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;:::~:~;::;~~i~];~:~i:ϊ:t::::;:~;:~~:~::::~~:.;::;!.!~::.!Ξ,Xiί 
....ι Ιnι.~:u:~:::'τ*&~~ςι: ~~~;:~ο"':.~:;:~,;:~; ίτ:\~:7~~~~ ~~·~~=:~:~~.,~=~· 
197• . ~ρf•••τιrι σι μιιf σuν•ιω.: iιr ιτι:ιν6μι:νη Ι.ξσρση. 

!Ξ:~;~:j~;~!~~:~;~~Ί~~f.~!j:~:r:~;r;;~~~; ;~~·~~~~~~§:~~~~~:· 
λuτηiJ.ι:μUθι:ι•: .• . 

Ό μuιrτι• ι ιrμ6ς •• r ι\ διιι~ρ ιιιf\ •ίιτl\ σuμwι:ιιιφοιιιl: ιιν Ιι;οuν ιι-wrσ •χι~ οGτι: μf 
τ6Σdντιryμιι,ι:ιιiτι:μfτ6νΚιrνι:ιν ι8μ6τi1ςΙι:ιuλίlς,ι:ιGτι:μιτι'iΟ'τοιιι:ιdδι!•ολιτιιιf\6ι:ο
ντολι:ιyfσ. 

tΤνσι ιtwλi:tc:ι\•-ηyuριιιl\ό-ιι-6kιξηδτι τ6wολfτΙΙuμιr6ινι:f.,., •••.,.Ιtοuλι:uτι•f\, 
ιlιλλ6Κο:ισσρ ι ιιl\ •&ημοιι~τfσ": •.• • . 

• !~-~e!!!!I~-~~!1]~~-!!~:!-:~~!!!.:~~~!'.Ji!!:!!:!:!!l~ 
'α 'Λριηv6ςτilςΕ.ΑΗ.Κ. ι•ιριtισι:τf\νιlιwονσμf\τοίίΙ,.-~ι:fοuιιdμ"Wι:λστ6ν •η.ι. 

wι:ιιητf\ ΌΔuι:ισfσ 'ΕλUτη ώς &ξ;;ς ι 

"'ΛΒιSνο:τι:ιwνι:ίiμσ'Ελ.\ηνι•6-σ•Ι\νwμιfσοuστf\yι:νι6μιιςι\'Ελdτης. 

ΙΙι6clιτuχισμινηστιyμl\-ι\D'ημι:ρι~μιρο-yι4δλοuςτοdι;•ελληνι:ς• . 

!~_!!!!~!!~.!~!:.!~~!!~--=~!~!~~=-!!!:!~:!!1~ 
•ιιcy6:.\ηι:Τναιι\•ο:τdwληξη-ιιιrfι:Τνιrι,wιι:ιιι.f\ςι\ιο:pσιιτηρισμ6ς-τi'jςΚοινίiςΓν4-

μης,ι!ιw6τf\6ημοιrfι:uσηστl\σημι:ρ ινf\•Έλcu!ιι:ρι:ιτιnιfο: •τοίίwι:ρf"'Ιμοu••ιμ'νοuτίlςσuμ-

;~~::1~~~~: "~~7~:,~:~:::?:;~τ;:::~::~::~~:;~~~Α· ::::::~~:~:~=t~'· 
τfς27.9.79 ιrύμφvνσμιτ6όρθρι:ι 92τοίίΚιrvονιιrμοίί&.6τι:ιdςΙΙσuλι:uτιςτ;;ςt'ΗΚ ιι.w. 
Μ.Βι:vιζιλσιιοfΚ.ΙΙιιοντοuβό . 

' Η "'Ε.\ι:uθcρι:ιτu•fιr•δημοιrιι:Ucιφωτστιπrfοιh-d τdw,..τ6τuιrοιrτ4ι!ιyyλιιι6-fμι:τd-

i~:~~~v :~=~ :~:~: ~~~~:~:=~::;~:~~;Ξ~~~;~. ~:~~~~~~~~:~:~ηςs~:Ί~~~ων 



;:~~=-~·r.::~.~;~ :~r6~.::=:~~r:" μ ·~τ:'sι~ν τιι • ":":η:·~· ν •a::~·~~~ωνν« 
•λofwντi;ςttta•. 

'Λ•6τ6•afμaνσ.n.τ6&uνa•ως•pο•dwτσuνιΔο6ιnι•τ0.aιc;ι•)&τι"~_.,fο:Δ( ... 

::rν:η~·~~~~t ~~=~~:7:VN_:~uμ~~=~· •::ι;ο~ ~ο:,;~r:τ;.;:;:. ":~-:&::υ .~~·ώ 
•ιιολaμ•••σ.~•τοUΙοβιaτιιιοUΙτ6λοuιιο:f6ιιμι5νον•f•Jοηlητι•'•·&•ωc:ctιaΙσιu
ριστι:iι'ιΙtuριρνηιrη. 

··ν τ6 •afμι:νο •σα Ιημοσιι:ι1τη•a .~νο:ι yνι'j•ιο, "'Ιt"'fρνηnι ι-uνaflη'f8' .. ,...w. 
νησι:τ6ν 'tλληνι•ι5ΙΙο:ι5•ο:f tι'jν•ολιτιιιι'jι\ya&f&l&tUfΙΙl.:ομiνη&τΙ hιι6•aιτοyι'*-λη 

~'ί;~~~~"'ό~~~:;r~~.ub6r:~ι'i~11~.~~~o~~~t !~~r::· /i.~~ιι7ιιι,~~Ίτ~\~' ι~~~~~~~=·~~; .. 
μι5νηιι&ριι..,..,rιι . 

σιο ι'ι .~:;:ι5': .. ~:~~U:τ~ ~~~::ι:-.:.::~·,:•:::;,.:o~~:-~:v;:c;•:~~·::u:~:-• ~-

ιι::~·~::t ι:!~:~~:~~r:;;~~~d ~,;=~~~;;·~ ~=~~~ :~::';~:;~, ~=~~~~=~~~ ·~~ 
~ι:• •λ•~~';,~~ω~r:::;~; ::7-6:~r;:~ι:ί~ϊ::~::·.:~?;~.:r~·~:7 ::;:r=τ= :;~:1: 
~~=~·~ι'i~~6::::~r::~ ;~λ~~:':;~μ:;:~~-2~~ ;~~ ;::~~,.:~η•;.,;:~ ::~-=~=~vν .. ::;~:; 
1ντι5ςτWνbρfwντ;jςΧ.ςτWν411ο Ύιιaρ6uνιlμιιvντ6•tινeς ιιιν&uν.cSaιWilιaιμeιflllftl{ 
ωςτι'jντl1χητηςΙtι'τιιροufιτοίίΛ ιρ&ν&u. 

~:.::6ο~~::7:~~~;~~:~::=:~r;~~~~::r:~~~;,~~;?.,:t~~:~i~:!.!~:r-
.&~~ο·-6"'".,ιtξlνf1ς6uνιlμι:ωc;·τ·ν~~λλ.ην··6 χW....τι'Ιν&.σr •• -...ϊ&.uμιι,r.,...,ημ.,"' 
61σσ,6λ 1 ση τ;jς Cθνι•iiς μσς •ufΙΙιιρχf&ς. Πολd ιιaρι&σcfτιtf!Ο 6l ι:~v.ι &ντflι:τη &τι'jν ΙΙ&pο~ 
σfστWν6Uοι!ιντιιι4λwν ' Υιιιιρ6uνιtμι:ων , ι\όwοf•1yιιuμονι:iτο-:!ς•ιν611νοuςιιοι1ιιροσνσ•lfΙΙΙ
μayΙ4Τι'jν1θνιιιι'jμσςU'ΙΙ'60'τιιση•. 

:~~~~!!J!!J_!!~~-~~~~~!J-l!~-!~=~~!!!!!:1!~:!~:!!1~ 

::~. ~·:~:~:~::::~~~~!:~:;;:;~::!.~: ·~:~~~~:: :;:.:;~Ξ~:::• • :: '~:: ,~•::~:; -"' 
1.'tνWμfτ6σηίιιιι:ρσ•fα&ρνιcfτιινμlχριχ8fςν41νημι:ριιkι:ιτ6ν'tλληνιιι6ΛΙΙ6, 

τι'j\kιuλι'j,ό:λλ•••fτ&μlλητ;jςΙuμμσχf•ς,Ο"τι5στpιιτΙωτιιιcf••lλοςτί;ς&ιιοr•ςllλ.&Ινιt 
1ΥΙσνfλθtΙ,ι!ι1Ιdtομcιχ8lςτd&..6yauμa,••fΙΙΙ\JΟνι'jτi;ς&-~aωςτοϋΙ"Ιpιιιιuιrο...,eϋ•τι'j 
6uτι•ι'jtύιι4ιιη,l6wσι:&τι1Ιημο& ι6τητΙΙτcf•ιtfμι:ν•τiίςΣuμ..,νf&ςμlτοΟςΙοριι:τι•ο0c;ιn6 
τι1ιιον6Ιcιρρο;jς .•. wιμΙ6i&..σy•uμιιτινι'j!.,ημι:flf6&: •.• 'Μ6νιfΙΥ&ΙΙΙ,&t-ι •fiO..WςH&Jι'jς 
ιιρdι; τ6Λacf••fτι'j1Jouλι'j, &λλdιι&f!h.ξι οιιρι:•f\ςbι-ντι τVνξlνvν•fλ.wντης . 

ι: f ΥΟ' Ι y~~O': ~ :~~οι::~~~~ξ::::;~,.~~τ: ~ς.~~~~ 1 ~ I τ:~ρ~~~:~~7i .:~~~;~ο~~~,~~~=~· 
Ήtuμ....,f•lyινaμaτ•[060ο~ΙιΙωτι•Wν6fΙΥΙΙΥΙ ΙΙμών•τηςΙΟΥ•το~τ·ιι•fτi;ς!Ι'f8'ιρfcις 

;Q:a;;~~~;Q~~~~;~-~~;:~!;:~ίί &τfι; 6 ι.wρηματa6ιrι:Ις lλσρ.ν μlpσς ••f =~~!~~!!! 

ρ) Ή tuμ..,νfιι ''"'* yaνιιιWς ~•ολι:μ••• ••dί.,-ι ••f lμwοfΙΙιιιl wλoi• τ;jς ιπa•ιι•f 
6lν •ι:ρΙορftι:τ8Ι σl •βοηlητιιιιf• ~ •ιι&ροΙΙλΙσμiv.• ΙΙλ8i8 τοίί Ιοllι&τι••ϋ Στ6λ8U· 

y) 'Μtuμ~fα6lν&Μιιiμ6ν••1ιιισ•ι:uiς•&λλιl••f•&νι:fΟ&ι•ιrμι5τWν&λοfwν 
τοίί Πολι:μ 1•οίί .. uτι•οίi τi;ς ttta . ~ 't•ι:•τafνι:τ• ι 6•fΙΠΙς ••f στοdς δfiOuς _της ••pιιμ•νi;ς 
τWν•ληρωμdiτwν, τWντι:χνι•tίν•wιισ11λων•d~• .. rστfςρ.6ιοι:•••••νννfι:ς των ••• ,_ 
μifτι'\6Ιοf•ησt'jτσuς. 



3. Κσ:τ6ιrινδλwνσ!.ιtϊ:"rνιιfν•• 8λιΙJιιρ6όU.ου~6ς 'Εξωtιιpιιιiiνν6hιμlνaι ν6ι•
ΡΙΙΙΙΙΙtηρfCι.ιτιtΣυμφι.ινfσWς•Iμιιοριιι.ιt• , 1ιιt6ς&νι\lλληνιιιιtyλΔασ•lι•••τιtνlννοιltης: 

~~~::::~;:~~:~~~:~~~~::23::~::~:::~·f:!~r~:::rE~;·~~·;~:~:~· 
2 toU tuν tdiyμσ tος ι. ~ 6 1 ιι 6ς ν6μο ς • 

'[ν6ιrλιnΚΩ~u~::~:~ι~:u δ: :.ι~~~~ ~~f;::~~~·:τ~.,~~λ~ν~~-ϊ~:Ο~~ :;r:·~~: =-~ t~ίιν 
Σ(iντ•νμσ ν6μο,hοτcλaiwσινιιι6&6fιιημιι . 

4.'0ιι.'Υιrαupy6ς1σιυpιC6τσνμlιρι•ι\ι.ι•JΙΙΙΙΙI"ι\ιι:uριρνηwηδlνcΤιcιιιψμfiΜ-

,~~~,:: r~~~Pf:ι::~·~~· ~~.~:;:~•=:~~,:1~ ~~~:~::c '~~=~~·~.~ -~=·~~•u• 
ι\Κυβiρνησηιιιιρι:νιβf'ιαtfςδ ΙσσpιιyμοιtCΟ..aιςyιltιtν! .. pμοyιtιιcfιnιιμwλιt,..-ητi;ςtuμ.-
ν f1111ς ~ 

s. •ο.ι.aς•iιτiςοl•υa•pνηtιιιiςΙηλιlιraιcιι•fiνi"•'•ι;•f-• Ιιι μ•ν••'•• 
τaς, &λλ&U.σνομaιίσuνσοl!lα:p6: τ6wοΗτauμιιιι.σfι:Τνcι iξ•ιρctιιιfhιιιfνδυνιιcytl~ 

~~~:~:., .. :~ r &:~ξ~~., ~~ς ~η~ 1 ~~~. 1~ Λ::~~Τ"~:rτ.:: ~ .... ~,:~~~~~~~~~-::u:~: ι.ι.ιι• 
nρ6yμσ,tt tl\νwρoσcιi;Acutllι-ιo, σΙ ~uλιιuτlςτi;ς[ΑΜιtιι.ιι.ΙΙ,Ιcνιtiλ.ος••fιt .... •-

:~:= ~=τ~;ρ:;:: ;~"' .. :r;~·~;u":: ... ::~:::~·:η~,~~u~~c ~:·;:~:i:~;·~:;:=~·:::ς 
σuCι'jtηση . 

::~~~·~i~: ;=!~;::~::::~::~~rι:::~:~ ~ .~:1i~i~:ϊ~~αι~~=·::~l~:i:::•: 
ι-ιιν61ΙfΙΙΙΙνclaη!ίασυντιtσt4σηταuς: 

'Η [ΑΗΚ ιιιiντως ι.Τνοι ιιολ(i aίιtuzιtς yιστf ~ διιι.σf_, ti;ς y.-μμi;ς, tιtν ό•οf• iτιt
pηΟ'ι:ι!rιι6τιtν•ρdτησtιyμιt,1ιλΙ•t6σοσιίνtοι-uftισοlf8Υηyupιιι6• . 

I11.ΛIIΛIC01JtUΣEII 

:!!!!!!!!J-~!S51~~:!~!!2~ 8 
ΙΙι1νUδ'η ιιισ~τ'&yνWτ-, yι6 ν6Ιι.vnι .,~6ι.λτf- ιιοδ .,,r .. οντ- ΙΙΙΙΤI &,ιaio τοίί L 

i~~::~~::;~;~:;~iΞ:~::1:;~~:t;:1:::Ξ~:ί:~;?Λ~~~;~r~:~:?:~:::s~~~~~~~~-
&ιrιr.ι. .. τσ, yι.yον6ςιrοι1&ιrο6&ΙΙινι1ι.ι δτι &ιιι.ιιλιιfι.τι.ον4afχοντοιrοlaτηlaiιh-6τσδς1ιιλσ-
Ι:~~Υ~~ο:. •;~τ~::~~~;.~ο~ .. ~~;~:~::·~~~.~~ :~;:,~t=~o aΤισν ιιροΙJΤι.Ιaί μι.τιi τftν 

Ε~ 6 ι ιια~ Η Α~ ~=~~;7:~, 02~~6 ι.~=~ :~;:~:: f ιι:~&' τ;ιt:~::·~ciιt~:~. ~=~~-~:~ r:~~~;·~τ6 
yρrι•cίστί'jςΓριιμμστafΙΙΙΙςtοίί'Λνwηlίtου[l6ιιισίίΑιιιΙΙΙΙαtηρfσυ. 

"'οτο:ν&ρy6τaριι,CηtιtlηΙtΙΙΙΙνh6τ6ν'Λ-ριτi;το:ίi2συ'Λν .. ιιpιtιιισίiΤμι\μσ-tοςΠι.ι-

rτ: w~~~:~ ~ά '&~, 6 ~~~,~~;;:::ι τ~-~;~~·~: .. ":~ ι!"~:&:~~:~::': t ;~:σ:~~' ~:~:da:: =~==~τ~ 
Wτaν66fνσυντιtν f:ντδιι-ηδτι zρησιμοιιοιιtΙηιι...,&ιιι! τοιίςiιιι.σyι.ίς.ΎιιaνΙuμfCι:τ•ι δτι 
ι\ν68ι:uαη tαίiιι . 'Ι.ΧσtCi;ιrσι1&ιrο6cfχtηιιι.h6hfσημηyρΙΙΙΙφσλοyιιιιtlρaΙΙΥΙΙΙΙ, afιι.lffν 
&ιισtiλι:αμσιν6z&ι.Ι τιtν~υλaυtιιιιtl6ι-ιιtσυόιι.'Ι. Χ.τCi;ςιισιfν4τftνιιι.ρ6fΙJaι cιιι. 
tιlιc.Πιnιcιrιιολfτης,όόwοiοςλfyοwρfνiιι6οlοίiντιfhοτaλlσμιιτ•τ•ίi1ιιλοyσδιιι.afσυ,atιa 
ιrροαιwρrtjσιιισtιt•ιιιοιΑημσcρσιτfο• . 



.τιιν ' Λρι;ηyd τi;ςΕ.,Η.Κ.ιι.'t.zrvδrtιwιl'ιιli"η•••τrς11-1 0-79•τlly.-.ιiοτοu, 
όντιιιροσwιrστWν'ε:.ι.ιι\νωνΠσ.ιιτιιιWνΠρο••ι1yvνιιοrτιινaδι8prl'τηcrιyι'πfν•uμμιτοχι\ 
το\i βοuλιuτοϋ τοU Κllμμστος ιι.Ι.Βιν ιtiΑ.οu, •τι\ν wρ6ιr .. τη '••Ιvii '•'-•"'1 yιf τοdς wοΑι
τι ιιοδςιιριΙσ,uyις ιιιΒ~ιιι ryιlτι\νιιιwροσιhησητί;ςε:.&ιι.ιt: . στι\νiιιδf1Αωο"ητοϋyηwliιοu 
Ι . Ίwνraς μi τ6 μιλ.ος τΓjς κ.ε:. •· r. ΆνδριdwοuΑο. 

Τι\ν&ντιιιpοCΝΙΙ"ιra&wοτιΑοίίcr•νο1ιι.w.'t .8wτlιιης,ιι.ι4Λοyοςwοlηyηπfς,iιιwρ4σνwος 

:~r~:~::Ξ:~:::~=~~~~po~r!E ·:~~,~~:v=~.:Er:~~~~~~;~1:;;~~~~-
II'\.IOU 'ΕλΑι1νωνΠοΑιτιιιWνΠpοη'Οywν. 

ο : ιk&νvtιιιιρ6CΝΙΙ"οι Ζ:Ι\τηιr8ν 6w4τ6νιι.ΖryδrιW:Ι'ννιχr•ιι πfνWο•τ"'ιι•.t"'τοu 
wρllςτο'ΟςΓiολιτιwο'ΟςΠρllσ,uyις,μiιιι ι νfβριίτl\νδrιιοιηΑ\Wητοuτιιμq4:λοήτ41,._ 

'Ο 'Λριηy6ς τi;ς[ . &ιι.Κ. 61\λwalτι ι.ίdνaι l,τι ιfνοι 6uνoτ4yιf'llfhιλulιί 
νομοlιτιιιιfiτdιιp6fΙΑημσ τVνιιολιτιιιWνwΙΙΜ'•ι1yων • • !~~!!I~.!!~-~;!!Ι~.t!!.!!'!.~J!.~1~1~; 

~~:·~::~::;:~1:·~:~~:~~;=~~~:;:~:~~Ξ:;~~:~:~:;.:σ-~~·2.~;:·=· .. _ 
Στ"'ν μaιιρ6: ιισr ' '"'""' cnιζt\τl,nι ι& •·'1\μaρχιις hημlipwιrι τ'ν 'Λ"ηy4 τlk: ['18: yιf 

τ6 siμστο τοϋΠ& ιρσιWς wor το\i iΗΙ••• τrς ΠιSοιις του yoll τ6ν Ιαμ4 τi;ς Τnιιιi;ς Ιιlι
τοδ • ο rιιηιrης . 

Όιι .'t.zry6ηςβι,_r-ιτdν &t\μσρχιιτιfτι\•uμ••ριfιrτ....,τοu, hw .. r,ιfτιι 
&μlριοτοlνδιιοiροντοu yιιlτdνθισμd•(Ιτd,όdιιοίοςτ4ι-wοι1μ11'σfνομai'ΤΙ\ν[ΟΚ• .. • 
,..., ν '&wοιιτι\ο'ι:ι οδο ι σστ ιιι6 wι:ριι:ι;~μ-ι~~·- __ -----

• • 

ν . ~~!~~!~!~~!!!~~-!~~!~~!~!~!~ 

:~e~!1!~.!.S:~!!~!1!!l5:~~!1!!.!.5.~!!:!e~ 

!1.:~_!!:!1:!!!:!~!~.!!~.~!~!!!~.!~!:!-i!!:!~;!!l 
Ν, β(ΝΙΖ[Ι\ΟΙ-ιt:, ..UΝΤΟΥΒΛΙtfllayιfτl\δημο•fι:uση•i h•yιιuμnινι'!!..,μι:ρ(δ8τWν 

;~~~~~~ίi~~~C~~~~ο2::~~~;~~~~=~ .. ~~~~·:: ~ιι~ε:~~~~ς ·~:~~:~~; τl\ν 6ιιdλοusη 
Ιl τι'!ν -:ι w' &ρ . 1813/96 τίlς 27/9/79 !ριhηaη ιιι •1τηaη ιιιι:τοβf•cuc; tyypffllν 0 
Ζ:ητf1οcψι: lnιd τοι1ς •·•· Ύwοuρyσι1ς 'ε:ξwτιιρι ιιί:ίν ••f 'ε:Ινιιι:f;ς Άμdνης ν4 ι:cι-ιι. 

:=..:r:ς~ί6~~~· Α;:~ ο r:;;~ ... ;:, ·~~~==~~Ιi~ι~:~.;~.,~~~ς~ι::;::~v::r της 
,.,ι:φοδΙΙJΙΙ'μοU-οι•wλοicιτaUπολι:μιιιοίίιιcιf!μιιοριιιοϋνιι:uτιιισUτίiςtΙΙΙι• . 

Ή Κuβlρνηοη,t., τοι1τοις, ιrσι1 β& lιrρaιιι: &-ιrιι δοι.r1 τοuς wρwτοβοuΑ(ιι: νll ιιΤιι!νη
μι:ρώειτr1ΒοuΑι'!ιι.cιfτι'!Υιιοινr1vν(ιμη, λ6ywτίlς•οβοιρdτητοςτοίiΒlμιτος0'διιι:
ο6ρηιrι:'ΙΙ'Αr1ρwςΥ6οuμμορΙ'Wθ&ihdτr1ν!ιιιτcιyι'!τοίiδ:ρθροu92τοίiιt:ινονιομοίίτίlς 
Βοuλi;ς. 

Περ ι lρywς, δμως,ιιτfς19τρlχοΥτος, 6wοyι:uμ cι τ ινι'!tοημι:ρfδο:τί:ίν'ΛΒηνWνδημοο f .. 

~~~ ... i.&~;~:rϊ.;:~~v~"t:~~ i:~:;r~ τ~;~:w;~·~.~,.:~~ ~ε~:=~u;~~~~~~6 
δροuς• 0 τοι1ς c\ιιοfοuς ιΊ ιιuβiρνηαη l.:ι1τησε νιl ιιροστι:Βοίiν •τr1 tuμ....,~o, yιf νf 
!wιτρl,ι:ιτι'!ν! .. ρμογι'!της. 

Βlβσιιι:/ιμlθοδος αιδτιΊ,,..οι11ιιli.ι&ξa"ρσ .. νi:iς/ιιιuβlρνηwη,yιfτr1δημιι•fιuση 
μιiiς τlτοιcις Ιuμβ&σι:wς , lmοτι:Αι:i διι μ6νο 'ιrlJιι:ισ "ρdς τl\ν ΈΒνιιιι'! Άντιqιο-



σι.ιwr.(σ ιισ( τ6 λσ6 τiiς Έλλcfδσς, &λλ' ιια( 6ιπλ~ο~ματιιι6 6λ(Ω"θημ., πad 1ιc8lτι.ι 
τ6ιc6ρσςτtjςΧι:ίριιςδιι:8νWς. 

Τ6ιcι:(μενστl'jςΣuμ•wν(σς,ιιο6εΤ6ι:μ'αlιτ6τ6ντρ6'11'στ6•Wςτl]ςδημοσι6τητας, 
iι:νσ•lρεται rrl λιμsνιιtlς διι:uιcολ~νσι:ις 'Ι!ρ6ς τ6 Σοβιι:τ ιιc6 στ6λο 0 ιrολ6 ι.lιρdτι.ρι:ς 
lm6 !tr.iνι:ς wσ~ στι'\ν ό:ρχι'\ lyινσν yνωcrτlς ιcιι( 1ξι:ιδιιιι:6εται στσι1ς δρσuς wap.μσ'fis 

i=~rr~~η~~τ~~λ;"::~:::ν ~:~,'~~::;~·~t.v-ι:~~.:~~:~ι::~ :r:~: :;ι'Ιτ~~~:. ~:,_ 
αι:ιςτσuς,τι'\νnαροuα(ασοβιι:τι•Wντr.χνιιtWνσuμβοίίλuνιc.σ.ιc. 

:~~~;:e:~~ ~:· :~~ τt~~~::~:~Ε::~2;~~~:
6

~~~~δ~;~~~;;:~δi~:~~~::ό~~~Α:~:; .. 
ν& δ~σμlνη · &ν οlιτ~ 'ι ν& διlλθη δι' alιτfiς•. 

·~:~;~σ~~ ... ~~ ι 8 ~ :ί~c~;:;-&:6 δ:~ν 1 '~~λ:i: 1 :~~ιf~~ρ ~W:ι'Ι~~: .... :~·~u~~ι:~ν τ~~6οιιt, 
Ισβιcτι•ίlς ΈνWι:r.ις.Ή Βlση, twσμlνwς, σl tΙJJ.~ μι8:ς τlτσιας σuμβιfσ&ως hστι:λι:'i 
ιcιιτι~•σρη wαρσβ(α:ση τσίί Σuντcfyμσ:τσς ιca( σuνι:•ι!Ιveται πσινιιclς ι:l.tΒ6νι:ς yιιl τσι1ς 
αlιτσuρyσdςιι;ο:(ι'ιΒιιcσ6ςσuνι:ρyσίίς. • 

Ιι.τdτ/fδημσα(euσηατ/fν&Βην .. Τιclf!•ημcρ(δςιτi;ςΣuμ.,ων(αςd ιc. Ύwouρydς • 

i~~f:~!~:~;~:f~~~ι;~~~~;~~1~~!~~~~;;~~~;;;ij~~;~~~;~!!~~~~~~~~;~~~t~~~~~;~ 
;:~~~~=~~ f~:~~~: :~Ί ~~~~ :~~~:~~~~~:r~~~O' =~~~~~~~i :~ :;~ :r: ::s~::~!:~~ ;~~:: ... s 

~~:~τ:τ~: ~~~~~~O'~~ηt;:~:c r~::~ω:u;:~~:~~ ~~:~~~ i~ ~ ~~~= t~ς ό::~σ~1~i~ (/ι ΙΙ"ΙφΟ• 

!~~~:;1~: i11::1~~~i:;:;!;j::1~~:~~;~;i:~;:;:~;~~;~;~;;:~~g;~;:~;~~r:~·ϊ:: 
Τ6&νωτlρι.ι!yyρο:•ο,τ6dwσίοδlΙΙχρcι&!:ι:ται ν'&ναλ6σοuμsπsρισΙJι!'τιtρστι:λι. ιι:ίνε. 
μl τιt δισβι;βα(~ο~ση ~τι "~ταν dλοιι.ληρωθεί /ι αχcτιιcι1 διαδιιcΙJσ(ιι μcταξ6 τtίν 6\So 8 
~τσ ιριί:ιν(Νι;ωρ(οu Σίίρσu ιcα( ΣσuντσΤμ•dρτ) ~ Κuβlρνηοη Βι!Ι ιtατιιθlοει τι!' •χeτ ιιcιf 

:~~=:~;τ1&~:~~~~ν α;~:μ~~::~ &ί~οz~=~~:=~ I~~~r. ~~::~Ρ~~:~:~τ ~;~ς ·~ιι:~~:Ο'rι 8 
ιcο(!!fομlΙΙΙοΙς,ο:Gτι'\&lνl:χcιιcσμμtιiόιrοχρlΙοΙΙΙηνιfτ&wροαιcομlσι:ιατιtΒοuλι1: ••• 0 
~ρ:;&~~~~-ν&η3π~~:~~ : =~~ j λi~:~~ Υ~7 ~ a:~ς ~ι~~~:; IC~ ~ =~ I T:r~:;~~U ιι;~ ~=~=μσίί 
τοtί ~λοu Βlμο:τος, rro6 δημιο6ρyηcrc τι.ρ&στισυς ιtΙΙΙδ6νοuς yιιf τ(ς σχfοι:ις μας μl 
τt'jΣοβιι:τιιcι1•ενwση,&λλ&ιcσfτιtνό:νcξσρτησΓσ:τi'\ςΧ\Sριις . 

~~: ;;,;;;gv:ϊςt:~~~.~ι:~:~'~~~~~=• τ~; ... ~~;2:~,ιc;:υ σ:~;r~u ·;~·::~ ~:~ριf•wν 
Κcrνονιαμοίi,σuζητηθι:ί•ώςwρWτοΒlμσ:τi;ς /ιμr.ρησ(αςδιστ&ξι:ι.ιςιc.τ&τιtνwρ4τη 
••• σuνι:δρ(ασηιιοινοβσuλι:-uτιιcσίί!λlyχοu•τοίiΙι:ϊματος . 



·~~~:~;11τ:η:~=~~~:Υ~=~ ::~:•oμc(ou lnrcιλaiτ•ι .,. μc(νaι ιι;wρ(ς iρ,_r~ μι τ~ 

!1.!~.:~~!!1?!.:~~!~!~~-!!2~~:1!!.:!~.:!!2 

~~:;~~~~;~~1:~~;~~:;1~:f~~~~~;:~~;~:=~ ·:~::::=~. ;;~;?.v ~~~~~~ί-

:~I~fl!!!!~.!2~- ~;.!!~!!2~~ 
Ή &yllpcuιrη τοίί •· κ. hιιντοuιtα στι'\σutι'\τηση τfiς f.ιιcριιτf'\ι:rc6ς τσu •ατ6 τσίί 

;~:~u~:~~ :t~ο=~~~~:~w;:χι:~~vί~ν τ~~~:Ι~ω~•c:::::~~~=~ ;;:~·!~ν f.~~~(~;.::~::δr 
Βοuλϊlς2 .10.79)ι 

ΚΟΙΤΛΣ .,ΛΙΙΤΟΤΒΛΣι.,ΗΚuρlρνηση6uστuιι;Wς f.tιι•ολσu8ciν&6ιιιτηρci•σfσf 

~~~t~~~:~~~~;~~E:~~~~:~~;=?JE~~:ik~~:~;~(.~!~:~~i:f~".;·~ 
z:;.~~:~-~~:..:~~~~~::~:ω:τ:;ι.~:~~ :ε~~σ:~·~~:&~.:':~~μ~~ ~~~.~::ων 



!:~J:;~~E~~=~ ~:::~:~:~;;1::~~=:~~:•:ι:τ~:~~=~:~ !~~ο~;:~ ο~~~ ι ~~ο=~=~'~&ξ;wς 

~~~1~~~~~t~~~~τ 
ιιc7 ιιοf &λλις fDplς, δτι ι\ ~wι1 δlν 6ιοιι6ΙΙ"ηιιι , ι\ δρσ:οτηρι6τητα τσU "-ι:σU ι-ς 

;~;.:~1~~!~ι q:r=~:~ί:s~:~:t::~~;~:~~~~~~= :~~ 1ξ~~,i~~ ·t.~:~ • 
~:a·P~i~~:::~~::~=:~;~::~~;:~:P!; i:!~~:E:!i·:E::~=;~ i~F,j=~c:7~~σTαι 8 

lιrιρι'-ιιιι\διιιτσ:τσρfa.'ΕΙΙ"fσ-ηςlιιcfνοuςwοdιιιιτωrορWιιafτσtίςόwοrσuςΙ...,ωδτι 
ιΤνc:ιι&Ιfαρ6διιιτσινιfΙ!Ιρfσ-JΙοντc:ιιc:ιύτι1τι1σ-τιyμι1στι1νό.ηρcσfσ:JΙc:ιfν&•οριστ'νοuν 
το~ς Ήρι:ιιιλc7ς τ6ιc:ι της Δrwσ•ρσ:τfaς, ιvω οWιc:ιστ ι•61Ίιrc:ιν ιισf ,τ,..., U.ονομιuτlς 

:G~., ύ~~~:~6:Ιη~ιr:;}σ~:~·:f~~ τ~~ο:~σί:~σ~~ ... :~~., Ο'~ ϊ~ί:,;~: ~~·z.::.t•ιBFί 
&ν&uνηyι6τι14ημσιιρι:ιτfc:ι. 

•Ηθιλα ν6 τσνfΟ'ω Ωτι, ~I' μ6νσ δlν i•c:ινi'\λΒαν ιιιιf δlν &•σιιc:ιτ-τιfθησαν ol 

:c::::~::~ς ~=~~;::: r ~~:~~ιf::~:Ο tν;~~~:: .. ~ I &::~:~;:: ::iα ·r.~=:~7~~: .. Jτ;: f &δδ
;~~η'ΙΙ~;:~ ~τ~~ :~:=:::~ ... ~~u~: 6 &:u ,;::~:~ ... :~6: • Σ;~~~:ο ~~:~~ ~=~ ''!;:~~ '::u 
Λοσίίιισ:τ&τι1νwcρfο6σίιιιfνη,ι!ιιισJΙ•τσ:στ&8ηJΙιιν.nιηριιιιc:ιιι6,•ίiρι:ινδδοιισfτρcίς 
Ι!Ιο:Βμο~ς ιιαf ίξίjλlσν τi'jς .ί.ηρισfcις μi σuντ&tιις τi\ς τ6ξιι,ιc; τΜν •ο .οοο aaf 50.000 
δρι.ιιc:ιfΡσθμ6οτρατηyοίίιι.λ.ιι.ΆντfΒιτσ, ίιιιίνοι ιοδι1χιιν&wομσι.ρuνlιi&w6 8 
τι1 χσ~ντα 1111~ ~οGς Ι'σθμοGς τοvς δlν ιri'jρι:ιν al αuντc:ιξιοδοτιιιlς ιιλfμσιιι:ς σολ6 • 

;;;· i ;~;~i;;~:~~: ;~~~;;;::Ξ:~::! ·:J:Ξ;,:~;::r:~ ~· .~:~·::~· ~:=~~~,. ,,, 
•οτcιν ίιιδfδο..,οι!ι-ιισt6σcις τοU Σuμl'σvλfσuτljς Έwιιιρι:ιτιfαςcσ6&φοροίιcrcιν 

δημοιιρc:ιτιιιοtίς lιξιι.ιματιιιοtίς δlν ιιιτaλοίίντο &.6 τ6 Ύιοuρyιίο.Κcιf ίχοuμaιολλiς 
τιτσιcςιιιριιιτWciς, τοGλιfχιστον15. 

Τι:λιιvτα'icι ατ(ς wρ6σιtατι:ς ιρoaywylς, διcwριlχeη lνcι lιλfσβf~* τοίi Ύwouρyιfw 
6ημσαfαςΤ6ξιως,Τ6όιιο7ο&caτlλισιιιρσyματιιι6&σuyχΔρητηιισfιhι.ρ66ιιιτηιιρ6ιιλfl
αη πρ6ς τ6v 'Ελληνιιι6 Λα6 ιιc:ιf τι1 Ισuλι1.Γιcιτf οGτι λryo οδτe ιιολGwρσι1ιΒη ι1 
Ι(ωνστc:ιντ7νοςΙtλvν&ρης, ci άιιοίοςιΤνοι yνwστ6&τι U.Ιjρξιση.ιyν65 JΙςιασνιιτt'Ιςτi\ς 
'Λαφαλcfας Προσστιfων.Κc:ιf ιιολλοf αuνtCδιλφιοι ιιc:ιf τiως σuνόδιλ•ο• ~wιιιις ό "• 
ΙΙayιι&ιιηςι.Τχοιν!!Ισοcινιστι7ι!ιιι6τ6νιιGρισοιUτ6."ΕχwιιρσΙΙV'ΙfοΙΙι'\ΙΙιίρα,δι6τι 
ύ...ηρξcδaσμ"τηςτσίίιιaτιρσμοuιιcιfτi\ςlιδιλ,ήςμοu. 

Ό ιιGριος cιUτ6ς wροι1ι8η ιιcιf c1ντιιι σ~ιρc:ι 6ιο ιιιηη'iς J.wρo,uλσ~tilς 1Cσρ6λaς.Ποc'ι 
ι\Κσβ&λαλ6yωτWνιrcτριλcιfων,ι!ιντιλσμ1!16νcστισιιfαημασfαlχιι.Προι1χ8ηίιιfΟ'ης 

:τ~~ λ~;:~~~~ ':':σ~=~~=~; ... ~~~~~ο~=~ .:~~:~~;·~=~ r~. ~:σ τ:~σ:~ϊ;:~:: :~~ ... ~:~:~.,ρ ι α 
Τα&ιrμσινιιc:ιfόόιιοίοςτ"ρι:ιι:Τνc:ιιlιιοι•ητi\ςΣιρρUν,τfiς yι.νlτιιρσςτοUΠριιβUΙΙ"cιuρ
yοίί. 



&ο.ολι: i~"~=~ ~:~~π:u~::~~ 1 ~~ς'~:~:~::"~~::~~~:~:~:~~~. '2ςό:~7:~" ~~~~ρο ε Ivo 1 
6ιοικητ"ς Ιtορfvβοu,τίiςπι:ριοχrjςτο\ί'Αvτι•ροιf6ροuτίiςΙtυβι:ρv"οι:wς. 

Προl\χβηοlΤοl;fορχοόΧστζηyούλος,γνuστ6ςχουvτικ6ςμιf&ριι:ι:τ6πλούοια 

~~~~~!;~~;;~.~~(~i1~~~~j~:~;~~~~~;~~~~~i~i~i%f:~~:~~~;:~~~;;;~ 
~~=ν~~=~~:μ;~~ ι ~:ο~~:~ ::~o~~~:V:oι:::;~~:v 6:~~c~~~~::ω~ 1 l:~~:~π:t'~~U 
'[λλf1\ι ιιι:οίίΛο: οϊ:ί. 

Ποι6Β61ιτοντ6μυοτικ6οCιτ6ποG86tτreι:ντοl:νιι:ιν6Gν'ι'ό:ν τ&l:πληρο•ορι:iτο 
ό 8πιιvτοuβάςι'Αλλ&ή ιιρ6l;η τοίίκυρfοu•π&λκου6tν7ιτονπρ6ξητοiίβουλι.uτii 
ιι: ιι f'ΥιιοuρyοU,7ιτιινιιρ6ξη το\ίΙτρστηyοUόόιιοiοςβλlιιι:ι6uο6ρι:οτιι&ιι6ιι:&ποιιι 
&ιι6οτιιοη τ6 ΚοινοβούλΙο.Γι οτf!τοιτ6Βι:ώρηοι:.Κοfουyχwρι:iστι:μου,ιι:Gριι:•n&λκο, 
&λλ&ήeι:ώρηο"οσς7ιτονμι:fuση&Ι!ορ66cκτη,δχιιιρ6ςτ6ιιρ6σwπ6μου,&λλ6:ιιρ6ςτ6 

8 ~=~;~~:~~~~:λ:~&:~a~~ f lι;~~· &~~w~~~o~~=;~c~~~6ν 6~~~~~~ι: ;: ~~ν 'i~τ~:~ι~:~u~ι τοϋ 
8 lπ ι:~;~~: · t~.::o~:a::~y;~ζ~:~::~ ::~ι:~~ι&ννης Μλλος, ό όιιοiος ι: Ι ναΙ κο( 

;:[ :~~:;~~~;:~~;:;~:\~~: :~:~~ .:~: :::0:·~::~::~:~::; :: :~i~::~J~::!I:~: .~:~"ς 
'vιι&;~~~: ::r ~Ι~:~ ~:·ι,~~,:~~~~:,::~~:τώοι:ις "ού ι:tνa Ι ο! ιιι6 κραuγολιfι:ς. 

'Αιιοοτροτι:ύΒηοον6 ιοιι:ι:ιι:ριμtνοιlιξΙwματικοfμt6ύοιιτuχfο,μtιιολι:μικ"6ρ6ση, 
ο! όιιοiο ι μιιορι.ί νάμljνlιοονι\~ιι:ς τί;ς&ντ ο οτ&σι:~ο~ς , μπορε ί•νόμljν l:νljρyηοον 

;ι~~1r~~~~~t~;~~~i~~~~~~. 
Δημιουρy ljΒηκε l:lffoη ς ή l;vτt:iπwoη iiτι & "· Ύnoupy6ς Δημοοfος Τdiξι:~ο~ς μι.Βο6ιι:Uιι:ι 

τljνκοτ&ρyηοητi'jς3Sι:.τfο ς , ήό..-οfοΒ&ι.-ροΙΙαλl:ο ι: Ιμι:yάλοοάλο , άνθ&yfvιι:ι.Κοf 
Β&ι.-ορακολtοwl:n 'cιύτ οίίτ6νκ.'Υnοuρy6ν&δΥοιι:Ιμιάό:n&ντηαηκαfμΙά6ΙtΙ.ΙοιρfνΙση 
οτ6 Ιιίμο, y1ά νο Ι!φΒοίίν αύτtς al ιιορι:ξηy"οι.ις κοr ν& διοοιι:ιι:6οοβοίίν ol ό:νηοι.ιχfc ς 
οτ&Ιώματο' ΑοΙfΟ"λ ι:fος. 

ΠlραντούτοuUιτ&ρχουνκοfιιολλιfςό:λλι:ςιιι.ριπτι:;οι:Ιςοτ"Χ~ο~ροφυλοιι:Ι\,&λλ&6tν 
lχw 1Ιολύχρ6νο,γιό:ν&τfς &ναφtρw.θό:πι:ρΙοpιοΒUμον&χσαtόρΙΟμtvι:ς11ι.pι11τώοιι:ι ς, 
~~~~ντ~~"τ~;~:~~~~~~~:χορ6ΙΙη , πού καf σύτ6ς ιιρο/jχθη κοτό rιεpfcρyo τρ6ιτο,κοf 

:lλ~ρ r:~=~~~:i!:;:~~Tri~λ:~!"~:~~~~~~;;:::r~:~ :~~ I :::~~:~::?τ:7: ~:;; &~~~::~~~;~ Ί α• 
τrjς7ι:.τfος, 1 αη ι\0μο ι aμt τlj6ρ6οηι\τ"οτάοητί:ίν0ιλλwνιιοUnορlμι: ο νανκοf 
Ι!pο/jχΒηαον. 

Κο(ιιροljχβηοανό:λλο Ι,Οnwςό•uχοyι6ς,όΤοι.ιμntλης,όΛa6ς,όθαοΙλ6κης, 
όκοv τ οyι&ννης,ο!όποίa ι6tνι.Τχσνιιι:ρ\'Ο'ΙΙηνtςι!ιντι6ι.τcιτοpΙκfiς&ντfστaοηςκοfι,..r 



'H&ydρι: ucrητoU• . 8 . :ΞυλοGρη yι6τdδιισι•dνομοcrχfδιοlχsι~!.~δς :(Πρσι- 8 
•τι1!6θουλ iiς11. 1 0 . 79 ) 

!~~f~~~!-Η~~!~~! ι'tΤ νιιι yνιwτd δΤι l λaς σΙ 6ρsινιlς wι:ιαχιlς τ'lς χι:sρ.ς μtις n4 
βι!'cr•αυνιια(μ,.ιιι τfjς wr:ι~δοα ιιιιιfjς 6ρι:ινfiς•τηνιιτροφfιις, Χ"Ρ8ΚΤηρ(ζιιντιιι δ&ση" 
δcκςr ι ιιlςiιιτdcrcι ς .'Α ιι ι!'μη ιιιιfοl&yριιfδι:ςιιιιfοΙιι.σιι6τιιwαιτίΝΙCοινστι1τι.ινιιιιf 

;; :.~7:ι~ν~:~&:c:~ ι!' 'i &~:~~ ~έν •:&:c:
6 .:;7~::,:η~ιf ιι:~~η~~: ::.::~=~~"• 

~~:1~~;:a;~.:::;::~~:~'::7f~~;~~:rΪ:~~ι~~~;~:~ς:~-;~~;;-:;~:~:ν 
ttp6•ι:ιτιιι ν6 ιιιιτιιστ~φι:i lνσςιι.λdδος τfjςσlιι:ονομ(ιιςμσις/π4τ,ν lwοΤιιCιιUν ... 
ιιολλσ( •ελληνcς 0 lνιις σσ βcι:ρ6ς &ριθμlς &•lμη τaU 'ΙΙ'ληθuιrμοίί.ΙCιι( Wηις • •λΑΙΙιιις 

~~=~~ii~ιι~~:6~ ~ ~~d:;~~~;rv:~c.A ::fu;~v:~;.~::~ 8:G;ι1 '&Ρ:~:~·~~:~~-~:;,,. 
~:σ~~~δ~;:;c~ ~=~~~~ο~=~• τ:, τ;:~:~~;~:ο~:.·:~ς:fς ,.σιιο'ΙΙ'οUλcς wa4 τ6σσν Ιχsι 

• 

τ& ... ρΙρλημιιι:Τνιιι•σρcιtρ6 •ιιflδιιιfτc~yιιfτι1νΚιΜtτηn4 • 

~υ~=:~;~·;;~:~~ ~~~~ς:i!;~::~~::~:~i:Ev :Ην :~:~:;~;:v~1 ::~:!~:;~•• 8 
:~:~:.;η •:.,~~~·~;::=:.,:' Ζ~~·~::";,:~:ι; ~-~~:;:;η ':1~:~r τ~~ 
wr:ιρdyριιφσ 'ΙΙ'ο11•τρlφsτιιι1νaντ(αν τl'j ςιηφιιδοσιιιιιl'iιι;ιιτηνιιτρeφ(ιις,χ.,.ιfςν4 
λr:ιμβ&νι:τιιιΔ'ΙΙ''δφη/ι ζrι.ιιι!Ι..:πnι4 Βιf δwοστ ci/ι1Βνιιιι1μιις:οlιιονομ(ιιf 

&νηwυχsί ... &ρσ ιιολd e:δ~~~~~· a7:τ~:~. ';~;τ~~= ι .~0 r:~~,~ ·~:~:i:::~~ ι;:τ~,~~ 
elκιισ8ηο(ιιyιατf ιιΟ"λWςyνι.ιρ(ζωΟ"Gτ6τ6 'ΙΙ'ρ6βλημα. 

'Αλλ& 1ΔW. ιιι1ριa Πρlaδρc, rιρlιιaιιrιιι •ap( μιlς ιιιιτ••τιhaιις, 
/ι 6'ΙΙ'οfο l1φ(στιιτ ιι ι b6ιιiWvcς, δ χ ι μ6ναστι1νΙCρι1τη 0 &λλdσl.λ6ιιληρητι1ν 

~=~~~~i:::~,~~~~Ε!;:~~:;:~::Ξ;::~: ~;~~~: i::t:t: ~~~~~~;~~λ~t 
:~~ν~11~τ~:~J.ottc;r:V~:lτ~:~:u:.::~~=:~. ':Oe:-~~~=~d ~;·:tw~ς 1::'1:~~ ί11ν 
~=ρ~~~.::ι~: r:~~:::~i~~ r~~~-~~~:.~~ι1:'τ:~i;..:a; ;:r~~~:~·~ι: ι•τrιι•· 
δημοσ(οu σuμφlραντος 0 yι ' ιιότlδlν wοίίδfνω &δcιr:ι. 'rνwlσaιwsριστιι:!σaι 0 χdpιa 
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Πρ&cδρc, θιfδημιοuρ'fηΒι:iτfτοι σ&νd:στ6τ ... η, GστcδfνξfριιlνΝμhρfσσυμc 
ν& ~f!llpμιfσouμι: ι.lιτιf τ6ν ν6μο, ιισ( wo (σ Κuβfρνηιrις-8ιf μwopfιrc ι ν• τ4ν 
1,ο:ρμ6οι:ι. 

Ιτιf βοuνιf τi;ς Κρ~της, όlflpxeuν, 1-.wc; Μ Ιuμdτc hf τιfν 

~~~:~~=~~~:~:.~~c~~;~~~~=~~::;;.r~~;r;:~~~~:~~~Y8 
~~a~:~:λ~~~~ς •:1 :::~:r·~:ίςι:~ί ';~::~~~ίίν 6~:rμ::ν::r::u~;;~,:~~. 
:ί~.~~ιf::;σ~:~~~rι\ c:;~.:~ν:;;&~χ::~&.~ίa!c~τ:.~-:~: ~~~·~:~·~ ν4 
~~;.~:~~=~τι:11Σιίρ:~ς··~~~-·~· :::.:~~ :!~:=·~; ~r;:!.i' n~·ρύ!τν:~ •. 
τ66ι)μ6σιοσuμ•fρον. 

τfτσισ νομοθfτrιιcι :~Ρ~ίρ:~·:ϊιιz~~~~~~~ :~~ :~η~:~ρο:}:-'Ιλ~=~τ~:λ:~ς~~ιfν 
:~:~~β;~:::,;~".;:r:::~·:~β~υ ":~~;:~ ~~~ :fκ:::r:~':~. v:.:.t~·~;.w:Σ:~~:t 

:i:~;:~~;::;~!·;~:!~;~;1;:~~=~~μ;~π;~·;~~~;~§~::;;~~;~::·;:~:::~,~ 

1Β. 10. 79ι ~~:~~i~::::~ ~~;~c~:::g~:ν~:Z~o ·~;:::~~5~1 ~;λ:::~ Ιξ~ςι 
'Αν/6ροςιltsρο:w&ντζιος Δημι'\τριος 
Γιν,Γρsvμsτι:dςιΓaβριι'iλΛ.μ,(δης 
Τcψ(sςιΙτρcιντζsλfδηςSι6,ιλος 

Ύ'Ιfι:ι18, Όρyι&ροUτσeις Ιtων/νος 
Ύιιι:UΒ . Ιuν6ιι:ιιιλιομσίiι Τρfwληc;; ιιιιιιcfλασc;; 

20,10, 79ι ::-;:~~·~~~~:~~.:::~:\~~ς ι:~:;, z:τ::~~ ~:,:::η~\:<:vϊ::σιhvν 
yιιfτι'iνΠιρι,ι:ρι:ιaκι'ΙΙuvδιιίσκι:,η,· 

22,10, 79ι ·~~~ν~d σ~ί:ι::2e.;~~ ;~::τ~:~ii;~::~η~~β=:~~~=~:ι;: μ~:,;:~ !~~~;'&~ 
τοίi Ιt6μμaτος ι:, Ι, Ζ(yδης ,πηραv μlρας !ΙΙ(σηc;; wο~λσf 6ι'iμαρισι ιιeι( 
Δημοτικοr Ιι1μβοuλοι τοίi Ιtdμμσ:τος τF;ς wι:ριοιfiς 'Αττιιι~ς. 

22.10,79ι'ΗΠι:ρι,ι:ρι:ιιιιι:ι'i'Ειιιτραιιι'\Β''ΛΒηνt'ονlκeινc•uvιιlντ~ηyι'τιfν 



-Ι~-

wρο6θησηΓινικWν Ιuνιλc\Sσcuν σ""' lιar;Tfς Τοwiκι('Ορy..ιSιraιι; .•εyινa 
auζι'Ιτηση•χ.aτιΜ&μlδι&φορ.6ρyιrνωτιιιιf Βlμσ:τιι ιcιι(σχι:τιιιfμiη1 
σ6yιι.λΓ10'ηΠι:ρι,cρc ιιιtcί1ςtuνι!ι ισ1:Ι'ΙΙltcωςΙΙ' 'ΛΒηνWνι)w6τι'Ινηιοc&ρa(ιι 
τοίiκ,Ι,Κοuμοον&κσu. 

23.1D.79ι•tyινaσ6σιιctηtί\ςΚλσδιιιί\ς'Ιρyιιν4σaωςD'•ονομολ6ywν,'[ξcτ18τηιιιrν 
6ρycινwΤΙΙΙιlθlματσιι.ιι( ιιροβλιWιιτιι•ο6lrtορο\ίντ6νΙCλιlδοιιcι14ι; ι;ιι( 
τ6 Βlμο: τi'jς tδρue'ης τoti DlιιονομοιοU 'twιμcλητηρfου ΈW&ος, 

24.10,79ιΉΚ"-διιιι'Ι'ορyιlνwι:ιη&ιι;ηy6ρωνlκ.vcrdcrιι:.ι'ηιιιιΓ""ιτ .. awριφΙΙλr\Ιιιτa 
τοίiιcλfδουκιιf ·ιw rσηι;&•χολι'ΙΒηκcμl6ρy.νωτικd8lμιιtιι.'Λwσ...,rΙΙJτηιι ι: 

• /ισuyιιρ6τryσηΚλοδικΓjς'Dρy~uις&ικ1'1Υ6ρwνΠc.ιρeιιWς. 

2• ,, ο. 79ι·~τ~:~11~~~~ ~~~~~:λ::rrι ~:~~~~ ·:~:ί :~~~=~:~Ρ: ::.~ι'Ι~u~.:~~~η 
~~c; • ~~~:W:;~'~ι~::~~~::ε:σ~. κ~~μ~::;u::~~~~:rι:ί. & .:::~:1:δρος 
lnιοτι:λιiτcιιι&π6το6ςlξηςι 
1,Βο!γyι:ρ'Ιwσι'\tτσσ•ι.Η'ι1'1f0u 

~: :7~;:~:~η:ι:;~~:::σ~0~ο~[~=~~~σu 8 
:: ::::;~"~ν~ί~~~ς τ~~σ • ~~~:~~λ 8 
δ.Πι:τρο!ιcης'Λνδρlιι.ς τοUΝιιcολlσu 
7,ΙιιυρdιισuλοςΝιιc6λο:οςτοUΙ:ιιuρ(δuνσς 
θ . Ιτι:,αν&ιcης'[μμ•νοuι'\λτοίί.lcιχσρfοu 
9.Τσuτσuτζιδdiιιης tτυλισν6ςτσίίrι:wρy (ου 

'[ιιfοης lιι:ιιρ6aωιισι yιdi τf\ν Πι:ρι,ερι:ιο:ιιι'\ Ιυνδιο!σιcεtη l(ι:. .. lyηcr8Y σΙ l(t\ς 
1,Λιονσuδ&ιιηι;Νιιc6λοσι;τοίi'Αθο:νο:afσu 
2..Μnοιiμ"οcΠlτροςτοίίΝιιcολdiοu 

/ zs .1 ο. 79 ι ' ~=~ Ί~::Ε~~~~~i~::~~ :~~~~:~:~i~~~Η;~:~~2~~2Ξ:=~~λΕ:~:ης 
ιιοτσστdiσι:wς&ιι6τ6ν'Λρχηy6'Ι'οίίk6μμιιτσςιιιa(iyιcρfΒηιιιι:ιlk8Υονισμ6ς 

'[ιrwτι:.ριιcΓjς Λι:ιτσuργfσς τΓjι; k,[, ;j 

zs.1o. 79ι•l:~:;ι~ι:.~ ::\~~ν:~~~:;ξ~η~ 1 ~;~~ς x;~~':~;u ι::~::,"~~~ a~~~~:.:~:η~ 8 
;~:;;~~i~;:~~~:~;~:~~~~~~=~~:"~~~:~: :ξ~~ ι[, Ε~uχlιcης, μlλος • 

1 ,Πcιιιοδ6ιιηc'Λιr6στολος 

;: • ::=~~~:~:~~0~e4ρyιος 
4.18lτοηςΧcιρ6λιιμιιος 
S ,' Αντι.ιν6nοuλοςΧρi;ιrτος 
15,Πc:ιιrιιιδημητρ(οu 'Αw6στσλσς 

!~.~;;;;~~~!~~~~:;f~~-!~~~ 
1,2ηyσγιdiννηι;Πcιντeλί'jς 

~~.~;~~~~~i:~~!!~~~!~~~.!!!!!!~!~~!f~! 
1 ,Γ'Ιcmσδ&ιιης'Α:ιι6στσλος 
2,'Ανσyνwcrτ&ιιηςΓι:!Ζργ ιος 

.#27,10,791 tuνίiλθιt of σ6crιιι:.tη /ι dιρμdδιιι. lffΙ'I'PD IIι'\ yιιf τι'\ν (ιιδσση τf\ς lφημeρ(kς 
~JNf τι'\ν :ιιρσι:δρι:fa τοίί ιι. Ι, t4μιι•λη, Ρ, 



28 .10, 79:Ήτ.Ο. Ζwyρό.φου ιιaτlBc:oc οτlφανο yιd: τι1νμν~η τUν ιιc:ο6ντ~ο.~νοτd 
Ήρϊ:iο τοiί Δι1μοu Zuyρdyou. 

Tc! ιιροι:6pι:iο τί;ς Τ. ο . τί;ς (ΔΗΚ ιrτd Κοντdιιοuλο τΓjς ~ιιοpχ fος Ku6wνfoς οτd Ηομ6 
Χονfwν Θ-ιιοτι:λι:ίηι• άπ6 τούς CξΓjς: 

1\Πpdaιpοςιflοpονιίιιης'Λντών<ος(Στρcιτοwτ ι ιι6ςΣuνη:ιξιοUχος). 

2)'ΛνΤι1Ι'ρe!ι:6ρος:Τοοuβαλ.ΩιιηςΜcινώλης(Γι:wρy6ς) . 

3)Γι:ν .Γρcιμματtος:ΚοΙΙνοοιίιιηςΛι:wνfδας(Γι:wρy6ς ). 

&)Τcιμfοςιlϊ:ιιιο6ομcινwλ&ιιηςΜιΊιίλης(Γι:ι.φydς). 

5)8iληιο 1Ζ•χορόιιης.ον"λης (Γι:wρy6ς) . 

• β ) Τtουyιιcιρόιιης'Λντώνης (Γι:wρydς). 

y)Ιϊ:ιιιο6ομaνwλάιιης'Λντώνης(Γι:wρy6ς). 

• ;~~~!!!J. !!!!λ!!e~ .!~~- ~~~~-~~!~!! ~~s~ 

(~~:::::~:~::~:~~;:~~~~:~~:~~::~::~~ . τ:~:~:7σ~ rσ~ κ:;~:.;: ~;;;:τ~·,:~ ;~~~::~
φι:ρι: ιcιιι~;~~::~~=:~~~~~~~~~~~ς Λ ϊ:;~~~ιί;:~;;~~t1;~~~~οιιί;ς ιιcι Γ ~ΙΙ1Ι'pοσώιιwν y ιά τf1ν πι:ρι-

-' t"ιτι: ιοςΠολuτ ι:χνι: Γοu 
-Διάφορcιιi:λλcιθι!μcιτcι. 

!~ _ ~!.~~~!!~~~~-:~!!~~!~!J!1e~~-~ ~~~~~!!s r~~=! ~= !~!~ 
'Λιιc! τι'jν Κλcι6ιιιι1 'ορydίνwση Ο!ιιονομολdywν ~ιι6dίθη11ι: ή Ωιιι6λοuθη άνιιιιοΓν"!Οη: 

•'ΗΚλο6ιιιi\'DρyάνwσηΟiιιονομcιλ6yι.ιντί;ς[ΔΗΚ6ιcιμορτύρι:τcιιιιcιτάτί;ςιιυβι:ρνι'jσι: 

.*~~~:rτ~~θ~:~~~:~ς~6ιιιcιιολ6yητcι τι1ν •ι'ίφιση τοU νομοαχι:6fου yιό. τ6 Οlιtονομιιιd 'tιιομι:-

'ά τρι:;: ~:~:u~ : σ~:g~~ς:τ ~.:,~ι::~:~ &:~ ~~:ο;:~~~ο~ύ:~: ·~::2~~~~~u ή ι: r:~ :ιι:::~ ::~τος 
,wνι'j τi:ίν ο:ιιονομιιιWν ~"ιστημ6~t~ι~ν,τWν όνθρώnι.ιν woU toUY ~ιιcιyyι: λμgτιιιά ιιcιf Ι:πιιJτημονιιιό 
τd:ιιοuτ6aιμοτcιτΓjςοlιιονομ ιιιί;ςtωίlc,ιιάνωοτ6ιιιι(ριαοlιιονομιΙΙά1Ι'ροβλι'jμcιτcιτί;ςΊWρσς. 
Δ&ύτaρο y ι στ r ~~~ τ.:ίν ιιρcιyμάτwν μiιrσ όιι6 τd Ο!ιιονομ ιw.6 'tιι ιμι:λητl\ρια θά ιιροοτaτι:ύοντ(Α ι 
τd ~ιιcιyyι:λι-τ ιιιά σuμφtρσντcι τΓjς τάξι:wς ιιcι r τρrτον y ι στ r μι:τ6 τ ι1ν Ιντcι{η τΓjς χUρcις ατι'jν 
tύρwιιοΊ'ιιι1Κοι νdτητcι([ΟΚ )Β61Ι'ροοτατι:Uaιτούς" [λληνι:ςο !w.ονομολ6yουcόw6τι'jνl:νδι:χd
μιtνηalαβολι1τWνεύρwιισrwνD iιιονομολdyων. 

συμβcιΓν~~ :~a~6 ·~x~~~:":~::~~w~t~~; ~:~~~ι,Πι:~υ;:ρ:~:~τ~:~~ t;~u~~~:~~~~~ ~Υβ1~:~:?ο ~ r 
'Υιιοuρyο r fl ~ιιτι:λοUν ~ντολtς ιιύιιλι.ιν όντ' τ ιθι:μινων ιιρ6ς τι'jν Τ6ρuαη οlιιονομ, 110U 'Cwιμ&
λητηρΓοuι• 

ΙΗ1.ΛΠΟ ΤΗΝ ΔΡΛΗΗΡIΟΤΗΥΛ ΤΟΝ fWΛiτt:YTQN ------------------------------------
18.10.79ι'Οιι, Άβροοiμ Κοντdrουλος, 1Ι'Ολιτι:uτι1ς ιιο(μtλος τΓίς K,t. τοU Κ6μματος 

ιιίlρι:μlροςοτι1αυyιιlντρι.ιαη6ι ομορτυρfcιςτWνflλc:ιιτροτι:Ί ν ΙtWνΟ .t.t. 
ατ6w.ινημcιτοyρ6φο•tΙΝ[ΛΚ•. 

19.10,7!Ιι'Ο •uxcιywyιιtdς tύνGι.ομος tό:μου ιιο:r ι'ι Κοινwφι:λ,ιjς •c νwση τWν 'AnCJντaxoU 
tcιμfwν bρydνΙJCJaν ~ΙΙ δι1λι.ιcη Πα ιδΙ(ΙΓic μgντολινιfτος 110:! Χορωδ(cις t&μou, 



~5~:~l::~~~~;~~~:;7~~~~:~ c~~~~:~~·;~~~~::d:u~~~η:~:i.:λ,~~u 

"·"· "' ~~:~;~~!~j~:~::ϊ:.::~~!Ξ~i~:t:::!::.~~~i ;~~::;~;:,s~r. .. . 
"···· ,. -~~=~::~~:-ι;~~~:.::~~~ξ:~_2_ ~~~~~~~=~~:·;~~.::: ... .. 

νι Jt. ~~-!~-~~!!~~!~!~!~-!~!--~!!~~ 
~!!~!!!Ι!!:_!!!_~~!_!!!!~: 

Πι:pισδι:ίι:ςσitι ι ιi•σριιιwρι',.οϋ•σμαίiΧ.νfωνιι~μιιτσιισΓηveτfτι:λι:υτ.iο6ι:ιιι:ι1-
μι:ιισμiλοςτοίiΚ . Ο . Γ . τήςCtΑΗΙΙΙμιιζfμilιιλιμiιιιοτi;ςΕιΗκιιafτήςΕtιΗ•ι.νrων. 

tτfςwι:,ιισlι:iι:ςι:ότiςι:uΖ:ητι1Ιη•ι:νμiτσt!ςΙΙtι:τσf•σuςΜι; .. ιίiντ'Ιιl,.,.•,.
βλ.,μaτοιιa(]όwαι:ιολοUντ.Sιι'Ι•tωιιι.S,τ6ΝομdΧ.Vfωνιιιι:fyι:νι•Ιτι1ι•.-c; · '[•f~ς 
&νιιλt!8ηιιcιν ο! Ιl:ι:ι:ις τ;:jς ΕΔΗΚ ι:ιeτ••' μi τ6 Ιiι- τίiν 'Λμι:,ικlνιιι- ιιι:f PW••- 111•...., 

~~ ~~::,.~:~W:"~:~'Ζιι::;:~:ω:,.:~~~~~·:σ~~ τι1ν bo"' τi;ς Ε&ΗΚ yιl τ6 δι~ιμο &λων. 

χwρ ι6 κ::~=.~~λ: ~~~:• ·=~~;~~.;·:~::: ~=~. :'~λ:~λ:•::ν:~: ι~:::;~·~· ~;:~~=σ~":.18 
ό:λλι:ςΤ.Ο.τf\ς[6ΜΚιιοfτf\ς[tΑΜΝστ6όιι6λσιw•ι:-.ιlδwσu'ιΙηlι;σuνyfνιιιwιι,ιο687σς. 

Σuyιιtντ~η τWν μι:λWν τf\ς [[ΑΗΝ Ή,.ιιλι:fσu WJIIIYμ8TDWDtt'\lηιιc •τfς 21/1 0/19 •τfc; 
10 ιι.μ. Στt'\ ΙJuyιιιfνηιι,...η ιισι::ί ly ι νι: •τ4 vι-•ι:iσ τϊ;ς νσσλοfιις wσ,.,ιρ4Ιηιιc ••f μfλrι-• wτ6 
μιfλημtλσςτσUκ . Ο . Γ . τf\c;[ΣΑΗ/ΙιΙ . 

Στf\σuyιιιfντρwοησuζητt'\8ηιιcινl•f•ηc;Ιιfμιιτ•••ι::ί~ .. ~U..ντt'\ν6~~τi;c;νι:ο
λοfcις,τt'\νιιρσyμaτοιιοfησηΠaιt•ΟCΡΙΙ•σιιf\ςΣuν6 ι 6na"f'Ιc;Τf\ς[Σ&Η••τ6'"pιιhλι:ιο , Ιiμιιιτ• 
σιισuδσστ ι ιι6 ιιcι f ο ~ ιιονομ ι ιι6 • 

• • 



• 

• 
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h-!~-~~!~2~L:~!!~!!:.!!!-!!L.!t!O_!_D8§m! 

Ό 'Λρχη't6ς τi'jς ε.tιΗ,κ. •· 'Ιu&ννης Ζ('t6ης, σι σuνcστfιιση Rd 6ρyιfwσι ~ 
Τοwιtι~ Έwιτpοw~ τi;ς ε.tιΗ.Κ. 'ελληνιtιαU (Σ.α~ρμΙtνο), wροlρη σι - ,ν4λUΙ1η τ"ι; •ο
λιτιtιi;ςtιοτοστισ~twς,τi;ςdιιοfοςτltι.:ίpιοσημciοlχοuνΔςtξ"ςt 

,..ι τιtν wlρo6o τοϋ χρ6νοu 'tf.,cτoι ιιοιν~ σuνc(6ηση δτι στfι; wpoσcxciς l•'λο· 

x:~;t~'t;~r~τ~•:λ:~;.~;~:v ~;~ ;::~:~ :~ :&λ ~;:;~τ r:~τ~~ y~l -~;~=~~=~~=~· 
~:1~:κ ~~o:~,p :~ς σ~:~~τ ιι;2~c~0~:τ:~~~~μ~~:::: ιt~~.:~~μ:6~η:·:~~f;ο ~- μl 
τ6ση 1«ιμονιt ιιοf •diBoς 1nι6flol{c ~ Αι.ξιl. 

εtνοι προ .. νlς δτι 6 ρ6λος τοU Κlντροu, wo.:i ~τον τ&σο Ο'ημοντιιιιfς μlχρι 
σι'tμι:ρο, 81 y(νι:ι to:O"fpιoς οι.ριο, yιl τ~ν 1ξιισ,&λιοη τi'iς &ημοιιρστf•ς _ιιοf της 
ιιολιτιιιi;ςdμ•λd'τητος, 

~:δχ~~~.; ~~1:~0;~~
0 

~:~=~:;;1:~~~ :!~-~~;;~==~~:~~::~~:~~;:~!~~~::::::=~~- • 
Ι'tΒηιιον 1 νΙCwιστρi'4Ιουνοτd'ΚιfμμιιΙΙΟ:fν&&ρcιστηρισnοιηθοUν. 

Ή t.AH.K, •σλci &ιιdμσ ~~;σfοlιτο.:ίς 1Ι'σίίστρ6,η•D"ν•οτlτιtϋιc.6μμnοςδχι &.d 
ιιρ6'Βrση&λλltlιιιdλονθοσμlνηnολιτιιιr1έιιτ(μησηνdί·1nD"Υlλθοuνaτοδςιιd'λwοuςτοu, 
yιl νdί ξΟ:νΟ"οwο..τ~cι τιtν nολιl του 6ίίνιιμη ••f ν6 μnop"locι νdί hl'τcλlocι hu-
τcλcομιιτι•&τdρdλοτου. , 

~:ι ι::~;: ·~~~:~~~z~:~::~:~;~ ·::r:t~:~!;~:~:~~~~:=f~~~~~~~:~~i:~~r~~~· 
clνσιοUαιοστιιιlς. 

j~~:j~~~~~~:~~~;1i1~~~~~i~:~~;:~~i~~~i !~~~~~~;~:t~~1~~~j~;~!~~~~:: 
τιιιlς&n6τιtlιcξιlιιιιfτι'tν Άpιοτrρl, • 

:~~=.~;~:i~~ΊΙ;r::~jq:~~~π;~:ι~~~~;~~::~:~~:~~π;;~~~~=~:~~~rτ~~~:.-
β.cτ ..... μιιο.ι;,r •• 

Τ6Κdμμσ*νιιιισινισμlνοla;cιtlινολ&βcιβcιaιιι.lςwρι.ιτοβουλfcςο'δλουςτοdς 
τομc(ςτi'}ςιιολ ιτιιι.i'} ςιι.ο(t~οι νι.ινιιιi'jςζι.ιi'}ςμ lοο-••((ξι.ι&•dτιtΙουλιl\. 

Ή t.AH,K, yνι.ιρfζcι δτι yι l τltν ιιρο-,yμοτο"ο(ηοη τf;ς noλιSacwι;-wodΠoτcλcT 

&~/~~~ ~~;:~:~~;~ ~~~τ~~~'~6 τ~~ο~~ξ ι:~ r:~~~ :~6&~:;::w:~~θ:~ ;:~ο~~·~:α~ς 
"'ελλην~ς ol δud 'λληλομιοοίίμι:νcς nιιpσ:τ&ξcις 0 (τοιμcς ν& 118ΤΙΙΙΠΙΙ'ΙΙρiξΟuΥ /ι μι' τιtν 
lλλη'tιlνιίwιβlλουντ{ςδιιι.lςτοuς&•6•cις,'tι&τι1ν6ρydίνwσητοUwολιτιιιοtί 
••( ιιιοινwνιιιοίί ιι•lcστ~τος. 

Ή μlχρι arljμcpιι !•fθeση τi;ς lιcξι;ς yι& τιt &ιιlλυση τi;ς t.AH.K. Ιχcι hoτd
xc ι σlιιτρ".Ή •&ιcGpuνaη• τi;ς Ηlιις tιημοιιρ•τ(•ς, τdσο ~nd τr1ν μορ•ι1 τi'}ς &ιrpοΙΙιl• 
λuwτης !ξιιyορίίς οτcλι:a;Wν 1 6οο ιισ( t!JΙd τ~ν ~lιnρcιιlστcρη τfiς δημιοupy(ος Κd'μμοτος 

~Ξ~ο~~~::d~~ν~~~~~=:6ι:~=~=~r~η~:~ :φ• ε::Η~;~μcνdμcνιι &woτtλlaμaτ••OI μ;ζcς 
Ή ιιdλι.ιση6μι.ις cΤν•ι Βiμοwρwτορχι•f;ς οημοο(σς τdοο yι4 τιfν •• ΚΟ:ρ8μΟ:Υλ" 

"Οτιl\νl•τοu!nι6Cι.ιξηνιίιι.στιιλ&βcιτι1νΠροεδρfοτί;ςtιημοιιρο:τ(ος-τι1νι!wο(•&lν 



:r::~~~~=~i"~~~: !:ο~~J::λιί,ι:ι.&σο κ•f yι8 τ~ Nl• Δημο κρ.τ(..: yι' ..,, μπορfαι:ι ν~ 

=~~:Ξ:~~:[:~~ι!~!:~~~~~:;~~~1~δ::;:;~~;;!;~f~:~~::~,;~~i~~~~:~::r. 
θl(χι:ιτdμοvοw4λιοτηςlξ.οuαf•ς· 

εtν•ι ,ν,yιι.η lwoμlvwς yι i τdν ιι.. Κ•~μ•νλii Ι(• Γ τ~ Αεξι8 ν' ΙwιδσθcΤ of 

~~~~~~r.~~:~~~;~~I~:~~~~:~~~:~~~~~~~E!~;1~;~~~f;i:;f~~r.~~i~f~~; .. 
Βfβ•ι• ιι•f ~ νl• !w(θι:οη Βό 'ιιοτιίχcι νι•τf ~ ε.ιw.κ. woτl δlν 81 y(νcι 

σuνcτ•iρaςτίjςΔι:ξιίi ς,πολίifιlrrι:ριοοdτι:ροδοίίλοςτης.•Ηε • .t.Η.Κ.δlν'wοΙSλfχcι 
• ::8:ττ2.~:6~:6~fχι:τ• ι νi lι•χι:ιpιοτcί τι1ν ~ξουο(• μι:Sνο δτ8ν ••f δwως τiiς 

:~;~~;~-~~:;~!;;i~~~;~i:: f;:~~~ ;~~:.;::~~~~' =1~:~:~::=~~ '~:;~:~~y:r ~~~·;, 

• 



,.ις· στ~ ... νΙο μcι:ς Ι:•ημcρfδο: οΙ ~wοΤοι ιrιστι:dw δlν lir ι:Τνιιι •lντι: UΓ6Εiίί---.πi 1 &νιlλσyοι μi τ~ν σuyκlντρwαη τWν lκστσντ&δw τι1ν fwa fσ ISλlw μιrpοσ'f& μάu,Νλιι 
4ΑΝΕΝ&ΟΤΟΙνd: ξι:ιιινι1σcι lnr&t.W,Inrιfτ~kσ.Uιe&:.nι nii1Srιι νd:μι1νμfn.yoη- 1 

ΊΙτ& σ' Wτ~ μου τι1ν nροσ6οκfιι.Πιστcdu δτι οΙ p(ζι:ς τι: ίί Ιfμμnι:ς ηδ ~xfl::•u' 

νd: ••~::: ::.~:
6

μ~
6

τ~:;:~:~ . ~:7.::p;δcrς μιnι(νο~ι: σΙ μιt .. ινedριιι' \ 
Ξσ~ Τ~ϊ~~~~Ο :~~ς:i~:~~~:~5~~;;:yr~:~~~~-~:~j~ ~~~i~ς I 
ί:W λ:;,.:σJ..τ ι ~=~τ=G~:ω 0!η~t,.;;ιf ,.7:&::: ::δ~ι: •:~.:~ .. ~~ .f:~~ι;;• κrιlwς, ι:δτι 

~!..!!!!!!!.!!!!!! 7 
Προσl.ξτι: :Ό Kaρcq.ισνλiic διlιrριιξι: Ινι: ιr,&Αμσ μ;,ρσ;;τcΤο;-;y;;-;,ιr.ττ.;iν-;;τi""n"". =tνο 

ο,.Sλμσ wod μwορι:ί νd: aτοιχfσι:ι τt1ν &ν~ιιρτηιrfσ ιι4f τι1ν όdστ.-η τι:D Ιplτι:uς •. 
ΈνW,ψι.Τςτοίiλlyιη.ιcι"π&.,ι:τt1νμσνοδι'•"fΙΙΤη«ιlρτηιrη/ιdτι1ν&dιrη,Πιtτ- ινι: 

::0~Τ~ 1 :σ ~4 τ;~~,.=:~~c im":1v:~:ι: ι~:ρ::~ r~~~ c, ~~~Ρ ~=te ~~rea::o~.;:~.;:~•1ιf • 8 
lιιιιμ• τ6 μοιραίο σφόλμι:ι.Πρ(ν •&ιιι ση"\ ιόσι• &ντr ν4 ιιλιιΓσιιι· τr~ "Αμφιιιιινιιιlι;; 

~~~ι;; • t~:~s~~& τ~~~~=~ ϊ;~u:OW:d:~~.~· ~ i .,:~~;..:~~~'::;'~'~ 1 
• ~μ::::f: ~=-~'Fι 

~~~σε~":Ι ~~~~~~t:: r ~~..,~~:ι Ί~~=~~::;~~~:~ . ~~=~ ... -:11 .~::λ~;ο 
Gστιρσh&ι1ρισμlνσuς μi;νaς.Ό ΙCιιρcιμcινλi;ς &ντfνlιιλa(σ-•ι τ(ι;; "Αμιιριιιιιν ικlς 

t=c ;~ν 1%:~~ C~~ ~ ι:ι τ:g; :~σό~~~:~..,~=~:!~=~· ,.::-τ~~ ι~~~: :z:~λ:~~·~t ιιιμ • 
h"lξw.'"Εωςτιφι:ιεt)'aμεμlαιιατ"ν•tλ1&&σ:μ6νοτοι1ς "Αμaριιιιlνοuc;ιιe(ι\ 
"ΙΠΙρσuσ(ιι τWν "Αμι:ρ ιΙt &"νι.ιν !μπ6διtc τ~ν &νιhτu.ξη τ!\ς ιιSρος.Τ4ρe wσδριeντιιι 11.1 
σΙ ΡWαοι ~ &ντιtηλΓι:ι τWν δι:ίο διrερδuνιψι:ΙfW' lριaτ•ι μlσ-• στtlν ιιSρ. .,.c;.Ξlρcτa 

~~~ο~~ν:~ι:ιν:~ ;:~Μ;, ~~;.,~α~ί~~:. τ~~~ ι.~=~~(~ . ~~t:, ξt-.&:~,.:xr;; nd 
λ6yιι:ιπι6&ιrλ&JΙοι:ίθ6:τ6Ιtατι:ιλ&βι:τc ο 

TArltOtrOYiiEΙA .. ι:Yfl'σΣIUιJAJIA_.. 

tτ& 1960 ι1 κ:;~;:~~-ί:~'7η-;7υρrιης νιιl τιfν ι:ι;.~.•tμ;τ, 
~2;&1~;:~ν~=~~~=~σ~6~~t~~&·:~ =~~~σ=~ ~ν:ν~;:,S:'~ί:~'~~Σr;:.,:~uμaι 8 
Έμι:iς μl τ6ν Γcώρyιο Γlι:ιπι:ινδρlσu ι:f•σ:μc τ6τι: σ-τ6• 1Cιφeμιινλ~ι•τ4 ιrfντe Ι& 
Ι:δcχ6μcισ-τσνιΙtτ6ς&•6τ6δτιwίίycςτ6νΤοuριιιΙt6στpcπ6σ-τΦιk6ιrροιιefτ6ν '. 
ΈλληνιΙt6.!f8&ς lλεyc ι1 Κσ:ρcιcμι:ινλl;ςι•ΓιιS: 650 Τσ6ριισuς στpιη'ιCίτaι; ιι6νaτa Wτti τ~' 

i::t~:~δ~Ξ~λ~~~~:::~~gmc~;~~μ~::~~~~;r:,.~.~α::O~ε~~ν:t.:~~u::cr:,;:;. 
·~ πι:ιραuαta &ντιπρσσW...ων τοίί Τσuριιιιιοίί •ι:ιf τσίί 'Ελληνιιισίίι.ι στpστοl:i βιl 
&δηyιWι:ι μι& μlρcι σι σ6yιι:ρσuση, σι όλcμσ τi'jς ΈWδσι;; μi τιfν Τσuριιfcι .Βι5 
ι1δηyf\αι:ι ai διχστ6μηαη τl;ς Κdwρσu.•Ό Ιtο Κaριιμι:ινλi;ι;; τ&τι: μίίς ιιnι1νyaιλa lτι 
ό.ερβ&λcιμa,δτιλlyrιμcwpdyμο:τrιιrσι1fι-cινlιστι1ριχτ.ιδτιwρeσwιι8οdcτgμaλ6yω 
ιισμμι:ιτ ιιι:Wν σιι:σwιμοτ~των ν& όιrι:ινομadσσuμι τΙ μιιyιS:λο ιιcιτ6pιωμ& τσu.ιι:ef wlριιιqν 
ctιισσι ιp6νισ: ιιι:ιf πσι6ς lrιrcδcfιBη .Wι; ctxc 6(•ιο 0 1μcΤι; ~ 1•cΤνσι;ι&•fτιι dl:i 
ρpΓσ•cτι:ιι ~ ΙCι:ίπρσς~·ε, λοιπd"ν:Ό •· Καιpσμιινλl;ι;; hτf ν' διΙΑξaι τοdς 'Λμcpιχ4νοι 
l•ι:pι:ιιι:ιΓτοι:ίςΡGσσuι;.'t6ημιοdρyησcσuνθi'jιιaς,λσιιrlν 0 νιlhιινcιλ,.ιctι'ιτρcιywδ l 
τf'Ις ltι:ίJΙPDu στι1ν Έλλ&δα.Έδημισιiρyηιrι: ννwΙ!;ιιaι; yι' τt\ν διιστilμΙ)ΙJη τ~ι;; 
'Ελλ&δσ ς.Αδτι1r:tνι:ιι /ιβσ:ρc.ιοΙtοτηyορtaτtΙνι!ιη(eτσίίhaυΒdνσuμc..Λδτ6ι;ιιtνσι 
ι1 μcy&λος wfνδuνσς.Άλλ& &ycnrητo(μou •fλσι 0 wpιwaι ν4 ξιpcτc. '"01COU •uνuw?ίpξcr-

~}y:~~=~:λ~~·:~::~~~~.::~:a IC~~:o Λ~~::s:1:~σ lt σ![~=~~ ~\~=~pσ h6 
Λ(βςινσςιΣτ~ν &ρx l't οΙ Λιβι:ινlζσι·σl &ν6ητοι iχο:Γpοντνν δι6τι IJΙy.tn λawτιl. 
Ύ•i'ίρχονdρισμlνr:ςι1μ66r:ς, ι1ρισμlνιςτ&ξcις1fοdλ6yωτl;ςιrvνuήρξαtςΡιι.r-

;~~u::~~~ ι:: ν:; :f::: ι:~=~ρ~~~::~:d:t.:7"~;~~: 1 τ~ :~ν::,;~~~.,Ιι;:.: ~=~ τ" ι; 





'A•oliστc, (ναςτd'Ιfσι;πσι1 μιισρcίν6yawtfσaι Ινοta,lρη•σ(lνa"Ελδτη 
μlD"σ D"l δc•&ξ ι χρcSνια δlν μιrορcί ν6 ••~δσξcΤ •τιfν ιrσλιτιιι:~ τοu Δή•τnη ν6 
ctνοι t\ τσρσδσuλι:ύτρσ Ι.ν~ς ~ wcριnστlpιν ι.nτιιι:G.. Ή •ιαιι. μlνο Ην 

~:av:~;~u·~::τ :ν:.s:~μ=~~:ί;ι4ς, ~ 'EUιh. μdνο m ι .... ιk\nι1ς 
ka( ι'Ι EtιHk yιd !νο: JΙ"pdyμo: ••λιδοξcΤ .Τ~ν ill'ιTιιyl\ τ~ι; lστ;ρ(σς ν4: τιtν • 

11.&νcι 1Ι'ρσyματιΙΙ~τητα.ΙΙΙlτ~νβσι1Βcιdσαι;, μlτ~νσuμ ... πισηlλwν8&ς 
διαβcβcιι~νω .Sτι /ιtιημοΙΙpο:τ(ο: θ& νιιιφcι Ι'ολιS σdντομο np' δλο τi'Ι"dννc .. ιισd 

_ tοlνσντοι στ6ν δρ(ζσντο: 11o:f f βσο'ι116ς •σρtιyων τ"ι; νf11ης τ~ι; •ημοΙΙρ81'(.ς ι&νιιι 
τ6 Κciμμα μαι;.ΒρισΙΙ6μτιστι: ι:rτ& ξημc~ο-ι!lρcτc JΙ"ρ(ν &νστc(λ8ι ι -~λιeι; ctνil 
wι6 βσ:Sύ τd aιοτ&δι.Νιl μ~ν λιyo,uxlD'&I •rιlνσι;.Έλ&τc lνι.ιμfνοι μσιζd ιf&.t 
~τσ~ς wροa&χcίς μί;νcς σtοι1ς 6JΙ"σ(ουι; s& ••ιχΙcί 'ι διnfστσσ'η τl'jς ΧιΙριις μ.ς. 

,.~~~:~t~c~=~~r:• ~~~6~~:~4~: &~~ω:rσ~ Χ~:.:~rιιr~-:α":~ ~~:σιι~νο 
ΔημοΙΙριιτι•ο~ Ιοσισλισμ~U ιπιd c1νaι .. 'ι iνσωμιfτιιΟ' ις δληι; τ~ ••λeιrο,r.ς, lλης 
τ~ςwτιλιτιΙΙηςΙΙσf"θιΙΙηςιληρονομιοι;ΜοUιισdλιycτιιι!!!~~~~ 

εδχσμ:~r~:~aμ~~~;:~ ·~~c;,~:~ ~~ς~~~~:~~ ;:tt~":ι-'δ:~"~~~:::;·~i· 
wρσyμστι•ι1ΙΙαΜΒlα. Ι 

Γcι&χαρdσαι;.(Πιιpςι-ι:cτιιμlναχcιιιeιφοτ~) 

mH tιιιtιΕkΑΙΙΙΗΙΙΙΗ θΗΤΕtΑ ---------------------
! .: : ~ !~!?~~']- !~~-~.: ~:. !!!~'!!~~~-!!1. !~~~1! !:2 ~:!!1~ 

Iτt1v άy6ρcυσ~ τοu ό .... "σντσυιιόι; yιd τ~ν ιιrρdτι:ισrι86μοu •JI'•ρf Μαlιcpιιι.αις;&ιι6•
•ςιμ~νοu οτρατι .. τι•fiι; Βητcfας ισr οτ•λcχWι: .. ς τV... Έν6wλιιιν .t.uvdμaιιν μt ι1JΙ"λίτ8ς I:Ι8λσ
ντtς",τ6νιαι:τ6i.ξijς: 

::~o:~~:~:::1η:~:~~~!;~~~::;~.~~:~;6~;;t::i~::~~~:~~~~~B~:.~~~:~~::!~: 
~:: ~~~~~~~:!:~~:~;:!~!~::;~;~:;~~:;~~~.~~:ηΕrl~~~~:~;Ί~:~:~~=~~~ 
28 μijvcς yι6 τ6 Ιτρστ6 ξηρ0ς, 30 yιιf τf1ν Άι:ροιιrορfσ •σf 32 yιιl τd fllσυτι86. 

Ιι.fν λ6yο iιιrfαης τijς ιισρστdαι:wς τiiς Βητcfας τ6 Ύιιrοuρy&iΌ Ι:ιrιtισλ•iτc:ιι τ~ν ό.ο
yι:νητι•6τητστοϋλαοϋμας-lναμι:yιlλοθiμσ1τ6ι\ιισie&,ορ0τ6μιλλοντοϋ•εeνοuι;•σf 
11Ι'ρι:ιιrc νι! άντιμcτω1f ι crΒι:i •aτd τρd"ον "ο λ11 σοβαρdτcρον ιh-6 τ~ν Kuj!llpνηcrη. 

'Ειrcιδ~ ~ !ι;αfρcαη τσϋ &ρΒρσυ SS Ιχι: ι yfνcι ιr).fόr.ιισν6νοι;,yι'dτ6 ι'ι ΕιΜΚ Ιινf
λαβι: τ~ν wρwτοβουλfα ν& &ντιμι:τwτιιιrθci ριt ι•6 τ6 Βfμσ τϊ;ς θητcfσι; . 

ot σuντd•τcι;τiiι;ιιrρ6τσιrηςν6μουΗαβι:ινόπ'6• ιντουςδιdtορα•τσιχ•iσ.·ελσJσν 
•στ'&ρχ~ν ύ"'δ, ιν τους τ6ν "σρdyοντσ,δτι tιliσo ~ ιςσνσνικ~ 1 δσο ιι:σf ι'ι wι:ιρστcτσμινη Ιη
τcfσ Ιιιιοτcλοϋν Ινα δυΟ"βdiαtαΙΙtο 'Ιfρσyμι:ιτιιd β&pος ιισf ύιrοχρ'-'1 yιιl τ~ νcολcιfσ μας .ΕΤ
ναι μιιl Uιιrοχρtωιτη, ~ &"οfα διcιριci 2,5 ισf wλlov lτη ... r ι'ι c!ιJΙ"ofa θι.f JΙ"ρfw•ι νιΙ l•ιrλη
ρwΒι:ί σt~ν wλlον •ρfα ιμη .,.SΟ'η τi;ς wνι:υμστι•ί;ς ι'ι iwc:ιyy8λμστιΙΙί;ι; τους ιruy•ρot~cωc; . 

~~~~ r:~:.::::S~::O: .. :~ο~~~~ μ:~σ~~::& ~ ι'ι c ~:;~:::".~~~~ .~ .,:~:~~7~1~ ;~~= 1-

/ιwστcλci μιιl &νι!σχcαη, μfα τροχο"iδη ατι'Ιν iξlλι(~ τσυς. 

Πlρσν τοGτου, ~ιτ6ς &1'1'6 τι'Ιν &νοι11ο"~ tί;ι; l:ιιηy•λμστι•ί;ι; τους lξtΗξcιις διr4ριcι 
•σf τ6&λλο:D"Το ιχι:iο , δτι,ιρcιτοιίς&ρρcνcι;•iμcιον8•τιιι:6τ•ρη8fσrιlιw6τfι;yuv.Τ-

::!~~!~~~~:7~:~:;:~::~::;;~;;~ν ~ ~ ?τ~~~:~::~~=~~~:~~:Ε:;~~~':=Χι-
ουρycίμιdάνισ6τητα. 



::~~:::~i:=::::~il ι ~~~~~~::t~ χ:~~~~ !:t~~~~: ~! ~:~~=~~:=;~~~~=~s:: ~:~ης 
~6~ .:a:~:;~~:~6ν ,.::~. μ~~~~i ":~:~::6 ,.:~~: ~6;;~~~~~ :;.~=~~~~~δ:a;:::::7.~~ 
τιμαUν νd ιιιιρcιμcfνοuν Cξι.ι ιιοf νd αταδι .αδpομ~ααuν ι:w.ιιi . ' 

'tλ~•Βη Cwfa-ης ύn'Ο,η,ότι ή ι:w.π-λ~ι:-η τijς ιιρ6ς τι1ν wατρfδσ όwσιριι4αιιιις δlν .-ρi-

:~~~ -~~:τ;~~::Γ\:~~~;ιι; ι ~:~~~:~Υ~~~:ι111i;::;~~~~~~~~=~~~~~~μcr~;~Β=~::::.f νιt 
ατιS "ΙΙ"λαfαισμιCί:ςλοyιw.ijςστρcιτιωτιw.ijςθητιιfσςιισfιhιΙλιι ιαςχρ6ναu . Λlιτdiet.νeιlναι\8:ι
w.ιSστaιχsiα ,τ6Ω"ΙΙ"αiαΒ6 wρiιιcινdλη•Βι:iι:ηι'δ•ιν. 

Ή 'tλλdi6a "ΙΙ"ι;ι&yματι iχι: ι τ6 μι:ycιλUτι:pο χρανιw.ιl δ ιιf•,.,._ στpα:τιωτιιιi;ί; tιητeΓιrςlφ 

.~§·ifo~~u~;:~!: ~:~~:Ξ~ ::1:;~~~~:?s:~l~~l:[~ii~;!fu ιr~:;~~ =~1Η:: 
=~:,;:;~.:;;~:~::Ξ :;~~~~:~;;;;~~:Ί. '~;.::τ·~~·,;:~~~ ,, ...... νν+~ 
1Πιισνομf.νlιόlι.ι~χ•\ιλιιιdi, w.o:τιfτ6μcyaλdτapeμipιιt;ellι kιιvμ1Wι"il"li.f8ν 
δiν n-χ•λι:Ττaι aτι5 lrντιw.ι:fμcνο τi;ς ι:tδιw.4τητ'c τσu ~ '*-χ•λcΤται σf hτt• 
w.ι:(μcνατιflnίαδl.νιρcι&l:οντσι τιtνι:\δfw.euι"ηndδι•θ•τ•ι•ιι.rι\6ρlhιλ8yιιιι1 
ΧΡilΟ"Ψ••σ(ησητσίίiμ,(ίισuδλιw.σίίaiτσμι:ΤςμC'f8λUτfραc;Ιηreδ4οdςnuιια(ι\ 
ι...~~τi;ς ... ρολιSyοuσwιιτιSλης ctνιιι ι..,.,δl\nτιιιι-ιιι•f.-ιιρfy•~•cτ'k;σt .... 

~~ϊ~~~~~~~~ii~i~~;~~~;i:~~~~:~~~~~~~;~]~~j~~· 
&ιιw6~W"8ΤΙ ι:6ιιfaθητa w.ιι( τιS 6woio cιιιι wολ.ι1 bριβ4, Ο"Τ8ΙΧfζeι .. λd 8Τιtν 

8 '••ι~ε~:η:·~λ~::~~::~~~,:~δ::"ιr~::::;;:~~:. ~ lιριι1 τ~c χι.ιμenfηαης τ• 
~::~ r.:~:~~~~ν ·~:::~::~::η 5~dσ~4 .:~ν:i:~":G~~:pevd"r.;d~ ι •:. ί•~ ::" 
τfς"Ε-•λι:c•uνιSμιις. 

~:~~~~:i;~.]l~~~i;::~;:f.if.~~~~j~~::r.~~;r:~~];~~:~~~oσ 
μιιωθι:i~θητcfιιal.12μi;νι:ς Έ"'θιf.-φuμι:σ6ν~ηlρe,ϊ\ςτfς10Ο.ΟΟΟ 
6λ.-ιτίiν-βιβιι(ωςel δ;ρι8μο(ιιοU84-ίiμι:ι(uwwιισdι:τιιι Ιτι Ι6μeτιnaθσϋν 
lινιfλ•ν• μl τ"ν WξΓtΟ'η ~ τ~ν μc(ωση τi;ς 6pa,f1ς.Tiν ιrpίiτe ιρ4νe β' Ι:ι:•uι.ι• • .,.,. 
το:ξη15.ΟΟΟI:θcλοντWν, Ιτσι οτι5τιfλοςτοίίιrρ4τοuχρ6-uell:θιιλeντiςβ'ιtνσ. . 
15.000aαfal•τpστcι1σιμοι 85. ΟΟΟ. 

Ό 6cdτcpeς χρ6νος θιf cfνιιι χρ6νσς • •nT•c θ' μ8ς ι:aιτρ&eι νΙ heλdιrnμa 
τοι1ςauμaλf\ρι$σιιντιιςτ"νδιι:τ"θητι:f.νιι.ιι1Βιflι•uμιιaιnlτιι.ξιν15.0ΟΟι:Ιι:λaντσ.ν 
ιιιιf στ4 τiλοc τeίi 1ρ&νσu οΙ f;θcλσντiς θ' ιιtνιιι :sσ.οοο aιιr σΙ ιιληρωτaf ?σ.σοο. 

Τ4ντρfτσχρ6νοθ&lχοuμc'5·000ι:θι:λ•ντlςa•(55.000•ληpιιιτο(. 

τι5ντιfτιιρτ•ιρ6νaθιflισuμc6Ο.ΟΟΟI:Ι&λοντlςaιι(4σ.οοa ιιληpιιιτο(. 

Κιιf τιSν .-lμaτο χρ6νο e.s lxouμc Ιιdλuση τW οuμaληρwtfντ- 1tμηνσ Ιητι:fα aa( 
ιιιnιfτο.ξιν15ο ΟΟΟI:θcλσντWν. 



ιι: .. r&.4t6νlιιta ι;ρ6νaιισ(μct6:ιι•τiτaξ tν 15.ΟΟD1Ιaλaνdiν•ιrτ'lteς wρfς 
&:ντιιιΙΙrt&σηrσιν 1ιιc(νιιν 1 al 4ιιaiοι 1 &.,.U Ν σuμwληρ6nυν τt\ν Ιrιτ•(•• 14 kCλlevν. 

τWν :~.,:=~~ι;~~ν&:~w:":ίeιe:~::~ϊς:u:&'t:~~~:;Ρβ:~;~~~~~ %;~::-::: .. 
fινσrιι.τιrιομ~ τΓjς δισοιητιιιiiι; δομi;ς τw, η. τ~ν ι .. σν ,., ,....,.,. μrf8λdτapη 
μcrwσrι τΓjι; 6ρσ,ης σΙ. 4ιιλiτι.ι; ιιοf lrιr& τΙ ι.lιiλιιιτο ιnJΟ'τημ. ιrτριιτedσeιις ••t hl 
τ~ &:ντnιSιιριση τWν νl.ων μος στl\ν 1Bcλoucrro ιιιrτfτοξη. 

~~ν·~!=~=~=~:~~:~::~:~:1~~~~~:Ξ~::τ-=Ξ:~:ν;;~~~+:=:~~=--
ν&1ξι.uρι.Βι:ί.ιιολλfτcροςδuνστ6ςτριfwος.[1νιιιτef8,..ς,Ιλλ_.τι:,Jτι ... τ411!S 

f~:~~~c~τ~c~~:·~6 ~~~·:=~ί .. ι~~~ ~~~ t,~:·~~r·:ϊ::~·.:::;"νιις 
ν6:Ιχeινρσσ~μοιrΒciιι:•f/tσUνΙςσητVνδιaVνμσ:ςaο(ν6μι1...,..fνeι 1ι:ι:tνrιηd 
U.Γ;ρχewpΓν&:ριιcτWνχριfνwνμlχριτ61!153. 8 
τlν :~:~=~~σ~0~~~ ;:ο~~=~~ ι. δ~&~:~?::ρ~'ί:"&νδιι.:λ~~ λ'~=~ ιtλ6r8V μi 

Τι5βοηΒrrτιιι6wροοW!Ι'ιιι6μwaρciν'ι.tνοι yuνοΤιιι.ς,hlχι ν88'οι:4μeιτΑν 
βaυνWν,τaϋwι.δ(ουτiiςμ6:χrις, ν6:ι.Τνσιοl .. σοafι-ι ' τWνhσηλοuτηρfw, τΔν 
Jfοοσιιομcfwν,τWν'Vyι:ιονομtιιUνΣτσΒμWνιι.λ.w . 

'tw(σηι;στ&ντaμl.ο διaιιιrιτιιιiiςμ&ρf~ηι;,•τl•τομl:οδιιι811ιιω.eιιιι;οi'{V'ΝΤιιι:ι; 
U'ΙΙ'σpοUνν6:&ιοιι:στιιστf\σουντο6ςδ:νδρcι;ιισrμ&λιιrτοιι:81'' ... &.τιιι6τιιριτρdn . 

"Οσον &.ορ; τ& Blμa τιS οlιιονομιιι6, 86: fιΒι.λσ •• h.tιιρ&σ, μi Hcnι -'Αι 
τ (ς1DΟ.ΟΟΟ&τομ.wοι1&νσ,lρcιμcwροηyουμiνωι;,Ιτιι:οτιrνlμι:τ•ι&ή ... ,a.ι; 
1τι'\σισςδ81ι&ν.,ςιισf1wιβαρι1νοr:wςτ•iίιιροΟ.ολοyιΙJμοUτVν'r"τλ.ων.tι""'ιιαrν 
.:ιι; lξi;ς, μl τl\ν 'll'p•Dw6Bcoη δτι llλοι oi1Bcλσ..tiς wροlρχο•τ•ι h1 τι'\ν ι.ι.δρι:(οι 
Γ\ρVrοlτσς, 15.000 f:Βcλσντiςa1νσι 2.10D,ODO.ODD, Διr4ρι;&ι hιlλοyηιιλι...,.wη, 
ιια( ιrτ6 τlτιφτο ι;ριSΎο •τ&νauμι. στ& 7.200.000,000. 

tτf\ιruνlχcιaf:,οUy(νι.τοιιh&λυοητi:ίνlρΒριιντοUνο~χ&δ(οu,ιιι. 
8ιnrντουp;ς•uνι:χfζcιι 

'Η'rU&δe:t41979lχι.ιwροΟ,..ολayιιrμ426ι•ι:ιιιrτομ,δολλlpι••hιrfν•ι;wρ... 8 
Ί~;·::~~;~: :ϊr,.ί~ο=:~~Λ~~; ·~:~ ::::Si:~ν:G:·a:;~wτ~ς·~~:~ς6L::~:; ~ 
•σ yι6: τΙ lμ~χο ~λιιιιS, 1ξοιι:ολουΒr:i ν&ιrτηρfζeτσιιrτf\ν pοιιριi οτρ.-rιωτιιιι'\ Ιητι:fο, 
1νW οΙ Η.n,Λ. Ιιουν τ6 1Ιr:λοντιιι:6 σι1στημιι . 

Πiριιντοι1τουτ6wρ•τeιν6μ&νοσχlδ1ον6μοu,Ιχιμ6νοδι•Νμe ι i6σιιιτ4 
-λι:μιιι6 δu-μι•6 της Χι:ίρος 11ιιf τl\ν Ιτοιμ6τητσ του, &λλ' Β' τι'\• Wξf\wι:ι.Λ(ιτl 
ι.1νιιιyι.yον6ς. 

"rνσ &λλ• '•fσης Ι:ιιιχcfρrψο ιιtνaι lfl ~ μονοeτι'\ς Ιητaι. afνιιι ιι•ινwνιιι6: 
διιισιι5τι:ρηιrτ4νσυναywνιομ6τWνyυνσιιιWνμl.τοdςhδρaς,στΙνιwοΤ•tιν..lριη,. 
ιιοfιιριιηyοuμl.νwς,yι&τl\νιι:οτ&λη'rιτWνΒlιrcιινtιι μlρο uςτWΙ:ιιfμlρουςιrτριrτ•
λοyοuμ.f:νwν. 

'twfσης ι'Ιwρ6σλη'η 1ΒcλοντUν 1λσττΔνa ι τι'\ν .... ι.pyfo ιιιοf 8'\tYtρlνωc: lrnΙHδaι 

!~ i~ ~~·~=~~~r~~::: ~ ~ [~~~=:~~~~ I Α~:~:: ς~&~~:~::: Ι 7':.~:-~:τ:~~=~τ~, 
Ή lrιιo,uyl\ '-:τρι.wτιιςWν δρσστηριaτl\τwν (lwwι; Ι:aδηλ41ηιιι; .,,.. nφι;λ84ν hf τlν 

ατριn6, στlνι!ιιοiονδlνι)ιι6ρχουνi:Βcλ•ντiς}δlνι:1νσ ι ΙfμστοUhΝaΤνιιι 
1Βι.λοντiς μιSνιμοι 1\ Ι:,ι.δροι . τ& &ν 8ιf ιιfνσι τaντσcτοtίς τσρσμeνl\ι; ~ δτηρι;σ"(~ ~ 



Ήdyδρε:uσητοtί 'ΑρχηyοΟτ~ΕΔΗC:, 

(ΓμιιcτικdΕbu.Ι..~, 4-1~79) 

. 8 IΩNNit ZIΓd-ir-:r'.ιcxrπ6ς ΕΔΗ<) Κ(ιριοι σv.dδε~ι,νομΓζω ~ι ~ σημι;ρινι1 ΙRΝC6ρΓααη 84 
ι:fwιιμιιf' .dπδτfς /ατορ ι κlcσvνε:δρ ιdσειςτQΙί[ιSιοτος,Εlοτvκt)c-οιι:ιfπρl!nr;ινδdπcvβδw 
τd'σνnσpφ-fιριιf' μοvπρδςτοGςεlσηyητlς-6τδvοςτtivσvζητ~r.ιvόπΙ'ΙρΕ.ε:6προσι1κων 
ατι1νο0Ιbρδτrττuτοlίθlι.οτος , 

nστι:&ι~ι dνι:ξ&ρτητσ τl'\ς θlσει.ιςτ~6ποΓα n7p: /ιΚυβlρνηση, δττιvΒd,δyσιιμΕι!nδ 
τι1να'Ι:ιuαι:ιαlοτι1cn1μι:ρ:ι,dvrιλαι-eονομινητfςεlιet!νι:ςτrις,θδdρχfσιι:ι \dπραβλrιι.aτΓζι:τnι 
α/. τ( ι!δv\Qτι;! ~ 'Εθvι κ ~ 1-DC "Αμv\.0 , 

Κ(ιριοι σvο.dδελφοι, ~ΕΙΙΗ<l.ικρeτ~πρδn:ισησlοτι1tν6-τισvτο\ί[0ι.ατσςyιιf'ΙΙΙ!~ 
yρομμ Γσι:ιlνο!kισικδyεyσν6ς, ' Η 'Ελλc!&:zεfwιιστδnιδιφ(ριοατρ:ιτryyιοdσmuροδρδμι 
τ~ςόφηλ (οv, 'Η διι:θvl\ςκοτdστuοηδlvnροβλlπι:τuι\drοιcτοπuιηθι:ϊοl.οGvrοtΑ>χ~. 
θ:Snρlnι;ι \οdβριοκδ~αττοl.tr οιμ6tητΌ yιιf'~ΙΟΧΡ6νια 1 6ινξlρωδv~ιcαfyιιf'10cτΓι:ς, 
/Lνι.nορι:itn~νως 1 /ι"Αι.ιV\dιος-.dατ,._,rζι:τnιfL4π&ιοε:ι ςruρι.ιχ....,ιw:ς,Ι):Ιtnι;ιlι•Αμυο.d 
ι.nςνι!npοσα~ι:τοιlκι!στοτεμl τfςσuvθ!'\tcεςτ7ιc;trισχ'k:.Πριnι;ι \ιι!Ιπρσαι:ιρμ&:m:ιιμl 
τfς tnιτoyiς τl'\c σOvxoovttι: δπλι"i\ς τεχνσλσyfας, Γbltw:ι ~ ""Αμvο.ο ι!πι! τΓς nσσοτιιctς &ντι
λ'-cιcτfJνβαλοιι;ιv ι κDνπω..tμ.ιν-.d rdι:ισf\.ερ:ιστ(ςrιοιστικtcc!ντιλfΜιειςτgtj19?,l1το1j 

8 198Qσf10χρδνια, 

Κ\'ιριοι 1 DκοΙ.Φ. τδv &ιι6τιμο 'Υφvr.σψyδ τί'iς 'Εθvικ1'ις 'Α.μδνης μl odnoιo σψrdθειΟ:, 
yιστ(πρ;ιyμι:ιτιιdι:fwιι/ιtvοδρκ.r.ισητί\ς"λασικ'1c,στροτιι.ιτικ'Ιcνοοτρσrιfας.[iβοι.αιιcaf 
τιμtSτοδςlιι;ιyyι:λι.οτΓε::ς&ξιι.ιμ:ιrικο(ις , 'ΜΜ6rdρχι:ι lwιμειονι!Ο<τημι:ιστι1σκt'•η11:Ιι.ις, 
Π!ντσcf\.Οισνντηρητι"οf,rd~σκlrτrοντσιτδνπι:ΙΧJ~νοτiδλcμ;ιοcα(θlλο\Ν-.dί:rοιι.d
σο\ΝτJ'iιι.δρατοvςyιcίτδvtπδμι:νσ,σιίι.4ω\Ομlτd'6ι:δομl\Οτσtιπι:ρ:ισμlνοι.ιπaι..tμοv:τδ 
dπcπlλcO].D: 'Η ιοι;ιτnστροφ~ 1ι δποΓο fyι~ στ~ ΓαλλΓu ~τοGς λο~ρο(ις στραrηyσδς1 οΙ 
6ποϊοι trιtμι:.\Ov στ~ Γι:z:ιμμ~ Ιιbζι-.6 ~r δlv Ιfιθε;λαΥ v"c!o<oCoow τι! Ylo, "δπcιρd' ατρα1"rτ ι 
HI"EJ"""kΩΛ, ~ δποΤος fλι:yε &rι 1ι όμν\0 τl'\ς Γαλλfας fnpenε 1115 στηριχθι:Τ στδ τd'VΙCς. 

Ή•σηιa:ριv~ σνζιfrηση μοtι ΒνμΓζε ι σιιζητ'ισεις nσδ fyι\Ον στ~ Γαλλfα, δτuν CΠ)'Cι5θrιιcαΥ 
ιdnοιοιβονλεvτfςκαΓι:frοv:":::οδι:&:τι:τd'6ισειcοτομ[ιριακαfκdνι:ττδ.\.ι:ςa6τιςτfς6ο
rdwς yιcf' \od ιcτΓc.:τι; τι! σ6γχρο\Q otvικd ττfχrι: Ιfιμει:z:ι διΥdξfζονν μιd διι:ιιιdρα. η,ι!nι:ι 
\od οτρt'φιι:ττ τ~ Πρi)ΟΟ)(~ ΙΧJ;ς αη1 Yla τι:χνολαyfσ, οτ6 τ6νκς, 'Αnδ lκι:Τ θd lξαρτηβι:Τ 6 
μι:λλαντιι~δςrι&.ι:μος, Λvrijι.oι-.dnQ&r ιol01.'1o!:!OCλιρoιτoUo< 0 °Y•vnoVρyo0~l:noxl'lcf.
κι:~Vf)C;"I5κτιρ:ιντoGςdvθ~ovςnc:ιδ lλι:yavoln-dτd κoι\odδαψδvιo! 

•1-J.Ibι.ε l&'\ αι\.οι:ι:z:ι 1115 ο<οτοστρ{~ δρι~w •mμπnt'J", Αbτδ δlv τδ λ~ω, yι~ 'od 
ι.ειbκανl\Ο.Ιlβομ:ιιτοGς rdvτεςΙ<Q r6l.νβlλωfι σνζ~vι!rdρΕιτδντ6νοτ!'ιc&ντι-



δικfσς, fbinι:ι .,d εΤμ::ιστε ε l κavoMdan:c σ~ι,ε:ρο. fbiπει -4 6vrιλ,.BoiN ol r'rΥο4ενοι 
τi.ίν"Εν6ιλωνΔvο.dμεων,.οlnω.ιτιοcοfιcοΓαlστ'\ΧΙΤΙωτικοf,l!τιl!ν0\ΛΙCJ,fοοιιι.ε-.dστrp(
ζQ\Ι\ο&Τ~dμνο.dμ::ιςστΓcdντιλ/'ιφιιεις;οtιtΙJΙfιιλfοunολlμι;ru,στfςdvτιλ~ιςτοn1940 
fιτοΘ1912 1 δl.νrιροοφlpοuμΕ6rιrρεσfα · στfινΓbτρfδα.ι<dvοu,&τδ4νr11kτο, 

'ΗΕΔΙ«Ι!ιpερε· τι'\νrτp6rοσην~u, yιστfθtλει -.d!χει ~ Έλ.\dδι:ιτl\μενολδτεpη 

:;;:·~~~~:;:;~ :~:~=~~;:τ~χ::~~~~r~ &τ~: ::,(J~~« ... ~ 
Ιfnιμι:fνοιιμε:σ'αδτ~τ~μ::ιοcριdατροτιr.πιοcl\θητεfσ, Βd .~σοιιμε:σιγιf-σιyd'~f'ιθιιι:ι5 ; 
τοt!'Ελληνιοcοl:ίλοοl:ί, Μκοιιρ1σουμι:σlyd-σιyd'τι1νοlοc~μfο 1 yιd:\οdβpεθοtιμετf'ινι3ι:n 
τ'lc ιι:ρfσεωc dνι!τσιμοι '-'~! 6vτι~τc.ιnfσσιιμε: τδu οcfνδιινο, 1 ΕΤwι βοοικl\ ~ 6vrfθεσl\ μ;ις 1 
κ,'Υnοι,ιργl.t:LνdΙJΙfισβητο\)μεl'iηθlλετε..dlχετετι'ινι.ε:vολflτι:ρηtτοιμδτηn:ιΙΘfι!ι~ 
δcπιιι:δτητοτGν'Ενδrτλωνδι.Λdμεων,•ομωςciiςβλtnοιμ:μlτl\νοοτρσnfστQνστρ;Jτ11'(δν 

τ1'\ςyp;ιwFιςΙΜΖΙΝJκοfl.ΡΧδι..οστεvdciiςnοtιμε&τιεΤwι~ισιρδς'οddλλdξετενοστροnfσ, 
Ι):ιlrτι\οdrι!iμεστ~νdvτrλΓJf:fΙ"τtiντd'νν:ς",yιd'Ι.dμετaχειριστfSτι1ν~σyfστο\)Β• 

l'byκaσμfoulbλl~u. 

:~ex~~!l-!~-:~~~.!~~-!~~~~-!!~-!!~!~ 8 
Γιιί l.d μι'\ ιpιλολοyσϋμε, ,;ς &nxfσoψe &nδ 6ρισμt:-.a δcδομtw, /Lν Μ &\οΟφι:ρβΩ 

nαι:dστοδςστρατοGςτοtί~τΌ,vιοτfυ'οδτδ~ν~lωςσι\,.ει:χιΙ<CΙfσ'σδτδθlλ&ιld·inι ... 
aτρl,ov~ npDfO\IQς ~ κ~ρνηση, 

Ι<αf yιd' \d μι'\ ΒεωρηθεΤ δτι αlιτδ noG λlω ε Τ-.αι " μ;ιζlι.cτο dnδ l.ιprμ:ρfδcς fι ι!nδ διd'
ιpσροvςlnιn&.αιονςμελετητlς,θdκοτuθtα.ιστdnρ:Jκτιιu!-δvΙΘr6κ,ΙιΙmντ~ςτ6ν&
νtnτuξε-τδν n(wΙΙD ι!nδτδ MIL.lTAAY ΒΑ1.Μ(Σ ταt(19?9 τοΙ:ί ΙΝSΠτυrε FOA SYRAΠGIC 
51UΟ1ΕSτο0ι'ΙονδfνοunοG6ε Γχνει ni:iςεT-.aι σvνκροτημlνεςοl •εν.,.λ«;δννd'μειςτ&W 
ΔιιτικQν χdν: k.o.f Qd lξετιSσσ\,Ιj...C δv ~ σvγκρδτηαη αlιτ, n~k ι!ιnδ ΙΗτσισ llρoyε l\ &~ 
ιι.ιίπσισ ι!-.avιcοιδτητο . .,.rιστt σlιτι1 ~ σvyοcο6τφη; εΤ-.aι &ττ6Ι:nιnοΑ.αι6τητα,dn61!λλειtη rιι
τριι.ιτισμαrι ~ μι'\nuς ει -.οι μfα nρασrdθεια rτρc:ιοσρμσyΡ\(; στfς !ττιτοyt!ς τl\c αδyχροvης τtχνο
λοyfαςΙ 

"MIUTARΊ' ΒΑLΑΜΣ-19?9'' · INSTifU1E FIJ'I SmA1EGIC OODIES LΩΝΧΙΝ 

Af'.wι:JnA KΛJ-A:ImNrFOΣiιONHIJEEEI'()NfiΚDΓPOIOΠII<D 

ΠλΚΡΑΤΗΠJΥΝΑfΟ 

Μ,ΒRΞΤΑΝΙΑ 

"'"'"''' rοr;ΕΜΕΙΠΡΓΌΝ 

ΒΕΛΓΙΟΝ 

12,2?0 
266,200 
2.36.000 

J61,1]()J 

149,1]()J 

, • Αν6ρι:ς-ΓU'Ιο0ίκες 

1.95J.θ00-115.Q(X) 

: ~.604-14.509 

f(J.~-

21,730-
512~1DJ -

• 



Γwρ(ζcτc !τι yι4 τ(ς tnt.,τι1 *v&λη ΕΙρΕττανfα, τδν Κ4-.οδ6 κο( τδ Λσuξε~α~α 

f:ιlv Wρr_ow κλrp.~τα(. Ύπι!ρχονν μδ\10 ol λcyδι,ενοι "iθι:λοvτt'ς", Ή λlξη "iθελι:ιvτlς" 
χρηαιμοnοιcΤτcιι tf.ώΚιιτdτριδnο lδ ιδτωτο, τι οτΓ ΠΕριλα14lί~ι κο(τοGς4ξιuι.υτιοιοιος. 

)φφιμοποιfιθηιιε dπδ τδν κ,•ψ~ 1ι φΡααι:ο.\οτΓα δτι οΙ lβελοvτlς εΤ\ο'Qι μιαθο
•ι!ροι , TδcTnc, y ιd'Ιdlπιιφfνε ι τ~ nρδrο.σι1ι.ος. •()μις, &ναbτοδς nοδnρστε;Γνοuμr; 
cdνι&cλαντfς1 μrιαρι:Τ\dτα0ς χcφακτΓJ)fζι:ιμισβοφ,δραvς,τδτεdπεvθ&.ιειμιdβι~τη 

~ ιcιτιι ταΟ α4ατας τΩν 'Ελλι1wν 4ιιωι.aτικt5ν, Γιατf lιn'abτl\ τι1ν fννοια, Δς tθελαvτt:ς 1 
ια1σ1"1Lιι:ιονι α 1&αvςalπο6ς τοΟc: 6ιcεtνcΤς nfνaκcς κα f οΙ dξιωματιοιοΓ. 

'Η αχlαη κλιpπδν nρδς τοδς tθελονrις εΤwι 1ι d κ&αΙΑΙη: θιlλyια 441-. .ΙΣιν(α ~. 
Γιιλλfα ~ Διιτικι1 Γcρμινfα 9~ '~τολfα ,._ '~λονδrο 811-.~rιvΓα ~ Τοuριc(α 
291j. "Ελλ6δα~ΕΤwιβlβ:JιαμlDQαταGςlθι:λαvτlς κο f οldξ ι ωι.ατικοΓ. 

BU'-" λαιπdν τt yΓνεταη ['δ,Ι.οuς τοδι; αη:ατοδς τ~ Δ(Όαης -d•?'ισn: τΙ\ Ταuριcfο·~ 

8 ~~~~~~ :;:Έτ:~ ~~!(~~~ ::~ι:;:~c~~/b)-οι ~;,.~/;τ:~::~ 
δδν ιιι!π.ι dnδ τδ ~ nΊν tθελαvτΟν:.~ν- ~α~{C?\>ΆJΙ. ιι~ρχ!wft.~τpfoc;.!=λ.FJWqδs;,β:ιqf'QVJ9ι 
11Α~.ιι.ΡΟ:.λlι.c.ιesΛQ.'"!Ι'(ς, ΓιατΓvf'4:ταια~;διδτιι'ιτε:χνtιλοτΓοdιοιn:Τdνeρδnοuς 
noO&S μι:fνοwμονιμδn:βJ ατδστρατδ. ΜνμnοραUνο l ο<.\ηρ.ιτοr lιd'yfνow loo;oνaf lιd'xι:rr-

::::~~M~":f::~ ,: , ~~:u~:~~~;d tL~ ~t:~~:~~:~ ~~ ~~~~~..,~~~-
χρQ\IΟζ στp;Jτδς σι\ερα, εΤwι ατp;Jτδς τεχνολοyικδς. : ιcοr cΤw::ιι δνιίyκη τd δηλα-αr δταν 
λlωδηλοιwοωιιαrτdl!λεκτρονιιdδρyαw,lννοi.1κι::ι r τdιLοαtπικοι""""rας,!νναfSκα r 
τd!ρya'οQ)LΩρτοyp;Jφ1ρcως,4κδμ:ι κοΓτd'&.ιιdyβJφε;(αι.ι-Ιιd'τdχε ιρlζοvmιQ\Ιθι;ωποιοl 
6nοΤοιlκraιδc~ιcf6ικ4οοf ~οροtΝ..dτdχειρισθατΊνdπα6στικ4,χωρΓς..dτdκατο-
ατplfοvν, • 

•ΑναfατρατοΓπi\ι:nνο lιτι1τι1 μορφι11 εΤwι dποτlλcιη.απpοοοpμοy!\ςπpδςτfςlπcιτα
Υlςτf'ιςτcχνολαyfος, 

Ή 'Ελλι!lα κGριοι, δtyμnορι:Τ\οd'τδdyνοfρει οlιτδ, εΤη: τδ βtλοuμ& εfτε δχι, /Lν 

8 :~~~ο~~=a::::τ~;~~~7;;nι:0ι~ ~; ::a7:~::."~~;"':o~rπ: ~~~· 
npiΙJEι 'οdαvr.ιοονισθο~κaf\οd nρDDQρμΟσθαΘνατ/\αrμ;ρινι'Ιτεχνtιλατ(ο. •Αντδκι::ιπιλ4-
118τcσ6τδ,βιfdφfρι:τcτα0ς οχcτλιαατικοδιςχιφοκτrpιομα(ιςnερ f •μισθοφ~ν"κο.fnερf 
•npιιπιριανδν", 

Έncι~ /!ιι.ιως Ιι Έθνικ~ Άvτ ιn~Γα πρlnει \od c(ναι πλf'ρ.ις έ~ρωμtνη tπf τJ'ις 
oaτaιndgeως1 θd ΜΟταΕW!αr;ι κοf 6ε:Οτι:ρο nΓwκa, στδν δna'i'o Br:S 6ι,π: nδαη εf1.0ι ~ ατp;Jτιω
τικι1 θi'J"Γtfα οΙ !λα τd Δuτικ4 Κρ!τη0 ποιδς cΤνα.ι ~ nληθι.ομδς ταvς , nοιδ εΤ\οΟι τδ σfινο.ι.ο 
Ύf:Ιν Έν&ι.ι.ων 6u\ιdμΕων ιcιf nδς χωρΓζcται rιi.Στρ;ιτδ ξηp5ς,'Αεpαnαρfο,ΙΙbυτικδ καf ~(ο

wΟττι;. Τ4ι:Τ• 6 κ0ριαςιιn:ιvrοuβllι;,dλλ4tπιτρl.-τι; ~uνdη!lπα.να.Μβι.:ιy ιοτf εΤνα.ι χΡι1-

•MILΠNU' Β..L.Ν<Σ-19?9" ΙΝ6ΠτυτΕ FOfl SmAJEGIC Sl\DIE&-WNXIN 

ΙτaΙJιεΙΑΙ(f>ΑτtiΝ,.,_,ΙΌ 

Ιί;(.,,...\ίτ, ;r, Ι~ ι 1 • ! 00 
•αιοιlθι:λοvτtς 



9.93).1XXJ θ?.ΤΟΟ 63.400 l'lo1CXJ 19.1\00 eι!ωςιο 1 .r,..._ι; 
{26.fΙΧ)ο<λη- (22.ιm (θΟΟκλη- (3.200 
P"TOf) l<λrp;πof) ρwτοr) κλrpποf 

56.?α:Ι.ΟΟΟ 313. 253 161. 837 ({),'ΠΟ ...... 
(14.9?9yv- (5.?40yv- (4.003 yv- (4.966yι- -αΑοιi!kλο~ς 
\ΟΤκιι:ς) wιΤκι:ς} wΤιcι:ς) wιΤιι:&ς) 

23.?ΙΧΙ.ΙΧΧJ eo.cm 
(4,9)()yv- ~bιΙ.θι:.J.ιWrις 
w.Τιcιι:ς) 

s.oeo.ιm 34,<ΧΧ! 21.000 6,100 ... οο 
(12.2'70οcλη- (9,<ΧΧ! "'~ (1,900><λ.,. (1,3?0 "-'? 9μ/Ιwς 

ouπ>f) ρωτοr} ρurof) ρι,ποΓ) 

53.θ9).0CICI ""'·""" .324,0CICI ,.,,200 ιΟΟ,θt() 
{266.200 (209.<ΧΧ! (18,400 (38.800 12~ς • κλrpι.~τοf) ιcληρr.ποf) ιι:λrρ.ιτοΓ) κλi'J)folτt:lf} 

ι53.4t0,0CICI 489.900 336.200 ,.,,.., 105.200 
(236.aσcι ι·ι,β?.!DJ (11.οοσ· (38,<ΧΧ! 1.5 μ?\w:~ 
o<λrp;.πof) kληρ;ποf) kλrp.πor) ιcλrp.ποΓ) 

S?,O?O.OCICI 362.<ΧΧ> 2S1,(DJ <12,200 eι.cm Ιτι:οτδc;-'Μ~ 
{2V.CXXJ {180.000 (24.CXXJ (23,<ΧΧ! ρΓο12ιJ'Ιwς 

κλrρωτοf) κληρι.ιτοf) ιcλrρ.ιτοΓ) ιcλrp.πο( ttJυηιcδΙ2~ς 

13,900. 0CJJ 1tθ,"JOO 75,(11) t?.OCICI 17.700 Ιηnτδς 14 μltvcς 

(49,100 (43,(11) {~::)κλη- (4,100 Ν::ιUτικ~'Α&~ 
ιcλrιρ:.ποf} κληρun;ιf} "'""""' ρfα14-11~ς 

4.Ο?s.οοσ 39.<ΧΧ> 20,000 9,000 10.000 Ιηnτδς12~ς 

(26.2$ (1?,29) (δ,OCICI (5,000 Ιrbvτικ~'Αιιι:ροn~ ... ._.., ιcληρ.rrο Γ ) ιιλrιρ:.παΓ) ιcλrρ.ποf} ρfα15ιJ'ιw:ς 

Ιτι:nτδς 1.5--2'·11~ 
tτιuτικδ3β~ς 

42,1100 CIX) 485,00 380.000 45.<ΧΧ> 20.ι\><ς 

[361,000 (300,000 (31,00J 30,000 
κληρωτοΓ) κλrρ.ποΓ) κληρr.ποf) ......,, 

9. 2θ0.()()() ,~._100 1~.00) Τ?.Ω 24-a)ιJ'tvcς 

f149.ίm (123,000 {ιτ.αD 15,(XI) 
κλrp:.rrof κληρ;ποf) κληρωτοΓ) "'""""'!) 

ΙτΓςΗlΑ~νοlθιι:λοντtς.ΣτδΒlλyιοΒrτττΓοθ-10μ!'\ΥΕς. Μιtyι!ληΒρι:τσ:ννΓα&οιlθε.: 

λσντις., ~wιδδς"δλαι llkλovrlς.mνfo 9 μ~ς. Γαλλfο 12 ιJtνcς.Διιτιιc ι1 Γι:ρμ;ινΓα 15 *
νι:ς, Ίταλfα 12~νι:ς 1 Στι:nτδς,'ΑεροnορfοΙCJ(Ν::ιυrικδ 1βμ?\νι.ς,'QΙ.λσνδfα 14ιJΙ'.cς 1 Ιtιι
τικδJΟ f 'Α&ροnaρfο 14-17μ1'r.ιι;ς,Ιq)βηyΓα12ιJ'ινι;ς,Ιrbνν ι κδιιαf'Αι:ροιι:ιρfο1S.~ς.ΓΙι:ιρ

τσyτιλfο,Στι:nτ6ς1s-:24μ?\wς,ttιvτικδ3βιJ'ινςς.Τοuρκfο20μ'lνι:ςκιιfl.ι-Τς2Δ-3)~ς. 

"Αν olrr-4 rroΩ ι:ιSς fλεyι: δ ιcδρr ιχ; Κατοαδr\..ος c f \O r nι.ιιπd, ISτr διy.afw1 μ! θηrcfu 9 
μηνδνδLν161σριι:Τ'οdlκnοr6ι:vττΤl\ιaςατρι:ιτδς1 αfιτι:.-ιορα0ν \d&ιdρξοw1.-:6ρι:Τι:ς,τ&η: 

δlν 84 a"fxι: οτ~τδ ο[ιττ ~ 'Ayyλfa, οtιrτ ~ /αν(α 1 ο\Πιι: ~ δυrΙιc ι1 Γι.~νtα, otιn: ~ Γcιλλfο 
otrrι: ~νεrς, Γι'r- • δ, &τον o f ιι: l δ ικαt μ1λliw: 1 •'Plr-.:ι ~ nμυιίl!χοuν~δr6τ ι ι5κοδανττι • 15, 



ιΙ~nοΟiχοuvιl-.επηιγι_Lνο τδκριτικδοΤσθrι.ο,καfrap!"rδαιι:Ιtιοι.ι6τοuςαrfςy..,6. 
~ς τανεlδιιdSντfςΔξιολοynϋv -τfς κρfνοw~ ~ο~αr&τνχt!ς μδνος τοu6 κGριος Ύποuρyδς 

ιιaτιρριφε τd fπιχι:fρημf τοu, δσον ι!~ τfς c!-.dyκcς ;.,ς ~•.rι:ιf~~ -κa r_ -ι:Ο_ν ~δι;χιδν. 

Mνslwι δατβιτ&;τοtίθι:λyfοuι,ιeμί1νκςθηττfο, fιτf'ιςΔινftις~9μft.cςθηττfοχgρfς 

hc:δρsΤsς.Οfστρ:ποfμ{9μ!'\\cςθηττfοδlν&nι:μπ&ryχιν~6\ΛΟτδtηττι'Ιιdl:χDW1•6(8Τες 

ιι:δριε 11'1X)Upyl. 'Ανrfθεmtπw:ιΜπΡΙΧΙ6ρμcιοο:ντδυδοτrι.οτtiνl:φι:6ρcι1Sνιιο(τ1\ςlπιατρ::ι
τι:bως στ~ ιτrι~ρι~ τεχνολοyfο,μnοροnν .~ &ΠQ\o~ww τδ ει.cρytττμι ~ ι.-ιωμlνης 
cπρ:ιτιc.πιιι:1",ςθητefaς. 

~~-~~~!!J~!J-!~...:~~~~~-:J!h.λw &wfμew 
Κt%ιιαιβουλι:ιιτlς, ι'\βοσικ~μ;ιςθlσηεΤ>Αιι 1 δτι 6""ελλryο.ο:ςδιν1Ιρfπcι 'ιdκ~uττΤ 

rιpαο:,.lρσντtις τΓς δπrρεσfες του yιι! τ~νc!Ιμ\1\0. τfΙις Ιbηιfδσς, 'Εlια 6lν nS~ 'ιd !nιδιtfξov,a 

•lθνικοφρασ(Ινη".ΑbrδςrrοC.rιι5ςμιΜι:ιι:Τ'οαιδ:ρχll\'&:Το0Κδμι.ατος1 nοΩsΤ\Οιδθιι:~ι;... 
Jιιικσςτ1",ςι,cydληςΒι:νι ζι:λιι<iΊςΙ<λrρανομ ιο!ς-l\rιτδrιuλδττροlχι:ι4nδ&πδφιι:uςπατριc.πι~ 
δ τδπος, Μ Μνοι.ιμ μ;ιθl'jιχm:ι σ/. ιι;aV{w 1 dλλd δίς μι'\ ·τ"G\.ur,.ι 110νcfς \d ~!: δ&ι:ι μιθμ
τοποτριι.πισμα~, yιοτf θd τδι.ετnνοιbι. "Έρχδι..οαττ ι.ιtσννι:Γ6rpητf3ν!θνικDνΙοΩςδπο-

~=:νθι:~:,ι.ε8τιτ~ ::τ~~~.:~~;~ πσ~Τ~~ ~~~~τδτ~~~~-η\0 ;ν 
πρ~,., \d ylνει c!lyχoc, -.d yf~~ει ζημιd κar. yιδftιδς νιους κσf yιd τ"" fθνικ~ σlκονσμrο. 

rιατflτοιθdμtτοβληθεΤσl. ζημιdy. ιι!τf'ιν!τσιμδτητοκαfτι1νdnοδσr:ι ιι:ι!rΓ?f!:Jτl3ν"Ενδnι\ων 
ι.οςΔι.ιlοdι-cων.θd'δπονομε:Cσειτελιιdτf'ιν !κσνδτη1't1Τf'Ιςχ_bςιtι6ςι5μιι'ΙΙ0. 

ΚδριcιΡσυλειπlς, Μ σι5ς δ:1ο0..tρ;.ι με:ριιd nρ!yι.tmJ yιd τ""Βηττfα-δrιως fχσwαι\ιι:ρ:ι- · 
τd ~Το ξlροw ια::ιf ο! ξt'ι.ιοι ... q,-ι nG lχε:ι ~ δημι:ισιι:uθι:Τ κσf ~τταμt'νως δΙ. μτιορι:Τ rou
w:fς\d6ι.orπ;eukT ι!τι λlωπρ;!yμ:πu, ποόl,εrερνοt!ντι!δριο~lnιτρι:.rτtοtl. 

~χσuι,.c 1θ0-21D χ ι λ .δν6ρεςcπfς•ενοnλεςΔυ\d~ις.Σ'αfιτιςτδΠ\ιι.Ω'raν'Αξι~ 
ι.οτικδνςΤ'οαι 2()-.."Dχιλ. οΙ ""ΕνοrV. ε:ς ΔtΛοdμε:Ις μ;ιςδ:nορρσφαnν~~το~lΡ'Ι'Un.κοtJ . δν.σμt
κιWτfις Χ!Sρ:ιςΙCαf τδ?f,το~ lθνιι<οtίι:!σο6/'ιι.cτος.ηιmτ6:.:ιlοdιtντιλι:ι~νι:cπι:τfτε;ρι!ατισι 
&ιιθμοfι:Τ'-Οι · aι.τοr:""Ανrdρσvμι:τοΟςνlοuςnοόδnrp;τοtίν,ιtπσn:λσtίντδ?/.τοt!dνδρfικοV 
rιληθuαμcι~1 6.,aιρουφ.Lνι.ιν τUν mιδιUν. ~(ιτδ ε:Ιwι τδ βάρος τl'\ς ι.οιφ!Ις θηπΓι:ις yιι! τ~. 
jeνικ~ μ;ις &μll\0.. rGμικ.ι\1[] μ{ τδ nρο0nολσy ισμ6 το!:! 19?9 σΙ &zπ:fνι:ς ι!νfρχονται ol 72 δισ. 
'Εξοtπωντd65δι σ.ε ΤΙο0ι ταl:ί'Ελληνιι<οtίlt:ι~κα fηί7δισ.ι:fnrφορlς· 1'δνCΙV\.Ι!.ΙΙfχών • • ~~-~!!.!! 

'Ελ!τι: τ4ο 1od lξετδοοuιχ τ~ Βrττι:fσ, δίnως lχι:ι, yιι! \ιι! dνrιλ,.Sοfι\.ε τδ βι!ρος της 
:~v~ιοτf rιρ:!yμ;ιτι dnοτε:λε:ί κfνδuνο ιd..-ε.ωι: τ~ οl κονσμ~σς ιι;αf ldι.ιtιtωc τσtί ι'Ιθι..:σϋ τotl 

t'f.J'!C-~-Υ'!-ΙbΔια κδπn::τοιlιστοδι αδραμfατοuyιδ3nι:ρfnο\ιχρι&ΙiιiΌοt~ι* 
τριfςτοu,ΙkΡοfως,~ · σrvu-.οίκε:ςσv.d"6ι:~Γτοu!!:νtΤ-.σ:ι6ιιSλληΑ.Ος1 l~λοfΝττιιc!ιrιδτδ
ΥtΥ~σ~1πρ!yι.οτ6δnοίσδrιμισιρyι:Τ~λf\.ατσcπ~ι-cτΙnιιτιιirtιrreλματικ"τσul
ξlλιξη, Διοκδπn:ται ~ dρχ~ τl'\ς l~yyeλμ;ιΤΙΙ<J'ις TOU σττzδιοδρcψfσς. Κaf δν θlλsι \d :rcλeι~ 
ιχιτfςσποuδlςτοuε:ΤiοΟι&τσχ,ρεωμlνος\οdζητfιιχιdΙΑJ.Ρολ",Καfξlρι:.'rsμ€τδσfιστrμιtιlιτδ 
τf\ς ιιιrιι::ιδς θryπ:fσς σι τr ποοδ 6-..οΡολ.Ι:Sν l!χαuμε: .afι:ιει,; Ύπ:fρχσuνο6τ~ τ" στιy~ nι:ρfnou 
?Q 0 CXI) ι!Ινδριι:ς !κτδς στρ::ιτε:Gμ:zτος, ι!lλλοι στ~ν 'Ελλ&δtι ια::ιf δΑJιιι στδ !ξgτι:ρικδ , •Ciaaι 0'10~ 
ιd:tσw ατδ lξι.Περικδ lξ'alτfaς τi'\ς ~ιφ!ς θηττfα,ς ε:Τ~ο0ι nιθι:ιν15ν '<'δ μΙ'ιv !πιατρltονν mπι 
στδντδnοτσuς.Ι(α fξt'pε:τε nσιοfeΤ\Οι οbrοΓ;ΕΤ1ο0ι σ!Ιnιστι\Jοwςnο(Ιnροeτσι}.dσα~ 
dρτι&rt:ι:ιι:ιμ€χρισι\.Ερ:ι. 

, ιιι:Τn: λοι·nδν τr χιf\οf; ι ι'ι 'Ελλdδσ dnδ τ~ ι.ο~<ρ! θηη;fu δ: n'σ!mS ιιοf ι.ιδν? τδ λδτα 
ιafcmιθμfστι:τδζ~ημι • 

.. •εnι:ιτα.Ιχσuμε:ιι;αΓ6πσvεννητι κ&rητaιπ""'Ελλ4δσ.rιατf; "'Εwςc!ιπδτοδςλδyσuς . 
sTw:ι ιι:ιf ~ μ;ικρ! BrrnΓa. Ιτι! χωc:ιιd μι::ις ο1 Υlοι rτιντιχΟοντοι at ~ικfο 19-Ζ1 ιfτDν.-οτuν 
τσ(ίςrτιfρνοι.ιj.8 ατδ στnι:ιτδ καf το(ις κ~τδμε: τρfuχμδνιu ι:Τ~ι φuνcριS&rι dρycrOνtd ruν-



τι:evτο1iν. 'Η δnσyι:ννrττικδτηπι 6ντf ΙΛ !Jc!X'n' ~ ')t!ι! ...:1t1ι. 'Η ι.οκρ:f θηττ.fα yfνcτuι 
alτΓa τΙ'ι<;μικρ6τι:ρηςτcΜVοnοιΤοι;. 'ΥrdρχοuνιJΓλlτι:ι;ι: f6ικ!Νrdν<.lατδθlι.οa&rι51 nοδ 
f:Lν χρι: ιc!Ζ:ι:τα ι \Cfτtςl:rowλdβω. 

'ΑντιλαιΑJdνε.σθι:, λοι"δν, 6 n6 οtπό rιοδ ιivι!φcρ.:ι χuΥδρι~ 1τf {,....ιd ιι6....:ι ατ6 δτσμα 
'ιι.ακρ!θrτn:fα, 

Tb δσον ιi•<Φ τι1ν !.θ.ν1~'1.2I,!C~Di! !'!:. Αlιτι1 τι1 στιyμt'j fιw:ιtte: ~ μtτu\ο14ατι:wη -.d ι!~ 
nλci ο/ μορι:οy fο , Αlιτι1 τli στιvι.ιι1 ~ οlκονqιfο τi'\ς 'Εiλ&6οι; "(ρι:ιdΖ:cττιι ι';νδρι:ς. Α(πl'ι τι1 
στ ιvι.ιι1naΓρνοvμι:ι.οδρcιvςyιc!IΛt!10:v6ρ6οοιιμ:. 1dκι:ιι;d:eιaι.nς~l:"tαηςιιςα f yι&~ lξU
mp'!τ.,aητat)τοuριιnιο1jι.ο ς. Κβιτ6μc το(ίcνtοuς μις~ιιρu!dnδτι'tνlνι:ρvδο l κσνομικfl'ι 
6(:dοηιιαfδη.ιιοι.ρyο{ίμ npoβλι\J:Im δχι μδνοyιdτφ. οlκονομfaμ:ις, ιiλλι5κatι5λλης,Gαcι.ις, 
άJi.ιιΟΙ.(ΙΥΟt!με nροβλ/'ιι..οrο ι.ι=τuβολ!'ις δ~δι.ο τl')ι: φuλετ ικl'ι<; cnστd'c.ωc: τοΘ λαοΟ ~ς . •Αν διν 
~ξοvμr; ο~τδθ'!μ;ι,δσοrιε:ρνοtίντdχ!)δνιι:ι,τδσσe&ι:Τwικι:ιfσgβ:ιρι5τcιχς ,οlι::ιwl-

Κ(ιρ ιοι, ι-0ς ι:Trnτc δτι ~ Ι.Σvιίλη ατρ:ιτιι.ιτ ικι1 θηntα tι.etλι:l'τlι αΙ τριΤς λ6yοuι;; • ., 
rοι:;rον , σrι1νδnαyι:ννητιιι.6τητο , ,χ.Crπ;pονστ"ι,Σταlοdστε\.Οfi,Ι(αfτρfτσν~l&ιΡ,αyΙιι1t 
~·,.σ~. τΡΙς Χ6ρ::ις. ~<ο Γ ο!.rτι1 ~ν f! ι"r.σημη ιLχΡΙ σι'μρ:ι 6ιιαιt~σvfα τl'ις-~-κϊdςθ;jiτraς.8 

dνrfστ~~~~ ;~~χ~=~ητ~~7 ι~":;:::~ ~~ο=~~ ~~:: .J&τa~m-c~ ι"t~ 
Κδριοι ~νl:nρδιι.ι:ιτοv6 οuλλdβοuμ: τδθlι.οτ~&ι.ιu-.aς !!nως' Υινδnινστοδςa.\ιιcινικοfχ: 

rτcV. t μovς ι,ιτtrσ(!νοι:χ:ι nοδl!χσvμε:, δlνθ1ι1Ιcl!φΒσ.wνοfrττ'lκατομμGριοδνθρωnοι, 

'!:6ν ~nσ6ιι.ι:ιτσ ~ βι.'Ιλσιιμε lw ση::οτιι.πdκο ~ μιc! διμοιρfα ιcατ6 μ7ικος τCW αvιιdι»ν δητι 
ι1;ν ' Μ~ t~ !ι.κ; τδ Κaστcλ~ιζο, σ'Crrε 5 tκατσμμGρια 6/.νθ& ~ς l.,ea..aν,'_Btlbιa τfς4-.dοy-

.. ι:: μc-r-:i~ν • cισαrfl'ιτων ι§νθp&ινοu δλικοtί τΓς Ιχι:ι θερ:ιm:δσε.ι c1ς nολλοδς τομcfς ~ Πχνο
λ':1Υf"J. Αbτ~ η~ nρ5yι,a δ/.ν τδ fxcι σuλλ.dβtι ~ σrμ:ρινι1 ι'Jyεofa, δl.ν Ιχι:ι αuλλιlp.&ι δτι ~ 
ro.:xvcλc"ιf~ ln ι τρ{rιε:ι,dλλd ιι.σr lnι~~~~~φ. ι,Σ(ωση τ?jς &ρο.Ι'\ς τΟν 'ΕνdrιλωΥ Δ\ιl.dμcί.ιν, 

'Qφc fλι.ι -.d σi'ί ς πω /!η dκολσιΑ3/ρ;ιι,.ε μfο Δριuι.ιfνη τuκτι,.;ι1, ιcdνnμc l!..a ~λιyιJδ,U'Ι"ι1ν 
rape~ Γooη τoti νομσβι:τι1ι.aτοc. 'ε&ν tρχδc.οστc t(;!Z -r λlyoμc: ιc.Gρ ι Οι 1ι ιι.Ι'}\~ όράιιοι1 τδν 
'Ενδ"!λuν Διι\dμι; ωνοι1ι.ι=ρ:ι ε:Τ\Cι dρνητιιι..,yιdτfιν&μvw τl'\ςχ~ς, ιc(Ιριος σΤδε, τfθι:! 

~~t:;~ ,Γ~σ:~ρ:~~μ:~::.:~l~:Λν~~Ρ~:~Ί;!~:::Υ~~ :~ν::~.~:~~ 8 
τGιχιblν6 ιοτ6C:u , δ ιδτι τδl!θε:σονοlκ,ιι..''tnοuρyοf,ο,dτδnϊ:iιι;uθαι:d:Κ(ιρ ιοι,&ι.aρτdνcτc 
ιι;;ιτδτi'ις~ αλαfaςτ7ις14nς,ιαιτδτ?\ςοl,.;ονομfσςτl'\ι:: ~ςκοfκι:ιτd:τ1\ςnολcμιιcfιςl:ττιι
:.&τrτrος τi'\ςΧ4ρ:ις1lnιιL νονττς W 6ιοτrρciτc στwτσf!ςο tιταΟ τσϋ μεylθοvς, dvτfθι:1U 
n;:ιδςτ rctn ι τuyι!'ςτl'ι<;τeχνολαv fος. 

"Ew"lifyμlδl.νε:Trτιv. tLνι:frnvσl ιι. (ιριοι 'Ynovpyof, δτιαlιrι11ι6ραφl'ιfχε:ι ~ •rτ 
~ ιcd:noιcς lnι-τoytς τoti ΝΑ1Ό,τl'\ς δι:ιφε:τ fας τοΘ 199::1. Αbτι1 ~ δρσφt1 fχι:ι ιαιτuντfρι:ι ι..t
yοντι ιι:r.ιμικι1, Διδτι ξt'~τe n6ς μσ ιι!ζοuμι: σf\.ε!Χ'Ι Ιιbιι!Ζ:ο..,κμt f,.;ε:fνσντδνtnιχcιρrr 
ι,οτfι:ιτ"ςΝιος'Ιων Γος,nοGι:Τχι:&λλοτε:1011.\.eιο:τσμΓΙJΙ.ανtς,yιιS..dιιdνcι1000μlτρο&λιιτC4, 

δ~~~~~~~ι: ~:~ ~::~~~~\~~~~;~~Υ~uςμ~ ~~ο~δ ~~~~~ 
τσv: 

elβa.ιa ι:Τ~ι κωι,ιiιι.~ ~ α~ρι•σρ:! τou.tLv ~Τνaι o,od τ&ν η!ροι.ιμr yιd 6rιδl'..ι:ιη..α τ6ν 
ι!νθιiωπο.'λλλ11 .-rf ~ ... ,.yι c! \od οdΚΙ μιd dwA.ovrα,cT-.oι (vι l:nιι.ιfνοw lod t~ρμδι:οvν 6ς 
btfιn"η ιο:ι1δμvο.a,'Ι'ΙfΈίιιτιuτa ι.aς κι:ιf or ιc.uβε:ρνι',Μις μ:ις lnf τσ1) θl-

ιΔτ:ιc; . 

., Ι(Ορ, οι , θι.ο&ςrιΟιdτ ι n 

-.,f)IJO'II, I .,.fοντf'ιςκ ι 

, .... <>4.~··-~not>l_,.,._ 
·ν ικfςβdο&ις τ1519!13, 



-~ δnοΓα αwιιnii,rοβlκολω νιf 6ιnβdαι:τε,yιd ~ δr:Τττ πδσο πραφητ'ικd' ~ν τ«Χ&.ιισ μcιv 
yιdτfς σχlσειςμις μfτ6""'1'0-vιοτffχει κσΓσfμ:βJ~y.fληd(Γcι · , 
.rτd 1952 δστει:ο 4n6 τfς l:κλογι!ς τοΟ f.tιε:\4Ιρfοv,κlpδιι:ιι: 1ι rτιρ:!τα(η τdδ 'Ελληνι .. σt.t1Νι
yq)μ!Ο oaf βtβοιο jJγ.e.: l:nικεφσλf'Ις τf',ς Ι<ψcρνf,χωC; & ι.aοαρfτης στρ;mίρχ.ης l'brdyσς.r&rι 
b~woc; nι.Ι.σν Ι<vβε:ρ*ης,bκι 4vτιn~ιτεu6μι.;νος0 .S\0~ τ6. 'Enιn:MTcz κaf τοΟς ι:Τιτ 
δηlι~,τΟν'Ε~nλωνΔιr.dμε:wνnρlrιε:ι\dμtιι.ιθεΤyιuτΓδlναvν1'τ1ι&Wωστι,νσtιξrρη. 

τl'\ςdιίνντικ1'\ς IΦνδτητοςτl'\ςχΔι:ιας,"'ΗΓανι:ημιdyιdτ~l:&νικι1οlιιο:ονομfcιΜΩΓΙ!dροc:yιd 
~ν-.c~Γcι.Ι(αfμει6θηοtει'\δροφft-6ιδ'rιfτοιτδfιθελcδl'brι:fyος.ιcaτd51ΜΧΧJ!..φς ; 

(•τf'ιν lνlρyειο otrrι1 ,τd l.na\Ολσι.ωνω ufP;ι:o,~ν . τίw~te:ιw: δ Γardfoc,διδrι : ~i 
4ντΓΒετοc nμδς τfς ·εvσnλf:ς .w.dμε:ις.Δtν τWΙ!οι:ιιιιw: &nοδ ι'ρ.ιικ~ !nιΒψfο blιιο:οναμιh:t.;, 
lιΦ:μi Υιι! \,6 δnσχρεδσε:ι,τdinιτελι:Το ·τou,\od nροβ~ οι νlο αvyκρδ'ηpι '~ ·'Εν&πων 
ΔΙ.ι\ιdμcων1 nοδ o,d dvrο:ποιcρινοvmν nρδς τ~ τδττ τεχνολοyΓο, • 

ιιαr ~6-~(§_ι~_μις_δ~-λ~'!,'=J σ'αδτδ.~_6.nσχrτ~ι_1;_δqσ_~_f!!ΙλJ'tΙΙ!(~ ~! 

.;']~~-~:~~~~:~~~?;:~~~τ-~~1'\ς,e~ve7~6~~~~:ft-ιl.. 
θι:σfΙ τDνμmd'δων,Ι!χοwτfςρΓΖ:ι;ςτοvςστδ 191Ζ,μlτfςμεταβολlςιcaΓ.ήfπαι:ιaλι:(μιuί'τςι 
noO lyιwν Φτd' τ6ν n&εμον τοU 1940 κοf·τ6ν l.μ,Μιο n&ε:μο,"Αwφlρθηκ& ~ d ~ιl.:, 
6 l.yyλιζος σηοτΓf1δς,4λλιί 6πr\ρι,α~ ιcdf τ6σο,ι δλλοι dμι:ρικάνοf CΠ"ΙΧΠηyοf. nοδ Ι!ισινaν ιdτι 
μrιιU4iστα φfotrr,ε:Twι ι\σrμ:ρι~6ργ4"'-Ισrlτοtiα'ι"'lirοtl ~ς:"Απδ6r:ι(ηδτι •Τ'<Οι te:ι&u• 
ατtρrι..ινη,ξι:nt:ιnσι,Lνη,ε:Τwι δριομι!wχσνδριχι~rορ06ι:fyμπl:ι,ncιΘΒι!dfς!\Οffρω8lιeδc: 
6μlσwς. 

!L!~!l . . . .~ ,: .. 
ι:#. νμοt.λlτε:,σ.Ρ:ι:ο ατιί 19'79 ε:Τ\Οι ouσt'6dnιldnδtt:ωc: lθνιιιιi'Jς6ιιδwης ιιuf ιιιοιwνι

κ1'ιςnολιτιtιl'\ς''οdlχοvι.ειcληρωτσδςnοδνdδττηρι:τοt.νσlτ6σο~.Χ)dλο6ριθμ6'στdθlρcτρ::ι 

~ ~~7~1~~~::~~:; ~:~:~ ~~:~;ο~;::ι.c cm! &r~:=~o 6~;κ~r:'~ 
ντfwςΙ'Εnιτρlηcττ:ιι σlιτl'ι τl'ιν στιyμι1 νd lxσuι..c κλrμrτο(ις~rtοδ o,d ε:Τwι 6ρντl\d~ς 1fSν 
d:ξιωμιτικtsν σl τδσσ μεy~~λο dριθμδ;ΕΤ\.tlι &φροσ()νη δμuντιtιl'ι καr ιο:οινι:οrνικl'ι:Αtιτl\ ~ οτιy..ό 
μl\;χρησιμοrταιο\jμε6lνξι!ρωnδσοΑριθμδι:πρατιi:Πες.cιτ6πα\ι:μικι!ΙΙ:ρyυιπ4αια.Γιιί"οιδλ!-

.ο;ΕΤ\οaι λσyικδνdοcρ::ιτδ'ςτdπ:ιιδιιί,yιι!νdτιρcχιφlρουνbrrηρεαfι:ςτf\ςισκ"ιςkσς !κι:Τ,f
νt!θdl!nρι:rιε\οdχρησιμοnοιείl:ξειδι .. ε~νοuςl:σιdτε:ς;ΕΤ\Οιιυ:πδ\οdlχοι.ιμι: στdΓ&νιιιd 
Έnι1'ε:λι:ία&.οαtrr6τδνl:σμδτί:iνnρονομιοδχωνδl'ιθcνyροφlωνιφfβοη&σν,f...Ο8ι!~ 
οι: ..d ncριcιρισθεi 6 &ριθμδς α~6ς οτ6 l:λ&χιστο . MnitfCA τ6 πα\ιτικ6 ~ικδ τotl Ύ
nοuρyεfοuτί"ις'Ε8νιοc1'\ς'Αμ&.;ης,νdtιαλδιτrτιαlιτlςτfςθtσ&ις.Ι(αfyιd\οd ,μι1αβςd\Ο.,ιρω 
&λλο ττίροδι:fyιαrσ 6l.ν μoti λtτε ;Ή ΙιιCΙ~ ·.τr ρδ.\α nofCι:ι yι& τl\ν δ.μ\ΛοΟ τr,c;· ~ς σ~ τ~ 
ι:πιyμ,ΙΓιατfδιοτηροGμετι!τοιοuεiδοuς; • 

•ε&ιιοο:ι.cριtι&π:ιρ::ιδε:fyμcrτο.•ιι.,νfχι;ιτl\νtιαλwοδνη6κ,'Jποuρy6ς\ο111διι:ρε~ι 

ιτριαο6τι:ρο~νιιαττ!αττιση1 Βιlβρείβεβοfως~nο\λlςnεριππScχις1 yιd...:fra ιοkΤκaf 
6 Τδiος δτι ~ ΙJV1Κρ6τηση rntl ατροτε:Gι.ατος,Μλd. Maf ~ οGvθε:οη ταν ~Ι!ιων οfμρa. .τ\ιαι 
π:φωχ,....ινrκΙ.nσχl\ς."k:ιιιίl.:ι:ιμlτl'ινΟV'(κρ6τησηταtllρycκmιαfDuιttιι:Γνοu τοlίβιοτtχνrιτ1'\ς 
Νιας 'Ιωνfαςyι&τ6νδrταiοαΕίς μfλrpo προσyοι.ιμfνuς,nοδi!Φw&λατι:dδιις: 

κbριοι οτf~ •ενοnλι:ς δ\0\dμε.ις ~ρο ~Τwι ΙnιΡcrλrι.ιtνσ 'td fφο:ρμοισθci Αρθολοyι
κ~ ι!ιργdνi.χιη τf'ις lρyααΓος.ΕΤ'IΟ:ι l:nιχι:fρηαη "τcχνο\σ)'ικι1"κaΓ "flιομηχανικΙ'Ι"οl "Εναπλες 
Δννι:Ι$aις,Τι! αvατι\ατα τοlί "ι.dwτζμε..n"nρι!:nι:ι ' >.d μποΘν rιl lφαρμογl\ ιι:σrδν μηο1)ν βι:! 6ι:Τ
τcn6αη~-&fωαηατοδςdριθι.κιδc;τοtοο."'Ι!"το~ο.-;rιρCD.ΙΠικοUΒ&Ι.nιιοtροvν. Διοβιfζuτ6νΙΙCrt
μδιtνδc;nολσιοtl6ξι~τικο0τ~'Αcρσπσρfοςττtιδl!yραοφcnρ(νλryοvςιJ\wςδδ1Jσ"Ι"'VΧι1<t: 

~1\νμ!;,.:~:ο::ρδ~~τ~~ι=~·::=: ~ρ~~&~~d~~ 
6rra'tou-.ι66pyaνιSo ... ~6 nροοι.ιnικδnοGθ&ττ!l:ξuηrpτοtlαι:.ΠΙ-.,.,).ι-.... ~νδφηa.,fτσι• 



μιδτηττ:ι~Μοοη ιιar lλαχ ι στοnοΓηοη τοΟ dριθμο1i τοV ΠροαmιιιοΟ.τδ tφ;ιρμδαψι: tιιr 2-.3 χρ6-. 
ν~ο ιφf ~ ι!ιιδ6οση τ~ς 'Αι:ρσπορfος ~ν dnδ τfς ιιαλδττρι;ς " ίιι &η τι1ν Διπιιιι1 Εbρ&ιη. ,...__ 
βc~Ιδχριστιονοπρ{ιβλητοοcοθι:cmSςτt:lνΟ\ινττJyι-στορχδν,οcοΓιιατfρyιαι:τδcrfιοτη..ααι... 
~ • . ' Αncπlλ~οι.aιιοUι:ιπλοσι6στηιιι:τδπροα,Jπιιιδιιa ! lιειι5βηιιι:lldπο6δαη,'Υ1Πpξαν&ιι~ 
ιαΓdΡΙtCτdδιcπνχι\ι:πο..fδλlωa&τδτδrι:ιρι!δcιyμ;ιyιd'ιdμnι:ιρfαοU'j&'ιιΙΙ~τd 
tιιιjbλδμΕ\.Qαvμπερίσμιτα, 

!2 .. !!!!!~ 
Κ(Ιριαι , yιδ -..ίΙ<CΠtJθlσοvμι: aι.τδ~ Ναμοαχ.ιδισrιι:ρdοομι: ιενι!ληιφfσησννειδfισcως, 

~"~~=~~ :~rντ.·:;;,~c;~:~6~~~~ ~ ~Υ:;ι:;~.;~·:,;ιd:~ 
ι:Γ~,-,:!ητιdl\.0 ιcοιv6θlι.ο,fχωτ~νσv".Ιf;fδηση~ι ιdw μιdcfoιtfηqηno~dfQPiltδθl~~:~ 
τ~ 6ιιοστ6ι.ι.κ τοV •εeνοvς,στδ βlι.ο τ?\ς 'Εθνιιcl'\ς 'Αμ!ινης , 

Κ(Ιρισι 1 fχωdπδτιiμιιcp!μοuχ,p6νιατ~dδΙΛοaμfατl'\ςιφιτιιιf\ςruραιc~α(8,_τοtΙ 
ιnιναι.ιiλrιτ!'Ι μοv-dνfικω στ~ tλdχιστη με:ιοφrwΓα τt:Ιν 'Eλλf\o.vy,ΙtCΙO δnιν rι:ιΓρνοw μtρας σl 
μιιiσvζ~f1011ιdrιοv 1 dκοCοοvνl(αfπροσnαθσt'ιν 'Α$nοβJΙ(a\.Q\.βfpοννμtnροαοχι1~01.(.,..ηαι1 

τοvςισΓμδνα&.ο~ι!ινηλ,..,θοtΊνwαr&ι,σμοιbνν .δαι:ιο!Ι(ΟUΩJ:ΥδΓδαννι!ηίντf1011. 8 
~~.!~!!~ 

Λvnδι,.οι 1 πσ0 ι:Τ~eι όfισχρι:ωι,Lνος νd τοQ l"rf3 &τι τδ σ&πrμι lιι:n::ιιδeδσεως noO _ fg:ι:Gcι 
~με:ρ:ι στfς •ενσrιλι:ς Δvν6με:ις,πι;ιfπει ν'dλλdξι::ι τδ ττιχ6τ~ρο, · 

Γνωρfζω na.u.ιi mιδιd ποΟ Μθι:ιν ι!πδ τδ lξωτερι~δ yιcf Jr όπrμτfιαοW ιcaf μι:ριιι:σf 
d:πδσbτοΟςι:Τ\.Qι &Jδει«ινf)(ΗΟι.'Εμε:ίς εΤ~στε"nολοιί:SνιlρχWν",yιατΓitpΟ".(θlςι!ιι:ι\.οdιa
λι:vθι:pωθfιιcομε,•εχσvμε:dοcδιοτ, αvvι:fδηαητο1i&λ0τρωτοui(Qrι!ιcδμ:ιfχDVΙJΕι.εy6ληι:(αι

οβηοfα στδν Ι(fνδννο τf'\ς Τοvροιιίiς,•Μλuι:m: ,πpfν lλθω στ~νσΤθσι.ισα σlιτι1,μαΟ fστcιλσν l
νοχdρτηποδδήμοσιε(ιι:τοιdπδτδμε:yuλ&τεροτσι.ιριστικδyρςιφeίοτοΟΒι:λyΓσ\ιστδν&rσΤο 
/ιΔωδι:κd\ιηι:JΟς,ι'\.Χ:ΓοςΙ(ο( "lιlvτιλ,vηεΤ\Qι ~τ-dχρ6ι..οτοτ~Τοvριc(σς: 

"ΗΙιεtιντ-drοιδιdοbτdοτ,νl'bτρff:ια\d&τηρετ.-,σοννιcσ Γ&τανpyί'\ιανyιdπρ5τη'~ 
ρ6 dπδ τδ στρο.τ6nεδο,μι! Ρρί'\οισν wαr μotl ε Τ τον μl θdpρος πο~ διοκρfνι:ι τοδς νtοvς:•ει.ι
νfι::ι:ααιlις 'Αc:ΙχrιvδςΚδμι.οτοςο<αfδιχι:σα ι νdδrdρχει οtιrι1"οcστι!στοCΠ1στσδςτδnοuςfι';.. 
6οχl'\ςτGνw:ΟΟ\ιλλlιcrων,ΕΤwιl:οcποf6εuοηοt-rδποC.Ηw:τοι Ι:οcι:ί;" 

Ή βοοιl(~ tκn::ιf6cuoη τt:iν 35 ο\.ιι:ι:ilν,ξlpετε τ( εΤνrrι; Ιh(ρνοw σιι.\λ~δην το(ις rd- 8 
vττς,yιd\οdι!ΙΙοc.τ~6ί'\θεντ61πνεt)μ:ιτο1jστρο.τοnι6σιrισΓτοαςlιnaβ:ίλλοwσιμrayι:
λσrσlοcποfδι:uοηrrοΟdπστελείπpοοβολl\y ι ιiι<6θι:5νθρωποποΟξlρι:ιδudyρ!μι.στοιcαffχι: ι 
όρισμtνι:ς ·'.ιτδψειςοχ.ετιt<d ιLτ~ι!ινθρ6πιΥΙ"Ιiδι0τrττι!ΠΙv , 'Αvο\οΟιι:τσaν-rdrτιιδιd ποδ}ίι
βαν-.dόπrρcτ.-,σοvν,μαΑ.ονδτιι:Τwι6ε&τερη yενιd ~τανrrοτGνιcι:ιΓμrτοροbν\οd~fλθαw 
ΙtQθ&.σvyιdτδσιι:σπδαGτ6. 

Ιέτιί lρχδμ:.στε στ/\., δι:Ch-ι:ρη φdαη 1 nοtιdφορι'! τl\ν "lιcrτιΓ6ειοη εlδιιιστ""-'ν".θfβ:ιιο, 
!ςμ/\μι:ταχειριοθί:iβι:ιρειlς,π~ΟοtιοτΓ'J]lςΙ:ιcφρ&uεις 1 dλλdεΤ'ο'Uιοt:οτrι.οnοαe&μm:ιρQfισε 
ο,dστ~1 ·ρ'τιS1912iι.ο Γ 19ι10.ΣΙ\Jερο6l.νfχ~•ιqψΓοσχlοημl_-nfαvστ~παΩtfCΙΙΡΙ,Ιδζοιιο· 
-ττ:ιιστοδς&λλοvςοτροτοtις. 

Ι$(ιριοι 0\ι\ιdφι;λφοι,δτανοr στρατοfτ'Ιc:; Δδσεως~ορο1ίν νdlιcrοιδι:Cοιιι..,.. τδ&;rl.νδι.cς 
ιι.αfτοl)c;Ι!.,ι:δρσνςdf.ιωι,.οτικοCοc;Ι!χοντuςΒηrι:fο9-12~ 1 ι:Τ\Qι&στeΤο\οdλlμι:δτιlμι:Τς 
θι"Α.οvμt Ισσιιι:~ {'<n::ι f6cuoη l νδς μηνδς lιcrι:ιfδeuση ι:l6ιιισrl\τ'ων 3-δ ...,..eν ιιr:ιf διdριtt;ισ lιι:
rι:ιιδι:Οιχωςι.l6ρων6f.ι~τιοcCiντοlιλdχιστον14\Ι'(Ι'Gν, 

~-!~!..8!~~~ 
'ΑλλΔ"σιΝθεσητiJνι,ιι:τ.dδωνδlνfχcιιrσμfσσχlσημtτ.,., · σΟvχρσνηδ&.ομηm.ιρδς 

τ&,ι χρ~ιμσπσιημlνων 15nλων,ι'\ &ιοfο lnpεnε νd εΤ\ιΟι ι!ι ~vρ~ς τΙfις: ~ τwν."Έχο~ 
σχι:Μντfςι,ιο'οdδιι:ς,η;ιtkλδχσvς,τfςδιμοιρΓι:ςιcαfτrςc.,..dδeςnσ(ίι:Τχαμι:στδ1912, ΣΙ\.cρσ 
tιι:τδς -&~τ,νττχνόλαvιιc,lπονιίστασηοτl\δδνι:ιμη mιρδς,fχονμι:τιίπχνιιcd!Ασι:ιμ(τ&δ
nοiα οΙ lπιιιοινωνfι:ς , οr μι:τοφορlς,οl ιατοσιιι:vtς οc.λ .π .Ι!χοwlνττλΔς μtταβληβcΤ.Ή σδν-



-17-
βcgητOνiJO"o<Cfδωνnpin .. tnoμt'-..ωςν'dλλd~· τδ'1V(6rτρο.~6eί"τclτοι ,&ηοlκΟ\/Ομ(αστδ 
προαωnικδθdl!χοvμε, 

kaι' riiμε στι1 σrμ:ριν., οvyοιρδτrιστι τGV ~νδnλr.w δvνdΙ.Εvν σιl μο\οdδc:ς μικρlς ιccι( με
y4λις, "Αν nι6σω νd ιιd-...ι μιιSν &πσyροφ., ~tn-Wv Βιί ιcoτanλoyεin, 'Υrlδρχσw r4cτa ΣτβΠαΘ,. 
nο6δlνΒiλω..dδνομίσω,ποGdπcπελο~ι&πδlλ&χιστοnροσωιτικ6,'Υn6ρχοwδι6ιmορτις 
μοι:ρομΩ\οd6ι:ς,ql όπαiε:ς &παιτο\Ν μι:yδλη σrε:ι.tχωση ιιαf ot όnοί"ις· 6/.ν πρcχ:ιι,tpονν τrnοττ. 
~.ΑδραvσnοιοτΝdnλt\ς πc:Μ.lιτιμο ΠΙ)C)α.ιΠικδ.Σl μΕρικlς dπ'αιιτtς τδ iwρyοnοιημlνσ δlν t.ΕΜρ.ο 
...S _τ6 ~ τοtι αuv&ou. Ή d:~νσnοΓηαη οbτι1 των στελcχGν τΟν 6v6ρδν ι:ΤΥΟι nλd ~ικfν
~ :t•nl'•τpιπ•ς••uρ4ζaτ"••••f6ρι(teι·ν.:a4μν&ι6ΙΙΙf'ΙΡ&ΤΙ&IςπC..ις ••••• 

~!!-!!!~ 
"Αιιδμηκαfαlιτδτδ σ('ιστημιlnιλσyl'\ςnοG Ι!χοvμtσι\JΕροιΤ\Οιnι:ι:οσι.iνηςfql'!ς, 

Ο! ~λλovτcςκλrp.rrof nερνοWd116φιαιL\ιDΣuι.θοGιιnιl.πι.\nνί'\ι.ι"Wιn"Λιιιf\{λλιονnιι ιιι'! 

8 ~τ~Ο:~ο0~~~=δμ:~~u~ ;:~~~r~~~;~";;;~~~~r,:Π~u~~ ;!=~~ ·==~~~~ 
τδ τaχδ'τε:ρο ~ d'-Ι::ιδι&ρθpωσι'j τοv. 

"Εχειβlβαιατd~ηι'Ι'ε:λεiστiϊνΕ.Δ.,τΓιιΔιι::vΒGνσείr:'f!τιrπ~bως'Ορνu~ 
καΓτd r-Έπι~λικd rραι,εία 'εnιχι:ιρfιοιε:ως r<Of Έκπαι6εCιυι:ως, Α.lιτις οΙ lιηrμαΓι:ς td l
πρcτιι: (ι' &αχ~αίιvπ:ιι V\Ι)(θrιι-ερ6vμlτι'jv&ναπρc:χnρμσyι'\τl'\ς αιιyκροτfιαι:ως ιισΓ αννeισι:ως 
τGv μα'ο'Ιίδων αΟμφι.ιvα μl τΓς μεrαβολfς τl'\ς τexvmovfar.. 

~!.!!!!t!!!S 
Ι((οριοιανvd6ι:λf110ι,δταvλt'ι.evdμικρ(ivει'ιΒrτπ:fσδινtννοοtιμ:vdμcιι.ιθαtΝοt 

ιt.,εδρc7ι:ς, 'A.vrreι:τo θd πρfπι:ι vd &οι~οuθ(pονμ; τι'jv n:χνιοι~ noti lιn:!ρχει ατι1ν Δ(ίση,Ξl
ρnτ !τι μι! τΓς 70.())) Qvδpε:ς νομfμι.ις κιnrοψε fιrτδς στρcητδμπος1 6ι6τι το!ις δι5σο.~. 
νομfμωςdwβ~ιl\1 μει6vεmι 'ι πρ6τη l:φι:δριε:ϊα τiSv 'Εv&λων Δννdι,.ιι:ι.ιν ιιστd 6χρδνια;'Ι1πρ6τη 
ιf.φcδρcfαι:Τwι &πδτd 15Ιluςτd4Οχρδvια.Μv\'ιαfιτi:ivτδνdι,σβ~ί:Wμιε:ιι$νεττιι /ιlφιcδρι:Γα 
κcιτd fi xpδvιa.Κof μοV λt'τι: lσιε:ίς ~rι lvδιαφfρεσrc yιιf l:φι;δρcΤι:ς:β5 Ιχcπ; lφcδρι:Τι:ς,ld:ν 
"ΡΟΟΠΟΒ!ισcτι: ~dvrιypdψcτε, ..,S dο:~σuθfισι:;τε τdπpδτ.ι.ιrια τGνΔιπιιι.!Sνχuι:ΙJν,~νdlς ιτιρςι-

• :ΖC:.δ f::η~~nσ~pισC:~.c,tδ~~·~t:c .. 7,:\w~ .. ~~~~.~~ .... ~ tι~~ ~~ι.ιινω 
cdv ποι:d6ει'(μ;ι, Στδ ΣC.,....ωvο τi'\ς Εbρσοβfας ~ στρστιι.πιοιι'\ θrτnfa εΤwι αχεδδν ndw 6nι.1 τ4 
δCο~νια,Ι'αΓβlβαιαδlvιε:Τvοιlπιχcfρt'Ιμ;ι-..$μοUφlρvετc,π6οοβααnfι:ι ι'ιστρατιι.πι ο:ι'\θrι
τcΓαοτι1νΙ<fvο.Τfσχtσηlχcιlιοιατdσπισητ'ΙςΚΓι,σςμι!τdδι~ ιαςnριfyμ::mz;ΜιλΟμε'(ιcf~ 

Δvrιιιδκ6σμοστδνόnσίοlπιμlvειdμεττιοιfvηταlιΙ<t.elpvφη\dμ$ςιφοnϊ. Μιλ!μεyι4αδyχρο

vοvςcrrpι:ιτuδς1rαδςδποfοvςΕ.lροuι,.ε: 

~ μοtllιτ:ι\οαλdβcn: lnaμ€\llolς δτι μl τ~ μιοιρι'\ θηττ(α M.v Μ lχαμι: l:φcδρι:Τcς,ΙΜ' σlm5 
nοδιcdvcτcφαλοιιδι:CετετΓςI:φεδιχ7ι:c. 

:"'•••τpr!r•wrι . 
ι<αt tnfσηc,oιtiριc 'Inσuρ'(l ι:Τwι περιττδ -.d μοtι ι~eίπ: δτι ~ tηιστ~π:wη ι: Τ 'ι~::~ ι με'(d 

λα nρ$λrμι.ΒtβαΓως ιε:Τwι,δλλd dv βρl'\τι: τ, σωcπι1 μορφ~ tnιατρατι:bως1 τδπ: βι:βDi(ως ι'ι μtf-

~ τr,ςaί ο;~~ κ~ ~:'~σ~.~~Τ;: ~~ :·~~~~~~~~rπ~:σΔn~':/~~~~~-
ισf νιιS. ~ σlκΟΥΟμfa 1 1' ι 4 τ,... vcoλafσ ι.nς 1 4λ.λd: ιa::ι.f 6ι4 ,...,... &ιwα,θd εΤwι πp:ιyμιτιιιd 
τcριSατιcς. 

, ,1;~:~,;~~:"'~·~~:-·~~Ξ~~~~~~:;:::,.~..=;;.. 



~ ":fΟ:~η~~~=:~~~~~::~~~~1!δτ~;~~τu~ιρΓutJηrε οε7ς τδν δρον "μ ιοlιCΙfοpι~δ 

ΙDΑΝtΚ:ΚΑΠ~Δt-W.Σ ('Εθνικ~ 'Α4-ιt1'1111ι;):•aχι.δlν~εΤnαafιτδ. 
~~ηyδςΕΔΗ<) :>ιαfρομ::ιιrτολδrτοδ δlν~εtιτιτεαlπ61 διδτι πι:dvι.σrιι:Τw.ι 
n:~τaλcιvfa lπι~rνδwη , 

κepιaι,δlν ι:Τμ::ιι ε6χαριστιμvος μt: τδv τρ&a ποδ πpασιlρχα~ι στΓς Έvanλcς ~
μι:ιςai ··•Αξιωι.αηκαf ,ΕΤχε δrκοιανδοο:,χονδραt<οδιι:ης,•Εχει tdραπαλλδ μr;ιοw:κτι\σπιτd : 
αδατηι.ι:ι οο:αfyι'α&τ-δvΓναvται 6ξιι.tμJτιοο:αfι!νθρc.ιnαιιιοτdκαν&.οτΙ'ιςΔeξιδς,ΜνμnαρQδμις 
'οdcΤnω·· ι!τιι:Τ\Οι ΠΙ2Jιτωpι αν6~ΣΕ)μ;ιτf3ν 'Ελλ,νων'Αξιωμcιτιιd:Sν.Αfπδ0ι!~νnρcq!a.\~, 
θlβαια όπf'pξιιν ι§μ:ιρτ"μ::ιτa, δπl'pξε καΓ τδ'f:yκλrμι.τf!ς δικτατορ(ας,ΑλΜ δlν μnapfS 'od χtιριι
κτηρΓαωτδ!ωι.οτt5ν'Ελλ,'Λιν'Αξιωι-οτιοο:!:Ιν &rιcΤwιnι:ιιιτωριανδ,ΕΤwιι:l.eδνημ:ιςι-6ιδτι 
6lν lπιπ:λα~ ι:χ;ιαnί τδ (ρyαν ι-cc,οε:Τς μιν ~ Κtιfllρνrpη,~μι:Τς δL &: ΆντιnΜΓn:uση f,• 
&,ον fnιτρlnαμε W: 0\ΙνΕΧfζετοι ΙΦ( αι\ερο σl lva μεyτ!λα τιασοατδ τ.δ ιcαθι:αn5ς τfk ιbΩιπfας, 

'Μλ& a~:~~~:=~·~v μπορεί \d ε Τ -.οι περ(ιφανη,δι6rι oo:ar δ νδμας ncρΓ cπρστο\σ- . 
y(aς oo:af δ νδμας περΓ καπ::ιστdσε r.ις 'Ν,ιι.ιμ-.ικ!Sν εΤ\Qι χαwτιι<οΓ Υ6μαι~Ι!Lν μnαραfιι.ε l5ι.uς 

~~~:a::διιιdζαμεv τδ rομ:. -nlv 
0 Αξιι.ιιD~ικtSν,διδη t.πδ, τΓς αννθl'\ι<cς alrτfς εT'oiQt 

~!.:!!!!!:!!!S: 
Μιλα\ψε πε:ρ(tθε:λοvτiiνστ/'jvΓ\:ιδτοσηΝ6μοu,nσli6n013ι:fλομε.Ι!LνεΤ\Qι8ι.οc;-μ:Πι 

•!θελοντlι;',Ιέτοχειρισθ~μετ"νδιεθνf\όρολοyΓο,!nει61100ςcΤττιεΤχαμεbnδφηi-Dς~6ρο-. 
λοy(οτ~1!'Ινστ ιτσliτοuΣη::ιι;ιτηy ικi::ίν~λετi:\ν,ΙΛ'!σροGοομι:-.dΙ?Ω~πρσσωnιι<δ~ριωριομtVΙ"J( 
μαvιμδτrιταc". · 

ΚΩΝΗΑΝΗΝ:ΙΣt.ΙΊΑΗ1ΌΥΒΑL:Ε iδικ'Ις μοvιμδτητας, 

ΙΩι\ΝΝ-1( ΖΙΓΔΗΣ{ ~ηyδς ΕδΗ<),"~!~ι_κ.!Ί5_ }I_?'!I)-~Tryτcx;"' 1 \od Ι"" 1-'Ιλr.κ~ιrπ: ,.φι ~ τΓς λj~ις. 
A&τaf6l nαιο( 8ιίεf\Οιjθ:1 ε/w ι σ / δ.νθρr.ιnοι notιOιJ μι:ΓνοννSχρδνια ατδΟ"Γ;Ω"1"δ,\ΙΙ!lιmιιι
δεvταΟ...yι&\>dιι5ροuνχ~Γςνdτdwaταστρlψοννοδι-ι!τιίμηχαν4ιατακαΓτdαfιvχρcnσ/5n-λα1 
μlτι!δrτοiοι:Τ\οΟιtξοπλιοι.Lνεcαf'ιμι:ρ:ιοi'Έναtλι:ι:Δtιvιίμr. ιr:.Ξfι•τaft!.dιιδι"JtiΟιlι~Βαuν; 

:::~~:σ: ~~~\;~:υ:~~~~~~~~λ:;::σι:~: ~πδ·~~~~":,;:~~' ·=~ 
ΙC&θε χρδνοσφι5ζοuμε70 ,0CΧJνlοvς,yιατΓ6/.vμπαρlαοι.ενdiπεκτcrνοιιμετfrtιrι:ιw:nιστrt

μιακι1lκ~r6ι:uαη ,δστε: νdτοliςrdΙΧJvμε . bι:iτι:λοιπδντfθ&yΓw:ι:"Ι::\οΟ μεydλοποαοιπδι!πδ 
τdrτιιδι&αlmfθd" npααt!λθι:ι ·. yι6νdtκτελt!σειτι1νδ.ιιιατηπ~ρι!~ςτδ•εeνος, 
'Αλλdδrανθ6•(ιyαuνι!πδτδστι:ιίτι:ι.,.οο/ νιοι αCrroΓβ&cTwι εlδικοΓσl&αuι:το6ςκλ46οu 
τl'\ςαδyχρονηςτεχ~οy(ας.Μι:Τwι ή.ι.εκτρονικαΓ,Ι-'"!ΧάνικοΓκ.λ.π,QSfχοννδι)\αδi\,ΙΙnΓntδο 
dνθρ6τr.ιvrταliτlλειι.αινμιd:dνlιτε:ΙJ'!τι:χνιι<ι1αχ~ι1.θι!το&;Ι:κrτιιώbιιμεfιccΤ ΙΦ.Γ,θd"τοf)ς 
~πιστρlψοuμε ατι1ν κοινωvfο δχ_ι ad:V 6ποβλι1τιnιc 1 δnως yΓwn:ιι σ'μρα1 dλ.\d αι!ν 4νθρ&ταuς 
μil\Οδfπλωι.α vι6\οdπροσχ~fισοwατ"νζ~.Βlλcτε:κιι!ΜοιΝιiταδςδιSσοuμετδ διιq:ιΓωμι 
'od σwεχΓσσνν ιτιw:πιστηι.ιιακfς σrιουδfς,&..ις κιfvaw οΙ ι!λλες χap,ι;ς-, 

~!!1ν"•ινολοχιaι1!!ΙΙ!Ύ!!8!ιd-rtr.! 
ΚCιριι; Ύπουρyl,nροαyειr.ιθεΤτι:: •,.Ι'ρτττfι:-σιclφcιςιιοfτΓς'υχ6αεις'ή3νΓ&λλwcπρα

τηyGντοtJθ•Γbvκοcη.ιfοvπ~CΙ-ΚΙυ.tιι!v~vδουλι:ι&μ:ιςνdβι!λοιιμελcιrrομt'ρι:ιι:ςστδΝαμασχlδιο 
Βιιλcτcνdμιλι1αουμεyιι!πραθuμ(ο: nρασι;λcCιι::εωςιΝιiτdποUιΑ: 1 5τuνι'ιΚυβlρyηαηt:χι:ιτι5θιS~ 
1οΙΙ!dντιμιτωπfι:χΊτ~nραyι.οτικδτητu,ΚαΓβlλιrηνd·nαfιι.εyι4•1Αcyχcι"'ιτΙ:WΠρaσιeρ',(aμlwν 
yι&ιcαττhτιξηlθελοvrΩvδστενd μι1yΓνοw•ΙΙΡJι~ ιανοf",4λλ4'οdι:Τναιβι:Ι&λιωτlςτi'\ςΔη
μοιcρατfαςι ΔΕχθcΤτι:τι1vδρχι1ιcαΓ lλlln:νdcnιζryτfιιχτι:μ:ιζΓμις:ΕΤμ:ιαn:lτσιμοι. 

'κtίριι:'Τnοvρyi,βλfπcτι:δτιι'ισuζ,_.ησrι6lνm-αν οuCι1τηοηοννηθιομtνη.ΙCαττχ4οοτι:1 
16Γωςl;με1'ςτf\ς ΕΔΗ<,4πδδyχοςytιfτ/'jντδχη τf\ς)(lιροςοτι1vπιρ;ιyμlνη4τ~Αα.α ιι:ιaτfις MfCΠΙs 



'Α..aτώ."ς οcοΓ τl\ς 'Α-τοΑ.ι~<'Ι\c Ιιt: σοycrον.τδ Alyoio εΤw.ι 110f rdλι τδ ~n(ο«:,-ρο τ"ις dΥΩ"fΟι:u
χr'ιc;. Ιbοιιcfιι.σς lnιθιιμfαεΥΙοUι \d ο~αμι;!:Ιcιττι'ιdμvντιιο:fιοvyιο:ρδτηαητ"ιςΧΦzςο,dy(w:ι 
ιιcαττl τδν WQ).δn:po τρδnσ . ,.W..Ιkι με ,l&i ιL πι>6tαcιη τδ νομαuχfόιο σι.τδ,yι6 o,d tmoxρcOαcuμt τ~ 
π~ιτιιcfικαfτι1νστpατιι.ιτι ιο:fιι'wεοfσ >.dnραοyειω!k7στfισηι..ερι._..,nρ:ιyι.nτοc&rητu,•Αςμ., 
νομ(t;:αvνδτι cΤι.σσττ: δπε~Γαλαι,γιστ(ταGςιιcατηyοροt+cδτ ι φlpαvτnι α!ννdμι'jνl!χοvνπιίρει 
ι:fδηαητt~Uτf~fνι:ι Υ(ιρι.ιτσιιςκσ.Γδτι . tμι:Τς6ι6τ1\ςnαρει$4σε6ςι.αςlδiΖτvt'ίςμι:ιc5νοU
μr:ζητ6vτuς'οdπροαyι:ιwθ~νστdσδyχροw.δεδοιL'οΟ .Νομfζωδτι οbτδε:f\οαι ι'ιΔη.ιοιι:uτfα. 
Αlιτδς h 6πσiος ιο:uβε:ρ\.6 &ποστεσπσιεiτσι,μ{-..:ι στδ ιτιρελθδν ιαι Γ yΓνcται σwrfιρηση,Δοw.ε:r4 
τ?\ς 'Αvτ;,ιnολιτεδοει.ις, lδΓ ι.ις τί'\ς Δημσκρ::ιτιιο:~ς ι: Τ ..Οι \d ιτιΓρνι:ι ' μιd lnιβε:τιιcfι θlση,yιd ν4 
μnορtοι:ι \ι6 ~w;ι 110f τfιν Κσινfι Γν6ιzι ισ:ιf τι1ν Κtιβlρνφη νd &ντιληφθοfιν τ.,ν nραη.οτιιcδτηnι
δ ι6\οdlnιττλισει ι'ιΚuβlρνησητδΙΙαθ~οντης.θtλι.ι\οdιcατl~ δπδτδβ1'μι1 μlτι1νfλπfδσ 
&τι ττιρ'δλσ 'δσα θ6 nεΤ δ ιc .Ύnαuρyδςτ?\ς 'Εθνιιο:Ι\ς 'AμGwtc;,&raνM rdει στδ '1nοvρyι:Τοταν 1 
eιS δ6οι:ι &ι.ιlCJL)ζ διοταvlς,Uοτε νd όρχfσε:ι στd σσaσρ! Λ μι:λlτη τ~ς &wαννnfξι:ι.ις τβν Έν&τλw 
Δνοιdμι:ωντi'\ςΧ6ρ::ις ι'ιδπσ fσ θ66ττιλλd:ξε ι τd μlνnαιδιd'τf\ς 'Ελλ6δος&nδ~~yχοςτf'Ις. τριι:-
.m!c;θrrτι:fσς,τ.,ν σiΙ<ονομ fσdπδl!νο 13dρος,ποGι..οκροχρ6νισδlνΜcΤ.νaι6nσ.ι:ρτδκαΓθι!lξο

nλfΟΕιτ(ς'ΕθνικlςΔu\οdμει ς μ/!τfινlτσιμ6τηrοοc.σfτ.W&ποδατικ&rητσ,τ""6παfαtnιτ6uοοuν 

α lιφιρσf , 

• 

Κtίριοι,ώς ειιχσιιιστί:i:·{-χειρσιφστι\οτσ), 

~ϊr.~!~~Ξ~~~~~~;~2:~~:i~~:~:;~~::;:~~=-;::;:~~·c;~::: 
~~=.:=j=.·~~:r. a:~u~ν .~d·:σ:::~·~τ:.π~: :,::.~~"'![~~ 
.t.uν6μcwν. 

UPtA .&ΑΙΑΙΙΑΚΗ(ρουλcuτ~c κ.κ.ε.1 ι Kd,ιa l'lρlclφa, 1,.4 •• διστuιrdιηι, •ιφι..-τικt 
JiiiW;""CilJiriOδθfλwνtfiwii, lνσcις 1νοιλafι\fllι:yι:Wό(ΙΙμfνηλlξηοοο 

~~~J~~f~~r~~:;::~:~~=~=~~=:~::~::;Ξ:~:::~ι!:1:.::~:::r~;;.ι 
ηy•'σμισ ••f t'ι 18νι•~ Ιστο~fσ &.1 τι1ν ιcofa hιιιιιc-..a σfν 'ιι•~f..,τσ •• ι 
''•"•υστοδ(δcιyμιιδτι • •• 

ΙΩΛΝΙΚΙ ΖΙΙ!:UΣ("Λρχηy'ς Εο&ΜοΚο) ι Ε10'18 hλ,....,τος ιιf τ4 τf nμ.(νcι ..... 
ίi!Υχ;;;;uς-;;:;..,..dcτίl\.-;•ι&cιιι;•. 

8Litkt DAUtiiiUiΛOI(~uλcuτι1c 11~18 r\llcotιc, • 118ti hι-φ .. c1'c d'"'UDJ,r 

E;~:r:~·~-::1·~~~ ;r~.!~~·.c :::σ~;:·~J~·.~ 
τΙ • .,.,....,. τοU lμμισ8οu 1ΙcλσντιcμeG Ιχcι uτdιuwlaT lnrl τιtν wp:'-ιιιaν ••f 
:ϊ.:~~η '::r τt.~=~~:~,.::~·t:~:.:~ν ,.~: .. :.ιττ:· .:,.:r=:-.:~~ ....... 



~.:~~:::ι~::' a:-ϊ'ti.::: :~,'~:Υ~d:~~·.:::,;Ί.:ε~~~~-~~r μi τι1ν 
... ....-;ϊ;;:·=:,•~;::.,~ :;ι · ::~~~:μ;: ~~;:·.Σ;~~~~~~·tv:;:r:;:.:t~ 
:ί' .. ~~:::-1• ~:•:,χ;t·Ά.~::Vιι-t~;;:~:;:,':~::~·2τ~"Σ:':ί.':~αι~ atwιι 
yayoν4τ..; e l ιi'φcς Wτiς: Ν 11Ιιιι ~ 6,ιι nd Ν ιιοτnτοΟν• σlιμόωτaς .•au-τa ••• 

ιaa••ΗΣΙΙΓΑΗΣ('Αιιιηylι;ε.&ιι.ιc.) ι Λuwοϋμ.ι cσλdcοι1atΟ"Ιahλη~φlιιητοι;,η.pιιιιο• 
S:iUIΓμΓW,;iiιιt τιtν ιhl~ι'i σ.ς .. r δfν ιηιιfwcι W λfτιι &ν.ιιflfllaιaς, •ίic Ιιι.ο 
c.ιιι,η .. τiMyo τlk σuνl .. αιις τWσ,.,_των τί1ς 6διraως ιιοf Ν 61\τιι Ιιιaί δτι 1aτlι; 

t:.~':,~:~·ι.:~U.:~~~~·ι::'μr:.:ι::::~·.:ϊ.,.:::;~:,':::::σ'~ι :~~~ 
ct.,. ι dτu 1'00 ~~ τοD .~ι.u.ol 1οιάf atwι ι 1Ιaλ8ντlι;.ΤΙ lcιρ&λλaι ι\ 
σdyι~νη τaινe.Uyfσ.r-.haι . ν4lιWouμa τοΔς •...,.pιuτισμο6ς• ιιοf τ f ι; •Ιινιιιοιφο-

_Ε.Ε:_Ε:iΕ;:Ξ~::~::τ~.~;:~!:=:~t~~~;:~;~~~~~.rνον 
rο"f.C:t1~<::~:,τ•;:·~:.;•ί:cως"~~·.~~:ν -Γ.:~~:~ ::,·αι~~·.ι 
t::I:~'f:~':.:::~~':k.:::: ;:~ ~~.t·~~=~~~t.w';;~~ση:: :: .. • 
ndatnrt••••• 

~~~~~~a:~:,~.~:•:;:·!t~.~ii~&1::C::~;:::".~=~~:;~V::dτί:::.Ι:-;τ~!~-
ιqφιιaalΜW6ιιΦά"aτaτ'•,..τικιfufνιfμι1ντολcιιwwρuίιμaτι1νΒοuλι1'-"••Jiiητ6ντοι; 
.ιlμοιdι; ••t •n-τ*aιι; ••d at-ι ~ι•JΙiι1τητaι;.•ιν &.ιιfιrοuμa ν4 cruζητoiiμa 

ί=' 1hι:=::f" ~~τ;:~J~ t:,.Κ.:'~:~rν~::uτ~ 1 ~;~:σ:c;ik"' :_:~·t:;• 
ΙL\aτaiΑιιν τίίνκ,.-τνντοU•ιτο.•στ-ιι:aτaτlτοιουι;wf-•ι;ν6~ν{-.ι;dyουμa 
••.tιτlι; τ(ι;ycνιa'τητaι;••fτfι;Η,ιοτολοy(aι; , wοdδlνlιουν ιιιιμμf••ι&η μl 
τ4•6νu-νη•τιιιnιιnι•ι1.φy'-η.• 

('Μ~τησηύΙJuνaι ι;ί;Τ;;;-;;·;,rτηΙuνa~fΙΙΙΙVηστ& τιλη .. aμρ,fοv) 

• 



ΜΕΤnΞΥΜΩΣ 
• :!8/15.10.79 

-==ΞΞΞLΊΙ~α{η· Έπιptλεια• rpaφεlo :Ι'ύπο~ 

Hθ'IY,.OAOITHIIC.[ , --------------------
ΣΊcιβμ6 ση1ν wσριι fcι ΊΟU k6μμcιΊος 

8 ";~·~==~ ~.~-~~~:::u Ί~~τ:~ε;uλλοyι-
ιιοϋόρy.SνοuιιροiριοντcιΙώςyνwιrΊ6όιι 
δλιις τfς 6ιιaριfιις τi;ς Χ~ρaς wcιf &ιι6 
δλaτι16ιιayyiλματ• · 
Ol6pyaσfaςτi;ςIuν66ou ιni;ρξaνU.o 

6ιιΙyμ.ΊιιιιςσiδημοcρaτΙιι6τηΊιιι'Αw6-
λuτοςσιιρ.σμ6ς•τιtνι\μιιρι1σΙιι6Ιιlτcιξη, 
CμιιaρΙστaτwμiνaςaiD"ηyιfσιιΙς,ό:δισμauτη 
ό:λ .. Uιι-aόΒuνησuζi\ΊησηχσfΊiλοςλιf•η 
&.οφιιιiσΙUfνιιcιτιlwλaιο•η•fa-•οόσiwολ-

λιl~[;:~ I ~Τ~=~ ς'~~~=~~ "ί~~η: {:~ I 
ιιρ6y.,..τιk6μμcιδημοιιpιιτοιι6-ΙC6μμσdrρ
ΙWν-tδιο ι\yaτΙιι6,ιwρfςcλrιιaς,ιιοό 

Ά•• τfςlφιiς Νοι:μβρ(οu 
ιιuιιλοf8p&ίιι&θaβδομtί6α 

Ο ((ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ)) 

----------------------
.Ή &,ημaρ(6ιιr τσU δημοιιρcπικοU 

Σοαιιιλι~μοU 

-Ή 6,ημaρfδcι wo~ 8& Ηaι ~λ6ιιληρη 
τl\ν&λl\θcιιι,ιwρ(ς.,;:ρ.κσ( 

wροκστ.Sληφη 

~=~:.:~~:ΞΣ ~~~~~:7:~~~Ξ ... ~ιιβιισμ6 τWν δη- L--------..ι 
Τιlοuμwaρcfgμιιrτaτi;ςΙuνιί6οuιΧdiρη 

• :::~ ~!~ 1 :;~ :~~:z::~:::~:~:~~~~~=7Ιr-,-ty-y,_-.. -,,-, -Σuν-Δρο-u-.,-~,-. ---~ 
τιtν μονοδΙdiοτcιτη 6ξdiρτηση &.6 τfς ΗΠΑ ;~:~~~ ·~~~ ~.:ar:;1 • 
-::~~,::~~~εl~:~τ~:~r::;~ :~~ :;~~« 
τ,ι••"~•• τ~pιι ι\ ιcup,ρνηοη μι τfς 

6ιraιιι,ttμfσςτΓjςμιfkι:ντ,.:.ς'ΑντΙιιολο-
τσWιι.ως: ••• 

&,~= .. ~:~ιcιι ~=~~:~~λ~τ ~. ~";,::•::~ς το 
uνlημe-Ίολοy(aς,ίιλλιlσuyιιaιιριμινων 
Δσοσων. 

,;~ :;~d;:~,~~η~= ~;·:~~~~(,τοyνω 

i~!~5::~~I:~:::::~. ασςι 
Γ\ανcwιατημ(•u10 

y'δpOfOς 
'Λθf1νοι T.T.1:U 

τηλ.315Ο!ί1711-13 



Ι.Η8βΙΝDΠQΡΙΝΗtyΝΟΑΟΣΤΗΣΚ.t.ΤΗΣ(ΑΗΚ ------------------------------------------
Στfς 6 κιιr 7 Όκτwβρfοu 197;,iyιva οτ~ν ο:ίθο uοιι τοϋ ξι:vo6oxcfou " E:tntPIΛ" CJT~V 

ΆΒι1νιι , r\ 8Btvanwpιν~ rιJva6aς τi'jς Κcντριιιi;ς ' [n ι τροwi;ς τi;ς r.AH.K. 

τ& Cιιιι~~2~μ~~~~:ο~:λ~:~~ρ~:~~~~~i 1 ~~ δ~:~ημ~:~~~~~ :~~ς E&~~~~~;w~~~ ~~:λ:::ς μ::~e:~~ 
'14: wσpcιιrτοίίν yιό λdiyouς όνι:ξdiρτητοuς τi;ς θcλ~οc.Cις τοuς. 

Κιιτ&τι1νiνcιριιτf'\ρ ισσuν ι:δρfιιοη , ό'ιιρχηy6ςτοϋΚ6μμιιτοςκ. ' Ιωάννηςzryδης, 
iκσνc&νιιλuτικι1clσι1yηοηί:ιrfτi;ςwολ ιτΙ W:iΊςw:ιιτιιοτ6-σι:ι.ιςιιιιfδ ιl.yριι•ι:τ ι1νwορι:fιιτοίί 
Κόμματος κιιτό τοιJς wροσεχι:ίς μi'jvcς Υ ιdi νά ιιοτο:λι1~ε 1 σ τι'\ 6ιο-n fστι.ιση ι 

"'Ηt.ι\Η.Κ. &νιινι.wμιvη, μι σιιφίi lδaολοy ιιιι'\ φuιrΙoyvωμfo-w:o-f πολιΤΙw:ι1 οτριιτη
yικι1,μiδuνσμιw:f'\6ρydiνwιrηκιιfι!ιντιιw6ιιρΙσηοτι1ΙάiΙΙι'\Ι'όιrη,προχ~ο~ρι:fατf'\νwριιyμο:τοιrοf
ησητWνο-τόχwντοUιr,μοw:ριιτι w:οϋrοσιaλ ιομοϋοτι'jν'rλλdiδο.Κοfw:ολ r:i!λι:ςτfςιruyyι:-

:~::~~~~;~j';:i:~;;:;:~:;:;~;~:~;~;;;: ·::~:~;:;~;::;~~:;;;;:;~;~·;~:;;~;;~ 
ματιιτοϋ'tλληνιιιοϋλο:οϋw:cιfστfςCξι:λfξι: ιςτi;ςCοwτaρ ιιι i;ςw:ιιfCξwτι:ριιιijςπολιτιw:;;ς 
τi'jςΧ4pcις-yιιlνdμwορl.σι:Ι r\~φωνι'\τοϋΚ6μμοτος νάΗθ c Ι στfςλιιΤκiςμ&!:;cς. 

'Λιιολοliθwς wi;ριιντ6νλ6yομiλητi;ςΚ.[.ιιιιfά v l.τιτuξαν τdi θl.ματιrτ;;ςι\μcρι1σ ιο-ς 
διστόξι:ωςκστdiσι:Ιρόι 

-Όpydivωιrη τ•U Κόμμcιτοςιό Όρyιινωτιιι6ς Γριrμματl.ιις ιι .ιι.ΙΙί:ιρος Cvημiρωσι: τι1νΚ.r. 

~~~~~Τ:: :~:y~:;~r~=~=~f~ , ;ο~ι1~Χ~ ~V~~ξ~ I Τ~~Χ~~Χ~~~~: ~~:V:~ ;~~~:~ι=Τ~ξ~ ~:μ
:~~~μ~~V τ2~λ:~•:1::~~ Τ~=ρ~:=~=~==~~~~~~~~ ~~~~~~:~Ι.ψεΥν μcτιrξιJ 'Οw:τωβρfοu•Δ&ΙΙ&μ!Ιρf-

ιιρχ~·:~&~::·~~:\:::~:~~ τi;ς t.r. τ i;ς κ .r. τiϊς [.ΔΗ.Κ.,μl: ι:lοηyητf'\ τ6ν πρ6cδρο,νcιιJ

Κι5μ~:~λ::·:~~=~::~:~~ι6τ11Τος μι:λWν τi;ς K.t. μl ι: Ιαηyητι'j τ6v Γcνιιι6 Γ ριιμμa τiο τοϋ 

τοίί n'.~~".~Υ,'Ι~:.~a~~~:~•.ι.ι••η_ς 6ρu.ΤΙ)Ρt6τητ•.c μ#. ι:lοηγητι1 τdiν Γcνιw:δ Aιcuβuvτ. 

-θlμοτc:r'Ορyο:νι3σι:wςΓuνιιΙιιWντοϋΚ6μμιιτοςόπ6τr'ίvΠρ6aδροιι.Γο6νναΓc:rλ&vη. 

-θiματσΔημοοfων rχiσcr.ινμΙ.ι: l σηyη τι1τ6νΠρ6r:6 pοτi'jς' rn ΙΤροni;ςw:.Π . Αεw:CJ τσCί. 

ιι .eιμιιτιι Nιrou μi ιlσηyητ~ τ6ν Πρ6cδρο τi'jς '[τι I τροni'jς I( .Κ . Γw:ολφιν6ποuλο . /./ 

-θlμστσ:Τοιrιw:iiςΛίιτοδιο ικι'\σι:ι.ιςμlclοηy.,τf'\τ6vΠρ6a6ροτί;ς'[nιτροni;ςιι.'Ι . 
tτa:μoc:iλrι. 

-θiμο:το Νι.ολιιfaς μi clοηyητ~ τόν iw:τιρόοwτιο της ri6HN ιι . • Λ.Ιιτcρζοβfτη . 

-e•ματιι ι\ημσσfι:ις Ύyι.fιις μi. ι.lοηyητι1 τιSν Πρόcδρο τί;ς 'rnιτροwί;ς Uφrιyητ~ w:. 
Ί.ΙCρι•iλη,ιιρ6aδρσ n.I . r . 

ΠιfνωσiδλστάΒiμσ:τιιτWν ι:Ιιrηyι1σcwν lyι ν acίιρι:ίιrσu Ζ:ι'\τ11σηw:οτ&τι1νόποfσμ f
ληασν waλλό μiλη τ~ς κ.r. κο:f πόρβηw:ιιν δμόφr.ινιr &nοφ6οε ις.ΙΙι:ηιξιJ &λλwν wi;ρaν τ6 λdiyo 
al&κ6λ•uΒοι ' •·w: . I\.1Cωσ"τιιιι8vος ,r. ηι:ιπιιμΙΧελdiw:-ης,Α . Ι!Ιπλ6:νιις,Ι'.. ΙΙοuμοιJρης,Ι.Αcμaτιίw:ης, 
ιι..'Λvτωνόwοuλος ,Η. ι\fyι.aς-Χιιρδιrλιiiς,Γ.'Λνδρι:6ποuλος,Γ. Παιπ ιινδρlοu,Α.,άλτης,Γ.Κοτι:;ιΟς, 
A . Λauκ6wouλaς,l . ΚοιJσης, ι.Ιdiμπaλης,n.Πι:δοuλάιιης, Σο-κολiϊς,Γ. ΚοuλοιJρης, Γ. Κιιμινdρης, 
'Ι.ΙCριΜiλης, 6. Κwνστσ:ντι λι lρης, Α. θι.ο6wριιιiί:ιιος, :ε.Κοuyιοuμτ!:;6yλοuΌ Α. Κιιvτοθσνdiοης, 

•Ι.Ροϋσqινοcκ .&. 

(ΟICwfμlροuςalσηyι1σcΙςΒάδοΒοϋviιιτι:νiστι:ροοl.nροσcχΙ:ςτιι:ίίχοςτοίί•Ιε:τΛ:::Υ 
••r•). 



~~!;!~ !~- !~~--~~~.: 
Ήιι:cντρ ιιιιιj 'tιι ι τροιιft••τlλη,ξcμi4μο..,νfιιστ(ς6:ιι6λσu8cς δι- ι•τ~cιςι 

1.-ιι 1δι•lτcρη 1ιιιινοιισ(ηση, '•ιβcβοι!Νcτaι δτι ι\ιιροσ•άScι ayιd:τιιjν,μιιiδω:ιη 

==~~;:~~=~",:ί~~~~:ιtμ;:6:~.~;, ~~τ~~=~::η 6~~-r.~~~:~ ~;~~~ν ·~~λ.ς, 
rU:ιι :;;.;~ ~:G·~;~;.:~.~7 1 .::~~1~Τ'\~~·ί~.:Ζη ·:~ ':;:~η::u ιηι~~~;_: ::::G·~: ·~ 
ιιρeσ&ισρ(ζcιμiσ-.ι1ν•ι•τftνιUCJισyνwμ(σιιιοtτιιjν1δcσλοyιιιιιjτι:ιuτlτητ•τi\ςC. ΑΗοΚο 
"Η ~λσιισtηση τWν 4ιριWν τi;ς 6ιη.ηριSιcωι:; U4 τιιjν μιχρι σιιjμcρσι 6ρcιστηpι4τητ• τί:ίν Ιuλλσyι-

~~-=~:r:=;~::;::~=~~~;::~Ε: ~ =~~;~ ~::?:~:, ;~:;~~~~~:=~u ~~~ ,.~~μ~:;~~;.:-::d•Ρ ιc. , 
:s, .. "'Dιιιις&μiσιιςμcτά τιιjνιι•τιφpcuσητί;ς&ιιιηιτσp(ιις,6ι•ιιιΡι..ξc ι'ισημcρι νιιjι'ιyc•f• 

~~~~~~!:~Ι~~~~;~:~~~~~~~~;:~~~;:;i~f:~θ~:~;~~!~~:~~~~~;!~;::-
•• λ.,. •• τι.ιc·χ•···ςμσιςμiτιιjνt.ρ •• ,. •• ιιj .. [νwαη,τιιjΛο:ΤιιιιjΚfνο:ιι.ιι(τfςό •• λ • ••• ς 

~1~;;~~~;~I~f:;:~~~~J~=~~~~~~;~~:~:;:;~:E:~~:~r:§~~Ξ~fi§~~~--
pητ. ,.~., iνάyιι.η ν' hσμσιιι.ρuνS•Uν k4 τtjν '[λλ'Δa δλcς σΙ ξiνcς βύcις, ιι. σιt ν' 
'••ιι.'falcTI\•tyιύfτιkCWη, στ,12νauτιιιάμfλι•· 

4.-'Η lντa.ξl\ μ•ς στtjν [,Q , K, xwplς ν& ••-:ίνaι ι\ 6ιξι.S: k.S: τtjν '[ξauσb, t.ημ ιoupycί 
τcρ&ιrτιοuςιιινδ-:ίνσuς y ι& τιιj Jωpcι.'D ~ιhος&ν&μcσιι στtjν&ντ (δραση ιι ιιl τtjν ιιρ4σδο στlν 

~ι.:::ί~~~~..:τ !~:λ~~ ι :~• ~::::~ ::~:·~..,:~.~ 1 ~~:~":;.;;.~ο;~ ;~ε~-~~;' ~~~~:;ητcι 
:~ς'~="~:~~~ i~~; 

0 
(~::-~, "f:~Ιι~~μ::d; • Λ:ο~~·~~~ • ίι. ~~~~r;~~~μ:u;~:~~ ~:~pcιμσ 

'fl\ςhηιρ.στιιιi'jς 6cξι8ςιι•l 8&.'fodς.6ηytjO"cι στ6νιημοιιφο:τιιι6Ιοιrιολισμ4. 

5.-Ό 't1ληνι•4ς 1ιι4ς ιιιιρα:ιιολοuβ&ί μ' Ιντονη 1•ο:νοιιοlηιrη τ4 ιruνcιιl\ &-yWνσ τl\ς 

•~";:~~~:~:..:~~ ,.~~ι:::~~=·~ti ~~~~~~~~;~~:~ ;:~z~·~,. μ:~:;.:" .:.:::~~ης 
6ι .. Ισρ8ςιι•lν4σucr'fημ•τσιιοιηβcίc16ιιι4τcρα:6:ν'ν•ην&ιιpcιτιιιο•οιη8cΤτιfιιιίιι1ιιμο 
6ι .. ινιιjσcωςτσU•cτρaλ•f•u(•pιιμιιjβcιιι&ρyσU,6ιΩλιιrη,&ιιοβl\ιιcuοηιι.λ.ιι.) 

ι.-οt eιιrιιςτϊ;ςt . ικ . κ . y ι&τl\νδyclcι , ιιοι1iwιιιuρι'.iηr.ο:νh6 τtjνΓ'Πιιινcλλcιδι ιιl\ 

?~:~:.:~1~::~: ιι::~Ε::~~~~·:;~:;;:~;~;:~~Τ:l;~.:~ΡΕ;3;~"~;~~·;~·ν 
&4ιe;...-.-,ιrσcιl•4τιμηaιιl'ιJτι•ιιcρtΒιιλ'ηyι&δλοuςτοι1ςwaλi'fcς , 

σuντ~ ;;~:ιι:":i~:~τ ~~~~=~7:;: ι:&' .:::.~~Ζ:~ . τ~: .~ίν~1ξ:~ti:: :~μ:ι::u ·:~av:f ~ς 
Ιχσuν ~611 'ξιινcμισβaί k4 τ4ν wληθwρισμιf. 

:~:~~::~~~~~:::~~~f.::J;:;~:;~~:ili:~;~;r~;;!7biςi~~;j~!~;;~~[;;;;~· 
1.-Ήwρι(τ•ηνlμιιu'fl'jς[.ΔΚ,Κ. yι& τl\ν ιιιιΒιtρωση 12μηνηςστρα:τιιιτιa1\ς8ητal•ς, 

Πιι'fcλcΤ τf\νμιyά.ιηwρeσφοράστ~ννcολ•fσμιιςιισfορc(λληλιιβiτcι σiσwστtj~ητι1ν 

&ν'νtιι ι,w.σuyχρaνισμσUτϊ;ς6ρyιιν~ιwςτί1ς1Βνιιιίlς&μuνιις, σ(ίμφωνοιμ' yfςt•ιτcιyiς 
τl'jςιι(ίyχρaνηςτaχνιιλοyt.ς. 

e.-ΉβιιΙ•ι'ιιtιιτηστtjνh&yιιητης&.ημο!pσιτιr.ίlςlιρ:tονι::iσaι.ιs τοUΚ6μμιι'fΙΙςiwι βa-



~;?§f~~i~:~i~§i~!~~J~!:f~i~~~~~f~::;~~~~;:E~~~;~;~:~~~~~~;~?:;f;•τ 
wιιφο:6οσισκ!s.__t.οι,ιlc;:τΜνlιρχηyικWνιισμμ&τwν. 

10.-Ή ε.&Η.Κο ι:,"Ισσν n(ς τι:λι:uτaίι:ς lιιλογlς w!\ρι: ηf12% τWν •ι'lfWYι ι:tνcιι 

~;:f~~:":!:~:i~aμ~~~η~~~~~~~~~~~~:?:::~~ ~~ :~~~=~~::~~a::::~:x~, 
:;~~Ξ~~§~~;~~a;~?ff~~~~f?.~:~~:§~;~i:~::~~~:~i~:~~;;.~ .. 
σχι:τιχ4μiτ,ΙΙμμστaτρewοwο(ηιrητοUΚ.Vσνισμ8ίίν6ilσχGσaι yι4τι'Ιν1wιlμι:νηβeuλι'Ιο 

11ο-"Ηιι:.t.χaιpι:τlζι:ιτιljν1σιι.ι:(μcνηlι.δcιιrητfίςέ,ημι:ρ(6c:ιςταti6ημοιιpατιι.οti 
t-ιιιλισμοϋι ~Ji τιlljν ιlιwola ι\ 6ημοκp8Τικι'Ι Κοινι'Ι Γνι:Sμη 84 hοκτι1σι:ι ,., lρyc.νo τl'jς 
bτιιιι:ιμι;νιι:i;ςiνημι:~a4ι;της. 

12.-'Η ιhιlλwτrι 1λι:u8ι:p(σ μi τιCjν lwola τ& μlλη τΓjς ιι:.ε. διrrhw.-.ι τlr;: ΙnrΙ,ιιις Aro, 
1wιρψιi!Νι:ι. τιl\νκομμaτιι.ι'ΙΑημοιιρο:τ(σwοti6ιiwι:ιτfίλιιιτοuρy(οτf\ς(.ιΗ.Κ.1νiίιι\ 
lμο..,..,Ισwο6δι-ιστ68η•••τ41"•ητUνRι:ι.&σc.ιν, lnrι:ιδcιιιv(ίcι τ/1ν&ρρηιιτηιl;ν4τητιι 

:~::~:~;;tt:·~.~~: .:~7.-1 τ:~ς κ:::~ι:ι:;;[~& ι .~~:•:·~e~:;;~•;,.;~v μ:~:==~=·~ητιιι4 
ilc1(1:clς. 

ΓΙΛΤDΥtΝtDΠΡΟtιΥΓCΣΛΠDΤΗΝΤΟΥΡΙ(IΛ -------------------------------------
'Η[ΑΗΙ(1λαβcτ/1νπρwτοβοuλlι:ιyιάτι'jνC:πlλuαηιιαΙCν6ςάλλοuμcγάλοuCΒνιιιοϋ 

Βlματος,wοU8ιι.tιpcμciάιι6ΙΙ'ολλdiιρ6νιαι 

~w:~~~~~:::~~ο;:~:=~~~!;:~;:~~;:~~:::ι:ι;~~~~~:~~;ρ~~~::!~~~;:~:!~~~~~ί::;ο ·:~ΥΥ 
,,μ~::;:::::.:::~:.~.~Ε:::::;Ξ::~~~;~;;;;_(;~~~~Σ~~!~~:~;~;;:~~~;~~::~:!· . 
~TiiΙ;~;r-3Ξ;~i~~~~~i1~τT!&!:Σ;jc;!~.~Ξ~;J~~i;-;~~;o;~~~g!;~!~2Στ!!y,i!i~v 
~·~d~ .. ~~·~.,;:::;~'~ί~ :rχ:λ~~::·~~ν τ~,:;~:ο aG~:·~ι'itx:σ::~ ,:ιχ~r ,:~fη;:~τ ι~ofou 

Πpl•cιν&yfνcιclιpι1τcpο:yνwcrτ6δτιστι'jν'tλλ&δαcδρrσ•οντιχιιι(ιτι'jτi\ιττιyμι'j 
μ4νιμιι:iyιιιιτcστημινοι ιι4νvR4ιy64ντιιχιλι&δcς •ελ1ηνcςτ6ylνος, ιιι:ι6Ιιοuν 
Τοιιρ•ιιιι1ι)ιιη•ο4τητιι1ιιcι6ι1.'-t•ιριΒηιιιχν.,.ιτι1νΙuν8ι1κητίlςΛwζ&νηςτοU1!ί123τϊ;Γ 
hοιρaωτιιιης hτ.U.Vilς σ&ν μ&:νιμοι "'τοιιιοι, τ4τι;, τi'iς Ι(vνατιχντινοι.nι4λcιις, τi1ς 
•tμβροuιιιιfτίlςΤcνιιι.u. 

sιιacιιa,δΝςctνιιι vvwcrτ41ιiιarρcσηalιτι1c1ιcvrvcι μtτfiνtο4ρροιιη .. ι:ι:r&:μοι
ιιar•σι:φιιμονfiστις ιl;στ(&ς τUν Τοuριι4..,νιινlkιωαοuλμ6νων τΓίς .6.uτιtιΓίς Βρ6•ης.ΈνWδμι.ις 
οΙ δ&6τιφοι δι ι μlνον δlν μι;ι~η•ιχν, lύ.λ6: σlιξι'\Βηtιcrν crημιχντι•6:, οΙ "'ελλ.η~cς τίlς 

~=~~ .. ~ 'z::•::τ~τ~:Vμσ~~8~4~:~;.~~;1:~~~:4ς ·~~~~~;!;~'ίι: .:;1:._ τ:~~Υ=~·-
στι1ν Έuιω..τ&. Ι:τομcιιιlιτ6:Ιιοuνμ&τ .. ιρι;ι b4•ολλiς/'ιt.ηδaιιιχcτf&ς&(ςτ4ΚCντρο 

~r:~ ·;ΞΥ!~~r-~~~:ν~~. :i?:;~~~::~r.:~~ ~~ί~::~;~~~::ΓΕ::~~=;~: ~ ~~~ρ~~;:::uv 
τUνnλιτι aUντοuςδιιι•ιωμ&τwν. 

ΕΤνσι6:σuyιιiρητοyι6:τι1ν'Ελληνιaι1Πο1!τcrιχν6:μι1ν6:ναyνwρrζ&ισ'α(ιτοι1ςτο6ς 



ιι:σβ' - δλ• •ελ.ιην&c; τ6 διιισ:lwμa ν& μwοροUν ν& 1ιι:λlf{οuν τοι1ς lιντι wρ~σλοuι; !wν στ6 Κοι-

~i:~λ.:~::,.;• J"::=~~:~ι ·.:~c,. ~:ut:~:W,;:~cιι:;~a~~~,~~~~:~ ,·~~r·~~ ~~~; 
μaτσχclpησης{lνvν. 

ιιtρ(νιι;μclτι τ618νιιιιlνUι1μ.,.ροιισlwρσιι:τιιι:ιilιτcλiσ~ρο της&Βριlσςwοιιτοyρ6-

:~=.::~::~~J:::~~~:~~ ::~ρο==~~: σ~6 6 :~;.;:u~~~:;,~d~~·~:ί• ;..~:Υ ::σ~:'τημcι 

:::?::~~;~~~~:Ε~:: l~~;~:~~~;t~~~:~~~:.~~~~~~~::::;~:~;~:~:;~:~~ς 
8ρόης. 

"Η λ.Δση -'ιτ~ ιιρlνaτσι &νιιyιιalσ, y ι .-τr οΙ •ελ.λ.ηνις τi'jc; Τιuριιfaς, waι1 ιιaτl•uyCJV 
IIT~ Χιφ. μcις, βρ(ΙΙΙΙVΤΟΙ σi 8ριlμηΤιΙΙΙ.~ 6-ντισΤΟΙ)'.fσ: wρ6ς Τ~{iς 8οUΙJΟUλμ6νοuς τl\ς 
nι.ριοχίic Wτης, apiyμσ: wadι ιιιιτοι;uριSν&τσ:ι μlf τ~ν ΣuνΒ~ιι:η της Λwζ6νης. 

s:~&;~:~:j:~L~~~;:g~~i:=gi~~:::~~~:;~;i~~π~μ:.:~~;~:~ 
'tw r τοiί wροιι& ι μlνοu β& wρi•• ι .,, τον ιοΒ&i &τ ι y ι6: ~·λ6yοuς •οι1 lινιiyοντσ: ι •τι1ν 

6ιaβνη•uμ~ιιιι1\)wοχρlwσητl;ς Έιι&ι..ς,lιλι,ι.σ:lyι6:1:Βνιιιο6ς, μi τ~ν•ροτcινιlμaνη 

!~~!~;;;~;;~;:~!e!~;!~:;:;~~!;~~~~~!~~~;~~~;:;;~;~~~!IΞ!:~~~:~I~!I~~i~:~i1~ 
ΈU,δσ. 

Ιi &lδιιι~ διiτιι.ξrt στιl &τιιμσ: της ΙΙΟΤΙ\ΥΩΡ(cις waU lινσ•Ιfρcι 1ι wpdiτcισrt ν6μσu της 

~~:~τ~~~ •.::χ:~σ !y::~ρ;~; ιι Δ:~=~~ ι=~ ~=:~:jj:c; tl~~~·~;~~~a~!i;c 7°:.:~ ρ~:~~ ~:ϊ 
6ιιι8Ι«τι'ιΡιοh4τlι;Τοuριιιιιιc;6φχιcr.8χοuνιιrtριιχΙΙεί f;ιιwτwτοι τηςΤοuριιιιιilc 'ΙBayaν&laι;. 

θlλοuμ& .,, •ιστιrι::Ιοιψc &τι ~ wρ4τaσ~ μ~~~:ς Β& τUχιrι της ό•οοτrφf.ξawς δλwν lινcξσΓ
ρcτ•τWνι:ομμ6τwν.Κ•(τοUτοyιστfσlΒiμcιτa1Βνικιfκο(σuν&μοlινΒι;ιι.ιJΙιστιιι&wροlχ•ι 
1ι !ΜauΒιιν4τrtτα, 1ι yaνιιι~ ιruμwσ:ράτ•rt ιισf 1ι όμι,uχrο ΣuμΙΙ"ολιτιrι)σεwς ιιa( 'Λντιwο-
.. τ_!Gσ&ως.• 

;~~.~~~~~=~:~:::.~~~;~~ . :~~Ι~~~~:~~ ::~·:~Y~~~a:~~~:~~& 1;τ~~·~?;:~σ:έ τ:~Υ:~~-

i~:~b~~?.:~~~:~;~!~::~~~:~~Ί~~Ξ:~~!~~;~~~i;~1:;~~:~~~~:~:~~~:~~~~~;~1:~;~: · 
Πρill'&ι ν4 σημ&ιωβ&i &τι ΙJΤ~ν "ριlτςιση ν6μοu τής r . AH . K. ncριλομβιiνι.τσι t 

fUY •• w: ·:,::::::-:2., -:: z~,.~=;:~~ ·:~~ ~~~·:~;,.:::~~~~=:η "!~~σ~~:t~=~ν .~:~:~:~=~ nρaσ· 
t'ae-r;~~ ι.σ:τιfρyιwη τWν ι!ι:ντι•ρο••uyιιιWν ιι•f ό-ντιιι:ο ι νwν ι ιιών δισ:τ6:ξιwν τi\ς χσuντιιι:ής νο-

cιίιτοf ;:~ :~:-::ι:: ~~~·~~::~:~σ:::~:~~::;';==~~cιcr~~~λ:;:~~ ••ρ•λσμβιiνοντσ:ι ιισ:f 
Ό ι..Ζ(y6ης τιlνισ~ &•f•ης &τι ι\ Ε.&Η.Κ. 86: οuνιχfσ-ι ι τ~ ΙJuμnaρ&στσ:σ~ της δχι Ι<ό · 



... ~-~~~~~!~~~--~~!~!~ 

:σ~ ο:~~~~=~~~::~:~~~::Ξ:~ .. ~7~~~~:Ξ=::~~~:~~~:~~~~~~~:~:~2::~~ ;~~:~~;~!:~~ 
θdU.ηρeτοiίνyιdμιd•eρfι;ιδοS&τWν. 

§~~~:~~Jt~~~~~~~~~~:![~~!:!i~j ;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;!!~:~~:~~j~!~-
ιυνd:μewν. 

εlcrηyητι'\ς Cιι μiρους τ;jς ειΗΚ i1τι:ιν ό βουλευτής Ήρσ~ιλεfου •• Κ.Μ•ο:ντοuβός. 

Ή σuζι'\τηση τ;jς Προτdσι;..ις Ν6μου στ/j Bouλ/i Bd συνι.χιστι;i στ/j σuνι;δρfοση τίjς 
25ης ·:;τ::~:~:~ τ•U 'Λρχηyοii aσi τοϋ 11.8rσντουβ(ί Βά δημοσιι:uθοϋν ιrτ6 8w6μcνο τcϋχος 
τοiϊ •8[ΤΛ~Υ 8Λt• . 

Υ'' τd ;~ι;:.ν τ~~6 I~~'t:.~~'~:~· ,.~:~:~~U~η~~η~~ .?τ~~~~.:~~ι'\C:ι;_~:::~σ~ρ~~~~~Λ~~~~: ό 
Γιjννης -Ζfy6ης, ιl:woμiνwc; ~ ε. . ιΗ.Κ. ίντιτfθcτσι ιrτ6ν &waνσ•στρ,ιrμ6 τWν wολιτικi.iν ιιροσ-

:~~w:ia:~~~:·:~::' c ~~~'r.o;~~..:=~~~ 1 :~~ν 6 ;~~:::~, ;tη ":ϊ~τ~=ρ~~~W:~~~~~::σ .,:~σ~~ι'\ 
6ιιιλ0.wτι'\ν&.,.λμiνη&ντνν-ηwοU6ημιοuρyήθηwc&π6τ6τcρστG6cςaUτ6φiμσ. 'or,,.,_ 
~~~ ~~~~· ~:·;:6λ~?:~~:: ~~wι:~:o:0••==:a::~.=~~ ~~~ ;~~~~7~~ =~~.~:=~σ~ρrιν 
σUτοϋ,ιrτι\νwp6ιrφστη'•f••r:φljτοu•τήνΡοuμaνfσ&wιμι:νcσ-ιfςΡοuμa.νιwiς&ριiςνd:&wι
•••U.οuντljν6ιιι6ιQιrfιιτiiνΤeινικiϊνwρορλημιfτwνyιιiνd:&wιιrτρiφοuντ6yρηyορ6τcρο 
ιrτήνwσ:τρfδιιτους. 

ΠροιrwwιΙΙj, lιw •'ν& ι δηλWaις liwip τοϋ &μcσοu &Ιfανο•οτριιrμοϋ τWνwολιΤιΙΙWν wροο--



Ϊ~~~[~. ~~= ~ ,:~:~~;:μ~:~~~~;~~~:::~=~:~u:~~=~===~~~~~; :~~6 ~~;~:;:!:6;~!~ ;;::~=~ 
&ιl,ριισ•ι.•f114λιτfς8ιι6,aιςμοuι:.πιρτοiίάμι.σοuί.rιcινaιιaτρισμιιiί . 

sawιr•, ~~:ν:~~'::,~~~ ::;.:~~~~ν~':\~~~~ ~~~f~ :ωzν::~~:::,.~·~:.: · ~~~4&~~;a:i-
8w8_,ιaτpισμοiί δλων τWν 1ΙΟλΙΤΙΙ.Wν 11pοσφιίyων ι.af Τι\ν όιιοι.cιτ&στaση δλων τWν 1ΙΟλΙΤΙΙ.Wν 
ι.σιfι.οϊνwνιι.a.ν τwνδιι.aιωι,ι&τwνyι&ν&yrνοuν ι.cιfcιUτaf Λ'ι.ιιτηyορfσις "Ελληνaς. 

ι~ηιιWς, δ11wς yνwpft•τ• ύιrιiριοuν ι.ar Β'ι.aτηyορ(σς "Ελληνι.ς ιιοU l ιauν 'Ελληνιι.ι\ 

~=~i:~τ~~=~:~~ν δ:~ι\~11!~="'~ ''~~= :~:cι ι;::a:E~:~:~~~u~lf~=~d~~~=~ηyopfaς •ελλην8ς ο I 
Κupf8ςιισιfιιUριο ι,τaλ&ι~οντο:ς8UΙΩμaι ι.ι:ιλι\&π ιτuιιfο:ιrτ(ς &pyacrf•ς aaς• • 

• " τaριiστι•••'νδιι.ιο τiiν ··τ~λσιιr-. τ6 ι.οϊο lnoι.ώ.u•• •• r ι,.paστι\βουλl\ιΊ 
[oiHoKo 6fνμwfpcσaνιfuιλU,Β8ίμfτ"νlnfpριφη~f f"VΙ.~&pνηΤΙΙ."Wλ&ΙΟ'η'(a1 

τl\ς ·e:~:ι:τ~~~=Ρ~~~-~.:~~=~·~~ ~~:~'Ζ;:ν::'l~Ο:~t~ν τοU ofaoυ βσp6ινοyι4ν-
νη•)νιlτι\νιισιτ••ριk~η15Οιιλ. τ6ννιιιν&:ρyοU•aτρ&λΙΙΙΙfοu&.6μf•wοσ6τητa!ν6ς 
Ιι.σιτομμuρ(οuτlννvνwοι1τοUtι-aτlδημ6σιοyιιiδιΩλuι:ιη,p)yιιlτι\νι.araι.ρjτηση&llηι; 
wοσlτητ•ι;35ιιλ •• τlνν- ι.a(y)yιlτι\νΠΙι.σηδιι:ι,οpiςνσι1λwνwοι16,afλοντ•ι hl 
τ41175ο 

!τσιιp~~ ==~·~.ί,.~"'::;~~ :~~. ,.~:·:::~:::. '\;~~~=-τ~~-•. ~:.;~~1\ ........ 
8 οι σuμβάaιςWτiι;ιιφaιιτηρfστηι.•νσκι:ινkλ"•ιι;b6τι\νt.ωι.κ. ι'ι•••fawpoσl,uya 
yιlτl\ν'adριιοι\τουc;στιi.tuμβetίλιο'[wιι.p81'8(σς. 

r.p' lλaι; .iιτiς τ(ι; 6.ξaλ(ξaις τΙ σι.4νkλο 11σρςιιιiνaι &ιιiροιο ιισιf ουνfστaτσι στι5 
Ιτι6rιμιοωρyι\Ιηκaτaινητιflλλaι,ηι)yρϊ;νιιι:n.ισfμwν,στdτfλοςτοU•apοιισμfν•uιρlνσu 
ιωι(στfς6.ρziι;τ•ϋτρiιοντοι;hlσuyιιaκpιμlνaς•ρ4.ξaιςκσιι•ιιραλι\f&Ιι;τWνόwauΒdνwν 
'τw•ωρyVν,Γιlτιfνaώ."'ησιfιτJ1ςτJ1ι;τaινητjljςlλλaftcwςΙyινaμι4σaιριtiφauΜ 

~~:r'~:;..:ι .~:~~· ιμr~:~:.~~:ι.ι~:.;~::~~~ · :~·::ησ:::~:'~ ... ~~~Ι.~~::~:~,.-
~ιινι;n.ι.ιξιιμ••Έuηνι••ςwι;-ι:ι6ι.ιfων•μιτ6στοιι•i•τ•UΎwουρv•'•u•ι•μηι.vισι;-
50Ω-δδ0tanομμύρι•6ολ~ισ. 

οι 8ywyiι; w•d 1\wiβMa τΙ δημ4σιο ι..οροUν δ•uτaρadouσaς μιfνο wτuιlς τοϋ σaιιν64λ•u 
uf δlν wepιλιψβiνe.uν τι1ν iμιφτW.ι1 σdμp.η yι4 τ~ν wρομι\Ιaισι δ(ίο !κσιτ. 200 .. ιιλ. τ4VWY" 
Wp8τ4ντωνwaτpaλ8f..,hlτοdcΛ4τοο-8ap6ινοyιfννηwοdlτι:ινWοy~ι.a~τιινyνwστ4 

t~Gι.:~~,=~~ •••iaς '' 6yιip8ζ8 τΙ ~ιο 1ιτιιν ι\waρδιwλ&σιaι; τiiν τιμWν τοϋ 

'ιliν οΙ &ρμlδιοι ι\w:ouρyof fιBabν νΙ wpοοτστι,οuν τΙ σuμ.tροντσ τοU ,.ρολοyουμiνοu 
wοUτη, ·hρewa ~ ζητfισ•υν . τι\ν wοινικι16fωξη !iiν ~waυθl1νwν ••f ν4 aaτ.Uyfσouν 



σιSι.ιν• μ• ~.ν ν4μ8 wφl •'•ιrιι'ι•ωι; ΙημΗΓων io46wν τ" ζημι' τοϋ &ημοσιοu yι6 τ"ν 
Ιιμ .. ηatnρaξJtτηι;. 

Ή Ιf.υρiρνηση,&ντflaτσ., μ• τ~ν ••Ιuστaρημiνη ••f iμβcιλλwμaτι•" σροσ~νιt της στ" 
6ι ... ι-Ονησpιn•Ι•Τν4σuyaΜdtaι τrc atιΙiiνaςτης 0 'Λ.U6a1νοι τ4σομa.,Gaς 11σ.r 
W;~μaςΔ.τaσpiσaιν6a1νιιιΙΙ,._ιηlτιΝ•1ηlaΤ•Ποτaν11οyοhτ"σ•ιμσρeστ6 
στ,ν"tλληνι••W.• 

!2!~-!:Ι~~~~~e:ι:~~~-:!ι:!'!!~~-!!!1_~~!!!Ι!f!~:!2:!!ι 

•:ιιιιrρωσοdι•.Πρωluσοuρy4ςι)σi;p(a•n6τ"ν ιwιστρο,ι1τοuτkομaτp,μι••Ιtιc 
στ(ς ιηι8aις τou.&fa iσιτplwouν ιu .. ,.. ,., hιτσuχΙ•ντσ. hοτal.Uμσ.τ• μay.λοστο
μraς. 

hΙΙσr.;&ιν..,.ισjιητaΤτ•ι ι\σ,...-rοτaUyayον4τοι;lτι •ιuηνσ.ςσρωlιιwοuρy4ς 
..-τfJrιhιτ•λοucaτι\Σ•ΙΙ••τι•" •ι~η. 

Τ4ya.,.ν4ς:1μωςΜ'hι••ι16ι:aτσ.ιh4τrcσuμφιrι rac•ο0σροηyf\Ιrp.-. 

lι.τa .... :.:~,.:;~~:~ιιr:;;~~:~.~:;:ι'::::;.,;,:~;:; \::~ν~:t:.::; :;..~;~~ 8 
ΣοΙ.ιι.Ι...ι•!t·ι-η•. 

'IJΛNAICOINQI[II 

r~!!!:!!.!!~.!!~!!-~!~~-!~ ... !!~-~!!~ ... !~::!-~::!!::!!!~~-!~s ... !!~~~s ... i!:!~:!!l 
"[y•ιφοι •~•λοι τϊ;ς ι.ωι .κ. iaονσν τΙς ιiaόλoulcc δηλl:ισcις σχaτ••' μi τ"ν &ξlωση 

τοϋr. •• ι.w1ί .. τολόρaιliσηστ6Γ\ροaδρaiοτi;ι;Βοu.\rjςι 

&ντuιr~: ~:~ 1:? ,:.• ιί:2.,:~μ:' ;?ν:~~ιt;f];,::~;:ς ·~==:~~~.=~ς ~η μ 1 οuρyηθοίιν ,aοτ 1 ••ι; 
1) ι.ιwλιlj afνσι ή σοριrΙΙΓ••η τοϋ ΚσνονΙσμοU τϊ;ι; Βοuλϊ;ς, σο~ &σιχafρησa ιι.οτό τιlj 

8ημ8ρΙνt'jσuνa6ρfσ•ητi;ςθοuλϊ;ςτ6ΙC .ΙC.[.ι 

σ) ZI\TηO'a ν& iσιβόλaι σuζJtτηση yιό τι\ν τροσ~"οfηαη τοU Κονονιαμοϋ,ιωρfc οlιτι1 

:.:~:~~:~·~;:;.:;~:~:~~~:~:~:~:i~~'ό;::~~;~'"'" ι.,,, .... , .ης ....... f 
2) TιiK.IC.[. Uν&νιιryνι.ιρfl;aτιι ι ώς •Κόμμα•, &λλdώι; •κοινοβοuλauτιr.Ι\'Ομ6δα•yισ

τfliν•υyιι.aντρώνaιιι.σμΙ''-'τrςtιu4σρο0σοΒiαaιςσοUΒiτaιόΙCσνονΙσμdςτοU~τοςι 

σ.) ώ iιaι σ&ρaι,δηλσ~, στfc τaλauτιιiaι; &ιι.λοyiς τ6 1~ τοuλιlιΙστον τ~~ ιn.ιν6λοu 
τWif'W-fι 

J)Wiχaιστ"βοuλι\15τοuλ.ιίιιστον βοuλauτiι;. 

Ή [.&Η .ιι:. &ντιθ,τωςόνσyνωρfl;aτσΙ Wς Κ6μμa, yιατ( Ιιaι τ6 TΙJr.μf\pιo, δτι aοτ' 
τ(ςτ&λauτ•iaι;&ιι.λοyiςσi;ρ•τό12-τWν,η,ο•6ρων . 

Πplwaι ν6 ιrημaιιιιβaί 1σrcn,c &τι ιι.Dτό: τόν Κc:ινονιαμό άvοyνωρfζοντσ.ι ώς 'Aρzηyof , 
r.6μι-τοc ιι.σf ο I τiως Πρωθιιwοuρyσ ( (Π.Κσνaλλόσοu~ος), τiως ' Λρzηyο r r.ομμ&τwν(Γ .Ιοϋρος), 
δσωςiσfιrηςιι.οfr.ιιτ'aUρafσν8ρμηνaf•••fτiwςΚοινοβοuλauτιιιοf1ι.σρ6ΙJVΙοιaομμό:των 
(Η. 'ΜλΙοU) . 

:S)Ιiβσι:ισόιtσνονισμ6ι;μσορaiν6τροσοwο ι ηβaί,ι .. ισοντηpη8r;iήσρορλaσ6μaνη 
διοδι-ιr(ιι .. rμ• τfι;νiaι;Ιιιιτ'ξ•Ι<νό&νιιyνwριΙJβaiσό:νΚ6μμaμι&ΙCοΙνοβοuλauτιaι\ 
Όμdiδσ μi δiaοή r.af λΙyιiτaροuι;ΙΙοuλauτiι;. 

ΙώΙaδμωςτροσοσοfηαηcιlιτοU τοUaί6οuι; ΒdίlσιUαcιyΙ6Τι1ν811'6μaνηθοuλι\ιιafδιι 
νι'τιtνσ .. ροiiσσ. 



Τ6ΓριιφaiσΤιi•σu!ξ f6wσaτιf!Ι'σριιιιιfτw 6a Α.τ!cιι 

• •κ.τhιν 6ι;;;;;;;;!;!;~!!;;;;!;;;~~~;~;;;;;;~οιι11νrις, νι' τι1ν '-Uof- τΑν 
:.rι:~~~~ .. μ~::":~: ~~λ~~~ν~•:.:~~~ ~~ι).~==~~:μσh~;ο~~~~r1~'i~λ~:~::': ~~~ 
βeuλi\ς . 

Ό tt•-naAa~c; ΆΙrινWν μi lyy~ του ορι(ς τ4ν ~aδpo τfjς Ιουλίίς, tr1τηΙJa τιfν 
Ιριrητi\ι;'-rυλl•ι;τοUr. . •.η....ολlτη-ΙΙιοοίοι;ορlνiιιδσ&aί/ιlnι4.-rητοU1r.λ8yο
ι.ιr.οfουορeιιι4ιρηιιοιιτιtν••σ&ημ!ιr.pιιτf-apοr.aιμiνουν''-•rιΒι:ίδfwξηινaντfον τοu 
ν•••~"~••r1.._~,. 

'Ο •• Πσ .. οι(της ιti iwΔνυμι:ς 6ηλ'-ι:ις 'fOU ι:tι;a \σzuριστaί δη 1ι ν6Βοuοη τW... 
~6&λτ(uνι:1χa'f(νι:ιά6τ'ν•.Χιι:τζl\,wρlνh6τfι:i•λοyiςr.•lyι•ιιότ,μην6Ιηιιa 
.. ,τ,νr.. ι.τι;η, ιιwοίοςGιrτι:pιιb,τι1νν4ΙauσrιτUνfrι.-6ι:λτfuν lι;80'aτιfν 16ρστοu . • 

!l:!e!!l-!55~~!!5-!!2-~.:-~~~~!!~!:!~!~1 • .. τ. ι.• 'ιι ι&μ. 64ΖΖ4τ;jς4ηc; Όιιwuβpfou1979lyypιι,.S τοuiΙΕ1••ννaλiοι: 
ΠλημμοιaιοδιιιW 'ΑΙη...V...6ιgfι(p.ιιa6ντfypσfΟτ'iι:Ι.νινντfοντοϋr..Π.Οnολ(τη μην6σaως: 

ιι:.:;.,;; .. ~-~~~~.:~ ... 'f~~/1 τ~~.:;~λ~~.::~· τ~~:=~~:::~ ~w...":=l.::~. '•' 
Τ4 woρn4νw lvνpιι .. όwaρλf1βη στ4ν E\σσyyaλlo: Έ,aτW (lφ. wρι.ιτ. 40Z39/4. 10.7f) 

οροr.οιμlνουν46ι.,ιιρ.σβι:1 ιιτ•Πpο•6ρ•iστ;jι;βοuλ.;jc;. 

iι-ιιιΜ~:'?~ 6~4:.~~ :; ... "bι;:~~6ν~.·:~"":~"'~ι~:ι;,.~~~~;.W:2. ~:="' hcιλ6τwς 
ιι .•. rσ.~~~;.ι:~ι; ~~:;ι'~cι~;~:r~:~σ:~ ~:ν~~:,a:~~~·:~~w;~~":~ ~:~σ;~~~~· crτ6ν Τύιιο ό 

του ;iτ:;.:::~~~~ ~~~ ~ό::~;.,:;~~~ν~~~~~/=~~:~~=~=:Ρ;:r~.~;;:~~~9 ατ6 ν~•ι:iο 
ΠfN•;:r~·~~:•:,.::~ς·r.~:~:~: ~~~= ~:~~:;~ 1 •11 , λ6y~ της Dwoι:WJM1•a4ς τσu &• 6 τι1ν 

:~ ~~λ~ !~~~~:~ς τ~~u~~:Η; ~Γ ι:;:~. =~~~~U~τ ~~νσ~~~' :η~ ~~ιi Γρcιφa ;:~~~~· ~~~:.~::•

~6===~~:~~;~~~~ ό::~: ~r~:;ιι~r:ο ~;η;~c~;1a~ιι·; ~ =~~~ ... ~~~τ~~~~~c.:χ::6 ·~, . 



~·~~:~~::::~~;~~~::~=~~=~~~~=~3:::~:~~::~~:~~~;;~:::~~=~:~!;~::~:::~~
;;~~~;:~~~:~~~~~i~~:~~1:~:~§~~;§;§~~~~;~,~~!:~~~~~~:~;~~;~~~:Ξ: 
~~~iz:~ • ... ~ ::: ;~~:~~: ;~:·:~::~ .. ::~ .:~• ~u:~~~;~:~~~=~ y ι ό το~ς ιιστο fιιοuς τi;ς ιraριο-

Στ6Uιι6μνημο,waύσuνα6aύaτο:ιίιw6r.ιλι&6aςUrιοyροφlςιιστοΓιιwντi;ς.t.ροιraτ•ώνσς, 
ίινcι•ι~τσι δτ ι wρ.l:waι τ6 το:ι;ύτaρανιΙΡομαιιρuνθ οίιντdiί:ρyαΟ'Τdiσια (Λ ιιι'σΟ'μάτων,ΤΙJιμi
νταu,&.Ε.Η . ,Γύ'οu,ό:w6τιljν•aριο χι'i,6ι 6τιι\μ6λuνσητi;ςό:τμοσ ... rριιςiχaι•Βάσ&ισi 

~~:~~:Ξ::!:Π~~i~2:;~:~:~~~;~~·ili:§~~:;~~:~~;:~~;~~::~t~;~::~f:. ~~:;~~ 
ίιw6wαλλ.ις,νο ιιιτιςχαβούι;aς,ΙΙ"ιι:ρό:τΓςrιροτάa&ις•σΓ6ιο:μcrρτuρΓaςτi;ι;Τοnι•i1ςΑUτο-
6ιοι•ι\8'&ωe;· 

'ο •.Ζfy6ης ιίιιοuσ& μi ΙΙ"ροσαχιt τ& 6f•ο ι σ cr\τιljμοιτο τ~ν •crτοfιιwν τi;ς .6.ρσιw&τ.WV0:ς
wαύτοϋ6.ξιlal'ιι:νιισf•ρο•οριιι&a1ί: .. ιιρ6σwwοfταuς-ιιοfύ•οσιιeηιιaόμiριi'Τηιιοfί:νaρyd 
τι'jνσυμwο:piiστοσητοίίΚdμμοτος . 

"ΑλλαιlιιιΟ"ιιinτι;ς, 

~~~=~~:~:r::·:~~:~:~~.~~Ξ~i:::Ξ:j:~;:,~·;~·:.·;.,:~~~·::;;•roς 
Ό •· Ζfy6ης Wοαι;Οηιι• τ~ σuμwιιριlιJτ•η τσiί Κιfμμοτσς aι cιiβ& δ(cιaισ ο:1τημιι 

τWνι•••ιkuτW'ΔfιyWν.ι..τσιιινιljτw. 

~~~,~~~~~:~:~:~~:F.~~~i~-·~~·;;~~-~!::~~~:~:~~'!!:~:i?··· ....... ; 

~t:~x~:!~:::~~~~::=!:~;;::!~:~~:~~~::~~~::~:~~~;r::~::~ · ~=~1~~~ ~~~~= 
λWν στιljν •potlλl\τcr τi;ς tσ~6ιις ιι.ο:f τ Γ μ•τριι Β& wo:ρfιal:lν yιdi τ~ν ιι.dλu'η τ~ν Uλι Λών ζη
μι~ν. 

~~-:!!!!!!k!~~!!~_!!.:!!e!!!!t!_!!1_!2~~1i~:!~:!!2.: 

~i~t~!~~~i ,.::,.~~~::μ:·~~,.r~ι::l\~:~~u~~:~~~1~~ ~~~η~ Λ:r ·:~~::~:~. ~ · 
μομ,ι'\•τl\νιtuριpνησηδιδτιι 

Έμ•ιfδ••• τιljν ιι.ιΒcιιwη της Έ••ληαfιις &11'6 τούς Πριιιτwριιινο(iς τf;ς διιι.τaτορfσς • 
.6.4ι;Βηιιaν4.ριι.ι•Ιai8cι6 τ6Ιι.σρι•μινοτi;ςχο6ντcrς'Λ,ριιccιfα•σ•σ ιιο:f6ιν8ντιμ&τι.
•••• τ~ ~Ιιιι.δ Ιiμιι ιιοδ 6ημισuρyaΤ ι\ ιι.aραμονιlj του οτJjν1(ιι.ιι.λησfσ της 'ελ~6ος &νιfς 
h'τΙ:σdιμροΑ.τi;ςicιτο:•τfο:ς. 



- ΙΙ-

•• ΒΟΙΖΕΛΟΙι ιte:τi:Βcσσ ιwι:~τηση στι\ Bau>.l\ νι& τ~ν μι\ κστdθι:ση &σ6 τ6ν U.aupy6 'Εθνι
σi\c;'Λμ6νηι;lyyρ6φωνσοdζητοUσσμfwροηya6μcνηlρCιτησι\ τοu,σιι:τι•dμiτfςrιροτ&σcις 
Χιιfηyι:(τί;ςΒιιρ6νσς)wρ6ςτι\ν&λληνιι.ι\•uβllρνrtο-ηyι6:τι\νl'ΙΙ'aνllνταξητί;ςΧι:ίp8c;στ60'τpιι
τιωτισ6 σι:iλσc; τaU •ιτα. 

!!.!~!~1!)~_!!!.::!~~!):!!!!:!!:!~!2.: 
ι.81Α.ΤDΥIΛ[ι8ilιι'τησι\τσuσp6ςτσtίςciρμ66ιοuςUwσuρvοι:ίc;yιd:τ6&ι:ροwοριι.66υστd
Ιrι- στ6 8cροδρ6μιο τοU 'ΕλληνισοU ύσοστηρfζι:ι δτιι 

::ι ~::;.~:i~::;::H:r~~f::~:;t;;'~~Ξ:· ~~:~~ :;~.~:~;::.~:~.?~:~~;:~· 
,,. ...... ων. 

~~z"~::::~~~~~~i~~!:·f~~,~~~~~:~E.~~;f~~Ξ:~~;;:Ί~:~:~:~~:~:;• 
: :~·~:::E~:;:~~p i::ί;!i~; ~:~~~~Ξ~:~:~~~~:~: ~μ1 ~~::~:, :~~~:::~~~~;~~:~:~~ ri:f ~, 
ΙΙστσντtiσcιιιcιριιμfλΜ:' 

Γι& τι\ν ιιιιτσστροφι\ 50 τ&,ων σι 'ελληνιιι6 νι;ιιροτcιφι;iα τϊ;ς Κwνατ•ντιναGnαλης 
• ~φuιrοuρy6ς 'Εξwτι;p~ιιWν ά•ο:ντ~τaς •I 1ι:ι'ιτηαη τaU ιι. 8nσντοuβίί, ι!ιναtlpι;ι δτιι 

' Η ' Ελληνι•ι1 •uβlρνηοη 6ισμορτu~θη•• •σf &wlawαaι; ίιlf6αχι:αη &w6 τfς Tauρ~o
•ic;.&pxiς δτι θ& λ6Ρaνν μiτριι yι& τ,ν wpooταafa τWν vcκpoτotcfwv.Έ•faης laxupf-

~~::~io \~~~i~=~:r:~~Έf~~::~:~: ~;:~i~;:. ;;~~· .~:~:~~:~~ ~::·:~:~Ε~:~:~.~ "'· 
:~-=~~!~~~s:_~2!!e2~~ 

~~~~~~;?~ΊΊ~i:~~:~~~~~~ι~~~~~~~~~;;~~~~;:~:~~.u;m~~:= 
χ ~~!~!!~~-!~~!!~~!~!~!~ 



Σuνί;λβa σι σ6cJwaφη ή 1Cλιι61ιt~ 'σρydvι.ιση ΙηιaνΙιιiiv w:ιιf &σιοΜΒηιι& μi 
θlματιι ιιλιι6Ιιtd·6pyανwτΙιι6: ιιιιf μi άποστολt1 & vτι'Jwou ύλΙιιοϋ ιιοιi ό:φοριi 
τ6ΙC6μv-στfς6ρyσ~c Ις. 

· ~=~ :~:Ρ:~~~~=~~~σ:τ:a;;;:~ r~'~g ~tμ~~:~ ιι: r' ~~:~~:~; r :~ς v ~~ 
=~ r σ2::~:2.ι~:v ~ ~=v ~~ν~~:?;:~;: D~~λ~~~6 ~ J:;~ ~~; ~ ·~ : ~=~~~Wν 
~~~~~~· .:~·::~ r;o~~~~~:,::u ό r~:;~~~ς σ;:ur:6=~~o~;;:. ε :i~ 'iΓv~~ . 
'ισιολ~Βηιιc μι d:να.σιι6wηση της wολΙΤΙιιiiς ιιaτοστιfσcwς ιισf μi τt1ν wολΙ• 
ΤΙιιt1 yι-μμ~ τοί:i ΙC6μ.-τος ιιιfνu στdi τcλcuτσίσ ycyoνdτσ. 

Τ6Προc6ρι:ίοτi;ι;Ε . Γ.τi;ςtc.Ε.τοί:itc6μματοι;σl0'6σιι&tt1τοuμlσιιο'ΙΙ'6 
τ6ν •u.ντονΙσμ6 τί:Ίν alσηyητiiv ιιaf cloηyt1acwν y16 τ~ν Β' Σ4νο6ο τi;ς IC,E. 8 
Τ6ΠολΙΤΙιι6Γρcιφcίο τοί:iΙC6μμaτοι;ό:σχολt1Βηιιcμlτt1νμcλlτηι;σfl:ιιτfμηση 
τi;ςwολΙΤΙιιί\ςιι:στιιΟ'ΤόΟ'&Wςτϊ;ι;Χ~ΙDι;ιια fμl τt1ν6ρyιfνwσητi;ι;Β'Σuv66οu 
τi\ι;Ιt.Ε .τοUΚ6μμστοι;. 

'Έyινcαuyιιlντ~ητi;ςΒ 'Σuν66οuτϊ;ςΚ.Ε. τϊ;ςΕ.ιΙ:Ι.ΙC,Ο"τ6ξcνο6οιcίο 
•εmΕΡΙΑ•.Ήήμcρt\σΙιι6 Ι6τιιξη , oi c iΟ"ηyητlς, οfόποφιdiΟ"cιι;ιι.λ.w. 
&να.tlροντσΙlινιιλuτΙ ιι6ιιl ai6Ιιι6θlμστοii •ιcταξδμιιι;•. 

tuvcxfσl'ηι:ιι ή tr6σιιaφη τi;ς ΙC.Ε. ιιιιf fλη~ιι ατfι; 5,30 μ.μ. lιtoU 
iιι64Βηιιaνσuμ•cριιfιrμστσιιιιf w&ρ8ηιιιιν ά ιι οt60'c ις, 

ΉΌργdνωtJηΓuνa.Ι•Wνlιιc.νcσιiσιιc,ηατdί yp:ιφciστοGΚ6μμaτοςyΙd:Βlμστσ 
'ΙΙ'οιiιlιlfΟpοiίντιfΓuνσΙ •ciσΣωμιιτciα . 

11.1 0 .79 Td wpoc6ρcio τiiς Κλα6Ιιti;ς 'Ορyιfν~ης Δι•ηy6ρων σι αuy•lντρwar'j τοu O'U~ 

~~~η:~~;~=~::::::~~~~~;~~~~~~3~~u::: ~~Ι ~~Ξλ~=~d t~;:λ:ϊ:~~'\ 8 

;~:::~ 1 ;~~·~.:~~=~==ηή κ:~~~~,;~~ (~~·:~~c :~;~~~~~ ·=~~ ~~ lyyρa~ 
νιwνμaλi:ίν. 

lf wρ6τaαη tιldμou y1d Τ~ σuyιιρ6τηση ΟlιιοvομΙιιοiί 1 [wιμcλητηρfοu O'T~V 
'ιλλdklισχοΜΒηw:& ή Όρy&vωση τWv Dlw:ovoμσλdywv. 

=~η~~~==η~ τ:~Υ~~=~ρ~=~ ,:~~ 1 ~~~~ ~~ν~ ~=~=~;c:~vι.κιτοιισ 4 ~Βη•c ιισ r 
'Η v:::τ: ~~:a ~~~:~~η.:r;~~~:~~~ 0~~:6~;~~:7~ιι:r~:~ν~~Β?~:Υ:~ηι; 
ιιιιfτ1νiyypcιft1νlwνμcλiN. 

•ry1νc •uyι:lντpuιfη της Κλσ61ιιηι; Όργdivωσηι; ΙηιιινrιιW. 

~;=~Ε-~~4 :~~ :~:~ί;~::~,Ξb~;~~:: ~=~;:~~~~:σ=~( Σ~~rλr.~~~=~~ι; 



λMc.r;r:aλιτcuτtς ιισf μiλη τi1ς Κ.(. τfjς ΕΔΗΚ lιιιrροαι:mησcιν τ6 Κ6μμσ στfς ό:ιι6λοuθcς ιl:ιtδη 

Β-1 0-791 ρ~,.: • Λ~~~~ς Υ ~:~~:ς&::~::;~~;~ ς τ~~ρ:~:;~ ~~:~6 •::~λ*=~~; 1 
::U ζ~~6 ~σν στι1 MU-

8-10-79~-:;i~:;~:~:~~~~~~\~W~6::λ6τ:~;~=~ ~:~~~:::~:;~~~=ς~~~=~~=:: ;~~ ~~ΜΗ 

ι-1D-79ι ::i:~~~::~ ~~~;~~~:~~~~:~ς ~~i~:;~~ ~~~8~~~:~1: :,=~~~~~~~ ~~~~;: r::,.. . 

•• • D-?t ';i~~ ~~:~~;;~:~;:~:;;~~~~:;i ~i~~~~t~~~;:;;;~;~~;~~~:~~;~~~:; ·!:~~=~; 
15-1D-19ι ;;~~a;~:d:::z:~:~~.:::~τ::~ ~~:~τ~ς ~~~~ρ :::~~ ~~~~ηn:~;::;; y ~: r τ~~~:: ο~~~ 

:~-~-~-:~~~e~~~!!~~!!S.!!.~!)~~!!!.~S.!~~I)~1!!~!.!:.Y!.~-~1~-~~~.: 
• ο 6ιιιηy6ρσς-οlιιονομολ6yος ιι.Γc,ρyιος 'Λνt.ρc6wοuλος,μiλος τϊ;ς Κ.Ε.ιl:ιι:wροσ~ιιηcrc 

~1~;~~~~~;~~:~:~~~~:~~: :~~;~:.;;;::;g: :ii~~·::~· :~;;~::?.::Ξ~~.~:Ε. :; . 
1.-Ιτfς 6 'Λwριλ(οu 1979 ι-τι1 •οιτητιw.ι1 Έστfο τοίί Πσνcιrιι-τημfοu 'ΑΒηνWν,i.λσΡ• 

, μiρσς•i&ημοι-fσιΙuζι1τηΙ"ηιrοUόρydνwcrcόΙUλλοyοςΟiw.οτρ6..,.νμiΒiμσιι" " ΗΕΝΤΑΞΗ ΤΗ[ 
χgρΑΙΙΤΗΝΕ.Ο.Κ.",σi&ντιιιcιρd:Βcσημιτ6ΠΑΙΟΚ(Κcιθηy.Λιcιν6ς ) ιισrμιτ6ν&ιι"Ιfρdσr.rιrσ 
τοU κιντρσu llcιpξ , σ τ 1 ιιWν Mcλc τWν , μi σuμμ cτο xr1 ό:νw τWν 500 ο i 110 τρ6..,.ν ,σ ~ τη τWν w.σ ι 
•σ ι τη τ ρ ~ Wν . 

~μσσr~ '[~~~~"'~~ :ϊτ:ϊμ~~~~ ~:~:c~·~~~σ;~~·~τ~~~~~Ι:,.~τ~~ ~~~:ο~~~=~.~~~:ι 6~τ ' 
ιιcι"'-Β••ημlf.τdΙC...L.f,8•wτ.(Jιιιθηy.Ισχσιρ.t,ιις). · 

3 .-Ιτfς 7 'Ισuνfσu 1979 στ6 Ι:cνσδοχciο t:DΊEPIA" τiN 'ΑθηνWν,iλcιΡc μlρσς .ι •η
μοΙ"fιι Ιuζι'\τηι-η ιισU όρycfνwcrc ι\ 'Ελληνιιιι'Ι Έτcιιρcfο ΜcλcτWν w.cιf Έιιιστημονιιιοίί Προyρο~ 

~~·~:~Ι ~iH~6 ι;;:~:~~:' κ~~~~~~;;:.:~:~: -~~:=·:ι ε~:Η~~~~κ~~~~~~τ:: Ι'~ -~=~~~ 
pfι.ης ι.cιf Ά:·. Κιιιιλcιμιiνης ' ιιcιf τ6κ.κ . ε. 

4.~Ιτ(ς 15 'Iouνfσu 1979 στd yftιιcδo ΙΠΟΡτΙΓΚ ί:w.ιιροιr"'ησc τ6 Κ6μμο ai Δημσιr(σ 
Ιuζftτηση wοδ 6py'ν-• ~ &,ημcρf6α ΑΥΓΗ μι Βιμcιι•αΙ KOMIOYNIIfEI ΚΛΙ Η ΕΥΡαnΗ •.Ιτι'\ 

~~~~~:ς•~ν όμ~r.~::~~~ν:~~~=~~=β~~~ι'Ι~ ::~~~~~:σ:~::~~:·ί~:~:3ν τ=~λ~;~ ;:~ ::: . 
'Ιtσιλfσς. 

S , -Ι τ f ς 1 Β ' lσuν f σu 1979 IIft 6ν Κ ~ νημcιτσyρ6,ο • ΛΟΥΞ • στ6 I([ ΡΑ Π Ι Ν Ι , l.ι.ιιβι: μiρος 
σι !ημο•fιι Ιuζι\τηση ιιοδ όρydν-• ~ ~~νμση · Έιrσyycλμ~ιΙ!οΡιοτι:χΥWV · ιι:cροτα~νlοu μι aιμιι 
•OIM11tPDIEI&I8J Ε~ΓΓΕΛΙΑΤΟ81μι[Jiιi[Ι . ΜΕΗtΗΝΕΝΤΑΞΗtτΗΝt0Κ", σiιί:ντιwcιριi:Βcση μ 
τftι.ι.tισuλcuτr1ς'Ι.Τροyιiw.ης ),τ6ΠΑΙΟΙΙ(ιιcιβηyητi\ςΛιcιν6ς),τ6ΚΟ6.ΗΙΟ(•cιβηyη τ.,ςΓ. 
Ιtριμιιιίς,τ6 ltlt[8o. {ι.cιθηyητι\ι; lσ&σρύς),τ6 11.11.( ιισιf τl\ν ΕιΑ. 

lλ8ΙΙ• :~~ f ~ι • ~:~~ 0~~~;~"=~~~ ·~=~ρ~ σ ό~~~U:~' ;~;~ 7~~.,:~~~~~ σ:2~~Η ' ~~~~~~ rHi 



ΧQΡΑΙΙΑΙΣ:ΤΗΝεοκ•,σfcivτιwιιρ6Βcσημi τοUς Cιtnι;ι6σwwοuςτijςΝ.Δ.τοUΚΙ.t.i;σwτ.ιιιι r 
τοίίΚΟΑΗJ:Ο. 

7.-J:τfς 19 ΑίιyaUστοu 1979 στ6 Ήρ6ιι λcιο Ι<ρι1της στ6 ΠcS:ριι.ο Γcwpyι66η στdi ΙΙ"λafαιιι 
τaUτριημfρau,cστιβ6λτijςrt6ΗΝ,μfλησ&μiθiμαι''Η[ΝΤΑ:ΗΤΗJ:ΧQΡΑΣ:ΙΤΗΝ[ΟΚ•. 

Β.-Ιτfς14Ιcnτιιμβρfοuτοίί 1979ήμiριιΠο:ριισκι:uι1στfς9w.μ.στ6 ' tβνιιι6•t6ρuμιι 

~~=~=~ ... i~:=..,μ1~~~~~~~:ς ~: ~:::: r~~~~::~:ν~~ r~~:~~~=~;a~)~~~vb~v~::a:ι:Xa~~=:~~ν ι aς 
'Ιι;ιτριιι6ςΙι1λλαyας,μfβiμαι•tnΙΠΤIΠ[IΙΙΤΟΝΤΟΙΙ[IΥΓ[IΑΙΑΠΟΤΗΙt " ΕitΤΑ:ΗtτΗ*[ΟΚ• 
δwa~ο~w.ιιr&νi•τΨτΤςΒfσe ιςτijς[ΔΗΚ,aiάντιwορdiθcσημfτ6νCκnp6σwwοτοUΠΑΙΟΚ. 

:m ~~~-!~~-!!!!!~~!~!~!~-!~!-~!!~~ 

!!-~e-:!~!2~e1l!!!_!!~!!!!_!!~--~~~~.: • 
Ιfτι1νcCιw.αιρfοτοUτ•ξcι6ιοΟταGΠρwΒuwοuρyαUaτι1Ιdσχαlw.6dθηw.c&•6τι1ν 

[UΗ•ή,w.6λοu8η8:-ιr;σfνωσηΥ4v 1•11}..79ι 
11 'ΜΕΣΑΜΙtισιρ&τrteιτ6ycyαν&ςyιιιτfτ6Βcwρeiσ6ν•τι1νληξιιιριιιr;f1wρ&ξη 

Ε:~=:~.:~~~:~~:~~;:~~:~ ~~rΊ::r:~=~~x:~~:~:: ~:~~:~:~~;~~~;~ς ~=u ltll r 
;~~μ~~~:::;;~::~~,.:;~~~;:~?:1~~~:~~::;=~~=~~~: ;~ι:~:~~-.~~a:=::r:ς 
6cξ 1 di '~=~ ~~~..,,~~~~ο~ιι:~ιa~:: =~..,~~= 1 ~:.;::W:&~"' σ:/1:; v::~~:λ2~a ~~~~•η 
ιιuβfρνησηιιιιf•τ/1v1f0ρ6ταιι\τοuςlτ•Ι ~τcν,τολμι1σιιuvμιι5ιιl,νι6ι•στιιιl\ 
lκλοyιιιf1,νιιμiτρη•η . 

UΙe6ημοιιι:-τιιιf1vcοιιιrσΙιaιιιaβi;ιιανν& διακηρ{ίξaΙ &τι ήιiw6.-σητοU 

::~~:;;~~;.~~;~~~~~~:;;;:~;~~;:;;;;;::;;::~;;.~;-:;;;;:;~;;~ 
lιλλ& ιι•f νdi ρρfιrκaτιιι όντe ιri lyptyoρση ιιaf lταψ6τητ• μιl στ6ια τι1ν wρσyμστιιι/1 
&λλιιy/1. 

νcολιιi~~' .:u;~ .. ~/~:~18 .. ~:~=~~;;ιr;;~;~ο=~ιa~'τ6χιι ιιaλci δλcς τfς &ημαιιριιτιιιfς 
~~!! -~:.~:r:_!~s.-~~!~~ : 

Ι~ο~yκροτf1θηιιcβdiσaιά:1Ι'αtό•cωςτί;ςΚ .Ε.τίiςΕΙΔΗΜτ6νtιιΚι:ντρικ6'0ρyιινw τ ιιι6 

::;:: ; : tι ~:~Ο κ:~;.~,' :::.~~;:τ~):~~~~~ν~ Λ *;:λ~,~~;:~;~ a::ϊ:~:;~ ( ~~~~~:;~~~~~~μ-
Ιιiιreιc;:)ιιαfΠιιUλο6ο~ο~λ6iμη(Ιwοuδcι•τικ6 ). 

~ !_! e!!!!le 1! !!J!!S-~!~~ _ !~~ -~ :~: ~.: 
-Ιτ' wλcιfσισ τiiς νύ:ς όpyσνwτικijς Cξ6ρμησης c1 Άρης hcι;ιtοβfτης,μiλος τοU 

ιι:.ο.Γ.j:wισaflfθηιιcτ,Χσvι6τίi\ςΚρι1της . 

.:...tτfς 8κ6ηλWcιc;: yιdi τf1v C11iτcιo τijς &wcλι:uBtρwaης τijς ΆΒι'jνaς &.6 τ6ν 
Γ&ρμ8νιιι& ζ~o~y4i ~ tΙΔΗ• &vτιιιροιrUΙΙ"&6τηκc &•.6 τ6ν &ημι'jτρη 'Αfβαλij. 



:~~~!!!:!~~~ 
8iτι'\ν&UιuιιρfDτijςiΙΙ66ιraωςτWνό:wοτc.Ι.ccιμ4τwντWνcicιαryωyι•i:iν'Εξcτc5:ιrι:wν'Ανw

τιfτωνtΙΟ1.ίίντ6 κ...- ο . r . τί;ςΕΙΙΗ/ιlwιιρο-~ιο:λaϊτrςn.ο ..... rτ.ο. τοU~ι6μμcιτος νά ι:iδοιιοι-

:~Δ,;~.~:ν;:::~τ~~::~• .~~~ν,?;.:; ~~~ ~~~=τ=~~ν θι:cιιrο:.Ι.ονr~ιη(ΓbG.Ι.οu la.Ι.O 12)yιά •ιι•-

• 

• 

HEΔHICAΓONIZEHI 

ΓΙΑΠΟΛΙfJI<Η[Ι\ΕΥθΕΡΙΑ 

KDINQNII<HΔII<AIDIYNH 

ΚΑΙΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΟΗΙ 

ΓΡΑ8ΤΕΙτΕ ΗΟΝ ·"Α Ν Ε ΝΑΟΤ 0» 

.. τΗ• Ε8Η~~:~:Α .~~~ =:I A~~~IC:~:I\~:::eιtA 
·ΑΠΟΤΟ•ΟΕ88ΡΗΚΑ8Εβ108ΑΙΑ 



Μ~ΤnΞΥΜΩΣ 
Γ1Λ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΛΙ ΤΛ Ι'1ΕΛΗ 

ΤΟΥΚ:ΟtttιΛΤΟΣ 
.. 37/30-9-79 

.. --Ξ:Σύνταfη· Έπφtλcια: rpaφε~o τ.τmοι_ 

~9!~~!!~~-~~~!!~~! 9!~!~Ξ ~!~·~!!f~!~H-~!~!~9~!~!~!!_!!9_!9~!~!!~9-!!9~9 

• τij:u~~;;~σ;~ς ·:;:ρ:::;:_ u.~:τ~:~=τ~~τ ~~~τ~ο:~ .~:~=~~~σ~~~~&~~ ~η:ν::~~ 
τιΙΙ6τομ.tατι'\ντιιλεuτοϊοwε τι•iίς,ιοιρ4:τ ισεόιιι6τηνwρώτηστιyμητf'Ινwροσwtι
ρlσ6ο ι θειατηςΙΙuβι:ρνt~αcwςτοUςτcλεuταlοuςμι"jνcςyιό 

Τ6 "ρώτα , ή Cπι6ρρι'η στι1ν τ" σ(ισfιyξη τWν 'ελληνσσοβιι:τιιιών σιιiσcων. 

~= ~=:β~~ι:~~ό~ι1p~:~;~ί~ ~~ βf'Ι~~τ~:ρ~~~d;ο~:~ς ΙC=~~τ~~;~~:~~=ό·~~ν ':~~~::_ 
Ν.6.τί;ςιιροτάαcωςΙΙΙ6μοu μανλήνdιμcτιι,ιciΙΙοiοτηaόσιa,Dwwς•όνcιοuχνό 
yι& τι1ν i6ρuοηΠανι:ιιιοτημl- οτ lς 6uτι• οcupwΙΙ"οiΙΙιiςιιρuτιιύοuοcς,yιcίν&wσύσcι 
οuτοίiΑ!yιιlοu.·ετσιΙΙοταρ όμονομcρl'ijςwροαανιιτολισμόςτι;ς.tξωτcριΙΙΙ'jςwολι
ρlφθηΙΙcΙΙιιf&ληή6ημοιιοιι fιι , τιιιflς, flτανόwρί:ίτος6:wοδλοuςτούςιιολιτιιιούς 

::~ν~~:~:~~~ ~·~~=~c;a:~ 'Αρ=~~ο~~ώ·~~~~:~~;::,;~ ~ϊ::::~~~~η~~~;~ :~τ=~~ 
ατ684:μο. νοΤΙΙηcξ.tλιξητών ' [λληνοοοβιcτιιιiiν"trχtσcwνιιρο -
Τ66cUτcρο,ή!w ιμονι1 νΩ iιιu,ι:lναyι:yον6ςζwτ ιιιηςοημααιαςyι6:τήκι,ίρα:, 

,η,ιαβιιίΘιι6τι'jν!ιιιτροwJ1 τόόιιο ί ο•ινδUνιι,cνόμι: ινcι6:wιιρcιτηρητοό:w6την 
τWνδιιιιιο"Wντί;ςΗο uλi; ς τ6 1\ο ιν f'Ι Γν"ιιη,διοτι οUτι:ήΙCuβι:ρνηοηοUτι:όΤίrιιοι 

=~~~:::::~:: ~;~~~~~:::~~~~~= ~~~~i~~~~~~Ξχ~~~~~;~ν ~:~ν~:ο~~:ρ ;~ ~~~~~;~Ον 
8 ιιαlτfς &νομfcς,ιιοUιιάι: ινdί fοθcμαwcριήλθι: στfισuνι:.fδηαητοϋ'ε:λληνι•οϋ 

σuv•oλU,c ι τ~ Νομοσχtδ ιο. λaoii Cιστc ρο: άwο τις iινολuτιΙΙ&ς ιια i tμwι::ριστο τι •-

~~~;~:~t~:~:~:;~~~~~~~~ ~=~;~::;Ξ:~:;~~~ 2 ~~:~~~~:ς τ::ο:::::~:α:τ:: ι ή -
L.etοι:~ο~ς6UοΕιιrθcι.;ιΑητWντWνιιροσwΩΒrισaνν6ό:ντι6ρασοuνc ·ιτc ιιι. τ 1 σ, wιιή, ι: rr ι: 
6ημοσfι.;ιν•τrιμdίτωντοUύ•οuρ-μcτηδιαστJΚβλι.ιιιη.Ιrινό:•aντ.,σηόμι,οc; 61 6οuν ιί ιι ο
'Ι'&fοuΟ I •ονομι•Wν,ιί ιιοδc iχθη-οτ14'ο τιιι; ητα••lμcνο. 
•ι::&τιlνaςάw6τούςΙΙατιι- l6Κ6μμαclνοιύwcρηφι:ινοyιοτΙιί-.ιοδ&iΧθηιιι: y ι α 
•ατrιτiςιιι::u•ο•Uτωνέιιτάσcων μιό'6ΙΙομη,ορο:,δτιι::rνcιιόμοναδιΙΙος όρyαν ιομός , 
τοUΑημοσfοuciναιιιa(ό "δι-ιιοUχι.;ιρiςcruνοισθηματιιι;Cςήόλλ ι::ς ιι αpοιιlδcς Ι:χι::• 
cuρuνσlaς"I!Jouλcuτι'jς τi;ς Ν .!. άιtι'ΟΙΙλι:ιστι•6 yνώμονσ τι:ί σuμφι::ροντο τού Έλ ληνι -
ιι;.Ν.Ποwαwολfτης. ιιοίιλαοι). 

:;:~~~:~!;~:==~·?.;:;;~:~;; ιΞf:::::η :::~i:::::~~~::~~~ : ~~~~::~::~;:~~~ 
ΔΗ80κΡΛΠΛ IHIIAI/oi[J: I I ΙΙ[ΔΗΚ ΑΓWΝΙΖΗΛΙΓΙΛ 
Η•ΙΛ ΚΑΙ ΛΝΙΙΚΕ18[- Ο ΟΓΑ ΝΑ ΓJN[I JO IICA , ΝΛ ΓIN[J ΠμAΓ8AfiKOfti-
ΙΙIKH [Nit8[PΩIHf0'1' ΤΟ'Ι'ΛΓμΟfΗ TA TO kPAfO[ ΛAIKHI 

ΛΑΟΥ ['Ι'Η8[μJΛΙ 



I . ΛΠΟ ΤΗ &PAtH ΤΟΥ ΑΡΧΗΙ"ΌΥ ---------------------------
Πιιριοδafο1fρ.yμστοwοfησοό'Λριηy6c;τί;ςΕ.ιΗ.k.w . 'Σ . ΖΙy&ηςοτ6Μομdι.y"'1-

•f•ι;,οuνοδιιu6μaνος"wολιτcuτfς .. rπιιλfιητοUΙtdμι-τος, τ4 tιιρρ.το1UifΤΙ\νΚuριcι
λι\298οf::50Ιc•τaμβpfοu.'σιι.Ζfyδης'••••ft8ηιιa•ρίίτ•τ6ν'Αιμup6 , 1wοuμ(ληοc 
•• ouywfντpw8η •τaλaιΜν ι.σf 6wιι6iν τοϋ w6μμοτοι; v•' -rd: Ι.nιτι:ριwlf wιιf iζuτιιριw4 
wpορλl\a-,..τiiςι.φ..ςwοf'να,ιpιηι.ιιalδιwιiτι:ρ.οτ6&ypοτιw6wp6y~μμσιτΓjς[.ιΗ.Κ. 

~:~~. Ί':~~~~.:~/·:~τt.:~~-τ:: ~~~:ιι:":ί τ~ν .:..:~~τ~~~~~:~.,·:V~:;:Ξ 
a.Ιaτοοιιfτης. 

tτf\ wvfι••• ι& 'Αριηy6ς τ~ς Ε . ωt.κ. •iiv• οτ4.86λο .' Αμi4ηις: μιιτi τl\ν '••ξΙ\ 
TOU Jι..a wpiς a6ν .. ρ8Υ( wρ4ς ΤΟΟ( l.aιιpedwouς τίiν Τ-Ι!Wν 6.ιημapfδuν qf Ανf-• ~r.s;~:~~~~ ;~~~:~§~:r.~~~:~:§Ί~Ε:~~ί::Ξ=f~~.:~~-ί~=~~:~·~"".τft 

Τ6 ρ~υ τοU t.ρβ6't'ou ό • · Zfylης ••pιιaιόη8'& ai σuνaστf.ιrηwοιί 6pvf-a ~ 
Πaρι .. ΙΜΙ•••tΙ'twιτpοwtΙτί\ςt . ΔΗ.Ιt.ΙΙιιιyν,..-fσ:ς · ιισ:fιισ:τdίτtΙνδιdίpιιaισ:τi;ςό•οfσ:ς 
ό 'Λρι;ηy6ςτί\ςt.ΑΗ .Ιt. 6ιιφ4νησιιρ.ρuσt\μrι"ο•ολιτιιι6λ6yο .. rτο\iUσfουιιlιρ.fο 
waρfληφη .. pο86τοuμιιιιοτωτ6pw. 

τ4ν ιι.lryδη•pοσa~σν,ι.μ6ριιυι;τί\ςΠ.ρι,.ρι:ισ:ιtί\ς'ΟρyσνWawςΕ • .t.Η .Ιt • 
.. yνη8'fοςοlwολιτaυτ6ςιι.ι..•.κ.λ6ςι.οfΠ.Χ.τζηwώτιιrν .. r ι&τ.~ρι:ος• . 
Ίιιrνfος llλou .. r Πιι'aδρος Π.ρι .. ροι-ί\ς 'Ε• ι τροιιijς •· Γ .... λης. 

•· •-τ~:~~2'~.~ ... ~;=~;ιιι:~·:r:,.~:~~ ~::;:~~-.~ ~r.-=~~~riec 
wp4aδpοςτtjς[.Γ.[.ΑΗ.k ... C.ρι;οςa .ο.w.'Α8.twονf6ης, όιι . Γ.Πιπιιν6ρiοu 

u:~::,.;;:~~~~;=~~;~~;~~::~ς~;~;~:l:Ξ~λ~~ .. ~~:::~j:::r 
wολιτauτ6ς,στaλ6ι:η,•fλοιι.σf6wσδοfτοϋk6μμcιτος. 

!~.:~.:~~~~:!!!!~~!!~~~-~~~!!.!!Q.~!~!!~-~~e!~ 

• 
Ή wp6σ .. τη οuμ..,ινfσ της Έλληνιιιi;ς ιιυρapνφaωc; yι di ι;οpι'Ιyηση λ ι μaνιιιWν 6ι au

ιι.ολ6νσaωνh6•ιιιφιοΣ6ροuστ6νtοJΙιaτιιι.6στ6λο, a tνοι yayον6ςζωτιιιίίς•rψασfσς 

:~~/~ :~:.v~η~·:~::iν:g::~:.~.~:f::•,.:-::;2~~:ν.&ιr6 τj\ν ICoι~ yν4μη, y ιιιτf 

;~~·=~~'ί:Ξσν:F1~~;:;~:~:~;:f:~~:~ ~~~~~~i: :~~~~~:ς:~:;;:~:~~~~ 
ι)wονομaιiουντtΙν'βνιιιtl&νaξσρτηοfσυfτtΙνάσφιiλaιστijςι;Ορ.ς . 

Tdi ιιafμaνο τWν δηώσaων Ιι:οuν Ας •ξijι;ι 

!l:~.!~~!~!~-~:!~!e!!~.!!~.:~~~!)!~~!~-~!~!~!:!:!!1 

~ξeλfξ:~:κ~:~~ :~:~~:.:::.~::: ::::~~Uoav ι;θtς τcί Uijς «νψpιd. μι 1:fς πλ~u~ie 
• Όi:λλην ιιι6ςλιr6ι;ΙΙpfοκeτΟ:ι τfςτeλeuταίcς μlpcς ιι;(τ!flιπ4την,;11 f6ρι:ιcrη_Ωλλ.n

λοοuyιιpοu6μι:νwν πληpοφοριWν,ιιοU6ιν&χοuνCwrαημηnροfλι:uα rι . 



Ή κυβf.ρνηση ιι.cιί σ'6 θCμι;ι αUτ6 6lν ένημlρuσε,Uπως r.ixι: ύlfοχρb.ισfι τήν 'ΙΙ"Ολ.Ι-c.ική 

ήycσ fα ή τήν .. [Β νικ~ 'Λντιπροσwwι:fα. "[ται ,άιτ6 6ικ(ι της Ιfρωτι.β~uλ fa χ&νr. ι τ~ δuνuτ6-
τητcι ν6: Εχe:ι τ~ν όμ6Βuμη ύr.οατι'jριξη τοίί '[λληνικοίί λαοίί-&ν ο! χcι ρισμοr της cfvc.:ι 

πp.;§γμcιτ ι Οιl'Ι.ις έπ ι xc ι ρεi Gημοu ιογραφ ιιι6: νά τοός ~μ φαν fσc ι. 

'Η tΔΗΚάξι6νr.ι ύwe:όθuνηιι.αfwΜρη l:νημfρι.ιση, τr6:νωσ(; θfματατrοό δlν&9οροίίν 

μόνο τδ I:Β ν ιιι.6 yδητρο,άλλά τ~ν ίδ ι α τ~ν όπ6στι:ιση τοU 'ελληνιιι.οU Ι<ριfτους,Uς κuρfαρχο u 

καr &νεξ6:ρτητοu~ 

@l_~l-~!.I!!::::!.~!S-~!.!~~~~~::::!!!.S-!!~-!~@!.!!!.~~-!!!~~f!~:~:!'!l 
1.- 'ιt[.&Η .ιt.,δwιιιc;cf-ιyνωστ6 Ιχcιιrριtτοστστl\σcιστ6ν&yUνα 

8 νι&τl\νlyιιστ41cι,ητηc;μονσδιάστοτης κιιfτήν .\ιισβiτησημιic;ιrpσιyμςιτ ιιιdi 
ιrο).υ6ι&στιιτης lξιιτcριιr;;ς ιrο1ιτικ;;ς. ' Λγ-fο"Ιηιtc , Ιw fσης ι yιό τι\ σιiσ~ιξη 

τW 'ελληνοιrοjtιcτ ι ιιWν ιrχισ ...... κσf Ιιτσν τ6 ιφWτο Κ6μμσ woG ιrp6ρσλο Ω!.~ louλl\ 

τήν.νάyιιητ;jςμcτσρόσcωςτοίί ιι.Πpιlβuιιουρyοίίοτή 116σχσ,Uατcρι:ιμ&λιστιι 

2.- ΟlβcτικiςlξιιλfξιιιςΙΙούwημaιώιηκσντ6ν"Ι•λιιuτιιiοκσιp6στrς 

'[).ληνοιιοριcτικιfc;σιiσcιςiyι νον &aιι τιfςμlwσλλή lιισνοιιοfηιιη&wδτήν[ . ΔΗ.ΙC., 

διιως ιισf &.6 τl\ν w1aισ..,.rιι τοίί 'Οληνιιιοϋ Aσa\i. 'Αλλ' &τυχWς U.άριcι μιά 

tξσfρuηι 'Η Ι~,_rσ woG tξσyyιiλβηκc στfς 6 Iawτcμρρfou, yιά τl\ν wcφοιή 

).ιμcνιιιW6 ι cυκολύνσcwνατ6νΙοριcτικ6ΙJΤ6λο ά-ι6τ'ΜιιuwηycίΙΙΤiίι;Σδρου. 

Λtιτl\ ~ Ιuμ.-fιι δημιουρyaί iντονο wροpλημστι gμ6 σιf δλοuς τοίίς σκcιιτ6μcνους 

•tλλην&ς, ι!ιιιριιΝς: bcι6ι\ ~ Κυρ4ρνηση &wl,uy& νά ύνcι όwοιαδι1•οτc ιiιrcO-

• Ιuνη 'νη~~:-~~:...:ο~~ίi:/=~Ί., wιιρόyρ.3 το\ί tuν-ι6yμιιτος •Aνau ν6μοu , 

fηfιtομiνουδιιi"Ιiίςιhολύτουwλcι ο•ηtfιιςτοUδ1ουό:pιΒμσU ' τWνf!ουλcυτίίν, 

6iν c1-ι 6cιιτή alc; τιtν 'Ελληνιιιι\ν Έwιιιpάτcιιιν ξlνηατρι:ιτι ωτιιιl\ 66νιιμις;, 

ιtώ&6 6ίίνιιτ•ι νdί 6ιιιμiνqiνσύτQ fιν6:6ιιfλΒΙJ6•' g(ιτης •. 'Εν τaUτοιc; 

~ lδιωτιιιι\ ιιτΙΙιρcfσ τοϋ tιμφfου Ι(ίροu iιιλcιαc ti'VμfWVfo μi ιιρaτ ιιιδ οοριaτ ιιι6 

ι\pyιινιΙJμ6yι,1'ήνlwιΙJιιaυt\•λgfωντοUiμwορικοϋκιιfτοUwολcμικοϋστ&λοuτ;jς 

t.Jiι8"Jιl(ijς '[ν4σaωι;. 8iρσι11 ~ OIJtlfWV•fσ «bTJ\ ι ώς wρ6ς ΤJ\ν iwιaιt&\Mt μον!Sδων 

τοίίiμwοpιιιοUοτ6λου6iνδημιουρyιιϊιισνfνιινομιιι6ιιp6JΙλημιικσf cΤ-ι 16 ια fτcρι:ι , 

cWp6οkιιτη. Γι' "Ιό ιιλσiσ δμlf( τοϋ ••λ&μιιιοϋ οτ&λοu ci- ι wp66ηλσ &ντfβ~τη 

μ•τιSΙWτιιyμο.ΙCafyιιtτ(J-.ιtcuριfρνφη4ιιιιSμιιΙιfiιρι:ισζ6πι-.ι cl6ιιι6ςν6μος 

wοGiwpι:ιιcμ&λιατe:νffl'lt ι οβaiμiιιύξημiνηwλcιοtηtfιι.ΠWςc1νσιδuνιιτ6ν νιf: 

τήνιι,νaι μι81wιχafρηαηιιιι(Wwιιροχωρι1οaι ΙJιfJΙλοiιιιξιfνηςχ4ρος; , τ66 ιιισfωμσ 

W yfνοντσι δ&ιιτιl, νά•σρσμιfνοuν ιισf νά 6ιιfριοντaι &.6 τl\ν 'Ελληνιιιή 'εwι

ιιράτcισι TιSopiiyμa&t-ι αuντσyμστιιιάτcρaτWδιις;. 'εwομιfνwc;yιάνά&.ο

ιιτήαcινομιιιι'ΙνU.6ατιιαηι\οuμ.-rσ,;ι:ρc ιιiζaτσινditηιιιστιιίal6ικ6ςν6μος 

ιbιSτι\ν louλl\. Κ.f iι-ιτi:1'8ι ι Γιοιτrήιι:υρiρνηgηά-ιοtι:Uycι νόiξοιyyc fλ&ι 



Ιτι ιι,,ιpι;ι στι1Ιουλι\ τ6b•ιτο(ιμι:νονομοσιi6ιοJ 'οι6τι:ιρο.i:U.τι:ι ό:μiσως 
IV861.λo i~τημcι ι εΙ..,.ι ρlρ.ιη 6τι ι\ σλι:ιοt~ι,r• τηc Βά τι\ν &ιιολοuβι\σι:ι 
ιar '' bιτρt•ι.• τι'j 6ημιοuρy(ο σαβιι&1'1Ιti;ς ιktσι:ι.κ; στι'jν ·~λληνιιl\ Έιιιιρι!ι:τι:ισι 

•.-'Ιιλλclί ιiρον τϊ;c ναμιιfiςιλι:uριίίc 6ημιοuρyοUντοι όρισμlf:νο iρωτι'jμαηι άλλης 
,~σι:ι.ιc;, ιού iμφο:ν(ζοuν τιtν i(ωτι:ριιι1ιαλ11'ιιft τijc ιutιcpνftσι:wc iντι:λWς ό:cruν6ρτητη . 

~~~~::~~;:~~~~~~~~~i~~~~J~ili~I;~~~~F:~i~~Ί~~Ί:;~:~~~: 
δτι 8ν :lν'i.:~:::::;~i6~= :t,;,:y~;" ~η'-::;;::::ίσ~ ~~~~~~:·σ:~~ο:ν;~~-η 

· ~~:~:~~;ffir:1~i~~~E~~:~~Ί~1~~ΣΊ~Ί;~§~: 1:~:1~~~~~~ 
~;~~i;Ξ; 'f.;~~~;~:~:~:;~: :~~Ζ~~~Ξ~~J~~~Ξ:~;~~:~~~~:~~, ~~~; 
ό:ιαλοuβftσοuν σ'•lιτι1 τιtν ιοτι:~&uνσηJ 

5 ,-'Ησρι.ιτοφιιινι1cοlιτι'j,ιruνtσι:ιιιτi1ςιολιτιιfiςτηςΙtuβι:ρνι'jσιιι.ιςiwιχι:ιρι:ίτιιι 

~~~==~:::~~;=~~ρ~;~6:::ο"::~~~:~:~~~~:σ~~ς ιοινϊ;ς y~ης,μi 6ιcli,oPo l:ν-
σ} Ύwοιιrτηρfζι:τσι δτι τcli σοβιι:τιιιi σολι:μιιά Βά ι:1νοι μ6νο "βοηθητιιclί:••ο( 

μl\iξοwλισμiνσ,"Λ~6lνwρ6ιι:ιτοιιι:ρ(λιμι:νιιι:Uν6ιι:uιολύνσι:uνστ6Ιοβιι:τιιι:6ιrτ6-
λο:Άλλclί ό 6ιοχωpιομιSς τίiν wολι:μιιι:Uν σιι:•.WV σι ροηθητιιι:ιi ιισr μι1,ι:Ινσι iντιιλωt: σlι
Βοfρι:τος,yιοτfδtνίιιclί:ριι:ιyΗI:τ6σιιοι6σίιτ6&ντιιι:ι:ιμι:νιιι6ιι:ριτιΊριο.8lτι'\σημι: 

:~~~μ=~~~λ~:~ r:~~;~~~~~· μ~:ν ':~~;:~~ ~:,.:Ι:σ ~ά •::~:~::e:~r ή β:~~=~:. τοU lξο. 
Τ66τιτάw).οίοτο\ίΟ'οβιι:τιιιοUστ6λοuΒάlρχοντσ-ισυνι:χώι:;yιάδcF" • σμ6 

ιισf iιισιι:ι:uι~ lξ &λλοu 8ά iwιl'd:λι:ι τι'\ 6f'ιμιουρyrσ στι1ν ξηρά ύwηpι:σοWν στ c yι!: t.:wς τι.ιν 
ιληρwμ&τwν,τρο,οδοσfος,iπιιι:οινωνfιιςιλι. 

Έτσι ή •lδιωτ ιιι1" ιruμ....,(σ τοU Jιlι:ωp(ou τ;jς Σ(ιροu ι: ίνα ι ·τf1ν οlισ fιι 1fσροιfi 
λιμι:νιιιιiνδιι:utιολύνσaων-δημιοupyfσ,δfιλσf.ι1t16:σι:wνyιάτ6σοβιι:τι ιι:6στ6λο 

Γiο λ λ ο f lιιι6 τοLίς lιιιο).σyητlf:ς τής Κuβι:pνητ Ι Ο\ ης il:ι.ιτι:ρ Ι Ο\ ης ΙtΟλ ι Τ Ι 01η0. llt ~OUY νά 
.μ,..ν(σοuν Τι'\ σuμ,..νfg crdiν lνσ ι: ίδος μι:ygλο,ΙJ.ΩUς i•β ισσμοU,y ιά νό ύΙΙ οχρ~ωβ ι:ϊ τ6 
ΙΙΙΛΥΟν6μόςδι:ιΒι:ίμ,fτσύς6ροuςμσςστ6στροτιwτιιι:6οιι:lλος.Τ6iwιιιιfΡ"! •σ efνοιμω
p6,Γιοτf άν ή συμ....,fσ μι:fνι:ι ιωρfς ιι:~puση &.6 ι:lδιιι6 ν6μο,στι:ρι:ίται νομιιιϊ;ς ίιwο
στιiσaως•σf!Ιwομiνωςισνlνοςδ,fνβάτfiλ4Ι!Ιι:ιοοtιοράήι'6•η τσu .(1νοιδι.ιωι.; 8λιβcρ6 
κσf8ά&.ολ/tξι:ισl!W:ροcτi1ςΙώρσς,&νμ,fτfτοιοuςι:lιτι:λι:iς χ ι: ι ρ ιομούι, ~ουvι:τf1ν 
ιντ~ιωση Ιτι θοfλοuμι: νci !μιι.ftοuμι: ιι:•f τfς δ~ο ι).ι:ρδuνάμι:ις ταuτ6χι>ιινι. : 'εάν ιιS.ι ι 
ήιuρtρνησηνομfζι:ιδτι•ροα,οfρι:ιι).ηρι:σfσστ6•εeνοςιgpσχwpών τοr δ ιιa(....,..βcl:σι:wν 
στι\Ρωσ(ο,ιωρΓςνιl:ιιοτιιρy~ι:Ι τfς ' Λμι:ptιι:cινιιι:iςρdσι:ις, τ6τrή Ί δ ι σθΟι:ι νάφlp8 ι 
τιSν &ντσyωνισμ6 τWν δLίσ Ύιι:pδuν6μι:wν μiΟ"σ ατά σ~νοριι τfiς ' [λλάδσς: 

~;l~~~r~:~J~~i~~:~~~:§i~i!Ξr;~:~::;:E?.t~~ ~:~;~~~:§= 
'Αλλ& τ6 etι-δινι:fνοι ιιίιτ6•~ι:ριι. 



:2:.. ';:;~;;~. :;~:::~. ~~~:~:~;::~::;:~:~:~~~.::~~::~ ~;.:~:::~:~:z~· ~.~ 
νοuμ& ιιο~,-:ι~~:~~u~ r v:.:~i:::.:a τ~~G:u:~::=:;7~δ:~~η~λ:~:;;:. r:~~-=~~u~~-
&.6 τι\ν ιιuρlfρνηση ό λι:ι6ι; τilc; 'tλλdiδαι; ιιαf ή ιιολιτιιι~ του ήycO'Io:. 

Γι σιUτι!iήΕ.&Η.Ι. 86tητι\σcι ν6ιισιτοτr;Βaίστtj θσuλι\ο-(ιμφuνσμlf τ6νΚονονιιrμ6, 
ήοuμ~νfσι τoU•cwpfouτίlci6peu,yι6ν6μά8oψaτouλdiXιΙJto τf&ιιριp.;ς ιιι:ριiχcι. 

'ΑΛ.λdiσuνο•ftοuμaι'Ε6νήιιuβiρνηαηιhοφιfσισ'&ιιρ6yμοτινό&σιιtlοι:ιwολu6ιdο'fa-

~~t :~:~~~~;~::]::~=~:::~~::~i;!:! :::;.a~~=~:,~::t::~~~:=~~:=iq~ ι; ·=~~τ~:::~ 
8 &μcρικιιν~:~/~~?c~~νοι σοβσp6τapο-yιατf διν •ροχ~i στtjν Πcιλι'j ν6 ιιλcfσaι τfς 

, Κιιf στfι; 6όο ιιcριιιτWaιι; ό 'ελληνιιιι!iς Λα6ς Bdi ό:ιιοιιτι\ιreι τι'j βcρaι6τητσ lj,.., 

~ =~~~~~~η,~;·:~· ~-~:6 ~~:::: Ί σ .:r r .:i~ I :~~;~:';~~τ ι;ι' ό~~;. ~·=~·rs~~=~ ·:~::::: 'ιι& 
'Λλ-"•Ρi•ιιινdτονισθιιiιιcιrτοίiτο:ΠλιινiτcιιtοΡιιριlι'ιιιuβ.fρνηαη&νμ.fτ.f· 

τοιcιτιιινι!iσμοτ•••στιιιΗ:ιδτιμιισριιiν.iιιοιpιιwλcινι'jσιιικarνdκσιμι'jσι:ιτι'jδημaιιρι:ιτικι'j 
;:Τ::ιτ:~~β~~~ς-Ι~Οριιι; &ιιωι; ιιρο ... νWι; στοιιι11ιιι. Γιοιτr τι'jν όιιστιιλσϋν τό 11ι 6 1ιιονό στο ι• 

:ι:l:!!~~!!J!!)_!!_:~!~~e~!!!::i~~=!:~!l 
••txouν δfκιa ol Cιιιιι;ριτtι; μοu:'Λλλιί τ6 λ60aς μοu b•ιιfλι:τrιι σl μιcί Cμι;;.uηt•·· 

&,&λιιιοι , •οτοιν.&ιιιauι:ι,δλιχaίιτότcίχρ6νcι, τ6οtτημayιcίτι'jνιιιοιτ&ρyησητWν 

~"';:~σr;;μ:τ~:~~~~~λ&δσ, Α:ν6μισα &τι CννσσUσaμι: ·~~~S τfς ξlνcς β&acις". 

'Λλλ&ιισfμιι:ίδιιιι'jμοueρWτηση-ό:φcλι'jςιιιαlοι'.ιτι'j ι•Αρaycaίέιιιιι:ριτ(ςμοu 

• :::~:ϊβλ~~ ~~~cις μou;κar CννοW ·~~~s· τΙς δηλWο:cις μοu, fι μι'jιιwς ~:ώιιοιο 

ΛlοιοδοιW 6μι.οι;, δτι οUριο ιιοδ θ& ιιστοτι:θcϊ στι'j Douλfι ή CΙ)Υτηση ιιρ6ς τUν 
ιιι. Πρω8uιισuρy6, ν& σχημuτfσοuν Ολοι a! "'(λληνι:ς σο~ίj εiιι6νσ: τWν uι:σ~uν τίjς 
(ΑΗΚ.'Ιινtuοιι:&τοUςδοΟιιiήδuνατ6τητανάτfςfίιοpάσοuνόλ6κληρ;:ς:" 



&rιι.ιοδfιποτε bl μον ι μοnο ιcί τι'jv ~ρouofo τί:ίν 'Αμερικ6νι~<~οιν!k§DCΙ.Ινι<ι:ιΓlf\\Ιη&vfζeι 

Ξ:~~~;:Ξ:;1~Ξ::1riJ;:ξ~~7~~~~Ξ~~:.~Ξ~;~f 
&n.Uk σΙ. ~=:χ~~ δτι iίv rορ:ι~<Dλοι.f!ψ,.;ι τfς σι<t,.ι:ις οlιτtς 6 φ(λοι.. 1'\4~ 
τοίirνiDΙ<θdlιντιληφθε.ίδτι ο l ~<ρ (σε. ι ςτοu yιδ τΓςδή.\~ιr::ιa-ιu lιιιι. rlλε σa.v 

=~~:~:~~~:~~λd:~::~~:~::δ ~~V:~ίκ;~~· ,.::~Λ~~~,~~~e& 
6/.v ε.Τ\οQι μfΒοδος t ι6 ι:ιοβο~ σvζ~τφη ω( M.v 8d τ~ν dι<Dλι:ιι.flφσμι,ΟI Ι'.(ιpι:ι ι: ι<u Γ u l 
uuοcοφυvτ(cςlιιι στpfφuυνυ'ulιτο(ιςηοσl'" (ς t"'τοι,c (ίοουv.'' • 

Γ ' !!!!:!!IS_!!?~!~!~~!~!!S-~!~:!- :~!?!~:!~ 
Τδν'Αρχηy6Ι""Γjς(.6Η . Κ . ιι.'Ιw6:νvηΖfyδη'ιr•ι:ιιιιtθηιιcιν στ6yρcιφaίοτοu ι 

-Στfς 25-9-79 ό ιrρΟην UιrouρyιSς 'εξωτcpιιιWν τί;ς 'ολλcινδ(cις ιιcιΓ βι:ρμιSς σuμwο
ρcιστ6:τηςτοίί'ελλην ιιιοUλιιοUιιστ6:τι'\ δι6ρiιaιcιτί;ςδιιιτcιτορΓιιςιι.β6:νlιlτiρΣτοUλ. 

Κσ11~ τι'\ σuνιiντηση όντηλλ~yησcιν άιι 6φcις, yιά: τflν οοσισλιστιιιfι ιι lνηση σ τ6 (ύ
ρwflσίιι6Κοινο!tοUλιοιιcιΓτ6ΣuμβοUλιuτί;ςΕίιρώιrης , ιισΒ\iςιιοΓyι6:6ι cθνί;Βiμστιι. 

ρwιισi~~~.,;~~~::ο~: ~=~\=~Γ τ~U σ~::::1ο:η~i1~~~;:~~- αuσ ιολ ι σ τ ι •iς όμόδ•c τοίί . εlι-

::~~~Ξ;:~;;~;;::;~~:;;~~;~;;~~;:Ξ::~:~:~:;.~:.:~;.;;~:·:s;:',•• 
'Ο• - •οντcσ iνοι.:ι'\τησcτfjνσuνηyσρrατοίίιι.ΖΓy6ηyιιi σuμιιορ6στσαητής '[λ-

::::~~ ::~~:~~~::~~cι;~:~:~6~~ο~~~λ~:: ;~;;~:~~~~=~·=~::~::~~:;::~:~ ~~ ~;:: 8 
μciούιιl:ρτWνβuμάτwντιlςιιaτσ• ιiσcωςσιι'\Χιλf\•αΓιιοU Τδρuσcή ' [ιιοτρο•ι'\ ' Λνθρw. 
•Γνvν4ιιισιωμ,τwντοίίΟΗΕο-Ι""fjΓι:νcUηύw6τf\νιιροι:6ριι:ΓατοUΠρι:σρι:uτοίίιι.ΙCσuλ6μ 'Λ 
λι'\ 'Λλλάνσ . 

'οι:.Ζry6ης1.ξiφρcισcτfjσuμιιιiβι:ιιiισuyιάτ66οι: ι μαζ6μcνολο6τιlςΧιλίjςιιar 
δfjλωαc.liτιτ6Κ6μμcιθάι:ροσtipcιι:dΒι:ό:ρwyf\. 

'Ο'Αριηy6ςτηςε6ΗΚι:ρ6σβaοciι:Γσηςδτιό:'Ελληνιι:6ςλσ6ςβρΓσιιcταιοl&"6-
λι.ιτη,uχιιιι'\'•οφf\μiτ6μσρτι.ιριιι6λσ6τϊ;ςΧιλίiς,6ι6το6iν.ξiχσοc1ι'\6ιι:fjτσυ6ο· 
•τιιτσρraιιρrνλΓνcι•ράνιο. 

-Έw(σης στ[ς 25-9-79 ι!ιιι.'Ι.ΖΓνδης ι:ixa τηλcφωνιιιι'\ iΙΙ"ιι:οινwν Γ cι μi τ6ν JΙρόcδρο 
τής KUιιpou ιι,ΣwUρο Κwιιριcινοίί ιιcιτ6: τf\ν 6ιtλcwσfj του όιι6 τf\v 'ΛΒι'\\10. 

Κcιτάτι'\νiΙΙιι:ο ι νωνiαaύτfjι!ιι:.zryδrιςι:αΓό κ.Κuwρο σνοϋι!ιντάλλο.ξaνι!ιΙΙ6•r;• ς 
ιwrτWνι(ι:λΓΙ.:cωντοϋΚuιιριcικσίίιιροj!λl\μαtοc. 

τWν 'Λ~::, ~:!~y~u~~~y~~H~:;~ 1 s: ~~:to:11 ~=~~~~~~ί:.,μ;~~ν ;~,..,,;; 'w1ροΙΙλι'\:;:':~ο 
1 

όιιcιοχολοϋντ6ν•λιiδοτοuς, 

σ6 τητα Σ~~==:~~~ν~ξ:; .. :~;~:&ιι; :o~:v τ~:::' ~ί~ο~~~~':&:σ~~ι~ϋiν ν=~~~ι~~~ι ή δ~=~ ο-



~,;:,:•::~;::~~~η;:r ,:cι~.:~:~::ι:ι:t:~λ:~σ6τητcι ιιρι:μμu6ιWν woU θ' όwοζημιωθι:i iyιιcιι~ 
' Εw(σηςσl ι:νλ6yνiιιwρ6σ-οι όνt.r.ρσνστ6νw.Ζfy&η6τι ιl•cιρσyι.ιyf\ιιpι:μμu6ι.:ίν 

τοUνομοUΙοιι.ιτ(ος, ο~νσμt τΙς iιιτιμf\σcις τοU 6ιcu8uντoU Γr.ι.ιρylος βο ι ι.ιτlος ι:~~ 
_, 27.000 τ6νοι ιισ( τώρα: iιοuν όwομι:Ινr.ι wρ6ς 6ι6θιση 2 .000 τ6νοι.'Αντlβι:τg ο: lι~ 
yροτιιιοlαιίλλοyοιύιιολοy(ζοvν&τιήιισρσywyf\ι:'ίνσι55 . 00Οτ6νοιιιDiτώρσlιοuνμr.l
νι:ιwρ6ς6ι'θι;ση4Ο.ΟΟΟτ6νοι. 

'ο &ριηy6ς τί;ς EiHK ίιιιοσχtβηιιιι τfιν σuμιιορόστιιση τοU ιι6μμοτος στι!i 6 Ιaσ ι σ σΙ~ 
τfιμστστWνwρ•μμι.tδο'ΙfσρσyμyWντοUνομσi:iθοιι.ιτlσς . 

u;,AHΛtiiEIΣEΓΚ"fPOfiii(YKΛtiN 

~l.~~!~!~!~!!=!~s=~~5s:!~s=~~~!e;~~!!~=!=!!l 

.ύ ... : :~·i:~:=:;~::;;~:;!;;;;: !~~~;:;;~:i~;:;~;f~~~:~ ...... . 
.,Td t(, αy yι λ~{ντα ό.r.6 τ~ Κυ11lι•ντΙΟ11 μ{τΙΗι 1ινε ~σς, b ι ~χ"οιιν' ~τ~ 

ιλ~L ~dσt.:ι η Διιuψ (ι~yει τ~v έιιιι.ψή μ{ ·ιι'i ιιι•ιιyμιιιιιιδιιιι•• · Λ ί1Ιι.ι i μ'f ... -
ση v6μοu- nλαιι1Cου ol ~ίωοιτιλ'Γι μ{τρα, :ιού O{v tΙίyοον· τi:ι. pίι;~ς 
τoii .,, , ~,.,; κ οι<' fιφ(ιvιιιι J fι κο{λ ιιnτσ ·ιι'i ιι ., ι'i(iλ 111'". 

"Αλλι..οστε , στ~ν ούοία ιιn6κ.ε.ι-ιαι yιd τ.i ίt.ι.ιι. μlτrιι , τrο ύ ϊ.;ι:οιιν 
lf, u. nιλtl εί 'ftι)μ"Ιtι...δΟ:ις ι6 1917 κιιr ι.ε.χJπτrικιιν.'ιvε ιι τlλι.crt«., yιο;t.ί 
nροορ(Cοvταν , διιωι;. !σωc. wαC -c;ι:ιιια, yιd nροι.wλοyική ttιι τσ. v d. λ WCJn. TWf!ιt 

~~~ '·~~~:; ~~~~ '~ ~u '~t~·; '~i' ;~ u~ι ~ ~: ~":;;'.~~;~ .. ~~~::~· ι~~~~.~~. 
μαρτ up;~ "~~ι~~~~~:~~ ~,. ~~u ι~a~:~~~~ο:~~~ο~·· b~P~~:~~~rj:~~:::s οι" 
&nοβλ l ιι.ιι nαρd ιι-ι6ν ι...,-c;unΙ.ιCΙιασμ6 καί τή σ6η:ω1ι, yιd τι'iν Λ1fu }l ·1~po.ι"~'l 

• ττίι;. L 1ιιβu.λλ6ι,ιινης λίκ.ιιι.ι<. 1.oU ψομι.μοU ιψομλήμu.τος τi"i~ ίι yt.ί «S· 
" Η Kvβfιινrf(Hl, u.txμdλω't'l ..:ί:ιν ~ναχι>Ονιοιικί:ιν htιν<iμ ε,ι.ι ν. ό.Suνοιτt.t 

..., d Δnοφu.uCι.ιιι 't~ βαtlιιd 1.ομή O't~"' Ι..ινt.ία, τ{Jν άvu.yκι.ιίιι μ ι:toppU8μιcJn, 
ιια C nροσφε6yει σ1:6"' nροχειρ6λοyο nροyραμμαΗσμ6 . Τ~ σ-c;ενα,χωpr.'t 
tι διαp ιιi:ίζ σvνηδιιτοnοιούμεvη σl μεy dλη ιιλίμακα 6.νuyκαι6τφ u. ~11'ς 
οι κοδομ f}σtω< ..:ο'ϋ ' Ε&νιχοϊί Σvσ..:ήματοc μ{ κοιvω...,ικοιιοίηση ,η'- Vy!.ία~, 
ttOU ιld tJ,ο.λ !. ίψε ι τCι, S" ι ο. κ ρία-t ι ι;, ποοί 66ιιιοϊ:iv βdvιι ο.ιcJα "t"6V &.ypσttM6 
nλη& uσ μ6, κα C &d ιιvψ:ισει ..:~ν nερί&αλψη ιιαί -ι~v ιι.ροοτασί α τ.itc; ύ yι.(eua 
τ οϋσvvόλοvτο'ϋnλn&vσμοίί . 

'Β ΕΔΗΚ nού ιι. ρώτrι (χει L ~ι. nονflσιι ύιιt.ύtlονο ιψ6y μαμ μu. \l d ~rων-ι.
ο&ιϊ: μ{ δλ ι.~ τl ς δv vdμ ιιι:. τnι:. yι d τ 6 ' Ι.-.:.(.Ινικ 6 ! ύu·ιτιμ ιι. ' Υ yt.(ας .,τού 
Sd &v..:αno κt) Cv c τα ι ο -,; ίι:. χοινωνικlc. καί tιι ι σ1'11μονι κtς t.ιnιΗ'C'!\ιfει s καl 

~:.~.ι;.~,~:; :;,~,":;:,~Ξ~~Ξ;;:;~:·~,ΞiΞ;:~;::~:::·.::::::~:ιs 
m ~~!!~!~!~~!!!~~- .• !~~!!~!~!~!~ 

~=:~~!~!l5::~!!~!1!!lS.:. 
!.:. _:~.!~~!!-!!~-!!~!!~.!~~~!~!:!:!!! 

ιnιν .~~~u~:~τ~;~u.~:~ι::~ο~,·;~~ ~:=:~ :~:~~~:~~ν::~ρ~:~~:~ς~~;:~:~ ;~~ι::: 



~~~~~=~~~~ι; 6Δ::~:α:~(:::Ρ;~·:.~~=ν~=~ς l:'}~:t,:-~ τ::τ::'ι::: :2"ιι:~:; 
uf ιyyρσ .. ιιο~ iι:~poVν τ~ ι:υμ..,.,fα, 'lti Ιη.ώιrοuν 6ν βιl: ,ιροuν ΙJTI\ βοuΜ τ6ν ιιροΙΙλι
ιι6μινο ν6μοyιdτι\νομ ιιιι\ύ.6•τσσητης ι:υμ..,...rαςιιαfνtiινημιp:ίιrοuνyι6τι\σuνdιrαρ(η 
•τρστιωτιιιίiνρι&-Μ6ΔοU..eρ6υνfμaων •τι\~μσι;. 

'Μ8.p4τ~ηιιαfatτηοηιιατaβι11'8Wς8.yyρd:....,Ιχ•• ~ lζfιςι 
ιι.1.'Ηiyκuτ6λcιψητf\ςμοvαδιdι:ποτηςl:ξωπ:ρ ι κ!'\ι".ιd ιτι κ1'\ς ,ΙΙ<> rι ι\ .. ,1λι ιfι()ηn&μ(χpι 

σι\Α;ρο ~ κψι'ρνrρη, 6πi'\ρl,ι: Ι:nιπικτιιιι'\dΗwοιι τuiί ~ λληνικuiί λ .. uiί, τι'\ν &mιfιι bν&ι
λi)Ji\oO lξiφρασε μlω οιιι( ι!ξω d.n6 τΙ\ Βσu.\.~ ~ E.ttt.K, Γι 'αlιτ6 ~ιι..ι-..:ιλημf.....,,!n(uης,U&:
μειw: y ιd τ~ν uloθt'τry;:ιη μ ι δς nιnyμa.τικιί nαλvδιdστοτης nαλιτικl'\ς, τl'\ς 6rιofuς τι'\ ~ση 
ιω: &narcλctιaε ~ σΟαφιξ,η τδν 'Ελληνοσσβιcτικl:iν Ιχι!οε:ων. 

Γιdτδλδyαοlιτδ~Ε.lti. Κ.6rιί'pξcκο fτ6rιρGτσ~nn(ί l:ηfμει ..,.yι ιf τfιν ~τ6-

:a~;α~;;:e:ο:~, ~aδ~r~*a: ... ~:~ί~θ;~~~~~~~:7~r,... 8 
·κ.~unouρyoUατfj16Jxo, 

• 2. 'Η ιivrfθεση τl'\ς ι!λληνικ7ιιι κσινl'\ς y-.<\μης yιd τι'\ν !ξι.ιτcρικ/'1 rιολιτικι'\ no l'ι d' ~ο
λαΟθησε μlχρι σfιμε:ρ:J /ι κvβtρνry;:ιη εΤΙ.Q ι δ-rι , ~..,ω ΙΦνi\οΟς 6nδ rο(ίς λδyο;,ς yιd' τι:ι(ίς 
6nofouς 6nομ:ιιιρδνθηκε ι'ι 'Ελλdfα ι5nδ τδ ση~:ι.(ιι.Πίκδ σκtλος τοtο ΝΑτΌ τδ \ 9'74 6f.ν I ΚΩ
Wiτ)Ι fιθηια:, /ιιι:ιιβtρνηση Καρ:ι.ι.ονλl'\l:nιμlνε:ι 'odlnιaτρl~ι σ'οότδ. Touτ6x.pow. Μ.6ηο
φc0ycι cόλαβGς'οdχρη;ιιμοnσιfιοι:ιτfινdΠειλι'\Ο<Οτuρy(pει.κ;τGν dι,εριΙΦνικGνβ&ΙJΕων,nοG 
ι Τ \ΟΙ τδ ι5ποφι;ιοιατι κδ 1!!11\λο nιιοeως Ο<Οτι.ί 'l'iN 'Ι"ΜΙμt-..οιν ΓlολιτειDν κοf τδ ~noTo βS τ(ς 
δnαχpιωνc'ιd4\ο0θcωρ(ροwn,,ιλοτοuρκ:ιιιfιιιαf dνθελληνικfιτοuςπολιτιcι'\ατ4 θlι.οτο 

τt'ιςΚΟπροuιια(τοΘ Αiyοfοu, 

3,Κοfl..ν<:iιοότι1._afwπιι νd'εΤ\Οι4κδ!D~!nfο~rιaιιτικΙ'Ιτi'\ςιι.vβcρνι'\οΕως, 
ιinρδοιmιl:ξαyyfλθηκεστfςδΙι:nτc 14!ρ(οuμ fαgvι.φωνfο μι::τutΟτi'\ςι!πιιρcfαςτοtι~~ 

ρ(οuΙ(ιροuΟ<Ο!ι!vδς κρατικοτ!ΙοιΙιι:τικοtί 'Ορyονιομοϋ ,ιιι:ρ ( rορσχl'\ςλιμι:ν ι κUν 6 ιειιοιο

λΟvοι:ων-6Ε(ι;ι~νισμ6ς, Ι.nισκεuις κλ~σf nλ.οΤα δχι μδνστοϋtμnορικσϋ, ~λλd κο f 

τοtlnολι:μικοtοατ6λοuτi'\ςΕrΙΔ. 

Βιιβοιο fιl.τuιρε(ατοtίΝι:ωρfοulλtr.ιετuι κατitβ~lιrιδτfιν 'Εθνικι'\Τι:όrε(.ι::ι,'Ι'ι1v 
Ε~τι1ν Ίονικι'\ O<Ot ι"οΤιι:ι\,ιιατd 'Ι'δ όη&οιrισ 1~ d nδ l δ ιi:iτες-κο{ ~nοι..ι-..οις dnδ τfιv 
ιι:uβlρνφη. ιςar ,uaικd εΤ'tιUι d6ιαν6ιττο \d tνfρyφε xwpfς τη:ιοηyι:ι(.μ:νιι ΟΙΙ','Ι;ννδηση μl 
~ ιι:ιιβtρνφη . ΑbτΔ &λλωατς nροιι:Cοιm:ι κο f dnδ δσο fvι1.0ν ιSημοu tι.κ; yνu:mf lιnδ ~ 
αιις&ισuρνGνιιαfλοι~ κ\.Qι;:ρνητικliν. rοραyδvπ.ιν, 

· ' Ηχορfιyι-pη,δμως,λιμι:νικGνδιcuιι.ολ~νli-..:uε l δικοlίν6μοu1 ιιοδ w4lχcι 

:~~τ~:.:~τ~~~Ν,~~~~:r~~u~~~~νr~~~ ~~~:Ο;χ~~~:;σfι~;• 
&wιι:οινtχ.:ιδ-rισκtππ:ταιlοdφlρι:ιατfιΒσuλ.ι'\σχ,ετιιιδνομοσχtδ ι ο. 

4. Ό lλλην ι κδς λο6ς ξiρει δη~ διοφ'6\ι:ι.~η dλ~ητης τi'\ς tθν ι ιc?\ς lινε:l,ορτry;:ιfu ς , 
ιιuριαρχ,fαςκοftδο,ικί'\ς ι!ιιu:ρ:Ji6τητuς6lσu..tΙιβ4ζεταιμ{'Ι'ι'\νVπ:ιρl;ηατι'\Χ(ιρ:ι.οτρ;ι-

i;.uι~""7~~~r:ιση-..οι~~~~~·'f'~:.Cα~\~~ε~~~ · ~1\ί~~ ~:.;,~ ! yι'ο~ 
'Ηκ\Ιβlρνrpη,!ντοΟτοι•,δχιμδνο6f.ν'1)0Ιfβsι· σlΙΦμι6tνiρyειοyι6ν6lκι:ι.~ 

ιιοιl'ρι:ιτδαΤτrμ:zοlmS,4λλ6dντfβι:τulπιμlwιστf'tvtnιατροφ!ιατδατρ:ιτ ι ι.ιτιιι.δοκt:λος 
τοtι"'10-.ιτιριfτι1νdvrfβι:αηι!ληςτl\ς6ημοοςιnτικflς ' Αντιπο.\.ιτεCοc~-καf εΤwιlτοιμη 
\dόrτοyριffιιτΙΙ...ιασνμφων(ο•l'kρ( ' ~ριΟ<Ον ιιr.a.ν~σεων" ,τfιν6nο fο δ ιοnραyμ;ιτι:δθηκc 
ιΑ τι1v'ι\8ρ ιιcονιιι:ι1 ιι:\4Ιlρ\ιrρη nρ(ν 2 χρ6νιο. 

Καf~,μlτfι~ν(οτf\ςΙδρο!.ιαrιεδδt:ι'οdδδσειβ6aειςκι;:ι ( στδοcιj] ι ε'Ι' ικ6 

• 



• 

'Ε..Uδηλ . dtλληνικδςλοδςrιερfμeνενόdrnλλuyείdrι6τ f ςι\ι,ερικονι~<tι:: ,-τ(φ:ιβι{ 
fχι.ι ~~~r ι · r ι: ιιufιι.ιι"lς /Ιιί•ΙL ι ς: 

f*Sσcu~ τ~~ ;&:;:~:~ω~~ Υ~~~~~~~ ~δ:ο;:~;δ Υ~~ ~ τ~νο~~::η;:~~:;~~ 
κcιf ο6ν "Έθνσς. 

s . 'HE.tJ1.K. dnoOI.&.ι 1 6 ι ι:ι fτερη σημ::ισ fιι , l δ f ι.ις τtSρο , στ "' μt; y&λη δnδθεση τi'jς 
σvοφ fξει.:ιςτUν 'Ελ.\ηvι:ιαοι!ιcτικί:ίνrχtσει.ινκα f τ"'θlλειdrολλι:ιyμι!νη&nδοtdθε δρνητ ι "δ 
αrοιχι:Τσ, ποG Μ ~πzν ι<αf yι: v ικδτει:a tnιζfx.Ho yιd τι1ν ι:lρfινη . 

:~J~~~r~;~!~~~~:~~~~~~Ξ:.~:::Ξ ~~~~:;:~~ν 
mf(ητf.i: 

τ6 λα~~ ~ ... ~::ι:\Ν~ε~~\;0~/'ιό~=~~~= :~~;:::~ .. ~~6~::~~V::u:ι:::a;: r 
το\)Σcιβιετ ι κοϋστδλονστδ ~δρ ι σΗοpου. 

fι} ttS δηλΟΟουν ι:iν W: ιιοlρονν στf'ι Uouλ.~ ,.,. f ιιδτι; τδν "'--r6 rδ l.Cιvruy μ.ι npοθ~π6-
με:νο vδμσ, y ιιf W lχει νομικl\ όπδσττιση ~ σuι.ινfα α(ιτ l'ι I(Q r 

y) Ν:!tνημερGοοuντ/'ιθσυλfιόννομfζaιινότι ι: Ι\οUι tνισxvvr ι κδτi'\t"; d~lp.prryrfa.c;, 

:ε~ ... "::u~:;.z~ .. :i'i~Y~;~~:::c:;;:::c~~ :;;ε~.::=; ιn:prυ ·~·~ . ιιι-

!.:._~ ~-:!!~!1-!!~-~~!~:.1!!:!:~!1: 
Κ .81ΛΙΤDΥΙΑΣιΙi&ρωτηΟ"η'Ιfο(ιιcΟ"τi8aΙJa ζητό&w6 τ6νόρμ6διοV•οuρyο &ιιcσιοσuνης'ΙΙΙ§ 
wληρο,.ρι1σι:ι τftιtοuλft6νyνωρfζaιιcσf&νlιcιάν6μ ι ιηιl1διοςΟ"χaτιιcάμiτftνl•δlιcσ-

· ;~~~;:::~::~::~~::~~ς~~~:~:~!1::~3ο~~~~~~;~:~~~~=?:~;:~!~r~::=~= 
ύ .,.ς:·~~~-2~ιc~δο:ι::~• ι τ• ι 'llli τpowιnreιηloUν οΙ διστ,ιeις τi;ς νομο&aσf.ι; μσις •χaτι-

~:-:~.!!~~~!1..!!!!!Υ!!!!.1!!:!:~!1: 
Ι.ΚΙΙΖΕΑο:Σι Έι;ιιιτi τοός:U.euρyοΔc; 'ι:ιιnapιιciiνιισfΓΙροι:6ρf•c; ιι:uρaρν(ιιraιc;ιc•f ζητa7 
WI•~Ρ'fι'οuντιtlοuλιt•ιaτι••μ•τ6Ιντ""οώ.ιιc6ιcο01ιaιlι.δ6craιr\•uΙΙiρνηση 

=:r~·;.,η~~-~~·~,.~:::~:~η~":pο~~::.::~· .;:,:~·~ 'ι:~~:::av·:~=~~=: 

" · :~_!!!1J!f'jJ!)!!].!!~. :~!!!~.:~!!]~~1!!:!:!!2: 
Ι.8[ΙIΖ[ΛDΣ-Κ.81ΛΙΤΟΥ8Λ[ι ' [wι:J*το\ίντοι1ςόιιιοupyο0ςΠολιτισμοίiι.σ( ' ΕιιιΟ'ΤημiΝι.a f 

~~ν:~6 •:f ι: •;;~~:: i ~~~~:S~η=i~:~ ".::~::~~ι:~~ . !:6 ~~~'~..:~6 ,.,~, ;::• ~ ;~/; ;:~-
μ• &wοτ•λ••.- νι1 ιcl.cfσaι τ6 Τ&ιιυμ. •i waρfoδo μdl.ιστcι lyypd..,v . 

!:.!!~~!~1ιι..tii.Cϊ._l!.~~-l!.l!.!~!'l!.1S.~!!~S-ί!~:!:~!l: 

Ι . ΙΣΙΙΖ[ΛDΣι 14 lρι:ίτηιrη-a1τηση ιιστ68aσηc; lyyρ6fWY wp6ς τούς όιιιοupyοός Γaωpyfσc; 11af 
ΟIΙΙονομι•Wι:.οστηpfζa ι δτι •sοσ.apfwοuστpiμμcιτσ••u•6οuτης,δcισιΙΙi;c;i•τσ.rης:το\ί 



!ημοσ .fοuστ"ΒiσηΚσστρtή8ορτι:ρ6τηςΝ . 'ερuθρο:Ιο:ς,τ&όlfοίο:δισιιο:τi.χοντο:ιJΙ"σρό
νομσι&.ιSι.ο:το:JΙ"ο:τητiς,ΙΙΙΙVδuνι.ίιοuννcfJΙ"ι:ριiλθοuνσ'ο:ύτοίιςμι:τάτ"ν'f'Ιi'ισητοίiΔοσι
ιιοίίΝομοσχι:δfοu.Μί:τσξίιτWνιιστσJΙ"ο:τητWνJΙ"ι:ριλο:μβόνοντιιιιιο1μiλητί1cο!ιιοyι:νefο:ς 
τοiiβοuλ&uτίjτίjςΝ.Δ.ιι.ΝιιιολιSοuΠcιιιιιιιολlτη,yιιSτdίά"ο"iιιάiδιοciνeρyι:iιίιι6μη 
ιιοfώςιιληρι:ξοίισιοςδιιιηy6ρος. 

'Αwιιντ"ντσςατf'ΙiνU.'όριΒ . 10673/ΙΙ-θ-79τοίίβοuλι:uτί1ιι.Κ .Μπο:ντοuβό,ό 

ύιιοuρy~ς ·~~~~:~:~~~:β:;:~~~ ι.• ~=~6~ιj &:~λ~ ς ο;~~α•ιfθe ιι:ς ιιοίι ιιστi.βσλe ατιS ιιλσfαισ 
τWν δι&θνWν 'ορyονισμWν , yιιf τf'liν &νι:ίιρι:αη τWνΩ:yνοοuμινwν τi'jς ΚίιJΙ"ροu, Cιιονι: ι.σf 
lιw'σ\ιβι:fιιςδισβ4μστο:wριSςτf'ΙiνΤοuριιιΙΙΙf'Ιiιιuβιlρνηαη,δfνοντιfςτηςιιdίΒι:διοθiαιμe 

:;:~~!ο.Άκ6μσ, ζι1τησι: ιιο:f τf'li σuμwaριiατιιvη τWν ιιuβι:ρνf'Ιiαι:wν όριαμιlνwν ••λιι.Wν • 

λWΤΟ I 
0

~0~0~1~:~ ~=:~::~.t·:~~:y ~=~~= ~~ ι:ι;~~:.~: ·::~~;:, o;~p~~O iι: :ρ:~~~~ : 
•εδινι:δiτι'Ινύιι6σχaσηyιdίμιdτι:λ&uτοfσ8ρι:uνιι.Μiχρισf'Ιiμι:ρι:ι0μwςδiνlχι:ιλη•Βι:i 
ιιιιμιdνι:ώτaρηJΙ"ληρο,ορfσ. 

'ο Ο.Η,Ε. Ισχuρftι:τσι Οτι δlν μιιορcί νd&νσlliσι:ι στ6νΓ. Γρι:ιμμιιτiο τ6ρ6λο 
τοίίύwοχρι:wτιιιοίίδισιτητοίίyιιfτf'Ιiδιι:ρι:ιjνησητοίίθlμστος. 

Τlλοςόιι.ύwοuρy6ςόμολοyι:iότιτ6θlμσwιιριιμfνι:ι&ι.6μοσiέιιιιρι:μ6τητιι 
•ιιριiτfςCνιρyι:ιι:ςστΓςάJΙ"οiι:ς wροβσfνοuνοiιιρι:οβ&ίιιςμσςιισfοlδιdί'οριις 
UJΙ"ηρι:οfι:c;. 

8l ό:wdίντησr'\ του oτf'liν Uw' ό:ριΒ . 892/39/4-θ-79 έpι:ιτηοη τWν βοuλι:uτών ιι.ιι. 
Ν.θι:νιtiλοuιισfΚ.hοντοuβΟ,άύ,uwοuρy6ς&ξwτι:ριιιWνέ"ισημοlνι:ιότιι 

Ο1Μοuσοuλμ6:νοιτίjς6,θρι!iιιηςι:'iνσι•tλληνι:ςUιιι'\ιιοοιιιοf&τσιδi.ντf8ι:το ι 

~:~i~~~;;~==~=~~~:;τ:~~:~:; ~:=~~~~~~~~=~:~;;:~~=~=~w:: ~:~~~~μ=~:=~~i· 
τ6ντρ6JΙ"οιιοfιιστdίτ6νχρ6νοιιοUΒdίιιρfνaιwρ6σ•ορο. 

Ό ύwouρy6c; Προι:δρfσc; Κuβι:ρνι\σawς σιl όΙΙdίντησr'\ του στf'Ιiν &pι:ιτηση τοϋ βοuλι:uτη 
ιι. Ν. θι:νιtiλοu yof τf'liν 'Ε1ληνοτοΙJριιιιι4 τοuριστιιι4 σuμ..,.,fο:, f•χuρftιιτσι δτιι 

Ή Έ1ληνοτοuριιιιιι'\ αuμ.., fσ-wλιιfσιο σuν4•θη μiσιι στ6 ΙΙνι:ίίμα τi;c; •powoθι'\σewc; 
τηςΔισβσλιιιινιιιi;ςσuνι:ρyσοfσς,όΙΙwc;ιισr&νσ,ιρι:τοιστ6•ροοfμιοτοϋUwοyριι•ιντος 
ιιcιμlνοu.Ή τοuριστιιιr'Ι σuμ.,ωνfιι μl τι'\ν Τοuριιfσ &ιιοτι:λι:i μfσ &ιι6 τfc; ιιολλfς, 
ιιοei Uιιοyρι6:Ιfηιισν ιιιιτ6: ιιιιιροιjς μιl βcιλι.ιινιιιiς χWρι:ς.'ειιfσηc; &τι δiν δημιοuρyι:iτaι 
ιιρ6\!ιλημσ δισρροίjc; τοϋ τοuριστιιιοϋ ρι:{ιμaτοc; &w6 τ4ν Έλλdίδat ιισf ι:uρfwς τdί Δw6ι:
ιιdίνησσ,ιιρ6ςτ4νΤοuρι.fα. 

~.:-!~-~!!!!!:-!!l'!!!~_!!~!'!_!~-~!!!~!!~:-!!~:-!-:~~~1:-!~ 
tτι\ν ι:~τηση τWν ιι.ιι. ιι. θaνιtiιοu ιιιιf κ. 8wιιντοuβ(ί ύιι' &ριΒ. " 93/•ο/•-Β-79 

όιιaντtιντσc; ό u,ιnrcιupy6ς Έξwτιριι:Wν όνιι.iρι:ι Τι'i τι:ίχη όροσμινvν όμοyι:νcισιιWν 
ιι1ιρfwν ιιaf τονfζcι &τι οΙ aιpιoucrfιc; τVν Έλι4νwν ύwηιι6οων ιιοίιάΙΙι:λόθηιιιιν 
μcτdίτdί196Αδιlνlχοuνδfιμι:ulιiΙΙCΙfiτσιδiντ(ΙΙι:τaιΒ•μσ•στσβολί1c;&wοtημι4-
σιwς.Μaτ&τ6196Α&μwc&ιιοyορc:6τηιιaιιi•rλληνacύwηιι6οucό•ο•a6fiιιοτeσuνσλλιιyι'\, 
wοUiχι:ισ6:νό:ντιιιc.fμι:νοτι'\ν!λaιi8ι:ρηδιιSθc.σητWνwι:ριοuΙJιοιιWντοuςστσιχι:fwν. 
Κ.νiνcι &μwc &ιι4 τdίδιaβι\μστα τijc; 'Ελληνιιιίlςwλι:uρός 6fν βριiιιa&ντιιJΙ"6ιιριση, 
iνW ιιιιp6:λληλιι &w6 τιS 197Α τ6 Ολο 11λiyμιι τWν 'ΕλληνοτοuριιιιιWν 6ιa,ορWν 6ιι:uρίιν
θηιιι:. 



• Σ6μ,wνσ μi τ6 ιrρσ•τικιi τi;ς louλi;c; στfς ,,/9/79 βouλcuτic; τί'jς [. ΑΗ .Κ. 
· Ικανι::ιντfςό:κ6λοuβcc;ό:yορι.δσaιςστι\αuζι\τησηyι4τ6Νομοσχiδ ιο•ιrcρfδοσWν•ι 

[fΥΛtΛJιΟΣΧΟΗΛΙι 
· ... ;~~~-j-;~~6-;:·'i~τη.-σ τ6 λ6yο, yιdl νοι1ι .κliνw μfσ ••λ••ι1 • ό:μcρ6ληιrτη •ιιf κιιτ6 
1'j\yν~ημουιrολ~Χ~φησδσ1'ιιcrηστ6ν.'fdηΤ6 ''f'wουρy6τi;ςΓcιφyfιις . 

•Dιrwc;δι_.ιστWιιτcκ. 'Y•oupyi, ή&ντflcση•στ6τοϋ νομΟΟ'Χ&δfσuσι6τοϋctνσιι 

:~r~~~:.::~~ ~~·~·~?ς ·:2:V"~:·:v:~~;l1 ·~~η~";~;,.~,.~·~:~:~:·::.,~~~~~-
,.,,.ο••c;•ημοι•'•c;'e..,.. .. ηςe&iλ•νσ· W:ctwιι, cl δuνο:τ6ν, -ιολ••fiςιb-οδοχ;κ. 

~Νςιrσρσκσλώwλοιw6νν4:δctΙcίτcwολλlςιh6τfι; τρσιιολ•yfcς'ΙΙσι fρcλτιΔσcις 

::~:~:~'::r:ν κ;:,.:' .:rσ~: •:~==~ν .~:.::~:ν ::~ν~~~ .~~~?~·~ τ:~a:Ί~=-~~ι; 
.:r==~~~.;~U:~::;.:-~ ~.~'!:.fρ:;υντιi,::~~:.~i:6·e:·~~~~:~::~:...:·~ι\:' ιrι6 
:;~:=-~I\~Z'2p8-~ :~:;ν~ω:i:~s:ν,.::.:w6~::~ί'νο::ηι; ΚuΙΙcρνι\σ•wc;, &ν βtρο ισι 

8 νομa•::~~;~~~ :σ~~:;,'~ :'::~.r:~:,.~,:: . :·~~~.:~~,.:'*~a:?~~·::~~: 
&ιrσδο:~.:σ~ν:::;;;•~~ςι.:~~=~:;·μfσ cUιιιιιρfσ ν6 ιιpοσ.ιρcτc μιιi •οΙΙaΡ\ όιι-ηρcοfσ 01'6 
τ6ιrσ.'Σy4Ιιi(ι8aλσνιlμι\~•τ•τι1νcWσιρfσιιΝτι1ν6ιrίίςδιο•dvcι . ώutοιaτι1σ"•τ• , 
'•ανσλιιμριi-, τfι;U.ο6cιχΙ•i••c;τροιιοιιοιι1σ••c;'ΙΙσfρcλτιΔσcιςτοϋνομοσχ•δfοu, yιιi 
ν&ιrrσplσcινιΙ&.ορaίχρt\σιμοιιιιf•~fwc;νιl.λl\σaιτι\ντ6{ητWν&νροτiiν.Γιστf, 
Ιwωι::•ιιf ·~δι .. ιστWω, δινλσμβ6νcτσι μiριμνσστ6 νομοοχfδιοσύτ6 yι6 τ6ν 
ό:yροτι•6 ιιληl'*μ6 τίίc: Χ6ρcις,'Λ•6μσ 16 'ιlcλσ ν6 ιιστιι8τcί 'ντcλVς &δι'ftλητο.ι•ι- • ιι 
σ~τ6 6ξσpτiίτσ• &ιι6 σiς.8ι:λcτi;στι: τe ιιροσc•τ••'· 'Σ-.ιιμονι1 ,.r μι:ρι•Wν &•6••uν δiν σΟι; 

ti.:~:~;=:;.;:r:~:~.&i:;:~.;:;~ :r.~=:•::;~:~·~~~~·.::~~~~~.::;::~·· 
Βι6••c;ιrορ.υλ&wν6i τ4•οιτιi:ξι:τcμlτ6ιιρ(σμασl.ι1'1τ6νομοσχιδιο. 

ΚΟΗΛΣW1ΛJιΤΟΥIΛΣι -------------------



Κafτ.iιιfτσϋ&ρlροu3τσUνσμσοχcιΗσu.Βcροfι.ιςόόρισμ6ςιισύδfνcτσι 
Ι'Τ6ίιρΙρο 3yι,τ6 Wl'oc;, τι1ν6aσιι.ι11ιιτσaηιι.λ . ιr. ·, cίνσι iιrιaτημσνιι.d 
τcιιμηριwμiνοςι.αf tιnιςΙ'iόρισμiνσιrημciσνιfcινιιι cUρότcρος τσUόρισμσUιrσU 

i~?~;~~:~~~;~;~~~~:~;~;~~ E;~:;~~~~~:t~~~~-=~~:~~~:~~~~. 
Κ~τηfιστι1νβal'n:λfα.Κafαδτ6&ι.ριβώςclνσι τ60'ημciο&δuνσμfαςτσU 

::::~::~2:;? .!fν~=~~::=~ '6IJ/:~~: ~~:~ρc;~ ι C~~~ρ:::r 1:~ ~=~~ι ::oU~ 
Β,& .. ρμΟCI'Βciycνιιι:,D'τfςwcιιρο:λισι.iςwcρισχiς.Ι:τfςιιαρα:λιcιιιiςιιι:ριοχιlς&λης 
τiίς~ςι.αffδιαfτcρaτWννησιWνlwρcιιcνtii:.,ι:ιρμοοΒcilνcι&λλοιισθcaτ~ς. 

~~~~~~~~~;~:~:f~:~Ξ:Ξ~~!:~~~~~~:~Ξ~~;~;:;~:~~;~:!;Ε:~;;:~~: .. • 
βρfιrιι:ι:ται ιίιι6 τ6ν lλcyxo ιινι.ιν, Έιιι-rι.ιν, ιι.λ.ιι. ιιcιr cιUτ6 Cyιιuμcινr.i ιιινδ(ίνοuς 
iΒνιcο(ίς . ·ΛνΒiλcτc-4:ιι:σιΒιιιρι:ίσ'ιιτcαlιτ6τ6cr6ατημσι,ι.(ίριc'Υwοuρyi,τοlι'-'χ•crτο .. 
Ισον&.οριiτιfνΚρι\τη,iιιcι.τcfνcτcτι1ννομιι.ι1πριΗJτασfcιτWνπσιpομcθσρfwν 

~::?r~~~ a!:::~:~τ~~ !:~;~~~-;η :~Ε~~ ~:~:~~~~:~~;v~!~~~~~~~~=~· '. 
iι.μcτdλλιιuαηι.αfσi&λλοuςcrιιοιrούςUιισιιτοuςτWνξlνwν,ι'iιrοιοιι.ι&νιιtνι:ιι 

:~;s~ ~·μ :[:rτ~ a ~ο~ ~~::~:;τι~:~~ς v ':~~ ·:;~;~;~u s: :~::~ ~ιι ~ι·:~~,.;~~=:~~"'· 
6ι.Τ,D'cις,cΤναι.,σινι:ρdδτιcιίιτι1τι1οτιyμι1&wσιλλd:σσσντιnτΓjςwροστcιαfcιςμiτ6 

~~~~=~ι ίτ ~Χί~~ν σι~~ ~d •• ;~:~~ ::~~~: 1 τ~6 Κ~τi~~ ~~τ:w;•~;:~' α~~ (νι: ι j 
Κρητιι.ίίν: 

Κ6ριc Ύwouρy•, wpiwι:ι ν6 ξiρι:τιι, δτι 6ιfν Uιr6:ριcι 6ι6:θcση ι.σμμcιτιιι:Γjς 
iι.μcτσιλλcUαιιι.ιςτοuλΑχιστον&ο6τιtνwλιιuριfμοu•σfό:w6τι1νΠτfρυyιιwο(ίσιύτιt 
τftνcrτιyμftlιι:ιιpοσι.ιιrW.Πρiwιιιν4:ξ•ρcτcΟτιcίμι:ιστciτσιμοινιfiwιι.ροτι1σσuμc 

~f~~σι !::~::~:;~~:2~:::~~::•:~~;;:cι~~:~~~:Ξ; ~:~~~;c~?u::o~~::;;~u, 8 
τ6όwσiονομftο'4Ι&δτιδiνcΙνaιδρθ'.Καflwιτρiφcιτiμο:ςν61χοuμc,τοuλό:r:ιστσ' 
δοον &.oρii τrς lι.λσyιι.iς μσις πcρι •• ρcιcς μfσι yν"ι,ιη, 1\ όwσfa 8d wpi:waι νιf Βcι.ι~ 
ρηΙι:i&π6τ6οWμι~ςπλiσν&ντcιwσιι:ρινομiνηwρ6ςτι1νιrραyμο:τι•6τητσι.tΩςλiyω, 
λοιw6ν,δτιαUτι1τι\στιyμι1&ι.dλuwτιι&Ιναιδλιιτdiν6τιιιwοριfλιcιτΓjςΚρι\της. 

~~~:::~~~=~:;~fr::~ο~~Ξ~~i~:::~~~=~::~~~~::;~:ο:~~~~~~;1μ:~;~:~~η 
;:r~~~:~~=~::~j~~!:~:~:::t~~~~~:;~:~:~~~;~~~::,.;:~:~~:~~:~~=:~: 
8Rσιτf·τcςιι:d:τι.ιιh6τιtνοpοιJΤ.ΟfσιΤΟiίJι16ιΙΟUW&ρfό:ι.pιτιι.Wν11'&pισχWν. 

ΤWν 1.11:~~ ~=y~~·l.::σ~~-6:: I ,;:":ι~~~;η ~σ:;ς &~:η;~~~ j ~~~ 6:~~~ r:::~OUV 

~~1~i~~~x~-~~~~!~~r~~~f 



!~~~~~~!-Ξ!~~!~!!!: 

8 . ::~j~~=~=::=~~~~~~~~:=~=~ ::r~~~::~~=::o l: &~;~=~:~~:~:~~~~~;ία 
wιηΙU:~~ lξ~y:~.~~~jσa::~=:~c~η~=~=~: ~ι:~:r:~pcρμηνcδοuιrιιι τι!ίς διιιτ&ξcις τοU 
δσσιr.σϋΚιiίδιr.ος,lστwr.σ:fόιw6V.cpροιιι6νζή).σν,r.ιιτ&τρ6wονιιUθοfpcτον,χι.ιρfς 

~:~~Ρ~~:;:~3:~:~;~~~~:~:;:!;~~:~τ:~::r~~:~:~!::~~=~~ί:11~=~~:;ν, 
~;:ιι::~η;~σ=~ ;~~c~;:::~~~~~~~~ t-:~::~:~σ~ί~~:~~ r~P~=~~~ :~~=~;. r.:~ r&νcτa 

~~r~:::;;~::~:~~:~~~~:~;:i~~:;~~:~~~~=~~~:~;E ;;f. ;~~=!~~:::=:;~~:ης 
).oyιr.~~Ύcv~ν6c;: σ:Uτ6 Ιχcι iιισνσστστι\σcι τοtίς όypοτιr.σι:ίc;: wληθuαμοUc;: aaf clδιr.6τι:-

~~~~:ό:~~~~.:!~:~~:~=~~ ~~~~:Ξ:Ξ:~:: ~i::~;:::~::~:~:::i:~Ϊ~;~;;;;;ώ-
• r.τημιι τοuς ~ νd: r.σλλιι:ρyι\ιfσuν ,., ι;iρσσ aτl\μιιτιi τouc;:.Κcιf τοϋτσ wριfττοντcς ιιιστcι:ί

οuν,&τι &σιοUνJkισιιι6νaιιfΙcμι:).ιωδcςδιaσfwμcι, '"σuνύ,rστοται clςτι1ν χι:ίρσμσς 
&ιι6μη τ6 ύ•••τιlμcνο r.οινuνιr.6 μο:ς r.alctrτlι'iς.κar yνwpfCouν οΙ &νlpuwoι σUτοr δτι 
στ' r.τι1μ.τd: τοuς &,tίτρωσι: μfιι βλιlστηση οlιιδι1ιιο .. ι:, &Hd: τ6 yνωpfζοuν r.σf ol χwρισ
νοfτοuς,yιοτfτ'ιιτι\μσιτσΙΙΙUτ'iμcινσνιιιιτιilνσχρονιιι6διιiστημο.iιιιιιλλιiρyητιι 
c!ιιι6 οUτοι:ίς ~ &.6 τοι:ίς yσνcίς τοuς, c1τι: &.6 άδuναμfσ. ιισf ά:νιιιον6τητο. ciτι: ά:w6 
iιwρoBuμfo, ι:1τc δι6τι iyιισιτσλι:f.ιη r\ r.•).λιipyaιo yιi λ6yοuς r.οινwνιιούς r.σf 
δημοyρcι,ιr.σύς,ι:1τι:6ι6τιiατρ6φηcΝνwρ6ς&λληνr.σλλιfρycιιιν.ι:1τι:δι6τι&ατ4ιιη· 
σον σι &λλσuς τ6wσuς, ~ τιl -ιδιιl τοuς l•uvaν &.6 τι1ν wι:pισχι1•Έν wdacι wι:~ιwτ4-

::~λ~,;~;.~·~~~ν~~;~ ~;2~,;:. τ:Vuσ:::~ς&:~:., ι:~d':f~;~ ~fν~.;~~ι::~z:a~~~δι:ς 
U.ιiρι;οuνwiτpινι:ςwι:ρι,pιιξι:ις,αωροfλrΒwνwούοUτd:μορτuροUνι5τιότ6wοςούτ6ς 
ιιιSiιιοτι:i•α).λιι:ρyι:ίτοr.οfδtίνστσι 8a6μηνdiιi.ι;ιkιι;Βήήιuρι6τηςτwνδιd:wοντ6ς 

;~~~~~;:~~~=~~;~~~~§~~~1~t;~i:~~;~~~~~~::~ 
ε1~ι σiΒitrηιιύρισι truνdiδι:λι,σι, νdiδηλWwατι1Βσuλι1ι5τι ιιστd:τι1ν&wσ,ι1μσu 

wολλfςιιuριισιΤtc.ιιο).λοf1μwρηομοfατι1νίΊιισιΒρσlχσuνώςαlτfαντι1νούΒaιΡ8αfον 
τ;jςΠολιτι:fαςνdiδημcύι:ιτfςwcριοuσfι:ςτί:iν&yρστWνοUτί:iνwσfμι1δuνιfμcνοιι5ιλλwς 
wiίςν6&ντιδριfαουνσUτοfοlτολιiιfwwρσι&yρ6τι:ς,&ντιδpοίίνltΟτ'αUτ6ντ6ντρ6wον 

~=~ ·~:ο~ς ;.~::λ;: ι '~i.ν ~:σ~:~ν α~λ:δ;~~~ '~~:ιι ~u;~:Sτ~~:~~~~~~2:o ~:~ ;2:. rς 
6ι:ίνιιταινdiτσύς&μ,,σρητι1α••· 



~:~{~~~~@f-~~:~:~~~~~2~~:~ 
::~i: ι";~~:~~::: ~~v~;ώσa:~ ;~6~ιι;~~:" ~ο ~1\~~ :~~λ~:~:σ~2;ν ι:: r .~:~~~ =~~ όnoia 
&ιιοtο~~~σ~;:&ξι~οuν ν6: ληφβοUν &!ι' δ•η ιιcιτ& τ"ην τ cλιιι:ι'\ διστUιιwοη τοU Un6 •11••οη 
:~::~6 ~:u Τ~~ :~~::~, σ~:~ij~=~β~~~η~: Ι ~~τ:~~ν σ;~~λ~~;~ :ο rMv: ,:u~:~η~~~ 3 
τοUΣιι:δfοuΝ6μοuWς&ιιολο!ί8wc; ι . 

έιι τ6σ:~:ν ο Υ"::~~~~μ::::-:~::τ~: I ~λ~=~l\:::~&~i ~~Ι\;:~ ι: ":::~:~ι:=~μ=~ :~ν&μι:νο ι 
δμwςν6ί:ξcλιιΒοίινι:1ςΜσοςιιοfνάί:ξuwηρcτfiσσuνμlονfιιιι:ρισaοτtροιςτί:ιν 8 
:;~~ ... ·τ~~~:η~ο~~:~~Ρ~~~; ι:~. ~~ς ιι~~~:~~~~:~:~~ς ί:~;ά~~~ ςu::~==~ν ~rροδl\λων 
τcιψηρlwν /'Ιτοι βςι:θμ{δων ό'Ιfωρο•οι:-.ιν διντρων , !χνί:ιv όιρώσcwς, διοφ6ρων ι:lς τf\ν 
ο!ίνδιιaι ντijςρλαατι'\οcωςlναιισcιμιτdiςyι: _ιτονιιιdίςί:ιιτ&σι:ις,λιθοοwρi:'ίν, 
όροαι'\μwν , πcρι,ρ6ξι:ι.ιν, ιιαλcιιi:ίν κτοσμ6τ~Ν> fl Cρι:οιιfwν fl λοιιιWν οίων6~ιιοτε 
&yροτιιιWνκοτοσΙΙe...Wν,f\l&ν6Ιfν•Ιfροuνίχ.νl"t'fΡΟΙ"tΥΟUμiνΙ"tςΙΙaλλοερyε{ος&ιιοδι:ιΙΙ
vUι:τοιlίμwς6ι&6ιιιaοτικWvC."οφόσι:ωvότι&κaλλοeρyήθΙ"tσοvιιrιτ6τ6ιιαρι:λθ6νfl 

t:σ::~ ~=~;~ '6;ς &:::~~:~~e: :~a i~~~ε iΖ~";~ς c~f~:7:ς~:~~~~~~:~:~ι~~==~ς 
&τους 1945" Cιιfσl"tςν&όρ ισθεϊlίτι στ6 Ν/ΚΣuμβοUλοοΑαοWθ&μετiχι:ι ώςμiλσς 
~ιaf lνος Cκκρ6σW"ΙΙος τϊ;ς τοtι οκϊ;ς Cνώοι.wς Δljμwν κο{ Κοιvοτ~τωv τσϋ Νομοϋ. 

θiιrl"t ~~6 ~";l"t:~~~~~o~11:i~0~~ r ':~ς~~::~~r::~~ε~~i~α=ιι~~ο~; τ~~:::ρ~~~v~ iνσ, 
όχιμ6vοιιο8ολ οκ.SC.λλ6:κα{δfιιι:Jtοιισfόρθ&. 

3)Ιτήνιιι:ρf'ffτωσηιιούδiνθόyfvοuνδι:κ τ&τ6:ο1τήμοτ6:μσςθ6:Cξοκολουθή
οοuμc μi ι!ίλιι τό νόμιμο μtσο τ6v &yώvo yιόi τ~v JΙροστΙJσfο τWv σuμφερ6vτωv 
::~ .. ~οίί, τοίί Tδwou ιι.σf τϊ;ς 'tθνιιι.Γις ο;κονομfσς, Wς τ~ν τι:λι~ιfι ίκιινο"ο!ησfι • 

6iννομιζwό:ιι.ομη,liτιι.ivοο6;ντf8ι.τοοCιτcμιιτόΙCίvτοyμα,οUτιμiτδv 

~:~~; :~,λ~~:~~::6:~&"':τ~~~~v ~::v ά:ςτ~:θ:{:~=;~ι.=~~ν τ:~:u~~~ ,:~:~~~ μος 
~~-~~-!!!'!~!~~!!s_~'!~!!_!!~~-~l~'!H~~!'!_:~!!!~~-):~~ 

!~-~!~'!-!5s_:~~~!)S_!~~-~~~~~:~!!Z:!:Z!l~ 

iilill~,!~~i~ 



::::~:~~~:.:~ς e:~σ:::'z:ν~~ς λ:~;ι~~:η~' ':~ι;:~τ:u!::·~~bι:~u c t::;~~~ς·. 
'Εμciςcί.-λίίςιhaντσίίμcόιιtl••f6ι6τ οίίστdμaτοςτ;jςδιι.ιιρclfοUςνομιιιοίί 

ιι.'ΑλfιιηςΓιωτοιιοUλοw-ΙΙcιρayyοιιοUλοu,ιιρuτ6ν&ω(;Τ;jςΠσντ&fοu'ΛνωτdίτηςΙχολης 
ιιο:fσuνηy6ροuστι'\6fΙΙΙητοίίιιο:θηyητ;jΚι:ίστα6&σιιοτιiιιοuλοuιιοUIΙfιypσμμcιτιιι6 
ιιαρcτι\ρησcώςlξ;jςστ66ιιιcιστfιριοι•CΕχοuμcαUτι6ιισιfόιιο(ίσαμc." 

'Ειιfτοίίιιροιιcιμινοuδμwςιίν6λlιθησανfιδχιοiiιιφρd:ιt&ιςιισfτ6 
Uιισνοούμ&ν6τwνιιοUCyιν&&φορμι'\οτJ\νιιcιτ68&οητηςlρwτι'jσ&liςμοuθιiτ6ιιρfνι:ι 
ή'ΕΒνιιιι'j'Λντιιιροοwιr&fο.• 

Στfς25τρtχοντοςΟ'Uζητfι8ηιι&στι'jν ιίρμ66ιοΚσινοιJοuλ&uτιιιι'jΈ•ιτροιιι'jτοίί'Υιισuρ-

~=:~:~a'~;~!Ξ~~::::~:~~ .~~:~:r~~:~:r..~~~~:: ;~::~~~:~~ίΞ7:~;~=~ :;. 
Όwροτclwων ροuλcuτι'\ς,&lοηyητι'\ς της [6ΗΚ,ιι.Κ.8ιιο:ντοuρ(ίς &ν6ιιτuιc στι'jν '[ιιιτρο-

::1;~:ς λ~~:=~~Υ r: f τ:~ρ ~~.;~:τ~:~ ~:I\ τ:~·: 1 ~:~=~~, ιιοU lιι ι βιiλλοuν τι'\ν ι\μcση f 6ρuοη ιιο: f 
'οclοηyητι'\ς τ;jςΙΙΙλ&Ιο,ηφfος,ρ.uλcuτι'iς 'Ι-ννfνωνιι.'1ιοόννοu , τιiχ8ηιιι.&ιιι.στ'τi1ς 

Προτ688WςJιldμοu,-tτdίνlσιuρισμ4&τιτ6ι:ιw6ρtοντσΠσνιιιιιστι'jμιούιιολ&ιτοuρyοi:ίνιιο16tν 
ιιρiιιιιιν616ρu8οίίννiσ. 

•&μοu :~ ... ~~=~:~~ι'i~ι\:•~8~~~Κ;~::~~:τ1jι.::.::: ~νΚ8~ο1ο0~~tςr:~~~~~· .~:~.~~ς Πpοτ6σcως 
Στl\ν'Εwιτροιιι'jσuμμιιτιι iχσν&ιι4μη•οf οll'οuλ&uτiςτ;jςJιΙ.6.ιι.Ι6δης(Χfοu )ΙΜΤοι

ρ ι μι:ίeιοu-1'Ιιμιιλ;j(οΒιιίτι6σς) ,•.Χρfστοylοu(ΣιιρριΛο)ιιο:fιι.Ι(οβο6Cίς(Λcu•668ς),οlάιιοiοι 
ιίμφιτσλ8ντιιCiοντο•Uιιiρτ;jς&ιιο6οιFκ'ιτi1c;&wορρfφcωςτ;jc;ιιροτιiοcwc;.nρ6ςστιyμι'j0 

~;~~~:;~:~~;~·::; 
1 

:~~;~~:::~~~~~:~:~~τ:·:~~=~::.~~~~~:"::~:~ '1~:~~ :~~τ~ .Κcι-
·ο •• κο,aτζίiς,yιιiν6•ροιιcι τcιΑόΙΙ ιιιτοUςβοuλ•uτ6c;τηςa.ι.,ζι'jτησci:ιιτWνιιρώτwν 

~::!~:i~~:~: ~~:~==?~::: !:~~::~::::~ :~:~~~:::~:::~~~~~6~::;::~:~~~~~=~:~~ I ~=~μ:~-
νι.ψiνσ cιlτι\μςιτσ 6 ισ•ιSρων lιιιιριοιiίιν τ;jς 'Ελλ&~ς.Κcιf δτι Α Κuβiρνηυη &ιcτ&ζιιι τ~ν Πρόταση 
μiσιι στ6 ιιλιιfσιο τοίί yιινιιιι.6τcροu ιιuΙΙιιρνητιιι οU ιιροyρι6μμο:τοc; yιό τ~ν &νιiιιτu,fη τ;jς Άνw
τότηςΙ'\σιιδcfιις.Ujλωσ&δτι Scν ci .... , ••-τινό6cιlci τfιν•ρ4τσση.Κσf ΙΙΙcιτfληξcμ fτι\ν 
tΝ\λwη lτι ~ Ιtuρtρνηση &σιολciτσ ι μf τι\ ρcλτ(-η τWν ύφι•τσμf'Υων •σνcwιστημιο•Wν μο
ν66ιωνιιcι(6ιιμιτfιν16ρuοηνfων . 

'ΛιιολοUΙησcόιιlοηyητι'\ςτΓjς[6ΗΚιι.Κ.8ιιο:ντοuράς,όόwοiοςιιcιρστι\ρησc&τιό•.ύ
ιιοuρyιc;wιιροuσιόζ&Τοιμι'jiνημ•ρωμ6νοc;,&φοiίwιιροuσιόCcιτιΊν•ρ6τσσηyι6σUνη8cc;cιίτημσ 
μιi:ςιι6wοισςi:w•ριfιιc;τ;jς'[λλ66ιιιc;,&ννοιίντσc;τ(c;τ&ρ6στιιιc;'-8νιιιιςιιιιfιιολιτι•iςδισ
στιicrcιςτοUΙtΙΗΙτος,ιιο:fwιιροτι'\ρησ&lτιιιροea...Vς6i8όc1νιιι'-νημιιp.ιιμtνqςόΠρι5&6ρος 

~~~;~~π~~~~{!~~~~Ξ;~;;~fi.~~;~::?t~lli~~μ~;7;t~~;π~~j~~~"~~:~. 
Dl•uΙΙcρνητιιιοrιιοuλcuτις .. rόU.οuρy6ς&wιfρριφσντι'\νιιp6τοοητοίίιι . •••ντοuρ(ί 

ιιο(ι.οτιιtι\fι•σντ~Πριlίτσση84μοuμt6νομοστιΙΙΙι\tηφο,.ρ(cι. 

Ύwιfρ τΓjι; wροτό•&ωe; tltf••• ~ ε•ΗΚ u( τ6 ΠΑΙDΚ .Τ6 λοιιιιli Κ6μμιι:τσ τ;jς Άντιwολι
τc6σcωc; nοuιιfcιCσν . 

•utι\τη~~τ~:iil~o~f~:·:~ς ::~:~ς~:~~:;~~Uμ.-ι μt τ6ν ι.σνονιιιμ6 τοίί Ιι4ιοτος wΡ'ς 



1i ~~!!~!!~~---~~~!!~~!~!~!~ 

~!e~~~!!2. !!:!~-~.:-~.:-~!:!~~~~~~-~!1-~.:-~~~~ι!~ 
Πcριοδι:Γο στ~ δ. '[λλιiδιr •ριιyμιιτο"οirισc ι:λιμdίι:ιο crτeλcxi:ιv τής (.lιΗ.Κ. μt 

iι: ιι:ι:φ,ιιλ;jςτ6ροuλι:uτί1• ·Νιιιιl\τa8cνιζl:λο. 

yoνWσc:~v:::~~i=:~.~ς" ~ ~=~ 1 ~~~=~ι:~~~:~:~~~=~~~ρ::~λ :: :;~λ:~~,.:~ι:~~~~~c~ ' l:7;.~~P-
••., ~- ~ ~...:.." Πορσσιιcufl 21-9-79 τΓς Σlρρcς ιισΓ τ . .., Σ6ρ~το τή ι\ρ6μαι. 

ΙΙ.cιτάτ Γς Cιι ισι:(φι:ιςοΥiς6ύαΙΙ6λι: ι ςόι.. Ιcν ι ζίλοςι:αΓτ&οτcλiιη•ής(.ι\Η . Ι( , 

.. ~ ::..,~~. ιι:~~=~; "~~ ::~~= ;::ι:~::2ς 1 :~ ι κ~~~:=~~~"::~ρ~~~~~;~~, :~~ ~~~~~~ ::~:ι::~'":;r 

.~~ 1:0~ .~~0:c τ ·:~:;ιι ::7 ~7~0::~:~:ς 1 ~;U "=~~~~~ς 1:6~~ ~~6" ~~;=~=:~:~v:cι;:ο;~~μ=;:-
ιιούόι•οσχολοίίντι'\ΧώραιμσςΟ"τ6νCςι-wτcρ ι ι:6ιιο f έξwτι:ριι:6τομtσ. • 

1 6-1• 79 1 ιια~~=~~~~ -=~ ~~·::~~T=~6:&a ό:: τ;~;~ u:~;λ~~C ~~:;6~η i;:~ I =~OU 0~~~6: ~~ • :~~Υ 
Κ.Ε.ΙΙι:ιfοτ"οuνlχι:ιaοτ6Σ:uνi6ριοτοίίΚ6μμaτος. 

17-9-79Ι 11~rz:;:~:·~:~~~:λ:~:~~~::~rι τί;ς κλ.ο:δι~ιί;ς 'Dρyιiνwσης •rιχaνι~ι.Wν yιιi Βιfμgτο: 

17-9-79 1 "Εyινι:ο6σ~ιι:φη τί;ςΠcριφι:ρ&ιaΙtί;ς 'Ειιιτροιιί;ς Β'Άβη~ιι:σΓόσχολ~Βηκι:μ!τ(ς 
~κλοyιfς lfO~ Βά ιιρayμοτοιιοιηβοiίν στ Γ ς Τ .0. aτά ιιλοίσιο τί;ς Πι:ριφι:peιοιιί;ς Ιuν

::::::~w~1~ί;~"=·~~~;νWν , yι6 τf\ν ιiνάδ~ιξη a:ρcτWν τοιιιιιΥν CιιιτροιιWν 11of Ι:ιι:-

18·9-79:"Ειιgνc.;.uyιιiντρωσηή'(nιτροιιf\ΑημοσίΙοΙνtχιfσι:wντσίίΚ6μμaτοςyιόθιfμaτοσuν-
τονισμοί:ίτijςCιιιτροni;ςιι:οfόρyaνώσι:wςτWνΑημοσ(wν.[χtσι:ΙοΙν. 

18-9-79 ιΙuyιιiντρωση nραyμιιτοιιοΓησι:ή'DρyόνwσηΓuνσιιιWνστιiΓραφι:ϊaτοί:ίΚ6μμστος,yιd 
τό wρσβλ~μaτa ιιο~ άφοροϋν τd yuνσ r ιιι:ϊο σwματι:ia . 

~:::: ~:: ~~ν~~::c~η' ~~::~=~ ~~ιi:~:σ:~~:,~:~::~ιι::~~ιi:::λ~:~~: ρ~~:":
0

~ι::~~~:~:-ίί 
'ΑρχηyοiίτσίίΚ6μμaτοςστ6Νομ6ΙΙςιyνησΓσς. 

21-9-791 Τ6 Προι:δρciο τί;ς Κλσδιιιί;ς 'ορyανc:ίσcως 'tρyατοϋnολλf\λr.ιν τσίί Κδμματος ιrραyμα 
τοnοΓησι: συνάντηση κο! άσχολf\θηιιc μέ θέμaτο πο~ άφοροίιν τδν ιιλάδο τοuς. 

21·9-791 'ορyο:νwτιιι6 ΙΙλιμάιιrο ιιο~ άποτι:λι:ϊτο άπ6 τ6ν βοuλι:uτί; ιι.Ν.θι:νιΖ:iλο,τοUς ιιολι
τauτάςιιο:ίστι:λtχητί;ςιιομμιιτιιιiiς'Ορyάνωσηςθι:σσaλονiΙΙηςΙΙ.ιι.Γι:CιρyιονΚοτtriί, 
Δ(yιιο-Χcιρδςιλλιii ιιaΓ Ιτρι:ιτCο:λΓδη,άνeχwρησι: γιο: ιιι:ριοδι:Γa στσός Νομο~ς Σι:ρρWν 
ιιaΓΑριiμι:ιιιalyιιiCwοφι'\μtτΓςΤοιιιιιtς!ορyaνWι:ις. 

23·9·79ιΣτ6ΝaUπλιοlyινι:σ1Jσιιι:φηστι:λ&ΧWννιιSτf\νιιaλλ(τι:ρη6ρy6νωαηιιαΓCntιιτaση 
τί;ςn.ο.'Αρyσλfδaς. 

25-9-791 Σuνί;Αβι: σi σ6σΙΙι:φη ή Κλι:i'διιιr'ι 'ορyιfνwαη Οlιιονομολδγwν τοίί Κδμμοτος γ ιό δρι:ι
στηριοwοfηση τΓ;ς 6ρyιiνωσ~ς τοuς. 

~.!.!!~~~!J-!55.!~~~-~!~~-~2~~.!.!!!!5~ 
'Λιιδ τ"ν Τ.Ε. τί;ς ΕΔΗΚ Κaλλιθιaς Cιιδδθηιιc ή -όιι;6λοιιθη δraιι:~ρuξη τf\ν όnofa ύwo

ypιi~uνι ό wρ6aδρσς ιι.'Ι.Σ6μιιaλης, ή yaν.yρaμμaτiσις ιι.Νfιιη twτηροιιο~λοu ιιαl τα μtλη ι 
Π. 6ι:Ιtaβcίλaς, Π.Ιtnροuμίδης, Χ.ΆσΙΙο(ινης,Ε.tσρμ6ΙΙης 0 Δ.Γι:ιτοuλfδης. Χ.84:λιος ιιar Δ.Qω.. 

μσοUδης . 

"6ημοΙΙρότrσκςιισ(ΔημοιιριiτcςτΓ;ςΚσ-λλιβtος, 

ΉΕ.6Η.Κ.,&wι:ιλλayμiνη&ιι'τοι:ίς "ιιροΙιιοΒί1ρaς• ιιar "iμwορόΙtοuςΜ τί;ς wολιτιιιί1ς ιι οι:ί 



[f~~Jb~~~~~~1.Ίi~~~~~f1~t 
::~·;:~·::~:.:~~=:&Ε:Ξ;:~~:~r:~~~~=:~~~~::~::~:~:~~·?.:.::~~~:=irf:~;~3-

.τ ... ο.ονciήΔcι·6ιιafοi ... ρa.uιi6eςτηςήιιafόιιο.οσ6ι1ιιοτcόλλοςιιολιτ.ιι6ς 
φορiσς /ιθcλc βσ'llτ ισθci ιισντρWος, δι 6τι ό λa6ς μiρa μi τι1 μiρσ l;σνσδfνc ι τι1ν ~μwιστο-

!Γ~;~:;;:~ · :~~:~·~~~~~~~~;:Ρ:::;~; Ν:;~~~:;Ϊ~~:~:~ l~~~~;:~~~,~~=~:~~;~~~~ 
8ρygl.:ιSμeνοιιgfμοιθοίίντο&λληνιιιιSλσιS ,σ'aύτ6νατηρfCcτοι yιοτlόιι'οίιτιSνιιροiριeτοι. 

Αημοιιρό:τισι:ςιιcιfΑημοιιρό:teςτijςΚσ:λλιθlο:ς , 

Ή tlιHK l;cιιινiί lνσν Νiον 'Ανiν~το ΆyWνσ yι6: ΠDΛΗΙΚΗ [Λ[ΥΒ(ΡΙΑ, ΛΑΤΚΗ ΚΥΡΙ

~~:~:·ιι~~~=~~~~Η ΙιΙΚΑΙΟΙΥΝΗ, ΛΑΤΚΗ εΥΗΙtΡΙΑ .. [θΝΙΚΗ ANt:::APTHIIA, [NDTHTA TQN ΙιΗΙΟΚΡΑ-

Ή [ΔΗΚ ιιολcUcι !νdντ ιο oτt'j μ&8ο6&uμiνηιι6λωαη ιισf τijς 6ιόιιρισης τWν '[λλι\νwν 
οicύρwιιοΤοτiςιιοfμι1 , 

Γιούτ6ιlιΤ.Ο.Κcιλλι8iος,ιιaλ8iιιαf&wι:uΒUνcτοια'όλοuςCσiίςιιοUιιιστcUcτι: 
cιτι1ν'tλλιίδαιιαfόρσμο:τfCι:στcτι1νwροιιοwt'jτης.tiίςιισλcilλοuςμσC(ν6:αuCητt'jcιοuμι:τι1ν 
wροιιοJΙt'jτης.tiίςιισλciόλοuςμσCfν6:οuΖ:ητf1οοuμcτ6:wροβλ"μcιτcιc!6ιιι'τcρcιτijςΚολλι-
8iοςμος,ν6:lιντολλ6l;οuμc&ιι6•ι:•ςιιιιfν'&ywνιcιβοίίμι:&νiν6οτοyι6:τι1νλUσητοuςμiσcι 
ατ6:ιιλσfοιcιτοίίιιοινwνιιιοϋcιuμφiροντοςτοίίσuν6λοu. 

'ΗΤ.D .Κολλι8iσςτί'jςtΔΗΚμcτ6:τt'jνιιιηι,6ριισύτοιιόβοραηι:iνοι&ιιοφοσισμiνηιιu-

~~::;:cι;0~f~τ:~:~~η~ηιι~~ ~~μ~~~~~~t'jσ~~ςσ~:~~~οη νά CιιιλUσι:ι τ6 τοιιιιι6 ιιρο-
Γι'σύτ6ιισλι:iόλοuςi:σάςιισf\6ιοfτι:ρaτοUςνtοuςτούς&λη8ινούςόιιιι6ούςτοίί 

~~~:~~~~:ιιοίί rοσιιιλιcιμοίι νό ιιή ά:δρανοϋν ά:λ.λό ν6 σuσιιι:ιρl.lf!cιϋν ιιαr νιi πuιινW.ιοuν τΙς 

Γι6:ν'&ywνισ8οϋνμ'όσοuςf\6ηβρfσιιοντοι σ'ιιίιτ6ντ6νμr:γόλο&yWνcιιιούόδηyr:icιτό 
Κράτος τί'jς λ.cιΤιιΓ;ς c{,ημcpraς, ατ6 Κριίτος τοϋ Ιιημοιιριιτ ιιιοU tοσ ιιιλ. ocrμoi:i τ ί'jς ά~ηθ ι νΓ;ς 6η 
μοιιρaτfος". 

Υ ~~~-!~~-!~~;!~~!~!~!~-!~~-~~!!~!!~~ 

16/9/79 '~ο~' :~~~~~ς • ;ιι:ί:~~=~ :l:::~~~~~ ~~;::~~~=~τ~~ ο~:~ν~:~ς ~τ:f~~ 
θcοσσλονrιιηςμtσuμμcτοιι1••11'ροιη:ίιιwντWν'ειισrγyr:λμστοβlιοτcινιιιWνόρyσ
νώσι:wν Μσιιι:δονrιίς-θριiιιης-θι:σσa~f•ς yι6 Sfμcιιτσr 'Ασφολισ τιιιοίί 'Οργaνισμοi:ί 
(τεeε). 

16/ 9/79 'ο 'νΙΙομηιιινιιι6ς •· Πiίνος Λcιιaτσiίς-•σλ.ιτcuτt'jς ιιοf μiλος τl'jς κ.ε. τοU 



Κ6μμcιτος;, &ιι.ιιροσ~ησ~ τι'\ν C.6H.K, στ6 5ο •~στιβόλ Κlfί-06ΗΓΗΤΗ στ6 
'Λλσσς;Πι:ριιrτcρ(σu • 

.. ;.;, .. ~;!: :lli~~~~~~~~:~~~Π;i:~~;~~~~;:~~::;i~~;~~~~~~~~··, 
1 δ/9/7-9 • =~~~:~~=~ =r~:~:=~~~~::~~;:~~;:~~: :~~:~i~ ;~~~~==~ ~~~~~~~~=~" ... 

~~ix.~:~~: ;:~σ;~~·:~;~;ί~Α~~ :~~:Ρ~~=~ s~:;:~σ~~6·~:~::·ιι 
19/9/79 Ό ήλcιι.τρολ6yος;-μηχσνσλ6yσς; ιι.. Στρcιτί;ς; Χ.ρcιλaμιι6:ιι.ης;, μιλσς; τί;ς; ιι.λοιδιιι.ί;ς; 

ΌpyaνW~ως; 8ηχανιιι.Wν , wapiστη ΙJi σcμιν6ριο τοU ΠιινcλληνΓοu Klντpou 

~~::::~ο~~: ι :~:a:~::u:;; <~~:o~~τ~~c~:~ σ~6;η:'&~~η'::~~ α~~ ά:~:σ:~ν φορct, 
στι'jνΛfΒοuσοtcμινορΓοuΤοίiΠΛΙ(Ο[ . 

. 21/9/79 'ο 6ιιι.ηy6ρσς; ιι.. Γc:~ρyιος; θiρyοδος;-•ολιτcuτι'\ς; ιι.ι;ιΓ μiλος; τί;ς; 1(,(, τοίi 
Κ6μμοτος,wαρiατησiσuνiντι:uξητύwοuwούόρyάνwοονο:ruνeρyι;ιζ6μι:νι:ς; 
'Λywνιστιιι.iς-Αημοιιριιτιιι.iς;-'[ρyqτσαwολληλιιι.iς;'Ορyονώοc:ις;(Ι.Α.Α.(.Ο,) 
μιθtμοτιι :ι;ι)Κοτι;ιyyι:λΓιι'[θνιιι.ί;ς;Ιuλλοyιιι.ί1ςΙ(ιμβιισης.β)8οραλοyιιι.6 . 
y)Ιuνδιιι.ιιλιατιιι:iς&λι:uθι:ρΓι:ς;.δ)'Λα.-ο-λιατιιι:6,wcν8ι'jμι:ρο,ώράρισιι.οr 
σuνθί1ιι:ι:ς;6οuλι:ιιις;,στάyριι••7ατοϋ0.Τ.Ο.[. 

2t/9/79 '~ι •;u~~;:::~ς;"~,~;::::η~-~~~=~χ:~ςΛ ~;~;,C:o~ 1 ~6~~a;~~ ::~ι:;~-
pοu"Ι,δΙιι:οuσ τι'\ντι:βiρνa•Ιtwόμιrη•,ατ6Λiy6λι:w. 

26/9/79 'ο.: ιtώατας 8ιrαντοuβίjς , Bauλcuτfiς 'Ηριιιι:λι:Ιοu, naptoτ η σι ouyιclντpwuη 
τί1ς'0μοσιιονδΓιιςΓ[ΙιΙΟΠ-6CΗαη5Βtατρο•ΛΛΛWΙΡΛ". 

25/9/79 'ο Διιιηy6ρος ιι. . Γc~ρy ισ ς; Βiρyιιδος-wολιτι:uτ ι'jς, μiλος τί1ς Κ,(, τοίi Κ6μ
μcιτσς"αρlστησiσuyιιιντρωσητί;ςt.Λ.Δ.(.Ο.στ6Βiατρο"ΛΚΡΟΠΟΛ". 

2 δ/9/79 ';::~~=~~~~~~~ρ~~~~~~:~~~,~~:iρ=~~~ ~ ~~: ~:~:~~:~~:~~ ~~:~:;~~~ 
p1o, στι'jν Κι:ντριιι.~ Πλι;ιτcίιι τοίi Αι'jμοu. 

'30/9/79 'ο &δσντrα:ηιος ιι. Γιdννης ΙCοδCJ1"1ς-Πρ6ι:δρος Π.C. Ύιι σλοΓ r. · ~ "Ιτι .. ης, 
μfλοςτηςΚ.[.τοUΙC6μμα:τος ,ιιορlιrτηατ6Λ'Δοι:Βνiς, ' •"ι Τt Ι< 
'ΟδσντιατρΙιι6tuνt6pιοατ6'Λμ•ιΒfα"Ιρο'Ιcιτριιιί1ς-'06ον .. η., 

'30/9/79 ·~~~~~~~η;~ς;μ~=~=~:~ :~6 t&~~~=a~λ~~~~~ot.ι:~ai~~· Ν;:~ ,:~μι· ~ς, 
~'~~~~rι:~:λ :~~~6 σ:~~~::~::·~ ,::::a:";r:~~=~ ιατ 1 ιι~ Κο · •rι •><> 1 

'ti --~~~I~~--~~!_!~-!!~~!!_!!1.~~~~!~ 

~Ξ:~~~~i~~~~;~~;~:~~~~~~~:~~Ξ;~:::r?:I:~~::~!(J:;~~~:!=ili~:~~~ 



~~~f::::~~::~~~~:~~;:~~;π:~~~~::~;j~;)#.~;f~~~!~i~;~:Ϊ;~· 
;~u:;~ ~~~, ~::~:S~ r~:~• ~;~u:~=~ λ:,~:• ~ ::!.:~~η τ:σ ~Ο:. ~:~uvc;~• ~=ρ=~=~:~η;iίc; 
yuwfιισςιιgfτοίi•σιδισίiμiσlιιονομικι\ιιιι!ίλu.,.&.6τι1νΙCuρiρνηοη . Γι'σbτ6ιισfτ6ε.t. 
ΓuνσιιιWνlιaι&ντιιιpοΜοuc;cr'&λcςτ fςJςιΙμl6cςτVνιιlvτρωνlnιο.Sοavντή~;δημ6cr .ιος 
twίiς. 

ΉΠρ6c6ροςτής ΌρyιS:νωσl\ςμο:ςaΤιcτι\νι.ίιιισιpfσνdiΙ•• σuν6ντησημlτι'jμfα 
'Αντιwρ6cδpο .... ρfσ hομcοU-διιισστι'j στ6 Ιοuιιοuρiστι,~ όιιοfσ σι σuνομιλfσ 2.:5D ώρWν 
τ;;ς ihtwt'uξa ιιστ' τ6 6uνστ6ν τι\ ι&η τΓjς yu-fuς •τ~ Ροuμσrνfσ. 

Πρfν τι'j ΛαΤ•ιt 'Εwινν6~τσιrη ιuιf τι'jν !vιιστ&στιιιrrι TQίi tοοισλιcιμοίi ι'ι yu-1ao στι'j Pou-

-~~K=~:::τ:;,~:.•j~~.~=;:;" •=r:• .:~·;~~ιι~'=·~":f~~ν .t:~:&·~~~.;·~ι'jν 
~~0~ισ~~ν:C:'.r~~~: τ~:τ~~~'::τ~~~ =τ=~~.;~~~~·~: ~;·:.~·:r:r:.:~~= 
τaιιιιfόwοχpιμkrcιι:; . 

· :r~:~~:=~~:~f:;:!~~~;~Ξ::~~·~:qf~f~~~τ.:~~:;~~~;~i~~;~;~r~~ 
lwσyyaλ.μςιτιιιι\lξfλ.ιξηιισf1'fςο lιιονομιιιiι;•σροχiι;.Γιdiτι'Ινlρyι:ιζ6μι:νηyuναiιισU.ιipχο~ο~ν 
•c.ιlιιιοfο-ταlμσf6~ ιι.&1ροι.uf24-uλaιrοι.ιpyfοcσιιι6Ιcιιfντροlρyaαfας;δηλ.&ρyο• 
eτιiσιο,δη,.U.η1)8σfο:ιι .τ.λ.,hιιςlwfι;rηι;Uw6ρχοuν'ρc''••fστnluσrιuιfσχολι:iσσiιι6Ιa 
οlw:ο6ομιιι6τaτpiywνοιιοιi&ντιστοιχai•τι16ιaι'iμςιι:ιnινοιιιfο.Ιf,_,.&νσyνwρfζοιιν .δτ ι δ
λοι ο1 ιιαιδιιισf σ;rσlμι;ιf 6fν ~~~-• &ρτισ lιρy..νωμlνοι &λλd: τ6 '[Ινιιιι6 Ιuμ~(iλ ισ Ιχa ι Ιi
σ&ισ&νστ6 χστι'iντι:λc ιο•οfηαι'Ιτοuς.Ιaλλοντι•dι;l•fmιςιrτ6χοc;a1νσινdίιwιipχοuνιιΙJVτf• 
νaςΙΙJ'δ.t.ο:τ6ιιiντριιlρyσσfσς ,Wστa~ιισ1'ρiφaται /ιοlιιοyfνaιστ6μcσημiρι ιιο: f Υ& &.-ο ι 
JΜ;iτι:ιιήφροντf6στοUμaσημaρ ισνοiiνοιιιοιιuριοU. 

οΙ yuνσ7•ι:ς-Ιaτ6ςΠ6τ6 'rιν.Σuμ[Ιi . ΙΙ"σιiμcτiχeι μi&ν1'ιwpοσCnιοuς τσucr'δλ&ς τiς 

c:~ ~:~~~O~w:~:::~y .:rσ:::::τ I ~:u ~:~;~:~~O~~::::x:~~CJ~~η~~~ 1~ :~~~: ~~11::~:~ ιt~ ~ 
νο:ι :ιrpσωlημiν&ςσiU:ιra~υνοuς τομaiς τί;ς,ιομηχανfαςιtσf Τί;ς Το :ιr. Λ Cιτοδ.μi&wοτiλ ΙΙ-t 
ι\•υσιιιft•σροuσfστWν yυνοιιιWν&:ιr6τ6hομσιtρuαμiνοχι.ιρι 6 μ iχρ ιτf1ν•ρωτι:6οuσα ν6 
νο:ιιιαlοριιrτιιιf1 . 

'κ Άντιιιρο&δρσς τοU Έιν.ruμ,.ΓuναιιιWν τ6νιιrι: ότι Γ1 μητfρσ ιrτ f1 PoUV"" ι:~τιι 

=~~~:~ :~:,όχα~~.~~~~ ;a: :t:~v::~::~w:~:;~·~~~.,~~: ~~ρ~~ ·i~~ ~n~11 ::~: ::o~ 
ι;uyrοuafναιιιολι;δ6σιιαλη . 

if:?~~~Ξf:~~i~:~~:§;~::~Γf.~~FΣt1;~;~~:~~::~:;~~~~~~:~~;:~Ξ: &~~:~:Ξ·
i:ρ~:~~=~ ~~~~ :::~:~~;&::~~:::~~~=~:=:σ Tf::~=~y~:~::::: •: '~ u~ :~~~~~. ~~~& ::!:~ ~!:~6 
θό:Uιι6:ρχι:ιιίνό:yλu,ηίιδρ6y&ιcςοφιiρστf1νόιιοfιιτ6:ιιαιδr6:θ6: !> ι/'".ι ... μiτραινόιιι α, 
διιωςΙi.:ιrfΙJηςιισfτ& ιr.-οulιαι6τaρσlιrτοριιι:ιfμνημciσ. 

'E•f •λiον ι\ ιι.Ι.hομ:ιrοU ιίνfμρι: &τι ΙJτ6ν ιιοινοόρy ιο οι ι ιι 6 ν6μα yι6 τά όνι"ίλι-

::~τ::.:ν~~ρ~~&:~::;a::~~~~ο;::τ~:::τ::~σ ιι:tt:0~~ :;~u:χ:;;η;~::~ ~:ι-
•τWaις. 

Ή Άντι:ιrρ6ι:6ρι:ις τσU ΈΒν.tuμρ.ΓuναιιιWν τ6νισc ότ ι ι\ μηr iρι:ι στι"i Ροuμσνfσ ciτ& 
iyyομος a 1τa&yαμοι;:lχcιτι"iναlιtftνομιιιf1:ιrροσtασfο.Γaνι ιιιf υριαμiλημο:tοUΡουμονι-



ιιοίί ιιρdτοuς e1ναι ή crύαφιyξη τWν ο!ιιοycνeιοιι.Wν δcομ~ν ιιcιf yιιi τ6 λ6yο cι:Uτ6 ή Cιι:δοση 
διοtuyfοuelναιιιολl'lδίίσιιολη. 

~:~r: :~~:d όντ ιιι::::::~τ 7ιι:~ ·:~~·=~:~~ ;~~ ;:~~~~~ς τ~; t0~=~~~=~~::~~& σ;~u~ο~~::~~~;;: 1 ~ 

m ~~~-!~~-!~~~!~~!~!~!!_!~~-~~!~~ 

:~.!~~!~el~!!J.!5~-~;~; 

της ιι::~u~~=~:~ ;.:~~~6~~~~~&~ν~·~λ~7U~~~ΗΜ. ίιιι6 τftν ιιpoeδpefa τοίί r. Γρcιμμοτώ 

~~~~δ ~::::::-~:::~:~~~η:~: ~;~~r~~;:~:i~~=~~l~~~:~~~~:: r ~Ρ ~:~~:~::ω:~τ6 tι 
ο)τηςΜeσλσfιις 

ρ) τWν ΠcριφeρeισΙΙ~ν ΙuνδιοσΙΙf.'.wν 
y)τοίίΛ'Ιlα:νcλλσδιΙΙοUΙιινcδρfοu 

::~;~ :;~=~~:~~:~:::~j:;:~~~:;~~ y ~! ·=~~~ I :~i"~~=~ς 8=0~~~~~~~~ ί ·:~ μ Ι ά 
~~!~~!!~!!!_!!!.~~!.!5~-~!~~!Ξ; 

τ6ν ιιλ~:u:~δ i:~~~~ ~~~η~0~v~rv: ··~:~~σ~~~~ •;::~~::ς :;~~~:~~ ~:~σ~~~ο~~~. οχιιδdν 

~:;~~6;:·~ i? :~~:~:~:=~:::;~~:~~ν:~~:~~~::~~:~::~:;~. ~=~
7 

:!:~~.:: ~:;~r.;:e ~ ~~~:r 
χσuν ":~·:~:σ;~:~::;~ν~~:~:::~σ;&:~=σ~~6 τ6τιι ιιού στ" Χιλ" ή τuρcιννfα ιι&-
λuσcτι'jνΔημοιιρcιτfς,lιιι6τ6τιιιιοGήοίιΒοιρcσfαιιο:τdiλuσι:τ"ννομιμ6τητο:,&ΙΙ6τ6τcιιο ι:ί 
όΧιλι6νιιιοςλα6ςβρfσιιιιτο:ιlιιι6μηιι6τw&ιι6τι'jνιιcιταwfιισητijς στuyι:ρiiςχοUντο:ς wσ U 
στηρftι:τοι&ιι6τοι:ίς'Λμι:ριΙΙdνοuςΙΙαfάw6liλοuςCιιι:fνοuςΙΙοUιJw eριιμύνοντι:ι ιτ6&ν
Βρώ1tινι:ι6ιιιοιώμι:ιτα,ήΕΙΔΗΜ6ηλώνeιίίτιστtιιι:ταιΒeρμ6ςσuμΙΙοριιστdiτηςοτ6 ιιλ&uρ6 
τοίίι\σοiίτijςΧιλijς. 

v '' τ"·~~ ~~~~ο~·;::::ιι.;~ ;~iς E~~j;;;;":~r:~::μ:0 ! · :~U:v ~:~~~~'~:~~ν ~:~ν.::~~~~ 
'Ιιλληλeyyιίηι;yι6τ"Χι1", 

Άντιιιροσωwιιfο τijς ΕΙΔΗΜ ιιαρcι~ρlf:Βηιιe ιιαf χaιρf.τισe στd φι:στι β6:λ 11ού 6ιορ

~:;;:~ν τdν Ιewτtμ~ριο ο! ιιολιτιιιf.ς νcολσίeς Ν.ΠΛΙΟk,kΝ[,[ΚΟΜ•Ρι\yο:ς •ι:ρο:ίος• , ..._. 

:~-~~!_!~~-!!!!%I!~!.!.-!!!ei!~!!_!!js_~;~;:~!~9!: '!ιιa~:. 
8t&ναιιοr-"τηςήΕΙ&ΜΝlwypιιiφοuιιοτ•yytλλιιιτ"ν &παρ6δι:ιιτη .l:νtρyc ι ο:τής 

~~~~::~η=: =~=~~a~"::~v &;:. ~=ι\ ~~~ο~~~:~ ;:w~uψί~:ι\~6 ° Γ~~σ::~~~; •: ί ~~Η=ο r 
8& ιιρtιιcινιίμcfνcιδημοτιιι6. 



~-~~~~~-!~!-~~~~~~!_;!~-!~~~!~~=~=!~!: 
J . OIΛI8[1ιJKEtΔIEYKQΛYIIIEJIIfHIYPO -------------------------------------

~::~;κ~~:~~~ :~:~τ ~:z ~~~~::~~~~=~ΤΞ:;;~~~:~~.:; ~~ =~. ~l;~:::::~:~~i:~:;~; :~ ,_ 
ιcgfτιiνCξwτι:ριιιιi. 

'ο'Λρχηy6ςτiiςΕ.6Η,tιC.Jιιιρiτηαι:τt'jνιιροαιιΩθι:ιιιαuο•fι;:ι:wςτWν'Ελληνοαοβιι:τι
•Wνσχtαι:ων,•οUό,ιμσιιροσιιαθι:'iή•ιιβipνηαητiiςΝ.Δ.νάΙΙpιιyματοwοιιiαι:ι . 

*Ύwενθύμιαι: ότι ή [.ΑΗ.Κ. &wtμι:ινι: ιιιiντοτι: ατιiν i:yι~ςιtd>.ι:ιφη τiiς μονοδ ι όστατης 

::~Σ~~:~~::~ι;;:?.μ~:ςη;:~u:::•&:~η~r~ξ:~:~~~~6;:~~~~~'~-~~ν όιιοfα ή Cνι:ρy6ς ' E>.>.η-

~::~~::i~:;~B~i;~:~~~~~::~~1~~;:i~~~~;:[:~f.~~~:ili~:~~~J~t~;~:~r:~ 
• :~: I :t:~~~i;~~;:~2=~~~Ξ~:~~~=~~ι:~ r!;: ;::~: :F~ :~~:.~;:;ν :~=~::;~~~:~ρτ. 
τοUΣοβcιτι•οU•ο>.ιμιιcοUtτ6>.οuσuμβσrνι:ιτ6όι:ντreιτο,yιατr,Ιτσι,χορηyοUντο-ιστ6 

=~~:~ ~ίι;~~~~=ν~=~ςμ:~:~τ·~~ν~:~;~~~~\:~~~:~::.•ολι:μι•Wν ~αιwν, yι:yον6ς τοU ό-

τt'jν ό,;~ ·~~~~~η:r~; 'fδ 7:~~cι;:~?~.:~~~~u~~~~~~~~~u::;:~ ·.~~· όι:~;.;uμ:;: r:λ:~: 
τοUΣοβιι:τι•οUατ6λοu,ό:λλ&μ6νον"Ροηθητι•ιi,, •ι:ιf•μt'j&ξσwλιαμtνο". 

~;;::ζ~j~:;~::if~::;τ,~~~I~~~:~~::~~~~~~~~::~~~Ξ;~~~i~~~: ·~!~~:~:~~: · :~; 
β)ΔiνUwάρχ.ι:ιμiτ6αημcρινdτιχνι•Ωδι:δομiνοήδuνοτ6τητaδισχwρισμοUσi 

~σ~0~:~~~~~ ::~>.~~·δ: ·=~~η~::r:~ ~=~6~~;6 :~:;ηί~==~ ,:~;:λ:~ν ~~~:;~:~~; σu= ~~~r; 
ιισUτ6ιισθιατσiίνw>.σiσόμιοης&wιβι:τιwijςl•ι:ιν6τητι:ις . 

y)Ε1νι:ιιό,ιλiςμtτι\σημιρινf\τι:χνσλοyι•ιiόνdi"ΙΙ"τuξητWν0ffλwνν6wι:ριορ fζσ uι.ι 
τι'\νlννσιστσίι1ξσw.\ισμiνσuιισλι;μι•σUιιλοΓσuσ'ι:ιιUτιiιισύ•tροuντά•λααοιιιάΟπλσ6ηJο •• 

:ϊ:6ί~:u:ιa~ι:ι=~ ~:·~~ι~~ :~μ~~~":a~:;ί~~:~~~ιi::~~ :~~ι C~~~~~~=:~~wι• o r !:;οιιλ ι~μσ r, .-U 

δ) Έ,6σον w.\oίa τσU Ιοβιι:τιιισU wσλι:μι•σU Στ6>.συ Βό Ιχσuν μ6νιμο: τ(ς λ.ιμινι•iς 
σίιτiςδιι:u•σ >.Uνσcις(6ι:ξσμινισμοcjςιιΟ"fCιι:ισιιι:uiς)ΒΩι:iνιιιμσιpιιΓαήμ6νιμηπσροuσra 

~=~~ι:;~ ~=~ς δ~;~μ:~: ~;~ρ~~~ν δ~:G, 8;w~.=~~~:w;~;σ~~~~~:~ r:; ·:;:~~:=~~τ~; Γ"~:~:'{_ 
σαμοίι τWν ιι.Ι.ηρι.ιμό;η.ιν τοuς, yιό τι1ν ιιι:ιpιι>.αβt'j •ι:ιf &ιιοΒΙ"j•ιuση τiiν διαφδpΥν ί;ι:ορτημ6τwν, 

~;~~~:~~~::~~~:::~~~~~ι Ξ~t~u!Hii~~~Ai~~τt~!~δΞ{~~· -~~ ·:~:=~~ ~u~::~ ~~. 
"[τσι , ήwι:ιpιιμσνt'jξiνωνατρατ ιωτι•Wνδuν6μι:wνθιi ι:1νο ι μ6νιμηχwρΓς,δμως r.:lδι

•6ν6μο,&ιιwς•οθσρΓζι: ι τ6&ρθροΊ7τσUΙuντιi:'fμΙΙΤος. 

τη ιιρ6~ Η τ:ut~~;~~~=:·~~~~6ν ~r;;~ :ό~~·:.::~u:r~uβι::~σ~ ί ~~ιc~~:~ι:ι ~~~~~~ ·:~::: ~:~-



neρf iδιwτιΜijς οι,ψφωνfαι; Mof rιροοποβι:ϊ νό: ιιο-ραμοp.,ωοeι τ~ν nρι;ιyμο τ ιιι~ της ψύοη,Οτ ι 
δηλ.δtνπaροr.wρι:ίλιμeνιιιiςδιeuιιολύνσι:ιι;στ6Σοβιe"ΙιΙΙ6nολι:μιιι6Στ6λο . 

~-!~~~!~!~_1 __ ~~~~1; 

Τ6 Κ6μμα μας είναι περι'jφανο για τ f ζ~τησε ό:ίt'τ~ν Κυβlρ.ιηση δύο πρ6yματα: a)N6 

:~:~~~~~e ~)σ~~ ~:~~~r:~ 'Σ~6~~ν ~:~::;:ι ~~:,~,~~:~~σ~~~~ Μ::~6 ό:~~ ~~~:~:Y~~cS: ό::' ~:~~=~:μ~~~σ 
γιιίψtj,ιση. 

_Ή Κuβlfpνηση, C.nε ιδtj βpfOMt:TIIt olf όδιfξοδσ, ύποΜρfvι:ται δτι όπο:F,ι,jνει νό: όπαντι1-

~!--!~~!!!!:~!:!i"; 
Ή παιχιr.Υρηση λιμι:νιιιi:ίν βόοεwν στι'jν iτlριι Ύπeρ6ύνο-μη δημιουργεί τfι; όιι6λοuβες 

σuνirιe~~r;•:::.~:e~~: όντlβι:ση τi:ίν δύο όντfΖ:ηλwν 'Υifι:ρδυνόμι:wν μiσο σ"Ιό δριο τi)ς· λ
ληνιιιi)ς ιrιιιιρ6τι:ιας. ο: ιιfνδuνοι όlf6 τ6 yι:.yον6ς ούτ6 ι:.ίνοι πρόδηλοι tto-f άφοροίίν ,~ ... 
ύrι6στασητi)ςΧWρας.ι:iνaισημι:ίο1σχατηςά,ρυuύνηςτ6νcS:άμφισβητοίίνταιήνάUrιο"Ιιμαίί-

~~i~:;~;;~i~~~~;~~:~a;~~~~;!~~:~~~;~~~~~~~=~~~~~~=Η~~~!~Ξ~Η~~i~~~=i~~~~Ξ~:~~~7~ 
ο Υ ιό τ~ν ~!~!J!~_!!l~!~1!!!!!!_!~~~~f!:J!')S"_!~!:!!!f~~5S.!!!!~~!~~5S; 

Γι Όύτ6 όιιοτι:λι:ί όξύμwρο νd ύtfοστηρfΖ:εται δτι nροβαfνοντας στtjν ~νlργι:ιa οίιτ~ 
σuμβ6λλοuμι: στ6 νό &ιrοιιοταστοΒι:ί Mof ν6: ~νιαr.uBei ή ό:νι:ξορτησfο τi)ι; Χ(ίρaς ή rιροσποΒοίi 
μι:νόwιtοοuμι:.τούι;'Λμι:ριΙΙονούςyιιiτtjνΙΙcιτιiρyησητ.:ίνβό:σι:"ντουι;,ΟπwςύποατηρJζειή 
ιιuβιρνηση ιtαf οΙ ljlι:ρμ6οιμοι ~noδof της. 

Τ6βλ Ι βι:ρ6ι:iνaιlίτΙόpΙΟμινο:ιι6μμcιτοτi;ςάντι"ολΙτ εUσι:wςnορο:οuρ6μeναό:ιι6 σu 

~ ::~;:~: ;e::~~ ~::Ξ~" :::ιϊ:~=~~, ~~:: :;~~=~~~~~~:~~~:!~~~~~τ:~~~~ii~~~~;:~~:~~~aη. 
τtjνιtοτ6:ρyησητ.:ίν'ΛμεριιιανιιιWνβ6αι:wν:'Ηό:ντΙνομ(αστtjνnολΙτιιtl\τοuςι:ΙνοιΙCατ • 

~: I =~~~λ~:βί:~η:~λ~ιt ~~~~~::χ~;~ ιιιr~(Ι&~τ ~~;~~6: τ~:Ο:~~=~(Ι β~~=~ :::rl~(:~β=~T:·~:2 ~~. 
ιισϋ λαοϋ. 8i τf1 ατ6:ση τους αύτι1 τιi ιt6μμοτcι της άντιnολιτι:~σεwς βοηβσίiν στ~ ατtjρι 
τi)ςΔι:ξΙΟςατtjνlξοuσfa. 

~i-~!!!!S_!~S-~i!~;~; 
Ή (.ΔΗ.ιι. άντfθι:τα, μι ouvll!ιι&Ιa ιιαf Βιfρρος ιια1 στf1ν ιιι:ρfΙtτwαη αίιτrι eιι.ι: ο νά 

&ιιοτι:λΙΙ!ιrι:ιτ6ιιαΒi)•οντηςοιfνύnι:UΒuνοςnολοτιιι6ςδρyονΙΟμ6ς . 

•ετσιι a) Έιιι:ιδtj Ωrιοδfδι:ι μι:ydiλη σημcι:αfο στι1 σUσ,Ιξη ,.ων Έλληνοαο τιιtWν 
σr.ΙΙ!σι:wν νομ(tι:Ι Οτι δiν ιιρtιιι:Ι νd ιιορt:Ισ,ριjσουνσ'αίιτιςστοιr.εϊa &ρνητι wού εfνοΙ 

~~~;~~~~~;~~;~~~~~f;~~:~~~~~~~~~~~~;~~;~;jf~~~~~i~~~~~~;:j::~::~;~::~~~~;:: 
~~~U~ I==~==:~!:~r:iμ:~~::O~~~~;~~ ~: 1 6~ν "=~~ ~ 1 :~λ~~:; •~β:~:~~~u .:~6 ~~~:0 i:~~:: _ 
ό:λt\Βι:Ι;Η &~:::;~ν::~ ;~~ν e:~~;;~~ =~τ~.:=~~δ~~τ::ρ~~ο;c:.~;~ ... =~~~~ iλληνιιι6 λa6 τtjν 



ΙΙ.ΗΠΟΛΗΕΙΑΤΗΣ:ΝΕΑΣ:ΔΗΙΟΚΡΑτΙΑΣ ----------------------------------
Ό Άρχηy6ς τΓ;ι; Ε.ΔΗ.κ. ιrτ6 λ6yσ l'ou Χ~ρηο'& σι ιr.ρΙl'Ιιιι1 τoii ιr.uβcρνηl'Ιιr.σίί 

lρyσuστ6νil:σwτ&ρΙιr.6τσμύιr.σfάνσ•iρθηιr.eι 

8 ••wς σ~l ~~~6~ 1 :v:~~-:~~~~~ v:: 1 ~ ΞΞ:i~~~r-ρ::~ο~η~~~~ρ:Ζ::: r :~;:σ;::~~== 1 ~~ =~= 
τρ&λιιισeι6Wνιισύσl'σfχισaιττ6λα6550ιιeρfwσuiιr..δσλλ&ρισ,ήν6Βeuαητσii!Ι:ιιλσyιιr.σii 
ό:ιιοτeλiσμστοςστιιjνθ 'il:ιιλοyιιιιιjweρι•iρc.ΙστσiiΠcΙραtίϊ,μiτιιjνόwσfιιlyΙνcδuνστιιjή 
&νιfδeιξηιτiβοuλcuτιιjτσii•διeuρuνσfcι•Ν.Παwcι:π:ολfτηιιcιfήlιιιιτwσητσiiνσμfμωςCιr.λc
Υiντσςβσuλ&ul'Γ;τΓ;ςΕ.ΔΗ.Κ.'Ι.ΧστtΓ;. 

Εlδιιr.6τcρστ6σιιΩνδαλοτWνύyρώνιιαuιτfμwν,f:ΙΙΓiμι:ινcόιr..'1.Ζfyδης,σuνfστατσ ι 
σUσΙCJII'Τtιr.6:στfiνlιw'cUΒcfaι;&ν6;Βcσηστο6ςΒaρδινσyι6:ννη-Λό:τσητΓ;ςwρομfiΒcΙας 2,2lιι. 
τόνwνσiτιμiςί:λcύθcρηςό:yσρίϊςιιαfστfiνό:νσθcι:ίρησητΓ;ςσuμβάσεως Μτση.Οtπι:pΙ'Ι'Ι'Τ"· 
σcιςyι6:τfςόwοiaςδ ι(/ιιοντcιισfiμaρασ!βσρ6ινοyι6:ννης-Λά:τσης&wοτι:λοίiνδι:uτι:ρι:ύοu
σcς ιιτuχiς τοίίσιr.cινΜλοu. Ήδfw.ξη,βiβαια,δ1Ιισιώιιιιcι τι'\ν [.6H.k. yιΩ τfς ιr.σταyyι:λfι:ς 
της, 

'Υπ6:ρχι:ι,τiλος,τ6aιιό:ν6σλστijς6ια•Βσρ0ςτοii11'ολΙΤtιr.οiik6σμοu.'Ηf:ξαyορ6τWν 

~;~~=i~:;~~: Ε;:~:.:~ .~:u τ~=,;:~~~ f:~ ι=~ ~:::λ~ς δ ~~~u~ ~~~τ~:~~~; ιr.~μ~:~~~, ::~. ~~σν 
Σ:uνiχι:ΙστΓ;ςδΙ ι:uρύνσcwς&λλιfcύwρcιιiσ.ι:ρητi;ςδι'άπ ι:uθι:(σς έξσyορίϊςστι:λcχi:ιν 

τijς Ε . ΑΗ.Κ . ι:~ να 1 ή δημ ι ouρy fιι τoii kO.ΔH.tO. wού &noβλinc ι ιr.cι f ούτι'\ σ τι'\ δημ 1 ouρy f ι 8 wροτ&ιιτορciτοuτijςΔcξιίϊςστ6χi:ιροτοίiιr.iντροu. 



:::::~ ·~~~~~~fi:~~=~;~~;~~ .~~~~::~;~~ς: ;~Ε~;τJ::~~;~ :~;~~ili;~~;;~3~;~;5:Ξ;. 
~σ~:O~:·i~;~~~!:~:Ξ~~:~::~~~:~~~~=~:~:~oi~:;:~~~::f!::::~::~::::~o ~=~ · 

Ι1l.ΟΓ.ΚΑΡΤΛΛΗΣ ------------------

'Λνο•iρβη•c,Ιwfσης, δτι στ686λοίi:ρr.ισσντdί μcy4λα κινι'\ματσ τοϋ6ημοτι••αμοίί 

:& f .;ί~. ~u::' &:~~:~=~f ~~::~~~:~;ο~iί:ξ::~~~ ~:ς ·::~σ&:~~:=~~ .. ~ r :~:~λ::~ τ 7:~ * 
ρ6yμοταν6ιφο~cιτ6νιίιιυτ6της. 

::~η τ~:~~::~ ~~~::~~~=~~~!~~:~~ι:~:~:~:~~~~~~~~::~ ~;~::Ξ:;~ς :~~?.:~;: "~;::~ 
:~~ ~~:6:!~:; ~=~:~. ~~=~~~~~ψ~di~:;::~~u;a~ 1 :6:/::~ι~~όλ~ ~~:·~~~~&:ο~~ μc-

Tdi όwdiyeuμα τσU tοββd:τοu, Ω κ.Ί.Γ.Ζlyδης μαζι1 μi τούς lflιτι:λciς τοϋ Κ6μμότ aς 
lwι οκiφβη&ι: τ6 Όι.λμup6 κο f ι: Τ J.C μο&ρd σuζι'\τηιτη μt τd τοwι ιιdί στι:λt~η της [. ΔΗ.Κ . • 

Τι'\ν ICupιawι'\ 30/9 ι:fxc μακριf σιΊσ•cfη yιιf όρyσνωτι•ιf Βtι ι• ι'jν wι:ριφι:ρc:ιο•ι'Ι 
Cwιτpow.ιjτoUNoμoU8cxyνηarσc; . 

• 



ΜΕΤnΞΥΜnΣ 
8ι 36 Ι 15-9-79 

----=Σύντα,fη .. Έπιμtλεια: Γραφε1ο Τόπο~ 

F 
ε .ι.Η .κ. I ΗCΔΗκtΙΝΑΙ τοκοιntΙΑ ΤΟΥιr.ΠΡDΥ Ι ε .ι.Η.κ. 

IΠΗ .θΟΡΑ Q[ICOPAI1HtTDY_ ΔH:ιiOKPAτJKDY rΙA(NAJ:OrtAΛt~ 

ΚΑΙ ΤΗ ΔIA •aDPA . [ΟΠf.ΛIΣΙ!ΙΟΥ aε: ANBPDΠJNH ο.-ι 



:Ι , !_~!]~ ~~~!~-!~-~~!!!!!! 

~:~:::~,~~:~:~::i~~:~~:~i~:~~:~~~~:~~~r~~:~~~;~~:~:;:~:~~~~~~~a:~~:-
Pouμaνfcις . 

Ή 'ΛντιιιροΙJW'ΙΙ'afcι τijς Ε.ίΗΚ &νο:,lριιτ ιι ι τρ(τηστ.ιjcrcιρ&, ι:ύΙΙΟς&μicrως 

~:;:λ:~:~~~~:~:r:~~:u τ~~ς. ~~:~~~tν~1Ρ~~) ~:~τ~:~ο r~==~~·~ Λ;:~;~u 

&νο:,lρaτ=~~~;;:~σ;~~~ ~:~:::r~:. τ~~ ~::~~:~raς τijς ' twιlcw~σaως ,•o11 

• Ό wρ6cδρος Ν ιιιο λ&s Τσοοuαluιιc:ιu Ιfχlηιι • τ~ν &ντ ιwpoσwrrafo τijς Έ
ν4αcως6ημοιιρατιιιοίiΚiντρουμl&ιι ιιι•φcιλijςτ6ν 'Λ ρχηy6τηι:ΙΙ.'ΙwάννηΖryδη. 

Ό ιι. Ζ(yδης aύχο:ρfστησιι τ6νΠρ6ιιδρο yι& τι"jν ιιύιιο:ιρfο:οnο6 66Ιηιιιι 
στι"jν'Λντιτιροσι.nrιιfο:τϊ;ςΕΔΗΚνό&ιι ισιιιιφΗιι'i'τι"jΡοuμcιν fο:ιιο:fτο:uτ6χρονο:!ξl-

1 ::Qσ;ο~:ο::~:~~σi:ο~:6μ:~μ;~:π~:~e~~cι~~~6~ρ~1:~::μι:6r .:'r ::W.,~Yf.6τ~o-
•'"· 

Τ6σον ~ Πρ6ιιδρος , 3σο a:ιιt c1 'Λρχηy6ς τϊ;ς [6Hit !ξϊ;ρσν τ( ς !ξοχιιι: vχi
σιιις τWν wολιτιιιWν Όρyο:v'ισιιwν τϊ;ς Ροuμιινfος ιιο:f τϊ;ς 'Ελλ&δος a:o:f !ξi,ρο:σιιν 
τ.ιjνaύχ.Ι'\ν&&νcnrτuχιιοϋνο:ίιτfς&ιι6μηwι:ρισσ6τε:ρομiσιιοιι6τ.ιjν wρο'8ησητης 

==~~=~~ς ο 'i"';~rι::~ 11;χ~:;~~6 .:~~~=~:~~~:~α~~:~~::tιι Υ ~:τ::α Υ ;:~u;ot~=~-
ιιοϋιιιι( 'Ελληνιιιοϋλο:οϋyι&τι"jνelρι"jνηστdβιιλιιάνι cι ,τ.ιjν Εύ~ηιιο:fτ6νιι6-
σμc:ι yιινιιι~τιιρcι. 

Οl&ντο:λΙΙy8'i'σcς&w6,&ιςσi!wfkΟ:Ιpcrδι &lνi;wολΙΤΙιιιiltμστο:&wiδιtΙ-:" 
ξαντ.ιjσημcισfaτϊ;ς&νο:wτ6ξeuςτηςσuνιιρyασfο:ςμιιτο:ξGτWν8ο:λιιιινιιιWνλcιWν 
yι&τ.ιjν&ξ&ιίρccτηρu8μfσιιwνστ&μcy&λswρc:ιρλfjμο: τιι,wο6&ιιασχολοϋντfiν&νιρω
•6τητο:1yι&τ6ιιι:ιλ6όλωντWνλaWν,τ.ιjνwροαywyι'Ιτiiι:alρι"jνηςιιιιfτijςδιιιΙΙνοϋς 
σuνaρyοσfσς. 

'Ι6ιοfτιιρσύ.οyρσμμfστηκaή&ν&yιιη τijς&wιλ6σawςτσϋ κι.nrρισιι:οϋwρο
Jλι'iμσιτοςμl6ισιwρσ:yμaτcι'Jσι: ι ςy ι&τι'iνδοcισ.&λιcτη τi;ςι: Ι ρην ι ιιi;ςσuνuw&ρξcuς 
τWνδύοιιοινοτι'jτuν , τijς!δα,ιιιijς&ιιcρσι6τητaςιισι(&νιιξaρτηα fa ςτijςΙt6•ροu, 
wοιίΙ&σuμρ&λουνwολUατι'jνwρc:ιWΙηαη τijςalρι'iνηςιιιιf τϊ;ς&σ.Ολc ι cιςcrτ&Ιιιλ
•6:ν ι cιιι:cι f τ.ιj8cσ6yaιο,Οwwι:&•fσηι:•αf ατfiνU,aΟ"ηιιcι fτι'Ιν&Ο'.&λι: ιcιτijς(ίι
~ηςιιcιfτοϋιιdΟ"μοuόλ6ιιληροu . 

'ΗΟ"uνάντησηiyινaσiμι&&τμ6σ.,α ι pα&μοι~fουσι:j5ασμοϋιι•(ιιιιτα:
νοι\σcwς !' 

ΊL.ΛΠΟ ΤΗ ΔΡ~tΗ ΤΟΥ ΛΡΧΗΓΟΥ ----------- --- ------------
~=~~~~~!~s.:~e!~Y!?~: . 

~!-!!!!~'!~S.!~S-~~~~!!~-~!!-~.!~2!e~!1_!~!!!!:!:!!1; 

., • , Λ. ~:~~~~ϊο~~~ Λ::~~ο~=~ο~Λ~ό~~:::~;:~τ ~jλ Δ ~~=ν~ . ~~~:::~.:~:~)~ον rιιης ιιο r τοϋ 
"'Υιιί;ρξε:cίιτuχι'jc:aυyιιuρrατ6ycyον6ςτUν 6ύοιιcιμlνι.ιν τrοU μποpι:ίν66ιαβό:::rι:ι 

ατ6ν T6no ό '(λληνιιι6ς Λcιδς, yιό τ6 11~ς Ρλlποuν τfj σημι:ρι νfi ιιατάaταaη ιια:f τr σιι.i· 

• 
• 

• 
• 





~.:.-~~e_!!!!~Y ~Ii! ~e-ά_!!~~'ll:!':!!~-'fl~-!~~-tn:2~L!ΙJ_!ΙJ~c6ιιαi21'JfCi!:'.i!:72l .. 

·ο ·Αρχηγόςτϊ;ςCΔΗ;(w..'Ιwό.ννηςΖ.iγδηςμtδηλύσι.:οςτοvC"τ(ς9 -?-19Ί'9w.οτογγΗ.-

;~~ r~~ ~~~~~~~o~"i~o ~u~~~~~:L~ ~Β~~σ~~;~~ '&:~βο~~ 1·~~~\~~~~:~~~~ο c~f. i~~~:.,μ~~ν:-:u-
βι.:ρνητ•w..:iνί:μπι.:Ιρογvι..ομδνwνγΙ.Sτι'jν(ΡΤ. 

Ο1δηλιjσι.:Ιςτοϋ'kρχηγοίίί:χουνώςέξϊ;ς : 

~ (ί νσ 1 όξ 10 συγχοpητηρfuν ή κυβfρνηση τi}ς "ΝCtις Δημοκρατ fος", γΙΟΤ f μt τ ι1v 

~:~~:~~:~~~~~!:~:~~:~~; :~::~~:ε :σ~~:~~\:2~ ~~~i~~~~~ ~ι:.s π:~ο~ 1 ~:ο~~;~ομ:~~~~ - 8 
ΠρfπtΙ νάόμολογηθι.:ί Dτι 6fνίιn.Sρχι:• οι'jμε:ρσ οτf1 Χιj~ μας κο>.οπροο fρι , ς(ί.ν ί;,;.-

;~~ ~~λ~:~2σ::~μ&~~ν~~ν n~~σ:~η~1:ι'i ό~~;:~~:~ο &::u~ι'i:a ~0;~6 lf~~~~~~a &;~ν τ;ρ:~7:~~:τ~~-
6ο>.α 'ΙΙΟύ ί:χουν n>.Coν οιf&σι: 1 Dλa τ6 κuκ>.Gμοτο ουγκο>.ύl)'ι.:ΙοΙς, Πο:νι w.6β>.ητη ι'Ι κ u:J ~pvηo1 τ~ ς 
"Ν.Δ."όn6τfiνγι:νΙιι.ι'jιι.οτοιι.ραuyι'j,npοοnοθι:ίv6χρuμοτfοι.:Ιμfp6δινι:ςό,.,.σ χρGοι:ι ς τι'jν ά-

;~:~~~~~τ~ο ~ i ~δ~~ ι:;~~ ;ο:~ =~~~~~ο ή)..~ 1::~:~~ · τ~~ν ί:~;~~:η:n ~~~~~~ο=~~ ~ο~~i~~~~~μ~~ ~ κf, 
δσuςτϊ;ςκατονα>.ι..ιτ•κηςκ οινι..ινfος,άnοτι:>.ι.:ίί:κδι'j)..ΙοΙοηί:nοκfνδυνης μορ(,1t;ς &α υ • ορτησfος, 

~~::~ς~t:~~::;' :~~ σ~~2:~~;:;~:~~~:σ~~: ό :~~~~~ μ~;!ς~~~~i;. ~:~. ~i::~~;~~;~~:~~ a~;~~;~~~ 
μ.fτούςτ6ιι.ους)nούπροβ)...fπι:ιήούμβααη. 'Υπι.:ύ8υνοιιtlδΙκοf,Unολ.ογ fζο uνοtS:l0('Ι!:J.Ο!:J Ο 

~~~u~~~ς ~ι:~~~~ :: ~β:~~..,~~ο~~7..,~: "&~~~:~ςά~~ςi>.~~: :~6 μ:~~ τ~~ν ό~~:~Uδι:' ό Unι.:UBuνoς 
Ή CΔΗΚ, Οnι..ος at ό>.συς τούς τομι.:ίς, ί:τσι κοi yι6 τ6 n;::ιοκι:(μcνο Οtμrι , έχι:ι flικοι· 

ι..ιΟι:ίκοfγιάτ6νάγWνt;~w.αfy ι άτι'jν&γι..ινfοτης. ' Απο6ι.:fχΠηιι. cπ)..fονn6σοδρnι'jήτΙ"rνή&π6-

::~~Q~~~~ ~~ r~~~u~ί' τ ~ι'i;π1n~~:~σ~ :~~t~~~o; ·~~~ r:~ ~~~~c i:~~ ~ ;~~ν ":~~7~~~ι~~~,.~~~~~ ~:σ-

1~~:~;~~;~~~:::~~:~~~~;:;~:!~;;~:;~E1j~~~;:~:;~~f:~;~~:;~~~:;;i,~:~;~;~;:~~~;~~~-



άC.ίίvατη. Κα( vό Cπιχεφηθεί δέv θcί πεfσι:ι κavfvq:ν. 

:~:σ ~ό ή δ~:~~ ~~~~~π~::~ο~~μ~~~ ~~μ:~~~,.~~:~~α~=~e:ση τΥv κυβι:ρvητ ~κΥv έμπειρο-
γνι.ιμ6ν<.Ινγιάτήvκο:κι;ιδιοfοιησητϊ;ςε:ΡΤ. · 

2ονΝcίw(Ιοχι.:ιpι'jσειδ : ιcο:στικ6ςtι.. εγχας,τ6:wορΓσματατοUό!fαfοuv6:τεΟοϋνύ:ι'c; 
ψηδrο:ιcομμι:ι:τι~tιiςί:nιτροnϊ;ςπο6ταuτ6χροvα,θό!λfγξεrκαΓτι'iνποι6τητατΥvwρογρσμ 

"Τ6η:ρ.fστιοσκιίνδαΛοτί:iν nετρελaruν ποό&πcκό'λvψε tc:ιf καnfyγε ιλε δπι:όθv\0 στ:'; 

Βοuλfι ~Ε, ΔΗ. Κ . "σιr-,•γο).(φτηκε" dnδ τfiν κ\1,3ερνητ ι ίCfj πλι:ιο;;ιrι:. fσ , ~ δr.ofa dφoii προσ;τ.1-
8ιpε \d lκτρlφει τfj cη.ιζιjτηση σι όβριστ ι κfι tπ(θ.:οη tv.:ιvr rov τί3ν tnεpωrt.\vrων , &ρνfjθη>:~ 

lτσιθcλιι«1 'od δεχΒcί τι'jσιίοται;;ηlξεταστι><ί'\ς Έnιτροnης , 

Uιd' &n'ττ'ς ιπυχlς -δχ ι ι'\mιμσvrιι<6τερη..το!:ίάι<Ονl:&λοu i'Ύraν r'ι ΙΦ1Ό>:p1'τησηdπδ τ6 
δι!Jλιστι'jρια Βαρδινσ(Ι6ννη 1SΟ. αχ:ι τδννων tτοfμ<Jν nροϊδvrων dπδ μιd' ποοδτηm 1 , ()J!),οο::ι 

τδ~ινdpγοϋnετpελn rοιιτοϋΔημοσfοιι 1 πο!ιεΤχανrτzϊΧΙδaθε7γι66ιr!λιση,rι 'σlrrfiτfιν 
lιn;Jθεση , δnωc &ναφlρι;τσι στ~ν πημεριν6 τGnο,dσκfιθη><ε ιιοινι>:ι'j δ fuξη ό.π6 τfιν f.lcrσγγ!:-

~~ε~~~~~η:~;:~ο:,~~~ε~~π:~ν ~~:ε ~:;~μη~~·~ ~~~ι'i τ~~GEf~;· &~~d τ:~~ d:~~ 

,i;:Ε~~~=Ξ:~~ρ~:~~?;~:~~~~~~τ~:~J;:;δ:~~~~:~~:~~:~~~:~~~::~~~:~~ 
μcτd' dnδ μfiνvcrη l διύτη . ' Μλ ' lτσι 6ισλ0ε:1Όι ιcor r'ι l:•ιτόπ:.ιση τι'iν δnor~ npcιστήθηcrε ν5 

δημιοuργfρcι τδ δ ι ϋλιστ(j]ιο Β:Ιρδινογ ι6ννη μ€ τι'jν οιληp.:ι~νη dι.tικof vι.JI'j τοu στ~ν ~ο 

τί'\ς31.6.?9μlτfjνδrmfαtι.φvιζδτσνδτι r'ιdοριστ(οτί1ς6γωγί'\ςl:σι'iιnινετfιvdνvr.αρUσ 

dδικι'jμ:.ιτας, Ό~σδι'jπσrε δμως r'ιι5σκηση ποινικί'\ς διι5ι,εως6nαδι:ικνCει τfινβcιρ;τr6τ:-ι "d
~λεια" τtίv ' 'tnoupγUv, στδχειρισμδτο!)θ{μστος . 

' Αλλι5. r'ι Ε, &Ι, Κ . ι.nτ{r,.γε ι λε tnfaης δς nρο:ι.ι.λητοαί χοριστ ι κfι γιd τ6ν· ...; ,' li.1,Λ5.-orι 

τι'jν dι.tιθε~ρrpη τi'\ς σοJμβ.!ι::ιε~ς τοu μ! τ l'j xoGvτu γ ιd 'τ~ λε1ταιιργfο τσϋ δr\Jλrστηρ(οu τον, 
ιφf προαfφuγc στδ Σv>i,3oGλro της ' Επικρατεfα::; γrd \d nρCQσπfσει r.ί σνμ;ιlρcvrτι τσt! lλ

ληvι'<:οtο λι::ιοt!, Μγu τ(jς σπσv&ι ι6τητcς τί'\ς t>ποSfσει.:ς τ6 Δ~τμί'\ι.ο το\J 1.vμβovHou της Έπι

κρ;:ιτc(σς, τfιν rτιρlιιεv:ιε στι'jv 'Ολομfλειο lSrrou 86 διι.:αcrτcί οτfς 2 t.;;η,Ji3 J1 f .) u 19?9 . 

Ή Ε . ΔΗ.Κ. λunfiτσr δι6τr lχε ι lmνειλημt'ν:ι διαnισπ.ιΒεί δτ ι δκcιινοS;)ιιλzuτrκδς 
ιcαfyι..vιιΦτερ::ι δδη:,.&ιιος lλεγχοςεΤ~οαr οf:.μe:ρα &τεJ.!σςι.:ιρος. 'Έχεr'lSι-ως πΑf!Ρη ιμοιι οτ;;
~νεr δτι ~ 'Ελληνικl'j Δrι<σιοοΟvη &πστελεί τδ rιροr.Cργι ::ι τi:iν δι ι<u (ων ττιϋ lλληνrκσ'i:ί λo coii . 
Γι'οδτ6d::εvθGvΒηι<ε σ'οιrrι'iκ.:ιf ιttρlμ[νε ι ;.st t~ιG'fΌσCiνητι'jν κ;.fσητης , 

Τ6 rη:χ.;τα;.α~ς , γr d τd tλλr;vικ& χιχιν ι κ~, cf lιcτc.:ση ιια( οnτανικ6τηnι: σιcdνΕσλο 

τ-:jvncτρε.\.::ι.fο'Ι,εfν.:ι.rr'ιαl':"fαl5λω'ιτUνdv:-ιφοτ ι κ!:'Vι<ι::ιfdvr ιλα 'iκϊ:\ν!Jfη:LΙνποGέ"χαuν&-



ι'6τuια ιιpaσrοΒεί ~ κvβtρvηση W δ ι ~<Ριαλ.ογ fpο: ι τfιv d\Οστdτοση της o l r.ovoj.Jfaς 
τiit:: ~~ς μ[ τf1v έΙΙ f Ι<λf):.η τ~ς διεθvοίiς: έvεργεια.<i';ι;: κρf σ::ι.;ιι;: . T~v έvεργε ι cικ/ι κρfση τ f,v 
t;,ιΚ!:Ιλεiτ::ιι γιfc v1' ovyκa.\-r.;cι τδ (JΙ(ό,vδολο τi'\ς ~nιSoρ~=cuς: τοΌ tλληvικοΌ λαο"ϋ ~;:ιιv 
τi:ivlδιωτ ι κ;;:ί· .. δι\:λ ι cτηpfι.:v, μ.':[ΟΟέΙQΤΟμ . δολ.\όρΤ c:.. δπωι;:truvειλημ!I.Οκστuγγε fλcιμο; • 

. Τ6 ι:;ι:d:•ο&ι \ο 6.S ι.;aro~ .• .:.{!:l τ~ν K'..';'~pvrρη _lχρι \.\Ι ι~οχμει.:2cί v.5 δ;::χοεi τ:.v fλtY;XO 
:-:.-.~ ζητιiοαμc :;_: ~.'.ι-.;ς: τοι, τfς: ΙΠ\.Ιχlι;: . Δι6τι μlχρι τ6τε ~ o(j;·1 θ :S: Ο".ιvεχ fσc ι ~νεμn~ια
τf; [ιι~;:ψ.ΧJητ;:: Ο l κuv:::ιμ !cιι;, κι.ι f τοίί 6ηι..":)Q: fονβfοu τ?;ς Υ4χ;ιc; . 

4. !2. ~~ ~~!0?:~{~;_ ~~u:Q:ι.:. ;ι_ 51~'Ζ 12~ - ~ 1 :2:1~ 1 ~ 
•· 'Η ΕL'}Κθι;ι.:φεί ώc;ιιολCιlι.οικοδομητ ι κάr.1nοp !ομ:ι.τuτοίίιιp6:ιφστονΕ'ΔιεθvοiΚ; 

[uμ~ιοσ fον τοίί A l γafou, noG ouvi'tλθε στf1 fliiμvo, 

εΤν.:.ι.ι l διο fτεp:ι εbχδο ι στο δτι /Sχι μ6vο of "Έλληvεc; dλλ& κο f o f ξlvοι ο Cιvε δρο ι 
• 

~~:=η~~7:;~~ ~ ~~~~ν:~~ν~~:~~~~ο~,/~~~:~::~~ ~~}~~~~μ~~~~~:~-:~~~~;_ 8 
~ηνi:iv γ ιι'i r~v πρΟΟΟηση τoti θlμ:ιrος . 

' Ηfδρvοητοtίf'bvεn ι στημf οvτοtiΑ i γο fοuδl.νέχ.ειμδνοnαλ. ιrι στ ικ6χap:ι κτi'\p::ι. 
LΤΥ.1ι &ι6θεcη tθvικfι κσ f O:f σuvrελlοε ι σημ.,•πικ& στfjv έvfσχ_vοη τοtί ΜικοtίτWv κοτσ fκωv 
r:v lι κρ ιτι κUv vrpιWv ~ς dnδ τ~ fl?\μvo ός τδ Ι<αστελλ~ριζο . 

'Η ΕΔΙ-Κ llnι.Jc; ε Τvοι yvωστ6 lχει όποβ6λλει στ~ &:ιuλf1 ε l δ ι κδ vομ;:,σχlδιο Δπδ lvδς 
lτσ•.ςnερ!ποu, ' Α\Ομt:vε ιl ποtJlνως....&κι::ιθσpιστείdnι5τι5Προcδρεiοτοtίσ6μ::ιτοςσ<:ντοl-('t 
11 ".J rΡ"J.τίiς σuί':ητf)CεGc;τοuγ ιδ\.-'\1 μπορltrοuμεd:τι5τf ο:: ειιχ_ιc;ν.1περδοοuμεστι5χi:iροrt.\v 
ι ι;ιJ'{ματσ.-:οι(p ε;,;ιv lφ'Ooov κοf δ ότιοupγδc; Πaλιτ ι ομσΌ όc; lκnι.•1 .';πος τi'ic.: κνβερνf,;JεΙJς 

'.:! c.>:i~τη~ε τfιν 16lo. 1 

. , z:,i;;~~;~:!~~~~~i~~~~;t;I;~;~~~I~.:t.~;~~j:ΣJ;;;~~;;~'~~~=;~~~., .. ,.~ 
tΓjς [,ΔΗ.Κ. I(.'I.Xatl.:Γi στό όποfσ στηρfχθη;ι:ε ή &πδr;αοη τοϋ Cιtλογο~ιιtεfο u τrwύ l.ι:v8 
ιιr'jρuζε βοuλευτίl τ6v ιι.tΙ.ΠαποποΗτη , ά:τησχδλησε τ~ν ήyεσ fσ τiic.: [.ΔΗ .)( . 

Σuyκι:ιtpιιιlv -:ι ,ό'Αρχηγδc;τίic,:[.t.Η . Κ.ιt.'ϊ:.ΖfγδηςCπεκοινι:ίvησετηλεφwvι κ::Ι 

μtτ6v'Υποuρy6ΔιΙ<ο•οσUvηςιt.Γ.!τομάτηκοfτ6vπσρεκάλι:σεvι:ίέ:vδι οφι:ρ8ι:iπ ρο ..-~-:

r.ικ& ~στε Γ, διεpcίίvηση τοϋ ιt::ι.Υαyγελtψiνοu έγιtλήμοτοc; ν& όλο κληρωθι:ί τ6 τοχίίΥCρ~. 

'[ιιfσηςζητr'j9ηκεάτι6τ6vκ. Ύποupγ6ν6λ6pει . Ολατ&έ:vδι:ικνuδμι:vαμlt ι;::α γι&τf, ν 

διαφUλς.ι ζητι:iνnε:ιστηρtuντοίiέ:γκλήματος-5ηλ.τι:ivι:ιηι,ιοδε:λtfυν. 
'Ο κ. 'Υπσuρy6ςCδι.ισι:στ6vΙ<.Ζfyδηκοfγιάτά6Uοαltr'jματαθετιιι!ς διοβεβαι-

ώσι:ιc;. 

Στδ μεηιζU.tτiς ! -~·~ πρσγμστοποιr'jSηκι: στ& γραφεία τiiς [.ΔΗ.Κ. ι:Ιδ ικ r'j σU-
ΟΙ<εlfηόμά6αςvομιΙ<ι:iντοϋΚ6μματοc;,οiόποίοιόνlλσβοντl'\νύπι:ύθυνηδιοχεfρισητi'jς 

ίι:οιοsισει.ιςό:οι6διιιονομιιι.iϊc.::τλc:uρός. 

'Αμlσuςμι:t&τr'jσόσκε:,η6ιιιηy6ρο ιτiϊc;[ . ΔΗ.Κ.μοζfμlτ6νιι.Χι:ιτl:Γ\ιιοtlβηκσν 

στ6νΠι:ιpα ι 0ιιαfr.i;γοvατrςCιρ;.ι66ιεc;διιι:ιο::τtκές ά-ρχlc.:y ιάv&>.&βcιuν•tνύσητijς 

σ_χε:cιιύi, ΙΙj Gιι.:cιyp~;,fo~ ιcetί vι;ί :τρσβ:JUν Jt tς ν6μ ι μες Cvfρycι cς. 



Τf).,σς,nρέπeινό:σημeιu2ε:ίδrιοiδ ι l(ηγ6pσ_ιτσUιι.'Ι.ΧαfΖ:ί'iσυντ6σcιοuν μι'jJ 
Ι." η έ;.,- Ο συοιοφο:ντ ι κi;i δuσφrιμ r oc ι δ ι ό: τ οU Τlί":Ισ υ Jιο τό: τοϋ κ . Ν , Ποπrιπολ ι τη γ : 6 τ .~ -

ιισ;οντι11.6πε:ριc χ &μενστidνδηl.ζι-:ι ε:uνπού LΙΙσνεόιι.Ν.Παnαπολlτηςτ"νπε r 
Π:.rpσσκeυ~ι 11.6 . 79 1 μeτά τήν άποκάλuyη τί:ιν συvDηιι.i:ίν Uπδ τΙς όπσίες Cy ι ~ v60c:v-

ση τσίί έιιλογιwοίί άπστελέσματος πού ειχε σό:ν όπστtλεσμ:ι νά: χάσει τf\ν .ιλc:υτιιιΑ 
τσuί.t:.ο;tιόιι.'Ι.ΧοτΖ:ί'iς:φδςόφcλοςτοίiΙt.fi . Πο.πσnσλfτrl. 

") ~1-::~~IJ.,~'?!~ .!!:!~ -~ ~~~'?'!!~~!!!J!§:2:72 ~~ 

, ,.,~~τ;.~~:· Ρ::~.~~~~·~~~"' :Ί~.~:';~:~:~~~~~"'' '"'""' ,,,, "''' ει •• "'"' 
'Ημήνuση-τήνόπσ!σΙΙοΤέ9ι:.σcόκ.ΧατζΓjςσυνοδευδμeνοςι\n6 lνι;ιCκτί:ινδικηγ6ρ;.ιν 

:a ;~.~ο~:~~Ίu:~ςΡ~~~; :R~ ~~~~:~ο~ ::~~::~:~~~~~υ~~;~~~~~:~~ ~~~~ε~~uτ~\~~~~r:~ό 
ΚοινοβούΛιο. Σ:uγκεκpιμΕνr:ι., μΕ τ~ μ~νησ~ του ό κ .Χα:τζfις, κατr;ι.γγtΗει τόν κ ,ΠcιπαιιοΛ fτη 1 διότ ι 

~~;~:;~~~~~;;;i~~ϊ:~~~~~~;~:~~:~~::~~~~~~~l~1~~;::ϊ~~~~:~~~~~~~~:~~~~~1~~:~~:~;3' 
~:~~~:~~~~;~Ί'~η~u~~~~~~: Ι δ~~·~η;. ~~~t~~ ~;~,~,~~,1-~~~~~~σ ~~ι ,~;ς.~~:~~~~ ς ,;~u 

' Ο κ.Χcιτ~iiς στι'ι μfινησι'ι του ιιροτι:fνε• . Wς μ~pτuρες μεταξύ τUν ά).. Λuν , τούς Cιι >:1-
γ6ροuς κ.κ. 1 Ι .Πcιρcιγυό καί 'Α.ΚοντόtΙουΛο 1 τ6ν 'Οργονι.ιτικδ Γραμματέα τii-; (~ΗΚ ι.:· "· 
ΙΙΙ~ρ::ι 

1 

τ6ν Γ εν ικό Γρσ:μματΕα τϊiς CΔΗΚ κο i '1pόεδρο της '(νόσεuς ' (λι.fινων Πο 1 ν ι κcι~.5-
8 " κ.Κ.Τοιρψi::κο καί τόν 'Αρχηγ~-~ο·U-~~~~~::~-~·~~.Ζfγδη. 

JI[ ANAICOINti!EI![ΓKYPtΙNKYKIItiN ---------------------------• ~ ( Τ ναι ό:νεξfιγητη ή Ol\'ouδfj -;i;ς Κui3ερνι'jσει.ις νό φέ;;ε 1 πρός ,fiφ ι ση ό:n6 τό Τμil
μαΑια:κοτι.:iντΓιςΒοu).ηςτ6lιμφιλεγόμtνο,ό:π60λεςτΙςπλεupέςτοϋπολιτΙΚα:Uκ6σμοu 
κ~:~ Ι lιπ6 Κ ι.:βtρνητ ικούς ιιι::ι;::άγοντες !< • ~ ':> , Μομοσχtδ ι ο - nεpf δοσi:ίν". 

Τό 'Jομοσχtδιο aίιτό τφ!.::ε:, λ _ ,y τ;)ς σοβcιρδτητάς του , ν& σuζητ:-ιθε-; μt ό: •ιcση 

~~ι :;~2 · ;~~~,:~::~:;~, ~~~·~:~~~::~;~~ · ~;~::::~'::~ · ::i::;:~~:Ξ:~x:~:~:~;~,~~l 
1oeo f Ο τ ι Ι:νσuνε.fδητα &οtεp·ιά~ι:τι::ι' τfίν δ ιαφ8σρ& τοϋ τιολ 1 τ ι κσϋ β fou~. 

;~::~:: i~ , :~~~u :t~~ ~~:~~~:::~:;;~~~~ ,g~':o~~:;, ';~'~;:; ~~;,:'&~~~~;.:~~::~'δ~; τ~~ 

~:r~;~~~:~~!~:~~Hi~~~;:;~~:i~;~:i~?~;~~:;~~:~~;~:j;ι!::~;~:~~~;;~:;~~;:~~:i~~E 



t) ~~ -~C:.~~~~σΥ-.~~-!.~~-":.:.~~:_σΥ-_~~~γλ':~(-~0~:~--~~~ 
Όκ,f'.ι:σμ-JζGγλο·.•ο!χθcσrνtςτουδη.J..Gαι: rςfσχvρrά!η.ο:εί=rr"Ο~rοϋ 

στελΙ;χ rιc οV 6-..ι'Ι.tψrκcϊ: 1~~ EtJ-C< Cχc r nρo:Jχι.ιpf.ocr σrδ ΚDΔΗrο: 

"Εγιιυροr κGκλοr r?1ςΕιΗ< ιpι.ιτηθ€ντεςd:-ιδδημοσr .σv~:;;οvςrrφ:::ιrfJpησαν: 

"'Ο κ . Γrιfγrο.ο -; Γtσμ:Jζ6γλου , ός D1JV(j!IQς,όvcrρεGεταr Ι<Q.( rn ρ:ιμ rλδ: ••• " 

Τ6ν'Αρχη,·6τi)ςΓ.ΔΗ1:ι-:.'Ι.Ζfγt:.ηέπ(σκt::;:!Jηιc cι.1, στ6γρnφ εϊοτοv: • 
"'~ ;,_~~:~, ~:;;:·::::~:~::'::;:::~~::~:~,::;):;~~:~:'::0::::::~:~:::,::':::~~ ! . 
~;o~~U M~~:~~~~<~~u 11 ϊ~~~~~~~~~~ ~~ςιτ~~:~~ r~~ ~~~~~~: 1 ~ ;2~a (~~-~~η~ 1 ;~η~:~ε ~& v:τ~~~~U
~~61~~~~~~~~~~ 11:::~:~~~~~~β ~:~οι~~~ο~~~θ~~~~~Ρ:~σ ~~τ:~~τ :~ν ιc:;~~ &~~ο:;~~&~~ :~~ο 1 ~~~; 

:~;~~ ~::~ ~ ~ ϊ~~~:~~~ ;~~:~~~:~~~~~~~~::~ 9~~~~~;:~~:~~~~;~::~~~~~~;~~ρ:u~ τι~1~~ ϊ ~ο~ 
Τfλος, cυζητ~θηκε ν.::ιr τδ !:tμο τijς οuμμετοχi'jς τοU Κ~;..ψ~τος στ6 (ύpucτrrΌ-.cό ΚοΙ ν 

1;~1 ~~; :~i~~:~i::~~~ ό ::;;~;~~~~:::~τ :~::~:~1:~~~~~: :':i:~:~~;:~~~:~:: .~{::, :; 
_rτfς 1:\.9 . 79:ό &nοχuρϋν npt:σβuς τfiς Αiγύπτου l'στι'jν ' (λλ&δ~ κ. Y[Hl.:. ΗΑ !::'3 ΑΝ Α !! 

~ - . 
Κστ&τι'\νό:nοχaΙρετιοτι'jρΙαούτι'j έnΓοκεφησυζητr'jθηι<ανδ ιμcρtjθιfμυτακοfτ6 1\εc-ι>ν:ι

rολΙκ61lp6βλημο. 

: ~.: ~~ΨJY~S. ~!~ -~~~!!.: 

;;~;; ~1: ::~;:i~~:~::;~·;;::~l :~, :~;;;:;~· ;,::~:::~~::::· Ι:;6;:::~:~Ε~;~::::~:~;:;~; 
~~~ϊς ~~:~~~:~:~~:~~~~6~~; 0~~~:~;::~~~:~~:~?

6 

~~~~ν~~~~~~;;~~ f: 7~~ :~:;~:~~~~;?σ~: ~::::~-
ρυν!ντ εuξη τύπου στ6 ξενοδσχl!.iο ΞΕΙJΙΑ καθι:iς κο Γ συζ~τηση το ίί ' ΑρχηγοU μlf '[1lΙtpo-:fς 
ιιaΓ στει.. i χrι τοU Κ6μματος. Στ~ σuνεστ iοιτη τroU θά όκολοu~r'j uε 1 στ6 iδ1 ο F.ενοδοχεϊσ 86: ί:ο:
φυνr'jοε ι rroλ ι τ 1116 λ6γο ~ού θ:\ ό:ναφiptτο 1 στό έσι.ηερικ& κο( ιξι.ιτe:ρcκ& 1lpοβλι'\μοτα τιiς Χ\3-

Tr'jν J<;.ι;ι Ι Ο:ΙΙ~ 30-9-'?q ό κ.Ζfγδης θι'i οιeρ <οδεύσ ε ι oτr'j θ ισμη χονικr'j nepΙOXι'i Β6λοu ιι:ι:ί 
στ~ σuν t: χειcι ΒιΑ ί:ιτ r σιcεφ9εί: τό Γρcrι;cio τοU Κ6μμcrτος στι'jv n6λη . 

Ή &vιrχόρηση γι& '-ΙΙΒ~νο θ& γΓνεr στΓς 12 τ6 μι:αηιrlρι. 



: ~ _tι.; -~~!~:'!- ~~- '!~~~'!!~~~ ~ ~~-~ϊ9~~.: 
'Ο ' Αρχηγός τrjς [ΔΗΚ κ.' Ιι.ιάννης Ζfγδης κσf ό βσuλεuτι'jς ~. Κι.ι νστσν τίνσς ~:ιavτοu

βίiς πcrρακολσόθησαν τι'jν ττοδοσφα 1 ρ Ικfj συνάντηση &νάμεσα στ fς '[θν • ~ι! ς όμάδιι:ς '[λλά6~:~~ς
~~~~:~~~η~7;~νι.ισης,οτ6 γι'j:ιcδο τσU Παvσθηνσϊ~οϋ στι'j 1\ει.ιι,.,όpο 'Αλιι:ξάν5pας στ:ς 12 Σιι:-τ-

'[ρc.ιτr'jσιr:ος βοuλεuτi:ίν 

~~~~~~-~~;~~~1~~~~;;!~~~~~~!~;~!!~~~~!~~-::t~ 

~~~ _l ~e~~~~!~- ~9~ -!~9e~:ι~ _i! ~=~=Ζ~ 2.: 
ι<.mΠΑtΗΟΥθΑΣ: r!lf έρώτησr'j του ~σταyγtλλεΙ τfi βάρβαρη ιπfθιtση ποV ιv1vε ό:π6 Τούρ~οuς 
στ δ νι:~ροτσφείο τσU ΠpσΙ,Jι'jτη 'Ηλ fo τσU f•1cy6λou Ρεύματος ~α r ~CΙτοστp&φηκαv 50 κο λ λ 1 μάp
μe~pσΙτάΙ,JοΙ. '(ρuτ&δι!τούςό:pμ6δοοuςάνήΚuβfpνησηέχε•ττpοβΕiσι!6οαβfiματαyι&τ6 
πr:pοσηιτο~6, e~ίιτδ ττp6ς τι'jν Τοupκοκι'j κuβfpνηση. · 

· -9-79 : λ~;~~~: =~σ~~~~α:~~ 
1 
~&Ο όι~~:~τσ~νας-Κεpατσο νfou κο r Πιι:ρ&ματσς 0 ! όποί ες & 

3-9-79 : Σf σuyκι!ντpuση τijς Κλe~δοκί;ς 'οργάνuσης mηχανο~i:iν σuΖ:ητfiθ ηκe~ν θfμστο: 'opyt" 

• - 9-79 : κ~ Η ~~;π :~:::~μ~;:ν ~:~ς &;::~~~ς 
1

~:ϋ ~~~~:~τος nρο:γμστσπσ f ησε σ ιγκι!ντρuση Un6 τr'jν 
~;r~:~;~:~~~e~;rr~~~~~~l;~:~:;~;,'~fiτ~~~μuνo~:ί~~·~ ;~r~:~:ι:~~~~~;~~:~~~~~ ~~= 
ξοττδλr:μο. 

10-9-79:ΣuvΓ;λ8r:σfσUσκιι: ο;ι ηή"Ε:π•τροrτfiθr:μc'τ-:'wνγιά τ6Σuνl6ρ ο οτί;ς(ΔΗΚ.κα r;σχο 
\ι'i8ηκΕ μl τΙ'\ με>..fτη ΟΧΕ~ fou νfou κ ... τe~cτe~τ ~ κσίί 

11-9 -79: Ή n.t A ' '1r: · poro~ "fραγμστοποrηcr: σuγκέντρwση κα 1 ό:σχολ ή!!ηκr t'o~ ~ι..ι , Ιιά 

~u~~~~~D~~l~ r:Ι.J~σ ~ί;~ t ~~~~~=~~ ~~~ ~2~η~~οετο ψCΙσ !α τί;ς τφοσr:χοϋ ς nrf1· φερΕ ·αΙCί;ς 

11-9-79: " (yovt σUC"~Εψη της η.(.Φe ο Uτ δος σro'i 11e~μ 1α . ne~ρc.βρfΕ'ηκ ε ό rεν•κ6ς Γρσμμι:ιτέ
σς τί;ς Ε:. ΔΗ .κ. ~.κ. T:r 1 ρ• μW~r> ς Ι<.σ r cuζητr'\θηκ~ν όργe~vwτ , κ& eιμστCΙ κe~ r i 6' D fτε
ρα ή :tpoτtσi)DOitEUr'i γ •6 τι'jν ;ι ε ρ· ι;ιtΡΕ DKI'\ Συν:!> rίακιt '!Ι η τ οU Ν 1>9 1 ώτ • 6ος κcιDCiι; ~α r 
ή πρσσr:χι'iς έτι 'σ ~ι c.;:η τ συ ΆpxΓJ~~u τοϋ Κ6μμ:J~ος στι'j r.ιιμ 'σ 

12-9-7? : Ή r:16 ι κι'i '(-τιτρ<J-τfj Τίί-τοu σuΖ:~τησε τ6 ~ ι ;.ι~ τί;ς έκ Μ::r~ΙοJς τi'jς έφημr:pfδα ς τοϋ 
Κ6μμστσς. 



1._9- 79 : .~Η γ~~\~\~~:&~~~:~ ~~~ ;~ε~~~~Τ~11 ~ο~ή σ~~~ rX~o~:~~ ;:~~&::~~ ιι~~!1~ιιι:~:ο:~~=~= 
ι:ι τιiς '(τf•Τp~-:ης. 

: ~ :-::i?!2!:-!ι:!!!!_:t ~~-!~:-::_!!~!l~~e~~~~i! :~:!~l.t. 
'Η Σ:uνδικαλιστιιι~ ' [πιτρσ;"Ιή Ωι:σσ~).σν ί κηι:; της ( . ΔΗ.ΙC. i:.!tδuσc τr'jv ί.:ιι6-λοu3η 

ά-νακσfνω::Jη,&νοι;ιοριιιάμi.τ&μlτρατί;ςΚv;3ε.ρνήσι:;..οςγιό:τι'ίνιιο:ταιτολ4ιιι:ιητοVπ>.η
!:ι.ιpιομοiί : 

.. , . τό νf.σ μlτρα ποίί 11;ι'jγyι:ιλε ή Κυ~fρνη~η eά "fι:;ouv σημσντιΙtfj μcfι.ιση τοU 
ε1σο6ήμαr ::~ ςτί;ινl;.pγαζομi.νι.ιν. 

2. 16 r:6γuμα τUν ~ιιο!Ιi:ίν ιια f ήμcρομισθiuν γι& τ6 1979 όnστι:λεί μfτρο άνc-

~~~~i;:~:~~~uι~~ . ~~~~~~ ... c~~:τ~~~P::a~ ~~~~σ~ .~ο~r'ί: .~6 ~~~~ο~α ~~~g.., ο;, :η~~~: ;:;u-e 

~::~'·';, ; : .~~~:~~:~1 ;~ Σ:: ρ::;~;·:~~ :::.' ;~:::~~,:~:· :.~·~~:;~,:~,:':r;:~p ;~ • 
μογή τ~~ ~ ~σ~~~ τ ~ιt ~U~~ε~~~ ':~~~ν έ~~~ζ~~~~ο~~,.~~~σ~~~σ ~ο::~~ α;~~~~ Ι~~~;~ ~~:;σ~~;-
't'tύγαuv6πδτδvέλi':'{J.Ο . 

