ΟΟΣλ: δί.~ ... ~~r~'"' ~.:ι '""">'ίτι:ι. ~rt 
" " ~i n:ι;ι.z•i,Jt1Ι. 'λλ).ά ί::"'ι.> .,· .V:ή .,;.1" ίί.J.ΙΙ}Ι">:ι~ή 
~ΨO"J'Co"oc.Ι''"- 1; ~)."'"i,, ή ~~ ~ί;nrιn; l;ι:ιι .,..:y,τ;ι; ., :r, ~i;
ιιο .. •~ri• ;"'~kλ""uι:ί .Λz,~. Τ";, :τ,.. Q,..,; •• ί~trrιi;· 
-b-t; r;o:ι~i ; n1; e,,,λ.,.<-..τ,, iι ,._:;,, •• ; Πfω./ιο<>:c>;τι; 

Di!JΙ> ,; i../ί··••~ ,;,ι~r..~• r.ξ.ι;,., ... , 'λlΗ ,.ι ,;,, ::λrr 
νν,.,..,," .. .,,J.ιη7i, ·Ο:~ oir.oλ"ho',:ιrμ. ι:.ξί,:ιι,Ιt& ι;ι., 'J"' 
r:OH·~-r;ι• i; -ι::>;>1ωτiί ή rιωpτ ... r. ~ -ί: ι";ιr;;ι.ι~<r>', i<λλ" 
τιz:ί ήξi,~r,>:>• oi ~~τ,;••·•<· 1\zi ιi<••• ί ,._;,,.~ 11 rω:..... 
~.~;τό; ί>:;>λ;ιί>ω; ιl:ι, "f'Χ~ί; .,. .. ~ e,,.,·..c.ν:r.rr Ο:ι ή 
.;~φr, ,~:; i-~ ...... :. <i>ο~~;ι.zιο; ~ι<ο; -~όι: ,; • ., G·~. i~w ή 

::~::i ;~~?~o~t Ξ}.~.~~~~ι~',t' ~ ~i'" :.:1 4,1!'k -Η o:rt-



': :ο-ι .,..~~><ί:Ον;~ι ό .,,.~;:Ω,οτιτ~όc <~• χιp2τ,.ιίwι <l·•~r·•~
;:ι; x2i ό-:χν ί<:tn~ιi.;2:2 ; t6;ι .ί;;ι.Ι.~t~; "ι'"::ο .. ;·,..,c μ~Ί; 
il:-: ι '" ?ί~ ιι.ι: i;:ι!i.ν;~~i'o νί~· ~?,::~·.,ι 1!)71!! 'l~~f"''""'" 
λιί::ι-;,. i; .,.;ί.οιιr.η ί•.ιίιοι ,. ,.; ""'<':'2i~'-"i" ti-!2ι~ ..-ί Ι'';ί 

::~f'~~ί.~~;~. r'4λi'(<ως ''~ 'F.i.ϊ...,.,,."j Λ.ιι~~ ;ι.ί. νί2 ~φ~-

tί.~"._;,.,ό, "'"'?'''• •it: .r.φι;; ηιο""""; ,.;; ν~, .. 
: ιi.~'f'"~, ι\.2ι ,.,1 .:ri:i ~~ •l:οι ~ r.. 11F"'~'7Ί'Ιι; r.-όι 
.~.η~ ) .•• ι~., α~. ~ .. .:.; 'Ελl.η"'c: Σι1ς χω~c ,;:,r;: Κιχ
•ίi; 'A'(CI;i~ iι ~oroi"1''"-'ι i::ι6ιί;:.ιο--q 8-ιίf;ι•Νι ,.,_,.ι μlηΝ 
~;: ο η~ 38"-" ,,~ if,.υ:i ιί«ιi-,.ι.JΙ::ο ;, 'Ε!ώ, η~• 'IW.),.ίlιr, 
.r.ί;:;ιι:2ι μ)..ι ο<ό 1t~. 'AfO':i ί-::ο-,.ιί•ω; δίλο;ιμ.ι νi τi-μ 
τ:r,.Κ-;ονf,'Λ-το;ι:ί, .. ?ίsΙΙνi~ι ... 2ίψιίς r.Ιι3Μ.Νά 
ιί=ο;rι?cί ι~λ•~it iι ~οr~ιτί2 d 38% ,,~ i·,..ι-ι.oij ι ί~Ηr 
•μ:ις. Ό iιti μιδ.•f\Ιοr,W-uόμ.ιι..._.ν --s~ί"::ιο τΟι •~ ξ:;:ιι ό 
'FJJ..'f'r.Wς λοC>ς- it Kt>!ip•"'P'I ~.~., ••ir• oU~-r.•"' •ίi; 
~~?ολοτi"ς ιι"ιi ~ tW crιμι;:o...c-j <« ii',o~c. Αι:.'Ι'ή ιl•~• 
iι iξη~λ.S.i..-~ 11i2 "ΙΟλοtι ... ή. 

λΙΠΑ JΉΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

:ι;:';!' ..ώ;:" ~9ι~ σ:iς ί~ήττ,η ιWς Μ,«ις ~:ιιU; όο:~lο~ς 
ό~ <iλι.,-z< ή ........ .ιιιιn; ·~~ ~~~ "fio-"1 •ς;ι.Ο'fχι!iυ.ι, iiς ίι~ι:i
'~"<ί'r,.ι~ ~; tijllι. «-rτt1<.1i-;ι.ιv& ιw. 

]{~?ιαο, ,;cι:ί ιl•zι ή ~ίtL~ ":ij; φο;~•cι;:ι:ιτ'Κ; Ί'i.~ ..όο;ι.ι~ 
;ι.,..,ς :..ιi of,; -:::ι;g.ιφr;;; 'J~ c!nt "Ιό t~•W.;ι.ιν~, -:;ο~ ΙΗλιι:ο
μι: ν ~ ίλLΊ'.;;~~;ι.ι :..:ιi .-oJ όiciλιtιιι; 

'θl'ι ίλιηΙ t><~t~J. nb fOr).~Ί''"..O .-.:..~φ<Ι. Kal 'vιlλ&
~~~ Η''~:.ι;~~ ~ ... ιi tt~,ν «-•=ιiί''"''":ο •ώοιι fΟfΟλι-ο'fι....;,., iι:n;
f'<",;,..,~ι• ,,;,, ~οe;Ο1'ι;ι...,,..,;,,, O,c-,.,_,; ,...,.fΟ;οληιο;όι• 
~.,.i .... ,.ι..rι . 

Π~<ό ,;,,., ιlι ) . .Ζ,..;, W ifllι-•i.ς σν~ιίο, "~ φο~Μτ''"'"~ 
μι; rntr,..,.,...,; Εt.ιι ί•2 W,.ι-::λι'Π'-" ""''~~λι"(\1-ί'Ηιn sι-

~;,"~;,;~ ~:~;::;~~2>t~ω::,j~,:~~~·;~2~ι.~: 
.U.ip .-ηr>:ιιω~, ώηι •ό: ιιί1Ι.Χί iι rιp~ιqι...., J.~ .r.H.ιpt'l 
φ<;=-.l.ι :ι ~ηή. Δlν ιlν2ο ci ,.,;....,,pι rW ιί~'"~"' •~η 8ιομ."'r 

~~:τ~!~rΞ:i~.ςt: E~k~·1l.~:F.ii!; 
ν<..ο-~ λ2~. 'Ε=ι ι-:,., ιriιt~ ή 8'.10<;cf;; μι•ιιιι.η Π,ς ..-φ.~ι-

:~~~~~~:~:Ε~t~:s•:~;::~~~:~;· ~:~~7Ξ 
.~.: νο;.ι.~5ι.,!ις. 

Κ·~ 6-..ι:"•cι '~"".<01 ~ ... ξι;<w":"Ο<! ι!νοt i, 9Q;~).ο
Ί'""~ ·~ω!<r, =ώ; ι~~ νι!; •ir• _ξl;:ιι i: Μι,ιόο; n
λi:τ,ς; 'l:>::~ίνως, tδ σιjμ::λιιwι:. .,:.;:,.. νφ,μ~,ς χιl •ii~ .:z.. 
y.ioι-J,.L-r,C φc;ott2\'"'ti.ς, :;.'*Fχv.d'l d-::lι ..ψ ~ι;ι pf::ι, .Ζ.:/ι 
"'*•'' ό;:..ι;"ftι.ΙΛη 'lt\LO',Ι1i=, ή ~~J; ~t;l'lιn'\M'<J1;ιi' Λi·,ο-.ισ:ι 
O'Jtή 

Ό ~.m;o~ .::ι;:ά-:-uv, 'f'ιl: -;ψ 6-u'io Υι φCJ?o~''"~"'~ .ι,~~u 
-::!ι.-ι • .ω.~ w ... , ~ι,.ο μις, .ι-ιαι Υ, «":ip:..ι Ι«, ~ :-ι..-.~ b;ιr&-· 
•ωτη, tW. οk,<~~cχ•ιι-,,U.., μ~; Τ-n;,::φώ11. 

Ι<ό; ΙQ .,.,.~tιλ,:~, ,.,,.-(.Sωc ""~',.,. ν:iι: ,io},;v ,-! • .,.. !.iOo 
~'~ ~ί;ι..:ιt~; σ~i~ ~~ί.ς ~.;,.,. 'Εφψο2~ 1'1~ ti;-• ,;r,ιή 
i;ι;:u.τ~ .... ~ φ<fολιτ•...W μιJι; τ#'I'~'C· Δ'"'"""''"~ΓΟ",ια<. 
τ; _,u.Ι;'όι ~fi:ι. ΔW l'!ι..,.., 1!s~ ~ 'Ελi.Υι·ι.Μ l{,:;l~ , 
":'".ori ·ιil~ίpιt,-..i άι::.:ιο~·t(...,.U~:;·ι "Η,Ι''-•-' 
•Ψ ά::-cW..,C,.o.taτ, &..μ .. τcώ~ ~-- d 'Υ:~·ι;-ιιi? tω-. 

UίΥ..cι.~.,, δ:.τι «f~ii'f'':ι ..,;,ω σri,• Ψ).Λ:ιi!ι-, r:i 
1 9~5-t~H'J. Jo.:Ez~ μ!ι.ι ό-~oιi)..ct'!"'l ιίφ~, .,.~ •1; ~~:rσi• 
ti,ςI{~C?.,itWiμ.φ-.ίlΙw~)..!μ·~- Eiχιμta-tl•.,..). τo.iι 
•Υ. tf.Λωχ. Νιί~ς. ";~ •• μ~ ....... ις ~ic .r.,.~n:~ W ~,._ 
n~~"'"'JUI .... ί;:οi::τ φοί~νp~ .J:J ,;ς~ .. ~ ... ,-~ .... :; .!ξοι· 
~;,ν.W, i-r:ιr-..ω..-ι:ό-~,..μ ιhό ""ι τιώ-ιτ., «ι ~So~ ωi ti: ~"" 
Ι';,., ,;..t,-_,.).l,l).ι.JΟ•.τΗιι ..;,..~,*ο/Ι'Ι"'•;, ;μ'>'ιι.,.. 
UNRRA, μj 6jt<J3hιpι i::τ1 Κ·,.;;·t#,σιων Κhιι•~. -:1, 
1~:>1-1 !1;)2 ~~~~ .,.,i ί~eιι:lό,ο-~ ·~· ,, • .,.χΝ 
., ι n.ιι •"'- ~"'t":-...it i~..,.},~, ι:ς.) ·~ς :σ-ι•r:.Ω~::τ-ο. K2i, 
t,<ω; , ή T-::r.,...,.>i:ι ί~ιhο;,...,;;: t(i:J.H)t .,;._.<f2, Δ·ι·U 

p•.~ tcp•ω~'"-'• ~ -:{ι 1!1;)2 ι:i:υι ~ lι,.:r.ιιpi ι. ~:U.'
<bν~ .:..o:-:i ~ή ~ ... :rτ:.9!', Ί'tMi τr,ς J.2.,&-;:τφr. .r,.. ι:r
:όπ;:-:ι ίλLrl"'•· Κοχ< σi.:u'fa μ1 oF~''"' 5.:.00 'l:"ι"J"ώs:.l'f, 
.~,....,: ;ι.ί. :; ..ι;ι.ο tαιώ 1915, ίχc• ::ι1i;ο, 800"Ιοι11i; ·~ ί· 
η•;;' HW: ·ιό: ί""tλίRι τψ """"":σλ~ 't'lj;j 

Mi ;it '-ί..,.&;ι,ι·ι; r:.r.φ.::τ lίν \1-~~ή ν.Ζ ttιi .,..,;~ &1 
ιh:Ιtι ~l"'ιtot'iι 1 ~tοeνin-ι.ι:ι ~r:-ι,.μj ί).~ <Ιti~ i;ι;ιu-

:;.~;~;;:;ς~ς~;~~F~~~:{ :~·Ρ~~·.::~' 
lιiο'!'ι~ό;.ιιμηf";ιο~~.τιιrt!ιι·ι:r.•ί•ο:-ο.ή!<:ι-~ .. :ι.4.ι", 
-~.no "":""'-~! ή ~'"~'"'ψ.i.._ ώ.o-tc, V:o>'•' Dϊι,,.ς νόι μ"Ι ..,).ν:
~ώ1"~ ~o;c~;, ο:«; niι Φ~cιvr".:!ι .1<"-ι:ι~r.,:ιο. 'l'' Φο~λι>
Ί"-~ Δ '1'.ι:tιr.ο',f,Ο .S.i (τιiJ.ιι ά::qti.tιoc σl 5-G '1,~/r.o>, ι,;ν.. 
.i;·ι•,ο;.ι!ι;ι..., , μί ~,., flλ'Ι''ωιf'~,.ι/ι •iι Η,::1ς τί'~ <;ιf;)).~ί:ι-; 
•-•i 7.ιi·ιι, ιi:ι<;.,. ::w& .,ό Δ .. ,!W:;οι. Λ~~~ -:η "''':'ί'ο~ 4·..,;~ 
μ.<;·j., ir=~bιt<; ttou;,:-:φ.;ι.~i- "'~ Φ~;ο'Ι.ιτο,.οi j, ,,.,..,,O:i":ι 

::1 ~?:~'~.::~~δ~.:~~~·::':..~ ~1:~·,~4 ~ ~~~ 
ι,.,ό;~ιι; Ί<~ ~η vο;ι.!,ι..σ,...,η ~,......, tών ~•ι;;οιι:ώ•! Ν 
ά-.οtίλcι;.,.ι:ιοι~ΝΙοόtο7-.ί-Χ.,ό:?ι:;:<n(t~f:όJ.·:..ar:ι/;
f10'1 :.:ι=•;ι,Cιt::.., -...ί iξ"Ί'Ί'ιΛΙΙcίόσψ.t:tαr,ι~ς J.>l ~ti.Λος 
ιiν-:::λ .. ,.:~ti:ιr.τ-!μ.ιι-zοφ'λι;.,~!.:ιfω;-,τ<'r::iοi μ.ι
τ;iλ•,, "'ϊΊ''"•ιwr •~& Φομ).cτο-..& Δt11.111:'t~.f''-l 

Jwt r<~"ιitιl.ι<ώ>ω~~ ..:.ψ:r:i.;:~μ.wr.-ι f'•".N:" 

~~:~":.,: ~~~'ιj ·~,·~~:ιJ~G~t;:ι~;τ:~:';u~).~~;:~ 