λ 1ιι~, τ~ ξ/ ~f v:~v Cτ~~~~~~:ύ~ 1 i~δ~~;α κ~~~~ί:~~~ 1 :~τ~Ίv~~~ :~1,-~:~Ρ:~ν Cr~~Y::~~:~~~i~ 
πσρεμr.άσι::ΙςΙΙούμδvσv6Ισfρεσηι;ι!ρουv.'· 

~~~s Δ~ΕJ l !~EJ~l ':!~!s_~':!! . !~l!l ~~s- ~ ~I! l!e~!:~s~ 
(υγιιpοτι18ηιtοV ΙΙpδΟ'ψtΗCΙ nι::pJιpι::pι::ΙιιΚ!ς ιιαf ΤΟΙ!Ιιt!ς 'ΕΙΙΙΤpΟΙΙfς Of 6ΙάQΟpΟ' σημι::iσ 

τί\ςχ.:ιρςις, μ lt"νόw.δλουlησ6νΙcοη J 

• " Λρηςθουδο ύρογλου, ' ΟδοvτογΙατpδς-ΣΙΙ\Jροςθαpl'.:liιιας, " [μτιορος - 'Ιι.ιάνvηςΖησΕ..ι;ctς 

~~:~:~;:~:~:~::~~~~:~H:~=~~~;:i~~~:~~~~:~~~~~:~~~~:~~~~~:::~1ii~~~~~~~~~~~~~;. 
y Ι liτη ςΓ\αnαδδnοuλος , ' ["Ιαyγι:λματfσς-ι=ΙliτΙαι; ΚολΙάνης, Δ ιιιηy6pας - ΧρΓjστος Κοτσ(Υ . .ίσης 
' tμnο~ορ&ΙΙτης- Γ ι:lίpyΙος ΓΙοσδΙΙοuλος , ';.yp6της-Κuνοταντϊνος Τασιόνος, ' [ ιι τι:λ~ο~νΙ ι;τ"ς-δη
μοο θf.νης Δαβδρος , Δ ικηγδρος-' [μμι;ινοuι1λ •σ pράς, 'tρyατοτι:χν" rης-' Α να: &ο ι ο ς ΡΕ. ~ l';ος, 
Β ι οτ ιχνης- "Αλ ιιηςθι::οδ~ο~ρfδης, 'Αyρ6 της - θασ f λ ι:. Ι οςΧσ τζηΙuαννfδης , "[μ,.ορος-ΙC~ο~νσ•αντίν ος 
tύθuμι άδης. 

2) ~.:~.:-~~~~~~ 
Γε lipy Ι οι; Γ κ ιfτσος, Πp6ι:: ~ pος ' Ε:νόσεως Γε~ο~pγΙ κ ι:ίν ΣυνετcιΙpΙσμCίν '[δfσσης-Γεύpy rος 

Κc:ιpcι:;ισυλfδης , ' Αp το ποΙδ ς-:"Ιιχάλης !Jτ""' 'iδης ,Διl( η'{6ρσς - Γι::Gpγιος Γitινογι~ο~τfδης,ΛογΙστ"ς
Θε 6δwροι; nοποδ6ΠQυλος ,' Ιδ . 'Υττ&ι..ληλQς-Γ pηγ6p ι ος flα::α 66ποuλοι;-ΧρΓjιιτος τσΙpfνης,'Οδαντο
y•οτρ6:;. 

' Αριο τι:: ΓδηςΠαwοδ6ποuλος ,Πρ6 ι: δρος-'Αp ιστι:fδηςΛαζcιρfδης, 'Αντιnρδεδρος-'Dδuσ
σfος Λυμιτι::ρfδ ΓΙι;, Γεν , Γp:ιμματ lας- Γρηy 6ριος ι::ο wμαντf~ης , Τσμfας κο: Γ μtλη1 'Αντ~νιος 'Α
κριτf δης -' Αλl:ξ:ινSpος ' Αι;ι ε ν τ οuλΓ δης - " Αyγ ελο ς eεΖ:εριονΓδης-ΉλΓος Ζ•βανί\ς,εεμΙατοκλ.;ς 
' ΙC'Ικ:.ι;3fδης , ' i~ο~&ννf1ι;Μι::ασf 6η ς -θ ι:: 6δuρα ςΙ!Ιαuρ6:τοuλο ς- ' 1 ι.ι.:S ννης t'!:ιπο:66ΙΙοuλος-Στuλια\•δο:; 
f"cuλfδης-' Οδuσο l cιι; ΠΙπ ε ρfδης- Γ ι: Gίpy ι Q ς Cλuρfδης- ΚιJ'Ισ ταvτiνο ς Xov6p6nouλoς . 



t.) !~~~-~~=~~~~~~!-~~~9! 

~~ ~~~~:~~:~; ;;::~~~;~:~ ;~:~~~~~:~~~;;~~~ ~~~, ~~~~~~~~~ι :ί~~ ~Ρ~.~~:~~α~~τ~~~~~~ Α~~~~ 1 ο ς 

Μ ο χα~ λ Κ::rvτοόνιος, "'• χα~ λ Κ Ι α>eάο:ης, Σ: 1 ά;αvος Ι<αλi'ίς,Σ:πuρfδων Κορφ•Dς , 'Ιι.ιάvνης 
Ρι'\γσς. 

8 ' !:~:-~~9!Ε~~ 
'ΗλΓe~ςΒαφιι: ο &δης-rταμ&της'Αvθόποuλος-flεοδόσηςΠpοUσαλης-ΤάσοςΡlντΖ:ος-θασΓ

.LΙΟςΧaτΖ:ηϊι.ι::rvvfδης. 

7) !;~:-~~!!~~~ - ~!~~!~! 

~ 2 ~B~~~~~~~~~~~~:&:~:~?~~v~~
6~~~;~:~~ ~~~3~v ~~~"~~~~;~~~ ~ ~~~66~~~; ~~:~~~:~~~ ~~~η~;~-

Σ:ταUpοςΚοuγιοuι.ιτΖ:όγλοu, 'Αρχιτlο:τονας-ΚατερΓνσΚαρδόση, ' (ι.ιπορος-'Αvάργuρος 
,..cΥ ,δόπης 1 ' (μπορος-~Ιiο:ος Λ Ι αροϋτσος, Ναι.ιτ 1 ο:ός-Γiαpσσο:ιι:uίiς Λιι:ι.ιο:ρότη, Σ:ι.ιν/χος Tl: θl: - ~ii<O!; 
ι!:npατό;τοuλος,Πλοfιιρχος(.ti.-Κι.:ϊσταςrκαpμοίίτσος,Τοι.ιρ ι στ•κόςΓtρ&Ι<τι.ιρ-Γιώ,:ιγος Σ: τrισιvό
"01.1 ·\ος, ' (μπορος. 

8' !:~:.Ε~!~!~~ - ~~~!~!~! 
eαvοUριοςΠιιπαδόκης, Πpόιι:δρος- ' Ανδρι!ας'Αvηf ΙΤάΙ<ης, ' Αντιπρόι:δρος -Πl τροςΠι:τρ(: 

r-~ .ι.Γρσμμστι!ας - ' Ιι.ι&νvης Πlι:ρ?μβιι:λ Ι ι.ιτόκης ι Ταμ Γα ς-' Ανδρι!ας ' Αιι:ρόκης, 'Υπι:όθ. ' DργονόσLΙοΙι.· 

·~~~~ν~&~~~-~~~ν~~π~~~~~:~ς :vνδ • ο:σλ 1 σμοϋ κα Γ μlλη: 'tμι.ισvοvι1J. θ uτl: ι: vτζόιο:ης- ' Ιι.ιόν ν:-jς 

''' ~:!e~~~~~~~- : 9eΊ:~~:ι~ΙJ-~eΙJ!~~: 
Βασiλι:ιος'Αλι:ξeιvδρ6ο:ης , Πιι:ρικλi'jς'Αλι:ξαvδρ6κης,Σ:ποu6αοτι'\ς-({ιστρ&τ• ος θαρβοτ6κ ης , 

~:~:;~~~ ~ ~ ::~:~~: ~;; ~~~~;~ ~ ~: i :~~ ~ ;~~~~ ~; :~ ~~~~~~~! ~~~:~:~~;~t~ ~~;f~ :::~~ ~~~:~~t~ ~::~-
Ξη:::ι::Juχ6ο:ης,'Dδοvτογιοτp6ς-'(λι:vDlριοςΠαποuτσ6κης,Σ:υv.Δηι.ιοτ.'νπάλληλος-Δημι1τpιοςΠC<r:::ιu-

~;~~~~~~:~~:~;~~~~μ~&~~~: ~~~~:~~~~~~:~ i λ~~σ~:~ ~~ δ~~~~~&~~~~~ο~~ ~U~~~&~~η~Ρ ~:~~?~&:~~:ο 



!~~e':'~':'_:!!~e!~s 

, Λχλ:~~~ο~;~~:~ 
1 
~~~:λ~~ f :~~~~:~76~~6~:~g~~~upγ ι l6ης Ιταμ&της-Ποναγ ι ότου Υ.uν/τiνοι;. 

ΚιιρνcrβDς 'Ιι.ιάννης,ΚαρναβQς tiμος , Κοτσοpιf.ς Γ. 'J~ιάννης,mαuρο66ντης 8(λιnπος,Κοτ. 
γιάννηςΒιι:οδ.Χρuσ6στομος,ΛοϋΙΙοςΔημ!1τριος. 

Φρcιδtλλος tύάγyeλοι;, ΚαuλοuλλΓας 'ΗρακλΓjς,ΠοUλος ΠσνDγιι:iτης ,t uν/χος Ναuτι~ιός-Πcφ•ί
Ιιcιιμος'Α>.ΙCιβιάδηςιtοf'Αφιι:ινlς'twάννηςτοiίΧρ. 

~~!':'!Js.:!~!!e.!Ι?s 
Καλιι~της Άνδρlας καf ;:ηρός Κr.ιv/τίνος , ΠαντοnUλης-Καλaφ&της Νικόλαος. 

Κuρλaγκfτσης Δημ,ιιτριος, '[μπορος-βαλσομijς 'Λχιλλfο:ς,tuν/χος Νιιuτικός-Κnζ6λcις • · 
ά.ννης. • 

• 
ΙΙσνUληςΙωκρ6της,Γι&κο:ς,Πλι:ιτΓ;ςm&ρκος,Κστσ6νης'Αντι:iνιος,Γ6ργιοςθι.ιμίiς . 

~~~~':'.:!!~e!~s 
Βητσaρός Γcι:iργιος,Κaροϋτσος Κuν/τfνος,Ιuν/χος Ταχυδρομοιι:6ι;,.ΚσροUτσος θι:6δuρος,ΑGτο -

~: ~~ ~ ~:~~7 ~ :~:~ ~~~i ~~:θ~~~ f ~Ξ:~ ~~~γ~:~~~ ~~~~;:~~~~~~~Ί ~ :: ~:~~ ~:~~~~~~~~~~~Ρ~~~~~: Ε~ α ο 
: ~'1 !~~ -~~~g~~~~~- :! ~~e!~s 

Ται:πiριι:ας Χοprδημος, " [μτtοpος-Τααχιiς Γρηγ6ρ οος-Πστιο:βασ ιλάιι:ης Δημ~τριος-Ιπαν6ς !!:<~-
6rλ~ ιος-Καοταν ιός Ιτtλ ο ο ς. 

~~~~~!~~-:!~~e!~s 
Tpoτtou.Ι.Ciς 'Ι~όννης , ·cμπορος-8Ιρόγκος 'Jι.ιάννης- Τα&κο λος βαο r.ι.ι: ιος-Ζlλι:τtος . 



νuνn .αν τiν::ις Κο uλο ύi'ης- ~cιι•ι'ΤΟ Ι(λης l<'n:J~;:r ~fι:oς-ΣΙ"ΙJp l6uν Ιζa ;Jr·_ι f, fσ:ς-'Υ.ριπτόφορος 

. 1::~~~~~ ~~:~ ~~:~;~:;. i ~~~ rι ~ ;~~~:~~ ~ ι:~ .~ ~:~;J~~ ~~σ~;:~~~~ ~;;~~'!~ ~~~ v~~~~~=~~~~~~~~~~Α~~ς 
'<-φΙvοί:i-Κι.ιν σ τσ:ντίνος ' Ο,Κα [1βα6fσ:ς-r.':αρlα Σπ .Καββσ:6fσ-Σο9fα Κ.Ι-:αΡrιιl'>fα. 

~~~~;:~~~;~~~:::~:~;~~~~Ξ:~~~~:~:~~;~~~~~~~~~;;;~:;;:~:;~:~:~~~~~~:~~~~:~~:~~~~~:~~;~= 
Κnτζάς-Στtρyιος ~ΙηrΤδηι;-Πfτρος Πσ t1t'<ytp6"ης 1.Ασuλtuτι'j:;-tlιΙ<6λσος Πσπαϊι.ιόννησΙΙ - ΝΙιcόλt'> ος 
r ~ :,_ aς - Cι66ι.ιpος Τσο;.ι 16ης-tl 1 Ι<όλοος Τρ fπλης-"Ιiκ ::ι ς Λ lγΙ<σς Xrypδcrλ Ιiiς-Bt66upoς Χοuλ 1&pας . 

• ~ ~1]9_!~-~~~~!~~!9!~!~-!~~-'29~!!~!!~~ 
Πολ 1 τεωtςκniμέλητηςΚ.[.1οί:iΚόιrματος..,ι>ραβρtl!ηιcανοτΙς έξΓjςσuyκεντρόσc • ι, 

es τιλcuταiοδcκnrιcνί!ι'j;ιι:pο: 

, _,_,, ::i:~i:~:~:~~;;~E~~;,;:;~~. ~~lX::!z~:~~ ~;~~;~ ;~~:;:~;:~:~:~ :i~: :~~:Ει~;;~: 
όποίοςάπηιiauνcιcαfχα Ι p.r.:τΙσμό. 

1 1 - 9- 7 9 : ' Ο ιc • ' Ι ι.ιόννη::; !6 ιιιιαλ η ς , τ • ~Jo μ-:;ρχ η ς , μ t λ ο ς της Κ • [ . ιcο f n ρό ι δ ρο ς τijς Α ' Πι: ρ 1 ;1ι r: • 
σιc~ς ' ΑΟην17ιν rισpfστη 11σf άrιη'.J θ uνε ΧΟΙpι;τΙσμό στό 24ο Πσνι:λλι'jνιο Σuνfδpιο τ;; , 
Α Δ[ ΔΥ, πού Ι"ρ:<yμστοr.ο • ή9 ηιc.ι: npόσ ι;ισ -:- σ y • ό τ:S n pο~λι'j ι ιστσ τi'jς Δη~οσιο0rι:ιλ1.ηλ • ;o:i';· 
τιJ~ει.ις σt σχέση 11l τι'jν ΙCΙ'<λλfτι:ρη όρyάνι.ιση Ίi'ίς Δημόσιας ΔΙοfιcησης, 

14-9-79:tτ6σuμ:rι6σιοπούόpy6νuσι:όΠnνελλι'jνΙος 'Ιστρ ι ιcόςΣΙjλ)οι•οςσχεττι.ιΓiιΙfrι'ivί;ν . 
ταξl'\μαςστι'iνΕΟΙ';στό'[ θ ν·ιc.ό " ΙδDι.ιμοι'ΕρcuνCΙν,Εκ·φ:~ σCiτιη:τrτ ι'j γ (ΔΗΚ ά(,·κηy6 -
ρος-Qiιcονομολ6yος ιc..Γt~pγτος ' Αν{φι:6ποuλος , μlλος ri'jς ι:.[. το ϋ ΚιίμιΙrιτ οι,. 

Ό ι.ι.Κούσης τ6ντσι: μcτο.ξύ άλλuν ιc.αf τ& έξfίς: 

~τΟς μcτσι;ιέρu τόν θcpμό χσ ι ptτ 1 σμό τοϋ &ρχηyοϋ της Γ 16ννη Ζ fγδη !fού cά ν σuνι:χ 1-
ιηι'jς !ιcclνι.ιν nού Τδρuσι:ον τούς Συνι:ταιpΙσμού:; , ιιού μοf~σσαν τούς ιcλι'j;:ιοuς,..,ού &ν ;:ι~cι ν τό 
~-·ς y ι 6 'ς Γtupy. ' il.σι;σλ fσεις,βροντο<tιόvσ~c στι'j θοuλι'i "tlό yfνη ό Ο . Γ .Α. τ6 Ι .Κ.Α. τοϋ 

~~ci , ~~~~ο~~~λ ~~~η~~~":~~~~~D~~~: τ:~~~~~~~.~ ο~;~ l:~~~~~ιc.:6 ,:6&~~~iρ~~~ 1 
8:~ ;~~~~~ ;~~" 

~~;υ~;~~. ~ι.ι~f ~r~~~~~~ 1 :η~Ρ=~~~~~ π:~~μ~;~~~~6~~~~6~~~Τ: ::~~";~~~~"ί~~: ~~&~~~~ ~~~: 
&n6 λfyo κ co:f ό ... p~ε~ψ ::ις τοϋ mAPKO ιc.Ι'!ι: Βινfτης . Ή [.dH.K. σCiς στfλ νι:Ι σι'jμεpα rό μι'jνu
μαδτ•άνuνfΖ:ι:ταΙστόνάyρστιΙ<ότομιο:;..ιtτοUςπΙ6κ6τuστ6χοuς: 

2) ' Aypoτ 1 ιc.ι'j Τρό:π.r.: ζ~ στ& xtp1α τ17ιν ΣuνcτσΙpΙσμ~ν. "Αλλuς τι: Ετσι τι'jν r.:Tx.r.: tδp6-
σι:ιιcσfόΒινΙΖ:tλος.Στοlίςtυν.r.:τσιρισμούςεiχ .r.: άνοθtσι:Ινό:τι'iνιcστ!:υθ{ίνουνΕ
τσ ι:rιοlίvό: μήι:ίνσ Ιόάντfδ Ι ιcος,άλλάόφfλος~ισfσuμπαραστάτηςτοϋάyρ6τη. 

~) ~!:!~~~~:!:!~-~!~~-~~~~~~; ιc.σl ξι:χι:ίρΙσμα της ~~~~!~.!.e.!.~!.!.~55 άrι6 τι'j ~~~~.!.~~~.!.: 
στ 111.ι'j όpyάνι.ιση τοϋ άyp6τη.Προτι:fνουμc:~·ιτf (vσ μtλος μt όιcτι:ί fι'iι;ιοuς,όιc.τCί μl
;;η-μltνσ ψi;Qοτ6ιcσ8 tνα. 

4 ) ~~~Ε~! .!.~~-~~2~~; ::α_ I!~ -!!~1!?a _ !!!:e Ι~ιz~~Ί _ ~·~ !_ ~~~e~!! ;~~-~~~::!~~.!. ~!:!_!~~ _!~~!~~.!. ~~= 



~~~~ I :i:::::E~~;~~~1~~::~;: ~~. ~:~·; ;;~,::' .:::~:~.,~;~.::,~ρ~::~'~:~.'·~~~: 

~:· :~~~:~~~~;~~~~:~~;:;;~:~~~~~i?~;~:!:~~;;;~;~:~:;::~:i;;~:~:ι~~::~~:~~~~~~;:~;;_ 
r-•pfι.ο;ιδ:::~~'ΙΙ::::Ο~~Cίνι:ς σος 86: ί;χιι:τc τ~ σuμιιαρ6στcιση τ?jς [ΔΗΚΜ • 

:-~-~.:.!2~!~!2~~2S-Y!.~_!1.t!!~~:!!!I.!!Q_!!el~~~2:!!!!S.!!1_!~!!!~~i!~:~:!~1~ 
ci r.ρι.ιτοβοu>.fcι τοU Δ~μοu Δρσ::rΙ"-ΤαΥνGς nραγμ::ιτο~οι/jeηιιι: ut/jν Κι:ντριιιι'j Πλ.:ι:τι:{CΙ 

ί~~::~&;~:η ~:~~:~&~~~:ςfιr~=τ~~=η~~:~::2v:~~ :~~:;~λλοντος , no6 npοξι:νι:iται &n6 • 

Υ'" π,, ;~;a:;::::'~~:~;::~. ~~~:~:~:~~::: ;:;,; :::~ :;~ :::;~:::::::;~ ;:::~~:~::::;• 
~~:~:~~: :,i:::~~::~ ::~:::::~:~~:~::~~·:~::~:υ!~:~;:::~~::~:::~::~;;:~~; :~:ιό 
γοU τϊ;ς (.ΔΗ.Κ. κ.'Ι.Ζfyδη κοθώς καf τ/jν συ;..ιι:•:φιSσταση τi:iν βοuλι:uτi:iν τοϋ Κδμματος. 

~~-~~~~~~~~~~~~-2-!9:':~:!~~- ~~Ύ~~!~~!~~-=!~::i~!:?:??l~ 

npιS:JQO;~v::v~~~~β:~~~:P;~~rιξu;~~σ~::~~κ~:λ~~~u~~P ι οχi1ς Π:ιτησ !uν ΙΙό)αyμστοττο ι ~l:r; ι 

·:::::~~:Π;~;;;~::~~~~~~~:~f:~:!:~;~Ξ~~i~~:~~~~~:~~~:~~i;~:!~~~~~:::::::.~.-
Vt11fPOOIJ11 CUtηιι:r. οτι'i tuγιι:iντρuοη &n6 Τοn11ιfς 'Ορyανώσ ι;ις της ιι:ο( nολιτι::uτfς • 

' Η 'ορy6ΙJι.ιοη ΓvνοιΙΙi:iν Βι:ι.ιρι:ί οΙΙ6ττιμονά δημοο ι r.U ο ι. ι καΙ &ιι6 τfς οι:λ16ι;ς τοϋ 

~~':l~u~:~~ ~~ά~:~~ι:~~ς ~~~~ρ~&::~~: :~ δ~:~c~~~ν ;:ρ ~~~~:~:~ις 'Dρyον"σι: ι ς μl οκοι:6 
Τδκι.Ιμcνοfχc ι ι:ιςCξiίς: 

11 'Λyaιιητοfφfλοι , 

• 

~~:~ ~~~:: I =~~ ::r:~~~~~::~~ι:~~;;~~~~~~;::~ς"~η~ρ:~~1:~~:rι~, ~u~d I :~~~~~~,~:~Ίλ~~~
u Cv ~~: ~ :~~ο:a~:~ιι~~:~:g• ~ij:o~u~:~~:o~0~ά κ~~:~~~~ν κα r yuνcι ί~ιι:ς oUνc6po 'ι y ι ' aU

iζ 1 ;0 ~άc!:~~ξb~;a::~v::ρ~~~~c~:ρ~:ip~~~~ς:uvaικi:iν τιο6 Βά τιcριλαμβάνcι τfς yυναϊ:. 

2) Νό γfνι;ι ικ.λοy~ Προι:~ρι;fου της 'οργ6ΙJuσης Γυνα ιtιi:iν. 

~~ιΞ:~;~~;:~~~:~~~i;i~~Ε~~~~~::~::;ν;~~· ~~~;~:~: ·~~iΞ;~:~~;:~~:~~::~~: 



1. ~1' -~!..'''.!~lj ~~~--~ : ~ ·- ~5~-~~~ ~~~ 

ι; ~~!~'ί-~ ~ 1 11 /;~η~ -~~~Η~.~~iτ~~,~~~~~ :~&~~~cι;~~~ r. ~~~~~~ ~ ;;ιι~-} "ι•νε6ρο 
[τ ή r.ιι·.' ιtιη ι '' ~ ο& σuζητηθ οίiν ο ι ,ιστσ bp (O VIJ T11(6,oii(OV0\1 ΙII ri ..... I 

~Ίό ι rιί. ι-ηvcι cι-o ). co~ ~iι. δΥ"Ι'r'cσ • ~ν~ιί b..vα?. \J ""to._Q f'ιno 1 t. O) 
~.:_:~~~~~!.~~!!~!.S. 

α:}~~ ~ ~~i~~:!~ ~ ~d- ~!~~~!. ~~!'.!Υ!. !!~_!9~- ~~:'~ 

8 'Αναμφισβ~τητη εΤ ν cι ι ή &νcrγ"αοότητcι τi'jς σcξoucrλ ι "iiς 6tcrnαιδcιγCiγησης στ6 ι:xn >.cίa . 
'ΗΠι::ιι6ε! α Cχοντaς u τ6χον6δο απ >.ά 8 ι:t·ιtοuι;ύγοεiςπνιuματιΙΙάΙΙαfσι.ιμnτιΙΙ :« Cχε• 

"'" r τι1ν ύιτοχplι.ιση νά ίνηiιc ρι:ίνε' κο I νά μορ ι;: όν~ 1 τοUς νlοtις κ α r τ Ι ς νlις nάνι.ι οτ6ν το 

~~ό ~~~ ν::~ξ~ • ~ ~;~~Ρ~~~~η ν~α~~α~i~Ρϊ~:;~~:: ~ο~ l~~~~~u:~~σ ~t~~ν &&~ι.ι~:λ ~~τ~~~ε~~~~~~~ 
τητακαfτJ1ν"ri'ΓJΟΟΤUΧ•ά(μlέντunn,ταονfcςκ.λ . rr). 

·οταvήέλληνΙΙ<ήνεολσfσ Gά6ιcrπαο6ι:ιγι.ιγε:ίτuΙι:ιιξοuαλοΙ<άlrnότάμαθ ητικ6 Βραν!α. 
ό ιτοpνι (α, Ο i β I ασμο ( IICI f ι<άθt 1!: τ δ ο ς άνι..ιμn λ f ας θά Π &p I op I σ τοίiν I<CI f ~ ιιι.ις στό μ lλλον νά 
έ:\(λιfφοuν . Έnfσης66:ΙΙαΤlβιοήοτό: 9 μητi'jςtγκληματοκ6τητuς , nοόστJ1χ6ρσμαςιiνσο"'1 • 
λU ~ηλή , μl αiσ ι ο lrnστlλεσμr;ι τ δ σταμάτημ::ι τιiς ύιτοβ!β::ισης τσίi lrνBpCiιτou. • 

ω) ~~~ - ~d -~~Q~g _ !~g - ~~!!!~-~~~e~~~g 
ιι•ενcrςνCοςιιοUλιyότανΚLιστο.ςΓιι..ιργ&κηςιι;αfάνίjιι:ιΙΙ"τfςτ&ξcις τij ςttΗΓΙtzύτο 

-.;-uρnολιjΟηιι;ι: np fν 11 ΧΡ6νια στ~ν 'Ιτο.λιιι.~ π6λη Γtνοβα, 

• Κώστ:: r~::::::η:τ~;ι:::ξ:ν;:~c:~~τ:σ~ά σ~:6;:::ν ,.~:::;:~ ::~c:~W~Y:~;ζ:~:·:~ ~=ς 
Βά Βuα ι άζοντιrι γι& τ~ν eπ ι ιι;pάτηση τijς Δημοιι.pατfας . 

8 •ομwς&νιι;αfiχι:ιπιpι:fαιιτιSσοςιι.αιρ.:SςCrπ6 τr'jνόnοιι;α τ&στασητηςΔημι.ιι.ροτfι:ις 
στ6ντόnομαςδλοι ί:κι:iνσι,r.ο66uσ fcςσόντοίiΓcω.,γάιι;ηβοJ1θησιrνν& τού ς &νο ιχτcί& 
δριSμοςγιάτήνl;ξοuοfcr,CιyνοοUνCnfσημι;ιτr'jνμν(;!Jητοu., 

Έμι:iς ol νcολαiοι τ Γjς trΔΗΙι τψώντcrς τήν,.μνr'jμη τσϋ tΔΗιιιτη &γ~ο~νιοτ~ κWα τα 
Γι:ι.:ργάκη ζητCίμe νά όνcιyνwριστci Εnfσημ~ r\ αίιτσι:uσfα τ ου yιατ( "'tλ ληvι:ς σάν τό rι:..,ρ

;~":0:"::~~~::~:/fιν έννοια &νθρωιτος ιι;α( τr'ίν 16tcr τΓjς ΔημοΙΙpατfcrς,ν.ατα~ιώνοuν τι'ί χώ 

δ) ι ~-~~ ~'?!~!!~-!~~-~'?!~5! 

n•H οJ1~η τΓjς Δημ6o~;;~i;~;!;o!!~-J5~,-;;;:;&!;~i'!;;~;;~;;i~;;;~~:~ u τόσcς φοpfς iχε 
κr::ιταγγεfλcοτ61<6μμαμος , ί.γονιCμιτραΙΙταφο:νεpJ1. 

θύματηςούτJ1τfjς~οp&ύ:ιηpχιό 6γνόςόγι..ινιστJ1ςιcοfβοuλι:uτJ1ςτi'jςι:ΔΗΚ't 

~:~~~~~~:~τ~ '~ι:~ο~~ό o~~~~P~;~~u~:, •: ;~:~κ~:~~σ~: ~u~~~σ ~:i 1 ~~~~u::~ ~: 1 :6 ~oy, 11ά &no-

ι:i να ι ι: ο λ' τ ι κό γιοτ r φανιρCiνι ι τJ1 σι'jQΊ"J !~ς τrολ ι τ 111Γjς l:. tJ iϊ ς τοίi τιSποu ιι;α ( δημ 'our 
γεϊ lιμQιβολ !ες στιS λο:ιS γ ι6 τ δ πιSσο ο i ύn~ί·"\t"'"' -το), lf ο κο r όvδρες τ~ ς XCipoις lrσιι;οi:iν μt 
cιuν.ι!-τ ι ιaτ&ιι:αSήιι.οντάτοuς. 



δ ι ω r~:~ :~~ ~~~~ ~~~ 
1 
σ~;;~~:~~ oι:S~t:~~~~~::~~ wροβλημστ • ζιSμσατc &v ttλ ιιι& τ6 ιιuρ ropxo 

'ti !ντψδτητρ: τοϋ f\ουλι:uτιi άyι.ινιστι'j τr}ς Δημοιιpιιτfσς 'Ι.Χστζtj ι:Τν• ι γνuστf1. Γνι.ι-

Ξ~ο ~~~~~:~~~~~:~σ:~?~~~:::~:~~::~:;:~:~~:~~~: ~~~~ι:::~::!~~~~::~ : ~:;~~:~~~~Ρ!~~ = 
. λ.8αι.~' • 

• 

• 
• 
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M[JRΞYMRΣ 
•ο 35/31-Β-1979 

HΠOPCIATOYKOII:I:!oHD r -- -------------------
. α1 δισΙ<οntς τσϋ J~Ολ.οιι.αιριοϋ,ττοίι βρfσκονται τCιρα στ6 τt.\ος τους ,6Ι.ν &νtση:ι
λι:ι:ντι'j6ραστηρι6τ ητστοUΚ6μματος.Τ6όιντfθετο:r•ολουςτοUςτομείς,σ'όλοτ6 

κ λ ~~:κ ~6~~6 ;.~~~~~ ~~~: ~& ::τ=~~ 1 ~~c~~~ 1 ::~η~~~~~~οίί στ6 ιιιrιρχ ια ιι.6 οιtντρο , 1"~ν 
8 βο~~~υ;~~ ι :~ι'i~:ι~~~~η~~ο~:: τ ~;~~t~~ίί τ~~Ρ=~~~ r:: ::~~~~;:~"μ~ ~6l~~~~ι.ι~7:~~ rί;; --

τυχfοτΓ;ςνεολσfα::;-τοί:ίΚ6μματος. 

::;~~!!i;~;~i!~j~~:i~: !i :~~~~~~1-;~:~~~:~~~;:~~~;~~:;~;:; ~;:;;;;;.~:;ή:;~: 
:; :π~~::~:~~i~;~;~i~;~;; ;[1~!;!H;~i~~;;j~·-:~~~;-:~~ ":::~~; :: i .;~~::~z:~~ 
λοξt &π6 τοίίς λ ι ποτόιι:τες,τοUς τυχοδιUιΗες,τοίίς•~μ~ορ6Ιtους"τijς "ολιτιΙΙ ί;ς,ιιοU 
61.νπ ιστι:ύοuνσt τf r.οτεποράοτόnροσw"ιν.6τοuςοuμι;ιtρα ν. 

ι< α ~[;τ~~~ ~61 ~:~~~~ ~~ε;:ρ:76 σίή~i ~~~τ:~~~σ~ή~U&~~:~:~ή &~~~~.ήσ:~ Ρ;~~ χv:~~σ;~~ . 
μt τήν &ιτοσι~πιση τfjς δράσε~ς του &n6 τQ κpοτικ6 μlσιι (;νημι:ρι:iσεuς ι<α f τ6ν 
κστι:u8 uν6μι:νο τ ύποΒ6σuνι:χισ8ι:ί,ΒQσυνεχισ8ι:ίήδrαβολήι<αf τ6 '11 ι:ύδος. • ο-

• ~}:~rt~;;;iii;;:~~~f!;~~;~~i~~ ;1~f~fr;;:~ffi:;~~f~fi~~~:ffi~~!;~~~~;; 
-ιούβρfσι<οντ::.ιόχι μ6νο Δι:ξιά,ό: .\λ&κcιf'Αρ ιστ cρ6 τοίίΚ6μματος , 

ru~ν:~~μ~η~6 Δ:~7~~ ~σ~~ r τ~r ν:;'pιtJ;~~ ~~~ ;~ν μ~:~~&u;:~u;~ ;~~01~~=~ , &:~ ~~~ 
;.ιοκρατι κ6 λο6. 

!:i1f!j; ::: ;:~~~~~~~~~t~i~~~~~:-~~~~~~;,Ξ1, ~;~~~~~~~~~~ :;~~;~;;~~ :;~::~~ 
• ::ιλο-τJστcλtχ:-ι~<αfτόμlλη τί;ς[ΔΗΙC πptπcιτ6CΙi3ιν6nι.ιρο-τούςκρfσι-

~~~? έξι μi;νcς πού μ0:ς ί:pχσντο ι - ν6 tπιστρcιτcuΒοίίν γ ιό τ6 Ιο\6μμα καf τή Δημοκρό 

[ .ΔΗ. κ. I Η CΔΗκ CINAI το κοm~Α Τ ΟΥ mcτPOY I ε . ΔΗ .ΙC. 
ΟΧIΠΗCΙθΟΡΑ Ο CΚΦΡΑΠΗ[ΤΟΥΔΗ:riΟΚΡΑΗΚΟΥ Γ1Λ[ΝΛ ΙΟΙ1ΑΛrtι<',() 

ΚΑΙ τtι Δ1ΑCΙθΟΡΑ ΙΟΙΙΑΛΙΗΙΟΥ 11![ ΑΝθΡDΠΙΗΗ 0'1' 



~: ~~ -~:!! ~!:~!'J_ !~Q _ ~~e!ΙJ~~g -~ι;!_ !5s :~~! ~1Ze~: 
~ι:'!~! ~5- !55_~~~~ -~!1-~~~1;!~~! ~~ 

θοuκσu;~σ: ~~χ~::~ ;~~f~~ ~~~κ ίn ~. ~ ~~t;~~μ~~~~η:;Ρ~:~;;~~:~ν~~ r~0 ~5;:;~~~~ ~::.:~ 
λιστικi;ς Έν6τητας τΓjς Ρσυμανfας, μf τι'jν εύκαφfα τοϋ iορτασμσϋ τfjς 3Stτfaς lrn6 
τι'jνκατιίλuσητοϋι,:ισσιστικσϋκαθtστWτσς'Αντwνlσκσu. 

· οnι.ιςr.'Ιναιyνωστ6όκ . Ζfγδηςκσfτ&μfλητΓjς'Αντιπροσwnr;fαςnο6τ6νσuν6-

;~~t:=Ι: ~~~=~:~~~~~~~~Ι;~ ~:~~;1~~6;l;~o~:~~i::~:~σ~:~ ~ο f Η ό:~ν;~;η:~6=~η -
Δ6θηκe ή εlικσ ι ρfσ στ6ν κ.' Ι .z fγδη ν& ~κφρ&σιε 1 τι'jν έντονη άνησuχ fa τοU '[λλη

νικοϋλο:σUγιάτι'jδιατι'jρησητfiςe!ρι'jνηςστι'jν'Ανστολικι'jr!Ιιεσ6γιtιοCξ&φορμi;ςτi;ς 
τίιuρκικί;ςπροκλητικ6τητιιςκσrτης&διάλλαοιτηςγpαμμijςτί; ςοιuβιερνι1σewςτί;ςΤοuρκr
ι:ις γι& στρατιι.ιτιιcι'j κατσχι'ί τί;ς K6npou. Ή άρνησι'j της ν6 οιι:βιιστιι:ί τfς διeθνείς σvν 
~~~:~τ~:η τ ~~ 6 ό~~ ~:~ο ~ι:ιθσρ fι>Βη ΙCΙΙΙν τ& Ο ρ ι α τWν δύο χι.ιρίjν, δημ 1 σόρyησe"ιΙQ.Ι~οι.ι·οnι~ .• ~.ι>""'\. 

'0 np6eδpoς κ. Τσιι~uσfσκοu διαβιι:βαfwσε: τ6ν 1C, Ζfyδη ι!iτι η (\ιι,: ι· 'lt,;.. Δημσ -

::rτ &~ι.ι:?tc~:~~α~ ;&ς~ι'j: 1 !ζ&λ~~:~ε~:e:Ρ6:~~:R~λ ~~~ι;~ ~;~~ο~::e:~\~η~ ,:~~~i~ ι . 
Ή &ντιnροσι.ιnε:fα τtjς [ΔHIC 't\i<t{>Ο•ι στ6ν Πp6eδpo κ.Τσαοuσtσκοu τ6 θαuμασμ6 

~?~σό 
1

~π ~~ι~~~~ ν~~ ~~ς ι:~~=ό~~:;: ~~~ :~~~~~:~~~ f;~~ ο:~;:ι'jσ:~/:~; ~~~ 1 :6u τ~~ο-
οlιcονομιιci;ςό ναn τύξcwς.ΙCαfτ6δ6ομfρηί:ξfφpο:σaντι'jν1ιcανοποfησι'jτοuςyι&τt\ 
σuνεργασfστtjς(ΔΗΙCκαfτοϋμιετUnοuτi;ςΣοσιαλιστιοιtjςΈνι:ίσcwς,ήόnοfcιθ6σuν 
τeλfσιι:ιστι1σUσφιγξητWνσχlσr;wνκο.fτtjς φΙλfιιςμιtταξUτiίνδ6ολαών . 

σαν φw~~Υ:~~=~~δ~~ ~~~::;σ~" μι~7!:ο~~~η6:~~ ~~~ϊ~ι'j;~~ν σ~~~νz~~:~~.~ι:ι ;τ~~μ~~~~;c 
ί:ξεφ~:~~r; 2~6~; 7: ,2 τ& τ ;;Ρ;:~:~~~~ τ~~ρ:~:~τ:;~&σ::~σ~~2 =~~=~~~~~~=~0~α~α~~:=~~ος 
τΓjς(fασιστικtjςδικ τοι τορ!αςτοU'Αντ ... νfσκοu.Στ{ς23-Β-79ήάντ•wροσωπefαncιρακο-

~~~~~;;~~~Jit~~~~f~~~::ri~~!;ii:lli;~~~i~:~, 
~= r ~~P:~u :~~~~~~~Ξ:;~~::~~~~~;·;~~~:~~~~~~~:~!~~ ~;~~~~:~;~~~~~~1~~~κ ~~:::~~~~~~μΊ~~u. 

~;~;~~~:~~~;~;;;~{~~~~~~~1~~j~ρ~!;;~!;~;~;~1~;~~~:~~;;~~j~~:~~~~~~~~;~~1;~~i:;1:' 
σfν· δ~:,~::~;:~~:::~.~~Ξ~~ ~ 1~~ ~:~:~~~~;.~:~:~~:~~~~:~: ~:~~~~γ~~~~ ~~~τ~;λ~~ ι;~:;:α &:~~~~
mn6μno~~ ι: ~~~~~~~~α~~~~.;~~, :σG · ~~~~:~~~~~r.fu~~ ~~~ν~(~~~~~~~μ ~λ~~ ~~λ;~; ;~0.~~~~~ 



0110 ) γ ιό τ~ θfση τής yuvafιtσς στ~ Ρουμι>vιιι~ Ιtο ι vι.ινfcι ΙΙD f τ6 ρ6λο τι:iv δpyαvUo eωv Γυνα ι 

ιι:Υv στ~ν Κρατ 111~ μηχcιv~. 

'κ ~ .. τιnpoσι.mcfcr ι!:nΙσκfφθηΙΙc τ6 μι:γάλο έργοστάσιο μηxavi:iv σιΔηpοδp6μι.ιv στ6 θοu

::~ρ~:6 ι τ:Sα ~p~:~~~=d :6 Δ ι ο ι ιιητ ι tt:6 ΣuμβοUλ 1 ο vό: ~.;ς έξηγeί τ6v τρ6πο τϊ;ς σύτοδ ιq.xe (ρ 1-

Ή .Ρ,ντιnροσι.mι:fα τfλσς έπισΙti!:φθηtιι: τ~v πι:ριοχ~ τi:iv Καρnι::ιθfι.ιν καf ιιοιλοξι:νι'jθηκι:στή 
Σι νό:ϊσ ,Οnοuτά&vάΙΙτορα τi:iv&λλοτ e βασΙλfι.ιv τϊ;ςΡουμαvfας. 

~i~;~u~ ~ : i Zl~:f~ ι 11 :~ r ή τ~Ω~~~~: ~:e~:0~~~uk:7;~~?:0 ~o~~ ~~λϊ~ ι ~~P;~~~~":ci..,;~~; τ ~~~~ς • ~~~~ 

ι!:π 1 στ ρ:~~ ~~~σ&~~ι'\ τ~~ς Ρ~ ~::.., ~~ο~n~~~:ά:~~ό: τr~2;β~~σ~~ρ~~~~~ τ~~ό:;~~ ~:~δf~~~=~ ~~:~:λ~~~ 
τϊ;ς Πρι:σβι:fσς. 

" Ο•ι.ις δ~λι.ισι: ό Άρχηγ6ς τϊ;ς (ΔΚΚ ή ι!:τr(σκι:φη στι'j Ρουμσνfσ ύnfίρξι: μfα 1στοpΙΙΙι'\ l:-

·~~:~~λ~~~p::μ~~;~i:i:η~K:::::o~~i ~~~Ι ::τ~~~~a'.,_~ύ~:S~~:η θ~iϊ~ξ ~~:=~~~~ ί ύ~~:ι::~ :~~φ ~ τ~η 

~ ~ ~~~~~~ ~ s _ ~ ~e;~~~~ 
~; _: ~- ~!!~~~~~ -!~~- ! ;_ ~~~~~1!!ij :~--!- -~:!!~5-

'[ n Ι β ι: βι::ιfι.ιση τϊ;ς nολιτ Ι ΙΙi;ς σι'j φ ι:ι.ις 6-ποτΗεσσν ο: &nοτcαλύψeις τiϊς ~ ( ΛΕVΟ( ΡΟΤV
Π ΙΛΣ " γ ι & τ6ν τpdno noU vοθι:UτηΙΙε τ6 &:ιοτlfλεσμα τWv ~11λoyi:iv τϊ;ς θ 'Πι:ρ 1 φfpe 1ας Πι: ι -

r~~~U~~~~:~~~n: : αN~άΓb~::~~f~~~ - lδpσ του ό tt: Ίι.ιιiννης Χα τζϊ;ς 11σf νό: τι'\ν ΙΙΟ:τολάβι: 1 

Τ6 onouδo • 6τι:ρο &n6 τό: στο · χε 7α ποU άnοΙtάλu ι;ι ς ή ~εr,(Υθ(ΡΟΤVΠΙΛ " ι:'vα ι ότι 
σUμι;ιι.ινα μl τ~ yνι.ιμοδ6τιση το U διΙΙαΟτιΙtοU έμπι:ιpοyνόμονσ ιι:. ΩIΙΧσλ6nουλου, φη(f'οδ!:λτΙσ 

Ε~ 
0

::~:!~::~~~~~:: ~:~~i~ r~;:::~~~~~~!~:~~~: ~:=~~:i;~~;:~~~t~: ~~~~ ~ ;:,;~~&~~=~ 
8 Γι6-τ6μι: yό:λοσύ-τ6θlμοi.yιvο.νοJ&ΙΙ6λοuθι:ςδηλι:ίσι:Ι ς&n6τόν 'Λρχηy6 : 

. :!l _~~~~!l ~~-~~!-~~l ~~ -~ ~!!~-1 
~!!:~~ ~~~- ~~:!:~~ i ~~:~: Ζ~2 ~ 

" !~ε τr.ii τ f ς &noΙC σλU\jt ι: t ς της "( ~ δη μ ι οupγε ί τα 1 τιρύστ 1 ο π ο λ ι τ ι ιι:6 ι.. σ Γ ή θ t ιι: 6 
Βiμσ-πl pcιν-τrjςΙΙ"ΟΙΙΙικijςπλtυpCί _ςτϊ;ςύnοθfσει.ις.e&σεισUτi:iνήσυγιι:ρ6-τη σητc:ιUΚοι
νοβοuλrοΙJ tκ ~~: Ινοeειιθι:ί . 

i~;:;j~~;;;~~~ :~; ~~1:; ~~~~~j;;~:~~~ :~ ~ ~: ::~;i~ ~~~~:ς~!;:~! i; ~ ~; ~: ϊ ~i~ ;~: ;~;: ~;:~-
:~~η~ ~:~~:~::~~~::~ ~~~~~;~~ο~π:~~6~ι~4~~~~ε ~λ~~λ~~~:? :~~~δ &::;σ~~ ιι:~~ .: , ~~~u~~~~= 

~ ~~~~~~~~:~:~;~~~~~~~~~ε~ ι;~;ο~ύ~~σ τ~~λ 1 ~: ~;~ ~~~~~β~ :~"~;~ ιό~~~ ε~λ:iρ~ : 6 &=~~: 1-



;: :~"' ;,~. : ;;:~:~~ ':"~ :~~;;:;:~;(,;J::~~;;;:;:;~;:;~!:;~;~~~~~ ;;;~,~; '~:~,:~~,:~-

~~~~~~~~~r,1:~r,~~lli~~~1~l~~;;~ffii~f:!1;~~~jr:~;;, 
~~~~:~ι;:~1tΊΙ~;Ί~~i~~~~l1i~i~ξ~:~~~;~1:~§~;~~: . 
τqu c τ :: ι · ~~~~~β:~~~~ Λi;~~ ~~c ~U~~v τ~~ r~~~φ;:Ρ;~ ι~:~; u::~ο~ε~~ :α ~6α~;~ r;~~μ~~~pft;aς 

_11 -~e~~;~~~~~;~~~;;~~~~~~~~~!~~;z~l~~~~~~!!Ω 
" ΕΤv.:ιιβεβο fωςδικοfωμ:ιτοίίκΔθεκατηyοpουμ!νοuδτανκαλείτα ι σfδnQλσγ fο , \d 

Ι σχvρ fζετuι m f α(παn6δειιm:ιψεσ'δη0:vνομfζεr δτι alιτδαιι~fρει τl\νόnεp&σn ιol\rov. • 
•ομ.~ς στ/\ σvyκεκρrμfνη nερfπτωση, δ οι;. Γbm~ο.\iτης 85 έπρεπε νQ σκεφθεί cΠι " ~ σ ι yfι 
κδομονφιρε ι "κα f δm.ισδfjnc.τε"κρε;fττDν τ6σι'ι-5ντοίίλιιλ.είν" , 

' Ισχvρ fζεται δ κ . fbnοπολfτης, δτι τιΊνdλλοΓ~ητtίνο;ιΓJQΟ6ελτ fωντιΊνέ:καw:δκ . 
Χοτζ1ις y ι ιί \':i i:.ι.lyξε:ι δ. ν τδν ψ~ιιr.ιν οΙ :μry.:ια:;5pο ι τον . "Όμ.ις Δnδ τ~ν ypαJ;ολοyικ~ 

~=~~;;=~~;η~~c ~ . δ:~~~~~~:• μ ο~ ~~ο•~:• ~;~~ι1Ψ~~~~λ~~~ν 1~0~ ~~~α:~~ 8 
y ι κ ιΊ dλλο fωσι1τοuf, δμ6ν::Jςrιο(ιrιροοδοκο':ιcεσuμ:;;€pον~ν6κ , ΓbmπΜ(.-ιjςκαfδμδνος 
ιιώ )1με ι6θηκε~νdκ . )ζιτζης , 'Οιcο ινδςλο ι n6vνο1:ίς:.κσταλaβαfνειδ.ν" ισ:ιταyοf.\ι:ιστr;" 
ε Τ \σι ~ μ~νtιοη τοU οι. , >'ιιτζ?ι - πι:ιCι προοa:ίλει;ε τι'jν δ ι καστ ι κιΊ lpcuv.:ι - ~ οΙ rφο.cλητ ικσ? 
Ι σχvρ ι σμο r τοϊ>κ . Γbnοnολfτη, 

Γ ι ι'5 τδνδημοl(ροηκδ λαδτ?'1ς 'Ελλ&δας , τ69ρίοος τοίi&νδρδς 1 d δnοΤος τ(ολμ:r;ιε '.d 
μ ιλf)cε ι γ ι & " κατd'πτωση" τi:ίν lκnpcσCinων τ!:iν Π::Jλ ιτικ5ν κομι,.dτων , πο!ί ζfιτrr.αν τ~ν rο
χΡτnτη δ r κ.:ιστ ι οι;ιΊ δ ι εpε~νηοη της ~n::Jθtοει.ις, rιραισ:ιλεi &ποστροφιΊ Ι<DΓ &vα..dκτη..;η, 

' Η EtH< d~θ εcn: σt 6:-d~ νσuιοι;/:ίν της τf1v διερεGνηοη 1<0Γ νομο<~ &vrιιJΙ;Νn ιση το'G 
τερ5στ ι σu ι'ιΒικοU, nο.\ιτικcU καf νσμιοι;cU θ€ι,nτος , nοό δημιοupy.:Τ ~ ν6θεvση τοV i:κλοyι-· 
κοU&ποτελισι..οτος". 

!; -;~~:!~~~!~~~-!5:_ ~; ~~;~:'!!~~-~ Υ~~:! 
!~~-~~'!~~~Η~!~~-~!~:~: ΖΖ 2: 

& n ~ ι λο~:~~~τ~~ ~:::c~~νδ~~~~~~~ςό ~~~~::;~~~η~η~η~ r~~~o~:~:~ς· 1~c~:U τ~~α&~~~~~~~ ~;~ν τ~~ν 



~~~~~~:~ω~iί~ο~ΔΗ~αl~~~= ~~cl&~~~~~θ:~α~~~~~~:~~ at άτιι:pγfα τιι:rνσς. tt σuμτιαpόσ ταση ό 
11Ή C . Δti.K. r • 

lι::;~λ~y;:.:~.,ΞΞ·Ξ~~~:~Ξ:::~"::;:Ξ~Ξ:Ξ:Ξ::~:::::ΞΞ'" 
~';.;:.~:::~~;::ΞΞΞΞ:~,~~:::·:~. ':::.:::·::::::;~· ~,::·:::::~.:::::: 

fΞ~i{t:~!if~i1~!Ξ~~Ί~i~i~~~;~Ξ;;~J~~::f;~!L~i; 
' Λτιό τό rpσι;ιι:ϊο Tόnou τiίc (ΔΗΚ άνα"ο ιν.:iQ"\'f.t. δτι,.,;,~,Αtaτ~ · ~·•·"'~ 6yνς.ιστο ι 1:

~~~:~~ν;? .... :~μ;~) . τiίς CΔΗΚ ατά yραςιι:ϊο: τiίς Το!'! 1 κiίc ' (]ρyανι~σcuς Κο: ι σαρ ιαν(jς (~ασ. 

~~~ ~:;~t:~;::!~t ~~~!~:~~~~~~:~~~Ξ~~~~ έ~~~ r ~~~~~ ;~: ά :t~:~:~:~o: i:: 1 ~~~~:~~:=~~ 
έξτlJcμιστικάcτοοχciατi}ς6ι:t ι 0ς 

8 ε1νeοι npeo:;ιD'If:ς Οτι οΙ 6p6στcς κσi σ1 "ι:.Sοδηyητtς Jοuςό~;~οίi.;nιλπfστηΗ'ν Οτ ι 
μ:το pοϋν ν& διολύσοuν τ~ν CΔΗΚ , l:ριξο:ν όλη τι'jν ί:"6 ικητικι'j τους ι ι::ι ν f ι:ι στι'j C.ιιS λu cη 
Jήςσημαfσςτ')ϋΚόμμστος . 

ΊJIKD INDθ(]Y/I(ΠJKH ΔΡΑΣτΗΡf(]ΤΗΤΛ 

: ~ e~! 1~ ~ ~ ~ ~ ~;~~ ~ ~ !~; ;~;~; !1~ ~ ~ ~ ~ ~;;~eY~~; 
!~-~~~~!!l!!!~~l~-~~s-~e~!~s ___ i~~=~=Z~l_;_ 

~~:~:~;~::~?~~::~ = ~~;u ~~:~:~~ω~~~~~~~::~:~Ρ~;:~~ε~ .... ~:~:~~~~~u τ~~ r i~~~~7c τ~~η&~;-
Y!~-!~gs~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~;~~;~~~~~~~~-!~e~~ ; 

K . i!IΠANT(]VβAI:: mf (ρώτησ~ του (ίιπ'όp . 12"5).ποU ύ-:ογp&qοuν κar βουλι:uτiς άλλuν "ομ-

~:;~~ r~~ς τ ~ν~~;~ r;&u:~~~o~~;~;τ~~ ~~Ρ~~~:~ '&:σ~:~~~v:~~~:~~~~ς κ~~μ~~~~λ~:~μα-
τοςσtοUς•(λληνι:ς,οιτητfςτUνσοσιαλοστι"Uνχuρi:ίν,Wατcν&στι:ιμι:ιτι'jσι:ιήμtχpι 



~!-~!!~!1!~~~-~!!~~~~~!~S-!~S-~~~I:!I!:!!Ι?Si~~:~:~~l.: 
'D ύφunοuργ6ς Παι6ε[ας lrnο:ντCιντας στ6 Π.Α.Β. 1D5BS/B-6-79 έγγραφο,τιού κατt

Βεσεόβοuλε:υτήςτi;ςΕΔΗΚκ.Κ.mπαντουβ(ίςσχε:τικ6μtτήμε:Γι.~σητοίίάριθμοίίτi:iν 
ύποψηφfι.~νσnσu6αστi:iνγιάτάΡοuμανιΙΙάΠανεnιστήμια,nληροφσρε:ίδτι: 

:~~ ·;~~~ ~~in~::;: :~~~;~~i:~~~ :;~~:i;~;::~ :π:;~:~;':~::~~:.;~:;:~::~~~:~~;::~~-
τ& 1fροβλ~μαηι τWν όμογΕνWν 

~i1~:~~~L;;;;::!~ z;~; Z~l~- • 
Ή κυβfpνηση 6tν "ιστεύει Οτι ή έζαψη τWν nαΒWν μπορεί νό lιφελήσει τήν όμσ-

~::ε ~:λ:~& ~:~~:~~: ~~~~~~;ε~i &~~ν~~~~ ε~~~ όCι~φ~n~~~~~~ ~~~ ζ:~~Ρ~:~:ο~~~~ ~~· ~;~~~-
75/1 2 -7-79 τi:iν !'οuλεuτί:iν τi; ς ΕΑΗΚ κ.κ.Ν.ΒενιΖ:tλοu καf κ.mπαντοuβά . 

'Ομολογεi6f0τιο1πpσσφuγέςσfΔιεΒνεϊς'Οpγανισμούς6tν&ntφερcινσuyΙΙε
κριμtνσuςσΙΙοnούςΙΙαflσχuρfζε:τ~:~ιΟτιό:π6τ61974μfχpισήμεpαlχειnpοβε:ίσfπε:
pισιi6τι:ραάn67D6ιαβι'\μσταγΙΙfτό:έπfμfρουςμεινστι κό:ζητήματα,τάόποίασάν1fρί:i 
το&nοτfλεσμασf0λοαGτ6τ66ιάστημαι:Τχαντήντε:λικι'\τακτοnοfησητοίίζητήματος 
τοϋ τΗοuς έλlγχου s,:,nούρuθμ[στηκεμfσχετικ6 Διάταγμα τi'jς Τοuρκικi'jς Κuβε:pνήσει.ις . 
•οσονάφοpάτι5ΓΙατριαρχιΙΙ6τηλεyράιpημα1fαpστηp!!:iδτιοiκατσστάσε:ιςnοUάνοφfρονταν 
δfνiΊτανό:yνι.ιστεςστήνέλληνιΙΙήκuβfpνηση. 

~-ι~Y:::~~~I;!~:::~l-!5s_~~!!e~~-!~~=~=~~2.: 

ρι.ιματ 1 ~~ή;τ~7 ~:~~ 8 6σ~~~1 ~;~-;:ο~~;;~:~η τ&~ό:~~~;~u:~ :~:;~=~ι i~~~σ~:& ~~:~σ:~~~~-
Έl,ι.ιτεpικi:iν έχει ν& προσΒι!:σει τήν συνάντηση Κυ1fpιανοϋ-ΝηνκτιSς τ ιi ς 1C1-5-79 ι'"f δ τι"iν 

i~~~~~:~ι.J~:~π~:~~~~~~~:~~~~τ:~Ρ~;~~::~ρ~~~~λ!~~~~::~~~;~:~~::6~~: e~~~:;~~ *~~~:~α 
Κάρτερ r:ιl έκΒεσ~ τι:ιu πp6ς τ& Κc;ιyκpfσι:ιο τi:iν ΗΠΑ γι& τ6 Κυπριακό . 

!~~e~~~~~~~~;~~=i~ ~ ~~~~~~~~!~!~ 



ΑΓΡΕ"Ξ:-ΕΠΑΠ 

--~:t~e!~t?~_!!:!~-~~:!~!:!!~- :~ec?~~=!~:!-~.:~~~!~-~:!~~!~:!~~-~!~ -~~~ !!~~!~~~-=:ι~~-!1~ 

:~~~~~~~;1~:~~:;:~;~;~;i~~~;~i~~ι~~Ί:~~~~~~;~~~;~~~~~~:~~;~i~~~;:~~;;;:;;~::: 
·οσονάφορίίτ6ντομtατϊ;ςδ ΙακΙνι'iσr:ΙJςκσiτϊ;ςέμnορfσςτι:.ϊνφρούτtJν καfλα)(ανικi:iν-

&:~, ~~:::η~~ z::~~~x~::φ:l.~~~ι;~~;~n~~r:~~~;~Z~::~o~ 1 ~ο~~ ~~::/~~~,ή λ~~~ r ~ω~":~~~~~~:-
i~:: ;~;σ:~~;~~~~~~~ :~~~~~~σ~:~~~~:;~~~ ~l~σ ~::~ ~;~:~~~τ~:~~~:~:~ ~~:1 :: ni~~~~~2: ~:ν& 
γfνοντοΙ&ντικr:fμr:νοέκβοασμοίiκοfπιiσεtJνέκμfροuςτWνμr:ταφορltJν. 

Νομfζομr:δτΙόπσpr:μβατισμ6ςτοίiκρ&τοuςθάπptπr:ιν&e:1νσΙr:ύr:ργr;τΙκ6ςκοfν& 
έξαοι;ιολfΖ:r:ιτι'iχΡuσι'jταμι'j:ν&χρησιμοπαΙεiδηλ.τι'jνί:μnr:ιρfο ,τι'iνεύr:λtξfα,τ6ί:ntΧΕt-

~~~~l~: 1 δ~6μi~~~,.:~~r:~~~~~~ν~~~ τ:~~;:~δv~: 1 κ~ ι τ:~,.:~:~~~~:ό:λλά κο r ν& μι'iν τοtίς 
'Η ι!ιnσστολι'iτήςΑΓΡΕΞ.:r:lνοΙ,θr:ΙJpητΙκό,ήπραστοοfατϊ;ςί:κμr:ταλλr:Lίσe:ΙJς,τϊ;ςέμπο

ρlαςτi:ινπpο'(6ντtJνκαfήέναpμ6νιοητήςέργσσfαςτi:iνnοpαγ6ν τtJν,ποtίσuνr:ργοίiνστή 

~~~:~:~~~τ ~~~ι;~~ r =~~~~~~λ~~~~~,.~~: ::~ο~~;~:~~~~η:~ο~:;&:~~:ς κ:iς ή 6&~;~~~~ή &~~~ 
έκτi:ινένδον. 

Τ6 νομοσχtδιο αύτ6 δl σuντι;λr:ϊ στι'iν όpθή l:ιντΙμετ~nΙση π:ιίi πpοβλι'iμστος τϊ;ς καλ
λιι;ργεfαςκαf&ξιοπο•ι'iσr:ΙJςτήςγr:ωpγικϊ;ςnαρσγtJγi'jς.δfθ&βοηθι'jσι;ιοτι'iλtίσητWν 

:~~~λ~~::~:ξη "~~~:τ~~μ ~~~~~?:~~ν σ~~r:;~: ρ~;~~~; &~~& Χ~~Ίs~~~ν ύ;~~~~:Lί~~μ~~λ~~-
στηρ ι 6tητ& τους, &,oU τοtίς καθ ι στΟ όργσνα ίιπ6 τι'iν κuβepνητ ι κ ή l:n f δρσση ~ .• 

'Λ λλ&ι:iναιδuνατι'iή&!ιοπσfησητfiςγr:ι.ιργικi'jςπσρογtJγιiςχuρfςipγαίιποδομi'jς, 
ποtί θά βααfζονταΙ αi όντικe:ψr:νΙκά ιcριτι'iρια καΙ όχι αt ιιομματ 1 v.lς σκσπΙμ6τητr:ς, 
τΙς,ιλικlςσχlσι;ιςκσfτ6νκομματ•κ6δι;σμ6,μfτήνκuβlρνηση, χtJΡfςφuιcτικfςiγκο 
τι:ιστάσι;ις όρθό κοτανe:μr:ψιfνe:ς κο{ )(tJpfς μονάδr:ς άγpοτικϊ;ς βΙομηχανfι:ις όκ6μσ κσf 
κ ινητfς yι:ι.ιpγικlς βιομηχον!r:ς-nοtί θ& ,.-ροοtστ e:ύοuν τ& npοΤ6ντσ , 1δltJς τ& e:ύ..σ~ ~; 

8 Νομfζομc,όtιnρfπr:Ινόληφθοίίνδραστtκciμlrpα.γΙ6τι'jνκαλλ•' ργ r:ι α,&! tο , fη
σηκοfπροστασ!οτι:.ϊννtJπωνφροtίτtJνκοfλσχαν ι κi:iν,nοUθ&δι:ίσοuν c οι·lς λtίσ r:Ις , 
ίιπ6τfςnαpοίίσr:ςσuνΒϊ;κεςκαfτΙςύπ6ρχσuσι:ςδuνατ6τητr:ς. 

!~ _ !!e~~ι:!!~~~ .!~~ _ :!~~~eY~ ~~:! -~~ι:eY!I!s.: 
'Οβοuλι;uτι'jςκ.ι<.mnσντοuβΟ:ςκστάτι'jδΙάpκtΙσΤήςό:γ6ptuσι'jςτοuοτι'jσuζι'jτηοητοίi 

νομοσχr:δ rou ~nr:ρf ρuθμ fσr:tJς θι;μάτtJν τακτ, κοϋ w.αr έn f σχιfσι; 1 ί:pγσσ r.-ς I δ ΙΙJΤ, w.οϋ δ Ι
καfοu πpoσtJt'! Ιw.Oίi τοίi 'Y;ιoupγr:fou Γr:ΙJργfσς κοf άναδΙαρθρι:tσr;ΙJς κlντ~:.:·J τινών Γr:ΙJpγικϊ;ς 
'Ερr:Lίνης~ (Προ κ τ 1 κ& θοuλϊ;ς 22-"-79), τ6ν ισr: τci όκ6λοuθα: 

R 'Η Ε.ΔΗ.Κ. τ&σσr:ΤαΙ ίιπιfρ τϊ;ς όφχiίς το ϋ νομοσχr:δfοu, S:φ'δυ_)ν 1αiίτο όποβλlπι:Ι 
στfiν αύξηση τWν στελr:χi:iν τοίί Ύnoupγe:Γou Γr:tJpyfoς, γ 1 6 ν& μιτοptσe:ι ν& όιντοπακα•Βεi 
στ6ιίιψηλ6p6λαταu,όόιτοiσςκα8fστατσΙ1διαfτr:ρασοβαρ6ς, κατ&τι'iνπερf οδοαύτι'iτiiς 
ιιpαι; τσιμοσ Γctςκαfτϊ;ςπροπσροακι;uϊ;ςτϊ;ςΧUροςμας,στι'iν nορ ιfσ τηςnp6ςτι'iνΕύριjπη . 

{)""'' &~~~ι:~:ς ό β~~~~:~ή:~~ ':~:~~~ λ~ο~ύ:2~fiεi~δ·ν σ;~~~;Li;, ~~~6:~" ~ ~~;~~:~ς r ~~:~~~ς ~ί:iν 2 
χιλιciδtJνnοtίό:πασχσλοUμr:ί:μr:ϊςtδLi.Ε1ναΙγνwοτ6ότιή'Ε λλiι; iχ r: ιyΓνr:Ι&γσριS&ν 
τλήοctJςκαrστpοτολογι'iσεtJςγr:ωπ6νtJVΥΙάτήνΛtβUηκ.:ι1 τf.ι>λλr:ς'Λρσβtκ fςΧc::Όipr:ς.ΚοΓ 
iνi:i ι:iμαστι; ΧUρα γr:upγική, στ6ν τομfα αύτ6 ΧΙJλαfναuμr: ,..._._ ""~~ο.ΖΙ,. ..... .. ~C.I\o . 



n I στ~Uοuμ~ λο I π6ν, ότ I πολύ δρθi:ίς γ fν~τα I α{ιτr'i ή αύξηση 1((1 r θ& Cπρ~π~ νά ι: τ χι: 
γfνtΙπp6nολλοU . 

Σημοσfαgι-s Εη 'Ηtιμ6νο r\ πρ6σλη~η νtuν γι:ωοτ6ν~ο~ν 1 δασολ6γΙJν, Ιχθuολ6γuν l(a f ό:λλων 
στι:λ~χi:ιν τοίi Ύποuργι:fοu Γι:uργfας. ΣημααΓα έχ~• ή άξΙοπαfησr'i τοuς .. or προιιανt6ς ή 
l:ξασφάλιση τi:ιν μfσ~ο~ν τi:ίν &παραιτι'iη.ιν γι& νά !πιτύχοuν σtr'iν &nοστολr'i τους. 

'Ανtιpι:ρι: ό I(UpΙoς Ύπσuργ6ς nροηγούμ~να t6 · 'Ινστιτοίitο πού ύιιάρχι:ι στ& Χανιό . 
εΤνσιπρ6σιpοτο&λλ&ι:ΤνcιΙΙ(arαύt6μraάνοιμι .. r'iύπηρι:σrαήόιtσfaδι!ν 6ποδfδι:ι,6nuς 
θά ί:πρι:πι: νό: &nοδUσ~ι, σ'cιίιτ6ν t6ν τόσο νι:uρ.rιλγι .. 6 γι& τι1ν γι:wpγιl(r'i μcις ιtoλιtιl(r'i .. ar 
τr'iν tωr'i της Χώρα ς μcις χi:ιρο. Διότ ι όπ~ο~ς γνwρfζ~τι: ή Κρι1τη μt t& πρι3ϊμο Ι(ηπι:u τ ΙΙ(ά .. ar 
τfς .. λ ιμστολογ , .. ις σuνΟΓj .. r:.ς πού έχ~ι, μ:τορι:ϊ ν& προσφfρι:ι τr:.ρ6στ 1α nλι:oνr:.l( tr'iμDτo 
στr'iν ο\Ι(ονοuι'σ τί;ς Xc:ipaς μας, Kcιf Ομ~ο~ς Cxouν όιι;ιι:θ ~ i ο! άγρότι:ς μος στ6 Ηr:.ος τοίi θι:
~~~ :;~: ~~":ι:ο:~ίιτ~ι .... n~ιpια. καf δfν έχουν κομfα kncιφr'i μt τ& ~πιτr:.Ciγμcιτα τijς ~πισtι1-

'ε .. ι:iνολοιιt6νπούlχr:.Ισημσ:σfαι:ΤναΙΙ(αfήούξησητοϋπροσωττΙΚΟίi,&λλάκuρfΙJς 
όδρΒι'iχρησιμοποfησι'itοu,ή&ξιοποfησι'iτοu . 

θ& &ναφι:ρθi:ί ~πfσης l(αf σ τούς 6ασολ6γοuς. Καf αύτ6ς ό τομfας χuλαfνε: 1 I(Of ι: Τ ναι 
γνωστ6όtι6fνiχι:ιl(αταβληθι:i κομι6προσπάθι:ιασοβαρι'iμfχρισι1uι:ρα.θ&έπpι:ιtr:.πpfν 

~:~::~ :~~:ίi τ~oG0p::~~~G 0 ~σ~:u~~ρ%τ&π~~~: 6~~ r 6:& 1 ~~ο;~~~=7 ~~:ι: 6::1 ~~ν~~λ 7 τ ~:~"'~ς 
Χώραςτr'iνύπονομι:ύι:ι': 

: ~~~'!'~~! ~!: _ !1s -~.: C .:.!2s -~.: ~.:- !5s_~~~~ 
'Η! .. τι:λι: στ ιl(r'iΓραμματι:fοτijςΚ.[,τί;ςΕΔΗΚέλοβι:σοβcιρtς&ιιοφ6σι:ιςγι6τr'iν"ο-

'ρ ι: fατοίiΚ6μματος τr'iοuνι:δρfατηςτijς3 1-8-79ύπ6 τι'jνnροι:6ρfο τοίi'Αρχηγοίil(.' τ 
Ζ f νδηγΙιiτι'jνπι:ραιτfρι.ιnορι:fσ:τοίiΚ6μμστος: 

: ~~~~s _ ~~~!~~.!.~!~!!S_ 

17-8-79 : tuνijλBcή(lt•u."' ·(rιτροπι'Ιγι6τr'iν 'Ο pι ό."""•νι τοίiΣuνι:δρf, uτοίiΚ6μματος. 

20-8 - 79: :;~~~~~;~~=λ~~~~~:~~~Χ~~~~~: ~~~ ::σ~~~~=:;~~σ~ Ι~η~α~~~:~~θ6;~6~~σ~l~:;α ε::~ 

2 3·8-79 : ~~~~;;~~~~r;~~:~~~~:~~~:~~:~~~;a~~~ι ~:~~:~~~;~~~~~~ ~u: Α~~~~~~2;;~: ~~~~t:~ 
2 3-~-79: Γ;~ 

1 
:6~·~;-;:::~f;~ς τ~~ Οκό:~~~~:f::Κ~ ~= 1 :~~~::ς~;;ς ' 0ργ6νΙJαης παplοτη K~f ό 



~~. !I!!!~ ~1-~ ~!!! !~~!!~-~ :.~~.: ~: ~!~~~!!~!~S.: 
Σuγκροτι'jΟηκι:nρ6σ φιιτοή Τ.[.[.ΔΗ.Ι<. 'Ιι:ράneτραςκar&ποτι:kι:ϊταΙ&n6τοUςe

ξί}ς: Πp6ι:6Ρ<!ςόιι.ΩiπΙνΙχό:κηςf!!ηνCίς, 'ΑντΙnpόι:δροςόκ.ΒαοαρμfδηςΣτοϊ:ίρος,Γι:νΙΚός 
Γ;:ιαμματ.fσς όκ.ΖuyόκηςΓι:Cίρyιος ,Ταμ(aςόκ . ΒαλΙCίτηςΑ.t .... ςο...; \"ί)eοι 
ΕομJΙλαρ6κης11Ικόλσος . 

~l-~~!~~l~~!.!~s_;~~~-~!!!~.!~9-~:t~~!?.!~~-~l~~e~~e~l:!l~!~ 
' Απότι'jνΚλιι6Ικι'j'Ορyό:νι.ιοr{Γ>1ηχανικi;Ι·.tτi'jς[ΔΗΚάνεκοινU9ηι5τΙ: 

11

'Η[ΔΗΚέπΙσημuίνειτlςι:UΒUνεςτrjςΚuβ!:pνι'jσcwςyΙάτι'jν&νwμσλfαπού Cχι:ι 
προκίiφ;ιστοίiςσι6ηρο6pόμοuς,&ποτtλι:σμοτrjςάντιι;ιστικιϊςπολ ιτικί]ςτη ς . 

Πράγματι ~νii 6ιακηρύσσι=:Ι Οτ ι Βό: διιοτι:θοUν oi &πορσ:Γτητι:ς πιστι:ίσεις y ι ό: τόν 
έκσυγr,ρον 1 σμό τi:ίν σ ιδηpο6ρ6μι.ιν, άνuyνwρ fζοντας τι'j σημσσ fa τους γ ιά τι'jν ~ξ ο 1 κονό
:ιΙσηLνι:ργι=:f:ις, ται.ιτόχροναμCτr'jνπολιτΙιιr'jτηςάπfναντιστ6πμοσι.ιπικ6 , ίητοβαθΙΙi-
i 1 1::~:~τ~:π~ ~~~~ν:~~C~ι: ~~~6~~~ ~~~ι'j~ί ~~~ο~~~ ;~ς ό~2~:~. σt πολι.ιι'jμeρι:ς &ιιcργ r ες 

:~: ~:f;~;~::~:::~~~~;· :ϊ~:~;;;;:~~ Ξ;;;~:;;~:1::;; :~~:~:~~.: ~::,~;.":;~;~ '~::~-
QJ.!e:t~!~9!!~~~~~~l-!E~-{:~t'~-~9!!Si.!6,_)"2Jί~11lt_JgJί_0Jyggf:z __ 

Ή Κλο.δ~Ιι:τ'j Όρydvωση 'Ερyο.τοUπαλλ(]λωv .-ηι; ΕΔΗΧ t.Lι; lvδεLξ,η σuμnα
ρασ.-dσcwς "ρ6ς •6ν δ.γ<Jνιζ6με:vο Χιλ~αv6 λα6, l:vdv.-~α σ.-6 σ1"ρα.-ιw.-ικ6 
κα~cστώι; .-l"jι; χοVv.-α ς noV κvβι.ρvΟ: τfj χώρα τοv, καλcί •d μlλη .-ηι; no6 ·t,>
γdζον•αι σ•d μlοα μc•αφορilς ol δλη τl'j χώ;::ια, vιf μnoUκo.-dρouv δ:π6 9-16 
Σcn.-cμβp(ou κd~t μι..-αφορd πο6 ί.χcι σχlση μl •6 •vραvvικ6 κα~cσ.-ώς .-ης 
δικ.-α.-ορCαι; Πιvοσl.-. 

Υ ~~~- !~- ~~~~!~~!~!~!~- !~~ -~~~!!~!!~~ 

• 7 - ~-79 = ;~~~~:~:~Γ :~~~γ~~~:!:r~~~:~::~~~~ο ~~~3;~ ~ ~~ [~~~;::::;~:~~;~~=~;~~~~~;σ 
κ.ε.τοUΙ<όμματος. 

17-8-79: α~;:u~~κ~~~ ~~λ~~~0 ~κ:~~ί~~ν r~:~~~~~~~ ~~~λ ~~G·"o~ 1 &~~μ~~~:~~~~~~ί6:~~ν 
τοU'ΕλληνοσοβΙι:τΙκοUruV6fαμοι.ι,παplατησαν!κμfροuςτΓiς[ΔΗΙ<ο !κ.κ. Πι:
:~~~~ννόκης, μiλος τΓjς Κ.[. καf Κ.Δεγ Ιόννης, ι:iντιπρόι:Δρος Τ .σ . Ι<ότι.ι Πατη-

22-S-79 : 'Οκ.Ι!Ι.mπcιντοuβCίς,πpόeδpοςτι;ςΚλαδΙκijς'ΟpγάνΙοΙσηςmr ι:~,<ν ικ.:;ν,πcιptστη 
σiαuνfντι:uξητύτιοuσι6ηροδpομΙκϊ;jνπού66aηκeστ6 Τι:χν ,κ ό'ι:nιμι:λητι'jριο 
' Ηλάι.cις. 

30-8-79: ~!~:~~~:~:~~Χ&~~=~ :~:~~~~~r~~~:;:~Ί~:~:~~~~:~~:;~~ς !~~~σ~~;:~;.;~~;:~~. ΠΑΟΚ. 
31

-

3

-

79

: ;i~π~~~~~~~;;::~~~;;~cι~~:=~~:::~~~;~~ ~ ~~~~Ί~?~~: ~:;~ν~~;~~~~::~:~~ τ~~~;-
l:pyoατcισfcιuA.[.CitΞ. 



:~-~.:~e~~~~IJS_!~~E'!Ξ!!~~~-~!!~5-~l~~;!!~S-Y:~!E'!!QS: 

σιiν ι;~Ρ::~::~0 ~οG0 ~υ~6~~~· ~~: r~~~~:~~P ~~:~~~~t~~~ p;~:o; ·~;; :?~e~~;;a τ~~~~~:~~~ ι
;~:;;:~' ~::~σ::~ υ~ κ~~οi~6~~:~ς iκ:~ο~~~~~~~~~~~~ σ~~α~~ ~~~ ~:;&~~~λ~:~;~~~~~~:~~~ 
τijς Κfνο.ς,στι'j διόρκcιc:ι ουνtντcυξης τύπου τijς δντιπροο~πcfσς τUν Κινfζ~ν γιατ~ν, 
ποό66θηκcοτfς31- β - 79. 

Ι!Ιε:τσξό όλλ~ν ό κ.Κρικlλης τόνισε: δτ ι : 

•'Η !πfσκι:tη τi:ίν Κινfζ~ν συναδέλφ~ν, πού ι:iνοι άνταπ66οση σt προηγηβciσα φι-

~:~:~~:η·~~~~;~~σ1~α;~~~~δ~6ι'j;~:l:~·ί:γκσινι&ζι:ι μιά πολύ χρfiσψη γοά τι'jν Ίστρικι'j 
Καf ή συνι:ργασfο σι:.τι'j είναι χρfiσψη δχι μ6νο γ1ό τι'jν προο:y~γι'j της έπιστι'jμης 

τi:iν δύο x~pe:iν, μf τfiν όντολλο:γfi έπΙσΤημονΙκi:iν γνώσε~ν καf πληροφι;φΙi:i\1. 

t":ΙΙΟ ΙΧρfiσψηκοfγιαΤfΠρΟ6γcιτfiyε\ΙΙΚ6τι:pηάν61'!Τυξητij ςςιΙλfας&νάμι:σα 
στούςδυ6λοοός . 

δλο 
1 

: 1κ~~~ r κ~~ς γ~~~~ ύπηρετci τfi ιιι:γ&λη ίιπ6θεση τijς δ 1 cθνοϋς e1 ρfiνης , woU woeo 8 

ση κ σ~ Η e~~::: κ~ο~~ 1 ~~~~~~ο:~τ~:~~~~~~ ν~:~~~~~:;~~~; ~~~~6~~~' ι::~ κ:~ :e;~ 1 :~:~:t~;-
φυλετ Ικέr, , ΒρησκcυτΙκlςκαfοlκονομικέςδΙaκρfσειςκαf δΙ οφορfςκσfίιπηρι:τciί:τσΙ 
τι'jμι:γόλη :δtατijςι:lρι'jνης. 

Mt τι'j βι:βαΙ6τητο, δτ1 ή συνεργασfα τi:iv Ιατρiκ\:iν σ~μότ~ν τfiς Κfνσς κοf τiiς 't"λ
λόδσς Ο6:γfνι:Ιγρι'jyοροστcν6τι:ρηκοfκορ:fοφ6ρα , έκφριίζ~ο~τό:πι6Βερμάσlσθfiμστο 
τ\:iν'(λλι'jνι..ινγιστρ\:iνκοfστfλνι..ιτοUςσυνσδι:λφΙΚΟύςχοΙρι:τοσμούςστούςγοστρούς 
τfiςΚfνσς". 

:~Ε'~Ε'!! -~!!~-~::~~~Ε'~~~!!~~~~ _y ~~ _.,.~'!. 
!!~!!!~!~~!!IJ_~~~-!E"!~!~:~~~: 

Στι'jν!φημι:ρfδο"Τ08Ηι!ΙΑ"τiiς1ηςΑύyοόστου1979δημοσΙι:Gθηκcl:μπ ι:ρι: ΙσΤaτι.ΙΙJi 
νο άρθρο τοU δΙκηy6ρου-οlκονομολ6yου κ.Γε~ργfου Ν. "Ανδρι:6πουλοu μt τfτ λο:"Γiσρ6νομη 
κaf ά νυw6στστη ή ~π ιστρ6τι:υση τi:iv τρσ:πι:ζ Ι ιιί:iν ". 

Τ6 άρθρο σύτ6 Εκaνc γι:νικά μι:yό:λη ~ντύwι.ιση κοr 16ισfτι:ρσ στούς τpσ:πι:Ζ:ο0naλ "8 
λΙκοίίςκύκλουςκσfοiτρσ:πcζ ι κέςδργονώσι:Ιςμέl:y κ ίίκλ Ι6 τουςκο Ινοποfηαονοfδλσ 
τ& μfλη τους τ6 συμπfρσ:ομα τοϋ όρθρου, '1 όnο.'α ί:χι: 1 Cnr λέ ξι:Ι ι;ις ~ξijς: 

•Συνcπι:ίς ή πρι..ιθυπουρy 1 κfι άn6φαση tιολ ι τ 1 κiϊς κ 1 νητοnο ιι'jσcι..ι ς-~"1'' ιτ τρσ τcύοι:ι.ις~!
πι.ιc κοf ο! !κδοθι:iσι:ς μi βόση αύτι'j ύτιουρy 1 κές άnοι;ι&σcΙς πο λ 1 τ 1κ i1, "Ιστ ρσ τ :r ι:ω~ ) , 

~~~9i~: 1 ~~~μ~ 1: ~σ π~δ;ρ:~~~~~~:~~;~ 1 &π6;~σ~: :tv~;~J~~~D~~ύ ά~:~:s:~~ ~~~ 1 κ:~ ν ~:~~~~~ο ς 
δΙ6Τ Ιί:ξιδ6θηκστόποράβοοητWν6ΙοΤ&ξει..ινούτ(jν,ι:ις καf κ στ6παρόpασηούσΙόδιτυςτU-

~:j~; , E~:~E~~:~:i!~~E;:;~;:;~:~~E~:~~;!~:::: : , :1, :~: ::?.;: ,:~:;~::~ ~;&~:.•::;~ 
πι:ρ οοδ: ~~ 6σ~~Ο~~; ~~~ο ~~~Α*~~~ο τοϋ κ .Γ ·' Ανδρι:6ιτουλου 6ημοσ 1 ι:ύθηκr σ "ι 26 1 τcϋχος τοϋ 



οη Σάμοu-'Ικcφfac: 6ιl(ηγ6ρο CUτή [τ;::ινό nι;ριlδι:.vίJε τάlιιιριrιΙΙά νησιά τοϋ νομσϋ 

=~~~ν~~~ ::~~~~~~Ρ~ί:τ~~: CξήτΟ'σr: τιί nρσpλήμuτα τιi όnοiιι άnιισχολοίίν τοU. Ι(~l"οf-

Τ6:nρσβλήμαrcιοlιτ6:θ&Ηθοuνστή Βουλή διά τοίiβοuλcuτοίί τ?jς(ΔΗΚ κ.Νιl(ήtα Βε:νι 

Τό fδιο Ι<λιμά~ο Οά ~nισl(εφθεi κα{ :ιάλι σUντομα γιιi τ6ν t6ιο σl(on6 όλόιιληρη 
τήνπε:ρισχήτοϋνησιοϋr6μοu. 

ΣΙ ~~~-!~-~~~~!~~!~!~!~-!~~-~~~~~ 

~~ _!'!l!~~!~ -~~2~~- !~-!~~!l~~ 

mt λαΤΙ(ό nσνηyύρι Cληξr: τό yιορrοστικό τριήμερο 18-20 Μιγούστσu "tόΦι6"Ι:ιtο.Α 

• :~~· ;;~~" ~~~ ~ρ~~~:~~~ι~;~τ6~ό σ~~U~&~;~ ι :~~~γ ~:~ηδη~~~Ρ~~~:σ6~η~~~~~~~iνο μf σημaί-
ΧιλιόδεςλαοUnαραβρlθηκανστόέγιο;οfνtαΤοϋΦr:στιβόλ,τιούlιξfζεινότσνf-

::~~c π~~ 1 ό:~~~~~~: ~1 :;~r:~ύ;~~; τ ~:~~u;~~λ:~:ς τ ~~ήt"~~~~~~ γ ι ορταστ ικiς !κδηλU-
Στήν nσνηyuριl(ή Cνορξη τUν ~κδηλUσi:ων μfλησε ό βοuλεuτήc: Ήpaκλr:fou ΙΙ.mενf

λαος Ξuλούρης, 6ισιβόστηl(αν ·;φιρετιστήρια τηλεγραφήμaτα τοϋ Άρχηγοϋ τι=jς ΕΔΗΚ Ι<. 

:;~;;~-;~1~~~~?~~ι~~~;:;~~~~;:1;~~~f:~;~;~~E~~~li~~~~:~~~~~~~:~~~~~~, 
τι=jι;Uγr:faςτUνόγροτi:ίν,nούόποτελοϋνrι'jνπιό&διιιημfνητ6ξηστ6θiμcιτιiςUyr:fσις . 
Ή ΕΔΗΚ άyuνfζcrσ.ι yιά τήν ιίyε:ιονομιιtή μεταρρύθμιση, yιά lνσ._ycρ6 καf ό:ρτιο οlιο;ο-

~~~~~:ς~ε::~6~ίί11~~:~~~ο;~~-!~~~:~ ~~ο~"~'ji'!ε~~~~:ς Β& erν;~~~;:~~:•κιS 'Ορyονισμό 

• :~~~::~:::: ;;;:~~;:;::~·!:i:~; .:~~ ,::;:!~;: :~· ~~:~:;:~::;~: .:~~:~:·;~:::~~:::. 
ό όπο ~:~ &~~:~~~~χ~ f~~~~ ~οΧ~;:=~~ ~~~~~;~~\~~\~:~ :;~u~~~~:~~~ο~π~ο ~~~μ~:~: · 
~θ~~~~~~~~α~?~ ~~ν σ~~:~~~~ ::~:η μ~~~~ rt~~~~~ι;~o ~α ~σι~~;~~:~:ι;~ο~~ι;~~ρ6γοντει: πο6 

'ΙJλόyοςτοϋχ.ΤσφιμUχσuδημοσιεύεταιο l:ί:n όμcνηοr:),fδοι. 



Πορ<:ι:β[ltGηκανά κ6μη:&κ.Γι:όργιuςr'...,πανδρt<ιο.. πούάπηύθuνε χαιpt τοσμ6,όκ. 
(. Ξηρt~uχάκης, ή δημοτ ι κ~ σι)μf'οι.λος 'Α !Ιήνrις κ.' A.Kp κtλη, ό πολ • τcυτr1ς Ρι.: Ούμνης 
κ .z. Δρς:ι:μουντάνης , ό κ .Δ.Κaτι.rοίiλης, ό κ .r.9 .. o ι λάκη ς, i.ι.•ηη~ρ, ...,:'Ι~!) <..~\ (:!. Α-11111 λu -
ΥΙοJΝ •-•• n .,...),;. cr"O:•). i.J.:.o\ τοΝ ~1""\:"ο.'-"' .-('\.<> -.:..,1,..1"""-

!~-!~~~!~-~~!;'~~~~~~Q. ~!~. ~;!~! ~ -!!~~~:'S.: 
σιετόόn6άvσκοfνι.ισητοUΓp::ιι;ιεfοuΤοπικιiςΑύτοδ ι οfκηαηςτiiςΠ.Ο.ι::Σ:ΔΗΝΒ'Πει -

~~: ι~: ;: ~~~~~ ~:~ ~~.~~;~6~~~ ~:~u~~~~:~u έ~~~~~~~λ&~ύ σ~~μ:~~~~όc ":~~~~G~~~~~~:~ -
eσμελι.:τr1σc•τ6eί:μστιϊcc ... τat.ηcτσurχ•στοuστ6σχι 6. σπ6λει.ιcκι:ιrθ6:eκetσε•τrc 
ό:π6φειςτηςστ6Δημοτ.Σ:uμβοίiλιο. 

'Ηlntτ ε ιος τοUΙ'r.πΙ.6κοuτιicΚοκκιν ιDς . 

-;~~ ~~;~g~;~~~!~~~;; ~~ ;~;~~; !~~~ !~~~~-

;~; :~~~:π:~;~::~:~~~:;;~:~:~:!·~~;.;~:ϊ;::;1;:;~, ~ii::~~~::;~::~::~::~;:::::: ~~;~. 
Τ6μπλ6κοτiiςΚοκκινιDςκσΓήθuσfατWv200πατριι.ιτWν,θ&nαραμεΓνοuνατο θμ6ς 

στι1νiστοpfστοϋτ6ποu. 

Ή θuαfα τοuς ός γfνει λεuτεριDς λfπΟ"σμσ • 

. , I]~~! -~~ -~!=! ~ 

·~μ'' '~~~~~;~;:;;-~~:~~i-~:~~~~~;~~:',;,_ ~'"·! c'~' 
Πρι:ίτΟ"-πρijτΟ"θfλι.ινό:σDςσuγχαρi:iγιάτr1πfστησσς,γιό:τr1Ζ:ι.ιντQνι aοtος,γιότr1 

λιβεντιάαcις κafτι1νnρι.ιτο βοuλfαnοίi:τι'jραrε:γι&τr1ντριι1μιρηcιlι τr1 yιορτι1 . Διά!!ααα·;"ο\; 

οuν?~~~~:α ο::~ τ:ι~:α μ::~~:ε::λ~::,:6 ... :λ:~~[~ :~~:~ν~ ,:,;:ι'i:u:::~~~r1 μας κατάσταση . 8 
ΔVομC9οδοιμπορε:iν'άκολ οvSι1οει έναστtλεχοt:ffiςγιι;νιDςnοVφε:Vγει6τανί.:;εu

ΒVνιτaισCl κ rrροαύποuςτΓjςγενιDς'!ΙούΕ:ρχεται. 

τ ιό το~ ~ π~~~ ~~~~~~~~ό: ι 1~~ ι ι;~ι: ~ :~~: 1 ~ο ~ε~~~ π:~~ύ~t~:~::~ς &~~:~ο~~6:&α n~~~u:(J~.,~~& X~f
~~:~~ I(A~u;~bt Κ~~~~::~'~~~ κ~π~~~u&:~ κ~~. τοίiς βόλε ι φωτιά κα f νό τ6 κό:νt 1 ΠΟ'μ::ινά\ι.ιμο τfiς 

ν ι& πο~Η &~;:~Ρ~i:~δ=ι~: &~~~ ... ~~~~~ '&~~ τ~0 ~~~~· ::~ ~~~~&~~:~u o;~a~P ~~: ~~~~~ ~~:~ , \~~
~~~~~: ό~:~~~:~τ:~ίi σ~6ύ~~~~~: ~/~ο~~ν π:Ίβ~~~:~:~μ~ο~ι'i:a 6~~:;~~ . 6ταν lνος ~ρ ιμος οτό 

' Ηr.'ρότημlθο6οςι:Ίν'&πaγορε:uμtνηοl.μl.νa . ·ο':'Ιι.ιςl:lρε τε,, rλοικαfφfλες ,ι;ε:ΔΗΚ 

=~~α~ f~6 &~:~~:ε :~c τ~~ο~~~ζ~1~Ρ ~~6~~~ ~ν τ~~: τ ~~a:a~~~~~ ~~ι ~κ:~~~;~ ;~~u~:~u~:P ~::ι α τ ης 
'Qμι1,λοι':'Ι6ν,τr1ν&λr1Οιια. 

~:;λ~~;6' 9t~ι'i;~~a ό:~~~ε ?Ο'~λ~;~~~U~~ ~ε ;;~α:~~~~ ο &:2~:~~τ~;7 ~a ~τ ~όμ:κ :~α~ :ω:~~6~~~: ι~ς. 



tτ6σιιστο6ισμ6δμι.ις,ήάyνcΓοτί'jςΔημοκροτfοςληi:rμσνιtτcιιστ6ρ6φιτηςθcι.ιρΓοςιιοΓ6tν 
Lrιηρc6Ζ:cτσ ι άrι6 τ Γ ς άρcτ.fς της ή 6ιομ6ριιιωοη τΓjς ιιολ ι τ ιιιί'jς μσς πpcιιιτ ι~ιης. "rτσ ι ή Δημό~ 

~~: ,;ι.ι~ :~i6~~ά~~;:~~~~e~: ι ~~~τ:~~~~~τ:u;~~~μ~~~Ιt 1:σ ~ο;~~~~ :u~~:~λ:~ ~ σ~μcριr iδια k 
1 

• 

Iiiς Ι(ιιλΥ,λο ιrι 6ν,σ'l:να άνσ6pσμιιι6 πeρfιιλοu άrι6 τ~ νύχτα της 23 ΊοUλη 1974 μtχρι 
σr'jμepcιc . tdν σt μαyιιι6 Ι(tι(Ιpfιιτη 86 δοίίμe r ~ πολιτ_ικι'j μας ιιατ&στaση. 

Στι'jv&vαδpομfjαUτι'irιptncιν6προσtξοuμcτΓς!Ι(6ηλι5σcιςδυ6παραγ6ντι.ιν:ΤΥνΤαγWν 
ιιαf τοίί Λσοίί.Στfς Ι(Οινοβαυλευτιl(ές Δημοκpοτfcς oUτof ol 6u6 rισp6:γανη:ς puθμfZ:ouν τ~ 
ιιολιτιιιι'jκιιτ6ιtταση. 

01 άpxηyof ,στr'j πpι.ιτοιιοp•-fcι,χαp6Ζ:ουν Ι( Ο{ δημιουργοίίν τ~ ν ιιολ ι τ ιιcι'j προyμοτικ6 τητο. 
'0Λσ6 ςl:yl(ρfνι:ι ,άνfχετaιή&ποδοl(ιμ6Ζ:ι:ιτ6 έpyο. 

" Αν yupfσouμι: στl'\ νύχτα της 23 'Ιούλη 191<! ν6 τf 86 δοϋμc:ΤΙ'\ θασιλι:fο,ο6ντιολf
τcυμcι ν6 Ι(eίτcι ι νeκρι'j . 'Απ6 θtfo δfκη lιcoφc τ6 νijμα τΓ;ς Ζ:ι.ιijς της τ6 σπαθf l:ν6ς Ήραl(λΓi 
τοUΣτfμμοτσς. 

'Ο τι:λεuταίος τfiς Χοόντσς ,ιιιιfΖ:ι: ι τ6ν l:π fλoyO τijς lπται:τοϋς Ι(ι,.ιμι.ιδ Γος .11\t βοηθό !~ 
νιισuνολιλιτr'jκοfyεφuραποι6τijςΧοόντσςφροντfΖ:eιν6iντ(ίσcιτ6ν"l:pχ6μι:νο"μfτt\χλιι-

f#'α τ~~p:c~::u:e~~~ε:~ερι.ιτι'jς~ I(Of ό Λα6ς μας ~ π6ντατc cUΙ(ολ61fιστος κaf τιό:ντcι γcλα
σμtνος"&λαλ6ζc ι στούς6ρ6μοuςτijς'Αθr'jναςτ6ν/:;ρχομ6του. 

Λfγοι ιιp6::rι:ξαν /\ τι ή Δημοκρcι τfο ~1feρπcηι:ivτσς μοvciχη",χι.ιρfς τ~ βοι'jθcια ~ιανcν6ς 
βγijκι:τραuματισμένηάπ6τfjΒcιστfλλητijς'Χούντας,τr'jνόποfcιδένγκptμισι:ό"tλ.ι:uDι;pι.ιτι'jς", 
άλλ&ό'ΑττfλαςτιiςΚιίπpοu: 

Ό "!λeu!Jcpι.ιτr'jς" κοΓ σ1 σuvunoupγof τοu,μι:ριl(οf άπ' τούς όιιοfοuς {άκοuσον,όκοu
σον:)ι:ίνσι"άντιστασ ιακοf"ιcαfγeύθηκcιν"τfiγλύκο"τUνμιιουντροuμιUντi'jςΧούντας,"ξf
χοι;r.ι.J'ν6σuγκολέσοuντr'ίντeλcuτcιfοΒοu),ι'jτUν'(λλι'jνuνγι6ν6Δ"ρl(ισθοUνμπροστ&σ ' lιντι-

προ σCm~~ς ... ~~~ ~β~~ Ί.0~~~~σ~;:~σ:~~: ί π~::δ~=λ~~~Ιt~ο~6~:ς;τ6 μtτρο του l(af μt έγΙtριοη 
τοUΛσοUγfνι:τοιπανΓσχυpος. 

ΙΙστοιι:iνειτfινΕ:.~tτfλι:σητijςΙ(αtαδιΙtαστιΙΙ.Γiς&ποιιι&σcι.ιςτ.:ίν'ΛρχηγWντijςΧούντος 
ιιρfνκcιλοστεγνι:iσι:ιτ6μι:),ό:νιτης. 

φτι;ς τ~~ ;~~~~~~σ~~~π~~~~:6 σ:~τ:~~~~~~α~.,~~~ i Χ~~~~~~ λ~~i~&::~~~~~~~l'\~~1 .;::~:~~~~~~ 

~:;;;;:&;:~~:~;;~:::.~~~::;::~. ;~:~::::~:~;;;~::~~~· ~:~~~~::~:~~5~~:~:~ ~;:~:~. 
~~ ιμ~ί~ε ~ν~~6~~~ϊ~ .Ιt~~~ ι~~~~~~α~~οr:!'&~:~~:~~ϊο~6 .. ~~~όρ:~σ~~~μ6μeτρο τής ι:UΟ ι ξ Γ ας i-

ΑUτι'jc1vaιπε:ρίποuήεlκ6νστWνiργι.ιντiiςΙ(Uβι:ρνητιΙtijςnαρατ&ξι:ΙJς,όπ6 τ6ν'!
ούλιο 1974μlχpισήμ cρα-. 

'Αλ),όοτ6Ιt6μμcιtο"Ιούcτναιδημr.">ιατιΙtciόχ•στ6λ6yιοlιιλλ&πραγμοτιΙt6,τr'jν 
Ιtpιτικήιιρlπcιv'lιι~tιιλουΒιι:ϊήαUτσl(ριt ι κή . 

δι&στη::;ο του &νa~tVπτι:ι τ6 Cρι:iτημα;z κar ή ,;,.~ι .. ι::.Ι..fttυαη τr iιιονε, στ6 ίδιο χρονικό 

~!~~~~~~~;~~]~!ι~1~~~~f:~~~;~~~~1~Ψ~~ 



;:~~~~~ 1 :ο;~ :~μ 7 ~6ησ~: ~ ~c~~λ6~~~~:0~~~3~ r:'~ο~~Ξ~~. σ~6~ ~:~:υ~:~ α~ ~~~o:~a~1a ~~ ~t:~: 
μετlσσεpαιtομμότΙa: • 

ΧαροιtτηρΙστιοιό ι!ιnοσrι6ρΙα μι:yαλοαστΥν της ' Αθ~νας σ:ύτοχ~ ΙΡΟΤΟΥοUνται σf nολ ΙΤΙιο:οU 
όρχηyοός ιtοrΓ μας τ&ζοuΥ σοσιοrλΙστ ΙΙtούς λαγούς μi n~τρο:χι1λ 10 . 

16 Κολι.ινόιtΙ tΓ;ς 'Α Βι1νας :ταpΙστόν~Ι τι1ν Ι:Ιι!:οιιtο τοϋ οοσιαλισμοϋ ιtαΓ ΙΙ'Οuλ&ι: 1 ιιοσΙο-

~;~~6 t~~a ~~μ;;a::~Pln ~:~η:;~ 
1 
~:~~ο;~~λ ~:::~~ς. ο 1 B~pμnaλ ισμο Γ aύτi:iv τWν τόll'ι.ιν & ... οτι:-

Τ6a1τηματοϋΛaοϋμο:ςγι&ΑΛ,\ΑΓΗ,l:τσιμtτι16Ιαα"ορ6,μπηιtι:στ6άρχι:iο 
τηςπολιτιιtΓjς προιο:rιιtΓjς. 

Αύτ6:μfλΓγοrλ6yΙαι:ΤναΙιο:ο:Γτ&Ερyατ&διοι&μας,μι!:μι6:προσθι1ιtη. 

Οiπιστοfστι1νΕ:ΔΗΚδlv,ταΓξανι:σtτΓποτι:.ΙΙ\ι:Γvο:μeάμι:tοιtfνητοιφροuροfστf\ν 
Ετιοrλξι1τηςnορό:τfςμτι6ρι:ςιtο:Γτfςσuμφορfςπούl:ιιληξο:vτ6ιο:6:στροτΓ;ς " Ε:νι.ισηςΚlνtροv . 

~~;- :~~::~:::~~::~ :::;':::~0:::-:~:~: ~::::0::::~~:: ~ ::::: ::~;~:,:::~:-:: -:::·:·:~~-Η-
ΤΑ [ιιρ6ςιt&Βc:Δημοιtp6:τη. 

"οιιο ι ο ς lιpv ι lτa 1 τι1ν Ε:ΝΟΤΗΤΑ ζητeiστε του l:n fμovo: ν& σας π~ί r Ι Α τ Ι ; 

ΚΙάνσιι.ιn/jσι:ι;Τ6tι:nρlτιι:ινόσιο:εφθοίίμι:ΟλοιοiΔημοιο:pότcςΟτΙιτολλlςφορlςή 
σrι.ιπ/j6fχι.ιςτfποτcν6:πι:ίΠΟΛΙΙΑ 1\E:LI: 

ι::UχαριστΥ y ιό τljv ίιπομονι'j σας νό μ' άιtούσ~τc:. θό τeλc: ιWσι.ι μι!: μ ι& ~ύχι1. 

rljμερα ό:τcν Γζcτc τ6ν οl.ιy~ρ ι v6. Δlν ίιιr&ρχε 1 ι:ιρa ι 6τc:ρη lιρα στι'j ζι.ιlj όπ' τι'jΥ ο:ίιyοόλα 
nούζοίίντ&νι:ιατο.Δlνίιπ&ρχει0μι.ιςιtαfπΙ6ταιρΙασt6ζι:uτ&ριό:n'τ6νοϋιtο:fτt'jyνc:tση. 

σηι: κ~(u~:~~6: &:ο~=~~;~η~ας μt vοϋ καf yνWση άς βαδfζοuv στf\ ζι.ιι'i. κ&nοτ ι: e'ό:ντομW-

·~:~~ 0:0~=~~σ=~ςν~~:&ς σ;ΖΡ~:Ζ 1 ~~~~~ι: v::~~~a;:,;:v ,~~ι :,.~~ς.:~~=~ ι σς 6fxuς &ντ/i

τ ο- ι θ& e::;:;:c;~v τ~~σ~ :: ~: r:0;r:~ r~;: 'ά~ο~~ ':~υ τ2~ι.ιt~~::~:; . =~λ~~~~=/~~:~ ο ~τ~ τ;u:= 
βιwτιιιι'iδμό6:ι . • 

rίiςτ6ι:ύχομοι • 

• 'nμιλrο τοtί ' Αpχηγο\:! τι,ς Ε, ΔΗ. Κ. "'· Ίω6ννη Ζfγ6η, ατ~ν "Ένι.>ση Δ~μων καf 

ΚοΙνοτ~ι.ινατfς4 'Iovνfov 19?9. 

"Α(π-1 r~ν l\ι:Ια dκριβ5ς , np fν μιιS βδομίδa, δnαγραφ6ταν αr6 U:rτι'ξ t Ο μ Γα [vνθι'jοιη 
ποtί drτατελεi σταθμ6 ατ~ν rτορε; Γ>.~ rαtί "ίΞ:θνοvς οιαΓ ΥΙό δσοvς r~ν χ 1pο..:ρ6τηαι.ν ι<af 
yιι!δσcιιοςr/jνlnt!οιρηαν. 

Ή μοΓρ;ι τ61φερε οι'jμερα , μεrό μι6 130ομSδο , ~ npώrη tπΓσημη cruyκt!vτpwι;rη notί 
yfνετα1 ατι'jνnρ.:ιrι:tίοvσι:ιrίiς ' ΕλΜΟΟςνόεΤ'οΟt ήσιιγκt!vτρι.:ιοη τ5νΤοnΙκίJν ' Αρχ6ντων, 
τt\νΔημίpχωνιο:οfrί:iνΚΟΙνσrαpχ!:Ιν,nοtίlξελlyηαι.νnρ Γνdn6 μερ.ι<οtίςμl'\νες, 

Ξι!ρεrε τ Γ μίίς εΤnε μι! σι.,.t\ T~V οtiμιτrωση ή μο f ρ::ι; 1.6ς ε.Tι.L :"rb'D niirε μι! ιιt:ρινη 
uΟτη ατ6φοtίρνο" j ΉΕΟΚ, ήrvμnoλιrεΓari:iv ΔvτικQ\1 Δημοι<ι:;αrΙκUν Γb\ιrει!3ν-ι<ρατ/3ν, 
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εΤ\Οι διαpθpc.ψlνη κατd lνο 6ι::ι ι σιLνοτρ6nο κάΓ γιι5 ν6 γΓνεις ..,lλος obτiiς τί1ς Σιιμπο
λιτε Γσς nρ{πει-.d6ργανωθείς&-..dλσyα . 'Ε6νσνvκρ Γνt~vμετι'jνQνθισηταtίθεσμοt!τί1ς 
Τσπικ'/'jςΑlπσδιοικι'jσεωςατι'jνΔGση.μt'!τι'jνrτιβlλvτικι'jmτόσrασησrι'jν ' Ελλdδα, fχοvμε 
τ6ν nι6 πtι:πικ6 δε fκτη της καθuστεpfισει,ις 1 τοt! π6ι::ιο εΤ~αη: &νt:τοιμοι vd σuμμετιfσχοuμε 
αίνδμ6τιμοι lη:ιίροι σrι'i Σιιμττcν..ιτε Γα των Δημοκρ:ιηί3ντης ΔΟΟε(Jς, 

/'t5&φfισσuμε τ f ςφιλοσαφ(ες, κuρ(ες κσf κC.ρισι: 'ΥπιS:ρχει l-..ος δεfκτηςτ6νδπσίΌ 
πρlπει vd σνyκpατι'jσει δ 'Υποιιργ6ς nρfν φ(7'(ει dnδ ~&'i . ~στε ιnu μιιf χ6ρ:ι τfk Δvτι
κi\ςΕδρ6πης, noCoo l χορηγι'jσε ιςτοΌΚρ:ιτικοtiΓΙρο!JπολσyισμσίίnpδςτσCος Όρyον ι σμοGς 
Τοnικ1'\ςΑbτο6ισικι'jσε(JςCΤw.ι1 , 19:(,τοtiσuν6λσu; 

Τtτο ι σnρ5γιn.εΤ\Οr &ν~οι.οτο. 'Ε6ντδπείτεθ6κοyχ.ι5ι::ιοvν , lιfντ6πείτεθcί 
πσtίνδτιεΤσrεέκτδςπρ:ιγμ:ΙΤΙΚ6τητος! 

κ{ιρ ι ε'Υποιιργl,t&ντ61,15τ6ιr&νετε1,25ητδκdνετε1 , ?0τΓvdσ5 ςπί:Ι .θ5 
yι:Μσοuμε ιLτι'jνκσλ(JΟGνητCSνπροθt'σε6νσι::ις. 'ΑλΜ δl: θόκόνετε καflσείςτΓποτε 
Q.λ.ι..σdπ6μι6.προσrόθειαν6διατηρι'jσετεσύrδτ6μεγιίλοnσι:χί.Ι..vτοτης·Δημοσ ΓσςΔιοι-

• ~::~η:ι~~ :~ο~~~~~οκ~ι'i:ι ~:vφ~:~/~~;~ν00~~~:~~ςπ~μ:~~;ε:~:~.~,; 
σεως, ' ΑπλωςτοlίδΓδετεμεpικlςκορ:Ιμlλcςημερ ι κt'ςl:νlσειςyιdνόδιατηρηθείJ νιS: 

φυτοζωεί: ... 

κ(ιρι οι ι cT\Q ι tχθρ6ς τί'jς Τοπ ι ~1'\c: Αbτοδι ο ι κι'jσε(Jς τδ Κρ6τος τί1ς Δεξι5ς: Λuπο'Vμα ι 
ποC. Βιί τδ πω, Διότι &~οίιστε , ττρfν ι!ιπδ τ6ν n6λεΙ.Ι.J ι σι5· οννlχειο της κατσστι5σεως τοlί 
Μεοοncν..ι!μοu1 ~ σχlση τί:ιν Ι)χ:ΙUncν..ογισμ/:jν Τσπικiiς Μτοδ ι οι~ι'jσει.κ; nρδς τδ Δημ6σια ~"ΙΌν 
1~.Σfιμ;ρ:ιττοCοβριοι<δμ;ιστε ; ΕΤ\Q ι θλ.ιβερι'jf'ικατdστσση: ... 

ΤδΚρ6τσςτί'jςΔεξι5ςκGριοιδL Βlλειτ6Βεομδτi'\ςΤοnικi'\ςΑbτο6ιο ι κfισεως , Καf 
τδλlγωοtιτ6γι6νι:S: προκολt'οι.ιτfιt'Κιιβlρνησηοlδημιοuρyικι'jdvr(δραοη , δι6τιδ ι αφσρε:
τικd ~ dνrfφσση cπfιrιmολιτικι'j της Μ εΤ\Qι πράyματι τpαyικι'j. Έι5ν δl.ν npοrοpμδσει 
τδΒεομδτηςΤοnικ!'\ςΑtrτοδιοικι'jσεωςπρ6ςτdκρ:ιτοlίντuστι'jνΔuτικι'jΕlιρ6-ιη,τ6τεf'ι 
Τ δ ια&vrινοι-είπρ6ςτδνlσuτδ τηςΚΙΙτιil'οΟτpδποdπfθανtΙ,d~ηπτο,Ι'\:)lπει τδ ταχ6-
τεpοvd κ6ναuμετfς μεταρρuθμΓοειςττοCοχρειdζοvmι :Κοf fχοιιμε μπροστό μας Μοχρδ

ν ιa ε&ruχί:Ιι:;. 

8 ΕΤτοκαΓστι'iθDvλι'i,τδl:rι::ιwλαμβι{νr.Jmfl&i,-.ddφfισοvμετιiι,cydλα.Ι..6για .Άn6 
μεy6λα λ.δyιο τd καη:ιφt'ρνοuμε οΙ •ωηνες, ' Μλι5 τιS μεγdλα λδyιο σννfιθ(Jς cT\Qι γιιf 
νό κσλtiπτοντuι οΙ μικρlς πράξεις: wΕχετε Μα :χρ6νια μnροcπι5 οι;ις. Εt-χ.οιn. ι τδ 1961 ~ 
οχt'οητ..ιtί~σΟncν..ογιομοtίτtiν ' Ορyανιιη.i)νΤοπικ!'jςΑlπσδιοικfισι:ωςττpδςτόιΚΙΧΙ:Τικ6 
Γpοl}ncν..σyισμδ νό εΤwι τοuλdχιστον 1CJ1,, ' Ειfν δlντδκοταφlρεη: W··εΤναι 1111'κακδ 
τί'jς 'Ελλόδαςκιίνεη:, Διότ ι ξlpετε τΓ Bd σuι.4'Ιεί ; B6:cTwι ό.νΓκανοι or 'Qργονιομοf 
άbτσΓ νά tπωι;εληθοlίν 6πδ τΓς διιwτ6τητες ττοG rι::ιρlχει ~ΕΟΚ. Κο ( atιτlς ε Τ \.Οι μεγdλες . 
Κοfθόκλσiμε,δχι γιατΓδtνfχσuμεπδpοuς, ό.λλι5γιστfεΤμ;ιατε&ν Γ κανtΙι WτοGς[-

•εχ(Jκι5ποιαοχtοημιι!τι'jν l οτορ(ατσ'Vτ&ιοvσbτοtο.θuμδμ::ιιτdπpf3η;ιχρ6νιαμετ& 

τι'jν drιιι:λεuθlρωση, Εiχαμε τι'iν Uf\EIRA. ι.tίι; fδι νε δι:κάδει; καf ~κατοvr66ες ~κατομμ{ιρια 
δι:ιλΛδpιι-τ6χρ6νοκαfδt μπορο15σο.μενότ6&πορpοφfισοuμε : Ρ.Vτό lγινεμlχριι;/.ν6ι; 
αημε fοvιιι:ι.ίμίτ"• 'Αμι;ρι καν ικι'jβοfιθεια. 

Φοβοtιμαι &τι τιSρα noCι ε Τ \Οι ~vrελtiς δrαφορετικlς σl "σννθ~κες, πο(ι θd: πιSpσvμε 
μι& ττ~Cι οοβοpι'j !νΓσχvση dn6 τι'jν ΕΟΚ, δι6τ ι εΤ\Ο ι Ολλη ~ φ(ιgη τείν crxldν μ::ις , Βό d
n ειχθο!jμεκrι Γrdλι dνΓκανοι-..dτι'jν d πορpοφfισοvμε , 

'Η φω,., ι-ος ατι'jν ΕΟΚ 86 εΤ\Ο ι tvrελtiς 6δ6\01η κο Γ &νε ιι &πστελlσμιτσς, !ι5ν σΙ 
t4ισικαΓο/Κοιν6τητεςδtνrdpοuντΓςdρμοδι6τητεςιcοΓτοGςn6ροιιςποΟχρει6CονfΌι 



σGμφwv.ι μι τι'j σημεpιvι'j dvrΓλrwιη ri'jς σvyκρ;>τήσεως τοtιοwχρδνσu κρ&τσuς . 

tL μπορε7 ~ "Ελλιίbαvό nαρfστuται σπi Σu~ο&. ι σ κσf τό διαβσCιλισ ri'jς ΕΟΚ ;μδvσ 
μlταGς'ΥπσΙΙpyοGςκοfτοιiς8οιιλεtπfςτης,ΕΤνι:ιιrιλΔvηφοβεpι1:ΓbλGμεyσλ&rεροκ{ιρος 
θάfχO\Ivo l Μι.ορχοι τtivll6λcQνTi'jς 'Ελλdδαι:σlπ6p::ιπολλοGςτομεΤς dπδτοGς&οuλεv
τfςΙiτοGς i '<npοοGπσuςτtivuομμ:5τwv.Γ\Χnειv&τδ&vrιλΓJ+Ι8σίιμε:Δημοκp::ιτ Γσ6fνεΤvο ι 
ι\ ΔημοκρcιτΓσ noG βyι)ζει μδvο ~κπροσ6ποvς ττ:ι'ϋ λασ'ϋ yιδ τι1 Βοvλι'j , 'Ισότιμη προUπδθεοη 
εΤνι:ιι\οόβy6ζειδπεGθuvοvςlκπροο6πονςκοfyιδτι'j.ρ00μισητί:iντοnικωνeεμ:5τQV,'Εκεί 
ποGόπολΓτηςδινεΤ...aιοlrrεξοGαιος\οόκρfvειισ.:ιf -..όdπσφσσ Γζειyι6τι5τοπικdτοu 
elι.οπι. , δl.νεΤνι:ι ι πολ Γrης δημσκp::ιτικοiί παιιτι:Gι.οτος. εΤ\οtl.ι τCιrιοις na.\ Γτης . ΚσΓ δf.Υ 
μπορείτενάκτΓοετεΔημοκρο.τΓσ σrδtπfπεδοτο'V Κο ινοβοιιλεvr ι ομσΙJ , ΜνδfνfχετεΔη
μοκpcιrΓσσrι'jΤοπικι'jΑlrrοδιοfκηση . 

ΌpΓσrε ~πρόκληση ΥΙδ τι'j κ4'Ιfρνrpη -:.Ύπσνρyl: ΚσΓ ποp::ικαλί:i -..d τd" μcτσφiρετε 
αlιrό,διδτ ι ΜνεΤ\.Οι&πδψειςμιι9'ς&vrΙπa.\Ιτε!ισεQςσrεΓpcις . Εfνι:ιΙdπδψειςμιi]ςyε
νι:ι Γας&vtΙμcτwπfοεωςτο\Jπpοj3λιC,μστας,σrι'jνδποΓσπρfnειδλοιι.οςνάσvνεργαστοtίμε . 

Μ μπορεiτετ6v8εομδτi'jςΤοnΙκί'jςΑtιτοδΙοΓκησ;'-"5νάτδvκp::ιτiίτε11;1ρ&λvrο . Κσf 8 
δl. μnορεiτε,δτοv dρvσ!ιμενοΙστι'jνΤοnικι'jΑlrrοδιοΓκησητΓςάρμοδΙ6τητες 
κοίτο!ιςn6pοvςτης Q,.,_n.c.,.~Lt.ι δτιdπστνγχCivεΙ τδΚρQτοςστι'jνdvr ι μετι5πιοηεtρvrt:-

Ξ:~z:~• ~~~~:::~;~~~~~::::~:~~;::i~Ξ~~~~;~.:? ~~~~: 1:~~~Ξ::~;~ 
npwτεGovoaoι'jμεpcι. 

~:~.;;::~:·:!::~:Ι:;:~:~;;~:;Ξ:~~:~~=~~~~~-~:.;~~~~= 
Ξf;~Jf~~:~~::~~~~~~~·;=~:;,;,τ~~'Ξ:~:·~~"~η.~,~~-:τ;:~: 

1.\:!οι::ι σl δGο χρόνιο n~πει v6 δπιSρξει μΓσ tmvόστσοη. Μιδ ~rm-..dcπaoη noG οιιτι1 ,.,, 
σrιyμι'jΤσωςrι'j βλiπεrεώνδνειρο , dλλdΟ.νδLνοαίνauμετι'jv Έnαvόστασηο!ιτι'j , μ16 

noG μn/iκομε στι'j Δvτ1κι'j Ebρ::\nη1 8d CημΙι.ιθοtίμε: κοΓpΙσ : • 

ΒfβοΙα dyonί:i , ΠΙαtεΟΟ μι π6Βος στ6 θε:σμδ της ΤοnΙκi'\ς Α!ιτοδ ι οικf)Οει.χ;, Ξ(.ρε:~Ε y ιaτr; 

~ρχοι.οιdn6τ6ν&λιίτρωτο'ΕλληvΙσμδ.Κο Γ Ο.νδιατηρι'jθηκεΔ&λGηχ.πος'Ελι\ψΙ σμός , 
δφεΓλετuισ{.μεy6λο βοθμδσr68εσμδτi'jςΤοnΙκi'jς ΑlιτοδΙΟΙκ(ιοεως , ΚαΓμιθλΓψηβλlπω 
δτι μετQ τfiv &πε:λεvθtρωση στι'i ά.ιδεκδνφο σr Μι.npχο1 frnvoov v&lxovv δπδσταση κar 
fxouv y fvε 1 yροQε 1 ακρίτες χ1.1ρfς οδι:ιΙσστι ~lς dρμοδΙδτητες -6πηρlτες κ6ποιοu "τμημ;~τ6ρνη 

τ'ης~μσρχΓσςά.Jδεκσν~σu , 

Ή nε Γρ;:ι τοtί πο.ρελθ6ντος μ{ κ.άvει νάdντΙλαμSάνσι.οΙ nδσο μεγάλος εΤ~.ο~;ιΙ d κΓνδι~ 
νος,lόνdrtλεiςπροσrnθι'jσοuμεvόrιmλλδσοuμετάnpόyι.οτη , καf\οόμι'j πpοχ.wρfισοι.ψε 
6 'σ!ιτι'jτι'jvδpcιστΙκι'j,-τι'jνρΙCικι'j,dλλόκαfτδσοlπΙβσλλδμενημετuρp(ίθμΙ ση σrδ 8.;L'ΙJ 6 
,-ης ΤοπΙκί"ίςΑlrτοδΙΟΙκf\crξ:Qς , 

Δημσκρ::ιτfα σηι.οfνει : Τοπικι'j ΑlrrοδΙοfκηση - Άποκlνrρwοη-ΚεντpΙιι.ι'j ΔΙΟΓκηση; 

Όπσισσδι'jπστε dπ6"τσιίςτρε7ςτομεϊς όπεp:ι\οΟπτuχθεi , 6nερ:ιναπτ0σε:τσι c!"ι βιίροςτο\J 

~λλον ιιιαί 6/.v 6rDρχει Δημοκρ:ιτΓσ. 

f.bμ{ζω, δτι 6f χρε Ι6ζεταΙ -..d πω τfnοτε ~λλο, λ'lσα στι'jv ΕΟΚ,~ τC χη τ!'jς 'Ελλl"}
νικi)ς Δηι..ιοκρcιτ fαr, 6ό: lξσpτηθι:i &π6 τι'j~ τ!ιχη roU θεσμο'ϋ τi'jς Τοπικί'jς At Jδιοικι'jσεQC . 
ΑlιτδεΤνα ι τδμljνιιι.όμσuπρ6ςτο6ςΔημS.ρχοuςκοfτοCοςΚσ ι vσrQρχες, I 6ποίσ ι ια;:ιτtχονν 

• 



τΓς Οtσεις τοvς μι τ~ν nρ6οφατη lτvμηyοpΓα ταϊ;ί 'Ελληνrκαϋ flι;ιο\1 . Κα( οtιτό ε: Τ \Οι τδ 
μf')νvμ:S. μοu πρ6ς τ~ν Κvβι!pνφη, ~ δπαΓο olrtι1 τfj στιyμfj δ ι αχειρ Γζεται τ Γ ς τ(ίχες τoti 
'ΕλληνικαtίλοοtiκοΓεΤναιαlιr/jποGfχειτfjνεU!Gνη/Πιμ:ϊςόδιWrpε:στfjνΚσιν!j ' Αyοp6 . 

Κ(ιριε ' Υnοιιρyι! , πρ Γνdπδi!I.ΟΧp6να,Β•JΙ,iϊι-αι,τΓςll,ι:ιyyελ Γεςτ Γςκοτηγ ορημrτικlς 
γιδ.τδνκ&ικο~ΙJΙJVΚΟΓΚοινστο/ων,Ι!l.νlφηφ(σθη, Δf.vτελεΓuοε. Τδρσσχίστετον: 
ΕΤνα ι lίχρηστος , yιό τfjv ΤσnιΙ<ljΑtιτοδ,ιοfκηση μfσοστfjνΕΟΚ. ~στε στδν Ύποιιργδτι:ίν 
Ofκovoμικtiv v6 ό.ντιληφθεi &ι διοφορετικfj Βό ε Τ \Ο ι ~ σvyκp6τηc::ιη τοtί Γραl.>nσλοyισμοt! 
καΓ πlστε στδν ' Yrτovρyδτt:iv Δημοσfων wΕ!"'Υων , στδν ΎποvρyδτοUΣ:vντον ι σμςιtίδτι , δt. 
μπσροtίνv6...Sνοννnροyρόμι.nτακαΓΙοdΕ,εχ..Uντο(χ;ΔfιμοuςΙΦ.ΓΤfςΚοινδτητες : 

' Επ Γσης,πtστετοvς , δτι δι μπορο'Οννόφτιιίχνt:~uν μ (cι " ' ΑνGνuμο ΈταιρΓα γ ι&τd 
Δημδσια Κτfιι.ι;:ιττι"~"' .ό ι.εχνοtίν όπδ τfίν Δι οΓκησf') τοvς τοΟς Δfιμσvς κο Γ τ Γ ς Και ν6τητες . 
' Yn&P'Xovν δnειpες 6v'>ΟΤ6τητες, ό.pιο:εί v6 ι:iλλd'l,οvμε, γι δ v6 μετοχειριστί:Ι μιd όρι;ιλογfσ 
nαCοάiςεΤ\.ΟtΤδσο&γσnητfj,νόστρσnfο.'ΕdνnS'μεστfiνΕΟΚμlσfιτfjτfiνοοτροnfσποCο 
(φεpετδθεσμδσfτfτοιο n::ιρό:λuση oιuf σvνεχ fσοvΙΧ μ'olrrfi , τδτε βι!βαιο Μν κdνοvμε 
Ι<CΙκδτί:ινΔfjμι.ινκαf τί:ΙνΚοινοτfιτων,κdνοvμε κακδτί'\ς 'Ελληνικi'\ςΙbλιτεfος,ιο;ίνοvμε κοκδ 
τοV ΔημοκρατικοΌ Γ'b\ ι τεGμ:ιτος ~ Δηλοδfi, κdνοuμε: κ:ο:κδ l:νσvνε fδηττ:ι τοΌ 'ΕλληνικοΌ ι"QοΌ : •• 

• JΙ«;ιμfζω,δrδτιβρfοκομοιοfιτfjτfiστιyμι1ο 'οlrr6τ6βί'\μ::ι,δτιnρlπειν66nομνfισω 
στ~ κν\3ι'!ρνηοη δτι έχει δπσχρfωοη νά ά~.<ιyν.:.ιρ(οει τ~ν Ύπηρεοfο τι:'ιν ΚοινοτορχΕ\ν κοf τf:Sν 
Δημ:S:ρχωντi:ίνnροηyοvμfνωνnεριδδωνκοf\οdτοκτοποιι1οειτ6θfμοτfJνσvντ6!εCιντοιις . 

• 

Νομfζω, δτι δt.νnρι!nε ι ο Ι Δημστικοf Ι<Df ο Ι Κοινοτικοr 'Υn&λλιΥ-οι >.d οlσθ6νοvτuι 
δτι εΤνοι οΙ n::ιρjες μlιn στδ ΔημοσιΌrιαλληλικδ κδσμο.Πρ6τει \d tnfλθει ~ nλι1ρης lξομο fωcη 

στ"ν όπ~~~:~~~~~~ ~~κ~~ri?~~ν~:~κ~~~ :~~fιχ~::ιι;ε~n~~~~κ:~;ο&~7j~ ι 
μ6νοδιοα::ιι6μ:ιτο,ε:Τ, ....... ;δnσχρε6σεις,kοfl.χετετι'jνt..ιιrστηδτrοχρlωσην6t..ιι6σετετι'jφωνι'j 
σος yιά νά n::ιGσει δ θεομδς τί'\ς Τοπικί'\ς ΜΠΌδικ(pεως ν6 ε:Τνοι ό μfyος JtΟι:όλΙΠΌς τί'\ς 
ΔημσσfσςΔιοικfισε;ωςοτtjν'ΕλλdάΙ.Γιd-.όy(νειόβαοικδςμσχλδςποCοΒόδιιιόοει , θ6 1-
οα::ιναnοιfιοειτόσνι.ι;ιι!ροντα τοΌλοοtίμος:rιd-.όyfνειδβι;ιοικ6ς ' θεσμδςδιdτοΌ6nο fοv 
θdκοτοχvρr.&:iτδΔΓtμοοι;ι:»τικδΓbλfτεvι.nα"t:'Ι..- ' Ελλ&δο . Σδςεlιχοριστί:Ι :'(χειρσκροτtjμ:πο) •• 



γ/~-----------------------------------

MfTnΞYMnΣ 
ΕΝΚΜΕΡΟτtΚΟ ΔεΛ'ΠΟ 

ΓΙΑ Τ Α ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ 

---=.:Σύντα.!η~ ΈπιμtλεJα: rpaφεlo τύποv_ 

Ο ΙΙΡΧΗΓΟΙ: ΗΗ POYr:!AN Ι Α U mor~OΣ ΔPQI;JO [ 

• ~,]~!~~i!~!~!ii: ~!~,f,;;,:.t:,~.~~!J~~~~:~~;: 
κοϋ Σοσ ι ο:.\. ι στ ι κοϋ Σuμβοuλ Γ- ~ ~ 
οuτi'j ςχCιpσςο:Uτής,σuνοδι:u6-

Ε. ΔΗ. κ. I Η LΔΗΚ ε 1 ΝΑ t το κοr!Η~Α τοv mε:τΡΟΥ I t. ΔΗ. κ. 
OXI ΗΗ llθOPA Ο CΚΙΙΡΑΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗ:ΩΟΚΡΑΠΚΟΥ ΓΙΑ LNA ΣDtlAΛH 

tι:ΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦ811ΡΑ tDtiAΛIΣ~OY 11!: ANBPOΠJ N'J D' 



-<
J,ΑΠDΤΗΔΡΑΙ:ΗΤΟΥΑΡΧΗΓΟΥ 

"'Η xCιpa πρfπeι ν& &nολλαγeί τ6 ταχύτερο ό:π6 η'j ιιuβέρνηιιη τiiς ΔcξιΟς μeτά τ~ν 
πaτcιyUδηό:ποτυχΓι:ιτηςοτόνl:οuτι:ρ ι ιι6ιιιαΓΙΙ:ξι.ιτεpΙΙι6τομtα. 

'[πιβάλλeτcιιinομfνuςό:n6τCιpaσυντονισμ6ςf:νερyι:ιWντiϊςδημοΙΙροΤιιιijςάντιwο
λιτεύοcwςμfβασιιιfinροUπ6Βι:οηνάμι'jδεχΒεiέιιλογικ6ν6μοπούθ6:πορι:ιμορφώνcιτfi 

~:~~~ ~:~~r;~~· 1~~~ ::?"' ,;;~:π~:ο~e~~~ί Β~έ~~~:~~ ~=~~~::σ~~li~6~=~~:v~6: τ~~ ,;~~~~7ι'i-
τι'jνοuμπαράταξητQνσυγyι:νUν6ημοιιρcιτ ιιιι:iν δννάμeι.ιν. 

·Αν δt yfνeι αίιτή ή σuμπαρ6τοξη 11of 1σχUσει ό ίδι~ς f:κ1..οyικ6ς νόμος, η'jν wλtι
ο•η•Γο στι'j προσεχiϊ βουλ/i δfν Βά τliν ~χeι ή Νέα Δημοιφστfα άλλά τ6 σύνολο τijς Δι;ξι
iίς, ό Ο"υνδuοομ6ς τijς σuντfiρησης κοf τήςό:ντfδρασης, δηλσδr'j ή Νfι:ι Δημοιφατfcιμοζf 
μ t τι'jν '(Βνιιι~ Παράταξη". 

Τ6: nα:ραn6:νι.ι ό:nοτtλ.οϋν τά βα:σιιι6: στοιχ~icι τί:iν όμιλ.ιί:iν πaLi ΙΙ"pαγμο:ταποfηο~ ό Άρ 
ΧΓΙΥός τιiς Ε.ΔΗ.Ι( . ιιcιτό τ~ν περιοδι:fα: του στούς ΝομοLίς θεσπρι.ιτfaς ιιcιf Πρεβtζης άπό 
11

-

13

, :~~:~:τ~u 11. ~:~:~ης &ναφiρθηκe οτ6: ..,.on ιιι6: Gι!:ματα πού άnaοχολ.οϋν τούς ιιcιτο fιιο!'! 
τijς Ήπι:fροu κιχf guγιιι:κριμtνσ Αιι:ι:αι'jμσ:νι: τ6: έζιiςι 

111 Αnό τ~ν nι:ριοδι:fcι ατοUς ΝομοLίς Β~αnρι.ιτfσ:ς r-:xf Πρεβfζης άnοδι: ιιινύ~τσι Ο τ ι 
στfςιι:σ:ρσ:μι:Βόριι:ςιι:ι:ριοχtςτfiς 1 Ηιι:ι: fραυtξσ:κολ.ουΒι:ίήΑnιιιfνδυνηnλ.ηθuσμιαιιι'jα1-
μορpο:yfιχ.Τfποτι:δfνiγινι:μiτούςνόμουςnι:ρf ιιινι'iτρwν-παp6:τι'iδιcιφι'iμιοι'iταuς
!νWδfνCχοuν!κη:>.ι:στι:iό:ιιόμηούτr.τ6:βο:σιιι6:άvο:nτuξιαιιάlρyο:πούθ6:&λλ.cιζο:ντι'\ 
μαρφι'\τιiςοlιιονομfο:ςοτι'jνπι:ριο χι'\κσ:fΒά!ττtφι:pο:ν!λ.ξηιιο:fόχιάnώΒηοηπ>.ηθuομοϋ. 

Τuττικάπαράδι:ιyμαάnοτι:λr. iότουριομιSς.Τουριστιιιόήάvάτττυξηι:ίναιάσι'jμσ:ν τη. 
Δfvέyινι:lιιιιόμηόnαραλ.ιαιιιSςδρόμος•Ηγαuμενfτσο:ς-Πάργας,ΑvWόδρόμαςάπόΠόργα 
πρόςΠρtβι:ζαδtv•λtyι:ινάτι:>.ι: ιώσι:ιnοτf•ποιρό:τόyι:γονιSςότιyfνανταιΑιιr.i Αρ
γασfι:ς όnό ττολ.λ& χρόνιοι . Έnι:ιδι'\ όιιριβι:iς δtv ίιnάρχουν σ:ύτοf ο~ nαpο:λιο:ιιαf δρόμοι, 
μtνοuν&να:ξιοnοfητr.ςο1μοναδιιιiςοtφυοιιιι'jδμορφ;6:άιιρογια:λ.ιfςα:ύτfς,ττούμ ι:τ6:όττό 
τ ι'j νιιατο:σιιι:uι'\τί:'iν&nι:ιραιτι'jτι.ινlργι.ινίιnοδαμijς, Π6:•ιλοξr.νοϋσανέιιατοντ6:δι:ςχιλι6δr.ς 
τοuριστWν. 

Ό nοταμιSς 'Αχtροντας i:ξαιιι:ιλ.ουθι:ί ν6: χύνι:ται στ~ Β6:λσσσα,i:νW πλοuσι6τα:τr.ς •r.
δι6:δι:ςμtνοuνχwρfςάρδι:υση.Τόlργο,'ΙfούδtνεΤνι:ιιnολu66πανο,Β6:μποροίiο r.ν6:μr.τα: 
~~~~ τι'j μορφ~ ιιαf τι'jν άπόδαοη τιiς yει.ιργιιιi'jς έιιμι:ταλr.Cιc_rι:ι.ις όλ6ιιληρης τfίς θι:σπρω-· 

Ιιίμφι.ιναμiτ6πράγραμμο:τΓjςΚuβι:ρνι'jσι:ωςΠαπανδρtαuήπόλ.ητfiςΠρtβι:ζσ:ςlπρι:
π ι: νά &ιι:οτι:λiοι:ι τr'jv •πUλ.η τής ΔCισι:ι.ις" γι6: όλ6ιιληρη τι'jν 'Ελλ6:δα. Ή όδιιι~ σCινδι: 
σηΤρικάλ.ι.ιν-·Αρτο:ς-Πρtβι:ζσςθ6:σuντ6μr.υι::τ6ό6ιιι6δfιιτuοιιατ6: ΒΟ χιλ.ι6μr.τρο:. · ε 
τσιήΠρtβι:ζα:θ&συνδr.6τανμtΒr.οσι:ιλfαιιαfΙΙΙσιιεδονfαΒ6:γινότι:ινπράγμστιή•nUλ.η 
τιiς ΔCισει.ις" !vW 86: μr:ι~νονταν τό κόστος μeταφορi.ίς τWν !ξι:ιyομiνwν nρο'i'όντwν. 

Τό λψ6:νι τιiς Πρtβeζσ:ς nαύ elνι:ιι θαυμάσιο στερι:ίτaι lοτω ιισ:f ένός yι:pcιvoίi. 
Κι:ινι:fς δι φρόντισι: νά τό ιιάvει άιιιι:τηρfcι ΙΙΙtρρυ-mπώτ 1l'pός τι'jν 'Ιταλfcι. Ή nόλη ση
ρ~iται παντι:λWς πολ.ι:οδομικοi:ι οχι:δfοu. 

Ο 1 κ6:το ι ιι ο ιτi;ςθι:σnρωτfαςι:ίνcιι&γcινcιιιτιομtvοιyι6:τόσχt6ιαlιιnορρ f•ει.ις ι ν 
άποβλήτωv τ ηςπόλeι.ιςτWν'Ιι.ισννfνωvστάνποταμόΚcιλαμiϊnούθάδηλητηρι ό:οοuνκαf 

~~: :~~~~~w:0 ~ 1 ~: I 11.~~~: I ::~&~~ G:τ~αrνσ~:::: I ~~~ ... iι ή B~~~~~r~:, κ~~~ό;~:~ ~~:~Β~ρδ~&ρ-
ξο uνκσfβfαtι:ςlιιντιδρόσr.ις. 

tι'jμepcι οΙ παρcιμι:Βόριι:ς nr:pιoxtς τΓjς Ήπι:fροu ι:iνcιι ο~ π ιό ιιcιΒuc:rτr.ρημιfνι:ς σ ' 
ό λ.όιιληρη τ~ xώpcι,l:vW οί δυνιιτότητtς ταυς eivo:ι τeρ6στιι:ς. Τ6 πρόβλημα όμι.ις 6tv λ.6 -
ν ι:ταΙ μt νόμους πού .ί:οσpμόζαuν τ& 'Vττουργeicι ά-πό τι'jν 'ΛΒ~να:. Πρtττι:ι ν& nροωΒηΟr.-

~~~~~~~~Π~1:~~1~~::~ i:~~;~ !~::·π:;~~;::,:~:;:~ ::~:.:~';;:!::~::Ξ: ή:~;--



'Ηάχfλι:ιοςnτtρνατijςί:λληνι~ο~ης!;;ιιοιρότcιaςι:"ίναιο1ttαpα:μι:θ6ριι:ςnι:ριοχtς, 

~~~~ι:~~~~~~ :~; τ~~;:u:~~~6~~τ~~u~ ~~ ~~~~~:~β~~ν~~η:~~σ=~~=~~η~~ιf τ~~ν Δ:~~&~u=~ (τ~~~' 
τομtααUτ6άnο6ι:fχθηιcι:&νάζιa:' 

Τ6ν'Λρχηγ6τijςtΔΗΙ<nοίίτ6νσuν66ι:ιχrνστι'iνttι:p ιο6ι:fατοuόrι:νιιc6ςΔιι:uθu..t 

~:~:~~~~ς ~~:~~~~~ο~}~~~~: r~~~ ~ ~~~~:~~~~~~~~~7Ξ:~{~~6~ί~~:r~~~; ~~~~ Δ~~~~~~~:~ς 
ο1 nολιτι:uτtςτοUΚ6ι.ιuστοςιc.ιc.Ι.Ι(ούοηςκαrΑ.Κοντ6nοuλοςUnο6tχΒηκανστι'iν 
Κ6ρινθο,όιrολιτι:uτ/jςκ . Ποτήρης,στljν11άτρα:όnρWην -;ιuλι:uτι'jς~ι:α!Unοuργ6ςκ.Γ.Παnα-

~~~:η~6 °~2~η ~~μ~:~~.::~ ι ~~~~u~~=: ;~:n~ς n~~ 1 !:~:~~α~~~. ;~~ο~~~=~~~ :~~.~~~:μ 7~:~. 
~α το ς ~~ι'i: Α~~~~Β ~2; ~~~~~μ~~~~;;_;;!:~;;;!~;~~:~ήρ ι ο στι:λι:χWν Ι<af ~nα6Wν τοίί Κ6μ-

8 ~~Υ~Rς ~~~:;~;~~~: 1;~: ~~~~~~~~~η:~:~:::~~~~~~~" ~~~::~~7~::~:~~:~;; ~:~~:~?:~~~~~u;~~ ~ 
t. ΔΗ.Κ. ό Άντιnρ6ι:6ρος ~ι:. n3 . 0ALtA. 

Ό κ.Ζfγ6ης Β& nορο:μι:fνι:ι στfi Pouμaνfa μtχρι οτfς 25 ΑUγούστοu ~ι:αr Βά συΖ:η-

~~~: ~~~~ι ~~2::~~";~~~~~:: τ:~~~.~::~~~:~~~~~:~:~ ~:l i~~~ θ:~=~~~~~~~?;~~~~::~::~~:~~~~ν 
Τ6ν Άρχηγ6 τijς [.ΔΗ.Κ. Βά σuνο6εύοουν στι'j Ρουμανfα,ό nρ6ι:6ρος τi;ς 'tιrιτρο

nijςΤοttιιcijς ΑUτο6ιοικήσι:ι.ιςτοUΚ6μματος6ιιtηγ6ροςκ.'t.Ι:το:μούληςκαfri~ι: .rιάννα 
Γαλάνη ,6ιιtηγ6ρος,Πρ6ι:6ροςτijς'Οργανι:iσι:ι.ιςΓuναι~ι:Cιντijςt.ΔΗ.Κ. 

~:.: ~~~~!! !Ξ-~~Ε'!9~~~.: 
~.:~ ~!!~ _ !1_~~~!~!!~~!J _ !~!!~~- !!! !s_ ~=~= ?~.: 

ο:ι ~!_I:!!!~~~!~!~S-~!1_!~~e~ !~ 

8 δ.vαχ;~~σ~~ω~~~~~~~;~~~~~&~:~ ~~~~ σ~~δ~~~~~~\~~~~υ~~\~ρ~~~~~~ ~~~ 
~ ΕλλtJvοτοuρχικWν δ~αφορί:ίv. 

"ΕχουιΗτονCσειχαCδ.λλο•ε, τ6ιιιαναλαμ!3dνοuμc.χαCσfiμc.rαδτι 
δ.ποτ c.λεΤ ιια.ραιιλdνηση τ!'jς κοιviϊς γνώμης χα{ δ.ιιοιιροσανατολισι.ι6 •οtί 
l:λληνιχοtί λαοtί fι ψc.υδτ1ς ι::ιχ6να τήν 6noCα ή Κυβlρνηση ιιροβdλλει δ.vαφο
ριχdnρ6ςτ(ςδιαφορ{ςμαςμ{η"jνΤοuρκCα. . 

ΊΙ ι::tχ6vα α{ιτή , δπως δ(νε•αι εΙναι lι.nοσιιασματ~κlς. 

Κvτ:ριακ6, •6 Atyαto χα( δλα •d Ο.λ;\α Δ •
σχr.τ(Cε.'Ιαι μl •Cς l:nο.•α•ικl ς σι βd 1 ις 

ΔnοΗλεt Δσ{γνωστη δ.μlλεια ι, δ.nό Ιλlpος τi'jς Κυβερνφεως 
Δnοσιώ.πηση τοV lλtYdλou προβλfiματος τ'?ίς διατc.ρd:Ε,εως •'λς r.λη&νσμιακijς 
Lσορρο;:Cας -ιWv μειονοτfiτwν (τi'iς ι;,ληνικ'ilς c:•ι'jv Τοvρχ{.:ι χα( τi'jς τοuρχ6 
φι..ιvης μοvσουλμανι:ιης στfiv Δ. θρdκη) , no6 κα&ι{ρωσ:: +ι συν&fiκη τ!'jζ Λr..ι 
Cιίνηςτ61923. 

Ή t.r,αι;ιd11ισ•; τWv tλληνικι:Jν )(Οινοτfiτων στfi Τουρχ{α (Κωvσταντιvο~
nολη- "Ιμ:Jcοι:- Tlvtδoς) δlv Cχει nροβλημc."Ι{σει, φαCvεται, δ.pκετι1 τl"jν 



Κυβέρνηση , λαμβα\Ιομ~νοu !Jπ ' δ<!ιη : 

α) δ't~ ot Τοuρκ6ι,."<..ι\ΙΟ~ ί.!οuσοuλμdνοι ση~ Δ. θρdκη α!ιζdνον"tαι κd~ 
πληS6\ΙΟΨ;:αι καC 

β) ~~:~~~~~~:~~:Ε~Ε·;~::~:~~~~~~Η~~:~;:~α ;g:~~-~~~~. ·;~~ 

:~~Τ~~=~:" Ε~~~~~ :"f~: :~~~:~ ~::~~~~~;~~::i" :;~~:τ~~~:~~~~~~~~~~ Ξ 
δ"tι οι Τοuρκ6φω\ΙΟL :.:οuσοuλμο:ί\ΙΟL της Δ _ θρdχnς χcr.ταπιιζον"tαι. 

~~~ ~:~:~~J;~~~::}~f~~~~f~~;~~~~~~;i~~;~:~i~~i~~~~~~~l~f~~;~~;~~;~~:~ 
:-ιοοdσπι -

'Α ντC-9ετα tι Κuβιρνι;ση μέ r.ρ6σ<tατο ν:::ιμοσχ~5ιο no~ ί:ttι προω,S~
σει στ~ Bouλfi χατ~;:>γti: • Cι; nooσ-;cr.τεu• ιιι~ς δια•d.:;ε ~ι:. vτ::l ΟU\Ιτα:, ιοδοτ ικιί 

~ i~α~~α\~~~~~ς π~aο~~~~φ~~~2σ~~ ~~~~ο~ ~~β~~~~~~ ~~~') · ~~~~~ 'κ~~~~~~τ (~96 
νων ,s ~~α~~~.~~ ~~~ι ~~~~~~σ:~~~~~gτξ.ιι:f~ ζδ~~~ιααςδ~~~'t ~ρ~:~~~~~~~'\~~ν π:~~~~~: 
σεων δπωι:. δ~αμορφώνε.αι lr.π6 τ~ δια•dρα(η τi'jς nληSuσμιαχi)ι:. Lσ:ρροπCας τCιν 
μειονοτfίτων : · 

α) Κατ{Sεσε σ~ΙJι.pα. tπι.ρώτηση μ{ τJiν δ;ιοCα ζrηι.! lιπ6 "tJi\1 Κuβ{ρνσ. 
νι1lr.πα ν"tJ1σcι ι.tιSέως tdν ϊ:χcι ζητηSci: y~d τJi\1 Δποκατdσταση τi)c LσορροπCας 
lιn6 't~ν .. Αyκuρα tι παραλαβή lr.n6 τήν Δ . θρdκη Τοuρκοφ..Jνων fJοuσοu\.ι.ιdνων 
μέχρ~ τοσ 6.ριSμοU •ί:.ίν 6 . 000 δσοι δηλαδή ι.Ιναι καC οι "Ελληνcς οιού οιαρtμε1 

π~~ν κ~~2φ~~~~κ ~~~ν κ~~~~~~ο ι.~~~~~ Β~β~~~τ~~~τ ~:~ι.~~~ ~ο~~φ i~ ι~~;ι;:~π~~~~6: 
τροvονι k(ς tσ•Cες . 

β) !~-~!?~!?!~.!9~.!~~~~~~9~ 
Ή FΔJ-::ι{ ε~χε ;6 Stf:φ;>oς νd Δπcκαλύ-:.ι. ~ γ.α( τ 6 ν tΙJ:ιc r.- ..ι>J tλληνι

χοU λαοU μl τr) ;δη:..ιιο~οyC.:ι. • t.;.ι •oV μ"' Ο •τοs χαC τοU μή • ι( οΙ' κοινωνι;.ιi'jc 
~~~σ:J:•ωσηι;, ~{ τ6 διcφοpικ6 λο6μι.νο ..:.ιpι.ίριο xνpCuς "tων 'l'p::ιπcζ~χί:ί\1 tιnαλλfι-



_,_ 
Td. μlτpα αύτd δlν ε!χαν >ο.αμ;.:•ιι σχίοη ούσCα μί τ6 έvtργεια)(6 πp6βλη

μα . 'Α nlβλεπαν στ6v ά.ποnpοσανατολισμ6 τΟυ .'roU lr.n6 τCς άτα.σ-&αλCες τί'jς tvεp-

r~~~κ~;o:~~~;~~~: :~~λ~u~~~~~~~:a π~~~~:λ~~~,~~χ~~ c ι ~~~ο ~~~~~~:~~p~11~i ~~~ 
ή δ.vτCληΦη τί'iς Κuβ-cρν'ΟΟεως Δναφορι)(d μt τfiν ί:νταζfj uαc: στ"fiν ΕΟΚ, δΗ δηλα
δfj ένν οεϊ: τ"fiν Εδρωπαι:κfj ' Εν6ηιτα ~d.ν έν!σχυση τοV χεφαλαCοu . χαC Βχι σd.ν 
tν6τητα των έpyαζομlνι.ιν. yιατC έπι.-lλους Δποχαλ6ω.Snκε μl τfjν lipνησfj τηc: fι 
Κυβ l ρνηr. η νd yCνει δlχ-ι:ης τi'iς συμπαρd.στασης τWν έpγαζομtνων τi'jς Εύpιjπης 
σ-ι:ο6 ς • Ελλη'.Ιες συναδtλφοuς των , ποιlς ε!ναι ot μ\Jχιε:ς nρο&lσεις της Δ π6 
τ"fiν ί:ν-ι:αζη •fic: χ6pας μας σ-ι:fjν Ε . Ο . Κ . 

'Η FΔΗΚ παραχολου-&tϊ: μ( ί:vτονη 
ή Κuβlρ νηr;η πtριοpCζονταc: αύ~αCpετα τ6ν 
στ~μι..α φιλιχWν χώpWν Οπως τί'iς PouμαvCaς , 

σd.λο no\J δηι.Ηο\Jργησt 

εtσακτlων στd Πανεπι-

- ιτικ:]ς ,;,~;.~~~:ν,σ:~ 11~~~ε0~~~3~~~~~α~~ ~~~~~~~~ ,ης έnπαιδuuτικiiς πο-
ΠpCν l.να χp6νο ε!χε κατα.S{σε:ι. Σχέδιο Μμοu Hd τήν Ιiμεση Lδpuo-.1 

καC λε:ιτοupγCα τοV ΠανεπιστημCου του AtyaCo u , Οχι. μ6νο Οπως ποο(9λο: π ε 

~~ C Σ~l~~~η~~~~νο0 t=-~~~~ ~~l~n~d >~~ ι.(θ'.α:ι.uΥ.νΟ~ν•6:νr,σόη n~~~~~~~~~~~. τ~~ ν:~d~~~= 
λd.χιστον ~tι.ιμ ι ~t ι:ί tJρcσ-μ!να μ{τ ρ α r.oV ;ια(:;νε~ _,lj Κuβtpνηο η Οπως τ6 κλε:[σιμο ·. 
ζ(lχc.Jοπλ.:::στι:.Cι..ιν μετd τCς 2 τ~ 'J\J:ι.τα, r, i::(lyξ;Jεuσ~ τ~:ο::: ;ι"..ικλv,,ο.,(α.:; των 

αtι τοκ~'-'~"tΙ.ο.Ι'-' έκ nα.:>~τpο:ιi)ς τ6 Σαββατοκ6pω;:ο μ{ τ6 αtτ~ολοyικ6 τοi:Ί πvι:\Jμι:z.
'tOC λι.-6-:-ηταc. 1>.L93ηκr. μΊ")ΙΙ'·!C: ή Κυβ{ρνηση τ( tC,fJι,.6v6μηση σuvαλλdγμJ.τΟς 

~d ε ! νε ΠΟΙJ.Υι.:αrοηοιr.-δεt iiν είχε 'tΟλμf,σ<:ι τ~ν rδουση l.παpχιακ.:Ίν Πανεnισ'tημ(ι.ιv 
στd. όποϊ:α &d. δCδασκα'-' ·'-'lΟι έπισ-ι:{ίμονες μ ίλn τοϋ Ε. Δ . Π . τd όnοϊ:α μl τ6v 
Δv;: ~δρασ'tικ6 ίΜμο 815 συν.-α(,~οδοτ~.Sηκαv στd τριdντα τους ΧΙJ6νια καC άnο-

:~λ~~~α~~~~ ~~~{~~ι~ρ~~~~~α,~~g: ~~~~~;~:~ι~~~;n~~~ ~~d n~~~:~~~~σ~~~::ωyι
-~~ i~~~;~~~~ς t~~~,~~~:~~~~Y~~civ n~~~~σ~~~:~~:~ ιtκ~~?δ~~~~~~~σ~6ο~~~μ:~~~~~; 

~ ~ ~~_~!!~Υ~ e~~!!'!) - !~5 -!!'~Υ~ ~~!e~!!' ~~5 _ !§~_~~Υ~~!!~~~~~ 
στό:Προn!Η .. αιcι(Β - Β -? 9). 

yιd τ~ν Ε~~~~ c:~λ~~: ~~~-~~~~~~~I;ii~:~~-ήi~~ς 
σ'bλό~ι.λη pο τ6 ~ι.6σμο . ΚαC ε:lναι έττ.Cσης φvσικ6 
na.Cpv ε~ tJ Κuβlρνηση καC .-οΙJς 6.~;~ορa, νιί γ(νεται 
vd μfjv δCνονται λ\Jσε:ις μονο;.ιε:ρεϊ:ς σί βdpος των 

Ή Κuβlpνηση (nρr.nε, ιφ{ν tττ.ι.~lρε:ι όnQιαδ:'jπο-ι:ε άνα.-pοnή στ6 
ζω"ης των έρy·1ζομlνων - μlnρ6σχημα τf,ν διε.Sν'η έ'Jε:ρyειακ 'Ι'j ΙΙ.p(ση- νd 

νιdσει, C.στω κα{ ύπ6 τ{jv πCεση •iiς 6.νdy)(ης τ6ν διdλοyο ;:{μια >-.<1C 
"tL)(d. ΔόJ τ6 (κανε κa.C ~ρο.-{μησε νd. lδιο:ιοιη.Sεt yιιί -ι:6ν tauι6 .-nς 

ο:οϋ Δφlντη ι-.:ι( νι.ί δ1ι0~ιβdσει το\Jζ ~ρyαζ6με:νους στ6 ρ6λο τοϋ ι)(lτη • .. 

'Έ~τσι lSμι.ις ή Κuβlpνηση πα;ιαSιdζtι -ι:6 Σ•jvταγι;α, τοUς v6μοuς .-ου Κ::ιd 

-τ ους κα( .-(ς ιιι:.&vι:.ίς έρ)'(lτι κl ς σuμβιίσε:ις - ά;:.6διιΕ.η καC ~ έnιστοd.τε:ι:σn 



νοημοσVν8 
tνσuν.:(όr,

bτιο~ε:::;: ·Η 
π~ 6 "πο~οp-

~:.f~-~::-~~!~~~-!~9-~~!~~~~~~~Q-~e'?!~~!:-~~~n:~Q~ 
_!~-~2~~!~~-1!Y~:!~!~_!5S_~~s -~~y~Q~!~~ i ~~: ~: Z~l:. 

rτιΠJ:~:,:~~~~~r:v~~~~:~ςd~o;fi~:;~~~~a~~:~~~κ~~ϊ~rτ~~~~~~~~~Y~~;~ 
trι::ι vί).\θεrdλιστfςπο.\.ιlς&στvνομικfςι-ε:θ66οuςκaΓι,.ετfτpeψεμιdεlρηvικfiavy
κt:'vrJΧ>σηlρyaζομιvuvκι::ιΓφοιτητiivσtalι..ι;ιτηριlja~κpοuση, ΚανεΓςδ/!· yvuρ Γζε ι τδv 
dιφι βi'jdρι0μ6τiivτp:ιuμ::ιτισμlwvπολ ιτ5v,dι:οίί δt!v δπάρχει lπΓσημηd>.ΟκοΓvωcη κο ( 
~:>:,ο~~:~~~;~:~;ο~~~~ρ(cς~7\Οι πα1.1ί nερ ι οσ6τερο ι dπ 'ο&το1ίς ποιi dvaQl-

Ήtιcτροπιljτiivd:πuvομικωvόρyόvuvc{βια ι6τητεςόκ6μηκcι ΓlvαvτfοvdvGπο
rπωv noλtτiiv &: Γχvονν nΔς lννοε:i τι'j ΔημοκρηΓα I) Δεξιd' , tvi:i I) d:"tοyδρεuση τί'jς οι.Ύ
ια:ντρι:;;;ιει.:ςτtίvlσyσζο!!fvωvστδχί.!;χιr:p6το\jfbvεπιστημΓοu-πο(ιεyινεalτΓατC:v 
l.πειηοδ Γuv- dπο&:ι κv!ε.t δτ ι I) κuβ€ρvηcη f.l. σ~βε:τa ι σϋτε τd' στο ι χειι.iδη δt1<3t6μοτσ. 
τοtί '"Έλλη\0 πολΓτη , 

ΉΕ.ΔΗ.Κ, καταyγ{λλει στ:Sv ' Ελληνικδλαδτfivdvaβ(ωοητοtidστuνοιJΙκaίίοο:ο:Sτοvς 
ιcαΓ τ6ν ><αλεί σι lr;o;ιy;::=nvιcη yι6 το'jν npοστuσ Γο τωv δrψοκροτιοο:,:Sν Oco.JμUν , ' Εr~ Γ-.~ης 
ιcαλε7l!λοuςτοC.ςδημοοο:ώτες"Έλληνεςσ€ν€σ &νf~ όy6vογι61-f,vι.\ιισ;.ι..i><pvνσητϊ;ς 
Δεξ ι ι5ς&n6τι'jνlξοuσ Γa, " 

~:~~~ !!e!!~!s_~!~::: -~ ~e~~Y~:. 

• 

=~~=ω=~~ i;~~~!~~~~~:i~~~;~ ~~g~:~:~~~~:~~~~~~~~:~=1::~~:~~~~~~~~~~:~!: ~ τ:ο~ρσ~~~-
Ό 'Α;:ιχηy6ς τijς ΕΔΙJΚ ίιιcοu:Jι: μl :τρο:Jοχ:1 τά αirηματ& τοuς κι:ο( ύπooxliJηi(C 

τ~ σι.ψπα.ρι(ιrrαση τού kόμμστcς γιό τr'jv ί ιιι::ιvοτιοιr:cή τοuς, δο6τι όc:uς 61\λι.:οc, 
τά α i τψ.:~τι;ι rοVτύ "ΙΟύ G:!~· i:xov'l ιiιcόμα : κrονο:το ι ηec7 i πο6 ο:: ο κνίίοuv τr'jν Cλλc ι;;η 
ι'ι:: 6 τfιν t.u)t:pνr;:ιη ιτpο;ιyρ:iιιμeιτος ιιο ινι.ιvικijς πολ ι τcκ~ς . 



• 

'2Σ ΔΗΛQΣΗΕΓΚΥΡQΝΚΥΚΛΟΝ ---------------------
~~-l!~!ι:~!J-~5s_~~e!!~~ι:~~ι;;5s_~~E =!!!s1~:~:?~2.: 

" 'Η μcCωοη τfίc; στρατ~•·ι't~χfϊc; ~ητcCac; δlν Δnοσχοπcϊ: μόνο στ~ l:.ζιιπηρl
τηση τi'jς νcολα(ας άλλd. cΙναι έπιτακτικ~ Δνd.yχη yιιί τόν Ι:χσvyχρονισμό των 
' Ενόn\uν Δvνιίμcων · yιιί νιί έ.ξασφαλιστcϊ: τό μlyιστο τijc; άποδώσc.ωc; τi'jc; 
t.;ι.πα ιδε.~σcωc; χα( τοV tτοψοπολtμοu των στtλcχω\1 . 

Σvνε.nCίc; κd~t •.α{Ιvστlρηση στόν τομlα α.Uτ-6 άnοτcλε.t διπλ~ ζημCα πο6 
yCΗτα.ι άχόμα nι.ό nρQφαν1"jc; Δnό τ-6 ycyoνόc; δτ-ι δλα τιί κριίτη τοV ΝΑΤΟ no6 
f.xovν Uποχρε.ωτ ι χ~ &ητ-ε.Cα. τ-fίν 'i.xovν πε.ρ~ορCσcι στο6c; 12-15 μην ε. ς y ιιί ctδι
χcξ ιιtριnτ-ώσε.ις . Ka.C b Ι:χσvyχρσ'Ι.Ιισμ6c; τ-i'jc; δoμi'jc; yιιί τCc; tλληνιχlς " Ξνοηλt 
Δvνdμtις ε.lναι πtρισσότtρο tπιτακτ-ικ((,λόyιιt τ-Wν ε.tδικWν σvν~rιχWν άμ6νης 
πο6 ά'Ι.Ι .τψε.τωπCζtι fι χώρα μαc; . 

1II κotrιoeovnεvπκH ΔΡΑΣrΗΡΙΟΤΗτΑ -----------------------------
Στό πρi;iτο δtwαπtνθ~μι:ρο τοU Αύyούστοu wατατfΒηwαν ο; &1(6λοuθcς i.ρι.ιτ~σεΙς

Ι:ιιtpwτ~σcις τWν βοuλεuτών τi;ς ΕΔΗΚ: 

·1~;~;;~~~~;~~~:;;~:~~~~~:~~:~~f:~j;1~ ;~~~~~:;~~:~~~;;~;t;~!~!~ '~;:~~~;~~~~ς ~i:;_ 
Ή &6pΙσΤη &πιίντηση τοU ίιφuπαυργοi:ί έξι.ιτερ ΙΙ(Cιν(ό:ρΙΒ .πρωτ, Γ <ΙΦΙθ<Ι) ,ότι ή I(Uβtp 

νησηl:χειl:rιΙφυλό:ξεΙΙ(ό:Βtδ ιl(α(ι.ιμό:τηςνό:λό:βεΙόσαμι!:τραlιnαιτοUνταΙγιό:τfiνι!ιπο
Ι(Q""Ιό:στασητi;ς6Ια-ιcιραχθε(ο-ης\σορροrιfας,σημα fνι:Ιτήνrιαραλαβήάrιόμι!:ροuςτi;ςΤουρ
Ι((ας τi:ίν Τ~upl(οφώνι.ιν mουσουλμ6:νων άrιό τή Δ.θρcίl(η,Ι:Ι(τός έ:νός lιρΙθμοU 6 . 000 ( δεδομi-

~~~t~;: ρ~ ~~~~ )~~=~~ ~~~ - ~~:~:~:7/2; 6 ~:~~:~α~τ~~\::~~~~~Uν νό: i.rι 1 οτρi ,ουν σ-ιr'j 
ο:fτημι/~~~~τ~η~η~~~~ά~:ς~α-ιατtθοϋν ί:γyρο:φο: np6ς τήν Toupl((o:,no~ νό: i.Ι(φρ6:ζετο: 6 

Η • Β εΝ 1 Ζ ( n ΟΣ -Κ • mΠΑ Ν ΤΟΥ ΒΑ Ι Ι Ζη τ οϋν ό:n 6 τ όν ύrιουργό '( ξωτ t ρ 1 I( ι:iν ν& 6 1 EUI( ρ 1 ν r'jo ι: ~ 1 

cι ) ' Cό:ν ί: χ ε ~ τε: θ ε i σ τήν Τ ο upl( 1 I( r'j I( u β fρνηση σ& ν άμ ι: τό:Β e το ς όρο ς , rιp r ν ιίn 6 l( ό:C 
δΙό:Ι..αyομCο:lιτή,γΙ&ούσΙWδηήέ:rιοuσ ΙWδηθ.fμο:τα,ήl(αΤαβολι'j τι:iνάnοζημΙWοe:ων τi.ινnι:ρι
ουσΙι:iντUν'ι::λλr'jνι.ιν,rιούάrιcλιSΒηl(ανβfο:ιο:τ61\Ι64. 

β)Πα ι& t ~να 1 ή τύχη όρισμlfνων άΙ( Ινι'jτι.ιν στr'jν Touρl( (α. 

στ& θ.f~~;~ο~tτ&~ Ι(Ο:Τατι:θοϋν έγγραφο: rιρδς τήν τoUpi( Ι I(r'j Ι(Uβtρvηση,rιού ν& &νcιφtροντο:Ι 



-8-

~:ιe'?~'?~!~S-!!'?!_:~~~~:! ~~~~s~ ~= ~=!~2..: 
Ν.θ[ΝΙΖΕ ΛΟt-Κ.Ι!ΙΠΑΝΤΟΥΒΑt: 

1) Γ~α-τC t. ;tε-τρtπη Κ<(C "ζεηοuλ(ι:;ψιav" οι Σίίλλοyοι. ό:π.6 ηροε.γγρa
φlς, l:vW δ Π6μος 879/1979"1"\cρC ΠΛJ~~στ6 ίίρSρο 1 r.αρ. 3,σαι,~Cj,; δρCζς.ι. , Ο
Η τ6 μc.-τοχ~κ6 ;ιει,~ι'ί λ α ~ο -τ';Ίς Π/ι:C >ιc.λύJιτεοαι lι~ι'i [,ημοσCας tyyραφ))ς, 

2) r~α-τC σl. l..φι.σμCvοuς Σuλλ6γοuι:, -τ6 με-τοχι.κ6 ι~ει;&λα~ο Lκαλύφόη 
μf δ6σc.ι.ς, >ια•& nαρdβαση .-otl ε.p~pou 7 ι:αρ. 3 -τοίl LδCou 116μοu , πού tn~
τdσσε ~ μ6vov το'Cι: μετρη-;;οtς. 

3) ~ια-.C κατd nαρdβ cο.ση -τotl ~ρ~·ρου 7 παρ. 4inoύ bp~ζc.~ &τι 11 σ"'ήv 

~~λ~~~c:~v τ ~~τ ~Ξ~~~~ν~~~α~~~0~τ::;: ~~-~v~:~ η~~~~~~~~ω~~~~~~JΓ~~ v t ~~~;:ς 
lηtf:κηισαν μετοχlς σl ΠOOO::J"td 1 Qχ~ μόνcv n6νω {•;;6 20::: 1 nού έ.rι~ορlnει ό 
Ν6μος , b.λλd κa.C οτ&vω b.n6 ~Oi: 1 μf τ6 yνω"-t6 κύ;~λωμα. τWv bμ~λωv \l σuyyc.
ν~ιιWv ·.-ων ιφοσifJnων , 

4) rια.-C •6 't διο >tίί>:λωμα-χα C Υ.ατd τ6 n'-είσ-τοv lισχ{τωv πρ6ς τ6ν 8 
Δ-σλητι.σμ6 nροσώϊιων κατα. n αρ6βι:ιση τοίl /'ιρ.!}ροu 7 1ιαρ. 1 ooiJ Η6μοv~ tοιl:;ιτησc. 
καC με-τcχfι: ιt:λλων πο!>οσφα.ιρω;, Jlηιωvύ;.ιων t.-αφc.ιωv, 

5) Γιcι.τC tι δηι1οσCεuση τ ϊ:iν Διατα.γμt1των 1Ώc.ρC ΠΑΕ-μεοl:τρc.~c.ϊ:~. t-τ α ι.
ρε!ες σ{. 9l:outα σι β<fρος καC σuνταγματι.ιιιi διu.αιώ;ιατd· τους , χωρCς vd λ~
φ-8\1 fιπ l) ,·. ιv οtιδεμCα εtσfιγηση αl.ιτWv , άλλιί o\Jn κ!ίv vd yCvovv δc.κτοC άπ6 
-τ6v lιρμ6 δ ι.ο fι~ur.ouρy6 ' Α.Ολητισμο\:1, 

IJl: -τCς παρcο.ndvω tνl:ργι:.ι.ες Οχι μ6vον δt .Ο.ί διαμορψωθt"1 σωστ6ς t.παγ
yελμα-.ισμ6ς, άλλιί δ.ντC)c.-τα, Cyιv~ Vjtη " Lμn6ρc.u;.ια" στd χlρια μερι.;ιUv nλοu
τοκρα.-ωv tμr.6nωv~· δr-.ως κατd η'j συζ1ίτφη -του παραJιdνι...~ JΙόμου ε.!χι: l:πιση
μtfνc.ι. fι FΔln:: , πού διv t.λ1jς>{)η 6π'δ~ιv χα.C τώρα δυσ.-υχίrις t.πα.λη.Οε.ύε.-ται. 

:~:r!!e~~~~ ~i ~!!~ _ ~~~ ~!!"!!'?~!~~~~~ 

τοϋ σ χε~ ro~ Ηιι:~~~ε~~~ά τ~~/~~~~~~\:~~~~=~~~ι;~~ K~~~:τ:~:~:u~~v~;:~ ~~"~~~~~7· 
tπουδi:iv ;1 (7 - ΒΑύyοόστου1979): 

11 'Αvομφιc:rβ~τητο ή μόχη τoii "[θνους δf δfδ~τοι μόνο &ιr6 τ6 στρατό 11o f ηι 
λο6 στ& σίίvορα,άλλ& στ~v ί:ιtοχ~ μος δfδeται 11υρfι.ις άιtιS τ~ διιrλ~ατfο,στό tιι~Bvii 

~=~~~;;:~::Ε~~, ~ο~::::::~ π;:g τ~~;!::~~ i~2~;~ ~ ~~~:~:;~~:~i~:~:..,:~~ο!e~~~;-
ΙΙΙσ~ του ιι:ο:f τ~v ί.ιπι:ρι;ίσ nισή του 11υρfι.ις άπ6 τ~ διιtλι.ιματfο. 

Κατηyορ~iται, λοιιtδv,ή Ιtυβtρvηση,yιατf,ό-μιfοι.ις μ~τ& τ~ μ~τοιtολfτ~υση, δt 
προfβη στ~v 6-ιtο:ραfτητη ~tό:θαρση 11of έζυyfavση τοU Διπλι.ιμα τι~tοU rWμοτος.Ή Δημ 
ιι:ρατ fa,Οπι.ις i:χομ~ τσv fσ~ ι 110 f στ δ παρελθόν, δέ δ • α~<cιτt χετa ι ό-ιt6 ιtv~ϋμα μ ι σολο 
ξfος.Δf ζητίϊ "ΙΙεφαλfς ί:πf ιtfvaΙΙ ι " ,ό-λ λ& ιJέλ~ι v& διοσφαλ fσει τ& θι:μtλ ι 6 της.Γ 
aύτδ ό-Ιtρ ι βι:ίc τ6 λ6yο ζητίϊμε: νι;ί άποιιεpατι.ιθ~ί ή άιtοχουv τοιtο fηση,ή ί:ξ ι•·•' 1 τοϋ 
Διπλι.ιμaτιΙΙοUΙΙλό:δουιyιότfjνέδραfuσητΓjςΔημοιι.ρατfας. 

Κατ& τή yvι:iμη μου σt τρείς Ιtατε:υθόvσεις "Ι'Ρέιtε 1 vιS ΙΙιvηΙΙεί ή προσπάθ~ ιο: 
βι:λτιWσεuςΙΙα fάιιοδιSσεucτοU ' Υιιοuρyεfσυ'[ξι.ιτερ ιΙtC.v.(ιvιιι:α)όrομi:αςτi'jς ΙΙα
λUτερηςόρyαvWσεL.Ις , β)ότομfαςτi'jςβελτ ιι.'ισ ει.ιςτοίί ποιστιΙtσίίi:πιn οuιι:α f y)ήά
vάyΙΙηi:ξuy ιάvσει.ιςΙΙcιιfβcλτιWσc.wςτοίίιtροσι.ιnιΙΙοίίΙtαf τι:ίνμηχαvισμι:ίv. 

tτfjvιtpι:iτη"ε ρfπτι.ιση τ6βασιΙΙ6τεpοθtμοι:1vαι ήσυμ"λήρuσητi:ίvπροβλεπο
μένwv όnδ τδ v6μο bpyovιΙΙi:iv Btoc.uv.Ή ιιολύτεpη όργ6vι.ισr τi:iv Ι(εvτριΙti:v,&λλ& 11αf 



τi:ίν Πι:pιφε;ριι:ικi:iν Ύπηpι:σιWν τσίί 'Υπουργι:fοu,ιις.ιι θι:ίς i:πfσης ιις.αf τc:iν Γρι:ιφι:fι.ιν μι:ις 
τοίίl:ξwτεριιcοίί,πσUαύτ"τ"στιyμfiδlνάνταποιις.ρ fνονταιστfivάποστολι'iτσυς. 

=~~~~o~:!;~~~~~~~~~~~~f:~~~~::~o ~;~:~~:~~: ~ i~ ~ !~~:~:~=:~;~~:7:~:~~~~~~~~~i~~: r-
ΟiίΕΤiίi-iiι!ΥΤiί-ΠlΡό-&π6τfςσυμπληγάδεςτi:ivκομματ ιιις.ι:iνκαfπολιτιιci:iνδιcνfξcwvκι:ιf 
&ντι8fσεwν.Λύτ6ς,ΒόέχειοUαιο:στιιις.lςό:ρμοδι6τητι:ςκιιfθόι:tνο:ιόί:yyuητ"ςιις.rι(ό 
Βι:μο:τοφύλιιιcο:ςτiiς!θνιl(ηςμαςπολιτικrϊς.Γιο:τfUπ&ρχειβfβι:ιιο:ήf:ξwτι:pιιις.fiπσλιτι-

:~ς τ~~ι;~~σ:~τ&ιc:~~~~~~σ!ΙοΙ~&~~v u:~~~~~~~~ς τ~~π~ rι~~~::~~~~~~ ~~~~~~&:;ν (I~~~. ~=~~-
χει ιις.αf ή πόyιο:,μόνιμη ί:Βνιl(fi πολιτιιις.r'j,μαl(ρι& άπό πολιτικlς άλλuyfς.Ύπ&ρχι:ι f.vo: 
οιις.αpfφημι:ι,μιόλεwφ6ρος,μfοι:ικαfπ6:νwστι'jνόποfαόδεύι:ιτό"[Ονος.Τ6Dfμι:ιτιιμιι1ιCρο 
ΧΡ6νιιιςέ!ι.ιτι:ριιι.rϊςπολιτικi;ς,Οπωςε1ναιτ6θfμιι τοίίΑ1yιιfσu,τ6Ι<υπριο:ιις.όιις..&.Πρf 
πειν&ιlιντιμι:τwπfζοντιιιάπ6Ενο:Ι:uλλοyιιιό"ΟργιινοΠροyρι:ιμμο:τισμοίί,ποUΒ6:έπιινδρώ
νι:το:ι άπ6 Ο,τι κιιλύτι:ρο ί:χει ή Διπλωμιιτιιιιι'j Ύπηρεοfι:ι καf ο! συyγι:νι:ϊς ιι.λ6:δοι,&ιις.ό
μαιcαfάπόιιολιτιΙιC6:ΠpόσΥ1!ο: . 

Νομfζομι:Οτιyιάτr'jvέπιτυχfιιτσίίθεσμοίίιιύτοίί (τηςiδρύσιι:ωςδηλ.στόU-

·:~u~~=~~σ:;~ι.ιJ:~• ~~ν a:~~~P~:S :ι::ι.ι~:~~~~:ς ri~~~w~l~:o~~&~:~;~ r:~~u σ~~~~:i~~~~~~: 
τοuσuστι'jμιιτοςέi(ΠΟ:ι δεύσει.ιςι:Ισο:γι.ιyfiςΙ(ο:fέξιι:λfξιι:ΙJςτί:ίνμο:Βητί:ίνκαfνό μr'j ιιαθοpf
ζι:ταιάπότόνάρμ66ιούπουργ6ήμfΠροεδρο<6:Διι:ιτ6:yμιιτα,ποU!νδι:χαμlνωςθ&Lξυπη
ρι:τοί:ίνUμιΕ:τfpους. 

Άπο:ιτοί:ίντιιι &Ι(όμο: ή !π6νδρωση τi;ς mηχο:νοyρο:φιl(i)ς Ύπηρεσfο:ς τοV Ύποuρ~ 

~~~0~o~:a~; ~α~~ή ιc~~~~6~~ι:~~~e:::~, ~~~~?~~P!~~-~~~~~::~~~~~~u κ~:: :~Go ~~rrιό τ~~ν~~:::-
σμ 6 ς τCιν δ ι ο:φό ρι.ιν ύπ ηρc ι:r'~ ών τWν π ρcσβι: ι ί:ίν μα ς στ6 Cξι.ιτ Ε:Ρ ι ιις.6 • 

ΎπιSρχι:ι ~πfοης ή άδι'jριτη άv6:γιcη γι& τι'jν i:ξύφι.ιση τriς ποιοτιιιi)ς στόθμης 

~~ι~!~;~~;~;~~ !.i~~!~~[ ;;~~:;~ :~~~~~~j ;~~::~~~~~ :: ~ ~::~:~~~~!α:~;~::;~~~~·~~ -
Ή yνC, η ξfvωv yλι~σσ.:ίν ciνο:ι τ6 βο:σιιις.6τι:pο οταιχcίο,πού !ξο:οφο:λfΖ:ει τfiv 

&μεσ6τητιιστfςσuζητ"οcιςιις.ιιfέπιιι;ιi:ςμtξi:νοuς σiέθνι1(6θfματο:ιις..ιi. 

-~~:~J~~~~~~~;j~t]~~~~1~:~~~~~}~~1~ 
~~i~i:;~~~~ϊ1~!~:;~jj~1;~!i:;::1~~;;;~;:~.jj~:~:;:~:~~~~:;~~~::~::~~: • :; ' :·; ~~;:~
~~~~:~~j;~;~~;~~;~~~:jj;!:~~~j: ά~~~:;i:~!~~ii~ :~~;~i~:~j;~;:[~~;::!1:~~::~ i~ 

ιις.ί:ίν tlι:λ:;u: Λ~:~ι:~~~ .~:~~~~~~~:'(;τ:~~~ύ:~:u α~~~~): 'Ιόμσυ •ν ι& τό Fντr '[ιις.πιι ιδι:υτ ι-
"Ή l:ιις.πιιιδι:υτιιις." μεταρρύθμιση ι:iνιιι ή πεμπτσuσfι:ι τrir ισπόΒι:ιιίς μας γιό 



ί:θνtΜ~ Qνάτσση,yισ πpοετοιμσσlο του λοοι.ο μοις νά Gιαfφι:ιμοτΙσει ενο μι:yάλο ρδλο 
κσfο'ιτύτ6τόχi:ίρο. 

01 έπιΜc:ι;ιολε:ϊς τοϋ Ύπουρyι:fου rι-ιι6ε:fcις,νομfζομιο. Οτι .!:χουν τό 1ιρό ί:ρyο
lι:ρότc:ρο ~o~cιf άπό τοϋ ύπουρyοϋ '[θνικίlς ΆμUνης-νά χαλκc:ύοουν,νά θupcι~~tfσouν τr'j 
•υχ~,τfι αuνε:fδηση καf τ6 πνιtϋμσ τWν '[λληνοπαfί,uν,yιατf ό:πό τό σχολeϊο 6ισμορφ6-
νετσιτόσημc:ρινόκλ(μcικαfτόμιl:λλοντοϋτόπου. 

Γι6:ν&έφαρμοσθεϊ,Ομuς ,μι6:Εκπαι6cυτΙιι;Ιjμι:ταρρ1Jθμ ισηκαfν6i&πο6"σιtιαlι
τός ~ τόσο νι:uραλyιΜ6ς Mof άποφοσιστικός yι6: τό •(θνος τομι!:ο:ς της ιι;uβepνητιιι;ης 
6ραστηρι6τηταςχρι:ι6:ζονταιρι.ιμαλέeς#;;νέρyε:ιεςιι;α{ν6iί:πιστρο:τe1Jσοuμeό,τιτόί:κλe
κτότερσ.!: χειν6:έ:πι6εfξeιτόπνι:υματικ66uνnμικότi'jςΧι:ίρcις,μαΜpι&ό:πόπροσwπικέ ς 

=ί~τ;~~~ϊ; ~ ιι~~u~~~:~σ~;a:~~ι:: ::~"~:~ς~~:~~ ~ι;~~~χ=~~ ~~: ϊ i~v~=~τ~~~:~~τσο. 
Τόνομοσ).ι!δισσύτόί:μφανfζeταισ&μι6:προσπ6θεισ#;;ξελfξεwςτίlςί:ιι;πσιδeυτι-

~~;: ~~:~~~:~~j :~~: :i~~ :;~: 1~;:;~:!~~~; ;~;~: ;~~~~:~~~~~i~!~ :~;:;~ i:~;: :;~~ ~~;;; -. 
6ιrιότστσούμβοuλστΓjςΜυβε:ρνljσει.ιςστι'jνέμπνι:υση,6•αμ6ρφι.ιση,lιι;τέλεσηκσfUλcποfη
σητi'jς#;;ιιπσι6euτικίlςτηςπολιτιιιλc. 

Άπσρσ:fτητο στοιχ.tϊσ yιά τljν έπιτuχfσ τσϋ θεσμοϋ αύτοϋ ι:iνσιι 

σ)'Rό:νι:ξcι:pτησfατοϋκι:m(,ό:νeξcιρτησfcι:6ηλ.τ.:ίνσuμβούλι.ινιι;cιfμι:λι:ίντοuιι;αf 

~~~;~~;:~~; &1~1~?:~;~~ ~~~:~~~i~~;:~~~~:;~t :!:~iE: :~~: ;~~~~~ϊΞ::~π~~:;:~:;~;: 
~ ~::~l::: ~~~~~i~ι~~:~~~: ~~7~~i~~:~~:::~~~;: ~~~~&::Ε?:~Ί: ~:~~~~~~~ ~1~~: ~~~~~ ~~~ 
τ6ό:ντικεfμeνοτοϋδρy6iνοuσύτοUi:χe ισχfυημtτljνπροσχολικr'\,Δημοτικlj, tΙfαη Μαf 
'Ανuτέρcι Παιδefοιισr δχι μέ τljv Άνwτότη Πι::ιιδεfcι. 

Ή κu~iρνηση ιsυατυχt::ς έχeι &ποτιJχι:ι στόν τομtσ τiiς ιιι;πcιιδeuτικΓjς πολιτιιι;Γjς. 
Δtδικαιοϋσθεν66ιεκ6ιιι;ι:ίτcιιι:Vσι.ιοματοϋ'[λληνιΜοUλcι:οU.Γι:νν.:ίντcι:ιτ6:ί:ρwτι'jμο.τcιι 

~~:: :~~:!~~:~~ ~:6 =i!6i~! :~~~;!~~: :a~:;: ~~:~~~:~~τ~:!:;:~:::~:~:~~=~~:~ :0~~6~~: ~, 
κcιfτόνljλιοιΓιο.τfcι:ύτόςό ι.Jeyάλοςό:ρι θμόςτi:iνό:6ιόρισ τwν6οοκόλuν; 

Γιότr'\νi:ΔΗΚι\Ι~~:παι6ι:υτιιι;ι'jμeτcιρρύ0μισηστr'jν'[λλ6:6απαραμορφGνετcιιό:π6 

~1:~:~~~~~~~:~~;:~:~::~:: ~:~~~:~:~~η~:;~~:~:~:~~~~~~;~ l(~~::~t~~:~~ &~~ I ;:~ ~6' 

2-θ-791 Προyμο.τοποιr'\llηΜε σύσκeψη τi'jς Όρy6νι.ισης ΓυναιΜi:iν στ& yρcι:φεiα τού Κόμμcιτος. 

3-8-79:Τ6προι:6ρεiοτiίςΙ:.Γ.τi'jςΚ.(.συνΓjλθι:σfσύσιιε•ηιισfόοχολήθηΜι:μtθfμστα 
οuyΜλήσι:uςτi'jςΚεντρικίlς'(πιτροπ .;ς,περιφερειcιιι.tςσι.ον6ιι:ισιι;i•ε ι ς κο:ιrstμι:.τcι 
προπαρcισκεuίlςτοϋΣuνL6ρlοu. 

3
-

8
-

79 1 ό;~~:"1~~~2Ρ~:0~ο~~e~:~ .:~:σ~::u~Α~~aν~ύ~~~ ~~~μ~~οriι:~, ;~~r~~~~=~:~ ;~:-
τικ&μfτfiνvενιιιr'\πολιτικήιι;cιτι:iστσσηιι;ι:ιfτrεμc:λλοντιιιιςπροβλέ• ι:•ς. 

6-Ο-79: Υ~ ~σ~~σ~:~;~~~~:Γj~0 ~ -~~~~~w~ ;~&σ~;~~~: .:~~~:~~=ε~i :~~ :1;~~~~~~~ ~~ϋ τ:ρ:~~ρ-
δρεf ουτίlς[.Γ . 



- 11-
'Η Cn 1 τροn~ τύnοu nρΟ"γματαnαfησε σίiσιιεφη ιιcιf όισχαλ~Οηιιε μt 'ΙΙ'ραβλ~ματα naύ 

άφοροϋν τ~ν έκδοση τί;ς Cφημερfδιις ταϋ Κ6μματος. 

,_,_ ,, , ~~i~~~i;~:~;~~;~;;~~:;tj!~~;~~:j~~:]~i;j:~i~~;~:~~~~~~~:;:~~~~;~~~~ia 
I:iH!J:i.~:.:~i*i~Σ~~~.~~:5:;i;~~~~~:;.~~~ι4~i~-t 

' Η Κλαδcκή :.~::~~~Ί;;;!~~t~iJJI~~~~i~l~!~~~~~~~::::κoλMct Δcό 
κοντd χα( μέ α~σ-θημα συμ:tαραστ<iσt:.Jς , τ6ν δCι<αιο Δγώνα των Τραnε:ζοUnαλ-

8 λJ'ίλων κατd τοU οtχονομιχοG κατεστηuινοu χαι' τi}ς Κuβε:ρν~σε:ως , ηο6 
προσηα8οGν νd άπα.\λοτpιώσοuν τ& ;;_ο:τημένα δικαιώματd τους , y ιd τfιν 
iξ.υπηρlτηση άν6ιΗ.Jν σu~εpόντων -ιi1~ όλιχι:ιρχCα..ς. 

Ot ' ΕργατοU;ιdλ.\ηλοι τi'jς ΕΔΗΚ οτd v.λαCσια 
τ1'j" δCχαιη με:ταχtCρηση των iρvαζcμένων , αtτ-Ιi 
ηdντα ε: Ι να ι στ6 πλευρό των Τρc.r.εζοU:~αλλ ήλu:ν 
κατd τ(jν α!ι.Sαιρtτων καC δ: ντεργατι;-.ων μέ·φων 

δτι .Sd nαλα(ιJ,οvνμαζCτοvς . 

Τ~ν άνο:ιιαfνωση ύnογρtiφε 1 ό nρ6εδpας τΓjς Κλαδ Ικί;ς 'οργιS:νωσης 'E: pγaτaQno:λλr'jλwν 
κ.ΓεCipγΙοςΡCiρης. 

~Ψ~!~e !~'!~_!5S _!.:.~.:. -~~~'!~~S.: 

κ . '[μ: ~~~~;~~η ~;:;~:~a~:~μ:;ο~: f 2~~ς σ~~~~~ r ~~:;~~~Ρ~::?;:~ ~:;~ο:;:~~: Η ~~~~~:~:~~~~υ 

~~;;j:~~;~~~~~~~!~~~~~~~~;:;~:;!~~~~~~~~~i~;~~~ii~!~~~;~;t~~;~~~:~;~i::~;:: 
δ&κης,Α.θtιλΙύδης tιaf Σ.Κο:ραχάλΙ~C:.~ -------------



Δ'ΙΙηγδρος-Οi~eονομολδγοςΙC.ΓcCιρyιος'Αν6ρc6ποuλος,στ&γρσφcίστi;ςΟ.Τ.Ο.Ε, 
ση'jνό66tfνα16. 

1 
S- B- ?

9 ~~~ :~~~;:~~ 1 ;~δ~~~;~~~η' i~~6 τ1;6~~~:~ .. ~~a~~at~~~c~2~c σ~~~0 ~a:τ::~& τ~~~-
pofaς. 

16-7-79:Ι:τ~ν άπepy Ι ΙJΙC~ σuy~eέντpωση πο(ι δρyάνι..ισε: τ δ tι..ιματcίο τι:rξf "AAif!IOI:-EtiOTH1A" 
πσρi;στη ό 6ΙΙΙηy6ρος ΙΙ.Δeμστδ:ΙCης,nολιτε:uτ~ς-μfλος τί;ς Κ.Ε. 

18-7-79 

=~~~Α;~:~;:~~~::~: ~~~~~::~~:~~~:~~~~τε rou ~~~~z:::ι~~λ~~r τ~~δ κ θ~~τ;~Ρ:Α~;: 

1 θ - 7 -79 ';i~~~:~~~:;~~~ '1;~;• ;;:~:~~:;:::ϊ';:;:~::~Υ ;~: :~:::~ ~i~~":~~p!~~:~Ξ:!~~ 
19-7-?9: τa:\~~~~~~ί~~~ ~~~ο~ .::~χ:~~~~ :~r~Σ~r .. τ~~~~~:;~~:u ό .. ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~. ~~~~~:σe 

ντι..ινδnοuλος,πολιτeuτ~ς ~eσιf μi;λος τi;ς Κ.Ε. 

21-7-79: 'Ε116~λι..ιση γι& σuμπαράστι:ιιση στδν άγι::iνα τi;ς Κύπρου i:~enνc ό Δί;μος Ν.tμύρνης 
ΙCσf τδ tι.ιματeίο"σuμπαράστe~σης ΙCαf 'ΑγWνα ΚUπpου",στ~ν ΙCr;ν τpιΙC~ πλατεία τi'jς 
Ν.tμύpνης. Τ~ν ΕΔΗΚ έ~eπροσWπησΕ ό μηχαν 1116ς ΙC.Π.Λε:ΙΙστσίϊς,'ΙΙ'ολι τr;υτι'jς 11σιf μf
λοςτijςΚ.[. 

21-7-?9: Ό ΙΙ.Φ.Παπnδ&ΙΙης,ταξfαρχος ί:.ά.wρδcδρος Τ.Ο.ΕΔΗΚ Ι:ητefο:ς πijρε: μέρος στ~ν 
i:ναρξη των ~οpτσστ 111Υν ~ΙΙδηλώσtΥν τϊ;ς "Γ ι opτijς τijς σουλταν fνας" ,woU l:γ 1 ν Ε 
στδ'ΑλσοςΙητι:fας,στι'jθέση"ΚόΙCΙCινα". 

22-7-79: 'Οβοuλeuτι'jς~e.ΝιΙΙι'jταςθeνιΖ:fλοςπσρtστηστfiντcλι:τfiμνημοσUνοuτi:ίνπcσδ
ντι.ιν Uπi;ρ Έλcuθι:pfας Κυπρfι.,ιν ιι.αf 'ελλt'jνwν άyι.ινιστUν,rιοCi lyΙνr; στ6ν ΙΙΙητρο
πολΙτΙΙΙ6 Ναό τϊ;ς Ά_e~νας. 

23-7-79:Ι:τι'jδfιι.ητi:ίνσυλληφθtντι.ινyι&τ6:γι:γονδτατijςSηςΙ:Ιο:Τουμi;τι'jνlιπr;ργfο 
τοϋμαθητijοτι'jν'ΑγfαΒσρβ&ρσ ' Αττιιι:fίς,nαραβρtθηχε:ό6ιΙΙηγ6ροςΙC.Β.Παrια
τσWρης,πολιτeυτfiς Άθηνi:ίν ΙCαf μtλος τfίς Κ.Ε. τοϋ Κόμματος. 

25-7-79: nι:~ι'i~~~~ν ~~:ς τ~~,~~~ι'i Α~~~ τ~:~ ::~~~:ι:~;~;Π:~σ~:~R~ :~f :;~· 6=~~~:~η"~~fi&_8 
ιι.ολοUθησι: στδ Δημορχι:ίο τΓjς Άγ.Παρασιι.r;υfίς. 

26-7-79: Ό 6ι11ηγ6ρος ~e.θ.Παnαταώρης,πολιτr;uτι'jς χαf μiλος τΓjς κ.ε.πfίρι: μtρος στfi 
συγ~el;ντρι.ιση-σUσΙΙeψηγιάτfςσuνlπr;ιeςτοϋνlοuώραρrσurιόνwστfςyυνσίχε 
μητi;ρες-τραπι:ζοιι:οUς Uπαλλ~λοuς,στfi fιtσχη Τραπeζοίίπαλλ~λι.ιν(Ι:fνα 16). 

28-?-79: φ~~τ~~:~;~ϊ~τ~Π~Α~i:~τ ~:~::ς l:~~~6::~~λ~~~σ~~~μ~~:~ ~~~τ~~~; ,στ δ ΙCtντρο"' Υ-
28-7-791 Ό διιtηγδρος ~e.Γ~eουβfτ:ι-σς,wρδι:δρος τi'jς Τ.[, 'ΑμαλΙ6 6ας,μ(λος τfίς ~ πί;ρr; 

μi;ρος στfiν Π.:ι:νηλεtαΙΙι'j ΆγρστιΙΙι'j συγ~efντρwση στδν Πύργο τοϋ N. 'IJλr. raς . 

29-7-791 Ή ιt.Άνδρονfιι:η Τρunιίϊ , μέλος τfίς Κ.(. πσρσιβρfΟηΙCι: σt συγχtντρι.ιοη γι6 τ~ν 
Urιι:p&σπιση τοϋ Άλσους 11af τ~ν άποδtσμtυση τοϋ τpιγώνου (ΑοUνα Πόpιt) γ ιό: ν& 
lινεyepβtίμνημ ι:ίστi:ίνΓ.ΙtκpσισιατUνστδΔΓiμοιι,Φιλο:δcλφr;rας. 

~~-~; !; ;!!~~~s-~~-:!~!!l~. !6s_: !~~e! ~S; 

~&υ ~~i:;: r :~::;! ::~~;~::~~::~~~~~~~;:~~;~~~~:;~~Υ~~~~::~~~~~ ~Ε:~:~~~~~ ~~~~:i~~:~ 
~~;ε π~~~~~:β~~~:~~~~~~:~:~~~~~~::~~~~~t :~~μ;~~~:~:; :~7::~~~;~:~7~~~~~;~ ~~~ 



"'21 ΑΠΟΤΗl.οΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑ THt ΠΔΗΝ -------------------------------

'ι:κμlροuςτηςΕ.ΔΗ.Κ.θάπαραστοίίνκσfθάμιλι1σοuνΙ 

-ΌΓι!:νικδς Γρομμστέσς τοίί Κόμματος κ.Κ . Τσ ιριμUκος μi θι!:μα τtljν πολιτικt\ 
.:σ:τ&στσσητi'jςΧUρα:ς, 

- 'ο Ύφηyητι1ς κοf Πpδι:δρος τοίί π.ι . r . κ.'Ι.Κρικέλης γιά τδ "ρόγρcιιιμσ Δημο 
σfσς Ύycfoς τi'jς Ε.ΔΗ.Κ. 

-Ό κ.Γ.'Ανδρι:όποuλος,μiλος τi;ς κ.ι:.τi'jς Ε.ΔΗ.Κ.yιό τf\ θ.fση τοU Κόμματο ς 
στδθι!:μστ i'jςC.ο.κ. 

-Ό κ.θ.Λfστος,Γι:νικδς Γρομμστfaς CtΔHN yιό Βtματa τi'jς Νι:ολοfος. 

8 'Επfσηςθάό:πι:uθύνοuνχσιρι:τισμδτάμέλητi'jςΚ.Ε.τi'jςΕ.ΔΗ.Κ.κ.κ.mσνοupiiς 
ιιafΞupοuχ&κης,θόπaροστtiόΔf\μοpχοςΧονfωνκ.'Ι.Κλωνιζ6κηςκaf86ά'!Ι'ΕU8Uν ι:ι 
χaιpι:τισμδ Cκ μfpouς τοίί λσοi:i τi:ίν Χσνfων.Έιι μέpοuς τιiς CtΔHN 86: πσρcιση:i Cπf
σης ιιar ή δfς ΆpyvpU Χaνιωτ&κη. 

• 

'ο'ΑρχηyόςτοίίΚδμμcιτοςκ.'Ι.Ζfyδηςμtτηλι:γpάφημ&τοuσuyχοrρι:ι κα:r 
χcr•pι:τf ζι:ι τ6 Φεστιβ&λ τi;ς ΕtΔΗΝ Ήροιιλι:Ιοu Κρι1της • 

ΗΕΔΗΚΑΓΟΝΙΖΠΑΙ 

ΓJΑΠΟΛΙΗΚΗΕΛΕΥθΕΡΙΑ 

ΚΟΙΝΟΝΙΚΗΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 

ΚΑΙΠΟΙΟΤΗτΑ ZOHt 



''01 Υ.ΑΤΛΣΚΕ''!ΕΣ ΣΤΗ!1 ΕΛΛΑΔΑ'' 
014ΙΛΙΛ ΤΟΥ ΑΡΧΙΙΙ"ΟΊ '?ΗΣ FΔΗΚ Κ . IQANNH ΖΙΓΔΗ 

ΣτΟ ΣΥΝFΔΡΙΟ ΤΟΥ Τ . Ε.Ε . {18 Ίouvlou 1979) 

K~p~t Π ρόtδρε:. , Κι.ίριε. Ύnouρyl , Κι.ίριοι Σuνdδε.λψοι, ΚuρCε.ς κο.( 
Κι.ίρ ι οι , ε. !μα ι tεα~ρη ~κd ε.6τuχ1'\ς ποι.ί ζαναβρ Cσκομαι μαζl μl τ6ν τ ε.χν~κ6 
κόσμο τ'i'jς 'Ελλdδας , Δlν ε.lναι ή χαρd μοu κε.νός λ6yος . Πιστε:.Uω δΗ δ 
πολιτικ6ς,δ.νί.χε:.ιτ1'jνΔ.τuχCα,σdνστ1'jvπι::ρlπτωσ1'jμοu , νdε!ναικαC 
ο[κονομολ6yος, δl μπορεί vd δvτιμε.τωπCσε.ι τd προβλ1jματα της σUηρονης 
ο[κονομικ'i'jς καC πολιτιστικ'i'\ς άνασuyκροτ1jσε.ως καC άναπτύζε.ως , χωρ(ς τ1j 
σuμπαρdσταση τοUτεχνικοV , ΚοντdστόΟνΕ.ιροτοVπολιτικοVnρlπε.ινd 
lιnd ρχει b λοyισμ6ς τοV τε.χνικοV. ·Ετσι , μόνο ή δοuλειd τ'ί'\ς άναnτύζεως 

&d yC~~~ρ~~α~p~~~ ~~:~:~οδ~~λ~ί;~;τ~ρ~~~~ι~l~~;νικοC τ'i'jς ' Ελλdδας, δn~ 
nληροφορ1j&ηκα άπό τ6 Προεδρεϊ:ο , ί:χοuμε καC tκnροσώnοuς τCίν γειτο
νικών Βα.λκaνικWν λαt.:tν . Τούς χαιρετ(ζω κο.( tπωφtλοίίμαι τi'jς ε6καιρCας 
α!ι τ'i'jς νd τοι.ίς πω δτι fJ 'Ελλdδα άyαπιίει δλοuς τοUς yεCτονε ς καl άποβλl11tι 
στ1j σuνερyασ(α μl α!ιτούς y ιd νd φτιdζοuμι:: ~να μlλλον ε lρην ι.κό, ~να μ lλλσν 
/ίζιοτοϊlnαρελ&6ντοςμας , νdφτιdξοuμεμιdΒαλκανικ"Ι'j, nοι.ίδt&ιίεlναι 
δ χWρος τ'ί'\ς l.ρ~δας, άλλιί τi'jς συνενώσεως , μπροστd στοUς τερdστιοuς 
κιν δι.ίνοuς , πού Δ.ντιμε.τωπCζει ή άν&ρωnότη1.α σ1jμι:ρα tι;, α.LτCας ττjς τεχνολc
yικηςΔ.ναπτι.ίζι:ως , 

ΚUριι: Πρόεδ ρε. , νd Δπεu&Uνω [να κοπλιμlντο σ{ σaς καl τό Σuμβοι.ίλιό 
σας. Χαlρομαι, y~ατ( οι τεχνικο( τijς Έλλdδας κατdλαβαν δτι [xouv λόγο 
στό &lμα τi]ς ο[κονομ~κi'jς κα( τε.χνολοyικi'jς Δναπτόζεως τi'jς Χώρας, Κα( μ{ 
τ1j σε:ιρd τCίν Σuνε:δοlων πο6 όρyανώνετε , δl '<" εται tι ε:6καφ(α νd Δκοuσrε:ϊ ή 
σκ{ψη τοiϊ τεχνικοiϊ κα( Δπό τοUς &.λλοuς 'Έλληνε.ς, Δπό τοUς Ιiλλοuς lιnεU
&uvouς ψορεϊς τi'jς όημόσιιίς μας ζωi'jς . Nd σuνεχCσcτε. . Εlσ&ε &ζιο~ , C.ι• 

~~~~~~~U~~~χ:~~~ηρ(ων μας, άλλd I} λl.ζη δlν ι:!να.ι !ιnερβολικ1'j1 καl • 11 • 

Εtιχομαικα(τόσημερινόΣuνι'.:δριονdι:!ναιτ6σοάnοδοτικόδι.ι•ι ι( 
τdπαληd , 

πdνω :1 ~~~ιί~~ι~~~~~~~· n~~ ~;:,κ:Ι~~ρ~μ~~/~~ ~~~~:ιι 
σύνη vd μο"ϋ στε:Cλετε, &d Δ.ποτι:λι'.:σοuν δ.ντικε:Cμενα τ~1ν 

ΗΠΕΓΗ 



Εt.εΙΣΚΑ!ΟΙΞΕt.ΟΙ 

Ε!δασ"t(ς εtσηyήσι:ιςσαςνιί3 lλε'tενdlιnοδώσετετdλd3ηnο6lyιναν 
μ ι:td τόν Β ' Παγκόσμιο ΠόλεμοΙ'fλλζlνους. Εlναι λd&ος . Δ(. γ'f αί \Ιε βασικd 

o t ζlνοι , δ.λλd"•d χαχd μας τιί χεφdλια"καC tι χαχι1 χοινωνιχ11 δομι'j σ.-1) χω
ρα , ' Ειιε.tς tιnι'jρζαμι: βασικd ot εtσηyητlς τω\1 καχWν λόσεwν , nοό δCχ.eη
χαν κα( tφcίρμοσαν ot ζlνοι • Πρlnει tnC οlλοuς 11d άnαλλαyεί κιίnο·rε. 
b tλληνιχός λαός άn' αbτό 'tό κόμπλεξ , νd δ.nοδCδει δηλ . στοός ζlνοvς 
'tcί διχd .-ου τcί σφdλμα;α χαC νd &lλr..ι νd l:μφαν(ζε-ται μόνο μl 't(ζ άρετlς 
'tOv: Πρlnι:ι νd δ.nοφασ(σοuμι; δη είμαστε χόριοι στό χWρο αb'tό ncoό λl
't4L ΕΛΛΑΔΑ κα( νd lιναλαμβd\Ιουμε τCς είι3όνες Ηα( νd μι'j άnοβλlnοuμι: μόνο 

στd n~~...,~~ ι:~/ τ ~~o~:~J~n~~~ (~~~ε ~μ:~' y~~~ν~Ι .... ~:ι χ~~~α~τ :ε~~~~...,~~~ 
x dνtH. ΟΟον άφορil τό δρόμο 110ίί nijρε tJ πολιΗΚ~ 'f'i')ς οtκονομικ'i'jς lιvα
n'fίίξ.εως με•d lιn ' •6ν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο . Ξlρω πολλd nρdγμα•α για•C 

8 fιμοuvα αtι•όn'fης μdρ•uρας . 'Έπαιζα καC κdποιο ρόλο σ•~ πρώ•η γραμμ~. 
Τ 6 φ•αCξ.ψο ε!ναι tJς lνα μεγdλο βα-θμ6 δικό μας. ΚαC •ό λlyω αtιτ6 , Οχι 
y ιd vd σaς πικρdvω η yιd νd: ξίίσω παληlς πληylς. Ν.ς τό λlω yιd l...,α 
πρακτικό λόγο . 

Σ~μερα , χαλ@ς η καχWς, μn~χαμε στ~ Κοινfj ' Αγορd . Ύπdρ):οuν πολλοC 

::~~:~ς I)' μ~~d~~ο~~~ ι~~~~~~"'~ο~' ~ έ-~~~~~χ~~· ~~~b~φ~ο~ύ:~σ~ είί~~C δ~~d~~~~ ~ 
b σωσ•ός δρόμος . ΚαC ot μlν καC οι δt, ίiν μπαCνον•ας ση'jv ΕΟΚ διατη
ρ"ISσοuμε τt'j \>ΟοτροπCα , δτι οι ξ.lvοι ε[ναι #) αtτCα τWν χακWv καC δ'f ι /Sλα 
•d χαλd τd κd...,οuν οι "Ελλη...,ες • .ed bδηγη-θοtίμε σl σuμφορd μlσα σ ' atι• t'j • 

Πιστείίω,!Sτι ot προοδεu•ιχlς δu...,dμιις τi'\ς Χώρας πρlπει νd lιvαλd
βοu...,,αύτl·.,τfj..., 6n6-θεση τi'jς προόδου τ'i'jς tλλη\> LΧf1ζ XOL\>W\>(ας~;'fjν ΕΧ)Κ , 
Nd σu...,ασnισ&οίίν μl •Cς δuνdμεις τCς προοδεuτιχlς τi'jς Κοινό'fη'fας γιd. 
\>d ό.λλdξcι #) μοCρα μας , "Α..., πίiμε στι'j Koι...,fj 'Ayopd 6.ν'fψετωnCζον•ας 
τοdςδ.λλοuςσd...,nροστdτες ,τ6τ ε-θdσuνεχCσοuμε:\>dκλαtμ ε: γιd•dχαχι1 
nοίί μiiς xd .... ouν οι ξ.l...,οι , tνω στ~ν πραγματιχό•ητα tμε:tς -&d: ε:'ίμαστε: ο 1 

8 φταtχτε:ς . Πρlπιι ot 'Έλλη...,ε:ς ...,d lιποχτφοu..., t.μnιστοσίίvη στόv tαu•ό τov c 
όlv ε:tμαστε: χα•' 6...., οχιιj..., "Εθ...,ος η Κρdτος . Ε!μαστι:. lvα δ.παραC• η-ιl') σ•f,
ριyμα τοtί σημε:ρινοV nολιτιχοV χαC κοινωνιχοV χα-θε:στWτος τi'jς οt κ·Ιι. 'vης . 
ΧώρCς 'Ελλd.δα, οίι•ε tσορροπCα μεydλων στ~ Μεσόγειο bπdρχε.ι , οί.:ι 'nω-
nαtκfjtσopρonCα . Κα(ε[ναια[σχοςνd:λlμε./Sτιt) ' Ελλ..ίδαιίναι ·..ιλιί . 

θuμiiμαι σ• ό 195.5 . στCς Βρuξ.lλλες σl μιd Σuνδιdσκε:ιΙ•η \ 1 τ~· 
' Έλλdδα τl'jς Ε{ιρωπαΊ:κi'jς Κινfjσε:ως , ση'jν bnoCα προ(j,•ψ JΙ b ' . ,.ιακα 

~ ~~ . Σ~:~~~α δ~~ν λ~~~u~~u' ~~ ~~η~~~~~ς .. zaι~ii;~· ;όδ~ν v'i •·:',\ ο~ 11~1 ~~~ρας 
:~~;~ ~ο~~~ι l~~~:~~ς εl:~~λ~~~α:ι'j~α~λ~~~~~·~ι ' σ~;, ι τ~~ :&~~~~~α L ν~α~aς 
μ ε• αχ~ιρCζεσ-θε αtώνια σd φ•ωχούς σuγγε.νεtς . ' Η ' ΕλλdΟα δlν είναι φτωχ ' 
οίιτε:"ι"liδύνατος nαρdyοv•ας σ•fiν Ε{ιρώnη . ' Η ' Ελλdδα είναι ά.nοφασιστι.κός 
nαρdγοντας. ' Αnαιτοtίμε vd ndροuμε: μlρος στ~ν tχβ ιομηχdv~ση. · Αnα ιτοίί
με: νd nα.Cξ.οuμε: ύnε6-θuνο ρόλο στ~ν οt~οδόμηση τi')ς vlα.ς ι.ύρωrιιιΊ:ιι.ijς κοι -
νωνCας " , ΚαC δ-ι; αν εΙ πα α{ι•d b Σndα~ , δ Βανlt'jλαν1 ~α( δλοι δσο~ nαρC~ 
σ τ αvτο, μl f.ιnερακόν•~σαν καC lιvαγνώρι.σαν τ Cι:. δuνατό"tη-ι;ει:. nοίί Cχε:ι fι 
Χώρ.α μας χαC η'jν f.ιnοχρlωση της Δuτιχrjς καC 'Ανατολικi')ς Ε{ιρώπης vd μaς 
σuμπαρασ"tα&ε.t στό έργο τijς οtιι.οδομftσcwς •i'!ι:; \Ιlας t.λληνιχi'jς χοιvωνCαι:. . 

. ι. 



Mfj μοU ζαvαnf]"tc , lnoμlvως, σι:ίς ol τcχνιuο{ , δτι φταίvε. ot ζ{νοι 
γιd τCς γχdφcς , τd λd{)η χαC τd χρ{ματα ιιο6 χdναμc , Nd σχcφθοtίμc nρC 
ταnόσοφταίμctμcίς . 

0 ΓFOΓPAI.''MfinOΣ 
Ε!nα δη nρlncι νd γCνcι χωρισμός 't f'jς lδιωτιχης κα{ τf)ς δημοσ{ας 

χατασχcυαστιχης nροστιdθcιας , γιατ{ O.v δl γCνcι αύτός ό χωρισμός-lτσι πού 
c!ναι τό κα&cστώς- χα{ ot δύο nροσnd.&ι:ιι:ς 3d ζημιω3οίίν . 'Αλλd ύndρχovv 
χοινd σημcία no6 ot πρoσnd.'Jtιcc: αύτlς πρlncι νd "ύιιοταχθοUv " σl μιd χοιν11 
ncιθαρχ{α ι τόν προγραμματωμό . Δl θd σiiς πω u• ι vοτοπCcς . Ξlρcτε. δλοι 
σας , δτι χωρlι:. προγραμματισμό οίι·η σtό δημόσιο , οίιτc σ'tόν lδιωτικό τομlα 
μnοροίίμc νd ηροχωρfjσουμc . Κα{ βlβαια μι':χρι σfjμcρα ξ.lρcτc /Sτ- ι • δlv c!ναι 
tnιχριτικd πού τό λlωι γιατC καC γώ διατlλcσα bτωυργός σι τlτοιcς κυβcρνή· 
σcιc μcτd τόv Β ' Παγκόσμιο Πόλι:μο καC ώι; μlλοι; η ό.ρχηγός κόμματος της 
ό.ντιnολ ιτcύσcως ι c!χα χα( γώ τ(ς cM~vcς μου- Μν bnτjρξ.c προγραμματισμόc 
στfjv'Fλλd.δα . 'Υnfιρtcnαραπολλlςφορlι;.έε,cυτcλισμόι;τ'ης(δlαι;.αύτ'i'jι;.,ό.λλ8 
nραyματ ικός nροyραμματ ισμός ποτl . 'Εκτός ό.nό τήv UNRHA, πού ~κανε πρό
γραμμα 20 χρόvων, δlv 1.ιπrjρf.,c ίίλλο πρόγραμμα στή Χώρα. Λun1iμαι πού τό λl r...· 
Δ.λλda.Uτ,'ϊ c!vαιήnραγματικότητα . Πρlπcι νdi'.χουμ ι:τήγcvναιότηταvd 
δcχθοUμ c τCι:. κατσ.στdσι:ις κα( νd nού'μc δτι τώρα- τιού τlλος πdντων nαCρvou 
μcα1.ιτ1'jτ1'jv χατcύ&υvση-nρlπι:ιvdάποδcχ-&οUμcμορφlςπρογραμματισμοV 
πού ΔνταnοκρCvοvται στCι:. σημcριvlι:. κατασ'tdσcιι;., ΕΙvαι. ό.vdγκη χα( χuβlρντ, 
ση χα( ό.ντιπολC'tι:υση, ό.λλd π~ πcρισσότcρο +ι 'tdf.,η τωv 'tΕχνι.κWv - για't( 
έyώ σ ' αύτfjν ό.nι:υ.Ούvομαι. - vd άντιληφθι:ί 'tήv ό.νdyκη τοtί προyραμματισμοtί , 
yιατl μόνο l.τσι. &d βοη31'jσcι τ,'ϊν l.λληνι.κ,'j χοινωνCα , νd συvιιδητοποι1'jσcι 
τήvάνdyχητου. 

Δ{. θd σaι:. κουρdσω ncρισσότε.ρο στό {){μα αbτό . θd προχωρ1'jσω σl 2-3 
τcχνιχd &lματα πού σaι; ΔφοροUv . 

ΓFΟΠΠΑΚΑΙ ΓFΟΔlΑΓΡΑαΟ: 

Κdvουμcοlχοδομlι;χύριοικαlδlνbπdρχοuνοίιτcπρότυπα , οίιτcτuπο;ιο' 

~~ο : ο~~~ιπ~~~~~~~α~~~~ Α~:~ο~~~\~~ιχ~~~~σ~\~~~~~~ ~~~~~:~κ~l~~~ο~:~~· 
σημclουκαlστfjν'Ελλdδα. Τdnρότυnα,οtπροδιαγοαιρ{(χιιCοtτυτιοι" ·i
σcιι; τηροϋνται tφ' /Sσον μίlι;. ί:.ξ.υπηρι:τοϊίν. 'Άν δ l ιιffr. iΓ,υιιηρr'tοiϊΙΙ • 1 f 
ζcχvaμcχαCτd nαραβαCνουμc . 

Μιd ό.π6 τ(ι;. μcydλcς nιHpCcς-καC ί'.χω χαμπόσcι:. nι.xr•r c. στ~ν nι·λ 1 1 Ηή 

μου ζ.ω,ιj - c!ναι βtβα~α +ι tιnό~cση τοΌ "δuστυχι.σμlνου" " · 1 ,.. 1 ·),ω, 'l'uιιο-
ηοι1'jσcως " καC τοU "'Ιvστι.το6του Βωμηχανιχ'i'jς ' ΕρcUνης " 1 ·ι ,1 ··ιιιιία 1'δρυσα 
ώι:. tιπουρy6 c; ΒιομηχανCαι; 'tό 1965 • Μόλις έ9υyα , τd nρdyμα'tα ί:ncσαν σl 

:~:d ~~~τ~~~~τ~~~ύ \~~~:α~~~~α v~ω~α~~~~~~~ ;~~ " ;-~~~αv ι 1;~~ C~~n~n~ ~ι1-
σcωc:; " χα{ τόν "'Οργανισμό ΒιομηχανιΗi'jς ' Ερcύνης ". TC vd nω ;J( σiic:; 

τώρα τούς 'ttχνικούς, Συμμcρ(ζcσ8c , n ισ·.-ι: Uω, τήν άnοyο~τcυσ1'j , hλλ d 
καCτfjvό.yανdχ'tησ,ιjμοu . κa.Cβ{βαιακι:.νcCςδlμnορcίνdε.rναιιότυχήι; , 
ηού α!.ιτο C ο t δύο όρyαν ισμο C δ{.ν όndρχουν , δ l λc ι.τουρyοUν . ' Ο ~ν ας 
δt.νlιndρχcικα&όλοuχα{bδcύτcροι;ύφCσ'tαται'tυn ιχd. 

Nd σac:; tξ.ηγφw yιατC tnρcnc νd 1.ιndρχουν καl ot δύο αότοC bρyανισμο{ . 
Είμαστ ε προνομιοίίχοι. στfjv Εbρώπη . Ξl.ρcτc ηόσα. δομιχd bλιχd ί.χοuμc στ,'jν 
' Ελλdδα ; Ύndρχcι b ncρλ['tης , bμncντολCτης , +ι καUμlvη ήσμvρ Cδα , +ι 

&ηραt' κfj yi'\ Η α C τόσα Ιiλλα . ~ Εχοuμc Ι'. να noλUnμo Δyα36 οτή rιdζο σC Δ.nl.ρα-

:~~~ύ~~~~ητ~~ό~~~~α c~~a~;~ ~α~μ~~χCσ:~~ε,~~ι κ~~ο:~c ά;~ο~~~ο~~~ο~~~τα-



vd. τό χρησψοnο ~~σοvμc σdv δομικό !ιλικό. Nd ά.v•ικαταση'iσοvμι. •Cς συvη~ι
σμlvc ς nλaκε:ς •Wv nε:ζοδρομ(ωv μl vlες, rιoV &d χρησψοnοιοϊiσαv τfj σμVρ ιδα. 
Kdvαμ c (ρcvvc.ς καC σ•fi Γαλλλι καC σ•fi ΤσεχοσλοβακCα- δ{ ζlρω καC noU δ.λλοD 
κα( μόλι ς δμως (φvγα ά.nό !ιτιοvρyός σταμd•ησαv οι (ρεvvcς καC f;cχιίστηκαv τd. 
σvμnc.ρdσματα no6 βγi'jκαv ά.n' α{ι,;{ς . 

rι' αlιτό βλ{nω μέ noXV εύχαρCστηση δη τό Σvvέδριό σας έnιλαμβ dvε:
ται. ,;οίί ~{ματος. ' Αλλd μfj τελειώσε:.•ε •Cς έργασCες τοv χωρ(ς vd βγdλc.,;ε: 
lvα φfjφι.σμα , nραγμα,;ι.κd +Jρωt'κό, γιd τ6 "'Ιvστιτοϋτο Τvτιοnοι.fjσε:ως " καC 
yιdτ6v"' Οργαvι.σμ6ΒιομηχαvικiΊς 'Ερε:.Vvης" . 

ΚΩΔΙΚΟΙ1JΙt-α:ΗfΗΣ 'fΕΧΝΙΚΗΣ /ΙDΙ.ΟΕΕΠΑΣ 

ΚVριοι, έτιε:ι.δfjtλέχ&ηκαvόρισμένcς ά.τι6ψειςσχcτικdμ{οgόρόλο'1'Cιv 

τcxvικWv καC τοD Τcχvικο'ϋ ' Ετιιμελφηρ(ου &d εlχα ι:ϋλοyα vd tιποβdλιι.Ι τd 
t ζi'jς- δl.v ι:Ιvαι άvτιτιολιτεvτικ6 . ':EyW Slλω "fό Τι:χvικ6 'Επψcλητfιριο 
vd c.lvαι ό Εtσα.yyελ{ας στfjv πολι,;ιχfj μας , Εtσα.yyελl.ας ό δπο~ος &d ζέρΗ 

8 β lβα ια τ~ vομοSε:σCα yιd vd χαλc~ δτιοιοvδfiποτι: παραβdτη, άvεξdρτη"ι"α δ.π6 
δποιαδfjποτc. σκοπιμότητα πολι-rικfj η δ.λλη. θέλω τ6 Τcχvικ6 Έτιψελητfjρ ιο 
τ i'jς ' Ελλdδας νd y(v ει b nραyμα•ικd lιnε:.V&vvoς σ6μβοvλος τWv χvβερvfjσc.ωι.ι 

~:~v &~ε~~~:~σ:~μ~~. •6 Ξ~~;~~β~τt~~κ~ ~~ι&~ ~~~~~~~(~δ~α:α~f~ι - ~~'1~~~-
πλεγμα πε:ριπετιλεyμl.vωv πcριπλοκWv'! Δl.v !ιndρχει •ομέας •i\ς vομο&εσ(ας , 
no~ lvaς φυσιολογικός livSρωnoς vά καταλαβα(vε:.ι ,( tσχVει ώς δCκαιο στ fjv 
Έλλdδα, KaC στd Ιiλλα τιρdyματα tσως δικαιολογεϊ:ται αίιτ6- yια"ι"C lτσι. cl 
vαι tι φ6ση _ •ους-στfjv "fcχvικfj, δμως, για•( vd σvμβα(vει αίιτ6 ; Εlvαι 
μιd κατdρα- •6 λl.γω χωρlζ κα( ndλι vd (.χω δ.v-rιnολ ιΗUτιχfj διdθι:ση . Διd
βασα σ"tfjv "Καθημε:ριvfj " δ"tι '1'6 Νομοσχl.διο "ΠcρC ΟLκιστικωv Πcριοχίlv " c.tva 
άv"t(θε:"t ο μ{. "t6 δ.ο&ρο 24 "toV Σvvτdyματος . Τ6 tδιο yρdφovv κα( "td "'Εn(
καιρα". Τ6 tδιο μοϋ c.Inav ot χλαδιχlς •Wv δικηγόρων καC τWν μηχαvιχWv 
τijς FΔΗΚ. Λοιn6v, δταv χvβε:ρνητιχlς l:φημε:.ρ(δι:ς χαταyγlλλοvv δτι μl τ6 
Νομοσχlδιο αlιτ6 nαραβιdζι:"ι"αι '1'6 Σ\Jv-ι;αyμα-δ{ ξ.{ρω κα•d πόσο lχουν δ(κι ο , 

8 ~~ ~:(~~~Χ~~~ ι.~ ~"'":~Χ~~~~ο~~~ι~~δ~~~η "'"~η~ηi~~~~ - τ{ Π~~λ~~c π~:Υ~~~~~~ιη-
&ε~ tι προσαρμοy~ μας σ"td ,η dν"tαρ,ι;•d tπ{τιcδα των σvvετα(ρων "tΟ6ς δποCοvς 
έnιλlf;αμεδ.π6 ,;(ς28Μα'Cου 1979 ; Τ(-&έλι:ηνdyCνουμc.; θdμίlςr.α"ι" fjσοv• 
καl δ{ ~d φ"tα~νε: ndλι οι ζlvοι . θd φτα~vι: "td κακd μας "ι"d κεφdλ~ α. 

Γι' αtιτ6 tyώ &d πρ6"tεινα στό φ(λο tιnovρy6 τWv Δημοσ(ωv "Εργωv vd 
εtσηyη& c.τ άn6 αϋριο τfj σ6σ"tαση μι5.ς"'Ετιιτροni'jς Κωδιχοποιfjσε.ως Τε:χνικi'jς 
Νομ ο&cσCαι;.". Εlναι ε.ίικολο vd κdνετε μιd 'Enιτρo nfj κα( δλοι αύτ ο · .. ι 
δ.π ειρdρι&μοιv6μοι, πο6σlnολλ{ςτιεριηώειςσvγκρο6ον"tαικα(δ.λλι)λοα

να ιροVν•α ι , νd έμφα ν ιστοVv σ' ι να ι ν~ α! ο lδαφος • θd ε 1 • ξ lρ cτ c tι μ c. γα
λ6τερη σvμβολfj noV &d κdνcτε γι.ιί τ6ν "ι"ομ{α σας , γιd τfj v τφοnα 1 -ισκε:v{j τ'iis 

Χιfιραι;. y ιd •fi Κοινfj 'Αγοριί. Δl.v '1'6 λlω yιd νd. μl κα-ι;ηγορ(jσι'L'ε: (),-~ θέλω 
vd σίlς φέρω σ{ Μσκολη &lση . Ή Δv-ι;ιπολ(τι:.vσfj μου .ι:1vαι τιdν"tι ι vιf δ Cvω 
έnικοδομητιχές λVσε:ις, ΕΊμαι αύστηρ6ς σ"tCς χρCσcις μου . rιουrι. φορlς 
με"tαχcιρCζομαι χαρακ"tηρισμοVς αύστηροVς, άλλd, . . vομ(ζω , Οτι tι 
δ.v"tιnολ("tε:vσηπρlncιvdδ(vε:ιλ6σι:ις . 'Αvτιπολ(τεvσηπο6ε:Ιvαι ΙS.ρvηση 
fιμ6 νοσ6ν&ημα., δ{ν ε.Ιvαι σοβαρι'j τιολιΗκfj tnCδοση. Γι' αtιτ6 kd.vι..: "tfjν 
πρ6"tαση σ"t6ν κ . Ύποvργ6 , μ6λιι;. φ6yει δ.π6 δω νd .:tσηγη& ε~ τfι σΟΟταση μ ι.Ο.ς 
Ε L δικijς Έnι"ι"ροnijς, no6&d κdνι:ι "tfjv χωδικοnο(ηση "tijc. 'ttχvι xi]ς vομο&ε:3Cα , 

μας.(Ό Ύnοvρy6ς κ. ΖαρΗv{δης δ.nοδέχ&ηκε τfiν είσfjγηση κα( δρισε '8n. ι 
"t ρonι'i yι.d η'jv Κι..ιδικοn.ο(ηση 'ti'\ς Τεχνιχ'ι'ις Νομοθεσ(ας. όπως b ίδιος Δvα
χοCvωσε: στ6v Τό;ιο~ 



Η Πl!ΜΑl'ΕΥΣΗ ΤΟΥ 1ΈΕ ΠΌΧΡΕΩΠΚΗ ΓΙΑ ΤΑ 7EXNJKA t.(Ιι,QΣ>ιΕΔΙΑ 

θd Fι.&cλα νd .&Cζω ~να δcύηρο &{μα , έ:τιcιΜj ζlρω ιιdτι..; ό.n6 nοιlς nρoU
-no&t:σcις έρydζον-tαι o t tιnouργol, Δκ6μα χα( τ{ς Κυριακt:ς- ό~CΙ~ασδ~nο-rc 
κυβcρν~σcως , θd έτιρ6-rεινα yιd -rd Τcχvικd Νομοσχt:δια , nou cρχοv-rαι 
σο~ Douλ~ , vd γ{vcι κd-rι άvdλoyo μ' αίι'tό nού yCvεται yιd τd Συvταζιοδοτι 
κd • Ξt:ρι.τc, δt: συζη-rctται Συνταξιοδοτικό Νομοσχlδιο Ιίν δ lν tι~dρχcι 
yvωμd-rι.:uση τοϋ ' Ελι.:yκτικοϋ ΣuνcδρCου. Αίι't~ ή ρό&μιση δl μίΙς σωζι.:ι άn6 
δλα τd δ.μαρτ~ματα • Γ!dντως μiΙς σώζει δ.nό ιvα πdρα πολύ μι.:ydλο δ.ρι&μ( 
6.-rοπημdτ ων . Αtιτ~ συvετt:λεοc νd κρατη&ι.:t ή Συνταξιοδοτικ~ Νομο&cσ(α 
μlσα σl δρισμlvα nλαCοια . θd πρ6τεινα 1 l.πομt:νως 1 νd Φηφlοοuμε ινα ν6μο
έφ' δσον δ lν τό προβλlπι.:ι τό Σύvοαyμα- δτι ιιαν{να Τcχνικ6 Νομοσχlδιο 
δέ .Sδ.ρχι.:ται yιd ψ~φιση στ1'j Bouλfj, ίiv δlv ();(ι tιnοχ ρcωτικd γνωμdοcuση 
τοtί Τcχν , ΈnιμcλητηρCοu . "Ετσι, &d Ι<tt't:>χuρώσουμc Ι<α( -rόv 'Υnουργ6, 

~~y~to~~~c t τ~λ~~ν:~~,S~μ:ο~~~ν Υ~~~~ ι;~ ~~~~~ ~φ~~~ ~~~Υ~=~~=~τ ~ό~ ~;~:ι. 
nα{ζcιιναό.nοφασιστικ6ρ6λο, nούι.ΙvαιάναγΙ<αtονdτ6νnαCζcι,μlσα 
στCς κοινωvιιιlς καC nολιτικlς δομ lς . 

ΠροτcCνω α(Jτl'j ττ'j μcταρρύ&μιση κ. ' Ynouργt:, Ι<uρCως γιd νd βcλτιω-&ct 
b 'tp6noς λcιτοuργCας τol':i ιιοιvοβοuλcuτικοϊ:i μας πολιτεύματος . ΚαC πdλι 
δlν clναι Δvτιπολιτι. uτιΙ<Ι'j f] δια&cσή μου . "Οχι yια't{ δ{. μοtί Δρlσcι b 
ρόλος τf'jς ό.ντιnολι 'tcύσcως - clμαι nολ6 nερ~φανος γιd τ-6 ρ6λο μας καC 
ycvvημlvoς ίσως yιd ό.v'tιnολCτcυση, 'rnωφcλοl':iμαι ΔnλWς τ-f'jς cίικαιρCας vd 
κdvw μιd έnικοδομητιχ~ ctσfjyηση σdν άvτιnολιτcυόμ cνος . 

Σ' δλη τfjν Εtιρώnη , σ ' δλcς τCς δημοκρατCcς -rοϋ δuτικοίί τύιιοu κα( 
κατd δcύοcρο λ6γο χα{ oτfjv 'Αvατολικfj Έ!φώnη , δταν μιλίlμc yιd Κοινοβού
λια έννοοίίμc Κοιvοβοuλcυ-rιχlς ' Έnι'tροnlι.; . Td &lματα πού nίlνc στ1'jν 
Όλομlλ cια c!ναι έλdχιστα , 'Η Koιvoβouλcuτι xfj 'En ιτρonl'j χdνcι τόν 
~λεyχο τοϋ νομοσχcδCοu . "Αν cίμαστσ.ιστ1'jν 'AyyλCa, η δ. ν c'ίμασταv στfj 
Γαλλlα - xaC έρχ6-rαv αίιτ6 τ6 νομοσχι':διο no6 ουζητοϋμc "Πcρl ΟtκιστιΙ<Wv 

~~~~~~~;:~ ~f'j~ρ~~~~~a~d ν;α~~~~\~λ~~~~ο~~u~n:~~u~:~~ t:~~~\~~~ τό 8 
χοσκCvισμα, Ιίν ctιδοχοϋσι.: , &d τό ίψερνc στι'jν 'Ολ;;ιμlλcια . ' Εδω δlν tιιίdc
ΧΗ χdτι τlτοιο . Ό Πρόcδρος c!ναι διαχοσμητιχ6ς . Δlv lχcι καμιd 
δρμοδι6τητα . ' Η Κοιvοβοuλcvηκή ' Έnιτροn'Ιi ι.:!να~ τunιχ~ . r~· αCι,,1 
σίlς λlγω δτ~ clvαι ΔνdyΙ<η νd ylνcι α(ιτι'j ή τροnοnοCησl) τοϋ Καvονωιι οV 
τi'jς Bouλrjς , vd lxouμc δηλ αδι'j tιnεύ&uvη ι. lσήyηση τοϊί 'l'Lχν , ' Εn~μιλ φ ηp{r 
της Χώρας nρlν τd νομοσχ{δ~α τιaνι στfj Bouλfj yιd ΦJ'i(j.tCtιΙ . 

ΟΡΟfοDΣΤDΝ1ΕΧΝΙΚΩΝ 

Καl .S d τcλc~ι5σω άφοϋ δναφcρ&W σl μιd τιαλιd δvdμvηση. ' Εδί:ί στ6 

~~c~~~:~~;ρ:η ~k~~~~~P.if~σH•t~J~~~~ε~: ~~~α~~η~;~~σ~~6:d δι,;~~~~:~ . σι ΕΙ πα 
;~~~~ έ~c;;χ~ t ά~~~~~~~~.e~~ ~i~&~λ~v~ω~~~iα n~~gy~~~~~ ~~~ ~:λ~~~~~' πού 
έ nlpχovτ α ι , (i ν δ. π οκτήσ ι. τ c αtιτοnε τι ο C&ηση Ι< α C έ n ~ βdλ ι. τ c τ tiν fι& ι 1< 1'j τ oi) 

~ ~i~ ~=~~ ; , ~i~: ι έ~~η~~~;η:~~ ι τ;~\;~~ ~~~~α~ Ι ν~~ ιg ~~~:~ς\~~ ι:2.~~~ι.-
δ ιασμοl':i . El να~ b έχ&ρ6ς τilς δοuλι ~aς τοV τιοδαρ ιοίί . 'Ο τ cχv ~1<6ς nρl
ncι νU.χcι φαντασCα, άλλd Ι<α( σόστημα στι'j δοuλειd το υ , ΔuστυχWς στιjν 
' Ελλdδαστ()(6μαστcκαCΔλληλοσuηαCρουμcτούςtαυτούςμας , yιατC""πιJ
νοιιμcnουλιdστ6vΔlρα;'yιατCαtιτοσχιδιdζοuμc, yιατlτ-dλύνουμcδλα 



σ•ό πόδι : •.• wE . .. αύ•ό ε. Ι ναι •ό σUμπ"ι"ωμα •11ς διανοη•ικης καC πολι•ι
σΗκί'jς μας κα~vστε.ρι1σεως . ΕΙναι f] έπιβ{ιιχ:Jη τί'jς κατdρας 400 χρόνων 
δοvλε{ας noU δ.παyόρεvε. •όν nρογραμμαησμόσ{. βd.fιος κα{ τι1 δημιοvργια 
μον{μων lρyων . Ή tλληνικι1κοινι..!ν{α εΙναι δUσκολο νd ζtπε.ρdσε.ι αbτd 
τd βι~ματα •1')ς δοvλε.Cας , 'tσ•ω και με.'td 150 χρόνια tλε.U.fltpov 11, 

'ΕΗε.ίνο ι noU ~d κdνοvν α!ι•ι1 τι1ν tπανdσταση ε.Ιναι βασικd 
οLτε.χνικοC . ' Ει::Jt!ς.fιdδ.λλdζε.τε.τι1νοο•ροπCατοϊi•Ελληνα, yιατC/ίν 
διν τ1'jν δ.λλdζε.τε. tσε.!ς 1 δt Μ κdνε.τε. •11 δοvλι:ιd σας . θd μεταβλη&είτε. 
σ{. " πολιτικdντηδες ", κα{ ~d y{νετε σvνερyο( σ ' δλες τCς δ.σχ{jμιες , ποό 
χαρακτηpιζοuν τ1'jν πολεοδομ(α κα{ τ{j χωροταζ(α •i'iς Χώρας μας μετd τόν 
Β ' ΠαyκόσμιοΠόλεμο . 

ΚvρCες κα{ ΚUριοι, σaς ε!ιχαριστω ποU μ{. δ.κοιJσατε μl •όση προσοχfi 
και yιd •fίν tπιεικιd σας ποU μοϊi tπι'tp{ψι;ιΗ νd μιλ1'jσω •όσο πολU, 
:Ι:."'iιχαρισ•W κα( τόν κ . Πρόεδρο . 

Πρlπει νd •ό δ.ντιληφ.fιtΊ:"ι"ε, !Sτ-ι f) Οι..!'fηρCα τi'jς ' Ελλdδας, tι βασικfj 

8 ~~~~~~~~~~ ~1'j π~~ι~iιl~~~ο~~l~~ν~\~~2 ~~~αα~~~~~εδι~~~~~G~ο~~\~~t π~~~:ο-
προyραμματισμό - νd πCiμt στ1'jν όρydνιιχ:Jη , Κα( f) Ηχνιχ1'j ε.lναι tνσωμdτωση 
•f!ς όρyανωμ{.νης σχlψης σ•d πολU ntζd , δ.λλd τόσο ζωτιχd προβλ1'jματα ποU 
ά.ντψ ετωπCζtι b σUyχρονος ίί.ν~ρωπος . Σίiς είιχαρωτW ποU μ{. ό.κοUσα'tt . " 

• 



ΜΕΤnΞΥΜnΣ 
~Σύνταξη-Έπψtλειαr rpaφι:Io 1-'Vπου_ 

ΑΥΝΑΙΙΗ ΤΗΙ ΕΔΗΚ Η CΠΑ•Η ΙΙC ~-~!1-~~f!f!~!-~~~-!~-!~!~Ω~~!!f!!~ 
---------;~-~;~----------- τij~u~;~~~~~~~~o~ ~~~=:cr lιπ6 τι1 μcτrmολrτcuση 

'Αιtοόρσστος ό Άρχηy6ς Τι'i ]{cιιρέτιοι: τ6τι: ό Ι\α6ς ξl•pr.νa, α6: λUτρwαη 

8 ~:~ :~r~x l;:~x ~~~ι~ε~~~:~~~ς ~~~v~:ι: ·:~~:τ~~;~~ r:τ~~ ·~~~~~~ :~~cι;~~a~; ι;:~-
ι!iwou γfνι:ται δtιιτ6ς μι θέρμη λι'j ιιcιτ& τijς ι6α.ικijς lιιι ι:pαι6τητcrς τijς X~paς στ6 ~ 
ιιαf1ντυrrι.~αιcrιιιfςC~ιδηλWur.:ις Αiγαίο. 

!κτ :~ι'i::=~ι'j •:l,.~v:;η;6 Λcιδ yν~~~c~:b ~~;: ;a~:~~:~ο~ιι::~~. lxιt ι ιrλι'jρη lιι r-
δχιμ6νοδtντ6νιιουράζι:ι tτfς23'Ιουλrου1974ιlιΑι:ξι&,yι6ν6:ιtpατηΒcί 
lιλλ6:lιντfΒcτcιτοUδ f δc ιΙCαι-στι'jνlξοuσrα,ύnοχρet:ίθηιcι:ν6lιποβ6:λcιτι1στpατι
νοGρyιι:ςδuν6μctς,σ6:ντ6ν wτι~cl"jaτολι'iιιαfν6πι:ριβληθι:iτι'iνrrολιτιιιl\της 
'Αντaiοιιιiθι:,ορ6wσU&yyιΖ::ι:!νδυμaσrα.Τfwστσwιριινό:w6αlιτ66fν.lyινι:,Γι& 
τι'jμητfριιyη: τοίiτοιέξσιισ).συθι;iάιι6μον&σfμοppαyeίήιι:u•pια-

Τ6'aιν6μι:νσι:1ναιwρωτο-ι ιι:ι'jwληyι'jιι:αfν6:διατηpcίται&μι:fωτηήέιιιβουλι'j 
'fΟViς,δτσνλη•Βι:iίιw'δ•ητ6ιι:ατ6:της&ιι:ι:ριιι6τηταςτηςχCipας. 
yι:yον6ςότιτ6οσνότ6ιισςμlf Στ6έοωτι:pιιι6ήΑημοιιpατraι:1ναιάwλWςτύιιος • 
.f:λιiχιστι:ςέξσιpfσε:ις ιiσ•l- 'ΟΛα6ς6Ι.νέχι:ιιι:aμι6δυνατ6τητσν&ένημeρω-
δfως τιi ιιυβιφνητιιι6 μ/.σα μα- Βε:i yιιi τ6 τf συμβαfνι:ι στ6ν τ6ιιο του ιι:ar ε:ΊΎσι 
ζιιιηςένημcpCiοε:wς&πο,ι:ύγουν Uποχpeωμfνοςν&U,fστaταιτfiν•λUση!γιι:ι:,&λσυ &-

. ~~lf~~~~ ~~i,~~~fi~~~~~ 
[~~ill~~i~i ;~~~~~~tt~iif~ 

[.ΔΗ.Κ. ι Η[ΑΗΚ [tNAt ΤΟΚΟΙΙCΙ.Α ΤΟΥ ΙΙrτΡΟΥ \ [.ΑΗ.Κ . 
OXt ΗΗ8θ0ΡΛ O[KCIPAHHΣTOYAHIOKPHIKOY ΓΙΑ [ΝΛΣΟΣΙΑΛΙΣΙΙΟ 
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:Ι. ΗΕ.ΔΗ.Κ.ΓIΛΤΗΝΕΝΕΡΓΙ:IΛΚΗΚΡΙtΗ 

ΔΙΛΚΗΡΥ!ΗΠΡΟ.[ΤΟΝΕΛΛΗΝΙΚΟ/\ο\0 

~~~~;;~~;;~~~~~~~~:!~l~~~~~j~!~l:;j~~;;:;~~~~π~~~=;~::~~::~~~~:~;~:~~;~~;;~ 
χ~~ l~:t:~~2~ :~: ~:~~ ~:~~~~! ~~ :~:~:: ι ~:~.;~~=i:~~:~i ~ ;:~==~~~~~~~:~=~τ~?; i;~;:;~ ~ :v 

1.-Τά μlτρσ wού &ξσ:yy.tλθηκιιν ατfς 4 'Iouλfou'79 yιά τ~ν lιντιμι:τ'"'ιση τοίί •i:vι:ρ-

;~::~~~~~:~:~;~;~~:~i &~~:~:;~;~~:~ ;:~:~~~~;~~:~~~ς ~~~:;7~i:~;: ~:~:: !:~~. =~;: ~ l~-
μdτwν . 

:~;~~z~:~~::;~~~~:~:;:~~:~~~&~=~-;~:::~~~~~:~: r !:;~:~:!::::~:~~~~~;~:6~~;~~=~~ 
ατ6ν ιιρayραμμcιτιαμ6 τijς Cvι:pycιaκijς wολιτιιιijς.Έκτ6ς δμwς &n6 τr'j •ρ6νηση,lλλr.ι•ι: 
.:οιfή&nιβαλλ6μι:νηι:Uθύτητσ:ατι'jδιιιχι:fρισητοϋ6ημ6σιοuχρι'\ματοςyιάτι'\νnρομr'jθcι
•11vFJWνκcιuσfμwν . 

Σ:'ι:ιlιτlς τfς cιlτf~ς &,ι:fλ~τcιι ή σημ~ριν~ δοιιιμασfο: τijς Χ"ρας. Ή b~ιλοUμcνη τι-

~::~:~~:~cι ~~~:~η.~~6:ξ&:6~~σ~ ι ρ~:μ:~cr~~~μ~ .. ~~ ~=~1~ζ=~~~~: ;::::;::~w y ~=~~~:~ 
lξοδο &w6 tι1ν ιιρfση.Κcι( σ&ν ν& μ~ν iφηινιιν ιιUtdί,ή lδιοt&λι1ς άcruνaptηcrfcι tWν ιιuβcρ-

==~: ::~~~;:~~, :~::~::~ i ~=~~iE;~~:: :~~?:~~~:::~ :~~::~:~::~~~~~~λ~:~ ~~~λ~~~: 
2.-ol &νdίyιιe:ς ti'jς Χώρcις σι &νiρyι:ιο:, .. cιλUwτονται σ~μι:ρa ._o:t& t& 75" wι:ρfwau &!ι6 

ι:lσcιy6μι:νοιrcτρέλο:ιοιιο:fιιο:t6:t6:Uπ6λοιπο:2S%ιiπ6&yχώριι:ςwηytς1νtρyε.ιaς . 'Λw6t6 

~~::~;~~=~~ ~~:~~;~~~;~::::~~:;~: !~~ ~~:::=~~~:~;~~:;~~:;;:!:0~: Ο! ι ~==~~~~:~:t~&-
~~;:~νt~ί~Υ=~:~~~~~~~, ~:~=~~:t:~P ~;:ρ~~ v:~~ι:~.::~u~δ&~:~:":: ι&~: ~:~~~~:~~=~~~ρ~~· 
=~~σ~~~;::ι:~;::ι:~ξ~0~ο~ii~,~~~~;:~:~~~~~~ ή Α[Η ιιο:f ν& ••λUfoUν tfς μ~λλονtιιιές 

Ιτfι;1yχ~ιι:ςwηyές,ό:ιιτ6ς&w6τ6:λιyνιτιιι6:ιιοιτ6:crμαtαιιαfτ(ςύ6στοwt4σι:ις,wο6 
Ιχοuνcrημαντ ιιι&wcριθWρια&ξιοwοιι'jοeως,ιιρfwι: ινόwροατι:θ σϋνt&&ιιfραντακοιt&crμσtα 
t6ρφης woU ύιr&ρχουν στ~ θ6ρc:ιcι 'ηλ&δcι( κο:f &νtρχοντcrι crι 1,6 διο:~καtομμόριιι &ξισ
wοιι'jcrιμοuς τ6ννοuς,τό όποiο,τ~λefwς ό:νe:ξι'jyητcr,!wιμtνcι ν& &yνoei ή Κυβfρνηση),i.νW 
•ιιρ6:λληλσ i.wιβό:λλeτcrι ν& ιl:ντοθοϋν οΙ 1ρeυν~ς yιά τι'jν ό:νι:6ρecrη Cλληνικοϋ ιrcτρeλtιfou. 

3.-Στοιχr:ιώδηςφρ6νηcrηi.wtβαλλeν6:πι:ριοριcrtciήχρηcrιμοιrοfηcrηe\crαy6μcνοuιrc
tpcλcrfου y ιό τ~ν ιrι:ιραyωy~ ήλι:ιιτριιιi'jς ~νtρyr.ιcrς ~ τοUλάχ ι ~rτον ν& &ποιιλι:ιcrτι:i κόθc 
σιιi,ηyιάι:ιίιξηαητi'jςμέχριcrι'jμcραclcrοy6μc:νηςιrοσ6τητιις .•ομwς ,c\'Ελληνικ6ςΛιι6ς, 
t6ν Ιόiο 197 6 'Ιfληpο!fορ~θηκc Ιιιπλη .. τος τι'j ματαfωση ιιaτacrιιr;uijς τϊ;ς Αης λιyνι,.ικfiς 
μον&δας llcycrλoιr6λεwς 300 11'1 κσr τι'jν oύcrιι:ιcrt ιιιι'j άνσ:τροπ~ τοϋ wροyρ&μμο:τος ti'jς ΔΕΗ 
yιιf tt'jν Sr.τra 197θ-19β3.Ή διιιαιολοyfο: τijς Kuβe:ρνt'jaeως,woi'J διο:τuπ,Βηιιc: τ6τι: διdi 

;.:6~=~ο~~:~~η;~~~:(? )=~~v:ιs: oz~t'i==~~~ τ~~~ !~~6~::: ~:6~(1~~;=~~::~~~. :6 wc:τρtλιι ι σ τ'-
'Αλλάt&μηνόματcryιάτfς&νιιτιμι'j"crι;ιςτοϋιιι:τρeλcrfσu,δfνi.wiτρewcrνcrUtιι'ΙΙ'ιftι;ς. 

Κσ(μ6νονήΚuβfρνηαητiiς•ΝtιιςΑημοιιρaτrας•t'όyνοcί ,yιιfνά i.ιrιλtξeιτ6νΙΙ6:Το 
1979 tt'jν wpoμt'jθc ιcr ό:~ριοατροβfλι.ιν,συνολι._ης lcrxi'Joς 2401118 wcρfwou ιιcrr νd: δtσιιρa:yμιι-

τcόclί~ ~~~t~~:u~~~~lc~ ~~.~~ρ~~~~~1~u~~~~~~ιi3 ~~ς •!iλί:~&λληλeς &ιroφ&crc ι ς ,.ης 
ΔΕΗ ιιιιr τfς ιrcrp&μβ&creις Ύιιουρyi:ίν,αχcτιιι6 μi tl\ν iπιλoyt'j τWν οtιιι.ιν wo6 ΒιS i.ιιτιιλi -



_,_ 
;;~;::~: :~~:~=:;::~::•: i~;~~:;::~~~:i=:~:~~::~:~~~~;;:!~~::;,;•;,~~ ;;~v~;.:::~·-

~:~i;~i;~~;~i~~:;~~:i;;:;t~~:~~:t;:~;~1~I~~~~~~~:!;:~~~:~:;~·::~~:;l:~~~; 
va.ι.. r: · ;~av ιι ::~~:~2.~r;~. &u~~:;2;~~~ς.::4;~:~η~~~ς ~t;~:~~=~ ~P~~~~::~~:::G~~c ·~:v;ι:~ 
θaίσf.Ι..ι:ι τοuργfcrτ619β7-βθwuρηνιιι6ςστσ:θμ6ς1σχ6οςΒΟD-10ΟΟΙΙ. 

'tντοίiτσιςτ6Cyιιcκριμfνοwρ6γριιμματiiςΔΕΗwροβλlιιι:ιCyιιατάαταση11'UΡηνιιισϋ 
στσιβμοϋ ι.οοιι,ι\iνι:ιρξητi\ςλcιΥσuρyfcrςτοϋό'ΙΙοfοu&nσ:ιτι:ίτσUλιiχιΙJΤο10-12ΧΡ6νια 

:::,:\~~~a :~; =δ~r~~w~~:;,. ~~~,.~~~~~~ο~= r &~;:v~6 ό~~:e:~r -~~τ~: ~~6 σ~:~~η:~~~~~Q 
χρ6νσuθlσι:ι.ιςΙΙ"iλeιτοuρyfσττuρηνικiίςμονό:διι:ςι 

i~~~~:~~~;~;~·~~.;·;~::~:~:;~2:t~::~::~:~~~.;i::;~~~::~:~::~:~~~:~~:~~~;::~: 
οΙ ιιfνδυνοι τWν &τυχημάτwν,τ6 χρlος yιά τf'Ιν nρoaτcισfa τοϋ 1Ι'ι:ριβ!Sλλσ ντο ς,&.'τ~ 

ρcιδιιι:νι:ρy6pύnανσηw:cι:fο1lιναΙΙοινι:ίσι:ιςrιού!yινσν(&ρχtςτοϋ197βστ/j33ηΣύνοδοτi;ς 
Ο!κονομοιiiς 'ΕnιτροnΓjς yι6: τι'jν Εύpώπη"τοίi Ο.Η.Ε.)Οτι τc!i yνwστ6 ό-ιι'οθlμcιηι οδρανfοu, 
Β6:1χοuν&ξο:ντληΒι:ίμfχριτ6,995,iwρι:πι:,Cπfτοϋwσρ6ντοςτοUλ6:χι στον,ν6:lmοιιλ&fαουν 
ιι6:Βι:σ~~:f,ηyι6:πuρηνικ6&ντιδpο:στiiρο:στr'jΧι:iρaμας. 

'ΗΙ<υβlρνηοηδμως,βι6:ατηιιι:ν6:μι:τσ•σλlσι:ιτt'\νιl;τcιιpfο[ΒΑSCΟ,π ο(ί'd:Χνι:ιν6:βρι:i 
τ6χWρογιάτt'\ν&yιιcιτ6:ατοοη•uρηνιιιοίίοτι:ιθμοίί: ••• 

'tκ τ6ς&ιι'τ6:•ροβλ/jμοτ•&Ο',cιλefαςιιαfwροστσισfιιςτοίίJΙιtΡΙβάλλοντοςwρf" ι:ι&ιι6-
μον6:τονιστ&ίότιι 

,η λ δ • ~~ιr~~~~~=: ~~~:~:: ιι:~ ~~~~:::~~:1, Χ ι~ Ε~~η:~~~~ ι ~:6:ε~~~ι~cι~~::~6:;:~~Ρ=~~~:~ _ 
ιι σίί στσ&μσί:ίΒ&οτοιχfσι:ιμiτfςσημι:ρινiςτιμiς3,2διοι:ιιστομμιJριΙΙΙδολλ6ρι σ.'[νWτ6 
κ6οτοςλιyνιτιιιWνμονd:6\.ινyι'1 . 20D8•δiνύιιι:ρβιιfνι:ιτ61δισα.δολλd:ριι.. 

p)ήιιuρηνιιι"!νiρyι: ι σ,δfνι: ι ήλι:κτριιι6ρeί:ίμι.yιd:τιιjν•ιιση:ινd:λι.ιαηβ6:αι:ι.ι ς"' ( όιιι.ιςό 

tΙ;~ν ~~~~.::~.~ς τ~~~i:~' li δf;6 v ~:σ;~; τ~~~ ~:=~~;ηa::ί~:~:λ:f~u:~~~~~· ..,::~eι:~~~::τ~;:~ 
κσ&ιστiτοόςιι&τρcλσίκοUςοτσβμοιJς,Wοτι:ν&ό:ιιστι:λι:ίλύοηyιι!iτ6iνι:ρyeι αιι6μαςιιρ6-
Ρλημα. 'ΛντfΒι:τσ β& τ6 κάνει ό:ιι6μσ όξότι:ρο,ό:,οίί Bdi μι:yι:νβι:iνcι τtiν iξι!iρτηοη τijς Χι::ίpσιζ, 
lιιι6!ιιι: fνοuς rroιJ βά μiίς ιιρομηβι:ύοuν WUPflYΙΙ6 •ιιύοιμο.Ό ιισβiνσς ιιαταλσβσ(ν cι ότι ή 
1νι:ρycισκtiμοςιrολιτικtiιιρiwι:ιν6:οτηριχτι:ίιιυρfι.ιςοτούςλιyνfτι:ςιισfτtiντ{ίρ'ηyιά 
τtiν•ιιατσν6ιλι.ισηβ6σι:ι.ις"'κσfτfςίιδcιτοιrτι::ίσι:ιςyιάτιιjν•κατcινάλwση αl χμiίς•. 

' ΗΚυβiρνησηΚcιριαμανλij1ντούτοιςκάνι:ιό:1ΙρΙβi:iςτ6ό:ντfθι:τοιwροο•ι:ύyι:ιατι'jν ιru• 

~::~~8~~=~: 7 ~;, :~r~;~~ =~~:~!:~:~::~~:;::~~~=:~~~~:: ·ϊ~~:~ς ~::6~ :;s:?~::: · ;7~ λ::. 
χeςτijςΧι::ίρας. 

110: f ~ r~t~~~~:~:CI "'';gν' ~~~~ΟQ11~~~μ::~~y~;~~~Κ~~ι Τ !~λ:~:~6ti~:6ς Τ~~ν lι:ό~:~~Τ~~ ΙΙ;~~-
θιοητοί:ίδημ6ΟΙΟUΧΡfiμιιΤος , 

'Λνσ,iρΒη1Ιe'ΙΙ'άρσιrάνι.ιότιο11 τι'jο ι eς&v6ιy11ι:ςτijςχWρσς,τάνουν οτ6: θ,! , i . .Jς9 
lκοτ.τ6vvοuςCτοιμwνwροί6ντι.ιv . •αιrι.ιςι:ίνσιyvωστ6ό:ιι6τι'jδιύλισητοί:ί&ρyοίίιιι:τρι: 
λιιfοu τ6ιlτοιμcιιιροί6ν τα•σρόyοvτσιστfςό:ιι6λουθι:ςιrοσοστισίι:ςό:νσλοy1ι:ς: 

σ)2~ n.nfrιou •ί:λσ,ρό•(ύyρσipι•,βι:vtfνι:ς). 

15}30% f:ιcu •μι:σσiσf(ντfίtι:λ)κιιf 

y)SQ% ιrι: t'fr ~ι- •pιιρι&Ίμαtοότ ,&σ,ιιλτος) • 

• η. 1 ό:νι!i •~ • διι:θνοίίς ιισιτι ινσλι::ί-



~:~~i~t;a~~~oi~~;~ ~η ο:ι &~~::~ι~;~ α ιι~:η;~~ r ~~ρϊ~:::ω:a:~~;~:~:~ =~~:a~ ~ =~~~ah~2~=~~a I 
&γοpά. Αύτιfι; oi ι!.ΙαιιυμάνοeΙς στ~ ζ~τηοη δfνουν τ~ ι!.υνατ6τητα ατ~ ι!.Ιeθνj} ιιερ6οοκοπfα 
ν6:δργΙάζε ιαέβάροςτοίίιιατανcrλωτΙκοϋιιοινοίί.Πριfπειν6:οημειωθei-yΙ6:ν6:γfνeιιιατα-

~:~~~ν τχ ~:~:=~~ή τ~~0~e:~:::~:~α~:~~ 1 τ~~ i~~ ~=~~e:~~~~ν~~~~~ ~~~ς[~ρ~;C~~;v):~;~5~ .:~λ-
μορφώνeται&π6τ6ιι6οτοςτοϋ&ργοUnι:τρελοι:fου,τ6νο:ίίλο,τι'jδι:nr6:νηδιΙJλfοι:ωςιιcrfτ6ιιιfρ-

~~~ ~~~~~~ ~ ~~ 1 :;?Ρ ~:Q, :~~τ~::::~α ή τ_~~:~ 1 ~~λ~~~~ α ,.;~ν ν~~~;~ . ~;~7 :~:~:~Ρ~& o~;ri, :~~i=-
pι anpfπou . 

'Λw6 σύτιlj τι'j δΗrπfατωcJη,οτοιχειώδης φρ6νηση έniβο:λλι: στιljν κυβιfρνηο~ μο:ς τι'jν ύπο
χριfwση ν6: έξιιοιφu:λfοeι μi 6ΙιικρατΙκιfς ουμφωνfι:ι; τ~ν προμ~θι:Ιιι τοϋ &ργοϋ πετρι:λιι fοu κο:f 
ν'ι!ι:γορ6ζι:ι &n6 τ6: ~λληνι"ά δΙUλΙοτι'jρια τ6: ;:τοιμα nροϊ6ντα οτfς τ 1μιfς nού wροκ6πτουν 
μΙ βάση τ~ν τ 1μι'j τοϋ &ργοίί,τ6 ναίίλο,τ6 δΙCiλιοτρο κ•f τ6 κiρδος τοϋ διϋλιοτηρfου. 

όιιο f ~~ι'j=~~~~Ε~~~~6';~~ς Jf:;~ Π~~ ~~τ ι:~,.:~ ~~~~τ~:~:ν~~~:~=~~~~=~~~Ο~~ν&~~~~τ~;Ο: δ~~~ Ι
~;~:~ο: 0~~~ ~~~~u:f~o: e::~α~:~ r:~~~~~ο;~~~:~ε~τ;~ς 2~:Υ ~:~~·=~ο~2~ο~~:ιινιιλ~ι:ως), τοϋ . 

Ό Λάτοης ,μf τι'j χο:pιοτΙkι'j σ6μβιιση τιiς δΙΙ(τιιτορfιις,ι:Τχι: τι'jν ύ•οχριfωοη ν6: διιι~iτι:ι 
στι'jν ιl: οωτι:pΙkι'\Ι(ΙΙΤαν6:λωιτη2.333.ΟΟΟτ6ννουι;lτοΙμwνnροϊ6ντwντ6χρ6νο,οιfτΙμiςwο6 
στηρ fζοντσνοτι'jν τιμι'\ τοίίό:ρyοϋπeτρι:λαfοu . •Λλλάή κυβiρνηση,&ντfν&&νσ:Βι:ω~σι:ι το6ς 
χcι:ριοτΙκο6ς0ρουςτijςσυμβ6:οεwςτιiςδικτιιτορfος,!κοι:νι:ό:κριβWςτ6ό:ντfΒι:τοιtiwρt:iτη 
φάοημi•&π"ι:UΒι:fας&ν6:8ι:οη",προμηθe6τηιιι:&-π6τάδιυλιοτιιjρισΛ6:τοηkι:rfθορδ ινογΙ6:ννη 
yι6τ61979lτοιμα wροϊ6ντιιιοιfτιμiςιl:λε6Βeρηςό:yορiiς,'ΙΙ'ο6δημοσΙι:6οντσι οτ6δeλτfο 
τWνnολυι:ΒνικWνέταΙρΙWνπι:τρι:λαfου"ΡLΛΤΤ'SοtιGRΑΙΙΙΙΙΙ".Παράλληλα,μι:fwοeτι'jνιταρο:
γwγ ι'j τοϋ ιιpcιΤΙκσU διυλιοτηρfου Άσnρο'ΙΙ'6ρyου('ΙΙ'ο6 ένW lχι:1 διΟλιστιιιιιj ikιιιν6τητιιι 100.000 
βαρι:λιWντι'jνήμiροιδιΟλfζeΙσι'\μεραμ6νο35.000βαρiλΙα),Ι:Jοτι:ν'ι:rίιξηθοίίνοlό:νάyκ cς 
γι& 'ΙΙ'ρο μ~Βι:Ια lτοιμwν wροϊ6ντων οτfς ληστρΙιιfς τιμιfς τιiς •ιl:λe6Βι:ρης dιyοράς•. 

ΙΙΙ!αlιτι'jτιljμι:Β6δeυση-Cinwςι!ινι:rykάι:rτηκeν6:όμολοyι'jαeΙήΚυβiρνηση-ήουνιιιλλιιyμcι:τΙκι'\ 
Εwιβ6:ρυνση τijς Χι:lρο:ς γι& τ~ν nρομι'jθι:ιιι ύγ~ν κοι:υσfμων woU τ6 1978 έιrτασι: τ6: 1 . 100 
ς:κaτ .δολλάριιιι,86:&νiβι:ιτ61979σιf1.ΒΟΟ&κιιτ.δολλιiρισ:.·Λν,ι5μwς,οiτΙμ!ςτWν lτοΙμwν 
ιιρο ϊ6ντων1jτιιινσυν6:ρτησητιiςτιμιiςτσU&ρyοϋwι:τρι:λο:fου,ήέwιβ6:ρuνσητj}ςχώραςδiν 
Βό: lnρι:wι:,yι6: tiτος,ν&:ξι:περ6:σι:ιτ&1.250&kιι τ .δολλ6:ριa.·tτοΙ,τ6: ουγκροτι'jμοτο/16:τοη 
ιι.οf Βσρδινοyιάννη,μ6νοyι6:τ61979,ό-~fρεσ•νμi τι'jνό:ν&ΒΙΙση τWνπρομηΒι:ιWνοτ fςτι
=~ς τi;ς έλeUΒι:ρης &yορίίς,lιπ6 τ6 ίιστιfρημα τοU έλληνΙκοU λaoίi,SSO &kι:rτομμ6ρισ 6ολλ6:'8 

Τ61:γκλημα,όμως,δ!νύnijρξι:"στιyμιaiο•γι6:τ61979.•[yινι:"διιιιρκtς•&. 6τι'\νκu-

~:~~~σ~n~η~6 Δ~;~~ς;~~ ~~~:~~:i ~~~:~ =~~B=~~~~~:~a ~~~Lj:ν~~ι'j:6: έ:~:::~: 1 τ:~., ~~:~μ&ρ~=~-
nι:τρeλαfου,τοϋδ6θηkι: ήδυνcιτ6τητcι:ν6:ι:Ιοnρ6:ττe.Ι τfςληστρικiς τιμιfςτi;ς Ηe6θι:ρης 

~~~:~κ:~u .~:ι :&cι~~·:~::~ ~~~ :~~~~: ~ ~I~E~~~~~=6~u~~~:::~ ~~:& σόi~ο~ο~~~Ρ~~ ;:: 
CΤΟRΥτΙμi;ςτijςβι:νζfνηςkατά11Ο:(kcιfτοUντ.;ζελi(CΙflίfiΟ:(wι:ρf'ΙΙ'ου.ΩΙi αUτ6ντ6ντρ6-
'ΙΙ'Οή Νfι:ιΔημσκρατfι:ι!yκοτfοτηοι:στ6:Βuλ6:κιι:ιτοϋkciθι:•[λληνιι,τ6:&.ληοτcιχiριι:ιτWν 
δUσ πeτρι:λι:ιΤkWνουγκρστημ6:τωνγιάνάληοτι:6ουντ6kαθημι:ριν6τουe! ο6δημα. 

cιuσοι6: ol &λυσΙδωτiς ιrληθωριοτικfς Εwι1fτι::ίοι:ις,&'ΙΙ'6 σίιτι'j τι'jν &nροοχημιiτΙστη ιιλο
w~ ,όδηγοUν οτι'j οημι:ρινι] δι:ινιιj δοkψασfιι wo6 δiν δΙκaΙολογι:iτaΙ ό:n6 τιιj διι:Βνij κρfοη . 
Ή κcιλλιiρyeιι:ι τοϋ •!νι:ρyι:ιcιkοϋnaνΙκοU• &.6 τι'jν Κυβiρνηση , &ιτοτι:λei κιικιiς W'ΟΙ6τητcις 
wαρι::mλανητι1(6τέχνασμa,γιάνάκο:λ6'ι:ιτι'jν lδιοτeλί'jό:συνcιρτηοfατηςκι:rfγΙ6::ν6: ιl:ξυnη
ρeτr'ίσ ι:ι&λλεςσκοwιμ6τητι:ς,τfςόnοiι:ςδiνiχe.Ιτr'ίνι:UΒ6τηταν6::ιl:ξηγι'jσι:ιμfι: lλικρf
νeΙσοτ6ν/\cι6.Γιατfτά•μιfτρο:"nού&ναοτάτwσcι:νκαfο:ίιτ6ν&κ6μητ6ρυθμ6τιiςζωiϊς μοι; 
(nεριορΙσμ6ς οτ~ν ιιυιι:λοtοpfα τοU Σcιββιιτοκ6ριcιkου,6ιcιtοpικ6 Wρ6:ριο Ι(.τ.λ. ) ,μηδιιμ Ινι'j 
!π lδρcιοηΒ&!χουνοτ6ν'ΙΙ'ι:ριο ρι ομ6κι:rτcιναλWσewς ύγρWνkcιυσlμwν. 

6.-ΙΙΙέ β&σητfςwορ&wάνι.ιδΙαWΙστι::iοι:ις,ήΕ.ΔΗ.Κ.6ΙaΙtηρύοοι:ι τfςό-κ6λουθι:ςθiοι:Ις 
γ ι 6: τι'jν &ντιμι:τι::ί 'ΙΙ' ι ση τοϋ Cνcργeιακοϋ nροβλ~μοτος τιiς Χι::iραςι 

Α:·Αμeοη&ξΙ οποfηοητWνκοι τιιομ6:τwνλιγνfτηκιιfτ6ρ,ης,γιάν6:kαλu'τοϋν μiχρΙ 



τ6 f.τος 2.000 of ~ν&γκες ήλεκτρικi'jς !νfργειας σf ~fopτfa β&σc~ς•. 

s:'Αξιοποfηση τi:iν ύδc:ιτοπτ~ε~ν καf κατc:ισκευι'j ταμιcuτι'jρων μι &ντληση,yι& τι'jν &ντι-

~~:~~:2Ρ;:~ ~~~~:~~ο~ι π=~~:~:~~~~α •φορτ fα α! χμijς•μl !ντατ ικοπο fηση τijς Ερευνας y 1& 

Γ~Άνιa:στολ~ κάθε σκt,ε~ς,κ&τω ά1'!6 τfς σημι:ρινιfς συνθijκcς,γι& έyκc:ιτ&στc:ιση πυρη
νικοϋ&ντιδραστi'jριι • 

.Δ:' Αwοδισμευση τοϋ Δημοσfου άπ6 συμβ&σεις γι& τ~ ν Ι'!pομι'jθε ι α ύγρWν κc:ιυσfμwν σι 

Ξ~;;; ~=~:~r;:~!~:~;~~ςt~~~~ τ:;;~:~;~:~~~~;:::~:;~~:~::~~:!~:+:~~ χ~: *i~~~~: ~~~=~~:-
κ6κιpδοςτϊ:iνπι:τρι:λα'i'κi:ίνσυyκpοτημάτων. 

ε:Λ~'η σοβαρi:iν κιιf μι:λετημfν~ν μfτρων yιά τήν πι:ριστολι'j τiiς ιnιιιτάλης στι'jν Κιιτιι
νάλwση!νιργειc:ις,μι&μι:σηματιιfωσητijςτrαριιyyελfc:ιςyι&!yκιιτ&στaσηπι:τρι:λιιΤκi'jςμο
νάδας. 

7 . -Ή 'Ελλ&διι,cUτuχως,Εχει Ολι:ς τfς npοΟποθfσεις yιά ν&&ντιμι:τωπfσeι μι τfς 

·ι~ι:;?~.:~~:~:~;~~;~ ~~~:=~~~~:::Ρ~ρ~:~~~:, ~~~~ 6~:~~: 0~~~~ 1 :u~:~v~:~ 1 :6~η;: :~~sι-
διαχι:fρισητοί:ίδημ6σιουχρι'iμιιτος. 

Ή Cδραfωση τi'jς Δημοκρατfι:ι:ς στ6ν Τ6πο μας,RροQποθιτει τι'jν &διιiβλητη δικαστιttι'j 
διιtρι:ύνησητϊ:ίνσκανδάλωνπούέyινανμιχρισι'jμι:ρακαf&σωνμι:θοδι:ύονταινιiyfνουν 
&κ6μα.'Αλλ&καfήδιcισφ6λισητi'jςοlκονομιtti'jς!nιβιι:ίσι:wςτΓjςΧι:ΙραςπροΟποθfη: ι!ξ' 
fσοu!πιταχτικάτήδιι:ρεύνησηαύτή. 

ΑΠDΤΗΔΡΑΣ:ΗΤDΥΑΡΧΗΓDΥ ------------------------

'ο'Αρχηγ6ςτiiςtΔΗΚtt . 'Ιι.ι&ννηςΖfyδης πιa:ριστηttιιιfμfλησι:σισυνι:στfιιιση 
nού δ6θηκι: Cιn6 όπιa:δοUς ttιa:f μtλη τi'jς (ΔΗΚ στι'jν Al6η'll6, στfς 15 Ίουλfου. Ή σuνε
στfιισηδ6Βηκι:στ6νκi'jποτοίίξι:νοδοχι:fου"Α1Γι'ΙΗ•μιπρωτοβοuλfατijς Τ .Ε. ΕΔΗΚ 
Αlδr"οίί.Τι'jνόι,: ι λfιιτοίίκ . Ζfγδηπιιpιικολούθησσιν ,!ttτ6ςσυνεστιιiσι:ωςttιιf 3ώς4 
χιλι&δeς&τομο:,tι&τοικοιτi'jςΒορι:ιοκcντρικiiςΕύβοfι:ι:ς,πι:ι:ραβι:ριστιςκσιfλοu6μι:νσι 

8 ~~1:;~~~;~::~ :~:::~::::~~~:~:ε ~2::~~~~:aG:u τ~Α~~~i~~::~~ν ε!~~o~:!:t::~f:~~~a~ό 
ο!κ&τοικοιτi'jςπιtpιοχiiς . 
. Τ6ν Άρχηγ6 τijς ΕΔΗΚπροσφCινησι: ttar κι:ι:λι.ισ6pι8Ε στι'jν &ρχ".; δι'jμιιρχος Αlδηtοίί 
tt.Κ•ρaντζijς, ό . πολιτι:υτι'jςτοUΚ6μμι:ι:τοςtt.Δ.Βι:νι:τΓjςκcιfόnρ6ι:δροςτijςΤ.Ε. 

~~1i;~~~;~~~r~i~:~~1~;~~1~~~itξ:!~~, 
Κτι:νΟςκ . &. 

Σ:τ6 .. τtλος τοU • mι:τιιξΟ μας• δημοσ ι ι:ύι:τιιι ό λ6yος τοίί ΆρχηvοU ιrτήν Αlδη,6 . 
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στ6έσwτeριιι6ιισι:fΕξwη:ριιι6nροβλι'jμσιτσι,n'οίί&ντιμι:η.mfζeιήΧώp:ι,μι:τ6άn65χρ6νισι 
6ιcιιιuβι:ρνι'jσι:wς&n6τι'jΔι:ξ ι &. 

ιισ~~~ ι :~~~~~:~ω~η~W~Δ~~ο •::~w~ι'i:a ~ ·;~·:~~ cr~~.:~ρ ~~~: r~~a~:~ ~~ν 6::~:~~11 ~;Ρ:ό~ς 
vούστοu. 

" 'Η χ.Sεσινfj κυβtρνητικfi ό.νακοCνι.χJτι yιd ,;(ς nρω&unουργικlς lιnοφdσε::ις 
σχετικd. μl 'tό ώριίριο, ό.nοδΗwνιJΗ δτι ,(, noλC't"ι:uμd μας Εχr.ι με.αβλη&ετ σι 
••• &εοκρατCα: ••• ~Ετσι μόνο tζηyοί:iν'tαι ot "εlιχlc" καC ot "nαρακλφr.ις" 
'tWν χορυφαC<.ιν συνδικαλιστιχWν bρyανώσι:wν- -rPiς ΓΣΕΕ κα( τ~ς ΑΔΕΔΥ- πρ6ς 
τόν μεydλο πα·ησιίχ, no6 !ικουσε τCς δι:φεις των ~nηκ6ων του καC "η!ιδ6κισε" 
~~/?:~τ Εναpξ.n τi'jς tρyασCας Οχι άρyότι::οα lιτιό τCς 8 . )0 n.μ . lιντC σ•Cι; 9., 

'Αλλιί ot θεοκρατικlr. δ.ντιλfiΦεις τoiJ κ. Πρωθvnοuργοίί nισ'tοnοιοVνται 
κα( άπό 8σα, σιJμφωvα μl μ~d: IS.λλrι χ&εσ~vή έ:π(σης κuβερvητ~κή δ.vακοCvωση, εt
nω&ηκαv στό Ύποuργ~κό Σuμβο6λιο, γιd: τd: npοβλ~ματα πο(ί δημ~οuογεϊ: f1 tvερ
γειακfjκρCση. 

Ε!πε πρdγματι ό ?<· Καραμαvλi'ις δτι tvω "td προβλl')μα"tα σ.Cιτd: "έ:π~βd:λλοuν 
φρόνησηκαCαCιτοσuγκρότηση ... "t"όν-ι-ελε ,.ταϊ:οκαιpόnαρατηρ εϊ:οαιμιdl:εαρση 

oi'jς δημαγωγCας l:ι.ντC νd tnιδειχν6εται σοβαρότης καC Cιnεu&uνόοης l:ι.n6 δλεc. "t"Cς 
nλεuρlς", 

Πplπι.ι δμως, κdno"t"ε ό κ . Καραμανλi'ις νd σuνι.ιδητοποι~ι.ι δ"t"ι δlν μπο

ρεί νd: θεωρεί τ6ν !.αυοό οου έ.λlω θεοϋ Μονdρ}'η, Δνε6&υνο γιd "t"d l:ργα κσ.C οCς 
-fιμlρε.ς τWν δnουρyG.iν του κσ.C πατερούλη l:ν6ς λαοϋ no6 ε!ναι [τοψος ol κd&ε 
εCιχαιρCα νd κατασ"t"ρlψεL "t"~ν εCιημερCα nol5 α!ιτός "tοϋ tεασφdλισε.: 

χυβερν~ε~~~ρ~~~α~~ο~~~σ~ρ~:~~ε~~λ~δ~ . r..~~~~μ~~~~~ε~:c 'i~δ~~~~~~~~φ;~~ου8 
τόν ΜαΊ:ο τοϋ 1978 ό tπC "t"OIJ Σuντονισμοίί 'Υπουργός διαοdπωνε σdν Βασ~κ6 δόγμα 
τ'ί'jς χυβερνητικi'\ς nολιτιχf'jς οό δτι "δισ.νdουμε: τώρα μιd περCοδο φοηνοίί χα( 

δ.φθονοu Πt'tpελσ.Cου κα( έπομlνως πρlπει νd διαφυλdξοuί.ι.ε. "to!Jc. λιγνCτες σdν κό
ρη όφ&σ.λμοίί yιd τ~v nεο(οδο no6 &d ε!ναι δυσ}'ερfiς f1 Η,.εύρεση πε'tρελσ.Cοu". 

Συνέπεια 'tΟϊί δ6γμαοοc. σ.Cι•οϋ η,αν f1 μα•αCwση τi'\ς παραγγε:λ(ας ,;,ς 4ης 
λιγνιτικ'i'\ς μονd:δσ.ς Μεγαλοπ6λε:ως κα( f1 δ.ν•ιχα•αστασ~ της μl τl'iν rιετ 1Ηλα1:κl') 
μονdδα οοϋ ΛαυρCου κα( τοVς δ.ε:ριο.:τροβ(λους, πού &d σ.ύζήσουν κα\ιί 10% τCς 
συνολικlς ε:tσαγωγές τ'i'\ς )'ώρας σέ Δρy6 nε:τρlλαιο : ..• 

Συν ln ε~ α 'tOU r δ LOU δόγμα τ oc tn (σης. ljτ α ν /Sτ ι tJ κuβ έρνf}Οη nιι, \ ,· I ι ,_,,ε 
νd tιασφαλCσε:ι μt διακρατικές σuμφωνCε:ς τ(ς lιnαιτούμενες ποσ6τητΗ. ι'ψμιU 
nε'tρε:λα(ου μ{. Δπο'tlλεσμα τ~ν [λλειψη πού ταλαιπόρησε 'tόO 'J πολύ τ.~v Ιιrωτε:ρ~

κfi lιγορd uετα[.6 'tOIJ Σειnτε:μβρ(ου 1978 κσ.C 'tOU Μαρτ(ου 1979. 

'λnο"t"lλεσμα τί'jς ίiφρονης αύτi'ις πολιτιχi'jς i!iταν -fι )'ώρα νd βρε&εϊ: τήν 
ίiνοιΕ'.η τοϋ 1979 }'ωρCς lιnοθlμαοα, όnόταν, fι χuβlρνηση δ.νέ&εσε χωρ(ς διαyω
νισuό στd διυλιστ~ρια Βαρδινογιdννη ιισ.C Λd'tση τ11ν προμ~εια 2.2 tκ. τόννων 
nε.τοε.λαΊ:χWν :ιι,;οΊ:όντων σl "t"ψlς τ'i'jι:. tλε.d&ε.ρης διε.θνοίίς Δγορilς, πού 1ιταν η'jν 
l:πoχfi tχεCνη καοd 200 δολλdρ•.α περCπου τόν "t"όννο μεγαλdtερε.ς Δn6 δΗ &c1 στο(-
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χ~αζα-.ι, έdν ε!χαν tε.ασφαλιστεϊ: έy>ιαCρως Λn6 τCς χWρες τ~ς ΟΠΕΚ oL άναyχα'tες 
nοσότnτεςδ.ρyοVπεορε.λαCοu. 

Χα( δ{.ΙJ fφ&ανι:: αtι>6: 

"Οταν +J )φ(ση, noU ε.(σπασε μl 'tfjv'έnανdσταση τ~Ό 'Ιρdν, βρισκόταν στt:ν 
κολοφι.&να της , f) χuβ{.ρνηση 6.ποφdσισε \ld ΔπαλλιU.Η τ6\Ι κ. Λ&τστι άπ6 τfjν tιno
xρlωσfj -του "'d διuλlζι.ι 2 , 3 t:.~ατ . τόννους Δ.pyοϊί, noU 3d LF.ασφdλιζι. ό 'ίδιςις 
σl τιμ{.ς τ~ς ΟΠΕΚ ' χα( νd -ι:οl:ί δώσει ο6 διχα(ωμα μαζ( μ{. 'tόν χ. Βαρδινοyιdννη 

νd nρΟμη&tόΗ f'tOLΙJO. nρο\:όντα σ{ ·τιμl.ς 't'ί1C l:λεd8tpf)ζ {ιyopaς Ο'tό διηνtχlζ: . . 

'λnοδεCΕ,αμε, np6 δεκαfjμεροv , χρησιμοποιώντας τιί στοιχι:τα τοV ' Ynoup
yε(ou Βιομηχο.νCας χα( Ένcρyε(ας δτι +!χώρα r;ημιώ&ηχι:: 6.n6 τCς έν{.ρyε.ιtς 
αύ'tlς 550 ιχα"t. δολλdρια πcρ(nou. Κα( τ6ν. άpι&μ6 αύτ6 δl.ν 't"όλμησε. νιί lιμφι-· 
σβητfjσι.ι χανlνας tιnεύ&υνος κυβερνητικ6ς nαρdγων . Διιλd u6νο nοοχ-&ιι: /iφησαν 
νd l:ννοη-θεi: δη tι ζηuCα α&τ{j δ.νιρχεται σι 80 έκατ. δολλdρια, , yωρCς νd ~ 
eouν, δμως, κανlνα στοιχείο. 

Συνlnεια δλwν α!ιτWν ε!ναι tι nρwτοφανJ1ς α\J[.ηση τi'\ς τιui'\ι: (ΕΧ FACTORY) 
των Uypων· καυσCμων, no6 tnlβαλλε tJ κυβlρνηση καC tι δnοCα y.Cd ulν τ{j βενζ{νη 
ά.νlpχεται σl 11~, yιd δι τό ντ'ηCελ σι 6(J,(, l:νW δ μισοc δρος α&ζφε:ως τοU 
ό.ρyοtί nc.τρε:λα{ου γιd δλο τ6 1979 ό.νlρχε:ται σι 18% σ{. σy(ση μl •6 1973. 

Συνlnε:ια έn!σης τ'i'jc "nολιτικ'i'iι: α!ι·ti'iς ε:!ναι tι yιd τ~ δ'ί'j-θε:ν tξοικονόμηση 
{ιyρWν χαυσCμων ά.νασ"tdτωση δλης τi'\ς ζω'i'jc των 'Ελλ"Ιίνων ul το6ς nε:ριορι.σμο6ς 
των Ι.Χ. "td Σαββατοκ6ριαχα , τ~ν ό.νατροn{j τοϋ ώραρCου των έρyαζομ{.νων κ.ο.κ . , 
no6 δlν unoρotlν νd ό.ποδιJσουν τCno"tα περισσότερο άnό 2~ στ~ν nε:ριστολ{j τi'jς 
χαταναλιJσεως τι:'ιν nε:•οε:λαιοειδων: 

Κα( ε:!ναι nολ6 σηuαν•ιχό νd λεχ&ε."C δη έ.νW·μι τd μlσα α!ιτd δημιουργ{j
-θηκε •όσn Δναστdτυση, fJ χυβlονηση έτιιμ{νει νd nαραyyε{λει τ~ν nετρελαt"κ{j 
μονd.δα τοΟ ΛαuoCou • • • yιd νd α{ιε,φει προlj'ανWς τ~ν ε:tσαywy{j {ιypGiν καυσCμων 
κατd1 ι:>;' ••. 

••ΒαρU:~~~~ε~:~~~~:ς~~α tι α~~~c:{ι~~~:~;~~~:~" τ~α;~~~β~~~τi~:~{j~α~~~~ι Δτιόδε ιξη 
Κα{ σdν νd μfjν lφ&ανα.ν δλα αU,;d, fJ χυβ{.ρνηση μίiς Δnειλε."C τώρα ul τ~ν 

l:σnευσμlνη nαραyyελCα nuρnνικοϋ ά.ν,;ιδραστ-Ιίρα yιd νd χαλ6ψουuε δi'Ί&εν τd l:νερ
yειακdκενdτοΟμ{.;(λον•οςκαCνdτόν&lσtLμdλισ"tασ{λει•ουρyCατ61987. 
σι -rρ6νο τιο6 &d Δποτελε.ϊ: παγκόσμιο ρεκ6ρ: Ε!ναι δμως γνωστό δη tι χώρα μl 
•Cc !ιδατοnτιJσεις, "to6c λιyνtτες χα( τ{jν τύρφη μnορεt νd καλ6ψει "t{c δ. νdγΙ<ες 
της τιολ6 n{ρα "toU 2000 καC νd ε:tναι l:νερyειακd lινεξ.dpτrι•η Δπό τ6 l:ζw-εερ ικ6 , 
τουλdχισ"tο yιd τfjν nαραyωγ~ f!λεκτρικi'jc tνlρyειας. 

'ΑντC&ε"tα tι τιαραyyελCα τιυρηνικοU δ.ν"tιδρασ,;~ρα σ{. μιd τιερCοδο ά.τι6 τεχνο
λοyικf'iςπλευρίiςκρCσιuοuε"tαβατικi'\ς, ποUfJ,;ιμ{jτοu,ϋστε.ραΔπότόΔτύ:χημα 
τοϋ Xdpισunouρyκ lχει σ:χεδ6ν διπλασιαστεί , άnο"tελε:t ό.φροσUνη, πο6 δl.ν lχει 
nροηyο6μενοκαCfιότιοCαtτιιβdλλεινdδεχ-θοUμεσdνμόνηδιχαιολοyCατης, τfjν 
ά.τιόληψη ndpα τιολ6 τιαχuλWν "nρομη&ειGίν " lιτιό μιd Ολόκληρη στρατιd καραδοκο6ν

τwν μεσαζόν•ων. 

ΚαC yιd νd ~αρατιλανη3ε"C b λαός yιd τό. L•οιμα.ζ6μενο ό.νοσιούρyηuα, μιλίi
με.yιdκοιτdσμα"tαοόρανCου, πο6-θd Δνακαλ6ψουμε • • . στdδdοnροσεχi'jχρόνια 
καC μεριχlς δ.λλες ό.νdλογες l:.λαφρότnτες: • • • 



Εtναι αl.ι,;d tνδι.C(εις χυβι:ρνη-ι-ικ'i'iς "tιntιi-&υνότητας" 1Ί t.yκατdλ t ιψη χd8ε 
φραyμοϋ στ(j διασnd8ηση τοϋ δrιμοσ{ου χρ(jμα-ι-οc καC 'Ιfίν ύπονόμεvση το\:1 μ(λλον

τος "t'i'jς χώρας; 

'Η στοιχειώδης tιnε.υ8υν6,;ητα tnlβαλλε σ-ι-όν χ . Πρώ&unουρyό νd ζητfισει 
τfj συvι.ρyασCα 'tt:ίν κομμdτων •fiς lιντιπολι"tει1σεως yιd τόν κα8ορισμ6 t&vιxi'jς 
Ι:.νερyειακτ\ς nολιτικi'iς, nρdyμα ,;6 bnoίo Οχι μόνο δ{.ν i:κανε , lιλλd φρόν'tισε 
νιί κα,;αστfισΗ l:ντελGίς ltνlφιχτο. Τοϊί nρο-ι:d.Sηκε lικόμη νιί συστα.&εt ' Εζε~ασ-ι:ιχ(j 
'tlrlν nραyμιίτWν 'Εnι-ι:τροnfj yιιί νd διερευνΟΟει ·ο'jν l:νερyε:ιακ(j nολι'tικ(j 'ti'jς κυ
βερνf)σι.ως .-ου χαC τ6 άρνfj&τ;;•.ε μl τfj Φτ'jφο -ι-i'jι:. ncι&fίνι.ιας ndν-ι:ο.-ε nλει'οψηφCα 
τοuστ1'jΒουλf1 .! 

Πρlnει l:.nι,;lλouς, b χ. Πρω3υnουpyός .νd lιπαλλι:ιyε:.ί Δn6 't6 nλlyμα τi'jς 

.&εοκρα'tικi'jς '\OV S{.σεως σ"t6 nολCτr..uμα, ΓιατC fJ ό.νr..u-&uν6τητα κα( ot l:νlp-
yr..ι r..ς κα( παpαλ'l'iΨttC. τi1ς κuβtpν'Ι'iσr..ωζ του δlt!ιπονομt.6οuν μ6νο τό πολlτεuμα 
ό:λλιf. καC τιf. 8tμlλ ι α το\:! κο ι νων ι κοV κα-&tστWτος ~·. • 
~:~~:~:τ ~~~:Ξ:~α~~;~~: :~~::;:~~=~~~~:οϊΞ~:~ ~~~~~ ~;~:~~~;~~~:~~:~=!~:::~~~:~ς ~3~· 
ι:yράμμισακατάτ"σuζ"τησηΙJτ"Βοu>.t1ΙJτfς26'Ιοuνfοu. 

α ι ι: ς π~~μ~~~:~~:v w~:::~;o~~~ ο~χ:fχ~~·::~ι:~~ ά Ο'ίι\ Ι :~~μ~~~χ~u~~~ν ;~~>-t~~~t::~ ~δ~~~:~ 
μιfχpι τϊ;ς 1/1/1981. 

tτ6ΕUpι.mα7ιι:6ΚοινοβοUλιο,CντοUτοις,>.6yωτοVα6ξημιfνοuκύροuςτοuμι:τάτt1ν&ν6:· 
δει ξι'iτοuδι'&.'εύθefcιςί:κ>.οyΓjς&π6τούς).αοUςτΓjςΚοιν6τητcις ,θάσul.:ητηθοUνμtχpι 

~~l;~~~;~1; -~~;~~~b~i~:~~·;~ .::~~::~~~!:~~:r =~ r :~~~:~:::~. ;;;~';~~:;~~1:::::0· 

EJ~~~;;~~~~~~:~~~i~~~~:~~~~j~:~~~~::~ρ!~~;i~~~;Hi~;;~~~~~:~~~~~~;~~~:;r 
_ -Τ6ν 'Αρχηy6τΓjςΕ.ΔΗ .Κ.ιι:.'ΙωάννηΖΓyδηiπιΙJκtφθηκr.ιrτfς17·7-79όΠρr.σβ r.uτt1ς 
τηςΠο>.ωνrαςκ .:ΙΑ ΝUSΖLΕΙΑΝΟΟΙΙSΚΙ. 

>.άδα~~n:~::~~~ ;~~":~ι κ~τz~:σ:~:~~~ ~~ ~~~~::~~·~:~~~:~6:=:~~ :cι διμr.ρWν σχtσr.ων 'Ε>-· 
Cκπρδ~~:ο; Α~~ν:π~~~w~·~~ς •e ; ~~;:~,~~Υ~~~~~~~:~•Βηκον ΙJΤ !ς 17-7-79 στ6 rpcι,r.To τοu 

~~~'11"~~~~::7::;~~:~~~~;:~;~§:~:~:~~;:;:~=:~=~ 1 :~ :~~~σ~~ς τ~~~~~~~7=ο~
0 

~u~~~~= 4 

~; ~f~~;π~:;~~~~;:~~;;~~~:~:~~~~~;;~::;~~!;~;~~~~~~:~:!~·~:;:r.~1:~~; ·:~:~ ~.; ~:' 
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~-~:; I ~;~~:=~ ~=~2~~: i:~:=~=~=~::~~c~:ρ !;~;~ r:~J~~:~~~:~~~τ ~~:~::~~~' :τ~:~i~~~i ό-
~i-~f!!!!!~~!~21-~~~!-~!1~-~~~L!!!!~!J c2 :s-7-79 >. 

~~~·:~~:~~;~~~~;;~~~~~~~~~;§:=~~:~::~~:~]~::§π~~;i:~~~Ξ:~~μ~~:~;;::~~:~~-

Ν:.ΒεΝ ΙΖ(ΙΙΟtιΙΙi i:~τησ/j τοuζητι:ίν&πληρο,ορηθι:ί&νπρ6:yμοιτι ό ύwουpγ 6 ς!fολιτισμοU 

=~~ •:: ι ~ςπ~~~~:~Ρ~=~ ό:~~Ρ~:~=~ 1 :i~~ ι σ~~:~;:~,~=~ ~~~Y=~~;:;w:o;~ ;~~ ~;: ~~~:~~ ~" 
ιιο6ς ακοπούς. 

ματ ιιι~ρ:ϊ~~~= Ύ,:~ 1 τ::~'1~~~:~ Ί~c ~ν~σ;~~~~οGο~ ~~~~~~~~u ιιοf ή μι:τι.τροw/j το υ <rt Πνι:u-
!!!~:!~~2-!:!!1~-~;~;!:!~~:?:!!1: 

Κ.ΙΙΠΑΝΤΟΥΒΑΙιΙΙii:ρι:ίτησ/jτοu wρ6ςτ6νίιποuρy6ιιολιτισμο\ίιιιιfiπιστημi:ίνζη τι:ϊ νcf wλη · 
ρο,οΜσι:ι τfjθouλ/j yι6: τfiν&πcιρ&δι:ιιτηΟ"τόο-ητοίίΓι:ρμονοϋΙιιΓΙνσθlτη τ ο ίί •ΙΙογικοίί 

~~λ:~;:ο~ι'ί:·&~: ~~~6 τ~~ ~~:ι'ί;~D~~ν δ:~r.~ονι'j τijς ιιcι"'στcισης στ6 ' Η~δ& ιο , Δ,οϋ nfj-

::~ ;:~~~!:;~;:) .t~;~~·~:;~ ·~:~:;;~::~:~=~~~~~~~~~:Ξ~~. ::.~.~~~:~:~~ ~:~-

[ .ΔΗ:~.~~~:=~:~:;u~:::~:~η:;κ;;:~vιcινν6•οuλος μcτ& όn6 !ρώτηοη τοϋ βοuλcuτη τ;jς 
Γι&τι'jν!γyρο•ι'Ιοτ&Ιiλληνιιι&οχολeiιιτrιrιδιi:ίνnούinανcιπcιτρfζο ντcι ι &n6τfςαο

Ο'ιcιλιστιιιiςχi:ίρeςάριιcίιιιrrμ6νον&προσορμοuτeϊτfτλοςunοuδi:ίντοU ξlνοuσχολer
~θ~;~~~τοιχος τοϋ τfτλ~u σιιοuδί:ίν ποι:ί ι!ιnιrιτe'i'τcιι yι6: τι'jν !yypcι•ι'i w:cιr τi:ίν ' tλΜνων 

~!~~!!!!!~!!!!S-!!!Q_~~~-Y!~_!§_~~:!!E!':!~~: 
Ιτ&ιιλcιfαιατi:ίν&nοφ6:σιtwν τοUDΗ[ά:νcιζητeiτι'jλι:ίσητοUΚunρι cι ιι οϋή '[λληνιιι ι'j 

Κuβfρνηαη&n6ιιοινοϋμl τι'jνΚuπριcιιιι'j,άνcιφiρeι όύφuιιοuρy6ς'[ξwτeριιιi:ίνιι.Ζcι'fμης,σ{ 

:~~~=~ς 7"~:;~:~ι;:~·ν σ~~~αz:~~;~~η ~~~ ·::::~ο~~~~~u:;~~~ιτ&~~ ~~,.~~α ~~~~~η~;:~ρ:
rau ,.~~cι~~~:~?~~6 ~~~ :'{~(~ ;:Μςr:::ιι;gνr~~~~~icι ,.~~uκ~~~=aιισϋ μtα ~ι~ τοu διcιιιο ινοτι -

Τ6 δcύτeρο δeιιcιιιeνθι'jμeρο τοϋ Ίouλfou ιιολιτeuτfς ιιcιf μlλη τ;jς κ . r.της [.6Η.κ. 
•cιρiιττησαν ιτ τfςί:ξ;jςί:ιιδηλύαeιςι 
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16-7-79 I ~~~~;;~~ο ~~~~~~;:~~~:0~~~~~~~::~~~~:~~~0~~· ~~;_:;:~~;g~:.~~~~:~:~~p6l~~~E~η-
1B-7-79 ι Ιτ~ν •κινηματσyρι:ι•ιιι~ βρι:ιδuά"ποU όργ6:νωσσν al Δημοιφατιιιiς Γuνιιίις;ες ατ6ν 

:6~~:τ~τ~::. ;:~r.::x:~6 Γ=~~~~:t.~t=~~?:cι;ιι~:;σ:~:~:=~~ 1 r:~~τ:~~ • ~;~Η e:: 
ιχνWΓκ6ρτοοu. 

2Ο-7-79ι σ~~::~~Jο;:~ ~:~~~"~U=~~:~η:~~ ~~·=l~ο~η~η~ ·~:r ~=~~: ~::~;:~~~ ό ό;:~:ιs;:~i
~:~ =~~~~;;!~~τ~~~ ;:~:~=~~~~f:ς~ιατρ6ς κ.Κ.Κaρcιπατόιιης tcal όλα τ& μiλη 

ροντ~~~μ: ~~~:~~~ε;~ς e:~:~~::η~τ=~~~~~:7ιι~ν δ ::;~~~μ~~: ί:~~ ~:gv 11:Lτ~=~~~~~ν ';: ·~=~= 
βι:ιτοΙΙUριαkιι. 

•3-?-?g ι 5~ Ο ,:ι~~;:ρ~~ς κ τ:~~=~:~~ ~ϊ::::~ς 11~W:·*~~~=~v::~6:ρ~~:~::τ~y~:: !;~Υ~~;ΛΛ• • 
, ,_,_,. ;ϊ~~~:;:::~~;;~.:;!~ :; ~:~;:;:~::~~:::Ξ:~:::~~::~~~~~.~~:~~?;~~::~~~;"~:,. 

Ό ιι. 'Οριyiνης Χιονi'jς, μtλος τi'jς n.ε. θr:οσσ:λονfιιrtς, σt ΙίρΒρο ιrού μ0ς ί:cττcιλι: 
wρ6σιφςιτο,&νCΙΙ,tρcτο:ι στ6θfμο:τοίίώρaρfοu ιι.c:ιf'Ι'ι"jνilrιιι'iχηοηπούι:1χcμlτ6νιrρ6οφ0ΙΤΟ 
iιrrcpyιaΙC6&yWνa τWν.f:pyαζομtνων. 

ttόριαμtνιι:ισημι:iιιιιμι:τσ:ξύ&λ>.ωνιiιι .ΧιονΓjςyρ6.cι ι 

- 1Γι'alιτ61χοuμι:τούςUnουρyούς:Γι6:ν'y(νcτaιιcοταμeρι0'μ6ςτijςκuβι:ρνη1'Ιιι:ijς 

ιt~=~~σ:~f:σ: ~j:::& &:~~:::~~ :· ~ύ~:τ6μ&~~~~~~ς Τ2~.:~~Ε~~η:~=~~ς C~~~:;ς :r:1μ:~~=Κ~ό~· 
ιιι:Uθυνοι,όιι•Βfναςc:rτι'iνόιρμο6ι6τητιiτοu ••• 

-Κοινσνιιι6:ήΒοuλι'jδfνlfρtιreιν6:ιιλι:fνι:ιποτt.Κcιfutτtτοιι:ςΟ"τιyμfς18νιιιWν 
ιιινδύνωνnρtncινdiσυνι:δριι!ίζι:ιοuνcχWςιιαfαtόλομfλr.ια&ιιpιβWςγιιfv'ίιιιο•ι:uχθοίiν 
ο!δύοΒσ:νόοιμοικfνδuνοιτοίίΠολιτι:ύμστοςt 
1)'Ηδολfαιισ:ΓύπουληCξο:ραητηςβυσαο6cιμούσηςβcισιλο,ροσύνηςμiΟ'ΙtΟιι6τijνέ•aνσι· 
•ορ6τίlςΙtληρονομι•fiςμονο:ρχfο:ς. 
2) Ή δoλf••af δπ•υλη &νο:τροιιr'j yι6 !πιβολr'j μιΟς νicις δι~tτcιτορfcις ••• 

-'Η•τcι~tΤιΙtή"τfiςΜυβiρνηΟ"ηςδfν!ξοιkονομείένiρycιa •••• ·rνσλcn ·rιj., ,, . .. , , , , .., 
ι:Τνaιkfρδοςlkcιτομμυρf..,νyι6το(ίς!ργοδ6τες.Κο:Γσημο:σfο:iχειιlπl"ι6τηςιηςέpyιr
:~~~Τ=ρ~b~6~,~ ~ δΟ"τερο: ή nοσ6της. 'Ε χουν ·&π6λvτο δ fκηο ο 1 τρaπι:ζ ι kO r ύτιιiλ ληλο ι ατ6 

-- - ------
:V:KOIIIIAfii<HlιPAHHPIOTHTA ------···-·-----·-------

19-7-79ιΠρο:yματοΙΙ'οιr'jθη•ι:σvyιιιfντpwοflτiiςΕ.Γ.τijςΚ.Ε.τσϋΚ6μμaτος nοv &σχολr'jθ ηιιε 
μiθfμο:τcιόρyο:νι.ιτιιι6:ιι:σΓτ6ένερyι:ιιικ6ιιρ6βλημιι. 

22-7-79tΟiΤ.Ο.θύρι.ινο:-Κο:ισιιριο:νijς όρy6νr.ισaνί:κδρομr'jμf Ι"Qϋλ.μο:νστr'jν'Ιτfαιιο:Γ 
τ6Γcιλο:ξεfδι. J:τr'jν 'Ιτfcιτο(ίςύnοδfχθηκο:vμιfλη τ(jςΤ.Ο . μι!:ιf;ιrικε~λϊ;ςτ6v 
ιι .Γ\ο:πcιδr'jμο:,πού &νiλ.ο:βcτr'jνξ cν6:yησητWvi:ιιδρ"ιιtwνστ6&ξιοθlο:τcιτϊ;ςnc-

,j, 
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~~~~~::~:~~~:~~;~~~::~~::~~~6~~~0: A~~~y~~H:o~pi~~~::v s~~c~~:η~~=~~~ &:~ι-
25-7-79 t ·~:G::x:u:~et~~~~~~η ·::~δt:~:~t\~~~1: Ε~~. ό~~~ ... :~~ ~ά τ~iμ~~~κ I(~~ :ϊ ~~~ro:?~ ~~: 

τι1νόλομiλcιιιτfjς[.Γ. 

25-7-79 ι Πρcryμοτοιιοιι'\θηιcε σGοΙtι:'η τΓjς n.o. θ'Πeφσιιi aτό: yρο,εiο τοίί Κ6μματος ατ6 
Κι:ρι;ιτσfνι. 

27 - 7-79tΟIΠ.Ο.Κcιτcp(νηςtιιοfΠιι:ρfοςrιρcιyμο: τarιοfηοονιτuy•iντρι.ιση,σ τfjνόnσfοιrcr
ρtστησ6:νiιιιιρ6σwπος τοίiΚ6μμοτοςόδημοοιοyρ&,οςιισfμtλοςτi;ςΚ.[.ΙΙ . 
Λcrμ,fδης . 

30-7-79tΤ6πpοι:δρι:iοτiίςΕ,Γ .i:ιισνcσliσιιι:,ηyι6:τfjνπι:ρdτwσητWνθι:μιSτωνnοU!ιιριt
μοίiσον&'ΙΙ'6ΤfjνπροηyeUμι:νησtίσ .. ι:,η. 

• 
Τι'\ οτfjλη τi'jς CΙΔΗΝ σ'αύτ6 τ6 τcίίχος τοίi •mι:τοξU μι:ις• ιφfνομι: σιιδπιμο ν& τt\ν &, ._ 

i~;~:~~:~;~~~; ~::~:~~=~~ ~~~~~~:=~~~::~~~α=~~:~:~~; ~:~~H:c ~,::~σ~ 1 τg:ηf::~~~Υ ~:gν 
Ή τ.r:.τi;ς ΕtΔΗΝ ncιuρlou σuyκροτι'jθηιιι: σUμ,ι.ινι:ι μ! τfς&pJ.ι:ιιpι:σfι:ς "oU lyιναν Α:ιιcί 

στ1ς15-4-79ώςeι;;;ςι 

Γρςιμματfι:ις:Βαyyιfλη ςΠcιρ&βο:λος 
'Λναπλ.ΓρσμμιΠρ66ρομοςΛι:ι66•οuλος 

Τιχμfας :'Λντ~νης Χαροιι6ιιος 
ΙlληιΖ~ Χcισ6:•η,Ι<αλομοfριι Χιισ6:πη. 

Λύτ~ λοι"6ν ή Τ.Ε.μιιtl μi Ολιι τό: μΗη τi;ς Τ.Ο.ιιιιl μf τ~ν •~λ(iτιμη σuμΙΙ"ορ6στσση 
~:? ~~~:δ~~ς τ~~ς n:~~~ιi~~~ • ~:~"~~ ... ~~::~:~-:~ς,~~; • =~~~~ ·:~;:~ ~~~~=~ηe~~~~~. ~~~v::: 
τι c1νσι &δUνατο ν6: μ~ν •fαι:ι ατ6 βλιμμα ιι6:rrοιοu •ού •ι:ρνόι:ι &ιr6 τ6 Λαύριο τ6 σύνθη-

~~0μ~~ς yt:~~ι:: 1 σ:η:cί~~~~Ν •: {~~ ~ :~~=ί~ν~:~η δ~~~ο~~=~ο δ~:τ: Τ::~ ~~::ο~~=~=~~ ·~τ~ιι~ 
σιι6μιιστι: σι "ροι:ιιλοyιιι~ ιrι:ρlοδο. 

Τ6:rrι:ρισσ6 τeρσlιrr'ιιύτ6:τ6:1Ι'ιιtδ t 6:nοτιδιν&"οuσ ιιitοuνlnι6τlςκομμιιτιιιfςΑ:ιι6η-

~==~ 1 ~λ~:Qu &:~ιι:; ... :~:~ν~=~~:~;~• τ;Q6~6~~~;:~~r; στ~ Βcσσ/ιιη,στ ι'j Βι'jβιι , στ ι'j ν Λ Ι δη'6 ιιιχ r 
·ισwςιιύτ6:rrο6yρ6,ιιμι:ν6:ι:ΤνaΙ!:λ6:χισταμπροστ6:στ6lρyοπο6προσ,ιpοuν&λλ 

=~ ~~~g:μ: τ::: ;:σ~~=~όι~,.:~~~ι~~~σ:~~U~:V:~~r:;ο~:λ:~ ~c~~;~~o~::~f~ ~~τ~~Υ~ τους 
μD:ςι:Τπιινι•ι;fρcτc!:μaίςδiνέχομι:~ι6:νcιτf"οτιι• . 

Τcλcιι:i•:οντcις σημcι~νομc τ6 !l;ijςι&ς ylνct λοιπόν ή ΕtΔΗΝ Λιιuρlοu wσριiδ c ιyμ ιι σι 
•ιινcλλι'jνια .:λfμιιιιιι όχι μ6νο yι6: τι'j νι:ολιιlιι lιλλιi ιιal yιιi τfς δρyaν~σaις το U ιdμμaτος. 

t~~!!!!eι!!!~'!'J.!~:.~!!~~-'!!.'!~:ι~!~!ei:::''!'J 
~!!~!~!! !;::'~ .!! 1!'J !~~- !~!:- ~'! ~~~~! ~ s 

ν faς ~~~w:~ ~~:~:":~:~σ:~ν ή U~~:~: ~w:τ~ Ε~~~::τ~0 ~:~;~:τ~:η~~ a~=~~:~ ~;~μ ~~ ς ~; -7 "~~ •· 

σni Προπι'Jλcιιιι. 

νD: ), r~JI:~;::~rσ~~~:e~~μ~ ;:~ ~=r~~:~t;~~~:~Q'~σ ~ij~ ... :~:==~~iι:u~ I =~~ τ6ν I. kτe-



ΟΛΟΓΟΙ:ΤΟΥΛΡΧΗΓΟΥΤΗΙ CΔΗΙCιι;.ΙQΑΝΝΗΖΙΓΔΗ 

t:THtYN(IfJAtHTHI:T,[AIAHIIIOY (, S.7.1979), -------------------------------------------
Κύριc Πρciεδρι:,ιιVριε Δr'jμσ:ρχc , όyιmητοf μου ΙΙΙ fλοι ιισf φΟ, ι;ς τl;ς ΑlδηΙΙΙοϋ,lιyσ

•ητοfΙΙΙΟ,οιόιι'δλcςτΙςί:rιιιρχfεςτΓjς '[λλάδος,ΙΙ"οόfιρθατι:cr 'aίιτl\τι'iσVyχρονηιι:σλυμ-• 
βι'\θρσ τοϋΙιλοciμ :(χι:ι ροιιρο τι'iμοτο ). 

ΑfχΒηιιοι:lιχορ Γr;rτωςτ ι'j νwρciσιιληα ητΓjςΤοιιιιιi;ς'[ιr ι τροιιi;ςτijς[ΔΗΙCΑiδη φοϋ 
νόρθωστι'\νπ6ληΟ'σςκα fνcSCπι ιι;οινωνι'jcrω,ίiχιu6νομtτοός•fλοuς•ο f0ιιο6οUςτί\ς 
CΔΗΙC,όλλιίμf& λουςτούς"[λληνcς!Ιούί:οι;οντοιaίιτι'jτι'iν!ποχι'jιi:6U,yιό:νιiβροί:ίντι'\ 
Qωματι•ι'iτσuςύycfιι,yιciνάί:.ξι:τόiαομι:μσζfΩνμπορι:Τι.g(τ6 "[θνοςνιiβρciτ:"jνιιο
λιτιιι;ι'jτουύycfο (χcιροw.ροτf\μστιι ). 

θlλωσι'\μι:ρςι τ6βρ6:6uνό:w.ουβc:ντrιiαοuμc:,όχeμ6νοο!ιιιiτοιιιοιτιiςΑ16rιilοUιιιrf 
τΓjςtδβοfσς,&λλό:δλοeο! • tλλrινc:ς,νιiποUμ c:μc:ροιιiςΟλfiΙΙc:ιc:ςr~οfνιiδοϋμ c:ποUπηyσιf
νc:ιτ6'Ε:ΙΙνος,τ6 lλληνοr~6,όχιμ6νοσό:ν tΙσινuνfσάνβρώ-:ι-wν,άλλιi r~σιfσ6ν't π ο• ριiτι:ιrι . 
Ποι1πςίμι;άπ6&π6φι:ι.rς6ιι:8νοUςUπσστόσ ι:ι.rς•crrδρyσινι.rμ.iνηςοι:οrνι.rνfσς.rιατf,οlο 1 wνοf, 

.:~~~υ~~~~~ ~~ μ6νο 6.iν cfναι οι:crλσf,όχι μ6νσ 6iν ι:iναι cίριστοι,όλλιi άν τfθι: τα ι: Ί'ναι 

DI ΔΥΟ [Π(HtDt ΗiΣ: ΚΑΗ\Σ:ΧΥΝΗ[. -------------------------------
tΤμαστι: ο~μι:ρcr ί:6Cί,15 'Jσυλ fου,ί:πiτι:ιο 6υό &π6 τfς π ι& &no,.p66ι: c; μofρcc; wού 

1fiρασcά 'tλληνιομ6ς, 

tίμαο τ cί:6ί:iοι'jμcρσ,τι'jν ί:1fiτι:ιοτοUί: .. σfσχuντοuβσισ ιλ ιιιοi:ίπρσ!;ιιιοιιι'jματοςτΓjς 
15ης'Ιοuλfσυ196S,πούάtασιλιάς,όρyσνοτιiςΔc!;ιiίςτi;c'tλλό6.ο:ςιιι..fτ0:.ν!;c:νι.rν 

:~~μ!~~= δ ~~~~::~"ί~::ο:3:ο~u~:~ν~σ~σ~~~ ... ;;:(( ~~: :σ::..~~=τ=)~: ~"a::~~~~~'"~tι'i ~~=~νrι 
'(;~:ρ:~:~~~~:~)~ιiς ό:οισστασfσς,ή όπσfιι μςίς ό6fiyηo-c τcλοr~ιi ατb ο: ισχσς τΓjς δrοι:τιιτορfσς 

t Τμιισ τι:ί:δW,σfiμι:ρσ15'Jσuλfσυ,πtμιιτηί:wiτcιστΓjς/ιμtρσςτΓjς•ιιτα ισχύνηc: 
τσi:ίwρι..!;ιtcσ πfiμστσςτιiςχσύντσςί:νσντfοντοU/ΙΙοοι:σρfσυr~σfτi;ςΚύιιρσu(χ ι:οροοι: ρτfiμστιι) . 
Τί;ς χούντσς ,ιιού οι: iνιι ι τfr~νο , ~ο&ρξ ί:ιι τ ί; ς σαρ•6ς 1111 f σ ί μσ άw6 τ6 α iuσ", τΓjς Δc!; ι Ως, 

• ~~: :i:~~!:: :~~~i~~~;::i:~~~~~;~;~~;~~μ~~;E~· ~~:::~~::f::~ ~~~: :~~~~·~~:·:~-
Εiμο:στcί:δWοο'jμι:ρσ,1S'Ιουλfοu1979,μ .. ρσοτιi σ·ι:ι(Jτιςτfςδύσί: .. cτcfοucτί; ς 

=~~~!~~:τ ~~;θ::Γ~:σ;:;g~~=:~~=~~~~α ::;~: :~ ~~ ~~~=:~~~~~:~~;=~~::~;~~:~~~:~ν;~: 
βνσυςΙΙσfτΓjςΔημοtΙρcιτfσς {χ cιρο•ροτι'jμστα) . 

Διfν Qτ•ντυχσiσ,6ιfντ6cιπσστ6φfλσμουτ6νΣ:τοαaντζi;,δτιδtχ8ηοι:ανΟ,ρ8w 
στfς15'Ιοuλfοu.'Ηξι:ρσδ τ i,'J:Ι.ΙΡ f ςνιiτ6Βtλcτι:•ιιfί:σcίς,σ1ί:•ιιμ6σι.mοeδλης τi 
'tλλ66ι:ις,πσύ βρΓσtccστ c i:6i:i y ιιi τfi σwμι..τιtc~ σας ύyεfα,86 Β:ιηθ οCiσστc ν& υcτae , λο υμc 
Ο"Uτι'j μι:ις τι'j αvytctντρwσrι σιf υ ιιi ~Β ν • οι:ι'i t cροτeλι:στ iσ. Ν& σιιcοτσUυι: τ r ~ytc λι'jματσ ""' r 
τΓοι:ατσστροφιtςπρσ•ιiλcαcατι'jΧ(ιρσtcστάτ6"αρι:λθ6νήΔc!;ιιi.Πi:iςμποpοUμ c:νάσ>ι::._.u-

~=6 τ~;ν .\:~;~~:~ο ~~~J~ν ~ίο:~ r ιι ~~6~:;~~ ·:: r. ~~: 06,~.:;~, τ ~~ύ 0~~~11 δ~~~c~ 0 ~~ f0~~~~ rι; Δc-
ξιιi.rι'ο:Uτ6uinολλficύχαρfο τηση6ιf:ιaη•ασύτι'iτι'iνwρ6σ•λrιι:ιη. 

Κιιfτ"ρσ ,ί:ν(ιπeοςί:νι.mfy,8ιiσάςιιWμcριιςtςμοuο•ιfσcις,yιdνιiτfςμcτιι•Ι:ρc-

~=λ~Υ::?:7~c~~~ Α:υ;~:~~'"':f σ~~~~~~ι:~ ~~ t ~&~~~~~ς.:?ςο ;ε~~::~~;~ ::Τ r i~~D=~ ·~~ ~ς -' νιι' 
wο:e6ιιi6ιfνπρσDλσμστιι:ιτc:iτcσύτι'\το'jατιyμι'j,iσwςσιίίρισι:ονσeπολύόοy6.'Ισw 
ό:ι;ιiρτηςτής'tλλ66σςβιic:iνσι6rσιιrορcτι•6ςάπ6 ι:ιύτ6πσύμ6θσμ c!μcίςtΙσf 
δι6μσςστιi6ημστι•ιiοχολcίιι.θό:ciναιiνσςχιiρτηςιια(ι8rί8uμfζcιτ6 χάρτη 
λιiδιιςτi; ςΙ!Ιι:λούνος. 

.ι. 



ΗΚΡ.Η ίΚΗΕΓΚΛτΛΛtl'Η ---------------------
'Α~λ-5,r.ρfν "diω στόι leνιιι& Βlμα:τα: &φι:Ο.ω ν6 Ι:ιιισημdίνΙ.Ι μc:ριιι6: τοιιοιι6 ιιιιf 

~!~ '!~:::Ε;:~~;=~~;~::~~~:~~::~~~η:~ν β~:::~~:~~ :: ~ :~: ~~~~~~i:~ '~ο:~;.~:~ ιός , 
t~ μcιοτc. Ι:δ.:ι,στfiν Α; 6η•6 ,μ ιιi άπ6 τ fς "ι 6 μι:yάλι:ς •" ι 6 σ'l!ouδoi ι: ς ιισ r : ατορι•ic 

~~uτ~~:~:ι: ~~;"':ε~~::~~~~"' ι&:~: ι: ήι~:~~=λ~ ::uf~~-~: :~i~;. :~τ ~c~~~~ 9:~" ή 
6 
~i~~=~c. 

Ι:ιιlfpοι;rτf\ς τi'jςφυχiicκα:fτοίί1Ι'νt.Uμιιτσςτi'jς'(λλ66ος,iδwσι:9S(στ6Γr.ΥοyιοΠι:r.ισν6ρlοu 
(χι:ιροιφοτfiμcιιτcι).'Ο Δι"ίμcιρχος τΓjς Λlδη'i'οϋ δtν i:xcι &λλους π6ροuς Ι:ιιτ6ς &..6 τό U:λη 
1Ηι ρι:ιιι6ημοUντων,yι& ν& άντιμ cηnrfι;ι-ι:ι τ(ς &νόγιι:ι:ς τί'jς 11ρUτης λουτρ6,.ολης τi'jς Χι;iρσς . 
ιι.ι μιιορι:i ν& .. ρσχuρl\σι:ι aτόν Ι:ι;ωοaϊαμ6 τΓjς πόλcwι;,δt μπορι:i νιί "ΡΟ1Ι:ι.ι~ι'iαι:ι :;-τι'iν 
πι:ρc..•<t{ρ~ ά:l.ιcηιοlηοη <ti:iv .Ι.οuτρ~ι ,yιιιτf nρfnι:ι vό μι:τοθληθι:i σΕ inσ,<tη,Uπrιρtτη 
ιtοflιtΙ:τηιι&nο ιοuτμημιι<tάρχΙ"Ι τijςvομaρχfcιςστι'\Χιι.Ι.ιιf6a."Ε:χι:ιτι'i6ιόθιση,ά:λλιi6fν 

:~~~ο~6 τ~~ο=~~~:u:~σ~":6:~:~~~(~ι: :~~~Ρ~~~=~:~~μ;0 ~~~:~~~:~ιι~ r .-~:~.~~::~ύ τ:~~ 't~8 
πρι:πι:ν6ι: 1vιιι ι\npώτημ6vο λοuτρ6ιιολη"Ι'ιiς 'Ε:λ.Ι.6:6σς,ά:λλάμfσά:n6 τfςσ-~ι6τι:ρι:ς 
τijςΕ{ιρΥιιης, vάβpfοιιι:τιιιατι'\νιιcιηiοτιιο'Ι\ JΙσύβρfσιιcτιιιοι'\μι:ριι. 

'ΛλλιS,r'ι nι:ριφρ6νrισl\ τijς •υθι:ρνι'jοι:~ς τfiς Δι:l,ιίίς,τWv •uβι:ρνι'\αι:wν 'Ι!Ού μίίς δι
ο ι ιιoUv&n6 τ6 1935 ,ι: lvo ι ~vδι: ι•τ ••ι'\ ιιιιf σΕ iva &λλο τoufςr.Δfv ύnάρχι: 1 6p6uoς nού v6 

&~:6~~~ ~~ ... ~~~~~~:&~~& :~:~~u:~~~~: ;~: :~ 1 χ~λ: ~~~;:~:~z:~~:; :, ο~~,~::~:.,~ ,:~:~·~~ς 
Χι:ίρο:ς. 'Αρχ fσομι:, ~" r Γc:wpy (ου Γlα'-ιιcινδρtοu τιS 1965 τι'\ xι!ipo:l.η τσϋ δρ6μοu ιιUτοU. • Ιό:ι6 
Τ~ 1965 _ ιιfρσcιιιν 14 'Χ.Ρ6VΙΙΙ I(CI f ό δρ6μος δfv nροχWρηcιC παρά μiχρι i:lw ά-ιι6 τι'\ .1'. (μνη. 
ΕiνιιΙΙΙiΩ'ΧΟς•σf ντροnι'\.Γιιιτfοϋτι:τόχρ6νιιι,οϋτι:τ6λι:φτόιιούο(σδι:ύτηκavtnιτρt
,..οuν ιιύτι'\ τι'\ μικρι'\ :rfρ6οδσ.Γι'cιUτ6,ά:yιmητf μου Πt,iο ι:δρι: τijς Τοπιιιι';ς Έπιτροιιιϊς vό ο(f
ρι:τι: ότι μι:Βιιύριο,θά ύιιοβληθι:i στι'\ Βοuλι'\ inι:pώτηcιη.Ο6 tπι:ρι.~τηθι:i "1'6 Ύπoupyc:io Έ
Βνικι';ς'Λμύνηςτfiιιιιvι:ήΙΙΙΟΙΙΛοτό15ΧΡ6vιιιnούά:vf.Ι.ιιβι vάφτιι!i(\.ι.. τ66p6uοιιU
τ6.ΠιSσολcφτιiοnστ6λησι-κιιfιιρίίyμιιnολύοιιοuδσι6τι:ρο--ιι6τι:Βιfτι:λι:ιWσι.ιτfλοςπά
"''WV cιύτ6ς ά δρ6μσς.(χι:ιροκp"Ι'ι'\μιι.ΙΙΙιf •~νι'\ •κaf -ιroU nijyιιv τό 100ί:•ιιτοuμύριιι).Γι ιιτl 
tyU ι:iμσι (τσιμος-μιικρ6θuμος ιιιιf nολufλaιος όn~ς ι: iμιιι-νό τούς δι:ίΟ'w &φcοη όμορτιi:iν, 
&vμσU •οίίvότιr'ιοόνδι:cιητijςΛiδηφοϋμl:τι'\νΧιιλιιf6cιθόyfvι:ιοτιinρσοι:χί'iδόοχ ρ6νισ 

• 
'Αλλό,nfρο:&ιι6τόθlμιιτιιτιiςΑ;δηφοUοι;σfτi'jςΒορι:fοu[ύθσfιις,nοόδlviχι:ι 

σ!ιτc lνιι Ο'Τοιχι:ιi:iδcςνοσοιιοuι:iο-ίr.τόρχι.ι!νιι&λλοπι:ριφι:ρι:ιοοι;6nρ6βλημιιτ ι: ρόοτισ, 

~::δ:~ ι:~:~ i ~ά η~~~ ι:~~.~~::, e:~i~ο::,.~6~~σ:~ς τ~~ P~~~:~~o~i:i:6::;~~~~~~::P~~~u::~ ~~~~ 
" Υcιτι:ρcιlπι6τ6θι:ρμιιiιι6ιιιιf"Ι'6νκ6λ1ΙοΤίlς'ε.ι.cuΟ'Iνι:ιςύπ6ρχι:ιιιΓνδuνσς,σf4-5 ΧΡ6-
vιο,&ν6ιιιτηρηθι:iή cιημι:ρινι'\κιιτόcιτιιcιη,όΕUβσϊιι6ςv&yfνι:ιr\τρlτηνι:κρfιθ6λσοσιι 
τί'jς'Ελ.Ι.όδιις.ΓστlιΓιιιτfοtοι;uβι:ρvι'jοι;ιςτίlςΔι:.ξιΩς,tvδιι:zφι:ρ6ucνι:ςμ6vοyιά τ6ότομο
κ6 ιιfρδος τWν tnιχcιρημιιτιWν,&1ΙfΤρι:φιιν vό tδρuθοί:ίν iδU βιομηχι:ινl&ς,χ~Ρ Iς νά ••ι:•
τοUν "1'6 ιιοιν~νιιι6 ιι6cιτος τι';ς .I.Ct"''cuρyfιις "Ι'σuς.Τfς ό'φηοιιν yιά νό κc pδfσouv 11ι ιcιcι6 -
"Ι'ι:pο:,vάρ!χvοuvτάδηλη,...ριώ6ηλύuο..τσιισfά:n6βλητιιμlf:σcισ'σUτ6"1'6νcUλοyημtνι.ικ6λ 
πο.ΚCJ1οι'iμι:ρι:ιόΕUροϊκ6ςκινδuvcGiι:ιvάylνcιδη.Ι.ητήριοyιάτό•όριcι, κινδuνι:Uι:ινά 
yfν~ι τ6nσς μο.Ι.ύvσι:ι.ις y ιό: τά πιιιδιι:ί μιις,νι:ί y I νι: ι ά:πσχ~ρητι'jρισ,θ6Βρσς,χο;JοUΖ:ο (χ ~ι 
ρσιιρστι'\μοτο),yι6δλοuς"Ι'οόςκσ"Ι'οlοι;οuς,'ΙΙούά::n6τι'ίJΙΤuλf6ιιΥςιιότι.ιτι'\Χι:ιλιι.fδι:ιζσί:ίν 
ιιοfiρyι:ίΖ:σντιι ικι:ιfnιστι:Giοuνσtμιό'ε:λλόδιι,nο!ι"'ί:ivcιι&l.tιιy ιόόινΒρt:lιιοuςνό ζι'iσο uν 
ιtιι.fv&μcyaλσuρyήσouv. 

"Ερχομιιι ~6i:i ,αήμcριι ,v6: διιιλολι'\αw "1'6 ι;tύνθημιιι ~rGcιτc τ6v ΕόβσΤιι6~δοο ι: ι 
ιa:ιιρ6ς(χι:ιpσκρτι'iμστσ ).:ιlcτό"Ι'fοgι:pο:-ιτivτι:χρ6νισθ6:ι:ινιι.ιίοwςciρyι:ί.Δif aάύno-.;c 
cι~τηpfCJ, '0 ΕC.βοϊκ6ς θ ό itlt l μι:τσβληθι:i σf μιά μcy6iλη χοβσύΖ:σ ιιicχοuς , βρ.:.uιις, >UO"' 
δfιιςιιιιf ιιινδύvοu,yιι:ί "''ι'jv ύyι:Γο τi:ίν ιιοτοiκt.ιν τί'jς eeιώτιδσς,"Ι'ι';ς θοιwτfσ ς,τίlς Άτ"Ι'ι
ιιίlς,όλ6ιιληρηςτί'jςΕύβσιιις.ti:iστι:"Ι'6νΕUβοϊκ6. 



• HI<YBEP!ιHtHTHtΔC:JAt 
---~------------------

OEBNIΙ<Oti<JNΔYNOt 
------ - -------~----

σuνcχ ftι:::~ i~~=~i ,;?~ ~~ν~:c~~σ=~~:ρ~~ ·:~~~~~~c ο~' ~ι:~ 1 ~~~,~~~~~:ς ~~~~~Α,::σ~ιc:: ~ 
ιcτaτορfσιΉ 6Ιιcτοτορfσ ήτσν lνα ιcι;ιΒι:ατι::iς τ6 όnοίο i:nΙβλi\Brιιcc ά-π6 τl\ν Δι:Ζr6 τfiς 

8 ~~~~:δ:~ ο~~ ~~~~~~~~ r~σfιv~o~;,:~~~::~u~~ τη~ώ:U ά~~~,:~~~~~~6: •:u::c~~~~~~α~~ς τ:~. 
αcι.rςιισΓclδΙιcότι:pατUν'Αμι:ριιισνUν,Οiδιιcτ6ταρι:ς,Οτσνlιιιιμσντ6α"μι:ριν6 :": cιι::r!;ι
ΙC6nημιιιιαt6tιιϋΙ:Ισιιι;ιρfοu,ίιnώιοuσναtοUςόιzri:ντ\ς tαuςtοϋi:Ι;uτcριιcοϋ .· ο,ιινδrι-

~2~\ί:~:~:~Q::~ α~~:: ~:;:~;~~:~~~~:ν :;:~:::~~::;!~~f;ν ~~: ~~~~::~~:~:g;yi;~~;;~~ 
tοuςtοϋtταfΊτΝτrιιrι!ίρτμι:ντιcαfτοϋΠcνταyι:ίνοu(χι: ιροιιροτl\ματσ ) . 

Α!ιτ6ς •oU σΟς μιλό, δl:ν τι!ί ι.ειι 1 crl\uι:ρa. Τά cfιrc Ο'τ6ν ~λλrινιιc 6 λα6 ,ί':ταν τr:ί 

~~~ρ~ i~:~: .. ;η;,::: :~~ ρ:f ~=~ ~:::ι: ~o:;~·h:~~~~{ χ:~ ~0 ~~:~~:~~:).~ ε::=~~ υ: ι: ~:~ , 1 :•:~~η 
τάlφτ6tρ6νιοτCινnλrιyCιντοϋιιι;ιραG , yι6νάιισ τσyyι:fλαuμιιτι'\διιcτατορ fα .Ι<αfι:i χα 
μι:τ6ιιαuράyΙον6τι'\νιcαταyyycfλοuuι:ιιιότα;νι:iμι;ιατανδ;j!ιιινi:λι:UΒι:σοΙ κιΟταν ι:Τ 
μcοο-τανο-τl\ φuλσοι.ι'j,οι.ri!iτcονκατ6n ινβριοκ6ucιατανοτ6Ι<οyιιρtοαοτι'jς';.μι:ριοιi}ς.Καf 
ιιατcοyycfλcοpcτι'\νi:νοχfiτοUκrσιτιyκι:ρ,yι6τόί:τοΙμι;ιζ6μcνcοi:yιιλrιμcι-ιrρa1;Ιιι6"' •""α ΤΓiς 
KUιrρou.l(coταyyefλcιμι:τfi δΙκtcοτορfcι,Οτιiiτανnροοι.ταριιίοτCινξl:νι.ιν,yιάνό nu•fir 
τι'jνΚύlfροοι.οfνιi.Sδηyfiαι:ιατι'jιτuρρύιινwσrιτCιναuν6ρwνμας.Τούςi;λι;yατ6 1 •. · 
fιρΒcιτι:yιιiνιiαβf'\αιι:τι:τ6lσyοτοϋ'tλι:uθι:ρfοuΒι:νιι:;ιλαuκαfνάφtρι:τc τιi , .. 

δ~i •~[~~;:~~ :f:~ ι ;.~~~~:;λ:~~~~:;:~~· :i~~~= ~ :;~ =~iιι:?v:6;:λ:~:ς~~~~~~~~ Υ=~~;:ριι 
ιιοr-nJιμl:νfοnούμαUi:ιισνσν(ylλιο-).'Λλλιi 1τιiyι:yον6τσμl:διιιιιfuααv. 



;~;;;~:~:j~j~:~;~~;"~Ί ;~~~~;:::;~~~E;~f:~::~Π:~:~;~~:~~:ib:~i~~~~::~~;~;." 
ιιαθημι:ρινόiόιιfνδuνος,όοι . '(τάι:βfτνάστι:Γλcιτούςό-λι:ζΙΙιτωτιgτfςτοvιιαfν&κ;;,
ταλόβι::όλόl(ληροτ6νησf . 

:ι :πii:~Ίi;;ψ :~~;~;~~::Η:~~~;~~Η~::~ :~:::~ r:l~:;;~~i~~ ::~:· :ϊ::~~Ξ~:::: ~ 

~1ri~~i:~;;ill:~r~!;~::ιiJ~~j:~~~~~~~~~;r 
::,~;~ 7:" τ~~ο~~ο ?a;~~~~~,:~ .. ~:~cr:~~~~~~,~~~::~ ~~~~:~ ~~~ :~::~σ:::~:: ~ Ϊ~;~ ί::~ 
νiχ.ι:ιατιi ςχούντο: ς,Ι'!σροiτfςCιτιφόΟ'ι:ιςδημοκρaτιιιότητc:rς, 

Πtντι:χρ6νιοuι:τάτι'jμι:το:πολfτι:uαη,ίιγαπη,.οfμουφfλοιι!ιπ'Ολrιτι'jν'[λλόδο,ή 
nολιτικfiτιiςχούvτας,ατ6ν&ξw1'ι:ριΙΙ6τομtα,συνι:χ.Γζι:το ιόn6τι'jνιιυβtρνησrι τ ο ϋ ιι.Κσ
ρcιμaνλΓjοιαfyι'οUτ6βρισκ6μσστc0λοιο1 ' ελληνιι:ςμ"ροατόστ6ν•fνδuνονιίζηu ι:pU
ιrc:ιοιίιριο ήμfροικ ιι fνόiμάθοuu ι: ότιΟληήΚύnροςκaτa:λr\φθηκι:άn6τ6"μι:uι:τά •ια", 

~οι ~τ~ 6~~:?: •:ο~0~u~:;::ο~~:0~Δ~~::~;~ =~~α? ~~~~~~=:τ~~~:~ r: •:ι~~ ~~= 1 ::·~~;~δ~~-
αομμ ι: ο'Ολοu ι;; τοιίι;; yνι'jοιοuι;; " [λληνι:ι;; 11.a:f τfι;; '[λλην(δι:ι;;, οl άιιοίι:ι;; άιι6 τ6 ιιοι.ι Τ i
oa:uι: τ6 βp6:δu ντοιι6pοντa:ι όπ6 τιί 8iμa:τσ τοίι ρο:διοφώνοu καf τήι;; τη λ&ορόιrι:~ι;; ιtof ά-

;:.:~.:~:·::";:~,;~:~.~:;,~)~'νΟν,αα' '''"' 6α0λ α<,••' < 1να< αΙ .,αλ"' "' ,η, •"- . 

ΗΔIΑ8θΟΡΑtΤΗΔΗ:'!ΙΟΣIΑΖΟΗ. ---------------------------
11ιιοpι:ίν6ύιι6ρχοuνμc:p ι ιtο fάιιι6α0ι;; , ιιούδfνiχοuνπa:pο ιtο λοuθι'jο ι:ι τ6νκfνδuνο 

ποUδ ιατρfχι: ι τ6"[θνοι;;άιι6τήνi.ξι.ιτι:pικr\nολιτιιcr\τοϋκ.Κοραιuανλί\. 'Υ ιιάρχοu .. &λλα, 

:~~i:~!~~:~:~ :::; ( r:~;~~~:~=:~:!:&;~~~~: ί ;~~~:~~~~:~~ 6::0 ~ά.ο:~ι::~: λ:;: :;~ -~ '~7~ 

Προχτtι;;,ι!ιιtούιrατe ότι Ιvινι: διαρροt\ Βι:μ6των στfς 6:ξι:τάοe ι ς τ~ν ιιαιδι~ν μα ι;; 

~1·:~~~~~~~: ;;l:~f .:~~:~~ 1:~~~ ~~~~;,~~=α t;~~:~~::~~~!~o~~:2=~~~~:: ~ !:~~~; l~ ~ :,. , ~· 
τf,αύ τοf ιιοίίιιοUληοa:ντdθfuατα,δfνf\τανοίιτc:τοUρκο ι οίιτe'Αuι:ρικ 6νοι,ο ίιτι: rι:ρ
μανοf,ο Cιτι:κινiζοι."Ητανοίι!:ιιΓλeκτο ι ί:πιτι:λι:i'ι;;τοUύιιοuργ οίί τι';ι;;Πσ ιδι: Γας, ;.ι( rιΓ
λeιιτο ι ι!:rι ι τeλ~ίι;; τι'; ι;; κuβι:ρνr\οι:ι.ιι;; τοϋ ιι . Καpσuανλι';:., "[ι;~Βa:οa:ν ν6 l:μιιορι:ύοντα ι τ6: Εt:
ματα Τ~ν ι!: ξcτιfι:Ι.Ιν Τ.:ίν παιδ ι.:ίν μοι;;(χι:ιρο;φςιτf\ματι;r) ,Πολλο( ' [λληνι: ς ξύΙΙΥf10'0Υ μl ά.γα
ν6ιcτηΟ'f1ΚΩ:fάνηΟ'UΧfσι,yιοτf >ιατ6λοβονότι μι6 άpρ,;jΟ'ΤΙ'.: ΙΟ.Οβι:ρr\ ,χι:ιρ6τι:ρηι\ιιι6τ6ν 
καρκfνοιcσf τr\νκορGιοnάθι:ια , ήάρpι.;,ιΟ' τι:ιοτiiςδιοQθορός,ί: χι:1ΙΙΡΩ)(ωpι'\Ο'ι:ιτ60'οlfΟλU , 
~=~ι:71::ι:~:::λ613c ι τ6 iι:pd >ιaf τά Οοιa: τi:iν iΙ: ι:τ6ιrι:wν τ.:ίν nα <6 ι.:ίν τοU γuμνο:Ο"rοu Ι<ο ι 

,f, 



ΤΟΣΚΛΝΔΑΛΟΤΟ'i ΠΕτΡ (ΛΑ!Ο/f --------------------------
'tλiiτ~ vά οiίς πi:i τΥρα μι:ρ11cά nράγμcιτa,ιιοU όφopoiiY τι'\ν τοlπη σcις,yιό: νά b.t

τιλη•Βι:iτι: ποU βρ ισ ιc6μσοτe.Ξιfρ ι: τι:,όλος ό ιιάσμος yνUσοζι:,δτι τ6 πcτpιfλιrιo ,~D'fc cα 
όιι6τι'jν&,ύιινισητοU&ροβιιιοίίιιόσμοu,θάάκι:ιfβcιινι:οςό&ι:χρ6νο.'Ο•.Κο- ραuονλi'jς,::-ο!i 
ι:1 νc:ι ι ή ιιυβ.fρνηση τiic • φρονι'\αι:~ο~ς •,τi:ίν ~ θνικWν cιυμφι:ρ6ντι.ιν ιcof τi'jς •C ιΗιιιής τι-

~~~;~~~:~i;~:π;:~i~~~~~~~;:~:~;ω~~;~~~~~;!~~~:~;!~;~;!!~:~~Iii~f~;:i~~~I; 
aouμ c τ6 λιyνfτη yιό τό δUσιιολο χσόνιο: •. ·ετσι ποφιίyyι:ιλι:ιν nι:τρι:λιιϊ .. ις μονάδ ι:ς 
ιιιιfαίιξησοντι'\νιιιιτιινάλι.ισητWν\ιyρ.:ίν ιιουσfμι.:ινκιιτd1()%. 

" κάιιοτc,όμι.>ς,ήnρι:ιyματιιιότητcιμfλησι:μ6νητης.Ο;•Αρaβι:ς,οlnορι:ιy~ο~yοfτοϋ 
ιιι:τρΙΕλο fοu,ούξηαcιν τr'jν τ ι μι'\ του.Κσ ( τWpcι iρχι:τσ ι ή κuβοfρνησrι κο r σΟς λtι: ι ι ~ Πρt-ιι: 1 
νό:πόραuμι:μt τρσyι6:νιiμι:ιΥσαuuι: η'ίν κατιινάλwση ταiίπι:τρι:λα (αu • .κar yιά τ& utf~ 
σύτά όπως ξοfρι:τι:,i:πιi!Ιλι'j Ο nκσν τ6 μανά κ11f τά ζuy6 στ6 ΙΧ,παU μiίς ίμτrαιΗΖ:αuν νά κ•· 

=~=(~~~ ~:~~~~~~::~~~~~~~~~~~~~~~~:~!; \:~λ~I~u~ 11~o~~~~~i~~~~~~~P~;~~~::~~~, ί~~~λ~;8 
βηκι:ήιιίιζησητijςτ ιμijςτ.:iνVyρ.:iνοιιιυσfμων, 'Α:ι'όλαιιίιτάτάμ οfτρατfl:ζαι>~ονciυηση 
•σιυσfμωνθ6yΓνι:ι; 2"μ6ναn&νωστι'jνκατιινάλωοηταϋ19?S.Αίιζι'jσομcτι'jνκσταν6λuση 
κστ&1 0,C:χuρΓςκσνiνσιλdyοκα f πι'jpctμ.r.αίιΤ6τάuiτρι;ι,nούάναστάτuοrσντι'jζuι'jτg(ί 
• ε:λληνcι κο Γ ό:νι:β&~οuν τd τ ιμ&ριθμο κατιi S~ ,y ιά ν6 nι:τUχαuμc μι6 α;οιαναμ fcι vτdi nι:
τρι:λ ιιΙαι: ι6ιiκστ62"···ntvτι:uαu,ι:ίμαςιτΙΙfστ6κςιλtίμαςήι:ίuιιστι:yιό:φρι:να κομι:ίαι 
(Γiλιa,χ.r.ιροοιρατι'jμστιι ) . ntΟ"τ.r.μαυ,Τf.r.iνcιιnι6μι:yιiλοτ61Ο"ι'ίτ62"ι 

tc.aΓyΙοτfyfνοvrοΙδ.\aaLτά;' Ηπολλ/'iπε:ζι'jlξι'jyη:3ηε:Τ\ο":Ιι:yΙ6ν5οιο). Vφθε: ί 
τδτι:ι::dστ Ι οπι:tσδτ/3νSSΟtο<ατ.6aλλι;ιp (ων,nο6ι: Ι c:f npαξονσ l nριχτrοπ:ι:(\μι;νο ιτ:~tιιι:.Μη-
Τάσrdοcη , ΙΙι5τοης..:α(Β:>;:ι6ινοyι6ννης,dδΙιcαιcλδyηττισl.Βάροςτσίίtλλην ιοcατίλαοt,μt 
τfςdn' ε:lιθε: (σςd"'Οetcτ ι ς-χuΡ fι;δ ι ιι;θνείςδΙοyf.>ν ι αμο6ς-τ?\ςnpομι'jθε:ιας2 , 2tιι:οτc..: . 
τδV\Ιf.>ν tτοfμ:.,ν ι:DΟΤδ'.'τιJV σl τιμ!ς τ?\ς tλε:Cίθε:pης δ ι ι:θνοVς dyOPSς . tl'j ζημι6 a!τl'j ;-η... 
yαfνοvνlοd,.αλ(;;ιοuνμfτ fςα!ιξl'jcι: ι ςτ/3ν τι ~vτ?\ςθε:νζ Γνης,ταtivrf'\ζc::λο<λn,nο6μ5ς 
lnl/bλε:ι\ κι,f!tρνησητο6ς3τε:λc::vrαrσuςμ?\νες. 

tc.af yι6 vd άvτΙλ.;.,.θε:Ττι: τ6 nι::dγι.οτu μι τδ όnλοt".οτε:ρο τρδnο ε Τ ναι dρ~<ι:τδ ν5 
αiiς&\.οu 3νο6μερ:ι: 'ΟΟΓΕΚαtίι;ησe τι'jτιμι'jτοVdpyοVnε:τpελαfοuδ(ίοφοc!ς μ{::ι;ι c:;-6 
1979, Ό μlοος δ:::ιοι:: τ/3ν oGξ~Πf.>V αtιτi:ίν yι6 δ.\ο τδ 1979 ι: Τ'-<' ι ncρ ( nc::.ι 1e::.'H Ι<uβt'=
νηση, /5μι.)ς , αfιξηαε τι'\ντΙμι'jτ?jςSε:νζ fνης Ι<ΙΙΤ61Ο~·ι-ι:αr τοVvτί';(ελ ..:aτd 5a'-'ι-tvνd:l 8 
τι'\ν τιμι'j χ..,ρ(ς τσGι; ι: l 6tO<oC.ς gδρσuς , nο(ί lnιθσρ!ινοvν τά ocaC.~ι:.r.. 

6 δpχ,πσu.ιϋrσν άnδ τδ ~<Ράτσς Λ θι:Vζ ( vη τδ 1978 /(~r;;:~ι;,~gu.;~:-'-::~l.rr-1 τεiν ·ι.~ν 
τσV dρyoV lnρε:πε: lod ι:ΟvλΙlτσι ?., 20, lv13 τδ κρfτος τι'jν xpe~vε: ι σ ι'\:.:ε:οσ 13 ι~.,:,~f.r:;:η 
δt')λ. 1~ιφf ο<dτι dν1λσνοσuνιβη ~<af μl τδvrί'ιζελ . Ο Ι αGζfι<χΙςσlιτlς ι~νdι; -
noVν, ι!nομl~ς, ν5 l<llλ ~ .\IOVV τ~ν οtίξηοη τ?jς τιμ?jς τοίί d oyoii , dλλι1 τι'j Ζ:ημι('! nn';j Gr.~
στητδlι)μ6σ ι σ d :1δτ fςdn'ειsε: Γσςd~8lσεΙς ι;πο !ϊς Μτση ~<of Βι::ιρδ ι νοyι dνvr,! r 

lnfοηςΟ<ο(yι6τl\νο<dλιψη0:λλωνδι'JμοσΙσνσμι~<ί:ίνdΥι:Ιyι<ί:\ν. 

' Αλλd, 6ι.νόι::~<t'στη,.εr')κvβt'ρvηaηστ6lyΟ<.ληματ/3ν&n'ε:Gθε(ας&ν.:ιθt'=ε:f.>ν c:-<( 
dpχlς τoti χοδνοu, nσ!ϊ στο fχΙοε στ6v lλληvΙ><δ λαδ 59::1 t..:ι:ιτ ομ ,δcλλdρ Ια, δr~ς βy:ιf,. ~ Ι 
&πt"ΙτdVQCομε:ρ:ιτσ'j ' 'fnοuρyε: (ο:.ιΒΙομηχαν raς . ' Ο κ . Μητσοτ6~<rιι;,τδΦεβr:;σu6ο Ι ο~<=~ f l •,';j 
r') ~<ΡfσητοVπετpε:λοfοveοιο><6ττινστδν"'Ι1λ~5~ της , λόvιJτ?\ς 'Ιρσνrκ 'i"ίς lrιο~::τό;r._:..ς, 
lινι:ιθεc5ρηοε τι'j σCμ::Οοη!Ιι5τση,τδνόrdλλαξe όπδτι'jν&ισχρt'ι.ιοη νdQlρνcΙd=-,δ πετr. :3 10 
στfςτι ιLςτ?\ι;ΟΓΈΚ..:αfτσVl~τδδr~<σf..,μα \όμ5ςποvλδΕτοrμ,nc:~'ι'δ~στrςτι
μtςτ?jςtλεC.Sε:ρης6ΙεθνοVςόyaρ6ς , πο(ίεΤ'-<ΙιΤιμlςΙ<Qθαρ?\ς"'ε:ρδοσιο:οnrα ς , 

ΤδlyΙ<Αημα,tπσul'Νς 1 τ'i"ίι;&π ' ε:ιθε (αςΔ\aθlσειJςnpσμηθr Γr:οςδyp/;νιο:ι;ι:..σ fμcντf':::; 
nε:ρσομlvης w Ανοι ξης , y fvcτo 1 dn6 "στ ι yμ Ι σΤο, δ ιορκfς~ • 

. ι. 



!~ ':~~::~~~~~~=~~~ ~~:;~~:: ~:;~!::~~~ t:~:::!~~~:;~ ~=~·~:Ε:::*~::.!;~=~ i~~:~~~:~:: I ς 
Οά nιSριι;ι ό δέiνσ,yιό νd μοϋ >eάνι:ι τt\ 6οuλι:ι6 μοu;"Δf μnορciς ν6 ιιcίς σi ~ημ6 αισ 
ύnl'!ρι:σfο,χ..ιpfςνά6Ucrι:ιςμιιοΙ.:fσι.Τdμnοξfσι,ήδ~ο~ι::οδο•fcrδηλ.οiχcιyfνι:ικσιν6νσς. 
Κοfδfνόφι:fλcτι;ιιστι'iνό:δuνοufοτι:ίνάνθρι.:ίιιων.Νομοβι:τι:iτσιό-π6τι1ν•uβiρνηοη.Γιcιτf, 
Οτινdμο φη.,fζι:ιήοι: uβfρνησηι:ίνοιτfτοιοcιιούι:ίaόy e:ιτt\διοφ8 οpάστfςΙδιlο1τιιιl:ς 

&~:σ:;~ :~:,.~..,:~::~7 ~~~~~~ ~r'i=~=ι: σ~;cι a::::ι: ή i::β:::~:~:":~ r u::~~=~:~~ι::;~ ·~:~~ο~-
6ιο•τί;τcςιιοfτούςCνοιιι;ι ιraτ fςνιf ιιροχ~ο~ρι'\σοuνατι'\δισι•Βσpό:~ισfν6ιιοροϊδ f•οuντ6ν 
l•ορσ. 

vca δdνι: ~~; ~:~η::f"' ιι6:~~ ~ ~7:ι:; ~~~~~:~Ίσ~0~~ι::~~~:~ ... ~~~~~~:~ ι·:~ ~~:a:: ι ~6&:6 ςτ:-
ιιλσuδισνάδfιιριινσ τοϋύwοuρyc(οuΣ:uντονΙομοϋ.'Αιιοτiλcομσιι·Ανδt"λσιδώσι:ις",δiν 
πρ6ιccιτσινιiδciςΕiι:οϋπρ6σwπο. 

'[ιι(Ι(οριιμνλΓ;ήδΙοφθορά ιί:χcΙμcτσβληθr:iσiν6μοτοϊ:iιcρ6τσ uς(χι:Ιροιcροτfί-• ~~~= ~ ~ ::o~~:=~=:~:j~~~H~=~~~: ~~~= ~::;;~ ~~~η ~~~~;~~ρ;;~~~:~1~ Ν! ( ~~ :~::~~~=;~~~-
τιήμοfροπούni'jρr:τόνtό:ιη,nΙΒονWς νό:τοίίιί:πΙφuλό:σσι:Ιτι'jνiδΙαμr:τσχcfρηοη(:ιr:ι
ροιcροτfίμο:τσ).ΓΙο:Τ fδt μπορciςνά •τfσΕΙςοτfί6ΙαφΒοp6ιιονiναστο:Βcρ6σπlτΙ,iΙ:•τ6ς 
ciο.6τ6ο\•οδ6uηματΓ;ςαiιτοιιστσστροφi'jςσοu.·Αρ:ιΙσι:Οδuστuχι'iςμfτι'j6Ισισιθορ6τσϋ 
ιι..ιλΙτΙιιοUιι 6οuοu.:::tcι:τ~~:τfiιι.ον~~:μι:τό: τfςil:ιι.λοyiςτσϋ'77θfλοντοςνό:δ ισΙΡiοΕΙ 
τούς •ελληνι:ς σι δίιο ποριιτιSξc 1 ς,ν6 ,;ρ :ι Ι σ~~: 1 ιcο: 1 νούρy 1 σ ~θν 1 ιι6 6 1 :ιοσμ6 ,νιο il:μι;:ιlίλ 1 σ 
π6λι:μο,yΙό:ν6ιιροτηCΙΙ:ίήΔr:ξΙιSοτι'jνί:ξοι.ισfο;Πi'jyr:ιιοfό:y6ρασι:&π6τfίν[ΔΗΚμι:ρΙιι.ιi 

~::~:::ό~ι;:σ::~~i ~~~: ::i v~:~ ~ ~~:~ρ;7~ο ;~~::~ ) ~~~~ ~ 7~6:~ "~~;a~:~~~;::~ς .:~λ~; Ι:~~-
αιιLισr:Ιήτσtnητοι.ις,ν6&-ιrοιιτι'iσοuν&ξΙLιμοτο:ή•πρσiιι.ι:ς ":(:ι~~:1ρο•ρσ τt\u σι τσ).Κοfν6u1ι:ι: 

:~~ο~~ο:~ό~:~~": ε:~~~ΙΙ!:~~ u: ~~~~ι: τ~~~~~~~~~ ί =~· ~~~λ~:~~6~:~~0 τ~~ϋ ~~::~~:~=~~=~ν~~~~~~ -
τΓ;ς ••στοστρσφίϊς"τσϋ μο:ρξ 1 στ 1ιισϋ ύnσλοfποu,ή Αι: ξ ιιS a&μι:νι: οΙLιν 10 στfίν il:ξσι:~ (α . 

~~: ;::~~:~;~~~:t;~ψ~:~;::;~:ϊ~ili;::J~~~:::!~;::~i::E~. Π~:~::~:~~:~~1~~~-

·π~I!~rfli:l;i;~fifJ~~li~JJ~~it&il~~f~iΣ;J€:Hi~Ίi:J!itir~~l!;.Θjf:~.-
!~;~~]:!!~~~~!~~~~~~~~;jit,~~~i~'~:~~Ξ~ 

.ι. 



Κο r nι5λ ι, ' ι;i v.5 y f \~.J ,.,,δ d\τι\:-......,. ~c , 2 :S c:ϊ:ς li::::-.J 6(ο v.::~μερο : ~·! Ξ :S ~-; τ" 

τι μ~ τοtί &ρyo!i r:ι: -,. =.ε:\.α ί οc: , .!:-:.::: ~r.ιν" -:ι\ ι 5 =~ ;.:Ξα;:η I\:Sτc1 , ι1ι ' Ε.\.\d' δ.:ι θιS: -\1'·=\"1: 
τ6 vr"',ζε.\ 160 δο.\.\S ;:ι ια τδ Τ~ Ι-ν :ι , ~:t τ f-ν ;S νοθ.ε:QΡη:ΧΙ·η ~μ~ση θ:ί 1'\λ ηp:tΙ-ει ΞΞΟ 5.::\

~;~.~:: . 'Ανάλογ η ο~ ι...<9ι:ιοη ! π~ γι;ισ.;ιε ι;ιΙσ ι~5, δ;,οος c ΤΙ<:ιι γνι.:ατ~, οσ:ι r JL τδν Ξαι:; δ ι νο-

ri~:;:;::~1:1;:~;~~~~:: 11;~:ij~:ϊ:; :~i:~i~;~;;::;i: ~ ;ς;1::~:~~: 1~:~1~; ~ :~:;~-
λι'jσ~.Ι<a( κστδπιν έπιστpάτι:υσαν τl'\ν τιλειο\i'ηο;ιfσ τους,yοά νά ιιλι:Ιόσυν τr'j σuζητrισ1'1 
κοf ν& ιιοUν:~Ή np6ταση ,yιά 6ικι;ιστιιιι'i δ. ι ι:~ι:(νηση τοίί cr•cιν66λοu,άnσpρ(ιττι:τaι", 
•ιι!τtjνάnδΙ,Jι;ισητης.,.λεισ•η•fαςτσίίkσpαυaνλΓj,νόμr'j6ιcρι:υνηΒι:ίτδc>:<>ν6οιλστWν 
Uyρώνκσυσ( μ,.νιιούκστσyyι:(λσυι:,ιιοιδςlιnοδι:fχθηκεόlνο χος;'(μl!ίς,e:iμαστι;i.να-
ΧΟΙ συΙΙΙοcσντfσς iΊ oUτoi λr.;-rc(aι:; ; (γ tλοσ,χι:•ΡοΙΙΙΟοτι'Ιμστα ) .t.te.i.λυιι6uουνα , άν i.ΙΙΙλc-
βαν550ί:ΙΙΙατομμύροα6ολλ&ρια,6tl;fρΙοΙάνΙΙΙαΤσλοΒαfνeτcτοUςόροθμοUι:;nολ).οfb-.,-6 
οίίς.Τέτοοο: νοUμι:ρα ούτι: οτιΊν 'ΑυcροΙΙΙ~ δtν τιi i:xouν { Γf). o a). 'C6W ΠΙ!pάοα;..οι: 111άΕiι: ρe-

-:~;:~ν~~a6~ή "~ r~~;~~ά~/:ά τ~:ν:;~~~~~~σ~τ~~ςσ:~~=ά~d~ς&;:~τ~~'ση 1110 f τοϋ θσρδ ι-· 

λ66α e1~:; &ι~~ ν:~ r ι:~~~~~υ~::~σ~~~ο~7~~~ ~~γ&~~~~~~~;:, 0~~;τ~λ~~=~~~ .~:~·~~λ:~~= 
111ι'j δfν txc • νό ί:πηρι:σστι:ί ,ιιο:ρά ί:λόχ • στο,άπ6 τιΊν ~λ λ Ι! ι ιιη ΠΙ!τpι:λσ fου. • Cxouμl! ταίις 
λιyνfτcς,έχαuμl!τι'jντύοφηΙΙΙοfτfςU6ο:τοπτ6σι:ιι;,π:>ύuποpοϋυιινάστηριχτοϋμι:ΙΙΙσf 
νάιιι.ράσουμl! τι'jν ΙΙΙρlαη.Άς ατι;νοχι.ιpοϋντοι χσfάς χτuποοϋντσο τά μι:yάλα χοότη, 
πού οτ~ριξον τιΊν ofxoνoufa τους οτ6 ιιιιτρfλαιο.'ο 81!6ς Ι!ύλ6γησl! τιΊν '[λλάδα .Τιlς 
Cδωαιιτάλιyνfτη,τάnοτό:μιο:,τιΊντUρφητi:ίνΟιλfιιιιι.ιν,ιιdiνwστdiάιιοίο:μιιοροϋμι:νά 
ατηρfl;ουμcτήβοομηχανfαμας. 

Γιaίιτ6χaτσγyfλι.ιτ6Cyχλημα,ΟχιμάνοχατάτιlςοημcρινιlςvcVι0ςτUν'Cλ
λι'Ινων,άλλά xaf χaτά τi:iν yl!νl!i:iν naU i.pxaν τaι.Kaf Ι! ί μaι i.τοψος νcS b-ντιμΕΤwιtfσω 
τ6ν όποιοδι'jnοτl! ιι.Κσραμανλιl f,"tcSxη τi;ς '( ). λ66ος'(χι:ο ροΙΙΙρτ~υατο) ιιοf τ6 όποιαδ~
"ΠΟΤΙ! 6οιιοοτ~ριο.ΤοUς προΙΙΙσλi:i,άν Ε Τ ναι άντρι:ς,νά μiίς όντομι;τι.nιfσοuν. "ΙΙιν,Qμwς,c;
νοιένοχοι,τάτι:,&ν6t.νi:χουντ6ιιοuράγΙον6aίιτοιιτονι'Ισουν,νάπiίνιιστ6"Αγιn"Ο
ροςιισιfνcSγfνοuνιιο:λάγιιροιγιcSνό:σuyχwρι:θοϋντό:ιιρfματdiτους(Γtλοο,χi!ΙΡΟι< ρατι'i
μσιτι:ι). 

• HAΠOrTOΛHTHI:LΔHIC -------------------
Άγ~ητοf υοu •f.λοΙ,ι\ e:ooxcfρoort τi;ς Δι:ξιΩς στιΊν i.οωΤΕριι<~ nολιτιιιιΊ οuνο

• ftιιτa 1 οτιΊ λtl.:η •6ιι::ιφ9ορ6:~ χιι f στι'jν !ξι.ιτcρ 1 "~ ιιολ ιτ ικf. ιιτι'j λfΙ.:η~μιι ισ6οιι fo ~'( x e ι
ροκροτl'\μοτa) . 

Ή άπαιιτολι'\ μσς,(ι 6πσοτσλ~ τί;ς (ΔΗΚ,Ι! Τ νσι ν& πcϊ οτοUς "(λλην l!ς Ο •. π ο 1ό 
χρfσηβρfοΙΙΙοντσιΙ,τfιιfνδυνοιίντ.μl!τι.nιfζαυν,ιiνθfλοuννιi6ιaοUαοuντ6μfλλν ιιύ
τσίίτοϋκρ6τοuς,ι::ιύτίϊςτήςΧUpσςπσύλtγ ι:τοΙ '[λλ66ο.'[μciς6fθfλοuuι: ν6yfνο u
μeπροφΓjτeςί:χτί:iνύοτlρwν.ΚατΟ'γγlλλουμcτ6γο;yον6τα,γΙσιΤfι:ίμαστe β f Βα ιοι ,ότ ι 
&λa6ςτης'(λλά6σ.ς-άν6ρeς><αfγuνοϊ><eς,νlοικαfνlο;ς- i χιι άρΙΙΙeτ6 μuα λ 6, ίιο><ο;τ fi 
ΤΙμΙάτnτοΙΙΙοfόpΙΙΙο;τfjό:γι.ινΙΟΤιι<άτητιογΙάνόπcί"στά:Ι""οτ6νΙΙΙ . ΚοραμανλΓjιιιο f τDΙΙΙοπf
λισ τοu (χι:οροΙΙΙpο.τ~μστσ).Νά πιιίι" Ίοι::ιμιι δi:i ιι.ι::ιf μfj πσρl><c•"στι'\ ΔΙ!ξΙά.Κα ( δ τσν &ρ
χfαι:ινάπροβληματfζο;ταΙ,Τάτeι:1μσΙ Ρ fβα t ος,ότΙδλοΙο1 '( λληνο;ς ιιιοfοi ' (λλf1 νf
δeς θdi οτσt •~οuν τ6 πρ6σι.ιπ6 τους Μα I τ fi ο><l ~η τους στ6 Κάμμa τΓiς (ΔΜΚ, τ6 Κ 6u μ ο π οU 
ιιΤναΙι\συν t.χι:ΙaτCιν,.ολ ο τΙ><Wνύπο θη><i:ίνΙΙΙαf τilςπασο66αι:uςτοi:ί'(λι:u3ι:ρfο u aι:ν• 
ζiλοu,τοϋ ΝΙΙ<ολ&οu Πλσοτι'\ρι::ι ιcaf τοίί Γι:ι.ιργf οu Πα:Ι"ι::ιν6οfου,τ6 Κόιιμα οιοϋ~τισζι: ότι 
μι:yάλαιισΙ.:ιρι;ιίούπάpχι:ιστάντ6ποοδτ6, τ6 Κ6uuσποUχηρύααι:Ιτfjαuνσ6t. λι;;ι.ισημ ι. 
τσξύτi:ίν'(λλl'\νwν,τ6Κ6uυιιnοUΔf θ fλeιτ6μfοη,τ6Κ6uμαlfοU 6fθiλl!ι νdξ elfο υλfi
οeοτι'jν'[λλ6Δο,νΙάνiίχοuνι:μιιpιΙΙΙοfτ6"ι:ρΙιιfτιστοuς:. 

r1μaοβlβσΙος,ότοό ! λ ληνιιc6ςλα6ςθάξονογuρfοeιπfσι.ιστfςτάξeιςτοϋ 
Κ6μματ6ςμι::ις . Κσfτ6τι:,θ6ζονσpχfοιιιμοάιιοΙνούργισιπι:ρ f ο6ος 66Ι.:σς , μι6πιιρfοδος 
6ημιουρyfος,μο6πcρfο6ος!fοUάλιι6ςμσςθάναΙΙfΙΙΡfiΙΙσνος , γ ι ιιτf&πο6e(χ9ηΙΙΙe&ντά
ξΙΟςτUνπρογ6νwντοu(χι:ιρο><ροτfiμοτο ) . 



nιστι:ίί~ο~ότι , ίiΟ"Τι:ρο&τr6ο:ύτr'jτr'jνιςpfαη,όiλλ.,νικ6ςλαιS,, ξονο:ιΞρfσιι.οντοςτι'i" 
οuνr.f6ηοfiτοuμιΟ'aιοτfςτ&.!.ι:.ιςτοϋΚ6μμ:.τοςτ,:;ς'Ε:νι:ίσι:ΙοΙςΚtντροu,θ:Sμnορtοι:ινdί 
ιtσfξι:ι τόρόλοτοuιο:cιfστr'jν Έ:νι.ιμtνη(ύ~η,τl'\ν(ΟΙ(,οτr'iνό:tσΓο:ι:Ιaι:.::ιχdίμ.;πι,δχι 
σQνιιορι;ι6ουλι:ύτρα,οάνύ"Ι'1ΡtΤΙ'\CΓίύποτι:Ι\ι';ς,ό:λλόοάνόμ6τιμοςCτο.iροι:,σ6 συνcρyιί-

~~~ 1 ~ i~: ~ ~/::~~ο:~ν ,.;[~~~;~:·::~" ν:ρ~ϊ::~~~~ά~:ρ::τ~Υ~τ ~~μ Ι::~~:;s;~ .. :~j~~~2~~~~-' 
νeς ι:.iνcrι ο! ίίνθρι.ι"οι noU μr.οροίίν νά φτι cΗ.:ουν τά -τολιτιιιdί ιιο:f ιι:οινι.,νιw.ιi μι:ycιλοuρ-

:~~~τ:~:::~τ~0~ι::i::~~~~~:τ:~ r 0:1 ~~~~~; τ~~c "!:::~ι::~c ,.:~"~:~~:~;:~: n:~ρ:~6η
;:~~"Ζ .. ~tδ=~ι:.C'~i ι:~~::r'~~~β~~~:,"vοη~ l~~~c7' ' τr'jv 'ενωμiνη εύρι:ίιιη,nολU ,. 16 

;~;;~: !o~~~:~:!~~:~;~:~~'~;;~f" ;;1::Ε:~::~ ~ ~~::;:~~~ ~ ·~~f: :"::2::;:~i :Ξ ~;·-
[Cίςcύκιιρ•στi:ί(:ιc•ροκpοτι'\ματιι). 8 

• 
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Ή[ΙfΕΡΓΕΙΛΚΗ ΚΡΙΣΗ ------------------



ι.ΗtnΙrκε•ΗrτΗrΛΙΙΙΟ. ----------------------

~ς .:~::i~:::::~:~~:~~;:;:· :~~::~~:~: :~::~' :~;::~:~: ~::.:~:!:~:~;:;···~.::~~;;_ 
"Ηδη όιι6 τι\ν . Ποιpασi(ΙΙ:Uι\ 6 'Iouλfou βρισw6ηaν στι\ r&μο κλιμ&κιο τοU Κ6μμcιτος 

:~ j' :~:~:;~~t~ :;;: :~~~~ ~~::~::~:~ :~~~:~:~~: ·~:~ :~~:::: ;::~::i~~~ ;~ ~:;;;~;:~~~;., 
τι\νΠc:ριφ.'Ορy.tcίμοuστ661:ίσl(ολοCρyοyι6 τι\ν'Ορy6νwσητiϊςσuνc:στfcισης. 

fΩ if: σaoTfς&λλc:ςnpo01f6θ c: ΙCς1foόKtιτlf:βooλaνi;TaVV61(6VOUVI:VτOVητι\V1fapOUOf
aτoUK6μμ<ιToςσ'OλoT6VηOfl(αfτιι:λικ6wιOτc:όoμιι:ότιτ6niτUtOVenc:ιδι\iEyινclιlf' 
Ολοuς ό:nοδc:κτ6 ότι σ~μcρα στι\ r&μο δι:σπ6ζοuν or λiξcις •tΑΗΚ",•[tδΗΝ•,"ΖΙΓΔΗr•. 

'ο'Αρχηy6ς.ιοfήσuνοδcfοτοuόwοτι:λοι5μc:νη&n6τοι5ςκ.Ν.θcνιΖ::iλο βouλc:uτii 

~1:i~~:~~~~~i!;~~~~~~~~;;~~~;~~;~Ί~;~~~~Ι~~~~~~~~~~~~:;~;:;;:~~1!~:~;~~~~~!~Ξ~ 
τfjμο:τα. 

::!7::~? :~::;:~:~ :~::;: ;::::~~:ϊ;:;: :::;;:!~:~~:~:;~::~~~:::~·;:~:~~~~μ:;:.~;: 
rτ~ν ιιc:ντρι.ιι\ nλοιτe'iα τοU χ~οφιοU c:1χαν μο:ζι~:u τc:Τ &λοι οΙ ιι;&τοικοι ιι;ο:f ό np6-

~d~::;~.~~~;::~:i~~~ι~~: ~!;?~:::~;:~:·::::~::~~::~~:~:~::;=;~::::~~~~, :~:::·-
Ιι:τ, τ4ν Ποιyιn-6α ι'ι ••Ρ ιο6ιιfa σuνι:χ fστηιιc: στοΟC; Ιuτηλ ι ν ιοός,Ι(af σΤ" ·σuv~xe ιcι 

ιrτ6 aBU wpwτι:Gouι:rcι τοU νησιοU. 'Ειιeϊ Ι(ςιτιλuσιιν ατ6 ~ι:νοδοχι:Το •rd:μος•,διιοu Cιιι:οιι;i
φΒrιιaνιιalοι6r.afνiαιστι:λi_χητσUΚ6μμστος,ιιοι56tνμw6ρc:αιινν6:ιιΟiνι:στ6&!1ρο6ρ6μιο. 

:;~η~~:~:~::~~i~~:.~~::::~::::~~~~;;~7~:,!~~~:~i;::~:::~~;~~~~~::~~:~:::i~· 
Χcιτζηl(wνστcιντΓjς,ΖαΤμης,Κοuρ&yιος ..... 

'ο 'Αρχηy6ς Δfχτηi(C &ντιπροσι.mΕiι:ς τοίi Έρyο:το(]nαλληλιkοU κιvτροu r&μou Ι(ςιι,.. 
e.ιnροσ6ιιοuς τοU 'Ερyο:τοΟπο:λληλικοίi Κlντροu ποι5 έδρc:Gι:ι ατ6 Κο:ρλ6βaσ ι ,τ~ν τοnιιc~ 
'(π ι τpowl\ τοuρισμοU Ν.t&μοu,τ~ ruvτονιοτ ιιc ~ 'Επιτροτιfj &y.:ίνο ς napayωy ικi:ίν παpaμι:-

~~~:~:~ ~Ρ ~~!i:ji ~ :~~~ !~:~ ~~;:: ~ ~; : ~~~~~;~:~:~~~:~ :1 ~~ ~: ~~:~;~~:~ :~~~~~~~~~~~~ ~ ~~: 
σuντ&ξι:ι.ιντοUΙΚΑκ.&. 

Δfν πcιρlλιι:ιψι~: έnfσης ό 'Αρχηγός ν& &wcιντι'jσc:ι σf l:pωτι'jσc:ις δημοσιοy ρ&φι.ιν. 
Τό μ~~:σημfρ ι δημ ιoupy~8ηkt μι& σuντροφι& noG yc:Uτηιιt τ~ vτ6nιcι κοu

ζ(νcισ'Cνο: nσρο:λ ιο:κ6έοτ ιο:τ6ριο . 

' Αμl:σι.ις μιι:τ& ή πο;ηι~ ξεl(fνησ ιι: κuf πάλι 11o:f κο:τεua ύνθηκιι: πρ6ς τ6 χι.ιpι6 Πλ&-

&~;ο~~~ ι ~ηy~ ι ~~~~π~~α~~~~η τ~~ f Χ~~~ oG~ ~~:~~1.1~ J μ ;~&ο ~σ~:~~~~~~~~~~~c~~ 6 ν~~:λ~~~σ ~~fχιι: ι 

~6~:~c:~~;v ~j:~~:~;~~r;:;~:: :;~::~~~~~:~~~!~: ~t~ ~:~~2~~~~~i:~:~~~ :~~~~~~~::~~ 
~~~~:::i:~ς ~iμk~n;6~u:~~o~~~ς v:~~~ ~:~v~~ K~u~~~~~0~0 ~η~ ~~~~~:~~~~κ~~ς Υ :~~~~~u:: 
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χ.κεnιrκε•ΗtτΗηιιο. ----------------------

~, .:~~:~::::::~~~~:~~;:~~· :~~:::~:~: :~:;;. :~;~~:~: ~~r.:~~~:~:E1·•·~.::~~~;-

~~!·~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~i:~~:;i~j~~;~~:~~I~~~1~:~~~~δi~~:~~:~:;~~~~j" 
ΙΙΙlσα στfς ό:λλcς wροσw6:θι:ιcς wού ιιο:τfβαλαν Γίηιν νό κ6:νοuν f:ντονη τf1ν παροuσf

ο:τοUΚόμματοςσ'Ολοτ6νησfιιαfτελικόπιστeύομεό τ ιτ6πlτuχανeπcι6ι'jl:γινι:ό:π' 
δλοuς ό:tιο6ι:ιιτ6 ότι σf1μι;ροι στf1 Σ6:μο 6r;σιι6ζοuν ο i λlξc ι ς ~tΔΗΚ", "[ΣΔΗΝ~, "ΖlΓΔΗΣ". 

'ο'Λρχηγ6ςκο:fήσuνο6cfατοuόιιοτι:λούμενηόιι6 το ύςιι.Ν.θι;νιΖ:iλο βοuλεuτίl 
Χαν {~ο~ ν κ . Γ .ιnανοuσ6.ιιη, Πολ ι τ ιιι6 Σύμβοuλο ~ Αρχηγοίί ιιιι f Γ, Δ ι ι:uθuντf1 τοίί Πολ ι τ ιιιοίί Γρο:
•ι:fοu , Σtροιτηγ6m.Ι'ΩΙ:iρο'Οργανωtιιι6Γριιμματfο , Π.Λι;κο:τοtίtιp6ε6ρο'ειιιtpοιιίlςΔημ,Σ).ιf-

:~:~~: ;:~ϊ' ::~:;~::.~:~:~;~:~:~~;: ;;::' ~:::ϊ::::::: ;~~;:;:; ~~:~~;~::::;::~;:~::;! 
τι'jματα . 

::;;::~!:~ :~;:;:i:~ =~=::~ ~;:;:~~:ϊ:::: :~:::;!~:~~:~~;~::i~~:~:~ ·:::;::;:~2::·~:: 
[τf1νιιι:ντριιιι'jιιλο:τ ι:ίατοίίχι.ιριοίίε1χανμαζεuτcϊ0λοιοlκ6.το ιιιοιιιιιfόtιρ6-

~d~::;ι;~:;::~~i~;;ι:;~~!i1~;::!;:~:Ρ:~:~~:~~&:;~::~:~::;:~~~=::~~:~ ,;~:::,_ 
Ιετιιi τ6ν Πιιγι-.ν6σ fι •εριοi•fο: σuν•ιfστηιιι: στο6ί; •uτη~ινι06ς,ιισf σΤ t1 · οuν~χε ιcι 

στ6 ο86ιιρωτι:6οuσcι τοίίνησιοiί . 'Ειιcί χιιτiλuσcινστ6!ενοδο χεϊο•Σ.6:μος•,διιοuCιιεοκ.i
•Β r:χανιιιιλοιι6:χοιfνiο:στελlfχητοiίΚ6μι.ηιτος,ιιο6δfν μw6ρι;σcιν ν6:•Ωνε σ τ6 &!1'ρο6ρ6μιο. 

στι'j ι:& μ: ε:: ~U~~~~~: :;:::~:~~λ ~:6. ό:~~:~η τ~: ~~~~~:~~:u~~ r ιι&;:::~~: 1 τ:~ • ~:~~:;~. 
νf6ης,ΙΙ!αuρ6.ιιης,Σιιο:χίlς,Ι<οριστιαν6ς,1<6iiλσς,Γiστρι:ίνης,Ι<ι:ντούρης,Παιιαyει.ιργfοu,Σ:οσμtίς, 
Χο:τΖ:ηιιι.ινστσντίlς,Ζσiμης,Κοuρ6.γιος ... i. 

'Ο'Αp).ηγ6ς6fχτηιιc&ντιιιροσι.rnείι:ςτοίί'[ργστοn-πσλληλιιιοίίΚlντροuΣ6μοuιιιι.i 
eιιιιροσι:ίιιοuς τοίί 'Σ: ργατοDιιο:λληλικοίί Κlντροu nού έδρι:ιίι:ι στ6 Καρλόβασι ,τήν Τοπ ι χ~ 

:;~~~~:~ρ :~~g~:~~ι ~:;~~~~~=~,.~~:~~~~~~~~~μ;~~: ~~~~~:!f:~~~~~:r:~~:~~~: :~[~~~-
eιι&νδρι.ιση τl:iν &vροτ ιχl:iν 1στρεfι.ιν,τf1 χορι'jyηση δο:νεfι.ιν αlιτοστcy6.σει.ις,τι'jν α~ξηση τWν 
συντάξι:ι.ιντοUΙΚΑχ.&. 

Δfνιιαρlλι:ιψεί:πfιιηςό'Αρχηγ6ςνάό:παν.τήσι:ισ tί:ρωτήσι:ις6ημοσιοyρόφι.ιν. 
Τ6μι:c-ημfρι6ημιοuργf1θηκεμιά συντροφι6:πούycύτηΙΙε'Ι'f1ντ6ιιιακοu

ζfνασ'ένο:πσραλιο:κ6iοτιατ6ριο . 

'Αμlοι.ιςμ ετάήιιοιιnήξι:κfνηοεΙΙιιfn6λι.,.ιιfκστεuθύνθηκι:ιιρι!ςτ6χι.ιρι6nλ&
τανοςyιά λιy6λεπτηστόση.,.αfγιό:νόnιοiίνο1ξfνοιάπ6τ66ροσι:ρι!νι:ρ6ιιούτρfχ ι: ι 
&ιι6τήνnηγι'jοτήντιλιιτι:ίατοίίχuρ ιοίί. ' ΙΙμfσι.ιςμr;τ6:ΙΙα'fΕUθύνΙΙηιιονγι6:Ι<αρλι!Ρασι . 

Τ6βριi 6uστ6ν0μορφσο6ιιιΙΙοσμημlνοχi:iροτίlςΚεντρικi'ίς τιλ.στι:fιιςμπρ6ςσf 
ι~στ6μι:στο:άπ6κόσμοτρσπlζιο:χα(πλi'ίΙΙοςόρθ fι.ινό'Αp).ηy6ςC"' 9Ciνησr;βσρuσ6μοντc 
λ6yο.Πρfντ6ν ' ΙΙρχηγ6χαιρr;τιομ6ό.πηύθuνεόι~.Ν.ΙΙι:νιΖ:fλος,l:πfσηςχιιιρέτισο:νό 
πολιτεuτf1ςΣ&μοuιιιιf ' Ιχσρfαςιι.Θ.Σπο:ν6ς,όπρ6ι:6ροςτίlςΠtρΙ9ΕΡΕΙΟΚίlςγιστρ6ςΙ· 
Κορuστι ον6ς,ό έκιιρ6σι.ιnος τi'ίς νεολσfο:ς Κ.Κοuράγιος ιιοf ή ί:κιιρδσι.ιπος της Όργ.Γυν. 
[.ΣnσνοU. 



Τeλ.etι:iνονταςτοΙΙfζοuμeδτtΙ 

'ο ΣαμιWτtΙCος Λcι6ς ncιρlμeι νe lιταλ.όντeuτος σuνeχtστ~ς τΓ;ς lδeoλ.oyfaς τou, n tuτ6ς 
στ6νσuνeρyό:τητοϋ'Cλ.,8eνtζiλ.οu θ .Σοφούλ.ηΙΙαfnσρlμι:ινelιΙΙλ.6νητοςΙCαfntστ6ςΙΙαr 

~~:~;~~η{:~~ζ:~ρ~::e~e~~~ο "~~~~:~ ~( :~ό "'~'~1πo17~o:0~~.~~~~~~:~v:::~:L:~ J~:l:;::~~.,,o;;), 

!~~!J~~~ls_!~~-:!e!!!X~~; 

~:σ·:~~:::;:~~i:~~~~~~~;;~~~~~ιi~:~Η~:;;~~:~:;;~~Ε~.;;·~:~··~.:~~~::~ 
Ι." Abτ~~~~~t!~~;~~O~~!x_JJ~e;~i~!!2xE~~~!~ι~~.λ~iJ=~~i~cδou~ τd μι-

τρα no6 tζαyylλ~ησαν ό. n.6 τ,ιjν Κυβlρνηση καC lιvαστdτωσαν τ6 σ~νολο 
τ ο\ί t λλην~ κοV λαοV . 

Ό n.αν~κ6ς καC fι σ6γχvση δ9ι:Cλι:ται στ,ιjν (λλΗΦη l:νtργcια
κτjς πολι τ ιιιijς , τ ~ ν δπο{αν οδδlnοτε: μπ6ρε:σε: ν ' άποκτfισtι ή Κvβlρνηuη 

8 ~ ~~ ~~~~t~~~~~~α:~α; C ς Κ~~ο φ~~~~~ψ~~~ ~~~α ly~~~~· ~π~d τ~~Χ~~~~~~~α δ~ ~V 
Πρω3υποvρ γοV μ llιφορμfι τ (ς τ ι: λ cυτ αϊ:ε.ς Δvατψt'jσε. ι. ς τ'i"jς OPLX: , o t bn.οϊ:ι:ς 
κατlληξ,a.νσl lι vτιφατικ6lιλλdκαC l:πι:ι6λαιοε.δχολ 6 γιο , Δπ6Δn. 6 ψcως;.ια
κροπρ6&cσμηςπολιτ ~ο κ1'jς . 

Π. Ή χώρα μας μποροΌσε. νd παραμεCνcι άμlτοχος &tαη1'ς της έ:νι:ρ-

~ ~~~~~~ . κ~~~ε.~δ~φ~~ ~~~ε. δ~~~~~;~~ ι~τ :~ ι l:~2ώ~~~;d~~~~~rt~~~~~ C ~~~d τόν 
καC δ.νατολιχd ττjς θtίσου , πο6 δυστvχϊ:ίς δlν τ ο λμaμε. οϋτε. νd διε.ρε.vv,ιj-

~~~~~ fλ~~~ ·{~;α;~~ι:~~7~:&~~;ω~·:λ~~~~~: ~χ~ Α~~~μ:~~;~ν σ~ ~~:~~::;~χε.tα 
τοU!.ζι.ιτι:ριχοU" ," ταχυτdτηπροώ-&ησητο'VnυρηνικοΌnροyρdμματος τ 1'jςΔΖίi" , 
μl δ.ν6πο.ρχτ ο , ώς γνωστ 6 ,δπ6βα&ρο, καC δ.λλα n αρ6μοια . 

'Όπως ,t ν το6τοις 1 χα'tαyγc(λa.με. ό.π6 τ6ν ΜdΊ:ο 1978 , ματαιω.?ηκ c 
τ ε. λ<:Cως ό.δικο.~ολ6yητο. fΊ κατασκtv'Ι1 'tτjς τετ tίρτης λιyνιτιχi'jς μονdδο.ς Με.yα-

8 ~:~=~~~~~ . δ. ~~~~~~~~~λ~~t:~~c~d fΊ ό.~~~~~~~~~ ~~~~~~1:~~:ν~~~d~;~ω~α~α~σC-
μων τ6 χι)6νο , (δηλο.δfj ο.ϋ~ηση κατd 1~ στ,ιjν χατ ανdλωση κο.υσ (μwν ~) τ J1ν 
στι yμ ,ιj Δκριβω<; πο(ί fΊ Κυβ lρνηση διακηρ6σσι.ι δ.π tyνωσμ l νο. τJ1ν Δ νdy;ι.η y ι d 
μεCωσηστ J1 νκο.το.νdλωσηπε.τρι:λο. C Οv . 

κο.μμ :~Ι Δντ ~;. ~~~ ~~6:} ι~~ς~*Ζ~~~~ς σ:~: ~ ~~~: ~~~ ~:~~~μ~~~ρ~~:c~~ο~~6 
τ Cς χi:ιρcς τijς OPEC . Ύπαγορc6τηκa.ν γι d νd κο.λ~ψουν τtί uρdvτ~o. δημο
σιονομιχd !.λλcCμματαπο6δημιο6ρyησο.νfι τ ε:χνητ,ιjf.λλtιΨηχαvσCμωνό.n6 
τ 6ν Σε.nτ lμβρ ι ο ' 78 μl χ ρι 't6ν Μd ρτιο ' 79 κα C o t σκανδαλώδεις σvμβdσcι.ι: 
μl τ Cς δnοϊ:cςτ 6Δημ6σιοδ.νέ&(σt στd. δι Uλιστ ,ιjριαΑtίτσηχαC Βαρδι ν ογιd.ν

νη .., J1ν π ρομ,ιj&ι.ια ι το Cμων nρο1:6ντων , σ έ τ ψ l ς ληστρι κ ές πο(ί διαμο ,?φ\:ίvε.ι 

δ.σ'δδσ τ αήδιε.&νfjς .κ t pδοσκοπCα . ' Ο ' Ελληνικ6ςλα6ς:πρlnε.ινd.nληροr.;ιοpη
&ε:ϊ: δη y ιd χd.ρη α!ιτων των προμη&(vτWν τ d lτοψα προ1:6vτα nληρώνοvται 
nο:.ρ(;:.ο•.ο κατd JOO -=-σ.. τ6ν τ6ννο δ.;φι..~ι.ίτε:ρa. δ.π ' δη &d lπρι:πε: νd στοι.χC
Cουν στ6 Δημ6σιο μl βdση τCς καινο~ρyι(ζ τιμlr. τοϊί δ.ργοV πι:τρcλαCσu . 
Ko.C πρlnε:ι ό.κ6μη νd yCvtι yνwσ't6 δτι yιd διcυκ6λυνση ο.δτοϊί τοΌ δ.& l ;.ιιτvυ 
nλοιιτιcι,.οϊί, τ6 Κρατικό Δι.Uλι.στfιpι.ο ' Ασπpοπ~ρyοv 'ίχtι στ,ιjν ο!ισCα πα,.Jο
πλισ&ι:ϊ: . ' ΕνW fι διUλιστικfj του δ'Jνα,.ηκ6τητα lιncρβαCνε.ι τd. 100 . 0ω 
βαρέλια;,ιjνήμlρα,διUλCCειμ6νον35 - 4Ο . ΟΟΟβαρlλια . 

' Αλλdfιφορομπηχτιχ,ιj έ;;.:'δοσ1τi'ίς Κυβcρν,ιjσι:w<; μl n.ρ6ι;ι:ιcη ;{ς 
άνc:::ψfισΗς τ'ί'jς OPEC , Lnε.χuCνε.ται. r..αC α) στJ1ν αljζησ11 τt:iv τιuολογ(wν 



τί)c; Δ.Ε.Η . καC β) τόν δ~πλασ~αtμ-ό τi'jc; φορολοyCας τWν α!ιτοκ~νfιτwν, 
l:. νί:J μ ι χ Ρ ι σ1')μ ερα βοη&οίίσ ε η'ίν Δλόy ~στη ε Lσα yι.ιy1') τouc; μ ι τ ή ;..ιti7οδο 
τWν δόσεων κ.λ.π . 

IV. Τcί /iμεσα δ~ο~χητιχcί μlτρα τi'jc; Κυβερν'fρεως yιd τήν με{ι..σr, 

της χαταναλώεwc; ε!ναι νεφελώδη χαC δlν δCνοιιν χαμμιιί βεβαιότητα yι6. 
τ~v l:.nι τιιχ Cα τους, l:Vί:J δημ ιouρyotiν κα{ είιλοyα έρι.ιτημα.- ~χcί. ~ Εζαφνα , πί:Jς 
&d πραyμα.-οπΝη&ι::t-οtχονομCαστCc; 'Cνοτιλες δυνιίμι.ις , χι.ιρCς πί:.ριορωμό σ-rήν 
έ-rοψό-rη-rd τους. 

Τό μόνο σιιyχι.κριμlνο άπ'αύτd 'td μl-rρα ε!ναι δ τ.:ι::ριορισμός 
σ'tήν κυκλοφορ{α 'tWν αύ•οκιν~τι.ιν Ι .Χ. bλόκληρο τό ΣαββατοκVριακο . 

Ml α!ιτό •ό μlτρο tι υ;.<''Ι.ΚΟνόμηση συναλλdyματος δlν &ιί !ιr.:ι::ρ,Sεt 
τd 40 tκ. δολλdρια •6 χρόνο . 'Αλλd α!ιτό τό Δ.σ~μαντο ποσό δlν διχα•.ολοyεϊ: 
τ1')ν Δ.ναστdτωση σ•ό ρu&μό ζωi'jc; μl 't{ς l:.πιζ~μιες συνlπειες σl πιίρα πολλοVς 

τομεtς 'ti'jς οtχονομ{ας χα{ tδιαC-rερα στόν έσι.tttρικό τουρισμό. Ε!ναι δμως 
χα{ κι.ιμιχό &ν συyχριθεt μf. 't~ν συναλλαyματικ1'j l:.nιβdρυνση τί)ς οtχονομ{ας 
Δ.πό τ{ς 800 .000 'tόννους ΠC'tpι.λαCοιι noV θd χρι::ιασ'tΟίίν ot Δ.εριοστρόβιλοι 
χαCtιπετρελαι:κ1'jμονdδα•οΌΛαιιρ{ουπο6τόσο6.λόyισταπαραyylλδηκαν . 8 

V. Τlλος fι l:.ξαyyελ{α yιιί 't1'jv Δ.λλαy1') τοϊί ώραρ(ου tιπαγορε<ίτηκε 
βασικd δ.πό Ιiλλες σκοπψότη'ttς καC δχι yιd τήν πι::ριστολfι 'tPjς καταναλώσεως 

όyρWν χαυσ{μwν, •11'ν όπο{α μόνο σl πι::ριορισμlνο βαθμό &d tπηρι.dσε ι.. Κα( 

yιd νιί περιορι.στοϊίμι:: σl Μο παραδtCyματα : α) tι 6.λλαy1'j 'tOO ώραρCου των 

~~~~~~P~~riκ~;~~ C~~α~~:ο~~~~~~~~ι~:ι~~~~~~ ι ·~~ 6~6 ~~~~~:~~μ~ο~~;λ; ~~ω τ~~ ~ρε ς 
ίρyασ(ας τί:Jν τραπι::ζWν •iJ< Κοινi'jς ' Αyορaς. 'λΝιί τό μlτρο ίξαyylλ&ηχε χωρ{ς 
μ.ι.λlτη τΟν ι.LδικWν συν&ηχ!:Jν τi'jς χWI)αc; μας χα{ χwρCς νd l:.κτψηθοϊίv 'td προ
βλ1'jμα'tα τWν l:.ρyαζομlνwν , •oVc; δποCους ιιόνιuα πι.ριφρονεt t) Κυβlρνηση. 

Σ Τό συμπlρασμα ό.πό ~λα α!ι'tιί ε! ναι πρόδηλο: Ή Κιιβlρvηση μlσα 
στόv πανικό της φρόν'tισc νιί l:ξαγγε{λει μlτρα τιοV l:.ξ uπηρε'tοϊίv δVο σχοποVς: 
α) νd έπ ιβιίλει 6.βdστ αχ>. ες φορολογ {ες y ιd νd χα λ VΨε ι • d δημοσ ιονομ ~ κd 
l:.λλεCμματακα{β)νdl:.πηρεdσει. Ψυχολοyιχdτόλαόyιιίvdδεχ&εt.-dσμασμw
διχdτηςμlτρα. 'Αλλdμlμόνη'tήμα'tα!ι...IΟη-r'ί'jς πετ ρcλαΊ:κiΊc;μονdδας τοV 

~!~~,~~ ι~v~~~v ot~;~~~~~o~~~v Δ~ ~~~~~~~:~~ο~~~~~~~~ c~~η ~~~~Ρ:JΥι.~~~ϊ: tξα~:αλ c~ 
σουv'tιίίξαyyι::λ.&lv'tαμl-rρα . 

Τό μόνο βlβαιο ε!ναι δη μl δσα έξαyylλ&ηχαv δ τψdρι&μοc; &d 
βρc&εt σl δυσ.flι.Wρα'tα δψη , fι οtκοvομCα της χώρας &d. Δποδιορyαvw&εϊ:, fι δ;;:ε
ση&ιίtντα.flεtκα{όtλληvιχόςλαόc;&dίιποστεϊ:μιdνlivευπροηyοvμlvοuδοχι
μα.σCαμ!τ1'jνδ.ναστdτιιχ:rηχα(α{ι.-οVΔ.κόμητοΌ'tρ6πουτi'jςκα&ημεριv'ί'jςτου 

ζωi'jς." 



οι άνdγ~tζ μας yιd. τ.6 1979 μ€ τ"Ιjν προβλtn6μtνη α\Jξ,ηση ~ατd 10,;: .~d 
φτd:σουν στd: 9 t~ατομ . τ6ννους άρyοίί ntτptλαCoυ ;n.pCnoυ . Ή μlση τψt'j τοV 
άpyoV τttτpε:λαCου ~ατd: μlν τ6 nρί:ίτο ίξ.dμηνο fιταν 14,5 δολλ. τό ~αρlλι {δηλ . 
102 δολλ . ό τ6ννος) διd δl τό δεlίτε:ρο tζd:μηνο , μετd τCς πρ6σι;ατες l:.να
τ ψt'jσεις, -Θd. φτdσtι τd 18- 20 δολλ . (δηλ. tJo-140 δολλ . b -τόννος) . Συνε
πως yιd τd. 9 tκατομ. τ6ννους, ή συναλλίιyμαηκfi μας tπ ιβd:ρυνση lπρε;ιε νd 
φτdσtιτd1 . 15Οtκα-;ομ . δολλd:ρι"πtpCπου . 

' Βdν +ι μ{.ση στα-Θμικfi τψfi των [τ οψι..ιν προ"ι:6ντων, κα&οριζ6ταν μl βdση 
τt'jν τψfi τοl:ί &pyol:ί πετρελαCου , τόν ναVλο yιd τf;ν μεοαψορd τοv, τΊ'\.ν δαπdνη 
διUλtίσε:wς καC [uα εtiλογο χlρδος των διUλιστηρCων (δπως γCνεται μ l τό διυλ~· 
στfiριο τί'\ς Erro καC δπως nροl~λεπε +ι σ~Jμβαση Λdτση πρCν άπό -ι;11ν τελευτσ.Cα 

~~ρ i~~~~~υ~;~θ~~611~~α~~~ . π~~~:~~~γ~~~~n~υ ~~)~~~~~ω~d ή ε~~~~~ ι ~i,α t~~;'l~-
ρυνσηyιdτ61979,-ΘdCφ&σ.νε:'•Ί . 25Οtκατο,: . δολλdριατιερCπου.Τ6'Υπου;>γε:ο 
ΒιομηχανCας δμως άνεβdζει τfiv συναλλαγματική μας tπιβdρυνση σ{. 1800 ίΙιο:r.τ. 

• ~~~~~~~~~~~~~~Η~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~Έ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~~ 
προ"ι:όντwν, στοΙJς Λdτση - Βαρδινογιdννη , μl τCς ληστρ~κlς τψlς της " ίλε~
θερης άγορaς" noV διαμορφώνονται άπό τCς μεθοδε~Jσε:ις τrjς διι:.θνοiJς κερδο
σκοnCας καC δlv (.χουν καμμιd άvτιστοιχCα μ€ τ{ς τψlς τoiJ άργοl:ί πε.::ι;ρε:λαCο·~ 
τrjς ΟΠΕΚ . rιd τfiv διευκόλυvση δ.λλωσΗ τωv Λάτση- Βαpδινογιdvνη στήν άπο
μdζηση τί:ίv συναλλαγματικωv άnο-θε:μdτwv τijς xWr!lς, τό Ι(ρατικό διUλιστΊ'\i)LΟ 
'.ΑσnροnVρyοu tιποο.nασχολε:tταικαCt.χεικατdτόΥ)μισυnαροnλιστεt . 

3. ΤΊ'\ν δρ-Θότητα τωv παραπdνω διαπιστΟΟεwνθcμελιώνει ή ά.νο.κ οCνι.ιση το'::i 
'YnoυpyεCou Βιομηχαν[ας . Πρdγμα'ι"L α\.ιτfi, γιd vd διχαιολογt'jσtι τοΙJς tιπολο-

r~~~:!~:Ξ~ .:~, l~~Ξ~~:~~;~~:;~~;~~:~~:~~ :~~:;:Η~λ~~~ :;~~i·~ . i.η~~,-
ση,δμως • • 'ijςτιμί'jςτοUδ.ρyοίοnε-.ρελα{οuyιdόλ6ιι.ληpοτ61979t "Cvαι κατ.{ 
•1\ν κvβcpνη-ι;ικfi tφημερCδα (μlσος δρος) μόvο 17,5,ι . 'Ή διόγ~ι.ιση, t-:-.ο..ιlvι.:ς, 

• ~~~-; :u~~~~:~~~: L~:~C~~~~~ρg~~~~~ι~~~κ~ώ~:? ' μ~:~ :~~~α~~ο~~~~ι ~~" l~ ~:~~v 
nρο1:6ντwν noiJ &yορdστηκαν χατd τόv τρόπο ποV nροαναφlραμε Δnό το6ς Λdτση 
χα(Βαρδινοyιdvvη . 

4, 'Υnοσ•fiριζε +) FΔΗΚ, t~ άλλου , δη, yιd vd tτιιτύχει ή κα•αλ'Ι'\στι:.ν
ση t.oU t)t.ληνικοΟ Af"J~OO" (ου ιια { •οϊι ' F.λλην ~ιιοiί λσ.οϊί μf -,;fιv μf.~ο!Ιο -..Ι:Ίv ίιvc.v 
διαyωνια-μοσ ό.λλd. 5ι'b.rrι.v0εCaς άνα.~lαων τΎ}ς πpοι-ι-ήθ't.ιας. l.τοψων 'ΙΙ'pοΊ:όν"C"ι..ιν 
u·ιιJ•ίι, ΛJ ·ιuτι Ιιu.C JJ.ιφlιιvοyιιίννη , (ιιρι:πε νι1 δημωuρyιιUι.;Ί: "\.L)("VIJ "t1~ ί:λλ ι.•I•TJ 
UγpWν καuσCι~~\1 l1.1ι6 •fiν tλληvική άγορd, Τήv έλλειψη α{nfi όμολοyε.t (μμεσα , 
άλλd "'σαφC)ς ή Δvσ.κοίvι.ιση •οϊί ' ΥnουρyεCου ·Βιομηχαν(ας noV άναφfρει 3τι κα.τ:i 
τό 1979 &d nραγμα•οnοιη&tϊ: " σημαvτι~r) α\ίξ,ηση άnοθεμd•ων άργοtί κα.C nt)o"Cόv-



σιο {ιd εlσnρdζΗ σuνολικd ndνι.ι 6.n6 15 δισα . δρχ . 'Άρα , b tλληνικ6c. λα6ς 
t.ιnοχρεώνεται vd πληρώσει Οχι μ6νο τ~ν ζημιd ό..n6 τCς nρομ~δειtς Λdτση -
Βαρδινοyιdννη , ό..λλdκαC:':ναnρ6σ.&tτοχαρdτσιyιdτCςδ.λλεςlινι1yκtι;τοV 
nροιinολοyισμοV. 

6 . Ml τ6 σ6νολο'τwν μlτρι.ιν no6 ttαηlλ&ηκαν δ'i'\~tν yιd ncριορισμ6 
της καταναλώcως (ιypWv καuσCμι.•ν.σt: σuνδuασμ6 μl τfjν έ.νερyε.Lακfj nολιτικfj 
:~~~~β~~~~~tω( )Sχι μ6νο δlν ntριορCι:;cται ό.λλd ά.ντ{&ετα αt.ιζdνcται 1Ί κατα-

ΠρdyματιμlτfjνnαραyycλCατt::ίνό.cριοστροβCλι.ινLσχ6ος240Μ\ΥκαC 
τfjνnετρcλα.tκfjμονdδατοΌΛαuρCοuJΟΟ!ΙΙW. f]κατdνdλωσηvτηζcλχα.Cμα.ι:;ο6τ 
αVζdvεταιχατdlΟ';(περCnοu. 

' Ο ncριορισμ6ς τWν Ι . Χ. τ6 Σαββο.τοχ6ρ~α.κο-nοό εΙ ναι τ6 μόνο σv
yκcκρψlνο 6.n6 τd ιζαyycλθlντα μ"Ί.τρίt-&d ό.nοδώσcι nολ6 λιy6τcρο δ.n6 
Z( . Td ά.nοttλlσματα τι:!ν δ.λλων μlτρων,ιnειδfj ε!ναι νεφε:λώδη,δt:ν μnοροUν 
νd ικτψη-'οΌν . "λρα , δ.n6 τfjν 6.σuνdρτητη ιvερycιακι'j nολιτικfj ιnlρχεται 
αVξ.ηση ΚαC δχι πcριορισμ6ς της κατανcιλώσεως των VyρGίν καvσCμων. 'Ανd
λοyα,βt:βα ια ,&'α(ιζη-'ε'C κα.C f) σuναλλαyματικtj ιnιβd~uνση τt'jς χώρο.ς-π lραν 8 
τfιςάξ.Cαςσl σvνdλλαyμαyιdτι'jνnρομ1'j&ειατοΌιξ.οnλισμοΙJα!ιτοϊί(ό.εριο
στρ6βιλοι.,nετρελαtκι'i)τWν 100 tκατ . δολλαρCων : ••.• 

?. Δlν εtμαστc Δικαστlς 1. Άλλd ή ψuχρfj λοyικι'j των άρι&μQν, άnο
δεικνVε:ι. δτι tιndρχcι πcλώριο σκdνδαλο, τ6 bno'Co σuyκαλιίφ&ηκε Δn6 ·jν κu
βcρνητιχfj nλειοψηφCα στ-ι'! Bouλfj. Ή άνdyκη yιά δικαστιχfj διερtVνηση τοΌ 

&lματο s yCνεταισfjμ.cραπtρισd6τερο.nαράnοτt:t.πιτακτικ"Ι'\ . ' Ησχcτικ"Ι'j 
cΜVνη βαρVνcι nλlον προσωnικd τ6ν Πρω&uποvρy6, b bno'Coς ιχcι χρ(οι;
vιfκι.νfJ"ιι.ιτfι{.ιr.ι.ί,ικαctα.-οDνGμοu"n<:ρCι:t.ιΙ>Vνης 'Υ.nΟΗ(ι yι-:-ιv ", \lvd 
nροuφόytι σf. ίiλ\ι.ς ;ι.t.Ο6δοvι; άδιdβλητης δικαστικ'ijι; δL[ρι:vνfρtι.ις .•' 

~; ~ ~-~!! ~ ~:t! ~- !9~- ! ~ ~~~ Q!!~~~1~!:'~.: 
~l~~~!~~!J!!~~-~~~~!P!:i!!~-1-~=!~~~~1-!~~-~~e!~!:!~~ ::!:?~ι 

;::~~:;~~:~~~;~~;~;~~:;~•::::;~:i~;Ξ~;~:;~'~;~~:;~~;1:;:~;:;~:~"~~~~;,~~::~. 

~~jιiffi~f~:~~~~~;~~~~~:i~:f:~~~It:: 
~~f~~:;~~~::;~;~~~~~~~tπ::;:~~!~7~::~~~~~~: 

~E~-~!:!e!e~21!!J_1!!!!e~=!-~~~~~!:!s_~~!-~~-~=e!~=!-~~=~~=s~!!:Z:Z~l ~ 
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~~~~~~~ ~~·~~2~~~~ ~~~~o~~~n~~ ~~~~:~~~~~~ ~~~~ ~~~ι~~~~~~λ1~~~~; c~~6 -~~~ 
":ετσ~ b Ύnοvργ6ς Σvντον~σμοV τ.ο6 nροκd:λε:σε: η'jν "ό.ναμlτρηcη" r.~στε:Ι1t~ 

δΗ .ιtd βyt'i:" b ν~κητfjς 6.n6 αbτt'j χαC Μ Δναγνι.ιρωτε:'i:" b "~σχuρ6ς &νt'jρ" .-οtί 

χα&ε:στί:iτος τi'jς Ν.Δ. σ.-t'j •ιλtvταCα φd:ση .-ou: 
Βlβα~α b κ. Μητσο.-dχης μlχρ~ χ&lς δ~αβιβαCι.ινε: .-ο6ς n&ν.-ε:ς δ.-;ι δl.ν .ftd 

γ~ν6ταν nρoσφuyfj ση<Ιjν tπισ.-ριίτε:uση .-~ν δ.πιρyGίν. βlβα~α rίστε:ρα δ. π' αtιο6 lνας 
Ύnοuρy6ς μ{ στο~χιιώδη ιCι&~ξ.Cα &d παρα~τt'i:"το. ' ΑλΛιί b χ. Μη.-σοτd:κηι; δlν 

lχε:ι .-ιτοια προβλt1ματα σuνt~δι'jσε:ως : • . 
Ή Κuβ{ρνηση ΔφορCζε:ι .-6ν tχπρ6σι.ιπο τi'jς Διε:&νοVς ΣuνομοσπονδCας 

Τραntζ~κWν Ύπαλλ'!'jλων,δι6τι τ6λμr,σε νd: δ~αμαί)τηρu&ι'i:" γιd .-ι'j βdναuση κατα
nd:τηση των σvνδ~χαλ~στικων l:λε:u&ερ~ων σ.-t'jν Έλλdδα. ΚαC προσφεδγcι στ1'1ν 
χα~ιοίί yo6σ.-ov "l:&νι~ιοφροσδνη" ~ια{ τ1'1ν &ρνηση τοίl δι~ια~ώμα.-ος τWν ξ.{νων 
νd:nαριμβα{νοvνστd:Lσωτε:ρικdμας: •• 

Ξιχνζi /5μι.ις 0 0τt1ν ECιpwnα'l:~ιfj Οtκονομιχfj Κοιν6τητα δ{ν lχtι. προστd:τες 
~ι α{ σvμμd'χοvς μ6νο fι Δ. ν τ C6ραση. ot δημοκρα.- ικlι; χα C προοδιv.- ιχlι: δuν&:με ~ς 
.-ης ΕΟΚ &d~ξοvν σ{. σuμπαριίσταση μl. .-ο6ς l:ρyαζ6μινοuς τrjς Έλλdδας, Αδτ6 

8:!να~ .-6 οCισιαστικ6 περιtχ6μινο τrjς σvμμε:τοχ?jς μας στfjν 'Ένωση τί:iν Εtφ~ 
natxWν λαίJν, Κα{ tι χvβιρνηηκfj Δ.γανdχτηση δ.γγ{ζt~ τιί !Sρια τοίί χωμιχοV , 

Ύπ~ν&vμCζοvμε στfj'ν Κvβlρνηση !Sτι ot σημιρινlς tξ.ε:λCξ.tι.ς ι!ναι. σvνf.
πιια 'fOV r.ρωτοφανοUς σχανδdλοu 'fϊ;ίν {ιγρWν καuσCμι.ιν, πο6 στο(χι.σε στfj Χ~ρα 

σ6μc;ωνα μl οο6ς 'ίδιους της δπολογισμο6ι; 550 tκα.-ομ. Ή διε&νt'jς κρ(ση δyρWν 
χαuσCμι.ινl:.λdχιστα(nριnε:νdlχε:ιLπηρεd:σειi'Ι'j'νf-.λληνιχfjχα.-dσταση. 

Ml τt'jν 1-.νε:ργε:ια~ιfj της nολιτ ιxt'j αVζησε: τήν χατανdλωση τWν 6γρWν καuσ C
μων . Td μl.-ρα nol$ πα{ρνε:~ δ?j~ε:ν γιd τ6ν nε:ριορισμ6 -αύξηση ·τιμGίν, άνα";ρο-
π1"j •ί:ίν 6pαρ{ων, πι:ριορισμοC των Ι.Χ . χ.λ.π. - lxovν χ6ριο σχοπ6 νιί καλ6ψοvν 
τ {ς δημοσιονομ ιχlς σuνlπι: ~ι ς του σχανδdλοv. 

'Ατιοβλ{ποuν δμι.ις δ ιd τi'\ι: τ ε:.Ολασμlνης νd Lχανοποι/jσοuν χα C ιιεριιιd lι.n~,... 
.Οημ{να •iίc. Ί<vfliPVf;υι:wς- xaC πρi:ί.-α &n'δλα τfj σuντριp!j τοU Lλε:V.:Ιι:ροv οvνδι
χαλLσμοU κα{ τ1'jν tπ~βολ1'j •i'iς κηδεμοvCας >ii< Κuβι:pνφεως σ'δλtζ τ{ς έ.χδηλιJ.
σΗς "tί:ίν tργαζομt:νι.ιν. 

ΠιiσχΗ άπ6 παραLσ-&1'jσεLς .fι Κvβlρνr,στι: Σ;:€ρνι:ι &ν€μοvς κc.C &ιi όι:ρ Cι;;ι:ι 

.6ελλι:ς : . • ,» rl:~-:~~~~!!~~-~:!'! ~!~!~~~!J :!!~.:~ .: ~~l .: 
;~~~~~~~~:~~~:~~~~~=~~~~~:~~~:~:;~~~~v τ::~~~;~;~ ~:~ σ;~~~~Q~:ς τ~~6 β~::ι:~:~:σ~:Qλ-

~~J~~~~~~~~~1i~!j:~Έ~~~~~!· 
~~~~1 :πi~~1~~;;~;:~~:~~~i~~~~~~ ~~i~~;~~ ;~~!~;i~: !1! : ~~~m~~;:; :; ~;:;: ;1~: :t;:~~~;; 
~;;;:;:~:~::;~~i~ϊ:;~~~;;:;;~j~~;:~~;: ;:!:~~π::~f~~~? ~~;!~:;~:~ i::::::~~;~:;~~~-



πiίτησe ό:προοχημ6τ ι στο τ~v οuνταyματ ικι'j τό<;η ιι;σf πσρο:β (σσe τ~ δημοιι;ρατ ιιι;ι'j νομ ιμ6τητα , 
yιά νι:ί βpei κ6ιτο ι ο διlξοδο ποό ~ iδια δημιούργησε". 

~ :: ~-~!!~ !1_ !~~ -!~~~~~~-~Ε'!!?!~ !1!~~ i ~:! :!~ l: 

ΙΙΙf όφορμ~ τfς δηλι:ίσeις τοU Ύιτοuργοίί Πολι τισμ ο ίί κσf Έπιοτημι:iν κ. Ν ιόνια , 
σχι:τοι& μf τι'j οuνeχιζ6μι:νη άποχι'\ τ.:iν ,uλ&κυν άpχαιοτι'jη.ιν τfς Κuριοκfς καf τfς 
όρyfες ,ό κ.Ηyδης δ~λι.ιοe ι 

"'ΥποΒfταμe μέχρι αr'jμερα liτι τ6 Κράτος ε 1ναι έ.νιαίο.Προ:;:σvi:iς ιιcίν.:ιιμι; λcl 2c.:;; . 
Αίιτό Cιnοδι:ικνVει ή διt:νε~η μετο~ίί Ύποuργι:Cοu Πολ ιτισμοίί-'[ ιτ ιστη;ιι:iν κ::ιi (QT γ ι -1 τ6 
Βέματίlςάμοιβί'jςyιiίίιπι:pι.ιρ ιοκήάποσχ6λησητUνι;ιuλάιιι.ινμοuσe(ι.ινκαfόρχaιόλογικUv 

~"~~~~:~~ ::~;i~:σ~:v;ή:τ~;~~;π:~:u;.:;~"~~:;~~~~δ~~ ;;~~;~~: ~:~~~σ~~~.;~~ ~~1~~~: 
ντο ι ατή X~a μος τι\ν Cπoxl\ αύτ~. 

Τ6 ·~Yπoupycio Πολιτισμοίί καf Έ:πιστημi:ιv ό:πο6(6ε ι τήv άv6γ;tη τi)ς Uπcpι.ιρ ιακfiς 
άπασχολήαι:uςαύτiiςτiiςκατηyοpfaςτi:ινύ;ιαλλήλuντοuστ6νΤοuρισμ6κα(ι!ι:ιαιτ.:ivά 

=~~:cί~~6 ~~ιι6~~~ ~:~ f 6~~:~λ~ς ι:~~ -~~~6~ ι ~0~ρ~~;~ί:d• ~; :~:~u~~ ι u;~λ;J~~~o 0~~~ t μ~~~~-
δοσfaςτοuς:... 8 
ολοy ι κο; Α~~~:;ι:~~~ο~~ςκ~:~~τ;Ρ~r:τ~~~7α~~~ρ ::i ~ ~~0~ρ~(~ς τ:a~0~~e~~λ ~~~ε~ 1 τ~~χ~~:-
ριστi:ιν,τ:σό Cρχονται νά l:πισκe~θοίίν τ~ X~pa yιι:Χ τ(ς Ο:ρχαι6τητι:ς ν6 μιfνοuv κοτάιτλη
κτeςμπροατάστfςκλ ι:ιS...μCνι:ςπ6ρτι:ς τι:iνμοuαε(uνμας:,, . 

~::::~~~~~: ;j: :~~~~~!:!: ~:1;~ii:~;;~:~~~j!:;i~ r: 1~~~ ::~: ~~; ~ :~;~~~:;:~:j ~~ ~~1: ~~~= 
4 . :~-~!!!!!:!!!5_:!~~-:!eι;!~!~~!!1ι!~!~s-~~!~-!~~-~!!~J?e!~!!i! ~:! :!~1: 

καρf:~~~:~rιrι;;~~τb~ι:~~:~ 1 ~ ~~~ν : ~λ~~~.:~6 ~~~~ •:~:~~. κ~τά τοU 'Αρχ ιeιτ ιοκ6ιτοu Ι:Ια -

~~:~ο~~~:~~:~~:~~:~::;~ν ~~~:~~:~~:~~~~: ~i~~::~:1 :~~::;~ 
0

~~;~~~;:~:~:2:~~ ~~~: 
ατ,ό Α~::::: ή μlρα aίιτι\ ν& eTvaι μ lpo: ιτepισuλλοyi'jς yι & όλους τοι:'Jς •ηληνeς. • 

Πρflft ι ν& κλάφοuμe γ ιά τι'j Βλ ιβeρ~ ~πιfτε ι ο τi'jς ~Βν ιιιί'jς ντροτίί'jς κο r ν& ~πaνa-

!;~:~~~~~j!~:1~~~~1i~;~~;!~1~;~:~j ~1~i~~~~~;J~:;j;:~~;;:~::~~~~~r!j~:;~;~· 
~~:~!!! !E'~!!!s_~!~~- :~eιs~Y~.: 

: ~ ~ ~~~ ~~~; ~ ~ ;~:~~! ~~~~~!;~~~:~~:Α~;~~~~~:: ~1;~;2:~~ ~ ~ ~~~!~~:~::: ~;6 :~~~~~~::~~~η ς 
1 ~;~:~ :;~~ :;i:i;i:~fo: ~ϊ::~::ϊ:~;::;:~;;~:~::ϊ;ο;~~~:;::!Ξ::~:~~:~~:~,;~::!:~ :::. 
• Apxηy;5 ·~η~ρ~~~~~~~\ ~?~ι.ι~:~~ο~~~~: {ας κ.Ζαντ6ι,~ακu l:π ιοκtφΒηκe στ fς 12-7- 79 τ6 v 

·~ σuvομιλfα,τιο~ δι~pκ~~e-μfα {ιρα πι:ριuτρόφηκι ~t Διeβvί; Βfμστa,ι:ις l;π(σης 



r~ ~e~~~:t~'f~!!~- r ~ ~-!~~ __ ~eΔΙJ~~:. 

Στ~ν πρι.ιίνι'j !;φημc:ρfδα ~ι:nrτοεΡοr ΚΟΣJΙΙΟΣ" τijς ~-7-79 στι'j στι'\λη " ' Απ6 &λλη σκο-

;,•:~106u~ι'iοσ; ι&ύaτ~~c: ._τi~--;\oηu~otJ~~~~~~:~~~~~~~~~τ_:~;::&:.C.~X~~~~' ε~~: τ r ς σuζητι'jσc: 1 ς 
ΙΙΙc:τ6&ιιότfςτc:τραι'\μc:ρc:ςnpο,ορικfςί.ξc:τ6:σc:ιςιισύϊ:6ι.ισανστι'\Βσuλt1οlδι6:φο-

Ξ~~~~~~~~;~:~~~~iffi~~~~if:ι~i;!;~;1~~;;!;ΠΞ~:;;;~j::~l::~~~~!~~~~;:;;~;:-
' ΙδσύτΑρατ6:6ν6ματατUνβραβc:ιιθfντι.rvκαfήαlτfατηςβραβc:ύσc:"ςτοuςι 

-'ο κ.ΚοντοyιWρyης ήταν ό ιιι6 κοuραστικ6ς. IQς !πανfλαβc: αlιτ6: πο6 μός c:Txc: 
πc:ίΕκατό ,ορlςστι'jντηλc:6ρασικαfκανc:fςδfνμnόρc:σc:νάκαταλ6: βηαlιτ6:τάΕ κατομμιί
ριατfςλογιστικfςμονόδc:ςτουnοιίτοίίc:Τναιτ6:σοπροσ,ιλc:iς. 

-'ο κ.'ΑΒ.Κανc:λλόποuλος ήταν ό πι6 άντιnαθητιιι6ς.Πfραν τοίί ότι ή ί.μφάνισις 
τοίί ν&νοuτί;ςκuβc:ρνι'jσc:~ο~ςσuνlπc:σe:μfτι'\νυαιζ6νnοιίμός!ρχc:ταιτριπλασ ιασμlνος 
όy6ροςe:lσοδι'jματοςκαfnούliλοιτ6ν!χοuμιι:Οχτι,'=πfnλfονό'Υnσuρy6ςΟi κονσμιιιWν 
δισ:Βlτι ι κατό: yc:νιιι~ν όμολογfαν τι'\ν ό:ντιπαθfστιι:ρη '"'νι'i τοίί Κοινοβοιιλ fou. 

8 ό ιι .Κσν;~~ό:~~λ~~Υ:~:6:~~6:~~σ~τ~~~ ~:~ι :6χ~~~~;~: ~:~:ο:~~τ:u~~~ν2:~:~~ι'i~~~~τας 
-'ο ιι.r .mαUρος ι;ταν ό ιιι6 &νe:δαφικ6ς.'Ειιιι:ίνα τά όριSματ& του γ ι& τι'jν Εlιρι5nη 

δl.νι:1χ ιι:τολμι'jσι:ινάτ&κάνηοlιτι:όΚαρλομ6γνος.•οταν6fσκfπτομαιότιόκ.mαίίρος 
δfν κατάφι:ρι: νά κρστι'jση ~νι.ψfνο τ6 Κl.ντρο,ο! σιtfφειt; τοu γι& τf\ν Ένι.ιμfνη Εlιρ"nη 
nσιfρνοuν στ&μότιαμοulδιάζοuσaσοβαρότητα. 

-'ο ιt.ΉλιοU ήταν ό πι6 βαζe:λιν"δης. εtνaι στιγμfς πού λfω μ~πΙJς τά ποιι1μα
τα της ιιuρfας 'Αμούρ Ι!Ιολuβιάτη κσf τ6 άρθρο τοίί ιι.Λούρου δfν τά lγραφαν ή κuρ(σ 'Α
μο\iρ ιtaf ό ιt.Λοίίρος,&λλό: ό ιι.Ήλιοίi αlιτοnροσι:ίn~ο~ς, 

τόνο μi - :~ν ιt&:~~:ο~~κ~~π~~~:λ~η n ~ ~/:~~P~J . ~~~~σ~6Χ0 κ:~~~~:~&:~~ =~~ι: Β ~g~~ f~~~ ::ν 
μοίί γ fνι:τα ι σuμnαθι'jς ό κ . Παπανδρέου . Ποίί ,s&οαμε ~ 

-'ο ιt.Πι:ομαζ6γλοιι ήταν ό nι6 ψηλ6ς.Ι!Ιf οuγχι.ιρι:ίτι:,ό:λλά l9αξα noλU νά βρΥ κό
τιό:n6 τι'jνόμιλfατοίίιt.t<ο6ησ6ιιούD6:e:'iχcl:ν6ια9fρονν6τονιοθi} , &λλιlί6fνβρi'jκα.Τ"
ρα μη.ορcϊ οτι'jν πραγματικότητα rιι6 φηλ6ς νά εΙ να• ό κ.Ι:Ιητσοτ6ιtης, • ομ~ο~ς,6Ε.ν φαντό~ομαι 

•• ~ .~;:.~::~:::::~:::~:::0 ό :;,::::~::~:::~:;: :::::::::~:::: ::::::::: .:~~:~::,:: 
σc:γι6:τf1νy c:ωργ(αμαςκαfήycι.ιρyfαμαςιι:Τναιφυματι κι1,&ρατfνάκ6:νι:ιιιι'όίιnοuρ
γ6ςτης. 

-'ο κ.Ρ6λλης 1ίταν ό πι6 χιουμοριστικός. ΔΕ.ν ξl.ρι.ι τf θά lλc:γc: ι!iν μιλοίiσc: γιιί 
~~:. ΕΟΚ.Αότ& ποG ctπc: π&ντι.ις γιά τ6 ΠΑΙ:ΟΚ ήταν 6:στεία,ό:στc:ϊα σ& ν τ6: λόγια τοίi., .06-

Δlν Β6:δ"σ"'Μανfναβραβe:ϊοστ6νιt .' Ι.Ζfγδη.Λυn&μοι,&λλάβλfnc:τε όιι.Ζfγδης 
ήτανόπι6οι.ιστ6ς.'επομΕ.ν~ο~ςδfνtχ.ι:ιθfση&νι'Ιμc:σσοf/ΙλοιιςτοUς&λλου ςόμολητΕ.ς . 
Σκf:ττομαι ,/Ιμ~ο~ς,καfμι:λαγχολW;Ποίiκαταντι'jσαμιι:;Νι'Ιμiίςφαfν c:τaιnι6οΙJστόςστι'j 
θουλι'j,ποι6ς , όκ .Ζ fγ6ης: 

Τηk fμαχος.η 

~~~~~:~ ~~~:~:::=~~ξ;~~:;;~π:~;~~~.;~~:~~i~:~~;f~I~~~::x:t ~:::~;~~~ z ~~~~. ;~ ι,. 
tiii(DJIJODDYΛEYriiCitΔPAtfHPIOTitτιt --------------------------------

!e~~ ~ ~~:t! !~ _ ~~~~!~ !~~ _ !!ls _ ~ =. ~~:. ~ =.. !!~ _ !!! !~ ~ ~- ~~!!~!!- :t ~ ~ _ !~~= _! l!!!JY~ e~~= =. 
!e~!!~~~:t!!s.~~!;l~~~!~~-!~5"--~:~:.~:. 

'ο κ.κ .nιπαντοuβόςι 
~! .!!!!~! ~ -~~~~~- Yl~.!~~=- ~!!!!J~~e~!!5:. 

-----;((β~~;;~:~~- τ~; ΕΔΗk Μ.~,G'n~ν~ουβiίς_nρ~τι:ινιι: τfς ό:~6λουθc:.ς τροrιολογfc:ς οτ 6 



-t~ να ι άπαp66εοι;τη ή 6 ιάοι;ριση τi:iν l:ι..ax fστι.~ν όρfι.ιν άξ faς τι'\ς ruμβ6σει.~ς γ ι6 νό 
r:Τναι άπαpαfτητηήπαρόσ τασηΔιΙΙηy6ρουμr:ταξίίτWνπερ,ιφερειi:ivτοίiΔιΙΙηγοpιοι;οίίruι..
ι..6yου 'Α 6ηνWν 11af τi:ίν ίιπο/..αtπι.~ν περιι,r;ρειi:iv τοU κρ&τους.Χpιιό.jιτα. >\ 'ι~ίσι.ισ'οί wιιf. 

-tΙναιάδιαν6ητανάόρfζειόrι6μοςότιήάμοtβr'jτοίίπαρισταμfνσuΔιΙΙηγ6pου86 
ιι:αθσρfζr;ται βάσει τ~ς προει~.τιμr'jσει.ις τοίί Ο!ι~ον. 'εφ6ρου. 

τlιινwν ;:~~::~~ς 6:tΎ:~ε ~~ζ=~=:.::~::~:? διιιηy6ροu στ fς ruμβιίσε ι ς μr:τ_ο:ιu yoνfwv ιιαf 

:~-~:~:Ξ~~~~e!!S! 
'ο βου/..εuτr'jς τiiς Ε:.ΔΗ.Κ. οι;,Π\εν.:Ξυ/..ούρης,κατ6 τr'j συζr'jτηση τοίί νομσσχεδfου γι& 

:~~ρ ~~~Χ~~~τ ~ίr'j τ ~~Ρ:~~:~; ν~~ν ο~ ~:~~~~~ς σ:~ν~~~~~:~~ α,δ;~~ ι~~~ ν~~~ ~~D: ~~~Ρ~~~μ~~.ο
:~~α πΕ~:~~~;~ξ:5 ό~~β~~v6:~ ~~ε~~:~~ 0 ~~~Ρ~::β&~ε:~ο~~~ 0 ~~~:~~ ~~ :~~~~~~~Ό ά~r~~~ς~~:: 
εκτfμησητοίiΟ!κονομιιι:οίί'tφ6ρου,άι..ι..άόιπ6τr'jδr'j/..ι.ισητWνσυμβα/../..ομfνι.~ν . 

~~i~!i~Z~~;~~:~=~~;~~~~~~;;::~~~~~~ :;:u~;~~!~~Ϊ~a ~::!~~~~~!;α~~:~~~~~~~ ~φ:~~~;~!-
καf σ: μάρτυρες νά μετο:βαfνσuν στ& ' (φr;τr;ία Πατpi:iv,'Aθηvi:iv καf Ίωο:ννfνων , πού βρf
σκονταιμαΙΙpυ6ιtο:fδημιοupγείταιπρ6β/..ημαβr:ταβ&σει.Jς, 

:. : ~!?!:'!1~!! s :!!!~!1~~! s =~~~!!1~~ !S _ ~!!~~ex§~: 
!:~~:~:~~~~!!l_!!:~~!l~!:E_2~l~~~!l~!:E_i~:~:~~l: 

Κ.ΙΩΠΑfJτDΥθΑΣ: mf έρCίτηση-α'iτηση ιtατcιθfσι:ι.ις έyγρ6φι.ιν γι& τ6ν ύποuρy6 'tΒνιιti'\ς Άμ6vης 
&ναφιfρι:ταt στr'jν ίιπ6Βεση άποστροτtfος μf τ6 βαθμ6 'Αντιστpα:τr'jγου τοίi θεμιστοκλ~ Δημο-

~:,.~~~μl~:~ε τ~;' :G~~~,.~~ ~α~~η~:~ ~~~o6~v::~~~v~~~ ,~;~~π~~~(..~,;~~~~ Jη~χ:~~~~~γ~6:~~-
λοςστ6νάpμ6διοε1σαγyε/..fαΠ/..ημμελι:ιοδιιti:iν. 

~:~~e!:~!:~!~s-~~ !-~~~iZ:Z:~~l: 

:6~ε~;~:~~ ~ .:~τ~:~::u~~6~::~Ρ 1~~ ;~βιt~~~:::~:~τ~:G ό:: ~:~~~~ι~τ:~λ~9~~;~.:~: ι rrρδς 

~~~~ v~~~~i~~~ ~~~~Δ i~~:~~~~:;~:~~~:~~~~~τ: ~~i:~~::~~~~~~:~:~ ~;1:: Ί~~~~g;~~::~~~& 
της ιtα ( γ ιατ f ή ιtυβlρvηση δlν &ναμ6ρφωαε τ~ν άvαχpον ι στ ικr'j ιtο r άντ ι φα τ t ιtr'j άθι..ητ ιιtr'j 

;:μ~::~~~~ι:~~~ r κ ~ι:lι:~~~r~~τ: ~~~~;~~~~~ ,rr~~o 7ε~jP!~~~~v:~r ~~~~~τ ~ι.. ~~~α:η~~~ύ~~~~υι 
~:!~_!!e~~!~~~~!!~_!5s _~~!:E!:~i~:Z:~~l: 

Κ . ΠΙΠΑΝΤΟΥθΑΣ:mfτl'jνέιτέτειστοίiπραl;ικοπr'jμaτοςτΓjςΚύιtροu,πούάνοιξεtfςπύ/..εςστ6ν 
' Α ττfι..α,ρ..ιτiiτσύςύπουργούς'Εθvικfiς'ΑμύνηςιtαfΔικαιοσύνηςγιατf6fν6Η:ίχΒηιtεό 
στυγν6ςέγιt/..ηματfαςάξιωμcιτιιt6ςΝτiiliος.'[ιτfση ςό:vάι..ηθεόειότιτοπσθετr'j0ηΙΙεσέδια
ιtεΙΙριμlvη 8fσηέταιρfο:ςέφσπ/..ιστΓ\μαζfμl&ι..ι..σuςσuνεργ&τr:ςτουιtαfάσχολείτο;ιμf 
l:πιχειpr'jσε tς . 

~;~~;~j;;~;~~:;ψj~~;~~:~i:.~~~jj;~~~i~i;~;i~:~~;:i~~jl;~~~~:~~~~i~i~f~~~:!j~;: 
~ :~ ~~l~~!~!~s- ~~-!~~!!~~~e !~ι:- ~~e~ !:!~si !~:?:?~ 2: 

N.θO.!IZ(/IQ[: 'Η ύπ'άpι[) . ΦD991/12θ/15-12 - δD ύπουpγιιtl'j ά rι6φασrι , πού κa1Jοιf7ει 



!~!!~!!~l6!!~l!:-~!1_ !~~~!!I!~~ 
Άn6 l:yyρoφo τοϊ:i Uφunouρyoϊ:i Ο1ιι:ονομιιι:i:iν ιι:.ΙΙnοιι:οβοϊ:i npdς τdν βouλeuτii τί'jς (ΑΗΚ 

κ.Κ.&JΙΙαντουβ(i , ;ιροιι:Gnτeι ότι ή Κυβfρνηαη έn ι ζητeϊ λGαeις y ι& τJ1ν οΙl:λ&φρυναη~ τίiς φορο 
λοyfι:ιςτUνιι:cιτwτιfρυνe \αο6ημι:ιτιιι:i:iντ&ξι;ων. 

Ό ιι:.ΙΙnοιι:οβdς &nι:ιντ~ντας ατJ1 αχeτιι.ι;J1 έpς:iτηαη &νι:ιφfρe ι δτι (χeι αυατι:ι:Βcϊ 'ομ6-
6αl:ρy.ι:ιαfaς,ήόnο fι:ιμcλcτDτrςτροnοnοιJ1αcιςnοUnρfneιν&yrνουνατJ1φορολοyfι:ιc1-
αο6"'μcιτοςφυαιι.ι;ί:'iνnροαι5nι.ιν,μfαι.ι;οndτJ1νnι;ρι;τι:ιfρυί:λ&φρυνσητοUφορολοyιιι:Uβ6ρους 
τi:iνιι:ατι.ιτfpωνclαο6ημcίτιι.ι;Uντ6ξeωνιιαfε1 6ιιι:dτeροτ1:ίνμισ8~οιτi:iν ιι:ι:ιfαυντcιξι οGχι.ιν. 

nr: ~~~~~!!~!:'-~~~~!~~!~!~!~ 
f!1~-~~!!!:!~~~ ~~- ~-~!!~~~~!:! - -~~!~!:!.: 

• ~~~2τ:~~~ ~~~~~~~~~:~ι~~~~~~;:~~~~~ ~;~~~~~~ ~:;~ ~~~~~~~~~~~~~11~~~~0~~:(. ~~μ ~~~ν ύ~~= 
~;:~. :::~~;~~;j:~~::::~!:!:~~::i~i; :i, :::~!~:;~;, !i:i~;~::~:i~!~~;Ξ~ ~~:~:~:~i;: · 
~~(&~λ~~::: ~~~~:,~::::~~:~:"~~;3~~~~:~~~:u:~: t:~~e i~::::~ ~ ;~u~J1~ ο~~~ι~:~: • : i :~ ; 

~l.I~!!!e~!.!~!:-~~~~-Il~.!~_f:!!!~~:~~I~~~~:!:!~l; 
Ή Κλι:ι6ιιι:~ 'ορy&νwση Γιι:ιτρών τίiς (.ΔΗ.Κ.6ιι:ιμι:ιρτGρeτι:ιι γι& τοGς neριοριομοCίς 

τi'jςιι:υιι:λοφορfαςτοU\ι:ιτριιι:οUι:ι:UτοκινJ1του,nοCίχωρfςιι:αμμι&οlκονομfι:ιστJ1βι::νζfνη, 
ά-nοτeλοUνοοβcιρdέμn66ιοοτ6ιι:οινωνι ιι:6!ρyοyοίίyιι:ιτροίί. 

Ή Κυβιfρνηοη όφefλeι ν& l:ξι:ιλι::fφει τJ1 νοοτροnfα τίjς 6~ι:ιρκοίίς δημιουρyfας &ντι -

.;:::~~·:::~;; ;~::; ·:::::~~:!~:::;~::~:~::; ;~:::: :~: ::::::~ .:":::·::~:"::' .::: 
Ωnοϊοl:ιcτf8eτaιήl:ωJ1τοίίΛαοUμας. 

2-7-79:tυνe6ΡΓο~λι:ι6ικ~ 'Ορy&νωση mηχανιιtί:iν Ιtaf &σχολ~Βηιι:e μf 'Ορyαν~οιτικ& καf 
Κλο:6ικDΒtματι:ι. 

~-7-79 z ~~ r :cι~~~Χ~~ο:~;~~:! 6~~&μ ~~~~: 1 :τ~ 0 ~~1~~~~:~~ίί • ~~~u~:tι~~ κ~:μ~ ι::~~ο:6~~~;v ι κ~ 
1 2-7-79:Πραγματοrrο ι~θηΙC& σCίσιcεψη τί;ς 'ι::κτελεατικί'jς Γραμματεfας τίjς κ.ι::.τίjς ι::.ΔΗ. Κ. 

ατ6 Γραφι:.iα τοίί Κ6μματος,στJ1ν &nofα nαραβpέΒηιιαν ό Άρχηy6ς τόϋ Κ6μματος κ. 
'Ιωάννης ΖΓγ6ηr; κο: Γ ό βουλεuτJ1ς κ.Νι 1ι: . Βενιζέλος. 'Η ι::.r . 6σχολ~θηι.ι;ε μf 'τl'\ν t-

&ε~~=~~~~d~o~: ~:;~Ρ;~~,~~~:~=~~:~~ ~:~μ~~ τ ~~~γ~:~τ 6 κ~0 ~ ~~~:~~~! ~?f?6~~η~ταν 
~ ;:~::~~~~~~~:~;~~~~ι;~~~ ~~;~~~~~~α;~~~t~~~ie~~~ ;~~ν~ρ~~~~:~ ~~~ ~~~:~:~ο~~~ 

~~!:!!! ~1e~~~ _! ~s _!!..: ~:. _ ;~~!!~ 

;~;: ,; ~~~:::~~~:~~::::::::~;::~ ::~~:~: r ;;;;~:~:::~:~~::;::~:~::::~::~;:~~;; :~: 



Σ ' ~-~~~~!~~ ~~!~!~ .!~~_!]~~~!~!!~~ 

:~1:!~~!!!.!~~-~~~~~eY~~~~~e~~!!~~~~~ 
:t~~-!~~-!~!'?~~-!~5-~~e!!S .'?!~~-~~~~~~ 

Ι!δημοσ(c:ισuζι1τησημi Β lμc:ι:" ' Η1ντσ:ξητί}ςΧGίρσςμc:ιςστι'\ν(.Ο . Κ."μfλησcμι 
&π ι τuχfc:ιόΔ ι ιι.ηy6ρος-Οiιιονομολ6yοςιι.Γ[ΟΡΓΙΟΙΑfΙΔΡ[ΟnΟΥΛΟΙ,Κc:ιΒηyητι'\ςτiiςΔημοοιο
yρcι,ιιιijς Ιχολίiς Uς ιιοf τοϋ ΙΙΙcτσwτuχιαιιοϋ Κfντροu ΔημοσιολοyιιιUν Ιποuδ~ν,πο(ί lyινc 
στfς4'Ιοuλfοu1979ατfς 9 τ6βρό.δuστt'iνΚοινοτιιιt'iθιβλιοθt'iιιη'ελληνιιιοiί,μfτt'iν 
αuμμcτοχt'i τ~ν wολιτιιιi:ιν Κομμ6:τwν, πού δρyιινGίβηιιc &w6 τt'iν όμGίνuμη βιβλιοΒΙ'\ιιη. 

ν fιJ &νt~~c:/~~~Υ;~~~~~:~"'~~~:ςε ~~~;:~~:ύ τ ;~ο~&~:~~; ;~υ t~~~~:'ϊ;δ ::~~ρ~:t'i~i:ι~u~:~-

~:;~~;~~~:~!;2~::~~~::~~:~;~!~~;~~:;:1:~;~:~:::~~~;~~j~:~~1:E~;~;::~:~~;~~ 
μeιςτt'iν&ζοuσfιJ, 

tn'\ αuζι'\τηση ή ό~σiιJ διι'\ριιeσe wcpf:nou 4 l:ιpcς, :rιαρlστησιJΙΙ ό ιι.Γc.Gίpyιος Γ. 

~~~:::~~~~ι ~:~~ςΓ~~~μ~;~~ς τ~~· ~~~~;~~~~λ~~~Δδ~~~ r~~ςιι:~:~~~ςΝ ~~~i~~~~6w~o 7~& ~ί~~.κ 
σlιτijς , Οwwςιισfό:λλοΣteλlfΧητσUΚ6μμιιτος. 

~~-~~~~'?~~.!.~~!!'?~~'?5.'?~.'?:~)'~~~!~'?~~ 

σGίπησe , ~ι1~ ·~~i~~~σί0 ~u~:~~;~;~ca~:κ:~·~:~πo~;~~ ~~~~:7;~~Η κ;~~~ϊ~,~~~";:v~::~~-
wοιfiΒηιιcστι'\ΙΙΙΙ'λοtΕfοtοUΔημσρχclοuσΕ.έΙΙδι:ι:ξηδιιιμαρτuρfαςγι&τι'jνιιc:ιτc:ιστροι;;ιι'\τοϋ 
ιιρςισ f νοuσt6Λ6φοΖΥΟδ6χοuΠηyijςΔd:φνης • 

.,.,, ,:~/::~ :2'~~~:~;~:'~/:;;:~~::~~;;f~~~~:i~~;::::'::• ~:~~~.:~:,~~~ ::j :' -
τfς δρyον~ΙΙοuν. 

πούλοu ~~1ιι:~~~~~=~ .:~ο~ι~~τ6η~ι'i r~:;s::~~~ ·~2: ~~:~:~~:η~o~~r:~~~o~~~:~r~ ·~~~"~~;ί: 
λe ι ,αν ν& ιι&νοUΙΙ πσρό: wlpo: yνι.ιαtι'j τι'jν 'ορy&ΙΙwση. 

;;~;,::~;~~:~~i~;:~~~Ξ~t~;::~;"!~~~~:;~:i;::~; :~~~~:;~~ ~;~;J~~;~~:~~~!::~~i ·~1· 
~~~~~αμμ& της.Αύtι'j τ~ στιyμι'\ ύπ&pκι:ι τaιιτιιιι'\ ΕπιΙ<οινι.ινfα yι6: τfς :naρό-wlpo; ~ξcΗ-

' Ηtuν τονιστικι'i'Cnιτροπι'\Βfλι:οΙΙόyfνειιι.στσΙΙοητ6& n-6 τάμfλητοϋΚ6μμστος 
δτιδlνόρκciΙΙάόρyο:ΙΙ.:iνοΙΙτι:ιιμ6νοο1&νδpcς.Χρειάζετιιι τ6ιι6Βcμlfλο ςΙΙ6:σuν cιδητο
ΙΙ'ΟΙfiσει Οτι πpfwcι 116 ~lpcι στι'jν 'ΟρyάΙΙwση- δχι μ611ο τΥν γυνοιιιi:i11 &λλ6: ιιαf τiic νcο
λc:ιfσς-Ι<Ι:ιtάτ6δuΙΙιιτ6ΙΙμΕρισο6τcρc:ιμΕ.λητοϋπcροβ6λλοντ6ςtοu. 

yuΙΙοiιιι:~i ιι:?μ~~:~~~-~~:~~~c~Ι<::~~~ο~~ε ~& π~:S~~:σ ή ν:Ε:~~~:ς ~~~~~~~~~μ~~~~-~~~~~ςμ6 
νο &νάγl(η ψηljlο,ι5pι.ιΙΙ . Ή όρy6νΙJοη οf..~tομμιιtιιιι5 l:wfπε6o ι:ίνυι όrιc:ιρσfτητη yι& &ζc:ιπλ.:i
ΙΙοντιι:ισlιιc:ιτ&τ6δuνc:ιτόνμεyαλύτcpηιιλfμι:ιιιc:ιο11δcολογιιι!ς&ρχfcιισfιιομμοτιιιlςD 
3ι:ιςτijς[ΔΗΚ.Πρlπειιιιιfί:μeiςΙΙ6:πpοσορμοστοϋμι:οτfςσημcρ·ινfςlιΙΙόΥΙΙΕς. 



%11 ~~~-!~-~~~~!~~!~!~!~.!~Ι,~;~~~ 

: ~- ~ ;~~~- '1 ~ ~-!1. ~1~!)- !~ ~- :~t!!~~! ~~-~ ~!~~!:! 
~~! _! 1~ _ !!! ~ ~! e~ !1. !~ _ ~~~~!!~~~-~e~~!~x~~:. 

Ή ΕΣΔΉΝ μf &φορμ~ τ6 111νημ6puνο τοU Β.Σο,ούλη στι'j Βοuλι'j ιι;οf τι'iν πρ6τοση τοU 

: :~~~~~U ο~~~ ;~ 7~;:e ~o~ι'i:i, :Ί~ r:~P~~:6:..~~~: ~~~~:~ o~e~::~~:u;=~~~~:e ... ~(J~~ ... τ~~μ~;~: 
cCiαομ e σδτούσΙοΙ 

ιι;ον &ρ .. :~:~~&"' ... ~σ .. ~~;~~ ... ~~ς τ~λ~~~~ς~~~~U δ~~·~~~:~ ~~=:~~~~ 3~&χ~:~~: =~~ :t~ο::η
=~:~:~~~~.~~ ... τ: τ~~~~ λ~~~~~~; 6 τ~~~"' δ:~:·~~~U~~~ t~~~~σ~~:ot" ~: τ~6οί ~~ 1 ~6 .. :~~0 

ΙΙΙtτι'jνcUκο-ιρfcιτοUιτολΙΤΙΙtοUμνημ6σuνοuτοUΒ.Σοφούληστι1Βοuλι'jήΕΔΗΙ<ΕΒe 
σeτ6Βi:μcιτϊ;ςλι'jθηςτοUιιορcλΒ6ντοςιι;οfτϊ;ςΙ:ιτΙΟΤροφϊ;ςούτWντLίν&νθρGίπωνπού1νLί 
&νογιι;&στηιι;οv ν& ζι'jοοuν 30 χρ6νΙα μαιι;ρι& &ιτ6 τι'jν Έλλ&6α δtν lπαφcιν v& ζoUv μi: τι'jν 
1λιτfδατϊ;ςCπιστροιpϊ;ς . 

8 ~~~:~ο~~:~~~ ~;~:,~~~~~:~&~~::~~!~;~~π!Ξ~:{!τ ::~ι::~:~~~ ~~ί:~~ ~: ό :~~::~~:~:~ο~: 
~~rai:~~o ~:":~μ~:~ ~~~e~ί~: ;~6: v~~r:&~~= r:&· φ~~~~~e τ:τ:~~ο~~~~~ο~~ς .. ~~~ ~~7=~~~~
=~~ιί~~~;~= .. ~~~ωiμ;:~ r~~6::~ι:~~ ::~μ~W~ii~u::~~~~: ·τ:~. ιτ&,ομe ν& efμcιστc πο ι δ ι & 

Ή ΠολΙΤcfοι Ιχeι τι'Ιν Uιτοχριfωση ν& ~ιι;ιιληρCιοeι ούτ6 τ6 ιι;οθilιι;ον". 

~l~_!1~-~!!~!~~~-!~~-!!E-!~l~~!!1ι!~!~S-~!1~- ~~!!e~ :. 
•nt:νtι: χρ6ν'οι ιτfροαcιν Cιιι6 τ6τ~ ιιού έyινe τ6 χοuvτιιι;6 πρcιξ{κ6ιτημα ατι'j ΚύΠρο 

nού ί;ταν κο( I} ν.ύριοι αίτfcι γι& τιΊ κcιτοπ'ν~ Τοuρκικι'j είοβολr'j. 
nιfντεχρ6vΙCΙΙΙfρcισονάιι6τ6τειι;cι(τ6δρ&μcιτοίiΙ<uιιρ'cικοUΛοοίiοuνcχfζeτcι'• 

Ο\ μι:γ&λες δuν&με 1 ς ouνexUς ιτροσnοιθοίiν ν6 ~λύοοuν" τ6 l<unρ' οκ6 πρ6βλημcι iιλλ& ό
"ωςφο(veτοι ..... δlνμιιοροίiv,γ,&τ6λ6γοβέβοιιιδτ,ήτωρινr'jκcιτ6:1τα:οητούς 

8 :~~:::::ε~τ~~&:~:σ~:: ~~::~::::r: 6~:ω~η:ε ~~:ε:& ιι;:~ r; ,:~Ρ:::~:~ :::ο~:::~0~ποδε ι-
'ΑιτοτfλeομcιόλωνcιUτWνε'ίνcιιν&lχοuνοιι;ορπfσειοtΚύnρ Ι ο,ο6νιιρ6ο:Juyι:ς 

σtδλοιτό:μέρητΓ\ςyϊ;ςμcικρ,&iιιι6 τ ι'j!!Ιό:vοΚύιιί5οιι;α(δσο'l:χοuνμεfνeισ τ ι1Ι<ύnρο 

ιι; ο τ έληξανν&ζοίiνσf .,, .,τοαvτι'jριcι . •Ωςπ6τeδμως;•tιςιτ6τeόΚuιιριοι:6ς,iιλλ& 
ιι;οf ό' [ λληv , κ6ςΛα6ςθ&ιιι:ρ,μlνι:ιπ6τεeάάιιοφαuιcοuνο\ξlνο , V6:λύuοuντ6:nρο-

βλήμοτατοu; • 
'ΛςΒuμηθοUμeδμωςκα(τ6λ6yιατοίiΒ.ΚολοκοτρΥνηοτfςιιαραμονέςτϊ;ς'[ ιια

ν&σταοηςτοU21ι"Λfνnριfπειν&ιτεDιμένοuμετόUςξfνοuςvάμCίίςβοηΒι'jσσuν.ότιι:&-

:Ξ ·::;:~:";~;:~:1~:~Ι:~~~Ιi;1~~~:~~::~::~~:~:ς ~;:~;;~,;;;.:~~~~;;;::;::;~. 
:~~~!!~!~!::'~a.!5s.~~~~~-Y~~-!~.;!l!!!~.~~e!!~~~~~:. 

ιι l τ Ι cις ;~~ ~·;~~δ==~?ο;~τ:~;~0~1::~ ~:~~~~~:δ~~~"' n~~~~~~1" ;~~:;~~ε ~0~~6&:~~~ ι~~-



_,.. _ 
σ i') Του τ6 γpαφι:iο Τσnι οιί'j ςΑύτσf:.ισ f ΙΙησηςτijςΠ . Ο . ΕΙ:ΔΗΝ θ'Πιι:ιpαιCi,&νDΙφfροντοςκι;ιτό 
nιν μιι:ρι ιι ά !v6r.; ικ τ ι 1(6 προβλ~μστσ πού κατά συν.fπεια τούτου μοστ fζουν τι1,ν πεpιοχ l'\ . 

Ή [ ΣΔΗt/- τονfζι:.ται στι'jv &νσοιοfνuση-ίχοντας ΡαΒ ι:"ι& συνε ι δητοποιι'jσει ~λους 

;:~~ο~ '&:~ν~~~ &~ ~α;~~r:u:~:λ l~~~~~ν&:; ·~:~~~~~~ο~; ,:~6 01:~~ ~ ~~lδ ~:U n~~~:~0~η~;~u-
1 ) Τι'j ν ό: μeσηίνταξητιiς πι: ρ ιο χi'ίςΙ χισ το iίκσρυδαλλσίiστ6Σχ.f6ιοn6λι:ως. 

στοϋ, ~σ;~tι~& τϊ~~:~;~~~ι~~~ι:'f"'~ά;: :::ι σ:1"' π:~~;~~:~ &~:~=~~~ 2Sης ΩΙαρτ rσυ )τοϋ Ιχ ι-
4 )Άπ6 τ ι'j ν 'Ι ερά mητρόιτολη Ν οιcι fος ή rΣΔΗΝ ζη τ iί νό: κιS:ν ιι:ι τl'\ν πεp ιο χfi Ι:νορfο 

' Α.tl ιιιολάου. 

πο ύ 86 ~;~~~6iε~ 1 &~~ ~~α~~β~\~~ ~l~:~~~~ &;~ ~~~:τ~ό&~;::~~μ&~~&ιt~α~Ρ~f/~~α 
ιιερισχl:ς(π.χ.Κορu6αλλ6 , Νι;6πολη , Νfκι:ι ι οιc.λ.rι.) . 

• 
ΗΟΙΙΙΙΛΙΑΤΟΥΑΡΧΗΓΟΥΤΗΣΕΔΗk ιι.Ι QΑΝΝΗΖ ΙΓΔΗ 

!:!~_!:!!!~!!!~;~-!~;-~~~!~~~!-ί ~:!~!!~!~ !!-!~!~2~ 

:::~:;: r σ:~λ~μ:η~~~:~:::~ρ;:κ~u::~~-:~:v::~:::~r:: r ":::::~. 
Ά,'δtου μι tι1ν ,η,ο τWν στcΑcχWν τοίί Κdμμcιτος lγινιr 'Λ ρχηγ6ς ti;ς Έν!Wcwς 

.6ημοι.ριιτιιιοUΚιντροu θc"ρησοδτιίι"οχρfι.ιοι1μοu/iτcινν&!ρθw ν&rιροσκυνι1σωσt6 
Vf10'f,woδ χ&ρισι. στ6 δημοιιριιtικ6 κ6σμο ti;ς Χ"ρο:ς ιιcιf σt ι1ν 'ελλάδσ ~ τ6 θeμιστοι.λi; r.ο,οιί-; 
λη(χcιροκρτι1μcι τι:ιι)t6ν !wιtι.λή,&λΑ& ιιο( tιl διάδοχο toU Έλι.uθcρfοu θcν ι ζfλσu . (Κα( σlι τι1 
τι1νύwσχρfωοη!ι.wληρ(ίνwσι1μcρσ )! 

ΗΠΡΟΣΟΟΡΑΤΟVθΕΙ .Σ080ΥΛΗ --------------------------

:~~~!~~:-~:~:~~~~E::~:~;;~~~;~~!~:~~~:i:§::μi:~;;~~~::~;~~~;~ ~i;!t 
=~~c;~~:~~ 1~11β1:ν ~:a ;~:~~~c~:f·~&ά 11~& v~::~ι:ι:~;c ... :~νϊ~~~~:;&, 1 :51 ,;~~~?~c~u~& 
νiχισηδηλ.τοίί!βνιι.οίίδιJ.σσμοίίμfτοιίςμιΙΙ'οι:iς •εΑΑηνι.ςδιwtι6μcνοuςιιαfμiτοιiς&λ -

~:s~~σμ ~:0~ΙΙ'::ω:~~;·~:~λ6~ ~:j•:~v ή&~~~~;~:~r~?~lι~:~~=~ά τ~~α ~=~~~α:Έ:~~~~=~ τ:t6~-
"ολιτιιι6ιι6ΙΙ"μοτης'(λλάδαςδτι,άν8ιλcιν6tιμι1σcιtι1νμνι1μηtσίίθcμιστοιιλj:jΙσ•οU
Αη,&,εfλcι ! ιι ιtiλσuς νά 6Wcι &μvι1στεuση στ& χρ6νιι:ι ti;ς Κι:ιτοχi;ς ιιοf στά χριlνιο τσ ίί 

~~~~~~ r :~ς n~~:~~:~r v ~ ~ a:~, ~~~~:~: .. &~:~~ι ;:β:;:~ς σ~,:~~~~:~~ τ~ς σ~~=~ ~~~~ότ~';11 
::~1~~ lιντιμι.τW!Ι'fζουμι: ι:rΩν lβνος,&vτιμι.tωιιlζουμε ι:r&v Κρd:τος , &vτιμcτι.mlζοuμε ι:r&ν uo ι-

[ftaτt;ν ;kΩνΟ'II'οfησηW:δίίδτι σ~νb.Uηιτι1μσυ ,lcrιιεuσανvlί υτιι(;αίίνwορ6rιλ tu
ρα lλοτΩ kιlμμcι τσ: . 

; :~:, a:~~~::ι:~~ι: :!:!~;~:::~:~~:~ν τ~~~::;~!~:~~~~~ω~~=~ ~~~~:~=~::::~~~ς .:~~η~::
7

;Θ ι 
' Α ΑλΩ ,ή!Ι c Αανάρ8ωΙJ'αlιτ6t6νησftilς Ι6μου, y ι & νά άιιο τ l σw τ6•6ροτilς ι,cιλιl

μι: νης τψ;jς ιιι:ι( ΙJ'Ινι:ι &λλο ι!ι yuνι στι1 της Δημοιιρατlας,σ τd μ ι:ι ιισρfτη Γι~ρyο Γρηyορ(συ, 

~~:~~=:~o~z~~;:~~=: :;d τ~ο~~σ1c::~ ~οuς δημο ιι ρ&taς {ηwνιστ fς ,t σίί όιιο fοu ή " •λιτιι.ι1 



ΗΤΟΥΡΚΙΚΗ[ΠΙΒΟΥΙΙΗ 
~-~ ~- ~~---~-~~~ -~~-

'Λλ~,wlρcι:&-.6 1'/jν άw'1'ιaη 1'0U φ6ροu τψί)ς ιιρ6ς •ρ6σι.mcι 1\Βe.λα ν& !ρθω σf 
l•ιι"' μl ,., νηαf σcις,yιιι1'f οiίς cιlοΒ6:νομιιι &δeλ,οUς wcριοο6τι:ρe ~w6 κ6:Βc lίλλο.'Εy~, 

~~~@;~~:~~~~t~~;~~~~!i~:~~f;~~~~;:,~!~:~~~ :E~::~;:;~~~:~J;;~~:~~:::. 
•Ηρθcι iδW στιS νησf σιις,yιατf ξfρω 6τι τ6 μtλλον 1'οi:ί 'ελl.ηνιαμοi:ί lξcιp1'iiτaι rlι~ 

•6τ&νηαι&τοi:ίΛiycιfοu.Λlιτt'jτt'jατιyμt'j,&νθ6ιίιτ&ρξι:ιΙJ1'6μiλλον'Ελλ&δαl\δχι,6:ξDΙΡ-

~~;~:i§::~;~:~::Η~ί~~~;~;;:~:~~~~~~;:;f;?.~~;~L~~~π::i:~~~~:~~~ 
1'6σιίνορcιτί)ς'ελληνι•iίς'Ε•ικρατcfcις. 

Σt'jμcρα,ήδικτcιτορfακαlήσuνlχcιάτης,τ6καθι:α1'ι:ίςτοi:ίΙCαρομcινλίj,IΒι:αcινU..6 
&μ,ιαβt'j1'ηαη τ6 αUνορο: ,.ης 'ελλ&δο:ς.8ο&ααμι: α'αlι1'6 1'6 αΙαχος~ύατι:ρα &"6 'ΙΙ'σταμο6ς cιf~ 

8 ~~~'Ίi~~~~:6τ~: ~~~c~:: ~~~~ο ~ω~:~::~σ:~. ~~~~~~:.τ~~~~~ ι :~~η~~ τ*~" ~::~~~?:ι.~ 
τ6 ,yιcι:τf ή 6ιΜτcιτορfα~yνt'iσιο τi11νο τίjς Δcξιiίς-καf ή συνltι:ι& τnς~τ6 Μαθ.tατι:ίς τοϋ 

~~~~~j~~;~~; ~~~:~:~~f.:i~ .~~);2,;~:;~:~~;~~;~;:~~;:~:;;~~:::;~~::~~i:~:. 

~~~~~~~:~t~:~~~~~;~~~~:~~~:;~:i~i~~~~~~i~?~:~~~~~W:~~1~~~~· 
alιτιS wcι6 tte.ρfμcνa.Δtν lδpW/cι τιS οlιτf τίίν ΣομιwτWν,&νδρών κοf yuνDΙtii'Wv,lnr6 τfς &~ 
•eιλiς τWν Τοόρκwν,οδτc lrπ6 τt'jν ιισλιτι•t'i τοίί κρ&τοuς τίjς Δcξιiiς.Εfδο: l6W το6ς Σο~ 

.m;:j~~j~~~~:~~:i:~~!~1~~~:!:~zi§)~~~:;;::f~~~~~:~;ϊ~:~~~;;~r,!~~~~:~~ :~~= 
ΗΙCΡΛτΙΙCΗtΓΙCΛτΛΛΕΙ•Η 
---~~-----~-----~--~-

Δfν cfδo tσμι~τη,wοι1 στ& μdτι01 τau ν& μt'j διοιιfστωαα τιS •cιρ6wαναι• Γt011'f cf ~ 

~jσ;~ ~~,.::::~6 ~δ:~: i ~ 1 ο ~6~: w;:a, l:? ~~~~λ~~~, :~~τ~~(;~~ :;~,.~~α~:). μaU τδwον 
ν•• τιS :~;~ν σ~~~εf~~~Ρ~:;η&~=·~2~2:ι:76~:~ τ~η:~:~~=:0~6~ο δ~~ ·~~~:δ:::zλ~~ο::ι; :~~ 
=~~=~~~~:u~~:~ 1 • &:~~~~ ::~v:;::. ~~λ~6~~:~~:~ τ~ 1 6'1~~ρ;~~.~~~~η~~:a~fλλον ταίί νησ ιοίί 

•Η,Βιι yι& ν6 διmιιΙJτι:iαω-κDΙf τ~ διιιιιfστωαο:-ιι6σο κοκ& σiiς μr:τDΙχι:ιρfζr:ται τ6 
κριSτοςτίjςΔcξιiίς .ΙΙΙιλiiμr:yιιSιιι:ιcσμcΙΙ6ριcς •ι:ριοχiς.•tχcιylνcιμιίθοςήίrιr6ΒcσητWν 
•ι:ιρο:μc.ΒορfωνιιcριοχWν.ΚαfτfδιcrwlοτuααJ"Οτι1iλαόαα&κοϋμcστι'iν'Λθt'jνο: cfνοtκcιli-

::~ο;;~~::~~::::~~~r~~~~~:~~~~~;::~~~ι: ~~~::~~:~~~::;~~;;~~~~\Ε~!~ 6;;~;:~:1: 
στa,uλιοϋJΙοUιιαpάyοuν. 

Ή Κuβfρνηοη τοϋ Κaρο:μανλίj ίιιιοαχfθηιιe C:ιιcv6ιίι:rι:ις .Κcιf ήρθα νιf 00 τfς !ιιι:νδ{i~ 

::~~~=: :~! 1 ~~λ~~ ;~ο ~~~~:7 τ~7& κ~6ρf~7a;:~η~~~ο~;α;6~i;:~=~μ~;~ο~~~~6δ~:~α=~λ~~ τ6 



-Η,-

Η ΕΔΗΚ ΚΛΙ ΗΠΟΙΙΠΙΚΗ Ε!ΥΓΙΛΗΙΗ -------------------------------

~~i~~~~~ι1tfi.~M1i~ιj~~~~-
;;:: i::;::::Ξ~::; .~~Ι.~:~~· ::;t:::::H~H:3:~:~~; ~:!i~:::~::f:::~~;;' :. : '-

~~~1~~I~~~i~~;r~~~~Ί; 
!Ιpοσοχ/iσcις. 

ΤfζητοUμr.ήΕΔΗΚστ6νκοινwν ι•6τομlιιιιΖητοίiμr.ν&ιι6:'•'ή!•ιι•τ&λλauσητοίi 
lινθρώ.οu&.& τιSνάνθpw'!!Οο 

QIΠQXQI ΤΗΙΕΔΗΚ ------------------
Ν6:&ιιχfσw&ιι6τούς&yιι6τr.ςι•Ιfiμr.,ο:ιiyαιρy6ς6iμιιορr.ίν&ιιοuλ/iσr.ιτ&wροΤ-

6ντστοucrτfςί:ξauτr.λιστι•iςτιμiς,wοUχαΒοpfζι:ιή&yορ&.κσfιSτιινyr.,.&crι:ι6iν(χr.ι 

~l~o ::~~6~~ '~'~.s:: • τ:~ 6: ι~::r~~;:: 6: ~:;τ;r.::v:~·:;~:.;~σ ~ιτ ~~ο τ:~&. :~.:ς a~~~ =~ ~~ • 
Ή ΕΔΗΚ 1Ι'ΙΟ'Τι:Ur.ι δτι ό &yιιιSτης τΓjς 'ε:λλ6:6ο:ς r.Τνιιι ή ιιαχοιιο•ιιιιλιό τοU "[Βν•uς 

ιιcιfιιιιi1Ιr.ιν&τοUl:ξαcrφιιλιστr.ίlνιιr.Ισ66ημιιτ6σοότανβρfcr•r.τσιiν6ρ6:σr.ι ,ιSσο•σf 

1;~:~!:~;~ :;;~~~:~i;:!:;i:~~:~i::~~~::~i:: :;~!~3;:~~:::~1~~;.~Ξ~~:l:~:~ 
Οτσν y(νr.ι&w6μσχοςτi'jςζwiϊς. 

οlσuντ6:ξr. ιςτWν1.ΟΟΟ •σf1.20ο. δpχ.στ6νό:yιι6τηr.Τνσι1Ι'ροσβολι1yι6:&λοuς 
μας,&•wςί:wfσηςr.ίνσι1Ι'pοσβολfiyι6:&λοuςμο:ςτ6yr.yον6ς&τι6tνιχaιlστpι•ι1•ερ f
Βcιλfη.Τ6: χι.ιριό,&τσν wiίς,φwν&ζοuν v•' yιcιτρ6,φων&ζοu·ι yι6: φd:ρμα•ιι.'[!Ιfοης ό χι.ιιιι•6ς 
~~~;:~~:Υ~~: τρ6μο τi'jς Βι:ομηνfσς,yιατf 6iν ίrn6ρχι:ι 'lftp«yμaτι•/i &ο,&λιση !fiς yr.ωpyι-

φς.crn,Oτ~: i:~~:ήσ~~: 'iz:~;~~~;ί~~ "δ~~δ::η.;:~ ι 8~~~;:~:~σ~:r ν :&jj τ~:·~~~;~:χ~: tt:ιι6-
σ,αιλfσr.ισύνταξηyι6:τ6ν&yρ6τη&crηwαΓρνr.ι•σΓόiΙ:ρy6:τηsτοίiΙΚΛ(χ.tιρο• ροτι'\ματα). 
6iν r.iν•• ό &yιι6της w.αιτι.ιτlρας "οι6τητσς •ε:λληνας.Κσιf ό #.:py6:της •(lf ό άy~6της r.Τναι 
Η iσo u "Ελληνι:ς.Πρi"ι:ι •• οΙ 6u6 ν6: i:xouν τι1ν ί6ιcιι σύνταξη. Ή Ε.ΔΗ.Κ.ύιι6οχι:ται,6-
τσν ~._jc!! &ι στ/iν ιι;αuσΓσ:,νά 6~σaι τfiν ί6•σ σύντcιξη στ6ν άyρ6τη,Οση 6fνr.ι " ll!•f JΙ ou στ6ν 

.~:λv:,':a~f~::;~._~:~~~=~:; 8άρΙΙι:ι crτtjν il:ξοuσfcιι,ν6: •6:νcι τ6ν ΟΓΛ,τ6 ΙΚΛ τοU &yρ6τη τής 

i~~:1i;;jj~;j~~;;:i:~;!~~~i~~~~ij~;~~~~1;;~1;~ii~~;~~~~~~~~~~~~~~;;:i:~~!~~~~~;. 



τ6σ•ουλή•ι .. Πi\yο:ινcνιJ•&ξcιςτ617•ουλή•ι•ι;ιf •ι'\v••νcν6,&ξcιςτ6χι 6ν ι,μι:τd 

~~~~ιιι~:ι;;~r~~;1:~~ 
~J~~~~~~~~g,~~~;~f~~1F 
~~π;:;~~~;;~:~~i~~~~i~:;ϊ~~j~~~~~~;;~:i:i;~~f~f~:~:~i~:ii~~~~~fe~;:~~~:~~. 
~~~k~~~~Ί:~~~~~~~~~~~: 
6ντι •p6ιrW!Ι'ο ι τ~ν '[πο:yycλμο:τι•~ν •o:f '[JΙ'ΙΙΙ'Τημονικ~ν 'Οpyο:νιΙΙ'μLίν τWν JΙ"ι:pι ,cρι:ι.:ίν, 
τVν Dποf~ν τι'\ν οlιιονομ(ο: θiλομc νά πpοι;ιy&yομι:.θά ιιατο:pyf\ΙΙ'ομε τι'\ν τυρανVrα τ;; ς 'Α-

~ΣΗ :~!§;;~;::~~~f~~~f:; :~;~~~! ·~~:§~~~-i~~;~;;~~~i:;~~~~~~:f ;ψ!;Π~~;~= 
τi:ίνιιαρι:ιμcθορfωνwι:pιοχi:ίν. 

Στ& νησι& αίιτ6: npiπι:ι τ6 τα~ύτcρσ ν6: y (νι; ι τ6 Πανι:π ιστι'\μ ι σ τοίί Α lyo:(ou(xι:ι-

Ξ~~1:1~~i;i~ . ~!~~~~{!~~1~:~;~: ;~~:~~::ii~~::1~~~i~~;~~i~:~~~~f.~!~~::?:~~~;~-
σo··-ι"i Σxoλi\.Kcrf wάν~ στi\ ΙΙΙυτιλι'\νη,τi\ν nατρfδο: τ;;ς Ian,oϋς ,πpincι νdi ίιll'&pχι: ι Ιχο
λι'\Κοινι.ιιν ιολοy fας•.ι!i.ιι. 

Δl.ν ι:ίνοι δuνο:τ6 ν& ύn&~χι:ι Πανι:wιστι'\μιο τοϋ Alya(ou στι'\ Ιμύpνη,νd l:μΙ(Ιαν(
ζονταιο ! Τοϋp•οιΟτισuνcχfζουντ6νwολιτισμ6τοϋΑiyαfοuιιαfl:μcίς, οl • rλληνcς , 
νιSμι'\νCχοuμι:ί:δόί ιιαpάαχολcία•αfλύΚΕια·τ;;ςιιακi;ςWpας,Πιιiιιcιτ6ταχVτcpο,αιjτQ 
τόνησι ό,πούδημιοιJρyησαντ6νnολιτισμ6•αfτι'\ΦιλοΙ7οφfο:τi;ς'[λλ&δας,ν6&:nοιιτι'\
σουντ&ιινι:uμο:τι•6ιι:fντρα,ιιοVθ6το(jςί:αιτρf•οuνν6σuνι:χfαοuντι'\ντιο:λι6 τοuςιιο:
ράδοση, 

"[ τσι, yιιί:νάτcλcιGΙ7wΙ7ίιτt\τt\ντοτιιιtι'\θeGρηση ,Ι70ςλl.ywότ ιnαρα•ολοuβοϋμι:μf 

i!::O :1:1: ::~:t:::~: :;~::i;:::;:=:E :~i:~;~~~:::f: ~:";:::;;~::~;~:ν:~~;~::"!;; : 
ΙΙtι νιί Cιι ιδοΟοϋμι: of Cνcι ιrp6 ιραμμο: μf τδ Dιισίο 86: ~ξσ:σ ι;>αλ ΙΙΙ'βι;ί όχι μ6νσ ή cύημr.:ρf-
:ι ,.~~ν "2~&~;υ{~'~~~3:λ~~~ιί ι:~~~~~~~;:~ Ζιιχι:;~ κ~::Ρ~ ι:ύημι:ρfa τοϋ '~λλην ~·oU Κρδτοuς, 
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·!9• 

:rτ~ ν:ε:7 ~u~: ;~~6;~~= ~·~=ε~::.:~:~:~:~:~· λί: ~ ~:~~'~:::~;~ι .t~~ ο'~_;: ι~~~= ι~~::-
6ς 8.ν6ιο:,tρετσrιJ 

~i.~~~J~T~~L~~~~~~fi~fr~· 
ΝΛ.ΥΓΕ:ΙΗΚΥΟΕΡΝΗ!ΗΤΗΣ:ΔΕ!ΙΛΣ: 

aι Β& σliς 111οuρ6αω ιrc;~;;;;;;;;:;;;-;;;;~βϊ;;~;~-;~~-;1\ίρας &.6 τι'i Δcξιιf τό 35 
τελcuτο:ίο:χρ6νιο: μ;ςιφερεσ'ούτ6τ6άΙΙλιοιrι:ιτιfντημι:ι.'Λιr6τι'iμιιfμερι'ν6ιιιν6u
νι: lίε ι ή &ιιερaι6τητιι ή !δa,ιιιι'i τijς Χ~ριις ιιι &tι6 τι'iν .&λλη ν6: ιιινδuνcUcι τ6 ιιοινwνι
ιι6 σUνολο &ιr6 τι'\ σι'i•η τijς διa,θορiίς.ΕΊΎaι &ν6:yιιη νό &ιrι:ιλλι:ιyεi τ6 τaχlίτcρο ή Χ~ρα 
&tι6τι'\ντροJΙι'\ιιιιfτ6ιιiσχσςτi:iνιιuβερνι'\οεωντΓjςΔεξιlίς{χcιρσιιροτι'iμι:ιτιι).Γιaύτ6ή 

·~~~~~:i~~:=~~~:~~~~~~:~::~~~~:~!~u~=~~~~:~:;Ξ:~:~~;~~:~i~::~~~~~:~~:~:~;:~~-
&λλοuς-cΤνοιό:ιrοφοσισμiνηνιS:έπιδοθciστ6ν6:yι:iνο,yιιS:τt'\σωτηρfcιτοU•εeνοuς.•ενaι; 

=~~=~u:c α;:11~~6μ~~~ Η~ Ε~~:ξ=~~~ ο :~a ~W~: ::~c~ ~~ο:~~=ρ~~α:~~σ:~ ~=: 6~~' =~ι'i: 11;~: 
νσ t cιτi:iνξlνwν,ό:λλάστfςιιι:ιρδιiςιιι:ιfστ6νl:yιιlφι:ιλοτϊ:iν'Ελλt'\νωy, 

Ή 'Ένωση ΚCντροu 6lν Ι:νδιο,Cρcτaι yι6:&ριΒμοlίι;.ΕΤμοστc λfyσι ι:ιύτι'i τι'i στιy
μt'\στt'\Βοuλι'\.'Λλλόόσοιciμο:στc,εiμοοτελιοντάριι:ι.Δtνιrρ6ιιeιτι:ιιν6:1:μιrορcu8οUμcτ6: 
1cρi:ιιοfτ6:όοια-,yι6:ν6:ιι6:ροuμι:ό:ξιώμιιτσlιπ6τ6ν•ΒσοιλiaτWνΠcρσWν".ΔCθόμn6ι'i-

!:~~=:r~ :~::!~~::~~ :~! ~ !:~~~:::;:~ ~~:: ~:~=~~~~=~~:!5 :~~~~:~;;~;~~:7:~ r :~ :~;~::Ε~-

• ~~;!;~:~~~;i:~~~~~~;~!~i~~~;~~~t~ι~~~~~~~~~~~ι~~~:~~~i;~:];~~~;~~~~::~~:;~::, 
Ή Σ:&μος ίιni;ρξc λfιινσ τοU 8ιλ&λεu8ερισμοiί.'Ερχομιιι,yι& νό &ιιeuBuvΙW ο'Ι:ο8ι; , 

τσιJς Σ:•μιωτcς aof ν& oliι; nWt•'g ιι••'•' μοu,δ~ .. Υ' μοu,σιι•ρπιαμfνσ 6W κι:ιf ιιι:i!fλii
τc ιιfαw ατ' απfτι σ.ς.'Ελiτε.Τt'\ν &νιfμνηαη τοU Σσ,οόλη,τι'iν Cιν&μνηση τοU Βενιζiλοu, 

~:~/~6ρΤ ~;~ρ~:::6~::~~ Υ~η~ι'i~ ε~~;:~~~ v :r~~~~~~::~~;~~: ε~~~e ";:σ:~~·;;~~~~~:τ~~:ι 
"οiσθάιιρι8ι:iήίιn6στaσητοU'ΕΙΙνοuς,&λλ&Οχιήπολtτιιιι'iμοςσuνοχι'i-ν6:&ποτcλi
σι:ιιr'λιτ6νιrι:ι8οδηyητt'\,yι'νάμlfορiοοuμι:σlδ6ξεςτσiίπσρcλ86ντοι;νόμι'i · &Τναι 
ό:wλΓjlινάμνηαη,lιλλάνάyfνctιι«τάw:τησηyι&τfςyενεtι;τi:iννiwνιι.afτWνιιοριτσι ϊ:ίν 
τΓjςrά:μου,ποUΙΙάμliς6ιaδι:χΙοUν• , 

eμνι1αΒη: "~::~~ r &~;~ f=~~: ~;ii;v~~μ&~6·::7~o~u~: 1 =~~~:~,:;:τ~ι'i=τ~~ρ:~:~:ά::~~ ":~Υ-
&pχιιiι:ςμι'!ρει;ν6:yfνοuνιrafμlρει;τσUμι'!λλοντοι;,yιατfCμείςδtν&νaιιιι'!ροuμcτ6 naρ
ε).θ6ν ιiι:ιλϊ:iς yι& νά άJΙσιι.ομfσοuμε ό,iλη,ό:λλ& yι& ν6: σuνι:ιδητοποι~οσuμε τfι; ίιπσχρe~
οcιςμaς&-ιιιfνaντιτοU'ΕΙνοuς. 

'ΛνήΣ:6:μοςμσϋδώαι:ιο-τ!ι;ι:ιροοεχεiςέιι).σyiςΕν6μιοηβοuλcuτι'j,νομfζw ο!iτι 

;~~~;!:~ ~~~:i:;~:ι :~~;Ξ:~::~;;;~;;i:~~::!~;~!~~; ~;~:.;~:η::~~~:~::;~~;~]:· 
'Λyaιιητοlμοu,σliι;cύχιιριστi:ί(χcιροr.ροτι'iμaτa). 



MEJUΞY Mni 
ΕΝΗΗΕΡΟΠΚΟΔΕΛτιο 

ΓΙΑ ΤΑ rrEΛEXH ΚΑΙ ΤΑ ΗΕΛΗ 

τοτ ΚΟΗttΛτοΣ 
•• 31/30.6.79 



~!-~~!~!~~-~!~-~~!~~-~!~.!~~-~~~ 

οf1γηση ~~ϋ ό~:;~:v~~~β~ ~~~η~~~;~J~f·~~: ;~~~~~~ς Υ ~~c:~v Υ~~~μ:τΖπ~ο~~~ ~~~κ~ • e 1-

~~d ~~~:~:~~~::~~~~~: κ;~~:!:~~α:::~ ;~r~~~~:~;. g~~~:~~~ r:.~:~~~~~2;:v ~~:~ ;:τ~~=~~χη 
;:~υ ~:~2~~:!~~~: e:~~~~;;:~?~o;! σ:~~~~~~:~~~:λ1~~ο~:~ r :π~~~ i Δ~~~~~~:~~~~~~ ~~~~~~?: 

~:~:; :~:~~~;~~;~~~:~;:~;~i~f~~~~~~;~i~~~i;~:i:~~~~~;:;~f~~;l: f~~:iffi::~. if~::Ξ~~:, 
Κδd;::~%~~~r.~~β~~ Ι ά~~~ ;~~Η~ά δi~ο~~ρ~~~~:~v π:~~υ~~~~ vιi παρr:υρr:Βοϋv ατή μr:yάλη Cκ- 8 

'ο ΜCiρκος Κτeνiίς , σάν έκπρdσωπος τfϊς ΕΣΔΗΝ εiπr:: 
'' 'ΗΕΕΔΗΝό:πr:υθιίνeιΒeρμόάγωνιστικdχαιρετιομdστf1ΤοπιΙΙ:f1'0ργάvι.ιαηθι'jβας 

κcι(διcιδηλώνr:ιτήουμπcιράοτο:οf1τηςα'δλουςτοιίςδημοκρcιτικοιίc&γί:iνr:ς. 

Ή CΣΔΗΝ ΙΙ:αλr:i δλοuς τοιίς νι!ους vιi ό:γιιvιοΒοϋv μι! ό:μετακ(vητη π(στη γιιf νό: 
y(veι όΔημοκρcιτικ6ςΣοσιαλιομ6ςπολιτική πραγμο:τικ6τητο:στήχ~σμο:ς. 

ΤοUςκο:λοϋμr:ατ6nροσιο:λητι'jριοτfϊςΔημοκρατ(αςκα(τοίί&γωνιστί'j'Αρχηγοίί 

~~lll~11ii~!~~~~~~lfu~i~ 
λος ΣιδερΟτος τί'jςΓr:ν, Γραμ, θ'Πr:ριφr:ρr:(ας Άeηvi:iv, ό:π6 τι'jν Τ.ε. Μρωνα < Γr:ρ6σιμος Ι<α
μιν&ρης,ό:π6τι'jνΠ.C.Λάρ ιοαςΙ<ων. Ι!Ιάντζιος,ΧαρdλαμποςΛuμπερ6ποuλος,Κων.Ι<ονταιαρ(
δο:ς, , ό:πό τόν Πειραιiί Λε(οlν(δο:ς Κατr:λοίίζοι;; κα( 'Αντώνης Φσαfλnς, /:ιπό τt'jv Περ. Ύπολ 
'Λττικfϊς ' ΚοUαης'Ιωιiννης,Πr:λι!:κηςΣάββας,Χο:σιinηςΔημήτριος,t'Ιο:ρμάνηςΔfϊμος,b:πότήν 
Διοιιι:οUσα'εnιτροπήnο:ροιιο:ισκijς'Οργο:νώαeωcΚpητi:iν'Αττικijς: 'ε.;:ηροuχό:κης,Στρο:τijς 
Χο:pο:λο:μr.άκης, θαα fλης 'Αλe.!;ι:ινδράκης, Στο:ίiρος Κοuροuπάκης, tύθUμ ι ο ς Πρ ιναράκης, 'Από~ 

~~~~~~ ~:~~~~~~·, ~;~v:ή~υ~;~~ ·~ :v~~U~ω~ ~ ~~~λ:ο: Ι<οuλιέρης, Στρστί'jς θαpβατάιι:ης, 

ΗΟΙΙΙΙΛΙΑΤΟΥΑΡΧΗΓΟΥΤΗΣ(.ΔΗ.Κ .ΙΙ:.Ι.ΖΙΓΔΗ ··---------------------------------------
ΗΗ-ΣΥΝεtτΙΑΣΗ ΤΗΣ ΒΗΒΑΣ 

-...-, Αγαπητο r μου Θηβαίο ι ;;r-B;β;f;~;~;~;~;;;-;r;:;; ό:n 'δλοuς τoUc &λλοuc δμopouc 
vομοUς,ποUήρθοτι;οτήσημr:ρινήleροτελe.οτfο:τοίίΚόμματος . 

Όταν r'ι Τοπική 'επιτροπή τί'jς θf1βας μι! προσκάλεσε ιδί:i,σiίς όμολογί:iδτι τήνάρχι
κήμοuχαpά6ιο:δέχΒηκr:μι6άνηαuχfο: . 

~~~~:~~~~ r :~~ι ~ηi~~Ί~:~~! 1 ;~:~~::~~~::~~:~~~:~~:~~~::!;~~:~:~;~:~~ο:~ δ~~~~~~ τ~~~~ l: 
ΧιιfρομαιποUήδμσδικήσο:ςnροσι!:λεuοηάποδεικνιίι;ιδτιγιιίπpι:ίτηφοράόΤηρr:• 

α(ας λι!:γει "ο lωνοUς &ριστοuς"(χe:ιροκρ~τ.?~~~σ). 



'Η nροσέλtvσ~ σος δ:nοδcιιι.νύcι δ τ ι ι'ι nορεfαι τί'j ς Δημοκροτ fαις Bdi yfνcι κdiτu άn6 

~~~::;~:;~:~l~~:li~:~~i~!~Πl::~~~;:π~; ~~::;:~:~~~::~1~·~~:~:η:~:~ :.;: .:~:~;:,ν 
yν~σ 

10 
~ 01~ 11~~~~0~~~ χ~:~~ρ:fϊ:~~τWνu δ τ ι στι'jν ιιρωτι:ύοuσιι τ Γ; ς Βο ιι.ιτ faς ύndiρxovν τ6σο Ι 

· ... . !? . ~~~!~~Ε-~!~~!~~Ε 
8(λοt μοv τi;ς θ~βιις ,&νδρι:ς ιι.α( yuναίιιες,νiοι ιιιιf νiι:ς : Ό τ6ιιος μιις ιιι:ρνdicι 

aύτι'ί τ~ στ ιyμ~ μιdi nολύ ιιρfσιμη ιιι:ρfοδο.Γιdi ιιρι:ίτη φορdi Uστι:ρο όn6 τ6 1923 τdi ΙJίί• 
νοροι:τί)ς'[λλόδοςάncι>.οUντιιι.Γιάnρι.ίτηφορόUοτcραό:n6τ6ν1οΠαyιι.6ομιοn6).ι:μο-

~~' ~:;~~:~:ι τ~:":~.:~~ δ:~:;~~~~τ~~~ί;~ε~~~~6~:~~ fσιιοντaι γι: (τονcς δuνάμc ι ς 1 ιιού 
ΑUτ~ τ~ ο τ ιyμι'j r\ 'C>.λ66α Ο:ντιμcτωnfζcι ιιfνδuνο νό xόact τdi νησι6 τοU Aiyaf-

~~~::ι'i~&:~:~~~~=~~~~~: :~δ :~~~~~:!:IJ~~~;~~~τ:~~;~:~~~τ~~~~~~i ~a!~~~~~: ~:~ρ: ~:6d~~~ 

1;~~ii~!;~j~:~~~;:~i~~;~~~;~1;~~!i:ii~;~~::~~!:;~;;:\~i:~~~~~~;;~:~ii:~~:i~~:~i~·-
βCρνηo~6~~/~:~~&~ ~:;aι:.~~dδ~;~~.:ii~ .. ~=~ς μας,&ν ίιnοβiο ι.ιμι: δτι β6 μc(νι:ι ή κu-

ΗΔΙΑΦΘΟΡΑ 

Δfn>.o .,'οiιτ6 τ6ν ιι.(νδuνο ή ;;;;rδ;-~;ς άντιμtτ(οlιιfζcι l:νον ό:λλο,τ6ν ιι.fνδuνο 
τί;ς α~•ι:ι.ις,τ6ν w.(νδuνο τΓ;ς διαφβορiϊς.' Αντιμcτι.ιn(ζcι τ6ν w.fνδuνο nού ι!ιντιμcτι.ίιιιοc 
ήΠερσfα,μiτ6C.nαfσχvντοκαβtοτι.ίς τοUrι!iχη . 

rτι'jνΠι:ραfα,δnι.ιςξΙΙ!ρcτι:,τcfιιcfντοιιι.οτιρρcuααν,yιιιτ(τ6 w.οιΒcστι.ίςτοUrι!iχrι.nού 
ο1&uτιιιο(σύμμαχοιχcιροw.ροτοUσον,ήτοινιι.αβcοτWςσι'j'tι.ις- δια•ΒορΟς.Κα(οτ6τiλοςιια
τiρρι:υοι: ιι.ατό τόν τρόnσ noU ξiρι:τc &τι ιιατiρρcuΙJε.Γ ιό νό -τό διαδcχΒεί r\ σrιμι:ριν~ 
ιιοι:τοοτροφ~ w.a( άn6yνι.ιοη Cν6ς ι!ιn6 τά nλouo ιότι:ρα ιιρdiτη τοϋ ιι.6ομοv ,τοU ιι.ρ&τσvς τi;ς 
Πcραfας • 

• δδ+ιη:~Υ Κ:~α~~;λ~~τ~:~a~η Δ~;~~ ~~~τ:~:t:~~ y;~ ι ~~~Υ~ ~α:~::&~~~:~~~~~ ι ~~ς Τ~~ρ:~ κ~:~. 
μσνλΓ; w.a( τ6 w.οιιiλ>.ια τou-cUBVς Wς ή ·rνι.ιΙJη Κiντρου μοV Εw.ονε τι'jν τ ι μ~ ν& μοU άνα
Βiσcι τ~ν r\yεσ(ο τ ης άμι!σως μtτό τ (ς iw.λoyiς τοU 1977-ότ ι γ ιό νdi w.ρατηθοίίν στ~ν C.
ξσuσfcιιιροσiφuyανστι'jν i διοιμiβοδοnοίίnροοiφuyετ61965ήΔcξιό,yι&νόδιαλUσcι 
τ~ν Κυβέρνηση τσίί Κiντροu.rτι'j μiΒοδο δη).αδ~ τi;ς ί:tayoρiiς τi:ίν βοuλtvτi:ίν ιι.α( τi:ίν nο
λιτcυτi:ivτί\ςΔημοιι.ρατιw.Γ;ςΠαρατόξει.ις. 

ε'ίncι στ6ν κ .Καραμcιν>.ί;ι ~r=nορι:ί βιfβα ι α μi τό λι:φτdi σου ( xc ιρσιι.ροτ~μοιτα)μnορci 
μi τό άξ ιWμοτα, μnoρci μi τ (ς '!Ιροiκtς ιιοU δ ίνcι ς,νό άyορόσι: ι ς μcρ ι ιι.ούς "~μnόροuς" 

:~~ι ~~~~:~~2~~:~ ~Ι~~~~~~~ ι ~ε~~~o~~v~~o~~~v~~::~~~;~~v~~~σ~~~ ~:~~:~~~ Α~~&ξ ~;~~ δ ι ο-
'Βι:l pειςτ6νιισλιτιw.ιSκ6σμο τfjςΧWpaς . ::rσUΒόnό:ι:ιήΧι.ίρaaίιτήι"Αντ6ό:λαςμι.ιρανΒcί 
cντiνιι!ι>. tοβήαcτοι"ΙΕi6ί:ιιαναληφθείαύτόποU Εyινι:τό1966-67.ΠΙιόπερ(οδοςάnοοτcι
vf:ι ς:.γ.cι( {ιστι:ραήιια τόροιτiiςδιw.τοτορ(οις: ... 

ΤΟ tκANt.ii~O TtiN ΠΕτΡΕΛΑΙtΙΝ --------·-----------------



~j~;~j~~~1~~i11;~~;~; ;~1:~~i~;~~~j~~j~:!~::i;~!::~i;1~i:1~;~:;~~~~;)~1~~::1::j1~~~ 
Τό.ΙΙοταννcfλαueστήΒουλfίΙΙαiάντrν6ΙΙαλίί'ουνμtσποδότ6ό:μορτι.ιλόιιρ6σι.ιπ6 

;:~~' ~: '::rv~:~:α:α ~~:ά 6 ~:7;; ι~~~~. ~f ~=~ρ~ο~~~:~ο~λ~~~·~; ~;a~~~ς Ν ~~~' ~~=μ~:::~~~-
,aορ&ςnοU,eάνeιμlχριτ6στιίρι. 

ΤΟΣΚΑΝΔΑΛΟΤΟΥΗΑΡΙΟΥ -----------------------
:::ipeτe σeiς,γιοτf e1στ& τιαροyι.ιγοf στοριοίί,δτι ή τιμ~ τ οU στορ ι οU ιc α f τ οίί •ι.ι 

μιοίί μr;ταβcίλλονται δ τον μοζευτι:i δ ΙΙΟρlfός,Αύτ~ τι'ι ατ ιyμι'ι δl.ν ύlfάΡΧ& ι λ6yος νcί άλλά 
ξουμeοϋτι:τήντιμήτοϋιιορlfοϋτi;ςσυyιceντρWσcι.ις,οίιτcτ(ςτιμiςτi;ςάρτ ιοποιι'ιαει.ις , 

~;:~: -~::;~~·::,::::; ':' .:::::,::: .:;:::, ':: '~::: ':::: ':ύ:: :;,:::::~ •. ::::,:::; : 
pιατοu.Γιατiό:λλό:ξcιμeτfςτιμtς;Γι6ν6θησοuρίσοuν,νό:Ιfλουτίσουναύτοfο1φανιιτι
ιιο(ύτιοστηpιχτiςτοϋιc6μματοςτi;ςΙΙεφιιλοιοΙΙpοτfας , ούτοfflοίιχοuντούςάλeυρομίίλους . 

~ ;~~~ ~ :::~~:~~6~~~ ~: !~~;~~~ ~~;~~=~~=~~ ~~~~υ~!:~ r~ ~:~~~~:~~~~η:~~~ c~~:~=~ ;~:1~~~~6 -
~~: ;~ν:;~7 •::~e ~ν τ~~ν~7(~~~ρ::~~τ~~ο~:;~~~ε ι 110 ( νά ΙΙΟtοyγl.λλeι τοίίς ί:yΙΙλημοτ fες, 

ΤΟΣΚΑΝΔΑΛΟΤΟΝC:::ΠΑΠQ/ιl -------------------------
'[rrιβεβο ι UθyΙΙe ή Ι<ατοyyελfο μος Ι<οτά τp611ο rroU δf.ν ~θ~λα οίιτ~ ιl:y W νά δi:i. 

Βίίματο, :~~~~ ~~~ ::e::~g~:~α τ~~ς6;~φ~::2~~~ιi;:;~ 0 ~ rμ'l~~:~ ι :~ ~7~ 2ξ~~J~; ι ~ 11~~~αν 
ΛυΙΙ~(ι.ιν,τfι;: λeyόμενeς "Πcιν~λλήνι~ς". "Ανθp~ο~r~οι τi;ς 'Ανι.ιτό:tης '[ξι:τι:ισ τ ιΙΙi;ς '[n: ι τρο -

;~~ ~=~o~~~:v τ~~ ~~=~~~~~:ν :~ύ~~ρ~(&:~~~~ λ:~~cί;~~ r ή ί:Ι~:~ο~~;~σ~: ρεζ Γ λ ι . Αύτή ή 

:~:ο ~w~:I(:~~;~;OI a~~:~!::~:~;~lΊ:: 7:!~~:& ~:~~;~;::~!~~~f;ι ~~~~~? ύ:~~::~Ιιr::; ~ • 

::~ :ϊ~ο 1~~~: ~;~~~~6~~ Η δ~~~ ι !~~~ν~ ~~~6δ~~α μ;~~~~~ r:~ Υ ~~σ;~: :~~: τ~~~:u:2τ6~~ i:iv 
Σ~<e,Βι:iτ~ τ6 ΙΙΟ Ι<ά 11οίί ί:Ι<ονι: μf. τ (ς r.ι~τόοc: ι ς aUτlς τ6 Ι<οθ~σ τ ι:iς Ιι: ι:ιραμανλi; 

δχισ'Ι:ο.:ίς,τούςάν8ρι.ίflουςτi:iν30ΙΙο(40ΙΙοΓSDέτWν,άλλάστόnα16όιιιατWν 1 0ΙΙο( 
12 11af 15 f:τi:ιν. " Υπόρχ~ι lfΙ6 μεycίλο lyιιλημσι(χeιροφοτήμο:τα) . 

Κ 1 δμι.ις , &νΙ<α(ο1&νθρι.ιJΙο1ποίίι!:μποpι:Uθηιcσντάelμι:ιτοί1σονt!ίνθρι.ιnοιτοϋ 
άμι!:σοu τιι:ριβ~λλοντος τi:iν Ύτιουρyijv,δlν ύ11ί;ρ1,~ ένας ύ11ουρy6ς νά αύ τοΙ<Τονή:η: ι. Δf.ν 
ύlfi;ρξε lνος Ύnουρyός νά flαραιτηθεi.Κι ι! κ.Κορομι:ινλi;ς άαχολeiτο ι μl τ όν ιι οι ρό, 
μt τ~ ζiστη . Δέν σuy11 ινήΒηΙ<& ό 11pι.ιθυπουρy6ς τ~ ς '[λλιiδος,μt τ6 Ιι α11 6 11οίi ly ι νe οτ ά 
fΙΟΙδιότi;ς ' [λλάδας: 

ΠΛΗθ'JΡΙΣΙΙΟΣΚΑΙΦΟΒΟΙ ---------------------

~: o~~~~i~:~::~::~:~:~~::::~ ~ l ~%i~~~:~:~~~~~~~~~~~:ν :~~;::~::~λ:~~! 7=~ο:: :~:~~~ν 
άν ι ΙΙονό τ ητος . 

Γιοτ fδεiτe: Γ ιατ(ύflάρχeιούtόςόπληθι.ιρισμάςστήν'Cλλόδα ι Γιοτ(ή'(λλόδο 
lχeιτ6Βλιβc:ρόπρονόμιονάέρχετα ι flρι.ίτηάfl'δλεςτfςχi:ιρι::ςτοUΟΟΣΑ στόν lf ληΙ!ι.ι
ριαμό; 



i~~~~Ii~~;~~:~~~~;π~;~:i~:~~1~~~~~~:~;~~~~1:~;~:~iii;;;:~~~i:~;~~~;~~~:~~:;~~, 
8(λο ι μοuτi1ςΙΙι:ιβαδιίiς,6λης τ1jςΒοιwτ (aς:'Λπeυ8ύνομο:ιστι'ΙΙΙι:ιβαδιc5:,yιοτ( 

=~~:~6β~~τ~~~~~:~β:~ ~a(~:~:~ιι;:τ~~:~~) ~~~ ~~~~~:;~~~:~·:~~~~ .~:~cι~dςμ:~~ι~ι: ~r'l~: ~~ς 
:~Τ ό:;~ι:~Β:~~~:~ {;ι: ~~~ιι=~~~~~τ;~. ~~~~~υ~& a:7:τ ~:ο~; α~~~ 8~:; ~~~iιι:~ α ;?~:7ε ~ο~~~σ::~ 
::v:~~~?τ~οό~~ :~~:U ό:::~:σ ~:~ ΙΙΙeyάλο υ Άλι:ξόν6ρου.6lν μnορι:i, tnομlνι.ις, ή 1\e ιβοδ ιά 

~~::~~ ~:;~n::::~~~~~::~l~~:;~ :~:~:~~~::~:~~;~~=~:~~~~~~ε ~:~~~=~::~6 ~~~~~:;~!:~κ!~-
λοι νάι~c5:νοuμι:Οfιμnοροίiμι:,γιόν6ό:nαλλ6ξουμι:τι'ΙΧUραάπότr'jΔeξιά.'Η•rνwσηΚi-

~~:~~~:~~~~Ξα :i~~ ~~~;:Ξ ι:~~;~~:~::!~~:~~~~::;;:~~~!~~::::~ 7 :~~~!~:~ ~~:~ ~;1~~~; ) 
• tvωαηΚΙΙ!ντροuμάjι:τα ι fναάyi:ίναDσuμβ(βαστοl:.ναντfοντi'jςΚuβcρνr'jοει.ιςτi'jςΔtξιάς. 

Καfκαλε 'i δλcςτfςΔημοκρατικlςΔuνόμειςνόσuντονfσοuντόνάyUνα,yιάνάό:ιαλ 
λαyr;iή ΧUραό:'JΙ'ό τr'jνκατάρατi'jςΔcξ ι iίς(χe ι ροιιροτr'jματα) . 

Ή Δcξ ιd: , yι ατ( πρι!πeι νά οiίς τό πi:i κ ι αίιτό,νομ(ζι:Ι καf αίίρι: ι τr'jv Χώρα στr'ίν 
tΟΚ ,στήνLύρι.ιnα ϊκήΟ\ιιονομικι'jΚο ι νό τητα, yιατfνομfζeΙδτιοτήν(ΟΚθόβρεί;σχu
ροίίςιrροστάτcς ,yι 6 ν6:6ι ατηρι'jοeιτόκαθtο τWςτi'iς'[θνικίiςμeιο6οοfαςκαfτί'iς6ια-

δ:d~~~u:0~α ~η~~σ ~~~ιί~~ ~~·~~~ι: ~v~~~~:a;:~c ... :~v~~Ga:~~~~u~;: Α~λ: ::;~~β~:~ ~~~~=τ~~ 0 ·κ· 
·~~~::~ ... ~~d~~~; u~:~x~~dc κk~v:~ό~~~:~~αδl:~c τ~ν~~~~ ~ ~ ~~;t~ε~~α~~~ιί~~~~~~~ 1 δ:~~:f, 

ι: fτι: 'Ολλαν6οf, ctτe' tyyλtζο ι, e Τ τr; ' Ιρλαν6ο f , εfτι:'Ιταλο(. 

Ή Δεξιιί νομ(ζι:ι δτι 86: μiίς πάe ι ατι'jν [ΟΚ yιά νά μπορlσει,ιιιίτι.ι ό:πό τοίίς 6ιιιοίί 
τηςπροοτιίτι:ς,νάμ&ςκpοτι'jοι: ι ύπόδοuλοuς.Τίiςλtyι.ιδτιπλανSίταιπλιίνηοiκτρά.Γιατ( 
σ ' δ λααύτάτάΚράτηύπάρχ.οuνοlπροο6ι:u τ ικtς,6ημοκρατιιιtςδuνάμcΙς,ποίίciναι!ίίμ
μαχ ο fμας κα(αίιτοr.καrμείςπολι:μοίίμc τ όνl6ιοό:yQνα.Τόνάyi:ίνατί'iςλuτριJσει.ιςιJπό 
τr'jνl:.ιιμr;τάλλι:uαη.Τόν.Jyί:ίνατi'jς &ποιιατΙJοτd:αι:ι.ιςτίiςπραyματιιιίiςΔημοκρατfας(χι:ιρο 
ιιρο τr'ίματα) . 

ΙΙ'Ιtθαίίριο,δτcινθιίι:fμcιοτeστόtύρι.ιwαϊκόkοινοβοίίλιο,οlβοuλeυτtςτίiςCΔΗΚ,τι'jν 

~~:: ~~:;~;:~~~~ ~ ~~~ :~!~ ~::~~:kτ~3da~~:i~:i~ ~~ :~ ~ ::! ~ ~~~~;~ &~: :;: :~:~~~:~~:!:~~~~;~ r ; 
'[λληνικοίίλαοίί :Δείίτcρηl:.πι:ρU;-ηα η'ΙΙ'οίίθdιιd:νοuνβουλcuτtςτijς(ΔΗΚοτόtύρωnαΤιιό 
ΚοινοβοιiλΙοθd:ciναιy ι άτόπi:iςέπιτρlncταιδΔήμορχοςτίicΘι'jβαςνάμήνlχcιμΙό 
πcντόραyΙάνάl:.ξunηρcτήοε ι τ(ςβοαιιιlςδνd:yκι:ςτί:iνθηβαfων. 

nWςι:iναιδuνοτόνδΠρόι:δροςτίicΤανdyροςν6l:χr;ιοτήμUτητοulναμcy6λο 

~~~:~!~;~ 
1 

:~;~~::::~~~u;!~~:~!:~~~~~~ ~~~;~ :! r ~~~::,:!~~~~λ~~ ;!:Ε~:::μ ~~: ~ ~~~~~ i -

κίiςΚuβι:ρνήαεως ; 

Gοιiλ ι ο κ:~ ~i:~ ~τ~ ι ~π~~ώ;3~rιt:~~ο::ε~~:ο~d ~~ν~~~~~~~~ςήμ~;μ~;:λ~~~~α~:g ~~~=~: -



~I~:j~:~~~~;~;1~!i~;~\~r~~~iΠ~:~j1:~~~~;~~:~~;:~~~ii:!~~~~~~~~~~~~~i~~1~i~E; 
μόνο σ~~:;;~~~ ~~~~η;, :~~~Ρ~~ς ~ τ:d~ ·~:Ρ;:~~:~' τ~:' λ:2~α ~~:7~~~ ~;~~ ~~~~2λ~~δ:~:~ I 
~~:~:~~:~& ~~:cr=~~:~:t~:w~ ::ά ν~η:~::~~~~~:~~μ~έ τ~ο~~μ:~~~~~~ι:~~~~ Υ ~:So~~ ~~~~~~~~~~ς 
::~~ίcr~::λ;;s·r~~~Ι~~μί~~ν: ~cr ι.:~σ ~:λ ~Ί~~~ή~~~a;~~Υ~;;~1 ~:: ~Ζ~ο~~Ρ~~:'~ο:~:?ς Ι(ε,αλcrι 

Στ~., Εύρι..mσ:Τ~ή 0\Ι(ονομιl(ή Ι<οινότητα,μwαfνοuμι: γι6 νά μποριfσει ή 

~~~~~~:~!i~~~~;~:;:~Π~~~~;;~~~~~~~~:;~~~~~~ϊ~:~~~;~~;:~~~i~!~:~~;:~~;;1H~j:~~~ 
:::ηο~:~τ: ~;;~~~~~;: λ;;;::;~uμb:~:~n:~ ~lν~~ι:~~~~:~~~~7e ά~~ ~6~ν:~β::6α:~~~~ν~:~~ 
:~~~~~~γ~ i Ι(~ν~~~;~ο;~ ι :6~~~~~~~ Ι(~ο=;~;~ψ:~~;~λ~~~~η:~ Ι(~~ύ~ο::~;.~:~ r~::~~ς τ~~ή~ύ~~= 
nης γιd ν6 δημιουργήσeι CΙύτή τήν νtcr σοσιcrλιστιl(ή Ι(ΟΙνwν(ο:. 

ΤόΚόμμαμαςδiνΒ Cλι: ινάστηpίξeιτήνύπόνοιο:δτισ'αύτήτι'jμι:γάλημάχηΒιf · 
λι:ιό'CλληνΙΙ(όςλα6ςνάι:1νο:ιλιΙΙοτάl(της.Γιαύτόάπότ61950ι:Τμσστι:ίιnlρτης[ύ -

~::~:~ς, ~~~:σ~~:::~α~;λt:::~~λ~:~:~i ~ :;τ~~ν ο~ν;~~:~~μ~~:η~μ::τ:~~ f~=~o~~ ι τ:~ν ν~ό· 
οτfιιςι;ταιοτή ρόχητοU'Ελληνιl(οίiλο.οίίι!ιμι:το:Ι((νητος. 

rόμι;i:Ι(t:ίγιόνάnολι:μι'jσοuμe,ι!ιλλάτόyεγονόςΟτιμiίςιιροσφfρειοτήΒοuλήτό 
δραμο: της ι:Ισόδοu μας στήν Κοινή Άγορό,6iν σημσfνeι ότι Βά χειροl(ροτήοουμι:.θό ά~ 
~ούσετι: ,αύριο τ6 Ι(crτηγορητήρ ι ο της σuμπι:ρι,ορiίς του άnfνο:ντ 1 τοίί '(λλην ι ~oii 1\αοi.ί. 

άn6 το~: ~~~:ο~~ =~&~~μ:~~φ ~~~~'(~; ι~ο~:~~:~τ~)~ ·~6 ~~;:~:μ::~~ς κ&~:~i~:;ο~~6~ι1!~Ζ;, 
vι~6 λο.6 αύτό τ6 δι~α(wμα. 'Λρvι:iται vό τ6v ένημερώcrε:ι .~• &ς Βiλι:ι ν6: έπι~uρUοι:ι 
τι1Ι:uμφwvfο.μtτfjνιιλι:ιοο;ιηφfα,nούμtτάχρήμοτσ:i:ξσ:οφάλιοι: οτήνόμορτwλι'jοημι:ρινι1 
Βοuλι'j(χε ιρο~ροτι'jματι:ι ). 

Ι:uμφuν ~.~&υ τ:Qυ~~ίi~; 1 &~6::'"'~~, τb~ν~~:ο.:~:· ν&6 σ~:~:~ ,;~~7\~~ ~Ζ~~~~:κ;~~τ ~ύl~ι:7~ 
ο1βοuλι:wτιfςτijς(ΔΗΚ,δτσ:ν βάζοuμι:τήνύποyραι;οι'jμσ:ςΙ(6:τ\.Ι&nόl:νο:Ι(ι:(μι:νο,πρiπι:ινό 
ξfροuμι: τf γρόφι:ι τό ~ι:fμι:νο αύτό. 'σ ~.ΚαDο:μανλϊ;ς,δμwς διfν τολμ6:ει νά δWοι:ι,οUτι: 
στι'jν άμαρτwλή Oouλr\ τοU' 77 τό χρόνο νό μελετήσε: ι τ6: ~ι: (μενα τi:iν οuμι;ιwν ιi:iν.r ιατ ( β ιά· 
ζεταιτόοοnολύιΓιατfnροςιανi:iςιι6:τιτόπολύπονηρόl(ρύβι:ταιnfοwάπdτf'tοnοuδf'tτοu. 
Θά τό I( ο.ταy γ e (λα υ με σ τ ι'j Bouλf't , ' [μ ε i ς , πού ε i μα: στ ε ύπ t ρ τ;; ς ι: ~ αό δ ο υ σ τι'jν Κο 1 ν ή ' Α γ ορό , 

~:~α ~~μ~π~~~σ~γ~~ δij~ ~~~~7:6~ ::~ς :~ά ε~:~~δ ~ο:~~:~~α~~~ο:7υ;~ςi~~Q~~~:η~~~~~~~w~6 
~~~~η~ 

1 
~~όp~α:fi[ Χ: ,~::~~τ~~=~a~: έπ ιτριfφε ι νά ύnόpxe Ι στf'tν '(λλdδα Κυβι!ρνηση τοϋ 

'Αγο.nητοf μοuφfλοι,δfνΒfλwνάσ!iςάπασχολι'jσι.ιwι:pΙσοότερσ.θfλwνάί:πισημdνw 
τ;S;αημι:ίατi'jςόμΙλfαςμου. 

Ctνα Ι όνάγ~η νά φιJye ι ι\ Κuβιfpνηση της Δεξ Ιiiς(χι: ιpοιιpοτι'jμο.τtι:)Ι(Ο: ( νά Υ fνι: Ι ή 
Ι(υβfpνησητοίίλαοίία 'ο:ύτόντόντιμημιfνοτ6ν1στορ ιl(ότόwσ. 

Ko:f Ι(αθηστι:,δτο:ν πί:ίτι: στ6 σΙΙ(τΙ σος,νά Ι(άμετε iνα λογαριο:σμ6.Π~ς 86 μiίς βοη 
Βι'jσετι: σ'αίιτdν τdν 1ερό,τόν άοuμfl(βtιο~:~~~: άμεfλιl(το άγWνα μας(χειρο~ροl'ήμοηι) , νά 



~~~~~:;ο~~& ;~;έ~~~~η~::u τ~~ :γ~:~ν ~~β~~~η~~ξ ~~~( ~~~b:~~~τ~~α~~~::~i ν~ ,:ι~~μ~α6τr1ν 
καfθάύnηρeτeiτάσuμφtροντατοU!ν6ςκαfμ6νονκuρ(αρχου,τοUό:φέντηστ6ντ6nον 
cιίιτό,τοϋ 'ΕλληνικοU λαοίί. 

TOKσrnmAf!IAΣ-HEΔHK -------------------
Άγαnητο( μου θηβcιίοι καf θηβαieς,σiiς μfλησcι fι.ις cιίιτr1 τr1 στιγμι1 άnλά,σόν 'Έλ

:~~e~ςκ~~λ~~:κ~~λ~~~~~~J~~Αλλό: tιrιτρέψατC μου νά σiίς μιλι1σι.ι,ν6 σάς nW δu6 λόγια 

Tελe(wae ~ nep(oδoς noU τά κόμμcιτcι ι1Jσαν ό:ρχηγικά.Τελεfι.ιΟ'Ι!: ~ nepfoδoς ποU μ ιά 

~=~:λ~ά "~6~~:~:ό~~l:e ~n~~o~~:a :ά Δ~~~~~~~: κ~~'~~~ ;~6~ε~;U~~ 1\ Ε;~ά~~κ:~~~~~;~~~ r~~ 
ή Ε.ΔΗ.Κ ,,ύnό"!ήν ήγeσίcιν μου,γινότι:ιν 'Αρχηγικό Κόμμcι. 

Ή Ε.ΔΗ,ΙC. e'lναι,θά μείνeι κι:ι( Βό γfνeι άκόμa περισσότερο Δημοκρι:ιτικό Κόμμι:ι. 
Β6δώσουμeδηλαδr1δικι:ιιt5ματα,ό:λλάκα(είιΒύνeςστfςΤοnικέςκαfΠεριφeρeιακές'Οργcι-

~~Ε ~~λ~:~ ~:~~ςύ::~~~r~~~ςτ:~υ κ~~~~~:~ς~~ι n:~~:e~~~:~~;λ~~~~ ίΡ~=~~ ,::ε 7~:~~ r~~~~-

~~:11σ~i~~:::~;:~:1; ν~~:~~J~i~~:~~;;;ι~;i;~;:;~;~~~, ~~::~~~~I~~~~j~::;1:~~~~; 
1'οίίΛαοίίμι:ις. 

~: l:~:~;;~~~~~~~~i~i;:!;: ~~:::~~~~:;~ι~~:;~;:ι~;;::;;:;::~j:~~~;;I~;j::~~:~i;:: 
βι:ι(ι.ις νά σuνδeθεiτε μέ τfς Τοπικές Έnιτροntς μέ τr1 μ ι κρr1 tiσo;~opά πού χρeιάΖ:e τ cι ι , γιά 

:~.~7°~:=7~e δ~~ ~~~~:~~~~~~~~~ f ν~u:~~Χ~~ν~υ~V~~;~~:~:8 ~ιS κ ~;~:~ε :~~Ο~~:~:~ : ~~~ ~~=~-
~Νονούς" ,οίιτe •rλληνες,οίιτε ξένους, γ ιά νά τi;ς δ (νουν λeφ1'ό(χε ι ροκροτι1μι:ιτι:ι), 

:~:~~;~:~~~;::!::~~:~;:1;;;~~~~~~;;i~1:;~π:~:1!~~:;::;;;:;:~~~:!i;::~;i:~~~~~~:: ' 
.i;κες τ fς όnoieς ~δ~ι:ι γ ιά ~:~~;~;~~~~~~~~~:~;~~~~Ε-~~~~ 

::~ι~:~~~~:~::~ ~:~:!:~:;2~7~~;;~ :;::!:~χ~~~;~~~~~:: 6~~ :~~~:~:~7~:::~~~ 6 r~~;~~~ρ ~; 
άnι:ιιτοϋνκαθημeρινόάγί:iνα,γιάνάμnορέσeινάτfςάπολαμβάνeιόκάΒε&νθρι.ιnος,κcιf 
βεβι:ιfι.ις&·Ελληνι:ις. 

Έλnfζι.ι ο,., αύτ6 τ6 αfσ θημι:ι,αίιτr1 ή άn6φσση,αίιτr1 ή διάθεση 8Q χαρακτηρfσeι !
λοuςαι:ιςέδί:iατr1ν1Ο"τοριlιίι1nόλητί:iνθηβΥν,Κι:ιfτ6δένδροτίiςδημοκρατfι:ιςκο:f1'iiς 
Έλεuθερfι:ιςθάnοτfΖ:εταικaθημeρΙνr1μέτόν16pί:iτακι:ιfμέτόneiσμι:ι:Ο'cις. 

Γειόσaςι!ιγι:ιnητοfμου.riiςeίιχι:ιριστί:ί(χeΙροκροτι1ματα). 

εύχομο:ΙπολUαUντομι:ινόσiiς6ί:iκάτωάπ6καλUτερeςσuνθiiκες(χeιροκροτι1μι:ιτι:ι). 



oc ι κατ~0 τ~·~~~:~~ ,:0 ~;;~6 ο~~~~~~~~~~~ :;~~~; κ6D ~6~~~ ~~~~Ε~~Χ~ν::~ρ~~~~~~:~&· ::w~:=~=~-
κιιf i:ξwτcρικιi προβλήμοτtι τϊ;ς Χ~ρας. 

::1 ι:~~ i:~ ~:~~:~~ i~ ~~; !~:u~ :~~=~~~~~~"~~ς~~~~~~ a~~~P::,~:~ ~ c ~~:ε~ ~~~~a~ ς i:;~~:~7X~:~ 
Ό κ.Ζ(γδης θό έπιαφέ!ΙΙCΙ οτήν 'Αθήνα τήν Δcuτt!ρα. 

-'Επfοης στ(ς 14 Ίοuλ(οu ό '.ι.ρχ.ηγός τοϋ Κόμματος Βά ιιραγμοτοποιήοcι i:lffoκc,η 
οτάΛοuτρόΑίδηΙΙΙοίί,στήν[Cιβοια. 

~;:::~~~~:~ππ;~~~~;~ii~~~;;~;~~;l~:~~i;~~~~;i~~!~i~:~~~:~~:~~~~~~i:~~;::::~,~-
κaf lfo~λ~~ ::~ϊ~Eb~~r~~~ ο~:ν~7~~σ ~ότ6α ~ρ~~ά~~~:~ 1 ~6 κ~~;:ο:~~~~ή ~~~~~"~;:η~~:; ~~~-ή 
Ασι.ιτcρικούςλόγοuςόλλάlδfι.ιςi:ξαlτfας τ;;ςc;σόδοuμαςοτήν[ΟΚ. 

2."0πι.ιςγιάνι'iσuζητηΟε:7lναt/ομοσχt!διοπε:ρ(σuντιiξι;ι.ινχρcιιiζcτα•ιιατάτό 
ΙUvταγμαγνι.ιμοδότισητοiί'ελcγκτικοU Σuνcδρ(οu,!τσtκαfγιάκό:θι;Νομοσλt!διοnού 
clσάγcτtιιστι'jθοuλήΤc χν ικοίiπcριι;χομt!νοu,θιiπρέπcινάίιlfόρχcιγνι.ιμοδότισητοίi 
τ.ε.ε,mέτόvτρό!ΙοαUτόθd!όποφcuχΒοUvο llfροχcιρότητcςκαf&ντινομfcςστήσχcτι
κήΝομοΒcσfα. 

J.Κατι:ισιι.cut!ς,τόσοvδημόσιcςδσονιι.αflδιωτικιfςπροΟποθιl!τοuνπροδιαγρα,tςιι.αf 
τuιrοnοfηση,lδfι.ιςτWν!Ι'ιiσηςφUσcι.ιςδομ ικi:iνίιλιιι.i:iν ,[ίvαι6vαγκα7ογιαίιτ6νιiδραστη -

~ ~~:~~2~~ ~ο~ :~~~~ν 1 ~~~~c ~uz:~o ~~:;;,;:~ς ν~ ε~:=~~τ~::~ρ:u' ~~γ~;~:μ~; r e ~~~~~;~~~~ν 
καν6πότήδιιι.τατορ(α. 

Ό Όργανισμdς Τuποποιήσcuς λctτoupyci βέβαια αι1μcρa,6λλά ίιποτuπuδ~ς tνW 6 
'οργανισμός Βιομηχανικiiς 'ερι:Uvης καταργήθηκε. 

~:~~~·~Γ;~: :~~:;~~~~~:~;~:~~~~:~:iΠΣ ~r~~:~;:~~~ :~:~~:; !~~~~~i~~~~::~~;~~~ 
οcι.ις κιντροu lyιvaν πcιρόματα στd 'Clι.ιτερικ ό ιι.αί Έοι.ιτι:ρικd ι.ιi πολύ Βcτιιι.ό ό:ποτc
λiοματα,ό:λλάδiνδόθηιι.e!κτοτeοuνiχcια. 

::~ • τ6v ;::οδ~~ ~:~~~;d;ό τ~~ν~ ;:~;~i ·~~αδ:~~~:ν~~ίί σ~~~ ι τ ~~:~ν:~ 1 ;~ ~:~7;~~ητ:2ςτ~~:~-

Π~:;:~i~~~1;~~~~::~:~;;~~~~~~~;~t~~i~:;;j@~~~~;:~:;:H~~~~~i~~~~~:~i~I~:;~~:~O, 
ni ~οvομ ική Κο ινdτητα. 

Οκ.ΖΙΓΔΗΣΣfΟΣVΝ(ΔΡΙΟΔ.Ι.τ. ------------------------------



·::,~:;;,~;.~it~ii~~~!~i:~~~~;~:~.~~:~: 
Λuιιc fο~όnι..tς ι: 1νο:ι yνωστιS ό ιc .mnι:ιντοuβίiς ιι: ~χι: ζητι1σcι τ6σο στr'jν i:wι:ρWτησι'\ του,&σο 
κο:fkοτιfτήνnροχΒcαινr'jσuζι'jτησηστι'jΒουλι'j,νdnροτDχΒεiήC"cρώτησι'jτουyιdνd 
6ιαλι:uκανΒι:ί στι'jν 'revικr'j Άντιnροσ~nι:(α τ6 nολιτικ6 aκtλος τoii ακονδςίλου-Cφ όσον 

ό:σ:~~:Όκ~ο~:ι: ~:~~ r~~,.: 1 χ~ 6~ο~ι~; ~~~&::ύ~~ -~~~:λ;~~a a:~~~ς ζi~~σ~~ .;~ ... · ~~~~;~~~ic~~u 
Gη να ndρι: ι αο:νίl o~~:~!~~!!!~!~S:.!~S.!e~!~!~s:.:~~!:l:::e~!!~:.~:.!2l.: 

i~~~~;;~i~:i:~:~:~~:~::~:;j~' ;~~::!:~:;~~~:~L!~!·::; · !?::~~~~;:~::~::;)~ · 
=~~:~~::~;t ::a~ &:~~~=:!~~i:~:l~~~:~=~:~;:i τ~ο=~~~~~~~ ~ ;~~ ~~~λ~ r'j;6:c~ ~=~~-

8 ~ι!~!!~~!!~~:::!!S:.!!!1.~!!~δ-~~e~~~~!~!!ί!~=~=!21: 
=~~Π~~~~~:~;~ ~~u:::~~;~~ ζ~~Ε τ ρ~~ &:~~T~:~~~y~~~T ~(;~τ~~~=~~~' ~::~;~ς δ~~μi:~: 
yνuρ(ζειτι'jθuα(crτί:ιν62i~ιτeλεαθι!ντι.ινατι'jνπeριοχι'jΓΟ:ζης'Ηρο:~ιλe(οulιιr6τοUς 
Γσρμο:νοUς. 



.Dl ~-~~~E!~~!~!!!!~-!~~-Q~~!!~!!9~ 
~~l!!.~!~_!!!9-~~C:.~~~~~~e~~::!!~~!!~-Y ~~-!!S-ι!l~!!!!ι!!':~I! S 

~!! ~!!l!!~!!~~S-ι!~!~-!1:!-~~~:. 

ycλμ;~og?~~~~~c~~~~;&σ~r1~ι !~~~~11 Μ~=ς ύ=~~ν ~~~~κ;~μ ~~~:a Υ 6D Δ ::~~ό~~~~;~:::~:~~ό:ος 
ιι;.Γ[QΡΓΙΟtΝ.ΑrlΔΡ[ΟΠΟΥΛΟt,καθηyητι1ςτΓjςΔημοσιοyροφικΓjςtχολfiς,στrς1θ'Ιοvνrοv 
1979 , στόνιιινηματοypόι;ιοΛΟΥ:::Κcρατσιν(οv. 

ov nfiρ~:\t~;~τ~:~P:S:~.:~Yδ~~~rι~~v ά::μ~~~u::~~. ~ ~~:~χ::~:~~~~~τ:~~~ν ό~~~r~σ ~:~
::~~~:ρ~::π~~:ο=~~~v:;~~~~~c • ;~a~~~v;~r1~ ·~:~α~~,*~ ι ;:~~~:Υ~~~β~~:~~~ ;~~ ~~~~μc
~:~~~n:;~;c ~~ 11:1;~ :~τ ::;~~;~~;c7~~ ~:d~~~:~P~~~ 1 χ:~~:τ::~~~=rι~ ;~~ · ~:::~:~::~~ 
μcταρρuθμ(σcuςιιαfτΓjς6vνατότητας6ημιοuργ(αςάποθεματιιι;Wν,στοVςμιιι;ρομtcτιιrοvς 
έn ι χειρηματ(tς. 

~~~~~~~g~~2~~~~~~~ ( ~~~ ~~:~~:~~:;~:;~~;~~~l~~::~~~~ν Χ~~~::~:~:~~~~~τ:~ν ~~:~αχ~· 
τούς μ ~~::~o:f~~~ :~ f Υ ~;c ~ν~~~:~~" 7;~~7'~~~~::;;:&ς.;'(r δ:~:~:~;~~~;;~ ::~~~~ ~~: 
~7:~~~~::~~~ ί~~γ~~~μ~~~β~:~:;:~~: ώς ΙΙα( τΓjς οvνερyασrας ιι;α( ιιοινοπρaιrιις τΥν 

;;Η: • • ~;;::~::~;~;~~:~~::~~::::~!:~:~:~Ο:~~:::~:::~:;:~~;~;;;:;< :~1"::1:;::;::~: 
15-6-791 ~~Η~: ~~~:~:~;~~;ο;:sμ~~~~:ςσί ·~~~:::ς σ~ζ~~~:~c:;ο~~ο~~~~;:~μ:~~ ,~;~:;ης 

;~!~:~~~~~~ ' ;~~;::~ !:~:~~~~~~:~~ ~~;~~~t;~~.:~~:;: ~~~ ~ :f~~: ~ ~: J~~~=7-
νι,τοίί'Ινοτ ι τοUτοutιιcθνi:ίνΣχiσcuντοίί'ΙταλιΙΙοίίΙC.Κ. 

16- 6-79Ι'Ηιι.Κατι:ρ(ναΧατΖ:ηιι;wνσταντί;,μiλοςτί;ς'ΟρyάνwσηςΓvναιιιί:iνιιαρiστηατ& 

~~:~~::~c~~io~;~:Y~:~=~~Λ : ;:~~~~~~ "~~ίί ό~~::~;:υ τ~ ε~;:~?:~~~:.~~;;;~:Υ ~~: 8 

1 Β - 6-79 : ::τ:~~:~~~~~=~~ ~~~~~=i~:~; :~!~~ 1 :~~::~~:;~:~;ίί :;!χ~;~~~ο~2~: ~:~~;~~:~~μ-
'[~λάδιις ατό [ιJγcν iδι: ι ο • Ιδρvμιι,μi Βfμα~κaταοΙΙεuiς ατι'jν '[λλάδα". 

22 - 6- 791 ~~~ ν~ρ~φ~~:ν;~~ ~:~rιh::~~~~v ~~~α~~~~ (~u n:~~~~~~~~~~v τ~~: Τ~~~~:~~ό~:~~ο -

,,_,_,,, ;;~;~υ~:~;~;;~:if~:~;r~~:;;~:;~~~~[~f~~::~~:f;H~ .::~::~~::~:::::= 
"-

2

• I δ/1~~;;:~:;~j ~:1; i~:; ~~~ :J~~:~~~;i~;~: f;~~!; ;~~:~1[ ~ !Ε:;1;;~:;;~~~:~:: ., 
ιι- 5-79 : ;~ν ~~~ηt~~~~ι::~~ι:;~t ~~~ν:i~~:~~~ ·~~~~~Υ:~ς' ~~~ ;;~~ό~~~μ~~~~ο;~~::~~.ιττι'j 
? ~-6-79: ~~~:ς !~ρ::~~; r;~~ 0 ~ ο~~:~~τ:~;:~~ κ~~: .,:~~~Υ~ η~ τ~: 0 ~~ (~~τ~:( :~~Ρ~: ε:~~~ 

1<6μματος. 



,._,_,,, ~~~;~i;·~;~~:~~:Ξ~~:~:~~::~~~:;::~~::~;~~;::!ι~~=:~:~~~~:~~;:;~;:"_ 
27-6-79 ·:~~::~~::=~:: o~~~:~:~~~d~~~:~:~~ ~ :~,:~~;:~6;~~~~=~~~:~:::~~=:~~;~~~ ( _ 

Π,Ε . θ'Πr:ιραιliκαtμtλοςτf1ςΚ . Ε.τοίίΚ6μματος. 

27- 6-79 ι~~:~~~~~:~~;~~~~~~~~~~~~~::~~;~~:&:~~ κt~~~!~:; έ~!~~~~:~~ • ~~~Ρ:~ }~~ς :~~ν 
27- 6 - 79ι~:~~0~τ~:~:μ ~~~~~: f~~~ιι :~~λ:;~~:ο~ Α:;:~;7~~:~α~~:~:~~=u ό κ~~ κ~~~Ρ:~ν::~~= 

θαν6σιοςΖηιιοyιάννης,μiλοςτi;ςΚ . Ε.τοίiΚόμματος. 

29-6-79: =~~: 7 ~=~=~~!~~:~1~~;~~ ::~d~;:~~~~~~~: ~;~::;7;~ ~~~ν~~~~:~;~:~::;:~:~:::~ 
ατό ουyιι.ρότημο ~ntτΣOt-SitiΩENS-θOSCH-AEC" • . 

~-6-79ι ί~ή;~:δ~=~~~σ~~;~~~α~~~χ~:σ~~:~=σ~~:;~6:~ :π~~~=~~ ι δω:.; ~~~~:~~ω~ Α~:~:d:~-
λος, 6 ι κηy6ρσς-σ I κσνσ':~~~'!.~C:~':~~~ι:_-~ij,C:,_~~~:!.σίί K6uucι:τσc • 

1 Β-δ-?9: ~~ ά~;~~:ε:~:~ι: ~:~ ;;~ι:~~~~::ο~ • ~~~ 1 :~~:~~σ~,.~~ σ~c:;~~~~λ! ~~~~ιι~~~~Ιtc 
1Β·δ-?9ι~~~η;~::~~:~:~~·jο~ι~~~· .~;;~:~:t.Ιtαf όσχολ~θη~tc μi θiματα όρyανζχreως 
18-δ -?9:~~ ;~ς δ ~:Ρ:ί~α μ:~~κ~:7ς&~~~ ~~~~&~:~α~:~ r:~~ι:~~:}~~,.~~~: ~θηιιι: αuμπΜ-

1 8-δ-?9ι ~~:6 ~~~~ι: τ ;Ρ~:~~~~μ~~;~ν ~~~:α:a ru:~:·~ ~~~ :~~,.:~~~~~~ci~y~~=~~W~~~~aν • 
20-6•?91 :~.~ r~~ι: T~~y:~:~~~~~~λ:::;;s·~~~i;b~~~~:;~ν~:;~:~:α~ ~:~;:~~~~U IJ~~~y~~:. 

8 τlρωσuνσΙκfι:ς. 

2S-!i -?9ι ·~cι:r·~~:;~:~i;~\~;α;~ ;~;::;;~~ητ ~~-r :ιζ~~~:~Ι(Τ~:. 'ορyανωτικd eιμaτα 
29-δ-?9ισιcτ6: άwό τ~ν ό:νασuy~ιρότιση ιιοr σ\!μιrλ~ρωα~ της σuνίiλθι: σι σύΟ'ιιι:φη 1ι n.o. 

:~~~:~:~:ν~=ω~ρ~:~i~p;~~ρ~~~~α~:t ::~1(~:~~::~~ 1 τ :~::~~~:η:~μ~~ς θ:~~:: I• 
,ιρι:ΙαςΠειραιΟ:ιιαfάρyάνWCJηςyραφεfωνΟ'τόΔi;μσΝιΙtαfας. 

'Εντός τοίί τελι:uτcι:iοu 1Οήμι:ροu D'Uyl(pστ~Bη!tι: f1 Παρσιi(ΙDΙΙ(ή 'Οργάνωση Κι:ρ~tu
ραfων ιιερισχi;ς Άττιl(i;ς lιn6 τό Ι(ότωΒ Ι μtληι 

Κωνσταντίνος'Αντιν6σuΚοuλσUρης.Θεμιστοιιλί;ςΣnuρfδωνσςΚαββαδfας-Σ1'!uρfδων 
Πσλuδώρσu Κσ:ββαδfας-ΧριΟ'τ6φσρος Πσλui'>Uοσu Ι(αββcι:!ιfας,Κι.ινσταντiνσς Οηλ~μσνσς Καββα
δfσ:ς-Γεώρyιος Δισνuσiσu Κcι:ββ cι:δ(ας, . ,'l(Ι(σς Κων, ΚσuλσUρη, · ,Γι:~pyΙσς Κωνστσ:ντf
νοuΚαββα6fσις-ΔισνUσιος'Ιωάννσutlικcμάνης-'ΕλlνηΓει.ιρyιοul(σββο. 6 fcι:-r.;ορfοΚωνΟ'ΤΟ
ντfνου ΚσuλσUοη-' Αyψ: λιΙt~ σύt . ' C.Πuλαρινσίί-Κωνστσ:ντiνος Ό.Ι<αββοδfος- 1!\σ:ρfα σUζ . 

~~~j;I;~11;~;~~~:~;j~~~i:~i~!~:;~;~;;~~;,~;f~~::r::i~~~!:~σ~i·:;~;;:~~:~;= 



'ειtλιyηιtεnpdοφ:αταήnpοσwρΙνr'jΠ.(.(ΔΗΚΧ(οu"οίίόποrελι:iταΙά'ΙΙdτιfj.ιiληι 

~;~~~;o:w~i~. ":λ ~~~λ=~:{~:~ι~, 0&:6 τ~ r::a η:,~~~~ς' ~~~~~. :τ~~:;:6~rι~6 ό~=μ~:Υ~~:; 
~:Ε~: Η ~:=:~~~~J~:~7· ~~!; ~~~:~~:;:~~~:~~~:; Δ~7~::ι r;~μ:;~;: :~~:~~:~~~:·'' ' 
Δηιιήτp Ιος,σΙ δηροιιρydς,ό:nόΧ(ο,ΔανιηλfδηςΙ<ι.ιν. , 6;:~ολοyοποι6ς,άn6Χ(ο,Ιτομοίί-
~~~ο~~~~ :Α=~~~~~ r&:d • Κ~~~~; r=~~u, Παnιzμ 1 χaλάκης Κων, κτηματ fας lιnd ΙΙι;α τ6 Χ rou, 

ΈΧ(f_'!.~~ _ι...τ_~_f,!ι_~~ 

Λrμνη Ε~~ο ~~~· δ~:~Ρί~ 1 ~~v:;~~ ~:~Ρ~~3/J~~δ~~~δ;~~ ~:2Η:~:κ roo- ~Α γ 10 r16ννη ΡWασο-

npόεδρο~~~;τ:::~~μ1 Α~~~~~~:~~:: v:~~~:;~i~~~~~:~~a~; ~~~c~~~~~~~~~~~~~(~ς ~~:~~~~:~-~ 1 

'Ιι.!άννης,'ΑνDοταοάκης'(μμανοur'jλ,Βούpταης'Ιωάννης,ιtα(Κοpσβασ(ληςΦρ • 

. .Ι ~!J!?_rt!_~~~π~~!Q!~!~_!flt!_C!!!θl~~lf 

~~~:2~ f~i~~;~: ~~~::~π~~~~:;~~:~;:;;:~;;;:~;)~~;~~~; :I~~~:;~~:~~~;~;;~:fiii~;:~ 
::;~E~;:~π~:i;~~E~Jf~;~~~:; i:!~f~~~:J;:~~~;f~~:~;:~;i:~:;~~~;;~~~!~~i~1~ ;~:~= 
:Ε~Ί;~~~~:i:;;;::~~::~:~~;Η=~~ ·~J;~!;i~:~~~:;;~:~~~, :~: :.:~:::~::;~:;.ι::ι~~-

~!:!~~!!!!!~.!!~-~!!~!]~~~!5: 

Πλοίίοια6ραατηρι6τηταποροuάΙάζιι:ιή 'Οργ6νwσηΓuναικWνστtιl<ρο\t."1 1 ΚΟ(αuγκιι:-

~;~;~;~~;Η~~' :; ; ':~Ξ:·:~~:~ :~:::~~::~;·~i~~:~"~.τ~~;·~~i :;;:,.,, ;~~·~~:~,;~~ 
-Ιτfς1Β.5,79μ(λησε:οτrςruνσiιtι:ςΡι:Βίίμνηςμiθiμο:"ήΓuνσ(ΜαΚοινwνιιt6ς 

καΓnολιτιστικ6ςποράγοντας", 

μι Biμ~r~ r~ ;~~~(:~ ~~;~~: :;1 i~~~id:~~~=~μiνης κοπέλας στι1ν · όπο ra ιtα r nροι:δρι:ίίε 11 

-tτfς21.5.79μ(ληοeστr'jΛισχη'εργοζομfνηςκοnιt:λσςμέθiμα"ήμάχητi'jςΚρr'j

της•. -tτ(ς 2.6.79 μ(λησι; στόν 'tκnολιτΙοτοΙό κο( 1Ωοp9ωτιιt6 tίίλλογο 'Αβδοίί-Κραα( μi 
Βiμο"τόnαιδΓκσΓήάνατpο(jlr'jτοuοτόμε:τιπι:ιταβ(οτοu". 

-Στ(ς 4.6.79 μ(ληαι: ατό Κiντρο τiiς ΕΔΗΚ Ήρακλε:Γοu μf θiμα" Πολιτοιr'j κar Κοι
Υ1.οlν ιιι;r'j Ένcρyοπο(ηοη τί'jς ruνο(~ι~ος " · 



ενο. γ~ο.~\\α. α.nο "t'\V Ε.ΔΗ.Κ 
Ν ο 24 ADnva 30 'tσνν·fοu 1979 

ΙΙΙΝΗΙΙΙΗθΕΙΙttτΟΚΛΗΣΟ8DΥΛΗ ------------------------
'Η βοuλ~ τWν 'Ελλ~νwν,δατ&ρα &π6 "Ιfρ6Τcιση τσϋ 'Αρχηγσϋ τtjς ΕΔΗΚ ιι.'ΙWννη Zfvδf1, 

τ.fλaσι:,ατfς 29 'Iσuνfou, πολιτιιι6 μνημ6σuνσ τσϋ θιtμιοτσιιλtj Σοφσι:ίλη,yιdί τ~ν 30η .t.ιι,τι:ι.:ι .U β~~dί;:~κτ:~~ ι: τιtλlfσιtι Τρ ι ο6:yισ στ6 μνi'jμο τοϋ όι:fμνηστσu . . αuνι:ρy6τη το~ ':j νcS:ι: ,-: 
στfς·;~~~~;~~i~ι~:~~ζ:~~ue:~~τ:~~~~:~:u .τσu οτ~ν ήyaofo τσϋ Κ6μμστσς τin 8ιλι:λauΒtρι.ιν, 

λ6yο,~ίτ~6:~ό:~~τ2:~v~~μ ~ζ~~~~~~ :~~~~~:;~~;6;~~~ =~~r~~η~u~β:~~η~:u τ~;μ ~:~~:~~~~ 
ΣσφοGλη οτftν πσλιτιιι~ μας ζι.~ι1,τ6νισι: δτι" τ6 JΙραγματιιι6 μνημ6σuνa τσίί μι:ycS::λou ι'ιvtτη 
ι:Τνcιιή&μν"'fοτιι;uσητWνyι:yον6τwντtjςΚατοχiiςιιιιfτοϋ'εμφuλfοuΠολiμσu,yι6::ν·":&-ιιcιλ
λσyι:iιΊΧ~&Ιf6Τdί8λιβι:ρ6:ιιατ6:λσι11"ιfτοuς,11"ο€ίδfιλητηρι6::ζσuντt\ν•ολιτιιιι'jζwt\"• 

Ο ΛΟΓΟΣΤΟΥΑΡΧΗΓΟΥΤΗΣΕΔΗΚιι.ΙDΑΝΝΗΖΙΓΔΗ -------------------------------------------
~DANNHt ΖΙΓΔΗΣ( 'Αρχηy6ς τtjς ΕΔΗΚ ) ιli , I δ ιαfτ~~::~:~ν~:~λ::σ::ρ~::~: f~u [:::

9 

~; &nσ -
τfσc ι τ6νΔιcιλ6μι:νο,6ρστιμi'jςστ6νμι:ydίλοπολιτιιι6ήy.fτη , τ6νθc.μιστσιιλi;Σσι;ιούλη, 

::~~~::~~~=~~~~::~: :~~~ ~~:~~~~:;r~ ~:f~~:: :2ν δ~:~ ~~~~~~:/δ~~λ:λ~~:~~~ ι ~;ι:ρ 
· 'Εμc iς JΙούιιιστι:6οuμaδτιι:tμοστι:σuνaχιστιςτοϋlρyσuτοu,μiσuντριβι1φtρauμ c 

οτ~ν μνt\μη μιις 1 δστι:ρα &π6 30 χρ6νισ,τJ'\ν τ6ΙΙ"σ iντuπι.ισισιι~ φuσι σ γνwμfσ τσu. 

'ο θι:μιοτοιιλtjς Σσιο€ίλης lιπi}ρξι: ό ι:~νσσύμι:νος τΓjς μοfρας &....6 πσλλWν &-ιι6φι:ι.~ν,Τ6ν 
ιιρςiτηο& βιολσγιιιWς στ~ ζwι'Ι,δσσ 1σι.~ς ιιcινtνσ . &λλσ "ΙΙ'ολιτιιι6 τΓjς 'tλλ&δσς.Κσf τ6ν ιιρ6τη
σι:ίnr6τtτοιι:ςσuν8 Γjιιι:ς,Wτt δταντ6ν " ιί:&λaοcνdίφι:ίγcι &....6 τ6νιι6σμaτσϋτa,i';τονό 

:~;~~o~W·8:~~6~ ι ~~~,.~~~λ~~~λ~~ς 5:~:ιι;Ρ::ϊ~:~"":~~ϋ~:e::ς .,..=~~=: δ;6τ~~σν ό &νσμφ ι-
Ε fνσιiνδιαφιρauσιrwραyματιιι6:/ι•uσ ισγνι.ιμfοτσϋΣο•ούλη&-ιι6wσλλWνάπ6.;ιι:ι.~ν. 

•Αρχισι:-δπως wολύ σι.~στdί c1πι: ό Ύποuργ6ςΠρacδρ(ας-ώς ί:πιατt\μονσς,&ρχσιολ6γσς . 
Διiπρctι: ώς άρχιrισλ6yος ιισf ιιιιτ6πιν &νοι~c μfιι νtσ ιd:ση της ι:;ωϊ;ς τοu. · 

;~~~:!~~~~~jj~;:~~~~~f~~~!~~~:~~~i~f;~~~~~!:~~~J~~~j~§~~~J;~~~:, ... 



Ί:t~Ύf"?2~;~.~;;,;;,~~~ξ~~:::: 
~~~~\:~~β: ι :ν~~~ο m:~;λ::τ ~~~:~~:: ~~~ ~=~;;::~~~:~~:~η~~ο6~~:~::2e~~~~ ~;;~π~:(~c 
6οίίν τf άκριβι:iς συνfβι;ιινc στ~ r&μο. 

e& τ6ν ·~:~::β~~~~~, ':~~~λ~~ra ,.~d~:r~:~~o :ii~ 1 ~~~~~~;~V:& ~:~ςά~~::~1r~~~ ... ιι:\~~~u~~ 

~:, οττοι~:~ς~.~~~~:t~~:~~~ζ1~~~~:~ ~:::~~~ο 1ι~s; i~~~π~~~v~~~~ ~~~:~~~;ρ~~~~~~ ~~ Γrι6λιr 

!~1;~:~~1;~~~;§~~~~~~:~~1~~:!~~;~~~;~~l~~Ί~;~!~~1;~~!~~~~~~~~~~~~:;~~~~:~~:~, 
θουλijςοίιδtποτcέτlfθηUπ6συζr'jτηοηf)V'ιτ6όμφ ιαβr'jτηση. 

άφοα r~~6~::~;w=~~v &~~~~~~~~~ 8~~~;~;: ~ f~o~:~~~~ ~;~:~:·&~:σ~~~c B;~7z:~:::l!~tf Bc· 
νιtιλος τoii τ& Cπι:ιιρνΕ κι:rf τοU τ6: lδιδc άνΙΙΙλ6γι.ις τi:iv πολιτοcWν &voyκi:iv τί'jς \'ι:ίρος . 

Ό θcνιζiλος-κι;ιf τ6 λtγι.ι γι& ν6 ιfιιοyραμμfσw π6σο διo'ffpouv τςi δθη τοUπολιτιιι.α 
ιι.ιlαμοuτfiς1ποχfiςl:ιι.cfνηςlιπ6τι'\ναημι;ρι νι'\-σiμιςiστιyμι'\ιιρfσιμη,6uσορcστι'\θηιι.ι;y Ι & 
ιι.&ποια •&tQlfo"τoU ΣοιpοUλη ιι.οf tιlν &ντιιιοτ~αtησc &wιl Ύποuρy6 Στρατ ι ι.ιτιιι.ι:iν,Ο'τςj 19 28-
30.•ΥΟ'τcραάιrιlμι:ρΙιι.fςμiρι:ςβρ.ι!θηιιονσ'lνιιιpιλιΙ<ιlσπfτι,αl.μι&δι:ζfι.ιαη.'Ο'(λι;u8 ι!ρι 
8ι:νιζl.λαςι:Τχι:tιl&yχος6τι1πfιι.ρανι:tιlναuνι:ρy&τη, t6 v ιp fλοιιιιf&ycmηtιlτοuόπαδιl. 
Κο r Ιτσ 1 μιf ιιcS:no ι ο δ ιαtιιγμιl tιlν 1πληαfιισι: 1111 r τοU ι: ~π c ι • Βcμ ΙΙΙ'ΤΟΙ<λΓj θcS: ι:Ταιι ι nολι::ί 

~~~~~:τ:~;~ι~~~ ι~~~~~~~~ ... ~~; :~~~m:Go &;:~ρ:;:::··~~~~ ;~ ~ i;~~~~:. ;:ν 6;~~~~ ο τ:3ιγ~~~~:~~~~ 
~6r τ~~~/~~:τ~w~~~~~~~~~~~~/~~~~:~ ::~ ~::~νC:~n~~;v~b~~~~.I ν& μοU &μιp ιαβητι'\σι: 1 μlχρι 

~~π~~~~~:~:!~~~:~j;~~~~~;~~!~;~~~~~:;~~~~~!;i~~:~π~~;~ii~~rt~:~~~~~E 
ρ6:tOUI)Uτι'\δ.f μιιορι:'iιι.ιχνcfς νςi&ρνηθciΟ'tιlνΒι:μιαtοιιλίjΣοιpοι::ίλη . 

:~:J~:iΠE;~~,~~JE~~. •!f:i!~~:~'f:~~?::;;~g~~'.iN2l~t~Ω~.~~;;:,:.::::~;.:~}:_ 
:~;:;,;j~: ~~:~i~:ϊ~1~1~~~~~~~;: ~:::~:::::: Σ:~:~::::f;~~:::i;:::~~17 ~ :~: :: ~~= 

~f~~~~j;~~~:~~!~~~~~;;~~:;~~;t!lli~:~~::~§:~~m;~;~~:~;~~;;ii::~~~:~~~~;~ 
ν& nόμ:ε;f~~ 6;~~ &:;~~~~~~~~y~~;:x~ία;~v=~~~\7:~;=~~~~~~c~:: =~~:~~~~~~ 7 ;~=~q~~: 

./_ 





\6ι:ολοyfι:ι;. ΥΗτο:ν ltll r ο I 6ύο liνBpc.mo I τοίί μtτροu. IS.af &ντι:λι'jφθησι:ιν δ τ I ή πρ6οδος ~ν6ς 
~:;~~~ διf μπopci νc!i ςruνι:χισΒι:i,&ν διο:τηροίίνται αl~νιο: τ& ιιό.Βη ·μι(ίς Μοιτcιραμ'νt~ς 

~~~~lf~ι~;~g~~~Zi~;1N~~~ 
rι&τοUτοι:lιλaβi:iς&πι:uθύνομο:ιτι'jν:ιρααlιτι'jστι'jνΚuβiρνησηκcιfλiω:"'Ανπρ&

Υ\JΟ:ΤΙ τιμότι'j μνι'jμητοUtοφούληnριf:πι:ι νc!iwροχι.ι~σι:ι τ6τιιχ6τι:ρο . ατι'jν&μνι'jστι:uοη 
τUνθλιβι:ρilνκαταλοfnι.ινl;ιι;ι:fνηςτijςβλιβι:ρijςwι:ρι66οu.'Ειiντ6κ&νι:ιαlιτ6,θάκ&νι:ι 
τ6ιιοθi'jιιοντης , δχιμ6νοπρ6ςτι1 μνι'jμητοίίtοφοliλη,&λλ&ttρ6ςόλ6κληροτ6'Ε:8Υος,Κο:f 

:~~~:•::~ ~~:~::~~ι: ·~~ν I :~:~;:~ ~~:.~~μ:ιι~:~~ ;~~- ι:Gκα ι ρ fo: ,ιίνι:υ lι(Ιμμ ι iίς Cιrι QUλά-

• 

• 
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Οιι.zιrικttτΗΙΚΑΙΛΛΑ ··········--------··-- • 



:~-~~~!~!~!.!!~_!!5!!~!~!~ ~-!!~~!~! 5! 
Ό 'Αριηy6ι; τiίι; [,6Η.Κ. μστd: τι1ν '•(••••ι1 του στι1ν ΙCσιΡdλcι ιruνο6σu6μσνος 

ό:σdτdνβοuλσuτι1κ.κ.•ιισντοuΡiiπσρι!στησοfμ(ληοσιrτι1νlνορξητWν'ρyοοιWντοίiΓ ' 
Πιινσλλην(οuβιοτσχνισοίi[uνσδρ(οu•οιίlριιιrσιrτι1Βcοσολον (σηοτ(ι; 10' Ι οuνrοu. 

!~~-!~~~!~~~-!~~-~~!.!~_!!~~!_!~-~~~~~~ 

~6 λ~::i:~:~~ι~:;: :: ,~·~~::~~27~;::~:=~~:~~ς:;:~ ~=~~;:t~= 1 .:· .::::::1 

~::7:;~:~j~:~:~~~~~~~;;~~t;§:;:~~:.f;~~~3Έ~~~~~;~~:::~~~~;;~-
yιιliτd16puι-. 

,~~:~~~~~;i~~i~~~~:;;~:~~~:~~;;~:;~i~~~Ξ~~d~:~~~~~:~~~:~~~;ill~ 
~:::~:~:~::~~,~~~:~::~::Ε-::;77 ::~,:~~~:.~:~.~:-ι~~~=:~::~·~ ~~~7-~~ι; 
-•ομμστικί\ι;-κσl .... ,κιχσιρι\οσωι;. 

:~!!!!!:!~~~-:!~Q-~::!~~:!~~~~!J~ 

=~~ρ~=~:~:~~:~~=:~=~~~u:~~:~~i~~~:::~~;Ξ;~~~.::~:~'~l~=Ξ~~~::::~~=~u:~:; 

:τ~;~!~:~:;~~~~q~t~~=~:~~:Z:~:~:;~~:~~:~~~~~~~~:~i:~~;-
~:::~~~;:~;:~=::1::;: ·~:·:~;:·:~:;~:e=:~!:~:~~~=~ ~=~::~~:,::~:~:~:. 
!r~:~:;~~~:~i~~I~;~~:~~~~ii~:~~ ·1~·~~~~:~:r.:~:~:~~ili· ~~~ ·!:~-
··ι1τσρσι; •ροιrσχιφησιι 8Τ~Υ Κuflιιιινητικ~ •ιφιiτaξη, τι1ν lhη τ•u ΚΙΙΤσλιlίμJΙσνσ i ό:v.σλη
ρwτι1ι;τοuι 

tτιι~νS~~!a~;ί• τ~~ ::ι:;η ν:::;;:~: :~' ,:7~::~r~: · ~-;:'~ ~~ ~~; r:;~~~~~:i ε~~ν σ:· 
'ρώτηιι- το\ί Ιιι•ιτlροu yριι•σ(οu τσ\ί Άιιιηyσίi τi\ι; ΕΑΗΚ ιιpd 6ιμ~νσu. 'ι•( •λlον 6 
σ.tσ:ρρί;ι; lλσ:Ρ• "ΙΙριSιικληση ιιροκιιιμ,νσu ν4 λι!ίρκι μlpος στ~ν Γ.t . σh μlλσι; της,wοι1 
,ιιριιι ~μσρομηνlο 1D .. τσu, ••f wσιJ <tι1ν ~••νιιi••• 6 Πρ4σ6ρdι; της κ.Ι.Ζολ4τΙΙι;. 'Αλλιlί 
~ l•τορ(• Ιχιιι ••( •uνι!χσιΙΙιlστ4 ιιt•-• μι,σι;, 6ηλ8~ τlλη .. τσu bιιιιτιlίλrισσν ιιτ4ν 
κ.tΙΙρρrjnιμιιληιtιιτικιlίτί\ι;wιιοσκλ~ιιως:,τιlί••σιιιισ:yμιlίνιι•τ;;ι;ιισικ~aως:τi\ι;ΕΡΤ.ΙC•τιlί 
σuνι!wcιιι ~ Ικ.,...η τοίi κ.Πρσlδpοu τiίι; Ισωλi\ι; Ιτι i κ. tιιιιιιί\ι; ••Uτοσ:νοκηριJιΙηκιι•μι!
λοι;64νό:ντ•ιιοκρlν•τ•ιστflν•ρσιyμ.ιτι•4τητ•· 

~~~ 1 ~~~!~:~~i~~~= ,:;:~:Ε~~~~~=~~~1~:~;!:ι; ~~~:~:i:!;~::7~~:~~====~:~::~:::~ ο-
ρισμdτοuι:ιι;τ•κτικ4μ•λσς . 'Qσ:τιSσο , 6 ι -ιοτιiνιιb6τ46ισιιι•τ~ισlyy ... ,ο,Ιτι ''ρcι 
~μσρομηνrο ιιρ•ιιιονσλοyημ,νη. "Dτ•ν τιlί yσyσwdτ• jSοσ\ίν σΙ •ιιfιιιιιι; σσpιττσιJσuν. 

!!!!!!!!' Κιιτ.ιιuνl•ιιισ6κ . ι:~;;~.•t-ι ιτσλσuτ•ϊσι;•οιlσUβιlwιιτ•ι yιιlίτdβl-



ρuιισ •οίι •Ρ••iι\θη• ι:. '[ξ &λλσu!\6μΙλ(σaοιJlι•6 ιιοθi'jιισν ιισr βό:ι:ιι:Ι 1i'iς•ροσιιλ~ι:wς σuν
i τοξι:μiι:r•ο•6νό:τι\ν&ιι...,νf\αι:Ισtι\νΓ .t .ιιο(•σύοίιΒημι:ρ6νi~ι:ο'Ι"ι\ν6ημσσΙ6'Ι"ητσ, 

;:: Ι 6 ~;σ Δ::ι: ~Ι::: r::~~:~6~:~: ~: i. ~~:ς,.~~:·-~~·::-; ~~~~·==~ι ~η:u::~~~~ ·~ '~· :, 
ιιρ(νeΙιισt6f6ιος. 

~;:::~;~;~~:~4:~~:i:~:~~~:~~;~:;;~:#§:~~~;;i:~!:t=:;~~:;~~~Ί~;::~ι~~:~~=. 
::.:·::~:::~::ι :i::~~~;~:~~~&.::.:·~::.::~. ·::.::~:~:r.: ;,· .:.~::~·~~:~~ ::~4~·· 

!~~~Η!.!~!~2! 

1~ :~ -~~~ ~- !55.!~:!!1~~5 _ :t l2.!1:!.~~~·! ~=~:Z!l:-

~~~i~~~;~l~~§~~i~l~~~:~~~~~~;~~~~~~;~:l~ί~;~l;~~i~~-
n·.u,.~:: •Ρ•ΙΙ'J..λι:Ι τ6 &pώτη~fΓΙ8Τl ιι\ι'Ι"ι\ ~ •wσωιι\ιιt•f '\'( wσw,.6 \)τσιιιιι1ι:tι:τ•ι of•w 

::?. ~:~!Ξ:~l~;~~::;!:~:~i' .:Ε:;;: 5=~Ξ:::~:·Ξ:~;::~· ~:~~:::::;~~= 
ιhο'\'ι:J..l•ι:Ιt6Ιι:μiJ..ισtσU•uνι:t•ιιιι•μοUμ.ςμιτi\Ιημ8ι: .. ,.ιιιi\Ε~η•. 

Ξ~:~-~.!.~!!!!e2.~!!.!!~Y-!!~~!.!.!~~H:!:!!l~ 

:~·~::::~~=~rl:~:~r;::~.-::=~~~:~:.~::::z.~.:~;:l~·:;::;.;~:.~:2.:·· 
.- .• ,.:;~.~~~"~"' v~:·: ~:;:.::::::.-:~::;~:~~·::r':Tϊf~;:;' ,.:~:i~ ::~ t~η:~;=~~ 

~ψi:~~~;~~~;i;:;:~:~:~J~1~:~;-f~T~~:;;!;§τ;~~ 
ροU,ιιο[;~~~.~:;~::.:~yιιη ν4: 6Ι-wθι:ί 6 'Ελληwιιι6ιι; ΆΙλητι•μ6ιι; n• τf\w wοιιι:r• .,.. 

~~!~-~~2:!~~!!.!~-~:!!~~~:!!~Υ-Η!!2~!~ί!~:!:!!l.: 
•'Η[.t.ΗΙCiιι:Ι&••νι:ιλfιμιi•••••τσyy&rι..cι1ιίίν••τι:σtρο•Ι•ι'Ι••Ρ•r•τοU'ΕΙνοuς 

σ'Ι"61JσUρw.σ'Ι"i\ς6Ι8•Ι•ρ8ςti\ς6ημσσr•ςtWις. 
ιt•τ.ιγγοιlt..ο τι\ν Ct•yopd: ,..ων wolt..ι'l"•uτWν,•τι\w ~σοf• wpa•li•ωyι: ~ Ι • .t.ημοιιριιτfσ. 

v•'"fi•6ιι:ιJpυν•ι\•της. 

σλι: 10.:~:'1'~~~ λ:.~:~~~·ι:::υ::'::-~:.s:~::. ό~r::ι\ ·~~~~ ~οι1 ,&ν τοιJ1ο ι ς," ιιυριρνητ 1 •I\ 

ιt•τ'γyaιλa ... 6 ιρημcιτι•ιί6 ισιJ 8σΙιιριιtι:ί •τ6ν 'ΛΙJ..ητΙομ8, '"'"' ι!ισσίο ~ ιιujSiρνηιrη 
•'lt..u•aμi1ι\•ι.,.ι\της. 

•"''"'~~η~ ::::::~ ~~·;:;.:~ •:;~:·~r~·~:~~λ;::~rii:::.~·:~~·~=·~:;~.~:~ ,., 

'[νόν6μ.τΙΤWνν..ρώνμ8θητWνιι•rtWνΥ•νι.Wτοuςpωtίίμ•Η' ι:(ιΙι:(•ςτ6ν•. 
np8a6ρο1ί;ςΙC.uβ ι:ρνι\σι:wc;1 

ΓΙοi:ίtiλσr; w.ινtvν\\6ηyι:ί~ιυβliρνηιrι'\1ΟuΤΙ\I"*f• 



6ΗΛΟΙΕΙΕΕΓΚΤΡDιιΚΤΚΑΙΗιΙ 

~~!~!~.!~!:!~!~!~!!!!!:!!!:!~!~!!:!.:!!}. 

t:::: Ι;;,;~:*~~::~~~:::. ~~~::;:;;;~:g::: ~~~:~~~ -~ςρ::~:ρ:~r=~~=~:· Τ~~·: ό. 
Κlμμιιτ::7~= ~~(~=~~=~~,.~~ς" κz~::::r:~·=~~:ac::, ·~~~;;~::.,a::~~:~ς Α κ:::~~=~ 
::;::~~η~'.::::.:':~: ~ ~;·;~ ;~r.~~; ~~τ ~-~~~~τ~τ ~~~.~~;:νt::;.:t;~ 8~ ν:~~~-

!!!!~~-!~!_!! ~! ~ !~~ !!~ ~ ~!1!!:!:!! 2 ~ 

~:=~:~~::7 ,.::~~i~~~:~. ;:;r::~~~!~:~!::~~:::~:Ξ~p~7.~~:::: ~rως ·:::~~;
!~.~~:i:!5: :~~:.r~. ,~,:~;:ν~1~~·~:τ:~:η~=Α~ ~~·~~:7:~·:~::v:~:~t;~~ ,_ 
-λιψ~~:· ι:~ :~,.:~:-:;:r;ξ:χ:~ r· .~:::1:ν .::~μ=~~:~~=·~ • ••wfιιοuλο I ~WΙΙΙ ν Ι yμο r 0 , __ 

:~t=~~:~~::~:~~:ρ;;~=Ξ:Ε~:~::::ττ.~ 1 ==~τ=!~=~:::f~ t~~:::;::~=~:~:: 
yΙ•WbxW••flo•μVν.• 

-'Dνiος~i•ρuςτi;ς 'Ελλ,διιc;:•τιtι" 'ιν.r • .....,r ........ ' EA•ulapΙιf&ης•fx••τfς 
4-1-79i1Ιμοτ-ιwιlj~τηιrημlτlν• • Ζly&rι.•οτ•τ~ι •• ι.r.τ~λλ8(...,nΙ,aιςwοιl 
... ,.u, ,.~, ••p•(• τίiν •χl•aων μ•τ~· ,..., ω. u.W. 

~~;:~~~~~!:~:;~:~;:~;f.-:Έ~~~§:S::=~.:~::;~~;::::~~:~:~~:~~~Ti~~~ 
~~~:~:7:~:.:: I ~~:~:~:::::~:~:::~!~:~·;Ε.!~~7~~=-:~ς ~~~:::7~~ .w 

ΑΓΟΡΕΥΙΗΙΟΤΛΕ'fτΗ• . Ι.ΞΤΑΟΥΡΗ · -----------------------------
Σ.τ~ θοuλιlj,μ•τ• h6 μ•τ'"η ι.8IUII'τi(Jtη8'η ~ΑΙ• •τi Ιομe•ι'δι• •η.ρι 8(ιοιtοΙΙ\ιr•ιιc;: 

&τιι•t•.,•Α•ιμiνvνί:•τ'-aιιν• . 

~i7~l~~~~~~~~i 



~ι. Ώ~~!r~a~_!!!.!~!~!!!.!!!!!!!!!~.!:!: 
ΑΓΟΡ(VΕΚ BO't'A[TTH •• κ • .,ΑΙΤDΥΙΛ -------------------------------

στfς 2~~5~;~1.:~~~ ;:::~~~~~.;~ :;~==~=:;'~~~~;:-:.~~~.{;~ ::u~~ 
,εηςι 

=~~,:~~~:::~:~~~::~!.;!:i~:~;; :~:~:t:: .;j~~:;: .. :ν: ,~:,;:~::ϊ~'t:~
•:~.:~r::~:~:~::' 2~:~~=~· ~~~~;~~~::~=:[~:~·;2~ ~=~-~~:2ς.:·::~:~η~ 

~S.i11'-1~11i~~~: 
::~ :~i;;:i~;;~:~~;;;~:~~:~~;:B~::;~ji~;:::s:~~~:~~~::;:;~~ill~E: , 
L:;. ~~τι:;::r::~ ;::·ί:.:;• ~.:~~;~·~~· 1.;;:-:::r:...:τ ~~:'::':;..::~~;~ς τ~·~;'_ 
μοΙ..σf••οιιί 1•ιu&μiιρι τ6 1Ηt••f-.4ϊςτΜίτο-.ρ4οΙ•••μ4νομι,ιφfοιμηtp8rη. 

&η1.86~ ,στ6 lp&po 20 τοiί •••• 17Ιjιι ,_..,ιi.uιρο lw&fνw: wοιιί fιlrι '-ι,φ.ντο wpoo-

~~;f~~~~§:~n~:~~ill~:r~;~Ί~~~~~~~~!~~~~~:: 



ili~~;:.;::~:~:~~~:::;=~=~;=~~·f=~=;~:~!::::·:~:;~:ί~:~::t~ι;~:~~::::: 
cΜτιι,:~ώu::; .. ~~λ~ν~:~:;~;:~=~τ2ι::c;•i::~~U:;~ς'::τ•:~(6~:ι;~~η::~:. το" 6a-

lιιli wρiwa ~ λ ο ι adν Caa Τ νο ι wo\J Uν ι ι. ι ξον lμwpιιι τη μa τcμiλι ι ο •• Ι ιού &ιν la 
ιοuν6ι4Ιaσηνdi.nιηpιτ(ΙΙfοuντιljΑΙJμοιιριιτrονtΙτa\JςΙaω,~cι ι\Αημοιιριιτlο&aιιιlνδu
νοuςyι'τ'Ιaμiλι,της. 

~~~~}.~~~I~11fi~1~~ 
• .::~::~;~ .~:.~~~τ~~~~:~.~~~~·i,:;~;~·~~t~ τιfν Ιιν-1• τ'- ι.&. 6ιοιaιι,ιι-

~~~~~~~f:~j~~~~:~~~;~:jt~t~1:~;~:Ε~~J~::~~:~~~~:;Ί~Γ-
KOIMOID't'ΛE't'TIKH~AITWIOTHTA 

Ιτ6 6ιάστημcι τοiί ;;;;;:·;;;;;;:;~;;;:·;;~-~Ϊ;uνlou ιοτοτilηιιον σΙ lι ιι 6λο~ο~Βcς 
Cρwτl\σaις;-ί:ιιρντt\σιιςό:ιιSτσUςJΙσuλcuτiςτοiί•4μμ.τοςι 

!!.!!!!!!!!.!!!!!!~!~_!!!!!!!1!:!:!!1.: 

~~~;~Ί:~:!~;~~~!;[:~l:~ill~~:;E~~f~~~~~~~l~~~;~~~~;f~:i~i~~:~;~Irf:~~;= 
!!!~~~~!!~~-!~!~~!~~-~!!!~-~!!.~!!~~!~!~{~:!:!!!~ 

~~~~;~!;~~:;~ .. ~;~~~~~;~~;~;;:;~2!:g~;~:=~::~~~;~~~~~:~~~:~. 
!!!;!!!~~~!~!.!~!.!:.!:.!~!-~:.!:.!.:1!:!:!!1:. 

:~~~:::~~~:~η~~~-~~~d ύ:::~::Ρ:::;:;:::~~ .:::!:i:::~~:;:~~t i~:::~·:=~=~~=~ 
~-~!~~!!!!!~~-~!!!!~!;~-!~!.!!!~!!!!!~~i!:!:!!l: 

~;r:~~~§~;~~~~~~~!~r~:~;~~~~;~~j~~~~;~;~~~;~!;~i~t~~~~~~~;~:i§~:~; 
σ ηΝ 'ελλι'\ν.,...ιίξιwμστι•Wν . 

~-~!!~!~!!!~~!!~.!!!~!!!!~!.!!!!!!!!ί!!:!:!!l:. 
Μ.β[ΜlΖΕΛΟΙ ι8ιι! &•ορμι\δσιιlνινοινy"":'t~'τι'\ν'[).ληνστοup•ι•ι'\Τσuριστικι'\Ιuμ..,..ν(-



ιι,ιισdμονοyρσ.,ι'jβηιι•στ(ς S-6-75Ι&w6τ6νΓ.Γ.τοUΣΟΤιι .Λaμwρfσ.ιισrτ6νΤι;ιUριισUwσuρ· 
y6 Τι;ιuρισμσU ιιc.( Πληρο,οριΥν ιι.η:οιισσLίν,tητ•iτc.ι &.6 τ6ν Uwouρy6 Πρσ•δρ(ιις τ;jς kuii•P· 
νι'jα•wςνcίιιc.τιιβiσ•ιτ6ιι•fμcνσιιύτ;jςτ;jςοu~νfιιςιιιι(ν6wληρι;ι'ορι'jσcιτrμιτριιβιιl: 
λcίβ•ι yιcί νcί lιιιστρσ!'Ιcί ~ ΤοuριΙJτιιιιi c.lμopριιyfa wp6ς .. ρμορfς,ιισύ &ιιcιλci τ6 6wδcιιιι
νηοισιι6 ιιο:f v•νιιι6τcρa τ6ν 'Ελληνιιι6 ΤοuριΙJμd, 

~-~~!~~!~.!~~-~~~~~~~!~-~Ξ~!~!~~!!~:!:!!l: 
ιι. • .-ιΑΙΙΤΟΥΒΛtιkο:τιa.σ•8ιι•ρώτησημcτι&τιiν'•Liρwσητί:ίνΓΙιινcλληνfuν8«•τι&σcuν6.ιιιλοy;jς 
τi:ίν ύιιι;ι•η•fwν yι6: τι& A.[.1.,1'1σLi &woτcλci ιιρο:uyιιλlο: &ιι66cιξη τ;jς βιιβ•ιίίς ~βιιι;jς ιιρf-

::~ ιι:~=~Ρ~~ ~~ι.::.~~~~:~ σ v ~:"' τ~~ς .~~~~:::~':~ι .,:~ν.:~~:~~~ z~:τu~d :~: ~::ϊ:~-
νησηνι&Ιcσwrσaιalδιιιιiνι;ιμο&aσrσvιι&τιiν•ιιΙ:τσιητιτοιwν8vιιλημtfτwν . ΈwrιιηςνιιΙ:&νο
Ιcwρι\οaιτ6σUστημιι8wιλοyηςτί:ίνUwοtrwfwνyιιιΙ:τιιl:ι.Σ.Ι.ιιιιfν4ίιιστοιιφ4.σιτ6μ6χθο 
ιιιιfτιiνwνcuμοτιιιιtwρμwdlcιιι τϊ:ίνwιιι6ιί:ίν, 

~!-~~!~!~!!.!~!~H!~:!:!!l: 

:.~~:~~:r;ο~·~~τ~: ~ν~~ •:~,:~:1:~~r::~::~~~ύ·~~~ ... :·~~~~j:~.·:~ς8;~~~ • • 
μστιτρ•••τιiν8ριiτr,σηaι'"•Ριaτηιrησχcτιιιιιl:μιlyy~ ... ι;ιύlχοuνιhτιιλ1ιιycΤμcτο:ξύτi\ς 
'ελληνιcfjς Ιtuβσρνιiσσwς ιιιι( τοίi ΙΙΑΤΟ,ιιaβ4ς ιιa( μι τfς .,.οτιιl:σσις Χafηyιι wρ6ς τιiν 'Ελ1η
νιιιι'jltuβιρνησηyιιιl:τιiν8wσνιντcιιtητijςχιφ.ςστ68ΛΤΟ. 

ΛΠΛΙΙΤΗΣΣΙΣΊ'ΠΟΥΡΓΟI 
~--~---------------

!!!~~!~!~~~-~!!!~~!~!!.~~!~!!!~~!~~H:!:!!l: 

:ϊ;::6δ;~~~·~~~u=~~j.:~:::ρ•:;η:~·;~;:~1=~~~ ι\:::~~~ί:=~~~~;~7:.}•:.;~:.,~~~~:~::~ 

~~ .~u:::~~~ :~~~::~ ·~~::~~:':~:~ 0 .:~=~~:: 1 :~:-:~.::~.~~~~~τ: :•~::~ο~.;~: ~~~:=~~-

;~;~~~~m;:~::·:::~!~~~::~~=~~f:Ξ;;i~~=1:;.~;~13Ξ~§:~f;~:~!;:!:~~~ 
~~!!~~~~!!!-~_!!~!;~.~!~~!!~~.!~!~!!! 

&:::.~:ί:~~σΕ;~::~~~=~~~~~u!~r:~:::;:~:::+.~:~~=·::;:~;~~ν::F:ι:~·τ• ι 
τι;ιϋβοuλcuτ;jτ'iςΣ.6Η.Ιt.ιι.Κ.hο:ντοuβi, --------------·----------

Σ'f88QΝΙΛΓ1ΑΤΟΠΛΙΙΣΠΙΙΤΗ8ΙΟtΤΗΙΙΟΗΤΗ ---------------------------------------
~~:::~ρ:~~~:::::;~~ ~~~~:;;~i~~~~;:2~!~~~*1~: :~~ν~~~~~;;~;~:~:~~~~~: ιιτ •· 
[6Ηitιι .ιι.Ξuλούρη . 

~~;~. ~:~~;~ ~ ::~~~ :::~~?.;:~~:~ ~~ :~~::~!~~~: ~;~:~~:~:~~~:~:: τ::μ~:~ r:~ r •ο: r 
τιλοc;.6 ιι.kιιρο:τtίίς δι'Ιλwσ• Ιτι σdντομιι βιt "'r'••• ~ wλιiριιση τί:ίν ιιwcwν τϊ:ίν 

tχι;ιλWν τοϋ naν•ιιιστημ(οu Ιtρ~της. 



~-~:!.:~~~~!~~~~~-~~~:~~~-!!~!~~!~~-!~!-~~:!:~~!-~~~~:~! 
'D'Λριηy4ςτi;ςΕΛΗΚιι. ' Ι.Ζfy6ηςστfι;Β·Ι·79 0 Iιιιινιιτι1ν'Ιι6λιtulηΜιιοf-ηι 

==~~·~;;.,:~:~;:?~:~:~~:;~:::.z:;~.~;:ir:~~~~~~~::;.,~~:::~:~:~~==~~~~-
Mτ•uς . 

Γι,τdσaοa6.Uτ68ιιwρaίτοι&σιρσρλημiνοι 

.,ι1ν ι;~~.:~ :::z:;;~::•~,.~=~=~:·~.~,~~~::; .. ιι;~ί~~ν ν~Ε~~~:Ί hσρrο.,_τaι; 
2)1888σον-118'τοιΙσiι'ιΓσνιιιι\.&ιιι-:ίΒuνσητοϋηολιτιιιοUΓ~σfοuι\ιι6τιlνι.. 'ι • 

.. νοuο8ιιη 0 ι\6ιιοfονάιιcριλιiριιιι 

•)Τ616ιafτιιροΓρ«οιιiοτοii ' ΛριηyοU, 

• ρ) τιι r,. ... ϊ. T~••u •• r .. ,....ι_ tx•••- •• r 

δ)ΤCς"Ιi:ολιτιw.iι;&νy.f:νι:ι&waφiς•σfύιιοβiσιιις . 

ΠιιραιιιιλίίίΙΙιρμSδιιωςaαράσιaτaοΥ6νστρaτηyιlκ.Ι.Ιίiροιιοfστιlνιι. 'Ι . .. νοuιrdiaη, 
διιωc;ιιό.ντοτc:,δλησοι;τι\νοuμιιcιρ6crτοση,yιdτι'jν&ιιιτur.ι'jδιιιξοyuyr'jτοίίlρyοuτwν.-

~~!!!!!!!!.!~!!!~~!~!!!!! 
1-6-79ι"Ε-wιν•ντ4ι'y••lνaιaτ;;ςα.Ο.Α 'Πaι.-ιiτ;.,νiωνyρ.-•c(ωντοiίk6μμaτος•τιSν 

nι.τcίστοiί&ημοτιaοWθc4ιτfΙ•w. 1(1••• ' Λflιηy6ςτ;;ςt&Ηk aalbηώΙwνaχ••
ρcτιaμ66•ρ6aΔροςτί;ςn.t. a,Λoua6oouλaς. n.,t6aτ•aνflou1cuτιlς ,n o1ιτcuτιlς, 
στcλιiιητVνόf!Υιινώcιc-Λ '•Ι'Π.ιιΜιίί: aa(σλί;Ιοςa6σμι:ιu. 

4-6-79 ι;~~ : ~;:"::~.,·~~ •:~:ι:~~y~·r.~::~·~ ,,. ,.~:':::;:7:~ ~~~~~~ 8 -~ ~~~:~;. 
Ψ-· 

• ;;u:z~·z.::.!:-:6:\~,::~···ιS ' o,ytvuση atιχ•ν••""' ,., ν4 •υtητι\e'aι οpι:ι1'1fiμ•-

·-6-79ι :~~~~~~=~~~::~~::::;~~:~!ι ~~~:~Ε~ 1 ~~~ ,~;~ 1 =~~~~: ~~,.~:
0

:: ~~= :::: 
§~@~~~;:;j~~~~t.~~;;~~:~§~~~t:~~~ι~~~~~m~:~;~j~~~~. 
Ιι χ.ι1λ,Ιοcρζοβ(της "Αρης,hΟUflμ•'•ηςΓc!Ιpyιι:ις ,ΙιaολοdδηςΓaι:ipyιος,ΙΙτaοιιντ'
•rιςΙιχ4ιλης,ΙτaΤΔrιςΧ.,.ιλιψ•ος( ' Ε•τι8'f1'1ΙJ8Τi-t. ... τaλ'•ηςΓcι:ipyιοςiΠολ.Ιηχσ• 

=~~~~~:δ~:::~~ς~;:~~~~~=r~~.~~~.:~=~~~=~"~:::~~=;~~~~ ~~..l~=~~ 
Χ•τC•τσu~aης Π.νcryι~της . 

8-6-79ι Εuνί;λΙcι'ι Έaτa1cστ ι aιSΓfΜΙμ~τa(aτ;;ςκ,t . τ;jςΕ&Ηk aa(Uιo1filηaaμi 8iμa
τσίιρyιινώσcωςτaUιι6μμaτος, 

,._,_7,~:~~~~4=~~::u ::~~~~~~:~~::::::~~:~~ ::~ς-~:;,;~·~~. ~~-~~β~,-
,s-ι-7ι~w~~:2ι:ίμ:~.:'- adσaatη 1ι '•τaλaστιaιS ΓLΝJ.Ιμaτa(• τ;jς ιι.t . a•C σuCfiτησa &pya-

.. ιι .. 



,_,_ ''' ~;~:~:!::::.~~~;~:~:·· ::.:2~-~·~~~ :~~~::·;~· ~::~··:~~::~:~=-·· .::,_ 
._._,,~~~;:~~:~·::~:~:~~:5::::~~~~~]:~~:~:::~~=::."~,;-~.~;::;:~;~ 
,_,_,,,~i~:.:~:::~::·;:::::~:~;:~~Έi~:;:~~.;~:Ξ:t~.:::=:~iΞ:~:~~:H~. 
•~ι-79ι μ~~. ~ ~~~~Υ:~ ε:~~::~,;~: 1 ;~~~~:~~.:~~fι 1ι t~~·~:~~c; t~' f;~;:-ιι:~ς~~~._~::~;~~· 

ιιFjι;: •εν-ηι;: ι~μwν ••' ιtοινοτfιτων. ,_,_,,, .~;.;~~~=~::;3~~~::;;~::::~:~~:::::~=~:~:,:::':::.:~·.~:~:~.;~~.~·~ 
,_,_,., :~=~~~Ε1::;~::;:~~:~::~::::;~~~::~~:~~·:~:;;:~·:,:;,::;:.::~:'" 
,_,_,, ::i:~::~::;~~ ·~~;;~, ~;t-?~:!~~;Ξ::Ο.~'.::::·:·~.~~~~· ~~~=~·~ 
5-6·15~ ι ' Ο •ύν6-μοι;: ' 06ηyWν aUτοιιινfι1'ων τ~( 'Α8ηνW ιιο( Π.ριιι1ιρων lιιον• Ο"uyιι4ντρw-

:~ ι~ :~~~fι6~;.~:~~ ~:;~~~~~~~~~τ1 1 ~Ι:~ y )t7:t.·~: μ~lι Ι ~::~;~:~:~:1~νt 
ρι•ητί;ς\)οολ1ηλιιιFjςτοuςl6ι•τητος,•.6•Τι\νΕΑΗtι&••Ρ......,_•••·Γ•ι:ίpτιοςΡ"
ρης,μi).aςτfiςΙC.Ε . 

,_,_,,,~~;~:;:~~~::2·~~::~::~:~=~:1:i::,;;:~~:~~~~ ;~~:::~;::H~i~~~~-
ti1c: χώριις ΙΙJτ~ν t.ο.r..•,ΙΙJτ6 ξaνο .. χaίο [[ΠΟΙΑ. 

,_,_,,,~;:~~~~:!~;:Ε:~;~;L~;~~~~:;;:~::Ε~Ί~τ::::.::~~~~:~~~~·sι_ 
ICcι).οy ι,ννης. ,_,_, .. d~~;~~:~:;~::·~ι~;~~:~:z:t::~"Ξ~~:~:~~.~· .::::: :~.- ::=·=~-

,_,_,. :~:?.~~~~:i:;~;~~;~~~~:;~~::;~;~~:~f~:::.;:~::~~::::~~!r.:. 
12·6· 791 .~. lt ;~~μ έ:;":~~::~i:~::ι~·~ι1:~~ ~~:·::~ -~=-7.~~ =~r ~ t::~:~:ε:·;;ρ ι

;~l;::ν:~:~::,~.~.ι~~~=~~~;;:=~&ω;.~~~:;~~~:~:~~~~~:·~r~~~;τ•ύ~ 

,,.._,, ~:~;iΊ:::l~~;~~~~r:~;~~;i~t~:~E:~~;~~~Jili:!~~·EΞ;~~~:~ 
13-6-791 'Η a.r.νcιyιliτe ••cιντοu"ιιη,μiιος τiίς κ.ο. Γu-ιιιiiν wηpa μiρος •τ~ οuyιιiντρw

•ητοίi•u).).6yοu•ημοιιρeτιιιiiνΓuνιιιιιiiνr.τιιιrr-μιιιμ.ι•kΙ61auαητ•iiιlιyW. 
yι,τ6διιl.ξιμοτοiί&ρyοστ-rau•ΙΜΙιΞ.•, 



i![~~!!!~~~~-!! ~-r~ ~!~!!-!!}~-! ~ ~ ~-~~!~: ~:-!~ ~~~!~! ~! 

:~',:.~:;:Ε;~~·:::::;~:~:::~ΞΗ::::.:~~ ~::~;:::~.~:::,·~:::~~·~.:7:.·:;:::~:.-
ε . ικ ./·:.;~~~ rίσ:~:~.·:;;::~~,;.~iί~η~;~;.:~~::δρrσu' ό~yσινωτιιιdς Γρσιμμσιτiσις τίiς 

!!.~~!ς!!!~!!!!!1!!.!!1~.9!!ι:!!~tΚ.C1ΙΔ111Ν 

~:~·~: ·~:Ξ:2'~~:~~~~;~::~:~~; ;::~:~2:~::..-:r:Ξ:~':;::;:~Η~~;~;., . 

~,~,~~~~W:f~~~i· 
ΛΠΟΤΗ&.ΡΛΣΤΗΡΙDΤtΠΛΤΗΣΕΙ:ΑΗΜ ------------------------------

' Λιι6τ6Σιιοuδσaτ ιa6Γριι••iο8ιι64Ιηιιιnοτdίξηςιιλτ(σιτdιιοut 

' 'Η [~~~;!;:;~;:;~:~~~;;;;~~~;:~!;;;:;;:;;:!;.;;;;;;~~;.~1 :~·~:'/_η τοϋ όριl -
'.i~;;~,~~~:;~~:;: ~::•:\~~;' ~~~:::~ '~:);~;:~:i: ί=~~::::~~~ I :~:~:~::;;.;:~-
•τ6ν 4ι~~:~.·~~:ν .~.:~ί~"'t~λ:τ:~ ~::.~~;~;;ν_::~~ύ ':1~~ω .~:~~ι;~~:~~~~:·.:~· 
τοUςι:iσιιιιτiο\1ς. 

;~;:~~~~~;:μ;~;:.~~~::::' l~•:ϊ~; ~:::L:~L::;;::::~;:~~::~~~;:;ϊ:::~~:::' 

:~::~~~=~~~;;::~~:~ι~;:~~~~~;;~~~~t~~;:~;Ί:~:~:;~:~~;~~l~~;;:~~:~~~~-
ρίίς •σf &ιι~ο~ς ι:~νσι yνωιrτιS !& ••τηyοpούμι:νος ιιιιτ4 ιιν ιι .. Ιitι:ι. 

'[ιι{τοϋιιρο•&ιμiνουμονa6ι .. ιliς6ι .. _τι1ςa1νaι !&λaιSςμ4•aτηyοροιlμι:νοδχι τ' 
10-15δτaμcι •τcl!&ιιοia'ιΙΙ.ιιιΙiρvησηβ4λaινd:••ρτιlσaιτ{ςaύβιlvι:ς,,λλd'ι16ιa'ι• utΙ4ρ 
vηoη , noU x ριlivιa τώιρο: ό"σβdλιι&Ι ._.( 0\ΙΥΤηρι:ί lνtι Τ4Τ8ΙΟ Ιιιι ... ·~ορyιστι .. ιS μηχ-ισμ6, 

.. /1·· 



!lj~!!!.!~!-~:~:.~.:.-~!~.!~-~~~-!lj;_H!Ij~ 
'.ι.ιιdτ6Κcν'Ι'ριιι6'Ορycινwτιιι6Γρσ:•ι:ϊστΓjςΕΣ6ΗΜίcιι66Βη•ι:ι'ι6ιιι6λCΙV9ηό:νσιισ(νwοη, 

ιισύό.ιιcu8ύνι:τc.ιιιρ6ςδλστιfμiλητi\ς[t6ΗΜιισ(κuρ(wςτΓjς&ιιιιρχfa:ςι 

ιιiς ~~ τ~Τ~:~ν ;;;:~~ς τ:r.;:~d τ:Ρ6~~=~Ρ ;σ~:::~.::':;. dcUZ:; ;:~;:. ·;~ ... • ~~:;~~ 
yι'6ρ.,ητ6κσλοιιcι(pι. Πριlιιι:ι μιlιιόΒι:•,.••"Ιι:ισνιiμι'\νι48'ι:τι:τ(Ινtιι .. Ι'Ι••c;μιΙτιt 
'ιlι.ολσlcιιιcιΙ.,.ΙΙUνι:ιΙσ.-:cν6λι:ιτσupyι:ϊτι:.'Αιιι:uluν6μdτι:ιι\φ(wc;ιιρ4ςτσUςνι:ολσf
οuςτWviιισριιWνο1ι}ιιοiοιτιφ.τ6ιισλσιιcι(pιι.ρι:ι'C•τ•ιν8aιfνοuν&ξσρμ~ι:ιςyι'ν6 

!!::~~~~:~~;i~~:r.i~:;!::;~~~:~~;::~~;§;::§~~;:~:~::;§;~~~:~~:~~~· 
ιιρdς ι~:":~':ί~~·~.~':f~:u~' τ:Ξς~:~::~μ: · ι~~Α~~ν •:~::;: .• 1 ιισr ιιρdς 1ιιiς ιισf 

• 

• 



MHOΞU1JI!@ 
ΠΛΤΛ~ιr:::..ι~ • lt/ J1.Ι.?ι 

--ΞΞΙ:ύντιιξη-·Επιμtλειιι' rpιι,elo :rόπο=--

I ιαιεκΑιΗιιιΗtΤΡ.ι.παnκΗθΗΤιt.ι.Ι AHIO,HIItiAΓflιTHN( . O.K. 

DΙOtnoJ/AIΛKDIAHIOt 
ΟΧΙΣΤΗΑlΑΙβΟΡΑ 



., ... ,2-&-.~~~~ ,.~~~~"/:~:~~ .Ί.;;&;~~~η;,.~ντι~:~~~·~.~~·,~·~;,u'~lι::~: ~ν~~ui. 
υν• '' ~τιnι ~ιτοτσξfα. Kef 84 ητιrν hιruνafδfιτη wρ&.ξη '-οw;οιιίiι; τοU ιt6μματοι; h4 τ6 

~i~~:~~ .. -=::;:3~~::~: ?.~·~;:~:~+:S~:~2~:~~.::~~~::~;::;;:_ 
3 •• Mt.AH.K. eιnaύaι δ1'1/ιιιοροU..Ιοuλtt&ι-pιμο-ιaίτοι νdiaupWaι τιlj 

t.,.,.uνfo [ντ4.ξι.wς.Αύτ6•ρiοaι νdiyfνoι &τau8a(σςln6τ6νιiUηνιο6λσd, μiyνφιο 
&ημοtιWι8-ιJ., lιφοίi •ροηyη&ai wk~ης ••f l.aοτομaιιι'ίc 8:νημlρuσι'ί του. •οοοι νομf~οuν ι .. 
't'l ι\ ιuηνιιι6ς ).ιι6ς 6l διιιιιτaι oinpι.ι'japlηyιdτiτoιιι Ιlμοτtι, ρΜισfημοU. •of τιS 
aά . ιuιιfτι'ίΔημο•ρο:τfιι. 

4, .. 'Η tuμφwνfσ. oo!J 1).-οyρ&ιιτηr.ο 6Ιν 111-οιaί ιhλi τi\ν l6iσ τ;jι; iντdξ-ι;.'Α-
.lροτοι auρfwς οτι'ί μcτο:ρατι•ι1 wcp(o6o, yιd τr\ν lι•ofo ύ•dρχοvν ewρafσ h6 διατd.ξaις, 
••d ρuβμ(ζοuν oapfτl.oaιι aιιf ooβapd ••μcn'•· οι διnpαyμcιτaύΙJc ιι;, Διwς 1 τι' τι'jν χιιaτιfρτι
~ τους lyινσν 8ρ~μην τοίί iλ~ηνιιιοU λcnloii, ι.σf τοU •ολιτιι.οU ι.4σμου. [wιρ4λλa'f1Jι,iι.ο
μίννς, 8ι.μιlροuςτ;jςΕΑΗΚιι4Βa8ι.ι•dλσξη. 

ι.-'Μ ιιυριlρνησfΙ ,.rνaτσι δτι Ιισιιστ•ιaτσι b6 τ~ν ~poadν'l ν4 •lpaι •τ~ louM 
wpfς ι.ιlρωσf1 τ~ tυμ..,νfσ •τιf μιl•σ 'Ιοuνfοu,6w6τa,ριρσισ,ι.σνlνσc •• Ιd lιaι τ& ιρ6νο 
.,ιιμaλcτflιraιι.σfνιΙ:lι•ομοιW!aιτfcδιστιfξaιcτf1C• 8 

ι.-'[ν"-ιονσιiτ;jςτ;jς6σ.ρaισςwρ6ςτ6Λσ6ιιcιfτ6t:ιJντιιyμσ,ι\ι.t.ΗΚiιστηρaί 
l~•c τ(ς hι•υλ&ξaιc ιιαf θd •σθορf••• τι1 στ4ση της σι:~ Βουλ~, μιl yν4μονσ ι.dντοτι: 
τinιμtιlpοντστοϋ•εινοuc•σfτοίiΑσοϋ•. 



'D κ . Ζ(yδης &ncιντί:ίντcις σf l:ρι.ιτ~σ~ις δημσσισyρά9ι.rν, δι'jλι.ισι: τά &ιι6λοuθαι Ι 
"Σuμιιαρ(σταμαι πdντοτ~ στ (ς προσndθι:ιcς τί'jς Κuπριαιιί'jς ~yι:σ(ας yιd τι'jν i:ξcU. 

ρcσημιίiςδ(ιιαιηςιια(μdν-ιμηςλUσι:wς τοUΚuπρ ιαιιοU. 

&ιιοτρι;: ι "~6~:ι::~:~n~~~~~ν ~~σ=~~:~~~ ~~~.:~: Β~~:ί τ2~e~~"~~~&~~a:~~c~~~:~~ς νd 

;: ι ... ~~~ ~:6~~:~:~ρ~=:~::;;:~ ~~:~~;;~~~~~::;::::;~~~~:~;~f:~ r !;~:;~~~~~~~~~~~== 
ιι(ας lrπ6 τ~ Δύση, 

εfναι Μσιιολονάμιλι'jσι:ι ιιανι:fςτι'jνWρcι~τι'jyιdτdτfοUσιαοτιιιdιιcριfχcτι:r ι 
στd1Ο ,οημcίατi;ςΣuμι;ιr.ιν(ι:rς,ιιαUί:κnρι5τηsδ•ι:ωςi.μφαν(ζοντι:rι.:ιςtιιαδιιιαστιι<d. 

μcία ~~~~: ~~agd~:~~o1~6 δ~~ΙJ τ:~ (~~~~~;~ο;U~;ν ε ~~;~ι'j;~ν 6 :ϊ;ς KUnρou, !να όιιd τd cτη. 
li ιιcινfνα τρd nο δfν nρfnc: ι ~ "άιrotuyι'j Ono ιασδ~nοτc i.νfpycιaς ποU θά μnαραQ. 

σι: νd θfΟ"cι σf ιι(νδuνο τ~ν !ιιβο:αη , ι:ϊν cτvνο μιλ ιi:iν '" νd σημdνι:ι τι'jν ματc.(ι.ιοη ιlj τι'jν 
κοθuστfρηση nροσφvyί'jς ατd ' Ηνωμfνα 'L θνη, edν ~ Τοuριιοιιunριιηιι'j πλι:ι.ιρd δfν δι:(.ξι: ι 
&ndτι'jν άρχι'jτι'jνιιι:ιλι'jτηςθfληαη,ούτι: τι'jν&μβλι.ινοητί:iνμfτρΙοΙνδιι:ι<διιιι'jαι:ωςτi:ίν 

8 ~~~:;::6u;~ ι;&:~ ι":~~~~:~~~· -.:~ύ x:~~~~ii:~n:~c ~ο ~~ι:ι~:~Ρ;~: ~:~ ::~. v~dα~~ν τ~:~ρ ;:ιιd 
'Ελληνισμ6", 

~lE.~~~!~Qt_~~~~~!E~-~~~E~ 

!!l:~e~!1~~!!!_!!e~s.!1:::.~~e!e:::~ι:~-.i~~=~=~22 • .: 

ιι ρdτ ι: .:~ο .;~e~~:~\:::~~~~~σ~~~0~ι iι;~τ:~~~σ~:"~:aο~~~, τ~~μ~ο τ~~u~~=~ν ~ ~~1.~ε&~6 
τ(ςι!ιι<τfς. 

Ή διcθν~ς ι!ιναyνl5ρισ~ του= ι:fναι cn.ινι:χ~ς ι<ι:ιf iιδιt~τdρι:ιι<τη. 

~~=~:., ~;~ ;~~~6 ~~:7~::;~~::1 :~ ~ ~~~ 1 ~:~~Q ::~~~;~ ~;!:;~~:~~~:~ ~ :!: ~~~:~~~~~~~:~0 ~Ξ: 
βαιιλι:uτWν•. 

8 Τραwοπο(ησημi&λλοτρdιιο ι; ίνaιlιδύνι:ιτη. 
Ιτι:pι:ί τc.ι ,i:πομfνr.ις ,οοβι:ιριSτητας όi αχuρ ι αμdςταίίατpατηyοUΧt~(ηyιtδτιι!ιlλ· 

ληνι κ6ς ιί:θν ι ι<dς ιί:ναι!ρ ι ος ~ί:ίρος Cχι: ι δήθι:ν πι:ρ ι ορ ιαθι:ί ι< cιτdπ ι ν άnαφdσι:uς κdno ι ο:ς 
~~;~τ~οnϊ;ς τοίί NATD τd 19Ι!i 1,στ ι'jν δno(a η Ηληνι κ ι'j ιωβfρνηοη πρiπι:ι τι5pα νd_σuμμορ-

Ιτι:pο ίίντc.ιδμως&~tdμcιnι:ριασ6τι:ρασοβαp6τητοςο ! όαάφι:ιι:ςκc.( ο1 Uπtιιφuyι!ς 
τοίί " ιιιι βι:ρνητιι<οίίιί:ι<npοσι5nοv'",66nο iοςnροσπdθηaι:χΒfςνιiκt~λUψι:ι τι'jνιιuβι:ρνητt
ΙΙ~ Βι!ση, 

pou το~a! r~~~:~:~u κ~~~~~ ι: ν~ 11&π:~~~~;;~~~~Ρ ~ ~ ι:~~~~:~::;ϊ~ '~~~ riξ*~c: δu~ι ~~~~ι :λz:~~-
τr\μc.τcι ι 

ΠρΥτο : Ιvμφι5νηat woτf στ~ν iιπιSφαση τijς Ιτρcιτιr.ιτιι<ijς 't:nιτροni;ς τοίί NATD,aύ. 
τi;ςπούiιναι;ιι!ρι:ι6Χά(ηy~t,στι'jμι:(ι.ιαητοίίiλληνιι<οίίί:νι:ιfριοuχι5ροvαfδνι:ιuτιιιd 
μ(λλ ι α;Κοf 

xWpo Ο':c~τ:~~~ ;~;ι:ι ~ (~~~:ι:;:ν δ&~τ2λΙ:~:a n~~~ι: ~~= &~~η Η~~~ &~-.~~;~:~ν τ~~ ς t;~~~~faς 
αtήν "ιί:'!Ιανfντο.tr\''μc.ςοτdΝΑΤD; 

μa,noU ·~,~=~ν~~:ηέ~:; ι =~ι&:;Ρ:~d~~~:ι: ~ij~κ~~P~~; ~~~~;~ςδ~;:ο~=~~=~ ~U:~β~~~~=~ ~~; ( _ 
ατατι:ιι πλι!αν ίιndλοyη α τ~ Ποινιιιή Διι<ι:ιοασύνη". 



•ετνοι οuyιιcιιρψiνο ιιοf άμcfλιιιτο τdi (ρuτι1ματα, ποU δημιοuρyοίίν yιdi τήν πολι 
τc(ο:τΓίςΚuβcρνι1σcuςο1QποκολU,cιςyιάτfςπροτόσε:ιςτοUστροτηyοίίΧο:fηyκ,οχcτικά 
μi τήν >~i.νταξη • τΓίς Χ,jρο:ς οτd στρατιuτιιιιS οκlλος τοίί ΝΛΤΟ. Ή Ιιuβiρνηση δiν μιιdρc
οcνιS:διαΙιΙνδuνcUσcιιcαμιιS:&λλη&πιS:ντησηπαρdiμιSνοτdιcοινdτοπο6τι•yνwρ(ζcινιS: 
ιιροστcιτcUει τιS:σuμφiροντcι τi'jςΧι:Ίρος:• 

:~~~η .:~ή:~;:·::; ~~i:::~:::~~: =~~::;:; :~: ~::!:i:~:.~~:~ ~ή; . ::; :~.~:~· ~/~~~·~; ;._ 

[~t~~i~~!.i~~~~~~~~~~j~~~~~:. 
τηyοίί. ~i~~ ι"~~:::~~ ς κ~~~~~~ η 6~~~~ c ~;~~ι"~~::~ 0 i:~ ~~~:~~~:~Jο~::~σ:~~~~ς δ:~~ e~τ~;; ~ 
ίμπλο~ιι:ϊή!λληvιιιήκuβifρvηση. " [τσιι 

Βο (ρι:τ:) τ~0δ::ο ~,.~~u~:~:κ ~~:~~:μ~: l~~~x:~ ~~~:~λ~~:ςt:. ~~~. ~"~~~ ~~~:~ιι::u 0~ί-
yafou, ~ ιλληvικι1 κuρlρvηοη πcριορ(στηιιe στ6 ν6: f.ιι66σcι τι1 NOTAII 1157, μl τf1v ό
ιιο(cιιιήρuττι:τd ΑlyοϊοΜιlπαyορcuμiνηπeριοχή•. 

μ ιοuρy~~η::ι~~: ·;ε ι~:~;~ ~~::σ~~~~&~~3μ::~ ~~~~;~~σ: 11l~~ω;d~;cό:~~r1;~~a ~~~~~: ra~:-

::1·~ .i ~;::1:~::: :~:; :::~~ • :::~~~::::::::Ί:~:::~ ::~1:~~:~;~~~.;~~~~~i. ;:ι:::, 
δσοιιαfτΓίςΤοuριι(ας. 

'Η!UμβcιαητοU!ικό:yοuιπιβάλλcιτdiνlιπ6λuτοσeβασμιSτοίίιΒνιιιοίίf.ναlριοu 
χ(ιι:ιοutια(ά1fαyορeUcιτι1vχuρ(ς&6cιcι'ΙΙτι1αηrr6:vuόπιSο\ιτιSν,όrrοιοuδήnοτeξlfνοuπο-

~;;;~~~;:~Ξ~~~~~~~ :~;i~~;~;~~~::~:~~ · :~~ :;;:~:~ .:::~ :::~;~r~:~~?:π~:t:~~, • 
ly•νον6ιeΒvUς&πο6cιcτ6 - ι!ι1'!ι!Τ61931. 

, ~~~~;~~~~~~~~;~~i;~!i~~l~~i~~;~;~~i;~~f.:;!~;~~~~~l~;:!li~:~~~]~~~~1~~~1~ι-
_flolν. β)!ιS:v&μή !φΒονtι:ιUτό,ήΤοuρ~ιrαάπdiτό1975lποuσcvόC.ναγνι.ιρ{Ζ:cιτά6-
ριατοίίΑθνιwοUί:νοιΕ:ριοuχιjροuατ61Ομ(λιο,ιια(ά:ξ(uσeν6ιιcριοριι::τθοίίνσl15μdivο 
ναuτικά μ(λιcι δσο w.a( ~ ο:\yιολfτι6α Z:Wvη. 

~:~:~:~;:~;~~~~:;!~:~~;~~~: jE~:~~~~:~~!:§: i;ι ~~!;:~~~~::~π;~:;:~~~~~!~~~~· 
;~~~~~~~;;~~~1~~~~;I~;~;~~;~~~;~ι~~~:~~~~;~!!~~~;!~~;~:i~;!~~1:4;~;;~~~~;~:!~s 
!~~sΞ··· 

.. !! .. 



6) Ή '(λλά6α lττρεττε φυσι11ά, μ6λις έΙΙΜΒηΙΙε ή Τουρ~ιι~ιι1 NOTAm 714 νιiπpοσ
φύγcιστ6ΙCΑΟΙΙαiνιiζητήσcινάι'.ιnσχρεωΒι:ίήΤουρ~ι(σ:νιiσι:Ρσ:στcίτι1νι'.ιnογραφι1 

:2ς i~~~: :: ~ ~~~::~:~~~:!~~~~~+~2:~~~~Ϊi~~:~ ~::~0!~~::~~5:~~ς ~~;l Υ~~~:~~;~~~=~ ι-
~~=~ρ 7:~~α τ~~ ς &:~~:ς~~~ ;~~σ ~~:~~~~σ~rι;~ς 8:n:~;~~P ~~~~~:&~λ~~~c:ά ~~~: ~Χ~~~:σ:jρα 
wολύ ό:nστcλι:σματΙΙΙή στά 1964 ΙΙCΙ( 1967,~ταν ή Toupιtiα ιi:πι66θηΙΙΕ σi μepιιtiς nαpαβ ι
ιitreιςτοίίιιλληνιιι.οίίέναiριουχώρου. 

i~;:~:;~~' ;~: ~~;::1;~:;~1 :~i~: i!;i~:~:~i;~~~:~1; ~J;;~:~~:f~:~;; ~~ :~ ~;:~~~;~::;' 
&~i1c;~~" 1~;ι~~:~~;.,.~::rι ~~δ~ι τ ~~χ~ποr:~χ:~~~6:& ~;~;~7;ι: ή έλλrινι11ή κuβipνrισrι, 

llli τι1 6ιι:νlργι: ια,~μως,τi:iν άσιι.ι1σι:ων αίιτi:iν α)παpαβ ιιiστηκe ή τερματ ιΙΙι1 nεριο
Χ~ τσίί άι:pοδρσμ (συ Λ~μνσυ. 

β)'ΑχρηστεUτrικcδόεpιο6ιιi6pομοςΛι1μνοu-Γ.1υτιλήνης-Σιiμοu-Δι.ιδε;ιι.ανι1σοu. 

8 γ)Παpοβιιiστηκει\έΒνικ6ςi!νοfpιοςχi:iροςnολλi:iννησιi:iν6υτικ6τcpατηςΛiσβοu. 

δ~α(_lμcινc ιi:π(_6_ μlpες ή Λlσβqς άττpοστ6:τε:uτη, στή διάθεση τίlς τοuρ~ιιιο:ί'jς 

~;~~~~π~~:~;~~~!;~: 1~~:1~1~:;:~,:;~~~[;~~~:i~;::::;:~~:~;~; ϊ~;:~~;:~;~;;: =~: '. 
::~~gi1j~~:~~;:~~~1:~~~~;~~;:1;~:;~!:;:~:~:;:;~:μ~~~:,;~·;~:~~::;:~:~::.~:r:~ 

mετά τήν άπο~ιιiλuψη τi'jς r.ΔΗ . Κ. ~ ιι.uβfρνηση UποχpεWΒηκe ν& παρα6eχΒεi /Ιiτι 
lyινανττpιίγματιτlτοιcςάσ~ιι1σeις&λλά,nρ6βαλeπp6ςδιιtαιολογ(ατηςόpισμfναέnι-

~;~π:;~j~~~~::~;Ι~~:~::::;:~;;;~::~:~:1~α;:~:,1:~::::~~~~i~~:~~~: :~~p!i:~~~p~~,.-

~:;:~ :~' ;;;;i;;;: ;:::~::;:~:~:, z~:;:~~~;~:;:~:~;::!~~,~~:~:~;;~~~ϊ:;~ :::;:' ~:~~ 
λην 1110~) ~~:i~(~~ ~;~:~ 1 &~:ν .,.~:6~~~~~~ ~~~a&:~~:~o~~~~~!eΙJς τrjς nαpαβ ιιiσcι.ις τοU ~λ

μcιοδ6~~~~~~~ ι~ι~:.,.;6 ν~π ~~:~~~~~ ;&ύ ~~~;~~~~:~ά;~~ε~~~~ άφeλciς κ α( τούς έθν ικούς 

fi!i~~~~~;~=~~~~~j;;~~~;[~§t;~;~:. 
; i:: ~~i:i~:f~;;; i1E~~ ·:~:~;ι!~:~,~;;:!~ :l~i:::;~: :;~ ~~:;~:)::~:;~~::~::~: ::~; 
Δι cθνl~6 Δ~~:~~~μ~ r;~~μδ.~b~~~!!~~~8 5n~~}}~~~ημ ~~~ ~~~~~ς 6:~6 ι:~ (~ 1 

• Η::~~ν;~ ~:~ 1 ~:~cς 



::,::.;~:~r.~ii;:!~~~::;~~:~~~;~~;:~~::§;~i~Ψ~:zl:.~::~~~;ζ;~~:!:~;~~;~;; 
•τ6ν&λληνιιο:6λα6yιιiτfςnρdξcις&Ινι•nςμcιοδ-,σ(aςwι;ι.:lβαριJνι;ιuνα<ιτ6ν•ιιfτι1ν 
κuρfρνηση στι1ν 6wι;ι(ιι &ν~•••· 

Χιιfρομαι δμwς,nι;ιύ ό ιο: . 'Αβι!pωφ !n ι δ~ ι ιο:νύι: ι τ6ση yΕννι:ιι6τητο, 6ιaιο:ηρύσσσντι:ις 
δτιό:6ημσνι:iνάlλθcιστι1θσuλι1πp6ςtruΖ:r'jτησητ6μeyάλσι:rUτ6ί.θνιιι6Βfμο. 

ν& ιιcιθ~;~:~;7 ~~ι,.:;ύ~=:~σ~ι"=~~~σ τ~~~~~~~~~~~~\~~ ~~=ρ:~~~:~:ρ:σ~~: θσuλίlς Υ . 

ΔHI\Drt li (ΓΚΥ PO~J Κ ΥΚ /\ΟΝ -----------------------

θητι:fα,~ο:Ί6~~νδ~~~~~:~~~~ά::~λ~~η~ύσ άιι.cSμη βασιιιι!ς της πρστ6σι:ις,yι& τι1ν trτριιτιωτιιι 

ν& ιο:cιτ~~~~:G~ ~~~~11Πσ~:~~ ιι~ν::~~:~~,.,~~e~;~,.ί: ~~:~~~~:::ο: ε:; 1 =~~τ~~~ν~~τ:f~. μnορσij 
"(τσι ό:nοδeιιο:νύeτι:ιι &λλη μιr' φορά δτι τι:λιιο:6 δ ΎnouρycSς Έ:eνιιιίlς 'Αμύνης ιι. 

::~ι~6~ ~~~::~~~: ~i~::~~P :~: ~~~~~e:~~ζ:~~ :σ~~: χ:τ~:ι:~~~~σ=~ t:S:~~ r~=~ ~~,.~~~~:e' ς 

:~::~~ 2~~~:~~~~~:~:~f~~~~;ι ~~~:l~~~:~:~:1~:~~:~: r :!~~~Χ~~~:~~ 
6 

::~~~;~l~Ι~~~:~~-
.,.ήρ.σι:σ&νnρ6τασηnούόδηyciστι1νδημ•σuρy(αμιαθσφόρι.ιν . 

'εξ &λλοu, μέ χΒctrινι'ί D.νσιιοiνι.ιση τοίi Ύφuπσuρyσίi Κοινι.ινιιιi:ίν Ύπηρι.;σιi:ίν,οl 

~;~"~~:~v;~~ • ~~& e~~~~:μ:~~~~~;;μ:ά ":~ r ~~~~:λ:τό "~:σ~~~ .;~ι:;,.~~ι~~~~:~f\ σ~~~ά~~~~η-



χ:~δ:~tνt:~~~ ~~:6~~~~~:μϊ~;:rι~~~~~(~~η~~:λ~~~~u:d Cιrfιrt6a τοίί ti<A 11 τd 801( τWν 

~~~uδ~~: =~ ~ ά::~f2~ t::;~~~ ~:;:~:~~~~ ί ~~~ :~~~:~~~ rι :~;τ:~ ;1~ t ~a~ t !~;: :~~~ ~~~: :~~~ 

σίιτις ~~ ~~!~~::ugJ~~~: ~~~~: ~Uν μlαι..ον μι.Ζ: ιιcΓ;ς Cνημr:ρ~r:ως βρ fσιcοντα ι τ (ς μιρι::ς 

1)ΚατCιρΒι.ισαντι\ντtλtτ"τi'iςUιrογραφΓ;ςτΓ;ςιrροσχι.ιρι1σtι.ιςτi;ς'Cλλ6:6σςατι\ν 
εοκν6:τι1νUιrοβιβ6:σοuνσι!Cιrfιιt6ομιiίςιο:σμματιιο:i;ςCιο:6ηλUαtι.ις. 

:~~~η~:~~;!~~~::~ 
1 
:~~~:;~:~~: ::~~~~~::;ιr ~~~~λ~~ν ιο:&~:~~~~~φ~u~~~Ρ~~=~ά::~ν C~=~ 

~:.:~~:~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~i~~~~~:~~;~~:~~;~f;~~j~~~~~;~~~i~~~~;;:;::~;·· 
ν6:ι.i σ Β6νeταιο:ΤσΒημαντpοιrΓ;ς. 

Ό 'APXΙJydς τϊ;ς t:.Δf:1.1<. ιο:.'Ιι.ι6ννης Ζfyδης lλσβt Cιrfσημη ιrρdσιtληση νά Cιrι
σιο:ι:φΒt'i' τd ιφσοeχις Βll'ός τή Ροuμι.νfο:,Cnιιttφολί'iς άντιιrροσι.ιιrtfος τοίί Ι<όμμrιτος. 

Ό ... Ζfyδης διι:ιβfβασt 6ι6: τΓ;ς Ροuμο'Ι'ιιο:i;ς ~ιι:σβe(ι.ς τ(ς ~Uχι.ριστ(ι:ς του .. ar 
ΙCι:ιθόρισeσ6:χρdνσi:ιrισΙClφtUςτοuτήντι:λtuτα(αβδομ6:δατσίίιrpοαtχοίίς'Jοuλ(οu. 

Η I:YNE:tτiAΣH-THt Τ:Ε:. JΙ.ΛΙΟtΙΟΝ -------------------------------
• (ΙΛΙ σ: ~ς' ~~X~~~~u τ~~/~~~,.:~Ρ~:~~2~; .. :ι σuνeοτ fι.οη ιιού όργάνι.ιαe ή Τ .ε: . Ε:ΔΗΙΟtΛ ιο-

Ό ._,zry6ης ιtατά τή διάριιeιrι όμιλ(ος τοu στή οuνeστ(οαη &νrιι#ρθηιιt ατι'fν ~σι.ι
τι:pι ΙCήwολ ι τιιιήιιοτάσταοηιcιι(τ(ςμtλλοντιιιι!ςτηςιrροοnτιιcι!ς. 

ϊa"i;~;~;;~:!;;:;~~i~:i~~:~;;~~j~~::;~;~:~~~1:;~ϊ:~;~~~i~~~~;;;~~~~~:~~;;;;~~:-
όnολιτeuτι'fς·nρόι:6ροςτr;ς·ε:ιrιτροni;ςΔημοσ(ι.ινιο:α(Ι<οtνι.ινικ<:ιν'c.6ηλόσtι.ινΙΙ.Π.Λι:
ιcοτσ ίii ς , δΠολιτι:uτήςιc,Μcινσυρiίς,όιι,Κτtνiίς,iπΓσηςστeλt:χηιtα(φ(λοιτΓ;ςΕ: . ΔΗ.Ι<. 

ΚΟΙΠΟΒΟΥΛΕΥΤΙΙ<ΗΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑ 
a•••••••••••••••••••••••••••• 

ΕΒΝΙΚΟΣΕ:ΝΑ:ΡΙΟΣΧΟΡΟΙ:Ι<ΑΙΝΑΤΟ -------------------------------

N.BCIHZE:ΛDI: 'Λwd τόVς όιrαυργούο.; '(ξι.ιτeριιιi:iν ιcιιΓ ΈΒνιιιi;ς 'Αμύνης Ζ:ητtί ν& Ενη
μι:ρUοαuντήθσuλι1γι6:τούςΙσχuρισμούςιιαΓτ(ςnροτό:σι:•ςΧο:fηγιt,nούόQοpσίίντόν 
wι:ρ ι οριομότοU'Ε:ΒνιιιοίίCνο:lριαuχCιροu. · εwΓσηςνό:κατοβιi:σοuντό:σχeτιιιάl:yγρο:ι;;ια 
•oV lxouν ά:ντο:λλαyt'i' μeτο:ξύ τi;ς Έλληνιιιijς Ι<uβι:ρvήσcι.ις ιισi τοίί ΝΑΤΟ ιcιιΓ οΙ προ
::~~~~ ~~~ηy~τ=~~;ς:ήν 'Ε:λληνιιclj Ι<uβlρνησι-ι,nού ί:nιδόΒηιcrιν στd ιιτροτηγά Ντό:βσ στlj 



.e1~!-~e!!!~~~~~.~Ι?i!1Y~i:2:~:Z2}: __ 

~;~~!~~:~~;:~~π~~~:~:z~fu~~~:;~~m~:~;~~f=;~;~~:::~:~~1:::::~~f._ 
!!~~!:!!.!!!!!~!!!!~!!~!~!!~~~!2!:! :!!1:. 

:i:?~:;~~:~=~~~~;,::~~:::~:τr~:;:i;i~~:p~:o~:::::r:~~~o~r-

01 ΠΕΙ'JΟΥΙ1(Ι. ηιιιι ΕΛΛΗΝΟΙΙΙ 

!!2!.!!!!!!!~~!!~!~!=i~!=!~!~!!!i!!:.!:.!!l:. • 

~:';:~~~="~~ r~·;~,;~ 1 ~·~=~λ ~·~~"r:~η;~~~η;~τ:~~ • ~o~~::~t::;;~·~~~ι:~d: ~::~iι 
I~~~~(a·~: ,w;6v~:;o~~~-λ6youς ι\ 'tλλqνιιι~ κuβiρνηαη &w16uw.νcf•ι ι:ίνcwftρcwtη &-

----------------------

~.ΙΠΛΙΤΟΥΒΛΣtli &ρώτηαι'Ι τοu ζητιί b6 τ6ν 11•oupy6 &ημοα(σς Τcίξcwς ν6: &νημιρώcrcΙ 
τl\ 8οuΜαχcτΙκ6μilτι'Ιvι\μιι:ρηα(σι!ιΙσtσ:yι'\tοίί ' Λρχηyc rοuτοίίΠuροαβcιrτικοίίtώμιιtος, 

~:~κ δ ~:~6.:~i~:η:~ι'Ι Υ ~~ο~~ ::~~~~:ο;~ιr;~ρ::~ Ι==~~~ :1 ~; :δί~e:~ ·..:.~:~:~~~ς τijς 

• • 8ΕΙΗΖΕΛΟΙ. ιltιιt i8cιrιtί:ρώτησηwρ6ςτοι:Ις-δ•οuρyο ι:Iς-Προιtδp(σςΙtul'ιtρνφ-cwςιισ(&ξ
τιρ οιϊ:iν yι6:τ6 "ροlfιιyσν6ΙΟ'tιΙΙ6Τουριι;οιd•uλλάδι ο •ΙΙΙΗΛΤΟ0ΥΟΚΚΙΙΙΟΤΛΒΟΤΤΤΗΕ 

:~~~": .. ~~~~~~:;";*ς11·~~=~~~~ ~:~~=·ιrτι'Ιν 'Ελλό6σ ιισ:( σxcτftcτaι μι τι'Ιν &6a-

------------·---------



!!~!~~-!!~~!!~~-~!~~.ι:!~~!~!~.!~~-!2!~!~~!!!:~:!21: 
Κ.ΙΠΙιΙΤΟΥΙΙΛt ι Τdν -όwouρy6 ΈΒνι κi;ς 'Λμ~νης pωτQ yιcιτf •τ~ν weιΗwτωοιηνrσϋ ατpcιτι
ιhη-•σλιτικσiί μηχιινικσϋ Τρσυλλινσii Γewρy fσu , κo~ &ντιμeτW.ι•.e τόν διωyμό της Χσύ
'WΤσ:ς,wσpσucιiσllηκe άwpolluμ(cι κσl &ρνηση &wό τlς όwηpι.wlcςι•o.'toPμoy~ τWν •· 4/75 
... ι t6o/ 7s. 

:;:;::~ε;~~: '~~=;:iσ ~ ~ ε:~~~~:~ς κ~~~=:~=~ κtcι;:Ρ :~2Ρ::σ~~:• ~ f ~~cι~σ~~~4 a:~~ 1 6::;:-
'Αyf••μ•cτcSνησfΧdλκηlχcιμcτστρcικcίcιίιflcι (pcτc:ι:σιlιpνιΒWνcι. 

BOY/I[HHtTHII.& . •tYIIIOOYIItNOtEPΓOΛΛBOITHIXOYNTΛt•. ···----------------------------------------------------
tτ6 Τριμcλiς Πλημμeλe ι σ6ικc'iΌ τi1ς Ρ66σιι iκδικ6αΒηcc •τ(ς 17 ιιι.1Ώιι ι'ι μιl\νuc-η 

τοW,σuλιuτi'jτi;ςΝ.lι. c . ε:\ιάyycλσu κcινσνιipισιικcιηίτοϋκ.κWτσ:Χcιτζηκwνστιrντi1,/ιyc• 
τικσίi σ1'ιλiιοuς τi1ς Ε6ΗΚ Δωδι:κο:ν~σοu κcιf τίiν ύwcuΒΙ1νων της itημι:ρ(δο:ς •ΛΛΛΛΓΗ•, 
μιlικοτiλccμσ:τι\νcανηyuρικιl\&84w',,.Wνκcιτηyσροuμlνvν. 

§:~:~~;:~~:~j~:~; :~~~~;~~!~~:~~~~~~i:~~~~:~~~:~;~j~~;~:ili~Ίi;;!!;~i~:~~: 
wpσιrtσρΟiςτσu. 

~~~;:~:~~~;~;;~;;:~~~~~;:~:~~~~~~~~;:~~~!;~~!::~~~it~~=~:~~:· ::::~:;~:·-
s:~r~~;~~~:ξ~~:~~:~:~~~:~~~:~~~?~;:~:;~~;~i:~~~Ξ:~}::~~§N~: .. 

ΤΙ 6ιιι:dτ~ριο,δcτcρο ό:κό μσκρd 6ι•6ικcιcfσ:,ό:θώωcrι: τούς κιnηyορσuμiνσuς κσ( 
ι.,..ιηlίρι•ι:τ66ημσ•(ι:uμcιιrdν&σιr.ησηwολιτικi;ςκριτικi;ς.Ιuνι\yορσι6iτWνκα1'ηyορσu
~~~~..;:s~~Ο'1'ησιrν σΙ κ.κ.κ. Ta ι ρ ιμi:iκος,Γι:νικdς Γρcιμμσ:1'iσς της Ε6ΗΚ,Γ. Τ•ολc:ι:χούρης κο( 

TOOIKONOI I KO ΕΠΙ!Ε/ΙΗΤΗΡΙΟ ···············------------

~:η:~~;~~~;~~~:ΪΞ~ t:~:l~1:~~::z~:=~~~::~~ :::κ~~: ~~~l:~; l:u~!i:=~:~~::~:;a 
lιΧώpσ:μcιςμισ(νι:ιστήν[ΟΚ. 

Έ•l•ης ι'ι Κλο6ικι\ Όρy6νι.wη Ο*ιισνσμολ6yvν ,.ης t6HK κaτ~yyι:ιλι: &κόμrι μιι& ,σρcf 

E~:Ξ~~:;;;;~~~CI ;:~~~ ~~~~:~6 ~~g:~!~:;:~~ ::ι ~~=~~:~~j~~ σ~~~ I ~~~μ~:~.~~~ ι σ ~~ν 



~!!~!!.!~!-~~~!:~~~!2!.!~!~!:2~!~2! 
ΓΙΛΤΗΝΕ .'Ο.Κ, 

lltltlfi~~ 
ΙΟΙΙΛτΙΚΗ6ΡΛΠΗΡΙΟΤΗ1Λ -----------------------

\7.-Ι-71Ι:~ϊ"t::λ~:η:~σ:ί'~ι~~;οιr.,::~:;~..,:~.,~e::~r:"uy~~~t~~=~·~~~ιti~~.' ΛΒηνiiν 
;~~ν::~~:~~~:~..,\:~:~~~:~ Τοιrιιtί;ς Λύτaδιeτιtι\crιtuς νιd τd Βiμσ τϊ;ς 'ε:ιtλο- 8 
·'ΜΚλσδιιtιιϊ'Dρν6νωσηΟiιtονaμολ6νuνμaτιfΩwdσύσ&&tιιϊτης1ξiδωσ&&νιικοf

·.,..ιιιιtιιlτιιjνwροώΒησησιaδfau•dμοuιr&ρ(ιruιrτ6σιtuςΟiιtονομι&aU'ε:wιμ&λη• 
TI\Pfau. ,._,_,,. ~~! ~Ε;';::~:3:~:~~~~~~:: ::~~-~~;~;;~:~~·~:ιΌ~Ό:~·~;;;~.;~ 

11-5•711 1'~~ ~:::~~~.' Gρνιh ... η 8σpμΙΙJ.ΟWΟΙW ιrρσyμιπaιrο fηcrιt σύσJ.&'η νι' βiμστιι ιro\J 
23-5-711 t.uν•aντρώβη&& ι'ιΤ.Ο,Πιιιyιφιιτ(au-Ιiοu Κ6σμοu ti;ςΑ'Πιtρι,&ρ&(ιιι; ΆΙηνίΝ. 
25-5-71Ι•Ενιν&ιtuν .. ιν-ιρωσητi;ι;Κλσ.διιtί;ς'ΟρiιhwσηςΙηιιινι&ίiν. 
30-5-711 ·ε:νΙνιtιtύσJ.&tητί;ι;Τ.Ο .. Πλόιιιιι;-•uρρjlj-Πι:τρσλ~wν-Κοuιtιιnι(οuJ.ο:fβlifJ.au. 

ΛΠο τΗΝΚϊΝΗϊ;ι;g;-ηοΛ'iτε:τταΝ 

, .... r.~:~~ .. ~,~~~~~;:::~~Ξ~:;;:::;~;;;~~;:~~.~:~~~:~.~' ;~.·~~::::~~ 
16-S-791 tτιιj •uν•iντρwση τf\ι; hιιvιtλλ~νιιις 'Ομαcrιraνδ(ιις ΚιιSο:ριστηρfων-ktιtfνν-Πλu-

"~'"~f~~~J~~~~~§~:--
,,_,_,. :!ι !#.~~;:!;;1~1;~:~~:~~:l~:::~::~:::;:::~:~:;~~~:=:~ ·;~;:;~~:-
17-5-79ι 'R •μο.-ονδfσ 4 ••n:ι1pιιν liιιtl"- 'l(aklpau .l(pι1τηι;· w~aιrcf~c τ' 14a 

Πιιιy•ρι\τ ι ο Ιuνιδρ ι6 ~ -ς: .. ς.•tι\ Ιητafσ. 

§~;~~~~~~~~~~~~:;i~~~~::~~~.~~;§~f:;~:~~;:~f~j~:~~:~~~~~ 



τιljμaτ• τWν 'Ανσ:ιιι1ρwν,~ Πολιτιιuτιljς ιισ:( μιλος τίίς Κ.Ε. τοίi Κ6μμcιτο ς ιι,'Αντw
νfιιοu1ος, 

17-5-79ι'Οιι,Νι:aιι1ίίςΣορρης,ιιαΒηyητιljςιι•rμιλοr;:τηςκ.ε . ,wοραβριiΒηιιι:vτι1ν1νορξη 

:~~~~~~~~ ~:.,~:~ s ;~=~~~~ ~:~ r~;:.ι~~=~.;~:τ~ ο~:::~;:~;~ο & ~~~ ~~~ •:u' Υτ-
1Ι-5-79ι'Η6,'ΑρyuριSΧανιωτιlιιηΙΙDr/ιιι.Π.ΓΙaντοuβιlιιη,μιi1ητf1ς ' ορy&νω.ης Γuνα: ι ιιWν, 

ιι;"ιιaν μιiρος στ6 ••μινιfριο ιιιιr τ(ς σuζητιljσι:ις τού 6ρy4νωcrιι ~ Σίίν6ιισμος v•' 
τ•διιιaιώμaτιιτίίςΓuνα:fιιαςμιiβfμcιι'ΗiσdτητaτUνδίίο•ίίλων• . 

11-5-79ι Όιrdλλοyος τUν •wοuδσ:στUν tωμaτιιιίίς 'Λyωyης Ιιιανιι σuyιιιiντρι.κrη μ ιi &ιμσι 

~-:::·~ο~~, y~~~~~~~·;~;:~~"':~~ ;a ~.~.=~~~:Ρ:-.;:~~. ::~,:~~11~11:1111 ~ι.: ι:; ι ιι/1 
τηςι:,ι;;, 

19-5-79ι ' Ο6ιιιηy6ροςιι.ΓιιfννηςΣ:τιιμούλης, ιιο1ιτιtυτι1ςιισ(μi1οςτfiς Κ.Ε.iιιwροσ'-ησιι 

;~ ~:~.:~ιι .:~·:~~ ~:C,~;;;a:rz:~~~~~~. ·;~:ιι~~~a::~:7~ ~~~~~ ~ :~ς.:~: ~~::d;~:" r-
e-s-

79

·~r~~;~:~~=i::;~~~~:;JτE~~~~T:7::~~~~~-=1;~~~-=~~:~~~~~~::r~. 
~ βou1cuτιljr;: ιι,Ιιιι:ιντοuβiiς, 

1t-5-79ι 1;:~;~~==:~Ξ~:~;~~~~=~:~~~:;~~~~~~u::~7τ:• &~μ:~~:~ο~;:;ϊ:~~ 

,._,_,,, ~~~~i~~;~~~:~j;~~~~~~~;~:~~~~~:;~i;~~~~~~fi~~~~~~~~~~:~~::~~~~~: 
20-5-79 ι.-.::~~~~~ ·~~ν;;~:ν~~~u ~=~~::~: .~2ς ~~~~;;:ρ:::~ ι •:τ: ~:~~~· ;~~ :::.:ι:u:?λ-

~:::::::;~~;;;~:;~;~;;;~~~:;:;~~i;~~~;:~~;::~~~~;;;::~E;i;~~~~~~ 
~=~~~:u 'ΛΒηνWν 'Ιwιfννης Κιnοt:.rστριι:ις.Γkιρl:ατη ό ιιι:ιΒηyητ~ς ι;.Ν ι: οιιλi;ς 

24-5-79ι~~~ ~:~~~~~~~~==~:~ ;;η:.~:~~~ν~::Υ~~=~:ονδtι:ις Κοινοτι ιιWν Ύ•ιιλλιljλwνJ 

24-5-791 Ι~:ι:.~ί:~δ~!:i ~ο:~~~~~~ :~ ;::ο~:ξ ::~~ r:u τ~:τ:;:~ ==~ ~~~~~7:.;~~ 
;~:Λ::i~κ 79• , Τι1ν ΕΑΗΚ il:ι;σροσWιrησιι 6 ι; . Σ: ιι. nιfλλης,τ.Πpt5ιι6ρος &ΣΑ ι;ar μiλος 

27-5-79 Ι iνημtSο-uνοyιιfτιfΒt3ματιιτίίς'Ιτιιλ(ιιijς 9ΙJΟ" \ Ο"ΤΙ ΙΙ. ίίς ιιaτο χϊ;ς ιιι:ιlτUντ8'ι9λι-

;:~:Ξ~~~ Ξ~.:::~;~::~d~~~:~~~:~~~.::;~:~j~~~~~ρ ~:;:~~:~~:!:=:ς:;::= 
νιιιtSςyραμμι:ιτιiι:ιςΠ.Ε.CΑΗΚΛαμ(ι:ις. 

27-5-791 'Ο • ·' Ι ,Αaματdι;ης,ιιολι τι:uτ~ς Α~· ΑΒηνWν , μfλος τ;jς Κ,Ε. ,σιιριiστη στ6 206' Πι:ινι:λ
~~:~~ . [uνι6ριο τί}ς 'ΕΒνιιιiϊς Γaνιιιiϊς Ιννομοσιι:ονδ(σ:ς ' Ανιnι1ρwν ιια( luμιfτwν Πο-

- 27-5-791 'Μ Πανι:λλ4ΙΙΙΙ•ι:ι Όμοσσονδlι:ι Προιr.dyι.ον 1922 l ιι aνιι τ6 12ο Παν&1λ ιljνιο ΠρΟΟ'9UΥΙ• 
•6Ιuνf6ριο.'[ιιwροσ~ησιιτ6Κdμμ_cι.ό 11 , 'Λ , l:ηιιοyιΙΙΧννης, ιι ολ ι τι:uτής"β#"Λtlηνών, 



~-!~!;!~~!~!~!!.!!!!.Η!~!!--~~!~~~!~! 

~f.i~1~~~~~~~i:~~!~ 
Χωρ(ς ό~,ιβολfα aUτlj τ/j στιyμ/j ~ tt.&HN 'Ηρc.ιι:λcfου Ι(ρ/jτης lnroτcλci ιrρ6τυwο Όρ

yάνuσηςιrtΓΙcινcλλ/jνια•λlμc.ιι:α. 

tέ όξ ι6λοyο &ρΒρο τCίν νcολcι:Cwν JfoV 6ημοιrιcVΒηιι:c σι τowι•li ι,ημcρCδο: το\ί Ήρcr
cλι:Cουμ ι!! Βiμσ ι•Η[ΣΔΗΜΚΛΛrΙΤΟΥΙΝtΟΥΣΝΛΛΓCIΜΙΣΒΟΥΜΓΙΛΤΛΙΙιΛΜIΚΛΤΗΣΙιΗaοκΡΛΗ 
ΑΙΚΑΙ Τ ΟΥ ΣΟΣΙΛΛΙΣCΟΥ•,,ι:ιrνcτσιιι:σΒορdι!ιόyWνσςτσuς1ν6ντιαστ/jν6ι:ξιιf. νιιfτ/jνCw 
•ριfτηση1 ΓjςίιycισίίςΔημοιι:ρο1(ΩςΙf1t\Χ~μας . 



ε.ν~ γ~~ιιy.α. αηο "t'\V Ε.ΔΗ . Κ 
ΝΟ .23 Αθnνcι ϊ:S/<:./'•979 

Η ΓΟΙ\Ι:!~.!~~~~..!.~~~ 
"τt:ΊΎΕΝΑΕΓΊΟΎΧΙJFΟΥ 

8 δ~δ~~ς: λ~;~~ ~i~ Ε~ ;~~~~~η~~~:~ι: rι;~~α:~~ ~~ε~;1ο~:~~~~:;u ~~vι;~~ντες 
rροτιSσεις τοtι στρ:ιτηγοtι Χα Γ ιrικ,yιιS τ~ν κvρ ισ.,χΓα κaΓ lδαφ:ι.:ι'\ &κε~ι ~τητο τί,ς >"Δ;nς. 

' Εnειδι'\έλ6χιοτεςl.φηι,.ι:pΓδεςτι:"ν 'Αθ ηWν.δημοσΓε\>σσντδπλi'\pε$ι<ε ΓμεvD, VDμfζc.ι,.ε 
δτι fχD~II: ιΠD",{~€~01'\ νό θιΟQUμιΕ στι"j διάθεc.η τ5ν d.wy~στfjv T5V f.vημε.pι.;Τιι<ί:\ν δελ-
Tfc.JV τοU ιο,Δμμ:ιτος, λόγ~ τ?Ίς a.\ης έξp ιpετιιci'\ς αι;μαα Γας τον . 

ot δr,ι.~:πις τc:t! ' Αρχηyοt τi'\ς ΕΔΗ< lx,tιu-.. ~ς tξi'\ς: 

τοεΣΙιΙΑ'ΓC'!ΕΝΑΕΡΙΟΥ)(DΗJΥ 

"εΤνοι σvyκεκpι~w κοΓdμι;Γλιιι:mτdέpc.:τι'\ματο, rιDC. δημιovpyot;vyιd τι"jv nολι 

τεΓο τi'\ς Kuj3epvfισc~ς ο / dποκαλC.,..ι:ις yιά τΓς πp.;!τdοεις τDiί οτp;ιτηyDtί Χα Γηyκ , αχcτιιιd: 
:,ιl τι"jν"fvτοξη" τi'\ς χιiρ:ις στδοτpατιι.rrικδσκfλοςτDiί ~lΌ . Ήκuj3fpνηοηδfνμπδpι:σc 
Ι.όδιοκινδuνεΟοε: ι κομι 6δλληόrιάντηση mpάμδνDΤδκtιιν6τDnοδτι "YVc.JPfζε:ι W:ιρο-

8 ι:rτtlnGε:ιτ6αuι,.φfρDvτοΤ'i'\ςΧι5ιχις:" 

T.S πριSyμα:τα, dτvχί:ίς , βοDtινyιδτδdνrΓθετο. Γι'οδτδι')Ε.ΔΗ.Κ. εΤwι dnOQooι Dμf-..η 
.,.&φfρε:ι τδ&οθfι.ο οτι'j Βοvλι'\ , yιiί \d lξι:ιwy...Sσει τι"jν κ~fρνrpησf μιά (ιπεCίθuνησι.

ζ~ηση , nr>δς l vr;~.fpωσ11 •otl tλλη-..ικσiί λι::Diί. 

;:~~i~~~~::Bi~~~~~,~[~~::;?~~~;~~:.~i:Ξ~::i:~:;Ξ~~~~]Γ 
(ΜΙΙι[ι{Σ) ' Ελλδδας-ΤQvρκfας , κοΓγ)τι'\ν l κανοιτσ fησηταtιτι:upκιι.:''\jσ)τ!jμ:,τcr,ν6.μι:;ιu-
ΟcUvτdl!;ρ ιο..τi'ic,Χ6pος- v:S μο:ιι.:θεϊ. 6Ι)λαδι1όέλληνικδςιΒνικGς έ 'ωtllpισςχbςόπδ 

10 σ~ 6 μfλια dπδ τΓς &κτι:ς : ~pfς nεpιφρdσεις σ Ι npΙΠδσεις ΧαΓηyκ 1 ocδvwμσUv μf 
ι<σ.Πiλvσητί'ιςtλληνικi'\ςκupιαΡΧ.Γας -dφσίί ι'\δμ u-.u τi'\ςχ6ι:;ι::ι.ςcπδν&fιχιnεp ιlρχ,εται ά:":~ 
λ\/l'ΟcπδtτpοτηyεϊDτ1',ςtuμι.οχΓDς ·οιnΓτι1φο.λι< fδε:t>ση τ i'\ς έδσφικ1',ςτηςdι<ει:;σ. ι6τητος, 

2 .0f πpοτ6σειςΧι::ιfηyκδlνtΤνοιπpσϊδv ο. lφνιδιαοτικi'\ςι,.ετDστpοςιi'\ςτDiίαrpοτηyDV . 
Ε:Τwι f'ιμσιpοfο. κοτdληξητi:!ν~χΡι σι1ι.εΙD " διanpayΙ-Qτtδotc.JV", αriςόπσϊεςlχ,ει t;.ιn.\ο

ι.:cϊ fι ιλληνικι'\ κυβfρνηση . "ΈτDι : 

a ) •Οτavι'ιΤι:rupκfDlξfδc.Jοtτδ19?4τι1Ν:ΠΑΜ714μfτι1νόπσfαμετfθετεDόaαipε:τσ 
nί~ιατσtlτοvρκικDtlτομlαέλfΥJι.σu&εpσπλσΤας(F.Ι . R.) αrδι.ιlσcντDίίΑiγαfσu , ιΊtλ-

. ι. 



ληνιοι.ι'jοι.ιιβlρνησητ:cι::ισρΓι;πηκε στι5Wlοι.Μσει τfl Ν:ΠΑΜ115?, ~τflν 6πσfα οι.ι'jpιrττετι5 
Αfyαίσ"Δποyσρειιι.Lνηπερισχf\''. 

'Ηtνt!ρyειαtοι.εfνηήτανlπιβε:βλημ(!vη, &λλ6lvr~Gς&νεττιροι.ι'jς.ι<οflται 6ημισι.ρyf,
θr,ιο;εlwDΕFΑC1Όια:ιθεατ6ς , παιίλcιτσ(ίρyησε:lιπδτι5τε:διιt:ρτηςΤαuρι<Γαc. 

'ΗταuρκικfΙΝJΤΑ/ο1?14nαιχzβι6ζειι!ίμεσακαΓ&πρσκdλurm:ιτι'jt:(;,.βασητο1ίΣ:ιιedvαu 
(ΙCΑΟ)yι6τι'jΔιεθνη ' Αερσnλαfατσt!1944καfτιS:Γb.ρ::ιρτι'jι.οταα&rί'\ςταtί1952..:αΓ ' 5β, 
~:~Ρ~:~~ιααν τοCις τομείς tλtvxαu &ερσrτλσfι;ις (F. I.R.) , τ6σα τi'\c'ελλdδιις, ι!'ίοtΙ κι;ιf τi'\c 

' ΗΣ(ίι-eασητοtίΣικdyοutπιβ6λλε ιτδνlιπι5λ:.ιrσσε.βσ.cμδτσtίέθνικαtll'-tΙfΡ"ιαuχcSρσu 
ο:αΓ drayσρε(ιει τι'jν χι;.ρΓς ι!ίόιi:ια πrfιαη π:!νν άπδ οtτδv, όπσJαuδι'jπcττξlναu παλιτιι<οtl fι nσ
λεμικQtίlιερσακΔφοuς. 

' ΗΣ(ίιΑJασητσtΙΣιοι.6yσuάο,uyννρΓζcι ι!πfσηςτι5δικοΓι.:ιι.οτί:Νχι.:ιpωv-μελi:iν-.όκαθ::ιρΓ-

ζΞ:~~;~1~~:;i~:::-=,τ=~:.:"::::=,~::; :~"~::~:·~;Ί~::: ::::~~, • 
' ΗΣ(ίμβο.cιητοtΙΣικdyοuκαθορΓζε ι dκδμ:ιδτιμfσαατδδιεθνι'jι!νοlρισχ!:\ρσ , πσ!ir:ερ ι· 

λαμβ&:νεταισr6ι!lριατσ1ίταμlαι!λtγχοu&εραπλσί'ας(F.Ι.Α . )μιfίcχcSρ::ις,dπαιτείται,δχι 
drτλι'j&yyΕλfοπρδςαύτι'i,lιλλδιοuΓ6ικι'jτηςlyκρισηyι6τΓςrπ~ιςτί:Ινξf""-ΙVΠGλ.ιτικί:5ν 
καfστρ;ι.τιι.πιι<ί:Ινdερσmcαφί:Ιν . 

' Η τσ:uρκικι'i NHAU ?141 ο:οuρελι&ζει &πδλuτα τι'j Σ(ίμβαση τσtl Σικ6yοv, na!i .cοθδρισο: 
τdι!\ριατοt!lλ.ληνικαtίFΙR('ΑΒηνί:Ν)ι<ι:JΓτtiντσιιρι<ικί3ν( ' Αyκ(ίραςκι::ιΓΙ<ωνσταντινοuπG
λει.:ις)lικριβtscrdvωC""!tltλληνο-τοιιρκικ&crGνορα . Lt:ταθι!τεια66αfρε;τατdι!'ίριατοtτσv~ 
w:κci:JF1Fiστδμlσι:ινταtΙΑ!yο. Γοuκι:ι.ffτσιΒtτειόπδτ6vτοu;JΙοκ6lλεγχατΓςπr~ις 
τtiνπολιτιιd:νι.r:ιfστρατιι.ιτ ι "tjνdε~φtiν,δχιι.ι6νσπ6vωdπδτδνδιεθνι'i, όλλdιcοΓ 
τdν!θνικ6!\Οlριοχί:Ιροτl'\ς'ελλ66ας(δn,>eπ . χ.τ6νηcιιd.Λlσβας,Σ.dμας , ι.tvτιλ,νηοι.λπ) . 

β)Ιd-.d~lφθαντα&rδ,ι')Τοuρκfα&nδτδ19?5lrαvσcν6Δvuy~Γζcιτ6(ιρια 
ταtίtθνικσ1ίέ'-tllΡισvχGρσvατιS 10μ_Γλισ, ι<ι:Jf&Ε,Γι.ιι::ε..dπcριορι_ σθσtιναι!Εiμδνσ'-tlι.
τικd μfλια &σ κο.(~ α!yιαλfτι&ι. ζ6νη. 

y)MnρocmS: α'α!ιτ~ τι'jν .. ννιιι(ι π:φο.βfαση τεiν Διεθν(;\ν ΣvνθΓ)Ιt'ί:iν, no!i dπστελεί πρ;ι.yμο
τικι'j πρ6ξη ~πιθlσcι.:ις κοτd τί'\ς 'Ελλ66ιιc, ~ οι.uβlρνηcιη τί'\ς ~ας Δημοο:ρατ(σς, μcτι5 τι'jν 
{ιο;6οαητί'\ς ~ΤΑΜ 1157, ΓDραιτι'jθηκε lιπδ.οcιSθε μlοοπο!iτί'\ςtΕ.ι:ισφαλfζοuνοl Διεθνείς 
Σvμβ&ιχις, ,ι Διεθνlς ΔΓκα ι ο ΙCD(yενιιι6τερατδδιΙ<Ι:Ι Γι.:ιμΙ Τί'\ςο!iμvwς οcαΓδρχισc ••• 
διοπρ::ιyμ:ιτε!iσε.ιςyιdτfιpιίθμιση.τί'\ς"6ιαφσρ:'iς"μlτι'jνΤσuρκ fa: . •• ~~~ 
ν6 δ ι οnρ;ι.vι.οτεuθεί...z~~eΝ"Ι?.~~~~~e:?Ρ~..!~-~ς_: • •. 

• 

δ) 'Η ' Ελλdδιι !!πρεπε φuσικ& , μδλις έκδ6Βηκε ι'ι Τσupκικ/'i ΝΗΑΜ ?14 -.d rτpο.:ιφ(ίyει 
στδ ICAO οcαΓ -.d ζητι'jσει -.d όποχpεωθεί ι') Tovpι<.fa ν6 σεβαστεί τι'jν δποyραφι'jτης , 'Όι;ιειλε 
!πΓσης..dπροσφ!iγειστδΣuμβσt.\ιο ' ΑσφαλεΓαςτ13νΗΊΑ,yιατΓtιΤσuρι<.ικι'jtνt!ρyεια~ν 
1<0θορ6 lπιθετιιc:" tνlρytιo ..:ατι!: τί'\c 'Ελλ6&ις. Κaf τlλaς, !!πρεπε ν:S δηλόοει ~τι dει::ο
"ΓΙ}Lνcr~ιαf", ποGΒ6πετοVσcι.νμlσαστδι!λληνιοι.δFΙR1χωρΓςτι'jν&.6εια 
ια:ιfτι'jνlyιιρισι'jτης 1 Βdιιο:ττ:pρΓπrονπ:ι.ιyJδ-.όyΓνει σεβοστι'ifιι<vριορχΓοΤ?\ςΧΔρ;ι.ς , 
'Ηχρrριμσποfrρητ'/1c&πeιλ!"ιcα&r1'ιc , !λλωτε, &ποδε:Γχτηιο:ε π6ρο παλ,&πbττλεσμοτικ/'i 
ατά 1964 Ι<Ι:ΙΓ 196?; ~ταν ι') Ταιιρκ(α lπιΜθηκε: r::l. μερικι'!ς r:αpαβι6σε ις το1; lλ.ληνι ... σtί 

!ΙοClΡj~uι}cS.fΥ~ΊΌραλεΓψcις 1<0Γ τ(ς lνt!ρyειες σιίτις ~ κvβlρνηση τ?jς Ν."Δ. δr;μJι::Cf'Yr,ι.C 
ι- ιι!: CE F.'\Cτo ιιοτdστοση πο!i lξuπrμτεί πλ.φ;ις. τc'jν Ταuρκfο >(ι6"τ/'iν !nιβολ/'i"τf:ίν lιν6μι.:ιν 



.δνη- οlά.a, . .-.:π;ιςτ!'Ίς 
~ π,·pά cτ' /!.;ς 21 '!.oνouaρrov 1979,nσf· ~γι\οCΙν ~ ό.ΜΙ"ι 

ειd( ,o;af τrς όnοϊες δχι μδνο lrrlτP''+ε: ~ tλλr.νιιι:( ιι:v-
τljνέν"" ":"ι ε:Τχε<ιr:οχpl=η\d~χe;ϊ. 

,.χμr:ι;;η:Gτr,-.ει& .. ρ.;ι6ιdeι;.. .............. ι. ..... ..ιτιλ1Ί"ης-Σ6μοl).ο~δε:ιι..:ινι'ισσv. 

'(Jfbρ:ι.βιdστηιι;ε; ό tθνιιι:δς t•.u{pιαι; χ~ι:;ος rτrλλ6v \'Γf"''tιν !.ι.τι~ι.δττpα τΓ,ς Λtσβοv. 

f)Ι<cr f~J:ιVC t nr 6 μlρε;ς ~ 1\lοβο-:; &τροστάτεvrη , σrlj 5ι dθεση τi'\ς τοvι:-ι;ιιι:Ι'\ς r:aλ.ε 
μι .. Γ,ςόεpοnο;:fας, noCμnopotΌ!: ν6j.ξαπ~Cιcει &λεξ ιnτ'-"'tιστfς l'j\d καλ.~ε ι ι:lσβολ/jμ.f 
lλ.:ιφpετοvpκι~ σ.t!φrι. ' Ηtίαι.:ηι::ιηfιτοvμ ιd"γενιιι:f;δοιι:ιl-'ft' τί!νtπιθετικ:3ν σχεδtωv 
τi'\ ς T.;~~;J>< faς t\Qvrfaν τ/.Sν 'Ελλην ι κ3ν νησ ιί:iν τf;v δncflό\ l~τρεψε , χωαfς κα~οψS οδcιαcτι -

"ι'j ά.vrrδα:ι ιι~ ~ tλλ ηνιιι:Ι"ι ιι:vβ{pνηση :... ' 

~ . Πpι!ιτει ν.! όnαμνησ6εί 8τι μfχpι τljv ι')μtρ:.z , παΟ ~ Ε , ΔΗ,Κ, δπαι<t.ίλvψε μl τf, δη
J' r -.•.:π, τ~ϊ: Gtλτtou f'λr,;::α;:,οpιί:ν τi'\ς ΕΡΤ, τlj· διεν{pγι; ι α τt\ν yuμ\Οσtων σδτί:iν, ι'ι ~ι.u-

8 'ρνι>οr_ ~ιt. uδε lπru ~σα ,αr lξι.ι όr~ τlj 6cuλl"ι , δτι ~γι \/Ον noτt" στδ ι.fyαίο άσχ~ 
•ς ,:.;..:τ:fnι.·p:!v , μ.!:λι. ι'i'ίς.τcuρκι κ1'\ςόεpοnc;:ι fας : ... 

~·.eτd τf1ν &na .. &λ η ι ί'jς Ε.ΔΗ . Κ . ~ κuf3{pvηcrη δnοχpε~θηιι:ε v6 π::ιpaδεχθεί δτι l:y Ι \ΟΥ 
::χiγμ::ιτι τέτοιες dσχl"ιι.. .. ις ,άλλ6 πpδβ;:ιλε nptς δικσι cιλογ(α της όρισμl\C tnιχει p~μ::ιτα, 

r. tιστοιχε:ισθεταίίνl\Cdμfλιι<τοι<ατηγοpιrτι'iΡ ΙΟl\.Ονrfοvτης : f'.ρdyματι στ!jvδπ&vrηση 
τι:ιU'Υποι.·pγαΌ ' Εβvι«i'\ς ' ΑμΟνr,ςιι:. ' Αβ{~τi'jς1iηςL~ο.τfι:ιu 19?9 , nρδςτοΟςβοuλεvτfς 
τi'\ς Ε . ΔΗ.Χ . nαΟtπι!βαλ.σνστ fς22/2/?9οχετ .. ,.-, tp6τησηκαfοiτησηκαm6tαι;ωςlyγα!
ς:;.. vtιr.οστl\ριξε: 

ο.) "Οτι γι ι! ,-.-, '"' ~ -~ρycιa τ!:iv δσκfιο-F- -:11ς τcuρ«ι«i'\ς δ.εροπaρtaς c:τtv !νrδς τcΌ 
υ.ληvι .. σU F-.!.R. ιιcθο/i'; tναfρισ χΨΟ διν ·~>:.:-ι cζ6τuv tλληvιιι:Ι"ι fyκρι σrι ιι:αr 5-r ι ί!rαν 
ά::ιο<ετ..,ι'ι-rουρκικ(3γγελfa,.πΙ'Ιv δrτcrσcΤ\Οι6r.σχpεωμlνηv6:σιιμμσΡQCJθεϊ nφλιί/-1 t.λ
λr,vιο<f,ο<vβfpνησr : 

β) ' Υποuτf:ι:ιιξε δτι διν tπdpΧει δu\Οτδτητα nρa\ ι"~εως τ?\ς ιι;ιpaβιιίσεc.ις -rotl l. λλην ιιι:aΌ 
l.\Οιtρ(οuχιpavδπδτfjvτοι..ρκικ.ΙΊdεt-ιοr.λοrα .J(cf 

8 'ι) ' Επο.ν€λαβε;τδl.πιχεtρηΙ-D nοΟέvrvι.-.ιcιι!ζε: ι τcδς > όφελείςι<αt τοδςt6vικο~ς ι;ειι;;
Η:τcς . "τreaετt"....S:κi5vοvμε ; N:S: ιι:ηρtίl,οu~ πδλι:ι.-c;" 

' ΗόιtSνrησηβι!βα;ιαεΤ\οCΙιιπιι'ι ' Ελλ6δοfπρεπε\dπpοσφΟγcιστδ!ι:::κι , οτδΣΙJΙ--(Jο ιi
λιο ' ΑσQαλεfαςκοΓτοtις&λλοur;;Διεθw:Τς 'Οργα vιcη.ιοCις , πα6 tφ~.Ηζοuv στδv &ι:!ρ:.z τfιν 
fννq,οδιcθv?\τdξη,ΠολGπερισσ~αο. - δ~ς,fnpεπε\dδr)\διχιδτικιίθεδεμιcιι<tιχις 
ποΟ 8d ιι;ιρ:ιβ(αζε τιί ο<up ισρχιιcd της δικαι~ι.οτα Β6 ιςιτι:pptτπτ-rο dnδ τtς l.λληνιιι:tς • F."
νcrτλες Δu-.ιίμι:ις . ΑtτδδlνεΤνσι ...:1\pvξηπcλfμαu. Ε'1'\Οι στο ιχι:ι 6δηςσlιτοδμvw ιι:6θε χ~ς, 
~~o,;ιs:c:~ ;~.tavτδ της ιςιf, δnι.ις d-..οφlρθηκα π ι δ π{;ΙΙ(.),δσιι:ι μ!σθηιι:ι: πaλ.Cι iπιτuχί:.ς 

δ) ' '!π6ΡΧει , /!~ςιι:οfl\C5λλαlικδι.οtπιχεfΡl1 Ι-D ΥΙδτΙ'Ι όnαγδpε uοητ(:;vτοupκι κl:\ 
γuμwσ f ι.ι\· : & ι μf ΙCCvtvα λδyο Uν έπιτρfποντnι aι-τd, γιaτ r'elτcuv σt ιι:fvδuνα τl"ιv t δc.
φι κ.-,d κε:ρ::ιιδτrιτατί'\ς 'Ελλδδσς,δnωςlιnfδειξαvοtόσκι')σειςταίι ' .Ιαvαuαρfοu19?9δvrι 

ιcιίτ?jςι'\fσβαu. 

Τδ διιι:σfι.ιμ::zτl'\ς"πpοληπτιιι:?\ςδμu\Ος''I-''!iςχ~ςδlνεΤ\Οικ6τι τδ vtσστδl.ιεθ\.-'Ι!ς 
ΔfΙCιο.' Εφαpμδσθr,«εστ f.vπερfιτnισητi'\ςΚα(βαςόnδτfς'Ηνωμt:vεςΓicιλιτι:Τεςτδ 196i , 
yιιί τl\vπ::ιρι:μπδδιιπι τ!'iςlγιι:aτ"Ωατιίσεωςιrοβιετικ6νmιραGλι.;ν , ΤδδικαΓωμaσlιτδκι::ιfμ6νο 
6Γνcιτ/'Ινdρμοδι6τηταστι'jν 'Ελλ4δον&:tπιτρlnειfι....S:6παyαρι:Cιειlισιcι"ρcιςτ1'\ςπολeμ ι«1'\ς 
:':ε; ραnορ(αςtnοιασδf,ncπcχδρ:ς ιιαfπaλ.Cιπεριαοδτεσοτί'\c; Τοuριι:Γαςστι5 Αtyαίο, · μiαοοτδ 
:pοτοtΙ 'ΕλληνικσtιFΙFΙ -lθνικδ fιδιεθvl'\. 



.- 'Η c!θ!ivη γιδ τfjv Δ!ιοθρ~vr.τη ~ημε;:ινf, ~-njσπ:ιcη βc.p~VCΙ I δι α Γ- "'".1 Τ~ " ~ 
ι,διπciοςστ(ς16-1- u>Jiv.-..ι::ετf1 6ouλfjλtyavroς!Πιolδoo :J.Y '" 

1 fουρι<fα yιδ τδν ~ναlfpιι""Ι ,_, ~--~·/Jv τf,v "i!οφώ.ιο ι',μιιι-(ι:ιι.ν τ~~· χο.ι:ί:v".' 
"ΙCfοc;.κcιvi'jς 6αφ:!λειcςn::;δ«ειταο ; ~~·r.:ςδι< . ΓΙβ:Ι8νnαuρy6ςηθελε..G:nε7: 

~ ιι.ι'j οτδση τ?Ι,ς κ~ρvfρε:δς ταu Δn~..aντι τijς βαuλψfας τf;ς Ταuμκfα;; , ~~εfλ.:τc. τ 
l ψ(α της \d ~nονε:νταχβοt\μc στδ ΝΑ1Ό, yι6 νιί ΠΙΧΙοτατεGcttuμι; τf,'(Cι:οlιnδ τf.. ι 
J.:ιιλ'\ τi:iv xωι:iiv τctl !1.1\Φνοu τ?\ς Εbρσοβ Γας . Γι6 ..d nr..ocτan:uE!ol:ίμc δr)λaΜ dnδ Εν:-. ι-
;Jινδ ιcοΓ lιnοθeτιι<δ κΓvδ\Ινο , θd..,..πρlrιει -.d Δπεμncλ(]σο\Ιμc τfjv δvεξορτησΓα ο<αΓ ~&:ι κ 

c~εrn::~αι:~~α::::.::::u~:v:~.:::~g ;{~~~~~~&· :~c;~ .. "' 
r:δμc\n ο<αΓ τ ιμωροι'!μc\0 &nli τΓς διοτ6Ε.εις τοiί"ποιvιι<οϋ vδμο1J''ιδiι~ r:cη l.xcι ~"' 

~;.~ :::~;'~;~·;;;~~~~~~~~~~;~:::~::,~·:: ,~:,~:~,~~:-',:~;~-;,_::;, ~, 
r:aλιτιι<!'Ίς . 

~i~ ;;;:~~~~~~,~ι~::~:::~~·:::~~~~;::::::~::~~~~i2:~~~ ::;~ • 
ρ::ιι δτητο της )(Δρας~-

'P..6fι'>026r.ΌTo1J19?9 

ΣημεΓωοη:Γιdτ~rγ.6σειςαtιrlςδ~< .' /ΙDl~μι'jι.;nορGντuςvά66οεοcuyι«:ο<ριμμfvi1&rι5ντr:οη 
~ίΠιiΚε-.dm:ίδτι&,εΓλονταιd"r:aλλοπλ1jα(ιrι.ναr,"ιcοΓΟτ ι8G εΤ\ιΟιεlιτνι..f,ςv6C'Ι.r
ζητ(ρειτ6θι!ι.;οοτfίΕiαuλfι . 

""'Ας μfι μλδ' "ncρf oνvx6ocωtn τi;.ν trιιt<.ριτ5ντσv ό ,. : ΑβiρωQ . Τfι "~ΥΧ\IΟΓί" 65 ~ r:: 
ιcολεσ9εί δς ~λοq:ρvντικδ y ι ιS τδv ~αuτδ τσv , ~v 66 κ.λη()εί v ' dna.'.oyηC!εί ατδν l.λλr,νιιιι 
~~ι<::~ τ fς nρδξcις ~θνικης μειοδοσfος noG βαpGνονν αlιτδν Ι<CΓ τf,ν Κιιβι!ρνηcη οτ(,v δr:ο. 

Xαfpcι.Dι δμ)ς, ποι'! δ" · ' ΑDι!μωφ ~πιδεικv(ει τ6οη yεwιGτr,το,6ια"ηρ~οσοντuς ιτι 
&6ημονε:ί νd l!λθεr στfι Bo1Jλfj nρδς ςnιζι'jτηαη τδ μεγάλο αlιτδ ~Βvιι<δ 8lι.ο. 

'Ελπ{ζι.J~Ι Μ σπeCισε.ι cι\'Jριοβdσvννενοηθεί μfτδνο<.Ιlpδεδpοτ!'\ςθ)vι\1\ς yι ιS\.1! 
καθοριοθεi τδ τοχδτερο ή fιμι!ρα τ\'ις ςnιζητι'jοεωq της ~περωτfιαεδq \.0ς': 

"Αθι'jvα,:Ζ7ι.>οfο...,1979 

Ol &~€ρωδrγ.Gστ:ιςτοΌ '..φχηyοΌτiιςΕΔΗ<ιcοτοτι!θηιαι.νtmδτfιμοpςιfι~πεμι.τr(ιοt:ως. 
&πδτοGςβοιιλεr..τ{ςτοUΚ.δμι-οτοςκ . ~< . Ν . θενιζlλοuιcα f Κ . ~vτοvβδ: . οτfς<9.5.79. 



• 

• 

TAOII<OMJMIΚAΠJJI<DIIιi.AmΣ 

Σ1"Ι..ΡΙΖ'ΟΝ1ΆΙΣτ~ΕΙΣ«ΡΑΣΟΥ 

ΙοΙ-Ν~ι'ΕΙΣΤΠΥΓΟΧFεDΣΕΙΣΟΟΥ 

(nreρ.Ι.Ιιbσοuρfδη,ΓbνεnιστΓJ.ΙfΟu 10 
τΓ)\.36.09.7111;στδλσyαρισμδτσίίΙΙ:δμ

ι.στος Έθνικ~ Τι:dnεζο 'ΥΙ'Ι()t<(Jτdστη ι.α 

mfb;=~r:ε~~:~· λσy.~4) 
ΔΟΣΕ ΚΑΙ ΣΥ το ΠΝ'ΟΝ ΠΠ • 

ΟΛΟΓΌΣΤΟΥΑΡΧΗ""ΟΥΣτΗΟΟΥΛΗ 

σuζfιτηι:ιησιfn(neδο ' Αρχηyί:ίν τi\ς 

1δ-1 -79Ι!χειι.-ΠJΥΙΧΙΙΡtΤσι!κοι::ιfτ-

Οlκοσιττι:ςδιατfΒεvπ:ιιάnδτδ 

Γpαeε7οΠιrταuταtίt<δμι.οτοςάντr δρχ. 

200 . 

HΣThEXEIAΠIYI'J'EIIMfOΣ 

ΤΗΣ ΕΙ'\ΑΝΑΠΑΣΗΣ τοΥ 1909 
EINAifOI«JI&\A 

ΤΗΣ ΕΞΛΙΙ<f!Ι<ΗΣ Α/\.ΛΝ"ΗΣ 



ΜΗDΞΥ_Μ~~@ 
ΠΛ ΤΑ ΣτΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΛΗ 

• 28/15.5.79 

ΞΞΕόντaιη--Έπφtλειαt rpaφεlo 7"ύποι: 

ΗΙiΔΗΚΚΛlΟΙΛΓΡΟΤΕΣ" ---------------------
π ο~ Η δ~~&:~=~ ~η π:~~ φ~~~; ~=' 

8 ~~ν· ~ε~~~~~~ ~:ρ~~~~~~~:~ 
Βοίίν στ~ θ~σσαλ ι κ~ πρ~οιτι:ύ
οuσαrισλλ&&πότάήγr;τ ι κ ό 
στι:λιfχητοίίΚόμματοςτi;ς 
θeσσαλfας, τi;ςΙ!Ιακeδσνfας 
κιιfό:ρκeτι1.\ν&λλwνό:yρστικWν 
'lfιtpι•eρeιi:iν. 

j1:~:;:π~;;:~;:~1::!~::i~ 
ταξ~ μος στ~ν rύρωnιιΤκ~ οi
κσνομικ~ Κοινότητα. 

kαf σuνι:χ (ζσντιις τ~ με;yά
λη ιpιλοαyροτικ~ nοράδοοη C
καμr; μ ι& σ~ ιριS ι!ιrιό ρ ιζοσnο-

• ~~i~;~. ;~σ~:~~~ς;:gύ - ~:~~;α 

HΛPNHΣHOIIJYfltiAIOmOΛOriA(IIOXHt ----------- ------------ -----------
., •tιτaντ6κόμμστοι!ιnοτeλοίίνlνι.ιcτιν6Βeμfτwν 
σuμ.eρόντι.ιν , 6ιfνδνομ6ζοντοιnλιfονnολιτικό 
κόμματο.rίναισιιμμορfαι,λuμοινόμr;ναιτό 
Κράτος" , 

•• ,Κοfτι:λικ&ήίιtaΔημσκρατ(cι6ιfντόλμησe: ••• -
Προτfμησe , μιf τ~ν nλοσματικ~ nλeιοψηφ(οι της στ~ 
8οuλ~ 1 νά σκι:nάσι: ι τό σκάνι!ιι;ιλο: :'!Ιάτcιιι;ς δ:nιfβηοαν 
οΙ ίκκλ~σι:ις πpός τ6ν 'Λpxηyd της ν& μιμηθeί τό 
nροηyοίίμeνο τοϋ στρατιSρχrι Παπάyοu, νό 6e fξe ι ~ 

~Έ: ~~:~~~~i:i~ύ~~~~~ρ~~: r::ν~=~ρ~~n ~~~:~ό~~;η τ~~~ 
ξι:τσστικi;ςτi:iνnρογμάτ~οιν'(πιτροni;ς.Προτfμησe 
νότάκοuκοuλΥσeι , yιατfξιfρειncρισσότcρο&nό 
κάβι: &λλο τ~ν lκτοση τοίί σκσνδ&λοu.Κα( σιS:ν τό 
ΣιSχη , iιντfνdβdλι:ινuστlριστό&ιιόστημα,τόσκε 
πόζeιμιf"τότσιρότο"τi:iνίιιιοφόσe~οιντ?jςό:μσρτ~οι
λi'jςιιλι:ιο,ηι;ιfσςτοuyι&ν&τόμετcrβdλι: ι σιfydy
yραινσ: ••• 

Διfνfκλeισετόσκ6νδeιλοτWνrιεtρι:λσιοcιδWν: 
Td σtoιxeia noU nορiθεσe σt~ Bouλt'j ή fΔΗΚ-παρ' 
δλη tt\ν όρyσνι.ψιfνη πpοσπdβεια νά t~ν l:μπο6fσοuν 
ν& τ'l:ιποριθμ~αι: ι -ε 1νσ ι σuντpι'lttΙΙιό::. 

• Λ~: η~:~ μ::~ 1 ί~~τ:~Υδ~ό:~~- Ii λ fyo tό Κ6μμα 8& l:κδόσt Ι C: i δικό tι:ίίχος,σtό 

~: i:~;; :~~!!1~:i;;~];i;:~:; - ;~~~~;~;:~~~:~;:~~~;:~~;:~~:::::::~: ,:::::::''' 
γροτικ6 κ6σμο. 11pΙοΙ'Ι'Dywνισtής yιά τή δ ι ciαι.ιιιη tί;ς Χώρας όιπό 'I'~ 

διοιpθορά ιιαr τή ~~~,η. 

OOΓANAΓttJti 
TOIKATQNAΓPOTDN 

Ι ΔΟΔC'"""" ΠΡΛτΙΟΠ<Η '""" I 
ΑΗΙΙ!Ο"ΗΦΙΙfΙΙΑΓΙΑΤΗΝ[.Ο.Κ. 

ΟΙΙ!ΟΙΠΟ!ΙΔJΛΙ(ΟΙΔΗ!!ΙΟΙ 
ΟΧΙΠΗΔtΑ:ιεΟΡΑ 



!~-~~~~~~~~-!e~-!~~ι;!~-~~!~!::Ξ~ 

~l~~e!~~-~~~!~!!!!~_!e~!~~~!~_Yl~-!~~ 

• An6 τ6 Γραφcίο τύιιο~e;~~e~~~~s~;~~~~=S=~~~~~~;~:; · ή άκ6λοvθη άναιιο fνwσηι 
yiά τ~κ::ι~λ:v;~:ηό~~:ή.~~~~\ο):~ς"~~c~~;1;~:~ =~~>I -i~~~~::6 θ~=~ζ~~~~ι~τ r~~~~~~;~: 
:ις τ~:α~G~~~~ r~~ν 6~:~~~r~~ς 11β~ν~ ~::~, '\~~~~~ :~~.;~0~η~~:;:~~~;ς "~iv σ~::~~~~~~: 
τίjylΧιι.λ.ιι.-ό~ι,Παnι:ισl!'ύροvlnρcΙ!'C>~ό:ί.χciμ6νοι;τοuτήνcUθιξfανιf6ηλώοcιΙΙWλvμο 
κα(νό:μήιιροc6pcίίαcΙτοϋtCιμοτος. 

;~;σ ~~~:~ρ ~;~~~~~~v ι:ι~~~ό ά~~v:~::~~~ α;~ ~~~ ~~~~~~~~~.~σ: ιι~~γ:~τ&η~ι1~Δ~~~~~~6;Α~ 

~!~~:~~i;;~~i~~~~~:~::~~:~~:!~::~!~~;~~ ::~~~ :~j~!~:~~~:~:~~:~~:~;~j;~:;~~~:;;. 
ΓΙό:νό:μήnpοΙΙαλοϋντοΙtαφαλμινcι;l-ιτvnΟΟΕtι;καfνιfnληpοιpορηθΕί δλητήν&

λήθΕΙακα(ή'ΕθνΙΙΙι'Ι'ΑντΙπροαuιιΕfακα(ό'tλληνiΙΙ6ςΛαόι;,όκ.Ποπι:ιαιιύροvfχc ιίιιιο
χριι.ιαηνό6ΙCVΙΙρΙνι\σcΙι 

Πρί:ιτοι "Αν ίιπίlρξc νομ 1ιι6 ς σύμβοvλος κο( wo(ov ~ ποfι.ιν i:κ τϊ:iν κι:ιτηyοpοvμiνuν 
στήνπι:ιρι:ιn6νι.ιιιοΙνΙκι'Ιίιn6Βcση. 

ιrτ6 '.~:~~~~~~6 Π~~:,~~~ο τ~~~~~~=~~~~~:ν~~= ~~~·;~;:~:~:~~~~~~η τ~~τ~η~ι'Ι~c~:μ~~~~v i:~:~:-
ιrητί:iνούσΙu6UνμcφτVρuνκ.ΙΙ.Γ.ΘeοιpdίνοvςκσfΠ.Ι!ΙΙΙ'fκαu,ι!ι'ιΙΙJτ6τuνκρατ 1κίΛιλc Ι τοvρ
yi:iν . 

Τρfται •.r.v τι\ν 16Ιι:ι Gρο: στ6 Ύιrovρycio ΣvντονΙσμοU ιιcρfμcναν νd 6οθοίίν οΙ ιιορσ
wdνuμαρτuρΙκiς~ιι:ιτι:ιθι!σcΙςμcτό:ι!ιw6τfς&ιιοicςUwοyρdι;ιηκcμcτι:ιξVτi:iν&ρμο6(uνUnοvρ
yi:iν κι:ι( i:κιιροσ~ιιι.ιν τοίί όμfλοv ΝΙό:ρχοv ή αιJμβι:ιση y1di τήν i:ξayoρdi τοϋ 6Ι0λΙΟ'τηρ(οv 'ιισ
ιιpοwύρyοuκι:ι( 

άΒWΒη~~0~j 0~ι:ι:~~ο~~~μ:~:~~& &~λ~κ~:~η~~ν~~0~ιt~~~:~τ ~:: ~~~~~~~:, ~~ ~:τ:~~ ίο δ χ 1 .νο 
vcf κλη~~ ί α~:fι:ιΔηκ: Ε~~~~~~: =~ι; n~::O:~~~~d:~ ~~;:~ί~:~η~ν~~κ~~c ln ~u~~~di aϊ~:τ=~~τ~~~~~ι:ι 
~~::~ Κ~~ς τ1;c~~:~;::~Ρ~0~ξ~~η:~ν ~~:λ:~:~vμιιcρΙιpορ6 τοv κατά τι'Ι 61 cVθvνση τί:iν σvζη-

~l~!- !!!!2~!!2~!~~ l ~!!2!-!! !~~ l_~!~ 
!!!!~!!!!!!!!:~2~~· 

Στ f ι; 4 , 5 , 79 iιξιι66e., ~ ~ζi;ς όνι:ικο fνι.ιαη ι!ιτι6 τήν Ε:ΔΗΚ ι 

6 1 νοy 1 ~~~~~~~;~ρ~~ Δ~~~~ρ ~~~r1~:~~~~~~~~ν 6 ~=τ~~~~~~μ~~:~v:~~~ Τ~~ ι:ι 11 ::~~ 1 :~τ~~~~:~σ~0~;ϋ 
:~:;:~α~~~~~ο Υ~~ ~~~τ~~:~;~~ι~v:~~::~~~~ 1 τ~ν ρ~~~~ ~~;aρ i:~τ~~~ίί~ 1 :;rτ~~~ι:ι~ί~~ο~:~:~~ 
~~~~~Ί ~~~~ύ~:ϋ τ~~ ν σ~~~~:~οϊξ~~~σ~~τηyοροvμlνuν y 1di τd ο I κονομ 1 κό: Ο'Κόν6αλι:ι τi;ς χού-

'ΛιιοφcVycιβlβι:ιιι:ιόκ.Πι:ιwσσιιιJροuνά&νι:ιφcpθι:ίστ6i:neισ66ΙοτοίίάνακρΙτ Ι κοϋ 
yρσφe(οvκι:ιfστ6ρ6λοτοvyΙdίτι'jνlκ6οσητοϋβοvλι:ύμστοι; ,wούι!ιwόλλαξccιvλλι'jβ6ηνδ
λοvςτούςκι:ιτηyοροvμινοvςκαflyΙ νc ... Uμνολ6yΙοyιότ6νκ,Λό:τΟ'η; 

Ή δμολοy(α. τοv κα( ~ D'ΙUΙΙή τοu y16 τι1ν ιiνdίμιξή τοv ιrτιljν UΙΙ68cση τUν οvμβ&σc
ι.ιν τ ;j ς 6ικτι:ιτορ(αςJΙροD"6ιορ(ζοvνμόνcςτοvςτ6/ιθΙΙΙ6ιcWλvμι:ι,nοιίίιΙΙ'όρχcιyΙ&τ6νΙΙ. 



~1:~_!!e~~~~:t1.~!~.!~~~~~~l!:!.!5s 
:~!!l~E'2'!!:!~S.: 

'Λnd τ6 Γρο:φι:iο Τύιιοu τ?jς ttιHk f:w.668ηιι:ε ή t~?jς &νcιw.ο(νι.ιοη τι1ν 1-5-791 

~"'Ηιιtτησηό:w.uρι5σcΙJςτi;ς ttιΗΚιι:οτότi;ς&πο~;~όσι:ι.ιςτοUUιιοuρyοίituντονιαμοίίιι:ο( 
τi:iv μcλi:iv τ?jς Οiιι:ονομΙιιiίς '(ιιΙτροπiίς μi τήν όποfcι !yw.ρ(θη~tι: ι'ι lι νοθι:~ρηοη τ;jς σuμβ&
σι;ι.ιςyιό:τ6Δι ϋλ ι σ τήρ ιαΛότοη,ιrροο6ιορ(στηw.ι:νό6ιιιασΒeiστ6tuμβούλΙο'[ιrιw.ρατι: (aς 
στ(ςS'1ouvfou1 9'?9. 

'Ηtιιfσπι:uοητi;ς6(w.ηςόιιο~;~οσ(στηw.ι:.lιw6τ6νΓΙρ6eδροτοίituμβοuλ(οu'[w ιιιιρο-

~ ~ :~~~;~:~~~:~~~~;::~~~ ~~;~:~~~ ::~!:~ ~~~11~~~6~~ ~~~~~~~~&: ~~~~a ~~!~~~:~::~:~~~μ;~; ι -
τροπiίς-τοUς w.αλι:Τ ν6 ύποδc (ξοuν δλα τ& στοιχι:iα τοίi ~οιι:iλλοu στ6ν tiσηyητ"' τi;ς όπa-

θlσcΙJς:~~~:o~~:a:iί:ν~:~w.~o:~:~:ηlt~:~:::~:η:ixt w.Jτοτι:θι:ί lιπ6 τήν tΔΗΚ στ6 tuμβού-
λιο 'tπιw.ροτι:fας ατfς Hl 'Λ πριλfοu 1 9'?9.τtλος πρlπtι νό: σημι:ι~οιθci δτι ή σχ_cτιw.ή ιπ.ι 
ρUτηοητi;ς(ΔΗΚyιό:τ6αιι6νδαλοτι:ίνκαuα(μ~οινσuζητι:iτο:ισήμι:ρο(Τι;τ6ρτη)στή Βοuλι'i , 
w.of ι\ (ΔΗΚ 96 ζητήσι;ι τήν σUατι:ιση 't~ι:τοστικi1ς τί:ιν Πραγμ&τwν '[nΙτροπi1ς ή τι'iν &μι:.
~~ς:.!fΡΟΠομπή τι:ίν Wς δνι.> όποuργί:ιν ατ6 tίδι"'6 Δι,..ι:ιστήριο τοU &pβpou 86 τοίi Σuντdyμα-

~!!~.:~~~~~~~-!55_~;~.:~~!.!~-~~~~~~~~.: 

'?,S,'? 9 :D'Λριηy6ςτiίςt,ΔΗ.k,w. ,'Jw6ννηςΖfγ6ηςlw.ο:νeτ(ςόw.dλοuθeς6ηλώσeΙςστfς 

~τ6 tuvl6ρ 1 ο τi;ς Νiο:ς Δημοw.ρατ (σς ,nού ύποτ (Βeτο 1 δ τ 1 86 w.o:Bdp 1te τι1v \6coλo-

~~:~e "~~~ ,d:u τ:~μ~ο::~~~~~~~(~Ρ~;~c ο~~λ~ ;:~~ή~~:;a~~~~ ~~ς '~~:~~Ρ~~~(=ς 11~=~λ~~6 ~~~ 
νι•ά Διw.οοτήριcι τοU τι:ριSστΙοu σw.cιν66λοu τ~ν πετρι:λαιοι:ι6~ν. 

~=:~ :::;:τ~~::~~:~:: ~0'::::~~~~~~~::~&::~: ~~!~~;~~:::~:=~~::~:~~!~~~~:;~~~~:~ξ~~~~-



-</ -
t'1fj δ t αΙ,Jβορ&,δnuς κσf ~ &νό».οyη προσn6Βι: ι σ τοίί., , " μακαρ fτη••t:άχη τiic Πι:ραfaς:. ,, 

~ο~~~~~~~~~~ ~~~τ!:~:::~~~~~~»-.;:1~~~~ ,.~~~!~Ε~,.:~~ Λ~~~~~~~~ .:~~;~:~:~dδ~~θ~ ~~ν ν~ ι& 

;~l::~:~:~:;i~~~i;~~~:~(;~:iΠ~;;~~:~~~~i~:JΠ;ϊΊ~~:~~j~~:~~;~~~i~~;~~:~;~~~, 
~~~ · iΞ;~;~~:!~;~;;~::~~~;:~~:!::~:~~~;~~~, ~Ε:~~:::~:•;::~:~:~::;:~~:~~~~::~;: 
Βοu».ή;;~~;~~ ~~6~~&a~6 ,.:S"'~~~~~:~~,.~ ~;~~;~:~~u;~~~. ~~ ~6ς μι:τlβα».ι: σι • ντponr'j τr'j 

ΗΧΑΒΟΥΖΑ 

tτ(ς13-5-7\1&116τr'jν[ΔΗΚ6:~οινι.ίΒηκσντ&ΗΓϊς: • 
"'Υπάρχοuνσuyκι:κριμιfνακρούaμστσUnατ(τιδαςΙJlnολλάπαιδιάλdywτiicχσβού

ζαςένi:iι:'iναι&μι:σοςόκfνδuνοςί:κρr'jξι:wςτοίίδ:ywyοϋτης&π6τr'iauσαώρι:uσημι:Βσνfοu" . 
ΑUτ6:καταyylλθηκανχΒtςr6ββατο12.5.79στr'jδ(κηnούl;yινey ι6τr'iλr'i Ψrι&ΙJΙ/ΙΟ 

kιΙJτrκι:ίνμlτρwνΙJτ6 1:\ονομeλιfςnpwτοδικι:ίοΠι:ιραιi:iςκατ6τr'jδι6:ρκι: ιατiiςόnοfαςό 
δι κηy6ροςπολιτι:uτr'jςτΓίcΕ:ΔΗΚκ,'Αβρα6μΙCοντ61!οuλοςκατlβι:σeτ6σχι:τικ6(yyροφα. 
' Ηα'!τ ηΙJηyιάτr'i».r'i•ητilνμlτρι.ινόποβλ.r'jΒηκι:ό:n6τ6νπρ6ι:δροταϋΑημοτικοϋruμβοuλfοu 
~~~:τσ ι νfοu κ.Γ .mι:σσηνlζη κοf στρl,ι:ται ΙΙ.(ιτ61'0ίί 'YnoupyoU Αημοσfwν " ε:ρyων κοf τοU 

ΙCατότr'jδιάρκeια:τiiςlικροοματικi'ίςδιοδιιισσfα:ςόμάρτuςU,ηyητr'jςτίiς ' Jα:τρι-κiϊc 
ιισfUnο •r'jφ ι οςΠρdcδροςτοϋ11ανι:».ληνfοu'Jα:τρικοϋtuλ.λ6yοuκ.'Ι,ΙCρικlληςί. ιτ ι:σr'jμανι: 
τdν &μι:σο κ(νδuνο yιά τr'j δημόσια: \ιyι:fα:,Gστι:ρα ό:nά τr'j δr'jλι.ιση τοϋ Ύποuρyοϋ Δημοσfων 
" [ρywνπι:ρfβιοfοςCπανα:λ.eιτοuρyfcιςτi'ίι:;χα:βούζοςστdt:χιστ6ΙCcρα:τσινfοu.'επfσης 
ιιcιτατlβηκα:νπιστοποιητι κό:'ΙcιτρWνyιάτdσuyιιεκριμtνcικρούσμcιτcιόnα:τfτι δας,Ι:νUd 
Δημοτι κdςtύμβοuλοςΙCι:ρατσινfοuκ.θ.Κοuτσομr'jτρος(κcινι:τr'jνιιcιτcιyyι:λfοyιάτ6νκfν-
6uνο ιιφήξι:ως λdyω τΓ\ς σuσσwρι:ύσι:r.ις μι:θανfοu. 

Τtλ.ο ς κα:τάτr'jδfκηόποιιαλ.ύ.Βηιιι:δτιμlσcιστr'j).cιβούζcι,(χοuνδημιοuρyηΒι:ίμ6. 

::!:,;;;;::~Η~!~:::~~!;;:;::~!;η:~Ί::;::~:::::ί:;:::~~~;;::~~::,~jΕ~!;:~;:~·, 
ΛuμμdτωντοϋΟΑΠ. " Οnωςκcιτaτtθηκεστr'jδfκη,τ6πσρaπάνωίιλικd:lιποτι:λ.οUνιια:f τr'jνcι\ 
,.{aUπι:ρχuλfσι:ωςτi:'iνφρι:άτr.ιν, 

Τdδιιια:στr'jρ ι οtπι:φuλόχτηιιeνάl:ιιδι,jοeιτr'jνόπdφα:σr'jτοu. 

ΤΟ Ο ΙΚΟ~ΙΟ!!ΙΙΚΟ [Π lΠI[ΛHTHPJO --------------------------

:~~· ;~; . ;~~: :~: ~;:~:~~~::~: ;~;~:~~:::~~:! "~:g::;: ::,:Ξa: ;;; :::~~,Η;::, ;~f~:i:~ ~ ~~~ 
'ΗfδρuσητοϋΟiκονομικοίί'[πιμι:λ.ητηρ(οuΒ&σuμβάλι:ιστήνόρΒολοyικr'ίκαfιπι

στημονιιιr'j lιντιμ c τUπ ι ση κα:f ιπfλ.uση τi:ίν ο\κονομικi:iν nροl'ολημάτων τi;ς χdρας . 
'Η [ΑΗΙCπιστι:ι1ι:ιδτ ι οll:ρyα:ζι!μι:νοιιπιστr'jμονι:ςστ6νκλ.66οτiiςΟ \ ιιονομ fας ι:'i

νcιι οΙ μdνο ι όρμ66ιοι ,πού Βά σuμ~ό:λλ.οuν ό:ποτι:λι:σμστικό στr'jν όρθr'j &ντιμι:τUπιaη κaf 
l:πfλ.uοη τWν ο\ιιονομιιιi:iν προβλημάτων. 

Γι αίιτ6 τ6 λ.dyo ~ ΙC».αδ ι ιιι'j 'Οργάνωση 0\κονομολdyι.ιν τΓ\ι:; (AHIC &ξ ιUνι:ι ό:πd τήν 
Κuβlρνησητήντοχeίοqr'jφισητοϋαχι:δfοuΝ6μοuyιάτr'jνfδρuσηΟ\κονομιιιοϋ'επιμι:-



λητηρ(οuτi;ς 'Cλλό:δος. 
-r-

ΟΙ ΔΗ!'ΌΣJΟΙ ΥΠΑΙΙΛΗΙΙΟΙ ΣfOrJ ΑΡΧΗΓΟ 
-~··----- ----~--------------------

!~~·::::;, :~?:;!~;~~:"~::~~~; if~~::;:~E~" :: ~:;!~~~;ϊ~" :~~~:~~~;~~ &;~;:;:~::"~; 
:~~~~ +, ~~~~~~:~~! ;1:~:ε~~:~!~~~~~~σ~:~u~η~~~ ι~~~~:;~~: ~:aς ~~~~~:Ρ:;? ς e~ τ ;υ~"~~~: 

ΠΡΟΗΙ!ΙΗΣΕ ΤΗ • •• θCΣΗ ΤΟΥ ---·-------------------
Σχετικό: μι! τιtv ;ροσχ~ρηση τοϋ Προκ6ιτιοu Kp6~ou στJ'ί Ν. Δ. ή ΕΔΗΚ δ"iλι.ιαε: 

8 τοϋ 19;;~r ;~cι:~6~n~β6~~: : 0;"i:ρ~:~~η~7~~~~cz ~~~:~~~;~θ~=~'2~~ ο;~ τ~~ο~Δ~~u σ;~~ ~~;~γlς 
:~~; :~~i~~~

0

E:i~::~~6 \:;~λη δ;;λ~0~l ~~~τ~~:~ r~~σ~~~~~~κ;~~~ ~μ~~ε B~:i ι:&~.~;~ ~i=~ 

KOJNOBOYIIEHIKHΔPAHHPJOTHTA 
----~------------------------

~άτu ii:.-Ji~~lι~ο~~~-~~:~=~~{~~~Λ~~~-~~ο~u!!!κ!ο~τ5ε-τ!ι5e5~~:ν~!:"~6~~~ο~υ~: β~:~:~::~. τi; ς ΕΔΗΚ ο 1 "ι6 
1)'οβοuλι:uτr\ςΧον(ωντηςΕΔΗΚκ.Ν.Βενιζlλος ρUτησι:τοUς όιτοuρ-

γούς οl~ονομικων, Ιυν τονιομοϋ,'Εμιτορ(ου ιια( ~οtδρ(ος ΚυβερνJ'ίαει.ις,σχετ ιιιά μι τ"iν 

~~;~~;~; ·;~.:~~:~~~:::::~: ;~::~;~~:~~:::~' i:~~:~~ς ::~:;;:~:~;:::~::~~~ .:~~::~:: 
ρiίτούςιμμlοοuςφ6ροuςιιιι(δι'fτ6ι;ι6ροιτολυτι:λε(ος,νάμr'jy(νειάιτ6τομσάλλάστ:Jδι-

~~~ • ~~:~=~~η;~ Ο~~~Ο Ο ):~~:μ ~:ς λ2~:Ο~~Υ y ~:Τ;:γ~:~ I ~~τ&: I ~:Ε ~U~τ~;:~rX~1~: :~ ;~~~~:~=ς 
μοοlκονομικίiς&νιιτιτύο!ι:ι.ιςyι άτι1σuστημοτιιιr'jάντιμι:τUιτισητοϋιτροβλι1μο τος.Τt:λοςό 

~6~:~ ·:~:~~ ... :~ 'ί~~~~~~~ ~~G ~~~~ ι;~~ϋ ιι~~:~v~~:ι.ι&ιτ~~~ν~ :δ ~:~~ιι ~:~μ&:~~~~~6~~~~~~(~ μι: 
τοϋ !λλη~ιιισϋ τουρισμοίi. 

n;6!!5JJFiJi~l 5;~J!fc;i~~~t!i;::ifJJ~ιι~.~J.~~π~~~~~~~~· στrς 9.s. 79 tecaε σ~~ι:rιιν 
!ρι.ιτrfσει.:ν κο ( ί:ιτι:puτήαι:ι.ι•ι ιτι::6ς τ6ν ύ1'!οuργ6 'εeν ι ~ης 'Αμύνης μι! Βlμο τ (ς π~6σφστες: 
&nοστροτι:i!:ςκοfnpοιιyι.ιyι!ςατ(ςΕ.Δ. 

~ii]l:JΙl~l!!r~~~,~~~~~~ι~~~~~ 



ΚΟt\Ι!ΙΑτΙΚΗΔΡΑΗΗΡΙΟΤΗτΑ -----------------------
3-5-79: 'Η Κλcι6ιιιι1 'Οργάνωση οlιιονομολιSyων ιφcιyμστο!Ι'ο(ησε οuyιιiντρ..ιση ιιcι( &οχολι'jθη

ιιεμiτι'jσuζι'jτησηθεμότr.~ν-nού&ιpοροίίντιSνιιλάδο. 

6 -5 - 79:ΟIΤ.Ο.θύρι.ινος -Κcιισcιριcινί'iς-Ζr.~yρόιpοu,μiπρι.ιτοβοuλ(στοίίyr:.νιιιοίiyρομματlr.~ς 

χ~~~:~~~~ i::;~ ~ ~~~~~~~~;~:~~:~~;;:: ~~~~;~ ·~~~~Y~CI~It:;~:~~ ::~Υ τ~~p ;;:~~;:p-
7-5-79; I:uνi'jλBr:. ~ Κλαδιιιι'j Όργάνuση mηχονιιιWν γιά σuζι'jτηση Βr:.μότων -nού τι1ν &φοροίίν . 

1 0 -5 - 79b~~:~:~~ιι2 ~~~τ~~::~~~~ιι~ρ:~~:;:~α τiiς Κ.Ε. τοίί Κ6μμοτος ιισr όuχοΜΒηιιc μi 

~~~:~~:::~:6:~~::Ψ~ :~::~~,.::; r::~ .~r:.:~::~~~π~~:~::~~ο~
1 

::;:~:~::::: rou-μiλouς τi 
Όργ6.νι.ισης Β'Πr:.ιpαιίi-προiδpοu τοίί Δ.Ι:.Κr:.ρcιτσιν(οu γιά τι'jν χcιβούζο: ιια( τι'ί μό 
λυνση τi\ς πr:.pιοχi'jς.Ώς μάρτυρος ΙΙ"cιρiστηό ύφηγητής ιι.Κριιιiλης. 

tΥΓΚΡΟΤΗΙ:ΗΕΠΠΡΟΠΟtι --------------------
-T cS Προr:.δρr:.iΌ τi'jς n.t. Νομοίί Πlλλης σuγιιροτι'jβηιιr:. δ:tιό τούς έξi'jς:Χρi'jστο Τοuρ(νη, 

8ιχάληΝτιού6η ,Γ r:.ώργιοΚο:ρcιι;ιοuλ(6η,ΘεόδwροΓΊcιnο:δόtιοι.ιλοιιcι(Γr:.ώργιοΠο:ναγιωτ(δη. 

-' Η T,t, ΛοuτρUν Αlδη,οίί σuγιφοτι'jθηιιr:.lιnό τούς ιι6τι.ιθιιΓr:.Uρyιο tτοpαντζi'j,tιpcSr:. 
δpο ,II'I, Πcιnαιιr.JΥΟ'I'Ο'ΥΤ(Υοu,&ντιnp6r:δpοιιο(μiλη:Γιόννηtοuλι6.δη,Γι&ννηΠeτpίiιιοι~tι(Γι6ν 
νηΚιcιniιιο, 

-Σuyιιροτι1Βηιιr:. ~ T.t. τΓjς Νόοuσcις ά!Ι'cS τούς Cξi'jς:Ήλfcι Βcιφr:.ιόδη,Τ&οο ΡfντΖ:ο,Ι:το
μ6τη ' ΑνΒ6nοuλο,θοσ(λeιοΧατζηϊωcινv(δηιcο(θιι:οδcSσηΠρούσοcιλη, 

ΑΠΟΤΗΝΚΙΝΗtΗΤΟΝΠΟΛΙΠΥΤQΝ 

2-5-7 9 ι 'Ο διιcηγcSρος ιc.' Αθcιν ~;~:~~~~:~::~-~~~-:~~~~:~-:~:μοτος ,ιιαροβρlβηιcc ut σu!-
ντcι.ιξητύποuιιούl:δοσcόΠονcλλι1νιοςΣίίνδεσμοςτuφλWν,γι&τι'jνιcροτιιcοπο(ηοη 
τοϋ Ο 1 ιιοu Τuιpλί:ιν ιc.ο( τι'iν f:ιιοyγeλματ ι ~ή lιιιοιι:οτάοτaσι1 τους. 

3-5- 79: Υ;~ ~~λ~~~~~ι::ι.ι;;ν:~~~~:~~:ν~=ο~~~:~~α ll'~~~μ~::~~~~~c ιι::;3~r:.~~~ •:~ ,:u~~τ~'f~αι 
τό ιιλr:.ονcοι.τ,ιjμοτο fι μr:.ι ονr:~τι'jμcιτcι στόν lιγροτιιc.ό ιι:α ( β ιοτeχν tιc.cS τομiο,&π6 τ ι'jν 
lντα~ι'j μος ατι'jν [ΟΚ.Τι'jν CΔΗΚ (w.τιροσώtιησαν ο! ιι . w. . Άλζ& Ι!Ιcχμiτ(ιιολ ιτr:.uτι'j ς),rιι 
~ιSλaος Κσfδης ιι:ο( θaσ .Πομασχ fδης, μt!λη τί;ς n . ε. Ξόνθης, 

4-5-79: ~ ~~\~ r:~~~~ :~~ :~~~~~:~ο' ~:~;~;~0~2~ ~σk~l~~~ι'j Δ~~~ μ~~ ό Μ ~~:~~α ;~λ:ϊι.j~~Υ~~μa 
ιιαροβρlθηιι:ι:Οttολιτeuτήςιc .' Ιt.Ηiννης(Ι]aσοuρfδης,τaξ(αρχος( .lι , 

4-5-791 Ι:τ6 θlι:ιτρο ~ΑΚΡΟΠΟΛ" l~aνι: αuγιc.lvτρwση γιά τ6ν lιγi:ίνο: τi:ίν Δημοσfwν Ύπaλλ,ιjλι.ιν 
ή Ι:ι.ιντονιατιιι:,ιj 'tπιτροπι1 tuνεργα1:ομivwν Ύιιaλληλιιι:Υν 'Ορyανώοι:wν.Ποpiατη & 
ιι.Γ.ΠοΙΙ"aμιχr:. λ&ιc.ης,ΙΙ"ολιτι:uτι'jςΒ' ' Αθηνi:ίv. 

6 - 5·79ι 'ε11 δι'jλι.ιοη y ιd τι'jν CΙΙ'iτr:.ιο τοίί όλοΙΙαuτUμaτος τοίi χωp ιοίί Σα~ τοUρ ι ο: Ρι:θUμνοu 
στ (ς 4 - S- 1944 (γ 1 νι: μi ιιρwτοβοι.ιλ (α τοϋ ΙΙ'ΡΟiδροι.ι τi'jς ~ο ινότητο:ς ιι:,Δ.. Τοο:γ~ορ6-
ιιη,Πaρiοτηόιι.Γ. Δρav6&ιι:ης,ΠρcSι:δροςΠ .t ,tΔΗΚΡr:.θύμνης . 

6- 5-79ι J:τ r ς έορταοτ ι ιι:iς !ιι:δηλι:iιrι:ις γι& τόν lδρuτι'jιc.ar ΆρχηγcS τi'j ς Φιλ ι ~ίlς 'rτοιρer
σςΝ . rιιοι.ιφίiστ6ΚομιιcSτι'Αρτσς , ιιaρlοτηόιι.r:uμr:.ώvεύeuμιόδης , Πp6 ι:δροςΠ. t . 



ί,'.. r<)r:l'l!.ηι 110 f ιl~·κ τ?jς ΙC ,[. 

ι.-:>-79ι ~~~~ο κ ~fi~Λ~~~~~:=~~ r:/~~~:~~~ς~~:~~~~~~~:~~: ... ,. ~:λ~:~~ ~~~,.~:~ ~~~~vi~~:~o σ;~~ι-
Α teo u~ o 'Ε!Ιν ικο ίί Ι< ι!ντpοu Νcότητοι:; aτή tητll!: (σ. 

6-5-7 9 ι n:~fr'j~~~τ~:r:r~~~P~~M δ ~:~:~ο~ r~~:~~~ ~~~~~ε~~~α~~~Β~~:uδη~.: :;~:~:~:~~~rι~~= 
γιάννηι:;,πολιτeuτήι:; θ'Ά8ηνi:iν ιι.ο( μiλος τ?jς IC,[. τοU κόμμοτος . 

6-S-79: ' Η 'DμοοnονΔ(α αιισ8~τι:iν TUnou 11of θιομηχανfσς Χάρτου nρογμΟ'ΤΟ'ΙΙο(ηοι; σuγιιt:-

;j~=~ ~~~ ~~:~~:ι:~~Α~~::~ ~~~~ .. ~~ν 6 ~;~~~=;~~" τ~~u~~~~~βρ~~~~c κ:\ ( Δ:~~vd:~~ : 
κ.Γc(ιργιος Βο!:ργαδος,nολιτeu τής ΛαΙΙ~ν(ος ιιαf μlλοι:; τijς 1\,(, 

6-S-791 ιιιi ιιρ~τοβοuλ(α τοU Δr'jμou ΙCαιοαριανi)ς ι~ο:r ol Ι'Ιονeλλήνιcς 'Ενι:iαεις 'Αγωνιστί:ιν 
Έ8νικϊ;ς Άντfοτοοης ΙΙαi Οvμότwν Κατοχί;ς lγιναν l: ι~ΔηλCι!Jεις nρ6ς τιμή τi:iν Ι:ι~
τι:λcαθέντ~ν ι:ίnό το ύς κατοι~ιτητlς οτιS Σκοπεuτrjριο τί;ς ΙCαι αοριΟ"νί;ς .Τήν EΔHIC Cκ 
nροοι:inηοεδκ.'Α. Οεο δμρ ιΙιάΙΙος,μt:λοςτiίςΚ.(.τοίiκόμμοτος. 

& -5-79: ΣτιS σvνlδpιο τί;ς ~Εν~οης Ι:Ιι:σογcιακi:ιν Π6λeι.ιν τ?jς ~(νwοηι:; Δrjμων ι~ο( Κοινοτl\
τι.ινπούπpαγμο"7οποιήθ ηκεπρ6οφαταστrjΡιSΔι;ι,nαριfοτηδκ.' Αλι!ζ .nαιιαnοοτ6λοu, 
μt:λοςτΓ;ςn.Ε.ΕΔΗΚΡ66οu. 

6 - S-79t'0'11cιλιτεuτήςΑ''Αθηνi:ινιι.'Ι~ο~άν.Δεμοτdιtης'κο(μι!λοςτί;ςΙC.[ . τί;ςΕΔΗΙC,πfjρe 
μipοςοτι'iοuγκlν-ιρΙJUηδιαμαρτuρ(ας-rοϋnονcλλι'iνιοuΣuλλόγοu11ροοτΟ'σ(ας'(νο ι 
ιtιαοτi:'iνΚαταστημάτι.ιν κα(Γραφc(wν,μt:Βt:ματήνπροστοσfατ?jςο lιιογΕνι:ιοιιί;ς 
οτiγης. 

7-5-79: Διαλι!:ξc ι ς μl Βlμσ ~μητρότητα 110 ( στοΔιοδρομ(α• όργάνι.ιοc τό Κt:ντρο '(λcuθi pω 
ΓΙαι6ι;ιyΙJγι~~:Wν Σnοuι.Uν οτ6 'ΕΒνιΙΙό •t6ρuμα Έρcuνi:ίν.Έκ μlροuς τϊ;ς CΔHIC ιιο:ρt:
σtησανήΙΙ .Παν.ΠαντοuβάΙΙηιιοfή Δ. ' ΑργuρώΧανιuτά~ιη , μiλητ?jς'Οpγάνι.ιαηςΓu
VΟΙΙΙί:ιν, 

8- 5- 791 'ο δ..,..yητι1ς κ.Νεοκλ?jς Σορρ?jς κο( μt:λος τί;ς IC.(. τ?jς EΔHIC ποροΙΙ:ολοUθησe 6ι6-
λeξητοίί~~:.Χρ,mορ~~:οyιάννημt:8t:ματαl:ζwτεριΙΙ:fjςnολιτιΙΙ:?jςοτ6.Γραφείατ'iςΦι
λικί;ς'(ταιρe(ας. 

Β-5- 79ι Στήν Άyfo Παρασ~~:εuή (.yινι; ή τελι;τή καταθlοewς τοίί Beμeλ(ou λ(Βοu y ι ά τήν 
1ΔρuοημeyάροuτοίίD'ί~~:οuΕύyηρfαςοuνταξιοUχwν'Ε Β νιΙΙ:?jςΤροπέζης'(λλ66ος. 

·8-5-79ι ~:~σ:~ά~e;~θ:~~w::~ι::~:~λ~:ο~~::• ~:~:~::~α Λ ::~ρ ~:::;~:~ο~::~ν::; Λατομei
~; Λί~~ς ό~~~~~:ρ~α: ;~~~: ~~r\' ~~~~ ~~: ;~ορ~~~~~~:~ ... ~~iά:~=~~ο~ ~~:::~-~~:~:~J: 
ρης,πολιτeuτr\ςΛ'' flθηνi:iν~~:οι(Σ.Χοραλαμιιάκης,μlλοςτ?jςΚλοΔι~~:?jς 'Ορyονώcως 
flηχανι~~:i:'iν. 

8- S- 79: 'ο δι)Ι.ηyάρος-ο;ΙΙ:ΟVΟμολόyος ΙΙ:.Γcι:iργιος Άν6ρe6ιιοuλος,μt:λος τ?jς κ.r.,C~~:προ
οι:iιιηοcτrjν(ΔΗΚΟ'Τrjαuζrjτηαη •ΟΙΙΙονομικt:ς C ιtιιιτΟΟcιςι:ίιιό τήνΈλληνικήι;lα
Δοχr}ατήνΕDΙC•ατάιιλαfσιοτi:iνl:ι~ΔηλΟΟeuνyιάτ640ΧΡόνιατοίίΒΒCστ6Βiο
τρο "Βρc τάνν ι α~. 

9- 5-79: 'ο '(,'Αντι:iνης Άντuνόnοuλος,πολιτeuτr\ς καr μt:λος τΓjς κ.r. παρlατη ΙΙαf μ(
ληοeσ-ιrjσuγκέν-ιρuσηγιά-ιrjνΟναπροσορμογήτι:iνσuντ&ξcωντι:iνμeλi:'iντί;ςnαν
~~~~~~~~ Σuντον ι στ! ~ι?jς '(π ι τροπ?jς 'Αναπήpwν καf θuμάτuν Πσλlμσu,στ 6 Βlατρο 

9- S- 79t Στήν 6η ΠνcuματιΙΙ:ή Έ'(Δι'\λωση ποU: όργάνΙJΙJc ή Ήncιρι.ιτι~~:ή '[ταιρfα στήν af
Bouσo Άρχο:ιολογ ι '(?jς Έταιρcfας ιιαf μ(λησc & κ.Κ,Ι!Ια~~:ρ?jς μi Βt:μοι:•οl Χιονο:-
6(τcςζwγpάφο ι •,CκιιροσU:ιηοcτl\νΕΔΗΙCόi(..Π.Κwαταιιiϊνος,nολιτcuτήςκα fμlλο ς 
τΓjςκ.r. 

9- 5-79! 'Ο κ.'Ανδplας ΓιαννοU:λης,Πολιτevτής 'vπολ.'Λττικ?jς ιιαpiοτη ol l:κΔήλι.ιση γι ά 
γι6τήνCνημlpι.ισητοίίλαοUγι6τΓςI:'ΙΙιπτ.:iοcιςιιούΒ&χcιι\~~:ατο:οΙΙcuήτοU&c
ΡΟΔρομ(οuοτ6rncσόγcιο , τί;ςΣu"τονιοτιιιί;ς'[ιιιτpοιιί;ς'Αγi:'iναl:νάντι αοτ r'jνi:
γ~ιατ6ο τοσητοU'ΑcpοΔρομfοuστ6mcσ6γcια. 



8 
!yοια(νc ι α τi:iv Γραφε fuv τοίί Κα~λuιι ι στ ι οιοίi Σ:uλλdγου Nt:crς Φ ιλαδελφε (ας 

~~~~~~::?:~ ?;~~:g~~ι.mε:(cr τijς CΔΗΚ κο( ό ιο:.Γι6ννης Κουμανiϊ>cος,f!p6ε:6ρος a· 

ί -5-79 ~~::~~~~:;~~η Χ~~~~~~7:~?ς ;~~λ~~~~ τ~~-~~~~~~ ~~ίi' ~~~::~~~Ί 0 :η~~:~ :~;δ":~~~~~ 

1 l - 5- 79 ~;~~v~;p~~~~:~~:~~~~~? :~:~d~~~&i~~p:~~~~~~v ό' :~~&:~~w~ε::~~:~~~~o~~~~~;~~oci • 

, ~ - s-79 ~~::~a~~~;:?:~ ο r~:~~~=~~:~ ~:·\~~~~~~~~~;~cι=~~Ρ~ό~:~ &τ:a~~~~~~~': . ~~~~~;α-
12-13-5/79 : lllf έn ι οιεφcιλijς τdv Δι'jμαρχο κ,Καραμnι:ρ6ποuλο όργcινι:ίθηκcιν ~ορτασ τ ι ιι;i ς l:κ -

~~~~: (~ς "~~ia:' ~~Γ~~~ν~~~01:~~~~:~ϊλ~~6 τ~~λ~:~:ν.ο .Πijρc μιρος ό τ . Δι'jμcιρχος 

::: : :::;:;;;:;~;;;~;:;~;;i;;;~;;i~;:;:;;;;~;~~~~;;~;:;;i~;~;:;:;~;~; ;;::;;;;i~ 
;~~ ,.~~~μ~~~ς~σε:χοσλοβσιι;(ας.Παρlστη ό 6ικηγ6ρος κ,'Λe,•&λτης , μι!λος τiiς Κ . (. 

1 Δ-5-7 9;ρ~~ω: (~;~ ~~~ι'i:ο ~~~;~:~ :~~~~(~u=~~ω;Ε~~~;~Ε~~δ~~:~Β~~~ • ;~ν σ ~~~~ ι'i~:~ο;~. 
τrηαcιν τd μiλητ1jς C ΔΗΚκ,οι,Νcοιι;λ1jςΣορρίiς,ύφηγη τι'jςκι:ιfΠcιν . Βι:ιρeλδς , ιιολ ιτι:u 
τr1ς . 

'Ορyανωτ ι οιd κ λ ιμ&κ ι ο τi'jς Ε .Γ. άιιοτε:λcUμι:νο άπ~ τούς 11 . ' Ι .Ι:&μnαλη ιo:crf ιι.tτ . ΙΙ'Ισ
νο1.Ιρ&ί.nισιο:iφθηοιαντοιί ςνομσιίςΛασηθfοuοια(Ρι:Βύμνοu,μι!ά:nοστ ολ ι'jτι'jσuμnλήρuση~tcιf 
ί.ιιι!οιτο:σητϊ;ςόργανι:ίαι:uςτ οUΚdμμστ ος.Σuγοιροτι'jΒηοιΕήΤ . Ο.tητι: (οςοια(τiΒηιι;σν βό
σeις γιά τι'jν όργάνuση τ . 0 . σ τ ι'j ν 'Ιιι:ρ&πι:τ ριι ~ α( " Αγιο Ν ι κdλοο. Σ τό Άνι:ίγε:ια Ρι:Βιίμν-:ς 
ηρΒανσΙ.&nσ., ι'jμl.τήνί:οι ι: i Τ . Ο,ιι;cι ( αι!στενι'jσuνεργιισ fιι 1Ιpογραμμ6:τισαντι'jνδργ&νω
σησυνιι:στ(ασηςστ(ς16'tοuν(οu ιι ο U Βόιιαραστιι:ίκαfθά μι λ ι'jσ ιι: ιό'Αρχηγ6ςτοUΚ6μ 

~~ . 
Ό ιο:.ΚοτζDς μι!λος τ iiς C.Γ. τfϊς Κ,[, τι'j 12/4/79 μιι:τlβε: ι στ(ς Ηρρcς ~tσ( Κιλ~ 

κ(ςστάπλcι(ιιιιιτϊ;ςάργcι νι.ιτ ιοιίiςnροαn&Βι:ισςyιcίτι'jσυμnλήρωαη κcι f tnι!κ το:σητWνόρ
'tCΙVι:ίσιι:ωνκαfμιι:τι:ί χιι: σi.σuο:ιο:ι!!φιι:ιςτWνόργανι:iσιι:ι.ιντοU τwν. 

'[ιι(σηςσuyκροτι'j!!ηκ ε: ήΤ .Ο.Ι:ητι:(ος!<ΙομοίiΛσσηΒfοu. 

ΑΠΟ ΤΜ ΔΡΑ tτ ΗΡtΟΤΗ '!Ά ΤΗΙ: (ΔΗΚ Γ'ti'fAIKON --------------------------------------
1,Στ fς 5- 5 - 79 οιλιμάιιιο τi;ς ΌργόνΙJC"ης Γuνοι κί:iν ό: ιιοτ ιι: λοιίμ ι:νο ό:11'6 τfς ·~.Ι<ριιιl~ 

~1: :;~~~ ~~~=~:~~~~;~:~7:~~~~~:~ιι: ~~:~~ .'~:;~~χ~:~:~:;!:~~:Ί:::::~~~=~:μ::~~;: ~ ~:~ιι ~~ς 
δρyάνωαημl.τσχιίρυΒμ6. 

110 ιι'jsη~~r;~~ ~Ρ::~ τ~ ~:g ;~~~:~~ς τ:v&::~~ ~w~η~uy~~=~~~~: ~~; r~:~&::rι~~~Υ~ό~~~ 
lγινιι:άνάλuτrητijγ·iδeολογι~tUν ό:ρχΥvτοUιιόμμστος μl βciσητι'jν lδεολογι~tι'jδιο:ιο:ι'jρuξη 
άnd τήν Unιι:Uβυνη Δημ.Σχι!σιι:ων τϊ;ς 'ορy ό: νΙJC" ης Άργ.Χανιι.ιτό~η. 

Ι!Ιετό:τήνι:lιιι'jγηση1!'ραγματcιιοιήθηοιεσυζι'jτησηιιαf1yινσνtρωτήτrι: ι ςτrτfςδιιοίιι:ς 
δ:116:ντηιιεήciσηγι'jτρια ,1νινανΕιιfσης6ιε:υοιρινήσι:ιςδσονlι ο;ι ορiϊτι'jν&ξωτι:ρικήnολι τι οιι'j 
τοίi ιιdμμοτος ιο:σ( τ(ς διαοορlς μας μi. τci &λλο κόμματα . Όρ fστηκe vlo συν&ντηση στ(ς 
22Ι::cι1οuγιάνόόλοκληρωΒιι:iή1!'σροuσfcισητWν\δι:ολοyικWν6ρχi:ιν. 



διτο~ 11~~;~~~η~~~κ~ί.ι~ο~~Uιc~~7:ο~~ ι ~::~~α τ~~U c;~~~ ~:~:;:i;E:~v ιτeρ ιοχiς τrjς χ(ιρας 

:;~~μ~: ~i:~~:~~~~~:~~~u~~~~e &~~ο;~::?~~ ~~~μ~~~u:~ρ~~~ "~~:~α ~~~ε;:~ ~:~ρ;~~τ: i :~;ά-
3.111eγ6:λη&νταιι6κρ ι οη &ιι'τ6 Χανιώ1ιιιο λαd βρ;jκι: ι'ι lιιθeση στιi μνιiμη τοίί Άλlκοu 

ΠανοyούληιιοUl:ιργανώθηιcι:&ιι 'τιiτοιιικιiCΣΔΗΙΙστdλιμ&νιτi:ινΧανfων,ΓΙολUςκ6σμοςέιιι -

jj~:~:~~ ;~:~~;ϊ~~~: ;~~·~~~:~?: ~ ::~~~:~~;:~;;~~~~~i;;~::~~1~~~~~~1 ~!::1~~~1:!~ t ;~ ~~ 
τi:ινιιι:ριοχi:ιvούτi:ιντ(ι;θι!σειςτοίίκdμματοςτijς[ΔΗΙC . 

c.Ή 'Αρyuρώ Χανιωτdίιcη ί.ιιιοιιι!φ1ηιιe τι\ Γαλλ(α ι5ιιοu σuvι:.ζι\τησι:. μl τούς όμογι:νι:ίς 
-~:~σ0:~ύΓ~~~Ίσ~Ι'Ιcιοχο.λοUν κο( οuνι:ργ&οτηκe μι! τούς Γcf>.λοuς φοι τητι!ς yιcf Βlματσ rro t · 

Στι:λlχητijςΕΣΔΗΝΒ'Πειροιi:ιςn;jyο:νατ&Χαvιcf,ι5nοuτοdςέιr ι φuλcfχτηιιι:.Βι:ρμ,ιjl1ιιο -
6οχι1 . 

ΣlιιοιV,ιjαuνι:6ρ(οσηστι:λεχWντiiςttΔΗΝΧο:ν(ι.ινιιαf1rjςΕ:ΣΑΗΝΒ'Πcιρσιc:ίςσuζητι1-
θηκον θι!ματσ όρyανωτ ι κcf,οlιιονομικ&,κο:ΒUς ιtα( &λλσ "ού lιιισαχολοίiν τι1 νεολο(ο:.Ή (fΔΗΝ 
θ'Γ\ι::ιρcιιi:ιςκστ6:τι1ν"οpομοv,ιjτηςοt6:Χανι6:&ιιισκι!φθηκι:.τ6βοuλeuτι1ιι.Ν,Βι:ν ι ζι!λοκο( 
τ6tι,ιjμαρχοιι.Γ.Κλωνιζ6:κη.'c:ιfαηςlινtιιιρ6αι.mσς τ ;jςεΣtιΗΝ&κολούθf)Ο'eΤ6νκ.Βι:νιζι!λο 
αt(ς'!Ι'epιοδe ίeςτοuατ&χωριάταίiΝομοίίΧαν(ων, 

Τι!λο ς/ιΕΣΔΗtΙΧαv(ι.ιvlιcοveτιiνlξ;jς&ναΙΙο fνι.ισηyι &τι1ν&Ι'Ιlτeιοτηςνtpοπi;ςι 

"ΣuμwληρUνανται12χρ6νισ&wdτ6τι;nού /ιτuρονv(σιιστ6:λuαι:.τι14ημοιιρσtfσ , 
lιιιdτdτι:"ΙΙού/ι σόΒοιρι:σfσιtατι!>.uοι:τι'jνομιμdtητα. 

'ο 'cλληνιιtdς Λα6ς ιtα( τdte-δnι.ις κα( nολαιdτeρα-ό:yν"(στηιιι: y ι ι! τι'\ν ~λ~uθepro 

'~ ;~~v~=~~~;:~~a~d τ:~μβ:~=~~~i ζ~}σ~,~~~~a=~~:~ο~:~ί ,~:6 &~:~ι:~;:;r:δ~:ft:α~&~;~~ ς 
ν& ~ξο:νσγιt&οι:ι τούς δικtάτορ~ς v& nι!ι.οuν, 

Οlιιαιρο(ι5μι.ιι;ι:1 νο ιδύσιtολοιιtα(wρι!ιιι:ιwdνtανάe!μαστefτοιμοιyιάtι'\νwρο
dίσrrισηt;jςσuνταyμο1ι ιιi;ςl:>.ι:.uθι:ρ(σςμος. Οiιι(νδuvοιUn6:ρχοuνκσfnαρcιμονι:.ύοuνιtιfθι: 
ι:rtιy μι'j• . 

0/ΙΟΓΟΣΤΟΥΑΡΧΗΓΟΥΣ1ΗΒΟΥΙΙΗ· 

~:~~~~;η ι;~, ~:~;::=.~:Ψ~~ω:.;~~. 
DlιιιιοlΗcι;6ιοιτ (βι;vτοι ιh6 τ6 

Γρσ,cίσ ΤUιισu τοϋιι6μμοιτσι;8:vτf 
6px. 2DD 
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• 
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· ·=-!~:~~!:!i!:!i~=!!~~!~ 
• ~~.!:~:!:.!!!!!t!l!!~S- ~~-!!~~!.!.~~-M!~!!!!! 

ΟΛΟΓΟΣΤΟΥΑΙtΧΜf'"ΟΥa.Ι, Γ . lΙΓΑΜΣ:ΤΗΑΙΙΙ' ΙΣΑ 
- ---- - ------- ----- --- - --- ----------- ------., .. faw11Tt) 

Ώ λ., . .. • • d •• ..., .... ι 'Λιtιιιιινfι;: nι!ι INY_ .. ,_ .. ... ,.,.,_. ι\ π.. ... ,.. ... 
~~:;=.,-~,.;~~~,:; '~;;: : τ=.~~~:~. •:.=::: ~.~~:~ τ~.:ν:;~:~ς ·:~~,. :~:~c 

tτlλlyaτawι ΆιιιηyfςΜ .. ,ιηaa1afaηι;yι•τΙ aaiνι..ιaτVιιοaaτ~•••••
Ιίινιωιfyaνιafτapιιy ι'τ4Ιfnιτ•ίίU.,.,.τaςaτιtν••ιιτιaι!ιtι8tτfiςιι6ιιιιις. 

Πιιριdfτauμa ι6λ4ιι.ιηpe τf Π..-ν~τa.-ημlνa aafμaνν w~ς ιfρη των ,_, __ 
aτiνμ.ςμl η\νaa ... ιιλη.-ηaaΙΜc;τaωςWτf"-•••τ•6c;: •fλaυς τaυ • 

••οτ.ντ• ι•μμ8τaUaτaλaVνlνwινiιaμfτ...Wιrvι.ι ..... ντΙΑ',6fν6νa ... ι;aν1'•• 
a.ιfaνΠ.λ ι τ ιι.fltfμ.-τa. ιt ... •"Μ'.,ι ••• λωι-ινftι•-· ,., .. ~,..ς.• 

ΓΕa.ιΓΙΟΙ ΠΛΠΑI&ΗΟΥ 

~1181 ·::.-:~·1=~=~~:::-.; =~~-~~-·~:~'"-= .. ~~-~~=:~.:~~ ;j~ :~~:..:~-.,., 
~·,. ••dιtl'f••-ι- • wτιΙΙΜΙ'ι .. hι•ν,..ιwτιtιι~'8ιι•ω••ντ8Ι••n1••••

....... ,..ι .. 18Uι•ι;,Άντ6ιι•ς,'Αμn&1ΙΙ•ι• , Ιι11•1•1'·Τ'•ιιιιίί,..,. .... .,..t.,.ιw~-
111 τΑν,....__ τ~ς 'ι.y.,.τι•fiι; "Caιις τιις 'ΟUι.ς (ι••Ι'8•..,.τ..._,..).Ύ•••Ην•.-• 
•τιtν .. ..,.. .... r wτιΙΙν 14ιιι ,. • ..,.. hvιι; Ν ._.._..r.,..,,.. •• ι ν•ν•fς τΜν ., • .,.w τW 
Έ1λι\νιw••'ΝιιiςΑι•68ιτ•IJ. · 

Τf•fμwτ•h..,.•t-ιhfιnιςΙ-.- ..... 1••• . κ.rι~τι6ν•ι118tτι1118Ιt8-
.,,.,, τ•iiι1Μιν•••Uι..ei : Εt-ι τ•ιν....τ.aιrτ.-τιιy•ii••••λf•ωru......._ . (ι••..... ,.ιι.-,. •• ...,,ς,l•ιι..ι....,r•ς). 

~#5~~~~~~~:~7-~~~Ξ@~~~€3~~~]~~:~~~fu 



ι. το na•υ.Λσ το• τrιtσιι uτχι•• ------------------------------
τdχrνι-84"';:"%~=~ρl~ ;::.:::::~·:~:·~:::,;~~ ::;~;;,:.::•Ι:: :t:~~.~~ 
iλλο •ελλη-. '•'lτau"•uνa•τιfιη.-4dyχp.νοiλληνιιι4ιιpι6τος.Κ.f Ντ4ν.-τιfn .. 

• ·εχaις•ρ1Ιa•η.,.'-uντ4Caιςτι'Ιν._ι:ιfa'Ι-•dνιιι-νa-fνaιιιοιιυρ8μ11νa •uν
τηρητιιι4ιιlμμ., ιιο61ιaι ιιpι6yμ.τι ι....ιyιιηι\ιnιμaι-ινι1 'Χλ~ι.ι ·Μμιf-ως .. ν τf 

~~~~~";E:::ς:::r~~~~:~;=;~t:~::rf:~;2~~r.:~::T;:,;.~~~~ 
τ4 λ..ΙΙ-r ιτfΙοuντ4ιιοΙa•τ6ι;τοuς ..... •τιtιι• .. •,.••f τιf•ι'Ιf11Ι• 

••vρ:~τ:η:'~~~::l~.r=~ ~~~::.τ:~,~·:~·::~,~-::~·~~~~.=~: ·==~: 
afh ι Άι-ιηy4ςΙ4μμοτac"•'••• 'ιι-ι•"•ς-•ffll:ς((χ••~ιιp.τι'ιμοτο) • .:ε6ν a1 .. , 
'ιριηy4ς Ιt,.,._τοιι; ι,.Ιλaις μll Ιιιιιf nv•.-τo(llouλ.ra -.ι4ι .. ,...ι.,,aιc;: τοι,1ς Ύιιοuρ-

:s: .;?~~~~ί:~ χΕ:~~.:=-::~:~::~:t:~~=~ν:~::~~τ~~~:Ξ;7z;~· 
ιιυμιιfνaτaι μaτ•ι:Οτριaιιο•f-ιιaf•aντοιιΝf-ίιtDτομμ11(8f-&ολλaρf- (..,.,ΙΙςι 

::':Ξν ·!~~=··~~~=:~τι;~ι-i:Σ. ~ιι:'::~ :~~:λ:~:ς,:t~?~~:"::"::• ι\·~:~ 
λ.8ιΙΙΙιι(8fοτiίνμονlιν-r tuyVν ..... ιιaι\6οιιιι.-fο.lληςτί\ςΟiιιονομfaςτiiς..,_ς 

r~ •::::~:.~:-:~ y;:.~.:C,_ .:-::~ :ί:~. τ:~_;;~:~:Ρ~"Ν ~~:.~:;:-•λ"· 
hι1τιf•dιaτιι.τι 'Ει:a~τιιι"ςτιίiν•L88Υ_,"'- ,[•ιτ(818ιιfic;.•τιtνi•οfa1Νλοvaι.τιt
••uντι'τ41(8Υ81 Τ8Uς'ι 

aτιιιι'Ι ~·=:τ~.,; ~:.~:=~~f τ··~~~~.~~~.:.;::~ν:~. τ:~-.~:P~~:~'::u 
liνaf-ι ληιιrτ4ς, liνaf-ι ··.uι..•"•Νι•ριοWιa(8Ιhμay4λqν. -.r.ι..τ.r 

.;. 



:~ ~ ~ ~~::=:=~=:==~~· .~ Ίρ~::~::::!~~~;~~:1fi:::~ ~~: :~::~:~~:t::: !:f 
•l!l"ν•iiua τ' ιν•μcι: •λ•~τη τ•uι;: Τ' •uι•ινlμ.•τ•• μίiς 8η6ι,ζοuν: 'ΛλWο νι•τf ν•· 
μ Ι;::σ Ιτι τοi aσλfτι:μμeδ&νμι:e,.τ '<Μ•τ•Ιaiόνweτ .. ν6t• .. •Ρ'6· "'νμι:ep8ί 
n •• i•4νu•τl'\•l'\lffl . 

Λlιτι .. ,.,...,τι ρ.ι:ικιμι\νuμeι:ed Ιιw~ύνν6ι' τeϋλι.ι:U τιιι ΛΙ:ρι-ι;•" 
lλ•τ6νιlι.ληνι κ• λ•6.Τιμl'\νυμeeώτιτ•n•uιdw0 ΙΙ&ρ. ι•• ι:ρΗ"-ικ'•~ι;τ4νf"ΙιRιο 
Ιu.-•upyι τιιι; ιι:utιaρνι\waωι; ,.,.,.. ... ._;., ... ~ ..... ιι.vι•τf .ι,,. • ., .. ~ ...... ι'ι a61Ονη 
τιiι; τaλι κ;ιjςιlοι:•~•ωι;. 

•fλ•• μeu, τijι; "'Ρ • ••ι; .ω..,. •• ·~fνihι.._.,., .,...,..,., ξaιe•μtνeι; _, __ 

~iR~;:ι:Ξ~~~~::~;~~:~~E§~~;:~~!?.;:~=~7~S:~~1?i#.. 
•f•τl\ς8 ••• , '(•κeλeulι:iν4afY81ι ι:,ιιy)*Τικl'\huλl'\ . '[.ντaλικWςΙheλι:ιwιU 
qflιιιι•ι•6•νΠι:λwιι:Ι•i," •h•τιt.ι•••• ••6νη .f'1ι1ν•/'ι6ηyι'τl'\νΤηλaι,....η 

8 :'.::.::~•:ν•ώ,.~~ .... Δ~:.:~;:;?~ ~~ ~~ h~v:~:.::w:·t=1·.:~~:,.~~~~ 
:;:~o:2,.:~~ :::ρl~~ν~==·~~~ ::,•:: =~=~ξ~·~:~,.:~:,.:~τ2ν:~:.:~ρl~ε:, τ:U ι. 
::::~όρ;~~ .·~;=~ ... ~=,.~:~-~(;:~~=~1'\~τ:;~ ~~ :{:~':~~~ ίi~::~i·.~-~:~ 
;: r .1~"":~:~~-~ ·:~:Ρ:;~~ ~~~:~~ .. ~:G·~ί.:=~ι;~· :z~~·. ~ ..... ~ .... ;~;.Ξ,.;2~ .... ::,.r• 
••dlιwν,ι:iςμι:τ•~w. 

IJ . Μ&ΓΡΟΗΛΜΙΙΑΣΠΟΛΙΗΛΜ 
-~~~~·······-~-·-··--·-

•iiι; ι,.::: ::~ ~::~:~r ι'ι ~.=ς~~~-: (~,.~·~:~:~η v::~:.,.:~~ ~~~;~~~~ς~~,=~~:'-
~~~~5-~!!.~:~:~: 

tfμeιύι:&ρτης .. Ι••Δ•uτίΙΙς'Ελλιl6eς•tJίνΙΙ.eινi'\"Λyeρι6.•ι•φι,ινiiρ..ικ•μι 

• ;;~~;~~~::~;~~~=~i~:§r~~;Ξ:Έ~;~;t~;;~~~r~t;~~~;.b .. 
6& μwιp8ι:ι. .... ,.,. ,(ιτι: >Μ iνιιμ•,.ι.ι.ι τιν ~~λην~ι.6 λ..&, elιτι. W τοiν ι:ρeaτ•ι.,.ηaι 
'•••'-τι. Ιι.,..ητef μeu Λeριι:ιν•( ••f Λ8ρι•ιν&ς~ Λe~ι•••ν& ι; 0 τ6 ύw•v,_..rι;..,yι eτf 
ι\ yu'N111L8w~••• >Μ ι:6pιι τι\ Ιi•η τιις ι:τf\ν ••~ιτιι:Ι'\ tιιΙ'\ τeQ T6w•u .lιτι:U (ιι:ι,.. 
ι.~tι\μeτ• )· 'Μ &λληνικJj yaμpyf• li .... ,.., τ .. ν v-.τr• τijς auτ • •Ιις [{,ρ6ιιης. 
'"tιι.wι.ι• .. ••ιι'•λa•ν••τι\μeτ.ιh•_,.,.,,.ΙΙι;•ωτιι.Ι\c;[lιριι.ιις.'"[ι•uμ•τ6νfj118, 

:~:.":~,.~.~λ~:,-,:. ~~~U::t .,..:~ν ,:=~::7;~~. τ~ ι ·r;~:;~· .,:ς; t =~ :•!=• ·::~:;:c' 
ιι:ιιι τι -..ι~• •••τ•ι; ι .. tλι.τ•• ,.., .. •• ι.,. κef .,..,... ••pιfy•ν,.. . Στ•ν μιι:ριi ••f 
.. ,..,.•.-ιι8}11νeκληpι. ' [4νμι:•ρ4ι:ιομι.'<Μ ... ι.uμ•ι:τfς τ-.yικ&ι;6.μι:τ•λλa•••ι; 
τι μtyaleι; ••Ci 6ι:ιρ6:~λ•"" τ4 •dnpιwι τ•χν•λ•Υ••' μi••• '' .,..ρ&.ι:uμι: ν4 ,... 
λ•uμ• .,.,....., τι .... λλe μ.ς ••f ιΜ ι4ιντιμa,--fι:ιuμa τe~ς; •ιιίντaς : Γι•τf lτ•ι 
Νρfξeuμι.•eλdτικ .. τι.ι;τΑν•,.Τ6ντ-μeι;.rιtaιa~ητiiι;6:κτhι.ωc;τί;ςy-ιι 

~ ~:;;~.~=~ .. ~=::~·~":.,~:::~:·:::;.ι::-~~;~~ ~:~::ν:::::~~μ::ς .. ~::i ~· 
.. τ4λληλ'Ι .. pμ8uλ8. Α&ν μι:e,.iιμι. Wi ••iμι. hyμeτ ι1.6 &τ ι " ι .. .., •• ,uμι. ,., ι:δ~ 

~~ i;:;: :'ί"'ω·s.~~:;,~.:~ ~..::·::.,·~~:ι:ν~':;_:ι;~a~:ςJν ,.=Ι ... ~"~ι:.z:ρ-
'-••·~ιι- μ• ,.(ιτι ι:Ι\μι.,.. tiς ~6yω μ4- &τι τι ....... •~'λημιι τllι; ι6λληνιΙ."ς 

~~~:ς·~~. τ:,.:~vl::ι;,.:~ :~:':.-:.:~~.~:w::;:~~ι; ';::·~~ί:~λ=~ :.:~•-
./. 



2 • ~l _!~~!!!ll?l!~!! 
Άλλ'ό•uνaτ•ιρι•μιiι;al V8ι*••Ρ8fΤητeι;, afV8ι ,..,.ντιιι•τ••τ•ΙΜι;•τfΙ ... 

τϊ;ι; 6ι•ιιινι'jD"aι.ιι; ιι•f τϊ;ι; lιιaξa..-r••f•ι; τW yaι.ιρy ι aV. wρeΤiντuν. lfν• Wν ._., .. 
crouμa τι'j 6ι•wfνηιrηιισf τι'jνlwaξaρy.D'fwτιirν•pιιΤΙντων•τl•uνaτ•ιρι •μl ,τfτa 

:τ~.~'-:: :.::~=~~~~ι;~:i.:7ο~:~:Ξ:•~:;:,:,=cc;.~::.::τ~τ:{:• ι τΙ 
'Λλλl••ριlλληλ8μ6τl•uνaτ••Ρι•μlw_.aaι W:llpy ...... •uμ•τι'\νl .. yya.\ι8• 

τιιιι'j , τι'jν.vν6ιιι•λ ι D'τιιιι'jlιιιιρΗ4ιιι..,τ51.4ιy,_τν.,.ιt..,., 6ulδι8φ8ρ8Τιala""'μ8• 

:v~τ:u::~·~~~=μ:1-~r j =~~~~.ι.;:: · ::~:~ιι;.~;,;•~~:.ι.:': • ι'::ι~~~~=~~ ;: 
μ.y.tf•aua.flλλoW:8yeρcdecις•, yι lτ46ιιι•ιιlμιιτl••ublτlμ .. λι;lνι:llρl.aι 
...ιι ι .. ι•τ•Uν•WτΙς ... ΙιUιιμe,..ιι;&py•,.•ι.ιι;τοίί'y~ηι, hωc;yfνaτ•ι•τιtνΛ..,. 
τιwι'\ [~~η. 'Η 'ν4iμa ι ξη ae6 alaι νΙ ι;4νaι ι\ wι,ιρl,.,ηD"η μi τΙ ~•μ-ιιiΙι• ••d 
••τtilacra •τι'\leuλιtat .... , h•~δaιιτη. •εχaι •••alνιιτe ... ιλλf•aι .. r τιt..,.,ιι .. 
••λιστιaι'jιιfνη•ητίiν8y,.τVν,,Ud!ίιι•fτlν σu.,.,..ιριD"μl.61νμwap8Ιίν ν4•\8'τa
yιι•τ•Gν•Ιτιι'•' τι'jνΠΛt[Γ[tτi~Ι ιaaλι•τιwl-fτl•vνa1'8tΙΙΙD'Τιιιlwfνημιι. 
""'•a ι W:w~τηιeUν χνριD'1'11, lιιιιι;•'4ΙΙΙιιιfνaι ••f•τι'fν&uτιιιι'j[b,ιιιhη. 

tτ•dι;tuνaτ• ι pι•μadι; ,φfλeιμeυ,ιιιιιιfwaιν4 ... •uμaτιΙΙνΆy,_τιatιΤ••l".8• 

~a~~::~:~"'7τ:: 2v::1:-:~~"ι=;~ ·;:.., ·~:.;:-::::=::., τ:~..:~~~-ι; .. r 8 
teντ•: "~t'.\~:;:.:u;~~· :~~:::~ ~~::::::~ ·Γ~~~~~ •:τ~:~. •2::~::~:; =:• τ=,.~~-· 
~:~:~~· ... :::,:~τ:::::.~r:~·pνφη στtι 18wλι\, &86 11.\aι τΙ σννaτ•ιpι8μ4 ••τw 

κ.r ζητοϋμa v•' τ~ν ruιtιrεΣ .., •• ,.τr.: Λiν a1..,., "'-''"'ι\ ΠΑαrεt""' 
•ρfνaιτfι;τ0χsι;7.0DΟ•uνaτ•ιρι•ι*ν••f150ν•μftω'tν4ιιJaιινΓaιιρyιιιίiνtuνa• 
τ•ιιιι•μWμ1 7Οiιιc;:10D,ντιwρe ... •vι;7D-10DhΙpιιιreι , τ•μ•ο~Ινeι•τι1ν'Λ
Ιι'j-, lι:•υνμaτ•llλ111&i•liρy•.,.τfiι;ιι_.aρνι'j•aωι: .. r.6ηyoUντl 'aypoτowl κf .. 

:r. 1 :-~ τ~;~t:~:v2.:τ~.:':~~; %~~~::-=•::;τ :,:τ2:τ '.':~~;ς' :;τ ~ί: ~ ~. 
1 lwς I ~μι.ιι; 8ν4:.ι. • .,. μi τ~ ad.,.μη (•I μlλη) τϊ;ι; 'ε.Walιι; τ•w,tητ•ί.ιμ• ""'ιιη .. 
ν•fνοuντf•••'•τιιιρle'-•ιblaλal,_η&•οι,_λοyοUνστl"'ιι••μΙτi:ίνμsλWν 
τauς.Κ.f •'••••τιιιρΙD'ωwοι;ν4:1χaι...,_ι..ιμf•φij ... 

•[TD'I yfν&T81 •"lλ8 τi μiP'j τί;ι; 'υτιιιί;ι; ["-ηι;, IW8U 61ν afV'8ι lμWD'tyμfς 
• •υν•τ• ιρι•μlς, 'λ)λi •'-• ό φ•ρiιrι; τ~ς aU,..μaιιf•ι; .. r τϊ;ι; .uτ.Ιι•Ιiσaιις; τίίν 
'yρeτίίν. Ή Λιlρι•a •·Ι• 'ντf W: •τι.ι.ιaι ι.,. Αw.τι•~--· μi 6aτli1 φι'\φουι;,ΙΙ •τlλ· 

~:~ι~~;~ ι:. ~·;~;=-~~=~r~: ~~· a ~:7;~;. ~·~:"::::::.,:~.Υ~~ 1 ,:;::~z;:τ:~~.· 
σμιιτιιι,, •τΙ Ύιιοuρy•iο τί;ι:; Γaωρyf•ιι; ••f •τι'Ιν Άyρeτιwι'Ι Τρlιιaζ• . 

3 . !! .. !!~.!~~-!l~~ 
Άy .. ητ•fμauφfλοι,δlνl'σiςb-ι:aλ~wμι τ411118τ• τWν τιμ8ν'• .. λ•f•ι 

τίίντιμί:ίνιι•ρaμρl:σaιιι;,τίiι;•ολιτιι;ijι;δι•Ι•••ωι;τWνwaιι••••ι.ιμ4ίτι.ιντίiνwροΤ4ντwν, 
yt8Tf fλ8 8~Τ· λόονΤ8Ι 1ιι8ΥΟW8tητιιι' ιhf τl\ν 1(8ινι1 --.yριιτιιιι'j Π8λtτιι;Ι\ τi;ι; Ι(aινής 
Άyορίίι;.ΙΙι'\μιιaρtιauτaϊτaσl•υζητl\•••c,yι"•6τιςτfςιΝeιι•aιι;.Πιίίνaν'•ίίι; 
ξayaλ•••υν,-Μ•ίίς,ιιοιιρe••νaΤ8λf•eυν,νι'ν4:μι'\λ6D'aτaτ'ρ.•ιιιlyaι.ιρyιwlai
μ•Τ•τ•iiτlιιοu . 

'ΗΙΙ:οινι'\ 'Λyρ.τιι;ι'jΠολιτιιιι'Ιτfiίι;Ιt•ινήι;'Λy•ρίίι;μίίι;ιιηy•fνaιy,ντι.Κ.f 

;~:=~~~::~::::;:~~=~~:;~:=~~::~;:L1:~~~1~ ~~:=1·;:·:~:=~~::r•-
"''•'ι-•τ•••ντfι;μωρΙιι;ιι•ρΙΙνaι;;νιΙ:ιΙλ•uιι•••••...aμaλfyο,ιιοι'ιμiι;;στοι
xrtaι '•pιριι .. r ... ι;ητ•ί4ι•μιlhιδ4τ..-ηyι16λaημ••6νη. 

c. !!.~XI!S .. !!9.!X!!!!J 
Ό'v~τrιι;Cai •ι'\ι.t•ιιιιμi τ16vιaι; τ•ΟιιVς ι•Δ••••••ι τ4wροΤiιιι ... •τοu ••f 

.ιτfτιμiι; •ftaii\ID'τυιiic;ΠiμιιμlτiJ:vx•c(μι'....,tl•ιt.l μιιapoiiμaνltl\wouμ , 

./. 



~1::Ξ~~τ:;~~::~~:~;;:~~:~~~~:~§:~~~~;:::?:;;~Ί~~~~ 
8yρ6τησ,δaiίλa . Τιιliνδσιι5μaστ•ΗνΙwιnιι5 τσι:lι:;•ριιιτaρy4τaς τjljςσ{,ημ•ρfσςτaW 
iλληνιιιιaϋλσai:ίιισf•'ντιτο ι οτtν•pο••uνiμσaσf6ι:φριftοι,ιμ•τι1ν6ιιτfμηeη .. r 
τιtν •lιyν...,ι••~Vf1 μιις (ι•ιρaσρaτι\μιιτ•). 

Ύιι,ριaι λοι•tν v•' τ4ν ιlιyρ6τη τjljς 'Ο.λιia.ς τt lyιος v•• τιις τ ιμlς ••0 
5~~=~~:~=!~~::~~~=~ ,.~~~:;~:;.,;~~ :~~λιi-=~~ ;:u'Z~:\~:V .::=: 

s. :~-~!-!!_!~!-!!~-~Ι!!!~ 
Σiς •1- lτι 8 Γ•Δρyιος ι...ν&,.ιοvlιιο .. τ4 y4~ιa &8-.ι• •τ• 1951 μ. τ4 

ι-;:ι: · ;,::~ :,.~::·:.~·;;;;.:~~·:.:~~"%':: ~~~~ ::• ~~:·~~ς~::.~:~=-:: 
• ~=~~~;~~:·~::~~~-=!~~=~~~~~Ε~.!;::Ί~1~:?~~ς~~~-

.. r.,.ιt ••• pι:,.,. .... r •• 

:::,.:~":.:'t:;:'ι':~,. ~ ~:::.~~.~=:~ r~~,.:ι;::::-ι.:~ μ~:~,;:~:τ::;.. τ:; :::~ 
Ύ•••τιtpι&ι•τιtΙοuλι1ιι•fVιιa•τηpfζωlτι,lτ•ν• ' lλητιt &uτι aιt ιlιpι(Μη 

:;::~·:r I .~~~ ~i~~~ν:•~=·~, ~;~ r::~~~:Ξ.ι::' ,:~.:::.;:~:·ί~:~ r:;•::a-
'Ρv•taμt .... u-ιλληwις:npi •• ,.,. ... r~•uμ•τ'τ•ιο,..'".,., ... ,.,,.λ~•νιιμ•
τ•~μι•η••fW16ι•Ιt•οuμιιτt2~τοlιλ•ιΙ•τ•ντοίίi8νιιιοίί•l••.._τ.ι;Ύ•' 

~~~.:: ~ I ~:~.:r.~~· ~~ • Ύ ;~:: ;:.;::~.Τ~~~ 0 ~~~:. T~~;r .;η~ ι:~~: I :~~ 
μtνονlτ•νι'ιιι~fρνηe-η•t-ι .,.. Jfpι•τfiς[&HK (ι•ιpeιιpeτιt.-τa ), 

Λlιτιt lμως τι'\ •τ~ yμι1 μ8apι: i 8 ΟΓΛ Wl y fν• ι ΙΚΑ, ιc. ι ιιλaτιι Wl •iς •ώ τd 

Υ~:~:.. τ~~Ίw ιι~~~ ... ~::~\:::.:~~:;:~ %:.:~:~:~ ,:c2:,.~:P~=~~ιt6 ::::~.~-

8 ~=:~::~:~~:~;:;~=~:,~=:~;:;~==:~,.~:, ~:r~=::::~~~::;:::~:::·~~~ 
:::,.z:~~)~ Κ:ί'ι~ ~ ··~::=;~ .·::~~~,;:_ -'~;.:::.,::r~ι. oί:~.,:~;~~~ .. ~-

-~isτ~;·fu~~~~~:Ξ~:~~.§Ξ~~~a=§~:f.~~~~~~~:Ω§~~ 
~ ι;:·:;•δ:~r:;:;~ :~::,.:: ~::d~.~~=~~=:~ :r...:~·~~~~~.:=v.::ι::~-
- .... ιt..,., ι'ιbο6οιι1 τfiι;•ρaτ'•auc::••dilιιrνιι•τfς6.2.τσi:ί71•τιtΙ•uλι1.ιι:-...στιι 
τ•νοrιΙ-Ιλλσιιι:ι .. r τιιliτ•Wμ••Ρ.iτ•ν46fνaτ•iλ'ι••τ•ι:;•uντ';ι:•ιςQν 
τd ιιι:ι. kως hf•ης •• r ιν.~aρaς σvντ•t•ις Qν τt Ιιι:Λ.Ιkιλa~t Jιι'••• τiiν al•μ· 
piνσadl4ι:aτaιtτauνaaf τ4νι~νa•σdΝτfι;ΙΙaτaΙtτοuνοl 6yplτaς. "ι:τ•• • 
Ν μ•apeiiν •• r ... ι.,..ι Wl ••fpνauν eυντ•t•Η;; •• ι 1σ ••f 15 ιισr 25 ιιλ1'Δwν 6p1 

Άν•ξιtρτητa,Ιμwος,h• Ιλ8.6τ• ι'ι ι:&Μa Vιιa•τηpft•• ι,., ιισf μt τ fι; aημaρι-

t~~;~·:~.:~~ ... ':~:-f:~~:.::,:,.~ιt1:=::.λ~~:;... ·:z:~·~.:':.;:~: :ι• 
Ή ι:ι"κ Ισισης μ..••τηpftaι τιtν ..ιaλιaιte."λ•.ιt τfiς yμφyιιιjljς •σpayvyl5ς 

-v••""•dv•• Ιwιςhtτσ6ς_..._,,,..,.wς.σρl-fσντ•ςτaίίlyιοΙΗ; τaίί6yρaτΙιισϋ 
ιι4-.,ισω . 

.;. 



Λ ίlfl'\ 81ν& ι ι'ι•ολοτιιιl'\μ•ςyι4 τι'Ινιιοινwνιιιι18ο"λισητοiί'yρlτη . Γοlν4 
•ι:ι τ61ιyιοςτWvyηρ.τιιιWttιιοfτllιyχοςτi\ς 8ρριkτιιιος . 

s. ~~!!!~~!~!!l.!!!~.:~xe!!!l 
'Λλλl,yιlτοι1ς 8y ρ6τc ς Ι χομιιιιοflνιιτρf τοι.c .. λοιοτοϋ•ιιι οτe6u• .-c. 

ΤΙ\νοl.ιτοδιll cοη: &.l ιριι ι 1 Ζ: οντοιlι .. ντι ιlοl8yρlτaς , Τiιι,.τος τηςΑιιtιiι; 
Ι ιaι δημιοuρyl'\σa ι lv.,φοjιaρ6οuyιιaντ~τι -.ι6aτl'\ν ' Λiι\V8 . ' ιtιρνaiτ• ι οτι'jν'y"τι 
ιι l'\ 'ελ λlhιιlβa 6uν&τ6τητ&οlιτο6ιοl.tο8W( . '[οjΙU8'οyιlτl'\ιιuρiρν•η τ;jι;Αιιξιiς 

=~-:~~ς .~:~ς f:: I ::~ p~~::6 ~= I =~:.~~ : κ;; ~~:~:·:~==~:,: ~ τ.μ ~· :rv:;: ί:: 
τΙό.οupyιιia"ΙΙσCil ιοuνοuyιιιιντpwιlιί•τl'\ν 'AΙI'\w."Enrι, τfouνilktι "Εyινaόύ
δροιιi .. λοςτ;jς 'ΛΙΙ'\νaς,•οι1Ι'"• ' δλο τlοWμ.τσU!λληνιιιοiίiΙνοuς. &ιν~
ζιιτσ ι ι\ ιlιyρστιιιι1 'Eλλdia. μi τfς 9 •8ντfιr•-'•c;• ιιlλaι ς τ;jς 'ΛΙΙ'\V8ιι; 1 •οό •ι-v.-..~ 
~,., •• , ι'ιιι:uριρνη•η . Ι4ζaτ• ' μ•ν•lν • τ•r.wρ'' • aτlll 6i\μe(τi\ς;6••Pr.f•ς)6eleUν 

~:;μ;~~==~::~. • ~.~Α;:=~~:;Σ:c~~' .:~~:;::~ι::~ :~~~~~~ ':~l:.:~·:~.~~ ;~~: 
όwι16οuλομιlr.pι•ι1μaριι,8λλ'l[ιeν4ίΙ'•Ι.• • Ρftοτ•ιτfςτ4r.aς;τοu,,yρeτ ιwfW 
τι;ς; '[λUkι;• .(ι.•,Ρ••ροτ~τ.). 

ι . !~_!!!~~!!-~!: · 8 
ιι Ιιλwνf•ρeιwJΜ'Ι-•ι:ρ ι aaιlτaρe . Ιίiι;l&w.8ijδημι:ρι•f •uνlι1118Τ888d8Vοο 

νο,rι:οuντtινwολιτ••ι1118ς; . Πο0'[fζtοuνν4τ'Ιuμi•τι: ι •Σuνaτ••Ρ••μlι;ιωρ fι;•rι
δι:μονf••-•'ιyροτ ιι:ι1Τριl.atιι,ι:τedι;ι:wνι:τ•'Ρ••μeΟς;•-•Αιιμο•ι-τf••τι1ΓΙΑΣtΓ[Ι 
- • Ό DΓΑ ν4 yfν•' τι 1ΚΑ τWν 'yp.τW• ~ •ιlιτοδι,tι:ι:η ι:τιν 'νrιοτι•• •••μο τ~c 
'Ο,λ,kς;•- . ιlιτ,at ν•ι τιΙριιaι•'•uνΙΙ\ι.ιeιτ• τι;ι;wολ'τ'ι:ι;ι;μι:c•ι:fμ'ι:lιτ,ι:ητοtίμ 
'•4τ4ν'y,.τιι:4λι:6νl:μ8ς;ι:pfνι:ι ( ιι:ιp8ι:pοτfιμι:τι:). 

Τ'ι:ριι τι:Ι νο.,..ιa,μιι:λι'tρηι:ι:ι:ο flηι:οηlτ ιμιι:ι:ι:τ'ι:λι:f•ι•τiiι;Ένwμινης;tC.. 
ριhηι;ι .. yριΙτης; τίiι; ' Ηλιlδι:ς;Ι' y fνι: ι aιν τlν 'yp4τη τι:GU:r. ι ι:τον τi\ι; 'ολλιινδf• 
Κι:f •'- • afyouρι:ς;lτ' μι:τ,2D-3Dχρ4νιι: 0 Ιι:ι.ιςι:τtιν Έλρι:τfι:/Ιιlwwc; ι:τ4ιιλy'• 
δτι:νwηyι:fνι:ιι;.ι:'Ι- ιwp•'• ••ιιι.ιι:ι: ι ςΝνι:pίίτομι:y,λeι:τ,ριο τ4 ..,τροwι:1ι- ' 

~~7' τ::: ~=~: ~=~:1ς; τ~~~~~. ~:~~μ~:~~λ~~~~~~:~.=~:~;:.~·~ 0~:~~..;~·~~:~~::.:~~:6 
wολιτιι:τ ι ι:ιι:ιντρι:τοϋ ιwριι:Uι:λι: . Γ ι •τfδιν'••τ ... ι:ι:τι:ιι:τtιι:ιw ι:ρι νι16ι:ar.ι1 
τi r.wpι4 ν4 μι1ν 8ι:aι..,.,W:νι:ι lλι:ς; τfς; ι)y,aiς •••λι:ιΜι:ις; woO !Ι:ι:a,.ι.fι:a' 8 ι:~y
ιρι:νι:ςwι:λ ιτι ι:μ4ι;aτιlaι1yι;ρι:νι:lνΙ..,.ι: . 

Πfι:waτfι;wρ,,ι:ριlι:a ινlρ8,.ΙΙνe l ι:'τ•ιι:οιτWνι:41ι:uν 0 6'ν11λι:uντι'tι.-

~ν ;~• τ:~;:~u:'. Ψ' .:2~~~rι~;::·:~. ~:~~· .::;:~~ ·:. ί·~ ~:r::=~:T 41i~: ~:2:1 

~~;~:~h~~~~~i;i;~~~~~:~~~~~~:~~~T~!;r~:Ξ~~f=~~~~~;: 
μιpιuς; τι:U ιι:Ιμμιιτος; τΑ-. Ιaν ιι:•λ-.των nιιι:ι:νΙρ4οιι ••f τΑν ru-τι1ρηΙuν.1ι:.-,ζιι 
τ•νι.~•-rτtινι:lιyνwμο•dνημιις;. (ι••,.•pοτι\μι:τ•) llι:τ..,.τι1ι:w6&U••f61~ 
ι:rι:ω &τι ., lr.ouμa ι:ι:Α.d ι:dντομι:: τι'tν . ι. ... ~r· .. ••ν•ιιμ• ι ... •1ι1ρη '''"'•ν• ιιι 
τ4ν,yρι:τιι:ιι:ιι:μι:της Έι.Uι.ς . 

J Ι Ι. ~-!!!!~~~!!!!~!~!~!~~~~~~!!!~~~~!!!5!!~!! 

'ιτ•ν ~~~τ:-μ~~i:ι:..:tη:!cτ~ :2:.~:τ~·.z~~ς;:ιι:.•:!~~~~1.·:~t~::aςr i:J'.:f. 
tύνμοιι yιfτtιν••λ•τ••ι't••τ'•τ••η· 

§:~~~[g~~~i:fiΨ;~:~r.~~1;:~fiΞ.~~~~ξ~~~~~~~~~ 
./. 



ήθρ6•η:. ''••iμi ι .. ρ8ήκu,ι .:p ... ,.-ητi;ι;.t.σιιiι;;. 

;;~ · ==~~;~ 7::u~~~:~:7 1 ~7; ~ ;:;:;::~~~~~:~~::~::1 1 :~~:~~=~:=;~ !:::::::~. 
~:~!;,~;;:~;~~~:~i:;:~~~~:~~:~Π~~~;~·!~1Β;;~~::~~:~~~;~~r:~~~~-
... 6 •• ι-.τηρι· τ··'τf'iςtwi'jc;μ.ι;;. t.λfyα86 •• τ.ντι'\e'ουμ •• ,. •• λ.μ··Ι'ΙΡ· ........ f· 
/ιΛ1y u.το ς τοίί~ρο6ιt. 8dνομiτ6 •μ ιι. αι;fαι•μαορ.iςν4ιι.'νΙΙιι;6οuλc.ιf, Xwιρfc; 
•μααΗα ο • δfνμαοραίς ν41αιτι3ιαις t6 αι6 ατaι:ι:αιUδας σ1τημlααυ&αd τfς Δημι!ί· 
ιrιι.ς ι}aηραα fας.• σ.wς ατι'Ιν αιιλ.•' Pouμ.νfa, lwwς ατι'\ααλ •-4 Afyuwτo. Ή δια .. ο~ 

:rν:~:~;,~:~ ~~&~~:~·~~.·;~"χ;::~~ ;~~ :::ι::~:u.;~"' .:;~~·::~'7:~~;:. 
Αfνιι.-8ςμ ιλ,...ι.ι yι,τι'\6ια•Β•pΑ•τ6νααλιτιιι.6tΙfα,α'ντι!ίa6ριαl•λοαοι:ίμα• 

;:::ρ;~:~~~ ~-~·~~'τ~~· ιι;~.:;:~~~~1" τ?~λ:~t ::::r:; :~•:,:r~:~τ τ~ ~::~~ 
~~?~ό~~· 6. ~;:. :~~· .;~~.:·::~·: 1 ::7~ V:~b;~~: ~:-::;~,:~ ;~ι; .=:6-:: ;.ιc:;, 

• ~:~=.;:·~~-~~~~:};~::~ς:~~~ (6HIC 14 ιιiν8Ι τ4 aiν yι. wl lnra1WCa n f4 

1 · :~-~!~~-!!-~!9!~-!~S-!!!l!S 
'Α1λιlί"μaϋ wl\τ•, τ6ΙC4μμ.τl\ι;Ε&Ηιtιn.ι4afνιιιalιτ4 τ4Κiμμ.ι Ba6c:•x-

~~· ~.~~:τ~ Υ~~ ~l~~~:~ r 6 ~-~~::~;..:~" ,:0':~~~~=~. ~~:. ;• .i~i~~ ;: r"r"U:,_ 
6ouλat; 8τ6ν Κ8ριψ8νλii Τι)ιιa~. aad 8μ .. νfCιΤ8Ι ώς awaaλιτaulμaνaι; 1\ ώι; '-ντιaa-

~;:.~μ;;•~~μ~ ·;~ .. ·:~"~' < ::~ .:;:~,~~:; ) . Υ~' κ.:::ι.:~~~~~η~V:.~ 1 ~~λ;.:• ~
~:d~ 1 ~~~;:~, ::~c: 6:~ ~~~~::::7u~;dc: 'Ί:::· .::τ::~,:~;. (~~~ .:)ι:~_::~~-~~;. 
"Λλλ' τ6ν &lιι•pι οτW τlν ιι.Κ•ριψιινλl\,y ιaτf Ι το ι ιlιιr4λλ•t• τ6 Κ6μμιι μιις ιlιwιt Ολοu~ 
'Ι"Οdς τur.a6ιW.τaι; τί;~ Πολι'Ι"ιιιi;~ (r.•ι~ιι,..τlti*Τ8 ιιaf ..,νlςι •6χι ση'\ 6ιa.Ιορι6•) 
' Αalλλ•t• τ1Κ6μμιιμιίςΠ61λauςτadι;ιlι6ι8ντι-.. uι;8μa4ροιιc;τiiς•ι1 .. u'Ι"ο\ί!λ
ληνιιιaiίλ88U . Ειι• .. ΙΙ τ• ,τadι;ιlιauν•fι.ητauc;aGτa(iι;aaλιτι•4ντη68c; . •tpχοντaι86G , 
••~ λlyaνν r.fλι•c; 61.14 ••uτιlι;,wafpνauν τι\ν •11 .. ••ι; ••1 r..τa,_ τι\ν 8μιιaρc6οντσ:ι • ;~~~:~:~Ξ~:~~,::Ξ:;;~~~:::~=~:~t::Ξ:~~~:~:~~::t:~::->~ϊι; 
( χ• ~~~::~ιι::;:r:• r ~Ζ"" ~~::;·ί~:~ ~~ ··~~:;fιμ:,:•;:: .. ~~~~~r~~~ 'i' i1~~~ ~:~•t 
λ86c;: (ι&ιρoιιpeτι\μaτa) . Efμ.aτalνlpwwaιaad,Ι'•peτιμltaauμ•wi••pli•auντd: 
τlν•c; •'νω ol.aιt τ4 aτWμa: μ.ι;, ••pli ν4 wpe66raμμ• τι\ν 8ντaλι1 τοϋ λaoU, wo~ ιιf1ρ.μι 

~:.:~~~ .;~~. ε:~λ:~: •_:;-:=·~~':.~':.~~~" ~~~:~ ::gcι~P:~ ~:=:ν::~ .. ~~-
•• ,.~r.c:. τίic; .. •rιλ•f•c;ιι:afaι\,ι•r:ιιιμΙΜν....,.Ι•τ'ν'py•"''•μd τaUΙC6μμιιτac; 
~aιιινiμ& ν•' t6ν ••ινadpyιa μ&ylλa ιlιyών.,iwλι•μlν•ι μi Τι'\ν l6&aλoyfa τaiί '[λ•u-
8σpfau lcνoCiλau1 wod μ•t••pιιaμlνη•τιt aιJyxpaνη ό~λayfa c'Ινιιι.ι\ lδ•oλσyfa τοU 
ιημaιιpιιt ιιιaUtaaιaλισμοU(ιt••,.ιιp.τι\μιιτa) . 

όwoia~0 ι::~~:λ:~ r"::"ν ~~-~~~~,.:;~:~:-~~~~:~;μ:~ι:: ~:~.~c;r ;~;:::Ρ:iuίλ:ι:i. 
Ισpeο .. raΙ •ιι.νΙνδaτaι"'τίic;•ιιyιιιlνau8wοχ11c;,a.,λ • .....,a•ιιlτcc;Ιa•••λ••τiς(χ••Ρ8-

:::'~ί: } ;,:: ~:~ ·;~:~~ ~~.:~:-~::'~.;:.~;':;~~:·:τ:.:. ι1! ι:~:;~~~~~~~ι: ·~;ων 
-~~~~:~:.~~~~/~~=~~::;; ~1-;-~ιι~ ~::;~:;:'~, ':t~~ ~:=:;.;g,~~·;:~·ί~~:~ν•U\ 
τι'\ν8λσf&8tοGipy•C6μ&νauόλληνισaUλ8aDσt6νιι:iμσa,•τ48cρye•τ'•••••τ4yρat•ic 
•• rιw.uιlιλλeU . 

./. 



3 • ~~-~!~~-~!:!~!!15 

χ••ρφ~~~:τ:;~·~~ ::~=z:~ ς·~~"~' μ:~:~,.;~·~:~~~ ι::κ .f~~:wϊ:7::~.~·r 
μ6ν&ς τοuς ν4 •xrwστfaouν •uJΙipν,.-η. Τ4 ~iρ&ι Wτ4 I •·k•ριιμιινλ~ς.ιι:ar yι'•6τ6 
ιτuwιiτσι κοfΔiρν&τσι.Γι'aGτ4ΙWt••δλστοuτ'•uΡ'4ι._ντfσνμιις ... ςΙwι
τfΙaτaι Ιισfώςk6μμιι κσfώςiτομaι : Π.λλaf Ιιοuναιημaι τ fσaι τι1νlντδw-η&. ' 

~~~: :::. ~ ·:~~~7 .η ~~λ ~:r:v ~~ς μ~ v:::~;.::6 ~~t ~:;::""::.:ς • .~::~~~·;.~ς 
lιw6 ,, 'ιμaι.,,τ. : .ιινat-ι τuι•i•ν•ύτιt:tΤΥ8ι ι\μ•'f•.,4τaρη τιμι1wσ4yfν&τaι 

:::~. ':~~ • ::~ ~i:'~, ~~:v:l.~ ,~.,~~~7• ( ~~ 1 ;;:.~~~j . ~~~ r τ: 1 !:~:~ :τ:_~:::~ 
••lιhuν&fδητος ••f Ιισfyσaτσς•4.,•μσς ι._ντfσνμιις. Ά.,u; lμiς.,.ς ιρl .. Ι 
1\ .. uρτσdνο: 'tμaίςafμο:οτawσΙΔι' τi\ςκστσιyf .. ς. 'tμaΤςιιοτiμaςδi· tf\nlμo 
Uνιw.-.σulι1 .. μaaiwpσ'fΟVtΙιiςUξοςfιw .. ο0τη : Γ&ννηl~ ..... yι4ν'lιyννιt4-
~Τ&0Iwιιςyaννιaiiντaιl._aισ11JιΟιa ... ι lινΙ ..... σ ι:•ουιτ6't .. a6tapη•tινη, 
yaννισGντ•ι 'Ι'••ν'lιyωνftοντaι . rΙ•τf•ι ' jlιν8...,.•c;•afτ••ιινηwρiw& ι •''• 
μiρσν4at-ι lξισ της 'naulapfaι;τauς: &6Ιομ4,.ν4μwσρaiiνν41ιντιμa,--f· 
tσuντι1ν•ιι4•λ.Ι)8'ητ"ςtwι;ςΙισfν4._iνδτσντ4ι'ΙΙ'ι!Ι4λ.λ.σuνa1auνlϊitιaι;ι .·Ητ'ν 
ι\l•f ,.,ς ,.( ιaιρa•,_τ....,.τa) ... μfl;συνσ l •-τuιιaμι-ι Ιτι Uμίίς~ισuριhσuν 
μι,., -~τ· τσι.ις : ιτ ••• ,.,, n..aW.auλ.σ- ••• ,..ι-ν Αna&ti'!Ι'σι.ιλ.σ ,(yιλ.ι a) , 
Ιuμμτaτ4,...ικaλ.iσlκaiνσιh-σκafμaνσ , wa4ν4μιt•lτιι41•ιρ.fν••τ•ί:i•τ•
τσς τlίι; 'tλWkι;lwr a .... τfaς. - •ιι•μ•σρύ'a ιςν4 μ4•••••ις. θiaia•'.., 
ιv• :~ (y4λ.ι•) Τ4ν I••••• (ιaι(llι8apστιtμ•τ•). 

Λιιριaινaf •• r "-ιριαινις ··f •fλ.σ ι μσuh4 τι1 λ.σι•ι1 ' [λ.Uiι.!tiς ιr-

~~~~:;~~:~:)~~~~l~~~=: ~=~::::r=~~ ·~~: ·~Ξ;~~:r.:~:~~=Ε;. 
••~••••fΙ,ξa,..4ρφιτι1ν .. λ.ι•τηι;,.ιμη;ι.rΝΔaiτaιι:afστ•μιλ.λ.ον, Ιιι..c 

::~:·,~~~=·:~;~·~.~τ::r:~~. t~:::~ς~τιt vι.,... τσG κapσJιoU ••f u ••-



τtii.A.A8[T0.T[Λ(YTAID8H•A ----------------------------
._ης. ~:~ .. :'1~;,:' δ~: .. ~&Ο::λλ~::ρ~~μο;~: ::~;;:;;.·:::σ~.~~~ .. :τ~ ~.:~:~ 
••llνa1μοιιιrτaμ4νοιιrlντaροu1auτlς. 

•Αςιι6νοuμ&1'4ν&ιιrολοyιιιrμ41'οϋ't'&λuτ•fοu6&& .. &νlι1μaροuιιrρfνh4τ4n6ιrt•• 

:~;:~:::~~l::~~;:~~::~Ύ;f:~:~~!~:;;::~j';;~:~~~~::~.;~Ί~·-
••• ,,.,νιι.GwροΙ'&νσfι··""'·· .. λ•ςτης.ροδ•·'·ς, .... ,.,ς, ••• ""'·ςτ•U 
ιι . 'Αρι~: (ιaιροιιροτι1μιaτο) 

κ .. r ιι•τιιιrιν ~λla Ινιις ιιλσς ρouλauτJtς, ό Ιaνlλ8:οι;; Ξ:uλσ6ρης (ιaιροιιpeτι\μ8:τιι 

:~:~~~=~:~~~:~·: :~:;~;:~~·:;;~:::! =~~:~~ ,~~·:t:::~;::~~~::r::i~·· 
::: ... ~::;.~~,.:~,.~·~τ::~'=~~:,:·rν~::-:~~ ~:~:~:~: · ;τ~%~~:;μ:~ 

8 τοϋ ·~:::·~::;~:;:~ ιλλος •ιy-τος• ρ.uλauτιtς abl6ς μaτ./..~ · :1:~1:~~~~ 
~::~:= :~~ :~~~ .. :;~~~~·~=:ι:--:~~:i i~~~7.6~ ::~~.;~,.:~λ::':'rh .. ~:~ . ., 
μaιον6 τητοτl\ςπ&ληι;;ιιrοι16.fνCa••Ρν4••••1τοΟςδ.ΙΟDιΙλ.ιιrplιιrwιιrοιιrν.fοuν't'ι 

;;~:~::~·~;:E!~i~i.Ξ~:~~:;:~:>::~:::;:;~~~~:;~~~::;~;:~~~~~:~~;· 
ιιΟ,.ιa .(y.fλιο). 

'Ε••••λa6ΙηιιraοτιtΙσuλιt/ι•utftτηιιrηyοιτι•naν't'ο&τ.fςΙ'\ρ4yp8μμο-'lι-•τ0ξaΙιΜ;". 
Κ.fa16tιτaalιι;;llaιιr&τtιιrρ6yι-τιιτιw4μμaτi\ςΕ&Μιιt . Κ.τ'y•ν••ι1 όμοιοyfιι/ι 
E&HII. .ιιί;ρaτιμοιιιfρο.,ιιflιιομaτfaι4ρ.Ιι.fι;;τaμ.fςιιrτ4ντ .. ρλa'fιιrνιιιμ4τaU 
ιιrροyρaμμιιτιΙΙΙ)ΙοΩ τ~ς 61\Ιaν ΚuJΙ•ρνl'tιιraως τi\ς 611Ιaν "·'· 

.. uρν:- !t~:::il~ 'Υ:~ι1v~:Ρ:~ ~~t~~:~ a::·:: .::.,.::-1ι ·:~~;~~; ~~~·:,.:~~=:-,:~: ύ
~:;ν τ~~~~~~ν:~ςν:~~::,.~~~~~~~-~=~ ::ν;~~~ν~ς~~~Κ~~~::::::. τ:;:~::~~:~~ 
τσςw.'Αfli~(yiλιa)aιι~λfyaν4μίiςιιrsiδτι&1μaοτaapο641'ιις,lτιaηyιιfνοuμa 
ν46ιοιδιιrοUΙJ&ΤfςΙνσιιrλaς6uνdμaιςτί;ςJώροι;;:ιιaaιιοfτρaΤςμί;νaςU.οιρa48ηιι& 

8 ~.~:::~:~:.~~~~:!~ι:~ t:::~~:~· .~~:,:ι;~~~~-~~~~~·:;.:~.~~~ν;:τ~~·~ι;;. 

~::~~Ε~~: .. ~:~:~:~ ~::::;: ~~tΞ~; ~;~ l~ι ~::~!~:~~~ :~~=~~~~:~::: 
λιιyfιις·ιιοf UaηρaτιιΤ τιtν &μuντιιιι1 Ιιι.vιτητιι ,.ηι;; Χ6pιιι;;. 'oρfaτa lνιι l•fτι.uyμο
'fοD•μιιιρaDιιοf,ν6aιιριιτοu•ιιιSμμeτac;τi;ι;;Ε•Ηκ: 

σμρο :~f ::ν:~ν:::~:~:;.,·~~~ [;~~ ~:~:~~~r.~;:~ ::τ~1::;ν;~.~~~-~~,.:~ι1 τ:~u~ρf-
i~τφν /ι ...,ιιt 't'ί;ς σuν8ιδι1σaως τσϋ ~[lνauς . &ιaτ6aωοιιν τ4 ιιστηyσρηf!'tριο yι& τιt 

~~G~:~~~~u ·;~:·::;:~.;~~ν κ:V:~ν~6ι::~ ;~~·l:::f.~ ~~~~~~~λ~r"τ~:6:Ζ:2νη 
Ιι•• &ιιοιιλ&tιιrτιιι-' •• r μ4νο τ6 κιμμσ τί;ς l:.t.HK (ιaιρcιιιpοηW•Τιι). 

Λtιτ'ιι'-μaιιrτlς 15μ.fρaςaaι1w.fρa:aaνaρfν'•ιSτ6Π6•ι•••'•''ς λfysς, 
ιιrσδιιr.fpιιιιrιιrνμιι't','t'6Νιιrιιι• 

μ4ζ•τ~:' .:'i;; ~="~:~~:6:·t;:ι:~~:~:.:.~~r&P~~~::• t~:~:~ι;;~ ~'~:::,~~::Ρ· 
(φων.fςι a1..-τa/ι..,νιtτaUλοσϋ:}t1ι-ιιτa/ιφιινΙ'tτl\ςιιruνaιfΜ\ιι-ςτaUlλληνιιιaϋ 
λ8:ιιU(φωνιςιτ4μlyιιιτοlν!λ8:ιfιιrτη,JCΙpδιtpοτι\μιιτιι}.[1μσιιrτaι'ιιιrρι.ιτοιιορfιιτlljι;; 
aaλιτιwί;ςtωi\ς .ΛGρισΙ'yfνοuμaοlιιριτΙς .Κ.f μalοι1pιο,δauςa1ΙΙΙΙσΤ&ΙΙΙΤ4&ο
ρcιλl4ν, wι:ο-νfνauμ••' ιιuιιaρνίίτaςτί;ς 'Ι:λλlδtιι;;: <ι··~ιιpοτfιμο'\'a.) 

.;. 



Νι:ιr,iμΕiς, ιd lι6μμι:ι, JfO~ ι:ιύιοl waa 64:ν (χοι.ιν μu.λd νομfζοι.ιν 5'Ιι ξιφνιιν, 

ό ιιaw::ιι~~~~· π~~ι;;βιι ύ:~:~::ι:ι ~d 0 : ~~:~~ ~:~' .=::W:~~~μ:::·~~~~~~λ:~ς ~ε:~~~. 
νιιινιt ιdw&e ιι:af:ιιιSλιοτlι;;•ιrλιιι;;66ξ&ς,οτfςwaλιlς6ημιοι.ιρyl&ι;;ι:•f •Ρ8Ιη.--

~=Ε~~~=~~=~:~~:~~:~~~=i~Ε~~:::~λ~.~~:~~~:1~:~::::~~;~:1~:~~~-~~ 
::;:~e .;:~~Ι ~:~:~ο~~~, :~η~~~~=~: ::~0=~6::·~=~, ::.:::::τ~=~; ~~:::~ϊ _ 
σβaν6μ.•τ&τ6 χ;ρ4:οςτi;ςύ.ηρι:•fσςwριSςτtΙνwaτρfδο:ι.-ς . 

'Λ yawητοfμοι.ιΛσρι•ινafι:afΛιιpι8ινις,8yawητοftfλσι8w6τJ\ν lλλ" ' tλ-

~:.': • μ:~. τ:~ι:~::μ~: .. τ:~;ο~d ιι:~~~. ·~:~ιr;;:i,~~::u u~::~·~;;~' :~λ~::~:;7, ~;;ιη 
Αημοιιpeτfa (χοιρeι:ρeτl\μaτa) ,ΕW •ολaμι\Ιfwμiτtlwι.ιμ-~τ .. ητWν•ροuλaι.ιτWν 
μ.ςιι•fτWνwολλί:iν•τι:λaχi:iνοα(ί(χ;σι.ιμ&. ΆλλΙΒ,•ολ&μι\-ι:uρfwςμι'Ιι'\•ι.ιμ••· 

~·;::~~~";d:w;6;~μ':: :~;λ~~u::(ί;.~-,~~~.::u ·:~~~: :~.::~·:~τ;~ηδ~~=-
Ιaρίίι;:;Λy••ητοfμοι.ιt fλσι, y~·aτaστ,1!8tτιριa σaςτι4tιιι\μιpeι86τtl. •toωι; afY8t . 
σημaδιaι:ι\ yι,τfςwολιτιι:ιιι;6ξaλfξaιςστtΙΧ.6ριιμaςu,...τ'•ριιaaχ;;;χρι5νιa.Ιiς 
&bχ;8ριστU,8ίiιι;χaιpaτί:ί(Χ&ιροι:pστl\μaτ8,.....,ιιι;ιΕΔΗΚ-ΕΥΙ'QΠΗ-ΙΟΣΙΛΛIΣ80Σ) 

-ΔΗ8όΚΡΛfΙΑΗΙtΙΠΛΗΓΕt 

• 

-0801ΑΑΙ:ΟΛΛΙΙ:ΗΤΗΣΥΓ(IΑΣΤΟΥΑΓΡΟΤΗ8ΕΤΟΥΕΡΓ.ΗΗ 

-fΛ14 .1Ι:.ΤDΝΕΠt•ΟΤΗΣΕDΙΙ,ΠΟΥ8Α[ΞΟIΚΟΙΙΟΙΙ .. ΣΕΙΟΠf>ΟfΠΟΛΟΓJΣ1Ι ΟΙ: 

~~Ο lt:~ll T~=T~~=o~i=: ~~~Α:~r~Λ~Μ~~=ρ~~~iΛ ΤΗ ΣΥ.τΑΞΜ ΤΟΥ ΑΓΡΟ-



-: 

ΜΕJΟΞΥΜΟΣ 
Γ1Α ΤΑ Σ1'ΕΛΕΧΗ ΚΛJ ΤΑ ΗΕΛΗ 

TO'f" Κ:ΟΗI1ΛΤΟΣ •• 27/30.4,751 

---==;::::Σόντα,fη ... Έπιμtλεια r rpaφelo τύπο~ 

ΟΑΡΧΗΓΟtΙΤΗΡΟΔΟ ------------------

J
.t.CI.t.EKAIIIHNHITLIAYIQHKHΘHTE IA I 
ΑΗΙD•Ηι. ttΙΙΑΓΙΑΤΗΝΕ,ΟοΚο [,.t.H.K. 

Olloτnalf.&IAICOI.&HIIIlt 
οχr · rτκι.r.ι.ιοοp.ι. 



·-
Ό 'APXI)YtSς της CΔΗΚ ιι,,'Ι.Γ.Ζfyδης lκaνc τfς όκ6λοuθcς δηλWcιςι 

!.:~l!-!1-~!e!!!l~!l~d-~!J!!!~il~:~:!!}.: 
"'ο ιι.,'Αβlρω, όντιnσθcί τ6 δι6λοyο ιιcι( ιrρο τιμίi ιr&ντοτc τι'\ν &ντιδιιι(ι:ι.Αiν ,arvι:τaι 

δ(ν6:1χcιτt\νycννιιι6τηταν6:άναyνι.ιρfζιι:ιδτιμπορcίιι;α(νάο•6λλcι. 

;~~ ~~~:lρ~~~~:~~~;:; ~=:r:~:r • G:τ:~~a~6~:~i ~~=η~~:τϊ:~ χ:~~:~ ~2ς c~::. ~~: ϊ τ2~ ~:~::_ 
ιιληρι.ι~~~::~~ο&:,.:~::β&~:~a:ά .:~:~~~:~;~ ::~~0μ:u:~~~~~~,~~~τ~~τοuς ατρaτcUσcι.ις των 

a) ιιt τljνόνιqνώριση ·στοUςνiοuc: ιιar τfςvicςτiN 18 hi:ιν τοίί ιιιλοyιιιοίί δοιaιc:ίμα
τοι;,ιιαr 

ιι6: 8~:·~:~:~: -~~f::~~:::~:::::ι ;~::::~:;:~=:u:~:ο::~~:τ:ο~:~:·:~::ρ::•:::• 
'Lν6ιιλι.ιν Δuν&;ιιι:ι.rν-yι6: νΩ μήν μι:ιι.ιθι:ί ~ &nο6οτιιιιtίτrtτ6 τοuς- Β& ιιαλuφΒοίiν &n6 trcριορι-

!:~=;~:~; :~;~~~:~~r::~ r ~~;~6~~~;::& ~:r:~~~:di:~;:~~~: ~:~~w:~~ύ=~~~=~~:::~ξ;~~;;::. 
6Ιfλwν Δuν6.μcwν ιnι6μο ΜΙ &ν cfxoμc wcρ(σσcιο ΜληρwτWν . Τι1ν ilfιβ&λλcι ι'ι σύγχρονη wροωθημl. 
νητcχνολοy{οτWνΔwλ ι~ιί:Wσuστημiτων , 

Τ6 Βiμο ε~νσι lδιο{τcρο σημcντ 1116 ~eo:f χρc ι&ζcτο: ι φ~χ ρο:ιμη ~ecιr &ντ ι Μ&ιμcν ΙΜι1 διeρcι1 

;~:~ ·~~~ =~~~~ω ι'ι δ~~H~U~2v Β:c~~;~ι::τ~ ~~~ο~~~;~~η τί;ς αχcτ ••ί;ς Προτ6.σcwς Ndμou ιιο~ ~eoτl 

!.:~!.!!!Qe~!!l-~! ~.~ l~~ Ι 2 !!~=~= !~1 ~ 

•oρfc~ ·~ .~· ::::Ρ~:Ρ:;:&:~~~ ;:u c!~~~~:~~oa'~~oί:~~u c~~ϊχ~;λ~~~:~cι~~~~~τ&;a τ ~~ς"~~~:: 
ΜΙΜiliζ'lνοιιλcςδuνcίμcις~ιο:{wροσβlτοντος,,,Βριομβcuτιχιi6τι•Ιyινο:ν&μiσwι;οl6iauαcς6 ιο 
μιιρτuρ(cς::: ••• 

:;?.j~:;:~;:~4~:~~:~~~~~:!~~k~ι;~!:~:iί;; !~~~;;;:r:~~!:~~;::~~;::~:~;~:~~~ t~~= 
pcUcrcι . 

~ίρ:~;:&!~~! ~ ~~! ~~;1:~l~-~::~~;~~~:!~~;~~ν ~ ;!~~Ί::~:~ρ~ ~~~:;; & :~~~~~ ~~:' :~:~~:;~::;:~ 
νισμ6 . 

'Η iσφcιλμlνη cιύτ~ νομιΜ" άφι:τηρ(α τί;ς ΈλληνιΜί;ς Κuβcρν~σcι.ις σi αu<;.δuασμ6 μl τ~ν 
πολιτοι~ τWν σuνcχWν ~ιιοχwρήαcwν-yιcί ν& άπο,dγοuμc δί;θcν τ{ς προΜλ~σcις~όδηγci μοιρο:ίι;r 

~~6.~::~~~ ~~::~& ::;~?:2& ~Τ ~η~=~~C ~~~;~ :~~~~;~ I Τ~:C~~:~~ν ~:~ν Κ~;~~; r :~ 8νoip Ι ο 110 ( 

~ ~~:i:. ::~~~6 :~~:~τ::t:~E:i :z~:x~::;~E~!;:~ ~~::~~:~~~!i~~:~:~::: λ ~~ο 1Q'~τ6 
~~!~!_!~~~!~~~.!~~-!!:f!!~.~H~!!!!~ 

'D'Αρχηγ6ςτϊ;ςttιΗΚ~ι, ' Ι.Γ.Ζfγδης•τCι;1Β·4·79 Ι~ισνcτ(ι;•ξi;ι;6ηλα.rιιιςγιιiτ6 
σ~ι&ν6c:ιλοτWνwcτρcλο:ιοcι6Wνι .. // .. 



δλιχ :/μι;~ Δ~~~· τ~~ν~~ιι:;::~~~~μ~6\:~r::~:~~σι:ι τ~ διnΒορό τοU δημdσιοu β(οu μi 
Γ ιό. τd ιrολUιrλr.uρο ακό:ν6ΙΙΙλο τi:ιν όyρWν ιιcruσfμων ιroU ατοιχα.:r.ι βgιρUτcrτcr ατ~ X.:iρcr 

~~~~~~i~!:t!~:;~;~~:~~~; ;~~: ;~~:~~~~;;;~~~~~i;~~;:;~~~:~~~:~!~f1:~~~~~~!~~: 
ί.νοχοι. 

·ε:.-1\αον,δμuς,τd ΚοινοβοUλιο C.ρνe.iτcrι τ~ν Cιιιοστολ~ τοu, ι'ι Ε:.ΔΗ.k. ,lltfYς lκcrνr. 
ιιcrfατήνιιr.ρfιrτuαητi:ινμiσωνμσζικί)ςCνημr.ρι:ίο'e.ι.ις,ιrροσ,cUyι:ικcrfyιό:τdακιfνδοιλο 

i~~~:~~~::: ~; ~ ;~:; &!:~6:: ~:~~~~~:;: ~~::;:~;~~~~;~:~~~ο;~:~;~~=~~~(~~=~;~;~~:~~~-
σι:uς τί)ς μι:τοξU ~λλην ικοU 6ημοσfοu 11111 r τί)ς nε:τΡΟΛΛ Ε:ΛΛΛt Λ.(. tuμβό:acuς κλ•"Υ ιό: τιιjν 
16puoη 6ιUλΙΟΤηρ(οu Οt~ν ncριοχ~ 'Ε:λι:uαfνας. 

8 ;;,~;:;~;, :~ ::;::r-~;~~;: .~:~::~~::~j :~:~:~~;;i~~ .~~:~~~;~;;;,;·~::,:~:;i ~~€:~ r 
αc 1 ς·~ t;;a~::~~~Bo~~U 8\~~~β~:ι;ι:;~~τ~ί: ι~~ ~~6τ:Τ~:; ~~=~;τ~ ~:ς ν~ .&a~:S~v~~:i~:x:u~:~-

~~:~~::~~l;~;::~ί~:~~:~~:;~~:~:~~;: ~~~:~~~~;:~;~~::~~~~!σ;~~ ·~::~~r~· :~~~~:~:~ 
ntΤΡΟΛΛΕ:ΛΛΑtόιιdδσι:ςUπαχρ.ι:ιι;ι:ίχι:όνσλ&βr.ιμιlτιιjν&μαpτωλιιjσUμβcιαηκΙΙΙfΤοίί 
όναyν(ιρι αaνiα6ικcιι.:ίμcιτcι.·cτσιι 

1 6ι ο~) α;~μ::t;: ~Υ;s~:ι:~~~~:~σ ~~~α:~ : .:;:~:~0·τ~;~:ς U:~:~~~~:ν;~3;;,~~~a~:~: :~~~ 
τ6ννι.ιν αi lτοιμα ιιιραΤ6ντcr yιό: τ~ν κό:λu'η τWν ίινcιyκWν τί)ς CαωτaριιιΓjς κατο:νcιλWσι:uς. 

'Η όποχρlι.ιση cιίιτή τοίί άναδdχοu νό: ι:Ιαάyι:ι όpyd ιιι:τρiλαιο κcιταρyι:ίτcιι μιl τ~ν 
&νcιΒι:Υρηαη:Κcιfόπαλλό:χΒηκι:όlt'6κό:Βι:ιιι:iρβσηyιάτήνC.Βiτηση τηςUnοχρι:Wr..:ίς τοu, 
•αU ιφαiβλcιιι: τd &ρβρο 28 ιrcιρό:yραφος 2 Tijς Cιρχικί)ς αuμβ&σι:ως. 

8 νό: 6~ ~Β:~ι: ~~;ά ό~~~~~ν~~μ~:~ηδ ι~~ 1 ;~~:( ο~τ ~~6 όί:~~;Ρ ~κ::&~:~~~ r2~:;cι~ιι&~~c~~ν~; μ~ 

' ~~~~~;::i;:~~~~~;;;i~~~~~1~~j~~~~;;:;j~j~:[;~;:~~::~~~~~~;~~~;~~i~i;~;;~ 
~;~1~; :;~:~:!~~;~~~;: ;;~: ~; i~~::~~~:~:;;~!~:;;;;;~~~~~j~~~:~;~ i :;~:i~:~i:~~: ~· :~!' 

y)Ι:ύμφωνcιμiτ6&ρθρο 42τί)ς6:ρχικilςαuμβ6αewς,τ6Δημdσιοαuμμι:τι:iχι:μinο
σοατ6SΟ:Cατό:κiρ6ητοίί6ι0λΙcιτηpfοu,μlCλ6χΙατοCyyuημiνοδfοςΟ,40 6ολλ. yιι!i 
κό:Βa 6ι0λι~dμι:νο τ6ννο όρyοίί πeτpr.λcιfou. m.f τ~ν όνcιβι:.:ίρηση, δμως, τί)ς σuμβό:σcuς 
~ αuμμι:τοχή τοίί Δημοαfοu στ6 ιιip6η τοU 6ι0λιατηp(οu ιιcιτcιpy~Βηκc: 

σό:ν ~~Υ~~σ~~Β~:τ~:ι~cr~ r~ς τ~ς i::~~: ~~~~~~~~~::~u~~ύ u;~x~:~::u;:~ t;&~~~:τ::,~~r. ~d-

~~~ ~;~;~~:~ η~ν!:~~~:=~t: :~ :~r~~ ~ :: :~~: ~ ~: :~τ~:::~~:~~ι z:~~~ ;~~~ ~r~:~;:~μ:: r ::ν 
Βiσr.ιαi λcΙτοuρy(ο:μdνονδτcινκρ(νr.ιδ16ιοςδτιτdνσuμ'iρι:ι • 

.. ;; .. 



~~~~: ;~~=~~~~~: ~:r~~ ::~:::!~~::&~τ~7:~~~~~~ ~2~:=~~~~~=~1~&Ι~~~:~~~~~~1~ c :~;~ ~ 
uτο ιχcς Uιιοχρc.:ιαcιςtου. 

δ~~~~~~~:;!;::~:σ~:~~:~~~~~~υ :~;~~~~;2::~!~~:;=~~ ~:~:~~:~~~~υ~:~~=: ~~ίΪ~:·=: 
γcιcιιι ήκρruη. 

··.φ~:::: ·:;:;;::~:=:;~:!:~:::~:::~:~::::~::ή:·:::::: ::: :::::::::,:::' :::.::::-
ιιί;ς '(:rιιτροnίiς . Γι6 τοUς ΎιrουργοUς ποU ό::rιοτcλοίiν τ6 μiλη της ιrροιιUπτουν •οινιιιiς 
cύθίiνcς γι& nοράβοιαη toU άρθρου 107/ 1975 ιιc:ιr γιά ό:πιοτfc:ι ι:i βάρος τοV Δημοαfου. 

;:~;~;~~~!;~~~;::~i~~~;;~~~:~:~~~~;;;o~;~·!~~!:~:;:~~~ l~:~~·~;Π~~ ~~:! :j~:~~~ 
Βυνi:ινιιcιfγ )τή6 ιaφUλaξητqV ' ιιUρουςτοUιrολιtιιιοUιι.Sι:μου . 
'Αλλ'διι.Πρuθυιrουρy6ς&ιιW.,cuαc. 

BUvη~ (~;~:~~~~:~. uυvc~Wς ν& ' κ ι νηΒcί td τcιχdτcρο ι\ 6 ιa6ιιι.cια (α τοίi ν6μόυ, •ncp r cU~ 

λ ιτc~;::~τ~cι~6 a:;ο&~λ~ ·~~:~;:~~~~6 ν;~~:;:~~~: 1 τ~τ:τ~~~~1ο τ~~ulιi~~~a;~~η~Ι~;~;~ο~ 
~~~ ·i~:~:~ς :~~~~~~::~l:~r;:~:~~=o=~~v τt6 u::~;~~ω:01~~==~2vB~o;~6c~~ 6; ~~ ~~:ο:~~: 0 

τ ή ν ~~ρ:~~~ιτ~η~τ:η~~~::~ ~οι~ f~τ~:σ;:~:: ~: ( G:~ϊ~: ι χl:~ς τί:~υ~0~& τ~=:~ ί κ::~:~ ι~& ιί 
τiρμοιι:τ6ν ιttιιιfν6υνοw;aτή,οροτίiςοήφcwςιιarτης6ιq8ορiiς• . 

~~!~-1!~~~~~~-!~~-~!!~~~~~~~!.!!~t:!:!li!~:!~l! l~l~ 

τ6 ~~~~~ ~~c:~~·~τ~~ ~~~λ~;c~~~:::~U~~~· κ:0~ ~=~~~ •:::?tί~~:ά y~:τ~~W::λ~ ~= :::ν• 
6ο:λο τοίί ncτρcλιιfου,μη;ιcινcUcται, δnως πληροι;ιορο\ίμαι,τρ6nους γι~ νά ιιι:ριορfσcι t dν 
(λcyxo τοίί Κοινοβουλfου στ6 τυποι.d μ6νο Biμa τί;ς μr'j ιιcιτaθiοι:ως &ιr6 τοUς ΎπουργοUς 
Ι"υντονιιτμαίi, 'Lμιrαρfου ιιοιf θιομηχaνfaς τWv ατοι;ιcfων τ~ν ό:μορτwλWΥ ουμβάιτcwν μi 
τά ουyιιροτήμatcι Λ~ταη ιιa( θιιρ6ινοyι~ΥΥη. 

Πλιννiiτaι, βι:βοιfως, &ννομfζcι δτι μiτiταιι:ς "μcθο6ι:Uαcις" Βάιιcιτορθ~ι;Ι Υά 

~~~ο~~~~ ·~~β~~~~:~:ρ~:2,::~σ:~~~η~·;~, ~:~ ~~: :fιι~~:~~ ~~~~ςτ:~'&;:~:~~~~~:cWς 
της, τι~::::ρ~ ;~; I ~:;a6~~o=:~~~~~~ ·:~~ ~~~~. ό~:u τ~& ~R~a c~1βa~~:ι~~~02ιr:;~ι:~:~: 
6ιιιήτrιςιrρuτοβουλfοι,νάnροιιaλι!ιτι:ιτr'j6ιcρι:UνηαητοVπcτρcλοΤιιοίίοιιcιν6άλουμiτ6 

~~~~;~~~~:~~~:~ r ::~:~u!~~:!~::~:::~η~: ;ο:~~~ Ξ~~~~~ t~~~:~::;:~~~::~~~:~~~~:: :ης 
ι\δποfσσυνcπ&ycτcιιιιοινήμiχριιιοι( • lοοβfουιιcιθc(ρξcwς,ό:rιοtι:λcίlμμcαηδμολογfcι 
1vοχΓjς. · 

'Η ι:υζr'jτηαη ποU Bdi yfvcι ι:tr'j Βουλή οτfς 2 ΙΙ!.α:1Όu '79 , nρincι ν& ίmοιιιιλUφι:ι δλcς 
τfςτιτυχι!ςτοίί&νcρyι:ιc:ιιιοίiοιιινν66λου,πούαuyιιλον(ζcιτήν ο lιιονομιιιή\ιn6στcιοητης 
Χ~ας ιι.af ιιιν6υνcι1cι ν~ μcτοβdλcι τ6 Γloλftcυμa ι:ι ιιcιΒcιττWς tdi;ιt'l τί'jς Πcροfaς. 

'Εξ &λλοv τ6 Κ6μμcι τοϋ ιι.ι<αρcιμcινλί;, Β& ι:ίνοιι ό6ιCΙΥ6ητο Υ~ ιιραγμcιτοwοιήα&Ι τ6 

.. // .. 



ση τ~~ :~~~~~~ :~~~:::~ς m~Β~~~::κ~Ηςτ~:~~ο~ ·~ο~;~~:~~~ ς Υ~~χ~~:~~~~cι;~(λ:~:σ:ι lι':~~~~ 
νcς. Γ ιό τd ycνικ~τcρο δi rιρdβλημcι ί:rιιcιημcιfνcι τ6 tξi;ςt 

1. ~Κ ΙΙ.cιτcισΙΙ.&uή τοU tτcιιΗοu cιUτoU στήν 'Λθήνc:ι c'iνcιι lξw lm6 11.6:θe άνc:ιyΙΙ.cιι6τητο lmo~ 

•ν:~~e:::yρcιμμcιτισμ6ς lρyοuσάν τ6 'Ολuμnιc:ι-.6 tτ6:6ιο tΙΙ.cιτοντciδων Cκcιτομμuρ{ι.ιν·δiν ' 
~c:ιΙΙ.ο\νWΒηκc ndι:wν·στήν 'Λθήνcι,δημιοuρyeί ιrρdαθι:τeς άnc:ισχολήσc~ς. 

~~. ;~~:~:;:~:~~~~:~· i:~ ί~~: ~~~:~:~:~:~~~.;~~,~~:;:~::: ·~~~~~~:;~::;::~~~;::=~~::: 
6ηρ66ρομοt 

Kcιf ~ κ.ο.Ι!. τi;ς ΕΔΗΚ κcιτcιλήycι: 



~~!~Q~ 9!~~!!!~~-~~~!!~~!~!t!!! 

οΙ σ~~~:u~:~τ~~:τ~;~~~ρ:arο~"~~~ι1::~~:λ(οu ιιtιτατtΒηιιtrν &n6 τοιJς βοuλ&uτiς τί'jς ΕΔΗΚ 

1~!~.~!~~=:ιe~!ΏI!~.! !:!~-~l~~~l!~~l~!:!Q.~!el~eιΏi!2:~:!2l~ " 

ij~~~l~!~~~~1~;~~i:i~i~~~~~~~;~;~~1:~~;~~π;~~i~~;:~~:~~;~~~~~~Ξ~~:~~~~~~~~· 
'Ε λλην ιw.i;ς μcιον6τrιηις. 

: ~ ~~' :~!;~~ ::~1::!::~~~:;~:~~~;:;~;~~· ~~~;:~:l~~:::::~; ;~:~::~~~ϊ;:i ::~~:~:;:: •. 
w.αuο(μuν μt τ6ν τρι!nο ο:\.ιτd w.o:{ &ν προτfθcτο:ι ι'! Κuβiρνηοη ν& ί.nιατρi,&ι ατοιJς nολfτιtς 
τ&τiληw.uw.λοφορ(ο:ςrrοιJάνcιλογοίiνστ(ςμιt:ρcςτί'jς&πcιγ6ρcuσης. 

~~~l~_!2~S-~~~~!!~e~1!:!:t~~si~~=~=!~l~ 

:•·~~::;~i:~:;:;~~~~;~~i:~:!:;~~~::~~~:: 'E:::~t:~:~:~~:H~:::;~~:~:~~: :~~~·-
clρηνιw.iiςί:w.δηλr:ΊοιtuςτWνκαrrνοJΙαραγuγWνατι'jνΧαλκι66να,αtrrcδ(ομ6χης. 

ΗΟJΠΝΗΜΟΙΥΝΟΠΑΝΑΓΟΥΛΗ -----------------------
'ΑντιnροαuχcicςτηςεΔΗΚκαC Της ΕΙΔΗΝκατιt:θεοανστι:φ&νιστ6ντ6φοτοίiΠcιναγοιJλη 

τι1νΠρωτομαyιά,qτι1ντρfτηί.niτcιο&n6τ6νΒ6νατ6τοu-

δης, τ:~="'~~~~~.~~~ ... ~:~~η~;'αβρlθηκα:νιό ιι .Γ .Ι"Ιι:nfανδρiοu ιι;α( τijς [ΣΔΗΝ ο I ιι;,ιι;.Γ .ια~τακf-

. '· ------------------------ . 
ΟJΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙΤΗtΕΔΗΚ 

-----C!!:!~~=Ώ~!~!~C!! ___ _ 
Υ ιορτ~ Η τ~~ρ1:~~~ κ~~ρ::~~~=:~~a~~ο~~~c ~·:~: οl~:ν f~:~~~~ξη 11οιJ κuκλο,ιSρησc γ ι' τι1 

-rι6 τι1ν ί.Βνιw.~ &νcξαρτηcr(α kα( ί.δο.φικι1 &Ι<cραιι!τητα τiiς ΧWρας μας. 

;.::::& r:ς~~~ί~~ς~~Τιιf1ς c\.ιημcρfας( '[θνιΙ<6 t11στημα Κο ινuν ικ;jς 'Αο,όλ ιgης 'Yyc (aς, 

-Τι1νοuμμ&τοχήτWνί.ργcιtομf:νuνοτι16ιcΗκηΟ'ηΙΙα(οτ6ιι;lρ6ητWν&πιχcιρι1οcwν. 

-rι6γνήαιοw.αr&λcιJθcροσuν6ικcιλισμ6. 

-Γι6:6uδcw.6μηνηgτρατιι.ι'1'ΙΙ<ήθητc(cι, 

=~~~ο~~ν &νcbτuξη τiiς •ιλfας καr σuνcρyααfας μi δλοuς το,ιJς &ρy«ζι!μcνοuς τoii 

I 



~Ω9.!~~-~!~~~ ~-!~~-Ω~~!!~!!~~ 
!ΓΙολι τc.uτΙ.ςτi;ςC6ΗΚgτι$6ιιiατημcιτοίί6c.ύτc.ροu15ημ.f:ροuτοUμt\vcχ ' ΑιτιSfληngρcχ

βpi"ι<:ιvκα{σuμμc.τ c.ίχcχvσ1.6ι6!fΟΡCςCκ6ηλGσc:ιςκcιfσuyκcvτρ.5σι:ιςι 

1!\ιάe..c.uκρivησηι 

μc a τ: τ:Ρ:~~~~~:~~~s ~:~~::; Α:~~;~i~~;Ί ς :!:;~:;P:i~;~ 6 ~~~ 1 ~~ι:~~~~~~~~: Δ .~::~~~urζ~: 
15- 4-79: ~~v~~:~~6~6ςκ~Κ:~~!;:~~:~~ ~~~~~ο τ~~Ρ~Π~Λ τ~~ ~::~:n~~~::~μ~:~.~~;:~..,~~~:~ι:~~ 

.κοi ~ σuαnΗρι.χιη τtιv όvτι6οyμcιτ ικί:ιv 6uvο:ίμcι.ιv • 

• -2 :/4/~~;~ ;~:~; !:;~~~1:~~;::~ ' 1~!~~::~~;:: ·:~::::~::·:~:~;:~;~;·:~~~: ~~~~~:~~~:;-
26-Α-79ιtτήv ι!:.κδ~λι.ιση τi;ς "'Cvι.ιτικi;ς Πορι:fιις Σuyyρcιφl.ι.ιv",yιά τά 42 χρόv 111 όnd τd βcμ-
~ ~~~~~:~~λ;~~.~~~;:Ν~~~· κ:~~ ;~Qv:6:~:τ:~;c.vcίo "Ioύaouρc~ , πορl.crτη. ό δ ι κηydρcς 
26-Α-79ι 'Ο κ.Κοvτdποuλος,πο.,ιτιuτι'jς Β'Πι ιρcιιίdς,πι:ιρcχβρiθηκι crτt\ 6ιιfλc~η τί;ς 6ι άαημης 

Ροι.ιμι:ινf6cιιςyιροντολι.Sγοuκ.•Αννcις'Ααλ&νατ6Δημοτικ6ΘicιτροΠcιρcχιί:ις,ποU6ρ
γάνι.ισι: ό 'Cκπιιιι6ι:uτικ6ς 'ορycινιαμ6ς "0 ΠΙΙΑΤQΝ" , 

2 9-4 -79ι :~~~~~~:~~~~ ~ ~~:~=Ί~~: ~~~:~~~~:::~:~:~η~:~:~~~:::;~:~~~~~~;~~:~~~~: ; ~~~~;ς 
κιιιfτtjςΚ.(.τοUΚ6μμcιτος . 

29-sgjΙ./79ι 'Ο χ.Γ . Πι:ιrιιιιμιχcλdχης,rιολιτc.uτι'ijς τi;ς C6HK ατι'\ θ''Αθηνtιν ,πιφcιβρi.Βηκι: crτ(ς 

:;~~λ~:~;ί: ι~ ε~~;ι;~~;~~~γ ~: ~~~ :~~~τ:~:ςτ:~λ~~~~~~~~ς;~~ .~;:~~~~~~. Cy ινιιιν 

~·-·-" · ~i~~::~~:~~~::;~~~~~~~: ~:~::;::::~~:~:γ:~~:~~;~~::::~:~~~~:::!~~~~;:~;:: 
30·4-79ι ~~ρ:β~i=~:~ς ιτ:ι:~~~:ϊ~;~:~ ι ;~~τ~~μ:~:~~~ν~~ρβ~ ~6~~:~;τ&η~c~~~; ~~~ο~~~~ιιιτος 
30-4-79ι;:~~a:~ρδιιι:~ :~~;c::~~~~~~ ς γ ιά τι\ν Πρι.ιτομcιy ιό τi;ς Κο ιν6τητcχς Νiιιις Χcιλ κη66νιιις 

30-4-79ιτ6 Ι:ι.ιμιιιτι:ίο Αίιτοκινητιιττtιν τcχ~ ( 'Αλfμοu lκcινι: αuγκtντρι.ιcrη ατ6 Βtιιιτρο Χcιτζηχρι'\ 
ατοu.Τι'jν [6ΗΚ Cκrιρcσ~ιιηαι: & κ.Γ.θiρyι:ιδος,πολιτι:uτι\ς 1\ακι.ινfcχς κcιf μtλος τi;ς Κ, 
τοίί Κ6μμι:ιτος. 

Κιιι fκάτικcχΒuατι:ρημiνcιι 

17·12-79ι;ί~ν α~~ κ:;;~~~ ,::~cχβ~~~~~~ηό y ~~, ~~~==~~~ό~~=~~~~ι:ι;~ς τ~~ ε :rι~~~ίί κd~~cx;~~ •:;7 
τί;ςn.ε.ΗΗΚΑ'Πcιρcιι& . 

,_,_,, '~:t~~π:::~~~~~~~: ~~~. :~:::~ :::~:~::;~::~:~~:~:=~~:!:~~~;!:!~~. ~::;~: 



ΛΠΟΤΗΑΡΛrτΗΡΙΟΤΗτΑΤΗΙ:ΕΔΗΚΓΥΝΛΙΚΩtι --------------------------------------
1)Ι:τfς26,4.79ήΓρο:μματsUς τi\ςΓuναιΙ<sfο:ς'ΟρydνωιrηςΙ<.Π.Γ'Ιcιντοuβdιιηi:ΙΙ'ιaιιι9Βη 

Ι<ι: τ~ν Π.Ο, ' Ηρο:ιιλcfοu Κρ~της ~<o:f ouζrljτηac μi τd yuνo:tΙιcio: μLλη.t 
Κο:τ6: τ~ν Cιιcϊ nο:ρο:μον~ της &1\'ο,ο:οfατηιιs νά ατο:λcϊ γρdμμα ιιρdς δλο: τd γuνο:ιιιcϊο: 

μtληγ ι 6: τι16ιcνiργcιο:άρι.αιρcοιi:iνί.ντdςτοiίιι:ι:r:Τοu. 

~<ιι r οτ~ ) ~~~~ ~av r~:~~;~~τ ~~~μ~~:~ τ~::~μ~~; ~~ρ~~~W:~~~~~~~=~ιι~; :~:~: r~~~~~~~~~ r~.~-~6 
Τοιιι ~<6:Τμι1μο:τατf\ς Γuνο:ιιιιfας Όργdνωιrης δλης τί}ς 'tλλ6:6ος. 

UwcvBu~ ~t;~v~~~ 1 :;~&~λ~~~ 1 ~~~n~U;~ς ιι: ~ρ!~;&:~ς τ~u~~~;~6v 6 ~:η~~~6~c~:U τ ~~εr:~,.~:;: ς • 

• ΑΠΟΤΗΑΡΑrτΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΙ:εΙ:ΑΗΝ ------------------------------

:~,:~:~: ~~~~: ;!ι:~\:f~~::;:t:::l~:: 'χ:~:::~~~ .~:l~::~~l:\:~~:~~~~~:::~::~~::::~ 
ιιηοη 110 ~'\~·~;:~~Ν;i:i~η~~:;~ι~~~ι;~ .. ~JΙΟΟ'Τηρ(ξι~:ι τlj auμμcτoxli τWν Cργcιζομiνων oτrlj δι ο( 

oτljv ε -~~κ:·~&·~r:;~v~~~;:;~:κ~~~~ςo~~~c~a~~ ~~ τ~:ς U:\oi~:~~c;~~ =~~:~~;λ:~~d~~~λ=:~~ 
νιιι/jμLριμναγιά τοUς Cρyαζdμcνοuς,οlιιιιλλfτcρcςοuνθί}ιιcςί.ρyaοίας. 

llwoρci κcιf 'llρiιιcι ~ JΙρUτη ΙΙ!.ιlη τοiί '79 νd lmoτcλLocι ξcκ(νημσ yι d τl\ν ίιι(τcu~η 
τί:ινwαρο:ιιάνωοτdχιn. 

• ΟΛΟΓΟtΤΟΥΑΡΧΗΓΟΥtΤΗΒΟΥΛΗ• 

!:~~~j;ηι;:. c:~~:~~a~:~x~}~.;2;. 
Ο\κιιcοiττιςδιaτ(Βιντ•ιlmdτ6 

Γρα,cϊοΤύιιοuτοiίι<6μμ•τοςάντf 
6ρχ.2ΟΟ 

ΙΗΝΑΠΟΥΙΙΛΖΕΙΙ:ΛΠΟΚΑ!ΩΙΙΙΙΛΕI<ΔΗΛtltΗ 

HnAPOYttAtOYEINAIAΠAPAtτHTH 



ε.να. γ~ο.ιιιια α.nο "tf\V Ε.ΔΗ.Κ 

• 

Νο. 21 ADnνa ιι.4.111Ι 

(ΓΡΛιΕΙΟ 1ΥΠΟΥ) 

. ~-~C~~~!f~-!~!-~~!!!C~!-!!!!-~!~~-~~i~~~~~!_!Π!~ 
C Ώ~~ !l~~-!~ ~~5s ι!!: ~~e !~ !~~- !~!~ J 

ΙΙΑΝΝΗΙ. ΖΙΓΔΗΙ.ι (' Αρχηy6ς ΕΔΗΚ) Κι:ίριa Πρd&6ρa, ~ &πouιrfa τοίί κ.ΠρωθuwσuρyσU 
&w6 τfi σuζfiτηιrη aδ"(fi, &nοδ&ιΙtνι:ίι:ι τfi ι:rημcισfcι τfiv ~wofa ~ Κuβiρvηιrη &wo6f6&ι 

~~::~~;;~~~ih~i;~~~~~;~:~:;:;i~Π;;:F~~;;~;i~~:~f.~ξ~~~~~~:~:;~:§;:: 
δτιζητiίίτfiviyκριcrητi;ςθοuλi;ς ,yιιiτfi χ6ρcιξητοUο1ΙtοVομιΙtοίiΙtΙΙ'fΚοιvωvι-
1tσίi μfλλοvτος τi;ς χc:iρcις. 'ο Ιt6ριος, δμως, Ύποuρy6ς tuvτovιaμoU Β& Uποχρr.ωθci 
v&iλθaι τfivΓ\ι:ιρcιαΙtaufi, 6ιdτι τfivΓkιρcιιrΙtcui\B&yfvaι nρ6τaιrηiJuιrτ6:αr.ωςΈξcτa• 

~~~ κ~;τ;~~ιι ~=~~~~ν'~ ε:~;~~η~ Yw~~:v~~ ~~=~=~~:::~ :f ~~Υόπ:~::σ~σ~6 y ::&~~λο 
~=~:1ιι~~ r:~ ί :?~α ~1(:~:0 &_ν~~~=~~ ~ζ=~ f~η~~E:τ:ti.:~ ':t~cS~ό;;ι1 π;;~:~~~6~η~ ... ~= 
~:~~~::u;~o~ti~o~π~~~~~ ~::~u x~:t ~~~ ~~~~~=~~~~ω~u~~=:~~~~v' ~ t :::η~:~ fϊv ~::~ 
αlτfcιζημfcιςστ6 'Ε:λληνιΙtdΔημdαισ250!κcιτ.6ολλιιρfωνtιafδτιχ&ρισιιvατοGς 

~~Pl:~tcι Λ:~~. ~α~ 8:::~:~:~ ~:S~u:σ&:/~~ξ::ιr~~:~~v ι:;:~~~~~~ .. ~ ε:~~~:~:"' 
Ιtcιfτσι, ~ς ιιληρο~οpοGμσι, 84 iwιληtθοίiν τοU nιινδd:λοu Ιtcιf τ& δικαιrτJ\ριιι. 



ΙΙr:τd:τι'\νμοιρι1alιτι1ι:Ισι'\yηση,ι;ίςμποίιμι:στ6βfμcι μσς. 

H(NtιDtATOYΠPDΓPAm::!AτJimOY ·---------------------------
v~μ~~~~=~~ ;{ ... ::ν:~ :~vrv~~~~σ~1~a::μ~~~ ~~ ~~~μ~~:6:~~\~~:~;:~~:ι δ~:
~~~ι:::τ~tι ιι;:σ ~: i ~~"~.τ Α e~::~:~u;~ς δ;~~ ω;~~~c r~;6~0~~~: ί :: r a:a~ ξ~6cιτ:~:~~: 
w.6σuμφιfρον6lνcΤνiιι&ντ!Βcτομιf:τ6ιιοινwνιιιdαuμφlρον. 

Τ6lλληνιιιι5Ι6ντaγμcι,καfνομfζι.ιδτιι:tναιιτρι.ιτοτuπfι:ιτι'\ν&ιιοfο:6tνCχοuν 
δι:χΒι:i&ιι6μrιτd:&λλtιΣuντd:yμaτcιτiίςμcτaπολι:μικi;ςΕfι~ιιης, ιιcιτtστησι:τ6ντιρο-

Ι~~~~ 1 =~: ί~~~~~~&τ ~~~6:::τ:~v::~a~":~~ν:i~ ι ο:~~:~~σ~~~ ~::~6~:~~ ~~·d 8 
σοοιολισμcSς . -~Η trλ~·ισψηι,fcι τiiς θοuλί'jς τοiί '74 τdν δfχΟηιι& βι:βafως Uπ6 τι'\ν ι\11fσν 
μο~ι'Ι- τοU wροyραμμοτιaμοϋ. εΤνιιι ι\ τιβ6:σσι:uση τijς \6ιWτοιiiς πρι.ιτοβσvλfο ό 
wρογρο:μμοιτισμ6ς. 

Τ6 δτι,δμως,/ι Κι.ιβfρνηση τΓjς ΝΙ:ας tιημοιιροιτfας δfv ιιοιτ6ρ8ωσι: μfχρι σι'jμι:pςι 
v& 9lρι:.ι Cvo: f\ρογρcιμμο: Clιιο:νομιιιi;ς'~VΩ'Ιfτ6ξcως, δφι:.fλι:τοιι αi &δι.ιvαμfα l(af δv ι• 
ιιοιv6τητ&τηςν&i:πιδοβι:.iα'1ντιτfτοιοwρογροιμμοιτιαμ6.'Αλλ&δ•cfλι:τοιιί:nfσης 
ιιοιfrιl.lλλι:ιφηβοuλι'jαι:ως.rιοιτfδδuνοιμfαιtιι6τισ&vi:Ι(nρ6σωnοςτWντ&ξι:.wν,ποι'J 
όπ6τι'jνιlιδfσμι:.uτηlδ ιwτιιιι'jwρωτοβοι.ιλfοιCξοιρτοUvτι'jνι:.ΙΙ'6rΙτο:σι'jτοuς ,/ιΚuβ#.ρvηοη 
δfν μπορι:Τ ν& προγρcιμματfαcι τι'jν ιι:οινwνιιιι'j ιιαf οlιισνομιιιι'j l:loll1 τΓjς χώριις. 'Αλλ& 
ίιΙΥ6ρχι:.ιιιο:f lλλι:ιψηβοuλι'jσcως,ιιατοιφανι'jς .Καf /ιό:rr6δι:ιξηι:.tνο:ι,ι5τιμfχρι 

~~~;~!~;;· ;::~~~~~~:~;i:~~~;~:π~;~~~:~)~~ :i~t~Ξ:~~~:E:;:~~,;;~:~~~~~: 
~:6:;:;σ ν~~~::;~76 ιr~t~~~~~~~~~·:~~~ι:~~ ;:~~~~~ω~;~:λ~:::ο ~ιβd::~:ςc:~:ο. 
λο(ίβη:::σκ6μα!οτι: 01(,τι'j τι'j ατιγμι'j CδW, yιιf ν6: σutrιτι'iαοuμc γι& Ινσ δΓjθι:ν πρ6γριη.ιμ, 
~ ~~~~λ~~ν:~α ~r;=~~6 ;~Ξ~τ:f:~: κ~ 1 ~Υ:~6 δ~:;:u~ ~σγρ&μμστος 01ιιονομ ι ιιi;ς ·~ νσιιτ(ίξcως. 

Υ ι σθο~~C W~'l~a C ~;d~~μ:~;~:~~Τ ~~~Ι :;~~01 r:~ς ό O'~~~;:r~U~ t ~:~ 0 γ ~~V ν:ΟI~::~ι'j 
τi;ς clσ6δou μσς στι'jν Κοιvι'j 'Αγορ& . Άλλιf, δΙΙ"ως ~δη &νι:nτ6χΟηιι:ι: &π6 το6ς όμιλη
τfς ιιοdnροηγι'jθηaανaτ6βi;μσαι..τ6,τ6πρ6yρσμματοίίτσcΤντιι )Ι'(ημciο&σριστfας, 
ι:Τναιnρ&yματιμιιfιιαριιιστοίίρσrrροyραμμaτιaμσίί.Κaf δ!Ι'ωςσWΟ"Τd:Cλ#.χθη,ctναι 
wρ6yριιμμα'ποι'Jδfν&πcuθ6νι:το:ιατ6μfλλσν,&λλd:ιιtνaιnρ6yραμμαnοι'Jwραyρσμμα• 
τfCcιτ6 nιιρι:λθ6ν ." ••••• 

~~e.!.!!;~!~~~-~~:ι:~ι!~~!~s: , 
Κ\'Jρισι,τfctνσιπρ6yρομμο:JΠρ6yρσμμαι:tντιιόιιαθορισμ6ςι:.ριαμlνwvaτ6χων. 

Ιτι'jνC~ μιιορciςνιf Ιχcιςδ(ίο χιλιιfδι:ς, τρι:iς χιλιιfδι:ς, Ιναlιιατομμύριοο:τ6· 
χοuς.Δfνμπορciς δλσuςν&το6ς 1ιιανοιrοιι'jaι:.ις,δaο1ιrιθuμητο fιιαf&νctνcιι. 
ΕΙ&διαλfξ&ιςwσιοfι:tνcιιοlιrημcιντι~~:6τι:ροιyι6τ6ιισινwνιιι6σuμφfρον.θ6l:ιιιλi· 
ξ&ιςτο6ςaτ6χοuς,86ιιαθορfaι:ιςτrς,..ροτcραι6τητcς.Ποι6ςιιΤνcιιιιρWτος,ιιοι6t;' 
δcι'Jτcρος. θdιιaθορfαcιςτ6νχρ6νομtσcιaτ6νόwσiοτρb'cι ν6bιτcuχΒοίίνaGτοr 
σΙ ο:τ6χοι . θ&ιιαθορ(acις Α:wraηςτfμfιrcιδ ιαΒfτcιςyι4 Wiwιτ6χc ι ς το6ςστ6χσuς 

.ι. 



•af Β& \Ι.a.θορfσι:ις τ r'ίν ιιολιτιιιr'ί ιιαf τ&ν τρdπο, μι! τ6ν όποίο τ&6vcιιrφ•ιΊ οlιτ& 
μiσο Ο& χ;ρησιμοιιοιηθοϋν yι& τr'ίν πραyμα τοιιοfηση τWν στ6χwν woG l:ιιfλcξcς. 

Τ6 ιιp6γρο:μμιι τοϋτο, τ& Προιι.ατσριιτ ι κ& τοϋ t\~ρονρ&μματος ιιοG i:x;ouμc ίιιι' όφη 
μσς,cfνιιιΖ:να σuνο-.i!Gλι:uμιιάοριστολοyfαςκαf .&σuνfιιcιας,wοGΑuμfζι:ιμCίλλον 

:~o~~~x;~0~:~:~:c ~&~=~ς τ~; ;~~~~ν ~~=~~W~E~~~~~. n~:σ:~~:;:: ~6ύi~j, '~~σ~:~;&ς ~ ι 
τι'jν πατpfδιι, ν& ι: Ίνα ι ιιιιλ~ νο ι ιιοκuρ&, "ι στr'ί σGζuyος, ιιαλr'ί μητfρα ιιgf νdi x;opf ~· 
σcι στr'ίν olιιoyfvcιo ιιο~λdί ΙtοΙδιdί: ,, 

:l::~ A~:?B~~~i:=;:r~~~~~:::: :~~~:::~~~ τ~ι =?τ~~~::~~~~:~;μ:Ξ;~:~ 
τ66ιοβdσι: ιιι.&wσιοςwοGCχcιιιd:Ιtοιοδιd:θcσην6διCΙ"ΤUΠ4σcιτιfιιρd:yμοτομlτr'ίν 
ιιαριιστοτιιι6τητο τ,οϋλοΤιιοίίτρ6ποuικφρd:σcι.ις,τ6πρ6yριιμμgιιύτd,τ6Προιιστιιρ. 

~~~:~~::~~~δ~:~: τ:::~;~:~: ι ~~~f:::~~:~~ι:~:l::~~~~~:::::; ::~:!~η~~=~:~ 
8 νd:yfνcιβοι1λησητοUCλληνικοUλα:οU,&φοUi:σciςτr'ίνi:ιι.φρd:ζcτc,τ6•nρ6γραμμο • 

ιιύτ6~ι:οfτιί..&λλο. ό:φi'jστc το. . σfμfνα::.r . 

110 ινο~~~~~~: ι ::~ϋ &~~6 ~~~ο τ~ο~~&~μ~6ν:~τ~ ι:~~ο ~ ~~:~:ο~~~6~~~~:μ~tν:~U πaρW 
δτcιν σuζητciται τ6 ατι:οu6ο:ι6τcρο,ίιιιοτfθετοι,νομοθlτημιι πσG ~ρχεται ΙΙό:Βc ιι.οινο
βουλι:uτιιιr'ίπcρfaδοστι'j~Jοuλr'ί,&,οίίιι&νcιπροyρομμστιαμ6yι6:τ6:5χρ6νια,&λλd 
ιιο:fδι6τιτ6wcριcχ6μcν6 τοuc1νοιτlτοιο:"Διαλiξcτcιιαfπ&ρcτ.c". 

Ι<ι1ριοι σuvdiδcλ,oι, ποι& Bdi ~ταν~ φuσιολοyιιι r'ί διιιδιιιαcrfιι crχcτικ& μl α:Wτ• 
τ6 wρ6γραμμο:ι Ή Ι(uβlρνηση Β& lδιδc ιιατcuθuντr'ίρι cς όδηy fcς crτ6 'Ορyανο wρo-

~t:~~~:~σ~~Uδeτa; 1 ~6 ε~~:~ιι~ο 6 ~~:=~a~~~μ:~ r&:~6: ι:τ~: 1 lι~:τ~~~:ι;~~α ο~::::· 
~~3 l(r:::~~Ξ: ~~~ :~~~:~~~μt:: ;~ο~~~~ ~~;;6: eν/ ... t;~~u~~~~:~:r "~~ο~~ο6~:: r~~~ 
&λλι.ινθ&μίiςδιν6τσνμfο άν&λuαητi'jςοlκονομfaςκαf3-4μοντl:λαπρογραμμό:τι.ιν 
κοιvι.ινικijςκαfο lκοvομιιιijςlινοπτι1ξeι.ις,γιιiν&μπορlσοuμcνdίδιαλiξοuμc&π' 
αCιτά τ6 κατ& τι'iν ιφfcrl\μaς ιιαλλfτερο.'Αιι6αCιτό: τdiΠροκαταpκτιιιιf τf μ~tορο\ίμc 

• =~~! ;;~=~~~: :~: ~aS:::~ ~:~~~!~~:~::~:~~~~:~:~=~:i~::~~~;:~;A~" ::;~:~~:η . 
οCιτcσΩς, οίιτcτι'iνίιιιηρcσfο .Β6ιι&ιιιι;ιύτ6τ6"ιιpιίίyμο" ιιfαι.ιcrτ6Κ(Π(yιdίν&κdί
νοuνοlτcχνοιιρd:τι:ςδ,τ ιτοι1ςφι.ιτfcrcιόθε6ς.ΚcιfοCιτ&nοι18dί1μr;ιιιν fαοuνιι&
JΙOTC crdν"Ι1ρ6yριιμμg•, βfβQοα .:mtι τι'jν παριιιιολούθηcrη iν6ς ΎφuποuρyοU, 86 lxouν 
τ6aηcrημacrfaκafθdμιιοpicrοuνv61ιιηρcιfaοuν τ6crοπολGτr'ίνi:ξlλιξητWνοlκονσ
μ ικ~ν καf ιιοινι.ινιιιWν wριιyμ&τwν, !CJO τr'ίν Ιχοuν Cπηρc&σει μlχ;ρ ι crr'ίμιιρα: Δι6τι 
ξlρcτc τf λfytιuv τdίwροyρd:μματaι Ύtt6crxovτoι ρuθμd &νcmτ6ξ cι.ις "&vι.ιlιπ6 ι;;ς , 

Ϊ~~:~~=;=~=~::~~=~~~~:~~~~:~:ι;~:::~~f:~cfo~u!i:~η~~~::~~~~;s:!::!:~~ν 
νοuμcUιιοχρcwτικ&δτιτ6wρ6γραμμιιδiνγfνcταιγιιfΙΙdίιιοιοαuyκcιι ριμfνοσιιοτι6, 
&λλ6:yι&ν&lιιaνστιοιηθσUνόρισμfνοιτι1ιιοι,τ6crοτοίίtuντιfγματσς ,!σοιιπf 
τi'jςΕΟΚ. 

nWς κcιτορτfστηκα:ν τ& Προκατιιρκτικ~ οCιτοU τοU (\ρογρ6:μματοςι Δl:ν έδ6Βησον 
κοτεuθuντι'jριcς όe.ηyfες &ιι6 τφι Ι(uβfρνηαη πρdς τ6 Ι<ΕΠΕ -11af Cχ;ι.ι αύτr'ίν τι'jν πλη 
ροr;ιορfιιά11'6Cπιcrημ6ταταχ;efλη.Δiν1πcξcργ6:στηκανδλοιοlτcχ;νοκρ6:τορεςτοίί 

~f~; ι τ:ι.~:'f":~6Ρ:: ~~:11:~~~· τ~6: K;~~c=~~cr:~::, μ ~~τ=~&==~ "6~η~;~=~6 =~~ i:w f 

::~~,.=~6 ~~~ν c~:ψ2;~\~~~τ:~vr.~~~~~i ~~:U :~:';~-ί:η ·::~=~~ς σ:ί:~:ηΔ;:~λcι 
~ l'bτρf6a μο:ς τι5ν αχ'cδιαcrμ6 τοU μlλλοντ6ς της yι'a6τdi τ& 5 xpdvιa wοι1 lρχοντcιι 

.ι. 



ιιιιf"Κύριιιςι:16ι:"yι&πόαο&λλα!Πλi;θιιςΙtιιλWνΙΙιιf1Ιtιινi:ίνUπαλλι'\λwν1'ΙΙίίΚCΠ[ 
δfν έμαθαν Ιtάν 1'f έyινι:, 1'f yfνι:ται fι Tf πpόΙΙC11'111 ν& yfν~ι. Kof lfl.flι•tα 1'ό 
Πριιιtα1'αριιτ 1116 aότιιίί τιιίί rfροyρ6μματιις iχιιuν ιιuνταχΟ~i 1ν πλι'\ρ~ι &yνιιfα 1'Wν rfO• 
ρayωy ιιιWν 1'6ξ~ων. rT χcιν yfν~Ι crτό παρι:λθόν ιι6τι όμ&δι:ς Cρyacrfιις, rro6 έιιονον 
όριcτμtν~ ς μι:λf1'~ς ο 1 δrrοίος, δμwς, μrri;ιιον βifβοια ατό ντοuλιinι. "ε το ι τ& Πριιιιcιτορ • 

:;~:=ω~ύ;:2 ,. ;;~ :r;~~μο1'ος οuντ&χΒηιιο:ν μόνον άrfό 5·6 τcχνοιιρ&,.ι:ς τi;ς προ~· 

Ωe!!ΥΕ.JΙ?!:!!:!~ !!;!!!:!!:!!. !~. !~e!~!~~ : 
Κ(iριοι,δοτι:pcι;&πόδλοο(ιτ&τfιιριτιιιι'\ν&ΙΙ&νwyι&τ&λι:yό'μι:ναΠροΙtατορ. 

ΜΤΙΙιΙ&.εfνοι&ν&ξιοκοf··τrjςθοvλrjς~ιιοfπο:ντός&λλοu,lδfwςδστι:ρα&πότfςCμ. ·· 
::~~:τοτwμlνι:ς άyο~ι:{ισι:ις rfoδ lγινον &πό πολλούς σuνοδιλφοuς τi;ς 'Αν τ ιnολιτι:G-

Δύο τρfα αημεί~ μόνο · θ& /ιθι:λα νό 1Ιfιοημ6νω. Κοτ'άρχι'jν, &ν U"οθlfαοuμι: 
δτι Cyιι:ρfνοuμι; οlιτ6 τ& Προιιοταριιτιιιό ο~μι:ρα Fι or.pιo, w6τι: 86 yfνι:ι τό wρ6γραμ 
μοι Τό τaχύτι:ρο ατό τ.f:λος τοϋ 1900. θ& ixouν δηλοδι'j fιδη Ιtαλu"Βι:ί τcS 3 lτη ά"ιS 

~~:~;~;~~~::~~~~~~~~::~:~~,;~!~~~~~~;~:~~~~;~;:;~~f~~;Ίj~:~~~~~::;~;~ • 
1!16λ 1 ς~ !γ~ιιριθοϋν τ6 Πρcηιαταρκτ ι κ&, BcS πρfrr~ ι νd ιιοτσρτ fσι:τι: 'Lπ ι τροπlς . 

Γιd ν6 φτι:ιd:ξι:τι: τfςΈπιτροπις α(ιτfς, ποU θά ι:Τναι lξιfντα ΙΙ"ι:ρf"οu, Βό φτό
ιrcτι: τούλ&χιστον crτ6 τfλος τοϋ χρόνου. ' επι:ιτα, οιιτ.f:ς οΙ δΟ'ιΕπιτροπfς Β& Ιtά
νοuν&ιιθ.f:σι:ι ς .εfναιδuνοτόνούτfςοl&w.Βfσι:ιςν6:yfνοuνμtιrααlf15ήμ.f:ρcςι 
θάχρι:ιοστοϋντοUλάχιστονδμf7μi'\νι:ς.Ι!Ιι:τ&τι'iνUποβολι'jτί;ιν1κθ fσι:ων&Ιf6τfς 
'[ιιιτροπ.f:ς , Βό π.ρfπι:ι νά yfνι:ι σuντονιιrμ6ς, Cπιλοyι'j,άφοfρ~uη καf τι:λιιι& σύν· 
θι:αη. εΤναι,λοιπόν,δοuλι:ι.f:ςοUτiς ποόyfνονταιστ6n6δι; " Αν όσuντονιιrμός 
τi:ίν CιιΒ.f:αι:ωΥ &ποpρο φι'jαι:ι λιy~τι:ρο &π6 δμi'\νι:ς, τότι: δfν Bd ι:Τνοι προyραμματιΙιΙ ι'j 
6οuλcιd ,&λλ&δοuλι:ι6τοϋποδαριοίί,τι1νόnσfοβι:βαfωςμποροίiμι:νόσcpρfροuμ c 
.1:6W,χwρfςνόχ6αοuμι:οδτι:24δρ&ς.Καf.l:yιjμπορWν&αiiςφιfρc.ιαUριοf.νο:"Ι\ρ6. 
yρcιμμο'λναπ'τιjξι:wς".θ&φι.ιν&ξwS-δφfλοuςμοuιιαfβ&yρ&fuuμι:διάφορανούμι:ρι:ι 
καfθιinαραθfσοuμ&δι&φορι:ςμι:yόλι:ςlδfι:ς.Τfcrχιfαηlχοuνδμωςούτ&μιfτό 
Πp6yραμμα Ο1ιιονομικΓίς'~·νanτιjξι:wς μιCς χ~ρcις; 

iΞ'~~~::~~: :~~:~:~~r:~;~~~f:~~=;:~~i::;~~:;~~~~~::;;§::!~~:;;:χ~:: • 
=~~ι:~~:a:~ι~~ν=~η:~~τ ~~~ ~2~η~~τ~ι;~~ι: π;~ :v~~:~:~~:~::τ:ά δ~~~:~:Q~: ;:~ . 
Βuαμιοιιι11ξόντωαη ,δ ι6τιlχοuμι:Ιfι:ρισcrι5τι:ροuςΒανd:τοuςάπόycννι1αι:ις JΞiρι:τι: 
δτιδtντολράι:ιι'Ικuβ.f:ρνησην6: nαpαικολοuθr'jσι:ιτι1στστιιrτιιι:ι'iτi:ίνμι:τονο:στι:(i· 
αcων ιΞipι:τι:,ξiρι:τc,ξιfρι:τι:ι 

λην ιιι;~: :~~~:~~~ .. ~(ι~~w:t~~ι: τ:~~ ι :~:λ~~~ς τ~11~7~μ~~ίi άΙ~~~~,::~ :~~~:~~Q ;:~: 
σuyιι;cν τpωθι:ί aιf 60ο κtντρα, τι'jν ΆΒι1νοιιαf τι1νθ&σcrαλονfιι:ηι Ιι ποι& &λλη χιjρο 

~~~ι~~::ηiιι ~~=~~~κ:"&~ .~:ο ~~~c=~η:~~η~.;::ν ':~~~μ&;:;a~~~::~ δ τι ιχοuμι: 1δ . σοο 
Αlιτότ&ώραϊα:στοιχι:ϊατό&yνοι:7τόπρ6yραμμο.Κοr1νi:ίτ&προηyοδμι:νο 

Προιcοτοριιτιιι&μιλοίicτανy ιd:πληβuαμιακr\1σορροafa,Δς1πιδ fωξι'jτοuς,τιjρο1μ
φιανfζι:ταιδτισιι;οπόςτοUwροyράμματοι;ι:1ναιι'Ι•πληβuαμια:κι1ι:(ιρωστfσ•: 

~;:~ ~:~:~·~!~~;:;~~.::~:::τ:~;~.~~~~~! j ::: ~ ':::::;: '!::::7 ο~=~:~ '~;i 
.ι. 



ιιιιβ&λι:ις.'εδW,δfνγfνι:τσικσμ ι& lινατομfατi;ςtλληνικi;ςοlκονομfας,yι&ν& 
διοπιστι:iσοuμι: τά όσΕΙι:νi; της σημι:ία καf, νι:i μ&θοu~ο~ι: nοιά μfσοι δισθfτι:ι yιιί τ~ν 
&σιιησηciποισσδι1ιιοτι:πολ ιτικiiς&νσπτδξι:ως.Γι'οιδτ6τι:iιιροκαηιρκτ ικtS:ο:Uτ& cίνιιι 

;!~~~:~~!~~~;~~~:~~~J~~:g~~~~i~;:~~;~:~~:~~~~~;~:!:;!~:;~: :~~Σ~ϊ:~~i~~· 
~~;~;ρ~:0;τάνι:ι τ6 21". Ό ό:μφιβ&λλwν~ &ς δισβάσι:ι τ6ν σημcριν6 OlKONOIIIJICO 

•στοιν, κUριοι τfiς συμιιολιτι:tίσι:ως, lιn6 τοU β~ματος οιUτοU σΟι; lλcya, τ6ν 
f!Ιό:ρτιοτοU197θκιιτ'Ιiτtjσutt\τηση.τοUnροDπολοyισμοϋΙΙιιοUτοuκιιfδταντ6tδιο 
ί.πιινcιλι:iμβα:νατδνΔr:ΙtlμβpητοU197Β.κιιτάτtjσuζtjτησητοUnροΟrιολοyισμοUΙCανι:λ
λοποUλοu,δτιδηλαδι1βρισκ6μιιστι:στι:iπp6Βupαμιiίς•rιληθι.ιριατικiiςέκρι'iξι:ι.ιςR, 
δtν t.ι:ιαατr: καμfιι σημασfιι. Νομfσιιτr: 0 δτι dιτ&πούσΟ:ς iλι:yιιν ol Ύnoupyof ασς 
ι:'iχaνκάπο ιaαχfαημiτt\νπpαyμιιτικ6τητα.Καfάρfστr:τι:iραπούφτ6σαμr:.•τ&σαμc 

~~τ=~=~μ~W=τ~σ Ρ:u~~~~~ν:λ~θ~ρ~~~=~λ r~~~~η n~~~ς;~;:::r· 6;~ x~i~κ~:S~~.~:H &~~:~ιιp-
κτηΟtντι.ιν όχι μl tκλοylς. Kaf α.Uτό: nού σCiς λtw σUτ~ τr1 στ ιγμtj δiν μιιορcίτc 

8 ~~μ~:τ~~r~::~ .~ι χ~~ν:~ι:?ν;7cκ:~~~~Ψ~:~α~Υ~ii~π=:~:~~ ι κ:~t\ τ~~τ:ηβ~~~-~~~~ο:~n 
Καf δfν lιναφtρομαι at χρ6ν·ιa. Άναφfρομαι σι μi;νι:ς, γι6 νtS δι:iτι: π6αο δ!κηο 
i χοuμι: καfιιοι&ίιπηρι;σfαπροσφlροuμι:στ6•εaνοςδτανπροσπαΕΙοίίμcνάβγάλοuμι; 
τι'jνκuβfρνηαη &ιι6τfς•uχc)σι:ιςτης: 

Πρfπειν6σCiςπι:i,δι6τιιfιλθcήGρα,Οτ~/ιθοuλι'jαUτtjποραπλιινΟ:τσιtπf 
χρ6νια. mίίς λt.νc δτι ό ρuθμ6ς αUξι'jσι:ι.ις •• •••• (Τ~ν στιyμι1 aUτtj προσlρχι:τιιι ό 
Πρ6ι:δροςτοίίΠΑt0ΙCΙt.'Ανδρlαςfbπανδρfοu,ίιπ6τ6tWΙ"Ιριiχι:ιροκροτι\ματστWνκ .ιι;. 
βοuλcuτι:ίντfiς παρατι5ξι:ι:iςτοul. 

11\Cίς λtν c , Ο τ ~ ό ρuθμ6 ς αUξι'jσ cι.ις τοU π pαγμα τ ι κο U c I σ.οδt\ματος τWν t ργαζο • 
μfνwνι:fναιμcyαλ6τcρος&-ιι6τ6ντιμι:iριΒμο.Καfπροχθlς&κ6μη ,&κούσιιμι:κιSτι 

~~;=~~:. ~~ο~;:~~α~~ ~~6;ft~~ ·:~ν c~~:~ν: ι "rι~~; ·=~~u~68~:ό ~~~~::~~ :;su π:~~~· 
νοuμcδη/Ιιιδt\τοι1ςΔι:κι:μβρfοuςκαrνιlσuγκρfνοuΙJιιτtjνσημι:ιι.ιθcίσaaδξηση.ΙΙf 
αίιτ6έξαwατοUμι:&πλWςτοUς&δacίς. 

Ήιrραyμιιτικt\aδξηση μcτaξt'i δύο tτWν βρfσΙtcται μ6νο &ν σuyκpfνouμ c τοδι; 
μfσοuς δροuς των ιιlι(f\σι:ι.ιν πο~ πραyμο:τοποιf\Βησον ατά δt'io ύπ6 !ξiτιιΟ'η (τη. Άιr6 

8 ~~~~~9~~τ~\;~ν 1:t:o::σ:u:~:~cα~ξ~:~:~6 ~~U τιμαρfθμοu cfνοι 105 , 8". Δfν &νσφlρ-

Ή ΙCuβfρνηση &λλι.ιατc τ6 κατιιφtρνcι ν6 6ιολiγι:~ πdντοτc Δς (τος βιiσι:wς 
αότ6 ποtί τι1ν σuμφfρι:ι.Καf σuνι1θwς yιd: νd σuyκρfνcι ι:IΟ"οδ~ματa κιιf τιμfς δfν 
παfρνcισιSνβιSση τ61973&λλιiτ61974,6ηλο:δt\Οτανι:Τχc/ιδηπροyματοποιηΒcΤ 
ήτι:ρd:στιααUξηοηστfςτιμlι;τ61973ιtaflιrομlνι.ις,ι:Τχcιpαλκιδcuθι:iτ6cl σ6-

~7~α ν~ω:c:~~:;τμ~δ"'&.:~::e~~"&.:ι~~(Ι ιιt~~:η τ:ο~9 ~; μ~~r=~=~ . μ ~~ρ r~ο~.sg:~~;-
γfζι:ται δμwς ~ φuσιολοyικι'\ ο:Cιξηση στ6 ιrρα:yμιιτικ6 ι:!σ66ημα τWν f;ργcιι:ζομfνι.ιν 
ποG (πρcπc ν& npofλθc ι &π6 τι~ν ιι!ιξηση τοU έθν ικοι:ί ι: \ σοδι"jμιιτος . ·ε το ι πο:ρο:πλιι
νiίτaι ή Βοuλι\ ιtαf (ρχοντιιι tt.t:i Ύnoupyof ci lνο:ς πfσω&ιι6 τ6ν &λλο γι6 ν6 μCίς 
ποίiν δτι μcτcιι:ξtί 1974 κο:f 1978 ίβcλτι~Βη τ6 ιrραyματικ6 c\σ66ημcιι: τWν iρyιιζομi
νwν: 

Βlβcιιακα(ό!σχuρισμ6ς,ότιτ61Βνικ6ι:lσ6δημαο:Uξdνι:τaιμf ρuβμ68;C 

~~~~.:;~~~ ~6ν τ~Ρ~"~Ρ:~~a U::~o~~rc~;6 •::~~:6 ~~:6:~~~σ~ ~~~ι;:~σ~ '~::?μ~:, 
~~cf όϊ:::~~~ :f:~:~ ~61t~C1io~~=~0~~~:~6~~~ ::r~~:~w:ι:';;f~~-~T~Y νι~~~~=6 
λα6- &λλd κar μi το 6ι; έw(crημοuι; τψdριθμοuς όp.ι&μ6ς ο:όξι\σι:ωι; ι:Τνιιι wολ6 κα
τ4τι:ροι;&ιr'α(ιτ6νwοδόιrι:ι:rχlθηκιιf Ισχυρfζcτιιι δτι hfτuxι:: "Λλλιfσt\μι:ριιwο6 
βρισκ6μαστι:στ62Ιτοc; τοι:ί νlοu 5ι:τοι:ίι;trροy~μc:ιτος•οδμίίι;όw6σχι:τcιιiτι\σιcr 

.;. 



cιίιξηση Αθνι~ιοΟ r.lσοδι'jμcιτος 6% -γιατf μάς λt:ι:ι ότι &ν δl.ν r,;ιΜσουμr. τό 6% τότr. 
δfνθdlχουμcοCίτιtnλι'jρη&nασχόληση,οCίτιt!τιεν6Uσι:ιςκλn-nοι6c1ναιήτrροο
τιτιιιι'jο Ίαχιφfζcται ~ ιιuβιfρνηση ίiτι τrιfτuxc δ~ τό 1978, Σ:Uμ~uνα 0μL.Ις μl. δηλU
αεις τϊ:iν ΎτιουρyΥν ατό τUπο, μπροστ6 στό τfρι;ις τοίί τιληθωριαμοίί, 1ίταν άνι::ιγΙ<ο
ομfνη ν& Ι<οτcβ&σει χοψηλότcρα τοUς στόχους της. Πριfιιει ν& ρfξουμε τό β6ρος 
τiiςιιρο111!&Βειοςστι'jσυμπfεσητοUπληΒωρισμοίίΙ<οfήοCίξησητοίίl:θνιΙ<οίίclσοδι'j
μοτος ν& nr.ριορισΟcί σιf 2-3%. ~Αν τό εiσόδημα, aτόν χρόνο noι:i διοτριfχουμε,ατό 
1979,πιtριορισθr.ίσ'cιίιτdτ&!nfιιcδα-Ι<cιfβιfβοιούrιοχρcι.ιτιιιdθ6ιιcριορισθcί 

:6~ό σ;:ι:; 1χ:~;Χ~~~~· ·.&~~ο:~:σ ;ο~~ .:~μα τοίί 6:,(; kof τf cf6ouς ιιρ6yραμμο ι: Τνο ι 
βιfβοιι:ιήiξαγγcλfοaι..τaίίτοίίnροyρ6μμοτοςμπορciν66ντυnωσι6σcιμcριιιοι'Jς 

&δαciς. "ιψι.ις! lλλflνιιιός λαός διlν cΤνοι τόσο &δαι'jς.Ή lλληνfδα νοιιtοιcuρι,i ει
ρι:ι,JΙόαοτι'jνιιοροΤδce!οuν,ότι::ινw&cιατόμπι:ι~ιι&ληyιdν&&yaρι,icrcιτιfτρόφιμd: 
της,fιότονwdcισ'Ιwιιοτdατημοίιφοαμ6τι.ινyιdνd&yορdαc' ιλfγοιίφι:ισμσ.kοf 
ιtpfνι:ιτοe!ςlσχuριΟ"μοe!ςτljςιιuβι:ρνι'jσcι.ιςιrcρfτιμσρfΒμοu,τcpΙiaνικο\i•l•a6ι'Ιμ•τος 
ιtσfwολλi':iν&λλwν: 

ΚCiριοι διfν θ6 !iειιτοθW ατι'jν ιtpιτιιιι'j,γιcιτf cΤνοι &ν&ξιο τί'jς Bouλiiς οlιτ~ς 
ν6&οχολciτοιμιlαοβορι'jκριτιιtι'\ο(ιτfiςτfiς ι<αριw.οτοCiρι;ιςτοίίιrρογρι;ιuμοτισμοίί. 

~:ω~;;:&~ ί~~~:;ο~~~ ~~~~ t6~:~:~ηC:~=6~;~. e:~~o~~~~ ~~~ ·~;~;:~ι'j:~v~~~~~ ~ο~: r -8 
σης &ξfωση &πό τι'jν ΕΟΚ νd ιιdνοuμc. wρ6γρι;ιμμο. Kof yι'οlι~ό φιlρνοuμc iδi:i Ο"τι'j 
θοuλι'j alι~ι'j τι'\ w.οφιΙ<ι::ιτοCiρο. 

:~::~~ i::~~:~~~I~;~~:;~J~~ig:;~~~~:~~; y~~;~~~μ~~~;~~f:~g:~~:~;~~~~;~~~~· 
:~~~~:~:~eι;~:ε:Β:~~~~~~. ~~6ν π~:~:~~:~ :~u~:: ~~~~~~=~ ~i~ ~~~ε~~ι$~~11:6~~=6 & 
τ6ιrος,Ιχι:ιτ<iμοναδιw.6προν6μιaν&yι:λοιaποιείiντ6ςτοU.f:λοχfστουδuνaτοtί 
χρ6νου,w.dθclδισ,&νθpω!Ι'οιιafθι:σμό;••οβ(iμcιιότιιtοfήlδtοτοίίwροyρι;ιμμο
τιαμοίί, &ν ή βοuλι'j τCίν "Ελλι'\νι.ιν φηιιιfσει αUτ6 τ6 w.οηισιrcCιι:ιαμα, Bd ycλoιo11faιη-
θci, Bd ~ροuμστιαθεi &νι:nαν6ρθωτο στ6ν τόπο μος: • 

ΔΥΟΠΡΑΚΗΚ((ΠΡΟΤΑΣΕΙt -----------------------
ΕΤμοιπροκτιιι6ς&νβρuτrοςw.cιfyι'αlιτ6αiίςλfyι.ι,άποσGριτι:cιι..τότ6nρ6γμα, 

δlνnρ6Ι<ειτοιν6σiίςιι&νeιΙ<ολό.Κοfiλiίτι:άπόιιοινοίί,σdνθοuλι'\ιrοUciμσατι;, 

ν6 σw.;:e:~~: :~ο~::::~ ~ι'jιι:::~~c:Α:~~~ :~Η~::ιε~:~ :~:::: 1&w6 τ6 μιιιρό 8 
Alyuia πoCi &ρμe.νfCο:μc ώς τ& τ~ρι;ι ν& βρcΒοΟμc &νt~οιμοι στfς τριw.uμfες τσίί 
Άτλοντιιι:οίί ιιaf ~oU Εlρηνιιcοίί, Πρfnι:ι ν6 e.ίμι::ια~c i~οιμοι. 

!~~:!~~~~:~~~~~~:!~;~;~~~;;~~:~~~~~~~~~;~~;~;~~;~::F.:i~~!~5~~~i~~:i~ 
~6 5 πρi:ίτο χρόνια τfiς clσ66ou μας στι'jν Κοινι'\ Άyορ6, Κοf γι& ~6 6δο χρόνιο ποe! 
μiίς &τιομιfνοuν, ν& αuγκcν-r~σουμε τι'j προαοχι'ί μας α~ι'jν μc~αρρCiθμιαη τWν θcaμCiν, 
γι& ν6 βρι:θοUμε Ιτοιμοι νd 6.pμινfσοuμε στοι:iς μcy&λους lικc.aνoCiς ~ης οlιιaνομfος 
τίjς 'ΕνwμιlνηςΕlι~wης. 

ΗθεtΠΙΙΚΗCΙΕτΑΡΡΥθΠΙΙtΗ ----------------------
Β6 &ρχfσω πρί:ίτα lrιι6 τι1 θcσμικι1 μcτορρCiθμ ισ.η Ι«Ιf Uaτcρcι β& φθ&σw 0'~6 πρό

γρομμοτοU,g&1-ΒS. 

οι ν ;~~:~~ ·~ ~Μ;~~:~ •4~ ι "~:~:lτ'Γ:ς v~~~ 1 κ:~~~ςυ~~Υ=~~~· &~J 'lξ~:1~ίσ~ν τl\ς 
./. 



&n:ρονοηαfcιςΙ(αfτfjςόφροα6vηςμο:ς. 

:~-~~~~~l~_!.!.~!~~~~ 
Τ6πρWτο πρ1iyμαποUnρiπc ιν6γ fvειcΤνσ:ιν&&ποΙCΤ/iαοuμεΔημ6σιαΔ ι ο fιιηση . 

L l.ν ίιn~ρχι:ι ι::rτι'jν 'Ελλ&δα Δημ6αια ΔιοfΙCηση. Ό θαν&σιμος έναyιι.ολο7μt:ς, iixι τοU 

~~~o~i ·~~6 τ~~ς έ;~;:~:IC~~f:~~"'::ci ~1~~~,.&~r:::~ ~&τ&~~~~~ ε ;fi:a ~,~~:;r: τ~~~ r-
nr.αvματ ικδ μαρτ6ριο γι& τ6ν •Έλληνα πολfτη. •οταν &λλ&ζοuν ο! Κuβι:ρνι"jαcις ατι1 

~~~~ ~: · τ:S,.ZTn~~v~:~~of~ ~;~~ο~~:~ r~~~κ~~~λ r~ς~ηrι:~~~~ c f~: ~·~σ~χ~:~ ;~ς α~~=:~ 
:~τ:~\~~ :~~"~μ~~·:~~ιi:~:~' ci~vr:· j :~:~~ρ~Τ~cι~6~~~~ ~: ;~,.:~r:~~=~~- ~~
~~:?:~~~0~~~::~~~ τ::~~:~~~~~τ:~:ο:~:~:6:~:~:~~;c~~~ τ:,~:~:~c~~μ~σ ~α cδ-

τιτοιο , nρ&yμα ι:Τνσι &γνωο-το ατι'jν 'ελλdδα. Ή Δημ6ι:τια Διοf~ιηοη lξαρτδται 
ιια f lίσον όφορ(ί τι'jν !τηlνδρωαη ιισf Ι!αον &φορίί τ~ν λcιτουργfα,&n6 τl\ν Βiληαη τοU 

8 ~~:~::G:ό:~·:~~~U ~.:~~1\~:~~~c ~ ό,;π:~ν;a;:~:rι:~6~τ1~.:~~~:~ο ~ ~τ:~μ~~~dζ:: ο l
:~~:u~!:fa~ι~ Ε; ~ν:;~~v ~~~~η π~~a~ ·=~~a~r~:~. ~ε~~~~~:~ ~:~:ιf~i~λ~:cr~~c::.~ Ι-
φι=:ρναντοός'<Ιfλουςτους.t/1μcρι:ιιδiνμποροϋννιf&πολόσουντοόςμl\φ fλουςτους, 

~~~~~;:σ;~~:~~-f~~:ο~~ιι~~~ς τ:~~ο~~::~~;α~~;~~; ~δ~~/2 ~~~:~~.:~~ς π~~~ο:~~6-
αιο:ςΔιοιιιι'\σcΥς.ΚοfβλiπcτcδτιιισfόiδιοςόΠρωθιmουργ6ςτ6ιιστιfλσβcιιο: f 
χΒiς τ6 βρdiδυ lιιρουαc τ6ν ιι6δwνσ τοϋ ιιινδόνου γιιf τι'\ ν lλλι:ι~η Δημοαfας Διοι
ιιι'\αεwς. Ό ιι. Ύπουργ6ς τί;ς Προcδρfας δμwς, μi lνα γριfμμα του σι μιιf ~φημeρf
δα: τ~ν Άθηνi':ίν, λlγeι Οτι "lτσι συνηθfααμι:, .Ετσ ι ιι.ιfνοuμc ιιαf Ιται Βιf ιι&νουμε", 
ΧafρομσιγιιιτfdΠρωθιmουργ6ςτουλ&χιστ:~νlχeιαυνc ι δητοποιl\σειΟτιπριπι:ιν& 
άποιι.τι'\σουμ " Δημ6αισ Διοfκηση. ~στ ι πριπει ν& τι'\ν &παλλ&ξουμc &π6 τ6ν θανιfαιμο 
~ναγιιαλισμ6 τοίi κυβcρνWντσς Κ6μμστος. Καf βλ lπcτe /!τι μι λi':ί μl γcνιιt6τητcς,γιστf 

~~~~~ ;: σ;!~~~:~;:~ :r::~~~~~~~:~:~~~:~!~:: ο ~;η~~~di~~~~:~~~~ ιt~~Δ~~~~~~ !~ ~ f-
ιι.ηση τi':ίν χι.ιriίν μf τ(ς όποiι::ς συνcτο:ιριζ6μαστε.Άλλοfμονο ι5μι.ις, &ν &ιιολουDι'\σουμ& 
τι'\ν σιιltη τοU ΎπουργοU τi:iν 'Cξyτcριl(i:iν,πσlι μii:ς λlycι Οτι άn6 τιf wλ& τί;ς Κοι-

8 :~~:Α~~~~,: τ:~~ r~~~~ . ~~;~'~~ο~ r &~~ο ~~~ν:~l~~,.&~;λ:~e~=~~~~~u~:a~~ι'\ &:δ~~~-
διι!τ ιΒ& -" χc ι&nολι:σΒciiσuςδχιτι!παν,&λλ& π6ραπολλιfιtafριaπρ&γμaτa. 

σ r ου ~:~:~λο~ι ~6 1 ~6 χ:: ι ~;:~τ::~ι'\~α~~ο~:~~ο~~~;σ ~~ν;~ ,;ρ;:~Ι\ τ~:ίj Ε~~~-
ιrηςιΔiν.:Π..&ρχι:ικαμμra&λληχCιρι:ιιτί'iςCδρ6πης.Καfαiποιιfχ6ρι:ιιγιdν6αυyιι.ι-

ό~::~~ ~ν~~~μη~~~ιf~l~~ς Ιb~rι~&:·~~α:~~ι'\ π~::~ ι~: ~~~~~ν:;~~:~:: ~~:G~r1 Δ:~ 
νοοτροπrcι,βcβcιrωςι!ιπcργcιζι!μcβαnολλ&κaκιfγοfτ6ν&aυτι!μαςιtσfτι!ντι!ποαGτ6 
ποtί λiγιται 'Ελλ6δcι. 

:~.:~'!!~~!~!fl':~!] αχaδ6ν 

μηδlν τ:ε~~=~ι~=~~:σ~i~f~ ι α~~ί'iίξ~~~ δ:~σ&~~~ v~:c~~=~:~~ f~ςτ~~Χ~~~ς π~~ν ~~·ι/ 

~~~!§::;~: :;~~~~f.E~ :i~~::!:~::!:=~~~~· ~;~ · ::~~~: ~~~~:~;~~Ε~~:~ι 
Αlιτ~ ή σvγκρ6τηαη τοίi διοιιtητιιtοϋ μηχaνιαμοjj cΤναι μrιι άπ6 τrς βασιιclς 

alτfιςαGτοίiτοUτιρατοuργι'\μοτοςτί;ςσυγιιcντρ6αcuςτοU47%τοUπληθυσμσUσι 

./. 



δUομι:γd:λακιfντρcι. 

~:ι =~~~:~~~~i:~~;~a ~~ ~~;:~~~~~~~::~;:J:~~=~~~;~~~~δ ~~~:~~~:~~~:; ~~~~~ 
~~~~~~~i~~a ~Γ;~~~;~~~:~! ~π:2:: ~ ~~7~~~~~~~~~~:; ~ :~~::~~~ • ~~:~~~~:α~~~~~~~~~: 
φιfρι:ιι:ς 0 μlτι1νΓι:ρμαν(απο6(χειτιiκ.pατ(δια 0 μι!:τι1ν•Αγγλfαπο(i(χι:ιτ& 
COUNτtES 0 μf τι1ν ίαλλfα πο(i (χει το(iς Νομ&ρχες 0 όλλι! Νομιfρχcς μlιι;pατικfς οό. 

~;~::~~~\f:~δ&:~:~~~:tνο:ι δuνατ6ν μf αGτ6 τ6 διοιιι;ητικ.6 α6στη~ νι! ιιiiμc 

• ~-2~!:!!!~ e~12_!~!!.!.~5s -~~!~~ .!.!!.!.~1~!~5 
Άλλd \ιπdρχcι &ιι;6μα τ6 χcιρ6τιι:ρο.~ Τοπιιι;ι1 Αlιτcιδιι:ιfιιηαη,tτ6ν τι5πι:ι μας 

ιι:fνaι μι5νο στ& χaρτιιf. δfν όπιS:ρχcι Τοπικ~ Αlιτοδιοfιι;ηση στι1ν 'Ελλdδα .Ι.κτ6ς γιd 
νι! κιfνcι Qρισμ(νιι:ς ληξιαρχικlς rrρcfξιι:ιι;: ~ νι! μαζctίcι τι! αιι;ι;ιuιrfδιa: 

πρι5ι;: ~~~ν κ:~ ι =~ν .;~~~~ο~ ι :~:σ~τ~:u 1 ~~~~~λ~~~:::ο ι;~~:ι1~;;σ:~ ι α~~ 1 ~:;~~~~
~~:π~λ=~~=~ιs τ~bτ~~~g~~~Υ ~~~W~o~0=u~~~:τ:~ r σ:0 ;~~~~~ω;.;~:;ι:;;:~ ι;: κ:τ ~~; μl 8 
sσ~. 

Νι! σiίς δGΚτω lνa τιaρ66cιγμa yιd νι! &ντιληφβι:ίτιι: πι5αο διο:φορcτιιιι1 ~Τνaι ή 
σ6λλη,ητ?\ςΙννοιaςτϊ;ςιι;ρcιτιιι;/lι;:μηχανΓ\ι;:μι:ταξ(jήμQνκο:fτf}ςΔuτικϊ;ι;:Ε.Jρο:Ζιrης, 
~ Αν rιiiτc ατι1ν 'Ελβετfcι κaf μcfνι:τι: ~κ.εί δfν Βι! Urιοβ&λι:τι: τι1 δι1λωαη φι5ρι;ιu clσo• 
δljματοι;: αl κ.αμμιd Έ,ορ(α ~ σlκ.aνfνa Τaμι:ϊο . Τι1 δι1λωση βιf τι1ν κaταβιfαι:τc aτι5 

:s~~&:ι~~:~~~~=~~:~~!~ι;: ~~~=:::τ~~::~~;~::~:::ϊ:Ι:~J;~::ο~=~~=~~~;:-
τ6σ(iστηματWνlrιιταyWν. 

nιΙΙ?\ι;:~6τ~:~~~~~=ε~;·~y:a~τ~0:~~:~ ~:ό~~π~:. τι1ν κaτ6vτια τijς δικϊ;ς μας το-
Βfβaιιιοf&δο:είι;:l;χοuνβdρροςyιι!Ολακ.a(τ6θdρροςyfνι:τaιβρ&αος.&τaν 

ξι:τιcρνii όρισμfνα ~ριιι ή &γνοια, 

Βfβcιιa γιd ν& &rιοκ.τ~σοuμι: διοfκηαη -μιλW yιd 1\λοuι;: το(iς κλ&δοuς τίjς διοι-

=~~~~&λλ~ρ=~~ζ=~α~ιf: :~~~~ο τ~;ο:~~:=~~~ς άρμοδι6τητcς κ.af τ& μfαa αl κd:8c. 
Πριncιβεβafωςτ6ταχ6τcρον6ξι:χ&αοuμιι:τ6cΤδοι;:τοUκ.ρατικοUrιρι;ιDπολο

γιΙJμοU,ΙΙοCi,ηφfζοuμι:,Νd:wcριοριαθci όπροΟrιολοyισμ6ς . στ&lργαποGcΤνοι 
τϊ;ι;: Κcντριιι;i'jς Διοικ/jαεως κar 1\λιι τd&λλcι ν6μι:fνοuν ατο6ς Όρyανισμο6ς τΡjς 
~οrιικίjς Λlιτοδιοικf!σcως ιι:αf τί'\ι;: 0 Αιrοιι;cντρc5σι:ως, 

Εfνaι ντροπι1 Uστι:ρα: &rr6 αlιτ6 ποCί rιdβαμι: μl τljν • Αβι'jνιι ν6 ~ξιιιιι:ιλοuΒοUμιι: 
νι! Bfλouμc νι! 6ο:μ&αοuμι: τ6 τlpaς, τ6ν Uδροκfφαλο τWv ΆθηνWν, rιι!λι μt: τοGς 
lναλλααοομfνοuς ' Υποuρyοιίι;: Δημοοfων ~Ερyωv, Δημ ιοuργι1θηιι.ι: "Κρfμααι ,ο Τ ς οfδι: 
Κιίριος", ο:lιτ6 τ6 τιfρας τ6 rrολι:οδομικ6 τi:iv 'ΑβηvWν, Γι ι! νd Βι:ρcιπcGαι:ις τ~ν κa-

::~:~: :ϊu~r~t: ~~::~6~~ ι V: τ:g ~:~~~~~~~~~t ~ι μίr;ό~~ ι:~~=~;:~ ;a::~G; A~~G~ ~~::: 
~μt::~~ι: 7a ~CI ru;~~~~~λ~:::~~:~~ ~~rο~~ί~~ Ι~W:Τ~~μ·: ~ϊ~c~~γ~: fΠ~~C ~t-
::~~ι:ι~~r:~:i~ :~~ν~::•:ο~.ι:~~~~~v ι~νiν ~;iι~ιι::~~~~ο~πγ:ο:~€~~~6 {:6~ο~~;σπ;6~~~;~:i~α?:τνν~ι 
~ δημιοuρyfα τοU •ΌμοαπονδιaκοU ΔJ'jμou τΡjς Πρωτι:-δοuσα~ 1\πωι;: &κριβί:iς cruμβaf• 
νcι καf μt τι5 Ιi:ιρfαι κι:ιf μι τι5 Λονδfνο •ιι;αf μt τι'! Ρ~μη κ.af μt τι\ 16αχα. Τ6 ν6 

:=:~~~:~μ~~.:f:~o;;~,~=~~~v;~w.:;o:~~~~τ:4~:a~.zιs:: μcγιlλης •6λcwς μt τfι;: 



• " ς ~~;~:v~~v8~:~~~u~ί ;~ ι:~~~ &νι:ξιfρτητη δημ6σ~α διοf~ση ιιSv aιv Urιιfρχι:• 

~l-~~!:!~!?.!.!s_:~!!lί5!.!.e1!?!.!.S 
'Αλλ& 1.ιιτ6ς &π6 'τr'\V κaτ .'i.ξοχ~ν δημοσfα διοfιι.ηση, Uπ&ρχι: ι τ6 τcρ&ατιο Βiμcι 

Α f αδτ6tνδιαφfρι:ικαfτοCίςκοινuνιολδγους&κ6μα,yιατf ι:Τνο:ιf.ναφcιιν6μ eνο 
~~ R'cιρουιrι&Ζ:cται οτ6 τ6πο οι!ιτ6 αχι:δ6ν &ιrοκλι:ιστοι6. κaf χρι:ιιfζι:τι:ιι ι:lδιιcι'Ι μι:-

~:~~. f~6 ι:~~~~ ~Gίν~~~:α~~~ ::~ ~=~~~~~~~ς;6 τ~ι~~.;;~ν ή •::~~~:ο ~~~ι;~~ο='f~~ι: ~~= 
;~:~::!~:~~:~~ι:~~ J~~i~λ!~=~Y:~v ι{~6~~μ:~~Υ~~3\~~~~~~ο~ δ~:~λ:~r κ:~ν π:~ ~ 

Tf auμ~afvr.: ι οτι'jν 'ελλ&δα; Γ\ιιfρνcις τι'jν 1 δι οιι.τηαfα ιlν6ς tδιι:ίτη Ι<οf τι'jν 

;~~~:~l~r~:~,.~~~~~~~~~!~:~t :~;;~~~~::~~:~~~~~~7:!~~~:~~~0~~~~~;~~;
~=~~~~;:~ ς~;~:~ ~Ϊ:~:~υ;~~~~;=~~ ι:~~~~~~:~~~:~~~~:::~~~~:~ ~~~~=~~~Α 

8 :&ν:~:~~:~u~: . ~:;~,~=~~;τ~=~ ~W~u~::~~~~ΙJ~ι~t;~;~:=~. ν~ιi ~:~:~,;~~::~:τ !~~G~ ι& 
λ6γοuςγιι:fτο6ς&nοfοuςφθιiσαμcατ&σημcριν&τηςχ&λιο:: 

Πdρτε τ~ν ncρfnΤΙοΙοη 'Αν6ρc&δη, Π~ρcιν τι'ίν ncρ ιouofa τοίί ' Αν6ρcιi6η - Ι(ατ& 
τρ6nο ·οclρι'\αθw1νnaρ66u.&ν:rισuνταγματι1(6-Ι(αfο&ιχοuμcβ&σανα 0 δι6τιθ& 
ιrι:fcιστ6Διl(αατt'\ριαl(αfδfνξfρc.ιn6αοθ&τ6ν1fληρ6σοuμc.Αl.ιτ6μf!ν6ιο:Qfpει, 
Π6αοθ&nλη~αοuμc τcλιl(&τ6ν Άνδρc&6η.Ιtαf τf 6ιαφaρ& c!δι:ι'ι lλληνιl(t'i oll(oνa 
μfcι, &ν &ντf νιi διι:uθ6νι:ι τfς τρ&ιιι:ζlς τau ~ Άν6ρι:dί6ης, τfς 6ιι:uθ6νι:ι ~ !l(np6-

=~:~~::~~~~:~~~:::~~ρ~:~~~~;:~:~~~~~~:~;~~:~~n~~~~~~:~~::;~!:~!:~r~~~ τau 
Άλλd nροαfξτι: l(af τοίίτο. l(af τ6 Unογραμμfζu 6ι6τι ι:Τναι σημcίΌ τtίν Ι(a ι

ρίlν.Κ6ριοι,!ξα.γaρ&οθηl(ι:τ6διΟλιατι'\pιancτρcλαfοu&n6τ6νΝι&ρχal(ο:flγινι: 
δημ6αιcι!nι χcfρηαη.Κοf:nοίίφΒ6cnιμcjχ&pηστι'\νΚuβipνηοηl(αfτο6ς&νΒρ6ιιοuςτης 0 

~~=~=~&χ~~ ι~ .~ι:::~::~:σ;~ . 6 ~~λ ~=~~~~:fι:~~G~~:c ::λ~av τ:~τ::~fu~ ::r ~~~~~:ι: 
ι:!ναι:nροΤ6ν αl.ι τi'iς τl\ς&νωμαλfαςστ6 Ι(pο;Τ ι1(6διQλιοτι1ρι ο .Γι"αlιτ6Ιι:fμιλι10'οU
μι: λι:nτομερϊ:iςτι'\νnροαι:χίi\Πcιρι;ιαl(ι:ut'\ l(af yιΏGτ6 δlν Biλw ν& Ιnι:κτι:fνω τι'\ αuι:;f'\ .. 
τηαηαι'\μι:ρα,Τt'\νΠι:ιρασl(ι:ut'\Β&μιλt'\σοuμι:yι&τιSσκ&νΔc:ιιλοτWνπι:τρι:λαfωνστt'\ν 
'tλλ6Δc:ιι . 

.;. 



, ' :~j~~~~;~~~:~~: i~~~:~~~~~~~~~1~:~~~;!~~~~l~~!:~~~i~:;~~~~~~~ ι!~~'' 
ο~μ 1 \ν ~g ·:~~~~~;~~~~u ~~:,.:c~~~:~P~:d ~~~ιι;:π~~~~~. μ:Τ~ ~i ,.~;:~:~~λ~:~~,. ~~6, 
.: τ lλ ι.ι ι\ Βοuλι1 ν& &σχ:οληθci μ'αδτ6 ~af ν6 μ/j &ι:rχοληθοίίν μ6νο tcf διιιαστι'jριαι', 
Δι Un6Bcση θcl πdcι στ& δοιaστ/jρια. 

οι, τ f cΤ ναι 1Βνι~ιοποιημινη !πιχcfρηοη στ/jν 'Ελλ66αΙ Ή διοfΙtησ/j της, 

&~:7., ~~~ ~~& τ~τ.,:~~t~~~~ ~.:;:~:~:~α yf:~o ~6;u~~~o~:~:~ Β1~:~Χ~~λ:~~ο rο~ί :ϊο 
χι·ιστιανοf-τ6Διο ιιι;ητιι<&tuμβο6λ ια-δi· λσyο6στοUνttοuθcν& ,•Ηλοyοδοτοίίνσi 
Qργανα ,τ6όnσiαύn&ρχοuντuπικWς.·εχcιήΔΕ:Η,iξαφνα,μι&Γcνιιι./jtuνιλcuση 
μi:λητΓjςόιιοfαςcΤνοιόΠρ6c.δpοςτοίι'Λρcfοun&yαuκοfόΠρ6ι;δροςτοUtuμβοu
λfοu'Εnιιι.ρcιτι: fαςΙtαfnολλοf&λλοιαUτΓ;ςτi'jςκοτηyορfσς .Λαμπρσ!&vΒρι.ιπσι,&λλ& 
βιfβα ισ:τι:λcfuς&κσ:τ&λληλσι.'Υπ&ρχι:ΙvσμfζωήΕΤΒΑnσ66fvlχι:Ικ&νδρyσ:νσστ6 
όπο ίο ν& κ&νcΙ &πολογΙσμ6 ό Διοικητ~ς της. Διι:ιχι:Ιρfζcτσ:Ι 6Ισcκατομμ6ρισ: κι:ιf 

:~~.~::;~~ :~~~:i~~~= :~ι~::~~~~~:~~!:~:~ ::~~i~:~:~:;~;·!: ;:~ '; :~=~~~~~~=: r • 

~~~;:~"~&ι~=~~:u;~:u~c~~~P τ~:u 6~~::~~:.,:~~ 1 ~~~Ρ~~~~:., ~:~Q :~~~:~ ~:~ r τδ~ 1 μ~~:~· 
Ι:~ρ::~:~~ς iκ~:~μ~~:~~τ~u:ρ::~Υ~~ ι:~~ 1 ~~~~~~ =~~β~g~ 1 :σ:~:.,~~=~~~ζ::~ι:ι ix~:~ 

~~~ι~;:~~~:~;;r;~~~:~~~!~~~:~~~;~~~~!~;~i~lli~::~~~~~::~~ϊ~~~~~:~-
ροuς:ΓΙσ:Τ fτlτοΙΟCΙtοχοςδlνUπ&ρχι:·nοuΒι:ν&.-ετσΙ&νι:ιyκι:ιζ6μσ:στι:.ν&πηyα f
νοuμι:.στιSΔΙκαστl\ρισ:,!φ'δσσνr\Βοuλl\ιιαfr\Κuβfρνησημfνοuv&σuyιιfνητcς&π6 
τ~ν nαραποfηση, &π6 τl\v &σuνι:fδητη &nοσι~ηση κaf ιrσ:ραμ6ρφι.Wη τϊ:iν ι:\61'\σι:ι.ιv 
καfτί;ςnραγματιιι6τητα.ς. 

ιιρ6y~=μ~6~~~ ~~~μ~ο ~~~~~:;~f~σ~0:δ~~σ~~:6ι:~~~ :~~:~' σ~:Ρ~~;ημ~:~α:;~e. 
~~~u:~~σ:~:~ =~1'\ι:~:~r~si~; :~~ρ::~~~~σ~ί:~σ~λΒι:ι τ6 πλf\ρωμα τοU χρ6νοu Bcl • 

AUτcl yιcl τ6 τσμfα τr)ς 6ημ6σισ:ς !πιχι:.Ιρι'\σι:uς,Πρfν δμuς ιr&μι: στι'\ν ΕΟΚ,"Ιφl'Ιfι:Ι 
νcl διορθ~σοuμι: &λλσuς δύο θι:.σμο6ς. 

~!.;~~!!~1el~l:!~! 
'ο nρCίτος ι:Τvαι ~ θeσμ6ς τUv σuνι:ταΙρισμi:iv. Ό ν6μος 602 \ιττfiρξι: lνας &π6 

το6ς λαμnρ6τι:ροuς ν6μοuς no6 ψι'\φισι: τrοτι ~ Bouλt\ τCίv 'ελλι'\νuν . 'Όμως wιfρι:ισοι:v 
nλiον τ6σοι: χρ6νια κοι:r 6iν ι:tνι:ιΙ &ρκeτ6ς. Ξlpw δτι r\ Κuβl:ρνηση Un6 τ~ν nf ι:ΙΙ"η 

~:::2~~~~ι :;~:;~, ~:~~~,:~:~::~~~ .:~. ~:~~~:~:~ ~ ~t;~~:;:~::~· ~i:::&;;~ιχ:~:= 
γι& τ~v κσ:τοι:vclλuση, yιcl τι'\ν δισ:κfνηοη κοι:r τ~v τrσ:ριιyωγ~ τWv nροΤδvτuν. ~Αν τ6ν 

~~::~~:~:~ ~~~:~~::~~·:~~~~%:~: 'fi,~E ·:::~~;;~;~:~!i~ . :~i::~::-
&ιrοκο:θιστiί:τ6 θeσμ6σ'δλοτσuτ6μeyαλι:iο,δnuςUτι&ρχι:ισlδλι:ςτfςι;Wρι:ς 
τί;ςΔuτικί;ςΕGρ6πης. 

Ό tuνδικαλισμ6ς 
•aλλcl:, τ6 fδιowρl:nι:t V6·y1;Cϊ-iίΘ:ΓΥίcΙτ6νΒι:σμ6 τοί:iΙΙ"uν6ικιιλιq~οί:i ... Ει;οuμ& 

.j. 



r-. 

συν6ιιι.αλισμ6 ατι'jν 'Ελλd~; 'Άπαγε τijς βλασφημfσ:ς. Kaf ο:ύτdς τιλci ύr.d τ6ν Βοι -

:~: ~~~~~Ξ~:~~:;;7~~::;~~:~~~~, ~:!~~:~~:ε~~~:::~:~;: Η:~~:;~ π~:~~~~~~;:' -
μας,yια:τ(6lνι:Τναι6υνατ6ννd&νεχΟοίίντι'jνιι.ο:τdστασηποU!σχι:iειστ6νσυν6ι
wαλισμ6 στι'jν '(λλ&6ο τ& cruν6o<5Ta τi;;; ίε:ρ~σ:νfας, τi'jς Γαλλfας ιι.αf τijς Άyyλraς . 

~ι ;~~ι'i~:rv 6ι~6 ο~ξ ~ t::~v ι'ι κ~~ ι~~. ?:~~~ι~ο~~~ο~:r:~::Π~α 8~6 l:f~~u~/:::&0~aς 
τάκcι;ι&:λια,ποUDdiδ6σουντι'jνlιφορμι'jτΓjςCπcμβόσcι.ις,Χριιdtcτcιι 0 Cπομiνι.ις,τ6η:ι
ΧUΤcρονμεταρρ(ίΟμιαητοϋσuνδιιι.αλιστικοUσυστι'iματος. 

~~~ ~~~:;~~~~;:~~:~~~:;~~:~~; :i~i;~:~:;~;~~~;:~!~~:~~:=i:;~i:;~~:~:~~~;i; ι. 
;1o:;::i:~J~:~;~;~~ ~:~~~~':~ι~:~~~~~ ~::τ:~~~~. κ~~r τ~~ι~~ι'j~η::~α~:u:~~~~(ίς~ 
ο:Uτ,ιjσfCίφcλοςτοUι<οινι.rνιι<οίίσuνδλοuι<ο:fιτροπο:ντδςτW ... !ργο:ζομfνι.ιν.Νομfζι.ι 

·;~6 Α~:~&~: ;~&~~::;:~8~:!: τ~~~~::~~ ~~τ=~:~:~:~~μ~τ~~ μ;~~~τi~: ::~ο~~ί~~~: 
1 

ΙΩιλι:iντο:ςπι:ρfσuνc-ταιρισμWν,λησμ6νησαν&ττϊ:ilνcιττρ&γμcι.Ιτ,ιjν'tλλ66α/ι 
μιι<ρ6τητοτοU ι<λ,ιjροuι<οfο!Cγι<αταλι:λr.ιμfνcςγοicς&ποτι:λοίίνγι&τ,ιjγr.ι.ιργfα 
μαςμι6πολ(ίμι:γ6ληπληγ,ιj.'επι:χι:ιρ,ιjθην&6ιορθι.ιθr.iαUτ,ιjήττληγ,ιjμfδι<Sφορα 

~:~:~~:~;;~· μ~:ο:;:~::~~ r:~π; τt::6 ό δ~&ν:~~:~~~:6ς ·;::~;: .;~~μ~~~α ~ot ·~~~~:~ϊ~ 
τη Γbν. Ιι<οuρ ι,:iτη, 86 τ6ν euμiimlι: τ6ν Ιι<οuρι~τη,~τcιν μ ι& προσι.ιττ ιι<6της τi;ς Πu ~~ 

~~:~ς~,~~~:β~Χ~~· ~~~~;~ 6 τ~~u ·=~~~ςσ~~ίί ,;~~~~:u ~6 r μ ;~ίί ν~:;:G:~~~0~ί ::~ο~~= 
φlλη.Καfσuνιfλαβcτ,ιjνl6fαδτι,Ιίντ650%τWνt6ιοι<τητΥνοuμφι.ιν,ιjοι:ι,τ6τι: 
καfτ6&λλοSΟ%Uποχρι:ι.ιτιι<&μπαfνι:ιο'Cνaσuνcταιριομ6.Καflτοιι:;ύρ{ίνι:ταιό 
ι<λί;ρος ι<αf μποροίιν~d 1φαρμοσθοϋν σeίγχρονα οuστ,ιjματα xof ν6 lι<μηχανι σθι:i ή 
ι<αλλιfργι:ια:. 

Νομfζι.ι, ότι ό θcομ6ς αUτ6ς τοU οuνι:ταιριομοU ~ό όποiος ι<αι<Uς λ.fγι:ται 
•&νο:γι<αοτιι<6ς•&λλ:!πι:ιδ,ιjαlιτ,ιjτ,ιjνόρολογfα!χρησιμοποfησι:όΙι<οuριCίτης , γ ι'· 

• ~~~~ι::ι'ί;ι~::α~~ ·=~~:~~~;ρ:Ρ~~:~ς ν~η~~~~~~~3,:~~ν Υ~~~λ66α, &ν θfλοιψι: ν& μ,ιj 

~~~~~!~~~~i~~~!~:!~t~i~r[J~~ 
~~Ξ~;~~~~~~~i~~~;:~~~;~: :~~~~~~~:~;~~~~~i~~~;~~~;~i~!.~~:~!~:~~~~~~~~~~ 

Καlyιdν'&ντιμcτwπιοθι:iαUτδτδΒ.fμι:rδfνχρcι6ζοντιιιμι:y6λcιιπρογριSμμcιτα. 
Χρcιdζcτcιιμfcιοτο ιχι:ι6δηςδημογραφιι<,ιjrrολιτιι<,ιj • . ι. 



· ~-~~!!~~2l:t::s 

~~:~~~:~~~ . ;~~~~;~;~~~;1::~;~:~~1~d:~t:::~;~~:~~~; ;~~:!~~~~~~~;~=~~1:" ' 
σuνι:χιαΒι:icrl.ιτ6nο6γfνι:ταΙοτ fςτιμfς&-.6μη5-6μί'jνι:ς ,δl.νΒ6ξιpοuμι:nοU 
Bdβpι:Boίiμι:.Tdndντc:rOdκατo:ppc6oouν: ••• 

nι:ντa:~~τ~~ο~~:~;~αv: rr:::~~:~c ήν~~~~~~~τ~7ο=~~λ~~ ::6;~~:; ~b~6~'6;~0:α~ 
νdο ιμοτοUnληθωρι ομοU. 

μα 1 α~~ι;:~~Α λ=~ ~6~;1\~0 ~~βί~~~η ~~ Α:~v~~μ: ι ~:~;9 ~:ς ό;~~ 0 n;:~~;~&τ:~ a~~~~7 
τ619Β1κα:fκcrταπιαοτaiτι:μfτfςβι;ιοικiςΒι:ομικlςμι:ταρpuθμfσ&Ις .Κατaπιacrτκί .. 

~~a~~ ~~=, π;&e:~~ο~~ο ~:Jσ;~a "~&e~:tn::~x:;~ς 8~d l(:;~~~o;~~~o~~: ·~~1\~0~~~~~· 
'Ayopd. 

ΤΟΠΡΟΓΡΑΙ!ΙfΙΙΑ19Β1-5 

'Αλλ~ αΟ:ς Vποαχιf:Βη~;-~-;~~-6~:-~:;:κις &π6ιιιι:ις μοu y ιd τ6 πρ6yραμμα, 8 
τ6όποiοπptπκιν6:yfνι:ιγι6τ619Β1-19Β5. 

!~.:~e:ι:~:!~.:ι:~~-~e~:t~~~~:ι:~s 
Τ6 πpΥτο nρό:yμα πα6 πρt:nι:ι νd κ&νε ι ή Ι(uβ~pνηαη, &n6 ι:.Cιpιο ι: Τ να ι ν6: lδρ6-

οι:ιι!iρyανοττροyρrιμματιομοίί.'Ε:χι:ιnρ6τunοτι1νΓραμματι:ΓατούnλιSνοu , τι;Γραμ-

~~~ι: ~:ο~~~ ~~ο~:~~:~ο~ρ~~~~:~; ~:~6 ς: Α~ ~;~~~~Β~ι: iχ:~τ~.,;~ι:;~τ&:~;~~:;~; kd 
αt τιtχνοκρdτι:ς fι μ6νο αt δημοrιΓοuς ιmιιλλι1λοuς, fι ατι1ν Κuβιf:ρνηrιη . 'ο Προyρaμ
ματιαμ6ς σημcιfνι:ι ituμμcτoxr1 τi:iν πaρay~yιki:iν καf τi:iν &.\λων kοιν~νικi:iν τ6ξι:~ν 

~τ~: Ι κ:;:~~~~~;~ σ::s~μ=τ~~~ ~~;ι =~~~!~p: τ: 1 κ:Jn;~~ ::;;~:~Ga:~:φ~~6;: ::. δfν 
Προyραμμοιτιαμ6ς,,1f(Ο"ης , 'lfpoD'Ifoθtτι:ι τι1 δημιοuρyfcr 6ρydνι.ιν ~κτcλtrιι:ως τοU 

:;:~~~~~::~~α~=~~:~~: :~~~=~Ui~~:~ ;~~9Ξ ~~~:; l:~: ~i:~~~~T ::~ i ~ ;~ αt;~::;:~: ~ 
λcΙι:ίνι:ιkονtνοlρyοτl\ν:ίρaτοu. 

τί1ς • ;~~~ r~~τi~~~~I\;1\~~=~~:P~;rι:~z~~~~~~~ ~~~&~ο;;~ς ·r~:~:~~~:;6~ 1 ~κ;~ο~68 
τ6 &λλcr Κριlτη , !πως~ 'lpλcrνι5fcr κ.ο.κ. It κcrνt:νcr μιf:ρος τοίί κ6ομοu δtν ι;ιο:ντd-

ϊ~?~~=ς:6 ό '~~~~:~~~6~6~=~ ~~~τ~~~~~:Ο: ~~~:~:ς~ι v ~~ ~~~:ο~~6ι: ~~,(;~~~:κ:~Ρ~ι 
;~;~:~ι;κ::σ~ι~:~ ς τ~~ i~~~~~~~ ~~ ~~~~:~~:~:u~ 11 Α~~~· ::~ι:~~& ~= :~~n:~o;~ 
ή δανι: ιακl\ ,1πιδ6τηοη, rrplnι:ι νιf τ6 'yκpfνι:t ά Ύrroupγ6ς τοU ΙuντονιομοU . ΑGτ6 
τf rιημα(νι:ι; Αιdnλατα οΙ n6pτι:ς ο τ~ διc:rφΒορ6. •ολη ~ Διοfκηοη μιf:νιι lιι.θcτη . 
Καf γι ' c:rl.ιτ6 &π6 παντοίί &κοliι:τc:rι ~ λlξη οι1ψη.Πριf:πι:ι νd διc:rφuλ&ξοuμc τ fς δημ6~ 
αιι:ςVnηρεαfι:ς&n6αl.ιτ6τ6κατ6ντημc:r,i&νθiλοuμ&νd φτι&ξοuμ&ιι.dτικαf,dν 
θtλοuμι: νd διaτηρι1οοuμc τι1ν τιμι1 μc:rς. •Αλλι.ια'Ι'ι: a!ιριο, δτc:rν Bd ι:tμaιrτι: μlλη 

~~~ :ί ~~~ς ·~~~~~;fα~ω~ 8~r~;:P~~~o~~:6~: ... : ~~~:~a~~~·::~:6~κ:d τ~~ν π~~~J~:~-
μι: νd Vποβdλλοuμ& nροyριlμματα καf κα'Ι'6πιν ν6 μΙ\ &ποpρο~οίίμι: τfς πιατ~ι:ις. 
!tρι:τι: inf Άμι:ρΙκανικης βοηθι:fc:rς /ι Cnf UNRRA. Ύπί1pχαν τ6.λι:-ι;τd κcr f δiν U
πί;ρχοινοUτκnpοyρdμματα ,ο!ιτι:δρycrνcrνdτιf&-πορpοφl\αοuν .Β6niίμι:οiaδτ6τ6 
κατdντημα; 

~;,~:~!~~;:~i~!~~~~:~~":~~~?.~~::πr~Π~ffiv~~~~:~~~;;:;~;π:~;~:::~: 



~~~~~~~~~~~:~~~;~i~~!~~~i~:~~~~~~~~~~~i~j;~~i~~~!:~~~{~~i~~~~;~;~!~::_ 
~:G~ρl:~o~~l~~~~ ~~~α ::~Y~~~:~:e &~~l::~~:~~;· κ~? ~:~~~~:~~6~~~=:~~~&~~6 
πάραττολGyρι'jyορι:ιθ&&παλλαγοίίμι:&π6αύτrtjτrtjνπλdνη,δι6τιδiνcΤναιτ6σο 
•κοuτοftδΙJο ιιοινί:ιςτοGςνομfζουμι:. 

'ι:ν rι&ση πι:ριπτι:ίαι:ι, ~ gt'Jaτcισt'\ μοu, ~ ιίιι6δι:ιξt1 μοu, ή γνδμη μου, ι:Τναι δτι 
&π6 α~ριο "Ιfροfπι:ι ή Κuff.ρνηση ν& φτ ιdξι:ι αlιτ6 τ6 σ(ίστημσ τWν δρyανwν wροyρcχμ-
ματισμοίί, πσG νιf·ιtiιλύπτeι τοι1ς τομι:ίς τ6αο τοU σχι:διασμοU,δσο τtjς !κη:λlσι:Υς 
καf τοίί Cλlyxou . Kaf &μlοuς μι:τ& ν& δ~σcι Cντο.Ιιι"j,μt βό.οη συyκcκριμfνης ιιcιτι:u
Βuντι'Ιριε:ς όδηγfι:ς ν& κοιτcιρτιαθcί τ6 προσι:χiς πρ6ypο:μμα τοU ΗΙ81-19ΒS. 

~&ό~:::~:~~~~~~ ;~~:~?~~rtj::u~ :a~~ξ:~~=~~:~~~~ ~~:~~~:Pt;;6~~~·~~:~~ t a ~~~::: 
ο1!ιι.nρ6οΙοΙ'ΙΙ'οιτοUιι.uρfαρχοuλαοU . 

Ηομfζι.ι,ότιο'ι:ιδτ6τοuλιfχιοτοντ6οημcίοδινμnορciιι.ι:ινι:fςνάμlιι.ι:ιτηyο-

~~~~ ~ ! ~~ ::~: =~~ I ;~~~~;~ρ ~~Q~~::. ~Τ~ι:ι ~~~~~ι; ι{ σ:~ r a t::&:~~~~~τ ι:~;~~~~~~~:~: 
χοuς.Αlνδιιι.ι:ιιολοyοUνταιο!ιτcι!ήτ6τ6ντ6νοτίic;φι.ινίiςμοu οCιτa&π6τ6nνι:Uμα 
τiiςόμιλfι:ιςμοu. 

! ~-~! e ~! !~1:!!~~-!~Q-Ωe~xeι:!!:!!:!~!~ s 
ΠοιfςΒιfι:Τνaιο!Cντολfςwο6β6:66αι:ιήΚuβfρνηαη; 

E~;:~~i~~~~~;~~~~Π~i~~;:~~'!i~;~~~~~:!~~~ i~~;;~~r,~~~~:~~:i!;:~!~: 
:~u χ~~;~~. 2~ Η .. ~~~~~:~η;~ κ~ • ~~~6~~~r XP;;~~a 7 I ::~~~~~:c; κ:;ιι &::=~~:a ~ρg~: fa ~a~μV: . 

8 :~r c:~v:~6~ ι;~~~:~:χ:~α:Ι~: ::::ιι~:~~~i~~~~~~~~ιf Κ:~μa~~~~;.~~;:u~~~~~ι: τ~'_=λ-
λαθtματι:ιτιtιι.οινι.ινιιιιf,τιfιrολιτ. ιατικά,τ6:ιrληΒuαμιακ6:,11'οUδι!:μwοροϋμaνό 
τιfnροβλι,οuμc. 

Ό ρuθμ6ς ι:ιUξJ'ιοι:ι.ις τοG 6Βνι ιιοi:ι ι:\αοδJ'ιματος, noQ 86: δοΒcτ ~ς 611'ιTcιyfl ατοι:ιc; 

~~~::μ~~~~:~:~~.~:":;_.~;. ιι.uβtρνηαη, ttρiπ&ι ν6: ιι.aθοριαΒ&ί 'lfciνw aι δι&φορο ιι.ρι-

Έπι:ιδf18ιλι.ινιfτcλcι~ι.ι, δlθιfμnWαιλcnτομfρcιcςδαον&φορίί τci ιι.ριτr'Ι
ριcιποόπριπιινcf&ιι.ολοu8r'j8οUνyιιiτι'jνπαροyι.ιyt1.Γιcιτfcιδτι'jτι'jοτιyμι'jπρι:iτalnr' 

δ;~ i!~;;~:~;:~~;;~~:;~;;:~~~:~~~~: f~:~i:~~~i :;; :~;~~~~;~:~~;~~2~;r:~' -
τι'jμι:ταβατιιtr'jπι:ρfοδο.Γι'αύτ6δltl&διι:ιιι.ινδuνι:6οι.ιν6ιι.&νι.ιμιdiι:lοt1yηοη. 
Άπλίί μ6νο σίίς λι!yω δτι δl μrroρoUμc ταuτdχρονcι νιf Cπιτδχοuμc &νοδο τi;ς yι:ι.ιρ~ 

~~~;;~;:~~,:~!~;~πt~t~~;~~~J~~~~~~;;~~~i:~~:i~·~!Π1:i:;; 
τίiς Κuβcρνf1αcwς . 

./. 



TOKPι\fOtTHtΛA1KHtEVHt:IEPIAt ------------------------------
ν& α&~ι:~ s::~& ν: 1 ~;~ ~ι β::~~~ ::~;~;~ν~~~~~~·;~~μ~:μ ~~~ ~;fττ~~u ν~ττ ~~~~ι:~α 1 

:~~~ρ~~~~~ σ::~;ρι';~;~:τ~μ~&:~:~ν Υ~~ :1δ~~~ο ττ;~;~::;:~ 1 ~~6yραμμα, Ο ταν ι:~μοrιτι: 
Κ6ρ ιοι, τ6 Ufoς τοίι CΒνικοϋ ι:lαοδ~ματος. &λλ& καf ι\ βοι'jβι:ια ττcι6 &ναμlνι:· 

~:~ ~~~ ~~~κ~~ ·ι~η::~r::.μ:r•:τ~:~~~:ιν~: ~:ι~~~~~~μ:οQ-r~~~~:~~r;~τ~~~~ 
alιημι:ρfας •: 

cι. :~!:::.!.1!~-~~~!~1::!~-~!!l~:::l1!5s_:~~!F-~l~~s 
/!lnopι:i ν& Cξσαφαλ(rιοuμι:σlδλο -r6νnληβuσμ6μfα&νθ~nινησ6νταξηyι&τ4 

γηρα-rιtι&κσf-rι'jνάναnηρfa,&νι:\σαy&ycιuμι:τ6σ6στηματΓiςCθνικi'ίςκοΙνwνικi'ίς 
άσφcιλ(σι:wς,δnwςUn&ρχι:ΙσΤι'jν'Αγγλfaκαfστι'j touη6fa . 

86 γ ~~::a~ 1 σt:~~:; α~6~ :::6:6 
e;a ~~~~u;a~~~o ε~:χ;ι:~τ~=~~6:~~~σ~:;:~&ν:~f Α~~& 8 

;; ·;~;~~:~!~~~:~~~;~~~:~~: ~~;;;~tl~:~~~~~E;~;~::~~~::: ~~~Πl~~~; , ~;;~;~~-
&:~~λ~~; τ Χ 1 :;~σ~:~~~~ σ:~~·&:6 ~~ c τ i~ 1 ~~ra: ~~ς τ~~ 6 γ:~;., ~:g:-r ~:~τ~:;~~: κ~& a& 
λι:φ-r&αlιτ6&ντfν6τ6n0μι:κ&ncιu&λλοϋ,&ςτάττίiμιtατ6σ(iατημσκοΙνwνΙιιί1ς&
~λfαι:wςγι4ν&iξοαφcιλfαοuμι:1ταιrιτ6ν&γρ6τητι'jνCλ6χιατηα(iντοξηnο6θ4 
ιχι:ιόιι&θι:•tλληνος.Πdίνω&n6τ61:λ6χΙαΤΟδρΙΟr1UΥΤ&ξι:ως,βι:βαfwςόw.6nι:·tλ-
~~~dςτ~~ :~;r:~τ:~ς τι::~~nξ~ο~ο~u~~:;:~Α~ ~~~ν c~t::~~r:o~a~~c t w.aταβ&λλι: I 

~Ρ · :~!~l~~-~~~!~!:!!!_:!x~!~.s 

ση τη~6 u~:~:~~o ·~~~λ:/ ο ·~~~η:~τ:~in:~ςν~αΙ;~~ν ι:y~~~~;:ς;ρ6t~~~ ~ρ~~~ 7:~ο fη-
ιιαfwρ6τοϋθaν&τοu.Δiνlχοuν&λοιο!•ελληνι:ςlα6τηταnρ6τί'jς&ρρlιατιος. · Αν 

~ν:iν"ξ~=~( ~~~:τ~~&' ~;ρ:~::μ:~u:~;~~σ:& ~~o~~n~~~ ~:~~w.~~:r~~:~~~P~~~: 8 
τcτfΥfνcnιιw.6Βcμiρσατ&νοσοκcιμι:ίο.rνωρfζι:τι:τι'jνw.οτdστααητηςΙοτριw.ης 
1f&ριθ&λqι:wςγι:νικ4ιιαfδiνχρηαιμι:(iι:ιν&τι'jν&νολ6~:χρι:ι&ζι:-rαι κafμncιpcί 
στ~ν 'tλλάδσ: νι! γfνct 'Βνικοττοfηση τί1ς Uyι:f~ς. 

Τ6τρfτοw.ι:φ&λαι οctνα ιι\ δωρι:6νlb:ιδcfα.ΠpαγματΙw.&δuριt&νw..αfl:θν ΙΙΙΟ• 
ττοιημlνη Πc ιδcfοκοf6χιο6τι'jt\Πcιδι:fα-έμnαιγμ6ςτι'jνόnο(αlχοuμc σι'j μι:ρο:w.αf 

~6~&0 ~rο~:ν~ L ~~~:~~ ;:~:ι:~6~~ :~~~~~ί ι:;~~ ~~~&:σ:~~ .:~f Ο'~τ~~~α α~~~ Χ:7:~~~~ς 
σ(iνχρονηςι:Gρc.mαΤw.ηςζωl;ς. ' • 

δ. ι:!e~x~~~~-~!~5s_;!~x~.s 

~~~::;~:Ξ~:t. Έ;~~!.~~~~1:~~~~:;~. ::~:~~~:~·;~τι:~~::~:~:::~;:~~ 
ρι6τητας. 'Cwcιδ~ δlν lxouμc nολιτιw.ti α-rlyης , γι 'aGτ6 ι\ lφcση τUν '[λλι'jνων 
ν& &nοκτι'jσωt α-rιγη Cnιδι:ι·νWι:ι w.or wαρcιμορι,c5νι:ι τ~ν 1ncνδuτικι'j δρα'ατηρΙ6τητα, 



ι:. ~~e~~~X.!-~1-~!.~:;_:z:~~~ 

μ~ ~ι'\ ~~ο ::~:~;~i~ ι::~;~~~ . τ:Vν:~~o&~a~2~~~ιc~~u ι:~~~~~~~~κ~~ 6 σ~~~~:~:~. 

~ ~~~i:ν ~~~Γ~~~~!~~:~::~~=~ φ~~:::~ ~~ι:;:~;~:~:&~:;~:~~~~:~~~~~2v~~~~~: ~ f:· 
νααχf.:rι:•..;ςτί'jςοlκονομικi\ςδραστηρι6τητος,όqιι:fλcταια'αUτ6 τ6&λλοπρόσαλλο 
φορολσyιΙΙ 6 α6ατημα πο6 ~xouμc. • Αν δlν yfνονται &πι:νδ6αcις στι'jν 'Ελλ&6cι -&ς 
ό:φι'jσο uμι: τ&μ ι:γ&λαλ6yιαιια!&ς&φι'jαοuμι:τι'jν&ναtι1'τησ,&ν6χων-6φcfλι:ταιστ6 
i,1ΟpολοytΙΙ 6αιίστημα . Δfνμπορι:ίςιι&θι:τ6σον&β&tι:ις&κταιιτaςι:lσφορiς,ν6β&-

~& ι~11~::~~~~~κ~?ς ι:~b~~~:~~0~tΔ~~ r:~~ο~~η:7~::~!αλλοuς ιια r ν& πι:ρ ιμtνι: ι ς 
Δfνβ&&ναι;ιι:ρθi:ίl:ξ&λλοuατ6θ.fματί;ςδικαιοα{ίvης,yιατfι:Τναιγνωστ6. 

~fδc: ις τ& λι:πτ& αοu ατό κρι!τος ιιο:f &ς c:Τσαι π.χ. &γρότης τf πα f ρνι:ις; Tf σ{ίντα-

;~ r::~P~:~ ς~ι~r τ:~::~~:~e~~a:r~~;~~~~~ ν ~~τ~: ;~ol~~7: :;u!~u~~Ρί~Ρ~:~~:~τ~7.ς 
eτoU τ6ποu μiίς Ιχι:ι κληρονομt\αc:ι, δfν μwορο\ίμι: V15 μποUμι στι'\ν Καιν~ Άyορ&. 

Γι'αί.ιτ6&πότfςπρϊ:iτcςντιρι:ιι.τfβ(;ςτtοGΒ&CδιναστοGςπρογραμματ ιστfς 
γι6:ν&όλοκληρCισωτ6ΙΙι:φ&λαιοτοUκρ&τιιuςτί'iςλαΤΙΙί;ςιlιημι:ρfας, ι:Τναικαfτ6 
Βfμα τί)ςτριιποποιι'\σι:ωςτοίίφορολοyιιιιιUαuστι'jματος.•οχιμfα!ιτ6 τ6:μαστορt
ματα τοU Ύποupγο\ί Dl)tονομιΙΙLiν , &λλ& βiβαια μf τι'jν &ποδοχι'j !ν6ς πραγματικο U 
αδyχρονοuφορολογικοίίαuατι'jμaτος. 

·εχι:τ~G~δο ~:=~~~~· ... :τ~ τ::~ :z::~~?:α ·εt~:~;:; ~~:ς~ιrτ. π~~ χ:& υ~: χ~~~~~ τ:& 
ΙπcιιταθW ιιαf ν& αiίςπί:iμι:ρικfςβασικfς&λι'jΒι:ιcς καfyν~ι:ς. 

'ΑκοUατc::Φι:6γοuμc:&π6τ6μιιιρ6λιμαν6:κιτοίίΑiγαfοu,δπωςα&.ςι:Τπαι'ιδη 
ιιαf μπαfνοuμι: στοUς ~κεανο6ς, 

(ΕIςτ6σημι:ίοτοίίτοτι'\νΠροι:δριιιι'\νΕδρο:νκαταλαμβάνι:ιόnρ6c:δροςτί'jς 
θοuλί'jς κ. 6Η~ΗΤΡΙΟΙ Γ. ΠΑΠΑΙ:ΠΥΡΟΥ). 

•t~~~~:;;~:~~~: ~~:~:~~~ ~:~~~;~::~~~~~~': :~;~:~:~:~;~;~~~ :~~:~;~~~:=~!:;;~: . 
ΙιταρχιαΙΙό βfο τί;ς •μιιι ρi'jς &λλ6 lνδο~ης• Έλλ&δcις κar V15 αuvδtσoU!J & τfς τιίχcς 
μας μl τι'jν Ε!ιρGπη, ~ ι!ποfα πιστcιίοvμι: ότι μf τι'\ν !vοιτοfησ ι'\ της θ& &-ιτοβι:ί ι! 
σuντcλι:ατι'jς τ~ς διασ9ιfλισης τi'jς ι:\ρt\νης τοίί ιι6σμιιu,&λλ& κα( τi\ς ιιοι'νωνικi'jς 
~ρcμfας καf 11ρό6δοv , • Αν τ6 &:rοφcισ fσaμι: ν6: μπο\ίμc σ ' alιτ6 τ6 xo p6, πρfπι:ι ν& 
μ&θοuμcν6χορι:ιίοvμc:.·Αvμπο\ίμc:στ6χορ6χωρfς,ν&μ&θc;ιuμι:ν6:χορι:6οuμι:,θ6 
φάμι:•φ&ιτις",Καfοlι,:dπcςατι'itι.ιt\,ατfςσχtσι:ιςτWνιιρατi:ίνμπορι:ίν6:ιιατα
λι'jξοvνσilξαιράνιαητοU&φρονοςΚρ&τοuς,τ6&ποiο&παρασκaGαστομπi;κ ι: οiμη
χανιαμοGςποGδfνκαταλαβαf νι:ι , 

Αlιτl\ τι'\ ατ ιyμl\ ιιGριαι αuν&δι:λφοι , !ιιη:λi:i ιιαθΓjιιον !θνιιι6 !κθ.fτοντας τfς 
&nόfι:ιςμοuώςιιαfτοίί\(όμματός μοu.Καfθ&τ ι:λc:ιι5σuμfμfcrτι:λcuταfαπαρα
τl\ρηαη . 

Ιτι'\ν 'Ελλ6δα κατι:χόμαση: &πό τ6 πλfyμα τί'jς npooτaofaς, • ολι:ς ο1 ταλο:ι 
τrωρfcςμαςο1&Βνιιι.fς,ό:qι'Οτοuyfναμc&νι:ζ&ρτητοkρ&τοςζcκινc;ιίίν&π6τό πλlyμcr 
τΓj ςπροοτcιΟ'fο:ς.Νομftοuμι: ,Οτ ιιι6τιοuθ&βpοίίμclναtΟ'χuρόπροατ6την&λGοc ι 
.. 1 θ lμcιτ& μας. =:lρι:τι: π_6αο 11111~ ι:Τναι ~ &ποyοι'\τι:uσι'\ μας, &πιS ο:Cιτι'\ τι'\ν • ι.uδcιf .. 
::Βηση,&1!6cιCιτ6 τ6 σφ&λμα;φοβ(ίμο: ιΟτικαfατι'\νΕΟΚμrrο:!νοντcιςδ ιο:n ρι!ττομ aτιS 
f διοαφ&λμcι . 

.ι. 



'Η Κuβlρνηση τοU ~t,,Καρcιμσ:νλi\, τtoG τ6αο β ι6στηκιt ν6 μ5ς π6ι: ι Lκr.i, ~ν~ι;r
φlpr.ται ν& βpr.i προστ&τr.ς. κar νομfΖ:ι:ι Οτι &παρ6αΙt.ιtUΟΙ καr &νι:τοψοι δν .. ;;c. i:μι: 
θ& διο:σω0ο\.ίμr.,γιατfοiπροστ6τr.ςμαςγ ι6Λογο:ριασμ6μας θ&κ6νοuν,Ο , τιιιplπι:ι 
ν& κ6νοuμι:'μr.ίς. 

ραίο ~~:'~6'·~=~~~~ .~τ~0~~~6.:~:~ :~α~6~(~ :~ρ~~:i:a~~:~~'ν:τ~~ο~~~~~ο ι-
αοUδfδοντα ιδuνατ6τητr.ςν6 διαιτρlφ&ις&Λλ6σοU6fδονταικσ:fσuνοτ6τητι:ςνd 

~!~~~~~ ~:::El~~: ~~~Ε~:μ~~:~;i~ ~~~}Ι~~~~:~:~~;~:§~:~;~~~;:~:~;; .. 
;;~~Ξ!~~:i!.~b: ~~~:~~:ι~~: !Ί~~~~b?.~~ :!;;:~, ~~~;;::;~ ~:!~i~, ~~~L~~~~= · 
~~~:!~~ ~~~:;~~:~;~l~~:~;~:~:~~;ι~~:;;i?.:~~~::~~~:l~~i:~:~~~~:!~:~~~;:::~~· 
!στορfας !'f6ντοτ& &!'faδcfxBη &ντιf~ιος αlιτί\ς. (Χr.ιροκροτι'jματα) 

;:·~~;ί ·~διρος rw:oκ} οι πρσβλlψεις τtiν 'προκοταρκτικίSν, ~ν δτι ~ μlση ιτfρια 
αfιιφητDντιμ!:\νΒ6 'rroν ..:dτuτσtl 1~. 'Α.UΔτδ 19'78 ~ πληθωριcη.ιδςlφτοας τδ 11 ,9J'.. 

ΙΟΑΝΗ: ZIΓtil:( 'Αρχηyδς ΕΔΗ<.} 12 .~ κοττ! μι!σο ~ο. 
ι.ΝΔF€J.Σ.ΠΑΠΑΝΔFΕ0Υ(Πρ&6ροςΠΑΙDΚ)Τ6νσ:ΟμιιρSιχιςκ,Ζfyδη, διν -&γ'Νff(ω,Γνωρf(ω . 
τ"'ν ιπrσημη lκ6σχ."'· 
ΙΩΑΝΙ'Η: ΖΙΓΔΗ:( 'p,ρχηyδς ΕΔΗ<) ΕΤn:ι κοτ6 μtσσ δρσ. WΟχι dπδ ΔΕΙ<tμβριο σι ΔΕκtμβρι~. 

ΑΝΔΡC.ΑΙ. ΓΙΑΠΑΝΔFΕΟΙ ιΠρ&δρος nΑΣΟι<.) Κσ:λ/3ς κ. Ζfγδη, •εχσ\Ιμε:Qλληβ6ση, Ε'f~ι βλtπι.τιt 
ιcαλδςπρδςτ"'νκuβlρ\Ιηση.ΚαλΟτ&ρσς&πδdiς , 

ΙΩΑΝrΗ:Ζ1Γ~( 'ΑρχηyδςΕΔΗ<)wΕταιλtνr., 

ΑΝΔΡC.ΑΙ.ΓW1ΑΝΔFΕΟΤ(Πρδι6ροςΓ1ΑΙΟΚ) •Αςτ6λCνε,κ.Ζfyδη, 



ΚΑΤΩΟΙΚ/'ΕΦΊ'Εt:.,, 

(Σ:ημ .• Γι6τ(ινπλfιρηκαrονδησητl'\ς,,. ,dνεrο..dληrπηςκσινοβσvλeΙΙ'Γι..-i'\ςnσρ:ιC"r1σε·ς 

rτoG &ο.cσλσvθεί, πρtπι ..d σημr;ιωθσ1Ν τ6: dκδλσvUο::Λfyσ πρ(ν dρχfσει ~ Σννcδρfαση, δ r.ρ&δρος 
τi'\ςθσι.λi'\ςδ ιαβξ;βαfωαετηλεφωνικί;)ςτδν'Αρχηyδτ?jςΕΔΗ<δτιτδθlμ:ιτ!'iςΊ-;.-""ΡΓ)CiίαςΔια
τόξι;ωςτ?jς Γbρ;ισκεv!'iςθdρvθμιζδτανεδθ(ίςμετd'τ!jνdyδρεuσ!jτοv. 

Γbρ;ιταtίτα ,δ Πρ&:δρος τf rτcm:ι Μν dνlφερε: yιi! τδ Β~μ:ι,&ο.ν τcλcfwσc ιΊ όμιλfα το~..-, 
Ζfyδη , ' Αντ fΟεrο nρδς rf)v όrτδσχU:;τοv λfyo dρy6ττρ;ι i;ξ~6σαε ιa::ιf κvκλοφδpηοc ' 1-\,Ερησfα 
Διd:n::ιξημlτι'jνdnοΤσ καmρyο0σετδνΚοινοβοvλεV'Γικδfλεyχοτ7ιςfbραακcvl'\ς , χωρfςν6θεω
ρι"ιαε ιδnσχρι!ι.ισ!jτοvν6δ&:ιι:ιο!Π-cτι'jνtλdχιστηlξι'\yηαηστ6ν'Αρχηyδτi'\ςΕtιι«,τδνόrτοΤο 
~το ι tφπ.!τησe ιa::ιτd: τδν nιδ dnροσχημ;!τιστtΙ τρδπο), 

ΙΩΑΝο'f-ΙΣΖΙΓ~('ΑρχηyδςΕΔΗ<) :Κ(ίριι;Γtρδεδρe,ότdρχειμιd&rοξfαστδνΙ'ανονισμδ,Νομ fζω 

δτι,.μ(πε ιτδθlμ:ιαbτδ..dτδλΟσοvμιι:τ~, 

rι:αΞ:ΔFΌΣ(Δημο1τρι ος Γ,Γbnσσn(ίροv) :~Οχ ι τ6ρα κδριε 'Αρχηyι! τi'\ς ΕΔΗ<, 

8ΙΜΝΜ-ΙΣΖΙΓΝ1!{'Αρχηyδς τi'iς ΕΔΙ-t<):Πδτc θd τδ λΟσοvμι: ..-fιριc Γ'p&:δρc ; Διδτι διcvsμ!jθη, 
mρίτδνΚι::ι.νονισμδ 1 '1'\,ιeρησfσΔιdταξηδιdτi'\c;δποfσςιcι::ιrορyείrοιτδδικα fωμ:ιτ?\ς6V'Ι'ι 
rτολιτι:δσεως \d Ιχει ~ς ι')μfρα tλιyχοv τι'\ν Γbρασ..-εvι'), 

ΓFCΕΔΡΟΣ(Δημι'jτριοςΓ.Γb.nασnδρσv):Κδριε'Αρχηyι!τi'\ςΕΔΗ<Βdσvζητ~ο~τδθι!μ:ιμι:τd τ(ιν 
6μιλfuτοtοκvρfοv'vφvποvρyσtοκαfΒι56πα;ιανθιίτtϊΣtϊμ::ιtπ'αbτοtο. 

'ΟκGρ ι ος 'Υφvποvρy6ςτοUΣvντονισμοtίlχειτδνλδyον, 

Ι~;;.;;.Σ'iir'~ί ;,;;;~δς ΕΔΗ<):Κδριε Πρδεδρε,ό κ.Βενιζι!λος βοvλεvτι'\ς τοtο κδμι.οτδς μ:ις 1 
&ιyςy\οq) (ζετι:,6nι!βι;ιλετδνΦεβρσιdριααΤτησηκαn::ιθtσε:ι.ιςtyyρdφων,δι6τι'\ντδτε:φημολ~ 

yσvμlνηlλλε ι ψηκαιcfμων,"Όπωςy\οQΡΓζετε:,ΙΙDτdτδνΙ'ανσνισμδ,ι'ιΚvβlρνησηκα fό Ύnσvρ
y6ς ε Τ \Οι όπαχρε:ωμlναι ν6 66σοvν lV"Ι"δς 20 ~μερQν τd αlτσ(ίμενα σταιχε:Τα. Τδ ruρlλι;ιψc ~ 
Κψι!ρνηση κοf 6 'Υnσvρy6ς τσtο ΣνV"Ι"σνισμσt!,διδτι nρδς α6τδν&πι:vθ0νε:τσ ~ lρδτηση τi'\ς 
ιcαn::ιθfσε:r.ιc tyyρSφων,~15ι'ιμι:ρDνδκ,θενιζlλσςμετlτρι;ψει;.ατdτδι!ρθρσ96τσtοΙ<ανσν ι
σμσtοτ"ναΤτηοη σCtnε:ρ6rησηrτρσn::ισσσufνnκnτι'ΙτΛνΚrινανισυ6,Τδnι:ιχισμf
να Ιdββα.τσ,/ι δn.._xafa μotl dνι:κοfνι.ιπ /Πι nρδτη !nερδτηση τtjν Τρfτη Bd: ~σ ' ~ τοϋ κ.θε:-

e;ζ~~u~Τ~:"::~·~~~~~&~~~σ:·~λ~~;~ ~νμ~:r~~~~;~~ι~τε~;;~· 
nε:t \dyfνε:ι τι'jνfbιχχσκι:~.". 

ΙιΙσtοεΤmνlχε ι καλDς,Κοfβεβcιfωc;ι!ληα6τ"τι'\νβ6ο;Jίδαtρyαστι'\ιcaι.εμfτ"νβεβα tδτηταδ
τιι'ιnρcm:ισι:rομlνηtnε:ρ6rηοηιcατd'τδνl(ανανισμδ,θdσνζητηθιt7τ!jνlbρασκι:vι'\ , 

Γltριtρyr.χ;δμωςδτtινi\λθασ"μερι;ιτδdnδyιtuμ::ικαf &ιrοUμιΜσατε yιdτδ 5ιtτlςπρό
yιχχμμ:ι,εr6ατι')νσvμrtληρr.ιι.οτικι'\ι'ιμι:ρησfαδιdmξη , μt'τι'\ν6nσfακαταρyε7rο ι τδδικαfωμ:ι 
τ~ς ' ΑV'Ι'ιnσλιτeΟαι:ως '-15 dσκι'jσε:ι μl τδν JUρd τοtο Ι<ι;ινονισμοtο ισ:ιθοριζδμι;να τρδπο τδ δι 

κtι f ΙJμ:ιτί'\ςκριτιιc1'jς, 

Αlιτδε1ναιnρ(οΠΟφQ....t:ς,ιc , Γρδε:6ρε,καfθdlyινειΔλλον&rτδκdnοιαδnηρεσ ια κ"dβλεψ Γα . 
Γι'αlιτδd!ςnσρακαλGτι'\νΓbρασκεvl'\ν6σvζητι'\σσvμε;τι'\νtnερδτησηκαfα(πι'jτι'\νιΊΙJJΡΓ)CΙfα 
διdrοξηnοΟ(χετεlιdτι'\νnραcrrισσvμεστι'\ναl:ίρισ , τοσσt!τοιΔλλονκαθ'ιSσοτdδΟσνσμσθε
τι'\ι.οταεΤ\Οισvμιpωνημf\QκαΓδινθdδrdρξειμεyd'λησvζιΠηση, 'εnσμι!νωςΜτdσvζητι'\σσuμι: 

abτd α(ιρισ NDf lod με fνιt ι ιΊ Γbιχισκεvι') y ιd τ"ν cnιζι'jτηση τ~ς έπερωτι'jσε6ς μ:ις , 

rι:αΞ:ΔrοΣ{Δημ!ΠριοςΓ,Γbmσnδρσv):Ήαδριανt\σvνε6ρfασηθcS 6ιαττθc7yιdτl'\νσvνιχισιν 
.<D f τδντερμ,τισ~~ςσuζητι'\σι:ωςι:ιlιτσUη:ιt!νσμοσχεδfσv.'Μλδ.lχωnροθεσμfακαfy ι 'αι.
τδ διfνε:ιμ:ιτι'\νι\μι;ρησfαδιdmξη,δnδτl'\ναΤρε:σηκαfτι')νnραΟnδθεσηδτιθdlχοVΙΑΤι'\ν 



fyΙΙ"p ι σητοtίΣ:δι,.οτσς κσ.fμt'τι'jνrοι:dΜηοητι'jνδπσfσ 6ιι:ιτvnδνωπρδςδUςτfς nλεvρι!ς , 
!Πι τι'jvΓbρ:ι.σι<εvι'i nσOεT\Qt ι'\ι-t"ρ:ι. κσινσβοιιλεντικοtίlλfγχοv,Μyfνει vομοθcτικι'jfρyοοfα. 
ΚαfyιdτδvΚο ινσβοvλι:vτικδlλι:γχσεtιaΟςμετdτι'jνfm'οόλι:ι ψητι:!νfρyοοιωνθd6ιαπ:Βεϊ 

ι'\nρδτηοvvεδρfοοη . 

"Εχεπόn'!\ψησι;ιςιΠι σ(Ιj.qω\οΟμt'τδνΚανσνισμδnρtίτον,ι'jcnιζfrrησηyιdμι'jκοτιίθεση 
tyyρ&φωvnι:ρισρfζεnιι μ6νοyιdτοGςλδyσvς πσ(ίι:iθηι:uντδν Ύπσvρyδ'οό μι1 οφτο~σει τd: 
lyyρ:ι.φcι. . 

'ΜΜ. πfρ:ι.ντοtίτσv , σi!μφω\οΟ μt' τι'jνruρ,4 τοtl!ρθροu960 6 Ύποvρyδς 60\οΟταΙ \od ζητft
σι;ι τι'iν 6wβολ, τf\ς αvζητf)ι;ιι:ως tπι:ρι.πι'ισι;ως τινδς 6ιd τι'jv προοι:χ1'\ Q'W86ρfασιν τοtlιισι-
νσβσvλεvτικοtιlλlyχσv, I 

'Εyδ&!ζητι'βιτ,νl!yκρισητοtιΣ:6μ:ιτσς,6ιδτt !νyfνει κσινDβσvλεvτιιιδςfλcγχσς 
τι'jνΓbρ:Jσκευι'jΒdδρ fσοvμcμfοt.ι,43δλιμσσuνε6ρfσσητδΣdββστοιιοfμfσσuvι:6ρfοσητι'jν 
Mι:ydληlιtvτfρ:J, 

ΙΩΑΝΜ-ΙΙΖΙrΔΗΣ:{ ' ΑρχηyδςΕΔΗ<):Ε'r\Q ι σοβορδτδθlι.οιι.Γpδι:δΡf',rbfζcταιι'!τιμι'jτα'δ'W~ 
νιιισtΙΚσινσβανλ fοvκαfι\τιμι'jτα'δ'Ελληνικαtlπολιτικο'διι&ψαv,Διδτιθtλω\οdφlρι.:ιθlι,.ο 

;.;.;έ~~Ϊ(ΔrJμι'rrρισςr,raπασnόρσν):'ΕπfτσtιΚαvονισμαtι'οόμιλ~τι:.τι'jvt.πι:ρ;:\τησηθd . 
rττΟξετε~ιχι. 