~~~:~~::,~~~ΞJ;:'!!~~::.:~:Ξl~~-
κ= i(;cCμ.'2ιftc ~.2:V.,.,• c~ω. r.t.• IJ.J,).~ν, iμι~; sc~ ~~-

~~~';;~~~~~~~~ ~~;ff:~:~:~1~Er;~~~ 

~Ξt~;~i!f~:~~;~~~;ΞSi~E.~~~3:Ξ; 



~i ιl~~:ος <ΟC;ι.~ιτιr.i\ •~yHiJ "*·~•..-; 1'iι"ο"μ ό%1..::ς 
~:wqι,...i.:; Cl"i •-•r.H, -ui i,<\ Ί'~•••; l<~i ή;~ λί-:-ιτ-:ι' t-::ι:... 
9""'1 in;τ,,., !•J1171;..i λ:r::..;ΎiJ;; Μ61~ rιίr~ τb '~'~ 
τίτ~•:r οiνι;)':rοbι.,το-, <iH~ 10.1:ί τί~~·ο .:i:i;p~; ~;ι.oλt-;i:r~ 
.r.τ-ιi):Ntτo;n; ~ i-.::ι T-n.ιprO 'fώ• Q.;Μ·ι~ηιώv, 1'-"ςF"'~$ 

~· :>:ιfrrτ.rqθai. -
't:·,ιχι ·ι'!; ~ό ι ι>+ο .... ,ιιι:r, a.ιiι ιh,. . ..,,ι\ ,., ·τ~·rιί~ 

,.;.,. Ui-...μ-ιι.ώο~ -.ο μ.ι,...a.cις .. .;,~ 11ο;d•~.ς, m.ί i r. 
~;-~; ~!=t. h Η•ι ξΙ~~:. Μ! ρ•'ιττ,>::ι, τi 8ό: τ:ί9f-• ; ό-::ό 
mι-.+,ι:ο,,.::ιί8:r~ιχωpίς.....,...;-.,ι,-:~τrμό.!ί·ιξί;n•τί 
-!2 ~ίpι.ι ό •ό;ι.οο:. Τότι ~~ wμοk:6μ.; 0-:i:ι ~ ~::"%
~m...,.,"' Ά,,,,.~, ~:ι στΟ.:.; Ζο~λσ; lί• "" inr~n:ι ~ίτο•σ 
~-eσς ~ο-,.~"'"τ;; t. ... ~n ... ;! 

'Ο J.. ')'-:;οηΊ'~ς μ.ί; <:: .. ,. &-,.ιμς r.ω;lς •li τό <i•~:λτr 
ιr'•; <•ι.;. ώ;:τ_.ι., ~ιi·r,ι.η::ι, .,.,, JΙ.:r;-:-••••:n Qτ, iι::%;;ι:;τ 
.,; 'r-.;w;ry:i, Οί"Φ>~«ο.ί:n όλο "'iι (ι).,,._~ Ί'':ί ~σ "'f~~~·,;·
,.~,; ιit;-.:n.i- i=,.r.,:<fώς ~ <r'iO~<J<"1ιi- ~l<i; <!~;-.ι το~; μί-

~- ~~;,.(:;::: :;::.~;;~·::·:~-/.'~ ;;~;:"~:~:;.~•o)l';=;::: 
:;:•i:ι Ί'',; τ!ς δr,λώ>ιι( ιι:.οΗ.;ιτtο; &:Ί.1.ω·ι ίο:rrrλφ.ιί--:-< .. ·ι. 
λΗ δτη ί;;•'; ~-.., ,.;~; ;~ :-:o,z•O• ~;, ξί;ι·~ ~,;.,._,~τ .• 

~1~;,~:~!i~~Ξ~Τ~~;;:;:;7ί~~τ~\.:~:;,'1~~ι~:~:.~':~~:;.~; 
Ί'i ι!ηι ο-:ι :ίJ.ος ~ ~·:~!,η·η~; ι:::,., μf,:ω;; ~ .-:-.:;'~ 

,: .. ,. μ.ι;::ry.,.-..;., (ι::t~ .... ,; Δί• ;ι.~~-~ιμ .,.,; μιt;,Ρ~.ι-μ :,; 
cir.,.,.;.ιι-.:& ;ι.ι-:-Ηι;; \[~·-ο ,;~ν c~1.•η•.;ι<..ι~ :r~t-1.• ~~~" •ο .. ;
f<ί_ν2 ::2;:0'_,,,,.~,; i>~ τi:οιι. ~''~~;.ι•·ιο. 'Ε~''• χω;i~ :ι:η
:ι:ιί ::γ.;:2;2:n.ι,;., ~,;,._., ν~ μ!ο)i1u.ι-μ ί.-.,. -;,:.,ο -::oJ.:. οο!:r

ρ-0 -θi;ι.« Ύ<<i ~λ~•.λ•.i" .~. ~.:λλτ,-... ί. ).,; μί iν:ι w,o.o•zi?•o 
.:ο-~ ι!ν:u ΧJ<Ι iη:όι."'· ti•~ ~:Ι, -::i~ι ~:.:ι;μί .... , ώ~:ι ν2 
i'~rμ Y,~-r, :!,_,.;ι; f~>'<.; :;c:οιιιτώv! 

Κ:ι< ί.1U""';;,, ο;:~ τΤ,·ι τ:τ•~ -:;<-~ ;ι.i; ';ν;~h •:ί τ; 1\n",i'· 
οο.,ι.ι : f.I,,., !:rοι.ό νί ::i('.'.iO:U11. •. ιι ίιl.•; :ίς ~Ι27·iξιτ; ,._,.; 
δ)Α.; ι< ~ '="':ιΊ.νrit; -::~, :::io ίγιν::ι·ι ;-ί ..-ιw .,-)ν;(:ιο ~.a.. 
ctτι;μ:r. ΜΓ,ι,: ι ν:ί: Η1-ι<ώιιμμ ~-όί "i"baτι-θoh <iJf-:ιo>..;-., -ωi 

ι ~~~:Ξ~'J.~:;.~~;~~A~;;;:Yl~.~~r~.~~i:t;~ 
'J2< ι .. ,Ί'. "'· .. ~ίηιο;<-11.1; ζωή ~ ι .... ζο'ίο ,ι.l ;ι:~ ι.::.~~r.
unMto!;.η; 

~~~~~!~f~~:~ρ:~ϊ:.t:;~:::iJ:~~:.·:.:::~:·:~J:~::~;;:,::;;; Ι ~;;',1τ;;:;_ ;:,~.~;:,;; _ι;;;;~·Ά~;· 
.ο.,~; όι:ι .... , •• i·~ ... ~.f~ o12-.:~n;;iί;>, ~ ~ ... ;<~>'~"J\q.\~r. 
;ι.1; ~::rχ<i; <7r,1 l'<:ι:1 σ1Ο ... i:ω.- χi-:"ω ,;:,;; 'ri"";.i,; τ:i: ).ι
t•2 ~J <W χ;ιι&.:~•η< .:.; μ.-:;,;ο:ίΗ ν<i τ:ί -:;~;ιι μί "'λ~ 
"'~ .,.:;, τ;V.:~ •.• : =·~ :i;,_,.,.λc•;ι.ι.:α:ί, ι~ω; i•ω; ;:ώ .,~ 
τΟ.ι.; ri,; i.;.t<1.i2ς ;ι.~·•, 1-F.-.~ιμ-::ο,ώ·":rς -:;ol.lι t<η.ο;:ιτ•~-ί; 
μcι.,!!~~ ; 



~Νiξ~~~~:~ 
fΙΓ.ίς"<'Ι>)οί ς , !Ώ!Π,ς2;;ι).,ιi.ιςΙ 

B~~i~~ 
pi.x-:ι ,..,τ.,...,~; ~ιίτ.~>;; - c-:0 ~φ-.;ι.Τ,;.tοl 

,._,.,ι~~::;J.:.~::s·;~~~.:-~i~i'i~~;:~~:.~-;~ .:··~-~~;~-~~~ 

i?:::;~i:~~~~::~;;~;~~:;Ίjli{~~Π:i:fiΞ 
-:-ι:.r1. ~~~. !ι.:ι?Ι'v,2 ... ~ι ~t. ~,.5,η,.t,; 

~!~~~i~:}.~:;~;~;;~:~~~~[~~~~~~ 
τooi;cu ii.r. ~.;,., ~:..:.~"i Lις φ.\,:~; 

Ξ;:~:::~~~~·:~Ίiit~.~~;;:::~~J§s'!JΞ,~:: 
r-:>; ~:i,;·~ "'• .,~ ,.,;.,;:-τ;, ο-F.<τ.;1.; ::~ .. i;, ~-,; ""~ΚΧ•· 

~ ;-~·- ... :.~~:~~~i~i~~ .. i~~::~~:J.~::~·~_«:c;~~%~~;:,·, .. ;~= 
ιi"r. ~iτr.<>7, .,.,.~ ·.<::i <;i,:::.;; -::c'ό ιJ·,-,;; τι ly-ι.λr.:.ι:i .,~,, >; 
.,._...,;, -:f<ι:" ~Η-χ•:ι ~-~).~.-<"·•• χδ:•;:'1. ·ο,~, ίi~ι~ι;. ι!•.,n 

:;:~~.~ ::ν~;"'~~~r~ς .~~~~~"':ό~.;:·:.,1ί ,;"~~ί; .. ~";,·'";~ 
ι!.•>, Oc••r.~ .. μ. ( -::1ς "''<Jιίι; ιr:;•iι; ~ ::ι;:~;i><~ς ;~ <'•,-.J.τ,~; 
.:u ο·..-••""'"' ...:~ •~μVι:J,;ι.r.ογ, r,ι.; ::f'rr•ώ~ ,1 .;υ.ο -~,;.. 
ο;ιο. Ε!"2 ' ιi-9L'.ι:1;> ν3 w.μiζc'l'::.: 6~• ι•ί ti; ιR,.,,,r.:l~ -ι:t:.C~ 
,,,; :Wιοο ~;, c!,.2, ~ .... ,-:0 ~a r.η...:~λι;.ι•βιi <~ ί~-,).~.;ιι ,_,; 
ι::::Μι••·•; ,,n ~ ~c..:c'=~m. 

ΊΙ .,>.:ίν., •Γ.:ιτ~'"''~~~ ~ ;ι•li l~οι :ψΥ.~ ... -ιι,...,.r,. 'Oz• 
1:;-.ω; crί ;ι.:<. J{ ~:-.o~~·..oM;rr,.,_,;_ "J\).1,wr'..ιo ci·,.iλ:r;ι ,...,..,.,.~·ι:f,
;ι.•:οι y:ci •Γ.• :::ί~~~'! ~;:;; ΙΚ'fΎ.ι2~-'Jr.~ r.;~~·'•,:-ι· ν~ ί-
9%W-~~• .,...; ή .. , •. ,_.,.,~ .. .ρ ιf,~ &ο. l••.n~,.,ι~ -2·, ό'λ·~·--
7.,ίci:iw,ι:ι ! 

'Λ ί..λ<i:;i::::ιιιιi...,.ιιιιόι-ιω:ω,ι6:ο:Δίνμ:,;-.:;, n
λ;;_ ~-:~ή ...2 ?'τ.?i~ι: c:i;;ιιl:-,ι:'r,-:>oo ~~••/.Fι..ο: χω,οί~ i-..·,'l'i~r,~-:ι 

••i :-ο:ο;:::.~ο:i>ι! .. ~ Σio:rnιιr. 'Ι 'ό q.~.,~·• 78 .,~. I τ·..U ~ ...... 

;.:-;;.:;;..;.rOlι.;.;~~.r~.''Δ:~ ~~:r~;~~:~ l~:~:i.λ:~:= ~~::.~~::; 
i::i ~J"r,Ι.Πt:r..;ψ l:ι..-.:ιrι1ών -ku~ yioιc.o-o μ.ί ..!~ i-,ι.iχr,:"J '""'" 
μ.f...:ο. Ε'rιοοι p'r,tή ή ι-Jtt~"-όo ~~~ i:ιny~. 

Δ~ .. ,. ιiο-"'.....->ω n a.ni-.a· n>., "Ψ"'λ Βί.;ι.ι, "':11,)' no 
:-.<ι ::::>.ψ.;ι.,.. ...-ιμ-..ώ-. ~~--' U>:',Ui τ/j "'1.1~ίτφ.~. 
'.o\).).cn-:τ ό Δ<-..τ,·ri;:-.6; Σ~λ~yος .. ιί lχι1 f,!r, '=Π'f.t~"' 
,..,; oi ~ω _....,μ_.λy ... i:oιa c1-. Jι -.ςο.=l, ~• :ί>rι.~>:ι;{:Ιιi..,. 
:•i ,-;;ιί ,;.,.,., ~Η2·'>;, ~~~~:! .... ~. Πιp<';iι;;~:αΙ μ.ό-.ο .- ciι:!ι 
~ο r;ι;;>λοι~ι~. Ί\ .. ~?ι..ιτι +.ιi-ι.ι::-" η:φ;,~,,. y:ιί ,;.,• 
,;..,_,.~η τ;;ς ~~'-"?:.τri,~, 1:~;ι.t(ο1,Ηι ί.,...ιni~ι:~2 ,; Σ.r.. 
'"21":,0.7. "λ~ -ΒΟ.ι~c .,Q τ/ι V.-:">11 iλ"'-'ΙfοΙ ιlΝι, :ί).Μί ~3 
~(:ιτι τί -..~-:.t 

.. ,.;~;~ω;i.,c.ΙC<;;f.;ι.ω;,..,..ς.ι<Ι-.:ί),:.ι<:ητ,;,.y,Ρ,.'!Υ.,.:τ:ι 

~;i~~« :~:~:;:~?Z~::~~:::~;'::~.;.:,:y~f-

Ί'ό τι~i.;ι ο :::;ι-t>JI:ιιι;:: "Α·, ιΙ:reι.:~ι~ &7.ί..r,το, clr.,7..t
.,.r;~o . -:;).~io tilι:ή.r,ι:i,~ ~ \i-,-.,Υ.ιίμ ·η μ.ιr«>..,~ ά!;\2;, "fί::<.ι.ι 
"" ~,.,r,_...J,,τiιιι:~ τ';ν Trq,: ·:ί ""''• τ-.ά νά ~ι....::r.~JC"" ~11 
.~ :ι.:,:i,;ι..:ι:.:ι Ην =tοί?~Ι't.:ιι ά::ό ά9:-.=--.>.Ιιτ-:"~ ιί.~i.ιη::ιο. 
" Λ•ι ~;ιt.~ ; ί ;('<:ς 1'-~ 90,..,>-~τr;-:1-Cν:J &'•ιl~μ»ι 11.2i τ.ί ~~..,..,_ 
~i::-ι:; r.+,~ Ί9i::cι':.::ο, ,.& {.-=:ι~nι:~ ο-ί. μ.ι:οχί~. Υ, μ.ί ..u~-i 
;~,-~,,.,~ ;ι.·ιί i::ιχιi;'Ι}-"'Ιί, U-c:ς p.l,- ϊ-...,:;ι!~ ιtγ~ω:ι7..ή ~ 
C..•ών,.,ι.ι: , -:i(ι ί-=ό-,u.·Ι") χ;δ·-ο.μ~ο;ιίς νi -ιιl: ~ψν,v.=-;,u:ι; 
τ•:i: τiι• ~;ιί , ;;,.. ·η,-:ι-::4r.ω ιί~ώ~, χονi~ >'.JΟΚ:; .,.;, μ."::ΟI" ιi 
ν.ί ιw:ί ί::ιt<i).ιι ςιι,.~~ Ί"' ,.;,,ο ;ι:;:~,,..;.ι.=:ιmΛη; ,; -:<-7.
μ.ιj;:" -:ώ ..-::~ όαχι~•- 'E-.:i:i io f"iA~i~ =:ιiι μ.:i;<Ιι< μl 
~c .. ;.?.-.;....,. -w.ι tJcV"'I'.:i ο)..ι;y.οΑ~"-:.:1 υ ι~., ι.." uιιι:ι:ι.. 

~~ y:ιί νi~Ξ~~~~~~~~~::~~~~~ ~~;,:,::·.~· 
:~!>~~ .. :..ι:-ι~· 



~~::;~;:~~~:~~:e~i~ι~:~;:~~~~:~~~~~~;~:~:~:~;;::~ 
~ι.~~;~."1~:~~~Ί -~~~::~~~:~~;:~:~ι:~.ό:i::. ~:;;: 
ξ,~ τoil Δηινοicr• η <r.ινt~!;:ο;χΙΗ 'l!t~t<Uiv ·~•χ~<~r.
nων. Δ ιν lx':n ΩΗ.:r ι iπ.~.,ι.,.ιι . .λιί•οi,ι.ί ... , -u•ί ό-,ι.r~.;.. 
t O• η .. ιw:rio~, τγί~ι ι ~.2 τι.S:i-.ιr.Ν τi, ; τ:"ιiν:r; τι ιιt\ μ.ι tlι 
.,.....,.ήρrο ~,;, "fhιι .J: ci.wώ~Q:ι. nλλτ.;λci>ι:r ti=,; ~.rιηί
ξιώ; -tu ώς fόfo. ΤΟ 1~ιο i:rrAι τιά: iν:r .,,.,..σ ... ο."- . 'Λλ~ 
Η W.Ι:ηιι >.:ri ,,;.,, ιίλλιι ~ "~'~'i .~ :ι .. ;ι.-Ι;:ο .,,;.,ο 
-z :r ;.η.c..τ :r -.:ι:ι;.ηι.rτi,ι; ~ ~ι:r~·~opiς . Τ~70 ό i~ι·.~.:~;, 

;:" i:'ι~,: ~~:.~:;;~~"l ;;X9:C•l~~~).ώ•oc" ~''"?0:ι-
Σχι:n. 2 μι •ό CΓ~-:-ox+n::o: r., .. ; c!~:r• ό-ιό-l"!'? tt-q.iι

''0 ιn~f.,ι.:r:); .,; :r:r.-. .. ;..r,:-r.; r..ι.>;!;:-:ι ο,., ...cno» ιV::ιι-

'=~~~=!~~~~!:~~:.~t~~~:;ί~/ ... Ξ·~;:~ 
τ ο μ.ιτ<Η.-ι;ς ί=~· ... ::ί:ιιι.>;; Πγώ:ο, !•01 δίλο:... νi ~-r.-,~.., 
ί:::~ΙΙξο:. Π ολλ•.i rιι~ ,).!),..,....., ν.2 -::ιτ-jι•,. μ:.2 ν.;Ι"i"'""ν . .η 6-ι:r
yνώpι•-.. . ΓΙ ~λλ~i ί:::rπιι;ι.21iι;. Ί~ν:r; rι:r:;<:; "·"i· iι ~":"ιi 
ιιi iν:r ~·~χ~ ιl•i:rτ ~ί. ~ •• .,:r:,.,.., -.;:r.ι;; ~~· ι:.;ιr;. Ά• Qο:.ιως 
tyιi ;ιί μιdί ~&·r-.;'~'; .;, ;ι.i. ;ι.ιi :\Ιι .:~ιr.ίς <;η .,:ι,,~;<i:;., 
1'"~'~' ._.).:ί:ιιοις. Τά i~:o i:r,ι::ΙΙ 7.2, rι :l -=~λ).~~~ ·i=ιχιψ.;
;ι.J:[ις . n,>,J.oί ~ι~, ι~:,..,,; iχc-r• μ.ι·::iλ~ 2:.~<1"\'.f ·ιν;:~. Πο> .. 
).oi νl~• ιι-y.ι;&";"J".rι :r;:~ι.iν-..:~ οι;~:~•'; ~••>-,ι:•:ι.l:ν;~1;, ":"''• 
~ί <ιiι..Ο ,r,,,..,.:οrι;:i;ιι or, .. V.r,ιc•7•·'""" τ;:,; •'-"λ-:ιi2 ,; •~.; 
ί=9:ι~ς μ.:r , . 'Υ,.ιί;χιι--.ιν .,η,-.;:i ηί ο;ί)J.ι.ς .. ~~rπο;;.; -::;.ο· 

τώ:Ψ-, ,.οι:, i:ιw• ιuτ-i4 .. :;,,y_; • .,.,~, ιω~!; •.2 ιίνi,1.ο.ιν :i 
7nΗς ιl•,~~,;ι.l:<U; ...> • .C.,;. Τό οi;ιό-ι.-..-:ο tι"4i.1 ·o .-.; .:.
u.xrιl,τc~ .(i:i .r..π,:ί91< ~ t;δ~ twi,; 0>.- r. •. ~., :.r. ._.,.. 
•-..1"';•,;,., γ...;ολοτο.r,ιίνω•,τ•~:ι 6:ί ir.:'"Ί.f'ν,ι.,;:.. νi-::v.ιλ f.~c:.oo 
t b • :ίrπ.Ιν-..:6 :ι.ιιι;! 

'A ).λdι..-fl:ι:ιoνti.,p&>-,..Sιi,.,.i""<Oii:o.Ί'i·Hrlνcιiy i:Ι-

•:f:i~~;::Δr~~:;?:Ξ:ΞJ.~~~1~~\?~~~5:; 
-::ιι--J w:ί uι~&:;ιη: τ•di ~.; ~τιi i!;ω r, y.dι Μ δι;ιτιi U::-:." 
t/λο. 

Κ 31 δr~ lί• l:ι:·n ...:.~ •. iνς.ο, -;;ο;:ς "Ο τιιnιτι ,.,.:,~ qt
.;_c:;.ryP.ις; Mi rO :<ν.;ι-Ι.;ι•ο :c--j σ-::ο:Υ.:i. λ~τ.a...ι.·ί g..,rι;::
τι •~• iι...ιι>.ιιτ,ι'" φι;:~?"-"1"2~ ..... οί ί..!;:r•λ:,.οί, ~ ξ~J.--"1το1, 
oi oiJ<o!O~c< 1<λ<1. μ.ίνο~ ""'""·"ω; στ:i ~•f'το"''""-' -.ς,~ ; o~(
tι :r . Που.,; !ί·• ί:ι.."'"./'1 ,~.,~.ι • .,.~. Έ::.;;ιl·ι-ως ~ί , ; ·Η .. ~. 
~ cη8r,.ι- ις t~ tιφ.,l./'10 "ΙΟ':ί cr::ΙΙΙΟ<ί ; 

'ΑΡ.λdι liν ·.υ:•;'-'t'~""' .~ ιι=ω . ...-ι ο::ι~.,,.Οτι,:ι; λι~τ:;ι.ί
i'"'· T;i ~ιχ;ι.>ir:2 μ.;;v,,; ~~ χ;τ,:;ι.~~CΙ'Ι';.,,'ίν ιιι!νιrι ι·.!ι:
,. .. ~,χ. F1• :ι ι ~c>.io ;;ι.,:ιο,:<":"",tί•τ, 1; χ;φι:ιJιη:" τw; - tl• 

i~a:~~~': .. ~~ ~~~=:~~;~~~;~~-τ.~~~~JΊ-;~~~.:~:,~ 
ι<~• lp;ιcιμι τώ~2 ,.;. i~2 il.λt ......... ;,....ο ~ .. 'ί ~':•~>:ι•· 

~=~~= τ~ "'~~ιι;ι.ι,ο .ω .. l:τ).ώ"•"· :r.r,, l+,4n..,. -=~ί~•· 
~:ί 4-ο:rτD,:ι•; τ.2 •;•;Ω..όy;ι:.::r ιί:-.~(~"' "" i\ ti ιi1~~~2:2 
-;:.;, ίι..ι-.;ι~'" .. 1 ιi~αίς ;;o;o).-.yiι;. ' Λ ;:;~λ~:~ ιk~!τ,:ι.:r 

ι1•J: "·Χ· ό ~ό"~; ~ώ• -..~z.S.!:ιwι -::i; •r;-:<:ι~ς ,,; "'~ 

f!~::~~t~~:~~:!;fiΞ~~~~~~~:Ξ~1~~:5.:fi! 
;~, ·::~&~~:~ ~η~~:~::,ο-~~;,λ~~.'~;,'":(";!:;ι~" :t~:·~;J~ 
~'""' .,.,] Vι.• -..&~="~ cl"λλΙΙ"ι "I:"Oi. σο~ τίς μιt2~:ι:r:ι ιίν.ονιJ<2 • 
Bi!:rι2 oi ~~~r:.it~,, !ίν ..::.2 ί;ι::i.~'"η:ίν <i:~ ;οfι ~ι:iοι~η ιa.:ί~ή 
7.~i ιι~ τί; μ~ι,::i:-<ο ·,. ,;;~-~~··ci ~· cr:rnι~i< ν.tί viλ ... ; τ•i 

~~. 'Ίr;,~;:,;t~:~:~:λ:ri :r~o";,~.;;it-~;~:ii~~~~~;;~~: · ~~~; 
tP τ;,ιω1ιί:ι ,;.,~;..,, ~:r,. W..μ=τ:-.;~οi-..•-ι; tών ιιιrοχών; 
'Γi ~.2 i~7.:ι.;ιτό,,.;•n ,.;τiς ο\ "=:υ~μω:<1<i; ~t,λώ,ιις ~ 
,::~':•r,H; :όίν μ.ι:~χW.., <:oi.o στίς -::ι;:ι'.ό"c~; ..-ι;ς:r:ό.Jιc; 
-&ό: ,;.,,. ά:ν:ry.,>)'ΙJ<:ί 4-•~η-.;ι;; 'Λ;ιι'ϊ :liJ.-N νi ιi:n:ri~ι
~· ;6;c ί.:1 rώ-1 μ.ψr,ι..i:ων ,;t..,, b..ψ.~'"'"~"oi~,:rη t,;,., ιιι
"07..;,.,, kω, ;ι.i; ιl1~~ ;,.,ι:ίλιc oi 'λ;ι.ι;,.,...σ..οι ~τ.2 1!1'8, 
.,r,-. ι;οi,... δ-) ω; ;ιti.•ς f,).ιit ό Σ:rι:rrΊr;ιΟ; nr,. iξo-.ni• ~.;,ι 
ν.1:iιtτ",'ι,y.:r•i!(νφ"Jνiφ'Ι'•··· 

ΙΩλΚΝΗΣ !(λ1'ΣΑΦΑΔΟΣ. 'F,..ιϊ; .~ νομι..'ί ι τfι"J":rτι 

IΩA.NXIU: ZJΓJ.ID: -..ΠF6 Ιlγος EΔIIJ{). Τ/ι 'Ο(ο)'::ί~r,:ι 
ή ι.:~~ip•τ. > ... :;:ί J()(8 1<2i ~ό ,.;2"":ρyτμ ή 1\ :/.i;Η .... ι :~~ 
~";..'l"';~V :ιι~i t~ J:li1.2. Π&-r.ω; ~ίν ό:!; itιι rιdi r~ -&ί;ι.2, 
νi z:i·ι t:i;H :Γ,ι ιi;.:rμ..2"1. 