ΙΩΑΝΜ-α:ΖΙrΔΗt( ' ΑρχηyδςΕΔΗ<) :κ0ριε~δρε 1 γνωριζδι.οσπ:nολ(ίκαλ4ατι'jνο1θαuσι:ι •••••• 

ΓFCΕΔΑΠ(Δημι'jτριας r.ranoσnOρoυ):ETwι τδσσι ο Ι lyγι:yρ:ι;μμlvοι nσΟ πι:ριμiνονν \d μιλι't-

ΚΟριοι Βοuλεvτα f, Ι:πιμt'νω τι'jv Γbρ:ι.σκεut\ \d yfνει σuζι'jτηση tnf τοΟ σκσ.νΜλαν τ!\ς 
fλλι:fψι:ωςκαuσf ι,.ων ,οιπι'j τι'jνπι:ρ fοδο , ατι'iνχ6ραΙ-Qς,οφ.fπeρfτοtι6θlμιτοvnλσvrισμαtί 
66nαΤοςl6ημιοvρyfιθηlξ'α lτfcις . .... .. 

ΓFΟΕΔRΠ(Δημι'jτριος r , rοπι:ισπδροu)Ηt.nε:ρδτηση ι:T\Qt με"ΙΌξΟ τοtι κ,Ν,βi:νιζlλοv ια:ιf τcιtί 

'_Y,n~~~~'..,,,,,,,,,,,. 

~~~~Δ.1~~::νr~~~~:~ι ~;-:::=π~τ~~λ::τπ6ρ~::~~.ο0 κ ,Zfy6η.W avvx~ 
IΩANt+ii ΖΙrΔΗ!( ' Αρχηyδς ΕΔΗ<) ' Αφί"pτε αδτd: τ4ο κ,Γp&:δρε. 

ΠFΌΕΔΡΟΣ(Δημι'iτρ ι σςr. Γbπι:ισn(ίρον)Διfνι:Τ\Qι'δV\οΟτδν'οόι,.οτοιδσιι:τcτι'jνσuνι:6ρfασιν,Λv-
Πϊι,.οιπιSρ::ιncιλ0,,,,, ' 

ΙΩΑΝ.-...α::ΖΙrΔΗΙ( 'ΑρχηyδςΕΔΗ<)r.t!6lvfχετετδδικufωι,.ο ........ 

ΓΡΟΕΔFΟΣ:(Δημι'iτρ ι ος r.ΓbnασnΟρσν)'Έχωτδ6πδλvrα •••• 

ΙΩΑΝΝΗΣΖΙrΔΙ-δ:( • ΑpχηyδςΕΔΗ<) • ••• Ιοdμlδιcικδπn:τεδ-τuνμιλtΙlπfτοtιΚανονισμοtι, 

Γf'ΟΕΔRJΣ:(Δι,μι'iτρισς r. raπι:ισn(ίροu) "Έχω τδ δ ι κσ. fωΙ-D,ΕΤναι δ\Μ:Ιτδν \od Ι-Dtuιδσ8τι: τι'jv σuvε-
δρfασινκu(τι'jνσvζι'jτησητοtιναμασχε6 fον; • 

ΙΩΑΝΙ+ΙΣΖΙrΔΗΣ( ' ΑρχηyδςΕΔΗ<) 'Ε6νlπψε fvετεθ6ι,.οταιωθεί., •• 

ΓFCΕΔΡΙΠ(Δημι'iτριοςΓ,Γbnι:ισn(ιρσν) •Οχι,Μ.νμncιρείττ'οόμιλι'ρετe. 

ΙΩΑΝr.ι-ιΙΖΙΓΔΗΣ:{'ΑρχηyδςΕΔΗ<)Κδρ ιε ~δρε:,ζητ6\οdτrρηβε:Τ6Κσ.vονισμδς,'οιc . Βενιζlλος 
Βdlπι:ρωτfισειτδνκ.'!'ποuρyδντοtιΙuvrσνισμαtιτl\νΓbρασιc.ι:vι'i,yιοτfδινκοτιeι:σι:τιS:ι:ητη .. 
Bιvro !yyρ:ι.φα,Κα f t4ν όποθCοι;ιμεν δτι ι\ dπ:ίνπρι~ Μν ε"fναι /καvοnο ι ητικι1 116 ζητι'jσι:ι 



- 19 ~ 
τ'·ν οόστασι ν ' ΕΕ;εταστιιcί'\c τ~ν npayμ5των 'Επιrροn!'Ιc,διd σιc6νfολον 250 έιcατομμvο fι.ιν δσλ
λnpfο:.ν καf δι6 nαι:dνομο nλονrΙσμδν 75 έΦΤΟμμvpfι.ιν,Δς &νfyραψεν χθεσινιΊ Κv{3ερνητ ιιcιΊ 

... φ .ι.:ρ f C.~.' 'f~P',(C Ι τ6 ιcι;fμcνον 

rFΟCΔΡΙ>Σ(Δrιμ,τpισςΓ.fbnσσπCιροu)όfνμnσρείτεν6'μιλfισετεέπ'σιιrσtί .Εicτ,νέnερι:Ιτησ ιν 
ιc,'Αρχηyf.ιt:νμττσρείτενδμΙλ(ισετεέn'οlιτσiί, Ι 

.r. • nrδΗΣ('p.ρχηyδςΕΔΗ<) f\χισfξτε .... 

~ι1'CΣ(ΔημftrρΙοc Γ.Γbm;ισπ(ιροv)ΣιSςrοι;ι:ικαλΖSrdρ:ι πσλΟ{θδρvβοςιcω6ωνοιcροuσfοι} 

IΩANIII-II ΠΓδΗ[( 1 Αρχηyδς ΕΔΗ<.)Κ(ιριε Πp&δρε,δfν μnορεΤτε,., •• 

ΓF'CΕΔ~Σ(Δημftrρισc Γ.Γbποσπ(ίροu) tιιν ι: Τwι δvνοτδν ιc, ' Αρχηyt,'Αφf'ιαττ νδ σvw:xιoUcT ι\ 
~ σvCftrησ ι ς , 

ΙΩΑΝΜ-U:ΖΙΓΔΗΙ{ 'ΑρχηyδςΕΔΗ<.)ΚΟpιΙtΓ\ρ&δρι: πρσσιξπ: •••••• 

ΓΚΕΔfΌΣ{ Δημf'trpΙΟC Γ . Γbα;:ισπΟρΟ\I)Δlν ε"fw.ι δvwτδν lιd σννtχισθc7 ι\ σvζftrησις{θδριιβος) . 

8 ~~=vλ~~~;~~~~~ ~~l~~=:~::,.::~ νδ nραπστι:bτc τι'jν τιμ, τσtί ' [λ)r,νιιcο~ 
ΓF'ΟΕΔRΠ(ΔημftrρΙΟC Γ,Γbπασπ~οv)ΔΙαιcδιτrτται ι\ σvνεδρfσσιc δ1d S .. λεrrrd. 

Γf'ΟΕΔΡΙΠ(ΔημftrρΙΟC Γ.Γbn:ισπ(ιρσu):'Εnσwλα~νεταΙ ~δΙaw.σnεΤσtι σvvε:δρ fο σις . κapιοι σv
Wδελφαι,rοpαw.αλDΦταλdβετετdclδα:ιcσtιc. 
ΚΩΝΙΤΑΝΠΙ'DΣ ΜΗΠDΤΑΚΗΣ('Υnοuργδς rvvτονισι,.Qtί ) :Κ(ιρΙε ~δρε,~nιθvμt\ W ιc6νω τ,ν 6fι
λωσηnρδςτδΣΖSι,.ο,&τ ι6ιc.'Υnοvρyδςτοtί ' Εμnοpfσv,6δπσίοcεr\οΟ ιdρμδδισςδι dτι'iνκα
τdθεση τi3ν ~yyι;dφων,δlν πρόκειτοι νd ι;ητι'pει ~vn.:ιc &wβσλ, τ~ς σvζητfισι;:ως &rον Μ f.'.
ΒΕι/ιf:πι:ρ6τησηατι'jνθοvλ,, ' Αrτδf:w.εΤκαfnfp:l,τ6dνθdlχ::]uμε:τι'iνΓbρ::ι σιcΙtu.,σvvι: δρfοση, 
Jlιδlνlχο~ , οlιτδι:Τwιθfι,.οτδδποΤοδινσvνδt:εταιrdντuςμlτ/Ινσ\ΙΥΚΕΚΡΙι.Lνη lπερ6-

8 ΠΡΙΣΔF'ΟΣ{Δημι\τριοςΓ,Γbnσσπ(ιρΟ\I):ΤδUSμ::ιδμι.χ;Βιίdπι::φονθί'\l!νΜyfνηνομσθετι ιc,lρyασfα 
τι'jνfbρ::ισκεufi,"Αντσ1)τσδινyfνεΙ dποδεκτδΜlρωτηθί'\δνdπσδfχετα ι t~δλιμησννε-
6ρfασηyιι!τδΣ6ββστο,Καfdιι:δμ;ιdπ6τδn:ιι..οθdδnc:ι;ιασισθί'\dνθ6yfνσvνσvνcδρ ιdσεΙcΤι'iν 
Δενrιp:JΦfτ,νΤρfτη. 

ΙΩΑΝ~ΖΙΓΔΗΣ( ' ΑρχηyδςΕΔΗ<):Δεχδμεθοτδrd:ββατο.Ν6lλθι:ι ,~μωςδtιcπρδσωnοςτ?\c 'Αξιι.:ιι 
μ:ιτι ιc?\ς'ΑντΙnσλιτcbωcyιι!ν6fξηyηθοt\μΕέ....&Υιοctνωπfοu:ΗΦτηγσρfαιι:οτdτ!ΊςΚuβι:ρνι\
σεωςεΤwΙσοβαρ,.tιιχι:1'0Ιι\Κvβlρνηαηνι!μcfνι:ιτδθιμ::ιδπδdμφισβ,_ηση; 

I"\FΟ!ΔFΟt{Δημ,.ριοςΓ.Γbmσnδρσv):Σ:aςrορ:ιιcολt\,eιλετε\dμ::ιτοιδσcτετι'iνοvCΙ\τησητσU 
νομοσχεδfοv; 

rvνεχfζι:τgιι\σvCιtrrισιci:πfτσt!νσμοσχεδfσu .• Όιc.Γbττ6ιcηclχε ιτδνλδΎσν, 

ΙΩΑΝΝΗΣ:Ζ!Γtrιr( ' ΑρχηyδςΕΔΗ<):Ι\ΙδιcειταΙιc.Πρδεδρε,nερfτί'\cτΙμί'\ςτο1)πσλΙτιιcσUιcδσμσv. 
'Η'Εφημι:ρfδα" 'Αιc~nολις''cι!Ιςφτηyορε:'iyιd ζημfα250έΦτσμμuρfωνδσλλορfων.Δt:ν~ 
rdι:rχcΙντροn,lδtS,δινδrdρχcιαΙ~ ...... (Κωδωνοιι:ροuσfαι ) .. tιινδrdΡ',(εΙΠσλιτrιcι'jεόθu
ξfσ,εΤ\01 trοwλαμβ:!νωντροπ,,εΤ\ΟΙ αΤσ:χος , φι:ιft,Ιστεyι 'σlιτδ δlνθtλι:τt τι'iνοvζftrηση . 
θdπlσaιδμωςιdπστc,δnιλι:ιcuςτο13εlσο.yyελtα •••••••• 

Ι"f'ΙΣΔΡtΣ(ΔημftrριοςΓ , Γbnασπ(JΡΟ\I):~πε:ι..dd\ιΟιcαλlσετε,Αδτd:πσδλlπ:δnσβ ι~Cοvνrι'iν 
οτdθμηντDνοvζητfισεων ........ (ΚωδωνοιcρσvσΓα ι) Δt:νσκfrττεσθι:ιι:οθδλοuτι'iνθισΙνΟΟ.ς; 



ΙΩΑΝΜ-!ΙΖΙΓΔΗΙ:( ' ΡcχηyδςΕΔΙ-Ι<):Θιλε:τε 'οdΙΦλ~ε:τε dττισθaλfε:ς , Ε"f\.Ο ι ντροπfι,'Ε6ν l!χε:τε 
φιλότιμο πρι!πε: ι \d rαp::ιιτηθεΤτε ι!ιπδτι'jνΒfσητοt!/"Ιροlδρον.'ΕΙ<ε:Τ I(Qτl'ivrrpε όπολιτι.cός 

β fος.~λετε'οdπο1!ι,.el<dτωοfκλlφτες; 

ΓRJΕΔΡΟΙ:{Δημl\τριος Γ,Γb.naι:mΟρΟ\I): ' Ορfσπ: , ~<, Γbπdκη,lχετε τδν λ{τyον{Φω\.Οf ιwδωνοιι:;χινσfοι ) 

Ι ΩΜΙΜ-!ΣΖΙΓΔΗΙ{ ' ΑρχηyδςΕΔΗ<):Ιbρ:ιβιdζε:ττι ιτδν!(οwνισμδ.n6τεθddποφασfσοuμΕyι6τl'jν 

σνζl\τηcrη ; (~fκωδωvοκροιοfοι). 

ΓFΟΕΔFΟΙ{Δημl'ιτριαςΓ,Γb.naσπ(ιροv):ΙιΙι:τ&. 

ΓFΟΕΔFΌΙ (Δημl\τριοςΓ, Γb.naσπδρΟ\I)ιΔιαρκc:ιΟσηςτ;,ςαvνcδριdσaι.:οςθdλrrοιθcΤ ~4π~ση.Μ.ν 
Β6διc:ι κ6ψο\,Ι\.8 τί\ρατΙ'iνσuζl\τηαιν ,' Αρκιτd. !ιdματι:dρι!νaτιΊνθονλιΊιcαΓμlτ fςdχαp::ι~+
ρ ι στεςδβρειςκατcβdσοτcτιΊστd.ΒμητοtοΚc:ι ι νι;ιβcινλfοv , 

{ Γt:ιλλοf βονλcΙ.Ιτtιf τl'\ς tvμπολιτι:Οσεως ζητοtον dπδ τδν Πρδcδρο 'od ληφθί'\ ~ dπδι;αση 
c:ιlιτΙ'iτιΊστι yμfι){Φι.:ι-.ο f κι.:ιδι.:ονοt<ρc:ιuσ faι) . 

ΙΩΑΝΜ-ιΙΠΓΔΗΣ('Αρχηyδςτf.ςΕόΗ<):'Αφι"iνετεν6α!ωρι:Τται σ.cιd κλοπl'\ςτοtο6ημοσfc:ιvχρfι
ματος ,'fΑντδδιχι:σθι:aδτδκ,Γlρδcδρι;,κι:ι f δl.νντρlnεστι: , σvνι:χ fοτι:τιΊσνζl\τηση, 8 
ΠFΟΕΔΡΟΙ:(Δημl'jτριοςΓ.nοπaσrτ!οροv):ΝιSσΙ<lnτι:σΒι:rτρfνλtτι:αlιτlς τfςλlξεις,{Κwδuνοκροιοfa 

ΙΩΑΝΜ-ΙΙΖΙΓΔΗΣ('Αρχηyδςτi'\ςΕδΗ<)Λvnflμαιrdp::ιπολΟ, κ .ΓΙρδcδρε 0 6λλdποραβιdζι:τcdνcν6οι6-
στω.ς oa::ιf τδ Ι:Ονταyμα κι:ιΓ τιΊν ~θιw:fι,Ι<aττιστρfφι:τι: τδ Γbλfτι:vμ:ι lτσι δπως τd. ιdνι:τc. 

ΠFΟΕΔFΌΙ:(Δημl\τριοςΓ. Γb.πο~ροv):Ιι:Τςπαρcιβι δ.ζετεκαταφδρι.:οςτδνΚονονιιη.ιδν,κι:ιfδlνι:"f

\.01 dνεκτd otrrd τd ι!ιm::ιΤα ιdνcτc.(ι<ω&.;νοιφονσf~ι ) . 
ΙΩΑΝΜ-ιΙΖΙΓΚ{'Αρχηyδςτl'jςΕΔΗ<):Δt:νμπαροt!με\dlχοvμειtΔκοιναβανλι:vn σ-.,ιδrΔχη,Γνω

ρfζετε:,ποιδ!rrοντδτlλοςτοlίr.6χη.Τολμ'i'ρτε\dμfισvζητ~vμε:τι'jν lπcρcSτησητιΊνΓb.ρa. 
σχι:νfι,,,,(Φωwf , οcωδωνοκριwοΓαι), 

ΙΩΑΝΜ-α:Γf'ΟΚΟΠΙΔΗΣ:ΕΤ\οΟιdπαι:dδι:κτaαtms:m:ιCιλι.!yονται . 

fJ"();ΔFΌt{Δημl\τριοςΓ . Γb.rτι~ρον}:ΤδnερfερyαεΤ-.αι ~τι δtττι:ρι.πf3νκ,θενιζtλοςδLνι:]
nελι.!ξη,κι:ιfδοc!οριοςΖfyδηςποCιδf.νε:Τναιtnερι.ιτQνπαρ ιστd.νε:ι τδθηρfο. (Χcιροοcρστfιμ;ι
τalιcτ!\ςΓiτfρvyοςτl'jςΙ:VΙJrτολιτι:Οσεως). 

ΝΙΚΗJ"ΡΣ ΕΕΝΙΖΕI'ΟΙ::ΚΟριε: Ι"ρ&ιΙρε: , μπορtS 'od !χω τδν λόyο; 

ΓΡΟΕΔFΟΙ:(Δημl\τριος Γ.Γb.rοtmΟρΟ\I)Όρ fσπ: ΙC . Βε:ν ιζfλο, • 
ΝΙIΟ-ΠΡΣΕΕΝΙΖΕΝJΙ:ιΚCιριι:Πρδι;δρε,Ο\Iμ;pι.ινf3ι!ιπδλΙΠtΙμ 'αtιτ6τdόποΤαι:Ττει!ι'Αρχηyδςτl'\ς 
ΕΔΗ< κ,Ζ fyδt)ς,δτι δηλαδιΊ ~ σνι;:~ηση lnf τfjς lnι;ρι.:οτfισει.ις πρtπε:ι vd' yfνι:ι .ι!ιΠ(.JQδι"μτστι: τ~ν 
Γb.ι;χ:ισκι: vfι , διαφορετιιc4 πορaβιdζι:τι ~πως εΤnε 6 οc .Ζfy6ης,τδν Κανονιιη.ιδ, 

ΓΡCΕΔI-'Οt(Δημl\τριος Γ,Γ'απααπ!οραv)Όρ fσπ: κ.Ποττdοcη . 

rRέΔFόi(Δι;μ'ι\r~Ί~'Γ:rbnασπΟροv):'ΑπεvθCινσι..uι πρ6ς τδν σvν6δι:λφον κ(ιριον ΝικιΊττιν . θcνι ~ 
ζ{!λον , Τδ Βt'μα ε:Τ\Οι ιισθαρd προοωrτικ6 δ ικδ ~ς,κ(ιριε σν'οdδι:λφε ,f'ιlyει ό Κανονι σμδς,~τι 
πpeπdσαι:τaι-tφ'/Sσον διν Μ κι:ιτuτι:θοUν τd l!yyι:aφo-κaf ~ σνζfιτησις yfνι:τaι με:τaξΟ ταU 

alτοUντοςτι'jν ιcατ6θι:σιντDνlyyι;:dφωνκι:ιfτοt!dρμαδ fοv ΎποvρyοU ιισf 6ιν δδwττιι 'odt
nεocτoθl'\ c l ς ln:p::ι Βlμ:ι:rο nλιΊν τ?\ς μfι κι:ιτuθισε:ως τUν tyyρ:Sφω\1', 

' ΗΚvβlρνησις lζ~ησι: τιΊν 01.ΙζιΊτ110ιν,&λλ6 σvνιτεσε: W 6.ποιοι 6ζι:τε πρδ ~με:ρt1ν.έ"fwι 6.
λ~Βεια ~ δχι; 

ΝΙΚΗ'J'ΡΣ S::Ν!ΖJΞ:ΝJΣ:"Έλcιπα στιΊν "Άyκvρ:l , ~Πως y\οuρfζεπ: , ιισf tπt'στρειμ:ι τι'jν Τρfτη, 



ΓFΟΕΔFΌt(Δ>ϊμ,.ρισςΓ.fbn:ισn(ιρσv)ΚΟριοισ\Ι'οdδελφοι,lnειδο1εfιρισκόμεΒαnρ6τ?jςδιοκσn?\ς 
τtίνlρyσσιtίντοt)tδμ;ιτσς,&nεuθCiνομι::ιι πρ6ςδλοςγενικϊ:κ:τdςrπt:ρvyσ.ςιcαflπιοη;..οfνο:.ι~ 
τι flι Μ μ3ς δοθ?\ ~ Γbρ::ισκεufι δι6 Νομοθετικfιν 'Ερyο.σfσνfι θ6 κι:!μι.ιμεν l ι.4Jδλ ιμσν σννεδρfο.
ι:ι ι ν τδ Ιdββατσν ~ τfιν ~y4λην tιειπfρ::ιν. 

'Η πορδ~ησις το\) Ι"Ιρσf:6ρε fοv εΤ\οΟι,-.d γ fνη 6 Καινοβσuλειπικδι: lλcyχος εΙς μ fο.ν ι:ιu ~ 
νι;δρfaσινμετdτfινln:ιν6λr-,ιιιν,.Cνlργοσιί:iντο.tίr6ι.ατσς ~<t~f ..d fχωμcν ΝομοθετικfινΈργο
σfσ.ντfινΓbρ::ισκcufιν,'Μνδl.νσνμ:ρων?\τδttiμι::ι,τότεθdπι;ιιncι 'od .σ!μι.ιι.a:νl143δλ ι μονσvνc
δρfσσ ι ντδε&:β!kJτονfιτfινlιlεy4ληνΔειπιρ::ιν, 

ΝΙΚΗ1'ΑtΕΕΝΙΖΕtιJt:ΙιΙετdτΓςδισ.κσπfςΜεΤwι πσλΟ&ρyd,Τδθfμ:ιοWδθdnρt:πι \dσuζrt
τηθείπολδσΟντο;..ο,δι&rιεΤ\ΟιτΕρ6οτισ. 

Γf'QΕΔFΌt(Δημ,.ρισςΓιfbn:ισn(ιρσu):Γιο.τΓδf.νεΤι:ιαστεπρδιΊμε:ρΙ;Sν; 

NIKHrAt ΕΕΝΙΖΕΙ'()tιfVωρΓζcτc,ΙΠι fιμο\1\οΟ μf lnιτροnfι τοtί Νλ1Ό στfιν '"ιλγκuρα ι<αf tnloτpc-
110 τfιν Τρfτη . r.tfς nσι:nκολί:i λσιnδν νd ζητιCισ&ττ τfιν σν\οΟfνι:ση τoti t/Sμι::ιτσς γι ι! τ~ν 4σκηση 

8 Κο ι νοβσuλειπικσtιlλl:vχσuτfινΓbρ::ισκcufι.'Εnιμlνωσ'σ.δτδτδθfμα , 
ΓΡΟΕΔFΌt(Δημ,.ρισς Γ . Γbn:ιστι(ιροv) :Γbp:Jκoλti nολΟ ν6 Δκοvσθ?\ ~ 6n()fl ι ς τ?\ς Ν€σς Δημοκρατfας 
tn f τοtίθfμ:ιτσςαδτοtl . 

ΙΩΑΝΝΗΣΓf'ΟΚΟΠΙΔΗ!:: ' Εμείςσνμιιωνο\ίJΠ" μtΟΟαεΤπ::ιτε . 

nι:tεόΡΟΣ(Δημfιτρ ι ος Γ,Γbn:ιστι(ιρσu) ' Ο κ(ιριος 'Μεvρι.)ς lχει τδν λδ;ον. 
ΙΩΑΝΜ-1ΙΑΙ'ΕΥΡΑt:ΚΟριr;Πρδε6ρε,!Δ'ςlτlθητδδfλημμι::ιlκμfρσuςτ?\ςΚvβcρν!)cπωςΙ\-.dκd"
νοuμεέμβδλιμοσννι:δρfο.ΙΠJΤδrilββατσfιν6n::ιι:nχωρ()CΙΟ\IμεΤfινι'ιμtρατοt1Καινσβσuλειπικσtl 
lλfvxou,vιcf ..d γfνει Νομοθετικf'\ 'Εργοσ-fα κοΓ ν6 ιJiς δ&πι ~ ι<uβfρνηι::τη μfο CiΛλη ιΊι..ιfρο 
με:τδτf ςγιορτιςγιδΚαινοβσW.ειπικδlλεvχο.Πρδσ.ιιτσtίτοtιδιλfιμι-οτοςφuσικ6σuι.ιοιμνfισομΕ 
ν6μfιyfνηέμβδλιμος σvνcδρ fσσητδt6ββστο . ΑWδεΤ\οΟιΤδlστορικδ. 
Ι'RΕΔFΟΣ:(Δημfιτριος Γ,Γbn::ιστι(ιρσν):Διιf τfιν τdξιν θ6 fιθελο ν6 ένημερ6σω τδ Σί:iμι::ι,δτι lχεΙ 
tγyροφi'\εlςτf)ν ' ΙV&ρησfανΔιιfταξιντοtιΚαινοβοuλcuτικοtΙΕλfΥΧΟUΤΙ'\ςΓbροσκεu?\ςιΊtnε• 
ρ6τησ ι ςτωνa\ΛοΟδlλφωνκ.κ,1"ζσνμSκα,Ι<ακλομS.νη,Βιφ~κη, tιρcττdκη , Τσοβδλσ , Σκο.',Ιλορfιe.η,' 

8 ~:;ρ :~:;.;~~~:~~~~ν~i ~~nε~:;~~~ ::i~uτ~~κ~~~~~~~:::δt~~~:~ ~~-
θεaινlyγρι5φων • • • • 
ΙΓΙΑΝff-ΙΣΑ!'εΥΡΑt:Κ(ιριεΠρδεδρe,δfνavμφωνοtlμεν6yfνειέ143δλ ιμοςσννε6ρ Γσσ-ητδtd:ββο···σ 
μtΒι!ι.α 'ι;..οε:ρησfσςΔιστdξεως Νομσθετικi\ 'Εpyοι:ιfaι<α f6fνσνμιοιωνο~ισ:ι.Γσfσuν66eλφοι 
δλων τί:iνn:ιρ:ιτδξεων,"Ανθιfλετε βι!βαισ ..d γfνει τl\ν Γbpaι:ικcul'i ΚοινσβοuλeV'Γικδς'Έλεy
χσς, φuσ ι κ6 θ& yfνει καf Μ 6.'-Οπrι!ξοuι,ε: τfιν tnε~τι;ισl\ ι.ος. ' Μλ& Μν Biaεn: Βtμι::ι ..d yfνeι 
tμβδλιμοςαuνι:δρ fαaιςτδt&ββατο1 tπfτ"ςθι!cει.κ;σlιτ"ςδι!νauμφωνοtlμι: . 
ΠFΌΕΔF'Οt(Δημ,.ρι ας Γ,Γbn:ιαπ(ιροu) :nofo. cΤ\οΟι ~ γνt\μη τotl Κσμμσuν ι οτ ι κotl ΚδμΙ-Ωτος tnr 

τοtΙΒι! μι::ιτοςσιιτσtΙ; 
Ι<ΩNΠANΠNJtiW'IC1)t:'Onωσ61\nσre κσf tμεΤς δι!νδεχδμ:ισrε ..d γfνει έ14Jδλ ι μη0'\ΙνΙt~fσ.aη 
τδ Σιfββοτο yιcf νσμοθeτικl\ δσuλeιιf,'Μλd γιd' ..d y fνει τl\ν Γbρ:ισ-κcuιΊ Υομοθcτικl\ δoUλcιcf 
npιπει\οdσνμpωνfpε. ι οα:ιfτδκδμμ3ΤΙ'\ςΕΔΗ<,Ι3dσειτοtΙΙ<ο.νονιaμοtι . 

Γf'ΟΕtf'Οt(Δημl\τρισςΓ,Ιbπσσn(ιρσu):'Ι-ttλειι:aιιΓΝΙfα&nοφσσ-fζει,κ(ιριcσν\id6eλφε, 
ΝΙΚΗrΑtΕΕΝΙΖΕΝJΣ:Νομfζι.:ιδτιnρfν&nσφαafσειτδtωι,οθd:nρt:ne ι \οdδ ι σβσαScΤιΊI.f1ερ6-
τηαl\μοuγ ι στflχcιaημ::ισfα. 

nFΌΕΔΡΟΣ(Μιμl\τρισςΓ,ΓΟrτιστι(ιροu):',tqορ5εlςτΙ'iν~ιοnτdθεaινtyyρdφων .. . 



ΝΙΚΗrΑΙ:εΕΝΙΖΕΝΠ :Ποιί:ivf.γyρ6φωvδμ<.ΙC;f 

ΓΡΟΕΔFΟΣ(Δημ~ριιχΓ.Γb:rοι:πιCιρου) :Κ(φ ι οι συ\(!δελφο ι,t pωτϋται τδrοι..ο,ιι1v6πσΜχεται 
τ.,ν ΓbρσCJΙ<εvfiν,&ντf Κοινοβουλιtvrιοι.οfι ' Eλ~vxou ~ yf-..ει Ι'C>μοθεηκι1 Έρyασ ra . 

Γ'ΟΙ'\fΙΩΙΟΟΥΙ€ΥΤΑΙ:L~ισπι,μj'λιοτα. 

ΙΟΑΝΜ-IΙΖΙΓΔΗt( ' p,ρχηyδςτ?\ςΕttι<)Κδριε Ι"ρδεδρε,lμε7ς ζηrοtJμ bνοι.cσrικfiψηφοφσρ fα διδη 
νομfζσuμιε δη ι'ιJ.•:τdβeσιςτ?\ς tπcρωτ~ως μι:τ6τfςyισρτC!ς&ποτcλcΤοfαχος yιdτδ 'ΕΛ-
ληνικδΚΟινσβοtιλ ι ο. 

Γf'ΟΕd'ΟΙ{Δrlι.ιrrτΡtοςΓ.ΓbτaαnδρΟ\I)ΤδΙ!Sι.ο&,.Uχ&η,Πρσχωρο~cfςτι1ναvtftτrιαιν. 
ΙΟΑΝΜ-iΣΖΙΓΔΗΙ( ' Αρχηyδςτ1'ιςΕΔΗ<)ι( ' Αnσχωρl:$ν}:Ι'4τt.:~οlοcλοfφπ:ς!(θδpvβος,κωδωVΟι(ρQVΟfαι ) 

• 

• 



Γf'ΟΕΔFΟΣ(Νιμfιτριος Γ,Γbn:ισπ(ιρcιv)ΚΟριοι ο\1\dδελιpοι,lπει~ ε;(.ρισκδμεΒα nρδ τ~ς διαιcσni'\ς 
τtiνlρycισιίJντσ'ίιtδμ::ιτος,&rw;vθΟνσμcιιnpδςδλαςγe:νιιcUςτd:ςπrιfρvγαςιcαftπισημ;ιf\QΟ
τι ~Μ μ]ς δαθi'\ ~ Γbp::ισιcευι'j διδ Νομσθετικι'jν ' Ερyασfαν~ θcS. οαίμωμcν t.Ι-(3δλιμον σvvεδpfα
σιν τδ Σ6ββατον ~ τf')ν Ιkγdλην όe:ΙΙ'Ι"t~ρ:::ιν, 

' ΗnορSκλησιςτσ'ίιΠροεδρε fσvεΤ\Οι,ν6γfνηδt<σ ι νοβσΙΜ.εvrικδςfλι:γ:φςεlςμfανσu .. 
vε6ρfσσινμι:τdτf')νt.rιον6λ~ιντGνlργασιί.iντο'ίιΙ6ι-οτοςιcαf WlχωμeνΝσμσθετιιcfινΈργα
σfαντι'jνΓbρ:::ισιcευfιν,'ΕdνΜνσvμ:ρωνi'\τδΣί.iμ::ι.,τότι:ω πΡ:πει ν6 οd'μωμενtι,4!δλιμονσvνι:
δρfσσιν τδ Σ6ββ:ιτον ~ τfιν Μe:ydλην Δe:uτt:ρ:::ιν, 

ΝΙΚΗΙ"ΑΣΕΕΝΙΖΕΝJΣ:ΜΕ:τdτfςδιαιcαnfςβιίε:Τ\ΟιΠaλtί&ργd .Τδ θfμ::ι.αWδθ6nΡ:n ι..d σvζη
τηθεί πQο\Οσtiντσμ::ι , 6ι6τιεΤwιτι:ρι5στια. 

ΓFΟΕΔR:ΙΣ(ΔημfιτρισςΓιΓbruσπ(ίροv):rιστfδfνεΤσαστεnρδι\μι:ρί.iν; 

ΝΙΚΗrι\1: ΕΕΝΙΖΕf(ΙtιΓνωρfζ~τc,ΙΠι ~μσ\1\οΟ μt ~πιτρσnι'\ τσ'ίι ΝΑtΌ στι'jν ",Αγκι.ιρο. ..:α Γ lπtστρ.ι
ψ:ι τι'jν Τρfτη,tδς παρ:::ιι<αλί.i λσιπδν ν6 ζητι'ρετι: τf')ν σvw fw:ση τatl Σδμcιτος γι& τ~ν 5αιcηση 

8 Κσινοβουλευτιιeσtlt.λlγχσυτι'ινΓbρ:::ισκι:υf'),'Επιμο'!νωσ'σGτδτδθfμι:ι , 

rΡΟΕΔFΌΣ(Δrιμfιτριας Γ,Γbnι;ισπ(ίραυ):Γbp::ι..:αλίJ πσΗι ν6 &ιcavσθi'\ ~ 5πσψις τi'\ς Νt:σς Δημοκρ:::ιτfσς 
tπ f τσ'ίιθtι.nτσςσδταtl . 

ΙΩΑΝΝΗΣΓF'ΟΚΟΓIΙ~ :' Εμείςσvμpωνοtl~" μtι!α::ιε;Τrοτε, 

Πf'DΕli'ΟΣ(Δημι'jτρισς r,rαττισπ(ιροv)'Ο κ(ιρισς 'Μευρι]ς lχει τδν λδ~σν. 
ΙΩΑΝΜ-ΙΣΑΙ'ΕΥΡΑΙ:ΚΟριι:Γ\ρδeδρε,μΙςt.τlθητδδfλημμ;ιt.κμtρσυςτ\'ΙςΚvβcρνfισιι:ωςΙ\W:ιc6-
νοuμεlι41δλιμσσvνεδρfσσητδΣιfββατσl\ν6nι::ι.ρ:::ιχωpfισοvμετl'ινι\μlρστοtiΚΟινοβσυλευτιιcαtl 
lλιfγχσυ,γιd lo([ γ f νι:ι Νομσθετικι'ι 'Eρycιafo ..:af ν6 μ'iς δ6σε;ι ~ Κυβtρνηση μfα &λλη ι\Jlρa 
μι:τ&τfςγιαρτlςγ ι dΚΟινοβσuλcvτικδfλεγχσ.Γ\ρδσ(ιτσtlτσtίδιλι'ιμι.οτοςφυσικ6σvι.ι;ιμνι'ισοι
..d μf')γfνηlι,4!6\ιμοςσvο,ιε6ρfασητδΣ6ββι;ι.το.Α(ιτδεΤ\οΟι τδ / στσριιcδ. 
rRΕΔFΌΣ(Δημι'jτριος Γ, Γbη:ισπ(ιρσv) : Δι6 τι'jν τdξιν θcί 1\θελα ν6 tνη~ρ6σω τδ Σί:Sμ::ι,ISτι fχει 
tγyp::ιιp'Ι\ιε l ςτι'jν'Ι-\,.ερησfανΔιdταξιντσίοΚΟινσβσvλειπικσίοΕλfγχσvτ'Ι\ςΓbι;:οσιceuί'\ς'ιlnc• 
~φι ςτtiν0\Ι\ο0δfλ.φωνιc,κ,1'ζσυμS:ιca , Καιcλαμ5νη, Βe;pvβdιeη,ΔρΕττ6κη,Τσοβδλιι ,tκσυλσpf ιcη, • 

8 ~~ρ ::~~~~~~~~~;:~~~i ~~nε;~,;:~~~ ::i~υτ~~κ~~~~~~~:/~~~:~ ~-
Βεσ ι νlγyρ:!φων • ••• 

ΙΩΑΝΜ-IΣ ΑΙ'€ΥΡΑΣ : Κ(ορ ι c 1"\ρ&δρε,διν σvι.ι;ιωνσt!ι,.ε ν6. y(νει tι,4!δλιμος σvνε6ρ (αση τδ Σ6ββοΥα 
μlθlμ::ι ' Ι-\.ερησfσςΔιατdξeωςΝσμσθετικι'ι'Εργασfαιcafδινσυμ:ρωνσtlνιcα f α / σv..dδeλφσι 
&ων τFJν rιοι:οτtlξεων,"Αν θt:λετε βlβσια 'od γfνει τ~ν Γbιχιαιcευ~ κσινοβσvλενrικδς " Ελι;:γ
χσς,ι;ιuσικΔθcίyfνει ..:af Βd&\οΟπrδξσυι.ετι'ινlπε~τι;ισι'ιμ:zς,' Μλdldνθlσcτι: • θιμ:z 'ody f w:ι 
lμβδλιμαςσuνε6ρfασιςτδΣ6ββατο,lπf τί'\ς Βt:αιεωςσύr\'Ιςδlνσvμ:ρωνσtl~. 
ΠR:ΕΔFΟΣ(Δημι'jτρισς r,Γb.ττισπGρον):Παfα ιεΤ'οΟι ~ γνδμη τσti Κσμμσwιστ ιιc σti Κδμμcιτσς tnf 

τ~θιfι.οτσςaύrσtl; 

ΚΩΝΠΑΝΠΜ:!Σ ΚΑΙΥDΣ : 'ΟπωσΜπσrε ιcaf lμε;1ς δl.ν δεχδμ;ιστε 'od γ fνει tμβδλιμη σvνι:δρ fασ!') 
τδ Σdββατσ γι6 νσμσθετικι'ι δσu\ε;ιδ:,'Μλd γιd ..cl γ(...: ι τf')ν Γbρι:ισιcι:vl') οJαμοθcτικι'ι δσ~cιd 
πρfπεινdσvμpι.ινl')σε;ι>Φfτδι<δμμ::ιτί'\ςΕΔΙ-t<,βdσειτσίιΚDνονισμοtl, 

"ΓFΟΕΔΡΟΣ(Δημι'jτρισςΓ.Γbnασn(ιρσυ):'Ιi'tλειαμηφfσ&nςιφι;ισfζε ι ,ιc(οριcσν\idδeλιpι: , 

tαΚΗ'Ι"ΑΣ ΕΕΝΙΖΕfοDΣ:Νομfζω ΙSτι nρfνΔπα;κ:ισfσει τδΣωμ:. θcί npt!naι ν6 διαβαmk1 ι\lrερό
τησl')μαυyιατf!χ.ι:ιαημlσfσ. 

ΠFΌΕΔΡΟΣ(«ιμfιτριοςΓ,Γb.rοσπ(ιραυ):',tqσρ5ι:Ιςτl\νμl\ιcι:ιτd:θεσινlyγρ6:φι.:ιν , , , 



NIKHrAr OCNIZEI'lii::I"'oιtiv ~yyρ6φωνδ~; 
ΓΡΟ€ΔFΌΣ(Δημ~ριος Γ,Γbn;ισπCιροu):Κ(ίpιοι σΙJ'οdδελφσ ι,έpωτΟται τ6 Ιtίι,.ο,tdν&nοΜχε:ται 
τι'jνΓbρασκεut'iν,&ντf ΚLιινοβοuλεvτικοt! 'Eλfyxou\dy fνει Ι'bμοθετικι'j Έρyαοfα , 

ΓΙJNIDIOOYIEITAI:I.I:Sλιcrro , μ;Sλισιu . 

ΙΩΜΙΜiΣΖΙΓΔΗΣ( ' Αρχηyδςτi'\ςΕtιΗ<)ΙCΟριε~δρε,έμεΤςζητοUμεδνοι,.οστικfιφιηφοφορfαδιδτι 
νομ1ζονμε;&rι/ι.JΑ:τd'θεαιςτf\ςlπcρgτfιιχ:~μcτ6τfςyισρτις&ncmι:λcΤσΤσχοςyι6τδ'~ 
ληνι..:δΚΟ ι vαβο(ιλιο . 

ΓFΟΕli'ΟΣ(Δημιtrρ ι σςΓ,Γbn;ιαnΟροv)Τδ Σδμ;ι 6.ncδιχΒη,~ωρο1:!μ&& l ςτ~αvζ,.ηαι ν . 
ΙΩΑΝΜ-1ΙΖΙΓΔΗΣ{'Αρχηyδςτ1'\ςΕΔΗ<.):( 'Αnσχ.QΡ1Sν):~πιο!κλlφτι:ς! (θδρuβος , οιω6ωνοιιιροuαfαι) 

• 

• 



rΡΟΕΔFΟΣ:(Δ'ιμ~ριος Γ.rtιnαcm(ιρσv)Κδρισι σv..dδελφσ ι,lπειδ~ ε(ιρισκόμι;θα πρό τ?\ς δ ι ακσn?\ς 
τtiνlρyασ ι ί:\ντσtiΣ:δμ::ιτος,dnι:vθδνσμσιπρδς~ςγενικGςτdςιτrfρuγαςκσ f i:nισημσfw5-
τι 1\ 8ι5 ι,.aς δοθi'\ ~ Γbρ::ιοκεv~ δι& Νσμοθετ ι κ~ν ' Eρyaσfaνl\ Β6 κdμι.ιμεν i: Ι-(3 δλι μον σuνεδρ fο
οιν τδ Σ&ββσ.τσν rι τ~ν Ιkγdλην t~εuτfραν, 

' Ηnαρ1κληι;ιιςτοΌΠι:οεδρε fσvεΤwι , ..dΥ f νη δΚΟινοβοvλεvτ ικδς lλeγχσςel ςμ fονσu'"' 
νεδρfaοινμετdτfινέnαν&λr,ιιιντGνi:ργασιί:iντοΌ~τοςια::ιf..dlχωμενΝομοθετικι'!ν'Εργα
σfσν τf}ν Γ'Ι;ιρ::ιο~uι1ν.' Ε6ν δtν σuμφωνί'jτδ Σ:ί:Ιμσ ,τότε θ6 npιπει 'od κι:Sμ:.ιμι:ν ιι.e&.ιμσν σννι:
δρfασιντδΣ:6ββατονl\ τι'!νΜεγd:ληνΔειιτιιχιν. 

ΝΙΚΗrΑΣΕΕΝΙΖΕf(JΣ:;ΙιΙετdτfςδιακσnιςΜeΤwι nαλδ dργd . Τδθfι,.οοδτδΜnρtn ι W:σv(η
τηθείnG\δσΟvτσμ:ι,δ ι δτιεΤνσιττρ1ατισ. 

ΓFΟΕΔFΌΣ:(Δημfιτριος ΓιΓ'Ι;ιrοοn(ιρσu}:Γ ι οτf 6f.ν e'fσaan: nρδ ~μι;;ρί:Ιν ; 

ΝΙΚΗτΑΣ ΒΞ:ΝΙΖΕtοΣ: ιΓνωρfζετε,δτι fιμσuνα ι-ι fπιτροnf} τοΌ ΝΑ'ΥΌ στ f}ν ",Ayκup;:ι ιco.f l:nfατρ&
ψ;ιτf}νΤρfτη . r.δςnορ:ιi(QλίSλοι πδννdζrτr/"ιcπττΤf}νσuw f νεσητοΟΙ:δμ::ιτοςy ι& τf}ν !οκηση 

8 Κσ ι νσβοuλεvτ ι κσ~fλtvχοvτf}νΓbι:οσκεuf},'Εnιμfνωσ'οlιτδτδ θfμσ. 
ΓFΟΕΔFΌΣ(Δr1μ~ρ ι ος Γ.Γbnα.σn(ιροu):Γb.p:Jκαλί:Ι πολlί νd δκσιιοθ?\ ~ 1!.πσψ ι ς τ?\ς Νfος Δημοκρ:ιτfας 
l: n f τσtiθfμ::ιτοςαδτοΟ . 

ΙΠΑΝΝΗΙ:Π'ΟΚΟΠΙΔΗ: :' Εμείςσuι,.φωνοΟμε" μιδσοεirοτε , 

ΠΡCΕti'ΟΣ:(Δrlμιtrρ ι ος Γ , Π;ιπacm(ιροv) 'Ο ιc()ριος 'ΜΕ.vρ5ς lχει τδν λδ~ον. 
ΙΩΑΝΝΗΣ:Α.ι'€ΥΡΑΙ: : ΚΟριι:Γiρδeδρε,ι1Ιςlτl8ητδδ1λημι.οl:κι-ιροuςτi'\ςΚvβι:ρνfισΕωςΙ\..dκd
νοuμι: l:$4!δλψο σuνε6ρfσση τδ ώββοτο 1\ νd πaρ::ιχωpfισοuμε τ~ν ~μι'!ρα τotl ΚΟινοβοuλε.uτικοtl 
lλfyχou,yιd ..d yfνει Νσμοθπικfι 'Eρyaσfa κα f ..d μ5ς δ&π ι ~ Κuβfρνηι::τη μ fο iiλλη {\μlρα 
μετ&τfςyιορτlςγιdΚΟινοβοuλεvτικδfλεyχο.Ι'\)6οtιτοΌτοtlδ ι λfιμι.οτοςφvσικdσvι-qμyfισαμe 
..dμf}γ fνηt$4!δλιμος αuνe6ρ fασητδΣ:6ββοτο . ΑδτδεΤw ι τδ l στορικδ. 
Γf'CΕΔFΌΣ(Δημ~ρ ι οςΓ, Γbnι:ισπ(ιρσu):Διdτf}ντdξινθcίl\θeλα'οdtνημερ6σωτδΙ:ωμ;ι , &r ι ! χι: ι 

:;::~ ~~ ~~~:~=-~~:~.~~~~~θe:~~:~~~~~~:τ:~~:χ;=~~f~η~n~· 
8 ~;ρ :::~~~~:~~~~ν~~ ~~τΕ~~:;~:~ ::~~ντ~~κ~~~~~~~~:d i:~~~:~ ~~-

θεσ ι νl:yγρSφων . . .. 
IΠAJ'Hoit Α/'ΕΥΡΑΣ:Κ(ιριε nρ&δρε , δfν σu~ωνοUμε: ..d yfνει tι,.e111.ιμος σuνεδρ fοση τδ tdββα·,·ο 
μl Βfι.ο ' 1-\Jερησfας Διατdξeως Νσμοθετικfι 'Eρyaofo κο! 6f.νσv~ωνο1Ν φ f o l αu..d6ε:λφοι 
&ων τt:ιν m.ιnτ6ξεων."Αν θtλετε βtβc::ιιο ..d yfνει τ~ν Γbροσκε:vfι ΚΟινοβο\Ιλι:vrικδς 'Έλcy
χος,φuσικd Μγ fνει κaf Μ δ:ναιτrδξσuμε τ~νi:πε~τφf} μ;ις, ' Αλλ6 tdνθfιχτι: • θt ι,.ο ..d y f νι:Ι 
i: μβ111. ι μοςσvνε6ρ fοσιςτδΣ:6ββοτt:Ι,tπfτΙ'Ιςθlcεωςalιτ"ςδlνσuμφωνοtlμι: . 
ΠFΌΕΔΡΟΣ:(Δrlμιtrρ ι σς Γ , rt:ιm.aπlίρou):nofo εΤwι ~γ~μη τοU Κομμοvν ι στ ικοΟ Κδμι.οτσς lπf 
τοΌθιι-ατοςalιτοtΙ; 

ΚΩΝΠΑΝΠΝΠ ΚΑflf'Οt :' Οπωαδ~nστι: καf tμε:1ς δfν δε:χδι.οστε -.d y(νε ι l:μβδλιμη σuνcδρ fοση 
τδ tdββατο yιd νομσθετικf} 6ο\Ιλειιf. ' Αλλιf y ιι:f ..ι:f y fνει τ~ν Γt:ιιnοκι:ufι νομοθι:τικ~ δοuλ.ι:ιd 
nρfm:ι...ι!σvμφωνf"ισι;ιια::ιfτδκδμι-ατ?\ςΕΔΗ<,βdαε:ιτοΌΙ<ονονισμοU, 
.ΓF'ΟΕtfΌΙ:{ΔημιtΓρ ι οςΓ.ΓbnοσnΟροu) :' t-hλειοψ,-,;ι fαδ:nαpοοfCει,κ(ιριι:αv\d6ε:λφι: . 
Ν!ΚΗτΑΙ: ι:f:ΝΙΖΕ/()Ι::Νσμfζω δτι nρfνdnοφοοfσει τδ Ι:Qι..ο Β6 πρfται: Ι νd διαβσ.σθ&ί ~ !nε:ρδ
τησfιμσuγιατf fχΙ:ΙΟημJΟfΟ. 

ΠΑΣΔΡΟΙ:(tοημflτριος Γ,Γb.m.σπ(ιροu) :'Ριιοι:fi ε iς τ~ν μι'} Φτ68εσιν tyypdφων •• • 



ΝΙΚΗrΑΙΙΞΕΝΙΖΕΛΟt :nοιωνtγyρ6φωνι!!μως; 

ΓΡCΕΔι:ΌΣ(Διlμl\τpισς Γ,rt;ιn;:ιι;mCopou):KGpιoι σ\1\ο!S:δελφσι,tpι.rτδται τ6 Ιί:ιμ;ι,Μν&πσUχεττ:ιι 
τ~ν ΓbρσtJΙ(.ΙtV~ν,&ντΓ Κι:ιιvοβοuλ.εvτικο'U ' Eλ~vxou >.6 yfνε:ι Νσμοθετικ~ 'Ερyσοfσ. 

ΓDN"lli ΕΟΥΙ'ΕΗΑΙ:~Ι5λιστα ,μj:λ ι σπι. 

ΙΟΑΝΜ-!ΣΖΙΓΔΗΙ( ' Αρχ_ηyδςτj'\ςΕΔΗ<)Κδριεrρδε:δρε: , tμεΤςζ,ητοtlμεδνομcιστιιcfιψηφσφορfσδιδτι 
νσμfΖ:ο~δτ~ι'ι;ετdlkσιςτi'\ςΙ:ncρr.Π/'ρΕι.κ:μι;τ.Sτ ΓςyισρτtςΔπαn:λ.εΤοΤσχοςyιd:τδ'ΕΛ-
ληνικδΚοινσβοΟλιο. 

Γf'ΟΕδΡΟΙ{Δι1μJ'Πριος Γ. Γbπααπt!ροu)τδt13ι.ο&•όιχβη,Πραχr.JΡD1)μs e! ςτfινσνtιπrιοιν. 

ΙΩΑ.ΝJ+!ΣΖΙΓΔΗΣ ( 'Αρχηyδςτ!\ςΕΔΗ<.)ι{ ' Αnοχ~ν) :Ι<d:τωο! κλιφτcς!{θ6ρvβος, οw6ωνοιtροuοΓαι) 

• 

• 



MEτn=v 
ΠΛ ΤΑ ΣτΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΤΛ tmΛH 

•α•tκΛ8ΗΗΗΙΤΙΙΛΗΟτtΚΗΘΗΤε:ΙΛ 
.ΗΙΙΟ,ΗtΙΙΙΩΛΓΙΛΤΗΙ[,Ο.Κο 

DIIOinONAIΛKOt:.Ht:IOt: 
ΟΧΙ:ΠΗΑΙΛtβΟΙΙΛ 

8α 26 ι 15,4.79 



Η.Ε,ΔΗ.Κ.ΑΙΚΑΙQΓΙΠΛΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΙQΙΗ ΤΗΙ ΣτΡΛΤΗΠΙΚΗΙ ΒΗΤΕJΛΙ --------------------------------------

'Ο'Αρχηy6ςτίίςt.ΔΗ.Κιι..'1ι.ι&ννηςΖfy6ηςl.ιι.aνι:τfςόιι.6λοuθι:ς6ηλGσι:ιςΟ"Τfς 
13 ••• 79αχι:τιιι.6:μiτι1ν&ξι;ιyyι:λβι: f0'0'μι:fwαητΓ;ςΟ'Τρατιι.ιτιιι.ίίςΒηηιfι;ιςΙ 

~ ·Η ε .6Η.Κ· χαιρι:τ fζι: 1 μιf nολλι1 ~ιιcrνοwο fηση τι1ν (Ο'ΤΙ.Ι κιι r δι: 1 λι1 κu~ι:ρνητ οιι1 

~~;:~::~·~:~:~::;.:~:::~::~~~~~ι~::~~ =~~;~;.~:~~~~:::::r~:::~~~~=~:~;~~::σ 
κ . ό11οuργοU 'tβνιιιi;ς 'Αμι1νης,wσ11 χαροιιτήρΙΟ& τ&τι: τι1ν wρ6τaοι1 της,~ς •ί:ιιτdς τd11ou 
ιι.ι:ιfχρι5νσu•,.,,. 

'Η~~:uβι:ρνητιιιι"jσύτι"jόncrνοχι:ιpηι;ι:ηι:tνι:ιιτράγματιμfα1ΙΙΙΡι1ΥοΡηlrιιτfνοα\σισδσξf-

~~ ι ~~~Ρ;1: ::~ ~~~μ:~~~~~~οQη~σt~~~:~~~~~=ι.ι~,.:~ι"i 6: ~:~~~:ΡΙ~;~.~ς ~ χ:~βiρ:~~η ,.~σι 
ατ&&λλιιιι.ρ(οιμαθt:μστσπο11τc:ιλσιτwροUντι5ντ6•ο,ιδι:ΙΧV&Τι1v16ιaιιατcrνdηαη,&yιιc:ι
τολι:fιrοντσςτι"jνιι.ομμστικι1ι!ικσμ'fοοτ6χι:ΙΡΙΟ"μι5τοuς. 

οτρc:ιτ ~~;:~~~Υ~~τ~ r:ς :~~~,.~~~ο-~~~:~:~:~ ;~U ν=~~~~~κ:~rλ~~~ο σ;:ο;:~~~ο &~~~~~~7ς • 
(χι:ιατι1νι\nrοδΟΤΙΚ6ΤηΤΟΤi;ςσ\ιιονομfΟ'ς,μιfλητης'[πιτροnης'[ν6rιλΙ.ΙV.6.UV6:μ&ωντΓjς 
[,.6.Η.κ.,Unι5τι:Sνο11αρχοκ.'Λθιιν6σΙοtnονf6η,ποdίlίτανκσrός\σηγητι"jς'L'ίίςΓ1ροτcS:αcι.ις 
Ν6μσu,e&δρyανιkοuvcίιθύςμcτ&τfςyΙορτiςτοUΠ6σχο6μιλfι:ςστι1νΠρι.ιτι:Uοuσοκοf 
τ6σrιοuδσι6τι:ρσ8ιrορχΙσκ6:Μiντρσ. 

Ιτ6χος της t.ΔΗ,Κ ι:tνσι n&ντοτ& ~ 12μηνη Βητι:(ο wσf &χι ι'Ι 1θμηνη ~ 1δμηνη 
~:~ν τ:~~Ο' v:;::~~~~&D'~cS:~~~~,.~~~ν ~~~:~:u~~~"i:a~~:~o fcις, &μφι;ιν fζοντο 1 νά προτι: ( .. 

Καf nρίιr&Ι ν& τονΙσΒι:i !λwς t6ιοfτι:ρα &τι ~ &λάττwαη της θητι:(ος διfν ι:1νcιι 
μ6νο δWρο'ΙΙρι5ςτι"jνι:ολcιfο,ι:tνσι ταuτιSχρονιιιι.fνητρο,ποUΒ&ό'ΙfΟ)(Ρ&Wι:t τι1νι'\γcσfcι 
τί:ίν 'tν61Ι'λωνΔuν6:μι:wνν6:1ΙΡΟΧωρfiοcι βορρcιλfσστ6ν&ιι.οuyχρονι σμ6 τηςαuyιι.ρατι"jοι:~ 
τοuς,μi βάαη τι"j οημcρΙνι"i τcxνoλoyfa,yΙ6: τfiν &πc:Νξηση τfιςbο6οτιιι.6τητ~τοuς•. 

[ΙΔΗΝι•ΟΛΓQtiΑΙΒΑΙΥΝΕΧΙΙτ[t• ----------------------------- • 
αοοτιS • :~,.~~~:3 ί~:ι σ;~:::ι.ι:~=~~ 1 :&τ:~:~μ:cι~~/v~~~:tο~~λU1tτι: 1 lνο ιrολU μ 1ιι.ρ6 no• 

;~~: ':~~:ϊ;~;~"!~:~:~~~~~;~~:~;:;~:~~~;::~~·;.:~.~~ν:a~~~·;.~ ':. ~~ .~ ~:::. \~;:~ί-
rιά μ16: lιιι.dμη φορd ~ Κuβίρνηοη ΙΙ.οτοφι:ι1yι:Ι σ'Ινσ μiτρο,ποU &ttλWς όγy(ζι:Ι τ6 

1Ι'ρ6βλημο , nοUσημι:ιι.ιτiονlrρνι1θηΜ&Τι1νli1Ι'αρξt\τοuπρ6 Μομηνtiν. 

ό'Ιfοδι: ::~:;:~ρ:;s:~ ::~~.:~6 δ~=t~~:T~~X&;~y ι:cι Υ ~:μ;:::~~~:α~=~~~d τ~~r:?τ~~cι~c:~~ f:u::f 
Ιχcιοχiσημiτι"jνπορο'Ιfiρcιwορι:fοτοUνiοuσ6:νμιfλοuςτοUιι.οινwνικοUαuνι5λοuιι.cιf 
τι1νwοιοτΙΜι"jβι:λτfωαητί:ίν 'Εν6rιλι.ινΔuν6:μcΙ.Ιν τηςΧ~σς•, 

!~-~~~~-!~~~~~-!~~-~~! 
οχ ι: τ 1 ;~ ~:ρ~~~6ό.~~;λ~·~~~~ο=~ς 'l.7'~J··=~~:~ςί:~:;~ο~ f~η~σ~:;~τw δηλCιαι: ι ς τι1ν 1 ~•. 79 

τι"jν ιι:~ι1·~~~~;u~;~Ο'':d~:ι:•~:~~:~0~"~~~ρ~~ο:~:::g =~::~~~cι;~ς~cισιιιι1 τροuwι5Βι:ση yι6: 



C!dνοδ:νcτνaι πλι'jρι.ις.ιιι.α f &ντικειμcνικόCνημι:ρwμlνος&λαdςμπορεiν&Ι(ρ(νι:ιτ(ς 
σuνΒί1ιιcςιιότι.ιlrndτfς&ιιοiι:ς Ζ:ι:iιιαfνιlιι6ρcιτfςcrι.ιστtς άηοφόcrειςιιοUθάlrnοτρifοuν 
τούς !ζwτι:ριιιοUς κaf &σwτι:ριΙCοUς ι:'ν6Uνοuς ΙC6Bc ~woxi;ς κ~( 16. τοU !πιτρt,οuν ν6: wρο
~:~~:ι:ι ατι'j 6ιcrtrf6λιση της ο\ιιονομιΙCijς,ιιοινwνοιi;ς 11crf τιολιτ.οcrτ.ικ~ς ι:lιημι:ρfcrς ΙCα( 'ΙfΡΟ-

Λαόςιιακ6f:yημι:ρwμlνος,ι:1ναιΛαιΙςόπ6Μη6cμονfα.Δtν ι:iνcrιiλι:Uθι:ρος.Κcr ( δiνΖ:ι:i 
ιιιS:τw&ιrdδημοκρατιΙΙdrr.•λfτι:uμcr. 

•ενcrμι:yιS:λομlροςτijςlmοστολijςyιιlτr'jν•lιντιιιι:ιμcνι ΙΙr'ΙΜα(έιι(fcrοις δροιςiνη
μlρι.ιση• τoi:i έλληνιΙCοίi λαοi:i-6ιιως f:ιιιβόλλcι τ6 δ:ρΒρο 15 τοίί Σuντ6:yματος,lιλλά Maf ~ •εU
ρωιιa·ι·κr'Ι Σύμβαση yι6: τr'l~ προάσπιση τWν διΙCαιwμάτuν τοίί lινΒρCrιιοu Mcr( τί:ίν Βcμcλιω~ν•
Ιχι:ιάνc:ιτι:θι:iοτοUςδUοιιρc:ιτιΙCοUς'aρyανιαμοUςτWνμiαι.ινμαζιιιi;ςivημcρώσι:wς, 

'ΑτuχWς,6μι.ις,τ6οοi\Ε;Ρr6σοιια!ι'ιΥΕΝΕΔlrniχοuνπολUlndτι1νnιστr11ΙΙιrλι'jρωσι,τοίί 
ΙΙο:Βr'jκοντ6ςτοuς.•εχοuν μι:το:βληΒι:iσiδιcrfημΙι:rτ ιΙCόιιρο:ιιτορcicrτ?jςΜuβcρνι'jσι:wς,τοίί,.:u
βερνWντοςκόμμιιτοςιιcrfτWνσuμμόχwντοu. 'Αιrοcrιωιιοi:ίνδifι•αρcrμοριpώνοuνΜαΤ6:trUατrιμα 
ι:\δι'jσι:ιςκο:fyνi:ίμcςιrούδiνοuμπορι:ύοντcrιfι&ΙΙ"ταyωνfΖ:ονταιτr'Ινιιι.uβiρνηι:rη. 

8.ιaν6:;τ&~ο;: ~:~~~ο: ~7 ~c~~::io~~= 1 τ~ ς .~::r~~::~ ι σ::;: 1 ~Ρ~~~ ::~0~6: 11iiu=~P:~:g:η ,.~:

t:;~~~~~ ~~~~:~~;~,~~. :r ~~~;: 6:: :~~ι ;=~~~:~w~~::l~:~~Ξ ~ ~~~ I ;~;~:g~~~&~=~::::~u~!~-
δρyc:ιvώσι:ωνJfιfνωστ&βcισ ιΙC&nροβλι'Ι"ματο:τί'jς):Wρας. 

ν cr σ:~ :::~~~~;~ι Μ;ι:~ν &:~ ,::~~:::u:2σ~~~τ:~~~σ:=~~ ι:~~~ ά~~η~~~ι:~~;~ . ~:;:ι~η~~:: 
~~w*~~··:~~~~~:~. ~η~~r ;ξ~='δ~; "~~-ί~~cr(~~~~.s:~ 7: ~:λ~~~~ς τ~;ο~u~:Ρ:~~~6:~~~=: ::ιiτος 
μοις&ντΙληfθc'i6τιι:tνο:ιι!rιιο:ρά6cΙCΤοΙΙοιfί:•ι•fv6uνον&cτvο:ι6χ6ρτ ιvοςτι:ίποςί:λcUΒc
ροςιιcr(τ&δ:.(λαμiσα1ιrιΙCοινwνfαςόπ6αύοτηρά:ΙΙuβι:ρνητΙΙCι'jλογοιιρ.ι: σ fα,6ιν eιΙχάνωcU-

:~;~~ .:~)1κ::~~:~~~~·~:;;/;;t~n!6a δτι •&noτc e& Bι:ρcnrcuBc'i ι!nι6 crUτι1 τr1 ycλofcr 

κaί ι'ι άycrν&ΙCτηση,τiλος τί;c; ΙΙοινί;ς yν~μης crτ6 σύνο λό της ι:τνa ι γνωcrτr'Ι ιιcrr (ιιδηλη. 

Βιβο:ιa,ιΊ πρωταρχιΙCr'j ι:UΒύνηγι&τι'jνΜcιτάστααηcr{ιτf1 , ιrούι!rιιοτι:λeiάιιροΙΙάλuπτηπαρα
β!οιοητοίiΣuντιS:γμcrτος , βο:ρύ:νι:ιτf1νl(uβiρνηαη.'Αλλ&ιι.ο:(οl IΒUνοντι:ςτ&ιιρατ ιΙC&μiοα 

•:~:~;, •;~tι:~~~~~Ρ~~~~;6~0~~~~τ~ό c~~~;a., ~~ r:rι~~:~&ξc ~~ '~:~Pf~~;~;:~~~~o ~ο: ~α;~ ... τ~~-
μι.οv. 

Έν τοίίτοις,ι'ι Κuβιρνηση άιιοδι:ιΙCνύι:ι wΜρηό:δια•ορ(cιyιιS: τr'jν Μpιτιιtι'j α\ιτr'ΙΙCα! ά
ντιμcτι.rιιfΖ:ι: ι μιf'Ιf&ΡΙfp6νηcrη6λοuςτοUςrrcrρά:yοντι:ς"ΙΙοUτι'iνάα ΙΙοίiν Cξ'α\τ(ας τί;ςιιοι
νοβοuλι:uτιΙCί;ς τηc; ttaντoδuνcrμfaς.OI 1Βι:ίvοντι:ς,6μως,τ& ΙΙρcιτιΙCά μιfσ ο: μαζιιιί;ς ί:νημι:ρ~
uι:wςι:τνaι 6ημ6αιοιλι:ιτοuρyοfΙCαC6iν•ροστcιτcUοντο:ιάιι6ΙCο:μμι&lισuλfa,6τανrrαρa:...-ι 
βcr(νοuντdΙCαΒίiιιοντοuς. 

Ή Ε . ΔΗ.Κ.,διν μιιιορι:'i v6 wο:ριιμι:!νcι &πcrBr'jς μ•ροστd: σιf μιά: τιτο1ο: i:ξαΙρcτ ιιιά γιιi 
τό•εeνος1ιιιιι(ν6uνηιιcrf&στcrοη.Κο:fi:ιιι:ι6r'Ιδiνμπορι:iνι1 1ιι ιτUχcιτr'ΙνJΙροστοιοfcrτWν 
αuνταyματι ιι.Wνδιιιο:ιωμ&τwντοίi•ελληνcrwαλfτftάιι6τι1Βοuλr'Ι,άrrοφ6αιαι:ν6:Ζ:ητι'jοι:ιimd 
τr'ΙΔικcrι οcrUνη.Γι&τ6λ6yοο:Uτ6Unιβιιλι:ι:rι'jμι:ρο:ί:ναντrοvτWνόπι:UΒuvωντίlςΕΡΤμι1νucrη 
yι&•nαρ&βιιαηιtο:θι'jΙCοντος•ιιι.a!&rrιqιuλλ&σι:τcrινιS:ιιρο βciσι&ν&λογι:ς&νιργι:ιεςΙΙα(Ι(οι
τ&τί1ςΥΕΝΕΔ,τi;ς6πο(αςτ6 16 ι6τu•ο ιιcrθι:στ~δiν1ιr ι τρiπcι τr'jν fδιιιμiτr'ΙνΕΡΤμcτο:
χι:fρηση, 

~~;{~~;~?.~i~:~r:~:!~~~~~illi;o~r;~~~~~:~;~~~~:~~~:~;~:i:~~;;~π~~t~~~~~= 



rΙΛfΛΛΠΟθΕΙΙΛfΛΚΛΥΙΙΙ:!QΝ ···········-··-·--·-----· 
'σ θοuλr.uτι1ς ΧcινCι.ιν τf;ς Ε.6Η.Κ κ.Ν.θιι:νιζlλος μl τι1ν Uw.ό:ριθμ.3779/23,2.79 1-

~~~~=~(~~u .:ϊ r β~~~~;~ ... r:~cι~:ι:ι:=~cι:~~~~:ι.ι:τ~η~;~~~ ~:;6 ε~~~;.~rr:~~vz~~p;~~~oν ιι:ιμοίί 
1)Τ& άκριβf; ό:ποθiματcι kαuι:ι(μι.ιν ποU U:ιr&ρχοuν σι1μr.ρcι ι:ιι άrroBηkCUTIΙΙOUς x~pouς 

:ιrοUχρηι:ιιμaποιr.iτd4ημ6σιο.Τ6:"4r.λτ(α:ιrαρcιγι.ιyΓjςιι&fό:ποθr.μ6:τι.ινΙΙαuσ(μι.ιν"τWνδιi 
λιι:ιτηρ(ι.ιν 'Λι:ι:ιrροnίίρyau,θcιρδινοyι6:ννη,Λ6:ταη ιια( ΕtΙΟ(t~cιιροuμιlνι.ιν τί:iν τuκdν ά:ιroβa-

~f~: ... ~~~~U τ6a~~:~:rδ~u~a~6•~=~~~ ::ο~:;:;.:Ο~ :~~~τ:)~aηκa\ιΙaΤ yιιf Χοycιριcιaμ6 
2)Ηςι:ιuμβάαr.ις•οUr.tνcιιοl.\σχdσι1μaρο:yιd:τι1ν•ρομι\βaιcιό:ρyοίίwaτρaλcι(οu 

καClτοCμι.ινnροΤ6ντι.ιν-βραχuwρ68cσμaςκαfμακροπρ6θr.ι:ιμcς, 

3)Τ6 λdyo γι& τdv 6woio tyινr. Cmοδcιιτι1 fι ιιcιταyycλ(cι σuμβ&σr.ι.ις R.S.C(13.3,77/ 
Φ[Κ 134)μi. ό:nοτlλcσμσ: ν& lmσλλcιyοίίν σiΔιε.Βνciς Έτσ:ιρr.icς όwd τι1ν Uποχρlι.ιαι1 τοuς 
y ι&τ6νCφοδισ:σμ6τfiςχWραςμiι:ιοβαρι1ποσ6τητcιΙΙcιuσ(μι.ινΙΙσ:f 

,ιdν• 4;~~ . :=~~Χ=~~ ::& ~1~ν=u~:a::~σ~::~η~~~·=:Ί~& ~Ί~:κ~ημdι:ιιο χρι'iση τi;ς •ό- 8 
'tπι:ι4ι1ο1Uwοuρya(δiνΙΙατl.Βcσcιντάnι6πάνulyyρι:ιφα6ΙΙ.Ν.θcνιtiλοςμcΥiταc-

:~ς :t,.:~~~:~ς ~:σ::~ρ:~ην:τJ~~;~:~ :;μ~φ~:~μcl ;: :::::•:6j ::~s ~or.~η:;:a:::::~~ 

'Οβοuλauτι'jς'ΗρcιΙΙλcfοuΙΙ.Κ.Ιwαντοuβ&ςστfς16,3,79μtCρUτηση-atτηaηΙΙατcι-
8l.σaι.ις έyyριfφwν tητό:ι:ι όJιd τοdς U•oupyoίiς 'ΕΒνιΙΙfjς 'ΛμUνης ΙΙι;ι( ΔιΙΙαιοσUνης νd: όνο(
ξaι6φd:κcλλοςτf;ςΚι.ίnροu, 

-οwι.ις χcιρcικτηριοτι•ό:όναφi.ρι:ιστι1νi:ρώτησι1τοu4Uοwρ6σφcιτσ:yι:yον6τα4fνοuν 
4Uονl.cς4ιι:ισyό:σι:ιςστ6 8iμα. 

α) 'Η wροχΒcσιwι'i 4ι1λι.ιαη τοU Πρdiδροu Κuπριcινοίί μl. τ~ν 6w6(α tητr.i ν'άνa(ξι:ι 
όφ&κcλλοςτf;ςrrροδοσfαςτi;ςΚίίwροu,κι:ι( 

cιιιρcπο~~ ·~ •=~~~~~~ι'i.~~~i:~t~~~cι~~~τ~~:~~~~τ:5Β;~:η;2; Λ~~:~~~;~~w:Y~~~σl:~xa:~~~ ~ 
στdwρι:ιξιw;dπημcιιιατιfτοUΙΙcιιιcιρ(ιχιΙΙcι(σti:yΙΙλι'iματατοUιιοινοίiποινιΙΙοίίνιlμοu,μi 
τι1νό•οfcιt"Γ)Τcί&ρσητijι;άναατολi;ςτίjςwσινιΙΙf;ςτοuς4ι~aι.ιςwοι:i &ιιiβcιλc ί:τιc(yοu
σcι Διcιτcιy~ τσίi •· 'Λβιiρ~ο~φ τd 11176, 

Iiaxιa'1 μi.τ6*ιd ι 1t&νw&ρι.ιyQσΒc: 
1)ΠοίοιλιSyοιδιιιστοlοyοίίντι1νί:ξαΙΙ:ολοι:iΒησητfiς6νcιοτολi;ςτης4ιcι4ιΙΙασ(cις 

δι& τ~ν προδοσ(cι τiiς Κdπροu,ί:φ'δσον ~ 6ρχιιιι1 ΔιΙΙαιολοy(σ τοίί 1g75 &ι;ιοροίίσe μιlνον 
σl.μιd:σuyιιaκριμl.νηJΙr.ρ(οδοιισ!έξuwηρι:τ•ίίσcίθνιιιι'jσΙΙοπιμι5τηταμι1Uπd:ρχοuοο:nλjονι 

2)Εtναι 4ιΙΙα(wμcι,fίρσγctijι;ΙCτίβcR"'ι'iι:ιιtuςνό:&πσσιι.ιπ&"έyιιΜμcιταβcιpι:iταταιια( 
Ιδιαιτiρwς &ιιr.χΒf;,ι:ις Ο"τρι:φdμcνcι aστd τi;ς πατρ(δος w;ar τaίί 'Ελληνισμοίi γcνιw;dτι:ρα•ι 

3)Διl.τcιξι: τd Ύποuργcίο 'Εθνιιιfiς 'Αμdνης,τaUλό:χιστον,Ε.6,[ yι& τι1ν tξiτcιση 
ΙΙαΥηyοpιWν κατ& τWν 127 &ξιωμcιτικUν τUν λcπτομaρUς &νcιφι:ρομfνwν lrn6 τ4ν μηνuf~ 
ιι.Χcιτζη'/Ι'cινcιyιώτοu ικarόwιSρχι:ισχι:τιΙΙ:d'ΙΙ'ιlρισμα;Κcιf,σiιιcιτcιφcιτιιιι'j:ιιcρ(wτι.ιΩ'η,wιlσσι 
ιισ( woio ι CτιμωρJ18ησcιν ~ lιποστρcιτcdβηαcινι 

4)Εtναι&λι'jβι:ισ:δτιοlιιλι:iστοιάwιlτοdς127ιιστcιμηνuΒl.ντcις&ιιι.ιματιkοUς 
:ιιcιρcιμl.νοuν στd στρ&τcuμcι ,προ&yοντcιι 11ατό: Crndλuτη ί:κλοy~ ΙΙσ( w;cιτl.xauν νι:ορι:ιλγιιιιS 
ιιdι:ιτ cιι 

s)rνι.ιρftcτι: δτι ~ προJΙ"σyιSνδcι τοίi χοuντιιιοίί wcιρακρd:τοuς 4ιcι4(δcι δτι φοβ&τcιι 
ι\Κuβiρνησι1ι:ιcιςνιi/tνο(ξaιτ6νφ6:ιιcλλοτi;ςΚι:iτιροu,δι6τι,τιiχι:ιιβ6wροιιU,οuν σuντρι

fΙΤΙΙΙιiστοιχaίαβαρι:iνοντcιτι5ν ΙΙ.Πρ.ι.eurrοuργ6ΙΙι;ι(μιλητηςyιιfτιi4ρσμστ ιΙΙιSiΙΙcίνcι 

.. ιιι. 



γr.yονιSτ α: ; 

&ρΒρο g~=~α:~:~:~~σ~:~\~~:α:Βlσr.τr. στι1 θοuλι1 τ6: ιcα:τωτιfρy (γγρα:φα:,σUμφwνιι μι τ6 

~~:u:~~~x:~;~~~~::: ~;~~::τ1;~:~~::~α:!~:~!::~=~ r .:~a~6~:. ~~~ :~~α:~~;~~~~~~:~. 
διχcισfα:~)Υ~~\~~σ~~~:~σ(:\~:η:~:~~~.ο:ιις γι6: τt\ν αlτιολιSγηση τϊ;ς lινσατοΑi;ς τi\ς Οιι:ι· 

ΗΑΠΑΝΤΗΣΗΤΟΥΥΠΟΥΡΓΟΥ, -----------------------

• ~:~~:!~;~:π1;i;;~;~:χ:;!~~:~~:~~~;~~;~:~:;:i~:~~;~~~;~:~~~~;.;::~;I;~:~i~-
ι:r.. ιsτ :σϊ:α~ ·~r.~2λ~~~~~~~s~6~ t~~~z~~~~.:;χ:~~~=~~~~ι~~:όn~p~;:G~v~;6t:α:~;dρr-
στρ.sτr.uμcι.ι~aλλά•ροσιισ:a•'iν6:•α:θησuχάσr.ιτι'jνκοινι'irνuμημιτι'jvνι.ιατι'iΒ•wρr.ra 
τοu1!ι:ρfστcιγονι6(ων, 

ΠΕΡΙ ΕθΝΙΚΗΣ ΛΝΠΗΑΣΕΟΣ ------------------------
'Ο Βοuλι:uτι'jς 'Ηρcιιιλι:fοu τi;ς Ε.ΔΗ.Κ ιc.8,Ξuλούρης lκQ\Ic τι'jν ~ξi;ς ιl:ρι:iτηση στ (ς 

8 
10

·•· 
7:.~ρ::ν τ~~μ~:ο~~d τ:~Β:~:~ς .::~~~~?;~νι κi;ς 'Αντ ιστ6:σcως•~ Κuβιfρνησ ι ς τi;ς Χού-

ντcις σuνiστησr.ν ιl:nιτροnlς •ιι.ρ(σeως• cιl ι.\nοiα.ι &νeγνι:i~ισcιν ιl:nf nλιfον τWν άνcιγνwρι-

:~=~~~=ο~~ .&~;6::~~~~ -~~;~;:~ ~ο~~~~~~~;α;;~~~;:~~ α::~~. :~e:ι ~~~~~~::β~ iw~ι τ~~ · ~;~ κ:~τ ι-
άλλ6:nρdnα:ντdςύλιιι6:ςιl:nιwτι:iσr.ιςalόwοic:ςιl:nιβα:ρύνοuντdΔημdσιον,1διωτικ6:ςιl:ιrι
χc:ιρι"\σeιςΙΙcιfτ6:&σφαλιστιιι:6:Τcιμeίαμlτ6nοσιSντUν2,SδισcκcιτομμuρfωντdνχριSνο, 
'tncιδt\lχω κ6:-ιrοιcιnciρι:ιν!nfτοίίδλοuβιfμcιτοςτούτοu,&ιrdnροσωιrικι1νάντ(λη1/Ι Ι ΙΙιrΙ
στeίίωδιf:δτιοCιτcοl6ργaνι:iαcιςcιUτtςnοιί&νcyνuρ(σβηοcινησι:ιντdτeUnαρκτις,οίιτr. 
ΙΙι:ι(οlάνaγνωριοΒlντcςWς&ντιστcισιι;ηι.οfnριSσι,cρονUnηρeσfcινc\ςτιSνl:θνιιιdν6ντως 
&ντιστcισιaκdνcιUτ6ν&γWνα:. 

'Εncιδr'\κcιfτ6:τlιινατi:iνοCιτwάνcιγνwρισΒlντι.ιν4ντιοτcισιaκi:iν&nολαμβ6:νοuνW· 
ρισμlνι.ιν σοβcιρi:iν nρονομ(wν r.tς β6:ρος Ι$λλων Έλληνοnα(δων fσως iχιSντwν clς τι1ν nρcιγ
μι:ιτιιιdτητa.nρcιγμι:ιτιιι6:nροσdντcιάντιστaσιαΙΙi:iν,ιl:ρωτW: 

σαι άντ ~τ::~:~:~112ρ~:~~~~~~ ι α~~~: ς κ~f Ν:ψ~~~~~~~~;:~:::i ~~~~~~μ:~r τ:~τ:~ι:ι~~ω~ξ::::-
λοuΒrjσοuνν6:χρημcιτο6οτοίίντcιιΙΙafτ6:τlιι.νcιτωνν&άnολα:μβ6:νοuνΙ:σcιcfnρονομfωνalς 
β6:ρος&λλwν'Ελληνοwι:ι(δwνι• v 



ΤΟΠΑtΟΚΚΑΙΗΔΕ::ΙΑ --------------------
12.4. 79 °~ι1:0 ~~~~κf~ ,:~~~~~~ί~ &:~v:~:~rι~:g &~~ρ~~ Δ~~~ :~~~;~~~Ω~~~:~~μ ~~~ι: ~~~ν α~~~-
μιι.pfδα•ΒΗΙΙΑ•ι 

•'Dκ.tημ(τηςctναιδχιμdνοαοβαρdς&νβρwrιος,&λλάιι.αfCνα&rιd"Ι'&ι\yι:τιιtd: 
στr.λιfχητοUΠΑtΟΙ<ο'Εwιβ&λλ-ι:τcιι,,rιομiνι.ις,ν&μι1μtfνοuνάαχολfαατιι.ςοlάlfd'r.ιςτσuο 

'Απο,Βιfyιιcτο: ι ό κοtημ (της δ τ ι •ι\ [,ΔΗοl< Ι χι: ι ιιαταρρι:ύαι:ι ιι.λοιr. ο ο~ • Cπο:να-

~~~~~Ξ~:r ;:~~:~;~~:~::~~,;~~.;:~ ;: ::~' .~ :i ~~~·:~,:λ~;·ι:~~~:~' ::~' &~~.-
τr αuμβο:fν•ι λ•ιπ6νι "Εχιι.ι •ροαχι.ιpfισι:ι ατι1 βι:wρfο: τ?jς πολώαι:ι.ις καr ό κ.tη

μfτηςΙ{α(θiλι:ιι-iiτι1αι:ιρ&τοuν&αuμβdλr.ιατιSiρyοτ?jς.i:ξοντώαcι.ιςτ?jςΕ.ΔΗοl<,τι1 
μ6νηαuντι:τ.ι:ιyμiνη δύναμη πού ι:tνcιι ι\ .i:yyύηqη κατ& τoUνiou 'ΕΒνιιιοU ΔιχααμοUι 

'Αλλd6ιι:pω"Ι'Wμο:ιτο:uτ6χρονα 0 δwι.ιςιι.α(ιlλοιοl6ημοκρατικο('/fολfτι:ςοθι:ι.ιρι:iό 
ιt . tημfτης 1\,., τd Κι:ντριιt6 πρ6βλημα τ?jς •ο λ ι "Ι' ικ?jς μας ι:;:ι.ι?jς αι1μcρα c'ναι ~ ό:πομ&κρuν-

:~U τ~~μ::~~:§ :::&;~~τ:~ ο~: ~~~~:~:ι.ι; r:~:~o~~~~f:aϊ:~~Y~:.~~ν τ~~ι:ι:ξ?~ :~~~η~~~~~~·η-8 
αηκα(τ6ΠΛtΟΚστ6ρdλοτ?iς&ξιι.ιματιιι?jςάντιπολιτιι.ύαr.ι.ιςι 

Δuακολι:u6μιιιrτcνιfrιιατι,οuμιι.τdδι:ύτcρο,y'ο:τfθ&7;το:νφοβcρ6ο'Αλλ&&νπιr:ιτι:ι:ί
ι:ι πρdyματι δ τ ι nρfπιι:ι νιf .i:κβληΒci τd ταχι:ίτι:ρο 611'6 τ~ν tζouαfo: ι\ Nia Δημοκpατfα, 

~;~~: i τ~~cι c:::~~~ι~~ς 1 &~~~~~~=~ς~ά:;;&~~~~~ ~"'~ς δ~: :~~~~~ο δι: ~~~~~:~μ~~~;;~~ιι: f~a ~ύ~u-
νατ6 νιi τ6 έπιτι:ίχι:ι μdνο τοu τιS ΠΛtDΚ,πού ατfς τcλι:uτο:ϊcς έιι.λοytς wi;pι: τιS 25~ τ?jς 
λ ο: Τιι?jς '~φοuιΕ1ναι δuνατι5 νιi τd κ&νιι.ι χι.ιρfς τι1 αύμll'ραξη τ?jς ε:.ΔΗ.Ι<,nού rι?jρt μlν 
12~ ,άλλιi wού waριi τούς \αχuριαμοι:ίς τ?jς Δcξι&ς,ί:χcι ο:\ιξι1αι:ι τι1 Δι:ίνο:μι'j της μi ιιολ-

~~~~ ο :ι::~~:;:~::ι: ~~ • :~~:~:~:7μ~~ο~~t~:6 μ~rι τ~ι~Ι<~~~~:Ρ:~ r:i :~ι μ~~~~ :l~:u;:6~.~~~o 
;~~=~ηr,:Ρ~~:ξ~\ ~:ο: ν~11~::~~;~:ι:7& α;~~~~!ξ:;1:c Α ::(~&; 0~Ζτ~ι::γ~~~ ~11;τ~: .... ~~:ιι.~ ι:; ης 
•ολιτικ?jςτοUιι . tημfτηι 

ΑUτ&c1νο:ιό:μι:fλιιι"Ι'α.i:ρι.ιτι'jμοτιιατ&όποϊα!•ιβ&λλι:τιιιν6'6οθιι.iάrι6τdνιtοtη
μ("Ι'ηΙΙ&ποισσa,ι'jς6:π&ντηση.Γιατ(6ιαφορκ"Ι'ΙΙt&θι5:μc(νcι.i:ιιβiαιμοςκαfο:Uτι5ςιια(6ιο 
σUτοU τιS ΠAtOI< αι n&ρο: wολλiς παρι:ξηyι1σι: ι ς ποι:ί δiν ι: ~νο:ι wρός ιΙ,ι:λος τ?jς Δημο•ρa-
τιιι?iς•ο:ρaτ&ξι:ι.ις. 8 

'D'ΑρχηyιSςτ?jςΕ.lιΗοl<ιιο 0 ΙοΖ(γ6ηςlιιανcτfςι!ιιtιSλσuβιι:ςδηλώαιι:ιςcrχιι:τLΙιciμi 
τ&νlαΙ<uβιι:ρνητικ&μiτραγιciτ(ςτιμiςτWνκαuΟ'fμwνι 

11 :!:te~-~2'~~~1:!2'-1~.:~.:~~1° 
~ιnι:τ& ά'lld lιιδηλη όuατσιι fα Ιι Ι<uβiρνηαη ι!ινακσ (νWCJr. τ& μiτρα της y ιά τ (ς τ ι μις 

τί:ινιιαuαfμι.ινο 
1) 0 Icrxuρftr.τaι δτι οΙ αύζ~σr.ις rιού !ζαyyιλθησαν,7;ααν άναyιι.αicς μcτά "Ι'ι1ν αU-

~~:~·i~::~~ ~:: ·:~:::~~:~t~~:~;;~;~~: t~~~. 1~:~~:~;;ΔΕ: ~~~.:\ξ~~~:.~~·&:~~,· 
τί:ιν έτ ο~~~ν ν:ρ~~d:~~:π~~~&l:~σ~τ~ ::" (~:~~~~~~ι~:~τ;:v π~~~:~σ~~8&~6~~~a:~ κιSατο ς 

-Γιά"Ι'ι1νβι:νt(νηαοUπι:ρ6,84τ6λfτροο 
-Γ ι&τι1ν&rιλ?jβιι.νtfνηι 6,38 • • 
-r ι&τιSντηtι:λ 3 0 951 

.. ff .. 



Στ(ς &1'1f nλιον τιμlς naU διοτfθcιrι:ι.ι τ& ~τοιμα ιιροΤdντι:ι. ατι'\ν -.ιατανό).ωαη ncρι
λαμβάνοντα ι τ&lξο6α6ιανομΓjςτσuς{1,506ρχ.-.ιατ&λfτρο )-.ισf ο16eιομοfύnlρτοϋΔη• 
μοο(οu(13,56ρχ.yι6:τfiνοοUιιcρ,12,106ρχ,yιάτι'jνόιιλΓj-.ια(26ρχ.yιάτ6 ντίiζι:λ), 

'Η6η/ιβι: '(.l;(ΙΙ,η σσίiιιι:ρόn66,β46ρχ.αύξ6:νcται-.ιατ6:46ρχ.(άπ622 rιι2δδρΧ .τιί 

:Ί~~: ~~~~~~:~·~:~·~~ι";:~=!::~::~:~.~::~~~.~ ~:~::Ε~~~:~:~;:·~::~:: ;~~;::~ο 
ι!ιύξόνι:τοι-.ιατ6:36ρχ.(Ιiτσι-.ιc:ιτ6:4'7%)-.ιι:ι.fιηινι:ΙΙ"i:iςο1Cwf•λιaν26ρχ.-.ια.τ6:λfτρο iπιο· 
τι:λοUν ν ι α. φοραλοyfσ.Τiλος /ι α.δξηση τίic;; τιμίiς τοU ντΓjζι:λΟiνΟιιιc:ιιολαytίτσι ,τiρο τtiν 
Ο,δ06ρχ. -.ιστ6:λ(τρα. 

'Α1Ιο6ι:ι-.ινUι:ταισuνcιιtiςδτιμiτfςαύξfiσι:ιςιιοUCξσyyιλθηκaν 1 ι\Κuβιρνησηβρη. 
-.ιt τ6 ιιρ6αχημcι γ ιό τ~ν ~nιβολ~ νicις ιtcιf ι βαρUτcιτης φορολοy(ας μι τfiν ό1'Ιο fcι 86 cιUξη· 
Βciτ6-.ι 6cιτοςιιαροyι.ιyίiςαiδλοuςτο6ςτομciςτί;ςο\-.ιονομfι:ις(yι:uρyfσ,βιοτι:χνfcι,μι:τα· 
φορlς, βιομηχανfα)-.ιαfβ6:οτι:fλι:ιτ6νΤιμάριθμοοινιι:ι.Cιφη. 

·~::,.~:~ ·~~~: ~:~~:~::!:~::;~~:~~~~~~&~:;~:~~:~~~;~ς:~~::~;: ~1:~;~;~;::~:;~~: ~~:· :~:: 
σβiτωνλιyνιτιιti:iνtταθμi:iν , σuνολι-.ιίiς\αχUος6DΟDΙ.ΙΙΙ". 

' ΕντοUτσις,ιιρ(ν6n6μcρι ιtοι1ς μΓjν&ς/ι1διcιι\Κuβifρνησημcιτcι(ωσι:ncιρ6:νομcι6ια
Υι.Ινισμ6yιάτι'\ν-.ιcιτασ-.ιι:uήτi;ςλιyνιτιιti;ςμον66αςαιc.yι:ιλοun6λι:ως-.ι6:(nρο -.ι fiρuξι:&λλον 
γ ιό ιrcτρ~$.σ·ι·-.ι~ μον6:6σ ατό Λιιι1ριο {300 I!I.W ) ιttιf b:c.ροοτροβ(λσuς (230 JII,CJ) woU -.ιινοU:
ντιιιί:ιι(σηςμiwι:τρlλcιιο,&ντρLwοντcις!τσιτ6έν&ρy ι:ιeι-.ι6πρ6yρcιμμcιιια.(&nοvξ6:νοντcις 
σημ•ντιΙΙ.&τfiνσuναλλαyμιιτι-.ιι'\Cιιιβ&ρuνσητfiςχ~cις. 

3)01&νι:UΒuνι:ςιtσfό:ντιφατ ι-.ιtςαίιτις!νιfρyι:ιcςτi;ςΚuβι:ρνι'iσι:uςlχοuνσιtοrι6ν& 
auyιtcιλUφοuν!ναβαρι1τστοσ-.ι6:νΟαλο,wοU6Iνθ&μι:fνι:ιχι.ιρ(ςοuνinι:ιr.ς. 

ΓΙράyμcιτιι 'Λιι6θι:τιιtlςιιρ6:ξι:ιςιtαfιtαραλιΗιrc.ιςτωνUιιι:uΒUνuνύnοuρyWν,ήχ.:ιρcι 
στ6τlλοςτοUιtι:pcιομινοuχρ6νοulμ&ινι:χuρfςrrι:τρlλαιο,'Αιt6μα:-.ιcιfτ6Κρατι-.ι66ιi.ίλu
στι'\ριο 'Αcιιrροιιι1ρyοu,CτiΒησiμι:,ιιι-.ι6ιιαροπλιΟ'μ6. 

Γι&τfiνιι&λuφητi:ίν&λλc('ι:ων,/ιΚuβiρνηοηt"ιλcξcτι1.νμiΒο6οτWνwρομηβι:ιWνμ l 

~~~~:~:~~~~~;·:~;;~~~~:;~~~~.~~;~:~=·~~ ~:~~~~oi;~ ~~~~:~ ::~d; •;~Μ",ψ .~g~,, •• 

~~~~~E~:Ί~~~~l~~~::~:~i~~~f.;~~~~~iE~~i~~~1~~~~~:~~~:~~~~Ξ~::§~~~~ι: 
νης ::r6 Λ&~~~~ ~~~λ~"1::~~:όρ :~ν ι.~~~~:r:~ν ι.ι~n~~ΡΧ~;7~~~~~~~2:~:c ο ~6 ιt Δ~~~=~~:νοv ι&ν
ν6: οu~~~:~ι~:ι~:ς α.~~:,.~:,. ~=~ν~~~ο n:~~ά:~~λ2::;~ο~~~:~:ιt:~~~:ι: :d~ά·lχr:-;.~β:ο,uρn~~-
σωn ι-.ι~ ι:UΒ6νη yιά τ6 a-.ι6:ν6cιλσ. ι 

[.lιH.~o:'h:~w~τ~X~& t;~ρ:~~=θ~~Α~~~cι στι'\ Bouλfj .Δι6τι δwως ι:tναι yνι.ιστ6,σUνθημcι τίiς 

!!~2e~~~.~.!!:!e!:!~!:!~!2.~~;~;Ztl 
• •οιηις (χω -.ιατcιγyι:(λι:ι ~δη,ι\ Κuβiρνηαη στι'jν O'lfOU6fi της ν& ι!ιπο-.ιτι'jαι:ι νiι:ι. (σο· 

δα(ΙJifCUαcμ i lfρ6φασητfi6ιι:Βνfiα!ιξηαητίiςτιμfiςτοϋ&.ρyοϋnι:τρcλαfοu,ν&ί:nιβ&.λλι:ι 
νiα ραρι1τι:ι.τη φορολοylcι στdν ~λληνι-.ιd λα:d -.ιι:ι.f ν6: λόβι:ι μiτρcι ιrι:ριατολfjς 6i;Bcν της "1\ CΙ• 
τcrνι:ι.λι.'Jσι:ως ιrι:τρι:λι:ι.ιοι:ι6Wν,τ6αο ιφ6χι:φcι ιι;ι:ι.( ι!ψι:λiτητα:ιrο6 Β& Δημιοuρyfiιτοuν wρcιγμcι· 
τ ι-.ι6 χ&ος ατ~ν -.ιιιτaν6:λωαη -.ιcιf τι'\ν •ορι:ι.γpιyt'j • 

. . ff .. 



'Υwι:νθuμ(ζοuμι:δτιι\νlο.φορολοy(α-ι\w.t:ραντi;ςαlιξrjοι:uςτΓ;ςτιμηςτοUόρyοϋ 
•YI~ τήν μiν βcνζfνη αoίiff&P ι:1ναι 3 δρχ.yιό: τrjv άwλΓj 2 δρχ.κα f yιό τ6 ντΓjζι:λ 0,4 
5ρχ.κατd λfτρο.rιό: τ6 μcιζούτ ι;ι\ τιμiς noιJ δdθηοαν δiν 1nιτρfrιοuν lrνό:λογο κcιθορΗJμ6 
τoUviouφdρou. 

ΙΙΙό:ταια:wροanαΒι:iι'ιΚuβiρνηοηνdαuαιιοτι:fοι:ιτό:'ΙΙ'ρd:yματα.Τrjνnροιιαλοίίμcνό: 
φι!ρι:ι τ6θlμcιο"1'r\ΒοuλJ1,yιό:ν&όw6ρξι:ι ι'Ιwλήρης δι&,ι:uσητί:iν Ιοχuριaμϊ:ίντης,δτι 
6ίiβι:νοlνicςτιμlςιιcιλύ:nτοuνμ6νοτr'jναliι;ηοητοίίlιργοίί. 

'Αλλ&μlτfςwροχΒι:αινiςδηλι:Ίοι:ιςμοu,ι:tχομι:ιιατayyι:fλι:ι&nfοrιr;δτιήι:ιG
ξηαητi;ςφορολογfαςτϊ:ίνrιι:τρι:λcιιοι:ιδi:ιν lrποι:ικοnοίίοeτrjνιι&λu'ητοίi&λλι:fμοτος10-20 
Ι:ιιατ.δολ .ιιού δημιούρyηοι:'f6aιtάV6α:λοτrjςδι'ό:nι:uθι:(οςlινοΒlαι:wς-χωρfςδηλ.διι:Βνι'\ 

~;;&::~:=~~~~~~::~~:μ~:~:~~~:gν~~:~:~;~!μ~;~:~:~~=:~Ο τ~λό;:~;~:~.~:·ό~=~~~~·-. 
Πλανiiτ~ ~ ~~~:Ρ=~~ηcι~:~;~c ~; ~;~6a ~~=~,.~~·:~μ~~:~~~ 1 .:~11 cι~~~;:~• ~,.~6 e:~~~~~~~ 
cιuζι'jτη~:~γματ ι ή cιχcτικr'ί &ρCιτηcιη naU Uπlβαλλc δ κ,θcνοtζiλα~ ατ(ς 23 ΦcβραuαρFαu, 8 
μι:τcτριfπcι ~δη aι 1'ΙΙ' cρι3τηαη,'ΙΙ'αιS cιύμφuνα μi τd &ρθρο 96 τοίi ι<ανανιcιμο\ί rιρατιfααcτο:ι 
κο:(θιfαuζητηθι:ίαiπολUαύντομοχρdνα . 

'Υ'JΙ'όρχι:ι,δμuς,μι&διιfξοδοςγιιfτr'jνι<uβiρνηαη&νο:\σθ&νcτο:ιδτι1'rιορcίνό: 
τr'jν διο:κινδuνcύοcι .Ν& λ&βι:ι αίιτr'j τr'jν ιφuτοβοuλ(ο: τi'jς σuατ.ννcuι; 'Εξc:το:ατικijς τWν 
ιιρο:yμότι.ιν't'ΙΙ'ιΤραιιijςb'ΙΙ'6Τι:.pο:ιιαfν& μr'jάναμtνι:ιτι'jνσuζι'jτηαητi'jς&ιrι:ρuτι'jσι:ωι;•. 

ΔΗΛΟΙΕΙΣΕΓΚΥΡQΝΚΥΚΛQΝ -----------------------

Ιτfς12τρiχοντοι;&πρ6κcιτο ν6Cκδικc:rσθι:ί!νι3'ΙΙ' ιοντοίi3μcλοiίς Πλημμcλι:ιοδι
ιtcfοuΡdδοuι'ιμι'jνuαητο ίiθοuλι:uτοίiτΓjςΝ . Δ.κ,[ίιιfyyι:λοuΚανονιfρχοuy ι 6:αuΙCοφο:ντικ ι'j 
δuαφι'jμιαηκο:τ6τWνύιιcUθuνuντij ς&r;ιημι:ρ{δοις•ΛΛΛΛΓΗ•καfτοίίκ.Κ.Ιο:τζηκwνcιταντi'j
lmι5τ&ι'ιvcτικ6:οτcλtχητΓjς[.ΔΗ,ΚΡ6δοu-yιό:&ρθρο'ΙΙ'Ούδημοσιι:ύθηκcοτfς20-11-77, 

ιaι τd &ρθρο αίιτιS δ κ,Ι<ανιSναρχοι; κατηγορι:ίτο δτι i'll'f δικτστορfσς c~χι: ά:--ιχλ6:- · 
βcι cι~craCρyολαβιWντοίίΔημοσfοu, τfςό'JΙ'οiι:ςσuνlχισι:καfμcτ&τι'jν!11:λοyι'jτοuός 
ΒοuλcuτοU.'tλ6χιcιτι:ςδμwςlιπ'αUτιςlmοπι:ρ6τωcrι:μlσαστ(ςσuμβατικiςπροΒcσμ(ι:ςπcι
ρ6τfς1πανcιλλημlνι:ςιιcιρcιτ6:σcιςιrούτοUδ6θηκανάn6τι'jνΚuβiρνησητijςΝ.Δ.•ετσι 
lγινι:nρ6ξcνοςcιοβαρUν ζημιWνyι6τ6Δ?iμοΡόδοu,τ6ΙΙ<Λ,τι'jνΚοιν6τηταΛfνδοuιt.λ.•• 

'ΗCιtδlκιχσηδμι.ιςτi'jςμηνUσι:ι.ιςι!ινι:βλι'jθη,ιtατιSπ ιναlτι'jσι:ωςτr'jνό'ΙfΟ(ι;ινύ'Ιfιραλι: 
διcίτοUΙuνηy6ροuτοuόιt. Κανον6:ρχοςnοUδlνrιροσi'iλΒ ι:αUτο,ιροσWuςστdδικσστι'jριο. 
Πρtnι:ινdσημι:ιι.ιθι:ίδτι,ι!ιnιSτfςi!:ρyολαβfι:ςιχίιτiς!ΙΙιtρι:μοίίνόιι6μαοlcιχι:τιιtiςμi 
τ6κτfριοτοίiΙΚΛΡ6δοuκα( τ6άnοχι:τι:uτιιt6δfιιτuοτ?iςΛ(νδοuΡ6δοu.Δι6:fιμ~ο~6τcρα 
τ6Βι!μιχταlχι:ιιιι;ιτατι:Βcίcιι:ιρ&&ρι.ιτι'jσcwνιιιχfi!:'ΙΙ'ι:Ρwτι"jσι:ι.ινaτι'jν0οuλr'jοlό•οiι:ςθ6: 
σuζητηθοίίνιrροσcχWς . 

;!~~~!~;~.!~Χ-~~~~~~!.!!~_!e~~Ω~~~~~e.!~Ε-~!Ω~~! 
'ο'Αρχηy6ςτi'jςΕ.ΔΗ.Κκ .'Ι.Ζ(yδης,σuναντι'jΒηκι:στrς,2,4.79μiτ6νΠρ6ι:δρο 

cίlςΚunριακ?iςΔημοιtροτ{ιχςιι.Ι'ΙΙ'ίίροι<uιιριανοU. 

Κο:τά τt'j σuν6ντηα11 '/l'oU lyινι: μcτάlrnd ιφ6σιιληση τοU Kuwρfou Προiδροu,ό:ντηλά
ιηcιαν ό:w6fcις y16: τd Κu,ιριο:ιιιS Biμa ιtcιl yιά τι1ν ιtp(σΙμη ,&ση τι'jν όwo(a ΟΙiρχcτο:ι.Έ-

.. ;; .. 



!~~-~~~~~~-~Ω!~~~~~~~~~ 

1)'0Πρiαβuς τί\ς'Ολλcννδrο:ςστfiν'Αθf1νaιι:.DΕΗDΟΡSCΗCrsεR. 

2)'0Πρiσβuςτί;ςSοuλyοr:ρ(σςgτfiν'ΑΒΙjvο.κ,ΝιΙΙΙολd:ΤΤοντdρwφ, 

μαν 1 ιιί;ς 
3 ~ο~~;;~·=~ ~~~~~i~~ε: "~:::~:;~~~ς Δ ~~ι~~v ~;~~~:~: κίΝ 'Ε• ι τροιriiς τiiς Δuτ ι ιιoycp-

• ΕΠΠΡΟΠΕΣ:ΗΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ---------------------
1) Στfς 3.4. 79 τόν ί:'ΙΙ'LΟκlφθηκe .~ tuντονιστικfi Έπιτροπfi Άδιορfοτwν Πτι.ιχ ι-: 

οUχι.ιν 'Επιτuχdντwν ατό διαγων ι αμό τοί!• Ύnovpy~fou Προcδρ(ας Κuβcρνr]αcwς τi'jς Sης 
~~~:fou Η7θ Πcρφερι:fας eι:σσαλον(κης κaf τόν ί:νημι!ρwσc y ιci τ6: n:ροβλljμaτα τi::ιν μcλϊ:iν 

2)Στfς4,4.79τόν&πισιι.ιfφθηκανέκwρόσι.ιπιιι,τοίί'εμnορικοUκα(ΒιομηχανιΙΙοίί 
'επιμcλητηρfοuΔΙ.Ιδι:κανfiσοu,τοίί'ΕμπορικοίίΣuλλdyοuΔι.ιδι:καvr1σοuκα(ΥοU'εμnορικοU 
Σuλλ6yοuΚi:iκοι(τοU1ΒcσανU'ο!Ιφιντ6:τrροβλι1μαΥαnοUΙ.nrαοχολοi:iντοUςιι:στο(κοuςτi'\ς 
ncριοχi'\ς. 

3)Σy(ς4,4,79τdν1nιοιι:έφθηκσν!κ"ρ6οι.ιποιΥWνοποuδαατWνΥi:iνtχοΑWνφuχο• 
λοy(σς κaf τi:iν •uχολ6yι.ιν κσ( yoίi δ:νf"τuξαν τό: σίη'jματό τοuς. 

'D'Λρχηy6ςτί;ςt.ΑΗ.Ι<&ιι:οuαcμt"ροαοχt\Υό:a\τt'jμαΥ6:τοuςιι:αfU'ΙΙοtrχtθηκcαu
μwc:ιριίατcιαητοiiΙ<6μμaτοςyιιίτt'jν!ιrCλuσr1Υοuς • 

• KOINOθOYIItVTIKHAPAHHPIOTHTA -----------------------------

ΑΓΟΡΕ:ΥΙ(ΙΣΤΟΥΑΡΧΗΓΟΥ ···-·····-··-·····----
1l-~l~.!~:!-2e:t~~!:!ι:!).!5S_!l~2.!.~ι:~~!)S~ 

{Ω~~!l~~-~!!!!~5sΔ~~Ξ~1~1· 

iΩΑΝΝΗΙΖΙΓΑΗt('Αρχηy6ςtΑΗΙ<):ΚUριcΠρ6cδρι: , f\Βι;λαν&"fοαθiσι.ιμι:ρικ.;ςμόνι;ιν 
λfξ&ις. 



Ύπ&ρχι:ι τ6 Οlμcι cιύτ6 ΙJτ~ δικς:ιιοΙJι:ίνη κcιr nρirrιι ν& τ6 θι:ραnι:ι:ίΙJοuμε,CΙο· 
βοίίμιιι!μως , &τιόκ .'Vποuργ6ςίιιlλι:ξι:τ6νχι:ιρ6τ ι:ροδρ6μο , 

Ύπ&ρχοuν δu6 τρ6wοι yt& ν& ό:ντιμι:τωτιrαοuμι: τ6 wρ6βλημο.Ό Ενι;ις, ι:Τναι 
τΓjς ούζ~σε:ως !:•'&rrι:ιρον τοίί lιριθμοίί τί:ίν δικι;ιστί:ίν.Ό δι:ι:ίτι:ρος ι:tνοι τοίi πι:ρ ιορι• 
ΙJμοίiτi:ίν διιιοατικi:ίνUποslσι:ι.ιν . 

τwν δ:~ο:;w~~::rΡ~:ς .~~:~ι:~i ;~π=~~~ :rv~~ν ι:~~ r~~;:· ι:~~~~~~ς~~:τ::~:~:τ ,_ 
k6ς. 

:~:~~~~μ=~~~:: ~:;:::;;~~~:u~: :::=~~~:::τ~~~~:~~~ Xz~~:~~:~ ~~~~~;~Ξ~~~~: & ο-
όποiοςε.tχι:•οστρατηyοιίςkοr•ΙJτρατιωτι:ς.'ικιtiΒ&w&μι:C&νauνι:χraοuμι: aτ6ν 

:~~~:τ ~~66 ~=~ι: ~ρ::~: σ~r:~~μ~;~:~:ι: ι\11~~~ ~:: ~~μ~:~~~~ ~ς Αχ ~τ~6:;:λ'~~~~ 
;:~~~=~~~τ~~ν η 8 :ίΖ~v~~λ~:~ο • :~:f~: ~~:~cι&λ~ά ~~::ί ~~ςc~~~~Ρ~~ς' ~~::~~.Δνης. 8 
ι: Τ νcιΙ Κ~~ ι ~ Η:::~~~fήο~~~~~~~ ~~~~ ~~:ρ~~~~~~~' ~~~1~ς~;~~~~0 ~~~Ι~~~~~ ~~~· 
~ν/ μ;~~ι:~:u ":f:~, ·::ν~:τ ~~ι:1i: r;τ~~& k~~=6τ ~6& sί::λ~~Cτ~ι:~~~ν~~~u 5~ Α~:~~~ι: ιWν. 
Π6yοuνιSΙχι:ιμ,χριcιύτι'Ιτι'Ι•τιyμι'j47μtληkι:ιfν6:μι'Ινi:;rαριιοϋν;•ι:χοu .. ι::6ηλ.cιδι'j 
40 Άρι:οπαyfτι:ς kll'f 7 Εlσι:ryyιtλιtίςιιι:ιf δfν i:'ΙΙ'ι:ιρκοUν. Αlιτ6 δfντρfιtιtι k&ιιοτι:νά 
rrροβλημι:ιτ fσι:ι τ6ν Ύwοuρy6ν τΓjς .6ιιιι:ιιοΟ'ι:ίνηςι ΠροQι:ινWς Μάτι τ6 Ο'τpι:ιβ6 Uπάρχιtι 
στ6ΙJι:ίστημ&μcις. 

Κι:ίριa Ύποuρyι!,cιύτ6 τ6 νομοe!τημα Mv Ικι:ινοιrοιc:i ιι:cιν6.να. οΙ Ύrrouρyof 
-τ6&ναyνι.ιρfζοuv.κάnοτι:,ι(άnοτι:ctνι:ιι&νcιγkcισμfνο ι ν&Uποχωρι'jσοuνατ fςπιfΙJι:tς 
~ρισμιfνwν ιιιιλοδοιιWν,lιρισμfνwν ιrροιn.ιιrιιι:ϊ:iν αχtσc::ι.ιν των Ύnηρeσιωv,στ ·fς όwοiι:ς 
'ΙL'ρο ΤΙJτανται,'Αλ.λάμ'χριlνασημι:ίο:Αύτ6τ6νομοαχf6ιο χε:ιροτι:ρι:ι:ίc:: ιτι'jνΓ,6η 

~~ρ:t~:~ :~:::~~~η~α~ι:ί:~η~~μ:-u:~~:~τ~ y~~λ~~~~~ ::~~~:~η~~;ρ:Α~~=~ι: ~~~::-
νιαβ cί rrάρcr 'll'oλG τ6 •Uρος τοU Αιιισστι•οίί Ι6ματος, lδfι.ις μ' τfiν ιtι:pιιtfτcισ~ τijς 
διιιτστορfσς, &λλ& μ' τ~ν δι6yr.ι.ιση τοU &ριθμοίί των &νι.ιτιfρι.ιν διιιαΟ'ΤΙkϊ:iν λ.ι:ιτοuρ-

~ . 
πα r ξc ~η~:α τ~~Υ~~:ο J~: :~ά •7 α~~:: κ;v~~~ΡΥ~λ~~~ ι~~~ : ~=:~~~ύ~~~ . ιt~ία ~~ r :ν~~μα 
aύτ6τοίίαuνιΟ'τUιtlιθtωςν6:&1rο0'6pcιτ6νομοαχιfδιοkι:ιfν6:clαηyηθcί , τfiνΙJι:ίαταΙJη 

~~~ςΑ~~=~:~~~~~~η~Τ~=~ ~~~~:7~~ ~T~'IL'!i:ς β: I !:~~~~::~, τ;~ρ~:μ=~=~a~7=ιf~ρτ:~~~~~ςy 
:=~=~ι 8:/:;~::7λ.:ϊa2:!~ r~~:;: :~ιt~ ι:~ ι ·~:~~~:ς ιs ~~=~~~:;::~ ~~;ι ~Ρ:~~~ ~;~~νη.: 
lγινιt κcιf γιά τι'jν Πσιδcfι:ι, γι& τ~ν ~wofcι δlν μcτ6:νοιι.ισιt ιιι:ινfνας ιι:αf lδΗ~ιfτcρς:ι 
ό Ύποuργ6ς ποG τfiν claηy~θηkι: yιaτf Βά μtfνιtι Ο'τ~ν lστορfcι τi'jς τι:;αy'"6fας τi'iς 

:!~~~:~~~, ~:;:~~:~:~!~:~~~:rr;::~::~~~~:~~;~ ~~::~~:~:~i~:;~!~~=~:~w:~:α I 
;~:~:~~~i~~~:~.~:~m:r-~:~;illf~~ ~~~~~~i~~~~~Ω~~~~~ι :F.~~;;::. 
lρyο 1 ιιαf&ξσντλι:i 

Αfν μrrσ fνw ι: Ις τ6 Bfμa τijς rroλ.uvoμfcις. Αύτ6 ιtΤναι Οέμι:ι τijς Bouλi'jς, ι;.ι:.:f Q 
βοuλ.ι'j δlν μrroρai νά Cwιρpf,cι στ6ν Ύ'ΙΙ'οuργ6, σC αίίςf\όποιν6ι1'ΙL'οτc Ύποuρy6ν 
τfiνιtύ86νηy ιά δλ.σσύτ&τ6:ιι:ατασιιι:uάσματσ 0 ΠΟύλιfyοντcιιν6μοι.Ιciς,!μως,α6:ν 
όnιtύΒuνος,σάν!wιιιι:\'QλΓjςτοUΑιιιcιστιιιοUΙ4ιατος,μ'ΙΙ'οριtiτι:ν6:ρfξι:τι:τ6β6:ρος · 
σας ιrτ6 Βfiια τοΟ w ι:ρι ορισμοϋ τ":.J).ιι.aστιιιWν UιrοΒιf•ι:ων. Τ6 λlyw Ιτ•ι yι:νιkά.Τ6 



~~~~l;~:i~~:~~~:~;~~~~~~i~~~~:~l~~~ξ~ii~:;:~~~~~r;ι~~~~~~:;.;rι~~;::~~
~~~;Ξ~~:~~~~1~~1i~i~:~t~ :~il;:~:;i~~:~~:~~~;~~~Ei~i~~:~~; ~:\~~~;~~:~~: .. 
μfαc:τc:Τολμc'\αι:τc,λοιn6ν: 

. ~~~~~l(~f,;~~:~f;~;~:~~f3]~~~ 
τι'jνδημοαιονομικι'ί. 

ΕΤπΕκάποτcήκuβtρνηαι'jαας,ότι'θ&αταματfi::cιτοGςδιcρια:;σU:;,κt:!t:r.f.:. 
α τ cQa δ τ ι έrr f Τ tλο uς , κ& τu άn6 Τ ή ν r. f cση -:ί:;ν r. ~::.:γ μι:; τ:.~ν ι .::;πfi:: c c:' :ν ;ι c::..;::τU 
δp6μο. 'Αncιισ:λGQΒη δu.:rτuχί:iς Ο τι άντfθι::τα δ χι μ6νον δ~ ν σΤt-1•~τηc:;;ν , :Ολ:,.f Ο:::ι τr1:; 
&ρ ιστcρ&ς διuρfσβηw.αν ncλλof πcρισσ6τcροι: Προ:::Β::ς ι;r-:-c'\ν Couλf, π;.φα-:-η~,:::;:ιc Cνα 
άκοαμο Βfαμα. ΔGσ 'Υπουργο f α~ι::66ν δ ι ι::πληκτfc$:-;·~σ:ν. Διό τ ι Q Cνc:ς w.ο:-:;:γορ.:ιίί;;..: 
τ6ν C:λλο Qτι, παρ& τfς L'Ποφ6.:rι::ις τfς όποϊι::ς Cλc:β:t τ6 Ύποu~γιιι6 tu~:::Uλιο,C:ιη
μιοGργηαc: δι6 της βοuλi1ς νόcς θ!:α:ις , ο1 όr:οϊcς rrρ:;ι;;cλσίιν ν~cς r.=ι.:ν:::;; ;;.α( δη
μιουρyοίίν βcβαf~ο~ς νι:ις 6:-ιμσαιονομι;:~ς πλη';';;ς. :-.:; C~μα atιτG μCνcι γ ιι;ί νά ρ:.J:;μ ι 
αθ~i όταν i:πιατρ6;ι~ι Q Πρι..ι9uτ.οuργ6ς, ό Δποiος βf~:;;ια αο~ν l."Πzλr.ιarσ τοu, Μ 
κάμcι ιιαf 1Ι'άλι κcνινa &n'ι:ύτ6 τι;ί L"Ποι;;θόyμι:το: τ& ό::οία αuγιιινοUν ~ διο:ΙJ;(t:Μ:ζοuν 
τ6ν ' tλληνιιι6Λα6,ιι6θcQοpι;ίuο6Cuισ..-ρ:;ν::ιά::'6τ6έξuτcpικ6. 

νης ε~~ι:~;~c::rν~U~~~~~~f~' a1σ:~~λ~~~~:;;(~~~d~ ~~~~ ~ή ·~~~~~~:ς χ~~7ς ι.~&'"~~~~: 
χc ι κανένας λ6yος; n:Ucι πλfον νά έχcι ή δημ6αιc:: ζ~ κ.:1tοια cσ~c.:p~τη-:~ . -ο-.aν 

8 ~r~~::~;~~~~~c~~~6 ~~~~ Ζn~ο~~~~ί~;~;'!~~~:rτ~~ι:~~ς ιι~~λ ;~~~~~:ο;ι~ν~~~ ι~~ι ~τ ι 
τ6θf.αμσ:s.fνσ:ιl:ποι κοf.ομητ ι κ6 . 

r:ι ' c:ύτ6 ~παναλcμβ&νu, δι6τι 6Cν ::::.J ν~ Π?σσe!::;;ΙοΙ αχcC.:'iν τ(ποι-:-c &λ>.:ι. 'Vπάρ
χειfναμεγ&λοπρ5βλημcικαλr1ςλι:ιτοu;;ι·:!:;;ς-:-ij.:;δι;(ο:::;..-ι;:ζ:;;U::r1;: c.::r::.ι.::. ' H,;;.;;:·;:'j 
yρ=μμ!j ι:tνο:ι νά δοίίμι: πί:iς θά u::p ιoρf::c~c τόν 8γ~ο τGν fιιι:ι;;;;;το:Uν Uποβtσ&~,r.ϊ:lς 
Βά τ6ν πcριατι:fλοuμe μf.cα στ& Gpιcι πού tσxUouν γι~ Ολο: -:-6 cUγχ~ον.::: t(p.i-:;o:,';'•~ 
νά μcταχcιρ ιαβί:ί τ6ν l:πόδυνο σ:ύτ6 Qpoι: ΘSλοuμι: νά r.&:.:c ατ~ν EQ:{. ΤC:λος π::ν-:~ο~ν, 

~1;ii:~~~~~~:~~r,~~;~1:~~~~;~:!~~Ί~~;~~;~~::!i;~f:~~~~;~~i;~;~:i~i~~~~~~;η 
τοU&λc'\ατοuμνfiμης 'Ιιτπαν ι wοU t.τρατοίι , τ(iςΑύτοκ~τοριwiϊς'Α'&ρι6C.οu τfiςιrαρα~ι;ιί'ίςι 
rιατf τ6κ&νι:τι:αύτ6•rιατf; 

'Αλλάδfνχρc.ι6ζc.ταιν&wροαθdαΙοΙτfπο..-ο::&λλο: 

~.:._:~-~!!~~!!!!_!!!Q_σe!:!~~!!!!~e:t!!~-~~-!1-~2!:!~1{~.:.~~!~1.:. 

'D 'Αρχηy6ς τi'jς Ε.Ιι.Η,Κ w..'Ι . r.~;yδης μi τι'jν Ι~αpξη τi'jς αuζητι'jαcwς τWν Πρw-



κατα~τ ικWv τοU n•νταιtτοUς π~ ιρ6μματος ο1 κονομι ιι:i;ς άνmιτUζ ιtι.ις ~λιtνξ ιt τι'jν άποuαrο: 
τ ο ίί r1ρ .. Sι.ιr.οuρytί&4τ r'j θοuλ.,κο:r μάλιαταγtι 6:τι! ται αςμε.γd:ληςαημασ-(ας νομοαχι!Διι;ι 
κafδr'i.~owσc; 

•'Ηατd:αηο:ύτr'j το ίί κ.Καρο:μςινλΓ;ιt1 ναιαιι:611' ψηιι:αr&rrοβλι!rrcιατι'\μc(uαητοίί 
ρ6λοu τοίίΚοι νοβοuλ (οu•. 

tΡΩΤΗtεΙΣ-tΠtΡΩΤΗΣtΙ Σ 
~~-------------------

Κ.tι:ΠΑΝΤDΥθΑΣ:'tρUτηαηγι d:τ6νUrιαυργ6'tΒνικί'jςι1α:ιδc(ο:ςγιάτούςrιαλ ι οUς 
Crιfoημauς κα;το:λ6γοuς Cξοιτλ ι αμοίί τοίί ΥΠΟ1θπού δι!ν χρηαιμοnο ιr'jθηκαν ατ(ς 'Ανι:iτcρcς 
Σχολι!ς Τcχνολ6yι.ιν τρο,rμι.ιν Κ ΑΤ[[ ΆΒηνi:iν-θeσσο:λaνrκης ,lιλλά &λλαι μC !ξαwλάσ ια δο:
wάνη. 

~2-:~!~2!!~!!~- ~~!~:t~!5-!e~-~~!~~-i~=~=r~H= 

λΓ;ς Τκχν~λ~~~~τ~:::~~~~d: κ:;~t λ~i~η~!~ν:. ~. ~~~~:~&~a~0~τ~0:~i2;r;Σ~~~w:~;:~~~7ςτ~~ 
ίιrrοuρyd'tθνικΓ;ςΠαιδc(ας καrζητάcιτr'jνκα;τόΒcση τWν σχι:τικGν!yyρdίφι.ιν. 

~1!2~E~.!. ~~-~~~~~!!.!.~-!!!~-~l~~I2_i~:~:Z~l: 
κ . mΠANTDYBAit Τι'jν !ρUτηαη τί'jς 21.2.79πρdς τ6ν όnouρy6 ΈΒνικi;ς 'Αμύνης μι:

τι!τρc,ιt αt!πι:ρύτησηγιατ(6ιf:νκατι!Βsσeδλατάσχι:τικ61γγραφαwούζητr'jβηκανγι6: 
τr'jν!κτiλcαητWνΤοuρκικWνγυμνσα(ι.ινστ6Αίγο:iα. 

~l-~.!.~.!1~-~~!!!.!.~!!.!g~-~~~~2!!~~-l1!!:~:Z~2: 
ΙΙΙ,ΞΥΛ DΥΡΗt:Ρι.ιτ6ι:ιταύςίι1fοuρyούςΔημοσrαςΤόξeι.ιςιιαfΔ ικαιοαύνης ,σχcτ ικ6 

μιfτ(ςζι.ιοκλοπiς1fούιι:ατr'jντησανσwατr'jμ6:ατιγαγιάτ6νάγρατικ6ιιληθυαμ6καfαuyκc
ιι:ριμινο:1fWςακi'ΙfΤΟνται ν6:&ντιμι:τι.mrσοuν τr'jνφοβcρr'jαUτr'jκο:τόατcιαηκαf&νyν~(ζοuν 

;~6:ο o:~~6·~:~6":6~~o~;P::~~f:~ :~7~6::~ ~:&:~:~w:;~u:τ:u~~~::~7. μiaa ατ6ν τριχοντο: 



~l- ~ ;2!!: !:! .!!:5- ~ ~.!-~.: ~~~- !.! ~ ~~~ !~2: 

:~~=~:~:~.!~~~~~:~:ρ~::&:~ ::~~;j~~~!~~~OZ:i:~~~;~~~i:~~~: ~~χ:;~~~~::~ ::~!i ~ ~:,.~::. 

ΥΠΟΕ:ΠΗΡΟΠΗ ΚΟΙΝΟθDΥΛΕ:ΥfΙΚΩΝΤDΥΝΑτΟ -------------------------------------
Ή Ύποcπ ιτροπι'ί Κοινοβοuλι:uΤιΙΙ~ν τοU ΝΑΤΟ γι& τι'j ν δφcοη στ(ς σχfσι:ις 'tλ

λΩδας,Τουρκ(ας καC Κύιιραυ αuνί;λθc στι'j θιfννη στ(ς 4.4,79,tv~ τι'jν !πομiνη μcτlβη 
στι'jν'ΛyιιuραδnοuιιαCσuΖ:ι'jτησcμfτούςΤούρκοuςtιιισι'jμοuς.Τcλι:uταiοcατα:Βμι5ςτ;jς 
'Ε:nιτροπiic lιτα:ν ιΊ 'Αθι'jνα:,Στι'j~ :vποι:πιτροπι'j οuμμι:τfιοuν μlλη τUν Κοινοβοuλ(ι.ιν τi;ς 
Γι:ρμα:ν(α:ς,'Ολλα:νδ(αςιια:(Βcλy(οu.Ο I&κwρι5σι.ιwο ιτί;ς Ι. 8ρ.ιτα:νν(ας,λι5yι.ιπροφα:νWςτUν 
&ιιλογWν,άτιοuσ(α:σα:ν.'Λπ&tλληνιΙΙi\ςπλcuρΟ:ςσυμμ.ιτciια:νοlκ.ΙΙ.Ν.Β cνιΖ:fλοςτfίςt,ΔΗ.Κ 

8 
1111

( κ.~:ν~~:~:.:~\,::~;ροσι.ιnι:Cσ (yινc δcιιτι'j ατ(ς 4.4.79 ιια:C lrnι5 τ4ν Κσyιι cλ&ριο τi\ς 
Λ\ιστρCα:ς. 

• 

ΚΟΙΠJΊΙΑΤΙΚΗΔΡΑΗΗΡΙΟΤΗΤΑ -----------------------

1.4.79ι'tyινι::lινσαuyκρι5τησητίiςΠ,(Α'Πι:ιραιΟ:r:ιςί.ξϊ;ς: 
Πρι5ι:δρος:'ΑνδρfαςΛουκι5πουλος,'ΑντιπριSι:δροςι(ίιστρι5τιοςΚλα:δ&ΙΙης,Γι:νικι5ς 

~ ~~~~~: ~:~~~~~α Ι~~~~Ρ~~~7Υ~~γ~:~; ~~6 ~ι:~~~~:~τ ~:~ ~~~ ~~~ ~~ u~~~ :λοΒζ~~: ~ ~: 
πcUΒuνος Τύποu-Δια:φώτησηςιΠα:να:γι~της Κο:τράκης,CiδιΙΙι5ς Γραμματiο:ςι'[μρα
νουι'ίλΚλ&δος, 

2.4.79ι Ή T,t τϊ;ς t.ΔΗ.Κ ΙΩοσχότοu σι σύσιιc9η ιιού (~eaνc στό yραφι:iα της μcτ& lιn6 
διcξοδιΙCι'jσυΖ:ι'jτηαηwί;ρ.ιlιιιοφόσcιςγ ι&τι'jν&γγρα:φι'jνl.ι.ινμcλUν ,τι'jνδια:φ6τι
σητοίίλαοίίστCς lδι:ολογιιι.lςιιατι:uθύwι:ιςκι::ιr Βlσι:ις τiiς Ε. ΔΗ.Κ,τι'jν δρα:
στι'jρ ια:αuμμcτοχι'ίστ&τοπιιι.&•ροβλι'jματα.ιαrτι'jνο rιιονομ ιιι.ι'jtνCσχuοητοU 
Κι5μμα:τος. 

Στι'jούσιι.cφηπϊ;ρcμlροςδλοτι5ί.κλcγμfνοσυμβούλιατϊ;ςΤ,[ιι.α:Βώςιια:Cο1Μ. 
κ.Παπα:δημητρfοu'Λνδρlcις,Δι'jμο:ρχοςmοσχ&τοu,Τοuρν&tιηςΧcιρ&λα:μπος,Πcιπcιδι5ποu
λαςΚώατας,ΔημοτιΜ6ςσύμβοuλος,Χα:τζϊ;ςχρi'jστος,ΝcσφuγlςΣτcιίlρος , Ι'Ωαθιοuδ&-

~~~(~~7~ :&ς~~:u~ :~ν:~ ~ϊ~:~~~~:Ι(cφα:λην6ς Δ ιονUσ ιος,Πρdι;δρος, Βι:ντοuργίρης 
ΓcCiργιας,'Λντιπρ6cδρος,Γι&ννηςΠαwα:δ6ποuλος, Γρα:μμα:τΙ.cις,Γιοuνtςn6.να ς ,ταμ(
α:ςtιcιCΔημοτιtιι5ςΣUμβοuλος,Κι5λια:ςθα:α(λcιοςΔημοτ ικ6ςΣUμβοuλος,Κα:ρ&λης 
Βο:α(λcιος,ι)ρcιτζ;jςΓι&ννηςΙια:(Κοντι5λα Γιάννης, 

2.4.75Ιι'tγ ι νcαύσκ.ι,ητi'jςΚλcιδικi'jς'ΟργάνωσηςΩΙηχανιΜWν , στι'jνΔπο(ααutητι'jθη.ιcινΒί
μα:τα:πούτι'jνlιφοροίίνκοΒCiς•ο:(τQπροβλr'jμο:ταπούlιντιμι:τwπ(ζι:ιΔιι.λάδος. 

3.4.79ιΣuνijλΒcιΊάρμοδ(α:Cwιτροwr'jΙΙcι(άαχcιλι'jΒηι:cμiτι'jνΔρy&νωσητοίίΣuν.ιδρ(οuτοU 
Κ6μματος. 

4,4,7SΙισιl&.ολοyισμ6Cρycια(cιςΙΙcι(όργα:νuτιι:6:8iμα:τcιlισιολι'jθηιι.cσιfσuγκίντρι.ισι'jτης 
,,ff .• 



'- · •• t> •Η•ή ,η._ "·1. .i'jς Ε . ΔΗ.κ . 

-ιιγματοr.οιήθηιcιt ο:υγιclντρι.ιαη της Π.Ε θ"Αθηνi:ίν μt θiμα τ~ν άνι:ιο:~γιφ6τηαrr 
tc.af tνι:ργοnο (ηο:~ της. 

Cκ~aylς ο: τfιν Πογκρ~τιο Ένι.ιο:η ilτaν τ6 Βiμα ιιοU άttιJΟ'Χ 6ληο:ιι: α ι οuyκlντρω
οή της τrιjν 'tβν ικο τοn ικrιj Όργ6:νμοη Κρητi:ίν. 

79ι • εyινι: ο:Uο:κι:'η τt; ς &ρμd6ιας tuντονιατικΓjς ΈπιτροnΓjς γι& τrιjν ιcαμπ&νια ιιiρr 
1 2μηνης Sητι:(ος.'Ε~ι:ιβαν μtροςιΌ 'Οργανι.ιτιιι6ς Γραμμι:ιτlι:ις ο:τροτ.ιc.ΙΙΙ.ΙΙΙi:ίρος 

: '( 6~~~:~\ί~~ ~~Η;~;~;=~:~~ ~~~ο;~~Ν: ~~~η~~~:~ης ruνo ι ιιi:ίν-~ κ. 'Αχοuζο-
·'' : tuyιιρο τrιjΟηκι: "ι Κλα6 ι κ ι1 Όρyόνωαη Διιιηy6ρι.ιν θι:ο:αι:ι~ον(ιιής μl μf~η τοUς !l;ίiς: 

'Ανuφοντ&ιιη 'Α~l(αν6.ρο, 'Ανtιyνι.ιcrτ6nοuλο Βίiρι.ινα,' Αλβcrν6 Χρηατο,Ποnαyιι:ρ&ιιη Πf-

τa==~~~~;:t~~~~:~:~~~::~:~;:~~~:~δ~:~;;~~~=~~~!~~~~~~:;~~:~~~Ε:;~~~~~~~~-
1 

• ~": ~~Ω tί~~~~ ~:Β~~;:Ρ& ~~~λ~:~~~·~~~ .:~~:~~~βii~·:ι λ:~~~~:~~iς ιι;~~ν~~~=~~~~~~:· 
ΆΒηνi:ίν ιcor οτι:λtχη τοtί Κ6μμοτος • 

• 79ι ·εγι νι: σuyκρ6τηοη της τ.ε Άpxoyylλou P66ou ~ς J:ξi'jςι 

~~: ~6~~~β ~ =~~~~ ~;ι:ι~~ ~~ ~~~~;~:~ ~ •:: ~:~~~ : :~ ~~~~~ r τ:~~~~~~~~~~~~~;~~~~: ~ ~:~~-
νι οr.οt κοuτ αςΙ(σf ' Ανtιοτιίο:ιοςκοντcSyιaννος. 

4,79ιΠρtιyμα:το nοιrιjβηιιι:ο:τι1ΡWμητdtu)Ιl6ριοτWν'Ορycrνι3οι:ι.ινΑlιτο6ιοιιιι1οι:ι.ιςτης 
E ~ D . K μl Βlμσ •"ι nι:ρι ,ιρι:.ια ο:τrιj Νlα ΕίιρWnη-~ π (ι:οη &wcS τ (ς πι:ρ ''cρ~ιtικlς nc
p ιοχlς y ι ιi μ ι& loodppowη &ν&wτuξη~. 

Τrιjν Ε.ΔW, Κ J:κπροσWιιηοι:ατ.6tuνt6ριοδκ , Ν,Δ(γιιος-Χο:ρ6αλιiiς,Lιιcηγ6ρος-μtλος 
τ?jς'Ειιτι:λι:ο:τιιc?jςΓρομμοτι:fο:ςτηςκ.tτiiςΕ . ΔΗ.Κιcο:(ι\ιντιπρdr;6ροςτiiςΔημαρ
Χιο:κ?jς'(wιτροnίlςΒιι:οαο:λον(ιιης,δδποίος6:νο:-ιrτίiααοντσςτrςsιοcιςτοtίΚ6μμο:
τος oτcS θlμο: τ?jς Τοπιιιi;ς Αίιτο6ιοιιιήσι:ως άνtφι:ρι; δτι δ ιιατ'ί:ξοχ ~ν 6ημοιιρα:τι• 
κός οίιτός βι:ομός κο:λι:ίτσι νιί διι:ι6ραμι;ιτ rοι:ι βο:οικd ρ6λο οτ~ν ε.ο.κ δ χι μ6νο 
οτdν οlιcονομικd &λλ6 ιιtιf οτd 1Ι'Ολιτικ6 ί:11fnc6o κο:r •ορατrιjρηαc δτι οτ~ν Έλλ6· 
6αο1Κuβι:ρνrιjσι;ιςτ?jςΔι:ξι0ς6lνέχοuν6ι3σcιοτrιjνΤοnιιιrιjΑίιτο6 ιοrιιηο:ητ(ς 

~~~: :~~~~!::~0::~::6~~:~~~~~~ ~ι:~~~!~~:~ξ:6:ο~ιι;~:ο~ο~6~~ς Τ~~ Δ~~~ Ι ~~ς • 
tτ6 ουνlδριο μcτοξU &λλι.ιν ιιιιιλrιjΒηκι: ιιι:ι( τcS πο:ροιcολοUΒησι:. ιcο:( δ 6~μι:ιρχος Πcι
ρα~i:ίς κ, r, Kup ισκiiκος, 

1Q ,4 . 7!lι ~~y~p~μ~~~~~K ιc ~: A~~p=~~~μfn ~:~ί:~~~~~ τ&~"', Α~~~~~ο ~~-.~~· Z~~~~~wouλo καf τdν 
·a.4 .79ιtυγιιροτrιjβηιιι:"ινlαnροσι.ιρινrιjΠ.Ε.Κιλιιfςι:ις!ξ?jς: 

'~φι:ντοuλ(6ηs Α., Α. βι:ζι;ριι:ιν(6ηs;. Η, Ζ ιβcrν?jί Α, /Ιαζι:ιρ(6ηί Β. l!lo:upcSnouλoS Ι. 
Πο:-ιrο6όιτοuλι:ιs,t,Παuλ(6η$D.Πιπcρ(6η'Η.tοββ(δηίΑ.Φιλιιτn(6η$Γ.Φλι.ιρf· 
δη$ Κ. Κονδρ6nοuλοS Γ. 'ωμ ι οντ (6ης .. ~ 

, , .4; 70 ~~:;~=~~ ~t=~~:~;:~~: κ~6:;:~~Ρ~:~ο~::~~~~ ο~~~~7τ~~~ν κ:ϊr λ=~~~~~~7:~ ~~ν sι-
Η .4.79ι·ε:vινcο:uyκlντρι.ισητηςιιλο:6ικίlςδpytινι:iσει.ις'Εργοτοοιταλλι1λι.ινκαfοuν6ικa

λιατUν, στ~ 6ι6ριιcια της δπο(ας άαχολι1βηιιαν μt όρyο:νwτικ& Βiματtι, ιια( μt 
τdνγιορτο:tιμdτ?jςΠρωτομσyιiiς. 
'εn(αης (γιν& ιιο:( οuyιιρότηαηc aι αUμα. 'ε:κλlyηιιιι: δl τcS ιτροι:6ριι:ίο ποίi lι!Ι"Ο• 
τcλcίτσιlιndτο6ς!ξi'jςιΠρdι:6ροςδκ.Ρ6ρηςΓι:Wρyιος,&ντιnρdι:δρος6ιι, 
Ποπα66nουλοςΙ:ωιιρ6της, 

' 2,4.79ι tτ~ ο:Uιηιι:'η τi'jς Όρyιfνωαης Γuνι:ιιιςWν μι:λtτηο:ι;ιν Stμι;ιτι:ι κι:ιf nροβλ~μι:ιτι:ι noU &-



'Ι!οσχο~οUν τόν κλάδο. 

ι Σ:r& \Ραifι:ίι. τοU ΚιSμμα,ος l~ttν~ πλατειά ουγιιt> τρuαη τUν bκολοUθι.ιν στι:λι:χ~ν 
t>.fδργονι:ισι:ωΥιmι:λi:ιντί'jςΚ. Ε,κοfπολιτι:uτϊ:ινnοUμlνουνστ6Λι:κονοnl6ιο 
'ΑθηνWν, μcλ~τοϋΚeντριιιοϋ 'ορyανωτικοίiΓρσφefοu, τrS:•ροcδρι:ίο:τϊ:ινn.Ε. 
λ:;θ"Αθηνϊ:ιν ιι.σf Πι:ιραι& ιι.αf Π.Ε. Unoλof:ιou Άττιιιί\ς. 
TcS θiμα 1ιταν ~ έιψr.τιiλι:uση τϊ:ιν διαιιοπi:ιν τοί:ί Π6οχα γιά 6ργιiνuση στr'jν ';.ττι
κr'jκαf"f6νίιπι5λοιποχίjροτί;ςύπαfΒροu,'[νημlpwοηγιrS:τr'iνwολιτικr'jιιατcίστα• 
ση lιι.ανι: 6 •Αρχηγ6ς τi'iς (ΔΗΚ •· ι.r. Ζfy6ης. εtοηyητr'jς έwf τWν δργανι.ιτιΙti:ιν 
θι:μάτwν fιταν ι\ Όρyανωτιιι:6ς Γραμμοτlαςατρ. κ. rιUρος. 

~~~r:iiH~r(2σ:: =~π:::~~~rι~Ί: :~~~~:~ι:r~~ζ~;~;11 ~κ.r. Α χοuζορfδη) ιι~ιr 
t79;Κλψάκιοτί'jς'Ειιτι:λι:στιιιί'ίςΓραμp:ατι:rαςτοίiΚ6μμστοςάνοχι:.ρrιαcyιd:6ργανι.ι

τιιι.ι16οuλι:ι&στι1Πι:λο•6ννησο,nοU6:nοτι:λι:iτοιάιι-ιS:τ6νναUαpχοιι. .Σnαν(6η 
ιι.αf τοUς ιtολιτιι.ιιτfςιιι. Παναyιtίτη θαρι:λii, ιι. Γ~ιJρyιο θ.f:ρyαδο ιι;αf ιι. Άντι:iνιο 
'ΑντΙΝ6ποuλο,θ&!ιιισιι;ι:φθοίίνδιfτοUςΗομούςι'Αρκο:δfας ,ΙΩι:σοηνfcις,Λαιιw
ν(ο:ς, Άρyολfδος ιιαf ΚορινΒfcις. 

4,79: ΣτάyραqιciατίlςΤ.Ο.Πο:τησfι.ιν(Α"Αθηνϊ:iν)lyινι:σuyκfντρωαητi:iνμι:λϊ:'iνμf 
8 Βιfματι1νlιναδιορyάνι.ιοηκαfCνcρyοποfηοητΓjςlιρy6:νωσnς. 

~~e .. !~~,.~!~~~~,..!e:!_Q~~;I~π~~· ~. 
'ΕπfσηςnλοUσιαύπΓjρξι:καfι\δραοτηΡιιSτητaτWνπι;ιλιτι:uτWντι;ιi:iΚdμματι;ις. 

• 
79

: • ~;~~P::~,.~=~~Q;7~w~9i~λ:6~:: r :~σ;:~ r~~ ~~~~:ι:~:~ x:Px~;~:=Q~ω~~r~o;~:,. ~:~κ. 
ποV τι1νlιποτι:λοίίσaνοlιιι;ιλιτcuτfς:κ.κ.Δ.ΙΙΙιιρUρας,e.Ζfyyι;ις, Ι.tι.ιτηρfοuιι.αf 
J,ΡοVσιμος. 

4.79ιΠανι:λλcιδίκι1Ιuνδι6:σκι:tηΠροι:δρcfωνκαfί:κrrροαtίιιωνtuνταξιοuχι~.:wν'aργανι:i
αι:wνlιn6δλrιτι1χtίραnραyματοnι;ιιι1θηκι:στήναfθι;ιuσαΟΣΕ-ΙΚΑ-ΟΚΑ. 
Πcιρfστηc\κ,Κ.Πcι:'Ι!'eπιαναyιώτοu&rr6τι1νΕΑΗΚ. 

4.79: Στι1ν Ικτακτη yι:νική Σuνfλ.ιuαη τrjς Πcινcλλήνιας Όμι;ιαιιονδfας Ιι.ιμο:τc(ι.ιν Πιι.ι
λητϊ:'iνλαΤκi:ίν&yορi:iνyι6:&μι:ααθfμcιταrrι;ιύτούςlrφοροίίν,Cκιιροσώnησ&Τι1ν 
ε.ΔΗ:κ 6 ΙΙ.Α.Ζηκοyιόννης • 

. 4.79 ι ·σ κ. 'Αθ. Ζησιμ6ιιοuλος, μι!:λος τrjς π.ε.ΕΑΗΚ ΆχαΤcις, 'ΙΙ'DΙρ.f:στη αι σUσΙΙι:fη 
rιοUδρycινώθηιιι:στιSΑημοτιιιιSθι!:ατpο:Πο:τρί:ίνyιάτήνi:ξfτασητοίίθfματο ςτrjς 

~ .4. 79: ~:::~~ο:::~ο=~:~α~::::~:~ •;~ιι::~:~~ρ ~:~~~:::~:ς κ:::::ρ ~:~· Βfατρο 
~Δ~~·~::ρ~=~~~:ι 

6 
• ιι:u~:~~;~οy~~~:ιιοuριιιή Άοφ&λιση - Πι:ρfθαλtη • .. Τήν 

Ζ.4. 79:'Dκ.Αι:ματάιιης!κnροσώnησcτιiνΕΔΗΚατήσuγκfντρι.ισητι;ιi:ίΙuνδι!:σμοu'ερyο
λ6.βι.ιν 'Υ11οδηματι;ιnοι1'ας 'Αθηνi:iν yι&τι"ίν 24ι.ιρη &ιrι:ρy(α τι;ιuς στ6 Βfατρο Ά

ιφοn6λ. 

2.4 .79ιΣτήνrιρ6κλησητοίί1Ιροσι.ιρινοίίΑ.t.τοίίΣι.ιματι:fοu!pyαζομ.f:νωντrjςΓαλαΙΙτο
βιομηχανfας"ΔΕΛΤΑ"ΥΙ6.Τήνσυyκ.f:ντρωαη,μέ&:φορμι1τ6νlιπι:ρyιαιι:ι5lryi:ινα 
τi:iν Cpycιζομfνων , &νταnοιι:ρfθηιιι:&κ. θι:ο~ρ&κοςi:κμipους τί;ςΕΔΗΚ, 

2.4,79: Στι1ν &ιι:δήλωaη noU διορy6:νι.ισι: ι\ Διδcιαιι:cιλική Όμο0'1Ιι;ι6'fα 'ελλ&δας ιι:αf Λι:ι
τουρyi:iνΙΙΙiσης'(κw6.Cδι:uσης r μfδι6:λι:ξηyι6τι1ν•Τι;ινιιι:ι1μcτcιρρUθμιcrη•, ncι• 
ρ.f:στηc\κ.Κ6:rιαρος. 

4.4.79: 'οκ.Γκολφ ιν6nοuλος&ιι:rιpοα.mησι:τr'jνΕΔΗΚστ6:&yιι:οιfνιατοUΙΝΚΛ. 

•.4.79: 'Η 'Εrιιτpο1rι1 'Λyϊ:iνοιτWνΕiιισατιιι:Wνιιcιλλιτε.χνWνJ 1ι •ενωαηwτuχιοVχwν Άνwτ. 
Εχολίlς Καλi:ινΤι:χνLiν ιια( τcS.tι..t. τοίίΚαλλιτι:χνιιι:οίί Έnιμι:λητηρ(οu 'ελλ6:6cις 
rιρcιyματοwο(ησαν'Ειι6t\λωaηyιάCνημlρι.ιιrητί'jςδιιψορφι.ιμfνηςιιcrτ6:ατασηςστι5 
χW,οτtινεlιι:σατιιι;WνΚcιλλιτι:χνi:iνιι:alτι1νwpοβολι1οιlτημ6:τωντοuC;. Παροβρfθη
κc6yιατρ6ςιι.Κ,Γ\αrrcnιαν«vιώτοu,μlλι;ιςτί'jςΚ.Ε.τi;ςΕΔΗΚ • 

.. ;; .. 



ιιο'οrc:μολ6yος .. δ ι11ηy6pο Γ 'Αν6ρ~ 6'Ιf0υλος "ΙΙορι"σ rι y ιό: τήν ΕΑΗΚ σ τι'\ 
1 ~:eu" ~,(α -:~- .1 a r υ y ιό: • τ6 r.rxιf: ι:θνοUς αυμβ&αι:wς 
τi:v ~σ:σ:): ιι:rτη., f~" 

8
;) :α~τ& ~;~~r τ1~ ~~~κ t':Βι::ης ~~,.~~~~~ημ~:ο~ ~~~a~·~;,.~~~CJ;t~~: 1nιpo;Jpf· 

ν &ιι6r1λωση τοU ουλλ6yου ο\κοτρ6;ων Qοιτίjτοcί;ς ' Εατfας Παν/μfου 'ΑθηνΥν 
χ τιιt& μl τι1,'1 ΕντCJ~η τί;ς χΥρας μας στr1ν ΕΟΚ, ίκ ι:ιοσGιιηΟ'& τr1ν ΕΑΗΚ 6 δικη· 
ι5ροςο\κονομολ6yοςκ. Γ, 'Ανδρι:6ΊΙοuλος. 

Ο ιtαΒrιyητ:'jς κ, Η. tςφρί;ς nopcaιtoλoUθηcrι: ~ς iιtιιp6crW'Ifoς τi\ς ΕΑΗΚ διdλι:ξη τοΟ 
κrι..:>"'y!'1τί;Πσ:ροrι.ινκca fΓΙικαfαςΚ •. ΠΛΝΩΙΛRΙΕCΟΤΤΕRΕΤ,μι&ιμα•αιiθοδοιάνα
UΟ'ι:ωςτcίίττ')λtτ ι ιο:οίίλ6yοuκα(τWνwροτUηwντiiς"Ωολιτικi1ςίπικοινwν rcις",cιτr1 

f1άντι:ιοtχαΜ 
-g, r.τ6 χ "0 \iγo\.J 'Ερyα:οτηριοUχι.ιν 'οδαντομηχcrνικWν nαρα;3ρiβηκι: 6 μηχανι-

•όςιt. '\iivoς »~aτσΟ:ς ,nολιτι:uτr1ςκcι(μiλοςτi)ςΚ.Ε.τilςΕΔΗΚ. 

ι.Εδι&>.ι:ξrιτ- cιθηyητ ijULRΙCΗΕVΕRLΙΝ(.μiβtμα"'Η.ΕUρωrccaΤκι1Κοιν6τηςμι: .. 
ταJ;:Uδικα υ α( rολι τικi]ς"παρiοτη6ο\κονομολ6yοςιι.ε.Ξηροuχιfκηςμlλος 
'~'•iςΚ.( ΕΔΗΚ 

t;~λ:δ~ς α~~~~~~τ~n: i ~ ~~ηση τ~ ot:~::;: r:~ν~~;~:λ~~~ :0~α~~:~~ 6 κ:~ t.τ::~ r~~~u 
~~~ μlροuς τοU Κ6μ μcιτος. 

· 'Ησι τνι..,.Τt"1'Εnιτροnι1όδιορ(στων'Εnιτuχ6ντωνστοίiςδιαyωνιομοUςτοUδη• 
μoorou cι:ΙτWν 6ρyανιαμWνκοινi]ςWφι:λ!:raς,6ργάνwαι:οuγκlντρwaηστι1ν0ποrcι 
(.κ-τ~οαCm~οι: τfiv ΕΔΗΚ 6 1(. Γιάννης Ι!Ιπογδό:νος, μiλος τί'jς Κ.Ε. 

9 . 4. 79; tτfiν ί:νορ~<:τι'jρ ι σ Τιntτ ικι'j Γι:ν ικι1 Σuνιfλεuση τWν άντ ιπροσGnων τοU Γ~ωτ~χν ι κοίί 
'tιrιμ~λητηρ(οu τί'jς 'Ελλ&6ας παριfστη δ κ. Τρfιιλης , Cκ μlροuς τi]ς ttιHK. 

9,4.751 : Mf ι:Uν;αιρι:fα τ6 yιορτααμ6 της ΠαyιtάΌ!Ιιο:ς Ήμiρας Ύyι:fας ατι1ν cιfBouσa τοU 
δημαρ:ι,ι:fου'Αθηνί:iν,nραyμα:το~τοιι1Βηκι:ί:ιιδι1λwaητί;ςΔημοιιρατικί'jςΠανι:πιοτη
μιaκί'jςΚ(νηοηςΓια:τρi:ίν,Φc.ρμακο:ιιοιWν,•uχολόγι.ινκο:fτi'jςΔημοκρατιιtilςΣuνδι• 
καλιοτιιιi]ςΓΙc:ιρ6.ταξης'Ο6οντοyιατρΥν.Παραβριf6ηκαν&κμlροuςτi'jςΕΔΗΚ 

0.4.7!il ι ~~~:~~~~~~~~~yi~~:~~::~:~~~~~~~~~=~~·aτ6 θlατρο 'Ακροtt6λ, :ιιαρl~τη . 
~.4. 791 Διάλι:ξη yιιf τfς Πολuι:Βνικlς Τριfπι:ζι:ς κα! 'tταιρ(ι:ς ο τι'\ σUγχρονη οtκονομfα 

άn6 τ6ν καθηyητι1 κ. Δ. Γ~ρμ(δη lyινι: οτ6 'tθνικ6 •tδρuμα 'tρι:uνi:iν. Τ6 Κ6μ
μαέκnροσώ!Ι'ηοι:6 ιι. ΓιWργοςΙΙαριδάκης, μlλοςτi'jςιιλο:δικί;ς Όργcιν!RηςΟtκο• 
νομολ6ywν. , 

• 4 . 7Q ι :~u δ δ ρ~:: ι:' ~ΡΤ~~:~::;~~Ι'\μ~~;~ ι ~~7 α κ ~~~ν τ~~ρ~:~~~~~~ ~~~α~~~ ι~: ι :κ~~λ:~α 
~ οΙ φορι:σιις τrjς Ήnι:fροu~. 

11.4,7!ίl: tτr1σuνlλι:uΟ'ητοίίσuλλ6yοuUnαλ/Ι.ι1λωνΥΕΝCΔγι&ν6&ιιΒιfοοuντοUςλ6yοuςnοU 
lmοφάσ ι σαν οΙ Uιι&λληλοι ν& κάνουν lιμuντιιtι'\ άnι:ρy(ca διαρκι:fας,Cκnροσι:inησ~ 
τι'\νΕΔΗΚ6κ.Γιό:ννηςΦnοyδ&νος,μιfλοςτrjςΚ.(, 

12 .4.79: 'tκδι1λwαη-σuζι1,τηση δργάνωσι: Δ οUλλοyος Βιολόγων φοιτητi:ίν Άθι1νας ό ~ΗΙ:ΙΟΔΟt• 
οτ6 μι:γ6.λο 'Λμφιθlα:τρο τοU Niou Χημι:fοu, r..yι& τιlj μdλuναη τοίί τt~ριβ&λλοντος 

, • •• • 79. ~~~:~:=~~;:~:~:;;~~:~~~~i:~?:~~~~, ~:; ί;~:ι;~~~:~~:;~~~~;~:~~~:i~:~::~:. 
~~:.ι~:a~:~a .. ~η~ι::~~ιι~~t ~~:::~~~2ς ιι:ο~~~~~~ •::~ ~u~~o~:;~6~~~~. Λ ιοσrων. 

15,4.7!ίi:Στι'jΓι:νιιιι'jtuνiλ&40'ητί;ς'[νι:Ίσι:ι.ιςΤι:χνιιιWνΔε:Ηστ6Βiα:τρο•tιΙΛΝΛ•ιιαρfοτη 
.. // .. 



δ ΙΙ'Ολι'tι:uτ~ς Μα( μiλος τΓjς I[,[, <tΓjς ΕΔΗΚ Μ. Α. ΖηΜΟΥΙάννης, 

Ή 'ΑρμcνιΜ~ '[θνιΜ~ 'Επιτροπ~ ΙΙ'ΡCΧ'γματοιτοfηαc τι:λι:τ~ γιά τά ό:ποΜαλuπτ~ρια 

~~~ . ' ~~:;~ί=~Μ~ν~μ:~=~Υ~;~ς ά~:u~~:ιt~~~ ~~=;~~~'c::~~;~~~~=~ς τ~~ςε:Ηκ:μUρ-
:~~λ ;:~uδ~~ά~~σ: Α~η~~~~~~~~ς Ε~~~~~;;ο~Ε~: ~;α;:~~~ςΥ ~dμ~~·~~:η:~~ο ~~~~ιν-
τi::ίν δημοτi::ίν XoλapyoU, Gaτc ν& μ~ οiΜοπι:δοιτοιηΒοtίν 100 στρiμμcιτα πρααfνοu 
ατ~ν nι:ριοχ~ 'Vμητ<tοU. 

ΔΡ-'ΣΤΗΡΙΟΤΗτΑ ΤΗΣ εrΔΗΝ 
-~~---~---------~---------

-Ι!ΙcγάληδργανωτιΜΙ'\6ραστηρι6<tηταέμφαν(ζι:ιι'ιΕΖ:ΔΗΝτfςτι:λcuτι:ιiι:ςμιfρι:ς. 
lllllf ΜaντριΜ6 σUνΟημα • 12 μΓjνες θη<tcfας • δρχιαι: μ cγ&λη Μαμ11'6:ν ια μllf Q~fσ-

• ;::~:1~:~ρ;:;~::~:~~::~:~~ς ~:~:;:!~~"~~~~~~:~~:~:;~~:~~~~~α~~: ι=~;:;~~ 
όιι6Βcση lιλλ&ύπdθι:ση dλοΜλf\ρου τοU ΈλληνιΜοίί λαοU . Πρdςαίιτl'\ τΙ'\ Μcιτ cUθυνση 
1χοuν ένι:ργοποιηθι:i δλι:ς οΙ ιτι:ριφιφι:ιαΜις Μαf ΤοπιΜ i ς lιργανι5σcι ς τί;ς νcο
λι:ιfος. 

• 

~- ΤΙ'\ πι:ρ fοδο τWν !ορτWν ΜλιμdJt ίa .• στcλcχWν τί;ς ΕΣΔΗΝ θ& πcρ ιοδιfψοuν πι:ρ ιοχιfς 
τί;ς έιΗtρχfσς δnou Jtσf θά &ναπτdξοuν τfς Β€αεις τί;ς νι:ολαfας μας n&νι.ι σι 
βασtJt6:nροβλl'\μcιτατοUνι:ολα1στιJtοUJtινl'\μοτος.Παράλληλαθάlι:σχοληθοUνJtcιf 
μi τf\ν δργιkοωαη τί;ς ΕΣΔΗΝ σΊW<tiς <tfς ΙΙ'εριοχlς. 

·Σuνcχfσ<tηιtανμiέπιτuχfατ6:β6ομαδιdτιJtαlδι:ολογιJt6:σcμινάρια't?jς ΕΣΔΗΝ 
τά dιτοία ι:τνaι &νcι ιχηf Jtαf γι& <toUς φfλους τϊ;ς ν&ολαfας . 86: wρtπcι ν6: ση
μcιωΒciδ<tιι 
Κ6:θcΔcuτιfραγfνονται't6:lδεολογιJt6:tι:μινάρια. 
K6:Bc ΠαρααJt&u~ σuνεδρ(αζι:ι ι'ι όργανωτιJtι'j όμ6:6cι • 

~Ω~.!~.!~~~!~~!~!~!~.!~~-~~~~~~-C!Ν~!~~~ 

~~ϊ~~j~. :~~~~~~~~~: ·~~~~=~2:~~~=~o~i~; ;~~:;~;~; r ::~' ~:~:~,:~~!~;~:;~~~ 
~~~~ ~~~~~~:~α~:~~οUν ν6: αuμμι:τάαχοuν &ντρι:ς Μαf yuνcιiJtι:ς μιλη Μα( μr'j 

~;~:~~~;~~~~~~;~f:~;::~:~:~;:: ~~u :~~:~:~~~;:;~.::Η;~:~~~:~~~~;,~;:._ 

Ι
ΙΙΙΗΝΑΠDΥΙΙΑΖ(ΙΣΑΠΟk-'DΙΙΙΙΙΛ(Ι(ΔΗΛΟΣΗ I 
ΗΠΑΡΟΥΣΙΑΣDΥΕΙΝΑIΑΠ-'ΡΑΙ1ΗΤΗ 



ΚΤΑΞΥ 
ΠΛ ΤΑ rn:.nι:xH ΚΑΙ ΤΛ ΗΕΛΗ 

t! . ιΙι'Ι1ΝΟΔDΙΤΗΣ Κ, [, 

-~r;;;~;;-;;~~~~;ϊ~;~-;;: 

• ::'~ ~~~4~~~~~,.~~ς':~:~~~~ 
[.t.ΗΚ•τdecνοΔσχaiιι•ι:tπt
ιιΣιΙι•,•τ(ς10•11111f111Τ(οu. 

Πολ).fς,μτcιιι•τ•τωμlνcς 
atτηy~•cις ι:ιf1utαν τd wο
Αιτιι:d Ι4μιι τ~ς Χ'ιιιις, δτωc; 
'τ(•ηcι:ιιrτιiόρyσνιιτιι:' 
wρο~Α~μοτιι τοU Κdμμcιτιις. 

•vιιτcριι ίnι5 ιιutη,.~•cις: 
τιιύlyινrrνμiWculuν6τητιι 
ι:ο( Ιημιιι:ιιιπιι:6τνcUμιι τ&,ιι
Ιηι:rrνbιιtιfιιaς:,wοι1 Ι'&•η-

~~~·m:~~?:~~~ Χ~ς~:~~-
·ι,. •• ι: .... ρ,.,., •• a,..ι:.

ντιιιι:~ &τι6(~η ctνιιι ι'ι 8 '-•••μτ~ τΓjς: .t.cξιiίς ιb6 ,.., ... 
«:οuιιfιι ι:ο( ~-··~ Wοχιιι
..,, τΓjς Κu~cιινι\8-cνς ι:σf τWν 
Κομμ4:τι.rννιiι:ιιlορι8Ιcίιb4 
τώρο ό 'ει:λοyιι:ιlς: Νιlμος:, 

' ιΙιτοtcnrfιιΙη ι: aι'ιlιt Ιο•η 
1~6ομσ6ιο:fσς: Ctημcρ(Ισς: ι:σr 
μτf;ι:rrν οΙ ~&.aις: yιιi ,.~ν 
ιιlι:ονομιι:~ Wτοluνιιμfιι τοΟ 
κιlμμστος. 

Άλλά yιιi τ~ν ΑΊΝτ~ tι1ν-

:t:. :~c ι~ί~;η •:.3. r~:~,.:ι: 
μιις•. ----------

ΤΟΥ Κ:Οf'Ω1ΛΥΟΣ 

!2-!~!!!2H~g __ !2~-!~!!!H2! 
. ..~~~ .~~μ?~,.:~?.~-~~11~:~~~:~: ι ~~~~~:c:~~u 

'CΙν.S,.χηΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥΒΕΝΙΖΣ/ιΟΥ,ιιιιΙι$ςι:ιι(τοU 
tο•ο•λf\8cνι t1Αοu,.b6,.ιτclιντ ιιιιιοιιnafιιτi;ς 
E.t.HK μi &τιι:c.,.Α~ς τ6ν 'ιlιp!ηy6 τοΟ ΙC6μμσ,.ος •• 
'I.r .zryιη,ιι,.d ΆιιιιντΓjρι τwνχ .... rwν.δτοuι:•( " 
οlτqοιτοuς,ιιτlς11-3-Τ9, 

Τ~ν &wιμνημdιιuνη 6μιΗιι &κ,dνηιιc • Γcνικ4ς 
Γιισμμcrτιlσςτί;ςΕ.t.ΗΚιι.Κ.Τιιιιιι μWι:ο ς: ,τοι1wροιι&
Αcτa1Ιισ(τcρη&ντιhwη•τοι1ςτιιρcuιιι•ιιομιlνοuς 

tτ6 μνημιfnινο wcφΕιιτηιισν οΙ ~ouλcuτlς τοG 

~~~=~~~6:::~::~::~~::iliA~ ·~~,.:~~:~: ~;~. 
JC).ι.rνιtάιιη, 

tτ~ tτρστιwτιι:~ Λl•χη U"Ιηι:c τ6 μcιιημlιιι 
ycGμσιbιf τιfν.t.ιfμαρχοιι,'Ι,Κλwνι tιiιιηκο:(τ6 

~~~~';:~:::~~·~::v•~ν==~~~~c=~ ~;;τ::cr; 
lyινσνιιτdi Χιινιάμc,.σ,.ιfyμaτnολfτau•η. 

tτ~ nινcιιτ(cnrη τσpaι:dil~a 6 Άιιχηy6ς τΓjς 

~~: :;~t';~~~·~η:·:~:~d:Ο~μ~~~·κ~~~ ~~-
ιι;6μιwrοc ~ 

.ις:p~~~r;' ::~2~6 nW:Sν~:~~·; .. ::.:::;:~:~~ί I~;v•
~~;6': .~~:=:::~o:::·:;~:~;~c ιc;:~:σ::;:~· 
:.~ι ~~Ρ:~;:~;~ν~~Ωλ:Σ:~.;;~: • Αν&,aιlτοuλιις 

iά.t.ι:KAIHNH ΠIIAHQYIKH 8ΗΠΙΑ 
&ΗIΟ,ΗΙΙtUΓΣΑΤΗΙ Ε.σ.Κ. 

OlotnoΙ.t.IΛιCOΣ:.t.HUΣ 
OXIΠH.t.IAUOIIA 



ΠΛΙΙ'ΛΙΙΛΣΗΤΗΙΑΗΙΙΟΣ:ΙΟΓΡΛΟIΚΗΣ:Α[ΟΝΤΟΛΟΓIΛΣ 

------------2:!!~~!:~~!=~:!!~~------------

::~·i~::~:Ξi·:::~::=~~::~~:~==~~~·::~ ·~:::~~~~~;:~~~ο ~~:~~ί~~~~;ο;' ~:·-
·κ.uνluCΙ8'μlνη8w(Ι&•η6lν•τ•μliτη••"'τ6τ&t..,,.(Ι&ΤΙΙIVΙν&μ&ΩΟ6ΙW6τ&ρη.•ε-

~~:.~ut;::;κί>.tτ~~~W:f~:: ~~:::ηιr:~ :~: ~==~=~~ ~~:~κ:f'.::~:~ .. ~=~:~~ 6νοpιfι.
i~~:ί:~ w::~ν~~ι~,:~σ:~~ι:ίν&:~:: ν:::~~ ι; τ:Β\~~:=;:~. ιι&νω •τιt ιιολ Ι τ 1 ιιιt Ιiμιrrιι,οl 

j~~==~τ:~u~X~~~ ~.::·~=~:~:ι; •:~ρ~σ:?~~ ι μ:.:::::ιι~~: ιnιρnλ&νη•η τη ι; Κο ι νiiι; Γν4μ.ηι;. 
-Ι"(ν&ται•ιι6ιιιμηόλλcryι1τi1ι;••ΙΡiι;τVνΚομμιfτων ,διιωc;ιιαlορf•τηιι&lm6τfι;Α:ιιλοylι; 
τf\ς20i\ι;Νο&μρρ(οu1977,lrλλιfιισfln:6τ6νΚιινονι•μ6τiiι;ΙοuλΓjι;.tuνηΙ(ζaτσιlηλ.σ:Ιι1 

:1τ:~·:t:~·~,t·~ν::~':~τ2 ~:~τ:~.:~~μ~·~~~· .::Ση~·~,~~:~~: ιιpfν &.6 τι1ν ε.ιΗ.κ. 8 

:ϊ~.:!~::~:~:~t:~=~::~~~:~;~::~~::~:~:~,~:1:d:~;~~:~δ!~~~~:::ι~~r:~:t.:~:~-
yι,τι1ν&.ιιιι••··τηιιύτι1τ•ιιτ••ι1'•ημ ... ιa ... t • .,..ρ,,t.ντσι;yι,μι,lιιι6μη •• ,,τ, .... 
!~::: 1 τοuς: ••• 

ε.ικ.κ~ • ιι~~ r:~1~~~ι; τ~~~~:==~:~="~:· ~~~:~:;i:~~::~:~τ:~u:r~.~ .. :~P~2v~:c:~~ ι•. 
'tw&ι~ oiιδlwoτc lι 'Λρχηy6ι; τί;ι; ε.ικ.~. !νδιιιφlρ8ηιι& yι~ τ6ν τp6wo,μl τ6ν lι

••iοιιuιιλοtοeοίlιιι.ηc.-μcιζ6yλοuιισιΓδλη ·ι\•χ•τιιιι1&1δη•cοypαtΓσι•τfι;lι;ιημ&p(kι;•i
νοιτpοΤ4ντηι;ιισιιιοιιι•τ(ιιι;τοtίννντ6ιιτητηc.6 ' ιι.'Λ.Ιτpοuyy.S:pης,μlλοι;τijι;Κ.Ε.τijι; 
εικκ μl yρdμ.- τocf ιιρ4( 'f~ lttul\ιfftt τ/1ς •κΛΙΙΗΙΙtΡtaΗt•,ιιcι:μσρτUρ•τσιι v•' τι1ν 6Ι .. τρι
llλιιιrητΓjι;lιλι1Ι•ι•cιιιιltητaίτιiνlιν•••uιlίτΓίc•tιJi••ωι;.τ6νρipΙΙΙΙ&ινιημο.-ι&ίί8ηιιa. 

~~:~~~;a~;:τ~~~τ~~·~:η~~~,~~η:~~:~ο~~Κ~.,~~~v~:~;::.;~:·~:;:~;6τ:;;~q~ι::ι~; 
Τ6 Γpq&ia Τι1ιιοu τijι; [.&H.k. μi iιw&ντηcrι1 τοu •τι1ν ο' ~ι; 1rιω !ιημaρ(δcι 6ιcuιιριν!ζ&ι 

~;.~::~:~:~~~;: -~~: ί =~d;~f.[~~~~~~=~~::ι τ:~Γ ~~=~:&:~~ Π::&.~~·~;~τ~; ι; 
3. •ι δημο•f•uμdi τηι; •τlc 20.2.1v ~ Α:,ημι::ρfδα •ΒΕΣΣΛΛΟΝΙΚΗ•&ν .. ιριηιιa •f ΙίiΙ•ν 

~~~~:~~:;:τ:~~~ :~~==ν :~~::~~:~:;~::~~rΣ.:;~· ::~~ν~~~ ~~:"κ~ι. τ~ ~;~~rρ:~~:~τί~ ι 
Τ6Γ .. σt&iοΤUιιοuτ;;ι;ΕΑΗΚμl:lιιι8τοΜτοu"ΙΙ'p6ι;τι1•ΟΕΙΙΛΛΟΝΙΚΗ• 8ιιιιιp(νeιτιfν 

t:o ~~ιf Τ·~δ:~&:·~~τdη~ι1: ~~~~λ~σ lt;~QP~~?~a~:~;r~::.::ν r:n~~~~= :-:~ν,τ:~~ c::~c ·:~J.. 
λauτfι;,\τον(ζ&ι,οl 1διοι Ιχοuν δισιf&ι1~aι ιιιιτηyορημσιτιιιιt τ(ι; ιrχcτιιιiς '~μ&ι; μi: ••ιι1νuμις 
cιlιστηρiς δηλ4ιrii"'ς'τόu wρ6σ.σιτίι.'Η 6.ημορt6α-διν Ιιιίιν& i:criιμιdi- 6wiιιν6pΙωcrf1. 

•· •κ 8ιη~οp(δο •το ΙΚΙΛ• •τfι; 15-3-79 lypcl'f& δτι λcfιιaι τ6 ~•τολλιfριςο lntl 
τ6ν•ελλην ιιι6χιfpτη.-cιρiι;yριιμμστa•ι1μωνιιιιfιιρ6ιιοιτσινιftτιlc•ιτ6Ιlμcι•τι1Ιοuλι1. 

•~,.,_~' .~:·~~ ~:~.:~~ 1;:";~; ~~:~:τ~11~η~::::~~~.:~:..,~~~·:~ίς·i;.~;~ ~.ι 
.. // .. 



~~~τ:t:~η:~-':~:zτη.~~ 1:~:r::i:I:.tϊ~~:~ι.,.:~;~6 2 .. ::;=~ιh, '":~a ~.~::, 
'-ι•λ•~;.~' μ••:1:'~~~η~:~:~;~~:~~ ~~:~:~~~~; :&~λ~:~,0~6 τ~~6;λ~~~';U:' .:::~~ou 
τί;ς Ιι•ρnι.τιιςηςιςστυτpο,ης,wσρcιλaf•••δμwςνd:ιrν..,ιρaι τl\νwp6,..-ην6μου,•atf•cιτi• 
ι .. ο /ι t&HK •τΙ\ louλl\ yι& τ"ν ριζιις" lrντψcτιhι•η τοU Ιiμ.τοι;. 

~~~.:τ~ 0 .:~~::~:~ .~.=ί~~~· :.G;., ~~:·~~ι :~~~~c τ:ιϊ::~:' ~·ί~~:::~~c ~~~ ~~~=:~~ 
ι.'κi,ημaρlδcι•a:ΛΙΗΙtιιΙΙΗ•δiνδημοaraι..-aτtiςΙι)λ.ι:Sι.•ιcτοG'ΛριηyaUτiiι;t.ικ.a:. 

~~~~~.Ξ:~~=~::1::fJ~i::~i:!:7~:?rl~:!:::~~,.~;:~~:~~:=~~~~ι-
τoU '[λληνιaαUλ-ίi,aίiμ..,.νομiτ6Ι6ντcιyμcι. 

't•f•ης8νcηcpιΙΙιc1ιτσνιςσlaι6λιοτi;ςt6ισ:ςif11μιιpfδισ:ι;,•οιflrνi,aρaδτι/ιf:y6ρaυ
•ητaiiΙΙ.Ζfy6ηaτ"ιοuλιl\ (lι•p•ofσ:c651 66Ιηιςο6λ&ιςληρη&.& .τ"ντηλa6ρnη,iWw81'd 
. nιl;f\τηaη•iiιιf•a6ο'ΛρχηyWνa:ομμ4τ-( 1δ'Ιcrνauσ:ρfοu181t)nιl\νιι,cιyμσ:τιa&τ"τοwιφι .. 
οp(aτηιςοοi2Ομ6νολnτ&. ' 

~i ·~::,~~:~~==;~;::~:~':::·ϊ~~~~~~~:~~:;:ωi~~:~ i~=~::;~~:=~~!~~:?;~ 
ι•κ· •• ., ι.:i::σ:::~1ζ~~·;,:ϊ:ρ&:;~~ τ~ν ·:::~~~-~~~~ ':ίλ~λ::.~r1~.~·~~=~~~iί -~~~ 
~~:"i~: 2~~r;:;.;:6":Ι,.::'~:τ&•~.~·~~;~,:;:~~~·c τiii ιtρoi&pou τoii κ ••• ι.(ιιrφ,kιyμe 

'Η•"'QΙΙΗ•ιiν6ημοΟ'C•uιrοiιιΙ8Τολιl\τοl:ίιt.'Ι . ι.8cινοucr••η 0 ιιολιτΙιtaίiauμρο11λοu 

::~σ:~~~~~:-:.ίη~~;::;:;~~=tτη~=-~~ςΊ~·~~··~~r:~~ιιςr1 ιΝτ" ιιοι3 &ντfaaιτσ:Ι D'Tr1 

••• ~& ~~'f:~:~~~~~~ ~:;:·;~:λ~·~κ~~::~~μ::::~:a ;::~.~;;~;ε::~~~~~λ:u,x::c·:t;~· 
a.τ•Ιi••• ιιροηyοuμiνως •τ6ν •Λρ8ι ο rάyo τιSν τfτλο" &ημοΜροτι•6 Ιο•ιιaλ.ι.-τιις& ΙC&μμσ• 
yΙστ llτοιδημιοuρyοίτ•ι•ι1νχv•η• 

-τ 1 τι1: ε:iι~~:: 1 ~τ~~ :~~~~~;λ::λb~:~:. •:λ ~~ r~~ς ~~~ ·~:::~~~;:;~~~~::' aξ~~~=~ λ':ί 
οι6λι&τηςiμ~(t•ιτ6νις,Γολiνηο&νμiλος , τijςΙ(,ε:.τί;ςΕ,,Η.a:.:nρ&yμσ:&νσ:aριΙΙiς. 

'ο a.Γcιλiνηι; ID'τaΙλ8 hι•τολiς •τlς tν 16vνi•ημ.ρ (Ι•c ιςσfζ"τη•• ν& l•a:νop84. 
nuν,xωpfι;6μwc&ν...6•pιaη. · 

::}'•:~~~=~:~~:r:~~~:;:~~~i~=~:·~~~~::~:~~~~~~~:::κ~~:::;~:W:τ~u=~:: 
τ& •ΝtΛ• iν τοιfτοις,lντaν•,Ιημο8(aυ8σ:ν δτι 4.Kιnr•xτoliς 1ιτaιν ιιολιτοuτ~ς τjljς 

ε:.t~ ιι:σ:r &.οιdιι"•• μ•!' τfc iaλoyic;~ 

wσu .. ,.6 Λ~ί~.~ t ;:~c ι;:~~(~~ :~·:&:~:,.:6 ;~: ~~~~=~~:ί• τ~QΡ !::~.,;:g ::~~~f~:~ii -~~= 
,σνιςδτι οΙ &.χιtμlοc;Wτic6•afλοντιιΙ οτι1νηιοn&Β•ισνι5iιuιιηρaτηΒaίι'ι•λονιt6μο"' 
νη λ6y~ τiiν lιιιοτuχΙWν της ιισ:Ι τοU ΙrντιλιιΤκοϋ της ννaιfμσ:τος,Κυtιiρνηιrη τίiς_Ν.iο 

::5τ :::;~~=~ι :~?:~~~::.~;ί;~~~:~~~diC:t::~:~~t:~~~~:: τS.~~:;~:~;~ς 
a:6μμ.τac ιιοι3 ι)wapaσw(•τη•• τι1ν iλauB•P!ITU11(σ ιςσlacιτσΔι••τηιςο h6 τοι3c; · ιιpοι\ιιοιιημιι ... 
τ(aςτijι;21ηςΆwpι1f•u 1~7. - ' 



8ΙΛΙΙΚDΙΙΙΛΕΠΗΥΧΙΛ ------------------
Όi ..c 6 fj ε.ιΗ.Κ.lyινι:μι!hιτuχΓσ•τ• ξaνοδοχaΤο •JCΙΙΡΑΙΕΙΙ• τι'jν 

Τpfτη 27Ιcφτfοu 'Η ι,ι&y4λη ιισ f &νcτη σtβου•ιι διιι:ρwληρ4Ιη ιι& b cl τi•τaλι .:η ••' τοι1ς; 
φfλοuι;τοUΚ4μμcn-οι;.6ημιουpy4ντσι;&ιιιιι~το: 

ιιιι( .~~:.:~ι:'::~tιι::r~~=~~=-:'~;~::~h~ ~η~=~~:~ =~~;~~~~::~u~ι:~ ... 
Wι;•~••ιpΙηιι.νν&iμ~ι•ΙοUνηι6ι;χ6ρητοiίJC6μμcrrοι;. 

~~~::~;:~ ~=~% !~=~~~i~~i~ι: :::,.:::E~:;:~~:~~~:~;~E~;:~;~i~~~:=~~! 
ιΝτιfiτι\ντ6•ο••ιτuχημfνη'•&t\λ•η•οιS6"ιιWιηιιa1νιr,νοrιιτ;jς/ιyι:•fι:ις;,lη6"'ι1ν' ι:wι-
τpοwι1•ημο•fuνΣιΡauν,•ούwyιιιΓρω'y•lρ6ισ... · 

ιι&ς .t:~ν"h.":~·~;:=:a~~ς.~~ .. ~:=u=: ~.·ί:υ;~=~~~=~·~,..:;~:~:~~μ1.ϊ =~~~;.,, 
t: r:~-:~f~~ ·:~~::η~~·~=~:: .~~ν • :;~,.:~~~:~μ~~=~~=~~~~ :;.:;:~:;~Λ:~ς ...... 
Σi( ιιιιλi:ίν' Jτοιμuτιiτa yιd ν' ιιστιιrλdροuμa τοG tf14νου τι1Ι•uJ.ι1ιισ( aUΙ~ς τιfiν A,ξou.r •• 

'' ,..~~·~.~:;.~~ ::~·~:,rι~τfwιιλοf μσς τfίς •atιCiiς\.ld atνσι •fνoupoι Ιτι τοG 1,.4νau 

ντai•τ:σι.:.s~:.::~~.·~::~::;;~;;:~~τa τιfiν wο1ιτιιιι'j:Άλλ4 μ4νο yι& •ι'jμaιtσ:κσl y1o-

. κσr wp&yμιιτι τd .ι,, ιι:~uλlιτηιι ι: y ι6 ν 'lryιιςςλι&ο-ι:ι ι!πr'6ιιpη •'lιιpη τι'jν ιιtlοu•ιι 
ιιιιf ν& 6ιιnηpηlι:Τ lτ•ι lιμafuτo μfιρι τ~ι; μ.ι.ιιιiiiς ι1ρι:ς:. 

yrvισιd~~~::ν2:&·~,η;~λ2χ~τ;:~~κ6::~.:~~~=:d6=ξίΡ:~:.~μνο τοU ΙEifiZtΛDY ιιο-r οΙ 

~~~~~tlt4~~f~ 
ΙΗΝΥΙ!ΙΛ ΤΟΥΛΡΧΗΓΟΥ ιι , Ι.Γ.ΖΙΓΔΗ ------------------------------

~!~.!~~-~~!1-!~~!!e! 

25ης ~~:~,. ~:~~~~~~ l~~d~~~~·:~~~ '~d~fy~~~η~~ιι6ι'j~.6lι~6 ~~::λ~~~ο ·~~~~:~i Cwι:τι: (ou τίlς 
"'Η σιιlφη δλων τWν 'ελλι'jνων στρlφι:τ•ι σr\μι:ρ• μl θcιuμ•σμ4 "-•' clιλιfβι:ι• πρ6 ς 

τ~ν cUλοyημi:νη 41•6 τι\ μο fρ• yι:ν ιιf τοίί 1821 ,ποU μi: τ4ν ι\ρι.ι'fσμ4 της; ι'Ρ ιιrc ιrτd ~[ Βνος 
ξ•ν,,ι:iστι:ριι8w6δοuλι:ι84DDΧΡ6νων,τr\ν&λι:uΒι:ρ(•Τοu . 

1~:ν:~~ ~;2σ~~~~~~=:~:=~~u;~:::~: ~;ρ::~~~=~=Ρ=~~ν~~ι: ~ l~:~,..:~ (Υ~ 8 ~~ ~~~τ:~~c r~·;~~ (• 
Βι:ρ fιις • ~=~ ~;~~ς.,ϊu:~2ιι:~~~κ=:~ί~~~~λ:~~~~~·:~7ς; .~~~ω~~κ~~&~ο~λ~~ί~~ (:? z~;:~~~~~. 

~::~::;::~~:~;z~: ~ :~~·::~:~~~;::~·~r:~;~::~~. ;~~~~:::~=~:-~~:~~-=~~· :. r:~~ 



'ΗαuνcΙ6ητοποίηαη&ιιιSδλοuςτοUς•[λληνι:ςτοU6ΙnλοU•ίιτοίίιtιν6Uνοu,δnwςιι•l 
τίίς&ν,yκηςν,6Wοuμc τ6 τ•χίiτι:ροοίιαι•ατΙιtdτιcρΙcΧdμcνοατd 6ημοκρ•τικ6μιις noλ(-

~~u~,, :;~τ~~:~ρ~~c ~·:~τz::λ~~~~~ο~::τ:,~ο~r~~~ς φ~~: 1 ~~;ρ~~:~:;:~ ;~~1r;:~;~~& •;;, .u.-
1rροβλ~μ•τ• τοίί π•ρ6ντος κ•C τοίί μlλλοντός". 

!l~!!~!e~5!!S-~!'i.~~~i!' · 

λcxeιv:~ ~:~~η~~fc~~~α~ ·:~6κ ;6: 1 ;~~~~~~u=~dν:.~~~~::~~~::;, 6~~~=~~r:~·~:~ 1 :~~μ~.~=-
6Ικ~ 'Αρ•βr.ι 

"Αiνί:1tιτρlπcταιατοUςκuβcρνί;τcςν"&η6ιcίζοuνyι"τ6λ•6τοuς.'[11'ιβt'ιλιr.τ••νντr. 
Βcτ.ατοUςλ•οίiς1Ι'ολλlς•ορlς;.ν"ό:ηδι"ζοuνyι'τοUςκuβcρνi;τcςτοuς. 

~·:::~;~;;:~~;:~~;~;;~;:;!;~;~~~;:;~:~;; ;;;:~~;;:~;:~::;~~::;;~;~;;;. ::~ .::· :::· ·~-
;~ κ~~D~~::ι~:~;~~::~~~=~~:;!~~ ~~~~;!~~::; ~(~:;:~& l::!~~T ~:~ρ r: ~~:a:ι ί:~ ~Υ=~~~~~~~-
=~ 1:;: ~;~ ~;~~!;~~~i ~~~~ iE!~:~~~t ~~i~:; ~;;~~·~~::~β~~:~·~:!~~~:~·~::~~:;~~;:~:~~:: 
Η:~ .!~!!e~! ~~s-!'!! !!! !~!!ι: Ι:!~ s · 

~:~;~~~~~~i~~i:;~t~:~~~~~~:~~:~~:;~;~!~~;::~~~~i~~~ :;; :i~:~~~~i:?~;: :;;~~~i:!~~-
~ :~ς 11'~~! ~~= ~~ ~ ~~~ :; ::~~=:~~~~ ~~~~~~:~: ~:;~:~~~~~:!~6 ~:~ρ*:~~=~~:~~~.:~~ ~:Ρ=~~·;;~:~-

ο κ•( τ~ν &ντ(ατοιχη φαλκfδι:uαη τi:iν κuριαφχικUν 6ιιc•ιι.ιμ&τuν τί;ς '[λλό:δος.Ιτ~ σuνlχcι-

~~~~~;~ρ :~~~:~&=~~:ς 8 f::~:f~o~ν:~:. :~~~~~~:ρ::~:w~u:~:7 ~~~;~~~~·~~~ς τ:u::~=~~~~ςμ:7~~-

::, ~:~~~~~ :π~~~~:~;~Ξ~~~~~~~~~~~ ·~;~:;~:~~;;~~~::~Ξi~~;:~::~:~·~:;~:~:: · i~;~:~~= 
~~~~(ji~;~~~~~~~~~~~~i~~~~~!!~:~~~~~;~!;:~~:~~~;;1~~3~:~~;~:~:~;~i~~~:~~;;i;~~~~~~
~~:i~~~;~~~~~;:ir~~~!~~~~:;~~;Ί;~:~~~~~~~~~~;::r~~~~~~~:~;~~~~:~~;~:~:;~~~!~~~:~~ι. 



;;:: ~: ~~!! ~1~βΕ:~~: 1~~~~:~: ~:;~:;;~;~; !~~~;j~~:~:~1;1?~~~ ~~;~:~~~~i;:~~~: ~~~~:~~~ 
ιι•fιιληθύνcτaιι 

~~~ν τ ;~~::~!~~~~~~6;~~: ~~=!~~; ~=~ 
8

;~: Y~~:g~~~7:~:~:~::~ ~~::~:~~;~~;~:~~~~:~f~f-
6ιΙ<οϋιι:σ:Βcστί:ίτοςσύτονομfcaς.Ι<ιιfν6:wροβληΒciτοίiτοδιcθνί:ίς . 

~dιw fδ!~~Fί:!: 1 ~:2ί~;;~ )=~~σ~~ r.::~~:~ciη~6 1:6:~~~~c~~ν α:t;e ~~~w~~:~μ~μ;,::~~ ( ~=;~:-
μιι' 1!'οU!χcι'Ι\'ρ&ξcι/ιΤοuριcfιr). 

χι.ιριιιr'j!~~χΞ;Ξ~ ι ιι~?\~~c:~ν:=~~~~::ηζ~~~-σuμβ&αcwς τΓίς Γcνcύης τοU 1958 JfOύ &φορίi τr'ίν 

μaτιι τ~~ ~~::::~ ~~~ ~:~~;; ιι~~:κ:~~~:~:~ ιι:~ay~:;~:ο~?;c~~~ρδ~~:σ:Ο~6:::r 1 a~~~o~~~o~~; . 

~:~:~::~~~:~::~:~1~:l σ::~~~~~~~~:~:!~~~ :~~i~ :~~: ~~~:~~:~~~~:;;~:τ:~~-:~:~;:~~;Ε~~ιt 
~ιροuσητοUΤοuρκικοU,crCβaροςτi\ςχώρο:ςμο:ς,!πι:ιιτσιτιαμοU". 

3) :~!!~e!!!. !~~!~~!@1~: 

::~ς' ~~~Τ;;~~~::;:~~~,;~~~ ι ~i~ι:~~~=: ~:~;::~;~~~~~:;~~:~=~~~}~v ::~: ::~i I ~ξ~~::~~-
crιcrμoij" ~=r':Ζ::~~~ν~~~ ~~:~:~~;~;ο τ2~ο~:::~;;~; :&:~~~~δ~~:μ 1~ν~=~τ~:~~~~~6ι: ιξη Νcφιι ιcr-

~:~~~~~ Α~~μi:~;:~~ 8=~~~~;~~:~~~~6~~~:~:~ t::~~~;:~ :6::ο ~!~~~~~~~U ι: ~~:~u~v:~ ο:
~(~ &:Ίi ::~!:ί:~~~~;;~:~:;:~~:,::~if:~;:λ:~~= IJt~~ ι~ r:: ... ~~ ~λ:~~;=~= :~ι::~vz::~~:=~~7 

• 
τι:λlaμ:~; :~~~Υ~v~~~~~ν ~:Η~ 1:~=::/~~~λ~:;~-79 τ~ν &ιι6λοuΒη δ~λ~ο~~rη,σχaτ ιιιι!ί μl τι!ί h o-

~=~~~~:~~:;;i= r~~~:~;~;;~~;~~~~:~::~!~~~!~~~~;:~:&~~;~ ~~π~~~i~~~~:i~~:s~;~~ 
s )IJ~l~l~1-~!~0.!:Y~Y!!~~-!δ5.~~!-~!!.!~!!~~ · 

•ο'Αρχηγ6ςτΓjςΙ:.ΔΗ.Κ.ιι.Ι.Ζ(γδηςικcrvccrτ(ς19-3-7SΙτ(ςlιιι6λοuθι:ςδηλΥσι:ις ι 

!~~~~i~~·~~~~;~~~~;~~~~~::~~~~~~:~Ί!~~~:~i~~;~!~:;~~~!i~~:~~~~~~~~~~J!~~~~~1~!:~. 
::)~~~~~~~::::~~:~::~~;~~::~:~:~~:~~;::~:~::~:ζ ::a~ :;;~~=~~=~· :;~::~~?:: ,~:g::~ι 
fU,δι.ινΤΟUο .. ;; .. 



κ&μμ•τ:: ~:~ΙJ ~:~;;:~~6~~~~ιιί~:~~~:dι:~~~~:ο:~α~::,.:~ Αι:λτ Γ ο ε i 6ι1σcΥν, της l6ρUσcwς τaU 
Πρi:ιτοντι1νιιcιτοryγι:λ(ομαςδτιτdιι8μμοτi:ιν"οοιτιαλιστi:ίντοUΧ(λτον"ι:fvαιι'ινΙ.• 

::~~ ;~~ z::::~~= (~ι.:~~ 
1 
:~~~~=~:~λ2ι:~ρ~:~~~~:r τι1ν •dλuaη τWν •ο λ ι Τ 1 ιιi:ίν δuνιfμcων 

Δι:Uτι:ρονδτιοiV•ι:Uθuνοιτί;ςεΡΤkοrrΥεΝΕΔ,•Ρ4γμοτι(χοuνμι:τιιβdίλcιτ&ρcιδι6 .. 

:::~:Ί::~ι1~ ι:z~:~~~~~η ο~ω~ρ:ϊ~a:~~α;~r~~:wiι~~~ϊ~~=~ς τ!~w~~~.~=6~~: ... μ:~~λ~ι;~ "1η~ 

;~~~;~;::;~~~:~:;:~~;:;~~~~~~~~~~;~ ,~;::~~~~:~~~~:~~;!i~;~~~:~~;;~;~~~; :!~~:~~~~~=~· 

r~~~~~~~~~~~~i~ffi~i!!~~~~~~~~ 
=~~:~~;i~~~~ ~ ;:~~:~1t~~~~~~~~~ }~~~=~~:~:i=:~~:~:~~:::z: .~~:~Ι::~;:~~:~:: ~· 
δ>~! ~!!l:!~~:!2~2:t! ~s _! 2Q _ !!~!2~~!!! • 

λ~ι: 
1 
ς • ~ο~ Α:~~~~~τ:η~ 

1 
~ • ~~~Κ ;λ~θ~ ;;~~~~~ r~ιιi0~3: ;~ 1&ιιdλouliaς 1f•ρατηρι1οc ι ς στ f ς δη-

-~ ς ιι;;~:: I :Ξ::~=ο~~~: ί2~ι1;,~η~ι1~ρ;:~~~~α: ~~.ι::ι~ ~:=~~~;~~u: .. ~iλ:~:~ρ ~:ί~η~~~~; ~ 

Τ& 1Ιισ~ δχι δμwς μf τ6•η Ιpι:ιψtrτι•4τητα~δfν wσd•aμ• νι! τον(ζοuμc •f •6Ιι: aύ .. 

~~~~::aG '~==:~ο;~~μ~r:.:~~ο~ 1 ~~: ~~~~·~;;~ο ό;:~~~fi~~~··;~: μ:ν: r::τ;ο;11 

;~~ :::~:~~':~·;;.::~.:~=~~~:ο~τ:Vαν::6::~~=~ ~:ν τ:~.;:rν:λ:::~:,:~=~'!~::~:cι::r~ 
•αμ• μιSlι•τα •t6 λ6Ιος• τί;ς ιι.uρaρνητικί;ς aρonιfOaιa:ς ν6 auyκoλιftη τ~ν wolaλoyιιr.ιf 
κ(νη8'η τU... τιμWν 'JΙ'ρ&ς ηf w6νfol-τ6•o ι:Ντιf wod auντaλUτηιι.c, δ•ο ιι.ο:( ο:ίιτι1wο..:i w"οllλc
w6ταν-μiwλο:•τοdςτιμc:qιι(lμοuς . 

τ6ν -~~~'~:~τ:.::~ ... :~: !:~:~;:':;~;:~~:~:;~ι 6 ~~~ο~:~~~~ l2~ο~~δ:~~η&,::&11:dν 
ιι.•τιd.οyι•μ6τU...alιιιuνί:ίνwοdμοι pιιΓωςΩοδιινο:μWcιτιfνl;νiρyaι ιliτοu . ιι6τι&ντrνιli 
6wιρρ(wτcι τΓςclιΙdνaςaτσdςw,.yμaτι•οdςινιSχοuς,τ(ςμaτοrΙfτ&ι&τιliΙι1μι:πο: : ••• 

μι•ι1 .~} ... : :.::~'=•~~~~~~:3 &~:~:u::fτ:1 ~~~4ν~v;:':ίcι:~ι18~~~ ~U:?~ο;~~νο
:~;ί~ιο(η:~~~~ι; τ~~ί::μ ·~~,;:λ~.;:ηlιι~η '~;:~~::l:ς~~u ι~;:;Α::•'* nι μι ιli 

kιnιryya(laμa τι$ yηον6ς dτllf ιnινaι).ημμiν••τιf ΙοuΜ;,' Αλλ6 τι$ flιo aTwa μf 
τιfν 1Ιιιll::ounwf ιιalνaiς 'apyιινιwμοdς 4ρολοy(a υ( ι'ι I•Ιμη τοϋ Οσ.ΣΑ yιιli τι1ν "tλλ&οο 
ι.τ61111: 



i •iic α tir ι Jrι ιaιf 'll'puYczp ~6 ~ Π;::ιι.ιlu:ι-ο"Ιργl 
auρέρνησιlj yσu aaι .... .S: f.a.ιn.po:ι λό,., I ο Ι.. ο" cπ1μΙJοuλοΓ τοuς 

ρα•ιιr:~ ~~ςΔ::~:~;~.:~λ&ΙJοuν τfς ιιUtιι)ν-.ς ι.ιu .. ,τdτιι ιι:α( μdν11 Urιιίμχ:ι:ι Δuν~τιSτη.u 

ι ,.ης ::~.~~ς ~~~~Ρ ~~~Ξ~' ~:~~ι:~?;:v6~:~: 1 :~~~:Ρ ~:μ~~;~ a~?ς aό~d·~ϊ~ς • t~: ι,.:.~~~~~~:· 
•ως δlxaτcrι •af 6 ΟΟΙ:Λ.wΑς μιlj i•ιρρ(•1'aι 1•Γ•ης τ6 βdρος τ~ς Α:•ρηaτιιι:Ι;ς lιν.66οu τοU 
ΥιμaρCΙμοuτWντaλauτa(ωντριiiνμηνWν•τdrre:τplλαιο.Πρi:iτα-•ρWτα,δ ι6τιfι&νο&οςτFjς 
δι&Ινοϋςτιμi\ςΥοu,Ιlν&πηρρlιnaτrςτιμiςτWνlιwο8cμ&των,•σ\Jύ•i\ΡΧCΙVστι1ΧιΖρσ:.κar 
δι:Uτaροδι6τιητcινyνwΥ6&τιμaτ4τ6νιaι:lμβρισr'ιαnειca&αGιιινcτfςτιμlς .ιιι6νσχι.iρη 

~;~~Ξ!::;;~:~:!::~~~·~~!~~~~::~~2~:~~::~~;~:.~:;i~!;~~:~j::ι:::;;~· 

~ί~=~=:;: r!:·~:~~!~~~~:fi::~~~~::Ϊ~~.:~ς :i:::~,~~~ηrv~:~~ :i:~~~~~!:~~?:~:~ ς • 
:~~~ό:~:~ν~~ν; ι & I τ~:σ::~::;~~~:δ ::~~=~=μ~-~f ~=~=~ί~-~δ~: 7 ~~:~~:;:1~:~: ι •:::&1~dv~ 
ι:rτι\ν lrvι.:crv6τητa της auρcpνι1•aως vd: &~έγιcι τι1ν οlι:ονομΓσ,ιιδrrως &'ΙΙ'οδcι•νι1&ι ιι:ιr( r'ι 

=~'(=i:~~ί~ς.:~ι •:;;σ:~::: :~~:·:~=~~~d~~~=~:~ι; Πρ6yρcιμμο,•σ\J &ξrιyyiλcτιrι Π& ••ντ•-

?,!;~~~~~=i:;:~~~i:~~;~:~ ~~ :~~ ~~~f=~e~ύ:!~·,! ~~:?~:~=~:~Ε~~ Υ:~~·:::~:-
'0 &ιο ιιιητι1ς της Τρcηlζης Έλλόδσς,τiλος,ιrο~d •wcrτι.i ζητiϊ yιό τιljν lrντιμcτWιαη 

της.ιrι•Γνδuνηςιιαταιrτόιraωςτι1σuνcpγιr•Γαδλwν τWνιι:σμμι.iτων.'Αλλcf'ΙΙ'cρf•σιiiς, Ιfuνc,. 
yo:•raς •p6ιι:aιτσι,δτcιν ~ •uΙSiρνη•η ιι:ιrτiχcτιrι ln:ιS τ6 •ιrλiyμa• ν' 6ημισupyφcι μi ιιr6Ιι: 
τρόiοτιtνιrdλι.ι<rητi:ίν•ολιτι•Wνδuν6μaωνf 

.ι.Ιν ιrρσ••iρσuμι: ύ•ηρcι:rΓcς aτ6ν τ6ιιο δτσν ffl"ιΟ'ημο:(νοuμι: lνa ,oρcp6 ιι:(νδuνο ιι:σ( 

::::~:;::~~~,~~::~~~: -~~ ·*;::~~:~!~~~i~~Ξ:~:i·r:~Ed:r::~:~~::ς ;~:~:~~::=:~~· 
ι:uβc,νι1•aωι;•. 



~~~:::~ ~~~;~:::~ Ξ::~~=!~~~ ~~Η~ 1~~~:~:~::~~~~::~:~:;~~2:~~~Ι7~~=~~~:~=~=~. 
~u~-Ξ~;~:~~~~:~:C~1~~~rl:~~::~:7::~::μ~: .:ρ::~η~& ;:~ ί:-;::~~:;a ~ρ~~ρz~~;ρ ~;:, 
luνo Τ~Qό ~::a::=~=~ο~μ;ι; T:ρ~~d;U:~~ ~~:~α ~α r"~~~a ·=:;:~:u:~;a~:~:λ~::. ί:: ~ :~: 
λιk.ος, 8ξιrtνlλοντιις δτι Ιιf intoδu8cί .ι cολιτιιιι1 6ημι οuρy(ας 9 μayιfλων &.τΙιιWν ιι~ντρ.,., 
•τΙtχι3ρα-ι!ιντΙcιiλιιrντίjς'ΑΙι'jναςιιιι(τηςιc••aλονlιιης; 

;:~;;::ΞΕ:~::~~·§~~~:;~:~~:~;~~::·J;~~:;:[~::~:~=':~~ι::~~~l;,:::~;:!:~;~~ 

~::~::t~~~~:~;t:~~:~Ξ~:~;:::~:~~;:~:~~~:~~!~:~~3:~~~~~~~~f~f~!~;:i~~~;~;::, 
:~~ ~=~~~~::~:~:!~~~r:;~·i:~Ξv~~~~:~λΪ~~g~ τ~:Ε:::;~~~::~:v~=:~~~:~!~!; 
1ν.U&•οντσι. 

Έ&ν τlλος 1ι ιιuΡiρνηΟ'η •ollcrpoλoyoίίoc ! c r τίjς ~woliO"cwς,δiν 86 ιι1t Ι ζc τdν ccρftημa 

:;~ο ::::~:~i=~~-=~~ ::;~:;:;.~\~ ~~~:ϊ~:~~~ο~~ο .~=ν~~-=~2:~:μ ~~~W~ .~:~~~~ν ••( 
;:7 ~,:~::~:Ξ'i~;::;1~:~:~:2;~~~~~=~~::::~:~ .. ~ό~~~·~ο:ί Ι δ~~ ·=~μ~~~:~ο~~:-
~1!~:!~~~-!l~.!~-~;~~~!~: 

Γι& τοUς 6ιyρ6τcς τΓjς 'tλλόδας,μi τ~ν a(ιw.cιιρ(σ τi;ς 1waτι:(ou τοίί Κιλλaλiρ &wηU .. 
8uνaτ6ό:w.dλοuβομltνuμιιδιι.'Ι.Ζfy6ηςι 

~~~~~~~ :~i~~;:~~~~~i;~;§;jμ:π~;:.~~ ~~~;:~"::!, 1~~:~~~:;;~!;~. ~z~:~~~·~; 
Πολλό1χοuνyfνι:ιiπtιίτ6τι:,cολUδμwς&πiχοuμι:&Ιt6μαι'Αιιότι1νtαότΙμηβiαητης 

~3~;;~:~ς ι:~: χ;~ 5 ":~λ~~ν w.&~~'α~;~ς a:~ξ: I ς &~;~~.~:~:V:? ν~~" π~~:~::lt::~ =~~~·~~~~ν~μι1 
~:u μ ίο ~&w1 ~ ~:u .:~~~::~ο;;~ "i:χ;;~:ν ~: :fλ:~~lf2λi~~ :~~~:~~~2~ :&ξ; 1 ~:6 ιιο 1 νwvιι w.ό ΙfUνο-

ΓιόδλcισUτ68&χρι:ιΩΟ'θοίί1!μ&yόλοΙ&vWνaςw.αfwροαιιόθaΙaς. 

Πρiwι:ι,Ι:ντοUτοις,νιSyfyι:Ιτ6cnιντομ6τcροάταρcια6λι:uτηιruνcfδηοηlfi δ λοuς μσι; 

~: ~~=~ρL~~~λ=~~~::~~: ~:~~~=~~Ξ~=~=~;~ ι;;! 1 =~ν:~::~.,~~~~~~:~~:~~~:!~~~ 
1 

ou, ι χι: ;Η .~Η:τ&~:·~~~ο~~:ς ιι~~:ι ί:~';:a ;:~λ~~~·:;;6~~λ:~ι1":~~0~ο~ι:~t ~~~=::δρi
.. // .. 



μ66ος ~~~ ~~~ :~ ~: ( :ο~ο~6~~~;~~ρ:~:ν~Γ\ ιι :~?;~:ι ;~λ~:ιι;:η ι~~~ :~ (~ο~~~~~~~~ ιιi\ς 
•'κ Κaντριιι~ 'twιτροιι~ ti\ς t.Δκ~κ. μt t~ν lm6•ocrι1 tης τi)ς 11 ,3, 79 ιισθιjρισa σ6ν 

1ιι(ιιaνtροtΓ\ςόμσλi)ςί:ξcλ(ξawc;tοίί•ολιtιιιοίίβ(οu,t6νCyιιaιροιιροσ6ιορισμ6tο\ίσuστfi· 
~:~:\*: !:~~~~:~~~::u:~:~u~/~~~=~a~:~\~o~:~~~or ιι&λaσa τήν Κuβiρνηση ιιο( tά tι6μ. 
tσχUον:~ς Kϊ~~:;?:~ij δ ~~μ~:2 ... Πρweu,.-ouρyoU δήλWΟ"c δ τ 1 •6iν Uιιάρχcι Ιiμι:ι μaτaβολtjς tοίί 

::.~t:~~ :~~;~~~~~~:~:·~~:~~~;:Η::.;; :;j.;Ξ:~::::~~ 1• :.~~· ,•~"'1~:~~~~~~· .:• ',~~. 
ί:aιβι:ιλr:μ~:~μ=~:.=~~α~~~~ 1 ::~ 1 ~&ιί::=~ρ r~==~ ~6μ:~;~, ~~ο~~:~~:~~~ι σ~;&~~:~~~~ aί~οu-
ν&•ιίyaΙ/ιΔaξιάc!nι6τιljνί:ξοuα(ο, 

::~~, &~~~ω~~~~~r~~:=~~~:~~:~:~::i:~:. ::~~;::~~::~Δ~1~~ !~;,:;~~:&~i;~~· :~:~:;~ 
αμοU. 

;r.~~~~~;~~i:~~:;~~~~:~j~:!~I;:~;;~~~;:ωi~ili~~Ji:~~~~~ω~ ~. ::::~~~~::-
!~~~~!!.f~~!~e~.~!~~e~ 

:~.~:.~!~~!!;~~~!~~~'!!!~!~!S-~l~-!1:!-~:!!2e!!:!!!_!~S.f!!~~ 

,.ηρο\ί•~·~:S'eι:~~ο~:~κ.~~·;:6:;:ι.~:ήν ιtRtss coNrtRαCt toU •• πeσμaζ6yλοu,•οΡι:ι· 8 

::~.:~~:~:~~~=i::~:~:~:. ~:::~~~,~=~:;~~:~~:~:. ~~~:~:!. ~·:~A:::~~~;~::::~·=~::~r:~ .. 
:;~;~~:~:::~;~:~t~~τ :~;':~~~~E~:d:~ ~::.:j.'~~~.~~:;'::~:~~a::~~ ~~~ ~~::ι~·,~~· 

[~~~~I~~1~ir.~~~~~fι 
Kar 6 μiν ιι.'ΛΙιιν'-ιος Πnaχρiiιrτος,a\λιtιpινl•τaρος,ρρ(•ιιctι:ιι •~μcρο •το{Ις tι6λ

ιι:οuς tΓίς Ι i• Αημα'«paτrι:ις, yι' τι1ν 6ιι:ο(a &pyιbβηιι:c. · 'Ο ιι.nc•μcιζ6yλοu, δμωc;, ••r οΙ 
ιrdνιιύτί:ίιiνlχοuν-ο(;τοτιSΙ&ρ,οςνιfwίίμaιιιrτculcfaν•τ' Κ6μμaιb6τ66•ιιίοιι:&pιμlνοuν 

.. // .. 



ΠΡΕΣΒΕΗ[[[ΤDΝΛΡΧΗΓD -----·--------····---· 
:Ε•ισιιιfφΒηιι.σνι&ιμcιτuΙΙιΙΙdτdν'ΑρχmdτίiςΕ • .tιΗ.Κ,στdyρςιφaίοτοuοiΠριfσβaιι;r . 

-'Ο νιοι; ηρι•ιtuι; τi;ς_ Χ~ςιι; ~ς •τ~' ,οuμσνrcι 11. Κwττdιcης,crτfς 11•3-78, 

κιrτd: τ~ σuν&ντη•η b •• zrv~rιc a1xa τtliν a!ι•σιρ(ςι νd: σuζητι~••• μli τd νιο- Πρf· 
cιJu μcις ιιμιιτιι •ο~ ό:φeρο\ίν στ~ν ••ραιτfρω .U.tιyξη των •xf••wν μaταξι1ί των ιύο χω
,ων. 

-·ο νlioc; wρfσβuς τi;ς Κι1ίwρου •τ"'ν 'ΛΙ"'νcι •• Αi;μος Χο:τζημ "ιλτiίς,•τrς 20·3-711 , 

Κ-οτd:τι\ν•uζ"'τησηwοι111Ι'ο:ΙΙολeι11η888ΙfWΟλι1ίiyΙΙiρδιcι,Τμdσ,σιιρο:'iξcτύlηιι8 
• •••lν"'ςΒιf•ητοUΚννριιιΙΙοϋ•"'μ•ρσ,elνfΙΙςwροτ&•••ς Ιcιλντχ&Τμιιςιβ~ςιιο:ΓcιΙ1ει;

ληνο•u•ριaιcic;•χliσ•ις. 

'Η σut~τη•η τοU ιc .' Ι . Ζfyδη μι τdν νιο •Ρι•ιtu τi;ς Κdτροu δι"'ρ•••• μ(α Αρσ wcpf
wοu••f•cφ&τησ • .ι..τ"'•a(llοuλcuτtiiςτi;ςΕΑΗΚ•·•••"'τaςΙ•νιζιf:λος. 

'Ο nιιισιtuς τi;ς 'Dμο•wονlια•iίι; Γιιpμcιν(ςις •τtljν 'ΑΒ~νa ιι,ΓΙΙfν•μw•ρΥΙΙ τιν•v••ν• 

•• , ••• ~~~ς τ~. :::~~λ~:.,::~~:::~:~:~, ::Σμ:;~τ:~~r~.~~~,:σ -~~ ~ί:~· ':~~0~·-
κ.r •τ" Ιοτιοιιrνaτολιιι"' 'Α•(ιι.'Ετt•ης lrναττdχΒηιισν &.d,•ις yιd τ"ν •Ιντα.ξη τ;:jς •εαι .. 
&οι; στ"ν c.ο.κ. ••' y(• τ(ς 'Ελλ.ηνοycρμιιrνικliς σχιf:σaις. ' 

• ;~·~~:ι~~m~:~~~:~:~~~:~~::~:~~~~~~~~~~:§~:~;:::::,::~::~::~. 
τtiiν Πρ6τcιση Ι6μοu ••ι1 tr.aτlitωa ~ [!ΗΚ στtljν louλ"' yιό τ& •ροΙΙΜμιrτa τού &.aσχολΟUν 
τοι1ς&στayοuι; ·trpdΙΙ"φιιιyaςτiίςΙιtι.pc:ιφιστι•i;ι;tι.gτcιστρ .. ηςστ(ς7-3·'711. 

::~·~:~~:~!~~~~~~:~=~~~~:Ε7~:~~:~!~:~;~~=:~~::~~:.::ο~~μ:~~:~.~~χ:::~. 
Τ6Ν .: y• ~ ~~~~;U~~~:Pl:~:r:ι1~Z~ Πςιι.:&ύ;~~~~~~~~~ρ:ϊ~:σ ~~rτ:~:V ~:~~~~~:χ:~ ~~r.:: 
~~ς - ~=ρ Ί::~~ ·~::;: r:~r ~~η·~=~~~~: !::~:μrο"τ::ν ί;: ·~:~v ~:Β ι::~.~(. ~6'~;6~· 
ρλ.ημιaτWνόyνοοuμιwνΚu•ρfwν,n4τι\νΤοuρtt.ι'ιc"••ιt•λι\,•τtς21•S-7SΙ. 

ι 6wοί:~• ~4η~~ .. : ·~: 1 :~::~~~~~· ~~::::2:=• K~p ί~ •:~~u~~ ι :~~ο~~~~τ ί;~ "'C:: ~~=" 
τοUΙΛΤΩ. 

-,:z:: :~~~~~~::~~~!;~;;~ :~:~~~:::.·~::;~~~::.:.~:..:~:~:~· ~ϊζ~ί~·~,:~·.~:~:·-
.. 'Η tοΙΙιaτ ι•" ...,τι•ρoll"wwarιa 'Αλ).ηλayyιi':~ !'' _τ~ν κύwρο Ο'τrς so-3-711. 



H!1:t!J!!J.!!:!Q~!!~~!:~!~.!~!~~~.:!r~~!!!~!!~!~~~!~ 
:t!~~!~~!Ι~!!!:!.~~ι!!~ •• !!e!_!2~!:!!!!!!e!!9~.~:~: 

. ;~:~::~~~:~=~~~;~:~5~~:~~~ιi~~~~;:~~~~~~~~~~~~{~~i~~:~~~::~.~.; .. ,:.:.: .. ~.~;?:~~~:; 
ίιwολ11τ~: ~,~~~,ία c.:;.~;: :&"~.;:::~:•• ~η~d i:~~σ~:~~~ ~:~~;ι&~~~ :~~·~~~= ( .:~:~':~•ι 
lιιιο•υρlcί . 

aUρ ι ο·~ ~~Ε ?·~~ι1~ ·:~κ v~~οί~:6 ;~:;οι::;~:~χ~~6 ~~~a:~·~~~ :~~~==· ~οgρ~==~ρ=.:ι~; .. 
•6 86 Ι;cι σ6v μiτοχο τd 'Λiλητικd tωμστcίο ΠΛΟ ~ ΛΕΚ κar τd •μιιlpδcμα•Ι4 , ctvcιι τf. 
TOI01(0U•-cfςΙil4 μιισ,cίv6p,cί&κpη. · 

lcιlip ι τ~:~~ιf ~~=~ι ::::~~~~~~~χ~~~-~~:~ρϊν::~ f :.~~~~~:f~::• μd~ο •:::;:;a ~~ .. ~ς'~~~; • 
ο t . 8λλaC,cις κα(τιfιιaνιfτοUνσμο•χ•Ιfουct~ιlιμlτρητιί•ιι(lrντ(κΡσUι'hι,ι,cι 
μcycιλύτcpη ιι.:ίyχu.η οτdν ~δη χcιμ.ι:;6μcνο •ι1ΙΙ•ΡΩ 8ιιι:ιyycλματιιιρ6. 

~~~ν~~~~ ι:~~~:::~' :~1~ ~~~~ν ~~·t~~:~~=~: τ~~~r~~~~~:~,~~;~;;:~:~:::~ς 
§!:~:~~];:;:~~;' :~1~;:Γ;~f:~~~:;~.π~~ ~:!·=~~~=:~~:·:~:::. =:~:~~~ 

•Λλλοτcτ6νομοσχlfδισδ:δcιιιολλ4δ'Ιfλαιιτ6νιιο:ρayοvτιιιμ6ιιού(ι:κινiιιρWτσ 
ΠΙ τι\νtnο,τ;ιc lι'lfu(σςol •-i:ινιιιμσ( .tνο:ιlrντιfΙΠιιιοC •σflrν•χιιονιστιιισfιιο:fbι .. 
τuχσντστσywδWς μlχριιι"μ•ρa. 

~~:~~:1~~~~~~:~~~~~~~::;~~:~~:!~~j:;~~~=~~:E~:~~:Π~~:i;~ii~~~~~:~~~· 
~ Αλλο Wτιφστικ6 στοιχcίο lnrστcλιr:i τ6 &ριρο 1 ιισρ.S,τ6 lιwσίο λlfcι δ τ ι ul 

ιιu6ο•fσ ιρι κiς Λ.[. τού ώισβ ιρ&ζο~τσι /nrό 1'"V Λ ~ιιτι1 8 ''[Ιv ιιιι1 8' μnοροϋν ν' μ8τlισuν 
•τότρwτόΙλημαχwρCcν'χ&σουvτrtjνlιισιyycλμο:τιιιι1τουςΙ6ι6τητa.·[τ8ιδμuς86&μ,σν(. 
ζcτ•ιτό,ιιι νόμι:νο v&&yuν(Ζ:uντιιι&'Ιfσyycλμο:τfcςμl8ρΩΟ'ιτlχνcςμl.uνlιιcιστι1νιιο
ρUφωιrητWνιιυνιιλλο:yiiνιισfδωροhιιιίiν. 

ί;; ~ ~r.~:!~!:~~τ;:::~~~:::Ξ: :~::!:~~:· ~1~~r =~ ;~i~~: 9~τ~~:lu~;;~~:1~:,~=:~:~:v~r 
:~~~;~~ ~:~:=t: ι:~~::!~:=~~ .:~;::~~:::~~~;:~:~~~Ε'~7~;~ρ~ ι:~~~~: ~~7:~~;~ρ:=~~~ 
Ζ:ητ•iτσι 1ι '~'ιιιη iνός vόμοu wσd σΙ βι:ι•ιιιlς τοu όρχΙς ιιal 8yyuι1σcιc; 14 ρulμι•Ιοίίν 
Ι: ιι τίiν ~στlρuν 6ι6 n • .a. ιιUμf'ΙΥα μi τ& &ρlρcι ΙΙ ιι:σr 25. 

ΈwCσ!]ςτ6&p8ρο21lrνιι,Ιρcι δτι 8wιτρlιιcτο:ι 'vvρο:•"~σημcιWcuc;~wοΙι1κης,/ι 
ιiwοlιιιι:lrιι,σλως&.ορ& τCςό.ΙλητιιιΙς8ytιcn'IIΟ'τάcις,οl dwoi•ςμlτιSιιcςΙucrfcc . ιbcκτιljlη• 
.-ν /n~ τ& μlχρι wpd Δλfyou 8ρσσιτcχvιιι4 tuμcnaίa. 

(Πιrνc~~~~~u,.::.::::~'::μ~=:~z:~~.::~ρ:~~~:'i~j=~~~~:~;~o:c;~~ •τCς 



:~:~·:::if~~~~:::~::ς ~·==~=:~·:::::::·:.·~~:~:T::::·:::::~.::::T:~::.:::_ 
~~~:~:~~~~~~~~~:~~g~~~:~!=~~!:~~;~=~~~ι~~;~~~1:i~~~~~:l;Ί.~g~:~~~ 
••ιιιρι•τWν. 

ΤaλaιWοντιιςyιάiνdiδιορθωΒοUντdiιιαιιWς κa!μcνατοU Ι•χι:iοντος • J1μcρσν6Ιοu 

i:Ξ:ϊ:!:r=~~;:~~:~.;:;;~~!::~~i~:~~=~~~:~~:;:~::;•:;•:i1::l~:;:~~~~~::.:~~·· 
"Ετ•ι τ6 νομο•χiι,ο wpιwa' νι5: hoιnιρBai ιι;ιι( νdi 1wιr.ιfλl•~ y ιάi •11•ι•η,δτιιν διa• 

τuwulaii'WI'τ4ιιaf6λιSτι.λaiwcξaρyuμiνoιiπr6δλouς1ιιa(νouςwo4141w~•'t•ι τJ1ζιΜ{ 
8τοuς. 

ΚΟΙ/ΙΙΟΒDΥΛΕΥΤΙΚΗΑ'ΛΣΤΗΡΙDΤΗΤΛ -----------------------------
ΣηS δ'di•τημσ τοU μfiνσ lapτ(ou lη6 το4ς ροuλc•τfς τi;ς [.!Η . Κ. ιιστιίτΟηκαν οΙ 

8ιι6λοuΒaς 8ρwτή•aις ιισ( iwcρwτι1••ις,ιι•f 66Ιηκι;ιν ~ρι•μiν•ς ιbσντι1•• ι ς lη6 τοUς ΑpμιS• 
6ιοuςύιιοuρyο4ςι 

:~.!"!!!!!!!!!!!!J.!!Q..!!::!~!~~2!~eι!l.:~~~~~~e!!::!.~!!~e'!!!!::! 

~: ·r:~~:~:~~:;~~~;~~::~~::!·~::::~;;~;· ~:~:~:a·:2::~i~:~1~:~~~~~::_ 
Ιηιι•ι\&ιι6λοulηb&ντη.-η•τ fc;'7τρiχοντοςι 

τιS Σuμ;~~~ ,::~~~·~:ι:~,.:(=~~~ ί:ρ~~ο~~:ι::~~ ~~,.~~χ:, ~;~:~;y:~::·~~6~ ς 
yνςτi\ςιiπrο,&.ι.wςΙιi.-ρορci•lςτ'ςιιaτάilfιSμοuό••ιλομiνος1νcpy•(•ς•. 

8 :~.!~Ι!!~!J.!~~!~~!!J!!:~:!!! . 
•• ι 1'111 !;l~ΞMii~~! ~~~ρί::~ο~~i:ή r.;~~~-~ l~u~:p:~:~~~-Υ ι~χ;:η~u~~~~=~~=~~ ;:~· 
κ•r&νιιιι.tνοιSΕCΛΙ"fi v. 

!!.!!{!~!.!!~-~.::!~~cl~!!2~~2!::!.!!1-~~!!2_:~1!!el~1t!:~:!!l.: 

• Λνδρι~:~:~~~~ο~;~·=~~~:Λ~~~· .:~~~ιt~ ~~~~ ~6~ ~~~~~~Υ~~ξ:~~;~=~~~~· 
bιτρiτcτιιι μaτι5: Ης 1μwcιp(ι.ς τϊ;ς 6ιιιi\ς μιις ιnιιaτ(•ς νιi npix•ι ι\ κuρι~νη•η ••
λιτιιιή ιιr.•f ~Ιιιι~ wμιιιιp6n88η •11 τuρσιννιύ ιισlι.Ι'τiiτ•,h .1\ wολιτιιι~ της aινσι νό 



δ•ο•τηριζιtιόμιyη/\ιιaw.cιλuμlνcι6ι ιιτcιτοριιι&•cι8 ιt•τWτσ•cιf&ν yνωρΓζaιδτιοlχWιJ•c; 
ο\ιτiςτaρiχοuνw.στcι•ιJνιοιriC••Ρο•W•οuc;6ι •τcιτοριw.Wν•cι8cσ-τδτων . 

:~-~2~!~~2S-~~!!e!!~i1~:~:!!l; . 
Κ.ΙΠΑΝΤDΥΙΑΙιΤ6νw..Πρωθu•οuρy6w.σ(τοιSς&ρμι56ιοuc;δ'ΙΙ"οuρyο\1c;ρωτβyι6τ"νiξσ .. 

:::όχ·~~βι~~~.~:::~~~a τ~~w.:~~:~~cιiv ;~~ l~ίτ::~6:~~a.~~~v:~E:u;:~, ·~~ ~~;σ~ ι• 
tιψrfΙW.Wν το~ μηνUaι 6 6ιw.ηy6ρας w..Χaτζητιινιιyι~τοu w.cιf 1ν yνωρΓζa ι ~ Κuρiρνη•η τ(ς 
δισr.6•aιςδτι fΟβCίτσι νΊινοfξι:ι τ6ν~w.cλλο Κι1•ροu. 

!!-~:ι~!e~2-~!-~!~~2!!~!~!~-!~-!!~!e!~!~2!~~~i!~:~:!!l: 
κ.8ΠΑΝΤΟΥΙΛΣι 1'6 " Ιiμcι της &ντιw.cιηι:Ι'τ6σ"ιtως τοU τιtτρaλ•fοu w.cιr της ρι;νζfνης μi 

όypcιlpιo •iρν•ι •τ~ lou~ μ;: Ι:ρώτ.,.~ τοu. wριSς τοιSc δwoupyoιSς tuyw.oινwνιWν,otw.oνo• 
μιw.Wν,Κοιν.•kηρμι~,Πολ.ιτιομοUw.cιfiιομηχΙΣVfcιc;. 



:~.!~Ι~!J.!!J~~~e2~ !J-~~~ί~~.:~.:!!l: 

~;6~ ~~=~~~: 2[~~:~~=~=~:~:: -~~~,~~::~~:, ~~: ~~~:~~~=~~ ~~~f;:~~~: :2λ:::~;~~~:~f~ toU 
tcτaι yι6: τ~ν &.6,ιιιση aUτ~. 

~e2t!I!2!~!!JI!2.~2!.~2!!!~~~~el~~!~e.:~.:!!l.: 
N.ltNIZtΛOtι KaτfB••• i.1f&ρ~ησηyιατ(6fνwcριλαμρ6νcτσι τ4νησ(ΚΩ8'τ&λλ6ριζσ 

σι σcιρδ yραι!μaτοα~μwν μl Βlμa•το t&ι\HHIKO ΚΡι\Τοt•,ecι.ιριΝτσι; ~ι; μιf l•cινοwοιητι•ιf 
τ~ν &w&ντηση τoii \)•oupyoii tuyιι:οινwνιί:ίν. 

eι~eΙ2.!~!!J!!s.!~Q-~~e2~~!l~~!~!.:~.:!~l ..... 
κ.rιΛΝΤΟΥΒΛΙιΚστlΒcαc Cπcρ~τηση wp6ι; τοdς l)woupyodς Προcδρ(σ:ι; 1 Πολιτισμοίi ιι:ιι( 

&ημοσrιιι;Τ&ξcωι;yι6:τ(ι;8σ,cιλμlνcι;Uο,dιrcιςιι:a (&ντιδρ6οcι ι;τηι;κuρcρνιfσcωι;σχc• 
τιιι:' μl τ~ν wρ6ιr,aτη wcpιwlτ8ιa τWν lιρχσ(ων ηιii μouσc(ou Ήρσ•λa(οu. 

ΟΥΙΤΛΟΙ ΤΟΥ KO • .&.H . tO. --·-------------------·-

• Η ΓΙΟΡΤΗ n~N ΚQΝΣ:ΥΛΝfΙΙΙΟΠΟΥΛΗQΝ 

ou ιrvv~~.~::x~~:~o=~~ ~~=~~;~~Ξ~~;:~~-;Ξ:~~::~~:;~.~:ι; ,.~:u ιι:~~~r~;~u ,.~~~~: ~: 
νοwοuλιτWν,•οU wρςιyμaτοwοιιf&ηιι•στdμlyαροτοίituλλdyοuστιfνΚcιλλι&lσ:,ατCι;22-3-79. 

&wσρ&δ:~,.~ • ~ r::~;.~~:~u;~ .. χ τ~::;~:~: .. ·~~ ~:, ~~~~ιf~:~ ~~~λ:τ;~ ::~.;1:~ ~· ~ δ~~ν:~:~· 
τi;ι;Λwtάνηι;τ61923. 

Ή [&ΗΚ •ιιρσrιι:ολοu&ci μl \διcι(τcρο iνδιcιφlρον τ6: Βlμστcnιού τοUι; όφοροUν ιισ( &I• 
6ιιι6τcρσ ι 

σ) Νά όνσyνι.ιρισΒci στοUι; ιιστηuy6ντι:ι; ση1ν 'ελλ&δσ διιια(ωμa •ολιτοyρ·~·~Ο'cωι;. 

ρ) ι Ν6: ι!rwαλλcιyοίiν ι!rw6 τ~ν ι)•οχρlωcrη νά λσμβ&νοuν &δcισ &σιι~σcωι; i:•σryyiλμaτoς &wd 
τfι;'tλληνιιιlι;άρχlι;,ιιοιJχιrτσλιfycισllνσJΙcιρUτστοχΙJΡ&Τσωμσlπ6τdΤοuριιιιι6Προξa
ν8iο. 

y) Ν6: τaιι;τοwοιηΒοίiν τά αuντaξιοδοτιιι:ά τοuι; •ροJΙλ~μστσ. 

ΚΟΙΙΙΙΛτΙΙCΗ&ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΥΛ ··--·-·------··-·-------
Πλο11σισ ητcιν /ι ιισμμσrτιιι~ Δρcυτηρι6τητσr,τ6ν τcλcuτσiο μίjνσ μl σημcιντιιι6 ycyoν6ς 

τ~ν Ιuv&lφ(σση τi;ι; K.t. 10•11 Ιαρτ(σu,•ο11 σημοσι•Ucτσrι ιιι l•τσ•το ,Uλλο τοίi •ιcτaξd 
.. ιι .. 



μιις•.Κα(.uyιιcιι.ριμfναι 

~;~-~~~ζ~~yινι: Ιιν.σuyιι:ρ6τηση τίlς Τ οι: ι ιι:i;ς 'Ορy&νωιrης τtίν οuνο 111 ιί:ίν 'Αμfl'ι:λο ιι~ι:..ιν 

7 - :S-19ι -tuyιιlν:r ιcrη τίlι; [8 σ τ ~ς 'ι.; Η 1a τιfi νροQιicι 

τοίί Κ6μ~~~:7;ης (yινι: σ\iaιι:ι:'η τtjς Πapιf&p&ιαιι:i;ς 'Ει:ιτροι:i;ς Β "'ΑΒηνWν,μf ιrιισι:6 !ιι
λοyfςyιάτιljνlινάδcιξηνlσuwροοwρινοiiΠροι:6ρι:(οu,ιιο(ι:τ6χοuςτι\ν8'W&ΡΥ0•0lη•rιιι•l 
δρσιιrτ ηρισ•ο(ηοητίlς'ε!Ι'ιτροι:i;ς. 

&~;~~~=~~~~τ~l Υ~~:ι: r:v&::σ~~~~rτ:~μ:~:·~=~ρ~&::u ~ Κλο~ ι ιιr\ 'Ορy":-η lηzον ιιιWν 118 ( 

~:r'b~=~~~:λ:~ς·~ι:~~:~=~~ ~ε:ι:~::~~ς~ι:ιτρο•ι\ yι& τι\ν διοτύιιωση τWν. wοριιrμιίτwν 
1S•3-79ιt:lαdσιι.ι:,ητi;ς '[",τροιιi;ς τi;ςΤσ•ι•i;ςΑίιτο6ισ(ιιηcrηςι:Ωρ8ηιιcινlnrοt&αι:ις yιά 

::::~~~;~:;~:~~~:~;~;~~~Ξ;:~:~~:~::~~~~~~~:~~~:~~~:::~:::~~:::~:·:::::::: .• 
Τlλος ι:τά yρa,ι:ίcι τοtί ιι6μμcιτσς cruyιιροτ~θηιι;ι: Τοwιιι; ιlj 'Ορy&νωση τω"' ι:u..,οιιιιί:Ιν 

'Εξcιρχa fw..,.,ιιrκu,lλης. 

I:VN(6PIAI:HTHI:Π , ( ,θεtt:AΛONIICHI:. ---------------------------------
~~;~~~~ ~r~:έλ:~ ι~~~~~~~~~: :::~,:~• ~~~0~τ ~~~~~ ~::•&~;:~~~~ ιι;~i;=ιι ~' ~~).~ ' τ~ί~σ~~: 
Βlμιιτο . 

μlρος ;~ ~~~·:~ r:d~a~:c':~:~6:o ~a~rι~:λ~ο τ~~~~~~ .. ~ϊυ .::~~;~o~~·=~~,~~·6~v,~:' 
τοU κ6μμοτσς •ο~ ι:ροfρχ'4ντοι U6 τιlj Ιaaσολο..,(ιι;η, 

ι iι.~=~λ ~:;.::;τ ι;~~~ι:δ~~=~~·l:~~~:'-::ιr t~~~τ·~ .. :~~~=~ ιι;:~ii Υ=~~~:~σ τ~; 
μcλ.Wν τοUιιι5μμιιτος•τι'iνΑ•nι:ρι•fρι:ιιιecιrιrαλονrιι;ης.ι\6ημισuρy(cι(δwοu6i"'6'r.,.ο ... 

:::~~~~~:;·;~~;;:;~~:~~::~:;:~;;;~:;;;~:::~:r.;;~:.~:: :~··~:~; ...• 
~~:~5~: ::~;:~Ε~:;~~;, l~~~;~ ~l:E~ :~:~~:~~~~:~~:~·~:::~::::~~~i;:;~;~~1~i ,_ 
6η8. ,1μιιορο.Τρ(ι:ληΗ •• 6ιιι;ηyι5ροιι;eι(Χρηcrτ6:ΙΙ.ηΧρ ••• οιτητιlj. 

' Ηn.ο .r.e6:&crχοληllcίι .. ιινο6Γμηνομfδλοτ6:wρσβλι'jμcιτοποι1ιιρ(Βηιιιι:άπιι-

~π~:~;;~~;~~;~;~;~~;:;~~;1:~:~~~:::~~:;:~~~~~~~~~~~~~: ;~~;~;~!~:i~~:~;;;,,._ 
νι.ιν &wιοUτιlj λ\iιrcwν,μlβdσηrrάντοτa τCςτcλι:uτιιiι:ςlmο,d:σaις1fσι11λοΙ!ι:ι\Κaντριιι;J\ 

~~:~ τρ:~~ ... Ti~c~:~~:;r~ :: ~ ~~~μ::~ ~~η ·:~~p :~:~:~ I ~~p=~~2,.::~ wpέιr& I νά άιtολΟU• 

::~::~;r;~~:~~i~;i~:;~:~~:~;~~~f:~~~~~~~~~;~:;~~;~~:~~~:;~~~~~~~;~ι 
•μ(στηιι;aν,ιruνiλlaι 6w•6ι1ι:οτaμfαοσ-τ6 1979 • 

.. // .. 



ΠροΟιιόβc•ηi:ιtfτcuξηςτοUόνωτt~•τόχοu,τdiμlλ.ητiϊςΠ.ε . πdλ.ηςΟcοΟ"ι:ιλ.ον(ιιης 
τii ς ειΗΚ lβιιΟ"c:ιν τ~ν Cξc:ιΟ"tόλ.ιση της 6uνι:ιτdτητας-μi τt\ν &λ.οιιλ~ρωαη τΓiς Όργι:ινωτιιιi;ς 
δοuλ.cιΟς•τούςΙtuνοιιιισμούς-νά•uνlλβι;ιμι:τότρ(μηνοι\Πι:pιfι:pcιαιιi'\Ιuνδιάσιιι:fη, 
ιιούιιtνcιιτdιιuρ(cιpχοδρycινοτi;ςΠcριtcpι:ιcιιιiiς'Ορyc:ινώαcωςιιι:ι!ι\&πό(αιruyιιροτιιί
τcιι tι.dτούς Cιιλι:yμlνοuςlιντιιιροσώnοuςτWΥΤο•ι•tiν Όρyνν~cι.ιν. 

'Μ i:ιιλοy~ c:ιύτοU τoi:i ορy&νσu Β& ιιατcn~τl'\crι:ι &νσyιιοίο τt\ν Ιrνά6cιξη νlc:ις c:ι\ρc
τi;ςΠι;pιtι:Ρ&Ιcιιιί'jς'Ε•ιτροιιί'jςιισfόντι•ροσlb'ωντί;ςπcριtlΡι:ιας8ι:σσσλον(ιιηςy ιιi τc5 
tuνl6ριο. ---------------------·------·--
~=;~;~gι 'Η CΙνιιιοτσιιιιιΙi 'Dρyιίνωοη Κρητίiν όρyιiνωσ& •ι.ιyιιι(ντρ~η •τ4: Γρc:ιφcίαι τοU Κόμ .. 

~~~;;~~~;~;~:·~~.~~:=~~~;~·;~~cr:ι ι\cr~:τ:~~cr;)~~ ... r:~~=~(:cι~~~6~;~ τ:~r~~~~:~:~w~~ 
22-3-7!ίlι•εyινeαuyιιlντρωcrητf\ςιιλc:ι6ιιιfiςόρy~ώαcως'ερytιτcηιιιc:ιλλr\λι.ινιια(tuνδιιιc:ι-
;~=τ~ε:ο~ :~~~~;;~ς ό::r τ~=λ~:~i~~~ιι::~Ρ~~:~~~~λιστii ιι.Ρ6ρ~, !lαρlοτη ~ς CιιπρdοWΙΙος 

~~Q3;~~~;~~~~::ς~ '(πιτρο•Ι'\ 'Ορyννώaeως τοU Ιuνcδρ(οu ό•ό τι1ν Πρecδρ(α τοϋ Άριη-

29-~-79ιΠρc:ιyμc:ι1'01fΟ ιt\Βηιιe ι\ •uyιιtντρωαη τfiς 'Ορydίνwοης ΓuνcιιιιiΝ. 
3D-3-79ιtιSοιιιι•rιτοUΠολιτιιιοUΓρc:ιφefοuCyινι:Uιιότι1νΠρσ&δρfατοU'ΑρχrιΥοtiτσUΚ6μ
μc:ιτοςμι(βtμαι•ΤΙ'\νCξlτασητί;ς•ολιτιιι.i\ςιιατι:ιcrτιfσcως1'i;ςχώρας•. 

ΗΠΕ:ΡΙΦΕΡΕ:ΙΑΚΗ (ΠΗΡΟΠΗ ΚΙΙ\ΚΙΣ ------------------------------

AΠDTHNKINHIHTDNΠDΛlY!:YTQN -----------------------------
.ι δι~~cι~:~'ί:~~:~:~~ ~:~κ.:;~ι:~~::;;~~~~τοU Dcιpτfcιu •cφcιβρlβηιιc:ιν ιιc:ιf Ο'uμμeτcίχνν 

~:~;;~::Ξ;::~~~~:::~;:~~:~~;~~;;~~i;~;~;;!:~:~~:~~ϊ~:;Ε~~Ί~:::~~Ξ~~< 
~ ~::~:::::::κ~~::~=~;ο~~:~λ::Ρ ~:οτ:.χ~:;::~:·~~~::::~;::;~ή:cι::::~:~.~~~::f:'~ι_ 

-1~:;~:~;:::.:~~~~1 1 :~:~~~~~:::~~:::~~~::~:;:;~~:~:~~::~~~:: :~~:~: :::f;!~,: ;~~l:. 
:~:~~~;~~:::!:::.~;:Ξ~;Ε·1~~::~~::~~i;~,~~,·~:::~~~:~·!~~:~:.:~.~'~;~~.-
,,_,_7,ιΤι1ν ΕΔΗΚ Cιιwροσ~πησc 6 ιι..Πι:ιναyιώτης Πιnc:ι6i1'ος,μlλος Τ,Ε: 'ΑμσλισΟος,στt\ν Πα .. 
νηλeιοιιl'\ό-yρατιιιt\σuyιιtντρwσrιδιc:ιμιιρ1'UΡ(cις. 

~~~;~:Gr~:cι;:~:~:~ι:~~~~:ν:~~~~~~α~~~~~~μί~ς~~~6i:':w~r:::ωτ(σς ιιατdi τοU 'ορ-
13·3-79ι 'Η'ΟμοΠ"ονδtσ'Υ•σλληλιιι.οUΠροοωιιιιιοUιιίιτοιιινι1των'Ελλιί6ι:ιςΙιιιινc.-uyιιiντρw
•η 6ιcιμοp1'uρ fσς μι( βlμιιτc:ιι cι)Τ~ν ιιcη'6ρyrισrι τWν άντaρyt11'ιιιWν νdμων ιι.σ( 1•crνα•ρ6αλη
φηδΜΙντίΝΠολuΙlντωνΟ'uνσδΟ..,.,..,τ•uς,p}Τf\νcώξηση μιΟ'ΒiΝ-ι'ιμ eρομι•Βfι.ινιι.cι(Ο'Uν1'ιί-.. //.. -



ξιιων,y)Τftν ιι.σβΙiρΥΟ"η τίlc 7ωρης &ρyοσ(ας ιι.αr SΒftμι:ρης 1β6ομάδος,δ)Τούc ιcrνονΙσμο~ς 
1pyiiO'(aς μl δΙιι.aιώμaταyΙό τούς 1ρyαl:ομtνοuςιι..&.Έιι. μιfροuς τϊ;ς ΕΑΗΚ ιιορlαtηU ό ι
ιι.qy6ρος .~ιι.~Γ . Βiρyαδος,Πολι t&Utfjς 1\αw.ων(ιις . 

14·3-7 9ι'ΟΙΙηχονιιι.ιSςιι..ΙΙ.Ι'ΙΙcrντοuβ&ιι.ηςwαρσβρlθηιι.ι:ιrτι'jνιι.aλλιτcχνιιιft1ιι6ι'jλΙοΙΙJη-ΙΙJU
μιιcφ&στςιιrηστ6νhcρyιοιι6&yώνατiϊςrΕΝΟΠ...,\ΕΗ,'ΙΙοίi'Ιfρσ:yματο'ΙΙο(ηιr.ιfιr.ινιιι.ι'jΣuνομο 
σ'ΙΙονδ(οιrροσwwιιι.οUι\ΕΗ. 

15·3-79ιΣuyιιι:ντρWΒrtιι.c·/ι Τ.Ε 'Λμιιιιλοκftwωνιιa(άνcπτ6χθηιι.αν8iμcιταl6cολοy(αςΙnιS 
τ6νΠριSι:δρσιι..Ι.Ιwαντοuρiί. 

16·3-79ι'ΗΤ.Ε .τί;ςΕΑΗΚ'Λμwι:λοιι.ι'jιιωντ(μηιrcτftμνι'jμητοU ' Ε8ν&ρJt:η[ΛΕΥθΕΡ ΙΟΥ ΒΕΝΙ• 
ΖΕΛΟΥιriι:lδιιι.ι'j&κδι'jλ~η. 

~ι~~;rfrJ~:~r~;;~~~~~~~~;;;;:~~~~~~~~~;~~~:~~~~;;~~;;~;;;~~~~;~~~:~.~, 
τι'jςίι"ΙΙ"ολο(nοu'Λττικϊ;ς. 

~~~3;~~~~~; .. ~~~:ω:~·~:G~~::ω: 1 :;~ ~~~~~iο~0~:~~~~~6=~ρ:~μ~~~τ~·~ι~·&:=~:=dμ: :τ~~~ 8 
'Αθι'jναςιι.a(τ(ςβλαβcρiςΟ"uνlwι:ιcςΟ"τftν•ι:ριqχfiτί1ςΡα,ι'jνaς-ΙΙ6λuνιrη6:τμιSιtφαΙΡΩC, 
μ6λuνοη8&λcισιrσςκα(ό:ιι.tWν,86ρuΙΙοιιι.a(wc:ιρι:μtt66ΙΙJητf1ςΤοuρισΤΙ)Ιi;ςιι.(νησης•. 

::~~:~:~~ 
1 
~5~ 1 :~~~:Ξ~~~~:~ί:~~~~:~ ~ί~μ:;:;μ:~ί~~~~ίσ~~ :ι~~~~~~τ~~~~ 

1 

~:~ : 

19·3-79ι•Τ6 21 (ίφΙΙJΤΟ δ(δayμα•,~τcιν τιS θlμc:ι τϊ;ς πνι:uματΙ)Ιί;ς !:κδι'jλωσης τϊ;ς '"Ενωοης 
Σμuρνα(ων,Ν(ιι.αιaς κα( Πι:ΙΡΙΙΙii y16: τι'jν 'εΒνΙ )Ιr'\ 'Ε ιr.f τι:ιο.Πc:ιρlιrτησαν 6 ιι.'Αβρc:ιόμ Κο
νΤ6'11οuλος,Πρdι.δρος τfiς Π,( θ'ΠcιραΙii ιι.α( & ιι.,'J,'ΑιφΙθάχης,'Αντι•ρdιι;δρος ΑημοτιιιοU 
Σuμβοuλ(οu ΆθηνWν. 

21·3-79ιΣτι'j Γι:ν1ιι~ Σuνlλι:uση τWν μι.λWν τοU ΠΥΡΚΛΛ μi Biμa ~Προστασ(α yιd: τ& 8ρya• 
τιιιd:άτuχfiμcιτα•ταρc:ιβριiΒηιιι:6ιι..ΝΙ)Ι6λcιοςΔc•οι.iντης,μiλοςτiϊςtΣΔΗΝ. 

23-3-79ιΣτι'j 'llp6σκληο-η τοU Δημ&ρχοu Καλaμ6:τας y1ά τ~ν 'εθνιιιι'j ΤοπΙκι'j l:ορτι'j της 23ης 
Ιkιρτ(οu,άντcποκρ(Βηιιι:6κ.Κοιrμiίς'Λντι.Ν6ιισuλος,τ.Νομάρχηςιιa(ΠολΙΤCUτι'jςΙι:σσην(ας . 

29-3-79ιΣτι'jΙΙJUyιι.lντρωσητijςΤ.('Αμwι:λοιιι'j•ων,στ6:yρα,ι:iατοUΚ6μματος,άνcπτι.iχΒηιιav 
Ιlμοτcιtδι:ολσyΙκ&. 

29·3-79ι'ΟΑΙκηyιSροc;ιι,'Ι.Δι:μc:rτ6:ιι.ης,Πc:ιλιτι:uτι'jς'ΑΒηνWν,•ι:ιραβρ0ηχι:σιfi:ιιδι\λ~ηlιλ- 8 
ληλayyι.iηςwρ4ςτιSνΚu'Ι\'ρΙαιι6λο6. 

ΑΡΛtτΗΡΙΟΤΗΥΛΤΗΣΕΣΑΗΝ -----------------------
•εντ•vη 6ρyι;ινωτ1ιιr1j δρΙJΩ'τηρι6τητcι &μ,c:ινfζι:Ι ~ ΕΣΔΗΝ τ(ς τι.λcuταίι:ς ~μlρι:ς. 

•Ηδηlχcιιιροypσ:μμοτΙστcίμΙ&ιrι:ιρ&i:ιιδηλ(ια.ιωνμtfΒiμοτι'i12μηνηθητι;(a.ΓΙαρ6:λληλa 
hο,aσfστηιιaνd:y(νοντat στ6:Κι:ντριιι6:yραφe:ίaτf1ςΝaσλa(αςταιι.τΙk6:4δι.ολοyΙιι&σι:
μιν6:ρια μtf σχσ•ιS τftν 8rομ6ρ,ωc:ιη των ιr"τcλ~χί:iν . 

Γιάτ(ςCιι.λοyiςτWνΚΛτΕΕ/ιΕΣΑΗΝύΙΙ"σιrτηρ(tcΙΤι'jιrιrοuδοστΙιιι'jwc:ιρ6:τοr;ηΔημο• 
ιιρατΙιιι1Πορι:Cαδιrοucιl.ιτι'j1.μ,aν(l:ι:τaι1νWιι.cιτι:ryνlλcΙΙJ;tι'jΟ''ΙΙ'ΟUδάl:οuσaνcσλα(aτ6σον 
τι'jνlιντιδραστιιιr'\ΠολΙΤΙιιι'jτijςΚuβiρνησηςδιraw.α(τfjνl:ντονηΚομμοτιιιστο(ησητοU 
•uνδΙιι.ΙΙλΙιrτιιι.σUιι.Ινr'\μΙΙΤος. 

τ. ο. ε;~:Ν ν:: .Σ::: ~η~ ~~v:;::r~ ~2ς δ~~~~~c ~τ ~:~~11&:a~:~~ κ~~s~~:;'::~:: 1 ;ϊ 1 σ~~:Ρ;~ r. 
μlτfjνl\δηδwd:pxouιraT.O.tΣAHHZwyρcf,ou. 

ρ 1 στ~~~~ν ~ •==~~Χ ~=6 τ~:.~~:~~-~r'i:. ~~~:0~d τ~ίλ~ ·~η~~~ ι~~=~;: ε.:~~σ~~ ιr~~==-
δροuςδΙιfτiic1ιι.λοyijς3μ!ΙλWιτηςιrτι'jν20μι.λί1Ε.Γ.τίiςtΑΗΚ, 



ΟΡΓΛΝDΣΗΓΥΝΛΙΚQΝ -----------------
·ο.wς ctxι: y(νcι yνwοτ6ιιlwροηyούμι:νο τe:::ίχος τοU • ιrιcταξU μας •ιΊ Όργάν"ιιη 

ΓuνaιιιWν στ(ς 29-3-79 c~χι: ιιuyιιtντρwση γ ιd: νιi Qηφ{σι: ι τ"ν δι ο:ιι"ρuξη ιισ ( τ6ν &ιιι.ι-

~:~~~:ι:ιιδ~&;~:~& τ~~ς:~;~ο:~~~~~,.=~~e=:~ ~:~o;r~aτ:;:~o~~~:~6~ρ~l~7~:~ &~~~~=ο
~~~:: :~~,. ~ l t:~:~P~:~ r~6~~:"&~a:: ... ~6 '6:&6~:~~~~:~ν ·~~~ς· :~~:~z~~/:T χ: 1 ~~ 
•fσηςατο:λλei τ6crχ.fδ ιο ιιοrστ"νi•ο:ρχfaειστcνd:Uwάρχι:ιδuνaτ6τητστ6τι:λικ6ιιcf
μeνο ν6ι1ιντ ι wροσιιnreίieιτrςlnι6'ι:ιςκο:τ'τ66uνσιτ6νμι:yaλuτtροu/ιριβμοϋμeλWντΓiς 
'OρycfvWCJης. 

Στ"σuν(χ••ο: ν•' τι'jνπι6σuστημστο•οιημlνη δοuλι:ιd:τΓjς Όργ6.νι.ιιrηςvuνcστι'jβη
ιιaν 3 όμόδcς &pyo:cr(aς lnι6 γuνο:iιιeς yιd: τι'jν &ιrι:ξΙJρyaσfcι τWν yuνaιtιc(wν Βι:μιiηιν, 
τWν vολιτιιιi:iν ιιο:θ~ς ιco:l βι:μ6.των Δημοσ(ων IΧέΙJCΙΝ. 

'Η Σuντονιστιιιι'j 'tffιτρo'lf~ τί;ς 'ορyιfνι.ισης Γuναιιιi:iν "ΙΙΓjρc lιποφ6:σcις w6:νw στι'j μe-
86δι:uσητi;ςtδρuσηςΤοπιιιUν'Ε•ιτροwi:iνστ6Λcκννοπiδιον'Αττιιι1jςιιcιfιrτι'jν&•cφχfιι 
.wouδtνlxouνlιιι6μatδρuBci . 

'Η tπ6μcνη ifUνcδρfaση τί;ς ΣuντονιιιτιιcΓjς 'Εwιτρο:ιrί;ς Βιi y(νcι τ~ Πιlμιrτη 12 Ά
•ρ ιλ(οu tιρa ιμ,μ•τιiιιeντριιι&ypateiaτοUΚ6μμaτος . 

• 

ΙΙΙΗΝΛΠΟΥΣΙΑΖΕΙΣΛΠΟΚΑΜΙΛΕΚΔΗΛDΣΗ 

ΗΠΛΡΟΥΣΙΛΣΟVΕΙΝΛΙΑΠΑΡΛtτΗΤΗ 

' ΟΛΟΓΟΣΤDVΑΡΧΗΓΟΥtτΗΒΟVΛΗ-

!:~~:~;η!~: ι •:~;:~:σι~:~χ~~ω:.;~;-
οΙκιισ&ττcςδιaτfΒcντaιcί'Ι!6τ6 

Γρa••iαΤύποuτοUΚ6μμστοςιίντ( 
6px.2DD 

τΑΟΙΚΟΝΟrΩΙΚΛΤΟΥΚΟΙΙΙrΩΑΤΟΣ 

ΣΤΗΡIΖΟΝΥΑΙΣΤΗΝΕΙΣΦΟΡΑΣΟΥ 
ΙΙΙΗΝΛΝΕΛΕΙΣτtΣΥΠΟΧΡΕQrttΣΣΟΥ 
(Πτcρ.t.σισaοuρ{δη,Πaνc"ΙΙιστημ(οu10, 

~~~~;~;~9: ~~~, ~" ιr;~~:~:Ρ: ~:~~~~:u 
Π.Vcπι•τημrοuθι1ιριθμ.λοy,40350δ-24) 

ΤΟΚΟ.ΙΙΙΑΣΕΧΙί!ΕlΛΖtτΛΙ 

ΑΩΣΕΚΛΙΣΥΤΟΠΛΡΟΝtΟΥ 



• 

• 

ΜΕΤnΞΥΜΑΣ 
INHIOΣYNDTOYE.β[NlZEΛDY -------------------------

ΑtiΔCΚΛΙΗΝΗΣτΡιΗJtΙΤΙΚΗθΗΤΕΙΑ 

ΑΗΙΟ.Η81ΣΙΙΑΓΙΛΤΗΝΕ.Ο . ιι:. 

ΟΙΟΣΠDΝΔIΑΙCΟΣΔΗΙΟΣ 

ΟΧΙΗΗΔΙΑ8θ0ΡΑ 



lτο ιμη τ6 '80 ν& 6ιcιι6ιιιι\σc ι τι\ν iξou•ro: στ(ς ••λοyις μ6νη ~σι •uνcρνσ•rσ μι &Ηcς 
δημοιι ρστιιιlς6uν&μ cι ς ,Ιχοντσς•4•ιιοιι6 ν&ιιο τσστι\σcιτι\Χι:ίρσμσς•ιιρd:τοςλιιΤ ιι i; ς 
ι:lιημcρraις•.-

ΤΟΠΡΟ[.'tΓΙΚΟΠΡΟ8ΛΗ8Α ·-····--···--···-----· 
νwν ιιιeU ·~,_;:~~::::•~~ς ·~~.::~~~τ=:::-? 19~~~-~τ 1~' 1 ;~;-~;~λuση τσίί μσy,λσu • • ι
ιιc,aιλ•μ~:ν::~~~·;~~:• .:2~.~~τ:::~ι~:~u τ:Ο( ιι:~μ=~:~:•cις τ (ς •••isς •JΙ•τs(νσι 

i~~ ~~~~:~~~~~~~~::~~~~~~~~1;~~~;~~~~@3~i~~=j~~;~~~;;~~~:~~~~i::~~:~~;-
ι::~:ς τ~~~~~: ::~ς ~~~~:r~=~ ι ~=:~:~:;;:·:~=~~!~:=l:~:~: ~=~~~~·:~:.:ν~~~·~ r ~Υν 8 

~ ::~:i: ~;~:~~~:{~Η~~::~::;~. :~:~1 ::~~.Ξ;:~~~·~:~:~~~~::~~~:~~~~: :~ν~~~~-~~~~-

~!:::E;:;n~Ξ~~~~~:~~:~§~~~~:;g::~~~~~;:i:;i~;~;~;:i~~~~~:~~~:!.::::,. 
8l τ4 ν4μσ •Uτ4τ4ιι,-,τσςίινlλ-Jιsτι\ν11ιιeχJΙiWην ' h•ιι•τ••τιk•• τσ\Ιςσ,.4σ•u

yσς lt•Ιlτσντ•ς τ(ςh•ν••iσςιι ι στι:ίιrσιςη4τι\νΙι•χιι(JΙησητi;ςWτ•λλ8ιψηςσιιJΙtσu
σ(•ς,σσιSσιιJΙιiίλΙσ11σ4τ4νlλσyχ4τeu. 

::v:::~~:i:~:~,:~:~~:~~~.~:::t:~;:~::~~:~~:~~:~~~::~;·:::::~~:~::i-
•l•JΙ••tuν•ς: · 

•JΙ••tu'f'~~~ντ~l:~~~:~~!:'~~ί~.:~ίί iΙνιιισιιeινwνιιισίί Ιlμ•τσς τrjς beι•τ .. τ.ι.ιιwς τWν • 

:~•:.:~~,.==~~:~~~~ν.:~τ~::Υ::~οί:~1~~ :~.:;:~;~~~~::~ 1fi•tώ.σις yt' τιtν ίινlyιtJΙ• 

~!:' .~~·ι::ί~~·:Ί ~-~~:~4::,.::μ:~::~. ~: .. :1 ::~·: ftz::~.t::ς:ιtν .... u ••• ,.ιτ .. η ,. •• 

1.-•••Vftlltι\JtJΙ&WντWνσ,aeσtU'fwν, τWντiwςσ~ηyμ•t•ISxwν••rτWνkν•ι•Ι•tηllντwν 
8w4 τιtν '[lν ιιι\Ιtτημ•τιιιtΤ~σιιt•• 
2.-Ιt•τ8,.yηιrη τW... ι1ιι ' ίι,atlμ. 1131/72 ιι•( 266/Η Μ,&. ιι•( ίιw•yy(•τ...-η τWν wJΙeσtιSνwν ίιw4 
τι\ν'[Ινιιιι\Ιtτημ•τ••ι\Τ,aήsζ•· 

3.-'[ιι•ν .. •~ τσii νσμι•σίί ••ΙσστWτσς τσU δw'ίι,σlμ. 330/ 11160 ι . ι . 

:;:~~ ~~:ς.~~~-=:~~~:u~~,~~.::~ς11;:.::;~::•• τι1ν 4ιξ(• ίιyσJΙίίς ••τσιιιr•ς wσd ν' lιι•ν• 
:;;::~~~η νl•ς σftσlσσμ(8ς ν•' τιtν δσσ~ιλι\ •lτl\σswν τ σ,.4ς 4ισ•ιι•τ.ι.τ-rt Ιι••••ιSχwν 

:~~ τ:η~~~7~~-~ω~.~~:~ ~ • 3~ ί~Ζ~~~~, ~~~ί~η::~~:- .Uιιι,_ r τwς ίιιι ι νι\ των, ν' ιι t ν•ι Ιι .. ,, 
7.-~Λ ... ητWνίιιιηe,aιιUσιtwνσ•ιS ΙσχUσuντιι,..yι,τι\νw...-χι1ι,.,..rt6-ιιινι\τwν • .. ;; .. 



8.-:~•ι;:::::::~ ... ;:~ ::~ο:f'::;~.~;:~:•τι &οiί ΣuμροuΗου, 8Td 8wo'i'o '-•ι-ιτι1τιιc; 

9 , - Ή &.ι .. •η τοU Μομcιpι•••οiί Ιuμιtουλrου νd '•••λ•'i'το ι .νιΒ- ιον τοίί c lς τ& Ύ
woupyo'i'o Ι.οινωνιkνν 'ΥΙΙηp••ιών ιιρc~οντος Ιυντο't'ι8ΤΙ•οiί Σι.ιμιteυ.ιfου, •τ& 8-
wo 'i' o1wf•ηc; ν6•••pο•Wk'οίίντ•ι οl•ρ6••υνaς. 

10 ·-~ 'ϊ:•ί;::~·~~~:η: ~.~· u:~:l:~τ~~:~:~· :~~':ϊ" .::~.~;;~::~ :~:~"~~~ ~:~•-
10/.to '• Ρ-fσι;. 

11 .- •Αμο.ιι•λι1ρωο"η6ι•μορι•μ•τ- 'Λy . ΙaPII'p.ςlopu68λλoU•f•po••uνι•fcol•o .. 
yινaιοςwοd&,.yνιιρf8ΤfΙΙΙονΙι••••Uιcι;. 

'Κwιιο'τ••η•οΟύweρl:λλοτ•ι •~•ι-•τftlουλι1 Ιιοι •ιιτ•pτι•Ι ο'i' b& ""νΠιινολ
.ιιtνιοΠpο•..,τ••ι1Ιfνηeη••fhοτο.ιci τf,λl:ι••τ• τνν.Ιτημ4ιτ-τι;...6ρy_.awν 
τίίνn.ντ•ιοUτΡjς 't.ι.ιj&or;wpe8φ6y-. 'κυlοιiτη•ητηςbf τιtνt . &Μ.Ι . &woτa.ιcT 
'twιτfλμ .. Uνι••W•••"•οντ•ς•οr&τ•τιοητοU•.ι.ιf•τ•υ .. ρου τι μi;ςwpl:ςτ'Ιδ
μιιτ•τ'ϊςΙι•pcιι•ι•,.••ί1cΙ•τ••τρο.ηςμfτ'ιl•ο'i'•τ'ι'μμιι•wνι4aτ•ιμfh.•τ'.ιυτους 

• l•τσpι•e6ς6cwμοι::iς•. - -----------------------

!!!~!~!~~~~~!!!~_:!!!~~1~~ 
ΠPAΙιfJΙAIDYΛKI:l:l,:l.1 171 
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ϊQ;~~Νi:'ijΓ&ίιi:'(:ί~;~~·~ ·της t&Κiι )ι Π.pιιΙΙολο6Ιr)8'• μf 11ολ6 .... , ,.,ιρ.ν τι\ ••fιt •~ν
μιιτ•••Ρa.ιιι--ητοUΓιptflροu• . Ιtιινcλλοwο6λου.tt-ι,.•••4λ6tοςτ;jς~ο•f•ς 

t•~ ~~~-: .. τ~.:~:u~~-~τ~ I ~~ι;~:·~=:.~η~G~::~Υ ~="-~~:~;~7 -~·.;~ ... ::::~·:;ο" 
wcpιfypιιφcι6Πιι'alροςΙΙ .Κ.νaλλιwοuλος.•ομ(l;ω,lμως: ,ι\ρ.•ι•ι\•1τf•τηςw•pιι•μlίς 
τ;jς &ημο•f•ι; &ιoι•ft•aωc; οτftν 'tΗ.Ι:ι. at-ι &τι ho•uνlflη•• ι\ c610νη ••f ι\ ιlι:ΡtJο-
6ι4τητ•h4τ4ρσΙμ,,wpiyμ8Τ'ιl•οiον6fνlι•••υι.ιιιaίμfιρι•ltτοΟτοU•ημ•f•u :; ~~~~:~·~;.:~ν. t•:;.:.~~ ~: ~~':η;:.~~·:;,,.~~!~==~::-~~::~:. ι::~ -~~-υνο 

-~~~~~~~1t{~ 
ρ.iν4•&pcιihοι'-••c••f6fνμ•σΡΙΙiν4τfι;ΙΙΙΙΤ8λσyf••~~ν•t.Ι6νaς.'['ν•uν•ιf-

::.ι"'f:...~~ι LP;~:. ·~ •.:~~~;:~.:~~λ~ί·:~α ,::;;:ςi~~·=·:·: ... ~:... τ~~"~,~~~~-
ιιcΤτιtνwριlτ••ητοUΠροf6ροu•.Ιaνaλλοτοι::iλοu•οrι•&ριf•••ν4••fττaτ••••ιισ
pιΙ,τοΟw&aιιιtιτιtι\&ιοf•ηιrη••fδfνΙj&ρ~~aΤτοι•Όι.τ•τ•iμρ.λωμοιτι•'μfτριι, 
τ'ι6wοίοιhλWς ·•λοιwι.ιροGν•ιιfτοdςΙημο•fουι;Uw•λλftλουι;ΙΙ•fτιtνΙοu.ιιtιwρfι; 
νl: • ι66ηyotiν•fτfwoτ•· Ι ... ιοΝΙiτnhfνlρωιιονl:μι1νουνιιyο,ι1••• ••νcfc••f 
yι,τι\la,.wcfoyι,llpι•μlνcςwpo.,....ωc;&ιι•faς ..... 6ω't'lημo•fwνUw•λλft.ι- . •ι.ιλl: 
.ι.τ,το6μίίςwiίνcι Ιτ4μη6fν. Άντιlfτι.ιςτfyfνaτ••ι •ολο:τ,μι•ρο•uμ•ιροντ•τοd 
δημιουpyοUντ•ι hopprφoUντj •νlι•φιροντϊiι;Ιυjt•pνι\ο'cωc;ΙΙ•f τ;jςΙου.ι"c••fΙι••
νftcτ•ι μf•••τ ... τ•eη,ι\!Ιwοf•16ιιτοΤ•τιtνιι•λuοη•οfτιtνάουwf•""••f•ι;6ιοι
•11--c· Ιtιιf•(,τι\τft•τιyμι1τ4μay,.ιο•ριlρ.ι,.._ •• ο&ντιμaτ-ftοι Ιτ4wος .t,.ι,lτι 
ι\Ιημο•f•ΙιοfΙΙf18'ηδιν~ορaΤνl:&ντ .. ο•ριlcίοτfς&ν4y•οι;!νfι;•υνιρfνουΙρι1:
τουι;. 'tι ...... Wοι,.ι-ιtμουνl:w'τ'λfycιcιlιτ', ιιιτι τfνομο•ιfδιο Ιfνlι•• 
&ριιt ••f ιιν &ξfCcι 'Ψfιιc; ν4 &•ιοληla'i' ••νafι; μ.Cf του ••Ρ•••&τcρο. 



•'N[&HIC, Ιρηνai τ6νw~wροl,νaτοτοii 'Λλ,ξaν6pοuΠιnaτ'ρwοuauντayμιιτ'ριη 
'·' · κaf hfλaκτοuaτaλ'ισuc;της. 

Ό 'Λλιiξaν6pοςΠιnaτ'~•ςιΜ;'ξ•'4Ι•τιιι4ς τοίi l.ιληνικοϋ aτ.-τσϋ,hιτ&λaaa 
Wοδοιyμ.τι•' τιS κaliljκoν τοu, οτιSν a4λaμο κcιf τ~ν aaτozιll . τιι haτ,λaao ιaraηc;, 

~:.;:ν.::~~~;~.., • ~ιι::~.~7. •;~PY:~:~~~~~·:~:.:::r:~~ :Ι'Ι.::ϊ;.~:"~~~,.![. 
νοaλος&uν,μaιςΠd τf1νΠοaτολι1τοuς. Γι'alιτd6ι'ιΙηaοR4 τ4 κp6τoc;τiljς&aξιiίc; 
::~.~•rινοl,τηaa τιΙΙ &ιaβιSητη &faη τοϋ ΛΣΠΙ&Α, μ4 τιSν Πnaτι~ο ιk; adριο aaτηyoρod• •"- ~·u~~· ~~~~~=;~·~:~;·:~~;/::~ ;2.., ~=~:ί=~~τ:ϊ:ηι,:~.._~::•;,;: ~:~~ 
:;~:.'~r~~::·::~.~λ:~ν~·r.,.r=~~:==-~~W:r~ω-:ιλ:4:~ . μ· dτιΙΙ τι1ν ••• • 

2 ι ~. !~.!!~e!!r!!~-~~~~!~!.!!!.!!:t!!!.i!:!:!!l 
•κ.τ' τι1auζf1τηaη της 1δης 'Iaνoucιρfou aτιll louλιl\ •• 6wfaaδσ 'Αρι;ηyWν Ιtομμ'· 

τ-,pι1τηw. aι.ιιως τ4ν a. np,.luaoupyι Wν ~ ••τayyaλfa aapf διaνapyofaς yιιμwιafwν 
τοϋ Τοuριιιaοii tτ4λοu κaf τίic; 'a&pn'opfaς,ιuτιa' τWν νφιWν Al\l.,.u,AAaJou aaf 
Xfou ~τaν ΟpιιιιΙΙς . 

'σ •• Πpwluaouρyιlς, nι,uya νιι ω.aι auyιιaιιριμινη Πιιντη8'η,6:μμ,aως lμως, 

~~~·.::~:ι,τ~~:~~:u:~ιa:i::.~tιa ιιιινaι κaτηyορημeτιaιι aροηyοuμινιιc; ι {Yaouρ.. 

'Σν το6τοις, τιS &ολτfο τίiς Ύδροyρα•••fiς Ύaηρaafaς τoii Πολιιμιιιοii Ισuτιιιοii 
τϊ;ς 22aς Ίιινοu.ρfοιι 1179 ιιaτ4 τι1ν 6ιιaομaιl\ τοU ι-wροyριlμμιιτος τί;ς ΟΤ, aτfς 15,30 
μ.μ.6wι,ιρcιτιιU;ηςι 

~.-~:!;~~;:~~~;;!;~~!~~:~~;!=-=ς·~:·:: .. ~.t;;~~!;~ϊtii~~!!~-t!!!~-!~-
(1 fδο~;:~τ ~::λ~:~ ::·~~ ;~~:~ ~~~) •:~'=~~,:~:~:~~ ~~·:~:.:-:,;;:u:: 1 ::r::v • 
••~νοuς,aοριιιλaιομΑνιtνWιS τiiν•τιyμιιτwν (ιrιοντ•ι &νaλuτιιιίίςhf•ηcτιιaτrι· .... ,. .. , .. ) . 
•• ,..~·~;ι ::~~";:1'~;~τ;~~~~~~,·:;:·~2 :~~~ ::.i 2.::~: t::-;:~'2~· 
ιιοpιιι,τητaιιafτιljν'εlνιaιljltuριaριfa. 

ιιν ιρι:ιιιtοτaι νf•..-at&ω τf•oτawaρι ... τape, hr τοU•ιιριSντος, wρrν&aοιι· 
•τaΤ,ι\n4ιιaτιtνορfaιtuρfιrνrι-ιι.'Υ••••ΙΙΥ•c••f•"•••c,,,,.. •• ,ιινιωροiiν •τ ι1ν 
οροκοιμf""1••ρfaτιιιaη,Ι't...,ιοiiν.~Ιιημο•r•ilμολοyra6νοιfις•. 

ιι. -~!els-~~!~!I!!.i!~:!.:!! > 
•η.νηyuριa4Ιίτaνι\ΩοιιιιλutιthιτιSδολτfοτilίςιρτ, 'ιλλιlιι•(aλι\ιιfιςι\jμο

λοyfaτοWιι.'ΑΙΙ'ΡΝf: •• 

:r: .. ~:~=~::~=~ :!:~:!:~~:~:::1:~ ~;zτ~!~~::-~:~:~::;;~1:~~~· 
pe , μaτa(dΙUτι~wιcι.af[t.βofaς. hpοaτ,•τι1μaρτuρra. lμιιtς, τοiiιa.ιτfοuτης 

./. 



~:::~~:&~~ν:&~~~=~·~ τi~.~~~~~7·~6 ~:~:~~·:·~;;~·~~==Ο.~'~ .. :: ι ς 22 • Ιιι-
Άλλ& ιι •· 'Aei.P"to οtνιιι &μeτaνdητσc;: Άντf ν4 64.e ι μι' auyιιοιιpιμμ.νη 

::2~~~\~ r '.~: I ·=~ ::::~7:~ :: r τ:~~ ~::ί =~· ~~" 11:~.:::-:ι.~:· .:~·τ:;~ t =~Ί :~~= 
τ•peι•pe•••λftς : 

Τ4ν.ρωτiμa,δμwc;,aiιΙ•wς: . Κ.f•lιι•wς:•p••••""'-aν1'ι1οeιι•rι, τι1Ι ι•ν•pνeιιι 
1'VντοuριιιιιVνalιτW.Ονι.ιμνa•f- 81'6Aiyaio, ΙιουντηpηlaΤ οΙ ιιaν4νaςτοUΙιatνοUς 
6ιιιιιfοu1 Κοf&ιιρι~ςwίΗ;,• 

'Αν~ κuιι•ρνηwη &ντf alιιafaς &waν,.ιtw-.;.wpo••dν•• ••f •'λ' •• IN••If'lv•ς 
ιιaf&•••••ος,τ4τ•μοι.-iΙΙ"w p••••ν4•uμwaριfνοι.ιμ•lτιwτοιι•ιοlοτοUν1'aιτ''ν
•λι\μ.τaw•ρfτώνlwοf-μfλ~νοlaτ,..τηνοfΣ ιn-fliιςwaf'Ανσννwτ4wουλος 
οτιt "'λwι1 τους wo6 ιιaτaτι(Ιηιιa •τιt Ιauλι1 -r ••Ρ•fιοτa ι οτ' Πριιιιτι•' τfjς 11ης 
'Ino.,.pfσu1179• 

8 ν) ·~~5-~!~I~S-~!.!~.!.~!.H!.:.~.:.!!) 

.:~:~~~~=u :!~::;:~~! ·t~~~~~::~:u::!::~~;~~~1:::~;=~~:;:;~~=~~ !~: 
νι.ιμν4:aιaτοUΤοuριιιιιοUaτ4λοuοτ4Αiyιιίο . 

'[λwftοι.ιμ•δτιlιι .'aρ•,..."Ιιοιτιfνalιιιιξf•ν4••τ•Ι'-••τ'hf..
Ινν,.... ••6 .ι: .. ροUν ,., νuμ••• .,,., ••f ν4 tιιτιt••• I flιος, τ4ν wp4τaξrι τ~ς ι 
•ιaτιιιίiςavtητι\aαιc;•τιfνlουλιf. 

•W' ~~~~τ••'• Π4 οι'ιμapιι . • • · ε .' Α8Ιiρωιιφ .t,.. , 'Υ••uρy•ς ' ιινι ιιfί ς 'Ιιμ6νης, 

3 ) :!!!!!e!~S-~-~!!!!!.!.!!~!5.!55.~5.!!.9~.!!~.!.1!!.1!!:~:!!) 
•npfν b4 λfy•ς μ.ρ&ς &ιι4μο, ιι •· ι\ιrοuρy4ς Ιυντον ιaμοΟ t6ινa τ4ν ••τηyορη-

~=~~-!:::~:=~ ~~.:~:~ςu.::~J~' lfμ• •l.ξι1•aιιc; τΜν •ημapινW τιμών όypW ιιιιu-

8 •• ,..~u&r.;';~~·=:~~~~~~~~i:., ν~~ ~ιι:~~.::ν~ ~~~·:::l,~,.;;U:::::~ :Ο~ 
τιο. ιιιr ~ ι,....ρο••pμ•νι1•t.τιt tuιrιd .τ,.., &wν-r., Ιιι λ•yω τW •ρσ•aιίίν ιιbξιt-
• ...,. των • ••• ...ων τιμών ••d .......... ϊ,. •• ~ •. ιhoupy4ς,6:λ.U: ,,,,., ι\ κι.ιιιfρν..-η .. ... 
•ρ4ντιοalνιιaιριιν4ιι .... ...raaι, τ4ν1 .. 6ι••μ4τi'iςιlριιςτ4 117Ι,Iτιιν~τιινy...
•,., Ιτι • QII[C '' ιlινcπrρΗ4ρμσζο τfς τιμfς 1'ouh4 τ4ν wο,...μfνο Ι•wfμρριο. 

Τ8u1'4tρο'f'8lμωςi&ιι.ήοuρy4ςτο0tυντον ι.μοϋιι ιοf1a(Ιιιιι...,a ι ,.,,. Έλ1.ην ιιι4 
.ι.,.,., ιιι.Μ•ρ(•ι n•.ιu1'η •• &ριιοιιιι)yριVνaaωafμwντ4 117t.hl'οdμ.οτaδτ ι _, 
•'•(ιτ41,6ισtauοτ•i•ολ6ο6ντομιι!Ιιa.Wοuρy•ς••fΝιlιν.yιι .. τaΤν4ί"'-tιιτι\8•• 
ν•aς 6ιιιιι ι•λ•νfaς.6ι4τι,••Ι• ~ ••ρfφημη •ouμ,.....f•• μf τιf ΑuριSη~hιις ,.rνaτ• ι 
Π4τ61yy,..φσ wοdwaτaτflηr.aνοτι11•u1ι1-lfνlι•••ιιμμι'ν•μιr.ιfW4•τ .. η.tΤ νσι 
ιd.ιWς μι' r.t\λ .. η •ρ.Ι4οaιις τi'iς ιι.-ur.iic κuρaρνι'Ιaιιωc;, ν4wοuλιt-aι ••τρ1:1••• aτιfν 
Έ.ιwισ, ιωρfς ν4••••ρfΙΙ:aι ••ν•••••fς τιμfς. 

Πρf .. , νιΙ οημaιωβai Ιτι !& r..Woupy4ς ι ι .ιιaιι.rwν.Ω4 τι'Ι ιι ιρ6η. δ τι ι\ τιμι1 

::ι~::"'.?...:~ '~jιt~ι;:~~c; ν;~μ;~• ~~,~~: ~~:~~~r:~;~~.;::τ • ,..&νιι..;: ι=~-
•••••τplλο:ιο : •• • 

ΆλWr.afh4τfςb1aςιι1ρ.ςaf,.., •• λdιιιιΙΙιιιιηι\lν•••Ρ"Ι•ρeμι'ΙΙ•ι•ι\νpίίν 
... uιrfμων ('Ipιh, ,.,_,. ιι.λ . w .) .Ύ••Ρι•uν U μ•ν•λ•ς 'ιιtιιιολfaς ••f ν•' τ~ -μι
μ,τητaτοiίψaνιιaΙνοUςΙι•ν-••μ•Vτlic31ης'Ιnο~fοuνι'τι\ν•pομιμlοιιι 

a,j:y~~~ .~ λi ~t~=~~ρ ,~,.~;:~ι::; f.::: .::::':~~τ=;· ~=:t~:.μ::~: .. τtλ:~ 



•> ·~.~!h!!.!~S.*~.i!!~!~!!l 
• 'ΜΙu8Ιfpνη•η'ρν1\Ιηa•,ιιι•τ4τι\ν•\Μ\Ι•ι'της 0 τiΙι'l•y••"4hu11\,yι' 

~r •t;.~~.G';&::~. ·:~ι\ ~=:,.:~6 1~":;.;:~' τ:~~:λ:~:u~τ ιιιιοι.ιτa .. aως. 
Οl ,λλο•~•ολaς,lμως,ΙηJ. .. οιςτοϋ Ύ•οupyοϋτοϋΣuντονι-.ιοliw4νw•τiΙjμιι, 

Ωοτaλοϋν τι\ν hιaημlτορη ιιιοτσlfιιι;οι τίίν ιιιutιapνι\8οων 18pιιμ8'f'J.fi ν•' τΙ ι4ος wod 
hιιιιρστaΤ....,aρσaτι\.UΜ. 

ΌμοJ.οyοΤ •ΡihΙ.ΜΙΤΙ ~ •· 8ητaοτ,ιιιης Ιτι τΙ •ρe••ιιιιl, ΩΙ 21.000 τΙ 1t74 
ιιοyιιιιΜη•••ΙΖΙ.217τ11t7Ι: ••• 

Ωοτι;=::•l•~~~·~ςμ~:~~:·~ :ι~~:::::τ.~ 1:4'~:··~~::,·~=-~ ::;:=":;~• 
ΙημιοwιηaΤ ιhοιι'Ιaιιιτη!hιalτητοιιιοd•λι\'Ι'τι.ι 1'1\ν faP8Ptf•IL8fιιtoτ4 apolιιιτ.-η 
τι\νιhlι.aιιτi\ςΙιιιιι•••aως,μfιιιfνιυνο'flllτι\νιιιιινιι-••τ•J.ιιιιl•f 'Ιιfξοι.ι 

'ΜUιμ•--' •(ιτι\ιιι•τ .. ,...ητfiςιιιοlολοyιιιιfiςΙιοyιιι .. aωςτοlίιιιpο ιιι .. ι ιιιοΟιιιοf 
τoiίτpeyfJ.aι .. uτo&μι.ιoλo'ffOu 0 6 .. fλοτοι ιιιι-.. νΑςάοιιιλοιιιιτιιιι4ιιιοf μlνον άl 
1'11Ι7Αοτ fςΚutk~•ιςΚιιριιιμιινJ.Ι!ινι•τfιr6Μτfςlντοι.fςlιιιτaλaΤτuφι4ι\ι\ιιι' 
.lιτi\ςΙιοp ιιrμfνηlιοfιιιηef\τfiς.UΝ. 

ν•ς ·"-::~:.~:~·1-:~:τ·~~~:: ::;::::τ ι•.::,:r.-: Ι~:.:::~~ι.~;~νί:.U:: 
7qp.4 τοΘιιtιι-νι~οΟ,ιιιο111ιιιaιιι&p..οι\Κwρι~τi117Ιιιιοfτl&.οΤο'νοy._. 
pf•Ιηιιιοi:μιιιτnλητοΔςΙιιιιιrμauτιιιιlνιlτι\ΙΣΝ, μlτfςiho ... oιςtllς Όι.ομlλο ιος 
't'oW'ιpofouNν•u.• 

s) '!.!~!:O!S .. ~ .. !~I:!!! .. ~! .. !!!.!l!!!!e!!!.ί!~~!:!!> 
•'NKutlfpνηoηlι .. alιι μl-'1'1νlλayιοτl\ςο1ιιιονeμιιιιfiςιιιο"r88τlaοιιι;,,ι.ιιι 

.. rτlνοlιτοfλayιlτης.ύΙ&μfpιιοlιτοlιοιοdδa't'οΙ μl 't'ΙςIιnιaτ6raιςaοδιιι4• 
νaιyι,τι\νοlιιιονομιιιι ι\ιιιοτ48,...ηιιιοfμlt'μl'fpο aοlaοfpνοιyιl τι\νιhτιμοτ6.. 
••~ της. ΤΙ ιhο'ffλawμιι at-ι μι' .vvaιWt: lντοινjμονη ·~faη. 

Ιωp(ς "' IL8Iopf••• τι\ν ιιιολΙ'Ι'Ιιιtι\ 'fης ι.r ,.;., μι.ιΑν •• r Μ . ι •• ιημιιτw, ~ 
Kutlfpνηof16ιιtfμoιν&'fllllfllιfaoι8'fltfJ.oς'fo0ιιιa.-.ιιlνtΙUJpiYOU'flν ιιιpe0.oJ.OyΙ8)14, 
.. pι6.,.(ς1 ιιιμορτupfοςΙ.ΜΙς.'Υ•••ι1Ιηιιιalμvςν4τlιιιlνοιwpοlδaτapοτlν'tονουιl· 
κ~:; :-'! ι:::-υιι~: .::: .~~Ιpιι•a ν4 lb:yy&fJ.aι ••λιτιa4 μt 8lh ao f • l •ο&ιιι'nιν lτον 

Ιιιιρfς ν4ιιιοpι8τafι.aιτ"ν6λJ.aιμιιτιιιιι\ΙΙιμ••••.,.μιιιιt••J.ιτιιιι ιt τf\ς,6ι4νΥ••J.• 

:;:.:t::~: ~,;~:&".:::~~~.::.::~~~~~~:·1.~~~: :.τιν~:Ί !;:.~:.:~· 
ιιιοf ι τιμ4p ι lμος οW~Ιηιιι&, • • 1- .,.._, ••τ4 . : ... 

Πpο~,.-ο ν4hιΗftaιτι\ν•kιιιn1τΑντιμΑν,•,.lν& t ..,-4μa-•J.ηl .. ιομl, 
Ιτον οlιτlς 8Uμ8Τ .. ιa uτ4 σ,,_ μΙ- •nfv .ιι.,..., τοD τ ιμο~flμου τlν Ίονουlpιο. 
'Αι.ώ-fτοDτ• •ννf,.. yιοτfι\Κ_,.pνη.., .. ν ιplντι••"'' .. '' ... ' Ιν••ιpοτι\ 
ι6ρ.μfwaτ,ιλιιι• ••~ fν•WηιοΘινοl τ ι μfςτ•u · 

Μ ~~~~~~~:,~~~,.,:~•:a.,•:f:-ι~,..,;·~υc~ r τΑν n.ι~οων 

• 

• 



~=-.;;:ι~;;~:.:Ί:~ ;~~::\:~:~ίϊ~; ;:~~~~::.:Ί::;~~?.::::~·~= ~::· 
νομιιιftοο1ιτιιι"' wo6&ιιoλoulattι!l τι!Ι ΗΙ74 -woρliτfςo'-Wt'•••c τοtί DDJ:A ιισflλιιν 
&οωνyνωpftοuνοtοιιaι66ηοlιιονομιa'· 

.ι. •• ..:~~:~:"~~·~· ~~~·Ρ~,;~ι:r.~ r::~. '::ι::~. •l:~'t":~,:·~:.:• .;: ... :,:~~ .~'~: 
1Ι7Ι,&λUιιοf M6oowιt, .. oT τ11Ι71. 

Σ .... οριιι\kutιl~ηιξοyyi1οι11'ιοpοypιιμμ8Τftοι6λοyι6μονη6μοητl\c•tιιο
, νομfοςμfοοpιοpι.μ6τl\ςοlιξ.aωςτοtίiΙνιοοU•t•οδlt-τοςο14" ••• 

8οι,tοι Ιτο ι ~ ΚuJΙipνηιιη μi τlν yιστρ4 ool oponoloT ν4 Ι•.-.οdιιrοι τΙ οwμ
οτ6Ιμ.το,ldοtνοιihfι.σwιν4&ντιι.~οΤι.σfν4ίr,τιμσnιιιfοσιτι\νσlτfστf\ς&ρ
ριΜτοισς.Πpe ... ισΤ&ηU:64\μl'vοριινομιιιlc6ιστlξοις,οοΟiιοuνμ41ιοτο&-ιρομι
•ι11σιl-ορiyμ8σρωτο .. νlςοτltΡΙΙVΙΙΙ4τf\ςοlιιονομ ι ιιf\ςοο1ιτιaf\c;-ν4ιλΙyξοιτι!Ιν 
ο1ηlωρισμι!Ι •• , • 

• οl•μσΙ"τουι!Ιμονοιμι6yοι•τιιc•••ωτiJΙ8ς;ifWο•ρ.τfaς;•wι8το68υν&τιμ.οpοtίν 

~~.t:τ~:Ομ ~~ • ~o;~:=:-:t c τ~ Ii.~~~~· .;~:τ ~=:r~~υ~~ο • :·~::: :•τ ~~:ti • f~~4: •• 
τnληaτιa~. 

"'Ετοιιι-rνοuμοιουνaριl:τητοιοτ~ν1aσ~ΜληιητοDΙ•~•ι;τiν•ο1aονομιaίίν 
μlyιιν•τf\ςΙιaτστοpfος,τοii1t73-1t7••. 

•εtν.ιΠοaaλυντιa4τσUΙ\Ι•υςτιιc κυρapν~aωc;:τ4Riνkλ• τ-Αν ιιλι'ιων 
6σpιιrμΑν•6a4τιljνwr-•4pτσ•,wο6Ποaσλ6wτσι lyautl't•ριιιwιli1f1Wapfι.. 

Κοτσyyaf1ιιμa1wσνaιλ1.ημfν.τιljνΚυρfρνηοηlτιatνeιι\.a6Ιυνηyι'τ4νwιη
Ιιφι-ιι4, λ6yντl\ςbλaιμστι•ιιι;Δraιο•ι•νομι•Ι\ι;•ολιτι•Ι\ςτης:.tιιοf1Wwptνn4 
1ννfaμl\νaς;aaρfwοu-Ι1λοντσς tww.;Wιbo6afξaι &τι •6τι6ντιλιWiηaaΠ•τιΙϊν 
lala.ητoϋOOΣA-I{ιljyyaιλanσy4paU8ηa41σνfoulιopι.μoti, ι\1διοwτl\νοuνf
ιaισwρσι...,.aσfιιλι6kςτ&τοιους;Ιιοpι.μο6ς:••μμιιτιaίίνwaλστίίν της, ••τ' 
τρ6wοwο6ιtιι'f8λ0.ι ιι4Ιalννοιaσ!.tτοσaJΙιι-ιι•ti•σfνeμιμ4τη'f8ς. 

8 ύ τιljν Πapfypnτη σl.ιτ~ συιnσpιφορ& της ι\ κυρ&pνtt8" 1μwοfζaι lμ••• oar τf\ν 
τ6tητίίνδημσσrννόιrσιλι'\λιιν.ιιι5τι 1Wο"al.ιτι\1:ρνσΤτaιi••••Μ••τ•1:νnpΗaρμ•
ν~ τΔν Πσr.οιίίν της;- yι6 τιljν 1:ντιμaτιJιιιση τl\ς: .Wι1-raωι; τοΟ τιμιιρflμου μi τιljν 

~~~·~ιί:~:.:~;,::ι:ι~::ϊ~i~ ~~·==~=~~~·~=~~ι::·~.:r~:~"~ίι:~::~~·-
τρ6••'-'••ι--••··uς'•'"υι•••τ•Δς~rι•••••Ρνrιιιντ•ι;•••νιιν••μ•Δι;,&•ωι;'•'-
:2~ :r,;:~ς·~:~~:::u~.~~~:~r~::~.~~μ~~·;::~;~~Oc lwofoυς μaτιιισιpfr:aτσι 

tιιοτσyylλοuμayι6μι,&a6μηφοριfτιljνΚuρfρνησηίτιlιaι1wι6οlaΤ ' οτι\ν6ιa
... p4τοtίwοιιτιaοtίρfουτl\ς: ι6paς:•σ:r τf\ν•σ:λο0μaΝι6ιraι Ιιrινl\•••ι;ν•'"' 
νfοοa4ν6σλο. •aν•σιfwι5λιοι.,.f\σaι,σ:l.ιτι5Ι4hστιιλfοaι τl\νlwfοημη&νeyνdριοη 
τl\ς:1νοιl\ςτης• 

&ΜΜΙUΙΣ[ΓΚ'ΥΡDΙΚΥΚΛΩΙ 

, ) ·~-!~~!~~=~:!!~~!i!~:i!ι!lx~_H!~!~!!> 
•'Κουr:ι\τηοη•τιljΙσυλJ1•f l•f•a6o Άριηy8ν-4ινaUpτητσ6a6τ6Ι:λλσ της:μaισ

νa•τι\ιοτ8 ... 66νιιwο.-Τνι61ι•• τιtνhι(Ιιιλλ4μaνη(Ιιιρι1τητ•, Uνol Άpιηyοf τh 
Κσμμ4.,_ ~ς; 'Αντιwολιτa6ιrοως ιιν a1V8ι 1a τhwpοτfριινwλ4ρως lνημapwμfνοι •'νω 
οτ6Ι~τaaοΟΙfλaινι6οutητι\οaιι\r.υρfpνrιΙΠΙ~ν&ινlιουν&ιμ.σrJiy.._ητΑν 
•ιaτιalfY ... afλ11fY, •• ιι .. 



Αltτ6•ρο•ιιιuφι:ιιισ:Ιcιιι'ιιιcι τιfίτιtντrλι:uτοfο•utι\τηοητοliι:fιοuςοltτο0,eτιtι.uλι'i 
oτfς1δ' Jcινou.pfou1SI1ΙJ. 

Γιd'<Αf &τοτρi,ι:ιτpο .. νVc;τfς ι: :.ιδνι:ςτηςι\Κufl•pνηeη •••• τpοluμοτοιιtΙηιιιaν4 

::~· ~a:r :;: t~~.t: ~:~ ~:=~~:r~~ν::~"~~:~~ ~~,.;:~~λ~::~;:·~~ ,.ί::~ ,i r 
τηςlμιιι;οltτιt,ιιι•τ'ιξοιιtν&ντ ιιιισι νο!Jcιuλι:uτιιιιιt,&.οτι:λaΤ&τ.-•ιrκΜΙτιοτητaρι'ρj
νηaητρ6ς τ'τμft6ιοτοτοliΛοοt:ίτadiιιιτpοa-σUντοι &.6 τ•Ιλι.Κ6μμιιτο,τpο.wιιιιι1 
•••pμ(hλftuτ,τWν 'ΑριηyW... τauς . 

εf,.ιιιιοfοltτ6μι,l1λη&ιιι6μηiιιιιιtλ .. ητaΟΚ. ιaοpιaμοQτatίιιι.ιc.ριψcινλrι.• 
•••Τος Αντιλ8ιμρ.ν6μι:νος Ιτι μ6νιt μ• τιtν ••.W.η 11 μ•oploa ι ι\ •a.t•• W Ιιοτuρη-

~;::ΞΔ.!r~~~:~::~;::~;;~~::a;:: ... ~~~::=~:::~• •=.::::·ι:~· ι\ v;:.:~ 

2) !!.!"!!1~!~5 .!'!!.~~-~.:~.:!:.11!.:! :!!) 
•Χιιfp8Ι ι\ [.6Ν.Κ. YI 8Tf τ6 1ΑΣοιι iνιιι•ιν ι,taι τιιν a ..... laι. Tflς W μιιtιιιιa

:t:ι·~~,.~~ν.:::~:;~:~:' ,. ι.. .. yΑν τaU •••Uιιοιιιονν-τι~οΟ• ••• τΗο, Ιτως 

6ιaριιτiu: ι, Ιμως, •••••Ιfιιιοιιιρfτtις•οιfτης•rίςοCιτοfοΙι-aνι.ι τολjμιοι 

=::.:·~;~·:··~.~:=~~-·:::-=·:~u:::ι.::ιιι::~ .. ;:~~-:;~:·::·::~·::~-
pιι•ι .. , ~ ••• • 

3) !!~!e!.t!~!!!!~~-11!:!:!!) 

ι.ltτιt :~u;::lc;:rc τ:,.::;~~.~'1~·::r:. l:~v::=: . ~:Gν .. ".,:~~~:::,.:~ .... ~~κι. 
ιν6μιιτοιιοu1auτΑνnιc;: ••• 

• 

'Όλοι οι "'ελληνaς yνιιρftοuν Ιτι aι λι•aτ,ιιιτaς ιιιοf iξιrtopodiντaς 6yιιιοτ.λaι-

:ί.u ,.~,;:~1~:,.~. ,.~: ... ::~~: ·~.~=~·~~::;";~ ... ,.~:Ρ:::: ~::·:~ι ~r~=l:~;r~-::- 8 
~ yνωaτ6, &ντfιnι1ο τrιc; Uξ ι iς . 

Ό•λf1pηςιιιοτ4λayaςτliνlινaτοιιιτaίνιιa:fτWiξοyap888iντwνat,.ι .,...τ6ς•τ• 
ιιι6μμο:&.6τ6τa. 

νaι1λ;;.~~~=,~~·:~:;:, ,~,:~.~ J~::"~~ .;~,;:~:τ;μ:~:·:~~t:;r· .:::;_ 
ρι'iaaιςaτιtΙ.Αημ•ιιιροτf• · 

τηaον [~:~J;~:"~J~:·l~.:~:;..~·;~~~ν ~ιιι~(~~ t•:..;·~.::r.τ•c τ6 1177 tιt-
Ή1τονaμ,.ν ι aητΑν6νομ4:τwνιιιafτ0νδ&ιu1'ηyοpιWΙafινaι ηλ;Ν;τ61νι•c 

τrιςΙ.6ημ8ιιιpοτfοςιιιοfτliνιΜηρeaιW...της 088dy~ιιt~rp(ζοιινlτ ι ι\Ε6Ηkatνwιjιιιιιμμο
τιιιιιfίς 6ρyιιν ιaμ·ς• ιljτοΤοc;•τfc•ΡΗ"•ιaΤςiιιιλayjς"•tνwι ιna ... ιaτι••c••~
yνν yι. τιtν , .. fpe.rι τllc 6(oU8foc; b6 τιt Ηξι •• 

ΉΣΙΜΚy~ιιt~rpfζaι ιιιaWτfςμwτιιιι•ςιιnροyμο:τaιka ις••''••ξfν•νu:ι Φ••· 
pf•Νοltτιtvι•w&μ....,ι .. οGν•τιtΙημο•••τιιu:,..6ν6μιιu: .. ι.ιaίν1ξ.yοιι-Ιiνnw 
ιιaf λιaο,...τΟν ιk: .., .. Πaιιιτιt.-τ• τrιc ι ...... ιιι.-τf•c ~ 

••• _,, ... t~~:~:;~ :;· ,.;:6c;,::;r:~,.:~., ,.:~.::=.,~":-.. ;:',.:.,. ~::';; 
τ46ι ... aρ4τaΟ.-aλιτιιιιοCίafaμaω•. 



4) ·~:!5 .. !!~2~!~~~~-!!~~~!!§ .. i!!:!.:!!) 
••ο.wς&.ο6afι;.Ιηιιahd τι\ν 641-η τοϋ Ι8Νι'τσu Ινιιdρων ιιΟ.λvν τοϋ Κ4μμιιτος, 

ι\CiιΗΚΙiτονολι\ρwc;ινημοριιιμi'Ι'ηyιιtiτfς6ιnf*Ύt,Ι8το.WοιςιιοdΙιοξιtiyοντοιτολσu
τοΤομιιτοξdΙfιιι;Αημοιιρcιτfσςιιοf'ριομiννν•6ιaι,φUwβ•ντwνyιιti τι\νlμοοησf-ρcι
ξηιb41ιι(ιτο0ς τοD&ντοl~-yμιιτσς τl\ι;lιλJ.σξοιιιοτfσς,ιιρfνhlσΤ τ41νο~ τοuςστι\ν 
6ημοοι4τητο. 

Ή6ιιιρσ,_f_ηι6Ιηιιοο(ιιημιιρ4ν, μi τι\ν,νaιιοfνω8'ηιιορf •ιιpοοινρι18aιιc;•οτι\ν 
Ι.&ημοιιριιτfοτοϋιι.Σ.Π..nοΗτη, 

'Νι:ιΜΚy~ιζοΠ4ιιοιdιιο ι,.Ιτι ιιι.J:.Ιlιnnοίf1'ης~"rονοlι.,.bwτοι;οlιιο
νομιιι' τflς: Ι ...... ιιp8τfσς. Γι 'οGτ4 W~o hιοιιιιliς μiιρι _..,_ bl~τf τοu.Ισf 
:α::-~.:~;:~·,.:~:/Σ:h~::~~ νf τ4ν ,.ηΙf1ιwοι ν•• νf ΠολοuιοpιιιοΤ.'ιτuιΑc; 

Ώ ιι.Σ.Π..nοΗτ"ι;,lμwι;:, ιιοf lλοι Ιοοι lι"Ι'uιοϋν Ην ιιοf .&τ6ν cplcaι ν4ί ~~· 
peuν Ιτι aηtν caρfaτ.-ι\ τaυι; ·~ aιyι\w•'•μον ι,lριιι•. Ιιιf bΙμη aaριc•fotapeν,&τι 
a&τιu.aΤι; cuν.1λιrtlι; llν wv••1 .. τaντ•ι μi •16aa1oyιafι;• μaye:1.a8τeμfaι;. σΙ τa-

8 1aυτ•Taι;άl.Aι;cpeu1aGν. 

Γι"a(,τ,το0ζητaQμa,ct''1.'ΥΟ'r"Ι;'ν6ριa"ι;1'aυt'ιμlιι;,ν4ί aaΤa68 ..... ι•Τf 
"'"'11.8yμ. al•laριιξa yι' ηtν '11.8ξaaιnf• "rau•. 

• 

ΟΛΛΛΙΑΙΙC.ΝΑIΥΙ"'Οu:nι:ΙΛΣΥΟΙΛ'ΧΝI"D ----·---·--------------------------

ICOJ.OIOY.U:YTIKMUAJ:T .. lOTNTA ---------------·-------------

~.!.!.!~.!e!!~.!.!!!l!!_!~~-!!e!!e!~~-1!~!.:!!> 
ιι. .8'1ΑΙΤΟΥΙΑΣι Ύal ... 1.alρ6τηcη•"rlνa.llρωi\M'aι,ιρylhaplaaι1'8ιν4ί1~•Gν 

6pιι8'r l8,μf"rρayι' "" a1.ιμάwcη ""ι; 'rpeμaaριι"rfaι; •• ι 'rι\ν ι ..... ρ .... •"" U.."r• 
Ά..-A.afaι;uf"rfι;•Eνtιcι.aι;.t.~aι ι;. 

~.!.!.!~~5.!!1~.!.~~!5-!.!.!!!l:!~!s_!!.:.!~!!> 
ιι..8ιΑΙΤΟΥΙΙΣιι.τιι .. a6aaι:ι'τrιcrιΥ•'τ'νιΜatφyιtυyaaι-ιiνμfΙιι.-"' 

8uνlιaύ.ι8τι•• Ιιuι..,.τa τΑν τaιυ&ρομιaliν Ιι-.μι-. 

~.!.!_!f.!~~.!.!!_:r~~!!!-1!.:!~!!_:_!!.:!~!!> 

•ι•τ.:4-r.:~:'::~·~:~·:.::: ::~:,.~~::·~:~:μ~~:: ~:.,τ~4.,tt:;a1"?: 



:;:.;~:.~:ι·r.~::~.,';~1~~=;~ ~~:~;;:~:~η 6nιt-aων ιιar •uι*ν h6 τ•υpι••' 
•εwaι6,~6w,ντrι-ηΙ~ηιιa&νawορι:ι1ς,μaτlτρaιaτι1ν!ρlιτηοηwllw•ρlιτηnι 

ιισf&ιι6μ.ζl\τηιra&.6τ6νόwοupy6οιaτιιι6lyyJ* ... 

~!~.!!.~!:te!!!!!~-!!~~~!)1!!_1!.:!.:!!) 
•·ιι:•ιzεaοι:.-r..8Πa•τονιatι koτllaoaνhap6τηnι•plι; το4ι;ι).οιιpyο6ι; kοιν, 

ΎwηpaoιW- ΣuντονιομοΟ- οlιιονσμιιιΔν- Έpyaofσι; ιιοf •εινιιιf\ι; Πιιι6afσι;, ν•' 
,., ... lλλaιif11 τllι; hιρ..uομlνης wολιτιιιf\ι; οτ, οτι\pιξη τοD Ιaσ:μοG τ~ι; olιιoylνaιac; 
μlτ,.,σ:lΜαιpfστοΟiτοuςΠιι ιδιοG. 

[!~.!~~-~!ex!!.!!~.!Ht~~-.:!.:!!> 
Κ.ΙΙΠΑ•τοτιatιΗτηοaτο6c;Wοupyο6ι; '[pyσοfσι;ιισf lιαμηιονfσι;- "Eνapyafoι;ι 8 

W.., ι .. ΑΙ4tονται al οu.ιλοyιιιlι; οuμρUaιι;οl μlp8ι; τοΟ ορσ....,ιιιοΟ, Wν W•pιaι 
6νfλοyηοplρλaf'ΙΟΤ6νlοι6οντιιuνονιομ4uτaοτlοaωc;το0οp8- Ιιια0,1ΙiνWΙρ-
Ι•• yριιwτ,W6οχσ:οητfιι;Αιοιιιι\ο.ωc;yιlτ,νhlιιτσοητΑονοuλλοyιιιlίονοuμ"•-

:~ ·~~ ... ::~: 1 :~, ,.:~,;:::0 ~~=D .::~Υ~; ::ί"; ~~~:12::;.:;.:::1.411~ r:• ~':~:ι-
οο6Ιιοuνyfνσ:ιμlιριοι\μ•J*· 

[!!.~!-~~~-!~.!:!!~!!~~-!:!!J!~-1!~.:!.:!!) 
•.ιε•ΙzΕΛΟtι Ύwlρ.λιι ιρΙιτrι-ηοτο6ι;Wα\ΙΡΥοdι; tυντονιομοΟιισf Ιιομηιwνfοc; 

ί:~:;~:~ί~ z:Υ:::ι;τ"ι; ·~::::τ:.~·~::·~τ;:~ι;w~:~::~:τΟ~fο:~ ::Μ~σλΟφοuν τfς 

[!!.!!.!.:!.:!.:.!!!.:!.:!!) 
ιt.8lΑ•τοyιatιΓιlτfc;ιιιιμοwfλιιιι;ιιο611νlιιιιιwιιaτοlaΤτ6ΙUμllι:wοτlλa- 8 

..- ο Ι l6ιωτιιιοrW•.ιληλοιοο6tοliνο • σGτlι;ν4ιιι1Ιιουντι1ιυ-τ6τητσνΙ6ηισ

.ιιοτοϋν, Wlρ.λσ: lριiτrι-ηοτοδι;Wουpyοdι;Ιtσ:ιν.ΎοηρaοιΑνιιοfιιιισισ:οδνηι;. 



• 

• 

~l~.!~-~~~-~!~.!.!:!!.i!~~!~!!) 
". ιε• 1 ztΛΟΣ ι Pwτlia ~ τοδc όwoupyoδς Σuν"rον ισμοϋ. ' [μ• ο ρ ι ου ιια ι Ι ι ομηιαν r ας 

::~~":~V:I t~~O~~~:O ~~:~:~":~~::ι;:"~,:r;.;;~~~::: ~··~o~t~;:~t,~:~- · 
ι\ ιhο6οιι\ '!1\ς aa'!cιyyaHaς τfiς •uμll'••ωc ι.s.G ιιαf v~•"' ιιν lyινa '!dν ••ι--.ιι
νο A!ιyoιw"ro &.6 "' Αημ6•~ο ιΡ\8'1 ""ς ο.t.t . ο .ιιι . aod μ•o,.U.a, Ω6 '!fς auμ,..aις 
ιιpομιμaιοςμJ'!61ΡΛΚ. 

~!!_!!~s.!eι!.!.!~!Y!~!2s-~s.!~!~2s_i!!~!~!!) 
Ι. ΞΥΑΟΥ,ΜΣt 8ι 6ριl'!η8ι\ "rOU ap6ς '!6ν !Νοωρy6 n.ι~'!ι.μο(ί ιι•( '[&Ι8'fημlν,,-

φlpaτ.ισ'!ι\ν6ξ•yvyι\••ξiνaςιΕίρaς'fοδς"Ι\ιlι\'fΟU 6:ιf•c'Ρι•ιοιοyιaaι1ςμ.ςΙη
nυpοδςlιw6"6 .. waΤο •κ,..ιaroultP\'ff'!C• 

~!f.!~-~!!!!!!!r!!-1!!.:!~!!1 
ι.ιι•ιztΛΟΣι'Υaιρ.ιa6p61'ηaη•'fdνδwaυρydΛημο• f..v•tρvων•ι•"'•'μι,.οΟς 

ιawτομaρaΤι;•f-ιιac•ι•'f6ιraων•οδ6dlηιι•ν•'fι\6ημοaι6"rη'f81&οulιnιa1'ιhιaτοι 
ι1aιι\pηcάοιιιaιaμ6ς τl\ς..,.aιι•νι\•ουh6τ6ta"raιν6•ιι'νρ.μι- &ημaσfων•tρvων• 

~!!_!!.!!!!!.Η!~!.:!!) 
Ι.ΚΙIΖ[ΑΟΙι'-ιτ,aι '!6ν!Νοuρν6Αημο•f-•tρνωνyι•"rflιw6'fa6ςλ&8'fομaρaiς 

afν•ιιaςaιaτ6ιraωνlιn ι&"r6ν&"rοι ι1•ιι\pηchοaλaι8μ6ςτοtίΙ.Ιονf-ύ6τ6ta'f&Ι
ν6•p6yριιμμιι. 

KOIIATlKKAPAtτK,IOTKTA ··---------------------
ηλοU•ι• ~'!ον ιιa( "' eι:ρρau,pιa /ι 6ροa'fηpι4τητa ,.;ν aτaλaι\ίν aaf 6pyονι:ϊ.aι.ιν 

τi\cΕΑΚΚμJ6ι6ιοpι:ς auaιιiφaιc,•uvaaν'fp.-aιc,auνι:aτιiaι:ις••ι auv•••,ιμJνοι 

2-2-79ι ;~o~::~i~~.~~c μ~·~~ν ·~~;;~~~~,:~~.~~~:~ς·~.~":~·~~.::~ ~~~μ:r~;.~:ο~ι\ν 
•Ρ•vμaτο•ο(ι\Ιη•ι:•τ6•iντρa•Ζο•uνlινι\Γωνιιl•a"rι\li•ΣμU,νη. 

5-2-79ι"tyινι:σU.ιιι:tητϊ;ςΚλaδι•ϊ;ς'Ορyaνιkι:ωςΑιιιηy6ρwνyι6τ6Ιaμaaιιδιa••Ρf 
δtoζuyfau . 

6-2-79ι ~ει.ρι: ι .φ• aU••••η τϊ;ς κιοιι ιιης 'Ορy•ν.:ίσι:wς Ιηιον ι ιι\ίν y ι 8 ιιμοτο ••ύ ίι:
••peίίν "'ν •ι'δ• ιιaf 'Ι'~ν Όρyιlνωaη. 

9-2-79ι::~μ:;~~Ξ~~ΙηΙΙΙa auv•iντ,...η τιίί •P~τau •uflϊ;νος τi\ς 6Ινιιιaτ••••fiς 6ΙΙΥ•ν~-
11·2-79ι 'ΟΠρ6ιrδf!Ι(ΤaίίΚ4μμ•τ•ς•.'J,Γ.Ζ(yδης,apοyμοτaιι•(ηaaι•f•••tη•"rt\ 8aa••-

~:~~ ·~.~·::~ 1 :.:::~:~?:~w;P;~~~:~ •:~:~ί:~~ς, τ~~v~:~:ϊ~:τ:u~2:":~~-
;~:;,~~~~~:~~~:~;~~~~~~:::::~::::~::~:~~:;;~:~~~~~:~:~:;J~•::~:., 

'•-•-" ::~~~~~: r :~ :~ί·::• .~.::: ;~~;~ :~~·~;--,..:~;~·~, ::..;;•::?'2::.~~~.::~~ 



S- 2-7 9 ιΑ6 1 η•aΙuvlvτ auιητU••u'•' τ•v• Αριηyd τοίiΚιiμμοτος yι8τήvιιοτ8Ιaοη•fΙΙ•· 
. 'Ι',οauς Νιiμοu8.-6τ6Κ6μμοοτήβοuλl\yι'τ6ΓΙροοοuyιιι6 tήτημο. 

16-2-79~~:μ:::~η::~ 1 0 ;~~ ~:~~~=~~ ';~Ι i~~~;~~η~~ ~~~=~ν~~ ο:~:~::~.Β:λ ~~ru~τ:.::~ 
μιιtWν, 

16-2-79ιΤ6δaUτaροιιλ ι μ,ιιιοτί;ς'ΕΙv ιιtοτοοιιιί;ς'Ορyονι:ίοaι.ιςΚρητWν' Λττιιtί;ςοuv ϊ;λ
βaοιο-sοιι&fη , 

17-2-7511 'Η .. ρμοδfο 6οιτpοοι1 ν•' τ' Ιiμοτο ~μcρηοfος διοτιUοι.ις τί;ς ιι.Ε. ouvi;λlo 
ν•••uvτοvιομ6ιιοfλl\tηhο .... ι.ιν. 

1 51-2· 751 ~::!;~:~iH;:!:~~::•~:~~~~~~~~~~' ~~:::::~!~~;~~=~:=~~:!:~ ~:; 1 ::~:~~Ξς • 
ιιοfwολλ,οτολiιη. 

20·2·15Ιι•ελ.ρο ιιSιι• οuyιι4ντρw.ιη τi;ς Κλοlιcί;ς ' ΟρνοvW.οwς Ιηχον ιιιWν μi ι•μοτο Όρι. 
y8νι.ιτιιι,ιοfΚλοδιιι,, 

21·2·75ΙιΓιροyμοτο•••ι1Ιηιιοο-sοιιοtητί;ς'Εiνιιιοτο.-ιιti;ς ' 0fΙΙΥ•νι:ίοauςΚpητiiνλοιιονοοο- 8 
6fοιΙ'Λττιιιί;ς. 

24·2-751 ~~;::::~::~~:!~~:~:~==~~:~:;~~::::=i;~: '!;:=::~~~τ ::~::::;~;~:~:ομ-
26.2.η11•εyινο ouyιcivτ..-η Ιιλο6ιιιί;ς ' Ορyονι:ίοοwς Ιηιονιιtίiν μι βlμοτο τ' νομοοιι6ιο 

wοdQοροίivτ4νιtλ,6ο. 

27-2·151• ;~::.:~:,. ';':~c:~~:.;~u ,: ~~:~:~~ ;7~ ::~~;~·~η: · ~ ~i~ · f~ν:~.:Ρ;~~-;~::~~2::. 
ώςτηςοτfς10·111.ρτfοu . 

27-2-79ι•Εyινοούοιιοtητi;ς '[lνιιtοτοοιιιijς ' Ορy,VWΟ'ης ΚpητWντϊ;ς οοpιοιί;ς Άττιιιϊ;ς. 

21·2·151ιTιljv ' Ορνιh.,.η τοU 6τ~ ι οu ιopoU τί;ς αΗΚ ν•' τ fς 27 Ιιφτfοu ο~ήτηοο 1ι 
6.-ιτρο.-1'\6ημοοfων6ιι6ηλι:ίοοwν , 

KINHIH ΠΟΛtτΕΗΟΜ ·········----------- • 



5-2-79 Ι;~~~;:~~;~~~ ~~~~~:~=::~=~~~~z;;~::1~;::~~;~=~~::~' :: :·~~;~~~ ~~: I μη 
,_,_,·~~=;~!~;~::~~~:~~~~~~·=~~~~:::;:~:~Δ~::::~~~:::;~ :ι;~:=:~:~:;:::~~: 

6-2-79 ·;2:~=~~~:Ί:~~:' :~~~;;~:~~ :;aμ~;~:~:=~~=~~~:~~,=~~~;~= =~~~:~:~:ημ:ρ-
7·2-7511~=~;.~7:::z:ρ ;:;,;~~ Ju~~~~=~P::~:~~17;:~,~~ν ι~': ~~~=a:·~:c ·:~λ~·~:~· ~~~~r. 

1·2-75Ιι~~~~~~~:~~=~~::~;;:~:~~;::~~;::~~·~1:~::~~~~=i;~::!~:~~:~~ :ί~.~~·•-
f1•2·751 ι::~~;::~ ~~~;:~~;~;~::;~~;~:1!:~~:~·~::~tut::;::~:r.~~~λ:::~Y~:=~~~~-

1 0- 2•751 ~~~:~~~:;~~,~~:~ι~::Ξ?~·=~ λ ~;:r.:~.~ I ι~:.~~ ~:~:~·1 ~~~ I :~~~~~ ~~::::~ς 

10·2·79!~.~:~1:~~·;~::;~-~~τ:·~~::u~~~~·;.::η~:;.·~r~=~:;:; :~~ :~::~:,:1\~1\ς 
μνι\μΙJι;τοU'Ο.fοuΖΙΙνννοι;το\ίrpςιμμςιτο.-iροu,•ρο•τ'τ• uτQνΤ•ιu61'0t1Ιkiiν. 

11-z-79 ~~~ ~~~~:~: ;:~~:~~~~":7 -~~~~~ν::w;~ .:~:,:~:::::~:~,~·:!i?:e~~~ ~Ι:::;.: r 
•~τι:ιςτι'\ν[ΑΗΙC. Τι1ν!•&ι1λ .. '1!8ιμ&λι'\Ιηaaτ6&.Ι. τl\ς "ιν .. ης 'ιμcιξtιιμ4τωνkι:ιf 

8ηιανΙkiiνΑlιτο•ινι1τwν. 

1 1·Ζ-79ιΙτι1νΠσινΙJλ&Ι8kι16:wροτιΙΙΙι1•uν•fντpω8ηyΙ'Τ''νροτι•'•pορλι\ματ•,••Ρf•τ'1 
ι1ι •· iημ. r~ι~οufΗτaςιι;:,•ολΙτauτι1ς Ήλafςιι;, 

11-2 ~ 7511 'Ο k. Στu).ιι:ινlς hΙρμ•fλης l.k•po•ihη•• τι'\ν [AHIC οτι1 8UYk.VTpω8η τοΟ 'ιyρο• 
• TlkOU [Uλλ,you ΌριeμaνοDyΙ' τι'\ν&.aρyf• τr.ν ν...νlν'ιι• ιι.,.τ.ι 

1)τι'\ν&-yν4ρι•ητοϋa68τοuι;:••pςιywy"ς••Ι.ι.τly•ωpyΙa4•pοτ6ντι:ι, 
Ζ)τι1νlyaςιιpη .. •yyaλfατίiντιμUν&a.-Α.•f•ι;,3)νιlbeιJUρlaίlμ•••τ6 

~;~~~~~ I ::~~~~·;)ι ~·:Τ ι::.:·~::=::~~~.:l ;a: '~::~ I ~~~~:~,~~~ο 
ι)τι\ν••νσ•οfη.rιτiiν6ypοτιaWνwρeτ4ντwν. 

14·Ζ-75Ιι τ~,.~:r ·~~~~~λ ~:?.::,:'1;-~::~.~u~:νh.~'~::;v:D: :: ,'=:~::.~ ~:~~~~. 
•api8T'1 4 6ιkηy6ροι;: a.Άντιlνιος Άντwνf•σu.λοι;•ολιτ•uτι'\ι; Α.•ωνfςιι;. 

14 .. Ζ.75Ιι 'Οδιkηy6ρeι;a.r.ι•ρy•δος•ολιτauτι1ςΛΙΙ•ωνf•ι; , Ι.••pο.-ηw•τι1ν[ΑΗkaτ6 
a6ν6awμa ιlιδηyίίν ςι{,τοkΙνι\των ΤΑΙΙ ΆιηνUν ••f •apιι6ριιν ν•' λι1t'1Ω•"••ων 
••••μ•το&-ςι 'ΗιοΡ'tyηwη66aΙiiνΤΑΧΙμ6νο•τ•dςι1ι&ι,yeδι;ΗΧJ • ΣuHoyΙkli 
Ιdμflιιaηl.ρy••f•ς-•tντ•ξ'1•Τ6JΙΑ••fΑιοΙkf1ΤΙk•ι;:•• •ν•ς. 

14·Ζ·";,~~~ .:~:::;:~";:ςτ~~~:~ ~ι:~ν~:τ::~:;:~;:ιΡ:=~~:~c.,;;:,:~ν!rρ. 
ννν-•ολΙΤ8Uτι1ς. 

1 5-Ζ-75Ιι Στ~\ •uν•τauξη τ6wou τοtι 8Uλλ6yeu Ύ•ιιλλlίλων Τpιrw.ζης 'ιλUΜς ...... τη ι1ι 
~yητι1ς•·••••λ"ςΣ8~ς. 

1 5·Ζ-79ι •a •· 'ι...:ννης ••νιi-ι;,w~aιpος τf\ς Π,[, ι-Άι .. ...νν,ι. •• pοe-6ντ•ς τι1ν 
[ΑΗ8ι.•~μ·pος8τιljauykfντpιιe-ητetiΣuλλ6yοu'τ•ιιλλιljλιtνk•Τ'1Υ•Ρf•ς1,[, 
τοϋJΙΑ,•τιtν•1Ιe..-•'ΗwaΙ~~:τ•ι•μα•οd&.••ι6ληe•τοdι;:auy•σντΡ't-



βfντι:ςΙiτcιντdμιι:βο1σyι•d•cιf 6•.hοy4iνοςτ6νι•ι: -rι1νwuμwcιp6w-rcwητou 

~ r:. ~~ν .:d·~::·~τ~~:?.:~~·:~~·ί:.~ ~~8:~~~=~ .::~ :~~ι1::~~οy ···ς pul-

16-2- 7!11 ιιιιμcιτfς&ν..οιν4ι.ι:ιςvι' τι1ν•opι:fcτoU&y~cι,hd τι\νιhι:ρyfι:yι,τι\ν 
μι\ τpowowofη•η τσG 1.385/76 0wpςιyμ.τowof~• •uνιιιlντpω8'η ι\ tuντονιι:τιιιι1 Έwι 
τροιιι1 'ιyW. 8οpτηyΑν '[).1ι16cις .Τι\ν Et.Hk Αιιιιροι:ιhηι:ι: ι,\ 6 ι•ηyιSpος ιι.Γ,Ιfpycι
δος,ιιολιτι:uτι\ςΛσιιwνfι:ι.ς. 

11-2 - 79 tΣ'Ι'ι\ •uνιιfν'Ι',._ητοΟΠιινcιΙηνcιΤ•οD'ιιλητιιιο0'Dμfλοu6 ισιμ.ρτuρf•ς••f Ανη
μfpwι:ηι;τl\ς•fλοΙληςιιοινl\ι;vν4ιιηςyι'τι1ν•ι:ιpιf'δ ιιιιΑνιιο61yινιιν•fρ4-
poι;'l'oub6 'Ι'fι;,Ιλη'Ι'Ιιιfι;ιlιpχιlς, ••~•τηi66ι•ηy6pος ιι.Γ.Τι:ιοι:iνης,μlλος 
1'1\c;k.E . 

11-2-79 Ιkσλλιτι:ινιιιι1Αιι~η81'6mοl'tΙΓklyινι:ιb6 1'1•4λλοyοΑιnομ...,tΑΤΑ 
'ΙιΙηνΑνut Ι.'Ιιτ'Ι'tιιl\c;,ι:'Ι'ι\ν•••'•••ριl•τηι.\6ιιιηy6pοςιι.Γ.Ιο'Ι'c;ic;,μ4λος 
τoGιcr, 

1Ι-2-79 ι Σ'Ι'ι\ν ιιρ4ι:ιι.ληι:η h4 ,.,., Α41-Ριο 'Αι•pνίJν ν•' .vtι11'ηιrη μf Ιlμιι 'l'ιljν 6ιιοιι
•μ•wηΙDD•'Ι'ρι:μμ4i'Ι'aινιιι:ριwιf\ι;Γι:ροροuνfοu,,ν'Ι' .. οιιρfΙη••μιi'Ι'ι\ν••pουιrfι: 
'Ι'ι:uι.\ιι.r .... ,,..,.ς,wι:λιτι:u'Ι'ι\ς11-ιιι:λ.'Ιι'Ι''Ι'ιιιliς. 8 

18-2-79 ι'Dδιιιηy4pοςιι.Ι.&aμa1'6ιιης ,ιιι:λιτι:uτιljς,wwριlι:τηw'Ι'ι1•uν•ιlν'Ι'pιι8'η'Ι'Ι\ι; Σuν'Ι'ο
νιw'Ι'ιιιl\ς't•ιτροι:Ι\ςΣu1λ4ywνΓονfwιιιι:fkηδι:μ4νwνΈξι:pιι:fων-Ιι:'-ι:1.ης,μf 
Ι fμι:'Ι''ιιpορλι\μιιπι'Ι'Wν•ιο1.ι:f..ν1'8Uς. 

19-2- 79 1 1~τ~ 1 ~1\τ:•:::;~~~·~:~ =~: ~=;:•:~~·2~ .... ~:·;:-,ί~~η -~~~:::~ς ιιι:pιο-
Στpοuyyfρηι;,ι:ο1.ιτι:u'Ι'ι1ι;-μάοςτi\ςΙ,Ε . 

19·2-79ι8fτι1νΙι46οwητοDρ ι ριfοu,1'4νfδρuιrηριριιοlηι:Wνι:λιιnιολι1fη•••f•utι1-
1'ηι:ηι:οd6ρyiνωι:ι: ι\ Γιrνι:1.1.ι\νιι: 'Dμonoνlf• 'ε.ιιδοτΑν~ιιιιιοι•p'Ι'οwu.Wν.n.ιριl
•τηόΙιιιηyι5ροςιι. Γ.lιlpyο6ος,wολιτι:u'Ι'ι\ςΛcrιιwνfwς . 

22-2-791 t'Ι'ι\ι:uyιιfντpιιιι:η'Ι''iςΣuν'Ι'8νtι:τιιιf\ς Έιιι'l'pοιιf\ςhι:pyι:6ν'Ι'ιιιν8οpτηyίίνΑ.Ιpιι\ι:&aΗ; 
Αιιwρο•ιh'ηι:ι:τι\νΕΑΗΙjΙιιιηyι5ροςιι.Γ.Ιfρyι:6σι;,ιιολιτauτ .. ι;ι.ιιιινfwς. 

25-2-79 1 Στ4ν tτι\οιο Ροιι,..Sτιιιο ιοριS τσG I.u1.14you •ιοι.,.,.a1.Ιt;lνwη ιh•ντ•ιοΟ 
Σcιμ fιιν•c•ρf•τη4διιιηy6ροςιι.,ΙΙΑτιοςtιισ:νΙΙς,cολι'Ι'ι:uτι1ς1:4μοu. 

28·2 -79ι' Εcfι:ηι;ι:τι1νιοpοι:nι:pfδι:•ο6~-•ι\Πιινι:1.λι\νι••t-ηΤι:1ιιν••••Wν 

::::~~a~7:ο:~:.~~~:ν· wσιι;.Ιtρflηιιι: ι ..... ~~lM ...,..,...., ·~ •• Πiνος • 

~!!!f!!!!~S.!!!!!~!!~!S.!!! •• ~~~ 

τpou !:.~=~~:,:G~ς·:ι:.~~~{:~~:~σ~9~~ο:~.~.:~:.~;';;η:}":r:~:ϊ•ι.::~v:::~ 
ιισ:fμf1ο ςτi\ς:Κ.Ε.τl\ι;ΕΑΗιtιι,Γ.Κ.ντζίίςμfΙfμοιt.ημοιιpιιτιa4ςΣΩ•ι•λιι:μ4ςιισ:f 
EGpMη . 

Σ'Ι'ι\v&μιΗ•••ρcuρiΙηιιι:fι.\ Άpιηy6ςτοϋιι.fμμιιτοςιι.Ι.Γ .lfyδης. 

EΠITPanι:ttTDΙAPXIrD ---------------------
Τι\ν 'Αριηyι5 τl\c;EAHkιι,I.Γ . lfy"Jhanf•Ιηwτfc: :S-2-79•1'•Γιιιa••Το τοuι\ 

tuντονι •τιaι1 'Ειιι'Ι'ρο•ι\,.Qν29t.ημοι:ιr.Ο.σ:Uηλιaίίν 'Dρv•ν4ι.ι:ιινιιοr1'6νΑνημfpwι:ι: 
~~~c:τ:.~· ~:::οt:ι~~:-:~ι=~~~:.:~μσ:το,ιισd ιhοι:ιι:ιοϋν τοδι; Ιημο•fοuς Wι:11.1\-

Σuνιιι:ιιp ιμf.,.ι\tuν'Ι'ονι•'Ι'•ιιι1 Έwιτροwι'ΙIΙι:•• τ4Ιfμιιτ•-rl\ςiμ••ηc;τιμιιριlμι
•riι;Ρσιι•τ4•τ••ηc:τWνιιοβσ:ρίίν6'11ο6οι~-rοuςyι& τι5Ιτσς 1979 1 τl\ι;Ιι:ιrμοlf'Ι'ηtrης 
τf\ς•GηSμσ'Ι'η ς wρο•ορμοyi\ς'Ι'Wν&wοιοιWτοuς,ιιριSςτfι;μaτσ:ιtο1fς'Ι'ο0ιι4•τ•uι;l;ιιί\ς 
ιιι:ιf τι'Ι •dνδι:ιrι1 1'οuι;μfτι\ν•fιι,/.'.τοDtβνιιιοϋ•l•ο6f1μι:ιτσς,τι'iν••Ιιfpwι:ημιι:Ιο1.ο-



γι •flςwροcιγωyl\ςμlχριτdίν •aτσλη•τ••dίρα&μdίτοu•&Βο•λdίδοu,τι1νοU.ια•τι•οwο fη
•ητWνοl •οycνc ια•Wν!wιδομ&τι.ινι•cιβι:iίς•cιfτι1ρ68μισητοϋιρaνοc•ι66μaτος γι ' 
το6ς U.αλλ~λοuς τWν ιιλdίδι.ιν 8( •cιf ΣΕ ιιιιτdί τdίν fδιο τρ6wο ιιο6 yfνcτaι •ιιf ιrτο6ς 
&λλοuς•λdίδοuς•. λ.w. 

Ό 'Λρχηγdς τi\ς Ε6ΗΚ6ιιοUΙJ8 μlwολ6 lνδιιιtlρον τdίαlτι1μcιτιι τWν δrκ,ιο•fων 

~~~=~~~~.i~~:~;~~~~:,~;~:~::;:~&~:~Α~~~ίi:~~:;~::~~;:~:!Ξ:;:~~~:~==~~ 
ΙJτιιιι1'Εw ιτpοwι1. 

,.το :~: r i~~~:.:.::~~~:·ι. ~:;ο;~~~2~:~~~~.~:ιι:": · ~;~~~~:~.~~ r ~.~ •;::~~:;~ r~~-
•τ•••••ν•••· 

Σuy•c•ριμlw, ι\ Έcιτpοwι11νημlρwιι'a τ6ν •• zfyδη, ν•' τfς τ&λ&uτοΤ&ς &.e;aλf
.ξ&ιςwτdillμa•o: f τJ\νμcldίδ&UΙJητοtiιιΗμaτος τρομσwριιτfας&.dί τftν r:uρlρvηwη,wl 

8 ~ιι:~λ1~~• ~~:·~~=~ ί:~ ι ~ί~;u~~ :~;~ο f ~::τ:~e~: ::;";~~ 1 :::.~:::~:~ς~~~~το t-
ιιοuτΑνΙw8nιν,wοι1wuν•ιfζ&τοιw•ριwwdίτ&pο&.dίlνaμl\νιι,μιτι1ν••τηγορfστοU 
ρσμριοτιt,ιuρfςWό.&ριcι••μμΙ&wιρ&pοςτοulνδaιξη, 

Ό 'Ιιριηγ6ς τl\ς Ε6ΗΚ Ιιιιοuw• μl wροwοχ.ι1 τι& οlτιtματσ τΑν ιιστοfιιuν τΑν Σw.τwν 
••f6~λW"& γι&6λλημι&fΟρ61τι ι\σuμwιιράτο:σητοϋιιdίμμaτοςΙ,οfνιιι lνcpylt 
••fι& ιισλ6ιιτ&ιτ'ν&yWνιιτοuςμlιριwλι1ρeuς6ιuιι4ιrc4c;τοu. 

Πρ&&ι νf σuμwληpulcT Ιτι, τfς Π•t•ις τoti ιιdίμμοτος γι4ί τdί Ιjμσ τoti &&ροδρο· 

~~=~·-~~ς~:~~~:.~ ~~f"=ί·~=:~ ί:~:.~t.:~~!:τ2λί:•~:~::Ζ::V~οd wpayμoτowoιι1-

Έwfσης τ'ν 'lιpιηy' &w ιeιιltΙηιιον•τdίΓρcιι,.Το τοuwτfς 1!i,2.79 Ιιιwρ-i•wσσι 
τl\ς 'Ομο-ονδfcιςΣuντcιξιοdιων '[λλ,διις ΙΚΙιιιαf 'ΟρyανιΙJμΑνΚοινwιιιιιl\ς 'Ιι•f4λιwης 
ιιοfτdίν1νημlι:-ι-:νν ι 'τ4ίwpορλι1ματοwοd&.αwιολοlίντdίν•λ4ilοτους, 

ι:uyιιaιιριμlvσι!ινιιtlρlηιιαν•τ&τl .. ap8•upιιtcιι-•ο6&fνσιιtυντσ.ξιοδοτιιιdί, 
8 Άwwηρfος, Π.ρflσλ•η•οfΟI•ονομιd ΙΚΑ, 

".uμ;:~:~~~'~.Ο"~.~~~-~·:·.τ~~'ϊ::~ιt":.ίι;r.;~~:~~ :;~~·τ:~~ 
μlιριτl\ςwλf\pουςδιuι4ιr&6ι;του. 

~~:~λ~~w;:~:~ ·~::::~~~~ ::v:~~~:;~~b2'~~ν •!:.~~;::~~:~:.:~:Λ:~~· κ:~~~~~~~ 

~2;~-·~~::~~;~=~-~~·~:;l::;:~:::~:~:~::~::~=~~;~:::,;:~~;.::~::~~~:~~λ~ 
γ ι 8 τ~ν ι.6ι1λW"η, 

μcτο χ~ :~:' . ;~~&~~~ :~f~:2.;:~ •::r•:1~:ν τ:ε·~~~::;:~. ν' ctv.ι ••Ι• λ••~ ι'ι •uμ. 
tτ~ x •ρ•c•wcρ (U: 18 W8ρ8βpclci κ•( ι 'Λρχηy'ς τοU κ'μμοτος •· 'Ιω8ννης Γ , 

Ζ(yδης. 



!~!!!~~!~!~!!w!~!w~!!~! • 
~f!!~!!I~!!wi~~wι!!~~!!] 

Στfς 2!i •λcβ6ρη ιfιμiρα Κuρι•ιι~ Ινινc ι'ι ιruyιιρ6τηιrη της Τοwιιιης 'oρy6wcrης 
ΕUΗΙ :;' tλcu.fνο;ςιrτ&τοιrιιι&yρσι••ic. . 

Ή ιruyιιρ6τηιrη σ(ιτ~ lyινc c(ιιιοοιρ{g νιΙi ιruyιιcντρwβοϋν lλσ τιl μiλη τ/Ιiς Τοιrιw 
ιι!Ι\ς Όρy&-ης τοϋ Κ&μμcιτος ιισf ν& ιrutητ~ιrοuν δ•ιli•ορσ Ιiμστσ. Στ~ ιruyιιιντρuιr'η 
•1\ρ& ινcρy6 μiρος d ΠpScδρος τf\ς Πcρ•••Ρ8ιcιιιης Ύ•oλofwou Άττιιι/Ιiς yιιrτρdς 
ιι.Ι.Ιοdιrης .. fμfλητ/Ιiςτο•ιιιi\ς' Ορy&νwηςΕΣ&Ηiο\οupfοu.'[w(ιrηι;••~ 
ιιιrf μf1η τl\ι; EUMI Ά~~νας. 

'Η ιruyιιιντ~η σ(ιτ~ lawa τι\ν aι.ιι.ιρf• νιf Ιριοuν •• ιrτa~ Α:ιr.tι4 ιnι.ιιef 
ι!ιywνιιrτfςτο0ιι6μματος μiτ4νιlο•••6ι4•οι!τ4ρσ:6ρyοW.V.ντcιιιι.•fιaιιινοϋν 
yι4 τ~ 6ι4iοιrη τΑν ι!ιρχWν τl\ς t&HK, τVν ιlιρχVν τοU &ημοιιpwτιιιοtί Σοιr ι ιι1ιιrμοϋ. 

'Η τοwιιι.~ 't•ιτρο•ι1 τ/Ιiς tt&HI ιruyιιροτι'ΙΒηιιa W. Ιιf\ι;ι Γρcψμιιτiσς ΓΙnιι1c(6· 

==~~~ςισ'::~~=~ς·~::~ίa~~~-~=~~~~,.:~~iρης, Τομfσς 8cο6uρ(Ιης Σfμος, 8 

!~!!!:!.~1Ι!I!!J 
Ιay41η 6ρyιινwτιιιι1 δpcι8τηρι&τητσ wσροu.ι4ζaι τfς τaλcuτaTaς μfρaς ~ το•••~ 

6ρyι~ητ!I\ςΕt&ΗΝΖwyρi"u.•tχcι i\Δtιιlιρχf•••μ•y4ληwρο .. &Ιcισyιιτι1•ρορο. 
λ~ τWν Ιiιraων τοϋ ιι6μμaιτος. Στο6ς νiοuς τοU tωypA .. u οΙ Ιfιraις τl\ς tt&HN ρρΙΙ~ 
ιισνμcy41η&.J'Ιχηιrημi&νοτfλcιrματ6ν~•ρ6ιιr1σιrι••μ6 τUνμcλWντηςιισfιlινα•ι'Ι· 
puιής της ιrιν wρ4της Τοιrιιιl\ς 'ορyινwης ιrτι'Ιν Άtιtνα . 

!~ι!~!!~.!!!!!!!s.!!!.!~~~!1e!! 
Ή ιrτ&ιrη•οe! τηριri ι\ κυρiρνηιrηιrτ6 Ιiμσ τVν&νcψοpfιιΙτηρ(wν cfνσι ••f ι\ ιια. 

ρισ •lτfo τWν σ(ιτοιιτον ιWν, τUν tho•cιpWv σ(ιτοιιτονιWν,τWν δριηcτce!ιrcwν,•οδ &.6 
μiρσιriμiρσιιληl•fνοuνιισβι\ςιισfwολλVν &λλι.ινlνιrρyaιGντliντρο•fμwνιrτιli lδρe!· 

~=·.ί"δ~;/~;~u~:~~~::μ::~·rv•:V:~=~~yiλ1aι τι1ν ΚutΙiρνηιrη ν•' ~Ιιιιι'Ι 8(ιτοuρ· • 

Ή [Σ&ΗΙΙ e-πaιρσ ι& τονftaι ιιιιf ιι4λι τι'Ιν ι!ιν&yιιη&μcιrηςιlιλU:yl\ς τοtίνομιιιοϋ 

t;~1=~: .,.~~~:;~;:~~: ~~I~:i=~~~:~;~~~~~~3~~:r.~=;3~~~r;~~~Wv 
::::::ιιι4ινιριhι-,ιιοdβιli ροηΙοtίν τ4•σι6ι,ιrτι'Ινlντ•ξ~ τοuςιrτιSιιοινwνιιι& 



• 

• 

• Ο ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΛUΗΓΟΥ tτΗ ΒΟΥΛΗ~ 

•utftτη•rι•iΑ:ιιfιιιι6•'Λρ;ι,ηγWντί1ς 
~:;~·71 Ιχ•• μιιt•νΡ•••i .ι ... ιτ-

οl •-iττcι;δι•τfΙ•ντ•• Πιfτι 
Γρ•••i•Τύιιeuτιιϋιt4μμ•1'οc;nτr 
6ρχ.2ΟΟ 

H[,HICEIIιΙAI 

HI:'t'NtxEIATOYΠN[YIAfDΣ 

ΤΗΙΕΠΛΙΙΙΛΗΛΣ:ΗΣΤDΥ1909 

[llliAtTDKDIIA 
ΤΗΣΕΞ.ΕΛΙΙtτΙΚΗΣΑΛΛΛΓΗΙ 





yoβa.J:.Γ.Zfy6η . 

•ι.ι&•Ιa11'8ρ&νχοfμσιιητ ιχf\νlμ,&νι•ινιrσι;atςτηνlοuλf\ν•uyιοfpu lcριιliς . • 

• 8νημcι66ης wσpoU8fσ ••c ιιϊ;ιισ x••••νiic Ιouλfiic yof\τcu.c Πιιινfλληνcς.•ιwσδafι.-

:.Ξcι:~Ρ~::~~:ν·:1:~::~·μι:~~ζ:~~=:τ.:~c::~,::~.··· ι,. Δ.ιι ι\, ... ,.., ••c 
•Ό ••ιkτapoc Ιλιιν. ιfλιο c~ya.• 
8 Πλai'aτοι δημοapσ:τιaοf•fλοιufiaιφοpτftοuνδwιιςaiί:ι;δισιιιρ&nhριιτονιν
ΙοuaισaμιSνaοf&.Jριιντηιοpι5•δι'•pοιΙυινι\kρpσ:λfaχοfμ"τι1 •&Ρ• •ισ
μJνοu&yδpau.ιν•οι;ήιδμcνοι χpςιτσfwηχοfΔηλοUντaςwfaΤινaσf&ισ•fwιν 
δημοχpσ:τιχο6ς&yωνaι;•οι;.• 

•8aτ,τf\νιΙυινf\δuνιιιμιχfΙΙ••pοU8'fσ••c•τι1ΙσυλfΙΙδλσι μσςσtaιn&μcι•τaι\.. 
wcpfli.-νοιχσfaiι;JΙaροι6νοuμalτιρpι88δμιι8τcaτιSwλ&\'σσς;lτσιμοιyι& νJοuς; 
υfaχληρι6τcpους;&yίiνcς;.• 

•eaρμ&woλdlcpμ&wyισpητfllpισyι&τι'\νpιιμσλαfσ&yδpcuaηaoςστflllou>Jiwod 
•iί:ι; ι:νcρ&ζaι aτfllν β&η τοu wιιS τfμιου xaf &ξιου aδyιpoνou ~yJτη τoii lλληνι 
χοGλσσG.• 

ΗΙ'VΙΟΤΑΣΗΝΟ80ΥΓΙΛJΙΣΕΝ01'1ΛΕΣ&ΥΝUΕΙΣ ----------------------------------------
"Η[ΑΗΚμiτι'\ν wρδταΟ"ηνιSμσuστι'\8οuλfΙΙιΟ'Τι5ΙοΤηςlιcιτι'\νχοΙιii)W8'η 

δωδcχιiμηνης οτpσ:τιωτιχ'iς βητafος xof &ντιχοτσaτ&aauι; τWν ιί.ληpιτW ιlwλιτihι 
ιι4•1.ΙιιλοντJς~aιJΙδμaνοuς.-

ΛΗΙDΛΟΓΙΧΗ[Ι(θ[[Η ------------------
σ)"Ότι τι5σο ~ χονονιχι'\ lao ιtιιf ~ •ο:ριιτcτσμiνη Sητcfσ &wοτcλσϋν δuσρ&οτnτη 

• 

~:~p:.-3.: τ~ &~a:&~:~u:~:1.:;;~~~=~ I ~~Τ=~~ f~'~ ~ ξ~ι5;~ & τ: ι~~:~ ·: .. ~"::~ον 
ιρδνισ,wcιpaμβ&λλcτσι,•'σGτι'\ν•οδσιιοuδ&tcι,μcτσξδτσUτιλσuςτWνaσνa•ι- 8 
aτημιιιχWνraοuδWνχσfτιl\ν&ριιl\τίicΙτσδισδpομfcιςτηςyι&τδ1διοδ ι&•τημσ 
ιρδνοu . 

ρ) •οτι "1ιιaλιl\ρι.ιιJη τ;;ς wρ4ς; τι1ν 1Ι'στpfδιι όιrσιp.Wcως ιιν wρhcι "'yfνcτσι 
&νισι;yι&τl\στριaτcudμcνηνcολcιfσ,&λλ&δwcρι1φσνηwpοοtορ6 . 

Ή μοχp4 στpστιwτ ιaιι18ητcfσ , l•ιδσucrσμdνσ οτι'\ν Έλλ&δα &wιS lλcι τ& clιpω
wσ1aι&ιιρ&τη,&νσιιδaτcιτδνιν&οuσισaμdμlτδνdwοiονιι•οληνσςστpστcdcτσι. 

~~~;::: Ε~~:~=rι.~:~~~-;~~=~~~:~~~u::~,!~~:=~.~;~~;~:f:ρ=~=~~~~J-
yοντcς•'ιι•ν•μ••i;ςΙΙΙΙΙ, ••• νωνιιι"ς•ρα'δσuιισfιιlιξι'\• .... ι;τίiς•ΙΙΙpσ:yuy·•''η'σι;. 
wοδhοτcλai'τδνιιdριοστδιο τ'iςο lιιονομι•fiiςμσςwολιτιχfiiς . 

ι) •οτι I aδyιρονσς Αwλισμι5ς aροηyμJνης τcινολοyfος Ιιcι δλο •'1 wcpι•odτc~ 
~:gv:~.:~~.~::~~:6.~:·ι.;::=: ·~ο~;:~~;~& ~~:;~:~:~ :;::~:.:~ 
~=·r..~: 'ί:~~u;~;:~,:~ιo~:rz:r:.~ ~~~ ~δa~λ r:~~-:~~::~ ::G·:;::::g. μι 
c) .,Οτιι'ι&Ριι1τfίςχpη•ιμσwοιι'\acwςhοτδδυνσΤ&νμονιμοτιροuaροaW8'ιkοtίc tι; 
lλιι τ&6pyσνwμf;νσauyκροτι1μστσ, aοd •Jτcλι•ι'\&ν&λuση .: hοτcλciτι1νοtιιονσμ ι ... 



ι:6τapη λΟ.η, cΤνσι aGλo~o νΙ: tιrιδaι ιιοf ~ι4 τι\ν •ενο•λ&fί ι.uν&μaις;. 

•Έτ•ιι μι τ6 wροτaινιSμaνο νομο•ιfδιο aρορλ&aτσι ι'ι ~Ιμισfσ iλ&ττιωιrη 
τlljς; Ιητafσς; •• δΑΑaκσ μ~νaς μf κορ&λληλη ι:οτι!iτοξη iΙaλοντWν 4trλιτWν ξηp8ς;, 
Ιιίλσ••cιιc κσf &ιpσι;. μl aaντcιιaτ~ 1\.σ:ιρlωση &μaιρ&μcνη. 

Ή 1wιτu:ιfa τoti wροτaιν.Sμcν"u •UΟ"τl\μgτος Ιwι!ίνδρwση. τWν t.&,μl.&ξιι;!UC 

~::~~;,τ~~~::~:·~t;'.;?ν ι:•.~: =~:. '=~~··f;~:ι:;..~;:~~7ξη~ 
Ιaως ••f ιh.S τι\ν &ντηιlκρι•η τWν νfων aτι\ν llaλouafσ κστ4τσξη. κ.r ι\ μfν 
wρ6τη•apfwτwη1ξapτίίτaι&ι:6τι\νι\yc•fcιτWνε.ι..,ι\δl6cΟτaρη&.ι1τf•f
νητρawο48'β••••tr9οGν. 

Ιa~aλ4τcρη &.cSδο•η τWν cτpaτcuιrfμwν ιιλ.&ιrcwν μιιορcί νιi 1wιτcux_lcT μι 

σ . Ιtιιτ&ρyr}8'ητWνιιι!iβcafδους1ξσyσρί:ίν. 

,. ::~~~:. ·z:~::~:~~η:η~•=νρ:~,:~&~~·:~V:Ιi~η~·b .. :::=: ~~ιs;~~~r:~ν 
• :::Ί::~::~ .. ::σι:~:~ .. ~~λ;=,.~=~-~~~~ ,.~6:::?.~'. ~:~ ~=~~;:~·~" ,:~~ _ 

~;;;~τa8ai μl τ~ν χρηιrιμοwοfηcη Ελληνfδων, wod ι:ρο,Sλlιιcι ι1 Ν6μος 705/ 

Εt6ικ4τcρσ 6ιfι 

τοU&f!f!!U1.θccwftaτσιι\δωδcιι&μηνη8ητcfσμlJSο;Βμισ:fσμaτιhτ..-η&.6 

;ZVpμ1~~~U~~ ::=t.&~:::~τ:p~~=~ιί~τiτ~ :~=Τ;.~ t::~~~~ς χ_ρ6νος ιrρο-
"Εaaριc~ς hfΙJης aΤνσ:ι ι\ δwδcιιι!ίμηνη lητcfa yι& 1ιιy6μνσο-η ι:σf Δημιουpyfσ 

Ιιιwοιδcuμfννl,cδρcιί:ίν. 

τσϋ&~f!!U2. Πσρfχ_aτσι ι\ clιJι'ρaισcτ&ν Ύwoupy6 •εινιιιrjς "Λμ4νηςδ....; 
•aτ6 τι-μιν-wpwΤΟν lτσς; &.6 τiiς tcιGoς τοϋwροτaινομlνου νιSμου δι-τη~ιrcι τιS 

:r~~:~:r: :;;::·&ν~:μ:~~.:~ ί:τt::ν:υ::~:νν~ :r&;~r:~:~:t~ .. ~"':u:~~·;:-
•ρo•δt•uν &.6 τ~ν JScιΒμισΓa 1λ6ττwcrη τijς Βητcfσς. 

ctδι ~~-~~Gν;:. ΨΑ:~~:~τ:;,.~ .. ::s:τ:~~~~~~~ο .i' .::=~~:~• ~~Ρ~=~ς λ::';'_ 
8 •τρστa6ο-aως,Ι&&waιτηlίιίσbξημlνηlaιtνδρwιrημονι!ίδwν. 

~-~=~&~!l~~:~l;~~:;~~-~~ς~~~~~~ij;~~ϊ;l~' δ~:~=~~=~u:~~ 
τoO&e!~u!. PufJμftcττ:rι ι\Αuνστ6τητahΙΙΙJολiiς•οτοτ4ξawςλ6yω•πουδίίν 

:~. ~!:~;=~~::;~;~:;::~=~~~1~ "~!=~,.;~~;~:~~:;1=!~:=!::~f:::;~~·~-
νιι~· Ι:ιν· lf τ~ δι&ταξη σlιτ~ 84 &ρβοϋν 5λcς ol &Αι•ιιιολ4yητaς waριwτWetfί &νσ
JSολίiν, διι!ί διa,.Spouς τ6ιtοUς ΣιολWν ιrο(ί &νσιτιολ6~ητιι lιt ... aλοϋντCΙΙΙ τi3ν •ημc
τι\'Wνδιιιτ,ξaων . 

Totii~~Uδo ιισ(ιτ6ιισpfJ&ΤΙΙΙΙ λοyι•4ςιpι5νος&νa,Sολ!ΙΙiςyιι!ί:nοu61ς;,μf-
8ΙΙ&ΤΙΓδj;ίιι-&0δ-it"οισι &wαιρa:Γτητος. 

οΙ a.:τ~c; '=:σ~.~.:-=τ~~[ί~~~ :σ~ ι Υ~· Ί::;~.:~Ρ ;:d~~ c; ~~~~~~~~~~~ .:~;; ~=~. 
~=~=·~J:~·:.;~:;·::c~-=~~. ·:~~~f'.~2: :~:=~=~σ;;:;~,~~·=~ 2.-
wλ~pwc~ της, aι &wιιιοΑι1•οτa χ_ριSνο wpΓν 1\ μaτ' τfc; nouδlς;, ιuρfς ρλιnιτιwlς; 
lwιιrτ6&aι c;yι'το6ςcτροτaUΙJfμοuς. 



1) !J!!!!f.:.~! .. !f_'!!!~~~-!~.!!!E!!~!!!_il!2:.!~!!) 

~u:~h~~::!.=~~~~=~~~::~~-~~:-~ 'Ύ~~~~:ν-.z.;ι:.~~r~~λ~::~ ;: ~~: 
Γι' τι λιSy• ιιfιτι5 1 υτ' ,.~., wρ&ιι,.τη •Ρ' τίiι; ι\μapη8'f•c Ιιστ,ΙΙ:aιιc •υtι1τιι

•η•τι1 .. uλl\tU"Τι\yy•ι18τι1ν•pο•fUΥι1ΤΙ\ςιιuρa~αtς•τι1μ'Ιο6στl$ς;6ι ... •· 
ρiςτοGn1ιτιaιιϋaιS•μ•μ1Ι'"Ιιaυpδyaι τ4νaομμ.τιιιι1τηςΝeη. 

ΤιSν &&ρnμlνe μf\νw ••τ' τ~ν ~τη-rι της hapιιιτι1•a.ως 1'' τι\ν wσρ6νομιι Α· 
aΟρu.ητ•UΙιιιywιιιμ•Dyι,fτι1ν.,_Ιapμιklfμeνι1Ισ:~8&yΜ•wιS1...,.a•fτι1ν 
aρ4aρι•η apoμηlafσς; waτρaι.ο:Τιι~ς μσνιlkι; aστiΒ••":•τd Προaδρaf• hΔν141η ιιιιτcy-

:~:u:=V:~~ς~:r~~~::~~~E~:~~=~:r::i~ ~:·~:;.~~,::ι:;::.=:-
•• Κ"'fpνηοη &ν•Ι &λΑοu οpσ•lμηοο uf ••-~••• oal iltηoc •6ν lau'' της • 

lalaτe lιι μιSνο••Ι: ,liμaς 1 &λι& ιιιιf •1: ιwΑνuμaς aaτηyaλfaι; yι6 τ~ν adνlaaη 
μ&λliντηςμl:&νομσ••τρaλaΤaιS•uμ•lpσντσ. 

Άτuιiίι;. ~μaρσιίιr6ρισuνaσfνlaι;:ιξaλfξaιςι 

τdν ~~~3 τ2~•;::~~:u τ~~~~ ,:::~~~~ιι,,:~;.,U::2,.•:~ί'::~r:ι:=:;&1π:ι~Ξ"tΊ~' , 
~~~~~~. ;r .. ~,.::·:ι"~~~:,::·~~~ ~~:,:~: :t:~~::r:τ:;2:o~~~;.,6•- . 
.. uwσρ&ρσ.ιν aοινιaWνδιστ6ξ..,...ιιιιfμayf•τηςζημfσς τοϋδημο•fοuap6ς ι 
••λ•ι; τίΝ δόο ιξΙJyωyιιιΝν διΟλιaτηpftιrν•, aoO ltφ6ιηaσν hf διaτστορfσι;:-Λiτ•η 
Uιf Ισρlινοyιiννη. τι &ντικarμcνο τοU διηwνιιη.ισG aΤνσι •Ιιι•fτ~ριr μay&λης 
r~::r<~~~~~=ρy~ :~=~~:l:r.~' τι\ν ιιιιτιιyyaλfσ Wtl\ ζητaΤτσι ν6 ιιι νηlat 

l8p,f: τσVτ. ~ auιιlρνηιrη ιιa4ρη•• wροτιμ4τaρο ν6 ..... 1\-cι &ντr ν6 66&a ι 
Qτηyορημ.:τιιιf\ &.&ντηιrη •τι\• ΙΙΙJΤιιyyιιλf• 1\ τι •ιιλδτape νιΙ ••pιrwiμf&l τ•~c ••· 
τιιιyyiλοντcς•τ.Sν al•σyyaλlσ. ΎwιS τfι; ιnινΙFiacςιιdιτiι;d τ4aσ ρ.λλ6μaνο ς;δ ι •
::~~:~ .. ':~~;:~: δτι ι& λ&ρaι χ6ρσ τf\ν •po••xi1 Τρfτη, &ν ιιν μcιτο:ιw&at τι'jν 8 

τσο .;~~~.G~::~Ξ•;i' ,.~":UV~f~"'1,.-;' .:~~..:_.f' .::~:r=:s~~~. ιιlς ιν6aη 
Στfςwσ~ρcιa&νw δηλ4ιιrcις&.6ντη•ad Ύwoupy&ς: "Εμwορ(οuδιauιιρινftοντ•ςlτιι 

•Πρ6ςτι'ΙλδιιητοUιτf\σιοu6ισ~yωνιιη.ιοίί~ι•τiληΙΙ:aιlιauριρνη.-ηλdyωτΙ$ς&•τ6Ι&ι•c 
τlςδιaβνοϋςwaτρaι.σισyοpi;:ς,wοι16ημιοδρyηaσνιlι•Ρf•ητοίί"Ιριlνιισrδ:1λ8ιyayο
ν4τσ ••f, 1ν ιιιιf ,., lλληνιιι' lδιιιτιιι' διΩλι•τl'\pιΙJ β& μwopoGcro:ν ν6 ιισλδfσυν 
Ινaτσ τrs &ν6yιιaς τljς :ι;dριιις. haλlyη 4 διcΒνι'Ις δισywνι•μι5ς μl δpοuι;: wod h ι-

:::-::ιι:::ι~~~~: ι:~ ... ·:~μ~~": ι~ ι ~~~~:ι'lt~; ~'iξ::Σa~,.:::~&c; .. ~~-=·ru~;. 
τ6 &.οτ&llσμο:τιι, !Nd τ6 ,Wς lημσΙΙfοu lινοι•τοϋ Ιιιιytιrνι•μοϋ.• Ιt•f •uνaιftoντ•c 

~~·~=~η::~τ~ς •;.:η:;::ί~=· .:::~=~=;~: ~}~η:ν .:~~:~ax.:;:•:~~~w, 
Ιτσν 1 1dyιι&ν6δσuτWν τιμWν, δlντ6νιruνlιapaιlιιaτlλuf\touς.•. 

Στfς; δηλdσaις ο:lιτlς τοG Ύwσuρyσϋ "Eμaopfou δ6Bηaalιμl•wc (22.1. 7!11) ι'ι••
ριιιύ:τιι&..ιhτη•ηι 

•οΙ &ρ:ι;ιalς μου ΙηλΔacιι;: δlν •τηpf:ι;Βην.σν •i •wληpσ .. pιο64τcς;•, &λλf •I 
h6νuμη Uιτιryyaλ f• wod Wορλι\Ιηaa •τ6ν •· Πριlaδpο τjljς Ιtuρaρνf'Ι•.uιι;, τ6ν t lny
yaλUτσD"Aρaf•u"'v•ua.l. 



• 

•σ δΙCJΥΙΝΙ-.ιliς aCιτιSς ιιιιτayyfλataι Δς aιιιfνδσιλο, διι ρfβcιιa Δι'τι lrwoρλ&aι 
a~νιι&λυφητW1τη8'fw&νσ:yιιίiντΓjςι'ιχις,&λλ&διιSτιhοιιλcfcιτf\.ι.ιμμcτοι4 
lλw ,.ων &λλw apoμηllauτW..., iιι'Ι'ιSς hιS τ& 66ο διΟλιaτf\ριa: τiiς δι ιιτaτορfaς
Λιlτ.η lσρδ ι νοyι&ννη. 

τΙ τ&λcυτaίο ιrCιτιS, ... , .... ,. •• ~•αpcιδfιcτ.ι, lμμcwa, ιιar. "τwουρy.ςμl: 
τfς;Δηλ6σaις;τοu. 

Σημcιilνοuμa τf\ν wληpo,.pfa, δτι j διqwι~ς woO &pιιι:ι!i cfιa t\ρι•τaΤ 

~:,:r~ιι:~;.~~·h:J~~ τ2:W~" τρiιοντος;, wapιμiνouμc οι τf\ν ΨΥ-

:?.:;~~ί~·"=·~~~~=~~~Jf:~Γτ: :ίρ~.:;;~~:ς;~·::-~jμ::~:.:·~~~~-
." [ΑΗιι:, & .... ~woτc, yιι!i τι'jν wcpιtpo~pηwη τοD δrι.ιowfou •uμtlροντa:ι;, Ν 

ιiρ&ι a6ντομaτιSΙΙ:μawτi\ΙΙοuλf\• • 

z) ~!_!!t!!l!!!s.ί!!:!:!!l 

....... :·: ... t~:~~.~:.:~. :ν:;u~~~=-~~~=~·ι.~:=.:~~ν •l.;;~·==~~::~1~'-
hapyar, &ξιwμa:τιι:οf ι:af ~ι •• ,. δρ0: ..... , διaτfας τοuλ4ιι•τον, δfνaι ,., μρι
.,. •• ι'j ρολl\ 8'11\ ιιαιδρt\ Baωρfa: τοϋ ΔwoupyoG •Εινιιιiiς 'Λμδνης •wapf wτayονιιfιιν• 

Προβ&λλοuντaρ&ο-τιaςlwομlνvς;οlc68ίiνcςτi1ς;ιιuρcρνf\aaως;yι&τι'jδιaτl\pη· 
wηaτ&λcιί:ίνtijςδιιιτιιtορfαι;wτfς•[νοιι1aς;Αuν&μcιςιισfyιclτι'jνwcρfτcινη•ρο
... &8a ισauy .. ιιλδtcιιιςτίίνauνομιιιτιιιίίν1νaρyaιWντοuι;&ιιdίτιSνιι.ι1ιιοupy'· 

8lτf\ντaλcυτafa&wοιι&λutητf8aτaιwλ&ν1lμσwιιριηιονί;ςτοG ιιuρ rοu •Αρipιιιt 
aτ,Wouρyaίo ΈΙνιιιfiι; Άμδνης. 

Ιtαfό1ιSyοι;&νι'j"aι τ••τdίνιιδριοwρwllννσuρydί,ι)όwοίοςiιιwμfζcτa ι &16-
ιι1ηρη τl\ν alιβ6νη• . ' 

tτfς; wαρtιW&νιιιδηλWιιιςlrw&ντηaaκuριιpνητιιιdίι;iιιaρdίawwοι;διauιιρινfζοντaς 
ίίτιι 

8 •ΤιSιι:ρ&τοςlιιιιι:a.fτf\6ιι!i8uηιιafτι'jδ6ναμην6:8laaιτιpμa:aτf\δpcι8't'η
ριιSτητσ όwσιυνδt\ιιοτa i~τpqιι•τικWν •τοιι&fuν ιιαf 'cιιι'jν h ιιc ιρσϋν W ιιατ•
λοyfσοuν abΙGνcς.• 

η&νωat'ιStδιοβlμαlyιιuρο ιιιδκλοιτοϋιι:6μμιιτοι;Ιιιανcιντfς;wapcιι;ι!iτιιι6ηλ6-
•••ς; στ(ς; (24.1.79).,•1 &ιrι!iντηaη 8'1'' δσa. ΔΙ\1-•• ιιuιtaρνητιι:ιSι; 1ιιwρ&.-wος; yι' 
τοdςρομρ ισtiςι 

•ιιcρσfι.ις ι:aτηyορl\θηιιc ~ ll:ufllpνηση yιot'f δlν atιa .uλλclβaι τοδς βομβιστlς; 

~~~ v~:}a::~~~.~~;δ::~.::;η:ϊρ~~~:~·,:~=~~ ... :':"':~~:,:=:. 'r;:~:at~ ::rotίc 
ιpημαt'οδιSτaς. 

•aς;Ιι,ι\wa ιτfςaο•••τcίιιι;,lwομiνwς&ιιutιaρνηt' ιιι6ι;1ιιwρ6..._-ος. ΈκaΤν• 
wo6 lw ιρ&λ1aτ•ι aΤνaι ν6: μiς διa.ρaρcιιιk-aι &ν wρι!iyμση auνiλaρa ~ Ίttιat'uνoμfa 
δλa τ' ιιiλη τηςτqομσ .. ρο:ηιιm&ρyιινWιιuς ιιιι:f &ν οi ιι:ριι:τ ιιι iς; Ύwηpaσraς aΤνο:ι 
lt'σι lιpyaνwμiνaς. Wt'a, νιiμwοροϋν hστ&λaaμο:ηιιι!i νι!i&σκοϋν τιS lpyoν της δι6-
ξcιιςτηι;,.ρομοιtρat'fa:ς . 

Αiνόιrι!ipιa ι&μιι ΙSο1fιι:lt'ιt'6Ιιlμιι:τllςt'pομοιιf*t'faς;aΤνοιδιc8νiς;.•Α1U 
•lιlινη.uιfcςτοϋ•ε1ληνιι:σϋλaοϋaΤνaιwολdμιιycιλ6τιιρaς-ι:ιιf1ιSyωτοtiwροa .. -
τοuwιι:ρaλ86ντος;wο16wιιS6ικιι: ιολοyημiνaι;-δ'1'σν&.οδa ικνδιιτιιι&τιοlτρομοκρ&
τaς; aι1ρfnσντaι μf•a:aτfςτ,ξιιις; τίϊν Έν6a1uν.&uν&μaων. 
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•a ' Ελληνιιι.ΙΙς λιι6c δl:ν μwορι:ί ν4 1φηιιuι6tι:ι •τηριl;ιSμwνος ιιτfς .. ι lρ6τητaς 
τVν Ι-ιιιW τοϋ ~Ywoupyoϋ 'ΕΒνιwϊ;ς 'Λμδνης, •wι:p{ •τηονιδfwν• 11τfς i&wοΤι:ςsι-
•••Δν••••fόλιμaτ6τf\ν&sο•iλutητi;ς;νΙ:a:ςτpομοιιρστι•ί1ι::6pygνΔσwιις,μlμb.η 
h iνapywfι 6ξ ιιιμιι τι •οδι;. 

Π.Sτο τbοςw6ντιινU6ντιλrιtΙ•Τιlw. ΆρΙ~τ-ι1•οlkιρdτητιιτΙic••τR•Τ6e.-ς. 

~~~:~z:Ξ~:~:Ξ~~~~;:~:~:~~=1;:::::·=:~:=~·:!F.:t;r 
ι&ι:ιwοδ•ιιτlιοι ι • 

3 ) :~.!~@~~!J!!J.'!e!!!!!!!!!.~.!!!!E!I!!~~!J!!~.!!.~!.!J!!~~~-1!~.!!~ 
!~~e~!l!!.!!!!.!~_!!!!!!lt!!!!!.:.ί!!.:!:!!l 

Ιι πλανiίτιιι ol•τp& ~ ιtuβlpνηιιη νομfl;οντσς &τι μwopwί μi •ι:δτι•οuc τιμ6ριlμους1 

:::::;~~~. ·:~c':&~~~ ·:~cμ ~:~::~,.~~::~":~~..,,·ι~:&~::~ :~~:~:·ρ&eο~ ~2~ • 
c;:~rr.~ ~~~~ τ:;z~:4 .~:δ ~~~:~C δ~::: Τ ~~~ς -~~~ολι:μi\WΡC τοG wληlwp ι wμou, wσ 

•οwληlwριιιμ6ς- &wwςhοδwfξcrμι:•στlτl\•uζl\τησητσi1wρο0.ολσνι •μοU•τ4 
huλf\τ6νwwρι:ι.-μlνο&wιι.Ιμρριο,6,wfλwτσιl'σ•••6•τl\&ημοιιιονομιιιl\•ολι τ ιιι.Ι\τl\ς 

~~~~~~tίι::~d V:'h~~a~~:;:~η~~~. δ ~:ρ~~:~~~~ ~=~·~=~~:.αι:;:::=~:: ... ~~:Gμi-
••Ρχ•τιι • •I 21 6ι••ιιατομ. Δρuι. 

• σ.ο ισ~··τ•ιtυJΙipνησημl•τσιιcιΔΔηςιltτοσcβαιιμd, ι&ιιαβdριt•τιtν wοJ.ιτιιιιt 

c~1~~~~::;~~1~:~:~;~;:~:,~~:·~i"::~"5~::~~::~~~~~:!~~i:~;t 
ιι:ι wpoηvouμlνwς, hdτι\νwι:ι&Ι\νιαwλcιοf'WfστiiςΙοuλiίς, τι\νfl\• ιιιητοϋwληl
pι•τ ι •σϋ wροΟ.ολοyιιιμοl:i της. 

ιι tδ.U::~~ :r..,. .. ,.~.~·~::~~1:~~,:-,~v:;:~~:;u:,:~ i:r~~; . 6:ι·::~.;~.~: 
~λ~:: :.~~:;:σιλ:~'.t":,:~~;·~G:ηχ=~~~ί::,;&~.;·~~ rv:::,.:~::-·· 
yι,τl\ν tοpολοyιat\&lfΟifμσξηwοd86U.ο•τοUνhdτl\μwτ..ρολf\τi\ς•λfμσιιaςτσϋ 
.ιροu ι:ΙσοΔΙ\ματος wod τιS ιισ lwfwημa lι•• hιινι:ιλημμlνως ιnο•ιcΙcΤ ~ ιtuρl:ρνηιιη. 

"'Ετιι ι ~ /ιδuνcφfο ν6 τηρι1σwι τι\ν U.6σιwση wod lδwιιw ιb6 τριμι\νοu ~ ltufllpνη-

:~,.:~r .~~ν 't~~=~~~r:~:'f &:~~=:~~~~~~::~~τ ~:2· δ~::V .1:~..,:~~=~~~:";.:~:~: 
aljς , wod δl:ν tημι6νwι μ6νο τοdς μι•8ο81Ι'Ιτl\ρητοuς &λλl yaνιιι6τcριι, δσοuς &•ι•· 

~:~:;:7/~η~": , :::~ϊ:~. ·~l ~·::ι~..,~:;~:~~·~: rμ&::~:;~~,.:~r .~: :~::::;;:~. 
τ&iξω~11lν~~Τ;~.::~:~ς :' ,~::;~:~:~:; ~~~~==~t; Τ~ Υ~=~:~~=~ ς/ι~~~:~::'d μ Ι' 
:~v:~λa·:p~:~=: ί: .. ~::ι::~:' ~~.:rλ•~~:~p~:~-~~..,~:~~~~6 ~~~ .;~~~~~~·r;Δ;::ι, 

~!. !~_!!lt!!tf!tl~!.!~e~!N!!.ί!!:!:!!l 
••ι τ~ν wbιι.R ιpfιι τσϋ lτοuι;: τοΩ wσιΔιοίί• ι\ [ • .t.M . ιt . iw ιluμ ι:i ν& ,ιρι:ι ap6ς 

wυζt\τηιιηιιτι'\νlοuλl\τl\ν•ολιτιw"hfτοϋΔημοyp:r' ι ιιοϋ wροΙΙλ/ιιιιτοςτϊ;ςΧ6ρσς. 

τ•wρdίρλημαιι(ιτ• ι:tw ι &..6τ6•σt!σρ6τwp:r wιιf 'tοp8διι μ6νoτilwapdνi&λ~ 



ι:uf η~ μ&λλον τoii '[λληνιιιοCί •ιuνour; δ•wc; 1 bοδι:ικν4ι:ται hf μι:pιιιοCiς ιορcιι:τη
pι•rι•σCiς&ριlμοGς, 

nρ&yμcιτι ~ lτη8'fσ ο:~ηση τσii 'ελληνιιιοU •ληBucrμoii μ&λις φτ&νι:ι ,., 0,1,ι. 
τιlιι:ο•οστfσδτf ι:tνσι τ6μ ισ6 τί\ςWξl\aαις.τιfρcύ.ιι8νιιι&ιtρ6τηaσf τ6τpfτσ 
τ/lc; 'Λλl!ανfσς (2.2")ιι:σ( τίίςΤοuρκfος (2,~). 8l~ιrητ,•οcrοι:τ6ιιlιτ&ιwλη
Ιuιrμ6ς"tΡjς'ΕλλιSδ8ς•'2Sιρ6νισΙ&ι:1νσι ι1D,5!ι:.ιισfτΡjςΤοupιc fσς7Siι:.Σ ... 
1Ο 1 5δlοlιτ&Ιιι.ι&l\ο'σc; ι:το4ς tιlσι:pι:ς Ιιiι:tνσιι1.ι:ρι\λιιιι:ς. 

'Ηδη ~ •aιρστηpη&ι:Τσο yιljpav.η τοίi wληΒuιrμοΟ ι:twι /ινηnιιητιιιιlj. ",.,. ι:1νιιι 
ιιiνω lnιδ l!iO 1τWν ιισf Ιιοuν wρο•τι:Ιaί στιljν ιιιιτηyορfοο!ιτti ιιατ& η1ν 15aτfo195t-
19J75 800 . 000 •ροσ'-:ων. 'Μ 1(fλιξη alιτι\, iιιτ&ς τ~ν &λλvν, &ημιοupyι:Τ δι.wρ6στ .. τσ 
ρ&pοr;yι&τ,&ιr~ιwτ ι ιι& tιq.ι ι:iσ, 

'Ο1νι:ρy6ςιιλη8 ιι-μfςτϊ;ς ΙΔρaιςΜδ 43"στ61961ιιaτiΙSηι:ι: τf 1971 1 μl1'tiν 
όι:οy ι:ννητιιι6τητσ ιισf τJ\v Δ. CΙΙνcbτu{η, •τ6 37$. Ό lνapy6ς τ~η8u.μ6ς •τfς ιiίρ&ς 
τiiς Αuτιιι/1ς εlιρΔ.ης &-ντfβι:τcι, μf τfς dιιιοΤaι; Biλ.ouμa ν& •uντσυτf•σuμa τ~ν ,αιη 

• μας, :.::::1':: .. ::: ::-::~ όνησυχη τ. ιιι!ί fCΙ ΙVοiμι:νσ ι\ [ .AK.I(. , δι& TiN ρσΙJ~&UΤWν 
•·•· 8aνιt(~ou ΙΙΟ'f 8wovτouβi UJΙ" iβσ~ι: •χaτιιι~ iwa~τηοη yι6 ν& δοβaί ι\ alιιισι
pfσ •τι\ BouM v& σutητι\σaι τ6 w pwτaφx••fic; σημαοfι:ις, δημσyραιιιιιS βfμσ ιιΟ"f ν& 
~=~σ:~:u~u~ιΣ~~=~ρ=~~ ~lι&:~~:,.~=ι\~οσcι!Jf}νfσι:ι η1v wa~ιτιιιι\ της, waι1 μfχρι 

S) :~_!l!! !1s_ :!!!!!!I-!!!!!~!!! ~IJS_i~!:!:!!) 
ιf vσι ivτι:λWς δ ιιισισλοyημfvη ~ lryaν&a τrι•η τaG λσοϋ τϊ;ς θι:cι•ο:λονfιιης;,τοW 

::u~nc~7"" ι: ~=::~~λ~~;~ι::w:·~ι::~:r:~~=~· • ~=~σt:~:.:·:~~-~~. τ:,.~~:~~:.~: 
τητσ τ' Tιruupy8ίo Έμwσρfοu, 

Τ& ι: ~l6ι ο οlιτ& •ιSμοu , &ν 11pοωθη88ί 0 8& wλl\ξaι ιισfpΙΟ' τ& 8aσμ6, aοτοpy4Jντσς 
τι1ν•lιτοτ l: ,. , ., τl\νhοι<J.ι: ι•τιιιιSτηtο:ιισf τl\νοlιιονομιιιJ\τοuο6τ&ριιaισ. 

Ι~ς ~~::~.~0~~.::::~:'1:' .t...,::~:-~ο~~ν=~~ i~~~=~:;2ν~=~ :t~::~=~~=d~ ~:.:;:~ 
8 τi;ς ΧΔριις ιισf χρaι&taτσι &~q τΙ\ δuνστf\ iι.Βιιιι\ ιισf όλιιιι\ iνfcιι....η τoii ιι.ρ&τοuς. 

'κ hοδuv6μι.ιιrι1 του 8& &wοτaλlσaι ιιο:fριο τλ/1yμσr yι& τl\ν Βaσσσ~ονfιιη, &λλ& 
86hoβaiκO"f•aλδ ιτιζι\μισy ι &τι1vο1ιιονομfστiίς ιιiρος. 

Τ6 JloμoD"Xiδιo afνσι &ιισριiδaιιτο ιισf wpfwaι ν& hσD"upβaT &μlσως . • 

ΚΟΙΜΟΙΙΟΥΛΕΥfΙΚΜΑΡΑtτΗΡΙΟΤΜΤΛ ···--·-----------------------

.. ff .. 



~!.~ .!~. !et!!!!!!.! .!!e!J!!9.~!~! !\!!~ .ί !! :!: !! ) 
n14 ::,:ο::ι:'τ:~ι;~~:,.:;~;:-;:~~ςι~:~:;~•:, "2:.~:,Ζ~ ~:~:ί:.::. 
•"' l•τοp ι•ΙτVνhcινa ιλ).ημlννν•pοτ&••"' τουaρ&ι;τιSνι1.οupy6 •ιινιaf\ς•a. 
:~,·:~,~~~~:~~~~~η ι\,.~:·=~~~~-~~η~~ρ:~.ra~:~).~~t 1~~ 
τ&ιιμ.. 

• ο •• ... νtοuρiι; aιιτaλ~yaι μi τι'jν 61\λwση δτι ηS stμ. 11 5 ισλι:uaιινιat 
a~pως κιιτ&τf\ ιrυ~τηcrηaτi\Ισuλl\. 

v4 •• ::,r.~~·~~~ς .~:~~~ ,:;~~~·:;u •,=~~:a:2 ~~~τ Κ::ν:::ο~ν;~~~--:6 r~::~ioU 
,.ωνaροa"tι.ινδ ιCΙ1fpcι"Υμστc6aaων•αfτWνcruμ.,wνιGνμlτι'jΛιρδη,wο6&,ορι:ιUντι'ίν 
apoμι'jlcισ•cτpcλιιfoua.λ.a. 

ιι6τ ιι\σ1τηιrηacιτιιβfΟ"ι:ωςiyyρ&~σημσfνι:ιl•f•cιι:υση τl\ι;&ληι;δισδ ιaα• 
:l~:~::;,:~v.:~~ο~:~ο~ν:~.~~1~ι,cι, ~ ιιfτηση Β& μι:τστρcπιci ιιl lacp6τηaη, woO 

• 

~~!!!k!IJ.!!e!~ΙJ!!J.Y!~-!1!~5-~!~~~!!l!!~S:.:~ex!!!!!t!!~S.!~!!!~1!!~H!:!:!!> 

διrηρa:~~τ:1 ~~ ::::~;:~ιι~ :~~ν~::~·~~~ t:~~~~:η~:~ν:~ι::-;.
6

t::~ν-
τ•ι τ6Ui'iςι 

~~~;::τ~~:~:;~:~:.,:::;;:;::~~·~;5· ~::::~~::~:~=~ S::Ξ:;:i·- • 
;~~~Σ~~~.t'.:~:~~;&?ν~~' ιι~~: ~:;:ιι::;~:·:~~~:~h" .:r ,:t&.:;~ ~~::-
.. ριhσ-τνν •• ,.σιιι-. Ψισσιf8ηιιιιδΥΙι\lnισy6ριιu.ηδιορι.η.ισϋό1ιο:Λ.Λ.ι\ΑuνδfνΙ& 
1σιιιιι στfς: •aρσμιι86ριιις 8ιιρισιlς:. 'ΛτuιWς: ι\ δτ6σχιιση aL1'1\ δfν ιι1ιιι οιιν~ιιιι~. 

'tρωτίί1'σι&•ομfνwς,&ι. 'Υ•σιιρy6ςτίlςΠρσιι6ρfaςΚuιtι:ρνι\σιιωςιιaf •apσttιιλ&i
τcιι ν& ιιληρσtορι\σaι τ" Βοuλ~ •οι& μfτpc:ι σιιfιιτaτσι νιl λ.φaι ~ Ιtuρfρνηση yι& ν6 

;;~:2~1:::ι~:Ε~:r:~:;~;~~::~:;~::~~~~~;;,:;:~;:;:::~~~~"!Ξ!;;~:~~~Ξ~-
δdμwν•.λ·· · 

'Η μ6νη •ροιι τiιfι λδση ~fν•τaι v' ιιfνσι ~ 8 ρ6σληfη 0 ιaτdιιιν διaywνισμοD 
ιaτοfιιuν ti'iς &wδι:ιισν~σοιι.ιι 

ΗIΟΥΛΗΗΙΛΤΟΙΙ ΛΡ1ΣΤΟΤΕΛΗ ---------------------------



τσU μay4λσu Στηcιρfτη μι σuμμaτσι" ιitηλi;ς •τ&8μηι; ••f &.ι5μσ μi ιρw& ••f &p
yuρ& μaτ,Ηισ•τ&••σiσwpσρ&λλaτ• ι &ν&yλ~ι'ιμσΡ91\τσu. 

'κ ιλληνι•" 8ouJ.I1 •τfι; 15 •aρpoucpfou τfμησ& ... • ιι,., μι"" 8&ιριi της,., 
tιλ4σσ,. • 

. Ό "Λριηyι5ι; τjljςΣAHII: •· Ι.Γ.lfy6ης .,.,ν ι!μιλfσ τοu yι' τιSν t ιλ4•σ,. τUν 
.t4νvνatwaι 



.. ~·::i~~f~~~;~~!~ 
.i.J;ι.'t'5t:nι;1-.τi;o,..,,il.,+ι-τ,;,.,;,..ιι7f~;-

~~t~~;·::::}~~i~)~:l~~:~::~ 
~;.i~;:1~ff.:t~.~Ξ~Ξ#~f~ 
,..; ;, r-.e :ιιι:.ι~ i.τί),Ι\~; (τV. .;....r.-i; .. i~ιV. ~ 
'!ι,.~ιι ιί~iι ·•i tqμ~·η-:i,~JΙ Υ; οt...τι~ιιa ,. •. 
~ :::o'l.ιniι 

n?!A:.~ ~~=;~~;~:~~:~~f~~\.:i~~;~ "~;~.'..~t~.~ 
~~~~:-;~z - ~~l:~~~~'"\:~~ ·:ί:,•, ;~~· =~;~J:- :~:ό• ~:::;. 
.,-;.-.:• Η λ~• .... , . ..,.,.;_ aιί ,;.,_~.c.-,ι ιali 

•. ;~~-~~~~:~~~~·,·:;~~:;·~,~:;;;~~r~;,_:i~.::;·i";.~ 

f~~~~~~§::~t~f4:ΊΞ:~Δ:i-Ξ 

ΚΟ88ΛΤ1ΚΜ.&ΡΛtfΜΡΙΟΤΗΤΛ -----------------------
"tντονη δwfjpξc τfς τcλι:uτιιίcς μfρcς ~ •ομμιιτι•~ δpd'τηpι4τητιι. 

Κlipιιι χιιpι:ι•τηpιι:τι•6 της ~τιινι 
~ 1wfσ•ctη οτ4ν 'Λpχηy6 hιτpocfς 1ρyιιtομfνιιν, "1\ ι:δ.•cιη της Έwιτpοw~ς 

'tν6wλwν ιuν&μcwν τοϋ Κ6μμσ:τος, ~ •ρfς •4ν•cpιινς τοϋ 'ΛpxηyoG yι& τ~ν δwοtιο• 
λ~ ν6μοu wcpf μcιδσcwς της στpιιτιwτιcfίς Βητcfσ:ς, τ& c6ιιμο της wfττιις τσU Κ6μ
μιιτοςc .&. 

• 

:~!!!!J~!I.!e!!!!~!J!!I· 
Τ&ν'Λpχηy6τί1ςt6ΜΚ•.1 .Γ . Ζfyδη1wισ•fιΕΙη•ι:ι\wρfσβuςτοUΙcξιcσG•·8ιι

νοufλ Κcιι:μcfpιι 8aσfιι cσ:f τοU διι:βfβο:ι:c cρ6σκληση τοU Πpofδpou τiiς κuρι:ρν~ι:ι:wς 
τοuιι:.ιt&ρλος Σιινι:&ρcςΠι:pft,δwωςcοριιι:τcί1wιιι:cf!ΙλΓίςτριμcλοίiς&ντιcρσι:wιιcfιις 
τϊ;ςt.ι\Η ,Κ,ι:τfςyιοpτiςcο6Β6yfνοuν&.61ηςμfχpι5ης .. ρτfοu1079ιrτι\ν Π6λη 
τοUΙaξικοίί yι&τι\ν1ciτcιοτίiν50J.p6νwνln4τί1ς1δρ(ίσcwςτοϋΚuβapνWντος Βcι:μι
κοϋ'tcaνσ•τστικοtί Κ&μμcιτοςτοiίΙcξικοiί. 

Κοτ&τι\ι:uν6.ντησηι:uζητι\Βηκσ:ν1cfσης•σ:fΒfμσ:τιι•ο6&,ορσίίντ"νι:δι:ιιξητiiν 
ι:χiι:cwνμ&τσξ6 τiiνδ6οtωρiίν• 



:~!!.!E!!!~S-!!!!_:!eΙ!J't! 
Τιδν'Λριηy6τi;ςΕ6ΗΚιι..J.Γ.Ζfyδη1•ισιι.ftβη;wσν στ6ypσtcίοτοu&~σ:pιος 

:~~μ~ ~ο~~::_.~~G:6:~:λ~;~ω:~ .... :::~.;~~ :~r·::ιr~ί;:.~~~:, .. :rς ~~==~-
τσ:Τ•c; ιξιιλfξc ι ς 1 στ6 Ιiμcι τi'jς ιι.ατaσιι.cufiς τοϋ νfou Αιιpοδpομfοu στ& Ιcσ6ycισ: . 

•uιι·~:~::τι:~r~~ =.:~:~::-:& &:~~::~~.:ί::.•;"=•::ι:.,~";.z~τ~:? ~2ς 
~~:.~:~~~:&:~:::~~:;:~J:i·r~-::~~:.=;:;:~·::::~~r~·I;:. 
τ"ν -~~·.~~.~=~ ~:QU:6μ=τ::O:~~"a:~,δ~~~::uτ&~~o~~u::·:::c:r~&:: :::_ 

ρολ". 
8 • 'οΠρ6cδpοςιιαfι\Γcv.Γρaμμι:ιτΜςτΓjς'Dμο•"ονδfιιςΎ•αλληλ ιιι.ο0ΠροσιιιJΙι

•οU Λbτοιι.ιν"ηιν 'Ελλ&6ος (Ο,,.n,Λ.[.) τ6ν l:νημ(ρwσσν 1 yι& τ& •pορλι\μστσ τGν 1ρ
yο:tομ(νιιν,στfς.δ ιιι.(ι;σuyιιοινwνfcι;ιι.αfμcτιrtοΡfςτi;ςι~ς. 

'ο"Λpιηy6ςτi'jς[6ΗΚ&tοϋ&ιι.οuσcμ(•ροσοι"τοtίςΙ:ιι.wρο-"ιοuςτi\ςΟ .,,Π,Α. 
όwc•ιi1'1δτ ι Ι& •uμwοpσι•τcβcΤ1νι:py&στ&δfιι.ιιtιισlτ"μοτ&τοuς 1 'Ι&τ"νιιιιτοιΔ
pω8'ηltΙΙfστ"ι6ριιμοςι:ιι..τ6νομοur.αfοlιι.ονομιιι.&Wτοδδν.μοuσuνΔιιι.ι:ιλιστ ιιι.οUwι
νt\μιι:τοςhαΗσ:yμ(νοu&w&ι\•οιι:σ6"•οτciξι:ιρτ"•ι:ις. 

ιι.λ&:.u ο~ ,&u~:'&:~i:τ:1l:;a~:~:~o ~ι .~&ο~:~U::::=τ. ~~~=~0~~:. τ:, •t::~~~::• τοU 
•οιι.. Ζfytιηι;&tοϋ1νημιι~8ηιι.ι: ,ι&τ&alτι\ιι:ιτσοι..τ'~λwwclτι ctνa ι h•p&-

. ::dτι.2p~::~ 1 =~ ::~ς ~~::~:~ς~·:~~~=~ ~& ~:;;~;~~~~::..:7~6~:: 1 μ::.:~~λ~;:wwτ& 
&wοτcλ(σμι:ιτι:ιyι &τ"ν1ξuwηρ(τησητοίίιι.λ'18uσμοϋτiiς•p.ιτι:Gοvσcις. 

•aν ι\ ι\ρμd6ιος ιf.οuρy6ς ~11p6σβι:σc ι\ w.. ΖfyΔηι;- Δ(ν T'1poii88 ι:ιbτ" τ~ στ'ση 
~ hι:ρyfσ: a& ctιι: λuΙι:i • 

• Ο11w.wρ68V'ΙΙ"ο ΙΤfίςσuνδιιι.ιιλιστιιι.ί\ς6pyαν6σι:wςΓΕ Νοn-4ΕΗΤ6ν1νrιμ(p.ισονyι' 

8 &:~~:~:~~·τ:~~ l~~:td~ι:::u:·~~~~ν~~ ~~~::~:: ί~·~·:r::ητ~.r~=~~rι:~ ~~ 
&~~~:~~:::uτ~~μ~~"~j~:.•pοιι&λλι:ι hιταr.τιιι." τ"ν &ν&yιιη ΑνιιμοΡf(Μιι:ως τοU 

ιcιρι\::Μ: • ν:f~~~ι:t::::::j 1&~:"~d~T ~CI~:::=~ ~V:~;~~~d T~~ij ~~==~~~ς ~~~:2ς.,.Sh~;O_ 
ρ(gι:ιv.S&ντιrwοJΙρι&ι:ίσ-τfςι:CιβGνι:ςτi;ς&.οοτολiίςτ"ς. 

ΣiJΙσ:νηyuριιι."&τμt!iσtσ:ιpcιστ&:yρc:ι'ciσ:τοϋΚ6μμι:ιτος,ιyινcστfς24 'Ισ:νοuι:ι
ρfοu, ~ yιοpτ" τi;ς χfττι:ις yι& τt!i ν(ο Χρ6νο. 

[τcλiιητοDΚ6μμσ:τος, ~μσριοι τοUλcιι.σνοχcδfοuτi;ς 'Λττιιι.Γjςιι.σ:fχλi;βοςιlχσ:-

::σν .. ~":r~;:.~~" Ε~=~~ =~~':6~::V .:~"τ~~ ο~:~~~;~ ~:u ·:~ιι. ~~;tν~6~~~=~ςτ:~·=:~, 
~:~a:~σ:νμι & νfα 6ι&στααηστ6ν&yWνι:ryι&:ν&yfνcιwρ6:ξη~6ημοιι.ρστfaστ"ν 

'ο 'Λpιηyt!iι;, •••ν• σδντομη Μ6ρομ" στ' hιτctίyμσ:τσ: τΓjς Ε&ΗΚ στ6ν wσλιτιιι.6 
u:f6ρy.νuτιιι.6τομΜ ••τ&τ6ιp6νοwοδwlρι:ισc••f6ιι:ιρcβςι:fwσcτοδς•σ:pιστιιμ(νοuς 
Ιτι 1 τ6Κ6μμσ:h•λλt.yμ(νο&.6τfι;waιι.σhιμονfιιςτοUwαpaλθ6ντος 1 JΙ«δftcι μ( .. ;; .. 



ΕΚ&ΗΙ\ΩΣΕIΣΤΗΣΤ.8.ΛΑΥΡΙΟΥ ---------------------------
ιιι6rιλ~.~~σ;.~:':~r:~:~ι\.:;:τ::ν;~ .:r.~·=~·:~ι\ τ~=~~:'::: ::c-.: :~ 
.ι.τις. 

κοντο~~ ~f'.l~ι\1\;;:ι~:-:~~~~.~~ ~~~·.·r~:~~,::·:~~~~ί~;.;'.:~ν~rν ;:~.~::Ου 
:~.~;:: ~~~;~:1• .κ~;.:~~~ι;~Ι\~1:::~~:: ~τ:λ.Ιtf~::~~~ .. ~~;~::;~;ο~=::~U~ιηι; 
... ,.~: 1•!:::;~;&~';.? ~~:;~:':;·~~ ~:~':"~=~"&~:;~ .~;~·~;;;•ι•::::~..;~·· 
~;*:~~;~~~~~;~:·:~·&~:;.~:.~·~~.;·~T~~·~·~:~~·~_:g )~!~~~~~:;~~!: 

'Ηδadτιιρη aιι~λ~ηf\τςινιιτfι;1• 'Ioνouσpfou, τ6ιι6,ιμο τίiι;ιιfηaι;. !ιι
ιιιfλι•• ι'ι τιιριpνα 1:oCi Λ&taρou Γιιpςισψf6η ιιαf μιιτ& 1:~ ιιf-ιτα οΙ Γι&ννηδιιι; τfiς 
•uντρο, ιίίι;ιιlραaσνμιιtlδaι;ιισfριιτ•fνο. 

Βaρμ, ιaιpοιιροτι\Βηιιανι'ιιι.Γιοτpiί-'Ηλιο•οδλοuιιαfΑΕΣ&ΗJΙfτηι;Χρl\στaι; 
ύνιστρας yιιS τfι; •aτuιημlνaι; aισaις •oδτp6pal.aν, μιa.~τσc στ~ σuyιιlντρwιι'Γ1• 

Σuντρο, ιιS μι τοδς ΛaupιWτι:c νι6ρηισον lιιatνο τ6 ρρ&δu ιιαf μiλη της ΌρνιS· 
νωίσηςΓuνσιιιWντί1ι;t .ΑΗ,Ι(.ιισfτίjς[.t,ΑΗ,Μ, 

ΚΟ8ΙΙΑτtΚΗ&ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΛ -----------------------
15.1.7SΙ . tτ6 t~λl.oyσ 'Y•aλMl.wν 'Εμwοριιιίjς TpowltllC lιιwροσ'-ησa τ6 Κ6μ1.ιο & • · 8 

ΓιιΔρνιος Ιlρyοδοι; - 6ιιιηy6pοι;-ιιοl.ιτι:u1:~ι; !'σιιι.ινfaι;. 
θlμα ι "Ηδημιοupνfσιιuρfau,οpbσuντaξιοδοτι\••wc;μlιισρ&l.ληληιh:αyιιfσ

,.ρι.ισηln6τdΙΙtΑ. 

15.1. 79 . ~hv'~;::::~~·~:n ~::ί:=u:η~(l:~;~~~:~c. ~~:'~~:,:;;V:~r.r:ιt ,.~~:~:~:r' 
~=~:~;..~:::~~·..::~~~::·~,.~:::;·;:~=~~.::~~~~·ί.::~~ ... n::;·:~: 

16.1 . 7SΙ . Σδσιιι:tη τjljς: Κλοδιιιίjς '[ιιwοιδιuτι•Wν, στιS ypa,aio τοU Ιtdμμστοι;. yι6: 
σχaτι•4Βiματσ. 

,., 1 '?9,=~~;:~~ ~~::.::ννη~·r.:~~·~~~~ν .~:;;:~'::~τ:~:~;":' Τ!.:~~-·~·~= 
11.1 . 79. ~:~σ ·~:G ι~=~: 1 :~t~ [~~=:~~~:~::-:[~~&~:~~~:& ιι: ~~~::~ω;οG"~:μ:~-

σιιιδfοu••FfyaωpyιιιUνσuνaτaιρι•μWν,τ6Ιt6μμσιιι•pοσιhησι;ι!ι•.'Ιw&ν
νης ιtο6σ•ινος 0 ιιολιτauτ~ς διιιηydροι;. 

19 .1 • 79 ·~:~c ι:-~:"~~:: ~:::::~η~~~ω:: ~:, :u;:~:~~~ ~~~~d~: ;~λ:~:~::~:· 



• 

• 

• 1 .79 -~~:~;~~ .. :vτ~ ~~~;~~ ~~~·~:~:·:~~~ z;~~~:~~:l(:~..:~~~~:a:~~,:~;·~· 
wολιτιιuτι1ς'Ιwο:ννfνwν,a .' Ιw&ννης.6&μσ1'&κης;,6ιιιη y 6pο ςΙΙ οΑιτιιuτl'ιc; 
Α''ΑβηνWν . 

1.79.Στι5 .6fU,ιο'ΤμηττοU,στ6a6tιμο 'fίlςΠ(ττσς,iιιιιροιιιhησ&1' 611.6μμ.jιι. 
Πίίνος ΛιιΙΙ.•τσ8ς , ιιολι'fιιυτι'\ς Β " Άβηνίiν- ύnομηιιινιιι6ς f Ι . Π . 

,, 79.~:~;:-~~:~ 1'~ . ':ι;:\τ:~~·;:.:~?~:=~~ 6~::;;&;:ς •::=~~~=~~";' .~:~: ... 
1 .1.79.~:2 ~;:~~~~~::~~~υ~~~~:~::;&::~~~~== ~·-~~~=;~ν==~u:~:'•• 

ιιwνστaρ τ fνος,διw.ηydρος . 

22.1.79.Πρ&ςΚ6ν•ι:ρανςyι&τι1νιn.-οροΜ•ροτ&σιtωςΝ6μοu, •cp f μιιι~ιιιιςτίjς•τp.
. τιwτιιιl;c; Qη rιιfaς, &"d τ6ν 'Λριηyll ιt . Ι.Ζfyδη ιισf τι1ν ' [wιτpοwι1 Έν6ιιλνν 

Δuν6μιι~ r~ς [ • .t.Η . ιι. . 

24.1.7SΙ .Κ6φιμοτί1ςΠfττaι;τίlςΕ.ΔΙt . Κ.ιιcιfσGντομοχο:ιpιιτιομ6&ιι6 τ6νa.Ι.Γ. 
Ζfyδη . 

24.1.79.ΙGσιιιιtη στιr. λιr.ι;Wν τί;ι;Πeριιι:,ιι;pιι;ιtιιο:ίlι; ΌpyσνWawι; Πlλληι;, σ τ&Γαννιτ•& . 

26.1,79 .Iuy•iντpωcrη ι ιν Τ•οιιιWν 'Ορyσν~&ΙιΝ [.t.HK, Γιι~tη ιιιιf 'Αμwιr.λοιι~wwνι 
Ιυyιιlντρwcrη τις Κλιιδιιιί1ς8ηtcιν ι ιιWνΕΑΗΙC, y ι&βlμιιτατοϋτaινι•ο\ίιιι!i•μου 

~~::~τ::σ~ - τ~:σ::~ιS:::λ: ο::~"~:S:w;ρ:~:~η;η~ιι ~ι;~~:::~: ~=η~ι, ~:;α~: 
σΙUιΙς Α~ΆβηνVν 1.Νομ&ριη •· Ι6μwι:ιλης. 

21.1.79.Ιtι5 Ι6νδιr.σμο 'Ερyολ6βων ' Ηλιι;ιο:τρι•Wν •ερyων 'ABηvVv, στ~ν iιιδ~λ-η yι ιl: 
τι!i•ι!i•ιμο τί1ς•f '"'ας,τι5Κι!iμμaιιιwpοΟ"δwηvιι:dΙΙ.1.ι.eμCJΤ6ι.ης,wολιτιι;u
τι1ς Α ~• Αθηνtiν, δ ι ιιηy6ρος. Ι 

2,2.79 .Ιυνιι;ιJτfα•η Τ , Ο. Κα~λι8lας 0 O"t6 Κlvτρο •zσte υν8ινι1 Γtιινιιi• •τι1 M . Iμ(ipν~'l 
•aftCJip&Tιl'μ4ςτιιti t . Zfyδη • 

HE.&H . ΙC.ΓYMAIICQN 
- -------~---------

Τ4•ι!iι ιμοτί;ς p.~τοχρον ι &τιteης•fτταςτοtίΚ&μματοςΙyινaμιιfί&ιι.ι!iμα &ι,ορμι1 
νιΙ: •uιι.νdctouν οΙ δυν&μaις, σΙ μΟ.n , τί;ς 6ρy&νωαης yυνι:ιιteί:ίν. · 

Νf);ς yυνσiιιaς iνeyρ6,ησav •τ6 ΙC6μμο ιιαf ζιtτησαν ν&!•ριια•iριιυν τfς δ.ηρι:• 
σfaςτοuς ,iνί:ίτ&fιδημlληαuν .. χrtουν τfςτσιιτι•Ιι;•uyιιeντpι..aιςτουςμi liμ. 
τοuςτιfί•ρcιβλι"jμστατίlc;σ6yι;ρανη ι;. tι·νa f ιι.σς. 

Ιτ6 μιι;τι:ιξι! yfvιr.τaι ιwιr.ξιr.ρyσΟ" fα τaίί αJι:e6fou ιιστaστιιτοιοtί, δστιι; νιl: yfνιι:ι 

~~~::::~~η=~~ ~;::i:~~ Ε:~~;;; .::~6 ~~:~~::~~~::~~~=~:!~;,. ~~~ Υ=~~Ι:~~ρο-
t τί:ίνyuνιιιι.Wν . 

ι;r::~:~"!;~::~~Ξ~~::~;:::~~u;:;~:~;Ξ~~,.:~ ~ία&~~=~~~~~ςv~:. :~~~·ς 
Alv aTvaι •aρ& ζιtτημα ι;ρ6νοu yι& vdi yfνιι:ι ~ σuyιψlτησι"j touς • 

.. // .. 



6PAifHPJOTHH Η [. Ι.ΔΗ./'1. 

'Η Π.( rtΔHN 'ΙΙιθ~νcις σuyκροτ ι; rι f. σWμcι μf Cξfiς σι:ίνθcαη, Γpο:μμcιtl cςt 
J( (Ι στιις Ιι:ιuροcιt.~ ς ~ιtητι'\ς ι\ΣΟ[[ •. ι)n 'ΑΤβο:λijς Νfιιος ,ΙcιρκοyισννCS:ιιης ΙΗκος, 
4\ ονGtηςΠσ:ν, wτσρiiςΝfΙΙος . 'Η Π θι.σfiιισ•fiμlιιαλcιι&μlλη,στ ι.λlιll•ο ' 
~:~::~~·~,.~η~ .i~~=:σ:::λ::r:::~.~~. : : ~:,;;j~:~r ι.6η λcιτοuρyοUν ΤοJΙικιfς ' t ι-

Ν ΕΣΑΗΜ &pιftcι μcy6:λη lξ6 ~rιση y ι&: τfi •ι'Ιtιαη &.~τι'\ llouλl\ της ιιρ6τιιισης 
ν6μοu ι)~ ΕΑΗΧ yι& 12μηνη ιιτρa:τ ο ι,.ιτι .,ι'\ θ ητι.(ι;ις.Γι cιlJτ6 η5 λ6yο (ιι.ι &ριfσaι v5 

~=~~=~~~7ί~:~ι~σ6: &::~~~~σ ,.:~r~:;~cι~6' μ:~. ·~·:~~~~σ::':fη~=~~~~~~ ~,(. 
Ο"ΙΙ.ι:Τιk&lντυwσ•οGίtι:uιιλοfΟpοUν . 

: ~-~!~~~-'t ~ ~- !1~- : ~ ~~! ~ :f~!!~! ~!~~!J. 
ΙliΜΤΟ:VΙ'\Ο'UVι:δρfο:σι'\ της .. ή'tιιτι:λ&Ο'Τ Ι ιιι'\'Εfi'Ι'\'ρο•ι'\τίlςΕΣΔΗΝiξfτσσι:Βf

μο:τcιιtοG&•οροίίντι'\νιιcιτ&στcιαηστι'\ν 'Λν&ίτστη'ειι:ιισfδcuση, τ f1νιrορcfι:ιιccιfτfςwρο· 
σιrτ ι .. ιςτο\ίιοιτητιιιο\ίΚινι1μι:ιτοςιιι:ι8GςΙΙοfτfς&πι~tcfμcνcςφοιτητιιιfς1ιιλοyfς. 

'ΗiιιτfμηαητΓjς(ΙΔΗΝ, cΤνοιlίτιτ6tο•τητιιι6Κfνημοιιcρν&ςιμfοιcρfοιμη 

rc:η~G;~~ ~:c ~~~~:~ 1 ~~~;ί~:~ς&~~~,.ί~~ :ί~:~~ϊ:~σ;~~=~~η&~~~ο~~ ~:c~~b~~:~Ι(~1t·ρ&-
"'[τσ ι α&νμονοδιtι!\iιrιλοyt\yι&τ6ξeιιlροαμοςι(ιτrjςτΓjςδ6αιιοληςιι:σμιι.Γjςιrρο-

~~~~~ ~~~:~::~:~~~~::~~:~::;~:::~:tΞ?:i~"!:~~;:~~~::;ϊ~:~~:~~~::::~~·· 
• 

: ~~ !.!. !e!!!! :ι~~!~- !~s _ ~!~~~-!! ~-!!~~~~.!.!! _ !!!Q_ ~~! ~~: 

~j~:~:~~~:~;: ·~~~:::~; :~;~;;:;;r.~!:.~::" :~~~~:::~::;::~~:~~:::~~:::~Ξ~;~~-
Τήν (ναρξη τϊ:ίν ipyaoιi:ίν χaιpιfτηαc ή Δfαnι.ι 'οpΙJCΙνοuδ&ιcη μfλος τΓjς 1(,[, ιι:α( 

::~ί~~:: :~6o:;~:~:i~ ~~~e ;~ν~7~ο;~:~~ ~66 .. :~~: .... ~η~η/6::~(~~ ~=~ο [:~~~~~6 'επfσης 
ιι;,'J,Γ .Ηyδηατι'iθοuΜ,vι6 τ&Λ.Ε.Ι. 

~-! g-!! ~~~ ~! _!~!. ~~~ !~! ~~!- ~~! !~~~~! 
ιιΓjς ,~Qr~6 ~~~~:ς~o:;r:~ .... :~:~, "~~~~~:~~;:~~ ~Ε~~~:~δ=~ι1~η~,.:~::~•ιιί\ς ' [Jf ι τpo-
Y ι& τ~ ~~~:::..,~, :~ρ~::~η~::,.~~: ~=~ 1 ~&:~a~:~&::~α~" 11:~v:fη~~ ·~:~ίj~ut::~:~: ς 

'Η 1ι;ι [6νοδας τί;ς Κι:ν1ροιΓjς '('IIΙTpo'lli;ς, έτσι, 96 c1νσι Ινο ς νf:ος στο8μ6ς 
ατf1ν&νωδιιcι'Ι 'ΙΙ ορc fοτοU ΙC6μματος. 



• 

• 

!!~-=~~~~!~~=-~-~~~s_!§s_~!~~ 
'ο'tτι'jσι οςχσρ6ςτi;ςΕΔΗΚ,Β&δοθr.ίστ6:=:r.νοδοχσiο•ιt.ι.ΡΛΒΕΛ•στfς 

21 llopτfou, στfς 9 μ.μ. μl wλο6σιο ιιολλιτr.χνοι6' wρ6ypcψμa. 

86: wορο:στcί ιιοf Bd: Ι(Ο.Ιρι:τι'jσeι τι1ν !ιιδ~λωση ι\ 'Λpl(ηy6'ς ιι.Ι.Γ.lfy6ης. 

Η tΠifPDΠt! 6HIOIIQIII ΚΑΙ KOtlfQNJKQfll ΕΚΔΗΛ~Ι[Ωtι 

tKANEtTOKAθHKONtOYΠPOITDICDIII•ΛJ 

Δ ΙΛΔΩΣtΙ τttΑtΛΚΗΡΥΞΗΙΙΑΙΣΥΟΥΣ•lΛDΥΙΟΥJ 

ΠΛΗΡΩΣΕΣΤΗΝεtt•οΡΛΣΟΥΣΤΗΙΙΙΤ.Ο.ΚΑΙ 

tτOKDIIAJ 

ΛΙΙΙΟΧΙtτtΙ,Ι,tτΗΝ ' ΤΟ . ΤΛΧΥΗΡΟ 

(Πτιφ. Ι.JΙασοuρfδη, Πανr.wιστημfοu 10, 

τηλι3δ.Ο9.711'ι•τ6λοyοριοσμ6τσtί 

Κ6μμοτος 'tθνιιι:ι1 Tp&waζ.o Ύ•σιι/μο Πα

νcιοστημfσuΒ&ριΒμ.λσy .ΑD3506-2•) 

TOKOIIAt[XPCIAZΠΛt 

ΑΩΣCΚΑΙΣΥΤΟΠΛΡΟΝΣΟΥ 

ΟΛΟΓΟΣΤΟΥΛΡΧΗΓDΥΣΤΗΒΟΥΛΗ-

!:~~~~;η(;: ι ~:~::~:σ~:~χ~~ω:σ;2ι 
οfιιοσlττcςδιοτfθcντσιlnι6τ6 

Γpο:tcίσΤδιιοuτοUΚ6μματος&ντf 
δpi(.20D 



• 

• 

Τ6 μayd:~o ιισινwνιιι6 Ιιtμιι τiiν νaιιρΜν yιlμuν &•ιιιrιdλησa τι'jν τaλauτιιfιι 
·~[οΔο ιιdρα ιιολιJ τι\ν Κσινι'Ι Γν4μη w:ιιr τι\ Bou~ι'i· 

μ;.u .~~ι:&:~.;~~~~η::μ&~~·:~ r .:~~~":~~" ~~~~: ~::~~~:~ r:~:~~~~:~~ ':Σ'-
Ιρι•••lι'...,.,•νιtτ•u · 

"ΗΕΔΗΚ,6νιιιιfτdpρηιιa ιισλι.1&νacσιρκlς,τ6t!Wιcraιιιιτ'&ριι\νyι~φτfτι!ila6-
Ρ"τιιr• cdν &,aτηρfcι yιd τι'Ιν ιιληρiστapη &ντιμaηhιση τοϋ Βiμστος,διιwς 1•ιJW:λλοu 
τ4Σ4νπιyμσιισfοlιιaβνaiςόιιοιρa4αa ιςτi1cχιlρσις . 

Καηl τl\ν~ι\τηιrηlλσβι:τιlίλdyοιl ΆρχηydςτσUΙCιSμμcιτοςιι.Ι.Ζfy6ης,ι16-
••iσς &νfιιηιξa τfς &,..ιS,aις τi;ς EAtnt. 

0 Η &y6ρauση τοϋ 'Αpιηyοίί ιιστd τι'jν σuζf\τφη Δ.Γjρξa ιιιιτd yaνιιιι'Ι 6μολαy(ιι 
Π4τlςιιι6iμΙΙ'&Ρ ΙΟτcιταμlνaςιισfyι ι:ιUτ6 τΦι•cφοlιf:τοuμa.lιτοdσ ι• • 



Η ΛΓΟΡΕΥΙΗ ΤΟΥ APXti'ΌY 

ΓΣΛΤΟ&ΣΛΖΥΓΙΟΛΟΓQ8ΛΚΡΟΧΡDΙΙΙΛΙ'ΣΛΚDΠΜΙΤΚΙΕΓΓΛ80ΥΙΥ811ΕΙΙΗΣ 

(,_κτικιf"Ιουλlk '7.1.79) 

·r:ι:ιn, .J;w. '1'~;.tτί ~; Δι•nwhφ;. ~~ 

~-~~~:~~;12~Ε:~ = 
:::~~~.;~~~~~~:::.=~ ;:;:. 
ηι~ ... d -=w ιχv.,.. ι-,~-,.1~ μι. 

·Aw .. ι!ni;i,.tl~.,.t Nιuu 11.ι,Ιιιo1J.ι...t"fUU 

&~~g.~:ili?:~;~;!;'E;~~ 
~; &r.Ηιι;"Q ;;;~; ~~~ 1i.ι~ι •« ι.;1"U"'•~ fl'fu-

~~=~;;~~!~?;~~;:~;i~~~~~:t Ξ 
~ ........ t ~,ω .... ,.~ι φ a;l'tlolo"lf.ι "1'•). .... 

l'v~~ ..:;~=:: :;_.y, r:~':~t:'"'J: ;~:...1': ι1: 
λ:ιπι .~,η.:. . 
;~?~·:~; :s;·~Ξi:!-ϊ:~~rz~·;:; 

Τιί !09 -::ι+ιί h;iηnn ιi tU.\."ίl• ·~ ~ί ιιι\ """'''"~ 

~~f~f.~:t~~f~Ί~~~~~{~1.~~:· 
;ώ:ι"' ι~ς ••~η::ι,. .. ς. 

Πιρ•tιi'Jμ:11 :ίιι111 l;ι:ο:r,ι.ι ;;"pι ::Ν.λ". 'J!, .. ; ιτι; 
"'"''ilfιoι; b~ irι:';ι:~< t ,._., .. ,_,.,.""~ ιuι...ίι'(;Ι. ίι:...,. 
JΑΙ1<Ω).λ&ς::ιfι;;tώιcις. 

'ΑΗι ~ ί.::ι;ulωι~~; ~ r'",ι.ος ~.ι ~ ... ,.φιϊ lp>fι; μ. 
~ .. •••ιr1Υ 4;oτ.i.ιHiz(- 21:J1ι•~n•i ιω;ιiz •. ιί i'"ι.ι.ιrο 

:ι:~ί;;:a:,~~τ::;;:ι::{).~·=~ν~~·...:~.).χ;ι).;::.•. ~1 

i~;~ft~:~;=~~:Σ;:~:~JE.~:~~;, 
~§.~:i~%~;~~f~~~:E~~t~ 
;Ξ~:Ξ§f:ΞF~:~~·Ε~! ~J'i~ ~~~;~ 



ti' ~~Ι;Jν ι;ί ί.;:.Η!$ ~ι "'nι:ι. \"ί a:ιfιlιιι6. Δ1ν ,.,. 
ι;ιίι~ ri r-ιi ιφι :ι,ιιιίνιr; ~;~:π.ιlι . "l!:t-,. :i ~ !ι:ιί~ 
ιnς Λtιi.'(+ιις. )11 ;:ιιL t::ι.ιί.ι,.:ι )."d. ι /ι 'EU.~ιai. 

~,f~;1-;'~~::v'"~~&; Δ:~'::~~:Γ:r~.~·~:1·~-. 
ίι~ΙΙ Τι:ιιi .~ -::Μ ι:ι;τιί .. ,.. ιιf;ο Έ~ .. ι,;.Ι ι. χω;\~ ,i 
;:w;ιiv.ιt :ιrl"..,.. ιh:Μίς fi:ι:••· Ksl tίιιι:ι ί:ι.ιί.,. :Λ 
;:lπώ'νιιιι&t•ιlνιι-ri :ι.~οcιι':ίaιιnφιrμ.ίmο. Ui.t 

~ : ~~ :r ~;··;~r.ι. tιχ .. •• μ .~,ι* v~ 

l.il~,~~: 
• ~~~;~:Ξ;G.i~~i:~::l~~~g~::[~~ I 

iΞ·:~~i~ ;;~:f~~i·~ ~-ψ ·rJ,f.: :r.;~:?~ ... ,, .. Κ;;i:ι; 

'ιι\ΣΨ 
"~ κ,:ί. 

:ι~; ιό 1153. 
ε;,,, ιiνΓp.ι; -τ.ι;i ι!t~ Ιηc!rft>.ιλ~:ι>τις !&ν fi •· 

:~~::;·;.~ ·~z;;.i).~i '~~:("~':'~~~ .. :;·::.~;·ι~.~: . τ;: 
;ι-ι:ιi Hf;o &ίpν.;ιi:ι\ Κι"";~;:ι, 1:::-. Ηδ:ιιι ιlι ::;ι6l .... 
ιι•ι:ι iιί ::ιip~'" z,,.,,.;,.,ς :ι.•i νιr,ιι:ι.ίς •ιi ,...,,...,, .. ί~ . 

Δ ιιeιΙ;. ιί;ν .οn.~:ιμ.ι":ι.t Δι:ι:ι.t;~!iι; :W. Δ :•• ι .. ;ι.:ί~ω• 
-;ιi'.λΗ;ώΗ'..ι. 

••rι,. 1: "Οi.ιο .ι i.ffω-::ι: ,.,,.., .. :;..,, ί.l.ι~J ι; ι: ~ ·1 
r,., ιι._ iξιr.;l:ιora:ι! :itι:ι.:ιιV,ιη :ι. Cνιι :;ι:~,,.μ. 
""' ιι.ί lιτι:ι~ :ι.:ιί ...,,,;~~•ιr;. •ι\ i.~ιii..v.ιt νi n-,ι :ι; '9 ί; ,.._ 
ι :ι ιιι ι ::ι~> ffl;,.ί -::νι"ιι:ι i~ιlf""W~ 

.. ·Afolo,. 12 ; Jι:ι~ιi; ~·~ ίι:ο:,ί:ιηι ~· it:or~ι ί .;.ιsiFΙ· 

8 ~:~.~i:ιt:~ ~tι;~~Ί·;ι ',~).~. '~;Ο:~Ίi;·~~·; ",t;. 
,.ς;,.;~; "='). ι;" ; ~ .. ~. κ .. !ιί~ s; ίzι ι τί 8ιιι ί ... ,ι.ι νi 
:~• ::f' >r :ιιι,;.,;rν ,; ..ό;i•: i:~ ί :ι;ι!2Jιο~ • ai ι:p ... !.ολί~ ,;,.. 
~,; ... ~ ιi!q,~· · 

~~5:.57: .. {;::~8lΞ~~~~i;ct:;;;:~iy~ 
~::-::::E~-1"~r;~j;;;~~:fς:1~Δ:~=~!:~~~ ~\:i:~t 
~~~~~"~.)~,L':."'\. τή ),aφί:ι :ι.•i ιιi t ~ ~ο.ιιι; ~~~nι;ο. 

K•i ~ ... ,, ir' ι~τί ι/ι lr6;• t2, cN ι:hιτιο ~ νιιμιfι~ 

;~=::a\:·~·~:t::,~ ~~1.;, ι~::;~.;:~:; .. :r::a:.;~~: ;:; 
~~~;.ό~~i; •. ==~ ~;:.~i.f.l:"" rw,.ι; ... ;~ .ι Νοι;.ι4;:;,;; 

~~fi:i.f!aΊ:Έ;~~:r5::~f~~~πt 
Ξ .. ~~:Έ!]:,;.~~J~:~~;;;;i:~ .. \.::~ ~~ .. ~:~~ 

~1:f~J:?.~*Jl~~~.~~~ 

lii~J 
~~~μ;[1::~~~~3ft~!~~4~ 

1~~\~t:~{~~k~~~f.~~~f~Ί 
Διιι~~;-:-ιίη: &: ,;ι,&-; ~·ίt,!ς. τ•i""' 'D.l~ι. ι. ;ιιl. 

~~.:; ;~:~ι;, .,:~~:i;~~~~:: .. ~;:~~ :~".; ... ~: ;;;:: 
•ιi ιι~ Οiι.οτ ινιι:ι χ '~ Δ, .. . ι'J. Ιiχι τiν ;ιιiί :ι;;n:ιzl!ι. ιiλ· 
i.:iτi.(ν:ιi::/;:i!:ιι :1!:i6iι,ι.ιt :ι :ι•i:ιι:νίρ~ί;ιι, 

~~~=:~·=l~·~:~~;~~,~;;.~~?iΞ~;·~~~z:~.~:~:~ 
Hnt;. Ι'ιaτi ::;:ί;:ι: Q t~ i;:tf~ r~τι~ tt.ιτι; ~:i r,,,.. 

~~~rii~~~;~;1~~~Ί:·Ξ!;·~~E~:1 
:1: ~.·::r.~:,· ι:t ·~.:~~~aι.;~~'~a:.ι:~;)~u·,~~: ·· 
· ~ 6..ta 'Ι.~ Ηιί ι~! οWιι• ~·~ . .,.;,,.~ ιlνι : rtM~ ί~:ιliί; 
~λrτ;rι.t. ::ώ::ι,:2tίl';ι: τι -::νι~· τi';ιο'.λ-:. r,.,i,~. 
.... ~:rtιf: ., q ,.,.,.,,.ι,t:a ι <'. :::ι;ι ι,ό:ι: ιςνι;uο)~:ι· 
!ι7tιn;;:loρ,..p σ:..~'>'Ιi'"'ή Π ·~f : :ι; χιlιι. 

Έtlψr;ο-ι ~ Ίι;:ι;;ι:i:ι ι ς; ' E)D. 9.~; .i : ιί ι:ι. &:ι: r,.. 
t:;r.ιτ"""i:~ ... '' lοi;.ιι ις ~ ;.~ .... ; t•~ -:.2;r.o~. ιfνιι •~ •~ιι.., 

;~I~;f~~fi~{}g(f~~;;~~:~; 
~~f:~!§;;~;fΞ;:i~:;;;~~.;r::~~;:~Έ:EΞ 

r@~~~t~~ 
.~~·;~=~::~~-~~·~~~~;t.:: :i~~.;:. ·:::::~=~ 
'"'~~ ι .. . ι~ ι • .., .. ,;.ι ιιi.οτ..:~ ;; 



-3-

~~~~~~~ 
~ ~ 
~~g~!JE.i;;{~I~[!;~ 
:~:::;;;~i~~~~:~~:~r~~~~:i~~~~:i:~,~ 
~;:;:§fΞ~·f.::~i~:;f~E:~:~:~Ξ 1 
uiτW.~n.-.. 

rt~ :.:.~ι~~:~.:~~~~~,·~~~~:~:. 
~~ n. ;Ι'Ι;~ί.r,.ι:ι t~; ~ιω;:i,τι.ω; -.; Ο:ιrοιi !..<-:ι11iιο. ;ι.i 
ίλι;ιi;r...-ι.:: h:ι ;:-..;;ί::~~; ι1;ιίj.ϊ.:ί,..,"~1ιί:;ι.•"· 
'A.AlaUtι~:~';i,ty.,uί,.:O;:il':r-.7..,., 

Μιόι ιh:ιι 'ίι ;.;ι!..);m; τ*:ι-"i ιi;; '&U.ςιί:ι;. ε;~:ιι ~ 
u;ιι.nι<.ιn., τiη ~.ιwν ·~ ·~-:.!~~;,., ί:ί .~ ;οι·{~:..~. 
lli:oιW a_..-:. 6ί:,ι.a,.;. Π,.. 8-ni:ι :Π.οί.•-J.~φι rι.110 i, •~ 
JI.Olι.τbιic&ύ.yί:ιcτW.il.ίt,oω••'DJ.,.,.,:r,J., .,,.;,ί: 
w. zirιiru...·~•o;.U:B:ι~ι:ι8,l::ς.~ί: :ιι ξιi::i 400 
;u&..u:W.,ιu.τ.w•f»νιίptω. 

ΠΙfλιοzc;t:ιι i:...O t\o pρ_. ,..l σh ; :ι ι~i ιiz:ι ι ;,. ιΠ,:rί:ι 
.•iιf;ιaι ~irιQ.;"Or.rp-;~i;1uί:ιπ.::ιτko:ιμ.vι. J\ai 

~:~:: δi~z:~. ·::.~~;:"'~~=J·:;ui~~~.~ 
τi; fWw; . Διό.,-. i, ,ov~ :ξ; iu).-...,:ιaιυ.i;; .Οi,....φί:ιc •, 
ι::.,ιπ..n;. !ιί;,ι!οr.;•n:ι: .. 'λλn.:-..:.;ι.!~.ui.U.:.ιι 
;:.~ ... ...,:.!.; τF;'1>;, 'l:,iiν :ι:ί:ι.ί/ ""':ιο :ι~:ν .... rτi ιιι;:ιιΝ-

'λW ί;ιιt'Ι :,ι!ιiο.ι; ίc:;i ~:; ~iμ:ιτ~; :r~n~ ?. ~ί n.~ -λ-,ι~ 
t~; Jϊ:,t,na.~; Π ~).,Wi:ι;. ' ί.:οiς..; ir,ι~>ι ιuιί i :J "Εi..i..ςοΙ· 
r.~; Πιλ:~•i~ο:. 01 .Ιχ;• ~ι ιvισ. "fί.ι:ι:ι ί.:i>ι;ς r.ιi W. !ι· 
,.,.- -λ-,..:.. i i:ci~; t>;c.nι ι..,; ;ι..:ι>.;;i nι;i ί;ι;ι... ;t4,ι;:; 
Ιτι~ blι:flι~ιW,-,a.ι f, !:Γ,ιο;. Π όι; οο"λιοi. of.ι.uF~ t! · ι ,. 
pιipX" ..ιί Αίνι x:ιn:i !.:ι•ιιι-.tι u;:i τ.ί-,ιΙ'J χτl :ιpi ~ι-j ;a:ι
..,-φir.w.i-:-~; 

'Εχι!W; φwς ιοί. • ι .,:t;οχις ιrτΜ~τι l;ι i:ι:ι::n - J.:.:.r.:i
JIU'' ...... n 1Jv ~1 n tiv ;ι.ί ~ -..:ιp!ίτc- n. .:ιi>~ι;ιι 

?.:~=~·:i3.~::~~~~i:~~:~: 
ιΟ..~:n Π. ~ .... '&!.....:. ... ..: r..,.ι..w ,;. ή. '&:~ 

~~~~~~ί:ξ;: ~~~ ~~~n! .. :~~ry~",.Ί!; 1 
φt; ~ί i...._ιτr.ιt~>ΙΙ ή. κ.-a.Ο; χιί Σ:ιοτ:ηι;ιιητ~ ~ .. 
~ -ς o:Vo 'r....,.).~,1ι. "Τ•~.ι-'""" Mι;opo:~Hc. ~ biι.~ !:i 

;!ο:,ιι~:~-~~~ .. ::._ =~~~,~~ ~·;, 



,:-;=~~'lι.~~~:: ~! :._~~-~:~;.:.~~:~:~:&~~;~;i~ι';t 
t1F3:1': ~~~; ~•"'~" F' ί..:yιιίι;. ti~ι 0.~ !qι.Μt~Ό ),ιι;•"!'· 
yi(. ι1:ι ώc t,_.!.:ι"; ir.ii.>.ι;>.ι;. Δi.• ~n;~ιχ.~,.~- !:·~·.:.. 

""'F:ί"••• Ιιttι .-•t• ί.ι:ttΗ••• •• ,n..,.,u ~•>' ,.,._.,ι,.-. ι 
Κ:nι!;. ~;. Διι:~;ι;~_ t•• 6-τ~ \.i ι: z;ιπι !λι: :~t~ 
~r.. !-............. . 



·AW ~lί::ι tιι ι~ ι._ lzι':' ΙL':t DW.ιHi~. ς i.-~:~ 
ιthι~:tt ~ τί. ιι : : i ~:1-.,.ί;" J&::;L7:.Z :t:l; r.ηοί:ι; ιι:ιi 
•t!; th :ιw.,.iι~. ~ i i!t:t !r;;ι..ι~~;";"ιί. Η• J.=--;ιίrι .~ 11<i· 
~•· 1:: ~ Π olιnl :t :ι:.:-ό; ιtΥJΙ!:•~ :;~; .5ι7ιr:.;. ""' ~::~:ι· 
._,~ "Ji ~ι:ιΟ.:,ι; τr;;. Ε!::ι τ. 'T::•~frι l;ι i) Ε1ΗΚ -..:ι:' 
"ni! ,;.,., ir.:&f n:i •r,ι~ηι!!ι~. Ή Ε1ΗΙ.: !L;ιι:"' :ς·ι 

S:e'.Ξ::E::~~~"! ~~;.~~:i::i~ 
Un; ηί t ;..ιι.. ιί;ι fqδιi':l ~1~ i~ιc ,. .. , ιfιt ~h o:ic 
lι:zlιί'Jι , .,.~ iff,.nτι --ί~n•lr,ι6i-- .,,ι t\1!:,5ιi '=i 

~ ~l~~.~~'';:~z;.··~~~~,.· .. '.:.ι:~.~:.:~ n~ 
1"i ill:ι , ί, ι:iιnr; ιtΗ:~ ···~ ,;ις. 

Dχ.ι:.ι , ..;,~ 'Τ::ι";τί, ιιιi μylΌ . ..: ιir..ι:p'- •i <;:"ri
,.,,. .,..;. ir.,;ι-ισ!:ι rn. u:. aUt&, ..- ~.ο .. ,.. ι...a όι~ιίι"' 

'f\8 i~~~~~ 'ς'Jι 61 -::,ι.. ιι-f.λ ..Π~~ •":i ,..ΜW·ι, 
liω; ιLί τ6ο ,..,.,,-jrτ• -::p:ι:rn:t~l~orμi, C:"Jrιι ιi~:;.i :f.·• 
.ι6ν :a~ μ. ι; ~:W«:n'l',. 1\:ιi τV. ιD.αηiι- .~,~ ιςι z:!t:t:ι. 

~~- ί;;;t":;~: :;;ω~τ~~τ;~;};τι t;~"':;:~·~!;,;~~ 
τι~ ιιι";"i'ι."' f i;ι..ι-:tιc ""ς;, ll"(ttr. '"-:ιτ""•• · τ•••i μi ~· i.i
τι• ΊΙ<• •ι-= .. .ι&tW.τ:ι• oi ••ηο:ι; •'τοl. Τi,.rτΔ:ι l"rt• 
Δ1.ωcτι i•""1'Uif :t~•d.; r.Jι ~:1 ιιι::ιr,ιι:r"'.,ι:ιr.:ιο. I:,.. ιi 
1:'piξιιc τr;>c ι!-ο.ιι Ιν<!8ιu; - ιlν:tι &;,ι;•r; ·~c b•~;~i,; 

· ,ι.,.,.._ ,,,..,...~.ιχ .. ,~··>· 

:i.~J~it7~~~:~:~2~:J~:;~~i 

ΟΛDΓΟΣΤΟΥΛΡΧΗf"ΟΥΣfΗ βΟΥΛΗ
συζι'jτησησ(ι•fwι:6ο ' ΛpιηyWντί1ς 
16-1-75Ι-(ιι:ιμι:τσ:yypιιt•7•i. 
ιιι:ισtττι:ς. 

ιιfιιaο(ττιrςδιaτ ra ι:vτιι ι &w6τ& 
Γρσ:,ι:ίοΤδwουτοϋΚ6μμιιτος&ντ( 
δρι.2ΟΟ 

• 



ΟΙ 101'Λι:ΥΠΣΤΚΣΕ . &Η . Ι . ΙΙΑtι:ΤΑΟΥΙ __________ :"' __________ __ ___________ _ 

~ ιι:&.ι::~u~~~·ε:::~.~-~~~,:~:~.::ι:;•ι=.•:οuμ--:;::~τιιμ~~~~~~~r:-· 
;:~:x':t· ε:~:ν:~:.:~~.::~:~:~::~::;ν~ι.:;ρ~~~·χ.::σ~::: Lo: 
τ6 U:μμσ ιιaf y4; ιιpοσχ....,.,.οuν .,.., lfcι ΑημΟ&JΙΙΙΙΤfcι:οοο 

·Λμ .. aι; acrf ωτηyορημοτιιιlς -διrl\ρξιιν οΙ διιχιad.aις ιιcιf τΑν S Ι'οΙ:-ΙλauτΟν. 
"ΕντοΟτο ις οfιτaιWτιηliδημοιι ιοy~•• •'lρyaν., woOδtJ.ιowιaOouντfςnapμo
λoyfaς, ΙaΑρη.aν ό.οιρiwι1 τους νιi 6ημοwιaδ.οuν τ fς δισtaδιιrιίις τίiν Jkiuλau1'Aν 
τιιςt.&Μ,ιιt. 

Γι&,.6λ6yοαlιτ6ιιcιριιllτοuμaσ6το6ιrιστ&wιοτιιι&ιι8fμay.. 

~ .. !!~-~: .. !.:!!:!!ς~~!~ 

• ,.ιι..~"ί:=.ι:~~·==~~=~ν:.~cr:~:α::' h~~ς -~~:, ·::;.&~:..:~ .. ν:·r. 
ιιισημlνιι τ6ν &8λιο ιcaf δwοιιτο ~λο ιιοδ acιfl::a1 μι& μapfδσ τοΟ τδιrου ••f ι1ρι
wμlνοι 6ημοD"ιοyp&tοι στιt ι4ριι μιις. tτιljν &.ayνwμ6νη ιιροn&ιaι6 τους ν4 δισ
ιlισοuν τιtν ε:.ιΗ.ιιt . ,ιντlινως δι•δfδοuν U'1'& διed'Τι\ιστcι τι1v fι1μη Ιτι wρ&ιtaι-

~~~~··:-::~=~•=,.2~.~·~~&~).'μ:τ~δ~~~~~:τ:::μ.~~~r.;~ςδ~~ο~:~6ρη-

Ή&)JΙΙcιcιctνσιιδτιοlιδlwοτclιι.ι σιtc,eaiνι1wpοσι~•τι'\&cξι&ιtcιf 
ο6δ&στalιωδιcιwριιyμιιτι:υθaΤμcιCfτηςτι'\ν•pοσιΔρηιrι1μου . ηιpιινcιlιτοU,Ιιω 

:~:;::τ·.:~l ~~~ ::;;::~ιι:~cμ:~ιι:~~::ι~ ~~.,.~ρ~;.~~~;::~~~~~.'~·~ 
διcι,ιοp& τσU wο).ιτι•οU ιtdicrμσu μaτ& τfς lιt).oyiς τοU '11 ~ tιfωc; μaτ& τι'\ν όwoup~ 
yο•οfηση τοίi •· ΌΙΙθcινσ•fοu ιt:ιινaλλοwσCλου . ΙkωρΔ cιlιτι1 τι'\ν τcιιtτιιtι'\ τl'jς διcι,ιιο~ r:!

7 
~~~~f~~~:·:ί~~ &:::~~::: 1 δ~ω~ 't.~~~~·=~.~~& ιι::; :~~ 1 =~=~σ::·~:65~ 
8l wλι'\ρη lμwιστοσdνη στι1ν &ξιcι, lντιμη'ιtcι f lμ•νauσμiνη ι\yaσfa τοU ιt&μ~ 

• ~~·~:ι:::;:: :t~~'ι\•;:ι::~ν:ι,:ι;~~~ :;2νιι:~:.:~:: r~:·:.:~:U:ί~'~r 
&ιιοτcλcΤ η1 μιίνη lyy(ιιηση yι& τι'\ν dμc.λl\ ιξbιξη τίir;: wο).ιτ ιιtfiς kCI1"'CIOT&σaως: 
~~:~::aιr,&λιο-ητVνσuνιίρωνμcιςιtcιfyι&τι1ν•οινwνιιtι1 . va).ftνηιtσf•ρ6οδο 

'ΑΙι'\νσ,22ιcβρουcιρfου1978 

M~~~~!!~_!!.:._!.:.~~~!~eι.:J 
'ο ρσυλauτι1r;: τJΙiι; E.t.Hit Ήρσ:ιcλι:fου •· kν. =υλοCρης, yι& τ6ν lwoTo μaρf6a 

τοΟτδwσυlypσ:faδτι•ροτftιcτcιιν4•ρσ•ιωρι'Ισaιστι1•ιιιιa ιημσ•ριιτfcι•,μiτηλa-

:'=.~:Gν τ: ι δ~::~δδ~~;ν τί:~~::μ:~~ς&::-.:~~1\σ"'.,:•~::οt:' ,.&: ι~σ:;~ί~;ο-
1οyι·•&~ιιaι,&δicπστaς•ληροf0pfcς• • 

.. ;; .. 



·-1-

~~-!!~ .. !!.: .. ~!.:!!!!! 
Ό flouλcuτι'ilί τl\ c;: ε•Ηκ uf wp6Jv Ύwoupy'ς •· Στuλιιrν&ι; Χοdτ•ι; hο'n1Ιντιιι;: 

•i ηcτιal δημο•fοuιι- τl\ι; lιημaρfδcις: '!'IWtιιtι•, τοΟ wιιρρμfνου ~του (1 7olo71) 
•ι•τιw6νμfτ4νtδιοκ•f τ6νyι6τοuδικηy&pοw .... Ιοdτ., Ιι•ριnιτ"'ι•ο,τ• '
Υα9ΙΙρlμc-μlν•τ6ν1διοwpοtΝΙfιc4-•οpfδliΙcνhοι~dς:του h6τj\νΕ.ιιι.ι. 
wρορλημ8ΤΙ~τοuwλw-Δς:μu8οdμ.τ.&νfξ ι•δ ι .. cδ..ως. T61woδl6νqfpoνnι ι 
yι4τ6νyι&τοua . Βwμ8Χσdτ•,Ας ••••Ι\Ιηw• f nιι:ο.,.ντιw•. 

"ΑΙΙ\w,1Ιιι:ρροuαρfου181t 

fϊ;ετε·rτεϊ;ϊϊ-;;;~~~~~~~~ur·tτο·;;u;·-------------------------------1 

; Alll ΟΧΙ ΣΤCΣΛΠΤΗ ΤΟ ΤΛΧΥΠΡΟ ΣΤΟ πτeΡ .Ι. ΙΑΣΟΥΡΙ &Η,ΠΛΝ[ΠIΠΗΙΙΟ't' 10; I 
f ΤΗΛ ι 3609.711 •Η ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΛDΙΟ ΤΟΥ ICOIII~TOI (EI!ιlfiiCH ΤΡΛΠtΖΛ ΥΠΟΚ/ΙΑ : 

ι~~:~:~~~~~~:-~--~~:~~:::~: .. :~~~~~~-~:~----------------------------- -----J • 

• 



/ 

• 

RΞ!l19! ~}~~· 
1'0"1-'101: 

-=Σύνταξη-Έπιμtλειa, T~lo 7'ι!Ω~ 

ΗΙΥΝΕ [fΙΛ[ΗΤΗΙθεtΙΑΛΟΝΙkΗΙ ----- ------------------------
'Η tuνι:οτ fαση no~ δρyάν~ο~ο ι: ~ Π .[ . θεσοο:λονfΙΙης στfς 11 τρlχοντος lmo

τcλci lνα l στορ ι ΙΙ ll στο;Βμll στ~ nopε f o: τοϋ k6μμο:τος, μcτά τι'jν &nο:λλαyι'j τοu 
&nllτ6Ιί: χΒ ος • τι:iνCμnοράκι.ιν τijς nολ ιτικiiς" , 

[τ~ σuν εατfσση ο:ύτι'j nροσi]λθσν li OO καf nλiον στι:λlχη τοU k6μμοτος -&ν-

~~~-~~~~& v~;o:r~~;~ .:~:~σ:~~ :::;; 7:& τ~f e~:~a~:;~~~6 :α~ο~~6;:~~~~ι: · ~~~~λ-
τοCις &λλοuς !11 ιτcλciς no~ τ6ν αuν6δευαν. ΠροσΓjλθο:ν φυσικά κοf y ιά ν'&κοCι
αουντ6ν'λ6yοτοu. 

kοfabτ6ςUnijρξεnρcιyματικά μ εyαλειCιδης: 

'ο' Αρ)(ηy6ςέκον ι:μιά ... λι'ίρηάνι:ι τομfι:ι . τij ς nο λ.ι τικiiς.ιι:ιτι:ιστ6:σι:ι.ιςτi]ς _ :=~~ ~:~v~:~c ~~~ :6μμ~τ~~ν~:c;~~,.~ ~ρ~~~ο~c;~~6 ~ι&; 1 Δ~6κ~τ ~;- ~~α~: 
φ6ρων "οU Εμε ι ναν n ιοτοfστι'jνΕ. ΔΗ . Κ.οτr ς ικλοy lς τοU197 7 9ά.ξο:ρτηΒcϊ 
&V ~ δεξιά , μ l τf ς nρoσ cxciς Cκλοy lς Β& nι:ιρcιμcfνcι κσf 11άλι ~ 86: ό:"οβλη-
8cϊ&-ιι-6 τ ι'j ν 1ξοuσfιι. 

8 'ο 'Αρχηy6ς τiiςΕ.ΔΗ . Ι(. μcτ& τ ι'j ν lινατ ομfaτiίςnολιτιιιiiςκιιτιιατάαcι.ις 
lκιινc ατ ι'j σuνlxcιa n ρllταση στ6ν Πρ6 εδρο τοίί ΠΑ ΣΟΚ κ .Άν δρlιι Ποnιινδρlοu γι& 
ουνερyοοfο&-ιι-6τCίρcι .Γιάνάέτοιμι:ιστι;ϊlyκο:ιριιόΛa6ςστι'jνlδlaτιiςlιλλα 
ΥiiςτοUφοplατijςCξοuσfα •. 

;~:~:::~;~:~:1~:~~;i~~;~:~~~:;:;~r:~f~:~;~~;:~~!=~:;:~:;~~~~~~:;:;~. 
διαδικιιοfcς , 

Τlλ.ος δ Άρχηγ6ς τ ij ς Ε , ΔΗ . k . τ6ν ισ ι; 8τι τ6 Hl79 Β& ι:Τνιιι d χρ6νος 
'ΙΙοCιμlτι'jν όλοκληρι.ι τι κι'jlινιιοδντcιξι'jτης,Μιιιιτιιστι'jσι:ιτ6Κ6μμcιρυθμιατι'j 

.. ;; .. 
ΔI-NJ!fi-OIΣMAΓ"IATI-f,IE,O,K, 

l!Ωιεκ.ι.ΜΙ-Ηi ΗΡΑΠσrΙΚΗθΗJΕΙΑ 

OXItrHΔIAiθJPA: 



τi:ινwολ ιτ, Μi:ινCξι:λfξι:ωνστι'jΧώρι:ι,yι6:ν6:μπορlσι:'στ6:19ΒΟν6:6'e:ΜδιΜι'jσι:ι • 
μ6νοfι μcιζfμl. &λλι:ςδημοκρατι ~ιf: ςδuν6:μ.e:,ς-τι'jνCξοuσfcι. 

t fναι χαρα~ιτηρ,οτ ιΜ6 τi'j ς Cξιφτι'jσι:wς τοU &ΒηνιιΤκοU τ6nou ό.w6 τ ι'j δ ι:ξ ι6: , 
δτ,δχ ι μ6νο δ!νnρ6βαλ ι: τ6λ6γο τοU'Αρχηγοίί,ό.λλ6:6!ν(6Υσι:ο1:ιτ ι: μt6:οCι
σι αστ ι Μι'iιι ι:ρfλη•η· 'Αντ fθ e τσ 1Ιροσπ 6:θησ ι: ,μfπι:ρισσι'jΜιικοnιατfιιν6:τ6νπσ
ρσπο tι'iαeιιισfν&τ6νδ'οστρι:βλώσι:ι.tlιτuχWςτ6ό.ντfθι:τοοuν!βι:ιμl.τ6ντ6-
nοτi'jςθι:σσιιλονfκης. • 

't•ι: ιδι'jCπ ι βόλλ ι:τοινdiγνι.ισθι:ίστι'jνάλ6τητd:τοuόlστορικ6ςσCιτ llς λ6 · 
yος, τ6ν πι:ρ ιλιιμβόνομι: όλ6κληρο στι'j οημι:ρινι'i ι.τακτη iκδοση τοίί •ιι:το ξ6 
μος•,μ!τfιν l:πι,6λσξηνόδώσοuμι:τlςλι:πτομiρι:ιι:ςτfiςμι:y&ληςαuνι:σ τι 6: · 
σι:ωςτfiςθι:σσολονfιιηςστι'jνιιροαι:χfiιισνονιιιfιμοςlιιδοοη. 

'Αθι'jνa ,17.8εβροuαρ fοu1979 

01\ΟΓΟΣΤΟΥΑΡΧΗΓΟΥΙ:τΗΒQΥΙ\Η
σuζι'jτησησf:έπlπι:δσ'Αρχηγi:ιντi'jς 
1 6-1 -79-lχe:,μΗαγγρι:ιφe:ίσl. 
Μ cισ lττι:ς. 

Ο ! ~ιασ l.ττι:ςδ,cιτ1Βι:νται&π6τ6 
Γρσ~φι:ίοτ6ποuτοUΚ6μματοςό.ντl 
δρχ.2ΟΟ 

ΚΑθΗΚΟΝ ΚΑθΕ ΣτΕΛΕΧΟΥΙ ΚΑΙ ΜΕΙ\ΟΥΣ 

E'INAI Η Σ"ifo\M ETOXH 
ΣΤΗΝ OJKO/IIOMΙICH Ι'ιΑΣ EΞOPMIIIH 

Στόχο$ ..\ \~α6f~'_:"" ~" lιndpcι;..,.,.,....., ο'κονο-

~'"'"'" ν-t.crω" ιι-': 
-τ.: f•ψοι.φοτι...n ~Q""""' ""'\ λc.w.ouf"iιo,..;; tc&,.roιτo\ 
-ΤΟ:ν ..,otω't"ca.ήca -:"ι"mnι:ο ,.o\i Α' ΣΥΝi"ΔΡΙΟΥ 

-τ.:V ~~&ιxrn ... ~ .. ί~...,~ιv(οa\ -oίis ΕΔΝΚ 

ΜΟΝΑΔ\\(Μ ΠΗΓΗ m.N noP~ τιtΣ ΕΑΗΚ 

ΕΙΝΑΙ Η λλ1'ΚΗ βΑΣΗ , , 
. •11 κιντ,ιια\u~Ι~;~"" 'ιιιιτpο"" 

• 



-t -
OIIIΛIA APXHrOY Ε.ΔΗ.Κ . IQANNH ΖΙrΔΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ Π. Ε . 

θΕΣΣΣλΑΟΝΙΚΗΣ (11-2-1979) 

θ ι.σσαλον ~κε!ς καC Βορr. ιοελλαδί-τι.ς, 
ΉΔημοχρα'tCα&d νικ()σι.ι : 

'Awtuβ\Jν~o~ Βι:ρμιfς ιtύχcφιστfι:ς uτι5ν. Πρ6c6pο ιι:αr τ& μl:λη τί;ς Π.[. yι: 

~~~1\~~=η~ροifν:~ν::~'ι:~: ~~0~u:~:v~~~:~ t~~j ~~~~~~~~μ~~~ 11~u~ι:.:~ ~~~~ ικι1 
tιρχ(ζι.ι I') nορι.~α 'f~ς FΔΗΚ ιιΡ6~ τ6 Λa6. Διαλ {f:αμ ε , .., θι:σσαλον Cχη , δχι 
μόνο y ια;C ε:Ιναι t) δ ε 6-ι:ερη nρωΗ6οvσα ;οtί ' Ελληνικοtl κ ρd"tους, Δλλd 
yιa't ( Λn6 δlίj ζr.κ(νησε Hdnooε δ 'Ελι.υ&lριος Βι.νιζlλος . Ξt)ηνοΟμε , t) 
ΕΔΗΚ, 'tι1ν nορι.Cα nρ6ς 't6 Λαό, Δn6 "t,ιjν πι. ρι1φανη Jι6λη 1"00 'λΎCου Δημη
'tpCοv, yιdνd't6ν6.nοκο."tαστ~ουμεχuρCαρχοστ6σπCτι'tΟυ. 

8 ::~~~~~ ::~ ~:~:i:~.~ ~~~ =~~~~~~ν~~~ ιίδ~;( σι:tς τιο6 ~ρ&αη 6.n6 ΙS.λλες 
nιSλ ε ι ςτi'jς'Ελλdδr:. 

θd σίiς μιλι1σω χωρCς χτunη•lς tκφρd.σει ι; , σ•fi yλώσσα. • o\J ρεα.λι

σμο\:1 κα.C •~ς Δπλ~ς λοyικΡjς. θd. σaς μιλ~σω μl μα.Sημα.ι κd.. Ό λόyος 
μοuε! ν α ι 1σ6ν1κd.νοuν2κα.Cδlνκd.νοvν1 . 5 (χ ειροκρο•fjμα1"α.). 

Ή πολι.ικfj , ό.yαnφοC μοv φCλοι ΒορειοελλαδCΗ~ δ l ν ε!ναι οtί•ε 
φιλοσοφCα, otίn.Sεo'"λoyCα.' Ήnολι.ικfί.ε!να ι πρdξη. Βlβαια +ι nρdξη 
πρlnει νd ε!ναι φιλοσοφημlνη. Διαφορεηκd .Sd ε! ναι nρ df;η •vφλfj , χωρCς 
κατ ε ιS3uνση, 

'λντικεCμενο τi'\ς nολιτιχηι; ε !να ι +ι tεovσ Ca. Nd διοιικfjσεις 
τfj χ~ρα στfjν όποCα nολιτεdεσαι. ΚαC ό νόμοι; τ~ς. ΔημοχρατCαι; ε!να ι vd 
πdρειςτfjνέξοuσlαμόνομlτfjνΗλησητο\JκυρlαρχοuΛαοD . Τdμα{} ημα
τικd τ i'\ς Δημοκρα•Cα<'-lνε: .Σι'jμερα τ6 lνα κόμμα, αύριο τ6 δ.λλο . "Όπως 
ό.nοφασlσΗ ό χvρ(αρχος Λαός. 'Όπου +ι l:ξοuσlα μlνtι αtωνlως σ ' lνα κόμ
μα, δlν ε!ναι Δημοχρα•lα , ε!ναι Καισαρισμός • 

• ΦCλοι τi'jς θcσσο.λονlχης κο.l•i'Ιι; Β. ' Ελλλdδας , 

HC!OvtiAK.A I TD12:CτiiςC.ΔH.K. 

τi'\ς δ:~ ι:~~υσ ;~ρ: :ί~jk~-~;~~~~i~Ξ~-:Εd~~~;~-ν-δΞ~~~~μ~~α δ~~~~~α~~~d Χ~~~~ 
μα.τα(χ ειροκροτfjματα). ΓιατC 'fιδ εξιdμι'.:'fιylτητηςστfjντcλεvταCα 
τηι;μορφι'j ' 'tόν κ.Κωνσταντίνο Καραμανλi'j !χει lιποηJχει πα'tο.yωδQς χαl κινδu
νεdει vd μί!ς όδηyfiσει δχι μ6~ο σl tσωτερικι'j lιναταραχι'j , ό.λλd 

νd lιφο.ιρε: ~i ~;/~~κ~~~~\~~\~~~~~ω~ ~~~v~~~~ς .Nd Ε~~~~ ~~~ι;2ρ~~dyχη 
τ(;j\1 δημ οκρο.τικω\1 δvνdμεω\1 • 

Κοιf ~iρeτιι: ποι6ς θ& άποtασfρcι &ν θ& yfνcι ή μετοβολι'j fι ή eξοuσfοι θό 

r~~~j~ι~~~ff~~f~~i~~~~~;:_. 



ΗΣ:τΡΑτΗΓΙΚΗΤΗtΔt!ΙΑt ------------------------
Ό ιι. Καρcιμανλί'jς μπορcϊ ν& Ιχει πολλά μΙΙΙιονe.ιιτι1ματα,ιιολλlς &δuναμrcς. 

=~~:~ . ~;~ :~:~:~::Ι~:~:~:;~χ:~:~~;~~~6~:Ξ~;~::~~~;2~. ~:~~~:1~;~~;~:~ί 
καr τ6 ν Δι:ληνι&ννη ~ 'tλλό:δο(•ωνlς μιιρόβο), 'ο ιι, Κορcιμανλί'jς ιι:ατόλαβι: 

;C σημασCα lX~~ ;6. ;z< . 'Ο ~:καρ;μα νλi'\ς tt:ρc~ δη !ν δ~α;ηρη3ct ;6 
1Ζ' ot ψηφοφ6ρο~ nod ;6v φ,ιjφLσαν σ;Cς ηλcυ;αϊ:cς txλoylς, 3d φdyouν λ6yω 
'Iijς Δnο;υχCας 'tOU Δn6 ;,ιjν Ν.Δ. χαC ~δ.ρ&ουν σ;,ιjν FΔΗΚ χαC ;6 1Ζ( &d yCνcι 
24~ χαC ndνω,Δπ6 ;ο\1ς ψηφοφ6ρους το\J Καραμανλij. ΓL' α(ι;6 ;6 λ6yο δ Καpαν 
λ.ijς φοβa;α~--ι-plμι::L, δlν χοψa;αι 1!σνχος. ·~· &σον <ιπdpxcL ΕΔΗΚ. Ξlρει, 
δη ε!να~ δ μ6νος μαyν~;ης ι • 11:06 μποpεt νd. πdρει ;οdι; ψηφοφ6ροuς τοu • 
Πο~ο6ς; Α(ιτοι5ς το6ς χιΗ.οdς χα( δ:yνο6ς .. Ελληνες ot 611:oto~ πCσ;ι;φαv σ;d 

χηρ6yμα;α, δ;~ δ Καpαμάvλijς tyyua;α~ ;,ιjν <f)oux{α ;o\J ;6ποu καC δη δ 
Καpαμανλfjς fιλλαξε "θρησχι:Cα" χαC f.y~νε Κεν;ρ(jjος .Σοσιαλ~σ;,ιjς: ••• {Π~ς • • 
φωνlς, χειροχpο;,ιjμα;α). Ό χ.Καραμανλfjς χα;d.λαβε δη fι ΕΔΗΚ , tκπρ6σωπος 
; o\J 1Ζ' ι c!ναι b tχ&ρ6ς. ΚαC yι' α(ι;6 δ.:ιιοφdσLσε νd ;,ιj διαλ.dσι:L • .Ξt:ρcι 
δη ε!ναL ζ,ιj;ημα ζω1'jς καC &aνd;ou yL' α<ιτ6ν fι όn6σ;αση ;fjς ΕΔΗΚ καC yι' 
α<ιτ6 οdν χαλ6ς στρα;ηy6ς f.xn χα3ορCσcL ;,ιj σ;ρα;ηyικ,ιj ;fjς δ~αλ.6οεωζ τijς 
ΕΔΗΚ. 'λνcξdρ;ηηl' !'ι ν στ,ιj ΜρCn;ωσ,ιj ;ου tφαρμ6ζι;;α~ fι ρ,ιjση ;οΟ Etιαyycλ.Cou 
"Ε!πcν !'ιφρων •t! καρδCq. α(ι;οΟ οCικ f.σΗ Κt:ντρον "(Γlλια) 

εt να-ι · ~ ~ΔΗ:~~~~:λ2~ :l:: ι ι:~:G~ό:~~~: ~~~ ~:~~;\~:ί\::~~β~~:u .~:~ι1~α~~Β~:~ 
ν&ιι:&νι: ι ή δ ι:ξιό:,ή!ξοuοrαe& 1 !νιr.ιστ&χ!ριaτης.ΙCαrvι'αlιτ6Ιιι:ανι:τ6 
στρcιτηy ι ιι ι5 τοu σ χιδι ο ποG&ποτe.λciται&π6τά&ιι6λοuΒαι 

~2 -~~-!!~~~-~~!_1_~~~~~~ 

::~~t;~ :ffi~Π~~~~~:; :~~:~§~i;; ~:~~:: ~~~~;:~:~;~i1:~:~~!~ :~::;~:~-
(διωξc τι5 βασιλι & οC.τ6ς.Τ6ν!διωξcήδιιιτιιτορrα. 

Ε!nε: • tπCσης • TG Κl.νορο δl.ν [χει μLσαλλο~οξC'cς. "Άλ.ιοη tμct ς 
wολ. cμοι5σαμc ;ο6ς δ.νηndλους χα( -ι:ο,jς λ_lyαμc χομμουν~σ;lς. ~. δ.ναyνω-



-)-. 
ρCζομι: τd Κομμουv ισηχd Κdμμα, •λρα δlν όnι1ρχcι δΙαφοριί μηαξ,~ Κlντροu •, 
xa C f)μωv, ' Εγt:ι ε!μαι τ6 Κlν.-ρο • .,.1λλd. ξlχασε δ1 ι , &-.ι δlν &ναyνι:ιριζι. 
τd Κομμοvνισηχd Κ6μμα μετd 't~\1 ποώση 'ti}ς διχτατορlας χαvlνας δ(ν &d τ6ν 
6.\ΙαyνώριCι:: στfjν Ε(ιρώπη σcίν δημοχραηκ6 χ6ι,ίμα , τΗ'fαν πρdξη 6.vdyX1)ς. 
Eiwe tlf(σης ό κ. Καραμcινλi'jς , '[μι;ίς t~&νouμe τ rς μι:yόλες κοινωνι ιι•ς μr:ταρ
ρu&μ(σι.ις, Δεχ'tfjκαμε καl tφαρμ6ζοtιμε η1ν tχχαιδεUΗΜ'Ι"j μι:tαρρd&μιση. TC 
διαφlροvμε Δrι6 τd Κlν'tρο; Ε!'πε δΗ χ"tvχaμε 't6 μεydλο χεφd.λαιο . Πfiραμ ε 
τCς tnιχε:ιρφcις ooU 'λνδρειίδη χαC τοΌ 'Qνdση. Διι:ιt:αμε τ6 Ν.fαρχο 6.π6 τ6 
διUλισ-ι:fjριο. Σ l τC διαφlροuμε t:πoμlvw<; lιπ6 τ6 Κlν·φο; Εtμασ'tε σοσιαλι
στlς. 

'Λλλ&ό&τuχι1ςδtνξtρι:ιδτι,.•ίlρeτrς,ttιχcιρljσι:ιςτοUΝι ιSρχοu 1 τοtί 
'Λνδρc6δη, τοU Όν6ση-τfς ιιijρι: &η6 τοι1ς lδΙοιι;τijτι:ς~ &λλ6: τfς lδωαι: στ6 Κ6μμcι: 
Tf ώfι: λι'\θηιι;ι: ι\ 'ελληνΙΙt6ς Λο6ςJ 116να τ6lιpγαν6ΙtΙQ TOU (ιr;ι:Ιp,) lιf&λι'\θηΙtαV ιι;αf 
τ4ιρα μιiςιι;οροΤδι:ι'Jοuν,clιωχο(Ιμι:ναατι'\ντρ&πι:ζcιτοU'ελληνιιι;οϋΛαοϋ. 