ι-.;;~;τ~~i;,.~~J~:~t,ζ:;:.~~~,;~b ~t..~:;c:;,2,': .. 1/;; 
~~~~~~\Σ~.,~:,:':~ι ~; i·~·~~~~-r%;~,;;,.~:~ί~f~~ 
li,;ι:r:o; . lirι~·,ίi:ι, >.~•:6·ι, i-ι :ί;·ιi~ω;ι.ι •i :rο;ολςοy,~,ιι .. ~,· 
~=~)<~fιι τi l:r:":"iJ.:.ι:r;:ι, δ-η ό U~s-:ιu).,,.ι; "·"i· ""'~ Kfi.ω
~""'~'"' V.i ;c~:).•J•'''"' n-ό [!ιο ίο::(:ι!ο μ.i ;ίn ~!r:ι:uλ,..Δ 

:?~,.16"~~-:~~;;;,~~. ~~.,.~·-~π;:.,:t:, ~~-:~~;,'';j;~~~ 
;~~~~1.1 ~~,;:~ ~~~;~.~::~:= ~o;g).~τ•i~aι ~ ;;ι;ς:;'" 

π ,;;ι, tώrz ~ ' "'" ~.>n :ι:rr:ι;..tτ-1 .. .-.d -ri10 μc:t::r;?h,ι.:. 

~~·;.;~~~t;~' -~ .. ,:~ ,~tι"i.~.;;::;;~:; φ;:;:;.J~:. 
'-/.λω")- AV:~ ί~ιιι 1;.τ.η ~;. οί~ι6i>.ιι r•i ,~.:.το; v.,:i i. •:· 
μ•.~i~O:i :~ Hl:i:>. 'λλi.i iίττι;ΙΙ .ί-d. 2-3 χ;t~"" 1; ir.:v 
y.;Lω,.,. ο-;,ν, ""'';τζ~τ,'Ι.ι, ~''" μ.:r~ι,& ... ,..i::.ο; φ .. ; ίρ-

J:~~~· i~~:~~~~.~-ι ":Γ;~~.~-~~~~::"~~ jJ~7, 
n;μ·,. '~:ι:.~ιη-:,u:·~ τr.• ιί:::ύJ.~ 2-:b τtμ ir.val.ω>-.. ιι::ο
f ~?.~; ~ •. ι~ι:-<Ν; .. ~'"' ::-:~ lιt"Jν ιί~.-,tιτ 1.ιh~• ιί:ι lίfl 
χ<>.ι;i~ι ; ~;ηy.(ς. 'Ι'ώ;:r -;-•:r-:-i :Y,.:..-)t ~· .,.j~t• τ-i;·ι 'j&"ι:~.i; 
i =<!1>.Y,: ·1~ :,..,:ι •• λ::<~< .~-.;<;~;,~;.ι; 'Eh ..:;ιir,ι.2t< όίλι
-:-ι vJι ,,&.,c~τ :τ:r.,t; :ι.iι !ίν iι;""f"ι.Ο.ω-ι Η,4nν;, 1'-'"'""''~ ι 
~.2 •.a~:c;.:X.ι~ ~ ι~:r τι"':ιΥ,μc, ~ ίχι~ σ::>τ~:ιr.i-ιτ,t", -::.z., 
~.2 iι:ο~:i:ι.},., ~ί.~ 1<'Ιi ;. ;ιή !r.o!~J.;., ~..;ι.ώοιι.:; >l c !~~~ 
::~ .. .,.~ il;...~,:ι.:r. τ~~"/.'"- r&.οι iJJ.'-' r;ό-:"ιι yι:ί .... )'.2~2· 
o ~f:,., .. :r,ιί ; ~=~:61'-tt~"ι,T, ~t,·ι H).wrι; ο' •V:c:.; =~~ i:;ι~·rι 
.. Υ.t!..-;:.ι'>".'ΙΙ"J";ιr..ι:.οn;δ-,ιω;στe-Π•ιιών.ιτιl.aτ,λι:ι•cω"Ι' ~.•i 
τ.ιJ;:r').;>.:r, -:ώ·ι f->i~;..,yι-.;.;.., iι::..sι;:ώ·•, μt hιr.Η.,ωιι.7 ~.i ι!
~" ;.,:...._-:; ,; ίλi·rr.-'•• ~.:.-:..,"; -::ο~ ιlν::n =Fr:ν-21,.,..;, c! 
ι<ι.ji"ιJJ< ~'Γ~,.ιι"ιιί.!t;. Ό 3f•-'μ::;: ~ω. ι.,λώ:ιw», ιU -:f. Ιrι.Τ.ιν 



οmοι.••, ιi·..r. u~fι-.:.~ I.:IOO.OOlt. ι•,;,-:τpΣ ~ίς ίι'::•,,:~ιiι ;, 
·~:·ό; ... ~~~~;ν, ί::: .ei ι!-.71 ό ~:~μ.!.; ~ lτ).ι:.OCw• μ ~.r,~ 
~ίs l:~~:r~-r,. Δίν ;,~ι~:n ~· ;ι.W ιί:2~~.))"-"ι. ϊ~•"; ;ι~·; 
c:!:~ g,., -.ιί ~~~ 1.3~li.OOO, ίν~ ;,.ι.ι, I .500.000 >:2i ί·n; 
i'.,'/.,..; 2.500.(Ί0:). ~""'i!l.:(•~ =Μως, ,; ly-ι.ι>ς «-.ι;:rι>π.; ~
'-"i; ~ό: .. .ιτ-.;~.:ι~~ 

DΕΙΕΙΣ: Δlf,OIIOY - IIOF'OΛOΓΌnEN!J( 

J,l ιoi '""'"·~ i~ι!ί..ι~'Ι 1'7;; σ ω"tt,fli•,~ .-:Ot<V ""'L~ttι',:oJn; 
τιi •όtο c.Πιιξη •ij; ,-or~"f'l'fij; ιlν ιιι , ο .... ; ξί;=ιη .• r. 
... ι.~ ίωη; τόΟν ~ω• μ.ι':"Σ~~ f?folO'!"<'".-.i:•ω• .._,; •~'j Δ•.· 
,_:.oi"!"'. K:ri U~"' !-iνo-ιtn .W:.; Ί·~ι·:k...,:..,•ί; τόιν "Ρ.; .. 
,._v....;,o..,.ι~s8-ι"'ι-.e.1'~•j/rnisίx .. '="· 
•:ιιrτnfιn< ι Διιι"'fl"'p'"'.Ος $λλο-rο;Ι 'Ω; ϊ.! .. ~.,.,;:,ς: =p••· 
...-~.,,.,. (d..,..;,.,,,,.ς τW. η:ίτc..., ::-J;c·..,ι~ι,-n •.'%\ i) ~.&. 

~'I ,~,,~.:~~ ;;;;t~.;~:~~:~:;•~:.;~F: ~0~ι~;~~: 
t.:-;'1 Μ~ Χ''f<I'I"'U:<r ~ιλtιW.« η"ί'Ι'ρ"<ι t\ς 'Ιχο/.Ο'!Ι; 1'-IH:;~ 

fiψ.Ι).rηv.ι;ι.Ι-.ο:.ι .,.,; Δt,οι.οιrί«>, ιl·ιzι ~::...11.~λ~ ιό ι~ a~i."f'~~~ 
ό ...... w~ ...... ,, 
ΆλΗ ,,.,.; ;ιl "<i; t6•ι; ""••ι;,::l{" .:~r.ιL;, :i; ότ.•,iι_; -~~ 

σ~it•• tό vv,ιιτtί~ι~- co~ -δl i~:tH.).ιt ~ '~·;~;, ,..,:, -:: •, οιι•
Υ.;: ,._,.; \'~.::ολ•τ:r.:ί l:ι.:::<ι"•Υ.,:::;ο- Θ,ι.Η:iνι<:n iir~·:ι ~ .i--~
tι7,(« , .. ,.,~~ c<ιλ\:~:ι '"' ~"ο,::<>f.~Τ~~;ιίvο;.~; llpί: .. Yi ;ιf, Υ.%Γ 
.u .• ~2'"""'" i.λ).•.~α&, ,.,.; ~a ~•ι•~·ι:ι• ~ι~''' • '1••~><
•)τ.η•ς 

Σt~ •~ι}.;~ω'ι;.ι ti',; σ;ιίηως ~'-'''~iι Δ•.ι.ι.η<ο• ,._,; ~ψ>· 

;·~r~~:i:; =~~:'τ.~:. '?ό;~~~~-,'""~k .. ~;.;,;;~~!;;' ~· 2 • ~~ 
X2fiς Εiι:Frτί),,~ ~~'"' •.;..;ι.ίοιrο~ ; ~. Π..:i; ;ι.~~;:•ί ,,ί 

~:t'~~~ :~~;:;,J,""~~~~=-:~·~~;ι~:~:,;ζ,;:\l·~~~~ -
τ~:.; l( :oi w,ι.ί~ι:ι, Εοι irv ιώχη "<oj; 'iσ;(ιi.<>το•,ι.i~" ; ,,.~ 
χί;:~ .. ω. ~;), ........ ~ '"·'""~" •r;,.ηy~~ .ω-. ο;,._~-.-:--: ... ω·,, 
.:..:i :ί;ι~λ:ι>-/ιlι'ίt c! όi;...-.;-:ι~ "'~ iι::~;ΖΟ:"" oi~ rι..ί11<; ;ιι•~ 

~~;~~~:·φ~~·,ι.,ί~~ .. ,:;~r:.?Ϊi~. '*!~~"" ... ,~;.ί~-;:,,.~~ ~~ 
::~ ... ; ;ι~(ι & ίι.:ι:;. 'ΑΑλ~ μίχ;:; δ":ι ηλι<W:ιι ,..,,~ ή 
l"'~λ~ ~:i chi~o;n otli: 5Ο iιι,.π, K:ri >'.:Γtό:ι, 'Χ"' 1 ~:ι; ! 
1"1::-:i ... a ,; ,._;ιο:,~;.;τ:ο .Σω,..2 ... ;..., ..,,a '">.λ., =•;;= , ~, .,. 
·~''"-P i.> ίy ... :ι;:.~~•·•·"'· ~~~ ..,, •ό z;:ι...ο ~2 ='";•• ,._2; :.;.;~ 
-.i f:ι;ι~).fi'f''"-~ t;t,ι~ δ>.Νν ;ώ..- -:;:r~r,ι;ιων ,,).).~.+•ι..ν! 

a}r-EOIΦOF'OI • 



β) τΌΗΑΜΑfΗΙΑ ffiNEΓENΔYIE IJ'l 

'1Ί :ι.~ιι: ν,ι.ω ; ~ 1\·.ι!l;•r.•-.ι; Ίc'zι. tτ~«~ηyή~j' iι~ ,;:. 
' "' ~ιί.ί;ι ~, .;.,., ί)::-.;~ ;.τ,ι.aτή"' ~ il:ω.,..&; i:οι~!~:ιι ς 
..-'nι:.ς ~•; tο;ιιϊ;, ί~ι~; :ί;;) iΗ, ,;..,;,.ιl:;ι.::ιc.Ο. Oi 6•~ 
;ιτα:n:-..i; ί~ι.!~: ι: ; ι,;i t:v.·•~~' tί =~λ; :.: ~;ιι,Η:ι;~ ι\::-!τι
~' :ί:ο~ ί: ~: !;:n,,;..~:n ~~ 197~ 

Μ;>' ·Η ίλ~11 ίι 1\~H;•r,tr; :ιι~ί 8:1 ~ί;:ι: ,;.. ~ό-,ι-. .,.,,; 

~~:~·~~-~ cίθί:ί:ο ::;;;~, !;',\~.!~;:~·:;.,:~;·~:~ ~~:~~:.::~;~ 
·, ίω• f.~;ι. •,;{>Τ:όι-ι. Άί.).:ί oi :i .:Ι:ί ώ;ι;.r,,,.,. τ<i ,.;.,,.,., ~ 

;;~~:·~:ί ,~~~:ι.~.:"~ι:~,~ ... ~:~·~;;ι;.~~~·;;·~~.\;~t~~:::.~t 
j.:~· :;;;':·~~-:~:~;[f:,!~;:~J::;:::t::;~·ΞH·~: 

y )τΌΦΟΑJf'DΓΊΚΟ ΧΡι:Ιt 

Ί'i ~·ι·ιί ~ΙΙ:Ι' r;2j :J'ιίχι<2 ~~:ί,:χ11 ~· 2~~~ τ~,. :o:;i,Ιt!Y.f,; 
-Δηι:~~r:Α.~Ι'J 'C. <··· ~<;?i.ι.r•y,~ z:ίο;. τ,.:ί;•ι.:ι• y~!i:r )./r:ω 
:Οι. .ί.,. ~~-~χ~τ=~• :ο> ~:JΗχι·ι:τ• -r, ;o.(a :Υ,• iλl:r,. '1'
-:::ί;zιι ,; ::;~τ,r,~;ιι>1 ;ιι:;;..,> i~.;,:,.,,.,.. <;:;-;.λ:y:ώ• .. , ;, 
' ;ι,;:ν ι τ ;;:-: -::ίμ:τι. ;ο.;;, -:- :a:i ~τ.;ι::~;·;i,·~r.:ι.ι τί. η.,ι.ι,::·ι? 
o\ λ:i-J.13:2 ί-..:r ... :~·~.:α; ~--;ι.~λ~τ:-.lι .. i.ί;.ι τ. κ;, yι>:ί ~. ci·rι
.~ ... :o;;~ ~~· Λ~ ο ,,,. -r<•:r.f.. Δi·· ,y,., ;ι.~•:• ~; ι,;,.t; 

::t·~.::;,;l::. ιι:-::\~,;~•:%),;:·:~~:~:Α~;-~ω:~"';.;;.~ 2~1;~~ 
::~&:;;~~'; ~:·~;~~;.~~-r~~·:,Γ:t';~.~ ~~~~tΩ ~~~ 

(Εiς tO ο-τ,;ιιi:ν ι 'ί:~ ~+-• Ω;; :ι!;::ιι+,ν i!;ι-ι ν.~:z).:r,ι.t; 
'" ό Λ' ':\•:ι::;όι.!;:; :ι.. ΛΙ:.'ΩΧ/Δι\1: i\ Ι ΠΟ1'ΡΝΙι\Σ) . 

Σιi"ς ιi:: a:ι, ........ """'";r<, ο .. i;t' .... !ο?ιi Ηο>ς ι.~ 

~~~~~~~~~::~~Ξ~~~:g:.·~~~: ·Ξ: li:.~f::~ς,.~~:~ 
ι:r-,:ιη:ιι~ί ~ιiw.ιις , λώτό -ι•ιι1 ή .. ολιηΥ.ι\ •'"; ιl• ι • Cνιι -
-:-~~.ι:.;: ;ο: .>-•τ:-'iι:ιι·>Υ. n; ~=~• liν ~ί.:'Ιtι ..,ι;;~ ~0:-rι. Πf"Ο' 