ΤολμCίιι;αfμΙ λCίγΙ6:τι1νέιι;παΙδι:uτιιι;ι'\μι:ταpρ{ίθμΙση,πο(Ιιτολlμησι:μlτ6σο 
8 ::~ι~α':οιf τι'\ν l:t6pμoσιt Οιτwς ζfρr.τι:. Καf νομfζι:Ι μ~αlιτ6 Οτ1 μιιοpι:i ν6 γι:λ6ι:1 

• 

ό ιι;6~::~ϋl~=~ 1 '~τ~ι~;2ν ~~w;t~~~ ~&"~2~~:~:~" τ~~μ~:;~~Ρ~~~ r:~ ~~u~:;;η~iσ~;:~ντα 1 
τ6rιροοδι:uτ ιιι;άιι;6μματιιιι;αfγι6τfςόιιοίι:ςτ6:ιι;ατηγοροϋσανγΙ&npοδοσfαιcαf 
γι&ιι;6θι: ό: λληιτολιτΙιcι'\ιι;αιι;6τητα. 

Στ~ν ' Ελλd.δα ι:Lσηy~θηχι: δ Βε:νιζlλος χα( δ Παπαναστcίσης τ(ς χο~νwν~>ι:ι~ς 
&σφαλCσι:~ς. 'Έλεγαν τόν Βε:ν~ζlλο χομμοuνιστ~, τόν Παnαναστcίση, δ.ρχ~χομ
μοuνιστ,ιj, Κα( tφdρμοσι: τ6 ΙΚΑ δ Μι:ταξ,ίiς: "Ελι:yαν τόν Παnανδρlοu δημαyω
yd , δταν μ(λησι: y~ιf τόν ΟΓΑ. Κα( l:φιfρμοσε: τ(ς yι:wρyιχlς δ.σφαλ(σε:ις 

δ Καραμανλ'i'\ς. 'Έy~ναν , δ Μι:ταξ,iiς χα( δ Καραμανλijς , yιιf τ6 λόyο α(ι.- 6 
Κε:ντ ρtίοι tj σοσ~.αλιστlς: (φwνlς:δχι) .Βlβαια , ΟΧ!. 

Ή &ντfδραση ιι;αf ι\ q:uντι'\pηση,ιτροσφe(Ιγι:ι ατι'\ν &λλαyι'\ γι6 ν6 δΙατηρι'\σιt Ι τ6 
ιιατι:στημlνο. '[μι:ίς,τ6ΔημοιιρατΙιοι6Κlντρο,ο!ιιροοδι:uτιιι;ο f, ιιροσφe{jγο uμι:στι1ν 
&λλανι'\ νΙ6ν6σCιαοuμι:τ6Λα6&π6τ61Ccιτeστημ lνο(χι:Ι pοιι;ροτι'\μaτα ) 

β) ~~-H~:t~~-!~:!-!! !!~ !!§:! 
Δiνi:"Ιασι:τ6 ιιρWτοτtr.νcισματοϋιι:.Καραμανλijν6έμφανιατι:ίι\Ν.lι.σ6:νΚι:ντρWο 

χα( σοσ~αλιστιχό χόμμα. Κα( 'tότι: 'l'i'i'\yι: σl ίiλλ • κι:φdλα~ο 't'i'\ς σ"tρατηy ~κ'i'\ς 

του. " Ηζι:ρι: δΗ μ l το6ς 172βουλι:υτlς πο;, ιβyαλι:•όJiοlμβριοτο() 1977 
δl_v μποροUσι: oV'tt νd tnιxupώι:L δ.πό 't~ Βοuλ~ α!ιτ~ 't~ σuμφωνCα 't~ς Lν•dζι:ως 
σ•~ν Κο ι ν~ 'Ayoρd 1 οtίτι: νd ιχανοποιφι:ι 't~ φιλοδοξ,(α τi'\ς ζw'i'jς του vd 
y(νι:~ Πρόι:δρος 't'i'\ς Δημοκρα.-Cας. 'Εμπdδι ο, οι 15 βοuλι:υτlς τl'jς FΔΗΧ • Γι' 
α<ι"t6 Ί.κανι: 't~V tnCθε:ση vd διαλύσι:ι τ6 κοινοβοuλι: υτιχ•IΊ δι-dfο. 'tl'\ζ FΔΗΚ. Κα( 
tnι:ι δ~ ε:!δε: δΗ fι κοινοβουλε:UΗΧ~ όμdδα tζlλι:ζι: ώς 'λρχηyό {ναν ό δnο!ος 
μ6νο ~ν πι:3ιfνι:L (χι:φοχροτ~μα.-α) θd δ.φήσι:ι 't~ δι:ζ~d νd · κοταλdβε Ι 
'tό δχuρό τ~ς ΔημοκρατCας , προσlφυyε στ,ιj μlθοδο πο\S ι:Ιναι γνwσ•~ στ~ δε:ξιd. . 
Π'ί'1ρε 'tόν παρd κα( 'td προν6μLα 'tOIJ δημοσ(ου καC προσπdθησι: νd. ttαyoρdσH 
το6ς βουλι:υτlς τ~ς ' Ενώι:wς το\J Klv.-pou.· Αuποtlμαι vd σaς πϊ.ι δτι 5 δ.nό 
το~ς βοuλ ι:v•lς μαt; l:ξ,αyορd:σ1ηκαν χα( σ~μι:pα tvCi βy'ηκαν μl τ(ς φ~φοvς σας, 
6ήηρtτοtlν τόν tχθρ6 , 't ~ Δεζιd. Ό lνα.ς ά1ι' α<ιτο6ι; tΙνα ι μdλισ•α όποuργ6ς 
(φωνlς:ε!να~ 1ιpοδ6τι:ι;) ,ot ~λλοL πε:ρψlνοvν nό•ι: θd ttσπριiζουν •6 κοvλόχοv
ρο τflς προδaσ(ας. 'λλλιf 6πιt:ρχουν κα( 5 ι!.λλο~, ot δπο!οι tπι:Lδ~ ντρι:π6ντοv· 
σαν vd π<Ιν χα'tεv3ι:Cαν οτ όν δ.ντ(παλο ι ιrfιι::ε~ντό προσωιιι:!ο τl'jς lιποχρισ(αι; . 
'fiιφαν(Ι;ον"tαι ώς σοσ~αλισ'tl Jyιd νd μπορlσουν νd πaν tκ ι:! πlρα κα( μl •6ν 



-·-Καρα.μα\Ιλ\'1 νd μοφαατοΟν τ'l'jv t-ξ ουσ(α . Πρόσrτd3φαν "d μaς δ~αλ6σοu" 

~~~"~~λ;~:~~d σ~ 'Ι'\ ~~~~ ~Ρ~δ~~~~~τ~~β~~~~~~r~~~~~~~~~;.~ματα) '1 6 . κ6μμα 
' [πexcfρηae !n(οης Α κ . Καριιψανλί;ς μι:τι:ιχcιριζ6μι:νος ιι6:8ι: μlσο διιιι,eορCίς 

νιΙLξι:ιyορ6:σιιιτ&στcλιχrιμaς .ΙΙΙ(ιριkοινοτ&ρχι:ς,μlχρι4ημ6ρχοuς 1 μlχρι 

~~~rι=~~~~~;~ο=~~:.,:: :~~~~σ~~σ~:;~~ 6:~~~:~~ ~~~λ~:~:7~ο~:ι:~~~aτος 
wροiκι:ς:Γ ι 6:ν&,Οyοuνιrτeλlχη άπ6μiίςιι:ιι fνd: 'ΙΙ'ιiνc στ"νΝ.Α. 

Ν6μιζεδτιμ'αlιτ6τ6τρ6ιιοθάμειCισ c ιτ& 12".Τ612%,δμως ,δnι.ιι;ctrτα 

~:~ι ~~ν &;~~~~~ο;:~=~ 0~6~~~ ~~;: !~.,:~=~ι ~ιf~"~~;:1:~. ~~~Υ=~ •:~6;~~v:~~yov 
wpocπιaθoUν τ6 νlο τlχνιιαμο:. Τί;ς δημιοuρyfας τοίί οοσιιιλιιrτιιιοίί ιΝιοιιιιτιιοτ~
ματοςτηςΝ . lι. μ ιfτοδςσοι:rιι:ιλι ατιςτοUΧfλτον,το6ςσοσιι:ι1.ιοτlςτοDΚολω
ναιιfοu :'(yiλ ιcι) . 

y), !~-!~~!!!:~!~~~~ 

'λλλd. t) σορατηy~κ~ - 'tοΟ κ.Καραμανλtj δlν l;ζαν'fλ~~ηκι. l:κι.τ. Προχώρηοf 
καραnlρα, Προσnd.~ησι. b κ.Καραμανλi'jς vd ~lσι.~ 'f6v 'Ελληvικό Λα6 μnροσοd 
σ' l vα δCλημμα. Nd 11t.ί &η •6 Klvoρo δfv όπd.ρχι.ι. Δlν όndρχι.ι tδι.ολοyCα, 
χωρος Κlνοροv. T6v [χω ιι.α't αλdβtι tyώ. "Εοσι b 'Fλληνικ6ς Λαός f.χtι vd. 
διαλlξι.ι με•αζd tμol:l, ποό ι:Ιμαι ή σωφροσdvη καC "ti'jς &vι::v~vνόηοας καC "ttjς 
tt αλλοσdvης 'tOO 'λνδρlα (yfλια) • _Προσnd~ησt νd. tμφανCσι.ι δη t) nολιηκ!1 
ζω~ 't'i'j ς χώρας δ.νοψt.'fωn(ζι.ι ο6 δ(λημμα. ΚαC ι.tδαnr_C [yιvc σ't1\ Βοvλ1\ 
σοC ς 16 'ΙανοvαρCοu. "'Η'tαν σκηvο~ι.οημlvη όnό-'ι.ση. Nd tμφαvισ'tι.τ μιd 
σ6yκρουση μι.οαξ\1 δόο μοvομdχωv. 'λn6 ·~ μιd μι.ριd b Μ.lyας 'Αλlζανδρος 
{ y lλια) , δ Βορι.ιοι.λλαδ(-rης Καραμcιvλijς καC &n6 -ι~ν δ.λλη δ yι6ς 't'i'jς b.nώ
λι.ιας , δ tκnρ6σωJιΟζ ootl llωpιd, δ 'λvδρlας Παοιανδρfοι{{χι::ιροκροη1μαοα) .θd 
μοvομαχο\)σαν. Κα( βlβαια δλοι oL φρόνιμοι •Έλληνες ,"·.ed 'lλcyav: Δlν 
όwdρχι.ι δ.λλη λdση . Νd,4ιηφCσοvμι. Καραμαvλij. ,Ε'fσι καοασκι.vd.σοηκι: ο6 
δCλημμα, δ·η ot "Ελλην!:ς [χουν νd tκλlξ.ovv μι::-ταξ\1 -ιotl "ό.ν~κομι.v ι.tς ofiv 
Δdσιν", 'tOO Καραμανλ?j καC 'tOO "b...,~κομι.ν ι.Lς οοdς δ.δι:σμι.ό'fοvς ", ootl 

' Ανδρ~~~~d~ησt tπCσης νd Δnοδι.Cξι.ι , yιd νd μfj 'td Jιολvλο.yω , δ-rι I] · .Α
δα 'lxtι νd tκλlξ.tι μι.οαζό 'totl ΠαραδtCσοv oijς Koιvi'jς " 'λyοριf.ς 'tOO κ.Καραμα\1-
λ.?j fι oi'jς Κολdσι.ως oi'jς Κοινi'jς ' Αyορ!ς οοϊl 'Ανδρfα. ΚαC βfβαια, δ.v 'td npdy
μα-rα ι. Ι ναι 'lοσι , ό 'Ελληvιχ6ς Λα~ ot Δσ•οC tδCως, ο.~ 11δ.φι.λι.ίς,.καC ndvω 
δ.rι' αtιοο6ς ot ,ί'(αλοnι.ρασd.κηδι.ς, .~d. ψηφCσοvv Καραμανλfj. 

ιτω ιτ~~Μ·~=~:~~~~ς Ω τ:6κ~~~(~:~~ο=~~τ ~~ιι~:~~;: ~ ί:~ ... ~~α κ~18i~~~ι.~:~α~&e::. μ 1 λ, _ 
'λn6 -τd 65 λtnod Μ6 μ(λησα ι μοu · ιικ:ισαv 20 λtrι-rd σ•fiv οηλ.t6ραση: Κα C 
δ.κοvσt δ 'Ελληνικός Λαός : ••• ":!'τσι δλα 'td σ'tραοηyfjμα"tα οοΌ χ.Καpαμαvλ\'1, 
f.n cσav σd.ν χ dροινος rι6ρyος, 'Ο 'Ελληνικός Λα6ς κcιτdλαβtι δη "tό δCλημμα 
wo6 μiiς &l'ftt.. δ κ,Καραμαvλ?jς ι.Ιναι ψι::ι1ηκοι ι.Ιvαι καμωμlνο f.οσι yιd "'d 
t ι:yελ dσι.ι οο6ς δ.χρι-τοvς καC δη δfv ~πdρχι.ι σofi\1 nαρyαμηχόοηοα. KaC &:κοv· 
σαν o t "'Ελληνες δ"t ι άιιο6ς δ"(ζαλλος" ΖCyδης ι [.!vα~ ό Ζ Cyδης 1ι06 ι.!vαι ~ 
φωνfj ~ο\1 ζt.X ~ \Ia ό.:rιό "tό ισοορ ι χ6 παρι.ΜΙ6ν "tf\ζ 'Ελλdδας. ΕΙvαι +! φων~ πο\1 
t;ρμ,νι.6ι.ι ο6 nvι.Όμα 'totl 'ΕΛεv3ι.ρCοv Bcv~Cfλou σο~ σ(Ιyχρο "'η tnoxfi (χε:ιροχρ) 
rε>- oιOMι'IWf'JKt. t) :rιροσnd&ι.ι "tOtl Καρμανλ'tj ... Κα( yι' α6-τ6 δf &d μf ξαναδι.i:.Η 

~~~;, -ι~~;~~α~~ν~~~ό~~~"~~c ( ~~~ ι~~νω (~~d ι.ιrν;~νfn~~~~~ι Υ~:λ ~~ ι~2:(~·~ιροχρ 



ΠροσlχΗ. Σ'f-ι1 φa.pl'tpα τοσ Καρμα.νλ\Ιj δ{.ν ~οαν μ6νο αt>τd. τd δπλα. 
'Υ1ιtfρχcι χα{ !:να !λλο. 'Ο l:ξα'ΙΙδρα.nοδισμ~J τοi) ί'~νιχοΟ Τ-61ιου. '1'6 
ραδι6φωνο καC tι 'tηλε:6ραση nod c{ναι Lδιοκ'tησCα.ι.α~dδ~~ουν yCνει xOμj;lrι'tιιtd 

~~:;:"~;~ ~~;~~~α~: ~~~α;~λ:~J6~ι~~λ~~ .. ~~ ~~~ο ~?~:~::~o~~~L~ZJ 
,Ι(αραnλαν11 - &nαηωn6ντας xa.C διασ"tρlφον"tας 'tlς εLδ11σ'ι.ις • λlt.L Φlμμα-τα, 

{lιlιd φωνfj: Τ6 βλlntι ό χ6σμος). :&{μαι βlβαιος yι' α!ι't6 , γι' αό'f6 
σΙΙς μιλdω Ιiλλωστε , μl φηλd τ6 χεφdλι. 

'Ena.Cσxνv;a. 'td χραηχd μlσα tνημερώι.ως, 'Αλλd t•a.Coxuν'tα χαC 'tcί 
καμι:Ίμαtα οοΟ δ~εν lr.νηnολιτευομlνόυ .-6nou. · 
'λχοΌσ'tε Δyαnη'toC μου φtλοι, 

•οπως !χει σfjμι.ρα δ 'tόπος , ε!ναι οtχονομιχd δlσμιος O'td χlρια 't\ljς 

8 =~~~~~~ε~. μι~'-';~~μ~~~- ~φ~~~ι α~~6 λ~~~~:ι:~α~~~~ν;~~· ι:~~~ρ~iε~φ~~ε~~:~~ 
σιωποDν &η λlε:ι 'fJ ΕΔΗΚ xa.C b ΖCyδηι;, δΗ λlΗ +)συνεCδηση τοD "Εθνουι;. 
(χι:ι.ροκρ.). ιι:α.C λlνε 'flμματα. 'Αnοχρ6nτουν ό;n6 τ6ν 'Ελληνιχ6 Λα6 -ι-ο6ι; 
t&νι.κο6ι; ιηνδ6νους καC τοD tμφανCζουν nillς τd σnουδα~6τερα νlα τfjς 'Ελλd
δα.ς εtναι- yιdσfjμερα. Ί.ια.φνα.- δη Ί ναυαyοC τοΟ nαλαι.οκομμαησμοD, ι:~ 
-τησα.ν σανCδα οωτηρCας, στfj φιλαν3ρωnCα τοΟ ΠλΣΟΚ. (Μι.d φωνfj: λtσχος~. 
Δtt'ft n6σο &wo•cόycι δ τ6nος ό.&ν·μnολιτευ6μcνος , διότι δl.ν nερψlνω 
β{βαι.α b.ιι6 τ6ν τ6nο τi'jς δειιa:ς, νd. πι:t τfjν b.λfj.&ει.α. λ!ιτfj δlν τfjν 'l.μα&ε 
ιιο-τl. στfj ζωfj -του. Δ{ν 3d τfj μι13ει. στι1 yι:ρdματd -του. 'YJtdρχovν, δμωι;, 
δ'δο σvyκροτfjματα , ποd tμφανCζονται σdν t.κτιρ6σωτιοι -τf)ς 'λντιJtολιτι:6σεως: 

Τ6 σvyκρ6τημα, Λαμπρdχη (φωνfj: Ντροπfj) καC τ6 σvyκρ6τημα Τcy6τιούλου, 
fι "'Ελι:ΙΗΙtρΟ"tυτιCα". Πllp'tt -τCι; σημερι.νlς l:trJμερCδι:ς κa.C δεtτι: κα.C φρCιι:τr 
Ή ΕΔΗΚ κa"td.yyει.λt "t6ν Καραμανλtj δη t.φεdσ3η ση~ Bou.λfj, 1ι0d ι:Ιnι. /S"tι. δ{ν 
yCνον"tαι yυμνdσι.α "tοU''τοvρκι.χοΌ σ"t6λου κa.C b.εροτιορCας O"t6 λLyαϊο. Ή 
ΕΔΗΚ κατdyytιλε "t6ν Κ(φαμανλfj καC "t6ν 'Αβ{ρωφ yιd τfjν Φι:dηχη αb"tfj διαβε-

8 ::;~η'Ι(dν~ι:"~fi~ν::~~~:iνητ~~Ρ~~~~~~~~v 6~:~~~:~~" "~.,~τι:~λ~~~~~~σι-
1) ΖΡ'1' O'tCι; 22 ΊανοvαρCου. ΚαC tνω ·cται t.'Ιιιβεβαι.t:iνι:.ται. f) κα'tηyορCα. 
'tOO Σιατιχαρ11 χαC τοΌ 'Αναyνωσ"t6τιουλου yι.d t&νιxfj τιροδοσCα , οl:ί"tι. ""t6 
~μα", οl:ί'tε 1ι "'Ελι.v&ι:ροτvπCα", &tωρtt δτι. α!ι"t6 ι:.Ιναι σημαν"tικ6 &{μα, 
νd τd βdJouv σ"tfjν τιριδ"tη σι:λCδα. Ka.C τC βdζουν στfjν πρώ"tη σι:λCδα; *Όη 
7 "κοvρασμ{να nάλληκdρια", ό.τι6 "tfjν FΔΗΚ, ζfjτησαν Ιiσυλο σ'tCς ό.yκcίλι:ς τοΟ 

~i,~~x~{~~~o~~ κ~~~ν;~μ~ ι.:~; φ~ ~~η~ ~~ci"~~~~v~~:~ν~~~. 6δ~αλ~~~~~ ~~ ~~~~:~ 
σι:ι "t6ν 'Ελληνιχ6 Λα6 μπροστd στοι5ς t&νικο6ι; χι.νδ6νοvι;, yιd τ6 κομματικό 

~~~~~ρ~;,"~~Ο κ;σα::~~λ~;ι1 ~~~~=;Ο δ·, τ~~~β~:~~~ν~~~~ν~~6 τ~α~ε=:~}σ~!dς 
1920 χα'tα.Ψι'iφισt .. 't6ν 'Ε.\ι:u&lριο Βι:νι,ζlλο, yιcί νd τι!μι: στfj Μιχρασια-ι; ~xfj κα, 
tασ"tροφfj. 

Καtηyορlί)"t6νδl'j&ι.νό.ν'tLΠΟλι"tι:U6μι:.νοη1πο,δηδ{χ&ηχι:νdyCνι:ι 
δlσμιος yι' α!ι"t6 "t6 ό.ντι:&νικ6 lρyo. ΚαC ι.tμαι JΙ:t.ρf}φανος yιατC tι μl'jνις 
τοΟ κ . Καρμανλl'j κα.C "tC!ν ι.Lλι:ίτων "tou, των ο.Lχμαλιlι"tων του, στρlφ."iτιrι tνα
ντCον τοΟ Κ6μμο.-ι;6ς μας, κο.C t.ναν"tCο..., tμoD τοD t6Cou. 

:ιtμασ'tt fι αuνεCδηση "toO · εa .... οvς. Xa.C δl μl!ς φοβCζοvν των "'Ι"tαλων 

τ d !.δοξ,a σJΙ:α.&ι d" ~ ••• {χειροκρ) Ποτ{ 1ι δημοκραηκfj κα.C t&νι.xfj tδlα 
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δlν n'ο'ι'i_&ηκc μnροσ"tιί στ d λrψtd καC στ1'jν ύλικtj δ6\Ιαμη, Ή Ι:&νικtj ~taC 
δημοκρατικtj Lδcd εΊναι 6.ρcτtj ι ε!\Ιαι 6ίίναι• η , ιlναι ~ Φvχtj "IOD 'Ελλη\ΙL
σμοtlι lιφ ' δ -ι:οu ό ~ijρξι; σ"ttj\1 tσ-ι:ορ(α καC 3d tιndρχι;ι σ•ό μlλλΟ\1, (χι::ιροκρ). 
Χ:uρCι;ςκαCχ6ριοιι 

'Η Ι:nιχcCρηση -ι:οΌ Κα.pμα\Ιλ;'j νd διαλ-ύσει 'tό Κl\Ιτ-ρο 6.ntτ-uxc nα"tαyωδως 
•Q'tιμn:opoίiσo:v.,d xd\I OUV 'tό έχα\Ιαν . Κα( δ.nt"tuχαν. Δt.i:"tt πόσοι cίμασ"tι; α(ι
'ttj ·~ σ"Ιιyμtj. "λ\1 Ι:nιχcιροόσαμε "f'/] σuνcστ(αση α(ι-ι:ι'j 6 μi'jνι;ς \Ιωρl-τ-cρα , 
6d c!μαστα\1 οι μισοC. Καl ΙΙ. ν -ι,ιj\1 tπιχcιρο6σαμε l\la χρό\10 νωρl-ιι:ρα I 

θd cίμαστ-αν οίιη -τ-6 1/4 . . 
'Η l:nC&cση -ιο\:1 Καραμανλί) Ι:να\Ι"t(ο\1 μας-κα( • otl "t1.1nou no6 tλlyχcτ- αι 

δ.n' α!ι-ιό~μaς .lr-ιιlλ ησt, για-ι;{ έδειξε σ-ιο6ς 'JIIιi \l"ttζ δΗ -ιό 12$ ι α(ι-ιο( ot 

~\:~i::r-~.:~~~~:~~:;~~:: ·~::~~: ,~~::~~. ·~:r~~~~~ ,:~'n:::::ι:~: ;~~ .•. , 
'Αyα'!'η-ι ο l φCλοι, 

"'Οσοι&ιλοvννιiφ6yι:ι+ιδcξιdό.πό-ι,ιj"Ι:ζοuσCαnρtncι\Ιdέρ&οu""d 8 
μaς ζη"ttjσou\1 σuμμαχ(α. καc li" -ιό ΠΑΣΟΚ nριiyμαη .e!λει \ld φt.Sycι +ι κα•dρα 
-cijςδι:ξιaς δ.nδ•'fί\Ικuβlρ\Ιηση,nρ(nι;ι\Ιdl.ρθcινdμaςζη't"σι:ισuμμαχlα, 
{χι:ιρ οχρ) . ΚαC θd έρθει. rιa-ιC nαριί -ιCς nι:ρCcρya;σοσιαλισ-ι:ικlς 
6.n6ψcις -ιοuι νομCζω δη "tό ΠΑΣΟΚ προ(ρχε-cαι δ.nό -ιd οnλ dχνα -ιοσ rcωρyCou 
Παnανδρlοu . Ε!ναι καC α6τοC l.\lα nαρακλιiδι "ti)C μcydλης otκoyt\lcιας 

~~~μ~~~~;~~~~μ~~6Φ~~~ , π:~α\Ι~~~~~~βο~~υ δ~~ασ~,ιj~~λ ι • :~~ ~i~~~u~,~~~~~~~~ς 
Πρtncι ν ιi δotl\1 δ"tι μό \ΙΟι 'tOUC δlν μnοροtlν νd διεξαydyοu\1 νικηφόρα "t6\l 

~~~\1: ~-ιιiw ~~ς δ~~c~ό ι::~~~~~ 1 κ~:ι:~:~~ο~:d "t~~ιi c~:~~~μ~~σ~~~~~~φ:~11 6Δ~~:αι 6· 
•η-cα ;~η~~~~~αχ:~d;~α:~~uθ~~~~~ δ~~"~"~:~6:~;η · :ο~~;~:~ ~ϊ~~ι \lιi βιi-
ζouic -ιιi χαρηd μας σ'tό τραn(ζι. 'Εμείς ι:ίμασ"tC b καθαρός ο!ιρανός χαl 
&σ•ραn"δ(φοβόμασ"tειδ.n ' bnοuδ"nοτι:κσ~fνάi.ρ•σuν .. :. 
ΦCλοι μου δ;yαnη-ι οC , 

~ι~~~~~;_!~;~~~~!!~;!~! 
Πtpd:9μι:.lνα χρό\ΙΟ δοκψασCας.' Τό 1978 ύnfjρζt l.\Ιας χρό\ΙΟC μcyd:

λης δοκιμασ(ας yιd •6 Κόμμας μας. Ttj\1 nερd:σαμc , δμως 1 \Ιικηφόρα . 

• 
TC χd:ναμ ε σ•d: 1978; Ξεχα&αρlσαμε •1'\" Lδεολοyιχ~ μας & lση , Δlν 

μnορεϊ:νd:βρεθε!κα\Ιε(ς\Ιdnετσ1'jμερα " •CFΔΗΚ ,• CΝ .Δ,", "•(Ζ fy6ης 
-ι:l Καρμα\Ιλfjς ". 

Ot ό.yορc\1σεις μου στtj Bouλtj , οι θlσεις τW\1 βouλcu-ι:W\1 •flc FΔΗΚ στ1'j 
Βοuλ~ • ot nολιΗκlς μας ιμφα\Ι(σεις • (δειζα\1 δΗ ε.tμασ"tt ο ι δ.δuσώnη"t ΟL 
πολlμιο ι"tijςδει;.ιaς. ' Εnειδtjδl&ιλοuμc\Ιdφαι\Ιόμασ"ttδησ• f.ι.nρ,d:ξη μό
"ο διαφlροuμ t 1 θcλ~σαμc \ld: δ.ιιοσαφη\/Cσοuμε -ι;ό\1 Lδcολοyικό μας ιrιοτι:6ω. 

~~-!~~!!~!!Yl~d-ι!~S-!!:!!!l~~:!~ι!!!:"! 
· Γι' α!ι;ό , δημοχρα"tικότα"tα ~tdναμc 't~'-' Δ' Πα\Ιελλαδιχtj Σu\Ιδιd:σκcΨη 

"tοiJΚό;ιμ?-τος 1 "fό\Ιtttpασμl\ΙΟΔι:χlμβρηιnο\1δ.nοδlχ3ηκεόμόφ< .. Ναμιd:Διακ1'j
ρuζη ιnο6ό.nοτcλcϊ: Lστορικό\l"fΟΚΟVμl\Ι"fΟΟ"ftj\lnολι-ι:ι~tι"jtστορCατΤιc; 'Ελλd:
δας . Α!ι•ό "tό \ltOκovμl\ltO λltι δtι tι ΕΔΗΚ εl\Ιαι b tκπρόσωπος , ό tκφρα
σ•1'ίc "tOtί Δημο>ιρα"tιχοl:'l Σοσιαλισμοti, 6 [\lαc; καC μοναδικός στι'jν 'Ελλd:δα. 
Είμασ"tε οι l:χnρόσωnο-ι "t otί Δημοχραη~tοV ΣοσιαλισμοΟ . Για•(; Σvνιχlζοv
"f'ι1 \Ι nαρd:δοση 'tΟΌ ' Eλcu&cρlou Bt\lιζlλou . Σ'td: 1909ι /S"tα\1 'ι'yινc fι 'Επανd:-
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σταση , 'l:yινι:: yι d νd f:.nιβι::βαιΟΟι.ι τ~ν κvριαρχCα τ~ λαϊκ~ • Κα{ μl τ6ν 
'Ελι::v&lριο Βtνιζ lλο, b Λαός. τijς. Έλλdδας., ι::Ιχι:: νd ό.νημι::τωnCσtι δdο 
nροβλ~ματα : Τ6 t&νικ6 καC τό κοινωνικό . Έκι::Cνη τ~ν ·tnox~ . τό nροt:χον 
i'}ταν τ6 t3νικό . "Enρι::nt νd " δ.nι::λι::v3ι:ρώσοvμι:: τοdς δ.λότι)ώτ οvς 'Έλληνε ς . 
" Enρι::nt τ6 δνι::ιρο 400 χρ6νων δοvλι::Cα.!νd y(νι::ι nραyματικό"tητα. Ό 'Ελι::v&. 
Βι::νιζlλος τt&ηκι:: tnικι::φαλ~ς τοΌ ~Ε&νοuς καC 'l:φτιαζt τ~ν 'Ελλdδα των 5 
&αλασσων καC των 2 f}nι::Cρων, 't~ν bnoCα δ.νdξια καC :rιροδοηκd χlρια τijς δι:-... 
ξιί1ς κατlστρι::ψαν τ6 1922. 'Ό ' Ελι:,.,&lριος. Βι::νιζlλος δμω(., στd 1910-14, 
δ:rι~ρξι: ταυτόχρονα καC b μι:yαλ6'ttρ ος κοινωνικός μι:ταρρu&μιστ~ς. Προκαλί;ι 
b:rιοι ονδ~:rιοτι: lιμnι:λοφιλ6οοφο νd μοΌ nι:τ nοιός. i'}ταν nιό σοσιαλιστ~ς lιnό 

δ~~ ~~~~~~~~~ς 8~~~~~~~t::~a :;~α~~ν 0;ι:~~2;~~C:0~~~~ι~~~~~~ ~~~~-
χρατCα . Δlνι::Ιδαντdμlτραnο6nf1ρι::γιdτόνlιγpό'tηκαCτόνtρydτη-yιd 
τ~ μο(ρα -;ων lιnοκλ~ρων - :rιοό yιd τ~ν t:rιox~ tκ ι:Cνη i'}ταν pιζοσnαστικ6τι:ρα 
lιn ' ο.tιτd no6 κο.( ' b Λlνιν lιχόμα lιnοστ~ριζt τ6τι:: . 

8 ' Εμι::ϊς στd 1978, σvνι::χιστlς τoiJ 'l:pγov τοΟ ' Eλι::u&ι::pCov Βι::...lιι:tλου, 
τ οΟ nαnαναστdση, τοΟ Πλο.σο~ρα, τοΟ Παnανδριοv κο.C δλων των liλλων, 'ιχοvμι:: 
μnροστd μας νd κdνοvμt τ~ν Lι::ρdρχηση των nολιτικων καθηκόντων. 

Αlιτ~ τ'/1 σηyμ'/1 τ6 tθνικό θlμα l_ρχι:ται σι δι:dτι:ρη &lση , κο.C σι πρώτη 
tΙ να ι τό κοινωνικό. Στό t&νικό &lμα έχουμε μόνο νd V:rιι::ρασnCσοvμι:. τd σ6-
νορα κα C τ~ν b. νtξαρτησCα , no6 μίlς χdρισαv ot nατlρι: ς μας, δnως tnCσης 
κα C τ ~ν tnιβ{ωση τοD Κv:rιριακοΟ ΈλληνισμοD. Αlιτ~ τ~ σnyμt'j, τ6 πρόβλημα 
τ6 t&νιχ6 ι::Ιναι μόνο nώς τd σ6νορα τf)ς ΣvνΜiκης. τi'jς Λωζdνvης &d μι:C νοvν 

.~.:~~~~~~ζι:~~~~~-~~:~~~~~~~-~~ο~;~~~~6 δ:~~"'~i :,~~;-~~~~ ~~l~~~v:d -;L-
,.,. __ δικαιιr•ματ<ι ,.uc ίσες ι::lικιιιρ' ι::ζ. nrtr.ι:ι τ6 -ι;αχι'ί""Ι.ι.ρο νd Υ.dνοvμι:: l.να 
" κp:fτ ·ι.; )"':' ι \·ι. : νικi'jς ι::lιημι:~-(ιι~" , u't 6 δnοϊο .e ct_ JL ιi+ε.ι ft tκι.Jι::-ι;dλλι::uσrι τ οΟ 
δ.ν&ρώnοv δ.n6 -ι;6ν 3.ν&ρωnο .(χι:ιροκρ . ) • Γι ' αlιτ6 α{ι-ι;-~ τt'j σ-cιγμ~, τό 
κ6μμα τfiς FΔΗΚ nροβdλλtι τ fίν tδι::ολοyCα τοΟ Δημοκρα-ι;-ικοΌ Σοσιαλ~σμοU, 
nρCiτη σ-ι;fίν Lι:ριίρχηση -tίliν καθηκόντων -ι;οv. κο.C nαρdλληλα τ~ν δ.σφdλι::ια. των 
1:-&νικων σvμφι::ρόν-ι;ων δήλ . τ~ν διαο~ρηση των συνόρων -4af τiϊς κUΡ!,ΙΙΡΧ·fΟ:ς · 

8 ~~~ηκ7~τ:u~~-ιβ~~t~~ςτ:;~~n~ι;~~~~~ι~~~~νηι;;l!1\ttSης καC τ~ διασφd-
Κ6ριοι , 

Τό tδι::ολοyικ6 μας "nιστι::6ω" , όριστ~κιί , &d τό δ~α.τv:rιώσοvμι:: στ6 
Σvνlδριο , γιατC κο.C +ι Δ' Πανι::λλαδικ~ Σvνδ~dσκι::ψη δl.ν ι::!να.ι τό δ.νιliτατ ο 
/Sργανο no6 έχει α!ιτ~ τ-fiν δ.ρμοδιότη-ι;α, θd τό κα-&ορ(σι:ι tι λ' "Οtκοvμι::.νιχfί 
Σ6νοδος", τό Σvνlδριο τοU Κόμματος, no6 &d yCνι:ι tντ6ς το\1 t-ι;οvς.(μnριίβο, 
χ ι::.ιροκρ . ). 

HKOf!lf!IHtKH ΟΡΓΑΝΟΣ:Η --------------------
, ' Αλλ d κ6ριο~ , δlν κα-&ορ(σαμι::. μ6νο τ~ φvσιογνωμCα μα. ς τfjν tδι::ολοyικ'/1. 

Προχωρfισαμι:: στ-fiν bρydνωση τ~ δημοκρατικ~ τοD Κόμματος. ' 
Κdναμι: Υ.να. Σvvl.δριο , nod l:ξlλε.f.ι: [να ' Αρχηγό. Τό Συνlδριο αlιτό 

'ιyινι:: , δ:rιωςτό\'ι&ι::.λα.vαlι-ι;οC:rιο6 σfjμι:.ραμί1ς. άμρ ( tοuν. ' &-ιι::.ϊςοl&l
λαμι: ν d γ{νι::ι Σvνl.δριο yρ~yορα . Δημοκρατικd τοdς 6.κο6σαμι:. , για.τC ι::tμα
στwμt~οψηφ{α • Ko.C δταν τό ιχασαν , δ.να&ι::.ματCζοvν τ6 Σvνl.δριο, δ.να& εμα
-ι;- (ζουν καC αlιτόν no6 l_βyαλι:: -ι;- ό Σvνlδριο. rιατ C • lτοιοι δημοκρdτcς ι: Ι να~~ 

' λnοδι:Cξαμι:. τ~ δημοκρατικότητα της bρyανΟΟι::ώς μας στ(ς δnμοτι>ιl.ς 

tκλογl.ς . 'Ο 'Αρχηγός δlν ό.νακα-ι;-ι::6-θηκι:: yιd νd. Unοδι:(ζι:.~ -ι;-όν lι:rιοψt'jφιο 
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fJ κοι.νοτdρ)'η σ l χα.νlνα μέρος •9!ς Έλλd.δος. Ό 'λρχτιy6c σcβι.f.ση')ΜC τ~ν 
6:κ6φαση των Π. Ε. χαC ο!<Ιν Τ. Ε. 'Εχεt μ6νο 1106 o L Π,Ε. δlν μπ6ρεσαν \ld. 
όιιοδι:Cζοuν δnοΨι1φιο δ.ν αyκαστ1jχαμε vd. ΠΡΟ1ιωρ~οuμε. μ6νοι μας. ' λχοδεC-

χ•ηχε)f~~~ :~α~~~~~~~~~~η:α:~~ο~-1;:~" lli::, χ:~λ~~ο~~~~~~ω~:'~Jι~~~~v::~~;~·· 
τ6 Πολιηχ6 Γραφείο , Προχ&lς Δναηε.Cλαμι: τ6 nρth"o χλψdκιο 't~ς Κεντριχ9j. 
'Εnι:tροπ9jς , no.:l &4 οuνlλ-θΗ στCς 10 Μαρ•Cου, yιd νd tnιληφ&εί -ι:οΟ [ρyov 
'tης,-r6δ1ιοLοβασ ιχd. εlναι+!nροε'tοψασCα'tο0Σuvεδρ Cου . · 

Μlσα στ6 79 &cί δρyανώσουμε Σvνlδριο, no6 δl &d ε. Ι \ΙαL Σvνlδριο διορι
σμlνων Δλλd Συνlδριο πραyιιαηχW\1 μελι:ίlν ooU Κ6μματος, Σvνlδριο τflς Βdσεωι;, 
Κα( αlι-ι:6 'f6 . Συνlδριο &d. l:yχρCνει 'tόιδριστιχ6 τC-ι:λο oo\J Χ6μματος , yια'tC 
βλ!πω μιd yενιχι1 δvσφορCα yιd τό χαχόηχQ · δνομα τ~ς FΔΗΚ . • 

'λλλd δlν ctχαμ'ε μόνο τfiν δρyανωτιχfj προσπdθεια • Κdναμε χdτι ll.λλο 
πολ6 σπουδαιότερο. Π ετύχαμε τ{jν έ.ξυyC ανση τοU Κόμματος. Τό Κόμμα lιπαλλιί
χτηχε lιπό δλα τd χα ρ χ Lνιfιt,ιατα , δ.n ' δλους τούς έ.μπό ρους τ~ς πολ ι τιχης (χειρ 

TC ~ταν τό Κόμμα στό ..,7 χαC ~χασε τC ς t.xλoylς; TC ~ταν τό Κόμμα 
μtτd τC ς txλoylς τοU ' 71; 'Ήταν l.να συ νοθύλευμα δ.πό δμdδες, δ.πό φριίξLυ 
1ι06 f} μLιί t;θι:λε νd βydλει τd μdηα τ'Γjς ll.λλης. Δ lν tιπl'jρχt l.ννοια Κόμματος 
'Yπl'jρyc l.ννοια 6μdδας-χλCχας, RΟύ fιθελt νd tπιβληθεϊ:. ' Η μιd Η εyε , 
Δημοκρατικό ς Σοσιαλισμός χαC fι ll.λλη l.λι:yε Κεντροφιλελε:υθερισμός • (Φωνlς: 
Κοvλοvβdχατα ) . ' Αnοτlλεσμα δτι τό Κόμμα l.χασε τfjν δ.ξ LοnιστCα του. Δlν 
τό πCστευε nιd χανε Cς στ6ν κόσμο. rελοΌσαν σ ι βdρος μας. Τό Κόμμα 

~~~::~~~;α ~ιτ;,ι~~~gν:~αξdi::~ηJι:τρ~: ~~J"άΛχο~τ ( ;ι:~:) -~ι~ν~~~~ι:ες iσ~~μ::~Uχτ~ 
τfj\Ι ·.~τdστασn. Σfiμ ερα' δlν Vndρχουν φρdξιtς στό Κόμμα. Σfjμερα , οό Κόμμα 
ε!ναιl.να, tνιαϊ:ο,πούδ.δελφιχdtρydζεοαιyιdτf)V>πραyματιι.αητ'Γjςδ.ποστ. 
τοv (χειροχρ) . θd θε:ωρφω τfjν μεγαλύτερη μου lιnοτυχCα ll.ν λε:χθι:t χαC 
δ.ποδειχ& ε:τ δ-ι:ι tιπdρχ ει χλCχα ΖCyδη στό Κόμμα. θd τό θ εωρfισω ΔποτυχCα χαC 
προσβολ fj. Δl 84 tnιτρlιtω νd ξανάζfjσει fι tπαCσχυντη χατdσταση τ~ς nρό χαC 
μι:οdτCςtχλοylςτοU1971.περιόδου . 

Δε:tτε ΔyαπητοC μου φCλοι τC σuνlβε ι στό Κόμμα μας, δτ αν t.ν αντCον 
του tχδηλώθηχ'ε tι tπC8εση τl'jς δειιaς . Ε'tχαμε: διdφοροvς παλιούς δ.yωνιστlς 
χα(μεριχο6ςχαινο6ρyιοvςδ.ρριβιστlς. Α!ιτοC, δτανχdσαμετCς tχλοy lς 
το\:1 '77, ~χασαν .-fjν tμnιστοσ6νη τους. δτι μl τό Κόμμil nλlον μnοροtlν νd 
tαναβyοtlνβοvλε:υτlςt'!μnοροtlννdlιπολαόσοvντd lιyα8dτ'Γ\ςtι,οvσCας, 
rι' α!ιτό,σdντdnονοCχια,δταννόμισανδτιβούλιαζει, τόχαρdβι, 
τό έ.yχατlλε:ιψαν χαC ~πεσαν στ{j &dλασσα . (χε ιροχροτfjματα). 
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~:ν β:~λ :~: ~ 1 ~:u~:~~::~~~~~ ι σ~b~~ς~~:~~:~ά~~σ:~~:u:σ~~~~~:~ο&:u~: =~~β &v~6~eς 
~~vt:~~~:~~~ ~o ~~:~~ι:2~ ::~ ·t~~:~~ο~~:μ:;:η&a::~~: 1 τ:~~~ {λ~~~ ::: ~~ :νa. 
συνeχι ο τlςτοίίlfνι:{ιματοςτWνtΙλι:Λι:Uθl.ρωοιο,ιιΓjyανιισftι'jτησσν&αυλοοτ6ρσοιλlα 

;~:ο~:~~:~~;~?~ I ~:;ν ~Υ~~~σ;:·~λ::~~ς :v~ν:~ ~~~u~ λ~6~~~~ς r ~~:~ r. ~ :=~~cι ~~~α V: 
ιι61ιοιακροfιιcι: ε:tδο:τι:τflyινι:χΒtς:·rνο:ςi:yινι: Γι:ν .Γραμμο:τlο:ς ιιο:flχι:ι 
lνομι:yάλοδνομο:ιιο:fδtν τρι!πι:το:ι: •rνο:ς &λλοςl:yινι:Γιtν.Διeuθuντι'jςσι:μια 
!ιιιχeιρηοητοίίιιρ6τοuς ιιο:fδΙΙ!νντpli!'Ι!εΤο:ι: Κι lνο:ςόλλοςΙ:yινι:Πρ6ι:δρος 
ιι6:ποιοu tιιοιιcητιιιοίi [uμβouλfou ιιο:f δfν ντpl1Ι ΙΗΟ: Ι: AUτof '110\J οτfς ιιcλοyfς 
l:βyο:ζο:νqu.ιτιΙ.ςΙ:νο:ντfοντης6ιι:ξιΟς,nο6λησο:ντι'i•uχι'jτοuς•&ντfπινο:ιιfοu 
φσιιης•. ΓΙ'aUτ6προοfλιιυοaνΟλητι'jνπΕριφρ6νηοηιιο:rτι'jν&yαν6:ιιτηοητοU 
δημσιιpοιτΙιιοίίιι6ομοu. 

~ο~~~;~~~=~?~:~ ι~::~~~~~::~:"~~~~ ~~~γ~~!:;~:=~ κ;~;~α~:~~=:~~=~; ι: σ~~~=:~:~~j~ 
8 ~~:η::;ξ ~:~/~οϊ~=~~:~ν ::~ν ό' ~~~~::~ς ~lι;~~ :;~ ::~η~:=~~~~ο~~~ν ~fμο:οτιι: φαuλο· 

ιιρd:τιtς,ιιολο:ιοιιομματιιcοf,τοUςδlχτηιιι:οτfς&γιιάλι:ςτοu,&π6cιιιλο:νΒρι.ιπfαβl
βαιαyιάνάτο6ςφιλοξιtνι'jσι:ιοτ6τlρμο:της ,..ολιτιιιΓjςτοuςοτο:6ιοδρομfο:ς . 

:ϊ~:; :;;: •;:::::: ~~~!~~;;!;!~:~~~~:!~~~~:;:~~~:~~r: &~,:~)'( vί:? • ~·;: ~ ~ ~1-
•αιρν;ι~~~ι:~ο;:~~~~:~ t:~~~-&~r&·:~~:~~/~::~~~;~~ &:~ ~~ ~~~~λG~:~~ς 1;ο:
~~~; "fοό~ς" ~ ::~;:~ '.:~' :t ;::: :~~~=~ ~ 0:~ς ~6::~~;a;:u~; α τ ~ο~ς~~~~, ί~w 11b:~: 
~~~~=~μ;::~:~~::~~;~~~~~:~=~~~:~;~ γ:~!:;~ ~:i~~i ~~:~ν :Ι~::!: ,~;~~~:~~~0!::0-

• ~::~ι: ~τ~η~~=~~:.~0 2ρ~~:::η:11 ~ο~;eι::: ~:~~~ δ~:6 e~~= ι,..~~~ &a::eι~~~τ ~ι::7 ν& 
~:~:τ:~~~~.,.=~ ί:~~~~ο: 0 τ •:η~~~=~:=~~ ~~~~ ~~~~~~ς~ΙΩπρ6βο: [tμο:ατ& σGμtωνο ι. 

'Αλλ6:οι'jμeρατσ6ςβλf;•wμαιιρι·άάπ6τ6Κ6μμο:. ΓΙο:τ fιΔfντσ{ιςάρlοι:ιd 
σοοιο:λΙσμ6ςιtι.Ι.ντοGςό:ρlσοuνοlδημοιιρcιτιιιlςδΙαδιιιαοfι:ςιΓιοτfΕcιιuyαvlm6 
τ6 Κδμμο:f Προαfξτe μtliν βΙ6:ζι:ση: νά οΟ:ς τ& •WΎiιd &ναλuτιιc&. "[ιιανα lvo: μιtyάλο 
λ6:Βος.Το6ςrfηραστάοοβαρ&.Ν6μιοαδτΙιιΙαUτοf•fστι:υιινδτιχάσαμι:yιατf 
1jτcιναwοτ6τdο{ίνθημα"τf[tιΗΚτfΝ.Δ.•ΚαfyιαUτ6δι'jλwααδτιδ•66Wιιαfπfρα 
μ6νοπάνw&n6τ6νιtιιp6σWμο:τοίί'ΑρχηγοίiΒ6:ιcερ6οι:ιήουνδιαλλαγtljτοίiΚlντpοu 
ιιο:fτηςδr.(Ιίiς,τοi:ίΚ6μμο:τοςτηςΙ:θνιιιΓjςμειο6οσfαςιcαfτης&ντf6ρο:οης.ΤοGς 
ι:Τ1fα, δτι tφ'δοον ι:ΤναΙ Άpχηγdς τοίί Κlντροuό Ζfγ6ης δlν ύnάρχι:ι ιιο:μι6: δυνο:
τdτηταουμ,wνfαςμ{τι'jδι:ξιάιιο:fπΙ6ουyιιι:ιιριμlνα/Ιτιτ6Κdμμο:μο:ςμiτο6ς 

;::~O~f ς':~~~ I ::~ς .,.:~~λ~~~;Ο:~-~::6 γ~~~~ ~:~~::η&.;η~6 6:;~~;· μ~::d Π~~;: I ~:~6~~~-
~~~~:~~~~!~~I~i~~~~~~~:~;~~~-f~~;~~~~~~;~~:~::~~~:~~~:::~~~:~:~:~~~:y~~;!!:~~ω 
Ι~Ξ;~ ~:~~~~ ~=~λ~ρ~~::~~~::& u:~Ρί:~:~ι:~ Λ:\ ~~~~~~~~-~.,. ~ο~ι(,~~:v "~::s::~~ιιρU
~::; .:7;/~~:::.,.~~· .,.~~·~~~~:;;~:~:~ :~α:~~ :;~:~:r~~~ι:~ ~ο~~ ι::~~~::~· ν: ν~~ ν:::-

.f/. 



~~~ ~~~~~~~:i~~~1 ;;~~: ]H:~:~;~;~;~:~~~;:~~:;~~~i~§:~~:i~~~;~~:: 1!;Ι;:: . 
ιfιιοκι:ηάατημσ σοσισλιατιΙC6 yιά νά μnορlοeι νά ~eyeλάoeι τοGς 'ηιpοιp6ροuς μας, 

~~ά ai~~(ς.~~:.::e~::~ι:&' τ:S~ ~~~~~::~~σ~~~; ;~~σ~:~~~ν τ~~β~:6ν~ά;:~=~~α~μως 

~;~~~:~~: ;a~~ μ::~:~:~~ ~~~~~η~:~ ν::~;~:::~::~:*~ ~~:~ρΕ;:~::~~:~~;~~~~~::-
~:~~~~=~~. r::~a~ ~;~:u~0 ~f:::τ:0~~e;~ 1 ~:~n~;:~. ν~ .~~~cι~:. ~l;~ν~:· κcι:::~~~. :2-
ιιcιfή Α ισιιfiρuξfiμcις.'t,;ι:ι6ι'iΜeροΙΙι:ιf eTxawληpoιpoρfeςyι& τ6:σχl6ι6: τοuς, 
ζfjτηασ&ιι-6lναστlλeχσςτοϋΚ6μμστος,τ6νΙC . 116:ριιοΓσλάνη,6ιΙΙηy6ρο,ν6ΙΙστα-
8lσι:ιστ6ν•ΑρeιοΠ6yο τ6ντfτλο•Κ6μμαΔημοιι:;pατιΙΙοϋΣσαιαλισμοU••cτσι,δταν 
Β6:wίίνcν6:1iι;αταθlαοuντ6τfτλο,Β6:τfiνn68οuνσ6νlιyρ6:μμcιτοι.(χeιρ,)θ6βροϋν 

:~~μ:~~:6 ~~~~σ~:;~σ::~a::a!~~eι νά &ναζητfiσσuν ΙΙάnσισ όλλο δνομσ yι& τ6 
'ΑιιοΙCσθ6:ρθηιιe,Cιιομlνwς 1 &yαπητοfμοuτ6Κ6μμα.tι'iμepαστ6Κ6μμαnοιοf 

=~~~~:ν:f ~~ ~~~~~ο~~:~, μ:t~α~ I σ~~==:~~ςά~~~~:~~~ςό I er~~o~~: 11 ι~~:: 1 &:~ν~6 8 

~~~~::~~::~~i~;~ ~ :t;~:~:~~:~~;;:~~~::~~~~~~~ ~~;: ~~~~~~~~:;::~~:~τ ~~~:~::;:ο· 
::~c 1~6ρ:~:οrι:~u~6: ~~:7λ:,.~~ο~~~ ~ ~~; &~~~o~~~~~u~u:~~~~:~6ς ~e~~o~~ f ~6ν:~6:~μσ. 

:=i~~~; ~:~ :~~:~!~~ e ~;:~:~τ~:·:~~;;~~~~ ~~!ο:Ι:~:~~ :i~~ ~:~~:;~~!α :~:~~i~ν 
Unο•η•fι.ινμας. 

~:~~~~~;!;:::~:;~~i;~~:~;;: ~:;~~:~; :iΠϊ ~:;Ψ ;~:~~i;:~~~::~:i:if:~~::~:: 
iιιlβαλe αύτι'j τ~ τUχη. Κα( lι~eοίίστe ,;"~οει;, ocα r yuναί~eeς της θ. 'Ελλ6:6σς. 8ι'j 
στeνοχι.ιριlστe,yιατfμΟς(;φuyανοl σ""uσ•fι::. τ&ιιοuρασμlναwαλληιι&ρια,οilιρ
ριβιστiς. 

Τ616 ιοn6yfνeιμlτι'jνΕΔ.ΗΚ,ό:λλ6σlσuντομ6τeροχρ6:νο. 

otrτoxotτ61979κai19BO ---------------------------



κaνι!i λ6yια. Δι:iτa woιof (δwσ~ν τι1 μι!iχη στ6 1918 l:rrf οl.ιαιaστικWν βι:μι!iτwν • 

. _ - !e2Ι!!~~ι!!! ~_!9~-~!Χ~~~~.:.:.:.:! 

~~:~~i~~~f:]~~:~~~~~~~~;;~:~~~~;~~~i:~;~~~:~~~~;~~~~:i~~~;~;~E~!~;~;·"' 
wολιτικf1 . Ε1μaση: ή l:yyliηση yιι!i τ& σliνopd: μας . ΓιΏlιτ6 βλlrrι:τc Ωτι ο1 λGσeις 
wοι16fνοuμι:yιι!iτ6ΝΛΤΟ,yι6 τfςβd:σι: .. ς,τ ι &τ6Λ1yaiο,yι6τι1νΚlirrρο,ι:Τναι 
ο1 λ6σι:ις πο6 aΤνοι ~wοχρι:ι,ιμlνοι νιi δι:χτοίίν ΙΙαf ο! &ντfwaλof μας. ΙΙΙαΟητlς τοϋ 
'Eλι:uβapfou Βι:νιtlλοu, βρι'jκο:μι: τοός κcιτ&λληλοuς τρ6nοuς yι& ν& rrpοσαρμ6σοuμι: 
τf1νwολιτιιιf1τοuστf1σ6yχρονηζ~. 

ΕΣ"QΤΕΡΙΚΗ ΠΟΙΙΙfΙΚΗ ------------------
τηλc6~~~. 1:~~ι:=~:~ο~~λ~~ •:?~α ~ δ~;~αμ:~σ=~~~:~:~ ~;Qν ~;~η~:~g~~:ϋ~α~ρ~πε ι 
νι!yfνοuν Cρyανα !νημεpc:ισι:wς. 'Εμ.:iς φlρςιμι: τ6 Βlμα τΓjς τηλι:ορ&σcwς w.αf τοίί 

• r.~~~~ -στι1 Pouλf1, !στw ιιι . &ν διlν !xouμa τf1ν ιιοινοβοuλι:uτιιιf16Gνcιμη ν& τ6 

Έμι:iς φlρςιμc στι1 Βοuλι1 των Βfμα των κοινwν ιιιων &σtο:λfσcι.ιν ιιαf cΤπαμι: 

::~~:w ::;:~=~~~α~~==~;:::~ &:~~~:=~~~~:;~ν ~~;,.i~~~ ~~~~~:~ς 1~~ι~ι: ~ο~& 6:~~~-
Έμciς βροντο,ωνι'jσαμι: οτf1 Bouλfi ότι τ6 Βlμα τ"ς ~yι:fας πρlπcι ν& 1ιιανο

wοιηΒci yιό ν& ~π&ρξει πρςιyματ ιιιfi δyειονομιιιfi πι:ρfΒαλtη yι& &λοuς τοGς •ελληνι:ς. 

!~-~5~ ~5-~~!!!~ 
'Λλλόyι6ν6μfiνσ&ςταλο:ιπωρί:ίσlwολλ6:πρόyματa.ο1•ενοπλι:ςΔuν&μι:ις 

ποα aΤναι ή Άσwfδο τοίί •εeνοuς, Uπfiρξον άντικefμcνο τoi.i !νδιαφlροντ6ς μας. 
Κιι(δι:fσαμι: 66ολGσι: ις ποόΒ6:!.ξασφολfσοuνκαfτι'j6ημοκρατ ιΙΙ6τητα&λλ&kαf τι'jν 
&wο6οτιιι6τητ& τοuς.Προτι:fνιιμε,δπwς !κιινανο !Γι:ρμσνοf,yι&ν&διασφαλfσοuν 

~~σ~:: ~:b~~~ ν~;:u~=~~:.·:~~w~~;~~~~~~~ν α~(~ r Ζ ε:::πr~~ι: ~u:&~ι: ~~~;ο; ~~~~~~ρ~ποu 
τοίί Κο ι νοβουλ fou~ 'Ε: π (σης προ τι: fναμr. μl νομοσχl:διο, ν& nι:ρι ο ρ ιστ~Τ ή οτρατ ιw
τιιι4Βητι: fα:σl:12μfiνι:ς (χ ι: ιρ.).yιάν&&nαλλ&ξοuμι:τι'j νι:ολαfα&π6τ6&yχος 

8 ~~:τ ~~~τ:~~ς~ ~;~~& e~:~r~;& ~~~~ ~~ο~:~~:~~::~~: ;~~μ:~~ο~~ι:~6 Δ;;;:~: ι ~ά 'Ί~::~ό: 
οοuμcτ6ν!.ξο1'Ιλισμ6τοuςοiοtiyχρονα liπλα.ΙΙΙfτ6σfι:δι6μας,τ&νlα 1'1αιδιι!i 
6i8&!χοuντ6βραχν&ν&Unηρετοi.iνέπf2,Sχp6νια:χωρfςσκοπ6.12μi}νr.ςι:fναι 
&ριιr:τοf . Τ6&λλο Βότ6ιισλtiιμοuν έθι:λοντiς1'Ιοliθ&nλη~νονται 1 linwςπληρι:Ίνονται 
ο! &νδρι:ς τWν Σwμ&τwν Άοφαλr:fας. Kcιf /!ταν ο! έΒeλοντfς aCιτof 86 ιp{iyouν &n6 
τ6στρ:ιτ6,Βόι:fναιτιιχνi τι:ς!.ξι:ι6ιιιι:uμfνοι,Β&μnοροίίνν&f:ξασtαλfσοuνlνcι 
lιν4τι:ροέnfnι:δοtωί'jς . 

~ιρ :~~cr~τ:~:~~ ~g ~~~~~~~~~~~&Λ~~~ ~ϊ~"'~":::i~& ~:~~:~~:~Ρ~ ~:~μ~a~~νaι 

~~~~i~~~~~:;~;~~;~~~!E~J;;~~~~~~~;:;!;::::~;~:;~~~i~~;~~:~~~:i~:~:~ 
βρι;Βοi.iμε όποτι:λι:ίς, linwς τά ΙΙατ&,ι:ρεήδι:ξι&~τ6 ΝΑτllΓι αCι τ6ιι7παμι:ι5τι 
δfΒ&έnιΙι\ιρι:Wειτfiσuνθι'jκη τΓjς!ντ&ξι::ωςήθοuλl\ή&μαρτωλι'jτοi.i1971.Νάyfνι:ι 
δημοtl\,ιομσ. Γ ιό ν& μπaρfσιι: ι ό 'Ελληνι~ι6ς /\α6ς, &φοU !νημcρι.ιθεί Jιροηyοιίμι:να 

:f Χ:η~ ~:~~n~::~ ~~~e f~~~2βp :~ ~~~\~;~?-Υ ~~1\~6 rr~~~=!~~::~a n~~ ~~~ο~ ι ~~μ~~:Υ;.~~ 
lιιιοδf χΒηΙΙανl!λατάΚ6μματα.'Λλλ4όκατcuθuν6μι:νος&π6τι'jνιιυβlρνησητιίwΟς 
6ιlνμ&ς&ναyνωρfζι:ιaCιτι:αδτ6 : 



:_:Qxi_!!!1-~!~~~ ~~-: 
Σι1μι:ραl.ναe.Τναιτ6βσοιιι6οGνΟημαwοGιιuριαρχι:ϊατι1νπολιτιιtι1ζw'ίτίiς 

X.Gpaς. •Όχι στι'\ν διαφθορό:". 'ο 11:. Κο:pιιμανλ(1ς θi.λι:ι ν& σuνδlαι:ι τ6 wlpaαμ& 
τοu&ιι6τι1νιιολιτιιtι'\ζw'jμ lτι'\νlννοιο:τίiςδιαtΙΙορίi:ςτοUπολ ιτιιcοUιι:6αμοu. 

~~~i~:~1:!i~i~~~~:~:;~;!~~~~~~~~;;?;~:;~~E!~;~:;:;~;;;~~~~:~;~~J~~:1~~:, 
ν&.f:ξαγοραατοUν. 

'Αλλ&λfμε ,•δχιατι'jδια,Βορό:•,ιι:αfγιιSiνα&ιι:6μαλ6γο.rτι1νπολ1ΤΙιtι'\ 

~ !~~~::~:;~~~~;α ~g~~~~==~::~~~6~:~~:~i~~:: a~:r~:!:~:~:~~:: &~:r:~::~~ 
α!ιτοU ~ διαφορθιS. 

'Αλλ6Βάσαπfαι:ιότ6ποςα!ιτ6ς1πfσης 1&νήδιcι•θορό:γfνι:ιπρ6ξηστι'\νο• 

~:~~σ~~ ~~~;e:~~ ;:τ~:μ::~:~~σ ρ::~ r~~~μ~7~η τ~ηι~~~~~:α~:~ο ~=~· :~~ui::~:ec. 
:a~β ~&t:~a~~2~' ν~~ο~~:c ~;;τ ~P~~:t~l~ ;~~ ~~~~=~:~ ~~~μ~~~ • ~:a~~~~Δ i:: ι =~α· 
~~~ς~α~;~ιS~ε: 6 ·::~~~~~τ::~~τ~~ r τ:τ::~ο ~ο:~~~;:~ :b~~ς 6 &01~~:~~~~ς τ~~ ~~~μ ~~ης 
τάξ eι.ις. Άλλά τ6 1διο ΙαχGι:ι γι& τι1 νομοβι:αfα "nι:pf τι:ιι:μηρ{ι.ιν•, ποG lπιοημο
ποιι:ίτι'jδιαφθορά.Τ616ιοlοχGι:ιιιαfγιάτ&πι:ρfφημα"ιcfνητρα•, ιατfιι:οf 
τ6νομοαtlδιο"ιιι:ρfιιινι'jτρι.ιν",ποGπlραοε&π6τι'\θουλι'\,δfνcΤναιτfποτα&λλσ 
παρό:νομσβι:afa,ποGι:laάyι;ιστ6νο\ιιονομιιι6βfοτι'\διαtθορ6. 

ζ&ι 0 :~~~~0~~~;:~ ~ω~:~κ·, στι'\ διαφθορά:". Καf cΤναι μ6νη ή ΙJWνι'\ της1ποG δι:σπ6-
CΤδατε f ·οταν ν6μιααν δτι μϊ;ς διlλuσαν. •οταν ν6μισαν δτι τ6 Κ6μμα δlν 

:~Px:~r τ~ r~6~~:ι: ~ ~ x~oj~~~~~ ~:~~~.~~ν~~~~ ~:;:e:~r=" ~~6~~ι: ~r:: 'α~~=ι'\~;;; / 
!~_!.~Ζ~-~~!_!~~9: · · 

~:~; . ~~~~i:;;~ .:~!Ξ::::~:::::;;:~·~~:~::~~:~~~:~~~~;~~ io!:~~:~~;~~J~~ ~ 
στ6:19θD,lχωτι'\νβι:βaι6τητα, τι'\ν!μιιιατοαGνη 1 τι'jνπι:,.-οfβηαη,ι!iτιΒ6:ι:1μαατc 
μι6:τ6σοιιαλάδρyανωμlνηατρατιά,Uστι:β&διι:ιι:διιcι1αοuμι:ιιαfΒ6: 6ιe.ιι:διιι:t1-
οοuμcνιιcηφ6ρα,τι'\ν!ξοuαfα.(χι:ιροιιρ. ) ΓΙατfήιι:uβfρνησητi'jςΧι:iραςαlιτi'jς&-

~2~~. σ:tν=~6 τ~η~.s:~~, 0 ":~~ν~~ :ιι~\~::~:;~~ ;~~ ~~~~~:τ ~:~δ~~:~ν τ~~ υ ·~~~9. 
-Ανδρεςιιαfγuνaίιιcςτi'jςΒ. 'Cλλ6:6ας,&γcιπητοfμουtfλοιτi'jςθι:σααλσνfιcης. 

86: τe.λι:ιWω μi μι& ~nfιιληαη. 

~!-~;~~~;i;~~;;rι~~::::~::~:~~:~~;~~~~~~~~w;,~~ =~~"':.s~:; f α~~: ~~:~ρ;~~: ~λ ο' 
'ελiϊτeμαζf,γιάν&μnορlσοuμc 1 αυνι:1fι:ίςατfςύnοχρc"σε:Ιςμαςα'αlιτοGς 

JroG πlραααν,,ν6: φανο\iμe όξιο ι nρ6ς α!ιτσCiς ποό 86: μi;ς διαδεχθοUν, Ή 'Ελλάδα 
Jrpi.nι:ι νά μι:fν~ι ιι:uρfαρχη,CδαtΙkd: &ιciραιη - l!πι.ις μ(ίς τι'\ ν nαρi.δωσαν ο t γσνι:ίς 
μας. Κοf ~ 'Ελλ6:δα πρfπι:ι νά γfνει ύn6δι:ιγμα δημοιcρατιιιοU ιι:ρό:τοuς, Onou όλοι 
οΙ •cλληνι:ς e6: exouν τfς 16ιι:ς ι:Uιιαιρfι::ς vιά ν& όλοιιληρ~σοuν τι1ν προο~ηιι6-
τητd:τοuς. 

rιιοn6ςμαςι:Τναι-τ6ταχCiτι:ρο-την lδι:σλογfιχτοUΔημοιι:ρατιιcοUΣοαιaλιαμοU 
lιn6Βcωρfαν6:τι1νιι6:νοuμι:nρ6:ξη, 

-οσοι πιατοf ιιροσi.λθι:τι:. (Παρατι:ταμένα χι:ιpοkροτι1ματ•, !ιιε;φημfe.ς) 



• 
Η.6.1ΕθfΙΙΗΙθΕΙΗΤΗΙΕΛΛΑ.6.0t 

( [.O.K.-fiiAτD· .. ΛΙΓΑΙ8- !I[YΠPDI) 

ΛΓDΡΕΥΙΗΤDΥκ IQΛNfiiHZIΓAHAPXHΓdYTHit:.ΔH.K. 
(ΙΥΖΗΤΗtΗΠΡΟΤΗΙΗΙΒΕΡΗΙIΛΙ.6.ΙΛτΛ!ΕCΙΙτΗΒDΥΛΗ} 

<Ωe2~!.!.~~-!5S-!2~~5S-!!l!L!! 
ιΑνtcnιοιιριν6μι:νοιrιlyι:νικ6οfτημοιwαρcιΒlτοuμι:κοτwτlρωτ6rrλί;ρ.;ιιcfμcνο 

τf\ς lιyορι:~σcως τ•ίί ιΛρχηyοίί μος κ,οτι!i τ/\ν rrp6atotηtιrρ6 /ιμcρηα(ος δΙοηSξcι,ις,αu
l;Ι\τηση σtι1 BouM 1wf ,.ης,(twτcρικί1ς Blacwς τfiς Χώρος. 

::~~~~Ε;~~:Ε~~:~&~:~~~:~:~~:~:::~~;:~~~~·i:~~:::~~~:~.~~:;~:~·Γ~ 
τ~ν 1νημtρwcrη · τWν tfλwν τοίί κ6μμcιτος κα( τi'jς κοΙνί;ς yνGμης yι:νικ6τcρα. 

17 ι Ioνoucιp(ou 1~~~---------------------------------~~~~EID ΗΠDΥ Ε • .6.Η. Κ. 
ΙQΛΝΝΗΙΖΙΓ.6.ΗΙ ('Λρχηy6ςΕ • .6.Η.Κ.)tΚCιριcΠp6 ι:δρι:,ήοημι:ρινfjαutητfjοηθ.fτcιβi
μοτο ο!ιοfος κο( Βlμοτα τ~ιιοu,Βlμοtι:ιr λι:ιτοuρy(σς τοίί Πολιτc(ψατος κι:ι( Βlματι:ι 
τοίί wcpιcxoμtνou τϊ;ς 1νημι:ρ4σcωςι τfjν ι\wο(ο-ν ό &ξι6τψος Πρ6ι:δρος τi;ς Κuβι:ρν/\-

• σcwς1ΒιWρηοι:ιι.αιθί;ιιοντοu,r. μΟ:λλονclι66ιι:'1ο&νι!iιι6μaιnρ6ςτ6ΣW.,.ο. 

κljς ~~:~~ ~ ~ ~η~~ν~~~~·&~~j :~~λ~~{~~ ι ~ο~~~ ~~c ~ι ~ά α~~~~λϊ:~ ~~~ι:~ ~~~τδσ~~wτcρ ι
fσ![λλ~~ ι:~~ο::~~κ:ι~ι~~:~ ;~~~:::U~Βι:7°~~:~~:,.~6 =~~.:~~~~ί~; ι~:~ ~~νμ2~:~Βu-
νη Κuβlpνηrι11 yιι!i θlμι:ιτα ιιοCι &•οροίίν, τfι nρWτι:ι ,.~ν &δι:ι••κfi τοu &ιιι:ρσι6τητcι, 
δcδτι:ροτfjνέΒνιιιfi τοu&νι:ξaρτηcr(οιιοfτpfτcιτfiνοlιιονομιιιι'\τοuίιn6οταση.Κοf 

~~!·~ ~~:~~~~:~ ~~:ϊ:~~:~;:~:l::l:~~~~:~~;:Ξ~:·:: · ~:~::~::~:: i::~::~-
.ημl:νο μηνιι:ιiο ncριοδιιι.6: Γιατf τfnοτι: δlν πρ6σθι:οι: οι &rιο ~.fpοψι: ιιαf δlν rrρο
σι:ιι6μισcιιονlνaιιι:ιινοόρyιοστοιχι:'iο. 

Βlβι:ιιο ιιι:ιτ& τι'\ σutfiτηοη "οδ iποκολcι~Ιtfισι:._μ.f τ6ν Πρ6ι:δρο τοίί ΠΑΙDΚ 1 ό 'IC. 

~~:~~:~. τ?~λ~&β:~~Ι\:1:~ &:z~~ι!i:~i~iη:~ ::~~ς~ι:~~:~ο~~~~~:::ςδ::~ & ~~:~ :~~~-
τ,ση Βοu..,ης.nρtίτο, yιοτf ~ Βοuλ~ c1νοι Σ~ ιcα( οΙ 300 Βοuλι:u,.ιc ιrplπcι νά 

=~~~:~ο~iν: ~ς δ ~~~~~a;~~ ί~:~~~τ ~~~. rι~~~τ~::~;· 6;~ :~Ρ~~; ι: ~μ~r~~:~ι:ι~~:~:~:wς 
μwοροUμι,λοιιι6ν,ν&δημιοuρyι'\Ο"οuμι:σuντο:yμοτιιι6ί:Βιμο,wcιροβι&Ζ:οντcιςτfjνοuντιιy-
μοτικfi τ6ξησllναιτ6σοσοβορ6τομt:οτοΟ .κοινοβοuλι:uτιιιο Uμι:ιςβfοu. 

των . ή.6.:~~~~~~~ ι:~~' ί;:~ ~-~~~~~~::~:ct~;~"&~&=~:ι: ~:~:=~~=~λ ~:~~2~0 iι~u;P:~~~~-
θci μιι!iwραyμστιιιfj,Uwι:6Βuνη f.ν11μlpwaη τΥν 'ΛΡΧ'1ΥWΥ τWν Κομμ&των &rr6 "ffjν Κuβlρ-

' trTI!. ~δW ω f ν& νω f ou c f.μcίς τίlς 



'Αντι wοΙ.ιτι:6aewς,τfλlνι:οl.,&ιιe1λοι.Εfμαοτι:U.οχρι:ωμiνοιν6&ρ~~:cιrΒο~ι:•Φ 
ι.ι .. ~ ρiiτο διαβaρ.f.-η τί;ς ιcupι:ρ,Ι\σι.wς ~ ... ~ ... Ύwoupy~ν. Κι:ιf ~ κuρlρνηοη νομftι:ι 
&τ ι Ιχοuμι: Ψιοχρiwση ν& δaχΒοUμι: οlιη5, wo!i 1ιιι:fνη 1wισημι:ιfνι:ι ~ iwιβι:ρaιΔνa ι. 

~eιλ6θος,οβι:ρ6&&ξι6τιμοςkGριοςΠρwβuποuρyιSςy ιατfaτfςιruζητι\σ'aις 
Wτlς δfν 6ιιcσ~~:οwι.iτοι ~ διατδwwση ιιι:ιτrιyορι~"' wapf wροδοσfι:ις,ι'ι ιιαwί;ς wfΙJτawς ~ 
δlνtip.ιτf&λλο . 

Κpfνι:τι:ιι &wλUς ~ ιιρfση τί:ίν Kuβepνl\σawν. Κι:ιf yι& τcS σ•οwιS ι:ι(ιτιS lνa ντοιιιοu .. 
μiντο ιrημι:ιf .,ι: ι α~ y ι& τl\ν Κuβlpνηση, aημafνι: ι δμwς ιι&τ ι &λλο yι& μΟς. Γι& σrάς 
8ημσfνeι ,δτιι:tνι:ιι~βροΙJfι:ι,I...Wyι6:μciς6ηλητl\ριο. Λ{ίτιSι:tνaιιιρfση. kafμi 
ηS δι&λοyο &wοδeι•ν6&τι:ιι τfνσς ~ ιιρ,ση ι:tντιι σωστι'ι,μlχρις δτο• ~ lστορfιι lιιδ6-
σaιτι1ντeλιιιl\τηςlτuμηyορfο. 

'Εwονaλιιμf\6νω,lwιμlνw,!Ι τι οΙ wp6 τjljς ~μeρησfcις διaτ&tι:wς ιruζητ~~ις ι:fνwι 

!~;;~:~:;:~~:~~~;:i ι::~:~:~~Έ:Ξ:::~~::;~~~:i:~F~~~ ~!~~~~~~λ~,.:~~' 
Κ6ριοι βοuλι:uτlς, c1 Έλλην,"οΙ.6t λaιSς ι:Τνο-1 c1 μιSνος λαιSς woG δlν tipaι τf yf .. 

νι:ται yιι!i τl\ντδχητοu. Αiνόw&ρχι:ι Κοινοβοtίλιο στι1νtl.Ιρ6ΙΙ'η,οCιτι:crfi1ν Άμι:ρι-
al\,οCιτa ιrι ιιcrμfcr &.6 τfς ιrολιτισμiνι:ς ιGρι:ς, πο6 ~ Κuβlρνηση δiν Βlτι:ι ~ tδιa 8 
τaιι.τιιι4 τ& Blμaτa τί;ςkwτι:ρι .... ης wολιτιιιfjς yιιS ν& &wοτaλlσοuι"&ντιιιι.fμι.νο σuζητl\
σι:wςιιο:flλlνιοu. ΑΙ6τιlτσιιιafμ6νονμwορaiν&δημιοuρyηΒι:i ~τισμlνη,ιιο:λ& 
8aμeλιωμiνηιιοινι1y~η.Κι:ιfιwρfς ιιοινl\ yν~η ιιομ (ιίΚuβlρνηcrηδlν'ιμwορι:iνιS 
&σιι l\ιrι:ι lιοτuιιli Ι:tωτι:ριιιι1 wολΙΤιιιl\. ιι τl\ν τοιιτιιιι1 ι:ιl.Ιτl\ ~ &ποτuχfα της θ& τί;ς 
ιιατι:ιλοyισΒa1 α!ιοτηρ& ιιαf ~ l:wιτuιfo της δlν Β& τi'jς &νοyνwρισΒι:1,1σwς,ιι:aΒ6λοu. 

Πι:ρνΟμι: μ fι:ιι wι:pfoδo, δwou ~ ι)ιιιSστι:ιvη τοU ~εΒνοuς Τ8λι:i σι ιι (νδuνο. Κι:ιf ιr' 
Wτι1τl\νwaρfοδοόιιοιρlwσητηςκuβι:ρνι'\ιrι:ωςaΤναιν6δημιοupyι'\σι:Ι μι &ιι:αλ&lνημeρ.ι-

~ι:J~ο ~:·;~ z:~~:,:;:,:~ι: σ;:::::~ ~~66~ν τ~~; .:~~:r:' τ1Qι~;λ:~~~:~~ ~:u~u~~~ν~~~ 
ιtιιtιlρνηση Καρcιμανλί;,δμως, ~ ύwοιριι.ιcrη ι:ιlιτl\ ι:Τ νι:ιι woλ(i μι.yι:ιλtίτι:ρη,ΥΙ~ι:ιτ f lιιwροσwnι.1 
μ6νσν μfa μι:ιο,ηφ(α τοίί 'ελληνιιι:οϋ ΛaoU. 

~~!l~!~~ !~ 1 !~~~~~~!~-~~! .. !!Ω~! 
Τ6 Blμa τ;jς lνημι.ρι:ίσι:wς τοU 'tλληνιιιοίί Λο-οU ι:tναι ζwτιιιι$. κ.οr δμwς ~ Kuβlp~ 

νι,σηwοι1δlνb.τeλι:iτ6ιιοΒίlιι:οντηςοτtΙνΒοuλι\,δlντιSiιιτcλι:i &ιιιSμοπι:ρισσ6τιι:ρο 
iιι:τιSς τίlς Βοuλ~ς . ~Ε ιοuμιι τι1ιt ·vτpoπιlj τi'jς Τηλeορ6σι.wς ιιαf τοίί Ρι:ιδιο,Gϊνοu . θ& 

Ξ~:~~t~?:2~: ~!: &~:;:~ι::;r.:~Ξ:Η:~:;ffi~~=!~:~~=Ϊ!~~:ι~Ε:::: 1 ~;:τ 1
6

Ϊ~~=:=· 
~=~~~:~lιf::~~;:::~ia~;;:!p~:~!~~~~e~~~~~σ:~::~~~~~~~~:?:~~::;~~:~~:-
~=:~ 1 δ~~ω~t ::ι: 1 ίλ~::::~ :μ ~ϊ/:τ:~~Τί~(ί==~~ ~lιθ~;2.: :' y ~~ς; f ~Ο ιr~:~ .ί~ς μ:~= 
::;η~~~ ~~~a::~~~~:a;:~~. Τ1~ν&:t::π~λ:~~~~~:~pr;~:}ς T~61:i~~~=~ :~~~~~ 
Ιι.μ&τwν,μι:τοξ6 Τί:ίν&ιιοfwνιια(τ6τfλlyeτaιστι'\νΒοu1.t\οl.Ιτι'\ . Δι6τι,ΙΙτο:νό•6· 
pιος Βι.νιζl:λος όιrlΡολι: !δW όριομlνι.ς Έρι.ιτιιjσι:ις ιιοr Έπcρwτl\σι:ις, ό μ lν Τοuρ ι ιιιSς 

:Ε~~~~:~~~=~~; ::~~ 1 π~~~ ,:ι:λ r δα &ι~~e !~W !ν~:~~~: r ~ι:ι~~~ιιϊ~:::~μ&π:,.~;; ~~::~:η: 
ΚΡΝtτΛΙfJΙΝΟΣkΑΡΑΙΛΝΛΗΣ ι (Πρ6ι:δροςΚυβι:ρνι'\σewς)Ποι6ς.f:ιι:ηρι:&ζι:ιτ6νΤWοf 

JΟΛΝΝΗΣΖΙΓΑΗΣι('Λρχηy6ςΕΑΗkι)tι:iς,μfδ6ομι:Β6δοιις . 

Κ6ριι:Πρ6aδρι:,&νlσχυρισΒι:iτι:δtιδlνξlρι.τι:τfyfνeτaιστ6νΤδιrο,τ6τι:ρι
ρα ιι:ι ιιο:( !yι:S θ& yc:λ&σw ιια( δlν 86 σiiς lmιιντl\σw. ~Ομwς, ό 'ελληνιιι:6ς ΤG-ιι-ος δlν 

:;:~~~:~~~~~-;σ~~ ~ι~6~:Υ:::~ ~~ς~ ~=~~~e τ:~ο~~Ι\:::tο~0~σ:.1:::~~~:. 0~~::0:cS::~f 
KlilllltT I\ ιlτJND• ΙΙΙJΚΡΛΛΡΥι ~[ρχεται ιιοf τcS νιο νομοσχιδισ ••••• 



~;:~Η~,~~~:Η~;α~ • ~~~}:~τ:~ςκ~:ι:~~~. ~~~~~ί::w::r::~~: :~&~~:u ι~:ο:~:~~δοτ ικ4 
ΚαtιΠΑWl'ΙΙΟΙΚΑΡΑΙΑΙΛΗΙ (Πρ6ι:6ΡοςΚuβι:ρν1\crcιις)ι ΑδτιS&μιιςδlνlyινι:wοτl. 

ΙDΑΙfΝΗΙΖtΓι\Ηtι('ΑpιηyiςΣι\ΗΙC)Α(.τιSyfνι:τα ι κιrτ&τfτοιστp6wο,διστcιΜ6pιοuν 

~=~i~~:~~:::!:~:;::~~;~ .:;;~~~~:~~r%~:1:::~~~ ~=~:~~:;;~::;ο~ 6ιS-
Τ6nιςκιrfδlν8ι!ictι·μ·τ6σrιιι:ριν6.-.ν&μcνο,,8νικι!i8.μaταν&ιn:ιpcισ•wσϋντιιι 
~ νι1 διacrτpcβλ~νοντσι. Κα( ν6 μt\ν νσμfζcτc 8τι crlιτι!i τ6 λlyw μ6νον iyid. Ι&ς .A:-

~r:~~~::::~~~:Ef ~:~;:~~::~1~:~~;~::!?:~l:~~~~:~~:~~Ξ~:;~~:~~~~~
~~:i:;:~::~~=~~~~=~~;:~:f:~~~~~~~=~~cS~:~~t;;:~~.~T ~~~~ί~:το~;ι' 

.E~i~:;~~~~~;~;;:!~·~~:~~i!;::~;~~;;~~~1:~f~:;;~;~~~i·~;~π:~ς 
~ ,:=\~:~ ::::~;.,:~~;;~:Β:~( τ~~·;~~~;;~~ο' :~~η~d Τη~=~~:~μ~:rο~)Ι\ι~~μι:
ρfδι:c τcS wpοβ&λλσuν;"f~!!~f:if:t~~ωσ_!.!ttcS.U}.!.!_Ροιιροτ~ματσ). 

ιtνσι yι:λοfσ ~ ιιστι!iΟ'τcrση τfίς ,ληρο,οp'jαωςδι6 τG-rιou στtlν 'tλλάδα Uw6 τ.,ν 

==~~~~η~0~;, ~~,~~~~~~;2~~ρδ:w~~:~:~~y~,τ~~~~ν ~:;;ς ιι~~~:ς τ~~~ϊϊv=~~ ~~ 
&λtlecιa. 'Ewf 2 χρ6νιο CJι:ρβfριζι: ΙJτ4ν 'tλληνιιι6 λο6 rιp6yμaτcr &νοιιριβfί, τcl όποfα 

~t~:~;~ ~:~~~=~~~~:~~~:!ν~:~~~~;~~~ ;Ξ~~~~~τ~: ;~:~:~~;~ι::;:::~,=~~·~~: 
~~~~·;crfι τ~:ς~:=~~. τ~~ς ·~~~~λr::ei&~τι: ~~~&~~~~& τ~:u~~~~;~~ο 6~~;6 τ~;fr;~~-
νιcι ι!ι 'τλληνιιι6ς λσιSς νιS πληρο,ορ~iται &νcικριρGς τ.,ν ιιcrτάστοΙJη ιιrrf ό fδιος μt 
τι\νt'Ι~τοu"<tι!iιιατcrστρi•cι τ6νlcιuτ6τοu. 

• :t:~:~:d:~::::~~~~~~~-~~:::~:::~ ::~::~~~~~;~λ:~=~~;~~:~:Ί~~:~~:::Ξc 
στρf,auντι!i•ρι!iyμcrτcrl:νσuδcfνητcι. 

Κσf τ& χρt'jμοτο: 6LIO'τuxi:iς cr!ιτtΙ τ~ ,op& δl:ν ctνcrι ξlνcr . Ιt\ μι:ρcι τ6 Ροδι6φwνο 

~=~ ~τ~~λ;~.,~rι:~~~:::~·&.r& .. ~::a~~~~~ν~:g ~~~λη~~~an' λ:~~:~~~iξ;:~ ν ~~;rν&-
ναλσμβ&νcτι: •οβcρtς c!ιθ~νcς yι& τ~ν τ~χη τοU τδιrοu a!ιτoti., &ν ! μΙ\ ylνοιτο τ& 
J!pιSyμcrτcrwiiνcιιcSrιι.ις&axημo. 

~-Ω~~~~~:..:.:!~~~~!~-~~!~~~~!~~!~ 

~τ ~:*:~~ο~~:~~~~ς &:;;~~~~:~~~~σ=~! & :~~:~Ξ&~cr~~:~:: ιi~~~::~~~~:~=~~w 
~~~:;:~~0~~ T~ί~CI'~6~;:~::~~~1J;~~::~!J:::~~:~:~:;t:~::~~;=~~~~:&~;~~=~:~ 

i~~~3~~~~~;~:~:~:~~:~~~~:~~f.~~~s.~:~;;~~;:~~~~?:fξ;~;~~~~~~~;~~~;_ 
κ6ιrοςwοράδεισο/Ιιτ.,νδιιιl\τοuςιι6λσση:nροι:rwοθι:iτc1fο:ντοίitιcr f "JΙι!iντστι:ν6:6η-

ι•οuι;ιvt'iσcτc στιSν 'ελληνιιι6 λcrιS_τcS .ρcSρλημ,cr τ:!ι~fl·~:s~iii,~f:cr!~o~~~θι:~crf ξ~χ&~~& 



•ω.η~~~~ ϊsε::~μ~ν~~:,:,. ~~~;., σ~~U ·~~;:~~: r:~ο~;ν ~b~:?τ::;~~:::~i:,.r:?~ 
υfριο ιrτροιτιuτιw:ιl σπwροδριSμι τί\ι; ι)δροyι:fου. Γι.S 5λλους, yιdi τοδι; &:Jflr6o4ς 'fflς 
•μιι:pίίςlντfμοu'tλλ.&δοιι;•,,τδατιιυροδρι5μιιιιlιτ6αημσrfνι:ιιcστσδfιιηνd aΤιrο:ιιh-η. 
ρ4τηc;.Γ ι& τ6ν " Ελι:uβlpιο Βcνιζlλο αι\μcιινι: δuνατ6τητιι ν4 yfνι:ι & ρυ8μισ11\ς dlιν 
μay4λων . Ή δισtορ& ιrοδ μΩr; χwιρfζι:ι ι:Τνσι alt11\. tι:Τς aιλι:τι: wροστι!τcς: ιc.t ttιrt6 
ι:ιhοtο τρ6ιrο ιcσf οΙ &λλοι θθ.οuν ιrροστ.S:τι:ι; w:oιr &ι; μι1.τd λlfνc.-

ΙDΥΛtΗttΥΙΙΙtt('tιιτοίiΠΑΙΟΚ)Ποιοδι;ι 

ΙDΛιιιιΗΣ lΙΓιΗΙ ('Λptηyι1ς εικκ). Το ι.1 · &δι:crμι:δτουι;.'tδΥ ι:'Ι'νο:ι τ6 6ξι1μι.ιρΩ . 

~~:Ρ~~~λ~:·&~~~~~ ~~~δ~~λ~=~ι;~(~:~Ρ:~::~~~~~:ηι~a~οQ~:~κ)~ι:ρα τι1 ιr6νβ~μι. 
rαaιιιιΗΙ zιrιΗΙ ("Λρzηydι; t4ΗΚ).Προσlξτι:. Td σliν&rwcι cιlιτd ιlινι1ιcι:ι, ιcδριι: 1'\:n"aνδρfou 
•fμΩι;. Γιcιτfιcσf•ι:Τι;"ροfριι:11'8ι:&w6 ~ν 1διαρftιι,Ιιrτωιcσr&ντ6ξι:ι.Sιrστι:ιcιbιιις 
•τι1νιrορι:fσΙΙJαι; : •• 

tdνou~ ε~=~ ι; ξ::~~ί:ο~~~:ν ::: ;~:Ο;':οG,.~~σ:ε~~~~:;. δ~~ !~~~:0 cιf~~~ ι τ:::6~ι:~ 
~~λ?:~; f~~:a ~η~ f~~=CI;~~~: μ~ :.~~σ~ r~ ι μ~;:~; ~Ο~~~~ I ~~===:~ς τ4° ;αι~:ςa(ι.. . 
τfiςτίlι;ιdρο:ι;f:ιιτdι;τi'iι:ιΕΘρι\nηι;ι:1τι:σ&ν••ι:σ-οyt:ισιιί\ι;•δυν&μι:ιιιc;,ι:1τι:ιr6νδυν&-
8ιlι:ωc •o(l 6ν4ιιι:ι ιιι δλλι:ς ~ιrι:fρουι;~ •••• 

"tμι:ίι; ιrιιrτι:liουμι: ατι1ν 'Cλλ&&c:ι.Πιστι:δουμι: δτι ~ Έλλ&6a Ιι:ι:ι Ινσ &ιrfβσνο 
ι:λι:ονιιcτημσ 1 Ινο: μι:y6λο &τοU, τ~ν yι:ωyρσ,ιιιι\ της Βtση , 116:νω σf σlιτ~ τι1ν Βlfση 
Ιtλοuμι:νdyfνουμι:οlτροιονdμοιτWνμεy&λωνδυνάμι:ωνιcσfδιιοlόσλοιι:cιΒσριστi'i
pι:ςτWν οιlιτοιcινι1τωντουι;,δτοινστοιμστοUνστ6ιι6ιcιcινο.,Gι;,ιrτ6στσυροδρ6μιcιlιτ6 
τΑνδιι:ΒνWνστροι τηy ιw:ί:iν.αυμ•ι:ρ6ντwν. 

40ΙΠΕ TDVI 8ΛΙ([ΛΙΙDVΊ ---------------------
Klipιc Πρ6ι:δρ& τi;c; Κυβερνι1σι:ως,τf\ν ιιτιyμι1 οlιτ~ c1 τ6ιrοι; Βlfλι:ι ν& μ&Βι:ι ιrοδ 

'ρισw:.S:μιιιατι: .κσ rα&ι; ιrροιcσλοίιι.ιι:,αiίι;παραιιαλοϋμι:,αiiςlw:cτι:6ουμ&ν&ιι:σλfαι:τι: 
τοδι;ιrολιτι•όlic;'Αpχηyοliι;ν&lλβοιινατ6'Vιιοuρyeiο'Εξuτι:ριιι:Wνιιιιfστd'Υιrουρ· 

• 
~~::~:~Ε:~~~~::~~:~:~:~~ ~;~~~:;:~ς ~;;;!:;~~~~3 IJ:~~~::~:~d:;~δ~:~~~:~~~:~~ 
;:~;~~~: r:~~:~~~::?~~::r::~~=~:s:~=~~~~=~~~~;:::~ !~=~~~:~~λ~:~=~ ι ~'::ο:. 

f~~~f~i~~~~~i~i~[:fu~~€:· 
Κ(Ιριοι συν6δι.λ.,ο ι ,6δοι:Τνιιιτ&μι:y4λιιιλ&θtιτί1ι;Κυβι:ρνι\ιrι:ωςΚcrρσμιιινλη,τd 

i:ϊ&.6:~~ν&~~ίι:~~ι::6 ~~;~~ :~:\;~ :ί~~~.~~~ ~~~α;~~==~:ι 8:~~:ι:α~~~:: 
:~ Λ·~~~~ιtα:~~α~~~ ~ι:~·~~~~ο0~:~~~~ιι6λuτσ. 4lν τd ι:tιrι: & •· npuBuwσupyιSς. • -: 



••• Λ.οιw6ν atνσι τ& ρασιιt& a.&f; τΓjς Κuβcρνf\σcwς kσιρςιμσ:νλίl •af θ6 σίίς τ&.ι .. 
ξηyι\σν. θ6: lξηy~σv '"rσης yισ:τf ctμaι &νf1σur.ος ιt.Πρ6cδρ~ τ;jς Kuβcρνf1ιrcwς. a.r 

1~~.::a~:~"' &~~' v ~~~r V:ι::~o=~w~,.~;~&~~,.~~rι~,.~~:f1 ,.~δ~~v~,I~:u::.7ii~ :~~· 
τiίι; &λ~Ιcισ:ς &.6 τ6ν ιλληνιιt6 λο6 ιtcrf yιστr ινιS lr.w μay&λη 6ιr6ληtη vτ6ν lλληνι~ 

:~;.. ":~'~o:::~a~, ~:~~,.:,.:~~~ :f~ν 6~~~=:~6 ,.::6 .:~ς~κ:;~t.~~ϊ~ .ί~ 
Ινσ:νiο Άλρςινιιt6 lwoς. 

&ηιaν~:~~ ;:ς6f:/:~'~:τ~1~ d~:r:U:T~σ::~a~:~:~~~ ~fδ~::,.:t~δριη~ 
ac .. r μiίς ιtληροδ6τησ& δλιι τ& μcιονcιtτ~aτcι wo~ θ& c1'xcrμa &ν ι:1'r.crμc •ι1yaι wρσιyμιι~ 
τιa& &wιS τ6 ΝΑΤΟ. Τ6 δcι1τcρο λι!iβος etνcιι ~ βισστιaf1 cr1τηση ιντ&ξc~ς ιιτι1ν ε:.ο.k. 

Ιιντr :r.:τ'.;:δ~~ι.:~,.~'λ::~ο:t::f ~WΧ:~::ηι~ι:~~:~~~·,;~:;ν ~::~:δ::~~ 

:~~::ι ~~~=~!~;~~::~~~t=~==~~~~~~::~~~ ::;~~β~:i~: ~~:~~~~~= .. :~~ 
"Αν~ Κuβlρνηση lλeye σδτf1 τf1ν ιhλ;j aοuβlντσ, Ο"ι1μι:ρc:ι Ην θ& ύπi)ρr.c •ιινivα 

~:: ~~: :~~=Ί:0~σ~ ::r:κ~~~~-~6~;:~6:~: :~~-~οδ~~:ςσt~μ;&6~~::v~~'~ ,.:u;~:;~~. 
&ιν τιS ctδι: σωστ& τιS Bfμcr, κι:ιf &ντf ν& ιc&νcι ιιlιτf\ τf1ν &νδριιcf1 δισ:ιcf\ρuξη tto~ Ιw.σ
νaν οΙ κομμοuνιστlς τ~ ς Πορτοy ιιιλfσς &ιtολοδθηιrι: τl\ν dδ6 τί;ς •μπρcrβοδρας•,τί;ς δ~
Βcν !ξ6δοu &ιι6 τ6 ΝΛΤΟ, τf\ν d:ιιοfcι πληρι:\νc'Ι' · σι'jμι:ρc:ι,~ Κuβfρνηαη κιιf ή Χ~ρσ. 

Τ6 6ι:6τcρο μι:y&λο λ&Βος. ~τσν ~ :ιιρcSωρη ι'mαβολι'\ τ;jς αlτf\αι:ως ιντ&ξι:wς στf\ν 
ΕΟΚ.εfr.σμcτι'jνα6ν6ι:αημlτι'\νΕΟΚ.Τ61984Β&κατ:χλι'\yαμcστl\νfντι:ιξη 0 δχιβlβιιιιι 
ιιlιτ6μσται.Β&όwΓjρr.cμιΊ5:διcηιροyμ&τι:uαη.'Λλλ&ή•ιλοαο•fατfiςσuμφωνfιιςΣuνδiαι:ως, 
lν&ντιΒlσcιμiδλcςτfςσuμφωνfcςwοδlaιινc}ιΕΟΚμl&λλ&ςr.Wρι:ςctναιδτιστ& 
19Β4Β&cfμαστι:μlλητης. 

Γιατfpιaατι1ιcι:ιμcιΚcιf6iνστι:fλατι:κ.Πρω!Ιuτιοuρylστιf1975τl\νiΙΙ"ιατολι'\, 
•οδ ιιτcfλατc στfς 12 Δcκcμβρfοu 1978,στ6 Γ&λλο Πρ6cδρο τοίi Iuμβouλfou τ;jς ΕΟΚ 
'l!οδσ&ςctπct•Τ•cfνσιιιιfρσ.-ολδ&ρy&yι&ν&!ναρμονfσοuμι:τf1νycι.ιρyικl\μας 

:~:::~~~-~~:~~Ξi7:7=!:~~~:1\!&:F2~:1~μ~:~;~~~~~~:::
6

:~;;:,.?:i;:~=:~~=~-
μlτι'ΙνσuμφwνfατοU19δ2 . 

8σcwς, Λ~6& &:~ 7: 1 ιι1~~~:~::&:?~ι'Ι:•:~:~δ~η~ 1f~~:~~:~. ·=~~~ 1 :~iν~η~ Α~~:&~~~:
;~:r,μ~,:~~~6~ 1 ο~ο~::~~ι: δ~:δ;ιι ~ι:ι~~6~ς6~=~ν~ι τ~~~:=~~~τ:;~σ:~~ι:~:~ςμl ι~~ •:;το 
ιcιιfτι'\νΤοuριcfcι.-

86μιλι'\αwyι&τι'\νΕΟkστ6τlλος.ΤCίρι:ι:Β&aιfνν6δο-τρcίςnσ:ρι:ιτηρι'iαcιςyι&τ6 
ΝΛτD,yι&τ6Αiyσίοιcιιfyι&τl\νΚδ1fρο. 

. ~!!]~~~ 

:ιιτcι ~~?νσ~~~ο ά~~~~c~fςσ~~::.,:~~ ~:&·~~~ ~:a~&~rι:~~~ ~:=~~:~~:W:& .,t~:~~~-
λιWντοίίβcιλντr.d:Τμ.ΓιaτfιΓιaτfalσs&νaτιιιvcρ&τιt:νc,ρ&τοu!κσ:rvι'ιιGτι5wοι6ς 
βοf\Βησcι Νομfζω δτι βοι'\θησc ~ Κuβlρνηιιη τοϋ ιcιιρfοu Κιιρc:ιμι:ινλί;, δτιιν τ6 19Η,μι:τ& 
τf\ν1fρι:\τη&π6φσσητοίiΙuμβοuλfοu Άσ~λcfσ:ς,ποUιcσ:Βι:ίρjζcδτι ή τιιιcτοποfησητοίi 
Κιnριιιιcοϋ Βlμστος Β& atxι: ώς &,cτηρfιι, τι'\ν &ποr.ι:ίρηοη τWν ΤοuριcικWν ατριιτcuμ&τwν , 
6fνi:ιιfμcινcιπ'ιιότοUκc:ιf6lχΒηκι:τι'jνΤοuρa1.Κfj&11οfη,ν6•Gyοuντd:στρστcGμcι1'ι:ι 
~::ι:~fjν οuμφωνfc:ι, ι1:ιι6τc •τ& ιιοuλ&ιtι :ιιlτιιξc• w;o:f δlν ητaν δuνσ:τ6ν ν& τ6 ξσνσnιι&-

Τ6 6c6τι:ρο λ&Βος, :ιιο6 Ιιcc:ινι:. ~ Κuβlρνηση τοίi a. Κσρο:μιινλlj, Βσν&σιμο yi& μlνa, 

:~:Ο ~Ο~ 1 ιιδ~&ηΙ~~~~~α:τ:,.~κ::~:~~:..,:~ζ~~~·~ο~~~ ~~~~ ~::~;&~~ ::~τ~:&\:u~~ρ~~= 
w~;~~~~~~uλ~~ r"~~rJ~;~~τ ~~οt·~~:ιι:~ r~~v ,.~~'l5:~}~~~r~:~,.f~t =~ ιιcd: (οϋ 



:~;:~ T~J~~rr~:~r:τo ~~~~:: ·~::~ ~:;&~~~=~::~~:~::~:~~~~~:~~~, ~~~:τz~~::~~~i;; 
&•llίyευμονllίιιaτcι),d:βαυνά).llίκ),ηρατ6νηιrf. 

~:~::;;~:i;~· ;!~~~;r::;~~~~:~;2i~:~~~:;;~,!:;;r~;~~~:~~~~~~~~~~~:;;~~;~:-
σtlνο&δ ι fξοδοστ/1νΚδτrρο:' •• 

ΛΙΓΑΙΟ 

•Ας lρβω τ~ριι στllί Βlμcι τΓ\ς ~fΟ),οκρηπfδcι:ς κcι:f στ6 θlμιι ταU iνοtριου xr:iρou. 

ffi:::~~f::~~ι ~;~~r:;;~fi~;~~:~:~~~~~;~~: ~;!: ~E~:~i~~:~~ :,;~~·?.;~:= .:~:y-
Ανιιv~~~σ~τ~:~:η:?~=(Ι~~~~: ~~;::: ~0~ο~;~~:~λ~ε~~ =~~:ι:r~~a;~~ ~~~~c~~~:: με-8 
yd),η, 

Έιrfσης , ~π6ρχcι lνcι &λ),ο Blμa. •εχει διcιτV!tωθεi ι\ κuτcιyyι:λfa Οτι yfνανται 
&ιι:llί τ61974κcιfl6Ι:i,yuμν6σιa&π6τ/1νΤοuριι:ικ/1&ι:ροπαρfιικιιfτllίναuτικ6,μlβολις, 
&νcι τολικl:iς τίjςΕδβοfaςι Αlιτ&τllίιφllίγμιιταyρllί'τηιιaνδημ6σιa, lπαναΜ•Βηοaνκcιf 

~Ί~;~~;~~~~!;;~:=~!~Ψ;~:~ι~:§~~~π~~;~~:~~;!~~:ji~~;~~:::~;~~~~];~~· 
~ 'tλληνιιι:/1 Κυβlρνηση α'alιτ6,. Ιι.lν Ιχει τ6ση σημαιrfcι,l&ν δlν ίι,τQ;yρd,ηκc bκ6μα ιιυμ
..,νfcι,' Α),λllίξlρετι:,δτaνlχετεlwσνllίληfηδιαπραyματε6σι:wν,ξεκινΟς&π6ιιι:iιιο6 
&f'}σc ς τfl συζι'jτηιrη τι'jν wροηyο(ίμι;νη fOp6. Kaf ~πι!ίρχουν πρακτικό. •Αν σ'lνcι 'ΙΙ'ρσι
ιιτιιι6,afνcτcιι νllίδlχcιr,.ιδτιalιτ6'ΙΙ'ο6Ζ:ητ0ό&ν τf6ιιι6ςσουι:fνιιισwστ6,μfνι: ι 
!κci ιιαf 86 τd βρι:Τς στι'jν &λλη, στι'jν μι:Β'l'ΙΙ'ομlνη ιsιdiακε,η.Κcιf στ6 θiμα a.:.τ6 νο
μfζwδτι,Β6σcιμcστ6αημι:ίοwοι'ιχρr.ι&ζεταιιιcιτηyσρημcιτιιιι'jδι&,εuσητi;ςΚυβερνι"jσr.ωι 

Εfμσι Wοχρι:ωμiνaς γι& τι'jν laτaρfa, ιsι6τι μιλοUμε !Wπιaν τιιjς fστορfaς,ν& 

~~~:~:~:;;~~Ε~~;~,;~~:~=t~:!:~~~~~=~~~;:~~~!~:::~~~~~~::Ξ~:~:;:~:2:~· • 
εfναιiπι6ειιτικ6&λλης&νlρyι:ιιι;&π6τι'jνΚuβlρνση.Γιιιτf,yι6ιι&θεδνθρωιιοπaι'ιιιιι
τaλaβαfνι:ι λιy6ιιι &π6ιrτριιτιwτικι"jyλ~σα,δημισuρyεί τρ6μο. 

ν6 μtί:Υϊ~~~σ::6 -~~τ;;:~μ ~ι:~a~&~τ=σ~~6 ί:~6~a~η~θ;~:~~"'~:6w~η::ί ~~:Gτ~fl:a ~α~=~~:~ν 

~!~· :~1::~:;:~~:;~;~;~. ::~;:~::Σ~:η~~:::~;~ ::: ::~~ :~~~~~~~:;~:::6 ~~ !~~;:~~:~~-
(1) Προηyσuμlνwς ι:Τχc λ&Ρι:ι χι:iρα ~ &κ6λοuθη στιχαμ6Βι:ιa μεταξ(ί τοϋ κ. Zfy6η 
καfτσϋιι.Πρwθu'ΙΙ'σuρyσϋι · -

•ΙΟΛΝΝΗΙΖΙΓΔΗΙ ('Αρχηy6ς τίjςΕΔΗΚ)ι Tf Cyινι:μtτι'jνrlι"jμνο αυyιιειιριμtναJ 
ΚtΙΝtτΛΝτtΝΟΙΚΑΡΑΙΙΑΝΛΗΙ(Πρ6ι:δροςΚuβι:ρνι"jσι:ως)ι'[nανιιλcιμβιίνω,σlιτεbπ6,αοηiλt'j,Βη 

~~τ:. :tτ~~·~:l ... &;~~::aμ:0:μ:~ =~~·;;·μ r: ::;~=~~~~ς~~~~:~σl;~~~~~~ι: Αιι::β:~~ι::::ί-
Β6τ6συζητι'jσι:τι:ιΠροστaτι:6οντιιςβlβαιΙJτ6έΒνιιι6:μcιςσuμ,lρσντaι 

σι: ι ς ~~~:;~~=~~&:r:τ~α ;~:ι:~~~' Β~ ιr~~=:~~σϊιι~:u~~:ι:&:~~&:ι: ~~α~~~ ~~ι β~~=~ο:σ~= -
IΒνικdiμcιςσuμ,t~ντa.• 



ΙtοιW\Γν4μη. ΚσfθιiχιiσΕι τι1νιι:ι:ιτaδe~~τηςwολ~y~yορcι&ν6lν&ντι6pιfσσuμa. 
'"Οιrον &•ορΩ τ~ν -:ι.-ιλοιι:pηwf6ι:r,1~&λλοu,λlyaτι:ιι -aΤνaι \4οινd μuο-τιιι:ιS- δτι σ• 

;!~ι~~= ~:ι~:Ε~!:~:& :~~:~~~:~~;Ε;!~::~ν::~::~:~s~::=;~~ !~~~ 
τdνΤο4ριι:ιιι:ο,τ6ν{rμaριιι:6νιιι:οτdν!yyλlζιιι:οιι:λ•.Κι:ι f1ιι:a7yρ6•ΕΤσι δτιρρl8ηtΙ& 
μιd.,δρμοuλιιwο6w4νw-ιι:&τw~όριο8lτησηθ&yfνΕΙαtίμ ... νaμlτ~νσ~νfατης 
Γaνaf.ις,&λλ4yιdτ4ιι:οιτ4αματσθ6•cιρσι:χωρι1αοuμc,δτι:ινιι:αfδwοuβρe8οίίν,Ιντιwο
αοατd8-1!5" στι1Τοupιι:fσyιιiσuνcιι:μaτ6λλ&uιrη .Τd διcfβαισcιιrτο6ςΥΙΙCS,τιS 6ιd~ 
στι1νΙΛSΗΙΝCΤΟΝΡΟSΤ, τ.Sδι6ρο:ιrcισi τόuριιιιι: Ις!tημι:ρ f6&ς. ΕΤναι ιι:cιιριSς, wλ~ν,' 
ιh.Sτοίίβι1ματοςα:{jτοϋ,τοίί1•ftrημοu,ν&τι:ΒΕiδτ'δ,ητίi\ςΚuplρνησι:ιιr;: ιι:cιfνdιιΙ
ροuμaμιdσα:•i;ιh&ντηση. 

~-Π~~!~~!~~-!~~Η~-!~!-!~~~!!! 

ιrιιν, :~:~:~, 0;η;~U:Κ~::~ο:~~~:~; ~:;ι:~:χ::~·· .f:: ~:,:.s~Τ~~~;::~ρο~~. 
τ&στρι:ιτηyιιι:&,τ&&μι.ριιι:α:νιιι:&. -

ETxcr τι1ν c{jιι:cιιρfcι w.af τι1ν τιμr1 ν6 cruζητι'jσw μi &νc:ίτατοuς ~ylτΕς τWν 'tν.SwAιuν 
ιuν&μcωντΓjς'ΛμΕptιι:ης,δτανfιμοuνlιdριστος/ιμQλλον •••• uy&ς . το6ς4τaλauτι:ιfους 

·~::ς ,.~~ς.:~~~:~~ r~~ 6;~r λ~":~ ~l~~~~: rr:G r μ:~σ ~~~~::ι·:~~ ϊ ~11~ο1,.:t::~:η~ιSιr:rιr-
ξuτrνοι,οΙ•cλληνaς,ιrWς&,ι1craτΕν&σαςτσσuΡαλ•&σοuνlτσισlτοίίριι:οιι 

Tf Ε1νι:ιι ~ Τοuριι:fα &rrd &nιS,ewς στατηyΙιι:i;ς !ν σχlσcι μi τr1ν kρι1τη ιι:c:ιf τ& νιι
σιι!ίι Ή woρouσfa τοU &μι:ριιι:ανιιι:οϋ crτdλou, ή &μι:ριιι:ανιιι:ι1 πapouσfa στι111cσllyeιο 6-
•efλΕΤαιιι:ατ&'τιSμeyολότι:ρομlροςστι1Κρt'iτη,στli:ΝησιtS:ιrcιςιι:αfστι1ν&ντtwcρι:ι 
6χΒητi;ς/ιwι:ιρωτιιι:Γ\ς'(λλl1:6ι:rc;.rΙι:ιΤf&,,σaτΕν&σΟςτσοuβαιλι &σοu•η''ΚαfσΟςτσοu-

~~:~~: =~: ~:::::~; .. ~=~η~~=;~~:~~?a~i~: ~:::!~Ε::~~~:!: :~:~:;:~:~!~μ~~~~~~;~~ 
λfcςιι:aτcιιrολlμησαlντοναδ11'wςΒdΒuμQσΒetσωςιι:c:ιτ&τι1ν7Ετfcι,·rιι:ανα,δσομοUΙwι-

~~~:~::• ~~~~&Ε τ::~~Τ~~ f~~=~y:~:ν T~:a ~η~6οϊ:~~ϊλ:=::w:a~Τ~d ·~i~:O ιι:&:~ :~~-
1 

~;ιa-
τf .-ιfνeσΒι:, δτσν σuζητ&τe μl τll Πι:ντ'αyωνο &τι~ Βlαη τi;ς 'ελλ&δος ΕΤναι δeδομf
νη,!νώο!Το6ρκοιιι:ιSνοuντιS&ντfΒΕτο;•καrο1Τοίiριι:οι&.ολι:ιμβ&νοuνδληςτης~ 
νοfαςιι:αflχοuνw&ρeιτlτοιαΒραα6τητα 1 &ιατcν&μΩςtητοϋνιι:c:ιfτ&νησΙ&ιι:αfτι1ν 
ύtαλοιι:ρηιrfδcιιι:σfτιSνlναiρΙοχWρο: 

·~~::~~~ ;:, ~:~~=~=~~::~~~~η~~~~~~:Ξ~: k~;·~~:;:~~-::~~;~~μ:!~::ι1~:~~~~ ~~~ 
wοiοςwρρσ,ιρcται ι όΤ6Ιοςyι6τιSνρcSλο ο{jτιS 1 χwρtςν&(χΕιltcνeyιι:αοΒeίστr1ν 
Ιwα ,σχuντοalιτι1•ροσφορ&. 

λαμβll:~ ::~a ι:~:: I 11 Lν:~ ra &δ λ:~ ~~";~:~=~~:~:~δ~ ~~ν ή e:::~ί; ~ιι~~~ f :ο~;~ ι:~:~-
νο uν τ6 Πcντll:ywνo &τtιS τι1ν πcρfοδο τοϋ Hftoν ιι:οf !δW. των ΙιrιyιSνων τοϋ ιι:.ΚfσσΙyιι:cp 

στdν στρcιτιwτΙιι:ιS τομlα!Η~-!~-!~~~ 

Κι:ιf δlντ&λfywa{jτι!ίοUτι: yΙ&IιrfδΕtξηyνι:ίσcων 1 οUτcyι&νι!ί σΟς lντU"JΙωσι&
μl rrepfeρycς Beuρfeς. T'"a λlyu διllτι ι:Τναt iδpαfa ή ιrΕπο(Βηιr~ μοu δτι ή στραtη
yιιι:ι1Βiσητi;ςχι:iραςΒ&IνΙσχuθei,δσοιrοτi&λλοτι:τ&ιrροσΕΧΓinfντaμfδlιccιχρ6-
νια. 'ο ιι:. Πρ6ι:δρος, σ'a{jτ& rroG yfνονται ιrτ~ llfση Άνατολ~ δlν ΕΤδe ιιαρ& atτfι:ς 

i:~:~σ~w; f ν:~ν c:~ ~:.s~=η α~ τ~=~ ~:~0~~6 • &::~~:;u::'~~0;&e:o ιι: ~~~u~:~;P ι ιι:aν ~=~ 1 ιaιι 
~δ~~0~,:τ2ν:ι~~~~ν~;::~~ll ν:~&~~~::: 1" σ~r;:~~f:~ ~~μ~:;;a:~~τ~:~ΡΛ r~~σ ;:~~~ fς 
όwoiE3 ιrτηρfχθηιι:c ~ 'Λμeριιι:Ι'\ 1 ηταν σ&πΙα ιι:οινwνιιι:ι!ί ιι:αΒcστWτa, ητaν ιι:aΒeστWτa δια~ 
,eορΟς. 

01 ~1~~,.;;::~!~~~ς :ϊ::~1::;~~~~~;~ς i~:~:~~ I :;;~~~~~~ ~:&~~:~:ϊ:;~:~Ξ~ a~:: 



::t::=o:~~;~~:.:~~=~~~ ~2:~;;-~r=~~~J:~~;~:~:::~~ς. 
τοδς "Αρμcνfοuς, ol -'•:?οι δiν"*""ζσuνclιτl\~ 0'1'ιyμι\, lιλλ6τWνJ•οfι.rιιS6ρι8-
μ6ς δtν a1νσι wολδ •4τω τοΟ iν6ς ιιι.ατομμuρfοu. "Η ιtοινωνικl\ 6ι6ρΙ;Ιρωοη τη~ Τουρ-

::~:• J"~,:~:':' r\•ι::t~ . ~~~=~ ~i~c τ~ο;~η:~;::~:σ~1·~~μ::::l~a~ t: ι1 .:4' 
ι ... ι&.οuν τl\ν 'Ελλdδcιι ICaf 86 τσGς JkιηBijσσuμc ιμι.iςι ε1νaι νομfζω tοΡeρι1 .,λ6νη . 
&ι6τοUτοσίίςc1•cιδτιδρuσσα;χωρfCcιτljννολι"JιΙt/jσαςlηr6τl\ν6ι•Ι\μcις.ιισf 
..C.τ6σΊνσβοβμ61σχ6οuνιιιcιfyιιfτοliς&λ1οuς, ol δwoiaι ρΗwσuντl\φuyι'j&..61'Ί'Ιν 
[(ιρ6'Ι!η σ&ν ιrωτηρfο: tΤνσι &βuσσσι; ~ διο,ορ6: μcις. 'tμciς νομfζοuμι: δτι cιt.ιτlj τli ::'?'" δfδcτοι στl\ν 'ελλ6δα r\ clικαιρfσ ν& 1κμcταλλcuβci τfς &δuνvμfcς τσν μcy&--

&.ι~~: ~ =~~~~~~~=p6~~ ~.s:i~~~ο~~~:~,~!~~~7η.t"~~;~λ~~ς':tϊ~~:::~ 
~~t~μ~::ρ:::ιι:2 =~~Ο;~=~:η .~~~ν~~~ I =~:::~:~~ • Τ~~ t =~~~~ι&: I ~~~: .. t:~~~~o~ 
8&ρτιοσiίςσuνιστησαf\ , δνθiλcτι:σίίςwap6τρuναr ••Αστι: τ4ταξfδιιιατf\Μίcrη,•&
μcτc1ναταξfδιστlj•6σχcι• .• οχ ι βlβα ιcι,yι6ν61r.cινοποfησι:τε"J66iwλwιjtιΤΙ , 6wρω-8 
τ6ιtολλο,&λλ6 yι6οCΙσιcιστι•ις •uζητljσcις,"'DτονΒ6πΟiτcστljΙ6οχα,Β6σuζητl\αcτι 

==~ :iE~=~: ~~~~:~~!!~::~ι ::~~~:~~~:~i~7~:~1~:~!ί~lj:ri~=;:;:~~~~~:=~6~aς 
ctνσι δοίίλος. Ή φGση τοίί lδwσc τ& 11pον6μιο ν& μπορei νcSπa(ζct τ6 ρ6λο τοΟτpο
χσν6μοuτWνlcy6:λwν. 

~~~~~:~ ~~=z~· ;i~:~~d~~;~~~: =~ ~~:~~~~ · :~ν;;~;~~:~~:;;::~~~~:=~~2~ , .. 
•τapο6ς•,ιοΒιfκcιμc. 

r.aτcnr:~~~ ~1ν:cι~;:~~ρ=~ ~~~~ι::~νr.&.~~~~~~:~ν~'(ίλιο ν6λι:μο, &λλά δι6τι 86 μΟiς 
H[NfΛ!HΣTHNt . D . k . -··-··-----··---·---

!lpcτ: Α~~~ ~=ι:ί~ τ:~:ς~ο'Γ/ ~:f:. ·~Υ~~:~ ~:S:~~=o~:~el':,~2~o~0 ;;~δ~~ Υ~~; f"'tc 

~~~:;::~ :3::~~~:~~~~ ~~~~~6 δ :~::~::~~~~ill!~:~~; ~ ~~?~!;~:: :;2;:~~Ε:~ ί O'U• • 

νlλΒcι ιrτ6 Βiλyιο ~ wρι:iτη tCιρwπaTΙt~ Σuνδι6οΙtι:φη μl οuνπpοlδροuς το6ς τluς Πρw· 
ΒuwοuρyοGςΣΙΙ6α••αf 86νΖiλλαντ,στljνδποfαν&νcyνωρfοΒηlm6δλοuςτο6ςσuνlδροuς 
~η~ν:~~~~: ,.axcfaς !•βιομηχανfιrc"ς της 'tλλ&δaς,μlσα ιrτ& wλafιrιa μιΟς Ί:νwμt. 

Ύπηρξα σ,-6 'tλληνιΙt6 Κοινοβούλιο !νος&π6 τοGς πρι:iτοuς,οf όποiοι μ(λη .. 
σαν yι6 η1ν Ινταξ~ μας oτlj Κοιν~ 'Αγορά. Καf δwwς fιrως θ& θuμiίιrθc,Uwηρξα !:ιιι•ρι
τljς ιrας, δι6τι στ61957 6lν yfνcrτcμiλaς, δπως σCίς τ6 ζητοϋσαν ο) Γι:ρμανοf. Ή 
'tλλιfιcιμποροϋσc ν& ι:Τναι μlλοςστι'\Κοινlj Άyορ6άw6 τ6 1957 -clιθGςμ6λις όιιι:yρc5:-

:? x~μ~u;~2:~~~~a::~;;G~ ι ~;~Υ~:ζ;~~:ίίσ:: r:~μ~ ct~~~~: -·.~~~ιr=~ι: ~:~π~~:i ~~~~: 
σiπcιραμa,-ισμοGςμl τι'\ν[ΖtΣκαf•ατ6πιν·ιιολGσ~ο~στ6-&ηοφcιιrf σατc ν6nQμι:στlj 

ί~~:ξ~:' ~~ 6;~v τ ~ο: τ::~ τi~τ~~~ i ~~~ f6~ f 'σ~::c;~ ι 1 ~~~;cι~~ς .: ~π:~:6::η t~~~:r::u:ι'\:c. 
pfwou τ& tδιaP6Pl1· Ήlντcιξη δμως Ιχει iΕνα σwρ6 "λι:ονι:•τι'\μcιτοι,&φοϋ lιιι:i σuνοι
'ΙΙΟfCΙσfζcιςπρSyμστιμιτοδς&λλοuςσ6νtσοςΙΙρ6ς1σον, 

δι κι'\ ~:~~~~Δ~~ τ~,.~~=~ ι: s~~~ i:~;~6 :o~i;~~liJwi~: t;;~~~~~ς~ ~~~~ ~&cι=~~c iπ ~;:ι~~ 

:Ε~~ ο ~::;~~~=~;::::i;!::~~ :;i;:~: Α~cι=:~:~: ::::~:f :!o~~:~~~=~~~u~:~;~~ 



~ς 12ηςΙaιιιaμρpfοu1978, 0'1'4 1SΙ7•ιιοfστιf1SΙ75. ll:ιιf8ιfatxcrv 1'&λ&ι6σaι δλιιτd 
ρ6craνιf μας τσ6 l.wσιισλσι18ησον. Ιοf, ιιιiριa Πρwθuιισuρyι, ιν4 τ6 δfιομαι~ 6lν crOς 

:~: :Ξ:·~~~:::ω:"ιι::·:~ :~ν;~~~~~;: ~.:1:;:6~6~f.::ο~ίι\~~:ιι~~tί:d~ ι:~d Τ~~~6ιο 
~:~6~~0!'~:;~:ς ·;~,~~~~ δί~~:.:~σ:;~ce::::::~~~~~~;~τ~~~Ρ ~=~ ~~~:r ::·~ίχομοι. 
::λ~ν~τ:λ~-~=~ cr;~c ι::~~~ ιιι~ ·::r:~ ι=~ :ο &ν:~;:~~ •:~ςμ:i~ f~~G δ::σ~:~::~:· ο ίatς 
6λλοι 9.!1:ρe1'cδ,.ιστι\ν1Cοινf1Άyορd,ιιιτ6ς&.6τ6Ιuμβοι.1λιοιιοf!ι1'6ς &.6Φ 
Έwιτροrιι\ 1 ύιιιfρχaι ιιaf τ6 wολιτιι6 •σpyανο, τ6 ό•οiο &rισ.,ασfζeι ,.r σ1'dίaη 86: d~ 

Σ:~:~ ~~τ2~~;~τ~τ~ι\μ:~~~=ι\~ • :~:, •rν:λ~υ:;:δλ ~~τ:a~6 ~=~~ ;~:~ιι :οΣ~ί:~ς -ι:Jw 

;:~ (::;:~~~::~~=~~:~~~:~:~: . ~~:~~~;: :~~~~~~~::~:~~,.~~~~z~~~::~ :~ϊ: 
λι\tβη ~ &wd,aαη vd μι\ fηtfuauν σΙ 9 yιιf 1'ι\ν Κt'ιιιρο,aτ6ν ΟΗΕ. 

EII βDΥΛΕΥfΗΙι Α~τι\ cΤνσι ~ &rιatι\ αaς . 

8 ;~A=z~~ ~~r~:~~:~:ηΙ~~,;~~a~Δ~:~;ιι::: c:t;~& ~& &:ι=~τ~ο~~ς a~::a;~f:~.~~~o~:τa. 
::~::6~~~,.:ι~~ζr' ~~cι~:~~'&λ~:~,' ~a::1λ δ:~σ~:r ~~Ρ ~l~. 0~~: ~~a::~c δ ~~~f~:τ&~~· 
νησιιιuρfaς,8dίι:tνcrι&δι1νοτονν&ιιρcιτι\οοuμι:μfσ:ιντcλWς&νι:ξ&ρτητησ1'dίση.θd: 

:~~:~f :~6 :ι::·~~a :~;:~~~~ ~,μ:fδ:~~;~~~&ν~~:~~~~a:~:~~~:;Δ ~~ ~ν~~~ο~~-
σίic ι:Τιιc δ τι 8& y fνοuμι: "aJ χμιfλwτσ ι t ~Αν τ6 δci ιιονι:fς κcιτdί τpd:no τuιι ιι6 1 βl· 
ρο ι cι διcιτηροϋμc τι\ν lινι:ξcιρτηafιι μσς. 'Λλλιf &tσϋ μ:nσϋμc μf:aa, Bdi ~nοστοϋμc φο~ 
fιcρι1 1't'jν ιιfι:ση ο~1'ι\. 

21ης ::~ι:=~:ί:~ :fν:~ο:~~::ν~; 1 &:~ω~~ν Δt0ί;:~μ:~::~~ r~ρ~~:~;η~~ιι σ~~:::~ϊν τ~~ι:ι 
~~~CJ~ ~:6:~~~8~~,.:~,.~1:~=~ ~~:8~6?έλ:~~~ 11~λ:u~:;~;η y ~~ν=~ ~~~~τ ~=~~~~η=~~:ο~:χρι 
crτ6 ν& ~rιayρditcι τ6ν Ίο.:Ινισ, νομfζcτc δτι Bdi cΤνοΙ ~rrοχωρητικ6τι:ροι ~ Βά cΤνcιι 
σιιληρι!Ιτι:ροιιΗ6λοιrrιSντ6μay6λολ68ος:nοGιdίνcιτι:.kιιfyι'οUτ66ρθ&δfνι:Τ6cι 
ιισ:ν l:νcιβριομβcuτιιιι61'6νσστι\νόμιλfcισος . Τ6aΤδcιιοfr6σημι;fωσaιιcιfχdίρηιιιs 
yι'cιδτ6. 'Αλλ& ΙΙ"dίντwς cfσBc ατ6 661ιονο aCιτt'i 1'1\ 0'1'tyμι\. Τολμάτc νdi crndiσc1'e 1'1\ 

8 =~~~0Jrι:~cιμ~ιS ,.2~.~~:~~:;τ;; ~;ο~0~~~~~~~~:~a:~=~~ν rr:~~6~:~; y~~d;~G~/;τ;~~= 
ν ιιι δl:νcfνcιιμ6νοyιdί τt'jνντομιfτcι,τ6ντσμο1'οrrσλ1'6,,.&ρο6&ιιινο•cι f1'fςιισνσιρ. 
βcςρσδaιιfνων,lιλλdίιafyιιfτl\νέλc6Βcρη6ιcικfνηση1'Υνέρycιζομf:νων . Κοfy ιιf τ6 
Βf:μιιοδ1'6,5σοιyνωρfζι:τι:τfι;σuνΒΓί•cςτΓ;ςΓ ι:ρμανfσ:ς,ξ f:ρcτcτfσημcισfcιlχι:ι 
w6τι:Β6&ρχfιιι: ι νdέtιιpμ6ζι:1'σ:Ι/ισuμιwνfcι -&νΒά&ρχfαι:ι&rr 6τ6ιrρι:i1'σfι&•6,.6 
3σ 1 4σ,Sσ i1'σς της έντιfξawς. Β6ιλατc τ6ν louτ6 σας στ6 δdιιινο. '[.j(ι διν λfyωδτι 
cfνcιιέιιβισ:οτfς. ' Αλλιf!τσισuμβοfνι:ι,5τσ:νyfνσν1'aιδιιιrrρayμα1'&Gαι:ις . · 

Κafβιβι:ιιalχι:τι:&ι6μησσβιιρ6:Βiμστcι aρ6ςρGθμιarι:nοGδlνlχοuν&νcιtι:pΒci 

:~:: ;~~~:~:~ .~:: · τ~~ι~~~. ν~,:~fV:~o~;~ν~:~di a:~cι ι:J;~~ς~Πρ~~~~ν ~6"a~~:::~.n 
ατl\ν &.._λayt'j 1'Οίί auνcιλλayμcι1'ΙΙΟU auα1'ι\μcι1'ος τΓ;ς χώρcις. Αδτ6 δlν cfδcι ν& &νο:φl~ 
ρcτcιι &w6 ιιaνινο Ύ:ιισuρy6.Έντ6ς τWν ΙΙ"pσσι:χί:ίν δμι.ις μηνί:ίν Bdi rrρι:ncι νιS σuμtωνι\~ 

:~::σ:;~~.:~::~:ρ;:~ ~2~ ϊ::~:wio~~~a δ~χ~ςύ~~β~~a:~~~ιf:~ο μ r:r .:~e~=~r: ·:~~6 
Ιtσινrjς Άyσρίίςμl: ηρ6στιaςσuνl•ι:ιcς,•σG δινιιρω&ν ,.rς σηιι:ίνc ι ι'ι οlιονομfιι 
τΓjςχ(ιρcις.ΤfΙΙdίιιfνc1'&1 

!:i:~;~~:Ξ::!;~~r:1~I·;~i;~:~1~::~:i~::ι~~· ;:~;·;~~:~~;;~:::~~i1~:;~:;~:~i. 
Πiρι:ινcιδτtίντWντριί:ίνζητημdη.ιν,"οUοίiςlrrrορfβμησο ,ίιπιSρχοuν&λλcι17,ιιοι:Ι 



'Η6ιcιιιρσyμ6τcucrη•ιSνwα'δλσcιlιτ&,α6μtωνaflιτd:ιρσνοδι&ypιιμμστWνδισ• 

:~~Ί:~:~:~:~~Ρ~~~:~::~c~: ~~:~~ ·~~:' ~~~~;;: r~:~~~~:i;:σ ~:~i=~i ~!~~-
δη ι& τι'\ν Ι'Ι'ληρι:iσcι ~ Έλλ&δσ . 

Ιlβσισ, ΩΙ'Ι'&ρχcι ~ hotη δτι αuζητοίJμc wcρf δνοu .. ι&ς:, δτιιν μιλδτa yι6 
τι1ν μcτσβστtΙι:ι1•cρfοδο . τr ctνσι 5 ιρ6νισ ~ 1 χρι5νισ μιιροσ& στι1ν σ1wνι6τητσι 
88τ& 11& yfνouμc wλίiρος μfλος ιι:αf 86 τι! ξaχ6σουμ8. ΕΤνσι αωστ6 σlιτd. •aν τ6 w&• 

:: .~;::~1:!~;.,:i~~:~!~~:~::6z~~~~~~!Ξ~~!~:::ϊ::::~~::~:r~·t1 ι~~ 
ξοuμ•l"σριι:Wς. 'aλλ& aιν Βιλw νdμ•WαΌlιτ6. 

'[ι:-nCίτσι τlλος. Γιατ( νc!iιι:αΙΙορ ι αΒciμcτσβοτιιι:ι1•cρfσ5ος:δ.fρτfiςΕΟΧιΉ 

~:~~~~;~~,. ~=~r:::ta~:x~~ 1~~~ r ~~:~ ~:~:6~':σf 1 :ό~:~~";:7r;;:~μίt~~~ί:• 

~:ί::χ~~:;~ α;~~= ~:~:~λ;:~:~~~ ~1~::2~~ ~ri:~~~: ::~~:r~:, :!:!~-. 
ν6 aiiς &ναtfpω τοϋτοι Πι'\yσμ• αtι1ν ιιιαασβWνσ κσf !:ονρδι:• αuμφωνfσ, ~ ~•of• 
:68~;~~c ι\ 1 :~;~~~η:~" n::6~o~η3w~~~::O~/:ad:6~ ~~~~~:,aα: ~~:c :;~~~0 6 .:O~Iiι; 
~ΙΙο fσς μaτcβλf\Βημcν f1l. όιιοτcλ•Τι; . kaf λ6yw τΡjς: αuμφwνfαι; τoti 1953 iwσιιοJ.ο118ηα•, 
δ, τι 1ΙΙοl(ολοl18ηαcμfασατοΟς:κ6λΙΙΟUςτοUΙιΙιΤΟ. 

!lρcτc τfμιιορciν&δημιοuρyf\α•Ι τ6ycyον6ςδτι δcιΒΙ\ιι:~cσ(,τfΙΙ τf\νμΙΙ1'ιι:
ρσ1'Ιιι f\ wcρfοδοι·ΑνόnοΒiαοuμcδτι!ΚΩpχ•ιβlμα,τ6d"οΤομfσlπr6τfς:μcy&λcι; 
δuν&:μcιςτηςεΟΙCΒcwρciΙΙαρ6JΙ'ολδσοβαρ6yιc!iτ&αuμtlpοντc!iτης:,ΒιSμ•ορσίισ• 
Υ&: μCίς ~ιιοχρcWcι ν&: ιι:&:νοuμc μfα δψcρι'\ ftuμtwνfα, ιιοΟ νd .tνaι Cημιοy6ναι; δχι 
μ6νο yι&tfςιtιlαcΙςμσςμialιτ6τ6ιιρ6τος,&λλ&ιι:ιιfyΙ&:δλητι1νΒlοημσςσ1'1'\ν 
ICo Ινf\ 'Ayoρ&. 

ΙCδριaι αuν&δε.λ,οι, διν cΤνσι ιrΙνdl(ια ~ ΙCοινf\ Άyσρδ,οιιτ. 1(6J.οαη,οιιtc .-οιρ6-

:: ':6~~ ·::~ν:~c u::ρ::~ &~~-;.~~ ~ :: ~~:Χ?έλ~&~σ:ρ:::ιt 't ~~~=~f\~~i=~t\~ 1:0 Ι· 
~~ν • :1:~~:~ ,.::α:& 6~:οι:~:ςia~~ :μ:~ ~~=~ 1 :α~ 8~1'\μ=::Ό~· .~::: ~~~d ~dσ~r ;&. 
Βσuμ c τ&τοίiΝΑτΟ.θ&βολcuτοUμaμl.&λλο1'ρ6"ο• 8 
ιιοf I(~~~ 01~~~ ;~~~~o~:~f\ •::;~~δ:' ,.~&~;;;, ι:rδ~~iν~· ~:.~Ζ:ν ~~:c ~~~c;:~a:~~να 
σaς ν&Ι(&νcτc6ημοtι'\••αμοι"ρfνlπr6τι'\νlντaξη,&tοUβcβαfwι;1νημcΡ'ιιrcτa!'Ι'λt\ρως 

~:~ς ·~~λ~~~Ί:c~~6 κ:~r ξί~:,.::&~ι'\~ιr:~~=· μίτϊ~~ :~~:~~::~::~;&,:?:: I ό ~~~~η~ r~:~ς 
σοβcιρ6ςστfςαχιαcιςμcιιςμlτο6ς&λλοuςlπr6τι'\νιίιιοyρcιιtι'\τί1ςΙuμφwνfοιςΙ(αfιιiρrι. 
•Αν lwιi(U~aouμι: τι'\ναuμφωνfaμiμfοιlπr6~σησδτης1'ίiι:.Βοuλi\ς,ιιο0δlv ξl.ρcι 
ιιοινcfςtflfλι:ΙΩfηφfal:χcι,τf&ντιΙΙροσW!Ι'c6•ιlm6τ6ν1λληνοι;6λa6,8&μwοUμc 
ατι'\ν εοκ wληyωι.ιl.νοΙ 1 τρcιuματιαμl.νοι μl μ&ι:ιιιμ!νο ιι6ρος ιιαf ιιlιt6 Β& τ6 ιrληρWοu
μ c l(σfιιολιτΙιι:ιSιιcιιfUλιιι&. 

Γ 1Ώδτ6 ή Βl.ση τοU Κ6μματ6ς μοu, ~ ~"ofa ι:Τναι αιιφι'\ς όlflp tliς lντιSξcwς 
cΤ νσ ι ταuτ6χρσναΒlαη"οΟwροDrrοβl.τcιδr!μοtι'\tιαμa.•[tαι&λλWΙJ1'ι:Βιf ... μ"ορlαcrc 
ν& ινημc ρGσΙΙΤC lwf τlλοuς τ6ν Ιf.λληνι1(6 λα6, τf\ν τ6χη τοU ~11σfou acT ς ol 16ιοι 

i~~:~~~~:~~:1~~!i:I;:~;~~~~;!:;~~~~~:~j~;;;~;:~~:~;~~~:~~~~:;~~::~ .. 
~-!~~~~~-Hf!~!~~!!f~~~-!!!~!~~f~~ 

afBoU:~ρ ~l~Λ Β:Λ~::~f θ&'::~::: 'ί~~~ ι& ofλ~~"~~f δf:σ ~:ι :ρ:~·~σι j ~ouσtcT α τ~ 



ξ'ιιω-1:'"4Ιισ8/tκαμacιbτ6 τ6νστσ:υρ6 τσίίμaρτυρfσυ, νd:Cμ~νιζ6μaστar:.ς1••ρι:ιστlς 

~~~;~:~~~;tj~~~~;;~:~1:;!=~~!:~~:~~:π=it~~:~z~~~~~:;l~~ 
ρlρνηιrη • 

..:ν 86 μιrWΡl~ισ σl &vd:λuιrη τfiς οlκονομικi;ς ιιcιτσιστd:σawς,μl τftν c\waιυ τa
λ•fωο'aτιtνι\μιΗστοuό κ Πρwβιnιοupy6ς. Χpaιd:ζι:τσι yισlιτ6δ:λλησuνι:δρfιιαηc . 
~&δρc.. 

jfν•Tvaι δuνaτ6ν&νε~fνσνταςστ6ν·Λη·Γι~yην6δσ\ιμcδλητftν 'ΛΒ/tνσ. 

::t:' .t'~~~:Ξ: .:~ iΞ~ ,~~:~:~:~~· :~~~~:~:~~~~;~~<r::~::~;~ 
τ6. Tf μd:Βιιμι Ι:κτ6ς lrw6 yι:νιa6τητcςf 'Η ντpo•ft ιι.σf ~ τιμι1 •af ι\ δ6ξa wοδ aι.\ιtf• 

~~~~~~~~~;~:~::~!::1::r:;~Ι~~;~~;π~ ,~~;~;i;~~~~;::i~;~~~~~~~~: .. 
• ιpι:wμfνος ν& τι:λιιιΔcw τ~;n:~·~::a~~~.~ι τ6 &ξfiςι 

r-::,~;l:;:~' ;~;~i:~~~!:~~;:~:~~~~~~;~f:t:;~ :~~~~:i:?:~~~:~~~~:i:~~~~~' 
apfaις ~ l:μι1 δοισfσ Ι:στf • κσf δlν όπd:pχcι &λλη διa,σρι:τικft &πd:ντηση. Βlλω l:ηf-

~;~;N~;;~::ffi:~:~~:~~~~~;~~~:;~:~;~;~:~~~=~~~~~;:~;::ϊ~~~~η::: 
~.!! ~!~~~ ~ .!~! -~~~!!! ~~! _ ~e~~e! 

Κcιfμfατι:λι:uτσfασδστaaη ,Lmι5δι:ιξη,πaρατι1ρηση,δ,τιθfλι:tι:.Μι1νμι:tαχι:ιρf-

~&:~:ς:ι1:/{;~~ .: f6 ν:0~~Q ~~~ν~;ι~7· π~~:' .:f~~~o~:~.::;~:~=~ ι:μ6°~~~:κ6 ς 
wοΟ&,ιiρuαι:ςμιd:Δλι5κλl)pηζ~σlό:yWΥεςμlόpοσμlνο Ιδανι•d:· 

8 Κσfσ(ίπσι11πlκρινaς,Jfο0Gβριζcς,ιaΟ•σι:il•ονι:ςαl.rt6ιιοfσ:!ιτ6,lιwι5τομα
&wι5tομο:ν6.,wνd:ζι:ις "ζι1τw", 

Ξ.lpaτc κ.Πρι5cδρι:, τι5ν χρι5νο ,..oG wlpoσι:, τ6 197Β 0wι5σο •d:τω Ιπι:σι: ~ στ&Βμη 

:;~~~:~~~~=!1~:~Γ::Ί~:;~;::~:~:~~=~ ~~ τ~~~~ς~i: κi~:~:~~=:~~::~~: ό:j~~~:~:~-
Βι1σι:ιτι'\νyραμμι'\,•ο11&κσλοuθci. 

Bcpaw:~~:τ.,~·r:;; ~~ν ~~:~:~ηο:~δ~~ :~r :~α ~&;::τ~:'"'~ • ~~:~~rζ~;~c τ:ιι~6χ~:6Ρ:τσ:~. 
~ .:~f;η~t δ:~ ;~ι~ϊ~~ ~~g :~~~:~οι;&~~:~~ &:~.~~::: .::~:2;&Ρ~:~ν c ~~~:η~~~~~~ψ 

§~:i:~~;;Ξ:~:~~:~;§;~i~;~~:~~:~~~~~~~:i~~~~;~;~:θi~:=~;~~~;~:~!~!: 
~!:~!τ~~~ τi:~~::!~:::G~:~;~~=~2~:~~::d: ::~::;ε Υ ~~ο: τ:u~~~~~τ ::~ :6~~~ 

1 

&:~λ~:; r-
ΚΟΝΠΛΝΗΝΟtΚΛΡΛ8ΛWΛΗt (Πρι5cδροςΚuβ&ρνι1σcως) Αlστι: τ6διιι4σαςΚ6μμα •. 

ΙΟ~~ΚΣ ZJΓ!Htιi'Ae~~I~~. CAHK).vrtό. ~ς ~:~G=~~ι:·;~~:δ~ι:;6Ξ::~:οίε :~~~~ι:τ4ν 



wpοi•ες . Γcνιιι:lς Αιcuβδνvcις.Ύ•οΙJJΙyι:iο,τιS: •&ντο. 

ΚDΙΙΠΛΝΤ1ΝΟt ΚΑΡΛ8ΛΝΛt,[ (Πpdίι:δρος Κuβιpνi\σι:ως),'Λtiϊστι: τ& ιιpοσωrιιιι:&. 
ΙQΑΝΝΗΙΖ1ΓΔΗt('ΑpJ.f1Υ6ςΙ.t.ΗΚ)Δlνι:1νΙJΙ'ΙfpοΟ'...,..Ιtι6JΙ.Πρ6r.δρι:, tας λlw μfiJ.JΧΊΟ'Ι• 
μowo ιciτcτii 6ιcιtθοp6τοii•οl.ι..-ι•οii•6σμοuyι&ιι:ομμι:ιτι•&ιι. tλη. Κσfμlχρ ισι1μι:• 
ριι. ι\λιS•ληpσ τ6 197θ 1 τ6 wcρ&σστι vl μι& Ω•lλ'ΙΙ'Ι6σ •pο0"116θι:ι σ ν6 iξσyορ6σι: τ ι: τοδς 
ροuλι:uτlςμaςtιcιflδfwςτοδςΜίστuιουςwοι:ί&.iτυισινvτfς τι:λ ι:uτι:ίι:ς Ι: tιλοyl ς,τ& 
ιι: οuρcισμlνσ ffσλλιιι&ριίι, δ"ΙΙwς tιS: λW l:y~, ιισιf tι&τ ι άλλους &ρρι β fστι:ς τϊ;ς wολιtι tι i;ς 
yιιiν& ι.ιwλοuτfσοuντi\ν•αρ6tαξ/1σcιςμlδi\8r.νwροοδcuτ ι ιι: lςl δlςς•cιf ιι6μμστσιι 

~~ο::~ι~\'Ι~:::~,σ~~6~~ ~~~ι:~~~:~ ;:ν&~~=~: • Αν lμcίς fι wολι τι ιι:fi J: ιι rrpοσG!Ιηση 

wo6 ertιι:&~r.~~::~~ ;~τ:τ:: ~:~ί:; h~~α~;&v:'::~ ~ιι::-ι;:~;~; :~ .. ~~:::::/οu 
·~~ τ~~~:~ν~ΙJ&:~τ~ f ~~σΤ~Ρί ;~ο~~~ 1 =~ :~~ ~?~:':f &;Ρ~;:: ι::~:~· ~:::~~: τV: 6~~~: • μi\ 
i~~~::~:~:~:x~:~:~:i~~::~~:i~~!:u ::~::i~·=~~ μ:;1: ::~::6:;σ~:::~~:~~Ϊf:~~:~~~ r 
CJτο6ςtfλοuςτοίiιι:.ιλωρ&ιι:η(Χι:ιpοιιροτi\ματαlm6τι1νwλι:uρ6τϊ;ςtlιΗΚ ). 

·~~--------~-~---·-------

' Λwαντ~ντσς στi\ν &nopfa wo6 διι:τCιrrωσc ό ιι..Πι:ινcιyι~της ΚανcλλιS•οuλος ,y ιcιτf 
~ [lιttK ζητ&ι: ι 6ημο•f1tισμcι,&tοίί ι:tναι όιr!ρ τ;jς Ι:ντ4ξι:ως. 

•Γ ι &τpcίς λ6yοuςι 

• 

ΙDΛΝΝΗΙΖΙΓlιΗΙ ι( ' ΛpJ.f1Υ6ςΕlιΗΚ)Προσlξτcι 'ο!Νορβηyο f ltισμcιν ,Δημοti\tι σμσtιaf 
lnιlρρ ι,σν τiiν Ι:νταξη,yιατf ctwαν !τι δfν ~ταν σ~ι;ιι(ροντι:ς οΙ !ρο' της .Τ6 fδιο 
βlμcι •ρfrrcι ν6 τι:βr.ί ιι.cιf Ο'Τ6ν Έλληνιιι:6 λcι6. Λlιτ6ς r.tνα, ό π ρi:ί tο ς λ6yος . 

;ι~~~E~:~l~:~~~~~~~it;l~:~i~i~:~~~:=~~~i~~~:;~~~I~~E~~~:. 
~~i~i~~i!~~;~;:~~Π~~)~~~~~i~;:~;~~:~t~:~~~~;~~~~:~:Πi!;~~~:;~;~: 
~=:β:~ι: ~α rp~c;:~~~~~ ~6ςΓ ~:6~τ:τ~f~60'~iS τ~~μ::~;~~~&;ω~ ' :a6& B~·&~:~=~t= f ::~;το 

1

-



• 

s. r. tir&Hι •ο Ρ ο a t τ α • τ Α t τ" Ν ι:.Δ. κ.κιz 
(" A•Naawι-) 

Κ ΑθΗΚΟΝ ΚΑθΕ ΙΤΕλΕΧΟΥΙ. ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ 

EINAI Η ΣΥΜΜΕτΟΧΗ 

l 
8 ΣΤΗΝ 0\KOr!OM\1<11 ΜΑΣ ε.ΞΟΡΜΗΣΗ 

Στόχο\ ~ t~aσcpdί\ι~-n ~ων Οnάp~iτ"nτων ο'κονο -

'ι'-'"'"'" \'"ιcro.vν ~ια: " 
- Τ..,' δ' .... y.ou.paτιu..n opxάνώ<rr'l ..... ; λι.'<.ΟVΡ): .. """ Κό~\' οιτο~ 
- τ..;, npotwι't"αcr\α .., .. ;·tnιτu;<: .. -.ov λ' Σ'(ΝΕΔΡΙΟΥ 1 

-τ.nν "έι<ciοο..-. ... ..;., "ε<t"~~'t'ε.~(cίa.\ ..;;\ ΕΔ"Κ 

ΜΟΝΑΔ\1<.\ο\ nl-\rll TS.N ΠΟΡ.9.Ν τΗ:ε: ΕΔ\-\1< 

ΕΙΝΑΙ Η · ΛΑΊ"ΚΗ ΒΑΣΗ 
•Κ ιιt.VΥ?\'ι(.ν\ 0\κovoy.,-.f- ,.tt'\Ι"f?OI\1 ) 

'~' EΔW\C 



• 

• 

..~~~~~ι ~~~;:ς ~=:~~~-r~. 
Jι.(yος ••f νcρ~βρ•στσς σσ
•••λισμ4ς . 

ιι :~τί:τ~;;~u:~~c τ~ :ϊ:•-
ιι4μμ• τσίί•'[λλ.ηνιιισUΑη-

· ~=~,~~;~~λ~~=~·;ι:μ:~:~. 
~=~;~::~~λ~ 6 7:~:u~.:~: •τ η ς 

••~ "ί:::~~~ν ·:~ ~.::~~·Μ 
στήνί:ιιδήλωσητιίιιρστιιιιi 

:2λ:~:;~::.::~ ::~ '&';': ~;-
ιιuβcρνητ ι•όςΤύwσς:: 

ιι•~ ·;~:iι~:·~r~~:~~: . ~·ρu-

~=!~~:~::;~;f:~~~~π~~::!:~~Ξ;~~~;~~;:~~; 
βούλισ. 

:::~:~:~::;Ξ:~~ ~:;:~~~::~.,~::;::~::~λz::!;:: 
λοίίντήνΚοιν6τητο . 

'ο' ΑρχηyόςτfiςΕΑΗΚιι.'i.zrvδηςμcτιίτήλι1-

~~.;:~c ~u:::~~;~ς -:t:~~·:τ:~;w~6 -~~~μ;,:~.-
λιστιr.ιljΑιcΒνίj. --------------------

'οίιντσ•οιcριτήςτοίί'ΛΒη.,.τιιοίίΠρσιιτeρf•u 
8wiιrτcιλcbότ(ςθρuξiλλι.ςστ(ς 12,1 .79 τ6 
8ιιόλσuβeτηλ.cyρ"'ημσι 

:.ιι .. 

Ε. ΔΗ,Κ :. ΔΗΜΟ!ΉΦΙΣΜΑ ΓΙΑ '!'ΗΝ ΕΧ>Κ 

Ε.ΔΗ.Κ : 18 ιιΗΝΕΙ Η ΣΤΡΑ'l'ΙΟΊΊΚΗ θΗτΕΙλ 

Ε.ΔΗ.Κ : ΟΜΟΣΠΟΗΔΙλΚΟΣ ΔΗΙΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟτΕ'iΟΥΣλ 



~r ~:~~~;~Ν~=:~;~~::~ =~~w;i~~:;~~::~~ ~~~~:~:,.:~~= r =~μ~~~~=·gς 
1 
::.~:::~~ς 

-8νcιιο(νωσc Ιτι Ιι [!ΗΚ μcτ' τ~ν &cιστpο,ή του στ~ν 'Λ8ήΥ8,88 ι)ιreρ,~cι •fτηwη σι.ιμμc-
1'cιFίςστήtcσιcλιστιιιή6ιcΙνϊ; • 
..iνc•iρlηστtίΙ8μ.τcσcύ μfνcuνν'•utητη8.Uνyι8τήν'[λληνιιιιi\Ιντcξηcyι'jν[.Ο.Κ • 
..iρc~r.-clτι lw.8ρ8-•u'Ιι ττcpιiν-μιτ8Π4μ8WιΜ •uCήτηιrήτeuς-όιι μ4νο6Ινc1νιιι 

::;;~i:ν,. ~~c: • ~~~~~~ ~;~c ,:&;:~~~~i ·~~:.,t:~:::iW:'~:a t~::: :~λ:•:~.~:::,.::~~;:~ v~· 
ι ,ο.ος τι.ιν ιι.Έτσcρrτ•. 

TOI'f'Nt6Pt0 ΤΗΙ[ΝΟΣΕΟΣ ΙΟΙΙΛΛΙΙτtΚΟΝΚΟΙΙΑτΟΝ ΤΗΣ ΕΟΚ ---------------------------------------------------------
Ό ιι.Ζ(yl!οης ί.Δήλwcι 

.::::~:t~~: ~;~~Ε:~~~~:;~~λ ;~~~~~(::~~:~: ·~~~ ·:!:~: ;~;:~:~ i~7::~ζ~!~:~~:~:,.;~ 
τί\ς t.οσι•λ•στιιιί\ς Αιιβvοϋc: ιι.ΙCιiρJ..αι:ν ιιοr μιl τοUς clρχηνοUς των wι:ριααaηfρων ιι:ομμά. 
't'wνwaUwiiρονμiρaςατ6Ιυνiδριa,Ιwωςτ6νιι:.Γι6νιι:cρa&ν(Γφω8uJfοuρyιlτίlςΑονr•ς),τ6ν 
ιι:.Ιιττι:ρι:ίν(Ιοσιο1ιιστιιι:dΚ6μμaΓο1ι1ιίσς)ιι.Ιa8ρcς(Πaρταν•1ι(•ς)τόνΠρ6&δροτilςόμόδος 
ΙοιrιοJ..ι•τ~ν τοίi ΕUρωιιο)'ιι οίί Κιιιναβοu1ι(au w.eι:λJ..cρμιίyιcρ woi &Jιλσuς. 

ΟΙ auνομιJ..ητCς μου διcτU11U88V τήν &νd:yιιη τ;jς 'ΕJ..Jιηνιιι:;jς "σρaυcr(σς.JΙΙοίί 8wρότcινι.ν 
ιcσ(μ61ιιςθ1i&wιcrτρ8φωΒιiφροντrσwνάUιrοβ1ιηΒcίσtτ'}Ω'ιc:τίlc:Ε6ΗΚνι1iτήauμμι:τοχι'Ι 
τηςστήνΙοcrισJ..ιατιιιήΔιι:Βνίl. 

Ο Κ ΙtτΕΡΛΝ ΚΛ1 Η ΕΝτΛ~Η --------------------------
ΙCτόν•.ΙΙcττι:ριiνι:1χσμ<ιιιρdiιισr&νιιdiρδιΙΙιruνομιλ(ΙΙ.8.4διcιβι:βιιι(ΙΙΙJcδτιτ6Ιaaι

•λιcrτιιι6 Κόμμσ τtjς ΓσΗ(cις Ιχι:ι τcιχ8ι:ίό:νc•••Uλσιιτοι1wlρ τίlς &ντόξι.ως τίlς ΈΗιfδιις 
•τι'ΙνtΟΚ,ι'ιό•ο(σ:μd1ιιστσ,δnως4ινι:yν~ιac,1χι:ιιc•(μ.-;ρόχροVηauμ ... ν(aσυνδιlσι:ι.ιςιισr 
1~ιι!φρσσι: τήν wΙΙιρ(σ τau τιdi τόν τρόwο sιιU, !νι:φ .. ν(σβησaν οΙ &w6,ι;ις τοu στ6ν 'ελλη
νιwόΤU••· 

:~~~~~==~~~=~;:τ ~~~ι'\::~~~~~:~~: ;~~::~~;::~:i:; ::~~ :~=::::~~==:~).=~~ ·~:;:i;~!: ;~ 
τήνΓσJ..λ(σιισ(ξι.zWρισι;τιljνwι:ρ(wτwητίlς'tλλόδaς. 

~~~!~~;:~~:~~::~Ξ~~;~~::~~;~~~~~:~~~ ~~;;!~i~~~~i~~ :!~~~Ι;~ ·;~~Ξ~~~~!~~:~:~=· 
Τοuριι:ιιιWνi:ξιώdcwν. -

λ,~~ ;;~~~τ~:=~~ c::ι.ι~~==τ~=~• ~τ:~~·~ t:λ~~ ~:~~η~.:;~ ι~·~~~ ~ς ι~7λ~= 1 ~ r ~·~ι':~:νJ:~:, 
μιl ιίwοτiJ..ι:σμσ,μiλιaτσ,•ν' 6ucrσρcaτ~cι τ6ν ,r~o του ιc.Έτσcβ(τ•. 

'οιι.Ζ(νδηςδισΡ•Ρ•(ωιrcτlνιι .Ιιττcρόνδ,.ιΒ'"'ν•ιvνwτ8ι;τrςi:χό'cιςτουa1'6ν 
Έλληνιιι&λοό. 

..// .. 



::~~z::; .: :~~~?::~:~Ξ7Ξ; ~:~:;:=:;; ;;~~i:~~:~~:~:~:~· .~~~ ·~ ... ; ·~ ~;~:~~~ 
•'Λ•41τι .. fνι:τι:ι ,•lρι:ντοίi ιruμβι!S••μοίiι:ού ly ι νι: ι:τfς21Αι:ιι:ι:μρρf•uyι'τ'yι:uρ-

~·: :~~;:;μ~~::~~i. 6~::~:~~,.;; :v:~·~:r=:·"•μlν•uν •••μιι 20 ••P'••u ιιμrι• 
-' Η 'Ο.kηνιιι:ι1ι:uμμι:τ•χι1στόνΚ•ιν•τιιι:όι:ροΟι:ιkοyιι:μό,τόνιιμιι:μaτιιι:όιι:a(•ριι:μl-

::~~~ι1:W~. ~~~ ~~~::ι:~~. ~w~~~~=~· =~~.:~:~·~: ( τ~:-=~ν~ ·~ '~~ύ;~~ηί~ ~;;~ι :"'"Σ .. 
~:'ι~~, 8:~:τ~.~ι ~~~~Ρ:~~=~:~~:~~ ώ~·;:: i • ;:~:~~: ~=-i~:, ~~τ~~:.:::;• :: r ό:~v:~: i ':: 
ιι:ι:fμι:νι: τijς ιruμ...,νfι:ς ίντ,ξcwς , 

• :3;;~::;i::~;~:~~;:~:~~; ~π:~~~=~ι ;~:;:~::~:~~~~Ί~;~~~~:;~~:~~;~:~;~~:~~. 
'Οιι: . Ιfy&ης μi τοUς ιι. .ιc.Β cνιt:iλσκa(Κι:τl:ιiι:u νaντ ι1Βηιcι:ν μi τ6νμόνιμοίιντιwρόι:ω

• • τijς 'Ελλόδος ιι.ι:f t.Ο·Κ.Πρiιrβu ιι: .Ιτι:Βiτ•· 
' ο'Λριηyι!iςτijςΕ6ΗΚ8ιi8ι:ιι:τρltι:ισ τ ήν'ΛΒήνι:τι1νΚuριaΙΙήβρ8δu• . 

Τό wιιρι:wιίνωτηλι:yρ8,ημι:ίινι:δημοσιcUΒηκι: ίιι:8 η5ν 'ΕΗηνι•ό κι:f tiνo TU••· 

.~:r. ' ~=~,~~κ~~~ι ε:~~ ~~. :;~~~~ · :~~δ~ -~~::::~η•ε ι:τό yρtι,εiι: τσU κόμμι:τaς, ή ίιντ, ιιρσ-
κι:τi τ ή αut:ήτ 110''1 ιιοU 8ι:ι:κ• ΑσύΒησ Ε , ly ι ν ι: ό: νιισιι: ό ιιηση κι: ( ίr:ντ ηλΑ,yησιιν 4ιιιόφε ~ ς , Υ ι ιi 

ιΑιην•Ττι:λιιι:ιίΒίμι:τι: κι:ίΒiμ.τι:διεΒνσUςιι•λ•τιιcijς.Εiδιι:ώτερηlμφι:ιrη&όθηκεστ,θi
. μιιτιιτiiςΕ.Ο.ιι:. 

ΗΕΔΗΚΙΤΗΙΥΝΔΙΑΙΚΕ,ΗΤΗΙΓΕΝΟθΛΙ ·-------··------------------------
'Η ΕΔΗΚ ί~σβι: μiρος ιrτή Σuνδιιiσκε•η τσίi Ιuμβσuλ(συ τWν Εύρι.rιιιιΤιcWν Κ• ινστ ι1τwν,τμijμι: 

'1τιιΑfσς, Jfοίiιιριιyμστσιισιιljθη•ι:στιljΓiνσβ•στfς12•ιι f 13 τρiχσντοςμηνός,μι!τόν-Γiολι
τιιuτιlίθιιιrσσλον(κης' •·Ν·6fy••-ΧιιpδιιΑιιί,μίλαςτrjςΚιιντρι•iic'[ι:ιτραttiiςτ•ίίΚ6μμι:τ•ς 
ιιι:f 6ημιτιιι:όςΣUμβουλ•ςθεσσι:Α•νfιcης. 

ΙτιlίΙuνδιιiσιι.ι:,ησuι:ητήΒηιι.ιινΒίμιιτι:ιιερετιιfρwδιεuρίiνσι:ωςτi;i:;ΕΟΚ,σiσuσχι:τ ισμ&μi 
τήν 8•(δριιιrη woU Βιi όnιiρξει ίιιrό lνσι τiτοι• yι:y•νός,στιljν 'Ιτι:~ικιlj Οlιcσνσμfι: . 

ΑΙΚΛ1Η ΛΝΗ!V ΧΙ Α -----------------
'ο'.ΛριηyόςτrjςΕ6ΗΚιc .'Ι.Γ.lfyδηςlκι:Vετήνίιιι:όΑσuΒη6ήλwσησχι:τιιι:Ιμiτfςκιιτι:y

yι:ι(ι:ς'\'ώνσ'\'ρστηyWνΣιιιn•ι:ρίίιι;σ f'Αν•yνuσ'\'6ιrσu).οu ι 

=~~w:·~:~Y:~~~~; τ~~ ~~;&P~:~e~z~~=~~ • ~ ... ~=η~: Υ:.~· ;.~~~ώ~:~:~ε~~~τ ~~~~~:::~~i:~:. τWν ό-
Ιuyιι:ιιιιριμiνη,Cι:ρι:ιιε,i.ιι•μiνωςνιίε Τν• • κ•fή8ιιάiντησητί;ςΚuβcρνή_ιrεwς .'Αντfτι:Uτwν, 

.); .. . 



• ιι.Άpiρw.f ιιρ••••Βι:i "'' ί:ΙCτριftι:ι τi Ιιfμa,σιf •Ρ-W7Ι'ΙΙC~ ίrντιδιιιΓa.Ή ΙCυpιfρνηση, 
Ρv•fνι:ιιιροt•ν\ίςtημιωμιfνηιι•ίήΚσινι\ΓνWι,ι η,διιι•fwc;ίrνηιruιι:i". 

έ• ~;~ι:~:~ι~;ό~. u::~=~~~~ ~ ε;::;~~=~δ~~r ί:~:~~~::;~:η:; t~μ:::e: τ,:~δ:~~ ν4 
ιι•τayyι:λιWν,τWνιι.ιι.tι•ιι•aρiιιa f'Λν8"('ν'Wτ4ιισυλ•υ. 

ΟΙΓΙΛΥΡΟΙ fH81ZOYN 
·~ ~--~~ ---~~~-------

Στfς2Ιιι•f29τσίίμην4ςΙ'y (νι:ιή έιιλιyι\τWνίrντιιιρσ•ώ•wνyι8τiνΠ.νι:λλι\
νιa'Ι•τριιι4ΙUλλσyσ . 

Κρ~~:λ~~ ~~~·~::~~:~.~·:~:~~:=~~~ ΙCfνηcrη(&ff!IΙC),I)ιret~t••• a1ν•• σΙ ιc.ιι.'Ιωrtνης 
Ιi τήν ι:ύκaιρfa τWν iκλσyl:ιν ή 6ΗΙΙΚ ιί!ιf&..ι: διaιι~ρuξη,μi τi 71'piy~μjHi της ιι8( 

τσύς •τiιοuς της, σ-τ~ δημiσ-ιa ύyι:(a ιc• f τiν Ίaτριιcιi •υνδιιcaλιιrμi. 

Otιrt([t Π.[. ΤΗΙ [6Hk 
---~--------------··--· 

Οlίι:ν80'Uyιιρστη8ι:iσ-ι:ςΠaρι,ι:ρ&ι8ιιιfς'[ιιιτρσwiςτΓjς[6ΗkτWνΝσμWν"'(pρσu, 
ΙCaβιiλιιςιι•ΓΠιaρίaςιc•τ•ρτfσθηΙΙΙΙνώς,lξijςι 

Π[ΡJ.(Ρ(IΑΚΗΕΠΙΤΡΟΠΗ (θΡΟΥ 
-----~------------------~---

ιcιί~~:•;::~=~, ::j::~·==~~.~==~~~ς: :=:~::iu~~ ~ ~:~~.~:~:;~~:::::~λ:~<'::;.~:~~ 
:~:~ό~:~·~ι~:~r ~=~u: ~~ν:::::~~~~ ~~~=~ :~::~~:~ 7~cr ~::::~·~.~:~:~:~~~~~~~ ~~: 
τρ•uλιίιι.ης μCλσς,Νιιιίλσσς IIJΙeuλμιιouτtiiς μiλσς,' Ιωιίννης Πσντayyiλοu μiλσς, 'Αθa~ 
νiσισςΠ.t~aβaσιλι:lσuμiλος,Ηλl•ςΠ«σ-ιιiςμiλος,Π.ιιliληςΠ.σιaλ (δηςμiλος,Γι:ώρ
yισςΣ•ι:ύσςμiλσς,Ρι:Ί'tilς'εμμσνοuήλ,μίλσς,ΠιiτροςΧύλλaςμiλσς, 

Π(Ρ18(Ρ(IΑΙCΗ[ΠtτΡΟΠΗΙCΑθΑ/\ΑΣ: 
-~-----------------------···· 

• 

Σ:ηιίίρσςkιριcι:rι:rιιίδης Πρόcδρσς,ΔημήτριοςΙCataντζίδης ' Αντι wιSσcδρσς,'Λθσν'aιος • 
kλι:ιτ•iδης Γcν.ΓρσμμΙΙτiσς, 'r~ή• kι:λβΕρί6ης Τιιμ(ιιις,'ιιΙθσνιiοtσς Σ:7Ι'ιιρ(6ης Ύιrr;Uθ. 
Σ:uνδιιιιιλιομσίί, 'Ανδριfσς kσρσ:ι~ιισuρνιι:iτης Ύιιι:Uθ.'Οργσvι:iσΕwς,Πcιντι:λΓjς 'εμιν(δης, 
μiλσς,(ύιίyy ι:λσςkιιλλ ισιr(τσaςμιfλσς,Ιο:ρfνσςΙ<σuρινιiιcης μiλσς,'Ιw6ννηςkο:ριιιισuλί· 
δης μiλι:ις,Γι:ώρyισς Ιο:νσΤνόyλbu μiλσς,ΠσνΙΙyιι:iτης ΙΙ•••ριιτζi;ς μιfλσς,Σ:ηιίίρος Νιιcη
φορίσηςμιfλσς,Ι"ίίρσςΠr:ιιισδdt~σuλσςμιfλος,ΖσζιιρlιιςΠσ"σιcwνατaντ(νσuμιfλσς,Πnνσyιι.ί
τηςΤσουτα(δηςμiλσς,'εμμ•νσυrίλΤαουyyάρης:μiλσς. 

Πt"PICI(P(lAI<H(ΠifPOΠHΠIEPIAΣ: 
••••••••••••••••••••••W•••••• 

'Ιωόννης Τσ-ιτλaιι(δης,Πρlι:δρις,Νιιc6λι:rος ΙCaτρiνΙΙς 'Αντιflρdcδρος,Νιιιdλοσς Πσυλιιι.f~ 
δης Γaν.Γρι:rμμ•τlσς,Χρrστσς kοuρτσιλ(δης Τ•μίr:rς,Γι:ι:iρyιος Τ•σ-χσυνfδης,'Υ"ι:Uθ.'ορy•
νι:iιrι:ι.tς,·Ανι:r•τιiιrιος Ι<ιιιτσ-(ι!Ιης Ύιιaύθ.Ιuνδικ•λισμσίί,ΧρΓjστις ΓιΙΙνγy(δης μiλσς,ΧρΓjσ-τeς 
Γcρσαιμίδηςμiλσς,Γι:ι.ίρyισςΓι:ωρyσύλης,μiλσς,θσΙJίλι:ισς Δημιiδηςμiλσς,Σ:wuρ (δι.ιν&ι•· 
μσντί6ηςμiλσς,8aσίλι:ισς'Ιωιινν(6ηςμiλ•ς,'Αθσνliσι•ςkaρ•νιίτσ-ι•ςμιfλσς,Γι:ι:iρyιις 

::;~;, ~~~ί;~~~μ~:~~:;v~:τ~::~~~~: ~:~:;~. ;::;~~.~:~~~:i:~:~:;,. 7~~~ς Η; ~:::;~~λ=~'μιιοc 
μiλ•ς,Αημήτρι•ςΠ.ιι•διίιιοuλσς μiλσς,'Αν•ιrτtίιι σςΠ.,..•τiλι•ςμιλις,Γι:ώρyισςΠ.•ορ(δης 
μίλσς,θι:46~ο~ρ•ςΠ•σχliληςμiλσς,'ΙωιiννηςΣ:ι:ρ•f(δηςμiλος,Σ:ιιuρ(6ωνΤ(yιcaςμiλσς,Σιίββaς 
Τ•ι:ντ(δηςμiλσ ς,Γcι.ίρyισςΧσρολaμ"(δηςμiλος,/\ι:wv(δaςΧρι•τσuλιiιιηςμiλις . 

•. jj .. 



• 

Mt.t.HKΓ'f'NΛIKON 

•• ·:τ~~~t:-2.~u;:~·==ι:ι~;..~, ... ~~:i:;:·:~:ι:ι~:~~::~.:~ιf;u~::~~~~ ::~.~η~;;:::r 
•uyι,τή δημι•uρyfaβιjlλι•Βι'iιιηςοτ8ιι.ιρι4,1οτaιλ•ΙΙ•ΙΙλr•••fβaβaιώνcιlτιτi .. 

::•:~ ::::::~~=~·::; ;:~e::;:;;~::~-~:λλ4y•u τijς Λ6y8νιιιης,Ιιl βρ(οιι•uν τ6ντ•-

AΠOTH.t.PΛΠHPIOTHfΛTHtct.t.HN ------------------------------
•cvτονηννϊ;ρξaι\τ.,ι•uοfa τiiςΚ,C.τΓjςΕt.t.Η/rlιιaτ'τ(ςτaλauτaίcςιfιμiρaς. 
t''f,1ΙλaΓοι a'fWν6ρaοτηρι•'fήτων'fηςίι•ηρξaνιιaf •lwaρaιι'τw8νaιιοινώοcιςτης, 

!~fμ;~.=~=·~~~·:;~:~~~~~~ ~~-~~~:=~=~;::~ ~~~ύ .:;~τ~~~~~~:μ:~. ~~===~~= ':d 
•• r τήν &•ιιιρiτηοή 'fης ν•' τrς··cνtρycιcς τijς ~yι:ofaς τΓjς C.t.HK aτήν J..,τatη τeG 
•lμμaτ•ς ο'fήt•οι aλι •τ ι•ή.t.ιcΙ..,η, 

HttAHiιl ΗΡΛΚΛ[ΙΟΥ ------------------
Τήν Τ&'f.ρτη οτfς 10 Ίaν•uaρ(eu ~ CHHN. 'Hp.•λcf•u Κρή'fης-Ίιι••• τή.., wρwτeιρ•

νι8τ ι•η ιιfττa της οτl Λψι:..,ιιcιi Πcρ(οτcρ•. 

tτήνyι•ρτήwaρaβρlΒηκaνί:ιιιιρiΙJwιι•ι Uilλa"' •"μμaτa,ιιaBWς iιrfοης Ι:ιιιrρ48'VΙΙ'eι 
lλι.Ν τWνΠιι:ρι.cρcιaιιί:ίν 'oρy..,ώocw.., τηςΕΔΗΚΚρήτης•afιιιlνwίιwi SOO,fλeuς τ•ii 
ιι4μμaτ•ς. 

•c~~ 
1 
=~~~ι':'~:~;;:~~ :~ι:ι:..,;::~~η~~~~ ι~·:~: ~iiP• , χ•• pi'fηoc 8 Γlριicδρeς τΓjς Πι:ρ ι-

Ω~~~-!~!~.:~~~!~~!~!~~:.!~!-~!~!~!! 
• Ιi τή ΔιCJιιήρuξή τijς CΔΗΚ, ή iδc•λoyfaτoU Δημοιιρaτι~•U tοοιaλισμοU ιιa( 

ι\ οτρ•τηyιιιή yι.; τήνίιλοwιtfηοή T8U οτήν 'Ο.λ,δa ,βρijιιaν τήνιιaλύτιι:ρη δu
νaτή &ιι.ρaοη. 

tuμ•ι.ινιUνμlτήδιaκιiρuξη/fιδι••wνιUνJkarιrι .. ,,.,ημcίaτηςfΚ•fτ( 
οuyιccιιριμμlνιi'f•ύςιι.ιρftι:ιίιιι8τιiνCΔΗΚ,,νc1νaιwριlyμιrτιtιr•ι•λιιrτιςr 

τι:.:; ::.:~;~:iμ ι: ι.,~.~~=~~:~~-~~~~~~ ι~--~~:τt:~κ ·::, ~~;~~:;:e:~4';:~; 
νl..τιl.ξ•uνlνaνι•δί;Βι:νΔημ•ιcρaτιιcιiΣ•ΙJιιrλιιrτ ιιιιi Κ8μμιr ,8rrιrτι:λιϋν••Β•· 

:~λ~;:~~~:u:; r\:;~::~~=~7:~ ~::~.σ:~ ... μ:~~-~:~~~=~ :~~ ::;~~~::~~.~~~~ 
μιl.ιccιμ•8τι:ρημιρ•ιi•τιi•διι:ίίρuνοη•w•ύμ8τ(ςιί-rr'ι:ύΒι:fιrςΙΙροΙJιwρήιrι:ις 
ιrτι:λι:χWν τ•U Kiντpeu οτή Nla Δημ•ιcρaτ(a yι:λ••••••r'iΒηκι:, 

'οιrWΙJδιiιι•τc ίίς Cxιruν τi fllρρσς ν8 8μιrλσy~•uν 'f8ύς οιcιrιιούς 'fιruς ••( ις 
μήίιιιοτιμιrϋντήνσημιrούνη'Ιi.ίν'η•••lρι.ιν'fί;ςδημ•ιιρ• τιιιί;ςιι•ρ•τl.ξcι.ις,ιιιrύ 
ι;:ητσUννl.ιιιrρaιιλιrνήσοuν. 

Αiχρcι.-ι:::ι:τιrινl.ιr•Uμιr,ιrιiμι:ρa,τ(wοτc'λλ•. 



'ΛyιSρaιwητοϋιιι • .!.:.!!%~J..:ΛΡΙΙJΥΟUτί;ςΕ.6Η.κ. 

~ <Ω~~~!.!~~-!9!~~!.!!L!!L!!!!) 

~~:::~1J~~~~uf,;::~Y:~ν ty~;~~. κ~.:ο~a6~:;. ι .:W":~~=~;~,_::~r~.:'~~ 
νd:λοyη μwτ.yωy fσι • ~Ο ιιcιτ8λι6ν τοϋ JΙ\μστος crνν&δcλφος I ι•• ηS μονσδ ι ιιι& •ριι
•4νν4μwοpci,ιuρfςν&lδρΔν•ιa&ντιSιιlιτfτοu,Wιruιnruιιιν0ν•ιτ4μ&ξιμοuμ 
τίiν λiι- .,.. μfνιμοuμ τWν I&.W•: •ΟμολοyΑ δτι ~1181 ι hσινος σ(ιτ4ς Ο'Τiν 

8 &pτιιιcιτcλΙ4ντσιτοG ~τσς. 

ΚΟp ιοι cruν&6cλφσι ,οfναι ~ lιριι "'&ιιισuσβιιΤ ~ yλWσσιι ,.ης •ιιζίίς λοyιιιιi;ς. 
ι•ν ι& hιδοΙW 111 •cτρσ•dλ..,ο ~χιιρίiν δpwν,uf ν•ολοyιιrμίiν,οΔτιι Ιd: •cιfξω τ& 

~:ι~~~~ ι :2~ =~~·::~ ι μa~f &.~~~~ ::~=λ~.::~=τ~:;~cι:;~~ 1 ::~ ·~~:~:=~~: 
crμ6,yιcιτ f cιCιηSς 16 ιι;σιβσρ fσΊ&t τ4ν τΟχη του τοCιλ&ιιοτσν yι' τd Wpoo'8X'C Ιτος. 

Κιιιfλu.ο(ίμσιwοΟιrρ&cινdU.ομνi\crωδτι,ιcpfνονταςτ6ν ΠρσΟ..ολοyιιJμιS,δ'νΙ& 
&νcιι.cρβW οι. lδιιιιτιιr;4 WιSΒaση τοϋ νϋν ••tJ&τη τοϋ Ύιroupycfou τWν οΙιιιονομι
ιιiiν,&λλ&ΙJτ/fν δημοσιονομιιr;ι1wολιτιιr;ι\τ~ς ICU,Scρνι\O"cωc;: τί;ς ΝώςΜψοιιιρατfaς, 
/ιΗοfσ ιιιuριιρνiτ6ντdrιο&w4 τοU 1974. Λuwojjμaι 1 &λλ&δlνlnr6ιιιτη•c&ιιιιSμαδι
••ιιlμcιτιι tpηeιιιιτη•fσς& νΙος ΎιroupyιSς τWνοlιιιονομιιιιUνb f τ'i;ι;•ολιτ'ιcijςιrc• 
ριοwfσςτοϋ ιιι&μμστοςτΓjςΑcξιΩς. 

ΠΛΝΤΛΤΛΥΑΙΛ: ••••••• 

ao. a~:~~;μ=~~ν~t~ ~:W~::::'~o~,.~o:~;:~. ·~t=:'h~~:~~~=~~νz:,.,_ 
~~·:~: ~~::r nΚ:"~ι\:• ~~,.",.~:ο .ί:::= . :~ς ':~~~:~~Κcι~ρ'~~=~ .f~~,.~••· 

• ;:;:,.~~;,::~~-~ ·=~~~:.;r;~~~;~ ,.t';ϊ:~~~-~.;~:::~:.:ϊ':~~~~~=d 
ό wρσ0.ολοyιιrμ6ς cr(ιτ4ς aΤΥ8 ι eνν•ιaισ τWν •ροΟ..ολοyισμίίν τi\ς Νlοις &ημο•ρι:ιτfοις 
.. , τ6 1974 •• r uω. 

ΠlpιO"u,atxιι •ιfνιιι τfiν qρστιfpηση,δτιrν hοUΟ'σι τιSν •· hοGτο,&τι ~τιrν & .. 

:ι:1τ~ν '&~~·~ ί:Vσν~.,.~~:~~:ϊ:C "t,.:r:.~d~~~~~:~ϊ· ,:~.;~.:~~ ................................................ _____ ··-·· 
(1)'0ιι.' ΛΒ .ΙCσνιιλλ4wοuλος ,ι!ιλ4yιιδιcuρ(ίν•cωc;'Υ'ΙΙ'οuρy6ςτWνοlιιιονομιιιιWν,'ΙΙ'ο0 
ιrρσηyf\Βη•aστιSρijμa,τιιλafΙιΙΙΙJ&Τ6νλ4yοτ'οuμ•τ4ν&ιιιιSλοu8η hflωη•ιιτ& τί!ς 

;~:::ξ~λ:z:~4::.::~~~.~~:V ό;:~~Ί::i~~:. ':;Δ?~;::,:~c,.~:~~:. ~au yι& •-

•Λe .κιιιιεΛΛοnονΛο:ι:: (W.οlιιιονομι•W)ιΟI •pιτιιιιfς δτcιν cfνσιι μονομοpaίς δlν ~
•ηρ•τοϋν .ιι,... τιSν ιιρfνοντιι οδτιι τιSν τιhο.Ιtοροί'ιμσι δτι 1σ!δ&ι ιιιciνο •• ο lλ•-

z:,~~).:e:~~o~τ~::1;..~~: ;:σ:::τ:ι~·=:~;..;:u.~ί'J =:ι:~~:::·;~:r . 
auρcρνι1ΙJιιως. ETwrι .ι,,., τ6ιhοίο oT-cc ιι&.οτcd .W:Οδ τtΑρτζι •Ήιιιιλδτcρη clι
yλιιττfιι ctν.ι bafνη wοδ w~μaτnoιai ιuιf ~ χaιρlτφη bafνη wοδ ~οι• 



'Αλλ&,1ιrσv.λσμρdνw,~νhσνdλη,η. 

Ιοίί Βδμιοc ~ •· ΎwoupycSι; τWν ΟlιιονομιιιWν τι1ν lστορfσ τοΟ μcy&λou lιιcfνou 
ιισΤα8τ~μι:ιτοr;; wοι1 ρρiΒηιιe: ιι&wοτc μl lμll'oρe:ιiμcrτa wo~ aTxa ιrcp&σaι ι\ μd6cι τοuς. 'ο 

~:~::;~~~:: t:O~:;:~ ~~ ~μ:r:·:~;;:;?;~~,~~~ι1~,:~w~~~:\:~·:"~:ν:& 
τuιrωοι.S:ζaι τιtν ···~ γWμη. Κσιf ιι alδιι6r;; ιιότc5r;; ιrροσ,ιρΒηιιa &μιΙΝς, yιστf • μι-

~6~, li::'.,.. ·:;~~~,.;:~~~~ι;(:~~-~~~"~t::u ·;:=:• τ~~ ~C::~~ν:~ ~:Ο μ~~ι: ~:u 6:~~ 
~ νώς Αιau8uντr1ς wi;pa τc5 wιc5 ιιτuιrητ4 ιισf wολuτcλiι; &ι.ιιrσλιfζ1 ιrοιρ6yyaιλa τfr;; wιc5 
1ντuιrωσιαιιiι;iτιιιlττaς,lρσλaιισfμcριιι.S:λστινιιιιfιιafhληνιιιιfρητ&ιrιfν8σ'ιιότlς, 

~~· ;t~d~· .~:_~·~:·::;:~:~. :4 εΤ~1:~w:~.::~Τ4;ιι;:"::λα:6~ ... :~,·~;:.:~ r.:: 
τuιrWΟ'ισομcSςιιριfτηοaμlχριςδ,οuwιfaιι1ι&Βa&yορ:φτt1ςστ6πfτι τοuιισfνιi6νοf
ξaι τ6 ιrσιιιfτο, yιaτf ρpiiιιa τι'iν fδισ ιιαμcλcSτα ,wotl 'ιξaρc lnrc5 ιrσλιd. 

Πσρ&τcS.ντuιrι.ιaισιιcSιraρfρλημσ,τcSι1wοiο•ιρηαιμοιrοfησayι&τr1•αροuαfοιιrη 

~~!,. ~r.~~;:;:~::~~~;,.~~ -~~~~~r~~Jw ~~~=~~:~~~=~~:;:a:~~t=-=~,.~=0=~• 
Κστιfιομσι ιrpoyμστotcf dc5 ι5rιrιryoι'itauaη yιστf οταμστcf&Ι ~ fCIYTtrO'fσ τWν 'YιroupyΔν 
τWν DlιιονομιιιWν,ψ6λις &"'-λ&Ι'οuν τιl Ύιroupyaio σ(ιτ6, Τ6 lδιο atwa ιιαf οτcSν ιι. 
ΙιrοΟτο ιιαf μi ιraρa(Ι\yησa.'Ελwfζιιι νιf μι\ μιl waρaξηyt1aaι ~ νιlος 'Yιroupy4ς τWν οt
ιιονομιιιWν.Γιστf <yνωρ(ζω δτι aΤνιιι &.ολδ1'1ιlς j!ίιlβαιος yι& Ινσ •PISyμa τοuλ&ιιατον, 
δσονό,ορQ η1ντcnaιν6τητιlμοu 1 δτιctμaιalλιιιρινtjς&νιpιι8'οςιιafλιyωιr&ντοτa 
τ4:ιrρ6yμcιταδ•ιιc:lισuν: 

I:YZHTHtH ΓΙΑ τovr τmονr~ ••• 

ΙCGρισι,~ wtι1τηση ;;oM;;:o;;~;;~:~:;t~:-~-;otkrp6τapη λριτσupyΓσ τοίi 
Κοινοβοuλ(οu. 

tac aTwaν σΙ .~λaλιtσcιVτaς yιόJQιοι:ίς λ6yοuς, ιιcιΓ διfν J:pcιόζaτσι ν6 τοGς 
hoνctλ&j!iω. 'Awd τι1αuζητι1cJητοΜuwροDwολοyιιrμοίifσfνaτcrι &νλcιτοuρyιι:ίιιcιλ.ώς 

δ~, ·~;r::~a~μ:x~;~~=u~;ψ~~~~~-:':~o~~~;:~u~=~~7:~· l.~~~,~~:G•:;~· · 
~~:c=~=~;ι~Ο::u&::~σ;:~:~α;:~ν-τ:;gμ~=ι1 τ~~ς~~~~~ν:~ ·:~~~~~~ 1 :~:~~ i~ 
=~~ιs:. ·ί:":;~:λ:~::~:ν:~ r ·~rαι:: ι μ~ί· τ~~ r :cr~;:~cι~~~~~:u:r.~·~ί~~~-~e'-
ρι.S:a8ητcScrlwν6βιoauντaryμaτιwcShιμo"'όpιfσaι fιΙ;•Ώι.τοiiο-utt1τηιrη,μιlτrςwρω-

;:~ f ·~~~~::;:~~::, 'Ι?~η~:Ρ~~;~.~:;~~~ ':Ο '1 τ~~ο~:ι~.~==~ο~ J:;;~2:~~~a. 
:~~ν~~:~ ~ο~:~;:~ρσ~:;:;~:~.:~~ι 8~6 Υ ~~:~~~:σ~~~~ο;~~η:~~~~~g•cιf 
tι'\νιιcιτόlccrητοUwροDwσλοyιιιηιοii. 

ΆwcS τfς24 Νοcμρρfοuμιlιρι cπ1μ&ριr'ΙΙ'iρσν24fιμipaς. •εwpawιι: aτc5 μιιιρ6cιlιτ ι5 
δι&ατημα,'ΙΙ'ολd λιy~τcρο ι5rιrcS μfίνσ, νιf O'Uνiλlouν οΙ Κο-ινοιισuλauτιwiι; 'Ewιτpo•ilς 
warν&τιSνι•a(ιι:ρynΒοUν.•ετρncοlalο-ηyητις,&,afiτιSνμaλaτιtcrοuν~τημΙΙ'τι•ιf 
ν6ιιιiνοuντfςlyypcrfcι;clσηyι1σaιςτοuς.·εwρcwaιιότiςμiτr1ναaιριfτοuςνιfτu-. 

:::~~:u::rv:t~0:a~·:;•tz:=:.:~.'1.~·:~·:::;.:~σ;~~~:&~~::~ :~~i~fV:~ &~~-
Βρι.nrrνω<&δννaτονμώcιστιS••Ρ•οριιrμινcιaιιτ&ιρονιUwlαrσιaν&yrνcι σιlρ&ιος 
διcρcι:ίνησl') τoii•poDwoλoyιiJ}Ioϋ. Τc5Κοινο~Δλιοάλί:ίc;Ι61wιτcλiσaι τuwιιι&τ6 ιισ-
8jjιιοντοu,lιλλ4ί6ιlν8ιiτ6hιτaλύ"aιοιRιοστιιιιi.UνWijριaο6τaιρ6νος, ο!ιτcοl 
άλλcςwροΟΩσβiσaιςyι'τοϋτο. 

"Όλοι &ντιλομρονιSμςιο-τa,μι τcSν τρ6wο wo~ yfνcτaι ι'ι σul;t'iτηcrη τοίi wροDwολοyι
σμοΟ,•c5σο&τaλWςλcιτοuρycΤτιdiιι.οινοροιiλctιτιιι6wολfτcψσατ~ι~μaς1 ti:iιςyfνa-

:τ;.~ :Ίt~~~~=~~:a._:~οχιi;~~=ι::~~~\,aο~:ι:: .. ~~~·:;~ο:τ~:·,:~~.:~ 
.;. 



'Λy6ρcucrητοϋιι. !.:.!!):~1_:.ι.ριηyοϋτί;ι;Ε.Δtt.κ. 

;. (~~~~!!~~-!9!~~~-!!l!!L!!!!) 

;~;.::~,J~~~κ~~~~~v:~ν ετ:~;~~' κ~p•:.~86~:;. & ~tι:~~~:;:Σr:.:·~~ 
νclλοyημ~τιryιιyfaι 11 !ΟιιaτaλΙ6ντοU~τοςcruν&δcλφοςlχc ιτ6μ.νσδιιι6 •ρο
cr4νν&ιn:ορcί,χωρfςνcl lδρΟνcι dντ6al.τfτou, νιScruμcuιιvtiνcι τdμclξιμοuμ 
τiiνλfξcων crτ6μfνιμοuμτWνlιcWν•:Όμολοyίlδτι/ινf1ιιcι&haινοι;ιιC..τdςστ•ν 
&pτιaστc116ντaτοG~aτος. 

8 Κdριο ι ιnινιfδc).φοι,cΤνσι ~ Δρι:ι νιS &κoucr8cT ~ yλWcrcra τίjς ccζ;iς λοyιw:Γjς. 

~:~~~:~~·=~:k:~:~~~~~~~~=:~~~~!:~~:;~~;;r:~!::~:~~=!~: 
crμ6,yιcιτf aCιτ6ς ΙιS aaβoρfcrcι τ"ν τι1tη τσu τσlιλιStιιtτον yι6 τ6 wpocrcxfι; 'τος. 

ΚιιfλUΙΙ'οUι,ιaιwσ(ίwρlhcινιS ι).σμνf\cnιδτι,ιιρfνοντσιςτ6ν ΠροΟcολοyισμ6,δινιιS 
άνa,cρΙW σι: Ιδ ιwτιw:t1 ιmcSeccrη τoti νUν '•+iτη τοU Ύwoupycfou τWν οlκονσμι
κWν ,άλλ6ατι1νδημοαιονομικι1 ••λιτιw:tjτf\ςΚuβeρνtjαιιωςτΓjςΗώςiημcιιρστfος, 
/ιiwοfaιιuβeρνίiτ6ντdnοιD6τοU1974.ΛUΙΙ'οψaι,&λλ&διν &...6κτηcrc&w:6μaδι
ΙΙ8Ι'ι.ιιιτaχρηcrιιιτησfσιςό νtος ΎwοuρydίςτiiνDiιιονομιιιiίνhfτiϊςwολιτιciiςwc
ριο~fοςτοϋιι6μμaτοςτΓjc;Δcξιiς. 

ΠΑΗΤΑ ΤΑ ΙΔΙΛ~ ••••••• 

a6o ι ~::~~;μ:r~ν ~ t:U ';'Ρ:~·~~: :=·~.:~τ::ιι:;;:~. ·:?~"': '&:~ ~::. ~~=~~νz:,. ,_ 

~~·~;; ~~::r &.6,.~t~:6 ~:'..,~ ,.~:ιι .ί::::: .:~ς ':~~~:~~~κ.~ρ'~~:: .f~~,.:τ ••· 
8 ~,.~~;,::~~.~·=~~~~~;~~σ~:;~ν,.tr;τ:~~~.~;~;:~.:~:ϊr:~:;~~;~:ο 

ό wροΟ.ολοyισμtίς at.ιτ6ς ctνιιι ιruν•xcιa τiiν wpοΟ.ολονι•μών τiίς Ηιι:ις Δημοιιιρcιτfaς 
&...6 τ6 1974 ιuιf UW. 

Πfρισu,ctχaιι&νcιτf1νQρaτf1ρηση,δτaν&ιιοUΟ"ι:ιΤ6νιιι.hοGτο,&τι1jτσινά• 

:ι:1τ~ν '&~:~ ·=ν~~ ... ~:~~::.. τ~,.:r:.~~~~~~~~r·.~~..:~ι:ι:~~ 
(1)'ο ιι.'ΛΒ.Κι:ινaλλ4iwο\ιλος,όλ6yιιδιaupδνcrCΙοΙC; 'Υwοuρy6ςτwοΙιιιονομιιιιWν,•οι1 
cρσηyι18ηw:cοοτ6βiiμa,τaλaf .... aτιSνλ6yο τοuμι τtΙν&w:6λοuΒηhfΙccrηιιισιτιS: τi'jς 

;~:::ι~λ:z:~::.:~~ο .. ~~:"' ι1:~;Ί:;:~;: ,'&"?~:=v~~ς"~:~~~. :•u v•& ':-

•.ι.s.κΛΝtΛΛοποvΛοrcu..οι •• νομιιιWν)ιοt.ριτιιιιςδτaν•'νσ•μονομcρ•ϊι;ιινu
wηρcτοϋνοtίτaτ6νκρfνοντ•ο6τcτιSντιkο .8οροίιμaι&τι1σ!ι1eι1ιιcίνοwοt11λc· 

Ι:v~.:=).:e:~·~τ~:~~δη~~: ;:Of:~ι~.s::.:;;:a;:u~f6i =~~~=: · ;~~f 
ιιutS&fW11•cwς. ΕΤνcιι Wτ6τ6Ποίο cΤ•cιιιbοτc&Λ60δΤ~ρτζι •Ήιιι:ιλ0τaρηc6-
yλwττfaatνaι bcfνηwoOw~μaτowoιaίgf~xcιP'τaρηhafwι•o0iνaρ4λλcι• 



'ΑU&,1wσνιrλαμριlνω,~νbον6λ.η,η. 

Ιcιίi Βδμισι: 6 ιι:. Ύwcιuρydι; τWν Οlιι:cινcιμιkWν τ~ν lστορfο τcιΟ μι:yι!iλοu ιkι:fνοu 
kστσιrτιιjματος woι:i pρiβηkc k&ιιοτc μi ι.ιwορc(iματσ wo6 ι:Τχι: wι:ρ&αι:ι ~ μ66ο τοuι;. 'D 
lδιοkτt'\της,ιοβο(ιμcνοςδτιτι!i&μwορι:δμστσι:tllτ&β&ΙJιι:νιιrνχωρfςζt'jτησησιι:ιιsηkςνι!i 
μι:τσkαλtσι:ι Ινσ ι:l6ιιι6 τWν δημοσf.,.., σxiσcwν,yνwcrτ6 yι& τt'\ν Ιιισν6τητ& ~ou νιf 'cν
τuww.ι&tι:ιτι\νιιοινι'Ιy~.kσfιlι:16ιιι:6ςcιiιτ6ςwρcισ,ιρliηιι:c&μfσwς,yιστf.μι-

~6~cs: ~:&:.:~τ~ν::~~dςf:~~"';~~η~Υ~:u ·;:::c τ~: ~~:~~ν:~ ~~G μ~~t~~\ί 6:~1 
ιlνώςΑιculuντι'Ιι:;wijρcτdwιdιι:τuιrητdιι:,σfwολuτcλiς&μwaλdt,wσρdyyι:ιλcτfςwιd 

~=~ω:ι:•;d 'Ζι:::;:~ι::~· τ4σ:~::~:: ~~~·=~~~d~!ο~η:τ:: r:~:e ,.:·:::~· 
Μζοlιτd, iτρcιι:ν6&yορ40'cι. εTxchτwwσισσec'i'w&pg:woλ6. 'Λλλιliρiρσι 8, ιι.ν ... 
τuιήισ'ιοσμdς ιφ&τηΟ"ι: μlvιιι:;διrοuw&cι d ιι&ιι: &νορσστι'iι:; στd cnrfτι τoucaf ν& 6νοf
ιcιτdwσιι:lτο,yιστfρρijιι:ι:τι'Ινf6ισιι:ομcλdτσ ,wοι:1fιιι:ρι:ιb6wσλιd. 

Πσρ6 τd 6νηnιωοισιι:d wι:ρfρλημα,τd ιlwoio ixpηO"ιμowofηcrι: yιdi τt'\wapcιuσfaιrη 

~;!< ~r.!~~:~:~;::~:?!.~~ ·~~~:r~~J--~:~~:Ξ::~~:=~~:::a:~~[~ι:~·~:.:;; 
Ι<ατlιομσι wpαyμaτιιι:& bd lm:ayot'\τι:UιΙJη yιaτf ιrτaματ&ι:ι ~ taντnfcr τών 'YwoupyW 
τWν Οlιι:ονομιιιWν,ψdλις &\ο18λ&βοuν τ4 'Ywoυpycίo σlιτd. Td fδιο ι:Twa ιι:σf οτ6ν •· 
ΙwοΟτοιι:σfμlnpc(ι\yησι:,'[λwftωνιfμt'\μlwaρι:(ηyt1aι:ιdνιοι:;'Υwοuρyd'ςτανοΙ
ιι:ονομιιι:Wν,Γιστfyνωρftωδτι ι:Τνιrι &ιrολdτωςj!Ιlραιοςyιι!i:Ιναwpdiyμστοuλ&ιιΟ"τον, 
δσονάtορi τt'\ντιcιwι:ινdτητ&μοu 1 δτι•Τμαι•lλιιι:ρινι'\ς&νιρι..ιι;ιι:σfλlyωιr4ντοτι: τιlwρdyμcιτοδwωι;iιοuν: 

Κι1ρισι,~ συζ4τηvη τσU wρσΟ.ολοyιιrμοU,ι:Τνιrι ι'ι σοραpd'τι:ρη λριτοuρyfσ τοU 
Κοινσβοuλfσu. 

tiς ι:Twcrν ο1 .~λσλι\σcnΙτcς' yι& ~ιοGς λι5yοuς, ιι:ι;ιι( 6lν zρaι&tι:τιrι ν6 τσGς 
bιrναλdβω. 'A•d Τt'\Ω'uζητι\aητο·υ:ιrρσΟ.ολοyιcrμοUισfνι:τιrι &νλι:ιτσuρyaίιι:ιrλWς 

6~ • ·~~';:~~-~~~:χ l~.:=~~~~,.~~~~~-~':~ot~~;:~u;=~~~=~alc~=·ι:r::~·:;~•• 
λιτc{ιμστος,δοον&.σρiτοlιλ&χι•τοντdν&λcyχοτiίςδι)μοΙJιονομιιι:tjςwολιτιιι:ijςιι:σf 
τι'Ιν οuμμι:τοχt'\ το\ί Κοινοβοuλfοu οτι'\Υ" 6ισμd'ρφιωιr~ της. &ιι5τι τf συνlβηι "'Ηλ8ι: !δW 

==~~s::.''J:P:;~~λ:;~:~:v::r-~:::. μ~σ ,.~:r~a~;:~a~~~·:u:ι;:~·~ί~~~σ~~ 
~~~O':~:η~:~:·:u:w.;~~·:~ lι~~~:.,~~l•:.ι ~.~~~ο~ ~~~~τ~ση~~~~~~e:t 
:~~~~~::ς~:~:~;=~~~:~~;:~]~~:~~ Υ 5~:~:~~::;~~~$~~~~=~;;=~~·· 
τ~ν ιι:~:~~τ,8ι:ιrη τοU wρσΟ.ολοyιιrμοii. 

Άwd τfς 24 Νοι:μρρfοu μizρι crι\μι:ρα :ιrlpg:ν 24 ~μiρcι;. •twρι:wc ~τd μιιι;ρ6 οlιτι5 
6ιι!Ιστημσ,:ιrολdλιyc:Ιιτcρο&wιSμijνσ,νdiιruνιiλΙσuνο1Κο-ινορσuλcuτι•fι;'[:ιrιτρcιwfι; 
ιι:αf ν& τ6ν 6:ιrcιι:ρyσσΒοLiν. ·~pcwc οΙ ctσηyητlς, &.,οι; τι5ν μcλι:τι'\σοuν .uιtτη~τΗι:6 
νdi ιι:&νοuν τfς iyypaιι:ι:; ι:lσηy~ιrι:ις τοuς. "'[:ιrpn• cιiιτlς μf τι\ν ιrι:ιρ& τοuς ν6 τu- • 

=~~~~~~:r v~~~a~a~·~·~:;:.:~. '1.~·::~~:;:~~.~~:μ:ο~β6..::~ ~~τ~f~~ &~~-
sρwιrrνwς&6Gνστονμωι:.ιrτ&:ιrι:ριοριιrι.ιινσat.ιτ6χρονιιι:&wλσrσ.ι:.ν&νrνc• αf~Ιοι; 

=~:::ιi;~~; z:~·:~·=~·~ιι1:?;.r:..:~·=:~~-t~~ ~η:;~,.:~::·~~:~::ιι~: :r· 
άλλcςwρcιΟ.οΒiσ'•ιςyι&τοiiτο. 

"'Ολοι&ντιλαμραν4μcιατc,μiτdντρdwο:ιrοGy!νcτσιι'ισut/1τησητοiiwρcιΟ.ολοyι .. 
gμoii,:ιrιSσo άτaλWς λι:ιτοuρyι:Τ τ4Κοινορούλ.uτιιι:6 wοΗτι:ψσ στt'\ xc:lιpa μας, Ιί:ίς yfνι:-

:τ; .. ~ :ϊr:~:~~:ν~=Ο::~οχι~;~~=ι::~~~c"'βο~: .. ~~~ιcο..;~·~τ~:·,:~~a~~ 
.;. 



'Λyι5ρ•uαη τοUιι. !.:!!Χ~.ι. .. :ΑρχηyοUτi;ι;Ε.6Η.Κ. 

~ <Ω~~~!!~~-!9!~~~.!!L!!L!!!!> 

~~:~1f~~~~~;~~y:~ν ετ~~1. •r•:o~86~:;. ~ Jwtι::::;:~~r~.:'~~ 
νdίλοyη μ~'f'8Yuyfcιι ·~ο ιuιτaλ16ν τοU ρι\ματσι; 8VΥ66•λφοι; Ιχaι τι5 μ4tναδιιι4 wρe .. 
a6v ν4 μwορ•i, χuρfς ν4 lδΡ'ν•ι ύν τιS ιι!.τf τοu, ν6 ιruμwuιι.ν6οι•ι τ6 μ&ξιμσυμ 
τW λllξ.w σ'Τι5 μfνιμσuμ τίiν lδιιιΝ•: "ΟμσλοyΑ δτι &νft••• Α h111ινσι; cιlιτ6ς ατ6ν 

8 &ρτι :::~
4

::::"~;::: ι\ ,;pa Υ& &ιισucrβ•Τ ι\ yλWα• τfiς ••tiίι; λοyιιιης. 
ι.ιv ι.ι hιδoli:i α.ι ••τρσwι5λ..,ιο ~~~piN δρwν,ιιcιf veολοyιιψ;.,,ο6τ• 86 wafξω τ6 

~~, ~~~~=~~ ::~:·::;. μa~r lnιa:~~~ ::~=λ~.;:~:τz~~~cι:;~ ·~~~·:~~~~:;~: 
ιη,ι6,yιcιτfcιlιτι5ς84•cι&ορfσaιτl\vτ6χητοuτσlιλ6χι•τονyι6τι5wροσ•χiς(τος. 

Κο( λuwοίιμαι wοι:ίwρb•ι ν6 U.ομ...ι\crν!τι,ιιpfνον~ς τι5νΠρσlbιολοyισμ6,δiν 14 
&νο.•ριi:ί al lδιωτι~WιS&ωητοGνϋνιwtfd:τητοU Ύwοuρy•fοuτVνΟiιιονομι• 
ιιίiν,&W•τf\νδημοσιονομιιιι1•ολιτιι.Ι\τ'iςΚuρ•pνf\σ-.;τi;ςΝ6cιςι.ημοιιρaτfος, 
ι\hοfaι.Lιρι:pνίίτ6ντι5wοlηι5τοG 1974. Λuaοiίμσι 1 Ιιλλ66iν&ιr4ιιτηcra&..ι5μa6ι
ιιaι4ιμστcι χρηaιιιτη•fσς ~νΙος Ύwoupy6ς τWν οlιιονομιι.Wν hf τfiς: wολιτιιιiiς ••
pιοu.faςτοUι.6μμcrτοςτi1ι;Δ•{ιΩ:ι;. 

ΠΛ/fΤΑΤΑtΔΙΑ: ••••••• 

ιι:ίο ι~=~~~μ:;"~τ~~:Wi~:::=6~ο~τ:;G:~;:~, "~?~~~,~~~:~ ~~=~~"&:,. 1 .. 

~~·:;: ~~:: r b:τ~.,:6 ~:.Stηνο τ~:Δ οί~::::.:~ι; ':~~~:~~~Κ:~ρ'~~:: .~~~,.~~ι σ· 
8 ;:;:τ~~;;:~~-~·=~~~.;r;~~~=~ν,.~r;τ:,;~~.fc":;~;:~:.:; r:~zrz:;~:o 

dwρσΟ.ολοyιιη,ιι5ςcι6τ6ι;aΤwιavνiχ••στWνwpιιΟ.ολοyιcrμίίνΠjι;Μfσι;Δημοιcpσ1'fcις 
in6τ61974ufUW. 

Πiρισ'U 0 8Τtι:ιι.4ν•ι τf\ν••ρcιτf\pηcrη 1 δτιινhοuσcιτ6ν•• hοUτο.δτι ι1ίτcιν&-

:ι:1τ~ν1%ν~~ ~~"'~:~~~ 1,.:':.~d":::~:'~r-,:~.;~~~ 
(1)'Ο•.'ΛΒ.Κcιν•λλ6wοW.οι;,ιSλ6.,.ιιeuρ(ίνwawι:;'Υwοuρydι;τWνοl•ονομι•Wν ,wοΟ 
•ροηyι1Ιηιcaιrτ6~μa,τ•λ•fωσaτ6νλ6yο τοuμ.ιτf\ν&ι.ι5λιuιηhf8μη ιιcιτ6 τ;ιjι; 

~~:: :~~λ:z:=:.;:~ο .~~:" ~:~;'Ι::f~~=. ι~~:=Υ~~ςτ~~~~~- ~ou ν., ι .. 
•Λβ.ΚΛΜ[ΛΛΟΠΟΥΛΟt(όιr.οlιcaνσμιιcW)ιΟiιιριτιι.fc!τcινafνcιι μονσμaρaiςδfνU
•ηρaτοUνοGτaτ6ν•ρfνοντcιοδτa τ6ντ6wο.ΙΙοροUμcιιδτιlcr!Ο•ι1••iνοwοGΙλa-

z:v~.:;;.:e:to~τ~::1:r..~~: ;:-::~·.&6::.=:..;:u .. ~~2 =~~~=:·~~~, 
•~apνt\•awς· ε:Τνcιι σl.ιτ6τ4ιhοiοaΤ ... a.ι.οτaιiΛ606fζΑρτζι •Ήaιιλ0τaρηa6-
yλωττfa•Τνcιιbafνηwο0•~τηοιaiut~χ•ιρiτιρηb•fνηwοΟ~aι• 



'Αλλd,1'ΙΙ'σνσιλαμρ&νw,~νhaνdλη'η. 

ιιι.τa.~~~:~·::~ό β;ϊa~::·:::~~~ τ~ι ~~::;:~:: ~~ ~τ;:ρ;:.~.μ~y~~:: ~:~::~~ 
lδιο•τ~της, •οβQ!ιtιcνος &τι τ&: 1ι.ι'ΙΙ'σρa(jματσ σlιτ& Bd l:μaντιιν ιwρfc; Cι'\τηση σιιft&η•ς ν&: 
μaτa•σλlcraι lv. alδι•d τίiν 6ημοσrι.rν crxlcrcwν,yνucrτd yι6 τι'Ιν fιισν6τητι6 ~ου ν6 'cν
τuιιωcrιι!il,;aιτι'Ιν•οιτη~.Κσfόalδι•dςσ!ιτdς•ροσ,fρiηιιclιμlcrwς,yιστf8μι-

~6~, li~·~~~τ~::V::~~&ςι:~~.~~~η:t~:u ·;:::~~τ~~ ~C::~~ν~ ~:Q μ~c~:u 6:~~ 
tν~::cr ~;=~~·~~=~~~=:. ~~~ 6 .:~":~;~.&ia~~~~~&λ:r 1::~~~,σ~~· ~~τ ~1 σδ~:ς, 
wι:ριτ~λι(a τ6 iμw6pauμo: ιr.af τd wρ6CΓfapι: crτd •οινd. '"Οτσν aTδc ό ιι6cη,ιος τd &ι,r.cι
λ6ζσlιτd,(τρaξaν&&yορι!iΟ"aι.[Τιchτwwισfασβaίw&ρο'ΙΙ'ολΟ.'Λλλ&:ρiJkιισ,!&6ν
ηnrίιcrιcισμdς •ριlτηcrc μiχρις δ,οu 'll'daι 6 dea &yοριιcrτ~ς crτd nfτι του ιισf νd 6νοf
(aιτdwcιιιiτο,yιστfρρί;•aτι'Ινt6ιcι•αψcλ6τσ ,woOI\ξapclιπr&wcιλι&:. 

Παρ& τ6 1ντwwD'ισ•6 weρfρλημcι.τ6 όwoio 1ιρηcrψo'll'ofηcrc yι& τ~ woρouσfaιrη 

:;!ς ~r.~~~=~:~~:~~~~,.~~ -~~~~~f~!j~~i~:z;~~~=~~:~:~:~~r.:~:,.~:.:~-
~Ξ:'~ί:~o:~~~~:s~,~'ll'::~:~~·:ιι·~~:~~:i:':l~:: ~,'i:~:cr~τ.;»:cι;v:~&~ 
Μιιοiiτο ιισ( μf trop.;(ι'\yηcra,'(λwfl,;.w νι1 μι'\ μf πcιρa(ηyι'\σaι ~ νfος 'Y1roupy6ς T~V 01-
ιcονομιιιίiν,rιστ(yνωρ(ζwδτιafνσιιlrιιολt'ίτωςρ{βσιοςyι61νσwρι!iyμι:ιτοuλιfιιστον0 
δcrον&ι,ορQ τι'\ντ .. aινdτητ.S:μοu 1 δτιatμσιaιλιιιρινι'Ιc&νιριιaοςιccιfλ'yωw.S:ντοτa 
'Νwρ&γμσταδwωςΙχοuν: 

IYlHTHDtΓIATOYITmOYI:,,. 

ΚCiριοι,ι\ wζι'\τηvη ;:~-;;;;λ;;:;;;:~::t::-~'";aJkιp4τapη λριτοuρyfσ τοU 
Κοινοβοuλfοu. 

Iic af'II'ΙJY ο1 'ΙΙ'~λσ:Μσαντcς yιι6 10ιοCiς λdyouς. •af δfν ιρcι,ζaτcιι ν6 το~ς 
baνcιλ&βω. Ά•dτι'\οuζητ~ητο'"uτpοΟ.ολοyιcrμοUtσfνcτcιι &νλcιτοuρyci ιιcιλWς 

~~ ,•~; r;:~c~:x~~~~:u~~τ~~~~·~':~o~~~~U~=~~7:~cι~c ~~~=·r:W~:~·==~·· 
λιτc{ιμςιτος,ι5σον&ι,ορ0τοlιλdιιστσντ6ν&λcyι.οτiiς&ημοσιονομιιιiiς•ολιτιιιiiςιιcιf 
τιtν•uμμcτοχιfτοUΚaινοΙSοuλfοu•τιΙΙνοδιαμ6ρφ.ισιfτης • .t.ι6τιτfvuνfβηι"Κλ8ci6W 

==~~e:c Νϊ:ρ:~~•~λ:~~=~=ν:: ι ·f~~~~. μ~σ τ~~ r ~cι:ϊ;::~a~~~~:u;ι;:~·~ί~~:α :σ~ 
,ιι&ο1Ιητ6αlwν.S,ιοοuνταyμcιτιιcll lιιμονd&ριfΟ"cι ι\h'cιlιτοUοuζι1τηιrη,μfτfς•ρw
τcς τιιρι:ιτηJΜ1••ις τiiv &ρχηyίiν τWν Κομμ&των,yι&"" μwορ&cι ό λcι6ς W &ντιληfθιtί 
wcρf τινος νρ6ιcιιaτcιι. Ή κuρ,ρνηaη,•σpιSντcις ιισf τaU ιι.wρωβU1Ι'οuρyοU,1λι'ΙΙ'οΤ.S:ιιτησιι. 

:~~ν~~:: ~.~~=~;:G~~:~;~:~.::~· 8~6 .,~~:~~~:.:~~~·;~~η~~,=~~g•σr 
τιfνιιcιτ68cιrητοΟwροΟ.ολοyιcrμοΟ. 

Άwd τfς24 Νοcμρpfοuμ'ιρι CJtb,ιcprrwfρaν24ι\μfρaς. "t'ΙΙ'ρ&waοτ6μιιr.ρd alιτd 
δι&οτημσ,wολΟλιyιSτapοh6μηνσ.WΟ'uν6λlοuνοfκΟ"ινορσuλcuτιιι'ς '[wιτρowlc 
ιισfν6τ6ν A:waξcρynBoUv. "E'I'ρncol c\crηyητic, & .. lίτdνμcλaτl\crouvwcrτ~τιιι6 
ν6ιι6νοuντfςlyyρςι,ι:ςclιrηyιl\σaιςτοuς."Εwρcwaοlιτιςμfτl\νσaιρclτοuςν6τu-. 

~=~~~=u::r v:~~ίi;cι ~·:;·~=::.~~. '1.~·~:~::;:;.~.;~:~:6~~=='rt t~i~fV::~ ~~· 
8ρwWfνwς&6Ciνστονμfσαοτ' .. ριοριιrμfνaσlιτ6ιρονιύwλαfοισν&yfνaισfρd:Ιος 

:~:::";~:~ &:~·:~:~·~,1:~;-r:σ:~·:ϊι:~:~~.::~~ :ij:;~,.:~::·~~~=~~:δ:: :r· 
lιλλι:ς'ΙΙ'ροΟ.οθiσaιςyι&τοUτο. 

"Ολοιιhτιλcιμρσνdμaστa.μiτ6ντρ6•οwο6yfνcτcιιι\οuζt\τηιrητο0wpο0.ολοyι
σμοU,wdσο6τaλWςλcιτοupyaΤτdΧοινοροUλcυτιιι6wολfτcι.ιμι;ιστιfχ~μσς1ί:iςyfνa-

~τ~.~ :vζ~~:λ~:V~:ο::~·χιi;~.~=ι.::~~ς:~~: .. ~~. ~~·:τ::·ι.:~~~~;~ 
.;. 



;~:~~,f~~~"~~ ~~~ν:~ν ε;::;,:;~1.κr.:.~a6~:;. cι .:Wι.::::;:~rι::~r~.:ιι:~ 
νιfλ8yημ~τιιyuyfσι•!οwστιιλιιhτοU~τοςιnιν&6aλφοςΙχaιτ4μ.ινσ6ιιι4wp8-
σ4ννdιnrορai1 xwρfςvtf lδ~aι dν τ4σlιτfτοu, νιf~η~μwιnιν6ν&ι τ4μd~ιμοuμ 
τVνλl.ζaωνοτιSμfνιμοuμτWνlδιιWν•: Όμολοyίiδτι~ιιaι .. hσινοςσ(,τ6ςστ4ν 

8 &pτι :::::~6:::,;:~ .. ~;:: ~ Δριι νd &w.ouσ9aT ~ yλWσσσ τί;ς waζης λοyιw.ί;ς • 
.t.ιν I& hιδoiW σi waτpowcSλ&μo ~XRpWν δρμν.ιισf νaολοyισμWν 0 οΔτa Ιιl aaftw τ4 

~ ·ι:r~~.j~ ::~~·:~~. μa~r ιr::~=~ ~=~=~σ;:~:,.~~~~.:;~~·:~~-:~:~~:;~: 
σμιS,yιaτfσ(,τιSς Ιdιωιlορfσaι τ4ν τ6χη του τοWχι•τονyιiτdwpοσaχiς Ιτος. 

ΚσfλuwοUμaιwο6ιrplhaινd.:r.ομ...φ..δτι,ιιρfνονταςτ6νΠροΟwολσyισμ6.ΔfνιιS 
&νa,apΙW •• 16ιιιιτιw.~νν6Βaση τοUνUν iιr~'rητoU Ύwoupyafou τWν Οlιιονομι-

~~~~ ·~~~~:~~~,~~ :t:-;~~::E:~~:i~~~~~~~:~~:7.::~:~ς=~= 
ριοι..fσςτοiiw.6μμcιτοςτiiι;.t.aξιίiς. 

ΠΛΝΤΛΤΛΙ.t.ΙΛ: ••••••• 

66ο 6~~~~μ::W,.;:ν;,~ ';'Ρ::'~::::=6~.~,.:~ο:~~. ·~v=._"':'Z:~~:~.~=~~νz:,. .. 
~~ιι:~: ~~::r &.6'~ιι:ιι ι:~~---,.~:ο .ι::::.=~ς ':~~~:~~~ισ~ρ'~;:: .f~~":τ ••· 

8 :zτ~~:xισ:~~.~·::~~~~;~~~=~ν,.~r;i:~~~.ta::,.U:;:~.:~:ϊr:~~~~;~:d 
d•ροΟ.ολοyιcη.ι6ςaltτ4ςat-ι~iιaιστWνwροΟ.ολοyισμWwτjljςΝfσς.,..ο•pστfσς 
όw6 τι!i 197• aσf UW. 

Πfpισu,atxa adνaι τ4ν Wιιpιι1'~pηση.&τcιν h.οuσσ τ6ν •· ~οiiτο.Ιτι ~τcιν &-

:ι:1τ~ν 1&~,.1, ί:v:~..,~~:~::._;,.~r:.~d"::~~:':~ϊ· .:~~.:~~ 
(1) ' ο ιι. 'ΛΒ.Κcινaλλdwοuλος,~ λdyιι 6ιauρδνΟ'.wς 'YwauρycSς τίiν Olw.oνoμιw.Wν,woO 
aροηy~βηιιa στ6 βημa,T8λafwa τ4ν λcSyo τοu μi Τι\ν &..6λ8u8η hflaση w.στ& τί\ς 

;~:: ;ξ~λ:l:=:~.::~α .~~:-' 11;~;ιιι:;;~~:. 'ϊ41~;:ν&~ς,.*:~~~-;•u v •' ,_ 
•ΛΒ.ΚΛΙΙΙΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ(νν.οΙw.ονομιιιίίν)ιΟiw.ριτιιιiςδτcινafνσιμονομaρaiςδiνΔ-

i:~~.Ε) ~~::t:::!:~~~~: ;~::;:;:~=::ι:.=~~=~:!~ιιi"=~~~:: · !~~ί. 
;:,~·~.εl.v:r:::α,.:=:.:~~:i-:r,.~ :.~p~O::t:~~~·:.:.,.~:~ 



'ι.u&,~"ιννσλαμρόνω,Λτ<aν hονdλη.,-ι. 

8α\ί θδμιοa d ι:. Ύwouρydc; των DlχσνομιχWν τι~ν lστοpfσ τσα μay6:λou ixafνσu 
χaτcιστ~μστσς :ιrοι3 Jlplθη•a •iwoτa μi !ιιwσρc6μο:τα wσd ι:Τχa :ιraphι:ι ~ μι56a τσuc;.'D 

~:~::~~~~~: :=:·~:~:~ ~~ ~μ~:·~;:;~;~~ιs~~~Ιi~)~~ν6~~~4\:~·=η~: ... : 6 

τu:ιrw.ι6:ζι:ι τfiν •••ν~ yν6μη. ~r ιla16ιι6ς σlιτdς :ιrροσtiρβη•ι: &μiαwι;, yιcιτf 11 μι-

~~6~& ~:& ... ,;~~~,.~:~dι;Ι:~:.~~η~τ~:u ·;:=:ι: τ~~ ~~~~ ... ~ ~~G μ:;~t~:u 6:~1 
ι$νύc;4ιι:uθuντfic;•ίlΡ•τι5:ιrιdιτu:ιrητ6ΙΙcιf•σλuτcλlς&μ,..cιWζ,:ιrcιpfyyaιλι:τfς:ιrιι5 
hτwwισισιciι;iτιχlττι:ι;,Ιρα.ιι:χΙΙΙfμι:ριιcιfλατιν.ι•ιfιuιfιλληνιι:ιfρητιf:ιr&wισ'cι(ιτιι;, 
τι:ριτιίλι~a τd iμwdpι:uμa •σf τd ιt'ρ6Ιftι:ρ& στd ιcοινd. 'Ότσν ι:Τ6a ι$' χ6σμσι; τd &.ιτσ• 
Wζ σl.lτd, lτρcξι: ν6&yοpιfσι:ι. εΤχι: hτuιrωcrraσιai wdpo τολd. 'Αλλ& ιιιραισ, ι$ h
τuιrUσισΟ'μ6ςι:ριlτηαaμιιpιι;&ιrσu•ιfι:ιdι&θι:&νορσατfiςστ6στfτιτσuι:σfνιf6νοf .. 
ξι: ι τ6 •σι:lτο, yιστf Ιtp;jιca τfiν 16ιιι ιι:σμcλ6ΤΙΙΙ ,:ιrod ~ξaρι: lrw6 :ιrιιλιd. 

Πιιριl τ6 1ντUJιωσιοιιι:6 •ι:ρfρλημσ,τ6 ό:ιrοiο 1χρησιμο•οfηqι: yι6: τfi :ιrσpσuαfCΙΙση 

~~~ς ~r.;~:~:~~:~~::!,.~~ · ~~S~r~~Jw ~~~=~~=~;:::~~~:~:~~[:«:~,.~:.:;• 
κοτιχσμcι:ι :ιrραyμrιτιιcιf &wιι "'σyofiτι:uvη yιaτf στc:ιμrιτ6:ι:ι ~ taντnfσ τί:ίν •νwoupyliν 
των Οlιcονομιιι:Wν,ψ6λιc; &νaλ.dJΙouv τ6 Ύ:ιroupyaio aι..τιι. τιι f6ιο aTwoι ιιcιf ιrτ6ν •· 
Μ:ιrοϋτο•ιιfμinpι:,Cι\yηqι:.'Ελ:ιrfζuνιfμι\μιιraρι:ξηyι'Ιcraιόνιοr;•v.οuρydι;τίlνοl
ιι:ονομιιι:ίiν.rιατf yνωpftu δτι ι:Τνσι &wολδτuς Ιtiβσιοr; yι6: Ινα :ιrpfyμcι τοuλdχιιrτον, 
δcrον &toρii τι1ν τnι:ιν6τητιf μιru 1 δτι ι:Τμαι •lλιιι:pινι'fς &νιρι.σι; ιcσf λ'yu :ιrdντοτι: 
τ4:ιrριS;yμaταδ:ιrιιςΙιοuν: 

tYZHTHDtΓIATOYtTmDYt: ••• ----------------------------
ΙCδριοι,~ .vζfiτηιrη τιrίί wροΟ.ολqyισμοίί,ι:Τ-ι ~ croJkιp6tι:ρη λριτοuρyfσ τοϋ 

Κοινοβοuλ.fοu. 

hαν~~~t':::ιι •;.,·:~~~~::5u v~:a::~:v~~=~r;~~:~,.:~ν &~~~~~=~.7' ~~~g~ 
6~ ι·~~ r;:~rτ.~μ~χ l~ ι ~=u~~ψ~~~~~. ~':~oi:~~~~u ;;::μ:;~:~· l. ~=·r~~:~ '::~· ι 
λιτι:{Jματοr;, δnν&toρii τοt..λ&χιστον τdν i.λι:vχο trjς δημο•ιονομιιΓjc; •ολ.ιτιιιΓjς •of 
τι1νιn~μμι:τοχι1τοUΚοινοβοuλ.fοuσtι1ν"Διaμ6ρφ.ιcrι1της.ΑιιSτ ι τfιruνιβηι'"Ηλ.i•16W 

::;is::a Νι:ρ:~~-~λ~~~:;:r:~~·~::.:~, μ~cr τ~:r~σ~=~a~~~l~u:r.~·~:~;.,~·~ce 
ριι5C1βη τ6 σlwνdβιιr ιruντσyμιιτι•6 llιμο ν6 &ρχfαι:ι ~ l:ιr'cιbτoU vuζι1τηση,μi τfι; •ρω,
τι:r;wσρaτηρt\•ι:ιc;τWν&-ρχηγVντUνΚομμιfτwν,yι'""μιrσρ&ι:ιόλ.α6ςνιflrντιλ.ηtθ•i 
•apf τινος wp6ιcaιr:τaι. Ή κuριρνηση.wορ6ντοc; ιurf τσii ιc.:ιrpωBUJιoupyoU,1λι:ιroτι5•tηcrι:. 

:~~ν~~:~ ~ο~~:7:";:α~~:~=~=~.:~~ ι 8~6 Υ~~:~~~=.:~ ~~ο ;~~η~~ f=~~2ιισ f 
τfiνιtο:τ6.θι:σητοUwροΟ.ολοyιcrμοU. 

'A'II'6 τfς 24 Nocμρpfιru μlχρι crι1μι:ρςι 1fiρςιν 24 ~μlρι:ς. •t:ιrpc•• •τ6 μι•ρ6 σt..τ6 
6ι6.ιrτημσ 0 •ολ4 λιy~τcρο bd μΓjνσ 0 νιf ΙJuνiλlouν οΙ ΚΟ>ινοιtοuλauτι•lc; 'E•ιtpo•ir; 
χσfνιfτdν1wa(ι:ρyιnrθιriίν.•twρι:waοlι:lιrηyητiς,&tοriτ6νμι:λaτfiσοuνιruιrτημgτιι4 
ν6•ι5νοuvτfςlyypςιfι:ι;ι:lσηyι1ιrι:ιι;τοuc;.•εwρc:ιrι:cιι..τιι;μlτfiνσι:ιρ6:τοuι;ν&τu-. 

~~:~~:u:: r v~~0~a ~ ·:;·~:::_:~. '1.~·~:~·::;~:.~ ~:μ:ο~β6:.,::~ ~~τ :f V:~ &~~-
sρωwrνωr;&6ιίνστονμωσιrτιιι:w.ριοριιrμινν~~~ιιτιι:χρονιιι••urcrιaν'νrνι:ι σlβ6:Ιοc; 

=~:::(j;~~~ z~~ ·:~·=~·:cS 1:~;.::.:~ ι :ι:.:;~.r.-~~ :η:;~ τ:~~=·~~:~::";: :r· 
άλλι:ς wροΟιιοβlιraιι; ν•' τοϋτο, 

•ο.ισι&ντιλιψρaν6μcιιττι:,μlτ6ντp6wο:ιrσ(ίyfνι:τaιι'ιοuζι1τησητοϋ:ιrpσ0.ολοyι
σμιrU,.ιSσο6τι:λWc;λι:ιτοuρyι:Τt6ιt:σινιrρούλι:tιτιι:6τολfτι:uμσοτι1χ~μaς,Ιιί:ίc;yfνa-

:τ~.~ :yc~~:"~= ... ~:o..:~·:.i;~.~=c:~~~ι;""Bo~~: .. ~~~ ~~ο~τ~:·&:~~~~;~ 
.;. 



ή σuζι'\τηοη σl β&βι;ις τaU wpo(l'n'oλoyHη.ιoU. Efνa lιντaλWς &δ6να1'η. Τ6 ΙΙιι't6.,ρc 

=~α ;α? ~~:~::~~z,.:~:η νt~~~ ν~~ς δ~=~~ο=μ ~~~:ι,.~~&.:~'::~~ t:~;.:; :~:: •· 
... . σ,ιτοι;. 

~~~~~~:i~i~;~:~~]~::::~:!:~·~;!~;~:F.:~;~~~;~;:~·~;~Ξ~ill.~;~~:!~~; 
yιd νdi &ντσwaκpfνι;τιιι στrι; !wιluμΓaς τί;ς Κυβcρν~οι:ως,Γιιιτf δlν cΤνιιι &ντ ιw.&ι
μι:νιιι di ς; •Ας μι'\ν woUμa τfnoτc yι& τι'\ν TCJ'f'LΙΙι'i τi'jς •ατdipτησι'\ς τσu. ' Αλλιl δτσνιΙJ.f 
όλ6ιιληρaς ιιατηyορ fcς τψWν δπwς 16: CνοfΙΙιιι, τ& ιι:t6η iνδι:ίσcως κaf &λλwν ροσι
•Wν ι:16Wν, y fνaτιι ιτ6λcy6μcνο•.•&yι.ιμιι•,τ6τcότιμ6ριβμοι;ιιαGcιν6c1wιιτι 
μ6ρι8μος. Γιιιτf tιf τιμlς ιcινσi..ίτc:ιι wpιSς τ6 w&νω ιιαf μ6νο σCιτ6ς δlν τfς •ι:ιτο
γρ&tcι. •Λνμngρ.fαaιςν6: hιιι&λ•ιι; •w&yι.ιμι:ι• ιιιιfν&.ιρcιτηΒι;ιilνοl τιμlς,τdiτι. 

8 ~~~ι ~~=~ν: ~;;,.:• ~~~~~.~~~ν&~~: ι~ ~~~~~·~~ν·~~ μ~: ι;:~~ • ~6 τ~dν:"~::~~:~ιcτ 
άκcιτ6crχιτη, τ6 δτι tr6yωσc ι! τψ~ριlμος τf t.ι.ιιλaίι Ε1νaι yι& νd &μοfζοuμι 
iouτoGς κοf 6:λλ~λοuι;:. Kof cιlιτ6')ι:d:νcι ι', Κuβiρνηση 1οχuριζι5μcνη lτι ι! τιμ6ρι8μος 

~6& ,~~~8 σ~ ι~~;: :τ:,~ 1 ί~τ:~r ~~~··~ζ==~~ ... :~ ι ι\μ:G~~=ι;: ':;:u;:~ν ~ :~ο::~;:' 
vc w&pιwι δτι yι&.ιτοι;:β6:τ6νσuyιιρσ:τοU.a•τιl 1~1 Kcιf τΑριτ6 ιισuνιιcιτ(ίρD
μο δτ ι τι5ν &μ~fζοuνδτι δ&νwiροσcτ&1.,3,C~ 

86δau:~~~~:σ:a::~~~w: ~~~=:~~=~ς' :~6: τ~~~· ~1~~~ ·~:r~σ;~·===~~~ημa· 
Τ(ιίί Π6yκcιλοu: Τι5ν iνοιλοίίαa ι\ τιμ6ρι8μοι;:.Π~yοινaν οΙ ο\ιιονομικι:ίfτοu Ύwoupyof 
"Ι.σl π~yιιινa .. ιιr d .. 6σμος .. af τοU χaρcπrονιι5ντιιν δτι &νclkιfνaι ι\ ιrιμ&ριβμοι;: • 
.ι;αrκ cίνοι;:a .. ι,eη .. aι"8ι6:atνσιι',λδιrη.'Λ•οUμiίι;:•6:νcι 6:ντιwολfτι:uσητ6ν•σ
σρyοUμa•!Διfτοιι:lwομlνωι;: .. σf•αταρyl\8η•cdτιμ&ριiμοι;: .ΙCαfCτσιμw6ρΙUJc, 
ατ fςclι .. λaιιίςι',μlρι:ςτί)ςδι.,τοτορfοςτοu,νά•cιuχιτσιδτιtrιιϊ;ρχa&ιιι5λuτηcrτσ• 
8cρ6τητα τιμWν . Γιcιτf δlν wρoσ•aOyaι crτ~ μiβοδο cιlιτl\ ι', Κuβιρνησηι Ε1νοι &. 
τλοGσaιιιq a:ar' •ίι:'lrιrfμιa~ 

ΌδιιGτaρσς tcGtιltoς δafιιτηι;, a1ναι d &afΙtτηι; lπrαrrχ ολι'jσa.wι;: .Ε1νσι ντρο•Ι\ 
8 ό&af•τηςcι<ιτ6ι;.ΙCοfyινι5μσατcιισιτCΙ"yιiλcιατοΙδtCΙ"ντι5νwροβ6λουμcδΙ&βνWς.Τι5δτΙ 

~;~:~aT:~: '~;;;;η:~α;:ν~~ι:-~~~~ί;: 1 ~~~~ ~·ί~;:~~:~"~ο~ ~~~~~:~~ο ~ι "~::~~ς ο ι 
;~~:a:r·Ί;~~~·~:~ ;:,~~~ &:;:~~~~~;;ο2::τ;ι; '~~~~~~~ο 4,. 7cι ~ l:::;d~~oη 
ιlνσ ι ι'ι &ν~τcρη, •aG σruι•ι""cτσιι σι δλη tl\ν ΕlιρΔιrη.Τριμa 'Αyyλfσι,τρiμ• Γ~λλfσι: 

Άλλd τ( αuμβσfνaι μι cιlιτοGς 1'οCίς δδοtaΟτικοuς δ•i•τcς hορο(ψ•μl" σι!ι· 

::~~ ;:ν ·~:r:~o~~~~::.. &~~~ τ::~: ::u σ~ί~~~:~ο~~~·~ ~' ι;:,.:~λ:t :~τ~-~ δa r-
Tpiμa Eδpch-η: Τρlμa Άμcρ1•~: Κομιι!i &λλη ι(ιιρσ δlν ιιa1 στιS 1978 σιfιξφη 1ΙνΙ
•οii alαοδfjματας &%. 

τc1ιr ι ::rr:~=i~:u .~~;~ ;~; 1 ~&~: ~~= 1 ~':6ς τ~~cι&~~~ς~ί'::α::ρ~~~~~ ~ ~:ι;'~!: Ε~:~:~ν 
I~V~~~? • .ί1νσιι iιιtpι:ιcrμινο: σι tρiXOUIJCζ tιμfς ff lnroτcλfσμaTCΙΙ 86: (181'81 '&ι:ί1'ι-

(1νσι&ιrτaίο ,c1νιιι6ν&ξιοyιι§lνσιΚοινοβοGλιον4 σutητ0μ&ΙJΤ6:CJΟβαρ6 
yι6: τι5 11,3,C τί)ς ι:ιlιξ~αcως τaU τιμcιρflμοu,yΙι!i τ~ν αχaδlν lrνuιrcrpξ(a lινcpyofάι;~ 
ατ~ν 'Ελλdδα u( yι6: τι!i δ,C τί)ς cιόι~&ώι;: τοίί ilνιιιοU ctσοδt\ματοι;: •οτcιν λοι•6ν 
&lνlaοuμcοlιτι!iτιS:στοΙιciο·-Τiτιμ6ρΙβμοκαfιrwστ6kf•τηαnιι5λησης-ιιν 
μwοροUμc ν& αuζητiί!lιι ατ& σορς.ρι& Ιημοσιιινομι•~ •ολΙΤι•ι'Ι· 

.;. 



'Λ~λ.& JΙ"Wς ι:t· σι δυνατ6ν νιS Ουζη'\"οίίμι: δημοcτιονομΙΙΙΙ\ •ολιτιιιι"j,δταν δfν (l• 

~;:~fi;~~l;~ii:~~~;~:~:;Ω§:fu:;1~~:;~~§~~~:~;:~~~:~E:~;:~ι 
λοyισμ6,&ν6lνξiρο~ι: τι"jν clσοδημcιτιιι.ι"jwολιτιιιι'j; 

Άλλ&σίiι;ι:f•α, τ6wσιχνfδιι:Τνaιν&~ι:iδτιλι:ιτοuρyι:iτ6Κοινοβο1.Ιλι:υ
τικ6•ολfτι:uμα . 

tlςτ6σημι:iονσlιτι5 τl\νΠροeδριχJ\νlδpaκατaλομ~νι:ι όΑ"Λντιwρdι:δρος 
τfjςΙουλi'jςΛ[QΝIΑΛΣΙΙΙΠΟΥΡΝΙΛt). 

~~:e:t:~~::~::τ:~~~~: ~~a!~~~~~-~~:~;:~ ί ~:::~:::~::~:σ~= ~~6 :~~::!~~ 
~~,~~~~0:ο~~~~:~ν~~:~λ:6~•::σ~:~:~;ι:~~~τι τ6 &νf,ιφcιν ol wρολσλι'jσαντaς • 

80ς ιcαλοUν νtS σuΖ:ηtι"jοΌψι: τ6ν προ0..ολοyιcrμ6 ιισf δfν ξιρσιιμι: Jι.Ι& Ι& ι:fνσι 
τ& •ορσλοyι•& ΙΙλψ&ιcιa,wοdθ& ΙσχGσοuν τι:λικ& yι d τ6 1979. 

'ο•6ριος Ύιισuρy6ς U.ι:σχfΒη-δταν ι:lσηyι:iτσ τilν ν6μσ wι:pf •ΑνισχGσι:ως• 

~;::~~~:;~~~:·::; ~~ι; τ~:Ρ:~~;~~~'~ι1 ~:u τ::.::~aι=~~μ~~= :•a;~ι=ιι: .,;s~ι:wλη8w
:~~~~~~ ~~~· ;;:a~~a:::μ:;~ ~~;~. α~~~·:ι.,~ Ι ::~ς T~~IJ~~~:~~fi ::~~ ~~ !''~.:::;s~iiν 
τ0ρσ:wο11ς1σηyιι:iτσιτ6 wρο0.ολσyιιrμιlι 

~Αν δ~~νa:'~2 &:~ξ:~·~i8:u~~~=~ :: :~:.·;ιι:~;: ~,:•;,:'χ:η~~:':t;;ιη. 
ματιιiι;τdίξιι: ιι;. 

lOΛNifHt ΖΙrιΗtι (ΆpxηycSι;t6HK ). •.ι.v τ&&λλ&ξcι, τ.Sτιι: yιdwσιlwpςtD1roλoyι•μ6 
σι.ιΖ:ητιίμcf 

Υ ιdί ι::λ~~λ:t~~ο~δ~~:~ ~:Ρ:~~=~· ιι: τ::, σ~~~~~~ν ι::~=~οh:~:\1:~:, κσf . 
wο11κσλιι:iσθιι:νdί:1y•p(νιι:τιι:μfτι1v.ι;,οιιrc:ιι;Ι!iρςι•σνιι:fι;&w6q,ίiςwοιdί:lnpιflϋc 
ξργο:wιι:ριλιψβdίvι&ιΙΞlροι.ιμιι:δ,τι•ο:fτcSνιι&ρτιο,δτσνl.ywρfναμιι:τlwρ6wρσμμcιτσϋ 
πιι:pο:σμfνοu xpcSνou: Ξfροι.ιμc, δτι τ6 wρ6yριψμσ σlιτcS ~τaν Ινc:ι σuνον811λcuμσ lrwd 
lρya &'ΙΙ'ιδιι:fξcwι;-δwwςτοii8σι:ληρι•οiiιfλτιι-1ργιι&μ,rβολης&1ι-οδdσcwς,τdί:όwοϊιι 
ατοfχισaν 10wλdί:σιa & .... cS δ,τι προΟ.ολοyfσΒηκαV,δwwς τ6 ξρyο τoii ύρνοu •σf Ινc:ι 
σwρ6&λλaπο:ρ6μοισlργσ,wολιτι•ιicnοwιμ6τητσςστdί:όwοίσιruνδu6ιrτηκιι:ι\μιι:yσ
λοfwΤa της δι•τaτορfσι; .,, τι1v wομμaτι•ι\ &νδιοτfλcισ τ~ς Η.Δημοιιριιτfιις: 

Πί:ίςcfνc:ιιδuνaτcSvν&ιrι.ιζητι1αοuμιι:τ6νwρο0nολοyιιrμ6 1 δτιινδlνξlροuμιι:alιτll 

~~a~::;~ϊ~:~λ::~3: =~=~:~ι1:~~~~6ν ·:~ο:~:=a::λ:;~.~:• μ~ ::;~~.~~=~·&~• 
νοfyοντaινicςμιι:γdίλι:ςwροο'Ιfτιιιfςοlwονομιιιήςιι:6ημcρfaι;:: 

./. 



Τδtδιοwρόyμcιyfνcτcιικcιfφiτος,n:cιρ6:η1ν τυμn:cινοκροuσfcιi!τι&λλcιξc: δρcι-

δ~: ιι:,ν ή. τ~:~~ .~~~ς·:~::; ::::λ ::~,:::;~ο~::~ ~~6~· n:~~;~~;~ σ~6~. &~λ~0t:uμc 
κcιf•ιιρfιtσcuμcι 2 δισaκστομμGριcιyι&ν&i:ντun:wσι6:σουμcβiβαιcι τοGς&δαciς: 

'Αλ.ι.& δ χι μδνο δiν ιιCΙινοτομοUμc•στ~ wαρουαfcιση, &λ.Αι:i lxouμc ιrημάδιcι μιΟς 
ιιcrινοtiρyιaςόποτροwiίςοΓιcrτfστ6ΠροDwολογιuμ6'επcνδtiσcι ύπ&ρχcικcrflναrrα
ρ&ρτημα,τ6wρ6yρrrμμα •μcyι:iλwνί:ρyων•γι&τι"jΠρωτcUουσα:Αlιτ&r6:wρ6:yματα&ρ
xftouν μ ιιιροtiλιCΙ-μι κρσGλι α κα( μcyαλ.~νσυν μi τ6 ιιαιρ6. ΈδW ύw&ρχcι ιιfν6υνσς 
i:ν6ςνiσuκαριιινώμι:ιτσςσυνολιdξιcχwριατοUwρο01rολογισμο\ί1fοtiπσλ.ΥI:•ιμιcλWς 
•cιρlκιιμ,c άwροηyοδμcνοςάμιλητι"jς. 

Κtiριοιαuν&δcλφοι,σlllναwρ6yμαιιαινοτ6μησcόκο'ΥwοuρyιSς.•εpcιλι:μiαα 
ατι"jνιc \αι"jγησι"jτοu, ικτ6ς&w6τ6:τρfασκiλητοUιιρcιτιιιοUwροΟ.ολοyισμοUκαf 
τιS: bοτιcλilαματCΙ της διαχι:fρισ~~ο~ςτWν Δημοιtfι.ιν 'Ε•ιχιcιριιjσcων. 

• wαριχλ~~;;: ;~~f~λ~~~~~:~i i~:: :6;}~':1σ;~ς:~ί~ :~:Ξ~:~·;~:Ρl::~β~1 &;~~=~
~:;:~~~::~;~~:~~::~~.~~::~α ·~=~ο~~~::ο~6.~~=~λ:~:~:6::f ~~·~~~io~6 &~;::ο 

Άλλι!iνιfμοϋi:πιτρΙΙ•cτι:16ω.μfcιn:αρilμβααη.•εwaνcιλημμiνωςιιaτι"jyyιcιλcι δ τι 
ι'ι•Ι:Βν ι ιιοιrσfηση• δwωςκι:ιτι:iντησaστι"jν'Ελλ&6cιδiν&Τνcιικ&ν•ιιρίιcτικο•οιι"jσcις• 

:::~::ϊ!~:~~=~~j~i~~~~=~~~~~=~{~;~~=~r!~:~:=~~:~i~=~=~~ .. ;Ί~:~: 
νcι Ι::λλcfμματcr. ιιαβ~ς ΙΙCΙf Ινο tτ,ωρ6 &λλ.cς δημ6αιcς 1wιχι:ιριιjαcις. ·Αν χρι:ιόtc
τι:ιι μι&δρι:nrτι"jριι:ιlνilρycι ι:ι~uyι6νσι:wςστι1νδημ6σιι:ιδιαχι:fρtJση.ctναι ι'ιτιθι!i
•ι:uαηι:ιlιτWντϊ:iνιιι:ιριιινwμ4των.Εtνcιιαlιτ6wοGλ11γι.ιι'ιιιοινονιιιοwοfησrιτWν''κομ
ματιιιί:ίν" δηΒcν δημοα(ων hι_χι:ιρι1σcι.ιν: •Αν θ~λοuμιι ν& ύπd:ρχcι &.οδοτιιι6τητcι 
&λλ6κcι(ιι:άποιcιτιμι6τητασ11\νδ.ημι5σιι:ιδιcιχarρtJοη.Διι5τι lδWyfν&'tcιιτ6δρyιο 
τVνκομματιιιWνιrυνcιλλcιyWνα'δλοτοu-ιδο ••• μcyαλciο: 

ΠpοιιCΙλϊ:ίτο6ς'Υ•οuρyοGςνιSμοUwοίίν7Ι6σοιcΤνcιιοΙU.6:λληλοι•ιιι1διορf
στηκοιν&.6τ61974μllχρισι"jμcρcι.θιS:,ρfξcτcο6lντ6λlfeιδμωςκcrνc fς.ΓιιSτι1ν 
'ολuμwιcιιιι:ι1 ιι:αf μ6νο &νcιφ~ρc:ται ά &ριθμ6ς 2.000 wcpfwo u o•Aλλoι μιλοUν yιdi μι:-

• ~f~~:~;~;~τ:ι;ο~16 ~ r '!~~:u:;6~ ~~:ο~ ~=:~ο~~=~ ,::;~;p:6 σ:~~ ·~~~~τ~~~·~ 
1μtιfνισrι τηςδημοσιονομιιι:iϊςτοuδιcιχcιρfσcwςκαfτ6:lπrοτι:λilσματcιτί:iν6ρ
yςινισμWν a6τ~ν: Προ.-ανί:iς γι6: νά &νοfξι:ι τ6 μd:τιa,δχι τi:ίν 'ελλ~νων ycνιιιιS:,&λλ& 

δ~~r:fν:~ν ~~:~~~~η:;~λ~:Ρ;~~ ::a;Δ~μ~:SΡΩ~:;:ο::~,:~~ 5:~~0~iλw νιf wιστilfw 

νομ ιιι&~Ρ ~~~~~:~~=ο ~:~λ~~~~:~:~,.:α ~:;;~ ~ 8~ .~:Ρ :cι~~:t:2ι τ~~ =~~~=~~: 
σητοUιι:οΚαραμaνλiίJfο6μQςιιuβι:ρνiίτι:iρα h f4χρ6νισιμ&ς1ξαyyiλι:ισuνι:χWς 
•cντοcτilςwρ6yρcrμμa&νaπτtiξcι.ιςιια(δiντ6ι:1δι:ιμc&ιι6μcιι.Κ6:8aτι5σοδιαβόζοι.ψc 

:~!;~:~~:~~~:~:~~~;d:~~:X O'~~~~~~~~~G~:t~~E~;;~=:~~f-~~;~ ::!:~~~~:. 
lλuσcτ6ιrρ6βλημα: • .tdiντ6νΚολ6μβο,Ισnασcτι5σlιy6τοu:ΙΙΙ&ςπαροuσtιS:ζcι,&κοUστι: 
6ιιιι5 του τριcτlς δημοαιονομιιιι5 yρ6yραμμa: ΣιιctΒ;jτc ΎwoupyιSς τliν Dlκονομιιι.Wν 

~;:;;~~::=1~~~:~~~~~ ~6 6 ~~:ν~:~,.;~~ ~τ~f νcι~:~pί;:~;~ι5 cι~~~~~μd, :::~ν::ν .. :~: .: 
'Y•d:pxcι στοιχcιώηςσοβι:ι:ρ6τηι;Ο'τ6νδημ6σιοβ fοδτcινσuμβι:ιfνοuνι:ιlιτιS:τ6 

~;::5::!;.:~ &~;:Ε~~:1;:~;;ο -~~!::~:~lΞ:~:~;::~τ::·~~=~::- -
./. 



~~!;:i~~:~:~~~r~i!;:;:~!~1Ξ~~i:~1~~~~:~;~~1~:~~~~~~~f~~~~: · 
~j~;~~~:~;~1~;~~;~~~~;;~;:~~i~;~~~;~~f.:~io~~~~~~~~~~:~;~~~;:~~: 
~~v~:;v:~~Ξ:;;~ς~~:S~t:~:~:~::~~=v!~~F;,l:~!;~~~~;;:~~::~:;'i-
•ατoμμ. Γfνaται 1\ δlν yfvcτaι λοιιrιSν ιrι:ιντοι:ρ6τωρι :Ξlpcτc, τf wιιΒcιfνcι dι 6u-

i::~~::~ ~~!~!:L~~~:~ ~~~::~:;;;~~~~ [:;~:~ ~ ~~~:~~;~~Ξ :=:;~:~:~;~~~~~ι:919 
:r:~/'lιτοδιοfιιηση,κ6θc dιρμοδι6τητα ν6 bηρdζ~ιι τ&wροyριf:μματσ τοιrιιιf\ς ιrημσι- • 

'Λλλ4, μ~ νoμfacτc liτι w&ιιι ι:aλ6τcpι:ι w.af ό 'Υιrοuρyι5ς τUν οfι:ονομικί:ίν. 

:~~ :~:~;.:~:ο 11:~ :f~?;~~.~~:~;a;6 σ::ν~~~;~~~~,.: ':&~:'ui::?aρ~~τ&v:~~ 
ξιaι:Wν 6ιινefuν• μ&Ttrtιpsηκav &.# τ~ν τιιnιτιιιιS,στιSν προΟιrολσyισμιl hcνδΟσcwν: 

•cτσι λοιwι5ν ό ΠροΟιrολοyιcrμιSς alιτιSς cΤνaι ~ &ιrι5δcιξη δτι ρριΟ'aιdμοσ'Τa 

~~:=~~ν= r~~σ τ~cr~:;::~σQτ~~~~=~=~~μ ~? ~·&~lf~· 6~~11.~::':0~=:~0'~~~ς 
aιστ6ρτισηιι:α:fτ11νl:ιtτfλacrητWνtrροyρcιμμ&τwν,οlιμ11ν,&λλ.diaιο:fσ'τ11νlηι'alι8afο:ς 
:ιορι1yηοη &nd τ6ν 'νwσμρy6 διο:ριι:Wς αlιξcrνο.μlνwν ιt&tιαλιιfuν y ι& •δι;ινaια•iς &tr ~-

=~~~σ:&~:σ::σ~~Ι1~6~~:~, ':~:·~:ι:&,.~&ς;~:. a~d •:::~~8~~~ :::ν~~u:;:Ίσ ·~~~=· 
=~V ~::~ .:~~ ;: Ι ::;~η~~~y~:a:y::~.t:d 8~11&.::~ r:~ I Τ~ ::ν:l:~ I :σ i. I ~6~:~ ι
~~ t~::r::W:a~~fW:cι;:~~~~:&~~~~·~~·~::~r~',.~v.:,.~: :,.~:::P~6μwv. 
ΣΟς μιλi:ίyι& τ6ν τaλauτcιToνdμowod δfνat στ&ν Ύwouρyd τσUΙuντον ισμοU τ11ν 

gpμοδ~~τ~:σy;:σ:•:~:·~: :;~:~η::~ :::r:~ :::~~~~~~~::::~ς:σu 'Υ- • 
•οuρyafοutuντσνισμσ0ιθ6wfcrοuviwιfνwτοuςδλοισl&aτονdχη6aς:θ6τσ(ίς trι l
σοuν.ΚσfξfρcτawWςyfνσντσιwaιpτιaι6τcpaςοlwιfοcις:•cτσιι'ι6ια:tΒορ&στ6ν 

~~6~~~/ ~=u~:~:2~o::d c~~:: ;α~ι~6 8~6: 1 ί:7:~, ~~ι~ I ιι:~μ~=~~ ~'~~~λ:~v:~ ς 
ιοuνδιι:ιtβcιρai.Α(,ιι'οlμlτ6νν6μσiιι:aiνο τοdς6ιιt8aιραv.ΓιστfιΓι6ν6&νι
"16αοuν τι'j 66ξσ ιtσf τ11ν lσxa τοU ιι:. ΎtroupyoU τσU tuντονισμοi:ί. 

ttνι:ιιτ6yι:yον6ςcdιτ6lηι6τ&Βλιβaρ6τcριι,&λλ&•σf&w6τ6:lηιοιι:cιλι.ιwτιιι:6τι:ρσ 
τfiς troρc fcις οτ4 ~βιιt6 βοi:ίριι:ο,wο(ί &aισλοuβοGμa •ι5ν τaλauτcιio ιtι:ιιρ6. 

Ύ'ΙΙ'&ρχaι μι6 &λλη, &ρν"Ιτικ11 α:lιτι'j, κσινστσμfcι τοi:ί wpoD'Ifoλoyιoμotί τσΟ ιι:. 
Κσνaλλdwσuλοu. 'ο ιι:. Ιwσi:ίτσς ιtcιf σΙ wροηyοδμaνοι σlιτιιϋ Ύwoupyor τWν Olιtoνa-

~~~= ~:~ ~~;:α; ι::~ •: ~~~~~===ι~~~ &1fcr~~~a~r'&~~~ν ~r~::τ~~μ:~ r~:~ ::.S:;uς, 
όλtιΙ: τιS μcιaνc•τ~μστcι τοi:ί ιn.ιστι'jμστaς &di &ρβαiίν. 

Όaι.8ιιοi:ίτσςa1ιa•aΤκστηyaρημστιιt6δτιμfσσοτ61978Β&c1λοκλ"Ι~&Το 

~:~!~;!;~;:f~,~~~1~~~~:~Iι~:]~§~?.~;~~~:~;,~~;;~~t~~~~~ 
ρu8μfσcιςιι:σfwaλλ6&λλawσρ6μοιcιτοϋf11pολayιιι:οi:ίσιιοτι1ιιιστος • 

. ;. 



ΙCGριοι σuνόδελ,οι,lχοuν lva ι:Cικολο τρ6πο ν6 μcτορρuθμfζοuν -&ν τ6 'ιBc>..av~ 
τδ ,ορσλοy ιιι6 Ο'Ucrτημc:ι οΙ Ύnoupyof τWν ΟlκονομιΙtWν, Οτιιν lδfwς νομfζοuν δτι 
~ δημοσιονομικι'\ lσ'Copfo &ρχfζι:ι &.6 τι'\ν ι'\μiρο Jl'o6 &νiλaβαν τ6 Ύrrοuργι:ίο τους. 

~~μ~;;::i:~:~~ :~~=;~:~ ~~~~:!~:! ~~=~~:~~~; ;~~~~~: :!~j~~;:!~~~i~ ι :~~:~7~: 1 
wcρισσ6τι:ροι&ιr6μCίι;Cχοuν•&ι:ι-στι'\ν'tλβι:τfιι,Β66ι:iτ ι:δτ ι δfν ιιCίι;κ&νσf 
Έ,ορfιινι56ηλ~cιι;τ6 ι:lσ6δημ6σοu, 6lν.πάι;σlδημ6σιο Τcιμ ι:iο ν&'ΙΙ'ληρι:ισc ι ς 

~1~~:~: ι=~: τ~μ:~~:':~κd0~ ~:r~cι:~~ν ~::. ~ τ~~ν ·:::~~ι; na:6 κ~~~ ν: ο: ~6~~~:~ i ο 
στl\νόnοfcιμ•νιιιι; .•ολι:ι;οlοlκονομιιclι;αuναλλοylςμι:τοξGwολ(τηιι:οfΙCρ&τοuς 

• ffi~~r;~:!;;~~:~~~~~~~:~~~:~t~~Ί~~~~:~:~~~:~t:~~~~t ~~~~;!~;~:f::, 
λιι,ο τiiςyραφι:ιοκρο:τfcις,r'ι6wοfοιτρ(;ι: Ιiνa'ΙΙολ6μcγ&λομiροι;&w6 δημ6c:rιοιiΟ'ο δοι 1 
&λλ& τauτοχρ6νωι; δ.f:ν e•&,~νaμc τfι; Κοιν6τητcι; ~~:α( το(ίς Δ~μσuι;,χωρfι; &ντι ι~:ι: f
μcνο κοιfχwρfςwdροuι;. 

Κα ( βiβσιιοι,l•cι~ δiν ατcρι:ίτοιι &'116 χιοίίμσρ,δwwς ~δη I XW σημcι~cι, ό 
Ύwουρydι; τiiν Ο l χσνομιιcWν , lρχaτcιι ιccrf μ&ς λliycιι Α!ι{&νω τl\ν lwιχσ ρJ1yηση wρ6ς 
τοGς 41'\μους ιιιιf Κοινdτητι:ς ιιcιτ647,Ηi"νομ(ζwlοίί ό:ρliσcι ΙJpo,crνWt; δχι μdνο τd •7• 
&λλ6ιιafήΔ-ιισ6ιιιaτολι'jιιcιfw&δGοδcιιaδικ6:aτfς•οcιοcιτιοιicι;aχ.ΙiΩ"cιι;•οd δ fν cι' 
Έμiνσ, δμwς,μi μ"ΙΙι:ρδcGοuν ιιcι( δliν μπορW ν& •αριιιιολοuβ ι'jΟ'ι.ι : •ατcιν ξι:ιιιν&ι; 
&•6τ6σχcδ6ντfποτα, ιι&θca<ιιηση•αfρνcι,wοσοατιaiα,μι:y&λcι;6ιcιστ&αι:ις.•Αν 
6Wcιι; μ ι αι1 δρcιχμι'j σΌύτ6ν 'IIOG &6 Bliλcι μfa, τοUcι~&νcις τιS διοθfΟ"ιμ& του 
ιιατιS SΟ$ • • Αν 6ι:jσcις δμwς 100 δpcιχμ. ιt'α!ιτdν •oGxcι 1000 ή ιιCιξηαη ctνaι μdνο 
1~ . Τfοημcιfνουνο1'Ι!οοοστιαίcι;οχώcιςμ6νcςτοuςJ Τf•οτι: : 

•ειιλcιαοινμfιλλι:fμμοτιιδλοι οΙ Δίjμοι ιιαfοl Κοιν6τητcι;. Δiνμw6ρι:αοντ6 
1 97θ ν&κιιλG,ουνοCιτcτfι;ατιιιχcι'δcιι;&ν&yιιι:ι;τιιυι;. Τ&φαwο(iτο(iςδfνι:ιςlνα 
wοο6yι &ν&μι11'11ι:ινι:λη,&ciτ6Ιλλaιμματοίί1ΙJ78,ιιατ&τfμcτaβιfλλι:ιι;τtiν wροη
't Ο(iμcνι1τουι;ιιι:ιτ6:aτι:ισηι 

8 Καfw6:λιw.!ίριοι ,•σι6ν~wα1tοuμcιΑΙ.νcΥνι:ιιαοβcrρ6ν&wcρνοίίνστι1νΒουλι'j 
α!ιτtϊι:ιlιτ6:τ6:uρ&yμaτaχωρfι;διι:ιμορτυρfι:ι 0 δΧι&•6τι'jν ό:ντι'ΙΙολfτι:uαη,&λλά&ιι6 
τtϊναuμwολf τ cuαη: Γιοτf !μaiι; 6iν Ιχοuμι: ν& xιS:aouμc τfwοτι: . Ή σuμ'Ιfολfτι:uαη 
86:τ6 wληρ&ισ-cι:κcιf6iνβάμlwι:fροζι:τοiίτο-6iνcΤμοιτ6αο,ιλι!iν8ρwπος- &ν 
δfντι1νwλtiρωνι:τοuτ6χρονaιισfό βι:ομ6ι;τfiι;ΤοwιιιijςΑ!ιτο6ι οιχι'\αι:ως.'Αλλιlίιιοf 
τ6 Πολfτcuμο. Γιστf xwpfι; τ6ν θcομ6 της Tow ι w;fiς Α!ιτοδ ιο ι ιιι'\craωc;,ιιολi:ιι; λι:ιτοuρ
yοGντι:ι,τ6wολfτcuμαδliνλcιτοuρycί . 

Η& λοιw6ν ai wοι& ιιcιτctlβuνοη 86: μwopoUcrc ν6: ιισινοτομι'\σcι Ινος Ύwοuρy'σς 
τi:ιν ΟiιιονομιιtWνiwιτuχWι;.Καf&τuχWι;αlιτdδiνyfνcτaιοtiτι:&..6τ6νοημι:ριν6. 

ΙΙΙΕΡΙΚΕΙΒΑJ:ΙΚΕΙΑΙΑΠΙΙΠΙΙΕΙJ: ----------------------------
"Εwςτι:iρaαίiςι:Υwcιτfι;•ι6οοβσρliςι:lf1ayωyιιιlι;•αρατηρι1οι:ιι;μοUγι'οlιτι1 

τι'jν αutι'\τηοη. Iiiι; &νfwτuξa το(iς λdγοuι; yιιιτf δiν μιιορcί νd: y(νcι αοβοιρι'Ι au~~ 
τηοηf;ιι (τσU JΙ'ροΟ.ολογισμοUο-ι'\μι:ρα.Τ~ιιρtwc ιν6:μιιWσi lνcι&λλιι•c•&λιιισ 

;~;~ν τ:~α;=~~:~ο;~~~~~~,λ~( σ:~~\~:~ ::1\ δ:~ν 'Ί::~:-~:lο:;~ a~0:~~~~~~2 =~~~d-
ιιολοy ι αμ6ι;. 

Καf8άcΤιιιaι11f ιyρσμματιιι6ι;,yιιιτrσ&νά'Ι!λ6ι;&νΒpΙοΙΙΙ"οςιιοtlι:tμcιι,6ινμοU 
&ρiαοuνο!,pιιατ ιιιiι; •ιιcριwι:wλι:yμiνaς•&ριιιλοw.ιι;•ιιcι fτ&iξι:ζrιτημινcιστοτιcrτι
.. &σtοι χcia .•οUtι'ρ&Φuντ&άιιλ& λdyιαιιαf ι'ιιΩΜ&ριβμητιιιl\: Κα( y ι 'ι:r!ιτ6 σιiι; 
λiγwcδΒGςό:μiαwς: 

.;. 



=~~Q: ~;6~~~Ξ:~:2:Ε:~~~,.:: r: ~=~:~~:~~:~::~;~~~:~r ~~Q: :;::Ί:~,. :~~;:~:~ :_ 
~s;~~π~~;:~~;ι;ι;~. ::~:~~.;~~ i5Ί:~~r~~Ξ~η:::::::~,::?~:;::Γ· 

J~f w4ι; β& ιcαλufθai τ6 lλλaφμα σCιτ6; Τ6 (λλaιμμa σδτ6 Β& ιcσλufβι:i ι:fτa 

~: .. ~:~~~~,νrν~::~~~;~:&,.~: :t:=:~w~~~~~:ν;~:.,":;~~; ~~~ ~~::~~1~~~~~~ν:'~~σ
::;;::~~;~ ~fτ&~tν:~11&.:;:~:;~~~.:: :~μ=~~.~,.~-~/2μ~~~~~.·~~::;Ρ~=~::~a-
ε~~ 1::~~ρ :!;~::~Ί;}ϊ~ ~ ~:::~:~Jt;:~~~~~:~: ::~~~~· ;~::~~ο~:λ ~~~=~, 

Κσf ipx6μMT& ΙCσ f λfμ& 0 τ( &fδοuς 8ληβι.ιρισμ6 (xouμa στt'jv 'ελλ&6σ; Cfvσ~ 
wλη8ωρισμ6ςκ6cΝοuς 0 ιccρδWν 1 μι88Wνfι&μοιβWνJΓιστfδμι.ιςν&μwλiιcοuμ&τιlίwρ6:y-

ρ:~ι 0~~4~~ι~ξ::ί'β:::ϊω:·~~.~ ~&U:ί:;~α ~η~ρ:~::;:d~~~~ ~r~ρ~.~:ιι~~\1 τ~~~- • 
τrτ6 νιd iwfweδo.Λl.ιτti ιfνσι ~ 6μaf.ληι_τη _ σuνfll'&ιa .Κcι f &c; μι1 wσfρνοuμc 
τ6 &nτ,λaομcι •cιr 1"6 ιιιlί,;οuμccιt,.rσ. Kcιf τt'jν .ιΙ,.rα&..a,.ιλcσμα. 

Χρ1'1αιμοwaιοi:ίμa δf α!ι,.ο(ίς ,.ο(ίς ΙΙ.ΙΙtΙΙοfΩΙΙΙΙiς δροuς yι& \ι6 μwι:ρ6c(ίο\,μa τ& wρlιy
μστ.:ι. κσr 6 δuσΤuιtiς •cλληνcις,wο(ί δiν ι.tνσι μ(ίατης τfjς σa•fιις alι'(iic; σ6ν ιcσr 
iμiίς πι.AayoδpoμcT,nS: χ6νι.ι:- Kaf δiν ρρl9ηιιa τριSπος ν& δai,wWς σuαχ_a-ι:fζcται ~ 

-it:J:~~~:~~~Ξ~~~.~:::ι :~::<:.::.:;;~.;~~~~~~:.;~. ·~~.~:~~ .::~, ·~··-
.,.ctιJY~~~~~::~~.:aww~~i~σ .";. ·~~;: :::~s~:~u ·:sr ,.~=&ρ~~~:ς0~Ξ~ ~1: 

b :::μ~~6:P:~~:~'ti·λ~Lri~: :2ςh~:::w~ ~~~:I ό τ~:ν ~=~~~~~~~:~~=~0~ i δ~~β~;:~. 

~:~~~:~i~ρ~t:;E:u;:~:r~~=~1~:~~::~:;:-:~;=~~:::~ ;:~~~ 
ιrοdμaταιaιρfζοντσιτ6οοβσρ6yδοuwοuςδροuς: 

σιι.Wςk:~~=~~~:tj:~~ i~~~=;.:τδ~~ :T~~~~z:~~~~τ~~~;;a:;,:~:,.:t:t~a~,.~S:~:ιι8 
eo:ρd:. 'ΑWο~wDςμ•οΡι.Τy6yfνι.τοιιι&νσuζι'j,.ηαη•&ρf·,.οUό:ντιΒ,τοw.Τ68ορολο
y'/ιι~ IJGσ<frιPtil τfίς • Χαρας,δ•ωc; Μι!ιf 6 ΟΟΣΑ 1wσνaιλημμ &νι. U.οyρι5ιμμισc,81ναι τ6 ιι:aι
ιtdτεj:)6 ατt'jν Εlιρ(iWΙ'\Η!fνιιι τ6αο ιlι ν,.ιλαΤΙ(6lισ,.• •~»ιιαλι:i τtΙν ό:yανιlιcτηαη.Δiν μai:i 

~"' ~'τt,μa1ε~λt'jΒηιtι. ~ itiνβι:ση τcιίi fopaλoyιMaD σνν,.ι1ματοι;,~ •uαχaτιαμ6ς lμμiοιις fι 
&μμι.α11ς fOpoλoyfaι; ... Cpιa,.aι δμι.ις ό ~ι.Ύwουρy6ς ιcιιf μiίι; λιyaι δτι οΙ &μι:σοι φ6-
'ΡοΙ .'lf. 26 0 8" :r4i 15178 Btl yfvouν 28,7:( τ4ίι 151751 ιcσf οΙ lμμι:σοι ό:w6 73 1 2" ιriρau 

· "'l:o'J.ιω(l~'i. ιti η,;,,ς ''τος.οf &ριβμοf α!ιτοf iνηιn:ι.ισιιfι;οUν :tιfως τ6 μι:τ' ,.1\ν ~ο
διaατολtiατοιχι:ia .'Λλλ&Ιtατ&τfμcτaβ&λλουντt'jνιuι,.&ατσαηJΓι.yον6ι;atναιδτι 

~~~;:~λ~~~:~o;~;μi~?Ei;~~~:~~~~:~~;~~~~~1~~~~:!:i:~::~~=~~7;:~· 
1ι];74-7Sf Γ ιtrτ/t\ ι:ιfι.ξlη.ιοtWη alιτJ1 τfic; crx,ιraως &μfοων ιcι:ι f iμμfιrων f6pων 6,ι:fλον-
ται στ~ σu1yιtupfcr. , 

ΙJ • 'ς,tfο'Γις ~&ι.ροτιριc," τ6- .,aρολοy<ιιιS σliσ,.ημα μι τ6ν ν6μο ιιaρf wιιτ&.ξaWς δΓ\8ι:ν 

;~i6~:~Κ:ra:~~η~~Y~a~:~~wλ:~:u~ι::~v~:;r&:~~~~~ ~~~~~ u~~~:~~~ =~~ στ6 νομο-
' Λλλ6 .~νσr &ντ ιλcιΤ•6c; c1 Προ0wολοyισμ6ς b: fσης ιuιr λ6y~ι~ ,.au τρ6•οu μι τdν 

.όιιοiονδΊa,.fθaν'hrι ο! δημ6σιι.ι;δαιι6νι:ς.Ό •cλληνσςι:Ισ,lρaι,lιλλ6τfalnρ&ττaι 
Ρ6 ,.6 κp&,.οι:;J 'ο6uστuι,ι;•Ελληνσςόμt'j•ρονομιοϋχοι; ,τf clnp&ττaι Αχι μ6νο 



• 

• 

~:: ~~ -~::~~:;~& y~o ι~::α;:Χ~Κ~W~ο ~σ~:ύ~ \::~~~::τ Ι κούς 6ι:yον 1 αμοGς; [ I σιrρ&ττc 1 

λοaτι:~~~ι:~:; 1 9~~Ρ~~: • ~~~~:u:T~~ 1 κ&~ι:~:~~~~~~: 'τ;ό e~~~=o~:v ~:~:~::&:~,α=~:~ 
στc!w(τiλοuςτΓμΟςζητίίτc.Γ\οιiςδι:rιr&νι:ςν&ιrι:ριορ(αουμι:; 

~~~· ~ 1~ i:~y::::~~~=~ :::~~ί~:;;~~~~~ :~;~~:~:~~~~:~~~~~~~~~ ~:~& ::~:~:-
1974 Μα( σ~μι:ρα διορΓσβηκιrν ΤΟ'ΚΤtΜοΓ ίιπ&λληλοt 18.000. nWς ν& μ~ αlιξ&νονΤαΙ ι;ιl 
δcm&νι:ς κcιf ν& μ~ καΒΓατανται auνaxWc; λιy6τcρο · Cλαστιιιiςι 

• rsuρo ι lrn6 τ"ν ΆντΙ:ι:ολΓτι:uαηι Π6σοι Ικτοκτοιι 

I QANNHt ΖΙΓΑΗΣ: ( '~Ρχrιγ6ς της [.ΔΗ.Κ.) 

Ξlρι:τι:,Cyι$δlνμι:ταχι:ιρfζομοι&ριθμο{iς,ιrαρ6:μdνοδταντο{iς(χωl:λlyξι:ι 
&1rdιrολλlςμι:ρ ιlς.Δlνμwορi;ιν6ρt9ΟΙΙινδυνι:Gαων&~στι1νl:βνιΜ~&ντι:ι:ροσ
:ι:ι:fα&ρΙΒμούς.ιw(yι&&λλcςκατηyορfι:ςδrιμ • .:Π.αλΜλι.ιν•yι& το6ς 8ιι:τaιιτοuς-wο{i ι.ιν 
cfναι αΓyουροι. 

μgτος • :~~:σ t~ρ~=~ν~~.:7 :~λϊκ:~~tν::ν~ 1 ιr~=~~:~~·~Ας 0 ~.:;&~~~~ ~6\j w::~::~
:=ρ ~~~6. !~~:=~ ~:v:τϊ~~~~~~~~' ~Υ ~:~~~~~~:η~χ't~7 ο~ί~:7:ς ~σ ~;~ν ~&6 λ2ν 01 :z~&μ ~ i6 

κ.κ.ΎιrουρyοΓ των ΟlκσνομιιιWν καf τοίί tuντονΙσμοUι ΚαΓ Ι:ιιαvαλaμβάνw καf ιr&λι 
δτι,δτaν κ&νσuμcιι.ριτικι'jτηςδημσαιονομικfjςιrολιτικηςτηςΙCuβcpνι'jοuιςδlν&να-t 
9&ρdμcιστι: af &τομcι,~ στ"ν βrιτcfα τους al Ινα Ύιroupycio. IC&νouμc &ν&λuαη τί;ς 
ιι.α&~δλαu δημοα ισναμ ιιι.ης wολ ι τ ιΜης της Κuβcpνfiσι:ως της Hlaς Δημαιι.ρςι:τfας. 

'Λλλ6ιι.{ίρισΙ,ι:fναιάwροΟπολοyισμdςαlιτ6ςιιαf&ντιανcπtτuξιαιι.6ς. 'Dιrρο0-
ιrολσyιαμ6ςcιlιτ6ς, 84σuντcλtσcιw&ρςι:χολίίστ"νιrαρςι:μ6ρ.,ωcτητηςο\ιι.ονομικης&
ν&ιrτuξης της χ~ριις. Έ~,ισcιν 1:6ωνομοσχlΔΙο ιι.αταατρο,ιιιd yι& τfiν baρxfα. Τ6 
νομοσχi6 ι ο:nι:ρ fκινfiτρι.ινο\κσνομικί;ςιι.α( Ιf&ρι,ι:ρι:ιακης&ν111ιτ{jξwς. Γι&wρι'.τη 
ι,ορ6:,Cιατcραάπ6τ6'SΖ,τ6λμηαι:θοuΜν&~ι:ικfνητρςι:yι6:Ι:wcνt.Uαaιςστι'jν 
' ΛΒ"νιι. "Η Κuβt:ρνηση τi'jς tιlaς Δrιμοιι.ρςι:τ(ας,μl τι'jν wολιτικ~ wo6 tι&νι:ι, ι:ΤναΙ 
ίιrtι:ι:iθυνηy ι &τ6ύδροιι..fΙfCΙλστης'ΛΒι'jνας,yι'gl/τ6τdτlρςι:ςrrοCίa&..Sι:ιτ6ίιιι6· 
λσιιrσ αψσι της Έλλ&Δος. Μσιf ί'iλΒαν 6;6Wιι.αfιrfρο:αcι:ν νομοσχfδιο,χwρfς ν6: 1ρυθρι&
σaικcινι:Γς,μlτ6άιrοίοδfνονταΙιιfνητριικαf6ανι:ιακfςΙ:wιδοτ"σι:ιςτοϋιι.ρ&τοuς 
yι& Cιrι:νt.{iσcις ατ~ν 'ι\Β"να .καf ιιfριξ cιlιτης . Ή ιιαρςψcSptωαη ιrο6 Β& yfνι: Ι ατfiν 

:~;:::~ 1~6 &~:w;~~~u~~ ϊ~6~~τ:~: a::u '&:6 ί .. :ι:~ ~δ~ 0 ~.;~ο~ ~~~~0~~-~~ν~ιi τ:~•• 
lyιι.λ"ματσς yι& wόρα wολλlς Δcκαcτfcς.&ν 6iν &ιι.uρωΒcί ό νόμος. 

ΠΛΡΑΔtΙΓΙΙΑΑΝΤΙΠΕΡΙΟΕΡΕIΑΚΟΥ8[ΝΟΥtΗΑQι\ΕΚΛΝΗtΟt -------------------------------------------------
Κίίρ ι οΙ,μfασιστ"νάντΙ:ι:ι:ριφc:ρcΙι.Κfiμι'jνητi'jςΚuβcρνfiοcωςΙχwν&οΟςιιαταy

ΥCfλw κα fΔUα:nσρςι:ι!ιι:fyμcιτα,ιισ6ιιροt:ρχοντσι&1r6τ"νπcρΙ'iρι:Ια,&1ιdτ"νόιrοΓα 
lχω τι'jν ΤΙμι'j ν&: κατ&:yομσι, •ερχοντσΙ λfcι, ν& κατcιρy~αοuν τ6 ι:1δικ6 ι\aι:tμολ6-

:~~~;~~:~~~~~~~~;~~ ~~~:~;~~α~::t?~; :a::?; !~::~:~~.~~~~δ~:~~~~~:~: 
~:~β~~o~~a~~~~;~:~u τ~ι: I :~:~ν ι.::~:~:Sv ~~ο;:~a::.~,t~~~=~~α~~μ~ίτ &:~a α~ί~~ 
-καΓΒ&σΟςάναφfρwiνιι&λλο Cιι(σης &.6alιτιiιrο6ιr~~·μ•τ& τ6ΗΙ5D&λλιi κσr 
πραηyσGμι:να-σuνι:τ.fλcσclιwοtασιστικ&crτdν&yfνcια(ιτ6τ68λληνιιι6βσιUμcιτi';ς 

:~~:κ~ι'j:~r~ ":~λ=~~' -~:τ:;:~ο~~ ::~ ι:.~:τ::~, ·:~~ σ~~:,.::.:;~:η::~Δ,:~~--
τaιaτrςdμαρτ r.ςτwνκuβ•ρν"σ•wντιιιςΔ•ξ•aς.σd•uβΙJρνοuνιm,,.d,952•αr6ιν 
ι:ΤναΙ&ν6:yιιη ν& &ναλι1α.lτι)ροι. 

'Αλλιiyιάιrοι6λ6yο•Ωνιtν&ιιαταρy"σοuντ6δcισμολ6yισcιlιτfiτfiατΙyμι'jιΤr 

~:a:c::~~~u~~ν:~ ;~::·~~α~~~~&~:~~~Q~~~,:~;λ6~~~~η,~~~α~~~~~ο~~& 
τι'jν Δωt.aιιιS: νΥηαι;ι. ./. 



ι • Τ6 ~;au::~~:~r11 &iλ:~: . :~~~:~:ςπ~7~ι-~6 • Α ~~ 6 ~:u';~~~~=~νab:~u~~~~~&~:~-
6c~<.& ν νη<ιο ιιροιrιιaβ~οaμc &τι-6 τd 19~0, μδ~ις βγijιι.a llouλauτl\ς, ν6 i.f0pμ60'ouμa lνcι 
wpδyρομμcι ιιaριφaρaιι:ιιcϊ; ,-. &ν& τ 1"6τa & δpος ~τcιν ιcι:ι ι νοGρyιος.Δlν τ6ν ιι.cιτcι
λ6βcιιναιν ο! Κuβcpν~σaιι; . 

'Αλλ& !ιιaιδli cTxcι ~·ι,.ν μcu J dfl'poηyoGμavaδ:Hwv !πcιpχινν ,οt όwoiaς 
μcτ6 τl\ν lιιιcλcu8Lρwσ~ τοuς,&ντ[ νιιl ..... ι:ιn τuχβοUν lwcαoν οtιcονομιΙtd Ιtcιf 1'ΙΙ' c ι6~ 
alχαιτι\ν'ι.ιιι ιστοσUνηΙΙcιfτσUμα-ΙtσρfτητοUΠλaστι'\ρσΙtα-fτοίίμaιcοpfτη τσUβc
νιζlλοu woG &ιι.οU::Ι:ν τ& λdyιa- μοu, ι,τιd:ξι:ψa a-lιτd τd •nρ6ypcιμμαι Πaριφaρι ιοιι.~ι; 
'Λνι:rwτ~ιwc; • τi;c; &ωδcκι:ιννι\σοu 1 μi τ6 ιlιιaίον~1•τdc; ήd τd διχαμσλδγισν ιcιιf &λλιχ 
ιιιιρcμ,aρaΤμiτρa,lδρόσαμa•ιιfτδν'Ορyανi.D'μδΔισχaιρfιι~ο~ς'Λιcινι\τσuΠcριοu: 

&~;:η~~u ~~:~~=~~r~ ~Rς ~~:~::~~~u~~=:~~;":~v:~.~:~::·;~6 ~~~ ... ~~i ~~~ 
μδσιομcτι!ί τι1νruν&Ι\ιcητΓjςΕ1ρι1νηςιισf ""νιc"'-μcΙ- 'ορy.νιιμdiιν&ξιlρτητο 1 
ιιο68&διιιχaιριζdτσντι'\ν••ριοudfσιιlιτι'\,yιιlνdιιι!ίνaιl:ργιιάνtrιτtίξιwςστι'\νΔΙ.ι
δcιι4ννησο. 

~;:;ι~~!::~~:;~=~~=~=;~~::~:~;~~?:;~:~~~~~=!λ:~b~i,.~:::~::!~::-:::;!:ιιJ8 
&δρcrνι'\ ς Ιtιιf 1tυwηρlτησa •6μιιοαac Ιtιιταιση~σaις ιιιιaιιιμdτητσς κιιf lιτααθιιλfις.Ύ
"ηρχc &μ~ς ά ΌργανιD"μdς. Ή. &ξfιιι τGν άιιινι1τwν τau ιrι'\μaρο μ6 lλaς τfς fΟiλΙtι .. 
6caαaιςτWνξaνο6οχafwνιιοδlγινσνστ6μaτσξd&ν6ρχaταισ61Ιδι σa•. δpaιμ.•a
ρfwοι.ι. 

'Ηδ ιιι.τατσp(ο-ιιστι1pyηΟ'aτι5ν 'αρyιrνισμι5ιιαfi'iλθar'ιΚuβ•ρνηD"ηΚορο:μανλΓj 
ιιaf i•utiρwaa τ6 lpγo τΓjς διιιτστσpfα-ς. Τι:ίpcι &ληv alιτ~ν τι'\ν wcpι ouafιι θlλοuν 

;~ο~~ ~~~~~μ~τ~τ~~:~~ο a~:~:~;ι::: ~&:11&κ:~~τt~ν~:α0~η~::1~~.::~r0~~:Ρ~: 
:rofac; μfληac ά Ύ•οuρyδς. 

rro τ6: ε~~Λci:~~ ~:~;::r ~&τ ~:~;;μ~~-~:·~':~cι r'ι•::~~o~f~a:l~~ν:T:a ~τ~w~ω:::::;~: 
νησ(wν. Δiν ctνaι wcpιouσfa τοiί ιc~τσuς . Προf\λla bd τι1ν ιι.σταλ~στaucrη τί:iν '8λ-

~~=~~ ~1~ :fV:7ιι;:~~=~at6 ,.;aν '~=:~~~u:«~t~~~ •::"~~:~~::a '&~,~=~~ ~:~:~a~:aνη-
αrοuς.τrτdcrτοιχcιwδιστaρον&ι:aνtι,τ•ιftaτaτdν'DρyaνιD"μ6αιlιτd•a rμι τδιιρ6-

~~:λ:~u .:~~ί;~ ~~~U τ~~~~:~~=~~ ~ ~~:~ν:dc ~ ~~=~,.. ~ ~~σ~;σ ~;:~:ν:~ς ι::C. ό~~~ ; ~~. 
νg Ιtcι( r'ι 'ΛΒΙ\να ν& διcιχcιρfζ&Τtιι δλtι αlιτ6 τ& ιcτ~μιιτaι Νό yfνaι μι6 στ~ Μρισ
σιι, ι'ι άwofa ν& ιι6ρa ι όλtι τ& ιcτι1ματα τσU Δημσσfοu στι'\ δaσοcιλ[α. Ιfa &λλη D'T~ Δ. 
~αιι.c6ονΓcι στι'Ι Βρ6Ιtη 1 μfa ιιτ~ Κρι\τη ιc.ο.κ . , οGτwς Wτa r'ι lιποκlvτpωση κcιf ι'ι Το
ιιιιcι'j&lιτο6ιοfιι.ησην61νισχuθσUν . Γιατfιιστορθdνaτaσι•6θ aalιιιa ι ρfιινιf6cfχνc
τcl:ιθρα,lιλλ6•tιrbaριn:ι,fα-~tαfδχιμ•yιfληalιφuΤaστι5θiμιισότι5biνιιντι 
τi'iς ΑωδcΙtαννt'!σοu. 'ΛλλιS ιι.αf δλwν τi:iνhapxιWvyaνι•dτapoJ 

ΚΛΤΛΤΗΙΑΝΛΠΤΥ:Ξ[QΙ --------------------
Κ6ριοι,τ6νομοαχiδιοδiνRιιρcιμορφGνaιμ6νοτt'!νlινιfιιτι.ιξη.[tνοισcιφώςlιντ ια-

;::τ~!::~~:~~ :;;:~~~: :~~~ ;~~i~~::;ΊΛ!i~~l!~~:::ίj~;;;~~~~~: .~:~:~:~:;~-
τιοGθdw&ρcιτι!ί •• τρcλαιο••δiiτι1νΕΛΕΒΙΙΕ-&νδ•ν•ιΙν ... λιfθας .Δ.ιι.a φορf;ςτιSτc
λι:uτcιicr χρ6νια &ιιοuαa δτι 1ιιfκaιται ι'ι lναρξη ιιaτaσιιιuί\ς τWν ιιaριφ~μwν βισμηχα• 

&~:~;a ο~~=~ο~η~1::;, α;~;ι~~~~"~.::~,.:f: :~:;~:;~ • τ;~~~~a~κ:r·ι~:~ο~~~ρ~~~ 1~r .. 
ιrοτα ν6 ν rνιτιιι ~ DUτa στ& χαρτiά: 

Παρ;iτ{ςτ6αοiντuιJWΟ"ΙαΙΙiςl.ξιιyyιλfaςστ6Ρaδι6,ωνο,στι'\νΤηλa6ριιοηκαf Τfς 

:~μ=~ r ~~~~ ~~~::~ς.::-;:~~r&:~~~: ... ~P::;cS:Ξ.:: ::~τ μ=~~~=,. ~:~τ:~~=~u
./. 



~~~~~~,~~ ~&~~~::οϊ;,::~σ:τοCί~ ~~~~λoerr: ι ~~~~μ:~~:ιρ~~ς ιι:? :~:~:ι =~6 ~~ν 1;:~~:~;~ 
~2~2 .t::~ν;~μϊνcι :~~~:~ άνο τι ~~~~ν~~;::~ ~~ 4ι.~:~6~~;.~6.~~π~:σ::~~rwς 
οιινν&ιζ .. ιιηρι.rfιαοv lir ατ6ντομlατi:iνhcνδ(ίαcω~ιtyι&μι& 
wραyματιιι~ οlιr.ονομιιι;t\ & 

ΠΛΗθΟΡΙΣΙΙΙΟΙ:ΚΑik 'ΠΕΡΑΑΝΕΙΣΙΩΟt 

~==~~:t:~~~~;;;:~:~!~;~:;!~:i~Ei~~}~~;~~~~~:;;:~~ι:~~~;~~:i~:~E:~~~· 
Δ6ο cfνο:ι ~ι ιrηyfς τΓjς &νcnrηιξιcιw.ής ~tολιrιιι.Γjς τής Κuβcρν/1οawς, ό wλη· 

θwριαμ6ςιιαfόιιpcιτιιι6ς6ανι.ισμ6ς. 

χοντα~U~~: 1 ;~=~~7~μ:~α εt;:~η~~~ ·~~τ ~~~η~ :~~:Ρ~:~i:ι μ:~:c τ:,. ~~~~α:~~~~=~:~ 
τοU •ληθwρισμοίi, μο ι&ζc:ι μf 'ft'jν , -~ ;ι ~δονfζιται ,τρfβοντας τt'jν yλWαοιι της 

8 :~:" ~~=~6~~=σ~ r~:a ~~:~μ ~:::;~'i~a~6 μί:~~ν ,.~~~~~ κ::~:~;~:;:.:•::;:ο ;:l~a ~ι &:t~t\ 
τfjνy6:τckafτ6ξiρι.ι6ληι\lινΒρc.ιr6τητο:. 

Άλλά ι'ι ΙCuβοiρνηση πιιράλληλα μοi τdν wληilwpιtrμd πηγαfνι.ι &ιιcιτάαχι.τη aoi 
Ινcιιιριιτιιιd6ανι:ιαμ6,wοUθάμQςό6ηγι'jαι:ιι:σλιίyρι'jγσραaοiαuνΒijιιι.ςι:ρωχ.ι.ιίσι.wς 
τοίί cfδouς τοίί 1897. Ή οl:σwτcριιι~ ι:τώχ.ι:uοη 6oiv μίΧς &νδιa,ιρι:ι ιιιιf πολι:ί. ~ 
μισοr•ελληνcςΒ6:t6αοuντλο:λι.φτ6:τσuςaιιfοf&λλοιμιaσrΒ&aι:ρδfσοuν. 

Άλλά δciτc το(ίς ό:ριθμο(ίς τοίί δανι:ισμοίί ιι:ιιr μι'\ ,ρfξι:τcr εtχ.ιιμι: στιS Ηlδδ 
1νιιδημ6αιοχ.ρfοςτοίιδ,σuςτών32δισcιι:.δρσχμWνιι:ιι!τιS1978Sχ.οιψc3216ισcιι. 
Βlβο:ιιι 0 ι\&yσριιστιιιι'j&ξfιιτijς6ριιχμϊlςcΤνιιι6ιιι'ορι:τιιιι'j,"Αλλ6:α'uτά6iνlιλ
λ&αcrι:ι τι'jν clxcSνι:r. ΆτuχWςδοiν μίΧς6fδcτιι• τ& ~άcrιμa τi:iν &ριθμi:iν σοi δολλ&
ρια ιιιιf σι δριιιμiς γι& νά ξοiροuμι. ι:άσιι ι:ΤνσΙ τΌ ίξω":"ι:pΙχ6 δημάσιο χρiσς ποι:ί 
ιιUξάνι.τaιι οl:πfαης,μiκcιτιιιrληχτιχ6ρuθμά. Τ4τaιιaχρcwλ6αι ιιι:οιίιrλη~ναμι. 
τcS 15173 ΙjΙJσν 10 διοι.ιι:. Τά 1978 ι:ληpι.ι-ιιμι: 28 διcιικ.Ιοi lνιι τοiτιιιο ρuβμιS ιιlιξ~σι.wς 

;~~τ~:~~β::&~~ ~ι • :a~=ν~,;~ :rτ:~~~~τ:U:~~ia 0~sι;:~~;:~~~a~ .. :~::~::: .. &a-

8 :~~: f::~~";~~~~~~μ;:~ ~;:;~~:~:~~y2:~=~~~;~ ~~~~i;~~: ::~::a~::~:~:~~:~~ς 
xi:iν ΆyιιθWν. Tf σru.ιοfνι.Ι ιιUτιSι χριος Ιiταν τcS !λλι.ιμμιι τοU λοyαρΙιιαμοίί Κατιι
νcιλ~ο~τιιιW&γιιΒWν,χ.ροfοςστι'jνΤρch.cζο:τijς "ελλάδaς. Τwρατfτάιι:&νιιμaι Τ6νομι
μοποιι'\σομc,Τ6ταχτοποΙι'jaaμc: 

Ο'ι.Ισχ.uρΙaθι'jιι:aμι. DτΙαlιτιSτιSχΡ,fοςδημιοuρyι'jθηιι:cτιSντι:λι:uτιιiοχριSνο. 

~;:~α~~~: β~6τ:1 ~ο&:~::~ :?~α ι 6~~=~:;~~~ f?ς Κ:fλ ~~:?~ .. ;wδτ ~u~:~:~::W:ι 
~ ~:tt~ ~ :~~~~~~~~, ~;: 1 :~fuι.:6a ~:,:~~v~::~P~~ α~~~ '~:ga n~~~ot~ ι ::όc:~ 
δριιχμ&ς. 

ΚιίρΙοΙσuνάδcλ,οι-ιι:ιιfwρΕ:nι.ινάμf:nρnσοiξι:τι:αι:iςτfiςtuμιιολιτeι1σι:ως• 
ι\οlχονσμιkι'\&ν&πτuξητf;ςδιιι:aτορfιιςβο:σιζ6τανιιάνwστ fς6(ίοαUτi;πηγfς,δrι· 

~&~ r:::,":~~~~:"ϊρ~~η::~~:~:τ:~:Ρr;~, χ:δ~iΡ:;:?λ:~~ :~~:σl:~v: Α;λ~~:~::τ ,_ 

~~J;:~~:;~::~:;!~i~:~~~!~~~:Ί:::~~fu~i~t:~~~:~~;~~~~~~:~;~;::~~~-
:::~ .. =~ ~ο~0 ~~~:u~λ~=~ • ":::;vz:~~=~~=~x:ϊ" τ: 1 ::~~~~=~ 1 ~~-τ δ~'~ 1 :~:;a:::~:ι: ι ι; • 

. /. 



ΙCιiρι οι σuν&δ&~fΟΙο σάς ίmοσχlθηιιcι νρfν Τ&λ&ι~υ, ν6 &νcιφcρθW yιι!i ~fyo 
στ~ν c lσοδηματιιιιlj σο~ιτιιιιlj ιιcιf στι1ν wολιτιιιι1 l:λfyxou τi:ίν τιμUν, ao{i &ιιολοuθcΤ 
~ Κuβiρνηση . 

τ6ν ~:.,:~:ι~ :~~,~~~~ h ~~ς ':&vi~:: ι ~2::u • ;f~~~:~, ~0~0:0~ :~ι:~/&:. 
wροσαρμοyι1 τW- τιμW γιι!i όρισμlνaς βασι•fς ιιcιτηyορfcς.δwwς ο1 Ύσηρaσfcς τWν 
Όρycιν ισμi:ίν δη οσfaςlιtaλafαςιι.λ.11'. Κaf σuνiβη ιιι!iτι τ&lrwf&cινo ιΒfς.ΈγW::ι 

~~(Υ~~~~;~ ι ,~:vi:~:Pf~., 'l::O~:~.ι&:l.,:~vz:6 ;U:, -r ~~W:;~ς:;~,:ν~unι;:ισ· 
wάρcιιιι:ιrνcfςa14f1ση.Αηλσδι11yινaιιuξηaη•3,ι:. 

ληφsc~τ ~f ~ ~~=:~~::~ς τ: .·a~ϊ::~ω .:;: ~:~:;.: ~ ι:ιr: ~ ... :~ι:~~a ~ :::'r:: r~:~ ... " ~=~=ι·· 
μaρfδaς.Α6τοfο11σχωροf&νlρι.ιwοιa1ναιl:ντο{iτοιςσlχμ&λwτοιτf\ςΚuβcρνι1σ ... ς 

~~ζ~, ι;:δ ι:~Υ~~~=~Ρχ:J,~.SΙC~ί;:ισι;. ~~:~ :L.~~~~~~::~~~~~~:':~~r~.~~.,~~.J 
f:a::T :~ιι~cr~,~~& ~λ:~~,~~b1:u:·~~~==~: ~~:1':ιίνι:~a:~~,.:~:~:~a 
ρfδwν 8& w&pσuν μι& ιιG.ξηση τWν τιμW τοU wροf6ντος τοuς •:z,ι:. K01f ι:ιCιτaf woa ιιιf· 

:;u:,~:μ;~al\ Ι\5;1ο~~:ι:ι Γ~a~~tι:::r-:::6 ~~~~ ~~;~~~=~• τ~λ:~β=~~:' 
crauς ιισfν&τι\ν l:ξuwηρcτι1σοuνστι1ν• .... rι.ιfρι.ιση•τf\ςΚοι~ςyν6μης : 

Κafδι:iτ& Παραw.ολο08ησaμlwολdσροσοχι1•σfhψονι\τf lyp:ιt.ιl:φlτoς 
ό Τδwος yι& τ&ν ΠροDιιολοyισμ&.Γιοτf ftl&λ. ροηβι\μι:ιrτ• yι d: τι1ν ι!ry6ρauι:rJ\ μοu •• , 
λδwημοuδιι:wrιrτι.ιcra&μμς,δτιδlνyριiιfτηιιclνa&ρβρομfο6σιaτιιι6w.ιριcχ6μ.ινο 
ιιριτιιι1jς,οCιτ.ιά6τι!iοtιιονομιιιιfwφιοδιιι.&,οιίτc&sdτdν 'Ημ&pφιο Τδιrο,1W 

~~:":ο::11:'p:ι~~=λ~β:~t~~ο~~rι::::η:~ ::η:~~G.ξ:, ,.~a~~·~~~ ;: τ& 
ιιλ.ιfοaτa l'i Δlν τ~ν w&pJ:τ&. ICaf ~ αGξηοη 6dβηιιc τι\ν wcιριιμονι1 τi;ς Ο"'Wζuτι\ιr.ιως 
τοUΠροΟwολοy ισμοU,atς&ντιιμοιβι\: 

τ fτλο~~μ:~a ~;~Ρ~~ν=~λ ~~=~ν~= ~ vi::6~otZ:;~~~~~~=;~.:;o:f._.:~vδ~~ 8 
μπi;ιιaστι\φuλοιιι\ yι&τJ\ν1λ.ιu6ι:ροτννfιι.:ι::τ&19701:ναuν.ιfδητal6wαοστι1ν1φη• 

~=~;~,.;_:~~;:~~~~ίϊ~~~;:~~ ~~~ ;~ο~Ο:~~·~=~=:== Z:a::::cr:e:dτ~;~:.:;.uw 
ιιafμwWστι1tuλσιι.ι1.Γιaτfτ&ΙιιονσΙ Γι&ν&ιι.ρατι\σwτ&νΤdwο biulaρo.ιlBU.ων& 
ιιρατJ\ιrwτ6νΤδwο1λfu8.ιρομ&νοlrw&μι&β&νcιuιτητuραννfa,&λλ&&.&8ιιοιaδι1•οτc 
δaσμιf,μaτaξΟτWνόποfwνa1'..,.ι ιιa f τ6οlιι.ονομιιι&δaαμι!i. 

Πρfιraι δl ν& α&ς •W hfσης δτι atμaι ιΜοχρ8Wμiνος νd &νιιtfρw Ι:ιrfοημcι ατι1 

;~~~!~;~~~:fΞlli~~ξ~~~:;~~~:~:~Ei;~~~~~~7V~:~~1~~~~ 
nΡΟΕΑΡΕΥQΝι(Λaωνf6cιιςΙtποuρνι8ς)Κdρι.ιΠρ6cδρ.ι 0 ιrσραιιaλΟwcριοριιrlaΤτa l:σfτοU 
βlμοτος. 

~~~==~~μ~~~~~~·~~ ":~6~.s~"~~ο~Κ:ί) ξ~;,.:·~0&:~~~~=~~· τ~";:.:~& • ,., 
'ΑβηνaΤιι6ςΤΟχοςιι ι 6τι•(ι,.fςc1'ναιο)rιτολfς τi;ςΚuβaρνJ\wcωι; • 

. ;. 



• 

• 

Ό Τύnος ,~ν Άβηνi:ίν,μi τ6 ο1ιιονομι σ τη.,ια 1fΟύ ~xouμe σι1μιφα, c fνα ι 

~2:~~:~ a::c ::~~:~~:~; ~~~~:~:::~~ί!~Η 6~ι ;;~~!~::~Ξ:~:~:::~~~~~::~ ~~~~ r ~6 
Κ..fy νόμι1νομfζc ni:ίςr.ίναιδιιιCiμουμ6νοτ4αlαΒι'iματααύτ(ί,σΩς 

ιtαταaιτι~ ιιοr τ6 1t • μα ς Δ Π:ι &λ σδι ιιί'j tuνδιασ.-1-.t.ι.~ς τιiς Ε .ΔΗ.ΙC. ,διιρu 

~~~ =~~:~~:::r~~ ~~6~~~~~~~~ ·~i~~:7A:d;:~:"~:Sτι~:;:~~:(i τιSν τρ ιiwρ αύτί'jς 
(Τι1ν στ ι yμι1" άτι'\)fχα-ταΒiτ& _τ6tι1tισμα) 

• 'ΗΔ'Πι:ιν&)λι'jνιοtυν6ιόσιιεtητί\ςΕΔΗΚ,•οGσuνi'jλΒcστι'jν'ΑΒι1ναστfς9-
110Δaιιcμ.1978,tηφfζcιόμδflοlνατι'jνάιι6λουθη6ιι:ψαρτuρfα-ιιο:ταyy cλfο yιιi 

τι1 στόση rrρ(i τηρcί μcρfδο: τρ~ ~μcρl'\σιοu ΆΒηναΤιιοU τ6nou &w ιναντι σ τ6 
Κ6μμο:ΕΑΜΙCι 

λ ην ••~ ε~:~;~ν &~;~~:~~τ μc~α;:;/~ι.ω~οaη~6::~,.:~,.~~~~~~ ~μί~~ς ~:; r ~λ-
τοU'ΑΒηνσϊιιοUήμcρι'jιrι~ιuΤUτrοuιι εlδιιιι:ίτcρατοUτμι1μιιτοςJ:ιιc fνοurιοG 
J:ιc,ρ&ζcιτ6χWροτijι;άντ•πολ( 

Εlδιιι~τeρcι ιιcιρατηρeiτοι 1) σuστηματιιcι'j nαρ&λeιιιιη nληροφ6ρηιr l) c; το U 
'Ελληνιr.οϋΛαοϋγGρι.ιάn6τι'jνJ:νy!νcιδραστηρι6τητατρQιc6μματος . 2) ' Αλ
λο(ωαητWν6ηλ"σr:wντί1ςήyειrf'αςιιατ&τρ6ποιιούrrροδfδ&Ι8Χθριιtι'jδι &θcση 
ιιατ& τοίi ιtδμματοr:. 3) Λοι6ωρfεςιιαfσιι~ματαιιατ& τοϋπροσGmοu τοϋ ' Αρ
χηyοU,nούά"οιι.αλ6ιrτουνσuμμ.ι:τcιχι'\στι'jν•ροαwόθcιαyνωστWνντ6wιων ιιαf 
ιiνwνπαρι:ιy6ντωνyι&δι&λuαητοUιι.6μματοι;τοίίΙCιfντρο υ ΙΙαf δημ ιοuργ fα 'Ι!ο• 
Α ιτι ιι ijςw6λι.ισης. 

Ή tuν6ι&σιcι;fη 0 μi .J1ν 'Ι!ΙtΠΟfθησηliτι τfς "σραπ&νω Cιιδηλι:ίσc•ι ι; ΙΙtι Τα6ι 
ιr:&ζ c ιμαζfτηςήμcγ6λr:nλeιοοηφfι:ι:τWνcruνcι 6ητWν,ορlωντ;;ςμαχ6μ ιtνης6η
μocrι oypαf fας ΙCΑΛΕΙ τι1ν μερfδα τοίi τWou 'llιH~ παραξiιr:λ ινc &πd τ fι; •αρο66c:ιcι ς 
τijς 6ημοσιοyραφfαι;ν6J:ncινιfλθcιστ6ιrλc:ιfσιατWνιι.αν6νwντ;;ςaημοαιοypοφι 
•i'ί ς 6εοντολοyfας. 

Δf6eται 1ντcιλι1στ6Προι:6ρcίον4μcριμνι1ιrcι τι1νbf6οση τοϋ wορ6ντος 
f11f(σματος. 

1 ) Ετι1 θοuλι'j τWν 'tλΜνων 
2) tτι'jν 'Ένωαη ΊδιοιιτητWν ΆeηναΤιr:Υν 'εφημι:ρfδwν 
3) tτι1ν 'Cνuση tuνταιιτι1ν Ήμε:ρηιrf\ΙV 'εφημcρ f δι.ιν ΆθηνW (ΕtΗΕΛ ) 
• ) tτι1ν "[νι.ιση Ί6ιοιιτητWν Ήμcpηar~ Έwapx ι aιcWν 'εφημcρfδι.ιν 

Δf6ε ταιάιι.dμη Cντολι'jc:ιτ6Προcδρcίο,Ι:&ν δiνUw&ρξcιlιντιnr6ιr:ριc:ιηάπ6 
μιροuς τWνάρμο 6 fων, τ6πορ6νfι1f•σμο νιS br ιδoBci ατfς Διι:Βνciι; Έιιαyγcλ
μα τ ιιι.i ς Όρyανι:ίι:cις TUnou,τι'jν Dύνfσιιο ιc.λ.w. • 

Βεβa fwς δiνyfνcταιιιοuβfνταyι6το(ίςαuντ&ιrιτcς,J(αf ο Cίτcοl lδιοιr:τijτcς 
τWνCφημι:ρf6ι.ιν ι:tναιοίόwcύβuνοιyι ' αlιτ6τ6ιrιατ&ν τημα.tι:iι;οllιντιnρ6σωποι 
τfiςΔι:ξ ιόι;, ι&νθfλcτeνόμι1ιι.ατολισθι'jσeτεσCιrι:ρ f οι!ιο uςwοGδιfν86μ"ορ&ίν6 
lιιrιούyι:ται έλε6θι:ρηήφι.ινι'\στl'\ν'ελλ&6α,nρiιιι:ινdί &ντι6ρό:σcτι:α'alιτ6τ6νιι.α-

~~:ο~1c~:~Ρ~~~ι: τ~G~ι.~:~~~~~τ:ι:ι:r τ~~ t;~:=~~~~cτc τι1ν 1λcuθcροτuιrfa,ιι.αθ ,ιατWν-

ΤΟ HBOt TtiN XAIIIAIΛEOJHQN •• ,. -------------------------
λο ς • • ~~~~~~ ιruν&6cλf0t, 86 τcλcιWaw μι τοUτο. 'D ιc ι:ίρι ο ς θανcια&ιr:ηι; J<αν cλλ6 ιrο υ-

r ι ατ f (~:~;;:~~~~~ ~~~~ ~~~;~v:~ν τ~~ν '.~{~~~0~~ τ=~~~~~) θανασ& ιιης 1Cαν ι:λλ6nοuλος 
λιγω, Ύιrο υρy6ς τ~ν Dlιιονομιιr:Wν, lxcι τ6 6ιιιafωμα γ ι & liλa τ& πρ&yματα,:Ενa 

i~~af~~Jδ:: ~ι~aι~ι · u:=σ~~~~t:ΡΙ~a!~~ι;· ~f~~~ο~~~ε~:3~~Ρ~~μ:~Οvfg76~το:ν 
.;. 



ti6α.δτιό1'6αο&w cλιιjι;ιι6ριςΡιιdιιιuλλος6lντιijycα6w.afμaνιιτοtiw.uρfοu 
&rια&ιιηΚcινcλλd•ο auJΙ"ρfν 6τfςιιιλοy6ςτοU1"77. 

afιμcραθfι w:i~~;w.δ ·~;~»-~·-~~λ~;a:, ... τ:, •f::A~:~~· τ~~,;=τ~:a ::~r.:'lf~~: ~~~~~:~ 
~~ιιj~~;~:~~;:~~::c;~t=~~~~a~f::~~~~~::~=~~:~:=::~:.;~:~~~~~:!:~~ 
Ο'&ως τijς ΈvWcwς Κfντροu: 

ΙDΑιrtΙΗtιΙΚΙQΡΗtι'Ε••τρiιιaτσιν6τ&λiτaδλcιcι{.ιτ&ιb6ντοςτοUΙιι.Κονaλλdwοuλοu ι 

~i:;:~~4~;~::t .~~"~~~:~~;.ε:~~~. "~~:~r ~&::~w:ι :~~~v~τ:;: ιΧΔ ~ν,.:~;~~:' 
σuνeχt\ι;λιwοτι:ιξfα. 

ΠPDE6PEYDN(Λawνi6άςhouρνιi.iiς)KUριaΠp6c6p8 0 0'i.iiςιrςιρc:ιkaλi:i. 

ΙΑΛΝΝΗΙΖΙΓ6ΗΙ('Αρχηy6ςτής[ΔΗΚ).ΙΙ!1 !διι;ιιι6wτeτa,ΔiνιbορWyι4τfιντ6αη 

;~::~~; .. ~~:::::: ;:: ::~::~:~Ο':;:~":::τ~7::;~.τa....... • 

ΙDΛΝΝΗtΖΙΓ6ΗΙι('&ρχηy6ςτί;ςΕΔΗΚ),'Λλλ&~ιι6ριοι,&πauθι1νομι;ιιwdλιιtfιιi.ίiς 

~~:. 'Δι~:λ ι ~~~6~·&~;:~;~:ς:ti~ :~~~ τ=~~ή:•:iι~~~ρ~~:σ::λ~:~=~ςμ~ϊ ;~~ • 
11Βι•tjcfνaιτ6Sqιlλιοιwrτοϋ όwοfοu64στηρftcτaτtjν6ιιιtj•ιιι;ιιοuσfι:ι•ι;ι( 
Β& iδρc:ιιWaτa τ6 w.aθcιtτ4ς,wod ιw.wρaσwιraiτaι 

kdριοι, ·όwροΟrrολοyιιrμdςat'ΙΩι Ινa.wρdρλημι:ι:αuνaι6tjcrawςyι4τι1νw.uβiρ-

&~~;~~Υ~ο~t:ϊ.,:~~ς~~:σβy~~i':6~~~·~μ:; ;~:=~~~~τ~'t,:ι&:~~~:ν&:~ 
τ4λο1•4ιιcριeχ6μcνοτj'jςόμιλfιιςμοu 

Τdwi)Wτοcruμιιfρααμι:ιatνσιότρ6wc:ιςμfτ6νόwοί"ν σutητa'i'τιιιόwρο0πολο· 
yιαμ4ς. Ή Βοuλιt δiν 1w.τaλa'i' τ6 w.ι:ιΒ/i•ον της. Τδ.οις atμσατa δημο•ρατfcι.Δlν 
a1μι:ιστι:&ληθινfι•οινaροuλι:uτιw.ιt6twιc:ιιιιρςιτfσ, 

τδ.a ~6 κ~:~;::;:η~UΙ!:ι=:ι:~~r~ :r,:~ς.~~6~4~6~:~:a:,:•ί;:::a•1~~c;:ν 
Τδιrο, l:xouμc δι:σμauμiνη Ιw.,ροαη tί;ς '(Wμης τWν Έλλt\νvν. 

kσfτdτρ(τοσuμwiραcrμιι at'Ιτιιδτι"Υ•οuρyοf δiν•ροντftοuνν&σuyΙιισλ(ί. 8 

E:~~:;:~::~CJ~:~~!~~:~r~:~:~:i~ ~~~~1:~~:&;~f:~:::::~~;:;:~:~~~τd • 
~==~: -~~:~~~:::!::~~;=~f:;~~;~ :~~~~~~~ι:ι: =~~~:~~:~:::~:~~~:=ς l:;:::: 
τaρο,&νθ&σuνaχfσaτaν4στηρftacrτcyι&τι'j6ιαtι'jρησητ;;ς1ξοuαfι:ιςσfΓιι:ι:ν• 
νfτσaροuς, σi&νθρw1fοuςποι1δiναlcrΒ&νονται w.σμfαι'ιβ ι•fiδiσμauσηyι& τfιrοτιι 
·Υ ιdi δλι:ι: δαa 1wσyyiλοντσ ι : "Αν ιruνax fcrcτa νιf &6 ιιι,ορcΤτa .. ~ δλιι al.!τ&, ο I μiρ&ς 

;:~ρ::::~~::~: ::~ ;~:Γ .~:ρ~~:·~η~ιι5 Λ~~~:~; ,.:~~ς )~τρruιiνaς: ( πcιραΤaΤαμfνσ 



ΗΩΞΥ_Μ_~ €Ei) ~,: 
ΠΛΤΛ~,κ:ισ::: ~E&-''f.: 

---ΞΞ:ΞΣόντα.ξ'η- ·ι:.πφtλεlα: Γpαφεlο Τι)ποι:_ 

ANAΓNDPI ΣrHKCHCΠI1YXIA 8HNY8AΓIATHNΠPDTOXPONIA 
~------- - -- ------------- --------------------------

8 ιrιι::η 6 :~ ... :~~:~ ~ ~" c f~:6 ~:~&- &Ιι~~ο~:~~~~6~.;~~u~~ ':6~~μ: · ;~~ ... ;~~ ~ ~r~~~: -
ιr τ ιιι &πι'iχηαη .Κιιfοcύτ6ς&κ6- κ6Λαd. 

~~:;~~::~:;~;~=:~:·i:;~:~;: ~~J;~. :~: :::~:~~:~:·: .::.-:::~.~~~~μ~;:: 

~~~~:~~Ί~ ~!~~~~~r~~~~ili:~ 
ΙΙl τι'jtuνδ ιόσκιtfηCnιβ&- δχιμ6νσyι6τ6χρι!ίνσ JΙσ\'Jiρχcτιιι,ό:λλόιιοfyt6 

βι:ιtι:ίθ ηκ c δτ t τ6Κ6μμιιτί;ς ιισλλlς6cιιοt:τf.r.ς. 

~:::W:~7~~~ 1 ~6 .~~;;w:~116t:;_ μ , 0~~~c~ι'i:ι~·~~λ::;;Jτ:~;~~τ:~~6~:~:ς:0~~:~~~ &:~ • ~=~~~:~~ 6&~~~~~~-τί;ς «tι:- ριί ,uσιιιό ιιιιf τl\ ν Κdιι ρσ. 
Ήιι~τη σuνi χε ιο wσ6 δd

Βηιιι; στfi Ιuνδι.Sσκ c•η ~ταν ή 
αιίyκληση τ/;ςΙC.ο ινοβσuλcuτt"
•ίiς 'ομό6ος, ιι σ ιί άιισ,.S:σισc 
τl\ν 1πανιιλ ιιτοuρyfατσUnσ
λιτικσίίΓ pαtι:f σu,κο8ς.1ς.Ι:ιιf
σης κιιf τi;ς Κι:ντριιιης Όρ-

χ::f~~ κ~ ς π~~;~ τru:~~~ r~~ 
Β& yfν ι: ι σ τ& τiλη 'Iotνσucι
ρfou . 

Γεyσν6ς1 στο ρ ικί;ςσημοσfσςι:Τνσι1πfσηςή 
σuμ.,.νfιιτ;jς21 ης Δcιι ιμβρ(οuyι.Sτt1νCντοζl\ 
μοςστι'jνΕ . Ο.Κ. 

•ομι.ις,μ1φσστ& σ'ιιύτlς τfς σuyκλσνιστικlς «
ζιλrζcις ό Έλληνικ6ς Λα6ς πιιριιμ iνιι χι.ιpfς στοι-

:~·~:~. ';:~ ~:3μ:rν:7 t::~1;η~~c~et;~.:~β::~; r 
ρι.ιση,ήιιuβlρνηση έπι6f6.r.ταιCν•uχρίjστ6ό:ξιο
θρt1νητοπαιχνf6 ι τη ςιιολιοίσr.ι.ις. 

ιιολ~:c~~~Η&:6~~=;~~: δ~~ ;~e;:~~~ ~:::τ ~:6ς τ~~ 
yWνcςτης.yι&τt1νδμο λι'j έζlλ ι ξητο\iιισλtτt κσ ϋ .. ;; .. 

: . ΔΗΙΙΟ'JΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚ 

Ε.ΔΗ.Κ : 16 ΜΗΝΕΣ Η ΣΤΡΑτJΩ'l'ΙΚΗ θΗτΕΙΑ 

Ε.ΔΗ . Κ : ΟΜΟΣΠΟΝΔ!λΚΟΣ ΔΗJιΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩ'Ι'ΕΥΟΥΣΑ 



βfou ccιf τι1ν wι:ρι,ροι1ρηαη τι:ίν iΒνιιι~ν αuμ,ερdντwν. 

Χοιρcτ(ζcιtd1975Ιμt tι1ν ε!ιχl\τi1ςτο:χ(ί τερηςδuνοτQςI:Βνιιιϊ;ςαuαπι:ιρ'ισcwς, 

!~~~~~ ~:~:~~:~α~c ::~~~::-~=~·=~μ:~:~:::b ::~ 1 :~~~,.:~:οτf\ μdνον ~.· 6αον 
ΙCcιf •~κi'ιοι α'6λοuς το(ίς •cλληνcς ιιι&Βι: wpoαwιrιιcl\ εότuχfο. 

---------------.. -----·----------
•ΟΙΙΟΙΙΛΛΙΙΤtΣΤΟΥ ••• ΧΙΛΤΟΝ" ---------------------------

Ιι:τι&tι1ν&ιcοτuχfο τfiςδιι:uρι1ναcι.ις,ι:fνcιι λfyοιwιι&cr!ιτοf•σ(ί Βd: nροσχι.φι'jΟ'σUν 
ιrτf\ Ν.Δημσ~φοτfο, yιστf ι\ Uw6Βι:αη Ιιει yιιλσισηοιηΒι:i. •οaοι δμwς &-π ' ο!ιτο(jς ηaU 
wροπ6:Βηαι:ιννόύnοτdξοuντ6ιι:dμμι:ιyιι&νι&τddδηyl\σοuνστi\W. Δημοιι:ρa τfcι:Ι\ νι&τ6 
δισλ(jgauνιι:σfδtνt&ιι:οιτ6:,ι:ρaνaοfιιοuνμε.fνι:ιμfιριaι1μι:ρcι:χwρfς"ατlyη•φρον
,.rζοuν νιf ,τι&ξοuν lνcι ••• Σοσιολδημοιι:ροτιιι:d ιιdμμα: Λ!ιτ6 86: τούς ό&cι τι1ν •&ξ ιο• 
•ρι:wt1•διιιοιολοyfο -ιι 6:λuμμαyι 6: ν&ιιροαχωρf\σοuνστf\δcξιd:Uςαuνcρyοζ;6μcνο ι Ο' l 

:~:&~U=~=~~~:!:~~ ~η~ f ~ [ι:;~::ςδι~τ:;s ~:~:~a~ ι σ;~~~/\ τ~& .:~Υ:&'ό~~Υ:1.:~~~6~~; -. 
'Ηtuμιιονσιιροuσfcιyιιlτf\ν lw ι ιιcfμcνηΤδρuσητοϋνlοu ••• ΙοαιολδημσιιρaιτιιιaU 

ιι6μμcιτσςτσUιι.ΓιιfyaσuΠcσμοt6yλσu σuν•χftι:το:ι1ιιflνcιt!λ6ιιληρομiiνο&ιι:οτ6:nοu
στο&w6τ6,ιλσιιuβcρνητιιι6ιιοf&.6τ6νδijΒεν &ντιwaλιτ•u6μι:νσΤι5nσ.Οinροσnτι 
ιιtι;: δμwς •fνσιι noλU Βλιβι:ρfς yιcl το(ίς νtοuς •gwτiiρcς• τιιU Ιοοιαλιομσϋ οτf\ν Έλ-
1.ι!ί6σ,wσ6•ροχwροϋν&nι.'Ιyttd.,σtyιι:&φα . 

•cτσι ~ wρ4τη όμιλfο τοuς dρfaτηttιι νcS y fνcι στι.'Ι ••• wρσλι:τι:ιριο tt ι.'Ι ξ•νοδοχι:iΌ 
Χfλτον. Γι'ι:ι!ιτ6hι.'Ι τ(φσlχσυνβο:φτιστcih6 τf\ν ΙCοινf\yν~ηο&νσl •tσa ι ο:λι
στfς τσϋ ••• Χfλτσν :: βl~ιcι6fν1yιιοτiλ&ιφονιιοf τ6ν τfτλσ τι:ίν •tοσ ι aλιι:ιτ.:ίν Κο
λωνσι• fοu• ,δwωςιfι6ητσι1ςρ6φτισcdΛα6ς . 

'Ηιι:fνηι:ιη, •σδaυνσιντi:τι1ν•cιγιρti&6ισ•σρfστUν dιιcι6Wν 'Ι'οUΚlν'Ι'ροun&ρισρ fζι·· 
τσ ιοτ6:yνι.ιστι&nσυ6ορχοϋντοστιλfχητηςν•οcι•σστοσ fοςτσϋ1517θ, ιισUμιτι'\ν6 ι σ
ιιι'\ρuξη τηςΔ 'Πrινι:λλcιδιtti'jς Ιυν6ι-•l•ι:ι.ιςτιiςΕ.ΔΗ.Κ. Ιχοuνμι:fνι:ι χωρrς ιιομrcι i-
6 •σλοyιttt16 ιιιaιολσyfοyιdiτf\λιwστοξfοτης, &,οU/ιδιοιιι'\ρuξηοUτf\ιιοβορfζ ι:ιι:ιcι
.Wς τι'\ν 16•oλoyfo ιιοf τΙ\ στροτηyιιιl\ τσU Δημοιιροτιιcσϋ tοσισλισμσU στf\ν Έλλdδα. 

τ6: ~~:ί~~~:~σy~σ &~:~~ ~=η •:τ:ο :' .~:~~~~1\σουν, lδρ~οντσις νιο •6μμ ι κο r τ fνσς. 

'Η a'Α:ινι:λλο6 ιιιl\ tuνδι6σ•••η hσ,&οιοι: τf\ν μcτcSβαοη &ντ.•ροaωn•fι:ις τiiς EΔHIC , 
!),ι. 'I'~V /ιyιι:ιfο. τοϋ 'Αρχηyοϋ ιι.Ι.Γ.Ζfyδη στ/\ ουν6ιόαιιι'η τ~ν tοσιολ ισtιιt~ν Κομ
μιfτwν της COIC, no~ Βό &wοτeλtσι:ι ιι:οr τf\ν wpιιτη 1νι:ργd σuμμι:τοχl\ τσU ιι6μμοτος 
στ fς διοβοuλ ι:~ ι:ι•ις τΥν ΣοοιιιλιστιιcWνΚσμμ&τwντi'jς [{ι~ης. 

'Cιιfσης διι:Βνή &νοyν~ριοη τιiς EΔHIC &•ση:λι:ί ~ i:'Ιffσημη .ιrρ6οιιληση 'l'oU κuβι:ρ
νWντσς ΙσσιολιοτιιισU Κ6μμοτσς τσU ΩΙι:ξιιοU, διιως ~ CΔΗΚ οuμμcτ6:σ χι:• οτfς 1ιι6η
λι:ίσcις γ ιιl τ~ν ncντηιι:οντf\ 1ιιlτcισ &π6 τ~ν T6ρual\ του. 

(!ΗΚΚΛJΙΟΣΙΛΛΙΙτtΚΗ61CθΝΗΣ -----------------------------
Κατ&τl\ν6'Πο:νι:λλοδιιι:f\Ιuνδι6ι:ιιι••ητσU Κ6μμοτσςdιc .Γ.Κοτtιlι::Cιιιινι:τι'jνCιi'ic 

ιι lσf\yηοησχι:τιιιόμ.fτι'jνlντοξητηςΕ4ΗΙCι:ιτf\Ισσιολισ·τι•Ι\Διcβνι'j,/ιό'ΙΙ'οfοιιοfΙ
ΥΙVCdμ6φwνοδι:ιιτl\. 

• ' Η δ ι ι: Βνf\ς &λληλι:ιι fδροαη μι:τ6 τ6ν Β ''ΙΙ'οyιι6aμ ι ο ιι6λeμσ ι: ~να 1 ιιι:ρισσ6τeρσ &•σ
tcισιιrτιιιf\οτf\νηολιτιιιf\nσU&ιιaλσuΒοUν/Ιλι:ς σ1 χWριςιισ fι:\ 6ιιιι:ί τeρςιι τηςε.lιρώιιης • 

.. / .. 



Τ6τlλοςτοUΒ 'rrαyιι.οσμfοuιτολlμοuβρilιι.•τfςχί:'iρcςτi'jςtι~πηςμlνιfcςήyr:σ(ι;ς 
ιι.cιf μlιιλοGσιcιιμιτ c ι ρfcιό:ιr6τ6ν&yί:'iνcιτijς&ντfστcιοης~ι:ατό:τί:iνναζfδι.ινιι.αfφcιιrι
στtίν. 'Λιι6 τ~ν ό:λληλΙJτrfδραση aUτf\ τί:iν Λαών τiiς ΕlιρG,της, τ& μcτατrιιλr:μ ιιιό: Ι:οσιο
λιστιιι.&k6μματcι , lnrcιλ λοyμiνcι&tt6πιι λιτιιι.ούςδιιyμcιτισμιιύςιι.οf μονολ ι Βιιι.6τη τι.ς 
σuμμ ι.τlχοuν !ν•ρyό: ιι.ιιf ιπcι yι.ιyιιι.ό: στf1ν 6Ηχιι.uβlρνηση τί:Ίν rrcρισσοτιfρι.ιν χωρών τijς 
ΕlιΡ'ί'ιfης. 

Ιilfιιλλlς χWρr:ς τiiςΕlι~ηςτό:σιισι cιλιστιιιιS:ιι.ι5μμο:τcιιι.οτcιλομβ&νοuνμiιι.οινο
βιιuλΙJuτιιι.~ Ιfλr: ι ιι'4Ιη,fcι τ f1ν !ξοuσfcι , σ'&λλι:ς xi:iρcς διcιι.διιι.οUν fι χό:νοuν τf1ν Ιfλιιο• 

:~• i~μ::~~: :;λ~~σ ~~~~:~~=:u:ι5:~ο~~μ~~~ ~:~o~~"i~~:: 1 ;~ν τ:~:~u:~a rr~~~:t:ώ~W~~=' 
ναμιιι.ό: ~~:6μμοτο τί'jς &ντιπιιλf τcuσηι; . 'Enrι τό:Δημο~ι:ρα τι~ι:ό Σιισισ:λιστ ιιι& Κ6μμα:τα 
hηρcό:Ζ:οuν τ~ν πολ ι τιιι./1 τWν Κρατών ιι.α:f τfς μcταξ!ί τους σχlσιις ~ι:α:f ίπο ι~ι:ιιδομη
τι~ι:ό: σιιμβιfλλοuν Ο'Τ~Υ ΙΙ:ΟΙΥWΥΙ ΙΙ:/1 ιιολιτ ιιι.f1ιι.αf ο\~ι:ονομι~ι;/1 ιξfλιξη ΠολλW .. λιχWν ΙΙ:Ωf 
ι:lδιιι~τcρα τί:ίν λα ί:iν τiiς Εlιρ~ης. 'Η σuμβολι1 τί:'iν ~ι:ιιμμό:τwν τοU ΔημοιιρατιιιιιU Ιο
σιαλισμιιUατf1ν6 ι οα,ό:λιαητiiςΙ:λcuΒιρfαςτί:'iνλαί:ίνw:αfατι1ν~ι:αyιιι5αμιαc 1ρι1νη 
cfναι&rrιιφο:σιατ ιιι. f1 . 

8 'Λwι5τf1ναuμβολι1 aύτι1,τί:iνwροοδι:uτιιι.ί:iν~ι:ομμό:τι.ιν,αuy~ι:ροτcίτcιιτ61951στ6 
Λονδίνοήtοα ιαλι ατ ι ~ι:ι1Διι:Βνι1ς,ήι\ποfacfναιτ6ίντcuκτf1ριοιι.α:f ίρyα:ατι1ριιι 
μ ιiiς σοβαρijς πολιτ ι ιιο~ι:ο ινωνι~ι:iiς f:πcξcρyaσfaς μi τι1ν αuμμcτοχι1ι Ιοαιaλιατι~ι:Wν 
'ερyιιτιιι.Wν~ι:ιι ftοαια:λδημοιιριιτιιι.Wν,μirrροiχοuσα:Βiσητί:'iν[ύρι.ιπαfων . 

'Λιι6τι'jνtοσιαλιατιιιι1ΑιcΒνijΒd ξcwηδι1σcι τ6δραματiiς'Ε:νc:iσcι.ιςτi;ςΕlιρCι
"ηςτWνΛαί:iν,ήΠανιuρt:mη. 

ΔuατuχWς &rr6 τούς ιιGιιλοuς τί'iς Ιοσιαλιστιιιiiς ΑιcΒνιιϋς &rrouαι&Z:cι ή 'ελλάι!.α, 
ιιαf τ~ποU ίντάχΒηιι.cτ6ιι.6μματοUιι.. Έταcβ fτστι1νΑιcΒνijιι.ινδuνcGοuμeνό:U
'ΙfΟΟΤΟ\ίμι:τfςαυνlπr:ιι:ςέν6ςμ ι:yαλ6τcραu.l:τιηρι;ασμοUτί:iνσοαιαλιστί:iντΓjςΕύpι:ίτrης 
~iρ τί:iνΤουρΙΙ ιιιWν &n6 ,ι:ων ιι.α f σΙ. βόρος τi;ς 'ελλό:ι!.ας. 

θlλοιψι; νό: πtοτ ι;ύοuμc δτι ή &ιιοuσfο 'ελληνιιι.οϋ Δημσιιρατιιιοίί Ι:οσ~αλιοτιιιοU 
k6μματος &rr~ τι1 tοσ ιαλ ~στ ι ιιι1 Δ 1 eBνi}, ι!. ι cuw:~λuνι: ιια f ιι.a τό: τ6 πρ6σφοτο rrapι:λB6ν 
ιι.αf ιιατάιιι τfς Cιιιδιι:ίξr:ις τοίί ιι.. Έταr:βfτ ιιι:ιf τi'jς Τιιuριι.fσις. ΠιιλU ι!. ι σιφορe:τιιιι'j 
βό: ~τcιν ή &ντfδριιση τί:'iν Εl.φωrrσιfων tοαιολ ιστWv στfς τoupw:ιw:iς α:ίιΒαιρι:σfe:ς στι1ν 
KVrrpo τ6 1974 ιιι:ι f άιτ6 τ6τι: μl.χρι σι1μι;ρα ιια:f στ (ς 1nιι!.ι~ξι:ις τοuς yι& έ.λιι:yχο 

:~ij Α~ ~:~~-~~1ι:ι r::sμ~ν B~rr~~~: ~:~β~~~~~~:~ , \:wδ~ ι τ2~u~;;~&~α~ν~~~~ ;~~·:~~=:~~ς 
8 τοϋ ιι. 'εnrcβ fτ ατι'jν Διι;βνi'j, άν θά ι:Txr.:nρoηyηBfi ή διιι.ι1μος Ιντα:ξη σ'ούτ/1. 

Πl.pa &rr6 δ λ r:ς τ f ς ιe ν ι ιι lς &v τ ~ δρό:α ι: ι ς α τούς α χ e ι!. ι α:σμιιίίς τΓjς Τ ο uριι. f α ς σ ι βά
ρος μας, rrρσβάλλι;ι .:ι ς eeνιιι.6 ιιaβi}ιισν, ή σuμμιcτιιχι1 καf i..νταξη ' Ελληνιιιοϋ Δημο
w:ριιτιιι.οίίΚ6μμα τοςσ τι1ν Σοσια:λιστιιιι1ΑιcΒνi'jιιι:ιfτ6χρΕοςαίιτ6ά11'1.ναντι σ τ6ν'tλ
λην ι ιι.6Λα6C χι:ιw:ι:ιfUrrοχρiι.ισηάλλό:ιι.οfδιιια:fωμανό:!ιιwληρ(κτcιήΕΔΗΙC yιaτfτ6 
ιι6μμαμα:ςσuμrrορι;ύι; τα:ιμiτ6νΔημοιι ρατιιι.6tσσιaλ ι σμ6τi}ςΕύpιmηςιι.αf6tνμrrο
ρι;iνό:1νταχΒfiάλλοιι.6μματi}ςχι:iριιςμας. 

kοf&ιι.6μηστι'jνΙί:ισια:λιατιιι.ι'jΑ ι ι;Βνii δtνμι;τtχοuνιι.6μματαμ1.6οyματιιιl ς!Ι'Ι'ι-
6ιι:ίξι:ις kaf δοyματι ιιοUς π ροσο:νατολ ι αμούς . •tται τ6 μ6νιι ιι.6μμα &ιι6 τι1ν 'ελλ&δα 

~~ι;~;~~;~ r ~t~:;:~τ~:~~ι ;::~~:;~~::;:~ ~ ;~~~;~~~~~:~;~~~: :~~~ 1f:~=~~~~&!:~;-
αΒηιιι:r.ο:fδtν&ιιο6γι:ταιήφωνι1τi;ς'ελλό:6οιςστι1νΙ:οσιαλιστιιι.ι1ΔιcΒνii.Τ6w:eν6 
οlιτ6πρtrrι:ινά~ιαλuφΒi} τ6σuντομώτeροιι.αfτ6!Βνιιι.6αίιτ6χptοςν&έιι.τιληρCίοηή 
tΑΗΚτιSτι:ιχUτι;ρο . 

Άλλά ιι.ι:ιf πl.ρι:ι &π6 δλα:αύτό: c1 νι:ιι ycyον6ς0τι Ωfιι:Gοuμι:πρ6ς τι'jν EίιpurraT ιιι'j 
Ο!ιι.ονσμιιιι1Κοιν6τητα(Ε.ο . ιι:. '. Ιι:τi χουι.ιι.στ6ΣυμβοGλιστi}ςΕlιρCίπηςιι.afατούς 
Κοινοβοuλι;υτιιιοUςιιUιιλοuςτοUΝΑΤΟ,Οπι.ις ιι.cι ( σιf άλλοuςι:l.ορι.ιπαΤιιούς'Οpyον ισμούς. 
t'δλααίιτ6τό:•ορyανατfiςw:οι νίiςΕlιρwrrαΤιι.ί'jς ιι ροαπό:Βι:ιαςσuμμι;τtχοuν,σuντηρητι
ιι.οfαοσιαλιατιfς,κομμοuνιστiςιιαfάλλο ι6 ια:φάρων άιτοχρCίσει.ιν.Σt11'οfοι\μι:ί6ο:&π6 
τfςιιαρα:11'6νι.ι06συμμι;τlχοuν.'Ανα:μ'fβολα:&ΙΙ' t;ι;οuμι;\δεολοyιιιό:ιι.αf&11'6τοUςσuντη
ρητιιιούςιι.σ:fάn6τσUςιι.ομμουνιατtς, .. &λλ.ό:ιιαf&rr6τάάλλαιι6μματατWν6ιαφ6ρι.ιν 

.. // .. 



ροανοτολιομi:iν ιιαf&ιιοι~σιr:wν,&φοUκατιιστστιιι.&r\ΕΔΗΚ 
σι: τ6ν Δημσιιροτιιι6Ισσισλ·JiJι5 

Νάyιστfιιαfyι'αbτο\1ς .σdςwρdσθι:τοuςλdyοuςΙχοuμι:ιρι,ος 
μl τ f ς όμ&δι:ς τών οοσισλι στικWν ιιομμά ηιν τijς C(ιρ~·Jιης, 611wς ιιάιοuν μl ρ 
&νι:• fσημο σ Ι βοuλcuτiς μσς wa6 μι2ς .l:~ι ιrpaσωwoUν στούς 'οργαιισ ς η 

• Η6ηcιlδιaδιιιασfι:ςlχοuν~ιριιι4.Ιρ.ι'jσι: ιw.σ fόδρ6μι;ιςί: χι:•ιτροJΙορcιΙΙ 
•dμμι:ιμσςlχι:ιιιληβΓjy ι & ν&μιτ&σιr:ι στljνtuνδι&οιιι:tη τi:iνσοοιc:ιλστοιιw 
τwν 1'i\ς [, Ο .Κ,"ιιύιιcι9ορfσθηιι ι:yιά τfς11-1 3'1σνοucιρfι;ιuστfι;:βρξl 
Βd ιι ρflfι:ι ν&χ&σσuμι:οι'Jτι'Ινtι'Ινcδιιιiιρfαιισfιιρlιιι:ιήlμφάνιοljμαςσtι'i 
σuνδι &οιιι:tη τi:iνtύρwnοfwvσασ ιιιλιοτi:iν ν6ιιόμc.ιτι'\ν.l:ιιιοημ6τηtαμι 
τi;ς Ιυνδ ι αοΙΙltι:ι:iςμας. 

• 
Κcιτ ιSιιινι:lσηyι'iσι:wςτοtίκ .Ι.Κρι ιι.lλη,ιιοι1όμdtι.ινσly ινι:δι:ιtτι'i&1'1'6ΤijνΑ'Πανι:λ

λοδικ ι'\ Σuνδ ι ι!ίcτιcctη, &πι:,aσ fι:ilc ι ι'ι • ι 6 nλaτι: ι& σύνilι:ση τοίί Λ ~ΤαΙΙΤ ιιιαίί tvνι:δpc fou 
τσUιιιSμμaτος,nούΒάyfνιιιμlσο:τcS1979,μι&ιιafι'ιnρeβλι:π6μι:νη&π6 cS τσστα
τιιι& σύνil cσηδfνjljτσν1πσpιιWς&ντι"ροσwncυτι ιι ι1ιι ι'Ιιι:ιyfνι.ι&ντιιιcιf,μι:ν σutη 
τ~σι:ων ιιο f ιιpι τιιι:Γ\ς ατ& ιrαpι:λθι!Ιν. 

Κοτdwινο:ι.τσUήσGνθι:σηι!pfσθηWςlξfiςι 

ιι \' ΛvτιJrρ6CJW!Ι'ΟΙ τi:iv Πι:pι,ι:pι:ιαιιι:iν 'ορyανι:tσι:wν 1σ6:ριθμοι μl τfι; βοuλι: 
lδρι:ς τijς Cιιλοyιιιfiςτοuςπι:ρι•lρι:ιας,μl1λ&ιιστο&ρι θμι5τριi:iν&νιπρο 
yι &τfςόλ ι yο ι:δρ ιιι:lςJrι:ρι,ιρι:ιι:ςιι.afl:πfwλlον άνάlνας &ντιιrρι!lαι.ιιιοςyd:ιιαθ& 
τριάντσ μf λη ιι&μμα"Ι'ος, ιrοι1 &νl'\ιιοuν οτl'\ δύναμη τi'jς r.ι:ρι,ι:ρι:ιαιιΓtς Όpνο q 
Ο1 ι\ι ντ ι Jr ρι$Ο W'ΙΙ' Ο Ιf:ιιλfyσντσιι\ιιιcSιιοι νι'\ιnινι:δρfοισητi:ίνafρι: "Ι'i:iνΠι: ρι,ι:pι:αχr:ίνχαf 
Το•ι ιιι:ϊν 'εJrιτροΙΙ"Wν τijςΠι:ρι•ι:ρcι σ ιι.i'jς 'ορy&ν~ης . 

β ) Ο i βο υλ ι:uτlςτοίίΙΙ&μμοτσς.y ) DI•~νβουλι:uτlς-μlλη τοUΙΙι6μμaτος, • 
Jrολιτι:uτlς τοU ιι&μμστοι;οτfςδύοτι:λι:υτοίι:ς1ιιλοylς.ι: )"Ι'dμlλητι\c:Κι:ντριιι 

: ~::~~=~ς~η~τir1~Η~ι~7 ~:~ά κ:~~ρ&:;?π~::;~'~~~ϋπ~::::~:~~κ§., ·~ο~=~~:" 8 
τijς[ΙΔΗΝ,1χλι:y6μι:νοι&ιτ6τfς&ν"Ι'fστο ι χι:ςwι:ρι,ι:ρι:ιαιι:lς'[ πιτροwlςτi'jςΕΙΔΗΝ 
Ι) 'Ανά 'Ιfl ντι: &ντι"ριSσunοι τι:iν Κλι:ιδ ι ιι:i:ίν ' Ορyον~σι:ων,6ριζι5μ ι:νοι &ιιι5 τd alρι:τά 
δι οιιι: ητ ι ιι:6:τους σuμβούλιο. ι)[fιι:οο ι σ lρι:τοf&ντι1fρι5σunοιτi;ς 'Ορy&νι.ισηςyυνοι
Ιtίίν, ιιι)D i δι'\μaρχοι,οlδημοτιιιοfσι1μβουλοιιιοfο!Uποfι'\• •οιδt'\μο.ριοιτi:ίvτc
λ ι:υτσfων 1ΙΙ λοyWν,"ο<.i&νι'\ιι:οuνστ l'\νfΔΗΚ. ι β) Πι:νι'\ντοστι:λlχη τοϋl:σωτι:ριιιοίi 
ιιαf τοίί Cξωτι:ρ ιιιοίί,nοι1 δlν ίιlfιSyοντοι στfς παριmάνω ιιο:τηyορfcς,όρ ιζ&μι:να &ιιιS τ6 
Κι:ντριιιιS Όρyανωτιιιι!Ι Γρι:ι,ι:ίο . 

Τlλος&.ι:ι,αα fσθι:ιοlσGνιtδροιποG Β6πάρουνμlροςατ6tυνlδριο,νάlχουνμιιί 
:2:σt 6~~~~~:~~τα &nll τ {Ι &ν ι:Τ νο: ι &ντιπρ6cn.ιποι μl πι:ρισι·Jτι:ρι:ς &τr6 μfο ιιομμο:τι -

ΥΠΟΒΙΒΛΖΠΛΙ ΗΛΠΟΙΤΟΛΗ ΤΗΙΒΟΥΛΗt ----------------------------------
tτfς12Δ.:ιι c:μβρfοuό'Λρχηy6ςτίlς [ ΙιΗΚΙΙι .Ι .Γ.Ζfyδηςlστcιλcτ6CΙ;ηςyρόμμιι 

ατ6ν 'Λρχηy6 τοϋ ΠΑtDΚw . Λ .Πα•αδρiοu. 

• ~ Ayawητl μου Προι:6ρc , 

Τ6 yρ6μμιιιιlιτ6 σο\ί&•ι:uθtίνι:το: ι UrτcS τήν l6ι 6 τητα τοίί ΛρχηvοU της 'Λξιι.ιματι
ιι ίl c 'Λντιιtολ ι τι:Vσι:ι.ις , ίια τcρι:ιό"ι5 όw6φαcητΓjς Δ 'Πανι:λλαδιιιΓjςΣ:υνδιασιιl,ι:ι.ιςτi'jς 
ΕΔΗΚ , ιιού ουνΓjλθr. στl'\ν Άθt'\ νιι ο τf ς 9 - 10 τρι:χ • 

.. ;; .. 



. νιf ;~:~~::~ ~~~;~i~ ;~:ι~~η:~ .. ;:~~:~ .. ~~:rι:ι:;6~~ "re~~~~p::~&~~ν Q~~~:κ. 
-ΝΛΤΟ·Λiyο'i"ο,Κ6ιιροι;ιι . λ .ιr . 

Ή τι:λ ι:uτσfaσuζljτηοη•dί νωοτ6 Q4:μcιτσ ιι<ιτdί lyινι: τ6ν ιrι: ρςισμ4:νο ιιόρτ 

::,::τ~~~ :~:~:,~~~~η~ι:ϊ dl &~; ιl .ρο~=~η~:·~~ν~~:νΜνοuς ιιοf y 

~:~~~:~λ!~~~~:. ~~~~ λ~~3"':~:~6:~:~:~~~:~ Ε:,;:~1~-:~Ξ!~::;uτ :~~
~:f~: ~ i:=~~~=~ ;~~ :~u~=~= ~=~ ~~~Υ~~;μ:~ ~~~·.:~:σ:::;ςλτ~wν,•Λ• 
yνιτ ι •iίςΙον6:6οςΙcyαλοu.6λι:wς,κοftοι1χι:ι•ιrροτaχΒι:ϊ•&κ6 ιιολλοGςμΓiνε, 4 
σutητηlι:ϊμ6λιςι:rljμι:ρσ,ιrc:ιριfτfς1•aνι:ιλημμ4:νι:ς6ιομαρτuρf ι:ςμaι;στ6 δρι: . 

τρ6:":;~: ~~~ν .::;~~:~σ~.~~:~ρy~~~~~ι:~~~:~:ζ~~:; ~= ~ 1~1 ~ ~:~ ι~ο~ ~: 
μwορi~rcιν6:1ιrιτι:λ4:σcιlmοτι:λiι.σμοτι κ6τι:pοτljν ά-ιιοστολ/i της . 

8 ριρ~ι:r~~~= ~ν&ν ν~ι~ν;~~:~·~u~~6":Ί:~~~~~Β=~ςσ~~~'r~~ :&ζ~~~σ:ϊ~ο ~ιι •-

:ι= ,;;:~:=σ~~ ι •:~;:..~~: ~:~~:~:::~:; ~~ν ι.:~:~~~~~~:u&;6 Α ~~~o~:~~=~w:~c::•••• 
σuνι:δρ ι 6: ~r ι: ι ς τοϋ [ζιμι;ιτο ς , &,ο ϋ &δuνατοϋμ c ν6 1κ π ληρWιιο uμ ι: τljν &π ο~ ,. ο ιΙΙ 

Ιι& &λλημ4:Βοδος yι&νι! Uwοχρι:~οuμι: τljνιιuβiρνησην6σuζητ/iο-r:ι,ι:Τ 
ραια κaf ~ ι)ιrοβσλ/j ιrpot6trι:wς δuuιι ιο-τ fας . 'Υιιι!ριοuν ,uαιιιdί Maf &λλtr p611 
cΤμοιιιρ6Βuμοςν6:σutητιιjο-uμcιζGο-οu . 

'ελιιfζωδτιΒι!uuμ...,νf!σι:ιι;μi ffι;ιraροιιι!νwο-κι,ι: ι ς 0 yιιιτfyνwρfC.ο.ι • 
Δι r.~ σοu &yι.ινfο yιdi τljν 1ξl:λιξη τής ιιοτaο-ηiο-ι:wς . 

λωσ~ f~~:~.::~μ~ν:i .. ::~~ :~uf~~~~~ν~:~u~~~~ο~~ 6,ι:ι ς o-ou uGνtομο,ό• ϋ &λ-

8 :' ~-~~~~~~!-~Ω~!-~~!~~~!~!-~~!.!~-~~~~!~!~.!~!-~~~~~!!~~ 
τσϋ τ1;.~·~~:3ν τ:~ :~~:::~ :·:~u σ~=~~:~,;~~ ~~~ο τ~~ r ιι:~~Ρ~=~σ~~:~~τ~,. σ}~: ι ~λιJ -
κι:ρfιις . 

Ό Άρχηydς τϊ;ς [ ΑΗΚ κ.Ι.Ζfy6ης ιισG f: κ ισκι,Βηκι: t/iv ιrι:ρισχ/i καf ι ... cρlιaηιιι: 

t:V~~~ς 61~:~~=(~~6 6~~:σ:aδ~~~~ ;~~~,.~~ ;~~α μ~~~ ~~~~~7 ςiv ό~:ν 'f:σ:~i~~~~~~ ~η~ 
t6 Ύ11o uρy c io 6ημσufι.ιν •t ρyι.ιν. 

K O INOBOYΛtYYIKHΔPAtτHPIOTHTA ·--------··------------------

!~~~~~!~~~!!.~~!-~~~!~~~ ! ~!-~Η~~~~!~~ 

ιrρo~~e:~:~ι:~:~~~~r~:~=r~:~ ;~~η~:~~η ·~;dr ;~;J~η;ι:~~=ς:Ιiν ΙΙι:yολοGπολη κο r τ fι; 
··------------------------------------



Ο Αριηy6 ς τij ς [ A~IK ΙC I l( y6η., lιιομa f ς 6:ιι6λοuθ& ς δ λ (,σο 1 ιΙί 
ΙC o:yycλλ6μeνa οιιόν6αλο _yιό τι1ν •ρομ~θι; & ρι;λα οcιδων 

• Ή &.6 μcιιιροU ι!ινaμaν6μι;νηu!ιξηση τιiι; τ Jijς τοuwcτρελ~:ι~ οιι c ναι &.6 •ΡΩ l1; 
y&yον6ς,'tι•ιιβlρνηση,& .. το6τοις,tαlνcταινιilιι:ιο1,vι6ιοοτa ΙCοfσπaύ6eιv6 

~~:~~~~~.6~:B&~a:ι~:~:~o~~u~l:~:a: ::~~&ccτ 2o2=~y:~~-~~~~~~~T ~ =~·~=~6 ν 
•ar &βcβοι6τητο: ~c σρ6ι; τ6ν lyr.oιpc:ι άνctο6ιο:σμ6 τής ΧGρaς- • 

.&f•αιο ή ιι.οιν~ yνGμη 6ιcρuτότοι,•~ι; διιιοιο.ιοycίτοι ή ιιuβcρνητι•ι1 ο!ιτι1 οι ΙΙC"; 

Πι;ιρ&.ιλη.ια&ξuιι.uλοιιθοu.,νάιcuιι..ιοιφοροU'οl!ιιWνυμcςιι.cιτοyycλfcςyιιf&νwμaλfι:ςδαοv 
••σρίίτι1νπροιιι1θcιο110.DΟΟμ.τ.ντηζc.ιιιαfθD.ΟΟΟμ,τ.μοζοι1τ"σύlyιναντ6ν 
Νοlμβρισ. 

aeu~0~~=c:~ν ~~~~;~~η :~ι:S~~o~r:;;~u::~μ=~u~~ς ·:~~~~~ι :~;~~η=~ν~~ας ~~~=~~:~u- 8 
wcSλι:uς ιιαf ζfιτησο &π6 τσιjς άρμιSδιοιιι; Ύ111oUpyoύc ~ νcS ιιοpο1Ι'lμtουν τιSν ιιατοyytλ
.ιοντa aτ6v Elσαyycλla ~ '6 δcχΒοUν τfi ούστοση 'Εlcτοστικfjς τWν ιιρι:ιyμ&τuν 'εf!ι 
τρο:ιιης , κιιτ&τ6νΙ<ανονισμ6τijςθοuλί'jς,yιιS:ν&διολauιιανθcϊήόπ6Βcση. 

tfι1ν111pcSο~ιληοι1μr;~ιJι\w.uβiρνιJΟη:ιιρστfμησe •••• νόσιιmι1οeι:•tιδη•lρωσfι'j6Γ1 
μσαι6τητονlα!ιι.,;,ψηιι.αταyγι:Ηοw.οf!Jfονο.ιaμβιiνuτι'ιν ρdσκληι1μσu•6ς τf1ν 
ιcuβ ιf: ρνηση ν& διWξcι τ6 ιcοτοyyιf:λλοντα ~ν& δι:χΒei νιf σιι τoBei Δισιιομ τιr.:1 ·ι
aιτρσιι ι'j, yι&τι16ιr.ρa6νι1ση οUιιατσιyyι::λλ6μeνοuσκο"6&.ιοu 

~Η ~~~~::ι: .• r~ 1).~~ ~ι; ~ι;ηι;: ••• • • • .... .... • .. .... • ...... .. 

Κλcfνσ νται; τ&ι,;.ιrρoO'Jfαllcfoς μου διό τr'jν &πaλλαyι'jν τοU 'ελληνιιιοu λaoU ιιοf τi;ι; 
' Ε θνιιιijς Q \ιισνομ fος &ιι6 lνα νiο,οοι.ληρ6 ~~~ f μ6ν ιμο ":ι;αριSτσ Ι" ιιι:ιτοyyt.ιλu !ν"• .ον 
της Βου.ιης τW Έ.λλι~iνuν, ώς ''tλλην•ολfτης, ιιdίντι:ι άΡtΙιiδιον Ύπουρy6ν,&οτις δι& 
τWν1νcρycιWντοuiπι:6fuξcΙ<aliιιlτuιeνότcΒσUνV.cpιSνwτijς'ΕΒν'Ι<ι)ςΟ1κσνο
μ faςτi;ςΧUρc:ιςιιοfτσίί'rλληνιιιοU.ιαοίίτ&cnιμφlρσντοτWνσuγΙtροΤημότuνΛότση
βapδινοyιόννη,&νοθlτσντος 'fαρονιiμwς ι:Ιι; α~τ&, ώc nρWτην,όνι:u διayuν σμοϋ ρσ-

~~~~:α~~C 6~;~~~ ::/~:~~;cix:~ :~~: ~~Ι:~;~~&~:V~ν~~~· ;~~·:: ::~~~~;~;:0 ;9;;, 8 
( Ι'τ6ν όιιοiσν τό ουγιφστι'jμοτa &ν οuνr.ννσ/jσr.;ι μaτaξ~ τwν δlν lλaβον μlρσι;' διd 
τ ι'jνwρομι1Βι:ιιι110.0001Τιιρ6ς6ολλ.1CΟ.64Ιtιιτdτ6ννον•. 

'Η ttιHI< Βr.ι.ιρ"ϊ όπαρ6δeιιτη τ~ ρύΙΙονση τijς ιισ.ιιτιιιί;ι; ότμιSσtι:ιιιρος μιf: φijμcς κaf 
κ.αταyyι:.ιfι:ς πι:ρf ΟΙtονδ&λuν. Kaf ι:Τνσι άποtοσισμlνη νό tι;αντλ~σcι δλο τd μlσι:ιι 
ιι οlι τη ς παριf:χeι 16 ιιολfτcuμα yιd τr'jν !ξuy fανση τί;ς •αλιτιιιί1ς ζωής. Β& πι:ρψt
νcι , πρ.:ίτα, ,uσικ6, ήνιιυβcρνητικr'jόπ&ντηαη". 

ENΛtAIAΓQNIΣIIOtlllt tPQTHIIIHII<A -------------------------------
Ό βou.ιcuτr'jς Χονfc.ιν της [ΔΗΙ< κ.Ν.Βι:νιζιf:λσc κρ:τlΒr.σι: στ-fς 16,12,78 tι1ν ίξijς 

lρWτηση στ~ Βοuλι'j yιό τούς ύnουρyο~ς 'tμngpfou κοf Βιομηχανfας. 

• α) Ή δ ιcνlρycιο τWν διαyωνισμί:ίν τοϋιιι;pοομιf:νου Νσiμβη yιd τιljν ιιρομιljΒι:ta 
110 . 000 τ .μ. ντijζr.λ ιιαf 80,000 μ .τ. μοζοι'ίτ δημιο~ρyησι: wολλd lρuτημοτιιι& στ~ν 
ICOIY~ yνUμη . 

Γιό τ cS λ6yο σl.ιτ6 !ρuτνντaι ol κ.ιc. Ύιισuρyοf 'tμπσρfοιι Maf Βιομηχανfο:ς ν& 
lνημc~ουν τιljθσ1Jλι1yι & τfςοuνθiί• c ι;τ ijς διι:νlρyc ιοςκafν&ιιι:ιτο8iοοιινyι& 
ιι&θclνο&..-6 τούςτρι:iςα(ιτοlις6~ςιyι.ινισμσύςδηλοδι'jτηςΗης,18ης,ώς~ιοfιης 
29ηςΝοcμβρfσι.ι(ΙΙσύctνο:ι c\ μ6νοςτοίί&rσ fοuτ6: &ποτcλlομοtαιιοτcιι.υρwθησαν), 
τ d: & ιι cS .ιouea ιnpotaι 



Έw'ο.δτοίί !ρι.ηΟ:uΑ ι 

1.-Αιο.τfοlιιο.τοδιι.. 
ταιδι&τt\ν!ξ&ρθρω. 
ό.οΒδλιιτοuνι 

2.-[fνο.ιfιδ χιlι:ιιdμηο ισ I( 

ιιηδcfσςτοίίa&λλιαu 
ΙJΤΙ\ρ ιξηlι:ιrηλλ&yηcον 

3.- Διατf td Ύιιοuρy 
6ιιS τρομοΙΙpeιtιιtlς1νiργ 

• :::&[ ;:: 1 N~~~::::f~~ τW Λ. 
στιιtWν!νcρyceWνιrο.) Ιιί 
'Λσ,&λc ιονf 

5 .-ΠWς&ντιμι:τωnfζι: 
μηχο.νισμι:=ίν1ιιιιρηιιτιιt..ιν ο 
χρησψοποfηοο.ν ο1 TpJμ 
τοuς!νlρyι:ιι:ς: 

ο bu ~~ιr: ι ς ιiσφαλι: fcrς δlν δρα στ η ρ ι ono ι οίίν
αλλ6.ό:νfθι:τοσl:ιιολλlςιιr.ροtUσr..,.,.d 

dοlflρι.ιτοοτο.τι1σο."'τι:ςι:rτ&yι:yαν6τοτiiς 
ιιοfσούμlοιιι.νδο.λG6rιΙCι.ιβι:ρνητιΙΙι1Uπο-

6,- Παiο: μlτρο. θιS λιiβι:ι ή J(uβlιΝηοη διιi η'iν !ξοuδr:τlρι.ισn τ~ν μηχο:νισμi:ιν ο(ιτi:ιν 
πού όποβλlποuν στι'jν &nοι:ιτu:θr:]οrιοfηοη wαf στr'jν ύπονllμευση τilς Δημοιιρατfος.-" 

'αβοuλεuτι'jςΧο.νf.ιντilςtΔΗΙ(ιι,Η.Βενοζlλοςιιατlθι.οcuτfς19.12,78τι'Ιν.ίξi1ς 
1wr. ~τηοη στι'Ι, Βο υλι'j 1•6 τούς ύ ~uρνούς .ιντονισμοίί,'tμπορfοu ιιαf βιομηχανfας. 

• 'Λπ6πολλούςμi;νε;:ήτιινyνωστ6δrικι:ιτάτι'jtuν6ιιSαιtι:,ητWνχωρi:ιντ.;ςοπεκ 
τσίίΔι:ιtεμβpfοu1979Jdόιισ•ασοζ6τανήιιUξησητί'jςτιμηςτοίίπι:τρcλαfοu . 

•Ηδη οΙ χCιρι:ς ι:ιLιτlς Ιfi;ραν τι'jν &ιι6φαοη yι6 μι& στσδeσιιι'Ι αύξηση 1S:C yιιί τ6 197\1. 

Έwι:ρωτCιντοe ol ιt.ιι 'νιtσιιρy<)f Σuντονeσμοίί,'εμιισρ fοu ιιοf Βιομηχανfος yeστf 6lν 
.. ;; .. 



.ρ6ντιccιv l:yιι.cι f ρι.ις νd iι;cιαφcιλlσοuν ιπο:ριι.r.ίς nρaμr'\9r: ς πr: ~ λιιιοr:ι y ι!i τf • 

:r:r.~~~~~:~:~~ ~=~~.:::~~:::"~:~~~ :!~~~i~:~~~i~~,~· ;~:~~~~:~~:;~~ι: · :~: 
1tοΔιcισμ 6τΓjς&yορός.• -------------------------------------

ΛnΑΡΑ6[ΚΤΗΠΛΡΛΛt1•Η 
~~~~·--~--~~~---~~~ -

jξΓj~ D ι::~;~:~ςσ:~rι::~~~ο~ 1 ~Γ\~6~Δ~:σ~~~.;·~:;:~~~ς, ::G~~~:c στ fς 20. 1Ζ. 7& t r'\ν 
• 't• cpuτiίaBr. δι6τ ι δiν iιιλr'\θη r6 ιι6μμcι τΓjς tΔΗΚ στ6ν ~σρτcιομ6 τWν 150 χρΔνι.ιν 

~:~~~~;~~~;~~;~~~;Ξ~~~:~~;:~~;~~rr~:~i;::~:!~i~::~~l~E~~;i~~~:-:~::~ 
wιιρστdξ c~ς Cιιι:(νης ι\ όιιοfcι τfς Wδr'\yησc οτ6 •twoς τΓjς 'ελλ6.δος τWν 6(ίο Ήπcfρwν 
ιιcιfτί:Ίνw ιfντcθιιλι:ισσWν 1 ιιρfνcιοdν6ncιρ&δr.ιιτητr'\νπορ&λι:ιtηcιύτr'\. 

'twισημcιfνauμr.τr'\νwcρ(cρyηcιύτr'\wαρ&λcιtησ&νΗλcι'ηδιcιθιfσ&ωςτοϋ ιι,'Υ- 8 
wauρyοϋτrjς 'tθνιιιί;ς'Λμ6νηςν6.wροwθι'jσι;~τ6ν1ιι.δημοιιρσιτιαν6τWν'tν6nλwνμιις 
6uν6.μ .. wν ιισf τ ι'jν ιrr.ρσιτιfρι.ι wροσιfyyισιν Ιτpστοϋ ιι.ο:f Λιιοϋ, ιιuρf~ς διf Λιfν npo6ycι 
τr'\ν ιΒ νΙΙιr'\ό:νcιyιιοι6τητaτί;ςδημοιιpστιιιΓjςδιcmιιιδayωyr'\σcωςτWνμο:θητί:ΊντW..ισ'Ι'pα 
τιωτιιιWνιrαpοywyιιιWνΙχολί:Ίν.• 

TP[1t6HΛOtE1I TOVAPXHΓOVTHIE6HK. -----·------------------------------
• 'Η t 6HK ~ταν ndντaτc UJΙ"ιfρ τΓjς 1ν1'dξcwς τί;ς χ6ρσς μcις οτt'\ν ΕΟΚ, ό:λλ.; μ """ 
..n-6 ιισβcστ~ς •λr'\ρσuς Ιαστιμfας μι τούς &λλοuς έτσfρauς. 

μr.~:~ύ~~ι'ί~~~~~ΡΙ!:~λ~:~~~~~ν ~~v;~&·~~~ς ιι.~=~~ί ,.~:~·G:~:o~= ~~~~;~~· μf5,.~ν11~ 
6ι&ν.fρycισ.t.ημο•η•Ισμcιtοςνdi••ρ6:οcιτι1νlτuμηyορfα1'οu , 

'Η[ΔΗΚ•ορομιfνcιάιμcτσιιfνητηστfςθ.fοcιςσlιτιfς. 

::~ν σ:ρ:::~~. τ~; ~;~=~~=~&β:~ν Β~~:μ::~:~ r~;~~~ιι.:ϊe~~~~~=;•;:, =~~~~&ιι~::σ:~ 6 8 
rr.σιιιτr.ς • 

• ιι~~ ι ε~~~6:~ ... ~·:;ϊ"=~~~~ rίν::::;~ ;~~ ::~λ~~ν .:ι:ω~a~η~~~,.:~6~~~:ύ:~~ι~~11~~. • 

Γ1ΛΤ06ΙΚΛΣfΗΡJΟΤΗΣ:ΧΑΓΗΙ . ·- - ------ ------~---- - --·---

~οί~=~:::~~~~. 2ς κ~~~~:~:~ ;6~ :~v::~~σ;;~ ~~~δ: ~~ύ~~~::~~ ;~~ ~~~::~λ ~:6 
• :~-

σ•σλιtfσςιι.οfστ6Διι:ΒνlςΔικcιατι'jριοτi\ςΧdyης . 

δι w~~ ~~:~~χ ~~'Ζ6~~ι~~~ '& ~~:;:τ i:6~~~~~":aGr'\~ 11:~:~::~~~~;~τ ι e& .:ι6ηyoi.oc of 

nρ&yμο1'ι,σύτιSιισflyινι:. 

~δ f :~:~:~ι:;::~:~~::;~~,.~~ (~ ~&~~ν ιt ~::;r;~ς τ~:a~~r:c:~ιS τ~~μ::~~~~Υ~~σ~~~ιt r~~ • 
'Η&ιι6Ιf0ση τοϋ6ιιισοτηρfοuτjjςΧdyηςyι:λοιοnοιι:i,ιισfιιcιτdτdδUοαιι..fλητης , 

τ l\ννομι•t'\ιι.σf wολι τιιιι'jσιιlφη wdνw οτι'j ν όnοfαΒι:μι:λιc:iθηιι.ι: lι!f61'1\νΚuβιfpνησηι\ 
ιιροσφuyt'\. • 



~. ι11l ν 

ιν. 

• ;~;~~~~:~~;:::~. :~:~::::~ :~~~~~~;:7. ;;~:ϊ;:~~:: i:::~;:::~;~ΕΞ:;~:λ~::Ε~ 
τiiς Ε~~;~Ρ:~:~:~1~0 ~ 1:, "::Ρ::;~~~ ~:fη.,;~: ~:~:~v=~~~~ μας v ιό ι &vι:π6ρκι: ι ο 
ή ~~~~;:a ο lr:~:~~~:~n~=~d:~:ι: &~6 1~~6~ • .,:~ :~~~~ ι::G~λ:~::~u~α ~η ~ ~~~;~~~ ς 6 τ ι 
λι:~::;:ςτ~~ &~~:~~ι:;σ~ .~~~~~~~~ύ~;~ ;~~~:~;~~~: ~τ~~=~ν?Λ ~τ~λcι•;; '-~~~ c:~~~ ·~~ .. 
~:~~~~f::j;~~ ::~~:~~;;;~~: :H:~:~~:~~i:~;~:~~~:~~!:;;;~~::::' ··:·~~;~ ~~, ' 

KoalfiiΛHKH ΔPAHHPIDTHH -----------------------
tτfς 26/11/78 ή Πι:ρι.ι:ρι:ιαις~ Όργ6vι.ιοη 1\auρfou δcyάνUΟ'ι: ouvtr• cιrη σ.~ν ofa 8 wαριστηιςοfμ{ληοι:ό Άρχηγ6ςτοUΚ6μματσς 1.Γ.Ζfγδης.'[πf οη ςι: tχη οUΚ;..ιμn-

:~:~:Ξ::~~!~/~~:~:~~~~~~~:~~~β:~!~~:~2~v~~~ι::~~~η~u::~7 0;~: ~ d~. Πρ6ι:ι-pο • • 

Στfς 11/12/78 (γιvc nplς-κ6μφι:ρανς στ6: ypa.,.εia -τοίί Κ6μμaτος.ι Cuuλι1, V1;'=ΤΙ-
κ6: μι -τ~ν ι :nονιι:λλαδιιι,ιj tuνδι6σκcφη τijς 9 κar 10 Διι:ιιι:μβρ(ου ''78 

Στfς 12/12/78 oτij τι:λι:η'i λιταvι:Gσι:wς fι:pi'jς c11(6νας τοίί ' Αγ.tπuρ f δι.ινσ uτ6ν 
Πcφαtίίιrαpι:ιuρ!8ηόΑ.Κοvτ6nουλος,Πρ6ι:6pοςτηςπ.Ε.ΕΔΗΚΠι:ιρο: ρ, 

tτiς 13/12/78 Cγινι: πpCς-1(6μφι:ρι;ινς crτ& Γρο•ι:Τα τοίί Κt.'μμοιτος lrιντιτ<pοοι:mι.ιν 
τοU ξlνοu T~nou • 

• ,,~~~~Τ~~(1 :~~:u:~~~~~=·~ι1::~~ τ~~~,ιj~;';~~:~:~ν t~~λ~~:~ ~~~~~:&:~~' Κηδι:μ6νι.ιv ό 
tτfς 14/12/78 στ6ν Πιινι:λλ~vιο tUλλoyc Δι•~ι.ιματοUχι.ιν-ΙΙηχοιν οιιCv ΟΤΕ Ι<"'f 8uσιιιι:iν 

Ρα6ιοηλι:ιιτριιιι:iν ιιαfΉλι:ιςτρονιιιι:iν ΙΙηχανιιιι:iν ση: !κιrροσ~rrησι:: τ6 I ο ό μ ΙXUV<I(6ς 
[,Πι;ιντοuβιiιιης. 

tτfς 15/12/78 στij Διδοιrιιαλιιι~ 'ομοσπον6fα Έι..λάδος ιιaf 'Ομο .... νδfα Ιδιι.ιτιιιW 
'ΕιιΙΥαιδι:uτιιςί:ίv Λr.ιτοuργι:ίν Cιιτφοσl.ίπησι: τ6 Κ6μμα ό κ. Γι:~ρyιος 8( rαδος Διιιηγ6pος
wολιτι:uτ,ιjςΛαιιuν(cις . 

tτfς 15/12/78 στ,ιjν t ιιδ,ιjλι.ιση rcU tuν6!σμοιι 'Έλληνf6ι.ιν !πισtηΙι6vι.ιν έιι:τρασUτιησι: 
τ6Κ6μμσή'ΑργuρώΧaν ιι.ιτιi ιι η ιιιλaς-της ''Οpyάνι.ιοηςΓuνοιιιιWν. 



Στfς 15/12/78 (yινι: σliσιι~•η τiiιο Ι!:οι9' f!οιιλe.ιιτι• 'Ομ& 
Κ6μμ τος στ~ 8ο' λl\. 

f~=:~ω~;~~:ι~:ο:~~~:~ ~:~r~~μ:Λ~:Sρ:~~~;: :~~;:o4n : ο ~~~~~ 

,.6 ~~:~~~i~~~:!:~:~~~~:~~~~;η~E~~:=~~~::V Υ:~~~:~:: r~: 
I"ffς 20/12/70 (yι νι: σ6σιιι:'η "'i;ς 1ΙΙι'1'ροΙΙfiι; 'tν6•λων ι\u~ _.ι:ων 

σχiδιοJΙΙόμοuyηfτl\νμcfωσητΓjςο'1'pσ:τιωτιιιfiςθητι:fιιc . 

Κα).~~~~ ~~~:~c~: ·~:ρο~~~~~"f~Ρ~~.~=~~~:~;~.~~~~~~: ιμl\ τW 
Στfι; 22/12/78 (yινc σdσ .. ι:•η τi;ς ό:ρμο6fσς lwιτpcιn:iiς γ ιό τl\ν οuyιιρ6τηση "fi;ς 

ιι:ι:ντριιιiiι;'ΕwιτροJιΓjς. 

μι ~~~~,.=~~~:~~~"~:~:~~ ,.:nv::~~:C:η &;~~..,~~6 ~:?c ι:~~~~"'f:::~σ~~~σ;~~"~~:"~~~-
τριιιl\'t"•τρο•Ι\ · 8 

I"ffς 29/12/78 lyινι: σι:ίσ•ι:•η τi;ς lwιτpoJιi;ς 'tνόπ).ων Δuν6:μι:ων μl μιι τόΝο-
μοσχlδ ιογι& τl\νil:λιS:τtωσητfiςστρσ:τιwτιιιfίςθητι:fcις. 

Στfς '30/12/78 (yινι: σGσιιι:'η τΓjς άρμοδfσς lπιτpοπi;ς γι& τt\ν n:ρο68ηση τ~ il:ρ
yασιί:ίντr}ςσuyr.ρο"ΙΙ\Ο'cWςτi;ςΙΙ:κντροιΓjς'επιτpοπiiςτοίiΚόμματος. 

ι\ΡΛΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΤΗΣrΣΔΗΝ -----------------------
Πο).{i σlσβητt\ ~τον~ wαpouσfa τiiς π . σ. [Σι\ΗΝ Χονfων ιιστιS το6ι; ι o-fo 

μίiνι:ς,ΙΙοόlγινcΙΙcρ ι σο-6τι:ροlντονηιιο-τdτ66ι6στημι:ιτί:ίνGημοτιιινlιι. Wν 
'Ηδρσ:στηp ι6τητστηςii:ΙΙιtιιτόβηιιιtσl•ολ).ο{iςτομι:iς&νόμι:σσσ f(ύς f• 

ι:1νaι ιιοf ι'ι lιιδοοη &νοιιοιν~σι:ων yι d διd,ορσ βlμο το, ι'ι δ ι ι:ινομt\ rτ ιιη ι: of 
ι'ιr.6λ).ηση&,ισσ- yι&τt\διdδοσητί:ίν iδaWνιιαfστ6χωντηςιι.&. ΙΙ' 

Il σ{iyιιριση μl τ fς &λλι:ς νιtσλο-iι:ς τί:ίν Χαν fων τ6 τι:).~uτι:ι'iΌ τρ fμηνο ~ ε .ΔΗ.JΙΙ. 
lρyσ).ι: τfς nι:ρισσ6τι:pιtς&ναιιοιν~cις. 

yι:ν ::~~=~ "'~~: 'ria ~=:~~: ~ ι~t~Η σ~~:σ::~~;:ci0~τ:~ο:~~=~~~; ,::0~ο~ ι;~ijς ;~~~~~ ::8 
ζι:i ιιd.τw &n6 τt\ν χο(Ιντσ τοϋ Πινοσlτ,yιό ν6 τιμl\αι:ι τι1ν μνt\μη τοίι εΙΑ~'t f τη ό:νw
νιστι1 ΚcΖcιτι:ι Γcwργόιιη wo{i οδτοιιuριrι:ιλt\θηιιι: τ6 1968 γ ιd. νό δηλ~σ~ι ·τιtν άντfΒcσt\ 
τοu στ6 χσuντι ιι6 ιιαθ~στCις τοίί lblfσ66wouλou, γιd. τι1ν ιιστdργηση της μcιθητ !Μη ς 
ιιοδιCίiς,γιdΙΙ'ι:ρfcργα!ρωτημι:ιτολ6yισΛuιιι:ι&ρχητί:iνΧσνfων,yιά&pθpοyρο,ι~ο:,6: &ρ
γ ισστ ιιιό μuθ~ύμοτcι τi;ς ΙΙητσοτσιιιιιι&ς έφημcρfδcις τί:ίν Χσνfwν, ιιαλlαμcιτο γ ιό: τfς 

=~:::~&~~::~ς ~~~;ι:;~~~t: :~ ~~~σ;::~ Υ ~2μ:~χ:~ τ=~;~r~λ~ :d.r;~μ ~~~~ι i~ί~;~~=~~~:~~ 
τσοταιιιιιWνιι{iιιλwνnοUnροσnσβσίιαανν6:ιrσρcιnλι:ινt\αοuντ6νΧσνιCιτιιιολΙJ6γι&ν& 
τοίι &wοσn6σοuν τt\ν ,η,ο τοu ιισθ.:iς ιιαf ν6 μ~τι;ιτρi,οuν τ6 !ιι).ογι ιι6 ό:ιrοτiλι:σμcι 
ατ6 Χσνι6,yι6 τt\ν il:niτ~ιo τοίι Πολuτ~χνι: fοu,yι6: τ~ν txoλl\ τοίι ' tμrrοριι..σίι Ναuτι
•οίιΧσνfωνιι.λ . n . 

Πρlnι:.ιν&τονι σβι:iδτιιιοτ6:τ6δι&ιrτημστί:iνδημοτι•Wνil:ιιλογWνή rΑΗΝ ίl\τσν 
ι'ιμονcιδι•t\νι:ο λιιιfο ,ιιοU•τιιιιοίισι:ιιcιβημeρινάμlτfς-σιι).ηρiςlινοΜοΙνιJοιιι;της 
τ6ν/11ητaοτσιιισμ6, 

'Ησuμρολfi τίlςΕtΔΗJΙΙστt\ν!•λογ/jτοίίΓ ι 6:ννηΚλwνιζ6:ιιησ&νδt\J...CΙΡΧΟU(ι τ rJνι: 
σημοντιιι/j. 1'\~τ& τ ~ν ί:ιιλοy~ τοίί Γιάννη Κλωνιζ&ιιη ή [Σι\ΗΝ Χανfων δt\>.~.ισc τι'jv &-

~:~·&~~λ=β~:α~σ~~:~JΙΙ τ2~,.:;~:ρ~~~μ:~~~~~ :~τ:ά ~~:~::~α σ:ο~ι~~~~~: ,::~~ο~ρ:~-
μσpχοu Γιάννη Κ).wνιζd ιιη, yι& τ6 ,τιόξψο της ΙΙ6).ης τί:iν Χον.fwν, !ιιι στρότeuσι: τ& 
μ lλητηςιιοfροι'jΟηα ι:στ6νιιοβcιρισμ6τί:ίvτοfχwν&ιr6τ f ς&,rσσι:ς • 

.. ;; .. 
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ΚΑθΗΚΟΝ ΚΑθΕ ΙΤΕλΕΧΟVΣ ΚΑΙ ΜΕΛσtΣ 

EINAI Η Σ't'ΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣίΗΝ OIKONOMIICH 1/\ΑΣ Ε.ΞΟΡf'\ΗΣΗ 

Στόχο~ ιλ ί~aacpά~ιon των Qηάpq\-r-nτων c'κονο-

γ.ιιι..wν or'l;.f1u>ν ~ι& : 
-τ..: cf.,..\'ou.paτιu..n οpJάν"'""' .... ; λ<>~oup~; ........ Kόri'"TO\ 

- -..;, npoιwιγ.acn" ΙΑΑi "tnιηι><:ο ~οiί λ' Σ'{ Ν ΕΔΡΙΟΥ 

-Τ.iν "tκciOCI'f'l ..m~ ί.~'l'\γ.t.p(Jc:ι~ m\ E4\IK 

MONAΔII<.t4 ΠΗΓΗ Τ2.Ν noPSJ.Ι ϊΗ'Σ EΔI-il< 

ΕΙΝΑΙ Η Λ~Ι'Ι~Η ΒΑΣΉ 
•Κ · ιιντ~η"" 0\κονοy,-.n "'ιnιτ\)οnι\ 

,;;, tΔIIIt 



ΙιΕΓΑΜΥrDΛΙΣ ΚΑΙ ΓΡΟUΙ-θΕ!Εr ΓΕΗΕΜΙΩΝ 

'ΗΆγ6οευσητοUκ. Ι, Ζ(γ6η, ' Αρχηγοtίτί'\ςΕ.ΔΗ.Κ, 

(ΓΡΑΚΠΚΑ ΟΟΥΝiΣ ~2.1 2 . 78) 

ΙΟΑΝΝΗΣ ΖΙrΔΗΣ ('Αρχηγός Ε.ΔΗ.Κ.): ΚΙ1ρ~οι βovλcv'tlς, σ'tfjν α'ί&οvσα α{ιτ 1'j 
ι;ςημ~ΟίϊΡΥ~&η-r.νσ. μcγdλο t;;fiτημa σχcτιιι:d μι τό παρελθόν όρισμtνων ι ιι:πrοσι.5-

• ::ς:οΌ . ~~~~~~;~ι1~~og~w~o~α~v~~:C~~~d~: ~1~a c~~~ι .~~·~ .-\~~~ ~~~ ~:~~~ ν ι-
σμοD, δ δnο!ος τcλc!σfiμερα tιπόιι:ατηγορCα, γιdΜοσιι:dνδαλα. 

Τ ό fνα εΙναι fJ ό.ιι:6ρwση τοΌ διαγωνισμοV καC τό !l.λλο c Ινα ι fι α{ι&αCρε'tη 
JΙ.Ο.pαβ C αση τοiJπρογρι:fμματος τ'i'\ς tνcργειακi}ςπολιηιι:'i'\ς , άπό τή 11 br.oCv. ,) 
Χώρα &d tιnοστcτ δχι μόνο μcγι:fλcς tιλιιι:lς ζημιlς τώρα, άλλ ι:f ,,.ι{ tμ r κrιC 
fι ο tιι:ονομικfi 'tης ό.νdn'tvξη 1 για•( θd δημιοuργηθοίίν t ν cρ γcιακf.ς kμ 'ι;τό 
αCιτι1 τfiν npός δφcλος των φ{λων του tνlρyεια. rιατC tι σ'tροφτ'j np6ς 
τρlλαιο lyινc λόγω 'tί:ίν φlλων τοU κvρCov Ύnoupyol:ί 'tOI:ί Σvντονισμοίί. 

Κα t' yιd νd ό.noφdyovμc τCς διιι:ολαβ(cς,nροτεlvω αCιη1 "•1 uHyμr1 •• <) Χ"-'τ 
tdν δ l ν cΙναι nραyματ ι κd tιπεdθυνος , νd συστα&cτ tξε'tαστιχfi •Cίν nι·;Χyμ.ί'tων 
tπ ι .- ρonfi καC γιd 'td δ l1ο -θ[μα•α. Διόη ό κ. ΎRοuρyόι, 't tλεί tιnό ΙΗΙ.τηγοοCα 
κα{ y ι d τfiν άκ11ρwση το\J διαywνισμοΌ χαC γιd τfj στροφfj nρός '\6 π.ι1;p[λαιο , 
ο!ι μfiν ό.λλd ιι:α{το6ς ά.φι.οσ-r ρ ο,θCλοv \ . "Α~ϊ: δηλώει λοιnό~,ι, δτι δ f t.. ι τ tj 

• σ6σ'tαση τijς tnι'tρon'i'\ς, yιd νd μ'Ιtορlσουμε ~,ιd σvζητφουμε ψ6χται.ι ·. ~{ν 
μnοροDμε\Ιd'tόνστε{λουμ.ει στόνΕtισαyyελ{α , ΑCιτόςό'ίδιοςθd nplr.ι νdμaς 
δι ευκόλ6νει. Διαφορετιιι:d ιι:dνει nαντοϊ:ί λdθη κα{ !1.ς μ tj 6χ υρώ~,ιετ αι nlσw άn ό 
τfj β οvλευηιι:fj του ό.συλ(α yιd νd tπιτηδε6εται τόν Φ6χραιμο. 'Ενω ξl: 1 •w 
χ. Ύnovpyl , μlσα ό.nό •'l"iν lκφραση τοV nροσώnου σας, πόσο σaς 'tl1nτ f) 
νεCδησι1 σας , ('fC-&vpoι ό.n' τ fi ~,ι nλεvρd τfjς ά\Ιτιnολιτε6σεwς) • ' FΛ" 
χεστ ε ιι:6p ι ο~ βόvλcιι'tlς , δτ ι .-6ν τ'6nτ ε ι ~ σvνc Cδησ'Ι"i τοv, έyι'i δ l ν 
θd τοσ δώw τοΟ xuρ{ov Ύnovpyoίί Σvντονι.σμοίί •οvλdχιστον α&.-ό τ 6 

·'· Ό χ6ριος Ύποuργός Σvντονισμοϊ:ί, b δnο!ος δια-&t.-ει τ ό μο~,ιοπώλ~ο τ ijς 
ΕΡ'Ι', nρόσnι:fθησε ~,ι d Δnοκτfjσει χαC τό μο~,ιοnώλιο τοΟ .-(!που, ΙΗλίίιν.-αι· , ( \1 

ν ' Διι:οvσ.-οDμε έμε!ς, l'tσι πού νd μtj μnορε! νd άχοvσ.-ε! fJ φω~,ι τj t'ι1c. 'Α.·τ~ n ο
λ ι't εVσεwς, δηλαδ'Ι"Ι των κατηγόρων •ου. και αtίριο b δvσ•vxfiς Lλλην~κός λα6ς 
&11 lχει nαραnλανη-&ε! ό.nό τCς έκnομnlς τοίί Ραδιοφώνου καC •71 ι;. Τηλεορι:fσεwς 
χαl ot tφημcρCδες -&d lχουν ypdφει μόνο .-Cς άnόψεις του χα( δ l ν &d Δ:.<οuστι:~ 
χα C f'ι ' λ\Ιτιnολl"tεvση, c:Jστε νd διαμορφωθεί σι.ιστd fJ Κοι\11j Γνώμη , ' Αλ λ' 
lτσ ~ δ ' Ελληνικός Λαός δδηyε!ται nρός ττ'j~,ι καταστροφfj καl 't6\ Μ·ιι:ό k 1't.:ι.>ο 



~-!Σl!~Μ~!!!_~~!~!~ 
'Ο χ. 'Υπουργός 'tOO Συντονισμο\J l.nιτηδει5ε.ται τόv ψ6χr · μο χα( '~" 

μΗωμlνης vοημοσVνης, Δ&Wο ΣαμαρC'tη. 
τΗλ~ι: l.δGI χαC μ(!ς ε!nε [να σωρό μπερδεμlνα nρdyμα"fα, 'td δπο-u. o(v 

Εχουv καμμCα σχlσ., μl τ1jv οlισCα •f1ς tιπο3lοεως, yιd νd μιι:; r.11pα λαν 
ΚαC f.δωσε ό.νακριβείς διαβεβαιώεις στ1'} Bouλfi tπC nολλωv 3fμd'ti,o~"• 
νd σvγκρατη3tτ λlyo Δn6 σεβασμό nρός τ'Ι'}ν αί-θουσα αύτ1j. Δι6τ { 
διαβιίσοvν • Μι5ριι: ΙΙ.ητσοτdχη μου • μόνο Δδαι:τς, ~ιί σας διαβjσ(' ν )1, 

Ιiν&ρωποι nod ε!vαι [μnειροι yι' α!ι'tιί ποι:Ι σuζτ')'tοίίμε χα.! &d. "-ΟΎΛd<:ιο ν α.' 3 
noUν "yιd δlς nWς κα'tιίνη)Οε b δημόσιος β{ος 1 yιιί δlς rιoiJ χ· 1 n t 

Βουλ1'}" . "Αν&ρωnος, nod καλ'ΓJ_ fι χα.κ~ •'Ο μοCρq. κα.τlχtι !!να ά ~ νd ):_μησ μο

nοιι:'ί'tl"fοια ψt6δηχαCτlτοιι:ςnαραnοιfισειςyιd.νdδημιοuρyfjσε.lvιυr.·_Χιι:ις, 
καC νd. διαη;ρη&εt σ' fvα Ύπουρyεtο, τ6 δποίο τC "toiJ ΔτιοδCδΗ; "Σ r ΔnοδC
δtι χαμCα δ6ια fι καvlνα fι~ικό ιιϋρος; "Όιαν Δχολοv!}ε'ίιε αiιτfj τι1 ΥΡ ι f, e;'tαν 

~~φ~~~~~;:~μ~n~0~ο~ Ε~~~~~~~Ο α~~~~ ;:~ ~l~~x:~~~ ~~τ~ρ:~~α~~~~~~~~ε lιλ~~~αστα. 
είδους δφlλη. Mfj νομCζι:τε δ...ι tι ΦιιχραψCα , τ'l'}v bnoCα , tιποδδt(J~ , ~v.u
πωσιdζει καvlνα. 'ΑπλW ι;. χdνι:ι vd yι:λίi b μεγαλδτι:ρος δ.ρι3μ6ς τWv :7VVΙ.λλfiνων 
σας. "'Οπως β{βαια, δlv Lντunωσιdζει χανlνα ιισ.C fι τιαλληχαpιιί σας. lΗόΗ 
tιnογριίψατε l.κι:Cνη τ1j μιχρ1'} δηλωσοVλα )-ιιί vd βyi'jn Δπ6 τό Πιχ{ρμι , δπwς κσ.C 
χιίποιοι !iλλοι ποV l.παyγ{λλοv.-αι τόv nαλληκαpιί . "Ομως "ff]v ώρα τοΌ τιροσωτ;ικοϊ! 
xιvδ6vou , lσκuψαν. Αtιτό, ιτιειδ1j μιλ1'}σα'tι: nεpC Πατ"fακοQ. 
IDANMiΣ ΑλΕΥΡΑΣ: Δlν &lλι:ι δ κ. Ύnουρy6ς vd δuμόμασ'tε τόv Πατταχό. 
ΙDΑΝΝΗΣ ΖΙΓΔΗΣ: ( 'Αρχηγός Ε.ΔΗ.Κ.) Κdριοι, vd μποDμε χαC o-τfjv ούσC,ι. 

Ρ.!Ε!~~~!Ρ.:_!~~!~~!~Ε 
Καταyylλλω τ6ν χ. 'Υrιουρyό , δΗ ι:Ι1ιι: tνσυνι:Cδητα δ.ναχρlβΗtζ άνtnl -

;ρι:nτι:ς δχι yιd 'Ynouρy6 , 6-.λλd yιd δnοιοδ1jnοτι: δ.ν&ρωr.ο, σι:β6με.νο t6 :.αt.'1:6 
του . •Άρχισε λ6yονται;., δΗ tι 'Ε1ιιτροn'ό Προμη&Ηίiίν ;i'jς ΔΕ11 ε!ναι δ.μ λ'ός 
χαC t.πομlνως "J.1'όν τ~ς δώσετε. χαμμ(α σηιιασ!α". Κατd νόμο ι:!ναι δψ, λ~~ •• 

:~~~~;~~~~υ~~:~~~~~~~~: ι: δ~~~λ~;ι ~:~~~ο~~χ:~~~ν :ρ~~~ ι~ Lδ~:~~ς ~ρο~ Η ~~~η • 
λοιπόν tντ~nωση noV nfjyι: ν~ δημιουρyf)σει b χ . Ύnουρy6ς , ε.Ιναι ~ iδα""η, 

E!nt tnlσης, χωρCς χαμμlα συστολl'j, δτι b Διοιχη'tfjς τί'\ι;. ΔΕΗ δ{J "' ε 
~lση σ•1ίν tιnό&εση. "Ο•αν δ Διοιχη>fίς ti'\ς ΔΕΗ δlχε•αι τ1jν .- Lσι1γηση 't ~ 
'Επι'tροnί'jς Προμη&Ηίiίν, yιd τfiν bnoCα συνηyορο'Uν ot δι5ο Γι:ν~χο( Διε·J-} · '~ 
xa. C τl'jν φlρνι:ι nρ6ς χρCση.σ•6 ΔιοιχηΗχό ΣυμβοVλιο, τC σημαζνΒ; "Ξχ- δε.τ 
δ.λλη διαδιχασCα noτl στι1 ΔΕΗ, fι σl bποιαδ1ίnο>ι: δ.λλη δηι,16σια έnιχεC.>ηv r' 'Ο 
Διοιχητι1ς 'tί'\ζ ΔΕΗ, δι6τ ι ι: !ναι Δnόλυ;α σVμφωνος μl τ1jv ε tσfjγηση -:r\·. '~·, ι.τρο
nr\ς Πpομη&οων, η1ν ό. nοδlχε•αι, τl'jν ι:Lσdγι:ι σ.-6 ΔιοιχηΗχ6 Συμβοδλ~ο A~C 
εtσdγ ει xa.C τ6 σχlδιο .-ί'jς Δn6φασης. Ka.C δεtτε •C ό.π6φασn ι:tσηΥti:'.-α. vιf nd
pι:ι τ 6 Δ ι ο ι χ η• ιχ6 ΣvμβοVλ ι ο~ " · Εξουσ ιοδοτ ε ϊ τ 6 Δ ι ο ι χητ1j vd t γ χ ρ C νι: _ τ 6 
Ηλικ6 κεCμεvο .-i'jι;. συμβciσι:ι..ις noιJ -&d σuν'tαχ-θεt σι5μφωvα μl 'tοι5ς δροuι:;, >i'l(, 
Διακηρ6ξεως , .-οιJς δροvς .-?jς nροσφορa:ς καC δnοιοuδι1ποτι: Ιiλλους ιφCvι:ι δτι 
l.ξυπηρι:.-οσv "fd συμφlροvτα .-i'jς l.nιχι:ιρfiσεως καC vd iιnοyρdψι:ι "ffjv ·~.ι3J.ση". 

θd χα'tα3lσι.ι τ6 κι:Cμενο τοϊί "ΣχtδCο~ άnοφdσι:ως" στιί Πραχ'tιχd nd νιί 
μ1jν τό διαβdσω δλόχληρο. 

(Εtςτόσημι:ίοντοQ;οδχ. ' Ι.ΖCγδηςκατα3lτεισχε.ηκdfγyραφα) 



, .• , Tp("to ψ{μα •οΟ 'ΥnουργοV. Λlγει δτι •'11ν 6.π6φασfj του τ6Δ.Σ. Δntρ
ριΦι: ι:.ιι; 6.σ 6μφορη τ11ν προσφορd τfjς Κ W υ. 

Ml συyχωρεί:Η χ6pιοι, μfjπως σίlς 'έδωσα πε:ριοσ6τrρα {γγραφα δ.n'δτι f.nρε:

πε:; (rlλωτες). 
Δlν 1ιρl:ηε:ι, κ6ριοι, νd 6.στι:Lευ6μαστε:. 'Εδ&.ί τd πρdγ~ατα εΙναι σοβιιρd, 

θd χαταλ«,οuμι: κdnοτε: στd διχαστ11ρια, σ"t6ν Ε,Lσαγyε:λlα,δ.ν δ(ν 3ε:λfjσε fι :ι:.
λfj νd σuστφει C:.ξ ε-ι:αστιχ11 τWν πρα.γμd"tων tn.ιτροπ~, ξ.lροντας δτι οrιτε lνα.-, 4~ ό 
το6ς λόγους, ποV δ.ν{φε ρε b χ. 'Υπουργός περι{χε:ται στfjν 6.nόφαση τοtί Δ.Σ. -νιιί 
τ1'jν δ.χ6ρωση τοΌ διαyωνισμοίί. Σ•'Ι1 πραγματιχ6τητα τ6 δυσ"tυχισμ{νο Διοικη'tιχt< 
Συμβο6λιο, γιd νd πιαο"tεί lιn6 xdπou λlyει δτι fι Διαχfjρυξη -ι;οίί δ αγωνισμοΟ 
πο6 lyινε: 7 μfiνε:ς νωρC·ηρα ι.!ναι "6.σαfffiς" σl [να δVο σημεί:α, Tfj διχαιολοyCα 

βρfjκι. σdν σανCδα σωτηρ{ας, δ"tαν ί.ιnοχρεώ&ηχε vd t.γχα'tαλε(ψει 'tό nvι\Jμα 
των διαβουλε6σει..Jv του σ"t{ς 6 προηyοVμεvες σuνεδριdσεις. rια-ι;( χα( σ-ι;Cς 
6 προηyοVμεvες συνεδριdσΗς μιλοiJσε nερ( κατακυρώσεως τoiJ διαyωνισμοU. 

~:~:~~·~ι~:~ =~:~~~:~-~~~~π~~~~ :~~~~ ι~~\:~~ο~~~~~~~;. ~~~ :~ο σ~~ π~οϋ 
ΣuμβουΗου. 

Ε!πε: b κ . Ύnοuργ6ς δτι "tό Διοικητικ6 ΣUμβο6λιο (καμε 7 συνεδριdσεις 
κα{δτιμ6vοοt)6.n'α{ιτ {ς'ε_γινανμι:"t d-ι:fjνbρκομι..JΟ(ατοu.Δεκτ6. •Αλλd 
μlχρι 't'l1ν 6η σuνεδρ{αση ηταv C:.ντελWς διαφορετιχ'Ι'] fι nορε{α "tc:ίν σur,ητfjσεwv 
'tOIJ Δ,Σ. Τ1']ν 71'1 noV tnακολο6&ησε tπCσκεψη τοϊί κ. Διοικητ1'j χα( Ύnοδιοικητfj 
τflς ΔΕΗ στfjν ΟLκονομικfj l:ξ 'Ynouρyωv Έnιτροn'Ι1 τ6 Δ.Σ, δ.λλαξε 6.n6'tομα κα
τεd3uνση καC 6.nοφdσισε η'jv δ.κ6ρι..ση τοϊί διαyωνισμοU. 

τΗ'tαν δl, χ6ριε ΙΙητσοτdκη μου, σl τf'fοια κατdσταση b 6.τυχ"iς, b 'Αyγr.
λ6ποuλος , Wo"tε: δταν μt"td "tfjν tπCσκεψτ:ι σl Σίlς μnijκε στ6 Δ.Σ. κα{ fιταν nα
ρ6ντr.ςδ.κ6μαοt'tr.χνικοC,τσ6ι:ylμισεμ{τlτοιοιιςέnαCνοuς,ι:.στr.lφuyαJΟt 
δuστuχισμlvοι μ{ τ11v tντVn.ι..ση δΗ f} εtσfjγησ11 "touι: 3d tγ{νετο δεkτ1'j κα{ δτι 
3d yιν6"tαν +ι kΟ.'tαχVρωση τοV διαγωνισμοϊί , δnως "tfjv tnρότε:ι'Δν. Κα{ δταν δ.ρy6-
'tερα (.μα3αν, δτι βyfjκε δ.ν'tC.&ετη 6.n6φαση, nαρ'bλCyo vd λunο3uμφουv. Κα{ ώς 

• :2;1'j σ~ ι~~~φ:~~: ~~\~~α:~ο~{ι~~β;~~~ε r.~~:~c δ.~~η~~~~~l~ ~:ρ:~;σ~~~χ~~~κε 
Τ6Δ.Σ.δlvtτ6λμτ:ισivdnεί:τ{nοταδ.λλοnαρdδ"tι, tnε:ιδ'Ι1στοιjςδροuς 

τ'i'\ς διακηρ6ζε:ως ί.ιndρχει κdποια δ.σdφr.ια, δ{ν 3d κατακuρωσει τ6 Δποτlλεσμα 
τοϊί .διαyωvισμοD χα( γι'αVτ6 3d κdνει v{α προκ'l1ρuξη καC 3d nροχωρ'Ι'iσ ει σl tπα
νdληψη τοϊί διαyωνισμοU: 'fό ταχ6τερο . 

Προσlξτε, κVριοι, τ6Δ.Σ."t'ηςΔΕΗδlνδιαvοfj3ηκεποτlδτι3d't6"tρο
n.οποιfjσε:ι τ6 !.νε:ργειακ6 nρόyραμμα, no6 βασιζ6ταν πdνω στ{ς C:.γχ~ριες πnγlς 
tνερyε Cας , "tό λιγν{τη καC "t{ς δ~α"tοιt"tώσεις, καC νd ndει α!ιτfj "'~" έ.noxfi, σ't6 
1978,σ"tdnετρlλαια.Τf'tοι οnρdγμαδlvτόεΙχεσκεφ3εί:κα36λοu. 

_Q_~..:.-~f.Q!~f-~!_!i_!J~!'~!P.!_!.Q!!M~-

'Δεό"tε:ροσ6κ,nο6!ιn{σηιτ6Δ . Σ.,nο6f.χεικιιριολε:χ•ικdγε:λοιοnοc1jσ 
b κ. !ιlη"tΟΟ'tιfκης, ε:Ιναι "t6 !.ξ'ί'jς: Ή ΔΕΗ σ"t{ς 14 ΊουλCοιι- δVο μ'ί'jνε:ς δηλαδf\ 
με"td •11ν 6.n6φασ~ 'tΟιι - δημοσ{εuσε, κα•όnι" nληρωμfjς σ"t{ς tφημεp{δες διακ'l1ρu
ιη δη 3d t.nαναληφ&εί: b διαγωνισμός γιd "t~ν 41'1 Μονdδα Μεγαλουπόλεως "tό ταχο'
ΗΡΟ χα{ αV"t6 γιd νd lιναplσει "t(ς φfjμες no6 χιικλοφοροVσαν fιδη γιd παραγy·:λ(α 
ltt:'tpC~O.'ι:Xf\ς μονιfδας. Κα{ 't'I1ΙJ !δια μ{pα b Χ. lιlη'tOO'tdK1')(. 0 yιd νιf YCλOL01!.( ~σΗ 



•6 Δ.r. ·~ς ΔΕΗ, yι d νιf δε(ξ,ε δτι αlιτ6ι εlναι b lι.n6λυτοc.. μον.ίρχη .. , j 
't(ζ 'nερ(φημι::ς δηλώεις 'fOV μ{ ;(ς όποϊες lι.vαyylλLL σ-.6ν 'Ελληνιχ6 λα6, δ• 
3d LΎχαταλι::ιφ~εϊ fι -θερι.ιικfί μονd-:.1 κα( &d ndpouι.ιε μ~d ετ) caκ1'j oi'jς 

~~~~~~αlι~gν·~~~σ~~~ς~ ~;/~~~\~~α6 ::j;~~~~ς-ι::~~ 0 /~W~ν : j ~- • 

σεις μl 'fο6ς Ρώσους yιd τ1'j μσν:fδα αlι'C1'j . 

Έντυπωι:ηdστηκε npdyμα• b lιρισ.-ερ6ς χόσμος ο!\ι χώι.ι , Δ j ΙSσο 
τ}ζεραν κdτι nεp( "Μαμιδdκη" χαμοΎlλασαν. 

θd κα•α&lσw στd Πρακτικd η'jν Δνακο(vι.ιση τi'jς Δ'DI, y 'l't( τ{-.ο α nε
ρισταοικd ε!ναι Δvcnαvdληnoa σο6 Δημ6σιο β(ο . 

(Καοαο(&εοαι \J1ι6 'tΟΙ κ. 'λρχηyοU τi'ίς ΕΔΗΚ "ι δ.vακο(vωση •i'ίς Δnf.) 

.. Ολοι; b 'Α&ηναtκ6 ς TIJnoς εlχι: σ't(ς 14 ' Ιουλ(ου τ6 ό!1μοσCει.:ι,.σ τοV Δ • .:. 
ο!'jς ΔΕΗ πού Cλεyε δτι -&d Lιιαvαλdβι:ι τ6 διαΎωvισμ6.Κα( τ1'jv !δια μl1α δ κ. 8 
Μηοσο-.dκης κdv.ει -ι:Cς δηλώσεις χα( •ούς λlΎι:ι: "Nd πaτε vd χ6βεοε nρ~σ • 'f.:'ιt:ι 

διατdσσω νd πa'tε νd παραyyε.Cλε•ι. μιd nι:'tρελαt'χ1'j μοvdδα σ"\οVς Ρώσους t ' 
εδ&ι.Cας δ.vα&lσι:ως, δι6τι ιτσι -&d τfiν lιnοχο1'jσουμι: μl δ.v-ιαλλαy1'j δ.yροτ t-

~~~~~ε:ιf;~~ί~.κ~~6~~v-~d·,~~ςn~~~~~~υ~~ρ~~C~~~ ~~ύ;ι:~~~~~ ~ςεϊ~~ ΎΨ.'Ι•6 =~-
'tρlχι:ιστοVςtιποv6μουι;•οtίΣdχηοοί:ί'Ιρdν". 

Δlν νομlζω, κiJριοι σvνdδι:λφοι, νd tιπdρχι:ι μεyαλύτι::rος tζru Ο.ιcιι6ι.. 

Δ.r . Δημ6σιας 'Ειιι χι::ιρ1'jσι:wς, Δλλd κα( nι6 ;ι;τυnητ6 nαρdδιιyμα ίλλ ν11ι;. σ 
vισμοU στlς χυβερνη-ι:ικlς tvlρyειι:ς lι.n'ά1Ίτ6 'f6 yεyον6ς. 

Τώρα l:ρωτaοαι, yια-ι:( {yιvαv ά(ιτd τd σnαραζιχdρδια yεyo\ld'tα μ{ αU16 ι6 
διαrωvισμ6. ' Ο διαyωνισμ6ς nροχηρdχ3ηχε -ι:dv Όχοώβρ ιο χα( ~d.σαι.ε νt ':χο 

~~;i:~~~~::Δ ~~~~:!~~~Ξ~~:~~~ β:~:~~~~:~~: ~~~t~:; ~:~}~~:~ ~~::~~ ~~ ~~1:::.~~"'8 
σοζ-6Ύι0 πο6 ι.!vαι πολύ nα3ηοιχ6 yιιf o'fjv '&Ι>.λιίδα, δf.ν ~lλαμε vd τ:ο6ς ποV~ , 

μιιf χα( συμμε'tείχαν σ-ι:6ν δ ~αyωνισμ6 διιf τ'i'jς Μιοσουμπlσι, δοι άnοχλε(ον"tαι 

yιd οtισιασ.-ιχο6ς χα( ουnιχούς λ6yους . θ{λαμε νd χρατ1'jσουμε ιχχ; >:μ7'} τ~ν tιnJ

.Sεση μlχρι vd nd.ει b Ύnουρy6ζ 'atnoρ(ou στ1'jν 'Ιαnων(α \ld δεϊ 'f( μnοροt'σε ν& 
πεο6χει χα( δ"tαν yύριζι: νd. κανόνιζε τ1'jv δn63εση. 

Αf.ιτ6 't6 -ι:ρενιfρισμα δf.ν C.χει_ προηγούμενο, δηλαδ1'j, I) χρlση }y(, cγ !-
νισμοtί •7Ίς ΔΕΗ νιf βαστd:ζει 7 μηvες. ΕΙvαι άστεtο πρdyμα: 'Αλλf cιtιτ(. :ιν ~ 
λόγος . 

Έν τψ μεταζ6 δμως ό χ. Βουδο6ρης b tχnρ6σωπος οω"' 'Ιαιιωνικ..:ιv 
ρόν•ων ιιο6 xa'fd σ6μnοι.ιση ι.!vαι ιιροσwπιχ6ς χα( πολι'fικ6ς φ{λο~ 'CO::;: 
ιιη, ΎVωρlζον'fας τι1v δ.vd.yκη τi'ίς l:λληvιχ'i'jς χυβερvfισεως vc1 ορι::νdρr.ι, :6"' 
νισyμ6 , lστελvι:: οι1v μ(α Lιιισ-.ολ1'j π(σω άπ6 τ1'jv ΙΙ.λλη yιd νd δημιουρyJ1σι::ι σιyy' 

σεις χα( νd tχβιιίσει o1'jv ΔΕr!. "Εφ3ασε δl σl fνα σημείο νd πι: τ δ• ι αiιτοl ο~ 
lvτψοι tιπd.λληλοι .-ης ΔΕΗ no6 lκριναv 'f(ς nροσφορlς tνερyοiJσαν !Sχι δ.ντιχειμι:· 
\Ιιχιί, tδιοοελi:ις 'tσως. ΚαC λυπaμαι πο6 .Sd nω δοι δ χ. 'λyyελ6πουλος - τ6"' δ
ποϊ:ο LχτιμW nιfρα nολι5, 'f6ν ε!χα δ.λλο-ι:ι: σ6μβουλ6 μου σο1'j ΔΕΗ δ-ι:αν διηύ-θυvα τ6 



'Υnουρyι:ίο Β~ομηχανC ας - tvω [ yραψ ε r ν a yρdμμα ση'j ΚWU nολ~ l.ντονο yιι1 χι1-
πο ι.α .Δrιαρdδε.χτη lιπε.ιλ ~ no6 διε.τ~πωσε. , σ ' α lιη'j • ~ν \:yyραφη rιροσβολ~ •~ν l.Jnο
νόμι:υση τ?jς τιμi'\ς των tιnαλλ~λων του, δl ν ε. Ι χ ε. ν ιί n ε.ϊ: τ Cnοτα, Μ6νο .~?η l 
χε.Cνη τελε.υταCα συνι:. δ ρCαση noV "χ\Jψας τ6 ν αlι χ l να " δ: ναy χιίσ-.;φιt νd ' η yη~ ~ 
nιιί σ-ι-6 Διο~χη• ~χ6 Συμβο6λιο τ~ ν lι.χ6 ρωση του δι αyωνισμοΌ , y1.d νι1 Lx .ιοnο τ-ι
θοϋν ot έnιθυμCες τοΌ α!ιθlντη χ, 14ηοσοτι1χη . Φρ6ντισε. νd tξ ιίρει τ6 iι4ος χα( 
,;~ν Δντιχεψε.νιχόοηοα των μι:.Λων τ'ί'\ς 'Enι•p oni]ς ΠρομηθLιων χα C -.;Cίν iiλλων lινω
οd-.;ων tιrιαλλ~λων , πο6 τ~ν βο'/'ίθησαν στό [pyo οης : 

Στd nραχτιχd οWν 6 nρώ"tων συνι:δρ ι dσεων οοίί Δ .Σ. - γ ι αοC τd ι.Ιχ' ι:n ~-
σι:ι b χ. Βενιl:lλος χα( od διdβασα- δlν λlyε.ι χανεCς δη iιπdρχι:ι lω1 α >;O{c 

δρους τi]ς διαχ~ρυ(.ης. 

Ε!δα!SοιyCνεοαιμιdσυζfjτησηyιιίνdχι:ρδ~ι:ϊ:' χρ6νο ς . Δlν 'l. χ ι:ι οCπο-τα 
ο6 οlισιασηχό αlι,;fj tι συ ζfjοηση -.;ων 6 συνε.δpιdσι:ων. 

8 'Ο χ. 'Ynoupyός 'ΕμπορCου tπlσ•ρι:ψι: lι.nό ·ο'jν ΊαnωνCα μ l .σχε.δόν ίίδε~.. ε ς 

οσlnι:ς. Πf1yι: στ~ ΔΕΗ στC ς 10 Mαt'ov καC τοUς ι:Ιnι: νd προχωp fjσ ουν σηΊν κα-τα
χ6ρωση τοίi διαyωνισμοtί. Κα( γι 'αύτό στCς 11 -τοίi μηνός αlι -τ ο ί:Ι ~ταν [τοιμοι 
νιί βydλουν κατακυρwτικfj δ:nόφαση. Φα.Cνι:ται δμwς δ-τι nτjραν κιίποιο μfjνυμα rιο6 
τCς (λ ι:γε: "n εριμlνε-τε.". ΚαC σ-.;Cς 15 Ma.tou, δ-ταν oL δ6ο , b Διοικητ~ ς κ α. C 
b 'Υποδιοικητ~ς tχλfj.,ησαν νd tμφανιστοίίν ένώπων -του αlι~l ντ η ,; ους , Ιiκουσαν 
-τfjν lι.nόφασfj -του χα( δταν tnlσ-τρε.ψσ.ν ση~ ΔΕΗ κσ.C n?jγαν στ ό Δ ι οι κητικό Συμ
βοUλιο no6 l.nρεnι: νd ι:Ιχε. γlνι:ι -ι-6 πρω'C, lι.λλd ΔναβλΜηκ ι:. τό Δπόγ ι:.υμα, b 
Διοικητfjς 'ινα.κο(νωιJt. ofjν έν-.;ολ~ -rotl Παησdχ: Κα( (.τσ ι β γ'ί'\κ t: tι Δπόφαση -.;ijς 
Δκυρι:ίσ ε.ως 'fOtί διαywνισμοϊl. : • . 

Τ λ EPQ'l'HMATA ΤΟΥ χ. ΥΠΟΥΡfΟΥ ---------------------------
Μίfι: (.Sεσε. τρεϊ:ς φορlς [να έρώτημα b χ. 'Υnο υργό ς μl τ ό bno ο νf <J 

δτι συνlτριψι: -τοVς ndνοες. Διι:ρωτ~θηκα: Ι'Ι'ομCζr.:ι δ,; ι Δ nr.:υ.,6νι: -r αι σl 6. 1' .:; 

8 ~δ~~~~d b σ~~~~fj~~ν=~λ~:~λ~~; α~~~α~ο~ό~{n~δ:~~ ~~~~~~:~ι:\~~~~~~~~ τ;ορ~~ν 
δ κ. ' λλ ι:υρί!ς . 

Κ6ριοι, l.γινι: lνας δια).ωνισμός καC 'l.γιναν 4 1\Ρ ΟCiφορ lς . ' Η μ (α ηταν 
tι μLγαλV-τι:ρη, f1 IS.λλη ?jταν μικρότερη, f1 -.;pC:tη · δ:nοcr6ρ~ηκι: κατ d -τ fi διαδ.κα
σCα,για,;CbΟ!κοςnο6τfiν'tιπlβαλε.δ{νσ.Lσ&αν6ταντόνιαv•6•οv tκαν6νιί 
nροχωρfiσει, κα.C +ι -rl-.;αρτη κρlνι:ται ούσιασ-.;ικd χα( -τunιxd άnαρd.δε.κτn . 

~Εiιεινε. ιnομfνως [νας μειοδότης. A!ι-rfj 1j-.;αν f1 χα-τιίσταση, !ι rιijρχε [νας 
μειοδό-της . Ξlρι:,;ε. -τC γCνι:-ται σ,;οιjς διαγώνισμούς α.lιτοUς; ΆφοiJ τ ελι:ιι.:~tΗ~ 
b διαγωνισμός ~νdι:;,ι:.τε τόν με.ιοδ6τη κα.C .του λln: NaC ι: !σαι b μ ε. ι οδότης, 
τώρα τC l.χnτwση &d μοίί κdνι:ις γιd νιί σοίi κατακνρώσω τόν δ~σ.yωνισμό ; Αl.Jτό 
ι: Ι ναι στοιχι:ιωδι:ς . ~Αν δlν τ6 χdνι:ι αύτό +ι ΔιοCκηση ,ης bnο ι αδ~nο,;ε. Δη;J,ο
σCας 'Επιχειp~σεwς ε!να~ δ.νlκανη η μ3.λλον ένοχη, Εlναι lι.σ lβ ι: ια πρό ς τ ό Βfj
μα αί.ιτ6 νd. lιτιοστηρCl:ον-.;αι δ ιαφορετ ικd nρdγμα-rα. ~ Ετσ ι np (ν δ.nό o fjν κ u.ταχV
ρωση τoti διαyωνισμοti nρ(ν tιποyραφι:ϊ: +ι σ6μβαση &ιί φώναι:αν -τόν Δντ ι πρ όσωπο 
-r?jς Κ'ΝU κα.C ~d -rotί l.λεγαν: 'Η nμfi σοv ι:lναι πολV μεydλη. Πρlπι: ι νd τ fiν 
μειώσεις. KaC βε.βαCwς ~d nεο~χα.ιναν l.κnτωση δχι μόνο 700 ικαοομμ ι.ιρ(ων, noV 
λlι:ι b κ. ' Υnοvργός, άλλd nιθανWς καC noλU μεyαλ~τι:ρη. Αtιτ~ ε:Ιναι tι συνη
θlστα,:η πραχ•ικfj σl διε,νι:!ς διαyωνισμο6ς. KaC yι'α!ι-τ6 δ.τιορω μl δσα λlγ ι:.ι 



b Jt, Ύnοuρy6ς. Πο~6ν ndε.~ νd tντunωσιdσι.:ι; Πο~6ν ndει. νd μnε.ρδtψ ; Ποί6ν 

::~ι ~~:L π:~::~:::~ ι. ~ν~~{~~ς n:~a~~~:~ς"~~~μ~~~~~~ε~~W:bτ~~n~, τ~ι)~χ ~ ι.~ο:c 
φCλοuς -rou; '"Ας -rd δ.φ~σει λοιn6ν αlιτd. Δl.ν εΙναL σοβαρ6 yιd lναν ό δ'l!o-c 
ι:.Ιναι Ύnοuρy6ς Σuν-rονLσμοϋ, νd nροβdλλcι -rl-ro ι.α tnιχι:.~ρι1μα-rα στ~ Βοuλι1, 
ηdτι1ν liμuνd του. 

ΈnCσrις μllς λlει ό Ύnοuρy6ς . Ε'Lδατε, δστερα 6:n6 τ6ν διαy νι.σμ6 
yιd τCς &ι:.ρμιχlς μονdδcς τijς Καρδιaς Πτολι:.μα!δας, n6σο όρθ~ fιταν f] Δn6φασfi 
μας νd. Δχuρωσοuμε 't6ν δι.αyωνισμ6 τ:ijς ΙΙ.ε.yαλοun6λεωι;. Στ:ι1ν Καρδιd nετιjχαμε 
nολιj nι6 σuμφ{.ροuσες nροσφορlς, χ. 'Ynouρyl σ{ nοι6ν Δnεu&ιjνεστ:ε; ΝομCζετε 
τlλως ndντων nώς tδω fιλ&αμ.ε , yιατC ΔnλWς nληρώαμε λεφτ:d στο(Jς :f.ηφοφ6ροuς 
μας καC y(ναμε βοuλεuτlς, χωρCς καμμLd ll.λλη yνώση xaC φ~λοδοξ.Cα, \'ι fιλθαμε 
μl χdnοι.α χατdρτιση, μ{. xdnoιa yνώση -rWν tyχοσμCων, οι περισσότερΟΙ I τ6 

~ ~~~n~~: 61Σ~~~fi~ru~~μl~ν .~~~L~~d Λ~~; Μ~~α~~~:~η α~~~κ~~~ό~~~~~ ~~κι~~ 
νες nod tnηεd~θησαν ~:ηό διαyωνι.σμό yιd -rCς μονdδες -rijς Καρδι.11ς 3 καC 4 
εΙναι nερCnou ot tδι.ες. 'Εnομl.νως h κuf,Ι{.μνηση τijς Ν.ΔημοtιpατCας ζημCωσr. τό· 
•Ε\ληνα nod δlχθηχε νd κατακυρώσει τ6ν διαyωνι.σμό yιd τ~ν χατασχ._vι1 τ:'i'jς 
Καρδιίlς J καC 4 σ'α&τd τd tnCnεδα. 

'λλλd Ιίς n1Ιμε καC στό Ιiλλο nod λ{ει b κ. Ύnοuρy6ς, 15Η οι 4 μειο
δότες yι.d •11 Μεγαλόπολη εΙναι. λCyοι . 'λnό δΗ μίlς εΙnε, yιd 'Άη Δη.lι1tρη 
(Καρδιd ~ χαC 6) ση'j Πτ:ολεμα'Cδα ηλ&αν 10. Τώρα τ6 τC εΙναι αlιτοC ot ·ο 
6 tδιος τ:ό tζJ'1yησ ε . ot 6 εΙναι άσJΟ1μαvτοι χαC δ{v λαμβdvοvτ:αι l.ι·'δς;η, 'Άοα 
χαC tδω l.χouμc 4 Δντ:αyG.ιvιστ:lς. Άλλd τό (.ρyο τijς Καρδιaς, τοϋ~Αη Δημfιτι:>η, 
ι:.ίναιl.ρyο,nο6tχεϊ:vοnο6&dέ.yιι.αταστα&ittιι.εtnlρα , θdl.χε.ισCyοuροτό 
nροβdδισμα yιd δλες -ι;lς ll.λλες μονdδες nod &d tnαxoλou&..Wouν. Στ1 Mt(ll .ι;_ 
noλfi θd ιι.dvι.:ις μιd χαC μόνη μονdδα, -ι;ι1v 4η. Πdvω .τ:fi Καρbιd Δvτ:(ό tα Η 
κd.νcις πι&αν6τ:ατ:α καC 7η χαC 8η χαC 1Οη ίσως xo.C 12η μοvdδα. 

τ:ιοuμ, ;~~φ~~εΔ~ο~~~~:·, "~/~~~·~~:::~~"~:~~~\~~~ ~~Υ~~~ο~~~~~{.~ ;~· ~~· -· 
λlycι tnομlνωι: α!Jτd b χ. llη-ι;αοτ:dκης • Ποιόν ndει νd μnερδ{Ψcι καC νd nο.ρα
nλο.ν1jσcι ;Δ{νζ{ρειδη&d-ι;dδιαβdσουvοtbndλληλοιτ'i'jςΔΕΗχαCοtδιc&
"εtς Οίχοι χατασιι.cuWν καί &d καyχdσοuv; θd nοϋν " Τl~οια σcρβCρον-ι;ο.ι στό 
'Ελληνικό Κοινοβο6λι.ο: ; 

Κ:..:!ριc Μη-ι;σο-ι;dχη , πρlnει vd μaς !ξηyJWεyε χdπως ncιστικότ:ερα yιατ:C 
έncνlβητ:ε &nlρ τοQ φ(λοu σο.ς κ. Bouδodρn καC tμ.ποδ(σα·η τ~v ιι.ο.τ:αιι.6ρωσn τοι:: 

δ~αyωνισμοD , 'Άλλως Δφι1νετε τόν tαuτ:6 σας Δκdλυnτο: 

Δlι,ι &d μnώ σ{ ll.λλι:ς λι:nτομ{ρει.ι:ς. Είναι Δvdξιο. Ό ιι.. Ύποuρy6ς μ11ς 
l.φερε Δν6παρκτα χαC Ιiσχcτα σ-rοι.χε.tα yιd νd μδ:ς μnι:ρδlφει. Δέv &d τοϋ δώσω 
τ:JΟ1ν tχανοnοCηση νd -rόν nαρακολοu&..Wω . 'Απ{δειξα δ'fL δλα τ:d στ:οιχε!α no6 
tnιιι.αλlσ&ηκε'iταvδ.νακριβ'i'\καCτ6άιιl.δcιξ.αμ{ντοιι.οuμ{νταχαCδχιμlπρο
σnο(ηση ψuχραψ(ας, μ{. t.nCδι:ιξη δ.φlλειας Δν&ρώnοu, nod δ'i'\&εν l.xcι μπcρδεu
-ι;ι:t σl πρd.yμ ατ α , nod τοΟ cΙνο.ι tvτcλWς δ.vοCκει.α. 

Ο χ. ΜΉτΣοτλΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕ'l'ΡΕΛ.ΑΙΑ -------------------------------



Χα( πίJμε .-ώρα ση'jv t.ιπ68εση .-ι;Ί" .-ρελα(wν, y d ...,d δεC'tε HaC lΗι:ί τ6 
f.yΗλημα. Ξtτετε lS.-ι o.Vη'i ·~ σ.-ιyμfj δλη tι ~ν8ρώn6τη.-α. ζεί μt .-6 Ιίηος 't) 
πt.'tρελα.Cοu. Μόνο ot με.-αφορείς τοV nιτρελα.Cοu , αύ•οC noU ϊ.χοuν διUλιστ~
ρια xo.C αtι•οC noU f.xouν nε'fρt.λαιοnηyfς , χαyχdζοuν μt t~ν άywν(ιι τf'jς ά...,{Ιρ 
n6'fη'tαι; • Tfjν 4rwνCα αlιτ~ yιd 't6 nε.-ρ{λαω τ'f1\l εfχε +ι ΔΕ!! καC fι 'ΕλληνιΗfι 
Κuβ{pνηση ι ΔΗ6μα. κα.C tι δ ιχ'tΟ.'t ορCα. Στd 1973 άnοφdσισι.: .. οr,τε [..ια τ6ν\ΙΟ 
πετρέλα ιο l::nC πλlοv•: Δηλαδfj χαμμιd χαινοόρyια μοvdδα "Παραywyf'jς l::νε~y (ας 
μ{ nετρlλαι ο • Αtιτό ,τ6 ιφd'tησι καC tι Κuβlρ\Ιηση 'tOD χ . Καραμανλi') μlχρι 
.-6 1977 • Κα( lχω tδω τcί nροyρdμματα 'ttjς ΔΕΗ ι δ"ΠΟU yCd .-6 nετρlλαιο λ{yιι· 
" 'Α"Πι.ταξdμη\1 τό\1 σα.-ανίl" Κσ.μμιd μο\Ιdδσ. nαρελαCοu . M6\lo μΟ\Ιdδις \lιpoV 
χα.CλιyνC'tη . Ο Lλ LyνC.-εςμαζl::nαρχοίίvyιd35χρ6\ΙιαχαClχι·uμικαCμεριχd 
vεpd 'ΠΟό μποροΌ\1 \ld μl!ς βοη&φοu\1, Καμμιd μο\Ιdδα πι.τρελσ.Cοu δl\1 nρlnει χαC 
δl\1 &d yC\ICL στό μlλλοv. Γι ' αtι'tό χαC b σημερL\16ς Ύnοuρyός ΒιομηχαvCι:ιι. -•C 
\ld κdνει b 3.\l&pwnoς- ~λ&ε l::δW χα( μίlς προειδοnοCησι δΗ με.1:.1. •6 1985 , 11..., 

-~~:~;~:~u~~ ς tt;~u~~ς :ε~t~:~ι~d. n~~~~~~~ ~~~ι~~~~ :;~ι.;~Ρ~:μ~~~υ δ ι\~~~~;η ~d 
ΔηλαδJ1 πρ(\1 άπ6 λCyo χαιρ6 -χα( nοΧό σωστd- b χ, ΎnouPy6ς ΗιΟΙJηχαν('tς 
!λεγε δ.-ι τ6 1985 εΊ\Ια ι όρ6σημο κσ..-αστροφϊ'iς ι ίi\1 χα"εCς l::ξαρτη&ι..ί lιn6•6 
'Π&'tρlλσ.ιο. 

" Αλλ'δμως,'Πι.σ'tεδει b χ. ' Y'Itoupyός Σu\ΙτΟνισμοΌ • Κα( !i\1 φfp .ι t~v 
'Πt'tρελαϊχι'jμ ο\Ιdδι:ι, tιnό.-Cςκαλλ('tι.ρεςσuν.S'ijκες, σ.{ι.-J18d,ltρχ(σει\Ιdλι.ι
τοuρyεϊ:' ι δ l\1 σίlς λlyw τ6 1984 ι σί'J.ς λlyw .-6 1982: Μlχρι τ6 198? 81 έχοuμ 
τρCσ. μ6...,ο χρό...,ια y{d \ld λει'tοuρyfjσει tιnοφερτd . Τ( 8d y(\Ιει Vστι::ρσ. άnό •6 

δο6σημοαύ.-6. rιcίτρCσ.μ6vοχρ6\Ιια.-fj\Ι&tλοuμει:ιύη'iτfj\Ιμο...,cίδα; 

noxpC:~:~ ~~~:ε Jι~~Υ=~~~~~~~~~)(1 ~~~τ ~~η:~~ο~Ι~~v. Σ~~:ο~~~~~~~ϊ~~~~ο)~:~-
yια.τcεtνα ιπι6φ&η\16•6χ6στοςτfiςλειτοupyCας.-ης : 

Μaς Cδωσε nαρεnι"Π't6\Ιτως χα( [να νοδμεpο δ: .... αιφιβlς ό χ. Ύnοu,;yόςι δ• 

~~ϊ=~~~~cί~~~ ~~~~β~:~Ρ~~ ~~~:~/;~~cίδ~~ - ν:~~ε~~;"~~~~~ ~~~ ~68 !~ε~ε~~ε-
\ΙομC~t.ι δ• ι εtμαστε l::δω μlσα ; 

::io~:~:~:;~:!~:~~:~~ ~~Y~~~~·:;~::e e:;:~:ίς:ti ο::~~:~:: ~~w:~r:~c τ~~ ν ·~~~~u 

τά -~~:~η 6:;η~πο:λ:ιi δ::~w ν:ρ:~~c:~~:~~~lσ~'~ά 8~ι •::~~ο~~~~~;:~. •: ;~:λϊ;:~ ι:νο 
σuλλοyισμ6. 

~::~~:;~:~::Ε~ -~~~ρ;~:;~~::::~~:;:: ~ δ :;:~:~~:~:~~=~~ ~i1:i:~:~~:~:;: ;:;~~~lς • 
:::!EG:::~a;~~:~~~;:;:::;~ 6 :::~~~~~~~ f =~~:;:!:~:~~~ .~:~:f~~ f ~=~=~:;~=~~~Υ ιά 
νά ιcxticrouμc τ~ν ΙΙ"αριιyματικ6τητα. Αίιτ6 ιι ο ι1 U"iίρxc wρ fν &π6 τι'j ν κa τ6ί τά '" aCιιη
ΙJητi\ςτιμi\ςτοUrιcτρcλαfοu. ΠροσΒtστeτWριιabτ6τ6 7" στάχρ6νιaτi\ςζι.ιi)ς τ fiς 
Ιονά6ας κcιf δcίτc σι τf τι:ρόατιcι ζημιά y ι ά τ ~ν '[λληνι κr\ οlκονομ fα ιι iίμc: Στ6 σημcί 
cιlιτ6 wρtιιι:ι νti ιιcιριιΒ&σw κcιr κότ ι ιίλλο y ι ά ν6ί αuμrιληρι.ιθcί ι'ι βλιβcpr\ cι ίι τ~ ιιlκ6 να . 



Οιι.ΚΑΡΑIΛΝΛΗΙΣΥΓΚΛΛΥΠΤΕΙ ••• -----------------------------
Ιιιροστιi σ' σGτ~ Τ~ ιιστdστσση τ( νd tιιdνcι ό δuστuχ~ς i Ιt . Καραμανλiϊς , μιιi ιr ι;ιι:ί 

;IS:{J;~~T;~If=~~~6Jζc ~& Τ~~ν ~:~:ι&:~:Οσ~~ν&;: r ~=ι &~=~~ο~:ο~~~ ι :~ο Ι~~:~: ι~~ σ=~-
ncuι1τiϊςλιyνιτιιιηςμονό6αςlcyσλοuw6λcwς. Ν&ιι6:"tοuμcτ"ρα•cτρaλσΤιιι1,&λλd ν6: 
τ~ν ιιdνι;ιuμa μι διcθνiϊ διαywνισμ6 : 

Πclίictνaι ο! ΡWι;ιιι Ποίiatνgι r'ι&!r' cι.scfας&ν6:8cσηι Ποίictναι τ6:•ροUταιιαf 
τ&λαχσνιιι&wοι:ίβdστιλνσμcστοliςΡώσοuςώς&ντdλλαyμσι •ι:iyaν. 'tξcι~νfιrτηιιaν: 

~:~~~:Υ~~~λ=υ ιι;0~;•σuρy6ς, διιSτι διcι•ορΚτιιι& δ ιι. Καρcη.ιανλi;ς Β& 1στιι:ρc7το τοU 

~~:~~~~~:~;:~~::~~~~~;~~~:~:~;~!~i!:;:;~~=i~~::~;~:;~!~~:ϊ!~~;;~~:~!~~ 
λ~ νd τiϊς ~ιαβάαι.ι τ& Ο'Χιι:τιιιd ιιafμcνα. Άλλ6:,νομfζw, ότι ctνσι ιrιι: ρι ττ6 , yιaτf τ 6: 
lxw στι1 δι&βcσ~ της όwοια6~ιιστc ~ τ6 θι:λ~σcι. 

ΤιS•ιyιιcκριμινοwρ6yραμμcιτi;ςΑΕΗ•τοU1!ί177-βδ,ιι(ίριοι,wροβλbι-ιι:ιλι:ιτσuρyfσ 

~~~~~~~~. •:~~~~ς 6ί~ς U:6~;::~·t~::tμ::~cι τ::~ρ~=~cι~!Ι~ 1 ~d:::u~ ι~~Β~~Ξς 1i~~~~~=:~O' τοU 
ι.ι:δρc~:~cι~σ:~ς~μοuνσ στι1 ΔΕΗ 6οuλc(ιι:ιμc μι .f:,c6ρcfι:ς 11,: yιατf τ6σο ••• lιισνι'j . 
~ταν ~ wροηyοGμcνη Αιοfιιηση. Ι~μcρα σ! &,c6ρι:f .. ς ι:fνgι 17,r;. Γιcιτf 6ilν ,τ&νcι τ6 

~~~cι ·:~.:f~:· v :: ί:::ρ:~:ς 2~"~:a~a~ ι ν=&~~ μ~~&~& '~σ:;~~=:~~cι;a;:~ι~:;:~~:: ι cς 
glJτof wo~ lδινσν τfς 'lfO'ρayycλrι:ς, σ&ν τ6ν, &λι1στσu μνι'jμηi;; τιwς A/Γtt, yι6 τ6ν ό'll'oio 

ΗΣΙDΠΗΤDΥΗΠDΥ --------------------



ΟΙ.t.ΚΙΟtΙΟ ΙΛΝΔΡrΣΠΡΟΙ.8ΕΥΓΟΥΝΣ1ΗΔ.Ι ΙC ΛΙΟΣΥ ΝΗ ----------------------------------------------------

~i~::~~~~~~!~;~:~~~f!~~~~~;~;~~:~~~;:~;t~:~;~:!:~!~~~~~~~~~~ :;~:ii=~~;~~· 
δ&i ν6τηςτοVμοιιο:ρfτη6:κcf νοuwολ ιτικοU,πο6αuντιλcaι:,διrολfyοιατ ι'\νκοτο:α':"ρο'ι'i 
τί;ς 'ΙfΟλιτιιιί;ς Bl:acuς τοU 'ελcuBcpfoυ 8cνιζl:λου . 

;~:~λ::::~~~;:::Ε~~~:.s~1ο ~~=:~:~;~c ~~~6~~;:~:~:~ ι:f!:~f:E~:g~ ~t=~v~;:~;~:ι-
ιιιSνaaΙ&τtcrμηδcς••&νaντο:ικarπι&νaντο•v•&μικρ6:•ρ6:vμa τιι: 

ι.ινιwιτρl:wcτιιι&"ΙΙ6τοUβ"μcιτοςο{JτοUόδημ6αιοςUιr6λοyος ν6λiycιy ι&τ"ν 
&μυν& του ι •' Awoδci~τc μου τ"ν κcιτηyορfα tl:fiTC μου τ6 χαρτf 'llo6 πijpcι λι:tτ&•. 
Λδt" cΤνιιι ιrολ6 tτι.ιχι'\ ιπ ιχcιρημιa:τολοyfο:. Ό Ιντιμοςwολιτ ι κ6ς , c1 &νΒρwιι-ος wo6 

.::~~= I ;~~Q::~τ6 -~:~ν νz .. :~:: α;~: ί Κ~=~ν ~t~::σ ~:ρ;~~ f :~JI'~U;II::~ T~~;:~C ~ ~ ~ ζ:;ο: ~rn~:;~ ~Ο 
ξcιτι'iνό:8ι.ι6τητ6: τοufι•ηyοfνcι το6ςάλλοuςστ6νΕ1σayycλlcι . ιιtμrιροβοϋρι:ς,μf, 
•cδtικι:ςπιιλληκο:ριl:ςi:πfπλι:ιστι:ς , ,uχροιμfοκο:fχο:μ6ycλιι,τfιrο τι:δ!ν&-ιιοδι:ικν{ίr;τιιι . 

::~ ;~ ;::~~χ:~::~ ~:~6 ~~~0 &;ο~~~=c~η~μ:::•:τ~:~ςλ:~~~~μ!~~ ~ι: t~~~ ~~&&::β:~~::~~-
στ6,ιίjμιικa fν6ίmοιιριν6μο:σ τι:τ6ν•6χρr:ιιμο,τ6νχιιμοycλοσt6,τ6νι:1ρι.ινcu6μι:νστοGς 

:~;.:~;r ν:11 ~6:6 λ~~~Q~:u ν:κ~=~ :~:σ:~~~=~:~ν σ~:ν χ:~,.~~,.;~~6~~~ χ~~ ~1~~γ~:~ί Υ Δ6 ί~ o~l\ 
ιtcτοστικι'i τWν wρογμ6τwν ~'ΙΙΙΟ'Τροπι\ . Πι:ρψlνw t"ν lrπάντηση. 

( 'Τ~~·;~ ;;~~~-~ί,~~~·ό κ . Ζ fyδης Βlλ cι ν& όμι λι'\ση , ) 
ΠΡΟΕΑΡΕΙΙ { 4ημ/1tρ ιΟ"ςΓ,Γkι1ιιισ'ΙΙ6ροu) ΕΤνιιινά:δμιλ/1ση ό κ.·εpeρτ. 
tDΛΝΝΗΣ ΖΙΓΑΗΣ{ 'Λρχηy6ς t; ς EAHIC) . 8ι6: λlξη μ6νο 86 wW, yι οτ f wρfncι ν6 •Vvw 
Ι6λις fιλθcιτc, wροσiξιιτc, μ/1 χολ6σctι: τι'\ν ~ρι:μη &τμ6σι,ο ι ρο . Ό κ. •tpιι:ρτ ιι& ~ ι: 
cι.yι:νiστιιτιιμ6λ ιςcΤδc0t ι ζητWτ6λ6yο . 
ΠΡΟΕ.t.ΡΟΣ {&ημ"τριοςΙlαιιαΟ"n6ρου ) Πcρ ι σσ6τ&ρονlnι6τ6νκ . ·εβ ι:ρtσόςtlρομα•cι.yc-

. ... ς. 

ΟΙΠΠΡΕΛΛΙΚΕt!ΙΛtΥJιΔεtΕΙΣ:ΤΟΥ ιι,ΙΙΗΤtΟΤΛΚΗ ---------------------------------------------
ΙQΛΝΝΗΣΖΙΓΑΗΣ ( ι5ιρχηy6ς[6ΗΚ) Nof, κι1ρ ιcΠρ6cδρc,hιινeιλημμiνιισuμβοfνι: ι ιι{Jη) 
88&νι:ιyι& σι'\μcρr:ι . • 

8ι6 tcλι:utαfo ι5ι11'6ντηση, δι6 ν6 Ικcινοwα ιι'jσw μ ι& , τ" μ6νην &λλwσ τ ι: οι.11ι~στικt1' 
ι~τηση -&.opfca:, τt\'νόnοfιι διι:Τ611'WΟ"ι:ό κ. Ύ•ουρy6ς • 

.t.lν1σ χυρfσ8ηκο:δtιοlwcτρcλοΤκl:ςδ ιοσuνδiΟ'cις tοUκ.Ιητσοτ&κη w cρισρfζι:ιντο 
ιrt6ν κ . llομιδd:ιιη . Ύn&ρχοuν κοf ο/ 8ορδινοyι6:ννης ιιοf Λ6τοης. Kof ~ιrf το U S!μι:ιtος 
:~τοU 86: cfχιιμι: τt\'ν clικιιιρfα ν6: wοVμι: 1Ι'Ολλό 1Ι'ρ&yμιιτιι, &ν μCίς δινάτι: τ"ν ι: ι. ιιοιρfο 

~ Λ~~:~~~:0~0;:~ι~~η~~~~::τ~ι~::~τ~~&~~~ς6~~ :~~·~~=~=,.~~~~~ στολ/1 τοU •ελληνος 

~~~~j~~i~~~~~~~~l~f~~,, 



'Λλkά wρ&cι νιl wpoo8fαw ιιcιf Yoiί'to , •κ Ιι:ycιλοιίwολη σόμ.,ωνcι μf Υ~ν Πρwβuwοuρ
yιιιι1 1ξcιyyι:Arcι Δiν μαΥcιι,ν&'fΩiο 'Λνcιβ&λλ&ΤΩΙ ~λi:Ν; ι\ !yιιcιη::ίσ'tcιΟ~ yης v•& 6u6 χ.p6-
νιcι . θ& 1x.ouμc 1wfσης yf\ν wι:Υρι:λσΤιι~ μσν&δσ yoίi Λcrupfou 300 Ιι:ya~'f ιιcιr Β& lxouμc 
aaf Yoc'Jς &ιρισσ:rρσJΙfλοuς<tWν 160 Ιι:ycιβ6Υ. Tf β& yfνat <t6Y&J Tf 86: ιι&νοuμιι η"ιν tox.G 
1ιΩfΥι1ν1νl.ρyeισwο68&wι:ριοacGcι. Γιιlνιlιruyιιcιλδφιοuν<tιllιcruyιι&Jιςιwτcι•Ρσβ&λλοuν 
.'1'6ν 1οχuρισμ6 δ<tι μi cιι..Υ6 <t6 30018 woG 86: 1yιιρτσσηι8οίίν o<t6 ·Λι;ιι;Uριο 86: ιιλcfσcι Υ6 
Kcpaτofνι ιισf8&8ι:ρcnιιuΒaίήμ6λuνοηΥί'ίc;lι<tμ6σ~ιρaς οΥ6νΠιιιροιΩ. IN<t6K&pa'fσ(
νt Ι:χι:ι μ cyaλG<taρη tvx.l1 &.6 Υι1 μσν&6ιι aUY~. ΠWς 8ιl <t6 ιιλιιfοcιc;: ιι.ΙJf 86 Bcρcncόocις 
<tι\ μ6λuνvηι 'Λνι:ξd:ρΥη<tσlnι'cι(,Υ6alάι:pιοαΥJ)!Sβιλοιτfχρι:ι&ζσνηιι. Λfιιtδ<tιΥσδς 

;:~:;~.:~::~~ ,::3:::i;t~·:::~:::; ·;~' .V:~v~:~~;;' ~ ~··:::::~v;~λ:~~~:~"'νν 
' Λλ1&wl.pσh' ab<t6, yfχ.ριιι&ζονΥσιο1 &cριοα<tρ6ΙΙι>.οJΙΓι6ν&ιισλδtοuν1λλιι(μ 

μa<tσ1σιδοc;:fι1νι:ρyιιfaς . •ηλιιιμμatσχUοc;:σηS:19796lνwροβλl.τιιτΙJΙ• Τ6Υι:ι:Τνσι 
•aλλι:ιμμα 1νι:pyι:1ας • 'Λλλ6 Υ6Υιι yισΥf 'νιι.ι:ι<tαλcfφ8ηιιιι ή yριψμι1 τι1ν ι!wofa &ιιολσu
Ιοίίσιι ή &tH μfχ.ρι ΟΊ~μ&ρcι Yίlc; Διι:ισuνδfσι:wς ΥΟίί διιιτGοu μf 'f~Y Άλρανfα, Υf\ν Γισuyιιο
ολσρ fσ ιι..ρf 1νΔιιχ6μιινα "~ 8ouλycιpfa. ΓισΥf σlι<tι\ ιιΤνcιι ι\ wpσιι'tιιι~ ι'ι σwσΥ~ι τfiς 
hιιηαης1νιιρyιιιαιι.Γjςwολιηιιής . 

t"' , ~~~λt~~~~e~~::"~~ .:~,~~,':~~~~~~ο ~u~~c ':~=:~a~r σ~~ ... ~~dν "~ 1 ~6~~ ιι.:ι~~ο. · 
•ftiwaι ν& yfνaι ι:16ιιι~ τρ6ρλι:φη. 'Λλλιl ο1 6ιΙJywνισμοf woG lιιιupι6&ηιιαν &φορσίίν lρya 
•oG Β& ιι:ΙJλιίw<tοuν lιν6yιιι:c;: μι:ηli ηS 1983: 

8ιlφfρ&ιc;:λοιw6ν<tοGς &ι:pJσστρορ (λοιιςy61979yιι!ί νιfιισλιiφι:ιc&ν6yιιι:ςwοGwιΒΙJ· 
ν6τστa 86 ιισροuσιcισ8σίίν t6 19861 Τ6 ιιρ6yμσ<tcι σbτ6 ι:lναι ι:ι.ιμιιι4. 

~!-~~~!~~!~[~!.!~!.!~~!!~!.:!!~~!:!~!! 
hρσσr6 στ~ν ΙΙJ'tι!ίστι:ιαη σύτ~, &ν ιιfνητρ6 μοu ~ΥΙJΥ" χαιρι:ιισιιfσ, 86 μιιοροίiσα ν& 

ιιU•ιι . Καριψσνλfi 1α(ί <tοGςcfiριιςνιf<tοGςwλη~ι:ιςΥ'pατοGς Ύιισuρyο{iς. αοu•.ιιGριιι 
Πpuβuwοuρyf• ,'Λλλ&ρfβσιcι Πpuβuwouρydςτi\ςXΔpac;:&fνaι,'[y,δlνlfλwνάV.ι!iρJ,CI 

:f: : 0~a~}a~~6~ι~:u ~ρο~::~ ι "~~~~:cΣ~~=::~.:~; ::~ .~:~~~=~ ~:1 '::~o~.::~u:6. 
:~;~;ο~&~~~~.~::;"~~~: ~~ο ~ι..~:~ ~0:1 χ::η:~:.:~: ι τ~~ 1:: ,::ι;:: :';~ς~ι~:::e~~~:~~6 
~?~ I ~~~η~tτ~~ ::~· ιs:~~ ::ι·~, Υ ~:Ρ~?ν ,~:=~η.,:~ D~~=Ί~ρ ~ T~a ·:;:~=λ~:~r ~~=~ ν8ο. 
y ι& •• • •pι:οwwλιιίο.Πi1ycιλοι ιιdνσΥ6νΠρwθuwοuρy6•αfΥοίίι:Ι wcι ;ιι6ριι:ΙlρcScδρι:cιι..Υ6 

~~ξTJ.tl~~~~~;;~~r~:.r~f~~~ 
κar &ν<tιιλι\φΒη Α &ν8ρωwος y( ιιρuρ6Υcιν, κaf Ι:ι:rχ.ιαιι "' XCΙP"f ιισf μοU 1ξl•ρααι: Υ~ν 
ι:byνι.ιμοαGνη you. •ιτοι νσμfζω δ<tι τpfcaι ν6 φfριιΥσι Ινcις 'Yw~uρydς στd Πρw8uwoupy6 

~~~Ϊτ~~~[ ':~κ::.~:~J:~0~~~=~i,.:~ Ζ:~ο ~=~c;: ·~~~;upyoGς. 

~~~;~ilftb~:~~~~~~' 



&Tvaι tνWCJτ6 δτι ixw οιΙ:eιν ΚCΙΙ( •σλ ιτικιljν •111f t ιλικ ιljν. •Λν νομfζι:τι: ι5τ ι ίι116pιcι κ&τ ι 
δι&τ6Πσίομwσρι:ίτι:ν&μlκCΙΙτηyορι'\σcτι:,δΙ:νlχι:τι:.-cιρ&ν6r6κ6:"'cτι:κ,Ζfyδη,Λ(ι 
τσUτσUcfδοuςτιljν σuι::ιljτησιιrι5μιιι;.τ6ι:ΤπCΙΙκaf .-ρι.ιτdτ ι:ρa !.1yι:iτσuλ6χιοτσνδfντι"jν οu-
νη8fι::wι:, Zty6η.ltet~flnιltuvoιν&oiίι;8uμfowκcιfκ6:τι &λλσ , τ6ό• .ι. κιi!'ι: 

~λi.,~~::τ:rν:ο:ν τ:.,: ::~a:;:~c:~τδx~·~~::,.~c;~r~:~~::;:~~' δταν •ο λι: , 

Ιtσ:fσι:iι;•σι11χ ι:τι:μ faνwaλaι6ν1μwcιρfCJV,wρlτcιν6:1νι..c ι. ι. 

~~=~νΠ::~:Ρί:~η~~:e2~:;μ:~r.:rη~:,.~;~ ~=~·~~,.;:;~..,,.~;; :::~;c~ ~=ιι Ρ - βy&. 
λι:ιlξwιh6tι"jνΙtuρlpνηση, δ ι 6tιι:1χcιτcκcιτηyορη8cί ... 
tDΛHNHtZIΓΔHt( ' Aρxηy6ς[4"1C)ιtι:dδcoaιcafαuκotcavtιιiς& ρuθρfοοτσ. τρο•ιt: 
(86puβοι; 1 κwδwνσυκροννfcι;) . 
IC , IHTIOTΛICHt ( Ύcoupy6ι; tuντονιομσ[ί) • • • lta(•ρ&cι ν& οiίι;•W δτι ίιιri;ρξa 1'6τ 1ξ 

~6= ι~~~ ~o=·~~~a:::~ ~τ ~·~ν ':~•b;:~~c 7 I ~& τ~;ο:σ:;~~~ ~a&δ ι ==~~νlβην 6 ι & ν6 • r 
cciτc wι~: ;:σηδ:~Ρ~:~~: • ./f~ t:r:2e.~~~ :~cr:~;:;~c~~~~μ~νi~j :~~ :~;::.;~:ίν~ cc' 
ccριcτW&ωι;, ν6τ6 cι:ίτι:. 

~"~·~: i~·~:~;: ::; . ;~:::Ξ::~!:~:~; β;~!:~;:~~~~~~~;~~:!; !• :~::~:;:~~::~; ';~:;;~:' 
ροu , δlνΒ&σiίς~σc ι ι: fικσι ρ faν 1 1λιrfζωτοuλ6:χιcrτσν, δι& ο6σιαστ ι κ6ν lλι:yχον. 

'Αλλ& ήδι•τοτσρ fομσiί lκονc τ6 μι:y~ι1τaρο . tιλοtρ6νημα, 'Η 6ι.τοτι,ρfΟ"ιιi Κο• 

~~:~~:;:~::::;~:~~=:~:~:1:: ,.~~~σ;::~~~~:fif::1!i:~~~~::: :: ;:r~'"6~~: :~:~ . 
• ·Οπwς(lρcτιι,δiνλlywτfwοτι:,τοdν6μι"jστηρfζιιτο ιστ6:•ρ6yμα:τιι,ιιcrfδlν 
Ιlλwτf•οτι:&λλσμlδσο:ιιοτayy.λw•c:ιρ6iν6•σΒορfοwtι"jνlι:τμ6σφαι ρa, 

ΙCΙiριι:ΙΙΙηταοτιiΙΙΙη,ίιιuιιλοφιSρηαι:·ιιι•(ίατciλι:ιιι•fσιμιν. ,5ΙfωςνaufζwCστιίλι:ι 
eiwaλλaιiς&λλaυς·μιcίfιι8ι:σ'1τaύι::.c.ΒΛΒΟUΝΙS(ΝDΑSSΟC Ι Λτ(SLΤDyιιίτήνΙΙ'.t:τρι:
λ•Τιιι\"aλιτιιιήe•ς.ΑUτήήlιιι8aση6ημσσιaUΙΙηκcιι•ίοiμιcίί:φημ ι:ρ (διι,νσμiζι.ιστήν 

~~~~=~Ρ~:~~~=~\'~~:::iς ζ~~~~~ 1 τ~~ιS i~=:.~~=~iy(~:;.;ι~~7 ;:τί~:;:,:)ήν Βοvλή - νιί 
Ο •· ΥΠΟΥΡΓDΙ AI:N ΑΠΛΝηΙΣ(.,, . 

tημ~~~~~j~f~1~~:!~f~~~;~f~:~~~~~~~;I~~~~;~~~~~~I~~;;~:;~~~~f;~;~~~~;~i~Π~;~η 



• 

ιι:ά'μμι:ι της t . ΔΗ .Κ. οΙ 6ημοιι:ρσ 'Εyιι:ρ(θηιι:& iπ(•ης '"'ι•μ• Δι•μcφτuρ(•ς yιd: τ 
τιιι:iςδιι:ιδιιι:ι:ισ(&ςιι:ο(lιiΩ'W- •τάημ&ρ (68ςτοU/ιμcρ"σιοuΤΙΙwοu'••ν•ντιστι5 
ιι:ομμιιτιιιι5ς6ι,λοyοςδlν&iWΙιΚ6μμD:. 
ιι:&ν6y~μμ•, 6ιλλ'ιι•Ι ι cρωμ4-
νη Wρ8yμσιτιιι:4τητ8 . ι ... //. • • 

/ 

Η ΕΝΟΣΗ ΔΗJ(ΟΚΡλτΙΧΟΥ ΚΕΝτΡΟΥ ΧλΙ Ο λΡΧΗfΟΣ τΗΣ κ. Ι. r. ΖΙrΔΗΣ 
tλΕ ΕΠΟΝτλΙ ΧΡΟΝΙλ ΠΟΛΛλ ΚΑΙ EYrYXIDIENA. 

Ε.ΔΗ.Κ.: 18 11ΗΝΕΣ Η ΣTPJ.TIO'l'IXH θΗΤΕΙλ 



1 . 0ΙtΡΓΑΣΙtΣΤΗΣΣΥΗΔΙΑΣΙ([φ(QΣ ·-·----····------···-·-------··· 
Ή κι'jρuξη τfiς Cν6:ρ ξι:ι.ις τWν!ρyααιWν τfiι; Σuνδιaαιιi φι:ι.ι ι; ly ινι: &,..6 τ ιSν 

τ.βοvλι:vτι'jιι:cιrνύνΓι:νιιιόΓρcιμμστiστοUΙ<όμμστοι;ι: . Ι< . ΤαιριμWιι:ο,yιιf ν6άκο· 

~:~:~~=~.:lt~j;ι'i 1 )0~ρ~::~~ ( δu β::lιι~~~/~~~~~~~;~~=~ρ~~~δ ~~Ο'~~~ι:~~~τ~:, ~)ι::~~ ~:τ ι -
wρόι:6ροςΙ ό τ. Βοuλι:uτι'jς ιιcι( νdν Γι:ν. Γρο-μμaτιfcις τοU Ι<dμμσιτοι; •· κ. ΤσιρψWκοι; , 

:~ ~ ~;:~:::~~~~~~ ~ ό ::~~~:~:~::~(~~~~~::::~~~~~~ Η:~~Ε~~:~~::::~~τ:~ς:~~~:~~~- .. 
8 ) ό "ρ6ι:δροςΠ.(, Ήρσκλι:Cοu κ . Γ, Χcιλ.ι:ισδιfκηι;, 9) ό Γρσμμστ.fcις εΣΔΗΝ Πlλ.λη ι; 
ι:.θ.Π.ιισδιSιrοuλος,1D)ι:cιfόκ.Π.Λι:ιιcιταίic;Κ.Ο.Γ. 

::~~;~ . 3) τ1. Γ~~~:::::c7":).f~ι:;~ν χ:~t~ς 1 ~ :: :::~~::~~ς; .. ~> fι • ::Α~~~=~~ι; - 7 Η~~~: 

τcις • Κwν ~τ~ιr~·=~β~:ι::i • :~~::~~~:~:~: ~=~~ξ~v~:~~~ς :σ l : ~ !;~~~~;:~ :: • Ϊο~~iι; ~οU-
οlτ.Βοuλι:uτιf:ςιΚ.Τιrιριt-.Wι:ος,Ν , Σcιι:cιλfiι;,Δ.Ντιfyycις,Ι . r..σιyιιwρy(οuιιcιfΙ . 

Χστζrjς, 01 Δ~μcιρχ οιι 'Αλfμοu, Κηφιαιdς, Π. tσλι\ροu 0 Πcιρσιi, Χσνtwν. Β~β.ς, 'tl.cι, 
••νησ r ou , 0 ~·~=:~~: 0 ~·:~~;:~; 1 ~. κ:~~~~~;u~U~~;., ~~ r :~~ν ~:~.~ιι::ϊ: Λιιρ Cιrηι;. 

Λ6ywCλλιιCφιιι.ιςχ4ροuλιιιιrτομι:ρι'jςι:ιιτ4λοyοςτWνιιr.ρlντvν•cιτ'••τηyορ(cις 
Ι6:δημοιrιιιvlci•iwροαι:χιf:ςμιιι;τcίίχοι;, 

ΔYO,HφJΣIATAtfiiO,tiTQNI<PIΣ:IIDN[θHIKQNθEIATDN -------------·-·-··----·-----------------------
Ι<cιτ6 τ~ν Δ'Γicινι:λ.λcιδιι:~ Σvνδι6:ιrι:ι:φη τfiι; t.ΔΗ.Κ. lyιV8ν ι6μιS.-cι δι:ι:τιl Δdο 

φηφ(σμσιτcι •oU ιι\αηy~βηκcιν οΙ Βοvλι:vτ.fι; τοU ι:ιSμμιιτ οι; •·•· Νιι:. Ιονιζlλος ι:cιr κ . 
••ιrιισutιiς ι:cιr ••d ι:στcιτllηι:σιν ιrτ~ 08οvλι'j ; • tΞ:QT[PII<HΠOΛifiΙCH ------------------

ΤI"ΙΙλί\ρι:ι; ι:ιιfμιινοτοUφη,fαμ81"οι;•ούιιlιrηyltΙηκιιό•·•••·Β•νιζιf:λος1χιιι 
ώc8ιfiι;ι 

11 Ι. ττησwέ:fδησητοtί 'ΕλληνικοtίJΙο.οtίlχιι:ι tδρ:~ιωθεifιnι:ποfθηαη.!τι τδ~ΤΟ 
Μνάιβιι:ταιοςαfδtνέyy\δτnιτfιν έθνικfιμαc;κuριαρχfαοςαfτι'jνtδαιιιικfιά!Cξ;pαΙδτητnτi'\ς 
χφ,ς. 

!ννείτtiς,εΤναι άrορ66cιcτη/jrοιχιμονfιμαςοι μιdtuμμαχfα,πο6ΜνΊΙ:χει τι'jδ ι d
Βcαη νό έvΥuηΒεi τd t8νικ6 μαςαδνσρα ιιοr παλ.6nι:ρ ι σσ6τε:ρο 'ιlπιατpοφfι ι,.αςστδ ;::ιη:οτι ω

ΤΙΙCδακt:λοςτης. 

2 • . ' HKιetι)v-I'JCΠl τi'\c;" Nfoς δημoiCr-::τfaς" -nαρ'δ.\'Οδτι έιιnρaσι.JΓΙεiτfιν~ιa,ηφfa 
τati έκλσyιitοϋ . α4οτος- "διaπριyι.οτιι:6εται" ;-t τfιν Tauρκra τt'jν (ιφcλcι<Ρf!1Γδα κaf τδν έναιfρι 
'Χί:)ρcι τοtί Alyafou: 'Αντικε:fι,ε~ο, έπομfνως, ~δ ι οπρcιyματε€ισcων" lxovν yfνε ι τ6 διεθνί'\ αCινορc:ι 
τi'jc;Χ&Ιβις,yιdν6κaταλι'\l,οuμιι:π;~οφι;ιvWςιcάnατεσtιcdποιci"αuμβιβαομδ"μt:nα.ραχ6ρηαητμ~ 

ματοι;τοtιιfθνικαtίμαςχΔροuατfιν;οuj)Ι(fα. 



ΉΕ:bΗ.Κ.,διι:pμηνεCιοvrσςτt,νό.γωνfο τοtί 'Ελληνικαtίι"οαti,διακηρVυυει δτι d-
nα6οκιμ1ζt:ιτfς ό:ηαρ66ειcrες"διαnρcιyμcιπ:Cοοε:ις"ιeαfnριχι6οnαιι:ίτljνΚι.βifρνηαηδτιδfιο6ς 

α{ιοοωμοςθdένοvrιωθείοlδnοιαδl\nοτι:•διαppΟΟμιση",nοΟθdδδηyfισειοlιpολκfδc.uοη-φι:ινερ/ι 
~ σvγιιαλuμμtνη- ri'\ς l:δο:φικl'\ς όκι:ραιδτητσς της Χt~;ας. · 

3 . ΉΕ.ΔΗ.κ: διαπισrGνει τ/ιν &~<nτονδητηόvτινομfο μεταξΟτί:iν ίipθρ:..'V 27 ιιαf 
2θnορ. ταlίrνντ6γματα:;: κα fπροκολι:ίτι'iνΚvβt:pνηοην6δηλ&ιειdπδτC!ρα ·ΜνΙ!χει !Ιjνπρδ

θcι:π: ν6 χρησιμοnοιfιοει τljν δuvοτδτητσ•:οαΟ τrι.; nαρtχει rδ Ciρθpo 27 1 νά tπι ~uρC.-επι δ..Υ,αδtΊ 
(Ι\Ιμ~fες"σuμβιβαΟ\)Οίί" yιd:τδνΜνικδχ~ι:;ομt'μδνητfινό.nδλvτηnλέΊό.:ιηφfατί:iν· μέλWν 

τfiς Dou.i.l'\ς (ISI Βοuλεvτlς) ,ΙΙ: ν~ τδ δpθρο 2θ ι;~αρ. 2 ιιαθαρfζει δτι "γιd. άναγν!:ρισιν δ~μο
δισrfιwν εiς δρyανο · δ:εθνWν δργανιομWν" νι6· λ6γαvς διεθνοVς σννεργοσfαcο.,.δπως ε Τ ναι ~ 
fντα!Ιι ι.cςαrι'jνεοι<ό:nσιrι:ίται πλειοψηφ Ί. τών3/S(ΙΟΟ&W.ιι:vτι!ς). 

4. Ήπι)6σφατητροπ!)nο0nί'pΕτδeιi-Ο τi'\ςΙνταιΙιςΙ.Dςrπfr.ιΚοινlι ' Αγορι:S,liστc:ι;ο 

.:~~τ:6~ ~:ς~~~}~~~ο:aά~::~~: ~~~~ κ~~;:νυ;~ π:~ςά~·~ο:~:~~~~~ ~:::~~~fa 
τηςruμφωνfσς rννδfσε:ως,lσπc:uσιι:r:pόςτfινfνταξη, ' ΑποδειιcνΟει , l:πfσης,nδσοn:ιραπλονητ ι κlι 

fιπfιρξε ~ tνημlρι.χJη τoti 'Ελληνικοtί ι'laoti άπδ οότ!)ν . 

•ετσι,κιν6vνc:Οσuμε\d:δδηγηθο\jμεσr/ινΕΟΚσ6ν"•ηr.<οfcruyytνείς"..:αrδχ.ισ6ν 

lσ6τιμαιέτuίροι. 

ΉΕ.ΔΗ.Κ. διακηρ(ίι;;-ο.;ι:ι !τι 6/.ν Μ δε:χτι:ϊ τ~V trοικδρωσή <ο:αμμιΟς σνμφωνfος yι6 
τ""[νταξη,n;ιfνd.ποφαοfσι:ιμiδημσφιι'jι;ιισμJ 6'Ελληνικδςfο64.;,6•οtίπ~οGμε:\U : lνηι.cρω0&ί 

ά'-Ολvτικ6n6νωστδn&ριεχδμιι:νδτης . 1; 

• 
Τιι5 wλfiρaς Κ•fμ•νο τοU •rι•f•μ•τος . ••~ •i•rιvι1Ιηιι• i •· κ. 8-.ντοuβiς 1-

χ•ιώς!(i;ςι 

11 'Η Α' Πανι:Αλο6ιιιιιj Ιuνδι&σιιc:9η τΓjς Ε.ΔΗ.Κ • . iιιtράζιι.ι τι"jv Δλd~uχη 
σuμnap6:crτacni της aτdν μσρτuριιt,6 Λο:6 τί;c; Κ(ίιrροu ιισιf ηιU &wauSGνι:ι S~ρ .. 
~6 &δι:λ'flο:6 χaιρcτισμ6. 

TU: Ένw-,.ιlνιι: •εeνη μi τfiν &ιrι!Ιtιa:ιτη ιισGwί)ρι:ι:ν τι1ν 1ην Hoc.,ι:;!ρfou 
1517ιι eΤαι;ινι ιι& φι'ιyοuν τά τ υριοκά'ατρατaι'ιιστcι ιιστσιί1c. ν& bαν~λe:ιuν 
οΙ rιρ6σtιιycς στfς Δστfcς τuuς ωf ν& μcfνeι ιιuρfσρχο,ιiνιι.t&ρτητο ιιι:ιί 
6c~ιιι.ι'Ι:4!νισiοιιρ&τος~ Κ(ίιrρ.::ις. 

'Λλλ'δ τuι:Ιρr.ικος σwβινιuμ6ς, ιrιι.ριφpονei ιcaf τ6 ΔιcGνfς Αfι.: tι:ιο 
t:αf τfς ltιrος;:ι&σcις τοϋ Ο.Η.Ε.ι;ιι(i !6: Α~αpμ6ζaι τοός ν6μοuς τής ζο(ίγι.:λας 1 
nαpο:βι6ζσντt~ςό:σ6στc.λσUλστ&&νθρ~ινa6ιi(Qι'ι,ιστσ. 

Ή λι1οη τοίί Κιmρισκοϋ !ιrιβ&λλcται ν& δοΒιιί xwpfς κaβuστtpηση 
στc!: wλαfσια τWν &noι;Uιrcuν ταίί O.Ji.E. ιιι:ι f npilπι.ι ν& lnrοιιλcισθci ΙΙ.ι':i!Ιc 
διUλοyοςμι!:τ"aι;clvβολaiςιrρfν"'οχωρι1σοuν&ιr\τιSΝησfτ&στρcιτr.ι.1-
μιιτι•ιι:cιτο χiiς. 

lώ.Gc &ντ(θ8τη clιrι'iyηr:rη ~ τρωτοβοuλfιι sΤνaι &wι;ιρ&Δeκτ~. 

Ζ:τ(jν κρ(αιμη cιlιτι'j ~τιyμι'j ιι:&νοuμs Ι.ιι:κληοη ατ6ν Kιnrριcn.6 t,a;6 
ν6 cruαιιι:ιρωCεί yδpw &π6 τι'jν 't:yca(ιι τt-u, yH~ W &nομονωΟοϋν l:ιι&:Ί\·οι 

β:~μ~6~~~~6~4 ~~J:~·~~a ~~~~~:;~λ~~ =~~;~':~::::~~;ο&~~~:r-
νι& τι1 6ιο:αφ&λη~ττοU μtλλοντ~ς. 



Γι d. κd3ε tλε"&ερο li\l&ρono,δnou yης,δ ό.yώ\Ιας yιd. τ1'1.., Κ"nρο 
ε:Ι ... αι ό.yώ..,ας yιd. τd {ιφ ηλ6τερα ό. ... 3ρώnι\Ια tδa\lιxd.-yιd. μιd ό. \Ι&ρώ
nι\Ιη χοι\Ιω\ΙCα no,j &d. βασCζεται στο"ς χα\16\Ιες τοΌ διε& ... οVς δικαCοu 
xa.C τ6 σεβασμ6 τf'jς παyιι6σμιας εtρ't1..,ης . 

Γιd το6ς 'Έλλη\Ιες εΙ\ΙαL tπιnλtο\1 ό.yώ ... ας yιd τ1'1.., tnιβCωση τoiJ 
N~\louς ιιαC τ~ διασφdλιση τi'jς tιn6στασης τοΌ Κρd.τοuς ." 

ΕΔΗΚ t 1111ΗΝΕttτΡΛτΙΙΠΙΚΗΒΗΤΕΙΛ -····--·--···----------··------·-
ΤdΒιμιιτijςμι:ι.Wι:wc:;τi;ςστpιιτιωτΙΙci;ςΒF)τι:(ιιςσi1Ιμi;νι:ς,wσUΒιS: 

&wσλλιS:lι:cτfiνι:σλσ(ιιirwdτd&σr'jκωτσ · &.,ισςτi;ςιtημι:ρινi;ςάδικιιισλόyητηςwιιτσ
στιhrι:ωςΙ'''ρι:ι/ιΕ .ΔΗ,Κ,ιtτr'\8σuλti. 

σκ ••rι• Uστ:~:ό.:~·~t~~:~τ~:ti;~:η ι'ι~:~r:a~d~x=~μ~~~:c.~ ~ ~~~~~:~~~~ tuνΔιιS:- 8 
tτtiνπρdτσσtiτσu6w .twσν (δfιςτdνιιtι:δτιι 

κd, ι'ι ε.ΔΗ:κ~τ:;.:·~:~.,;~~ ;;~λ:f:~ω~~~:.:~:~~:r ιc:rν~~;;ν τ~: =~~~σ~λ~i-
σό&οuτί;ςτι:χνολσvrσcκσrτσϋιιίιτομστιιtμοϋ&ντισι•ονομικr'\,/ιμσκριteητι:r.,.Wν 
στρστι:ucr(μωνiw(32μί;νι:ςwρdςκ,λuιητiϊνlινgyιciiνσiκστιaτι:ρσστι:λiιη. 

Πι:ιστι:Ι1ι:ι δτι /ι μι:fωση τi;ς Ιητι:fσς ιti 11 μijνι:ς wσ( ~ wλιWωση τiiν 
κι:...W μf iΙι:λοντiς μi wολuι:τi; ~•οχρiωση ι:Τνaι ι'ι ννμ,ι:ροτipσ ).dση wσf ν•' τfς 
•ενοwλι:ς 6uνιiμι:ις ••' ν•' τ~ν ilνιw~ σlκονομfσ, ι'ι ι),.-σf•, δwως Ιχοuν τιΙ wριfyμιι
τ• CJJW&pσι, στι:ρι:ϊτσι yιιf μcnρ6 διιfιιrτημιι Cμfdxou ~λιιιοϋ , •f μι' wι:ρfοδσ τί;ς 
μι:yσλuτiρο:ςΩοδ6σι:.1ςτοu •, 

Π.ριfλληλσ ,.ςΙΝCιμiτt'iν1διοι:Ιιttiyησητi8rιΙΙ.ι:ιι:ιι(Βiμςιιτfίςόρyιινώσι:ως 
τΔν'ενdwλωνΔuνdμι:ων.Τον(σlηιcι:,Ιτσι,μι:τιιξ..:Ι&λΑων,δτιι:τνιιιι!ιδιaνdrιτοτ6• . 
Λ . t.Ε.Λ.νdνννiρχι:τιιιμ6νοyιdτοποΙι:τtiιrι:ιςιιιιflnιο•τριιτfι:ς•σfν6μr'jν&crχο
λι:ίτιιι μi Ιiμστσ wo\1 ι!ιιοροϋν τ~ν ilνιιιtlj &μuνσ. Γι' νιl yfνι:ι, 6μωc; ..Uτd, ύwο
yριfμμιιtο •τtiν olσtiyησl! τοu ~ w. twσνf6ης, Πσιτι:iτσιι, 

crτtljμονι:ς, :,:~==~~ ~~;·;~·~.::;~·~=~·Ε.~~: ~~~·::~μ=~τ ~:~ti:u::~τ:~- 8 
τ' wp•~λt\μaτa τi;ς Clν~ιcijc; &μuνσ-ς •, 

tΗΙΙtΙΛΓΙΛΤΟΙΙΤΥΠΟ ··············-·--·--· 
'ΗΔ'r.νι:λλσδιwιljΙuνδιιhrιιι:tη iνiκρινι: iw(σης τdι!ιΙΙ.dλσulο ιιWιcrμσ 

δισμσρτuρ(σςyι'τι5νΤ..:Ιwοι 

~~~ c; ,:,10 ,.~::;~;: ;Ξ:~:~:~;:~:~~~Ξ~~~;~:,:~~:~:~;:~~~!::~~:::~~ 
οτι5Κ,μμιιΕΔΗΚι 

:~~~:~::uΛ~~:;Ε~~~::?~~::~~~=~=~::~ ~~:~=::c ~::~;:~:~ ·~==~~: :·u 
τ6zί:Ίριtτί;c;nτιwσλfτcuοης. 

Εfδιιc.Πφσwcιφστηροίτσι1)ΙΝΙJτημστιιcr'jwσρ6λοιφηyληροφ6ρηο'ηςτοϋ 
'Ελληνιιc.UΛ-ϋ ~lηdτl!νiνyiνι:ιδρσστηρι6τητ•τοϋκ6μμςιιτος.2}Άλλο(• 
uση τών 6ηλ4σονν τi;c; ~yocrl•c • .,., τρ4wo . woti wρe6(6ι:ι iχΙριιcιt δι''"" ••τ' 'tοϋ 

ιcι5μμcιτος.3) Λaιδωρ(ι:c;κοt•ιc~μσιτ•ιcστιιτοU 



προσώπου τοU 'Αpχηγοίί, πού &nοκιιλύnτσuν σuμμ~τοχ ι'\ ι:rτι'\ν προσn6Βcιιι yνι.ιστWν ντό
πιωνκafξCνωνnα:ρο:γdντωνγι66ι6λuσητσίίκόμματοςτσίίΚιfντρσuκο:(6ημιοupγ(a 
πολιτικιiς'ΙΙ'όλωαης. 

Ή tuν6ι6σκ~•η• μ€ τr'iν 'ΙΙ'&nο(βηση ότι τ(ς παpο:nάνω l:κδηλ.:ίαcις κcιτο:δικά
ζcιμαζ(τηςr'ιμcyάληnλcισ'ηφfc.τWνσuνcιδητWν,ορtωντιiςμαχdμcνηςΔημοσιο
ypc.φ(aςICΛΛΕ1τr'jνμcρ(δατοϋτύnοuwσdπcιραξtκλινcάπότ(ςπαρcιδόσc ιςτιiςΔη
μοΙJισγρcι,raςνιί1πaνi.λδcιΙJτιiιrλαfΙJιaτWνκaνόνwντιiςΔημσαιοyρα,ικιiςδι:σντσ
λσγ(aς . 

Δf6cτa ι 1ντσ λr'jατ6 Πρσcδρcίσνιiμι:ριμνr'jαι:ιτι'\ν1n!δοσητοϊ:ίnσρ6ντσς'η-
'rσμaτσς. 

1)tτr'jβσuλr'jτWν'Ελλr'jνων 
2)Ιτr'jν•ενωαη'ΙΔισκτητi:iν' Αθηνaίκi:iν 'Ε•ημcρ(δt.ιν 
3) Ιτr'jν •ε:νωαη ΙuντακτWν Ήμcpησ(ων Έφημeρ(δwν ΆβηνWν {εΣΗΕΑ) 
4) Ιτr'jν "Ένωση 'Ιδι σιι.τητi:iν Ήμcρησ(ων 'Εφημι:p(δων 'Ε1Ι'αρχιο:κοiί ΤUπσu . 

8 ρσuς τω~r::::~ r:::μ~ό •:;~~.~;~Ο'~ο~p:~~δσ::i ::rς u:~:::~i~!:=:;~~=~~~~~:ι~ι-
'ορyσνώι:Jι:ιςτd"σu,τr'iν ΟύνιΟ'κοκ.λ . 11'.• 

ΗΟ8ΙΛΙΑΤΟΥΑΡΧΗΓΟΥκ.Ι.Γ .ΖIΓΔΗ ----------------------------------

11 Εtμι.ιι σuγκινημt:νσςκιιf πε.~φeινσς.'εδUlyινε.μι6 μuστο:γι.ιy fο.·οχ ι μό,νο 
yιιiτόκόμμcιτιiςΕ.ΔΗ . ΙC.ΤΙ:τσιιισuyκfντρι.ιση-προκaλi:iτσ6ςιrολιτικοGςκ6ιι.λσuςνιiμοU 
nοίίν &ν lxcι ξaναγ(νcι ατι'\ν 'Ελλ&Δα.(χcιρσιι.pοη1μaτa) 

Άλλά Δlν ηταν μιιi μuστayωγ(ιι Δημσκρaτ(cις κaf lναc;: σταθμός στr'jν wopc(a 
τσi:ί κόμμαιτος. '~Ήτσν μιd ~Βνιιιιι'\ μuστσι:γωγ(ιι • 

• ~~;~;~~ ;~~~:!t~~:;~;:~~~~~~i~:~~:~~:~;~~~~~:~~:~;~:~~:~~~:~~;~~:~~~~Ji~i~~ 
:~~& ::~~ σ~~~~~~ν ~:~~~;t:~: ~i~:~~:;~~:~~~~:~:~!:~&~::Ξ,;~:~~ ~~~~~ ~~~:~~ 

ΕΤμαιιιι:ρι'\φανσς ytατfαuyιιιcντρωβι'\κaμε.IΜi.ΕΤμαιαuyκινημι'!νσςκο:fΒΙ:
λων'ι:lιπcuβUνwθι:ρμιiσuy χapητι'\ριa nρWτσ-•ρWτaαiόλσuι;πσG !ιrι.ιμι ατr'jκσι:τι: τr'iντιμι'\ 
γι& τ~ σUγκληση τιic;: Ιuνδιιfσκc,ης,γιιi τι1ν 6py6νwσr'j της ιιιcιf γι& τ6ν τριSπσ διιtξιιyιJγιiς 

~~~a:~~:σ ~~:cι τ~i~:=·~:~ι: wUn:::~r~~~~~ · :ιιι&~σ~::~;~ιι~ .:~ι τ~α:,~~~:a~~=ν:ι~ c ~ ~ •-
νaι)tcνr'ipητσρra.εΤνιχιι\ ιι.aτιSaινΔιaσχι,.ωc;,ΔιcιβοuλcGσι:ωc;,λι'\•η&:ιιο.,&σε.ι.ιν.Κσι:f.cΤ
ναιlιrfσηι;lιι.τι'!λι:σητWν&wο.,.S:σcwν. 

:~~~;~~:~;ς τ~~:~~:Ξ~::~~~:~~;~~!:~:~;~~r~σ~~;;:~~~~~~7~~=~: ~~r~1~~~~~ς 
pcτιljνα1ΒοuαaaUτι'\&νε.u&ντσλλιiyματσς . Β&μσU!:ιιιτpιf,cτc 1 1πfσηι;,ν&ΙκςιρdσwτfC; · 
cUχοι:pιστfcςκafτ&cruyχcιrpητι'\pιιiμοu:ιιρ6ςτ6Πρσcδρcίο,πρ6ςτσGς,rλοuςκα fσuμμa• 
χητlι;,σiό•οiοιμlτόαηδcξ ι στcχνfαl!ιιηGβηναντfι;cruνι:Δpιιfσcις.ΙCσf11'ρ6ι;τι1Γροιμμa .. 
τafaκ•f:ιιρ4ςτι'jν ' Uπηρaρfα τη~crcwc;τilςι:UτaξfaςήόyUpoxWpo. 



-+ -
'" , .t.λ!cαμc ~μyο •μαντι~ιl' ι() • μμtr,i.pyo Jι:ηοροιό. Σvμο:~νι'jι:c 

'• :J{η κΟ'( r.\ι'(σριιrτU.r'~ι:ιΗ:ι,,..~ν \r -ι5ν r. Ιταιιοt.1λη,yι di t ι'iν τδο .., 

·~.~~ :~;~~~~~~~::~ς ';~~~~~~:~~~:~~~;:~!~~~ ;~ο~~:~ 7~~ Κ~~:~Ε~τ! ~2,.~A;:~::~?:~d :~Ξ:7w 
~.:::~:ς ~f 6 ;;;:~:~ς ~~~7~~~ιs ~ :~:~ r;~;~~:~:::~:~;:2x~~~;~~~~ ~ z~; ~~G~:~!~~z~~~~:J&:κ ~ -
,; l ;: .ιι β& μrccφlac 'i'c ~·ι lιντιμ cτwπfαcη: όποια6~ποτι: ~μφ ισβ:1τηση .mας λινc:•Μ lxctc 
: t oλoylo:ι Tf διu~lpnc ιiJ:6 tΊ"j Δcξι&J Τ( διυφfρι;τιr. &116 τι'\ν 'Αριστcριf;" ' Τ~~ μιr•· 
poiί~ r: ν& τσUς ποUμι::Όρfαη:: τf διο:φlfροuμc. θ& τι;λc.ι(Κrι;ι σίιτ" ή Uπdθcoη.Ktrf Lnιινιι• 
. :rμ βdν~ο~ lδιο:(τcp:~~ . ή VcoJ.:o. (cι βά &πcλι:.uθι:;ρωθci &π6 τf'iν τuραννfα τoi:i ΙΙοη::στημfνοu 

;:~ν~:~~&ιr~ικ;~ ~~~μ~;7~~: j\;~~ ι:i~:~~~~~~ι: κ;1 ;~~λ!;~cr~A~η~κ:fi τ~& σ~:::~~~: τ:& τ: τ .. 
νιι ι όc:GJ..η τοίί HcGτw,o: ,yΙd ν& μcτο χc Ιρ Ι στG !νc:ι &ν&J..cyc; &ιr6 τ~ •uσΙιιι'\ '[ιrΙστι'\μη,&τ•ν 
!, euσι ~ο,.ι'j '[ιr Ιστι'\μη lι;ι τι:ισι;στι'ji! ι:ι.ι;:~fα τi:iν ιιβ&ντcι:ιιο fστι'\Β ι:wρfcι:τrjςσχι:τιιι6τητι:ι:ς . 

r;~6 τ~ν:. της ιι;:~~ν ~;~;,;;~ ... ~~·:~ς 8:~~~:~;r~ς:η7 r:~λl;~~η~;=~~~:c~τ~μ:~~~::a~:'ν 8 
α λlμc δτι !ιιο:νc λ&βος,& λλ& Οτι 6lν ctνο:Ι &ρi(CΤ6ς,6iν 1Ι'ληρ~νcι τ& 1\'&ντcι. ~ι ... ι:fνιιιΙ 
τ:iμuστιιι6,τ&ιιλcιδf'ΙΙ'οG &νοfycι&λι:ι;τfςn6ρτcςτi:iν!ρwτημ&τwντοίί&ν8ρι'ιιrο u. 

t&ςιιιιιλWόλοuςο-ιιιςιcιιιfcΤνιιιUΙΙ"οΧΡlωσι'\αος,ό,τΙ11'aρcιτηρι1αι;ιςlχCτcyοf 
~~ 4Ιaιt~ρuιη ν& τ(ς 6ιαnιιrώcτc !yypfφwς w.a( νιf τfς στcfλcτc στ6 ιι.6μμιι στ6ν ιι • .;. .. 
νοι:Ο'&ιι ij . 

' λπ 6 πολλούς 1ί:κ οuσα ν& 6ισηιιιι:iνι: τσΙ i.νcι: ιιο~πονο. Δlν "ι'\::ιοτc l:yκσfρι.ις τ fς 
ιluηyήσcις.Δiνα0::;668ηιιcόχρ6νοςνάτ (ς ιlοι:Jβ::ίαc τ c,νάμiίςατc[λcτcτfι;κρfαcις 
<rιις yιd ν&μlfορfαοuνν&Cναι.ιμcι:τΙοΙΟοUνΟ"τ&σχf6 ιαnούύ1Ι'οβλι'\θη-.:ανοτι'\Σuν6ιdΟ'"ΚC9η. 
Α μ-:-6CyΙνcyιστf6fνVιτijρχc χρ6νος.Γ ι οτΓn6οοι ciμοστcαύτοrnού6οuλcι:ίοuμcοτ6 
ιctiι,:μο ;t'ΙCοτwθι'\κο:μcτρciςμηνι;ς.tiiςλfywcΊνοιτ6αηήιcούρο:αητοϋφΓλοuμοuτοίί 
:-ι.:iροu,nο ι:ί::.Οκ6μαλΓyονάnd8cιό,τιί:ΙΙαΒαν ο1άyατιητοfμοumοGρycλοςκο:frnαοοuρ(
~ης. Ι(αf o i δu6 !1Ι'οθαν 6u6 κο:ρδι αιt fς nροaβολtς,βαaτ&ζοντας τ6 β6ρος τοίί A 'tuν cδp(ou. 
'tάν Cλcya CyW οτ6ν ιc . ιιWρο ν~ nCiμc yιιΧ tuνlδριο τ6 C\άρτιο, θ& τ6ν Ι(Ο:Ταδfιcοtιτ νι5 

;~~~~~~;:~;:~~ ο~~: ~~~:~~:~:=~~η;~::~~~, ~i~~~=~ ~i~:~E~: ::~:~~::~~~~:~l~~ I 
γι d νdi !~:~~ι,φ-~:~

0

~~:~ ιcaf lνο &λ λο n~yμa: Δfν ξfρ;.ι τf τfξι:ται ι'ι Cnιοίίσο . Πρtιrcι. 
ν& ι:Τμιι ι λfy o Cλcύθι;ρσς:. t:τrJ BouλrJιcάθc μfρα &ντιμcη.mftι.ι τ6σο np:ιβλfjμc::το ιι.οf 
f!pf:ιcι νό !χι.ι χρ6 νο γι& vQ ι:1μοι lτοψος:. 'Αλλ& 6lν iχο'Jμc,!πrσ,ς,τι1ν lιρy &νι.ιοη 
:rού μΟ:ς χρcι&ζι:ται .ΑΙ.ν L.n&ρκοuν ά•cSμα w. )'. iιρ•cτl:; ιιλα6ι ιιt:ς όργαν~ο c.ις σ-τ6 .ι6μμο, 
ομ"":ι; ό;.r&δcς μcλ:-:C-ν.ΠρfΙΙ:ι ιΗ6ν τομ!ο: aίιτ6 ν& ,ιρι.ι •vu ΙΙ'ί)ΟCJι.ιtιιιc& · τ6 μι:yαλιjτ cρο 

~:~~:; ~ f ~ι~t.~~:"" ~;:ς n ~~ ~;~:;:~ v~:~~~~λ:0:~~ιtc ~τ~: 1 τ~ 1 ;:~ ~~~:~ο1ίν ό 8~ιι :'f~cι ~ο~ ... ~~:~Ρ· 
i:~ . ·~~ν~~: ,:u:ί~~e~fη τ;~7 ς r~~~;~: ~6uβ~::ς σ:f ν:~c~:λ~τ ~c~:S~~~~ίν νό e ~~~~..,~~~~:;r; . 
:!Uτcθlλwν&: αiίς !μπαfξι.ι ,:το:;:~σαιccuiιtοντο.ςiνο'cuτοσ-uνi6pιο. 

ΆλΧ:6 ύπ&ρκι:ι ιιdτι &λλ ο πολύ σ,μaντιιc6τcρο . οΙ μlρcς πού Cρχοντοι ,ι::νοι 
noλU 'IC p foιμc ς Ceνι κ&. Πρlιreι ν& i.κw τ& κfριcι ιc&πως iλcύBcρcr yιό νά Ποj'ΙQ"κι;ιλ,ο~Βi:i τ6 
μ cyιfλcι Cθν ι ιc& trp~βλJ1μo: ro. 'rάν ό ΙΙc,aσ(σι;ιuμ ν6 iχοιιμc tuνf.Δριι;ι τ6 ΩlόρτΙο, τ6τc. Bi· 
ιτ:ρ cιreι.-&ncριο ρι στWaτ6tuνl6ρΙο.Η&Cyκcιτc:rλcf'ι.ιτ&i:Βνικό:Βtμ.ο:το:,ποG &φορο\ίν 
τrJνόκcραι6τητcιτiϊς ΧUρας .Ηομ fζι.ι6τι δfν8&cfμι:ιι lνaςιrολύ-.:cιλ6ς-.:cιπcτdίνιος, 
i;ν aiiς lλcya δτι 6tχομ~ι τfς lινuατcρ6βοuλις ι:\aηyι'\acις τWν φfλι.ιν μου ,πού 1ΙJfμcι· 
νιrν ν& κάνοuμc Ιuνfδρ ι ο τ6 Uρτιο. ""'ρα:τι,Ομwζ 0 μιιS awατι'\ &•6.,aση ιια{ ~ίιτι'\ 8& 
Τι1•&βcισ'Τi:i . 

θ& eίιχ~ριστήοι.ι \6ι~fτι:ρα τ6 Ηα:ύσρχο τ6ν -.:. tn,;ινf6η(χc ι ροιιροτr]μιιτcι) . 

' 



'ϊ: ο: ο.\. ι& 1'ψ6ταση, npύ ι: ~ ν \".ο Q τ ( ς 11ο ρ& ι fς τi\ς νr:ο λu (ας, r :r T ( 

~~~~~ r~Ξ~~~~::Ε;ΡΕ~~Ξ;~~~i ~ f~;: ~~~~~~~ ~~u~~:~;~~~7 ~:~: ~~l:;~~~;:~ · ~:~~i~;ςΌ .. 
; . ,;:τρχοςιδwαr:τή οΙJC Τ r'jλt'.ίαη- τοUuVγοU τοU Κολ6μβοu. 

~ λ i~~~ α~"Jό j~ ~~:~~ι ~~τ~~:~α ~6 ~t~u ~ 1 ;~Υ~~~:;~~~;α~ ~::;ο~~~;~μ~~~): ο ς δ τ ι 

:::~;;:~~:~:~~;β~~;r~π~~;;~~~;:;~~~:~:;~~:~;i:~~~~~;~~1:~~·~~~:~~~::~~i:., 
~~~ο~~~~ ~~~~iί;ό r:~~τ~/&~~~~~6 ~:~ ~~~~:~τ~~~~ ι ~ο: ~α~~~~:~ r~ Τ:~ :~ς τ~~ο;~~~~~~~-
μiν&ό:nοσnaιοΒr.iό:n6τr'jντuραννraτοUδόyματοςΙ(arνατήνιιcιταοτήοοuμcνr:ολαfa, 
n oίi μrιο αcϊ νά οοι;Cιηι::ται οι;α( ν& άrιο~αο fζr.ι έ λ c {i Β r. ρ α(χι:ιροοι;ροτήμaτa ). 

~~~~~~~;~~~i;~~~~~Ei~~:~~~~~~~~~~;~~~~~~:i~~i~~~~~:~:;l~~Ii~~~~~~:;~~wν , 
Ό •· lllfaY'IOUβiiiς οίiς r.\σηyήβηοι;ι:: τ6 •r'Jφιομο lf06 •αβ6ριζe τή στόαη μας στ6 

μι:γάλοέθνιιιό ΒiματΓjς Κύπροu . Δiνχρι:~άζeταινάχροσΒiσι.ιτf'ΙΙοΤcΙΙι:ρ ισα4τι:ρο. 

'ΗΔιαΙtήρu.(ή μας &nσ6ι:ι•νίicιcίτιUπιiρχι:ιCνα•6μματ6cίποiσ lχι:ιδ ι•ι'i 
τοu 1δι:σλσyfα •σf δικι'ί τσu ••λoΙJo~fa. Τι'ί διαοι;~ρuζη α~τι'i Unι:ρι1fιιaνα θό τήν ύ
rιοβ&λλοuμι:οτι'ίΙσσισλιΙJΤικι'ίΔιι:Ονίl .Γι pτfμ'p{..τήνπρwτοΥΙοροίόμ.r.σ'όλητι'ίνCUρ(ί
πrιyι&τι'ίν&ναyκαι6τητατiiςΙοσισλιοτιιci'jςλύΙJr.wς.Κα(lίιλλσκ6μμοταCχοuν!yκ α το
λc(ι;ιcι , βf.βαι α , τι'iGι:ι..οpfσ τ ί; ς π&ληςτWντΩζεΙ.Να6ντ6μοναδικ6μοχλ6τί;ς•ινι'jαr:ι.ις 
τ.:ίνκοινι.ινιi:ιν.Κσf&λλσlχοuνl:y•αταλι:(φ:ι:ιτr'\θiοη&τιι\Σοσισλιαμ6ςστήν[UρG
rιηθι7pθ e ι μCτι'ίνnιίλητLiντCίζεwν κσfμ6νο,'[μι::ίςΥΙροβ6λλουμι:wρWτοιτljνfο-Οlοη 

~:~ν=λ~~~~::~~μ:~ό ι: ~ι: :crlr;:~κ~ν~~=u~~~ ~=:~:~:~;.:;~~~σ~ δ~~ ~=~=~:;• ,..~β~~~:~:νη 
!τιιβιι:ίαι::ι.ιςτοU&νθρ(ίιιιοu!wftί;ςyi}ς.Δημισuρyι:ίwροβλr'\μοτσyιd:τήδιατr'\ρηαητης 
ζwijςιιtliνι.ιΙJτ6νlfλανήτη, 

8 Ι'σCιτιS •ι:iΡισι,JΙpuτσιιοροUμι: &w6 . liλa ~όσσσιολtΙJτικdi κ6μματα τί1ς cU~πης 
(χcιροκροtr'jματα) . 

Κσfliτaν!:tιοrιμc:ιfνοuμcτljν•aτσστροι;ιήχσ61πί'jλθι:οτι'iν'Α•ρ6JΙσληατό25 
;:. p6νιοτισ6πiροασν,λ6yyτοUύδρσκr:φολ ι αμοUτi'jςΠρι.ιτι:6οuσας , δfνοuμeΙJfόλητι'iν 
tνDμun6τητο: τ6 6λιβr:ρ61 ~ρο ΙJ 6μβολο σUτοί:ί τοU έyιιληματι•οί:ί αuνcτaιρισμσU τi;ς &. 

::::;~~:.~!~;J~i:~~;:;:~;~~~j~:;~Ξ~:Ξ;;;~;:~~;;.;;;~:i;;Ξ~.;;:;:;:;:;;:~-
,.. ..,8pu• ο. ιιοU JΙcρ.CJτ.,ιιισύτuρcιννιι τ •••• σ(ί!ρyόζcτcr ••• rμσχΙJcίσ·οCιτ6ντ6νκ6ΙJμσ . 

κρ(νοuν. ~i~::~= ~~~~::7τ ::6 ά=~~~:~~ο::: ~y~μ~ r::u~:ρ~~-~:; ι ":~ι'i:ι·~~~:~~~ι: ~,:ς τ6ός 
~~~;~.., τ~{ο ή":~~;~~~~ :~~~τ~:~=;;σr ~= t ν:,:':~~ςι:::~~~ ι~μ~~~~~::~ t~&~a~:': : ι.ι~Cλ
~~::tι:=:τ:~;ηz=~~ς:'& .. ~:;~~~~=~ •;~ίi~~~~ν:~u~:θρwιισ ι ιισ(ί ξlρσuν τ t λiνc, ΚΙJ ι δlν 

§\~~!f.~~~~~~ij~j~~g:~:~;~J?d~t~: 
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~~~:~~~~~~;;!;~~~~~~;~~;~~;~~~~~~~~;~J~~;~:;i~::~~~~~r~~~i~~~~r~~~~~:~i~:~~:. 
όμιλητiς , 

tUχιιριστWnάραιrολι1τ6τ6αοόρΒολογιΙCόαuγκρQΤημfνοwνcϋμ•τοUφ!λοuμοu 
ιι . ΚριΙClλη,γιιiiι1νa\αtjγησηπο6μiίςCκσνι:αχι:τικόμlτ4Σ:uνi6ρ ιο. 

~~f.~~~-~i-~1i~liif; 
c!χαμεμιά!παν6:ληψητί:ινycγον6τωντίlς7cτ(αςγι6τ6πρ6σωιι6μας .'[ντούτο ιςιιροχw
~~~Qμc. Κ2! ί:γ ινε τ6 βaUμa της οημι:ρινi\ς όργιινώcrι:ι.ις ,ιιού C11iτρcφι: cιίιτti τl\ς Ι:uνδιό.σ~c-

J:Cίς 6/iλμσα U 'iι!Ηος,ο!iτι τti Δεuτlρι:ι-τρ!τη ,μπpοστό a'aUτfiv τι'jν ιιιιτάατDΙΟ'Ιl 
ιιοι:Όί δημιο uργ ι'i θηιι.ι: γιιί τι'iΧWρα,θά ι!rπcuOuvOi:i στ6ν Άρχηγ6 τijς Άξιwματ ιι~j}ς Άντιπολι

τι:ίίσεwς γ ι& ν& σκε:φθοίίμc; άπ6 ΙCσινοίί,πι7ic θ& &ντιι.;~τwnfοοuμι: τcf lβνιΙCά &λ~& ιtι::ιf 
τιi&λλαζωτικάπροβλ/jματαγι&τr)νCnιβ(ι.wητοϋλαοίiμας ,όταντ6Κοι νοβοι1-
λιοlχι:ιμι:τιχβληθι:i ,δuστuχ.:iς ,σιfciιιλ6δι&ΙΙιιι:ραιωτfjτWνύιιοθιfσcwντοϋκ.Jι(ιχριχμιχνλΓί 
κcιfΙJlέ.ρyοατό:σ ιοιιcιpιχywyης&συνό:ρτητwννομοθ&τι κWνκcιτcισν:r.uο:αμΑτwν. 

Jι(cιfτώραiρχομιχιατό:τι:λι:uταiιχλdyιcιwοUέχwν6σόςιιW.wΙσως&π6άπl5-

•~:~ =~~~7; ~~~~τ;& τ ~~ν=~6 τ:ο~:ι::~d~:~· λ~~~ώ~~=ν δ ~=~6~η~cι;οt~θ~~;:ξύ σ~;U λf~~ ::~-;11 
iφc~~τ:: &~~~:β:σϋ τ~~3~y:~1: ~~~cι ~~~~~ο~~~· τd Cκcινα y ιατf ιι fατc:νcι &τ ι Cyώ-ιιού δlν 
i~Z:w c~;~·:~ςα~~~~:~ςτ~u::μ~~. τ~, ·~r~6~&~~~~u·~ί/:t;~ν ~~:~~~;;e:~::~~~::ξr:~ τr8 

~;~;~~:;~::!::~~;ί~~:: ~~~:~~::~:~~:ί~~Ξ:~ ~ 7:~ ι~!:~~:;~:~~~~;~~~~;==~~~~~ ~~Ρχη-
~:λ::μ~~η~~:;α~~:;:u; ;~:λ::~1~l5 ";~~ τ:δ~" ::α:d Υ ~~ν~~ν μ~:~~::~ ~ϋ ~~~:~~~=λ?εr~~-
6cιστfjνrσκόιιωςο1ξt:νοιάφιfντι:ςτοuν:αθdριζcιν. 

ρο τιf ιιρ6y~~;~χ~~~~~ ~::::~~·r:~, 6~~fτ ~:~Ίζ:8 6:~ν δ~~ρ~σ:~~~τ~n:2:a:ι:~~;::~~~· εi~-
λικpινι1ς , •ύχραιμσς,&ντικι::ιμενικ6ς,"οίί s6μ"ορεiν&οεupι'ίοειότ τl5κJ1ρuyμnν6κό:
νοuμετι.Ορα κεντρWοκl5μμαεrνιιικJ1ρuyμnέν6τητaς.Οίιτι:l:πfσηςl'>τιτ6κr'jριιyμανό:κ6-
νοuμεαοσιιιλδημοκρατικ61(6μμcι,ι:Τνaικι1ρuyμcιCν6τητιις. Γιατr,έ.6:νκdiνσuμι: κι:ντρώο 
6ιο:iχνοuμι: τούς σοσιiιλδm,ιοιφό:τι:ς ν:cιf Cάν κό:νοuμε σοCΙ'ιι:ιλδημοκρατικ6 δι.:iχνσuμι; τούς 
κι:ντρώοuς, Ε Τ να ι κιχ f τιi δud Ι(ηpίίyμιιτcι δ ι O: CI''Ifό:O CIOIς"~ Τό: '\'δ ι α &κ ρ Ι βWς χpησ ιμοr;ο f η σαν 
όσοι nΓίyav ατd ν ΚαραμιινλΓί μi τ~ διι:ύρuνοη,εiτε Cιn'cιύτούς nοίιλι:ycιν &τι lιταν κcvτρW
οι ,c'iτc (ιn'cιVτοίίς ιιο~λcyαν ότι lιταν qοσιcιλιστiς. Τ6 •6(ς έξαμαρτ ι:iν οUιι άνδpdς 

::~~~~ :~μ::ιι:rο:~ ::~ε:~ .:~;~~:u~~a~;:v~o=~r λ~~ι: cι~~~ύ~α ":~ν~~: ε 11:: .:~~~~;:ρσ. 
Τι1(6 86: ι:iμι:ιστcιν &νθρωιιοι μι:ιωμfνης 6ιιινοητιl(i;ς όιντιλJ1φ~ι.ις,Οσο Ι(ιι( ν6: θlλοuμc νd 
φαιν6μιιοτε μι;yό8uμοι . • οσοι τ6Ι(ό:νοuν,τ6ν:dίνοuνάπ6 καλι1 δι&θι:ση. Άλλό: ν6: μf1ν 
χάνουμε: τ.Sv .. ι:ιιp6 μι:ις α'αUτοliς,wοι:ί ί:χοuν-σΙCοπ6 τfjν Ι(cιΤιιCΙ'τpοφfί rroίi ΙC6μμcιτος . Γιιιτf 
έ.ξuιιηρcτοϋμc κι 'Cμciς τ~ ιcξ ι & . AUτor "ο6 βlλοuν νιS κάνουν Ι(εντριWα Ι(.Sμματιι fι σο
σιcιλδημοιιρατικάl(ινοίίντcιικατ'ιιιιτcιyι1ντfiςΔcξ ι&ς.ΔlνUnιfρχc ιτ fwοτcσcι,lο'τι:ρο 
τι1νιrrοχι1cιUτfj. 
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·vστcρα ~π6 όλα aίιτιί Lπιβuμι:i ν6 ~c!iνι.ι τfjν έ ;>;Γj ς 6ι'jλwση: t'aUτoUς πο~ rιο• 

λfμηοcιν τ6 Μ6μμα ιcor μ.f πολι!μησαν ιφοοωπΙΙcc!i,το<iς λtyw i:y~ ι:Ιμαι Cτοιμος νc!i JICI• 
ραιτηβi:iάJΓ6t6κ6μμcιιιαfνά 1Ι'cιpο64σwτfiνήyc:σfιια'ένον&νβρι.rιrοΙΙοινίiς άνcιyνι.ιρ rσc
ΙοΙς. Τοίi6ργονωμlνοu 1(6μμστος,βlβαια,όχι τ~παριισΙΙηνf~ο~ν. Δ.fν Cχι.ιμι.ιροιp ι λοδοξ(ι:ς, 
δl.ν i.χι.ιτlτοιι:ς τcιπι:ινiςέ:ιιιδι~ειςστι'jζwι'\μοu. ΑGτ6ντ6ν τfτ λο τοίιλ&;c. ι στο ν δiν 
πρfπcινάμι;~Uτ6νάμφισβητfjσοuν.Δlνθc!iδι:χτι:i,δμι.ις,νάμιrοίiνμt:aαCΙUtc:ο16οGρι:ιοι 
iπποι,οGτι:ο\δολιοφθορcίς.θάιrcρ&σοuνπάνc.ιlrπ6τ6πτι:iμαμοuαUτοrπο6νομrζοuν 
ότι 86 ιισταλdiβοuν τ6 1(6μμα yιd ν& τ6 μcταβόλοu'ο\ σι! ίιπηρlτη τiiς Δι:ξιάς(χι:ιροιιρο 
τfiματο:) . 

γGηαη δ τ , δ~~ ~~;~~=~ c l~:Gλ ?ομ~6~ι:~~:ηκ~}6 Δ~~~~ e:":~~=~~ξ:~~c ":~~~f~~~a :Η ι: Υ~;; ~v-
μ6νη ~γyύηαη yιά τ6 A1yoio ιco r yιdi τι'jν Κύπρο. κar yι'ο ίι τ6 μlνι.ι ί:δW. Kaf γι'οUτ6 

~=~;;~μ:τ..,:: τ~ r~:~~τ~r ~~λ~:~~:6°6~~6~f~:~a ~~~f Τ~ο~0~t~~λ~ι'j CJ:~ ι ~~~~~f ν~ ~λ~~Β~-
nο ι r~ ι ι<ρομlνο ι άn6 τι'jν τιιλα ι πwp r α ~ &νθρ~ο~πο ι wού . κουρόατηκαν. Πού ι'Ι άμφ ι βολ (α 

8 :~;~~;:~1:~ ':;~:;:~~: ; :::~~~ :~~~;~~~~~~:~~~!::::ο~~=:~~; ~~::~=i;:~~~~::~~~crη ο 
ατ6 ιι6μμα. 86 πdipcτc τrς eιaι: ι ς πού α&ς ά~rζουν . ρ;ι'jγ iχcτι: άμφιβολfαο 

'ΑJΙ cυΙΙύνw,ί:πfαης,l6ιαrτcρηiκκληαηαl/Sλους,ΟαοιJΙ"ιατcύουνCJτ6σοCJιαλι
ατιιι6 μcταο-χη,ιατιαμ6 ο(λi;.τc μαζr μας vdi qτι6~ουμc &π6 κοινοU τ6 ιι&μμcι κai 
νQτ6καταατι'jο-ουμcτ6νάνaμφιο-βfjτητοί:ιιφρο:οτι'jτi'jςlδcολοyrαςτοUδημοκροτικοU 

ο-οcrιaιλιο-μοU.'ελιίτι:,μfjφ6χνcτcν6φτι6χνcτι:wαρο:αυναywylς.ιnιίςcΤπcόκ.ΚοτζΟ:ςδτιδυ 

~~~1;~::~~::~~~~r:~~;~:~;:~~~:~r§~~~~~~:~:i~~~~Ξ:iGlΊ:~~~~~~~J;::~~:;;). 
kι:ιλW Ολους,δσοι cίνι"Ιι όνυστι:ρ6βοuλοι ιccrf τCμιοι &vllpwnoι,woύ wι σ τι:ύουν στ~ σοσιιι
λιο-τική δημοκριιτfο,νάρΟουνί:δWατ6κ6μμcιμος. 

αuνι:ατ rno-η • ~:5ό .. ~:~~μ::.:~"'~/ ~~~~ν ~:~τ:~~α Ε:;~~~~; ~~~aι~:~u~&τ:~~ 1 :~:;:~~~~μ::~ 

• ~~Π~Π;~;Π:r ~~~;~!~;~;~:;:~Π;~~;~;;,~;~~~::~~:ill:F~;~~~; :::~~:~:;:~~ 
μοu,πού ι:1νcιι ακορπιαμlνα l:δW καf Ίιι:i•. tΌUτ6 όπι:υθύνw τfjv lιιιιληση Yτi:pllouν 
ι~,α'σ~τΔ τ6 lστοριιι6 ιι6μμα,πσύ cτνaι ό f;yyuητι'jς της κοινωνικής wρο6δσυ. της 

~:Y:z~~. ά;~:v~~;~ ~~R~ :ϊ~~~~~ο:: r ·&~a=a~~~a~~:~~:::(x:; ~~~~P=~~~=~a~:ιίpxc, cιτ6ν τ~~-
e& τι:λcιι:ίαw,Ι:πcιναλcιμβ6νσνταςτι'jν cbyνwμoαGvη ~o~ou α' όλους cιι;ις. 'Υπι'jρ~α

ΤcJΙαρόδcιyμα&νΙΙ~ωνίιπcύβυνt.ιν,•ο(ίξlροι.ιννdοιιlJΙ"Τσντcιι6ημοκροτιιι.6.θlλ~ο~νdi 

:~:~ ::t~::~:: f~:~~~:;~:~~:~r~~p ~~~Υ :~;;~::~~E:~r:~;~~~ ο :Ξf.~:::~;~~:~~ο-
ροιιροτ~το.)ο 
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Κ ΑθΗΚΟΝ ΚΑθΕ ΊτΕλΕΧΟΥΙ ΚΑΙ ΜΕΛσfΣ 

ΕΙΝΑΙ Η Σ'fΜΜ ΕΤΟΧ Η 

ΣΤΗΝ OIKONoMΙICII ΜΑΣ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 

Στόχο\ -λ ί~ασf~~~~" T
1

1iJV όnap~i-r-nτwν ο'κ.ονο-

'c'ιlλ.wν 'c'ι.σων ~ια : 

-Τ.,{ δ'-ny.ou.paτιu..r. οpιάνωΟ"I'\ .... ; λU<.OUP~; ........ Κό~\'"'το~ • 

-'l<i• npotτσι'l'aα\a >C.α;"tnιτu><:o <.ov λ' Σ"{ΝΕΔΡΙΟΥ 

-Τ-ήν "ίκδ'ΟΟ'\'\ ...,;'5ο l'\>'YI\'ι~\Jα.s Wιs ΕίΗΙΚ 

ΜΟΝΑΔ\1<.~ nΗΓΗ Τ~Ν ΓΙΟΡ5!.111 τΗ'Σ EΔiil< 

ΕΙΝλΙ Η ΛΑΤ~Η ΒΑΣΗ 

ΕΝΟΣΗ ΔΗΜΟΙCΡΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΙ1ΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚQΝ ΈΧΔΗλΩΣΕΟΝ 

•Η Μ.t.vτ~ιν.i 0\κονο~, .. -tι .. ιrιι~~οn-ή 
,;;, tΔIItς 

Η ΕΝΟΣΗ ΔΗΜΟΚΡλΤΙΚΟΥ Χ:ΕΝτΡΟΥ 
ι:Cixε:'ta.~ ι.!ι-rvxCa. yιd 't6 νl.ο χρ6νο κa.C σll.ς 

ΠΡΟtΚΑΑΕΙ 
σ't6 κ6Φψο 'tfjς χ('t 'tα.ς ΔJΙ6 't6ν 'λρχηy6 'tης I . r. ΖCyδη σ'tCς 24 
'Ia.νovaρCov κa.C l:ιρα. 7.μ.μ. σ'td ypaφι:ta. 'ton Κdμμα."tος Πα.νε:τnσηΙ
μ(οv 10 (3ος δροφος) 

r~d 't1\ν 'En~'tP01t1\ 

~~ ~::~~~~ 

ΙCσfτ6!•6μι:νοτaϋιοςτοU•κτΛΞΥ•Αt•ιιιatνιιι&•ι•ρuμιf:νο 

στ~ν Α 'Πιna~~ιιδ ι·~ tuν6 ι 'Ω&fη, 

• 



>:ΝQΣΗ 
ΔIWΡΚΡΑΤΙΚΟ'Υ ΚΕΝΤΡUΥ 

Δ Ι ι\ Κ Η ί' Υ Ξ 11 
!!!~-~~U~~~M!f!!!; __ H!!~!Δ~f!J!= 

τuχ t cι • ~ο~·~7~; λά:~~ο~~~~r~~ε t~?e~~~.X~~ς xr,~f~i π~2μ~~~~~~~~~(ε ό \~~~~~~~~ ~~~ό~ 
~:~~θ~~ι; ά~ί~w~p:S~~~~~v δη~~~ ~~έ~σ}~~~lς~&~:uθGv~~ ~~~6~6':~~~~ ~~~"~6 δ~~~ ~:6: 
λοuθη Δ~αkf}ρuζη, της ι:αvελλfιvιας Διd.σκεψης τίiί\1 στελεχWv της,ποv fy ~ vε στήv 'Αθή
vα1στCς 9 κα( 10 Δεκεμβρ,οu 19?8. 

11 Ρ Ο Ο Ι Μ. Ι Ο ---------------

Ι.-Η ΙΔΟΟΛΟΓΙΚΙΙ ΜΛΣ TAY'l'OTHTA -----------------------------
:!~:)!_~!J~2!!~!!!!~!!2~-!!~2!!Q!:!~~f 

:u π~2~~;;~~7~~:~~~~~~~iΕλ:t~~~~~π~l3 :;~~~~fc~ ~:~&~~;~~~~:i~ ~~~~~Ε t 
λοuθι:ς ~;~χ~~λ~~~~~: tλεuθερ(α 

=~1)V σ~~~~v β~~τ ~~~ ~~~~v~o ι 6τητας τ~ς ζwil • χα t 
8 -~~~~~τοχ~ρωuη της tθvιχi'\ς κuρΙ.αρχ ιΟ.ς κu? της tδαφ ι κίlς άκεμαι6τητος τi'\ς 

τύπος ,;~~~ι .;_6:~ο~ο~~~ο~~~~μ~ βi ~v~ ι · ~~&:τ~y~ :ια ~p&~~~tb~~o~ τ~.ί:~~6~ύη 
μερ(ας " , άvε~άρτητ ο χα! κuρ (αρχο . 

λ~~~Ι)κΥ~Ϊ~~Α:σημα.(vε ι δη μ~vαδ ι,κή πηyή τi'jς tζουσtας ε t vaι ι'ι &.δέ σμεu 
τη βούλη~riΛ~~~Κ.;ίΒλ~~~~~/~~~Cvει δη τ6 &τομο ο'ιiπολαμβ&\Ιει βλα <t& βασ ι κό 
δικαιώμιιτα τοtι dvepώnov κιι ( τοϋ πολ(τη, tsrιωι; τ&. xaUoρCζouv I! Οtχοuμι:vι}ιή χα( ή 

f~6v~~~\~6u~~~~~~ό~~~ τ~ο~~~~~ ~~μ~~~Ομιι~α ί-~~~~~~v~~~~τ~~ ~~βf~~~~~η~'\ 
στερcι. dπ6 tλεGθερες Ηα( τtμιες tκλοytς . 1 

~~~~~Υ d~;~1;~~o~~~~:Ed~:J :~~σΕ~~~~~~ ο~~:~~~:~ ~ ~τ ~~&u~ο~~~~π~~: ~= 
J:ι.ΛΤΙΩL!Ι τω; JΙ<.ιΙΟ'l'ΗΤΑΣ Ttn: ;t.ΩΗΣ σημα.Cvε~ τf} σuvεxi'i &vοδο τοV β ι οΗκοϋ 

κα{ πολι~ι~~:~Ε/~~~~Τ~~ ~~ϋΧώρuς εlva ι fv~ο ια σιbτοvόητη. 
κuρ (αρχο~~~r.~u~~1ι'l~1:Χ!~& κ~~u A~f:u~~~~~~ . ~2:: t ~~& ~λ~t~ ι~ ~~~v(~g~ ι ~~ςι~ι}~~ 



vεχωt; tvτε~vομέvης σuvι:ρyασCας., τίiίv tλε<iθερωv λαίiίv. 



.uiΩΣΗ 
ΔΙWΟΚΡ.\ΤΙΚΟΥ ΚΈΝΤΡUΥ 

τvxta ·~σ~-~~ : ~d~~~o~~~~rv~' t~~e~~~.J ~~ς ~;ι~ · n~V μ~~~~~~~~Ίε δ \~~~~~~~ ~~~6~ 
~=~ ~ θ~~ε d ~ 'ι~ω~ΡΔ~~~~~v δη~~~~ ~έ~σ}~~~~ς ~&;~~θG~~~ ι~~6~ύyiΑ~~~ ι ~σ~~6 3~~~ ~:6: 
λοuθη Δ ιιχ.ι~ρvξη ,τ ί'jς ι:αvελλ~v~ας Δι&.σκεψης τίϊlν στελεχων της,ποv fy ι vε στ ~v ' Αθft
w, στ C ς 9 kCt( 10 Δεκεμβρi:σv 19?8 . 

ΙΙΡΟ Ο ΙΜΙΟ ---------------

Ι.-Η ΙΔΟΟΛΟrΙΚlΙ ΜΛΣ TAY'l'OTHTA -----------------------------
.!.:.::!!_~!)1!2~1?2!!~-:!!~Q-~l:2!~Q.e!:!~!Ξ 

-totί ΔG~~x;;~~~vΔi~~~:λ~~:~g . ~~~~~~έπ~ ~~ ~~μ~~~rσε~0~τ~~σ~~λ6~'t~:Χ t ~~~~~i~ 
rov~~ς ~~~!~~~~~!~~:::u:::: C δεvτη Λα~χ~ Κvριαρχ(α γι& W Vπηρετετ τCς dx6-

-T~v KO L V!ιiVHt ή δ ~ ΗαΙ.ΟΟύvη 

8 =~ ν0 ~~~~~~ύg~~~'~2 ί~~ι=~~δ~ ~~~~ρ~?~ςζ:~·~~ lδαφ L )(r}ς ι1κεμα ι 6-tη-tος τ~ς 
Α ιχις . 

;~~[~ς~~j;:~:~~~~O~tOΞ:1~~~r. !S~~V~ L, ~~&ί:Τ~Υ~:Ο ~J~;~~b~~O~ t~~:~~6~ύη 
λ~~~~~~Ϊ~~.\ : σημαt vει !Sn μοvcιδ~~~ πηyή τί'jς tξουσ (ας ε ! vαι ~ d~tσμεv 

-tη βούληση τσU ' ΒλληvιχσU ΛαοV. 
ίιΟΛΙτΙΚΗ Ml:."Yθl..PIA σημα (vει δτι τ6 /{τομο θ ' J.πολαμβ&vει 3λα <t&. βασ ι κό 

δ ι>ω.ιώμcιτα τοV dvepώπou χιι t -toU πολ (τη ,ts Jιωs τ& kCt UoρCι~ouv ~ οtκοvμ c vιιιή kl:t ( ή 

~~~vσ(~~ήά~6~~~~~~~6~~~ 't~o~ ~~~J ι :δμ~~~(;μι.ιeJα ί ~4~~~~v~~~~τ~~ ~~βfg~~~~η~ij 
στεpαd.τtόtλεGβερεςΗα(τCμ L εc;tκλοytς . 1 

~~~~ ~ r d~;jNi~~~o~~~~:~~~= J :~~οΖ~~4~~~~ ο;~:~~~~~ L ~τ~~&v~ο~~~~π~~~~ ~: 
.iJLΛTIΩlH Tl!l; ΙltιΙGτΗΤΛΣ Tlll.: ΖΩΗΣ σημαCvει τ~ σvvεχi'j &:vοδο τοV βLOHMnV 

kCt( nολ ι -tι στικο'U fτt ι n tδou τοϋ Λαοϋ. ) 
Η !::ΔΑΦΙΚΗ λΚΚΡιιΙΟΤΗτΑ τί'jς Χώρας ε l vaL l!vvo Lα «6τοv6η-tη. 

xuρ Cαρxo~e~r.~v~~Y~~~:X!~ά κ~~ υ Λ~~~~~~~ , ~~: c~~d ~~~ t ~ ι~ ~~~vι~g~ ι~~~ς~~~}~~ 



vεχiiίς lvτε~vομέvηι; σvvι:ρyασCαι;, τiiiv lλε\ιΟερωv Λαίίiv. 



- } -



ΙΙ . -Η ΣΤ:ί>ιιΤΗΓΙΑΗ 'l'OY ΚΟΙΝΟΝΙΚΟΥ ιth"l'Al:XH!J.\TH:t!UY -----------------------------------------------
2~::!!_~~~~-!f!!e.!:~ex!ι:!: 

~iiς ΕΔΗΚ ~~&τ~~ όf~~~(η~ ~~οη~~λ~Ύ~~g~ ~~~~~~~Χ~~~ yραμμές ή στρατηy~k~ 
J!pωτu.ρχιχδς στόχος yι& τήv 11;Δ1lΚ εtvα~ δ dστοψάτητος ιiyώw:ς yιά τfjv 

wατοχGρωση 1 ijς Αα\:kfις ΚuριαρχCι.ι.ς . 



- ~· - . 

11 τι~~r~~~~ t~ r~~~δ~~~Η ~v~~Ρ~Ρ~σ~(ηή τ~~~~~Jt~~~:!lι:~~~~:~ :~l~ε~ d~r,:~o~t 
~~~~~~~~~vE-~δ~M~~!J~~X~~~n~t-~~~~~~2*~5~& ~ι:~ ~~~ '~~~~~~~ ~ ~ο~~ο~ρα 

~i~~~~!:~;~~~~~~i§~~~~~~~;~~!~~~~:~l~:~~~j~~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~t;g: 
Πρωτε~~~σ~~~ τ~~-r ~~~:~~~(x~~v .;~o~~~1~~~vr.~~y:~~~~6~~~~ , ~ ο'[,~ β~(~~~~~~~ τ~ί 
t~~~~~:~1~~~~o μ~~ί~v~~~~(~~~~εJ~~o~ό~~~~~v~(e~~U~ 2~~:; ι~~~ ~~~~~ξ7~~-

y )Γ ~6. νά dποχτf)σε~ τιpαyμ.u:Ηχή Cχφραση ή λαϊκή χvρ~αρχ.Cα πρέπε ~ trι(σης, 
~ yεωypaφ~kή περ ~φlpΓ.L't v'ό:ποτελέσΗ βασ~χή μοv:iδα. τοV xpαHk~V μηχαvLσμοV. 

-r6~~v~*oiπθJεt~~~ζov~έ τ't~ &~Δϊ~~~η:c τ~& ~~~~~~~~~ ~~Ζμ~~α;'δ~ω~t~~~~iε
~ ~~~~~τ~*~~e:~τ~tσ ~~~~~~~'~Ο L~~~~~ L:c! 0 ι~~~~~~~η '±:~t~~~ω~~~~ ' χα 
τιοU χ~δ:~j~~λέζ~~Ι(~Ζ~ή τ~~v~η~(C~v ~~~~t~~~~~ -r~~·~~~~:~~~~~~'&v~ζ~P~~~ra~oς 
~~~ -~~~~~σ~~~~α~~~~~~~( ~~~&η~&~~~~η~/. ~t~υ&~~~τi~d σ~~~α~~~~~~"t~~~ 
ταρρvθμCοεις καt τήν όρyαvωηχ<f) tπαWσταση τiiίv ΔημοσCων Υπηρεσιωv πού tτιι-

~ρ:::~~~~1:~;~~~~~~~~~Υ j~ε dtζ~~~~~~ή τι~β~tλ~~:'lλ~ 2v:~λ~~~~~ ~ t&: ταλ6.v-rεvτη προσt)λωσή τοvς σ-rά δημοχραηχ& tδεώδq,t:ιστε W έ~ρα~w6fι 6 &ρρηχ-rος 

~!~~~21~:~Η:~~~:~~~~~ό~:~~~~~~g~;~:~~~.~~~σ:~~~~~~~J~~Με ~:v-
δημοχραηκη έχrιαCδεuση τωv σ-rι::λεχ.ωv -rovς. 

8 
~~::Δ~~~!!!E~_:!!)_!!~~~!~~~-!~f~~fe!α 

Τδ t:Vv-rαyμα τ οV 1975 τιρέrιει v .. άλλάξει,yLα-r( φαλχ~δι::UΒ -r(ς rιολιηχtς 
έλεvθερCες τοV ΛαοV μας. 

l!έ -rδ )(QLΙΙOUpy~o Σύνταγμα πρέπε~ vά έζασφα.λLσ-rεϊ:: 

β~ : ~ -~~~~:~~~~~Ld~ελ~~~ι:~~0~i)ς)(Q~v~C~rc'κιic -r~V rι~~~ς Cσοτψία τiiίv δUο 

:::ω:~ ~ζ~ -r~~~d~ ~~6τ ~~~ε~~~gt~~~~ μ~ ο ~~~:λ ~~δσ~~Όο~ο~τ ~~~Ό σ~~~~~~~ στ ~-
"' ι.,H+~~~~~:iz~~~~~2. ;~~::::.~· ~::u:::·::::τ:.: .~:::::'.~:ι:~·~:" 
!~6" ξ~~b~t'~ε~τ~~ι~~~rt~:~~λ~τ~ ~~~~~~~~τ ή }ζ&ρτηση -ri;ς ιιολιηιιfις ζwfις 

~.:.=-~2.!:~~.!:~~--~~~~~2~~!1 

δ ρ ι σ-r L ?:~ ~~~ 3~~~~!~~!;~:~~ τ~~~~~~~~~~~ (U~ϊ~~ '~ "όf~~~ ~ ηθ~~~αλλαr εt 
β~ tt: t τ/ιv rιo.poi ή drι ' τόr.ρά-rος σt !Sλοuς τοUς ιιολϊ:-rες ίιyειοvομ~κης περ(βαλ 

φης}πο~)~ ~~~α:~~Χ(;~~~ ~~~ δ~~~~=-r~~~~~~μ~~~:t~~δ~~~wδωρε6.v,οόσ Lαοτ~kή 
)(L 'tλε~~~~η τ~ eι~~~O~f -r~~C~Jt~~~έ~~~,~~% ~~τ~~~ ~~6V~~:Ο~ζ~~:&~~~Ο~~θ~rι ~\Ιη 





- 7 -

L.::~!i-~~22!2!!!~_!2~-!!~e;M~~2~!25 

~:~~~~~~~~g:tΊ~~~~~:~~~~~~~!~~:~~~!~r~~~bH~~~~~~:~Π~H~~;~~~ 
δ~Ηό δrδμο yι& 't/ιv tn~βίωση -τοV τιολιησμοV )10( τfι διu'tfιρηση τiΊς ζωi'jς,ι>.όv nλα-

v(J.-η ~ςbεr.ιά. , πού κuβι;pvi'i yι& πολλές δεκαετ(ες τώρα άδιαφδρησε μπροστ& στοUς 
~v~~~~~u J.ό~~~η~~ζ~!ητ~~ς '~~~~~~~~ςΥ.~~~~~~Υ~~~v μ~~~~~~ ~~~λ δ~~~.~~~η:ώ- , 
ι.ροkάλεσε τό ιJδροΙιει_?αλι"'6 τέpιις της Πρωπύουσας χα( fμειvε άτιλ6ς θceι.τής μπρcιπι 

~Ι~ ~υ~~~ό~~~~v~ ι~Ca~~~i~λ~~~a~~λ25 ι~~ό~~~ f ~ Α~~6~~~~ ~~~Ο~~;.~~~~~~;~·~θο
~ς"ί~ο~~\Ί~~ιπ~~~~~~σαudλ~~σ~~ ~~~v~ί ~L~a π~~~~· ~~v irι~ι~~~η~ ~Ρ~~~~i:-
tσως v& περψέvουμε yι& όλδχληρο τό Αtyαί:ο. 

~~~~:~~λr~~~~~~~~~~~~!:β~:~1~2 k~~~~~~·~Η!:~~~α~;,;;~ω~~~~ τ~~~~~~ L 6~ ι 
~.: :~U-~~~!:X~G-~!:~:!l~~!1_.!§S_!!2.!:~:!.!J!!!~-!~~-{;;~!i~ 

~~~~~~τ :i~~g~~~~ι·~!Ξ~:~~~~~~ϊ~~~~;~~::~:~~~~~λ~~~~!~~~:~R~~~~!~~~~~~-~~~ 

ill~(~~~~l~~;;;;;~;~~~~~~~jg~~~~~;~~=~~~: 
~~ tμ~~~~ t~~ ~ ~~ο~~~~χη '~~zο~ή τ~~:~~~~ τ~~ ~~~~π~~ ι~1ξa~~λ~~~~ σ~ '~n~~;~~ί-
ρωση dπ'τά δεσ~ τΦv )(Ο~νωv~χωv-κο;·ΓδΟyματιι-ι.ωv χατεοτημένων,Wστε νά vοιUιοει 
Πpα "f μαΗ)(& lλε!ιθερη )(UC ν& y(vει πρωτοπόρος στ6ν ι.iyώvα yιά τ~v ιiνο.vέωση. 

2~=:!!-~~~!!:Ε.!:~~-!!2~.!:!.!:~~-

d~~~ς ~i ~~ ύ~~~~~~~~ ~~:~~~i~~~t~~~~ ~~~;~~~ :~~~!g~ τ~~ ~g~~~~~?x~~k::= 
~2β~~α~ο~6δ~~~~~f~ ~(~~~χ~~σϊ~y&ζ~~~~ ~J ~~~ε~ί~~~~: ιιί χ&θε κ~τος,πο!ι 
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~~~~~;~~i!ξ~!Υ~~:~~,~~~~~~~~~~:&~~~~~iρ ~~~. ~~~ο;.~τ ~~~~δ~~~~~·~ ~~ο~~~ παρ < 
στήvr1~~o~tι~~d~~:i" τ~~6J~ύ~~α~~ο~~ϋβ~~:~~~~ ~J~ 1 ' ~, ,δύ~~~~~~~:~~ηf~~~; 
τδv Cδηyδ στ6 vlo μεyαλο ξεk,ν!)μα,yιά .-6 δρόμο ποV δbηyε1 στ6 κμ&τοc, της 
~~2~ς=ύημcρ(,.ς , σ τδ κρ&τος τοv δημΟJι.ρατιχο'ϋ σοσ~αλισμοV της ciληOιvi'jς δημο-

'iιΟfιvα .0-1~-19'/U 

• 

• 



• 

• 



τοςΝιιοχωιρfσu8tιyνησfο:ςιι . Ιιn ιληνι:ιfοu,& 6tιιuluντι1ςτοUΠολιτιιισUΓρο:•cfσuτοιi 
&cfμνηστσuΓ.Ιlt:η'cινδρtοuιι.Γ .8ο:νοuσιlιιης,dι ιι .rcι:iρyιοςΠιπrcινδρtσu,ο1ιισλιτcuτις 

:~:~~~:~π:· S::Ci&~:~(~:::=~~;: : =~~=~:~Λ: 1 Κο~~=~:~~~~:~: ~:a~~. ~:~~~;: 
~~Λ:=~~:i~~~;~• ~;ο='(~~~~:·~~~~Ϊ: Ar..=~~:.:.:~:~tu_~'~;.:;:::;;::•(ι 

Ξ~:?r.~:~:~~~:(~~~~~~~::~::~~:~~;~::>·:::~:.~;:~~:~Ξ:~:-
~:~ωfιffi~t~~~~E~;~~~!~~$1~~~~~:~~~i:~[;~~i!§1;1~·-
(1'1rnfιlyou},Στ. ΓρηyοριdiΔηςιιcιfΙ . Ζι~6ς (Πι:ιρο: ιό) ιιcιflι:σιrηνιitης(kι:ρcιτσινfσu). 

~~:~~~~,a:~;~:f•;::~~i:'~ε:~;~:ϊ~'~:~:=~~;;:::~~.~~~~~::~~:~:n~~~:u, 
11. Λιοσfwν ,ΖwypιSΙf0u, ' Κλιοuιιιlλa.-.; 0 'Λρyvροι.πιιlλaως ,kft'!Ισtiς 1 Χολcιρyοti,Χσλονδρfοu, 
11 . 'Ηρι:ι:ιιλafοu,'Υμηττοίί0 11.8ιλcι6aλ•• f•ς,Το:(ιροv ,' Λμwι:λοιιι\wιιιν,k,ΓiιJτ,.,.r-. 

ΤιSδλοτρdyρσμι.- ιιο:ριιυιrf .. ιιι\ιι.k• Χ.,.tηιιωνο'τ.ντ;;. 8 
Ό ιι. n. ΛcιιστσCίς,Πpdcδριιςτ;;ς Έιιιτροιιϊjς-ιιο(ίτ"νhστcλοUn:νοl 

;:?~=~~~~:~~~~~=~~:~~?.a~~~;[;;~~~-~~;:~::~~~~~:;!::~~:r::-
&1\μιι:ριοι •••• Β ...... τ.ς,.μ,ροuς ή;ς[.Ι.'"····ιιf & •• r.Ιlt:η'σνδρt.u. 

Η 081ΛIΛ ΤΟΥ APXHrD Y ·-···-··-·····--····--·-
Ιτι1σuνtιcιο:μfλησc6Άρχηyι1ςτοίίιι6μι.-τοςιι . Ί.zfy6ηc;,6.6ιιοiος 

μcτ.ξ6&λλwνιιiιιι:ιιιιfτιSJι;ϊ;ςι 

• ••• 'ιιw.σ<ιω τ6ιιονcμtνο τρσyσ66ιι •Ντc86iιιdνιιιζο:στιιριιS•.κar&Ασ6ς 

~:·:~~;.~~~~~·::,~~. ~~~ ~: ~:~~=v~τ~:u·~~~~~::.:~~~o~~~ ~~~τ~~:: ... ~;~., 
ι\ξο:ιrτι:ριιfστι1σvνν•••σσμtνοιιολιτ ιιιι16pfζοντcιτijςχΔρσ:ςμιιςμιιτιS-τfςιw.λσyις 
το~ 1977 ... 

• ••• 8fλοι μοu .&ι\μο:ριοι το~ λι:ιιιινοιιιιδfοu Πiς 'Λτ-τιιιί;ς w.ιιf σι:iς ιιοlί 
lριιιοτιι&..ι1τfς6λλιιςιιιlλιιις-δτο:ν λ..,~ριοιlννοWδλη-τιtνΤοιιιιιι1ιιt.το6ιοfιιηιrη. 

:~~~~ ·~~ιι:6'ϊ::~~~~=~:' ~ 1(:;::~~=~~-~ ~~:: :7~·~;~ .~, 1(: τ=~ I ===-~:=~U~ ~ .. 
τι1tημσιιρστfιι ••• 

• ... Τι1 ιιιSμμο: τ;;ς Ν, ιημοιιρστfας Βiλι:ι τ~ν Τοwιw.ι1 ιιt.τοδιοfw.ηιrη σdν 

~~;~ • :'.;.~~~~·:~~~τ~;;~ ~=~:.~cι:~f :.•~• ~~~ .~11:ι.~:: ~~?:~.,~~~ ε:~~~ρσ· 
λοιιιιSν,ιιο~w.στcιιι1ιιιιτι:μtτι1οημσfστίiςΕ.ΑΗ. k. στ6ν&y~τiΝτι:λιιuτοfων6ημοτι· 

=~ ;~:~;1;;:ο~~:ι\σ:::;,~~~ιr~ :~ χ::;~ ~=~~=~~;~D:,,.:~~=~:ιι,;~ιι ~=~~.~~~:.~~ν:;u 
:~::~νr:r:η ·:~;:~: :1ια ~:=~~ .~~~ τ~ι1:υι;r.:-=::~ ~= ;~:~ .~. 7:~ -~~' -~~=·-
μtρσς στιSν &yώνιι Ιιι:τνd &ντιμaτωιrrfσaτι: τι1ν ιιιιιιοδιοfιti)Ο'η τ;;ς w.uρ.ρν4σ"ης φστρfος 
yιιS τιf • χρι1νιο ιιο(ί lρχοντιιι. 'Λλλd σiίς U..6ιrισι.-ι,μσζf μt το~ς ιruνaδiλtouς μοu· 
τΓjς Bouλijς,νcl cri:ίς ώσοuμι: ο:t.τ& τ6 6WροιΙiσοσt lνcι χρι5νο ι\ 'ελλιlδο νι1 ιιuβq:ινίS:τοι 
&ιι6ιιροyι.-τιώδημοιιροτιw.f1Κuρlρνηση ,,, 

::~. ~ ~~~~ ~~~~~~t:~~;~~~;~~~~~. :!~. ~:u~~~~=~ .~:Ξ::=~=:~ ;:~;w~~~. 
ιιληΒuσμσU της . Αtν Ι ι ι: ι τtτσιο &λλη rιρι.ιτιι~σuσα σ'Ωλ6ιιληρο τ6ν ιι6ομσ ••• 'E6W lyινc 
οVτ6 τ6 (γιιλημa,6 ύ6ροιιitο:λος τWν ΆβηνWν.Γιcιτfι Γιaτf ι\ Κuβlρνηση τijς Αcξιάς,&ντf 
νd6ώσι:ιCωι1οτι1ν'"ΙΙσρχfa,flροιrιιιSiβησcμlτdlρyοtnι6ι;fξι:ι.ιςτσVΚσρcιμaνλiΊ&ιι6τ6 
Ι9S2ιιαft6W,ν6:δημιοuρyι1σcιlνσμcyιSλοrιληβuσμιaιι6μοyνι1τη •• . 

. .. ;; .. 



• •.• κ.r τf .. nιντηιrι: cNfpcpσ ι\ ' ΑΒ~νaι κ.τ&ντησc μι& wοντι•σwσιyfδσ,wοι'Ι μι 
τ~ν wpQτη Jpox" wνfycι τιf .. ,,,, της . Κ.ηfντrι-• μιιl•οντιwοwιιyflσ,•οδ μl τ& aοu
nιιριοδηλητηpιdtcιτοιSςwσιτοfwοuςτης.ΚσnlνfltΟ'ι:lνaςτ6wος,δwοuμfτοιiςβοpδροuς 
wινδuνcΟ.ι..,. yfνcι ι .... μcy4λο tuxιcτρciΌ , Κ.nlντιι-c μι& w6λη wo6 δfν la;aι cuyaoι
-rcς,a•ιi δfν Ιχcι ihoxfY..-ιι1 wod Uν lxcι σ6ιυη noucιlιlν. •u.. _,.. 6tι:fλοντaι 
.,.."yp8μμ",τ"ν.ιwοfσιΑ:ιιολο6ιηcπιν•(ι,..οfοl ι •• ,.._., ""ς .aοι -ιwίllς6λιyσρχfσις,οl 

Ε5~~~:::~~:::::::~:σ~~-=~;i~~~~~=1:;~~~~Ξ;~' 
wσιfyι:νιιι&ΥοUλawσνσwι:δfοu Πίς ' Α1" .ι "ίiς 1 6fνμw4pcοι:νf wcίτfwοτayι'nιμοΤΡ8 
τοu,yιcτtΑ4μcρχ•ι .. rκ. ινο~pιι:ςι:Υr· ιιι•6ι:••••τ~ .. λ&μη,.οuς.Uν1'οdςΙ-
6ιwν wι:ριcήτaρσ ot Ιιιιι8k:~ι:ι ς,Κ.f y , .,. r.· ~χοι uf ot Ιι•ινο1ipχaς ~,.., Wη .. 
ρΙτι:ςτοϋΤμημστ6ρχημιίiςΙο.-ρχf•ς,.,.ιίiςΩ4τfςΙιομcρι fι:ς1"ίίν Ίιηνίiν . Σι\μι:ρσι\ 
ιι_,.ρνηcrη YoW •· ιι.ρq,.ν~,~•χιcτι\ς τW wιιφ ·· ~ιιwv τι:U ΊΖ,jιλ&ι:ι τ6ν . τριryfλσ. 

:..:~~~~ί' ~ί':.;:~~ο ~:σ: : τ::;τι~·~. τ.~::ν ·•uν.;;~i:·r.:~,.~- '~:: ':U.': .. 
χιcτaί ιly ι yσντιομ6ςΝ w•τnτι:ισι:.σUμa.Κ. fln.inlλlι:ισιι.τ4u fτ6Ρσ6 ι6..,νσ .. r 
ι\Τηλι:6ρσ:cημίiςwσρο-..ι•tι: ιΥfς8ιruμιfσ ιaς) 0ι<aις,wοG.uνfλψιlνοGςτσUΠριιlu-ο 

8 wσupyoi:i 1 τwuτ6xpo- Ιι Ύwοuρy6ς Υοίi Ιuντον ι ηιοϋ ••τσΙfτι: ι cτ"-wouM Ινσ νομοσιflιο, 
wσιi λfyaι δτι c1νσι νομ-ιiδοο ,_..,..δι_ς Πjς 'twopιf•ς wcιf τ6 6wοίο &wτρlwι:ι 6-
λη τl\νwολιτι•"••ιi'••~•lμaίςτ6 ' 50 y ι&τ"νΠ.ρι .. ρι:ιcιw" ό:νιhτuξη•σ f6f6cι 
•f"'t1"18•'"'ν .ι.·- r τ"ν β "Πι:ρι φiρι:ισι,δηλοδtt cτι\ν Όι.e~νa ••f nl yΟριι,,..ιτοιο,wοd .ι 

:1~:~ς~:.:::~-::.~νι&Ί:.~~ν~::-~~=~~r . ~χι:ι IOD. Ό • fνluνος τoi:i νιν-ντιομοU 
• ••• Ιiιρι χτις Ιι •· Ιtο:ριιμσ:~tλl\ς μίiς μιλοϋιrc yι4 ηf ρulμιοτιύ ιr.ιiδι•.ν•' 

τ4 wολaο6ομι•6 οιi6ισι.Κο:r τ6p:ι μiίς λfι:ι , &τι τ4 οuντονιοτι•4 οa;i6ισι 0 τ' wσλι:ο6ομι•' 
οχiΙιιι,afνιaιa;ιιμlνοςχρ6νος •οfιcψlνaλaφtd . Τ6p:ι:Ιdnροuμι:νι.χwροτg(ι•dμiτpιι. 
Χcψiνοςdλιιρdνος•ιιfιιιμiνσλsφτ4 , wοGφtdνοuνστι12DD6ιο. 

τ& &ν6cτ~·~~ :,κ:4ν::~~:~~~,.~cι~,•~ ~~:~',.;;u.~~=·:~6"~:~:::'σ;: :::.~:~• 
wiδισ toiν atwι &οϋλο ι,tοιν ΧΡ8•4tονται κcινινσ 6φaντι•6.Ιf τ•~ς τοwιιιοdς τοuς 6wwρo-

r:~~~P;: τ?.~=:~:~~s::;:?:i:;~::~f::;:,~:E!L~::~~~~i;~~~~~~~~L ~=~6-
• ~~~~~~::;;~=~,:~;:::~:~~:=:~:~:~~~:~:~r;:~~=~ ~:il;~;:::~~:·:~:r 

φa~yοΙΙν μ&σι σι"~ 6 μlljνeς .. r ι\ ιισιΒlνσς νιΙ ιιλι:ι νιΙ wdνeι τ~ν wροΙJσΜ τοu. Γι' 

=~~~::::~~~::~~~==~::=;~~~ ~~~:~:~=~:;:~~:~~~~~~:;=~: 

~~~~~~~~Ίi~~;;r~~~;&~;~t~~;~~~]~~~1~:~~~~~~!:::: 
=~~~. ~i~:~.;:~:~:~~~ηr:~~~?~Ξ:i~:~~~ τ~:_=::~:?:~~:~Ε=::!:~~:: 
woiσ ι..ιaϊς wροτwfνοuμι: 0 U..pχι: ι 'τp6wος &ντι μ•τ-rοι:ιος τϊ;ς •aτaσ•auiiς σ~Υiiν τWν 

::~=:i~.Ξ~;~~: ·::~;:~~ :t:Ξ~~::Γ~!~:!~S:~~~:;;::~~;~ ,.~~~::5~~ .. ~~ 
wοίιι ν6yfνeι'ΙΙ'ιιfτ6μsτρ6•ιι fτ6'cροδρ6μιο•afοΤοuy•ο ι νι.ιν!sc; •ιιfτ6φwταlpιο 
κιι f δλα τ& (ρyιι τoii λcκιι νοws6fοu. ~Ε το ι ,ή ysν ιιl ΙοΙΩt; 6iν 8& ouντρ ι jlci κ& τω &ιι6 τ6 
ιιι:λGρι οριlρος.τ6όΙιοίο τ~&ρχrtι:ι ν&άντιλcηιjιιlνι:τσιι ι\Κuβiρνηοη το~ κ. Κιιραμανλij • 

... ;; .. 



Ή ι.&Μ.κ. •ο1iμηιrc yιιl W .... , •τlν ...... ,.. Μ Άιη-Λ;. τΙ δι .. fωμιι ....ι δι• ... 

==~=~·;j· ~~~~==~·~.~·;;.:.~:~~;~~ :~~·:.~ι: ι ::::-:~~ι:~:τ:. "&~~~:"::r~:_ 
.... τ.cι:ιι6τσr,Αριμοι,..,.Ιnο,..rσσuνyιιlη\ντ6ιητοuς.Κ.fση\1Δ.tι1••41f-uμa.1 
•ροι;ο1ο\ίμaW6λλ.ο•lμμcιτσ νιlμίίς•οiiνUνlχοuνστlμuιrλlτοuςτkο6ημοι.ρaτι
•ι'ί1Διnιιhlχονντlι;οuριlyιοWτι'Ιν6ιο1'V!ι8οννιuιf"ν•Ι-ι Ιτοιμοι ""τιtνι
.. ρμ .. οuν.Πpσιιολο\iμοlλιι,..• ..... •: ••• 

• ••• nap4--ιιa Ι1μί\νaς6οι.ιμσοfcι."ι-ςχρι5νοςwlpιWc/n4τι'jν•c.ρfοδο 
τί\ς ~1'1'8ς μος τliς '•λοyι•iίς.Ε.Τμιητn μιιf στρατιιΙ.&uοτuχWι: τl{ν 'ι- τfίς ιφfσ-ι: 
........., uf ,..ι ••οι,φιnrμι .... nλληιtlριιι• ιιοf ,.. •μnfλντισμl"Μ nλ1ηa'ιιιο• uf 
ιιt.τοf οο6 npf&waν η\ ,..χι'ί τους •τi tιιτιrΜ. •ιμa ι ._...,Ιμ.ς,οl 'λftlιwf &Ιιμο~ 
•ριfiτaς,οl Αλfιlι.,.r •ιιιrr-aς.ιιt.τ-σf ooCiaT-ι ι\τaνιιf,•οd ol ρfζaς · τ-ης ~···-Gν 
lnlτl Itot,Πiτlν 'Ε.λaulfριοlaνιζlλο,Uο,..ι-..ινοι ....ιμι'Ινοοϋνwοτlw6ςιιι-

:~r.~:=~~:~~~:::::::~::~~!::~r.~~::~:r~~:~c:ρ~:::~•4 , 
ν.ιlοiςwίίι,Jτιlρya1•&•6μι..τοuτ6 σ6w ισοΤμο. 

1ιιl μας 66....:~~~fu:":~τ:.:ι;'τ~ 1::~::~.~.,i~ ~~~t~-~~yιf~=~~~τ~:&~"'~-:- • 
Νι:.ο•τι\σ"aι τf\wσλιιl τσuρdμη,μlτι1σuν&py88fιιτVνρσuλcuτίίιν 1 wοdlμcιναν•ι
στοfστ4νlρ•οτοuςu(6fνοσ01ησcιντι1νti1 .. ••6 ·•ηρονιh4τοΟς'η"''ροuςτοuς ••• 

• ••• τιιp., ... ισ ι •ο f μfτι'jνοl.ιτο••••f8ηιrητοdμίίςlδωn:νοlιημοτιι;lς 
ιwιοyfς,aο1οίιμaδλ.οτιlστa1lχη το\ίι;lμμαιτος•lΠcιν&λ1ι'jνιιιΑιιlσwc•ηστfς9ι;af 
ΙΟ Aa•aμPρfou 1978 .,., ξaνο6σιaΤο •Άτιιlντιι.• • • • 

• ••• Τdρwafι-οτaΙJiρο:ιοιιuιfτι1ν6μwι•τοσδνημίί.ςτι'\νl6ιιnνοl&ημο
τι••ι:ιaλοyfς ••• 

• ••• 'ΛwcuΙΟνομcιι σΊλοuς τσeiς •pαyμςιτι•οΟς 6ημοι;pιiτaς,wο0 ~craν δ:1λοτc 
crτl •4μμσ ιuιf Πc1τιcrμjνοι ~ Ποyοητcυμινοι μιiς ι,uyaν Ιcξιd 1ι 6ριcrτcpιi.tfWcp:ιι 

~~~·~-~;~::~:==~~:~~~:ε::~:~::~:~~~f: ... ;~~:~.d:~~~:~~!:~~~: ... 6 

::~~ ,:~~~·:~ι:τ~:Οf::~::~ εf--..:cr;~· •':~::cr2 Q.~~ι::r;~~~:·~:~:;• ;r_ 
σwστ•ntτιcrιις,l•ο ι cf•τ•-τ•f6ημο•ριiτcςyιιlν6μ•ορlοοuιμ&•ο16yρι\yορςινιl 

::~:~~:~=~ν:.ιδ:~r~c~::,_b~:Ο~~~~:ι::•~~:' ιι:~~ ~ ~~~~~ ~=~:ησ~~-~·==~·~;ο- 8 
ντσι,ι;ινδvνadaι δtι μι5νο τ4 6ημσwρaτι•ι5 wo1fτauμcι,wιν6uνc0cι ~ ιltwcρα ι ιfτητι:ι τijς 

;~ι~=-~ • ~":;~~· ~ ~=•ι ~Σ~~:2..::τ~:VΖ:: ~ ::2 ... ~::.s: ί~~~~ί~ ~~ι.::~::~ :2::~-
τι'jν1•ιluιμοiίνοlμcινikςι.οfδ•ι.ιι:τι1νινc ι ρcdοντaιτdwιι ι6ι4ιΤι'jχ•της6η
μοι.ρατfaςkι:ιfτοUΣeιwιι:ι1ιcrμσiί. 

'Λyιnητοfμοu,rισι, 

Tdpwlρxιoa~ξdτcpιιl: 

•ttε.&H.K. Ιιl tf\σcι:Ήε.ΑΗ,Κ. σfλfyo Ιιf afνιιι ό•ηδιι1ιοUχοςcr'aUτ6 
τ6•ap&pι,wodwcpνciμι4hlτfςμcya1Ciτιρcς ι.pfcra ιςτi;ς !oτoρfaςτou,στd•apd-
11• , " -' cιι&.ιa•. 

:~;:~,μ~;;~~f~:~;~::1:!:~~:~:~J:;~:::~Ξ;~;:~~~Ξ~Ε~~~~~~~~::~:: 
ΙΙ1οGσιwνδ4ρων . .... 



:τ~~~ :~=~~:~~::~~~~::~~~~~~:~~~:~=~~~~~::~τ~~~:~!~~:~::~:~ίντr-
χ• τ;jς IUO' fσς τWν νfwν τσίί Πσλuτι:χνι:fσυ ,τιS μνrι,ιdwυνο τοίί &ι:fμνη..-τοu Γ . Πσι:~ 
wσνδρισuιι:.&. 

Ιυνιι:ι:ιι:ριμινα ι 

!~.:!!:.!!!!! ~~:::;= ;~~. ~::~,r=~rτ2~"~;r;~.:;.:,:~~~~~:~=·~ε. 
Κσρ&λσςιι:σfwuν•fΜiτηι:Ι'jτηςΙJl.ωμ..nσι~Ιηιι:ι: ι\ιι:.ιfννcις·ΧσρδcJλιiς, 
μlλος τοϋκ . ο .r.τοUιι:6μμστοι;.'r• ... 6ι σρvιlί-ητi;ςΠ.Ο.Πιι:pΓσς . 

!!:.!!:!!!!!Ιuνιι:lντρuση ΙCλσδιιι:i\ςνιινgιιι:W. 

!!:!!:.!!!!! ~~~==~sι:i,.:~~~::~:::~.,.~.~:~.:::~~rv~.:~.:::~~,~~~~~-
8 Γ.Γρσμμστl:αςιΓ.Ιιlρνcιδος,Τ.μfσςιΙ. Τρuιιιci·'Λλι:ξι6ν6pοu,'Υwιι6βuν.Ιuνδιιι:ι 

Γ . Τι:ιο!ίνηι;: ,'Υ•ιιlιιuν. 'Ορyτιιν.ιΙCλ.ΙCσρστcΩς-f μι!ληι Γ ιιfνναΓαλιfwι. 
Ι . kνοuρiiς ιιαf'Ι,Ιταμσdλης, 

!!:.!!:!!!!! ~~4::1.~τ:~ν::.=·:.n.ι~:~~:~::,:~?r~~:~:~τ:; ~;ιϊ ~~:6~0:;:~~~' 
Γρσμμσιτiσ ιι.ΙWρσιισ:fστιιλlιητοUιι:dμμσιτσςιι:αfτηςε.Ι.ιΗ . Ι. 

Ι9.ΙΙ.Ι97Ιι Ιτdν lι:ρ6Ισι5 τijι;: 'ΑyfαςΙσφfσι;:8ω•αλονfιι:ηςlyινι:μνημ6ι:uνοτσίί&
-·-------·-.rμνηcrτοu Γ.Πσwαν6ρισu.Πcιρσι:ρρlΙηιι:ονΔΠρ6ι:6pσςιιcιfι!ιΓ."Γρσμμcιτlcιι;: 

τiiς Α'Πι:ρι,ι:pι: ι σιι: iiς Ίwιτροwίjς τiiς ε .ιΗ.ΙC. Βι:οστιιλονfιι:ηι;: ιι .w, Ά. Χι::ι
τζηνιιισλ&σuιιαfΜ.ιfyιι:ο:ς-Χιιρ6αλιΩςμcιι:;fμl:δλοτ6~ι:δρι:iο,όιι'jμσρχοι; 

:~~~~; :~:~::~:~~ J.E~~:~~;i;:~: ~; ~ .t~~i~~~:~~~1i~~ ~~ J=~ 
~~=~t._.:ϊχ:;~~~;Ι\~:τ~~ν 8::~~~:.~~:~·:::• τ~~ν':7~ν~: .. ~, ·:~,;, 
ιοροι:τdίτηι:c.ι\••ΙJα•μο:Sτcιτσι;:τFjςΓΙιιιτριaρχιιιFjςΙσνiiς'ιΙνfαι;Άνο:στο:ΙJrcιι;, 
... τροwσλ(της'Αιι:fστολος. 

8 !~:.!!:.!!!!.! ::.~:~~~~:ςIC~=~:~;::o :~~ν~~~ιr:ο~ιn:~;:~~~7μcι ·~=·~ω;.\~~ τ: · τί:ίν 
wpoΙJφjjywν . 

!!:!!.:!!!!!~;~:~·~~;::,:~ν::;;~:::~ :~ς[:~~~ .. :ί:ίν 1ιι:λι:ylντwν Δημιiρχwν ,Δtι• 

!~~!!.:!!!!! ~=·~~~-~~ν;:~~ α;: ~~;Η:~: ι ~:;-':1'; ~~~η τ2_;υ;: ·~::::;~Ε~~:~~ ;~ς~" 

!~~!!:.!!!!! ~.~:~τ=... •l:=o~:~ ν~0~ν~~:~ς τ:;ίί .~: ~~=~~~~u • ~, Π~;~:~~~~ς ~ρα-
!!:.!!:.!!!!! ~:::~~:pwcrη τFjς ΙuντσνιΙJτιwiiς Έwιτρσwiiς yιd τι1ν &ρydiνwoη τiiς Συνδιdi-

!ιι:δηλ~ι:ις 0 ; E~i~~~ ιιaτdi τ6 τι:λc.uτσiσ Ι5Βfιμι:ρο,1ιι."ρcισlιιιιηαον τι1ν li:.AH . K. σι 6ι!Stορc.ς 

!! !S_!~:.!!:!!!!! .:~λ:~~;ρ~:~~7:;.~:~~~ν~;~~υξη τUιισu τσU Πο:νι:λλι1νιοu [uλλ6you 

!!!S_!!:!!:.! !!!! 'ο ιι., ΆΒ. fdiλτης στ6ν Cσρτο:ομ6 τWν 60 χρ6νwν τσϋ JOtECrι. 

!!!S_!!:.!!:!!!!! ~~~~~ : ·~~~~~~~~~~~ν:;~;~;uι;:~ ~~~ ν· ~~~ r~rι ι : ~;~η;~~~~:~~~ς τ~~-

. .. // .. 



τιι-wuλJΙσνf•ι;μ•τηρσυμ.νfσ . 

!!!5.~!!.:!!.:!!!!! ;.:,.:~ ~;( ~ .. ~~;~.,::::;~o~V:~~.,\~ ~~:~~~:ς,~:~..: Ιδρ~ 
•τl\ν . Πιfτ~ . 

!e!!!!Jfi~!!J!! •• !~5 •• ~.:!.:!~.: !.: 

μσ ιrτfς zs:;~.~ί~i . tT~~·:;:;c::&.:.O:f ~~~ξc τιtν π . ε.,~ '••'• .-uyιιpοτJ\Ιηιιc ιrf t»-
r. Γpcιμμcιτfιιςι'Λν. Σ•ιιρ6•συλος,"Λν, ΓριιμμστQς ι Λιο Ζσισpοwο(ίλοu,"Ορy . ΓpιιμμcιτQς ι 
•aρηςΧσpίτος,'Υ••(ίl~~νσι τΟ.οu ιιιιrι,._rωνΣι&-rΛ.μ•ρι νιt kσλcιμιι& .... rr.ι.. 
~::~;~~ιιc68uνος Οlιιονσμι ιιWνιk.kcrτtΙ"ιιp6ς 1 'Υw&Οθuνσς Σιιοu&cιιrτιιιίiν θ&μιlτωνι'Λν.twuρd· 

8 ν rνc ι ιrτ r ς. ;" .~ fε Ϊο':::::~:~ .:ι ι:~:· ~τ~~~~8~~ ~~6 ~:::::~.~:u. ~:~~;:~,;:~~ι 8& 
διJσμfλητης. 

• 

λuτcχνι rau~~~d ε;~";~~ e:~:ςμ:::~e:;:ν ιr;:~~~'1 ::::~τ~~d r ~1\~~=~:f:ς ":~ς nσ-
νcσλafcιςιι.θ.ΛftΙ"τος. 

-Όιι. k. 1Cσuλ&ιιοuλος,iιο:wρ6nιιrος τi;ςΙCcντριιιi;ς 'twιτpo•fiςτi;ςt .t.&H.Ι, 
wij '(( .,.,.~ θιφιιιλ6'ινη ιιcιf lλcrJI& μlpος ιrτιt Σuνδι&σ-ιιcfη •cολιι ιίiν ΙιιrοyιισιιWν XwpWν ,μl 
&ι~ ,.~ μdλuνι:rη τοU ιιιριjlιdλλσντσς. 

-Νιο νfιιη τ/11ς t .t.ιH.N. ιrτfς '•λοyfς ιιο(ί lyινσν ιιρ6ιr,.τcι yιd '••τpοιιf\ 
Ι:τσuς.Ι(οτ.S:τfς'ιιλοyfςαbτιςιιfpδιn:νσlvuνδι.:ιrμοf 1 ιιο(ίύιιοιrτηρfχτηιιιινdι:•&τl\ν 
t . t.ιH.N . ιrτd &Ίτος τiiς Ίσ τριιιiiς ιιaf ιrτd Δ 'lτος Ιηχcινολdyων τσU Πσλuτιχν•fσu • 

•σ ρ σ s t τ σ • τ Λ Σ τ Η 1r1 ι . ι Η.ιc ~ 
('Λ•'-•crιrva ) 

"- . • Αλλό'tftlνσοi'I UΗ.Κ-;'ΗUΗ.Κ..ι-τt&(ιμμa ιιιοQ·χιιτΙςρΙ
(tςΥΟUcπι'!ν16ιο.ι.ονιοτ!\(flνισSσ(. JΙCΙΙ)·.-ποι.τόν σημιρινό'f'(ω
VΡΟf'ldχό""'τlκχWρσς cοlτfκtlhιcΝ~ο(ιyχρονη tιι.ισισννwμ~σ 
tης.Μι6ςflyισlος.ΙΙ0Ι} κατtλuοιτΟιιφ6τοςτΙκι~Wcrτσrνοςι 
cσΙιξο~Ο"ι'fινΈλλ66aμοό6μ6τψη84οηΟ\ιόμιοσCJfόιφdτrι 
η'kt~oi~IO(. 

ΗΕ.ΔΗ.Κ.ιlνοιf'Ι~ tfΚ:ΟIIνltιριιcιrκΙDΙ τlκdν116ρσcrης. 
ιι~r.ο!ο16ι.ιόιιοΟ οι~ ~οιruιt~r.όμμο tfιςΔιtιδς. 

ΠιcπιU.ιcπf\crvν.ιχtΙ4ΙtλΨΙ..ι~nνν ι.ι:rμι.νν 
r.οι ''""" 6ομινν cπl( οι"nροwς Cllωwlμιd(. κ-ι~ ...ι rιο~ιmκι~ 
ιmτσyt~ ει- ιό ι.Δμμσ 1'0il ~ οσσιιΜιαμοΟ, ι'ΟΟ σο
σισΑιομοΟ. nοU•Ι(ΙΙ ι:rδνtaλιcιΊCιι!6Ιwιιι"""~~ ·ιψ~~ 
ισλλι""'-\/l("fΟΟ}!ΜΙρώnοuάnιc)f'Ον.tνtρwnσ.Ποι) -ι)"Ομu.ι( 
cπΙιv4.t.ιu&.ιρlσ 1101τfιν ~4(ιοπprιιwιο ιr6νΦtορσtτηιtς 
nρσοίrtοβ4σιος'f'C)τηνcοινΙιΜCΙΙwΙΙΙ!ΙοΙCΙΙ'\.Γ'Ιιcm.iιtι cnl.-ό4λλcιyf\ 

:~~~.;w~ ~t:~~~ ·Μλονf\δμwςtω.ιnι~411ο..W-

.. . ;; .. . 



fi\Δε:vrlρατι5βρ!6u,στfς2Dττιt!~,δ'Αι:JΧΓJΥ6cτf\ςΕ.ΔΗ.Κ.κ.Ί. z rvδης 
μfλrισεσfμεy4λησvyιclντρι.:ι::ιητ~Ιbνι:λλ4νιοςΚΓνησηςιι:οf11λλι.ινδρyο..&:ι.;ι.ινποδl!y ι νε στδν 

ιcινηι..οl"D'y ρ6ιρο"Σ ι νι:&κ"αr&ιl"ειι;οιδ . 

"'=τοξ1S&λλc.ιν,& κ .Ζfy6ηςάτοyp61-4JιΟC&ιτ6nροβλι\.ι.ιτοτtίνπρ~δyο:.ινrιι;ιραμf
vοννc!ίλuτα , nενιtπο~νιομε;τdτ~μιιcρασιοτι~ti\Ι(()τοστpσςιι'jt<Ω(Ι5τι ι'Ι&κα.Ι.οuθο(ίμ:νηιcυ
Ιkρνητιιcι'iτuιcτιιο:Ι\rnδςΙ!χε ι npοσ6ι$σει lδιοΓτεΡf'Ιδξδτητοi(() ( Τδν ιcιιε,δτι θιf.,tρcι στl\ θο~ 
λl\τ&ι!!ιο:ιο:ρεμl'\θfμ;ιτατβνn~6yωνμlπρ&n;ι:σηνδμοu,ποδθ6οα:zΥατεθεΤρι!οοαtfςnρΟCΣχεΤς 

μlρες, Τδν ' Αρχηγδ τl'\ς Ε,ΔΗ, Κ . σvν66εuε: &νrιnρα:χ.ιτιε: fa πολιτειniiν O(tl( σrελεχ!3ν μl lnιιcεφο
λι'\ςτδνrtν ικδ rρο:μματlοτοtlιcδμμ]τοςκ.Κ,ΤσιριμGιο:ο, 

"Εκμfροuςτβνnροσφδγων,στl'jσυyκlvτα.χιη , μfληιιεδf'\)&6ροςτi'\ςΓbνελλl'jνιας 

• ;;~;~~~rr;:~ ;ι~~ ι~:=:~~~~~=~~ :ο~~ ; :~~ ~ :::;rJτu:7~~:~~ fπο:: 

• 

τιίστοσηιc,λ.n . ) 

"'Ε'οΟ dιcδμ;ι όλυrο ιcοινωvικδ π~λημ:ι 

Ό nολ ι πυrι'jςτi'\ςΕ.ΔΗ.Κ. κ, !bραλft<Ως ιwτιίτι'j.":. ι &p!(t Ι Ο τl'\ς σvνε'vτι:Gl,εωςτ(ίπου 
τοtί Γbvελλι'jνισv Σwδlσμου 'εvοιιcιασΠ:sv με;τι!φερε o'aWoCiς τι'\ θι!οη τotl κδμματος , 

'Όnως ι: Τ\.Οι yνωατδ,yιdτδ κaιvωνικδαWδπpδβλημ;ι , nοΟδlvλΟΟηιcε: βι!βαιο μι! τδ 
διδταyμ;ι τfk θης ΑbvοCιστου 19780 6 'Αρχηyδς τί1ς Ε . ΔΗ.Κ . κ, Ί. Ζ Γyδης tfxι: npστε: fvcι σ6v 
λΟσητ~τιι-οpρυθμιιcι'\d~προα:ι pμσyl'jιωθδς Ι<Ω(Ι!λλα lnt μlρους ιLτρa, 

Ή Ε.ΔΗ.Κ. yιδ τι;ιtιςlρyα(δμενcιυςτi'\ςΟΣ~ 

Ο Ι lκπρδαωnοι τΌtl Δ.Σ, τi'\ςΟΣΓΙΑ('ομοοπονδrο Σ:ι;ιι..υτι: fωvΓ1αλ. ιτι κtiν 'Αε:ραιορ (ας) 0 l
n ι mcfφθηιcε: στδyω~Τοτοvτδv · ~χηγδτi'\ςΕ.ΔΗ.Κ. κ. Ί . Ζfyδηκο f τοfιιcατιίyyι: ι λε: .Πι 
ι'Ι Κ~pνηαη Ι!χι:ι dnσφαοfσει τΙ\ σuρp fιcvuoη τ1'\ς 'Ολψτιοκ'Ι\ς 'Αε:ροnορ faς,δστερα dπι5 τδ d
διι!ξοδο , ατδ δnο7ο δδΓJΥι:Τται,λδy~ Π:Sv clna:ιιpιαιciSν λCοοεων , τfc δnο7ες lnιμlνε: ι \d lφαρμδζι::t 
στδντΌμfαΠ3νlλλην ικΟνd εροσvvιcοινιi::ν, 

'Η!nοψη,τ.,νδnο fοδ ι οτCtr..χ:ιε:ι'Ιπλευρότtίνlρyαζομlvι.:ιν , ι: Τναι&r ι ι'Ισημcριν,ιcατιί
σταοηατ,νlτaιρι::fο,δφεfλι:τaιιcυρfως:Στ,νl!λλι:: ι ψηvομ ικοt!πλtyμ;ιτος,ατ ι'\νl!λλε: ι ψηοvyιcεκρι 

μlvηςδργονωτιιc"ςδομi'\ςκο f στ,ν&νυrιnρξfοσνrιcειcριμlνουd\ΙDπτυξ ι aιcοrιιccι t!nεν6vτ ι οιοt! 
nροy ι;dμμ;ιτος , 

0 1 l ιcnpδοωποι τί'\ς: ΟΣΓΙΑ Ι!θι::σnν lnfσηc δπ'ι~ψη τotl ιc , Ζ fγδη δnδμνημ;:ι,τδ δnο7ο l!xouv 
δποβιίλλι::ιατ6νf\Jδι:δροτί'\ςΒουλt'\ςκοrστ.,Διοfιcησητl'\ςlτοιρεrας κοfμ{τ6δποΤοrιpοτε f
νcιuνλ.CσειςyιdτΙ'jδ ιdcχ.ισητi'\ς ' Ολvμπιrιιci'\c:; ' Αι::pσπορ fcιc. 

'Ο κ. Z fyδ~tC δι1,λι.ιοι: οτοCtς lιcπρcιο6πcιυς τΟν lρyaζoμlvuv τl'\ς lτa ι ρε fας &rι ι'Ι Ε . ΔΗ.Κ. 

::;iτ~~~n~~~~~~c:(io~~~~:,/~ ~~ :;~ :~~:::~r~::::~~:~~~~·~~~~~lJ~:~ι::~~-
νου\dδιι::;ιι:ννηθι::i6 τρδnος,ι,Lτδν6ποΤοι'Ιlr:οιρLfοπcp ι ?\λθι::στδlλληνι><δΔημδ :ιι ... . 

... ;; .. 



~~-!!~.!~.!!!!~!~!5.!!1.!~!!!.!5!:.~~~-!!!!.!!1.~1~ 
_ ΌΙΙσυλcu!ιΙΙς, τίiςΕ.~.Ιt: •· Ι. δcνιζliλος.lλσfl•μfρος wτtΙΣ~σδοτiίςΙι-

:.πι::,.:•~~~·uτιaης Εwιτpοwης ΕλWδας-ΕDΚ 0wοι1 vννfiλ.Ιι: ~ τι1ν 1fcpα:ιηιlνη 6ρ6ομl-

~~ν ~ .:r.~~:e:z:~~~;:~~=:~t~~::~ ·e~~~ ~~~== ·~;;~.!~~..:~~=.~ 
•Fic; ·ε •. τ~~:σ'.:τσ~οr:~:.•= ;~~r:;2 u~:=.~η~=·:;~·~:r:;=·
~ς~,.~:~~~-~uμμair.~~ :::~.στσuρ::ί~ =~~::~~CΜΙWΙτσλιaίiι; wτfpuyσς 

• 
Κοινοβοvλιιvrικι1 Δρ::ιστηριδτητο 

Τ6θlμ:ι;τατl'\ς4rιςλιγνιτικ'f\ςμον600ςΙέγαλσπδλεως 1 τl'\ςο6τστtλcιοςτσt1Κ~τ ι οcοtl 
ΌφθολμολοyικοtΙΚlντρσv ' Αθηνωv ι<αr τtiνlnεισοδrωνστδν "Εβpο,dΙΣΙτlλεαανdvrικε: ( ι,ενο 

κρ ι τικ'Ι\ςτi'\ςΚvβcρνι1οεως,πο(ίο«ιrtfιθεσανστι'\θοιιλι'j,βαυλεuτlςτi'\ςΕΔΗ<, 

ΣV'(κε:κριμt'!\11:1:'0 βοuλεΙJΓι'\ςκ.Κ.ΙιΙnαντοvβί)ς Ι(!]τlθεσε tpιSτησrιy ιδ τδνδποvργδΚο ι ν . 

'ΥπηιΧσιGν , στl\νόnο(α lπισημ:ιΓνε:ι τι'jνπρόθεσηi((Jτtιλδσcωt -i'tc atιτσrιλcιac,τol:l Όφθαλμολο
yιιcοV Κlντροv ' ABrr-iiv τi'\ς δnι::ιyωyi;ς τοv,οτδ Γεvιιcδ Κρ:ιτι><δ ΝοοοιcομεΤο ' Αθη...ωv . 

Όκ.Μrτ:ιvτοvβ(ic&'"'ΟΙΡiρει .Πι,μι.S:τt'τοιΙΙδπ6ιιιαJηθιfτρο\ΙΙ.DΤ f ο:ιε r τδ ><Οροςτοtί ΚΟΦΚΑ 

οτδι!:cn.περrιcδιι:οflξωττ,;.ιοc:δο<Dfθι5έχεr δr.ισμενεϊςι!nrπτ&:ιειςαrι1νι!:ιcnα fδεvσητtSνφοιτ~ 

τiiνιι:ο fτJ1ν τtSνεlδιοc:εuομlνωv, 

'Qβοuλι:vτι1ς ιc . Νικ .θενιζlλος ΙΦτt'θεσε ι!nε~τηοη, y ι d τοΟς 6nouρyotiς [uvτονrομοϋ 

ΜD(Βrομrτχονfος , yιι5τ6θtι.οτi'\ς&οc:~uςrοlίδrαyωνιJμοlίyιι5τ~v4ηλιyνιτιοc:ι1μονdδσ 

ΙιοΙε yολοιτδλεωc:ι«Ι fτι1ν&nδιιιοσηl.yΙ<D'Π!στιίσ&ωςπετρελαiοc:i'\ςι.rοv6:fαςΧΙ0 1ι1 Vοτ6fιο(ίριο,L\! 8 
τ ι1ν dλλαyι1 οδτι1,&ναφlpεr οτι1ν ι!:nερδτηι;π1 τοv & ιc:.Νι><.Βενrζlλος,δ νοη:ιlnι:τοι nλfιι:χ.>ς τ6 Ι
σχ!Jονlw:ρyΕιαιc6nρ6yρομμιτl'\ςliΞΗ, μt:dnστtλεσμ:ιτι1μεyιiλησv\οΟλλι:ιyι.οτιιcι1lπιβdρvνοητi'\ς 
χ~ςοc:ο fτδν οc: fν6vvοδημιοvρy(οςlνερyειοιών&διεξ6δωνοτ6μlλλον, 

Ό oc:,K,Ihlvrι;ruβi!ς ι!:n(σης ΙΦτfβf;αε ι!ρδτηοη yιd τοιίς δποvρyοΟς 'Εθv.',tψ(ίνης o<D f 
'Εμπ.Ν:Jvτι λfα ς,μt θlι.ο τιί πρδοφατu ι!:πι:ισ6διαστδν "Έ:βροκα (οτd νησ ι d τoUAiya fou , 

' Οιc,Ιιh;ιντοuβίjς&\οΟφlpει,ι!τιτdyεyονδτσαδτd:άποτελοlίν έevιιc6nλl'\y!-DY • d 
τι1ν 'ΕλΜfα ICΟf dnοδε ιοc: νGΟ\/vδτι , ι'ιδιοφημιζ6μενηdπ6τι1νΚυβtpνησηστεyον6τητσ τίJv 

σvν6ι:ωv ι.ο ςε Τvαι σuζryτfισ ι μηδπ6θεσηοα:ι{προβλημ:ιτfζοuvτδλι:ι6ι.ος , nοΟδφ(οτοτσι&
Υ6ΥyvστοτδτεpίοτιοβdροςτίJνπολεμrιcΖΙv&:ιπονQν, 

ΤΗΝ ΟΙΚΟtιιιΟ\ικtttΑΙ ΕΝJΣΧΥΙΗ 1(10PEIJE ΝΑ ΑΟΣΕ.Τ[ ΑΠ'[ΥΒΕΙΑ[ [ΤΑ ΓΡΑ8ΕlΛ 
ΤΟΥ KDMIA10I Ή ΝΑ ΚΛΥΑΒΕΙΕτΕ tτΟΝ ύιι. άριθμ. 51608 3-99 ΛΟΙΙΆΡΙΑΙΙΟ 
ΤΟΥ ΥnΟΚιΗΛΙΗΙΙΙΛfΟΙ EEINJKHI ΤΡΑΠΗΛΙ -(ΠΑΝΕΠI[fΗ810Υ I) ΛθΗΝΛ 



Ι. ΔΗΙ\ΩΣΕΙrτΌΥΑΡΧtflΠΤΗ-:Ε.ΔΗ,Κ. ΕffiτΌΥΓFΟΥΓΌΛσ"ΙΙ).(]Υ 

"'ΗφΙΙ'(ομJ.χ(aτ?jςΚvβι:ρν(pεωςστι'jΒοvλι'jlπιpςίλλει , πρ6ςlνημfρωσητi'jςκοινi'jς 

yνι5μης , τι'j δ ιατΟnι.ισηδιdτσtιΤ6ττοvμερικί:Ινπροκaταρτιι<ί:\νnοιχιτη::ι~ει.wtιιΓΠJ1Jι<ατατε
Βiντσς nροUπολοy ι αμοtΙ. 

Ι. ΚαΓ6 νlος, /Snωςι<ο Γ οt προηyο!ομενοι , εΤ~ι lλλε ι ι.nτιο<6ς . Τδφετειν6fλλειμt.α 
τ?jςδi}Jδοιαςδιαχε ι ρfιοεωςdνlρχ.ετοισl72,1δος,ΕΤνuι , tπομινως , κο 1' 6νt:οςπρο0πολογισμ6ς 
lντD\οΟπληθωριι<&ς . 

Ζ.Γbρfτfςρητ/ςtnοyyελΓεςτ?jςΚυβερνι'pει.χ;κο ΓδνlοςπροUπολσyισμδςlχειι<ο
ταρτίσθεΤ μi β&ση τ~ν n;ιλιd φορολοyιι<~ ι<λ(μJ.ιcα . Δl!v lyιvε ι<σμμ ιd tΜφρuνση yι& τΟ ..nτG-

τεβ) ε l σοδημJ.τιιιd ι<λ ιμ:! ιc ι ο. "Ετσι , ι'\ φορολσyιι<~ tπιβόρvνση γ ι& τ6 χαμηλ6 ε l σοδfιμ:ιτο βι5 y (vει , 
μlτ6νσlιξημι!νοnληθωρισμδ,tξο\λ!ενr.ιτιι<ι'i . 

3 , Ήdwnροσορμοyι'iτ/3νμισ00ντί:ίνδημaσ fωνδπολλfιλωvόπολοy fσrηιcε μlβ{Ισητδ 

f1/.τοtι tνια fον μισθολοyΓav,Ή σιJΣ,ηaη,lπaμι!\ιuς , nοδ BQ δοθεΤ θd όπολc (nεται 6n6 τι'iν δμσ
. λσyο~νη αtiξησητatιτιμ1ριθμοvΙ.,. 

4,Ι<όf μι! τ6 νlο προUπολοyισμ& "Κvβlρνηση tπιφvλ&σσει σr~ν Τοnιιο;~ Αlιτοδιο(ι<Γ!"" 
σrιτι'iνfδισμaiρ:ι , /Sπωςι<αfστ&πορcλθδν,ιταρ&τι'jνπανηγvρ ι κι'jdποδοι< ι μ:ισ faτί'\ςπολιτιι<i'\ς 
της καmτΓς nρ6σφaτες δημστ ι ι< lς lι<λσγι!ς . Τ&σΤτημ:. τί:Ιν Όpγaνι σμQν Τanιιc\'1ς Αδτοδ ι σιι<ft
cιεωςεΤ\ιtlι ν6τa~ς δι::ιθι::Τ τalιλdχιστaτδ~τί:iν φ:.ιτιι<ΕSνtaδδων . Άντfα(ποtι ι'\Κvβι!ρνηση 
Βι:S:αtιξfισειτ6Ι,~,πatίτσGςfδι.χπ:φlτος,αtΙ,~rτερfnοv: ... 

s.ol lξοyyι::λδμενεςι<αινσrCΙΙJfες πι'iν ι<ατι:S:ρτισητοiί npοΌnσλσyισμοtl εΤwι l.πι 
ιpσ.vει ακι!ς.' ΑπΟDι<οιτοtινvdtντvπωσ ιdαavν,χωρfς..dμι:τσΡ6λλοvντ6ι<αιο:ί3ςκε 1'μι::ΙΙ0 . "Εrοι : 
α}'Αvτfνόtnlλθε ι μεγαλCπτρηlν6τητσδημοσισνομιι<ί'\ςδισχειρ(jσι;ως ,tnιτεΓνετσιι'\δι&σnα
ση μι! τ~ δrμιοvρy(α ιcaf νlov προΌnaλσyισμοtι,rιaδ dπσi<ΟλεΤτtιι"Ιbρ&ρτηι..α ΠροUπολlr(ισμοtι 
Δημοσfων'Επεvδδαι:ωV:'Απδδημοσι οyρ;ι.ςιικl:ς μ:!λιιnτι πληροqιορfες,φαfνετσι /Sτι τδ Ύπσνρ
γεΤστ~Σvνrονισμο\Jθ&lδι οποιηθεΤ δλεςτ fςοWιοστιdςdρμι::ιδιδτηττςy ιιίτ6νΠρο\h1σ
λοyιομ6' Εrτεvδlα:.ων,dΦΟιρδvτuςτες&π6τ6'Υποvpyε7οΟ i ιcονομικων: ... κο f 
β} ' ΑντΓ\'ΙS θεσnιστείι'Ιlqιορμογο'jτσΌφδρονπpσστιβεμ/!νης&ξfοςπσΟθ6lξvyιdνει τ6 
d:νεκδ ι l\yητοσδστηι..ατf'ιςtμι,.οlσσvφορσλογ(ος~ιτι.ιςεΤχεόnοσχι::βείδπρσηyσδμcνος ' Υπσvρ-

• y6ςΟi οο:σνομιοcίSΉtσyyl:λ.λετοι τ6ρο fιdο,αβολ~τηςγιιί δδοlωςτρ (οχρ6νισ : 

6 . Γbρί τfς σuστdσε(ς τl'\ς y-.um·i'\ς lκθtΌεως τσU ΟΟΣΑ , /ι Κvβlρνηση dπσδε fχτηο:ε 
dνfιι:ονηνι5τιlbσε0σειτ(ςιcι:aτιι<tςδαπdνες. Οlβσpδτατεςφσρολσy Γες,ιτσδlπιβλf'ι8ηκαν 
.τσlις ηελεvτοfσvς μi'jνες ιL πρ6σχ.ημ:ι τ~ν rdτol,η τί'jς ιροpοδιοφιιyf'ις ..n f τοδς οε ι σμοδς τ~ς 
θcσα::ιλον fοcης,dιτοδεfχτηοcuνdνεπσροcε7ςyι&ν6πεpιστε fλοvν τ6δημοσ ι ονομικ6fλλειμ~. 
"'Ετσι,~ 1 θ6προι<{φε ι σ0ντσμ:ιdνι5yκηtπ ι βολi'jς~ωνφορολσyιίSν.Ή nρGτη, dλλωuτε: , lχε ι 
fιδηtl,αγyελθ ι: Τ, ΕΤIIΟιδφδροςδπερ:ιξfος·ri'\ς&ι<fνητηςπεp ι οvσ Γος, 

? , 'Η ~λη ε l ι<δο,α τ\'1ς nεfιημεpfaς'' τ6σο στ6 δημδσ ι ο , δσσ κα f σrδν l δ ι ωτ ιι<6 τομlο 
τl'\ςοlι<ονομ fσς , σrηp fζετα ι -κοτι!lwμι:γdλοπσσσστι>σtlw.tvrΙmωσrσκ6ψlμμ:ι:Τδντ ιμ6-
ρ ι θμο . Μετ6τ6 " rdyωμ:ι"τt\vτι μl:Ιντ6σοοημ:::ιντ ι ι<tsνε l &iν,αδτδςΜ,νlχε ι σχ.tσημlτο'jν 
πρ;ιyμ:ιτιι<ι'i διοι<(ίμ:ινσι1τοvς,Δεfχνcι,dπλ::Ις,τι'jνο!Jξησηποδlπ ι θvι.εi\dtμφ;:Ιν fσε: ιι'\Κu
βtρνηση.Κι::ιfμt'τι'i ι.ιiθσ6σοδτι'iνοι.ιfζειδτιθd'μnορlσει'vdΤ ι &:ιcι:Cοε ι τ fς d ιτσ ιτfισεις 

τ~ν μισθσσνντι'iρητι.ιν γ ι d τ ι'iν d110npocrαpμoyι'i τGν ε lσσδημ&των τοuς , lμιιαν fζοvr6ς τες 

σ6νrορ6'λοyες, ~ τι'iν fδι ο , lπfσης,μlθοδσνομfζει δτι μπορεί\d tι-φ:ινfοει τι'iνσ!Jξηι:ιη 

τοtιl θνικο'Οπροi6ντος, &τωςτf1νθtλει~yιdτ6Ι9'78:Τι'jμεyολδτερηστl\νΕδρδπηt ... 

Ό lλεγχος, ~ι.uς,τοtι τιμ:SριΕμον μι! τι'i μlθcιδο rotι "nοy4ι;ιτος" τi:Sν τιμ/3ν , 
δlνεΤw.ι lφεδρεσητGν~ωνοlκσνομ ικtiνlyι<εφιiλι.ιν τi'\ςΚvβερνι"ρεωςΚορ:ιμ;ινλi'\.ΕΤ\ιtlι 
οbτι'i, ποΟdκολοΟΟrρε /ιΑιοcτστσρ fαγιdνllμ;ιον(ζει δτιστι'iv'Ελλι:'ΙδαεΤχομετι'jμεyα

λδττρηστσθερδτητοτιιlSν οcσ 1' τl\νμεyολ (τερηοtιξησητοtι t Βνικοtιε l οοδfιι..οτσς , ι<Ο i νι5 

ι<οταλ ο ετ6Ι9?3-?4στ foc τωντ ι Ηνκο fτδστα τημ:ι τGνlπεν6Cιοει.w . 



.. ~νι.: I, ι 

τδ θ .ι.ι ~.,, 

μιr rιy • ." 
ι:φ ι κδ rrρliιιιrω: 

θ .' Αι:ό τf π~ ο-:~:~' ιρτ Ιtιι!ς a~ ~ς τ:αp:!Τηp~ ι ς yfvετn 1 cι•'Cι:ι6 y 1 '· r ~ Ι' • 
'~1 dr-f.-· (ε 1f> ,,,, . fιr ryJη στι't ll.;ι.: f: 1 ·~.j τδ γι: ιovliς llτ ι ό np& δp;.r rot ι-:μ-ι ru· 

'-ω"'-' t.t' ~-,ι ο ΙΙο ι vοfοuλc vτ ι ιο:δ &ι: ι,-- τι'tv εΥχε tξαyyεfλει 1 ί!mv ~p rί;ι:πι ~ r'tιJCιJo-
, αθι!οcωc;τοU προDnολσy ι αμοV κnr δ ' ΥποvρyδςΟfκονομικων fuτε ιλε τι'ίv ~JXΙμe>-

vl'i ,ο~ 1 Αρχl'f'{ο0ς τ6 π:(r.<η τοU nροCπαλ.οyΙ ομοΌ μ:)ι:r ].L τfιν ε l σηyητΙκfι του fκΟε11η: 

'Ο λδyος εΤvο ι δτ1 δ προCπολσvι~μδς τοtί 19?9 1 εΤvοι np6nnτι-y1d νd XPΓt.J•V~"-''~· 
αονμ: τδvκιeερνητΙκδνεολσyιο~ •• • "μηδεvικ?jςβόαει.ις" : •• : 

2 , ΑΓΌΡΕΥΣΗ τΌΥ ΑΡΧΗ"ΌΥ fΗΣ Ε , ΔΗ, Κ. ΓΙΑ τΌ ΝJ!.ΟΣΧΕΔΙσ' ΓΕ:ΡΙ ΚΙΝΗΤΆΊΝ" 

{Γ!ρ:Jκτ ι ιai'Βουλί'\ς6,Ι1.19'7β) 

~:~I~t}~;~{;i1%i;:~,~~\:~~~~i:Ξf.:~j·:;t:Ξ 
i~~:;:k:;:~i3;~lt~·~~:i!f~Z~ff.;:~:;,~.~~ 
:OI!Yi. K1i l,~i.-:-ι;n ί; I.J~ifτJJ'Ij 2:.:~ -.i 2-ι:i.GΙJ>; ;ιί 

~~~~::::: c:;:λ~·::: , ::::)::.::::. ~:~:~: . ::,~ 
,...,, i.:r.~~;ιω;. Oi :ι:•cίμ";: ι: i ;: ~:~iι;: 2-ι><i;~;ι• . 
ιh >ιc1~._..r.-:.ιi:ι;oDEPfi~SED.\ J\.E.\ :' ... :iιr::λ',":'''· 
on; "ψ~χί.;~. ,;, ; tί-ι;-.~Ηl>;: :Τ,; ~!ι·;2λr.; θ;ι~:rt>ί>:; 

~tι<ι":::λ.•,ι.Ι-ι;:ί, <~ ;:Μί.~,Η j.,<·;ι.ι~ω: : :~~.J-1 J.ι:Jo -;::• 
,,~!ι:;,ι.>'1·•.;., , f:yΊ,>λi>.~<i-:i;ι •CASSΛJ)!~l.I::Zί'.O. 
GΙΟΓΙ~Ο .. ~>;λ>~ίι ~ Τ::rμiσ ·~~ N~:t•"· Ί Ι ~:ι.~··~:ιi > ,r,; 
Νό~:ι; 't: ιλiι; f.•:ι-ο ;,).iι -ι;:o-S,..,n;;17)i~>;. •i rιί:τ, ν.ί ,i,~ 
οhι.ο-οιι,ι. [ ι ~~; ~ό;ιι ι; Ί~ιλiι; ,.,ι ":''. ,.;,; ί>.τμ' ι :!:>. iο 

i~~:;.·;:t:..~~,.,'-~\ i;;~~~~~;;=:;,. 'l~-:~.~?! .. ~~-: ·~~,;;: ~~~ 
:V..Οι;. τ;,. ~.,, ο:;ι."i c.-\SS .\ 01 )IΕΖzοι;ω ι ιι:ο. 



τιι ~"'''"~~μ, ί;ι:ιι?~"• :.:· ;.:."~ ;ι.11; -:ο ,,ι~τ.t. ~ω~ t-2-
τ·~~ων ~;;~· :i::ι ':'ό-. ~ιλι;ι.ο χω;ώ-ι .,.;:,~ f-)j,::ώ.:~.;. τ•* 
,;. τίvιο ""''""''~.; ,;:,; ί.:ιηλ·•.>); i;:;,•i•; •ώ·ι .0Λλω-w 
•rn..φ1ι<ω·ι. J\,1 •ό Τ.:r.·.-γτιiι. ιr:.<ό ~ ir•··•; '&ρι ό 
K;Q.e; ,,; i<rr• ~ "'"~'i '""· ΠΤ.~ι Qλ~; •l; ί~ο<ιλ•· 
,ί~ <i;;ι.~!,ι<τ.-:~; :ό-::~ ,a :in,. Τ~τιi2 :..jl"i ~:ιτ~i••;~:ι 
~~i nλΗ~ ί:..<ιλc~<ιJ.ί;, μί ;.;:ο'tίλιομJ v~ ίχ~ιιμ..ι. α(ιι;> 
j,., ~;oy"rh ·r::'Οητ••~ n.".•τ.zxνi~, :.;iι ,,., λτ.;ιη~:ο 
tιψ.'!Ι:ιο;,_.:;., "::;:ί~ιων, ,,; ί·ι:ι. li<f<.«<'ltό 'τ-:v.ιιοτιi~ fιω;

τί:ι-;, τ•* vli ;ι.+, :i't>fι;·Sώ ..,,; ~ί .DJ.z 

Κόμιt<r, δ't! J.b'tιJ.:ί=Ωtr.<; .):iί~;>:ι<iι.,..>;ι::4η;ι.1 ιi 
ιr..-,ι.dι"Ι' .. ~..; -d ωι.ό ,w • r..-..:ιrrι\0'~ D .. ,.,.,"'/..'j· Τlι 

α:;ιΘσι>:ό, kω; ~i ιι ϊ<ι. \U~...s-. ••• 11, <r.1;v ί""~"i; μi. 
...:.w :ό w.ι,ι.:J"ι..l!οο. 'Ε1ώ .:ί;:« ί χc"',ι.ι :τ'r.ιnτ. ί<::!":ιλι:>.ώΥ 
..,2J i>.<Ιλι":Urοι i;,ι.o~<'<i.<ωv χαi ό:-:;,::;:όι;'QΠJ Ιi;μ,~:ο<i.
•ω-ι 'tώ<ι όλλι.rι "rn-r,;ι[ω-, Ιiλλιi u\ ο;ώv ΌΗ:rv<ηι.ώΥ 
;....,..).Cιιιω; <i,; 2-ι:r.:-•u~:J:>.i,; o::o\ιt<J.i,; 

Π,C~ι v:i ~i; li.z9ί;ω, ~ιi.<ι ''""'' τrτr.v?;, δ•ι Οτn 
f"αiz.""" ,; ci,.<I"II',J.<>.~ -::;ότ;:ιμμι •.f;; Έ·ιώ:ιω; 1\ίv<~ot. ,; ,.,1c,.,,:,, ,~; Ι υβ3, ι!z:ry.ι >.:κ~λf,~ιο :r.~ ow.:ί;>r,ι.z, 

e., ί~;ι.:ι v:i >.><>rτι',,οι.r,ι.ι ..,0 Τ;;w,:•:ι;., ~:; Σ-vν-:~ηομ~:; 

"~ ~:i .v..::.,ι.ι μl ~·Ο V.λο ·'ιi ί"::<τuτχ :ίοιι<ο ό :τ.-.~"";ι.?;. 
ιi;:ιr~ Π. •r:-::·"fτ•ίο aUtίι ιiχι ,;,.., li::ό .,.,;..,& J.:n.o«o<6 

:::φ .. ,~,; .t., 10 :;ο<ιt!ί ~r,.; ~z;:.~~ •• ""'ό ..... ~~ 

~:χ~::. ·~~::~;~:~~;:;ω;.~~~:~ ~~~~i,=: 

i?.:Ξόr.~·::~zz:..~i~ .. :~;:;:,:f:~:~r{:Ξ::J 
μ.Cιι.z ~· .... :r.o <ό :ιιλί;ι.z ~;:,;; wr.ι<>~. Στη Λ: .. ~ ,;:,.; Ρδ
~""• "";" Τ:ο.ι;-,.i. ~ί i··• ..ό::ο ..W ξifHc .,c,.,.~ Ο.,ι.ς,:~~; 
J.J! ..:. li-::~!:t:<Yit; ιkz! "fo:iι ;-r,.. 'ΕλλΡ. J , ~ίν 1\r:Of.SώYI 

~~~λ~.:~~:~ii~i;T~"-.u <i,iι.ί~Z.:~~~~~t ~α~~9;~:; 
Σ·.......,..,.μ,:; ;ι,zi ~ 'r=~~ς ,...,. ' Ε.-.ι ;:< ........ Ό 7.>u;ι.~•· 
;:ι::&Δr..ιι;χ~. 

ΚΩΝΣ'f.\Χτ!ΧΟΣ }(IIΤΣΟΊ'ΑΚΗΣ (' )':, Σ--.~"'" 

:-,ιΟ':ί ). Τ~ ι ,iο:ιμι :Ζ=τίv<,:ωπ~ ~ί 'i; :iι;_ίπ: v:i~ι τί<ό; 

ΙΩλl":->Η~ zιr~ιιΣ ('.\;ι.r.τ'-> :;,; Ε.1ΙlΚ 1 . τ;,;~~.; 
:iι:ο..i"~~π. τ:ίοι&:ι, ~:iι ~.a n~:χ-:ι. τ:;;,& ·rι:w;'!i, .ί 
λί'f"'. 'Η i;ί4ι.ί 22; ,;,.., ::si-:-,ι.r.ι ,..-"':"',...,.,'-"";,. 

1\ΩΧ~.\ΧΊΙΧΟΣ :\ΙΙ!Τ~'(ΥΙ'λJ~ΙΙΣ {'r::. Σ.ιv: .. ·ιι
,.,..~:;ι τ~. r,,;,:;&,;, Η; "f: ; .~ ·r::<."''''' ~ο~ Σ·"'"''" 
....... , ό,.:;.Ο) v:ί .,;i; ;1-,ν rι .. ·ι-ιω;,οω, ι!vz: ο-.rιι=';;; ιa<:ί ~\~-



ι:~tιι 
~~~~~Ί~~!i~ 
"""'' :r.•i ~r. ; ~·λi=, ;! .. 

-:7::-::~~~~~ Κιί ~;;;•~;;~, c:ir-:~~~t.~. Κ~~~fί~~ 
.,.j :i: IJ,ιi~<ι<oY-1 ;;~ ,.._ tιμ.ιtω::< •ιωι; ~ώ'Ο :fι.!),τμιι~VΙ. 

ισ>ΙΠΚΗ1ΌΤ tι)Ι.{)(ΧΕΔΙΟΥ 

~:ι~:,zώ ;: . C;.ω ; . :~ ~:;ι:.;zί ~ι~. :: ι:ι.i-:. ίvn :.::· i.t'l η ; . 
,;~, ίΗ ......... :ι•;=~- =~~ ''"~'- ..... ..:.;.""' ο;.... ~w. .,~;.-

ΟΙΒΑΣΙΚΠΓV'ιΑΝΕΙ 

ί.~:~:=<~~~::ι- :r~:J, -=-"~ι.r. i:~ :i ί~τ,; !>2JC~2 

:'.-:cr.~~~i:I-~\{~:·~~:~~~:~~~~~~~r·;~~:ι~~~:~\ :~~1 
iί.i.ι -::i ·~ ;,,;,;, 1::~,;, ;ι::f;ι."" η.ι ;ι.ι::_ ,,; ~:ο ,.,.: 

~ ;:7.:~;;;;i~;::-;~~;.;ί:;:;.~= .. :~:Ο~iν;:;Ι:.:;_ ~ί:,r.;~8 
;:?:..':.; •;.<;~,J~.~;;;.~if.,:,:~ ;;;~:::~·~; τ::i,~;~:~··:,Σ;'';:/~ 
~;:~~ :: ;1;,,.i;;~,~~_.::·;;.··~;~;;. ~,~·~t:.::~;,:s.::,~ ~";; 
:t\~:~~?~· :ι~-~;'~~;~.~~:·:_ ,iξ{~~-~~:~~:::, =:;~7t~::;.~ 
~;.:~ i~~,~~~~i;::.~ =:~=~-~~Ί' .~'~ :~,~~~~~;·,~:;; ~~~ ~:~ 
λ~ ~{·~=;ι~:-lΗ ~ ,:,.,;, •~·-"''" χt:;~-:ί:ι~:r, -:ζ ; ί-::·:ι~;-

i~Ξ~:Ξ·:~~-~i~~~~~~Ξ]~~~:~Ξi~Ξ' ~~··:.~~~~;~~;. 
Η ΚΑΠΟΥΣΑffiΝΕΓΕΝΔΥΙΕΠΝ 

Κ~,,~,. 1; Κ~~>·'·"· Ί'Ίι: ι<~•·ι~ .. , . .,.;.ι, '"~ -:-.:~ ::•;:.-..
.,~ :ζ; •~••.~ιil; .,;... ί:s·ι!;,. .. ~ r. .. • 'ΕΊ,λ:ί!z. :ί;:ο; .,~ 

~~i~tb~~~~~~:~~;:Έ~~;~~;~~~;i;;~ 



ΚΩΧΣΤ.\ΧτΙΧΟ~ :\JΙJτΣΟΤ..\1\ΗΣ ('r::. Σ,..~~ν·· 
.. _,.oi). 11 i-r:o~ι ~•:~:όΗ"'"'! tί. ιl-r, ~f. :ωr. ~~= ~::-j:!ι~ι 
~><;ι:litr""'· 

~~~~~~~~~~"~i~;~~Σ ~~:~~1;~~ '~i,~A~:{~~,.~'i~;~;~ 
~:,;~~~ ~~; ';:,~~:~::~~<'~-~·"Ι:: :~~κ~,\'~:7.~~~ 

ffiN/ΔYΓΌNJr.E"YEif~rEP!ΦEPE!AΚH 

Ji:';;'"' ... -.i!ιλ;~ι. 2\.:+, i; ιi12"!1-'"":'f.. i:ο .. λιfιι ~ο,.f':ω ~r: 

~:~-;:~ .. ';~~· ·:~,~~!;~.~t\r::~:,;.:.~. :;~·~:;- .. ~--~ 
il;>r.ιr.i; 2-ιi:::·ι;r,. Ό::rι ;ι<\2-.ι.ι ':'::1 :ί-,.j:-:-,~r .. Ο::ω; i,!-ι; 

~~·s;·;i:~i.~~·-Ή:~-:Ξ:·~.:~~t.Ξ:~7.·::f?':.~~~ 
:;l:.~t~-~:~~~~:.~~~~;;y~~~ιzΔ~~i~~~~~Ξ--1.:~ 
:Γ.1';?':t"~<ι·:;.ιι i οό:f. 

:..;κ~~~~7~~Η!',;;;~: :~~~~ο t~~·~~;~~;<;;:?.:"':ZY1~:; 
·ιίό:ι:;ι ιr:r,~ :ολο::"'~ :i,; ::ι;:?ι;:ι:ηi,; :Γι:Γ.::J~τ.;. "}I 
ί.::Ρ, ::~:. :ί-r~ι~ι ~ ..;.,ιο ; :ο~ 19::0i! :ι;\ ί.::'9"l''"·~; ~~~μ.~-
7.7νiι;. -::ι?ιi~"· • 

Πo>.,:r._>t:irμr.ι. i:.rι :r,::;.,.ι.ι :οi,,..., .. τ,.,....ι;ιι;ι;ι:ιr.i; 
2-.:Γ.:-:-~~-r.: ~ί -=~i:o; ΊΙ ,ιι·:.:ίλr1 ""r."Li...-:;ω>τ; :ο; -::λτ;-ΙΙ .... ,.ι.:i 

~Z.~\:~:.~..:t'f~:. ;~:.;~-~.;·;'~~:~ο;~.:;ο;~!:~~ 

~5Jig~Ξ~~1~f~~§~1.~J.~~t~ 
ΙΜ"":'2ϊ.~ ;ι>-:--~~ ... ; :f,; Π ;:ω~~~""" ;., •. Ί,:.c~., ~~•:r-•:.7.2 
μί. >όr::i: :i ;U-:;.> .,; ι!·'"' r.;. .• :~ ci μ:~;~; :-.r:-n::ι~ ~2 
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-::λi.r,:n;i-rιλώ-ι 
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ΙΩΑΝΝΙΙΣ ί'. Ι 1'.11ΙΣ. r Ά.:χ~,":'~; ~;;; E:.lHK\. :\Ι:ί '!'''' 
,.;..,~ ~ x:tz-.r.v.i2!... • 

ΑΓIΑΡΑΔΕΚ1ΈtΔΙΑfΑΞΕΙΣ 

'J'Ιι,...,.,ιοr.ι:Η,.,aό:όcfνn<iι;~;;ω-;.,.-:ij;:;:οχι•;ι. 
~r.n~. Κ>ι ~ίν :1. λί":'ω ~>ο i";'ώ. Όί.: ; ~'Ν:-.;:~ i.ί·;ι· 
•ΕΗι:tι :i-Ητ:tί.:t!ίι:><~ :ί -::i;> ::ολί. i ,..,._..,;,, 1\:ti ~·ι;ω:ώ-

~:;~,'7:: ~~ .. ";' ·;.·•;!~i;;:., ~;-~, ·~1r~. 7~~ , ;,~:;~~ ·;;.::~ 
"""''#:ι, :ς'ι χz>r. :tλ:tι:ωι;ιi τ~ 'r-::c:·ι\'cιί.ι. Σ:ι.ο:~~•ηο:ί. =,:~ 
,.,").~~· :r~,.;., :τ.~ !::r.:;::ω•-:: Ό.V;.i """~ ''"'' .. r. ,.;;, . .iί.
i.9. Χ·Sί;?. !;:ί?J, i :r:.:; ,; v:μ.c.rLί!:o. ,.,~:, '"·~>:'''"' i~ 
~Jc. ;ι,οά-12. :;w:ί·~τ,.::rο ι ι :;-.~ο •• : .. ίι;. -.; ;~:iι; ::~ !ί· 
>.t>:n μlz Υί:t ;ι-.;:,~ .. Άν !t2~:ιi>1:ι :\; >;-.::ολ-.,.;ι; ~:ί;. 
,Η·!:ιi:ι C::: izι:ι ; .. ,νί .. νt.,λΟ>;ι:ί.?ι:;ι:;.,.::ιi ~>;. '.\γr;-1 

~ .. ·:ί;:;Ί:. ·~:· ,~;~~~.:; ·.·.~ ... ;~ί~:~·;;.·r,;,:··~.~ 
~~ ~::: ,t;~;.;~:~ώ ~~τ.·::;·;~;~; ί~~::~::ο·,~~ί7;,~ 
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3 . Nf\IJ[EIΣ ffiY ΑΡΧΗ'ΌΥ fi·IΣ Ε.ΔΗ.Κ. ΓΙΑ fΑΕΞΑΓΙΈι"ΒΞΝfΑ J.EfPA ΑΓΟ THII KYEEPM-CrH 

Σ)ΙΣΠΚΑ ι.Ε ΤΑ I'POBN-NAfA fΗΣ flffirEIΣOYLAΣ 

(ΙΟ.ΙΙ,Ι9?8} 

" ' Η Κιοβιρνηαηdνο><άλ.....,ε οcοrndλ..ιτδπρ6βληι..οτί\ςόδροκεφολι><ί\ς dναnτGξει..ιςτης 
nεριοχί\ς της Γ"Ιρωτε!ιοvαι;ις o<ΣJf ιι!ξι:ιyyt.\λει yιd πο.U.οστ~ φopS .. , ."6pα::π ι ><ά" μι!τpa yιd τ~ν nε
ριστολι1 τt:ιϋ οcο><οϋ,Vατει::ο ιkιδ ::ιCιο><εφη δπδ τ~ν προεδριfο τοίί ><, Ι):χ.:ιθvrτοvρyοϋ. 

Τ~ν Ί"διο στιγμιlj δι..-.ις , :Jι6 τοtί Ύnοvρyοίί Σνντονιομοti rιρcωθεϊ στ~ θοvλ~ vομοσχι!διο, 
μι! τ66ποϊοιι!ξοv6ετερG\νονται δλο><ληρωτι><& ISλa σχε6δντά dwιμι><& μιι!τρα,ποΟlχοvνληφθε'i' 
μετ6 τδν πόλεμο yιd τ~ν nεριφερεια><ι'ι dνd'πτ vξη . 

Ήdντινομfα εΤ-.aι ><p:::ιV"fUλto κ.αf lι,:αρyιστικι') .. 

• Στιljν περfrττωση της Γ\ρ:.πεΟοι..ισος,~ Κvβtρνηση δια><ατfχεται ι'ιπδ τfιν ψεuδι:ιfσθηοη δτι 
τdπροβλι')ι..οτtlτης , ποCιεΤνα ι τδαοπολvο<:iνθετακαrdφοροiίντδΙ/3τοtlnληθvαμοiίμας,ποδl)tΕ:ι 

οvy><εντρωθεi σ'α&rι')ν,μπορεiνd'λuθοtiνμι!εlιχολ6για-μtχωροταξικοΟςοcοfδλλοvςdν6λοyαvς 
ν6μοuς,πο0 rτ:ιtiovv Cίλλωστε W ιl:φορμδζονται &n6 τ~ν ιl:πομfΎη τΓ'jς ιι!l;αyyελfας τοvς . 

Σuνεχιστι')ς τ(jy Κvβερνι'\σει..ιν τiΊς Δεξιiiς &πδ τδ Ι952 , ι/:Π(Jμfζετaι fτσι ιco f ~ σημερινr1 
lναμεydλομlροςτi'\ςεlιθCινηςyιdτδνόδρο><εφ::ιλι::ιμδτi'\ς 'Αθfινας,ποδδl..νdντιμε-Γι..ιnfσθηκεσ' 
&λες abτlς τfς δεκοετrι:ς μι! τδν κοτdλληλο τρ6πο,ΟΙ1{,)ς διfd,κει ~ διεθνfις ιι!μnεφfα. 

Γιστf,δποι~ποn:nρ6yρ;ιμμι><αfδνοuμφωνηθε:iyιdτfινπεριοχfιτi'ιςΓiρωττ0οv-χις,τd 
dmπελιι!αματdτοvβ6εΤνaι dρνητιιcd,ι5νr'ιιι!κτtλεαι'jτοvς~βlμεfνει στιljνdnοκλει3τι><ι/ίdρμο
δι6τητατ-Wνκeντρικί:iνκρατικί:iν δnηρεσιί:iv-τiiν Ύποvρyεfων, 

ΚοfδWεταιDς,δδικτ6τοιχ:ις,εΤχεdντιληφθεi,δτι yι6τdrιρcιβλfιι..οτα τi'\ςΙ'\χ.ιτεCιοuα::ις 
θδπρε:m:νdόπdρχcιΕνaςφορtαςιcαr εΤχε lδρCισε: ιlτσι τδ"'Υποvρyε:ΤοΓ\Χ,)τεvοtίσης" .. Α<ίτιlj 
βtβ:ιια~νr'ιδιl("fUτcιρι><ιljλGση,στfινdποrσ6t..νθtλε ι ν6ιι!rτ:ινtλθεικσvι: rς. 

8crτδν δnoi~Hei~~:~κ~ ~~~=~~ ~~~:~::τ~~~α~:κ~ν ~:~ ..... . ~~~ ::;~u~ς"~-
t<αναntδια cdν tνισίο σ0να.\ο, Διοφοpετιιαf , /ι γρ::ιφειο><pπεfσ κοf ~ lλλειψη σvνtχε ισς στδν ΠjΧ)
yραμμιτισμ6κοfοτι11Jιι!κτlλεσfιτοu,θdκαλλιερyείτδyιyαντισμδ , nοCιστδ τt'λοςθdt<Οτα::πρ{-
ψει 11χι μόνο τιljν ΓμπcΟοuσο,dλλδ κοf δλη τιlj χιSρ:ι. 

' Αλλ.d yιd νιί dnοτρ:ιnε7 ~ tριljι..-.ιση τίiς δrnfθpou ι<αf νιί dναχα ιτισθεΤ r'ι σνρροιlj πρδς 
τιljνΓ\:JωτεtiΟ\JCJΟ: , Χρι:ι6(εται: 

α)Γιδτfςπαρ:ιμεθδριcςπεpιοχtς,l\.0 δρyανο, nαCιΜtπιφορτ ι σθεϊ μlτfινκοτ6ρτιση 
κοfιι!κτtλεοηl~ς πρσγρd"μι..οτσςδιασCΙ.πι:.ις,δnωc;lγινε στιljν 'Ιτnλfα μι τιljv rδρι.ισητi'\ς nερfφη
μηςCΑS5ΛΟΙ IEZZOGIOAfl(l,τoϋ Taμcfovτoti Ίταλικοίί N6rou. 

β}Γιdτfςδλλεςnερισχtς-τfςμι:ταξtίτηςnορ:ιμι:θορfοvιcαrτηςπpωτεCιοvσι;ις-ν6l

nιλεχθοUv τd ιαιταλληλδτερ;ι d nδ τ6 nρδrurn,noO lφαρμδζει ~ΕΟΚ , α! d\dλοyες περιrrτ6αεις, 

Ε{vaιοcοιρδς, /ιΚvfltρνηοητοvλdχιστονστδν τΟ!Lαοlιτδ,νιί&ντ ιλΓJΙΙΙθεiτ fςεlι
θΌVεςτηςκαfνιίdφιlίσειτdσποσμι..ιδιιαfκοf"ιι!ντvΠ(Jσ ιαιcά''μfτρ;ι,μlτddποiα&ντ f ν6λ6-
οeι,lnιδεινώνειμιdιαιτ6σταση1 ΠΌ0ιl:ξελfσοεταιt<Οταστροφιι<d. 



ΜΕJΩΞ'(Μ~~ ~)ο~~ 
ΠΑ ΤΛ rrειu:::,~":: ..... ει:t*ι-;i/ 

--===ΞΞΞΣύνταξη·Έπφtλεια: rpaφεio Τι.mο~ 



ΟΡΓΑ~ΤΙΚΗ ΔΡΑΙΠΡΙΟΤΗΤΑ -------
ΙννcχΓστηιccμldμι;.fr.ιτορvβμ6ι'Ικομι..ατικ~'Ονι.πικl'\δραπrpι6τιyπι.ΚΟρrο 

')tσρ:ιοιτηρrστrκδ~vοllπαφlςlπιτcλικWατcλε')tε5V,ο l σwcλεb. ις κλσδικWiιρνu\($
σεωv,tWdν6λσyηφ.uvιιαf/ιδι»σrrpιοnοfrρηΠ5vΤσπικWνιια Γfkρι~~~σκωv'Εnιτροπε5v. 

~:~.Ι9.ΙΟ.Ι9?β:Ιyydντρωσητf\ςΚλοδικf\ς 'Oρyovbι;ιςMη)tavrκGv,yrd'θiι.oτaτotlκλdδσv 

Στfr2ΙΙΟΙ9?β•ΙΟ.-ε:tητί:!Υdρμο6Γων'ΕπιτροπU...yι&τl\νiιρy&νωσητ"ιςΔιοσκf•ςως.τοΟ 
κδμμοτος, 

Ιτfς ΧJ,ΙΟ.Ι9?θ:Σvyκ4!ντμο'ΟΟ'η Κλοδικl'\ς Όρνu...sσεως ΓνναικW, 
Στfs3Ι,ΙΟ.Ι9?βιtvyκlντρωσηΤ,Ο.Κα.λλιβfοςσττ!yρ:ι~Τστgtlκδμμιτοςμιβlι.αταbρyο.~ 
τi'\ςΤ.Ο.'Εn(σηςα(Ιοκctητl'\ς&.σμιl!λι:ισςτδνιl:nιτροήSvyιδτi'\Διδ:Jt(C•ητοΟκδμματος. 
Στfς Ι.ΙΙ.Ι9?8:Ιιtvημ6σννοΓ,funοvδρtοvστδΑ-νεκροτuφεΤσ'Αθ.,..ΟV,dnο'τΙ'Ινοlκσylνcιδτου. 
Γbρ;ιvρι!θηκαν δ(\:)δεδροςτοt:ί κδμι.οτος,βοvλεvτις,δΓ. Γι;χιμι.οτfας,δ ΌΡ'\'Uνι.τrικδςΓρ:ιμο
τta.ς,Πολιτε:vτι!ςιιοθ4ςιιafκλιι.ι§κιοστε:λεχί3ντοtίκδμματος.Τδβρ6δv,Ι<ΩτιίΤΙ'\δι&ρκcιο 
τοϋπολιτικοΌμvημδσvvοvτοΌΓε~ιοvrbrο.νδρtσv στi'\Βοvλl'\,δ'Αρχηyδςιl:κφ4νησcπολι- 8 
τικδλδyο.Γbροvρι!θηκοvδλοτdμt'λητοt:ίΚ.Ο.Γ.τοt:ίκδμμοτος. 
Iτfs 2.ΙΙ.Ι9?θ:Σvyκl~·ρωση τl'\ς Κλαδικl'\ς των Μηχονικι3ν μι Blιn τl'\v iιργdνωοη κοf τl'\v 
lπtκ-π:ισητ?jςΚλαδικl'\ς,κοθ6ςκοfτl'\vlνημιι!'ρωοηyιότi'\Διι5σκεψητο0κδμι.κ:ιτας. 
Ιτfς 3.ΙΙ.Ι9?θ:ΣΟσκιι:ψηΚλοδοcί\ςΟiκσνομολ6yωνμt' θlι.οτοδρyονuτοcd,κλοδικδΙ<Ωf κvρ fως 
προτdσε:ις yιι5 τδ vοι.ιοσχfδιο ncρf ΟlκοvομικοΟ 'Επιμελητηρ(οv.Έ~ fσης πραyι.ατοnοιl'\θηκc 
σvyιιfντρωcrητf\ςΠ.Ε,rcρρi3vμι!θlι.οτοόι:ιΥανιπι~~:6.'Εκμt:ροvςτοΟκδμ.,.ατοςnαρ:ιvρlθηκc 
δκ.Κστζι5ςμtλοςτοΟΚ.Ο.Γ.ΤΙ'\νΤ6ιασvyκfvτρωσητi'\ςΚλοδικί'\ςΔικηyδρr,ινμlθlι.οδρyι5-
ναrη,dnολοyισμδτοΟΠροι:6ρς(οvκοf1κλοylςyιδτl'\vd\οd6.ι:ιξητσΟvfοvΙ"Ιροa6ρ&fοv. 
[τfς 7.ΙΙ.Ι97β:Ιvv6ντησηστδyροφε:Τοτοt:ίrροfδρc:πι τf\ςdιντιnροοιωπε.Γος τΙ'ιςΕόρωFΘΤ
κ'Ι\ςΣοοισλιστικί'\ς 'Ομδδος μtτδvl"\;ι&δρσ. Ι"bρο.vρι'!θηκαvστcλlχητοΟκδμ~τος. 
Στfς ?,ΙΙ.Ι97θ:[vyκινrρωσητl'jςΙvντοvιστικ~'Επιτροπf'\ςμlθlι.οτ~lιcνdνωσητi'\ςΔισ'Jκl-
•ε:ωςτοbκδμιJΟΤΟ(, • 
Στfs θ.ΙΙ,Ι97θ:Ιvyκlντι:υσητi'\ςΠ.'Ορyον6οι:ως Πιcρfος μιfθiι..ο-,;ιδρyσvuτικι5.Ιbρο.vρlθηκc 
δδικηyδροςκ. Κοτζιδs μι!λοςτοΌΚ.Ο.Γ. τοtlκδμμ;rtσς . ΈnfσηςτfιvΤ6ιο μlρο nροyιnτο
nοιl'\θηκεοΟοκctητ~Κ,Ο. τοtlκδμιnτος. 

~:~\r~-~~;~1~;r;~~~)~:~~;.~τ:~~~~ρy;~~ί~·Mκr;~~~~~~l'\τoλrp~
1

~ 
πρι;rτd"σεις . 
tτfc ΙΟ.ΙΟ .Ι97θ:Ιvντονιστικl'\ σ(ισκε•ηyιι5 τΙΙν δρydvωση λcιπομΕρε.ι13v τf\ς Διι:ισκι!tεως.Έnf
οηςονyκlντρωση τ?\ςΤ,Ο. Κολλιθι!σςστ&yρο.φεΤοτοΟκδμι.οτοςστ~Κολλιθι!α...Q'!ι..οτο:tπι
κ1Uοηόρyοlοdσεlο)( ~<αΓλΟ-τηπροβλημδτr.:ιvτf\ςΤαιηκ?\ςοlιτl'\ς.fbρο.vρlθηιοnvδΓ.Γρομμοτtας 
τοΟκδμι.οτοςκ.Κ.Τσιριμδιςοςιa::ιfδ'ΟρνuνuτικδςΓρ:ιμμοτfαςτοΟκδμι.οτοςκ. Μ. ι.Θρος. 
ΤΙ'\νΤδι α μfροl:πfσηςπροy~τοnοι~Ι"\Ι'ΕΟVVΚiντρωσητ?\ςΚλο6ικΙ'iςτ/$ν Δικηyδpαονμf θlι..οΙ 
tκλσyι!ςyιdτfιvdιv6δcιξηvισvnρος6ρεΓοv.'Εξr;λlyi-pοvο/κ6τωθι:Γκολ4ιιν&ιοvλοςΚ6cmις, 
Σ-rομοΟληςΓιι5vνης,Γσλ&νηΓιdvw,ΒερyιfδσςΓιί3ρyος,Κοροτζ!ΙςΚλeοιLvης,Ιιbνοvρι1ςΙlρyιος,Τσι 
οt'.νrιςΓc~ισς,ΤρvπιlΙΝΓκηκοΓΚοpιiδης)Ιορfλaος. 
'Εnfσηςπpοyι.οτοnοιl'\θrικcΟ"\JΥκfντρωσητi'\ςΠ,Ε,rερρΕSv , στfςtlρι.ιι:ς. 
tτfςΙΙ-Ι2.ΙΙ.Ι97βΙΙvyκlντρωσητΡ\ςf1.0,Τρικdλι.ινμι!θ.lμ:ιτι1νdιναδιορydvωοητ?\ςΤ,Ο .. Γb
ροvρt'θηκοvlκ μlροvςτοΟ κδμμοτοςδκ. Κα.λποyιαννd.κηςβοηθδς-rοtl ΌρyaνωτικοD Γρομμοτ6:ι , 
καfδΔικηyδροςκ.ι.tSλης , μlλοςτοtίΚ,Ο,Γ. 
~Σvyκlντι:ιwσηι.ιfθlι..οδ\οΟδtορyd'wσrικαft"λοyl'\nροςδρcΓσvcπl'\vΠ.Ε.Πιι:ρ fος 
'Εnfσηςσvyκlνrρωοητf\ςΙ<λα6ικl'\ςι.ι,χαvιοιΔνστdyρο•ςΤστοDιcδμμιτος, 

:~~~ΙδΙ~~=v:~~~~~~~;λο~~ο~~~~:~ ~7~:~6~(~~~~ς. 
'ΕπfσηςαvyκlντρωαηΠ,Ο. 'ΗΙιιοvn6λa~μfθιι.αδwδιορydνωσηια::ιΓiκλοyl$νCοvπραc6ρc(σv, 



• 

m ΚOiroWA 1ΌΥ '~• Επ:ΕΒΗ ΚΑΙ Η ΠIΣΙΜΙΣΠΚΗ ΔΙΕθf.ΗΣ 

"'Heloόoxl\rotito.T .. o'V ο:δμμοτοςτοtίοc, Έτοι:βfτ ατfιΣοοιαλι'Πιι..Ι\ Διι:θν'Ι\lyινι: 
y ιdiοι.~πριοrοδςλδyοvς τ'Ι\ς ΤοvρΙ<fας. Αbτδιl!:ιuς δlνσrμ:ιlw ι &ι δlνθddσκl'μοvμε πf

cση yιdτflνtπlλ uσητσlίΚvπpιαΙ<οiJ.θ6μποpcήί:Ιf:,3μrκ:,..dχι:ιyfw:ιμlλοςκαf/ι'Ελλ6ςιcοf 
θcίcΤχενfvr.: ιlί:νι:Τχεδπσf\5λι:οοΤτη<Jηdπδκοιρ6 • • • " 

Αtιτ& δ.-ν,ωοσν,dnα~ντnςατfιy\.Uσ\'"Ι\θtσητοtί' ΡcχηγοtJ τ~Ε.ΔΗ.Κ,οr.·· r.Γ.Ζfy6η 
ποC. 6πσyρσ:μμι ζδτανοrcιf.,-τfι\.lπι.πολfιτοuπρδςτδv οr ,θfλλv'*tρι!ντ 1 οlπfvτtσοσιολιπlς 
βοvλcvτlς ~ lnι ο:cφαλfις τδν οr. CΙελλει,dyι:ρ,οl &toioι τδνiπιαιςl•βηιιι:ι:::ιvστfςβΝοι:ι.CJρfοu 

ιτrd yρσ:μi'ο τοtί ιc6ι,ιμJΤΟς. 

Σ~ωνα ι.ιt:δοοcΤχεiπι σημ!νcιδ ιc.Ζ(yδηςdm!τfς28'0κ'Π.Ιβp(οuατfιvl.πιατολl\ 
τσv πpδς τδv /'Ίρ&δρο τι,ς Σοσιολ ι~τtοrΓ\ς Διεθνο11ς or, Β. *ιρ!vτ"fι cl oδσxl\ τοΟ ιcδμι.οτος 

τσtJοr, 'Ετοι:βfτθd6ηιι ι οvρyfιαt;ιτfινlντ~τf\ς ιπιβρσ:βc(Ιχωςτf\ςτοvρΙ<ικf\ςι: Ι σβο.\f\ς, 
ποδι;Τ\'Qιιcοτdφορηnοραβ(οCΠJΤi3ν&ρχε\ντο\}Διι;θνΟΟςΔιοrafοuοrοΓτδν dνθpωπ f"'οΙV6ιΙΦΙ 

uι.ιδτων" • 

Στδ t~τηι..οα yιι:ιτf 1ι Σσσισλιατικl\ Διι:θvfις dσ>ο::~ντας τfιν l:πιρρσl\ της , διν Ο<dλι:ιχ 
τδν or, Έτσι:βfτ ν6 λΟ:ιι:ι πpιjτu τd πpcι6λι\ματο ποΟ αννδιοντοι ~τfιντραyι.ι6fο Τ'Ι\ς K0nρou 1 
1\&nδντησητί:ιν σοο ι ι:ιλι~vβοuλεvτi3ν;rrανδτ ισδτδμπορc:ί-..dyf νι:ιο:σ fτ6ρα . 

Γ'dνττ.:ις,dνεξι$ρτηταdπδτfινκριτικl\yι6τf\ν•Τσοδστι,ς·Τι:ιvρκfος 1 /ισuζfιτηJηδιdpιcι:
cιε; δuδμισν ~ςκοfc:ι"?'Ι\δι6ρκcιι!τηι;:,dνταλλ6χτηκι:ιvdπ6ιιιcι ςyιdτl\νι:Ικ6νατηςπολιτι
κf\ςnρ::ιιyι..ατικδτrττuς ατl\ν'Ελλdδα,ΙS~διομορttιSιηοcι: drι6τl\ι.-;τοnQλfτεvση μlχριqi'\μι;ρ::ι, 

Ό κ. Ζ Γyδι"!ςτδνιοιι: σvγΙ<εοιρι ιΑvα ποGς ξtνcιuςΕ\σuλι:uτ4!ς,6τι d σημι:pινδc σuσχ•
τ ι αμιδςδ\1\dμι:ωνατi\ΒοΙ.ιΜ,εfναο ,-,ροfδντσtllκλοyικαlίνδμαv,ποΩlπιβλf'ιθηκιι:dπδτι'!νΚ~ 
$lρνηση- ιcαflτο ι δινiπικωτcΤι'ιπι:οvματιοrl\εfκδνατf\c6ηΓJΧι'rχιιc nοΩlχσuντ6κδμι..οτa 

τ1\ς 6ντι παλ ιτebucοτl\λα7ι<ι'jβ6ση. 

'Α\'Q.σριοςd μιf τΙ\ θιση τotJ κδμμχτaς ατι'iν ιfλληνικl\ παλιτιιι~ cncηνfι 6 ιι. ΖΓyδης 
6ιι:uιcρfvιcιc&rιlwντιτ1'\cάξιι!ς,ποGσuw:νΟνειτι1ν dντΓ~οraf τl\ σuντl\pησηΙΦfτf\ς 
'.Αριι:π&ρ!Ις,nοΟlοcιφοσgτ:c7τfινιfnοναιnτ:ιτιοcl\ dλλ.αyι'j,/ιΕ.ιΙΗ.Κ.cΤw.ιδ•σριαςτf\ςlξι:
λικτ ιιc f\ς &λλαyΊ'\c. 

8 "Γ ι'αltr&,'6ηισvρd14J tCΣ,"ιιΤμ;ιπττδοcδμι.σ τtιti&")μοl<ρ::ιτικοtJΣοσι σλ ι σμοtιοτι'iν 'Ελλ6fα 
ιιQ.fλδyy ιιιιπιατaτικQvδιατdξιιωνκ::ι ίλ&r.'4 mροδδοε:ωc.Καfι'ιθtση μ:ιςι:ΤνοιστfιΙοσοο
λιιπ ι κι'i Διcθ~ 

[τι'jνtιχ:iτ '10f\ τ~νξι!ννvf\σuλειιτi.1νyιοτΓ/ιΕ.ΔΗ.Κ.Μνlκσνcμfχρι~οΤτηση 
yιt.'Ι τfινι:Τοο6δl"r,ς,δκ.Ζ(yδης6ιεuιι.pfνισε&ι~vlιlπιδruξητοt)κ6μι.οτσc6π6τfς 
rrρ()π:ςμcτοδιιπuτσρικlςlιιλοylς,δλλd τδθιι-οδιν ιι:Τχιι:πρσχωρfισcι, 

'Μδ rfιvπρδτηστιγμfι,nοGlιeλtyηστιΊvlινeσ fο τf\ςΕ.ΔΗ.Κ.,διι:uοι;ρfνισι:,οδτδc 
~τον ιςαf nοραι;l\τ ι lw:ς dnι1 τσ(ις nιd β:JσιιcοΟς ατδχοvς. 'Η κρfαη , δμ:.}ς,ποΟ ~οσλ&βησa,ι:Τ
πe ,d νlστε:ι λc γ ι& μcpικοΟς μf\νcς δρισμνcς 6 ι ο6ι~<σστ ι κιι! ς λι:ιτσuργfι;ς,"Ηδη,δι-ς.ις,τδ θt
ι.ατf\ς6.ποφdσε:ωςyιdτι'jv ο:Ττησητf\ςι:lοδσχ.f\cπcριλαι.fkfvι:πιιατι'iνι'ιμι:ρl\σ ια διdτaξη 
,.f\ς Γb.νcλλοδι,..f\ς ΔισσοcCψcωςτοtlοcδμι.οτσς,nοΟθιS.y fνc ι σι λfyσ ατι'jv ΆΒΙ\'ιοΟ. 

rpinι:ι 1od σrμ:ι ωθι:1,δτι d-.dμι:οο ατδ. μιfλη τi'\ς δι.dδας τi:Sv ξι!wν βσuλι:uτGν ~τον 
oco: f d κ . ΝτlΤβιντlιnλt.'Ιοcμι.ν,dνοπλrpωτι'jςycνιΙ<δςyι:ομι..ατlαςτf\ςΙοσιαλιατtκl'\ς Όμ!t:ος 
τaΟΕbρι.n,.ΤκοtJΚοινοβοuλΓσv,πο(iι:fχι:σuζητfρι:ικαfπρδμrtνδςμιfτδνοι:.Ζfyδι,τδβlι.α 
τl'\ςiκnροαι.~πι!ισcωc:τf\('Ελλdδα:ς ατi\Σοσ ιαλιατιο:ι'iΔιι:θνft. 

rτδμimξd,τδnλ'Ιριικa rμcνο τf\ςlπι οτολι,ςτοtlιc. Ζfy6ηπριSςτδνκ , θfλλvlιln 

ποΟcιτιίλθΓ)Ι(8.στΓς2θΌοmιβρfοuκαfδ6θηκc~6ημοαιδτητuατfς2Ι'Wμtlρfοu,fιμιp:ιτfk 

Δν6ρξc:uςτlk αvνδιοmι:.fφωςτ~rοσιαλιατικi'\ς Διaθνο1!ς,fχι:ι dςιfξl'\ς ι 
.. ι. 



Κδριο 

Bfλλulιnρdvτ 

Γρδcδροtuνδιοσιclμως tοαιαλιστΗt'k Διι:Βνοtlς 

'ABtιw 2β.m.D778 

' Ayanητt κ. Γρδε:δρι:, ~:i ~ 
Ή. -ενr.ισηlημοκρστικσD!ωvτροu,τ6κδ~nσ0ιcατοστtιτικdlκφρdl;ειοτι1ν'Ελλd-

6:ι τfς dρχlς τοtί δημοκι:οτικοΘ σοαιαλιιη.ntl,μt λόπη τοu ι:Τ6c νd μι1ν nεριλαt-eιfwται aroOς 
Ι'bραΤΙ'J)ητlςπσΟπρασκλ~ηιι:ανστδΙνW:δριδmς,εlδικdτδρα: rτοΟτδιl!λληνικδδi)IJΟkpοτικ6-

σοοισλια'Γι'!"δκfνημ:ιlχι:ιdνdyκητl\αuμττιρdατοσηκοf"τι1νΙCDΒσ6fιyησητrjςΙοαισλιατικ1Ίς 
Διι:Βναt)ς. · 

Γbρ::ιτ(pηαα dπδ τι1ν ι\ιερ(pια δι6ταl:η τotl Ιuνcδρfσu αος,δτι τ6 dνθρδπι\οΟ δι

κοιι:$~πιcΤναι μπαξότΟνβc~τωνποΟθ::Ι wCητηθοt:ίν.Αlιτδ · μοlίδfνcι τl\νεbιcaιρfσνι!ι.\
m:νθuμfσωαitίiςκαfτο6ςΙννiδροuςτδπρδβλrμ:ιτf\ςΚGπροu1rrσδdκ6ΙΧJI:κρε.μμι:Τ,ιιοfτδ 

όnοΤσ ατι1ν οόσfο τοuσwfστοτοι στι1ν~ΙΙΙ'\ ""'ι:χιβfοσητδνlινθι:χ.•Φ·"ω'ο' · 6ικοιωμ6των,δnι.ις 
δισπfστωσο:νι!SλοιοiΔιεβw;iς'Ορ-ιονισμοf.Τδπρδβλημαοlιτ6yfνετοι · dκδμ;ιπιδκοfρια 
yιd τfς Δννιίμεις τJΊς ΙοοιολιατικJΊς Διcβναt)ς ,yιοτf τ6σο ~ δημιοuρyfο τον &:.ο ιι:αf ~ 
nαι:dτο:ιι1n~νόφεfλοvττ:ιισiμιdκuβlρνησηΙCDfl'-Οκδμμ:ιπσΟl;ητδσι1!Α:ροτl\νlvταξl\τοu 

ατι1[οσισλιοτικi\Διεθνl'\. · · -
ΠιατεCιοvττ:ιςδτιμlαοοτοΟςrdyιοuςστ6χαuςτοlίrοσιαλιστικοσκινl\ματος 

:;;~/~'~~~,;~~~~~~\~=~\~ r κ~~:~~~..,~~ .:~~σ;~~~ςr:~·,:~;~κl\ t 
Διι:Βν1'1 φcιfνι:τοιdδιανδητηιφ(Βdδημιοuρyfισειτι1νlντόnωσητ1\ςlπιβροβεtίοε:ως ι,ιιδ'ς 
ιισld.,ορης:rιaροβιdσεωςτW&ρχδντGνdνθρωnf'Ιο'Ιο'Ιν . δικοιgμίΝνκαfτοlίδιι:βνοUς.διιι:αfον. 

Βtλ"'-..d"ιαn:ιb,dvα~κ.Πρδcδρι:,δτιαrdnοφ&σcιςτοtlrννεδρfαuαοςβd 
ιl!νισχΟσοuντδκtΊροςτί'\ςΙοσιολιαrικfkΔιι:θνοϋς.Βt:λ'-1 ιl!πfσηςνι!πιστc&ι,δτιθ6τδ 
χρηοιι.οrτοιfισeτι:τδκtίροςαlιτ6yι6τι1νηρι:ι&lηση,μlα:ιί:rτdnλοfαιστf\ς.δm:ιιιd~ωςτ6ν 
'Ι+ιιωμtνων'Εiίlν2:ιν , τJΊςλbωςταt1Κvnριοκοtlnροβλfιματος, nαδnρtncι\ddττι.αχο-\ι::Τααf!α~ 

":ι:ρ::ιτδ διcβνtςΙοοιολιατιιιδΚfνrμι. 

~ τfς κολλfτcρεςι:fιχlςyιdτl\νlnιτνχfα τcl:l Iwcδρfou ,α:ις κοf θερμοΟς 

σοοιιν.ιοτικαΟςχα ι ρετιαμοΟς , 

_.) 

( 
'ΙωdννηςΖ (yδίΊς 

'ΑρχηyδςΕ.fJ-Ι. Κ. 



• 

• 

Κοf lt μνιWη στt'κεrοι προσσχ~.IΥΙΜΥη tntπ:ισς •fτος ι!πδ τcS dνατριχιοαrιΙΙδ 

στρfyyλισμ;ι τ!'\ς ~prιGστρισς.rt'μrπη χρσνιδ,Ι? ~μβρη ιι:αf ~ μ~ννμο τοU Γ'bλ.ιπεχνεfσu , 

χwρfςδιιιοfωση,yfνε:'1UιΙΙ6τι rιερισοδτερσόπδtπfκο.ιρο,γfw:τuι iπι"ΠΙχτικδ. Ήlλcuθcρtα 

δμως π~ δρ:Jμ;ιτfστηκε ~ yεvι& το~ Γbλvπ:χνεfοu I(Or γι ι! τl\ν δnofo δtωσε. τι! στ~ιa της 

t\οdντι α στd' τiίνκς,δiν εfwι αlιτδ naO nεριμlwμε l!λη,ο[ιττ ~ Δημοκρι:ιτfα. 

•ετσι,οlιτδ rJOCo μlw:ι,nivn: χρtlν ια ~πδ τδrε ε:Τwι d θρΟλος τοΘ Γbλvτεχ\ο'Cfσu, ~ 
dν6μνησητi'k θvσfας 1 ~ lσroριιo:l\lnι"JUY~ yιιf τΙ\ σννtχιση τotiι!y~. 

Ι9?.3:Ιτ6Πολtπεχw:ίοτ6nοι6ι&~ντl\yροθιdτοvς"dπιι!ναvr·ισrι1ν dnοκροu
στιιιl\φdτσοτσUφασισμοΟ" καf βροvr01fJ',J\dζσvν:"φrς,ψ(-Γbι68fα-'Ελcuθερfα" • 

Σ'lw6ωμfηο τt:ιU"Εάιyyι:λισμο\ί" δ κ. ' Ι. Ζfy6ηi:;\ι'ΟC7ηλc6ι:τοι ' μcτδτl\νd~uλdκι~ τόv, 
Τδ~νvμ! τοu,l!μως,εfνaι dnδτd πρtiπι nσΟι,θdναιινστi\Σvντονιστικl\ 'Επιτροπl\τ13νnοιδ ι 
ΙΠ6 "lιlcτσδβι:ιr!': 

ΦWOYI\ ·~:ς~=:a ~r.:!~δι:~~~ ~:;χ~~~~~~;~~~α~~:~~~πρι>ο 
Γι'α6ττSτ66v6dyωνfζcτοι fιφο ιτηηκl\νιcολαfατ1'\ς 'Ελλdδί:ις. ΚαΓyιι! 

τσΟτσ πε:ρrβ&.Uε:τσr μι~ β:;ιuμισμδ καf Φ t.W~νη τσΟ 'Έθνσvς. Τι! d ... λ.eΟθc
ρσ καβι:σπ$ς· μι τΙ\ νια τσv 6τ!οκριτrκtj μsτσμφι f~ση r.:ιpl~μte τι1ν- fκανοποfηση 11W 
δΟοσbτeν α lτrμS1'ι;)Υ~Ι'ιςiλ~uθε:ρfας καΓ τοΙ:ΙI:καvyχρσνισμισti-στfς l:λληνικtς κο

λινδε:ς: Στι1ν ~6νcnιχrιη.Jtνη "&luλtY' τδν όνι:fi»ν τοΟ κ. Ιιbριc~ζΓνη. 
· Στ6νl:μn:ιιyμ6α6τc1,~Ι:λληνrκtj ~rτητικtjνι:ο.Ι.αfα (δωσε τtj~νη cirdνrηση 

rτoOI:nrβdλλι:r τι57ι&οςrιι:ιΓτc16ΜΙΧJΙΠΟιr..t)μιτηςιΝ!φ0yι:r ~καβεσπ$ςτ1'\ς"'Γ\.R 
ραννΓας. -

' Μλ''lτσr "ΟΙ Ει"ΕΥθΕR:ΙΙ ΓDΛΙΟΡΚΙ-tιΕΝJΙ τΌΙ ΓDΛΥ1ΕΧΜΞ:ΙΟΥ" ly~~ιο ν τι5 

Σ014Jσλσ καf ~ lκφρJσrι τΙ'\~ δρyl'\ς τol:l .Ι'.εσμ6τη faol:l ~ς"'. 
• tbJoκoμcT~Ό Ε(ayy~λrσμ6ς"' IS.II.I97:J' 

/ . μt~: ~::::,:~;;~:::;::ρ~:~;: :; 'Ελλtj~ν .ΟΙΤ~ ~~ 
φδw;ιζι:τν"'Ελf:uθε:ρfα". Καfτδνο!λλων'Ελλfl'ιyων~ι!(σncuσονν6τα(iςσνντρlξαvν;.,. 

Aln-1\ ~r..ar ~ τι:uyικl\ ιο:οτι!ληξη τf'jς παρ:JΙ'Ιο\α.νητrκ/'1ς Ι:π ι χε:ιΡfισuις "rτολr 
τ ι κσnοfrpη" , τ/'1ς cinofaς τtj δι~Cοθννση ά-..!λαβc μι τδσην d•ροαΟνη δ κ. Ιιbροιcζ fνης. 

HΔIΚTAΠJPIAΣlEΚETAID-IιEPA~Hrw«<IrΌAIIιlλ,TATNf<IΚAi fDil"PA-

ΠIΠD<ONJiιD1MMΚAIΣrnEΚPH<fiΚDMIΣDΣrnYfllιlJIIιiAΣ, -
- rr& ν6 αωθcΤ ~ x4D καf ν& &ποφCvχθε:Τ ~ σιωπι'\ τotl νι:κροτσιμ: fοu μ ιc1 ι:Τ-

w ι" -~~~~~~ ~-T~~~~~~;~~~::~~r~~~ιt~~~~~~o~vnι 
πί)Qσβολtj "yrdτc1'Έθvος.'Μδχθiςly"ινι:Ιb.\οdοψοςκfνδΙΙΥ0ς. Τδμ6vο ,dρμ;ικο : 'Η 

δι•αηdιrοΝΠCίατnσητi'\ςΔttμσιςρατ'Γσς"'. · ' 
tbJoκoμr;To•Ό Εl.οyyι:λrσμδς" 18 . ΙΙ.Ι9'73 

--rCm:~ι!irc1~~a6τfιfι6ιιmιτορfalθc086nδκρdτησηστι1fιbσοιι:q.κΤα 
τc1ν κ. z rvΔtι.ιιaO ι!,.λcι,ιβι:ρ4βi'J(& ι.aτd τδ np;ιξικδιmμι το~ 'Ιιιαννfδtι,τ1'\ς 25.11.1973, 



ΔΙ-V\ΩΣΕI[ ΑΡχtf"ΌΥ-Σ:ΧΟΛΙΑΚΥΚΛΩΝfΗΣ:Ε.lιΗ.Κ. 

Ο!Δr).ιι;ιτικtςl.κλοyiςκοrι5ι!:κλαyικδςνδμι:ις 

!τ fς3Q.ΙΟ.Ι9?θδκ .Ζ fyδης&n::ινπ$vn:zςατfςκατηyσρ(ι:ςτοtίκvβερνητικοtί 

ιiκnροαδποvyιd:τδρδλοτ"ς Άντιnολfτε:vσrις ατ fς δημστ ικt:ςl:κλογiς &λλ6 καfστl\γcνι
κιlτι:ρtj rτροιmίθειατ?\ςΔΕξι!ςν6l ρι.ιηνι:Gοιι: ιατδplηnτηςτdd~.ι.ισμτrοτδνlκλαyQν, 
Ικcινcτιl\νrταρ;Jκd:τι.J t.τιι.ιαντιιct'ιδ.V.ι.JUηατ(ς 31J.IO.I9?8 : 

•τGΙρα nDδlχε:ικοndσε ιοcd~δiι<λοyικ6ςσ6λοςlnιβ&.,J.εr.::• ;.ιιd:nιδ 1pr;μtJκα(bnεGθ"'"" 

:ιι~Κτfμηcιη τ~ nολιτικ"ς κοταστdσι:ως,δnως δ~αμαρqι&ιηκι: .,aτd τfιν nρ6αιtατη npooιfvνl\ cπδ 

οιικ~ιτ~κvβcρνητικ~nαροτdrεως-trτrσιμιιισ::ιt &νcnrσημοι-y;dνdσvtκcλCι
,οvν·rl\ν ~τηςιcτl.vγονκοfη&λιστδγνωστδτροrdριατοU•λαΤκοΘμπ&cnΙ',Τοtποο!lλ
λωοη:,τοΟς nροαφlρι:ι τδ "δλλοθ ι• γιι! τfς κι,.eε:ρνητικlς ι;(ιει&...ς τ"ς Δ'οΟyιcuστικl'\ς ιnιι.ιntdJ;ι;ως 

: ~~:::.;~\~~;~:~:w:w~~δ~r:~~~.:τ:~μnοΟλQς" γι δ το(ίς ~λι;Τς 6rτα6ο0. 
Ι. 'Ανε:ξι!ρτηταd~κδθc3.λληl5nοtη,δχοιχικτfιραςτδνδημοτ ικtlνiκλαy/3ν~ν6nοχρcι.ι

τιισ!πολι τικδς.Όλaδς,l:κλiyαvnιςτο0ς6ημοτικο(ίςllρχοντiςτοv,~νδnοχρε:ι.JΙ.Jlvος\οdΔηο
φανβc7τοvτ6χρο-.uκοΓyιdτδμι:γιfλοθiμι;ιτ"ςΤοnικ1'\ςΑ6τοδιοικι'\αε:ι.Μ;μfαιατδnολfτcvj.ο:'.ο. 

'εdναlπl\6ηλαδι'\θdε:Τ\Οι Δνclilρτητη, ο(ίμφωi.Ομi'! τδΣ:ιντοvμα,1\l.ιnηplτηςτ"ςκvβcρνl\ιχως ,~ 
nωζ τ~ θlλcι lj Ν.Δ.'Η ώ.σιrοΓηο~1 τ"ς C~."ς.foM; noO ι rl'\ρlt τδ Ι: κλοy οκδ σGμα 6lv μnαραtιοc lod yfvι:ι 
6ιαφ;ιρcτικ6 raρι$ μiT~inιλovιl\τGv 6ιι.dι.ιχuνκο f τDνcnιν6uοαμ/$ν,nοGισ::ιτiβ~αν ιπfς !κλαylς. 

:=.:~;:t~:.τ;ue~:~ ~~~λ~ τ:,:~~~~~~~~="~σ~σ:κ~~:: ~ 
ιc4k~ιος , Ι<αfyι'σώ:dτ6.ι!ιnοτlλ&cη.οτωντd.ε:vτοΓων iκλογδνbnί"pξεο) nανm·vρ ικf)ΙCDτοδΓ
•rιτ~κvβι;ρνητ ι κί'\ςγροwί'\ς,ΙδfQ(rr.~σvντριπτικι;πλc οοψηιι(ατ0νμc:)dλων . ~ντfkχώρut;. 

2. Γ ι dτl\βlοrιτοtίθεομοtίτ1\ςΤοnικ1\ςΑbτοδ ιοικ1ΊοcQ(ι.ιt:αι:ιστΔnο.\fτιtuμι;ιδ/.νμnοροhν 

-..6dl\ια9Qρ "ισοvi.οτdδ.~ρι:πικdκ~τ"ςdντιπολιπδσcως.Γι 'αιrτδΙCDτlι1:ισανκοιmςοννδu· 
aαμοGς, eίωρήτικι5 βδμnοροΟααν \dτδ κdνοvνκοττβι!ζοvrαςχωρrστοΟςοιονδu:ισμοΟς ,'ιΙ.λλ6 δν 
yινδττιν α6τδ,~ σuμnay"' μειαjιrιφfα τ"ς Ν . Δ, •ος&τω τοtί 4Ι,ι. . σι'\μcρ;J"β6 κaτaκτοtίοΕ ~οvς σχεδδν ;: ~~ .... •r..;.~~~6τ~~:~·~~~~~6'=ξη ,lnομlνως,~ν nροΤδν Δvdv.crις. 'En i 

3.Σ:τfςτd.εvτα7ε:ς βοuλεvτικlςΙ:κλοylς,γι&~μδνολδyα!τι τdκ6μι.άτοτ?\ςδημοκι:r,.-οοο:1\ 
ΔwιnολΊτεΟοι:ι.ις6lνcnιμφcSνησαννι.ίκοτlβοvνσtκοονοGςσuν6ι.οαμο(ίc-,tπiτρε:φιανστl\ μει01$ ... λΓα 
τ!\ς Ν. Δ. "4 Ι,ι." -...6 yfvιtι nλε:ιοψrιφfα aτl\ θο~~ "!f'Jf/." καf στ6ν κ. kι;ιρ;J;.ονλrj vd Ιtflι!Jο"nαvτο66-
-.ομος"Πρ:.ιθιιnοvρyδςσfι.ιε;ρα.bl.νσννιnροξαντδτε ,yιοτfι;Τχnνlnικρατfιαι;ι &λλεςοκaπιι~ητες. 
εrναι nολ(ί dnfβa.νo vd κι§νοvν τδ fδro καf αtfς •nροσηι;ϊς βο~cvτικiς lκλαy.f:;,5:ν ι ... ~-:.αε ι δ 
Τδιοςlκλαyικδςνδμος. Γιατfκοtndλι,/jπλcιοψηφfατ"ς dντιηω.ιτεΟοι:ωςΜκατο•τrfισι: ι τl\μει 
OJr,..,rtl τ"ς Ν. Δ. κvβ.fρνηοη. Ι(ι:ιf σι μιd τlτοια nερ fπτωοη ~ Δvrιno.\tτcuση af l:!•.'f.lζOvtUV μοι
ραΤατrςctιθΟw:ςyιι!τfς6λιθριcςοvνιnι: ιΙtςτl'\ς !ξι.πcρικ"ςιφ(fα;ιn:pι ... i'\ςrVμ,,τικ"ς·τrς~ 
nοΤcςκαταλσγfζει οl\μι;:ραατι1νκι.βiρνηοητοtίκ,Ι<αpαμι;ι":λi'\.ΕJδnρι!Μι,ι':ττομινωι:: ,νd οvμnρ:!ξονν 
τ6 κδμι.οτα τi'jς dντιnο.\ιττόσεως . Ι<α.Γ ~ οt1μnρ;J~η alπl\ δlν 86 cr\Qι "λαΤκ6 μt'τorro",dλM θd .r
\Οι lj •uσιο.\αyικl\ καr bvιtk Δvτfδραοrι-οlποδμιιw- τδν κομμ:1των στl\ν dβλι6τr,ι·α τοtί ι-.ιατdμcνο 

ληατρικοΘ!κλογικοtίνδμσv, 

4.1ωnσπ;nρlπι:ινdσαβαρcιιτοΟ.,..(\)ι:nε:ι'οd Δντ.ιλ,.aαΟμcδτιμcτdτδrδvταyι.ο,δοi').Ω

ντικδτcροςν6μος ατι1νΓΙο.\ιτεtιrcr\οΟιδlκλαyικδς, 'Αn'αδτδνlξαρτ5ται· aιιναβα.Βμδδδμιν.δι; 
πολιτικδς β(ος μι8ς Χ4cJς,Εrναι dδO\vrov -.d lnιβd.\λa'VμC nο.\ωτικοδς ιf:κλοvι•οGς ν6μαvς ιcuf 

V\Sιιuτaλοy fζοvι.ccfιeGvι:ςyι6ττί τvχδν"λαΤκd μiτc.ηα" 1 1\Wcς!τι;ροycwΤςlκλοyι•lς 
~ις ιm!/κδμι.ι:πα;nοοδlvθtλοw-..dι;Τ-..αιΒδματ6τοv,ΚοΓαbrdcΤw.ι · τδΊ:η.ιr:ιvτ ι~ 
ιt6Rpσαuμntpgαμ:ιdΠδτrς&,μσrι κfςlιcλογfς, 



• 
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5. •ετσ ι οΙ δrμ:πικlς tκλσyfς lθε:σοv 6ι.ιεfλ ι κτu τ6 Btι.a τοtί ~κλοyι κοtί ν6μοu , μl τδν 

~ποίον θι{ yfνouv σ Ι προαqcΤς βοuλcvrικl.ς ίκλοyfς.Κaf nρfnι:ι d.π6 τ4ρα \d fχοvμι; τδ 
86ρρος\dκσιτ&ξοvμιε:τf'ινn~yμοτικ6τητσκαττ5μι;ιτα,δνθlλοψε::ν6. 6ια,u\6ξοuμετι'\νπι:ιλ ι
τικι14.cλ6τrrπιοαιΓν66nοφΙ'ιyοuμcnολιτικfς 6ναοτατbrς,πο0μnσρcΤν&&nοδε.ιχθο0ν 
μοιρ:ιίι:ςyι6τ6ντ6nσ": 

rοΡΟΥrΦΕτΙΚΑΙΟ!ΙΙ)ΥfιΕΠΕΙ 

Ο! βσvλεvτfς τ~ς Ε, ΔΗ. Κ. κ.κ. ΝιΙ<ι1lτις ΒtνιClλος καf ΙώσπJς lbuvrnvβι.'iς,d

rdvrηα:ινσl. lρc.)τfiι..aτu μι!!ς Ιf0λ0lνδισφtροοοαςξρι;\Ι\0ς0 πσ0&ανι: ι'ιlφηι.ερfδι:ι. 
"ΓF'ΠΙΝΗ ΕfοΕΥΕΕ FΌΠΓUΑ" μlθfματ6ριοιιοφlτι,στfςΙ0fbι:μβρfου. 

tvyκι:~ιρι μl'-Οδκ.Ν.Βι:νιζιfλοςτονfζι:ι ο!τι"κdπι:πεπρlπι:ιldστuι.οrfισι:ιι'ι 

πρςιβολι'\ rιοι;dλοyωνα l τημfτων,γίατfκdvοw..σ.ιι;δΙΙC tοτοΟςβοvλcvτις.Ιvχν&d.βοtΜι:ιο
τι1ςμn;ιfνι:ιστδw;ι.UλοκΟκλστο0καοc:σtiρο~τ ιοtΙ,μδνοοcοfμ6νοyι&λ6yοuς6vnιγ

νιαμο\ί 1ι κοfdndιι6βοδτιδiνθd•Γf'ΙCΠC1"'. 

'Ο κ. Ιιtιαvrι:ιuβι]ς lξδλλου dνο.Ιρε;r !τ ι •l\0 &nδ τd βα"Jικ.$π:β) σΤτιο τl'\ς 
ιιpfαι:ως τotl κσινσeοuλsvτιcψοtiι:Τvοι τδ ροtqfτι,!Μι.ις !τι:wyfνι:τuι σ6ν ln ιβολι'\ τoti 
~ροντοςτβνι'ιμε;τlρQν,clςβ6ροςΠ3vσ'V1JΙΙ)ερδνnιντl$νnολιτΩv,6λλd:χο1clςβ6ρος 

Π::Sv ανμpι;ρ6ντνν τ~ς noλιnfaς. Δuστuχ&k μcτd' τ~v dvrιnoλfτc~λιtfcι d κ . Μιτι~ 
β!ς-τ~ φαιν6μεvο αδτ6 yνωρΗ:ι:ι lξαραη .. d~ρ!δεοιτη καf lirrικΓv6uνt1,noλλfς φαρlς μt 
κωμ,ικατρ::ιyι κfςiκφdνοι::ι~ • 

ΔΡΑΣτι-Ρ.ΠJτΗτΑ 1Ht Ε . Σ.ΔΗ.Ν, 

'Ένrοvηι: Τ\Q ι ~ κινηταttQfηση σι no.w:λλtjvιa κΗ.,ακα Π::Sv ηε:ριφι:ρε;ιaιdiv I((Jr τt.v το
πικΙ:Ιv lη ι τρι;m(;jντΙ'jςΕ.Ι .ΔΗ.Ν.yιιίτl\v tw:ρy6σv~τσχl\τl'\ςvεολαfαςτοΟκδμ._στοςατrς 
Ιiκ6ηλbιςμtτι'jvι:fιιοuJρfο~ς φcτcιν!'Ιςincτc fοv τοΟΙ'bλ\ΠτΧVCf0\Ι, 

'Hθloητl'jςE.Σ . tfi,N, yιdτ~tηιτι:ιοcΤ\Ο ι δrι δlvlxO\NlκnλrρωEk:Tdκ6ι.o o /.d
y/:$vcςτo01bλιmι:xw:f0\lyιoτf : 

Ι)Τιf•οιτητι οιdαlτι\οτο δχ ι μδνοδlvnροωθι1θrικαv &λλ'dνrΓθcταδlχτt1καvτι'jvlπfβtοη 
τl'jςΚuβtρvrισηςκαfτοt!Ιtα8ηyητικοtlκατcατημt:νοv, 

2) Td o lτι'jι,ol'!lτotlλooDyιd 'Ε8vικ~ '~ξtιρτηοfακαfΚοινωνικfι . 'Αnελcvθt'ρωοηιτι
ρομi'IΟIIV 6.Ι(δι.ο δλvτα,l...Ο ~ Δι:ξιd οκληρι:ιfw:ι τfιv τοκτιw ι'j της καr τoll"f6xρova κdveι κaf 
dwfvιarronρ6ςτι'jvxo0vru, 

Ιτι'jδcξfωοηrrο0δ68ηιι:cατι1νrrρcοflcfατl'jςΕΙtΔοτ"ι'jν'Αθi\'ΙιΙD. μiτι'jvςδιαιρΓοτl'jς 

οuμrιλfU)δοΕως6DχρδWινd.rτδτι1νΤδρ1.11τητο0ΙαΣ,τι1νΕ .Ι.trι.Ν.!iκrιροοr&ιr-ιc- δ&'ΙιΙD.nληρωτι'jς 
r.rι:nμμιτιαςτηςκ . Β , fllοτος. 

ΙτfcΙΟ.ΙΙ.Ι9?8σvvf'\λβcοτdιccvrρικ4yρ::ιeιcΤaτ~Ε.Ι.fJ-I.Ν. ~σnονδι:ιπικ6~ 
μι της μt τι'j ανι.ιι.cταχι'j τotl d'lιiD.nλrpιτf\ r. rραμι.στlο κ, 8 , Maτov, Mnd dn~ clar1\ι"rιoη 
τοD 6Π8!ι8ννοu τοΟ amwδαοτιιcοΟ τ~μπος Tcfoov Τσαyκδρη,αvζητ~ηιcαν ycvιod ιιο.f clδιllli 81-
μι:ιτο,nοδ6Αιορο0ντδαnοvδαοτι κδκ6σμο. 



Ι.ΝJΙ.ΙJtΧΕΔΙΟΓΕΡΙ"ΦΟΡ0ΔΙΑ8ΤΓΗΣ" 

(Πι;Dιιτιtcdθοuλi'jς20-9-Ι9'7θ) 

JΩA."\:J\11:!: ΖΙΙ'.1ΙΙΣ ('λnr,:~; ti, ; C1ΙΙΚ). Κ~;ι~ 

~;;:;r;~;·7-)~~~~':;:Ί: :i,~c ι:~,';:',~·:·::;.:~7;. τ;;~;: 
t:~~,~=~ ~;:·;.t~;~,~~=:~~~ι ~;t;~·;~:':·ιι~ 
y.ιι.;:-1; -!:ι:rι.•~ ~:ί ·ι; ι .,ιί 'GS. 'F'.ι::i ιiι.ω. -=ί.r.ι τ:ί"f:~ :,.:,;.. 
r.J" 111flr,f~).~:J! ti ΜΙΥω"ΙΙF.!rο {•p,λ'Ι'Ι/-1" 1<11 τi .Π.-,οι
Jιι,., i':"Ιλι;οιz τi,; ,tμ!,r:rτi,c. 'E:i ~ x;i<tι• ο! 1\ιι~ι~ 
ι:<( n ιί;νc':rιΗι, :i 1\ , tι,::>i,:;ιι~ ~i:c "~··~· Ή <rι).ιτ.a!J 
i11~~) .. "" <rί-,ς .ί:rοf,, ι ._.; •~~~- ι\wιι .~,~ 1:W ίχιι .;,!ιι 2.ι· 
;.ι;.:.ιί. 11 ιi;ν•.το: Γ.:iι ,~ν ι.. λl::~t. 

"(),,., -:i"f -::ι;~>',Ιί"'Ι. λl~;tιο ~~~~•'':ίοιιηιι ,ι., ΠFt~,.).~ 
-:-ι..;.ι O:tίbφJ •• ,. ~" .. ~~~ ~' ~';~~ :zy.ιyf.; .n ό .... Μτ:ο,._ 
;,ς ί.·,ίtaιι ·~ φ-ι;ι~:ιrιτ~ r:i •~ι-... rn:r -=οιιi, <r:ί όnl:ι 
bιφί}.,ι:οι ι• , ;όiν 10 tιη"Ι<ι~ι;ψ~,::ι:ω.. -..4 ,6;: .. ιiκ!.;,.:ιι
rv; + 13 l;ι;ιι~:• f!;~•-, ιιi t*.ν t.,.ι,~ .. ~ kι μl τip 
L~).t ~:.:. ti<~-"• :,::,ι:ιiι~Γ....,; ί.ξl•ς "1<8] Πι λfu ~w,ι'
'"'~ ςi!:ιι,;,. pLτ;ι"' t8 .s.ί";ιιι 6! ίl~ιw. 

Λίτ"• λ"~ίν, ί ΟΟΣΑ: &ίν ιιι:•;•in ~• ι;rιιzίη~ι, 1:;ί. 
· ,.ιι ν.i: ιtιr,ι.xt~fiH. '.U.)J. ί1: ..... ,.• nτ\ :i,. ίi.Μι~ιοτ, ιr.όι 

Jι;ιι"'--ιι•i; n)~η•.:Ο, 1ι Κ"ί"""' ί;ι" rιl',riξ ιι τf, ι;;. 
~·· ·~riι tc.ii 'Ε:λλ., ... ~ λzώ, ,. •• τη., m;~. ir.rrι:f.· 
~ r;rι:~t; 11~ θιfιz)..,.ίr."' ό .,{ι;ο<ς Πfω~r.c7;y6; 
DHzιa ,; ,,.., .. ~ ι i7&! .. ,..a :r:.ι-ό:'ι;r.ι . 'λλU;ιi τς. :λι, 

.?.ωrι:rtιr.i; t:"·'''"~ ::ο1. ιίuλιι..6f,.,ι;u. ,..;.ξΥ;·)~ν;· ':ι:• τιιτi 
~Η'~' -ίjτι;ηωτiι ή,.,..,,., .... ~ 'ίι ή t•'ϊl-ι;zn••t, ιί).λi 
τιι:i r.;ι.;,-'ι;••~ .ί iιrτ,; ι7ιιc. l{a\ t ίιr.ιι ί -ιι$;:ι~ς JIFω~ 
r.~n•• ifτι>.;ι.ί-...; ιlrι, 'Ιψ•;ι::Οίς ••1ι e .................. . 
~ξηη tνi i~νιuiι ι i .. Η.;ιaτιc fί<ι; .Sί. ιt.ιι G~, iνώ iι 
ίr..Η71: -~ ΟΟΙλ τ-.> λiτι~, !:ι i• f.,j,., τοί ,,5~ ~• -.;;i· 
τι• Ν ιlν:ιι τιλ~ ι q•,:ιηl'.;ιiνιι;1 

τ:f~t 11~::~~,~~i ~~~ίι~u:~;~ντ~ιτ~.~);~:,"• 
,_:;., 0~1'.'"J"fpιι n :.,.. r::rλτ:J";-.H• ,.;..,s~ιο:μι 1.:.2\ ~~ .~. 

~~:~).~~~-~:: ::~:ι:;;~~~:~ο.::~ .. :~ ί~~~:7i~ :~.~ ~~ 
'~ιι:.!;ιι .. ~; ...C 1;'Ι'):"f,ιι- ι ι η~;• :ir:~ .<.')J..., r.ιΗ~,:ι,. • ...,., ·;ιi 
'~ viΙ" ~) .. :ιι.iι ::ι~ :;i:cι νi j-,ιt),,,~-f,Hι. λ~t .. ~!ν3ι 1; ό·ι· 
... , .. 1~ ~ ~.1~12f,;>o ~r.· ί,;ιίrι; 1:~i.·~ fUf~i, i:~:,;_;ι..2-

1'i ί:::r;ι ~ώ;z 2:/~ν,ιι <ίι Κ~!L;"'\τη ,.,_,; ιιτιιΑι\~-'η i.:i .,. ι r.\ι;ι~~ 'λί.ο..ΙιιFi;. I{~ ..;ri; ιtν~ι .;, 8wιtW.T, ,,;,. νi .. • 

~~;;~~f" ::;.·~:.~::-:.;,:rι.ί~~~~ ,;~,.:.·;·::Γι-:.::. .t~~~ .ι r., ... "",.,:;., ,i ι~..u;·--;nr..ι .. ~;. •• i:ό ,.~ 

νu ~:.:~~~:),!~8 ~~:.~~~~; .. ;~,;;ίp;~; ~;;:,U;,;ft· ~:r::.~~i~~;::~·~:::~~~l ~~:~~~:~~~Zf 
~~;i~?~ι~;#~~r~Ξ;~~Ι:~~~~ -· ;;~;.~. ~.~·.t~ :L·~:t·:~:: ;:.;_~:: 

· ι: · τii~~K:riτ·ι·iι~n .... ·-~,~ · ~:::.~~εΕ~~~~~~~.~.~·.ί~ 
Ξ~:§.~~(:~:~·τ~l~;~~~~~~ΈΞ~~ r;~ ~ ' φ I" . ' ' ' • ' W ~ •• 

Κ · -; ·~ r.<•~•i• V~" ,; nM~• Γ~ Ψ I•· . ~§§~}~~f*~11 

lltf.l, ~!!!~ 
'-DΑ'ό"••' '&ιι.ι .ί~ιι ι \ 



ι~n 7.t:7Ι~~r,ΑΙ ί ..-;~~~·.λ~ι,.,.Ω( tί.Υ :ιιpιτ,ι..Ι ... ο!•ι~;,·ι.ί· 
;ι: ιιιί ~~ .. 1-:"Υ~ιί.;ι:t ; ιί:ι -ί;:;aΗι~ς '\'":~J~·,iς μi; 
ίλ:1~ ιιι Η~~- ί.-:ιf;.,,Χ'ίο ·i~t ,.)i'~' -:L t!litl! 't){ο.:ι:.,. 
λιl::ι-:ιι ~ -::ι.λιιι .. ή l•.ιi~η .,ιί ::τ1":' ti-.w,ιι ~;.,., .,;, ;atj 

~:~.~ίλ~~:. r'iλi~o.Hi ·~~ 'td.ί:ι;~•··•~ Λlι"j ~ ~iι ~ο;ο-

' tί.!ιο•t••i, .. :ί; t•ι,τi;;~1ίς•pοι~;:ιίr6ιςfιι
fCi.,τ: ις, ιl·ι Ωι ιιι! Ω~:ό 1'0~ ι!-η ό "· l1F•'ι)y;:,;~'Yό; ""'~ 
dη.ιλ• ... iιιν;. εt~ι ιιιιUς "Ε).}.ψ«ς: Σιίς xWptς τf.; l(o.ι
•i;; 'λ·ιο;i; i) ~tpol~τιxόj ί.;:ιδ;ίfω'Ι4η ιιί-ιi,;ιιΝι J.tτίι μi1v. 
Ι;ι ι:i 3!1'-' fl.~ ί"~ιu'< ι~/,;ι.:mι;. 't:.ιώ, ιτf,, '6λ),ί~:ι, 
.rιι;1ι;, μ;., .. ί :!.4~. 'At .. j ί.:: ... ,ι.ί•ω; ao .• ...,., •• .. rt• 
r.i;t κ~rot, 'λτο;ίι, ... ?ίιιινοί ... ι ... ιί ψ.ιίςr.ί 3n.Jiiό
iib.;;•?i Ιςλ:ι!~ ~ 9•;~ι rt 38<-' τ~ ί·)fιμj ιi"~i,
?t:ις. Ό ίrιί μ.ι,)cιfl'>.,...,ι...ιτc.~ -~"'" ... τ~ ξ!;:ιι • 
'Ε).).ιrι!'Μς ΛΜς- ~ Κ~••ιnι ΝιWι ••1rr οU<;ν;ι11 τ;;; 
f$?0),ιyi:ις :ι:ιιi ~ τtU ..... •ιψw;; tfΚ ~ • .U ... ~ .. 

. .. ίξιπι).ιtϊ.:ι.Ι. .. nΜτ~~ · 

λ1ΠΑ1Ή[8Οf'ΟΔΙ .... ΥΓΗ[ 

~~~~~!Jξiξw~ι~~~f~~t~~ 
;fR:~~~~~Ξ.~~, ~r:~~~~~~~;~::~ 
p1,-.ι.ι i.;τ:ιο~ω~ιιι.J, Q ~ tiJ::ί~ ~V' τ-ί; Ιιιι~:.:ηiιο . ..).tιl'
~,.μ )!.ι-.i ~~ tιr.Ι":r:Cofiι, τι:ι-ιi ti,ς J.ι-:ιl; τ•.ι"' ,...., ,,._ 
Un.:-ι ί).ιirβ>. K>i ιr.:u'r• μ.1 .j.,., • ...., S.::.OO ,...,..,.;.~W'f, 

~::"ιi!: ·~ t!::.>~t...'~· ~:i'l'~~'~ ...... ι; ·Η-
ΜΙ -:i"tιιιτφ·~r:...rψ., lί.,~:ι;>ήνJ.ιιιiu.οιiς Ε,-, 

ιh3ιο ~~~ ~ e ... ιγrιι .. ,....-nι:rτ.....W ίlί.n:cι-ι•ιlς 1=<x~
f~ .. ~~,~. ;ιι.ι, ••• , ,...,.Αις ί'lt'l'ι.-"t'tonς .• 

'Ι'ίι Φ~~τι~.i &~.-..ι,;cχ, .,φ)J.>;),:ο, ιhιι ίw.; $:c.
'Γ,η:r,:ι.<oo.;f.ς,ίk~ic..;---.ta:.,iςι;ι:n~iι:'fόιp·f"-,ιιr,
~ί τ'rο οι6;ι.ιμ'Ι f"?O~• Τ'"''' ιν..n ,,,.,... i) ~u:~.,..,rί.l', 
-.Wιι :ι.n~ ' ~ • .,, .. ..,.ι-- ...,.., V..r,. -'iΊ."'' νό( μ.η .:).r:
fώ>ιι~ tόi'~ς, ..:iς nό <Jo~c).vr:~ J.ι,..n:;,,:t:ι. '}', •h~.ιι-
1''"~Δ,._:+ι:οο5i(τιl>.ιο.ir::~8.tιις• i. 5--Gχf/r..,,ί::V.. 

:;~~~~~~~ :::nz).:'7:c~·A~~~1··;~.~~~.~~1'.: 
μW. ~'U•ι( ι..u..,-w,ι;ι.·'f'ίωι.ι •:οί Φι;ιι),ηο"ιιό Δ: ιι:r11f;i":ιι 
lloti:i-,.$fιi••'<!i.,..,i;,.a,;, . ...,.,~ ... ιs,ς.o; ... nto :ι:1~ 
"""'! 'Εν '""' ..... ~:. -'w:ί;-=~ ,.,;{ι-ι :ό;ο ~·Γ.iς ,; Υ"'wnίς 
δ-.ί.ξιις τtί: •\ ·~;ι.(ttοοτωιή ,.>-Sμ.:<rη ... , ~·,~os:O.~! ί'ί 
ιί~οτί.).-,ι.ι , ........, Οη ..:f.X -:ό~ 'i<i~'ί•"':'wo Jο.!ι .1·ο..,..~ 
F"";'"''f';oi...., .. νό ί.;οτιιl.:Ιιiόw,ιι:t.π,ι?; ,..ι; r:~'<ί),aς 
η, ι;λΥW~ τiτ~:~ "'"""""' μ.ν:ό).οι, ιcε.ι;ω;-, τ• :ιιη .ι """ 
τ•λ?ι "'Ι'Υ•i-ιονν •1dι Φllf~O'f't:« Διuo:τfwιi~'l 

Κι.ιi. τιdι "Ιί τc4ιώ>ω ,.;~ .::~~-~ I""' πι ""~:r o)V;~l 
'J~ .ι- ~ φopc~).rr:ν-~ •ψ.t4ι.ria μις .,,.ι ,.; ,;,,. i) ο! ... .φ~~ 
~,.,.j μ.ο-ς 'fτ,,; ... Ι:ι; ΕΙ'•• i~~ ,,,.,,,.,., .. ~~ ιuλλι;ι!~ιιι 
~ίc τΟ~•;, .. ..:. νν; ~φηι~ i; ~•h ... ι b i.S•;,,ί, , oi).).:l 
ι!.•ι .nι.,..,_ 'll'il'!tι).ό'tς '~ ~~,ό~ιι ,;1 μιy>),·jτι,,. t}cic:.,, 
~..,ιίμ.ω(τ8Ι't6χ;wal·•a.V~1'..φ1.6,niι-:-..ιι"""ιr;ιlι 

I••~·· 
Κοιi ί(:ιό',ι.wτ• ., .. ,k,, ί~ώ, r.Y;o ΙΥ..,)..,, iΙ<ι~; t:$~ ιr

ιu-r.ι ιtl ir'•>~l-i ~~;:~ 'r'' t';.,~ -τΔ J..aοτ .... -ς,ι.a, )IJl ~
fό'fDμ"""C7.•iΙ•CΙΙ.O(tr.21 ::<ιί..Μς ~;i.<; ._>τr.:-ι:•~μ ;t:O; 
~ήlοωςτι·;ι~,_.ι.. r-d:.iι:nri;:-..ι:•a.ιo1τιi'~'cU.l 

~t:~~~~:~:~i.f~;Ξ:iΠif~1~s 



,; ιl!ο"'ό ""ι""•η•.'ι ;,yο:ιίJΙ 7ο:ί-,ο·rμ; l'ίl"'"'Jo' a2J..:: o;; 
HΙ.U?<-:..<i; r.~ ..... ~ό!t uό i,":'! yΝι; Κιi h':ό λi":Η~ lr.:ι~ 
• .,..... iτιι.r,Jι: ι~~:.ο..; ),;ι-::..ηίι;;; )11~ "0. ~ ... ~ .. 

~~!~~~;;1 ψ~~; .~~~~;:~~.v~~~: 

ιώ:t;~~~ ~,ιr;;:~ ~~ ·;~~. '::F; 
=;-~;.,:~":; ~u-~~~:.::. ~;m..J~:r~-~~·~r~~~:r:~ 
<5:ί ~~ipu i 'fό;ι.ο-;. ΤΜι -ιl '11{.\"0k:,:;,..; ο-~~·~~=-

;.~~::.,',~~~~~:· ί:~~:.~ Ζι~)..-; "" •• ~Υ:ιι τl:ιιι 
Ό 11.. TτoJni·• l'i; i:~uι ι 6-)ως ;ιw;:1ς '' •• ιiv:ιλ'r 

~,; ί.,ω,, ώ;:7,ι.iΗ !ι!·,•μtι, ~ :ΟΙ;-:-•;..~ itt ir:::ιinιι 

;;~i·~":~:~ο:8~~~.;"ςι•t;ο;;;,;~'.ξ:.•~-~:ίι~::..a 11~~";~~ 
-~~~ &;r•; ,;;,., ! .-,).ο~>Ηω" yιi τ.ί ι[ι;'.f,:ι.~~:ι ,.;.. Ί'''"';W, 
~:ι:ι;-,ό~ω-ο, ί~vo~ι;i:;wt u.~., ...,&.c f!ώ:rι i:ί~ n'U.ίι ••.ι. 
χιί8 "f\8 -ιiς Ι~λώ.ιι ς ιlοο~i,;ι.:π ος .... >..-. l ·oπU,.'"-. 
}.Β- lt<rΙ ιi;ι:ι:; Η.ι r:O:& ::ί τ:•.-:χι!Ι, Η·• ξl;:ιις.,ίν.2-οJ-ί;-

ει:,ςΙι•t~ί~:~:~~~~~~ό;; ..:::;,sι:~~~:,~·:~tif 
τ~: 'r."~Ι:ιοι; 

'J'ί ιf.,,. rτι ιί>..; ή ~ο;ο~ιηr:--lι; ι.-;:.,ιι μ~1 %\οl~ μ· .. nY..r:•. 
ι!.,1Ιι μ.ι-::ι~:m-..~ V::&~wη; Δί" μ:ι~':ψ οΗι l'"fήιr~"'J-1 :,ί 
ιί•wc.;ι.ι1ι.ί ;ι.ι-:Ηι:; λrι.~ι ~ ;ι,.. "'}ι.ι-rcιίνο;ιο ,.;.,..;., τί.-:; :ι-~:
~ιi;rιlι -.:ιι:rnon}:i i>11 ιί~ .. • ~ο: ,..&-,ι.c ... •.r.;ιι, χω;;ί~ t:r,ι.-
11'-'' ""f".-:::11;~nι'", ::.rμ ... p:ιf.-,ι.Ο.νr,ι.ι iνο: τόιι ,,).~"!ι· 
,. fi;ι.-ι '\',. LMY).o;;o ~t~ '1:.1J.'""·ι )..ι~ ιιi ί•a w,ιιιηί!ιι 
ηώ chιιι ..ι_,. lτι:όi.~ι~. ti~~ ο; Ι~ :i~ι φ:ιryιιί.,., ώ•~• •i 
l'f!l'rι• V.ι; .,ι,,. , ,~ q~~~~~ •ι,.:ι)-""Ι:ών! 

κ.ι. ί.jΙΙοΙ":ώ, ·~~ ~ · ~~ r:·r,ι.~ ,;oj μi; tΥι«-"-"' ... ·~~;ι'· 
n:.,.ι: F;"'" t:rο:ι~ι. ν:ί ιJ7.ι,ι.ι:όιn•μ. ΟΜς "ic.fιι':'ίξιις ui 
rι.ι ; .U~ "f~:ili.ηiι~ ... : .. , :-:ν irl'fn ,ι ,ο,. Π...::ιι ~.a.. 
'""-"11.).1ί-,:;: ι •.ίιιιλ.ι~,..iiιplιrtιιι:;..Ωt~ς11.*1. 
ιiλλις "'f':iιλ<Ί"ί••· Πtiν; s.ι 11ιc ι~,.., τι ....,.. .... u, ξ'
paιτiςr.·•ί::ι.:ι;ιin !ιι:ί.:;ι..-.,Μt:,ίιςr~w.π~ 
u1 ~" tr.ι••~ Qι :ιi11 ~.;,., 'Ει.λ.;- n-, ""'" .Wι.•~ 
cιι ί.,.pyί: ••\-ι ιiιι.~•.-,ι.•""~ tω~ 'ι ~φ..., (.-;. ιι-1 ;ι.ιJ ιi:.-.!1.· 
ηηm,.ι"; 

\f.:Ι.-.ιuι.pτf,41ό ι,ς τnoι.ic ι ιι.. 'Ελλν,•ιιι.\ λιiι, Ί''"'i ; 
Αι6ιι • 11.. 'rτ.-.p,-ί.ς fίλιι ... ιivιι~ιnιι. θίλιι .,a. ί-,,,_. 
_.,..,,.,:ι,;....,ιι.;.Οιi•ίι :..,ι.:ιν,.,:ίιι-iς-ι:ιίιιιl.,.ιι:ί 
ιC).c;~ «τC .. ι.;ιι ί .. ι ιτ~62f' ιlι-..tιι~i~ ή l'f,:Lttt"'loll-'.._, 
;ι.ι; t:11;ιιi;11>;l Γιn\ tti τίτω.,_ιi-rω ,.;,; Ί't :ιtςς ,J ).ι. 
...-:ί o:w'J -:~ ;ι;τιιJ';wτιο lιί ;ι.::ο;.-Πι ,. ~~ τιί;ιι μί ι:cU 

~ι.~ .. Ψt,"ιι:~ ;;.;, ;~;.~~;::·, ':.~ ~.~;:,:: 
μ.ι~ !~:·ις. 

ΙΒ;:ι~ι. ~''"~ - ·~•r1: ιr,:ι•:~~~ ι.ιιι i ςιιiη 1.6,-ι ς)...-μ:ι~ 
ίJς ~·;~>.v,ιr.~ :~η•,ι,ο11. 'F.::t.,..ι-...~ "'i!" CΜ-ιι .. ,...,;, l!ιi 
y1i .,:ί "1'\'f ·~1Ι~'ι"•• ι:;lι:ιι 'fi ξlr•• τiς t,_. tκιιο.~ς .,.. 

~~ ~~~~z·~~~:~·~·ι:::.:~t:,:1"n;.:•",:·.t:.: 
~~ .. "~:::~.~~-~~ ~~ ;';r.~·~.ί~t~·~,~: 

8fO:Hjl,.f.71ιιi 1t.Ι<ι1ι 1ι.:ί :•<' t;ί~ι .... ; iιΙ?ι>:οόμνο, ί•~•~ 11.1i 
χι1ι.i, f~;.:>.~-: ~~~ .: • .,.r,;ι8, 'Ο -..i)ι γ.;•.-λ~Ί'~:.-,..,. .. ; ξί;ιι 
:ι~ t;i:ru"11' ,..; .._,.....,;:., ,;,;;..,-, tιi ,,:; ~,~,., 1.~ rιi •i; 
,; .. ,.,..,..,..,,~ τι~ l;ι'>ιο;~ιίι"ί"C · ιΟ~~ιί:ιιι, ί-:~~ι.ω: τ;;ιί
'~~'~'"'ιίλλιJ';ιι-..τιιiςςιλιό ..ί;ιι,8-ιlίνιίοJι7Ί'νι;ι;i:ι 
i ..ιις -88 ιl••• Χ1Ιλ~η;ιι; χιi ι:ιί οί::ιtΗi.ιτ,ι:r:ι1t.il:•. 
J::1..11ι ή ..,,.;.τ, ί;ι~ ψ.:f.i.'όy: .. ~; ηιιyi,;. 'Ο {ι:<ι;:c ",... 
"""•ς ct-rιo 'ί ιι~ ίο:ι6i).},f1 ~~;nι1ς 'fi11 t9t•).e-:iι =~;, 
..,... • .ι'Ιι-ι,..,,Ιfι..,ιΓp.'Ιι"ίcίλιt;-ιhΙC•~iιο•.ιι.
λιίιιιu-Ιii9t~ ίι~,ι.ιιόnιι-,-ιn1 ii ... ιιΙ;.i:-ιι ....,;,:ic 
a11l~:~ι~ οίν.ίp.• fc.;ιιλ-vr :ις .....-:ί: 'fk. ιίJ""Ιtι•' 

'E!.;i lμοις ι' ι.,. ιί•"r•:ιιι• i!.ςrιί>.fr,r.ι ~~ •~;ι~1χΒ:ι 
• :ιι<i τι.. "'f+:ιιοόι ξιί;:f.:.r,ι.ι,ή-οι~,.,.n •ι!c.1τ7;:ι":ω1"' 
-..ίς ι-iξcιcι.;ι1ιίΙΙ<ΟΠ 11.111. 1Jw).~,.11l μi; (.,.:.t•c ιώ
f11 ~ί τlι tι;~ί~ο-.,ω iιl •;:ιχ:i!\'"1 Ki ιι tι;?i1'.ΑΙ"~, -..>;'"• 
.;η,;, tC.. δί &;ι:ιι~ -ιό ~,,.,; ...... ..ι1ι λίη .V.;,. &ιι ίr:::t;:χιι 

φο;V-ιιφ:ιτt .,; ir.cη;ςι11ι i-:ι "'ί φη .. >.~-rι>:-iι ο:ί>'r,ιι 7oJ• 

ιι,.i'lφιι ~.;;.. ίο:ιχιι;f~111't1t.1ι trΙ-r:ι:,.,7-t;,., ιιί-οω .,.,.;,Υ 

. ::i1~~·:~.:;~l'u:~,"'.~,·:~::Z.'~t.' ~"•'~ί;;::cι',ϊ~ίt 
~Ι.,Jiω;ι.ι .,:ί, ,,.ι-ιιι ,/ι ).lh tW .ίι-ν:r-.Ιιl.;ι• :ο; • ' ι.::ott~i.~~· 
~. ιbr,ιii t.,.μ.,:ι ni).\ι;J.ι, ~~ ,_ί,ω οί:ό ,ι,. i :ifiJ"' ~~·-
10 i~Ί'J1ί11; 1t.Ιί ιοJ; t:ιyιι,ι.οJ; n~ ..... .:ιι:ιιfJ.ιΗ , Υ,~ιλι 
~:r,ι.f6ιί -..ιί o:;cl.όιs~o ~ς,· οί:•ηΙ~~ ιιt•' ~irιι '1i "'"'' τ:•i 
"(-J..).,._..ι !~L:ttJ iι:::ί),).,,Ι.,~, ιi),}.i !ίΥ ι;.,.zι ~;;ιf ~'l.i ;N::ι; 
..,,; i•roι ~ .. :;ι.~~ιιiΙ :tν ο:,cί·tιι nf, l:>~·)t;ιί. "'>.Γι"' ~' 
~ u..~i.1j .ιι! οί ~~Jι"~' --·~;ιc ~ίν ι~ι·;i::ι:ιι ι~;·• .;, ~;., 
/;τι~ι:iΗ:n. r •• .,.; ιi ΥΟ'Ι-0Ιj(l~!Ο :pt~'\'11 ·~1ι ~~·~-'·pi 1t.Jί 
~~ .. ,.,~.,...:..μνο ,.,; ιι .. l'~;v.ι't"'oh ,._..i)_). .... ),o 

Ι<~~"'• ... ~ ι-:~&4·ι:''ιi ιi:ιι ::,ι::.ιΗι .. ; ........... :i7ιt 
ιοfηi χ:ιi r•ι:r,;ι.ιτιιiι τ(, ~ο'#:~ ι-:.τ:, ....-.o.-..!>:il.:, J.ιi ~i•ι.-
'!'~ί':ιι; ί-rχ.)..r,.ιι ~~; ς-~;~~·ιyη~;, .:.8 ,.,.,,.,.:, ο:;;;.. νν,ι.·.~ ι. 

~:~~:~~:~~~::~:~.:~~~::~r.~~·:.~.: .. :~~::.~::;,~:f:: 
'J.::il:,,., :i,; ,..μ<Sιιiι ;. 1\ιi ι;:itι, 11-•• .i-.Y.:~r'l'•'"'''• ιών 
~,;,;,.;c«-..ό)~ ~" .;..,, Ί''a .. ι •'Η• i-..τοiς .,;ι ι ... n>.:i .. 
ιί:ι:-ι).ι:-μ;ιχ:ί. -= ίτ• :ί.:-ιιι.l~ ηι;_ "λ~ .. .:;,, ι.,.;~\2'1 ν« 

~:ι;;1Ι::~:;.i •::;,.1 ,;;;t,:ι ~~~ι~~~;:~ ::1 :;:;!::~; 

~~,~~:*~ι:t~~~=~~~~t::i;:::~:r::;:!.~:~~ 
ι:αV"λtyιι 'ίι aln:n~ι-..~1 ϊ-..ι ιι-.. Ί'':ί •i t:1ΙF'::),:π#,ιιι &:>..;i:, 
::.oc.aJ ιD.λ,:ι ti-;ν ιι>. !:ι-11ιι11 •': φι;ιi.~Ίiι; ~cJ ι iι~~~ 

'Ηιι.\!JΙn. ι Wι(, l=w; χ11ι "''"'~ ,;,.,,,.8-::i :13·ι;:.!,..ιι 
τc~ ~ι.κίnι:"'• ι! .. ιι iξo~ι'fW1Ι1t.~, ί!iως μJ. ιiι-. ι:λψ..,.;ι• 
..... ~ ~..., ηλs:•η1ω-ι Ιt .::ι~. •ro :o,t:1i 'fτ,; for•M-r;,~ ι~~; 
ιi"!6:ι-:ι; SΟι\.0(1() trx· •l:>ι,:ι, •'"" ~ι Ηιο =c:. ;,~:π 
ι:;lv 25 χ;:! .. c11, 'λ).).ί oi !OO.COO l;Ί.- .~ • .ιι1• ί.zιt"' ~• Ι/;) 
~.;,; ί-ξi'; ιώ-r 'fLH !CO.OOO ~'il· 1; ,,.~.,,;~ , }.,·~'-"• τί ιί.
f'ς i-•ι::..~ί6Υ,Ι'.Ι 1~\ως η:ί. ;('1-'\λ.ί: ,;,.~r,;ιι;,! 

'F;c. Jlίλι~ι ... -;-).ηί!fc;ι :~ ~~·~•111?..,..;,. =ι:inc . ,.&, ,_;. 

~~~:.:όll:=~"r.l~,,:,. .. ι:~~:~~~:~:;• .t~·~::.~.~ .ί;:; ... ;~ 

~~i~]~i~i~~~ΞfJ;if~~~~~~ 



Κ!.~·~ -•~·1.~~, .ίς -=c~ι)ο'ί..ι.ι yι:l: 1'':1: 7:•':"J.~ k i 
Σ. 'Τ.:ω;ι,.Ο; ,....., {Jiw~J)!Qι<r onl:::tιnι -:,ir,a.:aη Μ ••t":· 
μπt !ιιι ;\. iyΙi1.tιι.ι t~; ~Oftι1119"f~~ ιti r.(ιf8 1 !Uί (οι 
οrιeιιο-:._,.,..,;,ιτ•;ο;(.μ.τrι•Ι)•r'"'μ«. .. ι:::i,,:Ι:;ι:ι:"" 
,ω., ...- , ,.,.,.~ .. ι ~4•c ~ td τι ιι~.,,.,11 Y.<-r.;; •:ί 
9Ui~ιι tί τe•uι.lι"Ι:),,:,.""' :όkιiο ~ i><t;o.f'Ι. ::Ξ:i.:ιt: tl 
r(~ηι; l\1i;Ι<L, "'"·.-•:r.ι, ι.e ,.;.I"J ,.~).1ι ::,ιι:ό-:-.c:ι; :u!t&
lwς ,.~; ιl••• ... ~:ic :.i .:r,r.ιηιι :ι ... ,ι./,;=1b ?.ή ~i .~~ 
f8EiC τι;οιiς•! Ώ! ·~ς ιi;ιl..i•<l 

ΤιΣμ.#,pοι ι~ι;;ι••"~•n ιιί;> ·ι:.··υ.,~:a 8 f~ri;. ~,,:: .... •:) 
•:ιφι).jfrι. Κιι tl iy;~ι; ·τ .. ,,.. lι:i 1-2 7,;ό-.ι:ι i~ιtι--

•[f~§;;.~~ii~X(:i;fti~;~;~~~,:~~~~~ 
{-:/ 8<ΣΙiΟ)C 10.8/ oir'ί~.t"(. fi•Vιι ::).!w Υ; ir.:.J:·11ι ·,~·:·7.~. 
Δl·ι .οJ.ο:9ώ·,.Ις .;.,8).vfll pl tιίι • .;.,~~1-_ι.r.i •:~. li).) • .i ;ιί -:t> 
fl:r'riι ιί7.~ι . ,;:~ ιίr,~ιιι;r.ιJιi,; w• ρτιι>fΜιω~, :oOI "~ 
,ip:ιubo..'10; tιi•.tr;; -n?ι τw.:..Y. 1••I 
ιιψιι f.ιι t•J:•.):(J·•;;·~- aiι ~ ... ;.,, .,. "J .... J.~ ..... ,; 

,.,,; ϊ,~ o;r..,.,.Jw;w S Τc-:νι. Ί:γ ι ..... •λ"ΙJ·C:.,c · \i ~6; 1 .:!· 
,.;!I,·H...-:.; ωiι "''b~;l~•:ιrι μι ιιίιr; ~ι -:c,...~.;ιο ':W ,..~;:t'l'.ι· 
ff,f~n, olli ιiνιιι ίοt~ξιι ir::-lνn~ι r'ij; Έ~ο1!Jς. :i;ni ~··· 
•'W- •i ,_,.~~~~ ...ι. .. ,.,....).~" .~ ;:-;r;-,ι.nnιi Η~ ιi;ο-
ιr.ιι...-.ι. t.ι~.ι!nι. ~ ιιi~:!ι; ..... &-}i-ι.ι;~vο ··~ι;~!- ::-;ω· 
~τς •:~ll4~:i~ι! •t v:ιfΙΙS.O?"f(i 

"\'cnu iι~'C :.·ι. φ,., :"1'41.1~ rr.;:ao~:W'f9 ; ί:~:::.; -:-~ 

~~~~1~~~~:~:<:~8~:Ξ~:~~~~~~r~~~:~:: 1.~ 
zι;;:•. ~••}ii'"'· ;:ί Vi ~;-. ., ι .... ,.;"'"""'; c-i"-;; Δt. .ii ~::ί 

8 "•:~:1.:i.~~~va•~~:;:, "~~ ~::~iνω· Ti ch:nf211;~~ .. 
•••:ι~.Ι•·• ι ι..:ιι -:;::r:ω·,.Υ. •* ~o;.;o;~••rr~·A ιi ·.·••?, ·.~··.-...~· 
....,,,"" τi,; +~;~ι,~-;η;;; i.,; ~ f<;r.~. Ί'•~τό;ι)""• ':•·~'" 
;ι1i :ι>:ί ::1J.}.r:\ιι:•η:ι:ι.1-, l''~'ttw'~ "<ή.; t'~•lwr••~; .;.>_.,..; ,;, 

:-;~: ι:i;tι ,.;; '""'{·;;.ΤΙς .-;.,π.;1.; .:t••i'ό, τ..U -.ι.;.οοη:ι· 
tΟ:λ Οt'Ι:C"'ίς ί.'f!Ν' <::ό-ι'<ιtc rι.ι;:•y_ή ό:οο:ιΜ•;ιιο::2.;t"f.,'Ι'·:;ι 
τ•= ·~ ::-:ι;.οr.ι:ιλ~ ;:;,; i·r,J.r;ι.t".,.~'"':n;. " Οτ:n ~,.,,ι.')-).,; .. 
ι!Υ:r. τl τι..:r, 'IW:, .....; ~!;";.ς ι:ο:ί ιl-,-:ι• tί l'(U.r,.ι.i ιω, iι 
::-ν~ί1 -:ί-οι':2Ι Η~••• .'-nu1.U>';~.,Uτιf11· Όrrt t.μ.ις, ιlo..n 

:;~1~~~~~~1~:~;~;~:~:~J:r~:~~r~:~;ι.~~ 
;~~.·;~·~~~ .. ~~::r::~~~~~~i~~;:~ 
ι:= .. ~-...ς.,...; ~ fV,~t"""". 

~~l:~t~ff~~~}J.~i[~~-; 
1.1;·~~: ~·.:~!::. ;:ι:a:...::.τ~ ~,kι~:ιτ:: 

•..i :::ο: :-.!ιιi•ιι -τί Σ~~~~. Ί'ό q.:."·' 78 .,~. Ι ,...:; ~-
, i-:-,..r.o.ι; '"'·'--'•r~ιι lτι ' ~~;,) . .._.-:-Ο:ι i~ι!iJ.l.ιoo~t :ιlιπ ~,/ 
:prr,.:a:ι:.r.ώ·• ιτ.:").~Μ-•. Δί .. ιι-=•;ιi .,.; l~•'.il 4 1< ~ '-'r•ιrf.• 
&::\~..-:ιι>'Π1'Ι'Wla;ψ,;,--ό~uc-r;...τ2ιμ.ί .toi;ι.izνr."-n"r,. 
1' ~.':11. Ε'Γ/18"1 ,ι;ι~ ... .lt'lrJ\Ι,a'<:~,.,j .... ί-:;ιr:ι~. 

Δι. .. δ ' Μi~)ώ rt .,.ι .. a .U.1.ι'Wψ'Ybibι, "''V' n. 
rlι :). ... χ-_.~.~~ Ιι~- ....,.,~-,; τί "'-<•,.,:titι'j'-.. 

:~~~~ .. ι =:;:;;;;-,;.~': ~;:Jι:• ;l~;,.~)~fν-;_ 
:d •••• ι!μιι ~Η .. ·ι;, ιιr~ιJ:.-..j, Π ,,,.; 1~/J}-τι μ., • ή~ι 
,ι ... ι;:ι:).•ιωιις . Ί\ .. tr,.,Wι.•l:•"~'' τ&φl,ιοιτ•• •'"·' 
'l::f.»'~'l ~( .,..t.ι.-,~ς1 1<8;-tιι ~ΗΙ ι-.-iι-c;~a '" ».ίφ.. 
τ~.·λν δJ).ι{c.C.ώΝ-:Ο. I1.Wδιfιιι!'7\14,ιiW'' 
ξi;ιtιtί'W."""-1 

'Λ;:~~ψ.ως.-Ηy"'il.W"ΙΙΙ'.;,. ... n•t .. z:τ:ιι 
tιφη;i.ι-.1 

.~.~· .. ~~~~~~~~.:~;:~~.=~~~~~~'':~ 
"'~' τi τι-φl,ρισι ~ .. ::...ω, &:οο!ιώ:rιωις. 

'Ι'1ι tιq/,,::Ιο :-ι; ι"t>Ι"Iaς: •Ά,·• iτι.ι,:&χιc &-ι.iν..,τg, .. r,,Δ. 
•~.~ ο. :4ίο ih*r.ιi.ς ~ ιr.n:utμ .. :r μ.ιyιίl.ν;ς ό~~:; , ,..,ι~, 
~:ί 1-ιJΙ:rιώJ".ιyiιJιΙς t~Y :i-,oq;.j tr.;ι; 1 τ:.i ... ι~~:r.ι:.Jο..<ι J.;ι 

;~•ι ~;::ϊ~~~Υ .,f::~::.)l~~~ :r,~~;;:~,;i •:1;~=~~: 
.)1:-ι•ς ... ς. 1'p~ι';.:~ι, d ia·,!nι :< .ι ιι-•~οχlς, -r, ιι-i .:.~τ 
it;-~w.ς 1' '8 f.r.Γιι1~'7"1. οuhι ι; ιιi:ιι: r-..... , •• ~ οq~ω::ι:~~.~ 'ι 
<8-l.:rr ..... 'l. ,φ m,......, v-"" ιι.=~ ιί< ~i ,. ~vr·:ι---=&eι• 
"r'iτφφ;ιitW...o..,.-κr. .. . ;~,;.~, χ..~ic y,., ... ;; .U μ...:ο;ιί 
.,....Wί-=-lι"l.ιι~ο.,~,·~:ι:ί'ν;rt;ιχοιόrι.r;ι:;t!ι~ 
ιι-"!),:•οτο:; r.U...ί.η;ιQΟ. 'ΕΝώ ι...-.... ~•c σ.οόι ιι:.ί;ιι',.μ.l 
..,ito_....:.τσ-..l'"f"'t•~.ι: .. ,.....,;ι,.:ιιμ.ιD:ru.μrf... 

~~ .:-:-νiτ:τ::::: ~~-~~·.:.:,1:::.!~~hι~~(.~ 
'fi"ί ιιi ιιiι ~,..-:ι:1.ηίι iξ-:ti;ι:r:n ό:ί τ q,. iι:-.Υ,Ρίωfη ..-; 
:~·~=.PQO k:i.ις ,Jχ;ι 600.000 ~?τ;αιlc, ~,.,... i?e?~ 

~:ι::ιτmίξιιt;nιrJΜi'"•ιηο.f.;ΙΙΙnί'~'i•:,ιn.,.. 

~~?.~tΞ:?,;;'.;}.;~.~~,~Y::~·~:t:.; 

τ• η....,..:.; ... lr.;\1' ..... ι,tιώο-ιι•ς ,τ.,., b.:Ο:--το-7.. tl• 
.,,. 1ί o-::ir: ._,; •• Δ>.ο ι!νaι -ιι ~~~ο,ιίνr;<ο. Π;:cn~~••, 
ΗΥ ,..,~.•i;tν: Jι . ~~. ά,y..;~..,.;21 .,.,; τίι l,jo T"i ν8 ?.-:-~::τ1 · 
D:"i-ι ,a ιιιy:ί).ι ιi>'Ν,;ι τ :,., ά).Η ίφ~;ιι~';η τ" ί·, -.).).) ... ~Ι· 
χ> --::~ · ί ι!ντι tί μ.ιy:ι\j;:ι;t- \,llz;ι τ-:.j γ,.,.,: :0.·• 2 
i ... •~.ι.,ι.. Mt .. ~ :ι-.ι.;ι.+.;:ιι .. ί:Jι: ι.:'#·-~ ιl•:rι •;ι:ι!ι .. Ρ.;.,. 
~π .,--;)J.a~ιι~ t! :ι.η· J).ι ιi::~i;.ι:r:~. ~ .:ί:::r• '"'"'·ι ι,,,τ. 
~;::ι.•"'•· ".\~ i;ι,:1 , _,.. •• ;~ ,_;,.,~;· :•:.ο:ι•i ,s .ι, ~ -S:ι:ιι~ ,;:ί 

~J~,~~fi:~.~~~~;:...:·~;;.;~~ ·:ί::ς·::::ι~:~~~:; 
-q;φ.ιιc tV. i).).~,. u-.ιι;;i..., (:.ι:r;;i,..ς Uτ.), ..;:i -:iι 
τι-.;ι.-6;ιι ιiYII ':'Ιi t8 .,.,).).~.,.. t!>c!f.~ι-tιplooιtι-l;aι 
ι iufι;.ι. λ~•' ιfοιι iι .. ,.;.,'~ ιηrrW~·iι ,. .... 



'Η !ι;~ι;-: :J;,.;.;Y,'Il, I"'• .ί; .. ;i ι:~ <Ι>μ.-ί:;ιιο >:ιt~no.i•~
Σi; .. :" .. .;~-r, :Γ.. ΜΥ,~Ο .;~,. .ό ::..,+.;•• ,:.,~. ii:)~ .;. 
"~' :i-,ι.i-l~'~ · ')'::.ί;χνl'f :ιJ.>.i; L;,.~-:-ί•ι.t; :~; 'λ-J.;,y~; .,.;, 
il)..ιrι \>-,ι.Ι~~··· 't:x-l'f "ί:ιz HF~""• toi i:Li% ,.}.-r,;ο
,.ό-,..,.,. llot.M~ ιn.ι ,w,; rφ.t~'*' ιν~!,.w; ιl•:ι• r$•'"'" 
ξι:ιίίJtοι .. .-1 Δ.μ~ίn ή .. ,.,.ξ,.u-ι .. 'I~·~••..W. ·~χtη;,. 
".,...,Δiνl-p.,.i1.Uci'Κι~1ta . .Uιι-Ι,ιΜι....-J8;ι.:η:-ί:
,., fι1<fil"'\10.~, ..-;:i::ιι •1 ... ~z... ... τ\( ni-ιJ"( 'Ji..,; ιU ιi 
nχ;ι.ν .. -Η "~"FΠΙΙ "~ d....;ι,ι;r-. n}.),ογ.),j,ι• t~ϊ ,.,,.;. 

tut~;~'.~~:.;:• ~~i~~· ... 't::.::: ~:-=..:~~-: ~ 
"Ι"zp.,..,.,a :ι;:~ηwrf,ς ..,..;,ς: tιι,~ο,ίiς. T.j,. i llι~.,.:t;~;;. 

~· i~·.~.: ;!~:r;;;~~;r. M9X .. ~~~r,),"' ..... "''""τt· 
:Ζ:χι, ... i μ.i tf a~-:ςw:+n;-:.: rιιτl ιlν•ι i-,ι.&-J:!ff~ n-...fr

t•o ιί .. οΗ,..ι:'; ~ r;.,.-;,.i-ι-ι;flιj Ι'fω;i~ι:ι kι mλιi ιlί::ο
t~• ..-p~~ Yi '-""~ι;ιrί. μl .Uτιιt;iw,"r ,;... 8 21i \{) 

~:":~ο-... ·:.;~~~· w!~~·~=:~:.t.~~~ Π:.Τι;: ;~,·:~·~ 
10 μ.ιyιί),"' ίnq!-..-ι:iι,ι.ιωι;; Π;ώ~ο, $11κ ~i),ο-..-ι •i :r.~"" 
ι:::~ιιξη, Π o),),~j Π~ ,)i}.Q>n 'fό: ::Η•~χο..-ι joLL,j, "~ΙYW'ILI~ ίrn-

~l':~.~J),~ί .. ;::Λ~~::·~[}~;.;ι:;;\:1z;F~·-ι.A~ .~~·~ 
ty~i ;ι~ μι.ί 'Ι'ζιί"r"'~';: .;, μ.\ μιi )Ιι;,....-;1ς :hι ό-ιω;ιίΗι 
yιnιι, ιι.λiι-ιοις. Ti Ρ.:ο ι,:ιGtι ,..,\ -rιi "''}.),,;.ς_ ~~ι:ιιι;.;· 
1'-"'t.c. Πt}.}.ιi .~οι i:-!n,; ίχο,.-ι μ.ι·r:ί).:ι .:ι~tιrι.t~'<~11. Πι).. 
)_.; -.ι~ι 'το;:ί:ιrn ~r:Ort,..i•-ι;" η;::ί,τι2; ~:.•:r,ι.ι....&:..,η;, -rι:ι
τl .;"' ίrιtιι:"Ιttnpi;ι ι ·~· φ-ιcτίιδι,,, ,;;,; Υ'-'),"ί';; ti,; 
i.n':ι~c ιι.zc. 'Τι:ιί;χιr, ~~""i ,..,; i)J..cς u:"IJ'f{lo:..; -.:;:ο
,,;.ι:.,..., ..-οiι ί;ιwι μ..ι,.-.i}..:ι .. :.,,~.;~,.:•, χιη!ς ,,;, ίrιi;Y.o:n .ι 
η-ι;u, ιl:κ~ ...... ~.-u( ..>.Cιtc. το ....... [1\~ τι·,.ιt,ι .. ,..~ .. z-;.. 
,_.-.f;«' 6iι ίrιn;~ι -=--- τ;i::. {.ω~; ίλω. ~~:~~ :V. r.• 
..-π-;•'"~}....,.->;ιί......,,yιι:ί61ιιι.t:ιfω-k-:Ν"ό:"'.ι).;,.,,"' 
"•"'=~tί~ωςΙ 
"ΑU,ι,-qίηι "lιι:ιιwτι,._i•zl .. W:ι.τί~οί '(1...,ιι.i-ι:Ιο 

tλ-r;~&i τiιΓ,ι~ι..Uιότι•-;.f.ι .. ;θί:r..~~:;.,,f,,ι:ιι,.. 
r.ψ.ΗΙ ~-""'""; .,;.;n.t"ti;:w,,Ό Ur,ι.ι; ι,ι,n-.ιλ-/;ιι"ιι 
~ ::ιικ,_;tc, τi W;ο,.;.~,ι ~ι1 ..w~; Β--10 i~>e u1 li 
ί.-.ιιί;aιιiτίτiuτιn#:,ι,..ι:i-ιοπ.ιιbιι.Ιο;-dι.;;~:ι 
0::0~ .... :; ;σιιιί;ιnn τι• ... ~yιί i~ω ~ 't'' ... ·~;ιςιi ...Γ.::.ιι 

~"-κ.,ι h:n ιο. ιχ~,. -'ι,,.,.ι,-η:ι, ννc .,s;, .,-..,,. τ•~; '"" 

~~,.r~~~ .. ;~ .':r":.~ι;.::.~ :ι:?ι;~j),~::ι~·\::::~ 
οiιJ,.ο!ό;ι,ιι:}.'%.yl-.ο:ιοtnοf;Ιwς-ιr~=---Ψ"'Ρ"'"ι\~);ιrι:Ι
,.;ι. Πι).).ιί ~ι .. ':ι':rο ιiirt•iYt;"'- 'Ε;(.,.l·ι-ως ιrί ,; li ri; 
M-ηι/:-rιι-r\ tι'kjoli.f<ιt•i..-: ιι ι.U; 

'MJJι ~·" -.ι;ι7ί1';ιr~ι .,,;, μ:ώ .,ι:ri 'Ι"Ι~ΙJήηγι; λι:;;τ:_.ί.. 
~ι:Ι(. Τ~ 1Ι;ι,;>~ 11 μ...w,ιί ~j}- 1JΥ,tιψ.:;;ι:-ο;-'"" μJνΙΝ i-1!1:• 
'-η"ιί. Ei""' -.:~Μ ο:ι.;;ιι;π,ι.ίντ, ~ y_;:r.τι;ιAt...-<i ~ - ~~ 
Ην (Ιίλι'f'Ι .# ,;~t.,..;/-11 1 -r..io; n),(..,.;. !h .i,ι.~:~" ιl-.aι 
..nl'fla'"''" - ~•Υ ιi:Μ ~ννn·nι-••.,_i,; b ,.~; ..-,n.<ι-ι.\ ,; 

·~··· CIΟΡ(Iι"ιΟΓΙ.Ι<ΣΣ ΔW>ΩΣΣΙΙ- Π::ΡΙΕ){Ιι.ΕΝ) 

,,.;<:"1τi,~:.;;:~ :~;&;: ... ~τΣ:f;'ί;,~:;.~";;r~: 
"ιί ..,ιτίι;••( τi ιiτι;ι-1J"Ρ"Ι:ι- ιί:r<.Η,;ι.:πJ" ~ τi •••~~ψr.s 
το:. ioιttu .. 1Jι ιrι. ι~ιι:ίς .-;ιΜyiις. 'Λ1~;,"'r;.ι ι~>.οι: 
ιb.:ιι•.Χ· iτ.J.ι; -ιώΥ"ΙΙΙ'Ι,ιμ.-r.Ι;Τ;hι~ςu1 "": 

tf~:J:M:~1~:!~~~t1~~;~EEξ}}:iij 
::. ·:-:~:~ ~:.~~~:;-;~~. ·~;,'";;·;.;..;ί'; ~~~~·e:~ 
_, .._,; iz• -...;~~"' ιυ..-ι τιiι • .-;; τiς ιι•tι~<ιι:ι ιίκ~η,.:ί. 
ΙΗ~··~ ιi ιιιr~~-~.. tί• ~• q.-:τ.~κη'ί1 ί :~ 1'ίι ''~"~• ..;,ίι 

&111f4 
JQλN'NHt Κλ1'ΣλΦλΔΟ~. 'F'...,•i; τ~ ν-ς.μ'-'ιtf,f,..-ι 

10~•;-ilU: ZirΔili· τ,Πfiιlft( FΔliK) . 1'ι -.ς.μ:Ο.ίτ-ι;~ι 
iι 1\~~,•r;ιτ, n·i I!HS κιί τ& 11;J't+.f't•ι7~ ίι n~~i:·••.~•, ~~
Σ-.rι:.η-ι;μι:ii ιu:.! ,ς Ι'):Ί!. Πιί-r.ω; ~ i• ,ι.~ί~ι ,.ιi .~ 6l;ι.a , 
n ;ι::f-•~:..t,ι.ι ,q,. ώ;.:ι μι.. 

Εi~ιίτη•:, j'.ι~ιίωc, ;., ~::-ι.χ;:ίw>r, ~ώΥ !.-;).,:,,.,., "l''oi τi,~ 
lΥ7.;~η i....-i,::w; i=:r;:fι~r.~;. Α~:ί t~ ιlχι it't;ιL"'• ί.:i 
ιr=::v.ι;·i, i Ί~2Ί..iι. Κ:ιi ~':• ιrι;ιJ.:.rο/:1 ... -r:ί i:,ηί1-ΙΙι
""a ,.,,.,· .:ί;.rιu::-1;• ,..,; ~:ι• ΙΔ :~ ~Χιι ,.~ ι:rη,ι.:ιr:,...,:; ιir.-· 
Η.;ιιι:t•ς. Σιr. ι~ι)i;;ι 1 Μι~'~' 8-, i;;ι:i7W<'I ,.) i•<g1.ο-ι',ί,ι• -..~:' 

:":'u~ta τi~~~'~όr.i1~.: v~;;:-~u~ ~l, <r~r~t~ 
:t:.,.. ~Μ.:~~:Jι~; Υ~··π~:~( ~=;;·t:~;~~~ 
)n-~•ί1"&~ ,::_, Rιι w;:ι'i..:,..,-i; t:ιil tot•),'l'fιi,_. i u;<r.:ι

~~ •"'''~'< iupxι:rι.~ ιtίuοι;;: 

• 
~~t§~:~~§~~f~~~~?~~Ξ 
E:i~·z~;.~~~~;~i}E4~d:Ξf?~ 
t~?.;;; ιr.λώ:"«·ι; ~;ώ• ""'~ lχο-..-ι ci..V.r.,ι.ιι ~.r..., «:ς, ι;n 

r~~-;~:.~·; ;•,?;;~~:~/:a -::~.::~:;· .;;:ί-ι·j;~~:~·:. ·ι;ί{~~ 
"'" ~ -.:ιkι-;ι. ι!r.c~; ~ι..ι. Hv ~:~:iΙJ.ι.νν ιtμ.ι.,r., ~""'''...n2:ι 
-.iι ., .... ,:c;όιι::κ~ ί-.ι ,..._,..;..;,ς, Ιί::ο:ος lχιι .-~:ο,.Ιπ,tο, ~-.z., 
-.:2 V.:.Hi.),\1 ~ί.'l..m; ,..,\ i, ;ι~ ~·~''-"• lY; • .:..,~o.:; >.ί ι!'~' 
::WΙν•ιJ. ό:Ζiιιr_:.ι:ο.. '1'::#-f.W' τt.Ο< ;ι)Q. •fkoιL "f1;:.,iι .,,·~· 
"'.,-+,7ιι ._:r.ι1; ~:~~.,,,.._~ τς. lQ.ωn; ι' V..c.~; <::ι~ ::, ···" 
,-.;~"O"S. '11 ,-nWnorς ~ ...... .-.,ιΑ-2ίνιι ώv.ιιι::.ι δ.;λώ;-·ι ... :i 

~!~!~~6t~:·:l..:=~~~~:~ 



•:.Πιι•,., ι.Γι.n ~c}tί-..οι l.tOO.uO;t_ 1 1.:.π_,:r τί, ir.:τ,;..ιi~;, 
..,,,e~ n,-u~ ~:' .:.i ,ι.,~ i 4,·)μ.~; '"""'lr,'l.ώ«.WO',;ιl ~.;,~ 
...:,. Ιι:iτa-~-.;. Δί• ;,~9n ~• ~ ιί::ι~,.,_.ΙJ.-., "1:.'\•' jlo(o-ί 
(l=cOnτiιkrιi.3CU.OOD,i•,..i"ιJ.uo,I.WO.(IQOιo:;ιiM; 
r .. ι ... !.SOtH.O:J. ~ .. ι~!Ι<(ιι .:;.....uς, ιίlτ-; i-ι;:r;ιn:; ι:
>.ιιΙ: fίι ..-ιτ.wιι:~·Ο::~' 

Jιlιίι f-~ιι t~ι\i..! 11 ..,-:ί ιω"""~ ~~ .....,,,ςι:rι~~ 
""' 'fito -οι-iτ•ξιι .ς, t•.W.•••">Π' ιl•••, fzu:; ξιi;ιη. -~ 
-ω,,;..Ι"ΙΙό,ι....p.ιν.μ..ιπ!Οοt'~uitcιlίΑν;· 
,_.; __ K..-i U~ι·ι ι;.,..,"" ....:.:; "t'!τ,-h..,....i; ,.,;.~ "F'!ιι

,.....,.,...,..~.-.rιφι..U,"f'iτin.iιlχιιί:::r
ιa.ητ.,.ι 6 ό.JJ.'fJ'I,ιMC ~).η8,1 'Ω; ί.ι .. ~"< ·~ .. ,.~. 
•nιιος W.ιιΟ:..ιι.ος ιών r,rl7e..-. ~~.-•...,li';.ι-Jn .-.ιzl. ~ ι,, . 

• ~~~~~;~~~.~!Jf\:~:~p:::r. 
w.!)..ο-(CΙ<-Ιμ.ί-....ν.2\Δ~,;ιοιιίcι.,ιl~•ι!ιiιΜ'λ,..ιιiιιu)J:""j!;;, 
i J.ΙοιW.~ -.ιΝ~J 

'λλ).ί Μ μlιί~ τ6tις ~~.:.,ι-r,,:!(~ q,-,t~. ;i, 6niι_; ιι-
•rltιι cί ννμ...-.ιΗι?- r~~ 6i ί~:(::ίλ).ιι i ί~~~~;, τi "'"'"'" 
r.ί:ο.~tο;:ολe-τ<>-.ιiιιι..._:οrιJ,ι•.ι-ιί,ι.ιλ:Λοιηn &;z-:ιr..iνι:-
lιν.i• fi-"a-~11 -.ι;~•~ ••< ~~•oι~'J~:.r,.ί""'i llpί: .. νi .,.τ, •• 
1~2t:ri~""" ί),.),..,..,,_a, r:i νι1ι τ;*;οr.-r,ι..ι τί;ι•ι; ~ι,.,)ι
ή~2ιtς. 

Ι:τ~ c!~ιιiωfι;οι 1~; Ι):ιiηω~ μ.ιτ:r~~ Δτ,μcπiο;ι 1ι2l ~}ft-

;:;r;~ Χ!~;~ν~ .ιiι;ό;:~~~ν "'~i}~ζ~!~' ••~; ν;~ 
Χηiς &:ιιπΟ.._. ι-ι.V; •Qί~ιr..-..;•. Πο:&; ~'-'"''' '" 

::ι·:: :~:~;:;.~ .. ~~ι:~~=~·:~;;~.:~~"··}·~~:;· 
"('1-:ίj κ.ι "tΟ",ι.ό;ι:ι, On .... tόοnιι ...... f'Ι;Ο)."Jw,ιί-ιι.:ο; ιτιi 
xl;:8 τώ• ,ο...-.-, .. ; ί.Ω,ιτι •rn:ι;yιi ιών 0-i•••~:ι-:..:.ν, 
~• a...!ι'1>•~~ ~i ·~~., "~• io=~;~;roo c1iς ... .ιι,,,, ;ιι::ι-

~.t:SJ!;{:~~~~~r~f?,(·~~J?~~~~~~~~ 
~~ι~ fi "!"'"' •τ.ιiι 5Ο i.n. K2'i Jιrτ&Jι'ι, ί.ιιι ί θι!;! 
JΊni ν.:ιί -:-ί 'ΑΙΙΜ,J,>τ:ι .Σ~- •h:rι ιιι.ιiι i).ι'ί sι;i::ωιι;; 

~·~:~;,~-:~~~;~~~.,-: ~WΥτll:ι:~:.ϊ;ι~: ~~if.t~:~!-~~~ 

a}-~IeoPOI 



1i :.:<ιι• ~~~'; ~ J\,tί,:νw;ιη; 'J~χιι lY,II~J;τfι11\ lι~ ~ί· 

;·n~~r.r::~;'·::~:~.~~:~~r~~;τ·ι~~. ~-;ι~ϊ.d~J~·~ώ~ 
;ιro;n:U; ίι:ι-.~~η· ; ~;!ι w.·r.ιι ιι :~).; ;ιr,aι;Η.ι;' ί.::;ι4· 
'tι iri l ~\ ι,~,_;,Υn -;j ι U74. 

Μ;,. .)ί D.$:ι 'ίι ι.;~~ί;:•ςιr, τιί 6:ί ~ί,:ι: t~• •ό-,ι.ο;. •ι:ι;;ί 
J.t'l~ψ.n•. θ:ί ι.:.:ι: ~r,λι!ό; ~ίι; ι:ι;,χl; •••• tιu,ι.ι;χi
νο; '(t:i νίι i:::l:·~~:;, ·~••• ::-;·:ι::~-:Χ·ι yιi ~1;• ι,..~~rτiι 
-.iω• ι:~;ιι;χn:W•. Ί\ί.).:ί ιi ~ί ":ί ώ;ιi,f,:~..ι tίο ι:i~•ι•fι 
;ιί:ι ,:; J.i.i;ιι , ~:~ tiί; tlι'ΙΙ~~; t;.;=ι).'"ft11.~; :ί.η.ιο.:.-

;Ξ~j~f;t,::::~Ξ;~~;~Ξ~~ τ*:,:όl~~Ξ;;~s.~: ::;:Ε 
μη,ηi ::~;; Ni y!..ι.:n ι !tiι ,.,,,,.~,..,.., ί.~ι:ι;rιώ•; 

v) m ιοrοrΩΠκο x.-or 

δ} ΚλΤΝΈΜΣ1Ή Η ΓDΛΙΠΚΗ ZDH 

1\~,:ισι. r.,..lλ-3ιn r.~1 τιiι i'•• iλλι ).iye. π,;,~ n).ι
'''·~ tοι~ .,t.ιι "''"'Τίλι11ι;, fi,..τιι r.ιτr;ί).ι~•'Ι ή ι::ι).,.,. 
.. ~ ~-l,.'i:t:n ίfzt'ιι ιη tόtι tιvn•.i ... ~; ;ι.i<: t>r.i:ι -οitιt
~~Ιιιι.1"τ:1~ 'Ι.~).ί; ο},iι .,ί; τi lt>.~:ίo~I!.C. ~r.~νl .-:.:r.~ 
τfι; ίr.τ,:ιι.ι.ς ,.,ι r:tί,~.~~ nι~ιi2;. Εlνιι _.ττG.:ιο;: r; 1ι 
"~λιtιJ.i; tt.J'ij iτι~ ί7.t•,ι:ι:ι :1c ι:1'~2":-ι.lϊι1.ί; :~~ιι c . ~:'. ; 
t.-,;ι.6η,~; ~:;ι).λf,λι.ι; r.ι1 ,~~; ι~>ι:ιιιι2μ~iι; •ιί λίyL•• ,,.; 

~:i.~§:~~i~1~!;~;~~:~i;~:~~~~l~:~~ 
!~~~Γ':"~-~~~::yιι:..,:.r. 'ετιλιίωιz .. zίγοι, ί:ι ιι-;).ψ ,. 

1\Cr:ι llt~<~;ι τi,: ΙΙ•.ιΗ;';. ;:, J, •~• .,,rη;οίνο Φιt1ι... · 
f'" .,,; ~Ιιιi;>:ιt, ιι-iλr;•• i •l το~ 11 ~":·-λ~·;,;ι.ο:., i...,,.,..;..ι 
:ί ir~;ιιτΗ; ~~~ί'-•f''i'ώ·ι :-"i.r~• •~~ :iι. Ι~w!ι~•r;•ι•.Ιι ί!όι 
).ιcι.Ε!:ιτΓ.ι;η~ι:..Ηιtι-.ιr.ιλ=:i;ο·ι:ι:λr;.Sωf"~"' 
Υ ιί ~=,:ιr•ω~ιiτt =•λ~ τ1f,·r-9 • •i οί).).ιιi~ ι•• "''"~:rι.v, 
Χ; ι:;·,.~,,.,, .,,ί i/.Χ ι ~ ΟΟΣ.\ νi ι2; .~ ί~:rι~Μί~-' L>:ι~-ιt 
V~"'·ι:• '='' i ,.j, -Μ ~ .... ιληι-)ιin. '.\H.i ;,~Q 1.1 i1~1. Άς '-"· 
δ~ιι ~ Ι\~~ί,τι;1~ ._ί-;-~ r.~1 •• f1~,;iHι ~} ιι2~σλ~ ιι1 .: 

~f~~VQΊ~l~~~1t.~~:~: 
::.:~i~ .:~~:t~.~~·it=~; ">::::ι:• .,:~ ::):.:~h.~·~~ 
ι ._,.,._,,! (Χι~p"f'tl,;.ιιτ.ι id t \" τλι~i ,~, ΕΔΗΚ; 

lMHN ΠΑΡΛΙΙ(ΛtΙΤC ΝΑ ΠPOWΙ/fi(V.TCI1( ΤΟ θJ6ΛJ0ι 
t.Γ . ΖΙΓΑΗ ι"ΟΡΟΘCΤCΙΝΤΛt ΤΗΝ [ .ΑΗ.Κ." 

Γ1ΛΤΗΝΠΟΛt1ΙΚΗtλ[(ΝΗιιιCΡΟtΗ·ΤΟΝθ[QΡΗfΙΚΟΣΛt[i0ΠΛΙt110 
KAITHJfOIKON08IICHCNitxYtHTOYICOIUIA'{OΣ, 

· f%8AT~I δp. IOD 



2,"ΑfΌΛΙΠΚΟΓΟΙΙ-8.Εt<[ΕΙ(f()ΓΈ[" 

'Αγ6ρε;uσητοU'ΑρχηγοUτi'\ςΕΔΗ<~<.Ι.Ζfγ6η, 

σι drιd'νιηc::ιη.της Ι<uβι:ρν{)οεως yιd τιΊ μι'j πο

λιΤΙΙ<ΟI'IΟfησήτi:iνδrιμοτικUνι!κλσyί:iν. 
(Πρ;ικτικ6Βοuλi'\cτl'\ς4,10,7θ) 

3 . "ΜΙΑ!ο'!-ΘΟΦΟΡΙΑ[τΗΒ)ΥΛh" 

Αγ6pενσητοtί'ΑρχηγοUτi'\ςΕΔΗ<κ.Ι.Ζfy6η,γιd 

τιίdπστελt'c::ιι .. α:n:ιτi'\ς"~ρfοςι!κλσy!'jςyρι:ι~ 
μστfωντiΊςΒουλi'\ς.(Ι)χικτικdτi'\ς2.10.7θ) 

1~.\:\')\'1{~ ί'.II'.)IIΣ ('λη~·.~ τi,; ~111\). Κ·i;<ι 

~;~~~~:;·'ι:~:,::~~: :~; ~:tt:::.' .. G~~. κπ~,.,;+~:·;:·Μ~ 
•':=•: .·ο.~, ;..,ι!ι\.(,τι•. Κτi :τpιt~,~7•: ~χ.ι,'-'~' 1""; 
.,,ιι:Wι τς. u:'IIC!o:.1.ι"''•iι τJ:~"I"- · 

'Η ί;όοτ~·~ :ω• ~ί• ~,:,. w.,:τi:r. Ei7,:r ::λο:;"i'Ρ~-,,ϊ ::;1 

~~ ~~~~k.~;p:~r. ~~~:~.~·~ ·~~~.~~~.~~~~: :~ 
i"Ι,t ό 10.. ~rχ ... το:.!ίς. τi...lrτoi'νo +.;ο.ιiς ~~tιiξ:r;ι.ιν. rι"dτi 
ττρι:+.1r. •• iτι :.ι:'i~o;r.'<. niι I Π ,...:.ι,..,.,.p, •i~ιο ι ~;;.. 
,..,.,..ι,,u,:ιν.όj ,,;~ .. ~ Διi'rι ν.ττ8 τrr\ ... ο:τp,;!μο; ι ~ ..... 

~~;":~,-: D::ιlt,.~;:Δ,:~~~~;~'ί::•~•t:~~~~~~::~·~ 
·~~;.~;.~ϊ. &~~· :;::,:~~~ ι(t1:o~~),~or~Z;;.~:; · Ζ 
Nlaς Δψ.o'Apni~rς. ' 

ΕΙΣ DΟΥ'λΕΥΤΗΣ. Π"'ι•ιi:,ι:ιτι ττ,.. .-;.,..~o1irι; 

ΙΩλΝΝΗ:ι:: ΖΙr.)ΗΣ {'λ;rr,-;-ός ~ς F..ΔΗΚ}. 'II ,),.,,. 
;;c.q,;ί:ι ~τ:n- "'~r,ι; .. ~ J.:ιτ?,':'Ο~Υ;;ιn•r.Jι ,.,_; ί::ιlι ~~tώ4"! 
:u' a·:.n τ~ ί;n-:-ίkιr,ι.• t~ς tr.~1(,c. 'fi ~ο niι i7,οι 
•• :ηr: .. ,r~ .• οι, .,.,, ι~. ,.. ..... 8::οτίlιr,&4 ι..,..ι...,τ<•~~· 
';"i ril J\&;.;r.z t~C Νίz; .)o;:r.~J.ρJ":(zς τί ~~ι1ί;• ί;ώn;;ι.ι : 
Π~~C ~::~'fl,ll.;._, :ςι ::ιo!O~nln ν.τi tf,• e-.rι~"Ι,~• <Ο~ 1\ί-,.... 
μ. z.,..: ~i,c Ν .Δ.: rιaτi Η• ::ιι~i;.ι:••• .,.,;;._ i-.ι1.~, ,~:; Πpω
~'"'"r.W ί,; Πλι•~'\ι1';9lr. Kai 'r•i ,..;,. 1.ί-τνο ίτ"'• ο:~οό; 

,_;,,..,, :uτ~ τ' • .,;,,~ii,,rμ lι::οι•··~τιϊta< i~z ·;ιν:~.:.ηr~· 

~:.~;; ,;;~~~;~~ .. ~;~· ί-::.:. .. ;:,;,;:~~t~;~ι:;;:~ -:::ξ~+.: z:~;: 
.).,,μ,.pzτir. Π'-" :ί .,.;., ~ii..~ :::ho..,.; 'f'::iv ~ι;,,,·,,;, 

!:•"'"" ..ί Ποliτιr,ιa. , ,;, τι ... .r.ιι, ίιU.όι ~ί• ξ.ί,ω τ~i•c δ8. 
~Q.ι:Wιi ιτί τόl.&ς. Λ~τ+. τ~ Γ.ιτ,ι.~ V=:-ίιηιι i•:r; ... ,..,.. 
;ιι-:;ι.ι ... ; ιic ,ς. Λ<~ι·nn .:.r~,., • Π1W')""w,.,-; ._,ι τό 

K'n•n•. . 
πrο~;.)Ι'ΟΣ (Δ .. ~f.tr••c r . Π•:::ιιτ:.rι.. ). ·ο ..,,;ς;" 

~ς ~).~ι xai !tι(φ ... ι•, 

ΙΩΑ.'\'ΝΙΙΣ ΖΙrΑΙΙΣ (.'Λ,p;;i.c ~.:c ~ΗΚ} .. 'λ).Η 
ιi; ,w ι~ϊιν. ti• ir.-ao;t~;,., ι .... a,. .. c , .ι κ.;,., ;,.;,p .... 
:<ί1ι ιiς τό 1\~;ι.;ιι ''~- 'λ::αιιa•ι:.ιτιι &-rι li• ί1.ίr.,:ιι '"' 

J\~~Νi-τ.-.ό;;f~δΣΠ ~~~~Η~' π ΑΚΩ:-.'ΣΤι\ ΝΊ'ΙΝΟ1' 
!~λ;;~;;~;;.~~:~k:'i''k~l~ ~~~;,;.ι:r.~ι~!;·-..~;;;;~7 :~: 
J·:.Δ•ικ. Ή ;wnιo;Y, ~0:~9~;:;,, +. ίc•i•·!ιι~r."l.~"i τ>;όντω• 
Οι.οι• •.i.w .-~~[οι• τ"'ιΗ).~...,, ~,.Β..,,. τό ιi~~τί).ι•,ιτ. ~~ 
ί::οi_οι 1':"'10110::'11~·$1! •n .,ιr. alιριιν 11 ,!>ι~~Ο'ι τijς ιι~~λi,ς. 
οο~iς tνι ι1•• •• τ"ω,;lt,; .,;ος ί~ιτ';~:ιι ":'!~~; ~cο!ιι"Ι,.:ιiηι; 
::oio; ~οiι~ ν.ι.,..t(9:-:ι ν.11i ~;,~· ~,;...;,~~ o}i~. 'Λri τr,ς 
.-λι>piς ~id: Ν.Δ. ιi•ZJ co;ιnίi "ί ..... ;Vr,ι.:to ~,;i cιι~ι;-

j ~:f ~~iE:~&~ξf::fi:~}~iiξ;,\~.~~ 
(X•OiO"''•tW,ιιι i• ~ Πτί;:.yις ι(ς Σ:.-,ι.;.ι;1.Ιη .. ηως) . 

. JQλNNIIΣ:ZJrΔllt ('λfοχr,:ίςτ(c ε.ιtΙΛ). Λ'ι" Π;i-

~i~~~k~.rJ?:Ξ ~~rJt ~:Yi;~:~: 



4."ΗfΌΛΥΝJι.tΙΑ" 

'Αγ6ρι;uσητοt1 ' Αρχηγοtίτl'ιςΕΔΗ< Κ.Ί.r. 
zrvδίl στ~ θοvΜ,ιιατd τ,ν σvζι1τηαη yιd τδ 
χωρισμδτοVUι.οτaςσιτμ,ι.οτu. 
(fΡ:ικτιι<d: θοvλ~ς τl'ιc 2.iΟ.?β}. 

~:~~1:~:~~,~~:;;,,~~~)~~-~1;~~)~. ~~~~ 

;r1iJ;i.~Ξt}I~Jg~i1~~Δ~~ 
Ξ ~!~~1~~;~~~:J.~::~~i:ri~:E::~t::s~ 
~·,\;,~; ~~~·:t=~-=;~ ~t'ιοοΔ~~ί:~~7'~1 
;..t~ ίu~~~υ;,~~ "':).~·ο ι..n:r.ιr.~ "Ε* 
i.-.;ι2; =~i..i"<"t,;. iλU. 7.41 ί ~r,μiJ~( ιmί;.λ~~;. i"J!II'If •i 
.... ,.,ι.ι:ω-.:ίJιι.rι ίι~ τi"l"ftC71' ~ w,ι.οο)ι,~y δι:ιώ~ ...... , η.:. 
~•i ~ί ... ξi.;ιrΛΙ d.-c 6;'-ι ί..#ις '~ 'Ι'6ψιο..ι ul -d~• 

~~ ::;;:~7~~ίL:~ ~::;~;κ-: >.t ·~:;,:; 
~i:•-r~ .i=~-:~i"1'::"~'•· ).I/; d ... :ιιlιr.Ο.<; .,;. i>:ιί,-,αιι .W. 
:ι=ti ;ι.ις ~.-ό :ί ;τ,;b ι~ι:r ..Ο.,ι.'~ ιί~ι~•-•, ~ι,
Μi ~ι:n.ω;ι.ώ~r,τη ~!7ί Uιw ~.u τ~>.ιτι(ι;ιn~. 

"Ι:r,ώV.i:ιί:ιιvaύ-ι-ιιτ~&Ν.+, :Νiιδιnόο;ιι.ι,ιiιοvμιο 
Vι:ιii:iβJι.V•<·θlaί .. :r,ιιi•"'._.&.l'l"""":ι:·Ιii.σ 
Ιi~:,ι~:ώ7.ι ~Ι.vι r:.:~ ~w ... atu..:ι..~.,,.o '"'" w~ιπι,ι.ο\:νι, 
Ιtι<vi:ΙΠιι :t,ΥΒιιι.ολήιι ιί,..;-L-rιi ..Ο'ι"••;:~,ιmιW. 
,~,..-..rt"'-.h .....,,.;...., .,.ιιj V:ο.Ζ,ι;,ιιι. θ.i ιl;,ιa -ιi ι:;<ι•Νι,~ r.ή. 

~~iι;.~.i~~?~;~:~έ~-.~~f=1~f;Y~y "7:~:;~~ 
>.:r:-t~•,ί ·.~;ι.ο' iτ.ιW.ιο; 'λ).λiι -.ι;ιιί i• 9~r,ι.ι r.:Ιι W. tιι,ι.Ν 
.~~~ν "ΙtJi νi ι;iμ .:W• ιίU.λιι tών 1{(1\".ω'ΟI....:;,., 'A<r9:ιλinωt. 
Jl~t~; 'J:;ιJ.r,·~~ ξi~« C~Ιi , ;.,. ~ C~).:Γ.Ι'Ιό~ "Οφ110.~, -ω
""<b""<:.Π,, ::'>i; fi>ιr oi iι~ν~ιιώtιι~ ''""' •1<i a~ -:ίι ~ι.ι.:r..:.. 
μ.r:::ι :cι; Π~ιί. "}i,;ι-:ιο τi',; w.•~ι.-IΙ( l;ι:ιι •it• i..ι~fil'~ 
•ιi t:ι~f,"" -::c> ...... ,., -ή τ~ώ-Υο ι:~• ""' .~n"iν; l\:r-
:::~, ψ::,.,ι~~~iτ~· 6 ~~;_:ι~z δnιλ&ύιι ~ ,.~ 
·~;( i!ώ 2i .::ι~:ή t~ λ!Dο-,:ι ..::rtη"Ι";i,ιφ.ι ... π~ 

λiη .. :ι ;ι.ί "*" :W,.v.ιι,ιl:ι nU ~itο-ι;ι. Eilzn W ~).16&9~ 
""rΓ.ιt':"'.ι"~" t>:-; λιιtιι~;'L'ό:ις ,u;. τ-,.ψtιος: Δι11\<.f4'όί~, ......,a 
tOio; -r;ιίς ιιi.""<< ... w ,.~>.ω.:zι.,.cii ctN dpιJιj Ί'ί tr;;oq.; 

~..,.~·~~~~~~~?~::~.ή':~ 

"' /o=t;io ~r.?i71;tι ί ·~!;r;tii...:Jv.ι, ι~.:w.ιι..ιι>';". ~:~· τ~., •. 
f,ί.·!Ιι i!iι, οi:i..λι<i: ι 4. 9';i~ οιι:ή ~~Zl' •"r- tι>.ι~-:.ι" οι:οτ,ιό; 
τC;~:ι •• •Cι~ .,,ι:ι::ς;)uιiι;. 'Α-zό co,..; 'Α ... ό -;oW Ηιο ,ί,-, τ. 
το1;')i. Τό,. ιi=:ιr•1"ltl~:rtτ~ i,~ι. Νιι .. ~ .... ,~ ί:i i-./ι<; 
~Q. .. ,~ "'" .n.,,u..; w Ν ιί~.i-πu ..,...,.;ο "i.< ... :.·-:·z~ς 
ι•!•~ητ~ tω>ς~. 

"1:ί::i ... ~~ i)'lti.ι;:·~··lt,; ~:οι~:ι-4·"'1'· ·τ.~ ~,;~,,.~. ~ 
{ιτμ ;ιί ~ι.•ιι ,r,,,.., .,,.-π,""<ι ......Yi Ι,:,..οί-rιι .U,ς ~ ίιιηnr. 
~i =;~-:-ιi•Ι.r,ι.ι· ίι'·r.ι.i'••< 9(Ι.ι;ις •ιl ""<;ν,ιι;i; ~:ι::ί:;ι:~. 

:;~~:.;~t~~;~~~ ~"~~r:-~~~τ.ί ..... ~:~~ ... ~~ .. :;J:-'~.~-~ ... :~ 
« n::rr ...... Ki -:ι· ,.,,, ,;, i::ίr~;• ;, ~i",.4.,. τίc ii..).~~·Ι 

1\ιi ί;ιο~ώ "~; iτ,.::;-ι;.,....;,; 'ΓΜ!μ.i'•··: ι;,; Σ:.r,ι.:::•.).;. 
~'·"· ; ιι ιί ti,; 'λvtt~•i.lτι'-"'"«: Ζί19".rι ""<1 Olj.~~,,.. •ti "';ι.ι.
r.ιί~" ::. ι;i ... i.ι'r..(;.-.1 .. ( • ti,; .~.,~~~.r.-t~ j rιn\ ~~Υ -!>+.• 
\':7::-ι V,.,10TLi!:o .:::ι; ;r:οΑ;,;,. :τ.~ ~;Y,,!:Jf•':f.;. 'l'~.'i'""" 
Υ-;ι.'Λ7.ί!'~ =•::i i~:rι(".m;; ·~ ~,-~,,.~.,.;τ.;. Ι\ιί ~r, ιi-ιιι 
μ.r., z:.n. λ:::Υ, .r;. ,.'"":"' .. ~ ~ lk:ι_i..i; izιo μ.~;•:ι•i ~~• ~ 
~ν,ιιr,ιi!:ο :ι;Ι ΙΚ Α: κ~; !r. '"'~ιίιι iί;,ιι Ηt;ι.Η•. tx• f,.:U;r, 
ό:ί..λi: '""' ώ;:a ι;,:, ~• ;ι.~• -ι:;ι:ι:.znιι •=Ιι -:i~ iιr;ιι~,. ')". · 

~$ί~~;;;iE~~~:iιJoi;~!~:~E~:~~f~~~·O~· 
"'""~~ xt1 r.~~a tt":ί τ~λΙ""<ι~,οrΜC; 'λ~τι ,a .rινι;ιnο~,ι< ιιι-1 

~Ξ~Ξ; 1~.~:~ί·~;i.:~~~:;~.i::i::::.~T~~ ;; 

fllil~~ 
Π~~: ~,_,~~τ.τ;":ι:~ ~~; ~;,'·:λ:~;;,;'~;...;,~~i: 

t~iAti~ 
κ.;~.., Dο;U.ι~τί~. ,; Οιι..λί~ ·'*- ίη-,.ο>.ο,;.,γ,,,., τι Σ;,. 

· ~:?.';~:~:~\~l:~f~~Ξ~;~r~f:?[!/~f:;;~;~~ 

IIYIJ 



ΙιΗΙΥΜΑfΌΥΑΡΧΚ'UΥ ----
"nιμπτη tnιτι:ι οςφlτοςdnδτδd-..ατριχιοστικδστρfyyλισι.οtκεrνηςτi'\ςi:ρnGοτρια ς 

κaf /ι μν~μη στι~tι:ται rιροαοχ~: Ι'Υμrπη χρονι~,Ι7 ft)l~ρη κaf τδ μ~νvμι τ(Ιtί Γbλvrι:χνι:f01.1 
yιdi:λι:ιιθι:ρfα..dληθινι'\Γbι6ιfα-dλο~tληρωμfνηΔημοκρατ(ο,χωρΓςδικαfωση,yfνι:ταικαfαι1ι,ιι:ρι:ι 

tn-fκαιροκαfi:nιτοχτικδ. 

Οl"έλεGθεροιπολιορκημl:νοι"το0ΠολΙΠεχwfοιιnρ:.;ιτοστdτησuvοτδξεσηιcωμδ 

yιd ~ntοι:ι /ιτvρ:ιvνfα. •Έτσι dθρ0λοςτf'ις&ντfcmι:;~~ης0Ι.Ινδlθηκι: μlτd νιdτα;μιd 
noGdnδ κr.fνητ~ οτιyμι'\ /ι δικτα·cορfα Uν μm5J)8~ -.d cmιβι:Τ yιc! rn:JA() dκδι,ο:"i.'νμνι'\ nd
νω στδ αΤμ:ι τliν 'Eλλfr,ouv •οιτητQv,στ6 τdνκς,πd ατρι:ιτιιπικδ νδμσ,καf ιπδ i:κτηκτι κδ 
μfαοςτοDλοοΟι,ος"'. 

'Ηlλcuβι:ρfα ,δμως,nοGdραματfστηκι:/ι-yι:νιι!τοΟΓbλvrι:χwfοuκαfyιdτιΊνό
.rτοfοδιιοωαιι:τd στfιθιατηςdniw.ντι στdτdνκς,δινιΤwι αδτι'\nΩGne-ριμtwμς&οι μας, 
ο1Πι:/ι.tη.ιοκ:ρaτfα. 

•Έrαι,αδτdnοΟμιι!wι ntvn: χρδνιαdn6τ6τc,ι:Τw.ι dθρtίλοςτΟΟ lbλνrcxνcfou, 
/ιd~μνησητi"jςθuσfας,/ι lι:πcιρικi\Ι:nιταyl\yιιίτι1σvνιχισητο0dy4w. ••• " 



8 "''οmνμιλοίισε6Γt:pος ... " 
JΜτι'jφρ5σηαbτ/'i οfνε6τεροι 'ΗχοC.νταφοβδτοντδ"Γlρο"dκδι.ακαΓνεκρδ . Γιό 

καfσ(ιyχρονοfτου(συvεpγd"Ι'ες ....nπρο.\dβει λοιπδν,τδξεσι'jΙ<ωμJ τοUλι:ιοU&πδτδliy-
~ &ντfnαλαι)Βυμοtίvrοι τΙ') ρητορι yελμ:ι τοίί θ:Ινό:του του,τd ση:λlχη της npοθuμοποιο'jθη

κ ι'i fι<ανδτητο τοίί Γ, Γbmνδplov. καν~ κηδεfο vιί γfνει "δημο-, fα &:ιπdνη'' τδ Σδββaτο 

Τιf κε f με:vο dn'σδτο~ς τοΟς λ6- στι'jν ' Αθl'i\.Ο(nι!ΙΙαVε fbp::~σκενι'j)η τf'ιν Kupια"'l'i στl'i Ν. 'ε 
youς του εΥvaι μιιf μεydλη πολι puθp:ι (q,i1 κσf στδ Καλlντζι : :r'ρ6ς στιγμι"j τ6 ττεpιl)δλ-
τικ/'iκληρονομιd.ΕΤχε πεϊ: λοντοV dεfμνηστον ' Αρχηγο\) Μνdντlδp::ισε.ΆrτοφοJ ι -

-" ... 'Η Ι στορΓα ιφΓνει τδ στικl'\ 1 ~μι.>ς,i';π:ιν ι'ι τnρι!μβοση τοίl κ, Ζ Γγδη , ποG j.Dζf 
ρελθδν.ΉπολιτιοcJΊπpοετοιμd:ζει μlτ6 μικp6yιδτοϊίΓ, Γbnι;ινδplοu,lπεισάντι'jν Κuβ{

τδ μlλλav". ληκαf ή><ηδεΓα Μνlγινε δημοc:r fο δοπdνη,dλΜμ€l:ξ 

Ι!.Δυδ εΤwι τd οδσιώδη σνστο δο: τί')ς οfκογ{νε: ι ας στ~ν Μητρδπολη τ~ν Κιιριοο;Ι'j 1 3.ΙΙ. 
ηκd τ?jς &νθρ6πινης ζ""Ι'\ς:Τδ ί'!i- "Έ-.ο ί'!iλλο σημ::ιvrικδ γεγονδς ~τον δ pδλος τοίί 
τομον καf ~ Δμίς ••• Τδ άτομον "'· Ί . Ζfγδη στδ μνημδσιινο τοίί &εfμνηστοιι Γ, fbrι::ιν-

δμS ...ddνοnτvχ;θ1,1ζητεΤtλειιθε- δρ{οιιτ6Ι9?J , Ή rι:φοuσfα τί'jς μεγdλης&στιινομι κl'\ς 

p fον . 'Ηδμdςδι6Ι.dόπ6ρζQΒl- δυ..dμεως,ί'iτανφιισ ι ο;δ-..άfχει δημιοιιpγ(jαει μιιί"nσγ 

8 ~; :~νδ~~~~~·~τ~~~ :~~~~ ~~~~~ν0~:~~~~~~:~~~~~~~~::~:~~~~~ε~Υ 
λει τδχρlος, • . " ι!wνrτλ.DΊ'νδ"ΙfΙφο,Cοιιωσε τd.χl ριο του ι<dνοvrαςτδ JiΊ-

-" Δημσκρ::ι.τ fοεΤ-.οοτδ πολf- μ:ιτl'\ςνfκηςκα f φώ-.οξε : "ΗΔΗdJΚΡΑ1ΊΑθΑΝΙΚΗΣΕΙ:" 
τειιμ:ι lκείνο , εlς τδ δποίον ~ Ήrον τ6 fνοιιοιn yιdτl'ιν nαλλοίο;fj fκpηξη . Ό λαδς ξε-
πλεισψηφfο κνβερνδ κσr ~ με ι ο- χGθηκε στοGς δρδμοιις δοαδηλrΖνοντος τl'ιν dya\odκτηofj 

ψηιι fσlλtγχε ι ". τοιιyΗiτ/'iχοGvrο.Δuδβδομ:fδεςdpyδτεrοdκολοGθησε 

μνε: ~ ;~ . ~~~~:ν~:~ν~~~' ~~ 1-''.:..":...;":i:i-a .:,;;:σ::,η:r,;,.:.:,"';'"':;,;;;~i:ii::,.,,.;c, ~,,-,.υ:r-ι,.,-,ω;:;;;ρ-;;,νi""αu'""Ι!rο::-α- 1 
το ι τl'iν τιιρ::ι.vνfσν ... " nανδρl οu σ-τ~ν είσοδο -τi'\ ς Βοιιλης , ζτ'ίπισε Δ.-

$'+ο'Ι-ΡΑΤιιr0J. ~~ς -τ6 Ε~~~~~~~~~ν 1~~α Σ~b~~~~ο b φ~~~Χ~~~~ς 
~~ ~ σ'6u ΠαΟ,αuη ,ι;;, >Ocuαβαuλcun>wu της yc-

\,L~~ :~:~ς~~ς , 16 Δημοσ-&ένrι -της σUyχρονης 'Ελ-
-11-'Ε•Η~4ιJ' .. _________________________________________________________ _ 

ΌλδΎοcτσtί ΆρχηγσU στδπολ ιτι..;δ μνημδοιινο στl'ι Βοιιλi'\τl'ιν Ιη Νοεμβρfοιι 

Κομμ:ιτικlς lκδηλΟΟεις σ'~λη τι'jν 'Ελλdfα . 



ΕΚΔΗ'\Ο[ΕΗ [EOΛHTHχrJPALE nmτoEDYΛIATON Τ.Ο. E.ΔH.i . ....f: Σ.ΔΗ.Ν . 

Έ..: 5η.Ι.Cισε:ις γιd τι1ν tnlτεro τοϊί Oovdτav τοt'ί r . l'bnoνδp{ • ;..ι:ιγμ.ιΤΗ rι'i' a. 
σ ' Δι.δκληρη τf) χGSρα dnδτΤς Γlε:ρrφεpεrοκις καΤ Ton rκfς Όργονώεrςτοtl κδι.ιιnτος κοf 

τi'ic Ε.Σ.ΔΙ""Ι.Ν. "Έτοr,ο)Τοrχοκολλfιθηκον dφ(JεςτοV Γ . Γbαιν6ρlοv L τδ ο(•νθΙΊιn " ' Η 
Δημοr.:rοτ fα ~ νrκf)σεr:" κο( β) 

r: ΤΙ\ν !ην Νσει.4Ιρfοv,tπt:τεrο τοV θο\οdτοv τotl dεfμνrpτov ~γιτη,δηωοrεtίθr;~ον 
στδντοπrκδτ<ίποκατdλληλ.ο ψηφfcηrηα,κο ς κο( φω'ΓQΥρ::ιφfεςτοiί l:"λrn1...-rnς/r1lτηo<n( 

ι'Ιρθρ::ι γrd τΙ\ ζωι'i tnf τοCος dγQνες τοv . 

2. Όρyα~θηrφν μνημδσvνο μf σtίντοι,rηδμr.'Το τfiν Kuρtot(ι'i 5 fttμθpTou,onf δποiο 
κλ(ιθηκσνοl ' Αρχις , ο l l.κπρδσωποr τQνκομμSπ.ιvκαfτ(;SvQΙ40τεtο><ί:ivόοvσvGσεωv. [τdμv~ 

μδσuw κατοτfθηκανστειιιSv rο άπδτδvdvτ-rπρδα.:rnοτi'iςΓiε:ρrφεpεrο><?Ιc Έπrτροπ;jςιc;σfάnδ 
τfivΕ . Σ . ΔΗ,Ν. 

Ο l l.t<πp6σωποrτf\ςΕ . ΔΗ.Κ . ιc;σfτ?\ςΕ.Σ.ΔΗ.Ν.,θει.οτσφC.λακεςτ!Ίςπολrτrκi'\ςκληρο

νομ r CiςτοUΓ.Γbπαvδρlοvκαfσuνεχrστfςτοiίδγώwτοu,στ ( ςδμrλΤtςτοuςατfςδιdφοpες 

nερισχfςτf'\ςχιSρος , τδvrσοv : 

ο} ' Ηπολrτrκι'i δρ:]ατηρ rδτητο τοUΓ. Γbrnν6plou,;rmvlwς σνvcxfiςδγG1νaςγrdτf)vl.n r-

~~~~~~~:~:i'i~~~εd~~~~~~~γ~~~~~ ο;~Ι~~~ιι;~~ρ~ ... ~:~~:~ρ:,~~ 8 
W κοτοστfiσε r τ~ .λαδ κvρ(ορχο. 

β) ' Η Δημοιcρ::ιτfσ τοU Γ. Γbπονδρlοu δf.ν ~τον μ6vο πολrτr ><fi,dλλιί καΤ κorvωνrιcfi , ' Ατιο'=Ιιcο
ποt'ιοεστf)νtλεuθεpfοιcοfτι'iνιcοrvων rκf) δrκα rοσCοvη, 
γ)Γ r δτδλδγο σιιτδ,δ Γ,Γbιτι νερlοvΤδρνοε·τδΔημοκ ρ::ιτrκδ[ο:ιrαλ'J'l'ΙΚδΚδμι.ο,ποtίλεr 

τοtίργηοε:dπδτδΙ936μfχρrτδΙ953,δτnνσυyχι.ιVf;tίθηιcεμfτδιι6μι.ι;ιτ-vΦrλcλεv6fρι.ιν. 

ι) Ή Ε . ΔΗ.Κ., σννlχεrοτοtlιι:δμι.οτοςτiivΦrλελεvfJfpωvtΦ(τ?\ς ., ,ι";:;π;ι.ιςΚ{ντροu,εΤvαr 
τδ ιcδμμιτοΌΔημοιιρ::ιτrιι:οU[οσιαλιομοU. 

ε) Ό Γ, Γbrτι v6pfou δnηρlτησε τδ "Εθvος ιcof τ!) Δημ01<ρ:ιτfο •<of -~ Μνιι~ι'i τοι•,[τfiv 

ιιη&:fο του, δ .ΙD-6ς τtiν Άθη...Wv ξfσπασε ιιοf δrατρdvωσε στ"'v tιφf.ι ι ο τ~ μf::~ος του κοτδ 

της,·uρ:ι.vvfας. 

στ} 'Ο Γ . Γbιτινδρfοuι:Τνοι δ&wκσrv rστf)cτi'ic 'Eλληνroci'jςΓbr5εfσι:.T619:D-3.2,lnf κι.-. 
βερvfισεwςΒe:νιζιλοu,κστασιι:ε(ασεJ . ~σχολεΤαt<D f ε l ..,f)yογετfiνιοcΙ'Qr6L\rτtιι"μcτuρρΟΟ

μr ση.Τ6 Ι95Ι , ίδρυσε τδ "I5pVΙ-U Κρaτικtiν ' ΥπστpοφrUν (Ι.Κ.Υ.) ,πf τt -9FA εlσfiγαγε τ"'ν 
nερ Γφημηl.ιcrcrδεvτικι1 μεταρρC.θμιση,τ"'νδnοfα μετό dnδΙΟχρδvrαd"Qvιιdππ"ε νd u lα-

~)τ~~. ~ΓbΔε~~~:~Vε~~ηγ~~~::ι'iτ:;~λ~~~μδ τΟv δγροτrκUv dσφαλΓ-,εωv(ΟΓΑ\1962 . 8 
η) 'τn7jρξε δ Πρωθunοvργδςτf\ςdπελεuθεrι(οσει.:ις , τ6Ι944 . 

θ) Ύπ;jρξε δ περi',ιιονr:ις δπεΙΧΙ.σnrστ~ς τ?Ιc tevrιci'jς ιcφι οΡ)(fος στ(ς ')')(fαεις τοv ιL τοtίc 

Άμεprκοvο~ς καΓ τδ ~το ιι:ο ( l:αωσε τfiν Κtίπρο dnδ τf)v τοuριcιιι:ι'i ι:lοSολι'i τδ Ι964. 

r ) ' Η ιcορωvf&ι τοtί dγι3να του εTwr τ6 σ(οvθηs.α:''ΓΊοrδς ι<uβt:pνfi;Ό λαδς ~δ βοσrλειίς;:" 
δnι.:ιςl.π fσης " 'ΗΔημοκρ:ιτ fα 86 νrιcf)σεr". 

' Ιδrοfτειχι fvτ-ovc ι:Tw r τδrnρδντi'iςνεαλοfας τοVκδμι.οτοςα'δλεcτfς 
l. ιcδι')λι5σεις. 

[τ"'ν Άθl\...0 dλλιf t(CJ( στ"'v lnopχfo,~ Ε.[ . ΔΗ. Ν . dvt.ΙD. βε τ"'v dφιοσοιιδλr,οη ιςοf 
τ!) μfι:ο τσtί πολrτrιc οV μνημδσνvοu ,~ Κεvτρrιc"' 'Enrτρonι'i l:ι<ο.νε τfiν nορ:ι...t!τω δf)λωοη : 

" Γlιpοσαν6fιcοχρδvrοdπδτ6τε nοtίδ δnδδοvλοςι'ο6ςτ?\ςrcτρ fΟΟςι,.αςdπ6τfiν 

ξε\IΟI( fvητηχοGντο , θρfivησετδχcιμ6τοiί"Γιροuτί'jςΔημοκροτ(α ς" . 

Ή'Ελληνσrκf)Σοσ rολrστrιι:f)Δημοιcρ:ιτ ιιcι'i~ολο fοι<(Ιf κ&eε νiοςΔημοιιρdτης , γ~ 

ρΓζοντος τ r c ι!Ι πε tPt:C πpοσφσρl ς-θuοfεc τσV dθ6vaτou rιpou γ rd: τfiv ~5ι:ο fωση τί'jς Δr,μοοιρ::ι
τfaς στ"'χδρ::ιμας,τrμ]τι'iμvι'iμητο\ΙμεγdλοuΝεοlλληνοdγωνr στι"jτ7jςΔημοιιpa:τ (οςοαι fτ?jς 

'Ελεuθeρfσ ς. 

'Εμεί ς ο i Νεολοiοr τ7jςΕ , [ , ΔΗ.Ν.,όποσχ6ι.οστε , δτr σr:ίv σuνεχr'Πιcτi3vlπ r διι.iι!εUν τοu, 
Βό dγωνrστοt,.ιε; &ιcδμη αερrσαδτεpa: , γ r6 τfiν lδρ:ι. fι.:ι~η μrι'iς np::ιγματrιciΊς Δημι:rκρ:ιτfος στι'j X~PD 

ι.ος . "'ΗΔrJ.rοιcιχιτfα ~ vrιcl';oεr:" .... " 



Ο "ΑΓΟΝΑΣ" ΠΑ τΌ ~!1111-f.UΠf'.O 

Ιι'ετ6 άπδτfσσεριςό:λλεrdλ,\ηλες προτ6:rειςτοti ' Αpχηyοtiτ?jςΕ.ΔΗ.Κ . κ, 'Ι . Ζfγδη, 
τ6 1'\:ιοι:6pεiστ?jς Βονλ?\ςdπaφdσισετι'jνΙηνΝοεμβρfονν6dφιει:όσειμιdε l διοc:ι'jσvνε6ρfαση 
γιdnολιτικδ μνημδσννση:ιUΓ.fb rι;ινδρfσν , 

Τι'jν nρGτη rιρδ11:1οη δ oc:, ' Ι . Ζ fγδης τι'jν f καw:: rιfριισι στ f ς Ι6Δεκεμβρfσν,~ ό:φαρμ ι'j 
τι'j συζι'jτησηyιdτfςπρσγρ:ιμι.οτικfς~ηλ6σε οςτ'ήςΚνβερ~ει.ις.Τ6νισετ6τεδ ' Αρχηyδςτi'\ς 
Ε . ΔΗ.Κ.: 

"ΚΟριοι,~ πε:ρ:ισ~νrι Βονλfj fιιnw:: Μα μεγι'iλες nαρ:ιλι'jψεις, νομ fζι.ι : Ι)iiτσν διν 
τtλεσεμνημ6σ:\ινοτi:iνό:...,ιν0μωνάντιατα.,rαοc:i3ν-λfγωό:\.-t,Jν0μι.ινyιοτfοl &λλοιn?\ρ:ινnλον
σιοndι::ισχατf ςτιμι!ςιιn f τσGςτfτλσνςη:ινς-κα f δε(ίπ;JΧΙ06fνlκανε nολιτ ι κδ μνημδσννο 
στδν Γ.Γbπι;:ινδρf ον . 

Νσμfζω,οc:,ιpδε δρε , δτιεΤ\οΟιβcισικδκαθi'\οc:ονμcις \d πληpδσοvμε τδ δ ιnλδ 
οότδκενδκσfσ0ντομιν6ό:rιστfσ .η.ιμετδνφδροτιμi'\ςΙ(α f στσ0ςrιολλσGςοc:σfστ6νέ..σ" . 

Τι'j δεaτερη φσρ.i , ι'ι rιρδταση τσίί 1( , Ζ(γδη , fγινε στfς 1<1 Ίονλfσv 19?β,στδ τμi'\ι.n Δια-

8 οc:σnωντ'ήςΒοvλi'\ς. 
Μετ6dπδτι'jνό:γδρε\.'tl ι'jτσνγιd ,.;άnοισCίλλσ Bfι.n τ~χσtισq:: σημσσ fας,δ oc: . 'Ι. Ζ fyδης 

nρ6σβεσε: 
"Κtίριε 1\>&:δpε,τελεfωσα, ' NJ..d νομf(ω, Ι'ίτι Μν πρfπει -.d στσμcιτι'jσεωχωρ f ς 

-.d ~nαμνι'jσω δτι ~ Βονλι'j αότ ι'j δfν tξεnλι'jρωσε τι'jν όποχρfωση ποtί ε Τ χε nρδς τοΟς σνwιfλrι;c'.ις, 
rτοΟΟCθ:ιvtιν I((I.Td τι'jν περ fοδοτi'\ς δι οc:11:!ΤΟρfσς . Μ.νξlρω πi3ς οv~βη. Ο!ίτε ι'ι nροηγοGμενη , 
οtιτε ~ 1"DροΌσα Βοvλι'j , δfν ό:φιfρωοον μιd βι:οδιd γι 'σότο1ς, ιrοtί πftια..aν οc:ι:ιτd τι'jν ιιερ fοδο 
τi'\ς διΚτοτσρfας . ΕΕβtιfως , Μν μπορίj ν6ό:νοφfρω Ολ.ατd ό:νδμσrο , dλλd lνα διν μnop(;)..d τδ 
rτιρ;ιλεf~ . Μνfοc:ι:ινε ο!ίτε ι')προηγοtίμενη,ο\Jτε ι')nαpοϋσο Βοvλι'j,πολιτικδ μνημδ:::ιvνοστδν 
1'\:ιCm:ινητσίί ποληικοtl '<δο:μcv ,τσϋ όπσ(οv κο f ό: Μνατος ;ιjταν μι6 σvyοc:λον ιστοl(ι'j σνι.eολ ι'ί 

' στδνάγ6να κοτdτi'\ς6ι οι:ΠJτσρ fας,στδ ΓεωργιοΓh1"Dνδρfσv. 

Νσμfζω , οc:. Γ'ρδεδρε: , ιΠι δfνtποτρlπετuι τδ Σειττfι,.eρη f!τδν Όκτι.'iβρη,δΠJν 
Βιίό:ρχ f σει νι5 λεrτοvρyείrdλι ~ 'Ολ~λε ιστοίίΣι.'iι.οτος,νό μι'jνό:φι ερGσσvμεμιd dnδτ fς 
πρί:ίτες σvνεδριdπιςμσςστι'jνfιcτισητοUδφειλομfνονφδροντιμ'ήςστδν/1νθρι.ιπο,dδποίος, 

• ~~~ ~~~ τ~~~:ς:~~ ~~:v τ~~v t~~~e:;:e ~~ :~:~~~~~:;~;~~ο:~~:~~:~ κ:7~ 
~δρε , Ι'ίτι δlνπρfrιεινd σvνεχ ιστεί~1"Dι:dλειφηο6τι'j.ΕΤνοιtπιταl(τικδκοΒηκονγ ι6 
ι5λονς μ::ις, ~ θει::οπε Γα της , Α&τd γ ι d :ι~μερο~ .••• 

rτf ς Ι? ' Οοc:"Πο)βρfοv Ι9?θ , δ ' Αρχηγδς της Ε . ΔΗ . Κ. l1"D νi\λβε oc:αf tπι σ~ι.ο νε τ~ με:yd λη 
nα~λειψη: . 

" Κ0pιεΠρ6ε6ρε ,τι'jνπρι.'iτητοίίπρσσεχοίiςΝοεμβρ f σvσvμπληρeSνσνnι•ΙΟχρ6ν ια 
dn6τδν θ6νατστοΌΓεωρyfσν Γbιτιν6ρt!ον . 

' Ο rεG\ργιος Γbιτινδρtοv όr.;p.~ε μιά dπδ τ f ς φωτεινότερες rιρο"Jωπιοc:δτ ητες τοίί 
πολιτrκοtlβΓοvτσΌ σGvχΡονοv ' Ελλην ι σμοΌ . 

'Ο Γ , Γbιονόρlον , dνό.λωσε τf] (ωι'j τσv στι'jν 'Υπηρεσfο τοϋ ~ΕΒνονς,dλλd κο f 
μt τδν 9dνστ6 τον όπηpfτησε τδ ~ΕΒνος κα f τf] Δημοκρ:ιτΓα. 'Ο βάνt'Ιτδς τον tνlπνεvσε τ6 
fοοδτί:iν ' Αθηνi:iν-.d yι:dψει lκε Γνητι'jν lπικι'j οελΗ:ο τf]ν ι')μlpοτης οc:ηδεfσς τον Ι(Ο Γ \d διο
τρο..6σει 1"DΥΙ(6σμια τ~ν dnfxθειd τοv πρδς τδ κσταμΓ-,ητο κοf τΙJι::οννικδ κοθεστός ,noO r.~χ• 
σε σSv cvνομωσ Γο γιδ -.d lξελιχθε ί σt nροδοσfο τοiί ~Εθνονς . 

Νtψfζω,δτ ι ~ Βοvλ~ , πρfrτε ι νd dφιερ6οει τι'jν ι'μfρ:~ τi',ς Ιης Νοεμβρfον,γιδ νd 
τελfσεικατdτδν lnο αημ6τεροτρ6πομνημδ'J1.Ινσ τοtίdεfμνηστσvΓε1.1ργΓοvΓΌrτινδr..fον, lν6ς 
/!πωςεΤπα,dn6τοCιςπιδtμπνενcη.ιfνονςι'ιγt:τεςτσίι 'ΕλληνιtηιΟtίσ'αότf]τήν οc:p f σιμηπερ Γοδο , 
τι'jν - δποfοοc:dλt.ψε δlnfτηςγηςβ fοςη:ιιl' . 

Μfτfινnρδrα:ιη τσΌ'Αρχηγ σϋ τηςΕ.ΔΗ. Κ . κσfοltοc:πρ~rτο ι τοtΙΙ'ΙΑJ:ΌΚοc: • 

... // . 



r!fς κcιf τ 1:ί ~, t, 1'-ο.λο'Jbης, '(I f\:16εδρος της Βοvλiϊς,δfιλωσε ότι γtd τδ θt'ι,.ο σ(;τδ Μ 
σννcνο 'i ι/. τ~ν Κ {ρvηση κnf θό δ&ει &rdVτηοη. 

Στίς24 Ό .. n..tβρfσιι δ κ, Ί . Ζίγδης , dπεvθCιvθηκc οι.οΓ rύλι στδ Γpοεδρε:iο τi'jς 

"Κ(ιριε flι:;Gε{.ρε,~ f:.ovM dνομlνει lod τfιv tνηι.ε!L τ γιίi τ~v &κριβ(j ~ 
!Lρ:ι ποC θό τελεσθεί τδ μνημδ.:ιuνσ γιd τδν Γεώργιο Γbποv[.μι':οι·, w(l vνwι Γζετε,~ lη 1\ο-
μεβρfοι. crwι ι'ι Ι)μlρ:ι τοΌ Βα...dτον τον κσf εΤwι ι'ι κaλfιτερη ι\μlp:ι Υ Ι!~ ...6 τελεσθεί τδ 
μνημδqννο.'Επομtvι.:ς,νομfl,ι.J,ότι 81οι.ιμικ.:.ν~-:-ι:σfα&rδ . ΣτΓςJΝοειλ!ρfοvlγιvεβεfJα Γ(,1ς 
~ κηδεΤα τον οι.οf θδ μποροtίσε τδ μνημδσινο \od yΤνεt κσ 1 στfc .3 Νοtμβρfον . 'Αλλd ~ 11:.
ρο~ει,fι ε τ~ ι ~μl'ro ΚοtνσβαuλεΙΠtt<:Οtί ι'.λfη.ον ισ:ιf τδ Σί:iμι σuνεδριδζεt τδ πρι.οΤ,Νι•μ ( l,(.1 1 
δη θιS lπμε ...dyfνει τδμνr:μ&ιvνατ(jvΤε":"dρτη,γιaτf τfιvΤετ:.iτ οννcδρι6ζει κσf ι'ι 
'Ολομl.ι.ειο,λδy~ τ!'\ς σvζητfισει.ις των ι'.ρωτfισε..ιν". 

Τελικδ,μετddπδο"';~ησητοiίlρΟCδραuτηςΕbι.ιλ'ηςκσfτί:ivtκπpο~πι.ιντQvκομ
μ!των, τδ nσλιτι ~δ μνημδσιινο τοtί"Γfρον"τ!'\ς Δημοκι:nτfας dρΤστη~ε γι δ τ(jν Τετ6ρτη Ιη Νο

ει4Ιρfαv,δπως&ρχιοο:6εfχεπpοτεfνειδ'ΑρχηγδςτηςΕ.ΔΗ. Κ. 

Σ1Ό Α" ΝΞ:Κf'CΠΜ€10 

Τ 6 nρJ Τ τiic Τετdρτης Ι η Νοε: ~.CP r av , μνημ6σννο στδv τι'iφο τaV Γ. 11..1 πανδρlοu στ δ 

Α"Νε~ρστσφεΤο,dπδ τfιν οlκσγι!νε ιι1 τοv . 
' Απδ πλει-ρSς Ε.ΔΗ.Κ . τι;ιρt:στη d ~. Ί. ΖΤγδης,tπιοο:εψ:ιλfις dνrιnpσ:ιωnε fας τοίi 

οο:δμματος, 'Η dνrιπροσωπεfο τiic Ε . ΔΗ. Κ. dnοτελείτο dπδ το(ις βοu\ει:τι!ς ~.οι . Νιοιfιm θε:ν ι
ζι!λο oo:af ι<Δστtι Μπαvτοvβ5,τδv Γ, Γρ:ιμμηlfσ τοtί οιδμμ:ιτος Ι< . ΚCισπ:ι οιριμi:\κο,τδν Όpγα
VQτικδ Γp:ιμμ:ιτt'α κ. Μιχdλη M:Sρa,τ(j Δημσ~tΙ<~ ιW~οuλο στ(jv ΆBfjvα ~. Άνδι:ιιαv(j Κp t t<:ι!λη , 
τοfις nολιτευτι!ς t<: . Ι<, 'Ι. Κpι~<fλη,Γ, Κοuμ:Ι\ι5κα στp:ιτηyδ ι'..d . ,Π . /\ι:οητο6 ,Π. Β:ιμλι'Ι' ,Ί . 
Iτuμofιλrι,lvi:iτ(j νεολαfστοiίt<:δμμ:ιτοςlt<:ιτpα;;ι.:ίπησαvο l~<.κ.Μστς,:ιJΙ<Ολδποvλοςι<αr 

Μαfιτl,ισς, 
Τδ t'ι::66u τ~ς Τδιας μι!ρας(Ιη Νοεμβρfοu)Ι!γινε στfι Βονλ(j τ6 'ΥΟ ιτιοιδ μνημδον

νο τοtί Γ, Ι'bπονδρtαν μι! όμιλfα τοiί ΓΡοfδροu τοiί Σ6μ:ιτος , τΟν 'At;xr γ~ν οο:α Γ τί:iν ~κιτpο

οι5J1(Wτί:ivοο:ομμ::Sn..tν. 
Στfι βι!σηπο{ι κσθδτuνd 1'\:tfιτuνηςτώνΚοιvοβοι.ιλευτικί:ιντiic Έλλdδος ,ι\ Ε .ΔΗ.Κ. 

dπδθεσεl'-Uδdφνινοστεqdνι. 
'ΗδμιλΓα ταtί 'Αρχηγαtlτ!'\ς E,Ni.K. Ι<, Ί. ΖΓγδη,Ι!χει 6ct 

"Τδ β~δu τ!'\ς Ιkγdλης Γbp:ισt<:εtι!'\ς,19 Άπι:ιιλfοv 1968,&~ r dπδ τά pαδ ι 6φωνα , 

• 

• 
no!i ~ταν ρuθμισμt-.u οτδ Λσνδfνο-<111(.1ς Ι<σf κατά τι'jν ξεvικ(j ι<ατοχfι....(Ι ι',π .1λητικ~ φων l'j τοίί 
ι'rf€τη:" 'Η ~μι!pα της ' Αvαστ6σε(,1ς τotl Kuρfou σνμιτfπτει lφlτος μι' (jν ι'.πι!τειον τiic Στau
ρ6αε:(.1ςτοtίλαοtίμ;:ις. 

Τδστpατιr.ιτιt<:δνnpα!;ικδπημ;:ιτης2Ιης'Αιτριλfοuισ:ιτι'jργηι;. δλαςτdς lλεuθερ (ας • . 
φι;tίδαcι'.χρηοιμοπο f ησεvι\χοCινταπι:ιδc~<οτ&ληψιvτf<ιςdρχiiι:.Τδψεtlδοςtn ιt<:ειμι!

νηςΙ<ομμο\JνιστιΙ<Ι'\Ctπσ'-Uστdσεr.ις . Καfτώp:ιχρηομοπαιεiv€ονψεtίδαςπρ6ςπαpaμον(jντης . 
Χρησιμοποιεί τ~v drdτην τοD lnι~<:ειμfνοu ~μοψηφΓσμ;:ιτος καf tν σuνεχε ΤQ τί:ιν tκλογί:ιv , εlς 
&6ριστανμι!λλον ••• 

········;;;~~θ(.~~~ ιτpδς τ&ς 'Ενδιτλοuς Δuν6μεις •• . Κοτδ τι"jν 2Ιην ' Απριλ. Γ οu πσρεπλσvιC,θη 
rον&πδτδμfγαψεtίδος, .. 'Αλλ6τ6ρατδψείίδσςlχειdnοκαλuφθεί ... Κο fl!μ(.1ς ι\χο!iντnπα
ρ:ιμι!νειάκδι.οε l ςτ(jν&pχfiν,Διατ( ; ... 



-3-
Καf τUρα όπεvθGνομnι npδς τδν ~λε!iθερον κ6σμον, •• Ζητοtίμεν τf,·J I/\ ι"' τnu ι\λλ rι

λεηι'ίηνΙCαΓ σvμnορSατοσιν.Ι:f.νΖ:ητοtίμι;νlπ{μβασινε!ςτι'jνlοοτερικl\νι•ι "'J, . . 

Mfo δι εθνι'ic όπομδvι.ισι ς κο f nολ ι τ ικl'j Κσr σ Ι κονοvι ,..l'j τ'i'jς xor:vrσt ; ~ ηγ ( r.! c 
δμr::σσν ιαιτιίρρεuσfν της κι::ι Γ σlιτι'iν έπ ι καλο!iμεθο , έξ δνδματος τοiί Uno6orλσv '· λληνι ~σ;- Αrt
οiί , τδνδποίΌνέκπροοωnοtίμε. Όlλε!iθερος κ6ομος ,μf ο!rτ-Ι'jντl'jvπρι.πσβοι;λfον , κοΓ Β& τιμ~ 
rn;ι κο Γ β& προσmτε6σο τδν έσυτδν τον. θό κσταστQ ~Ε.:ιος τοtί δνδμ;:ι τδr τοV'', 

'Ότανlσβuσε δdπδηχος τοtο μην6μaτος, δλοι--Οσοι τδ1!Ι(οvοαν-σ\Ιvειδηrι..>nοίησονδ-

~~~v~ι ~~ν~δά~~Β~c~~~~~~~: ~=λ~=~~(iτ~~a:~~r:v~σ~~~X~:vv;l'j:o~v
::~a'::U:::OX~~;:άd~~(i::η~νo τ~~~;::;:~σ:u~νοντiον τοiί"έλι:(iβερσu κ6σμσΙΙ; 

,.Ηrον 'ι με:γ&λη στιγμι'i τοΌ Γ . Γbπονδρtοv . Ή μεγαλGτεpη τ~ς ζΙJΙ'jς του. Ή πλι'ίΡ:"ΙC 
ταtίτι ση το\J ~γfτη μf τδ λσδ . Σn6νισ ι'ι μοfι:c χοpfζε ι τlτοιες στιyμιt:ς στδν nDλ ιτιtcδ , 

' Μλδόnί'\ρξεκο(μιdδεaτερη,Ι.'ι:ρικοfίςμί'jνες &ρyδτερο . [τ f ς3Νοεμβρ fοvΙ96β , 

μlτδκοθDλιtcδξεσf\κωι.cτοίίλοοiίτί'\ς 'Αθl\ναςστl\ν κηδε: Γa τοv , nοCοfθοψετδκοθcστ6ςτί'\ς 
τlιρ:lννfος στl\νκοπιισχCονη , μlτl\νμυριδσrομηlοχl\"&θdνατος" ," δημοκp:ιτ Γο"κοf "[f\μερ:ι 

8 ψηφ fζου~~λ6δnί'ιρξc φfτρfτη , ~ντcχρ6νιaμετd , στ6 Α 'ΝεκρστοφεΤοτϋν ' Αθηνi:Ιν,ι!Snου ' 
τ6μνημδσυνοτοίίΓ,fbnανδρlουf:γ ινετ6ξctc fνημ::ιγ ιι'ίτ6θρ'ϋλοτοUΓbλuτcχνε: Γοv: 

~Εζησε 80 χρόνιο δ r. 1'\:::ιnονδρlου . 'Yni'\pξc δ τελευτοiος,&λλι'ί δχ.ι δ lσχcιτος τί'\ς 
μι:yι'ίληςyεν ι Ος,nοCομl/)ylτητδν 'Ελεvθlριοθενιζlλο ,f:φτ ισξετl\ σ{ίγχρσνη 'ελΜΟΟ . 'Υ"ης 
μι:ydληςyεν ιΟς , ποC.ylννηοε/) ' Επον6στοση τοVΙ909 . ' Η'Εnονό:στοση,πΙJC.yιdπpι$τηφορ6 
tπlβ:ιλε τ~ν λoitcl\ κvριορχfσ.ΚοΓ πlθσνε: δ r . Γbπσνδρlου , δτον μι': τΙ\ σvνωμQΟ Γο τί'\ς 2Ιης 
' Αrτριλ Γοv , yιdμι6&κ6μηφορ6 1 κοταλΟΟηι<εστl\χGιχι , ποfίylννησετl\ δημΟο<p::ιτΓα,/) λcι.iκ l\ 
κυρ ι ορχΓα:,,, ~Ετσι 

1 
μlοο στδν κ fίκλο τί'\ς ζωί1ς του, περιλομβ6νεται 1'5· μcyaλcio κσf /) &

θλ ι δτrτrο τato σ{ίyχραντ:ιv 'Ελλ ην ι ομοtι , Κα Γ δ μελcτητfις τί'j ς ζί'\ς τov,~n'a{oτl\ τl\ν μοναδιtc l\ 
dνθρδnινη αtcοnιδ , μnορείνό: σvλλόβει τl\δ1Ε.n κοΓτl\νδντιδ6ξστί'jςt.ποχi'\r;μcις . 

Σ ' δλητοvτl\ στοδιοδρομΓαόnf'\ρtcεμετσξfίτtiν>Ιρ&των . ΣτδτlλDΙ (..ι('"ιρζ(δn1)5τος . 
Γu ιδςπσττ6, ξεκ (νησε &πδlνο ξεχσσιιlνο δρειν6χωρι6τίjς Άχa:' •. -τl\ν lδιαfτε:ρη 

naτpfδa τοu,τδ Κσλlντζι. t.'l τΙ\ σφοογ ΓΟΟ τίir; δωρεi'ir; .:':γινε ι\~fτης τοl:ί "Έθνους . Ι<.lρδ ισε 
οι5.ντελοι6φοιτοςτοVΓυμ\Οο ΓαuΙ00χρuσlςδρσχJLςκο Γ μ 'αtιτlςμί'\κεστ6Γ\::ινεf!ιστfιμ ι ο 
καΓ nροχ6ρηιχστl\ν ο<ορuι;ιfι-Ι..ιιόδλλη6π6δειξητί'\ςtcινητικ6τητο.ςτί'\ςtλληνι"ί'\ςκοινων Γσς , 

~~υ.,.~ Γ ξε~~;,:~~~~ ~~r~:~σε~~;~σ:~λ~:r:~~l~~~~~~~~::/~~~~~:~ ~~ ~-
δρυμ:ι!(ρ:Jτι ιών ' Υπσ:pοφιt'ιν . nνε\:iμcισπινθιροβδλο,μlfντονητfιν&vόnητηςζ(.)ίiς,ίΎrοντο v
τδχρονοδ δισνοι"ιμενοςκο.f&Qνθρι.-τοςτί'\ςδοάσεως . ΟΓθεο f τοtίδωοι:ιντδχόρισμ:>τοίίλδyοu 
πλοvσιοπd.ροχα κοf το~ l:πlτρεψο.ν f:τσι \(ί y fvέι μ ιd σ(ίyχρσνη lκ δοση τοl:ί >ΙDλιτικοtJ τ?jς 
κλαοοι κi'\ς περιδδσuτi'\ς Άθl\w ς , 

"f:Lν μπορσiJ.οα",fyρο.ψε ~νος; ' Αμερικανδς δημοσιο.'.(Svος στ6 Ι949 1 "vό σvyκρστfισω τ~v 
fπιθvμΓα,δσrι L\ρα μιλοtίαε ι!ι fbf1t;lvδplov:tt1 ~τον/) μι~pι'j 'Ελλ6.00 περιοσδτε:p~ με:y&λη ocor 
Υ& εΤχεβρε:θεί αlιτδςό ' Αθη\οtlίΟςnDλ ι τικδςστfιν Τεχερdνη, στ i\ Γιάλτο,στδ nδτοδαμ''.{ΜΑΧ 
ΕΑSΤWΙ.Ν- ' Αμε p ιο<σνδςφιλδσοφοςκοΓδημοσ ι Dλδyοr;-ΠεριοδικδΡLΑΙΝΤΑU<,Τι:Όχος'Οκτωβρ fοvΙ949) 

' Η ζr.:ιfι , ποCο /Sρχισε ο<σ Γ τε\c Γωσε μl τ6ν dyώ\.\1 y ι 6. τ~ν λοί' κl\ tcupιaρx fo , nόνω στι'iν 
δποΓο β6c ι ζε τδ δνειρο τi'\ς l δε6δοvς Γbλιτεfας , ποCο 86 δπηρετοίίσε δΙΙδ &pχ~ς:Τfιν 'Ελεvθερfσ 
κσ f τ~ν Κοιvωνικι') Δ ι κοtοσCονη. ι.'l nροΟπδθεση φυσιΟ<d 1 τl\ν lξαi:ιφδλι ση τi'\ς lθνικί'\ς &νεξαρτη:.f&ς. 

' Η 0\Ιμμετοχfι τοv στl\ δημδσια ζω~ κι::6τησε 53 χpδνιο . t.l6νo ι!bι&π'οtιτδ ~ταν χρδν rο 
ποCοδπηρlτησε σόvμιt:λοςΙ'ι&pχηy6ς Κvβερνfισεων.Τ6.όλλο4?;rrονχp6νισ&'ι'ώvσ. 

""Ετσ ι μπδpε σε:ν6m:ίστδruμβοfίλ ι οτοίιΣτlμμcιτοςστ Γ ςΙ!:επτε14!ρf οvΙ965 : 

~IJl.ν εΤνοι,Qλλι.χτττ , ε 1 ς τός nορσδδσε ι ς μου o,d χρησιμcιnοt6 κομι.cτrο<& κα Γ πρσ
QiόiΠικ&κριτf'ιριο. ' Ε&νl:npδκ:ε ιτον6εΤiο'Οι σbrdτιS κριτ fιριο , Uνθd σvνlβaινε • . • ε lςτdι.n-
κρ&f:τητοtJ δη.Jοο fοvβ Γουμοv, νό:lχωι.ιετ6σχε ιlξμδνοχρδνισ ε i ςΚvβερvι'jσΕιςκα f οορdντσ 
ε ! ς &y6νος . •• " 

τοfί & tiνες τοv&κριβδ. Ιοbκρώ cΤναι /) λ fστσ τtiν 6ι~ξι:Gν του.'Έτσι: 



-Τ61907,ώς φοΙΤητι'jο:.,ι'nτοδΙκ6στηκεοfΙ7μlpεςφvλ6κΙοη, 

-Σ:τfς8-4-Τ92Ι , δημσοΓι:vο·τ6περΓφημοCίpθpοτοv στι'jνέφημι.:ρfδα" ΙlΑΤΡΙΔΑ" :"'Ο G;ιο Ι λr (ς 
κσf τδ ~Eθwc." ryτuδ o ~6στηκε λ fyo &ρyδτεpο σf Ιθ μίiνες φvλ6κ1ση κο Γ lμε: 1 vε 4 μl'\νες 

στι'jφtιλcι κι'j , 
-Στ Γ ς 6-7-1922 fι" ~τηκε 6ολσφονΙκ., lπΓΒεση στ., ι!ι.πΙλι'jνη , &φοt1 nορlστη σvνι'jyορος στ., δr

οc ητ?jςι'σμΓας, στΓς22-&-Ι922 , τ-Υνκατηyσpοvμl~vyι6τ6"/η.ισοcροτΙοc6Μ:ινιφfστο"(Ά. Γb
m\.Οστοσ Γοι.ικ,λ,π . ) -f.,. :ϊ925 τρΓμηvη φtιλ6~ ι ση κο ( πολlομηνη lκτ6π1 ση όπδ θ. f1:5yocaλo, 

-Τδν ' Οκτώβριο τοσ 1935 tι;σρfο lιπ6r.Ετσ$ στ6 Κ!ίθηρο οcοΓ "Άνδρο,2 χρδvισ . 
-Τδ Φεβροvόριοτοtί Ι9.3Β lι;ορfσlιπδlλεται;iiστ6 ΚΟΟηρο οcοΓ 'Άνδρο,2χρόνΙσ . 
-Τδ ΦεβροvόρΙστοΟ Ι9il2κλε Γστηοcεστ Γ ςφvλοκlς ' Αβfρωφd:π6τσlος'ΙτuλοCος, 
-ΣτΓ ς2Ι~-Ι967σlολληψη&π6τι'jχοWτακα Γφιιλ6κΙσηlωςΙΟ-~1967, 
-ΣτΓςΙΙ-5-Ι967Ι!:ως7-ΙΟ-1967 κατΌΤκονκράτηση, 
-ΣτΓςΙ3luς26-Ι2-1967οcοτ ' οΤκσνκρ6τηση . 
-ΣτΓςΙ9-4luςΖ2-θ~ κστ'οΤοcσνκpάτηση . 

rτ6 λryαχρ6νι απσlοβρlθηκεστι'jνΚvιJfρνησηπροyμ:ιτσπο Γ ησεlρyοπσCiθ6μεΓvεΙf

σαεΓ.Ύπ?jρξε: 

Α. Ό Γlρωθvποuργδς τf\ς d:πι:λε:vθεpδσε:ως 

Ιιtίί' ος Ι944:Σ:ννfδρΙο κaΓ "'ΕθνΙκ6Σ:vμβοCiλΙιt' Λιβdwι.ι-Ι<vβt'ρνηση 'ΕθνΙκί'jς 'Εν6τητaς
[ι.ιμφωνΓσ Καζlρτσς, 

Πp:.Jθι.ιπσvρyδςτ?jς&ΙΙtΙΓμaκτης&πελεvθερδσεως . 

Ι8-ΙΟ-Ι944 : ~Υψωση σημ:ιΓaς στι'jν Άκρδπσλη, 

• 
θlβαια,fπaκσλοΜησε ι'ι με:ydλη τροyωδfσ . 'Μλ(ι. ΥΙ Όlrτι'ίν, d: λ6yος άνι'jκει στ~ 'Ιατο-

ρΓα. 

θ. Ό δπlpμ;ιχοςτ?jς Κι.ιπρΙακ?jς & vεεορτησ faς 

1963-65 ός 1'\::ιωθι.ιποvρyδς ε:Τχε τ~v τιμ., τl'\c dποστολί'jς στ~ν Ktii-Jρo τf\ς fνισχvμlνης fλλrι
νικl'\ςμε:pορχ Γα ςοcσΓτl'\ς μ:ιτσfωσηςτί'jςτοvρκ ι κl'\ςεlσf3ολί1ς . 

19:D-32: 'Yπovpy6ς ΓbιδεΓαςτ?jςΚuβε;pνftσει.ις 'ΕλεvθερΓοv θεvΙClλοv. ΤδlρyοτοιιπερΙ 

λαμβdνει: 

-Τι'jνΤδριιση3.5CDΣχσλΙοcωvκτΙpfων 

-Τι'jνtκποι δεvτιοcι'jμεταρρCοθμΙση 8 
-Τ.,ν ΤιSριιση Άνωτ6τοv ΈκπαΙδεvτιοcσtίΣ:VΙJβοtιλ Γοv 

-Τ/ιν Τδριιση της Άνωτdτης Σ:χσλί1~ Καλί:Sν Τεχνί:Sν 

-Τ~ν θfσπΙση τi'\c "ΓbVΕΠΙστημΙaκfίς σδτστlλεΙ σς" ώς κaf τat! 'ΟρyaνΙσμοt! τσtί 

ΙbvεnΙστημ(σι.ι 

-Τι'jν tπαvΓιSροι.ιη τοt! 'ΕΒνΙκσt!θε:iS.τρον 

-Τ~ν λεΙτοvρyΓa τί'\ς ' Αι<aδημfας Άθη\~Υν 

!96Ι: ' Υπσvρy6ςΣ:vντονισμσV 

-"Ί6ρvμαΚρςιτΙκί:Sν'Υποτρcιφιί:Sν 

Ι963-65:Πρωθ\JΠΟVρydς 

-tωρε:δνΓbιδεfα 

....fbνι:πΙστ.,μι σΓbτρijν ,'Ιωσvνfνων 

-' ΕκπαΙδεvr Ι κι'j μεταpρCiθμΙση,πσCοσι"jμε:ρa ,d: φοi:ί ιι / οθετ~ηκε: &πδτο(ος nuλΙσCοςΔντΙ 
nόλοιις 'ΓΟ\J, &!y 1 νε ιιτί'iμα τοi:ί ~Εθvοιις . 

Δ. ΔlνθdΔμ;ιΙσβητηθεi fπΓσης ι'ιμεydλητοvσι,.ομ)ολι'j ΥΙάτι'jνοlκοvομΙοc/ιστι'jρΙl,ητ?jς Έκ

κλησ Γας{ΤδριισηΤΑΙ<Ειι.οΓΟtιΕΠ,Ι93Ι-32),y ιδτι'jvο/κονσμΙοc/ιάl.οdπτvξητ'Ι\ςχδοσς,τδΙ9~5Ι( ' Α-

~;:σ:;ηy ~~~~~~;:~O~:~~~:V~ r ~~~::~:~:ι ο;~~~; :Vω~~p:~f~ε:::np~:~ I ?~Π:;:;::~~ Ι 
Νομορχι:!v. 

' Μλ6 δ Γ . Γbπον6ρfοιιδοl,ι!στηιιε lδΙαfτεpοfοcτδς tl,οvσΓας.Ύπί'ιΡl,ε δ λσί'ιιδς Ιt
ylτης~οvλοςκο f'Υποιιαyδςτης ' ΕπονοστdσεuςτοϋΙ922 , ι'ιylτηςτοϋπρδτοvκσΓτσtιδεG-



I -5-
TεpOU 6.vlvδστσιι ·&γGνα 1\ΟΓ ιπ~v δικτατορΓο f!γfτης τοϊ;ί ~Εθνοuς. 

' Αλλ6τόκσλλ(τεpαμvημδσιινοστδΓεCιργιοΓbποvδplοuδf.ν π:ψε.ίνόγi\.ε ι καλλΓ

τερ::ι , Ι"Ι:Ιι.ιι'ί ι,LτόκεΓμε:Ι.dτοu-τδλ.δγστσu. ΕΤ1.0ι ι')dσφαλιστεpημlθσδσςyι& νόκοτσν""Ι~οuμε 
τόν θει.:ιρητοι.δ τί']ς πολιτικί']ς ~<ι:ιi τδv Ο:νθpωrιο τ?jς δι:ιάοcι.κ . 

Γι'αtτδιiς μσϊ;ί tπιτροrιεΤ ν5 00ς διαβι'ίσι.ιμι:pικlςχαpαι<τηριιπικfς n;.ιιικο,fς : 
Ι . ' Απδtεις yιd τ~ν ΙΠΌΡΙΑ 

"' Η Ίστσpfσ ιο:pΓνει τό nτ::ιιχ;λθδν. Ή ΠιΜιτική rιρσετοιι..dζει τό μf~λσv" . 
" ' Η ' Ιστσρfα δf.ν μ5ς δ Γ νει τ~ν άνεσιν τί'}ς 6.1ο0μσνi'jς . Διδτ ι τόν χρόνον δtν τδν rι ραι;ιδ ι 

ορ Γζειι'ι l:μuνα , τδνnροσδιορΓζειf!lπΓθεσις" • 

....... ~: ~ · ~~ · Μν εΤ1ο0ι lξι.ιτερικδν Gλικδν γεγονδς . ' Η i'1nu ανΙ43αΓνει μόνον δτι::.ν όιdpξ ΙJ 
•vχ ιι< ~ όποδσχ~. Κατ6 τδ στ6δισν τί'jς Κατσχ?\ς ο/ ε i σβολείς εΤχσν καταλάβει τ~ν ' Ελλ6ά:ι . ' Υ
π?ρξεν h Ι<J;:ιτοχ~ , όλλ'οbUποτε lιnηρξεν ~m,διδτι fl ΦUΧ~ τοU ~Εθνοuς ο6δtπστε τ~ν όπε δt ,θη . 
ΚαΓ δπ~ρξσμε;νΝι~<;ηταΓ , ><ατεχδμενσι , Μόνον !ι ψvχιιο:~όπσδοχ~ τί'jς ηττσςόπστελε7 hν". 

' Ηπ{j(Ιηι<ε πολλtς φσpις στ~ ζ~ του δ !"ο πσνδρι.!οu , ' Αλλ6 πστf δι · δtχτηιο:ε τ~ν ~ra 
τσu , Οiίrε t ιο:έ:Γνητ?\ς!5ης'ΙσvλΓσuΙ96Οi,σlίτεκu Γ τ?\ς2Ιης ' Απρ ι λ Γ σuΙ96?.ΚαΓγι'οtτ6ιιt-

~~~~ι~δ~~~~~~Α~~U τοv. 
Ή πεμπτοvσ Γσ τί'\ς nολιτικi'\ς τσv φιλοσοφ Γος δ ί νετα ι σ 'α lιτι'jν τ~ν ι'.nιγρομμστικ~ δ ι σ-

"Δuδ ι:Τνοι τ& σδσι!Ζδη σvοτατtκδ τί'\ς όνθρ~ ι νης ζωί'\ς :Τδ άτομο• κσ f ~ όμ:j"ς , ,, 
Τδ δτσμσν .~ιό ν6 όνοπτvχθ"Q ζητεΤ lλεuθεpfσν.Ή όμ6ς δι6 ν6 δπάρξg eαε ι τ ~ν τιi

ξ ι ν ... Τδ δ.τσμονδιεκδικεiτδδιιο:οΓωμ::ι.'Ηδμάς l π ι βιiλλε ι τόχρι.!σς. 
εΤνα ι προqιανι:!ς,δ.τιtκεiνοτδπολrτεvμαε:Τνσ ι 15ριοτοv , τδδnοΤονfσσρροπεiτ6ί!ί

τομον κο f τ~ν 6μ:j"δσ , κοτ6 σuνtπεισν σuμφιλιώνε ιa τδ δικο ( ι.:ιμ:J. ~<ι:~ Γ τ~ν δποχρlι.ισιν , τ~ν lλε~ 
Βι: ρ fον κσ f τι'jντdξιν. 

Καf τδ nολfτεuι.ο τοU μlτροv,τί'\ς l σορροnΓσς τ'i'jς όvt.:ιτfρας σννΟ~σε:ι.:ις εΤνα ι I) Δημο
ι<pστΓσ" • .• (Τό'Ι&:ινtκ6τί'\ςΔrι..ιοιι.ροτικi'\ς11:ιιδεΓος,193Ι). 

ΜΕ Ι ς τ6ς ΔημσκρστΓος ό fιοδς δfδει τ~ν lvroλ~ν . 

Ό Λαδς lπομlνως , ~fλει νό λσγσδοτQ δ!ά τδν τρόπον μ( Τ·6 • όnοΤον lδι.:ισε τ~ν lvτo-=. 

·~z;0:
0~~νo~'i'\:'::~~~oy:;-'~~n~o:π~~; ~~:....:~:~ .. ~(ο! ~Γ, r v.fτaι , l~nιoν τ'i'\ς 

· ; ~~ροτΓσεΤναιτδιτολ fτεvμcιι'.κείνο,εlς τδδπσΤσν ι'ι nλεtοψηφ fσκvβερνΟκο Γ ι'ι 
με:ισψηφ Γσlλlγχει". 

~~: · όndpxovν &λdθηπ:ιι 15νθρωπσι . Μόνον εi ς τ~ν θρησκεlαν ύ~ρχει άλΜε ισ lξ ό.:. 
πσι<αλ6jιεως . ΕIς τ~ν Δημοκpατfσν ι'ι dλ~θε ι σ &ιτοδε ι ><: ν6ετσι" . 

' ' " ' ;;~·~λλσγ ι σμδς δτ ι f3 601ο0μις εΤνο. ι δfκσ ιοv, ε Τνσ ι σuλλσγισμδς όλσ><:ληρωτικ6ς , ' Ο 
οuλλσγ ι σμδς τ?jς Δημσκρστ fσς εΤwι dvr(οτp_;)φος :Τδ δΓκοισν εΤνσ1 ~ δδvσμ ις". 

" 'Ο νόμος γfνετσι δΓκσιον μόνον δτον ε !:'ίρη &vrοπδιφ ι οιν εΙς τ~ν γεν ι ιο: ~ν περΓ δ ι
κu ΓοuοuνεΓδrριv,Ο.λΙ.ωςnσροι,LνεινομδτvποςβΓο , νσμ6τvποςσGθο ι pεοΓα". 

3 .~ 

· τ~v πρωταρχιι<~ θtαη της tλε1λlεp1Ό ς στ~ φι λασοφ ιιο:~ κu Γ πολ ι τ ι ιο: ~ tνστtv ι ση τσtl 
Γ . Ιbnσνδplοιι,lμφσνΓCσννσ / 6ιο:δλσιιθεςnεp ι κσπtς ό πδιο:ε Γμε:νό τσvδιαφόρων t πσχί:iv : 

" ' Η npσαsΙΙκ~ 'ελειιθtp Γα nρστ6σσετσι τσt! Κσ ιvt.:ινι κ σ'ϋ αlτ~ι,.οτσς τ 'i'\ς εbημεp fας . ΜΔ

νον διdτf\ς ' ΕλεvθερΓαςοuντελεΤτσι f! μετ6βαοιςdπδτοt!ζ6αιιε l ςτδν ά νθρωnσν . ~νσν ι'ι 

' ΕλειιθερΓσ σνν ι στδ' τ~ν όνθρωπ fνην Δξισπplnε ι σ . Γρtrιε ι nρί:ίτσν νό δπόpξσuν lίνθρQnσ ι κο Γ 

κuτδπιν νό εlιημε;p~σοuν'' . 



" 'Η ' Ελεuθεpfα ε Τ ναι α'iν τδν όγι!pα κα( τι'jν δγι:fσ. Μόνον δταν τ6 στcpηθ~ς όvrι 

λαμβ&νcCJΙ]ιτl'jνόξfσντσιις". 

"'0'Ελληνι οι:δςΛα6ς6lνκ6μνει lnιλσγ(jντup6νvων. 'Αpvείτσιτl'jντυpανν (σv". 

4.~ 

Ό npσσαwτολι σμ6ςτi'\ς σ><t:ψεuςτοiίΓ . Γbfftlνδplou np6ςτ6νσοσιολι αμδ οι:οθοp(ζt· · 
ται&n6τδόοι:6λοvθο οι:ε(με;νο,ηο(ιfγpαιι>Ε25χp6νων : 

"'Hfnσxl'i μας οι:υρισpχείτσι όηδτl'jνlννοισντi'\ς i.ξελ(ξεως,"Τό n6νn:ι rx:T" . ,, 
Α!ιτtjεΤνσι ι'ι"θt:οις"τ!'\ςfn~i'ΙςΙDς :Κοnιταλ ι σμ6ς , δι d σδτδ ' Ιμnεpιαλισμδς , δι ' αbτδ 

lιlιλιταpιομ6ς" ... 
Τόγενιοι:ι':ίχαpαοι:τηριστιοι:6τ!'\c"&νrιθfσεως" τi'\clnοχi'\ςμος:Τ6σοσιαλιστιοι:δ"«J( 

γιΜ;ιι κεΤα{φεμινιστικό)pε(ιμ)τα,τδδι εθνfς nνε\ίμ::ικοf ι'ι οι:σινωνικl'jνομοθεοfατtiνοι:p::ιτtiν . 

Κο f ι'ιdvτ(θεσηοbτl'jόδηγεΤπp6ςτδμfλΔον'' . { Τ6" ' Ελληνιοι:δνr.ιt'λλσν''-fΕpιοδικ6 

"Γp6:μι.aτσ"'Αλεξανδρε(σς-'Ιονοv6pιοςΙ9Ι4) . 

ΓbλΟ&ρyδτεpαδιατΟnωσετl'jνι\κδλ.οl.ιθηπpαφητικl'jnpδβλεψησt:μιdδημοοιογροφικ l'j 

σuνfνrευξl'j του : 

":~:;~~~0~~:.~~;~ς~~~::~ ~1:: ~\jσ=~~~~;· ό fλε:Μεpος ~6σμος τl'jν ηολιτ ι -· 
κl'jνδημοκpοτ (ονμt:τl'jνκοιvωνικl'jνκα(όσοβιετικδςκόσμοςτl'jνκοιvωνικl'jνδημοκροτ (αν 

μt τl'jν nολιτικ~ν. Κο( ι'ι &τομικl'j βόμβο \.IS μ5ς &ξοοφcιλrοQ ε l pΙ'jνην όλ(γων δεκοετιtiν,μετό τι'\ν 

m::ιpfλευοι ν τtiνόηοfωνι'ιΣαβιtτικι'\ "Ενι.ιοιςβδεδp (σκετο fΗικεφαλΙ'iςτi'\ς&μΟνηςτi'\ςΕ!ιρS

πης κα f τοU κόσμου, διδτι θd εΤχ.ε πpοβ&λει μία πολt'J μεγαλυτι!ρο δGναμις:ι'ι Ι<.fνα" .(ΤΑΧΥΔFΌΜΠ 
β-12-1956) . 

ΆναλΟοντι:ιςτl'jνι!λληνι κΙ'iκατάσταση στδδοκ(μ ι ο το0Ι9Ι4 ,πα(ί nρσσναφι!pθηκε , 

lκαvε τι'\ν &κδλοvθηnpόβλεψη : 
"θ5 &ρχfσουν,ι!πομι!vως , (καf στι'\ν Έλλι'.iδα)σοσισλιστικό 1 Οματ..:~,,.αταγγι;λrσ τοU 

" iιστι κσt:ί'' καθεστiΡσς ••• cnιvεfδησιςοοοισλιαrικί'1c;τι'.iξεωςεlςτο:•ςi.pγότα,&ξfωσιςκσι~ 
νικί'jςνομσθεοfσς , δςnροσωρι ν6νμι!τpσνπp6ςηεp ι ορισμ6ντi'\ςκεφαλσισκροτικί'Ιςtκμι;τσλλε0-

"ΓiοίονεΤνο ι τδnιθανδνμι!λλον; 
' Αjιοtί τά m::ιλιτ ι οι:ι'Ι: ~δμμ::ιτσ lκφpι'iζουν .κυρ fως ο l κονομιοι:δς οι:αταστδσε ι c, ι'ι μopφl'j 

τωνθδlξαρτηθQδπδτl'jνοlοι:ονομιοι:Ι'jνμσρφΙ'jντοiίμι!λλοντσς". 

~ ~γ;~~:ε~δ~~~δ~:χ~~\~~~~:;~Ρ:~ς .. ::~~~~~; , ~~ ~ : ~~~;~~~7~;~::r~~ ~~:.. 
τικσ( . Γiερισσ6τε:pοιl'ιδλιγ6τεpοιιιδροι,προqτστι:υτι"σrδοσμο (, πολεμικα(δοn6ναι,οι:οινt.ινι" Ι'i 
νομοθεοfο κ . λ.n.){τ&• 'Ελ.Ο.ηνιοι:δν ~~λλον"Ι914). 

Τδ ηολ ιτ ι "δ nι στεCιω τοU Γ. Γbπονδρlου βρ (ο"ι: ι τl'j σuνοrπ ι.c~ tκφpσσ~ του στ~ν 

6kδλ.οvθη φρ6ση : 
"Τδνn Γνοκσ τiiν Μικtiνόξιtiνμας , ι: Ι ς τδνδποiσν6νογp:ίφεπιι I<QT6 σι:ιpι'i ι'ι 'Ελ

λ6ς κο ( ι'ι Δημοιcpοτ fα , cnιμπληρ1ν.:;ι f'ι κσιvωνικ~ δικσισσιίνη , D / t!: pγαζδμενοι nPinει ν6 όnα.>.σμ
βάνσυν δλδκληpον τδ npοϊδν ι!ργαοfας των~ nplnι: ι t!: ιτσμt vως \.IS οι:αταpγηθQ f'ι tκμετSλλευσ ι ς 
τσt!&νθρ6nσυ όnδτ6ν/:ίνθpωnον,,," 

Τδν t.\S pτι ο τοΟ 19."'5, Uστερα όηδ τ~ δfιλωση τοU 'Ελεvθερ(ου Βεvιζι!λου δτι & ηοχ r.>
ρεΤ όp ι στιοι:6 όnδ τl'jν nολιτικ~,ό Γ. Γbπaνδρlου Τδρυσε τδ" Δημσκp::ιτικδ Ι<.δμμ::ι •;πο(i όργδτεοσ 
μι:τανδμσσεσl " Δημοοι:pατιοι:δΙ:οσιολιοτικδι<.δμι.α", 

'Έτσι , ό Γ, Γbmνδρ{ου εΤνοι δ δημ ι ουpγδς τοU δpου ~δημοι<pατιοι:δς σοσισλισμδς" , 
nοGt!: κφp6ζε ι μι!τδοι:αταστοτιοι:6τηςσl'jμεpσf'ιΕ . ΔΗ. Ι<. . 

Ι:τδ οι:στσστστικδ τοtί Δ.Ι: . ι<..,πο(ί δημοσιε(ίθηοι:ε τδv 'Ιο(ίνισ τσtl Ι945 1 στδ nptiτo ο:ε

φάλαι ο , npοσδιοp fζονrανο/β::ισο:fςδρχι!ςτίicοι:σσμσθεωρiσςτσυ, 6ςt!:ξί'Ιc: 

" Τ6 Δ.Ι:.Κ. τ!'\ς 'Ελλδ&:ις i.πιδιι:iκει τ~ν l;ξμπηρlτησι ν τtίν σuμφεpδvruν τσtί ~Εθνους 
κα f τοtί ΛασU . Βσ.σιοι:α(όpχσ(τουετνοιι'ιlλευθεp(οκαΓι'ιδιοι:οισσGνη". 

Γ\χ:ισδι οp (ζοντας τl'jν τελευτσ(ο, τfίν δ ι οκp (νε ι σl ότομι οι:ι'i, κο ι V(.IVικ(j ~or tθνικ l'j. 

Κr ει δ ι κι:Gι:ι : 



. "' Η κο ι νι vικl'\ ι Jιοο~νη πρ:ιγμ:ιτοποιεiτοι ι;f 

ιι:οτόρyησιντi'\ςlκμι:ταλλι:.C ζι!ι>·θ~τιοuόπδ5ν!Ιp:.Jnσνκn f 

ξεωςδι'/1..\οvς , κοθολιιι:Ι'\νlπΓι.ο νεlςτl'\νi:ρyοοfοvιαιr 

όyαθtiV''. 
Ρ6τησ::ιv τδv ΓbnανδL::ιι.:"ΓιaτΓ όνομjοnτε τδ Κ6μμ:ι σος ~·σσιολιστικδ;Ένοε:ίτε 

κροτικσπο Γφητi'\ςΒιομηχαvrαι;" 

Καf !!κείνος όπι'iντηc-- :"~'l τδν Σοσιολι σμδν lννati τl'\ν εδημερΓαν τί:iν lρyςιζαμlνων 

όνθpι::\ΠΥv . ΔιvεΤνοιδ6yμοοlι<οvσμικδν,εΤνοιήθιιι:6νο!τηι.n. 
'εφ "&:ιον όn6PXovv δνθρωποι στεροGι,ιενοι δρτοv,στt'γης κο Γ /ο ροtί,ο~δΕ Γ ς διΙ((Ιι 

ο1ίτοινά ε Τνοιnλο(ίσιος". 
tτενε6ειτl'\νlννοιατοϋδrιιιn•ι:οτι,.οiίοοοιολισμοiίήό ντηση,y ιατΓδtνnεριλςιμ-

βdνεικαf τ.Svκοινωνικόl'εyχ τ-vμ{..,vnοJΧΙΥωΥ'ϊc,σι'ίνπροDn6θεσητί'j lcονομικi'\ςό'-0-
πτ~ξεως. 'ΜΜ εΤι.οι όwμ.:;~ι ,.1'\τητη ή θεμελεισκl'\ ΜΌη, πο~ ε Τ χε δ σοσιι>.\ :ιμ~ς yι6 τδ Κδμμ;ι , 

5 .~ 

Td l δεδ6η πα~ π~πει νά ι'ιπηρεη:ί ή ' Ελληνικl'\ Γbιδεfσ,προσδιορfΖ:οντοι μ€ t
ΠΙΥΙΧJμμ:ιτικl'\ σοφl'\νεισdπ'τδνd'οΟιι:αινιστl'\τηςστl'\vi:πδμενηπεριιι:οπl'\: 

"' Η ~~y6λη 1 ΙtΔι nσρ:ι:μlνει άιdνοτος . Μόνον μι:τuβdλ.λει cριεχδμενον, Άπδ 

~~ :~~:~u~~~~~~·~~Ο~~n~~~=~:~π:~~~~ντ~~ξ:~~.~~\j πολιτιομ<J\εlς τl'\ν άνΟψ~ιv 
'Η tθvικι'jόλοκλι'jp:.Jσιςδfνάπστελείτι!ρι.n.'ΑπστελεΤόφετηρΓοvπρδςlπιδfωξιν 

~v dνωτι!ρων σκont:iv τσϋ ~Εθνοuς,πρδς δημ ι οvρy Γοv τi'\ς 'Εθνικf\ς 'Α'οΟyεvνl'\σεως ,~ δnο Γο ά
πστελεΤ τl'\ννfο"!.'εyόλην Ίδlαντοϋ"Εθνοvς,,, 

Τδlθνικδvσι.τδ lδι:Ι:)δεςδlνεδρfσκετοι ε lςάνrΓθεσιv,dλ.Μclς nλl'\ρη ιiρμσvfον 
κο Γ πρδς τδ άνθρωnιστικδν lδεί:iδες,τδ σιινισπίι-ενσν εiς τl'\ν dλληλεyy~'lV t<σf ε i ς τl'\ν ε i ρ~ 

νικl'\νσuνερyο.σfοντί:iνλσi:ίν.Κοfnρδςτδ~,τδσuνιστdμενονεlςτl'\νdn6-
δοσιν κσινωνι κf\ς δικοιοσtiνης,εlςτl'\v <ατόρyφιv τi'iς i:κμεrολλε~σε.ις roUdνθ~nou &nδ τδv 
llvθρ:;ιπσν, 

ΑWΙ'iεΤvαι ι'ιθfσιςτοΌ lθνιιι:σΌ Ιδε6δοuςεlςτfιν 'Ελληvι .. fινfbι~ fαV" . 

S.Γιdτδν ΕΙ<.ι'σϊκD/ΙVI.Ο 

'Οi:ι<λοyικδςν6μοςεΤ\οtlι 1 μfσοστdπλσfσιομι/Ιςσvντετ::ιyΙ"νηcnσλιτε fο.ς 1 δσ~ 
ι.οντικ6π:pος μετ6 τδ tGνταyι.n , προDπδθεση βοσικl'\ yιι'i τl'\ν δι.nλl'i λι ιτο ;1'1fO τοΌ nολ ιτΕ:~μησς . 

Έιι:ινειλφ!Lw lnονi\λ,θε στδ eιμο: 

' tπηρεοσθ~"κ~~6τρ~~: :;7σ~~~. :~λ~:: ~~~σ~~~ ~~~~~ 1yενικG:~:r\~:~~~ς 
πσ.τρfδ.:.ς , 

ΕΤχον προτεfνει,nfρuοιν,~πι.ις κο.τσχυρωθεί σvνmyμ:ιτικi:ίς,~;fο σχι:τιι;.Ι'\,τοδλd
ΧΙστοv, στnθερ6τηςτσΌi:κλοyι"σUσιιστl'\ι.οτος. Έnρδτειvα,δnι.ιςγfv ..τΙ'\ καf dwyραφεΤ 
όςδιdrοξ ιςτοΌΣvντdγι.nτσς,ι'ιdπ6φσ.σιςτί'ic;Σvvπ:ιyι.cτικ'ηc; Έπιτραπης τοU Ι946,σvμφ6νως 
nρδς τl'\ν dnafσv "ι!κλοyικδς ·..Δμος οΜfnστε lφ::ιρμδζεττ:ιι εΙς τιSς lκλu~-iς,αΤτινες ιi κσλσv
θοϋν τι'jv βσuλεvτικl'\v nερfοδον , καθ'~v dψηφ fσθη". ~Γ διδτι ο / βσuλεvταf i:νδ ισ,'!lρονrοι κv
ρfωςδιcfnSςlt<λσycfςnοΟfρχσvrοικοΓ/Sχιδιdτ6ςμι:θεnοιLvας,τUνδπσfωνσ/σvνθί'i<οι 
86 εΤντ:ιι llyvωστοι,δ i:κλοyικδς νdμος ~ δfν Μ μετοΒ&λλεrοι , ~ δν dnO<Xt rισt:Ι~ ι'ι μετο.βολl'\ 
τοu , οδτ-η θd σιιντελΕ:Τται i:nf τ~ βdσει yεvιιι:ωτι!p:.JV κa f δχι κσμμ::ιτικι:'iν κο Γ πρι:κ:ιωπ ικί:iν κρ ι 

τηρfωV'',(Μrινι α Γο 'Επιθ&6ρi)ΟιςΚδμJ,..ΟτοςΊiiνΦιλελεvθfρωv-Ν~μβριος τ955 ), 

........... ~~Τ~θσ μονοδικδv rτ:ιι::dδειyι.c. Διν δ!U'ρχει καμμfα κοιV013σuλεvτικι'i χδρ:!,ε / ς 
τι'jν άπσfον νι:S: σul43o fv:;. σι.τl'\ ι'ι d'•ιdκοπος μεrοβολ/'ί τοU lκλοyικοίί υvστ~ι-uτσς , ή δnοΓο dπο
οuνθlτΕ:ιτδνnολιτικdνβΓσvιwf i:ξεvτελfζει τ6ντrολ.ιτικδνκδσμσν,δάnοίοςδ ι αδqJΙ«i:ίς 
&λληλοιΔχετο.ιμfτδd'οΟλσyικδνκσfσιινερyd'ζετσ.ιιLτδπλε ι οψηφικδV". 

ΤΙ'\ν lξσ:θλfωσητηc;πολιτικί'iςΖ:ωί'iςόnδτ fςJ\Ινεχείςμεrοβολt:ςτσlί lκλοy ιΙ<οΌν6-

μσuf:δωσεyp::ιφιΙCΙfμt' τδά"6λ.οιιΙσdv66στσ : 
"Λlyε:τοιδτι,δτοvlnικει!Lνι;~νlκλοyϊ:ινσννεστ()θ:ηε!ςlι.οπολιτεvτ l'\ννό μετσβft 

πρδςnερ ι οδιt fσνε:fςτl'\νltnρχ,fσντοu,χωρ f ςδμuςνάfχr,ι nροσδιορισθ'Qτδlιι:λοy ι κdνσΟσrηι.ο 
dnl'\ντησε:"Ν:s: μ:Sβωnρϊ:\το nοισΟςθd (ιβρfζιJκι::ιf κστδπινΜμετσΒΥ":: •• 



7.~ Ι1 1.UΝ 

'Ο nσλιτιι<δς,nοΟ δn~ρξε ποδτvnσ κοινοeσυλευτιι<οΌ δνδρ 
π:ρ~ι.ατο af fι; ~~υwμfες τοV συστ~ι.οτος , Ο! rιερικοn~ς n-:>{· ' 

i:rJJρκ.ί:iι; τδ rιΑdται; κοf τδ βdθσς τ~ς σκfψε:Gς τοv,εΤ'.οι ";μ.ι<; i:ν & 

χρfιοι ..ε:ς γι~ τ~·-· i:nrιχ., μ::ις: 
"ΕΤnεν 6 [\>δεδρcις τί'\ς Κvβερνl'\σεως δτt ~ Άvrιnολfτεv "-,ον δισG'τει τ~ν 

θ:η.ιλ~ν,δtν δrόοχ ι λδyσς ν6 dnευθΟνε:πιι np6ς τδν λaδν. ffiσν5τοι ό τ?jς Κuβερνι'j-
σεως,'Αyνοcί τ!W ,ιarc:ιντοϋ Δημοκωηκc:ιίi Πσλιτε(ίμ:ι-:-ι:.ς. f:'c1δ •( f\.λι·ι:{μ.το 

dnστελεί δχ_ι dnλi:iς δικαfωι-ο ,dnστελεί Ι<D81\I(OV r'ι i:πικοινr.!νfα μf τ" • l<of ~ nopε fo 
πρδς τδν Ι'οδν,εΤvτ:ιΙ nολλfς φοpις Ι<Dθί'\κον δι& τ~ν καλ~ν λειτοuρ'(fα )i) nσλΙτεΟμ:ιτος'' . 

• ••• •· • ;~jς •τδν ΚοΙνοβοvλευτΙσμδν ~ δ?\θεν nερ•ιpρδνησις τοΌ Κοινςιβο λfau dποτελεί 
τ ΙΙΙ6!Jού'. 

· · •••·•••;:ι)'' ~ινcflοvλευτισμδς,κατd κοιν~ν όμολοyfc:ιν,ε:Τναι πρSγμοτ· ~ydλη [χολ~ δημΙΟU~ 
y(ας ::ιλ ι ι είν δνf.ρωv. Ι.\'! τδν Κο ι vοβονλευτιαμδν lκσνοf Ο.νθpωποι ~~π ~ρσ'ϋν ν6 '-tJuaγι"povν , 
ι\ν(Ι(c:ινοιδκ;,1"1fp:ινlφημ€ρ:.:ινσvyκvριί:iν,οl.ιδlπσπ:lπικp:ιτοtίν'', 

~τ~;·δ~·~r·τοi)τQ; . • 
"'Ηγωνfσθην εfς δλην μοv τ~ν ζω~ν διd τδν Κc:ιινοβοvλευτισμδν,t<a f 6ικσιc:ι'ϋμ:ιι ν6 

δμιλίJ 6ι6 τd Ιtειονεκτ~Ιnτδ τοv , Ό Κο ι νοβοvλευτισμδς λaτpε;Οει τf: ' ~μοδιδτrττσ ';' t<af 

:~~:~"~~~Τ~ i:rnypvnνo\jμε,yιδ l.<d διοιpvλ6ξοvμε τ~ν dποδστιι<δι·ι1ι τοv . 

~ τδν δρΗψδν τοtί "Κδμμηος'' , δfνετοι στδν Γ. ΓbπaνoSpf, u ,• ικοιρfο ~ δροθετ~ 
χ ι τ~ Δ :rτfc:ι d"δ τ~ν δ ι κτατc:ιρ(c:ι κc:ιf \d διc:ιτvπ&ιει δρισμfνει ~ ι ι<fς ιιαι.οτrpfιοε 1 ς 
y1d τf,v ι ,ρ& ~ν 6Gc:ι μαρφi:\ν nολιτεΟμ:ι;τος. 

~ .,Οτuν τ& +οδμμ:ι;το dποτελοUν lνωc:ι1ν dθεμfτtJν σι.ιμj~Cpδντων 

πc:ιλιτκd ,1,μ:ι1U,ΕΤνοισvμμc:ιρfο Ι, λυμ:ιινδμεwΙΤδΚρ6τος.Κι:Jfό 
ν6εΤ\ΟΙ tvG.. Ιςθεμιτi:iνdτομΙι<ί:iνσυ~ρδvη.ιν,τότεεi\.Οιdι:λt'Sς 
Μν Tw I λoy1κaf σvνc:ιvrfισι:ιςlλι:υθε(:ιuνnολιτί:iν , σ/ δnc:ιίc:ιι d 
nηρlτησιvτοtί-Εθν,·,_κσ f τοtίΚρι5τοuςΙΙD fτtίνyεν ικi.Π"έ:pωνd\Ο)Κ. 

~(~~~.~ Τνc:ιι lΒνικ~ λειτσυρy fσ ,~ δποfο όnrΡ:τεϊ τd' συμφfρc:ιvr 

'"'''"';~~ντδ ΚρcSτος τοvτfζετοΙ μ€ τδ Κδμμο εΤ\Οι ΦσσΙσμδ~." 
λεδετοι τδ ΚρSτο.,:,εΤ\Οι Ιtαvλοιφ::ιτfc:ι. ''Όrον Τδ ΚδμΙ? όnrpε:τεί τδ 

ιdζοντuι nλfΌν 

"ταιr&Υ.δμι.οτσ 

~r Lτuι, ίο ι . 

Ν Ι ς τ~ν lξυ

ΙΙαοU . r& ΚΔμμ:ιτα 

.-ιfτοΌ"Εθνuυςκσ f 

ντδκδμμ:ιlκμετσλ-· 
,εΤνοιΔημοκp:ιτ fο" . 

~~·~~:~v:~~a:~~~:~Ρ~;:~~~~~~~=~τ~ 1κ~:~~. ~~~σε~~ .. ~μ~ρJτ fα ς , 
......... :~6 nρfnει -.d dvoφt'pω κaf τ~ν d1(6λουθη nερικοn~,πο0' "<~της δι6θεοη ό
ποvι:χ:ιμμf~ει το1 οοφ(σ της: 

"'Η Δημοκp:χτfσ ~ιοφtρε ι ό.πδ το1v ι')μιδημσκρ:ιτfον,&tιν δ κ& 1 ς ό.πδ τδν ι')μfκοσμον''. 
9, Γιdτδν ΓΌΛΙΠΚΟ ΒΙΟ 

'Αrτδ τδν nλοϋτο των dπcιιpθεyμ6των τοv τσλμί:s ν6 nορ:ιθfw μι ~& noO fχω πρδχειι:n 

στdχc:ιρτιδμοv: 

"0/dληθtΤςΚvβερνf\τσι εΤ'.οι δδηγο f. Γfνοvrοι συνfiθωςδvοςμt:στοι ,dλΜτελ ικί:iς 
~ουνοcnfτd"Εθνηκα (τοΟςf\c:ιοΟς'', 

Κα(όπi'ιρξενόδηγδςτοtΙ"Ε:VΌvςδΓ. ΓbΙt:Ινδρlοv,δποςτδdιyνGρισεό&οημος "δ-
δηyδς"τ1'\ς'Ολυ..-.fας ,μιλδvταςlκμ€ρσvςτοtlλaοίί τί'\c'Ελλ600.ς :"[ε -.dπροποpε:\ιτεί·.-ε 

κ,Ι"'ρδεδρε.[είςεΤοθεδδδηγ6ςδλδι<λrpηςτί'\ς'Ελλ&δσς'':: ... 

... ..... ~;~~-~ρροι τi'\ς &vrι6ημοτικ6τηττ:ις εΤwι lκείVΌ noO χαρ:ικ. 1 τοΟς &ληΒείς δη-



"ΕIς τ~ν iiσιcησιν τ?jς llισικfισεως,δπfρτοτσς νδμσς εΤ\ο'Cιι ή dδιdβλητος dρετ~ τi:Ιν 
dρχδντr.ιν''. 

"Οidσφολfcπεροιιcριταfτi'jςπολιτικi'jςι..οςΖ:ωί'jς, ο l περισσδτεpο••dνιδιατελείι;;,εΤ>,οι 

σldπλσΥ ιcσfdν.5ννμσιι!iνθρι.ιπσι". 

"/ι16νσνε l ςτδνσlιcσyενειαιcδνβ(σνδπιSρχοuνφιισιιcσ f ιcληρσvδμσι.ΕIςτδν6ημδσιcν 
β (σvδη6ρχσuνnνεvμ:ιτιιcσ(ιcληρσν6μσι". 

'Ότσνταtldwιcσι~θηιcεδτι.&ίnροσχuρ~ι cπδΚδμιnτί3νΦιλελεvθfρων(Ι951)ιcdnσι 
οςττολιτεvδμενσςεΤnε: 

"- ' Ατfίχημσ: Διότι θδ φlρει μετρηι.t'ναvς ΙCDf θιίdποιnκpΟνει dναριθμ~οvς". 
'Ηίn6μενηφρ:SσηεΤwι roafyvwστη. 'MM nρtπει W:dvαφερθεΤ,yιστf μι! τfς λfyες 

σlιτlς λlξε ι ςdΓ. Γbπο.νδρtσvlκΠλε:χτδπνεtlιn τi'jς&κριτηςτεχνοιcρ::ιτfσς: 

"01 dριθμσf εδημ:ρο:::ιtΊν.Ό Ι'οδς πιS.σχει:" 
ΚαfσlιτδποΟεΤνσιdτvχεiςχαρ::ιιcτηριστ ιιcδ,δχ_ιμδνστσtlδημοο fσvβfσvι.ος: 

~~~φ~~~~:~·~.s"mιp.i τ?\'ς κ6θε ε'iδοvς μετρ ι δτητας. Γιστf ;rrov ή "κεφαλι?' • 
• · 'Μδτfςλ fyεςσlιτfς nεριιcοπfςπpοβ6λλει d\.dyλι.φη ,nι στεΟω,ή αιclψη,ή πσλιτιιc~ 

φιλοσοσφfα τotl Γ. Γbπ;ινδρlσv,Άπδρρσισ σlιτ?jί;εΤwι ήπσλιτιιcι1τοv δρλαση. 
ΕΤwι π~ρ fεργσ yιδ ταGς πρσκατολημι!νοvς,dλλd δπσισς dσχοληθεΤ μι! τδ ιcεfμε\οd τσv

dπδ τδ πρ1τα ~ιcείνο δοιcfμι ο, πaG fyρ:ιψε cπιS: 25 τοΙJ χρ6νια γ ιcf τδ "'Ελλην ιιcδν Ι.'lλλον'' -ίντv
nωσι6Ζ:εταιμtτι1σn:ιθε ρδτητοτl'\ςσκlψηςτσv. •οπωςlπfσηςκafμfτι1 σvνt'πε ια τl'\ςcπρ::ιτ rr
yiιcl'\ ς παΟ dκολοΟθησε: στι1ν πσλιτιιcι1 TOV δρ6ση. Ή-rοιcτιr-~ δμως,ποG ίφιSρμοοε σι πολλfς πε
ριπτ15οεις,fδωσετι1νdντf lkτηl.ντ0πωση. ~ΧΡΙ φvσιιc6τδ.Ι96Ι, δ-rονίΎrον?.).χpδνων , Ι.Ιιτδν 
"dνt'νδοτσ", αιcfψη κaf 6ρ1ση σvvrnvτfζovrnι Πι\~ρι.ις , Στρ:ιτηγ ι ιcι1κοf τοκτιιc~ ε!wι σvντον ι
σμ!νες dnδλV1'\] 0 yιaτf dπδ τδτε -στι1ν τελευτnfσ περ fοδσ τί'jς ζω~ς ΤΟ1.' -σΟ δ()θηκε &nδ τ~ν /
στορ fαήnρδκληση\.ddφιερ6οε:ι!λεςτσv τfςδΙJν6μειςστδθεμελΙσκδ αϊτημ:ιτ?\ςΑαίκf\ς 
ιcvριαρχfας κa f ν6 ιαιλιοει τfς μ:Sζες σι avvαyεi)1Jδ y ιd τ~ν lπ ι βολ~ τοv . 

[6νΚuβερν~ηςδf.νμnδρεσε 'od {nμ6σει τ(ςδvνdμειςτοUΙ<CΙκσVκοfνό δια,JΙJΙσ.' fοει 

yιd tdνττι τ~ λσΊ'ιc~ ιcvpισρχfσ. Γι'αbτd τι1ν nεpfaδa τ?jς Κuβερνf'ισε6ς rov,&naocoλoiJαι: όρy&ιε
ρ::ι " Γσλyσθ!Ι τotl θριδ.~σv".Λfyσ χpδνισ μιSλιστα μετ6. τι1ν ΙΠ'6ση της,~ μ:ιδρη νfίχτο τ~ς δ ι 
ιc"!Οτοp fσς ιιοτt'λvσε τι1ν κuριαρχΓσ τοϋ λσσV ιιο f Τ6ν ~ποδοΟλωσε-~nοβ Γβαοε lπΓσης τδ ιcρ6τος 

• σι δncπελ~τd~Ρ~:;~~~μι~~τ;μ~~~~β:~"~~;'~~~=Ί~~ ~~~:~;~~:;~~~Ρ~~: 
yέΟση τί'\ς lλεvθερfσς Ι<Df fιcα;ιε η1 nplj-ro βι1ιnτα y ιδ τ~ν δλσπαfηση τσϋ ιcριS:τσvς τί'\ς ιcσινr.J
νι ~1'\ς διιcσ ι σcrΟνης,Κο f dπfδε ιξε μt τ~ σrδ.;:ιη" του dπ€\Οντ Ι τί::ίν σvμμ:Sχων , ατδ. θfμ:ιτα τοV ΝΑτΌ 

ιαι f τί'\ς Κδnρσv , δτι γι 'αlιτδν ή lθνιιc~ dνεξσρτrισ fα Μν ;ι;τον ιcενδς λδγας , 
Γι'αδτδμnδρεσε\diμπνε0σειιν.:ιν!λ6ιcληρσλaδστdχpδνιστί'\ςμεγδλrιςτοuδοιcι 

μ:ισfας ΙΦf \.d d\Ογνωρισθεi δ ήγfτ'lς τσu ιcα f cπ~ Ζ:ωι1 κσf στ6 θ6νατο,Ι5πως &πlδειξαν τδ 
μ~ννι.ο τotl rtiaxσ ταΟ ' 56 , ~ ιcr,δεfσ τοv στΓς 3 Νσεμβρfσu Ι95β ιcn f τδ μνημδσvνδ τοv , πlντε 

χρδνιαι.εη1, ιπd'Ι9?3,ποΟδδι'rfησεcπδθpΟλοτσΌflσλυτεχνε fοΙΙ. Ι1!θσνεστdΟΟτσv,6tιcλε
κτδςτ'ν θεΖSνιcσΓτσtlλοσtlτσu: 

'Επ ι βλητ ι ιcδπαρ6στημα,σπινθηροβδλοπνεVι.ο,μfτδχιSp ι σι.οτσtlλδγσvcπδνδπι!pτσ
το ι:t:ιθμδ,μt τι1ν δλδψuχη dφοσfωση στιS lδανιιcδ. τ~ς ~λεuθερfας κο ! τi'\ς και νωνιιci'\ς δι κο ιο

σΟνης , &παρp fπτσνmς ιc6θε δσγμ:ιτισμδ,έιcλειcτ ικδς στ~ σw:lψη , π ι στεGσνmς στι1ν lξlλιξη , χρησι
μοποι6νrας τ~ δισλειcτιιc~ yιά τι1ν ιαι-rονδηcιη τί:Sν ιcοΙνων ιιcί:iν nροβλημιS.τωv,dριστατfχνης τσi:Ι 
δ ι σλδγοv,6λΟμn ι ος cπfς &>ες τl'\ς ε:lιτuχ fας,&λΜ κa f τl'\ς δDΙ< ι ιι::ιΙJfσς,δπl'\ρ~ε μιd προσωπΙκδ
τητα, ποΟfχει πεί δριcπιιcιS cπδ nιSνθεστi:Ιν ι.εv6λων τσϋ α{ιγχρσνοu 'Ελληνισμσtί. Άγdnησε: 
τι1 νεσλσ fα,&rο λδγσι καf τ~ν Ι.νfnνευσε διrο ~λάχιστσι ,yιατf δt.ν μnορσΌν δλλιχrrε νιS εΤw ι 
πολλδ.τ6Γbλυτεχι-ιε:Τσ. Καfσ / θεσfτΔνδντάι.ειΨΟνστδθ6ν.:ιτδτοu: τδνιcοΠcπησσ.ντδνΚf
μωο,οτί'jς σ{ιγχρσνηςlλληνιιcί'\ς6ημσκρ:ιτfος , nοΟιcα f νειcρδςνικΟ: 

Σι\.:.tιχι,1Οχρδνισμετ6τ6Βι5wτδτοΙJ,δλστδ•εeνσςfχειστρ:ιμμfνητ,σιcfψητοu 

nρδςτι1 Βσuλ,Νν ' Ελλ,νων,nσ0τελείτδμνημ6σ·.·νδτοu,Σ:τδ θεσμ6 , nο0τδσολdμnρvνεμf 
τι1ν μαιcρ6 rι:ιρο\ΙQΓσ τοv . Στι1 ..:.δuλ, σlιτ~,&nδ τι1ν όnο(α δλλωστε δt.ν &nσtα ιδζε ι 6 Τδισς,dι;:οΌ 
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tιcπpQα.)πεiτοι &π6τ6νδξιογvι6του,τ6νdγι::ιπητ6 'Apxryyδτolί Γ'ΑΙ:ΟΚ Άν6plι::ι Γbn:ινδι;lου, 

Τελδνmςοf}με:ρ:;ι τ6 μνημ6συν6του,τιμο'Vμε:τδνάΙυτ6μ::ις-τδι!λληνιιc6 Κοι~ 
βο1λ. ι οποfιτ6ν!ξt:θρεψε.κaflιcφρ:S<:ουμε:τfινεlιγνι;ιμοσόνητοlί"Εθνουςπρ6ςl'λ;Ιdπδτο0ς 
με:γαλδτερονςπσλιτικοC.ςDνδρεςτi'\ςνεδτεpης/στοp(σςτσυ. 

'Μλ6,γιd: νό δλοκλrρδσοtιΙΧ τ~νtκπλο'jΙΧ-JDη rolί ιcσθfιι<οντtίς ι.ος,τδ σημε:pιν6 μνημδο~ 
σννο θd' πρfuει lod σνμrτληρ:Jβεi ιL μι6 δλλη n:ινηγυρικ~ μ::ις dπ6ι;ιοοη, r\:Ιlπει τδ σνντσμ6π:pο 
~ εΤσοδσς rolί tλληνικοV Κοινοβοuλfου νό κσσμε:imι μt: τδν δνδρι6νm τοίί Γει.ιpγfοu Γbrι::ι·.ι-
6ρlοu-πρ0τονητί3ν ιcοινοβουλεtπιιcωντi'\ςyενιδ'ςμ::ις , το\iΔημοαθι!νητi'\ς~ρονης 'Ελλ6δος . 

'Εκ μι!pους τi'\ς Ε. ΔΗ. Κ. lχω τ~ν τιμ~ ν6 lιποβdλλι.:ι τ~ν !π fοημη σότ~ στιγμι') , το'jν πρ6-
mοηy ι 6το'\λfΝιητ!'\ς αχετικi'\ςdπι:ιφ6σεως .Ι<afθιSπεpιμt:νι.:ιτ~dnSντησητο\ί 1'\::ιοεδ;ιεfσuκο( 

τi'\ς Κuβειa:'"'ι~ει.:ιλ~·σοuμε,~μως,πλrρι!στερ:ι dιcδμ:::ι τ6 χρι!ος ι,.ος στο'\ ,.ινι"jμη τοV Γ, Γbnaν~ou, ( 

δν μδνιμη πryy~ ιμπνεC.σει.:ις οτfς διοβΟ\IλεΟσεις μ:ις ποβ]με: Γνουν σ / λδγοι του: ι 

~~~:~~~~~~:·~=~:~~~~":~~ ~i:~~;ΞΞ~i~~1:~~r:.:::·~~~~a : • κaτfίιcτησιντl'\ςπολιτι κl'\ςδημοκρ:ιτfι::ις'', 
(Γιλστε fι::ιΚλσuθμ(;\νσς5-θ-196J} 

'Όπως ιnfοης κo fol &κ6λοuθοι: 
"'Μλ6 6ωρε;&νrι::ιιδεfι::ιδt!νσημr::ιfνειδι.ιpε6ν&ι.dΒειι::ι . Σημ:ι(νειμ:iθησιν,μ6ρφωσιν,πp6-

οδον,"Οπως κοf δημοκρ:;ιτΓσ Μνσημ::ι(νει δχλοιcΙDτ fσν,σημ::~fνει dξ ι οκΙDΤfι::ιν.ΔlνιcuβεpνοΌν 
ο / πλοfισιοι,&λΜ ο / /Sξιοι.ΑότσfθιSιct.eεpνοΟν" . 

Γι 6νόμποpl!δσuι,.εκd.πστενόδ6σουμε:τfινdριστικfιdrdντησηστ6φοβεp6ιp6τημ::ι 
ποGlθεσεστο'\γενι6μ;ις:"Γbι6ςοιυβερ..ιlτ6ντ6ποαlιτ6 ;" 

-Το'\νdτd ντηση:"dfοοδς:'" 
Γιστ f lτσιοιο(μ6\/Dθdμιrορfσοuμεvddντιμετι.:ιπfσοuμεχι.:ιοfςφδβο,-γιdν6Βυμη

θο'tιμ: τιi λδγια τσσ Γbλι::ιιlf-"τ~ν κpfση των νεοιι:iiν κο Γ των dyενν~ι.:ιν''.-

Ο κ. Κ. ΙιΙ Π Α Ν Τ Ο Υ Β Α Σ 

μι ropf~~~τ:~ ~~~:~;; ~~~λ~~~u:~~ :~υ ~~~~υ~~~~ε~~,1~ . ;:~~~~κdπ~·~~·π:~~~ 
μνημδσν\/DτctίΓ.Γbrι::ινδρlοv. 

' Επισι')μονε l:πrι::ιης τδ yεycνδς ότι lι.mοδ fστηκε \od μιλfισε ι dπ6 τδν πp6εδρι::ι ~i'\ς 
Bcuλi'jς κοτ6 τ~ν διι!ipοιt:ιι::ι τi'\ς cvνεδριd::ιει.:ις ιcor ε1δικ6 όταν Βι!ληQΕ: ν6 ό:πεuθC.νει lοδτηση 
ποC.ό:φοροtίσετοC.ςλδγοvςτί'jςό:πcυσfι::ιςτc.tίιc,Ι):ιc.JθuποLργοii. ' Εnfσης , διc . Μrοντουβfl:ς,όnο
γρSμμι σε τtλσς στfς δηλδσεις τοu,Οτι l:νω στfιν ό:ρχ~ τί'\ς σuνεδριι5::ιει.:ις γι δ τδ πσλΙτιοιδ 
μνημόσvνο hrσν στ~ν cιΤΒοuσα τi'\ς Bouλi'iς ι::ιvνεργεicι τi'iς ΕΡΤ , μετό dπδ λfyo d'λ;Ιχδρησε,μετ& 
ό:πδ "δνωθεν" διι::ιmγ~. τΌ Ι.'.ΝΗ.(ΙΣΥ~ ΣτΌΝ ΙΈΙΡΑΙΑ 

Στ~ L1ητροπολιτιιcδ fl.bδ τoii Γειρ:;ιιa πρσyμ:ιτοποι fι θηιcε μνl]μδσv\ΙD γιd τfί ΙΟ χρδνιι::ι 
dπδτδ θδνο.τοτοlίΓεωρyfον Γbrτινδρι!συχορσστατσϋντοςτο\ίΜητροπολΓτη!ειp:ιιδ. 

Στ6μνημ6σuνι::ι,ποfιδρyι::ινc5θη><εdnδτfςΓiερι'ΙΙερει ι::ιιctς ' Επι τροntςτο\ίΚ6μμ:ιτος 
A'ICOf Β 'ΓΙΕ:ιp:ιιβ,πcιρ::ιvρfΒηκονd '{\JιδςταiίdεΓμνηστοu 'Αρχηγοtίτί'iς 'ΕνGσει.:ις Κι!ντρο\J οι , Γ. 
Γbπι::ινδρlσu,δ ~μ;ιρχοςΓiειρ:ιι5 ιc. Τ6σοςΒοvλ6δημος, dνεcε:-.λεyε f ς Μμ::ιρχσςκ. Γ, Ku-

~~:~~~:~r · :;~:~~δ~c.:~:~~ςτ~~;~~~:~~. ~~τ~~ορ~~~~ ~~~~ Ζε;~ς:::ρ6-
σι.:ιπσι d οχί:iν , τοπιιcο(rι::ιρjγοντεςκσΓπλi'iθος><6.,μοu, 

Γιd τδ lρyo κο Γ τοC.ς όγί:iνες τοtί Γει.:ιρyfι::ιv Γbrονδρfου , μ fλησε: d r . Βοuλεvτ~ς τοtί 
ΚδμμJ:τοςιc,'Ιi:Cκλi'iς!σκολ!Ίς. 



,,, Ήχο(ίνm σκδτι.ι.π τδνττατt:β.Ι μου.Βυμ5~ι &οcδμ;ι tκer..,..:rι1ντρα:yικι1 ~Ji ι:o 

πο(ίτδνμε:τσφlι:ομειL'γοστρορογ (σοτδνΕtοyyελισμ6.Α iτfσ/Sληςαlπί'Ιςτi'\ςΙΦrοστdι::ιε:

ι.ις ~ν ~dπομδνι:.ισι'j του στδΙ<ο:ττρ Γ κσΓ ~dνφuxrn του γιό τδ μfλλονταίί τδnσυ κα r 
yιdτfjντ(ίχητοi'ί ' Ανδρ€ο". 

Ιvντε:τρι μlνος μετά τ6 μνημδ:ιυνο :ττδ Α ~Νεκpοτοφι:ίσ , 6 μικρ6ιrr:ρος γυιδς τοϋ d
ξlχαστουΓlρουκ,Γι1:)ρyοςΓb.ιτινδρt:οv , ,μιλδειγιδτΓςτε:λε:vτσίι:ςστιγμ€ςτc.tlιτιτt'ρ:;ιτσυ , 

" . ... ΛΓγο nρΓν τι'jν tγχεΓρr,ση }jρθε ~<:ο Γ τδν ι:Τδc ~ μητtρ:ι μον , ι'ι Κιιβιfρλη . · εξι.ι 
dnδτι'jνnδαrο}iτu νι'ι dσι;dλε:ισ.ι.σςtnιτρt'Ψανενδτδνσυνοδlψουμιεμiχριτ6χειρο\1ργείσ , 
dλλ6δινμ5'ςdφηοονο\Jτελεnτδ6πδτd:μ:ίτιστους. 

"Ιτfς Μο Ι<Ω r τlττι pτο 6 nσλμογρόφος ~δειξε τδ τt:λος . ΙkΙJΊΙΦν οΙ yιατρο Γ 1<1:1 Γ 

ο ldστvνομιι<οΓ μ5'ςδφ rια:ινyιdπρ6τηφορ:iμ6νους μlτ6νrιοτt'ρ:ι,γιd'ν6με:τσφι!ροvντfι 

μεγόλη εΤδησηατ6'dφεντιιώτους.θυμ5'i:ι;Jιτdπρ6α.ιπdτοvς . τόε:Τχονε:χαμt:νο .τ6 Τδιο 

• Ι<ΩΓ κd:nοι ος με:yδ.λος μl στολι'j,nοC. ~pθι:: μετd .' Ηχο(ίνm φαj36ταν τδν πατfι:ο dκδι-ο κο Γ 
νεκρ6. 

• 

"Τδ σημερινδμνημδσvνο,Ι<Ι:Ιτlληξεό~<:,Γ,Γbn:ινδρlοv,μο ι dζειyιdτι'ιν dντιnσλ Γ

τεvση, μιl τfj χριστιονικι'ι θε:ι.ιρΓα. •ολοι πιστ\::C.ουν στδν ~δι ο θε:δ,dλλd dνι'jκσvν σl διαφ~ 

ρετικl ςθρησοcείες ••• " 

•α ρ α e c τ g rι τ Α Ι τ Η Ν t .Δ tt. κ~ 
('Αrι6αnασμοι) 

« , 'Αλλ6τΙ~IναιfιΕ.ΑΗ . Κ.;Ή Ε.ΑΗ.Κ.εf..,.rιτόιόμμαηaΟΙχιιτl(pl· 
(εςτcw cπl\ν16cολοylοτl\(flytοlος.ng\l(~τιο{ιτ6·ι οημιρινόγι !ιJ'ο 
γραφι~όχόρτητι\(χι'ιρο.ςιιcιlτl\( l &ι.ισιτι)σV~ηφuσιςιοyνν.ιμfα 
της.Μιδςflγtοiο.;.nοίlιοτt λι.ιοιτόιιρότοςτfιςc.,ωροιιίχnοιναςι 
.οιιεοσι:.Δλrσt Ο"rl\ν ΈΜόδομιδόμόrιμη θtσηΩνόμΗJΟ Ω"Ι'ι!i ιφ..7rη 
τfιςιι)ρι..ιnciιιl\(οlιιογ'vtιο(. 
ΉΕ.ΔΗ .Κ. ι lνοιflι!ΙρνησηyfiςΟ\!Υ'fιΡ:ιση(ΙΦir.\ς ι!ΙV11Δρσση(. 

π~ιιαtο16ιιι!Ιμαζlσι.ινet,οι.ιντόσημιρινό ιόιιιιση'ις 6ιtιδ .;. 
Πιστε\ι ιι 0"1'1\ ΟΙΜΙΧΙ\ (tfλο~η οιοl όνοnρ«ιορμοyfι τWν θισjt\Οιν 

ιιοfτWν 6ομWνQ"Ι/(σUγχρονιςοΙοιονομrοιt.;. ι::οινwνιιtς:ιιcιtπω.mιιις 
~fiΠ'ΟVt(.Εiναιτόιι6μΙΗΙτο\16ημοιρ:;τιοr.οΟσοο10λ1ομο0.τοΟ~ 
αιολιcη.rού, πΟ\) tχιι σόν τcλr ιιΊ '"'61~{1\ τήν ωτόργηυη τής Cιιιι · 
ταλλι. Uοιwς τοΟ dνθρWnou άnό τόν ι'ι~~ρ:aιnο. Π ΟI) nοαn:Οιι ~wς 
ςπfιν (λι ιιθι ρ/ό ιοl τfιν dνθρ.Wηrνη d~ronρ{nιιa oι!lv tπcιοοlτη,ις: 
nροιjηοθtοιrς:γοάnΊνιοrνι.wιοcfΙΟ\IΙΙI!fwση. ΠιοτιUtισfj.ΙΙάδΜογl\ 
ρι(rιιflτkι v6ομ.Ο.ντl'\ςι οονwvlο.;.'λλλανfιδιιlιι'(Ι{ιλιrι., ιi\,Δ nο'Ι&λι · 
σιιοτr•,•οltλληvιιfi.Ι :.Jο 



I\. : ·,_---=::-=-----, 

ΜΗΩΞΥ11Η.~ ~) ~.:.. 
ΠΑ ΤΑ ΣτΕΛΕΧh'&ΛI ΤΛ ttEΛH U-'.:'1 

'fOY JCOIMATOΣ 

-==:Ξ):όντιιfη·'Επφtλ<ιιι< rριιφε/ο Τύnο~ 

ΙιΕΓΝ\εΙΩΔtt:ΗΝΙΚΗΙιΙΑΣΣΠΣΔΗι:ΙΠΚΕΣ 
Στ~ Σααιολιατικ~ Αιι:θ~ 

• ~~~Π~Έ:Ξi~~~ ~~:~:Ξf§::~~ΞΞ~~~:~~}:~;;Ξ 
ΙSεαλαyικι1lqιρι:ισητοΘδημοκρι:ιτΙ ντροδcξιδdλλdΙΦfΤδ ... σvνηκδπροας.ιncΤοτης, 
ιtοΘαοαιαλιαμο0ατl\ν 'Ελλd&:ι, 'ΗΕ,Ν-\.Κ ,,α!.vμδvος ιιι;ιfοδαιαοτιοcδς l:κφιχισrf'ις 
nροιι:ι:ιμfvοv 'td ΙιCΙλ\ΙfθcΤ ~ dποιο- τδν δtι-.dμι:ωντοτ! κιvτpαv,εΤwι δπερfι.c;ιvη vιd: τι1 ι:nι 

• 

αfa Ζaχ::~:;;οβr,tc.ιιι;ιτd τ~ ~:~~:;~~~~~~ ~:~~r;~~~~:;~:rc 
nρδσφι:ιτη 0\1\dvτηαη τotl Αρχηyοσ δvδ π&ειc rιod δδθηκc ~ δnοφαοιστι~ι:ι1 μ!χη 110τd τΙ\ς 
τοΘ κδμ~ος· κ, 'Ι , Ζfyδημιl! τδ χσδντας ιιι;ιf τfk~δι ε:δρuναης"',οl νt:οι 61\ι,.ι::ιΡΧ.ΟΙ ι:Τwι 

~=ι·/~=~~ε~~7- =λ~~cτrιl~~~;;~/:~τ~:~~~~ 3J,noι! Ι:κλtχτι; 
~o116n:~~:,u\~~ ~·~~=~~ τιc·~~~~ί~σv~::τ::,~:r=:v:~ ~z:~ :~G 
ιιφιtτι16ιd:ρκcιατfιςπορομονl'\ς ι,.ονλl'\,1rrονΜΡimραμtvε:ιΙ<uβtρνησημι:ιCJιΙΙrιffαcτοΘ 

==~,:~~~~ι:~~: ~::,:σ~ ~~~~Q:.~-~~~i~~:οκi:~~:~~~~~ηι:τι 
λωνκCJ!,4d-rωντl'\ς:&vτιπαλfτcuσ~ ΑΠJΟΜΟJΙ:dntτvχεnοταyωδ/Scι\l:nιχεfρrισηδιι:δρvν-

Στδ ι,&το.ξι!,ι'ι dnδφοση τf'ις ,.,.... ση,μt: τι1ν δnofo ~ Ι(vβlρνrjση πριχπcΙkΤ dnδ ιcι::ιιΡd,..d 
yεαfοςτοΘιt~τος,~ροιlπδ ϊ;~111 τ~πδλωση.'Οφα-..:ρδςlι4λλοul:wyκα.ιισμSς 
~ν afσfrιηση τοΟ Κ.Ο.Γ. yιc! .. ~ν τδν χοvνηκGν ~<ατuλο frκ.ιν,ddδειξι: δτι ~Ν. Δ. nσρ:ιμi 
σδyκληση στι1ν 'AB~w τδ τρfτο vε:ι π:!ντστι: τδ κδμι,D,&τοu c:J\IQ"'"Eyd(ι:τaι ~ 4ντfδραCJΙ1 
IO,._.~τatl taiAiρfou fb.wλλαδι καf.~αuντfιρηση. 
κf'ις Διασdιtεως μι 4νη κ&ιμι;νικ6 'Η ~όζα τδν 6ημοκρ:ιτικ&Sν •ηφαφδρων , rtr.ιρ:ιιΑνe ι 

;~~ςτ~~~:::iςτο.;:,~:~~ ~~·Υ:u~;~~κ~;~~=1σ~~τ~~~~~·~~::u~,:! 
βιfΟ&ις,τ~ν "ροcτοιι,ασfσ τσU !v- κ f\ς dλλαy!'ις,ιΑσα στ4 πλοfσισ. τatl δημοκρατικοtl οο
wδρfοuτοtΙΙ9?9καfτ~6ιτοβο- σιολισιοtl 
~ afτi\OIIJβς στ~ Σ. Διι:ΒΥ!1,β~ Τι1ν Ι •. ΙΙ.Ι9?β ~ θ:Juλ~ 8d' τι;!.t'σει,κστδπιν πβ7fd
μι:y4ληιlπfιχrρη στ~ ~ζρ τδν δη- σεως τotl 'Aρxηyotl ι.ι;ις,πολι τικ6 μνημ6σννο τσtl Γ. Γtι-
μοκρ:ιτικllιι•~· mνδρtοu,yιdτ~ΙΟετfαdπδτδνθd'wτδτοu. 

:::.~~~=Ξ?.?"Ξr~Ξ~~~~:~~,;:<;;;·~;·:;::-;(ς 



1Φωι!Αf1ΚΗ ΔfW:fl-*'lUΙΉTA 

"Έντσνη'brι~ι: ~or κατι:S:τδτι:λι:V1'D:Το6ιdαrημ:ι fιδρyι;ινωτικι1 δοοιττrpιδτηττι τοt! 
κ6μμ:ιτος, fδκδροοχοpο.κτηριστικδ~ν ~6ιι:l,οyι.ιyι1τ7ις rι:Sχηςτi:Ινbημιπι ... i:\νl.κλοyDv, 
~~~~( /ιδ:λληlιρyανwτοιι1 6ροστηριδτητο. τ?\ςΕ.ΔΗ.Κ. υι κι:ντρικδi(Q( πι:ριι,ειχιακδlf.-

ΣU'(•ι:κριμiΙοQ: Ι 

~·εyιw:σCοο<ι:tηστ&yραφι:Τατοtίκδμι..οτος,yοdδρyανωτοκdθlι.οτοbnδ~ 
nραι:(Ιf!fατοtίΓ.Γραμματlοκ.Κ.Τοιρομ(ιιιοu. 

-~:Σδσκι:•ητ~ςΚλοδικ'ΙςΓvνοικQντ1\ςΕ.ΔΗ.Κ.yιδ6ρyο~ικ68lι.aτα. 
~:Σδσκι:•η00οtrιtfι.JVδrμ:ποtκί3ν,ο~οσλι.ιν'ΑθηνGνκο84ςοιαfσδσκΕtηΣνντο
νιστικl"ις Έπιτροn'IςΤοrιικ'IςΑlιτοδοοfκ/'ιι:ιηςτί'jςΕ.ΔΗ.Κ. 

~ιΣδοκι: .. ηΟΟοφοrιtfι.ινι\ημοτοκ6νιnιμβο(ίλι.ιν'Αθηνι:iνκa(ΓtιtιραιΙJις .Έπfσης 
σΟακι:.ηστι:λι:χΙSνfιnδτι1νπροι:δρfοτοU'~ηyοUκ . Ί.Ζfyδηyιι!θtι.ατοyινικl'\ςποι.ιτι
κ'kτοtlκδμμιτος. 

~'Οnολιτι:uτι1ςτi'\ςΕ.ΔΗ.Κ,κ. θ.ΜστοςΙ:λαβι:μtροςσlδryδσιοcnιζι1τη
αηοτδ"'Αρyος μlθfμιτι1νΕΟΚ. Ήσuι;ι1τηαηδρyα"""ηκιdιτδτι'jν fαnικι1 'Ορydνι.ιση 'Εnι '-

~~~:=~~~ντ~r:.τ~:~;~ ~~~δνστ~· :~::~τ~π:~ ~~Ιίτ~~:~:u"~· 
ι.aρχοuκ. Δ. '*'fη στδ Ξι:νοδοχι:ίο •ΕΙrεΡΙΑ" . 'Εn fσης σ(ίσκΕψη τl'\ς Τοπικ'Ιs Έπιτρcιrτl'\ς ιι,·•,.,_ 
Β,..Cνμiθlμ:ιτfς.6ημστ ικlςl.κλοyfς , 

-;:τrs4.m.''7βιΣΟακι:tητΙSv tιττοιοιwravδημοτικί:lνσ\11.4!ο0λων 'ΑθηWν. 

~~s~~~:~:~~:~o~~~~~σ::'~s~::~~ ~7~:\~~~~~:κ~δ yραφι:Τα τοU κδμ-
~:Σδοκι:tητδνnοlιιτι:uτωντi'\ςΕ.ΔΗ.Κ.γιdδρyονωτικdθfμ::ιτοκοfτrςδημστι
ιι:fςiκλοylς. 

~ιΣΟσκι:•ητ'IςΓkριφeρι: ιοκi'\ςΈnιτρσrιl'\c:ΑΊξιραιι3μl8lι.aτι1ν6ρydνι.ιση 
τrjς iιμιλfαςτοti 'ΑρχηyαΟστδνΓc ιραιδ. 

-:::.::~ ΙΙ.ΙΟ.Ι9?θι'Ορyι!νι.ιση cnινι:ντι:6ξι:ως fδπου ταΟ 6ΙΠJ$ιfιφιοu Δημ!ρχου ΙΕοραι[ί oc. Γ. Κυρι α-

-{τ fs Ι.3.ΙΟ.Ι9?θ:Σvyκtντρωοηκαf δμιλfα τotl 'Αρχηyοtlτ'\ςΕ . .ΑΗ.Κ. ατδνΓtιtιροοli,yιdtνrαχ~ 
οητ'lς ιιnσ.,.,.,6τητοςτοUοc.r.κιιρ ιακ6οcοu. 

--Στfs Ι6.ΙΟ.Ι9?8:Ι0οκεtητ'IςΚλοδι•'lς Έποτρnnf'\ςΓuνaικί:Ιντi'jςΕ.ΔΗ.Κ. 

-{τfsΙ9.ΙΟ.Ι9?θ :Ι&Jκι:•ηkλcιδοκ'Ιs""ιχονιιι:i:ίvτ~Ε.ΔΗ.Κ. yιδ Δοvονι.ιτι οcdθlι.ατα. 8 

δΡ~ΠFΙΟJΉτΑ 1Η[ Ε.Σ.ΔΗ.Ν. 

"Έντονη ίVαν ~ δρασrrpι δτητα τ/'1ς Ε.Σ:.ΔΗ.Ν. κατd τδ διι:καnινθl\με;ρο naCo πlρ::ισι: 1 κι.ιρf
ωςσrι:Sχ13ροτrjςΤαnικ'ΙςΑlιrο6ιοfκησης,Ινιr.ειτί:iν&ικπικί3νl.κλοyι:iν. 

Ήνι:αλοfατοΟκ4μμJτος(6ωσι:τdπι;ι~νιwr&vωvfατrμ<ε:σrδnλεuρdτίW6ημοκιχιηκtiνόποψ~ 
tfωv jηι.dρχων ιwf δΙ'}ΙJΙΠικων Σuι~οΟλων,σι κdlk τους Ι.κ&-γ.ωση. Ι'bρ!λλ.Γ)Ι.ο ~ Ε.Σ.ΔΗ.Ν. dσχο

λf'ιβηκι:μlτd~ανωτικdτηςilt~σικι:ντρικdκαfrκ:ριtεpειοκι:SΙ.πfnι:δο,καθ()ι:καfμt&λ-
λcι nροβλι\ιατα σrι:S~...,ιιlητικδ xCiρo &w.;.ς κο( ατι:Sν •οιτητικδ. Εlδικ6τι:ιχι στι:Sν τομlο ο/ιτδ: 
-ΉΕ,Σ,ΔΗ.Ν.-μαδ'J!Ονιιοτι1πcιλι:τfςδι4ξι:ιςκαfτδνdποιιλι:ισμδμαθητ/3vγιdτι'jνοuνδικα

λιαrικι16ραοτηριδττι'τdτauς.J4,μtrρο,tκτι:SςτοD δτικατοnστδτι1νι!λιvθι:ρ(οτ1\ςlκ•ροσης 
κο.Γτ'IςΠροιχ,ιrΜκdτrpuς,ι:f\Qι-<ι'αvτδχρο\ΙQ.dντιδρ:ιστικδ,dντιf11] ιδοyr,ιyικδκαfnοι::dνομο, 'Αnοτε
λι:'iμ ιddκδιιι6:πδ6cιξητf\ςαlιττιρχικδτηταςπσ0χcφακτηρΓζι:ιτι1vΓbιδefομο.ςοcο.fσαφlστοτη 
(νδιι: ι ξη δrι μι:τ& τι1ν Ι.πf&ι:οη 1.\lllvτιa ιποΟς •οιτητlς, ~ κι.fit'ρνηοη lτοι μ6ζ ι: ι κοινοt'ιρyια ~πΤ
βε:σηιcafi.Ιοdνηασrοδςι.aΒrτrfς. 

ΉΕ.Σ,ΔΗ.Ν.-ι.aθrrrΙSνιfαλι:Τ!λοuςτοΟςι.a&ητtςΙΙΙΙσννιχfόοuντδν ·ι'ιγδνοyιdμιι:S: 

δημοκρcιτι κι1rbι 6ι:faαιfμιι2δη.ιοκρατικι1'έΑ.λ6l:ι:ι,σuσπειρωμlνοιστΓςι.aθητικtςτοuς κο ον6τητι:ς 



- 'iπfση10 Λ ε t ΔΗ. Ν, Ι:U!!Ιωιν: δw:a;~η yιc! τd l:n~ισ66ια στι1ν 'Ιατριιt" Ιχολ", - ~ 

~ftv ~!~ ~.r;;:;:•,;::ρ~f'ι:ι.::ρι!ζcι τ" λΟηη της yιd τd θλιβι:ρι! Ι:nι:ισδδια ποΟ lλalbν χbστι1Γ. ΣiΝΙλ&vσητl'\ς 'Ιατρικf'ιςΣχολι,ς 'Αθι1ναςστfς6.ΙΟ.Ι978 ~.' 
'ΗΕ •. ι\Η.Ν. ΙΦUΤ !λι:ς τfς πaρο.τ&ξι:ις κοr 15λοuς τοδς φοιτητfς,σ'αbffς τfς δ~ 

.. αιιςy ιc5τδ8,Ι(,!ρ&ς,νd l:nιδcιιιν0οuνιιnιveuν6τητu 1 tuUΧJΙμfαΙΦfσΕΙkισμιδστfςδημοιcρ:~;-

τ=C ~::.u'"τδ":..,:~:::~tJτ~,;~:t.tji. H, ιι.ιι.ι- τιt.ι nαpιοα!τι.ι dΥUιι:οfνωση vιd 
τσdc;l:rJΙη.ιχdντc.ςστrς 'Αν6τατcςΙχολtςι 

•Νιαισv..&διιλ.φοιοισfσννοδtλ••ασι:ι::, 
'ΗΕ.tι\Η.Ν,ΙΓCΙΥΔΑΖDΠΑοδςανrχαf~ιyιδτl\νl:πιτνχ fαmςιcαfι:ιδςΙCΙλ~fζaι 

στl\ν Ιbw:πιr;πηι.ιιαο<Ι\ kοινδτητσ. Ιδς σvy:ιιίfρcι Vιaτf μπ6 6:m1 τ&ιοuς oιdnauς κοf ewrι:ς 
~αιιτι'οd6nι.pη~τs'τdl:μnδδιa,πο(Ι~/ιnολιττfαστδ6ρδμοαι::ιςvιdμδριωαη. 

t0ντ~δι,ιωc;β46ιaπιιmSοcτcΦττραχι:ιρδτ.,-α,τδν dwχρονιαμδκαΓτδχ4αςn~ 
.Ι:•ικρσ:τ8Τcm1ΑΕΙΤΓςκατσcιτ6σaιςαlιτ11ς1χειδrιιιοuρyfpcι4λλ& ιιcαf6ιδνcισννcχlkΛ68ξιd:. 

'ΗΕ.Σ.ΑΗ.Ν.ΜΔλcΤ&\QVςτοΟς...ιοuςφοιτητlςνd l:ντaχβοt!νστδφοιτητικdιιfνrι.c 
ιιιαfνdc!ιΥtiJΥι~ι . μις, -l"ι4fνrδr)ιακρα.τιιιt5 ΙΩνcnιοτt\ι ~οnσt . θd4m:πcλιtχι ~ο41λαyf'ιςyιt5τι1νrατρfδο 

'....('ι4μι46φοιιρcιτιιιι'\mιδεfσμί!σασl'μι4!λε:δθcρηιςαfδημοιιρα.τιιιi\ 1 Ελλ4Ιχι•, 

rRει<rιr!ΚΗ ΔPAΣnf>WrHrA Σ1ΕΙ'Ε>αJΝ 

Γι4τι1v6ιι:l,ιιyμγι'\τf\ςl:ιιλgyrιιf'ιςμdχηςτ0νδημστοιο:tsνtl<λοyDν,ιιινητοποιfιβηκαντd ατ•λfχη 
τ'fiςΕ,ΔΗ.,Κ,,οlκι:ντριιιδιιοfΜρι .. ρι:ιοιιdl:nΓnr;:6ο, 

Βιιοιιιδςσ1"δχοc;~ν~ΙνΓαχwrιτe!νlιττσψηφ fωνΔιμiρχwνοοοf6ηματιι<GνΣvμβοδλ.ων το"ιιdμ
ι.ιιτοc1μlσσαrd Μαfσιο ~ς δημcικρα.τιιι~ς οννε:ρyασ fας.Σuyιο:ι:ιιριμiναι 

::f.'r:::~:7B~;~:~,:=:rvητeν lιltσης 'Εκnοrδε:δοεως ard θfατρο •Αι'\ΑΙΙΡΑ•.Γbρlοτη 6 
Δι\Πfρι-.8.m,78t'Εyιι:a.fνιο 'ΕιιλσyιιιαtΙΚlντρον)ΙοΤ/Sr:ιρfοu,rbρlαrηδ ιι,Π.Κατσ fβaλος, 
~ιΝιιιι Λιδαιιι- 'Qι.rιλ fα Τσfyκον,'Υnοφηφfσν tιrιι5Ρχοu οτι'Ιν ~ντριιιl\ r..crnfa Ν,Λι~ 
~αlιc,ιι,'Α.Ζr,ιιοyι 4ννης,Γbλιττvrfις Β~'Αβη\ο'(Sν ooof 6ιι ,Εtdyy,!(dιιιος,Ύ118δθννος Β~ 

gι .. pafaς 'λlη\ι'Ον, 
1t,t0,7βιΙνydνrΡ'JC1'111&Ut<αδtτΟν.rbρlατη6κ.Λ.Κωιm;ιιιllνος, 

~t2,10, ι'..,ιοδn~~ ·Ομι λ fαUιχιΟτη,'ΤπσrφrηφfαvΔιμ!ρχοv,Γbρlοτη6ιι.Β,~ς,Διιιι:η
~ςθ•'Αβφιδν. 
:~~~:~~:~ιςπlρι-'Εyιφfνια 'Ε!<λοyιιιοtl ~vτpou ιι, 'Ι,Ζε:ρβ4κη 0 'fnσψηφfον Δrμ!ρχοv, Γbρl-

nfμπτ~12,10,7βιΔ5t~'Ομιλfα κ,Γ,Ι<ο~δnοώ.οu 'Τπ~ηφfοu Διμ!ρχοv,Γbρlοτη 6 ιι. 'Μ.Ι'bποτlρποc;, 
Στp;ιτηy~ ιτr.vτf\ςβ•'Αθη..Ο..., 
ΝΙΑ"Πη-12,10,78ι'Υμητdι;;-'Ο~Ηλfα τοtlιι,'Ανδρ,Λεvr6ιιη 1 'Τnοψηιιr fοu Δfι.dρχον,rbρfcιτηαcιν 6 : ,ιc,η, Λιι
~Ε{.ιιfyy,I'Δκιος, 
~7:τr:τt~Ο.?ΒιΝιαΣμδρνη-'Ομιλrα Ιιttι:χλιβανfδη,'ΤnοφηφfοuΔrJ.ιδρχοu,Ι'bDtστηδιι.Ι'!ΙνοςΛεκατdlς , 

Νιιrττι-12,1Q,7θιΤο1Ιρος-'ΟμιλfαΛtλαςΧριΟ"Γ'ΟφΟΡfδι:Jvο..•ΙncrιιιιΙ»fας tιηι..ιdιρχαv,Γ\:ιριtστη61C'.Π.JWκcτα!ς, 
~'7,7~λςia;:.:ι:~r~~:~u,'Ynσrφrηtfou tιrιΔρχον •Ελε:ΙJαf\ΙQ.ς.rbριαrη 6 ιι, Γ,ωηδτοης-6ικηydροr.; 

r::τcρn~1~rο;;~=αδ~~-•ομιλfα ιι,Κωνστuντ ιλιfρη, 'ΥπαιιΙ»fD\0 ΔrJΔρχον.Ι'bρlςπηαον or κ,ιι, Ά. 

::.."f1!:~::::~~~.:~~~Ξ'~~:~~~:?:::~::~:.~·~~7;: ... -
~ιΓλ1Jιι46ο,'Ε't'ιισ fνιο'ΕκλαyιιιοtΙΚΙvrρον.ιαριοτη6ιc.Ε,Ιf.dιιιος. 
~~·.-ιa&οιοιη.'Ομιλ(οιι,Κιντ1'\'Υποιιιrwrονιη.dρχοu,Γbρlοτηοανοlιι;;~ι,Κdιιιοςισ.r 



rwεΛΜΔΙΚΗ ΔΙΑΙΙ<ΗΗ ΙιΙΕtλ rτο α-ΒΡΙΟ 

~ιπr.ρα.πdr.fοfhοrpητοΟ~ντριιιοΟ 'Ορyαwτιιιο0Γp:ι~fοu(30 ,9.Ι9?θ),Ι!'ινε:σfατfk Ε,4Η,Κ, 
d:nσιιιΙοιοκτι'\αδνιιληαηαn1ν'λβι1wηJ\ιι:λλα6ιιιfkΑισσκf~ως ταtlιιΔμι.οτος 1 τδτρfτοΙΟ~ 
τοΟιrιρgοκχοtlc:· bι.CΙPfou,μl θlματt:ι fιμrpεu~~ ~~ξι.~ 

Ι. tpοr.τσιμασtατοVΣννr.δρfαu-Ι9?9 

2,•i:yιφιση6ιαιο;ηρ0ξaως(Ιbνι.ιοτοu)μlτfςβαοιιιlςl 6ε:ολσyι ιclςιcσ(πολιτιιclςθi08ΙςΤCJ9 
ιι:4μμιτοςΙCQΓ 

3. 'Αn~Sφ:ιαη yι4 τι',ν δnοΡολι1 αfτι'ρως στ, [οσιαλιοτιιιfl\ Αι&θνl'j,yι4 ν6 yfvε:ι τd κδμι.ο ltiΙCTΙΙCf 
μiλοςτης; • 

Στl\νΠ.Διι!αι<ι:ψηlldλdβονν μtροςο/ τ. '!πςn.ιρyοf ια::ι r Βσuλε:uτtς,ο/ ΓΊολιnuτlςιcσΓτ4οτ-ι 
λιχητ~Ιlι:pιfCρ8ΙCΙιιGνi(QΓΚλο.διιιCν Όργον6::ιf.:ων6n6&λη τι'\V 'Ελλ6.δι:ι . 

Ή Π.Διdcncι:ψη1 nε:ρι:ι ιSπδ τι1 οσβαρd θιι!μ:πτι , μl τd 6ποiα θd dυχοληΒεi1 Β6 6.noτeλlor.ι τl\ν Α 
νιηοητοΟ~~:δΙ-4Dτοςοτfl\διnλl'jl:πrΒι:οη 1 ~διr.ξdyeτςιιiΙΙUντfσντοuιin6το1νκι.βε:ρνητικfl\ιaι:ι6τcιξη 
y ι d τι1ν ττρ:;ιyματοποΓηση τl'jς ΙΥCΜ.bως, πσδ cΤνι:ιι Λ μ6νη διιfξοδος yι& lod κρατηθr.i 'ι Δε.ξιd aτfl\v ιf.ξ 

Ιrα, 'Η•διι:Gρuνσrr,τδπρQτοσκtλοςτΙ'jςlπιβlοει;καbτΙ'jς,iχcιflδηιiπστGχι:ιοlκτι:d,'vιατf !τδ 
4πδlναν&ρι8μδ&pριβιοτ&sν,πο0ιtξαγορ:!στηtiανμt"6.vτuλλιty ι..οττι"ΓJΙJντδςι:fδοuς,οtιτετδκΙ:Ιρος~ς 

Ηιαςι1ημοκρατfαςtνfσχuσι:,οtιτι:λαΤκtςμdζε:ςτ~ςιξα~ ισε .' λvrfΒΕτατfl\ ι::ημrwοι:ι'ιθικδ,γιατ f& 
ιcλ0.θr)Κr.δτr πριοσ~θr.Τ'οdδιαφθεfρε:ι τfl\νπολιτικfl\ ζωl\μlτfl\νι!l,οyορdτUνπολι'τ"ικδνστcλcχΟν. 

Ιbρ4U~,δμι,ις,6ημιο(Ιρyrιι:- οσβαρ:f ι::rτrι\οτσ yιc5 ~ 0\IVOXI\ της,nοΟ bποχr:ιιι.ιοα.,. τfi\Y Κuβlρνηαη -.d 
ηρqιr.Τ ατι'\ν ιtπΓιη.ιη I:Ι;:ιγyι:λfα δτο δ •&νι:ισχηματισμ6ς"-τδ Μλι.ιμ;J yιd τfl\ ... ll.αvοι:d-d:\οΟβι{λλ.εται vι4 
τδ~χΙςκαλοιcαtρι.Βtβαιο,'ιπροσndθcιστ'flς•διcuρδyc.ως"θd σuνeχιστcίκαΓθι!δοθοΟvwοτι! 
ι&.ιςτιΙ " &ιdμ:ιτcιτδνπόλ.ιτr.υτaΥ,nο6προαχιSρηαανl-.σVτ ι lt ΙΠUλλοΥΙ..dτωΥοτfl\~aΔημοοι:ρ:ι,-(α ,6.λλd 
ΙΙ:ρστο1Wται .aτd "ιfvrr.To" ,γ ιcf \od αuντrρηθε:Τ 6 μtίθος τ'flς, .. "α tιτοδιcιλ6σcως" τotl κtντρau~' λλλι! δ 4:λ 
),ηνιιι4ςλοδςΙχr.ι ' ~δτ'~!ρcι'f"fi\Υiπιχcιpο0μcyη ltrdτηi(Q(γι'α&rδ'ι&ηι!nοχι:Γρηοητ!\ς"δ 
ι.uρOiowωe;'"&yyfl,ι:ιrtιd'ldl\ρraτotlyeλo(αu , 

Γιd~· λ6νοσWδ,'ι/ιvr.αfατf'\ςΝιος~ρατfοςβd ρfξcιτΓςπρσσι:ι.cΤςβδομ4διι:ςτδμcγ 
λΟnρο ΙΙrfρος"της " ατδ δeδτι:ρο ακιλος τl'jς Ιπιθlσcως ι οτfl\ " tn:JΟtcιλπροδοσΓα•. Δι)'\αδfl\,στfl\ δημοοuρyΓα 
τotl δf\β&ν " όοα'ιcιλιστικοt:Ι κi\ιι.ι;ιτος,παΟ θd: d:παρτιατι:Τ &nδ το6ς γwοτοΟς &λλd &nστνχημfΥΟuς δολιQ-

~=~;~.}~~~-~~·,.:,:ι~:~~~~~~~=,.:~,&::~ ~~:~~r~βi':~·=~:::~~:~.it 
jΥΔτητος",nοδ βρΓάκίiτοι όnδ ιιa1uQΙ<;cvι1~ 'Μλι! κtιf /ιlπιχc fρηση αbτι1 τl'jς αοοιιιλnρο6ααfας Μ lxcι 
τδ " tδια οfκτριδ τtλος μΙ τ"" "διι:Οpwαη",yιστf αl κι:vrρ& ς μ6ζι:ς 6ιΥ μποροt'iy ε~κaλα ντS. tφ~τη-
8αtιν. 

'Ηαδyκλrpητi'\ςΠ.ΑισακCψeωςτtιtlιι6μμιτοςβ4ιiπατeλlοeιl':ταιτο1νtnΓαημηιπισtι:dΥηση 
τi'\ς &ποτvχfΏς .τfi\ς διιιλl\ς ιirιιθlαuς τi'\ς Νιας ΑrμJιιρ:aτΓcις γι& τt1 "διdλuaff' ταν ιcοΓ τ/iΥ όλοπαΓ
ιpητ1\ςnώ.6αι&ως. 

'fffl. 6ιdαίlc•.,ΜtyκρΓwι τδΙιΙ::ινιφι!'στοτοtlιιδμμ;ιτοςπ~ςτδΥlλληνικδλa6 , ποδθ6nιcρ ο
λαι.ed-.iι:ι · τrCβασικΙςft.w.αvικlςθlοκιςτοu,ιk· τοt'iμ6νοulyκuροutκφραστt1,.σ06ημοιι:,Dτικαtιαο
οιάιϊΊηJσtΓιιτ~ Έλλ6δα~4λλ6 ιι:οf τfς ίταΛ.ιΤικΙς ~~ grιf μs-y&λά tθΥικιί προβλfιμι:πα,ττl δποΤο 
όvrιμπς.ιnΓζ&ι Λ ~ fbιrιιu! - l:ξ αfrΓσς τ~ς ιι:uβι:ρwιτικl'\ς knιίριw ισς. 

'Η Π. iι4οιι:.ι:,η,τfλοC;,Ιd d:nοφιισΓc:.ι yιd ,..,.... 6noPoλ l\ οfτfιιχως D'Γt1 Σοσιαλιατικ~ ΔιcθΥΙ\οΥΙΙ! 
\d yΓwι τδ κdμμα ι.ιfλος 1-ης, ·~ &π6φαση ~6τι1 tποΡιiλλετaι ....& λ ηφθci τd τuχΟτcρο,γιστΓ ~ 'Ελλdδα 
~T\oCiι ι'ι μ6νη χ&ιχι JtDO ω.ν l:ιιπροαι;:ιnε:1τοι άτtιΟς κΟιι:λονς τδν ΕδρωnσΤιο:δν Σοοιολιοτικί;ΊΥ ΚομμίτQΥ 1 
t"'τ6ltνtfθr.τaou54kιfwι μfτt1νΤαuριιΓο,n~ιmορι;Τ Ιτοι Wiκι.a:τuλλι:Οt:τuι-σl βiροι;;;τDνιl:θΥιιι 

tΩS Q1,ΙμφCρδνΝ~ lνι:ν 4ντιπιSλοu πcιροvοΓά · της 'ατοδς πολδ lοχuραΩς σfπ~ς κ<Ικλσuς ... 



τΌΑΙ\1-SΙt()t()f~τι-ι:ΝΤΚΗrrπrΔΙΜ:ιΠI<Ε[ΕΚΛΟΓτf 

Νfκητ~ς c!ι vτιπcι.\ιτι:bωςc!ιλλd nολδπεριuυδη;pσνrκητf\ςΕ,ΔΗ.Κ. εΤ~ουι τδιlrτστtλeοι-ο τDν 
δημοτιιιδνtκλοyGν. 

οrοπr.Η;τδνιοει<aΓοtW~τοvδ'Αρχηyδς τοtlκδμι.οτοςκ.'Ι.Γ,ΖΓy6ηςι 
•τδμι'\νuμ;zτΔνfκλοy/3νι:flοΟ ι ι<aτrfl'οpηΙ.Qτικδ .'Ολοδς6nο6οκΓΙ.Qσι:ΤΙ\ΝiοΔημοκΙUΤΓο,τδσο 

μι!τδnορ:ιδοσ ιcι:κδ,δοοιtaΓμι!τδ ~ρΟδι;ξιδκαΓχοvντικδnροοωnι:Τοτης. 

'Η Κ~tρνφηl<οpιιΙ-ΙJVλf\~νκοΓncιρ:ιμlνι:ιΚυβlρνησrιμειαιjlηφΓοςτοtίlλληνικοtlλοοti. 

'ΗΕ.ΑΗ.Κ.ι:Τνοιncρι'ιιανηyιdτι'\ ~ολι'ιτι;~ςστι'\δημοιι:ρ:ιτικι'\νfκη.ΙCαΓι:Τνοιlδιοfτι:ρα 
Ικονοπο ι ~Υf1 ΥΙοτΓοτδνΓ'ι: ι ροιd κοΓ στδJfονι 6,οτΓςδόοnδλι:ιςnο666θrικι:Ιι6nοι,ασιστικι'\ 
μ6χη ιtatd τ~ς χοtίντι:ις ιtaΓ τf\ς διι:uρGνοι:ως,ο F νιοι 61\.ι:ιρχοι ι:fναι Ι:πΓλι:κτα οτι:λιχη της". 

ΤδΤδιοδμις ο~Γνι:ικαΓσιnολλοΟς &λλοuςΔι\μοuςκσ.ΓΚοιν6τητιtςIΙΙ'i330dnδτοGςιcοι 
vοGςlιnc,.ηφ rοuςτDνκομμ:Ιτwντl'\ς 6vτιrτολ ιτι:δcεwς,οl 6ποίοι tξι;λιyηαι::ινι!ινfιοιοwοτδκδμμ:ι. 
'ΙδιαΓπραd.nοκαλunτικι'\yι6τδν6rι.οτl\ςtκλοyικljςμ6χης καΓτddnοτι:λtιη.οτστί:ινtκλοyί:ιν ι:f-.uι 
ιtaf/ι Ο'Uν4ντ8Ιt(ητοti'Αρχηyοtlτi'\ςΕ.όΗ.Κ. κ.Ι . Γ.Ζfyδηοτd"hΕΑ"(24.ΙΟ.?θ) 

• • ΕΡ. ΓkιΤο ι:fwιτδνδrμ;ιτi'\ςlκλσyικl'\ς~χης. ' 
ΑΠ. 'Ο λςιdςμιτι'ινψ""οτοuι<aτο6Γκaσι:τ ι'\νnολιτιι<ι'\ΤΙ'jςκuflι:ρν~ωςστdντομt.ατi'\ςΤοοικf\ς 

Α(ιτοδιοικ(jιχως . Διν τfινβlλι:ιδοGλητi'\ςΚιιβι:ρνfιιn:ι.:ις.Τι'\νθlλι:ι6νι:ξdρτητη,δnr.κκο.Βαρ fζι:ι 
τδiδvrayΙ.Q. 

'Ολο6ς 6.....ι!6&ιtι;μiτι'\νf""ΟτοuΔΙ'μiρχοuςστι'\νοuvτριπτικι'irτλειοψηφΓ.οl:κn~nοuς 
τf\ς δημοιιρατικl'\ς6vτ ιnολιτεδσι:ως.'Αnο6οκ fι-οσι:lτσιτι'\νnροοπdθι:ια.τf\ςΚυβι:ρνι'\ο&ως..,_ 
κaταλdβι:ι τοΟς διWοuς μι lκnρoσιSnou~ της nο06νfιοιοw στι'\ν ιuροδοοιοκι'\,τι'\ κι:vτροδι;ξι6 

~·ι:ι f τι1νχονντ••ι'\~ι'\τηςι 

f\Ιίn&ι<ιιι6.6nοyρ;ιμΙσβΙJil6ιοfτεραlιδπστvχ.Γοτl'\ςnριχm6θειοcν6καττ.ιλV.SοtlνοΓ6J'\μοι 
μι Ι~nρασ6nοuς τf\ς "κι:vτρσδι:f.ιiίς". wΕτοι ο Ι δημοτικlς tκλοylς lιnf'ιρφν 1ι tnι0tfl)6yηση τi'jς 
6nοτvr.Γιιςτ"ς6ι~uρ(iνοι:ως,μl τι'ινδrτοfιιf!Κvβfρνηαηηροσnςιθι;.ί -..d tnιτCrχι:ι τι'\νnδλωση. Ό 
Ιf!Ι\ΙΙ:ρδςtwyκαλισμδς tι'δλλοuτiίνχοuvτικί:ιν~<t~τολοfnωνι!πfδι:ιξΕδτ,f! ΝfοΔημοι<β]Τ fο 
φρ;ιμiνι:ι n!vτοπτδκdμι.ο &οuσvc:πεy6ζετοι ~6vτfδρ:ιση ιcof ι'ισuvτι'\ρηοη-nρδyμ:ΙnDΟ 
dnστcλι:iτι'\νβςισtι<ι'\οf'rfοτl'\ςνοθε:(ισει.:ιςτο'ϋnολιτι:Gι.οτσς,τi'\ςμδνιμης&νωμ;ιλrοςστδν 

8 πολ ι τ ικd ΙΗο . 

2.ΕΡ . rοςθ6μnοροtlαzνο! 6ημc:aιιp:ιτικlςδuν6μειςν6ι!ξΙΟΠΟΙι'\σtΙWΠC).\ιτιιt6Τ6.1:κλοyιιc6 ι!rτο
Τiλι:cη.ο , ι5ατι:οFιtn~νι:ς ιfκλοyfςν6βροϋντι'\νdντιnδλιτεU01'1tνιαχuμfνη; 

All. Τ~ι:J\ιU ι ncρισοδπροδπdnοτlαfιι.ημfνηf!lnτσχριfωσητUνκομι..d.τι.:ιντί\ςδvrιnολtτεδcεως 
....Sι!ι f.ιοnοιι'\σοuντι'\ ν fκη τοuς,δχιμdνοyι 6τι'\ν6ποκοτ6στοσητοtίθι:σμοtίτί\ς Τοnιι<Ι'\ςΑ6το
διοι.ι<ι'\ο&ως,6λλ.dιtafΥ Ι6Τι'\ν dmλλοvι1τi'iςχ<5ρας6π6τι1νΚuβfρνησητf\ςΔεf,ιΟς.'Αndτι! 6nο
ηλlσμ;ιτσ~ν6ημοτικΕSνtκλοyί:ινnρtnει-..dβyοϋνnολότtμι::ισu~ερ:Sομ::ι.τι:ια)yιdτδnλ4τος 
τi'\ςΟ'Uνι:ρyοοfοςτί:ινδημσκρατοd:Sνδu'<dμει.:ιν,δνδηλοδι'\86nερtλ4βειδλι:ιτ6κομμ1τuιαι f ' 
β ) yι 6 τδ βdρσς της,&ν δηλα6ι'\ θ6 ε: Τ -.οι nεριστnσιοκι'i ~ μ6νιμη,6πδτε θ6 εΤ\ιUι ιι.οινοtl' "μι
ν ι μοuμ nροyριSμι,οτος",nοΟχι.ιρfςν6μει6νειτι'\νlδεολοyικι'\αlτανομfστtίνκομμ5τωνβιS μnσpι 
οιι:ι ν6 δπατελlσ&ι τ~ βdοη yι6 lνα κοιν6 6yδ\ιU μf 6nδτερο οιιοnδ τι'\ν dn~λΙJνθt:ρωση τotl λootl 
d~ τfςδvν6μειςπο0τδνκσ.τοδννοtJΠfιοuνtnfμισδο l δw. 

3 . ΕΡ. 1ιΜ τ ιljν tνfσχuοη τ~ς λοΤιc~ς ιηιριορχ (ας, nοiο ρ6λο μnορεΤ φ( n,lnε:1 ν6 διοδραι.οτfσι: i 1ι 
Τοπ ιιc ι'\ Αfιτοδιοfιcηση; 

Ν1, - ' Η δεl:ιd.φοβ5τσιν6Μισι:ι στδ Βε:σμδτι'\Β:σηnοGτοtlιιι:ιθορfζι:rτdΣΟντυyι-ο.ΔΙν τδνθl 
λcιο(πτι!νcξι!ρτητοσfίτε α(ιτοτ&λl'\ο l,κονομ...' κιf καfτ6ν6rτοαnιχΤdπ6τ rς•νο••lς τοu6ρμο-



bι δτηrLς . rδv UlλLι•'.,.,.,• ,,, ιϊ1 ι 

~Γα ς . 

" Ηιιuβlρνηαηβd ΠροrJΙΙQθfιοςι ιu:ιΓ ι •.η•ί ι(jν &ιιut.<••Ιοι" Γ" tψ, vU tιtομι:fνι;ι ατι'ινΗι ι οηcΜ.ι-

τ ιιc fl\.fίlιt βρΓΙ7ΙtCΠΙ ι δμι.ις οι nολδ πι δ 666wτη θiση yr6 η1ν οww:χΓσι:ι. · 

"Οτcινο,6Qvανισμοfτl'\ςfοπι κ'!ςΑfιτ1Jδιοικι'ισf;ως6ποοcτfιοοvvη'ινbrιδατασηηι:ιδτοΩςκαθορΓζ8ι 
τδΣΟvτοyι.οτ6τι:τdτοπιος4προβλι'μιτα βdβροDντι1νλGσητοuς μlπο.(06λιy6τεpcς !\ο.n4...,.ι; · 

~ot οι .,evroμo χι:ιδw.Σf'ιι.ξριι μι τι'ιν nαρlμβι;ισητl'\ς οφατικl'\ς yραφc ι οιι:ρ;ιτΓaς δλα τd: τοnιιcd nρσβλ~ 
ι..mu . ι\ντ(Υi!λvθοΟν,.ριnλlκοvrαι κοfδ6ηyο{ίνττιι σidποτελμιlτωση, ' Η !μι:ση d'οdλrwιη . Τ~8&
Βδνης yιd τ.,ν l:nΓλuι;n1 τοuς d"~ τοδς ~κn~οuς·τδν κοτσΓκων μιQς nι:ριaxl'k εf\ιΟ ι τ4 ~α 11~ 
ι.ο yιd τt1ν 6rι.ιιοuρyΓο τα!! δncOBuνou nο.Ητοu.Τδ καλόη;ρg φdρμ;:ι.ιο:ο yιd τι'\ν κατg"αλιμηαη τ'lς 4λ-

1.ιπρ(ιιιαηςnο0drτστcλ&Ττι5νχc ι ρδτεροlχθρδτf\ςΔημοοcιnτΓα.ς. 

\ ιιΙΑ. fRliSE1H ΗΙΚΗ 

"οnωι;cΤwιyνwατδδ'Υποuργδς Δ-ιμ,Τςf!;cωςεΤχcκατ'lιρχι1 f~ι:δ&χ.ι 4n.'\φαση μl τ ι'ιν δnοΓο 
Δncιvb14τftiιριχιιλσyιιιfςσvyιιcvrι»σεις. , • • 

'Η~vyι'ιδι,.ιr.Μ;ατδ[uμβαδλιο~ηr•ρ;JττΓαςτοtltιημ6ρχοuθι'β;Jς οc .Κ.Κοvρκσ0τηκa Γοtδη
λbιςτοtiΙC,];.Γ.ΖΓyδη 6:\οdyοι;οσαντ.,νΚvβt'ρνηση ν 'δ\ΙCΙ.διnλωθε:ί. 

'Η Κvtωρ\Ιηαη,ι'σncUCJε, rφΓv dκδι-ο Ι:κδοθι:Τ ~ ι!πδtσ:ση τotl [vμβοvλισu 'Εηικρ:ιτε Γα ς , yι d τδ νο
μψο~δχι τ!\ςδncιyορcbως1 \d4νακcλl.-.:ι τι1ν6nογδρεvση.Δtν ;mιv μδνομι ιί διΙ<(Ι ΓΙόΙCJΙ'1ΤΟt14ν!S"οU 
τοlκ~τdςμις,dλλdμιδ νΓκητ~ς/ηJΘ(ροτΓος. ' 

•'Hι\Yi!d.ηαητl'kdno.yoρEb8(τδν ηρocd.oyιιo:iiiναvvιccvrp6aιcι.w σldνoι ιo:τδxtipo,diJO'"I"cλcTτ.,ν 

n~μsy&\ηνΓκηΙCQ.τdτf\ςιο:ι.βcρνη1"ι ιο: 'Ις In ι βοW..'Iςtνavrfοντ0νδημοιιρι;rτ ι ιtβνtλcuθcριGν ταtl 
-ελλη\ιΟ nο\fτη, 

Τι5ycyσνδς nρlnει νd ιf.l,ι:φθεΤ,y ι οτf οΙ tnιnττSσειςτοu διν nεριαρΓζοντα.ι ~νο ατ Γς 6ημοτ ι

οι.l ς ιf.κλσyις,dλλι5ιf.nεκτιι:Γνοvrοιο'δλtς τΓςt..;6ηλι5σειςταtlnο.Ι.ιτιιο:ο!Jβ(οu. 

Τι5drιοτιfλεαι.ο αlιτδl:nιτεδχΒ ηκεcδθδςΔς6νακοιu4θηκc ~ ~uyι'\ατδΣuμβ~λια ' Εn ι κρα-ο 

:~:~;~,~.:~~ο~~~~~~~~~~~·~~δ~~δ~:~κ~ο~χ~δ~ ,:~:~~~ ~~:~~ρ:ι~;~jt:: 
νητικ'Ις οbβ:ιιιχσΓας". 

ΗΝΙΚΗΣ1ΌΝ!ΈΙΡΑΙΑΚλΙΠΑΧλΗΙΑ 

Ή νΓιο:η~ατι5νntιρο. ι dτοtl κ, Κuριακdκαu~νμ ι d'lδ ι σΓτερηtnιτuχΓaτοt:Ικδμμηας.•ΟJ.ι 
μι5να yιατ,Γ 6 νf:ος Αι'μJρχος 6νfιιcει ατflν Ε. ΔΗ. Κ. dλλ6 yιατΓ yι{l τ~ν ~κλοy, drYOδefxBηκc δ 6u\Qμ ι
σ}Jδς ιι.αΓ τd._~pTyOf\ τοtl..;~μιτιιι.οtl μας ιrοοινιιψοtlnοΟ l:nωμΓαθ~ε τι5 ι:_ιε γdλο Ι!dρος τ'Ις tκατ~>Ο 
τι:fας ~ Ι:nιιιccφαλ'lςτι5ν Σηnτηγι5Ι.δ . κ.μΙJ<ΑΛΗΙι(JR) •Οργτινωτι ιι.6 Γρο.μι.οτlα ιcα Γ Δι εuθuνrι'\ τotl 

Ιbλιτι κοΟΓραφcΓοuτi'\ςΕ. ΔΗ.Κ. 

Τδdπαφσοιστικδχτfιmμιατι'ιχσΟνrσδμως66θηκεμiτl\ν κσ8ο6οατδνΠtι~ ι[ί τοΟ κ .Ι .Γ.ΖΓy6η 

~~ ~~~~Γ*:fvr~\:X:~Q~ ;;,::7ι:=:r;:~ κομμiτων κ6λεσι; .-δν ΓεοιnΤιtδ ι.aδ 
kat al '--ιραιδηΓςδvπιnσ.Ριiιδμι;:\ΟΟι στδ κώ.εσι.ο τotl ' Aρxηyotl τrjς Ε , ΔΗ,Κ. cl raν ~ ~ στ.,ν 

nρδιιληαη , Ι<σfστδνlkιρσι&νfιιηαcnιlλι'ιΔrμ:ΙΙΙρι;rτtα. 

•Ηνfιιηοτd)bνιι!,Ι:nt;;ς,~ντδι!na,αοιστι'κ~nλftyι.uιατdτf\ς•6ιεδριινσης"',yιaτtnf
α;ιι!nδτδνd.ντrra.\ο~.Κλιιινιζlfιι.η,βριαιι.6τσ.ν 66nοκ.ινητf'ις τ!\ςdnοστοα tο.ςτο1)1965ιιufτr'ιι;: 

νfσςι!nοcm:ιαfaςτσ!Ι19'7?,κ.~ιι.ης 



Ο ΕΠΙΜΓΟΣ fi-/Σ ΝJΚΗΣ 

Βιβαισ δοτερι;ι dnδ μιι5 σςιρωτιιc~ ι!ιnιτvχ(α τtiv δημοιιρ;ιτικtiv lιnaψηφrωv σ'~η τι'Ι χcSρα ~ Kv ~. 

J€~~ιinιχcfρηαετ(ς)'νwστlς!Uχημfεςτης,ΚGκλσιτσlίκ6μμ:ιτοςlίμωςlκαvσvτδ&κδλσvθσ &nσστσ~ 
τιttiQΧΑI.ισ)'ρι!φσvταςlτσιτδvl.nfλανστl'\ςνfκrις: 

"'Ηνfκηστfςδημστιιdςtκλσyι!ςι:Τ'<.Οινfκητl'\ςι!ιyτιπσλιτεδσεως.τδκvβερνryτιιcιiσα, (σμJτ-ο 
nsρf ""τσΟ ι\vτιθlτοv nρσιι.αλσtίv τ~v θVj.ΙηδΓα.Δlν μπσpeί 'ι Κvβlρνηαη v6 δnοατηρfCει ι!τι σΙ ιlκλΟ)'Cς 

διvCΤiσvnώ.ιτιιcδχαι:ιιιcτι\χι καf τuιπ6r;ρο-.ο vdήρόσnαθεί v6 tι..ανfσει Δς διιcσGςτηςτσΩς"dιwl.Ω 
τητσvς"',πσδdw:δcfχSηαοvδι1ΙJΩΡ'.(σι, 

Οfιnοf4λχημfcςτι:Ίν4πστcλεσμ5τωντWvtκλΟ'(Gντο019'75ι<αΓ197J,μnαροtlνν'6:λλιiξοuν τι1ν 
πρσvι.ατιιι6τrynι. :-

Σ'δλαvςτσGς~οvς·δfιι..ιοuςμllλdχ ιστι:ς lξα ιρι!σεις,~ οο:ψtρνησηδ:nοδοκιι.dστηκειDνrτyuρ ι 

οο:ιi,Δι\.ιαρχσιι!'<.Οδε f1(81)1Cσνσ1δrτοψfιφ ι αιτl'\ς6:ντιnσλ ι τε0σε.ως.'Αλλc! Ι<σ fnσλλαfι\n6τσ(iς"ι\vcξιiρτη-

ι::= ~~ντ~;~~~~~~~~~~/~~:~~ο~ν~~: :v~~ΥΟ~;α~ν d1o0yκafa ~ σvνερyσσfσ 
ΉE.&I,K,dncuβkι βε:ρμdχαιρε:τισμdσ'δλσvςτοΟςνεοι<λεyt!ντεςδrw,.dρχοuςκι:ιfε~ετaι ~ 

λαι'οdl.ρyαατσΟνyιit\i"" jποιcτι'\σι:ιοlισιαατικδnεριεχδμενο&Sεσμeςτί'\ςΤα-rιοο:Ι'\ςΑbτοδιαικι1σεωc:. 

ΉΕ,.tιΗ.Κ , c(wι βlβσιηtnΓσης,δτ ι af 6ι1μ:ιρχαι nοι:Ιt~<λtχτηι<ανμlτι'ΙνfιποστfιριξητiJνκομ

μι!τgν τlfς δrμ)ιιρι;ιτιιcl'\ς ι!ντιnσλιττΟσι:ως,Βιf ττθοtlν ι!n ιι<εφαλl'\ς ατδv &y61o0 'ι'Ιιi τ~ν δλοποfηση τl'\ς t
nιδ_ι~ως σ6τftς, nοδεΤΥι.:.ιιtnιτο)'ι'\τοtΙ Σvvτdyμ:rτος - βοσιοο:ι'\npσtlnδθεσηyιdτι'Ινοο:αλι'Ιλει τοvρ)'( 
τοtl~ρ::ιτιιcαtlnοιι τι:δι.ατος~ 

• •Ο Ρ Ο Β t τ Ο Ν τ Λ t τ Η Ν Ε .Δ Η.Κ~ 
('Λwdι:Jwσσμσ) 

«,'λλλ611'clνσιΙΙΕ..ΔΗ. Κ.;ΉΕ.ΔΗ.Ιt•1-.'Ι'ιιτ6ιώιιιιαnοΟfχιι 11',ρΙ· 
ti('Ι'οι.ιστftνlδιιολοykιτ/k;fιycι:J!οιι,nοi}Cψτια{tτ6νgημιριν6yιω

ν~61(6prrιΥΙkχWΡσ'ιιοlτ/k;Ι6ωοιτfισ"νχρονηφuσ10'V\'\11111σ 
πκ.ΜιΟςιΊvιοiος.ιιοόιιοτtλuσ.τόιιριhος'"'Ι<•ψwροWcmιινος• 
ιισrttα~Ο"'fιν'Ελλ66α~όμ6ημrιltοη6Wψισσοτ6~ 
tfκc...,._.ιιtκοι.οytνιιιος. 

ΉΕ.ΑΗ .Κ.ιJνσιtιδρνησrι~(ανντι\ρηQfΙ(ιοcιl""'( ιΜUφοση~ 
'Ιt~ωlο16vόμο(lcnιvttτοuντόοημιρινό•6μμοf1'1(6t(ΙΔς. 

Πιστιιi"Ο"'/ιΙ:JΙΜΙΧfιtltλΨιιualό-..οιιροσαρμονιΊΙ'W\ι8ιομWν 
ulτώw6ομώνcn~cΝΥΧΡΟνt(~f~ι:-ι(ιιοΙ!tΟΑmιιt( 
frιιnινt(.Εiο.οοιτό116μμοτο06ιwοιιρcπιr.ΩΟοοcπcιλιομο0.'1'00οο
οιcιλιομοΟ, .-.οι) ιχιι Ο'Ον,.λιdιtnιδhι~Ι'\ 'rήν ιιστ6ρνrιση"'Ι<t•ιιt· 
τ.U...Uοιωι;τοΟιtνιρώnοuδnότόνΔ~~ρwnο.Ποι)n10"110tιΟμιοι( 
cn/ΙVtλιιν8ιρ16ιισlη\νιW&ρώιηΥ'Ι'jόξιο:.nρι,..ιοο6νctnοpοlτηιtς 

ιιρφϋncιlfοιl(yι6τι\νιαιιν~ι~~~ιdισuμJ(ωοη.ΠιcrnU..~μι66λλσνfι 

=~;':.ι':';:t~~~~ 'ΝιλαγfιδΙΙωι;tιιλιίnιtιι\.6nο-"'ι · 



I'FOTAΣH NJiιOY ΓΙ,_ΤΡΝ IΔF'fΣH ΓLΜΕ ΓΠΣfΗιt.ΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ι'"φδnιοη~νι4τl'\νΓ6ρvοηΓbΙοanιατημ tοuτοU Α i ναfσuιιατ•Ιk:~.στl'\θαW.Ι'\τ6κδμμι::ι 
(ιιj.8.?β}.Ιτιt<ι•lαηyητιιι:Ι'\I ιι: Βι: σητσνrι::ι:τοι: 1 

Μν&Τwι μδνατδtnfμονοαfτηι.ο~ιιατσfιι:ων ΦΓ τfιι;;πw\.\D'tΙιι:Ι'ιςrtΥι:αfαςτΟΥ 
'Ελληνικδννrρίδντο&'Αw,μ.ιιι:σtΙΑiyαfοuνι&&ι,.;οηfδρuαηιιαf λ8ιΠ:ίuργrα•Ιbνcnιατφf
σvτοΟΑiyαfο\Ι', --r,ισται 'Εθνιιι:οfλδyοιlπιfdλλοwτl\ν6r).ιισuρy fα αrδ•fιπιJΒlατuτα,οιC,-ο 
μι:ρι:ι.αbτd η#μι τr,ς 'Ελληνιιο;f\c:; πατρf6ας1 'λ....Sταταu Έκraιδcvτ ιιι:αtl 0 Ι6ρ0μ:ιτοc;, 

'Ο ~ΕΙ\dρχης 4Ε"λ•ιιθιριος' Βι:νιζίλcις ,'ιι: Τwι yνωστd δτι ο6ν f w dnδ τd nρ.ιταρχ ι
ιdμι:λμτατfk'Ελληνιιc"ςΔισfιι:ηοιl/ιlfοtμδρνης . ι:Τχι:Βι:σnfσcιτl\νfδρvοη ' Ιuνιιcοttrbνcη ι
ατrι.ιf~τl\νδργd'νωαητοtΙ6nοfοΙ.Ιι:Τχι:d.wθι!ι;JF;ιστ6νόιαθryyητfι τΩνμ::ιθrμιτιιι:δντοtlfbνc
nιcπημfοvτοtlιkρολfνοuΚ, Ι(αρ:ιβtοδι.ιρ1\ (Ν, 2493/I920 " 1'kρf τtΊc: ΈλληνικfkΔιοιιι:fιοcι.ις 
[μ(iρνης"), τd ftινι.nιοτl'ι,ιιο abηS 8ι5 1δρvδτuν ατ6 6ψ4ο"ΙU τΙ')ς τοnοθι:οfας Ιιaιι;ιχρi'\Ιι'nη.ιrd , 
αrdnροιfι:πιοkαρ4τα{Μcλανfο)κοvτdατι1ντfοτcι:Υοο6οτl'ιςΣμ0ρνης,ΕΤχ•uιtλιστu&ριοπ:Τ 
αdνjwριcτfιpιοd.ιcJ6r)ι.οΤιιdlτοςτδ192~Ι924, 

'ΗΤσuριιιιιfιΚι.βi~νηuητδlgss ,Τδρ•~οτi'\Σμδρνη • Γtιwnιστfι.ιιοτσti,_Ι)'ΙfΟ\/' 1• 
6nοfσσ!\.ερι;ιi,ΩιτσtlνrdΥΙο}4nδθ.CΙΧJσnοvσιιη fςιcαfδιΜσιιοuν ?ΟΟw.α f nλlονdΙCUδιψ:Ι.ΤΙΙσ f 
Μοιιαλοι.'Ο τfτλος τotl Τοuριιιιςοt\οfιmtι ·~~nιτοv 'Εκποιδι:ιπι ιι οtl ΊδρδμJτος nrιοδrδe ι 
τοΟς v•νιιιοk . οιιοnοΟς ιcαf.ι:rτδχοuς oτt~Oc: bnufιnιςdncιeλlτcι ~α:ιf σΙ 6nofot ι:Τ~ ι ~ σ l ιιι- ι
οnοfrpηιιοfΔlιιτονριιιομδςτοtΙΑivafσu. 

· Ιfατι5 · ο~nι:ια;λδyοι nοόd\dyονn:ιιΙΙΙ,.ήιιτοι χι:ι6δηlπονρΘnνη:ιηyι4τ~δισ•(.ι.\αξη 
τf\ςlθνιιι:f\ςιuςιι:λrpονομιδς 1 τl'ιι:;ι..οιιr.(ω~~~τιιι'\ςπαρι5δοοης 1 τ0νnολιτιcπιιιδνθ~ 
οι:ι\Ιρ[SνnοδδfJ.ΙιΟuρyfιθηιιαν .οτl'\νnι::pι~τοΌΑiyοfau1 lnιβ&λλοw τι1νfδρuσηιcαfλ~ιτοvρy fa 
•,_νιtττιτοu'Ειcrοιδtτιτ,ιιοtΙ"ΙδρCομ::ιτος,τδΔι τηΤιι ΜQ'\Νε'Χtαειdντdξι a τ~ ιιaλλιι!ρyε ι ατ!\ς 

'Εnιατι\ιtιςιcαfτ!SνΓριμ~τωνστ""'' ιiρχαι&nιτηιιοιτfδα1'auς. 

'Εκτδςdndτι5ηο:ριrdw,'ιfίιuρξηlbνε:nιατf).Ιfοuατl\ν ncpιaχ.ι'\ Βd:το~ιτι1νιι:οι 
νuνιιι~ιοt0Ιιιονομιι.;ι'\ζωι'\~ l}ληνιιι!Sννφιi:Νιcοfθδdrιατι:λlιχ ι nδλονfλl,ηςln(λι:ιιfvν 
ατοιχι:Γw,ιιuρfωςνtQν,οtdnσΤοι &Ττι:οι!νιfnιστfιμονεςδιΜοltΔλο ι , ι: fτι:ο6νοnοuδοστtςΜ 
δι5οοwζωνn!νιαμl τδ~ρf'rα~ · το~στ(]νrιι:ριαχ.ι'\. 

Alvafou,ι:;~~ς~;~ ~~~·~~~~~~~~ ... ~~0=τ~:7:;:::'~f\07v;~ τ~:!, 
οβftr"ητο,δτι ot ιniρχοuαε ς 'Αν6ΜττςΣχολtς Uνlrτιρνοt'ινοτfς lιcnοιδ8urιιιfςd.νd'y~ςτr'ιι: 
χdρας,Χιλι66ι:ςι5n6.,οιτι.οιΛuοα::fauι.-'!νtιννiισ6ςΙbνc.nιστφfσuΙΙDf ~ lτι:ιcα~6νοvνοτι'tν 
mι;nmιδι:fα τΕ\νφρον:τισπ}ΡfQνι:Υ'Γc λαΗJι!νονντfινδνοuι::u α/. χδρι:ςτο1)lξwτι:ριιιοtΙ,ιιι! 
ιS.ι-ι.fι!ολη τfιν nοιδτφu , ,·"ις μ6ρφωσης ικιδιl.rfαι.;τοtΝ lο:ι:Τ, U dΙJΙfδτιφcςτfς nι:ριπτ&ε:ις 'ι 
ζφι.ι1nοΟtι,fατaτaι'ιlλληνικfιulιeονομfοι:Τwιdνunολδyιcπη( nαρ:ιυιτι~<Ι'\διaafι.χJηδι:ιι6-
&ινχιλιdδωv4naιrοfτι.ινnοόnροι:;τοι~ζονται σ6ν"δn01jΙfRιιοι" ,a ιτητtςyιιlτ fςι:lοcιyι.ιy ιιςι!ς 
lξετdιχις τotl ΠJ\•εnιατrιιfοv I(Q( δtClJIIΙΙYfι τεβ!στιοv οΙΜJλλ6yμ:ιτος οτd lξωτcριιcδ). 

W τfιν m~~ -~~η ~u ιφοβλι!m:τaι ~ δμcση ~~~ _ 

Αrνa.fοιl'~α:ιfιαιτ'aιτδντ6ντρδnσι!pfοιιοννοτι!yηκοfθαλnuρl\nι:pι~pοι4nδ χ fλιοι 
ιlπιλaχ6ντι:ςστfςι:lοανwνιιιlςlξετdοιι:ις,nοδlχοwδιι:f.αχβι:Τ~πι:ρqαμtΥΟλ{,yοuοτο , 
"Ειn-δςοfποτ11 χρηοιμοrιοιοtlνnιiτdlk0\dοτ~ι!χη4n6τδΕ.Δ, Π,τCSν '~ 1Ειι:τaιδ8v
τιklν8Ιδρuμfτιwnοδ6nrpι:τοtlν~pα~~αrnοΟτρlφaw•ιλοδοξfι: ς~γqδι:Γl,ι;μς: ΚDfι.ο
ρι;ιniριlξμ.f~wc;ιcaf6ρfι;ονταιrχολCςιcοfτμfι.οτa,nοΟ Μ~α:ιλλιι:ρyόtlννtοvςy ιdτl\ 
χι5ισ μας lnιστrμwιιι:aός ιιλ6δαvς . Γιd τt'j σ<ινπιξη τοn 6ρyανι.πιιcοtl διαyp&μμπος πιtl νl.-
ou rbwηrστημ(οulχοwληφΟε:Τ (ιπ!Ιφηαιl ι':nt~pατοt!σες διι:Β..eΤς lnιστrμ:ινιdτ;τ4οι:ις 
ΙΘΓlξι:λfξι;ιςδαοΙΘrοldνdyκεςτ\'jςχΦιςι,.ος. 



• 

•εwς σημαν1ι 6 λ6yσι;;,πο0 ιι:u.Οιαn'Ι lqιικ ~ τt1ν ιχση. λι:.ιταuρyfu cιti "llι'A-

~=~vΓ~oτ:~yu~ιr χ \QI. δ ;~~~)~~~~.\~··~cι~vrr:;σηfUIIJ:~~ ~:~~~Τ: .. 
d.ρκι:;~ lwnα;ouτ63'J. ?\ lrιιχΩρ(1r~ως,ποΟΙ')δηnρq3λlnε-rτ:ιιdrιδτ6νnpοl)nολοyιομ6, 
πρδςτd ιΕΙ.Γιdτfctrιι\Jι:νc:ςχρι'ρ&ιςΟι.inrιlm;ι\d νfνονν,βι;β;ι(1οίζ 1 ufιlι-:ιιτο(•ι--
νε:ςJΙρσβλιtι:ιcnιοτ&χ.uv-σΨ:ιι.ι\Qμtτδνοισθuριομt:vοτρ&ια~τJτι'ιοΟνιuξ.ηrιιtil~
οτοπ προ\3nολαγισι.ιοt1. 

'Η fδρuση ''111 πιοτrιιfου τοtι Αfyοfσι.ι• dnστf.ι..cx l.rιfμu\10 α'fτrJD τΩν ιw.τσr
κωντοΟ 'λντιταλικαΟ λl "ου 11p6c; η~ν κ. Ι'Ίρ:οθunοιιρyδ ιιοτd τιw lJΙfaκq/1 τοv{τf1ς Ι2ης- • 
U>ηςΣcrπτ~ρfou'C.of.)yιaτfx<Jp;ι."τi'W=J~ ηκΙL •dπ'αbrοGςοdvιίrο.ρ::ι.fτητη,φο~οη 
yιδτf16ιο~λιοητl'\ςιινcιμι-rικi'\Ι"ΟCΟflιτιοτφι:ινικί\cnρο6δι:Ιυτ~nι:ριοχl'\ς. 

'Η (m$λλδ;.cνη ποδ"ΙUοη Νδι,κιu προοιcθι:Τ vcl ~ι ovyκ.cac.pιμlν~ μορι,ιlί
1

στδ 
οΤπιnσ~. 

m ~εJιΕΔΙΟ rΊΑ το r.κ.Α. 

~ uλ.., τι::"• οι,Ί.Γ.Ζfyδη(Ι1 Ο ?8) • 

'Ηdyδρι:uοηοbτι'jμαιfμ!ιι1v&ντfστιιιχηyιδτδvΩΓΑτi'\ι6 -19? f ιl.\aκληp:.ιμlνη 
τι1vι:Ικδ\οΟτfSVΒt:ιχωvτi'\ςΕ,ΔΗ.Κ,yιδτι1vΙ<.οιvι.ινικι1'Ααφδλιρη. 

'ΗΕ.ΔΗ. Κ. dnowfnτ τ~ αΟστημ;ι noιi Ισχr.t:ι σι1μεpα ιιοf 1φyyfλλιι.ι ι'jνι:lnι1vηαη τι:ιΟ 
σδvxpσvov σuοτ4οτσι.; τ~ς "<υ \ικl'\ς lθνιΙ<~ς dσφολfι::ιεως",ποιi !ι""(rι-.:ι στι1 /ι4, (tJILττoνfo, στι1 
Σοuηδfο κ,λ,π. ~ar&S tξ,οοφαλf ·~~ ιδ..,r~ληθuι:ιμδβο •~l'i δντο!'1, Τση μl-τ6~τοn μι-
σθοtι τtiv δημοαfι.ιν δmλλ~ι.ιν {π pr,oι 6,g)(] δι:ιχ. σι"jμε;pα) κι:ιr Δλοκλημψlνη pΓθαλφη δyι:raς. 

':"~ 1L~ I ~ ~ < η .1 ~ • ί, >'> i77'0• 

;o;j ί,; -lio Φ•.ι ~•· t'• τ,~τ ,ιr: ; ·ι; 1''· ;)~ 
τ'ιnη ... -:ir; .,.,..,.,"r;~ w,..;ι- r,;. 1-'m .. :.-. :1.~. ί•>' 

~:..r.-

d-:lι fi+U . ., ~i 1L~ Ulo • ~:rr.<-iς 1L,tτι .. ί; :ι:ι~ 
,.,..,;, ,-.....-: ~φ. "'""-.;! ~·ι.:•'• ...,:; .....-Ί.s!:~, :r:.r. ..,.'
.......,....,. ~ ...... .2::-!. ~~; ..... ~""'"''"'·'; ... , .. "!Π;, i'-:O.i.,. 
~ ... 'λ~τι:W..i--ι-

·ι,;_~~ι;-:-i.......-,..d·.ο~ί.-ι;.ι:ί,!n...οιΜΜ~ιι 
-;-iuιk~wJτi"'•"'-•~.:i•M:-.iι~r.'l ... -:oι\λ'> 
Cίo,ι..ι.,.f;,;"_..,,":-o:h;i-•·....-,;.'.\W.,;~,μ.i;~~· M 
όλη;).~· •• ~ .. ~τ-.. _,' ,.τ,. ι.;ο:ι,~ .... ~ τ.ίηο"'" 
ΙΚΑ 11 ~Ο·ο .-jτ; .Οτι,:~Jιiτ• ,.1 ~i 7Ιο;rr:νι'<:ι.~ 
..,,.,..,~. i!ΙΙ .>ιι:cfι1L:ι.: τοΗ; riι.).H.,r.ι~i;lιrtj;.,:; 
~'7ιi'%1δ:ιύJ .. t2'1'•2•i;ι:n{ι..,.,~Ι :0-d':'{,).iι -•ι:J. -,.:.\ ~i'f 

~;;.1~ ~~ ... -""'~":'i ~~;~;{~::. 
m.,.~id.τ;{ιt:ori\;ί;ι;μ.cr:iι;...,ι; 

ffio:tιp..ιτ~.U..'""'*"'-ί-.ι.·ιw~nις>Sd•~ -r,.~"A" 
:>!i-.&~!"1'"~τlιlh:AH .. :.O:i;ι.:••.W•\"'i !:.h:r:;?; 
ri -:; ~ aίμι tii ·r·r•;~•- 'Ν 11~'\ ~ί· ίι." :ι--t-.. 

~===··~:~·ι;ι:· ~~~'.:: ~~:it :;~..{; ~~ 
1.0.. ~.ιή;r,tιι onc ;ι.ιi ~Γ.ιξ-ιι r.~ ~~~~·ο. Κ•Α i~ 

~~;::;:;_~7 .... ~,~:.: ~ϊ:~~~~ 
τ•i ~σ, ... ~- ε,_..,., ~i i:. .,.,,W.ι·'t'l ~>'/ι .π.~~ ο:ι~ 
""Φ,..n .. J: .r..>ι -.ι -rr,ooό; ι~-- Ψi ,.;, .. m ΙΚι\ .. δ..~ ι.• 

'"": ..._ 8U.oro 'λ'1'9:ι:λ"'",.;,.. Ί~~.ιν·r.-. ,...,...,..,. r.i; T;:.i
,..,~;~,-i-q:'lll":ιi-ι';rφi";·,r.r:\'f.ooφ.,..itόo\'-r,. ,.. 
d ,;,., ,..λ~'"''':r~;- ,\ir:-1; ιtv~' ,.,;, ~_,'ι .,.~W-"'ι": -:'70 

"~"'"· 
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~~~~~:z.tr~=- ~~~::r::tt5;:·,::~~~:j::?:7:::~:,:t~~1~ 
.,όο; ..n&ς. Μ~~~~ •~ 19-:>Ι οί ·~- 11,. 1ι,ΙΙΑ,,.μ,,,_ Dίι2,. ~~,;. ,;,, ;ι.•i ;ι.ikl:o; Ι;ι:ι w:ι1.~ •1• 
""' ΔJΜΥ.r;.+,ς :.ri,p~ό ~,_,όο;: 11-...u.,r.ι.. ...... bi.- ι.t:J. • . β.ί;ι.=~;ο4ι i·ιw; ,;,;. ti; ~""~'"2l.ι"''" l; Ό,τ...ώ. 



' ' . . . . . Τ τ•.i ' · 8.\ΣΙΛΟΟΣ: ΚFΔιΚΟΓΛΟr. Σ.ί p. .. n~- ,..;i::-..ω~ 

~.=~~~~E~~1ff:;~i~~:·Ί2::7'ι.~.;::; .i~ ,, '",..._" ·-~ τ,._, 
-- ~τ·,~ .... ·~.:.~Ξ~ΊΓ .. ~.*·-·;,;...-~~.~:,:..,·"_::.~_·: ... ~:;':~::~.~~::~;~'72:~~;:~~-~:.-::~:ί~-: '-- -r-~--- Λ"-'- ~ 

Υ:. ~~~? .. t::·::~~( :;;~~'':t ~~:.: 

• L,~ .. -.. ~=.·~· .... ~:..........:f!.-~.~-;:_ .. :}.~~tJ~.::.].~ ~i~3i;~~~i"f~~~;-~;:,Ξ -·..,........,. _ _... ,,.-.- _, -· -r- ···~ Ηι-.: .. ~ς S:r~,),hιως, ~ Π.,..,.i(~ ..8 .,,,,. .......... τt< 

~~ ... :;:-~~~- ~~~~ :·~,~~~;~:~a~ •r:::.~~~π~~~I:,JΊ;:c:· ~.cro·~: Ψ n 11)() !ιrι. Ι;~ 'Drώ ιf.-4' Μ "ro •Ψ ko ιι~,., 
Fk .. ~.,. ............ ~ ~ ~;}~~·~~~~~-.~·~~ 
ΙUΑΝΝΗΣ: ZJ'Πalf:Z: ( 'Ar.rrfό ς riic ΕΔ.Ηk.}. Dλ&σ~ι , 2~,.ιι,.,,,,μ r.&o τ&ι.. :ο•;. &ς.., τι, iΜίχ- 'fi;; -.61::•.-c 

~l:tΙJ• 



·ο,.~. ,.:h:ιι;.ιι ~.ιι #~-1:-cοιηι yιdo t-ι .. on~ ·a~ '-'"',.... 

Ξ;l~i~~§C€ndl1~ 
~~~~:.·~~ ;~::.~:-:ι~:~~·::i·::;~-
,.,..,;φι: ~r.; ,~;~ιs...,ιτ,ς. Δί• ιl••• ... ,ι.οη:ι!1• .,..,, τ:ο • 
;or.o).f,; Οι ~<a~S.ξ..ι.; 't$0 

~2. κ~H,:•yr, ~~in.ι~ riμι~~ ίΛΙ••,ι, •i "'"' i•τι;o
~ti; :.:όιι).~ 'I I .$ιΙι '""Χ~•η Ν -n rt. Ίο;nοιl'~·,.• •rr.,~ 

~·Ξ~:Ξ~;~~::Χ.·tϊ;;;:Ε~~i~:$~~:~:~: 
3:.~.~··~· •ir- ,,;.,,;,.., ,~. ·~ί .. ~ ,;,~··· .ί .. "'.~ ,..;.. 
η...,.~ κ. , ..... ,.~. "Α~r~)_;.,. .. ς_ Ά• ι.;., n ,.....,, • .tn Wι-

r~t~~j~~~~~~~~;~~i~t~~\ 
,..,: •• ::,., ... ~i n~·f~).;,~s... .ί ~~ .. ; ... -~σ; 

~~§t~§~1~~~~~ 
χ~ ~~::~:i~~.~·ι:: :->.:.:ι::;,:·:17'.~~ ~~·~ ~ 
~~=~·~ -::.~:~~-;:.~:·χι~Λ;,:~~Ο!:.·.·~r .: 
.,W• • .,:ϊ; ~~•~sιώ kι ~ b-,...W.is .,..~ .n .. ro :oi..~ ~t ιfl 
~ομ.,., 'λ).).i ίιώ .ι: ηλι..:.,_.. 