.,a-$ιίτc ~& iνη::ωιc:ί~ι.ι. Π ~ιι ;;J·'ιiιι . ~ ::~;•::λ>ν~,>ιη 
·~~ ; :;\οι.,.: ; , -:-ι.i: :2 -:::ίιη. '1-~;..r•.V. ~;.ι.!:i-.~, οfι~~~. ίi:ι U.ι 
.,σ, ;ι.::ο;ο'ί-ιι .~ ίχι< z:•pfl-ιfO ~o).ιtt'f,; iΥ.~~J;τή ή ιί-ηc>ιή 
: 2 ~ ~ <i::i • .;, ••.ιι·~··r. ι~.α,ντ,2v;. Oi ί.χ·)ρ,ί :r,ς 'Ψ'""'"ον. 
•2 ι+.ν 1ι z: ι~:,ί~:.-., τιό -.i ••"·"~' -.ι::ί~ι όλλι ο:~ lli1τ; 
ι ης. Σιi; ι ί -::i:ι . ~ n i, 2ι<ι or.-~ llί•ι; tr;ς ; Ί\ χ~ο;; 

δ) ΚΑΤΝΈΜΣ1Ή Η ΓDΛΙΠΚΗ ΖΟΗ 

ε)ΟΧΙΣ'ΓΙ-ΝΑ~θΥ/{)1ΉrΑ 

i~:ii{~{{1~~~;~Jl;:~;~;~~i!:~~~Ί 
;ι~.,.-~, r:i νά ,; ~--.,λιιΥ.'''''· 'ΛλJ..i i•-:-u. '" ίι1ι. Άς ;ι~. 

f~;,·~u~ ~~~!~ί:~·; ι}t;,, _'·~~~f ί~:Ί~~:Ί';~:~ Θ~~~;:,:.·~ .;}. 
~ίi./~~~~2 .. ~.~.~:.;~· ~~). ~ .. ~7::i;~ ~~; C:;~·~·:;-ιr.:; ,. 
-=~η.,,~:~"· οι"~,.,._.;.~. _,.2 =;-'~.:-it>•·) ι ... ~ά ~ •• 
τ>iιη.:~;:οr .,~,., ~ιr.::ηώ:r.:..νν ι-;> -::οΙ).ι:~~ ,.,.,r,rt;:e~ {', -· 
Zi r;, .,,., t ό::σ ~~τh ό::~zώς :ιι:teιp~i r::ί <::ο1.λί.ς ι., ι : 
z:Fk" ι ίj n.~,..&.~,,. 1<2•,:'; ,_.,.,~. ,; ... , .,;, .,~7 .... , • 
ό χ 2·ι6-ιaς! (X!!F~,.;~:f,;ι.~:_, <ir.6 ,;.,,. ::).ιηci 1-Γ,; ΕΔ ΙΙΚ ; 



ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡλΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ~ ... ~~Ο:Φ~ι~4"οJ.. 

ΗΕ. ΔΗ. Κ . ΓΙΑ ΤΑΟΙtαJΝJΜΙΚΑι.Ε1ΡΑ 9-~~ 
~ :;i 

1 , Η Mtf.t.ffPIΔA 1ΩΝ ΟΙΚΟfnΜΙΚΟΝ NJt.OuaΞ:ΔIΩN ~,.tιικ#'"' 

ΔηλGσειι;τοiί' Αρχηγοtίτi'\ςΕ ,ΔΗ.κ . κ,Ι,Γ,Ζfγδηστ fς27-8-19?θ 

"'Η κ~ερνητ ικι'j νομοθετ ικι'j "κ οομογονfα" τi:5ν τελεV1Όfων ~μερf;)ν lπιβιίλλει με;ρι κlς dκδ

ι.nιτιρ;ιτrpι'pεις : 

1 ,' Ηδικαιολογfατf3νοειαμi:Ιντί'iςθε:σα:ιλονΓκης,γ ι4τι'jνtπιβολι'jνlQνφδρωνt\ψαuς11 

διο,δρ:ιχι.i\ν , δlνπε fθι: ι, γιιίδuδλδγους : 

α)Εfχε πρ:!γι.nτι lπτοσχι:Βεi ~ κ\,f!fρνηση, κατd τι'jν κοτdθεση τοiί πpο\}πολσγ;αμοίί , δτι 
δt.ν Μ lπfβαλλε νlους φδροuς τδ 19?θ . Καf δτuν l:y ι'-tιν ο / σε: ι σμοf δηλCιθηκε lπfαημι δτι ~ 
ψ,..ητtiνζημιί:ίνθόyινδτανdπδτδdποθεμ:ιτικδτοDπροt)nολοyι σμοiί,Καμμιόlξι'jyηοηδlν 
δfνcττ:ιι οι'jμερ;ιyιιίτι'jδ ι πλl'\ οlrrι'jlιn::ι'-tιχtiρηση , Οiίrι: dποτελciδι-χιιολογfοτδyεyονδς~ 

ι ~~ς~Βο:~i\:0~~;~κο~7~~~~· ~~-~~;:~κ:δ: r~ ,~~~~~ς~π~,:δ δ~~~:φ~·~:::V~ 
θροu56,ποGκι::ιmργοiίσε τδφδραdι<ινι'jτοuπεριοuα fα ς ,παρα~νοuν τό l!σοω dπ/S τδφ/Sροοδ

τι'S ~ μ!iλλον e'dvτιφmσmθοϋν.dπδ τιί fσο&Ι lνδς vlou φδροu "lιπερ:ιξfας dι<ινι'j7ων''ποG dσφο
λtiςθ'dποδ&n:ι πολCιπεpισσδτcρ;ι, t<Ot π!)fπcι v6 ιJημε ιωθεi&ι δσημεpινδς Ύποupγι'Sςτtiν 

Ο/κονομιι<tiνπlpσu&ιολ6γισετι'jφοροδιαφvγι'jdπδτι'jκι::ιτεGθuνσηαlrrι'jσfΙΟδισ.6ρχ."Α+:n 

δ&δημιοuρy()θηι<εστεν6τηττιlσδδωνο'tιτε dπδτοCκ; σεισμο(ιςοtιτε dnδτδnρδσφατοφορολογι

κδνομοelτημι, 

β)Ήκι::ιτdΟεσητοUνομοσχεδ fοunεpfπατιS:ξει.χ;τi\ςφοροδ ιαφvyf'\ςl!χει προια::ιλlσει npαy

ι-οτ ι κδσ6λοστι'jνκοινι'jyν6μηκαf/δ(ωςστΌCκ;φορολογο~νοuς τωνμικpομι:ι:ι::ιfωνε/ σοδηι.d

ΤΙ.Ν, Γιατf alrroCκ; βασιιιd θδ nλι'jξοuν τd η:κμfιρια ι<nf ο/ ιSλλες θεσn ι ζδμενεc διαρpvθμfσεις, 

Δ&ι.όc ι:Τnε δμωc ~ ι<ψfpνηοη τΓ περ ιμ{νε:ι ν6 ε/ 011ρ6ξει dπδ τδ νδμο a!rrδ. I<Of πpfν τδ πε:Τ , 
δ€ν διΙΦ. ι ολογεϊmι οlίτε y ιδ τι'jν dvατaPJx~ στ~ν ιJ !ι<ονομ ι κ ι'j ζωι'j noG nροιώλεσε οlίτε , nολG 
nεpισσδτερο , y ιάτι'jνlπιβολι'jνfωνφδρωv, ΕΤvαι yνωστδC!τιδάpμδδιος ' Υποupγδςόπολδyισε, 
nt!pσu, τι'j φοpσδ ισφuγι'j of 100 δι σ , δρχ, 1 1((1 f T~V drτlδιδε:στδ φUΟ ι ι<δ npδσωnα γιιf 2(1 δισ, 1 
στάνομ ικdπpδσωττι::ιγ ιάΙΟ δ ι σ. , στο!Χ; lιnόχpεσuς"φ6ροv περιοuι:ι rσς" γιάΙΟδισ . Φf στοCις 

ι ~~~~:,;~ :;tp~;~:, v~~ι:~~~~Τ~ι μ:~~~~~~:~~~~ ιτ~β)r::e:~~ :=~~;:~~~~ 
ιcατdτfςnηγf ςτοvι<nΓ dκδμηπερισσδτεpονdμι'jπροσδιορ fιχ ι τΓl!σοδαm:pιμlνειdπδτι'j 

νlανομοθεσfα . 

2 ,"Όπως φα fνεττι ι ~ κ~fpνησηdnοφόσ ι οε νό dΙΙDιρlσει dn6 τδν Ι διωτικ6 τομlα τ?ις ο/

κονομfαςμι:pικfςδεκdδεςδισ. δρ::ιχμtiν. Πδοες-δfντδnpασδιορΓζει. ' ΜΜτfΜτfςιιdνει 

-&εc dnοδειχθεi τελ ιιιd' δτι εΤνι:ιι ; θό τ f ς χpησιμοπσr(ρει yιιί nεp ι ορ ι σμδ. τi'\ ς dγοραατι ι<?\ς 
διΝdμι:ως τοtί /δ! r.πιι<οU τσμtσ ~Μ τfς χpησ ιμοποι(ρε ι γ ιδ τι'jν διδyκωση τί:'ιν κρ;ιτικί:ίν ΓD

πονtiν κnf πο fι.ιν ; Γιd Ι<DτtΙναλr.πικοΟς ~ lnενδυrιι<οfίς σκοnο(ις ; Όποισδι'jπστε d.nδ τfς δuδ κσ

τε\Α!Wσεις /.nι λlξε ι θά lχει ι:ιημαντικfς /.nιπn5σεις γι6 τι'jν lξfλιξη τοU πληΟωρισμοtί καf γι δ 

τδι!πfnεδοτί:SνlπενδCισεωv.ΕΤναιnpοφσνlςδτιο/lπενδΟσειcτοU / διωτικο'Vτομ{α, Γιστερ::ι 
d πδ τδν Ι<Dmι<λuαμ6 τf3v τελεV1Όfων νομσθετιι<ωv μlτρων , fχοvν lnηpεaurti ~.uσμεν\:\ς, t<Δ:f lpω

τ/!mr: ""Εχε ι dποφασfσει πpδyματι ~ ι<νβιρνηση,lπιδι6ι<ανταc l.d lλtγξει τδν nλή9ωpι σμδ,-.d 

θfσει περιορ ι σμοCιc στ ι'jν ο/ι<ονομικι'j δρ;Jατηp ι 6τηττι ~ μι'jnι.κ; ~ 'l"δια θ 'dνι::ιΜβει νlες l πενδu

τικ!!ςδραστηpιδτητεςyιάνι'idντικαmστfισι::ιτι'jν /διωτικι'jπρωτοβοuλ fα; 

ΚοfτδlνnΟ<Οfτ6δλλομποροtiννό dnστελtσοvν dvτι ι<c Γμενομι5ςσvyκεκpιμι{νηςο / ι<ονο

μικ7ιςπολ ιτ ικίΊc. 'ΜΜ 'ικνβfρνησηδ€νμnοpεiμι!τι'jνfδισnολ ι τικι'jν6lnιδιG\κει dντιτι
θfμνοvςοκοπσCις , Στσ ι χε ι 6δης lιπσχρtι.:οι'jτηcι:Τvαι νd δCισει πλ(p:ιςlξηyι'\οειςrdνω στδθt-



..,_ 
ID1'U a lιro , yι& νd μnορ{σε ι τοvλdχιστσ ν6 τ~ν πσp;:Σκολσυβf)σει ~ κσ ι vι'j γνδμη . 

3 , !:Lνχρει&ζε1'Uι Wnpοχωp()Οουμε:σfnερισσδτεpε:ςλι:πτσμι!ρειες . W:τ&κυβεpνητικd 
μ!τραδημισυpyfιβηκι: σ~χιση,dvησvχ fα καΓdβεβαι6τηnι σrfιvdyορ6ιοu f στ6νσικοκuρ ι δ . ΕΤ
wιδ,τιχ.ρειdζε1'U ΙΥ ΙΙf\d6ημισυργηθε'i'κλ'i'ι,.αδχιμδνσκοιvωvικi'\ςdw1'Uρο'Χi'\ς , dλλd:κα Γ 
τnι:χι λυτικi'iς dβεβαιδτητας yιd τδ σ ! κοvtιμικδ μfλλαv τί'jς Χ6ρ:ις . ' Αμφιβcίλλει γ ι ' ο!ιτδ ~ 
Κψiρνηση; 

4,'Εκτ6ςdπδτdφσραλσyιι<6 μlτροποGκστατ€Βηκαvατι'ιθcΙtιλι'j(}Μ κοτστεβοt!νοιίνtαι,.ο , 
lχavvφηφιστε'i'δuδvομοβετfιι.αm.Τδ(νοyι&τfιvlπnyγελμ:ι.τικι'jστlγηwnΓτδ5λλογι&τ6 
μισθδμ;ι1'Uτi3νκοτοικι !3ν . Τδπρ(jτοδηιιιο(ιργrpει.εγdληδυοφοp 1'αστσ(ίςlνοικ:ιοσΠςdλλdιιο f 
ατο(ίς l διοκτί'\'fες , ποΟσ'lw μεγdλοποσοcrτδεΤ...aι μικροΤδισκτί'jτες . Άλλd τ6δ ιd1'UYID nεp f 
tvoικ fωv τUv κατοικιUv ε Τ \/Οι dκδιn χεφδτεpο,γιστr !!χει Βεσμοθετfιοει τ~ δ ι ο φ Β ο ρ 6 
ατ rς σmολλσylς. εrwι διοφβσρεGς σννειδfισε;ωv Ι<:Cιf Βεσμ(:ίν , γιστ r πpο6yει τδν tκβισομ6. 
' ΗΤδpuση,δ:λλωοτε,Εiδικi'\ς ' Υπrι;ιεο fσς'Ελlvχσuστ6 'Υnουργε7ο ' Εμnοpfοuδlvσηι,.ο. Γvει τ1'
πστείiλλοnορ6d...av4ισητσt!γεγον6τοςαbτοiJ. 