ΤΌ ptn"tιιa ~τ6 θi ~ •i;• ~ .~ :lr..1 ,j, 3;; 

:r>;• ._ ,-~~~ ,; IJo,A....-:ιi ~ιλ•••.n~. ~"'·••• ι ίz..-• ::,. 
!~ιΑι ~'f" ηιτηιi;•. ~>...'t""' "_J'; ι~ιn a.iw.t ";i; ·~::
ω;,>;:.,..;cο;.;ιι;τι'r-:v,r'f"•"' 

10\ΝΝΙΙ~ ΖLrΔΗΣ "'rι:vr'-~ 
,. !ί· ~).""~·; 

~~~~.'!f ~;~~~ ·';rr·Cn7~!~'~ιc; ·~~·i~~= 

~~~~~~t~~~~ 
:z:~ ~~~~~ϊ:Jιι:~~).~:=~\~~:~· ::::: 
~;--:r:.•n~r, ... ; Vτ•ό ... -':';,..~•· !'ι ~ ... ,~ds 1•~ tιr.. •• ι. 
ώ.s, u:. C:.ι.ι ;ι.ί. -·~ιcί:ι 1.ί-;;-:;~vl\. \>tiι ιl•u 'iι qιιώ~η t:ο
η-..~ τ:ιι;-1'τ~~.nι"""' ,._:ο,. 

'11 ~·~•ι.;rι τ:ι.;ι.1'τJ,;φη ,ι,.,. 6tι ,...; r;.ti: τό;ο •-:.τ.ι...::. 
μ.ιτ~ ti;; -..';ηΠ;οι<i -::ώ •-:t•H .,,φ Αί~•:ο .:..~'""""f; ~ 

::f~;r .. ~;,.~•ίz'·ι;.·~.~:;:,';:~=-;:~:-' ... -::-.~~·~ 
~~·η~ "'·i'"L''i'~ ~~~η•'"' "~·· ;, .. r.:....,.-η .. ο~ ιΟ;ι-δ;ιω• 
::o.ι";Ι.:_fJ"i ::W .:.;. ~.~ .. ·~·!~,....,.. ·~.ι~.-.; .,..ί ~·· •ι-:. 

-::./::. ::·;:.~;:.:: ... ;·~;i :~\~~~;·::r;;'"~~~:Wι:.."~ 
"'"i"•....,i;n<; .••~•I••• ,_.,;,_ i:.ι.ιτ• ti;o •iιχ~•••ίι:ι,.. 
{ι.ώ,..,,.:.:ίς.;;n8tι·ι;;>ιJi:i;όλ4ί1οιιi 

'λUi ...... :ι:W ,ιf..ιηι ι., -...r.•n -..;ίτ.,:ιι :ι:ι~:..~ 
,.;... Cn.ν ιln., ~;,., -:t:ί "' oi.\t.Co<Coμ.<U ,,;,. iιpλι.nW• 
όΠ'""'""'"'••aiyiωι;t,.; 11\λ .Ι\;ίιι• 'r.,..-,.τ'.•iiιιl-

~~~:.: :~~~~:!~:Ξ·.!;~ 
..... }),,, .... ~'"i~ U.~:::i~ t:lν>< ο.a"-τrώιο QO -..l.ί.διι 'Ιό 
,....-,ιι 1•8 ν:ί 11:ίνιι τ-ιll ι:i.Uιtι Ψ d.ώιιι. A~W .. ,. ιl~<ι:. 
Άc μ-ί; ~Uιί!;;οομ. &τc;ιί.*<; tf;o .. ...ς~,...,. 
·~x.o,φιWς,-.i;~.~ί""""•lι. i..-ιώaiiJ.<t 

~ι,.,...J"Ι'jτ•i...;,..~ •• =οir.Γ<Ι•ώ·iιιιι~ιι,.,..;;,.. ..... ·.w.,.. 
Wtn.ιiν• Ί'τμi-. Σ:ί; ι1n- ~ιUς ~~.Ι-.. Μ """'-. 
ι:d n.ι~,.. .. -..-ί; ιl·~· ;., ίtι;ιn; ιι-ιi-; τ,8.ι{.~ τ~ ~ 

~;:;•':ι.~·~~~~~.':ι ~~·~τι~:-~~ 
λr,ιις; "Η ~-(;:;ω; ιχο:.ιο tφι""'-i oid ff,o Tf ........ -...;. 
1\ni!l.vμ.ιt~~""al~"'τ""-c U-Δ.. 
~ μ %ν ΙΙnι ~1m: t:tl" 4ρηι '«lf<-'•rz !ιs ..... ι: flι 

~~~:=·~:r~ ~~·~"Π~~;.~ 
~:;~~·:~~~~ω=.~~~~ 
;ι.on:•W•- K2i ~.aN. .:,.~ciξιι~; .......... ΔΡ .1-:ι ...... " Τ~8. 
~:ι.Σ•;.Iο;ι: .. a., ......... .ι.,..ΜτQιιΜ.σt,.,.τicpt.. 
tλ.,....~ τ~οί;ιιrοί-φt:ςΜ .............. . 
' θι6:ι,:ιflι.-:.π,p>,niι"χ::Ο.ι•Ιιοιf••Ι-flι8τ...:n-

)ιιΔ~:. ~ ~ •.. :!;.~~'::' ~ιuz:: 



• 

1"""\:."Ρ.-\.ΣαιΟD λ.ΠΟΣτΟΛΑ.Ί'ΟΣ ('r,uc. ΚΟC"ι-,..;,., 
Υ::.,;uιόw). KU~" Π~όι~ι, lιιl οο;ιώt,.. 9"flio ιό.; τ1rο 
;,":"=:.,......:.«:ς τiιςzώr~i.Ρ- ίtίt~τiι l~iιi ra<1 
,.3.~3;:: ί.S.ιuο~ ι ί:π.?+-.,ι.ι•~;. Ο; "'..,..,,.;., ~:nί:ι 

t:1;-:Τ, .. -::;ι,.,,--:-ο"Ι'-ί•-.:ιο,.ιι-:ί.ιι7.ι;ι ι ί;ί-ιtι!ι9,00%.Ί'ιiι 
;;~ιr.ιiJι ;ι.::ΙΜ:ι ίξ..ι.uτο"Οτ.tι Wς ίξi,;: Ί'ό ~97-~ ήτ .... 
Ιt:!J~. Π. 1\lί;i l:l,t!i~t.. τ~ 19iG 1:!.7ι'.b :ιι."»ί ..,.τος: 
ι:;.ι.:η. rιι.ίn:ι .. ,~. ~-=· ::r.:O<-o: 9•rdι oi; τί;ο iαtο;ί ι 
μ.; f/ι.i-1~ οziιτό τό ~;. ΙΜ:riως, ?r. tλφι~ ..ί; 
τ~ ί::ίη?ι ,,;,. Δ"' :ιιώ• 1::\ι,::ωηiΣ.ώ• Χw;ώ•. Κnιί; !0.. 
ιi;.ιi:ιι ...:.n.'Αλi.iιιtl::-ιτιδ-:ι(ιο~μί.t.~Ολι ξηη.:,. 
ίχι< :o.i• :'·~c:ίl.tτ).t ,;. ί;ινιμ ι.λτί...-.; !"ι/)'J t~ nλwnis 
χ,:b.ι.ι 10..11 ;:,;ί~ιι .τ;.τ~ viι τi.ο ί:ο.τιμ.ήτι-:ι . 

JΩΛΝΝ\1~ ί'.U'..li/X ('.-.pxr,τ'-; τf,~ 1:1ΔΗΚ). 'f.aώ, •> 

~ΙΙΙ!.Jι 
~"ΊΌ~ Ι'ΡλtιιWΑΤωtΣ. NS τί ~ .. ιοi 

Υ.,ι.ι~Αl\-Νω: ΖΙΓΔΗΣ ('~;ι;ο;τf.ς ιi,; ΕΔ.m.:). ~~ ι.ί tό 

lill 
'Η rιλfpης διι!στάαη"dήδφcων ~τοξ~ ττιn 'TφUI'JO\oρfoV ιc. 'Αποατολ.d;τcnι ιοιι:ιr τοtί κ. ztvδη 

yιι!τt\ν οο'πιίtvmι:τfα",lyινι: ια;ιτι1δηληdnδτfςdιcδλαuθιtςnαρΕμβίσιt'Ιt; τοtί 'Αρχ,Υσtίτ1rcΈ.ΔΗ.Κ. 
~τι1σ\ινεδρfQαη~ 9'0ιm;.θρfcnι,nο0σvνcτfλι:σι:ινd~σιστιιcdστι1νττλι κι11J iοθι!!τrιση 
τf'\ς"6ιε:τ(ας"'6ς__~~ς .yιι!τδνδπο.\οyrαμ6 τ0νC7\Ι\"1'6ξcων: 

' ΙQλ~ ΖΙΓ.1ΗΣ ('A,;xr,:i;; -:?;; E.1Hii). "H~A.z JΩλ~"Xll! ΖΙαι~· ("λ-~-- -;:- EJ.HK' Χι•·c-ι 

~. ~4=-Δ~·~~~~;; ;:~ ... ~ ·~r;1;::~~~:: 9 •.. ,:-.~.~.' .. %:7..=~---~~-~-? ... ·.::.:c--~~,;.:f.i :,;;:r.,:~~.~ι.:·~:_,.:_r.-=·~.i,:.-~ ..• ~,~-~:.:~;:λ: .. ~.' 
;ι•λ;r..ι i::i ~f,; •nf.;, ίτ:-ιι ~m, ί;ι~:;i:ιι:; :r.ni;. *-' _ . . • •. .. ..•. ···~ .. . .• 
~ra:t~r.::~~;,~:~=::·ί;;· .. ~:: i~;~~: $~~;;~~1~~:;~;~:y{;Ff~·!~ 
~;;~;~).=Ξ~ i-;:~~~:.:~~:~;~~~:~: ::1 ~ιτ::.:ξ~~ \~;~;;.~'f~:7t ~;;~~:τ:=~~ ~t::~~: 
;~z;~lf~:~~?i~~~~~/j~,·!::!--~i·f ~-~~z~;.~oJ~ :~Ί~~-:~:-~~· ~r~~~ 
:r.:r\ ~; 8-τpλι:οι.λ~u, .. ιr -::~τ,ιι τί ;ιΦ δ;' ~; Sι'ί~;, 
ό::~ι n,ι.; ~; wpi·;ι ; ~ί-ο F~:.., ":i ;i-o::ro ιh.~ι..~ Π;i· 
,;ιι Ο.,ι.ως cί :;r:-,aa~nι;;\ p.ιY..cl ~; !X~i~; .,j ::ivr.:~n;,n
c!ι:~" •Φ ι:;~.,.π, ~:~ τ:;ι..ί;ι~,ι:... Ν'c;ι.ί';ω ί:: zω;!; .:.r:.~ 
ri; n~l,:.;ω :,o:. l"';i; :r~:i; τ~ -f~τ;• ~ 5ι..>.ι 62 C:!ιi 
n. ).i~; ·m &,ιλ'2-t.ν:-•. Ιi:-.ιί ;ι}; i:z:UN, ~;:ι ·r~ 



EPOTHrtτ[- rncr>nrι r 

tcβaρd BiΙ-tPU lΒvιοι.Ι'\ςS:μΙΜJς ιφf lξωτεριοι.~ πολιrι ίΊ dπστ-ι!λεοαv τδ dντι 

κε:fμc:-ισtρr.πfιαε;ωνοι.af tτιερr.πι'pεωνdπ6βοuλεντt'ςτί'\ςΕ.ΔΗ.r,,,πρδςτ6νf"iχιθuποuρy6 

,φf πρδς τοGς dρμδδιοvς lιποuρyοΟς,ιc;ι;:ιτd τ!ς τελευn:ιfες βδομδδι:ς, 

Uf τfςlρuτflοc ι ςΙΦfl!'ξpωτfpε ιςποδ ΗD.τdΒεσw ι!ΙJ.ολε•οτlςτοtJ οι.δμμ,Jτος 

ατι1 Βοuλ.,, llοκφαν fντονη οι.οf Βεμcλε ιωμfνη οι.ριτικ., ndvω οτf tλλεfψεις,τcβlλ.εfψε ις 
κο Γ dνε:rdρκειες τί'\ς Κvβερνl\οεως ατ~ χειριομδ βοοικDν θεμdτι.ιν noO dφopotN τδ "Έθνος 
ιcu f τi\ Δημοκβlτfο . 

Σvyοι.εκριμlw: 

-Στ Γ ς Ιδ tεπτει4Ιρfοv Ι9?8: Ό βοuλεντ~ Ίtι::ικλεfοv τί'\ς ΔΗ, Κ. κ. Κ. Ιοh;zντο\.βΒς,ιc;ι;:ι- • 
τd'θεσεlρδτrpη y ιc! τ6vΓμ.ιβunοuρy6ΗD.fτδv'Υnοuρyδ'~~ηςσχι:τιοι.dμfτfςnλrpο

•ορ fcςyιδσvλλι-,ει ςdξιQΙ.DΤtκωντ1\ςdεροπσρfοςατι'Ιβ(Ιστ'ΙτfiςΤα..dyβJς. 
'Ο κ . 'h:Jvrovβflς,dφo~ d\οΟ•lρεται ατfς διαστdΟΕις lvδς τtτοιοv yεyoν6roc;, 

ζητεΤdπδτοΟς κvβερνητικοΟς,ορι:Τςτ.,νlιnεΟΟννηtνημtρuσητΌtlλαοtJ. 

-tτΓςΙθtεπτει4ΙρfοuΙ9?Β:'Ε~τrpητ βοuλέvτ1\τ?jςΕ.ΔΗ.Κ.κ Ν.Βcνιζιfλοvπρδς 8 
τδv 'Ynouρyδ 'Εσωτερ ι οι.είνyιδτl\v rdyιοτακτιιcι1 τ\'kΚuβερνl'pt.ωι, 1ιd χειρ fζετα ι nf 
&ιι.ατα τ'1ς lξι.πε:ρικf\ς πο.\ιτι οι.Ι'\ς αfν l διGΠιιct'\ 6n~ση,lvf3 dπ~Οyε:ι vd: lνημΕρ&.ι 
~πωςlnιβ4λλcτuι-/Sχιμδνοτ6λαδ,dλλd:ο1ίπ:ιιοf τι'\νlθνικfldvτι~ fα,Ε t
δικ6τcβJ,6κ. Ν. θε:νιζlλος ζητεΤdπ6τ6νdρμc5δι ο Ύπσuρyδ \od πληροφορι'\οβ ι τι1 Βοu

λi\:U ποιδσηι,εΤσ βρ fσκσvττ:ιι ο Ι μι:ταξΟ 'Ελλdδα ςιιοf Τοuρκfσς διοβοuλι:Οσε:ις:ι;ι)y ιd 
τδν!λεvχστσ1ίl\οQερ fσvχ4ροuτΌ1ίλl'fΟfσu,β)y ιd τl\νδφο.λοκριΙΠfδι:ικι::ιfy)yιdτδπε
ριεχδμι>vοτοtJΣχεδfσuσvμφωνfας πε:ρ f ,ιJ. ι κι:ϊνσχlοεων 'Ελλdδι:ις καf Τοuρκ fος, ποΟ 

σvζητcΤτuι dnδτΌδς Γβ11,4.DτΕΤςτDν Ύπσuρyεfι.ιν 'Εξωτεριkί:ίν τUν δfισχωρι:ϊν. 

Κι:ιf6~<.Ν.Βενιζtλοςκαταλι1\'cι: 
•ΙΞ:ξιnιιcοCεται,βεβ:lfως,δτικανi\οΟτιτσισfyyρ::ιφοδtvεΤwιδtΛοUτ6vd:lιπσyβJφεί , πρ Γν 
tνrι-ρωβιε:Τ πλ~Wως 6 'Ελληνικ6ς λο6ς -γιd \d dnοφεvχ.Βε1 tπσνλdΑr,.ιιη τotJ dτvr.tanπou 
tθνιοι.dπρσηyσuμfνοvτ"ιςlιπσyρ:ιφf\ςτl'\ςσ\tvθι1><ηςΖuρfχηςyιdτ,vΚUπρσ''. 

-tτfς ΙΒ Σerπει4Ιρfσu 1978:'0 βσuλεvτf\ς ιc. Κ . Ιkτοντσψιiς,κοτdθεσε στ!\ Bou.\ fl ~ρ6τηση
οΤτηαηιcαταθlσεωςlyyρ;fφων,yιd τflσvyοι.lvτpr.:ιι:ιη στ6λεοι.ονοτιtδιστl'\ς Άττ ικi'\ς οι.οf 

=~·~= ;~~~;:~~~~θ~~~,:~~Π:~::;;u:~=~~~~ ~ξJQΙ.DΤΙΚQν,/!πως (yρ::ιφ& • 

Στ,αwt'χ"οδιc. Κ. Uποντσ~ς&νι:ι.εpcται στδ χΟροτi\ςΣτρ::ιτιωτικ?\ςΔικσι'σσδνrtς; 
δnσvτdλεy6με\οΟ"σrοyσνfδιο"lχοW"οι.uρ ιο.\εΙ('Ι"ιtο:!l στ;Jflεδδσι:ιτd:rdvτα, tnιδι6tοvττ:ις 

θι;σσδτατuτ.,._.καnfληφη κο fαfιτ'kτl'\ςι'rfε:ο fαςτσtiΔι κοοτικσtΙU!ι.οτσςτδν "'Ενδnλ.ων 
Δ~ων • . 

-Στ fς23Σεrπε~ρfοvΙ9?Β:ΌΤ6ιοςβοuλεvτ~κοτι!θεσcατ.,Βοu.\,lρδτrρη yι6τΌΟς 

~οδςΚσιν.Ύπηρεσιtlνm f l"ρσcδρ fσ:ις,μfθlι.α τt'\βαθμσλσrικl\11!ξV.ιξη τΌtl 
νοοηλεvτικσtlπροc:χ.ιnικσtlτtίννοσ!)ο\.euτικί:iν f δριιμ!nιν τl'\ςχδρας. 

-Στ fς25Σεπτει.43ρfοv Ι9?β:Όιc. ""οvτοιeδςΙ<Dτdθεσε lπε~τrρηyιdrδν Ύπσιιρyδ 
'Εθνιιc1'\ς ΆμΟνηςyιdτδyεyσvδςδτ ι δtχτηκιε: \d&\IQλdβeι i/!πfτριετfστflντηνιιct1 

διεΟΟvνση τΌt:ί i/!ρyοστο σ fσυ φσρητσU δnλισμοtl στ6 ΑΤy ι σ,Δς tκπρδοunος τf\ς t-Eι..J<JEA.4((1H 

δyε:ρι,Dν6ς κ. Ι€ΙΝΖΕU<:ΕL,6δπσΤοςκι::ιnfnflτη Ι9?5-19?6~ν6ιεuθvνr~ πcq:.οyωyl'\ς 
σfπο~ιοtρycιστ&οι σοτflν ΤοuρκΓα.Στtiνdn:!ντηοη "κΟοι.λωντοΘ6ποuρye1Όu'ΑμΟνης
Υ Ι4 τδ Blι.n obrΔ,d κ, Μπονrm.βδς (κανε l~ννμη δι\'ι.:οη1 στl\ν 6nofo τονΓζσντο ι · μητι
ξCtδλλων ιιο fτdlξ!"ιςd.ποια:ιλuιπιιαf(28Σεππ:ι.eρfοv 197Β): 

"'Ηπpδιφι σητΌ1ίΓερι.ι::ινικοt10Τκσu tylντσπαρ5τfςd.νrΓβε:ττςε lαηyfιαaις 
Ι<Df dπσφdοεις τοt:ί ' λνuτdτΌu Στβlτιωτι :ΟtΙ T~xvικotl Σu,.4Jouλfov τotl τ6rι: 'Aρxηye fou 

Ση:ι::ιτοt:ί 



• 

• 

Σηχ:ιτοίιτοίι δn'dιι ;, Φ,0?5/44/644Ι2:9/25. 6.?Β oa:I r tι.U F./ti8/84$~/J9 .9.?S , τ6 δnο7ο 
dm::π:λιι.iτο&πδ f.να Άντιστ;:χS:τηyο , δ€rοα::ι Ύποοτρ::ιτιtvοvς,ιξ Τοξι6ρχοvς Ι<DΓ lοαρΓΒμοuς 
ι!: π ι π:λιιcο6ς ' Αξ ι ωμ:ιηκο6ς {liλατδ:dνώrοτα ι,Lληdrιιεστρ::ιττ:Gθησανπλι'jντοίί Ύποστιχιτι1-
yοvβοριl!.καf τοί' Tαl.ιdpχov Π5τσ ι οu,τοίιδποrοvτι'jvdπδλ.οοηnpοm!βολε δ κ, Ύποvρyδς) 

' Ακο.λ.οΟΟrpεκα ( ι/:ιπ;.~τηαητοΌ ιc . ω-cνrοιβ;]yιδ:τι'Ιι.τrελlχQσllιcο Γι!:π6νδρω
ση τf\ς Υ.ΓΌ. θl. , π..,Ο lyιvε dπδ τι'j11 Κι.βiρνφη ι.L κρι t\Jιa kto μι.r ικ4. 

Ι. Γ . ΖΙΓ6Ηι •OPOBETQ/IITAI ΤΗΝ [.6H. K!t 
('Att~nσ ) 

'"- , "λΜόΠιlνοιtιε.ΔΗ.Κ.:'ΗΕ..ΔΗ.L.ι-"Ι'tιι6μμσl'ιΟI)ι.-~ρΙ
(cςΠΜΙ~/bιολοfkιπ'κ~nWι.,.. τtνσιφφιν6,..w
yρatιUΙ(6ριηπ'ιςχWρος.ιι~ι.ι..ισ.τ(t~~ 
~Μ~~οfο(.nού..nο&λuσιι1'6ιφt.,οςπ'ις~ 
ιιο14~ςnήν 'Ελλ66σι:ιιΟ6μ6ημtιΜσttΙW6μιcΝοrόιφι)rη 
τtκ·~~ισς. 
ΉΕ.ΔΗ.Ιιιt-tι~~οwn'ιρησrκD~~ 

πΙJ!)ιιιοlοlδι.ιό μα(Ιcnιν&ιn:ιυντόσημφινΟιιδμμαπ'ις6ιfιιδς. 
Πιcnι\Μι cπή0UΙΙΙΙ;ιι:lι~κσl~τι0ΙΥ8ωμών 

ιιοlτι.W6ομιiινςnι.;~~~~~~~~~nοΑιιτιιιις 
4mnινοΙς.n-τ6οι6μ~τι:ιU~~?ΟΟοο--
οι~.ποο)ι;ιι:tιο6ν-'ι~~ΥΙ\'rιιιπ6ρyηση-ηtς(.,... 
Υιsλο\ιιUοιιw<:rο0~ιι..6τ6ν~Ποι)~δμως 
vr"rιιλι ... &ιρkιdτfrv~~·σtνΦιaραΙτητwι; 
προοίποβΝιοςyιότfpιι--.ή~ΠιαηCΜιιοfμόόλλονfι 
ρι(ιιιflrών6ομW...τfk~'~δ~~eηο..ι.
ομαπιι' ιισΙ tλληνιcι\.1~., 

THNDII<OifOΙIKHIAIEifiiXYIHIΠQPtiτtltAAOIETEAΠ'tYBEIAIITAΓPAtεiA 
ΤΟΥ KGIΙArDΣ ~Η ΝΑ ΚΑΤΑθΕΠΠ rτοι ίιw. &ριβμ. 5I60Ίt-1t. ΛCJifAPIADIO 
ΤΟΥΥΠΟΙ<ΑrΑΙfΗΙΙΛΤΟΣΕΕΙΝΙΚΗΙ ΤΡΑΓI:ΖΑΙ-(ΠΑΝΕΠΙΠΜΙΙΟΥ8)ΑΒΗΝΑ 

liHH ΠΛ~~~~Ι\~;~~Η~~Ο~=~~~~Η~Ο =~:~~~~ • ~ • -
ΓΙΑ THH ΠOΛtfJKHtΛIENHII[PQIH-TOitθEDP.HτιΙCOIΛΣ[ΞDΠΛtDIO · 
ΚΛΙΤΗΝ ΟΙΚDΝΟ8ΙΚΗΕΝJΣΧΥΙΗΤΟΤΚΟ88Α'Ι"QΣ 

τΙUΤΛΙδp. ΙΟΟ 





I.C lftJ;ιω Η~ ΝΙ/ΙΑfΉ ΗΙ'-.ΔΗ.Ι<. ιrr ΗΓΗ!. fH!. ΓDΛΙΠΙ<ΗJ QMAI'()fHΓAΣ ----• ~ rf.,v Ε.ΔΗ.Κ. ΙΙριiγμurι !_->Jμ:]vτι~ι'i nuλιτικι'i ουμnι;ι;duμοτο θι'ί έξι,ιχθοtl 

ι δ ψι;υηιbΓλιμιn "l tι,χ.onn'luτft. dπδ τΓς πpοοεχεϊς δημι:ιrικfς tκλογι!ς,δπου ~ νΓ-
-dντι ι;ρι..ιnι:ιϊσrι!ς",μηpeιuτ6 .. ητi:ονlιnι)ψrJΡ fQvτi'\ς&ντΙπl)λ(τε1..Ιm'!-. &VΙ]μfvετι:ι ι 
uτδόnuiι:ιΟfλι:ιν61Jι"ιJΙΙ1t δrιθ6εrvcιι:ιοpι.ιτΙκ/'i . 
"Ν, Δ. '' r6v ι'λληVΙ•ό Αιιό,γf- Αtπό θό lιnογp;:ιμμfοcι κο Γ πόλι rό γι;γι:ινός , 
VLTD Ι ~an.ιγ{λοστο . rιιιτf ~ δτι ~ χδρ;ι κι..βι;pvιfτο I ι\vτ I δημοκρ:ιτι ><6 χι'ipη ι:ι ' f 
(.ΔΗ. Κ . πισrι;Cιι;ι /5τ 1 ~ ' [λ- Vl] &vε:κδιf.,γητι:ι lκλογικδ νδμι:ι κο Γ θ drιοδcΓξει 
λόδa εΙ·.1•11 ι;{ιρι$Ό"Γ~6 κρότι:ις tπfoηc δτι &nlτυχε: rτ:ιτι:ιγ(Ο)δί3ς ~ lπιχεfρrιοη"διεCι-
κn f /ιθι'ι:ιητηι.ε.ΤΙοUΙμtΤοξ!ι pιιvση'': .•. 
rt:ίvλαt:ίντi'\<.(ιιιδt.ν~πι:ιfηο~η -Μλωοτε><στdτι'jνlιπδ&:ιξητUνκοινi:ivlιnι:ι-
Ι:~πης,><6τu&πδοuνθ!)ι.ι:ςδ- •ηφfωντ1'jι;&vτιnολfτε:ιισηι; &ποδε:Γχτηκε:fμnpcι><το 
μως , nι:ι!ιθιfδια~f(ουνrι'jν ι'ι&ποφαοιστι~Ι'inι:ιpαιισfοτi'\ι;Ε.ΔΗ. Κ . στόnολι-

nλ{ι:Jη Ι οοτιιιΓu rηι. μt το!ιι; τι"ό πpαι~~νι '• ο6.ν τοV μδνοu t.κφρ:ιστι'j των ~ε:vτpι 

• :::~~~:~f1~~:~~~:~ ~~: . :~.~:~;~;~Ί~~~~ ~~~~=== :~\:~:~ 
ν6 ..::ιιΊa<JΟιδ.ιε ι 1t ~ cοβfρνrιοη &τ ι ~ Ε . ΔΗ. Κ . 86 ..:;ιp;:ιμt f vε: 1 δ t.yyvητι'jι; τi'\ς nl)λ ι 

οτ6νtλληνΙ•όλο6:δτιιφlnι;ι ΤΙ•(\cόι.ολδτητοcτ1'jι;χ6pυς,t.νi:iτd 6 ποrε:λ{αμ:ιrο 

δilθε:ν ν6 tπιλlξε:ι μεmΗιΜο τωvtκλογ5νβι5 ε:rVI]ι πολdτι μοl όδηνός γιδ τ(Jν 
ποιχιτόξr.ι.ιv-τi'\c"Ι-CΡt.•σr ι κfΊς" ιιοροπlρ;:ιπορεfοτοίίκόμΙ-Qτοι;μfστόχοτ(Jδιοοφd 

o<.uf τϊ;ς "ι\ντ Ι μupξι ι.Πι~i'\t.", λ ι ση των όμ:ιλL!v πολ Ι ΤΙ κων t.ε,.ελ f ξε:!,Ιν ΚΟ f τι'jv ι..-

' Η Ε. . ΛΗ . Ι<". δtν .τνuι ιnPt.1 λοποiηαη τίiς tπΙβaλλδμεvης &λλογi'\c oUμφ~o.~vn μl 

ιπι~δ ~6ιιι.ο,όλλό ι.ΠΟχtCίιt τfc 6pχfς τοtί δημσκραηκοU ι:ιDΟΙDλιομοίί . 
aτ~v .~λλαγή ΟΟν ι\uυι.(Jfβuιπος Ή μίi(ο τi:iv 6ημοοιpι::ιτικων ψηφuφδρι.ιν rιαΙΧJι.ιf-

tχΟρδc, tί'\<. uuvrι'jpηoης κuf vε:Ι σuμ~γής κaf Πtσrε:fιε:Ι ~τι ~Ε. . ΔΗ. Κ . εrνο Ι 
rίic;όvrfbρσnηc;,no!ιt•πρooω- δμδvοr.γνι):ιιοι.tκφιnιτrι'jι;τοίία!rήματοςrί'\ςδη-

πε:i,ιιοp'/Sλι;ς τΓς !LΤuμφιtα(:Ιο μa .. ρuτι~ϊ;ς όλλογijς μ{οο στ6 nλοΓσιο τί'\ς ! δcl)λο-

τηc, , ~ Νι!« Δημaο<p:ιτ Γ«. γ Γα<. το\: δrιιοι<p;ιτΙ κοίί οοσιολοομοίί, ποCί ε rvo1 

-:~:~~:~"~~~::;~~:ΞΞΞΞ~~~~~~~~~~~~~;.~~~;~~:~~:;~~~~~~J 
λrυτΙκόa.-λ.θ...t<nΙ•μ:trο•<i-Δρ:>·ττηρtδτητa τί'jςΕ.f.δ/-Ι.Ν.-



ι<rι~'Ι'.!,Α Η ΔΡΑΣΗ-f?ΙΟΤΗΤΑ 

'Η 'Uryavc.JTΙK(\ δι:ιοaτηριότητa τijι; Ε . ΔΗ.Κ. κατά τόη:λεvrαίοχρανικδ διόσrηι,.ο ;)τον 
συvεχfιι; ~ . ...r [vτaνη,έv Οι,μι μό.λιaτa κσf τί:iν διοπρ::ιγι,.ο:τεCισ:::ιJν yιιί τδ θfμα τi'jι; δημοκρ:ι- _ 
τι"ί;c;ιruvεpγσοfαστΓ<fιημοτι"ι t~<λογlς.Σιιγκεκριμlνα : 

-ΣτΓς25.θ.Ι9?Α:·Εyινι:aC.σ η :'jι;κλοδικίΊςΟiκονομολδyι.wyι6δργαvωτικdθfι,.οτα . 
~Σνν&ντησητί:iνVrιειιθίίνι;ντi'jςΕ . ΔΗ. Κ., τοίιft/\.ΣΟΚ , τοίιΚΚΕtο . κο f τοίι 

~οτιΙ<fςfκλοyfr.... 

~τ~~~~~~~:~~~ ... ~~~c~λεχί:iv τi'jς Ε.ΔΗ.Κ. yιά γενικά θfμ:ιτα τοίι κδμμι;ιτος κο Γ y ιd 

-ΣτΓc;JΟ.θ.J97θ:ΣuWντησητί:ivlι uθ!ίvωντί'\ςΕ.ΔΗ . Κ . καΓτοίιΚΚΕyιάτ Γ ςδημοτικfς 

~ 
-ΣτΓς 3Ι.θ.Ι9'7θ:ΣuWντηαη L'~ τfiv ΕΔΑ yιd τδ Τδιο θf\-1). 
-ΣτΓς31.0.197θ:ΣuνεδρΓασητi'jι;,Ι);pιφεpειακi'jι; ' ΕnιτpοπίiςΕlιβσΓσςyιdτδθfΙ.ιc:ιΤί:iν lιnο-
ψηφΓωvΔημ:S~ 
-Στfς6.9.Ι9?ΕΙ:Wοt σόσκεψηyιd τδibιοθfμ:ι, 
-Στ Γ ς8 . 9.19'ΙΟ:r(:ι:ιΙ<εψηστελεχί:ίντί'\ςΕ.ΔΗ . Κ.μ{τδν'Αρχηγδγιι'iθlματοnολιτ ι κΓ,ςγρσμμ?'jς , 

~~::~~~~!J~~~?~;κ~~:~~~ ~~~:~~ ::~ ~6~~~~ς~t: τδν Γ , Γρσμι;οτfα τaU κι'ίμι,.οτος κ . κ. • 

-ΣτΓς~~Σ!ίακεψητ?μ;Π.' Εnιτροπi'jι;Α'Άθηνί:ivμfΟtL.DΤ f ςδημοτικfςέκλ οyl ς . 
-ΣτΓς20.9 . Ι978:ΣόσκcψητοΌκ.ο . Γ,yιι'ίτΓι;δημοτικt:ςtκλοyfς , 
~ιόστημαatτδτ&έξίicμfλητοίίΚ,Ο,Γ. lπιοκfφθηκαντοΟςvομαCιςεΟΟ C.νης 
τανς γιι'ί τfiν ll,ι'!τrι,:ιη τσrιικi:iνθ μ1τωv:Π. 1\εκατοΩς(Κρfjτη),Χ, ();ρογισννά~<ης(ΔρdJ.D) ,Π, θωρος 
(Κεφσλλωνιό), ' Εμμ. Ι.!rτιιντοψί'ir.('ιt>6κλcιο-fοσο(]θι), ' Αθ. Ζηκογιι'.ivνης("Αμφ ι σσα) , Ν , Καλf ς( /\6-
ριrο) , Λ . Κι.χ:πτιrnϊ~.Jς('lώννι~-0 αnρωτfa-f"\:ιlβεζα-"Αρτα) ' Ι, Κρικfλης(Εδρvτavfα) . 
t.οτι'.iτδχpανικδalιτδ διδ;ττrιμσ i':yo\UVC"O'(Jo<fψ"Ciζ Γlεpιφεpειακi:$ν 'ΕnιτpΟΙΙi:ΙνΑ,•κcιf Β •' Αθη
v{;ίvγ ι ι'.i τι'.i θf.,aτστί:iν lιποψrμfωv ρχ..,ν καΓ Δ. ΣuμβοCιλων.Έn fοηςσ\..Οσκlφθηκαν κσf a l 
Τοnικfς'Εnιτρaπf.ι:..τf'iςlιπ6λοιrιης'Ελλ&δαςγιι'ίτδνσι:οnδκc:fγιdτfjνδ ι οργδΙΙ'Ι:.ΧJητaϋ 

προεκλογικaiίdγ6vσ . 

ΔPA.Σft-FIO'JΉTA 1ΉΣ Ε.Σ.ΔΗ.Ν . 

ΣιινεχΓζcται μlί!ντονορuθμδήόργσvωτικfiδι:οσrφιδτητστi'jςΕ. Σ".ΔΗ.Ν .: 
-ΣτΓς 1? Π:tπf\.(Jρηlγινε ή τρΓτη δλαμlλεισ τi'jς κ.Ε . τί;ς Ε . t.ΔΗ.Ν . 6n6 τfiv προεδρ Γα 
τσiί'Αvσnλ.Γp::ιμμ::ιτfαθ.Μσrοu . Γfiρανμfpοςι<αίη:Sνfαμfλητi;ςΚ . Ε .,Γbvαy . Γbπαy ι α/3i;ς , 
=~0~νuκ6ρης,aό.νl:κnρδσ:t.ιποςθεσσαλοvfκηςκαίΤι'.iσaςΤrοyια:iρης , σ6v6πε:Cιθuvος Σnσ. 

-ΤδΣnοuδαστικδΓpαφε;ίa,μfτfjvε:δκοιρfατfiι;[vσpξης τί'\ςαχολικf'iςχpανιι3ς,anηΟΟuνε μft
vvμ:ιστοCιςμJθητfςllληςτfiςΧι5ρσς. 

1 Α\/Qφlρατ.νεσrfjοuvfχε:ιατiςδιεu8Cιναι:ιςτi:Ινlιncuθ(iνωντί'\ςΝεολα fαςι<ατ&nερι οχfς: 
1.ΑΒΗΙΙΑ :Γbνεπισrημfau10τηλ..3€D9?11 - 12-13 2.ΓΕΙΡΑΙΑΣ:Κοι:χιΤακau 1 1 1τηλ . <1 1 10382 
3.1-f'ΑΚΝ:ΙΟ :Δσιδόλοu<1-'"Γηλ.Ο81/221891 4 . ΧΑΝΙΑ : Κ . Σφακ ι ι.πd"κη3 
5. FΈθΥ!.Ν) :'ΑρκσδΓοu20β-τηλ.Οθ3<1/235858 S . AXAIM.. : ΓbvτοWσοης G Κανακι'.ipηn5τpα 
? , ΜfΌΛΙΔΑΣ :ΣοφρCινη 1 -ΝαGnλισ β.ΟΟΙΩΠΑΣ :' Αντ ι γδνης 26 Θfβα Ο262/27008 
9 . ΖΑΚΥΝΟΟΥ :Τερτοt!τη 1 0.ΚΟΖΑΝΗΣ : Δρ (ζη1-Κοζdνη 

11 . ΓΕΜΗΣ :Στοδiοu1-ΣκCιδρα 
-'ΥncΟΟuνσικατ&πε:ρισχfςΙΙεαλιιίaιΕ.Σ . ΔΗ.Ν.: 

1 .' Υnε00uvος();λanοvvfi0au:Χριστδφοραςκ.Dνιστpας('Αvθε:Γας180-Ντρα~1 /3252 10) 
2 .' Ynε00uvoς Δντ.Ι.bιι:εδον faς : ' ΑργΟρης ~bχτi'jς (Πσλuζφ!)λη s-ι<oζι'ivrt-Ό<16 1 /V?θ4) 
3, ' Υnε!ιθuvtιςΚρfiτης :ΓbναγιCιτηςΚλι'ίδος(Χρvοanηγiiς184-Χανι6-0021/24745) 
α, ' Υnε!ιθuνuς ' Αv.Μ:ικεδονfαςGθtήκης:Κ.Κaνuκόρης(Κaρvrσιiς21-Θε:σ/v f ιι: η-031 /620223) 



Δ Η Μ 0 Τ Ι Κ Α 

ΗΝΙΚΗmΝΥΓΌΨΗΙΙ!ΩΝ τΗΙ:ΑΝΠΓΌΛΙτεΥΣΕΩΣ'θΑΑΙΌΔΕΙΞΕΙΕΠΙrΗΙ:ΟΗ AfΈΠ)If: ΗΔΙΕΥΡΥΝ[Η 

'"'Ην(κητt:iνlmοψΙJ+Ι(ωντfjςdvτιπολιτεtίσεωςθί lιπσyρ::ι.μμ (σει I(Q(rdλ ι τδγι;yονδς 

.Πι ~ χ4ο κ\Α3ερν ι ι!rnι dvτιδημσκρ:ιτ ι κδ , χdρη σ'lw dνεκδιfWητσ lκλσγ ι κδ ν6μσ κο r θ 'd

πσ&: tιει tπfσης δτι dπfτvχε ~ lπιχε Γρηση"δ ι ε Gρννση~ •• " 

Αlιτ-6 τδν ι σε με"Jtil;G δ:λλων σf δηλΔχις τσu στδ "8t-t.IA"(10.9 . !9'78} 6 κ . 'Ι . Ζ (γδης , 

dn::ι~viτzς~πδτ~ν πλ~;uρ:! τοιιοf lρωτl\ι..ατο nοfιτι!θηΙCDνdπδ τl\ν l:φημερtfι::ι σ ΊSλσ1?ςτοδς 
' Αρχrτνοtlςτf;Sνκομμ!τωντης ' Αvτιnολ ι τε~ως , 

'Ο κ . Ζ (yδηςτ6νισε μετα!G5λλων δτι: 

"Ιο:ίιτd:τl\νbrτδδειξηliίντi3νκοινtiνbποψηp fωντfjςdvτιπολ ι τεCισεωςdποδε fχτηκεfμnβ::Ι
Κ1Ό ~ dπσιrασ ι στι.κl\ rι::ιρσιισfα της Ε.ΔΗ. Κ. στδ πολιτικδ nροσιι;Ι\νιο,σdν τσϋ μδνοu lκφρ::ιστ~ 
τ13ν κεvτρ&:ιν δννdμε:ων της χι5β::Ις. ι<αΓ τδ γεγσνδς σbτδ,δrτο~οδl\nοτε κ ι'δν ε Τw ι τι! dπο
τελlσι..ατu τωνtκλσγ!:sν,dποτελεΤτδσοj3σp6τεροπολrτικδσvμπfρ:ισμ:::ιτηςπροπορασκεν!Ίς 

των δrμπικων l:κλοyϊ;iν. or κοσ:σμο ( της Δεξιllς κa f τ{3ν σννοδο ι πδρι.)ν τηςδτι dπορ6φησε: τδ 

8 κι'!vτρο κο f ~Ε.ΔΗ.Κ, διολCιθηκε διαψι;Cιστηκσνlτσ.ι n;ιτuyω&iς, 

Ήνfκηlπομι!νώς,τί3νδποψΓJΙΙfωντl'\ςdντιπολ ι τε!ισεωςθ6lπιβεβσ ι δσει τ6yεyον6ς 
.Π ιf'ι προσπdθ~; ι στi'\ςΚ\Α3ερνι*ρεωςyι6π6λωσηdπι!τυχεκσ r /Sτιf'ιΕ,ΔΗ,Κ . θίπαρ::ιμε fνε ι δ 

l: yyιιητ~ς τ1'\ς πολιτικl'\ς 6ι.ολ6τητnς τl'\ς χδρας , 

Σημ:::ι fνε ι dκδμ::ισbξημι!νηδττσχρlι.χ:ιητf:Sνκσμμ!τωντl'\ςdντιπολ ι τεδσε;ως,ν 'dξισ;.οι ~ 

οονντ~ νfκη τοιις ~~ μ6νο οτ6ντομ6::ι τl'\ς Τοrιικl'\ς Αlrrσδισ (κησης,dλλ6 ιι:αf γενικδτt:ρο στδ 

θ l:μ;:ι τl'\ς d n::ιλλαγl'\ςτί'iς χι5ΙΧΙςτδσιιντομ6τεροdπ6τfινΚψι!ρνησητl'\ς μειοψηφ (σς, 

Άn6τfςδημοτικι'!ςlκλσγfςοdβγο~πολ0τιι.οσνμπcρ6ομ:ιταγ ι 6τδnλ6τοςτ1"ιςοv

νερyοσfος ,δν δηλαδι'j θcS: πι::ρ ι λδβει ιSλσ τι! κ6μμ:::ιτο 1 dλλ6 ΚD f γι δ τδ βdθος της , τ~ν Ι!κταση 

δηλαδ~ τοϋ κοινοϋ nρογρδμι.οτος , ποG χωρ fς o.d μειιSνε ι τ~ν lδε:ολσy ι κl\ σlιτσνομ fα τ/:sν κσμ

ι.Δτων , θd μπο~σει \1\ί dπστελ~σει τfι βδση y r6 lνο κο ι νδ dy6\0 μι &π6τερρ ι:ικοπδ τ~ν κι.ο

βερνητικl\dλλσyl\. 

Γιd τfιν Ε.ΔΗ.Κ. l δ fως , ~ δπο fσ καrο τl\v προεκλσy ι κl'ι σlιτι1 περ fσδο tπ ι βεβο.Γωσε 

τι1 θfση της ο6ντσtiμδνσι.ικδμΙ.οfuςτοΌΚlντρσι.ι, τtiι!ποτελtιη.ι::ιτοτί:Sν lκλοyi3νΜι:Τνα ι 

• t~:;~~~~ ~r~~./~~~~ησ~~~~~"7:~i~μ;~ς~λ:~~. :~~~cχp~~ ~ ~iς~~;~~~~ ~::~~ 
τι κοΌσοσ ι αλισμοU,τδνδπσΤσνlκφ~ζει. 

Ή ν fl(η cιbτ" 8d σημiνcι dκδμ;:ι δτι & λσδς drτοδοκ ι μ!ζει rι:ινryγuρ ι κ~ τ~ν κηδεμδνεvσιι 

πσG ττιΌ lπ ι /Μλλει ~ Κuβfρνηση τl'\ς "Ν, Δ." Jdvω στfί τοπ ι κδ θfμ;ιτα ,Δfνετα ι t πομι'!νως στδ λσδ 
τδ διι«ι fι.:ιμοdλΜ κο f ~abξ~νηlιπσχρi(JΟην6 σττιΒεΤ δΓnλαστΓς νfες δηματικfςdρχiς 

πα~ Μ l:κλι:χτόi!ν yι6 ν6 lφσφαλισττΤ α!ισιaστ ι κδ nεριεχδμ:νσ στδ pδλο τf!rv 'Ορyσν ι σμ/:sν 

ΤarιικftςΑbταδισ tκrpης. 

ΕΙδ δ ι στρσνCχπ:ι lπ fσης τ~ν κστα6 Γκη τ?jς Κ\Α3ερνfισεως στδ θι'!μ:::ι τοtο στρσγγαλ ι ομοϋ 

τf'jς Τσπ ι κftςΑbτοδ ι ο f κησης. 

' ΗΔι:ξ ι dφοβl!τοι\d6δσειστδθεσμδ,ποGεΤΙο(] ι τδ θεμελε ι ακ6κ0πuροτ!'kΔt)JΟ
κρcιτ fας , τfι θfση πο~ το'σ ιι:αθσρ fζει τ6 ΣGνταγι.ο. IJI!ν τδν θι!λει σtίτε dνεξιSρητrο,σfιτε aι.

τοn::λ!Ί ο l κσνσμικι5. Τ6νθι'!λε ι δαϊι.>.στaΌlκπρόσωπσι.ιτl'\ςκψερνfισεως ΙCD ( dπδ d πδψεωςdpμο

διοτ~rων κσ f dnδdπ~εως σ l κονι:~μικι:ίν μfσων . 

Ή δρνηση σδτ~ τ'i'\ς Κuβερνfισεως &πστι::λεΤ τ~ν πι δ lπfσημη. ι\πδ(.ειξή της dvτιδημο-

'::fιτβ;5~~~ ~OO~~~fl ... ~~.δ~~τ~~~~~~·:d7κo~~DΊH~ r:~ut~~~:~~~'fντ~~ς 
λιτεCrσεως Μ σημiνε ι τδ δνσιγμο τί'Ις α(ιλα fσς γι& τl\ν δημσκρ:ιτ ι κ l\ dλλαγ ~ στδ θεσμδ 1 πο(ι 
ε Τ \Ο ι ~ βdση τοtο ο l κσδσμl\μστος μ ι !Ι ς πρσyμ:ιτι κd δ[Jμοκpατικ\'ις πολ ι ττ Γ ας~ 



ΗΕ.ΔΗ. Κ. YrU ΠI-PIZEI τΌΝκ,Μ/ΈΗΠΗ'>!ΑθΗΝΑ 

ΣτδμεταξCο,δστερ::ι&πδτ-1ν&ναγγελfατί'jc; συμφωνfαc;μεταξ(οΕ . ΔΗ . Κ . κα rΓIΑΣΟκγΙ6Τδ 

θι!ι.cτi3νκοΙν13νbπσψ<1Φ Ι ωνστfc;πpοσεχε ίςδημοτΙκf ς !κλογf ς , δημοcrΙεlίτηκεοτfςέφημε:p f δες 

(1", 9 . 197θ)τδ&κδλσvθοσχ6λΙοκCικλωvτηςΕ.ΔΗ. Κ. : 
" 1 ΗΙιι:ιρ:Sπισητi)ς!κκpεμ6τητοςστδθfι.cτί:SνκοΙvi:Jνbπσψηφ fωνΔημ6ρχωντi)ς ' ΑντΙnaλΙ

τε!ίσεως/SπωςδΙαμοppι5θηκε πpδc;στΙγμι'j, όιΙF\Ρ!εφδβοςWίζημΙCισει τδν&γιSνοτί:SνπpσοδειπΙ 

κtsv δυWίμι::ων τί;ς χ~pας . 

'Εφ 'Οσον δμως, ~πί;λθε συμι;~ωνfα cr ' δλa τ6 θfμοτα jL τδ f\ΑΣ()( κα f οΙ όπσψι'jφΙοΙ τF\c; 

Ε . ΔΗ,Κ. fγ Ι νον &πο&;κτοf, dπΟφCJσfσrηκε νά όποστηρΙχθεί στ ι'jν ΓpωτεCοουσα ~ lιπσψηφΙδτητσ τοV 

κ , Δ .Μrτι'! η , Γ ι aτfητοv κα f λογΙΙ<.δτι'jνπpωτοβουλfακο f τ ι'jνεlιθ!iνηγΙ6τδνπp1:5τσΔημοτηc;Χώ
pαςνd τι'jνfχει rΊ ' ΑξιωμοτΙΙ<.ι'j ΆντΙπaλfτευση . 

' Ηδναγ~<.οΙδτητογΙότι'jvtλοποfησητfϊςδημ{)Ι(p:ιτιΙ<.ίiςουνεpγσσfσς , δδfιγησε 
στι'jvdπ6φοση ν' &ποσ(ιpε:ι τ f ς lιπσψηφΙδτητες δυ\(ψ Ι Ι<.ί:Ιν στελεχi:iντης , δπως τοt1 

Ι<.DU , τοtί κ . Γ , Κουμ:ιWίκου κaf τοV Ι<., ' 1-tJ,Σι::ι~<.σλi'\, ~ συμβολ ι'j τί:\ν δπο fων δμως ~τον 
η'\ φόοητοVdγ~w τi'jς κεντp&:ις δημοκp:ιτικi'\ς mp::ιτdξεως l δΙσfτεp:ι σημ:~ντΙκι'j , 

~'i τ δ ...,S συμφωνfισονν δμως τιS δλλι::ι κδμμ::ιτα τi'jς δντ ι πaλ ι τε Cισεως στι'jν κο 1 vι'j lιπι::ιψηφ 1 δτη
τατ13νστελεχί:3ντηςσlπaλλοCιςΔι'jμουςτί'jςΧQρας,άποδεικνCιεΙfμπρ::ιl\τοΤι'iσημι;ιντΙι<ι'jnaλι 

τ ι κ ι'j Μνομη Ι<.σ f τι•)v lξfxou~ θι'!~ηκ~:~~ο~~~~~~r~~·ΔΗ,Κ . στι'j δημδσ 1 0 ζωι'j το\J τδποv"8 



~~~~ν~ΓJΧΙφορfει;,dnοφάσ ι σu , πcρ f rd: τlλη tb::~ρfou ν6 nQ ατδν r. Γbπcνδρι οu, Toti λfc 

~δρι:: 1 rφlπειν6l.lρι::ις&ιι:f..J:ιισκδvεlb.πρδμιliςνfοςσuνωμσσfας,rρι'nι..ι"Ιί 
rdpι: ι ς τιί !Lηn σου ,δι δτι σ(. λfγο Bd x6crouμε τι'\ν ~ξοιοσfα. 'Ο "Γ~ ροι;' ' μ'ι:fιχσρfστησι: 

Δςσννι'jθως,dλλ65nωςεf.-.οt yνωοτδ,δlνlκtινc τfπατε.ΤδνΦεΙ!ροώριοτο'UΙ965l!yινε ι'!ό
μιλfα τoi:J Γbν. Ι<DνελΜττονλοv, f\::ι(ί f!ίτσν αι:ιφ ι'jς . Κο.λοΌσε τ& υτελt:χη τoti r<lντpov ν6 lro\.0-

~:~~,κ;~ρ~oηti ~~:l:ε~·r'ω~η ~~ο:η:.t!~:η ;ov~ !πlr::η~fνο ι~~~~ξ~ι:~~ &ξ ι 5ς. 
Στδ δε!ίτερο μlροςτί'\ς σννεντeCιξε&; rnυδ·κ . 'Ι , Ζ fγδης,dποκαλ!ίrπει τδρ6λοτί3ν 

dιπχπατδν, nοp ;ιjm.ν ~ ιθνικι'\ μcιοδοσfο. 'Εθνικ ι'\ !ΕΙΟδοσ fο nο(ί lχε 1 δuδ nλει.ορlς: ' Αnοδlχτη
κnν\dn:ιραχQρ(pοννδv6_lλληνιιcdνηοιάστο(ίι; ΤοΟr!:.:ουςκι:ι Γτοποθετ(ιθη.φνrπι'jνΚι4Ιlρνηση 

αι'ίνδ ι εκπcp:::ιιι.πι!ςτοVσχεδfοuyι6 δι):ι:πδμηοητi'ιι; KGnρov. 'Επιβεβαι6νει lτο ι ό Άρχηyδς 

τi\ςΕ. ΔΗ.Κ . δσαlχειyρjψεισχετιι<ιίόrο'i:'ιρκοςΓμιθvιιοuρyδςτi'\ςlποχί'\ςlκεrνηι;κ,Ο(ιργκι 

οιmλοtί, 'Επ fοης δ κ , Ζfyδηςdπεvθδνει β::ι.ρ!ίτnτες κατηyορ fες κofyιd τδντομlα τί:ίνο l κο

νοι,ι ι κί.iν σκονΜλQν , 

8 ' Αrτο-rιλ!ίπrειδτιιw ς d~τοGςdπ~τcς,lνί:ίdκδμηi'jmνι.nουρyδς aτι'jνΚ\,.βlρνη-
ση · r. Γbπαν~οvιε l δοποf ησετι'jν " Γiεσινι';" ..U μ~νι.ησyp.';ι;ιι: ι τι'jνσ(ιιιβασημll'οΟςδροvς 

ποΟ τfιςl!()ετεόκ . Ζ fyδηςώςbποvρyδςθιομrιχανfσς , dλλ6\.dπεριμlνειτι'jν.,.&mτροπι'jτί'\ς 

Κι4Ιι:ρνι'jσεως , δnδπ:Βdlφσqdλιζε κα.\Cm:ροvςδροvς. 

' Αι<δμη,dwφlpεη;ιι στι'j ο\Μοii-ΟΥΙΚι'\ δp:::ιστηριδτηττι rιολλtiν μcλί:Sν τi'\ς Κuβερν(pcως,το~ 

ι<lντροu κa r διοnιατόνει &ι οι.τι'j Μ κατι!ρρcε ,dκρ ι βUς lξ'οfτfοςοι.τηςτί'jς δραστηpιδτηπ:ις , 

d κ~ηΙQ:J f δντδ iΊθcλιιvΌ/ ξι!νοι. Θει.ιρεΤ φιοικl'jτι'jν !nτ;ιρξηαlιrUντί:iν διολιrrι><ί:Svτdσcων , 

λδγf.i τί'\ςdνσμοιοyι!νειας καf τflv tτερδκληττ.ιν rπoιχcfωv,noGεTxuν σιr.uποπ:λl:σcι τl'iν 'Ένι;.r 
σηΚlvrρονκαfαι.ρaλληλ fζcιτι'jv-rιτ6ιπuσηlκcfνηιLΟ,τισ~βητ4χιrπl'i•ιΕ.ΔΗ.Κ. ,δπm 

δοοι ;rnuν ξlνοι ττρδς τδ πνείιμι τoti Δημαιι;p:η ικοU Σοσιολ ι ςη.rο'\j,πο(ι d ποτελι:i οfίι.εp;ι τo'jv lδc
ρλσy (α της , rιροοτιQθrpοννd τι'jν δ ιαλCοσοw φf τελικιfdποιπ6τηιχιν. 

Άwφερδι.εvtιςστ6ρδλοτί:iν ΗΊΑ,δ "'• Ί . Ζfγδηςτονfζcι τι'jνθαρp:~Χtο κα f dνδρ ι

κfjστdσητοtiΓ.fbnονδρlοv dnl-.οντι ιπδvτζδνσον καfι':πιλι';γει : 

" 'ΥπίWl,ε,δμως , κι'l~ιtι δλλσ Olιn. στ6 δnοΤοσνν/Ίθως δlv δfVΌvν πολλοf μι:yάλη 

8 σηιn.σ fο , Ή Κψι!ρvφη Γbπανδρ(!σv Ι!ια::ιμc καf lw llλλο μεyάλο''fyκλημο"l-..:::ι, ,,ιu.ράπn.Jμι l-.οντ ι 

τΓJν - ' J\ιΕρι-rινi3ν. •εeεσε etι.n -κο f σ'ο(πδ 1σως"ΙJΠJfω" κn f tγGλ ι ydκ ι μfτι'\ν Έπιτροπι'\ 
1 ΑμCονης noO εfχσ συyκpστι'jσει- yιd τδ noιd ilfrov fοι κάλυψη nο(ί προαplρει τδ t.ιAro α~ πε
ρfΠ'Πο)Οηnολlilσν ; κινδCονοvdπ6βσρρfl.ι<αfdrιοδεfχτηκειΠ ι fικ6λιο.;ιη;ιfrnννcφεΜιUης . 

"Διδτιό~μιι'!τdσχlδιστοtίΝΑτο, fιγιnμμι'jdμCονηςηη;ινκ6:τωdnδτ6v'Όλvιιπο, 
Έrιομlνως , δνσ~βαινεοώτιστΔ οCινοράμΙς,lπρι;:πεν&dντιμcπ.:ιπιστεΤμδvtιdπδτΓςι!}.λη

ν ικι!ςδνν6μεις1 οlόποiες , δμι.:ις,δlνμποpο'ίισαννάτδdνΟlξοuν,Οnωc-rιfν6ι':κδηλι3vδτον , 

Κ ινδvνι:Cαμc , δηλαδfj , μfχρις .Πσv αννlλθcι κο. Γ dnαροαfσε ι ~ Σv;.ιι.nx fo,W βpι:θοtίμc κ&τω στδν 
"Ολvμπο. Γι 'οι.τ6Ι)Κvβι!ρνηοηΓbιτινδρι!σvεfπcι:πl'jΣvμι,nχfσκι::ιfστοΟς'ΑμερικονοΟς:"Τ f βο(t
θε ισ οα ιLίς δδσετε Ον σvμβεί μιd ~nfθcorf . 'Η d:πάντηοη τδτc Trmv dαιφ(jς κοf φαιν6'π:ιν 
lκδf)\η I) nρoσrdHc~α dπσφvyί'\ς, Στδτlλος μl τι'jν ι':πιμονο'j μ:ις-πρόηc τδ όιιοίο ΙΠε\Ιt:ιχιΖρηοc 

rdραiiολ δ Υο(ίς'Αμερικανο(ίςεΤχαμεσ6vιlπστι!λεαμ::ιτδ•σχηματιομδ τi'\ς ''στp:ι.τηy ι κί'jςμονόδος 

dμiσov ι':πει,ed:οεyς ~ Δη;ισδfj , όιιοοχlθηκαν νό κnταρτfοονν ο / ο4ιμαχσι μιd ι;ικτι'j δ!.ιι'iδα -.nιrrι 

.cotJ κα f dεροήορ fαςποΟΜ 'ρχδταν οlι':νfσχιοσητiίνtλληνικt\ν δνν6με:QV, Μιτδβι!βαιο , ίlfrον 
μ ι6με;'ι1f.ιημεταβαλ l'i τtiνσχεΜQ\ΙτοtίΝΑm . Ι<αf δu:nρlστησεn6β! nολΟτο~ ' Αι.ερικανα(ίς", 

Στδ τρfτο μtpος τί'\ς σvνεντε(ίξε&; rnu , δ κ. Ζ fγδης ~πι αηι.c rνει δτ ο I] ιSnoomofa 

τι.nvμSτιοεθ;ι\οdσιμ:~τδκ1;)ροςτοtιπολιτt κοtίκ6σμοvτί'\ς 'Ελλ600ς,δ ι lοvpετl'jνdξιοnρlπcιο 

m::ιδnρlnε ι W σ1.ινοδε:Cει τι'jν l δ ι ι:Πητατοtίπολ ι τιmtί,-nλλιι!ργηοε μι d βαθεtd διιmιιστ(αdνd
μεοαστ.'\νπολ fτηκn f τδνπολιτικ6.•ολn.οlιrό:σννfβαλσναημ:ινrικ6στδνdπερ:'jσειτι:λιιcd 



Ι. Γ. ΖΙΓΔΗΣ :" Ή&ποστι:ισ fσδπωςτ,νiΖ:rpο" {1964-65) 

'"Ew σημ:ιvτιι<δvτοιcοψιvτοστηριyμfνοσt μ ι & Πολ Cοκροτη01J\Ιlντεuξητοt! Ι<, Ί . 
Ζfyδη στδ δημcιο ι σyρ&φο Γ. Ι.bσαιβt>πι 6ημοοfεuσε σι σννlχ,ε ι ες f'ι lφrι-ερffα ~ΓFΏΙΝΗ 
EJ\EYΘEPOτYruA" {? , θκο f 9-Β-Ι9?θ) . 

ΣτδnρGτομfρος μt τfτλο" Άποιcολ{ιΠ"Π.:Ιτ6Βασ ιι<6τρ ι ον6p fο τ?Ιcπpοδοα fαs" , δ 
' Αρχ,ηyδςτ~Ε . ΔΗ, Κ, δπσyρ!μμι ιχ/Sτι "ol Ο'\ΜJμοσfεςi'ίΡΧ ι σι::ιντδβρ&δυ τi'\ςμεyι5ληςv fι<ης" 

ιcο fχι:ιρ:ικτrpιστ ι ~μι;"ΠΙξιiίiλλ"νεΤπε δτι εlδικ6y ι cίτδθlμ:ι τσt!στρ::ιτοtiδΣτρ:ιτηyδς 
Β<Δχος εΤχε nε;Τ στδνdε ΤμνηστοΓ. Γbn:ινόρlου lπ f λll,ει τd ll,1'\ς :" 'Άv σt' έξl βδομdδ&ς 
dπδτ, στιyμ, πο ιi θδy{w:τε~θυrτοuρy6ςδlνy fνετεΙ<.Cιριος τοt!Στρ::ιτοt!, ο4!' Ε.ξμl'\.vεςθδ 
οΊς lχσνν~σει". 

Στ., συvt'χε ιοδκ . Ζ Γyδης όryσγp:ιμμ Τ Ζ:ε ι δτ ι Ολοl,ει< Τνησαv dπδτ, vοοτροnfr:ιτi'\ς 
Δcξι5ς , ποιiδlvμποpοb \ιd συι,.C3 ι βuστεί μfτ~v lδlα δτι βρlθηκε lιςτδς lξουσΤσς, Όf.b
σι λ ιδςπ6λ ιπfστε~δτ ι θCΙμετlrαλετδ Κfvrροσι'!θερ&ποντ6του,Κα Τ&nδ lκεΤδρχ ι σuν 8 
δλεςο l δuοκολ Τες . 

" ΕΤχ,ομε τ,νΚυβt!ρνφη, dλλό ΙSχ ι τ,vι1:ξαvο fα",&,.,;ιφ{ρε ι στ.,αννtχε:ια δ Ι<, 'Ι , 
Ζ fyδης . Κα f συvεχ fζει: " Γ ιdvdnεΤς/Sτι : lχcις στδ.χfριααουτ,ν lξ,σuα Το ,π~πε ι νδ 
tλlyχεις τδ Στρ:ιτδ ιco f τd Σ6μηu ' Ασqολεfο.ς. Ν5 lλfyχ,ε ι ς τδν Κρ:ιτι ι<δ μfJΧΟVι σμδ: ΕμεΤς 
Μν τδν lλfyχαμε: , ' ΗΙιεyδλημiχ,ηδ6θηκεy ιδτδvlλι:Υ)(ο Τσtiστρ::ιτε(ιμ:ιτσς. Ι(D;flκεΤ f
πεσε δΓεδρy ι οςΓbπονδρiου,Κοf&κ . ΖΤyδηςdnοl((l).ιίιττει :" Στ,ν πρ::ιyμηι κ6τητοi)Κvβ{ρ
νηση τi'\ς 'Εν&εuς Κt!vτpου στfς :JO Άπριλfου τοt! Ι964 , δυδ μ6λις μ1'jvτ:ς μι;τd τ., ~ριιη.Οcι.ι
τι ι< f'Ι ν fκη,lπεσε , Τδτεδ Γεl\ργισςΓbrnνδρt:ουεδρι(JJ(δμενοςπρ6τl'\ς&ρνfιοει..ςτοtif;iασιλι5 
vli δεχθεί τ~v dλλαy ~ τoti ' Aρx,ηyoti τoti ιτΣ lιΟCβαλε τ,ν παι:α fτησ, του , Δυστvχί:ις b Γ . Γb
n:ινδρlου δΖ.ν lnt μεινε: στl\ν πο:ι:α Γτφ~ του, Δ ιδτι Ι!nεσαν lrdvω του δλο ι ο/ " σ6φpονες" , Δη-
λαδ,Ο F πcμπτ~λλοy Γτεςτ'/'ίςπaρο:πSξ,εGςι,nς . Τδνtπ fεσι::ινvdμl\v " μπροι.ισκdρι,;ι"τδvβα
Ο ι λ ι6 . Νtοπα ι δΓi'ίταν,lδε ιχνε ια:ιλlςπροθlσε ι ς,εΤπεν6μfiνΒε:λfιοει\dτδνταπειvδοε: ι . 
• Δfξου, το~ εΤιnν,τ6ρ:ιι<dτ ι~«ιfσt'lξμ?\vτ:ς δστρατδς τδσι5μ:ιταdσιpολε fας,/ι δ~ισδ ι οf-
κησηεΤ-.α ι στdχfρ ι ασοιf' , ' 

Στ~οννι!χειο bι<, ' Ι , ΖΓyδης&wQlρε ι δτι1ιtιπσχ6ρησηtι<ε fvή~νι.-;ι ι μι fα, yι. 
τΓ μf τl\ν τοnσθtτηση τoti Γεννημττtl στliv /ιyεσ fσ τQν ' eνδπλων Δνν6μcι.w,ξι!φιιyε dnδ τδ 
~vτροιcο Γ 6lλεyχ,οςτοtiστρ:ιτσtiιcο Γτt5νΣι.Jμ..'ί"ΠJν Άσφαλc fος , 

)(ό t dφσtι'd'οαφfρεται στfς σιιvωμοσΓες &πδ τδ βρ!δυ τωv l ι<λσyί:Sνdκδμη 1 δ κ, Ί . Zfv· 
δης,&ποιιnλCιπτε ι κdτ ι, ποCι σ!Νlβηστδν Τδιο , 1\.fε .ι Ι σvyκέκριμf'οα : " Τδν Όι<τcWp ι οτσtιΙ96<1 μ€ 
rλησ Γασαli &ρ ι αμfνο ι mp;ίyοvrεςμισοnολιτιιο:i'\ς f'ιyεσ Γος , μισοο ι κονομ ι ι<Ι'\ς , μ ι οοοw.κτορ ι ι<σ Γ, 
Ι<ο. Γ μσtι tή::ινfλαβσvπερfποuτdλδyιστ6.δποΤαμοti ε ΤχσνπεΤ τδν ~ρτ ι ο τοtΙ Ι95ι5.1\:ι fν~ 
μι οuρyηθci1ι 01.Ινώμοσ fα f'ι δποfαlφι:ρε τδvιο: . Κσρ:ιμ:::ινλl'\στ!iν lξο ι.ισ fαεbθόςμετ6τδν θ&
'ΙΗΌΤΟtiΓbπάyου1μοtiε Τrnvπερ Γπσυ: 

"'Εοιiκδρ ι εΖ Τyδη, l'οαςΟνθp:.:ιποςμfτδσημδpφι.χ:ιη , μfτδοοίliΒος , πtiςtΤ-.οιδυ\ΙQ
τδv vd κ6νε ι ί: πορ€σ μfαbτδτδ αι<υλολδ'f ; Μν μnσρεΤς vdτδ ι<dνε ι ς . 1\:ι(! nc ι vd ξεχι.ιρ fσι: ι ς 
τ~ θtση croll'. 

Ι<D Γ i:ιoti l:δr.xxι.v κοθσρ6 τ~v lvτιίrπ.χιη δη tτοιι.uΖ:6τuν κ6πο ι ο αχlδι"ο dιτοπομn'/'ίς 

:~~ ~:~ι:~~Π:~Ί~~~~~~~:π~~λ~6κ:;~v: ~~~=~~~,;~ν η:~~:~ ~~~~v· 
Τδ ι ο ι /Ινθρωπο ι noCι μf εΤχον ξ,αwrτλησιδσει τδ ' 56; L~ lvτ1JΠ'(JO' faαc κι:ι Γ σκlφτηιcα δτι διv 
7rrαν κεν., κσυβtvrο 1\ πρωτοβοu\fα δ ι Ι<, τους, Γι'αfιτδ &φοt) πρι:χπιόθησο \ό πι:'ίρc.ι rτερ1 σόδ-



Α, ΚριτικΛy ιιl' τ f r o l κoyor.Hκιr l:Σ r.λ fl ε ι r9πwr mρcιιιο ι 4qτnκgν στ<Ιν !'lpzθunoυnyικδ λ6ν!i! 

qrΛv Λ Ε θ (Jo ΣεtrηψΑn fου 19?8) 

"IJι πολλfι, πpdy;.οτ ι , σοβαροφdvειιιπροι:mίθrpε δ κ , Ι)χ.:ιθ\lflοvρyδς στfιΕJεσοαλονfκη ..d 

μ!Ι' ςΙΙε fσc ι δτ ι δλο.τiivε καλd στfινtλλην ι κι'jο l κονομ (οκο f δτισltξελ fξε ι ς τηςεΤwι 
δπωσδ~πστε καλλ fτερες dπδ τ fς χ/Jpες τf'Ις Δvτ ι κf'Ις Εδρ6πης:.. Κa f olπd , β€βα ι α , χ4ρη 
στ f]ν ο l κονομι κ /Ί πολ ιτι κ f] τQν κυβερ~οε~ν του : 

'Η μlθοδος πο~ χρηο ι μοπο fηοε εΤνα ι πολ Cο yvt.ΚΠ fι, Δ ιdλεξε , llπως τδ σννηθ(ζε ι , μι.: ρικοδς 
εδνοϊκοGςδεϊκτες τtiνο l κονομ ι κωνμι.:yεθων κι:J f , rdνωο ' αfιτοCοςστfιρ ιξετσUς I σχvρ ι σμο (iς 
του . Γεριττδ 1.(1 λεχθεί /Π ι ~ dκρfβει6 τοuς ol μερ ι κlς περ ι πτ6σε ιc εΤνοι d Ι-Jf (βολη ο\Jιη
σητοt!tθvικσt!ε fbοδι'iι..οτσς κατd ~, δnως κι:J ( fι προβ::ιλλδμενηαrίξφητοt! τι μ!ριθμου no~ 
"εΤνcιι/)δημεyαλιίτερη dπδί κι: fνηποCο πpσβλεπδτnνκοτdτfινκατdθεοητοt! πpοtlπολοyt σμοΌ. 

' Ατvχ.ί:Χ;yιιfτδν κ . Ι):χ.ΙθυnουργδδΜρχε ι fι l κθεοη τοt!ΟΠΑ, ποCιδfνει μι6 lντελtiς 
δισφορετικ fι ε l κδνοyι6τι'jν ια::ι τdσταση της έλληνι κηςο l κονομ (ος.~γ;.οτι,m f dντ fθεm 

8 =~~ ~ ::~;~::~~κ~~ν~ξ~~ r:7: ~~~~~~ . :~~ ~~~~~~~a:0~x:~ ~~::~~~~ ~λ~:~-
κι!ς δυ..dμε ι ς , ποCο d πε ιλοt!ν \.d προια::ιΜοοuν μι ά vfo dνοτ f-.οξη τoti σuστή~οτος τtiν τ ιμίjν , dνά
λογημf l κε f νητοίίΙ9?3/7tJ , Σννιστfi έπομlνως , τι')λlίΨη Οκληρt\ν μι!τρι.ιν γιd ν'dπσφεvκθεiδ 
κ fνδuνος . Κα f α!ιτδ. οημ:ι f νοuν τι'jν έγκατ&λε ι ψη&κρ ι βί:ϊς τ?}ςπcλιτι κ iiςποCιdDΙ<ftθηκε μlχp ι σfι

μιεραποΟστrριζδτανβcισ ικ6 στd ιnινεχιiς δι εuρuνδμενα tλλε f μματα τοtο προbπολ.ογι σμοίι ( 1971 : 
56 , 7 δισ. - 197β:7tJ , θδισ , Σ Cο νολοστι'j δ ι ετfα133,5δ ι ο . )κσ f τι'jν&λδy ι στ η πιστuτι κ fι 

lπlκταση . 

' ,Η κυβlρνησηκ6τu&nδτfινnfεση τί:iνδ ι ατr ι στ00ει.Νκα f(ιποδε f ξεων τοV ΟΟΣΑ&f.νμnet

ραUσε vd με f νε r dδ ι ιS ;tαρη.ΎηοχρeιΟΟηκε ν 'lγκοταλ.εfψεt ίjδοξι;ι -τ.,ν nο.\ιη κ ι1 nοCι&κα.Ι.οuθοU
ΙΧ~ΧΡ Ι σfιμερο γ ιιS ν6 nροσανο-τολ ι στεi αt! νlεςκοτεvΟCινσι:: ι ς,Κα fα fιτfι εΤvt:ιι 'ι δχαρη dnο
σταλ(j τί:Ιν vt!uv ο l κονομ ι κi:iν tn ιτc .•. ~v της , noCι & ηικτιιαc μ( τ(j " διεCιρvνοη" , ι'ιφο\ί ο Ι παλιοf 
1ιcιο v τδσο πcλCι δc μlνα ι μι! τ(jνnαλ ι τι κ fι τ5νμεγdλωνδημuο ι ονομ ι κUνl:λλειμ ι,.d:τον , · 

'Ι! νι!ο παλ ι τ ι κ ι'j έ nι βεβαι~Οηκε τδσο r ιι! τU νlο μlτρο noCo ni'}p;:ιv i"iδη o l ο l κσνομ ι κc. f ~ 
nouρyo f -~6ρο ι f."iiOεv γ ι ιS τfι Θcσσαλον fκη , νσ• t.:ισχι!διο yι d τf]ν " η6τοξη'' τ i)ς QDpoδιaφvγi'}ς 

8 ~,τz;~:~ ~oa~~:ξ~~vd~~~~C:~ :t~:"~6~~~.;'~ fi~&: r~~ ~~~ ~~;;~:=~~v~~ r 
ρεuστδτητας παCο : ιλεο..dζει , y ι ιS'ο<6 αvy κρ::rτηθοίίν ο l τ r μtς , nαρ&.λλη.ιαμl τ fjνnροστdΟεt α 

σuγκρατfιι::ιεως τοίί{ψαvς τιiνμι αei:iν καfι')μερομ ι οθ fων . 

Στ6λδyό το;,ι δ . ~t:.~θ υτιαvργδς l: n ι βεβ:J ιδνε ι rfjνπρδΒεαηοlπfι τί'\ς κψε ρνfισεωςπρet
β&λλοvπις τδ yεyονδς δτ i Ότ6 κρ6τη ·.-~ς Ε:.ΌΚ I) φορο.\ :;rγ (α d rmρρcφ(l 'Ctlτd μfσον /Sρο τδ 38'/ο 
τοU l θνrκο~ εl σςι δfjμ;;ιτός,lνtί στι'j ν 'Ελλdt.ο τδ 2tJ,. ' O tm:ιι ν ι yμδς ε Τw ι oa.;-(jς . 1):16ς τι'i 
l ια:Τ ιιρlπεr \'d βο δ fσουμr. , αlιξδνο vττ;ι ς δηλαf,(j τδ σημερ r νδ 6,ιr ος -τ~ς φapaλay laς l(t] τd f;flf. : • • • 

Π.χιφανtlς ~ κψ{ρνφη d ντ ι λfρθηκc "κστd .!να lντελ/Jςdnλοuστ ι: ιrrι~<:δ τρδnο -τ fς δπο
δέ. fl;ε ι ς ττ:ιti _. ΟΟrΑ.Γ ι ' α lιτ-δ " ~ νι!ο ηολ ι τ ι κ l\ στ ι'j σCιλλ r-,.ιι η κα f aτfj\1 l: φορμςιγ fj της ι: Τ \.Ο ι [να Ο\tνο
θCολctιμ:ι dντ ι φδσεωνnο0 cΤwι;;6η πρδδηλες: 'ΕνtSΖ:ητίί με ι δνσνm:ς τ l\ ρεvστ6πτrο \.-d κι:nτ~ 
σc ι τfςη μlς ,ln ι βdλλι:: ι φ6ροuς {βενζ Γνη)nοΟ τ fς οlιξιiν;:>νν , ΈvtsθιS ln ι xc ι ρ fιc;;:: ι 

nε:ρ ι οp ι σμδ τιiνμισΒ5ν κο r ~ιερομι αθ fω•t , μt τ6 ....ιaφ(Ιpολσy ι ι«i μlτρ;:ι Μ t.nιJ'Ioμδvcr τ f ς 

τδ.(ε ι ς σtrrι : Δκδμη nερ ι σσ6-τερο, y ι δ \(ι. ~ ντε fvε ι -τ ι'jν Ι"" ο ι νωνικfι δΙΙtΠΌροχl\ κο i -τfj v &ιn fτrιση 

νlων αfι{ι"ιι-.. ων τi:5ν &μο ι βi:5νταuς , 

fbσικδστσ ι χεiατUν δnοδι:fϋuν ι ti ΟΟrι. ε Τνι::ιι fιlνfσχ.υcητί:iνnαp:ιyωγι κi:ΙνlnενΜiαει.ιν 
ιcσ.f ε l δ ι κι'ιτε ι:n τι:>ν β ι ΨτΧαν ι κΙJν , πα δrrο.'.c fnο'ν;τι ι 6 κδμη κα f αfιι ε: β:Ι &n6 τ~,. • -
19?4. 0 1 ι ι~νδδσεις αlιξ.δνσνν φι.ισ ι κδ μδνα σι κλ fμ:ι βι.βα ι 6τητας ,λ~ τr ι: d v l .• 
κτες ι: l αφορlς , σr fς δποiες κατ{φvyε n&λ ι ~ κuβlρνηση , δημ ι οvρyε i δ':~!k:. ~,r 



~ δικτστορ fa . ' Ανι;ιφι!ρει J\f'(κε:κριμf...,_,: 

" Κοf μ6νσ ~ nεpfrrτuση Τσφιj.ijι<ΟV δεf>;.νι I n6σο rχε f. Ι ΥΟΙ \J.ι'i τ6 l• fn δα 
τ!"ις nολιτι ι<i'\ς ζwϊ\ς, 'Μλ'.!πειδ~ μιλι.Uμε γιό rrτώση τ!'jς πολιτι ί'j ζ ι νι'ί πU δτι 
τδ ~'fdλo ιιn~δ -Ό.frrδν rδν rοι.ι6.ι l!γινr μl τι~ν διοριομδ τ τ-, /<'αριμ:ινλf1 ώv !ρωθ μγοl:ί , 
' An6 τ6τc &!οπασε1ιr.ολιτικι1δεvrολσγfα. 

"Εωςr6π:γιdνόγfνειςΓΡωθvπα1Jρ'{6ς1':ιφεm:.Jοαικdτ ιαπρcα. κ6"rητι'Ι.Ι(ο f 
&mν ό nαλιτικ6ς κ6σμοι;, δl.ν l!όινε npωθurrovpyδ,nηγaf\0~ ~ nροαι.JΠΙ><δτΓJl"' .ίντδν Δ ιο--
μ~6η 1ι τδν r.t!~ιμο,δ')λαδι1 dν{l~ )vς nρι5της γρ:ιμμηςο; 

•ο-rον l!γινι; 1.-ιt' 'f6ν τρ6πι1 noG &!-,ινε ~vπαvργ6ς ό ~JΧψ':Ινλ"< καmιπρdφηκε 
Dlιτδς ό KGόtΙCD ς πολ ι τι..J\ι OUiJifCQΙfoρ.'iς, 'Q Κοα:ιμ:ι.νλf1ς πti 1952 θι.f Πpσσχωροtίσε στι1γ (fEK 
μf Ι3βοu\.ειπι!ς.Έ&ν ό ' Αμεριοαιν6ς πρεσβευrι1ςΠιοvριφδΤ δf.ν 1!/Jα<:& "τδμ:ι.χαfρι ιπ6λaιμ6'' 
τοΌΓV.ιιστι1ιχι 'w'Ι:S6εχτοΌμε:τδπλειοψη:ρικ6,όΙ<αr»μ:ινλ!'jςθdlρχ6τονστι1νΕΓLΚ, 

' Qς τ6τε ό Κοp:ιμ:Jνλf'iς δl:ιι i'Yroν κ.ομμιό !;εχωριστ~ ΠιnσtJπικδrητu, 'Η Ονι1δδς τοv 
ι'ίρχ ι σε ΙΠσν όρκfστηιcε lιπσvργδι-, Δημοσfων "Εpγον στι1ν κι()fρνηση τοl':ί Γb.n~γοιι, Ι<ιιf δι:Ττc 

:;ε~:~ μ~:;~=p'i~~τ~~~~~~w:X:~:~~:::u, ~~~τ: ν~ ~~7r::7M~~~ ν~c~~~, 
ρε ι ατσtί>'cβfνη, 6πσvργσtlτί:νΔη\)Ο()'frJν"Εργι.:ον. 

Σχετικ!S ιL τ~ν ltργσρ& τt\ν ι;nινcιδfισεων,ό κ . 'Ι, Ζfγδης &n':ΙδffA: ι ι:ΟΟσνη lκτδς 

τiSνllλλωνi(Df στ6νrc.Ι<"1ρ::ιΙ-Qνλ'/j.Λlγειχnp:ι><τrιριστικ6 : 

"'Ε6ν ό l<αJD~nνλi'\ς ~Ε'ελε τδπ,α{οτι1 τι'jν lκπδρν ι.οc::ιη mtl "Uλt ικοi1 ~Λιηιοv θd 
τ~ σrοΙ-Qτοϊιαι. tLν τι1ν rruμι:i.τlQ&, ΕΤmι σ.νvτn:ιiGvνος. Διδτι στδ ' ϋ l. ιιι;.ιι lt:ι:•μνι:ι.οc::ιη 
τσl:ί πολιτικοl:ί ι<ΟΟμοv τ\"ιr; 'ιλλιΟΟι:;, Ό Κπ..n•_Dνλ\"ις,~ ~1γιοfιι τf'ις t.<.1,ι!ίς .ι.lU ,r τδ rtJλd'τι, 

ε::Τ~uι alτraf πn() l!&.xuν dθι.:p:fnενrη ιuχιιιριδ,r:J6 πpa.._f,\ε;;,;•v ι\νfικ πο flλ~3 στ6 duτtι<δ 
κοθεοτ6ι:;. Δι6τι lνσtNr:fδrrro €γιν•.: ~ "t><nδρνειιση'' τi!ν στελεχί:iν τi'jζ Έναι <.»<; ~-ι"ντrιοv πο(ι 
lκηpοσtJπσbντι1νπλειαι;~fa lιι fνητ~vlπσχι1. "Όπι.χ; lνυιινcf6ητσ ·~ δΚορ::ιι.ηνλ!'jς 
προχωρε;Τ στ~ν Τ δια ΠQ}, ιτιι<~. AW~ τ~ στ ι ν •ι1 χ :ιρΓι; πλι'!σν ιαινCvtι φραγμG''• 

Κο Γ κpfνovroς τι1 σrμρινι'j rα:ndcπnuη ό 'Αρχηγδι; τiΊς Ε.ΔΗ . Κ, ιαιmλι1γει : 

Δlν dντιλσι..CόνοVJUι δrι ofτr6 no() γ fνεται σι1μει:u κατύ τi'\ι; Ε . Κ . εΤwι ι!θνικ~ 
πρι:ιδοσΓα . Δι6τι"δντδόλαςμι.κnνθεΤl!ντινιdλιο9ι:Γσεmι;" • 

ιrδ πολΓτει.μ:ι στφr.:εττιι,lχεr δς tκιιιr»στlς το(ις πολιτ ι κο()c ~νδρι;ς, 'Άν δ 
λa6ςσvνειδήτοποιfιοt;ι δη of πολιτικοΓδνδρε;ςτουεΥνα ι "τpcτrfζr.:ς" , πσGηηγuΓνσwlκεΤ 
ηfρ.;ιποΟτο()ςπρa:Jφι!ρε'rοιlξοιο ΓακοfτύκαΜ.τίiςlξσυοΓας,πο(ιθdστrp Γζεmιn ιδο{πδ 
τ6πολΓτειιμ::ι;Δlνθd6π6ρχειπολfτειιμ:ι. 

rι 'olτr6 1! lπfθ.ση "ΙQ() fγινε Ι<Uτά τf1ς Ένώοεως Κlντpου,~ ~ awωj.t.)arα κατά της 
Ε. ΔΗ. Κ, αfιτ~ τι1 στιγμf1 , εΥ\U ι tιπστροπι1 τi'jς dρρ6στιας,nο6 lκδηλGΟηκc στδ 196~ . Κο.f yι' 
αbτδτι1νπολει.i\μtδλcςτΓς6v\dμειςποσ&ι6ρχονν. ~τι1σvνεΓδη-τηδτι Γ.l.ντrολcμi:Ιγιδ. 
lνσ. κδ~ο . Γbλcμt\ γιά \d διατηρηΒcΤ όργοvωμlνσς πολιτικδς β Γος", 



ΚΟΗΟΟΟΥΛΕΠΙΚΗ ΔPAΣniP!OiHfA 

' Αyορι:Οσε ι ςτοΟκ . • Ι . Ζfyδησrι1Βοuλι1 , κατd:θι::οησημ:;ιντ ι κtivtΡQτfpει.ιvκαft
περωτfισcι.ιv,παρε:μβdσε ι ςσlσvζητ()σε ι ςσημ:;ιvrικtivθι::μ.1τι.ιv , σ\Ι\Ιθfτονντι1vεfκ6\ΟΤi'jς 
κοιvοβονλcvτικi'jς6pσσrηριδτηταςτ[)Οκδμμ:ιτος τ6πρϊ;iτσ δεκαπενθι'ιι.ιεροτσl:ί[επτ€μβρη. 

το f'ι)t.()Σ>QΞ:ΔΙΟ ΠΑ ΤΑΑ. Ε.Ι. 

ΓΙΑΡΕΙ.'ΒΑΣΕΊΣ τΌΥ ΑΡιο-ΓΟΥ ΤΗΣΕ.ΔΗ.Κ. HΉffiHTHLH 



-7-
κατuστραφικ., v ι'αlrrls .• r ιι:S τ~ν ~\·fσxvo~ τους~ κι.βι!ρνι;οl"} tf..αγγι:!λλει σGστημα ο:ιν~ρων. 
Ταvrδχp!ΝlδΙJ(Jι;;δ&ρμδδ ι σςbπσupγδςχαp:Ι.Ι(1"rpΓζειτd.ιCΓvητρα,,,,"ΧCΨΙστικι'! ςπαρσχι!ς" 
~βιομηχdνςιuς:ι<dnι&n6τΓςσυνθΓjκεςα!ιτt'ςrτεiςεΤνι:ι ι δuwτδWfν ι σχυθοVvαlτόυσν 
4τ-:ιβ1Γτηrεςtπενδtιοεις; 

ΙιΗλησε:, τtλος , δ .... Γ\::ιωθunσιιpγδς vιd τfιν &Wvoc:~ &V\]προσι;ιpμογi'jι; τί3ν θεcηΔν γιά W 
μnσρt'σοvμ: W fπιβι!Sο~vμε μlσα στ~ν ΕΟΚ, ~ l:μταξη ατfιν δnσΓα Ι:~π fζε ι &ι θ6 bπυγρaφε;i 

αr6μlσατοϋ 19'79 . Τ~\μ6λιςδιαπ Γσπ..κιε0ρ::ιγετfιν&ν6γκηαbr ι'ί; Καfγιdτιδτε Πpο"'pσμμ:::ι

τfζει τl'i θερ::ι:πεΓα της J ΕΤναι δ\Μ;Ιτδ ν6 πp:;ΙΥΙΧJΤΟΠΟΗ~εi μlσι:ι σr6 προσε:..:lς tlμμηνσ; 

'Αrιδτά naι:nndvωφa fw:τaι πδcιομαιφιd&πδτι'jνπραγμuτ ι κδτητα cΤ\οΟ ι Λ εfκ6-.α τi'jς 
ι:fιημε:ρΓαςπσC.μ:{ςf&>σε.δκ.f\Ιωθvποupyδς.Ήνlοnολ.ιτικι'jστι'jνδποfσν6nσχρcδθηκεWπ~ 

α\Ιατσλι στcίr'\κtelρνησηεΤνι:ιιάνfΙ<ΙΙνην'dτιστρlφειτσCοςκινδCονcιvςΙΙσ!οfχε ιδημ ι ουργfισε ι .; 
_ tιι:ι.λιdΌθ& προσθlαι: ι&ναμφΓβολι:ικα Γ ν€σvς.ι.Lσuν6τειεςπσ(ιεΤναι 6Gσκολσ ν6προσμι::τρη
θο&.ι dnδ τ6ρcι,Πρσδrδσνν , ~πσμ{νuς, lw τδνσ κννικσtί "χ ι σ\jμσρ" τcS δω l:πι ι<αλείται δ 

κ,Ι'\)ωθιιπσuρyδς περf πολιτικf'ίς σταθε:ρδτητος, οfκσνομικiic πρσδδσu κο( κσινuνικί'jς γαλ~νης , 

'Οrτι::ιωθvποvρy ικδς' λδyσςστ6tΥκοfνια τ!'jςlκθ€σε:ωςστl\θεσσαλονfκη θι5μεfνει y ι6 8 
πολ06σφαλUςστl\μνl\μη τl3ν'Ελλι1'w"ων •••• " 

Ύποδε:Τξαμε εfδικδτει:n !!;πως σ f 'Ελλ ηνο-Σοβιετικlς σχ!!σι::ις τεθσtίν ΟΟνω ο ι'! μι 6 ~vπ;
λί:\ς διοφορετικ~ βδσή dπδ τ~ μ{χρι τ6ι:c , πι;όγμ::ι ποlι αι lπιτvγχον6η::ιν πι6 dπaτελεομιτι κό 
μ ' l\.α τuξc fδι τσi'.ί iδ ι ον τoi'.i κ. Γpωθνπουργοi) στ~ Ι.\6σχο, 

νωση d~~C:λ~ ι:λο~::~ κ~~~~ ~~~κ~~~ ~~~κ~ο:::=~~.;~~~~i~~Ρ~::ησ:~ ~~~~~~;:,-
fyινcδε:κτδς &π6τι1Σσβιετικι1 ΚΙΙ,3t:ρνηοη. 

Έπιβε:βο(ωσηi!;λωναlιτων&πσrελε7τ6ό.V(ΙκοιV\Jθlντί:\νό.πιπελεσμSτωντ?jςlπιοκlψcως 

τoi'.i κ . 'ΥποψΥοtίτί:\ν 'Εξωτερικί:Ιν,ι.Lτfςγε:νικt:ς Μσειςπο!)προβάλλε: ι .Τδ iδιο ΙσχCοει κα r 
μι &χι ό.V(Ιφ{ρει σχετικd μ€ τfς δ ι μερεΊς σχlσεις κο f ε l δικd τ~ν ό.-.dτπuξη τί3ν οlκονDμικεϊν 0 
πολ ιτι οτικί:Ινκn fδιrιλωμοτ ι κtiν αχt:σcων. 

Στά δΟΟ,llμως,κι:ιfρια θfμJτu , τι1νΙ<Gπρ::~ mfτδΑ ! γα7ο,πρlπe:ι ν6 παιχ:ιτηρηθε7 δτr τδ ό.

\1:ικοι\Ι'Qθt:ν δlν προδrδε ι Οτι Ι::πε:τε(ιχθη ο~υιο σrικι'j πρδοδος . Γιd' τfjν Κώιρο ~ΠΟV(Ι.λο~νι:ι τ (ς 

· ν:.κτπ'!ς ΕΙ{σεις τί:\V Μο κιf:Ιε;ρν(pι:ων , χωρfς ...S προσθt:τcι τfποτε γ ίά ·τ~ν !ιλστιοfηοι1 τους . Γ ιd 
1 6 Α!yα7ο, ~ξdλλου,ο! γεν ι κδτητε:ς τί:\ν διοτ ΙJrΙ6αεων c Τνο I τt:τσιες, πο(ι δlν πι: rοουν ότι ~πάρχc ι 
ιφγμ:.ιτικ6 οΟμιπ(.ΧΙη ό.π6ψε:ων, 

n,p& τcli:ίπ:ι ~Ε. ΔΗ. Κ, πιοτcόει lSτr τδ τuξε:fδι τοt:: κ . Ύnovpyoi'.i των 'Εξωτε:ρικί:Ιν σr fι 

Μδιsχι' ι: Τνοι ιw· θετικδ yεγονδς , Άποτελe:i τ6 "ο~κωμα τί'jς ι.ι{ολι:ιfας" γ ι δ μι& πρ:Jγι.οτι "~ 
πολιιbt6σrοτη πολιτικι'j , ~ δnofo &ov&φop) τι'j Σοβιετικι'j "Έi.ιι.:αη ''πρ{πι:ι ν'dποκτ(ιοει τδ ι:/ ... 

ο ιοστΊ κ6 τr.· r.cpιεχ6με:νο ι.ιt τύ lπικεfμε:-.ο ταξεfδιο τοU κ. ΓκρομGκο στ~ν 'Aθl'i~oe κσr l δf··. , 
τοtiκ ,Κοι:ομ:η )Η οτfjlλδοχο" . 





Rf.~;;~:~:~ι a;l~ί~{:J.:;:~.~~{,Jl~:~~::~ ~~;:!;.:~~~~ 
;:~1.·;_ ;:•:-ι;::ί;: . Hl: ~zν ι ::,Ην,;ι<'ν.ί~ i-;χί; ΙΙ.Ζί ~~~ 'Υ.-'••· 

1~~~:ΞΞ:ΈΞ:1 ::/:ϊΞ~Ε:~~:~.:~t;;~::~ ~:; 
Τ;:i:ι ,: •• iti~i:ι-.•<~ -ι:t~:::i1ι .. .ι>,,;,.., ιι-t τί ~ .. 1;,·,. 

rιi~·~ W.:,ι•.7. 

~;~::I:~~~;~~~~;E:~~J~~~~~:!~~~~:~~~:::t~€.~·:Έ 
~ο:. : οίr.το·)ΙJ~ώντσ ο; t ~ν "'"'δfΙ• ιι-i •ί.ν · οι'ΙΌιοίι•. r.~i
~ι:ι, i:ι 1':i τίι Χώ;ι ιοι~ ό θι.Ιιο; τήο; ; .. ,.τfι;ι.r;ς ιpmιtι• 
,.;.., ,:,~,Μ ,._,; Ο H"''"~i -..ι6 ·ι,η;τ~; . J~; il;.Jς ι.ln• ·ί· 

~~~.ι;~ -~ι.=;:(~:;~ on~~~~~;:::i :t~. -~·~:,.~~~~ 

~,E!~~~~~~[.~!~f;·f~i1~i~~~:~.~~ 
·~~~~~~;~;.·::~~~:;~:~z::~1~FJ.~tE~~ς:~~~·~~ 
:ί:ι• : ι-:;.;.~.•ων. _Δ ί • ό;1 :rν ώ-.ι • .rννtott;,f'"' yιοί t<>iι; •=ο;ι-

U:::ιi~zC<rι '"' ~ί i~"; Lnι~. ~~ =•~· ~οί.-iι .. ο6ιιiς ... ; nt ι 
ι~ις τών J<a·S1;τ11•ώ• ~ο<, ιlν:ιι ΙΙi'lliwaη Vι:~ιίτμ.οτο ιb-
~~:.~~:..:~~=~~~~ι.Ι• - ::p~~ayι"ώ" l~),\11!~ Π J"M::I-

~~: #.~~tt·~Y:~~~i~:Έ~~:~;1;.~~~if 
~~~':ι' νοί n<i-μ ,~η. ,;,τω-:11 tc:i ~~~ tfiί •ιφίι~ " ' ' 

~~~~Iii1Ά'~~ 
Ν~ 'iς ~ώ &ιοι.~ς "~'' ::.U ιί;ι - .. ,; "μ.:; .. , ίiτι ί;ι11 

~~ -ιιt,,. ,,, Ηώ- iι 11~<i.,:2; το~ ~~ ·τ:~•πι; κ" • ., •.. 
ι:.ώ• 'τ~"ΙΙ;Ι" 'ώ~ . ,;,. ·~::>. ι•~i;:" ΙJι ·ιι~ί}.:. Q,ν lι ο ?ι.n~ι;-.οι 
ι •i ς " ~'6λl~ίς ~'" "'l''i μ. t ~ ί~~~~,;ιίο ί~ .... ~r,:JJτι>.Ο~ ιC;-9Υ 
·~i '' '~ι ιο} τt;. ι i • :rτω,f,νίι.>ν~..,,...,,σ.ό;ΧW;•:> • ' 

fJ~~f~i}~\r:δf.~ξ~!,·E~:K~ll;; 
- ;:J;~.'!;;ir~~:·~:~· .. ;:~·rt.~o::~·~:~μ.~:·,i:_~:·;~; ~:~·: 
χο)tιpι ι1ι'fιτl liήτφa . rΙJιi νοί ιοίι ί .. ,.λiη! "'' I'"' ι~. 
ι,..ι. , hως t k ίξn-'ιιι•••"& tGt•i~ 

· · κ~ιι ί •τ • ..,,.ι , ,..ϊ t Apo ιiιtό ,.,.~,..,.,...;.ομ ,; ::~~ο-.r,οι 

ιο1·~ "· tt\iaιιψ.iι•: Τόν · ··~T'"'''I · 1 ';; · i ι .. ,.,λi· 
•ΟΨ.S· U )..Ιτι .Si ιο•λiμι ,.,. ••οιοί Η •ιiόi -~. λ i;ι.ι. !\:•: 
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2, ΟΙΦΟΡΟΛΟΠΕΣ Γ!ΑtΌΥΙ "rEHI.tJYr 11-ΙΣfJΞΠ:ΜΟΝΙΚΗΣ'' 

'Αy6ρε:vσητοl:ί ' Αρχηγοl:ίτi'\ςΕ,ΔΗ , Κ.στ fς6. 9 , 1..9?8-Γb:ικτ ι κ6eοvλi'\ς 

~."~~~;~~·~~ i~·,~~cι,. Μ~οη••'• ). ·ο~ .'J .~rό•. · ::;:~~P~~~:Ξ~;Ef.t~E~;!:~·~:;i:~~~f::ι~:i;~ 

~.~.;.~.~-f.~..t.i.;:··-~:.: .. it(.:~,:~.· --;~.·~.-.: .. f{,J~.1~.i..~:.~ .. ::.~· .. ·.[~~ i~~ΊfQt~~;~~~i~~~!~fut~:.{~~Et ~- .,. ... # • ..... ... ..ο~λ~, ($~..tO'O .... "~"'· ' Σ,,. .. ,λιτι~ιιω!Ο) ε~ω; ί::ίιη; e,,;;-.. , 
'll · ., • . , .~ Δι~ι~.r,tή •ο~ Ι'' t.:.,. .. o, Σ•Ρ"'~ ι.2ί η~ς ί::ιηλιiς ,ο,_, 

,~. ήi~:Ζτ,;i~~::~·~δ~:iο•ςr•;~τιa ";;1:g• ο~~~ ·ό;~i: ~~i1.Υη i.;i:~~= .. :.~o~•.• μ·~;~ι~.aι.~~i,~~'~ί~ι;:~~\,;;,.~a:·~~~~z δ:~ 

•
1
:.· •• ·.:·~ •. ~ •• · .• ·:~:.,;.).ί~:· .. :Ί .. :.:.:· .. ;:;,~.r.: .. : .... ·t .. :._~·-·.~.·.:· ... ~.g: .• ·;· .. ·.·,:.:_.:; .. :,··.;,::.(_i .. ·Ό .. : .. h:~::~.~.:~,~: •• ' .. f .. ~_t.,~··.·.·.~.·:~.~ .. : ::~Σi'::~;~Ξ!~:J·Ξ~>.:;:;;:::::'i: ~.:::;·:;:~:~ , -.. . ·-·. . . . . . . . ;:·~:~·;:.·~~~z::::: :~: ::.:::l.e:.::·:::,;.:~."::::;· 

Ε<ΗΙ ,;...~~ιι ς ~ολιτιι.ώ• ~ι! rώ• ~~~ίς oi μιι.ρ~Υ,tις 

:<~ ·I:::;~~·:::'·i.~i~~~\~;;~Ξ;Ξi: ·~' .. ~~,.~~.::::;:; •. ;~:~::': .:::.",,;::: ... 1.~' .~:·:::;;~'.:;·'.:.':;.~::;; 
n pώιο Ύ' ' · G • • • ι ' · - · · ~~~;,·:::; ι~~ίί~ k~i,-.~:tt ~~j ~~~;,~~..:'Π',~~~~~:·~~~9·~ 

:;:::.!:~ .. :;~~-~~.~~,~~~ .. ;l~:~.;.~~·;,~4;~;κ.~.~ ... ~.·r~.~~ ... {.:- ~:~z,2ίt.κ:;~:, ~~.~.:.·;;~~~. : "'.:.:~:·~; , ~t~·~t:'k.:.;:~~ • - ·• .,..., •rr,;, 'l><pί!1j. o;~;U σ.., ,ι,.., .. ,;.,.όλη "pΜ..:i-)ιι,. Σ;,;ι.ιp::ι , 
1j "::i'"' .ί.""'" "!':ί "·" ιΓ. ιψιτ\..ιι>11 Η~ .,;po!λ-i,"H•o; •ii!O 
θιοη).ι>•ίι.~,ς c~ ι;ι ιρ ίt""' α ί ~(oc. η 1fιiι; γ,.ο~ρ-:ο" ; •. ,i ci),. 
λο>; η;~"Ι"""' ,r,; Κ:.>...Ι;:ντ,tι,.~.ς ιιτ,ι,.r, ; . Ε(,,, ;ι.i > 6::ι-

Ε:{~~~~;};~ ~~.~:·:.~·:.~::;~:.~~ .. i;,λ~:~· ~;~~~~ 
.. ~ι; .~:= ·~~ :t::~~r~ .... ::;;ι.~.'~~a~~-~~:~~.~:~,σ·~;τ~:t 
.;,.,. ,;. ,..,...,. χί.ιι ο '''" ''" λD !1" C ••;ι~:rχί~ιο ,...,r~τ,;, 
όιτ,ι .. ο μ.ό. ιή "! .. , .. ~ οί,.ςν~:ι.~ >1.>C · ~,ιιΟJ<Ο" "Ι''Ι.~ -::ολι~ι ι.f, 
~i,t Κ~ιp-ο-i,.,ω( . .Λ~"i-;ι.>Ι τ :ί ;> -::ολ:. 1•' .,.;,,ι,, :iιλi..:ί: 8i 
R~!J:~ •ίrt .. ρ....,,;..,.,;: •ιι<> oi, 'ΙJ; ιξ i,":''Ι" 'ί ;., ο::~; >·ιό~~·: 

.. ολι ιι~'ι 

μ.ι,.f.":11 '' ~ω~ ,; "f.;.~o "'~ο•:.ιί~ιο •fι• ~ίJς ~r,;ι~"O'"II-'";:, ; :ολcιιι.~; 
~ iιο:~ί> iτι~λi,-5'11 ο~,• Κι>Η;·ι ~ Η! ;ι.ι:~ ι~ ι.ι..Sιοη ιο~ 
ΟΟΣλ. 'λ).λ:iι .:Ο:ί 0 ,-; >vίΗΙω σι~ or,;ι.<io ~~ιό ot λί":'ο 

"Αν.~ ::cί;:ω , όι..ι.).(;~·'bι•ος ιV. -.. .' "rςv.:o);~l., oh ί., 
An JΙOC •"Ι'"'ΧΒ:ο, ·~μοι:ι,ί! :~ liv<i"("r.;, ί:ιω ν2 r:>;>:r,? r.
~~~ Οη oi::onλ ιi i•• ::rι~ΙJ.Vλι;οι,ι.> i c.O ιί,.•ίeι"IΟ· '!Ι ;·~ ι ό " 
•r .. ~~;-rC- ; ••ί μ.~<; ιί;ι, .. λ~~ο:.;ι.,~<, "f'Ηί ι i;ι.r,; ""•;:rιω· 
μ.ί""' . ~ fiλΟ<>μ •ίις ~ οrοl. ο"fίις. o:~:i ~τ. ~ • .,ιι ~ >ίι.ιι-ι; , ;:,; 
1\u!:;νφιι.ι;, ό:τοι ι.>ιί~ιτι ιiο• Πrt :ί:ι:ο).t":'':Υ.ό, Οιι σιΟ 
1Ό'i8 !ί• 8~ ιίχ>;ι.ι •ίι; 9~poJ.t1iις, oiλλli ! i• "'"~.:~~»μι 
, ;, ,.ffl;,..ι I<'?Ο;<'Ι<Ι.ί. J.:21 "f<~ ν:ί J.Jλ:,ψιι ,;.,, ... ,,..ί::ΙΙJ 
a~ιf. μ. ιi aχιι;:ί••τ.•.• :;ί> - :ί,ι;ο> ί: ::ι.ιι r -Γι:~ • "· ιi Θ .. οi > 
ι\;ι 2: "•ο:,ι;ι ωμ.i•~ς νi 2-•••ι.ι~:ίιω. 
Τ~ ::;:ώιο ί ;::ι,ιiρr.;ι> ι!• • ι: •r ; DΗ.ι•• ,.;, ι.:i- ο:ηι, ~~ ,; 

.,,,.~τι Βιο """ ~r.iίΗ;.ι ι ::;·ο;.:{ιί;. 'Ι ι;:i ~oρoi..t"fι>.Wv !:>~:ί · 
ξιω• ι.λ::., 7.ηiΗμι οtόν 't::"ι.'λf,~'"~ λ,ό, ~ιt:.; τ•ω:.ι~:ιrc.u ; 
· ειι_.,( ;~,,;~ ,,2, 8 ~"' "' "~ ...... •~·~ ~Γ''Χ!'ί ( . ιι rί~ ... >: 
~i ,.,:ι,;,;.ο-.ιμ ι . 







Λ~:i-,o.J:, "· \}":,~;τί, Η• Ο:;:ι:ι .~ cιίtι τίt:..ιz ιί-ι>>.ρi- .. μιίω•ι; ,,;.., i>ό!ω~ ""~ ' a, ~ί• ιl•a= !rι>U ν:ί "Ρ 2· 

!~:~)~~:~:~;~~.~:::;;, .. ~~::~Ξ.:Ε Ί·:~~;;ί.;~:::ι~'l~ r.~-:_,~~.:~.:.~ ... :.l.1.~_:_·~N,'; •. :~f,: . .'.·: .. ~.~.~.~:.;1.i:,;,~!."j~~.-~~--:·~~.-:.~~-ί~.:' •. ~ε.:.~.-~_:.~λn·~·;,·ωo~ 
· ~· 1.1.1918 "2i ι~:ιι ~i,ι; ιι•ι:ίη>c:r;; :a\.τo'i; 1'-Η•;~ι,,,, .. , ·• .... - .,. ., •· .. ~ 
~ 11 ;:;~:,ί.,τ<~;ι.~; Η~ ΗΙίtι . τ .. 1:1 ~<: Ι1< Ηψ;ι.~~j ~ τώ• ο ! ι ι :ι- . 

~~~;;;:; :~~"i\/71,ι.ι,; ~.:' ~<fι; Οι~ "•η;ιι~Οτ:rι Ω π,,~ .. ~~~-τλί,:'δ~.~~2 ~~~:~~'";~ο~;~::;~ :~~:ia~~::~~ 
'λ" "ί.i.ι..ι νά ~~~ι~r,..:ιτ,,ω '"?"'i.:ι;:ο ιή ιι•i.;ι.ο; .,;, .. ~όμr,>τ,; ίιl ιωτι ι.ών hιΥΙ\-tων ,. ιlνιιι 3,5 8 ιιι. Άιr' i,τι 

χω;i; .,;, ;ι•~mο;i.•ω , :.; •:i; n;::r.::i,.•,.ω .,,φ ί:ΙJτ~λίι τοοι ξi;w ή 8ωpι.ί, "'1ι ιι2. ι ιι ~··~ς θ"'~""'~"ιί;, ' ' ' ' ' :ι:ιrίχοu 
. ·rχ, •;Ύ~; .... u; .. ,.~;ι.:Υ.ώv, ~ ό;ιί:: ~, ...... ,.:..:ι r,r.ι ~ ~~ oiJIJ- IOS ,~. ~ .. tΟII;ιίνοκ &n:N"it Ύ"" ,φ ί:ι~ο~ .. ~ι .ί-ιοι .. ο-
Μ .\ · ,.;; 2i.8.1978. i:=~~ ί ::ι: τ.;ο.~-:η::r ~~~"τ,;:~:;ι<'< ,; 1ι- lόμφτ, τών .n.ινι,των 101ς. Π;ιί• ιι ν8 •~<~~• • ;ο:Νο\1\'ι , ί:ο;ι.i-
Ύ'.ς.; •. ;,ι_ '0 τ~,~η'; τών ()i;<~>'.:,ι.:zώ• l' j viι ~~Jγ•r,llti νως, irι ίrι-ο).οτί;ιτι τ] ς iι).ι,.~ς t'I!:1Ιiς tί\ς θ ι .... ~).ιr.{,.ης 
:; •~<,.~•;:iΟι; όι..:ι ί·ιο ί.ίrιι Cτι ~ι;;:ι νiι·ιψι;ι.ς.::~ι•J~, ; ~ι:ί ,.,. ~ί. 95 a ... ; Ά• •~• • ίηι το ,,;.,ι.ις. Ή ,.,~τολ<.τί J .:ι.ι ι l-

~:;~:~11 r~;;":~ JH~::•';~ ~~~ι ~::·~ .ι~-~:~~8+~~:;,}:~:;~1 :: ;~ .·:;~<2, :ι:~ 88 o<i; ~ιώοι~ νιί Q..~,CH ; ~ νψη;ί• 
;3 ~..,; tο;.ι, Λοιcόν, !ί ·ι x>;oi>•tι τί~ο<> μ.i οό νψ.:ιο-ι.όlιο ci >Κοi ~ η).c~τοί • «..-:rιί•ι•~ •r.- kola Ιpί-.ιιι ν :i in:oτ12f'• 
νι;ιψr.,Ο.:r1η μι iι •η:i:η:οοιη. :W ϊ.Π,;χι μ.ίοω ιlν •ι ~ οi-..ό>..ο73η. λίη Οτι, ό:fW ί:ι:i τί).v:ι~ , Czιt ι ό:-ιJ-

:Δι·; :ι;: ο ί::ι ~ι ί;.τ,μ ':'' iι ;r,. :ό:;ινί:ι : • τ~; ί.~ ~ ο'/.i;; ,.,;,, 7"ω~ίοιι til τιρ.nτ ιο ,..,,...,.,ή •ρlιδ'/.ομa τi;; fl'.:~••ιrvτ;.. , 

;~:.ί~/:.-:: .;~;:: ... ::·;~--~~t~~:~:xf·~;;.:·s:ιΓ~:.~:~:::: : ... ::,:,!.:,f __ :.~ .. t~;{,i.~.·.:·~;~-~.--:~:."~,'fx:.;:~~-·~~-·.:ι~-~·;ι.~,-.,·.: •.• ~.:-~_ :,·,-
:~;·~:~~::i·,·.';21'• ίτ:;:il}ι: .. ~. Πr~~::ολοτ";ιό, ci ό;;:;:Οt).ι. ·-· ...,. • • .. .... -~ ., • """' ~-.... -·-.. 

νf,τι.-;: κ.,,,j,.; :":ψπώJ..ιτ <ιι ή ta;c-!<7,'-"!'ή ,. .. ; .s~;:r::oι.~t

·~· ~ ίcliP"Ι:cucr:ι: ~<7.Υ, ""''~;<~ •ι~ &:i~~- tώ• ~&;ω~; ΔΙ&
" ,._,] 1, ιlοfΟΟ<ι 2'~'~ -~.i .:ίιιι ιτο\.ς G;ι,~ς .r~τ.:;v :r~ :λJ,
;:ω.•-. .c;ς ,ι~ο~ς, δr;Α>!ό: ,~; ~ :ιιο>iι ; ,..,; Ηtώttγι~ ι/11· 
~r,;ι•~:r.ί; • i(Ι<<;. 'Αλλό: 1; Cι·ι~l•η i~ίω; ώ; ,.,; τ.i oi>.o; 
,,;.,,., .. f,<o1 ι.i ιιi''"" σ<~ο: U~o~c τςU Λ<ιc~. 

J{>i >ιi; ό i~·-~ ; i ~);:~:•f.•:>n ;ι.:ιί; t:ί uν~~ί.ι> •ii: !ι~
.,,.~; 2~:;;;. A"•i. ε)ω; !i·ι :i :"ι i.ιi n;i in't"W;:"r, ~~; 
ό:• ~• •;c! >; ~.-.., -~, ,~i.ί~ιώ·ι >:>; t::r-; ιι.J:>r~i~•~• ~/;• f\ ;:~~ 
,..~).~yι~pό 

"Ι:.'" ι;ί~~ i :ι;cιί,;r,.ι.> "'~ ::;ι..! :i).>n ιl»ι 1<1ί ->~<ό; Δί• 
ιiχηι iH• ~ •r•-Ι.ιώ;:ι• :ι;:,.ιt).ίj; !>:::nς;Ί •. λ.Ιί ''~' :ι:ψι.
f"μ~; "~~ ί;i,ηιιλι ~ ,._;;ι~ ; ')"t~~ηlι ; Σrιη•.,;ι.:~ tόν 
Ί ~-j-,,~, z;;ιιi•6•.~• ~2 ~ι;:>.δ'}:";ο.ι :i::~ ιί:: •tt>ν>λω~ι~i~ 
~:ιr•~•ι ;; ,.,; tί~ ί:"~:ίη:; 10 ;;:ι;:i=•~ Οι> . t;:ιχ;ι.ώ>, ·:ιi ν:i 
τά ...,,. ,~; .. "',.. .,;:}. ; :i).).ι ; ~.::ίνι;, ~ί Ο:ι:tiι; f.~,. ί:·
η•τι~ί ;. 'ΑΗι; !;ο><όιt;:ι; tt·:i ιί!:•; :>i.τ~" ~i• ~::i;.;,:~w 

,.Υ:;,~;·;·.~; \.;~;;,~:~·.~,:,~:1 ~l~t:ό·:~i::, ~:~::x~k~\~,;"' 0:~; 
~"~" :ρ'"" "" ... ,~,,... Z::C ,q nμι.ίο ~uw ~~:;~,J.ώ-
ηρ>. • 

θi ί:~ιιι ν8 τό ιlχ.rtι ό:-;tιλr,φ-,ιi "Α. "rιι011;τί. Σi~ ίιι.2· 
νΙΝ τ~• tιμή •• •ιiς ό:-•.r8(;~ιrw ν<ί ••>.οτliικτι σο\:.ιιρο t~ 
::;:ς;Ίτο •~μ.οιιχΗ•ο τΤ,ι; •i"~ lι;ιοσ ιΟ"Οομ.~ιι.i.; ,..>,, ,,.;.~ .. , cc 

;.:~:;;~~ο ~~~'ioo;~~v~ί=P~;,":(::~~~ir~!~ll~;l'~ ~~ 
).ιlόοι Ι'<i<; •ιρ ίι;:πι;: :Ποιξr,ς, t~ς .Wοιξ,..ς "'" ...-,;ιιίνιι 

;~·{:1~o•~]:ι~~?.?.~t:~~~:~A=~:~f · 
~:.p:~rί: .. ~:; ~';.~' .. "";;~:~'. ~~ uι:>:...c, ~=;~~;:~ 
-:"ι.ί~ν ~~ ιι.ι..ι-~ρr,j&Ο/>'J.ι; ιτι :ιο:<ΙΙΡ'~ -.iι ~~:Γι:..·μ ...,.,;cς;Ί ; 

:~::..:i;~~~·.ή~::;~:~~~~a:~ .. ;~~;~:~~-~i~~~~~ 
~W; ό: ~i'ι..ιi; Δ:rιι,.w·,ι,;v::..-ίο~ ; , χω;ιός νό- hμι~tιι.ι ::ι:ο
r.:ο-sιι,ιι ο:•).ιι~r~•ώ•ί.ιι."Ρ+,~~ : 

,.ι~~~;~~~;:,~::~=:: ~i:::rν~ι:;;(,:;;~~·-~0ι,;~~:; .~: )1{:;:;~;;~ ~~!Ξ~i~~r~~:E'-:1.~;~~~-?::.;;E}~YJ.;~ 
~ -I !> !,~. t,11;c;ιών . !ιΒ &ν ί !i.<>~~;οτc~.:>ι τό: ί"~~ ~zi τ& ~ χρlwιaι αlο-3:Γι"τ."' τfro Ι~f,ΙΙη ίιι τών ιιινιχώ; z,Jξ,νΟ. 

~;~: : .. ~~=:~·ο,ο:ό "~~~~-·ί~;~.:6:: :.~~~~~~~~ό~~ο ~~~~ ί;;~ ~::ω~;"~~ο;~ϊωu::.:\λ,• ·~~~:~\~~;;~~· ,;~;;~~ l~;: 
f i ι τίr,ιι~r,; ;ιιιώοιω ; <ών ί >ίιaω-. όi:~ 1~ &.•σιι>.cι,jιι,η. Τότι rr'!IF'ti>'lr,t2. 'Η)..,, ι;ιω; τiο 1!'173 ,.,; l>>:.>:ot τQ μίτω::ο τώ• 
"f" :i ~:. μ:ο;ιϊη νi :3-ιtt;ιιτω:ί•ι'•ι 1'(71 ,,;, :).ziz:ι ;c·; τ:μiιν ιι.al ί~ο-ι.,>.ο-'.ι-5φ c tίι ή-ιο; το~ 1974. 

i:~;:~~~·:;~~7~~~~;~:~~~~:~.;.ι; tώ• ΙΟ ιιι., "~ ).ίτι ΑVτό: ti; ).ίι~ ~ ί""~'' 'Ι tW ΟΟΣΑ. "λ• tu-.ιχi>ι<ι μi 

" :~~~:η t~·:v I ~:~:~~~-ίι:~~.τ~~~~~;::.:'Ι).~~. oe.::, ~~.,i~ . ~;~~.i'i~~:~~~:~:::~:: ~~5t:~ ~~;,:~~~~Ξ:~;1:~ 
Η,, ~; .. ι lν21 ~ οι"Ι:>< ι ό . ~ ξο~ι•τοών μ.ί ο z ..-τοiι~ 3--4. μ.η.ι~ ~·~ '-~:r-Sf,ιι. t tι ~:i όi>.).~ξιtι Ι~ ί :ι: ιtι λιiο σ2ο;-. J{~i ί::Ι<~ή l ίν 
ι:ο). ι i"'" ' "· θJ ξι ! ι ~tt~ ttόi ί:/ιμι·• ~ χ;:δ•• ~ . \Α).λ8 ιι.:>ί p::~;ot~:an •ιί δ;:f,ιι μ.ιι<ιξ~ :ών ο:ι~τς;Ίν ό::>~ώ' τii ; Νίος 



ριηιdς "::!ί1Ι!C μιιώ-~ιιι .. ~; οι toμi.<; Ι<ίftΟ"". Έf., Lν.:i 
siς ~ο- 'Ι:Ι~ΙΟ"t"Ιίλιις τη Ι:~Οηιt~ιί ί(~f,;ιΗοC, μι<ών<Ι~ t~~tό
XP~·~ U.ν ~Y"-''t~; ορ~yωy~ο;, t&tι τί ,.cr..,~; 'Ανtιι;ο""-ιις 
a~ί ηλι11.ιί ~~ξό•ιιο; tίς τφ.Lς. Τί ..-oλrtιJ.fι c!ν-~ι ~~~ή; ΑίιτΩ

tιί ξί,:ο"' ,.~; oi "'Ρ~λιίτι<; ~<~ Π~rνιο:ι>τr.;ιί~u. Τί f~t<.:. ~ί"ο-
'Η\L'"ή ch~ι <>ότή; • 

~;~~~:& ~7;:'r.ί~~ ~~;~.}:~,::.;~~~~:~;~;~~· '!s~rχιι, 
01 Οί1ιι; μ~<;""'' οί ό=ό-'ιιι; μ~ς ιι:Γιω ο' ιι\οtίι ι!ν :ι:ι 'r"ω-

1Ι'tίς aιιί Ην ./ιίλω 2\.;ή tή οτιyμή νιί :ί; (ο::ι:-.~J.:Ηω. '~ιι~-

;. :J:~:r;~~ι!~"~'~'~~tι;b::U~~·.~ ~~~ :.~~:,;:~~:~·:,~: 
yίνντ,η;. κ ,; ipχιt~• o+.11-•r~ ό Τ-::ιχιρy~; ,ω~ Οί~.ο•cμ.ι,.ών, 

~:~~j·~~: ~~:~~:~ii}f;::~~·~:~~~ :\-:!:~~~:~:;:~·~· 
tqι.δοιο 11.ο;6<~νi. Διν νtρ(ο:ιπι λijo; Σ:ιμ.μ:ιζι~t;:,η, , ... :::.;;::'; .. ~~.""'~ .. ''""''""~ .-~"'''""."· 
Μ_ιί- δt~>ν "'"·ή Kuιίr•r.~-r,, ά '·r=οηyάς .,;ι, Οίχονομι

Uiν, lίtι δη tιί .. ίνητpιι ' '""' χιιpιαtι1<1ς sarozi<; οτοiις 
6ιομ'f.Ι:cΓιοu<;, οιίς oi ίδ ιοι !iν δci~ιtι ~uνΩμiτι!:ι: ••~ Οιμίλι:ι: 

8 :Π: :;:::~;,::• :v~~i.Δ::uιί:::·:ι~:. · t:~~~:~:.~i~: ~,:,:~~:~: 
:ίνο.τιον ~ώv f tομηχcΓιων; τ< ιlν:ι:ι ιιktό tά "ρlir,ι.« "~" ,..r.ιι 
fι Κufίρν,~ή c<~: ; ; Σiί; όμολοyώ iίn ιιί•ω ίνιδι;, Π pO<I~~oώ, 
δΗ~ιtι, rά.. ~piτo<;, ~:iν "~•ιο:<qτr,μι~,.;,ς i-o ΙΗλιΗ, μ.ιλι
'Ι"ΙΙt+,;, νί .. ~τ~λ<ίιω ·,η ~οοτρο:ι:ί.:ι ~2ς, :ι:οiί ,;; .. ,χ,, ι 

~;~~:;~i?Ξ~~~~;
2

:1:·~\Ξ~~~~:~~~· :λ:~::~~!ι;ο:!~ 
'"'"'"'• r;ι;ιτι1ιί μί ~,v,. λ6ytu; ο:ο(ι :ι:;ο,.:ι:λοiίν τ+,• J.ριτι,.η 
.\ίι,ο:οU,;οiρ•ο:ηι.ιί:ι:ίv:ι:ντlιοu 

Άλλi ciίς ιl-::2 ,.,; "'"' i).)..o, :ι:οU ι!μtι Ηδ~ιt~, ί";ι;ιτι 
•"'1"9'-τip~ι: λi>τό τό •"',ι.οτ,(i.Ο<ο ιlvο-ι ~ο :ι:fώ<ο χιλι~όνι .. ο-:. 
ιι-4<; tit•ιt τή. J.Ο"Ι .. ~ΡΥ" tίvo'~'i• ,;:,; νί2~ ~~~ο~•ο•ομ.ι>~i,ο; 
sιλιtιJ.i,ι;. •f::ι:ο'tΟ"Ι ~).).~ ;ι:ιλι~Ιi•ι_., τΟ νομοιχί~ιο τής :ι:Ο"
_,ciξιωςιίι,.:vή-;ο""'Ρ'Ο"'''ς,., 

.. 6-r~rΛΙΑΝΟΣ ΧΟrΓΑΣ. Kor::i~,_. ι1vιιι ~u,ct, {~,- ;ι;ιλι-

ΙΟΑΝΝΙΙΣ ΖΙrΔΗ}; (Άητι·r!; τ;;; ΕΔΗJ{). 'Αy«~~·ί 

• ~~:i ;i . .ι~:~::1,ό .. ~~::"'.;q:.όi~. ~~·~::~~λ~t3ό·~;» :~ο;ρ:~:.~ 
ξι;». ,.. - ' 

~~~~f1T~ 
~~f~l~J[i;~~I~~~~~l~;r;~~Ji{~~ 
~j~~::i~·~w:~ι~~~~~J~f:;:··~·fti:~~i 



ξQτερι ~ ~~:~~~~~ ~~~~ς U:~τ~~~i ~ο~:~~·~:~ :~~τ:;:~;:τ:~:η κ:: Αι 
κ~ τί:Sv ιvεργε ιε\v της Κυβερvfισεως , στο(ίς τομεiς τ'i'jς lξωτερικi'\ς ιmλ ι τικ'i'jς,τί'jς Σ:τρ::ο;τ Ι QτΙΚί'\ς 

ΔικαιοοC.vης,τ'i'jςlvεργεισκi'\ς πολιτικi'ις,τ'i'jς 'Εμrιορrκ'i'jς /Ιbuτιλfας,τl3vt.λληvοτοιιρι.:ικί:ivαχf

σεωvι.: , λ.π.Σ:vyκει.:ΡιμlΙΛ:Ι: 

-rτfς5, 9.Ι9'78:κστστt'θηι.:εlρώτrpητο\ίβσνλι:vτi1τί'\ςΕ . ΔΗ,Κ,ι.: , Κ,Ι.!mvτοuβ(ί , γ ι & 

τ6ν χειριομ6 τωv έξωτερικί:iν θεμ&των τi'jς χ4χις ιnς dπ6 τf,ν Κψfρνηοη ι.:αf ατ~v όnofo το

vfζε=ι /Sτι διαδαχικfς κσf t.πιι.: fvδvνες εΤ\οtιι yιd τ~v ι!ΟΟφικ~ μις dκεp::ιι6τηm ο/ dnοτu
χΓεςτεivΚυβεpvfpεων!(ι)p::ιμ:ιvλί'\ δηλσΜ: 

dποχ~ηση "φι&σ~e:ο" dπ6 τ6 ΝΑ1Ό" rι:n f nαp::ικλητικ~ με"ΠΙατρ~~ yιd t.τιίνοΟΟ,Δrστ~prpη 
καfδιε(ίρvνοητί:Svξfvωνβ:ίι:ιε:ων,~ατδ"lιπdργκο" :λδyωdnοιcfαςτ'i'jςlπfσημης 
' ΕλΜΟΟςdπ6τ6νδπελπηdy6\Cτί3v 'Ελληvοαμε:ρικαvί:ivdλλdκαfγεyικ/Sτι:ρηςdποσGν

θεσηςτί:iνlιrτηpεσιί3vμιςστ6t.ξωτερ ι κ6 , lγκaτdλι:ιψητ'i'jςQμvνc>ςτ'i'jςΚ(ίπροvκ . λ . π , 

l.bζf μl τ~ν lρώτηση ζητεΤται κοf κατdθει::ιη lγγρ:S:φων yιd τ~ διαφ6τιση τ'i'jς κοινί'jς γνlιμης 

τί:Sν 1-llA γι& τ6 lμrήργκο , γι& τfς βdσεις ~e:λ . π . 

-Στfς9 . 9.J9"78:lp5τησητο'\)βavλι:uτ?jΙC, Νι~e~Βενιζfλοu μεταη::tίπη~eεσι!lπερ6τηι:ιη 

γι& τ~v 4η θερμιΙC~ μονιSδι:ι ατ~ Μι:γσλδπολη . Ι<αf τoliτa δ16τι ττί lγγρ::ο;φι;ι - πο(ί κατfΟεσε στ~ 
Bavλ~ δ dρμ6διος lπτοvργ6ς U.v περιλdι,4b.,.j:ν ~eα f τd πρ;:ικτικd τί3ν t.md σννεδρι&σεων τσ\':Ί 



Δ . Σ, τ?iς ΔΕ1i,τd ~πο7α εΤwι κaf τ6 ση~vrικ6τι:ρ:~ . 

-Στfς ΙΙ.9.Ι9'78: lρ6τrρη τοίί βουλεvτ~ τί']ς Ε.ΔΗ.Κ . κ. Νικψα Βcv ιζ{λου γι ι] 1'11 
προβΜμ:ιm τ?iςlμπορικfjι;vαvτιλΓας. 

-Στfς 12.9 , 19'78: lρωτ~σε I ς βοtιλευrtSv της Ε.ΔΗ.Κ. κ . κ . Ι.Πιντοι.ιβiϊ κα r Βενιζ{λου 
γ ι d τ~ γεvοκτοvfα τοίί lλληνικο'ϋ στοιχεfου στ~ν Τουρκfα. 

-Στfς Ι2,9,Ι978:~p:.'iτηση τοίi κ . Κ . '-Παντοι.(.Ιδ γ ι6 τ~ν dμυντική μας lνrιμ6τητα Ι!:vαντ ι 

τΕ!ντουpΙ< ι ι<ί:iνlrιει<τnτικί:iντdσεων • 

• τf\ς Ε . ΔΗ1.~ . τ:,ε~~η~λ:~~η~Ρ~~a:~~δ=~·η:~~~Ρ~:~~ρ~~Η~~γ=~~::~~~\=~~ε ~~~ 
Κυρια>:ί'ic; 17,9 ,19'76 ncpf δί'iθεν npσσχωρήσεώc; του στ~ "Ν. Δ , " 

Τ6 Ι<Εfμι:νο τοίί τη\εγp:Ιφ~μ:ποc; ε τ,_.., 1 τ6 έξJic;: 

[\:16ς lφηι,ερfδα"ΚΑθΗ.ΕΡΙΝΗ' -' Εvrοt"ιθα: ΦΟλλο οος Ι? τρ, d\αγρόφετσι lπικεfμc\.ιη 
προσχώρηα (ςεi ςΝ. Δ . χωρfc;το'ϋτονόdvrαπακpfνεταιπα'ΙΠ'dπασινπρδςc l δ ικ& 

κa r ncrmι8fpι:ις. ' Αnοp{:\π6θι:v!:χετεαr..mςτ6ςπληpοι;ιομfαςκn f ι:iic;καλί:iνά 

Ιk.vfλαος;ΞυλοCιpJΊς-θοuλεvτ"c;- ' Ι-p.:ικλεrου{Ι8.9 . Ι9'/θ) 

Ι . Γ. ΖΙΓΔΙΙΙ "0POBC.TQI/TAt ΤΗΝ C..δH . Kt' 
('Αn6σπο:σμcι) 

.ι'".'Α.λλόΥΙεlναιfιΕ.ΔΗ. Κ.:ΉΕ.ΔΗ.Κ.elνrιιτόι:όμμσnοilιχι:ιτlςρl· 
tι:ςΥοuστιΊνlδf.ολογlοτι'iςιΊvεσJΟ(.nοillΦτιοιcτό\Ισημιριvό'ι'w
VραΦΙ~ό )(όρτη τής χώρσς <ΦiτήςΙδwσιτήσίιγχροvη φuσιογνωμlο 

:::.~~~.'.'::~'~,:~:.:~~:; ;:,::~.::.'.::;.:-;::.;:;; J 
η'k ι:ύρwπtiiιιής σr~οvινιιοο;. 

ΗΕ.ΔΗ.Κ.ιlνοι ιΊδρνησητιΊςΟUV1'1\Ρrι01!( Ιωlr.Ίςδνtlδροσης.. 

"~n.:r(g~,ό~~~μ~~ν:χνιΊν~:;~~ :~roo~~::;:,:::~~~ τ~νό~ι:~ων 
κο11ών6ομώνστlςσύV)(ΡΟVf(οiΚΟVΟμικfς.. ι::οιV\ιΜΚfςκοlnολmκtο; 

4n~rονtς..Εiνοιτόκ6μμοτοϋδηιιο•pο::nιr.οϋ σοcnαλισμοil.το0σο-

§:tf:!:.?ι~~J~Ξ~~~;~~lt~~;fi;~F:~~j 
---~·--·---·ομοτικ~ •σi ( λληνι• fι.Ι >.> 



···········• 111/I!XQIIEIIk•·••••••••········································-········ 
"'Η "δι6λvσr(' το1J κtντροv bδηyεi στ~ν nδλι.ιση" . 'ΗβαΒvc;π6χο:στrι--infο«:ιιρη &ν6λιιση τ/3ν 

:.:~~~;~ν θr;μSτων"σελ.l-5 • •• ~6σc ις ro1J ΑΡΧΙ-Ι"ΌΥ σελ.~ ,, ΚοινqJοuΑ.εuτι~ 



~ΠΚΗ lιPM.'JH'J:OτwrΛ 

'Έντονη κα f σvνε:χι1ς ~ν /ι 'Ορyαwτικι1 δβ:ιοτrριΔτηnι τα11 κ6μμ:Jτας καf κστ6 τδν Αlίyσvστσ , 
μι βcιa ικ ι1 φροντ Γ &:ι τι1νπροε:ταιμJa(σyιdτΓc;-προσε:χcΤς6ημαη κlςl: κλογlς . Ή Ε . ~.κ. πρω

τοστιS:τησε στδν τσμιlα τlSv διαπρ:ιyμιπbων yιιS το6ς δφαιικαδc: ·δρχσντε:ς κσ Γ &πι!6ε: ι ξc δτ ι 

/ιδΟσκω.η nροcmι:f& ιοyιιfτ~ι!ι\ΟαV'fιφδr;pητοτιιιdμμιτοςκσtτι1νδρydνuαι1τοu αl~ε:ς:ιd-
αε ι ς , lχε ι ft6η ι!ι ρr fσε ι \111 t\nο6 Γδcι ιqιρnοδς , . 

tuyκι:κρ ιμlw.,Ι)6ρyσvuτιιο:ι1δραοτrριδι-ηrατ'iςΕ.ΔΗ.ΙC.,κατdτι1ν τελε:vrα Γα nε:ρΓσδο , 
lχε ιδςl:ξi'Ις: 

-8,8 . 7β : Σ0σιο:ε: ψη τf1ς Σ\Ντ'ΟVΙοτιιι'iς Έnιτροπf\ς Ταrιικ'k Λfπuδιαιιο:fιι;ιεωc; μι! θι!μ::ι τ Γς δημοτι κ ι! ς 
w;;γις; 

-θ.Β.7β:Σ0σκε:ψη ατ6 ΥΡ1tι:Τα ταΟ ιο:dμμιτος yιd τι5 βlμ::ι τl'k •χαβο(ιζος" . 

-22 ,Β.7β : Σuyιcι!ντρι.χrη τ11c;-1Cλαδ ικf\ς'Ορrο....sc.ωc:οΙκ~δyωνy ι4θι!ιχιτα δρyανωτ ι κι5-.tuνιfντηση 

τt:5νtκnροσιΖnr.ιν τi'\ςΕ,~. ΙC. κσtτ?\ςΕΔΛyΊ 4τι5Βιμ::ιτ0ν6tμτrικωνtκλογQν, 

-25.θ . 7Β:Σuναντι1σε ις l:κn~ τJ'ις Ε.tιΗ.ΙC.-ν-οΟ κιciσ,-το11 ΜΣΟΚ κα Γ τoti iCI<E. 

~ Κ{Υ'" τf'ΙςΕ.ΔΗ.ΙC.Iπισκltβηκσντοδς\ιΟμΟδςπι:ριοχ11c;-ι:00Gνηςταuς, Μθανσιtιοφι1!L 

~~~ ~ ~~;:~ :=::::;\aτa:π;~,_;;r σut~ν lιρyσwτικ4 θtμ1τα κο Γ S ι!μ~τα ΤσrJ ικf'Ις . 
-όκ.Χ. Γεροy ι αννdκrις{Δρι!μ::ι) " ~κ.'Εμμ.Ιιh:ιντm.βιjς(~η) -ό κ .' Λθ . Ζηκαyιdννης(Φωκ Γδο) 
-όκ. Π, Ιkιι5y ια ς(Ίωι!ννιw) -4κ. Λ.ΙCι.ιστσπflwκ('Ιu:fwι\a"'"'Ι'\ι: uκ&δα.....ιρtβeζσ-"'Αρτα} -ό κ . ' Αθ 
Μvλωνδπο\Μ.ος (Φωκ fδa ) -όιι.k, Γ~φιι,ι&ι~ος(~uΥΙι!} -όκ.' Ι . Αει.ατdκης{ "'Αρτα-'Ιι.dννι 
να} -όκ. ' Ιi\.θcοδωρι κ!κοc:("ι.cta) -όκ , 'tΑ,Ιbrι;ιθα\aαΓοu{κε.-αλων ι ι5} -ό κ.r. Κοτζι S:ς 
{Πιερ fα-ίρεβιt\οd) -ό κ, ' Ι , [τaμσΑ\ης(Βοιωτfα) -6 ιc . 'Μ. , Γbnατlρπος(Κοστορ ι & ) -ό κ . Άν. 
Στροuyyι5ρης(~βcζα-'Ιωιfννινα) -ό •· Ί, Ι(ροdλλης{Εiιρ\Π'Ωνfα} -ό κ. Έμμ. Καλ"σy ιανΥΙSκης 
(Εbρυτον fα ) -ό κ, r , Βlρyaδοc:('Αρκσδfσ....fοιιwfα ) -ό ιc , r : lιlοναuρ&ς (Fitθυμνο} -ό κ . Μ . loGpoς 
(Μρ ι σα-Κσζ6νη-11rαλι:μ:ιΤ&ι-'Ελαααl:Μ:ι) -όκ, Ν, Αίr:σ6\λάς( ΙCuκλ46ι:ς) -ό κ . Κ. Άντων6rτοuλος 
(ΙιΙεσσηνΓα ) -ό κ .Ι.8αλιι!ytιΙΙς(Τρfκολα) -όκ . κ . τcοιeιι!Ρ1ς(Μ\.ος} 

ΔΜΠWΙΟτwrΛ τΗΣ Ε . Σ . ~. Ν. 

Σημαντ ικtς lrr;ιφlς μι τfς woλaTcc;- τδν ιο:ομμ!τvν τJΙ\ς ·Μ . Βρι:τταν fος εΤχε: στδ Λονδίνο 
δ 'Οργανωτι κδς rραμμ:ιτlαςτ1'\c;Ε.r,~.Ν. ιι: , ){ριστ&,αροςΙC.ιSνιστρας,Ι!nοul!μι: ινc lναμΙ'Ιw . 

Μtμι:yιfληlyιι:ι:ιρδιδι-ηrα5lχτηκσντδνdήι:στιι.\μlνοτf\c;- Ε.Σ.~. Ν. ο/!κπρδοωrτσι τi'Ις 

~~~~;:τ :~~::,;:Έ~":~~~ιcσ;~ ~=~":~~~=r~νι::=tt 
ι<a f !"οικοδομητ ι dς κaf dnlδc ιf.ρv_ τ6ν απνιδ αΟΥδcαι,.ο ποΟ Ιχι:ι /ι wo\αfa τi\ς ε.~. κ. μΙ τοΟς 
νι!οuςτi:Sνπροοδcvτ ικGν κQΙ.ΙΙ.dτωντi\ςΕ6ρ&ιοης. 

Σ uγκεκρ ι μι!νaδκ .Χρ.ΙC4νιστρσς " σν\ο1Qνrf\θηκcι 
--Μι.'!τδν Γ\)δεδρο τσΘ -8ιλ.&λ&δθcροuιcδμι.οΤος " τfk"Αννλtαςτi'\ςΙΕριφlρι:ιαςτοΘ CΑJιιι:RΙGΕ κ.Τ, DΑL.ε 
aτ rς 7 Alιya&τou;πaO · cT>,oι lιιtσης ιcιιt hΟβwος yιι! τfc;- " διι:ΒwΤς οχlαcις τοU κδμμ1τος. 
-tτΓς 9 Alιyo&τou στd Λον6ΤW,στι! Κcνrριιιι! ~Τα τli\ς •eιλiλ&Οβι:ρης Δι ι:ΒνοUς" μι! τδν Γεν. 
rραμμ:πtα της κ.VRS S::Ι-CΠUστδμfyοροτοΟU:lΕΙW. . ." α.L8οτδ1ΙΙΗΙ'J'ΕtW..L , Ήαuζι1τ rιι:πΙκι:dτησε: 
rrερ fποuτρε:Τς · &.:ς καf&'οΟφiι)ιιηκανστfςβιlαcιςτi\ςΕ.~.ΙC. καt · κuρΓQςτ"f'Ι ςνcο.Ι..α fαςτης, κα
θδς καfστδΚurτρiακδ,τδΜm1τ~ΕΟΚκ,λ,8, 
-Σ'τΓς 9 ' Α(ιyαΟστοu,lπfαηι;,uιlτι1ν~ιaτοΘ~δροuτ1'\c;Νι:αλιιΓαςτοU'ΕρyατικαU κ~ 
ι.f;ί'rος δrδαllfDΛ CΙ.λΑCΕ,στι!ιιcντριιιcdyραφι;Τaτ'kΝίαλιιΓας-..ιcα t τοtl κδμι.οτοc;-στδΠ\ΑΝSΡΟΑΤ 
I-ΟUSΕ.ΣUζητf\θηια:ιν Βι!ματα διι:θν'Ι κοθιSc: ιqιf taunριιcd τfk Έλλ4δας ΙΙD f τi\ς 'Λyyλfaς κα Γ ο~ 

ι νf\θηκι: /ι προαεχ~c;- σuνι:ρyaafa τ&W wοι.αιδν τotl 'Εprατιιο:α1Ι κδμμ:πος 'Λyyλ fας κα( τi'Ις E . t . ~.N. , 
πaΟ Μ l:vιoxOcτaι Ίιςοf 84 διι:uρδwται στ~ παρι:Γα της. 
-tτfςΙΟΑ(ιγaδστοuμlτ6νκ,..01-fιtW..LlΧ)Α881Η1 rcν.rραμμ:πfατ"f'Ις " Δημοκρατι κ"f'ΙςΝcώ.α Γας Ειι

ρ6πης"('Η Δι~θν~ς τflς Νι:αιιαfα~ ν8ν twrrpιτιιclν ιaf Χρι"'ισι,ιοδημοιιιρατιιctW καwδτων) • 



' Η ' 'διάλυση,,τού Κέντρου 
όδηγεϊ στήν πόλωση 

Ή tπιδfωξη τ?jς Δι:ξ ι /Jς v6: καλό>tε:ι τ6 χi:ipo τοt. tςlvτρου,66ηyεϊιπι'jν "-~~ 'I· 

Ή θlση δ ι ατtmι:.:ιμfνη δπεδθιΝα σm nλafoιo tn rκαιρης 13αΒuστ6χα,πης 1:vf~.αιης 
τοUm:,ιιδικο'i:! " Γbλιτικd~μ:ιτα"(τεt)χος2!2 , !9-.25Αlιyο6::mηιΙ9?β),δικοιδνει1ι'\ν u .Y'<E:

H ''·~νη πολιτι ιet'j τοt) ' Αρχηyοtί τf\ς Ε. ΔΗ . Κ. κ, '1 . Ζ fyδη κο f dπσr.:λεϊ τuιτrι'i, JW μι δ 
• lbi ιd ταμ~ στ/1 οημερ ι νl\ nrογιnτικ&τητα τί'\ς δημ6σ ιος ζωί'\ς uτι'jν'ΕλΜ~. 

Όdρθρογι:ι.fQοςτο1:Ιncρι:::> ι κοt!ιs;τnξ(ίδλλωνοημε ι δvει: 
"ΔιατρlχοvιJC r/18 "περ (ο6σ τ~ μεmδικτnτοpι><!'Ιcβ:JIIλί'\ς . Σ'οlιτι'i 'f ' \.,-J 

1λ loXΠ'C μι" τfς δποσχlσε I ς δ.\ων Π:Sν nολιτ ι κ1;)ν δU\dμE:{Jv-\.d' l!χσvν δ ι σμορφuιη;j ~. Ι λ ι-
τtυf Όργανιιrμο!.....:δμμ::πu dρxtiν- ποδ e6 λε ι τοuρyοtχDν δπδ δλλες d ρχι!ς ~ω f θ& f ·r , 
δη~ :1\Αι;ς Ι<.ιτ ... υθυvτ ι cc. θι!σεις,~~ αοωπδ τl'iv dν~η τatί Κο ι νοροvλε:υτικuU Ηε~ι . ·, 
δ ι α~ο;:ιd'λιση r'i'lι: λε ιτοVργ(ας τl'\ς Δημσοςp:η fσς ΙΦ f πΡοmντ6ς τι'iν &vανt'ωη -Νν π \ι~· :3-. 
~~Λ1ιε ν ,:τιJΙ~ς τι1ν ><:οτεGθυνση τ,ς &\Ovlt.XJης τi1ς πrlλ ιτι><:ί'\ς κι::ι Γ ο / ><:ονομΙ""' ί'\ς n"' 

"[χ•ννπεp1σει 4 δλ6οςληρcι χρ6νιο dπ6 το'!ν ΙΕl't:Ιπολ Γτεuση , Γδlι~τη,ι, f 
π6νιοι.•ι:~αtr6νfιπδpχειατι1 σ><:lψηδλων των 'Ελλ~νοςαΓδr.fpχ Ι •Γ 

<δι·τ •ϊ:vr.c μετι! τ Γς &Οτεpες dπ6 τf!v μι;τuπολtη:\!ση lι<λoylς , πoCi l 
l ntl ι'Ινnpι:;nγcιt'Jμι.νηβοι·.'.f! , ><:σπινομο'!τtiνπολι τι><:i:\ν δυvdΙΕωV , 

\.d εr .... ,. dvr ι><:ι.ιμΕVΙ><:6; ιφιτο'!<;τ0νt λι 
ι ' Ιl.ωΓτεrο με:τd τ fς lι<λοylς τοίιΙ9??,tηιχ 

ι ~λοοιJ" τοίι οςfντρου 1<.11 Γ μι;:τuτδπιοη τί:iν nεριc 

εμνψ ~ 6ι.1n ΤΙ'\• "~ς Δr)μο~<.βΠΓος", Διι!λuση δι;λα.Sι1 



"Τιfπεp ι σ'σδτειn 6ηδτdοτελl!χητ'lι:"Ν,Δ,"lπιχοtr.ιοννγιdτι'jνπpοσχ.δρησηστε
λεχt:iνrηςε , ΔΗ . Κ . στδ κδμιi:ι . 'rο'νς • . ~~\Κιια::ιτ)6pχl\νrl\νπροσχδρηάη, lνΓι:rχvοημ ι /fςπο
p:ιτd'ξεως , ποό dσκετ , τ.,νlξοι'ρ'Γά nρδιφι'μο,.Ω 1 δτι ' μlτ~ίνΓσχvσηαlιτι'j86 κερ6ηθσ1:Ν ιa::ι Γ 
σ rιπδμενες ι!κΑσγι'!ς': 

"ΙΙ{.ηS-τ;δφαινδι.-;<τονΓζονντιf".rbλιτικdθtμι:m:ι" 1 "nοδ κuρ ιdpχησεσrοδς9πρSτοuς 

f~~;~~ιΕ~~[~~~~~~~~~~ .. ~~:~Ξ:~~~~::·:~;:~~::~;~;~:~:τ, 
;~:;::~~~~:;:::·;·~~=.::r-::~~;; ~:~~Ξ:~~~~~~~ο~::~~~~::-
~;:~::~~~δ~~~~~0~ν =~~όλ~~εΤmι dπδ ttπuρεπικd φοι~με.~" rotί Ι965 , dλλό m 

§~~~~~~~~~~. 
rhcπ:~j*~~~~η:~~X:σ:~μι\drnJ:t~~Bε7p&i~%;\:~:~τ~~=;~J fi\~'""~ 

~~τΓς ι!κλογfς' το~ !977' ε;~σε· τιnuμιησ:.ινη iiπδ τδ lσr.πε:ρι κδ της μlτωπσ,dνι'jμποp!'] 
vι1 dπσδε fξε ι δrι -brιf1ρξε ~ ' Αξ ιωμ:ιrικ., 'Αντιπι:Μ.fτεvση,γιd 'od lδι:n ι &ε ι τι'iν πεπσ f8ηση δτ ι 
μπορεί \d γ fνε ι κuβt'pνφη , Έπιχεtρrpε: 'τ6τε μιd lπιθετικ., ι!ξδρμηοη λδγων,κο.τd τι'j δι ιSρκε ι ο 
τηςπpοε:κλσγ ι κηςπερ ι δδοu1dλλι!τι'\στιγμι'jdκριβ!:Ις ι!κεtνηΜχτηκε ....ι κ τίSνfνδaν-ιa::ιfτd 
όι-οδ ι κdπιιι;dτηςοuνrpιβ!'Ις,(Ι'\χ1vνωστιιd 1 προβλl!ψΣις,μηχανφ:Γνηreςι!ξορμι'jσέ ιςf. κλογικί:ίv 
tvτuπιSσεων lπτερβολ'lς κο. t tπωΜςτl3ν ιcατηγόριt!νrεΤwι lτοιμσ ι vι1 ouμnp1ξaw μι! τδv Κοp:Ι-

μ>νλ~). . • 

"Ήτελε;τrο Γο οlιτ, κατηγορ tα στι1ν πε:ρΓοδο τΟν ι!κλσγt!ν l!βρισκε rl\v lπ ι βεβα Γωσ~ 
της dπδ "ι!ψσλσγ (ες'' Φδ "tξομΟλσγfισεις" crτέuxtsV της,"dξομσλσγfισε ι ς" δμ.:ις rn:ι tιd ποδε Γχτ.-,... 
καvdληθ ι ~ς . · 

"'Αμlσως μετd' r~v f.κλσγ•κι1 dm:πvxta το~. Νοε:Ι-C3ρtοu1 δ πρδεδρδς της (σ , σ , ό κ . Γ . 
Ιd:::ιtίρσς) lφφαv ι ι:6Π:ϊν&πδτ,ν(!Υωfατης. ι;bιιιfτηση"llνσποv6Ιf', Τlrσια 1 ποδί!ξt'nληξε 
ιαιr τδν Τ δι σ τδν Ι):ωθurτοuργί!Ι. Η αννιχι:ισ • ιτ;tίν κανrαφιιci\ιφοι νσι-εν ι κ~ tφlilδvιση dnl3 τι1ν 
δημοι:ι ιδl"rτπι κα fστη σWixeιa &M§n&w:§iifu!Jioς, 

""Έκτοτε δ κ, t.btipoς πο.ρ:zμfνει Ι:nιδsικτιΚ4&μ«τσχος Βε:άτι'jζτCν σνμβ::ι ινΔντων ~ 
lvα -χtiρσ , ποt!Μνl!n:ιuοε\dτ&νθι:ι.ιρeΤ~tτητοu,&,ι'\νοντάς46ιdψε:uστεςμιι!σειι:ddπδφ!'Ι ι-ες 
~ κuρ ιδτεpη dπδ τfς δποΤι:ς cΤ\ιQι &τι nροcτοίμfζι:mι · ~ • lσοδδς rou στι'\ν ιc\,f:Ιfρνηση, : 

"TδδλλoCJ'f'd'6ιot"rrανo l •&νεfρρταnοι~ις" kO(μnd ol "πρασχ.ωpltσε ιc'' στ,"Ν. Δ," 
γ ιά 'od f.πιβεβο ι ωθεΤ "το~ λι!yοu τδdσ,cιΜ!ς", 

"•σπ:ιv ια;ι:ττιγρ:ιφοt!ν ol ι!Ι(δηλbις στι1ν Ε.ΔΗ.Κ, π~ OtD.f μ:ττf τΓς ι!κλσγlς στδ οδνο

λδrοuςκο. t τφρ:ιτεθσ~6fnλαστfςlιc6ηλ0άιι:ιςτl!lntάτv.αιcι:rμι:vατl3νδη.1ΔΟΕωνσt' ι!πΓ κσ: ι
pοdλλιSκσ: Γ σf6..-σnarποχρδνο,θι!' βyοt!νδudσvμtΕ;ρι:!σμ;rττιι 



• 

• 

Ι. "Όλες οΙ l δεσλσγ ι κι!ς διΟ ΙΙ>ν.Jtί.Ε.εις τίjς Ε . ΔΗ. Κ . δl.ν εΤχσν κaνfw σΟΟισσr ι κδ 
dνrfκροcμι μt τι'jν ιτι::αη.οτικδτητο τ'r1c δ ι σΒfσεως τf\ς ·• '-ε ι ι;ιφηφ fος τϊ:ίν στελεχί3ν . Γfνοvττιν 

yιdW{rdΡ"J(σ1Νκα f δ ι σκηρ οονrονγ ιd\dπροοελκΟοοννδττιδοΟς. 

2 . ΉΕ.ΔΗ.Κ. "fπλεεπρδςσδμπι:χιξrf' μlτl'jν•Ν,Δ ." π τωνtκλσγ13ντσt)Ι9?? . Μιd 

σδμπρ;ι~η , ποtί μnορεΤ 1.d μ l'jν εΤχε dn σ ι στεΤ μf σιιμφωνfες ι<Ο f πρωτδκσλλο,dλλ& βοσfζονταν 
σι! " σιζητι'jσε ι ς" καf" προοrπ ι κ/!ς" dπδdwμενδι..:νες~ξελfξε ι ςκσ fd-.dγκες .Α~!) πΟρε fο 

πλε(\σεως πο t'ι ~ς θ€ση κp;ιτι'jθηκε ο€ στενδ κ!οκλο !)γετι κί:iν στελεχί:iν διοχετεΟθηκε πρδς 
τd κdτω npδ τ13ν lκλσγί:iν. Κι:ι f πι:χιηοτσrτοιι'jθηκε μετd τ fς lκ.~ σγι!ς ~ σωστδτεβl πρ:ιγμ:ιτοπο ι

εΤτσ ι "κr:ιτdδδσε ι ς" μfd'.Οj.Ενδμε:νr,νάιμε:γd"λη όμ:ιδικι'jπpοσχιlρηοητδΣεrπ€ι.43pιο. 

"'Η 6ργανωμfνηδιι1λισημ ιtfς κομμιτικl'\ cπαι:οτdξει.κ;dπδ κpι..pσ(ίςδpδμσvς"τον fζετσ ι 
στι'jνόνdλ vσητi3ν"Γbλι τι κ!:sνθει..dτων''," ε Τwι m:ιλ ιτι κδφαινδι..:VΌdνδι.ολο,Ον δl.νεΤwι 
κα f lπι κ fνδννσ. or θοορητ ι κοf τflς διαλδσεως fnpεnε ~ τδ θ ι!οtJνν fιnεδθvw ~ς θlι.ο στd' 
δpγα\.1Jτσt)κδμμ::ιτοςσlχpδνοi({Πd)\ηίιο . Κα f 0νlκεΤκι!pδιζσντι'jμ:1χητ?\ς"πσοσχωρι'jσι:ως 
πρδςτl'jνr; . Δ." ..uν€wςδl.νθ6 μπσρσb νiiτσδς ξε ι. 

"Atτl'j τl'j στιyμι'j , δμως , πσtί δηι.ι~σ rσ δ ι εκι'jp1J0α;ΙV τι'jν lθvικl'j dνι5γκη lιπ6ρξεως lνδς 
φ ι λελε!aο:ι:;σvδημοκp;πικοtlκο f σοσ ι σλ ι σr ι κσt!κlνrpοv, fθεττινφαρδε ιd-nλσττ:ιdτfςδπσγρ:ι
φfς τ:vς σ€δ ιακηρGξειςπρδς τδνλαδ,πpaπσγdνδι ζσντι'jνd~γκητί'Ιcαbτονσμ fσςτοv κcι f 

φvCΙ"Ι><δ ><ατuκει.ο tίVΙJνι::ιν δημδσ ι σ κα f "dnd δμβωνσς'' τl'j "Ν. Δ." ~ς κδμμ:ι lκπpοοωrτι'pε:ω"ς μεγd

λων αvμοε~δντωνκο f σ€ δλλσvςχ~vςαvζητσticnντl'jνπροσχ6ρηση, δ ιι!πpοη-σνlνστρ:ιγικδ 

λdθοςπσtί:πρ€ι;ιεττιι-σfαlιτδ πρ/!πει -..dΚΟ"l"Όνσηθεϊ-lw νr faν τ?\ς i"δrοςτί'\ςδ ια δ ι κοσ fα ς 

τotl κaιν:.~atιλεvτισμσ\j κο f τflς Δημσ><p;πfσς, 

"Π ΚΟΙΝJ ΕΧΕΙ "Ή IMDPEI ΝΑ ΕΧΕΙ rro ~ΕΝ()Ν Ο κ, r.rnPHΣ: ~ε τΌΝ κ . ι.tlιVIΚO , O κ , θ , 

ΚΑt-ΕJV\ΟΓΌ7ΛΟΣ '·Ε 1ΌΝ κ. )(f' , Ι:τΡΑτΌ , Ο κ . ΚΩΝΙατΑΚΗΣ: λξ τΌΝ κ . ΦΡΑΓίCD ; 'Ή ΓΌΙΑ I.OR:IH 
ΔΗJ.ΟΚΡΑΠΑΣ θΑ ΣΎΝΥ~τΉΣΟΥΝ ΟΙ "ΓFΟΣ~'π , χ. Ω κ . MlX . ΠΑΓW<ΩΝΗΑΝΠΝJΥ ιε 
τΌΝ >< . ΕΊΑΠΈΛΟ ΑΕΕΡGΦ "Η 1ΌΝ κ . ΠΑΠΑΔΟΓΚ!J.ΙΑ ; 

"'-'ι:SdκδμηC.τ.ισχ€pειατi:Sν"πpοσχωpοGν-των'' (κcιldπδσ!πο~ l δ rσrτει:οτων βσuλεvτί:iν) 

~~~:r~ ~~~ :~~;,:~:~~~;~~,"~~ ~~ε~~~ςτ§~λ:a~δ~:~ :δ~~~;;~~~~ο 
~&r1δ~/μ~τg:~~ ~~κgπδ~~~~κ~~μ:;:~ 2~~=~~~~~~~:~~~Ρ~~:σ~δ~ Κ6μσνν 

~ Γk:ιλλσ f dττινrο1W :Άν6φελες κcι f dνεπfκαιρες pομινrι κt: ς dvτιλl',;ιεις κα f ~ έμμσνl'j 

σlτlτοrες !f.ανι κt!ςθε~ητικlςπpοοκολ(ρσειςεΤναιlvτελΥςdνεδαφ ι κ l'j. ' Ηdπδνrησt1τσιις 
aμως οlίrε δpθ ι'j ofrrε πε ι στικι'i εΤvσι . Τδlρδτηι.ο τδρ:ι noti πpοβιίλλε ι εΤw ι: Ut1nωc ~ ιτιp:ι
β fσοητt:τΌιωνdΡΧΙ:iνdπστελεΤdw:ιτινδρ&πηφθσpίτοt)ΚοινσβοvλΓοt: ..u f -τiiν βεσμί:Ιν κa r ~ 
δηyεΤ ΟC μι6πrδσηdξ ι 5ν,ποδ τt1νlκι--εταλλεδσνrαι ο l tπ rδοξο ι"σωτf'\ι:ιε:c'' , 

~Άvτfλσγος σ 'σlπι'j τl'\ν lπιχε ι pη;.οτολσγfα δlν μπσρεi 1.d brdpξει. Κι ' δrον lπιχε ι
pεiτu ι δLν εΤ\Οt πε ι στικdς . 'Έτο ι ιm:ι~ μfWες ποΟ πt!pοσον,dλλd κο f aι'iι--ειχι dκ~!--0 fχε ι 
lφεuρεθεΤ~θεωρf'α .Π ι τδκt!νrρονσ•δλεςτ1ςχ!3ρεςτ!ΊςΔvτ ι κl'jςΕ~πης, bπσχωρεΤ . 
'Άνκσ f ΟΟσσ lιτδ ε Τ-..:ιι &λι'iθεισ , dλλοτδσοβ€βα ι οεΤνο.ι δτι δl.ν lξcιφανfζετσι κσ r σvμπρSτ
τε ι σt! σuμΙ--Cχι><t:c><ι.f!ι::σνt1σειc: . "'ηcκι'Ιμ;.οδlν διαλtίε1Ό ι . 

"Γιστf λοιnι'Ιν,'οd δ ιαλ\ΙθεΤ στΙ'jν 'Ε.λ.λdfο ; Γb ιι'Ιςμm;ιρε;ΤΙ.dd ρνηβεΤτfς βaθε ιt!ςρf

ζεςποδlχε ι τδφιλελεδθεpοκt!νrρο στι1v"Ελλι'Ιδσ,μl!σοστt1νdστ ι κl'jτdξηκcι f πσιδςμτσρεΤ 

ν&βεtnιCισει δτι οlπ-δςδκδσμος..J'τδμfyu πλ.f\θοςΙCCΙ ! τι'Ιμfγο nι5θσς"τοtίό~νδc.τοuκοf 

-τiiv 'Iouλιa\--iiν-μrtttpεT \od lvτσχθεΤ σrl'j •Ν. Δ. " ; Κα f yr oτ f lνa μεγιiλοτοu ιLpοcdπδdνr r

στοοηl'idπδοvyyεν€στερημι:τd1tlξηόl.νθdκατε ιιθuνθεiπρδς τδΠΑΣΟΚδνfιrrοτε:θε7 δτιττρ6ς 

τd ..Δ"π::ΙΙ πρι! πει νό: κινηθεΤ , vιστ f ~ σημερ ινfj Ε .Δ:-i,. Κ , δlν τι'! lκφp6ζΓοr ; 



"wΟσο ι &ιολσγ Γζοvνστf'\ λοΤκf'\t π ι pροf'\τi:ίν στελεχtiν -n r προσθfτοvννοtiμι:ρ:~ οΟμ-

φω\0 μf τοtiς στaupo tiς τοvς , πρlπε ι \(f κd:νovv λιSθος , Γιστ Γ ι;;Τνσ ι μ!λλον β ι!βα ι ο ιΠ ι tκτ~ς 
κδμμ::ηuς i'i dπδ τ Γς yρ:~μμις τotl πι::ιροδοο ι σκοtl dντ Γ πι::ιλου lνο. μ ι κρ~ πcχrοστδ μ6νu τl'\ς λο \" κl'\ς 

ΤΟvς f36σης θ::f δ ιστηpi"ρΟW , Qf d\Ο nσφdσ ι στο ι θι'j πι::ιροι.ε fνuVV KIJI..O Ι \f6!XVO Ι 1 ~σπ:yo ι Πολ. Ι
τιt<Jί κσ f dνσnοφ6:σΥστο ιμfχp ι τ(ςnpοσεχι;Τς lκλσγfς,(τf ς6nοΤεςδι..ωςκQ11! n'fσο:βεJb ι-

6τrττt~θδδπ&σχε ικο f τδτμi'\ΙDσtπδτοtlπολιτι κσtiκ6σμουποΟtκφp1ζε ιf)σημε:ρινf'\Ε, ΔΗ . t-: . 
t~ι& Ε , ΔΗ. Ι< . ποδ \Δχιπu ι κa f Μν d&ίXivε l. ι<σ l ποδ παΡ3 τ~ν κο ι νοβοUλευτ ι κ f) της dφα i ι.οξη 
οημε ιδνει μοs-ρ ιΚd εtστσχσκα f"dντι πολ ι τεvτ ιΚd ποΡdν'' ΙCΙ:Ι i ποόΒaτ&Κdμε ισtίp ι ο lντονοτεp:Ι . 
κ.:. f 1'dδπο fσ.θ'.'ί'πpοβλr1Ι . .ι;ιτ fζουνσ11'(κp ιτιl<dμϊ'!τd παpε;.\:θdν,&λλδκα fθ&&>rτrοt\Ι σί! 
πολλfςσκfψε ι ςy ιδ τδ ιτιΡδνκα i κιιp fωςy ιd"""'Ι'δ π&;Ι<D f dνμπaρε /Υdόiίηρι:τηΒε f μ ιd πολι 
τ ι κδd πdτf)§Cση τhc με;τ&τοξηςσ Cwόλλοκδμι.ι;ι. 

"HArn~ΚATArHNQΠOIAENeii<Or.ι.IAΚENff'OYΔENXFEIAZETAINAYΓW'XEI[1HεHI.E

PINHEMAtA, M'(JT 11JNXΩPOAYlD mΝΚΑΛΥΨΑΝΟΙ Γf'ΩffiΟΟΥΛΙΕΣ ΎΌΥ κ . ΚΑΡΜ'ΑW\ΗΕΙΝΑΙΟ

ΠΩΣ:ΔΗΌΊεΛΑθΕΙ.εtJΗ, ΑΝΟΧΙΕΠΙΚΙΝΔΥt+i, 

""Ανδστ6χ,ος τi'\ς " Ν . Δ. "1i'rον&πδτι1νdσχf'\f)κdλι-..ησlιτοtiτοtiχiSρου-κσ f εΤνοι 

~:~~ο:~,:~~ι!~d~~;~ ~~:~:η~~=:~κ:~ντ~~:~:~~ .π~ς τδ t ~εT-f- . 
" Γ ι στ Γ βtβσ ιο , >«:t'Jt\Uςδημοκpστ ι κδςπpσοδεvτικδςπcιλ ι τ ι κ δςδι!νθd'δεχδτtινν6 

συμποpε~'θ.Ξ: Τ μl πολ ιτι κfς δυν6με ι ς πσ t> τcιvτ fζονmι σt πσλιτ ι κfς κα r l δεολσγ ι κι!ς θfσε ι ς 

μι'! τf'\ν δ'Ι'~ δεξ ιd. 'Άν οι1 μεp::ι uημε ι6νοντσ ι α&π!ς o l πι::ι~ξενες cruμποpε ΟΟε ι ς δι!νοηι.ι;ι Γ νει 

ιΠ ι l!yιwν δυνστlς , ΙSσασηιn Γνε ι ιΠ ι εfw ι π:χνrτn!c κα Γ π ι pες(δ:ν ΜνεΤνα ι κα f 
iίποπτες) . 

• · ' Ηπολ ιτι κ fι ζωf'\ 1 δμ:.ις , τοti ~ΠDUαlπu1ίδι!ν τε:λι;: ι6νε ι μfτf'\νλι'\ξητί'\ςτε:τρ:~ετ fσς . 

wΕχε ι -.dπερι,'.iσε.ι πολλdστ&δ ι α d κδμη , μt'χp ι cιΠαutπιτΟχει -.d σννε ι δηrσnοι~ι στοGςπο

λ (τες τf'\ν ~ξ (ο τi:ίν κο ι νοβcnιλευτ ι κtiν θεσμUν Ι<D ( τf'\ν δι.ι;ιλ f'\ δ ι αδοχ f'\ τί'\ς lξοu::ι (ας, 

" Κα r &ro f) μανοπ6λησ f'\ της dπδ μ ιd ΙΌρι,'.imξη εΤw ι dφ!ισ ι κη , δλλο τ&ιο f) τεχνηr~ 
μεττιτδπιcη τίiν παλιτικtiν δvνd:μεων μπαρε:i ν6 πpακαλfσε ι τf'\v t ~pyηr ι κ ~ δ ιοφο•.ι (α ιcn f lπι 

κ fνδuνημετdrο ξη τί:Sν λα'fκtiν δu....dμε;ωvσldνr fθετηπλ ευρι,'.i . (Τδlπrκ tνδvνοfγκι;; ι rο ι ιιτδ yε

yονδςl!τ ι Μνθd:εΤw ι τδdπστι!λεσι.ο βαθε ιί:\v μεrοβαλί:Sνdλλdlπιφανε ι ακί:Sνdνακαrοτδξεων) . 
~~-τδττ:d κρ ι βtiς , ~ π6λωοηθιSI!χε ι θολδσει d κδμ:ι περ ι ασδτεροτδνπολ ιτικδιn ς δp f- • 

" ' Η thnp.ξη lνδς κfντροu εfχε rdντa τδ ν6ηι.n tνδς ~νετοu στοθμοti δ r εσχο!Lνων. Έ
ν6ςκαrο φ11'( fουτίiνδuαορεστημt'νων tiπδτοΟςlξτρεμισμοΟςτtiνμt'νκα f τi:ίνδf . 

"' ΗGτnρ.ξη lνδςκι!ντροΙΙ'καrολι'\γουν τd"Πολιτικd μιτα" , " εΤνο ι ζωτικfιdν6yκη 
y ιιίτf'\vdι.ι;ιλ ι'\ λε ι τοφγ tατtiνnοΙ. ι τ ι κtiνθεcr[iSν . kJD fcalrrδ, σ 'lνa τδποnα!ιιτιρ!τ Γςκο
λοκεiες τi:ί" τp::ιm:ι;:~ρηrδρι.ιν τou, Mv δ ια κρfνετα ι y ι ιί τf'\ν nολ. ιτι κ~ του ~φ r μδτrττt~ , κdθε lξf.
λιξηεΤνσιδuνατο1'' . 

Τd" Πσλ ιτικδ a!ι.nτα" πι::ι.p;ιθfτσννστf'\ σvνfχε rστf'\νdκ6λοvθηοuνfνπ:uιη τοΌ ' ΑρχΓ7ΥοUτJΊς 

Ε . ΔΗ . Κ·-----------------

rιι"O!KUH0.111 1 1CHIΛICN1IICYΣHMOP(lf(HAΔDICfCAΠ 'CV8(; AΣj 
ΗΑΓΡΑC(IΛ ΤΟΥΚΟιιtΙΙΗΟΙ . ΗΙfΟΝί.ιr'ι!.ριθμ . 5160'fΙ.it ΛΟΓΛ· 
Ρ I ~ ΗΊΟ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛ ΤΗΤΗaΑΤΟΣ CθNlKHt fΡΑΠ(ΖΛ[ ( ΠAN(ΠirfkJII IO 
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Kai θά ξαναtχει τόν άποφασι· 
στικό του λόγο στήν πολιτική 
ζωή τοϋ τόπου 

.-ο κ . Κορομονλι'ις f)(tt σ)(tδιόοtι oiιτfl τflν πορι:Ιο 
δμtοως;μιτόιflνtnιστροιιιι'ΙτοuόnότflvΓαλλiοΓιΔτι'Ιν 
tnι(Ιiωgητι'ιςδε(.ιιςtί)(tόnότότt σ)(εδιΔοι:ιτflδιοΙ
ριοηοtδuόποροτόιεις.ΚοΙιόοημciωοοοiιτόατόβι· 
δ~Ιο μου ·Μnροοτό ατό νtο tθνικό όι)(οομό• 

~~~1!~.~~~~~{~1~~f1~~~1~1 

Νομ!(οuνδτιέξοyορόζον{οςτόοτtλt)(ητοiικtντροu . 
tξοyορόζον{οικοlοlψηφοφόροι. Αύτόε1vαιτόβοοικό 
τοuςλόθος.Γιοτί οlψηφοφόροιnοίιtμεινονοτόΚtν· 

·εvaδι>wc:&ίνοιιόa'1μονιικό6ηόκl(ορομονλf1<: 
μηότόνt•λοyι~όvόμο. nοίι •ι'aίιτόςιlχιιnοοχtiοπ.,. 
λΙΙΙηκότιi>ροιφοοtφuyc•οι'ιίιθtίονοιι'ΙδοaιιιθορότοCι 
nολοιικοCι•όσ\ΙοuΓιοιlιtλι•όθό)(Ι)ηοιμοποιηθtiτό 
tnι)(tlρημο!'Ι•ΝΔ•ι'Ιμορ.(ΙιnικόκόμμοτοΦο$οCιμοι 6τι 
δοοιφο)(ωpοiιμιnρο)(..,ρούμcιφόςfνοκοθtιnώςπt .. 
βορ)(ημtνηςδημοκροτlcις 

~~}~:§~~i~~~t~~~f~ .. g~~::~~~ό~~~:~~~:~ 

τρο είναι οΙ δνθρωποι ποίι δtv ndν ατό δεξιό : Εlνοι όντ .. ΦοδοCιμοι μflnως tξι:uτι~iζοvτος ιόν πολιτικό κόσμο 
κορομονλικοlκο{f)(ΟUνκοiτόνόντιcψ.tρ<κονισ;ιότοιις μtτtτοιες μtθοδtύοιος-παοσχωρflοεων•κοτοστρt-
ΔtνθtλοuννόπόνστόΠλΣΟΚ ι'Ι•οlόριστcρότtροyιοτ i φοvτοι ιό θεμ.tλιο toCι ιτολιτtίιμοτο<;. Mt •όφικιΔνη
δtvεlνοιμορξιστtς.ΟΙδuvόμcος οίιτtςθόόποτ tλtΟΟ!J\1 τοuι;;•ιτολιτΙΙΙούςδνδρι:ςπώc;νόλtιtοuρyflοιιτόδημο-

~~~ji~~~:ι~ δ~':.~~~u~~~~ ~~,~~:1;~~~~:~~~~~-ι~ ~:ε:~' 6~~;',:; 

~~~~?~~:~:Ε~~~ρ~~:~~~JtΞ:~~ ~~~:1~1~ ~f~~~1::E~~~~Ώ~~~J~ 
λώνό•ολοίιθησοντόνΞtρξηό::tρξηςδtνtyινt -Ελλη- nοίιδtνtχειtιτονοληφθtίκοlσtδλλες)(ώρtς.Τόκόμ 

;~·u~: !ri':~a~~~~16νηθtτι:ις οίιτοΙ ιτοiι πtιvον ~~οίι~::.."~~~~~Υ~~;ι::~~: .. τό~:λft~~f~ς-:~; 

~~:~~~~~~Ξ ;ο=~~:~~~ ~~;~==~~ι:ι:::t~::::~:ρy~:::: 
λοξtιιοβόλοuflδομfl τιΊςδt~Δς;Αiιτή ΥfΙQηyμflf)(Οiι• •ol θό f)(tι τόν όποφοιnστιοιό λόγο του ςnflν πολιτικfl 
μe ζωflτοCιτόποu• 



lιΗΙΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 

Α. Ήνομοθε '!'ι κ~ .• • "κι:χη.ιογον rο" ιια r ο ! πολ ιη κlς προε:ΙΠ'Ιfοιιι;:ις 

~ε'!'ικ""κι::ισμοyονfο" χοι:αl(f(ιρι σε δ ' Αρχηyδς'!'Ι'\ςΕ . ΔΗ . Κ,τ6 &»εrdλληλο 

σχι'! δ ια noCo ποοtιθησε Ι<D f προωθι:Τ στ" Βοιιλ ι'Ι ~ Kιιlt'pνrpη Κοιχιμο:νλ"'. Σl μ)Κpοσκελεiς βο
ρυαι'jμ)ντες δηλώεις τΌV (2? , 8 , 19?8)~ κ . 'Ι . Ζ fγδης bπογρ:ι μμfζι:ι : 

"'Η κιιΙερνητι κι"\ νομοθετ ι κ ι'i" κΙΧJμαγον fο" τί:iντελεΙtΓQrωνι')μερC;Ινlπιβιfλλει 
μερ ι κι'!ςdιιδμ)ποριτηρ ι"\ο'::ι ς: 

Ι . 'Ηδ ι κaιολογ fα τί.3νσεισμί.3ντf'Ις θΕ;ασι;ιλον fκης , γ ι ιίτι"\νlπι βολι'Ινlων φδρωνr'.ψοuς 

ΙΙδισ,δαχ .,δlνπεfθε ι , γ ιιί δvδλδγαuς : 

ο)ΕΤχεnι:dγμ)τιδποοχεθεΤΙ)κυβt'ρνηση, ιιuτdτι"\νκοτιfθεαητοt!προt)πολσγισμοt!, Ι!ηδlν 
θδ l π~Βολε νιοuς φδραvς τδ 19?8 , Κο f /!ταν ly ι\oQν ο Ι οε ι σιχι f δηλώθηκε lπfαημο: &ι I) ιιι5-

λυtητ5ν ζημ ιί.3νθιίγιν6τανdπδτδdrτοθεμιτ ι κδτοiίnροUπολογισμοtι . Κομμι d'lξ"γηση Μν 
δrνεται ~~μι;ρο y ιd' τι'jν διnλi'\ oWι'j brιανοχδρηο., . Οiίττ dπστελεi δ ι ιιuιολσyfα τδ γεγονδς /Πι 

ιL τδ φοσολσγ ι κδ νομοσχ~διο , πσCο σuζητl'\θηκι; στ fς μ!!ρες αlιτfς dπδ τδ Τμημ:ι lιιακaπων τi'\ς 

θοvλi'\ς " >.DΡ fστηιιuν"8δ ι σ , δρχ. dnδτδιρδραεfσαδι'jμπας.L'lτι'j δ ιοyρας, Ι'\τοtίδρθρc;>v56 , 

:~ ;~:~~e~~d~~ ·~T~~o:0~~ι: r~~:O:~:a~nε~:~:d~~~~~~~~oa~~~:λ- 8 
θ 'dποδδσε ι πολΟ πεpισσδτερο . Κa f πρι'!nε ι ν6σημε ι ωθι::Τ δτι 6 αημερινδς Ύπαvpγδςτi:\νΟ /

"ονομι κί5νπfραv δπσλ6γιοετ ι'j φαροδ ι οφvyι'jdπδτι"\ν ιαιτε(θvνcησlιτι'jσfΙΟδια . δρχ ."ΑμJ.δfν 

δημιαvργι'j8ηιιεστενδτηταlσδδωνοfιτεόπδτσCοςσε ι σμοCοςο\Jτεdπδτδπρδσqiστοφοραλσyικδ 
νομοθ/!τ ημ:ι . 

β) 'Η<tιτdθεσητοUνομασχεδrοvnερ r π:ιτdξεωςτηςφαραδιαr:ιvyi'\ςlχε ι nροκαλfσει πρ:ιγμ:ιτι 
κδcdλσ:;:τι'jνκσ ινι'jγνώμηκο fl δtωςστσΟς-ι;ισρσλσyαvμlνοvςτUνμικρσμε;ι;ι:ι fωνε l σοδη!Δτων . 

Γ ι στ f οlr.-οCοςβ::Jσ ικΔθόπλ~ονντdττ.ιιμ(pισκοfσ l l!λλεςθεσπιζδμενε: ςδιορρvθμ fαεις . Δlν 

ιΔςεΤ ιε , /!μως ,Ι) Κvβt'pνηαη τ f πεp ιι.Lνε ιld ε lσπι:dξειdπδτδνδμαο(πδ , Καfπρ fντδπεi , 
δlν δ ικαι σλογε'i'rοι ofrrε γ ι& τι'jν dwτα p;ιχ~ στι'jν σ f κανομιο: Ι'\ ζωι'j πο6 πραο:cSλεαε , οm-ε,πολCο 

περ ι οοδτερσ,γ ιd τtjν ~π ι βοΛι'Ι νlων ιρ δρων , ETw ι yνωστδ ότι Δ d ρμδδι ας 'Ynavpyδς , δπολδ
γ ι σε , πι'!ρσv , τι'j ι;ιοραδ ι αι;ιιryι'j σl ΙΟΟ δ ι σ . δρχ ., κα: f τtjν d π~διδε: : στιί φvσικ.d πρδσωru γιιί 20 δι σ., 

στ6νομ ικιίnρδσωruγιdΙΟδ ι σ., στο tiςδnδχpεοvς " φ6ροvπερ ι σvσ rσς" γιιfΙΟδ ι σ . κα: f οτο6ς 
δπδχρε;οvςΦ ,Κ . Ε . κο f 1':ι:::ισμί:iνγ ι6 BJ δ ι ο, ΕΤwι dδιονδητα vιS γ fνει προσπdθε ι α θεp:ιnε: fας 
τοt!κοκοtl , χωρfς ~ Κι.(3t'ρνηση vιS προοδ ι σρ fαε ι τδ μ!!γεθδς τοv-δηλοδι"\ τδ ~ος τ'i'\ς φοpοδιο
φvyi'\ς-στdτfςnrτ{fςτουκα f dκδμηπερισσδτερσ\dμtj nροοδ ι ορ f ι::ιει τ r l!σοδοπερ ι μlνει 

dπδτι'jνlονομοθεσ fα, 8 
2 . •οπως φο (νετοι , ~ κvβfρνηοηdnοι;ιιίσιαε ~ dιικ;ι ι ρlαει ς!πδ τδ.ιl δ ιωτι κδ τΌμ6::ι τ"'ς 

σ l ο:ονομ fαςμερ ικι'!ςδεια!δεςδ ι σ . δρ:ιχμί3ν.Ι15οες -6lντδπpοσδ ι ορfζε ι. ' Αλλi5τ f θίτfς 

κ.d.νει-&ες dnαδε ι χθε:'i' τελικd ότ ι εΤ\'Ο ι;Μ τ(ς χpΓp" ι μσπα ι fιιχι y ι d περ ι αρ ι ομδ τi'jς dγαρο
στ ι κί'k δv\dμεως τοtί l δ ι ωτ ι κσt! τομlα ~ 86 τfς χρησ ι μοrτο ι f,:ιει γ ι& τι'jν δ ι δγκωση τf:ίν κρστ ι κί:iν 

00rnνί3ν κα: f πσ fων ;: Γ ιd' κοταwλι.πικοΟς- ~ tnενδtπικσΟς- aιconσtiς ;: Όnο ιοδ ι"\πσrε dnδ τ fς 
δvδκατε vθ Cονσε: ι ς tπιλlξει Μlχε ι σηι.οvrιο:fςl:π ι ππSσει ςγ ι&τι'jνl:ξt'λ ι ξητοt!πληθωρ ι

οιισ1Jκο f γ ιιSτδlπ rπεδστUν l:πενδ!ισεων . ΕΤ\'Οιnρcιφονlςδ'!'ι ο l lπενδCιαε ιςταlίlδιωτικοt! 
ται.Lα,Γιστερ::ι όnδ τδν κοτοκλιισμδ τUν τελεvrο Γων νcιμοθετικΕiν μlηχ.ιν , Ι!χοvν ~πrpεοστεi 6~ 

αμ.:νΕiς , Κa f tρωτQται :"Έχει dπαφοσ fσε ι πρ!γι.οτ ι ι'ι ο:ψt'ρνηοη , tπι δ ι~κσνmς vιS tλf.yξει τδν 

ιιlηθωρ ι σμδ, vιS 8lσει rτερ ι ορ ι σμσ tiς στι'Ιν ι:ι l ιισνομ ιο:ι'j δρ:ιστηρ ιδτητα ~ μι'jnως ~ Τ δ ι α θ' 

ά~ιλdβε ι νlcς tncνδΙJΊ' ι κ~ς δρ:::ιστηρ ι δτl'f'!'ες y ιd vιS dV'!'ικα:τοστfιαε ι τι'jν l διωτ ι κ" np:.rroβσvλ fc ;: 
Κο f τδlw ι«:ι f τδl!λλσμπι:ιροt!νν'dπστελlααννd:V'!'ικε fμενσ μ ι 5ςαvγκεκριμlνr,ς 

Ι ι<ονομικ1'\ς nαλ ιτικ'i'\ς. ' Αλλi5 ~ Κvβt'ρνηαη Μν μπορε:Τ μl τ ι"\ν fδια nολιτικι'j vιS tnιδιδt<ει 
;,., ι r•θ~ .. ·.uυς σκι:ιπο(ις . Στοιχι::ι6δης δπαχρlωι::ιι'j της εΤwι \d δ&πι πλι"p: ι ς lξηγftσει ς πιί-

vι ιd σ~ι u ;; ·Πά , γ ιd ·.Ο μπορ{σει τΌtιλ&χιστο ld τ"ν ~ιχιι<ολοvθ ι ~ κοινή γνόμη , 



3. Δlν χρε: ιδζcrnι ν6 προχωfισ οιιμε: σf περισσ6πρε:ς λεrrτομfpε: ι cς . r.'l τcS κι.(3ερνητ ι ο<6 
μfτι:nδημ ι σιιpv fiθηκεσδvχιιση ,d vΓfΟ ιιχ ra καt&βεβοι6τητοοτfivdvο~ ιcι:ιrστd vο ι κσκιιρ ι6 . εΤ
..,;ι ι Οτ ι χιχι6ccτσ ι v •dντS 6ημ ι σιιρyηθεϊκΑϊι-ο δχ. ι ι.ι6νοκσ ι νωνι κΓιςd \.Qrnι:nχί'\ ς ,dλΜιcι:ι r πα
ι:nλυrιιςί'\ς &llcβo rδτrrroς y ι 6 τδ ο f ις οvομιιςδ μlλλοντ'Ι\J; .Χ.Sρ::ι ς,'Αμιpι β&λλc ι y ι 'ο lιτδ ι'ι ις\(3fpνη-

d ,'Εοιτδςdπδ τd φοpολσy ι..:d μfτι:ο , πο!ι ιαΗuτfθηιcι;ινσrι'j θοuλ ι'j Ι'ι Μ 1<0ττιτεθοϋν ο (ίνrοι» , 
l!χοννΨrι:ιιατεϊ διιδvομοθετι'jι-nτο . Τδέw y ιdτι'jνιn:χyγελι.οτικι'j σrlyη ια::ι f τδδλλοy ι6 τ4 
μ ι σθ4οτι:ι Νν ιαJΤο ι κιGν . Τδ πι:)ωτο δημιο(ιρyησε με'(Ι!λη /) tισφΟpfα οτο (ίς lvο ι κ ιοστlςdλλιS 
I(U r οτο (ίς l δ ι οιcτ?tτες ,m::ι(ί σ 'lwμε;ydλοιrοοσστδεΤ\.Q ι μικροΤδ ιοιcτ?tτεc. 'Αλλ6τδ δ ιdτοyι.ο 
πc pfινο ι ις fων τi:ίν ια::ι το ικιί:)ν εΤwι dκδΙ-ΙJ χc ιρ6τεpο, y ιοτfl!χε ι θεσμοθcτftσε;ι τι'j δ ιοφθορli 
σr fςσ\Μ:Ιλλοyl ς . Εfνο ι δ ιοφθΟpεΟςσννε ι δι"ισει.:ιν κα f θεσι,i!ιν,yιατfπpο6yειτδνlκ~' Η 
iδpιιση , δλλι.χnτ , Ε i δ ικ;'\ς ' Υπηpεο fσς ' Eλt'yxαu σrδ ' Yr.'DvpytTo 'Eμnoo fαu δlνσηι,αfνε ι τ fπστε 
&λλοποι;d dναyν6ρ ι σητοlίyεyονδταςοlιτοtι, 

S , ΓbJ;dλληλο μlτd ο f ιςονομ ι κdνομοσχ(!δ ι ο/!χοννιcι;ιτtιτεθti i(Ο f Πpδιςt ι1'UΙ\d σιιζητη-
i;οίΝ κο f /5λλαθεσμ ι κ?jςφ(ίσεως 1 yι6τόJΙΕΙ 1τδ ΙΚΑ,τfςdφ ι σσοιcολλ /'ιtπι ςI<Ο f τ fςτpοπο-

• ~~~~~~ε~?\~66~:-:σ;~~ ~~~rτ~~ο~~:~~~~~~σ~~νΤ~ 1 ::~:=~~~~:~v~Ο:~~~Τ;~::rnι 
σωτ ι'jpι.;ιν . 

Τδ dντι οιc fμε νο τι:Ιννομοσχεδ fων σδτί3νdφοp) βοσ ι κ6 θlΙΩ1'U Τί'\ ς lΕνικί'\ςζω?\ς 
κα f d δyκοςτοuςεΤνι::ιι τδσοςποδεΤνο ι dδΟv::!τσ , !Sχ ι μδνοστο~l ιςπρδσωποιιςτί:)νιςοινωνικc:'ίν 
φορlων 1 dλλ61(0 f σrσδςβοuλε υrlς dκδι.nνόμrτοplσοννl!στωι<Οfνι:1τ6 6 ι αβ6σοιινσrδlλ6χι-
στο χρον ι ις δ δ ιδστηι-n noO μεσσλοβεΤ μετDξΟ τί'\ς s l φνιδιοοτικί'\ς Ι((]ταθlσε~ς τοιις κσ f τi'jς ΨΓΝΙ f
σεδς τσ ιχ; dπδτι'jν nε ι θtιρχ ι ις ι'jκ~εpνητιιςι'jnλε ι οψΓJΡfο. 

Κfί"ΠJ dπδ τ fς σιι>Α!ί'\κες σ!ιτlς ε Τ ναι dΜνατο \d dvτι ληφθεϊ ~ κο ι ν ι'j γν~μη τ f 
d ιςρ ι β/:)ς tπ ι δ ιδιςε ι ~ ιcιιβfρνrpη μt: τd vομοθcτι'jμ:ιτα αlιτd . ' Μλ6 τDυτδχpσνα ~ μfθαδιχ lnr 
ψΓJP fσtώc τοιις ηyεϊ ot yελcιοιιπο f ηση τσt) Ι<:α ι νοβσιιλfσv . Κα f ~ δλη μεθδδεvση σf δnαν6με:ι.ιση 
το~ Γbλ ιτcΟι.οτος , ' 

6. "Υστερ::ι dπδ δλασ~ πpςιιcCππαννμο ι pαiαμε:pικ&dμε: fλι κτα l puτ~ι.o1'U: 
Γιατ f Dι:oyc δλη σ δτι'i ~ dκοταν6ητη καf ~ dποσταθεροπο ι ητ ι κ ι'j πολι τι ιc ι'i l\Ovτfoν 

τί'\ςο ! κονσμfαςκο f τσt!πολ ιτεΟμ::ιτος ; 
' Η lξ ι'jy ηση πρlπε ι νddwζητηθείοτ rς ιπδμε:νεςΜο α lτ fl!:ς : 

8 α)ΕΤτε ~ Ι<:ιζ..f pνηcιη Ι!χασε τδν l!λεyχο τ'i'\c κοrο01"δοεως καf μf σκοτι σμfνη lντελ/3ς τ~ν κp f-
ση,lξ οfτ fος ιφ f τοtι θερ ι νοtι ια::ιΟcιι.:ινα , dπcργdζετσι ~ Τ δια τfιν σbτο l((]ταοτροφ ι'j της . 

β)ΕΤτε ~ δ ι ολ uτικ ι'i δρ::ιστηpι6τητti της εΤwι ινσvνεtδητη,ι'ιnδτε δCο πι::dvJ.Dτa θd' σιι14Χι fνονν : 
Ι .'Οσ.iλος τi:Ινμlτpι.;ιναbτf:Sν δημ ι οιιρyεΤται σκδπιι-n dπδτι'jνκ~lpνησηy ιdτδνdποπροσα
wτολ ι σμ6 τi'j ς κο ινl'\ ς γνGμης,lν ' δψε ι"λfίσεων"τί5νlθνικί:Sνθε ιΑ τt.~ν-ΚδπpοςΚD f Α1Υ(i"fΟ: 
~ηκc:'ίν Ζvρfχης.Τι'jνδπδθεοηο lιτ~ , πρlπειντSσημειωθεϊ,tνι σχGοιιν ο l πληροφο
p fες γιti lπfμονες οvμ~χικfς n ιlοι; ι ς μετd τι'jν δ:ρση το~ lμn:!pγιςα,dλλd ιιχι f ~ J,Dν fa ι.ιι: 
τι'jν &ταfσ ~ κ~lpvrpη tπι6fδετα ι στ ι'j λεyδμενη "διεδρννση'' ,ποΟ δlν dnοτελεΤ τ fnστε 5λλο 
ποpddπεyνωσμfνηπpοοτdθε ιοdyρε:Cισε:ωςσιινενδχωνyιd'τι'j άχεδ ιαζδμενηlθν ι ιcι'jμει οδοαfn , 

2 . ' ΗιςΙJ(3lpνησημfτδ μlτρ::ι ποΟm fpνε ι μεθοδε&ι τι'jνδπονδμε;vσητσtι δημοκpοτ ι κ οtι πολι
τc Οι-nτος , προιnp:ισκε ι.dζοvn:ιςμιδιςαινοfίpy ιοlιcτροπι'j.Γ ιατf αtrτdπλι'jτταιινΙSχ ι μδνο τf ς 
λοΤκlςτdξc ι ς 1 dλΜ ι : tι;J fωcτ fςμεσ::ιΤες-ποΟεfναι τδβοσ ι κδι κλσy ι κδοτtjpιyι.οταt! ιc . Καρ:ι
μ:ινλ~ f οtnολλιf σημε:Τσ&ιςδμ:ι κα fτι'jν ο f κανομικι'\δλιγαρχfο • . Ιο'l τ ι'jν&ντιφι;ιτι ις δτrτπSτονς 
ln ι πλlον , τ ι'j δ ι σφθο~ποΟθcσπ fζοιινi(U fτι'jνdνοστύτωσηποΟnpσi(Uλοtίν μο ιι:οΤακλονfζοιιν 
τι'jνιμπι στοc6νη 5λωνπ~ς~δημοκρ:zτι κ6πολ fτειιμ; , δτι μπορεΤ..d δδσε ι λCοσε ι ςστdμε:yδλο 
::ι l ('ο~σμ.tιώ' ι«:ι f ιςο ινωνιιcd npοβλι'jι-οτtι τί'\ς nlρΙς . 

' Αμε: fλ ι κ1'U 1 lπομfνως,προβd:λλειτδlρι5τηι.ο:Η rq:dyι-οτι σιιι..eα rνε ι; 
'Ο κ . Και:ομ:ινλl'\ς εΤναι δπa,_ρεωμιι!νος ντ1 Μσε ι .οι:ιφί'\ lξι'jyrpη.σrδν lλληνικδ 



ΔΗΛnΣΕΙΣ ΓΊΑ ΕΠΙ ι.εΡΟΥΣ ΕΕΜΑΤΑ 

Ό ' Αρχηyδς τi'\ς Ε.ΔΗ,Κ. κ , Ί. Ζ fyδrις μl δηλ6σι:ις του στδν Τδπσ , δσκ ησε 
!vι:tΝη•φ ιτι κ l'\, yιd'τl'\νπολ ι τικl'\τ?kΚvβερνι'ρεως σι δ ιιfφοροvςτσμε7ςτi'\ςσ l κονσμ ι κl'\ς 

κο f κοινων ι κ?\ςΖ:(Jί'jς,Σvyκ:':κριμι'!\ΙD , στδlνερyε ιακδθlι,.ο,τl\ σ·..ryκρ1τηcητ1:iνlνοικ fων,τι'Ι 

φσροδ ι αΦU'( ι'\,τl\νΤοπ ι κ ι'ΙΑlποδ ι ο fκηση κο f τι'\νκρfσηστl\ν Άvι$τυτη Γbιδεfσ. 

Εfδ ι ΙΙδτερα Δ κ, 'Ι, Ζ (yδης 1 6nσyρ!μμισε; μεταξδ δλλων τdέξi'\ς : 

ΓΙΑ fi-N ΊΌΓΠΚΗ ΑΥΠJΔΙΟΙΚΗΣΗ 

RΉΚιfllρνησηθι!λrpε; ιcu f πdλι ,τι'\νrnραμονι'\τοtiΣννεδρfοντi'\ςΚεντριΙΙi'\C: 

'Εν&π(οlς ·'ι'\μων κσ f Κο ι νστι'\των,πσδ y fνεται σι1μερα (5 ,θ , Ι9'7θ) στι'Ι Χfο , νδ lμnn fξε ι ~ d
παρ&δεκτηπρο'Ι"λητικδτrpτιτο1ςο l ρετοδςΔηιιι:πικσδςΙCΩ ( Κα ι νστικσός'"Αρχοvτες. 

Ήd\.Ο κσ fνωσητΟνdρμοδfων Ύπcιvρyί3ντης , yιιf τι1νdσl\~ντηοlκονομικι'Ιlν (

πχνσημlτι'Ινdπσ fσ θιίd ντ ι μετωπ ι σθσtlντιflλλε (μμ:ιτn , τfSν"Ο,Τ. Α . " yιι'!τι'Ιμ ι σθσ6οσfσ 

τQνbrι:ιλλι'\λωvτσuς,dπστι:λε 'i' - l'ι'\νrnvηyvρ ικl'\δ!.ιολσyfα'·της 1 δτισltιί'\μσι κ.α f σ 1 Κσιvδ
τηrες βρ fσκσvπ::ι ι ~d'ρηστδκ1..(3ερvητικδ•lνδιCJΙFlpον"- σι!κατdσπ:ισηχpε(οlκσπ fας"{5. β . Ι97θ) 

"'Η Κψipνηση lπ ι χειρεΤ -.d σ;ιyιιaλ()ψcι τδ ιnσ:!νδαλο τ?k l\itrr,'ΧI'. o!'\ς το11'1Dετοtlς 

"'ΡΟ'(ρςSμ!οτος τl'\ς l'EH , πo C. j3ασ ι Ζ:6ταν ατι'Ιν ι5ξιοnο fηση τΟν lyχ~pιων πηyl:iν lνεpyε (σς , Τουτδ
χρο\0 &ποσ ιωrι/tπιι ~ εtιΒ Cνη τοtο κ, Ύnovρyoto [ΙΝτον ι σμσtο γι!! τι'Ιν & κδρωση τσtο δ ισyωνισμοτι 

yι ι'!τl'\ν4ημο'οdδα Μεyολοπδλεωςιιa f τι1νdvτ ι~τι!σπ:ισl'\τηςμt: πετρελοΤκl'\ , lνΙ:impj'λλη
λσ lξι;rγγlλλεπιι ,lvτελtk lπ ιπδλι::ιιο , ~ d Βρδσ l:yκοτdσταση πvρηνιΙΙί:ίν μο-.dδων . Έπιβdλλε
τα ι ι! πσμlνι.χ;\dy f~ ι λεπτομερl'\ς6\dλuσηοφ f φιτικι'Ιτ'Ις κ~ερνητικl'\ςd\ο!:Ι κσ ιν&ιεως , 

Έπ ι βεβαιιS~το ι κα f dπδτι.1 ΙΙε fμι:: νστl'\ς κιfjερνητ ι ΙΙΙ'\ςd\.ΟΙΙΟ Ι ν6σεως , δτι τδ 
Ι9βΙ,lξσ lτfaςτ~μl'\ιιaτακuρ6σεωςτοtοδ ιαyωνισμο0yι6τl'\ν4η μο-.dδσ ~yσλσπδλεωςτϊ:ιν 

:DJΜΌ'Ι, θ! fιπ6'ρ:ε ι σοβορδ l:λλε ι μι..ο 1\'.ι: κτριΙΙΙ'\ς lνερyε fσς''. (9 . θ . Ι9'7θ) 

ΓΊΑ Πi ΣΥΠ<ΡΑlΉΣΗmΝΕΝJΙΚΙnΝ 

~ d};t:,~•~ε ~κ~~~~~ ~~:~:~~σ a:~v::·~~ =~~ε~~d \~:~~~~~δ~::• τ:~-

• 

nιδκρfσ ι μσu , rη::dyι.οτι,πρσβλl\ι.οτοςτοtlπληθcJρισμοtΙ, ο l σuνι!πειεςταt!δπσ fσuδlνκλσν f
Ζ:οwμδνατdθεμlλειατ~ςσ l κονομfας, dλλιfδημιοuρyο~ιιa ( σοβα~!'Ο_:_ κσ ι νιwικdπρα-

βλ,ΙDτο• Γι 'σlπδ κο f προσφε -ιγειι<d:θεφορdσlι!ι.tΙαλωι..οτιΙΙfςλΟιπις , 8 
' Απσκορ(φωι..ο τl'\ς πολιτικ"ς σlπ~ς εΤ\.Οι ο Ι dποφd:σεις της y ιd τd vοfκια , δΠf.Jς 

·· ~_;.;;;j;~~~~E1~i~~~f.~§~:~~~~f,;1~:~~~.::~:;;t~- · 
' Ητιι..α.ριθμι κι'Ιd\Οπροcι::ιρμσyι1dντ fθεπι 1 εΤwι,δπωςτι'\νπρστε f"Ι:Ζμεμι!τ fς&ηλι$

σι: ις ι..α.ςστ(ς 22 Ίαuλ fοu1 μιιf κομφι,, αlπδι.ατηκαf δ fκαιηλΟαη, Γιατfdποκλε fστηκε ;" 
(9, 6, 19?6) 

ΓΊΑntιΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΉ 

"'Η Κ4'!ι!ρvηαηδlχε1U. ι σl'\μι:ρσ δτιδn6ρχει φσρο6ιαφιιγι1ΙΟΟδισ,δρχ, ,l 'νβ 
κι;m5 τt1 σvζι'\τι)Οη τoti προ'Οnολσy ι σμσt! 6 τδn: 'Υπσuρyδς τ,ν τοπσθι!τφε στδ δψος -rCν 
30δ ι σ , δρχ. 

tQ~<yyfλθηιΦ.v6ρ ι σ: !l"Ι:Ζ~η:οy ι 6τl'\νπερ ιtm:Jλl\της , ΔlνW'τdκp fνοψε, 

!Dι!πι:ριμι!νσuμ:οιuτιfτι1ν κστdθεσητσt!κι:ιι νο0ρyισuπροt!πολσy ι σμσt!-.dδσfιι_ιε , πδσοW' 

ι!κτιμι'ισε;ι 1) Τ δ ι α ~ Κιιβι'!ρνηαη ·τι'Ιν dπστελεσι,.οτικδτryιd' τους yιd τl'\ν περ ι στολ l\ ο(π~ς τi'\ς 
φοροκλσπiiς , γ ιd τι'Ινόπο fο δΟΟΣΑχσρσκτ ιlp ι σε τδι!λληνικδφορσλσyοο:δ σΟστη~ ι!nα f σ:c,ΙΝτο" . 

{m.e . !9?6} . 



ΓΊΑ το ΕΚΠΑΙiΕΥΠΚΟ 

"' ΗΚι.ClpνησητοΌ..: . Καραι.ονλί'\ώντοtίςβονβJQνοιις, 6tν μ:ι θα fνε ι τ fπστu, 

U.ν ξε:χ \dc r τ fποτα . λ'ι1νει πdντοτε οtλε:ιοτ~ στδν b:ιιπδ της :, •• Χ.Sρ ι ς στι'jν όαπ:Ρ4Jουλη d
τaλμ fο της Ι<tJ f τ fς tιrι:ιwχωρfισε ι ς της δlν ~φτδρθωσε ln r ιι δλ6Ι<ληρ:ι χρ6ν ι ο ν6 δ&ε ι στι1ν 

' Αv&rοτη ' Ε><πι:ι f 6εvι:ιητδν._uw:στατικδχο:1: ι:πηnοtί;ιjτnν dη:ιρ::ι fτητοςyιdτΔν l κσιιyχρον ισμδ 
της κα r τι1ν tm\Oφcιρ:f τf\ς ~ρεμ fας στδν φο ι τητ ι κδ κδσμο ΙΙD f στδ l κη:ι ι δεvτ ι κδ nροcχ;ιn ι κδ" . 

(21.6. 19'78) 

"ΥJτCι:χιdnδτο1νd\'Dyyελ (ο τί'Ιςοιομpuν(οςμι:rοξtί ΕΔΙ-Κκο f ΓΙΑΣΌΚy ι6τδθfι,.α 
τi:iν κO Ι vt.JV lιnοψηφ fι.ιν , στ fς npοσεχε7ς δημn- ι κfς tκλοyt'ς , κtίkλοι κτί'Ις ΕΔΗ< rι;:ιροτη-
pqίιοον ότι : 

, ' f'! -nρι5rοοητί'\ς t κκpεμδτrrττιςστδθfμ:ιτi:ίνκοιWνlιπaψηφ fι.ινΔηu6Ρ1(ων τf'Ις 
' Αντιnο.'.fτ;.;uσης ~ΠCJς 6 ιομοι::χ,κ5θηκc npδς στιyμι1 , όn?ιρχε Q6/3ος l.d ζημιl\σc ι τδν dyc5-
w τ.:ίν r;~:ιδι:ι<τικi:\ν 6vν6μcων τ?jς χι::i p;ις. 

Ί::J ' 3ι.ισνιSι.ιως lnί'Ιλ.Βεοvμ;~ων fοσ ' Ολ.ατ5θ fμαrομf τδΙΊι\ΣΟΚκο f σ l δnο-

• ~~~~~~~~~:τ~~" τ~~ 1 ::~.~;~~1<~~:~/,"~~σ:η: r ~ο~::~η~~χ~~τ;~~λ. ~:~ο~~ 
ειtι rνη "( ι1 Τ~ν 11;:1.:ίrο Δ?jμο τf\ς χι::;p:ις νι5 fχε ι ~ 1 Αξ ι ι.ιι-οτ ι >< ~ dντ ι nολ. fτεuση . 

' ;!.\νιγι<αιδτηrογι6τι1νόλ.οπο fηοη τ?]ς δημοι<p::ιτι-.:ι::οuνεpγοα fος , όδ ι1yησε 
f ν\rτ '. ι·Jη\οd dποοGpε ι τ f ςδnοψΓJ,!J Ιδτryτι:ςδvωμικtνοτελcχ/:sντf!ς , 5nως 

--,ο ι • t>v 1 τοϊί " · r.κovμ:ιvd><ov ><Ο r τοϊί ' ftι . Σο.-·ι-\ Γ, ~ uι;μrJ:ι.\ ~ τi:ίν όnο f ι.ιν 
,r ' .trι'j τι'j {ι)dση τoti dγ61.0 τiiς κεντpCαc δ'iμοι<μ.:ιτι•ίις rτσ~.;π;ζης 1 6 ι α fτι::p:ι 

; ,,~ ν.S. JV~ωνfισοvν όμως τιί ύλλu ι<δμ-..οτο τ:)ι: Uντ ι ιιuΛ ( τι;"ΧιrΙς ι.rrl\ ><ο ι νl'i 
~nJ.;.');Ιι ' τ--:"":Ι c:-r:.\.:x:ν τrjc of noλ.λotic δ l'jμοvς τi'jς χ6p::ις d~οδc ι ι<ν~r lμnρ:ικτο 
τ-' ·1:0\r"ι- r. π '.ιτιι<ι1 δti\Ομη κα f τι1ν lξfχοUΧΙ θf οη το1ν δno fa 6 ιατηι:;εί ~ ΕΔΙ-.tς .:.τη δημ6σ ι α 
,._f-.το:τ:-:• . (Ι.9 . Ι9?θ) . ,,---------------------------~ 

Ι. Γ. ΖJΓΔΗ: •οΡΟθ CΤΟΝΤΑ[ ΤΗΝ [.ΔΗ.Κ '1 
( 'Αw6σπασμιι) 

<'-. , 'Αλλόflεlvοι fιΕ.ΔΗ. Κ. ; ΉΕ.ΔΗ.Κ.. ιlνοιτόκδtιιχιποiΙfχιιτlςρ/· 
{ε~τοuιπfινlδtο~Ιατi'\ςtιv-οfος.nοι)(φnοξιτ6ν0f)!Μρινόyι:w
Υpι:1Φι~ό Ι(όιπη π'κ χο.iιρος ιcal tl\( 16ι.ιι<π: tl\ <7Uνχρονη ΨUοιοννωμlο 
τ~Μοδςι')γιοiος.ποUι.σ-r4λuσι'τόφότοςτflς ιψιιιροιι:Φοτσινοςι 
~οΙ ~ξοσφάλιοι στl\ν Έλλόδο μΚΙ όμ6τιμη θtση δνόμισο ατό ιφότη 
rιΊςιUρwnαi•i'\ςοΙιιονlwιο(. 

Ή Ε .ΔΗ . Κ.ιlvσιή(Ιρνησητι')ςσνντήρησrκια;ιlτfιςc!ντf6ροστκ, 

πο.~ 1:11~~ 1ό;Ι\μ;~~~U~~Υ~:~~~ :~~:=~~ ~ Μ:C,~ών 
;~:,~~δο:~ ~;\~::Οτ:(ό~:=;~~~~-~: 
σiΟλισμο().πΟUιχιισόντελιοιfι lmδfwειιΠινιιατΩρyησηn'κ:I•ΙΗΙ
τaλλciισιω<τοΟιΝθρώποu6nότόΥ δνθρwnο.ΠοVmcπtiιtι 4ιwς 
σιΦι tΜuθιρlο •οltl\νctνθροόιπιvrι 6ξ1011ρ4ΙΜιcιοόvctnοραfτητις 
προiίnο&tσι ιc;yι61ήvιιοιvΙιΝιι;flσuμj!Ιωcrη.rtιοτιU.ιοιμοό4λλοyfι 

~~·,~.;w::ι,7,.~~:~; ~~Ιοο;. 'AMayfι δμωc; tμλιι;τιkf\. όnο1614 -
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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑ[ΤΗΡΙΟΤΗΤΑ't:.. . 

~·ιιf σε: 1 ρ1 dπd nολΟ σημ::ιvr Ι κlς lπερωτι"pε 1 ς κοτατfθηκον στ δ δ ι ιfστηι.ο τi'\ς τε:λε:vrο f

α ς ιeδομ!δας σm θεριν6 τμl'\μ:ι τl'\ς Βονλl'\ς dnδ βοvλευrt'ς τοtί κδμμ:ιτος . 

-Σ.τfς ΙΟ ΑδγοΟσrσv δ βοvλε:νr "'ς ' ftnκλ~Tov τl'jς Ε . ΔΗ , Κ , κ . Κ6:πο.ς Mno:vroι(Ji.' κοτtθεσε: 
lnε:ρι5τησηy Ιdτ6ν κ,ΓΟ;.ιθtnτΟυρyδ: 
" .. , 'Η ' Ελλdδcι 

0 
τοVΓ.:,- Ι δ κ , ~hοντοψιfς, ε{ιρfσκέ:τa Ι διε:θ \Ιl!ις d nομ!:μ::ι\tωj.ι!νη,σ ' &\ο τd ιι:ρ fσ ι μ:ι 

lθν ικd.σfdμvvr ι κdτηςπροβλ~'1't1ισ::ιf ο lκ1;:1\ιc1V ικd πλfι,ρι.κ:βΡCΙΧVtCvκλQ!Jfνη"ισ::ι f l1..οpτημ€νη 
l dnδτdnσλvε:θνικdσvyκροτι1μ:ι'1'tl. , ·• 
: ' ΗΚι(3ι!ρνησηdm:δε: fχθηdτrο).Οπ:ιςιΗι1~α:ινηστι1σdUΙ"Ν'η καfdvr ι με:~π ι σητiiνnρο-
βλημ!τωvτο'\) τδnοv, . . ' •'' ' _ " 

' Η l ξωτε:ρικ.1 μ;ις πολ.Ι ΤΙ):,,~ τ!ίχη τl'\ς . χιSρ)ς ισ::ι f τ6 '!'inpι.,ψlw τnς dnOQqo fζovro ι 
dπδlw μδνο /5vθΙΧ.ΙΠΟ 0 Τδν Ι):κι;ιθvnσυργ~jΤδ' 6l. ~πουρyε:Το . τtsv ' Εξωτε:ρικtsvlκτέ:λε:Τ τfς dnο-
ιιdσε: Ι ςτοv, · 

· ;;~~;.-~f:"~~~~~~~~ 
το·ις δl.v' l κτε:λε:Τ 1 σχε:5δv , κι:ιvl\ΙCΙ &nδ τd βοσ ι κ!S τοU κοθfικονrο κα f ~ d xpl",σn:voη σ lιτ"' 6nονο-

μεtιε ι τd πο~ f;~:ι~~(ί ~J1~~~:~~~:~~~~:~τ~'~:~~~ν των ~~y1 τmΟ-'6 Ισ θlτε: ι μι4 
χδι:»,ι'ι κ ιvηrσnοfησητQν'•Αpχ.ηytsy....Ι(ρiτt'Ιvε:Τ\οUΙ δ ισ~ .' Τ"'·t~γμ::ιβlλειτδν ' Αρχηγdτοtι 
Κpdτιruς lnfίπ]μο ττι~στdτη τi'\ς · nολ j τε: fας arδ lσr.πtρι κδ κα f στ~ lξcπερικδ.δlv τδv προορ f-

ζε: ι δ ιd τ fς ~τdτι~~~ ;=~~~;:~~~~~~μ~~~ βι1Ραt; τl'\ς πρaβσλ1\ς τGν · le~i~ 
κtίν 0 μ::ις θε: μ1των κσ f τl'\ς ll,.ι.πτpικl'\ςμ;ιςιrο.'.ιτι κ?\ςm::ιρωμ€νονν σι! . l κρε:μμδτηταlπfσημεςdπd 
δ ιετfαςnροσκλι"pειςτοtοΓt>οt:δρ;Ιυτ1\ςΔημοκβ:Π fα ς dπδτl\νrαλλrο.ισ::ι f τ/1νΒουλyup fο. 

'Ο ' ~ηydς_το'JΚρ6τοvς , ι;:Τw.r'Κόeη.\ιbμl!νοςi.ντδι:;-τί!.vσυv6ρωντi'\ςΧ6ράς , τ,"" _). :.=~ τδ "'Εθνοr. δfδε: ι τι1ν μd1ςη στd· δ ιεθ~ κ~vι:w dπαqdσε~.,·:χι.:ιρ fς οlισ ι ααι'•ι~ Ι\ Ι: κπ~ ... 

β) Διδτι ~ πσλ ιτι κ ι"ι α;ις l\/Ciν ι τΕ!ν συμμ!χr.nι fιπΙ'ιρξΕ d-τvi"ς σl' βαθμ6 'δnvΧ Ικδτrrτρς,. 
or δ ι αδαχικι!ς σι;ιςdπστvχfες στδνχειp ι σμδτ!:Sν. lθν ι κων μJ.ζ θη.Δτωv μι!dποκό

ρ(ίφωι.οτι"ινδρσηπ:ιUΕIJJ1ΑΡΠ<Οισ::ι fτ,... νομ ι μοπαr:-~ .~vτουρκ ι κtίνlyκλημίτων στι"ινΚ'tίπρό, 
δι;ιε fλονrοισι!ρφdλμ::ιττ:ι κα f m::ιρ:Ιλε fψε ι ςβασ οκοt)χσpοκτl\ρJ; . · . 

' Ο 'Ελλην ι σμδς τiiν Η.Π.Α, lyκατελεfφθη μ6νος του στδν dyts\C κοττS: ·rf\ς φ ι ~σ-:' 
τουρκ ι κl'\ς πολ.ιτι κl'\ς Υ-ι!ρπ:ρ , δlv ~y ι νε δ ι οιp6τιαη κα f ' lνημι!pωση τΙ'Ις"dμεp ι ο.r.ν ι κΙ'jς ..ο Γ τ!fς 
6 ι εθνοtιςκοινl'jς yν6μης,Ο ! 6 ι ~~τι.ι-;ι!ςμ;ι.ςΟΟηρε:σtiς · ε: Τ\/Qι μllλh ι nl'\σΟVθε:ση .σ fdvε
πσρκεΤς, δlνlχρησιμοτm ι fιοατε:~νμlσοδ ιοπρ:ιγι.nτευτι κδ,τ,...dnε ι λι"ιdnοι.nκρ6νσε:ωςτf3νξι!
\ιων βι!σεων δηως τδ ~πι;οξαν α ! Ταt!ρκο ι m:fJΑι.-φσνfζε:τε · τ"'ν χG\ρ:Ι - ~ lκλ ι παρε:Τ τ,... lndνoδo 
στ6ΝΑ1Ό1 ldνκα f 4φ 6δσσνδlν6πι'iρξε: ι τουρκ ι κ6Βι!το , · . , · 
γ)Διδτιμ€τl\ν 6 ι οχι!τε:υση τl'\ςλιίσης"τ1)ς6 ι nλl'\ςlνι:Sσεως'' ισ::ι fμι!τ"v!κδηληnρaσιdθε ιι::ι . ' 
με fWf]C τοt! Γρσtδρσuτl'\ς ΚΟπρου .dποδvΙΙD.μ.bιτ~ ,,... ~lbη τf\ς χ6ι:nι:: ατδ 'χειρ ι σμδ το~ Κ~ 

=~:
0

:.:ιf ' τd ~~~0; ' ~ofιd~~~~~: :,π:;:cι~\=:ερ Ιd κο r l:ξ~εριισ;:\ια , δτι ε:ω~ . 
Σι!.!lλλες. I: Ι!_qχtς~σι!ΟΜε:ςχ!!ιρες .lιdnσrυχημι!νη r~Ί τι κ fι α;ις θdΜ,yε: ι αι 

n::ιρ::ι fτηση . Τδ 6λιγ6rερα ποΟ πρ;1nε ι vδ πρfξε:rε . εΤ\Οι -.d ~ιp:ιvιaτftrε ι:ιτι) Βοιιλο1ΙΦf dφoto 
~ lνημερ(ισετε πλι'p.Jς vδ 'Πe!'jτ'ε δπδ τ~-§.~-~ς"~. ~~. ___ _ 



. 
-Στ f c 3 ,8. !978 of βουλευrlς ι-nc κ .κ. >ιικ . ·~νι ζ~λος(Υσνfων) ιαι f Μεν,Ξu\οC.ρης ( ' 1-t>o
κλ~ fov) κοτ€8ι::rον tπεpaτηση γι ο'!' τοσc Ύποvργσ1ς Έοωπ:pιι<ων-Δημ. ~Εργων-Σvγκοινωνιί:iν

Κο ι,·. 'Υπηpεσι/ΖvκοfΔημ,Το'fξεως. 
Στι1νl πεp6τησηdVD.φ!ρο!:.τuι : 

", . ,'0 Νομι!ς Γρε:βεν<:iν , μι!40,{)(Χ) κι:ιτοfκονς ιcnf 66χωριd,Ι!χε ι tγ~ταληφθε1 

στ ι'jντδχη του. Jtιβ:]:tστp ι σr ι κdδε Γγμ::ιτοτ?Ιςtymmλε fψεωcalιrf\ςεΤwι τdlξ/'Ιςι 
Ι. Ήπεριαχι'i σrειχΤm ι πυροιήlεστικl'\ς Ύπηρεοfας,dλλd κο f όπστυΠ\ο)&Sνμl

οΙJν nvp:~ σφαλε fοc , κο fτοιεΤ-.uιδaΟΟδης, 
2, Ό Νομ&:,σrεpείm ι dσφ:Jλτοστpω!Α!νουδδικοtl διιο:τfιοu, Άπe·,1!9ΒJ-χλιι, 

μο'Ι'vοΒJΙ!χοuvdαφσλτοστpωθεΤ. 

Γpeβε~, ε Τ \Οι ~~::Ρ~~~ κ~~~ν~~ςμ~θ~~a:f\:m~~~~· :σμ~~~κ=~ε~~~ε ~:::.~~~~ι 
τι'Ινπεp ι αχι'\τουμfτ/1νnpωτε0οucn . 

4 . Ήlγ><Uτdλε ι ψη τί:iν κατο fκων σψπληρι5νετοι μt: τl'j νla χο'Ι'pαξητ!'Ιc σι 
δηροδρομ ι κ!'j ςγ;rιμμi'jςΙ<Uλαμrdκ~:~ς-ι<οζιSνης , ILτι'iνδπσ fαποιχικ6μπτεται δΝομδς. ' Ηπαλι~ 

τεpη χd' ρ;:ιξη,τ'/1ς όποfας τ6 ι!:yκαfνια /!γιwν πpδ ι!:τ<:Ιν,lξ '.τιr,ρεταtίοε: nλι1pως τ~ πι:ρισχ~. 

8 noC δ~ν δ ι αθlτ~; ~~=~Ρ~~~d~~:~τ:δι~~:η::~,::α~ρσ::~:~~rοv, bνναμικδτητας 60 κλινtsν, 
-Τι::ε:7ςι!:ΙΧJτι'iσειςγιd' το!ίς Ύnοι>ργο1ς 8ιο μηχσνfας ι<αf Έαι.περικLiν , yιd τι! θlι.Ll'Ιtt τί'Ις 

λ ι γνιτα;ιδρσunερ ι οχί'ΙςΙlr.ολεμ:ι Τδι:::ις, ι<ατστt'θηκαν dnδτδν Βοιιλευrι'iκ.Νικ. 8Ε:νιζlλο , (6.8 ,7/J 
~τι1ν πρ6τη t~ησι1 όκ , Νικ,-rοςΒενιι,lλοςκαλεΤτο!ίςκ.κ. Ύnοιιρyα!ίς 

Β ι ομrτχ.αν fας- Ένερ'ιεΓας κο f Έσωτερικί:Sν\d πληρσφορfισονντι1Βοvλι'j:Ι. Έι'iν!!Ι:χει σvνει 
δητοποιηθεΤ &πδ τfς Ύπηρεσ (ες τοιις ~ d.....&yκη τl'\ς dvrι μετωπ fσεως τtiν πρσβλημι:!των τl'\ς 
nδλεωςΓtrολεμαΤ&::ις , τί:iνγε ι τσνικLiνΚο ι νσr/tτων Ι<D. Γ τt'Ινι!:ργοστασfων&ηςτl'\ςπεφισχl'\ς 

ι!:·.-ιοΤ~, μι! βdση ένι::ι οςοτd'λληλο μακpen;Jδθε:σμσ πρδγρ::ιμμ::ι::α )γ ιι'i τ ι1ν ιiδρειιση β)γ ιd τ~ν d:rτοχf
τεοοη 1<'!:1 ( γ) γιι'i τι1ν Πpι:ισJUσΓα το~ πεpιβdλλονrος . 2 . Έ&ν !!~:χε ι lξετσσθεΤ τδ αΤ:rημα 

τtiν ι«ι.το f κων τl'\ς πεpισχl'\ς,~πως r'ι Δημ&-rα 'Επιχεfρrpη ' ~εκτρ ι σμοt!, cdν ι!:Μχιστη cruι.41oλi'Ί 
στ ι'jνdvrιμετώπι σητLiνmρ;:ιπdVQπpοβλημfτωνποCΕrημι οvρyεΤ στ ι'jν πδληΚΣlf στΓς κοιν6τητες 
~ λε ι τuιιpγίιι τtiν &pvxε fωv ιςι:ι( τί:Sν ι!:ργοσmσ fων,δlν θd' 1!;:-:pεπε \d' rupι!XEΙ δωpι:d:ν τοδλdχιστον 

τ,νλλεκτρικ ι1 ι!:νlpγει απσGε'7-.n ιdπορ;:ιΓτητηγιι'iτΓςδημοτικlςκr.ιfκοινστι κlςdνdγκες 
τi'\ςπερ ι οχί'Ις . 

~'l τι1ν δεστερη ι!;ρΔτησι1 τοv καλεΤ ~ν κ. Ύποιιpγδ Β ι ο~rτχ.ανfο ς ιςι:ι( Έ-
8 νεpγε: (ος νd lνημερ&ιειτι'j Βοvλι1Μν ο / 'Υπη,ρεσ fεςτσιι!!Ι:χαιινσιινειδητοιτοιι'pεrτι'iνfκτnση 

ταΟπρ~βλι'jιnτας τ?jς pvrιdν::r.;ως τί'Ις περ ι σχi'\ς ΓΊτολεμιΤδας ι<n Γ πί:Sς σκfιπεΠΙι ν& d:ντι μετωn fοε ι 
τδθlμ:ι . 

Τlλος στι'jν τρ fτη lp6τrrrι'i τοv ~ κ, Νι κι'jτας Ε!Ε:νιζlΛας lpι.πii 0<11 Γ κα-

λεΤ τδν κ . ' Υποιιρyδς Β~αμηχονΓας κn f Ένερyε (ας ..d ι!:νημεp&ιει τι'j Βοιιλl\,tι1ν r'ι Δημ&-rα 

Έn ι χε fρηση ' Η\εκτρισμοt)Βι:! σvνεχ Γσει τ~lκμεl'Ι1λλειισητtiνδρvχεfωντης Ι<ΙJ"Ι'dτδνΤδια 

μfχρ ι ~ρ;:ι τpδιιο , nοG τελικd δχι μδνο καταστρlφει τ~νalσθητrκι'j τal:! τoπfav,dλλd O<Of rτρσ

καλεΤ σkι-4αaτ ι ιci'Ί ζημ ιά' τi'\ς tθν ι κί'Ις σ l κονομ fας ~Μ δποχρειJθε:Τ \d lφcιρJΔσε r τι! διεθνl'\ 
πρδτιι~('ΟρvχέΤο ι5νθρ;:ικa - aτi'Ίν ΓεpμΙνfa,σr~ Ν. Q(nλ fα,στ~ περιι;rχ~ τat) Tdvεσv τ?jς ΗΓL&.). 

-Έρ6τrρηγ z d: τδν Ύπσιιρyd Έμπσρ ικί'Ις Jlt:ιυrιλ fαςκr.ιτlθεσε στ fς8 . 8.Ι9?8 & Βοvλευrι'jς 
' Ηρακλε fσιικ.Κ. ΙΙ.παντοιιβ(Ις: 

Σ ' οtrτι'jν ., ιιhuφiρσνm ι τd' ι!:ξl'\ς: 
"~τσξG το~_ ~'lξο.μf'ινοu τat) !975 ι.Σι( τσtί Ίοιιλfσv το\:! Ι9?Β r'ι d:ξfα το11 

Ιαπων ι κοt) ΥΕΝ .!!χει αlιξη8εΤ σ~ σχt'ση ~ τδ d:με:ρηnνικδ 00.\λdp ι ο Ι<Dτd' ~ πεpfπbv. Άπδ 
τδ γεyσνδςaδτδέπι βι:ιρ(ίνθηκανd..dλσyα al παρ;:ιγγελfεςnλο fιJντί'Ις 'Ελληνrκi'\ς Έμπορ ικf\ς 
Jlt:ι υτ ι λ (ας r::ιl ' Ιοιιωνι κd:Ν:ιvπΓJΥε:Τα, 

Μπρσοτιί στ~ν. κaτdσror::ιf' ~trτ i'Ί !ρι,;ιτffται 6 ιc , Ύπαιιργδς Έμπορικi'\ς flh111ι.l.fας 

καΤ παρακαλεiτuι W πληpσ~QΡι1σε r τι'j 8οιιλ~ , π5ς dvrιμετωπfζει τδ πρδβληΙ-D . κiι t ΠΌ,ι:! σuγκε-



κρ r μι!;,ο μlτp:~ σκιfrπετα ι \.dm5pε r ι'}Κuβ{ρνησηy ιd τl\vtv fσχuσητΡ'jς 'εμηορ ι κi'\ςΙtιtιrι λ. raς , 
πσδ, l!πως εΤwι γνι.χπ~ 0 6οκ ιι.d ζι::ται τ& τε.\ειιmΤσ ΧΡ~ν ια σο,9ι::ιρf κο ( dπδ τl\v l!vτovη διε8vl\ 
\ΙCΙtιrιλrα< /1 κρ (ση , 

Γριnε ι \d σημε ι ωθείδτι &εςοχε6δvσ ! Εlιι:ιωrτιΤκιfςΚuβερvfισεις 1 ποδι'} 
N::ιtιrtλfa τσvς πλι1γηκε ,t π 1σης , dn~τfιvd<,ιτ;ιτ1μιpητσtΙ'"Υ'ΕΝ~, πρσιfβησοv στ fς κατ6λληλες δι~ 
ρt,Εμ fσε ι ς G:πει:ο d11~ διαπραyΙ-.Dτε:Οσεις μt τ~ ' Ianωνtocl\ Κι,f3ιfρνφη . πρδς dντιμετ~πιση 
τfιςl (J::ι ι pετιιdκρfαιμηςαfιτί'Ιςιcατa~σει.κ;" . 

ΑΝΠΔΡΑΣΗ 1ΉΣ ΛΑΙΚΗr BAIHr ΠΌ ΕΕΜΑ ΓΕΝτΑΡΗ 

'Έντονη }iτov ι'} dντfδραση τί"ις λαΤ οcί'Ις Μσης στ.,v ψειιδ'Ι δ ι\λωση τotloc, Β, Γε
t'1"Ιfσηδτrπροσχr,JΡεΤ στ/1Ν, Δ,μt! τ1ςεt.\σγ 1ες τ'ΙςrΕριφεpεrακi'\ς 'Επ rτροπi'\ ς Χοv fωv, 

Ε ! δ ι κ&ι:: ρ:ι ι'} ΝοΙ-.Dρχ ι σκi\'Επιτροnl\ Xo.vfr.:rvτi'\ςE,ΔH.K. r:ιt'dwκa f VLXJfj της 
(ΙΒ,Β, 76) ,δr'ιλωσεκατηγαρημ:ιτ ι κδδτ ι δλα τ&μιfλητηςκσταδικδζονντfιvdποστσα1α τσtl 

... s.rεV'!'doη. 

Τδ δτσμ:ιποfιδποyρ{5φοvντδτηλι::yρδφημ:ι σvμn:ιραστδαεωςκο f τδ6ποΤο tοτιS- · 
ληστ fc;tφημεp fδες,όπσγρ6μμιαε ι'} Ν .Ε , στl\vdwocofVLXJI\της , ε Tw r στεvο f σιιyycvεΤς τοv 
ιι:α f μετε:Τχσνστl\vΝαμ:ιοχ ι αοcfι'Επ ι τpαπ.,μlχρ ι τ fςΙ4Φεβpοιορ fαυΙ97Β, δπδτε l!ληξει') 
θηη: fα τσuς , ποfιΔςγvωστδv, ι:: Τwι ι!:τfισrα . 

Στ fςdρχα ι ρι::σ fεςγ ιdτ.,ν συyκρδτησητl'\ςκα ι vοδργrας Ι't:ιμ:ι ρχ ιακi'\ς' Επr τpο
πl'\ς-κοτt'ληξε ~ d\ot:lκσ fVLXJη τf\ς Ν, Ε. Xavfωv τl'jς Ε . ΔΗ . Κ. , σ / rτιp:~πdνι.ι συyyι::vεΤς dpvfιθηκav 
vrί n6PO\N μιfρος , Ι)::ισιικ:ιvtiς vιaτ f ~δη ι,εθσδευδmv 6 πpοσχι:\ρηση τptl Πι:ντdρη στ~ "Ν. Δ.• 

ΤΗΝΟΙΚDΝD81ΚΗΙΛΙ[ΝIΙΧΥΙΗΙΠΟΡtiΤΕΝΑιΟttτΕΑΠ'tΥθΕΙΛΙΣ:τΑΓΡΛιtΙΛ • 
ΤΟΥ ΚΟΙΙΙΗΟ[ 'Η ΝΑ ΚΗΑθΕΙtτt ΙΤΟΝ ~~~ . όριβμ, 5Iδ0Jt ·1t ΛOII'APIΛIIO 
ΤΟΥΥΠΟΚΑfΛΣΤΗΠΙΛfΟ[[θΝIΚΗΙ ΤΡΑΓΙ[ΖΑt .. (ΠΑΝΕΠΙΙΤΗΙΙΟV:Β)ΑθΗΝΛ 

liHN ΠΛΡΛΜΕΛΕΙΤΕ ΝΛ nρΟΜΗθΕΥfΕΙτΕ ΤΟ ΒJi:ιΛΙΟ ι ~ 
t.Γ. lΙΓΔΗι•ΟΡΟΒ[fΌΝΤΛ[ ΤΗΝ [ . 6Η.Ιt.• _ 

ΓΙΑ ΤΗΝΠΟΛΙτ1ΚΗΣΑ[ΕΝΗΜΕΡDΙΗ·ΤΟΝθ[gfιΗ1JΚΟΙΑΕΕ:.ΟΠΛΙUΟ 

KΛITHNOIKONU.IItHENitXYtHTOYII.OIIIΛTOI. τt•ΛΤΑΙΔρ. lOO 



Mt=TRIU ΜRς 
'ενημερωτιχ6 Δελτίο γιά τά 

στελέχη χ.αί τά μέλη της Ε.ΔΗ.Κ 

ΗΜΑΧΗΓΊΑfΌΕΙΚΙΑΡΙ"Κσ -----
• ~ν τ~Η;~ι~~= ~~:"~~~~f1;:;~~Y~~:t~;c~~ρ::;~~~Ψ::,.~~~~ \~;~(~σ 

t;ιμηνι:Οε:ττ:ιι σ6v ΙJ\J\Οfνcση)Ι(Ι]θός ιcar στfc πιlσε.ιςyΥUσ'1'βν&~ρικονικ13νκCοιcλι.ιν κοrταο 

Γοcιt: δροιιΚ6ρτερ. 

•ετσι τδ 116μιn μσ.ς,~τοv δ μδνος nολιτικδς φορlας naG ττ1\ρε ξtl<&θαρη θι!αη στ/\ μι:&ο-
6t.ιιμι!vη npαπdθεια yιd τl\ν ιiμνfιςm:vση τtιΌ Ιf:yl(λ_fιι..οτος τ'i'\ς ταuρκικ'Ιc clσβολ.i'\ς στι1ν Κδπρο. 

Κι 'cιlπδ ~ντvπωο fοσε Ιδιαfτειn τl\v εbΙΧJΠΟΤκ l\ καf τl\v δ ιεθνi'\ κο ι vl\ y'ο'δμη. 

Βι!:;3αια , α l δι6ι;ορeςξιfvεςοι;Ι,.βερνfιοε.ιςε Τ\ΙΙ;Ι.ι yνς.ιατδn6ςτdχθηκαν&λλr)\lyyι.εςστfιν 
nροαr.Δθεια τοt! ' Αμεριιcaναtί f\:;ιοιδροv yιd: η~ν !p:rη ταt! "tl./l'dρyκa", Χιλιdδcς τrγ.cθι:ατι!ς, 

δ~ 1 ο'&οτδνκ&η.ιοιcσθr)\ωμlνσιμπροστdατ fςσvακcvtςτοuς τδβρι!δuτl'\ς26,?,?8(?μ,μ, 
l':ιρα 'Ελλilδας ) nσ.ι:nο:ολο(ιθηα:]νΙ:ντΙ.ο11~ισσμιVοι τδν'Αρχηyδτf\ςΕ.ΔΗ.Κ . nοδδιcρμrr.ιcΟοντaς 
τ~ oiσθrno δ.γο\(Ι.κτ(jυε:~ς τοΌ lλληνικοU λααΌ γι dί τ~ δn&ρααη τf\ς ' ΑιaριΙΘνοιl\ς Γι:ροvαrας 
61\\ωσc στfιν ΓιοuροjΗζιον :"ΕΤvαι βορΟ'n;ρα &nδ fy ο<λημ:ι, Ef\laι λιSθος", 

'Μλ6~ ττfεσητ'Ο13Γροt:δροvt<dpτι:ρσ\Ιveχ!ατηιι;ι:ο<αfοτι'\ν~ομlλι:tατ11ς ' ~ριο<ανι
κl'\ςθοuλίΊς.t.ιετδτδ d nστfλεσμ:;ιι<αfοtrrΙ'Ις τl'\ςψηφοφαρfαςδ'Αοχrπδc;τ'Οtlκδμμπος6πf'ιρξι: 

8 ~~~~Η"~~;;:=~:τ:~δ~:~~\fΙ.U~ ~~~~~~~:Vον οτ~ ~::~ ~~::rκ~~νfιt~V:: 
ρ!ος y ιd ~.τι Bd έτnκι;Jλοvθfισει. , ," 

' ΑλΜ.λfyεςμιfρεςΔρ-γ6τερα,δ ' Αρχηyδς ι!:ττι~w.ο<αrιcdτι&λλο:"Ήττρ6τηtnι·rειος 

τοtl θ.:J\dτοvτο1)'Αρχιεnισκδnοv/rιbκορfοvΙJUΙJΙ"Ι rππ: ι μι!'τι'\νdμνfιαττvσητοtllyκλι'\Ι-ΩτοςΤ1'\ς 

τοvρκικ?\ςε l σβολ?\ςοτι'\νΚfmρσ&nδτfιι.'Κvβt:ρνησηΝν""',ι.ιiτfςειΜ:αyfεςτ<:Ινκιeι:ρνfρ::ων 

τί:ίνκραΝν-μελtiν-τοtΙΝΑ1Ό". 

Ι:τδνι!:cπ.περ ι κδτομia ,ι!: οι:τδςdπδτf ς m:ριο&Τι:ςm::ιCοnραyι.nτοποfησε σt δι.Sφορες 

χt:ς τf1ς χ6pgς κar τοCος ττολιτικοCος λ6yοvς rτoCo ι!:κφι:iνησι: μl τι'\ν εfικαιρfο abτ-1'\ 6 κ. 'Ι . ~~··· 

δης , lδωσι: κaf μι6 dηοστομ:.ιτικ, 6rdνrηοη ατδν Ύττοuρ'yδ Σvvrον ι αμο~.Κατι'ιγγε:ιλι: Ιτσ ι uGν t 
nοnτητι'\στρ0Ιι1ι'\ΤοϋΜητοοτdκηnρδςτfςττολιεθνικl ς rτcτρcλα(ονδε:δομtνοv&τιιττιδι6<ε: ι 

τι'\νdνατι;αrτι'\ τοtοtνερyε ιο.:οϋnpαyρdμμ::zτοςτi'\ςΔιΕΗnοCομι!'χρι ~ροστηριζ6τανστι'\νdf. ιar. :r •• 
l'jCΠI τ~ν tyχ6pιι.ιν Πl'fYί:iV lνε:ρyεfος. 

----
Στt ,..:τι.f!ί,ο!τtλεvπ:ι7aςtξι:λ fξειςατδνtαπι:σ ι κδlfQ\ιτικδχί:\ι;ιο,μι!'τfιν"•· -'_,_,.;.:. " t" · · 

).fοτi'jςδιεGρuνσηι;,bι κο>6νοuν&π6λvπ:ιτ fςnρσβλfψειςπο06ιcrτCοnωσι:dττδτι'\νnι,.!η π;:το· ",' 

:_ ' ;.~-χηyδς τ?\ ~ Ε,ΔΗ.Κ . 



Ήδρyανωτικο1δρ:lστηρι6τητΌτοt\κδμμ::πος 

twεχfζεται μι! l:vmτ ι κδ ρ1λ!μδ ~ δρyανωτ ι κι1 πρcισπιfΒεια τotl κδμι..οτος σt !λαος 
ταΟς τομεΤς : · 

-~:rΟάιcε,ηn.Ε1 Α'ΆΒηνl.'ινιcα r π.ε.ιnολοtπcιu'Α"ΓrικΙ'Ις. 

Γ ~ ~:μ~~~ο=:=~~~;:;ο~~;;κ~~f~~ο~:;~/::ς~~0 
στΓασηστελεχtsντοtlκδμμ:ποςστδΞuλδκαστρο . Γροt'ιδρεuοε Ο\Οχlψεως 

τf1ς n. ε . Κορινθ faςστdγρ)φεiaτο'Dκδμμ:;ιτος.Ό 'Αρχηγδςιnινοδε:Οaντuν 

.ι-' 1 '\ ."• •• , ., ~~~~·Ν. Βενιζt'λa =~σ:~~ν:~ ~~~~~~ς~· ~. ·ο~νωτ ι κδ 
-ΙD'Ιοuλ (a-~:tΟσκεψητf'\ςΠ.Ε . διrολοfποu--;;;:;:-;-κflς. 

·~: [uγκtντρωι:ιητf'\ςtνντσνιστικfiς 'Εnιτροnf!ςΤοπ ικf!ςΑlm:ι6ιοικ~ως. 

- 15 louλ (ou Β76: ~~~~α:.ιd::~·~ς~~;~~~~=~~~~~:~~~ό~=ν~~~ 
ι.nτιαςτο'Dκδ14-Qτοςκ , Κ.Τσ ι ρ ι ~σςΓbλιτεvrt'ςΙ<D.(πολλδστελtχη 
τοtlκδμμ:πος. -

~~~~~ν;=~~~~~δ:~~ο~:~:~~:~κ~~~ τδν Βοuλεvτο1 ~νrω'! 
κ.Ν. Βεν ι ζtλ6 , τ6ν . 'Dργaνωτ ι κδΓιχιμμ:;ιτιακ,Μ,Ι.(Sρaκαfl:ηιn:λ.ε:Τς 
τotl ~δμι,nτος l:nίσκfφθηκε το1ν /ΙΔρι α::ι, το1ν Κοζd'νη, τι1ν Γlτaλεμ:ιΤδσ κa f 
τ fςl:γκαταστdσειςτf!ςlΕΗ(ΛΙΠmΛ)κα r Αε8Ακσθ6ς κα fτd: χωριdτl'\ς 
λιyν ι τι:ιφδροunερ ι οχfiςJbρ:luyl'\ς ιcαf Άγ . Δημητρfοu. Γ\:Jo/Yipεuoε 

σuσκtψεωντfiςΠ. Ε,Ι'ορ (σηζ--ΚοζδνηςκαΓΤ.D.'Ελασσδνο:ςστdyρ:lφεΤσ 
τotl κδμμ:;ιτος , t.Ι(ληοεdκaλοί.eωιοτδΔη~ρχεΤο Γh"aλεμ:ιΤ&ιςπορcιvσ fσ 
τοΟΔη!Δρχονκα Γ τοtΙΔήμοτ ι κοtΙtνι.eοu.ι..tον.rτrςΖ2 (tc!βjbτο}-rοtΙ 
μην6ς1 mρ.:ιιdθησι:σιγεtlμ:ιστελεχtsντο') " κδμι..οτοςοτt1νΚσζ4νη. 'Ε
π fΟτ}ςπαραιdΒησεiσ:Σ f μ fλησεσfγεΟμ:ιστιε:λεχ!:Ιντοtlκδμμ:ιτοςm 

_χωρ ι δ . ' Ρι;y . ~ρ!ος, ιοuθιSςϊcόfοτt1νJfαρ;ιuyt1,δποuμΓλησεσfnλαn:ιd 
. οuγιc!vτρωσηιcατο Γκωντl'\ςπι:ιDΙΟΧΙ'\ς, 

φ.:.25 'Iotιλfoui976:tvy κt'vτρωσηΣ'WτoνJσ'l"'.tlcf!ς Έηιτpοπl'\ς ΤοnικfiςΑlπσδrοίκfισεωςyιdτιf 
---·· Θiμ:ιτστfiςΤ, Α , . ' 

--26 'ΙσvλΓσv Ι9'76 : t~κεψη τΡΙς Τσπ ι κflς 'Επ ιτροnl'\ς ΚΟ.λλιθι!σς yιd τcj Biμu τf'\(; l:κλi::ιγΡΙς 

- .--. - ~::~~~~~::~:~~ ~~~~η:δμ:;ο~.l:~~~ς σr . κ.κ, κ . 8 
-<Β 'Ϊσtιλfοu Ι978 : r&-κεψη στd γρ:ιφεiα rnσ ··MrOI< l κnρσσ6nων τf'\ς Ε . ΔΗ,Κ. Κα Γ το'D rw:oκ , 
--- yιdτd:θlμ:ι-rοτΕ!νnρι;χχ:χι:!νΔriμστiκ!Sνl:κλοyβν, 'Αι-δπλι:ιιρ!ςΕ,ΔΗ. Κ . 

π1'\ρcιν ι.Lρος ο Ι κ . κ. Ν. θε:Vιζtλος,ΤσιΡιμ&ος,Ι.f.Sρος ιcar rταμοΟλης, 'Απδ 
τcj ΟΟΌΚ of κ,κ , 'Μ.ευρ!ς,Γεννημ::ι.τ!Ις 0 ΓbmΤιοιfννοu. 

~~:i;vγκfντpωσηΠ,Ε, ' Αριcι::ιδ fσς~Τρfπcι.λη. Γbρiστησανl:κnρδσωποιτΌtί 
κ.ο.r, τστi~μι.ο"ΓtΙς . σ l κ . κ. Βε:ρy6δοςκαr&ιχ:λl!ς, 

-~~τιυ Ι97θ:Σ:(ισκεψη τf!ς tιιvrον ι στ ι ΚΙ'\ς Έπι τρόnf!ς Τ.Α,'Εξετd:στηκαν nρσn1σεις 
Π . Ε. y ιδ-:-.τσ (Ις " fιnαιιΙ"JΙΙΙΟνς ΔημSρχοuς οτ fς πρaσεχε7ς Δημστικ~ς l:ι~:λαγf( 

~..Δt ·crισmuΙ9?8 : rυγκρ6τησηΠ,Ο, 6noλo fnou Άrτr κl'\ςy ιd ειλσγο1προεδρεfσιιcτττ5γρ;:ι~ι.r
οi-οtl . κδμμ:;ιτσς. 

-··l~~!:!....!m: tvyκlvrpωoη τl'\ς τ. ε. Κερα-rοινfοιι,Τδ κ . ο . r. lκπροσδnφε: δ κ. j<j:,. η,1"-
- κης. 

-:~:ruγκtντρι.>σητfjςΠ.Ε . ΆχαΤαςιcαf σ0σκεψηγιι1θtι.αταr.Α.'Αnδτδ 
κ6μμιπαρσιρfθηκ.ε6κ.'Ι . rταμο0λης . 



1 MJJIO ΗΕ.ΔΗ. Κ , trH WIJ(H ΓΊΑ ro "ΕΜΙ\δ.ΡΓΚCΙ'' 

'Η ι.όχη το~ "lμπιSpγκο'' χdΒηκε ,dλ.λι! ~ E . ΔH.K . iliτaν δ μ6νος πολ ιτι κιSς φορ&ς 
ποδ dντlδρ::ισε σνστημ::ιτι >d σr~ν προσπ6(Jειο τοtο Γtιοlδροιι ιο;&ρτερ γ ιιS τ~ν δρση τοu, μt 

ο6σ ι αστ ι κiςι!:νlργε ι :;;ς , 

rτ Γς 25 Ίοιιν Γ οιι δ Άρχηy6ς τf'Ις Ε , ΔΗ , Κ . πρ6τε ι νε: τ~ν δργιSνωση ιuλl.ιιΤκσ~ 

σ\Ιλλαλητηρ Γσιι dn ' &.α τd κ6μι.απι τ?\ς dvrιπολιτεδσει.ις στ~ν Κρο1τη , δπσu βρ (i:Jκονττι ι σ Ι 

σrι.οvr ι κ6τερι:ς Μσεις τi:iν Άμε:ρ ι κονζ!ν, Ι/lτδντp6ττσσιιτ-Δ , δι1λr.χχ δ κ, Ζfγδης, 

θιS δ ιατ~νωθεΤ 1ι dvrΓθε ση τol:l tλληνικο!:Ι λaotl στ~ ιχ:ιφQc: dνθελληνικ~ tξι.περ ι κ ., πολι τι-

~Ίη~:U'::.;.~Α~~Μ~ ~~~::06~ντ~~~~~~-~~~~ν~~~~=τ=~τ~= :~ 
σuλλολητι'ιρισ. 

Μyεςμlpεςνωρ fτερ::ι κο Γ σvyκεκρ ι μμfνατ"ντελεuτα Γσ μlρ::ι (Ι5 . 6 . Ι9?θ) , 

8 ταtΙ d προδπrσuκλε ι σ fμ:ιτσςτf\ς 51uλl'\ς , δ κ . ' Ι . Ζ Γyδηςε Τχεζητfrσr; ιiLtn ι στολ"ταu 
στ6 Γροεδpι:;Τσ τσtl [6ι.ατσς , τ.,ν dnoσroλ~ δ ι ακομμ::ιτικ!'Ις tπιτρσπf\ς qτ Γς Η1Α y ιd νd 

δ ι αφι.rr fσε ι τdμlλητοtiΚσγ κρι!σσu. ΉΚuβt'ρνηοηδμι.ις , πρστ Γμησε κο ( rdλι νιSσ ι ωπfrσr; ι 

d ιτι~vrος&ρνητικ& . 

rτ Γς 20 Ίou\fou δ ' Αρχηy6ς τοtι κιSμμ::ιτος μl δι1λωσ~ τον εΤiε ιcαλlσει τδν 
κ ,Ι)Jωθurιοuργ6 -.d δ ι εψεΟσε ι τοΟς&με:ρ ι κονικοδςlσχuρ ι σμσΟς (Κdρτερ-Ι<λfορvr-Ροvrζ ιt'ρο) 1 
δτι ~ 'Ελλην ι κ" Κψt'ρνηση ε Τ χε σν.ο ι νlοει στ~ν δρση τοtι ι!:μrdργκο, 

" . , . ε Τ ..α~ γνωστι'j 1ι π fιιισ-rι, nοδ dσκεΤ δ Γρδεδρος Κdpτερ, ε Τ χε δnσγρ::ιμμ(σε: ι 
δκ,Ζ tγδης , ΕΤ\αιy~tπΓσηςδτικοτ6ρθωε νιS πε Γσε: ι ! σχuροόςdμερικαν ι κοδς nο
ι;dγοvrεςδrι 1ι 'ελληνικfιΚuβlρνησηδινΙJ6dvrι(.ι:;d..ιε ι, ' Ατι6δε ι ξηy ι 'αbτδ , dnστελε:Τ · 
κο ( τδ περ (φημο μνημιSνι ο τatί f'\;ιcιι!δρσu τf'Ις ιτιν ΓσχuρηςΌμοσποινδ Γc:ις Γb λcι ι~ν Γbλεμ ι ι;ιτ(Sν 

τUνΗlι\Φρ;SνκΡοvτζ ιlρο , σδ~ω..aμlτιSδποΤο , δπωςε'hα ι γνωστιS , δ~δροςΚd;ρτε:ρ 
δ ι αβεβι;ι (ι.ισε τιSνΡοvτζ ιlpο δτ ι 1ι 'ελληνικ fι Κuβt'ρνηση δινθddvr ι δρdσε ι στ"ν δρση 
τοtl " tμnδρyκο",Βιβο ια οlνεi5τερομνημ6νιοdΡοvrζιι!!ρσ,Ι!πωςμε:τlδωσε τ6" ' ΑθηναΤκδ 

ΓμtκτοpεΤο'',περ ι λα~&vε ι τ"ν δ ι6ψεuοη τotl l σχvp ι σμοtl τα, 'Αμερικονοtι rρσιδραu dn~ 

8 ::; ·~~λ~:7κι'jτ::~ε=~~~λ~~ ~ ~::;~~ε;:-11ν ΟΜσ ιyκτων , . ~π:ιι.ολαι.edνε ι ~μwς 

Κ6"π.ι d nδ τ Γς σννθ~-<ες α fιτlς κο ( λδγ r.;ι τf!ς ζι.ιτ ι κl'lς σημJσ(ας τα~ θι!ι,.οττις , 

ιf n ι βι:!λλε1tΙι , νομ Γζοuμε: , μ ιιSt π Γσημη 61\λr.;ισητοt) κ , Κaιχιι.ανλ?\y ι{Ι \od ξι!ρονν τ~ npαη.ο-

τι κιliθι!οη τΙ'Ιι; ' Ελλ6δοςτdμlλητοtιΚσγκρι'!σσu, πuδ φrwι Γζσνν · μεθα0ρ ισ". 

Γι'αlιτδδ κ . Ί . Ζ Γγδης , ι:ιl μ ιd l'ιι.πατηιτρσοπι,Sθεια tνηι-ερ:5σεr.;ις τωνμε.ι.Gντα" 

Κσy οφι!dοv&πι!στε ι λε τ"ν nερ::ιομfνηβδqι.Δ δο: tπ ι στολ" πρ6ςτ6ν Άvrιπρ&δρατίSν ΗlΑ 
κa r Γρ6ε 6ρσ τΊ'jς Γεpοιιο Γας κ, Γ. Μοvrο Γηλ , τδν 1)3δεδροτ?\ς Βσuλl'\ς κ, τ. Όνι1λ; 

κο ι νοnα ι ~vτu ς την ταvrιSχρcι Υ.:Ι σ ' Ι!λα τd μlλη το, κ.,yκρlσοιι .:α Γ ε l δ ι κιΖτερ:ι στα~ς κ , κ , 

rπιSρκι.ον( Ι"\ιδεδρο τ1\ς 'Επιτρσπf'Ις 'εl,ι.περικί3ν Ύπσθι! σεr.;ιντίSν lfl\) [ερμrdνης1 ΤΙγκλεταν, 

Ρδζενθαλ,Ιιιιτρεδ"Ι-D· 

τδ κε Γι-ενοτfΙςβαρuσ"ι-οvrηςafrrl'\ς tπι στολ!'\ςε Τwt τδdκδλο1Α3ο : 



Ά&fjνα 22 .1.16 

Πρ6ς το~ ς κ . κ . 
Τ, ' Ονfjλ, Πρ6ι:δρο τ~ς Bouλfjς 'tων 'Αντ ~προσώπων 
καC ΓοvWλτι:ρ ΜονταCηλ , Πρ6ι:δρο της Γε::ρουσ{ας κα( 

'Αντιπρ6ι:δρο τωv ΗΠΑ 

!~~!!!~Ξ!~~-~.:~.: 

Κdριοι, 

'Η t λλ ην~ κfi ~ι α C f) δ ι ε::&vfiς χ ο ι νfi yνώμ η nαρακολοu&οΌν μ l t.;d ι
ρε::τιχ6 !:.νδιαφlρον τfiν tντυπωι::ηακfi rιροσπd.Sε::ια τοΟ Προlδροu Κdρτε::ρ yιd 
τfiv κατοχdρωση τοl:ί σε::βασμοϋ -ι;ων άν&ρωπCvων δικαιωμdτων σ-ι;1'j σημε::ρινfi 
διt&νη κο ιvωνCα . 

Πρlπtι νd σημι:ιω&ι:ϊ: δ-ι;ι 'έχανε:: L δι αC'ttρη !:.ν'f~πωση f) Δn6φασfi του, 
νd !:.π ιβdλcι Lμnορικlς ιιυρWσcις κατd-ι;i'jς Σοβιε::ηιιi'jς Ένώσει.ις yιdτCς 
nρ6σφατ ες ιια-ι;αδ(κι:ς των tκ ι:ϊ: διαφων ο~ν-ι;ων μl τ6 κα&ι:στώς, Ή οrαυ-ι;~χρ. 
νη δμwς tμμονfj του νd πι:Cσι:ι 'td μlλη "tot:l Κοyκρ lσου vd συμφωνφουν στfjν 
Ιiρση -ι;otl "Lμπdρyιιο" - 't'ης ά παyορι:ύσε::ως δηλ . Δnοστολi'jς !Ιnλων σ•fiν Τουρ
κ(α · - δημιουρyι:τ δμολοyοuμlνως σ6yχυση . 

Για't( τ6 "!:.μπdρyκο " lιni'jρξ.t f) μ6νη f)&ιxfi χα{ lιλ ιχfj χ~ρωση yιd 
't6 'έ γκλημα •fις εtσβολi'jς σ•fiν Κ~nρο χαC 'tfjς lr.σδσ"tολης nαραβιι:f.σεως δλων 
•ων ά ν&ρωιιCνων δικαιωμd-ι;ων lr.n6 •d 'tΟUρ(ικd σ•ρατι:~ματα -ι;~ς συνι:χιζό
μ ενης καC σfjμερα .ιατοχijς , δnως διαιιιστώ&ηκε καC lιn6 τfiv lιι&r.ση -ι;ης 
"' Εnι'tροιι~ς των 'Αν&ρωπCνων Διχαιωμdτων " τοΟ Συμβουλ{ου -ι; ης Ε(ιρώnης, 

'•Ηδ.συνlπεια,ΔτυχWς , σ-ι;ήσuμnεριφορdτοΟχ.Προlδρουtlνα ι 
nροφα ν fiς , ΚαC τοΟτο δι6τι , tνω κρCνε::ι /S-ι;ι ο.ι lιnοφdσεις των Σοβιι:τι χων 

. δικαστηρ(ων δ{.ν εlναι tσωηριχ6 &ιμα τfjς ΕΣΣΔ κα( κατd τfjν linoιM του 
!:.1\ι βdλλε::ταιf'ιδιε&νfιςlr.nοδοχιμασCατους , !:.nιζητr.ϊ:ταu-ι;6χρονα τfiνό.μv*
στευση τi'jς κατdφορης nαραβιdσεωι. των ν6μων τijς χώρας του no(i Δ.ποτlλι:σt 

ι f) χρησιμοnο(ηση Δ.μ εριχανικωv δnλων άn6 τfiν Τοuρκ(α yιd η'jν ε::tσβολ'ΙS 
στfiν Κ~nρο. 

τ ου δ.μι:~~~:~~~~τ~α~~υ κ~~ ~~ε~:~ν:~ρ:~~~l~~ς ν~ρ~~π~:~~:~~ε;~π:~~~~ 8 
ψftφοσαςτήvtιλοnοCησηκαCτfiν!:.ιιιοημοιιο(ησητijςΔ.σuν{πε::ιαςα!ιτ ijς .Γ ι α
τC l.τσι &d· τραυματ ~στεϊ: nαyκ6σμια 16 κΌροι; καC f) άζιοnιστ(α της χώρας 
σας, no~ &lλει νd ε::Ιvαι b nρωταyωνιστfjς ση'Ι με::yliλη lιn6&εση τotl σεβασμοtl 
τWv ό.ν&ρωnCνωv δικαιωμdτων καC τ;'jς διαφυλdξ,εως τi'jς διε&νοΌς ιννομης 
τdξης . 

"rfj ν[κκλησηαlιτ fj σ<lςκdν ε ιlναςεLλικρ ινfjςφCλοςτοΟΔμε::ρικαν ι
Ιtοtl λαοtl xaC &αυμαστ fjς των nολ ιτι χων του &t.σμων, μl τfjν Πεnο(&ηση δτι 
!:.κφρdζι:ι τ d αtσ&ήματα ~χι μ6νον των λαWν τi'jς K6nρou χ α( τi'jς 'Ελλdδος , 
.δ.λλd χα( των Δnανταχοϋ της γης δημοχρατων, γιd το~ς όnοCους ot 6.v&ρώ-""' '"" ........... ''""''"""' " ·:: ;3?:-.:2$ 

/_J.ωd ννης r. zcy~ 
' Αρχ1'1f6ς -otl Κ6μματος τfjς . . ΔΗ.Κ. 



-3-
•Αλ.Μ. ~ Γεροvσ fα ψf»ι σε τ/Ινδρση τσ1) 1:μπdρyκο(25.7.Ι9?θ) . Ή~ΔΗ. Κ. 

ιι.αf ~ 'Αρχηy~ς -,.ης δμι.ις,δtν Ι:vιιuτtλει ιιον τdv dytM:ι 

"'Ο Ιρ.ιθvnοvρyδς κ , Ι<αι:nμ,:..--νλrjς μι! τll σ ι ωnl'\ ταu , εΤw.ι σtΝunι:δθννος γιιf 
τδdπσrι!λεσι.ο τl'\ ς φηιpοφορfας στ/Ιν Άμεp ι~α;ινι κ l'i Γεραvσ fσ ,yιd τΙΙvι!ραητcιU I:μτdργκο" 

Αfιτδ 6fιλι.ισεδ κ, Ί, Ζfγδης,δδnοΤοςσtσvνfvrεvξl\τοu dπδτδτη.Ι.ι:απτ ι κδ 

:~κ;:κ:;u~~~~ r~a~"~;~~~ ~;;;:,~~~~~l~:ι~~~~ &yά\d~ηση τα, 
"ΕΤwι βαρΟτερο δπδ ~μ::ι , ΕΤvαιλdθος ~ χθεσινι'Ιdπ&,οση τ"ςΙ"ι:ροuοfσς, 
Ήδpση τσtο !μrτδργκοσrμ:ι fνε ιd μνfισrεvση!Sχ ι μδνοταU lyκλllμ::ιτος . τJ'k 

ε l ~ολ1'kστ/ΙνΚΟnροdλλd'κn fτf'ιςπαραβ ιιfσεωςτ6νdνθρωπ (ννν δικα ι ωμdτt.ινπαδCΝνεχf-

ζεmι dκ~ d=r~ ~::~:rn~ ~:;~:σνrοι tκεΤ. 

"' 'Η6πδθε:σητοtll:μrdργκο ΜvεΤΙ.Uι dκδι.ο δρι cιτιιιd χσμlνηγιdτ/Ιν 'E.\J.d'iιά 

8 ~iv;δ;:~::~P~~~d~~~ε~ ~1'\~ρ:~~~ρ~~~r:~::~~: ;:~~~~~~~~~() 

• 

1ιικ/Ι Κι.βt'ρνηση \od θελ~ει νιί l: γιιuττιλε fψει τ/1 ILXPΙ σ/Ιμερα πολ ιτι Ι< /1 της στδ σvγκι:κρ~μ
μι!νσθι!ι.n", 

Ή σ ι ωπ~ τl'\ ς 'Ελλην ικ!'jς Κυβεpν~ως δμως καf ~ lνrσνη δρ::ι.στηρ ιδτryτu τ!Sν 
γνωcrrtiν d μερ ι κα~ ι κ!Sν κΟκλων, εΤχαν σι!ν dπστtλεσμ:ι ~ δπδεθση τοt) tμrdρyκo W χαθεΤ 
γιd3 ψ~συς. 

Ή δfιλωοη τotl κ, 'Ι , Ζfγδη (5..'ili. I9?6) χι::ιρ:ικτηρ ι στιΙ< Ι'ι dλλι! κα f dποιcnλ υrπι~<~r 

" ' Ηdπδφασηγ ιdτΙ'ιν&ρσητσt!lμrdργκι::ι , στερε7τl'ινπαλ ιτι κ l'ιτi'\ς ' Αμερ ιιcnνι
κi'\ςΚι.(3ερνf,σεως , δσον dφc:ιρΒ: τddνθρδπι\Οδικοι6μ:ιτn,dπδ""θεΤχνοςι'ιθικοt!κtίροvς, 'Ο 
(\:Δι: δρος Κίiρτερ "δ ι ορρηyνΟι;;ι τd f μ!τιιf τοιι•, γ ι ότ f στl'ι Σοβιετι κ ι'Ι ''ενωqη κατοδ ι κdστη

κον μερ ι κσf dνrι φpονο1Νrεςκα f σπεGδι:ι\d t π ι βιiλει tμm:ιρικlς κυρδσε ιςl\Ονr(όv της, 
γ ιuτr nαρ::ιβ fαοε τd dνθρ6π ι \Ο 6 ι και4-υn:ι : Τι'Ιν Τδιι::ι στιγμl'ι,Ι!μως , dγνοε:Τ τι'Ιν ε ! σβολι'tιτfς 
2t11 . 000τ0νπpοοφ(ιvων,το(ις2.000 dγ νcιοi'Jμε:νονςιια f τδ πλl'\θοςτΖiνn::ιρ;ιβ ιdοεων Π:Sνdνθρ(.)'ο-
ιΦ:uν δο<αιι.ιι.dτων d πδ τδ στρατε Ομη'tl τl'\ς toi.JρOiι κl'\ς κατι::ιχl'\ς στι'Ιν Κ(Ιnρσ κα f dνrf \d 
ι 1 .1'\.ιι: ι τι'jνι!π ι Ι!οΑ ι'\ κvρδι;ιεωνπιδdπστελει::ιμ:ιτι κι.W , δnωςα~ςπο0 προβλι!nε:ιτδ κειp .ΙΙ(2) 
r, b ~.1ρτη τΟν ' Ιi.ιωι.Lνr.ιν 'Εθν!Sν,πnο-7-.JθεΤ μι! ""θε τρ6πο νιf τραnσπο ι ηθι:Τ 6 dμερ ι κανι -
ο<ι'>ς νdjιος ποΟdn::ιγσρε:Οει τι'\χρφψanσ fηιτηdμερ ι κανικ/Jν&τλι.ιν dnδσvμμ:!χοvςτi:Sνi-J\D,t-
wvrfον/Ιλλι.ινκρ::ιτ!Sν: ...... ..... : ..... .... ...... ... .. ..... ,,.,.,, .. , ...... . ........ . · 

• "' Η δποκριι::ιfα εΤwι tξC:φθαλμη . ' ΑλΜ fτσι ~ πολιτ ι κι'Ι τJ'!ς ' Αμερ ι οcονικl'\ς Κ~ 
βο..;Jνl'μο.ι.ιςγ ι 6τι'jνδπερ4σπ ι ι::ιη τ!Sνd νθρωπf-..ων δικο ι~των,γfνε:τtιrκαταytλι;ιστη.ΕΤναι 
d ι· λ/3t; μιd φτήνι'Ι tιψετdλλευση τ!Sν 6ιιι Γι::ιτι.ιν l δεωδί3ν τl'\ς ~νθρωπδτηττ:ις γιιf τι'Ιν lξunηpιτηση 
1f' ·' Jι.iSν /μnερ ι ολιστικtiνlπιδ ι 6ξεωντtSν ' ~ωμι!νων Γb1. ιτει!Sν, 

"ΤδΤ δ ι ο l σχΟε ικα(γιιfτl'ι στιfσητi'\νΚι.βερνfιι::ιι:ωντtSνχωρt\ν-με:λ!Sντσt! 
._-,i'ί ;ιlτιfσηtπr μονl'ι ι::ιννηγδρηcnνγ ιιfτl'ιν/Ι pσητοt!tμrdpγκο . 

" ' Αλλd 5ν ε Τ να ι τ6σο μεγ6λη'~ εbθδνη τί:Sν ~νων κυβερνfιι::ιεων,~ εδeGνη 
·?,~ I ι(Jε ρνι',οεως Κι:ιpαμ;ινλl'! ε fw Ι σuντρ r πτ r κΙ\, 

"' Η tλdχ ι στη δ ιοφοι:d ψι'f+Ιων ~ τι'Ιν δπι::ιrα ~ Βοιιλ l'ι τ!:sν ' ΑνrιπροσιSnwν Δπeιιρ.~ :: ι ι::ι ι; 
',. ,Ιj ι ι~η το1Ιlμrdρyκο,t ποδε t κν0ε ι πδσσεδκολο Bd ~w; νdtπιτευχθεΤτιfdvr Γθετο ;\ π'ί-
, ... ,. ,, ,tdν ~ 'Ελλην ι κ l'ι Κψt'ρvηση tκπλ ι'\ρωνε τδ στοιχε ι ωδι!σττρσ καθl'\ κον της,vδ tνημι~ρ.1<1'C Ι 

: jlπ:ιρκΖ\.ςτd ~λητQ1\Κογ κρlσανπdνr.ιστδ• Βlμ;ια(ιτιf, •••••• •••• ••• • • • •• •••• , . • ••• • 
" ' ΗΚtJ,St'ρνησητοt! κ , Ι(.uρ-tΙ Ονλl'!,lπομlwς , ιΤναι 6πδλσyη t~πιον1 .οtl t.ι.ληνι .. .:.1J 

Ο;' «n r τ!'jς l στορfας γι" δ , τr θd tmκι:ιλοl.θfισε;ι ... ~ 



1 ~ΟΡΦΗ ΕΓΕΙι/θΑΣΕιJΣ ΟΙ ΔΗΙΊΩΣΕΙΣ l.f'.PAOYrι 

Άnοκλειστικι1 οvνt' vrειιξη τοU ' ΑρχηyοU τl'\ς E . trι. K. οτι1ν ~φημε:ptδο "ΝΞΑ" (12 . ? . !9'78) 

Ε~ΤΗrΗ:Κδρ ιε Ι'ρδcδpε: , ο l δr,Μσεις ι"ιp::ΙΌvνπρcκdλεοιιν nοικfλεc;dvrιδ>.dοεις>.α f 
δταν lνινt,ν γν..1υr tι. ~α f l;ταν d=.,~-:ε ι.dο1ηi<Ον . ' Εοε:Τς τ Γ πιι.ιτεC.ετε , όrdpχοvν "οχl

δ ι α" τϊ:iνf.Ι1Αγ ι dτι1νdνrιμετ6πιQη"κdθεi(Qτα.στdσεως"ατι1ν ' Ελλ600 ; 

ΖΙΓΔ.Υr:Ο I δJ']λ&ιεις lhτpdovν fιSωοι:ιν τ~ν ιl:vrGπωση , δτι δrdpχοιιν dμερικdνιΚα αχt'δι ο 

lnηpεnoμoU τω .. lοr..-rεμικ<:Sν l!,~λfξε.ων τl'\ς 'Ελλdδος . ~'l τ fς ~ιειικρινfιαε ι ς ΠQG ΜθηΙ<CΙν 
dργδτε ρ:ι , σ Ι ΆμερικσνΌ t θlληαιν μfπι:οUν , δr ι Μνlχονντlτσια Qχlδ ι αdμΟνηι:.,δστε οι 

περtrm.:ιοη noO ~ 'Ελλd'ΟΟ μετt'βι:ιλc τι'iν διεθνι1 της τσπσθlτηση , 'od dvrι μετι..υτ ι "σΒι:Τ ~με

τα.βuλ~ alιrι'i dnδ dnδιμως dμcρικσν ι~<.ϊ:iν ατρ:ιτηγικί:Ιν σιιμι1εpδντων . 
Ήπρι5τηέpμηνε(α ποΟδδθηΙ<εσr ΓςδηλδσειςΜrτρ&οvν, βασ fζετa ι. σrι'Ινnικρ fΙ 

πε tιχι τοtο ιuρελθδvrιις,Ο I ' Ρ..μεpι κσνοt δlν fιuφαν dπδ τδν a~Γbγκδσμιο Πδλεμι:J, lδΓως dφ' 

δτοvμt'τδ "Δδγμ.~Τρι::.ϊι.ο:.ιν''dνlλο./Χ!ντfινεΓ,eGνητ!'iςι$μιιwςτ1"jςχδραςστdπλα tσ ιατοU 

ΔvτικaU κδσμοv,-.d tπεμβα(νοvν στd ~σι.;ιτεριιαί ι.nς , dμtΌως Ι'ι tμμf'σuς.θιιμ:'iτaι κανι:fς τι1ν 

nερfmι.χ:ιηΠιοι;ριφδU,n οCίlπlβαλι:στδνffiαστ{ρ:JτδπλειD,ΙΙΓJ;ΡΙ Κδ 1 τδόποΤοεΤχε odνdn~ 
τt'λcσια τδνΟρfαμ(Jο τ!'Ίς &ξ ιδ"ς16Ι952.Δlνμιτοpε:Τ κονε: Γ ς!π Γοης ντS: ξεχdσει τflνdνrt:- • 
θεση τ1'\ς dμεpικaνικ1'\ς κ~εpν(ισεως στι'Ιν nι.ιλιτικ~ τοtο Γεωpγ fοv Γbτονδρtοv,/ δ(ως αrδ 

θlμ:ι Τ1'\ς KC.npoυ. Άvrfθεση, ποCίlφθασε ι<n Γ μf'χρι τl'\ςπpοnσp::ιο~ο:ευl'\ςdποι.ιτασ faς , nοCίδf.ν 

lιτaνdπuκλειστικδ{νr:ιβσσ r λrκδπp::ιξικδπηJ.D , dλλd'πfΟQdπδσlοτδβρι σκδvτσυσ:ινσi 'Α
μερrκιJνc f. •orn,ς Εχαvμε , β/!βσ ι ι;; , κο r τ~ φe(3ερι1 περfrπωση τf\ς διΙ<"ΠΙ.τοΡfος , dλλd Ι<Df τι'iν 
J1"1""6ση τf1ς 6ικτοτομfαc. , τfι\" όnοfα ~r.τ~μyΓ)Qυν ιι / 'ΛμεριΙ<Cνι; f ,δτc;ν δ Ίω::ιννfδr,ς στ(jν rptλ
λατοv, θεGρησεπ6ςτδν ... lξσnάτησαν..:a Γdnε fλησεl.dκηρ(ίξεrπδλεμοΙ<CΙτ&τi'\ςΤσuρκ fα ς. 

•εχοvμε: , λοrτrδν,ιτολ1.ιίruρuδε fyμ:Ιταdπδτδnαρι:λθδνκσ fδlνμnορε1'κα
νε fς νd" πιστlij.ε r !τι vl ' Αι,Εpικι:rνc f fr.ο:.ιψαν πλt'ον αlιτ~ τf,ν οολιd τονς σννι'jΒ.>:ισ,Γ ι 'σ lι

τδ κa f dnδ τflν πρ6τη οτημι1 δδθηκε στ fς 6J']λ6οεις l.np6ovν ~ !pμηνεfα , δτι τd αχt"διd' 

τονς dφupuf.ν fnlι.(>αοη στd ι!σωτεp ικι'Ι τl'\ς χ~~ς yιd τι1ν dvrιμετδπιση dνεπιθΟμήτων σrοtίς 
~Αμι;pι ΚQ\l(rC.ς !!,ελ f!,εων . 

ERJIΠiΣH:Γ'lp:ιdnδτrS όπaιο δι1nατε: uχfδιο τΟν Άμι:pιi(Qνί:\ν , π ι ατε:tίετε: δτι τι1νnορl~ο~ 

τιJΙις ιιτ f c; ιl:οωτεριι..lc. lrωClοι::ι ς lχc;vν βοη8 ι1οι::ι κα f ~αιπεριι<ι::f nap6yovrε:ς ; 

ΖΙΓΔ~~ : Ή tιεξιd' οι! ~λα τl'\ς τά F<λιι.dκισ πιστεCιε:ι ιΠr ~ δπδcπαση τf'Ις 'Ελλdδσς l 
φpταrοι dnδτr."ι!νι1κuμενε l ςτι'jνΜσr('.rι'Ιltτδκa fπ6ντσοτηpΓΧτηκεοi!!,Ι!νσvςπρο
στdτες γ ιd -.d σvνεχ tσε ι ....d dοι..εί τι1ν ~ !,οvι.> tα. Μετά 1·6ν ε~ Γbγ"'δσμrα • r.1λ.εμο 1 μl τδ 
"Αι1γ~D fροtίμιν" , δrον ~ Άμερικι'j δ ι αδlχτηΙ<ε τ~ν 'Αγγλfα στ~ν προσrοαfα το'n lλληνικc tl 
κι;dτοtJι:, ,δημrσΟργ ησε ~μcαε:ς διοσvνδlοε:ις μεταξΟ &μερικανrκt\ν κα t !λληνικί3ν δπηpε:σι -· 
tν . t.'εττ:iξG τοU 1946 ~<o f η:ιU !960 ποCί ~ dμcρrκaνικf'ι βοf'ι6εια fro r C~ μεγdλο ρδλο , δλες 
οΙ έλληνιι·.lς δπημι::σ f<: c; (ruν ~ατ-6: κι'Ιnοιο 1·ρδnο lιt:φτημινει:; &πδ τι"jν ' Αι,εprκό.ν ι κι1 Γlρι:
οβε fα κr:ι f τι1ν ' Λμερικονιι.:ι'i [·!κονcμ Ικι'i Άποuτσλι1. Κομμrι'Ιlλ.\ηvιι:~ ι:Ι.ιj; :lμr,ur1 Μν Ι-ΠD
ι ιatμc W ιπ•t!μc ιlτι l.ootuι:: &νε~pτηΤΙΙιflaλΙl Ι ~< f\. 'ΜΜ.τι'i π ιδ κρ fσ ι μο θlμ:ι ,εfνοι 
τtlν ι!νδnλων δvνrSμc'->ν.Λδγω τl'\ς d ι.ι:ρικονικl'\ς .θο~ε ι ας,δπ!"ρχε , κa f trdρχει dκδμ:ι ~ 
JL.JSMAG... ' H ' ΑμεριΙΦνιι-:fiΟ!Ι<uνομ ιΙ<ι'i Άποστολι'\-ποC. ilίτανδπε(ίθvνηγι dτι1 διαχε (ρrρη 
τl'\ς στρ:ιτιι.π ι κl'\ς σ l ~-:ονυμΙκf'jς βο(ιfil\ιαι;. ' Άιτδ τι'i τtuσεpΟ 6ισεmτι:,μμδΓΙrα 1·Τμ; &~.οι:ι:;ι~α: νι
~1'.ς βο(jtιr;ιnι; l"~λΡΙ τ(, J~Ο , τ6 f, {i<J ;ιJmν D"rp;ιτι ι.π ικι'Ι .θα ι1θε ιοΚο.τδ τ~ δr6θεση σlrrl'\ς 
τl'\ς .θοfιθε ι οι:. .~ JUSL'.AG ε:Τχε τ"ν δ\;)οUΤ6τηn:ι δχ1 μδν() νδ εΙ...:: ι ol lrι:ι.φfl μl τδ &pχη
yεΤα τi.'Sν 'ΕVδnλwν ΔvWμι::'->ν , dλΜ κα f ... μt δλι:ι τd κλιι,dκια τl'\ς / εp:ιpχ(αι:, , μf'χρι =γμ:ί

των. 'Έτσι , r'ι JUSMAG,εTxι: δμεοες !τι:ι.φt"ς , μl δλη τ~ν Ι ει:nρχ Γο τi.'Sν ' Εν6πλr.ιν Δ\..'\Ιdμεων . 
~ f τδδτι lναcΣnονr ιίdκης κστδρ()(.)ΙΠ ν6γ fνει ' Ρ.ρχηγδςταtοΓΈΣ i'ίταν r 

• 

• 



ιοτ~ρ&i~ τf\ς .n.eι.ιAG,noO lm!λεγε ιcο Γ nροωθο'Dοε 6ιd τ{;Sν &wκτδρων ιco f τf\ς !κdσrσrε 

f)γεσ fοςτtlν ' Εν6nλων Δv-.dμε:ωνnι:ιδlm!βdλε f) tιεiιd , dνθρδποιιςτΟnσv ΣnαvrιΜιcηιcο f 
ι! ρyδτει;ο , τ~οvΜnο\dνον, 

ΔΙΑΣΥΝΔΕfΕ![ 

ΕΡΙΠΗΣΗ: Αlιτι!!ς ο Ι IJ).luε ι ς . ΙΦ f ι;αcvvUσεις δrdρχοvν ιαι f ο ι'\μι:ιn ; 

Ζ1ΓΔΗ[;'Ε!,ι::ιι<ολονθοtiν~ άdρχοννδι<δμη , Πιθaνί:Sς , δχι οι!!τδσο!vτσνοβοθμδ , dλλ& 

rdΥΠJςlιrdρχονν,Γι'αlιτδ, μδλιςlπι!σrpεφσ dnδ τ ι'ιν ' Αμεριι< ι'\ 1 τδ19?4,lΜσrησ:ιμl τfς 

δηλ&ιει ςμοντι'\ν nροσσχι'\τf\ς lλ.λιτ-' Ι Ι<f\ςιcψερνfιοεωςι<α ΓεΤπ::ι δτι πpιnε r o.dιconotίν o~ 
τlς οl σχι!ο& ι ς . TδT6ιotrnνtλcliooτfς!5A{ιyuCστouτuti '?4 , μcτd τδν •Άττ fλα" ιcο Γτι'\ν 

περfφημη61\}.ωσηΚο~μ:ινλ1'\,δτ ιιι;ε δy ουs,ε dπδ τδστρ;ιτι ι.n·ι"δ GΚι!!λοςτο'DΝΑτο, ΕΤιτ:-rοτii. , 
"τf&l, fα lχε:ι ο lιτι'Ιf) 6 ιι;ι Μ ι'\ρvf.η,ι!τον δlχι:υ(Jε>,d λι: ιταvρyεΤf)JΙJSΜΑGιcι'lχεττ•τι'ΙνΚΥΠδ
nσχεfρ ιοτ1'\ς CIA;". 'Εφδοον, λσι nδν, lxavμε: ι:ιlιτlςτΓς σχι!αεις , μlιχι σrδγενικδιcλfμ:ι 

τcr'D" n ι στεtίομεν ε:lς τι1ν ΔCιση" , ο l ' Αμρ ι ιcονι:ι f ~σροtίν \d lnε:Ι4!α fνcινν στfς lλλην ι ι<ι!!ς 

8 l: Ι.ελf!,ι:ις, Κofn~lnει \d oc:orιo'Dνκdnorεa lπ!ς ο Ι σχι!ιχιςμτοξΟl λλιτ-' ΙΜί:iν ιcο f ' dμι:ρ ιι<σ
νιι</:ν δnrpε:σ ι ί:Ιν,γι aτ Γ l'.σι: trdμxavν, t.rdpχει nιdγμ:ιτι d nε ι λ ι'\ d\οΟ μf~ι;μc; Ι<D ( lπr,pmιιμt<'D 
τι:;ν tr:χ.ιτερ ι >..Gν μ:ις Cει dτι..ν . 

• 

ΕΡ!ΠΗΣΗ: Δr}λο6ι'\ 1 ιcο f σχl6 ι α d ι.lσrιv lnει.-()1σεως ν6 μι'\ν δrdμχονν,τδ δλσ nλt: γι.ο uxtocwν 
δηιι ι σι!ρ\'εΤοc: ι νfι'ινον(,lnει..(1δσεων • • • 

ΖΙΓΔΗ( : ' Αιcρ ι βί:\ς,Τδ nρtiτo πp6γμ:ι nοδ lκσw: μδλις tπlστρειισ d πδ τι'\ν ' Αμερ ι κι'Ι , ί'ίταν 
\dnt'>, δτι θδlπί>enε \d 6ιοι:. ι οτεΤd ρχ ι ιπμSτηγος 'Έλληwς , r;οΟ ν6 εΤ\ΙQ ι νtομιμδφρων στι'Ιν 
lλ.ληνικι'Ι κι.βtρνηση , Τδ μι::γ6λο λdθrιr. το'D oc:, Κοιχιμ:ινλf\ 1 τ6 lγκληι.ο noO lκoνε , rrruν ~τ ι ένf:! 
εΤχι:τ(,ν ε{ιι·ι.ιΙΙι fε ,ι' •ι-'τtι1-ί.ειο6ι.ενοςτ fινdt.vνuμ ftJ τtiv ' ;ψι.·ι:ικr-. ....0\' 1 ΙΙΟC.f,&ελον~&πι...-:φό-
yοw τι'\νd πε ιλι'Ι σvρρ:!ξεως μt: τ~ν Tσupιc fα , \(1 dπομJιcρdνε ι τι'1ν ι'ιvε:σfα των Ένδnλων Δννd"μe:ων

το~ •.'nο\dνιJ1.,ς 0 ' Ρρ:ιrd κηδc.ς ....σ f rσλιατώνοuς-fιοδε:Τχειcσ f τ ι'Ιν ε:ΟΟWη Τσ'Dlγιcλ ι'Ιι.οτος 
τf\ςΚΟπραu, 6lντδνlκονε.αilπpεnενd.τοδςεΤχεdnομ:ιοιρΟνε ι τδτεσlιτοGςιcσfνd.6ισρfαε ι 
νομ ι μδφρονεςd:!;ι<..'μ:ιτικοδς , ΚαΓεΤχαd-.uφι!ρι:; ι τ&οδνδι.οrοdνθp6rιωνποGδl.νεΤ\.(Ιιτι;ι!J 
δικι;ιti μαv nολ ιτ ικtt προοα-.cτολ. ι σμοtι, &ως τGν σηΣΣΤηγ6 Τζανετf\ ιcο r"τ6ν Σ ι απκcιρ5, ΔΙ.ν τδ 
Ι!ια:ινε ι οι , Ι(ορ::ιμ:ινλl'!ς ιc ι' ctrτ-δε:fνc ι πtιC δδ""ιρε οrδν " ' Αττfλσ 8_.. " .• Γι'οδτδ ι< ι'lκτστε: 
δt.νμΙΙσρο'Dμr;νd dσκl\σοvμι:μι d πολιτ ι κ ι'Ι ποG-.dεfνοι dnδλvτασδμ;ωνημι! τd" nr.αΥμ:ιτι κ6 
lλλην ι..:d Ο\.ΙΙ.Jφ{μονττι. θι!!Ιk:ι 'ΙΙ\ ΥΙδ τfς fηλδσε ι ς μόu l οc:ε Τνες l(!l f y ιd τ~ν yενιοc:6τε:ρητοn~ 
θlτησι1 μοV 1 ΙΙρυyri[φτη~ο dτrδ τι'\ν nολιτ ι κ ι'\ ζωι1 , Άnδ τδ Ι9'74 μι!χρι oιa f τfς τε:λεvτσ.Τιι:ς t ιcλ~ 

ylς, ~y6,τrσΟ, τiλος nδvτι.ιν , οαfτ ι l κuw lwvτ foν τl'\ς 6 ι κrοτcμ fας,ε Τχα πραγr.gφτεΤ κο f dπδ 
τδ οc:δμι.ο~uΜο fdnδτδν6ημδα~ uβ fο :,, 

• ΕΡ!ΠΗΣΗ: ο ι " G Ι LUΜpιν l",εε ις" πofil!6c.ιoι: τδ Iτo rrrr Ντηιdρτι.εvτ , δlνσννruτοtίν ιcdnoιa 

μσρφ ι1 d rιε ι λl'\ς yιd τι'\ν περfπn..ση ποΟ ~ ' Ελλ&δο θd 1Ιθελε ν6 dκολοvθιp;: ι μι d περισοδτε:ρο 
dνεξ~ρτητη nολιτικι'Ι; • 

ΖΙΓΔΗΙ: : θ{βοιa , lτσ ι πcιδ δfνετtιι ~ 6 ι εvιc:ρfνηση,δτ ι " /5ν ~ Έλλ6δο dλλ&ξει 6 ι ε:θν ι'\ 
'ΤcιJΙcιθι!!'τηιτι 1 trdμχc.ννυχl 6 ι ο dvrι μτr.ιπ fοεωςτi'\ς"ΙΦτtιστdοεωςnο(ιθδδημ ι σνρyηθεΤ" 1 εΤwι 
μ ι6σvyο:uλψμt:νη dηε ι λι1,rιdν6εΤΙL. Ι 1 l\μκ; , lντελt;ι;δfκc ι ος , nrLnει νdr.ΙSδτι ε Τνc. ι φΙJCΙ ιιcδ, 
δν δπc.θι!!'σοuμι: l!τι γινδτtrν τd dπ fΒανσ \d dλλdξει nρ<Χ:Όνοτολισμδ ~ 'Ελλdδσ,νd Ι!χονν σxl.-
6 ι ao l 1 Αμe:ρ ι κανο f γι6τδ πί:iςθ6 d vr ι μεWπ Γοοwτι'\νιcστdστοαηπσ0fd δημ ι οιpγηθεΤdπδ 
άπδψεωςστι:οτrrτι κί:iντο,.:;ιοtιμι.ιερδντιιν . Τδ\οd tηογι:nμμ fζετα ι , δμως , οδτδτδ γεγονδςη5p:Ι 0 
ποdοuζητεΤτοι f,Qρuητσti l~ργιω, ι'ιι',e ικ~ tfιλοtι'\bιιιε. Γωσητf\ς ιcσηιχρηιιτ ι >..1'\ςχρηο ι -

μοnοιfισεωςτί:iνdμερικ.ο.νικtν&λ,..νdn6τι1Υ Τουρο:. fαδι6 τί'\ςε l ι;ιβολf\ςστι'\νΚC.nρσκο J , τί'jς 



-<>-
διατηρt\οεως· τι:sν σηατι;ΙιμSτι.ιν clι;fολ/'1ς lπf τδα::ι χρδν ι σ , εΤVDι κdτι τδdνηαvχrτrικδy ι d 
τι1ν 'Ελλι:!&:ι . "Οταν /!φvyε: ~ Γαλλ (α dnδ τ&rτρ:ΙlοωτιΙ<δ ΝΑ1Ό , β~βα fος σ Ι ' Αμερι~α;~νοf εΤχον 
ρχiδιαyιdτδnί:Sς θ6Ι<Dλ(.ψσvντδ.;εν6. Α&rδ , δμ:.κ; , δινσ"μ::ι.ινε.δτι Mlπcνll)αι\.Oνt'td 
lσρΠ'ριι.& τl'\ς Γσλλ fαc; , ci[ιτε τδ nρ{ιβ1λαν ul μι!! κρfσιμr; πε:ρ f ο{.σ.Ι<α f ι5ν l&s φσβο6ι-οσπ 
nεριοοδη: ρο , εΤw ι λ6yu τijς ιrε f ρ;;ς πσσ l:χιιuμ: dnδ τδ πcρελΟδν κa f ττ:.tΙ χρGνΙΙU στ~ν δποΤσ 
yfνοvτσ ι ι. !,l ι. o l f.r,λ6χις , 

EPOTHtH: ' Υn6ρχε:ι (νοl~τημι , κ(ιριε ΓΡδε:διχ , Ι<Dτ6n6σομιdχδρ;Jμnορ&:Τ ; ..ddσι.:fισeι 
μιdtvιτλ/3ςdνεξι!ρτητηnολ ι τ ι κ l',.fχονrοςτ6ν&:δομιι!νοδιεθνι1σνσχετιοιΑδuν6μεωνκο f 
λα~νtιvn:ις bn6ψη τd στι:οτηy ικdtνδιο~ fρι;ινmτi:ν ι-ε;γdλι.;ν δι.ν6μεr.r.· ,,. 

ΖΙΓΔΗΙ~Πr.Lnε ι l.d ε Τμ::ι.ιrπ npoot:χT Ι Ι<C• f. " 'Ενη:λί:iς ι\vε~ρτητη'' πολ ι τ ι κ l\ εΤ-.οι •pίση 

~:; ~~~ Α:ρ~~~~~ ~~r~-~ r:~~~~~ ;:κ~~~~V:i~~~~~:~~~:τ~iι:~~~=~μ::ι.~ι:dvε ι 
κδτητο, rχετι.Δ ε Τ-.αι f!.λι:ι τd' nμ!γμ..ιw . Κι 'lμίς δnοοτrιι rιc.vμc , δτι μισα στ rι σημερ ινrι 

~~~~~;;κ~:~~~:~λ~~;Τ~~ .• ~: ~~~~~~~~ ~~~ ~ ό~~~::Ε~~::~=~ ~·~~~~ΕΙ • 
γ,...,- (~ ' Ε'λλdltι ι!λ~γχ ι: ι τG n ι(ι κn fp ι o αrοι•ι:ι•fψι'! μ ι τί'Ις όφη.λ (οv , Td δτι "•:λε ( νcvμ:" τd' 
rτc\'IS , τ(• ι'ιτι δ ι ~ 1 ί'Ιι, ΙΙι•r'ίη 1 r; ι.σ f τεί\' νιΊιJιQ\· κνr• ι rφχοtμε uτf,ν Ά..οτολικι'\ ~~οdγε ι ο , ιΔς 
δfνε Ι τι'j δvwτGτΓ]'ΙΌ τι,fι " τιχιχιονι~Ι ~·V" 1 ι"iπ~•ς ε 1 rιι:ι KC ( 5λλστc , ι!\.dμειχ-t ιοτ ( ς (.\ιd μt:γdλες 
δι.\d;χ ι ς . llof t:n~ ·ς ξ{μ: τι: , τ~ν 1μι.χονdμοcι τdν ι.tβοντσι ~ τd σlιτοι< f νηl't:ι,cΤτε εΤw ι 
"φdλξ βd'γκεν", εΤτε ε: Τ\Qι "τl,6γκοιαρ'' ~ "ρ6λς-ρd1)ς" , Μιτd δl.ν τδν lχει ι<σταλdβε: ι ofm: 
~ δεξ ιd', nοG l!χει τd nλlγμ::ι τl'\ς ιιροστοο fας , σlίτε κa f ~ ιiρ ι στει;d , ποCι tπf ιιr,ς lχει τd 
dvrrιnuιxι:o ιιλι'!'rιLι ιι~cι.rιο..-:- (οι,,Διν τd Ι<Ult!λοβιιν κ ι ' otro f ntιC μιλΕiνε γι ι τdν τρ fτtι κδομο , 

γιοτ f ι<ι 'οtrοf πλlyι,οπrιοοττι. ο fοςl!χονν ••• 

EPΩrHI:H : L\ι1πι:.ις dκρ ι βt)<: ο f.ιrι'\ fι yει.ιγι:ι:ι φ ικ" Ε ι'! οη τί'Ις χ~ρος, ιl!ς φt'ρνει nι G ι<cντd' c:t 
κινC.Gνιιψ,, ,ιiμl ι.χ.ιν l ocl.(>liC>Ι :ι..ν ; 

z:r ΔI Ο:; Αfιτι'j τrι στ ι y~ r'j l!χavμε μ ιd' "διεθνι'j σι.ινδrοι>ξιr , ι'ι δna fa Γtρν6cι , ~lβu ι ο , Μ:
cκολες στ ι γμ'! ς ,dλλ 'lφ ' &ιον trdρχει αfιτι'j ~ πολιτ ικι'j, dπειλrι twvrtoν τl'\ς χι:Sρος ι.Ως f:Lν 
δ!Jίρχειο\Πεdιιδτd ι;ι~ιοοCινuρο , ufιτι: d ιιdτfιL'εc6γε ι ο .Τd πρ{ιβλrμιεΤwι , δτι dπd 
τfινδποψητQνδιοιrλc.νr,τ ιοi:νοτrοτrn·ιι .t'ν ιιιι ιι:εrοίl\τι.:ντ?\ς ' Αμε:ριοςΙ'\ς 0 brdρχοννι.udθει>- 8 
ρfε ς,y ι6 τfι σχετικrισηι..ι;ιu fστ?\ςΤοuρκ fσςια:::f τί'Ις 'Ελλ&6Qς , [~wμlτfινlιΙΙκμ.ι-
τοtι;α uf1μ:.r.o ι\ντfλ • Ν-"r. σrδ I'\.V1d'y"νo,~ ϊσι.ρκ fο FT'oet δ πρσμ::ιχ&ιος , γrστ f δf\θεν tμπσδf- . 
ζε ι τfιν ΡΙ.ισ fσ νd' κοτlβεr οτ fιν ~tοδγε ι ο Ι<D f σι·fι ζ6νη τί:ιν nετρελι:ι fuν κι:: f δ ι ότι Δπστε
λεΤ ι.Ω ζ f μlτδ ' Ip.iν φ f τι'\Σοοιιδ ι κ ι'i ' Αρ:ι.β fσ (w γει.ιγρ;:ιφ ι οςδ τdξσσuγκρ:ι.τf\σι;ι.ιςτJ1ς 
Ρι.χl fσςστδ δ r "δτrιςχt\ρu. 

' Η θεurι Γο c l τfι , Uν γ (νι;π; ι dnc;δr:κτ fΊ dn~ lίλλοtος Άμερ ι ιcc.ν1;1 ~ς Βεωρητικc !ις 

τl'!ς στρuτm· ι ι<1'jς,πσtιλlνε δτ ι ε:Τνar σχεΜνόνGιnp•:τη στrοτηγικί:Sς fι Τc;φκ fσ , rιcιd μδνο 
ΟΟν l!,&τηt, t-.α1Όιι<t.ιιι:Cισι:ωι, τ1",ς[eιβιcτ ι κ?\ς ' Ι::ν6οι:ως , rτσ0Μν εΤw ι κα Γ dwντικατdστοτος , 
δ ιlτι ε: fσβολ t'ι δ ιd τί'Ις Τσυρκfσς,δlν μntιιtεΤ -.d γ fνε ι στ ι'j !.lση Ά\n1'Όλ, dιιδ τ f1 Ρωc fα .~ Αν 
~ A:.:c fa €ελι'jσt; ι νd' κιιτlβε r θ6 περd'σε: ι dπδ τd ' Ιρ6ν , Κ ι 'οV Cελf)σε ι ν& I((OTll)ε:ι ιiπδ τfι 
~~odyε r o κο. f πcιdσε ι τd [τε ...S,Ι!! χοvμε τrιν Ι(μι'jτη κα f τ f ς βdαι.ις τu'!l 'EJ.λr;νικcots κσ f τ?\ς 
~~ος r;.,1 .φr,r, , no Cι 6πυrε:λοtν l!vu ςιι;:ο'τ ;·δ όν ι.ιτlWλητο. Έπομlνως ~ στp;ιτηγιι<ι'\ σημ3σ fσ τί'Ις 
' (;.λλdbcς ι:Τνοι ζι.ιτιι: fι γι (- τι'\ν •,, με flι"Ι"ι · )(f.~ ,, στ fς Plo~ιc 1'.ς K~ f,τr;1, l ί;ο~ο.\fζι.lΌΙ 
f} πι;ψc.v: fιι 1ίiν ' ·'·Ι~ r ι.-c.νίο\ rτ (,ν ' Λ\t:ιΗ.λ ι • fι ~\:αδγε ι σ. Γ ι ~ τς!.τc; κι: f f. r d~ ·χοιιν ~οιινc:τι•ο f 
nι;ου .. λιινι::ς ...t,-6 Uν λf.ΙJ " φ ι λ f. λληνcς" \_ιr.n f /, λ~!.ιJdπσπ:λεΤ αψπCοt:νιχιη βλοκι:: Γα c; ... -
πσG λ~νε δτ ι τd rΣΙ'ν ll.PP"Gτcι d πδ -;- fiν ' [λλ{[ΟΟ. γ ι( π.Gς ' Αμερι~νοtις . 

ΤΟ ΠΕΝlΛΓΩΝΟ -----



• 

• 
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\11'\ρε: ~ητηςτ1"1νμεγσλοπρlnΕια ι •τι'\ν nεμfοf,οτpt\I< Γοο Ιyι<ερκ.α fστrp ΓΖ:ετα ι στ"yεyο

νδς δτι ~ 'Ελλ&δι::ι θει.JΡC7ταΙ "δ ε δ ο μ l ν rf . '"Αν πε7 ' Η 'Ελλdδι.ι , δτι fLν dv~κε1 

στ(\ ΔCιοη τuφΜ, Ι!!ι,ι;:ς ο~μc~,η';τε ~ Ειει.,p fο τ\'1ς σrιι.οσ fος τ\'1ς Τουρκfος τΙ\dζετσΙ 

στδνdl.ρ::ι, Ήσηιnο fα , .\ο Ι π6ν, τ\'1ς ' ΕλΜ.δοςy Ι&τι'\ στι::ατηyικι'\ τr1ς Άμε:pιι<\'Ις , ε7ναΙ 
Η;:ι fμΙο , or lλληνμ{ι; i!ι.:uς ι<tfεf1vι'\σε:Ιι:; , ηο(• θlλουν nμοι;r&τη τ{ς Ί~ωμlνcς ΓbλΙηΤες, 

l'rχr 1-.,νι1 yιd τι'\v διαι.φd'λΙση τl'lc; fόαφrκ\'1ς ιnς dκεp:;ιιδτrιτας , ι!ΑΜ. κα r ΥΙ~ τι'\ διατι'\ρηση 

iοtl σηι-ερ Ι νοtlπολ Ιτικctlι<α Γ c l κovoμΙκc.tl ,.:;στεστημlνοv,ΜVμπορatlν \.ddσκf1σουν 
τι'\ν nολ ιτι ι< ι'\ noti l ι-ε: Τς 6nοστηρfζονι-ε ι<a f τ\'1ς δπο fας ~ βd'qη βρ fσκεΠJt στι'\ν nολ ιτι κι'\ 
τοt'ι ΓεωΙ"Υ fοιι Γοnανδο..t'σιι κc f lγ~ τΡ\ς Ufνt.> τ~ σημε:ρ ιν~ της lκφι:οοη . Ή θfση ι.αc; , Μν 
εΤwι dνι'\κσvμε: στ ι'\ δfιση , .f,dνfj-.ιο·.μ: uη"i...dwτσλι'\,!'i&v~κσvμι: στσCοςdδlομι;vτσιις . 'Εμι;:Τς 
Uν δεχδμ:ιστε τf! Ειε:ωμfα τf'1ς προοτσο fας, &.ομ fιcιιμε: , δτι ~ ζι.;τι~~:δτrιτα τut> tλ}.Γ)\' t ~<oti 

λcιι:f. ~α f !, ιlr:~a..σ ίιο ,., ,f: ε': λ}. ην r ι;uti ).'pc.ι; , δΓ\"0\:V υf ι.:ι ιt πμ:ιyρ:ι:Τ 1 ~·.d tλληv 1 >-.ι'\ "t:~ε'fρνηιιη 
τfjν δΙΙVtιτ&rητ~ι \d όσι<ι'\οΕ:t l!,ι.Ιη:~ι Ιι<~ πολιτικfj , δπως ιt'iς εΤnα "τpοχον6μου'' m f vri l
ξαοφαλΙστεΤ γι& τ ι'\ χ~ι:ο μ;:ις δ σεβασμδς κaf τi:Sν Μο 6nερδιι..dμεων , ποCο ίφf .. cιuv αlιτι'\ 
τι'jστιηι'jτfjντGχη τ!'\ς 'α"'ρωπδτητας, Κ ι'έ&Sπpιnε ι ~προuΟlοω κι:ι. f τδlξrjς. Lτfjv 

Άμι:ρικι'\ , Ι!:χοιψε: φ fλcυς , ησtι πrcn·εtoι..v &τ ι ~ σημcωfσ τ\':ς 'ΕλΜ.δος dπδ στp:Ιτηγ ι κl'ις 
&πδψει.!ς εΤwι rrι:λG ηrδ σημ;:ιντ ι ι<ι'\ ό.πδ τι'\ν Τυιιpκ (ο,.,Γι ' οfιτ~ Ι<D ( ~ ψ!'\φος τ\'1ς Γεp:Ιυα (σς , 
Υι ' ι:τ !-τδ v.u f ~~ τ&η δvηκιιλ fο rrufί δντιι•ετι.:ιr(i:;ι:ι ~ ι<ι,f3lρvrρη Κdρτεp tn·f,ν ~r..r.η τot'l 
tμοdργκr .• • Αfιrι>f:ι, τc! ς δνί.r.ιηc:.ιοc; "ΙΌC·ς dyνr•ι';ιο;ιμε , /m~;ς dγvι:e>tίμε τ6 λe:γδμcvο "'CλΛηνιι,δ 
~~~._,.,,,. , r-.r.f τG\· tλλιιν ι ι..μG τi'jς ' Λμεpιι--:J'iι, οτδ σδνολδ τσv δ δπ"Τσς βρ fοt<ετοι οτδ 

πλευpδ ~ι<εfνων ποG iιnοοτrιι: fζουν η'jv ιφοιχtJιιrο cηι.n'τfα τ!'Ις ' ΕλλιfDcς. ' Λντ f, δμως, 
~ κq!ιρνφη ~ '-.ι<μcntνaιθεΤσtτδτδ σ{ομιnχσ , τδν "η6γοοε" μι! τι'\νdδιαqσρfα της, Ή 
l:λληνικι'\ ~θσf4:φη ~σr υ1.ιμmιιΔοτσοη 0 ι:Τ\tι σχe:δδν ό.νl!rοpκτη . 

ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ ΠΟΛΊΤΙΚΗ -----------------EPrtτi·Ιr.H : f\:>ακεΙμιvσυ ..d ~~ρl,ι:ι μ ι ιίι\νι:~pτητηπσλΙτΙΙ<.ι'i , ποιd: στσιχεΤα ι.ρlπει 

ιοιι;.τι'ί τ(]ν lιr ιοψ ι"j οοι. \ι{ λr,φ(ίο f.ν f.ι :ιιι.η , ι:!στε ..d δ ιοιοφσλfζετc ι αότl'j ~ πρσσrdθειι• ιn 6 

οr,με:prνδ διεfνι'\ σ\.>σ).ετιο~δ διΛdμε:ων ; 

ΖΙΓΔΗL Αlιτι'\ εfvσΙ f1 τ~χνιι μ ι5ς κι.eερν~εως .'Εγ~ , δlν Οlλω '-'6 nlS nολλ6 πμίγμαrο 
κο f εΤδcιτε . πδσο οιιyκp:ιτηιLνσς εΤ~r . , ' ΟροΟετω τ~ν πολ ΙΤι κ~ μ;:ις 1 μ ι λί:S γιd στρ::ιτr,yrκlς. 
Γ1δ τnκτΗ·ι'j , δlv μιισρQ \.d μ ι λι'pω , γιοτ( 5ν μιιοUμε σι! λεπrομ{ρε:Ιες , μπορε:Τ .,d πσtlμε: 

nι:dηοπι ηοCο όlν ι:7νcοΙ μαλιc.τΙι--:~ , yrοτ f Uv fχσιιμ: τι! στο ι χε'iα , 'Μλd μr.σr.ιε:Τ &ι<δμη 
..d διοσκσλlψοιφc κσfτfjvι<vβlpνηιιη , κΙ ' cι&rδ Μνθlλσvμε Wτδ ι<dνc:.ιιμε.'Εμε:Τςεl.λοιιμε: 
\d ~V oO)_ fotn.ιμε; τl'jν ~ι.fl~~vηarl ι l'j 'od τι'jν κu8p{ηγι'jοσνμε σl μιι ΠΙ:οyι.υτ ι κ/:1ς dνεζdρτr;τη 

lλληνΙκι'i πσλΙτικι'j . Ε'!lβcιια , Ο:ν ~ κι..βlρνηι:.τη lπιμfνεr στ ι"jν δι κ ι'\ της yp:ιμμι'\,Μ l-rτvχ.pει..
eσtμε κι.fμr.Τς\d6λλι!ζcιιμε .rακτ ι κfj , 

Ιtα ( Βιίι:δς&νοφlρωδρ ι ομ{wηρ&;ι.ιιοw yεyuν~yιd:-.ddντ ι ληφθε:Ττεπδση 

dl<l)l"UV1:1rpfα δεfχνει f1 κι.βlρνηc.η στι'\ν cn-&αη της. l):ιfv •λε Γοει f1 θαtιλι'\ , κ ι 'lχσντuς 6π ' 
δψη τfιν ιιpιχ;Ιι&θΕ Ι D nι,(ο γ fνετα ι γ ιδ τl'\ν C:ρι•η τotl tμτdργκσ,πρστε;fνομε v'dπuσrολλεί 

μΗ"i: .!λλην ι κ f; fιιη: •. ψμ,, ιο-f: ό."L·ι;ΊοJ r: \.d ~,.. r,l-'cμlGι: ι τfjν 13οιιλι'\ κα f τ~ Γερο1.σfα των ΙΙ'Α 

y ι ι τf ι; Ι<Dτοιιη..οι.·,φι Η~ ι, cυνfπε ι ες ποιο θ6 fχι: r τι'Χδv ο!ίροη τσ1:1 tμn::'lpy~o:c , Ή κ~tρνΓιοη 
&πι!ρριψΕ τfjν rφδτnσl\ ιnςχψ fςσιιζmηοη. Ολlnσνruςτι'jaιινfχc ι ι.ο ιrοtι6fνεrο ι οτι'\ν 

δπδειωητοt!έμιdρ-ικc,μετ&τ Γς δηλΟΟεΙς 'ktpίoιιvΙ<D f r.nrιε:pς , το\:1 Άμ:ρικο.νu\:1 ~ι:Dj)ε:ιιr\'1 

στt'jν 'Άγκιιp:ι , nρδτεr\1:1 \15 Μcσιιμε στδv tλληνιι--:6 λσδτl'jν δvwτ&rΓ)1'U \.d tκφρίσε ι δη' 

~:~~~ο~~ γ ~~σ~~~·:~~;1μ~ι~~~ ~ 6~~·~~~;~~~~::rι~~~~v a;~~C~~~ ~δ δ~ο ~~.~~· 
φιιrd τι;ς δp)σ'<Ο. ιfίς tπετt8ηuuν , ~~ α&rι'\ν τfjv tr.f Bι:αr: noti ιlfς fι-:ι:ιwv,&ποδει κν!ίι1V'J πι:Ις 

Jντ ι λuμβ.ίνοντu ι τrιvΔημσ..:ρ::ιτ fcι : Ό 'J;:λληνικδςλσδςιαιτ'u~f,ς . ~χς ι τδ ό e ι<ιιf;..\...0 ...& 
η~f μι~ φορ! σrd: τfοσεp:ι χ~νιc: πσιfς Μ τδv κι.βερ\ο(ί κι:ι.f &πδ ..:εTI([If nlp:ι <tΥΙ:uταλε Γ

ηε: Ι cπfjν κι.βfρνηση κdfις δ Ι κο Γωμιι dσι-:ι'ρι:ως πολ ι τrκi"Ις , tνί:S εΤw ι •Ύνωστδ , ιΠι δ16" τi:Sν μ:
yδλι.ιv λαΤκQ,.. tκfηλ6σεων κu f δρ)eι\ο6αι:ιιν to ~μ-fί._tτtol ~ ~πeιψη lv~ς .\nι:ι'f~ ..:ο Γ lνι ιrχCετο ι 
~. Olorι τ1'jς κι(Jερν~ε~ς τοv, tφ&ιον dvrunoκμfvrτnι πρ6ς τfj λοΥκF, j1ufJλqιη], 



...... 
ΚΑΜΓιΗ 

Αfπι1τJ'ΙαrιyμJ'\, βp ι σκδι.οcm: πρ1η,.οτι σiμιd κρ Γaι μηΙΦ~J'\.ΈμΤςτf\ς 
Ε,ΔΗ.Κ, , fχοvn.ιςrιλl\ρηοuνεfδησητο1!τ f λtι.ε,βdσει τf\ςρcολιστιl<ftς d'νΟλδσε~ I'!Οδ 
ιο:dνοuμε:,βλfnοuμε δτι εΤw.ι 61.ΙΥ0Τt\1ιδσκησημ ιι!ςnολιτι .:ftςπόΟΒι!εΤ~ιlλληνικι1 
κοf Βι! ll,uπηρετεi τι! o~tpOVI'O τf\ς διεθνοtiς εlρ/1νης, 'Ανrpυχο~ , δμ.χ:,βο.Β&ππιι, 
δ ιδτι βΗ!πσuμε ν&dκολοι.Gι:7-τuι urJ'\ν πολιτικtΙ ι.nς 1ι νοοτρσπfcι Τcdμrτεp.\αιν. Κρα

τοU!Jε,ιιlμ.:ις,τf\ν~πc.ψt•νt'\ΙΧις , cιtlντοδςδιχ;ιβ6τεςποδκβ:!τοΟνΤι1ν4..aπνDι1τ-οuς1~ 
dντιλr,φθο1Wδτt (ρχεται χιuνοστιβd&ι, ΕΤ~σrc,δμ.:ις 1 lτσιμσι \d'dvτιδρ1σοι,Α: μtτδν 
τρδrιο noO νομfl,c.uμι; δτι εΤν=ιι Ι<Qλ(Ιτεpος κι'δπως !11ς η~ν tnιβdλλει 1ι tevικtl κα f 
δημοιφατ ι κJ'Ι μ:ις σννε fδΓ,άη, 

r-----'I· r. zry6η----------..;.., 

Πρ6κcιτσιyι&_ ΙναβιβλΓοnσGwιtpιtχc ι: 

σ}θtaι:ις γι& τι'\ Βcι.ιρΓο τοU μι:τaΟ'χrψατισμοίi τσCi ιιαιrιταλιaμοίί 

atσοαιολισμ6,ο&ν&ιιστιλι.αμολcιτοuργΓαςτί;ς1'1λοuραλιατι-

κΓjς6ημοιιρο:τΓaςκαfδχιιπσνιιατ&σcwς. 

β)θι'!οcιςγι6τι'jφιλοaοφιιιι'j8cμcΗuai'\ΤαGοUμaνιστιιιοUδl'\μΟ

ιtpaτιιtαίiσοaιολ ι ομαiί·Τ61.λλ11ν • ιι6πρ6τuπο. 

y)Λ6γοι γι6 τι'jν δ ι ορίιι'j πολιτικι1&νwμcιλfο στι'jν 'ελλι.ίδcιιΤ6 ιιιSμ - ' 

μοτijςδcξι0ς,πο6ο ι.ιοτ cγ6ζeιτfςδι.ιν6μcιςτijς&ντιδρ6aι.ως 

ιιαfτijςσuντ,ρι'jσιι:ι.ις. 

δ )'Cξι1.ΥΙ'\ΟΙ'\ ;ης &ιιοτuχrος τi\ς ιιροσπ6Β c ι ος Κι:ιpaμcινλij νd iμ~cινf
οeι τι1 Ν.Δ. οdίν οιιι:ντ~ο .ιιSμιια·Di !ιιλοylς τσU Νοcμβρfο•J 

J9H. 

• 

c) 'Η [.ΔΗ.κ . , .:ι.; ;ιμριοι: οιιψιJΤ.:Ιβpι;ιμστης Ιtοτ6 τ.:iν οuνι.ΙΙcιWν 8 
., τi\ς μι:Β ι:ιδο:uιι ινrι( ιι ι.;J.ι:ισιι.ις ri::~· l• λ>Jy.::jν τοϋ 197~. 

Πcριλομpdνcιό.οι.ιSμι.; 

ΤΗΝ Α ΠΑΗ'1ΉΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΙΗΓΟΥ 1ΗΣ ( •• H.I(. [τΙ I. fll'orPAMIIAflk[t ΔΗΛΟΣCΙΙ 

fH[KYβ[PNHICQI' tfHβOYIIK/fiCT"NOfΙOI/Iι Oιι . t .ΖΙ ΓΔΗΣΚΛΝ[Ι.ΙΛΙΥΝ

ΤΟΙΙΗΛΛΙΙΑΙΙΙΙΑΙ Ι'ΙΙ,ΗΙtΡΙftkιΙΤΗΣΠΟΙΙIΤ['t.ΑΙ ΤΠΝΔC!ΙΟΝkΥΒ(ΡΝΗΣCΟΝΑΠΟ 

10 19!:ι2,11Κ ( f!IΦAIH CΙV!lkA lfHHΠOι\lH1A JΟΝΙΙΠΑΔΙΚΤΑfΟΡΙΚΟΝ KYBCPNH

I[ONKAPAΩΙANIIH.AΠOfHNKPifiKHΙVlhA:Ξ.lZLINAfiiNiiiiiONCYθOVNIΔIΛJf[ -

ΡΑ: , 

-1111\ΗU ,ΙΙ ΚΑτ.;.ΓΓΕΙ\1'1 Γ1Α ,Η 11\0NOII[PH ΚΑ Ι ΔIAtτPCβ/\UfiiCNH (N iiiii (PQ

t H Τ Ο 'fL/\ΛΗΝιΚΟΥ ΛΑΟΊ N10fOPι.Δt040JriOiιo.o\L'IHtiiH AC 0J'Iι).tH 

-ΚΑIΔ[ΥΠΡΙΙ,ΗλΠΟkΛ-'Υ'Ι'ΗΟ1ΤQοι.k/ΙιΡΑΙ8λΝι\tt[[IΝΑ10[ΙΣΗΓΗJΗΙ 

'[ ν.._β ι βλlο ιιο\1 ιΗf,ζeι ..Q. πpoμη8eu1 e 1'τ c yιd τι'jν ιιολιτι 

ΙΙ ι'j QD(" iνι ; μ (ρ..αη 1 τ6 0ΙΙ.ιΡ"'Ι1' Ι οιό σοι , l~ΙΙΙΙ ~ Ι σμ6 ltO f Τ ι'jν 0\ Ι((ΙΥΟμ Ιιtι1 

τΙΙΙΙΗbρ . !()Ω-



• 

• 

_,_ 
.3,. Η ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤ,ΙΚΩΝ 

Δlf,QΠΡΑΓΗΣ:Η ΚΑΙ ΟΧ! ΑΓΌΡΜQΜΙΚΑ t.ε'ΓΡΑ 

' Ομ ι λ fσ τσ1:ί ' ΑρχηyσU τl'\ς Ε,ΔΗ, Κ . κ , ' Ι. Ζfyδη στ~ Κδρινθο (9.7 , !978) 

' Η πολιτιοο:, τi:Sv Κvβερνfρεων τi'jς LΙεξιaς κο f εlδιοtδτει;.ο. ~ ο l κοvομ ικl\ πο
λιτικl\το1:ίk,Και;υμr;ινλl'\lχει dφfιοε ιτ6νtλλην ι kδλοδστδlλεοςτi3νμcοοζδντι.ινσ ' δ 1 τι 
dιιισρ5τ6dγpατικdπροΤδvn:ι . 

Αtιτdτδνισε~lιμιλfaτauστι1νΚ4ι ι νθονευpαλy ι κδκfντροrτ:ιρ;ιγωyi'\ς Δ
πωροκηnευτ ι κί3ντi'\ς χ6ρ::ις,δ 'Αρχηyδςτi'\ςΕ .ΔΗ.Κ . κ, Ί. Ζ fyδης . 'Ιδιαfτε:ρ::ι tπισl\ι.ονε 
δτι τδσ:ιδ naρ::ιγωγδς , &οκο f δkιm:ι\Ολωτl\ςβpfσκονrαι σl\μcρ;ιδtσJ,J ι Ο Ι τi:Sνδlαφ6ρι.:ιν 
Δρyαvωμ(!νωνσvμφερ6νrων nοGεΤwιδχup:.~ι.Lw στ fςΙ<εντρ ι κfςΙ'οχα\ΟΥορlςτJΊς ' Α81\wς 

oca f τl'\ς θεCΧΣΙ~~=~~~ιστι~ , εΤnε δ Κο Ζfγ6ης , οΙ κψερνfσε ις τl'\ς Δεξ ι β:ς ~:rpι:ι v ι~ 
νε fηδπι\ddτον fσειδΝ. Jtl75/55 , πο0πρδβλεnετfιντvποπο fησητtSν&γοστ ι κtίν προΤ-
6ντων ι<a f τl\δημισvργ fα ~ ι μδνοΙ<εντρ ι κQνdλλιίκο f ΤοπικtsνdγορΟν,στ fςδποΤες ,'ι 
dγορ:ιm.ιληο fεςΒdγ fνονrtινμf δημοπρ&τηι::ιηκα f !Sχι μι! l διωτι..:lςσν~ν fε;ς, 

'Αντf γ ιι1' δλι;ιοιπdδημιουργi\Οηκο.ν 1 tΤnεό..: . Ζfγδης , δυδΚε:ντρι..:lςι'Ιι:ιχα\.-Ό.
γορlς rτoG στ~ συνfχt ι α dnετlΛtιxJV κu f d πστελοUν στ f ς μlpες μ:ις τd δχυpδ τl'\ς δρ::ιστηρ ι6-
τιτm ς τί3ν με:rοζδντων , ποΟ l..:με:ταλλε:Gσνrοι π:ιvτ6χροw τδν nι:ιpaytJYδ ICO f τδν κaτα\IΟλωτ~ . 

' Η θfση τ?\ς Ε. ΔΗ, Κ,, lιπογpδμμιοε ό κ, Ζ fγδης , ε: Τναι & ι ~ δ ι ακ fνηση ..:a f ~ 
lμττο:- Γατ/3νόrτωρι:ι..:ηrτcvτ ικι:5νκafτι:5νdγροτι..:t\νrτρο'Ι6vrr;;ον γcνι ..:~εpα 1 nplπει νdtλlγχε
ττ:ι ι ~ δ~βιιο ι κοΟς ΒεσμοΟς : 

Ι)ΗςΤοrτι..:lς ' ΑγοplςόnωρQΙ(ηnεvτι..:ί3ν , τ fςόποίι:ςΙΦ8ιερι1νε ι όΝ . 34?5/55 
κaf noO ~ δημ ι οιιργ fα τους dncm::λotloε:· 1<0f ~<σταστατ ι ..:Ι\ διιSττ:ιξη τl'\ς Φ.δΕ(Φ ι λελεvθlρ;ι 
Δημο..:ρ:π ι ..: Ι\ •Ενωση}τοtο ' Ατιρ ιλrουτοtιΙ955.Στfςdγορlςσιιrις, σδμφωwμlτδdνιfλογο 
ιφθεοτ6ςποΟ/ σχtίε:ιστ fςχε!ρε:ςτ?\ςΔυrι..:Ι'\ςΕδρGπηςο /n:ιιχιγuγοf m f σlοννεταιρισμοf 
τουςΜπWΛοiΝτdπροiδvτατους οlδΓ).J6αιεςδrμοπρ;ισ fεςστοΟςχονδρεμrιδρουςICΟ [ δχι 
μl ! διι.ιτι..: ι'\ δ.ι σπρ;ιγj.dτε:uση . 

2)Κεντρι κlς Ι"οχαναγορι!ς 1 δποv ο Ι χσνδρt:μπορΟΙ tπfσης μl δημ6αια δια ~ J 

σ rο(δημοπpασfα)θ6προωθοtιντι'.iπρυΤδvrοστδλιανικδ!μπδpιο.f:ιvτδχρο-.ο , δ~οDς , cττ fς 
ι<ι:ντρ ι κ!ς ol.rτlς dγορlς Μ μποροtΝ ul rον Τδιο τρδnο ..d διοnι:nvμ;ιn:Οοvrοι dn'εtιθ~ fας 
μl τδ λ ισ ν ι ..:δ lμπδρ ι ο κσ f ο Ι διdφαρο ι dγρστικο f σwεττ:ιιριαμο f, αrο(ις δπαfαvς 1ι Ε , ΔΗ .Κ . 
ζητδ \d δf νε:ττ:ιι διοcι::ι fωμα \d lχονν μδνιι.η κο=σr~μ::ιπ:ι...J:..:θετ fιρ ι α . 

' Ηδημοnpασ fσι:Τw ιlι μ6νημlθόδοςyι6νdδ ι ασφαλισθο1Ντ6σuμφlρυvrοτ0ν 
ΓDpαγgyι:Ινfwντι τι:Ινχονδρεο.ιπδpωνιιnfτt>νιωταwλωτ/3νfwντ ι τt>νtμrτδρωννωπι:Ιν φpoO
n.ιv ι«:ι f λσχανι..:tίν y ι ατ f ε: Τ -.οι dΜνατη ~ Ι!..:f>οσηdwκριβι:Ιν τ ι μολσγfι.ιν ~ dn.δκρVψη τι:5ν 
dyφJnωοl.ησιε!ν, 

Ι):Ιlπε ι \d σημε: ιωθεΤδτιdνdλοyι:ςεΤw.ι ο l nροτdσειςτΓςόnοΤεςlχουν 
δ ι ατυπδοε ι .:ο Γ ε / (ι ι κο f lπι στ~μονες τοtι ΚΕΓΕ πο(ο μελlτrp;ιν τδ σχετι ..:δ θt: μ::ι τδ !9'76. 

' ΗΚvβι!ρνησηδμως 1 κστfιγγειλcδ..:, ' Ι,Ζ fyδης , dντf>.dδλοπο ι fισε ι . τδκο-
13cσr6ςτοtι Ν. :JΑ?5/55ποδnροσεγγ fζc ιόΙ"fς " νrιρε:κτ fβες'' τ1'\ςΕΟΚισ::ι. f τδδπσΤαδt!χετα ι 
dν tν&:δcιyμι!νο τδ ΚΕΓΕ , συνlστηοε: τ~ν 'Οκτδβριο τotl Ι9?? , μ ι d ε f δ ι ..:~ ~nιτροπ~ yιd 
l f;ν l(& ΓDρχfιςμι:λι!τητοϋθfμ:ιτaςγ ιd: \16 ι: ! οηyη13εΤΤΡδπaυςμlσσ.οl διιδχρ6ν ι α , 

Τ6ρ:ι Ciμ:Jς , rι:ιρ::ιμι:ρ rζaνmς ~ Τδιο τ~ν Έηιτροπ ι'\ της aι.rι'\ , fστειλε στl\ 
f',..:.ι.ιλ ι'\ l~ νομι ... ,). ~δ ια ι.ιf rδ 6noTo δδηγa(ιμι::Ιb στι'\ν atισ ra,aτδ π~ τatι 1955 καθεσr~ς , δη
~ι;ι,\l'ι στδ χδος , ι\φοϋ τδ μ6νο nuG κάνε ι ε Τ \Ο ι δ.nλDς \d Ι>ιερfνε 1 τδν ..: Ο..:λο τt>ν με:σαζδvτι.ιν 
,, f \16 i:rrιβdλε ι μ ι~ σc ι p1 dπδdyοιχινσμικd ~ηχι μl τ6 δrJCΙ"(,, ι!λπ fζι:ι \od τ(ς τιθιιcιεGσε: ι: 

' .ιιc..:εΤ W uι ιι;ι;ιι.i!εΤ . ~n Ι;:;ι'\μ:ινε: δ κ. Ζ fyδης, 5τι τδ 1955 σr~ν τιμ!\ τl'\ς 
τcLdruς τδ $'1 η.rov τδ t-~rί'·• ταt! ΓD fΧ"!\ι.JΥοϋ , τ6 ~ τδ L.Ff• r ι.~r> τot! με:οδζοvm ιc:of Ι~ δ ιδ
~·t)fn fξDOO . ίr'ι ""·I " ~ rτ,~ ''I " rrrι'j fχε ι ι.;ωβληθεΤ dκδJ..D 11ι~· • .&r~ι"NJ nptlς δφελος τΙ:Sν rd-



σηc:φbωςμεσοΖ:~vrων, · , 
Ή δ ι αιι:fνηση κaf ~ δpydloi:.IIΠJ τf\ς διακfνηαης lιxroρfaς τ!Sν 6πωροιι:ηnε:vr ι ιι:!$ν 

ι:Τ\Ιαι dmρ;ιΓτητη πρα'Dπ&!εαη yιd τι1νlναρμδνrpητ!'Ις ι!yρατιιι:Ι'\ς nολιτι :ι!'Ις τl'lc; 'Ελλdδας....εο<:: . 
ιιuflπρι:πε:νι!Ιχι:ι 1'}6η01.1Viuι:'1θι:τ'd•ο,dnοβλlπαvι,εστι\νπλ!ρ]lvniξι'\ΙΧJς -tδΊ9'19: 

Χωρfςα(πι'\δινθdμι:ΚΙρlοοuμι:ν6&παλαf.οσαιιι.ετd'nλι:ανε;ιcτι'μmιτ2$νinιδο->. 
τfιαcwντfkΕDΚyιdτ~νd..dτmιξητl'\ςπαραyρy!'ΙςΙ<ΙΙΓ\diπwφcληθο~dnδτfςμcyτfλεςδV\Q
τ6rηnςαlιξfιοεwςτfSνiξαywy!Sνποδπερικλδ&ι ~δΙΜ:Jμι~ροςοlιτδςιcλdδοςτfkyι:ι;ιρy(αςι,Dς 

AI"OFEΎIH roY ~~;,Ι , ΖΙΓΔΗ ΠΗ ΙDΥΛΗ (ΙΣ.?,Ι97θ) 

Δvδ ι,Lρες dρyδττρ::ι μιλt$νταςy ιδ τδ Τδιο BfΙ-Q στδ Tμl'lι.n θtρινesν&ιοιι:dν 

τl)ςθαvλ!'Ιςδ ' Αρχηyδς ·ι'το1:Ιιι:δiJΙ,Dτσςτδνισε : · 

J~Ξ~;:~~:~t~~~~)~:~~:!:·. ::;~.~ 
,ο~~~.:::::~~ι'iι:~tι-... ::Ρ~,'t:~· "~~~ο ρ~ i~:;;_n,. 
tO ι!ν"ΙΙ Υ"ι.Νtό -~ δλοu ; μ.ο;, ο;ίρ2~ι cίιιό ιιολλl; ν.p!7<;ιι; 
~&..ιι;. Σ~& 1115~ ιίχιι~ι ιο<i τολiο "'tloι~'l :U'NΙi yι~ tci 

~:."i::,::;t D,,:ι.~ •• ~,~ ;~,;~~.i~::ι,~~~:o:,':.::"·t~ 
οη(ΦΔΕ) t~δ .. οiιιδλοι6&6'JΙLόοtι.Σ,; ; ιιροτp2μ.μ.Ηι"1 ; 
διιι.,ν;ρ~~ιι; τ~; ΦΔΙ': =ιρι ιλ,f :ι;ι.ι χι;~λσ ιο τιf: ,.ι,. !δρ:ιιιι 
« &λ<ι.ιω; 'λ,.ορών '<hωρο•"Ι"'~rιν.όιν~ yιiι •~ oώ.ft<\1>1 1!ιιl 
tO.. ιιιιρ.ryωrό, 'f1ol: νcί ιώfοιιμ.,ι ,.,; t~ν aJtii'OJλωt;,. K2J 

;t:
7

i~2:~~!~E.~:ί:~~~~:~·;1~~!:~~ -~ . 
ιι:n.:ιρit'Ι'Α'ηι.&το~λι. lfιρcνφοη:Ηιο;ιί tόόηiιι1;ιJ1η 
tWοιr\y.φω'f{lι,ώrtιοiίtιtόnt'I~'<\LΙ 1ιόν yιi-νίτ&ιι 
,ιμο ;. Πlp:ιοι χωρ1; ι;ι:;;,,~'Ιι ίνώ lιι<:t"ι μ.ι2 Q).r,·'••~ 
ίκ:ι~ΗΗοη 

Έtοι ιιl tό νόμο 3475/!15, 6ιο:ιιίf6r,ιιι "ρήμ.ιιtι ~ ιl\'" 
μ.«"~Τ;" μιιi; ,f).,..r,; tοιιιιιώ• &τοpώ• .. oio μ·~ μ.l.9σ!σ t;,; 
~Υ.μ.ο~ρ~οίιι~ .9d< ίτωλι'iν~ο ~~ τpοί&.η ~σ:ί 'Ι ~ Ρ<Ι':'ω~U ~~ot; 

~;:;:~Ρ~:."1~~Ί~λ;~~ο:~~:i1~ι:~•τ;~ ~:~~~;ο \"J8 
vωτi kωpoτ'!'ltVt<11.<i ~toil; λι .... σ~ωλ1jtlς 

ΣtΟ ιι:όηψιι .. ιΧι ιι., .. ι.,-''ί•• τlι 1955 ί.:-r.ιι7.ι ~;i!J,ι~ι'l · 
rιci ~1ro '"""ofrιcr'l τών kωt011.'0•ι~τιUίιΥ ιι\!1 τr,. i;,S,).~'fl· 
'Ιι~ bιιnί'Ι'ΙΙ"\ 11ις 

Νομ.iιι ... ,ιι,δtιaόΥψτp2yμzt<μ.ι:ίιuτ:ίλ'Ι οί11.ΙΜΙ;ο:a'ι 
ιιιτ~ρρ;;.,ιι""Ι• ltt τpiτιιι" δοηΙΗ,..ι~ι « ι:ΟτΟ ~ο} l.ί;ι.ι 
• .;...,.,.,;,,.ο;ιw.a.~.,~ςίl.λ'ί"""ii;τιω;ι-rίι;. 

~ .... z.;,; ~~ω;. ~ τιτi, ιι•; l''i;>. ~~τ•rιι oi ί ... ϊ.ίt; • 
~<>r<,;ιτιτ~ ""'~""'I · Oi ιιτιχίr; ~j>Cς ~ίτοιι il~ 
~"·"'"' · '11 :\ι'.i;•r;• •. ~r.r; F.:l't~ ~ψο~ί•το;τι .,η. i!ρ1111~ • 
τώv 1\ ο·ι:,ο ;·C:.ι Αιχι"'1'ι1,;,., 'λ·'r.•ών ~ιιi θιοοιλ?Υf11.ι;;, 
~~'' - i~o> >t•. Jx'~'ov :i lχιιι: Μ.ί~ι<\οι i!).~,r; το~r; 'f.O"• 
ξ ;ι:• ~~;r.ι; . tr.;.; .;·;x ><~"'t," JY.ιi :,ιί F.Ί,ι ; ιl; η:J.; o,.fr 
:..111 ; τ;~ .~~" Ι,,',· ι·,; . 1\ιl τb ~11μ.ό <ii; λ:rχ:.ιι;ι~:i ; ci.:iι 
~i Ί ''"' • i•• · .. :, ,,; :>o1:r:~·':''" .. ,; "~ ,.,,,.,;....,:oj, ι!r; 
,..,ι,,_,,,"~~...- :.:.:;~ ~ιι·:~ ..... ~ · 

~~ -,c:::i,ι,.: ,.::;., • t~ι.ι,!> .] , ~. ; ~~~ ,, μ.ιr. ,διU 

:; ~- ~ ~ '~·:-·:. Ί~Ί~;,~ω:: .~r\ι:.::. ~~~. ~:;,~~;:4 · 
. - ~.;. ·~·. · ~~:·~~~.};~, \Ί;::;}~~: 





Χ'ιιι.t .,.ltoι Ift l' i\'I)Πi ι oipJ. ι t oi. Δί• .,ίλw νi ;ι"'" ~ί 
knιιι-'fι ιι ς. 

-Ι2/Ι3-

ΙΩι\ΝΝ Ι Ι~ ΖΙΙ'ΔΗΣ ('λFχιπός τiς &ΔΗ. h: . ) ..• t ί ~ 
~~~~;ιί •i ~J"λ"ιmιi , ί., .. _.ι.. ... ; tiι ι!-&! >μι ... ~ •~Prrωτt"i 
~ιi •ci ~,Σ),,.,..,~ ,_,.ί -i•ιι fi' OJ.'"'""-iι ~ι..,,,. _ χ
~~~ •i i.:ι:ι~ τ;..,..ιι.i ,.,.b~ι·ι i J.ιtΙΙ>ιλωt+,ς! 'Ο 11:rt :rιιλωt~ς 
~.<ι{ιοί"fω ι; ~ "λ"Ιfόι•ιι ί.ι'fώt ι ~t. 

'Η,ι, ιτ ι).οι::i.ν..ιiιχίρι•ιι;ίν ι -'ι~ιιh:λο . ... ,.., .. 
'(ΗΙ <~• !>μ~τρlhφ 'Ι τών ~~f•ώ• '!'ιω;~"•ώ• κ,οίίl.tων 
ώ ; ιn.,. λιι~'Ι'i~ς tώ• δι at 6ι=w• 'Α'!'ο ;: ώ•, ό:ω;~J. I'J"I'Itl
-..ώ•. ,.,; ~ "'*""~ μ.ιί- ιrwτi.;• • ~τιρ ρ :l.'ιι-•nι. •• ,..,.,,ι 
~'i ii.I'J~•• -iι Rr.:io7-τr~1'J. Α "..Ο i.: ιχιi;:"'' iι •οιιι4-&τοικ ,ί 
J(j~~ί 111 i 'I:Ι ,:ιiF'JW'ό ~ 1\,(ιp•.p-ι; τί:ς J:o:.l~~: ΤΟ~ 19:".6, ίδ:t-

;:~τ~:.ι; .l::ί~~'t.i i~ι:~..,~~~~~~d;.~~:-0: 
μ.ι;r.ί~<~:ι;. Riις 111τ""φι • irΧΙΙfΙίt;ιο, ιώ fό.t fFί.:t nιiι 
τw; ίΊ"' ι τίο-η;ι:ιι ηi ; 'λ~οιt.ίι; :i-ro;:iι; 

~ι~~.,:~;§JΞb~fi;1~i~:* 
~~~:;ι-~:~; ~:.,.ι 47 ι !•'< i ""i' 7;'..,..όι;. ~;_. ,. ~ i ιl•n • J.l• 

Α. Δ~V\ΩΣΗ lΌΥ APXI-f'ΌY r.ε ~ rYMIY\1-AlΣH 4 XRJNON ΑIΌ nf\1 t.εΤΑΓDΛΗΕΠΗ 

• ΤιΝσaρά: ι;ρ4ν ι σ μaτdi τ~ν ιr.στ4ρρauση τaU διr.τστσριιr.σU ιr.σΒuτWτaς 

μ4σιιστ"νr.στcιισι\Ινητης wρe6eσfσςτiίι;:Κ\)wρeu,ι\ι•ρρfσr.στσιμwρeστ4 

aιμιιlαaιρ4&.4,οβaρd;ό6ι4ξa6σ:-8Βνιr.di,r.aινwνιιr.4,alr.σνaμιr.ιlιr.σf 

wσιιτιr.4-w•\ΙΔ4νatνσι&ν6yr.ην46νιηισρβσUν6ιataδιr.Ιτaρσ. 

• Ή•θνοιι'\iνlτητσ•οιJδημιauρyt'jθηιt&μισσhlτ"6er.ιμσσrστσU 

λaσϋμσςστr'jνwaρfσ6στΓjςτuρσννfaς,atνaισt'jμσριιμσr.ρuν"&νcψνηση. Ιtaf . 

τ•Οτ• δ4ν atνσι τuιaia. Ή ιaξι6στt'jν •Ρ•σwάθaιd: της ν4 διaσ!JQ).fαaι "" διcιριr." ; 

νσμ"της&ξσuσfσς, .τ"ν•στι.στpata&νσuνεfδητσ,σwρ&ίιν•ντσςτ"χ••τ4 

6ρ4μοτaϋ&Βνιr.οϋδιιιωομσϋ. 

• ι4ν J:p&ι,l;aτσι νι' ούτi ν4 lινσι,4ρσιψa τfaοτσ &u., •ιιρ6 ι σ) τ4 

ληστpιιtl!ιιιοyιιtlνlμσμ4τlνi .. ϊσσ,aτapfl;aτσιτ"ν6ξauσfσ· ιr.σrιι) τι1ν 

aρlσμτηwρendiθaHS: της ν&aaτ\Ιιaι τl\ν w4ιwσημlτl\ διq8aρ6τWνστaλaιΟν 

τaϋ aaλιτιιr.σϋ ιtlσμσu- όδιqιιρώντιις &τι Ιτσι ~wονσμadaι τ4 Βaμiλισ τσU 

ιr.σΙΙaστWτοι;,wσUΒ4λa ,ινd:'••pφσΙοΜ&ί. 

• ΓΙaρ&λληλιιι\&μμονt'jτηςστt'jμσνσδιdοτaτη~wτaριιr.ιtwaιιτιιti\Αwιτaινσ 

τ46yισι;στ4σημι:ριν4τau'''ιιλτιιt4ρσΒμ4yι4τι1νΚdwρeιr.σ{τr'jνiδσt"'" 

Cιιι;ρσιlτητστfiςχ~ι;. 

• 'Ημιρσιιl.ιτιtδιν•ριwaιν&atνσιμlρσwσνηyuρισμVν. Πp4waι . νd: 
aiV8ι μiριι waρισuλλey~ι;, yι4 ν& μwopiσauμι: ν4 ρJΗΙϋμa τlν τρlaa yι4 τι1ν 

Ιnar.οτcίστaσητης6Βνιιιί;ςiν4τητος,"wadι:iνσι&.cιιριιιτητηwρσ0..4Β80ηyι4 

τl\ν ιlι:aaτc:ι80μιιτιιιι1 όντιμaτώσιοη τWν ιtινδdνwν ,.ι i r.σiaι hcιλaiiν τΙ 

•ιινσςr.οfτlwaλrτι:uμιι• . 

ΛθΗΝΛ, 23 IDYΛlDY ΗΙ71 

• 



ν,"ι"Υ"J bιιι :.u'ι.. ι\ W!~IXIt: • .:.bJ .... -J~ ,,~, ,~~- ~ ·'I·~"J•ιf1δ nτD"~""'J 
~ ιaχ3 ν~Η!-ι.εt:ι) ις.t.Ι Ηι 411!l\Ι'f"m.J1δ"Ι(Ι~ ι.ΕΓ'~!Ι[,,~ιί.ι uurrl",_,, L; "Χ' ,ιι 
-3Ε)ιλθ ~,οιο:ιθχοqπ bτ ~ ~:rι.,' '~V~ ιlr.U>ΙΙ~ΙJ Ι G ι\ [11Jδ.b f,<J~..;, •<.:/. 

'Η Ι:vκστιSλεr(οη τ~ς Gης λι)'νιτι .. Ι'jς μον6tας ~'ι:yaλon&ε~J~f.<'r~νr,ι~:ti!στa~ tιic: 
dnδ μο-..dάι ~τ~ε~ο f erιι οτ~ f'ο(pι ο , δι:fχνcι\•ν τδν τ~<trιυ ι-ι τδν δποΤα dvrιμr.nn fζcr ~ ΚΙ.Jβι'!ρ

νφηΙΦffδfι.ιςt!bnουργδςΣwτονι ομοtl 1 κα 1ριοnpοβλι'\ι.οτατl'\ς l:νερyε:ιαιιl'\ς6nοδομf\ςτrις 
χφς.Ήdρχf\l!yrνεμlμιdσχετ r κfιι.Τδηοηuτδν ΤGrrο . 'ΑκολtιGθηοι;l~ηοtΙυt'f\ΕΊοW.ι'ιτοΟ 

&.ονλcιιrl'\τi'\ςΕ.ΔΗ.Κ,κ . Ν.Βεν r ζt'λοu , 

'Αμι!ca.ιςμcτd: , οτfςΙ4 τσDμηνδςδκ . Ν,θcνιζlλος6nΙβQλcατt\Βαuλ,οfτιJΟ(I 

ΙΦ.πιθtι.x~lnι:dlfluVΎΙ c.f otiBlμ;τr,.ς~t,, noC!fxε ι 6ς1:(1\c ι 

~ιt τι'\ν ~ ~.·rρfι ιιοu τf',c: Πrις τr;. ζQτηι:u -.d rrλrιρa;ιoρr ιflel δν dληΒ&6cι ~ nλrpo
φoρfa ncδ ηdφτηο.c υτδν τ(mο κο r ot κοταQιΟτικι'ι nερ fπτωση σι nοισδς λδyσιιςΊ~μ fλι:ται ~ 
dντιτρvn,το'!Jlνεwι:ιο κuι:ι npσνιJ1μ~uπιςτr,ς ΔΕΗ,μt'τ,νματο fωι:ιητf\ς Ι<Dτuακι.\Α1ς ·τf'\ς4ης 

λι)'νιτι•.r'Jι- μ:'Α!ΟΟ{, L\:yoλuneλε(J( ~o r τfιν dvrι Ι<Dτdurnu ι'\ της μι neτριtλ;αΤκ ι'ι ιρ.ιςSδcι :J:n.r.• •• 
'ΕΙti:ιδ~ ~ σημεpινι'ι δ~η τoli κ. 'YnouρyoD rwτονισμcιtΙ,σι 4nfΥ"Γηαή llλ.λης · · · 

l:ρωτ~ωςο\Ι\.Q~λφι.ιν&-...ι::λδyοvrιεμιεχu~νου,δημrαιιρyε:Τοceαρlς&nορfι:.ςγιtf .τοΩςλ6γοιις 

8 :0~~~~::::~~:0 Λι::χ~;:~~~ς n~:~~~,0~vr~~~~:, τ~ι'ιλ~~~~~:=~~Μt\ 
!Sρθρtt 9<' το~ ιι:r..ιν •VΙ u~ιc.t! τut! Σδι.rιτοςι 

ο)Τδnrο~ιτrκδτf'\ς'Εnιη:;οιrf'ΙςΙ'\:Ιομηθε:ιεϊν , nοGfκp ινετfςr.ρι.σφ~ ςτσt! "δrο-
'Ι'ΙοΙVΗ•ΙJL'tl yι(ι Τι'\~ rφc.μff:t.ιo rc f ~<ιιltluγi;ιfi ,1'jς 4-r,ς μc\(Ιδας lk'o}.ι;,rι~ilt' ":; 

f..) " Τfιν c l οfιγr,cητσ'!JΔrοrΙ<rιτl'\nρδςτδΔ,Σ ,τf'ΙςΔΕΗκα r 

y) Td nι-aκτιιι.d των 7 σvνεδρι~σtQV ro~ Δ , Σ. 

Σl τδσα οοβο~ ο l κονομ ι κd.θιι.ατο ,t πιβ6λλεται ~ nλf,pηt; t νrιμt'μ."Uη τl'\ς E.A.,yrd 
..d ~rοιφΛ fιετc.r n1. f:μ.ς τ/\ dbrιβλητο τ1ιζ λf~ι--Qς τ~ν αχΗικQν dnι.-qdoeων ι!nδ τσδς 4~ 

δ ι οuς 6ρyονι uμt.Gςκο fτι1νΚuβι'!pνηr;ιη", 

ΆιcαλοΟΟηοονbnεκφuνι ς ,d οριοτ fες I(Οfdο4φι:ιεςτο'!Jδnο~σt!Σwτον rcη,ιοt!ί(Ό κ. 

~σοτdκrιο 

Στ 1 ς ΙSπιtίμrιν-'ς δ "Αρχrτνδςτl'\ς Ε.~.Κ. κ, 'Ι, Ζ f)'6ης , fια::ινε 6η.\6σc ιςατι'\ν t 
lφrι.ιε:ρ f {:α "ΕΙ'ΕΊΈ:εfΟΠΓΠΑ",μl τrς δnσϊε:ςdπcκdλ\'ΙΙ'ι: τfς r:ρι:Gloc r ς τt;ι. Κι()ερνfιm:ι.ις κα f 

l6ιοfτ ι:~ι:: τc1: δnoιρyotr twτoν ι q.ιotl. 

8 lφrι.ιε:ρflnς ~/='~ςcι~~~:Ηιtί κ, '1, Ζ Γ)' t',η rια~οuύ ι(!'στηκο.ν δnδ τι'\ν nρ6τη σaλΓ&ι τl'\ς .:._ 

ΖΙΓΑΗΣι"8'J'nοmηατραφ,~κη~ςτfςnαλueθνικtς·τοtlncτρι:λαfοU'! 

• r:οtα~ι01εdwη.:ιιn,τοt! ! Ο).όοvrο<,lνεΡΎε:ιο~οtlnροyρ&μμ:ιτος τf'Ις ΔΕΗ.nοαι:Τwι 
θίμι:λε ι ι.ιμt'νοστ,νdξιοnοfφηlyχl!ριι.ινnrrvGνlνερ-yε:fος , Μnpαtφ.λοtοε διιι:c. ι ολοyημt..a 

(Ι(Πλη(ηΙ<Ωf θd lnρςrιε: \dolτιaλuyrιfi:T nλfιρι.ις, Γι'οlπ6,δτονy~φτηκι: ατδνο lκονομ ικδ 

τδnοδτιdnσφαοfσrηκεdvrfτl'\ς4ιιςλιyνιτιι.;l",ςμο-.dδaςτtlνΧJ:ΙWατι'\ι.Ε'ΥU-λδπαλη..d 

κα"ΥUοκε:wσθε:ΤnετμλοΤκ,μονι1δο , τf'ιςΤδιος Ιοχδος,ατδΛοδριο1 τδnρ&γι.ο θε:ωρfιθηιcί:dnfθο
νο κα f δ κ . Νικι'tιος θεν ι ζι'!λας μl lρGΙτriσ,τοιι 1 τ?jςJ1ηςτρ, , lΛrηοεdrιδτοGς 'Ynouρyo(iς 
[wτονι.ιψο1] ΙΦ f Ειιομrιχανfος vd διε:νιφ ι νfισονν τδ Ε.ιι.ο. Γ'εριtρΎως ο Ι Ύnσvpyof σιGnrρ;ιν. 
Σfμ:ρο. 1 l'iμ.,ς 1dνσηdφετιι ι στ6ν TOnodrdvrησητσ1] κ. Ύnouρyotl [wτονισμοt! , σt &ν&οyη 

tρ6τφηδδοβσuλειrrβντ?jςdvr ι ncλιτε:!ιοεως,nσfιδχιμ6νοtnιβε:βι;ι ιδνειτδdnfθονοyεyο
νδς 6.λλι! ΙΦf δrι.ιιοψγ~Τ μtydλε:ς dπορ fι:ς κa f dvrμvxfες y ιd' τι'\ν δρδd:τιmι κσf Ύ\1 4δι6βλrr 

τοτ1'\ςλ(Νιε:ι.ιςτGναχετιΜGνdnοφr.'Ισεων . Ι<ο f τc~ο)'rοτ f : 

α) 'Εnανειλrιι.ιμt\ο Ιχει tφyy'εtλι-r ~ ΚΙ.Jβι'!ρνηση δτι μετd τ,ν ncτρι;λυΤκ, ιιρ fση , 
lnιβιfλλετοr .Ι)nλι'\f,ηc; dξιοnοfφητ~νiΎχδρrι.ινπrτνωνtνιΡ"ιε ι ας ΙΦ f Mnpf!nε ι ~dnο

φι;vχθι:Τ ~ ια::ιταοκε:uι'\ νιων πετpελαΤκβν ιm::ιεμ/3ν. τιs I (J).fιoV πι.-δvι.οιrμ:ι τf'\ς tιεΗ,nρ.!γι.οτι ι 

)'rc! τd: rιροοε>:Ι'\ Ι2 xDdvιa Μν nερr λc:μβ6νει κατtιοΙ<ε:ιιι'\ nε:τ~λοΤκtιt! σrο6μοD στι'\ν ~nι:ιρ;:ιr ι

κ, 'Ελλdώ:. 



-= β)~1ΌδημοιφJτfιθηια:ι.νδvdλιγνιτικtςμο\d6eς3ΧΙΜW/ικdθεμιdαrι'!ν 

πcριοχ~ ΚΟζι!νης 1 !1fΟν μ:!λιαπι~ -dVrfliετο μι δτι οι~fνε ι aτ~ Mtyaλδn~.,..6lν Ιχι:ί ~ 
λοκληρωθι:Τ ' dκδμη 1ι διοδικασfα τ!Sν dnnλλaτpι&i:QV μι drιι::rtιλcι;η.u τd' προχθι:αι\ιd θλιβε-
ρtιπι:ιοδ6ια • οτfιν>bρ:ιuγ,, ' ..., , . , ι 

~:-:~~~~~~~~:~;,~:~~;:;~;~~,ί~~~~:~:~ι::~~~tr~-
ΠΟψ(~ δτ~J ~~"~~r~ ~~~~\:~ι~:~~~~~~ς ~~~~.~:~~~"~;~ ;τ:, 
~τ:::f~~~t~~l~~v':Y~rJ~~~~κ~;~r;'~;;~~~y;~::1~~beνι-
~~~~~~~~~~=::~~r~~~~~~.~~~~r.~~~~;:;~~··:;;-~;;;~ 

... -!.ι..;λ-t} . !Ηπρώφ,QΡd.τCΜμuwδι"eιtiμειοq&rηrΟΦ.τ4Τ~ Έnιτρc:ιn,,δi)Ι'pl.ι lκονC"!ΟΙητιιι, 

=~~~=~:;.κ:t~;,~ϊv;,~;~~~~·~:; , ~~~:~~~: ~~~=~~~::':Υ~ιt~~~ο π:;~~ 8 
~Τ~~~~~~νεi:~~~μ~~v:ι ·f:~~τ:::~==.τ~·~;;~~r:~~~~~~~~=:~~~d ·1 

ποι~ς ξtρει τΓ l!λλες δοιdνcς στδ κδοτος τf'1ς λιyν·ιτrκ'1ς μα\οdδος, '..ι.ι.λd Ι<Df στδ σιιί-Το 
c.ιbτδο l ~σ:rι ο~·οfτοvεΤ\οeι ιφ6δηλαtσφαλμινσι , · 

στ} ' Ισχvp fζετσ ι ι κ . 'Υποuρy6ς &ι fιm:•xpε~ηmV \d' προι:.,οΥονν ~ πι:ηκλαΤκf, 
μo\d'W γιοτ( ~ιοιfι.μfιιcι1 Dj lδηιιισΙιp'τ'Ο1Χ.,ο , uGvιC'μ1 1 lλλε. fμf.οταd\'fργειοί:;. Γbιδςfμtι~ 
llιoc τ_ι1νόμεοη lοοwδι ;μυrιι.dτηυητοt!lρ't'ιιv ι<af rτο ιlς lyyul\σεις fχει · δ κ. Ύποuρyδς 
δτι δ fκτδς πρσγ~dμιοτοc, έ:!οογδμε:νος rιετpελαΤΙ(δς σrueμ6ς e6 τοt! ΠΟβ)δΟθεΤ ττλι~ ιιιιf 
8! π:θε"tιοc::« λε. ιτι::ι,:ιγ(fJ nμr ... , dnδ τδ πpσyρι::ιμι.οτισι;fνο λιγ.νιτιl(t; 

ζ) 'Η εfικολfcι,μt: τt1ν &ωfa ι1~ι-ι:tvι;ται δ fιιιγωνίcμδς Uν δημιοtιρ\'εΤ n~ι.βλi',
~τuyιt. τ(ι"lnιτιιχfοη:.t ,rφο~τι:.vχεlνrcκ;rιδrιδ ι α)-ωνι~ γιd'Τfςδu6μο\dδεςστι1νΚο
C4νrιΙ rtiς Eld ~nμολ~6εΤ 1{ τιιχδν ~~~ σιιμμε:τnχ /1 ο'afιτδν "*ρ&ι ΟΤΙ(r.:ιν ιι:ι:ιf ~ ~vy/1 
ιφf στ.,... π~ρ fπτι.:mι atτ/1 στ6 nετp.fλc..ισ; 1 

\ 

11·'"- cιοιχ:;~"~~;:~~~~~~~~ ;:pι::ι~~~~~κ~t ~;::~;~;=-~~~μι δt~;~·:_~ετ ... ,8 
ρcιvς κ.λ.n,,'Η npιf~η dnlδειξε π'ς εΤ\ο('Ιι ι.ο.\(ι nιδ χι:Ονορδβ:ι σννι18~ ~~ dn'ιί6θc(ος d\d-

~~~!,~j!~~l~~: 
'Ύιιπ;;rι ~ιι ' δλα αδτd,~Τνcιι ιχ..φlς,δτι ~ lyια:ι:rι!λει(ιη τtsν , dnοτr:λεσμιfτων τat! δ ιι:ι

Ύt.::νu ιιισtΙc.t'ν 1 ιιι: fCε: ιrιτιfγινεμι!Ιjiθχp:lιμfοι;οfτt1νrιρlιιιnιω&νrικειμι:νικδτr;τι:ι.Εr\'1:1ι 'ι 
r;ιLΙj:fι~ς,ιιrvΤtίν ΙΙπ ιl ()(;ι.:ιν'',ατfςδπcΤες dw.φlρετuι δ ΤδιD( δ κ. Μητοστdκηςο rιΌtτδ 
τrι-λ (ι δpΘδ δ κ. ~ιικ . ΕJεν ι ζlλος , ζιτιtf μd' uΤτrρ/1 τοv,β/;σει τοt! 'δρΒρον 92 τιι~ ..ονονιcηισ~ 
y;<jr, έοvλf'Ίς 1 ~ ~τt>τι.G.:οt'Ν-οτδ-ll:ίι.n yι/Ιl~lτaοη1 τδ Ι_,ριcι.ο τ"ς Έnιτponflς r'μ!μηθcιt'.ν, 

~π~~~~;:~~ 1 : :~:~~~~ τd πρικτι~ τGν. ? σuνεδριdσεωv τf1ι; ~H.noC . fκρι\QV τδ 
"Ετσι ;·~'··~· 0..1 δ ιαtιιστι..i'εi ~~ δn:ιρξή ~ μ/1 dδι:nτωv δννι1μει.:ιν,ατt1 λfJΙΙΙΙη '1fk κσfρ ι ος · 

α!•ri'1ςd n6Joσr;ι ι1·,.1νο rκcιναμ fα1οt\τδπον,δnωςmfτδι'ιθιι<δdδι4βληrοτ?jςlνι!pγει αι.,". 



b. fFOΣmii<D ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 1ΌΥ οι;, Ι, ΖΙΓΔΗ ΓΊΑ 1rt.ι rττΌtoEIU\l'ΔA 

ΤpεΤς ~nε:pωτl"pεις γι!! τd πολvncι fιο λα πpοβλfμ:πu ποCιdνrψετωπfζε:ι 1) πδ.\η τ!'Ις 

nrολι:μ:ι1'/Χις κ:αθδς Ι<D f ~ γ(ιρω λιγνιτοφδρος πε:pισχ~ , θι! κ:αn:ι.π:Βοt!ν ο6τlς τ Γς μι'! ρε:ς στ~ 

BoW.~ dn6 τ~ν Ε , ΔΗ. Κ . 

rτfιν &πδφοςrη αlιτ~ Ια:ιτlληξε 6 ' Αρχηyδς τ!'Ις Ε,ΔΗ,Κ. ι< . · Ί, Ζ fyδης κ:at τδ κλι 
μl ι< ιο τοΟ ι<δμμ:rτος noO τδν οwδδεuε , l'ιαπ:βJ dπδτfς lπιτΔίnιε:ς 6ιαπ ιcm5σε:ις rroO)fκ:awν 
στ~ διdpοι;ε: ι α Ιξp ι οδι:fος στt1ν nορ::ιιdνw περιαχ~. 

· οι διαnιοτδοειςτοt! 'Αρχηγοt!τ!'Ις Ε", Νi.Κ, , ποΟτιλαισιωιν&mν~ν ι<Οι<λοαbrδ 
τβν lnισοι;lψε:δν τοu dnδ τδν βοuλε:vr~ )(ανfων οι; , Νιοι;ιtτα θ&νιζlλο Ι<D f τδν Arcuθwτ~ το1:! ~ 

λιτιοι;οΟτοuyρ::ιφε fοurτρ:Jτηyδοι; , Μιχd:λη l.fJ pο,jJjrονδτιι 
-Ήnδλη dντιμετωnf ζε: ι 6ξ0θlμ::ι fιδpε:Οαt:ως ιcοfdποχε:π:Οσεως, )ςρe ιdζε:ται, 

λοιπδν, 1) tdτdpτ ι aη lνδς μ::ιοι;ροπpοθι!σμοu πρσγριίμι.ιχτος y ι d τ~ν dντιμε~nιΨΙ τι:ι1:!·Βιμα
~.δχι μ6να γιdτ~ν πδληdλλd ιco f yιd τfς (ιrdρχοuσες οτι1ν περισχ~βι οι.ιwινιοι;ις μα

'οdδες,Έn fσης θd πρι!nει \d l ι<.cινσnοιηθεΤ τδyε:νιοι;&π:ροσΤτημ:ι τοt! AI\Jouτl'lς nrw.&ι.οΤ-

6:ιςκοfτf3νΙ<ο ι νοτ.,-ωντΙ'Ιςnε:ρισχ!'Ις , δπωςΙ)ΔΕΗσl.dντdλλι:ιγι.οτΙ'Ιςnροοφοι:ιrς τοvςοτdν 

8 ~:~~~κ:~ς~;.ς,νd το(ις mρlχε:ι δι.ιρε:d.ν δωρε;dν ρε;\)μα yιd τ Γς δη~ικlς Ι<Df κι:ιι -

-' Ιrdρχε:ιθt'μ::ιnροστuσ fαςταt!nε:ριβdλλονrοςdnδi-d' .dnδβλrττuτ!3ν-βιομrτχανι 
ιci:Sν μονdδuν τ!'Ις nερ ι σχ!'Ις , nοΟ πpοια!λεσε ~δη 6 ιΙ<Dοτ ι κlς διδξε: ι ς 1 τδσο vίd τd δypS λ~μι.ο
ττ:ι δοο κο Γ y ιιf dι!pιο I(O f τ~ν τiφpο,πο(ι lκπtμπονται dnδ τfς οι;απνοδ&χ.οuς " τt:Sν lρyοστοοfων0 

!Η dντι μετωι1ι αη τοt! Βtι.ιχτας Μν nplnε:ι \ld ε:Τwι nε:pιατασ ι ακ~, &ιως 6ηλαδ~ vt
νt:1Uι~ρ::ι,dλλdθdnρlnε: ι..dληι;ιθοt!νρ ιζικdμ!τρ:ιμι1!β6σηl.νι::ι6λοκληρωμ!νοnρδγρ:JμΙ-Q , 

~ιι!τ~νε:(ιρ/ίρ~ρηnε:ρι οχ.~τ!'Ις ΓJrολε:ι.οΤ6ας &ιdρχε:ι etμiίdwμορφ&ιεωςταν 
•ιι:π:πιμι'!νων tι<τdσεων , ο l δnοΤε:ς fxouν με:-πzβληθεidπδ τ~ν lφcτdλλεuση τοt! δρvχε Γοu 
at. σι:ληνιοκδ τοπ fι:ι ,ι<ι:ιτd τd np6nιru τl'lς nερ ι αχl'\ς τotl Ρτ:r(ιρ,τ!'Ις νστ t σiι ΟWλΓος, τοtΙ 'Ορyr;ι
νιαμο1:!τl'\ς κο ι λdδαςτοΟΤdνεσηιc , λ.π . 'Έτσ ι θd dποφεvχθο1:!νό l Κατι:ιλ ι σθfισε;ις ιιnΓ Μd
ξι ;:ιπο ι ηθοtlνο l nε:pιι::rχt'ςαlιτις , δχιμδνοyεωρyικdι!λλdιcο fτι:ιuριοτ ιιd. 

Ό ιc , 'J: , Ζ fyδης ~π ι σκt'φθηιcε ιπtσης ~ Δημ::ιρχεΤcr Γtrαλε:μ::ιΤ&:ις , δποίι τδν nερ r

μενe δ Δι\.ορχος ι< , rπονrδης I(Or πλJ'\θος naβJyδvrων τ!'Ις πδλεως, ' Ανιίμει:Ω α~αfιτοΟς ;ιjταν 
ιια 1 δ Δf1μ::ιρχος τrjς Γtrολει.οΤδας τ,ν nεpΓοδα 1952-54 ι< . ......... ~ ... ~ x,..t n r τ!'Ις lιημ:ιι> 
χΓος τutl δnofou 6 κ, Ί . Ζ Γyδης dwιcηρ(ιχθηκι; lπ fτιμος δrμ6της Γlτολ~;μ;ι 1'6ας,y ι6 τ~ν : 

8 =~ τσ~;τ~~~~~~η"~~ω~,~~~το;:~~,:ε:r;~α~Ι(~&~~:r:ό~!:"=~χρ~~σl\μεβJ 
lξf)λι:κτρ ι σμδτt\ςχδι:nς. - · · · 

'Ο:κ, ·Ί. Ζfyδηςlπ ι σκlφθηκε: l:n fσηςτdχωpιι!τ!'ΙςΧαρ:ιυγrjς ΙΙ.D.fτο1:! ' 'Ay fou 
Δημητpfσunοδdnε:ιλοlίντσιμfdnολλατρ ι 6σεtς, · • 

1'\:Jtncι 'od σημε ιωβεΤ δτι στ~ν Jlapovv~ Ι!χονν yfwι τι! yνωιι;ιτd lf!Ctσδδιο,τι1 
δποΤαπρακλ(JΒηιια~6πσyρdμμισονο/tι<πρ&..:ιπσιτGνΙ<Ωτοfκωνοτδν ' ΑΡχrπδ~ςΕ. ΔΗ.k, 
γ ιατfi) ΔΕΗπροχ.δρησεσtdπολλοτρ ι δαειςεόρlωνλωρfδωνy(ιρω -dπδ " τdχωριδ,yιdτf'ινd

'ο(frττuξη τotl δpuxe tou,dnδ τ~ν tκμετdλλεuση τσΟ &ιofou δrιJιouρyotίvroι κ ΓΥδWο ι Ι<Dττιλι
σΟι'pεων , μf dnειλ~ τ~ν δλοκληρωτ ι κ~ ιια-πzστρι:ιφ~ τοΟ χωρισσ. ΈnΓσης, ΙSnως διοn Γοτωσε δ 

κ.ΖΓyδης 1 μtτfς dτταλλοτρ ι ιSσειςαlιτ6ςdnο~νεταιτδχωριδdnδΤfς.dπομtwuσsςιιαλ

λιερyfισ ι μες tκτdσε ιςιιαΓσlιdτοικσ f τοudνr ι μετωπfζοWΙ!τσ ι -etμιl:nιβι&ε:ως. 
Αιmiδλοwτ~ε ι λανα ll: ιcnρ6σωmι ι τt\νκοτσfκωνστδν ' Αρχηyδτi'IςΕ,ΔΗ.Κ., 

δrιJιouρyotlvroι tξ 'α lτfας τΙΊς nερ ι m"t.•ηαοι;Ι'\ς dνrιμετωπΓσεως dnδ τι1ν ΔΕΗ τί:ιtl &ou Βlι.uτος 
τ~ druλλοτpι&ε:ων,δεδομιι!wu δτ ι ~dνιίπηιξη τtiν δρuxcfι.w θd ι<Δνει dδδνι:rtη ττ1ν fίπορξη 
τ!3νχωρι!3ν σl μερ ικdχρ6νιο, Άvrfλο ι nδν, ~ΔΕΗ\οdlτσ ιιΔσι:ι lνι::ιπρδγρά~,σ!ιμρωνι::ιμl 
τδ6nσΤον46ημιοuρyηθοtlνdyροτοnδλ8 ι ς,οτΓςδnοΤεςθdαn:)Qοτοtlν01χωρ ιι<ο f i<Σl fνιίτοΟι 
δοθοΟν l: nαpκεΤς Η.λl'\ρο ι κοντιf ο'αlιτlς,dpκεΤτuι βσ.α ι σμι!νη ot δ t i(Qατ ι οι;tς dποο;ιι5σι:ις νd dm> 
ζημιG\νειταΟςι<αΤσtι<σuς,τ6νΗ.αΒtναχωριστd, ε Τπ:πρ6κcιταιyιdτδσπΓτιτσu, ε: Τπ:πρ6-

ιcιtι"tUιγ ιd τδνdγρ6τσu, 



\ -Ι7-

Τd χρJ1μ:;ιτοδΙJQςabτd',l: n ι σηΙJ) fνε ι όκ . Ζ fyδης, l'ιστεp:ι dπδτfςtnιτ&τιεςδισnι
ι:π&ε ι ςτσv,Μνl:nαρκοίινyι6:\οdlξcισφαλfσοννο l dyρδτεςd\οdλοyη κοτο ι κ fσκι:ι fdnσ
σχδληοη crl δλλο τδπο, ;L dποτlλεσμ:z ν6 cnινεχ fζετu ι . ~ δικι:ιιολογημlνη κοινωνικι1 dwmρ;ι-1 

Χ~· 
Γι 'σlιτδ,~πογρομμfζει δ κ, Ζfyδης , τδ θlμ:;ι τ~ν dmλλοτρι&:rεο:.ιν θ:! nplnε ι ν6 dνrι 

μετο:.ιnιοθε1μlβιίοηlνπδλοκλ.Ι))ο:.ιμlνομ:;ικροπ~εσμοπρδγρ::φμ:;ι,τδδnο7οπροβλtrιειτι1νδη
μιοvργ fσ dyρστοπδλεων κο Γ κλ~ρων καθ~ς ln fcrης κι:ιf cnιμιτληρο;.:ιμ:.τικι1 &πσσχdληαη τt:Ιν κατοf
κο:.ιντ?jςπεριοχ?\ςοτ6:όριιχε7ακα fτ6:l ργι:χιτ-6σιατf\ςl:ιΕΗ, 

τοb ' Ay f~ ~~~~;::λ~~: ~~~~~~~~~~με: κ~ f~~~~f~&1~~:~~;:~ε~;α~:::~ι1 
α6δια κnf dνατοp:ιχJ1,dν τδ θlμ:;ι -Νν d mλλοτρι~σεων δtν λιοθε:Τ δρrοτ ικd, 

Ό κ . Ί . Ζfyδης οτ.., δ ιι!pκε ι α τf\ς τrεpιοδε: fας τοv;ι!κcn.ιιπ μt! ιrολλ~ ΠPOCJDX/1 
τd δfκnια a / T~Ι-Dm τtiν κι:ιτοfκο:.ιν δλων τίΖν χι.:ρ ι ί:Sν alιτtlν κι:ιf δποσχlθηκε /Πι τδ ί.: δμμ:ι τ?jς 
Ε.ΔΗ. Κ.dλλιfκι:ιfόΤδιοςπροοwττι'<d , Μοvμιιαp:ιστσθοΙ:!νσrο tίςΙ<ΙJτο fκοvςτ?jζ_.rτερ ι οχflςκn f 

τδ δλο 8~:7 ;;~d~~λ~:~ο:.ι~6~:δεi~~ν~~~nεa;~~~~~μ:/~~~:r~rιε~:σ:t:~~~~~ • 

κοινωνικf\ς &νolu~IJx?\ς iiτav δ τρδrτος μl τδν δποΤο l:νl\ρyησε ~ l:ιΕΗ μfχpr ~μει:n 1 86 πρlnε ι 

:~~ ~:;~~~~ =:~:r~:~~~μ =5~7~~}1 δ ι 6ξεrς τtiν κnτofκc.ιv , yrd ~ dnοκοτuσrαθε1 

1. ΔΚ'\ΩΣ:ΗmΥΑΡΧΙ-f"ΌΥ τΉΣ Ε.ΔΗ.Κ. κ . Ι . ΠΓΔΗ 

Ι.Ε nf.< ΕΥ!<ΑΙΡΙΑ 1ΗΣ ΓRΠΙ·~ ErE1EIOY. ΑΓΌ τόΝ. ΒΑΝΑm mY r.w<.APmY 

~~~::~.;~~~;~a:~~; ~~~Q: !~:~~::;;~:~~~ T::~:;:~~::!~;i;~;~~~~~~ ~~~ (• 
Ιl . τti~ ι:l~ρσλι'i 1•ιχιιιορt1Βηιι: νιf 1•ιρλrιΒι:Τ •ντi-,ιfχτο• ~ δ"ιχο:ι-Ι;,η- ' . 

:?~~·~ii~ι=~~χ~:~=~ς τ:~λ~:~~~= ~~~ :~~ ~:::~~ί~~~~:~λ=~ρ~~η;~:::Ρ~~:: 
ρ6ν8ν τWν ΗΠΑ ~τti lι:σdycιo · .χσι( aτιlj Ιiαη ΆνσιτοΜ.f"ιιf ν' •λοιι:ληρuΒι:Τ ~ 
•ολιτιιιt1•"τι1 1 l•ρι:ιιι:νιf&ρ8ι:Τ/ιχστcιr6(χητοUι:Ιαβολicιr,wο11i•ιΡλt1Βηχaσiμι' 
nιyμt1 συνι:ιδηαιcιrχi;ς (ιιρ~ξι:wς τi;ς lψcριιιιννιιιi;ς ιι:οινi;ς yν~μης. Τι:ίρα τι' d . 

, \ 6ρ6μος aJνaι (λΕ.:ίΒ&pος 1 yιcf ~ (.~~ ~~-~~i .ιι cιr( ~ •ντf~yιoiSpa• διχοτfμηση; • .,;. 

τι:λι:i τιljν &a,:~~~~c~~ 1 ~ί~::α~:=·~Ι1: 1 :ι;:~~~· τ~~Υ=~=~ ι ::~u 6: ~~~η~::Ζ5'::ί 
τt1ν μι:τιιρολιlj τi;ς 'Ελλd:δσ.ι;: ~i 6opu,6po τi;ς Τουρχ(σις. 

Έ•aντ(ον ιιlιτίiς ιι4λaιfι: χ•( Βυσιιfατηχι: ~ Άρχιι:•(σχο•οι;:. Κ•( 

~~~&;~~lli:;:i :~;:~~~:~~;fu:~:;~~:;~~:~~: :~[~~~;~2~~j ~E;'r~~;;~~ ••' 
' · ι:eν"ρχη, &λ• ~ιι;fς·:Ιr~~ι:~ t:a11~:~0~τ~~6=d~p::~t1:' -~~~σ:ό~~ l~,~=~~ητ~:u 
Β•νίiςΤΙ!u•. 



Q.ΑΝΠΔΡΑΣΕΙr ΓΕΡΙΦΕFεΙΝ<.ΩΝΟΡΓΑΝJΙΕΩΝ 

ΚΑΙτΌΥΙΓ>ΕΟΑΓΌΗΑΊΈΣ 

l!.P1Mi ΚΑΙ ΗΙ UPH Π'ΙΡ/0 ΓΙΑ TCJΠ: 
ΑΠΟΧ(}ΡΗΣΑΝΤΕΣ ΑΓΙΟ ΤΗΝ E.Δij.K 

"ΕΠλΑΜλΙΘΕ ΕΙΙ ΤΙΙ ΕΚΥΙΜΗΙΕΙΣ 
ΚΑΙ ΘΕΙΕΙΙ ΠΟΥ . ΥΠΕΙΤΗΡΙΖΑΤΕ 

=Εχ:ι τ~ι::~Α~:~ΡτΊ~·} ';.6;ο'ι;:i~Α 

Ή Π.Ε. τiΊ~ ΕΔΗΚ Τρικάdωv 
οτιγματίzει 'τnv άποστασία 

τοϋ Βουdευτοϋ :Aeή.n~.~g.~n.q~q& 

lil! 
~~~~~~;~ ;,~!::§.?~~~·~· 



Mt=TRIU ΜRς 
~νημερωτιχό Δελτίο γιά τά 

στελέχη χαί τά μέλη τijι; Ε.ΔΗ.Κ 

t::::OTCPIKOI ΚΙΝΔΥΝΟΙ ---------------------
• ~~λ:~ ς~ i::;~:!~~~~~~~~ ~:~:~~:ΕΊ::~~~~ ~~u ~~:~~:η;:~:~ ~:~~:;~:;~~;~~~ης 

στ~ν !•ημeρfδσ •ΑΥΓΗ•,παV δημοα ι ι:Οτηιι.ι: ιr 'δλο τ6ν iλληνιιι.6 τGno ,ό Άρχηy6ς τοίί 
ιι:6μμcιτος ιι.. Ί. Ζfyδης. ..-

[\διιι.(ίτι:ρςι,ό ιι. Ί. Ζfyδης,ίιποyρ6μμισι; τ6 ρ6λο τWν ΗΠΑ &ιιwς ιιιιf τοϋ 
ΝΛΤΟy ι ιfτf\νιιρο48ησητοίίτοuρκιιιοίί!nι:ιιτατιcrμοίίιι.ιιτιfτηςχι:ιpςιςμcις.Π.pςιτf\ρηαι:, 
!μως,δτισ'οUτ6αuνtβαλι:κιιfήπολιτ ι ΙΙ,ιjτC.vΚuβι:ρνf\crcwντi'iςΔcξιΟ:ς&ιr6τ6 
Ι953μl:χρισf\μcρa. 

'ο ιι. Ί. Ζfyδης τ6νισι: ό:ιι6μσ,δτι τ6 1952 ή 'Ελλιfδο μnijιιι: οτ6 ΝΑΤΟ crιfν , 
lσ6τιμος&τιιiρος,yιd:ν1iμι:τατραπι:iμtτfς!λληνοCJμcριιcιινΙΙιlfςαυμ•wνfcςτοίίΙ953 
σtιίποτι λi;. 

μιινc ατι1 ~~~~~~;~~ι1·~~u~δ~ ι τ~ν ·~~~~::ο 6::6 a::ι:~: 7~ιi ·:~ν~~ τ~;: ~6 ~~~;~~~~~6 ":ι~~:-
λοςτοίiΝΑΤΟό:λλdνdζητ"σι:ιτ"6ιιiλuαητί:ίνάμι:ρι•D"νι•ί:ίνβ6αι:ωνΟ"τι!Cλληνι•ι! . 
ιδιr,ος. 

ΗΤΡΑΓΟΔΙΑ THt θE:ttAΛON11(Ht -----------------------------
8 α τ' γ μις ι μ~ Η;:~ς σ~:~~~:~~τ ι:: ' ;~o~~U=~~cι ~:~~~~=6~~ιι ~ ~:~& μ&~6 0'~":6::4;~ f =~~;~"ι 

wού&ρχι•ι:ν&&ΜτuλfΟ"αι:τσι ή τρο:yωδfιιιτι! Μι!μμιιμιις,μιfδηλWι:ις τοίi 'Αριηyοίiτοu ι 
Ιο!ι•ρο:σι:τ"λUιιητοu τrρι! ςτ&θUμιιτD'ΜCΙfτι'\ν&ιιι!ι,aοι'\τοuν6:ΙJuμπιιρο:aτιιβι:ίστοΟς 
όιpμ66 ιοuςιιρο:τιιιοUςλι:ιτοuρyοι:ίι;,Ο"τfςΤοιιιιιις'ΑριiςιιιιfΟ""tι!λcιι!της ειι: Ο"aιιλονfιιης ι 
γι& τι!ν ιιι:ριοριαμ6 της αuμιpορ(ίς ιι.ιι f τ~ν .&ιιαν ι! pθωαιι τί:iν ζημιί:ίν. 

μt Cιι ιιι.~~λ~~r;~νμ~~Μ:::τ:~~μ~νβ~·:~ :~~~:~~ί:ί!"~ιι~6::~~τι:uτί:iν τοίi ιι.6μματος, 
ΆΜ6μη ό:ντιιιροαι.m ι:fcr της (.6Η.Κ . ,ό:rι ο τι:λο6μι:νη &nι! τι!ν Άριηy6 της ιι. Ί. 

;~~δ~ v;~~η~~uλ:~τ1 Ι Χcι;~~:t~λη~πρ:=~~~ιf~~~ τ~~α~~=~~ν;~~ -~,:~:~~:ί::ι:~~ι: Μ~~~ :=::~-
λονfιιη ιιαf μιιζf μ i τούς τοrr ι •ούς rιαp&yοντι:ς τοίί 11ι!μμιιτος • ιι Άντ. Χιιτζηνιιιολιfοu 
Mof Ν. ΔfyγD"-Χιιρβο:λ ι iί,&ιιιβι:βι:ιfωaαν τ ι1 α :~wαρ6:ιrτιιαη τοίi Μι!μμιιτ6ς μιις στ6 δοΜιμαζ6-

~~:::~i~ Tr:~:~:~:;~::=:~:~::!:~~~::~::~::~~~;;. :~~~: ~::~: ~ ~:~ ~ ~,:~~;:;~~:Ι:~:~ν 
δι~ξι:ι ν6: έιι.μι:τιιλι:uθι:ί wολιτιιι.6: τι! θλιβι:ρι! yι:yονι!ς τϊ:ίν aι:ισμi:iν,μt τ~ν μtθοδο τWν 
ι:ίιΜολwν&ιι ιιιρ fΟ'ι:Ι.Ινtνιιντ i οντΓ;ς~ 



~!!s.1~=~~~~~z~~~~v~~ν σ~~κ~~~~~δ:~~ ~~e.~~:~rιi~::~ , :~~~~v~~ ~~~ ~:~μ~~~ςεl:β~ }~ς. 
πpο:yμο:τοποι~θηκο:ν σuσκf,Ε t ς γ ι& τι'\ν lινο:6ιορydνiο10'η καΤ δpο:στηρ ι ο
ttο fησητfiςΠ.t.νομοϋεlιβο (ο:ς , 

!τ(ς 26.6 . 79 ι!τ6 το:ξ(6ι ,γι& !κδι1λωση σuμnαρdστο:σης τί;ς ~yεσ(ο:ς τοϋ κ6μμο:τ6ς 
---------------μαςnp6ςτ6νδοκιμο-Ζ:6μενο,&n6τοUςσι: ι σμοUς , λα6τijςθι:σσιιλον fκη ς , 

έγιναν ποφdλληλα καf !πσφfς τοϋ Άρχrιyοϋ τί;ς t,ΔΗ , κ . μι( τ& στε
λfχηκο: fμlτ&μfλητijςn,t.eι:σσο:λονfκης,π6νι.ισf 6ργο:νι.ιτικd 
Βlματ α, 

tτ(ς28,6.7Β ιt τι1 σuνεστfαση , ποUlyινεστ6Ι!Ιοσχ&το,όποuΔκ . 'Ι.Ζ fy6ης!ξεφ6-
--------------- νησc βο:ρuσι1μαντο nολ ιτι κ6 λ6yο , έμφο:ν fστηκc ~ τfλεια όρyο:νι.ιτι κι1 

6 ι 6ρθρωσητi'jςΒ"Π , (. Ά Βηνi:'iν , • 

~!!S . ~~~~z~---- : Πpαyμστ οπο ιι1Βηκc οUwκε φη τοϋ κ . o.r ο 

~!!S . ~~z~ z~ -- -- :!uνijλBc of τακτ ι κ ι1 σUσκcψη ~ Ο I κονομ ι ~<r1 ' ε π ι τροπι"j τοϋ κ6μμστος ο 

~!iS .Z.:Z ~ Z~---· :tίίσκΕφη τijς Α ·nερ ι φe.ρι: ια~<i;ς ' εn ι τ ροπί;ς ' ΑΒηνi:'iν . 

~ !!S.Ζ.:.Ζ.:Ζ~-- -- : !ίίσκcψη τi;ς Κλαδ ι κf'jς Γuναικi:'iν τi; ς t,ΔΗοΚ . 

Η ΔΡΑtτΗΡΙΟΤΗfΑ ΤΗ! ε.t . ΔΗ , Ν , ---------------------------------
" εντονηδργανι.ιτικι1κα(nολιτ ι στι κι16ραστηρι6τηταθιίπαροuσι6σeι 

τ6 καλοκα(ρι ~ ε . t.ΔΗ , rι. 

/\(γι:ς&n6τ (ς 6ρο:στηρ ι 6τητlς τηςο:lιτfς , σημeιι:ίνοuμtnορο:κdτι.ι: 

21. ~!~ -~!:~ 2:!~!!~~.!.!:! _! 5s _: ~!!.!. ~ 5s.: 
Ι, " (κ θεση βιβλ (οu στd τοnικ& κομματικd γρο:φεϊο: κοf δ ιαφ~μ t C'ι'\ 

μlχε ι ροπο fητeςάφ (οeςσfκdθεσuνο ι κfο. 

2 . Άνοιχτfς σuΖ:ητι1σε ις στd γpας:ιc ϊο τοπικi:'iν όpγσνUσει.ιΙΙ π5νt.; σ€ 
πολιτ ι κ6κοfl6εολογ ι κdθlματQ:, 

3 . " εκ6οσηnροκηpU.!e.ι.ιν σχετ ι κi:'iνμf τdπpοβλι"jμQ:τQ:τijςσυνοικfσς 
όποuθdσημε ιUνοντQ:tοlπροτε ι ν6μενεςλUσε ις. 

el . ~!!S •• !:!!e.!.S!!e!.!.!!~!s .:~e!!!:!~!!:!.!.Sl 
Ι. Προσπ68cια6ημ ι ουρy (cιςόσοτ66uνοτ6νπεριοcοτlρuνΤ , Ο . μι! 

&ντικειμcν ι κ6σκοπ6τι1νσύξησητοϋό:pιθμοϋτi:'iνμελi:'iνκα ( στc..\cχGντiiς(.!,ΔΗ . ·; , 

2,!uy~<cν τρι:ίσ c ι ςσl6ημ6σιουςχό,:οuςν.::ιfσuζητι1ι::ε ι ςy ι άνάt~ιλcιϊ
κ~uτοϋν ο I " tlfσε ι ς" κ α ( ~ πολ ι τ ι κι'\ τijς ε . ! . ΔΗ . Ιi , 

3. Πορ6τpuνση τί:ίν ΙΙομματικUν l:11 ι τροπί:ίν γ ι ά πc r;ιιιιιι\'τc;:Jη 6ρy ... ·ιcι τ ~ 11r'j 
καfr:ολιτικι"j6ρο:στηρ ι 6τητα . 

• 



• 

• 

--«6ριι:Πρdaδριι: 0 ι:lν~~~:ιyι:νιιιι'ΙήαrfσΒησηδτιτdιβνιι:ιιμσς8fμσταlχοuνι:ι:p4-
σι:ι σi μιd: ,..tση κρfαης.θι:Ι μwορο6σαηι νd ι:ροσ6ιι:ιρfΟ'ι:τι: τdν ιο:ρο:.:τι'Ιρcι τΡjς ιιρf
Ο"ηςαlιτi'jςJ 

::τ.~~~iii::~~::~~i1;~~~:~;~:~:;ϊ~~~:~~~;~#~:Ξ?~~~!~~~#;~~;_ 
λdχιστον yι'ΙΙUτ6ν1Ι'ο6αcίςμιλιi. 

Ιdλιςiπιστρι:,a&ι:6τι'Ιν'Αμιρικι'Ι,στrfJ974rιτΓς3Α(ιyο6ατοu,μf τιlj 
yν~οη woV c.Τχι:ι &wοκτι'Ισι:ι ,&wd ιruζητι'Ισιι:ις τι'Ιν icπoxιli i:ιιa(νη,ι:6Β6ς μι:τd τι'\ν alσβo
λtl στ ι'Ιν Κόrφο,&λλd ιιιιf λfyouς μi\νι:ς νωρfτιρο: μf ιιυβι:ρνητιιιο6ς lιιιιροσιaι:ους τi:ίν 
ΗΠΑ -rταfητ Ντηndμτμι:ντ,Πι:νηfywνο,ήytτr:ς τfiς Γιφσυαfιις ιι.&,.ή &ι:οφι'Ι μοι.ι ~τον 
Οτιι:Τ χαμι:μιrι:iσ'lνοπολUστpcιβdδρdμομfτ6νΚcιρr:ιμανλίl.•οτιό•λuτρwτtlς•ι:Τ
ΧΙ:Ιdσι:ιτι'Ιμι:ydληι:Uιιοιρfανdyfνι:ιδχιμdνοiθνdρχης,&λλdιιαflνος &w6το6ς 
σι:οu6αι6τeροιις ήyιτι:ς τiiς εGρ~πης.ΕΤχι: ιιpοτιμι'\σι:ι ,&ντ fθeτα,τ6ν wολιi χcφηλ6 
ρ6λο τοίi &νακcιινιστii τi'jς iλ~ηνικiiς Δι:ξιίίς ,μι &ποτιfλ.ι:αμα όχι μ6νο νιf μ~ν &:ιιο
ιιpοUαιtι τοιJς wι νδUΙΙοιις yιιί τ~ν ~δαφιιιι'\ &ιιι:ραι6τητα τiiς 'ελλιfδας ιιαf τiiς Κιi· 

~:~~ ~:~2~: :~ ~: ~!:~i;: ~:;~~~:~7:~:!::~ ~ο::~;:~:~::::~~~~~=~ u~:~: :~;~~:,;~~~ou 
~=~ο:: ~~~:~::7ii;~: εδ::~α;;~~ ::ι::~~=~ ~ς βz:~a ~ο~~ν' :~~~~~ ... =~~.~:ν &~6 ι-
fΗανο~Βηιιι: .Κα f •ιfντwς διν τ6 Ιτ6λμηαι:. 

yιιf τ6ν τ6•;"::ς τ:t~~ο~•::~?~~;ησα::~ ~~:~~~':ϊ·=~~~:c:σ~:~ ~~~~=γ~u ιι:;:~ 
τιιιιf μi τ~ν crτρατηyιιι~ οημαοfοι τiiς Τοupιιfcις Ινaντι τi;ς Έλλιfδας. Κι:ιf ταuτ6χρονο 
ή crτραβ~ yραμμι'\ τ~ν όwofa ιιi'jρι: οτ~ν 6ρχ~ ή J:θνιιιa,ροcrdνη,μι:τιf τι'\ν wοιτ6:ρρι:uιrη 

τi'jςδιιιτcιτο pfοιςιιοfόΚαρμοινaλi;ςατ6ΒiμαοGτ6. 
Ύwιfρχοuν,δ•wς ξiρι:τe,ο! δu6 στpιιτηyιιιις σχσλiς στfς ΗΠΑ. 

~1~-~!!~--~!~!!!X.!.!!!S •• ~::!!.!.~~!~.!.S.~~!!S •• ~~~ 
--Χι3ριι: Πρ6eδρe,Βιf ΒCλατe νιf μιλ~οeτe λfyo 6νaλuτιιι6τι:ρα yιd τfς δu6 αlιτCς 

ιrχολiςι 

κ r~:~~=~; :~ ~~~ ~~=~; ~ ~:~~~ r;ο~τ~:~τ:;v:~~~;~ιf~~~λ~b~ς&:::~:;~~=~~λ:~:-
•ι:p6ντwν τi'jς 'Λμeριιιi;ς ατ6 xWpo ιιaς. Τοωριιfο-Ίρ6ν-tο:οuδιιιι'\ 'Λραβfο.Εtναι 

~';~~~::ν μ~w~~:W&ν~~~~:::δ~~ ί~: 1 Η~:).~~ι'i τ~~ιr~.;:~:~~λ~ '~;~~::w~).~ιi~;~~ιf-
τι'\ν 11ρ6ιrβο:οη &σ:6 τ~ν leσ!yeιo ατ~ν Τοuριιfα.Δορu,6ρος ή 'Ελλιfδα. 

Δeι:ίτeρη ιrχολι'\ οτ~ν 'Λμeριιιι'\,ι:Τναι ότι όλα aGτd weρf Τοuριιfιις,στρα-

=~~:~; ~ :~~~:~;=;r~;:::~:~~;~~~~~~: ~::;i~~~;.::~~~:~~ τ~ς κ~~~~ρ ~:7ςή σ~~c t - . 

ΛGτiςοl6u6θewρ(eς,&ποτe1.ο;;ίντι1βcfσητijι;J:ξwτι:ριιιijςwολιτιιιi;ς. 
Ή πρώτη ιιοι:ί θcι.ιρe7 ότι ή Τοuριιfcι ι:ivcrι τ6 μeyιfλο ιrτρο:τηyιιι6 ιrτι1ριyμtt τijς 
• ι.μ ι ριιιijς,eiναιμι6θewρfοιιοUJ:ντdαοeταιστι'\θeι.ιρ(Cιτο;;ϊ•CοΝΤΑΙΝΙΕ:ΝΤ•( &:ν6-

:~~σt~κ~~λ:~χ~:~ ~: ... ~~~w~:~~~~;ιf~~~~ τ~:w~·:~?Χ6&~~~:Λ δ:~:ι:τ.,:~ :~::~~~~~ 
•σfyιιfνιfμι1νοiίςπt::ί&Ηα6ν6ματσιιοι1 fιrωςθιfμiίςμιιaρΔι,σuν,f.ιt"Ιrρ6σwιι6ς της 
eΤνσι ό να{ιαρχος Ζο\Jμβα1.τ.('σδτ6ν παρ'όλ(γο 6,cfλοντο:ν ή ιιαταστρο•~-Δι6τι 
f.ν~ τι'\ θcι.ιρο;;iσα ιιαταατρu'+'ή- 1Wν ~διeuιιολι:ίναeων• ιιο{ί ιιο:ραχ~ρησc ι1 6ιιιτατορ fα στ~ν 
'Ελeιιοfνα .Ό ναίίαρχος Ζοίιμμ ... λτ, •. ιiντ~ο~ς ,cfχe ιιι6 ιιαθο:ρ6 μι.ιαλ6 •• Ελeγc ι•Λν lxw τι1ν 
• tλeuιr fνο: ιια r τ~ ν Κp~τη,6iν μ π~ ... ~ ίίΙΙ οίιτt. 6π6 τ6 Στcν6 ν6 Πlolρ6crouν ο ι PWσa I. 

ΤοUς lxw μπ~~=~:;~~~~=u~6:~ν 6 ~~;~ρ=~.::~ \)~f ν~ ~ τ~ίJ~:~ο~; ~~6 τz2~::: ~ &:w6 6π6,cwς 



στρστηyι .. Wν σuμφcρ&ντwν.Κcιr w6ιro ι..ισφορcτιιιiς Ιwιwτασιις Ιχοuν •τ~ν lξwτιριιιιl\ 
wαλιτι w~. 

-Τfwιατc0ιτι,λοιw6ν,Οτι lwριπcνd:J.dνι:ι τ6τcιruγw.ιJ.ριuμlνa,όw.Κcιρσμσνλί;ςι 

-Ό Κcιpιιμσνλί;ς lwριιιι ν6 ΒIΟ'ΙΙ ι.\μd τ6 ι:~τημσ στσιlς 'Λμιρι wdνοuς wι:ι f νcl τοι'ις 
wιίι'Η wι:ιροuσfα στις ατι'Ιν 'Λνστολιw~ Ιισ6yιι α lξσιrφιι:ιλfζaτι:ιι &w6 τι'Ι ν Κρι'Ι τη,τι'Ιν 
' (λιuιrfνσ wι:ιf τ6 &ι:ροδρ6μιο τοU •ελληνιιισϋ . 'Εντdξaι. 'Etfν Ιιοuν Ιτιrι τtf wpdyμσ~ 
;;;~::: ~:·;:6~.ι:τ~•:f~fo;'νcl wdριτι τοιlς Το(ίριιοuς &wιS τι'Ιν ΚΟwρσ wσf · νcΙ τοΔς 

'ΛντfνclwdνιισlιτιS,&ντfνdσuνταιΒaί,δηλιιδι'Ι,lwιfνητι'Ι•τιγμι'Ιμf 
τfςδuνdμaιςτfς&ντfΒaτιι;τοU Πcνταy4νοu•ιι fτσUΣταfητΜτηιιdρτμaν1' 0 Wο0\)νο .. 

:~::~:::~~~:!::~~~:::~:~:~~:Ε:~~:~· ~~~:~~~~;t~;1::::~=:~~;~::~:~:~=~ 
Τοuριιfιιι;. 

~(το ι ι\ Τοuριι fιι &!Ι'σθριισ(ίνβηwι wι:ι f &ριι σc clιβtiς &μiσως μil βaτιwfς 

iνlργcιι:ς τιl\ν &μ.ιιrβ~τηση τοU iλiyxou τοϋ βaρafou Λf yι:ι fοu, wι:ιτιSwι ν τilι; i)φaλ.oιιpq-
i~::~· ζ~~~~~~~~~ο~d:~:ι; τ ~~ι; &:~::• ~~:~:. τd νησι ιf μιις ιιι:ι f τιSν μιΒawιSμaνο ιρ6νο 8 

-nσιdι:tνσιι\&wιSφαιrηyιιfτιl\οuμμιτοιι'Ιμιιςστ6ΜΛΥΟι 

μι-;~ :ι; 6~=~u~~:~μι 'iτ&0:~~ο~1~~~~= =~~~~::g~~~~:::,:t~f~ 1 τ%~.::~0~ hltιιιι 
:~:7:~ ~ς μ &:ι:~~rτ~~:.::~ ~=τ=,~~8~ι.:~~·:;:..:::"ςμ::~~?1~:: •• Σ::r~: ι Υ ·~ι τιljν 
:ϊ~"::6~·~~~~::ς ":~ί Δ:~6 .;a ~:~~e:.~::~::~~,.; ~'~:o:~~~~~~ ;τ~~·ι:~: r;~~1τη. 
ΤσuρwfιιJΣιιι:φθι'\ιιι:ιτcι6νφ6ycιή'ελλdδcι&wιSτ6ΝΑfΟ wσUΒtfρριΒaίήΤοuρw(ιιJ 
Κι'&ν.ΒdίιwιfρξcιwιιθιSλοuνοτισανστaλι•ι'Ι•τfρuyατοUΙΙΙΑfΟJΤfΒdγfνcιμfτι'Ιν'Ι
ταλfαJΗΒdγfνcιμiτι'ΙνΓιοuy•οσλιιβfιι,μι:τ6τιSνθdνστaτοiίΤfτοιΚcιf1, 'διrον 

μ ιλiiμι: τ,ν ·~~~:~ς ν~r;::,.;ηlιι:~rν:~~&:~ι;;~:~~; ι :~ς 5~:.;~~'-:ci &wροywνισϊσι; 
λfβοι; της wαροuσfας οιιι; οτ~ν 'Λ νι:ιτ. 8ι:σ6γaισ,Γιατf μός μaτιιιaιρfΖ:ι:ιrlι .dν δοΟ~ 

~:':ς1:::.~~ρ::c~~ν:~~=τ:~λ:ίτ~Λ~τ~ο~~~ι:~~~ 6 ~ίρ:~: ~:~σ: ι &~~~6~: .. ~::; :Ξ~' Btf 

::=~~=~~~~ι a: =~=~~τ ~~~~~σ~:~ρ&;6μ ~6ςσ:~τ~Ζ:~:.s ό=~~~ο~~nι::f~::~ιχ;; • 
όJfσίι:ι/ιΚcιpιιμι:ινληι;wιιpιιwλdνηαaτ6νlλληνιwιSλιι6, 

-'Η &ιια•~ σσς atνιιι δτι δlfν •ρfwcι νd.φόγσuμa &w6 τιS οτρστιwτιw6 ••iλ.οι; ~οiί 
NΛfOJ 

-Νιicι5ςwW.Πιστι6wτ6•φι0yσuμι:t!ιw6τδ στpιιτιwτιw6σwιλσςτοUΝΛΤΟ•liτσν 
μιdμwλ&φα.Διάτσ ι'ις lξi'jςλ6yσuςιΠρi;ίτσδι&τιδιΥφιlyι:ιμι:wστι.Διιlτιρσ,δι 6τι 
•φι:ι'ιyσντι:ις• &π6 τ6 ΝΑ ΤΟ,δημ ισuρy ~αι:ιμι δuνιιτ&τητις ατ~ν Τσuρwfιι νd lw.μιτσλλιuτι7 
τ~ν vιwyρaφιw.~ της eιση ιtς β&ρος μας ιαr νιt: μΘς ιιρσιιιιλiσιι τι\ίριι αlιτιS τιS Ινχσς 
τσUΣτριιτηyιfοuτi;ςΣμιlρνης . Κσfτρfτο,διιSτιφcι'ιyσντι:ις&ιιιSτ&στρστιwτιιιιSσιιΙλσς 

;~~ .:~~~6:~μ ~~~ρ~6U~~G~~~ ·*~~~-~~:; ~τ~~:ν~~α ~~~~~~:~σ~:;:~~==~: : ·~Ιμσ ι 
:;~μ:~~~σ&:~ά τ~~ ~6~::~ο~ ~ο7 Α~~~~~:~:. ~&:~Ι\ τ ~~~~;&σ:~~ ι τ~~λ~Α~~~:~ :~λ~~~~δuμι 
ctπι:ινσlιτ6,&λλοξcι\ιτσλιτιιιι1τί:ίνΗΠΑ&Ι'ΙινσντιτσUδημοιι ρστιιιοϋ ιισθιΙJτWτος 
τί;ς Πσρτσγαλfσς.Ό ιι. Κσρο:μι:ινλίlς,Cιιομινωc:, cΤχι τ~ μι:γιSλη 6uνστ6τητι:ι,&φοU 
αlιτ6ςr:Τναιόt~ροαι;ινι;ιτολισμ6ςτοu,ν&wci &τι,1γι:ιμένwατ6ΗΑΤΟ,δινΒΙτwζl\
τημ::ι ΝΛΤΟ,&λλd ο i βόο~ ,ς ποίίχr:τι: &γοιιητο f αuνε:τοίρ•" 'Αμcριιιανοr ατl\ν Κ ρ~ τη 

:τ~:τ~.~::ρ~6~~~~~~~:.~t;:~ ::~~:cτ~: ::~~~a~~DI~~~ι~ati~ :~~~ .. :e;~: 



-Λiτc,λoiw6ν,ilτil'll'ρawcνd μcfνouμcoτ618ATD,&λλd νdwροχwρllοοuμcοτι16ιd
λuοητWν6μcρiκο:νiκWνβdαcων,Νσμfl;cτcδτιμwοροίίtra τ6τadικ.Κιιριιμο:νλi}ςνdτ6 
κdνa ιι 

&6 -;:::ra~~;:::r~~~;[l~:ρ ~:σ:~~~~·.:~~~-~~~ :~::;.; :: r ~::ν ~ί::.:~ ι 6 ~=~ 
&:~~: i i~. 1ν~0;~:::?~ •::.::~~:.:~":σ~ :::::~ii~;: ~=τ~~~;~ ξ:·~~: ::.,;:~: .:ι1ν 
τοίίΙΗοαiνyκερνd'ν•τρi,ciτ61μwdρyκοκο:fνd 6ικ•ιω8eΤ yι dτι1νιruμ"'νf•••ρf 
βdοeων,wοόcΤχaαuνcf'41cιwροηyοuμiνwςμiτι1νΤcuρκfcι, 

ι'&ροfσaι wod &:w6 τι1ν ltημcρf6σ σcις &ρχfΖ:cι cιlιτι1 ~ σuζι1τηση.Πρiwaι 
ν6τ6 wW,yιστfwρ6κcιτaιyιd Ζ:ητι1μcιτcι tωi}ς,ννiρξcωςιΑνdςl&νσuς,ινdςκρlτοuς 
κοfcριfιιcιν6μιλι1σσuμcΜ,Ιιιδοyμcιτικ6fjιruνιιιcβημιιτ ικd.θιiμοίίιrciτcμ•οροίί
σcνdτ6 κdνcιόΚσρο:μcινλi}ςιrτd'7" ••(ιτdwοιS σαςλiω,δηλ.τfς•ρίίτaς ΙS μi-

-=~::~λ~~~:.~•:d "2ρ~~~~~=~v:of~~: ~=~~~=~: .:~~&::";:~\:::::·~~λ~d ι:Ζ~ιr~: fjμοuνιι 
-•οfτοίίwροσctip&ηlιι6τοι1ς'Αμeρικdνοuς-.Ιι1ννομfΖ:cτa δτιlμaiς &νaτρi,ο-
μa τ/ι ιοdντa 'i ~ ιοι:ίντο: ltuνc μ6νη της, Τι1ν &νοfτρctσν ol Άμcρι•dνοι,δτ~ν ι) Ί-

::νι~:~~a~:=~~~~: ::~:~:;ς"~λ~~~ς τ:~~~~~;~~ ~:;:.:::~~:;;=:~η ·::-~~i~~. 
:~~~~~~=~·ϊ~:~ ·;r::?v &:~~ν~~-:~Gη.~":~ ~~ ~ .:=~~ν~z~.~·~::· -~~~=;~ · 
τοuκοfνdδιορfσcι τ6νι!ιριιιrτριfτηydτοu, 'ηλιιδι1l ιιpι:wcνdiξι'-"cι νd βdλcι 

E~Ξ:~~~~:~~~;::~~~:~~!~~~~::j;~~:~i~~~!~:!;~i;?,:~r.;;~::;~~~Π:~:d 
διfνΒdiδιfχοντονdyfνοuνwριfκτορι:ςτοUΠι:ντayι:ίνοu. 

"Αν λοιwdν ό Καp:ιμονλΓjς &ξισίίαa &ιι6 τοός Άμcρικdνοuς δτι ~ /ιyaofa 
τσUοτριιτcόμοτοςθdιιι1ναινεσιfνομιμ6tρονcςιrτι1νιlλλήνικι1•uβοfρνηοη6:ξιwμιιτι
•οGς,θcfμ•σροίίσaνdκdνcιοlιτι'\τι1\'Ιf Ολιτικι1wοι1σiίςλιfw .'Αλλd&νι:.wοθοfιrοuμc 
δ tι 6οfνμwσρi.ίοι:νιf τι'\νκdνι:ι τfςf!.,.:ίτες J!i μ ιfρcς ,μιτd 6μΓjνcς.&οοκοfν&νιιι 0 
δtιως μΩς λιfι:ι,ιfιτον •Gρι σc τWν !:νd•λ~ν δuνdμι:ΙοΙν , Γιατf δlν τt'jν l•aνc τdτcι Γι a-

- : .. ~ι;.;~:ςκ::~Ή:~~;ρο:• iλλd &ντιθοfτως iκι:τι:ι:ίcι κa f τι:ίρο: νd μwci στd στριιτι

Ιiiς efιιa τdρο όρισμι'tlιl wριfyμoτa,wod δcfχνοuν ιιdσι:t βαΟ'ι•ι1 cΤνaι ~ 
&ντfΒcιrι1 μοςμiτι1νιιολιτι•ι1Κοιρσιμο:νλΓj , 

!~--!~Xt!~--=~!1~!t!!:!-!H-!1:!_!~!!!:!: 
-niίςκρfνcτc τdδdyμα •Άνι1•ομaνalςτι1νδ6σιν•ι 

-τ6 •&νι'\κομcνclςτι1νΑWaιν• αημοfνcι ctμοι 6οίίλος τί'jς,dαης. Τ6&νι1ιι:ομι:ν 
alcτι1νΙ6οιο,σημο fνcιcΤμcιιο-οίίλοςτi}ςΙ6αχας,'Λκ6μοκοfτ6&νι1κομcνιrτοι:ίς 

~~~=~~'!~o~~~~U 11: r:y:: ~&~ι'Ι=~=~·:~~ν δ~ λ:~:;::, :~ι1=~~~~:Ρ~~~~σ~~~~~;.,:; ,:;~
::::i:,~ •:0ςίιιι6:;:σ~::ι-τ11•;~ &:u!:;;::. •:fv •:,ι:;,• ήνd&:f:."~~;u~0ι:;0:? .. :ι11cJ:ω;τ, 
~=~;~~~~:0::;~~~~~: ·=~:~: :!~~~=~~~~~:: :::~s~;~~r:~: ~ :~~, ~ ::~~Ι:Ε:~=~~:., ~ &:: 
τι1Σοβιcτικι1•ενωοηκaf&•6τι'Ιν'Αμcρικι1.ΓιaτfδμwςΒiλcινdcΤναι:ιτ6κaλ&waι-
6f τWν lκdaτoτc •uβcρ~ι1σcwν τWν ΗΠΑ ιι.\.η~νcι •uνcxWς. Κσf wληρ4νοuμc &wd τ6 ' 53 
μiιρισt'jμι:ρα . 

'Αλλd,&dι:rομι:ιιιdο'Ινaσημciοκρfαeωςwοdldνιruνcιιιrτaίοt..τι'Ιή 
wολιτιΙΙι'\ Uwdρxouν,δ'll'wς άνιf: t ι:ρο:, •fνδuνοι νd μcτcιβλη&ai ~ Έλλd6ο σi 6aρutdP8 



τ;;ς Τοuρtι(ος,νd xo:Bai " -~~ηνΙαμ6ς τ;;ς K6wP8U uf οl;ριο ν4 τalai ό.ι Ι:μ,ιιrιιι1τηιrη 

:d~w ~~~:;~ ~,~!~~U:~a τ:~ ν νi~ί:~~-~~~7~~δ:~ :f'~~~~~~.:o ,:~:~;:~ν ~?;ι,:~λ~:;~ 
;t~; :~;~ν!~~ί~ιι~;~·~7:~ς~rΛ~~a=;~~ ,.:~~1~;;1 ::~:: 1 ιι:y~:ν:~~ν τ:.::~τ· 
άιι6τι'\νιιαλιτΙιιι'\ 0 cΤχο:&-ηδΙιfιrcι,οlιrΒ&νθ?ιιο:τι'\ν&νclyιιην4lwΙιrτριlμι,ΓΙ•τfl
β~cιιιι δτ1 ή wσ~ιΤΙιtι'\ τΓjς wσλ~cwς,τ~ν οτισfσ- &ρχι!Ιa vιf i.,:ιρμ6taι wλiον Βa1'ιιιιl 
8 Κσραμονλi;ς,θιf cTxc αιfν wροcιιτdαcΙς της τι'\ αuνiχcιΙΙΙ 111lιτi;ς τi;ς wσ~ι1'ιιιijι; ""ι; 
Uwοτi~ι:Ιοι;,ιrο!ί τcλΙιιι'\ ιιοτιfληξη ι.ΤνοΙ η 6σρuφσροwοfηση τ'iι; 't~λdδο:ι;. 

'ο Κιχραμιιν~ϊ;ς yιιf μiνα ι.Τνοι Ινιις α!ίyχρονσς 0 Λντa:λιιf68ι;.Ό Κ.ρα
μcιν~;;ς γιd μiνο: ι.Τνο:ι ό "Ε~~ηνο:ι; ΤιrιfμΙΙ"ι.ρ~ον-.Καf tιιι.ίνοι; lr;!~awι. τ6ν w.fν6uνe 
τoii Χfτ~ι.ρ ιι'νοντοι; ιrυνι.χWι; ιn:ιιραχwρι'\σι.Ιι;.ΤιS &wοτiλι.σμο ~ταν 11'ι •iivι. 1'1'\ν ·~
ΤΙΙΙdτ6τι.'Λyyλfιιιrτι'\ν ·1'ο:'ΙΙι.fνvαητοiiΙονιfχοuγιdν4ιιοτσλι'\ξι.Ι1'ι.λιιιdιr1'1'\νιιο
τοcrτρο•Ι'\ τoii •oλiμou,δwwc; τ6 wρ6βλι.'ι. ό ΤαW.ρ1'ιrι~. 

Λlιτ6βλiιιwιι~ιf&νησuχW ιιοfyΙ'οlιτ6ι.Τμcιι&6U8ιhητσι;iwιwριτι'\ι; 
τijς lξwτι.ρΙιιΓj ι; •ολΙΤιιιΓjς ιrσ!ί &ιιολοu8ι.ί ή 'tλ~ηνιιιι'\ ιιutιipν~η .Γιοτf Αν ιιdνaιι; 
lξwτaρΙιιι'\ιrολιΤΙιιι'\ιιοfδiνlχcΙςwι.ιrοfθηιrηιr1'fς6uνο:τ61'ητι.ι;τi;ς χ4ραςιrου lξορ.. 

::~~~~~τ:=~ ::~:~a;~u .. ~~~~~ :~:·;:~ra~. \~~u .~;~~:ι~:~,.~~~~;::~ν~~z:;~,.~~ε~
:&: ~~;ρ:~~ ~:;~:u:~r~ν~ti~T~~,_:;:"u:d:X~~ί:.:~J: :~ ~~':i .. X.:~~ι:.:~·v:~-
rιoτr ~σιw6ν Ιχοuμι. οlιτ6 τ4 w.6μw~ι.ξ τoii ιί•οτa~οiiι; ,,.οU ιrροοτιιτaυdμaνοu &-ιriνcιιντι 
1'ijι;'Λμι:ριιιΓiι;f 

~~--~i!~!~!!i. 
"tιrρcιrcνdτο!iςwοiiμι:ιιαθορ6ιΚι1ρΙοΙ 0 σιιοw6ςτfiς lξwτaριw.Ρjι;ιrο

λιτιιι;jς ιι6θc ιιριfτοuι; ι:f νοΙ ~ 6ιοτι'\ρηοη τiiς &νι:ξαρτηαfος ιιο( τijς w.uρι•ρχfσς 
τοu.Διfνμόςτ6Cξο:σφο:λfζcτcfθdδιιίψι.wοiiΒd wόμc, 

θd μi ρwτι'\σι:τcιΎw6ρχcι &λλη 6ιilξο6οςΙ Βι:βοfwς ννιιρχaι ~~~η 
6ιiξο6ος. Ύwdρχι:Ι &~~η wολΙ1'Ιιιι'\. 

Nd αός nW μιfλιατa χιιριτολσy6ντσς, &τι •τι'\ν τcλcuτafo αuνdίντησ~ 
μοuμilτ6νιιρωθuwοuρy6,0τιινμοίίlθaαcτ6f6ιαlρc:iτημιι τοίί&w6ντηααιθaβ8fwι;, 
•no1d• μoii ι:Twc. "' Η 6ιιιι'\ ι.ΜJι:• τoii Ιιwdν1'ηΙJDΙ.•Κ.f w6τc θιf τι'\ν μdθοuμc• •"Όταν 
8dyfνw1yι:iιrρw8uιιouρy6ς•,τoiicTwa: ••• 

-Έιιcι6ι'\&-ρχfσομc&w6 τι'\νσημcρΙνι'\w.ρfgηιιοflιισιδι'\σfσ••τ•lνο:ι;&ιr4 
τοι1ι; lλιfχιατσuς &νΒ~οuς στι'\ν 'Ελλdδο: weι1cTv.ι 1νημcρwμiνοι lwr τWν τa~ι:u-

=:~::.~~=λ~f::~· :f ~::~:ι:'Ίν::~.~~~~~n::;~ρ:~;~ι;τ~~μ:;..~η -ι: νσμfζστσ lτ1 . 
-Προι.σfξτc,ό Κο:ραμον~;jι; 6iν ι.Τνοι lιιον6ι;,νομfζw ν' Ιι~~dξ& Ι τορafο.Κ.f 1.

wομiνwς cΤνσ ι ό w~ioν &ιιοτιf~~ηλοι; y1d νιΙ Ιι:ν1' ιμcτwwfσι.ι τι'\ν wρfση,τι'\ν ι!wοfσ 
l6ημιοι1ρyηαcι'jμόλλον 1•iτcΙνc(6ιιτι οl,wοιτι'\σaιι;τi;ι;Τοuριιf•ι;lνοντι τfjς 
'[λλ&δeι; 6ιστΙΙJΙι::ilηκαν Ιται,μf &η6ισιrτιιιι ~μj τρ6wο 1 τ6ν Νοiμβριο τoii 0 73), 
Κcιfpiβσιa1κληρον6μηαι.τι'\νιιοτιlστσσηστι'\νΚι1wρο,'tντο6τοιι;,6ι4τιδρχισι. 
ΙJ1'6 '7 4 alιτl'\ τι'\ν ιιο~ΙΤΙιιι'\ τι'\ν όwοfιι σiι; wcριiyp8 .. , .. rνaτ-.ι Ιτι i 'νθΡΩ•ι: 
6iνι:tνσι iκaν6ι;νd:&λλdξaΙ y~μμι'\. 

Προχ&iι; ιrτι'\ν 'ΛμcρΙι:ι'\ la•νι: ιr~yμ.ιΤΙι:Wς μιιi lιξι6~οyrιwρο-

:~:~:~·~ r ,.~νf~v~::}:~. ι: !~~~ιi τ6 :ίν 0~ίτ~:;~.~ρδ~~ι;μ=:.~ν::ν:~~=e~0~~:t;d wo4 
λιlω iyι::i. Γιο:τf vd: wι.ίς Bd ιrιfw στοι1ς &6fιrμι:uτοuι; ι'i 8ιf wdw μi τ~ν Pwσfa 8iνaι 
μιd ιιοuβiντο. Αiν τ6ν βλiww,δμwι;,6iν τ6ν β~iww fιιονl νd &ντιμι:τwwfσcι τι'\ν 

ιιρfση, v ιοτ r ed ·ι:~w&~,. 'ί:~:~τ~:~ι: ~·:ι.~~ ι:~/~:,.;~~~~~~:~ ::~:~ι: V:ν:Τ~ς. 
ιιuβιlρνηση lθνΙιι;jι; lν6τητιχς ιιοf σlιτ6ι; ιιdν&Ι 1ντc~Wς τ6 &ντfθcτο,Λlιτι'\ &ιιριβWς 

;~~ ~~ ~~~ I ~~~ I ;~ :~f:=~f:: I ~:ξ ~~~.~~~~=~cf::~~μ::: 1::,:~~7~0~~=~~=Τ=~ι.ί 
=~ο 11~ 1 6~ο:~;.;::~: ~:: ~::~:~.=~';~~~τ~:~.~~:μ~:iσ 8:ιι "l::~.~:~::~~~:ι1- . 
τ61θνοι;ιιοfτΓjςό1'fοfο:ι;Ιιι,ρcιστt1ς,ΒciaΤναι#,ι:uβiρνηαι'\τσu.Κdτw&w6τfι;σuνΒίi· 



w:aς οι~τlς d w:. Κορ:ιμcινλijς δlν μΙΙ"σρai νcl w:d!νaι τ fwσ1'σ τι5 Ι.ντuwωιrιοιw: ιS ,wοι ρd! νcl 
δfδaι μcfχη &wιoBaφuλιrw:Wν.Κof ι.ξιrρτiίτοιι ΙΙ"λlσν ~'11'6 τι5 lλaσς τiϊν •wρσστοιτWν• 

~~~d 6~~; ~~:ρWΗΠ~·:a ~:r~t.~:~oι::~~~=~~~~~~~.:~λii;;;:η:~,:~~~~~~~z~~ 
νWν. t.tν Ι.ιι ιιιρ~=~~~: r:::μ:a~~~~~~~:~ :~~:~:,:.,~:ο;:::: ;~:::~• ι:7ς ι\ιs~:;~μ fοις: 
τιw:"τσu,Ι.οwτι:ριw:Wς, τσUνiσui.Βνιw:σU6ιχιrομaίiιιιrfl.ξwτaριw:WςτWν •y ι iιrμaν•, 

:=~ς~~l~; ~:~σ;:;:v~~:~~·:;~ ·~ιt ·~~~:;~ί~λ~ι:~:6~ . 8:ι~~η~cr;rν::2~Wοι;~;,.~·~~σ
~:::;. ~~~· ~:~,~6 .::~~~ -~:ro ή":~~~~::~.~: :~~~~ ~ τ:~~u~σ&:::;. ;~~ :~~~~ν:~:~της. 

!~ __ !e~~~!ll!~--!5s ___ !!!e~t~e2!!!!!!J~!Js 

-κι'ιρ ιaΠρ6a6ρa 0 ι:fιιιrτa δτι U.6ρχι: ι ιιfνδuναςνc16σριιφ,σροwσιη9σ\ίμaοτι'ΙνΤοuριιfιι. 
ΠιΟ"τaι'ιaτa δτι μ•aροUμa νd a fμcιστa crτ6 ΜΑΤΟ ι;ωρfς νd afμcιστa 6oρu,6poιJ ΉΟ"uμ
μι:τσ χι'Ι μας crτ6 Ν.ΗΟ 6lν σημcιfνaι ιr~τι'Ι ιιιrθ'~ιruτι'Ιν μιιf δορu,σρο•σfηση στι5 lcyιfλo 
τi\ς Σuμμιrχfιrς ιια f μι'\wως ή 2ιη 'Λwριλfοu 61ν ~τον μιιf Ο"uνι•aιιr τijς δορu,σρσ•σf
ηcrηςι 

• ::~:~.~~~~:~;~~;:;~; ;;1~i:~~!f.E:ri:~;:~;;:~!:;~~:~~:;~; ·~~~:!Π:~~~-
crι:ως τijς χ~ρι:ις &wι5 τι'Ιν wαρα6σcrιιιw:ι'Ι t.aξιιf. 

Τ66ρiίμαaΤναι δτι/ι•ιιρα6οσιιrw.ι'Ι••ξιιfι:Τνσιι wριfyμcιτι Ο"όμμcιχος 
-yιιfνdδιατηρι1crι: ιτι'Ινl.ξauοfατης-μiδuνd!μaιςσl ltwσiaςaΤνσι&νβaλληνιw:Ις. 
Κσ:fδiν&ντι λιιμβdνοντοιοiΙ.ιι,ραστiςτης,wοiίβιfμiίςd6ηyι'Ιcraιτaλιw:dι\wολ ιτιcι'Ι 
wa6 &ιιολοuβοUν. Τ6 wρ6βλημα οlιτ6 σuνΔiaτοι βλi•aτa μi τd Ιlμσ ι Ή '•ξιιf w.ιιf 
τ6 Κlντρσ. 

-rιιcrτc6aτ ι: δηλ. δτι ι!ν δlν wuΙSaρνσίiσ"a ~ '•(ιιf 0 8ιl μwσρο6σιο:ιμa νιf afμcιστa στ& 
ΜΑτΟ,ι;wρfςνιlctμcιστa6σρu•6ρσιι 

-θd μwαρο6σοτa w.ιfλλιcrτανιlatμαοτa.Κσ:fδχιμ6νοθdμwοροdςraμa,ιlιλλιf 8dλlyσμa 
crτσ6ς'Λμaριw.ανaι'ιςι'[μaiς μιισρσίiμι:νd!ζι'\σσuμaw:ιrf χwρ fςιιιtιτ σ. (Κaf 8ιlτο6ςτ6 
&wσ6cιιινι'ιο:μw. &σw:~ντιrς τt\ν w.ιιτdλληλη wσλιτιwι'\).'rcraiς μ'll'oρaiτa νd lxaτa ΝΑΤΟ 
ι;ωρfςτt\ν'[λλdδιιΙ 

• 6 ιιr TOU ιια ( το(ί~ [~=μ~~7~::a~~~a ~-;~~~λ:~:~ς ~ f :δ;~l C τ~ Ι 'll'~λi:~~~ 1 =~Τ~;::~ 1 =~-
ιιοι'ιλfω!yι:ί.Προcrlξτa,ιιαfyιιfΤf\νl.ξwτι:ριr.ι'\JrσλΙΤΙW.ι'\0 Τd r.ι5μμαμσς δfνl.).fyιι:τσι 
&ιι6 ξiνσ w:iντpa &wo.,Scrawν . Ο!ιτa &w6 τt\ν ΟlιdΟ'ιyιιτwν ,σ!ιτa &'11'6 τι'\ 86ιrιιr,σ~τa τι'Ιν 
O~y•dντa . •σνιιδιιι6 ιιl ντρο Ιχcι τ6ν y&Wyιx;tφιwd 1λληνι w.d ι;Wρο w.crr τt\ σuνafδηιrη 
τi\ς σημcιοfος μας στ6 δ ιa&νίj oucrxcτιoμιS δuνdμcwν.Ή '[λλdς Ι χaι lνσ δuνιιμιr.d 

E~:~~~:~~~:;~~~~~;::;!:~:?~;ι:~~ρ~:::r~:~:~;::~~~::!:~:=:L~~=~~!·:?~~-
.. a,,.d.ι:ρf τρrτοuw.6σμσu. 

-·r,'δοaνμcτiχσuμacrτiSΝΑτΟ-6iν1νναWμ6νστ6•σλιτιw:6&λλcfwιιfτι5στριι. 
τιwτιw.6σw:iλαςτσu-σiΙ.νσ•λaς6uνdμaιςμcις 6fντaλσUV\&νσyw.ιrστιw.t\ , 11w6νοτοΤw.d 
lλavχσι 

-'rμiίςήβiση μας:Ιιi~τιιν&•σ..-cr ιστιw.t\aτdν lλayιστiiνδuνfμawνcrlιτiiν. npWτa-

::,.~9:: . 6~~ιf ~~~ ~6 ·~;~~ Α;~;ι:::~:r:~::: ::ι'ι:~;:::ίν ~: :;::~~v~:v~Ζ.~μ~~η 
"uμιφwνfaςτίjςντροwijςιΤσίi'S3.ΟiσuμfWνfaς τσίi'S3aΤνσισuμaων fι:ςό.οτlλaιιις. 



~:~Ξ :~~u~~~~:~=~ ni;:!:.i~:~ 
1 

~;;σ:6~~~6:i;~:~~~~::~~=;~λ!~~~~: ~:~~ ~~::-
ήΝορβηyfο:. '[μςiςμiiςlφι:ρια'r:ιlιτdτ6χdλιήΔι: ξιd:,λ6yw cιl.ιτοUτοUιι6μwλιι 
τijςwροατο:σfιχς. 

:~=~~~:~ρ~~~Κ~:;~~:;~;::~~~~~:~~~: ii~:~~~~=~~:~::T:~::~~!~~:~~~~= 
/ιρydτcριιctχαμιyfνι:ιUιrο τaλι:Τς,ΙCaf(ιιτοτιwληρlίνοuμι:alιτι1 τfίν•ολιτιιιι'j. 

~~u~~:6ν j;~u~0~ r::~ :t~G:::ν v~~~:;• :t~: · ~::~nι •; ~d τ~ ~~:~:.;:.Ττ& 1 
::;;_ 

ιιτι'jριrςτοuς . 
Λοι•dν,μιd ιι.uβιρνηctη 110~ θιf ιΤχc σuνcfδηση τijς σημααfaς τf\ς 

ατρατηyοι;Γjς τoii ι~ροu μος,θd ιιο:τοργσίίαι τfς αuμφων(ις τοU '53 , θιιf δ ι ιιtδικσU
D'Ι μιd όμ6τιμη ·sιση χωρfς οGτ6 νd lμιισδfζιι μιιf wολιτιιι.ι'Ι φιλfο:ς μf η'Ιν Io-

~~:;~:~a:~:W:2;6 ·~.~ξ;~e=;~~~~,;~~ι'iό τ:~~~~~\:~ν δ~=~ρίΣσ~ -~~;:dο~-
ιtτfjθι:wρfιιτi;ς wροστcιαfac;:. 

-Κι:iριι: πρ6ι:6ρι:, r\ ιι:uβι:ρνηηιι: ι'\ ιι:λ ιιuρd λfι:ι &τι ιι:οτf r\ Έλλd6α 6fν ι:Τι• ~c;: 
τ4ριιμιdτ6αο&νοιχτι'\ιι:ολιτιιιιιjlιι:wς ι:fναιr\Ο"ημ8ρινιιj.Κttf ιι:ρ6ςτι'\νtοβιιιτιιι:ιιj 
•ενwσηκιιfιι:ρ6ςτιιjν Κ fναιιιιfιι:ρ6ςτΓςβσλιι:ανιιι:4ςχWρ8ςιι:α f ιι:ρ6ςτ6ν&ρα. 
βικ6ιι6αμοιι.λ.ιι:. 

-:=:fρι:τι: 1 τιιjνr\μfρrιιιι:οGyιν6τσντ6Ποιuτcχνι:iο,Ιy4fιμοuντι •τlνΙdιιyycλισμι5. 
εfιaκdνcιlyχcfρηαηyιdμι:ρ ιιιd uτdλο ιιι:ΙJ τi;ς,uλιιιιίlς . Κttfpcβιι (wς,lξw&ιι:6 

z:~~~;~ i:~~~~~;:'::~μ::!:~:::!:Ι:;;:;~~~~:r.~::::~ς =:~&:;=~=:~~::~~~r.:~ 
ι:rτολίlςΟ"τιιjν'ελλd6σιιιιfτι'\ν1ιιιιιι:fμcνη1ιιfΟ"ιι8'ητοίίΤcraοuαfαιι:οu.Τ6&νοιyμιι 
ο:lιτοiiτοiίι:f6οuςιισfιιρ6ςτ6ν&ραpιιι6χi:iροιιafιι:ρ6ςτιιjνΚΓνcr ,τ61yιι:σινfοαc 

~ ι:~:sτι:;:~~σδ~:ν~~~:6:;,~~:=~~~~ ~:ι~":6v ιι:~;~;:~;~ν a;:~::rζ:~ .:ο~:Ο&~· 

• 

ατι:ι&uδμι:θσ τ~~~ θfμο ι:fνιιιι Tf αιfαη Ιιοuμ& μf τιιjν Ιοβι&τιιι:ι'\ •εvwcrη.•rxou. 
μaaχfοι:ιςwσyωμfνι:ςιι:ο: fτfιιοτσιιι:ρισaι5τι:ρο.Τ61τιιιdνοuμιιιι:dιι:οι8ς οι.ιμ...- 8 
ν(ιι.ς yιιf ιι:ολιτιατιιι:d Βfμaτσ ~ yιd ΙΊροξι:νciσ, σlιτ6 ιιαf μ6νο ι:fνcrι ι!ιριιcτ6 

~~:β~~~η :~·::~ΊΔ~~ο~~~~λ~οβ;:~·:~ο~~:ωαηJ θλfwι:τι: &τι w.of tθfς lιιι6μα, 

-Αlι τ6ιι6ντwςόφι:fλιι.ταιμ5λλον aιl:αοβιι:τιιιιιjlιιιθuμ(ιι, 

cτ:7::~ί~~λ:ι ~~~τ~ 1 ~~;:~τ~:~ ~0 :~:7 ::~~::ι '::~G v ~~~τ~ .. :r~ι ~=~μ&;~r~:; 
ιι:οuβιντcς,6fν ιιdνοuν θι:ο:μστιιιd rιr.Jγμα το,i~ ν 6ιv l:ιιοuν προι: τοιμσαθι:i ατιf 
Blμaτa. 

ιι:d~~~~tτ6~~~~~~=;~~6 1 :~:~r~ςτ:r~~:~~:==~~ '!~';. τ~~~:~~~~σ~t~:αt~~~=:: 
στ6'[λσfνσιι:ι,μ ι ιfσuν6ντησημlτι5νΠρ6cδροltιrριζνιι:,,rιο6Ιιιιιfντησclτιδιν 
ι:t:ιιειιαιρ6,1νWσuνιιντιιjθηιιcμιτ6νΝτι:μιριl:λ. 

στ'6νΗ~~~:~η δ:~a u;~~~~ ·~~~~~~σ·=~~~~ο~~:~~=~~ο~:ιι::: ~~s:rV: ι ν: Ρ~~=~ 
6ι6τιοlιτ6Βιfισι'\μοιν ι:r\σuνdντησητi:iν6όοΠpι.ιΒU11'οuρyi:iν.εtn8όlιιρl:ζνιι:41 Ι 

;τ~:~~~~:;~μ;l:~~~i~~~~:~~~:~ τ ϊ~;t:"~~~i~~~~;:a::~:;~: ~~~~i:~i:~r 



Βfβοιιαιδfνlχwiwfσημaςwληpο'ορfaς.'ΛλλdaΤμαιιι!ιwολ6τwςβfβαιοςδτι &fν 

Ιχaι wρσχwρ/1σ~~ι;r~/Ζ:::.r~'f:~;~~=~ι; ~:~· μf τ(ς βοιλιιι:ιινιιcfς χWριι;,wο6 ι Τ-ι 
1σwι; wι6 σuστημο τικfς κaf πι& σοβοιρfς ι!ιιι& δ, τι aTxa ~ διιcταιτορfαι,δσον &,σρii 
lwfσηι; τfι; σχfσιις μf τσ6ς ~Λραιβaς,τfι; σχfσιις μf τ~ν Kfva, wρfπaι vd: lwα-
λdβwδτικαfήδικτατορfαιΤχιι!ιντιληfβιΤδτιδbιμwορο\ίcJaνd:τfςι!ιννοι1σaι 

i:~Ξ;:~~=~L~~;:: ·~~:i~i~:~~::;~~;.~~~u~r~~::~:~~G:~:;~~~:~:~:~:. 
~~-!!!~~~---!!1!--~~~-

-Κ.:Sρι a wρ6aδρa,βαcrΙκ6ς δ:ξσνας τWν iwΙδιι$ξawν τσίi ΙC. Κιrραμσνλfi aΤ-ι ~ΕΟΚ. 
ΠΙστcι'ιaι δτι ~ ι!ινaξαρτησfσ τijς .(ι$ρας μwoρai νd wι:ρι,ροuρηθai μf μιιf ατ~ριξη 
κupfwι; στ/1.Δuτικι1 ε!ι~wη • .ΔΙακηρδσσaΙ ι;rχcτικιf μ"aι!ιτ6 τ~ν ι!ιWνκη τϊ;ι; wσλιΤΙ wf\ς 
lνwοηςτl'jςεlι~ηςι 

-κσι τdξτc,κcιf !δW ίιwιfρχcι μιd σσβcιρι'j δια,ορd μaτcιξι:Ι ~μWν w.cιf τσU Καρι:ιμσνλFj. 
•σβcίμαι δτι Bd σίίι; ξανayuρfσω wfow στ6 ΝΛτΟ,γιιf νιf σiς ξcινcιwW ·~ δτσν ·~νοιμa 

8 στ6 ΝΛrΟ, Ιfι1ναμa W; 1ό~:;~~:~, ';~~:• :Η·:~~:6~~~~:fiι1σ~:α::~~λ:J\::~ησ:~~ ::~~·· 
νι1'Λ yσριf κcιfνιfδ~a Ι τι1ν1ντι1wωσηδτι μ'αUτ6ντ6ντρ6πσlλucraτdΒfμστ••σι1 
λfτc ,Βdμίίςόδηνι1σcι σfμ ιdcruμφωνfα,ι'ιόwο fα, νιdμιdόιc6μη'ορd,&ντf.τσfροuι; 
Βdμ&ς καταστι1σι.ι ι:.wοτι.λaiι; .Κο:f Βιiμαστι.!κι.i "μfιrανιdWU,ιστdμι.Βcιwι.ρι•σ-6τιρο 

καf τι1ν wfaση τWν~u~::~:"::11~ti;0~~~w~Λ;:~.~::~:·:~o~~ ~:σ~: ::fP~~·wσιfc; 

~;;!~:::~~:~~~ ::l:β~:·:~: ν~u~:~:~::~:~~~5~~~~ι1=~ ~:~=~~=~~ ~ ~:~::•-
κ fα, •ΒσηΒΓjσ τa νd ~~aβ:cισ~~η~ΙΙJ:~~:::ς κ:~;~· Καρι:ιμcινλi'j νd μwο\ίμa ιrτl"!ν ΕΟΚ aTw ι 
wdρι:ι wολ ι1 lπικfνδuνοncιιννfδι,1Ι'ο6μτιορaiνιfτιfπληρι:Wοuμιwολtί&ιtpιβd.Γι' 
cιlιτ6 καf •ν~ ι:Τπcι,y ιd νd ύπdρξι: κιflfo•o φρfνο. 'εμaίι; aiμαaτc ύwip τί;ς iντd~ιwς, 

~~~: 1 

11f 1 κ ~ιr~a~:~:~~~o~~ , ~~~~~ς~ιr~~:~u~:ο ~~:~:~;~σ:~~:ω::cι ν~ι: ~ι1~η~:~:~ ~~Λ~wστι, 
yιατf,ύnιfρχι:Ιαύτ6τ6μiνος1νιιντfοντοϊίΚιντροuι'Dκ.ΚαραμανλΓjς,στfι;τaλau
ταϊι:ςί:κλοyιf:ς,nαρ'/Ι λ ι:ι; τουτfι;nροσlfdθc•ι:ι;κcιfτ6νληστριιι;6ν6μοτί;ι;•πcιραμορ'ωτι-

8 :~~Ρ:7α~~v ~:~;~ ~~:ιί ·::::~~ ~ν~~Ρ~~u "=~~ ::~λ~ 7~u~:~:f~·ι;~~ι:~~~Α ~:~~ς~:~:ς,δfν 
τ6tύντι>yμα,χρι: ιιίζι:ταΙ ΙΒΟlδρι:ι;.Γι'cιύτ6λοιπ6νnΓjyιν&!ξαyοριSσcιτούςβοuλcu
τιf:ςτΓjς'ενι:ίσιωςΚiντροu.ΓΙdνιfiπη6χι:tτ6μαyΙκ6ΙΒΙ:καfτtιuτ6χρονο , ,uσΙιι;ιί, 

;~~' ;~:~~~~;~σ;~ 11;~ ,:u~~~::η:~~~~:τ~~~ 1 οτl"!ν Προι:δρfά τΓjς Δημοιι;ρατ fας /!ταν τ6 Βι:λι1~ 

-Κύρ ι ι:n ρ6 ι:δρΕ,ποι6ΙfολιτΙκι1προτcfνaτc.αaiι;ιΕΤιιιιτι.δτι σιίςρ4τησι:και 6 
ιι;.Πρωθuwοuρy6ς τfΒιfκdνατι&νι:ΤΙJcιστciσcίςπρωΒulfσUρν6ι; . • , 

-Ναf,&λλdδιντοUι:Τιιι:ι .•• ΚαfδiνμπορWpιβαfωι;νdτ6πWσfσιίς.'Λλλdι!ιιι6 

;: ί :u~f:~6~·~: r~:~~~ ί;~ι; v:η::;~;~~~::Q ;~~~ν~~:~' χ~~~λ ~~ ~ ~~~ot~~::: :~σnη~ο~το ι -ι 

~~~~!;:i~g~~ ::i:~::: ::;:~.:~:. :~ ::~~ :~~!:~:~::Ε~~;.~:::l~:~~:~Ξ' :~, :~ 
Ξι:ιcΙνW,δμwς,πdντση&π6τ6 νιyον6ς,llτι1μcίςιΤμcιστawι6ι!ιwαραf τη

το ιτ6σονΙdτ6ΝΛΤDδσοκαfνΙdΤ6tGμ•wνοτίlςΒαρσοβfας,wι:ιρd τ6 Σι1μ,ωνο 
τΓjι; βcιρσοβΓαι; ~ τ6 ΝΗΟ σι μίίς. Καf &n6 τ6 νινον6ς ι:ιlιτ6 προσncιΒW νd όντλι1σω 



τd πcρισσ6τcρα cύcρycτι'\μα:τσ yιd τ6ν τ611ο μου. 'Εdν · δl:ν "ΙΙ'ροσiξw,δισttυβcόω τι1ν ό!ι6~ 
οτσσ~ μσς ώς w.ρ6ταυς w.σf ώς &θναuς. 'tdν &ξσΙΙ:ολαυθflοw ν&wαλιτc6αμσι κdτw 6:•6 τ& 
w.6μπλcξτi'jςπροοτσοfσς,&α.,σλWςΩδηyο6μaθσοl:τσπι:ιν~cιςτ6που1ονdχου,δwωςοl 

~::r=~~:~~~~;~~:~i:~~!. =~;:~~~-~:~~:~~==:~~~~~ς:~: l~~:~~~~~:~:?~ Ω~ 
μflν Ιιrιλθeι δ:~ ::~:~~;~~0:u~~~:~::~ς;f:~ς" 'ό::~~:.; =~μ::7~:r~~:~u w.;~ρ(~~:; 
ΙΙο6θdμ(ίςδι)σοuν τr'jν,cuδσfσθηοηδτι &ιrσλλσιτr'jw.σμc&ΙΙ6τ6νl•ιdλτη ,!νWοτr'jν 
ΙΙρσyμστιw.6τητσΒdlιοuμcβιfλλ&ιτd ιιρισοτdyρσνdζιομιiίςμηισνί1ς1ιc\wοfσr 
τcλιw.6ΒiίμiίςσuντρfφςΙ. · 

Νομfζw δτι πcρισσ6τcρο &ΙΥ6 σUτ6 &ιν μwaρW νd α~ς wW ούτ~ τr'j στιy~ 
μ~ δι6τι Ι χω w.σr μι d δισμcuση ξιρcτc dι rr ινσντ ι τσU ~~;, ΠρωΒυπουρyοU •• , · 

-t6μφwνοι,&ντιλσμβcίνσμσιδτιτdύw6λοιπσθdi•cριιχσντσιστfςιrρσyρaμμστιw.iςaσc 
δηλ~r.ις . •• Κόριc ΙΥρ6r.δρc,πWς βd:άντιμcηmfζιιτcσύτι'i τr'jστιyμr'j τ6ν ΈτσcβfτJ 

-ΆιιοUστι:,δtνμιιορcίτcν&άπομο,..ι:τa lνστμi;μσ&ΙΙ6όλ6w.ληρο τ6ΙΙλιyμσ"Ι'Wν 
&ξωτι:ριw.ί:iνσχισι:wν.Πρι!πι:ινιiξι:ιιινr'jσι:ιςό-ιι-6μιd!ντcλWςδισ•ορcτιw.r'jt!dση . 

-Κοfμιιi τcλcuτσfσl~τηαη:Τ6 ΚΚtί:ο. Ιχι:ι w.6νι:ι μιιiπρ6τσση, 'Επι:ιδr'j~ιrιiρχcι 
σUτr'j"πολCίλcιιτr'jφd:αηστι'iνΙΥο ρcfcιτ.::iνi.Ονιw..::iνμσςΒι:μdτων ,τ6ΚΚΕi.α.ΙΙρ6Τcινι: 
·ιι.ο f !πσνiiλΒε i.πσνcιλημμι!νσ στflν πρUταση cιUτei ·νd αuyιι.ληβι:ί μ1d: σύσιι.ι:φη ~ycτi:iν 
δλων τWν ιιομμιiτwν ιι.α{ ν& χcιρ6ξι:ι μιι:ί 110 ιν ι'i Cθνικι'i πολιτιιι.f1. Πi:iς βλtπcτc τr'jν wρ6~ 
τσαηαUτr'jι 

-Τδχwπι:"1'σlιτ6ιtΜι:ιτ6,ορtς.Τ61χwπcίάπ6τ6'74'taι:ιιν.;λeσ& ιrι:ινι:ιλημμiνσ,τ6 
ξαινολι!w,yιστfνομfζwδτιΜο:fστd'74ύιιi'jριι: σύτι'iι\άνιJyιι.η.Τ6ξι:ιιναcίιmμcτdi 
τfςi.ιιλοyιfςτοίί'7.:Κ6ριcΚορcιμσνλ;j18ρισμβι:6αστa,&λλdiw.&ντι: ιι:uβιfρνηση1Βνιιι:i'jς 
Cν6τητσς.Προσφdτwς,δτσν πi;yc ν6 6ci τ6ν Έτσι:βfτ ιrτ6 Ιοντρσf,cΤχσ wροτcfνcι ατ6ν 
Πρ6cδροτi'jςΔημοιι.ρστfσςν6:w.ι:ιιλιιrcιτο(ίςwολιτ ι ΜΟύςάρχηyσύς,δχιβι:βοfwςμ6νοτοdς 
τρcίςτοίίιι.σνονιιrμοϋτi;ςθοuλi;ς,yι&ν&yfνι:ιμι&ycνιιι.ι'iσόσιι.aφη,ν&βycίμιιiiΒνι
Μι'iΥρσμμr'j. 

οΙ•&eνικ6tpονr.ς•cΤνσι&νσντfοντι1ςί:θνιιι.i'jςιlν6τητσς,δι6τιτ61Βνσς 

:::6; ·~:~ν~:~:~::~ '::~~ t:~.:~~Ί~:~~~:~ο~~ ;:~;~:~:ρ;~:ς~iίρ~~ ·:ι~~ :t~. λ'μ• 
δυστυχWςήw.ι:ιιτιiστοσΓΙ.'tνδν6μc:ιτιτήςC8νιιι.ο!fροιt6νης,τορΙΙιλλf!:οuντr'jν&ΙΙνιιιι'iιtν6· 

• 

~~:σ ~~:;~σ ~c::u:π~::u:c:ι~;6 λ~~~~e:~:ο .:~~λ2::Sς ,dι:ιι :ι~;~~ :6~~~~. :μι: ιdiσματσ• .κι:ιιr • 

ΤΗΝΟΙΚΟΝΟΙΙΚΗ ΣΛΙΕΝ J[ΧΥ[ΗΙΠΟΡΕJΥΕΝΛΔQ[ΕτΕΑΠ'(ΥΒΕΙΛΙΙΤΑΓΡΛΙΕΙΛ 
ΤΟΥ ΚΟΙΙΙΜΑΤΟΣ: "Η ΝΑ ΚΛfΛΒΕΣtτΕ ΣτΟΝ ύιι. άριβμ. 516083~99 ΛΟII"ΑΡΙΑΙΙΟ 
ΤΟΥ vnΟΚΑΤΑΣ:ΤΗΙΙΙΑΤΟΣ [θΝJΚΗΙ ΤΡΛΠΕΖΑΙ -(ΠΛΝΕΠΙtτΗJΙΙΟ~ 8) ΑθΗΝΛ 



• 

ΔΗΛQΣt:ΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 
~~ ~ ~~---------------------------------

Ι,'Λμlσι.ιςμeτ& τr'Ινlιναyyeλ (cιτί:ίν•ατcιστpεκτιl(bινσeιομί:iνστr'Ιθεσσcιλ()ν (•η, 
& 1( , 'Ι. Ζ(yδης ~δr'Ιλwσε , οτ (ς 24.6. 78: 

•'ΗτραyΙκdτητcιτί:iνστ Ι yμi:iν&ιιcι ιτεiσ6νeση, Βόρpο ςκσ fόnοι;ιcι:1 Ι ΟΤΙΚ6t ητα 
οτr'Ι λr'lφη των ~~~~βσλλομlνι.ιν μlτρι.ιν.t:tνcιι βeβαfι.ις ,lιτUχημα ιιοι1 ΔΕν ι:ιn&pJ.tΙ σG τ ε 
,ορlcιςlιλλ&οGτtκcιflνασυyl(tΚpιμμlνοοχl6ιοyι6:τr'Ινlιντιμeτ&!Ι σητlτο ιι.ινθe
σμην 1Liν ιιοU ~ξελλ fσσοντα ι σl nολιJνεΙ<ptς τρσyι.ι6 (tς. 