S,Γbρι5λληλι::ιμlτ6οlκοvομιια!vομοσχfδισ!!χοvνκατστεΒείιοufπpδκειταιvόουζητηθσίιν 
καf&λλι::ιΒεσμ ι κί'jςφCισεωςγ ι dτdΑΕΙ , τδΙΚΑ,τfςdφισσοκολλι'jσε:ιςοcσ f τfςτροnοποιι'jσε:ις 

~~;~~ ~~~ι ~~~~ςβ~ r γ~~ο~~Ι'\~π:~~:~~~δ ,;λ:~~~::~:C~v ~~~v~::~~~v:~:~~ 8 
Τδ&ντικc fμεvοτ/jv vσμocrxεδfωva!rτi:iv dφop5 βσσι~ Bfμ:ι1'U1'i'jς tΒνικ'i'\ς ζωί'jς ιou f δδγκος 

τους ε Τνσι Τδσος .ΠΌGεΤ...aι dΜwτσ,δ:t;ι μδνοστο(ις.ι!κnpδσωπσυςτί:iνκο ι vωv ι κi:ivφσρfωv , 
Αλλ6 κοfστσGςβουλεV1iςdκδμη..,Sμnορlσουνlσrωκι:ι 1' ν6τdδ ι οβdσουνστδlλ6χ ι στσχpο
νικ6δ ι dατηι,.ο. πσ(ιμεσολαβείμ&1'Uξ0τl'\ςαlφvιδισατικί'jςκατσβfσεδςτουςκα f τί'iςΨ~ fσειΖς 
τοtιςδπδτfιvπειβαpχικfικtιβεpνητικι'ιnλεισψ~ Γα , 

ιtΔ:τω dπδ τfς σvνθ!'Ικες οlπfς εΤ...aι dΜ..οτο ν6 dvτιληφΒεΤ ~ κDινfι yvδμη τ f dκριβt\ς 
lπι διιSκει μl τ6 νομοθετι'jι,.ο.τα αιπ-6 ~ κιβfpvηση. ' Αλλ6 =urδxpo\0 ~ μt:Βοδος lnι ψηφ 1'σεδς 
τΟυς δδηγε'ί οfγελοισnο f ηση τοtί Κσινοβσtιλ1'οu . tv:ι: Γ ~ δλη μεβδδευση ot δnονόμευση τοt! ;;ο
λιτεΟμ:ιτος. · 

s . --rστεραδπ ' δλαοιrι-d:πpοκΟΟτουνμαιρ:ι.ίαμερ ι κιSdμεfλιΚ';tllpωτι'jι,.ο1'U : 
Γιοτf δ.ράγε δλη otn-1\ ~ &κοταvδητη καf dποοττιΒερcnο ι ητικfι nολιτικfι lwvrfoν τiΊς 

ο l κονομfαςwnfτοtίπολιτε(ίμ:ιτος; 
' Ηlιι'ιγησηπρfnει Wdwζητηβε'i'στfςι:!πδι-ενεςδυδαlτ1'ες: 
a)EfΠ ~ Κιβι!ρvηση lχοσε τδv lλεγχσ τί'jς κn=στ6σεως κοr μl σκστοομlvη lντελί:k τfιν 

κρ Γση , :}ε~~:Γ~ς6:~;:~1\Β~::~~~νο~~~~~~~~~~~~~n~σ~;~~:~η~ σν~ ι 
Ι) ' Ο ώλσς τtiν !Lτρωνσbτί:iν δημισuργεi=• σκδπι~ dπδτ~ν ιι;!,βlρνηση γι& τδν 

dπ οπρσσονaτολισμδτ'ηςκσιν?jςγν6μης , lνδιιει"λfιαεωv"τί:ινlβνικεϊνβεμ&Π.Jν. 
- ΚΟπρσς κσ.r Alva7o- τGπου συνθηκί:\ν Ζuρfχης . Τfιν δπδβεση αlιτfι,πρlπει ν& σημεΗ.:ιθεΤ , 
lνισ:χΟουνσlπληpοφορ 1'εςyιιS:lπ 1'μοvεςσ\Ιμι,.οχικlςπ ι lσειςμετ6 τfιv&ρσητσtοlμπ&ργκσ, &λ
λ6 ιι;α 1' ~ μ:::ιvfσ μt: τfιv 6πο1'σ ~ κ\(Ιlρvrρη lπιδ1'6ε=ι στfι λεγδμενη "διε(ίpυνση'' , ποG δf,v dπο
τΕλ&7 τΓπστε δ.λλσ παι:χί Απεyνι.χη.οfνη πpοσττ&Βεια dyρεCσεως συνεv6χωv γ ι ιS: τι'j crχεδια~δμενη 
ι!ΒνιΙ<~ μειοδοσfα,. 

- ~ .· 
2) ' Ηκψlpνηση μlτ6μlτpαποδnα fρvι: ιμεβσ&:Cειτfιvlιποvδμι:υσητοt!δημοκpατικο1:J 

πaλ ι π;Ομ:ιτος , πpοnaι:χιοκεut5~σνrας μι& καινο(ιργ ια ι!κτρσn~ . rιστf αδτ6 πλ~ττοvν δχι μδvο τ 1' ς 
λaΤκlςτ6ξεις , dλλ6κνρ1'ωςτ f ςμεσ;;ιΤες-rταGεΤw. ι τδβ:ισικδlκλσyικδστfιρ ι yμ:ι.τοtiκ.κα
ρομ:::ιvλ!"r-wnfσιπολλd σημείαdκδι,.οκοfτfιvσ lκοvομ ικι'jδλιγοpχfο,ΙΜτfιvdvτιφατι κδτηnS 
τσvς lπιnλlοv,τfι διοφβοΟΟ noG Βεσn1'~ουν ιouf τι'jν dνοστ6τωση ποΟ προιοuλοt!ν μο ι ραίο ι<λσνΓ
ζσυντι'jvlμπιοτοσtiνηδλωv nρδςτδδημσκι:χιτιJ<δπολ fτευμ:::ι , δτι μπορε 'i' WΜσει λfιαε ι ςστd 
μεγdλα οlκσνομιι<d wnr κοιvωνιια! πραβλ~ι.n= τ'ης χ!ip:ις , -

' Αμι:fλικττ:ι,ι!πομ{νωc , πρ~λειτδlι:χ5τΓJΙ.D:Τf nρdyι,.οτισυιλ3α fvε ι; 
'Ο κ. ΚΟι:χιι.ονλ!'Ις εΤw.ι tmοχρεωμlvtις ν6 δ&ει α:ιφi'\ l ξ/Πrρη στδv ι!λληνικδ λι::ιδ ." 



2. or ΦΟf'ΟΛΟΙ"ΙΕΣ Ι"ΙΑ rοπ Hrεrrmrr π-α:εεrrΜΟΝΙΚΗt'' 

Άyδpε:uσητσt! ' ΑρχηyοVτί'\ς Ε, Δ'-Ι. Κ . σr Γς6,9 . 19'7β...(b.)κτικ& Βοvλ?\ς 



Ιι ι~.~;;r~~,.:~ι~ι;:ο'~tJ~i ~i: :j;;~\;; ;;~~~::·~'i:~~~:~ ~~~:~~:,~_,·,~ 1'~:~~ ... ~;·: ~ -~;~· a:~ ~ ~~~ -~"""'~ ·.~ "Ρι: 
iwιηλι [~~ τi,; 1\v!ι,:ν;,"ω~ . ιlν ι : τι.U "fΟ1ί'Ι<<r~i·ι<~. ΊΌ .•"': ".:i.'.',"',·:.,'.~:',:.~.;'•. 'Νι',•,",~ .. :,:,.,'.,',~,t.·:,ι.,:.,~~~.~~~~.',.~~-~.:.l.=~~''Χ~•~>;;,:_~~Π·~.:.n,.,'."' ~~:ι; ~; ~ ,;;sο .. :~J.'ii~.~~~~~.'; :::~::::~. ~"::.~':,~·;;,\~.~: ~- ... .. . - ~ .,. ..... 
:L~~;t:;~J!i~:;~~~~ : ~i:: ~~:,~.:;:·::;~~·;,.'~'Π~;:~. -~~~-τλ7.:'i~/~' σ~~~~~~~·~;~:::~ ::ι:iί~·~~~~::Ο~ 
Άν 8ίλιrι . σ ~:•t,>;-θΓ,•ω ιrι~ι .. ι~ 'ί" Πι ΙΙ•~.;ιr, ••:;, 

χοι; i ; -.J: ;ι-.; ηyο; Γ, ι ω, ·:Oi z.i; ιrz;:ι.~ί,ι};ο ~ίι• ί:ιΗ~λή rιι<ι 

JA:~·.~~~ ~~~s~~·;a~;oδ ~::j:,::~:;,~:"';,•~ :~1;;,;;~ -:·;Β~~ 
τι...ι; :;ι~r i. 'Ο Ττ~·• •τi ο '"'' ()i;ι~·,ο~•~ώ·' τι ίt νit >~zr•r.<lιi 
nw,ι«r,ιί~< :ίοι·ιivι λίτιι Crι ϊ:.rι: ι •i~ιιι;ιι.::ιrJ'Λ.ί;ιι:ί-..ι
rSο:21 r, ίi ί.:~ 12 ίι'-<~ΧΙ :>:ι •?.·• 1.1.1978. 1\ >ί Ί''' , .;,~ ,;, 
!n:ίτr•'l-• ..,,; ό i!ιο; ι.:ιί tί ~κL! ιl.ιι ~ ,: ~ :; +iii"'~ .l.i~ j,n• 
f ...& ιοt,ο, Λοιών, !i·• z•~it~t ι t iιron ;ι.i. .Θ νq.ι.:.r,ιilι~ ci 
WtΙΙr,ο.n-ι.!τι'ι ιι• i τn.1σ-t w-ιι. uU ~><ν:ιι. 

· Δι ·: ιι; ο C:ι:ιι i;τ,;ι> ;ιi :r,. .ί •,.ί :ιοs ·~ ~ ί:ιtολ~~ •ώ~ 

;;:,λtf~;,";Ί C~~:;.τ,i;,''J";i~~t~,.:~ ;:..:·~~.όκ~i·O:,:,'~~·,::I'~ 
:::· ι:~:ι~-:!;•μι ίπ;: ~••• n J,,. Π,:~'.iιrολ~τ,.·,ιδ. 4( <i:;.~tλι· 

Κι i H i ; i iaιo ; :iη,:ο-!ι;ιΓ,ι•η :ιD i; ... ~ :u.a;;,ΙJ :f.; >-•~
Ιιοι;; a.iτi,; . Α ~tί. C,ιω; !ί• i ι ctιλιi : >;2 :i-ι>τνόι,::ιτ, :i,; 
"""""'';,μ., s;,!iJt;. ιW• η; t::rι :ι,,., ,,;~ , ,, •~• Πrc~ 
.... 4-τt ..... 

·ε-,, rpi:o ίst:ι ιi,; τ.,_ , ""' =•~ι :Jί ληι ι!ν21 τιί .:ι:r:ό : Δi• 
ιlχ:r,ι.ι iλλs ··~ ~.:. . .. .,., ••• , ),i,; a ι : :rιώv, i\li ,.;.~ "'' '~ 

lf:t.~: ;;:,;~~~~~~~ ~.;,~~;.;~·"kd~f~ Σ;.:~·:~f.~~,:~ 
δnr.ι; ,.n τi; ί ~ ι •Ηιιι ς 10 ιrι;:i •'~ a,,, ~ ;.2:ι;ιώ·ι, ·:ι:ί •i 
rιί J.Jtι:.-~-.h~....,ι r:;'. ; :iλλι; lz.::ίη ;, ~i όιr,iι; Τ,::rι ί:·· 
r~:ι.rιτί;. "."-Uι; ! ;rι>τό• ι;ης "~ ι ί! ~• :; 2\t"iί !i• ~:i; :ιΩνν 

'λλλί: j,,~ .... · ο,,. ί;ιιη • i ι~ z Π ;~~·~Μ-rι.,.,ιό 250 
lι:;ι . μ ι ί ;,.,;,.),.,1Ιί J~: f,; •i, ; ri; ι;; - 18 !". !;χ.-•ι;;ι,j. 

~τΊ't~.:~~~~~::~τ~::~~:,~~~:ω:~~+.~~~~::~.~!~~ 
itτq;ιω;ιi• r, ~ :ί :ii. J,j,;ω r~ ~ τ,;.ι 'Ι<~>:μ• :ιι. ό ;ι~" •:ιΒι~ ;ι:ί τό 
iιο; ιVτ/ι ~ •i •i ,ι λ~ηι; •1 ; ό~;;ι ; τ;:οηi•ω. Ν ;ί Ο •lo; 
Πpς~~~λ~Τ"ι>ό; . τι ,~,ο τ-r<iτ,ι ι ~ ί-. ,.z.,~n . 

·ο-,ι.wς li• .. ~ . .. .. 2ί ,.;,, iu.~. Z f,r rpι :ιat; .,r μ.iς 

::~;.~:.; · .:~ "i';:~~ ~~~~'~::~. τ.~.~~~ι;;ι~;ό; ~~~u..:.~~~: 
•p i:ι'ί"-. lt~ •i ;ι;;ι. :ί 1'~~- ·ι:;'"' ! ί~ ξ ί;:,,.. .... μίχ;:• ,:,<ή .;.,. 
:"τ,ι.f, . ,..;.~ ί:ιc"' :ι.τ•,,-:ιιί ~ .i i• ~! Σ ,.,; τ:i: i;t!Σ, Δi• Dιί 
~τ :ί;~~νν ~:ι ;: ίχ!z ί ~ ί< ο ι; : U.:n ~:ι;:t :ίη: ; ~1:τιώ•: 

Mi; ιi'Ι!ι ί ι.Ιι;το~ ''fιra~;,.Oς &-:τ iλτ lςtι ~ό rίλ~~ ~~~ 
Xf .. Ou rί lrcJ~ τ:;ιί r~ i;cJs νάι !ro,:,:~::,~oV. ιtlι ίτ-ίr:ι!ο τών 

:~:;ιδ':; ~τ~·i~~~:!: ,~:·~-·~·;:;::~~~ ..... ~·:!~'J;'"ίί~:.~ 
λιίιz ι ,Ι:w;W. ιr;t ! λt4ο ιτι -μ.ιiο-ο ~ δi;,tότ~ιij;τ~c
Ο..ιτφ..ν ι;ςμ.ιιώ.Jιω ; ιώ•irό!w•ιί::ό ι\ θι,4ΙΙ4..i•η.τόrι 
Τ< stl ιίν ,ιrο;: ιίtι νi: :hr ψ.ιι οιιr!,i tιιιίrJΙΙ1:ίιrλJίι:Jtt1 
spW::oλO"f'r,ιoiί .Nte~ ,_,; ι ! ς δzstί-ιις ,,;;, 10 aι • . , τοiι λίtι 
hιriςο;οιχ\ζιτiιθιτ.ο ~•Ο.."ί ; 

"Ο,ι.ως eο<άι ι ο δ, . ~ίιος ; Τ~ ~ !••-τι.iο u. ι ~.,"σ''"'" 
i οuμ.!ολή •oii Κ;ιίτο"ς ιtήv .ι,..~ ,,.~!ι.;,..,η τij~ e.,,zλςνi· 

':~:t:,:~·~~:~ ~·~,;~~~·~:~· r:~ .. ::~:.;\~r;: ~:~ 

χt!δι,ιι;11:ς ί!ιωτιJ.ώ·ι :b.rι'l\twι iό: ιlν31 3,5 δι•. Ά':ι:' ί,η 
ξί:,;ω ~ δωpιαi, ''"" ,.;iνιη ~το<. ; θιιι,λονιuiι;, ι1•ιι τι~iηο 

::-~όi~ω~:~.~t:~~ .::;_~(r',l~:, ~'f ;~:;~σ::. ~·:~;t 
νω;, i!•ι tιcολσyί:ι:ι τ: ; ~λιdι; ζφι l ι; τ>; ; θ ι~ιλονlιι'Jι; 
σΙ. 35 ~ι•.: Ά• νιi ,.j,., 10 ι\.Sίω ; . 'Η τιρ~τολvri 1 {j,j ι!· 

;;~ ~':;οοι, .... ~ ao r<i; ~·ώ•ιι νci ~ωVρι .. τό "~'"Χ"· 

•K2i ίι tιλι"ιαiz Q.r.,.ίτιιa rr,. όι:οia ιrρ~::ιιι ν:i iηroτ~2μ.-

~~i~;:;~~~l~~~Ξ:~~~i.~~~;;::·,~?:::i8 
κ~; ir.ι!ciλλιn ιήν ι i•fcpά. o:Yr~ 11al ί•ι~ciλλιη ι ο~; 

Η.ιι..; φ~;ο~ σιί;ν 'f.ι.,ζ(τη :..2l τ:ί rίNr, :π.('l).')fo,:is; '""'!<'" 
vi,ιιι,ι: K11rci ri "'i''nί.υ.ι•~• ή ~a;Oo!ι:r~:i'!'ή:..2i 6:r,: r.:ι :ίι· 

~:·~~.~. :&.?r;i ~~;~ .;i·:ι:;,~.::~.&t~;. ·:~j~;~ί: :i't 
; ω~ s• .c~; μ,ο:ος, ~r.λι!~ .:\; ι,ιιηiι; :ιι.'l ~~rώrιpι~ ι!>'
!ι::,ι.s•:ύ; •iξι<ς. Άλλά. ίι Cι·ιςΙ'"Ι i~iω; ώ; :..si rιί .η.ι; 
w~:>"'~"' ~:i ,.ι,~νν ιιWς ώ-,ιο~; rc~ Λι:rιii 

•. Υ:ξ··;:~ \;.~~:.~~·:.:ι":1 ~l~~ό·:fr:~ ~:~::x·k~·~~~"~".: 
ό~:.i2 ::ρί'='ιι .,g ό-."λι:.πr~ =ο rό ι:rη.ιιίο a~tό ~ ... ~~,,..;... 
r ιρ::ι. ' 

θiίιr;ι::ι• :ί ciι!:ιηι cΝτιλr;.,ΒιίL ''r•Ο!>ι'τί. l'.iι; ί""'" 
νπ rό;ν tιμ.ή νιί ιά; ciν:Jaί""" νά. ιrιλοιιίpιrι , f.;.ιι; a W 
.:;:ώrο ·~,ι.ωχί!ιο rij( νί~ς ~ι;μοο-cο-ο~••ίiι; soλ1tt 11.f,; spό; 

~~_;;;~~. ~Jf~~ι;~:O .. ~i:~:;",i:::~ ·b~~κ~•;;~~ ~~ 

~~~:~~:::·Ε=~~ ι·~:·~~~;:~~:.;:"~~~' 
~:η .. ~~~:·:· .. ~·t:,:~:,~~':;;;~ ·:;c,κ~,;:,.τ;;\:~~~::: 
Σo;o~ft i:..,.Q. o,.tι.. r~ ιιοipι ς . 'λ ~ό ί.!ώ u~ ιι:<;ό ; sWou-< 
.,.λi<-" oi ..,....:ι:ο;,~,;ι.οιr.hι~ ς., μ.~;~'ιι&...;, ..Uξ%-. ... ·,ι.ι .,._,.,:ι:ώ; 

:~;~~~;;;;.~t~:~::;~~~.:~.;~;~:;;~;~;.::.~~~:: 
-:G<ι; ιi~U...i; Δnιτ~ίιr~;, :ιω;ιi~ ...:ίl'ιμι~r"' :ι;:ο
iί~3<ιίαιι ; ιrλ~cn>:ιι.ών iJ:..ιo~ξw..: 

~~~:;~;~~ ~~::~~i:.;~;~ι::{~:Ε'·:~~;~~·?::~:Ξl.~'ΊΕ 
~ ~~:~;,;~:~~~τ,i{,.:~~:~~-~; ~~;ί:~~~ώι;!:ι:~ξ~t 
ι .. ::-cir-J ... :ι)..~ 11.Ji ί.::ί-.;:ιι Ια:~•:;ι r:.ξτ-.,ι.ίvη ί::ιι~.r:u.ή lp:;ι-

:~~~~\Ji~:~~i~~~\b~.~3.:;\~7:" "ιιίtω:ο tών 

~~~:;~:;ι~~;~~Δ.ί~~~::~:~~~~: ·~\:~::~s~:·~ 
~:·.~~:c.:; ~J;':~~~;:~ .·".:~:~;:;:;:~;;~~ι~κ;;' i~~t:Y. 
μ::ο,:ι~f~ tι νci ~;: iι<~ μ.ιτ ~ξiι •ώ• τισ •ών δsz~ώt r ίi; Νίz~ 



r6:11 r~t.J\~.ι.ι.~.~.l.!.;.~.·.~.!~,:.:.j.t.:_~.·.~.~.~-~.1 .. ~ 
=~~i:~~~t::E ~;:~:::l~~~;~~τ::t1ι= ... ~ . " .. Α ~ ·~ 
t11ς &t8f0fι~ ... ,ιι•ιύς ιiίξιις. 'Ai.J..Iι ο:,ι{t;Υi'~ι tι 
ιιt-.ιιWΟΟΣ:Α . .. ' 

•i~~~;;::~::~~:ff:~:::ξΔ~f~.~j 
ιΙ}.ο.iaι;ς, ιοϊ-Ιι ~· ν~μ.cr,(iaιo. Κιtιηιι.ίΙΗν, )IJ t:f""" 
ή-ι r.οι, .. .,,.~ ιι,.ιttι,;..τh ~ o:ιpl,φc νcμ.orιii:o 'Ι'ιplwιηιί· 

~-;:L~~~ t~~~~:.~~~,:~i~:·;::iώ;:;;).~ι~p~:~~~~~ 
ιξiιc ι~c Πι~~~~ u;ιι~1i ι;;. 'Eeιλ:t"' ιpιi; .:ομ.:ώ~ ιις 
ιlι1.ι-ις, yo.io •i t:ι;ιι:λr.~>'ΙΙ'Ι ι?;• Κοι•• 1\ώ;ι<r~ Ή Μίι 
ιf.ιιι ,ιι: z'li''"" lιΗ~. Πfίt:ΙΙ , ;; ~<ί;ι:ιμ..ι 1~ ~ιnιkt;" 
.... ,,..Wcιιιiro$1....,oμi<Ι,yιiν!μ.1!t:.W,t~ψ.itotι"fι 
,.,,.ιιιι,ι• ιΟ 11173-1,, 

'J.:u.i, lι, ,, .. itι1.ιl ιc l οι"""·~·. ιlς ,hιiι; ... ,.".~·· 

ιι;r~;;it:~·;~9l~~~~.~.~:".,:ii·.~~γl:!7:::~=,:t~~Δ:~ 
t~ -:~ι~!·;,;::ι~ ::::::~~ ~~~ ::r::~~::τ:.~ ~~:;~.::.'t 
τwlι.. Δίν •ataλJtar.ιι -ίj Κ.U;νφΥ, &-;ι ί ΟΟΣΑ. lι:n 
U,.ιι •aιιιιτο).Ιj tο~aί.Υ,D,~ι=-μ~ ςτ,tf,>ιως" ίννcιi iχιιι&.ι 
8q>[~.,'CI φp,.η•~ς a~νi;ι.ιως ιΓ.:ό t"' ί!ιωτιq τ~,ι.ίa -.u.. 

ιt~ ~~=:~~J$.~·:7t~).t:;~~~~:Y~~~~~~: ~;~;~:Ε 
:~,c;ι~~~.~:r,::~· ::~ ::ώ.~~~; ~;ι~~~~t..,~;.~~~~: 
ιι~•'"Ι'••ς; ιιηι ιflηως. 

:i%;~;;; ·~;~~~::~;~~~:::~~; ,Pf~~!~~ 
1-.c Ο.Μ4φιτ• 67,6 Ιιrι•. lp~~. K•i ί~ωι~ιr,ι.ι "th-Utι 

~Ί::~:?~::#~~j;ιΉt·~f.{i~i~;~~i 
~~=η·~~:~ ~~~· 61~:~:y~1:.λi\:[·· ~~,:ι:.~'"-;; 

fii·~~~:g~:1~::%~~~;:~Ξ-;κ~::~~~!~ 
Γιi; '' ιι~ Uιί;;ιι ι ι:•r •.!iΠy'ς. i οω;Α tt-. 11i.ιι •ε.sι. 

tιις ,.Μ; tι.:.. Βιιi~ιη : ni ιι":ι.ιi1 ~~ ~~~ι;.,.,... ιi i•"-
~~~~~.-:;:!,•~0ι ~Ρ~~-~~:::~~· ι:~~~:~~~~::: 



:; ·8.:..~ji,~"~r::.~ύi•:;~~i~ ~~~~::~~;~i ::i "I::~:.:a:~~ 
J.ι:,ι;ι~~::~\~,~; λ~.~~~:ϊι:~,~~;:~•ι;f,:ί•,.;,~: 
fir11 r:.V r:ί,..ο;ιμ.ι ί:r:ι.~.,ι τοu. 

Άιιί: •ιi; ι!τι ,.,ι""'" οfλιο, r:oiι ιfμ~ι Η6~ιο ; , Ιχιtι 
._,.,.,~.,..φ~ ; Mt~ ,.ι w-,ιο.r.ιίιι ο ι l• ~ • tό τ;ώτο χιλι!~νι Ο<Οό 
ι&i; tί,νιι t~ν """""''r'" &-.ocξ'l, ti,~ νίι ; δr.μο:ιονομ.ι~ti,ς 
nλιιιa~;. "F.r:οντιι &}.), ~ ;ι:ι ).ιlόlιc ι, n νομιn;ι:ί1 ιο ·~ς r:R
_ιcίξιιaςR ... ιitο-JΙ<Ιp ιοuιίι ; ... . : . • 

- "'"~'rΆΙλΝΟΣ ΧΟrrλΣ. J\c~hcι ιίνσι <ιWt.f, 5χι χιλι-

ΙΟλΝΝΗΣ ΖΙrΔΗΣ ( 'λ p;ιo;yC ; τή; ΕΔΗΚ). 'λy•ιr,τί 

f::_i ~'~~Ί.τ:~~.ό ,.~~:i1'iι6~~: 1::::~),~~~;~ :~i':;:.~ 
τ•ιr:lιμ.ιΟ<I~ΟΤ.(ί!ιομ:ίς).ίΥ,ίitιτίνιηιtι<ίt~:iτι;'Ι 

1.ς flfoδ•ιι-ιri;, ;rι i >i 6ι~ιr:c:ιι!ιί ,..;,,~ ίι Ι'Ιt~λ'ΙΙΙΑ•_. 

;ϊ:n~ι~;~;.,~:),~z· ,.;~=:Cη .. i"~~;:;;~:·~ ~iιν"~~·;,;: 
,_ .. ,.Μι"Ι""'~ Ηfο~ς . τι μό.ο :oio :;i::ιc •i i:ι ιχιψ\:ο-.ιμ.ι 
tfV~I ν8 Ι<lt:Ι"»Ι iμ.OIJI<I διΙ<ΙΙόtΙp2 τό ~r: :ί~χ~· fOpo).cyι.Ji e:ί. 

=-~~ ι;;,~·•;.r.~~.~ι~;~;i~r~;"~:.~::~~~·;;, ~i~ :!.,~v;i:~~·~~ 
.....-χl!ιι Wτ&, κι,ιί νιί lι;μ.ιouptf.:ιc τήτl'ιaή ιί:ιώθ r.•'Ι 

Κι' <ιοίd Ιλίιιτι , Οτι &λι; oi τό~ι~; ιί:;iι τΩν iηόηι ώ~ 
mτ,~tηιl•ιcιίνtiόιwςστό~ομ.αα-Li!ιtnlιlχιι'lln• 
,.,_ί. τ• -κ;ιοrιίa,. 1;j; tc;ιδιιφ-.y~~ Ο::ως '-Ι1~π.ι~h61f", 

~:,~~~;~::~~;;~~E:~?.~u~it.:·~~;;~~ 

~~~:~E~t~:~~~~~f.#~~i·~~~f:~~f: 

~f~i;;:g~\~:~~~J~;Ξ;~~~~~~i~~~~ 
Mι$(>0'tli :1 crJτ~ ,..., .,,.,;.,,,....,, • ' .u..ι τ!~ ."ιτιWο;ιι 

:.;.~ •iω~ ί•ι~;c;ιικ.L• ,..,; ~~~ 1Ο"llf. ιt,.;ι.ιiτω·•, η Dίi.ι•ι ~:. 
,.:r.., • "'"11; i-ιθ;ωι:~ ; ,.,.; ' lντιμο~ iι::ι.ι :~ ,,., ; ,.ς; Τiι 

r:r;~ι~fδ.~fι~E~f~:~~R.~~:;~:~i~:! 
ί. ::μο; 2•6pωsc~ νιί :iπ.~ιι ~~ ι:: 'τtιJμ.ι •η. θιί ι;ί::ιι •:ί 

~:~·~{~ί:;,·~;~;;,.:!·~~Ρ::Ί' ,'ι~o~~·ιiJo:oa)./φ:~i. ~iι ι;ί-
'λλ).όΙήtι-..:Uχ:ίtιαιι."Ε>.ι~τ1;τιJ.ι,..~~iUο-

~·~::?~·~:η:~-:;.a~,:.~~,~~:.·~.:~~ 
~:=~ :~~ ίg ~~~~~; .~t-::r,~::;.:.~.~~~:·~ 7ι:~~·ι·t~~ 
g,~, 131 nλilι; ό:; oi'tlwoμ.ro.ή -.c.μ.ο6ι,U τήν ότ-οι:ι μιί; 
ί1~.:ι ;ιίr:: ri 15 μί,:ι ; τ, Κ~ί;νη:11, ν2 lιι~~ι, _ν iι ~ ~
~:ιμ -..ι ί ν iι '\>r.tl•c,..,...! Εi• ιι ~ο6ιριί 1'Ρ2wιτ~ Wτ:i, 

J\li ι~τό tί• τρό::ο !i.• ,.,.a,....~, ν.Ιι τιλιοι::οι η.:lιi t~ Κοι
·~!~;ίλ :ο ; P.l>ιc !:ι>Jtόν •i -ι;ιi :ιιι•ιiς ιί:;iι i.;ι.:i; ~~ ~~ : 610 
Ι'•«;::ό ;υc .. :ιιό ~ιιiJC .-.ιt μ=ο;ιi νό """;, νιί Ιιι"l~οι φιΟ ν!c:
iΙΙ ,...., νιιιιcη:ι~iω• Ω~~ώ• r..ω ; ,:ι;, lxpιzι; 1\ιί •'* :8 -..ρ l· 
•ιι>tιi νιίtιίi-ι;φί2ιι;ι.ίτή.-... ι ia~τοu;'Α•tιλώςiχιl 

l\z•ί •Ιι ~ti.ιι ιιiιτΟ cί K~&ί;•r.•'fi rιιτi νιί ~~~ aι:...ιι ,8. 

;;~~.~~~::~~~~Χ:Etf~~~;:!~!:~:JΊ:i~~1 ~~: .. Ε:: 
μσ<ώιο;ιμι ; Ι'ι~ νό Ιιzλ::Ο<ι yιιί ~iι tc).oι.:oιf.>« τό-ι ,:ι,~ t~~ 
Ko.~oeou).!~; 



• .3, Ο ΙΙCΠΠ τΌΥ ΓΡΩθΥΓΌΥΡΓΌΥ L1'H'4 Δ!Εθ~ ΕΚΕΕΣΗ ΕΕΠΜΟΝΙΚΗ!: 

Δηλδσε;ις τοt! ' Aρxηyotl τ?\ς Ε . ΔΗ . κ . ιο: .Ί. Γ, Ζ fyδη στ fς ΙΟ-θ-19'78 

"r.'l πολλ~, npSyμiTt, σοβοροφd:νεια προσnίθησε 6 κ , Ι'\:χ.Jθvπονργδς στ~ θεσrολονf .. η ν6 
μ5ςnε:fσειδτιδλσιiίνεκαλί5στfινlλλην ι κl'jσ!κονομfσκαfδτισltl..tλfl.ειςτηςεΤ\.Οι 
δπωσδfιπστεκαλλrτε:ρΕC6nδτfςχί:ιρεcτiicΔυτrκ1'jςΕlιρδnης: ••• ι<οfσtιτ6,βι!βσια,χdpη 
στ~οlοι;οναμικι'\ ncιλ . τικl'jτί:iνκιιlερνl)σε6ντσυ: 

'Ημiθσδος ποΟχρησιμaπσfησεεΤνι:ιι πολC.yΥt.ΧΠΙ'j.Διdλεξε, δnωςτδσvνηθ f ζει , μερ ι οcσ~ 
εlιwίκαCοςδεiκτι:cτι:ίνσ l καvομικtlνμεyεθtiνκσfrdνωο ' αδτοΟςστfιριιtτο(ίς Ισχvριομοfίς 
τοv,Γεpιττδ νά λεχθεί δτι ~ 6κρfβει6 τοvς σf ι,.εprΙ<ι!ς περιπτι5σεις eΤνοι &~fξ!ολη -οfιξη
σητοtίl:θνικοίιεlσοδι'\μ:ιτοςκατdθ/σ,δπωςκαffιπpσβαλλδμε:νησfιl,ησητοtiτιμάριθμσvnοΟ 
εΤνι:ιι1)δημε:yαλ0τερη6π6lκεfνηποGnροβλεπδrονΙ<:Qτ&τΙ'jν"ατdθεσητοVnροUπολσγισμσtί, 

'Ατvχtiςyιdτδνι<,~vποvρyδlιrόρχει ~lκθεαητοiίΟΟrΑ , ποC.δ f νειμοdtνrελ/:1ς 
διοφορeτιοο:(jεlοο:6vαyr6τfiνιιι;:ιτ6ατοσητi'jς tλλην ιοο:i'\ςοlοο:ονcιοfας .~yμ:ιτι,ιcσfdντ1'θετσ 
πρ6ς τfς tπιφο:~ιο.οο:ιfς tνδε.fξ.εις ποCι ατηρ fl:ο~ τ(jvεfιημερfο. τοV oo: . /'bωθvnovρyo"ϋ , ~ lοο:θε
αηδισnιστ6νι:ιδτιμfοσατdrιλαfσιοτi'ίς t.U.ηνιοο:i'\ςοlοο: ονομfαςlχοννσνσοωρενθείnληθωριοο: 
δν\Ιdμεις, ποGdπeιλοtίνν6nροιΦλlαοννμ ιd νlαdvατ fvαξητοίίσνστfιμστοςτί:ίvτομί:)v, d..d
λοyημllοο:εfνηταtί19?3/?4 . (\ΝΙστδ tπομfνωςτ(jλf)ιιησοcληρίjv μlτρuνyιdν'dπΟΦενχθείδ 



ιιfv6vνος .ΚαΓ αbr6αημ::ιfvσuvτι1vlyκατdλειΙΙΙηlικριβι:iςτηςπολιτrκϊ;ςπο!ίdσκι'ιθηκεμι'!χρrσft
με;ραπο!ίστηρ ι Cδτσνβασιιι6ατi5σνvε:χι:!c6ιεuρuν6μεναlλλεfμμ::ιτστσtlπρσόπολοyισμοίι(19'77: 

se,?δισ.- 19?θ : ?4 , θ6ισ . Σ!ίvαλοστl\διετ fα133, 56 ι σ.)κο Γτl\v&λ6yι στηπ ι ατωτ ι κ l\ 
tπ4!κταση. 

' ,Η οcuβlρvησηκ&τQ&nδτl\vnΓεαητί3vδ ι απrστιSσεQVΙCΟ Γ lιποδε ΓξεQνΤοiίΟΟΣΑδιvμπο-

:r:χ; ~~: ~~~i5:ρ~~:;:::=ολ~::ί ... ~Υ:;:~.~::~~~ς~~,";Ί;~·:ι:~(j1}6~:~:~~ 
ατολfιτiivνf.Qvα l κσνσμικΙ:Svιπιτε.Ο.::ivτης , πο!ί&πι!οcτησε:μfτl\ "διε(ίρuνσr(',6ΦοΌο l παλ ι ο f 
1',αΙντ6σοπολ!ίδεμlvοιμfτfιvπολιτικl\τι:!vμεydλι.wδημσσ ι ονομ ι κι:!vιλλειμμSτωv . · 

' Ι i vfοrτολι τ ι οc l\l:nι βεβο ιώθηκετδσομι'!τ6 vlαμfτραnσ!ίπϊ;ραν /iδησ l σ l κσνομ ι κοΓδ
πσuρyσf ·'i!Ιδρσιf>ϊ;θενyιdτl\ θεσσολσν fκη , νομοαχlδισyιdτfιv"π6τσξη''τϊ;ςι:ιορσδ ισφιιyi;ς 
κσΓτl\φαραλσy Γαόm:ραξfσςd:•οvl\τωvκ , λ . π, - &σκσΓμfτδλδyσ τοiίοc.Γ'ρωθvnσνρyσίί, Κσ Γ 
σbτl\ σνν fστιιταιθαα ι οcd:οτl\vl:πιβολl\vfωvφ6ρωνyιdτl\vd:φαfρε:ση6n6τl\v<'IΙ<ονομfοτης 
ρε:uατδτητοςπο!ί •Μ.εανdζε ι, γι6\ιdσvyοcρ:ιτηθσUναlτιμlς , nσριSλλι;ιοιLτl\vnραστdΒεια 

cnιγκρατf'ισεωςτοΗl'ΛιισvςnίvμιαΕ!Ε\νκα f /jμε:ραμ ι σ6 fQv, -

Στ6 λδvο τσu 6 κ , Γ'ρωθvποvρyδς tπ ι βεjbιώvε ι r l\ν πρδθεση aGτι'j τ~ς κuβερvι'jσεως πρα

β\SλλσντUςτδyεy~ςδr ί .σ'Ι'dκpS.τη ·,·1'1cΕΌΚ/jφορσ.\σy Γαdnορροφίi'ιcοτdμlσσνl\pοτδ3ο$ 
-rotl lθvικσtο εlaoδl\j.(ITDς ,l vi:i στl\ν 'Ελλdδcι τδ 24~. '0 δτι:ιιν ι yμδς εΤ\ΟΙ σαΙ;" Ι\ς . Γρδς τd 
lκεΤ ιιρ€πει\d βαδrσ01Jμε: 1 αlιιd.vσvτuς(JηλοfJΙτδ σημεp ι νδfψος τ1'1ς :ιrσρσλσy !ας κατιΙ!Β'/ο: ••• 

Π<10φαvί3ς /ι κ1..βlρνησηdvrιλ,.,θηιcεκστdlνα tντελΕΙςdπλσuατεuτ ι κδτρδπσ τfςδπο

δέ:Γξε J ςτοt!ΟΟΣΑ. r ι 'αlrrο /ι νf.απολιτ ι κl'jστl\σ~ryιιηΚD(ατl\"' tφσ.ρμσy l\ τηςεΤ\Ο. t lνσ.σννι> 
θδλεui-D dνrlφ&σει.w rιο !ί ε Τ\Οι δη πρδδηλες:Ένεs ι:rττtr 1-ξΗ~νοντΌς τ, ρεuατ6τrτrο lod κρ:ιτft-
οε ι τΓςτ ι μlς,ι!:πιβdλλε ι φδροuς{βενC Γνη)πa!ίτ Γςσlιξd>J>:ιW . 'EνlS θ&lnιχειρfιc;ει 

rτρισpισμδ ;.~:~.., μισθ!3ν κο. Γ ι\.εραμ ι σθ Τωι, μι τ& vlcι φcφολσy ι κι'ί μfτρα Bd lπ ι βσ..:r !ίνει τΓς 

τ4ξι; ι ς cιfrrf : &κ6μη περι σώτερσ, y ι6 ....., ~vrε Γ •ιε ι τ,v : •αινωv ικl\ &να-rοι:ιαχl\ κο t τl\v lι nσ. Γτηση 

νl.ωvcιδξf'ιι-... ωντι:!>J&μοιβεϊvτσuς , 

Εbσι κδστοιχείστεi>JόπaδεfιtωντσtοΟΟU.εΤναr ή tν Γσχucη τί:iνnσ.ρ::ιyωyικί3νlnενδ!ίσεων 
καΤ e l δικδτειn τtSν βισιιτχcιv ι κtiν, πο!ί όπολε fnσν:tιι ι!ιο:δμη κcι f σfκερα 6n6 τδ tn frιεδσ τσU 

~~·~:~~':;~~~~ςα~~;κ~~~~ε~~~~ ~~::;:~ ·~;:~~ίτ~~ι;~~~~κ~~(ίηε~~ 
κατcισrροφικl\ γ ι ΌVrt -:..r ι α τl\ν t ... rσxuσ~ τοuς ~ ιcuβtρvrJaη lfJJYYlλλε ; a!ιστη;ΙD κ ινl\τ ρω.,., 
Ταιπδχρσ.ΙQδΙΑJς δ6ρμ66ιοςlιπονρyδςχaιnοcτηρ ΓCε ιτd κ fνητρα , ... "χαμιατ ι ιcl ςrιορσχfς" 

στα(ις β ισμηχdνοuς ; Ι(dτω lιn6 τ Γς αuνθ~κες afrrfς riSς ι: Τ ναι δuνατ6 \od lνισχuθοtΛ ο Ι τdcιo>J 
dnr::ι.ρ::ιfτηrεςtπενδ!οσι: ις; 

Μ(λησε 1 τl.λσς , δ ><,Γρc;XIunauρy6ς y ι6 τf)ν 6\ιdyκΓ! d vonρoa;ιpμoy~c τί3ν θι:ιηijν y ιd ν6 

μπσρlσοuμι: νd lπι βι&:ηιμε: μfσο ιπl'iv εοκ , ~ ()Π"Qξη ιπ l\v δποfσ ~λn fCε r δτι θ6 tmσyραφεί 
~ μiσοτσ~ 19?9. T4.l μ&.ις δισn fστι.ιοε Ο.ι:nyε τ~ν&...αyκηοlιrl\; Κa f yι6 πδτε npσvpαμμ::ι

τ Γζι:ι τ,θεp:ιnεΓοτης ; ΕΤvοι δvvοτδ\ιdπρ:ιyμ::ιτσnaιηθεί μfω σr6προσεχlςέξdμηνο; 

'An6 τd mιnn6vt.) φα Γνετοι πδσο ι.-;:ικρι.d lιnδ τl\ν πρ::ι:yμ:::ιτ ι κδτητσ εΤΙ.Qι ~ εfκ6Ι.Q της 
ι;lιη.ερ Γαςπο(ίμ3ςlδωσε&κ.rtιωauποvρyδς ,Ή...ιοπσλιτικl\σrl\vδnσΓσνδπσχρεΟΟηιο:ε\ιdπ~ 

ονατσλιστεί 1ι κ \.(Ιl.ρνηση ι:Τναr dv f ιο:cινη ν ' dm:πρι!ψε:ι τσ~ς κινδ!ίνοvς na !ί lχι:ι 6ημισuρyfισr;ι;; 
Ι'Ισλ.ιd.θd πρΟσθl. σι: ι &να~ Γβολοιο:σΓ...t:σuςμlσuνlπcιι:ςποGι: Τναι δ!ισιο::σλανdnρσσι..ετρ~ 

θοΟ...dπδ τ6ρο. Ι"\:)οδ f6σuν,lπσμtνως,lνατδνακuνικσU•χ ι σ1)μορ" τdδσαtnικσλείτσι& 

κ.f\:x,)θvnouρy6ς nι:ρ Γ πολιτικi'!ς αταθι:ρ6τηn:ις , σ l κσνομ ι κ~ς nρσδδοu κο Γ κα ινω.,.ι κ~ς yαλ ι'jv ης . 

• ο nρωθvποuρyικδς λ6yσς aτd tΥκcι Γvια T~C ικθfσεως aτ l\ θεσσολ σνΓκη θ6 με Γ νε ι yι6 

πολ!ί&σφσλι:!ςατl\μ"'Ι\μητί:Sν 'Ελλ,νω"'···•" 