' ΗΕ , ΔΗ,Κ,β&σuμnαρασ τcι:Βei στr'ΙνΚuβlρνηαηΙΙα f οτ6νΔi;μοθε:σσαλον (ΙΙ ης 
γ ι &τr'Ιν&ντ Ι μtτUττισητί;ςτραγ ι κίlςw.ατσστόοεwς ." 

2, ' Αφοίί έn ισl(fφθη~ε τr'l Συμnρι.ιτεύ"οuσcι,ουνο C>tυ6μενος lιn6 ήγε τ t ll& στελfχη τοU 
~<όμμcιτος,μετ& τr'Ιν!nιστροφr'Ιτου ,tl(ο:με , ο τ(ς 26 . 6.78 , τfς&κ6λουβε:ςδηλUσε: ις: 

•t:Ιχοτr'Ινεύκαιρ (αν6:6 ιαπιστώσwδτιοl ζημιlςl:ιττ6τ6ντελευταiοlσχυρδ 
σe ι ομ6 , ε1νcιιnολιίμtΙΙpότε:ρεςlιπόli,τΙπcιpοuστιόστηιcανστr'Ινlιρχr'ΙΙ<cιfχαfρομσι 
γΙ 'σύτό 

ο Ι ξlνο 1 σr: ι σ~ολόγο ι ,μl τούς δττο (ου ς t ~ χα τr'Ιν εύκα Ι Ρ ( cι ν& σuνομ Ι λr'low , 

~ ~ ν&~e~~~ν~~8~:2:~~ ι ~Ϊ~α ~τ~:Ρ ~~:~~~l~~ ~;~~::&6 v~u;:~~ξ:: ~~~~~~~Τ~ι~ϊ~:: 
οι'\μερcιδeδομlναΙΙα f οlστaτ ι στ ικ lςποιJμελετr'ΙΒηιιανφfρουντ fςπ ι θανότ ητε:ςι 
nαναλι'\φeι.ις ~ν6ς σοβαροίί σε ιομοίί ,ώς n&pα noλU nεριορισμlνε:ς.•Ε τ fiν nροοιιτ ικ fi 
αύτr'Ι,eδtλπιστί:ίκcι(ι::Cιχομcιι,δτιθ&άιιοκατcιοταθείγpι'\γο;-α όρυθμ6ς τίlς κcινονΙκfiς 
ζμfίςστr'Ινπ6ληκαf δ τι ήσuμnρι.ιτ eύαυσαθ& ξαναγ (νt ιτ6 1(lντ ρο τ fiςοlκονομιΙΙ Γjς 
ζι.ιfίς στι'\ Β , '(λλ&δα lιλλ& κο( ~μητρόπολη npcSς τr'Ιν όποfα θ& ΙΙcιτεuθύνοντcιι ο Ι 
τουρ(οτες,μfτοUςΥνι.ιοτσUςμlyιστους&ριβμοιSς. 

Λύτd Β6:6ΙtUΙ(Ολuνθci,&νήΚυβfρνησηέπιδοθciμl&ττοςιο:οιστιΙΙ6τητcιστfjν 
όλοΙΙλι'\pωσητi:iνμfσι.ινπερΙΒ&λφει.ις, 

8 θlβο:Ισ,l:yινονΙΙα fλ&θηΙΙαf πο:ρ αλι'\φcΙ ς.Δlνεfνα ι,δ μι.ις , tιραγ ι όκpΙΤ Ι ΙΙι'\ . 
' Αντ(Βι::τα ,ε fνα ι Uρογ ιό συμτταρόστασηκοfττpdςτfςάpχiςκο(πρdςτ6νδε: ι νοττο:
Βfjαανταπληθuσμ6γ ι όν&l:ιντ ιμετι.ι11tΟ'θtiήαημεριν4κατ6:σταΟ"η. 

ΕC.χομσιτ& συμιιερ&σματcι&ιιdαύτr'Ιτήνδοκιμcισ(αν&βοη θr'Ισσuν στfjσuστη-
μcιτοπο(ησητi;ςόργ&νι.ιοης ,οGτι.ιςCιστεοlσυνl•ειες&νο:λdγι.ιν βeομην ι i:iν,ν& ττcρ Ι ορ ι
σβοϋν στ6μfλλονστ6έλ6:χΙστο. 

'Η μοΙ ρα (α πολυκατοιΙΙ (cι στr'Ιν πλcιτεfα Ίπιιοδρομfσu,lίς yfνc ι τ6 σύμβολο 
τi:iνσυνεπtιί:ίντfίςμι'\τηρfjσει.ιςτί:iνέπιβcιλλομlνι.ινοlκοδομιl(ί:Ίνπροδιcιypσφί:iνσf 
σeισμοπcιβείςπεριοχfς, 

τi:iν στελε~~ν τ~~ϋ ":~~~~~~ςμ~~ ::\~~~~~~~~~:~~~~~ο~0 ~ρ~~~:~ϊ;η~~: ( ~yφ~~~~~ι~~υ, 
:~~Τ~~ r~~λ~~;t~~~~~~&ο~η~. Κ~~δ~ r~~α:~~~~:~~~Π~~ϊ~~~~ · ::1 ~~ I ~~~μμ~~;: ;~~ ~ : ~ : 
θεσσcιλον(ιtης , Βl.Ιtησa:νόέττιβεβα ι Uσι.ι τr'ΙΒερμι'\σuμπαp6:οταση τοUκ6μμστοςΙΙa: fτr'ΙδιΙΙή" 
μοuστήδοΙΙιμασ fατοϋλαοϋτfiςθεσσαλονfκης• . 



1. ΣτCζ 29:6 . 78 [1-ι.ισι: τfjv ά~ι.6'ου.&rι άπdντrισrι στCς ~ηλώσε~ς τοΌ 
ΎιιοιιpyοΌ 'Εθνι~ι.Ώς 'ΑμUνης των ΗΠΑ κ . Μπρdοιιν : 

•eofλw ν8 nιO"τcUw 5τι ο Ι Ιηλι:ί•cις τοίί Ύιιουρyοίί 'Αμ6νης τWν Η,Π,Α, 

•τι'jν'twιτ,.οπι'jΣτρι;:ιτιwτιιι.Wντ"ςΓcι:ιοu•f•ς,ιιν'•••••ηιι•ν•w•τ•.rι•τf&ι•
•• ρeτικ8 .,.. •• κ,μσιστc μπρο•τι8 •τι'\ν••• ιιυνιιιι'j lι•ιιι'iιιυξηlτι ι\ Έλλll• Ιlν cΤΥ8ι 

•6ι.ιι.ι•χος χι:ί.8CΙ•λλ6nρ•τcι;το~τ• τWνΗΠΑ, Κ•f•lιτι!Ι Ιχcι 'ι;'μ•μcy•λ6τι:pη 

• ηι.ι•ιrf• •uνlu.t8μc νo μ4! τ6 ycy•ν' ς Ιτ ι •riιιι• ,_λσψ,ιfνcι τι'jν ι\rc•f• τ•ίί 

Στρcrτηycf•uτοίίΝΑΤΟ•tι'jΣμUμνη ΤοίίιιικοςΣτρςιτηy6ςχwιιιfςνιfι•Ιι:ίοGτcή 

!λ4iχι•tηlι••φ6λι•ηyιdτ&κuμι..,ρ .,ι ιι& ••ιι• ι Wμιιτ•ιι• fτι'jνiΝ:φ ι ιιι'j'κeρΟ" t 'τητ• 
τί'jς Έλ.\"•ς •τό Αlyι:ι'iΌ . 

Ήκu.Cιινηcrη,ιιfιιιcτ•ι μΗμοο τ8rιlμιά8-μι:fλιιιτηιι~t6ιι.ληοη.Πι:ιιιμlν•u· 8 
μc, λοιιι,ν, Lιι.τ• ς Lιιό τι'jν 'ι'ίλωοη tuU ιι. Κ.ρο-μσνλί'j,τfςιιu.ι:ρνητιι;lς lιντι δ~•ι:ι ς 

wpfν • •ιιτuιιι:ίοοuμcciτιο ι σι'ι'ί πο τc lλληlπο•η•. 

•Ή Οιι:vι..μfνιuη wo6 δfνcι τό Στcιfητ Ντηνdρτμcντ ,δι ορΒι:ίνι:.ι τι'jν iντ6-

wwοη ιιο6 ιιροιιdλcοcιν οΙ δηλι:ίοcις τοίί Ύwouρyoiί Άμ6νης ιι. 8ιιρdοuν , χwρfς liμuς νd 

τι'jν όνcιι~ϊ wλι'jρwς, Γιcιτr,&ν ή Άμcριιιdνιιιη Κυβlρνηοη,δwwςλlcι τ6 Στcιfητ 

Ντηιιιfρτμcντ,δlνl:χcιοχfδιcι&μlcrου&vιιμ(ξcwςοτdicrwτcριιιιfμcις,Ο'l ιιcρ(ιιτwΟ'η 

&λλαyί'jς τί'jς Kuβcρνι'jocwς,l:xcι δμwςcrχf6ισ"&μ6νης•yιιfτι'jν&:ντιμcτWιση•ιιuβcρνητι• 

:~ς6~:~::::i:.~τι'jν 'Ε:λλdδο:,μf &n6 .. ιrη τοίί iλληνιιιοiί λcιοϋ ιιιιf μl βdΟ"η τι'j δημοιιρατι-. 

'oπw0'6ι'jwoτc iλw ftouμc δτι στ6 μfλλον ol 6ιιιιρ6σwwοι τί'jς Άμcριιια

νιιιtjςΚuβcρνι'jο cwς Βdcfνοι wροιrcιιτιιιfίτcροι,τοGλιfχιστονστfςΙ:ιιφρdσcιςτοuςyιd 

νdμι'jν wpο ι;αλcίτα ι/ιlλληνι ιιι'Ι ' cGα:ισθησ(α, 

Πcfντιιιςι\ 'Ε:λληνιιι~ Ιtuβlρνηο-η wρfwcι νd •ροβci ταχiwς στι'jν &ναθc'· 

ρηση τWνσ-χισcwνμcτcιξι:ίτWν&:μcριιιιινιιιWν •αf&λληνιιιWνοτρcι τι wτιιιWνιιαf&λΛwν 

ίιπηρι:ο-ιWν.προιιcιμlfνουνdιιdφcινdίιφ fστατσιόιιfνδuνοςτοίί&μlσοuinηρι:σο-μοϋτWν 

δcυτlρr.ιν &wd ~(ς ιιpWτcς. Σuyιιcιιριμμιvιι,yι6 νd φlρουμc δuι!ί χcιραιιτηριστιι;d waρcι
δc fyμaτa.ι\ .JUSSaΛGBdwρfwcινdiwdφcινdlxcι&μcσc.ςaxlσcιςμiτιfιιΛ ιμdιιt aτWν 

Τι'\ν ίιwdδc ιξη οGτι'j.&λλΙ.ΙΟ'Τ&,διατυ•ι:ίοο:μc &wι!i ~ τfς 15 Atyo6oτou 1974• 

μιτι'jν& νοyycλfατ6τι:τί'jς&ιιοφ.iσcι.~ς:Κuβcpνι'jσcwςΚaρcιμcινλtjνd&wοχwρι'jο-cι&w6 τd 

Ή άnοδοχι'j της τι:ίρο: cΤνοι Lwιβcβλημfνη •cριcrσ6τcρο &π6 ι;ιfθc &λλη 



) . 'Ύσηρα άnό τή σύσ~ι;ει1 η τi'jς Κ . Ο . 10U Κόμuατοc στ(c 5 . 7 . 78 
δ " . ΖCyι'-ης l:~ήλωσε : 

"'Η &ροη τοίί l:μnάρyκο ο& 'αnοτ~~:λ.lα, ι Μικ~ ~nιβρ&βeuοη τi)c;: ι:\αβολi)c;: Uλιf 
κα( τi;ς αuνcχιΖ:όμcνης κα( ο~μ~~:ρα nαροuα(ας τUν τοuρκ ι κLιν οτρατ~~:uμάτι.ιν ιι.ατοr.i)ς 
οτ~ν Κύnρο. 'ε nομlνuς 6ημ ι οuρyεί οuνθijιι:ι:ς Ι:nανο:λ~νe~ο~ς tνός &νtfλoyou tvχcιρ~ματος, 
ούμyuναμlτfςΕnι θuμ (cςτοίίτοuρκικοίίl:πεΙtτ ιιτι ιιμο ίί. 

'Η λ.eιτοuργ (α υ;&λλ.ο u τοίί Unό τοuρκ ι κι1 ~γεοfα στρατηye(οu yoij ΝΛΤΟ 
οτ~ rμύρνη , οuνιοτΟ ί>μ cοο κ(νδuνο κατ& τί'jς 1:6αyικί'jς άκeραιότητας τi;ς Χ.:ίραc;: ιι.σ( ' 
τίiς 6ιeθνοϋς e\ρ~νης οτι4jν ,lισ(οθητη αύτ~ ιrεριοχ~ τί'jς Ν.Λ. llcooyc.fou . 

α~ του γ ι &' ~~~ "i~~~ tι:: 1 ~ο~ό:~~6 ;a~~~μ:~r l:~~~λ~~ ;~ό:~:~:~r:η~~ι: ~~~~~~~~~:~::~:ω 
δ 'tλ.λ.ην ι Μός Τύnος 6Ιι:ρμ~νι:uσc τό cιιtσe~ματα &yανσκτ~ο~~:~ο~ς τοϋ tλληνικοU λοοU. ΟΙ 

• f~~:~~~:~σ~~~~~~ ~~δ~~~~:~ ίj Πρcοβeuτίi τi:iν ΗΠΑ ο τ ~ν •AyMupα κ. rπ~αρς,6ημιαuργοUν 

• 

Ιιιπροοtό οτ~ν &nαρd6ι:κτη μι:ταχe(ρηοη τi; ς 't λλιf6ος Μα ( τοιSς 
6 ι cιμcιιρy~ο~μiνοuς πι6 Μ ι ν6Uνοuς γ ιό: τ~ν !6σφ ιιι. ή άκι:ραιότητιι τf1ς Χ~ρας ιι: ο ( τι4jν e\~ 

~~~~λ:;~ν ,.;Gp: ~~~~~ 1 ~~~Ηλ~~ϋ~ ~:~ε~~6 ~~~ :~:~:& ~~ς ό=~~;: ~~~~ :tf ~~~ο{:~~~:~~η παλλαΤκ~ 

:~~~~~:~η~~:!~:~~~~:~~:·~~~ :~~~b: Μ ~~~~~~~~~~i~:~::; ~~~~ ~::~~~~~: ~~ :~ Q ·~~~:~~~~~~~~ 
Κό:ρτ~~:ρ. 

Γ1ό τι4jν ι,)yόνΙJοη κα( τ~ν i:πιτuχ (α τσίi οuλλαλητηρ (οu ή ε.ΔΗ.Κ. nρστι: (νcι 
τι4j ούοτ αιοηf. Ι αlόΟΙJΙJΙ<Τ ι ~<ίiςC1ι τpοπίiς ,ήόπο(αθ&άνο:λιiβe ιτόοuντ•νισμό:όλΙJVΤίίίνπο • 
λtΤΙΜUν bρyο.νι:ίuι:ΙJ'<ΠΟύίJcίλόβοuνμlρος. 

Ή Cntλ()γ~ τί;ς Κp;ιtj'fης ·σάν x6pouτf1ς Cκι>ηλόcrι:~ο~ς γfνι:το.ι λ6yu τί;ς ό~ 
π&ρζε:ΙJς Cκ e i τUν lφcρικιινιιι.Uν βόσι:~ο~ν , οl όποίι:ς ι>ιο:σ~αλ(ζσuν σ~με:ρςr τ ιljν όμcρ ιιιιανιΜιi 
napouorα στι4jν " Ανι.~u\ • M.i ; __ ι;-;5 {C. ιcιι~ 
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--~~~~~~~~~!~--~~~~~~!~!~~-!~!-~~!~~~!w. 

•rτrς ιφοσι:χι:ίς δημοτιιclς ~κλοyιfς δlν Β6 Uιtάρζc ι 
κι:rμμι6ουνερyο:σ(cιμιfτrijν6εξι6,μlτι'\λι:yομlνηιςεντpο6εξι6ι'iμlδσους!nιχcι 
ρrijσουvν6συνο6οιττοpι'\σοuνμαζ(της•. 

_f_~--!!-~-~-!:-!!.!_!_!!_~_!) __ !!_!_~- -!.2 _2".1.~-!-2: _ στ r ς 28 . δ . 78 

"Τ6Κ6μματί;ςt: .ΔΗ_ο'Κ . ,μι:τdlιn6τ(ςlιnοατcισ (eςιccι(τ(ς προδι:ισ fcς,ξe 
Ιtαθάρισeκσ(θ6συνι:χfσε ιτι1νlστορικι1πορι:(στου,yι6τ6κα.(dτοU • ι:evσυςΙtσ:( 
τί;ςΔημοκpατfcις. 

Ή Νι!α Δημσκpατ (α,στι1ν προσπdθttά της νιi περιβληθεί τdν μανδUα τί;ς 
Κε:ντροδεξι&ς,yι&ν&~ιαλUι;ιε ικ&τωlιπ'σ:Uτ6ντ6 lιντιδpαστιις6 τηςnερ ιe χδμeνο , 8 
θάσυνcιντι1σε ι τι1νι!iιιι.αμπτη&π6φασι1μας νιinι:ριφρσυρr'iσουμe:τοUςδημοκρατικοUς 
θεσμοUς. •Αν ί:n ιτUχσυν τ6 σχ~Δια aGτιi τοU Καpαμανλίi ol λ(yο Δlν Β& Un6pxc ι 
Δημοιςριχτ(σ κο( ι\ Δε~ ι & θ6 μiiς dδηyι1σει σ€ νlcς συμφc.ν(ι:ς"τUπου Ζυp(χης" πι:ιU 
θάdλοιι.Ι.ηρι:ίσσuντr'iνUnοδοUλwσητί;ςΚUπρι;~υΙΙα(θ&όρ ι στ ι ΙΙοnο ι rfσουντrfνκαταστρο
φr'iτοίi ·(6pτητοϋιλλην ι ιι.ι:ιUκpάτοuς,nοUδημιοUρyησι:στι1Λωζιiνηd'ελ,θι:νιΖ::tλος," 

Τ6 παραnιiνω τ6νι σι: d Άρχηy6ς τijς ι:.ΔΗ , Κ, 11, 'Ι, Ζ(yδης,cτl λ6yο 
του , σ€ιrυνεcττ (αcτηστι:Κι:χWντ1jςΒ"Αθηνi:iνcττ6ΠΙοcτχ &τσ, 

Ό 11, Ί, Ζ(yδης &ν6φερι: ί:π(σης 6τι: 

-·οσοι&π6τ6Κlντρολιnστcικτr'iσουνπp6ςτι1Δεξι&,δt!νι:Ινcιιμ6νι;~ 
πpοδ6τcςτσUΚ6μματσς,&λλάκcι(πρσδ6τι:ςτσίi •εevους, 

-' Ησυνομι.ισ Γcι ν6συyΙΙο:λυφθc iι\Δι:ξιιiτοί1ςπt!nλουςτ1jςΚ cντρι:ίας 
κσ(Σ:οσιαλιστιΙΙί;ςΔημοιςρcιτ(ο:ςnρdιιι:ι:ιται νάnάρι:ιτr'iνlιιι:φpοσr'iτης,τι'[ντυπιιςr'i, 
ΙΙατιiτfςnpοσcχεiςΔημοηιςt!ς έκλοylς.Γι'ο:ύτdό'Λρχηydςτί;ςε,ΔΗ . Κ.~t . ' Ι . 
Ηyδης διακr'iρυ~cι 

" ' Ησχι:διαΖ::dμενηιιι:εντροδε:ξιd στ(ς πρσσεχε'iςΔημστ ικlς έΙΙλοylς 
c1νο:ι &πdτη , Ή ι:.ΔΗ.Κ . Olv πpdκι: ιτσι ν& !χει κο:μμιά συνι:p ~•ο:σfcι μl τrfv Δεξ ι ά, 

Θ6ΙΙο:τcβάσι:ιδικοUς τηςUnοςιι1ι,ισυςΔημιiρχους,rυμpούλους κσ: fr.σ ι
νοτάpχε:ς , έκι:iδποulχcιτι'[6υνο:τ6τητcι . κcιr6πουτ6συμφlροντοίiΔι1μουκα (τί;ς 
Δημοκρατ(οςτdέπιΡιSλλcι,ΟάσυνcρyαστεiμlτιS &λλαΙΙdμμοτατijς 'Α ντιπι:ιλ fτcυσης , 
σόνόμ6τιμοςέτο:7ρος". 

Σ:τι'[συνt!χι: ια όιc , 'Ι , ΖfyΔης&νο:ι;ιlρΒηκι:στdt:Ιcινιι;ιlστοτοUκdμμοτσς 
yιάτι'[νΤοπικι1Αίιτο6ιο(ιςησηΙΙα(ε\ΔιcWτερο:cττι1νάν6yκη6ημιουpy(ο:ς'Ομοσπονδιο:-

:~~ ~?~~~ ~~ ~ v&
6 

y ~&ιc~~~:~Δ~~U~ί;~π ~ Α~ί~:~~·l~~ο~~~Ο=~~λ~σ2ττ:~hι:~~~.~ρ~~;i~~~~ν 
τ ιilιπορp(μμστο:ΙΙ . λ,π , 

Τfλος,ό'Αρχηy6ςτ1jς( , ΔΗ.Κ .κ6λ ι:σε τ άστελlχητσίiκdμμοτος,νιί 
συμράλλσυν στr'iν όρyάνωση του,ττροσφlροντας τι1ν προσωπ ι κι'j τους ~ρyασ (α, &λ λ& 
Ιια( τι1ν σ f κονομ ιιcι'j τους συμμι:τοχrf ,y ι ά νιί παραμεfνει ~ Ε,ΔΗ,ΙC. άνc<;ιίρτηrη &πό 
ΙΙηδεμdνεςιι.αfχρηματοΔdτε:ς,τσUέσωτερ ικοUκο: ( τσUέξωτεpικοίi. 

ΚΟΝΟΙΠIΚΗΣ:ΑΣ:CΝΙΣ:ΧΥΣ:Η.ΩΙΠΟΡCΙΠΗΑΔDΣ:CΤC ΑΠ "CΥθΕ :ΑΙ -j 
ΑCΕ:ΙΑΤΟΥΙ(ΟΙJΗΠΑτΟΣ:•ΗrτοΝV"'&ριθμ.SJ6083-991\ΟΓΑ. 
ΤΟΥΥΠΟΚΑfΑΗΗΙΙlΑτΟΣ(θΝJΚΗΣ:ΤΡΑΠΠΑΣ(ΠΑΝ(ΠΙΗΙ111iΙΟ 

r.ιιΑ.-

-------------·--·· ... 

• 



• 

• 

ΤΟ ΠΡΟΣtΙΠΟ ΤΗΣ [8608Λ6ΛΣ -----------------------------------------------

ΖΙΓΔΗΣ:-Σ:υνι:χfζι:ιόικλdνητοςτr1νμdχη. 

'ο ιc. 'Ιωdννης zryδης ι:fναι Ιtιι(Βιf μtνη l:nf μακρdν,ιιρώτη μορφι1 
ι:t.ιτdπροαιcι1νιοντijςδημοαfαςζwijς.Κιιτ'6:νdyκην&κdμη,&ρνητιιιi:iς. 'ΕξαΙtολου
Βι:i,Ω:τυχWς,τ6φαιν6μι:νοντijςμι:ταστιiσι:wςιίιι6τιiςτιiξι:ιςτijςΕ.ΔΗ.Κ.,τηςόιισf
ας l:λιiχιατσι ι:ίνοι σΙ όψι:τοιιfνητσι.Τ6 y&yιινdς,δμως,ιlιφr1νι:ι &κιιμπ τσν τ6ν ιiρχη
y6ν της. Ό κ. Ζfyδης ό-ριστι:ι'Jι:ι,ι:!ς ιιlιτι1ν τr1ν δριιμιιτ ι κt'\ν,διιf τ6ν Ιστσρικdν 
ιι6μια,κcιμnt'\ν, ι:( ς nρσσ~λωαιν, ι:U,uχfιιν κιιf μιιχητιιιdτητcι. είναι ή ήyΕΤιιι:t'\ πλ ι:u 
ριt,ήόπσfιισlιδtνσ&ιιnλt'\σσι:ι 

'Όσο ι yνωρfζοuν τdν ιι. Ζfγδην, ι:Τναι βtβcιιοι δτι,Εστω ιι:αf μ6νος 
Βdf.δινι:τt'\ν..,&χην.Δfνι:.Τνcιιόιπ6τοι'Jςwολιτιιιο6ςιιοι'J\ιποχωροϋν"πούιlιλλιfσ
αοuνστ6χοuς.Προιιιισμfνοςιιολιτιιι:dςμfχcιριιΙtτt'\ριιδημοσfοuάνδρ6ςγαλβαν ισμf 
νοuι:1ςμαιιροι'Jςιιαfσιιληρο6ςdιγ"νας,wοι'Jξι:Ιt ινοίίν&w6τijς&ιιοχiϊςιιοι'Jή!διοιι
τfριιιιατρfςτοu , ήΡ6δος,διιι.ιςΙtοfόλ6Ιtληροςι\Δι.ιδι:.Ιtdννησιις,Γ;τούπ6δοuλος,f.χι: ι 
τ6νdιγi:iνοι:!ςτ6αΤματοu.Τόνβι:ωρι:ίδρονUπιiρξι:ως.Κιιflχι:ισuνηβfσι:ινdiτ6ν 
διι:ξιfγημfnfστιν,ιιι:.iσμοιιιαfαuνfnι:ιcιν. 

Ό Ζ fγδη ς δfν Ιtοuρ6Ζ:ι:τuι elς τι'jν lποιλξιν.Κι:ιf πολιJ neρισα6τι:ρον 
δfντt'\νi:γιι:οτιιλι:fnι:ι.ε!ςτt'\νιιροιιι:ιμliνηδtπι:ρfnτωaιν ,fχι:ιιιλijρι:ςτ6δfιιι:ιιον 
μliτ6μiροςτοu.Δι6τιί:δi:iο!&ρνητιι'r"γι:ιριιντιfδιιλιιιιιιτdτρ6πον,ποι'Jπιστο
nοιι:ίrrροσwπιιι:6νχοριιιcτ;;ριιι:1ςτt'\ν&wrΒι:α ιν. Δfνί:ιιρ6λcιβι:κ&ννιf&ναλιfβητt'\ν 
ι'ιvι:αfονιιιιfUιιlστητι'jν&ιιrΒι:αιν.Στοιχι:ι"δηςλογιιιt'\Crrliβιrλλι:νdil:δοιιιμιiζι:το 
ι:Ιςτt'\ν&ρχηγfον.'Ετιιι,ιιοι'Jiγιvι:ν,οl&νι:ιντιωΒtvτι:ςστι:ροίίvτοιιοlοuδt'\ποτι: 
&π ιχι:ιριιjμι:ιτος.ΕΤvaι ·Wρωτοφςιvt'\ςι'ιπι:.ρfιrτωαις.'ΛλλdιιΟ"fιιρωτοφοvt'\ς/ιdιντοχι1 
τοϋ ιι. Ζfγδη. Άvτοχι'\ ιιο6 παριιτηρι:ίτοι μ6vον,δτοιv ύιιιiρχη rιοι6της.Πο ι6 της rιvι:u 
μιιτιιιt'\ιιιιf/ιβιιιt'\. 'Λμφοτtρωvδtόκ.Ζfγδηςι:.Τvιιιφορι:6ς.(\ιρΟτι:ιτοςόρfζωv,μi
σΟ"ι:1ςτ6vόnοίονkινι:ίτι:ιιμi&νι:σινκοfσuvι:χiiίyρt'\γοριrιvήί:ιιοrrτι:fοτοu,ιιλοίί
τοςyvCισι:wvκι:ιfτdλΟ"vτοvπροοαpμοστικ6τητος,ο1κοvομσλσγικt'\ιruγκρ6τηαιςβdΒοuς, 
μiύποδομt'\clδικdςσ1Ι'οuδ6:ςι:!τ61\οvδfvον , ιιΟ"λλιtργι:ιι:ιkιιfί:vημliρωσιΕIςδλοuς 
τοιJςτομ ι:ίς,ι:ίvι:ιιιιΟριΟ"J.Ο'ΡΙΙΚΤηριατιιιιiτi;ς1Ι'ροσωrr ιιι6τητ6ςτοu,ιισύτοϋlιιι
τρiιιοuvι:1ςΙtιf81!:ιιι:ρ(πτωσιvvιiχΟ"ριίοοηyριιμμt'\ν.Κιιfτt1νχιιρ6ασηόμολογοuμiνως 
lντοvοviικ. 'Ι.zrγδης.Τι1ν&δρ6τητιiτηςχιιριικτηρfζσuνμι:ριιιοfώςί:ριοτικ6τη
το.Ι"ΙWς&μwςι'ιστιiσιςτοuνιilχη11'ι:ρισσοτtριιvnριι6τητΟ",lΙΤοvκαfο1σuνΒΓiΙtοι, 
τdςόrιοfος&ντιμι:τωιιfζι: ι ,fχοuvοUτt'\ντt'\νούνΒι:ο ι ν; nι:ίς6τοvτ&γtγοv6το,!vώπιοv 
τ~ν όwofωv ιιpi1Ι'ι;ι νιi λ6βη θtσιv ι:Τνcιι •Uτijς τrjς 1Ι'Οι6τητο ς; •επcιτο ό κ. Ζfγδης 

:~~~:~u 1~6~~~~:~:~~':χ~~~,.~~~ ::~ :::ν:~~:κ:':"~~~p;~:c~ιi~:ς&:~~θ:;::~~~;-
"''ωςιιολιτ•κ6ςeΙςaύτ6vτ6ντ6ιιονιχι: • κριιτι1aι: ιτ6οον &λuτοvτt'\νΟ'uνtχcι Ο'ν 
τWνlδeολσγικi:iνπι:ιιοιβι'\οι:ων 

Ό κ. Ζfyδης τ6 (χι:ι ί:ιιιτύχc ι . ΚΟ"f τ6 οΒiνος του ι:Τvaι ή rιρι.iτη 

:1 ~ ~&~":~~~~=ι:~~c;~ r ,.:ϊ~ ·;~: '~~~:~~~ν:~~~;, ~~:~rι::s:~~~ς ~ι ~ε~~~ ~~:~r~~:7 ... κο r 
κοfτt1νί:rrιχι:ιρηματολογfοvτοu.Κιιflιι6νι.ιι!ιιι'6λαι!ικι:ριιι6τητοχιιριιιιτ;jρος.(Τ
νιιι ό !vτιμ6τιιτος ~ιφομιfχσς ,ό όποίος &σιιι:ί τt'\v ιιολι τι κι'\ ν μf γνωοιν,ό.tύνσ ιΟ"ν 
Ιtοfκρfσιν.Καf όόποiοςγνωρfζι:ιvιiπροαιιρμ6ζητ6Cκ6οτοτι:δι:δομlivαΕIςτt1ν 
τ«JΙCΙνμιιτιιι6τητιιτt'\ν'Ελληνικt'\ν .(Τναιφfλοςτοίi λιιοίi,ι5χιμfρητορικdςC.t6ροcις, 
dιλλ6μfακι, ιν, οlκαρποΓτijς όlfοfcιςήμπορι:ί νιi&πσβιrfvοuvχρι1ιr•μοι .ΚσΓ αίιτ6, 
ώςοUσιαατικt'\"Ι"ρσοφοριf,cΤνΟ"ιιιοG•μι:τριfι:ι" ι: lςτt'\ v rιολ ιτ ι κι'jν •• Ηδηιιι:ρ ο ο
δι:Gι: ι ,ί:ρ;ι:ι:τqιειςί:ιιοφι1νμli6 ι.Sφοριι6 ιcιμ Ερfαμιιτιι,κα τοτοπfζι:ι. 

Βιiδ ι ι:ιιινδό;ι:uι:κοvι:fςκιi"ο ι οvlfρ6βλι:,ιν:'Ημπορι:ivd γfνηδι;ιιτ6ν 
&τιc!κ.Ζ(yδηςΒdκιiμητt'\ν[.6Η.Κ . κιιf"6λιvκ6μμοιιρώτηςιιροβολΓjς. 



Mt:::TRIU ΜRς 
tνημερωτιχό Δελτίο γιά τά 

στελέχη xai τά μέλη της Ε.ΔΗ.Κ 
ΛΡΙθΙS, β 2410ΥΝΙΟΥΙ97β -·---------------------------------------------------------------------------------------

Ο ΑΡΧΗΓΟt -----------------
ΤριdντDΙχρdνιαlιγWνες,f!Ιι!σαστ(ςλι!ξειςαlιτiςσuμιιuιcνUνεται/ιnροσφορ& 

τnίί 'Λ ρχηγοίί τίiς ε.ΔΗ.Κ, κ, Ί. Ζ(γδη,στι'jν πολιτικι'j ζωι'\ τοίί τdnou 110:( στι'jν 1-

8 δlα τi'jςr~&μ~:S,Ρ&:~:~~κριβοίίμε στδ ·~fτημα τϊ:iν φ(λι.ιν τίiς C,ΔΗ,Κ, &λλά κιι( προΙΙει
μ lνοu νd ~νημι:ρωθοίiν σι.ιστό ~λα τό στελlχη τοίί κ6μματος,παλ ι & ιι:α( νlα ,πεp ι λσμβ6-
νι;ιuμεστι'jσημcρινι'\"1ιι6οσητοίί•JΙΙeταξι'ίμας"μιdσφσιριΙΙι'jlmεικ6νισητίiςδuνομι
κi;ς προσι.ιπ ι κ6τητας τ οίί κ, 'Ι . Ζ(γδη &π6 τd nρi:ίτσ του κι ' ~λας βι'\μοτιι στdν πσ
λ ιτι κ6 στi~ ο τΓjς χώρος μlχρι σι'fμepα . 

Λf!ICIH (ΠIKOINQNIA 11[ ΤΟΝ ΛΑΟ ····----------------------------
•ι &φετηρ ( c:ι τι'fν Κρι'fτη , l:γκc:ιινι~στηΚΕ ι'ι l:ξdρμηση τοίί 'Αρχηγοίί τΓjς Ε.ΔΗ.Κ. 

γιd μι6 &μr:σdτιφη Ι:παφι'f τοu μf f~ στr:λlχη κα( τ& μlλη τοίί κd'μματος καf γr:νικι5-
τeραμlτ6νi.λληνικ6λcι6. 

Στι'fντριι'fμr:ρηπι:ριοδι:(ατοuστι'fΙΙΙι:γσλ6ννησσdκ,'Ι.Ζfγδης,οuνσδι:u6μι: 
νσς&ιιdτοdςβσuλεuτlςτσίίκ6μμστσςκ,Νικι'fτσθι:νιζlλσκα(κ.κι:ισ τcι•nσντσuβίί, 
~πσyρ~μμισι: 0 nσντοU δnσι.ι μ(ληοι: , τι'fν &νdyκη γ ι~ i.θνικι'f συσnι: fρwση κο( l~tισι'fμσν r;. 
τ6νκ fνδuνο,τ6ν6~tσίο6ιστρlχι:ιι'ιi:5σφικι'fό:κερσιότητστΓjςχι:Ιρσ:ς&~t6τι'fν~tολ ι τι
κ ι'f τΓjς δι:ξ ι ίίς, Ιtσι1 l:~tιδιι:iκι::ι -ο'σ:ότι'f τι'f φ~ση- τι'fν ~tόλ~.J!1Γ1• 

ΤΟ •.ι.ΝJΟ[tτΟ ΙΙΙΑΣ ΓIΑΤΗΝΤΟΠΙΚΗΑγΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ -----------------------------------------------
8 φορfσ σ~~σ~; :~:~;η~ 1 ~:3Ρ~:::~ο;~; ι ~~dr:;τ ~~~~~::ϊς τ~~ 0~G~:;~::~~κ:~Ρ ~~~~~· e::~ 

σσλσν (κης,Ι:ιστι: τι'fν διοχr:.(ρηση τί:iν τοπικί:iν ~Ιtοθfσεt.Ιν,nοd &φορσίίν τ6 οdνολσ τί:iν 
κστσ f κι.ιν κο( τΓjς Πρωτι:dοuοσς κσ ( τilς Σuμπρι.ιτr:.ύσuσσς,ν~ τι'fν &νσλ~βοuν ο Ι σ:lρr:.τσ( 
τσuς&ρχοντι:ς. 

τrς~tροσδι::uτιιι.fςαlιτfςθlσr:. ι ς,στd'nρdβλημο: τΓjςΤσπι κΓjς .ι.lιτοδι ο (κ ησης, 
δ ι ατύπι.ισε 6 'Α ρχηγdς κ. 'Ι, Ζ (γδης, σf. σuνlνη:υξη Tύ~tou πού 'οργι:ινι:iθηιι.ι:: στ~ γρσ:
:,r:. ίστσίίκd'μμι:ιτος, 

Ό κ . 'Ι.Ζ(γδης &ναφlρθηκr; σ ' δλα: τ~ θlμστ ιι πσύ &nα:σχολοίίν τι'fν Τοnικι'f Αlιτσ
δ ι οfι~ησηστι'fχώ,-cιμσςιι.σ ( διοι~ι'fρuξr:δτιοlιι.uβι:ρνι'iσι:ιςτΓjςδι:ξι&ςlχ.οuνl:ξοuθr:. 
νι:iσι:ι τούς Δ ι'fμοu ς κσf τfς Κο ι νdτ ητι:ς κο( Ιχσuν μετοβ~λr:.ι τσύς Δημοτικσύς κο( Κο ι 
νστι~ ούς ΌΙΙρ χοντι:ς σ/. Ι:nσiτι:ς κο: ( Unoxr:fριa τσίί κuβr:.ρνί:iντσς κ6μματος, 

γ ι 6 τι'fν ~:~ι :~v:~~~~ : o ι~=~χ~~~ςι: τ~~ I [ ~Δ~~~;;ο~~/.~~::σ;~ ~G;~~ι::~ τ:~u:~~μ:;~~ 
χί:iρι:ςτΓjςΔuτικΓjς[(ιρι:ϊπης, 

Όλdκληpσ τ6 κι:(μι:νο τΓjς βισγροφ(α:ς τοίί κ.'Ι, Ζ(γδη κο:θι:iς κιιf τσίί JΙ!ιιν φl
c rou γι~ τι'fν Τσnικι'f Αlιτοδιοfκηση, δημσο ι ι:ύσντσι στfς !πdμι:νι:ς σι::λ(δι:ς, 



~ ~~Yt?::!~!~ ~1. -~~~!IJ~~ ~!IJ!t?.!~~ -~~~~t?!~S 
-Ι2'1οuνfρu : l:uvt:vτι:ul;ητUποuaτ&yρcοφι:ίaτοϋιc6μματοςyι&τι'jvΤοnικι'jΑl.ιτο-

6ιοfκηαη . 

- 1:\ 'Ιαuνfο υ :Ιόσκc:ι,οηκλα6ικΥv6ργcιvGσcι.ιv. 

~[uyκivτρι.ισηnε:ριι.;ιc:ρc:ιιικl:ιν'Οργσνόσ εwνΑ'καfβ''ΑΒηνWνκαθGςκσf 

Α 'κcοf! 'Πι:ιραιΟ. 

~Σuyκfντρι.ιοηΤαnικi1ςΓbγκρο:τfου-Κυφt:ληςστ&yραφt.ίοτοϋκ6μμο:τος. 

~[υγκfvτρι.ιση Ευντοvιατικi1ς'tnιτpο1Ι'i1ςΤοιtιΙΙi1ςΑl.ιτοδιοfιιησης-Ι:uγκiν

τρο.ισηΚλο6ικi1ςΓυνοικi:iv. 

tuvc:xfζι:τaι Cvτovη ή 6ργαv~οιτικr'j δραστηρι6τηη:ι σ'δλη τι'iν 'tλλ&-

6αμf6ημιουργfuι Πc:ριφc:ρc:ιαιιWνιιοfΤοnιιιΥv'ΟpyανGσc:~.ινnαvταU . 
' tyyρόφονταινiαμ!ληιιαfτ6vfο6υvομικ6.ξι:ιιfνημοι:Ινcιιnλiαν 

yc:yov6ς . 

Γι&τr'jνιtι:pfοδοτοϋιcολακαιριοϋn;:~οετοιμ&ζι:το:ιlντονη6ρycιvι.ι· 

τιιιι'j6ρyανι.ιτιιιι'i6οuλι: ι&σf.ncινι:λλι'jvια κ λfμακα . 
Κλιμό~ο~ιcιστελι:χi:ivτ" vεολοfαςnp6κε:ιταιv&ιnι σκεφθοϋv τι'jν 

ίιnο ι θ ρο κοf τ~ν ιnαpχ fα ό-ιιαυ θ& άνα-ιιτύξουν τ fς θf.σc: Ι ς τa\i Κ6μμσΤ ~ κaf 
τηςΝε;)λοfcιςγι6τfς-ιιροσι:χc:iςδημοτικfςέκλοyfςκαfγι&yc:νικGτι:ρσ:Βt-

Γι6:τ6νλ6γοοίιτ6ή'tκτc:λι:στικι'i't-ιιιτρο-ιιr'jτi1ςt.t.ΔΗ . Ν.συ

vι:ργ6στηιιεμfτ6vnρ6ι:6ροτi1ςΓΔΗ.Κ.ΙΙ.'Ι . Ζfy6η,-ιιροκι:ιμfνουν&ΙΙ~;~θο

pιοβι:ιυν ο1 γι;νηfς yραμμfς της έξο~ι'jσει.ιςσίιτης . 

• 



• 

t:τό 196t. έγw.cι ι v{σ:τc τό πρόγραμμσ l:~ηλεκτρισμοϋ τi'jς ύπ οf Βρου , μι! τό ι!ιποϊο 
'!ιipαv 1\>.ι::w.τρ ι ~:S δλ::r τ6 ΧΙ.ΙΡ rό w.α ( τό ·ιησ ιό τ Γ: ς 'Ελλι:ίδας . 

ri:ι;Jόλληληc1ΙΙσιή6ρόσητουώςθει.ιρη τιw.οUο;w. ονομο.\όyου. '(γι:α ι,ο ε 
πσ.υtς ~ελ~τες w.cιf όρθι:α y ιό τ& ο;κονομικό 6lμοτα τi\ς Έλλ&δαο::: • ,Jέ βασι
κοπόντο τεrτροσονατολισμό τήνf:οtβιομηχ&νιση . ' (ν6εικτικ6 : "'Ηύτ:οτfμησις 
τi;ς 6ρcιχμΓjς" ( 1953 ) ~ Ή ιιορε(α κο ( αl rτροοιιτ ιw.σi6ναπ τ UζcΙοΙς ri;ς έλληνι 
w.Γjς ~ ; w.ονομfος " ( 195(: ) , ' Ή 9 ιομηχαΙΙfα 'Α λουμ ινfοu " ( 191;:;~ . ~ '"f 
cτptot,..,(ΙK~ τΓjς έοι;.ΙιομηχονΓσcι.ις " ( 1964). • .&. 

L τ ήν ; δέοτΓiςένοrιο ι ήσει..ιςτιiςΕύρώrτηςπροσχUρησε:&-;ότόι;:ο ιτ ητι 
"6 τοu χρόνι α . Άnό τό 1953 σuν6ιfθηκε έιιfσημα μl τό Γ.10U IJ (/11( 1 T (UROPCE:ι, 
δτσνέw.λlχτηΙΙε'f.ντιrτρόε6ροςτοUπρ,.του'ΕΒνιw.οUrυμβοuλfοuyιό τ ήν'(λ 
λό6ο . nσρlμεινε:στ6όι;fι.ιμσοίιτόμέχp ι τ619fi8 , δτονύποχρεώaη ... εΙΙάιιαροι 
τηf!tίέ.ξ οiτΓος τ Γjς έπ ι βολιi ς τοU 6ι ... τσ ... τορΙΙ(ΟU w.οθεστί=-τος (1967\ . Ύπtjρ.';ε 
IC.ρu 11w.ό μι!:λσς Ι(αί μετtσχ.ε: στό πρWτο Συμβούλιο τοU LuΙΙ6ι!ομου rιiς Άτλαν
τικίi ς Συμμσχ(ος ( Α.Τ . Α . ) ' Cλλόδος. ΠαρσιτιlιΒηt<ε δr.:S τή Βt:ι~ σίιτή Cnfσης 
τό 1968. Ύπ.fpμσχος τi;ς έντ&ξtΙ.Ις τΓjς 'Ελλάδος στήν ΕΟΚ , ύπΓjpξε &πό τούς 
t<ύριουςόμιλητιfςτi;ςι!ιν τι·,.ολι τείίσεωςyι&τήνΙCίίp~ο~σητi;ς:.υμφι.ινfοςτίdν 
'Α8ην.-ιν6πότήθουλή,1 96 1.Ιi'·ετότόν'ΙοίίλιοτοU1955l:στρεψε 1 6μιfριστητήν 
πι::οσοχή του στό Εργσ τΓjς Ι'ΙιΙCτιiς Κο ινοβοuλεuτ ιΙCΓjς 'Ε π ι τρσπi;ς ~α ( στ ή ν πλή 
ρηένερyοποfησητΓjςΣuμι;ιι.ινfο:ςΣυν6έσει...ις ,"Cγρο:ψε,yι6 τι1νΕ Uρι.ιπcι'ι'ΙCή \6tcι 
I(Q r τι1ν ~λλην ι Ι( ή συμμετοχή , σε ιρ6 5:ρ6ρι...ιν Ι(α r μελετίdν στόν ήμερήσ 10 1((1 ( πε 
ριοδιΙCdτύrι ο . 

Γ.1ετάτήνi:γΙCσθ(6ρυσητi;ς6ικ τcιτορfας,ύιιίiρl;εlνσςό.π'τούςπρι.ιτο
ΥΙ.Ι ΙΙΙσ Τ.fς τi;ς i:νcινrfον της bντιστcίσει.ις καf δ μό11σς Ύπουργdς τ ·ς nρο6ιΙCτσ
τορικi; ςnεpιό6οunοίίφυλσw.fαθηw.εδπότόΙCοθεστι.Jς.Συνελήφθηγιό nρι.Jτ ηφο-
ρ& τ~ν 1η Ίουν (ου 1967. Κρατήθηκε δρχ ικό στ ή Σχολή Χι.ιρο9υλαΙCιiς κσf στό 
w.τ(~ιο τΓjς" Άμ .fσοu Δρ6σε:ι.ις" στό mαροίίσι. Στ6 τέλη Lεπτε:μβρ(οu !ΙC τοπf
σΒηκε:στήοολfyαv6ρσw.αfάρyό τ ερcιστήΙύρο . 'Απελευθερώθηκεστfς23ΔΙ!:ΙCεμ
βρfου1967,μtτr\ν6μνηστfοϋοτε:ροlιnότόβαοιλικόnρσξιΙΙόffημστΓjς13.12.67 . 

~~=~~~~. :~~:~{~ ::~~~~~~ r.:~~;:~:~:;; ~~;i~~~:~~~o ;~:~~:~~~:Χ:~::~;~~~~::~: 
νlντcυl;ή του, σr~ν όnοfα συνιστοϋσε, Cξ σ\τfος τιiς !nι6cινι.Jοεl.iς τοU Κυr.ρι 
ακοίi (άπόntιρακστό t!Ια ΙCαρ fοιι,6ολοφον fοΓει.ιρ κιiτ ζη l(τ λ . ) , τόοχηματισμrSΚυ -

8 ::~~~:r~~η:~aδ~~ η~ό ·~~:~~~~; κ:7~ :::σ~ρ~~~σ::~.s 6~~~~~1 ~ i~r1;:~~ - .. τ~~~ο ό~a -
σ ΙCηση δντε θν ιw.Γjς προπαy6νδοςΜ: ( Παρ&βαση τοU νόμου ~ nεp ( τίίπσυ " κο ( τοU 
νόμου ~ncρf ιο;στο:στ&σ ε ι.ις πολ ιοpΙC (ας~:) 

Κ ροτήθηκεστ ( ςφυλοκιfςΚορvδαλλοUμ.fχριτήν 22 '1cινουΙJρ (σu1 !ί73 , 
δταν,μ.fάnόφοσητοUnλημμελειο6ικcfσuΠειpαιί:ις,6 ι αl(όnηΙCεήlΙΙ τ ισητΓj ς 
πο 1 νιiς το υ γ ι ό ν& nροληι;ιθε:ϊ; "ι!.ν~ΙCεστος βλάβη τίiς ίιγc (ας του ~ - c i xc 
ίιποστi;6ύοθρομpι.Jσcιςστόμ&τι. 

Δi 6lχ τη l( ε ν& ύπσβάλε ι ο1 τηση y ιό άναθcώρηση τΓjς κοτσ6 ι ~αστ ι Ι( ης 
6ποφόοει.ις τοU ΙτροτοδιΙCc fου, ιο;σ(το ι τό 6 ι κτακτορ ι ~ό ΙΙΙJθεστUς !Ι;έδι.ισε γ ιό 
τό σ~σnό ΙJύτό τρcί ς νόμους, ιτοίί τοϋ ιταρεϊχσν τό οχ ι: τ ι κό 6 ι κο fι.ιμο , Δ έν fι 
θελι; , f;σ τ ι.ι ~ο ( τ υπ 1 κ&, νά 6-ναγνι.ιρfσε: ι τr\ νομ ι μότη τα το U 6ιΙCτοτορ 1 κσU w.αΟ ε-

~;;~τΤ~ ; ο' ~:S~::ςΚο ~ρ;~e~~~ε~~ι:.~"~~:~~~ώ:~:76n~ •: .:ή ά;~:c:~~~ο~~~~?~ :& ~~: 
σι:ι σ.fw.(νησητήσχετιw.ή6ια6ικασfα,φοβοίίμε:νο yιότf1ζι.ιήτοu. 

Λόy(ιlτΓjςσυμπαραστ&οει.ις •οίίlδι.ισεστοίίςφσιτητέςτοίiΓ\ολυτεχνtfοv, 
τtθηΙΙcύπόl(ριiτησησl6ι.ιμ6:τιοτοU" ΕύσγyελισμοU",δr.ουνοσηλε:υότc.ιvϋστc 
ρcι lιnόέyχεfρηοη.'Απελε:uθερι.JθηΙCεστ(ς26Νοεμβρ(ου1973,Uοτερα&πότήν 



l:ινcιτρο:τι'\ τοίi Πcιnα66nouλou. 'Η σuyκ(νηοη όμwς δn6 τ6: γεyονdτο τοϋ Πολu 
τε:<_νt.ΓοuκαΓήάποτuχΓcιτοuν6:6ρyονι.Jσι_ι"'[θνιιο;6Σuμβούλισ"l:ιπdτι'\ν 
ι:ολ ιτιιο;ή ήyεσfcι,ιτολ ι6:ιο;ο( νfο,nούθ6:&vολ6:μβονετrjνnολlfι~<ι'iΙΙcSλuφη 
τΥν φο Ιfητί:iν, nροκ&λι:σσν νfσ αlμορρογ Γ σ στό μ6:τ ι του, πού ~~cλ Γχθηιο;ι: 
σfl:ιnοκ6λληοη,γι6:τήν6nοΓαUnfστηνfοέyχεfpησητrjνπσρομονι'\τi:ίνΧpι
σ τοuyιfννuν . 

θηw: ε ιο;σ( Π~~::ύϊ::~cδ:~~~~~c~:ω~~~~ό~::Υ~~ς τ~~Υ::~~~~~ς t~~:η~6~' "ε!~~~~~ο-
πLιν '.Ιιnοιο;οτοc:rτ6:c:rι:ι.~ς δημοιο;pστιιι:ί'jς Νομιμότητος", πού δpγ&νωσαν t6ν l:ιyUνo 
ιο;οτάτοίίδημc:r φ-ιφΓσμcιtοςτοίίΠι::ιπσ66nοuλοuσ-Γς:::9'Ιοuλfου1973. 

Τ6νm6:ρτιοτοίί1974,ένi:ίβpισιι:6τανστ6Λονδfνοyι6:βεροnεrσ , πί'\ 
ΡCl:nΓσημη-ιιp6σιιληΙΙ-ηtilς'[nιτροniiς'[ξΙ.Ιtεpι.ιUν'Vιτοθιfσε:ωντfiςθοuλfic 
τi:ίν'.Ιιντιnpοοι.Jπι.~ντi:ίνΗΠΑ,yι6:νόιι:ατι::ι8fοι:ιyιάτ(ςl;λληνοι::ιμι::ρι.ιαν ι.ι fς 
οχfσεις . Πρ6:γμοτι, ή όμιλ(cι του ιι:σf ~συζήτηση στι'\ν Ύποεπιτροπrj είιρU
nης ύnί'jρξr;ιν Ιστοpικιfς γ ιό τ6ν τρόnο πού δnοκ6:λvφε τι'jν ι:ύθύνη τfiς Άμι::
ρι.ισνιιο;ί'jς Κuβι::ρνrjσι:ως γι& τι'\ν έπιtiο~Λ κar 6ιaτι'jρηση τiic Χούντος στι'\ν ί:
ξοuαΓο:όnωςέnrσης.ιο(τ6νιο;(ν6uνοπούπροκαλοίiσε:δχιμ6νοyι6:τι'iν'ελ-
λά6ι::ι κο:( τι'\ν Kύnpo, ~λλό ιι:ι::ιf γ ι& τήν εiρήνη τοίί κ6σμοu. If 6ι6:λι::ξι'\ το υ 8 
~~~ ~ν~~~~~~ ~~~Ο~~~λ~ν ~:~:ιf~~~~:~~~ r~v~: ~ σ&~~~:~ ξ;ο~τ ~ό~;:~τ iv:ν:;~~ι: 
τuπο,nού στι'jν τc χνολοyι.ιι'jtnοχrJμο:ςμnορι:iνόί:φορμοσθι:iο'όλατ&ιι:ρ6:τη . 

ο1οuνομιλfι::ςτοuμtτούςήγιfτι:ςτilcΓι:ροuσΓοςw:αfτίiςΒοuλiic 
τί:ίνΗΠΑ ,ιι:σflδι ο fτ cραμfτόνl.ιμι:ρικανιw:6τίίπο,ί:nηρfοσανnολίίστrj6ιο:-, 
μόρφ\JΟ'ητίlςιι:pιτικi;ςιο;ατ&τί'jςtλληνιιο;ilςnολιτι.ιίicκcι(ycνι κ6:τi;ςnολιtε ι
σςτοϋπανfσχuροuμfχΡΙτ6τι::..Κ(σοιy.ιερ, 'Υnοuρyοϋτi:ίν'Εξι.~tι:pιιο;i:ίν. 

'Η6ροστηριι5τητ6:τοuστι'jν'.Ιιμεριιο;ήπροιο;6:λεσετr'iνμl,ν η τοϋκσ8ε:
στi:ίτοςτi:ίν'.Ιιθηνi:ίν,nούτόνπαρt11ι:μφειι:οfπ6:λιστ6Στροτο6ι~<ciσ, 

Τήν l:nομtνη τiic συνι:δpιόσει.~ς τοίί !:uμβοuλΓοu Άσφσλι::fας, τήν 21η 
'Ιοuλ(οu197Δ,όπηύθuνε-,ιpι5ςτσύς " [λληνεςάξιuμοτιw:ούςτ r'iνnεp ( φημηlκ
κληοηl.ιιr'tι'\ν"ΝτιJuτσε8ιfλλι:""VΙό w:ατό:λuσ"Ι'Ι τfιι.Διιι:τοτορΓοs.l:ντός 
211 ώρi:ίν, ό:ν 6tν fιΟελσν ν6: c1 νcι 1 ο 1 νι:ιι:pο86:φτες τοίί •ε aνοuς ~ . 

'Η μcτcιnολfτεuοη τiic 24 'Iouλfou τόν pρηw:c στΓς Η . Π,.Ιι. mι:y6:λη lι-

Α~: (~~~~;~ ~τ~:ο~:~~~~~~ τ~~ς Υ ~~~~ν~cι~~ ~~~:~~~~η~~< :~~11:~ ~u~:~:~~~o :~~-
τος lτοι τ6 -,ιcιρόνομο w:cιθeοτ~ς, ένW μ-,ιοροίiσι: 6 Τδιος ν6: lινcιλ6:βει τrjν f:-

~~~~~~ *~ ~;~~~6~\~~~0:1~~ ;~~.:: ~~~~~~:~~ :~~ι":~~c'~7&1(~r~\~~::~= 
w:tςιξελίξειςπούl:ιw:ολούθηοcιν. 

' Ι στοριw:tςθ6:μι:fνοuν rιlφρ6:σ.ι:ιςτοuτilcπεριόδοuτilς6ιw:τατο-

ρ (ας: "Θ6: ζr}σι.ι w:α ( ~w:ατ6 χρ6ν ι α l.ικ6μα, 'ν ΧΡΕ ιρστι:ί , y ι6: τrjν &nοw:ατ6:οτα ·· 
ση τί'jς Αημοw:ροιτ fcις" { •εw:τακτο Ι:τροτοδι.ιείο '.Ιιθηνί:iν, 2 Άnpιλfou 1970) , 

"~ά yuρfoω i:λtυθ.ι:ρι.ιτrjς, nολύ ταχύτtρσ l.ιnό δ,τι nr:ριμιfνεη::" ( Ά-
πόντησηοτ6ντύnοτίlςΧούντας , πούfyραφcστlς9'1οuνfοu1974:"0Cιτε 
τ6:6στiίτοUΖfy6η6ιfθ6:έnιτραnί'jν6:τα•οUνστήν'[λλά6α": •• ,) 

"'ΗΚύπροςyι6:τήνf:ξι.~τι:ριw:ήΙΙολιτιw:rjτί:iνΗ.Π • .Ιι.κα(τόν.ι.Κfσ-

~~1κ~~ν c ~:α~ r~~:~ {6, ~:~:~~~~7~ r~~λi~~.:~~. έ;ι.ι~~~~~~,:~λ ~;~:1. τΥν Η.n • .ιι. 
lllcτότr'jν!nιc:rτpο'ι'jτοuοτr'jν'Ελλάδαστfς3.ΙιίιyΙΙύστοu1974l:ιντι

τ6:ιιι:Βηκι:οτrjνnολιτικι'\tί'\ςλι:γόμι::νης"Κuβι:pνι'\c:rcι.ις'[θνιw:ί'jςiν6τητος"στό 

• 



• 

• 

-ι:;μrιτr.ι τiι; f. .. oxo:.ιvτorro ι ι'ioc,J~ , τcU Κu-το ισ~οU , τi'jς &ν τ ι μι; τι.." (σ~ι.ις τ;ς &
πι; ι ~i;ς κr:rτά τi;ς έ6ο:ι;ι ι κιic ,:,,. ει;: α ι ότητας τ1ς χWρας οι α ( τοϋ ι. ~ -ο. 

'Vπσστι'jριζι:τήνάνιSγκr:τi'jςfιιι::ιτηρι'jσcι.ιςτijςι!:νότητσ::τfίςΈvύοc
··::ΚCντpουΙΙοftπt:κρινcrήν ί δpυσητοϋr:ιι;::οκ , nιστεύοντοςδτιητονένlp 
;cιοπού&ποδυνόμι.ινcσσβσρότr)νδημοοιpοτιιιήπσpότσf.η , 

' ( πι!!~·.ρ ι ν ε δ ρ ι μύτστσ rι'iv Cπaνοι;οοpό όnό τr'jv Ι'υβ€ρν~σ1 τοϋ Κ • Κσρσ -
μονλί'jτ οϋπο>.uτικοίίί;ΙCλΟγιιι;σίίνόμου τί1ς "Cνισi(Uμιfνης" b"ι:ιλογικiic: τοίί 
1<:i50 - ιισ ( τήν rrpόι.:pη 6 ι cvέpycι σ τUν έκ λογUν, Δ ιά τό. ~ό γο :JΙύτ6 ηpθc σt 
;ιήζ η μt τό Γ. r:σίiρο, πού ητσν τότε άντιπρόcδρος τrjς Κuβερνήσι:ι.ις Ι<ο( Ύ
πουpyός'[.ξι.ιτcρ ιΙ<Uνοιο(έοιλέχΒηκε ' Αρχηγόςτi'jς[.Κ,ί:ιπότr'jνόμ6:6στϋν 
τlΙ.JςθοuλcuτUντης , στfς20!επτεμβρfοu1974.Ι:τt1σίίσΙtεφηαUτt1 ΔΓ . Γ.ΙαU
ρος,ιιροκλqθεfςόn6τ6Ζ.fδ:.ισετι'jνδισβ rβα(ωαηδτιτ6σσαύτ6ςδσσΙΙσ f 
ο1 ό λλσι ύnοuργοf, δημοιφα τι ιο:Γjς nροελείίοει.ις, δl.ν έλαβαν καμμιd δέσμευση 
ούτε γ ιό ~όν i:Ιιλογ ι11.ό νόμο ούτε ιο:αf τ ιό τι'jν ημεpομην fa τΓjς δι ε'Ιεpγε fσς 
~~ν l::ιο:λογ~ν. '(ντοUτο ι ς, δnι.ις ΔιιtδεfχθηΙΙ.ι:: δ:ργdτιρα, ό νόμος ti χ. ι ύΙΙ"ογραφεi 
άπd τό Ύποuργικό Ι: ιJμβσUι..ιο τι'jν προηγοuμlνη, ι'ι δt ό:nόφαση τϊ;ς διινιργεfσς 
τUν έ11Ιο.ογUν τό ΓΙοtμβpιο ό-ναγγtι..θηιο:ε στfς 3 'οΙΙτuβρ fου, τ ι'j ν ήμfpα τfiς ~~~~~ 
στροφί)ς τοίί Γ . lloUρou ό:nό τι'jν Nl.o Ύόp11η, Χ"'ρfς ν& ένημι::pι..:6εi v&ν η Κοι
νοΙΙοuλ ευ τ ι'ο(ι'jι1μ&δσ τ οίίΚ6μματο ς . 'Ηκριτιιο:ι'jστόσηιιοUιιϊ;ριόΖ (γδηςδ:nt
νοντι στ&γtγονιSτοαUτό:nροΙΙό:λεσε τιSνόποκλεισμότοuδ:nό τ όνtο Κόμμσ[.Κ.
Γi.Δ. 1 ποιί προtκυψε &πό τι'jν συγχ.~νείιση τοίί κupfou ΙΙοpμοίί τιiς ([ν~σε"'ς Κtν -

~~0~ν~~η '~~u :μ~~~ ;r~ε Ν:~~~~~~~:tεb:ό (τ~~ 1 ~: 7:a6~o "?.υ ό~J~ .~~ο~ι..~~~;~γ~~~ r~ 
στι'jσυγκέντ ρ..,σητrς20Σεπτεμβρ fου; 

•οπ..,ςε1ναιγν..,στ6 ο 1!ΙΙ.λογl.ςποUδιενεργι'jθηΙΙσνστfς1711οεμβρ(
οuόδι'ίγησανστό•Βρ(σμβοτοUΚ.ΚορσμονλiϊnούfγινεΚοινοβουλtuτικόςδι
ιο:τότοpσς 110f τι'j σuντριβι'j τί)ς δημοιφστιιο:ϊ;ς παρστό:ζι::..,ς. 

Ή κόθοδος τοίί Ηyδη στ(ς έκλογ tς !nιΙΙεφαλiϊς τί)ς ~ Δημοιιρι:.τιιιi;ς 
'[νWσε..,ςΚl.ντροu"(Δ . [.Κ . )στι'jνΔι.ιδεκόνησοδtντοUέζασι;ιόλισεσυμμετο
Χ.ι'ίστι'jπρι:ίτη μεταδιΙΙΤστοpιιιι'jθουλι'j. " tτοιέμι::ινεμσΙΙpι&l:ιnιSτ ι'jν έ:νεργιS 
πολιτιιιι'iΙΙαf&σ χ.ολι'jθηκεμtσυγγρσφ ιιο:ι'jέpγασfα. '[ζlδοσετρfσ β ιβλfσμl 

~~:~ ~~~~~~~;~~e~r~:~~σ ;~~~:?,:~~;~~~~:~~;~ κ~:~~:~ό ~~~~(:~~~~: ~~:~~ό "'~G~:σ-
Τό ~αΤο τοU 1977 άποςιιSσ ισε νό έnιστptιrει στι'jν ένεργιS πολΙtιΙΙή , 

δταν,διαπfστι.ιοενό:μεθοδεύεtα ι&πότόνΚ.Κσραμανλiϊnολιτιιο:ι'jnολUσει.ις, 
yιιίνιίτι'jΙΙαtαπολεμr'jσει. 

" ός συν~~~;ζ~:~~~~ς" τ~~ ~~~μ~~~~~κ ~:6~~~~ f ύ~ο~~~~ ό~~;: r:τ~η~u:~:D~~~~ 
θυμοίίσετr'jνlντα.!;ι'jιοuστόΚ6μμσ. 

Ι!Ι~τιS τήν ουν~ιfl'τιιιή όμι.ις ftττu τοU Κ6μματος ιιu( τι'jν πupα(τηση τοίί 
Γ. 1.1aUpou &nό τr'jν ~yεσ (α του, ~ Κ. ο. τόν l:~tλεζι: όμόφ..,Υσ στ (ς 29 Ιlοεμβρ (
~~τ~~~7 Πpό~δρο ΤριμελοUς Δ.(,, στι'jν όnofa καf 6νlθεοε τι'jν ~γεσ(α τοίί ΚιSμ-

Ός Πρόεδρος l:πιδ~Βηκι: άμtσuς στήy δpγσνwτιιο:ι'j 6νσσUΥtαζrι τοU Κόμ
ματοςκαrτι'jν6ποσσφήνισητi'jςiδεολογfαςτου.Γιότ6ντtλεuταiοαUτόσΙΙο
πιS lγραψε ιο:αf τ6 βιβλ(ο " 'οροθετί:iντσς τι'jν [.ΔΗ.Κ.", ποιί (o!;l.δiJO'ι: τιS Γρα~ 
ι;ιεiοΤύπουτ6ν'ΙανουιSριοτοU1978. 

'Αλλ& ~ ~κλογι'j τοu στι'jν ήγεσ (α τοU Κόμματος προιιόλtοε τι'jν δρyι'j 
ιια( άnόyνι.ιση δο..,ν (πι!ΙuμοUσαν τι'jy συνc.,..γσσ~μl. τι'j ΔεΖι&. Γι'σUτό κσr l:πι
δ(ι.ιζαν μl 11ό:θc τρ6nο τι'jy &νστpοιιι'j του . ΆνιSμεοα στ(ς fλ λι:ς τους προσπό
θε ιι:ς Γ,ταννά!nιβάλουντι'jνσύγκληαη-ιιαριSτfς6ικlςτοu6ντιρρι'jσιις
'tιο:τάκτουΙ:υνεδρfοuτοίiΚ6μματοςμιl&ντικειμεν ι ΙΙόσκοπ6-ι'jν&ντι ιο:ατάοτσ
οι'jτου.ΤιS"tιιτσκτσΙ:υνlδριο όμι.ις,ποUπραγματοnοιι'iΒηΙΙε19- 2011όρτη197θ, 
tόΥ !ζfλι:ΖΕ μl μεyόλη nλειοι;ιηφfσ 'Αρχηγό nαρό τι'jν λuσσαλlα &ντ(θιοη δλ..,ν 



;~η:;;::~:~~~~~Ξ~η~::~::i:~~E~~~!;!~:~~·.:.~;~~::~~!:~:i~:;i~~~-
oupy(oς κομματ ιιιοίί δργανισμοiί Σοσιολδημοιιρατ ι •Lιν τ6:σ~ι..r.c. ιtού σuνcργο
ζ6με:νοςμl..τ6νΚσραμανλiiΒd:Cξασι;:ι6λιζcσ'αύτ6νιισfαοσιι::ιλ6ημοκρατιw.6 
npοσωηιι:ίο. . 

Τόycγον6τα,nσύl:ιιαιιολούθησαντ(ςέΙΙλοytςτοUΝσlμβρη1977 , 
όneΙΙ6:λutαν6τιήχι:ίρο:βρισιι6τσνιιο(ιι6:λισl..μι6:κοτ6:στασηόν6:λογημl.. 
τό1965 , 6τανδι6:τί'iςδιαtΒορίίςστι:λι;χi:iντi'jς[.Κ.ήΔι:ξιιil:πlτuχcτt\ν 
άνατροnt\ τi:iν δημοιφατιιιί:ιν δuν6μcων lι"6 τήν l:ξouo(a. Tt\ φορd οιUτt\, δμως 
σΙΙοndςτί;ςδtξtΟςι:Ιναι ή6ι6:λvσηταίinολιτιιιοUδρy6νοuτi:iνιtcντρWν 
δu.,~ψaιιιν-τΓjς[.ΔΗ.Κ.-γιότt'jνιφσyμdτwσητϊ;ςπολώσcως,τοίiδιχααμοίί 
τοίί ~(θνοuς σΙ.. ~ μαρξ ιστlς"ιια r "ι!ι.ντ ιμαpξ ιι:rτlς • γ ι6: ν6: pnoptσε: ι κο r 
nάλιν6:6ιατηρι1σι:ιτι1μονοnι.ιλιαιι.ι1νομι1τί;ςέξοuοfας. 

Ή ε.ΔΗ.Κ. οι'\μι:ρο: ~πd τι'\ν ήγeσ(ο: τοίi z.- άγι.ινιοτ~ ιιο:f nροφι'jτη 
το:uτ6χρονο: - καf μi τι'\ν ατ~ριξη ~λων τϊ:iν ύγιϊ:'iς οκι:nτομlνι.ιν ατι:λι:χi:iν 

:~~ ~~ο:~~;ο;&~~ o~u~~~ r;:~ ι ~~=η~Υ~~:λ~~~τ~~ιi κ~?ν τ~:ο:~~=~U~~;,., ~~~~~σ&: 8 
νeξο:ρτησfαςκο:fCδαιικi;ς6:κι:ραιcSτητο:ςτί;ςχώρας . 

ΦιλοδοΙ;fατοίiΖ(γδηι:iνο:ινcSιιαταστι'iοι:ιτι'jν[.ΔΗ.Κ.πρdτu!fο 
δημοΙΙρατικόδργανι.ιμiνούΚcSμματος,nοUΒιinραγμοτο:τιοιι'iσι:ιτcSριζικ6 
κο ι νι.ιν ι κcS μι:τασχημο:τ ισμd, ~πwς τdν Βiλι:ι ή lδεολογ fι:ι τοίi Δημοκρο:τι
ΙΙοίίσοσιο:λιομοίίγι6:νόe.ι;ο:σιο:λιστe:ίlναμiλλονάντ&Ι;ιοτοίinαρι:λθcSν
τοςτίl.;:χώρο:ς. 

Άθι'jνο:, ΊοUνιος 1978 

f!IHN ΠΑΡΛΙΙΙCΛΕΙΠ ΝΛΠΡΟα\ΗΘΕΗΠΠ 

ΤΟ818ΛΙΟ:J.Γ.ΖΙΓΔΗ1•ΟΡΟΒ[ΤQΝΤΑΣΤΗΝΕ.ΔΗ.Κ." 

~~~ ~~: ~~~~~~~~K~A~N~~~~i~o;~y T~O:~~~~itKO ΙΑΣ εΞΟΠΛΙΣΓΩΟ 
τt!ΙΙΑτΛΙδp.ΙΟΟ 

ΤΗΝΟΙΚΟΝΟΙΙΙΙΚΗΣΑΣΕΝΙΣΧΥΣΗIIΠΟΡΕ ΙΥ( Ν ΑΔDΙΕΤΕΛΠ"CΥΕΙCΙΑΣ1 
ΣτΑΓΡΑιtΙΑΤΟΥΚΟJΙΙΙΛfΟΣ " ΗtτDΝύn'&ριΒμ.SΙ6083-99ΛΟΓ Α· 
ΡΙ~ΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΚΛΥΑtτΗΙΑΤΟΣ tθΝJΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΛΣ (ΠΑΝΕΠΙtτΗΙΙΙΟ 
8)-ΑθΗΝΛ.-

• 



• 

• 

το /1\A'IIIQ([TO ΤΗ[ ( .ΔH,It, -------------------------------- ---------
~"!J ΤΗΊ TOniK H FΙΥΤΟΔ!ΟΙΚΗ:Ο:Ι"Ι --·------ -----------------------------------------

Τ':: "lt3I':OTίKOrYHM"\A" ΠA XPO'fTA ΤΗ.ϊ: TOYP I{OK DAft AI: ------- ---- -- ----------------------------------------
' ο 9tσμ6ς τiiς Τοπ ι11 i'i ς Α~τοδ ι οfΙΙηοης, άνδρι:i8ηΙΙt οτι'iν cιr::;:.:ιι.ο τF,ς Το υο~<ο 

ΙΙίΚ.- Γι:ι-:. ' Α-:οcfλι:σι: y ιό: τ ι1ν οΙΙλαβΙ.Ιμiνη 't λλ&δο 1 τ6 o:UτcSvo\ΙD Βt.~,.ιο ΙΙ (jcιι ο 1 'Ιού δι "J
·-':pηοε τΓς !9νιΙΙlς μ::rr;: nιτρα66σcις,ο~υρηλότησι: τι; .. •ο ινΙ.ΙνΙΙΙf- 6)\Γ,λtγtύη ;.ιcτο:ι,:ύ 
-::iv .'ι-rό6ουλιη 't\λι1νwν ι.ισf χαλύβδΙ.Ισt τι'j Βlλησι'j τους γ ιό: τι'iν •.c•n caι&. 

mι:τότι'jν!νΟt{ερσfοΙΙσ(τι'jδημιουργfστοU'tλληνοιοUΚαό:τους,οinpοο· 
Ι\ι:υτ•ιι:l ςά::ιχtςτο U "Κ οινοτι ΙΙοUΙ:uστι'jμστος" ,i'icιι.ιςι:fχσνδιcιnλcιστι:iοτ6νιι:α ορ6 
τi1::: σΙΙλΟ"β ιός ,μnοροϋσΟ"ν νό: &'fοΤι:λl σουν τcS 8εμtλε 1 ο γ ιό: τι'jν ~δΟΟ' fι.ιση της Δημο
ΙΙΡΟ'Τ fσς στ δ ν T6:oro ,μf τι'jν άμεση όσιι:ηοη τiiς Cι,:ουσ Γ ο ς ό:n6 τ6ν :~ ·ο τ6 1\o:cS. 'Ε
τσομlτι'iν&:οrι.λtυRlpι.ισητοϋrtνοuς,Βόβpισι.ιι:τι'jλ ύσητι.;ι;τόπι;όβλημοτiiς λο
.,. 11 ij ς 11 U ~ σ p Χ f ρ ς 110: f τiiς ( 9 11 I 11 η ς μ :J ς ~ ./ C !; C1 p Τ '1• 

μ BAY.<D!KH ΔΥΝΑΙ:Τ(ΙΑ ΚΑΥΑΡΓ(! THtJ ΑΥΤΟΔ!Ο!ΚΗΙ:Η ------------------------------ --- ------- ----- ------
'fJ .::fνη όμι.ις !r IIIUp IDP). frι , πού I:ΙΙφpιίστηιι:ι: &-r6 τι'jν [1σucιp. ~ι'j δυνeισΤε fo, φp6ντ Ι • 

σ ι. ν6 ιι~;ιτrιι:ιfc:t ι kO: iρ ι ο -rλiiγμcι στ δ ν ΒεσμcS της eι~τοδ ι ο ι ~ούμcνης lto • ν6τrιτος .~ιf τ6 & 
~•ό:τc:yμ. ... τi'jς ~9 . !2.!93] "η:ρΓ οχr;μστισμοU τi:ιν Μ\μΙJv" , Βc:σμο!'Jι:τ~!Ιη~ι: ή ΙΙcιτιSλυ-
cη τ σίi ~ ιΙΙΟ • ι5uι:ιτσς τi:ιν δηu::JτUν ν& σUτοδι σ ι κηθσίiν. ' Ο "l: λlι.γ i!toίi δ~μσς " τοϋ "0-
6uv<:~, C •ι, νι: τι': Cιιχ,.τσ δι::γaνο τilς μοveιι:JΧ,ΙΙΙF,ς δ ι σ ! Ι(ητ ι ΙΙiiς όpγόν ι.ι η:; ~cίi Ιt~&·συ::. 
4-6\υτ,:οι l:r~rιτη-Jιfν:;: ι\.τt6 • ι'jν ΙΙεντ:::ι ιι.ιf, έι,:σuσίa, Κ:ι f σ&ν τιfτο ι ο ΧCΓ'\ι:" • :,D<:o ι f,~η11ε 
: ιύ ν~ ι:ολcμ~ι.:ε: ι 11::0 f ν' &πσνaιιρ(ίσε: ι τι'jν αtιτuτt.\ε : α τijς Κ ? ι ν6τr,ταr, ,ΙΙαrαλUαντος 
τ6 ,ρι.ιτuΙΙύττcιrο ~ης ΔημσΙΙpατ (ας ~ο f ιτρσσncι θι:iντιιις ν& .,.p&l;ε ι τ~ δp6μο y ι& τι'jν 
Ε:ν.:ι::f6 cuμμtτoxfi ιUν πσλιτων στι'j διο.).εfρ ι cη των τοπιΙΙ~ν τοι.ις ύ'Ιοθlσtι.ιν. 

ΗΑΥrΟΔΙΟΙΚΗΣ:ΗΗΟΔΗΙ!ΙΟΚΡΑΗΚΟΣ:ΥtΙΗΓΜ:.ΤQΥ!927ΚΑ!;. 

----~ ~ !~~!!~=!~!=~~~=!~=~~~!~~==!~~==~~π~~------------

' ιοnοτ ε:λε ί' ύι;ιιοτο τfτλσ τιμΓjς,yιό: τι'jν ΔημσΙΙpο:Τιιιι'\ 1'\ορό:τcιξη ,nού ο~μερα 
έl(ι;~ρ&ζ ε: τcιι6'f6τι'jνΕ.ΑΗ.κ . ,ή6ιfαnιι:ητοU&ρ8ρσu107ατ6tύνταγμcιτiiςΔημοΙΙρα
τfcιςτοϋΙ9 27,σUμφι.ινομ ιf τ 6όwοΤο: 

"Τ6 Κp&τ:ις διοιρι:Ττcιι ι: I ς πcpΙι,ιερεfας,έντ6ς τ~ν όnοΓι.ιν οΙ ι:σλ fτσ ι δισ
χειρfζοντοι&n'tUΒεfσςτ&ς τοwιΙΙό:ςUnσΒιfσεις,ι:ιςΟν6μοςΒiλει6ρfσι:ι. 
Ή Κοινότης &nοτcλεi &nαροιτι'iτι.ις τι'jν n~τ ην βοΒμfδσ τi:ιν τοοούτ1.1ν όργο
νισμι:ίντηςτοnιΙΙΓjςα!ιτοδιοιΙΙι'jσι.ι.ις ,ο lδnοΤοιπριfπειν&ε:ΤνοιΙΙeιτ'Cλό:
χιστονόρονδUοβοΒμϊ;;ν,lιινεξcιρτι'jτι.ιςτϊ;;νδι1μι.ινΙΙcιfσuν6ιfσμι.ιντUνΙΙσινσ
τι'jτων.Τ6διΙΙαfι.ιμστοί:i&nοφασfζεινι.Ιςτ13ύςάνι.ιτlρι.ιδρyονισμούςΕπ ( 
ζη τημότι.ιν ύnσγομlνων ι: Ι ς τ~ν σφcιiροιν τijς τοπ ι Ι(ζ) ς cιύτσδιο•ΙΙι'iοι:ι.ις άνι'jΙΙΕ ι 
άnσρσ ι τι'jτι.ις t: ς ο1 ρι:τιS δργαν:χ, έ~λεγ6μι.νσ δ ιό ΙΙtιΒολ ιιι:.;ς ψηφοφορfος 1 fΊ 
ιιcιr άμ lσι.ις c lς τ6 σύνολον των ι:Ις Cιισστον ιι:: cι!ιτi:ίν l:ινηΙΙ6ντΙJν πολιτi:ιν . 
Τ6Ιtp6τος&σΙΙεi,ΙΙοΒι5ςόνdμοςβιfλt:Ιόρ f σι. ι,μ6νον&νωτ6την!ποπτι.Γον 
έnfτϊ;;νδρycινιομϊ;;ντίiςτοwιΙΙilςο!ιτοδιοιΙΙι'jοει.ις,μι'\!μποδfζσυοοντι'jνnρι.ι
τσβοvλfcιν•cιfτι'jνl:λι::υΒiρσνδρό:σινcι!ιτi:ίν.Τ6Κp&τσςδύνcιτeιιν6:συντριf
χι;ι ο IΙΙονομ ιΙΙϊ;;ς τούς δργcιν ι σμούς της τοn ι11ης ο!ιτοδ ι ο ιΙΙf,σει.ις~. 
Ή Uλσnοfηση της n6ρcι n6:νΙJ οuντcιγμστιιιΓjς .Ι:πιτογης μcιτο ιι:iθηιιε &n6 τ6 

ΙΙcιΒι:στι:iςτiiς ΙιηςΑlιγούστοu.Ο!οiρετ lςδιοιιιι'jσι;ιςτϊ;;νΔι'jμωνΙΙcιΓΚοινοτι'j τΙJνΙΙοΤορ 
γι'jθηιtονιιcιΓ&ντιιιcιτcιστ6θηΙΙcινάn6δισρισμιfνcιόργcινιιτιiςδιιιτcιτορfσς. 

Σ:τι'\ν nερfοδσ τiiς '[θνιιιίiς Άντfσταcrης, ό π6Βος τοί:i 'cλληνιΙΙοU Ασοίί νιS 
σ!ιτοδιο 1 ~ηOt:oi , β ρ Γσιιr; ι n&λ ι τι'jν εύ11cι ιρfσ ν& ί:ΙΙφpαστεi . Κο f 86 ιι cρfμι:νι. 11ονι: fς 
τι'jν ιιλι'jρη θcσμιΙΙι'j &nοΙΙcιτιSοτcιση τiiς τοnιΙΙη ς cιύτοδιοιιιι'jοης μι:τό: τι'i λι'jl;η της 
yερμιινι•iiςιιο.τοχiiς . 



'Αλλ& τό Κράτος τi'jς ΔεξιCίς φρόντι σ ε "'& όδηy~σι:ι τόν θεσμό at! ιιλ.~ρη , 
μiJ,P Ι XPΙtUKOif (ο-ς, ~ξουθfνμση . 01 δημότες ιιο-f Ο 1 οι j ρ~ το ( όρχοντt!ς τους, δfν lχσυν 
'3(τc τό δικοfι.ιμο- , οίιτc τ~ δυνατότητα ν6 σιι lπτι.ιντο- ι κσ Γ ν& 6πσφοσ fι:ουν γι& τ& 
~;:'Ι~λ~μοτο τi'jς πόλης ~ τσίί ΧΙ.ΙΡΙ οίί στό όlfoiσ ι:σίίν,ιιc:ιι Γ &ιι6μη περι σσότι:ρο δlν 
μπι::pσϊ:iν νό lιιτι:λt!σοuν όrιο ιοδ~ιιοτε. lρyo rιού θ& βι:λτfι.ινι: τfς σuν9Γiιιες ιιο:f τι'\ν 
~σ ι 6τητο τi\ς ι::.ιΓ:ς τους. 

Τόσοι νόμενοτi;ςιιρο:τικιiςέχΒρότηταςrιpόςτι'\ναύτοδ ιο fιιησηβρ(οιιι:ιτι'\ν 
!.ζr'jι·ησflτουστι'\νyνUpιμη τσιιτιιι:ι'\τi;ςέλληνικιiςδι:ξι iί ς:όΔΓ'jμοςιιο:fήΚοινότη -
1α δlν πρlιιc 1 ν~ σύτοδιΟΙΙ<ηβεi ,οίιτc ό Δημότφ ν6 πολΙτοιιοποιnθεi.mόνο ν i
•σΙ ή δι:ξι& ;;& ιιοτορθ~wει ν& lλt!yχει τοVς μοχλοVς τΓ;ς έξοuσfας.':.Ηιι ιUς ,ο1 
t.f1μσΙιιu f οiΚοον6τητcς,ο6νlfρι.ιτσyενιiδημοιιρο-τιιι6ιι:Vττσ:ρο-,96Βι:μι:λΙ.:iσοuντι'\ν 
Δ;-μοκpατfο: οτf\ν 'Ελλ&δο ιιοf Β& όδηyι'\οουν οτ~ν δρΙΟ'ΤΙιι ι'\ ν ~ξ6λε Ιψη τιiς όντιf.ιrσ · 
σΤΙιι:i\ςδομΓ;ς , rισι'Jlχι:Ιtόσημε:ρινόΚρ&τος. 

mE: Th'J Ortm! ΚΗ ΑΠΟΚΑ ΤΑΗΑΣΗ ΤΗΣ Α ΥfΟΔ! Ο ΙΚΗΣΗΣ A~JO ΙΓΕ: Ι Ο ΔΡΟΙΙΙΟΣ ΠPDt 
---- ~ ----- ---------------------------------------------------------

THfl ΔΗΠΙΟΚΡ ΑfΙΑ ΚΑΙ ΤΟ tOriAΛit/!10 
--~-------------------·---~ --- ------

Γι.:Οτι'\ν[.ΔΗ.ΙC.,τιSβοσΙιιόπρόβλημαποUόντιμι:τwπfι:εΙήΧι5ροστόντομlα 
~;;ς σUτσδιο fκησης ,συνοιιι rι:ι:το 1 στf'\ν ο U σ 1 α σ τ 1 κ ι'\ της ό ν u π ο ρ ξ r-
:~~ι.ιλ~~η ό~~~δ t~~~;:~~ χ&~~~&~~~~νο~ ::sιS 8 ~~:~~ χ~~~ς&::~~~~'2:~~0 κ~~ ν ο-~::~~~~~ ~ι'\ • 
ζι.ιι'\τWvκα1οfιιι.ινστfςπιSλι:ιςκοfτιS:χuριιS,ο 1Δi;μσιιιαfο!ΚοινιSτητες,χρι:ιόζοντοι 
rrφΙσσ6'fι:ρσ&π6κ&θι:& λ.λο,τf\νθεσμικι'\&ποκατ&στσσι'\τσυςσfσύτοδΙΟΙιι:ούμι:ν ους 
JtΙοpι:iς,πσι'Jν&i:κφρ&ζουνιιαfνιS:ίιλοιtοΙοϊ:iντι'\νσuλλογικι'\Βfλησητ.:iνΔημστWν,σf 
όΙιόκληροτόφiίσμοτWντοπΙιι:.:iντοuςύιιοθlσcuν. 

'ΗΕ:.ΔΗ.Κ.Βι:wρεiτι'\νΒεσμΙκι'\&ποιιατ6στοοητηςΑύτο6Ισfκησης,iiπι.ιςτι'\ν 
όρσμστfοτηιιετ6ΔημοιcροτιιιόΣUvτιιyμοτοίίΙ927(στ6:;ρeροΙΟ7),σ&ντ6Ιfρι.ιταρχΙ· 
ιιιSκαf&ποφασΙΟ'ΤΙιι:6βί1μσ στόν l.λληνιιιό δρόμο πρός 
τήνΔηJιοκρcιτfσκσfτιSν tοrιΙσλΙrιtιιιόμeτοσχηματισμιSτΓ;ςχUροις . 

'οtιημοςιιοΓήΚοΙνότητοπρt!π cιν&όποτι:λt!σουντ6βσσιιιόπρι.ιτοβιSΒμιο 
δ py,.νο ,μt!σσστόόποίο όΙ;ρyιS:τηςιισfόόyριSτης , ό1παyyι:λματfσςοιοfόβιο τi χνης , 
ό .,.,, τητ/i~ ιισf ό I;" ιστι'\μονος ,ό ιτοιροyι.ιy6ς κο ( ό ιισ τοvολwτι'\ς,ό nολ. (της γεν ι κιS, 
8& i. ι; ι:ι τ~ν 6ιινατότητσ &λλ& ιισf τ~ν ι:ιποχρ!ωση ν6 συμμι:τlχι:ι iνι:ρyόί ot! Ολ.σ 
τ.il:π fπεf.σσυλλοyιιι:i;ς6ρ&σηςιτσ(ilχουνσχt!ση μfδλεςτfς"τοπΙιι!ςUιτοΒfσι:Ις• 
1i1.:. ιόληc ~ τοίί χωpΙοϊ:i στ 6 όιιοiο ι:ι:ϊ . · [τσι μόνο Βόί πι:ρόίσουμι: όμσλ6 στι'\ν ιισΙ· 
~·~v .... oιτo fψJ•J της 6 ι σχι:iρισης,τοίί !Ιιtyxou οιι:ιf τϊ:iν &ποφ&rιι:ι.ιν,ποό δλοιι:λ.ηρώνι:ι 
;f.ν :;rι11α•1-'αrf ιι ιισf ιι:στο~ Ι"νι:ι r~ν Λο:iκι'\ Κυριιιρχfο στι'\ν πι6 :rιλστει6 καf οUσισ-
οrι.i τ ηr. lνιοι ο. 8 

ι\ΓΙ.1ΓJf Η L ΠΑΝ ί\ΗΑΤJΚΗtΑΛΛΛΓΗtΗΗΔΙΑρθρQrΗΤΗtΚΡΑΤΙΚΗΣεΞΟΥΣΙΑΣ 
···-- --- - --~ - -~---------~------ -- -- ------ --- - ~ - - -- ---------- - ----
Ίι θεnιιιοιι'\ &ιιοκοτ&στσση τί'jς Λlιτο6ιοfιιησης,ιι:ότι.ι όπό τfς σημερινtς δο-

Ι·.ί ,,.U 1 6το Ιιςτ ί'j. δι:ξοiίς,προΟιιοΒ!τεοi:πσναοτιιτ ι ιcι'\&λλσγ/iνοοτροπfσςΙ<Ο:fπpο-
π ·~ r.λ .. r 1 • o iι u rι'\ν t:. 1 dίρΒρωaη τί'jς wρστ ιιι:ί'jς l:ξουσ Γ ο: ς, 

'! [,tJi . Κ.yΙόίtι'\νοlοσΙσστιιι: ι'\ &ποιι:ατιSστοσητοίίΒεσμοίίτijςΑύτο6ιοf
ι:.σι ι: βιι ΙΙιι: οiu ν6ίιιόφι:ιν6ίβρfοιιετσΙfΙΤ 6 περιθC.ριοτi1ςΛαϊκί'jr,Κuρ Ι ορ-
~α ( -& &nι)t ελtιιε 1 τ ό τι: λ ι:σφόρο δρyο"'ο γ ιιί rι'\v έ.ιι:φpαση ιι:σ f τ ι'\ " άσkηaή rης , 

l. .. ι;Ι ιιι.λ.ι; fiοε • Ο λοι.ιληpι..μ lνο σUσrημο ό:νιι6Ι6ρθρωσης κcιf όνσιι:στι;ινο ιι i\ς τί'j ς ιψιιl•· 
.ci1ς . οο fοι ηση ς,ι:.οτο:. vιS πι:ρό σοuν στ~ν Τοπ 111 /i Αύτuδισfιι:ηση,n'ρι:ιτuυ ι.:οf δc:ιιτ .lpuu 
ι! .. {!.,ιιϊ:iιΣρμο6ι 6τητι:rιτi}U σ/jμtpομlιτείσματfςοlιο.ι:ιοποιεiτσιyΙάlιοyuρΙrnμ6 
;r, •. "·· 1111 κί,~ ~ξοω .. fσt. τό ιιομμστ 1 ~ο.ό Κρ6rος ,ης Δι! oiiς. 

ι\Ι~ΗΟι ί'"ίΟ.(UJ ΓΙΑ ΤΗΗ ~ΥiΟΔ!~ IΙ'H.Eit --·· ----------------- -----· ---
, • :ηι ιοί) 11,":1,. • Ιj)t ιrτωι , ;..r. r t ι 5φε: ι t.:i>' l·ι ~ r l"cν; .,. 5·ιι ισ~ 
ίιι.>.σyCν , ~ (.ΔΗ.Κ. !:t.σ.yιlλιι;ι τfς ιrροyμσμμσ. ••lr. όιιιt!ς 
~6oufklιoJ'lζ 'Ε:πιιΗ1μc,;,., 5τ. άl(όμο ιιοf μ€(1.:. Jr:i urι:ν.S ιτι.
τ .. ίί i :ιι,~σ .. τ .:ις r.-· τS :ι-:ι.•··C ί975, ~ ~6:ρt, .. ι r.ιl':ι.τ6 ι 'J'O y ιόί 
ι. . ... I • • '"ι ι. r..:i;. ό;.ι.w . , ,.,; t. • ιιι:δι ~ιf,.,.ιu•• ;!,~..,,.ι ο 1 ι ιcό 



• 

• 

;.ι, ':: ~f1ΙJΟ(•Η~;τη ~tς •:1f τ& ο:οι.σνομ Ι<~ ,.~tσα γ~ οι'jν ούσ:οσ~ιοtιl. cιύτο6•ο(κηο:η 
,.;. , !ο~μ· .. •ι κιι' rU~ Κσ ι νοτf\τι.ιν . 

~ ' ';. ι Ι< ,j τ c ρ σι : 

λ 1 Τ6 ύρθ ρσ 10? -rαρ. Ι τσϋ Σuντ6:γματος όρ r:c ι δ τ 1 ~ή ~ 1 ο fκησ 1 ς τi:ιν το 
. Ι" ''\' ..ί:-c'3 l ~ι:ι.ιν όνf\κι:1 ι:: :ς τοίί ς δρyαν Ι ι:ι μοίίς τοπ r κΓjς cι~το6 1 :ι ~<1οι::ι.:ς,τi:ίν ό.,ο fι.ιν 
: ~~ ~;:.Uτ1ν ~cιθμ fδα 6:- οτι: λ.οίίν ο 1 6Γjμο 1 κο::ι ( ο 1 Κο ιν6τητι:ς~ . ΤοCτο ΙΥΙ')μο: (νι: , δ τ . 

~:ν~;~ ·~ί ~~~u:o 7;Ε~7~~~ΕιΗ~~~3~;~~~~~61~~~~~~ !~:λ.~~: ;; r 8 ~~~τ~ο ~~~η~~ι: ~~~ 
=··i'i:: τ.:.ν Ι<DΤΟfιιι.ιν μloD στι'jν ιδσφικι'j τους πε:ριι;~lρεΙο. 'Μ ulxo • ·~nσ CuΙΙΕΙΡfο , 
ίΕ.οι: 1 ~ε 1,;ς ο 1 Κvί]ι:pνι'jσε ι ς τi'jς Δ εξ ιiiς, ΙΙοpό τι'j ν ό:ιο ιο:δι'jrrοτε οuντο tuoτ ι Ι< ι'\ ln • ταγf\, 
ο1ιο:ι:Ιοnοι ι1Βr:κ:ινyιόλ.οyαρΙοσμ6τi'jς ιο:ι:ντpι>ιilςl:ξοvοfος { rrοU·t'\ν ιλ.ιy χοuνμl τ6ν 
ιι ομμcιτιιι6τοvςμηχcινΙσμ6) ,ά:ρμοδι6τητεςrr οUάn6τt'\φUσητουςσuν6lοντσι & ρρηιοο 
μlτ6νΔi;μοήτι'jνΚοιν6τητο.ΤlτοΙtς&ρμοδ Ι 6tητι:ς:ιοU πρfπc: Ι άy ·.J νΙΟΤ ι οι.6ν6 
1;::;δΙtιο:6ιιtι'\οουνοίο.τ . ,; . ι:ΙνοΙI 6ισfτερο:δοι:ςάφοροϋν: 

cι)tτ6νπολ.cο6ομιιο:6σχε6ιοομ6{ρuθμιοτιιιόιο:οfρυμοτομιιο:6 σ ;ι:'eΙο)ιιοfτι'jνCιι6οση 
σ:ιο:ο6ι;ιμΙοι.Lίν&δcιC:ν.Ο:nσλ.cοδομιΜlςύnηρι.οfεςττοUσf\μtρrι&ττοτcλ.οίίντμιiuοτi'jς 
νι:ντ ριΝi'jς tξουσfος , πρlπι:ινόrιερόσουνστοUςΔι'jμοuς\\Qfσ τfςι·ο~ν6τητι.ς. 

β)tτ6ν ττροyρομμοτΙσμ6 Nof τι'jν έοι.Jt~η Ο~ΝΙΟtΙιιι:ίν i:ρyι.ιν γ ιό τ ι'\ν στι:yωιτΙ\\ι'\ 
&ποιιcιτ6στι:ιοητi:ιν6ημοτi:ίν, 

y )Ι: τf\ν ι~οσψ6λ. ιCrη κο Ινοχpι'\στι.ιν χι:iρι.ιν ιιοf !yιο:ιrτι:ιστι:Sοι:ι.ιν{6ρ6μι.ιν,nλ.οτι:ιi:ιν,ττρcι 
σ (νου 1 nσ ι 6 ι οι.i:ίν χσρi:ίν 1 όΒλ.ητ ι οι.Lίν ιι fν τ ρι.ιν ND ( uno: (θ ρ 1 ι... ν χόρι.ιν &να ~uxi;ς) . 

δ ) Στfiνnροοχολ. ΙΝf\ ιοι.nαfδ ευση. 
ι:)Στι'\ν Π>Jιροχf\ ύnηρ ι: σιi:ίν ΝΟΙνΓjς lι:pέ\ι:Ι ας(yΙά τι'\ν ύ6ρcυση,τιC,ν ~ποχfτι:uση,1'11ν 

Μα!ΙαρΙ6τητcι,τfςlιοτΙιιtςσuyιο:οινι.ινf ι:ςιι.λ..π. ) . · 
στ) Στ ι'\ ν ~Ο Ι νι.ιν ι Ν ι'\ np6νo ι ι;χ ND f ~ 6 ι ο f τ ε:pο: στf\ν μiρ ι μνcι γ ι 6 τ6 π ο ι 6 r μf άμtοη 

"Υροrι:r.οΙ6τηταστr'\νfδρuσηιιαfλ.ειτοuρyfσr.cιι6Ιιο:Lίν)(ο(βρι:φι>ιLίνοτοθμι:ίν. 
1:)Στf\ν\\οτοαιιι:uf\οι.σfλι:ιτοι.ιργfσ{yyι:ιοβι:λ.τΙι.ιτιιιr:νtρ yι.ιν. 

\ον~~~~fiν :ιο~ιtΙΟΤι)(ι'j lιν&:ιτι.ιζη Ι<οf Τι'\ ν φροντfδι:ι. yι& τι'\ν :τροσreι~fα τοϊ: 'IC~ ιedλ -

8 ) t τι'\ ν &/'; Ι OlfO (η ση τtjς 1'10 ραλ ( tr ς Mtr ( Τ οίί tr ~ y ι α λ, ο jj ιιο ( τ f\ν ι Ν Τ fλ ι: ση {ρyι.ιν Τ OV• 
ρισ τιιο:i;ς&νdπτυ/';rς. 

ι ) tτ ι'\ν ~ δρι:vση οι.ο ( λ ε: ιτοι.ιρy fcι δημοτι ιο:U ν η >ιο :νοτ ι ιο:Uν &γορ::ίν y ιd τ~ν &π' tύ
Βι:fας6Ι6θι;σητC'•νπρο"(6ντuνάτ~6το6ςnορο:yι.ιγοUςστ ι'\ νιιο:το:νιSλ.ι.ιοrι. 

Ι α;)Ι:τι'jν lιι6οση &οτυνομ• κϋν 6ιστ6.!;ι:ι.ιν yι:S iifμ!lτo:> noU &.;ο~οϋν τ"Ιν ιο:οi!ο;:ιιdτrιτcι , 
τι'j·ιΙ<ι,.ιοι.λ.οιιοοfσιιοfτfiνι;ύτσ.ξfοστι'jνπεριοχl'\τους. 

Ι;Ί)Στ ι'\νΤ6ρυση~ο;ι:ιfέ:ιι μ ετ6λ.λ.ι;uση 6ημοΤιΝLiν Νοfιιοινοτι~ιCίνJ:rιkr•ρι'\σι::.ινοt 
ιομι:ί::;:οοUιιροΟ'φl ι;.α;ντ!ΙΙΥΙ6τι'iνάσιιησησυλλ.οyιιο:Γjςοl\\ονομfcις. 

~ ΠΚΟ::ΗΡ Ι Ο ~ιο:r ImOTHT :.Σ" TOIJ ΠΡΑΞ(ΟΝ TO~I Ο, Τ. ;. , 

!I) Τ6 &irτr;ιa::ι·-;;~.--2- -τ-o-~I~.;;&γ~o-,-;ς·rr;;rEc.--(ι-,.---.. a: C; .... vι ο,.ιοr το-

:! <Ν~ς cι ~τοδιοι Νι'\σι:ι.ις &nολ.αUουν 6ιο,.,ητ Ι Νιiς αύτ ι:ι τι;λ.ι; (ο ς",' Α λ. λ& στ ι'\ ν ιιράζη σ1 
ιιυβι.ρνf,οι:ιr,τr,ςΔι:/'; Ιί:ς ,& ν τf τi'jς"6οοΙ Ι<ητΙιιιiςαίιτοτcλι:fος "τιi ςτοπιΙΙίiςσύ•ο
δ ιοιιιι'\σc:ΙJς , i:χοι.ινμι:τοβ6λ.λ.ει τοUςΔι'jμοuςιο:οfτfςΙCοιν6τητι:ςοlC:ιολ.οUς6ιι:Ι<nc:
Γ..ι.>. • ΙJΤ lς τUν !ντολ.Wν τοϋ tJομόρχη Fι τi:iν ύπολ.λ.ι'jλ. ΙJν τi;ς Νομcιr;χ (ας • .'~1 l τ ~ μι:Β66ι:ι•Ο1 
τσίιi:λlγχοιιτi;ςνομΙμ6τητοςfιτιiςσιιοπΙμ6τητ!Ις"τi:ίν&ποφάσει.ιντί:ΙνΟ.Τ.r.. 

:"~Ρ ~~~~~~~~~.'~i~~ς Α;:'~;~~~~ ιι~ii~ύ~~;~~~; :~ι'\~~~ε ό;~~ ο~~~:~~ ~~~:~~η τ~f rl~~~~~,. 
,Ιμ τ οUςΟ.f.Α .,σημσfνεΙδtΙ Μ6θc:πρ6ξητι7ιν6ημοτ ι ιο:i:iνwαfοι. e ινοτιιιι7ινσvμι1r·<Ι· 

r •ν u~x:~~;6 67 ~~;~1~~~ -;g&t~~3~ ~1~~δ~~~τ;cι ~λ~~:cι δο~6~~~ς τ~~'~;~~ ~~f~~~~, ~;~Ε~ r-
" Ηtt.ιόϊ:;ι:τι:ι ι yιά tl'\ν ιιιτΟ. εση τίίν άτ:οφ6σε~ο~ν τ~ν Ο.Τ. Α. ή •{ 1 ~ ι..~ 
Ί•.ιr·,& νιιτρlπι::το 1 ή συντcιyμcιτιοι.ι:i Μοτοχι.ιρι.ιμfνη ~610 ••ητιιιι'\ ο~ ιu r! ... • 
~ν • ί ICo 1 νοιf\τι.ιν.Γ 1 'σύτ6 τ6 6ημοτ ι ~ιό ιιcιf ICo ι νοτ ιιιιi fuμβοι'·~ • , , ~~· f _.,,, 
or tιν 11{ ~ονοτ1σμ6 τοϋ "τc:ιιμηρfοι.ι νομιμ~τητος~ τ.:;ν &:πο~ -ι Ύ : -.. 

I!!JJI(0 ')[}MIIC HAH0ΔYNAIIIIA ΤΟΗΟ . Τ . Α . -· ---------------------- ------- --
n r~ιtθ;)ο !02 τοϋ Συντάyμοτος σ τι'jν rrcιρ. 6 όρiζι: , δ 



μ~ρφνό 616 ιf\ν Ε:ζσσφιSλ • σ 1 ν τi:iν &ναyιια ruν n6ρuν ,πρ6ς l:ιιnλι'\ρuσ 1 ν τί;ς &rσσταλί;ς 

~:: 1 ::~:~~ 
0

~~~ε~~~;~7~6 ~~~:~:Ε~~~~~ς:~ν 0~~~~~~ ~ ~:~σ~~;~~~0;ο6~~7~α ~~:α~::~~
:~?ιι~;' ~~~:~ο~~:;~~~~~:~~ :~~:~:~~1~~::~~ τ~~~;~~~~: τi~ο~~~:;~~~~~;~~~~~;:~~~~ ιιοUς 
i:σ66uv, Cτσ' .:ία τε νό: πι:ρ1 tλflauv lιn' ι:~Οι:fος aτούς Ο. Τ .Α. 1\σο 6ημ6σιο lσο6ο,&:π6 

:~~ v~~~=ci~u&~a~:6ν τ~δπ~~ 0~~ χ ~ο&ς φ~~~~ρ ~~~~;~;α:~~ &~~ν~~~:& ;~6~~~ 0 ~~:~: r~v 
:~6~:;~;~ τ:.:~~: );~;~ο~ο~~:;~~:v:~~σ~b~α l::~~u~ ~σ~~~~::: ιιf: 1 ~ο ~~~~ο~~~ 1 :σ~~~~~~η 
λη.;οηιιοfιοϋ τοιιτ οιιοϋ προΟnολοyΙαμοϋιιοfτοUπροΟπολοyισμοϋτi:ivδη•ιοσruvl:
"ΙtVδύαι:uv,ή όπα ίο 8& 6Gαι:ι στοιίς Ο. Τ .Α. ο!ιιοvομ Ιιt ι'f ο~τοδuναμfο::ι,πσι:οόλληλο όμ~ο~ς 
eιSόδηyf\σι:ΙιtΟfστf\νπιSτοl;ητί)ςyριιφι: ι οιιριιτfας. 

ιιατό:στο~~v:;~~τ~;~ r:"~ρ~~:ο:~:~α;~~~~ ~;ν Δ~~~~σ ~~~ ~i6 ~~7~~τ~~~~7 έ~ :;~~~~ : ιtl\ 
τf\ν.:.μcσηο!ιιοvομΙιιι'\l:vrσχuσf\τους μι! nοσοατ68%tπfτi:iν6ημοσfuvl:σ6δuv,Cι-

~~~ο ~~~ot~~ ~~&~~u~η 6 ~~ & λ~~~c&~c~~cl: ~;~;l'\~~~~ :ϊ r π~:σ:;~ιι!;~ο~~~ciσ~δ~~' ~~~- 8 
πpοΟnολοyΙσμοϋ,πρlπεοv6ιιλΙuοιιwθι:ίσf&νfνδοτοδιe.ιιδΙΙCητΙΙC6τi:iνΟ. Τ. Α. 

Η ;\ΝΑrιΗ1ΡΙΙΗ HJY ΚΥΡΟΥΙ ΤΟΝ ΑΙΡΠΟΝ APXONTQN --------------------------------------------
Δ) Σ:υζτηιιι:ιτ ' ιιι'i ι: Ίνα 1 ή nροσπ68 c 'α τσίi Κp&τοuς γ 16 τι'\ ν U'!οτ ~μηση ~:ι r τ"jν 

:.;ι: Γwση τσϋ ιιύροuς τi:iν rιί pcτi:iv Δημοτ ι ~.::.v ~ο Γ ICo ι vοτ 'ιιi:iν 'Αpχ6ντuν. rf όλες -Γ ς 
xi:iρe.ς τοϋκ6σιJοuόΔΙ'\μaρχος&ποτι:λι:ίτι'jvUπfρτατ ΓJά;:ιχι'iv•ιSt6νΔiiυοτο ι. ν <> f 
δ ιt:Jct.ψ rι τ.ιιά Cχε ι τι'\ν :";n ι τοιι -:ι ncδρ fα σοίς 6ημ6οοι:ς l:ιι6ηλGοεις.''Ι άnοpό:6ειιτη μ ε
Τ:JΧCfpΙση τi:ivα:ρι:τ.:iν&pχ6ντwv&π6μtpοvςτί;ςιιεvτρΙιιiiςιξοuσfcιςπpf-ι:ιvιS 
kιιλc f φc 1 . 'Ln fσης &"opcSδc~ τα c ~ vα 1 τ6 &συμβ fβοστcι :ιού txovv θεσπ ' οτι:ί y : ό ι"iv to:.\o
y ι'j τί:w Δημοτ • ~.::.ν ιια Γ ICo ι νοτ ιιιi:iν 'Αρχ6ντuν σ6ν Bouλcuτi:iν. Ο 1 Πρ6εδpο 1 τ.:iν ΔΙΊμο:ιτ 1-

w;i:iνΙuμβουλΓwν ,&λλ&ιιοΓyεν ι ιιιSοiΔημοτιιιοfιιαfΙCοιvοτ ιιιοfΙύμ;Jοu.\οΙ,πρtττι:ι v& 
na fρνοuν &ποζημ fuση,r.ού v& ι: Ίνο 1 ποσοστ 6 τί;ς &nοζημ Ι~σι;wς τi:iν Δημ&ρχι.ιν ~ο Γ Κα'
vοταpχi:iν.Πρfrτι:ι,ιnrαης,νό:θcσιτΙοτι:il:ιιv .fουό θεσμ6ςτοϋ'Αναπληpι.ιτfiΔημόpχοu 

('Αν τ 1 δημό:pχσu ) ,noύfox~~C"{~~~-'~~~~~~~;~~o{~~~-~ 9~~~ 
Ε)Ο!ΙCuβερνf\σcιςτί)ςΔι:ξΙόςμίίςέχοuνσuνη8 rαι: Ιστι'\μι:τcιβολι'\,1(68tnαρσμονι'i 

::~ο~ ~i=~~~: ~~~~ :~~:;π;~δ~~: ~::~~~~~~:~~:~~;~::~~ο~~ ς;~~~~:~~ =~!~~η:::~::~:~ 
ποιηθι;i. 

:91!9~~9~~!~~9!.~~9!:C!~.!~-~~~~~9~~~!~.!~!-~!!!~~~-~~!_!~~-~!!!~~~~!~~ 
ΙΤ)miτ6αημι:ριν6δι:6ομtνα,ή6ημιοuρyfατι:ρό:οτιι.ινn:λη8uσμΙαιιi:iνσuyιιεντ ρG

σι:uν στ6 Λι:ιιονο1Ι'fδ 1 ο τiiς 'Αττ ιιιίlς ~ο r στι'j μι: Γζονcι lftpι ,tρι: ι ο τi'jς θι:σσΙJλονfιιης, 

~~~~~~~~J~@~~~~i;~~ti\f~i~~~jjJ~~t.: 
~~;:;;~;~~~ij;;~:~~~;;~~~~~:~:~~~~~~:;~::;:~:~~~:;~~;~~~;:~~::~~~~~~~:~::~;~~: 
ο! ofρe.~~fδ:~~~.,:~x~{;;~~·τi:iν "'ΟμοσnονδιΙJΙCi:iν Δι'jμuν" ιτp.fnι:Ι νιi &σιιι:ίτaι &n6 τ6ν 



~ 'Ομοι::'ΙΟ\16 Ι ΟΙ' ι$ Δf,μαΡΧΟΜ , πού θι$ ι11λfyι. ro ο μ ! τιSν ' Ανοnληρι.ιτlj Του ,μl ΙΙο:θολ Ι ~ Ι'ί 
<:> ΓΙ·~ι::;ι'Ιρ(ο lιπ:S τούς ΙΙΟ Τ~ (~~;ους τi:ίν άντοατο fχι.ιν πι:ριοχi:iν, Tf ς ι;ίρμο6 ι ιSτητ c ς Δημο
r, x.o:J Luμβ:;~u.\. Γ ου Ρ.6 πρlπε ι ν6 τ fς ό:σΙΙι:ί τιS ~' Ομοσnον6 ι αοιιS Συμβούλ •ο" πού 
Q,: c.-vy>ι('OT ;ί Τ !:Ι ι rιf.ιS -ο~ς Δημ6pχοuς oto: f Κο ονοτ6ρχcς τi:ίν τιερ ι o~i:iν κο ( ό:πιS τούς 
' ο. Ο:οροu-:;τi:iνΔημοτι~~;i:iνΣuμβοuλ(ι.ινοισΓτοQς'ΑντοπροlδροuςτUν ΚοινοτοοιUν 

:::. ·~•Οουλ fι.ιν rι::.ν άν t ι στο ( χι.ιν Μ'jμι.ιν οι α ( Κο ι ν ο τι'jτι.ιν. 
οί ό-ρμοδ ο 6τητες τi:ίν ~ 'Ομσσπσνδιακi:iν Δι'jμι.ιν• οιο f σ i nιSρο, τσuς ,Βό. οισ

" αp •.,τοϋν μiσοφι'jνεοιιΙCα(Β6ό:ν6yοντοιμιSνονσ!Slματο6οοτοπιοιοϋχοnn~~;τi'jρο , 
.:στι::νόόnοΙCλcιοΒι:ίόποισδι'jποτε:σύγχuσημiτfςάρμοδιιSτητεςτi:iνΔΙ'ί,.ο~ο~νοιοf 
ο· ο ,,.~.,. ι'jτuν σf '3 lμο.το -:τού &φορσϋν μιSνον στfς πι:ριφiρι:ιtς τοι..ς. · 

or cαε:τr ΠΙΑΙ ΓΙΑ τιr rκΛοrε:r ------------------------------- ---
Ζ ) Οίέπο~tεfμι.νεςδημοτιΙClςΙCοfΙCοονοτιχ.lςέ"λοylς'Ιp!Π"tιν&όδηyljσουν 

~ 'ς προοδtuτ ο οιlς δημοοιρσ:τ ι ΙCiς δυνdίμc 1 ς τί;ς xUpoς ,σi συν τον 1 σμfνο άyUνσ y '6 
~:, ν 9εcμ •ΙΙι'i άποοιrιτ6οτοοη τrjς Μοταδι ο fχ.ησης στιSν ΤιSπ σ μας ,i:ίστε: 

-Oi Ο. Τ, Α, vdi έχουν γι:ν' ~ι\ Ι( Ο Γ άποχ.λε' στ ι οι ι'ί ό-ρμο δ' ιSτητσ γ ι& όλες τ (ς το-
-· .... lςύ:rσθlσι.ις, 

1Jίό-,οφ6σειςτUνΔημοτοΙΙUνΙCοΓΚσινοτοΙΙUνΙuμβσuλfι.ιννdίε'"νο ι 5μεσσίκτε-
8 λ!J"τ!ς , χι.ιρfςν6χρι.ι6ζcτσοι')lγοιpισητοϋΝομ6ρχη. 

-'ΗΑύτσ6ιοΓΙΙησην6&'!οκτljσι.ιπλι'jρηο\οισνσμιΙCι'jσ{ιτσνομΓa μl 5μεσηl:ποχαρlj
γηση6ο6πσσσστσϋefέπfτi:iνl:σ66ι.ιντσϋΚρστοχ.αϋπροίJπολσγισμοϋ. 

- ΙΙιSπ&ψειήσυστηματικι'ίμεΓι.ισητοίίΙCύpουςτi:iνΔημοτικι::.νκοΓκοινστοΙΙ.:ίν'Αρ
),6νr ι.;ν ΙC:Jf ν6 κσηιργηθε7 ή πειθσρχιχ.ι'j δικοιοδοσfσ τοU Νομι!ίοχη. 

'Η (.ΔΗ.Κ. &ιτοΙφ::Ιύει κ&Βt σύμπραζη μl τ6 κ6μμοτα τi'jς Δεζιιiς. " Οιτοu σΙ 
σvνΒiίκες ι.~ νο' τιριSσφορες 06 ΙCστtβιSσt ι 6 ι κούς της σuν6U8Ισμούς , Ι' δλtς τ fς άλ λες 
π cριπrύσειςκαλε7τfςδημσΙCρατιl(tς6uν6μcιςνιSσυνεργcιατοUνστεν6ιι:αfσυντονι

c,.JlναγΙ6τljνιι.ατ6ρτισησuν6uοσμi:iνάπ6ΙCοταζιι.ιμtνσυςπολiτες,nσύθ6u;οsετι1-

οοuνκ:;οινιSnριSγραμμο:δΙcκδιχ.t\σει.ινγι6δλουςταύςΔι1μουςΙCαfτfςΚο ον6τητεςτης 

χUρας,καfΒ&!ζσγyεfλ).ουν Οτιμcτ&τljν!ιι.λογljτοuςΒ&άγι.ινιατοCινγι&τ/iνθt
αμι ΙCι'jό::ιοΙΙατ6ατασητiίςΑUτοδιοfιι.ηιιης,φτ6νσνταςστljν&ν&γιι.ημlχοιΙΙαfrι'\νόμαδι-

8 :2τ:::~~?:'\;~υ~& ·:;τ~ρ:~~:~ν~~~ ~~~~~~~, =~ ~~~~,~~~:~~σ~ι'i&π6 1 ~~~~μ~~~~&~;~~ . 
Ιίiν8ημ6μος : ΗtΔΡΑ10ΣΗΟΥΣJΑΗΙΚΗΣΑΥΙΟΔJΟΙΚΗΣΗΣΓΙΑΝΑΓ!ΙJΟV/JΟΙ 

ΔΗ::ΙΟΤtΙΝDΙΚΟΚΥΡΗΔΕ:ΣΣtΚΑθtΠDΛΗJ(ΑΙΧΟΡΙΟ. 

ΤΗΝ OIKOΙJOmiKH ΙΑΣ (ΝΙΙΧΥΣΗ mΠOPtΠt ΝΑ ΔΟΙΗt ΑΠ' (ΥΘ( ΙΑΣ 

ΣΙΑΓΡΑΦ(ΙΑΤΟVΚΟmmΑΙΟΣ:"ΗΝΑΚΑτΑθΕ:ΣtτΕ:ΣΤDΝ&α'ό-pιθμ, 

516063·97 ΛΟΓΑΡΙΑΙΠ!Ο ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΙΑ ΗΗΠ!ΑΙΟΣ ΕΒιιΙΙCΗΕ ΤΡΑΠΕ:ΖΑΣ 

(ΠΑΝ[ΠΙΣΙΗΠΗΟΥ θ)ΑθΗΝΑ 
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rηιιφQΝΙΛ 11( ΤΗΝ ΗΛΛΙΛ ΓΙΛ ΤΗΝ Υ•ΛΙΙDΙ<ΡΗΠΙΔΛ -----------------------------------------------





ΔΗΙ\QΣΕΙΣ:ΤΟΥΑΡΧΗΓΟΥΤΗΣ Ε . ΔΗ.Ι( . Ιt . I.ΖΙΓΔΗ --·-- ---------------------------------------

" •οδ ι νι:ν 6ρας Ιta ( lτε•ε μϋν~. ΑGτιS αημα (νουν nι::ρ (nou 'to:S ν la · μ fτρ::ι ιιοd 
l:~Uyyc ιλ ι:: ~ Κυβιιf:ρνηοη y ιd τr'Ι ν •ο:το:rrολlμηαη τοϋ nληθι.ιρ ι σροU . nολU λ fyo oUo ιοστι~td , 
nολλ6&6tιSφορο:Ιtα(τd nι::ριοσ6τι::ρα&nλiiyι6τι'Ιν6ημιουργ (ο l:ντυ:ιUο ει.ιν . Τ ( nοτο: 
τιSnι:ογμοτι Ιtd Ιtο: ι νο ιίργιοΙtο: (ί~tανιSνd&λλdξι:: ιτι'Ι ροι'Ι τUν nρογμιίτι.ιν, 

Ι.Κοτd τr'l συζ,ιjτηοη τοϋ nροΟnQλογ ι σμοϋ τοίί 197Β , ι::1χομι: n::ι~ιι τηρ,ιj ιΗ: ι 
δτ ι ιεj τσνl-6Uνοτον6συγφστηθι:ίδnληθι.ιρ ι σμ6ςσ τ6lιι (nι:6σ τοUΙ ιr,:;6 nι.ις&nl· 
β λι::nι: ~ Κυβ lρνηση yιατ ( ι\ δημοο ι ονομι•r'Ι 6 ι αχι::fρηοη ητσν l:λλι:: ι μμοτ ι ~t,ιj •οτd 
75nι:ρ fnοuδ ισ.6ραχ μlςlφι!τοςlνcιvτι 5θ τοUΙ 9 77:r:ιtfγχ υση Gηλο6 ,ιj , νlας& 
γσροστ ι ιι.ί; ςδύνcιμηςnο6ύrrι::ρlβαινι:Ιtατ62 0, 6 ισ , τ6nερσ ι ν6tπ (nι::6ο 1 ιεjτον&φ l- · 

λ ε ι α ν6 &ναμlνεται 6τι ~ σUξηση τοίί πληΒuρ ι σμοU Β6 μnοροϋσε ν& ε Τ ναι μι ιι.pd 
τερη &π6τι'Ινneρσι ν,ιjΙtα ( συγΙtεΙtρ'μμlναΙCΙ%τrt:ρ(nου , Κα f nρ6γμοτι, ό.ντ fθ ετο 
πρ6ς τ (ς Ι<υβερνητ ι ιι.lς προβλ lφε ις ~ αUξηση τσU τιμ&ρ ιιl μου φlτος ~<ιιμο (νετcι ι γύ;: ι.• 
άτ6ΙS%τ6όπσiοό.σφaλi:iςμlτ6όn6ρχσντα6ι:δομlνο:θ6ξεnε:ροστείcύντσμο:, 

Kcι f τ{ nροτr: {νι: ι ~ Κυβlρνηοη γι& ν& πι:ρ ι στι: {λ z ι τ (ς συνlrαι;ς τί;ς lλ

λι:ιμμστιΙ<ί;ςδ ι cιχι:ιρι'Ισι:GςτηςιΝ6τ,ιjνπι:ριορ(σι:ιlιπ67Sσl696ιο . : t fνο ι Ι<U· 
μ ι ~<6νιS&νσμlνι:ι&nιS Ε. νοτlτοι ο nι: ριορ ισμ6τ6 σόσ ι aστιw;6&πι;ιτι:λlσμσταποίi 

λlγι: ι δτι Cπ ι δ ι G~tιι:ι άφοϋ ιι.α ( μl τι:S ν nι:ρ ι ορ ι σμ6 αlιτιS ~ νf.α &γοραστιιι.r'Ι δύναμη 
ποιίθ&lγχυΒι:iστι'Ινσlιι.ονομ fα φ lτοςθdι: Τνο: ι ιι.οτdΙ4δισ.μr:.γολύτι:ρη&nιSnlρσυ: 

οl&ρ ι θμο (αlιτο(τ6λf.νr:δλα•α f 6lνχρι:ι&ι:ι:τα ι nολιiμι:γολd τ ι:ρηlnε-
ξι:ργασ (ο ,' Ενα6υ6σημείαμ6νο , Β&nρι:ιιr:.ν6 τονισΒοίiνι 

-CΤνα ι λdθος~nι:ρι•οπι'Ιιι.ατdΙΟ%δλι.ιντWνnρογρσμμ6τι.ιν δημοσ (Ι uνl:πι:. 
σcuν, • εnρr:.nr:νdιιι:ριιιοnοϋνδροοτ ι ιι.6δλοτ6wρογρdμμοτanοdδlνι:fναιnρ6γματι 
&μεοαfjfμμεααnοραγωγ,ιιι.&, &λλ6y (να~ιy ι d lν τuπωσ ι αομ6ιι.α(l:n f6ι:ιξη, 

- Ef ναι ιιι:νr'Ι nι:ρι ι:χομlνοιι ι'ι ύnιSαχεση νd ιι. ο:λuφθοίiν τd ~λλr: ( μμο:τα τWν nοραλ
λr'Ιλι.ινnραDπαλοyι σμWνμl ..ιiαχρημιrτοδι:Sτηση &nιSτι1ν Τρ&,ιι;z:ο τί;ς'[λλdiδος . 

-ε t να ι nο:ρ6λοyα, &ντια ι ιι.ονο μι ιι.6 ιι.af &δι κa ν6 l:μφον (ζι: τοι ~ς οl ιι.σνομfα ~ 
ι ι r'Ι nριSσληQη στ (ς Δημόσ ι r:ς Ύnηρ~σ (ι:ς αlιτWν woιi ,..ιτuχαν σ t' διο:γwν ιαμσUς ~ ~ l:ντ α-
ξ r'Ιταuςβρ (σ ιι. ι:το: ι στdτcλcυτοrϊοστ&δια τί;ςδ ια δ ι ιι.ασ (ας . 

- ε t ναι κωμ ι ιι6 ,νd Unοστηρ (Ζ:r: τα ι δ τι μ l τι1ν &ντι ιι.ατ6ατο:ση τ i:iν ' Υποuρy ιιι.ι:iν 
αύτοκ ι ν,ιjτ ιJν μl δλλο: μι ιφότι:ρα γ (νοντα ι οl •ονομ(ες, 

-'ειSν r'ιΚuβlρνηαηl:νδ ι οrφι:ριSτανπραγi!Οτt ιι.d νdlιναθr:.wρι1σr:. ιτr'Ινnλη !!ωρ ι
ο τ ι ιι.ι'Ιπολ ι τ ιιι.ι'Ιτηςι: .Jχι:ΔΙΙοΧρlι.ιοηνdκατα8lσι:ινf.οnροCίπολογ ι αμ6οlπρο:γμοτιιι.d 
άντ ιn .\ηGuρ ι σ τ ιιι.lς β&αr: ι ς δπως ,q ς ε f χαμι:: ύnοδt (ξι; ι σ τ ι1 Βαυλ,ιj. Κα f μ ι: τα~ίi σύτι:iν 
~ 11;;U τ η Bd llίτον ~ ιι.dλuφη τι:iν αlι~ημlνων &μuντ ι ιι.ι:iν δοrnανι:iν μl μοΙΙρο~ρόΒι::σμο δdνι: ιο 
ΙΙα f 6χι μl n ι σηSσr: ι ς τ;jς fρ01Ι'lζης τίiς 'Ελλdδας , 

2. Ή Κuβ lρνηοη δlν lxc: ι &ντ ι ληφΒεί προφcιvi:iς τ6 ρι:Sλο nσU πα(ζι:. ι οτιSν 



r.ληΟι.>ρ ι σμd"ουνολλcιyμοτ ι κι'Ιπι:ιλι τι κl'\πσύ lικολοuθci&π6τdΙ 975. •οπuςc Τ νο ι 

γν ..ισ τ ιί ή !ίροχμι'\ lxoσ c &πd τdτc ss;.: ιτcρ (που τfiς &ζ fος της σl σχlση μf τ& ;οασ Ι ~6 

c .:Ο μι.ι πο "r" κ !ίνι:ιμ (αμστcι ( γcρμονικ6μάρκο ,δλλον6Ιιιdφιορ (νΙ, βcλγικdφράγιι.οΙ . • λ . :ι . J" iιλλ& 

ν.α ( <.:Ι;": π ~~ (που l:νοντ 1 τοίί 6ολλαρfοu μl τd dπo io ύποτ fθc τ ο 1 δ τ ι μlνε ι συν~c6c 

μ /.νη. " Εtοι , ό c iσογdμ cνοςπληθωρ ι σμ6ςαύζι'\ θηιιc &πdτdνποράγοντα οί.ιτιίοη :Jιτντ ι οι6: . 

Εiνο r προφανL.iςlι6ύνατο , χωp fς&να θ cίiρησητijςπολ ΙτΙκί1 ςσύτί1ς,νιS:ι: υyιιι:ο τ η

eti lο~ανσ-τσ ιητιιι6: ~ &νο6ος τοίί τιμαρ (θμοu . 

3.Τιίl:4σγγcλλrίμcνσ μlτρcιyι& τrj ςrσρσ6 ιοφυyrjcf να ιιιστ&γcν ι Ι<ιiκαν6νο 
μ~ &:ιοτ ι:λcσ ματιιι&. Ο& πλrj~συν μiίλλον αlιτ ούς r.σύ ~6η Uφ(στοντοι τ6 ιrtγαλύτcοο 
μέpι:ιο:; τc ίi φσpσλογ ι κοίί β&ρους ιιο f όχι τοdς r;οοροφυγ66cς.Αlιτd 66 cfνοι ~ συνl
:; ε ι cι ! C. (ΙJ ς τL.iν τcιιμηp(ι.ιν .Γι ατ f π ο ι & r;ιορσλογητlα ~λη R& αυλλη~Οc ί uf τό τι:οιμrj
ρ ι ο i !i ισ~τησ fo: y 1 ότ ,δτον tλιίχ ι στο ι πού τ6 6 ιοθι! τσυν δlν τ& l xouv γρ6 ι;ι c 1 σ τ 6 
Ον::ψ& τοvς; Τ6 τειιμι'\ρΙσ τσίi αVτοΙ< Ινι'\τσu Βό ιιλrjξcΙ φvσικ6 τιS: μe:ooio c l σι:ι6ι'\;.rα -

• το ,Κα ( γ ι στ ( ~ χορι'\γηαη &μνηοτι:: fσς γ ι & τιfν παράνομη &π6ιιτηαη πcpιrιuι·Ιαιιi:Ιν 
στο ι χcfΙJν μlxc 1 αrjμcp o: ιιοf ~ ir;?aρμoγrj τσU " ::6θcν Cσχcς" μ6νο γι 6 τ6 )οι iλλσν ; 

Δ . Τ& !ξογγcλΟ lνταμlτρογ ιrίτdνlίμcαοlλcyχοτi:iντ ι μi:ίνc1 να ι !ντcλi:Ις 
&·ιcπαρκfi κα ( al ιιc:Ν.lς ιιcρ ι πτ~αcις Ιίσχcτσ. Δlν &ζ(l;ουν lnομlνι.ις νrί τύιουν σο .:: 

S. Πολύ αι.ιστ& λlyt. Ι ~ Κuβ fρνηαη Ο τ 1 y 11i ν& πc τVχcΙ ~ :ι α λ 1 τ Ι Ι< ι'\ ~ο τ& 
τοίj nληΟι.!p Ι ομοί:i ΧΡt Ι& l; cτοΙ όμ6θuμη αυμμcτοχ~ τοί:i λaoi:i α τι'\ν nροστι&Βc ι α •α( l:τι Ι
Ι< ;J~τηαη "πνcUμστος λΙτ6τητος" . θ6 1ιταν kπιβeβλημiνσ tπομlνι.ις ν& μίίς πc i πU:; lννσc ί 
τι'\ν λ ιτdτητα αlιτι'\ ~ Κuβfpνηση.Κ &ποτc πρ lπt.Ι ν ιi δι:iαι::Ι lνα oaι;ιrj όριcμd . ' Απd 6-

αα /ίνσφipθηκαν Π Ι 6 πιiνu δfν (δωαe Ο'τσ ιχι:ία δτι ~ , 6 10 66 u/ οθeτι'\αcι Τ6' ΠΙ•tί:iμο 
αlιτ6' οτι'\ δημοαισνομιΙ<ι'\ 6 Ι cιχc (ρηαη. r.Ι Ι'\nι.ις δμι.ις πfiρc ~ lχι:1 lζaγyc fλι::ι Ι<cινlνα 
μlτροπαUθ6πι:ρ ιορ (α cιτl'\απι:rτ6ληατ6'ν16ι"'τικdτσμlcιιΠσίi:ίνcΤ!ii:'ίνπολuτελι::fcις, 

8 lα τu,οlci cαyuylς θ&πcρ ιατaλοίίνJΔlνι::ΙναιχαραιιτηρΙοτικdτfiς&φροαUνηςτης 
Οτιμlτι1νπολιτικι'\ποd&ιιολοdθησε&π6τdΙ975yι&τljνι;;\ααyι.ιyι'\αlιτοιιινι'\τι.ιν 
lπι β&ρuνc τι'\ν ο l•ονομ (α τ fi ς Χ~ρο:ς Ιίμcοο: κα( lμμcoa μl 1.,3 δ ι α, 6ο λλ&ριο:; 

5.Ε Τ ναι πcρ 1 ττ6 νιf 6αχσληθcί κανε fς μf τι'jν πολ 1 τ Ι>cι"Ι tπ ( τi:ίν ~π ι το• fuν 
κ ο: ( τί:iν κ ι νι'\ τρων y 16 τι'jν ~νθ&ρρuναη τi:iν lδΙUΤΙ κί:iν ~πcν6ύαcι.ιν. • οτcιν Ο&ρθουν τ6 
μlτρcι ατr1 θουλ ι'\ 06 γfνc Ι φυοΙκ& ~ αχcτ Ι κ~ Ι<ριτιιιιf. ' Αλλιi c 1 ναι ~6η αο:φlς δτι τ& 
~ζαγγcλ8lντα κ (νητρο: kλιίχ Ι α τα βοηθι:ι ίiν τ fς μ Ι Ι<ρομtοcιicς ~π ι xc ιρι'\σ c ι ς,8/ίπρι:πι: l:πf
σης ~ ο:ίi ξηαη τi:ίν Ι:nιτοκlων ν& πcρΙσριατcί σι ιιρ\3τη φ6αηοτ& διίνι:Ιο: τσ ίi 6ημσσ fou γι& 
τήν ιιdλυφη τi:ίν cτόζημlνων άμuντ ικi:ίν δο:πανί:iν κο: ( τιf 6&νι: ι ο: τWν l διωτ 1κi:ίν l:π1χι: ιρι'\οι: ~ 
ι.ιν γ16 νlcς kπcνδdσc ις άτιd τι'\ν ιιcφαλα ι ο:yορ& yι& ν& nσdαc1 ~ &ποτcιμ(ι:υαη ν& οuσοι.ι
ρcύcτσΙ οτ fςΤρ&πcl;Λςμlτιίγνωατ6μcιονcιιτι'\μcιτο:. 

οι λ(yι:ς ο:lιτlς παρcιτηρι'\σc ι ς c1νcιι άpιιcτlς yΙιf νιί γ(νι:Ι ~ &ξ Ι ολdyηση τi:ίν 
νlωVδημοσΙονσμικi:ίν-μlτρων. 'Οπληθι.ιρισμ6ςlτσΙθόοuνcχιστciμlτ(ςκστι:rστρcπτι
•lςγ Ι 6τdμικρόκο:fμι:ασiοclσσδι'\ματασυνlπcιlςτου. 

~~~τ~~~ ~;~(~~~ ;i: 1 ;~~;~~:~:~u~~~;t;~:~d~~~:=~1:~~~:~ 1&:~~~:~ :~~~;~~~~~:~ ~:::~:~: 
~:; ;;:ν 

6

~~~=~;~:~6:~6 ιι:f~~:~:~~ :~oΚλλ~ι'l~o:ί"~Jrl~~!fJ:~~~ω~~~:'&ι!2iot~~ rσς ιιού όδη-
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. ιαfτερα lκανοnο ι ητt•ιli τιf &n:οη:λlομοτα τ;:j ς τρ ιf1μ ι: ρη ς nερ ι οδι:{cις 

τοU 'ΑρχηyοU rr}ς Ε . ΔΗ . Κ, ο τι1ν Κρf1τη . Ό tδιο ς l:nι στρlφοντcις δι1λωοι: οτο~ς δημοοιο 
γpιSοους : 

",,,,Ό λσdς τί'iς Κρf1της,ό:πt'6ε ι ξε γ ι & μ ι& ό:κdμη φορ& τι1ν n {ο τ η τcu γ ι& 

~~ c~2~o~~~: Δ:~~~ι ~~~~~~~:i~~~~ι: f~~ ' ~~;~:~~:~: ς ,. :~ ς , ::~~~::~::6::: ::~ :~υ::~ν: :"_ 
τpιτrτ ιιc ι1 του nλε ι οψηι,J (α τοUς κcι ι νοUργ ι ους ό: nοστ&η:ς , τ σUς μ ηδ fσαντ ι:ς ,τούς πρσσιωνη
μlνους , cιότοUςποUπσυλι1θηκανπ&λ ι στι1 Δι:ξ ι 6 , 

Πpt'nc ι ν&ουν ε ι δητοnο ι ι1cουνμι&y ι &n&ντaο l σχcδ ι r.ιστlςτ i; ςν lος&ποσ τ ;:σ {
αςοισθώςκa f ο i Ι<Uοιλο ι nοUτοUςπατρον6ρουνς , σ τ6l:σι.ιτ ι:p ι κ6Ι<σ f σ τ 6 l: ξι.ι τ εp ι κ6 , 
Οτιόλadςτi;ςμεγσλονι1σου6lνΟ6l:n ι τplι;ιε ι τι1νnρσyματοπο fηση τϋνσχcδ (ωναό
τίίν.Ο&&ντιτσχΙJεiμl&nοφaοιοτιΙ<6τητακο f πεiσμσστι1νς;αλκ fδευσητίiνδημοκρστ ι
Ι< ::iν ίlεσ μίiνκο;{θdπpοστιιτι::Uοι::ιτ&δ ι καιι5μστ6του , ποUμlτ6οουςό:γίiνεςκσ.( .Cυ
c { ι;:ς f χι: ιΙ<αΤσΙ<τι1σι:ι,Οπwς&λλι.ιστι:κα f όλdκληροςόlλλην ι κ6ςλα6ς" , 

~~μ~~ν ιi~~~~ ::~~ ~~~~~~~~~~::~::f~~~~~:~~~ ~~:~~;~ν ~~~;~~Pi~eE:δ:;~:~σ~~:=tr::u 8 
λ&δσ,Αότι1τf1στ ι γμf1 0 μετ&τ6162Ι,&μφισβητο ίίντα ιτ6σύνοpaτ ii ςΧ6pσςμσς . Κ ι νδυ
νι;:ύι;: ι ~ ΔυτιΙ<r'\ 8p&>ιη,>ι ι νδuνεύοuν τά νησ ι & μσς >ιa f τd Α 1 γα 'i' ο.Κ ι νδυνι:Uουμε ν& γ (
νουμr.:δοpυ!,:'dpο ι τ;jςrουρκ(aςμlτfς :::όλοy fες το U tιΑτΟκa fτQν &λλwνΕόpωπ ο; ( ι.ιν 
συμμ&χι.ινμας,l:νQ/ιΔεξ ι &&πdτιΊνπλι::υρ&τηςμεθοδι:ύε ιτι1νπ6λwση , χωp {ζονταςτοUς 
'Ελληνι:ςσt'μαρξ ι οτ{ςιιαf6:ντιμαpξιοτι!:ς,,, " 

Ό >ι, 'Ι , Ζ {yδης,>ιατ&yyι::ιλι: l:π (οης τdν l:na foxuντo ρdλο τ ί:iν &nοστaτi:iν 
πούl:κμcτ&λι:Uτηκαντι'Ινι::lιαιοθηο(α ιιιι f τοίί>ιpητ ι κοUλaοίί, 6:πlναντι σ τdπνι: UματοU 
'ελι::υΟερ{οu Βεν ι ζlλου καf &φοU πi}pιιν τι'fν ~ f'iφo του c τιΊ ουνlχε ' α τdν πp6δι.ιοαν y ι 6 
6ι:Uετρη φορ6 περνι5ντας στd στριιτ6n~δο τijς δι::ξ,iίς , 

" • • • 'Εμεί ς ,ι3μως, en ι σf1μaνε ό κ . Ί . Ζ (γδης σ τd λdγο του στ6 Χ ο:ν ι & , &ρχf
οομε &πd τι1ν Κρr'\τη y ι ατ f τd Οι:ωρf1ι:ιaμι: l:θνικ ιΊ ό:ν6yκη , Ε f μασ τ ε: /ι συν lχε: ια, ~ δ ι αδο
χιΊ,ή ~yγUηοη , &τ ι τd πνι:Uμa τοU Έλι::υθερ fου θενι ζlλαu δlν !παψε ν& ~ι.ιτ(ζ ε ι τι1ν 
προοδε:υτικι1 Έλλ66a • • ,n 

rι1ν Κ υρ ι α~<ι1τd6:πdyευμa,όοι: .'Ι.Ζfyδη ς l:yκa ι ν fιισι::τ&γρσ ι;ιείατii ς 1ο
π ι κiiς 'ορy6νucης το ίί κdμματος στι'fν Έπ ι ο>ιαπι1 Ήpο:Ι< λε fου κ ο; ( τd βρ6δυ μι λWντας σ l 

~~~1~~~:i~~;~~:~~:::;~~:~;~~,:~~~;;:::;~~::~~:~;: .;:~.;~:~::;;: '·:~~' :~;::~&~~ - • 
Κο:τdγyι: ι λε: , l:π fσης , Οτ ι μl τι'fν nολ ιτικ ιΊ noU l:φιιpμdζt ι ~ Δεξ ιιf, σύντ ομο Β ι$ 1 

lxc.uμι:: μ ι & κεκολυμt'νη μορ9f1 δ ι κτατορ (c:ις ,l:νί:i ~δη ο Ι με ιοδdτι:ς τίiς Δεξ ιiίς l:κπροσω
ποUνιι.'l!(διcισφολ (ζοuντ6ξlναοuμφlροντιιστι'\ ΧUpα. 

Ύποyp6μμ ι οι::,&κdμα , τι1ν 6λ ι βι::ρf1 ,&πως τιΊν χαρgκ τr'\p ι σι: τιι ιιτικι1 τοU κ, Κιιρα
μανλίj,nούμt' τdnρdσχηματίlςδ ι ε:Upυνσης , l:πι χε: ι ρ ι::ί μ ι& συστηματιιι.ή δ ' αQθοριSτοU 
nολιτ ικοU κdσμοu , Ι:ξιιyορ&ζαν τας l:λaφρlς συνειδf1σ ι:: ι ς μ € &ντ {τημο κ&τrο ι α Οlση ~ !ναι 
&ξ!ι.ψα . 

Κ ιι f κατιSληξε ό Άpχηydς τίiς Ε , ΔΗ,Κ,ι•Σι1μ ι:ριι,δμως , δ λους αύτοd"ς τούς l:ξayό
ριιucι\όε:ξ ι & .r ι aτfαGρ ι σδ t.νΒ6δεχΒοίίντdτ(μημιιlmdκ&πο ι οξlνοuοp6γονταl:χap6 
τ;jς'ι:λλ&δο: ς;" 

Σ:τ ιS Χaν ι 6 , στ 6 Ρlθυμνο κα ( σ τ6 Ήp&κλι::ιο ,ό Ίρχηγdς τ;j ς Ε,ΔΗ,Κ.,ε:Τχε l:πfσης 
Ι:ποφlςκα ( σuσιι lψι: ι ςΙJt:στ ελt: χητοUκ6μματος ,μlτοUς!nικι:φαλιiςτQννομαρχι ακ ί:iν 
ιιτ ιτροιιWνκα ( δ ι cιφdρι.ιντιιπ ι κί:iν6ρyιινΟΟ ε:ων τΓjςΕ,ΔΗ, Κ , 

'[π fκεντροΟλι.ιναlιτi:iντi:ίνσuζητιΊιιεων ,&πιι τ lλεσcιν οlπροσ ι:χ ι::i ς δημοτικlς 
Ι:ιeλιιylι; . 

Εlδ ι κι5τ ι:ραστ6Χαν ι 6,όκ.'Ι , Ζ (yδης ,σuζ ι'fτησε τιS δ ι6φοpο:τοπικ6 προβλr'\ματα 

~:Qτ~: :?~~p~~r~~~ :~~ι:~~,.:~η -:~~~~7~ r:. :~~:~~;~ ;~~ν · ~~=;~~~Q~ii~ · [~:~=~~η~dμ~ α;~~ 
ρ6μετ6λλε ι ο τijςπdλει.ις , yι6Ι:π ι βρ6βι::υση τWν &yUνων τ οuκατότι'\δι6ρκε:ιατΓjςδ ι
ι;τατορ(ι.ις . 



• 
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•"Η Κuβiρνηση τί;ς Δε~ ιQς στι'jν 'Ελλ6:6σ δfν l:.~dr,~3,·~~1τ9ι;7 ~d tlivτcιyμcι 
τσiiΙ97S,nοUήΤδιομfτι'jνnλι;ιοηφfcιτης1•lίρι.ισι;&λλ6οCιτc:w:cιfό:w:ολοuΒεiτι'jν 
δι ι:Βνi;nρι:ιw:τ ι w:ι'j ndνω στdσuyΙtr:w:ριμμlνο Βlμα. 

fllfτdό:ρΒpο29naρ.2τοUiοχlίοντι:ιςΣuντ6yμcιτοςnροβλln&τcιιδτιι"Ν6-
μος6lίνcιτο ινdόρfζr: ιτι'jνοiΙtο•ομιw: ι'jίm6τοi:ίΚρdτοuςΙ:ν.Γσχuσητi:ίν•ομμ&τwν ••• • 

Ό νιlμος οlιτιlς &νσyyfλθηιιr: βfβοιcJ δτι 116: ιιΙJτοτr:θεi στι'j Βοuλι'j,&λλ6: 1-
χοuνnι:p&σι:ιτpfcιχριlνισιιαΓτιlβiμcιFχι:ιnαy"α&ι. 

•ο'I:Ον,λο ιπιlν,γειτανι•fς χi:iρι:ς-μlλη τί;ς ΕΟΙC,α#Ίν dnoΓo ιτlίντομα μnοΓνοu
μι:ιιι'l:μι:iςIΧουν&πιlχριl νισllr:σμοθι:τ ι'jσι;ιτι'jνιcpιιτΙΙtι'\ΧρημστοΔ6τησητi:ίνπολιτι
ιιi:ί ν ιιομμ6:τι.ιν ιcαΓ '!fρoιcr: ιμlνοu ν6: Ι:~ισχύαοuν πe:ρισοιlτι:ρο τι! ν θι:σμ6 προσφe:ύyοuν Ιtο:Γ 
στι'\'λο:ϊιc ι'jι:τ uμηγορfσ, θ εωpοϋμι:δτιι:Τναι&ιrαροιΓτ ητο ν& έφο:ρμοστι:iιιαΓστι'jχC:.ρο 
μαςήρητι'\l:πΙτο:yι'jτοi:ίδιΙtοίίμο:ςΣ:uντ&γμοτος. 

•ετσ Ι 86: τιι:Β οίiν ο! βdσr: ι ς y ιd τ ι'j ν ό:νς~ο:ρτησΓcι τl:ιν Ιtομμ6:τwν •ο Γ γι& τι'jν 
f.ι;uγΓΙJνσητοί:ίδημdοΙοuβΓοu". 

r--Ί· Γ. ΖΓyδη-----------, 

Πριlιι.ι:ιτΟ"ιy ΙdlνοβιβλΓοποlίτrι;ριlχι:ι: 

α)θι!σr: ις γι6:τι'\Βι:ι.ιρΓο:τοί:ίμι:τσσχημστισμοί:ίτοίίΙtαπιτΟ'λΙΟ'μοίί 

σl.σοσιΟ"λιΟ'μ6,σ6:ν&πατfλι:σμΟ"λr:ιτοuρyΓσςτί;ςnλοuραλιστΙ

ΙΙί;ςδημοιιρατΓσςιι.σfδχι1:nΟ"ναστdσr:wς. 

β)θt:σι:ιςyιdτfjφιλοσοφιιι.ι'iθι:μι:λfι.ισητοί:ίοUμονΙΟ''tΙΙtοtίΔημο

•ρι:ιτιιι.οtίσοσΙΟ'λ ισμοίi-Τ6 lλληνιιι.6ιιρ6τuπο. 

y)Myoι γι& τfjν διΟ"ρiι:ι'\ nολιτ1ιιι'\ ό:νwμαλΓΟ: στι'\ν 'ελλ&δο::Τιl ιι:6μ

ματί;ςδι:ξιΟς , nΟ:lίσuστι:γdζι:ΙτΓςδuν&μειςτί;ς&ντΙΔρ6:σι;wς 

Ι<Ο:Γτί;ςσuντηρfjσr:uς. 

δ ) 'εξιjγηοη;ης &ιrα•uχΓΟ:ςτί;ςnροσπ6:θr:ΙΟ:ςICΟ:ρcιμcινλflν&!μqιΟ'νf
σr:ιτfjΝ.Δ.uιivιιr:ντρi:iσΙ<ιlμμο:-Ο1!Ι<λογlςτοίiΝοcμβρfοu 

8 r:) 'ΗΕ.ΔΗ .Κ., .:Ος ιι ιi ριοr; Ι<ιψσ τ οθραύοfης ιι.0:τ& τi:iνσuνr:nr:ιi:iν 

τ ί;ς μεθ σ δεuιιέvηι. πσ ~ ι:ι.ι ι uι; 1 i:i ν l•λσγi:iv τοίi 1974, 
Πt;pΙλΟ:μβ6ν ε ι&~ι6μα: 

ΤΗΝΛ nMMTHtH TO'I' ~Ρ ΧΗΓΙJ• 1Ht ( , Δh ,ti . HJA ΠΡΟΓΡΑΙΙΙΙΑτtΚ(t ΔΗΛQΣ:[ Ι Σ 
ΤΗΣ: ΚΥθ(ΡΝΗΣ:Π~f ΣΤΗ ΒΟΗΙΗ o'IIL ! Hft 0/ι.ιο.< G ~ 1 .ΖΙΓΔΗΙ ICΛHfi ΙΙ'ΙΙΑ Σ'Ι'Ν

ΤΟΙΙΙΗ ΛΜIΑ Σ:ΦΑΙ Ρ ΙΚΗ i<P H IICrl Jllf ΠΟΛ1 ΗIΑ1. Η/Ν ΔE:ΞIQtt ΚΥΒΕ:ΡΝΗΙΕ:ΩΝ ΛΠΟ 

ΤΟ 1952 ,~ Ε:ΙΙΙΦ Α fΗ lll 'l'riiC A fHJN ΠΟΛ!l ·,~ JQH r.l (fΛΔIICτHOPIKQN ΚΥβ(ΡΝΗ

tεΟΝ ΚΑΡΑmΛΗΛΗ.ΑΠΟ JHti ICPHJ"'r' (,'1'1 1: • ιl [J ΝΑ t!ΙΝΗΙΙΙΟΗΕΎθΟ'Ι'Ν ΙΔΙΛΙ1(-

-ΠΡΙΠΟ,Η 10\ 't'<ΑΓΓΕιΗ.Ο., ~ :ι mι;.Ot'( Prl i(A l Δ!ΑtτΡΕθΛUf!Ι(ΙJΗ ENHm(PQ-

tH ΤΟΥ C ΛΛ HN t K OV ΛΑ(}~ Αι , ΗΟ" .~r: ;.~ ι ΤΗΙJ 1Η ΛCΟΓ'ΑΣ:Η 

- Κ Α ΙΔΕΗΕΡΟ,ΗΑΠΟΙC;;Λ.ιtiΙJ a,.. κι,ΡΑ:ιtf<ΝΛΗΣ ΕΙΗΑΙΟ ΕΙΙΗΓΗΤΗΣ 

'f. β •Ρ~ f o 1101.> ίζ r: + ,,ϊ ιη.,,ι,ηβι;.ιτ ι:iτ r: y ιd τι'\ν πολ 1 τ ι-

ιιι'Ι α οι; ί:v r; μ έ ι,.., η, τ6 θ ε:uρη τ ι ~ο, ιl σο::: tξοπ ~ : r.ιι.S 11 0: f τ ι'\ ν ο l•ονομ 1 •r1 
!νfο υι.ιη1οίί .. ι! 1ψ« το ς. 

.:r i'IH rnn. 



• 

MET~:±:U ΜRς 
'ενημερωτιχό Δελτίο γιά τά 

στελέχη χαί τά μέλη της Ε.ΔΗ.Κ 

(.ΔΗ.Κ.:ΙΔ[DΛΟΠΚCΣ Β[ΣΕJΣ ι ΠΡΟΓΡΑΩΗΠΑ ΔΡΑΙΗΣ ---------------------------------------------
"Ef μcιοτε τ6 Κlντρο ~ Πlpc:r άπ6 μίίς ύπ&ρχι: ι ή i:πονοισ.τοτ ιιι~ όιλλσyι'j ,ή 

όπο fcr δΕ. ν δ ι ~ι:ι ι ολοyείτα ι άπ6 τ fς I στορ ι κlς σuvθΓjΙΙες 1 εt νο ι οUτοπ fcr r'ι Uπι:ιιφu

Υ"· 'Εμε ίς δlν ΙΙοι τiίμε πρ6ς ιά lιπfσw. 'Εμείς Βό προχι.ιΜσοuμε πρ6ς τά i:μπράς. 

~Εχοντας πάντα τ6 βλiμμDΙ στραμμlνο μιτpοι:ιτά, tχοντας όμwς ταuτ6χρονα τιί πόδι ο 

καλι:ίστεpε~.ιμlνα οτ6έδαφος . Γ ια τf&νβλέποuμετάσόννι;φοθάπlι:ισυμι:nάνωστfς 

•αyfδες,ποUήζι.ιfjκαfοiδιεθνείςσuνΒΓjιιεςμπσρείνάμίίςστljσουν". 

ΗςβαοιΙΙιfςαύτιfς~tατc:υθυντfjριεςγρα;.ιμlςτοίί\(6μματος,σlσuσχc:τι

σμ6 μ€ τά κρ fοιμο προβλι'jματο πού &ντψετι.ιπfζε ι ή x.Cipg μας &νlπτuξc ό Άpχηγ6ς 

της [ . ΔΗ.Κ. κ. Ί . Ηy6ης,σΕ σuνcaτfι::ιοη no(i δργcινCιθηκc άn6 τι'jν Πcριφcρειο

κι'j'[n ι τpοnι'j nειpοιWς,στ6Κiντρο"'Αγλομαfρ•,ατ611Ιιtρολfμerνο. 

tέμιόκοτόμεατημι:γ6:ληαiθοuσα ,&n61:νθοuaιW6ι:ι ς6nοδο{ίςτi}ςε.ΔΗ.Κ. 

ό κ. " Ι. Ζ fyt.ης διακ~ρul,.ι: δ τ ι τι! Κι!μμα μας Ε χι: 1 ν& Ι:πιτι:λfσcι τι'jν ~ψηλι'j άnο-

8 aτολι'jγι6:τι'jνκατοχίίρuaητηςΔημοκρgτfαςκοfτι'jν6ιοφ<ίλοξητηςΙ:6οφικί'jς&κcρο:ι6-

τηταςτ'ίςΧWρgς. 

" Ανοφι:p6μεvος6t ι:l6ικWτι:ρgaτ6nολιτικ6μοςnρ6βλημα,τ6νισι:c!iτι, 

δuστuχi:iςδiνΕχι:ιδοΒι:ί άκ6μαlιπόντησηστ61:ρWτημοτοUlιcfμνηατοuΓ.Πιιπον6ρtοu: 

"rlοι6ς κuβιι:ρνiiί cιύτι'jν τι'jν Χόρο;• Σ:ι'jμιι:ριι μάλιστa-τ6νισιι: ό Άρχηy6ς τijς [.ΔΗ.Κ.

nο!ίμι:θοδι:Uιι:τα ι καfn&λιή π6λuση,6rιλαδι'j0χuρισμ6ςτWν'[λλι'jνuναtbu6παρα

τ&ξι:ις,οt μapξιστfς ιtαf ά ·.ιτψαρξιστιfς.Κοf yιά ν& f:μφανfσ&Ι ή Δι:ξιό c!iτι ύnόρχι;ι μΗi 

ένuμtνηάντ ιμαpξιστικι'jπσp&τaξηθiλι:ιν&ό:nο6ι:fξι:ι,ότι6lνUπόρχιι:ιlι:tντρσ. 

'Αλλ&,ό Άρχηγ6ς τ'iς [.ΔΗ. Κ. μt έπιχcιρι'jματα,όχι μ6νο ιιαθCιρισt τ6ν 

6εδσμένοnο λιτι κ6χi:iροτοUΚtντροv , άόnοίοςl:κφρ&ζι:ταιάn6τ6Κ6μραμr:ις,ά λλό 

ιιοf δροθfτησο: τf ς διαφορές πσό τ6 xupfζouν άπ6 τι'j Δεξιά κr:ιf τι'jν Άpιστcριί. 

Ή όμιλfa ι:ιUτι'j τοϋ κ.'!. Ζfγδη,nρσξiνησε τιι:ρ6στ ι ι:ι nολ ι τιΙΙι'j αiσΒηση 

κι:ιfάιιοτcλcίγι6τljνε.ΔΗ.Κ τ6βασικ6μ"νιφtστοτσϋΚι!μματος.(Σ:τfςi:ιι6 ι ιεν ες 

σι: λ f6ες 6ημασι είίο ι.ιμετ6nλi\ρcςκcfμtνοτf1ςόμιλ fοςοUτης 1 . 



:~~-!~!!!~! Σuyιι:lντρωση -σύαw:ι:φη τοU Κι:ντριw:οU 'αρycινwτιιι:οU Γρcιφι:fοu 

:~!-~!!! ~! Συνι:στrσση ,.ης Πι:ριφι:ρι:ισκiiς 'εwιτροwiίς Πr.ιριιιWς •τ6 kiv"''po •'Λyλσμσfρr 

στ48 1 w:ρολfμσνο. 

:~.:!~~~!~~! Iuvι:δρfcιcrη τijς Ιυντονιστιιι:ijς Towιw:ijς Λlιτοδιοιw:rtjσι:wς, 

'ο'Λρχην6ς'\'οUΚ6μμιι"Ι'οςw:.'Ι.Ζfy6ηςμσζfμfτοόςΙΙοιiλι:uτιςτοUΚ6μμστος 

&wροιyμστοwοιι'\σι: ιiξ6ρμησηιrτι'\νΚι)ι'\"Ι'η&w6Ι6-Ι8'Ι ουνfοu. 

λr.τσιτσuτ4χρονιιόw6τ6'Dρycινωτιw:6t'ρσφι:ίιι&ξ6ρμησημr.λWντουιr' δ λητr'\νiwσρ

Χfcι.Παρ/Sλληλσlχr.ι&ρχfαr.ι/ι6ριιστηρ ι 6τητcιτοUΓρσφr.fοuΤαwικijςΛl.Ιτο6ιοιw:r'\ΙΙJι:ώς 

• 

Τr'\νΚυριοκr'\4 . 6.78f.yινr.ι\wρώτηcrυνι:6ρfσcrητiίς6ι:6Ιfι:ρηςtuν6 6οuτij. 
Κι:ντριw:ίlς'Dρycινωτ ικijς'[Jfιτροrιijς,wο6&:αχολt'\Ιηw:ι:μl6ρycινωτι•&Βfμcιτσ.Δclιτι:ρη 

σuνcδρfσιrηΒ&ιιρ.yμστοιιοιηΒι:ίστrςΙΙΙ'Ιοuνfοu. 

Τ6'Dρyιινω'\'ικ6Γpα1fι:7ο6ιl:•ι:υσι:w:cιτηyορημα"Ι'ιw:&διrιι6ιοχι:τι:ότηκcιν 

ατ6ντ6ιιο&n6"Ι'ο6ςyνwοτοUςφιλοιι:CΙρcιμανλικοUςΙΙUw:λοuςτί;ς&σοΙΙ'ΤΟ.ΟfιιιςΙΙ'ΧC"Ι'ΙΚ& 

μl τι'\ν ε.t.ΔΗ.Ν.-JτΑΙ\ΙΛt . Ή wρcιyματιιι:6"Ι'ητο ι:Τνaι δτι /ι ΣΣΔΗΝ ΙfΛΙ\ΙΑΣ μi: τηλc

yρόφημα ποU (α τι:ιΙ.ι: 6ηλώνι:ι Οτtwοριιμlνι:ι ltiΙΙJTr'\ ατι'\ν ε.Δw.κ. ιι:cιf "1'1"\ν/ιyι:σfο 

της . 

ΠροστfΒι:"Ι'ο ι &ξ'&λλοΙJδ"Ι'ιήιιορ&τοξηή.πσfιιι!κφρ&ζι:ιτι'\ν[[ΔΗΝι:fχι:κο'\'&τf ς 
ιιρίlοφα"Ι'ι:ς!ΙΙλοyfι;crτοUς'ελληνικοUι;αuλλ6yι;ιΙJι;τί;ι;ΙΗ.ΛΙΛΣ&νο6ο32", 



(.ΔΗ.Ι<. - JΔ[ΟΛΟΓΙΙ<Εr θ[Ηl[ I<AJ ΠΡΟΓΡΑJΜΙ Α ----------------------------------- ---------
:QI!l~!~.!~ Q _:!~~~~~-HY~!!_z._:~e~~~y~~z.-~!1_~~~!~!!!!'~~-!5S_~.:~.:-~~ - ~~!e~!~ 

!_:_:~r~~l!!!!e:_~!.~e~~!~~~~-~!.:~.:!~1 

CύχαριστWτfjνΑ'neριι;ιιι:ρειαιιfjτοίίΠι: ιραιiί,yιό:τfjντ ψfjΙιο(τfjν 
ι:ύιιαιρ{αnοUμοU6fνι:ισfjμιι:ρανόβριtθWμαζίααςιια(νό:ό:nι:uΒuνΒW6Ιό:τWν 

~~~ ~~;Rς σ:ίλδ~~~ :~~ :~~ι:7~λ ~:~u;~ ν~:;ό: σ:~rμ~16~~7:λ~η~ο~ [~~~~=~~ :6~fj 
~u~~~~,~~~ ::~~v;?~ς λ~:Qv~~~~οQ~ςι:~~~7σ&:~ · τ f~u n ~~λ~~~~:~ ι~" ~:~Ίe~v;~gp~Zv 
~~~v~~u ~~~~;~~μ~~~ό 1<:6 ;:: 1 ~~:~v~~~~τ::~~β ::τ:ο~ν~τΧ:~:;~ ~ge~g, ~ ~~~ρ~ι:~~~ 
τοίίςμι:γάλοuςCθνοαnι:λι:uθι:ρι.ιτιιιοUςό:γί:'iνες.'~λά&nό6ί:il:ειιινοUνt:nrσηςτιS 
ιιαράβιαnοίίόργUνοuντοUςWιιι:αvοUςσι'jμι:ροΙtαfφlρνοuντήν!λλην ιιι.fjσημα(α 
ιιαf τι'jν Cλληνιιι fj •uχή σf όλα τό: ιιlντρα τiiς οlιιουμlνης. Άnό Cδ.:ι Βlλι.ι ν6 ~ι:-

8 :~:~~~ι τ~~ ~~~~~~ ιι~~ς6 7~:~σ~~~ ~:~,.,~~~ό σ~~:~u:6 ύ~~~~~~σ::~ν:~&ν C;~; Ιt~u:ί~;
τα, nού γι~ Α~~&\~(~ :~~~ι.ι:~::~~~~~~:~Ύ~r~n:~~:~ ;~~ο·~~~~~ς~τfj μνι'jμη tvός 

• 

~~:~:~: ~~ ~~~~~~:τ~~~~! :ο~:::~ ::~~~:7~ 1ρ~; ~τ~~::~: 7; !~: l ::~~; ~~:::~:: ~6 ~: ~ ~: 
l:ιn6τοίίςσημι:ρΙνοίίςΠι:ιραιWτεςν'6ιnο6ι:(ξσυνότιΒάtlνaιnιστο(μέχριτΓjς 
lιιljατ.Sσι: ι.ις ~α f τi'jς όλοιιληρι.ιτ 1 κiϊς ν (κης τοU Κόμματος: 

Άγαπητο( μοv φ(λοι, r\ χώρα 6Ιtρχeται πρι;ιγμιιτιιιιS μ1ό: ιιρfσψ1 nt
ρ(()6o . Ό nρι.ιθuπουργ6ς μας nΓjyt στfj Νέα Ύόριιη ιιι;ι( 6lν ~lpouμε (:ί.v B.S γυρ f
σtΙ yι:ρός ~ l!ι v 86 γυρfιrι:ι λαβι.ιμlνος. Αύτfj τfj ατιyμfj, πι;ιι,ί μΙλiίμι::, nα(ζι::τιχι 
r\τUχητσVιιριSτοuς , nσι.ίό'Ε:λι:υΒέριοςθενιζlλσςκατοχίίρι..ισι::μtτfjσuvθr'jιιη 
τi'jςΛΙ.Ιζάνvης .Λύτfjτι'jστιyμfji:.πfσηςοlοlιιονομιιιiςσυνθijιιι:ςτΓjςχUρcιςβρ (
σιι.ο νται οi ό6Ιlξοδο.rlτlτοιι:ς στ ιγμiςοlιιυβι:ρνijτcς,nοίίέχουνμέσcιτοuς 
τ6νnόνοτοϋ"Cθνους. κτu.-iίντfjνιι.σμnιSνοτοϋi:.ΒνΙιι.οίίσuναyερ 
μοϋ ιιο ( ζ.ητ οίίv ιι.σr ιιηρίίττοuν τι'jν έθν 1 ιιr'j ~νότητο • 

ΗΠΟΛΟLΗΔΙΑΤΗLΔIΑΘ80ΡΑL --------------------------
Ι . ιiyιvεnροχτέςfναΚυβερνητΙιι6ςόνασχrrμστ ι σμ6ςnοUσι'iμα\'CΤί ; 

~~: ;~~;~i!i~i;~~:~~: ~~~~;;j~~~!·ij::~~:~1~~~I!:;;;~~:~~~i:;~·~;; :~~~~~~:~;:: , 
σκοπό ι:. ε 1 va 1 ~ έΒν 1 κός 61 χασμ6ς ~ισ f ~τ ι r\ μόνη λίίση στά nρσβλfjμστο τά ι:lno io 
&ν τ ιμcτ υn f ζ.ε 1 τό 'Ε:θvος ι:ΙνtΙΙ τό μ ο (ρσσμι;ι τWν '[λλfjνι..ιν σέ 6υό ncιρα τιS~tΙ ς noιJ 
r\μ ι &Ο.SιζοvτtJοιtΙτfjνάλλη.ΓιατfιΓι(νάμε(νι::ιr\6cξι6uτfjνlι;οuσ(α . rιατf 

~~r:~:~~σ: :~ ~~:ο~~ο~~~~ ~;~ ~i~~~ ~::~. τ~~ς6~~ ~~"~~~~π&~ ;~~λ~~~~~~ ;: παpά :r~c 
f,n ι.-σλίίφΒηιιε έn(σης δ τι γ ιό v6 έn1 τUχcι τr'jv πόλι.ιοη ~ ιι . Καpσ,.ιαν -

~~;λ ,.,t:~~ ιιό 6~~ς ιι?,'~:~~:σ~:ω~~:;;~: ~~~:~~γ~:η~;v τ~;~ο~~~~φ;~~~; :~r'i ν~~~τ:όv 
γν~ριμη μέCο6ο στι'ί 6ε~1& - άλλ6 nού νομ(ζ.ουμε nUς Uοτερα &nό τfj 6ο~ιιμσσ Γα 

;~~ά~ ι ~~~τ~~1~~ Ι ~:ίί θ~ό::~~~ίί:~ :~ο;~ν~~ε~~~~~~~~Β~~ kι~~~ο~έ=:~ο ι: 1~~~ (.~α~ -
&ρvηοη τijς nσλι.Jσι:ι.ις. Ό ιι. Καραμσvλiϊς έvσυνεf6ητα πορι::ίίι:τcιι τfjν ό6ό τοU 
vtou iμ9U.t ou 61 χαομοίί , τfjν ~66 ποι.ί εΙ χα 6ΙαγνUσει lιιnό τό 1971\ ~ο( γ Ι σύτό 
!ypι;ι'fo τό πρϊ:iτο μοu ~ο~ι:τό τι'j 61ιιτατορ (σ β ι βλ (ο ~ ΙΙπρσστιS ατό νέο '[θν 1 κό 



~:~ο;~~~~~~' ~ο~; τ ~~g~~~~~~η~[~t~δo~"~'ll~:f r~&~ε ~α ~d~ig~α ~~~ι'i~"~~~j~~dB~~~~ε:~d:~v 
όΚwλιfτηςιl:ζεμούλιζετούςόιιοδούςτοu , όΒούλyορηςπροσιι!φεuyεόιιλί:ιςοτι'jνβ(ο 
κα(τι'jνοθιι:(αyιιfνcS:ιl:ξοΟ'φαλfαιι:ιμι6Cιι.λοyιιιι'jν(κη, 'ΟΔιι:"λ .. yιcS:ννηςιιαλλιι:ρyοίί-

:~ r τ~τ~ιf~? ο~~;ο~ιι::r:~~u τ~~b Υ~ :9;~. ~6~~~~ •κ:;:μ=~~~~β~ι:;~~~~::~λ=:~a;~~~;;:ί ς 
Διdτιδιι!νόιιοβλιfπι:ι μdvο οτcS:νl:κμοuλιομdτWν,ηφο,cSρwντοu,τί:ινl;ιιλοyικί:ινrιι:
λατWvτοu . tιιοιιι:ύr.:ιvόC:ζι:uτι:λ(οι:ιτdνrιολιτικdιιdαμοοτdσύνολdτοu.Γιaτ (ι 
ΓιcS: νό•τιfαr.:ιοτdοuμιιiραομn:όl:λληνικ6ςλο6ς,6τιόrιολιτικ6ςκdσμοςι:1ναι 

,:~~ :~ο:::~~~~~:~ι::~. Υ~= :~~~=~τ~ρ~~ ... ~η~ύ~~~ας μιd καινούργια διιι.τατορ(α, 

:;~':~i. :·~: ·~:,~::::~;~::~ :~;~:l:~~; ~ r;~~;;;::•;~;::~~ 'i~ :;;~;~·:~:·:!~~ό;g, 
"μαρζιστί:ιν".Δ ιdτιτfιιcS:ι: ιvόμiίςκ6νtΙόιι.Ι(αpαμοvλl;ςι.'ΙΙ6μiiςΒιι!σι:Ιμιιροστό 
στdδ(λημμο. " ttαGτdντ6ν"όvτιμιrρξιστι'j"Ι\τdχ.6οςτοίίμαρξισμοίίτοίί'Αv6ρiα 
ΠοιιαvδριfοuκΟ"(τοίiΚΙC["/ ... 

'[μι:ίςVιιοσχ.6μΟ"στι:ι!5τΙδιf.Β6τοίίκcS:νοuμι:τ6χΟ",ι'jρινάβοuλΙ6ξοuμι:, 

;;~::·:1~~;::1:~~· ::~Ξ~~i. =~~:~::~:;;~:.t;~::;;; .~μΕ:;;~~;~::;~~::!·;~· 
y6ληnλtΙοφηφfΟ"τοίίτdιιοuΟ"ύτοϋε1ναιπροοδι:uτΙκοfl!iνθρwιιοι,ιιούιιΙστι:ύσuν 
στι'jσuναδιι!λφwσητί:ίv'Cλλι'jνωvκα(Βιι!λοuντι'jνπολιτικt'jόμαλdτηταyι6ν6κτ(σοuν 
μι6 'Ελλ66α Crντ6ξΙα τοϋ ιιαρι:λθdvτος της, μι6 '[λλ66α πού διι! Βό εΤvοι φτι.ιχός 
~~~~:~~~,Crλλ6 όμότ1μος ι!:ταίριος _ιrτήv οlκογιfνι:ια τi:iν 6ημοκρατικί:iν λαί:ιv τl;ς 

HNCAAΠOHAriAKAIHCΞYΓJANtH 

t1χε δuστuχϊ:ις d-~:·;~~~~;:~~~-~f;;-;;6-;;~;;:a μας σuνι:ταrροuς στd 
~~~~~~.,;~u μ:~~:~u 'l;:~.~~~:~~ ·:~~~ς &~G~:~ε~~cS: δ;~ 1 Δ~μ~:Ρ:~~:~λ~;~ή~~~0 :v ~~~~~. 
ζwi}:;:τοuςόιι6κομανιι.αfδl.χθηιι.αννάιιοuλι'jσοuντι'jν ι:ιuχήκαfτι'jοuvι:(δηοι'jτοuς 
γιόl:νοUιιοuρyικόχ_αρτοφuλ6κιο,y ι όμι6όιιdαχι:σηχαρτοφuλοκ(οu,yΙόμι6θlση 
σιf ιι.άnοιο Κρατικ6 'ορyαvισμ6 1ι γ1ό μιά Vιιόσχι:ση 6τι Βιf μιιοίiν οτd φηφοδl.λτιο 
(η~ι.ι~~~;ii~f0'~~~1ς ιιού ιιολιι!μησαν οΙ. 6λη τοuς τι'j ζwfj. 

'Υιιi}ρ.ξανδuστuχi:iςμl.οαστάΟ"nλιfχνο:μαςκα(μcρικοr"vι:ιjτcροι", 

ϊ ~ι:~~ 1 ~~~τ~;; ... :~ι:~d~ 1 

t :;~Q~~~~~~~~~~~~~:o;~a~ :::οι::~:~:~ .:~:u~ r;o ~ύ:ϊδ~~~~ .8 
~~~~~~:~ :~~ς τ~~~:~~~~~~:6;~~6 ι:;~~7 ~α~ρ:~σ~Ο:~:~ Ι :~:6~~~ς .. ~~6 C I ::Ι Υ ~~~~~~w-
μάτωση ~άθι: σκοταδισμοίi. [ 1 να 1 ντροιιή 6τ 1 Vrιάρχοuν τΙ. το ι ο ι " vto ι ", ι: lνα ι 
νrροnryδτιήγι;νι:όμαςi:ξlθρc,ι:τtτοΙοuςκαιροσκ6ιιοuς-6ιιορτοuνιοrιfς; . , 

· c yιvcόμι...ιςκαfκάτιδ:λλοπαpι'jyορο:'cιιιτριι!.;ιι:τιfμοuνάσΟςτ6ri: 
Ή ιοροuσ(ι.ι σ τήν ήyι:σ(α τοϋ kόμματος αύτοϋ πού l:x l'.: ι τήν τιμή νά σίiς μιλii , 

z:~:~;~μ~ό τ~Qσ;:~~ ρ:~~ ~~;~~:ν τ:τ:~d~;,~:ρ:~~,~~~~ς δη~;;~ρ~2e~~ο~~~~~~:τ~~-
μcι ιι.ο( !μt".:ιναν οΙ Uγιι:Ίς tστο( , ΆλλcS: ό:π6 αUτούς τούς ύyιι:ίς ;στοιίς Βό .ξαvαQ
τ 16~1'.: 1 τό ιιο λ Ι τ 1 κ6 σί:iμα τi;ς [ .ΔΗ.Κ · , ιιού κόποτc ώς t . Κ. uuγκiντρι.ισ t τ6 SΑί' 
τοU 'tλληvΙκοϋ λαοϋ . Αύτό τό γtpΙWD δlν.δρο , nού ηταv γcμάτο ζι:ρό κοf ι:'ψJ1..ι · 

~;η~~~a σ:~ig~~· ιV~α ~0~1.~~~:β~~~~~ σ~~~~μ;ι.~6ε β~~;~; :~~ ~~~~~~~::~ ~~.ι::u~λ~~7-
nσλιί γρήγορο ~C: ,Ηrοιοιι!σε 1 .!;ov6 v6: κup 1 αρχι'jσε 1 στ6 nολ 1 τ 1 κ6 d~ (i:,ovτ o τi}ς ' [ ~
λι'Ι.: .. ας. τ6 Ιο;ομμο τ ii:;: [ΔΗΚ, τιjρο noU &ιιαλάχ_Βηκι: &ιιό τοUς τιροσιι uvημιfvouς, f.r•rι~ 
τοUς όρμ ι β 1 στιfς, άιι' αύτούς noU μni}~aν στι'j ιιολ ι τ ι ιι.ή μ6νο &;τd rr. ΟCΙ.!ττ ι·~ ! 6ι.:.ι
τιfι,ιc 10, Βό ζαναμpι:ί τήv ιιαλ 1 D του ίιyε fa. Οό ζαvαβρι:ί τήν όνδρε (α τοu ~α ( (ί~ 
y (vc 1 ό όδηγDς κα f ό κuJ3ι:ρνι'jτης τσU σύyχροvοu ~λληv ιομοίi. 



τJ CHIAI k( NTPD 

Άλλά bγιιπητο( μοu, 6έν έχ w σ ~~; οπ6 οι1μερσ νd: σΟίς μιλr1οu γ ι & τ(ς 
ντροπιfςσUτWνπούπροο~~;ύνηοσντcSν ::iιfρ.ξη,yισUτούς JΙού .μr16 ι οον.θ6σΟίςμ ι
λι1σwyι6τcSJΙολ ιτ ι~~;6 μ lλλον τtfς χWρσς,θ6οiiςμιλι1οw γ ι6τό τ ( ι:fμσστι:ιc:σ( 
τ(σιιι:πτ cSμσστι:ν&ιι&νοuμι:στ cSντcSnοσίιτό.'Ε: μι:Τςπο ύ ι:f μαοτι: τcSk lντρο . 

Τ fοημο(νειΚιfντροιΤό Κιfντροι:Ινσ ι μιd: "ι:l6 ιιιr'jΙ<ατ &ατοσητ οϋ 
οιtιfπτιι:α θιυ",fνοςι;ι;χwρισ τ6ςτρcSnοςποU 6ντιλαμβάν ι:τσιd &νθρuπο ς τ r'j ι: ι.ιοι'j. 
tτr'j ζwι'\ l χιι:ιμι:ριιιούςποUπiiνJΙρ6ςτ& ιι rσw, Ι: χι:ιμι:ριιιοUςιιοUπροχwροίίν 
μιfβ Γjμοοημε:ιwτ6ν,Ιχι: ι&λλοuς"οU nροχωροϋνμi l:νο ,uσιολογιιι6βijμοιιο ( 
έ χι:ι &λλοuςιιοUιc:&νοuνπη6r'jμοtο .•ι:: χ ε: ι δηλ.τr'jνbντ(δροοη , τr'jνοuντr'jρηση , 
τr'jνi.ξιfλι.ξηιc:ο:(τr'jνi.πονσστοtιιιr'jbλλ( yr'j . ' Ε: μι: Τ ςδiνι: l μο:στι:ό:ντ(δρσοη,δlν 

~~~:~~~~~ε: 7~~~ν :σ·~~=~~ :~~~~~~~ο:~Ί.ι;::~;l~~η=~~χ~:;u~:λ~~~~ ;~ ~~~~d~~~~~ε ~~~ 
"Qj(ίiτ.,το..-c\i'fU"ιcι)οyιιιοϋ&νθρώποuιc:ο (διfνΙ<άνοuμεπηδήμο:το , γιατ(τάπηδrJ
μοταγ(νονtcιιμ6νοοlέξcιιριι:τι ιιέςnεpιπτι:ισε:ις.Δένμποροίίνν6ιι:iνοιόΙ<σν6 -
νσς , γιστ( Βά κινήσουν τcS άδιιc:ο ι ολόyηtο σιτιfσψο τ.::;ν ποδι.::;ν, τUν xcpιUν /lιςο( 
της ~εΙ,JολΓjς: '(με:iς ε:iμοστε τόr; k 6ιr po ποU θέλε: ι τι1ν bλ.\ογι1 Ι<στcS τόν τρ6πο 
ποUμπορι:iνιfτr'ίνbνθέξειτ6ιςοινwνι ιιόσύνολο.Ε: f μο:στε:t6μlτροιε:tμαuτε: 

8 ~π~7~ · 6~:x~~~~p~~~~;~ ~6 έ~~:~&;.λ:~~ημ ~~ίί έt:;~~~~u ν:π:τ &~~~~~~ • μ~ ~λ~~ ι ~{;~~σ στήν 
~ :~u~: ;~~~U~~/~l~-:~~:~ι:~W~~\~~ ι:~~~~~ εμ:~; δομές ΙΙσ( XWPfς νά ΙΙο:το:στpέ -

• 

( f μοστε: ~ "oλtt ιιιή Ικ,ρσοη τοίί πν ε ύματος τΓjς έπανιfστασης τοίί 1909 , 

~~~0~ ~~~~~~:i~~~ ι ~~:d~ιf~~~y~~~:~d~U~~ύ σ~:ω~~~~;~~~ι: τ~i ~ ~;~ά~~~ ~~~o1iι:1uCτ ι ~6 
ΙΙ tιf liοτι π ιιf 6ημ ιοuργι~6 !χει πραγματ οπο ιήσιι: ι d σύγχρονος ~λληνισμός. TcS 
πνε:ίίμο τοίi 15109ι ~πειδι1 ε: Τ ναι ~ δημ ιoupy foι μπορεί 116Bc τιfσο νά πι:;οσο:ρμιfζc
το ι οτ ή μεταβαλλιS'μιι:νη 110 ι νων ι ~ή προγματ ιιςιSτητσ 110 ( νά f: (ν ε: ι τι1ν κατάλληλη 
\δι:ολογ ι κι1τ ηςlΙΙφpαοη,μfνονταςπάν ταστ ι1νπρuτοποpε:(ο. 'Ε:π(θιι:νιζCλοu 
ε:iμαστσν t:ιιλι:λιι:ύθι:ροι, σι1με:~α ι:Τμοατε: σοοιολιοτιf:; δημοΙΙριfτιι:ς. 

Ε: Τ μοσ τ ι: τ 6 Κέντρο ~ Πlρο &πό μiiς ύπιSρ Χ ι: ι ο'1 έπανοο τα τι 11 ή 6-λ λ αγή , t'l 
όιιοfσ , όταν δέν 6ικοοολοyι:iται &nό τ(ς Ι στορικlς οuνΒΓjκες , ε:1ναι ~ αύτα
~ τον (α ~ ύπι:κφuγr'j. 'Cμι:iς δlν K\lt iiμε: πρcSς td π row. 'εμι:iς θά προχwρήοοuμc 
ιιρόςτ6μπρ6ς . "Ε:χοντοςπιfντο t6βλlμμα στpαμένομπροοτιS,1χοντσςόμι.ις ταu
τόχρονοτ6πόδιι:ι μαςΙΙαλιSοτι:ρε:wμlνα σ τόέδαιοος . Γιοτfι!ινβλfποuμι:τιSούνι:
ι;ι α, 86 πlοοuμε: ιι&νι.ι otfς πι:ιγ ( δε:ς ι;οιJ ι\ ζwι1 κο( οΙ διεθνε:iς σuνθijΙΙιι:ς μπο~ε:i 
νόμδςοτήσοuν. 

Τ0 kΟ!'Ι;1ΑΤΗΙ:ΔΕΞΙΑΣ ------- -------------
Στ ι1ν Έλλ&6ο ~ &ν τf6 ;-; ι:rοη ΙΙο( t'l σuντήρηοη στc ·ιd!.οντοι :n6 t:S 1 ιμι;, ι·i ς 

διι:ξιC:ς. ·~ 1 .. \άi:c ι όν6μοtα τcS κόμμα τΓjς δcζιΟ:ς , &λλ6 πσι:;οrιέvcι nιSντιι τ6 i ~ ι ι.ι . 
· Α Ιιλ' τε Ι..!> •. t~ ι /\σ Ί>ιό t:όμμσ ι &λλοτc λlγε το: ι Ι:uνσγε ρμ~ς , 1ί. λλ' τε: EPi: , /) \λ ο τc 

7~;~~::~~~~ ~ ~~:~~;~!:'ο~~~~:~:~ ό~~;~~~~~α;~ς τ:ν~~~~:σ~~Ι. ;~'7"; η~ι~~~.,.~~~;.~ς . 
ι:σfΙΙ6Τι},Ctpό τι:ρο&κόμα . 

Ή δε:ζιό μετιS τό 2ο Πογκόσμιο πόλ ε ι.;ο ΙΙστ6λο ;;;c δ• ι μcιο,.ηφfα ό~rι.ις clνo: 1 γ ι 6 νό μπορι!σι: ι νό ΙΙUβιι:ρνήοε: ι πρι!: π ι: ι νά δημ ι οuργι1σc ι ~ατ()'πτό.σε: ι ς nο λιJσε:ι..ι: ι 
νά χι.ιρ(σει "Ε: λληνeς σιf δuό . Καf τ6 ΙΙ CΗόρ8ι.ισc . Τή βοη!Jήc;cψι.. ~αf μείς , οl 
ΚcντpίJ:~ι ,ι;lτήδισ(pι:σήμος~~;οfτήντόσηνιfχι.ιριζόμαιιτcο t.dΙιιS.Sιι:ς . 

"Ε τι: ι μεταξU τοίί 1947 κ α( 1967 ~ Δ εξ ι6 διοfρεοc τοUι; "[λληνες σι! 

:: ~;~j~;~: :~: i'; ~g λi :::;; ::;~:::: :~;: :~;[:;; :~: ::: ~::: ~;::: ~~; ,;! ~:2~:ϊ" ~; i : 
νο ν κuβέρνrrση τοίί τ611οu. Δlν σΗρει.ίΒηκε τ6 έγχε fρημοι γ ιοτ( ι.uuτuχi:ις μ::; 1fj 
μlθο5ο tίi ς δι οιοDορΟ:ς ~ δι:ζ ι 6 μός δ ι lσπcισε γ ιό νό μός ό6ηvήuε ι τελ ι ~6 u τ 6 ~·, 
οχο ς -;i·~ !;ι;η.:r~;:ι;! (α ς . 

Ή 6cζ ιά μcτά τr1ν 6ι~<τστορ(ιι έπιχειρεΤ άπ6 tr1ν πριJτη aτ~y., ;; .: μΞ: : 



χι.ιρ(σ~ι ~ο( wόλι δwι.ις ήδη ιlινt:φιο:ρσ σi. δυ6 wαροτόζεις, ol fllσf'{ ιoτtς ~ο( ιiντψσ~ 
ζιι;ιτlς.Γιόν.Sέμι;:ονfσcιδτιόιι.Sρχι:ιμιό:!νι.ιμένηό:ντιμσρξΙQΤιιι.ήπορόταξηθιfλι:ι 
νό ό:JΙι;ιδ~r.fξι:ι δ τ ι δfν όπόρχ~ι Κlντρο . Κα( yι 'ούτό ό:rr6 τήν ιιρ~τη στ ι yμή Μίί !rιl 
στρι:,ι:άkαρομανλiiςστι'jν'Λθι'jναlχcιl•ιδοΒ~r.'i'στή•ροσn6Βcισνdδιαλύσc ι τό 

~~~;~~~α~:~~~:~~:~~~~:~~~:~~~~;:~~::~~~~~~~~~ τ~~~~~:;:::~~:~: r ;~~ ~Ε;~:;Ι:iη' 
τήν δι:ξιd ; 'D Καpομονλiiς lδιι.ιξι: τ6ν θοσιλιd. 'ο kσραμονλ(jς ~ροτιιι.οιιο(ησι: τ6ν 
'Qνcfoη κο( τ6ν 'Ανδρεάδη. 'ο kαρομσνλi;ς !nέβαλι: τ ή δημοτική. 'ο Κοραμανλ1jς 6-
νcγνUρισc τ6 Κομμουν1στικ6 Κ6μμα. Τ( δΗιφlρι: ι i/:nομlνι.ις;λlνι:,ά Καpσμανλi;ς ό:nό 
τ6Κlντρο; 

ΆΙ.λό έμείς ι:Τμασταν &ντ ι βασ ι λικο(, yιατfι Γιοτ( ά θεσμ6ς τοίί βασι 
λ ιό ήτcrν 6ρνηση τ1jς λαϊκi;ς ~uριορχ (ας. Δ€.ν μοίi λιf τε δμι.ις τ6ν βασ 1 λ ι& ίlο .ιSς τι! ν 
lδιι.ι.Ει:; Ό Κοpαμανλί'jς ~ U Ποnοδdnουλος ; ( ΙΙΙι.ινι'j &π6 τ6 &κροοτι'jpιο : ά rbπαδ6που
λσς), ' C,ιiΠαnαδόnουλος!yΜατlστησι:τι'jλοϊΜι'jΜυριαρχfο:;(eι.ινtς&"6τ6&κρο-

~~~ρ~~~ ~~~:) Τ6 · ~~~~~:~α 6~; ~ (~:~~~ι.ι;υ~7:~~~~ ~:νβϊ:~~0&:ο::~~:τ~~~~ξ~τ~μ~~":ο:r 
αύτό γιοτ( ι'ι ~ε:ξ 16: ε:lναι ή &ρνηση τi;ς λοΤΜi;ς ιι.υριο:ρχfας • (Χcιροκpοτήματα ). 

οαλιfα ή δι: ξ~~~ ~~~~μΔν~~~~ν;:~:~' τ~:ι:~:μ:~ι~~~~~ 1 ~~~τ~~=. "δ~~~;σ&~/~~:~~~λ:~· 
nο(ησητ.'iςκα6ορι:ύουσσς&n6τ6νΠοnοδdπουλο,ητανδuνοτdν6:UJΙόpξtιΚυβtρνηση, 
nούν6:!JΙαναφfρcΙwfσι.ιστόσχολι:'i'ο:τι'jνΜtι8ορcύουσο:; ' Οχιβiβοιο. 

'Ο Κορομο:νλi;ς,λt.γc 1, κρατ ι κοπο (ησε \Δ ιι.ιτ ι κtς .I:JΙ ι χ~ ιρι'jσι: ι ς. Τ (ς "κρσ-

ί~~~;~ r~~~; c: ~Ρ~~~ τ ~ο κ~~~ο~ i ~:":~?σ:ό;~ ι: ε~~::~σ;~~ο' ~δ:~~η~01 ~α;6ίβ:~:Δ~~~ 6~ίσ~6ν 
του τ6ν κομματάρχη" .Ι:wιχειρηματfα~ ~JΙικ~ι;ιαλi;ς τUν ~ΠΙΧttρι'jσει.ιν τους. Κατά τ( δι ~ 
αφlρουν οι'jμερο ή '(μποpιιι.ι'j Tpcfn~Co ~ ~ 'ολυμπιακή, &n6 δτι ήταν !:.JΙf Άνδptόδη κ::ι( 
'ανόση; διαφέρουν σi tffloτc &λλο !ιι.τ6ς άπ6 δτι έnικ~ι;ιαλi;ς τους δfν ι:1ναι δ Άν-
6ρι:όδης(ιό'Qνόσης,bλλ6οίιοΙοστιιι.6αlκομμοτ6:ρχι:ςτi;ςCΡC-συyνώμητi;ςΝ.Δημο 
ιι.ρατ(ας-δςδιαχειριστiςτουςι 

Η ιι.οτ6:λαβε δλη ~ &λλη οlκονομfα; Κο( μ&ς λι!νι: ίπfσης: Άνογνuρ(σ τ η~ 
κ~ τ6 Κομμουνιστικ6 Κ6μμο. Όρfοτ~r., λαιJΙ6ν, δτι !(ο)υγε ~or ~ τε:λευτο(α 6ιοι;:ο.,ό μc:~ 

~~~~ ,:~? ~~ιι:;~~:~. κ~~ a~?ςμ~~~ ~~~{ 6, ~~ο~~~~~α~~~ς μ~::~b:~8 ~6ε Μ;~ ι: ~~1:~~σδ~λ~~ ~~~· 
ν6 JΙοροτι λσνι'jσει τ6ν 't λ ληνΙιι.d λα6 κο( τι'jν 6ιι:Βνii κοινή γν~μη, δτι ή στρατΙι.ιτικι'j 

~~~~0~~~6~ ~~~~ ::~ο:~υ:~~γ~~~ ~;~ ~~~~ίi ι;~~~:~ υ:~ σ:~::G ~:~~~~~ς ~ε ~~~:ο~~~~· &~6 ( ~~~
~2~~r;~ ~l:ε~~::η:~~· χ;~;~~~μ~:Ρ~ :6 ;~τ:~~~ι:~~φ~~ι:~ ~:~ι Ρ~~= τ~~~ ~~~6~plν ί~~:d~Jt 
παςτί;ς συνιιδητijςδ.ντι6ρdοc:ωςσ6ν6ημοκρdτηςοfοUςδιι:Βν ι:'i'ςκUκλους,"οίν6 
τ::ιύι;Μι νι:ιν;;)τιιστι!ψουν δτιήτανι'ιπροσι.ιποnο(ησητi;ςδημοκροτικi'ιc,πολινοpθt:;σι:ι.ιr; : 
'CνΥαl.ιτ ι>ςcτι'jνnραyμοτικ6τητσητονήσυγΙΙ6:λυ'ί'ητi;ςnορουσfιιςτi;ςχοιίvταςιιτι'j 
~Ι•οιοσύνη,cτό στρατό καf y~ν1ιιUτ~ρο ο'δλη τι'j 6ημ6σια Unηρ~σ(α Mof τι'jν πολ1τ ι
κή ζι..ι'j , ι;~ι;' nοκ ιιιοτήμοτα), Δlν ~ i να 1 ό:ν fκανη ι'ι δεξ ι6 νcf nροσαpμόΖ:ετοι στ fς ο.οτο 
οτόσι:ις,i' ι τήδιατι'jpησήτηςοτι'jνέ:ξουσ(α .Τ6&ντ(Dcτομ6:λιοτα.τ6Βεομ6τi:iν 
κοινι.ιν ο ιιi:iνό.ι•αί.f σι:ι.ιν,JΙοίίφιλο66ξηοενόεiσαy6yι;ιατήν'(λλdδσό ' Cλ. Dι:ν ι Ciλος 

~~~ 1 ~~~~~~j~~~;~;~ ; ~1~:~ύ~~~~~:~~::~~~~:~ ι !~~~~!~6~~~ι:~~;~~~~~~ ;~~~~~~. r~1~~ :~ 
σηγήθφ . ..... π pϋτοιο!Qιλε.\εUΒεpοΙyΙάνάΜαtηyοpηθοίiνδπ6ούτόοιS:νCχΒpοfτ.ιίi 
Κc.'Jι:σ τ ί:ίτος. Άλ;6 Mof ο! Χ(τλερ καf r::ουσσολ (νι ί:φdρμοσον δχι λ(γες Κοινuνιιι.ι!ς 1 ιc• 
το;:φuGμfι: ιr=. n· 6ς οτήρ ι l;η τοϋ Cγκληματηοίi κα Οεσ τ.:iτο ι: ~ους. 

'ΙΙδι:l;ιόnροσφείίγι:ιοτήνόλλοyι'jyι6:νιS6ιατηρι'jgε,τό>.οτουτr\Ι•LΥ.., . 
Oi ·ιροο c. ι:υ1••ιιfγιόν6ύnηρι: τι'jσοuντ6λοό: • • 

TOKCNTPOKAIHΔC::tA ---------------------



ΕΙΙι:σ ι: ό Γ. n2~~;~gz~~~'~~~ :~~:ι:~~~~ .~ b~~ν;~;~~ .. "~~ :d~x ~~Ρι:~~&~~~~~λ~ό~~w:z~~ ; rroU 
'ο λαός ,. κάποιοι άλλοι~" {χι:ιpΟΚ>JΟτ ήματα ) . Τό eρι:iτημα μιJτό Μ.ν πi;ρι: άκόμα άrιόν
τησ η. 

Δι:ύτερο:Πιστι:ύοι.ψι:6τιστήνέλλ ηνικήκοινι.ιν fαπριfπι:ιν6σταματήσει 
~ έιιμετάλλευσ;;-;:οu-rtνθρι:iπου άπό τό~· &νθρι.ιπο. Εfμαστι: σοσ ιαλ ιστlς. Πι στι:ύr>υμ ι: ~τ ι 
όσοσ ιολισμόςιδηλ.όκοινι.ινι κόςl:λι:γχοςτidνμiσι.ιντi;ςπαpογι.ιγi'\ςδiνβοηθίίμόνο 
στ ή δικοιότι:ρηδιανομήτοϋl:θνικοϋι:lσοδήματος , άλλάκαfι:iναιπροΟπόΙΙι:σηγ ιάτι1ν 
ούσιοστικήαίιξηιJητοίil:θν ιι<οίiεlσοδήμοτος .Τόκiρδος,κάτι.ιl:ιπότfςσημι:ρινt:ς 

~~~:~~0~~ Κ~~η~~:~η~~~ )~~;αβ~η~:~ I β~~~ τ~~ ~~~7γ~~~ β~~~:~ I τ~~ι.ι~Ο ~~ι.ι=~:~~D Π~~~ό~~~=· 
νι.ιv(ος. 

Πιοτι:ύουμ' έμι:'iς άκόμο - κα ( αUτό εΊναι τό σπουδα ιότι:ρο- ~τ ι ,, ι:ημι:
ρινr'j τεχνολογfα στά χιf;:ιια τοU ι<ι:φαλαιοιφατισμοϋ όδηγι:i άπό τήν μι6: μι:ρι6: σt: μ ι ά 
φοβερή κα.τασπατάληση άνοντικατάστατι.ιν πp~τι.ιν όλ~ν Ι<α( δεύτερο σt: μι6 bΙΙερά'fευτη 
μόλυνσητοϋπεp ι βάλλο~οοτος , πούκαfτόδυόμαζfδημιοupγοίίνκfνδuνογιότήνί;πι 
β ίΙJση τοU δνθρι.Jπουl:πίτi;ςγi'jς. 

Έ;.ιείς τόν σοσιαλισμό δt:ν τόν Βιfλοu"'ι: δπό β(τσιο. Νομ(ζουμι: ~τι ι:iναι 

~ ,:~:;~::ς~ :~~Χ~~~~ ~~~ ... :~0 ~~~ ν~:~Ι<~ή:Ρ:~~~~:~0~λ;~ς κ~~ii~ ι~0 Gό~ ... ;~~~~:ο π~~~ δη-
στόν πλονήτη.Γι'αUτCμ&ςχΙJρfζει&βυσσοςάπότήνδι:ξιά,πούρυθμfζι:ιτήνπολιτι 
ιcήτηςκαfτήσκlψητηςπάνι.ιστόσυμφlpοντidνέπfμiροuς πολιτidν, 

Τρfτο: !115ς χωρfζt ι έπfσης δβuσσος &πό τ ή δεξιά σ' ~να &λλο σημtίο , Διό 
τι έμεi ς σ τή\ί-il:ί:ί Τ ι:ρική μας πολιτική δlν bτιοβλiπουμε ατό νά β~σίiμι: προστάτες, δiν 
δποβλiπι:~uμι: ν6 γfνουμε Uποτακτικοf κάποιου iσχυροίj τiiς γί)ς. Έμι:ίς ζητί:ίμι: μι& όμό
τιμ ηθ!.r.ημετα.ξύτi:ινπροηγμ ιι! ν:.ιν λαidντi'jς'vφηλfου,γιάvάάvτιμι:τΙJπfσσυμεδ.πd 
κο ι vo ij rά κο ~ νά rιρα βλήματα το ϋ δνθpι:ίποu • ( χ. t 1 ρο κ ρο τ ή ματ α ) • Γ ι ' αU τ ό θ ιfλο υ μ ε , νά 
ε i μα σ τ ε [.Jρι.mα Τ ο ι , Γ ' αύ τό Β lλοuμε νά π iiμ ε στ ή ν Ε ύριJπη , ί:i χ ι γ ~ ά νά άπα τ ε λ ι!: σο u μ ε 
τούςιιιΊω χούςσυγγι:νι:ίr,ταίi.,δλψαήβi;τα\σχυpcι ϋl9νους,άλλ6γι6νάμπορt:σοuμι: 
διιό κ ο ι '., ,; νt δ λα τά δ λ λα , vά πραγμα τ ο π σ ~ ή σο υ μ ε τ 6 ι5 ν ε ι ρο τ i; ς Ι: π ο χ i'j ς μα ς κ α r νι\ 
οuντελ t · ΙΙ ιt ε ατd νά έπιτραπεί στήν ΕUρ~πη νά προσι;ιlρει τή μcγcιλύη:ρη Ιστοριι<ή 
ουμβο λ:ίτ ψ; , ν6άποτελtσειδηλ.τ6νσυγκεραστή - νάέπιτύχι:ιτάπάντρεματοUrΓ.cιρ
ιιιστιο • , ιι οσιαλισμοUμtτ6νφιλι:λtιίΒεροκeφαλcιισκpατισμd.Γιόν6:μπορtσeινάδι-
στηρηfl, '.έλεuθι:ρ(αστ6νκόσμο:'Αλλάν6:ιιπορt:σeιέπfσης,μι!:τήv τσuτόχρονηκο ι-
νωνι κ •. • 1"ητί:ίνμt:σωνπσpσγΙJγi;ς,νάέξασφαλιοτι:ί[νοέπfπε:δοόλ ικi'jςδιαβι,jο εΙJς 
&l,ιο , τ ύνσύγχρονο&νθρuπο. 

Διαι#ροuμε έμεiς τοU Kt:ν τpou δπό τήν δι:ξιό:, γιοτf οVδt:πcτι: 86: ποϋμε 

e:Έ~:;: . ~ ... π~~ν ~~~~ο~ : ~~ν Δ~~~α 7"~:~: τ ~~/f\ε :~σ::~~~~:~α)α~ε~~~7~ν:~λ ~ τ ~:~u 
λοι!r Ιi : ~ {;ν ι: Ίνι:ι ι πα λ ι τ ι \!ή τi;ς " μ ικp&ς κο f έντ fμou '[λλάδσς '' , Δt~ ι: ι να ι •:ο λ ι τ ι
οtήΙJU <,' ί:JνUιωχupήσει.ιν . ΔένciνοιπολιτικήΤσάμπι:ρλαιν,ποι!όUriγ•:::ετήν';,f\ Λί( 
σ τ ήν Η'ο •ι σχύνη τοίί l•iπνciχuu rψί:Jτα καr κατόπιν στ6ν ιSλε!ίρο τ οί:j πολέμnιι. Δ f:. ν εiνι:ι 
πολιτ •••: ';,·:Ηrλ~εfδα, ποU παρεχώρησε γιά vά έχει μιά νύχτα ε\pr]νης η Ζ:πό;Η"], τrj,· 
Κύπρο "" i τό Α I γα ίο σ τούς nt:pσες, άλλά C.ναγκ6ο τη~ε νό αUτακτονήσc ι ι νά πο:JΓ.ν~ ι 
~:~:~~ ;.; > τ~. , μ ι σ ι-ύμενος άπό τ ή Σπάρτη ι όταν δισπ (στuσε πόσο 0.\έθρ ι α ~ τον ;\ ι:λD\·.1 



ΤΟ Κ(.ΝΤΡΟΚΑΙ ΗΑΡΙΠΕΡΑ -------------------------
~~-~ρ~~:~:~& :~: ς~~~:~;~: ~~~l:;~~ ~ ~:~~~;~; :~~~~~: l::~:~~:& ;~~~ ;~~::~~: ... ;1~~~~-
ι!ινθρ.:mου, οδτε r~ μονο6ιιcrί ιιυξ(δο yι& τl\ν ιιορεfο του ιιρdς τti μπροστά . Όποιος 
οf'ίμΙ'.ρΟ Ι:πιιcολι:iτοι τdν μορξιρμd y1& ό6ηy6 ι:1νοΙ σάν τd φυσ Ιιc d πού πε:pΙοpfζε:Ι 
Ολητου τι'jνf:nιοτι'jμηστdνόμοτϊ;ςβορύτητοςτοίίΝι:ύτι.ινο,Σωστdςόνόμοςτοίί , 
ΙΙ ι:ύ τι.ινο ,'ΑλλιS:πι:ρΙορισμι!:νqςCφορμογfjςρτόδΙάστηffcι .Σr\με:ροΙΙτl\νπι:ρfοδοτi;ς 

:~~~~:?ςι:~~ I :~Ί :&r π:?~ ;~~~ ~~ςι~3ςι: r~:~ I :::~::~~d~~ςι: ~~:~ r:~τ ~~jj ~~~~υ~:;:σ~ ( ~6: 
ν ε:Τcι Ι ι:δκολο. θά yελdσουν δλcι1 ο Ι φυΙΙι~ιαf: Κο:Γ Ι:ν τούτ οις ατrίν 'Ελλ άδα ΙΙηκ ι.J 
νοντοι μι;pΙ ΚΟ ( ΙJΟφΟ ( KQ ( λfνι: !li:iς C 1 να I μαpξ Ιστιfς 1 ΚΟ ( νομ fζουν δ τ I έχουν ~Ωf τι)ι 
6:!Ιοιtλ ι: ιΙΙτΙιtότητατί'jςσοφfας:(χι:Ιροκροτ/iματα). 

δι!:νεfμαστεμορξΙατtς: " οπι.ις6ιfν ε1ναι οpξΙΙΙτι!ςοlόπι;ιδοfτοU' tΙΙπσν Ι
ΙΙΟίί ΣοσΙαλΙστιΙΙοίίΚdμματσς.ΤdδιcιΙΙι'jρuξι:6ημόσΙαΧθι!ς&κdμσόl:ιρχηyόςτου Ι Φ f
λΙιιιιο ςΓΙΙονζάλcς."Ο"!Ι'ι.ιςδινι:1νοιr:rι6 μcιpξΙστιfςστrίν"ΙΙ"λι: ιονdτητά τους ο lφοι 
τητιl! ςτοiiΓΙοιρΙσi'ουπούατά1 96θlκαμαντljyνωστι'j f:nανόσ τοοηΙΙαfαι\μερα &ΙΙΧΟ 
λο ίί ν τοΙ μtτl\νοlκολοyΓσ: •• 

Ό σοσΙαλ Ι σμdς μας πηydζι: Ι 6:πό τdν ούμανισμd •ού ι:1ναΙ ή πε:μ!Ιτουρ f cι τοίί 

~~~σ~~~~~~~~~~ ~~::~ε~ν~~~:~~υ~{:α~" ~α~~ό~~ς τ~;λ~:~~3~ο~~~~~~~ς ;ό~ &~~:~~~r r{ χ~~ ~ 8 

;!~~:~~~~:~~ ~ ... ;:7~~;~;~~~ δ~~~: :~~:~? 6~~:~~~:~!~:: ~~~~Ί~~~~~~~~~~~:~t π ~;~:~~Ξ~ 
μι:δτΙμπορεi νόiιπάρξι:ΙΙΙΟΙνι.ινfο:f.ινθρι:ίπΙνηχωρ fςί:λευθι;ρfο:.(κι:ιροιιιιοτr'jματcι ) . 

τ η tι;ι.ιτι:~~ ~rί δ::λ ~~~:~τ~ ~r~~ ~:~:~&::~~ς~:~::~μ:ν ν~ο~~δ~:~~~G~~ ~~/~~:δ;.~~~~;~ 
ρά. 'Cμι:iς nούπΙστε:ύουμεστr'jν'[λλ66α,6tνθfλουμεf.ιφι:ντΙΙΙό . (χειρσιιροτήμστο ) . 

~~ τ~t~~:~u~~~v~:;~:~~~~ τ~ύ~~~~~:ν &~~3 ~~7~~~ :~~~:~r:1 ... ~ 1 f.ι~ρΤ:~~~' ~~~~U~ ~~: ~ οι α r 
αίιτο(ι;ι τήν!ΙρογματΙ ιιdτητσπροστάτη6:ρνητΙιιά: 

Αίιτd ε t μα ο τε~ Ούτι; δcξ ι6 ούτι: ό:ρ 1 οτε:ρ6 1. Ε ί μcιcτ ε: δημσ11pότες O::JO 1 α λ 1 στC ~ , 
Ε t μο:σ τι: συνι:χΙστfς πwευμο:τΙκοfτοii21καfτϊ;ςέπσvσστόσι:ι..:ςτοίί1909 . Ciμcrσ τ ε: 
(χι:ιpοΙΙιιι:ιτr'jμο:τα )ήζWσπσράδοση,ή πολιτ ιΙΙι'jl:ΙΙφpαΙΙητοίί1'!νr:ύματοςτοϋ'Cλι:u-

:~~~~~ι.ι~ε:~ ~~~~~~ ... ' n~djj e:~ι:~~~τ~~τ~~~ς~ι:~~~ r~~ς n~~:~~P~~~· τ~~U ~~ ~~~~~~~~~~ :~~αν 
" nχτ " rιl δ λα τό τdv~ις ~ ο: r σt !λ σ τ& δ:ρμοτcχ τϊ;ς ~"οχϊ;ς τι:ιυς: 

ΠΟΑΚΑΝDΥmΕΠΗtΙΕΞΟΥΣΙΑ --------------------- -----
θά ί:ρθοuμ: r α~:τ:::~υ~~α~~ 1 

:1:a ~ν ε~:~:~~ ε τ~~ο'j~ σ~~~~:~7 · ... :1 ~~-!!~~ ~~~nυdι: ~~ 
a.ύτό ς , όπd τό δύ::ι &κpa. . (χι: ιρο~ρστι'jμcιτο ) , 

~1 - ~~~!~~~~ 

ρομσνλii , ~~ε~~§,~ . ~ χ:~~:~~~~~μ:~~~~~.,.~~~~~~ ι:~Ι:~ ~ ~~~a~:6~:;so σ~~ 1 ~~7~~~μ{; ... ~~~-
JΙ Ι νι:ιδ Ι αιι;ΙWμο:τa . 

[j νι;ι Ι ό:πορόδ&ΙΙΤΟ νά f:χσυμε l:κ~ογ Ι ~ι:ιιJς νόμους σάν ~ι;ι ( ι:ιύτούς πσίί Ι-C to
XE Ι Ρ !ζι:τι;ι 1 ό Καρι;ιμανλης, y ιό νό ~ 1 άσι: 1 ΙΙο ( νό ΙΙcιρι:ιμορφι.Jρι: 1 τrί λοΥ~ή θtληι:η. 

'εμι: i ς δτσvl:λθουμερ τr'jνl: ξι:ιυσ fο θ όδι,jσαυμεστοU ς όργcινΙι:ιμοUςτfϊς Το 
π 1 iiς ΑύτσδΙ ο 1 ~ι'jι:ιει.ις όλες τ (ς &ρμι:ιδ l dτητες 11ι:ι r τούς πdρους , πσύ τοU~ ;.;,~.: ,.; 
ζι:ιtαΙy Ι 6.ν6f:!ΙΙτε:λlοουντήνάnοιrτολήτοuς . ΓΙατfχuρfςΤοπιΙΙr'jΑίιτοδ ι οfΙΙ' 
U(v ίιnόρχι:ι 6ημοκ;:ιατία . Ύπciρχοuν ~ουβtνης ΙΙενtς περf o.Gτijς . 

c;δΙ~:Sτε:ρα y 16 τ/iν Άθι'jνο 11οΓ τdν Γio;.Ιpf.i ι Cί , :lιλλ:S o:of y16 τή Εε:οο ..• ,,. 
ν(Μη6ι: iτεnούμCίςό6fίγηΙΙεο:ύτl\ήι!ίρνηι:ιηνιίέχουνο 1ΔιiμοιΙΙ::ιfο1Λο Ι "61Γ,Ι.r, 
όρμοδΙdτητcς κ σ ( πόρους. Αίιτrί ή Ι!ιρνηρη ν6 δοθεί ο τούς πολ (τε ς τC ϋι ~σ[ .... ,.~· -~ 
όnος.ιοσ ( t:;ουν ο I '!δ ι ο ι y ι6 td τι:ιπ Ιιtά τους n,:-ι:ιβλήμι;ιτι;ι , Td λι:w.ονοπtδ 1 c τί'; ς ' ιl ~ 1 -
ιιi'jι;;C γ Ι νι:μ ι ciμε:γάληποντΙιιοncιy(6αy Ι 6.ι.νθpι:ίΙΙοuι;;,πούnνΓyονrο:Ιμιτή,·," 
ΡΡο~ι1 . πού πεθο fνουν 6:πό τό ΙΙcιυοοtpιο ιιο ( τι:ιύς Cο ρύμους , πού δ~ ν C xouν •. J.,:: ν· 
βό λο ιιν τdι.ιύ τοΙΙ(νητότοuς , πούδtν μ ποροίίννάΙΙιιοιλοιρορrίσουν,Υdtδιu •:"{.υ. 
νι:ίiι::ιν6 >Ι61Jε: ΙΙΙοίή θι:σσολονfΙΙη, 

'Cμι: iς noίi π 1 ΙΙtεύι:ιυμι: δ τ ι ό nολ (της μόνος του πρtπι: 1 νι:\ άπ..ιι,."a i .. ~ 

• 



γ ~~τ :~~ς~ύ~~~ δ~~~ ~~ς 1 t~~~~~~c π;~ ν μ:o~~~~σ::sv~~~~~c;~~~ σ~~gv ~ ι:~~~~π~~Jσ~ύ:~: 
λοτσί:ί Ιιι:Ιtcινσπι:δfσu.Τ616ιι:ι~tcι(yιάτι1μι:(ζσvι:ιΘcι:ισcιλσνf~tη.ΚcιfοGρι ιι πιΒσv.:ις 
yιάτ61!16λσ,τι1116τρσ•αfτό'Ηρά~tλι:ισ , γιάvάμι1Ιtστι:ιvτήσοuv~tαfσUτι!:ςοlπό
λι:ιςσάvτfiv'ΑΒι'jvοιι:αfτ6vΠι:ιρcιιiί , Κοfόταvλιfyιι&vάyιι;ι:ςπούμόvοcιτ6σύvολο 
τΓjς lvιa ·rσς μι:yολσυιιιSλε:ι.ις μπορσίίv v6 λuθι:ιίίv, έvvo~ , βlβcιιcι, έ~tτός &πd τήv Gδρι:u
ση ,τ(ςοuyιι;οιvωvfι:ς,τdι;ιwταlριο,τfivlmοχlτι:uοη,τfivρuμο τσπfσιιαfδλcι τd ncι
ρόμο ι cι. 

Έμι:iς, &v l:λθοuμι: στή Κuβlρvηση, Bd δCιaοuμι: στήv άποκι!vτρuαη τό . 
ιιραyμcιτικότηςπι:ριι:χόμι:vο , 

ΓιdvάμfivομfσΕτι:δτιδιfvΙ:χοuμεπρdτυπcι,8dyup(σοuμι:στόΒfμοτα 
τi}ςΤοιιικΓjςΑlιτσδιοι•ι1σει.ιςΙtα(τi}ς'ΑποkεvτρCιαει.ις,σι!&σΟ;σοφόι:iχι:ιι;cιθιερι5σει 
τdrύvταyμοτοίί1 !127 .Τό μόvο ΔημοκρατιΙtόΣύvτογμΟ;τί'jςΧύρος: .. 

ρ1_2_~l~~~ι!d.!~~-!~~l~~~-~!!:~~dιι~!~s-
Δι:ύτι:ρσ: rτd Βfμcι τΓjς διοvομίϊς τσίί ~8v 1 κοίi e I σοδήματος , τ ( 8d ιι;άνο u

μι:; 'Από μι:γiΗ:eς·κσίίριfvτeς Ι:χeι χορτdσι:ι ό 'ε:λληvr~tdς Λα&ς, Οττuς ~taf 6 πd μα.yιιι;ιfς 
λύσeις.θ&σiίςπωμι:ρικlςπολύττροκτι~tιfςδιcιρρuθμfσεΙς,πσύι:fμαστε:6ποφοσιD"μι!:vοι 8 νάπρογμοτοποιήσοuμe.Δt.νιπιτριfπι:τοι~tοvfvος6πdμοχοςτί'jςζwf\ςvdf:χι:ι ούντοξη 
~~:~:~:ρ2"~Ζ~rι~:ς~~ χ;~~ο~~~~~~ο~~~. "~f~:ι: ~τ ~σ7ρ~l~~~σ&~~~~;~~ςτ~:\:~~~:~7 ~Τ -
τι:ε'ίνοι&π6μοχοςτί'jς8άλοσσΟ;ς,τοU~tάμποu,τοϋέρyοστοσfοufιτοϋyροφefοu.Θ6 
ό"ΙΙάρξ cιή"λοϊιι;ήσίίντοξη",όπι.ιςύπάρχι:ιστι'jΣCΙΙηδfο.Μνι.ι&ndαlιτι'jθdμπορι:iνά 
Ι:χι: ι σύντοξηδκοθι!:νος&νάλογαμt.:τάχpιSνισπούδούλι:'ι:Ιtοfτfςι:\σφορlςποίί!
Χι: ι κο τοβdλι: ι. • 'Αλλ& ή ~ λο'fκι'j σύντοξη • Βά c 'ίνοι lι:νι:ξdρτητη &πιS τά I: τη ύπηρι:
σfο:ςιιDfτfςclσφο:ρfς. 

Τό1διο6-vι:ξάρτητη&πόl:τηύπηpεσfοςκοfι:!σφορlςΒ6:ι:ίνοιήβοσικι'j 
~ λα'(ιιή \στ ρ ι κfi πι:ρ(Βολtt>η". •ολο ι ο I •ε:λληνι:ς wρt:πε 1 νό ε lνa ι Τ ο:ο ι δπιfνοντ ι τίϊς 
6:ρρι5στ ι ιος, !fν μπορι:Τ νd ύτrάρχουν nρσνομιοίiχοι ιι:οf μι'\, λuτρι.ιμlνοι ιι:α( ιιατοδιιι:~ 
ιψiνοι.•Ολοιπρlπι:ινόι:iμοστι:Τσοι6πέvοντιστόν~tfν6uvοαUτιS.!ένπρlπεΙότσν 
δρρι.ιcτήσe ι ~ γυνοfιι:α κόποι ου, ν& &ντιμετι.ιπfζει τήν πι: fvD, τιS ξι:ποίίλημο τοϋ χο
ροφιοii /μιςu ( τoii σπ ι τ ιοU τοu.Γ ιά ιι:ό8e l:λληvο 86: iι!σσφαλ foouμe τΙ\ ~ λοi'ιι:ή π .: ρ (
Βολ ,η•, Ο πι.ις γ (νι: το ι στι1 Σσuηδ fo . •ολο: τά ι!:λληvόπουλο: πρέπι: 1 νά l:xouv ~ I σ6τητ ; 
ι:ύ~tοιριCιν", /),Q.νyι'ΙwηΒοiiν,yι6:νάpποροUννάοτα6ιο6ρομήσοuv&vάλοyομlτάφuσι 
ιι;άτοuςπρο ικ(σματο,ιι:αfδχιμcSνστι1νκατάστασητi'jςσ1ιι:οyι:vι:(οςτσuς. 

Γι6:ιcά8ι:lλληvοΒ6:Cξσοφαλrσοuμε6ωρεόvπσιδι:(α . Ι<οfλlγw καfτdέ
ι!ίϊς : δ•οι..,.οιτοUνστιSΠονι:πιστήμιοπρt:πεΙv66:μεfβοντοι,(fνοιπραyμοτιιι:ι'iύπηρ r. -8 afo noUtι. '1φlρειόνiοςστήνιι:ο ι νι.ινfοιι:αfόχιμcSvι:ιοτόνι:οUτcSτοu :όδτι πη
γο ίνε t u ,, 1σv ι:πιοτήμ ι ο. 'Η ιιο ινι.ιν fcι ιι6:νι: ι τfi μι:γαλύτι:ρη ~πt:vδvση l:πάνw ι:ι 'E: vo: 
μι!λος οης ' επομl~ο>w ς ,σUτάτιSσuστήματαUπστραQtωνήδο:νc.(ι.ιv , r.ούι:iνο ιyιιS\6 
έμποi lοuv;..δfλοντόνιι:ιSσμο,πρlπι:ιv6:σταμοτήσοuν . Ι(αfv6:6:ντιιι:στοοτοΟοUv μι ί:νο: 
σύστημα, <ΙΙ1μ~·ι.ινα μι: τιS dπoio ό φο ιτητι'iς Βά ό:μι: (βι:τοι. Διό τ ι έπι:ν6ύcτοι δnό~ ;.ι H•v 
ή σοι; fu τίϊ ς ~ ο ι vι.ιν fσς, 

Τ ι!λιι ς ή οτt:yη 86: ι:Ίνοt &v τ ικι:fμι:νο προyματικi'jς μέριμvσς τοίi ι:ι u ν d\r.η.ι , 
Οπι.ι ς ~ ( ,·~ ιuι σ r ό ιι: ρdτη τοϋ δημοιι:ρστ t κοίi D'DD ιο:λ ισμοϋ, τ (ς Σ:ιςσvδ ι νου ιιιlς ~~ρι:ι;. 

UιSμoUτrι:i, • "ποUΒάβρεΤςτόλι:φτά ; "Θdσ&ς&παντr1οι.ι&μιfσι.ιι.., yι •. -
τf6ι!,rωνqιJ f ζι.J νάμιλόι.J,Χι.ιΡ(ςπρσηγοuμιfνι.ιςvdl:χι.ιμι:λι:τήσειτι5Βlμσ . Σι'jμι: μ ι ' 
φοροδ ι r:οφιι 1 ~ ιιοτό τήν κuβlρνηση 6νt:ρχετα t σι 30 !:ι ι σ εκ. τό χρdvσ, 'ι:: διfv λtι: ι ~.ί . 
πστι: .. γ •ιιι. ι ι; κονιfνσ ψcμο:τάκΙ ~ Ι<uβlρνηοη ; Όλο άλι'j9ειι:ς λt.:cιι "Αλλοι ύπολ ·> 1 ' ' ·'" ' " 

τήφο1 1 ο f.ι ι.;<J ιr}σl100διοι:ιι:. 'ε:γώvάβάλι.ιlvομtσοδρο , Βdτήvύιrολοy(οι.ισ ."ι,ι_; 
μt: 70 6 ιιι c ~. Όταν Ι:χι.ι 150 μl 70 δισι:κ. cιύτd πού οDς nρότcινο: y("Ιnντο:ι ΠΡΟ'\', " 
ιι:dτητn . 

~ i να ι ν τ rιο πή τd φορολοy ιιι:ό μος σύστημσ , τιS δ ι :ι:•ι1rιu:!;ι: ιι:ο,~ ύ 110'- ·ι . Σ: ri
μει.ι r• ι ι ι! ι. rιλι jρι.iνι: ι; Πληρύvι: ι μdνσ ό μ t σ8οσυντήμητος, κα( ό'πο ι ο:; Ι: χι: ι ~ να ' '' , ~• ι το. 
" Ολοι t. 1 όι.λ <J ι .,ι:ιμe'Ι ϊδι:ύο uν κσf & πατοίίv. Τό λlγι.ι ιι; ι'&ς t χι.ι φίλους τ.:iν l:λ c ι ι:.:.:.,•~·ν 

~6~: /, ~~~=·~~~Λ~~ ~ .. ~ : ν~~ ~:~6~ ::~~~ [~;α ;u::X ~~~;?μ~ύ;~τ~ ισΜ~;:s~τ:;~~ ~Jμ~~~~ ~~ .. φ=~~~u-
8ά. ίι I' ί ·, 1 ι'ι .ι~uy ι ιι: ή δι ιι: r:ο. ι οσιjvη, lix ι y ιι:ιτ ( εfμοοτ c " ι;ιορομπrjχτε:ς", (.ι •. '. ι'ό y ι σ-
τ ( (; ' ..; • Ι•ll' ι,.ιc μt. l pyu Mt> ( δ χ ι μt: λόγια ν6 πλησ ιάι:ιοuμι: τήν ιι:ο ι ν "'".~,, ::> ι-



, . .,, .. , .. ~eHi~~;;:~~~:·~::~:::;;;;~~~μ~: ·:::~~~::7, ':~ :::: ::ϋ .i~::~~;. 
Να(,θό:τ6aύξfiσουμcτdl:θνιιιόclσόδημα,&ντι'jδιcιχι:Cρησητί:ίνμiσι.ιν 

τί;ςnαρι:ιyωyί;ςδιfν τι'jν&,ι1σοuμι:μόνο οτόνlδ ιώτη,μiό6ι'ιγότdιιiρδος&λλό:τι'jβl
σουμe:ιι&τι.ι&πό:τόνιιοινωνιιιd!λι:γχο. 

Προαi)(ι:τι:δμι.~ς.Δlν!.ιιογyiλλομαιf:πfΙΙταση τί:ίν!Βνιιιοrrοιι'jσcι.ιναlιτι'j 
τι'jστιyμr\,γιό:τό:rιροσι:χι'jntντc τουλcSχιστοχρόνι α.δl.ν νομ fζuδτ ιcfμαΙJτι:Wρ ι
μοιγ ιό: νό:niiμcσινtι:ςμι:γό:λι:ςl:Βνικοποιι'jσι:ις. "ΟσοιμιλΟ:νι:γι6μ cy6λcςl:θν ι
ΚΟΙΙΟΙΙ'\σι:ιςθfλοuννό: f:μποfξουντόλαd.Δtνlχουμετό:f:rι ιτι:λc:iο.Δiν!χοuμι:τι'\ν 
ιιρατιιιι'j bρyό:ν!.IΟ'η . • ι::,.ομfνι.ις,!νσμι:γόλομfροςτΓjςrιοpαγι.ιγfίςΒό: μι: rνι:ιστό:χi
ριο τί:ίν lδ ιι.ιτ i:iν, στfς lδιι.ιτικfς l:nιxcor~ljoι:ις , 'Αλλό: ύπό !λι:γ χο ιιοινι.ινιΙtd. Θό ' 
ίιnάpζι:ι d lλι:yχος κοιi θό ίιnάρξι:ι οτilς διοικήσεις τ i:iν μι:yόλι.ιν Crιιχι:φι'jοι:ι.ιν συμ· 
μι:τοχι'jτUν!ρyοζομtνι.ιν. 

'Αλλά r\μc yάλημοις!"ο:νόατοοηζι!ρcτι:"οιόθcS:ι: iνcιιιθόοτομοιτήοου
μι: τήν δ"ότη τWν λιι:yομι!νι.ιν " δημοοfι.ιν ", " έθνικοrιοιημtνι.ιν ~ ~ " κροιτ ικi:iν" 
έ"ιχι:φι'jοι:ι.ιν , Άλλοίί, δτον τό κ ρ6τος δ:πολλοτρι.:.Οι:ι μ ( cι k"ι)(ι!ιρηοη , ~&ταν l δρV

~ει l:πιχι:fpηση, lχουμιι: τ6 λcyόμι:νο κροτ ικό σοσιιχλ ι ομd . Σ:τι1 xι:ipo: μας ξ.:fιι.τι τf 

=~~~~ ο~ο~~~ο ~~τl~U ό~~~τ ~ 7°~π ~~~ ;~~~~~~ίί;ο~ε~~~~a~~ν~~; :Ρ;~~~7τ ~:~~ ~7φ~~:~t: 8 
pauν lιπό τ f ς \διι.ιτ 111ι!ς; Δισφlpουν σ-ιd δ τι, 6ντ( νό !χουν Ι:π ικι:φαλ~ς τιSν ίιπι:ύ
Βυνο lδιι:iτη !πιχειρηματfα, ποV κσλi:iς ~ κακWς τf ς !δημιαύρyηοι: , διcυθιiνοντα ι 
δ:πιίτdνδ:νι::VΒuνο~ο<ομματόp)(η.· ΠόpτcτfςΤρόπεΙ:ι:ς,π6:ρτι:τοVςεΛΤΑ,πόρτι:τούς 
σοδηροδρdμο uς, πόρτι: τό πόντο:. 'εόν δ ι ο:βόζι: τ ε τ(ς έφημcρfδες, 86 δεiτι: δτι lηι6-
τομcι-6πότομο:1yινο:νδιαχειρ ι στC•ι!ςlδι οφυϊεςcιUτοfπούπpόδωοο:νχΒ iςlι~ο<ιSμD 
τό Κdμμο της I:ΔttK, CΙUτο ( πού στό 50 ~ 60 τους χρdνιο ι;ιι.ιτ(οτηκαν έξαφνα κο( f.τρι:
ξο:ν ν6 ΑνταχθοUν οτι'j" tιio Δημοκρατfσ": Ή λεγομένη σι'jμεροι" δημόσ ιο έποχεfρη . 
ση" 1 εiνσιστήνπραyμCΙτικό τητο"κομματικήl:πιχι::fρηση".Κοfο:ίιτοίiτοUc i δους 
~ έn ιχt.fρηση εiνο:ι χι: ιρότcρη lιπό τι'j χι:ιριίτcρη Ιδιι.ιτικfι : 

• 



•oc-o• τ(ς6ισβόζουνί:νημι:ρι:ινοντσι.Κο:ί6ιfνcιυμβο:( ι.οειο:Uτ6πούy (νιπσι 

~~~~=~~~~f::~ ~~~:~;~;~~~~~c:~:~~:ο~]~~:::~::~2~~~:~λ~~::~:;;~~~~~~~:~~ ~~~:::u 
mnr - mnι - J:( ~ τijς Ντώυητι: Βιfλλι: - τοGΙ<ο:νιι δηλWσι:ις ~<ιιr τό βρόδυ τ(ς μ&Βαινι: 

~~0~π:σ::~~:~ Ι<~ ~ χ:0:~~ς Κ ~~~ύ~~~:;ό~~~:':& ~:ι ::~ν~:~σ:υ~ϊΙ<~ό~ ;~iη~:~ό ί:~:~~ι:~~~-
μι:ρο.~<α(οτrJ•υλο:ιι;r'jν&ι!lλw νόπ&ωΙ<ο:(στό ί:ιιτι:λι:uτιιιόόπόσπασμο. , ι'Ι•wνήμουδιfν 
μιιορι:i νό φτ&σι:ι Μ ιιο:Βοpή Μ οτόν ίλληνιιιό λαό. Γιοτ(; Γιατ ί Ι<Df 6 τVπος ιι;α( ~ 
τ ηλι:όρσση . ι: 1νοι aτό χιfρισ τijς ~<υβι:ρνr'jσι:wς. Ή μlν τηλι:όροσ η όιι'ι:.ύ θι: (ας, ό δέ 

;~~ϊ~a~:, τ1ν~~~~:~ :~~ε:~~:ι:.7 ~~~~ς" ~CΙ1 ~~~~:ιτ~~~w~~~~ο~~:~~~ :α ι όιιό τό Κρ&τος . Δl ν 
Ρ ι:Ραιwς νό 6~~:ι:~~μ~"~:~:' τ~ :6~~~~~ "~:G r~~~δ :~ar ~~~~u:Ρ~~~a;;~~~;~:ΙJ~τ~:ι~~~λ6-
ι». ε 1νοι ντροπr16 σηj.ίερ ι νός συνδ• ••λ ισμός. Άnλί:iς δημιουρ γεί δι:.σμά γ ιό τιfν 
ί:ργότη. 

Καfι:Τ ναιντροπr'jί:ιιfσης ι\!ννοιο:τί:iνσυνεταιpισμί:iν,διιwςττffl( ιιατσν
τr'jι.αμι:στfςπ ερισσότερεςnι:ριτι τώοι:ις.Γiρfτιει ΙΙαfόσυνδικαλισμόςκι:ι(όσυνι:ται
ρισμόςν&6νι:ιμορφw8οUν, 1 ιάνόιlιιιοτι:.λέσουνμι:ιζ(μιτr'j6ημο τιιι;r'jέπιχι:fρησητό 

8 ~~~i~~~a~:~'i\c:τό όιιοία Βό ι\;6ραιwβι:ί τό ούσ'fημα τοϋ κοινuν ιΙ< οϋ l:λέyχαυ τί:iν μlσwν 

'rμι:ίς δl Βά l:πιβιiλουμι: σύταρχι~<fc δι:ομεUφι;(ς σι ιι;ανlνα. Άλλό l! ό: 
f:Χ,ουμ ι: lνο " J:Χ,iδιο'~ lνο " Πι:ντι:ιι:τις Πρόγpcψμι:ι " ο ΠΟύ 86: καταpτ (ζ ::: τDΙΙ ~Χ Ι μόνο 
άnότr'j.,. Κυβlpνηση,6χ.ιμόνσόn6τ(ςπcιροywγικιfςτό:ξι:ις,άλλά~<ι:ι(ι!ιnότοVςΙ<ιι rο 
ναλwτ iς ,άλλό:Ι<αfόnότούςό:πόμοχους,γιό:ν6:μπορισι:ινίJναιι\ ~<ατι:υΒυντήριαπυξ(δα 
y ιάόλουςτόοοστόν τομtατi:ίνCn ι:.νδVοεwν , 6σοιιαfτi'jςιιαραywyΓjς . 

m'lνατtτοιοcιιJcιτημσ,όνcιnητοfμου.(λοι,6ιν8όl:ξαcι•cιλιcιeείμό νο 
ι'Ι6ικ σ ιοοιJνηcιτr'j6ιανομήτοίίί:θνικοϋι:lσο6ήματος , lιλλ6:καfόπολλαnλαοι.:ιcιμόςτοϋ 
i.Βνικ οί:ί ι:l οοδr'jμοτος. 

6)ΠροστασfαrοUΠι:ριβdλλοντος 

Ητορτο : 'Αλλ6-~ί~~~-&~;;-;~-~:~~~~~-~~Γ;~~- παραγι.ιγr'j !χοuμε τό nιμο 
τfiς 6 •cι~υλ6:ξiι3ς-;:;u-πολιτιστι~<οϋ ~<αf τοϋ φυσ Ι~<οϋ περιβό:λλσν τσς. f.ήμερDΙ τό ~< Ράτος 
αύτό ο.σύχουμι: , δlνξι!ρειτfσημαfνιtιπι:ριβdλλσν , tlφfινεtνό: ~<ατασ τ pιφον ται,χ.upfς 
νό:πιι l·•ν εικDΙνiναμιτρο,ό:πλi:ίςγιdνό:ά"ΙΙολομβό:νουν&νομαfιπαρeξηyημfνακlρδη 
όριομt tο ri6ιi:ίτι:ς.Κατ ορθο(j trαμι:. νιiCn ι φέρουμετlτοι οΙ<οταοτpοφήστόνΓΙοpf ενi:ίν;:ιτά 
τι:λι:υ, :ιία25χρόνιο , δοηόlνί:πiφερον25οii:ίνι:ς,άφ'6τουστι Ι<ετGι.στόν lcρόλόφο 
τijς 'Α• pοπόλcι.ις. kατορθWσομε cιτr'j γι:νι:6: μσς νιi κο τ οστρl9ουμε κο( νά μεταf!ό~,ουμc σι 

• ~~~:Ί, ~~:~~~ σ~~;~~~~ο~~:~~~:~~~ r~fι;:~:~:~~~: ~~;~:~~~~~aμ;~~~~μ~~~;~ ~i ~~:~ ~ : 
-.pόv o u όλό~<ληρο τό Αίγαίο Ι< α( γcνιΙ<ότερι:ι ~ Ι'Ιεοόγcιος iσι.ις, 86 γ (νουν ν ε κρlς 
ΙΙ6:λ cισσες. 

'(μcίς8ιiάσ~<r'jcιουμι:όλqκληρι.ιμtνηnολιτικr'jιιροοτασfαςτσϋπο λ ιτιστι 
wοίίκαlτοϋ'fυσιΙΙοUτιι:ριβό:λλοντος.'Οχιβιβοιαγιόνό&νι:ιcιχιοουμετr'jνποp::ιγwy ι~< r'j 
δι. αστηριότητα, άλλό γιό νά τr'jv i.λι!γξουμε . Ί:&ν θiλι:τε νό: cιiίς τό πi:i π ιό ησ.ρ;:ιστα-
' , Ι<ό: '[6U ~οντά ύπιiρ)!,C ι lνσ νησό:Ι< ι, ι'Ι άγαnημι!νη μας Α Τ γ ι να . Πηyο (νεl ε στr'ίν Ai
• ΙνσνάντpοnΙοcιτι:ίτι: . kοντό:στόναό:τf'ίς'Αι;>οfαςΙΙαfκοντό:στιi1000υζοντινάέκ -
• Ιησό~ 10 ύπάρχουν 2 ντDΙμόρ ι α. Τ ( 86 κεp6 (σουν ούτο ( ο 1 άσυνc (δητο ι τιού ά νο ι ξ ον 
, ιJτότ ά ν ταμό:ρια;ΙΙΙι:ρ ι .:ό:έκοτομμύρια6ρσχ.μiς. · [να,6Uο ,τρfα,πέντι: , 8ά κα τοο τρQΙςη:ί 
όμι.ις, ό νοός τf'ίς 'Α φα(ας ot μι:ριΙ<ό χρόν ια, Βό Ι<Οηχπτρι:ιι;ισϋν κι:ι( τ ό 100 θυδσντΙνό 
έ κ κ λ ηοό κ 1 σ - noU ε Ί να ι άμU Βητ η n ι: ρ ι ουο (ο • Νά τ ό Ι< pό: τ ο ς τ ο U κ ει,:~αλο 1 ο Ι< ρcιτ 1 σ μ σ ίι ~ 
' [ νοντ ίοναίιτοϋτοϋκρότουςιιολι:μΟ:μι::~<αfγι'αύτόΒέλουμ r νάύπόρξε ι tοινι.ινι;..ός 
tλι::γχοςτWνμιfcιwνπι:ιραywyijς~<οfnpοστασ(α.τοUιιερΙ βόλλοντος. 

Άλλά Βiλετε νιi σΟς πW ~<ο( κάτι άλλο; Lr'jμερα έχουμε 3 μl ~ Cκοr.:ιμ 
μιίρΙ ι:ιτουpίστες .r:κι:φτι:ί τετfΒό:yfνεισf1Dχ.pόνια,γιόνόμr'jνπWcιlπCντε , 
~ταν θά έ χιιυμε 10 lκατι:ιμμιJρ ι α ΙJουρ (στες; θό κοτρστpαφοϋν τό πόyτα στόν τόnο αύιό. 
' Aφijoτc τισύάνδiνύιιόρl,εικοινwνιΙ<όςέλεγχοςΙ<σ(στόν τσμC"αύτόνκ:νδυνεύ 
~~~~ :-~~σι νC ζσUμ ε ύ n ηρετι,jv τας όπλi:ίς τούς Ηνους ~α( ~λη ι\ ' [ λλ 6:6ο ν6. γ f νει Γ.1ά-

Αίι τ.i τό Ι< ρό τ σ ς τij ς δ ι: ξ ι jj ς , δ έ ν ιιrέ τι ε 1 λ ο ι π.S ν νό: > tι τ α σ τ po.ι,:rr. ί , γ ~ 6: · •6: 



ιrωθe:ir'ι ' t" λλάδο ; 't"μι:iςDόπάpουμεδλοτόμiτι:οποVέnι βόλλε: τοιγ ι άτήνnροστοι; (ο 
τοU nολιτιοτικοϋ w.of τοϋ ιpυσικοϋ n cρ ι βάλλοντος, οάν βο!:!ικ6 xploς γ ι ά τ~ δ ιrι φVλο:
ξητijςχ.:ίραςκο:f τ ij ς nολ ιτ ι στ ικ ijς κ ληρονομ ι iί ς της . 

!l_ :~~ !:1! ! !?1~~-il!~ ~!~~ή 
Πlμnτοι •ι:: χοuμcτ6Βlματijς ι!: ξωτε:ρικijςnολιτιιιί1ς .ι::f μοσ τ ι:ιιολοf ιισ f 

&y ι οι,άλλά&V-ι;lΥ-l χουμι: σωοτήι!:ξι.ιτ ι:ριιιήπολ ι τική , μπορε i τιfnιf.,.τσνιf σβήσουν. 

μονοδιάστατη~~ Α=~~~~~ι:;Ί ~ ~ή=0 ~~; : :~ ::~ ~. Δ~=~ο~~~λ~~ς ι:~=~~ .. rσ~7ι.ι;ο~ή: 1 :~:σμε: ' 
w6.ριιπολUΔUσησUμφι.ινα μlμι:ρ ι κοUςσuμμιfχουςμας , μπορε:ίνιfιιατοβροχθ fσ ε:ιτά 
νησιάμος,τ6 Αi yοίσκαfπιθον.:iς όλ6ιιληρητήν'ι::λλό6σ . 

' t"dν lλθουμε:στήνΚυβiρνηση,Βάiινατρt:,οuμι:τή μονοδ ι dστατησίιτή 
ιl:ο!:~ο~τι:ριw.ήπολιτικf1 . θιiΕ,σρμ6σοuμε:πολιτιιιήπολυδιιiστατη, ,nολιτιιιή 1 σης, ι
λ fος. θά tφορμ6σουμι: πολ ι τ ιιιή " τροχον6μοu~ στ6 ιισfριο οίιτ6 στσuροδρ6μι τ ijς 

~;~~Ρ~~~ :6 r μ~~ 1 ~σ~~~ο~~Β::~~;~ 1 "~ 1 ~ 1 :ι::~~ο? 1 :υ~:=~~u;~~ο~~:μ~~:ν~ι:~:Ρ ~~~κ 1 ν ο 
&:~~~:κ~ ~~~ε:~~~ρ~::ο~=~~~:ia~~ τονfζι.ι, γιοτ( ι:1 μαι βι:νιζε:λιιι6ς πρfν yι:ννηθW 

HmONA Δ IKOTHfATDYKt"NTPOY 

1\ Uρ Ι οι , φοβiίμα; - ~~~-;~~-;~.;;;~~-~~~-;~~ ι:ιnα πολλιi πρόy ματο , ' Αλ- · 
~~λ=~~i~~μ:τ ~ιi σ:~μ ~::~ή~~~μ:~ο~~~Ρ~~=\~~ ~~~~α ε f~~ ι ιι:~~~~~~~:i~~~ ι:: ~2 ιi~:~;ο:~V 
Ι:ίίςι:lπα π ι:ί ς Β6c 1 ΙΙα ιό ρyονι.ιμ lΙΙηr'ιδ ι αΙΙομήτο ίίέβΙΙ ι κοίίι:fσοδήμοτος. Ι:Ιi ςε:Τ π ο 
πως θάι: ίΙΙα ιόργαΙΙι.ιμ l ΙΙηr'ιπαρσγι.ιγή.ΠpοσnιiθησανάσΟςέξηγήσι.ι τ fθιiιιόνοuμ ι: γιιi 
τ6 ιιcρι βόλλον , Κα ( προ σπάθησα νιi σiίς π~ τ f Βά κιiνσυμε δπό δπ6φι:ι.ις ~ξι.ι τε:ρ ι κ ij ς 
nσλιτικijς , rίίς !δωσα , σt δδρlς yραμμtς αίιτά ποU ι:iναι ~ n~μπτσυσ(σ τσίί πιστε;Uι.ι 
τσίίΚ6μματός ρσς.rί:iςδνlλυσατήμονσδικ6τητστοίίΚ t ντροu, " t"χο •με:λο Ι n6νδfιι ι Q 1 νιiε:1μαοτ ε: U ncρήςιοΙΙοιγιατf,6:.,.τfθε:τσμiτόνσκοταδΙσμ6τijςδεξιί:iι;κα( τήμέβη 
τijς &ρ ιστcρί:iι;, c 'Ι μσστε σΙ μόνοι noU kν~ κρατοίίμε: φηλD τ6 κ εφ ιf λ ι 1 ι;λ έΙΙσυμc μ-: pc: 
σ τι:i μας w.αi έχουμε π6ντο τιS nόδ ι α πό:ν ι.ι στ ή γ~ - γ ι ό. νά ΙΙροκwρήσοu;ιε σ τό δr. ιl uo ι:~U 
μΟ ς έταξε ~ Ιο τσρ(σ ιια( ~ y cι.ιyραςιική μας Οέσηj " t" ;-:ι.ι Δfκ ι ο νό σΟς λ iγι.ι δτ1 τ6 Κf;ι 
τρο κο ( ~ πσλ ι τ ι ιι ή fιιφρασή τοu , τ6 Κ6μμα μαι;,-r'ι Δημσκρστ ι Ν ή "Cνι.ιση Κέντρου -
ε: ίνσι σχε:δ6νσυνuφσσμlνσ,τσuτ(ζονταιμ'αίιτόποVλέμε'ϊ: λλόδσj 

ΓΥΡΙΙ:Πt" ΟΛΟΙ I:TOKotH!!A -----------------------
nε:ρήφοΙΙοι!nομtνι.ις γι άτήν 6:ποστολfit ουύς εuο n eι ρι.ι<lο ίίιιc ζαΙΙ6 yUμ•_; 

::~ ~: :~:=~~~~~:~ε σ~~:ε:~~β~~~ι: 7~~~η~ i r~ ε=:~σ ~~~~ r ~"'? ~ζ~~ό~~~Υ~~ό τ~ιi Ν;~~σ~~~~ 8 
τήν ύγεfο του ε:1νσι Cινο ι χτός. 't"λΟτε νιi τοU δ~σουμε τή παλιιi τ uu ρύμη . 'ι::λtiτc .,.(,. 
φτι ιi~·. uμε t6 ιι:όμμο μας τέτοιο noU rφέπcι νά ι:Ίνσι άπ6 t1ΙΙ tiπ σι;ι η τ~ς l:ιργανι,jι;ιης , 
τ ij ς οiιι ονομι1(i1ς του σίιθu!]σρξfας, Cιλλά κ•f τ~ς lδcολσγ Ι1(i'jς του · καθαρ6 τ ητσς . 

θέβσ ι :'",CΙ(λοιμου,l:ιn6 δσαε:iπσ τ (ποτοδένεiναιόριστιΝ6 . "Dλα06Cι ,., ο ,.. 
ιp ασΙ στ οίίν τ ελικόστόt'uνεδριστοUΚόμμστος,ποUθό:σuνtλθι:ιστfςδρχέc τοU 
προοε: χο ίίςCτουςκσfστ6όnοίοθάσυμμε:τ6σχειήβι:iσημέί:νσ6:nοφασιστικ6 τ μ6πο . 
Γιατ f στ6 ruνlδριο τ ιιίί Κόμματος, δlν ύnάρχε:ι κονέΙΙσι; σοφιiΗ:ρος ~ με:γολUτeμι> ς ά:r6 
τόν &λ λσ.•Ολο ι clναι1σοι .ΚσfΒ6πρuτοΙΙε;Uσειήσuλλογ Ι Νήσοφ(ακαfβοUληση . 

ΆncuΒUνσμσ ι ι!:πομένι.ις , σl δλους , δσοι γ 1 ό τόν &λφα ~ Ρiiτα λ6γσ δt~ 

~~~ ~~ 7ο~:~~ ... ;σ~~~. μ~; λ λ~ τ ~~ ( τ:~~~;0 ~~ς;0 ~σ~~ρ~~ρ~~~~ν&~~~~~~η \:~~~~o~~:~s~~~~ςr 1 ι'. 
,.,; τ•, .J ι. π Υ: ( l ρήνη ίιμίν. Γεν 1 Ν ή ό:μνηστ (σ . Δι:χόμσστε δ τ ι δλο ι ~άνσμc λάtιη, &\λος 
r. ι ·,-·ιι•U τ ιr1<1&λλοςλικ6τι:ρο.Δένδe:Δικοίίμεδτ,μόνοέμε:ίςέχοuιιι:δfw.Ι αι,'ιλ0τc 
δμ .... , Ο lά i\SΙ.μοuας,ι!:λiiτcΙΙιiΔοuλιfψουμε μαζ( , rάνfσοι , σάνδόcλφο(.Γι ::ιτ fαίι
τό Η' ι-. u, ~ δ.πο τε:λι:ί τήν δρνηση τiic πο λώσι:ι.ις- τή11 δp11ηuη τ uϋ vά χ ι.ιμι σ τι:ϊ r'ι ' ο . • 

~~~~~ .. ' : ~ι ... ~~ιd ή π=~~~:;~~~~η π~*ς Ίιι~: ~ϊ~ ι:i t~~~~~a~~ ~~~ο~~~~~;:·>:~~~ ~~λ~ ; • rό . • 
β ~" ~ ο ι νι.ιν ι κό προpλήματσ ; vU δ:ν1 ιμ c το ,r. ί -·.οuμ ι 'f ) ·~. , ::;-ίiς τ .~ · 
n '-, : J.o: <"~ ΤΟ ι Τ • U Κο μι' τ ο ς Q(,~ .; στιγ μή 



Η.[ΓΛΛΗΣ1ΑΥΡ080ΡΙΛ --------------------
'.ΛyαΙΙητο( μου φ(λο ι, ΒιS τ~λ~ιώσι.ι. Δl.ν μ'&ρl.οοuν ο I μι:yιSλ~ς ιt ο u 

βl.ντcς . !l.p~τt δi. ν ~ tμο ι lνας &νθρι.ιΙΙΟς 110ύ 6αιtρύζω ι:Uιtολα. Αύτι1 τι1ν π~ρ(οδο, 
όμως , "ρl.n~ι νιS οiίς τ6 π~ ι •οβiίμοι yιιS τι1ν '(λλ&διιι:. Γιοτ( ο I διc:θνc:iς ουνΒ?j 
•ες όπως τ (ς 6 ιαμdρφι.ιοr: ~ 6c:~ ιιS, δημι οuρyοϋν Βl.μα y ιιS τι1 6ιατι1ρηοη τ i:ιν οuν6 -
ρι.ιντi;ςέ:λληνιιt i; ςί:πιιtριSτι:ιας.Λύτ6ςdφόβοςμiοuνι!χι!:ι.Καfyιατfnιοτεύι.ι 
δτιή "( νι.ιοητοϋΚiντρουι!:ιναιήΕ:yyύησηyιιSτι1ν6ιιιτι'jρηοητi:ινοuνόρι.ινμος, 
yι ' σUτ6 61.χτηιtα νd6νολdβι.ιτ(ςr:ύ Βύνr:ςτ?jς ήyι:ο(σς !ν6ς1(όμμοτοςnούι!:iΚΙ!: 
σκι:δdν μ ι: τοβληθciοl.νοudyιο. 

Αύτι1τι1στι yμι'j,όyαιrητοfμοuφ(λο ι,φοβίiμαιιtοfyιdlν• &λλο 
πρdyμDΙ, ~βΟ.μοι δτι ήδημοιφοτ(αβρ(σιt&το:ι σι!φοβι:pόιtfνδuνο . •οβiiμαι δτι &ν 
6Ι.νπροοl.ξοuμε,ιtdπο ι ιινiαf:πανdληφημιΟςί:πόρDΙ της2 1ης'Απριλ(οuμπορεiνlr-

• ~~~ Λ π~:~~~. μ:~i r m~~o τ~~~ ιι~~~π~~~~~·:ο:6 φ ~~~~~~ ~~~~ :ξ~~:~ς6~~~ ~ ~~~~~Ρ ~~u 
Σ τuλιcινό Χούτιιιtαfτό Νιιtι'jτα Βενιζl.λο ,ιtιιfδλουςί:οiίς. 

• 

θό τι:λεο:ίοι.ι. Δiν ι:Τναι μυστιιtό πσιό cινcιι ή φιλοδοξ ( ιι μου. Θiλι.ι 
τόταχύτι:ρονιS.ξι:ιtινι'jσοuμcyι6τι1μεyιSλησταuροφορfο:,πούι:Τ νο:ιή6ποστολι1 
τοίί Κόμματός μας, Γ ιό τι"j σηιuροφορfα πού έχι:ι σwοπό τι'jν ί:ξαοφιSλιση, πρi:ίτο:
πρ .:i τDΙ,τ i;ςσuνιι6ι!:λφ.:ισ ι:ι.ιςτi:ιν'[λλι"jνι.ιν.Δe:ύτι:ροτι"jν•cιτοχύρι.ισητi;ς6ημο ιtpοτ f ιι ς 
Κο fτρ f τοτι'jνδιDΙφιίλDΙξητi;ςf:διιφι•ί'ίςμσςάιtcpαιότητσς . 

Δiνύπόρχι:ιμι;yαλύτι:ρο&θλημcι,δf.νΟόύπόρξι;ιδμ.,.ς ιtσfμι:ya"λ ιίτι: 
ρη f ιιανοποfησηyιόδλοuςμcις .Γι στfδ:νέπιτύχοuμc:1ή ycν ι όμο:ςν6iιπο6c: ιχ 8ι:i 
άντό.ξιο:τ.:iν ycνι:.:iν,πούπροηyι'jΒηοανστόlστορικ6αύτόΙΙοfάιtοτιSλuτο ,έλπ(ζι.ι , 
Κόμμομος.Ιiίςχοιρι:τ(ζι.ιΙΙοfοίiςι:ύχαριοτW.(χcιρο•ροτι'jμοτοι"ο:ροιτι:τομiνοι ) . 

[
--;~~ -~;;~~ε;~ J ~~ ~ ~~ ~ ~~o~~~~~~g~~~: τ~:~ J ~~ i~ ~: ~:-- -----------J 
~~~ ~~~ ~~;~~~~iκ~Λ~Ν~~~~~~Ω~~Υ ~~m~~~~~TIKO ΣΑΙ ΠΟΠΛΙΙmΟ 
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.\., ΣΗΩΣΗ ΔΗΜΟΚΙ'ΑΥJΚΟΥ ΚΕΝτΡΟΥ 

Mt=TR:±:U ΜRς 
(νημερωτιχό Δελτίο γιά τά 

στελέχη χ.αί τά μέλη τ'ίjς Ε.ΔΗ .Κ 
:?9 !llofou Ι9?Ι 

Βρι.μβολογοUν ,., κuβι:ρνητικl μι:γ,,ωvtι yιl το!iς • •• w ι:τυχημiνσυς•,νοοΊη
μοτισμοGc;• ,κοβdς κ•fτfc;•&ιι:υρGνσ'ι:ιc;••ρ6ςτ6ιWι»τ•ίίΚiντρσυ.'[•ιχ•rρσυνyι•
Τ(ΙtDΤI,ι:ροιννόiμ,DVΙ&Τσίίνμi•&.ημοΙtροtΤΙΙtι\•μι:τ;ιμ φ(&σ'ηJipις;στ(ς;wpοΟ'JWρt\1'&1ς; 

8 ·~:.:~:~;~~: :: ~:::ρ ~u::;: 1 ~;6:: ~~;~w;,;:~:~:~:=ί~:;-~~:τ ~~:Η~~~~~ ~·:2~ut;~:~~' 
νομiνuτ,ν'Λριηy6τηc;,iνaντfοντοUόποfουiwιτr&ι:ντ•ιμi4ισυνι1Βι στηp ι•ι 6τητ• : 

Άλλl,ςι:Τν•ι βiΡ•ιοι οΙ yδρw&πι5 τι5hορτο6χυρ6 τϊ;c;ε . ΔΗ.k.,κορUβοντι· 

~:r·~ ~~:~=~~=~~·:~η~:; I ;~~ ( :~! ;:~~~~i ...;'\~~~: ~~~~~;~ :~6· ~ι'J::~~-·::·:;~::~ν. 
Γιοτ( lσ'οι φι:Uyο υν τ~ρ. '•' τι\ν [.!Η.k.ι:Ιινοι βiβο:ιο &τι cfxoν 8wι5 ••ιρι5 wρoo
wo,..wfocι τ ι\ν •ρσαι~ρηοι\ τους; οτι\ δι:{ιi .'Όμως οι ιιι:iομ• τους τΙ wισ'τl της; στι:λiιη, 
μiλη ••f tηφοφ6ρσι,μi iντον~τcρη όρμητικ6τητο ••f wiEioc; σ'UΟ'wι:ιρι:ίνοντσι y!iρw ιh6 
τ6ν'Λριηy6•σfτι\μοχητι•ι\ήyι:οfστοίίκ6μμDτuς; 0yιlνlτ6iξυyιlνοuν••(ν1U
•ηρcτι1•ουν .. ν.τ ιιι~τcριι τ6 λοι5 ιι•f τ6 "[~νσc; : ••• 

:;9~!1!.!~-~!l~Y-~.!!J!!!I!.~!!.!!f!!!:. 
Βρι•μβολογι:iιiιι6μηι\kuβiρνηοηyιοτfμiτ'&6λwμοτϊ;ςiξοuσf•ςιι•fτfς 

τσwοllι:τ~οι: ιc; . ι ιιuβcρνητιιιl w6στ• w.•τa,iρνcι νΙ waριιο(iρcι 8wοοτlτι:c; wολιτcυτiς 
τσίί kiντροu ιιar νΙ το(iς ρ(ξcι 0 οτ6 διιιιS της •μοντρr•.μi τι1ν wρllθcoη νΙ το(iς 

ιi,ομοιι!W!~θcλοτυ,λci , &μwc;"';'ν νομfζcι,&τι μi οlιτις τfς ~plξcιc; της; ΕΙI •cτ(iχι: ι τιS 
σ!ιοιοοτιιιιSτης; ,ρcσw.lριΙJμο.ΤιSμ6νοσοι5σ'fyοuριιΕΙiιι•τ•φiρι:ιι:ΥνοινiC•ιοι5ριι 

• iνοντfοντης τι'\ν4ιyονlκτηΙJηιιοrτι'Ιν6ρyι1 το ίίλοοUyιlτfςτnι:ινic;μιθ'δουςwοΟ 

~~:~μ::~ '6~;~~~:~~~:.:~,.:~ a:,.:::~:~e~~ ;~.~~::~~~~Ξc::iι1;.;~·=~·i~~ ~,.:~::'
~:ό·:~ ... '~:~~:ξ~~ :ϊ~. '::6 ·::~&:7 ~Ξ~':,~:~:~~~~ς~;; :~:~~~f~ l:~~ί~~:~· ~~; μwορcϊ 
νlτ(ςιιcριφρονι'\σc ι aCιτc νΙτrςλη•μονι\σcι δσοw.ι'ίινοlτwρινο rιι.uβcρνϊ;τcc; ιwι
&ι~ιιοuν ..,, τοίί τfς .l:ξο .. νfοοuν.'Λντfθcτa 0 δμwς, w ολ!i Dloi8'TI 0 ΙJi δηλWcις τοu ό 'Λριη-

y'c; τfic; ~~~H.:r:~:~ ' ~f:~~~δ τ::~ζ:fδ:~: ;~\~:::::&~ .. :?c:ό "i:~~τcλ ι .,μ 6c; τοϋ wολ ι τι-
ιι οU ιι6ΙJμου , δχ ιμ6νοδiνίλιιι5ιι&λλ6:hwΕΙciιiπ6τfc;τ6:ξιι ςτηςτι\νύycιWc; 
σ'ιιιπτομiνη ιιοιν~ yν~μη•. 

Ι(a f ι\ύγιιWςσ'ιι.cπτaμiνηιιοινι\yνι:ιμηδiνcfνaιδυΥΟΤ6ν 0 τιλιιιlν&μι\ν.Ι:-

•• IW:λλ cι τι1ν .l:λι:GΕΙcρη 0 τ /ινιιρυοτlλλινηδημοιιριιτιιι.ι1τηςβiλησ'η . 

ΤΗΝ Ο ΙkΟΝΟΙΙkΗΣΛΣ[ΝtΣΧΥΣΗ.ΠΟΡ[JΥ(ΜΛΔQΣΠ[ ΛΠ'[Υθ[ΙΛΣ 

ΗΛΓΡλΟ[ΙΛ ΤΟΥΚΟIΙΛΤΟΣ "Η ΙΛΙ,ΤΛΒtΠΤtΙtΟιιUw'ίrρ ιθμ. 

5 16083-99ΛΟΓΛΡΙΛΣΙΟΤΟΥΥΠΟΚλΤλΣΤΗΙΛΤΟΣ(θΝΙkΗΣΤΡΛnt 

ΖΗΣ (ΠΛΝCΠΙtτΗΙΙΟΥ8)-ΛθΗΝΛ 



• ~----:~e:t!~~!~~1-~e!!!:!~e~~!!:I!!_!~~--~~~~!!!S 

!!!S_!~.:. ~ .;.!~ cruνi'\λθι: crτ6 ΙΙs:ντριΙΙΩ YJ*Ifl:icι τοϋ κιSμμ•τος /ι Λ'"Πι:ρ. 'επιτρο

ιιr'j' ΛθηνWνκ•f&αχολr'jθηκι:μf"ροβλr'jμ8Τ80Wο6'ΙfΟΡΟϋντι1νιιι:ριοχι1'Λθι1ν•ς. 

!!!S_!~.:.§.:.Z~ rrρ•yμο:τοιιοιι'jllηκι:,Ι"τ6 ΙΙι:ντρι~ι4ί ypιιlfι:i• τοίί ~ιιSμμ•τος,αtJσιιι:•η 

Τi:ίν 'ο6οντοy ι ο: τρών τi'jς [ ,lιΗ.Κ.ΙΙ8f Ι'UΥι:py4ίστηΙΙ8Υ 'lf6YW σf όpy8ΥWΤΙΙt4ί ΙΙpοβΧfjμΙJτ8 . 

ιι τ' fδι• Βiμ•τ• ίιιι•crχολι'\Βrι••ν οΙ ••pμ••on•ι•f της ~.ΔΗ.κ. !!:!!S_t!.:.~.:.Z! ••f 
οΙ Ο !~ι:ονο μολdyο ι στfς t~.:.~.:.!!· 

!"!!5-~~.:.§.:.Ζ~ σuνijλllc •τ' yριι,ι:i• τοίί ιιdμμaτος ιΊ 'ΕΙΙιτ ροπfi Τa•ιιιijς Λ!ιτο-

6ιaι•fiσι:ωςτΓjςΕ.lιΗ.Κ.ιιΙΙ"fσυr!ζr'jτησι:Βfμ•τ•σχι:τιιι4ίμiτfς ,-ρaσsχcίςδημο τι

ιιiςiιιλayiς. 

!"!.!S_!?.: ~.:.Z! npιιyμ•τflla ιfiθηιιι: δclίτcρη ΙJυνι:δρf•crη τiiς 'Ειι ιτροιιί\ς 'Λ
μ!ίνη ςιι.f &rι•σχολι'jΒηιιι:μilliμ•τ•&μ!ίνηςιι•fiξωτι:ρικfiς wολιτιιιΓjςτΓjςχι:ίf*ς• 

!!!!::-~~:.~.:.!~ •ριινμ•τa-ιιο ιr'jθηιιι: στ' ιιι:ντρι11' yριJ:φι:i• μ•ς σ!ίaιιι: •rι τWν Ιrιχ•-

νιιιWντiiςΕ.ΔΗ. Κ.,ιιο<.i&πιrσχολfiΙΙηιι•νμi όρy•νωτικ'ΙΙiμaτ• · 8 

[:1:::·::~~~~.~~~t:;~I~~:::,::::·Ξ~J 
ΟIΤ.Ο.τi'\ςΕΙΔΗΝΚοζ4ίνηςΙΙ•fΠiλλης'ν•ιιοfνωσ•ντd ξι:ΙΙfνημ8λι:ιτοuρy f•ς 

f , Q , στι1νΠτaλι:μ8Τ68ιt8fτr'jνΙιι<.i6ριι. 

tuyιιpaτr'jllηΙΙι: /ι Π .Ε. σ τ6 Ή~11λι: ι a Κρfiτης. 

ΙτιS λι:ιι•ν•ιιiδι•'Λττιιιϊiςιιρο•τiθηιι.ι:lι:ιιdμημι'Τ.Ο.Ι'τ'Πι:ρι•τiρι,ιιalίλι:ι τ•υρ-

ΥCi ~:::ν~:·~.Ο . Γρ8φι:ίο τϊiς Κ.Ε.&ν.ιιοινι:ίθηιιa ι'ι συν.~ι:ρ,τηση της n .t.τΓjς 'Αθfiν•ς· 
••fμi••στfi βδομ'δ•ι\Ν . Ε.Β'•υνιιροτηθςiιι•fΕΙ'λ'βcι τ'ιrρWτ•όρy•νωτιιι' μι-

'it Ε.Ε.τiiς Κ.Ε.τiiς EtlιHN ΙJUνι:6ρf••ι: !!:!!5-~~.:.~.:.Ζ! Urrd τfiν Πρaι:δρι: f• τοίί Γι:ν. 

Γριιμμ• τi•ιι.Γι4ίννηΚλwνιζ4ίΙΙηκ•f8:σχ•λfi8ηιιι:μiόρy•νwτιιι4ίθiμ•τ• τϊiςνι:•λ•f•ς· 

•• r :i;;-~;~~z;u:::Y:; ~~ τ~:ι:~~:~Ν μ:':~rι:;.:λ~~:::ν:~ς τ:~a::~~:τ:~~ ι: ~:~:~ν::~ 
•τrςiιι•ρχfι: ς. 

Τ~ν wροσ ι:χϊi Κυρι•ιιfi auνipJ:ιtτ•ι /ι όλομiλaι• τϊiς Κ.Ε. τi'jς ΕΙΔΗΝ . 

\
--~~;-~~~:~~~~:;::~::::~::~~:~~:~:-:~::~:~~;~;~--------------] 
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• 

• 

ΓΙΑ ΤΗΝ TOΠtkH Α'ΗΟΔΙ ΟΙkΗΣΗ 

'ομιλf• τaU 'ΛρχηyοU τi'jς [.ΔΗ . k. ιι.'Ι.Ζfyδη. 

ςrτ6Συνf6ριο D.Τ . Λ. Στfς 5 Ι•ρτfουΙ978 

Πρfνlλ&wcnιι.•τ6μοuνcινιfσDς&πcu&6νwμ6νοlνοχaιρι:τιιrμd, 

ιιαΓνdίWς6ιαΙΙcβοι'αwyιdτJ1νιnιμnοριfcrταςrητοϋk6μμο:τος,ποtΙΙχιιτJ1ντιμ/j 

'Λπ'&ΙJtΙ&ιιοucn:rι.Τμσ ιίnιοχρι:ιιμfνοςν66:λλ&ξωπορι:(ο:ιι;ο:(νd 

σiίςιιWμι:ριιι;dοlJcrιο:nιιtdwριfyμaτο . eοβ(ίμcιι/Ιτι ιιριfιιι:ι νιfμι.mοστcίτι:,&χι 

μ6νο1•ι.iς,ήήyι.ιrΓaτίίν1ιιwροιrWνντijςΤοw ιιι;i'jςΛlJτο6ιοιιι/jσι.wς,&:λλιiιιafοl 

wο:rιςrτdμι.νοι Ύwotιρyof ιι:af δλοι οΙ &λλι:ιι ιroιiwcιρι:uρfcnι: ccr&ι: 16Wm\μι:ρςr: 

kιiριοι Σ0νι:6ροι ,δττιν ~λβa 1:6ίί ~μουν yι:μίίτος χοι:ι:f,yιοτf ΙΙΡΓΜ 

cnιομcr ι&:νομaττιξδασς.ΕΤατι:οll.ιι•ρ6σνιιοιτοUρι:ισ ιιι;οUιιι5ττο:ροuτi'jςΔημο

ιιρι:ιτfος,yιοτΓχωρfςτο•ιιι/jο6το6ιοΓιtηcrηοlJσιο:crτιιι:Ιj6ημοr.ροτfσδfνόιιdριι:ι. 

Ε1νοι 6ημοιι;ρcιτfο•λ6yοις•,6lνι.Τνσι•ρcιyμοτιιιι1.δημοιιρcιτΓιι.ΛaΤιι:ι1ιιuριο:ριfο 

δlν UwιiριcιοτljνοlJοfσ . ΕΤνοιλσΤιιι'jιιupιtιρι(ιιμ6νοyιdτοtiςτ6ιιοuς. 

'Λycηητοfφfλοι,τ6Κοινοβσuλι:uτιιιdΠολfτeuμοπcρν&μιdpr:yιfλη 

ιιρfση, y ιιιτf&:ντfνdcrψμι:τlχ•• όwολfτηςοτ/jδιι:ιιιuρl:ρνηcrη τί'jς ιιιiρο:ςτου,Ιχr.ι 

wcριοριcrτι:ίστ6ρdλονdiρwτiτcιιμιιfφοριfστιi τiσcrι:ρι:ιχρdνιοιrοιdς8ιiτ6ν 

ιιuΙΙι:ρν/jcrι:ι,ιtaΓUατcρι:ι:νιfyfνι:ττι ιόξι.ιaιrμlνος wσρι:fyονταςτί'jςιrολιτι:ftις. 

Ιlτlίοuμμι.ταχlίcrfμιιi•ρι:ιyματιιι;/jΤοιιιιι/jΑlJτοδιο(r.ηση lxouμe 

τ6δ:μι:crοφ6ρμιιιιο.ιιιf8eρι:ιwι:ti•ουι.ιcτdοιfσθημιιτi;ς&:λλοτρι'σeωςτοUιιολfτη. 

Τ6ιιfcrβημο:τ;jς&λλοτρι6ιrcιις,wοticΤνοι ήwι6μcyιfληάρρGστcιατi;ςlποχi;ς 

μας 1 ιι:ι5ριι: Ύπουρyi,&λ.\ιi ιιοf •Γλοι σδνι:δρσι , Οιrως eιf lλcyι: ό Σdρλ ι:ιιwντλαfρ. 

Ή &νfο: ~ττιν ή μι:yι:ιλ(iτι:ρη &:ρρ4στι:ισ τοϋ ι:ιiWνι:ι τou,lνW ο/jμeρι:ι: ή &:ρ~οτι:ιο 

•ολοιμι:ιςι:ιfσΒaν6μσοτι:-ιιι:ι:Γiδfwςτιfνιd τι:ι-ξcιιομiνοι&ιι6τιΊν 

•οινwνfι:ιιιούοlfδιο ιδημιοuρy/jασμι:.Κι:ιfι:Τνσιly•λημο,lιiνβiλοuμι:νιfσ(οιθltί 

τ6Δημοιι;~τi•6Πολfτι:uμtι,ν'6:φι1crοuμι:τ6νwολfτηνιfμι'jνμιrσρι:Τ νdιrιιfρνι:ι 
1νι.ρy6μl:ροςστι'jν1ιιfλυαηιιιι fοιlιτWν&:ιι6μο:τWντοπιιιWνιrροβλημιfτwντau,yι6 

τιfόιrοiαδfνUwιiρχeι&λλος•ο6νdμwορι:ίνιfτιflκανο•οι/jσcιιιαλύfι:ρα&n6 

9 Ηλβιι,λσιw6ν,μicιlJτdτdιιlσΒ/jμοτcιτtjςlcιρίίςιι;ιιfτi;ς&yι:ιλλι6-

αcwς.θιίμl:ρwτι'jαι:τι:•σ6ρρfnομcιιτι:iραι•ο.Gτι'jντι'jνατιyμι'\.μeτιfτfςτ6αclμιιc.-



_,_ 
ριστcιτομfνr.ςόμιλfc:ςτWνΑημdρχ"ντWνμr.yαλuτlρωνw6λι:wντί'jςχ&ίpοςιιαfτfς 

r.lσηy~σc:ις,τfς όιιrοiες 6ι6βι:ιcnι,wολλWν ΙCοινοτcιρχWν. •εχcι·ιnι τι'\ xaPI! μου. θλf~ 

'η ιιατlλαβr. τι'jν ιο:αρδιd μου. Kcιf δστr.ρι:ι &ιιr6 διn:ι &ιιοuατι &ιιr6 τ6 •fλο Ύ1!'οuρy6 

τWv Έοwτc:ριιιWν,ή θλf'η lyινc: ιιιιτιfθλι,η. Γιατr βλl•w /Ιτι ~ Κui!Jlρνηση ιιrίl

ρι:μιιSιl:ντc:λWς&ρνητιιιι'\στιfση.•οιnι&νιιwτliισνe:οiΔι'\μιι ρχοι τ6σοlμJΙΙr.ριιrτιιτw

μlνιι,δl σuyιιfνησαν τι'\ν ιιιιρ6ι6 τίlς ΚuΙ!Jr.ρνι'\σr.ι.ις 0 yιιιτf ό Ύποuρy6ς lιι'llpoιruπc:T. 

τι'jνΚuΙ!Jlρνηοη. 

Κιι(ό•νΙΙΙ'οuρy6ς1Jιt66θηιιι:σ'ιιlιτ6τ6&χιιροΙΙΙ'ιι tyνf6ιτWν&:ριθμi:ίν, 

yι6τ6ό•οiοόμαιιιιρfτης&:ρχηy6ςμοuΓr.&ίρyιοςΓD1Π!νδρlοuc:Τχι:'Ιfr.ίτ6&:μfμητο 

•οl&:ριθμοfι:(ιημc:ροϋνιιafδuατuχοϋνο t&νθρwποι• (χι:ιροιιροτι'\μιιτι:ι).Λlιτι'iτι'i 

,ορ! ι:bημι:ροϋν τιl ΙΙΙ'ΩΙΙοσtd tWν ιιlιξι'\σcwν τίίιν πιστ&ίσc:ι.ιν tίlς Κu.c:ρν~σc:ως wρ6ς 

τοliς Δι'\μοuς ιιcιf Κοινdτηtc:ς.Κιιf οι Αίjμοι ιιι:ιf οΙ Κοιν6tητι:ς τίjς 'ελλιlδος ιιινδu~ 

Ιπροστιl σ'ιιlιτι'i τι'iν ιιιιτdοτaση,ΙΙΙ'ρlwc:ι νd wοίίμι: 6u6 σοβο:pιf λ6yιο:. 

ΓιaτrΙΙ .τ ιι:Τ'Ιfιr.ήκuρtρνησηδlνιl:{ιrιrηρc:τι:iο!ιτc:τι'jνιl:θνιιιι'ΙΑν6τη τιι 0 ο!ιτc:τι'i 
οτο:Βe:ρdτητιι , τοϋ•ολιτι:(ίμιιτος.ιινμιιrοροίίμι:νdφliyοuμc:&:ιιr616tίμlμιdτ6-

σο&ρνητιιιι'iβlσητ!\ςΚu1!1c:ρνι'jσc:wς,yιaτf-11σοιιοfνdβlλουμc:νdτ6&:ιιοκρG'οu

μι:-Βιfιιιιτι:ιστρα,ι:ilνα&:ιι6μη6:w6τ6Ηyaιιομμdτια lβνιιιίlς1ν6τητι:ιςιιοόμiίς 

σuνδlοuν,μι:τdτι'\μι:τοwολfτι:υσητοϋl974 . 

Ή ιi:Βνιιιι'i !ν6τrrτιι Ιfρfιιr.ι νιΙ σ•uριλcιτι:iται ιιdθι: μlρι:ι,σl ιιιlθι: το

μι!ο:τϊ;ςδημdσιι:ιςtωίjς.·ο.οιοςδlνιιcιτσβdλc:ιτι'\νιl:ιιιΙ!Jaλλ6μι:νηwροΙΙ'ΙΙdθr.ιο: 

Uπολr.fwι:τι:ιι τοU ιιaθ~ιιοντdς τοu.'Λιr6 crlιτι'i τι'\ν &ιιο,η /Ιιnι θιΙ ιrW ι:Τwι Ιιιιιλη~ 

ση ιιcιf lll'ρdiς τι'jν Κuβι!ρνηαη,lν ι,., τWν χιιλι:ιrWν ~μι:ρWν wo6 διlρχr.τιιι ιιιιf ed 

6ιfλθcιτ6•εeνος,μlχρινdwr.ρd:σι:ιcιlιτ6τ6cιημα6ιοιι61τοςτοϋ197S. 

• 

Αtνννdρχι:ιΒfμα,ιι6ριc:Ι:ιι•ρ6σwιιι:τF;ςιιuΙ!Ιe:ρνι'jσr.ι.ις,/ΙτιήΚuβf:ρνη- 8 
•ι'i cnις lνδια,Ιρr.τcιι ιιcιf yιd τd θι:σμd της Τοπιιιϊ;ς Λlιτοδιοιιιι'\σι:wς. ~lρr.τr. 11-

μwς τflντδ'ΙΙuσημ&ςιιdνcιτι:μl/Ιστ:ιr.Ιwι:rτr.ιιafδσcιιιdνατc:flίίςιιιίwτr.τι'jν!ν

τliΙΙΙ'wσηiιιι:fνης tίlςιιcιιι"ςμιfνο:ςwοelyιιfνιfιιρι:ιτ6r.ι ~6 τdνlλι:yχdi'fης τ6 

•cιιδfτης,τοϋλlr.ιπολλd•σ'&yοιιW•ιιοfτοUδfδr.ιλfyοχcιρτζιλfιιι,yιdνd 

τρlχι:ιιιdντcιστι'Ιν•οδιdτης,νdζητ&ιιcrfνdτdlχr.ιUιrdτ6ν(λι:yχ6της. 

θfλι:tι:νdr.Τμαιlιιμdτc:ροςιlοUΒυμ(ζr.τι:οδτι'Ιτι'iνιιιιιιι'iμητρι&,ιιοG&:ντfνd 

64σc:ι στdιrοιιΗ τ6 φcιyητdwοelτοϋχρcιdΖ:ι::τιιι yιdνd&wιrτuχΒι:i , ιιιίνr.ι οl

ιιονομfcι,τοtίτdwc:ριορfζr.ι,yιdνdιιλafc:ιιιοfν6ιιaτιιλd1!1r.ιδτιμιίνο&ιt6τι'iν 

r.Cινοιι! της μwoρci νι! χορτ6σr.ι •of μwoρr.i ν'&:νa•τuxBr.i, ΕΤστc ~ μητριd ιιcιf 

δχι ~ μdντι, μl τ~ν wολι τι•ι'i •oG ιφJρμdζι:τι: ι!ιιrlναντι Ο'ΤοGς ΌρyονιομοGς Το

wιιιί'jςΑGτο6ιοιιιι'\ιιr.wς. 

Λιtτ6cΤνcιιτ6σuμιrlρι:ιcrμιιιrοGJιρlιιc:ινdβydλr.ιιιcινr.rς,&:ιr6&σcι 

Κ(ίριc'Υwοuρyf,&wοιιιιλfιn:ιτr.τ6Σννfδριοαlιτ6•&ιιcιιρο•.'ειιr.τρf,τc: 



_,_ 
μοuνdδιι:ι""'ι'jσwμlτ6νχσρι:ιιι:τηρισμ6νσοςcιlιτ6ν.ιινμwοροUσeνιfι:Τναι•ι6 
lΙΙ"f•cιιριι,&ιι:ριρίkyιdτοιlςλdyουςwοdlσι:i ςτ6ισρaκτηρfΙJατι:&ιι:οιρο, 

kστο:ρτfΟ'Τηιι:ι:dιι:ρrιτ ιι.4ς•ροΟ.ολοy ισμ6ςιι:ιιfιι(ιριοθdσuζητηθιι:ί 
aτι'j8οuλι'j,'tdντdιι:6μμιιτοιι:σfσllιι:ιι:ρdαvwοιτοUλοοUδiνξlροuν τ6ν•6νσ 
τίiν ΌρyσνισμCiν Το•ιιιrjς ΑGτσδιοιιι:ι'\αι:wς στdΥ οlκι:ινομιιι:6 τιιμicι,wWς Bd lιι:τι:
λfΟ"οuντdιι:οΒηιι:οντοuςιι:οτdίτι'Ισuζι'jτηαι'jτοu; nι:ίςβd•η• f•οuντ6νwροΟ.ο-
λοyιιψ6μl:τι'\ιruνι:fδησηι!Ιίτιlκτι.λοiίντdιιοθiiιιοντοuς; 

tΤV1Ιι,διι:wς1ιruςξl:ρι:τι:,μο!&ιι:6τfς&δuνσμfcςμοu ,/ιτοιι:ιιιι'jοlι
τοδιοfιιηαη,Γι'σlιτ6,τοuλdιιστον'y'κσfτ6ιι6μμο:μιις,στι'jαuζι'jτησητοίί 
wροΟ....σλοyιαμοίί,θιfρfξοuμι:δλοτ6ρ6ροςτίjςιιριτιιιίljςμιιςιι:dνwατrς.ρο
ρλl,ι:ιςτσu yιdτοιiςΟ . Τ,Λ, 

Άλλd,ι:1•ιιτι: l•fοηι;:, δτι ι:Τνο:ι &ιιιιιρο τ6 Ιuνlδρ ιο,yιατf σΙ. τρcίς 
8 wcpfwouμi'jνιις 8& σuμwληρwβιιi ι\ lρyal'fa τΓjς 'ΕwιτροwΓjς τaίί Κ46 ι !Ι'aς Δ~μwν war 

Κοινaτ~τwν, 'Λλλafμaνa,idν δcπι λlει ατ~ν εlσι1yηtπ'i τau ό &ξι6,.ιμaς weiρ ιος 

ιιlσηyητ/'iςι:Τνιιισwστd wαf&ν86wplwι:ιν6&ντιμι:τW!Ι'fσοuμιιιι6λιlνιιν•46ιwα 
Δ/'iμων waf Κοινοτ~των &νdwηρο,δwwς ι:Τνσι ό lσ:ι6wν 0 fl λfyo βι:λτιωμlνο . Γιd νd 
wλαίμc μι:τd τ~ν wιιτ&θι:tπ'Ι του στι1 !ouM wιιf νd ζητίίμι: νd τ6ν μcτιιβdλοuμι:, 
'Λλλd τ6τιιαlιτ6Βdι:Τναιιιολdδeiσ•ολa,yιατf,pfριιιιι,τοdςwι:iδι•ιιςι\Dοuλι1τοιiς 
δf:ιιιτιιιflτοeiς&:wορρfwτι:ιστ6σtlνολ6τοuς 1 :ιwρfςτροιιοwοιι1σι:ις, 

θιff\Βι:λα,wσfλuιrοlίμσιwοeiδfνβιfμwορi.Ο"'ιιι,νdρpι:Βί:iιι:α fσl.&λληtuνι:-
6ρfσσι1σας.Ιf'&:ιι:οdσwτfςwα$8Τηρι11'ι:ιςtJΩςwdνwστ6σ:ιl6ιο τοίίΚ46ιιι:aΑ/'iμων 
•αfΚοινοτι1τwν . 'Λλλd,νdι:ΤΙ'τc ρfρσιοι , δτι8dμι:λcτι1σοuμι:μ.fδλημaςτι\νπρο
Ι'ΩJι1,δλ•δσal:ιcτι:ν6 wι:iτc ,yι•νιfιι1μιιστclτοιμοιν6αΟςροηθι1σοuμc,wρfν 
yfνι:ιτ6ιι:a•6,wρfνιι:στaρτι0'9cί ••fιι:aτaτcΒcΤξaνdlνας&νdiwηροςΙ(ι:iδι•aς 

8 ΔΙ'iιι.,.,.•afΚοινοτι1των. 

Κaλdιι:ιfνατι:lwομl.νwς,τ6rννl.δρι6ιnιςτι'\ν•cρfοδοa{ιτι'Ιyιdν6μiiς 
lνημι:ρeSσcτι:,yιστflτσι,δτανa:tiριοΒdlχοuμι:τ/'il'uζ/'iτηοητοUΚ4διιιaτ0ν ΔΙ'i-
μ.,.,.ιι:afΚοινοτι1τwνθdξl.ρauμcτfν6lιwοl'τηρfξοuμc. 

'Λλλd,ptριιιο,V.dρχοuνιι•fτd•ροαvχι•6ΒlματaτWν1ιιwροσ4wwντWν 
Δι'iμων ιιι: fτCίν Κοινοτι'iτwν,DIΚοινοτdρχcc;τuy:ιdνοuνμι:τιι:ιcιρι'\αι:wς'Ελλl'iνων 
tcύτι:ρης-: nο ι&τητιtς. 'Λw6μο ιιaf '•Ι.νιιντ ι τi:ίν Δημιfρ:ιων,ιιοΟ ι\ Βfση τους δfν cΤ 
ν.ιιιι.a(τ6αa&ξιοζι'\λr:uτη. 

Κ~ριοι ,δlν θd ••λοσο•/'iΟ"'ιιι. liiς :ιwρ(ζι: ι &puαΟ"ος &w6 τι'iν &ντ fληφη τοίί 
ρ6λοuτΓjςΤοπιι.i'jςΛlJτοδιοιι.ι1αr:wςμfτι'ΙνΚuρtρνηση.Κafν6σiiςwi:ίσiτ fαuν f
στι:.το ι alι τι1 ,Τ6 δρθροΙD2τοtiΣuντdyμaτος ταί:ίΙ9756fνμwορι:Τν6στοθι:iιιι:
ρι'\μναδf•λοατ6dιντfστοι:ιο5ρβροταίίΣuντιfyμιιτοςτοίίΙ927.Πι'\y•μι:• fΩ'w . Δfν 
wι'\yιrμc1μ•ρ6ς,'Λλλιfι\κuρlρνησημiτι1vομοβι:σfιrτηςτ6κσ8ιστiiμiριιμiτι'Ινι\

μlριιw ι 6&ν6•ηρο wοfμfτι1νο lιι.ονομιιιι'\ τηςwολιτιιιι1τ6στριιyyaλfζι:ι.'Λ•οeiσc:ιτr: 



τdwσσσστdσuμμετοιί'iς τWνw6ρwντWν&i\μωνιιcιfΚοινοτt\τωνμilσσστ6yενιιι6 

κι;.τι•6 •pοΟ.ολοyισμ6Ι t.•.,.•ρ6•apcnι 1 I,IS%wlpισu1 11iφilτoς. ΔημΙοUρyοUν 
&puσσο μετcιξ~ ~ς Κupερνt\σcως ιιcιf /ιμWν, Έιιεfνη μwopci ν6 λilcΙ 1 σ6ν τι1 μη· 

τρ1di 1 &τι Μνcι φwμf 1 δτι δfνcΙ ιcιρτΖ:ιλtr.ι στ6•ιa:ιδf, 'εμciςλilμcδτΙ τ6 

-.wμf r.of τ6 ιcιρτΖ:ιλfr.ι ιrο~ τοU δfνr:Ι οδlν ι:Τντ:ιιι &:pιιcτdi y1di ν6 Ζ:t\σcι. Ktrf τdi 

Καfτdiδfνι:ι lτσιyιdiνdiUφfστοιταιlξdiρτηιrηαiΔνΙα , 

Πολιτεtίετοιlτσιι\ιι:upilρνησηyιdiνdiι:fναΙΩθaσμ6ςτi;ςΤοπιr.Γίς 

Λtι τοδιοιr."'σcως σuνcιWς lξορτημilνος &.Όlιτt\ν. Άλλιf alιτt\ cfντ:ιι1 &ντινομfο λο

yιr.t\.Τοw ιr.t\Λδτοδιοf•ησησημο(νι:ι&:νι:ξσρτηα(α&w6 τl\νΚυΡlρνηΟ'η1τι1νΙCι:ντρι 

r.t\ΚuβiρνηΟ"η , •οτaνύwοδοuλ4νcιςτt\νΤο•ιr.t\νΑlιτοδιοfr.η.τιστt\νΙCuριρνηση,τll

τcτf •ιfνaιc;:ι 'Λρνciστιιτl18ι:σμll.'εμwοfΖ:ι:ιςr.afτοδςwολ fτι:ςκιafτlΙΠο-

λfτι:uμο . 

Ιlτfαuν(Ο"Τοτσιyι6μCίςι\Τοwιr.ι1Αlιτοδιοfr.ηση.Ιiτρfοπρ6yμοτa. • 

Ω~!~' Ά~οδιllτητcς. •ολcς οΙ &pμοδιllτητaς yι6 τt\ν Ιιιιινοwοfηση 

τοwιr.Wν&ναyr.Wν,Καμμιιί&π"αlιτlςνιlμt\νι:fναιστliΚiντρο. 

!!~!!Ξf~ΙΛUτοτiλι:ιa, Αlν μwορι:i Ω Αt\μαριος 'ι ό Κοινοτιfριης ν4. cfνοΙ 

ίιφιστdμι:νοςCν6ςΤμημοιτ6ριηΙΙομοριfος. 

~!.!Ε!!21 Αlιτονομfσιιllρων, Αlν ι:fμαΙ σιίμφωνοc;:μil τllνr.αοθορισμllιi-

•λWι: il;ν6ς wοσοστοU &•ll τdi lσοδα τοU Δημοσfοu y1d το~ς Αι1μοuς 1111f τfς Κοι-

ν6τητι:ς, Γιατfwιατεδωατt\νοlιτονομfιιτWνΑt\μων , [fμι:ιι lνος&ο6 το6ςιιρ(ιτοuς 

wοδι:lσηyt\8ηιtι:τ6Ο"δστημcι,Τ6ι:IΟ"ηyt\8ηιtcιστ6Ι952σd:μιd:λ6ση &νιlyιιης,Δlν 

ι:Τμοι σ6μφwνος ,y ιοτfσiΑFjμοιιtσfο1Κσιν6τητι:ς wρlιr c ιν61ισuν&w6λuτη&:νι:

ξαρτησfο1ιrρlwι:ιν6f.ισuντοtίς6ιιtοtίςτσuςιr6ρσυς.Ι(οfδιι6ρισuνΩρισμlνσιπll

pοι,ΩρισμlναlσοδοJwοtί&νt\κοuνδιιtο:ιωμοτιιιιίστσdςΑt\μοuς.Καfδτοντιίι:Ι ιnrρdτ-

τr:Ι τ6 Κρdτος κλlΡει τσliς Αt\μοuς, Τlτσια Ισοδο cfvaι ό φ6ρος μι:τtβdΟ'ι:ως 4ΙΙΙνt\
τwν1r:Τντ:ιιιόφllpοςδημσΟ"fwν8ι:αμdτwν,cΤναΙοi•6ρσιοlσχι:τιιtοfμiτ6ντοu- 8 
pισμ6κ,λοflο 

Ιlwοιd[(ιpιοιwοΤ•ι'Ιw6λη8ιί•iiτι:ιtΩ'f 8ιίδι:iτι:ν6JΙ ι:ριμlνι:ΙόΔi;μος 

νd τοϋδ4σι:ι τ6Κρ6τος (νσμιιtp.S,.ιtομμοτdιtι &w6 τ6νΚροτιιι6ΠροDwολοyισμ6,yι6 

νd μwορiσa ι vdi ιtολδφε 1 τ f ς paa 1 ιιiς &ν6ν•ι:ς τau ~ Δtν U.dριc ι τlτο ι oc Δijμος 

στt\νΔuΤtΙΙΙ\[(ι~ηfιστt\νΆμι:ριιtt\. 

Τ6aσό16Ιοςι5οaιtοfτδ ιι6μμομaυaΤμαστι:ύ•lρ τi;ςδημιοuρyfοcέν6ς 

Ο'UΟ'ΤΙ\μ•τιις ι~l,τιινllμι.ιν 1!'6ρι.ιν yι' τιιδς 6t\μιιuς ιtll"f τfς Κο 4νl1τητι:ς , Γ16 νιf μι1ν U~ 

wιfρχcι ιιcιμμιd ό:μφισβt\τηση,νd μι1ν ό:νοιιοτ&Gετcιι ΙΙανlνας Ύwouρy6c tWν ΟIΙΙονιι

μιΙΙWν,lστw•ι'&νοlιτ6ςι:Τνοιτfiςcιl,ρΙ•νi'ίςΚuβι:ρνι1σι:ι.ις1τfίς'[ν6σι:wςΚfντριιu 

(χc ιpοιιpοτt\ματο) . 

'tν τιιύtιιΙς 1 !weι6t\ ciμ•ι WJ*ΙΙΤιιι6ς άνθρW'ΙΙ'ος,δfν ιJ,.οιιτηpf~ΙοΙ ιιι'\μι:. pιr 

τt\ν ό:ιtρσιfο a lιτt\ 8lΟ"η. • zσως,•ρlιιι:.ινd ιrΟς ιιW , ιιeίς lφθαοοcι στι1 α•l•η ν6 πpιι τι:!~ 

νι.ινdδfνι:ταΙlνο οτι;ιθι:ρ6•οοοοτ64ιι6τd ταιτΙιtdlσιιδατοϋιιροΟιισλσyι σμοίί 



• 

• 

στο~ς Ο ,Τ.Λ, Στιf 1951-52 ιιιf Ιtuι!Jι:ρνι1σι:wς Υοίί μaιιaρfτη Ιfιιιολdοu ΠλαΟ'Τι'\ρο

τrjςιιρ4της Κu15ι:ρνf\Ο'ΙΙWςΙtfντρου-μαΖ:fμfτ6νlιιfΟ'ηςμσιιαρfτηΚο:pτclλη,τ6ντ6-

τι:'τιιουρy6τοίίtυντονιιη.ιοίί,διιιwιΟ'τι::ίσ"αμι:δτιοl 6ί\μο ι ιιαfΚο ιν6τητι:ςβριιrιι6ν

τουαο:νσΙ.οlιιονομιιιι1'1ξα8λ (wση,Κafήιιιιτ6ατασηa(ιτf\6•ι:f._ι:τοατ6 yι:yον6ς 

δτι τ6 1948 το~ς efxaν &:φαιρι:ΙΙeί !._οι οΙ ιι6ροι ιιο~ διl.θι:τον,μσ~ι:r μf τιf ιιι:ρf

•ημα δισ~:ιι~λι α. Βι:wρι'Ιασμι: δτ ι οΙ Ο,Τ.Λ. lιιρι::ιιι: νd Ιχουν μι& ατσ"llcρι1 οfιιονομι 

•ι'iβιtαη&wδ μι&ιrα,ί:ίςιιαΒοριιrμfνηιιηyι'\ . 

•vιrτι:ρcι &w6 δ ιaβοUλι:διrι:ις &.οι,αιrfστηιιι: vd δοθι:ί στο~ς ο.Τ. Λ. τ6 

5ο,tτοίί .,δροuτοίίιιαιινοίί 1 ιιοι1&:νι:ρχι5τaντ6τι:-&νδfμfj;ιιοτdι:ιήμνι'\μημου

σ1. 3ΟΟ1ιιι:ιτ. δριχιμfς . Τ4Cw6μι:νο χρ6νιι:ιδfντηρJ1θηιιι:ή&ρχf\ τiϊςwι:ιρσιχw~

ΙJι:ως τοίί t /2 τοίί ,dροu,&λλιf IW<Ινο._ι1•ΙΙηιιιι ι'ι χοΡ"iyηση τοίί ιrταθι:ροίί wοιrοίί τWν 

3ΟΟ8ιιστ.δρσιιμίiν.τι5&ιιοτft.rμοητσνδτιμfτι5wfι:-αμaτοίίχρ4νοuιισfή&yο
ραστιιιι'\&ξΓΟ'τοtί wοιrοtία!ιτοίίlμι: ι4νι:το,&λλ6ιιοfτι5wοσοιrτ6τί:ίνδημοαfwν 

lιr6δων,wο6 wι'\yαινcατοtiςΟ.Τ.Α.,Iwfαηςlιιμηδι:νιtι5 ταν.Γ ιιfτοι1ςλ6 yουςα!ι

το~ς ιιιιταλf\·ξομa· στ6 σuμιιfριι:σμΟ' δτι τ6 Κρι(τος δfν lwρι:wc ν6 ιιιιι:-χwρι:Τ 1-

νοστιιθcρ6 ιιοσ6&w6τ61aοδιlτσυιrτοι1ς 0.Τ,Λ,,&._λιflνι:ισταβι:ρ6wοσοστι5.Διι:ι

,ορι:τιιι&σlο .τ.ιtι.Βdηιπινιιατο:διιιοσμfνοιιrfο f ιιονομι ιιι11ξουθfνwιτη . 

ιrιlιτι'\ ι:Τνοι 1ι wραιιτιιι ι'\ λVση •ο~ wρfwaι νd U.οστη ρfξουμι: σι1μι:ρο, 

ιrιιρdτf\νθι:ωρητ ιιιι'\μουτσwοΒfτηση."'tνοστσθι:ρ6•οσοστι5 &w6τctτοιιτιιι6 1-

αοδσ τσίί•ρσΟ:ιισλσyισμσiίαΥο6ς0. Τ.Α,ΝομfΖ:wδτιι'ικυρfρνηαηlχι: ιτι'Ι δυνατ6-

τητa vd τι'iν wρcιyματοwοιι1αaι, Δfν afνοι δ~Ο'ιιο._ο, 

Έ:y4 δfν βd τολμοίίιnr στ6 1978 vd ιιlμw :ιιρσ0ιrο._ο y ισμ6 ~ντιμcτwπf

Cοντος τ6 θl.μο τWν Δι'iμwν ιιοf Κο ι νστf\των,τ4ν 'ορyσινισμWν Τοιrιιιiϊς ΛUτοόιοι

ιιι1'aawς,μΙ.τ6ντρ6wοιισδlyιν&μ l.χριτ4ρσι.Γ ιο:τf,ατ6κd τw-ιι&τw0f.τσι&ντι

.&ΙJιιcι ή Κυβlpνηαη μi. ο:Uτιl ιrο~ λl.ι:ι.ΚΟ"f διrο ιισ f νd Ιχσυμι: διοφι:ι ρι:τιιιfς 

&ιι6,ι:ις, wρl.ιrcινdμίίςδfνaιτι1νι:lιιιοιρfο:νdwιιrτc6ουμι:r:ιfάίιτ6πο6λfc ι 

Λο ιιι6ν,τ6δτιήΚuι!Jfρνηr:ιητ6._μησcν6ιιοτορτfιrcιιιρσΟ:ιrο._σyιιrμ6,Uστ ι: 

ρο & ιr6 τ fς 1μw&ι ρfcς τοϋ ιrpσηyο~μcνου χρ6νου,lwιιν'1ομβ6νσντσς τ6 λdβσς τσίί 

Ι974-1977ι:Τνιιι :ιrροyμοτι1tι!1tιfτιy ι6τ6&:ιrοίο 6lνμιrσρcΤ νdι:fνοιιrcρι'iφονη. 

ΙCo:f δl.ν ιrtατι:Gw,τ'ρο ιroti 6κοuιrι: τ6ν :ιr6νο τWν l:κw ρoaWwν τί'jς Τοιrιιιrjς ΛUτο

διοιιιι1'ιrι:wς ό ιιGριος Ύιrουρy6ς 1 ν6 μι1ιrι:i ατ6ν ιrυν6δι:λ116 του τi:ίν Ο f ιι ο νι:ιμ ιιιWν 

ν6 ιιιfνaι μιd μιιιριιj ιrροαιι4iθctο ιιοf νd 6ιcιμορφ4σι:ι &νιfλοyσ τ6ν ιrροΟ:ιrσλοy ισμ6 , 

4lν cΤνοι Μαιισλο: :ιrρι(yμοτο •lιτd. ΆρΙ<ι:ί νd Uw4ρξcι ιιολ/1 διdθ&aη. o f λti· 

Δlν θ4i wροχwρι1σω ιrι:ρισσ6τcρσ στιS Βfμιι τίiν 11'6ρι,ιν, Άλλιf 86 ιι. 6νw μι 6 

&ιιdμη Uιr66&ι{η στ6ν ιι . ΎJΙουρy6 yιιl νιf τι1 μaτσιφlρ&ι ατ6ν Ύ:ιrουρy6 τοϋ 

Σuντον ιομοίί w.•f στ6ν Ύιιοuρy6 τi:ίν οtw.ονομιιιi:ίν. tfνο ι •ι:-ιιτιιι 4i :ιrρdyμο'IΟι:ιlιτι! . 



Νομfz:w•οτιwρfπt:ινιlαuμμr.ριΖ:llμο•τιιτfςlμwr;ιρfε:ςμα:ς,δοοιwΙtρdαuμr.ιlπ6 

ιιuβr;ρνητιιιοliςθ&ίιιοuς,δ•οιUwι1ρξιιιμ r.ίrιr.Gθ uνοιδιοιιινητlς τί:ίνίmοθfar.ων 

τ•ϋΔημοΟ"fσu. 

'Α•σίίατa ιι 6ριr. 'Ywauρyl~ Δlν r. Τ νσ:ι μ6νσ ly•λημο τd δτι δlν auμ

μaτlχσuνaτι1νιισιτ.ρτιαητWνwροyJ*μμiτwν6ημσι:rfwνlwr.ν6dι:raι.ιν yι.waρι,ι

ρcιlςτοuςσ l &i'jμσιιισιfοiΚσιν6τητcς.Τ6•ι4μcylλσlyιιλημσcΤντrιδτι6f:νi••

,aρτfΖ:σντaιμf:τι1ν Ιιιτf:λ r.ιτητWνaχr.τι•Wνlρywν.•εχwμι• Βλιρr.ρι1•r.ρfrrτw

ιτη ,wσι'ι πρf:wcι ν6 σiίς τι1ν πW. Έ•f διιιτσ:τορfας lγινσν ιι4τι δημσwρσ:σfcς yιιf 

lργσ:ό:wσ χr.τr.ι'ισr.ωςστ6χωρ ι6μοu,στι1νΛfνδοτf'iςΡ66οu 0 wο4ι:Τνι:ιι ιι:6σμημσ 

τ;jς 'Ελλιfδαι:,διι βiβα ι α γ ι σ:τ f ιι•τιfγομοι &ιι6 ιιr.ϊ: Άλλιf γιστf Uπiϊpξt: ή Πι:zτρf· 

δα: τσίί Κλι:6βσuλοu, U.i'ί ρξι: ό "Άγι ος Πι:zίίλος,fιτον τ6 λιμcιν6ιιι του . •εγιναν τιf 

l.ργιι τi'jς ιwoxr.τc6t:Jcwς γι d νιΙ βρωμfaι:ι τ6 λιμσ:νιf•ι τοU Άγfσu Πιriiλau : kατιf 

ιια•~ μοiριι,l.πf δι•τατορfσις,rri'ίρι: τι1νf.ργολαllfσιlνι:ιςwοii&:ργ6τr.~ lγινr.•u- 8 
βr.ρνητι•6ςπnριlγων, μcτ•τ rςiιιλσγlςτοϋ 197Α.:Ξlρcτr.λσ ι w6ν δτιτ61ργο 

σ!ιτ6 δlν μwσρr.ϊ νιf τcλcι6αr.ι ό:ιιdμηι Ή •o•6μotPf1 ή Κοιν6τηπι γpιf,r.ι •af 

δισιμορτliρι:τοι. Άλλd τd σuμ,lροντι• τσU ιιuβr.ρνητιι:οϋwορ&γονταaΤναι &:ντf

Βι:τιι . Κσιflιr.ιστσιι fιτι: ι•!ιτ6τ61ρyο6lι:σ,ορlς•cριι:ra6τr.ρο,νομ(ζw, &ιι:6 

τ6δτι θ&στσfχιz:r.&νlδινι:ιν στdν kοι νοτιfριητi'ίςΛfν6οuτι1νr.!ιθ6νητης 

lιιτr.λlar.wς.Κσ:fβdι:Τχr., μ6νσς τοu, τr.λι:ι"οι:ιτ61ργσιw6 6ι'ιο-τρfιιχ ρ6νια: 

Κι:ι:Γ νιf δr.iτι: μf:ιρι πσfοuαημcfοu&ρνr.ίτaι τ6 Ύwοuργεϊο τι1ν 

aι..τστlλr.ιο:τi'jςΚοιν6τητος.Ζι1τηοr.δ6uστuχι1ςΚσινστιfριηςροι1Βr.ι• .Πijρr. 

μιdν &:w61f(fση ιιaf ι:Τπι:ι•Τf γ fνιιτσιιι Ή ι:ο:Βuaτlρηση ιιι..τι1r;Τνι:ιι wιιf σιιιfνδι:ιλο: 

Νιfδιορfawlνιιδιιιηγ6ρο 0 νd6Wτfyfνr.τοι στι1Νομαρχfι:ι. !f:ρr.τr;,ύτr6ρχοu·, 

wο λλιff.ρωτηματικd.Νιfδοϋμr;ποι6ςafνσ:ιlιwr;ι1βuνος γι'•(ιτ6τοο1tdνδιιλο, πο{ί 

auνlίl:χfΖ:cτaιιπ6τ6ΙSΙ73•.πηρι:ιw6.,οσην66ιορfσcιδι•ηγ6ρσιισfdιιGρισς 

ΝομιfριηςΔωδr.καννι1σοu&:wlρρι,Ιtτι1ν&π6Ιf(fιrη .εΤνι:ιιaUτ6 6ciγμονοι•οκuρο

αGνης,γιcfνd.μι1aiίςwWιιλlσνaΙtβcισμσίίwρ6ςτ,ιjνΤσιιι•ι1Αότο6ισf•ησηιΔlν 

cΤν•ιwρ6ιιλησητοϋΔημοσfοuοlοθι1μιιτσςι•t,λοιπ6ν,δτaνlχaιςμιιfτiτοια 

ιι:οτdaταση 0 πWςι:Τνaι6uντιτ6νcfμιljδιι:ιμιιρτiίρσντα ιο iΔι1μορχοι ιιοfσ1Κοι

νοτιfρχr;ι;;j 

Άιι:6 τ ιljνπr.f~ μοu,ώς Ύwοuργοϋ,&λλd ιι:αf ώςπαpο:ιιολοuθοίίντος 

τd Δημ6aιαζητ,ιjμ•τ• νομ(ζωδτι, τ6wρ6γ~μμαδημοοfwνlπιι:νδGαr.ωv,στ6μf

ροςποι'ι&,apiίlργατοwιιι:f'iςοημασ(ιιιι;;,θdμιισ ροtlσε νdμCίςατοιχfΖ:r.ι τ6ένα 

πl:μπτοιισr"wτι:λc ι&ίν&ι σι χρ6νορr;ιι6ρ&,..6δτι τr.λr.ι&ίνι:ι σι1μr.~. Γιιιτr 
aιljμaροιιανiνα&w6τd!ργοι:ιύτιf6fντΙtλ&ι"νr.ι,'ΙΙ'ρfνιιληρ&ίσοuμr.ιιfντr.ιιιορfς 

πr.ρισa6τr.ρο&n6δτ ιτ6U'ΙΙ'ολογfοcιμΙt. 

Κύρ ιοι, θdi τ&λιιι&ίοωlδW ,,..ρο(Ιβiτοντος&ιι6μαιιιfτ ι ποGνομfΖ:ωοη

μαντιιι6.Γιστf,άπ6τ6τρι&ίνuμοπο(ίαiίς&:νιφr.ρι:ι-&ρμο6ιι5τητΙtς0αύτστ!λεια 

ιιαf w6ροι-,6lν ι: Τ ναι 6uνuτι5 a~μeρι:ι νd .Ι:πιαημlνω wιιpd μr;ρικι! μ6νο ιιαfρια 
αημr.Τα. 

• 



' Η.&ντ ιμe:τ"'••ηiριιη.ιlνwνβοαιιιWν&:νιιykWν& .. ιρlθηιιe.&w6τοtίςΟ.Τ. Ιι. 

ιι:c.f'ν•τiθηιι:e: fli "cιlιτοτe:λeiς 'ορycινιαμeiίς• ,yιιf νιΙ ντρ•wιιfαuμe: τι1ν f.ννοιa 

τοU ιι:lιτοτe:λοUς 'ορyaνισμοU,.&λλιf yιιf νιf το~ς k8Τιιατι1σοujJa wληyι1ο4Jιfατιy• ιι:af 

ιιfνδuνο v•• τfς μay,λcς w6λaις. Αiν cΤνοι &ν&yιι:η νi '-•ιρι,ι τfς Ιπwνυμfcς 

yιιfνd:yfνwlcντιληwτ6ς . 

'οριcrμlνeι6ι1μιιρχeι,w•ρcι•lμ•Βηιι:σνστ66ιιι.aστι1ριe,yιaτf,λ lcι,lyιι.α τlλe:ι

.. ., τι1νlcweατeλι1τοuς,ώς φροντιστWν τWν τοιιιιι.ίiνθcμiτwνιι.•fσηllfοηιισνιφ6ς 

ΙΙlμ•τ• ycνιιι.Cίτcροu-ιeνιιι•ίί- lνδιaφlρ•ντeς. Δι~χθηιι.σν ιισf wιιρο:ιιlμ•ΙΙηιι.aν στιf 

διιι.σστι1ριΙΙ.flι:ριιι:οfμdiλιατ•&:w'•lιτοGςιι•fιι.•τ•διιι.ιfστηιι.•ν. 

8 'Αιι.οίίστc,λeιwιSν,τflιι:cινι:,iδ4ιnι•λ•ς•οGδfδιισιι;e,ιι• fν6μσuςδlνιι;ρσ-

τσίίσι:. τr f.ιι•νc ~ κuρlρνηση,στι1ν lδιι:ιfτcρη wστpf&.: μου,τι1ν Δωδeιιιfννησο. 

Πρ6wι:ρσυ,Wς yνlιιiD'τ6,wi1yc ό Άμcριιισνιιι.6ς οτ6λσς,στι1 Ρ66ο. ka( Βuμ5:

στe:w6οη .. σΙΙpfal:yινc.ΠWς&ντlδρςιαcήχuρο•υλοιιι.ι1ιι.οι f'ιΔισfιι.ηcιηyeνιιι.4τcρcr 

στ6 ξι:~ιιuμcr τσU Ρσδιcιιι.οίί λι:ιοU, Κιιf wοιiς ~σσν ol συνlwaιaς. 

Λfyσ&ρy6τcρcιlιι.aνcδηλι:iσι:ιςιιiw• ισςΔι1μιιρχος 1 6lνθυμiίμaιιrοιίiςwι5λcwς 
-ν•μ(ζwτ(ίςkaβιfλaς-δτιδlν'ιΒι:λcΑ:πfιnιa'ητσίί&μcριιι.aνιιιοUστdλσυ.Κcιfπcιριr

τηρι1Βηιι.c &:w6 τ6ν Ύwoupy6 'ε.σwτcριιι.Wν,yιaτf lcν«κc.τιιtβ6τσν αl yι:ν ι ιιι:iτι:ρο: θlμ•

τa-6χιτσπιιι.6:τι1ν1διοδμwς&πσχι1,1ιιλι1Βηiνcις&λλος6ι1μι:ιρχσς&πι5τι1νtιwδcιιιfν

νησο,.&w6 τ6ν Ύwoupy6 'εθνιιι.i;ς Άμ6νης,πσ11 τοU ι:Τπe 6τι 'ιτ•ν &ξfωση της Κuβι:ρνι1-

αι:wς,νάκιιλlσι:ινιf&πισιιc•Βι:iτι5νησfτουό'Αμι:ρ ιιι.Ινιιι.σςστ6λσς,yι6ν6.lπa

νΙΙρθwθeίήιιι.ιιι'\ l:ντ{ίnwση ιrοδδημιουρyι1Βηιι.ι:μf τιf l:wι:ισιSδιΙΙ τΓjς Ρ6δοu, 'ο 

8 tιι1μιιρχοςl:μι:ινι:&νσuδοςι"f1'1:σι:iςδiν&ιrcιλι'\οστι:τι'\6ι1μ•ρχοΚαβ&λιιςμlτψι.ιρf•, 
yιιιτf&.,.χaτι:δcτ•ισ'&λλ6τριaκ•Βι1ιι.οντ•ιΠWςζητiiτι:Ινιιτiτ•ισ•ρiyμο:&π4μiνι:ι; 

Γιι(ν6μil:ιι9fοcτι:στ•δςσuναδiλφοuςμσυ,&λλ'ιι•(νlμiφiρcτι:σι &ντfθεοη 

μtτ6ιι.• ι ν6σfσ9ημ•yιiτι1νiξuιrηρiτησητίjςΚuβcρνι'\σawςι 

'Ύατeρο IAcwιS τι1ν &wιfντηΙJη ιιlιτι1 ό χGριος Ύποuρy6ς δlν l:πlμι:ινι: kιι f 

δ:φηαcτcSνδ:τuχοΔι'\μο:ρχσflσuχο.'Λλλιfe:Τναιιι.aτ&στι:rαη•lιτι'\·Ι 

tτ6 Βlμο: τίjς ο:tιτσνομ(ι:rς,τίjς alιτοτlλι:ιι:rς τi:iv 6ημ4:ρχι.ιν 1 1:μι:ϊς !ποιΗ6σu
μcτι:ρdστιασημσαfcι. Πρfιrcιβcισιιιιfν6.&σχσλσUνταιμfτdτσ•ιιιdτσuςΒlμaτcι 

κar&χιμf:θlμaταιrσδδlνι:Τνaιτiϊς&ρμσ6ιι5τητdςτσuς.'Λλλιfιιafι'\Κuβlpνηση 

πplιre:ιν6τοδςσiβι:το:ιιι«fνιf6aχτι:ϊ0τιιrολλiςφορf:ς6iνμttορe:ϊν6.όδιaφο

ρι1αοuνyιdτ6μay6λαθf:μι:ι:τa,Ιiσ{ί &wσσχσλσUντ6ν'[λληνιιι6λοιιS, 

Κ{ίρισι,Βdτι:λcιι:iσω,μlμιιfτι:λcuτafύπdδι:ιξη,nοδνομfζwΟτιήκuβlρνη 

ση,nρlnι:ινάτι'\ν&:ντιμe:τωπrοι:ισοβι:ι:ρ6 . 



'Α•ι'ΙσσμcνιlδημιοuρyηθσUνιrτtΙν'ελλιlδο:δu&σfw.ιατιtιd μeyο:Βι'iριο.Τ6 

lv. λiyιτο:ι ΆΒtiνσ,τ6 &λλοθι:σασιλονtιι:η. 8l τι'\ν δημιοuΙ?yfa τWν μι:yaθηρfωνalι

τDνw.•το:σιι:ι:udσ8μc•οντιιι:ο•ι:ιryfδcςyιιιτa6ς&νθρ6ποuς,l•ωι;;&•lδcιξaν σlτι:λι:υ

το:ίaςιrλημμιiρeς-yιιlν6μι1ν&v.φι:ρ8Wστ&ιι•uαalρι•,τ686ρυβοιι•f τtΙνw.uιι:λο

••ρ ιaιιι1σuμ,6Ρf1ση.Μiσι:ιrμcτ&σι1μβολοτfjςc•ταστρσφίjςτσUιrολ ιτιστιιι:οU•ι:ρι

ρiλλσντος,wσdμwοροUνν6.wροw.•λilοοuνl,ρονι:ςlνθρωnοι,w.ιfνοντσ:ςμilοe:αlι:t

••σιwilντι:χρ6νι•τ6αηιι:•τ•ατροφι1.-τ'νΠιιρθι:νWνcι,διrηδlνlw.σνcινσt25αl-

Γιστf.ι'ι δλη σιiλλη'η το\ί 1λ.t:yxou τοίi οfw.ιστιw.οίi προΙΙλι1μοτος τί;ς Ά

θι1νσς-w.σfφορο\ίμαιιι:σfτί;ςθι:οαaλονfw.ης-ι:Τνcιιlντι:λi:iς&ντfθι:τηιrρ6ςτι'\ 

οτοιχι:ιι:ίδηλοyιιιι'Ι •ι:ιrf•ρ6ςτι'\σuνι:χi':iςμι:τι:ιrβaλλομ11νητι:χνιw.ι'i•ο:τdστο:ση. 

'Α•οδι:fχτηw.ι: ότι~ Ιλayχσς τWν olw.ιιrμi:iνalιτWν,&rr& τ6 κριS:τος ,cΤνcιι 8 
&ΙΙ'οτuχtιι. εtναι ιιατιrοτροφι'\. Έ•ιβdλλιτcιι,e•ομlνως,ν'&ντιμcτU!Ι'fσοuμc οφαι

ριw.dιιlιτ&τ& μι:yιfλοοlιι:ιοτιιι:6ιrρι5βλημa."Αλλ'οUαfw.ο:f&λλο(μονο,&ν τ6&ντι

μι:τι.mtaουμ ι: δπwς τ& w.&νcιμι: lll'f 8eτιrξii. Άλλοfμονο,&ν δημιουρyι'iσοuμe,νleς 

•Διοιιιι'\σaι ς Πρwτι:υοιiσης• ~ w.dτι τilτοισ w.aτιισιιcudvμστa. Τ6τa Bd πνfξοuμ c ι!ι

w.6μσ•ι:ρισσ-&τι:ρστ6Β&σμ6τi'iς Τοwιιι:i'iι;;Αlιτοδιοιιι:ι1vι:ως ,lw.ι:i ιrοιiμnορcϊ 

ν&cΤναιιrολ6nι6&ιrοδοτι ιι6ς,&ιr6ιι:dΒe&λληπcρfwτωaη. 

Γι'ο:lιτ6ι:lσηyοίiμαι,τ6 ταχιiτι:ρο,νrfδημισuρyηθοίίνδι:υτcροβd8μισι 'Ορyα

νιςrμσ( Τοwιw.Γjς Αlιτσδισιw.ι1aι:ως,'ΙΙ'οι1Βιf wιριλdβοuν δλο τ6 Λι:ιι:aνοπlδι ο τί1ς Άτ

τιw.ί'jς,w.ο:flλο τ6χi:iρστi'ίςμcftσνσςθισnλσνfa:ης-vτο6ς.ποfοuςνιfδσθcίι\ 

&ρμοδι6τητοyι& Cίλcςτfς&νrfyιι:ι:ς,•σι1μ•οροίiννιflξιmηρcτηθοίίνμ6νοl:ν&ντι 

μc τι.mισΒοίίνlνιαίaσ'όλ&w.ληροτ6χWρο-σuyw.οινωνfcς,&,..οχι:τcι1σcι ς, ρυμοτομ fο , 

Uδρcuσηw. .λ.'ΙΙ'. 

Κuρfι:ςw.αfΚύριοι,λU1fαίίμα:ι,lιfναiςw.ο6μ.σσ.'Αλλιfτ6Σ:uνfδριοαlιτ6; 

ίιπtjρξc,Ισως,μι ιfwρ6ιιληση.•ιιf•ρ6w.ληaηyιιfένaν&νΒι:-.mαa:α f yιιflναΚ6μμα, 

•οι1 •ιστcι1σuν,δτι ό Βι:σμ6ς ctνcιι θcμfλι:ιο τiiς Δημοιι:ρι:ιτfσς . Κιιf ~ &νθρwπος 

w.afat.ιτ'τ6Κ6μμο:Βιfnaλcμοfjν,lφ'/Sοονβρfοa:οντaιστι1Ζ:ωι'\,yιdτ&w.ι:ιrλtiτcρσ 

•ρdyμα:Τι'\νlιι:μdθuνσηw.afτι'\διο:τι1ρηαητοϋΔημοι:ρο:τιιισUΠολιτcι1ιιο:τος. 

(Χcιροw.ροτι'\μgοτα) 

1
::;;;;;-;~-;;;:;;~~-;;;-;;;-;;;;;;----- ----------j-

HIN DIKONO.IKH Σ:ΑΣ: ΕΝΙΣ:ΧΥΣ:Η •nοΡΕΠΕ ΝΑ ΔQΣ:ΕτΕ 

ΑΠ'εΥΒtΙΑΣ: tτΑ ΓΡΑ8ΕΙΑ ΤΟΥ KO.fiATDt •Η ΣτΟΝ 
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OJ ΛΝΠ4.ΡΑΙtJΣ HIN Iτ[I\(XQN ΙΩΛΙ -----------------------------------

Όχ ι ~ι.Κιίτρη , 
δημοαιοyρ6φοι ιrού,&χνοuνyιάτ"ν&λ"θι:ι• ( τ"ν&Μθι:ια τ"ν 

nραyμιιτιΙΙ" ,σlιτ"nούφι.ιτΓζι:ι~ιcιΓσώζι:ι)δfνUπSρχοιιν:'r~ιτδςιrι&,&ντ"ν . • • &νσ
ΙΙόλιιψη 100 fι 20'J ι!:νβρι:inων ( σ~ιuλaνθpι:iπwν,niii'TC τοιις ) ,οl όποiΌι φωνdίζοιιν μlσα 
ο'lνανι:ΙΙροτσφciοτδ"nιστcόω•τοuς,τι1Βι:ωρ"σοιιμeοιrοuδιιΓσύπ6θcση~ιιιΓτι1ν 

:::

0 

:~~: ~:6;Ι;:~:~:~ ~:%~~~~~~~ ~:;:~:;~: :~:=~ ~:;::f~~:τ~~ Γ;~::; 7:~ ι ==~:~ο~~=~ ' 
nροnοντδς,χοόντσι:1νιιιότδnος•ΙΙι&νι.:1νaιτύιιοςΙΙσfο1δημοοιοyρ&φοι(οlό-

~~:~, ύ;?~::σ~~~:;:\:ϊ5~~ι:~;::~~::~τιι Μόθε &qιενΤιΙΙ6-τ6τι: 11αΓ οΙ δημοοιο-
6όiοσςΒιιμΓιrωμ ι dίρόνόχι;ιιιιι:ρfιιτwαη,yιόνόμι1νθι:ωρηθεi,lίτιCτοι&νι.:όθυ

νακαfn .. θιcιομiνaοτρfφομσιέ:νcιντΓοντΓ;ςτάξης , στ"νόποΓαόινt\ΙΙwκαΓόΤδιος. 
tΤσοοτι:όιn6τούςπ ι 6ι!:νημι:ρωμiνοuς&νθρώποιιςτοUΙ\ι:~ιaνοπι:δΓοu.'ΑποκλcΓ

eτοινάμt\νyνwρΓζετετΓςλι:nτομlρι:ιι:ςτΓ;ςUπ6ΒεοηςΙΙ•τασιιΙΙοφιτντt\σι:ωςτοU 

8 t~~~ω::~·~~~ ~~ηδ~:~~~~~~~~ τ~~:CS:~:~η~~:;~~~::~~· o~~:a ~.!~~:~η τ ~~~iη: ~:..,;;~ 
χηyδτί;ςt.ΔΗ . κ. 

Άρκεi κο:νι:Γς ν& διο:βόοι.:ι τ6 nροφητικ6 βιβλ(ο τοιι:•rιnροστdί •τ6ν νiο 

::~&-:.s~' ~~:~~~ ;"~~u -,:~;~:ρ:ε π:~;~~~~t:&~~οί~:~ ~&&:;~~~ :~ι..,:ρώ;~7.~~:~~ 
~ιαθι;ιιρδκσΓ&~ιlρι:ιιο&ywνιστt\nολιτι~ι6."tνο:ιιολιτικ6,ιιούποτi&λλοτι.:6iν χρcΙ
αζ6ταντ6ιιοήrιατρ Γδαμaς . 

ΙΙΙιiνι:ςόλ6~ιληροιιςκράτηιιι:ήι!:κΟ'τpο:τι:Γa6 ι ιιστρiβλωcrηςτιiς&λt\Βι:ισς.Προδ6-
τι:ς,ιιιινι.ιμ6τcςΙΙaΓτοnεΙνοΓCίνθρωnοι6ρy•νώΒηΙΙaνι!:νσντfοντοιι . Τ6νπΓΙΙpο:νaν,τdν 

~~~η~~~ (~::ν ~::~.;;λ~ξ:7 ;::7 ιi τ:~μ~Τ &::~;~;~~=~ :εf:: I 86~~~ ι:: r ~~ ~ t::~:; ξ η t-
δτι&χουμcνιi~ιόνοuμcμ'lνσνίiντρσι,όόιιοiοςwστιiι:ιyι:ρiστ61δaφοςκι:ιrlχι:ι 
τ6 μuσλ6 τοιι κοιΒσρ6 κσf λcύτι:ρο &n6 ιr~ιfφcις 1 ΙΙ"ού βαραfνοιιν ιΊ σ~ιοτ~νοιιν. 

Ποίί ~τον oi δημοcrιοyρdίφο 1 ιι.ΚΟ:τρη όλον •lιτdν τ6ν ~ισιρd;Γρ&,τηιιι: nοuβι:νdί 
ή&λt\ΒεΙ8 ΥΙdίτt\νύπ6θεΟ"ητi'jςt.ΔΗ.Κ.,.yιιiτ6νΖΓyδηπροσι.m ι ιιe,τ6νιJρώτο-μι:τ6 
τ6ν Πaναyούλη-ιiντΙστaσιακ6τijςί:ιrτaι.:τfaς;Ποuθι:νΟ::nοιι8ι:νe,ιιοuθενιi: 

'Λντ fΒι:τσ,yρόqιτηκaνκaτΟ:nτιιστιι~ιι:fμcνα,yeμiίτaφι:ύδηκσrΟ'ιικοφιιντrι:ς.Πα
ρουcrιΟ:οτηιιι:όnιdyλιιιι.6ςΙΙιιfόnιdιΊρι:μος(ιiι:ywνιστιΙΙe · vλuκ6ςκιιΓ&ywνιστι~ιιi 

8 ~~~μ: 7l~~~~~ ( ~~~ς~~~~ 6~ ~=~~τ :~τ ~ιι:~~μ ~:~~ σ::w~11z:;:: r ~~=~-r ~~~) ;;;~• ~~~~~~~-
ροuιrι&στηιιι: σ&ν φσντομίiς κ•f δ~μιος:tlρωνιιύτηιι•ν τt\ν ••• μaνΓ• του νιf διιιvι:*•ι:• 
τούςπιi ντ ι:ς .Π.ροuσ Ι8:0'τη~ιι:Ιι~ι6μασ8:ν,fλ•ρχος,.Uτ6ςπο{ί ••• ιhοΟ'{ίpθηιιι:τ6Ι974, 
μfόλιιςι!:ιιcίν ι:ς τfςncρy•μηνlςοfτ6όλ6ιιληpο6ικa:fωμ6τοuΟ'τt\νιίρχηyf•τιiς 
•tνωΟ"ης Κfντροu.Τdν ιιijρσν οτ~ν ntννcι τ•uς Πaλ•ιολ6yοι,•σΒ6:6eς ΙΙ8f Γcρμονοf. 
'ΑΙΙ6μ•,~ι4iτΙ &ν~νuμοι μι~ιροπολιτι~ιοf(6ιδ:β•ζειμι~ιρ6φιικοΙ )ΙΙ•Γ n•ρσισκήνιοι.:Ξ:ι:ιιnιi
θwα•ν n f•w ιίπ6 τ6 τaμιιοόρι τους .Γνώρι ζ•ν ιιώς όλ6κληρος ό τ{ίπος c Ι ν• ι Μουρδι ~ 
Ο"μiνοςιν.ντΓοντοU&νθpιmοuκιιfι:ΙτιιινΙΙΙσlιτοfμfτ6νliχλοτ6•Στaύρωι;Jον• • •• 

ΙΙ~ρι:ςπ~~σ~~;~. ο I δημοσ ιογρdiφο ι ιι.. Κ8:τρη; 
δι: ι ~ι ν~:~~~':::~~~:~, &~~ε~' ;~~λ~~ί~ 1 τ~~ ~~~~α ~~~~:~~~;~~=~ρ~~~t\~~~;~o~a ~πο-
δτ ι ιlδλη έκΟ'τ ρο:τι:Γα6ιι:uθιιν6τιινό:ιι6τ6νf6ιοτ6νΚ•pο:μανλΓj;ΠοίicΤνιιιοlδη
μοσΙοyρόφοι~ι . Κιfτρη; 

•τ r e ~~u:~~=τ~:~· ~:~~;:σ:~~ 7 a 7~n=~:r•:;:;~::~.:: ~ ::~~:~ ~. •l=~;. ~~Ta:~;~;~u 1 

ιιCιτοf ,ταύςόποΓοuςμfnονηρι8:όναμ8:ζcτc•ιrwτιiρες• ,ι.:Τνσι6ιι6,οριςΙιnοστdiτι:ς 
ΙΙafί:κaτ6φορiςΙΙ"ρο66τες,Νιiτ6yρ&,οιιμι:,λαιιJ6ν,έξw&ιι6τιf66ντιcι,ΙΙ•Βαιρό-ξcιι&
θαρο:,δτιόχτι:οιν&ς,ιλσρόκοςμιιςκ•f•αιινό6ελ•ος•Βιινaο6:ΙΙηςό•&~ιροaτt\ς•,ιιf-

:τ ~ιι~":~~,:~~a ~~~; ~~~ ~~:~~:~ιG~ ~ ι:~ρ & σ~:::~:~~~ t;:ν 1~~~~;~;n~~~:: f a ~ 1 ό:6~:~ 
κλπ.ΙΙa.Τόyiρος6iνφρ6ντιςrι:νάιιιiνι:ι!νaιιaτaστι;ιιτΙκ6)~ιafδχιν6:μιιΟ'iiμι.:τιfλ6-
Υ••μ•ς". 



:~; ~:~116t:~ ,, ·:::~~~-~~~;crι oypιli,ouς ιιοι'J ,&ινοuν y ι& τι1ν ι5ιλι1θι.ι•(&tιοUς t .. ι.i ••• ) 

:~~:~~~~~~ι:~ ι ~&~~:~=·=~=cr~~~:~ I ~~~~ .. :~·~;~:e r:~:~;~~=~>e:τ ~~a~~=ρ ~ "~G:::ς ~ν 
κ.r .. οτι&λλcιwσρ6μοιcι,&ιιο•ΡΟΟ'ιιν•τιιλfιιτι.... , 

:~~11 6:~~~σ 6:lν ~~~~ .. •d' S::::::~ς:~ς.:~ο::~:τ~:u ~Μμaτος• ... r ι. ιΟ"τι1Β ιος •fλος 
τοU ~':'~:r:~'Δι.ξι8 δlν Ιχοuμι. τι1 • ••• μι:ΙΙοδι.uμlνη 1νΒ,ρρuνιrη της 1ιιfgημης τριιμο .. Ρ8-
τfιrς,• 

:: ~ ::~ :~ ::: :ίι&6::~:~s~:i τ~' .: .. ~:~~=Σ~~~ .~~~::~;~ί;~· ••ράλι.ι,η,lξ•ι τf•t τifι 
ό"ο f~~ .~6:~i~. 7' ~~:=~~\::~~:~~:τ::~==~~' ~rr6 τ6ν •δημο .. ρcιτι .. 6• τδ'fο .... r τοΟς δημο-

~~::~~=Ε~i~:~::~;~~=:~::·~·:~.~: .. :τ:τ: :ο: :.:r::~.:: ::::~η:::::r:::~η::~·ι 
~=P~~ι1::~;=i&;:a;6 -;~~ν:~~ ;~i.:~~~=~=~~=~:~;u δ~~?ς~\:p:,~ ~ο~ :ρ:Sς r τ:Sν τ:~;~· 
τι1τifςδημο .. ρcιτfιις'ΛνδριιιΓΙιι1fσνδρlοuι 

Λuιr8μιιι,&λλάβρfσ .. wμι,ν1ξfιn.ιΟ"ηστ6ντfτλοτοUιrημι:ρινοUσσςιίρθροuι•Δημοιrιο
yρ8ι,ιοι:Λu .. ,νθρwιιοι • • .. 

~~::~~~=:~~::~~~:!~;:::~:!::;:;~;;~:~~:~::r:::~~=~:~::~~:~~~:~E~· :~~~Ε~~~~~Λ 
.. ιιr ή μι:τσ .. fνησf1 σσς-τf1ν rrι6 ιΙι .. ιιτ,λληλη 1wοχι1•0'Τ' ΝΕΛ,μι ιlι•οyο~τcuσσν ιιι6 ιrολ6. 

ΝdiμaζcuτοUμc ... ιι&τρη5-6άνθρι.ιrrοινότάwοUμc.Νάόρ .. ιστοίιμι.,νά,τιdiξοuμ&μtά 
σwcιτι1!,ημcρ fδο .. σfδχιθi•τpοι&ριστι.ρiςι,ημcρfδcςμiιοuντιιιο0ςιιar6cξιο0ςδr]· 
μοσιοyρdi,οuς.••ορι:i τcνάιιάνcτcμοιrιcrρfιrιcςJfριζ6λι:ςμιιrιντecιUνόΙ ··· -

Ν&&•ο•aσfσοuμc.νόιιάφοuμcν'δfνσuμcτ61fν&Uμσμσςστοaςιμιr6ροuςtστοΟςwpο-

~~::1~=::~~:~~;:;:: l i;~~~~~ ~ ;~:~~~~~~~~~:~: r :~~ 6 :~~~~~~: 1~~:~~~ ~:~::~~l;~~~: 
ολοyfa•σf ΎΗilνcrβάνστο,Jfοι'Jίmηρι.τci&λλημιdi•ορ6τf1ζωt'\. 

ΝόβρcθaUμc ... Κ&τρη,ν&τ&ιιοίιμc,ν&τ6&.οφσcrrσοuμc. 
Bdi ~~~~~~;.μ:;~ςδ~~~:α1Λ:~~cι~σ( πι:ριμινw ciΔowofηcr~ σας Υ.Ιά μι& ΙJροσwιrι .. ~ σuν6:ντησ. 

Βcσσaλονr .. ηι23ι.ΤοuΙ97Β 

ΚΟριι.Π.nσιρι'iστοu, . 

θι.ιt0'8λονf .. ηΙΙ4hΤοuJ978 

•η8ντοτ•τ6Χριιrτ6τ6νw•Ρ8Δf6οuν 
ιrτοΟς.Ι:χβροΟςτοuοlwροδιlτcς•fλοι 
τοu.οΙ•ιθροfτοuι .. τcλοUντιS!ρyο 
τi\ςΟ'Τcιuρώσcwς.Έ .. ciνοι,δμwς,ιr οι:i 
τ6νιιροδfδοuνcΤνοισl&rrοστότcς,r
λσιτοu•(ιlιπιΙ .. diιιοιοβιβλlο). 

λwσ~ς σau cΤνοι τ~::~~~ν~Ο::~;ιι::.::6::::'::ι τ2:~~:~;ν;~;ι1ν~0~6 ~:cr::r~:::r;η~η~~-



,, . 
• μο α(rι. Ή Cνlρyι:ι& ι:rι:ιu,&μwς,Ιχι:ι μιά δCίναμη ιιαταςrτροφικl\- yιd &ι:rοuς δlν διοΒΙfτοuν 

fνιιτρ6nο ciμuνcιςιιιι(ιrροςrταςr(ος,&"wςοlνlοι-ιιαfι:Τνο ι ιιίιτ6ςόλ6yοςιιοCίσοϊ:ί 
γράφω. 

ΠροΙtdλι:οι: μι:y&λη ~ντCίιι~η Ιta( ι!ιιιiχθι:ιιι,ι'j ιιληρο,ορ(ιι , &τι ι'ι β6μβο νc
τρονfοuαΙtοτ.:ινι:ι τούςόνθ~nοuς,χwρ(ςν6Ιtcιτσι:rτρifι:ι τ6~tτ(ριcι. 'ΗδιΙΙΙΙ\σοuiνlρ
yι:ι ο -ciνκονι:(ςf:ΙΙΙτι:Βcί οτ6νΙt(νδvνο ν.Sτι'\νwάρι:ιστ6ςrοβcιρ6-ςrκοτ"νι:ι,uχις:raCίς 
όνθρWιιοuςκa f τ& ~t τ (ρ ι aοCιτ ι: ιιοCίτ'άyyfζι:ι .... 

'ο κ. Ηyδη ς ~ι~ τσ f c ι σι κιiτι,&μwς οUτ6μον&χο f:οCίδiν ήτcιν δuνοτdi ~ 
τοίίτ6cιιιοδ.:ιαι:ιςσ&νcύ&Uνη . tlτοιιaΒιτησι:σCίνδι:aμομcτaξCίτοίίκδμμστοςιισfτι1ς 
ν ι: aλιι faςτau.'[κι:ί νοςΙJl& ν68ι:ΙJι:τι'\νnι6τιμητιΙtι'\κcι(f:μιιιΙJτcuτικι'\άwοιrτολι'\ . 

:~:Cί ":;:7:;. τ~ ο δ=~λ;~~δ~~ uδί~ _ ;~~~·:::~.:fν:~6~~~~~·::τ::. ~~~~~~ μdt::ν &:~:..~" ιra6 
διιιθlτι:ι οlι -ι ι'\ντι'\ν~ ιι οχι'\ι'ιwολιτιΙtι'\ τής χ~ςμσς. 

•rνσν-ιiτaιο&Vδρο:δlνμnορι:i ό~t6Βι:Πcιιιιιχρι1ΙJτοςνdiτ6νιιροκολι:i 
μi τ6&ζημιωτο. Γι'ιιlιτ6,ξιώτι'\νyν~ηιι:cιfτ6θ6ρροςν6 στι'\yρdί'w'&τι ι\8ιι,ντηση 
τaίί ~t.Ζfyδηιιaίί&ξfζι:ι . 

'Ηρθιr ι!ιιι6 Τι'\ θι:ΙJιrσλονfκη στι'\ν 'ΛΒι'\να μl δικι1 μου ιιρωτο~auλfa κa:f wcr• 
ρα:κολaύ8 ηασ(lζηοcι)τdncιρα:ακι1νιοΙtcιf ιιροΙJΙtι'\νιοτοίίςruνcδρ(8uτοϋ•Πcliριι:•, 

Χι:φοι:ρdτηςr•,&ν ιια:f δlν τd •uνηβ(ζwλ6yw Ιδι6τητος,τι'\ν όμιλfcι ιιοu 

8 ~~~ίδ::'.:1"τ~~·z=:~~~· τ~~~:ι::~~Q ·=~~ι:lvt:g ;~ν Ζ'γ:η 1 σ;ι1~ &ρ:η~fcι~ι:~~;τ::~d τ~;. 
&λοuς •i χι:•ροΙtρ6τηι:aνοlvlfοιτί;ςΕ.ΔΗ.Κ.,ιrο6αιaι:wροίίΙJσντdν•μι:y6λοτοuς&
δι:λ ~ο~ 6•~~,σ rτ6ν•μιιι:ρ6τοuςι\yiτη•.••οςδ'&ναιι.cινδaλι'\οηlνcιτWνμικρWντο6τwν ... 
οuμφiρcιcιlιτWfναιι.ρι:μι:ΙJβήμύλοςι!νιιι:6ςι:Ιςτdντρlr.ηλοvσύτοίίr.afΙtιιτσnοντισΒη 
~ν τW nι:λ&yι:ι τής Βcιλ6•aης• ( ο! yρσφiς) • •• 

Λύτ6ι: Τ νaι πούθiλwν,f:nιιrημ&νw.' Υιιήρ{ι:ςδιιιλ'&"ογ•ητι:uτιιι6ςιιcι( 
&νοχος.Πρ6δωι:rι:ςτ4νa-ρχηydσοu. 8ι:ydλοιιcιfβιrρ!ίlγιι:λημιr.Πρ6δwσι:ς , &μwςιιcιfτι'\ 
ν e:ολο(ο τοU •6μμστος. 'Λι""ΥΧ~ρι:το lyΙΙλημcι. 

Νiος~tιrf•uμιιcιθjοτιrτοςlνθρwιιοςι:Τιιaι.([ιχaμαιν'μι'\ν χσΒaiς"ν τι:λWι;.. 
ΈνW,yιi -ιισρ&δaιyμσ,Βdί δι:χ6μοuν νd ίιιιοοτί:ί Ιtιιι( τι'\ν -ιι16 μι:y,λη BuC"(cι y1d χιfρη τijς 
οwτηρfcιςςrοu(&ιι6Ιtdίβc&ΙΙο,η), 

Κύριι:n..ιιιrιρ6ητοu,IΙΙσνι:ςμ ι dμcydληcιτροfι1,.,τι1νιιρcιyμ.τιΙtι5τητcι,'-•i· 
βcιλ ι: ς τ6 •λο ιd ιιοu. 'Λνcιyν~ρ ιιrι: ιιιrr ι:ι μlνa τ6 δικ•fωμο τijς f:λι:Cίβι:ρης δι•τιiιιwι:-ης 
τήςyv4ιης μο uyι,δ,τιlιισνι:ς . 

ΓcιόσοuιΓ,θ . ΛΛ., ΙΔΗΣ 

ΙCΟΙΝDΠΟΙΗΣΗι 

• ~:::~i~!'~~H~~Ξio, 

-~-~~~~~~!~~~~-!.1:!~_!.!~!.·~~-~:.!~:.~~!~~2!~~-ΙEQ~_!Q~-~~~~~-!I:!~-~19f-!!. :.!.:.H[~'i 
" 'Έλαβα τ6 μ-fjvvμd σας σuλλunη τ~ρ Cωv καC δ.λληλ(yγδης rιοδ ι.t 

χ ατι; τ'fiv καλωσδvη vι:f μaς δ.nοσΗ(λ(τt:, tζ αlτCας τi'jς βdρβα.ρης tκΗλ{σ(Wς 
τοϊ:ί Προ{δροv Μόρο κα.C σaς tκφρ dζω τ Cς πL ό &(ρμ {ς ι.ύχαρLστ ( (ς yιd -rΊ'i φL 
λL κ Ί'\ σαςσuμμαοχ-fjσ'αύτ-fj τ,ιjv&λLβ(ρ-fjστι yμή, 

Μl τοUςκαλλ(τ(ροuςχαφ(τισμούς 

Τζο6λ~ο 'Αντρι. 6τ-rι " 
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• 

• 

'""' " '",:::.:· :~: •••• ,Μ Μ~ τ R Ι u Μ R ς 
fu tνη~Εpωτ~κό, Δ;λτίο yιά τά 

στελεχη χαι τα μελ:η της Ε.ΔΗ.Κ. 

'~-~~~ ~~~~!CJ_ !5s Α~!~~~~!.! !! !.!. ~5s -~~~~~~~ !~s-. 
, ~ -~:~~~~~~! ~ ~~~S-~~! -~ - ~~~-~!!~~!~~!!!, 

r6:.ι6ριο:τaλιτι~ιδycγον6ςτήςπ ι: ρcισμiνΓΙςβδaμ6δι:. ς ητανάa:;νf6ιος 

ά.νιι,ιrχημοΗσμ~ς τιiς ιωβι:ρνr'jσι:uς τοίί κ. Καpαμα νλί'j,μi τι'jν ύποuμyοπο fηση τi:ίν κ . κ, 

tι; . f'\ηrοcτόοι'!ιισf'ΛΙΙ. Κιινr.λλ6;τουλου. 'Αντf1ετc:-&,6τiς σ :ι:r.τι:.ιlς n ληpος;ο,,(ι:ς 

.; ιiσο6ος; CJ τr'j •ικuΙιlρνηcη ιcι;ιfτ:jνιc.Ιt.Γ ι&νyκουnι:cμσζ6γ.\:ιυιιαf ΙC. 'Αλαβ.:ίνου 

tιοταιι.i&'114tτ ι'j•ιτι:>r.uταfαστιγ:,ιr'j. 

Κι'ι!!iσ:ιyιd"":"6•ι~ο~,Π\ητσοτ&ΙΙημποpσίίμc•ι6nσϋ;.;r.3τι c 1ναιδlιρχη\'6,ι 

ι ήςάJΙοστασf:::zςτ:ιίί Ι96S ιιι'c1'ναι'"Ιι:;:ΗΤΤ•)νάσχσλΗSσσυ:;ι:τι'jνcΤσc66τσυστι'jν 

'( υβέρνr:σητ?ίiκ.Κ...ιρο:;.ιονλη:.ιαfτr'jνnροσχόρησι'jτουστι'j'ί.Δ. 

Ή πι:ρ ( πτι.ιση , ~μuς, τοU κ. '.ι.e . 1Ccιvε:~~6πou~ou ,5πuς ιιcιf τUν διοπΡαy

μο τ cuG ιf ν τ u·ι τ~ν ;;;::u c;;QpllO ~ τους κ . κ. Γι,yι.eu . Πι:σμπi:6y.'.ο u .-ur ;.:, '.;λπβάν>Ju , ! 

n ιβ&λλcινάιfνοuνκάιrοιcςιιcιρατηρι'jι.ι''ς.1(ι'ο!τ ρι:ίςέιι.\Εχτηκcινμfτι'jοημcιfα 

το ϋ ι.όμμι.ιτος. \(ι ' ο1 τμε:ίς, δσο λf·1 οι ,UπειjGuνο ι ·,ι & τ~ν l:.ιι λοy ικ~ ~ττα τijς Ε:ΔΗΚ 
&JΙοφόu ι σαν ··6 τfjv l:.yκαταλcfι,ιοuν γι~ νά Uπoλaliσouv τU ό:γαΟά τijς !: ξοuσfaς. 

Κι ' α!1όμ11 κι 'ο! τρι:7ς Uni'jρζαν πρωτafτιοι 'τijς πρι.ιτο(φ)ονοϋς.δοιιιμαοfaςJιιοU ίιπfστη 

τι:λι:uτaία τ6 ιι6μμα . Ό ποιΥτσς ιιρuβ6τανεnfσubπ6 τt\μάοιια τσί: fάρa66οξσu.,;.;cν

τ ,~οu ιια ( ο1 &λλοι , πf οι.ι ι!ι π6 τι'\ μάσιι.α τοίί4'yνι'jο ι:Η?σοσ ιαλιστι'j : 

Τ~ρα Ε1ναι ό.\οι;;&νι:ρο ~τ ι όλοι τους άπιfβλ .ι: πaν οτ6 πUς ν& π~οδ6ι:ισuν 

r.S ΙΙόμμα , νά τ6 διaλliσσυν ~ νά τ6 Uποτάξοuν , y ι& ν& τ6 Uπσδοuλόοο uν στ6ν Κ:ι~n:

μανλij, μ ιf &ντάλλσ yματι'jνσuμμι:τοχfiτουςστι'jν!:ξουσfσ. ' Ηό:nοκ6λuιιιησ:lιτι'jξ.ι:ιια

ΙΙuρfζc ι τι'jν&nοιινι ιι τιιιι'j&τμ6σyα ιρα στ6χUροτοϋιιllμμι:ιτοςιιιιfτοίiιπιτρf ιι ι:ι 

νάσυνι: χ r σ.ι:ι&διοτάραιιτοτfj νόρβfjπορι:fατοu. Τοίiδfνι:ι,lιΙΙllμa , τι'jνδuνατ6τητα 

νάσυσπε:ι~c ιyli;ιuτοuτάπ ιστdiιιcιfδραστfjριοστι:λf:r.η , πσliι:1χcινό:δρανοιισιηθ ι:ί. 

Τ6ιιuρι.:ιτι: ρο , δμwς,μ'aUτ6ντ6ν&νασχημaτ ι ομl1 1 ί:nι βι:βαι6ν ι:τcιι&ιι6λuτcιήσι.ιστfj 

Dfσητijςτι.ιρινi'jςι\ycσfαςτοίiκ6μματ6ςμας,ποGnρι:iτ11ΙΙατ6γyι:ιλι:ΙΙαfπολf;..ιη σι: 

&: .ι u.,.αι.rιu rικάτοGςίιπονομι:υτιfς,τοGςnι:μπτοφαλcιyy(τι:ςκοfτούς νε:οαιιοστά·:cς , 

πο ύ κ ~ύ ον τα ν σ τ (c νUCJ ι α • 



:~!:IL~~~le!JI:!~!~~~ 
Πι::ρισtοdτερο l:ιn6 ιι;6Βι: &λλη φορ6: /ι r.ΔΗ.Κ. χρι:ι&ζι:τcιι vίi l:ιnοχτ~σι:ι 

μι& σ fyouρη 6ιιι;ή της ο\ιι;ονομ ιιι; ~ βcίση,χupfς δι::σμι:ύοιtι$: όπ6 χρημστοδ6τcς ιι;cιf 
νονούς,nούlχοuνοόμι!λημcίτοuςτήδfομι:uοητ(jςό:νι:ξcι:ρτησfcιςτης. 

Γι'cιUτ6έσιJΙCλι: fοuμι:έn ιστολή,πού&nεuθύνι:ιό'Αρχηy6ς τοίίιι;6μμι:ι
τοςιι;.'Ι.Ζ(yδηςnρ6ςδλοuι;;τούς " [λληνεςκσf'[λληνf6ες,κ6.νοντ&ςτοuςτήv 
'Jfcιρ&ιι;ληοη vcS. &ντι:ιnοιcριΟ!:;.,. πρόθυμα στt'jv lκιcληοt'j του yι6 τ~v μι! κ&θι: τρ6πο 

:;;:vz~.~t~ • :: .r σ;~~Ί~Ξi~~~;~~~~~~~~:~~;~~~~~~:~ί~rι~1Π:::~7:~rι=~ ~~U~ι:)r.ι:ις 
Άn6 τήv ιι;οινοβοuλι:uτιιcή δpcιστηριcίτητcι τοU ιι;όμμι:ιτ6ς μcι:ς τ~ σrιοu6ι:ι ι-

6τι:ρη Βtση ιccι:τtχι: ι ό:vcιμφιοβήτητα ή ιcατιiθcοη τii,ς οι:ιρiiς έρwτήσcuν τ~ν βοu
λι:uτί:iνμσς,ήσχeτιιcήμfτfς (λληνοτοupΙΙιιcι!ςσχι!οι:ις . ιccι:f\6ισfτcρσήcχι:τιιtή 
μ€ τήv τUχη τ~ν μι:ιοvοτήτuν τί;ς Κwνοτσντινοun6λι:wς, 'Ιμβροu ιtαf Tevi6:)U, 

Σf&λλησι:λfδαC.fνοuμι:τfςn6.νωσ'αVτ&τ6.Βιfματιιδιιιφuτιοτιιtfςδη-
λ.:.Οι::ιςτοίί'ΑρχηyοUτίiςΕ.ΔΗ,Κ.ιι;.'Ι.Ζfγδη. • 

: eer~::!~!!~ ~ ___ ~ ~~~! ~ 
nροι:ργaο r σ ~~~1-~~~~~~~ μ~~f:6~6~σ:u~e~~~~ τ~~&ή ε:~~~~ ' Ζο~~~~~:~ σ~~Gη κ~~~σ;~~. 
:~~ r 'f~i o~u~~~:~o~~ ~~;~~=~ cι k~;~;σ~!~7;Ζ~ύ~~~~~ησ~~=~:~~u:~ι:~~~~: ~~~ιt~~~~:~u 
ν& έιι;6οθι:ϊ σι! σιίντομο χρονιιt6. 6ι6τημcι lβδομcιδιcιiο 6ημοο ιοyρcις:;ι:ι6 ~;ιycινο 
τfιςt.ΔΗ . Κ. 

Αlιτο6ιο ~~~~~M~;~t~"i~ :;rl~~ ~g~~~~:2σ~~~- Σ~~~ο=~~~~;~~ :;~ ·;.~~β~~μ:ο~~~ης 
Τοπιιtί;ς ΑUτοδιοιιι;~οr:uς.' Ακόμη yι6 τόν κcιθορισμό τfις τσιtτ ικΓjς μας ατfς έnιιtι:f~ 
μι:νι:ς6ημοτικfςέιι;λοyfς, 

Στrς Β.5.78"tyινι:νfσσύσιtι:QητΓjςtuν τ•νιστιιtί;ς '(πιτροr.ΓiςΑU
το6ιοιιt~οι:i:iς~yϊt;-iίΟ:~λ6.βt.ι μfτρο σχετικά μ€ τ ήν ύλοποrηση τ~ν Dfoι:uν ιtaf i:ι~ 
πιS,ι:Wντης. 

Στfς9. 5 . 78"(yινeήnpUτηouyιtfvτpuoητoUnκcvτpιιtoU'OργαvuτιιtoU 

~~~~:~:~" σ~σ~::~~ο;~~~κ~ο~: ϊ ~~~ρ~;~~~~~~~;α~~ς' ~~~6:~~~ ιt~~a~~:g:&~~~~~ ... ~~~uν ,8 
'Ορyσνώοι:ι.ις Γuvaικi:iv [,ΔΗ.Κ.,Πeριφι:ρcιαιc~ν 'OpycιvCισr:uv Τοnικii,ς Αίrτοδιοιιtή
σeuς1σιίμςιωναμlτ6όnοϊοσuγκροτήθηιtι:έπιτρσπήιtατaρτήσι:uς'Οργο.νσγρό:μματος 
τοUκ.ο.r.κ.&. 

'εn(ο-ης στfς 9.5.78 Σuvii,λθc ή Κ.[, τΓjς Κλαδιιtί;ς Όργαν~σι:ι.Jς Γuναι~ 
ιιWν τί;ς ε.ΧR;κ:-;:;τ-σuz~τησe- yι& τrς άρμοδιότητcς όρ ι ομlνι.ιν όpyάνuν τοU 
ιιλ&δοuτης. 

tτfςΙ2.5.78Σuνιfρχι:ταιαfούσιtεφηατ(ίγραφι:ϊaτοίiΚόμμιιτοςή'ε
nιτροπή Άμu:;;;ης-;:;τ-~-·rπιτροπή Διt.Bv~v Σxfoι:uv γι& ν& &σχοληθεϊ μt τφσβλήμ:ι
ταnούCχοuνσχιfσημιfτήν &μuνaκαfτήν.έξ~ο~τεp ιΙCήrιολιτική τiΊςΧWpαc;. 

JΩΗΝ ΠΑΡΙ/.Ι[Λ[J1[ NAΠPOmHθ['tτtlH ΤΟ Β18Λ10 

Ι.Γ.ΖΙΓΔΗ:"ΟΡΟΘCΗJΝτΑΣ ΤΗΝ [.ΔΗ.Κ." 

ΓΙ Α ΤΗΝ ΠΟΛΠΙΚΗ ΣΑΣ (NH/DCPDΣH,T0/1 E)[QίJHTIKO rΑΣ [ΞΟΠΛΙt!ιΟ 

ΚΛΙΤΗΝΟΙΚΟΝΟΙΙΙΙΚΗ[ΝJΣΧΥΣΗJΟΥΚΟΙΙΙΙΙΙΑΤΟΣ 



€: ιιιοιtιιιιu. 

[ΝΟΣΗ ΔΗΜΟΚ>ΑτοΚΟΥ ΚεΗΤ""Υ ί~ \ ~=·· 
.o.,.Ιtt<Γ"OI ~THΛ.:18..C».:rtt•t2 ·1:t 

• 

• 

'ABI'jνα,20'Anpιλfou t9?θ 

"Έλληνεc,'Ελλrινfδcc, 

Τδ~τi\ςΕΔΗ<ι.ιfτl'j με..,dλητοu lοτοp fοκαfτl'jν δχλδνητηnrcrτη 
οτι'ιν οιοιvωνικl'j nρδοδο, τl'j λaTκl'i κuριαρχfο καf τl'jν dvcl.aρτηcιfo της χ.Gρ4ς', 
ι:Τ1ο0ι οιι.-$1) 1ι μDVΙ:Ιδtxl'i tyy(ιφη t<OT6 τΊ'\c rι~δσε:ως . 

Γι α~ τδ rι~Cμηι;ιαν ΙΦf τδ n~εμοΌν μι1 μονfα ~ι:ς οΙ αt<στι:ινt~ 
6\1\οd~ις, vτδrrιcc καf Uvcc , noCo θt:λονν -.d χι.ιοfσο\J\1 τδν 'Ελληνικδ Λαδ 
ot. δuδ dλλ,Υ.ομισο(ιμι&νcς πορατδξεις, noCo, κ6τω drrδ τfς σrr.ιερινic ιcar 
διι:θ~Τc ouvθi'\t<cc, μnορεi ..d τδν δδηyl'jσο\J\1 σι l:Βνικl'i κατοοτροφl'j, 

Τδ Κδμι.ο μ:ιc ι:Τναι καθσρδ l:λληνι~ιδ. 

Τδ ι<δμμο ι.οc ι:Τwι ιcar .Βlλει ν6 με;fvε:ι dδt: σμεvrο -Ι:λcCιεkρσ δnδ 
lλληvε:ς κοf ξiνouc"νovoόc'' Ιto i nρcιοτδπ:c. 

• Av Βι1λι:η: vd {m6ρχει lvά τt:τοιο ιcδ,.ιμ:::ι- ι\νι;tδρτητα l!ιv ι:Τοτι: ~ 
&χι μι1λη τοv - μnορι:Ττι: lod βοrιθι'ισετε μt!: 

a)τl'jv lιcτοι<τη ι: l σφορ! ooc ιcaf 

β)τl'iν τotcτιΙtl'j σ_ννδρσμl'j οος 

'Ελrιfζοvμι: 1ι lκκλ~ μ:::ις atπl'i v6 μl'j ι,εfνει χι.ιρ fς δnι"ιχηαη dnδ τοk 
ιcολοk -ελληvcς κοf 'Ελληvfδι:ς, &vεξι!ρτητu nολιτιΙti'\C τοrιοθiτηcιης, 

~τοδς 

efλovc τl'ιc ΕΔΗ< 
Γbvcrr ιστ,.., rov tO,'AB~ 

Ιbβ)καλί3ν6ι.ιllvyρδψc:τι:οτ6.μt!ληοοςΥιατfβt:λων6~6.λωΥιδ: 
lod nαβ]:μCfνει τδ ΚδμJ.Ο tλληνικδ κa f dδt:σμεvτο, 

Γ\:JςισφCροι.οι vd τδ tνισχ.Cοοt.ι: 

•εφ'δnοr;· μt δρχ .. . ...... _. 

ΙιΙ.ηvιοΤα μι1 δρχ, •• •• .•······· · ··• 

( ' Ynoyρaφl'j) 

'Όvομο.: . ..... ....... . ...... . . ... .... . 
Έn6.yyc:λμo: ....... ~ . . ........... . . . 
Διι:Wvνοη-Τ,Υ.Cφωνοι ••.• , •••••.••.• 

' ΑΒ~. I /1978 



Η •Ν(Α A ΠDI:f AI:IA" ---------------------------------
'Ο Άρχηy6ς τΓjι; Ε.ΑΗ.κ. ι.. 'Ι. Ζ(yδης Ει.ανι: τlς 6:ι.6λοuθcι; δη• 

λWcιςαιcτιι.&μιτdν&νασ-χημσιτιαμ6τΓjςΙ:.uβε:ρνήαcωςι 

• Ή w.ιι;ισματιιι~ ιιοινοβοuλcuτικ~ wλcιοι;ηςι(α τοU ιι. Κσ:ρcμανλίl 

δlv μaορcΤ vιf τοίi ~ιa:~:~φι;Σλ(οcι 6κ6μσ: οCιτιι: τ6 bα:ρc:(τητσ: lι::c:v6 οτ~λlχη 

yι6 τ~ν έιl'ιίνδρwση τΓjς Κuβιφν~σc~ς τοu ιιι:ι( τήν &vτψc'Ι'>wιση τoij διr:λο ίi 

&διιcξ6~u-τ6ν έσw'Ιcριιι6ιιοf'Ι6ν!ξwτcριιι6'ΙομCc:-στ6όι::οϊο όS:'jyηcc τή 

X4ρa.rι'a\J,6clvoιδnoxρc:wμlνoςvli'lli&νo:tητι'iσcι&1:6E:λ1.cςι::C'"'IcuBdvσcιc;.. 

'Οσημι:ριv6ς 'llpi:iτoς &νο:σχημο:τιαμ6ς 6:w6τcλci i:π(σημη άva,·v~ριση 

'l~ίi yι:yον6'!σς ιι\Jτοϋ. 

'Αποτι:λι:ί,δμwς, τιruτ6χρον~ κο( τήv ιιλfiρη 6ο:α(ι.::ιη 6λ.wv 6αο_ ι 
ln6τ(ςτ&ξι:ιςτΓjς[.ΔΗ.Κ. διαyνι.ίσ"ο:μι:ι:ο:(ιιολι:μf1αaμc,c6θύςμcτά . τ(ς 

έιιλοylς 1 τfi σιιι:uωρ(ο: τϊ;ς •vlfσς &τ:οατσ:σfι:ις",•ού ~ταν άvcryι::ιzfa yι6 τή στιt

ριξητΓjςδcξιiίς. 

~txouv fι6η lmoιιoλuφliei ο I ά:ρχολ fιιapo ι,αού μι€ 6ι6ι.,ορ::ι: πρ:ιαχήμιι

ΤΙΙ1Ι'pΟαn:&Βησσνν&διaλUα-οuντήvΕ.ΑΗ.Κ.fιvάτήνιιιιτaλ6βοuνιιο:fv6τf1vό

δηyήαοuνιnιντcτι:Jyμ.fνηστήνι)"ΙΙηρcο(ο:τίlq δ~ιiίς. ttνο:ι αύτο(wούοuμμι:τt:

J.Οuνlπ6uήμι:ρι:ιfιδιcnιptzΎματcUτηιισντήιnιμμeτοχι1τοuςι:τήνΚuβt;:νηιτη. 

eιβο:ιο,ι1wιίρχιο.ι ιιο:f ι\•ι.φl•τw::rη τοU ιι: . t:ητοοτb:η. 'ι,λλ 6: ι\ 

ciσδσχήτοu&wοτcλcϊκο:θuaτcρημ,fνηlrνο:yνι:iρισηyι6τfςVι::ηρι:c;(cςιrοUιrρ6-

σ,aρ• στήν τ6τ• ΕΡΕ ιιο:( σήμcρcι •Νιο: Δημοιιρατ(ο• τ6 1965 ι.af μcτlπeιτο. 

Ή t.tιΗ.κ.lπαλλαyμιfνηln6 τοUς •μηδ(ααvτι:ς•, σuνcxftcι τήν 

lnoneλlj τηι;αιiν Ιιι,ραιrη•ολlrικοίi fιΒουι; κο( α6ν !yyύqαη ιιcιτ& τίlι;1ιολWι:ι.ιι;, 

•οι1&.οτcUΤτι5μcyολ\fτcροιιlν&υνοτήνhοχι1Wτήyι6τ6•εsνος•. 

'Aaήvaio . S . I978 

ΗΠDΙ\ΠJΚΗΚΑJΗθJΚΗΠΙΙΕΥρΑ ΤΟΥ ANAtXHmAHtΠIOY ------------------------------------------------
•Ή •ολιτι•ι1 •λcuρ6ηιU&vσιοχημοτιcrμοUΙΙ lτcι πολλ6:έρωτημσιτιιr.6κα( 

ι:ροβλημο:τ(ζcιτήνιιοινι1yνώμηaσιτ6:τρ6Ιfο11'ολ\Ι&νηοuχη'Ιι•6. 

• 

• 
Γιατ( ι'ι ι:lαδοχι'i τοίi •· σιητοοτd:κη τήν κp(οιμη ούτή &-ιι-6 lπ-6,c.wς Cξι.ιτ~ρι-

~~2~~;:~6 ~~u~~o !~~:=~~:Ι;~:~:~~·2~~: :~~ν δ:~~= :~ιι~~~ο~~ϊ κ~~~-~ν~~~~~:ο:· 

Άλλd διν c)νσιι μ6-.ιο /ι 1Ι'ολιτιιιι11Ι'λeuρ6. Εiνσιι ιισιf ή ήΙΙ~ιιή 1\'ού 'Ι!ροιιαλci 
Εν τ ον ο: τ6 κο ι ν6 α f α Β η μ σι • Γ ι α τ r ό &να α χ ημσιτ ι crμ6 ς αίιτ 6 ς lmo 6e ι κνUι: ~ Ο τ ι ή Δε: ξ ι 6 Δt ν 
Ιχι:ιιιανlνοι"ιθικ6φρο:yμ6-ε:fτε:Ι:uνο:ycρμ6ς,λιyι:ται , efτeΕΡΕ,efτεΝtαtιημοι::ρατfο:-οτήv 
iι:ιδfωξητWνακοι:Wντης. · 

Ό ιι. Κcφιψο:vΧΓjς ,μf τfς 'Ι&λeuτσιiες l•λοy'ιfς,έ'!Ιιδfωξc ν& lξαοφιιλ(αει μ~d: 
ιιλcιο'η, fιa: ι:aU 86 τ6ν ιισι θ ιοτοίίαc &νι:ξ6ρτητο &π6 τι'iν Άντιιιολ(τcuοη,τ6cο yι& τr'jv ·. 

::~~~~-:~ :-~~~~~~~~:::~~;~::::~:~:Q~c:~:~:~~~ r:~;;:~1::~i:~~~::~~~::~-
μiτ6&ρθρα28ι.ar3zτοUtuντ6yμο:τος. 

μ6νο 172 βοuΙ:~τ~:::6:01~~6:6::v τ~~~.::~~~=,:~ ~;η~:~~~;; ,;~~:~ίτ~~c ό;;τ~ο~?~ fα 
hαν •• 



'Απότ6τε,ιια(μποροίίμεΥάτ6&ποιιαλύ1;οuμr:σf1μερα,Επ ι 6όθηιιι:μαζfμ€. 
τ.ιύς ~πι τd.ι:iς τοu,σt: μ ιό: ό:νεu προηγοuμιSνοu πρσσπ6:Βε ι α &γρας βσuλεuτί:iν τοίί Κ!ν
τροu,σροσtlΡ8ντσς Ύπσuργcία ιια( δλλα άξ ιGματα,στούς 16ισuς κα( στό 'Ι!ι;pιβ&λλον τους 

'ΑτuχWςUπi]ρξcrνμcριιιά•κσυρασμέναπαλληw.άρια",πσύπρ66uμα/::ντιrnσκρι 
Βr'jιι:σν στr'jνπρwθuπσuργικι1"γcννα ισ 6wρra:rιάνάτηpηθοίίνδμwςτό"'ρσσχr1ματαΙΙα(νά 
ιιαλutθr:iι'\Ωπσστασfα !πι6όθηκανσl.μι6:άνl.ντιμηπρσσnιiθι:ισιδιιΣλύσ εwςτσUΚόμματος 
τϊ;ςC,ΔΗ.Κ.'ικαταλήςιcWςτσuγιάν6:τ6 . κατσ:στήσοuνUπσχεrριοτοUιι.Κaραμανλfj. 

•εναςάπότούςπρwταγwνιστέςτοU"ι:!ιγι:νοίίςαGτσϋD:θλήματος" UπΓjρ:!;cκaf 
ι!ι ιι. ΆΒ, kcrνι:λλόποuλος,τοίί διrofou δ •f;νθr;σς ζijλοςn έΙΙδηλ~θηιιc ε!ιΒύς μΕτά τήν Cκλσ
γήτΓjςΔ.[.στ(ς29 .tΙ.77, δσοιιcιrμι:τάτήν6:ν6.δειξη'ΑρχηγοϋτσίίΙ:6μμcιτοςστ(ς 
Ι9 .3,78ι!m6τ6tuνέδριο ,πούd1δ ιοςμιιζfμt&λλοςι: (σηγf1Βηιιε .. τι'j6εύτερηcι!ιτr'jι;ιορά 
μlf:τήδfjθι:νπροσπό:θι:ιαl δpύσι:'Ις6p866οξοuΚι:ντpUοuΚ6μμστσςL., 

Α!ιτό:έξηyσUνδλι:ςτ(c;:άθλιότητr:ςιrσύ"α"αpατηρr'jθηκανατ6Κόμμαστ6πρ.:i 
τσ μι:τιS τ(ς ~ιιλογi!:c;: Sμηνο, 

'[φαpμόστηιι;αν,δηλαδι'\,ξcινό:lrπ6τ6νιι.Κcιpο:μσ:νλί;σlμt:θοδοιπούχρη
σιμοποιήθηιιαντιSΙ965άπ6τήνΔcξιάγιάνά/:κ6ιwχΒcίή•ι:νι.ισηΚtντροuίrn6τr'jνl:
ξσuσ(cι.Ή σταδιο:κή ,δμwς,/:φαρμογr'j τί:iν μεθόδων σVτί:iν, πού πολU πο:ρσ:στατιw.Q όνσμάστη
ιιι:τ6τι:•πολιτιιι.ήσσλαμοποιr1σεως•,dδr'jyησι:τι:λιιι;άστι'j6ιιι.τατορfα,άφοϋπροηγουμlνως 
ι:1χι:ιξι:uτι:λfσειτ6ν:ιιολιτιιι;6ιι;6σμο. 

Άποδι:ιιι;νίίι:η:rι Ετσι δτι ι'ι Δι:ξι&•δiν l:μοθι: τfποτο,6€ν λησμ6νησt τfποτα. 

• :::~ 
1 
τ~ς t :::: Λ~~~ο ~ :~~~φ~~1σ ~~~:b:~:~:~ ~~~Υ~~:~ κdσ ~a:~~~ρi;ιι.~~:: ~ι ~~rτ~~~ :~uρ-

γι:ί κινΜνοuςγι6: τι1ν όπ6στcιση τοU Κράτους •afτfjν διαφUλαξη τοUΔημοιφσιτιΙΙοίί Πο
λιτι:Uματος. 

μ& " 6 fyιιλημιι~ 1 ~~τ~6 ι:l~~:~~ιί~::~:ε:~~ο ~=~~~~; !•:νtνσ &λλο σ;6λ ι ο ,ν& κσταγγc (λου-
';.eήνα!Ι.S.Ι97 θ 

~-~~~:--~~!--~--~~~~~~!!~--!~~-~r~~~Ξ!i~. 5. Ι97 0 

δηλ~cιςι 
Ό Άρχηγ6ς της !:.ΔΗ.Κ. κ.' Ι. Ζ(yδης έw.ανε τfς C.w.όλ i)ΙJJ t:ς 

• ~~~:π~~~ςκ~~~:~~ιS~:i~~{~~::~~~~~: ~;~~i~~~~~. :;ι~~~:~~~~~ ~·;~ς χ~·.'&ς lj . 

;:::i~' ·~:η::~λ~~: .~:;~;:~::i:~:~:;:;~~::~;:~:~: ;:~;;~~~;~::~!;: :"~~~~ ''•'"':-

:~~ &:~ι~::::~o~~~~:~~::~~~~~:~cl~::!~ :~~~~~~~~:~~ ~~:α 7~~~~~ν2π~~:~~σ i 

~fi~i!~~:!;~~~:i~~~::i~~~~;r::;;~~~~;π;:~~o :~~~~π::~;~;~:~;~J1f 'z:~ii:' 
1 

"·' 



'tτσι ό χi:ipoς τοίί Κfντ;:ιοu t~ει άιιαλ'.αγεϊ άττ6 τ/jν ηχνοι:& δη
λητηp ι α::μ f νη ό. τμ;Sσ .;ι :χ' p:x. 'Η r, ΔΗ. Κ, ιιιι;~:χμlνι: ι ό μ6ν.:ι ς :το Λ 1 τ ικ6 ς έκ:,;;:>:χστής 
του. Κάτι..> άπ6 τι'j σημαfα της 8& σuγκεντ;ιι..ιθ:)ϋν όλα τά ίιγΙΙ] καr πιστά στcλf
χηγιάνάΡοη6ι'jσ::ιuντ6Κ6;.ιμ::ινάέιιιτι:λf::ιι:ιτήνά:τοστο.'./jτο"...Ι,π::ηίι:Τναιή 
άιι:οτpοπή της πολ~σι:ι..ις , ή ιι:;:ια~μ::iτ<Jση τσϋ jημ::ιl.(;;ιιτ 1 κοίi :::o :::r 1 ::ι λ ι σμοV κ α ί ή 6ιο
~;~Uλαζη τi;ς w.uρΙσμχ !ας κα r τί'jς έbα~ικί'jς C.~ι;ι:,,αιδτητας τής 'Ελ λ ηνικi)ς Πολιτι:fc.ς. 

Τcιuτδχρονα ,όμ<Jς, γ !νι: τ~ ι , καf μl τ/jν r.6;--o5o τ σ~ χ,:6,·::ιu Οά yfvι: ι 
άκ6μαncμισσ6τι:,..;ιιιΙ.J,.ιΙκ6ς,όκομτ:ι;ισμ6ςτοϋκ . Κο.. •αμαΙιλijότ ι μfτ6νάncμιΟι1.\
,..ι:ΙμcpικοUςcιVτ6μολοuςάΙΙ6τ6Κfντρσ,,ατ6;ιΟuσc:χίιτ6ςόι.:λο.σσΙκότcρσςC:κ
ΠιJ6σι.ι::::ις της Δc~ιQς στ6 τt ;-: ..,α τi)ς στοδισδ;r:;ψi::ις το:.. νά άΙΙο.\uτ μu'Jεϊ δ:π6 ,-ι'jν 
παλιά1Δι:uλογfατοu,νάμcταβλη!Ιι:ϊ6ηl .• σfκcντ ,,ίj::ιπολιτικ.SήγfτηκDfν6. 
καταλ:Spcι τ6χU,.;σ.,-::ιίίΚfντ;ιοu: •• • • 

ΔΗΛΩί:C:ΙΣ: ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 

r. r :,;. τr ι: LΛΛΗ'J:Jτοv.,κ:;:ε:;: rxa~ !Σ: • -------------------------------------
------- --------------------·------

'Ο 'Αpχηy6::: τfjc · :Ξ:ΔΕΚ κ . Ι. Γ. Ζ(yδ11ι:; np o!i311 σ-. C ι:; ~.iκ;;g~ .~~ς? 5δΊ~J;~~,; 
q.H &1.!-:Κ μnροστd στ-ι'j κpισιμ6τη"tσ. τ::ίν t.λλη ν ο-:-οupιι. c κ=ν σχ{σε ~.ο~ν δ.nοr,;J.:ί

σισε νd φ{pε~ τ6 δλο ~lμα στ-ι'iν 'Εθνικ11 ' Αντ • n ;:J οσ ι..ι n ε {.:ι. . 

.rιd νd διε.vκολJJνει -.6 [pyo "tr\ς ':ε&νικiiς 'Αντιr.;;οσ:.:;r.ε.Cσ.c ή ΕΔΗΚ 
κατ-ι'jρτισε. μιd σειp<l Ί.pι.ιτ~σε;ι..ιν nρ"δς τ1"ί--κul3{ρνηση -:τ.ο1 ".,-;.tβ::ι.λτ-1i~ τττ--ι'ί 

:Βουλή. 

JιCα :~ν π~~~ ... ~~~~:·:α(;~~λ~~:~11~~~ ... ~~.~~~~ ~~~"~r:~~ο~>.~:~σ~~~κ~,~~~~~ο· 
σ{. σχlση μ[ τοVς Τοvpκ6ι.,ι..ινο . ις Μουσουλμdνουc τfjc Δυc,κ'ης θριίκ1")ς) ιιοV 

καθιlpr..ισεήΣυνθ-ήκη-.i'jςΛι..ιζdννηςκα(ή _bιιοCα[χειfιΞ.ηδ.νι:"tραnεττι:λ ι: :ι. .. ::, 

Ή δι:V-.ερη Lν6τητσ. Δφορa τ-ι'iν Δνεπdρκεια τWν u!"t;::.ιν npοσταοCας 

των νεοπροσφVyι..ιν της Κ:.ιν/n6λεωc. 

Κα( f"] τρ(τη -.6ν l:.ε.οnλισμ6 τοϊi Lλληνικοϊi κpdτouc μ! σVστημα παρ α
κολο υθ-ι'jσι;.ι..ις καCμ tλlτηclιn6t.πισ"tημονικdtδρUματα:.:!tκσ.νοVςl:.πιτε.λε':ι:;. 
τηc πολυσVνθετης -.ουpκικτ'jς nραyμι:ιτικ6"tητας κσ.C τl')c l:.ζrλCζι::ως τϊ::ιν tλλr,

νοτουpκικWν σχ!σει..ιν. 

ΔCδονται. σ-ήμι:: p α σ"tl'\ ~ημοσ ι 6τητσ. _ot διlcο npWτε;ς t.~:..rrf,"=Ι"HC noV Vr. ο 'f; i
φονται δ.n6 τοUς βουλευτ(ι,; κ.ΙΙ. Στ,ΧοVτα 11αC ΝιΙΙ-ι'iΊ.α. 5εν ι ζ{λο. Αϊιpι.ο {ι .f 
δοθοtίν δUο δ.λλrc nοι1 Unoypdφoυν ot βοuλε.υτlc κ.Η. !Ιι.Η-ι'iτας Βενι Ί; Lλοι: , 
Κ.Μτ.αντουβiΙς καC Άθ.Πσ.παχρτ'jστος. Ot Un6λοιιιες θd δοθοίίν στή δημοσ ι 6-
τη"tα με"td. τ6 Πdσχσ.. 

Τ6 Κ6μμα τi')c !'ΔΗΚ πιστι::Vει δτι. μ{ τCc l:.pωτήσεις a!.ι"t{C l:.ζυιιτιprτο i: ν-: 
ζwnκd l:.θνικd συμφ{pοντσ. καC l:.λιιCζει δτι ή πρωτοβουλCα tου α(η-ή Dd :3 ; . .- ι: 
τ-ήν Δρμ6ζοvσ.:χ Δν-.α.n6κpιση Δn6 τι'jν Κυβlρνηση, )1 



'AO~vcr 30 Άιιρ ι λ rοu 19 70 

"'Ο ;.,ιεκο r ΠΑΙΙΑΓΟVΛΗt ύ" iir"Ι'.ι: lνu ·~ι.ιrι: 1 ν6 JΙι:τlι.ι~ο α τ6ν :ο ::. λ 1 τ ι ot6 

όιι ( ζον τα τi; ς ού '(ΙC 1Jονης '(λλά 6α ς Ή μοί ;.n τSν άριιαζι: ό:ιι.Sτο;ι:J" ~ιι6 τ6 Οl'ι:δrο 

/ 1η γ ~ &ιιτεrrιc•Jfη ί:μnνcύοc:ιις γ ιό τ& '[Ηηνι::;Ιί νc ο ά τ a. 

3.Γ Ι Α ΤΗ ΙΙΠΡΩΤΟ!'Ιό\ΓΙ:.. -------------- --------
' AO ι'jνu3•aToul 9 7& 

8 •τ6 .&ντιερyατι-.6 nλι!:yμα τϊ; ς ι:uβcρv~r:cu:; μcτι!:βσ}. c κc:( τ 6ν ί() ;-; c:ι ~ 

• 

cψd τ iiς Πpι.ι τομc:γιί::ς αC πρ:5pλημιι : 'kλ.λιi μC τήν r.οl. ιτιι: fι της ι · ::: i ατό 8 έμα 

c:ιUτdδ !ν6!:.;cz-cτιiνl:ργατιι:ήτt:ζη,r.Q:fl:r.ιι;:::νcιαι: ά.. l.ιcι::,:;:..:vcC::.ι:λf:: :; τό χό-

ομαrιού τ f.νχι.:ρfΖ:c ιά'Ιf'α!ιτή. 

Ή ι'Jμέρα των l:ργατιιι.Wν δ ι cι:δ η:ή::-ι:": ν ιι.σf byι::νι.:ν c.Cv μ'Qορ&-ί πcφιi 

ν& ι:1να ι ι'u,ιCρα άπο χίlς άπ6 τ ή δοuλcι&:ι~cf μl τ~ν r.&::::\'~CT ικCτ ητα οUτή ιιίνaι 

~::-οχρι:ωμlνη ν& ιη:μβ ι βc:α τci /ι ι!ι:οιcδ!j::aτ ι: 1\uβCρνη:rι. 

t'OJ.ouς το\Sς tρyαζιSμcνοuς τrjς Y.tp::ς ~ CΔHJ< l:ι:cvt(,·c ι E.:,:;;.'i ~

yt.~νιοιι:ιr.6χο:ι ρC!τιο;..ι6•. 

~~-c !~.!~ -~~~~~;_ !~! . ! ! ~~ !~~!-~~~! 
' >~91'jνa9f:\ccfou i978 

•Ή t.ΔΗ . Κ. -.o:f !:γ~ προουnικά l: ιι;Q~r.οuμι: τ6ν ' ο:ποτ pοπιuσ;..ι6 ;..ιιrς 

yιάτ6νοβcρ6έyκλημα. • 
tuμμι:pιζ6μαατι:τ6ν ιι6νοτi;ςοiιι.ονfν&ιιις ΩΙ6;.ιο καrτ οϋlτnλιι:.οU 

λα οίi ιι ο 6 &~νl!L :ιανο:νΟμύιrινος , Ι(tcS τ t'jν ιι;ο:τολ fσa ι ση τi;ς ο6yχρ;)νης κο ινu•: Ια~ •τό.ι 

ν6μ ο • fiς ζq,U y ;~::~o:oτt ~ oua fo: τuίi Προtδ~ου U6 ρο ν.i lιr:ατ cλf σ.,; ι τ.;ν Ω-pxr\ .-• Ο ι; 
αυντ ονισμfνης !:vf pytιa c λη6 &.\αυ ς · τούς ιrολιτισ,.ιιvοuς λο:ούς ,· ι ό τ r'ίν όnοΗ).ι.μa
τιιι1, r:&ταζητi;ςμ&οτιyαςτfις τ pο;.ιοκ;,ατ fας c τι"j σ6 1· Χ ΡΟVηΚοιvυvfα ". 

CN:tΙCvt~τ( Ο!ΚΟ:rσι:ι; κ~ τΗJΙ (ΔΗΥ.. 

ΓΙ ~ "Ι;. Δ:HHPHtC I τtιrr ΚΟ>.Ι;:\ΗJΚΗ τΗ Σ: .ιιrt:;ΑΡ τΗtΙι\, 

ΓΙ Λ tl il 1!1 ΗΝ (·IC( Ι ΤΗΝ ΑΙΙ.\ΓΚΗ ( tJ! ::ΙC V TO~J - ~~ Ot!Ot! ΚΑ I r'POt τ HO~J . 

Γ Ι.\'Ι.\ιJ( !ΙΙ( Ι τΟΚ Ο..,,., Α τσν Λ;ΟV ,Γ J,,tJ.\Vr.ΗΡtτCΙ Πι\ΓjfΑΤΟΛίΙ Ο 
IC Ι I τ ., Κ .\Θ \I'~ (OfJIK \ [Vt\O(POΙif ;; , 



ΠOIOt,AKPIBOt,E:INA l OKQNtHNτiNOtKAPAIIIANΛHt 

(Γρ&φι:ιδκ.Χρ.JΠσρκσγ Ι 6νvης 

~Nt:OI ΑΝθΡQΠΟl" σελ. 7/6.5.76) 

2.: .: ~-1]~~!!! ~~ 5-~~!!ι:~ 5-~!~!.!!~Υ!!~~!~~~ .!.σ~!:!-~ ~~~Υ .!~Υ-~! Υ ~~Υ ~Υ 
Πρi:Ιτσς,έξ'6λwν τi:iv πολιτιΙCi:iν ~γετί:iν,ά 'Αρχηγός τιiς Ε.ΔΗ.Κ. κ. 'Jw-

r:~~~~~! :~ ~~~~ ~~=~~~ :: r ~~~(~~~ ~ ~;: τi~:~~~~~;: ~~~~=~Ρ~~!:~~~:~~~~~~~~!~~:!;~-
κιSτη '! Ι ι:Τναι κ(νδuνσς έκ τί:iν μεγαλuτtpων,τσίίς άποfοuς ~'Ελλάς ποτέ δΙέτpι: 
ξι:ν,l:ξα\τ(αςδέτιiςπολιτΙκιiςτοUκ .Κ,Καpαμανλιi ,ό . όποίος έτοιμιfζι:ΤΙ.1Ι6ιιf 
νέαν tuνθ~ιι.ην Ζuρfχης (μιf &:ποτιfλεομο τ~ν νομιμοποfηο Ι ν τοϋ Άττfλα Ι ιι.αf 11 
ι:l τ~ν Κίίπpον,τr}ν i:yιι.ατιfστοσιν τ i:iv Τούρκων εΙς τό Αiγαίον ιι.αf τι'jν λιiψΙΥ 
&ντι δημοκpατικί.ίνμέτρωvέοωτ ι:ρ ικιiς&:στuνομεύσcwςπpόςξγκαιpσνιι.αθήλωσιν 
τ ί'jς&ναμενομένης&ντ ι δpιfσεως), 

"6opuφopσ~~9~~;~ έ:~Gη~λ~~:~~~~U~ .~~ο~;;μ~~~~η~6 i:i~~:&~~"&:~~β~ς τ~;; ~~::~~:. 8 
χόμενον τi:Ιν κατά τflς ' Ελλάδος βλέ φι:ων τιiς Τσupκfας,l:π εξηγί:iν ,liτ 1 ~ 'Ελλιfς 
δtατpέχcικ(νδuνονέσχάτηςπτώσεΙJς,ε\ςτάζινδηλονότιδοpuφόροuUπ6κη-
6ε;μσνfαντοϋ,μονfμωςκαθuο-τερημένοuιι.αfέ.!;οθλ ιωμ lνοu,Τούρκοu,ιΊδηδέ,πάν
τcςοl πολ ΙΤι κοfιΊγέτα ι ιι.αfαlπσλιτΙκαfέφημε;ρ(δεςχρησιμοπσΙοίίντόv6-
pοντοίίκ, 'ΙωάvνοuΖfγδη"δσpuφσpοπσfησΙς",.:ιςτ6νπλέονκατ&λληλονδ Ιά 
νιf έκφp6.ο-η τι'\ν κατά τΓjς 'Ελλάδος τοuρκικήν άπειλ~ν έξ α\τ(ας τΓjς άναξfας 
Καpαμανλικιiςήγεσ(ος. 

• οeεν ο Ι πολ ι τ ι κο ( ήγlτα 1 &ντελήφθησαν καλί:iς, τιS 6' &πομένον ε~
ναι , ν6. σημνθιi σuναγι:pμός ι:lς τόν έλληνικόν λcχόν ,διά τ~ν Εκ τιiς Τοuρκfας 
l:ξωτι:ρικ~ν άπε ιλr}ν,ή όποfα 6μ~ο~ς παpσξίίνετcχι κα( έκτptι;~ετσ;ι έκ τfiς έσ~ο~τε:
pικfiςέλληνικfiς&νcπαpκι:.fαςΙ.:ξcχ\τ(αςτιiςσημι:pινijςκuβι:p.νητ ικ fiςσuj.Ι'ΠΕ• 
pιφσpiϊς:: 

ΚΙΑΛΛΗ • •• ΑΝΕΑΡΤΟΠΟΙΗtΗ: ---------------------------
Τ ελr:uταrα στιγμ~ nληpοφορούμαστι: τr"jv ξαq:νι.ιι'\ "lrνεξι:φτοπσfηοη" 

τοU Bouλεuτii Τρικάλων κ. ΆΒ. Παπαχρr}οτοu,πσU έξι:λtγη μl τ~ν σημαfο 
τijςΕ,ΔΗ.Κ.Ι!Ι'liλσπούστrςμtρι:ςμαςήlrnοστασfα, χάρ ιςστ(ς"lντιμες" 

ξ~:~~~:f~~~" τ~~u κ~. κ~~~~α~~~~~:~~ τ~~. Χ~~~~π:~η;t~~6~~; ~;~;::μ~v:~νι:-
στ~ν ιτολιτικr"j,προκt:λr:σr: τόση κατάπληζη πού ό 'Αρχηγός τfiς Ε.ΔΗ,Κ. πι:pιο
prστηκενάδηλι:iσι:ι ι 

" Τόν δuστuxii: ΟUτε ό 'Ιούδας δέν r:Txc τόσο θp&.σς:" 

THNO IKDNOmΙKHrA!ENJtXY!HtτOKOlnmAJΠΠOPEtτENAΔQHH.AΠ' 
ΕΥθΠΑ!tτΑΓΡΑΦΕΙΑΤΟΥΚΟmmΑΤΟΙ:ΗtτΟΝΥΠΑΡΙΘm.SΗiΟβ3-99 
ΛΟΓΑΡlΑΙmΟΤΟΥΥΠΟΚΑτΑΣ:τΗΙΙΙΑΤΟΙΕθΝΙΚΗtΤΡΑΠΕΖΑΣ:(ΠΑΝΕΠttτΗ
mΙΟΥβ':'ΑθΗΝΑ) 

• 



~-~!!]~~- ~~! - - ~! __ ~~!!~~~~~!~ __ ~~~- -~!f~f-~Ψ! •• !~~ _f~~~ 

_ : f_ ~ -~- ~ .!-~ -~ - ~-- __ -~- !-~~-:~- '!. . Χ-~-~ -~-!:!
~nο ΛtτικΑ θ(L1ΗΑ 6-12 ΙJΙΙΙΟΥ 1971\) 



"'ΟΣΗ ΔΗ~::.:τ~~:Υ KENτpQY Μ !Ξ:: τ R Ι u Μ R ς 
fu. ~νημέρωτικό Δελτίο γιά τά 

στελέχη καί τά μέλJι τ'ijς Ε.ΔΗΚ 

• 

• 

Ι.Γ.ΖΙΓ.t.Ηr 

'ιιρχηy6ς [ • .t.H.It • 

·~.~!!!!!.!.!!5:.!~5 ••. !!~!~5 
"'Λ,βοv. ΙW:σ•ν• ιι•f wfιιρcς δοιιfμιισ•ν δσοι ζ~σ.νc τfς μlρcς τίjς fpfιι.ης ••f 

~:~~Ξ~~;~ δ~~:~~~~:::;?;~:~~ς :~: 2 ~~:~ :::~~!~~· ::~:~~·~~::::::~:::i~;:~: ~ 
••pιιχ~οητίjς kΟ!ιρσuσf•tfl.οuς• .. rσ'iχΒροGς. 

ιl τ6,ιιοyοητcuτιιι'τι:ρο&Τνσι δτι /ι2Ιη 'Αιιριλrσu Ι9δ76lν lμcινc Ηνi••· 

~~~~~ ~μ~:~~Υ:~ν:~ο ~ ... ~::V:~"!1~ ~1~δ~==~ο~~~ο:~:~,.~=~~ν=~~ς σ~Ι ~:~i;~:~ς δη-
•• l:po ντpσιιίjς ιιο(ί δfν •ρfιιcι ιιοτf vi ξημcι*cι ξcν4: .. . 

•ολοιο i'Έλληνcς,ςστρftοuμcτι1crιι:f,ημ.ςμfδfοςιιρ6ς'{tjνΙ<όπροιccrτrς 
!Ιινβρlnιινιις8ξΓι:ς•ο6όwi;ρ(cντ'Β{ιμ.τc 'Ι'οίi8ιιdίνθρwιιοu Μcf&νθι:λληνιιι οίiιιc
ΒcστWτος . 

•Αςστρfφσ~ciιιfιrης τftcnιftημιιςμfaύyνwμοσ(ινη•ρdς το(ιςiνδρι:ς 
ιι• f τf ς yuν•iιιaς wod θννι,στηιι•ν στι5ν8yW. lνφιντfον τοu. 

ΚιΊς 64σοuμι: τt'jν 1Jrισημι5τι:ρ11 U.6σιι:ση 1 δτι δtν θ'ίι,rσauμι:ιιοτfwι' 
-Μiοιιιμιlσι: ιι!λ•6ςμιις8:vιlλοyι:ςfξι:uτι:λιστιιιlςιι•fiξοντwτιιιfςiμιrι:ιρfι:ς 
lνθlλouμa vιllwιtt'jcraι•. 

'ΛλW ιι•Γcι l yuν.iιιι:ςτfiςt&ΗΚwijρ.νμlροςστt'jνιι•τ•δfιιητοίί 'Αιιρ ιλι•νοίί 
wρ.ξ ι ιιιοwι\μ.τος μl τt'jν 8:ιιιSλοuθη8νu;οfνwηι 

•Γuρftοuμι:aύλ•βιιι,τt'j crιιltημοςστοdς,ywνιιr:rlςιιιιf τ'&aμe;τ• τοϋ 
'vϊ:ιν.ιι•τd τijςλ•ομfσητηςΙιιιτ•τορf•ςτijς21ηςΆ•ριλrοu'67,••fιrτt'jνίιyw
νιt6μι:νημ«ρτuριι.t'jΚ6ιιροιι•f6fνοuμι:τι5νδρ•ονiμt'jνιι''οuμι:οUτcστιyμt'j 
..,,~wνιt6μ•στayι' τt'jν 'Εθνιι.t'j 'Ανaξ•ρτησf•,τfς Λ•Τ•lς 'tλcuθcρfaς ••f τt'j-. 
&ημοι.ι:-τ f•·· 

' [ιιfιrης Ρ6 τt'jν wροκt'jρuξη τijς tΣ&ΗΝ yι4i τt'jν 2Ιη Ά•ριλfοu σημει~νοuμc τ6 
ιι.ιSλοuβο8ιι6σw.crμ• ι 

• • • • ΠολWμ&y'λ•ι.•fσaβeιcrτ'wρίlίaνκ•τiiςιιολιτιι.ijςμ•ςtwijς,διιwςd 
'Λβ'ν•τοςΓtΡ8ΙΤΗΙ&ΗΙΟΚΡΛfΙΛΙιt•fdΙΠ1μcριν6ς8ριηy6ςτijςt&ΗΚΓΙΑΝΝΗΙ 
ΖΙΓ&ΗΙ,Iδωσ8ν τ(ςμiχcς6-Μντι•στt'jν&ιι.τ•τορf•μlδλοuςτο(ιςτρ6•οuςιι•f 
τ' μln . •aαι ••f wολλοf &λλοι 8ywνιστlς,δηις d 'ξlχ•στος ~~ς-8ριηy6ς 
τijςι.ι:ολ•f•ςμe;ς ΛΛΕΧΟΣΠΛΝΛΓΟΥΑΗΣιt8fdaημcριν6ς,ριηyι5ςτηςΓΙΑΝΗΗΣ 
•ΛQΝ1ΖΛΚΗΙ 0 Iδωσ-ι\τι ιι•λδτaροcΤχ-ν•' τι\νΛcuτcρι'τiίς σ•λ•JSωμlνηςΠιι
τρfδcς .. r τιl •τcμlτημιι τijς μcy•λ(ιτι:pης ντροιιijς yι4 τt'jν Έλληνιιιt'j'Ιστορf•···· 



~!~~!~!!!Je1~!!1!!5~!!~!~!ei!!~!!~~ --!!i!!!-!!Q-~~~i!!!!S 

βοιjλιιν ~t~u!~~~~.o~~r~;~:~~:: ,:.;::.~' τ::~~~~ιι:~~η'~::Ρ~~μ::·:~;~~~~;ο • 
• ,νω στ~δ~5τ~;;~~! τii:~=~~~=~ς ι'ι .:~ •;:~~ ~4~.~~ ·z:c;~~~~ς τ~": ι ::~ο=~~ι1;:=~ 
βλη~τωντοϋΚ6μμ.τος . 

λ"λ-~μΗ!~.,~~~!ilaκ ::rν:;~~ι1:::::ί:ι;:~. κ:~~·r~~~~ητ:~v::;~~~u~~~~:z:~λ
l1~v~::·:;~~~.::~~::~~:~ ~~ :~:~~~~·;ο~~~.:~μ~~ο~,=Κ :~f ~~~~~~~~-~::i:~ δ,τι 
'•ορίί τdtυνδιιι•λιοτιιιd ιιfν~ . 

σuyιιροτ~ί~~-z~~!~i~:ν~:ί :;ιι::;~~ ;~~.:=~~~;;ς τWν ruν•ιιιWν τ;;ς εaκκ ν•' νΙ 

σι σuν~~~!~;!~j! τ~~ •;:ε~0 ~~~ :~::•~.~λ:ί ~7"μa~=λ~;:~::; ;2ς τ~~Ηi~f:~:;~η;η~ Λ:~:~' 
λ• f•ςτοίiΚ6μμιιτος . 

τησa B~~~~-~~ii~~!, 0~ίii~~= ~~ρ;~~ηι6;::~~η~ ~[~;,;~~η~ ;~~~ 1 ::~; 0 ~~:'1~=ς ~· r σuζ. 

;:~:~~~~ΜΗ;τ!~ΕiνΗt~~; :~·~.;::·~:;:"r.~:~~ ίg::::~.:\:~ •:~,:~~:·::ο =:~
'·ι τρoS~~i~~:!τ!;f;gς~ll;i;6.;~ιι~~~~·;7~ ·:: ~~~~:~:c ι σ~;:~~~= α:, τ~6ν"~:~:;::~6ιι~ης 
&ιοης της ••f της Τ8ΙtΤιχί;ς τοίi Κ6μμ•τaς οτ6 χρ6βλημ• τWν iιιιΙtaψινwν 6ημοτιιιWν 
6:ΙtλayWν . 
Γpo:,c (~~~Sτ!!·RΙ~..:~~::•yyaλlai ι'ι ιnιyιιρ6τηοη &λ6ιιληραu τοίi•Κcντριιιοίi Όρy•νwτιΙtοίί 

~!-~~!et:!1!!!5.!~S~-H!~~ 

~yΙtc!~f~μ~!;~~~~~::~~:η~•~i~:~~ηK;~~~~~n.~::!:~~;:tς : Ειι Ι τραwWν της EtiHI. 
tιinνc.ιλημμfνaςοuνlριήaιςτοu,τ6 Όρy•νwτιιι6Γpο:••iο τηςκ.ε. της 

Εt&ΗΙΙΙ μcλιτηοcταιjςτρ6ιιοuςιι•rτ,μιnyι,τι1νιιpο:yμ•τοιιο(ηοημιiίiςιι•ν•λλ•6ιιιης 
=~~::~: ::g :~η:~:=~UΥ~~τ~~~~Gς σιιοιιαιjς τi;ς νcολaf•ς τοίί Κ6μμ•τος ο'δλ• τι • • 

ξc ι ς i~~τH~!~~~-~t~~f; Λ;~~λ~~~":.~ο·~~:r:~' ,:r::~~;~ς ':~~·:~r,. 7~;~:~-a., _ 
χuτοlιι; τfςμιρaςμος. 

Τ~ν flι• wροιι~ρuξη τ' μιλη της Et&HN τήν οιι6ρw ιο•νιr 'δλaς τί;ς σuνοιΙtfaς. 
'Λιι6μη ή Κ . Ε . τi\ς Et&HIII ~λΒε οι n~Τη vuνaδpf•oη yι' νi μcλaTi1ΙJ&I τ6 

ιιιμ8iιιδ6οcwς 6 ιΙtί;ςτηςi.ημaρ(διιςf\ιιcριαδΙΙtΟ\i • 

• ~-!!!~!!!!!!!1.!~5- ~!~2@!5 

, Ειιι τJH~-~~~~f~~K ·~:~=,~~~~~~· .~r ο~~::~~~~η ποιj a Τ ι•ν δι oρy•νc-.oc ι ο I Το η ιιιiς 
τιικιντροyιμ ι οaιπ66:νΒοucrι4δcιςόπ•δοGςτοίίΚ6μμ•Τ6ςμ8ςnούtna•fi-

:::::, '~: r • ~~~:~~~:::~~:;:~~~~Ξ:::::~::~~:;::~·~::~:::~:~~::;~:::~~:~:~-
aιρος της Α ;~::~::~:~·,~:=η~:V λ:;ο 'i· • ~~~;~~ς ;ou Κιsμμοτος ιι. 'Ι. z ryδης,ιιοιj ouνa 
χWςδι•Ιtοιιτ6μcνοςb6 τfςiιιa,ημ(cς τοίi 6:νΒοuοι•ομiνοu8χροο:τηρfοu,iξε•'νηοciξ•ι
ρaτιχ'β8ρuοι1μ•ντοιιολ ιτιιι6ι6yο,ιιούδημοοιaιjοuμcοilλληοcλ(hτοίί•Ι[ΤΛ!ΥΙΛt•. 
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Ιcτ8τιtν•Ιt••σητοίίνομοσ;ι:ι:6fοuστΓς2D.4.7β,ό ' Λρ;ι:ηy6ςτijςΕιΗΚ 

ιι. 'Ι. Ζfy6ης lιι•ν• τΓς 4ιιι6λοuβcς 6ηλ6σι:ιςι 

•εtν•ι6uσοfιινοτ/tνW8ρ8μι:ινι'Ιτης1wι:τι:fοuτηι:: ·ι2 Ιηι;'Λ•ρ•λfοu 

ν' ,η,fζι:τ•• 6•6 τ/tν8οuλι'Ιiν•ν•μοσχiιιο'ντι6ημοιιμ.τιιιd . Ήκu

βiρνηση ιιν ι:ρiwι:ι νi ι:tν•ι ••βdλοu••Ρι'i .. νη •• r μiνcι ιιιτι:θaψiνη 

••f•u-ιιrtβημ•τιιιfιι•fσltσι••τιιιflνthιοντοίίδημσιιμ.τιιιοϋλ•οίίτϊ;ς 

Χ4μ.ς,lι:ιμiνοντ•ι;στι'Ινlι:ιlfl1•••η•{,τοϋτοίίνομσσχι:6fοu•. 



• 

•Άyιιtr ί μ u οΓλ 

ru : ~(J ι ο• - .,, ., .s u ( ~ ιι ο: 
ήΔ.,μοκρατfο: θιίνι..r'i τ 

~nΥς τ~ :~~ν δ ε ~ ~~~~~~~~ς ι;~D~~&::~τ ~;o~~Q~~~~~~ ~. τ~~ ;d~~c τ~~~ τ ~~ο:Ι~~{~~~τ~~~: 
l.>.M ~α ( τ~ν &n6φασrj ταυ ν6 ;:rjυc ι σ ι! δημσφιιτfσ: ιισ( t l prjνη. 

Πι!ρασc δ cινι!ς μ ιfρcς ιια Γ δc ι ν ι!ς δσκιμασΓες τιS Κ6μμα μας . Ύ11.!cτη μι6 
συν τ ρ ι π τ ι ιιι1 ηττα στ (ς 20 Νοεμβρ (ου, Τ6 Κ6μμα πού ξειι (νηαt &n6 τrjν ~nανόοτοση 
τοίίΙ909,τ6Κ6μμοπούlχcιl6ρυτι1καf'Λρχηγ6τ6νΕΛΕ:ΥΘ[Ρ10Β[ΝIΖ[ΛΟ,κατlλη
ξtατfς20ΝοcμβρΓουν6 cΤ νιι ιτιSτρfτοΚ6μμσστrjΒουλrj . ntp6σαμeμι6μcyόλη 
δοκιμιισ!ο, 

'ΙΙιλλό&:κ οUοτε,ι!Γlρο-ΒcνιζfλοςUστcρσ:&π6τ61920-μt:οαοτι1νl:ιπcλn ι
οfαπούτ6νlπιο:νc,yιατΓI:βλεπtτ6δριιματiϊς ΙΩεγ6λης'[λλ66αςν6yκρtμ (ζr.ται , 
σιγοτ~ο:γουδοίίcc τrjν Κρητ ι κ rj μοντινόδα: 

"Τ6ν&ντρcιι.ψι!νομ{jτ6νκλο:iς 
δοο ιιι'&ν&οτοχι1οcι 

~&λ ~ν &~~~~~:~~o~'~a:~~ Η ~ud 

• ~~~~ r~~ : 6i~~::~~~6 :i:~:: ~~;~::~~~~;~~::;:~r:~;~:~~~~~~~;~;:~:~~;~~~~~~~~~: r:ι~ 
τώρο::ιοίίφτόοομεοτ ιS τcλcυτοiοοιιαλΓ,οτοί:ίκο:κοUτriοκ6λα,ν6βyόλουμcτc:ίnα-

:~~ μ~;α~τ~~6 ~~~~~α ν~ο~~~~;~~6μ ;~ ,;~:u:;6~~&0~ε~~~δ:6 κ:~f~~~~:6~~1~:~~~.,~~~~ 
βοστι1,άπ6τούςφ(λουςκοfτούςlχΒρούς,τούςσυμμ6χουςκα(τούςδί;Βcνουμμ6-
ΧΟUς.'Αλλ6ταυτιfχρονα,μι6'Ε:λλ6δα,πούδιιι.ιςΙ:λcycδΕΛΕ:Υ8[ΡlΟΙ:θΕΝ1Ζ[ΛΟΙ:στr'i 
Bouλrl. τί:1ν 'ελλriνι.ιν ατό 1 9 12,&ιιcυθυν6μcνος στ6ν l:κπριSσι.ιπο τί;ς κcφαλο:ι ο ιφατ(ας 

;;~~ρ:;~~;;&φ::~ ~:&ς Υ :;τ~~ύ~ ~~~:~:;~τ:ο ~Η~~~~~~:~~~:~ :~~~6~~λ~:~ν μ~:~~~ ~~~λ~~cς' 
11ιd 'tλλιSδα οτrjν 6nο(α Β6 y(νc ι nραyματ ικ6τητα ο:ύτιS πού στr'. σίίyχ~ονη δρολοy Γ σ: 
λl;.ιtΔημοκ pο:τικ6Ι:οσια/..ισμιS.ε:tμ σ:οτ ε ,τ6ΚιSμμα μας,τ6"nνείiματοtί1909",δnι.ις 

:~ . ε~ψ~~~c τ~ ;~~ σ~~Ρ~~~ ~~:~~~:~~~~ ~~(ο~~~σ:~~:ιS~~~:~~dς;~ο~~~~v ~~;α~~~5~:~ι-
ΙΗ~ τ.:S lδεολοy ι .ιό r:ι:ρ Γβλημα τ ο ίi 1,! ι λι:λcυ[Ιι:ρ ι α;.ι.:~ίi, x e lς, np (ν άnό τήν δ ι κτσ:τ α ρ (α , 
μlτ6πcρ(βλημο:τοίiπο/..ιτικοίiδημοκρσ:τισμο ίiκα(σι'iμερα,yιατ(τι!τοιtrcτνσ:ιι\ 
έ:ιιταyrj τί:1ν ιιαιρUν, μ l τιS 1\' ερ(β λημσ: τοίί Δημοιιροτ ι~οU Ι:οΟΒΙΙλιομuU. 

~Υοτcρ ιι &n6 τr'iν ήττα τί'jς 2Dης Νοcμβρ (ou η ταν ιγυο ι κ.:ί νό όnάpξc ι ό:nο 

'{ι::ι!\:τcuιr'Ι , ήτα.ν ςιυο ικιS νά ύπάρζε ι · aGτοκρι τι ;: ή,ιj τι;ι;ν ,uσ ι>. 6 "' UνQρt;r:~ ~ν άντ ι · !-



_,_ 
::'r.ις w.αf Ε.pιδr.ς. •Ηταν ι;ι uσ ι κ ό ν& SιερΙ?.v••rfσο ~ιμc τ ι'\ σuvε f6rισr1 μaς ,γ ι ::ι τ f n&βι:ψ t 
τr1σuμφαρά . 

Ci l 4 μ rjνcς r.ο'.ί π έpασαν ι'.ι:-ιό τ f ς 20 ι; ::ι εμ[:ρ (οu μ ί:χρ ι τ f :: Ι ~ ι; :.:ρ τ fc:u 

~~:~~~~;:~~~ ι ~~~~~~:~~i~: :~ν:~~~~:&~;:~~;~~~:~:~ ~~~:-~~::~~~e~~~~:~~~::]~~~:~-
uc ι ς δ.rrό,ιe~ιν , συγ w.ρaύσc ι ς , lιλλr;λοκατηyορ (ε:ς. ' Αλλ& τό Κόμμα μας &πσ•~&ιι- ι σε ν& λύ
::ε ι τ:!: ι:;ό~-;..η;.ια o.U τd τελε tJT ι w.c::i μ l δημ ::ι κρστ ιιο:ό τp6r. a , σ ' lνι:ι " ( >'. τα;ιτο Σ uνlδρ ιο 
•~U !';τ.:·.· τ~ l.ιντι -pσC"uπι:uτ ι .;Vτει;ο πcύ ;..ι.τοpοίίσc vQ ·f ( ι ι: ι κ άτι.ι & ιτ 5 τ ( σu\· CrjΙΙcς 
:το1 Γp ι σιο:ότ ::ιν . Λα f στ (ς Ι9 !.Ιcφτ (ου τό "( ~ιτ α οι το Συνlδρ ι ο άποφάρ ι σι: τ&δr. :ιΊ [ΔΗΚ 
::.έν :& \' fvr ι "~:τ-:ιπ66 ι u τ ι:ίν nσδ :iν"τ?jς Δι:ζιΟ:ς .' Η CΔΗΚ δι!ν <Μ yfνc ι προ τι:κτσρ&το 
τοCί Κ cpσμανλΓ;. ' Η ~ΔΗΚ 6l v D6 ! χε ι "νονούς• " (λληνι:ς ~ ξένοuς , AUτr'j fiταv ~ l.v 
νοι~ τi ι: &nο :;ιι!σc:ι.ς τοV ruvc:6p fou της Ι 9ης il! o:p τ fou . 

tuνlnεαc: v& ~ι<λlζe ι 'ΙΙρκηγ 6 τ 6ν Γ ι 6vνη Ζ fγδη ,nο ύ lxc ι τ r'jν τ ι μ t"j ν& c ας 

·~ (.~U ~~~~ξ r~~η:~:sν τ1 c::~ρ~l~~~u:~o~6" ~ 7~σ~~;:ι· :~Α ;~~~α: ~& ~~:;~~~~~; "i,J~~α~~ρ c 
τ r'j ν :ιαρ& C.οο η τ ~ν : (ΛΣΥΟΣΡΙΟΥ Β(Ι ; l Ζ ΣΛΟΥ,ΠΛΑΠΗf'Μ ,.<: ΟΟΟ V ΛΗ,ΓCΟΡΓΙΟΥ ΠΑΠΜΙΔΡΣΟΥ . 

au .. ι ~~ . sι: u~f;~; ~1λ:~~ .. ~~ν;~~~~~~~(~.~~ r ~ ~6~ ;~~.);~~;ί:ί·;~~( r~~ί~~ ι ν ~~r\,;!"~ ~- 8 
::ι τ [ ~• Ι , :\Τ Ι !: ν : 1u: ·:c ί 5τ Ι κl;...f. Ι ι; α ι.;ιeισuιc Ι Ι<~ .;";" (., J 1 ::::.φ r ( .:ι υ :5-[ν ;~,! ΚΟ λα~ ειί 
cι,μέ UnοτψΞί. Κ!ρδισε τ.5 ~νι:ίiμ ι;ι τοU I:IOJ , τ6 ι:νι:ίίμu τ οίi Κ6 1 ψο:τος,πο U Β €λ t: Ι 
ά ε 1 ·ια ι "' l-.yyUησ:1 riς &νε.1;αρτησ (α~; 1~ς χ,'-,::ιu< • . J .. ι; ~α f !-: ουντe:λt:στ r'j ,. τrj ς :τo 

;:J c fω:;: •ι ι&: τι1'\' ·~οινωνικrj C.ι~ ιι Ισσι~ νf] - τή,ι ~οαγμ.τu .. σfη;;ι η τ ο~ Δf]:,:οwρ ο: τ ι ΙΙαί'ί rοοι ι:ι 
), Ιc :,.ι-::ί .ΑU τr'j t ! ναι ~ (ννο ι α της &π::ιι,~&σ!:ως -rcC Ι.ι!νι;Gp f οιι τ rj ς Ι9ης t.:ι:ιρr f οιι , (ι.{.ν 
1: χcι 1 (.,οτc τ6 τ;n:ισ..ιπ ι >.6. rαr c1.,·::ιι μc\lλrι μt!p::ι,γ ιcιτ r ιt·• l xt• Ι7Ρ!Ηιtu~μtνο 
cτ :Ί ν lστορfι:ι τ~ς JtJ,--,α:;.Κ••μ;ιι:. 5λ\.~ :,););.< ,-~6 !C:G <:rε;ro.c.: ηιι:Ι' ν 1α -:-;;~ l.ι..:·i(!ιρης 
Ζ:Ιο>i;ς-δlν l.ι<λ iχ τηκ ι; άρχηy6ς Κι:Ι'μμαηις b::ιd τιί στcλl).η τηu,σ ι! μ ιΩ δημσ .;ρaτι κι1 
σι.ιν{λ~uοη,.(Uj:ι (ς ;t rι::αη,&δlι::ιμε:ι.τn .. af .,ι ι::ι (~"""•·.5 i!λτ.;' --:- ;:; ,. δημοι<ρατι .. Uν ~c:νι:\'ν,_,ν , 

~~{~~~:κ: ~ :~~~0 ~~~:r&:~~~:a;:r~~~~~"~d ·ι~;;~: α ~:~al~6 ;~~ε τ~; ~~~ι; (;r"ϊ~~~-
κο λου eοίίν νιf ~6νοu" &νοη:ι (ι; ς. '(ι:ι;':"ι;, •f.ν ι \Uμ.ι: . -:"ι:ιύι:: L:,αν τ οVμt μ;!! ιiπcρηφ:S:
νι; ι ι:ι ι<α r ~ncuJuνdτητα μ! τr'j ο 1ιwno'j ιιcr~ , i =ιιJς ί.y.{νc. ι.,,.ι ι; ν& 1 L}.o ι οr.ο ιο~νται μS
νο 1 Τ~ΙJς,ατι:Ι' v ... ατ~., .. ;ι.:ι ιι.:ιίi Ι"ij,-;::ιv. 

'Α γαrrητο ( μου ~ (λα ι, 

• vστc:μα &nι:Ι' ~ νι.. ruvl5;ιιc,δ.οιι..ς Liνα ι δt;.ι.,~ ,,,:Sτr.ς ΙΙΡ~ιιι;ι νι:\' C".ι:~α.:ιτεϊ 

;.;~ ~:~~~~~ ;~~· δ~~~~;α~~:/1 τ~~ι<~~l~~ :::i~~v n~;~~~σ~:μ~2μ~~~~;~~~·~~~~ς ~Ε;~ ι α- 8 

&:~~~~~~ :~~ ~~t ~~~~;~:~~Ι<~~ ~~~~&;~~~~~ • α~:~~?";~~ ~2~~ ;~t 1 n[~ι;::~.ι:~ϊ:. ;i~ 
ιια ι Δημ::ιιι.rιιίτης. hι.ι ( auνiΙ•'l'l;t τό ~ {Γ-r. παριfl,t ιο, ;.ε τU τι:\' Σ\ι,..lf.p ι :ι, ιι ' ιι ~ιτι:Ι' τ.Sν 

:~·; .,. ~ r; ~ .. ~~.,~~~~~~~~~-·~~t~~ ~~~ ~~:~>~τ~: I τi .~:~:~~--· ~;,~ωr;::j:~~ .:~:;~~;:~"',λ ι-



τήσ\!γ οι: λη.ιηκcιfτήσUνCεσητσUtυνεδρ (ου-τr'jνομΙμ6τητ6τ:;υ;'.\λλ6ιt6ν:)ΙΙΤσς 
c.U7~ cl.τ:ιι:.ξ!:.ι.τr..\ fcτ r;ιtσν : 

; ~.\:: I ,::J ( Q (,\ι,;ς 1 

••. :11:S ~7;:.ιν ~ αίιυ(σ τfiς {,ι::ψU:.;ης ";Ι:)ύ c f ).ομε: (.,-:,S τfr.. :!,-11-1 971 μl 
.ι.Ρ ι 7 (.;, : J-~ - Ι97-; "'';;i'jp;<3V τρι:';ς lμέίδι;ς μlσο στ:i t..6μμcι,~lοο: στ:1ν ι: . ο, ι rιού 
~ :.Οι;λc;ν νG ιι&·ιt Jl f.ύ::τυ').οι 116 ;iρο ίiνε: :φαστασ(α -..ια f προο:σiτ:'jο:(τυ &::6 τfi σ7 t
γ r, τ~ς Δε:.!; ι ~ς , - .. ύ ι. ί νr.;ι ι.;ιι;:tpνησr; . 

__ !,,· ' ~ ... ";ι. ~CΙΙ• ;.Ηά _1.!ιε:ολσγο.f, Lιc~&χ,η . Δέν ·~;;~,;~ε ι:;.r::.Ο:τ-.c; ::6•ιυ r::l 
_ .. ,_::"0. rl,.ιr;: ...ι ~t' (ας. Αlιτο ( noU ci;(αν λ ιποταιι.τr'jt'ε: ι J,ι UX Ι κ~ rρtς τ:'\ ~tl, ι6:,~·σ( -;ρ (ν 

tt6 τ~ ;~:ι~~~!~~~~~ l.:~ψ·~~P~~~~:~~:0~u~~t~:~~ι::~6~~6~ ~~ρ:~~~~~~~~ .~~ ~~~μ~~~~ ~ l-
:ιε: ι 6ι'j δlν t ~ναι Gημοο:ριSτ.ς 6/.11 l:ιναγνύρ ι σαν τι'jν ~ττα τους . 

;,.α(οι'fμr.ρα,fνα,.Γjναμε:τ6τ6Ζ:υνlδριο , βλ;,;ουμtτ fς,- pc ί ςφ:Ηρ(cς 
'Ι(..σ:;νr.χ,(ζαυντι'jνl..νftpηιιροσπ6Βr.ι61"ους,&νοι:αfοll:ιρχ,ηγοf,-ουςl:γιtcΗlλcι9Ο'Ι 
~6 Κόμμα. 'ι; μ ι 6 λlι: 1 ~τ ι l:νδιαι;ιlpc τα ι ~γ ι 6 rό Δημοο:ρατ ικ6 Σο σ ι ο λ ισμ6~κ ι::: ( δ
τι ~μι.iς "6/.ν τ6ν l:Ι(ι;ιι=-.Sζουμε:". ι;6 έμι.iς μγέίλαμε l:νο βιμλfο-μr'jνυμα "'οροΟι:τUν -

• ~~~ .... '1~μ~~:~:; ~~~γ~~~~~~,:~~~ 1 ~0~~~0 ~U~έ~μ ~-~ r~l ~~:S~;~~ν ,.~~ο ~~~~~:ς c:~~~~ 8 ~1~α ι 
t'οQισι;: ι ς 'I:·; ό.;.ιc.ιpτ fuι ς". Clλouν •ι& πpαγμuτοπο ιr'jσ;ιuν w.a ( σ~:'jv '(λλ&Uα ,μ l τ.5 πα

~&6ι: Ι γμέί τ~•Jc ,αlιτ6 αύ Λf.'lt στήν Γc.;λλ (α "σο σ tαλ-πpοδ::σ (α" ΚΟ ( δ χ, Ι " σ σα ιαλ-δΓ! 
~οο:pαr (::r''. 

'Η σtt..rt cιλ-npo6oσ fα JCiς ό:νσκσινt:;νy οι:ι:ι,-{ρρε:υσι: δριστιw.tί ~<16 ),DCς. Ό 
lνσς l:ι:τ6 τούς 5 )nοσχ fστηο:ε 1 ο I δέ ύn6λσ 1 πο t Α ~•αναν 6ι'i.\ι.ιοη στι'j :!ouλ:'j δ τ ι δlν 
1νr'jκοuν :ιλlον στ6 Ι:6μμσ καf 6lν φιλοδο~οίiν ν& δργσνύσουν τ6 "Συνl:.ριο ιΓjς ;Jά 
σης ,-ης CΔΗΚ". τ ι:,-!λ~στα ι γ ι' ού,-ι:ύς: ••• 

Άλλό ύn6ρχουν κα( τ& ο:οuρσc:<μlνα nαλληκ&ρια ,-oU φfλοu μου ,-αίi 
Καν ι:λλ6nοuλου,nούνσμfζουνδ,-ιΒ6,-cλει6ιrουνl:ν6οξα,-6ν:ιολ ιτ ιιι.dτουςpfο 
κ&τuάrι6 ,.1'1 στlyη της κυρερνf1οcΥς τΓjς rι. Δημσφατ(ο;ς, ΙJιλσUν 6Fjθtν δ"ft θl
λοuνν&Ι.:αναζι.ιντανl,ουν,-ι'jνnραγματιl(ι'j!δεολσγfο:τσUΚ lντρουl(α(l:n ιζη,-οί:ίν 
nροο,lροντες στι'jν Άθι1νο: γcdματο: o:af ο,-ι1ν Βcοσο:λονfιι.η ι:lιι.ικ fι:ς, ν6 ιιαρασύρουν 
μι:ρι οι::~ύς t.\λους σuνοδ{λQΟU ς στd nροοl(ύνημ6 τους, ,-oti ~rουλτ&νου τfiς Δε.: ι&:;~. 

Ύ:ιfφχ,,ι .<ο( μιιi τρ(τη κατηγοι:;fa, τι3ν l:ιγρc:;,-οntι"fl,.ι,_ν, ι;,lι,-ϊ:ον ::ού 
;..ιλΖονι: ί:πfοη:; γιιi &γροτ tl(d σοσ ιολισμ6 κ σ( yι(.. t.1;.ιοκρατ fο,~λ.,& :τ~j t,.ιι:,·.;ιλύνCη
σαν l-r.6 τ( ι; ΙΙΙC'τι.1σεις τ; ς ΆγριΗΗf!ς τ;.ιS:-ι.:::χς. Γ15νι:: ιι.eι( c.ίι,-ο( ν-~ ·:--α;μστ::ι-c ι-

8 ~σ~~~/2, :~J~~:~;~~~~ /ό~Ί~,~~ο~~~τ;~ /~~ ~ .... ~~~;~~7: /'3~~:~~;~~6 . ι.~μ, -' • : '"1 

r 
είναι Δλc1;'6νερο δ τ ι τdοο τούς ;;,οιυνu;.:fτε:ς ::Ι σο .. ur tU ·Ο~,:αι.μi

νu nαλληκό.ριc.ι τσU κ. Ιο.ανι:λλdπουλου,όλλό. ιι.uf τούς άyροη:;ιιαη?:ρες 6/.ν 3 ίί rυύι, 
:i κ;:ιυyι; ιι.ανι. (ς,άν δlν ύnΓjρχ,ε lffau ,-ους lνσς ~ μ&νατζι:p". • Αν δ/. ν lιπf!ρχε: ~ έπ ι-
1"&λ6ι:-:ι:.ης τοtί .<upαμο:νλ~,στι'jν έπ•χεfpηση τfiς πολ.:.ΟcΥς,αίη6ς ;ιού Glλr.t ιφάγμα,-ι 
νό. διαλu l!r. ί η1Ι<lντρο ~ ν6 3δηγη!!εi' }.l:tpo δlc: ;..ι o o,-.Sv Κοραμανλi=10 ιηr'jν Δι:l;ιά. 
Άν δiν ι'ι•fiρχι. τιS 6ημοσιογραφικ6 συγ>ιρ6,-ημι::: 1\σμιιρ&ΙΙη,ποU tτοιμόζε:ι tι-1 ν~α 
σlμοδσο(ατiiςΔε:ξιiΞίςl:ιnιSτ6ί<.Cν,-ρο,,.r'jνlαάποατοσ(α ,δ πuς,-ιS=:ιιανε,-6σι.ςι;ιο
pι!:ςστ6nαpε:λΟ6ν, 

'Λncυθύνομαισ'αUτοUς,nοU lχουνιιο:ρα:rrλανι'jσι:ι,μεταl,;ύτϊ:.νdποruν 

~:~Ρ~~~; ,:::λ~~ ~~~~~& ~:~~~ ':;~~ u;~~c:?~o~~~,. i:.~Ρ~~~ς :u~ι~ 8 !~~~~ι~~~~~ν; τδ 
,- lλος τf!ς σ"fαδιοδρομ (ο;ς τοuς νιS ~ξι:υτι:λ (σοuν ι ιSν έαuτ6 τους ιιρο σι,ιε:ύγον τι;ς 
σ,-ι'jvαlιλήτοUpασιλιi5:,-(iςΠι.ρσfας καfέγκατο:λεfποντ:;ις,-ι'jGηΙ.Jσ-ιρατι κf,σ\Ι(σyέ
νι:ια, τι'jν ο lιι. οy~νι: ι α τWν Βε:ν ιζlλοοJ-Πc.πο.νδρlοu ιιαf δλuν έι>ίίς 1 πού τή·J ίο:-:ι:;οl!ι -
ιι. i lε: r"jμtr:'CΙ - 'ε:ύ.ν αUριο ιεiτc c,-(ς έψ}με:p(C.r.ς δτι Ι!" ,.ι:;ι ηκ ε: Η! •ο.·• σ("'" 
-<όμjJ~ 1 ν ..i ~(ρι;.ι: δ τ ι ~ t νο:ι 'Ι[LυδΥνuμο τσίi •ουy~ιροτl'jμστ οr.. Λα;.ιπρ6ο.η". :. !.·.· :Jό: l}, ι 
.;::ιμμι.:jδ:;ιήχησησ1"6ν.•.a6. 

r.cU στ η~. fζοuν τ "i ι ι:;. •.ψ ή τιιι.:ς; tτό ,lι-ι-:α, σ r:'jν σιJ . ~ ι,ι.:.ν ι ( .. ι- τr'j '· ι .ι 

Jlολ.ή, 1\lνt. 11. 0 ( ypόφavν tlμμttTO. όιι5 15 πpι.ιf μiχρ Ι τ6 Ι5ρciiιu, yιό: ΙΙά 6 ι ι.ι.β.&J. σ•~· 



ι:1~;,., ;:'1fς 5τι cε:ι:Sταν ~ Sr~ u1, ή 6:::~ -r ς ~·t.N ι!:c •Jοu,γΙ:;.τl •::Oa~ • f
νu:; r:"J"'~ τ 1 -<o•:._.s:..,o~ μ ι!: •1.yρα'ε: "Πρ6ε:6pο τϊ;ς Δ. (. ~ κrι ( ?1. 1 'Afl1(1"y6 τ;ίi r.ιS~·· ::ι τος . 
Κcι Γ π i; γι.; κ rι f ;.p i; νcι τ6ν Ηρ6εδρο τi;ς eouλιic ν6 μ~ii ~~ fξε ι τ r.: rr.:γ:.;lι: -: ιί ύr.f 
""η ~! ι; - '111 ~ το:; Ι: ο ι v:ι;'>ouλfιnr: 1\cι Γ :ι I 6:.ιστu:.ciς .,r,ro·• ~, '(Ο yι;--': ι:-: 1 ,( ·-:οο:.·ι ':' v 

y ~~τ: ~ ~~~~~ ~~ τ~~~λ6η~ ς 6 ~~:ε;~~~~·~~~ ~;~ο~~ ο;~~~ ι :2~6 ~~~:ο λογ Γ cις ,6 ι <-::1r,~r.ν τ& 
'( μεiςμcτ.S:τ6Σuνl6ρΙο.ξεχ&σαμΕτf·ςΛιαιι6χ._c; • .Ξ: ι:χ&σομc•(,·ιιριτι'< r'iι 

ζ ι;(6 trcμc τΓς cr Γ ιιρcς τ;οd πστΙσtήΜcιμc . Κσ Γ fξ:Syγειλσ,;ιοd Γ::ονι:ιλ οψ'Ην. σ"!ι..crα, τι1ν 
(ι ,..ι ν η σ τ ε Γ ο ."Ολο ι δσο1 μετ& τ6 ΣυνlΔρι ο bναγνι•p Γζοuν τ1ν lnτ6t;!'lll' ,ι: τ:η: , 
<: i ιr,.Ιiσ.Sτι μ α,..ιlλητοίίΚ6μμΟ"τσς,έιι.τ6ςβlβαιι:zότ;6τ::ι6ςπρωτaστ61'ες-τσύ:,ι:p ι.; -

~~~:.~~~~~~~~ ~~ ~;~~~~Ί:~~~~~~~6 Γ:~.., τ~~ ν~~σ~~~:~ό π~~ ~f~~1~~Λ~:~ r ~~;~~ ~ π~~.; L~ oU. 
r;f ~:ι uν rι f :t'.J • :.; τ ~ ::cχ6σσ uμc ~λα -<αΓ & 6ε:λι,:ιι.::.ιl·ιcι ι "6 r.pομ.φήι.ιουμι: f.;;τφός . Γ ι:: -
1 r :o;:: ln t ι νά rι::ιιβήΟ:οuμι. έ~ιπ;:ι6ς 'I ,& v:S ~ζrισ~o:J.fuc:u;.ι ι: τι'j v έ:τ Ι ;; f : ::ιr, τ ijι; ωι ι .r • .;. tι
)' ({;ις>'.ufτ .1ν&Μ ε ραΙιl'τητcιι τWvσuνι\'ρuvτi'jςΧι:iραςιια:ς. 

Κσ(τpα:Ροi'ίμcέμπρ6ς ,6:6 ιαφορ c:ι ίίντc;;: γι 6τοUςδι σσπα!Ι'τι!ς,yι!τ(ςμη 
.ι.:χνορ;::ιcιι,ι(cς,γι6τΓςοuιι.cιφcι\'1Γcς. 

Ριχτ"'iκαμι.:τρ&:γματι,ΙS;.οιμcις,;lτάμοί:ίτραc-:ήvG ι :ιλ(j τροοπ&aειcι 
της ό:νtιδΙοργ cιν'"σcuς τι:~ίί Κιίμματος Μαf τοU προσ6ιοριcιμοU της l6cuλι.ιγΙΜ~ς τσu 
ι.;ιuσιο..:νι..μfας . Αlrτιίποίί &ρχΙσαν6 κ&νι.ιΜιι( δ lνμl&φησανv&συνcχ(αιJμεr&τf ς :30 
:oι:μ,:;pfou . 

Ύπερι'jφανα!Ι'Ιίς&ναyγlλλι.ιδτι/iGηέχοuμι:ιιαινούρyιεςπcριι.;ιcριακlς 
έπΙτρσπι!ς 11'δλη τ~v 'Αθι'jνα,σ τdν Πcιραιί.Ζ ,ατι1ν 6εσσαλσν(Μη , στήν Π&τρα,ατdν 86-
λο ,στ(ς μεγαλίίτcρe:ς δηλαδι'j πdλctς τf1ςΧι:ίρος. ι:ι laαor6v Άπρ fλη σ& tχσuμι.Πc 
;ι ι Qtρ Ι αιι.lς '(r ι τ pοπ.!: ς σ 'δ λσuς τ ούς νομ::ιύς τί'jς 'ε λλ66cις . nι:ιρ~λληλα κ6νcιι;.ιc μ 1 6 
'cπ ι ':' pσπι'j y 1 ~ ν& &νιισuντdξc 1 τ (ς Κλαδ ι Μές 'οργΟ"νι:iσε ι ς το!: r.6~ι.στος ~ α( στ ( ς 

~~ς , i~~~ ·~ ;~~ ~~ Ι~==~ω~c1Ρ;~~ύ ~~~~~~~~ :~l~~..,;~σ~E~~~G:~P!~~~ηςc;u~~::~: 
;~; ά~~~~~..,;~:~::i~ ;g.., τ~~ ... ;;:~~~ "'~~~λ ~(~"' n~~~ ~b~~~:i~ι:~~~ι:~~~~~τ~~ό Υ ~:Μ:~σ- 8 
;ι ι: ~ fcu τίiς Άττιιι.i;ς. 

t.Ιι!:σο στι'jν προσεχίi !p6ομ66ο: ιι.α( σ τι'j μc.Βι:πομt:νη θ'lιvαγγελΒι:ί ~ 1-
δρuσητσi:ί'ΟρyανuτΙιιοUΓροφε(οuτο i'ί Κόμμcι.τσς . 

" tτσΙπΙστείίu ,μlχρ Ιτ6n&σχcι.,ν6lχοuμι:όλοιιληριJμlνητι'jν6ρy6ν1.ΙΟη 
τοί:iΚ6μματσς.ΑlrτdnοοJδlvΕγινι:στ63χρ6νια6:π6τό'74 μlχ>JιΟι'j;.ιερ:;χ . Κσ ( 
γι ατ(δλααlιτ6 ι Γι&ν6μπορlσοuμcσl 4 - 5μί'jνcςν6ιι.ιίνσuμι:i:Μλογlςσ ιfδλσuς 
τ σ ι'i ς ~ι ομού ς ιι. ο ( v6 &π ο 11 τ ι'jσσ υ μ ε έ Μ λ ι; y μ lv ε ς n • Ε • δ πuς l: 11 r ο η ς Μα Γ ! ο: λεγμl ν::~ u ς 
&ντιπρcισώπους δλι.ιν τtίν rJομί:Ιν,γι6 τ6 ruνl6pιo τi'jc; (ΔΗΚ ποd θ& π6ρcι χ~ρα μl 
σαα' l: ναχρ6νο, 

Ή όργ6νucιη c ~ναι ~ π Γστη μοu.Χuρ (ς όργ6νΙJU'η δlv μπορε ί ν& Uπ6ρ -
~ι: ι σύyχ 1 ιονο Κdμμα ιι.cι. Γ I (. (uς '<6μμcι δημοιιρατ ι :.ιο U σοσ ι αλ ι σ μο ίί . Κι:ιλε i t'θc , !:το
μfνuς, tiλo ι ν& f:λ [)ι: τε ν& βσηθι'jσcτc , &τι6 τού:; no~ ι τεu fl!~ ς lxp ι τ6ν τι:λεuτο i ο 
ι,ιη.,;uο,J~ _,ο ,γι ατΓ ~ 6ημσΙφιηfcι. ι.:αΓ τ6 ιι.ι.S;.ιμα άvι'jΜcι c;l δλο:;ς,cτα6ς &νδpcς κο f στ( ς 
·ιuνa ίιι. .:ς ι.αr uτ~ ::vιS>Jιι.Ι ΜJΙ( τ& κuρfτcια .Sλης της Έ.\λ66ος . 

f1ορά.\ληλcιnροu;ι ;.ι !Ι σίίμcνd<fτcιάξι:~uμι:τ6οl.c:ο•ιομ ιι.;;ιί τσi'ίΚιSμ,.ιοτος . 

~~";:~~:, :~~Ξ:::~~~:~;::;!:;~:~:::~:η;: :;~ .. ~;;::~· ~:~~~~~;:;;~ · :~~::i, :~~-
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• . ιnι.ίν~οuμι. άφ;;;ντ ι κC: . Δlν !:&: c fμc.:on. κd1ψα άνε.ξιSρτητο :.ι α( Ηρ~~'ανο .Μ cfμacτc 

6οiίλσι σΜοτι.ιν.::ί•ι 6υνιSμι:ιιν,lλ Ι.. ηνικi:iν ~ l;{νιrν, 

Κcλ tiσθε,lιιομlνι.ις, tπcιyd•ιη.ις ν&: ;':οη'Ι~σcτι: στ~ν οlκcνομικ~ έ.:;Jρι.;η-

~& · ~:;. τr~~~c :~&~:=~~~~ ~:~ :~~:: .:~ δ&:~;~~=~u~: ~:~~=ρ~::~.=:~ κδ~7u~~ο~~μi 
ιιoκdyguμc <"Τιi Uι(ι?ορα συyκροτ~ματο n,;ι .:i τρο,ο6οτοίίντο.ι κ(. ( !,.l,·..:ονται &πJ' τfς 
πιuτι1σι: ι ς τiiς r.u~ι:ρν~σcuς τ~ς Δc~ ι&ς. 

::Qς άναyylι..λu, ι:G;..ι:φfοτuς, 6τι ~τdν ΙΙ\6ϊο Μ lχουμι: tφη;: cρfι.ο: l.,ι~ομα
Gι ι.ι (α τ .;.ίι Ι.d' μμt~τος , Κα ( νcμ fζw 6τ ι nDλ.:i tJdντομα θ& όw&:ρl;c t ~μηpι:σ (υ έφημι:
p(!.σ, r:ο ι~ ~&: l1ι9,:1dζ~ι τd Κ61ψα. Tdτc !Ι& τά ~α"uοιοίίμε: μi τοdς μcγις;τ&νcς τοU 
'Ο:λ.',ηνικοU Td;ιou.Kc:( Μ τ& ΠDίίμc,6ιιwς ξιροuμc ~cκ&Cορα nρdς τ6ν lλληνικd 
λtιl κα( τ~ν Βουλ~ τi:iν 'ΗΜνuν: 

KurιfcςκafKdpιoι, 
::uνι:ryι.ινι στlς · ι;ιf Συνcιγuν fση":ιι:ς , 

Σ":"dς άyύνσ γι6 ":"~ 6ημοκρατfσ,~ττηΒι"jιιομι: ς;τ(ς 20 Νοι:μβρfοu 77,γιατ f 

:~:~~~ !~:~ε: τ1κ~7~~ ~:Sςi .. :ι;~:~~ς-~~ν ι::~~:; ι ~1α 6~~=~~:α~r~- ~~~~μ:ά "~~ν τ~ν 

8 ~~~~~~;~~ ~~!~:~~~:6~~~~~~· :;~:~~ μ;~~i:i ;~~~::: ~~i~o~~~::~~~.:;::~ δ;~ι: ~ ~;~~:~~~· • 
'/CD' fα τdν eχι:ι ~6η έnιτ6χι: ι, Διν μnορcί ν& ύ116ρξε:ι οτ~ν 'ελλ&6α &νθρwwσς 
~ιl ].(γο μυαλd .:α( κ σ:Μ nfατη no6 vά τολμ~σ~ι vά nci •τ( lfy6ης,τf Κσ:ραμαvλίiςJ• 
:::l,::ιouvι: 6τi 6 2fγ6ης ~tvσ:ι 6 μι:y&λος i:xeρdς τοίί Κι:ιpαμα'νλιιιοU πν~dμσ:τος. 'Ό· 

~r~~~~η: ~~~&V~ς :!~~~:~~ I ~~η~~: Π~~r~:~O'/l &~;~ I Q;~λ~f:t:~~ I "&~~:~~~~(\{ι~~~;~: 
γdςτης, 

lllt' c;{ιτούς τοUς τ fτλσuς Οιi ιrροχι.ιρι'!σουμι: στt'v άγίίν tι y ιά τ~ν δnοι;ιuy~ 
τί;ς ndλ1.10ης. ' κ Ει.Ηκ r.ρlιrι:ι v& με:fvcι ιιυματοfρc:dατης μι:τρξ6 τί;ς Άvτf6ρσ:σης 
κα f τrjς ΙΙαρξιστιιιfjς Ύ"cρβολίiς. tfμαaτc τd Κdμμα τοU μlτροu,τί;ς σι.ιqιροσUνης. 
εt~•αοτι: ~ εχ ';Ι~::.σ:"1 τiiς συν ι: f6ηαης τοU 'ΕλληνικοU J.αoU. t: .! γι: ι& του μ€ χαρ& 
τοu τοίί ~ι. r.aρcψavλi; . •ε χι: ι !να ιιdμμc: πο6 ouν~v,νc ι τ fς 6uv&μι:ις τΓ;ς &ντf-

~!~~:~~~r:?;~:~;l~~~:~~ :~~ο:Ί~:~~:~~ ~:1 
1

~;~:;::~ 1 :ϊ;:g~ rι~~~~~~ι :~;::~~=~ς 
ΙΙΙο:ρξιστ€ς-tοοιαλιοτ{ς,δ,τι Dlλouν: :ι6 μ~ μοίί παριστάνουν όμwς κι.ι( σGτοf τdv 
ιιcντρWο: 

• αδτοU ctvα;o r\ κ~:~:~ λ~~;:; ι:~;:~ ι~μ:~:rι~2μ;7~ :~~~~f~~~μ:":6P~~;u:~r πd~τ:ι~~~Ρ ι ~ 
'fμiν ο. τ& ιιdCiια στ~ yi;. Δlv Μ ιι.:ρnσ:τ~οουμι: lfOT{ στά οdννcφι:ι,γ ιατf &ν Βlλcις 

v& ιιροσ6ι:δσι:ις,nριnci v6μι1ν δνι:φοβστciς. 

n6oo χρι1οιμο ι:Τνaι τd Κdμμι:ι μας lmι!δι:ι(αν οΙ τε:λcuτuir.c; μipcς.Ή 

~~~~~2λ;~; ~:rι~0~0~U:~::~~~~:t 6;.::~':'::ν:~τ:ι"~~ ι..:~v~~λ~~~ο:~:::;~::: =:~τη , 
lιλληλοοncιρασc6μι:vα,yι& ν& μnσρισοuν ν& ιιι:ιταaτι"jσοuν τ~ν 'Ελλ&6a 6opuφdρo 
τίic;Τοuριιfας.κa(ν&παdσοuμι:ν6cfμαaτι:!νσnι:ρι1ιφανοιιcιfl:ινι:ξ&ρτητοΚρ&τος 1 
άφσU άnο ιιτι1σcιμι: τ~ν lλι:υθι:ρ(cι μος μι τ6 aTμa μας ιιοf οτ6 ~ιιfτι.ι~ιι&τw στοι:Ις 6ud 
τcλι:uτσfοuς πολiμοuς ιιολcμ~σαμc μι τι1ν ιιaράτσ.!;;η τί\ς l:λι:υΟι:ρfας ιισf τί;ς Δημο
κρατ(tις.,, 'Αλλ& οΙ lιμι:ρικονοf l:ncιδ{\ θcι.ιpοίίν τd Κp:Sτ-3ς τοίί Καρaμανλί;,τ~ν 'Ελ
λ6ΔατοUΚαρομσνλί\,ός•Ciι:6ομlνη",δτι6ιv!χουνν&Ι,Ιοβη::οUvτf"οτι:άn6τοUς 
'tλληνι:ς,lφθαοοιν οτιS οuμlflρσομσ 6τι γι& τ& ouμif!Epoντ& τους ι:Τν~ι '\ολd ν& γ(. 
νι:ιr\'tλλ&&ι6ορ•Jι,ι6ροςτfjςΤοuρκfαc:, ιιοdάριΒμι:i 4UC:κ.κο.το(κοuςιισfτοdς 
σι.ινΔιι:ι μι τ6 IPArι κσ( τ{\ν ΣΑDΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ,τ~ν nι:ριοιr'Ι τοD ιr ι:τρcλσfοu. 

"'(ν lι"d τpείς tβ6oμd6cς,lyινc σuζr'Ιτηση στ~ BouM 1 yι6 τ r'l οuνdiντηση 
τοU kcφαμι:.;;νλί; ~~ τdν ιι . 'tτocιJfτ •• 'tλlι&ηο:;ιν ιrρ&y;.:cιτο .• &ρ;ι πσλλιf 1ιαf tντuiw-

:~~:~::::~:,:~~:~ :~~ι;&~~η~~ν ν~;ι~~=~~=~~:τ~;u k:fιι~ τ"~~~d;, 11 ;,z:~:Q 



-'-
&wλίi , woli aiνcιι στ~ σιι.ι,η ιι:6βa wι:p~tννou ιιιιι( 'ελληνσ •cι:rρι4τηι • Αlν μοϋ 
~lτι:, lι hορξη τiίν 'Λμι:ριιισ:νiίν στιf 8ι:σιfyι:ιο, δlν 6tι:fλcτcιι vτιf !τι Ιιοuν 
βciσa ις..,ιfν Κρι1,.η f Έ6ν χρ&yμcιτι, Ο'uμβcιfνι:ι cι6Τ6, yιcιτf δfν τοι1ς λfμa ι 

~ ~.6ΧΣ~::τ:η;:~~.~:lί:~611:αλ'&6 , τ2:ιf k~:O κ~~η}0?~. ~·~ίν τ:~~~~= I'~:U:~~=~6ς 
ν& μοu Ιnιcι:~~"δ~~~~~~ι! \~;i~~~t;:α ~:~~7~~~~ KufJlpνηcrη •ο\1 σuνδu6tι:ι τι1ν 
ιrιφ46οσητοUΕΛΕΥΒΕΡΙΟΥβΕΝΙΖΕΛΟΥ-μcSνοcr6,.ι1τιfyλdcισο:β6μaτcιχcιριt6τcινlιτlνa• 
ντι Μ σuμμ&ιων μας. 'Λwοδι:fιβηιι:aστι1Βοuλι1wοιι5 Βιl~τaν" .-ιΙΙτi'jς Έλλ&6aς 
μlτι1νόw6βcpητοU•"εμ•ιfρyιι.ο•. 

~~:~;~~~ ;:~~: (:::~l~:;μ~~~~:::~~~ϊ:~f:ς:~~~=~ιι.~::!~~i:::~~: .::~ 
~~~~ :~~δ~~~~,::~ο::r ~τ~:; ~~( ιι: ι~:~~~· δ~.:::~η::~ =~~.~·~κ ,;ι:ϊ::ιι.~~λ:~: 
μοιι:ρστfcι. hορcί ν&μΩςτιl\tfροuνοl ξlνοι. 'Λλλ&y ι&ν& τι1ν&ντιμι:,.wιrfσοuμc 
δlνχρl•aιν&iξιχαβaνι1ι:rοuμaτι1δημο•ριιτlcι. Πρlwcιlιντ(Βaτσν&τιfθwρaιιfσοuμa. 
114νο μι& ι.-χυριf Δημοιι:ρaτ(cι. μwορcί νιl lιντιμaτwf••• ,.ιν •lνδuνο τί;ς τρομοιι.ρrιτ(aς. 
~=~~~na ν& δaίτa τιl\ν &ντlΔρcιση τi1ς Kuβapνιl\σawς κcιt τliς μaρξιστιwί;ς Άντιτολ(- • 

ν(ιιaς, 5σι:~~ο~·~ ~~':~•:•1 ~~~;:~=~ν~~ςb6λ:~~·~~~=~~δ:ςf\6~ι=~==~~-~~:ς 
xo6afwaμa,l\δfvτ&wρ6βaιλa. 

fapaν τfτοτ:'h~ 1~τΣ 1 =ο~6 .t::~·;~;(6λ6:;ίρ:~η τ:μ(~~~bη! ί::η:~:,~::ις 
wι•τ•liaιτfς6νοηο"(aςwοdμaτcιδ(δι:ιδλη,.ιljμlρσ. 

ιfλσιμοu, 

Τ6 atwcιμc ~= :~~::-~:~:: :~~::. -~~ ,.~i.:~~-~~:ςιι6;:·~~~ς.~~~~·:;ρ~~~ ~· 
ι\μιλ(aςμcιςιιafτ4ρσιι:cιf•τι1νwροa•λοyιιι:ιl\waρ(οδο. 6uaτuιGςolτpotητaTcςμaς 
1•ιιληΒa6τηιι:cιν. tι1μcρο:""Ελλ&6aβρ(σιιaτaιl:νιhιον.οβaροUκινδdνοu. Τd-.αdνορa 
τiiςruνΒι1ιι:rις,.iiςΛωt&νης,wοdμίiςχ&ριαcι\ΣΙΙΕΥθΕΡΙΟrΒΕΙΙΖΕΙΙΟr,&..cιλοίίντaι 
ν&ιι:ιιτ•τpσιιοGν ιι:cι fιι:ινδuνc.,aι ν&wι:ριοριστaΤ" Έλλ&δaσ• Ινa kρcf,.οςτlτοιο, 

::~~.sί~~t:,d~ι1::~~~ι: ;~;~~~~cι;w: κ~::r~·x::~~t=:~ ~~;~~::ς.,;ιΙΙνχινι.v-
Άaι~~vσ . kινδuvaδοuμι:νι5.6ο0μcν&χ6νοuμc,.&νη•ι'τοUΛ(ya(οuιι:cι(νι16οίίμa 
Κcιντ6νιcιΑrτιljβρ6;ιι:η. "Οιrως1ιr(σηςwιvδuνadοuμc ν&μwοUμι:στιljvΕΟΚ , δχια&ν 
'τcιίροιι\μ6τιμοι ,&λλιSσι5νόwοτcλaίς,δnιςιιcιτaντι1σaμc στ6ΝΛΤΟ. "ο•·ιι: .Κcι• 8 

iE~~~":=::~:g: ~::Ι~:~==~τ }:.::~~=~~~~~~~ ~:~:::::~~::~(~~~~,~~.: 
νΤfοντοU ΆριηyοUτοuδλcςτtςtaυτιlς, ,.(ςΙJuιι:οιaντ(aς ιι:afτ(ςλοιδωρ(aς 
χοdμwοpaίν,ιrυλ.λ6ρaι" &ρρωιrτημlνη,.ντ•faτοuς. 

"ΛΎΩJΠ1Τοfμουtfλοι, 
tτιf μay&λ.ο cι6τιf lryWo: ι:aρδf•σμ• τf1wpιhη ι:ο:f ,.ι1ν lnιο,acrιστιι:/1 μιfχη. 

tτfς 111/3 a1n:μa δλοι μcις δτι l:μaίς βιl μafvouμa τιf wpσyμιιτιι:6 °Ελληνιι:6 Κιfμμ111, 
τιfwpcιyμιιτιιι:ιfΔημοι:pcιτιι:ιfΚιfμμa,ι:afβιl1•ι6ο8οUμaστ6νlcρ66:yWσ,.ί;ςδισ,.η-

ΞΕ!ς ~=~~~=:~~~~==~,~~~i~η ~::~~:~i~~~~~~ ι:~~~~~~~~:;~r:ι:~ 
Δlν aΤνσι 'ι μοfpσ μας ~ιι atμaατa τιf Τρfτο Κ6μμσ • Εiνο:ι νΤρο'Ιf1 νι5 tιλο6οξοiίμa 
νιfyfνοuμaτ6Δadτ•ρο• Πρlχaινι5lιτοβλlwοuμaνιfyfνοuμaτcSΙΊρWτοΚ6μμσστιfν 
Έλλflα. Λlιτιf•ο4βιlι:uβιιρνιfσcιτι1Χ •• 

•ολσιl:σcΤςχο6aiστa1:6W,δWΙ'τalνσlaρ6δριιο. Δlνβ&διιχtc?τa 

~~-=::~.;=~• .t.:d::~~atς ι:e:: :;~τ:~ώ~.~:r;:~ τ=U τ~=(~~~~~~~ο~:& ~r::μ:: 
μ8ς, μ ... •τιfν nλ.ιτι•ιf ιιιρο τ~ς 'ε:UΙΔιις. 



• 

• 

'Λwd τ~ν •'Opy4iνwη Γuνaιι.Wν• τiiς tικιι.: ι.uιιλσ .. ρησ'& 1ι '•dλσuθη ι.ροιcf\ρuξη 

--οyayρ.μμfνηih6τf\νΓaν.Γ~tΡ:τi\ςΠροιrωρινi;ςtuντσνιστι•i\ς'εwιτροwίίς 

• · Ά. Γι&τpi.'Κλιοι.οdλοuι 
•'Λ'td'η'Ι'ι\,fλη 1 

iμ• ιστοιr6νη .,.:~ '::;~~6 • ~~;ηr ~·~:, 1 ~f;~~~:o .,:~ ~=~~~·~.~~~ ;:~κλμ1μ::~~~ητη 
ιηιfνη6uνιψιaf\ι\yaσf• τσulχοuνι'ι6η6αι.ιμaστai,ξaι.ινiμ a l:μaϊςοl yvν.iι.cς, 
yι,τdνισi:yΜσtιSι.λa~τοu.Πιστaδοuμaδτιι'ιtιΙtκaΤ-ιtιlιιοθορiiημοι.ριι 
τιι.ιStοσιολιστιι.6ι.~ 1 aΤwιιi wι6σwcrτ6ς6ρ6μοςyι'τι1ν4ιΗοyι1ιιοδiηS•οc 
6ι,8h4 ιρdνιο • 

'tμaiςοfyuν.1r.aς 1 iνwμiνaς,cfμ.Ι'τaμι66dνομη1Ίιρdίστιο,ιισδ•ολλ 

~&:~:~.:: r·::t:C~;:" .τ::~τ:;:~;v~:f r ι::~ .::::?ε:~~~:·:6"~~(:~ι::~ ~τ:~u-
"ι\py'"-'~ ,ι\ w~τ••' w.of 6ρ81\wληρο,6ρη~. Λlιτ6 ,., στοιχι.ίο aΤνιιι ιrηδιος τi;ς 

==~=':f'i;r~ιι:: ~ 2~• ~:~~~·1::~.::.:ς ~~~~~:~==~· ~· •:ξ:::~ί:~ ι τ:ο ~~~: 
νιι.Ι\διι.•ιο•dνη,lι~ιulιρf• ι.•f ν•Μνη στ6ν 1&ιιο. 
' Λy .. ητ+1•fλη 1 1\ 'vρdτισ .. ιt .. ι,Ι\ lιpy,τpι•,l\ νοιι.οι.u~,Ιι Uιστημ&νισ•,δσο ~ fyo 

~Ξ~ς:~'::::;2:~~:~r:;:::~~~~~:~h~~~;~~ο~~=~=?~:~~7~:=~~:;::~ 
ρο ι.&σμο. 81 wρ6yp8μμιι μιλι:τημlνο ι.•( 11'p8yμ•τowo ι+1σιμο,θ' 4ιwλωiοUμc ol w d.._ι:~ ς 
ι.•fιwρι• νι'-ΜρσηΙ+1οοuμι:ιtdlι:yuw:iιο;•σ,.,wροj!ι+1μ•τ'της 0 -ΜτίΊςlιμ'ΙΙ'νι:ι1σοuμι: 
lιμχι8'1'οήνη δτι ιιflι: •τιyμ+1 τl\ι; ζω~tς της 6' ρρι:i σΙ μiς τής [6HK,I'V8 4ιφοσιw
μlνσ ••f 'νημι:ρwμlνο ροηΙΙ& ••f σuμnp8CΙ'τ'τη . 

τη •• r ~ ~ :,·:~~·:~t~~;~τ:ν;;;;'ε:=:~ν::~:,.~r~~u~~~;:~"~~~~:~rιrt"μ-
μι' wpdτη σuyιιlντρwη yu-ιιιίίν . toU yνιιtρfζοuμι: lτι μ'ΙΙοριΤ~ς ν' μiς 1'ηλι:...,νι\
σι:ις yι4 !Ι,τιlι\ιιοτι: Ν ~Ιι:λιι; -Μ •• Ιkιηlι\σσuμι 1\ -Μ μiι; ροηιr\σιις,ιrτιl τηλ. 
36091Ι1 1 r.Μι: Μωτιp8 ... r Τι:τ4iρτη 7-t μ.μ •• ~ ... μiς ,._,ς •τι\ν ••Pd•- Ιιι:4-
Ιw.η(tτι\ν •· ...,.ριη•Ολ•u }:' 

---------·---------------~-·---
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'<Φε4Η1-ι"' 

ΚΛΤΛΓΓΕΛ ΙΛ ΤΗΣ •tΛΣ ΛΠΟΣΤΛΣΙΛΣ -----------------------------------------------------------
'Ο'ΛριηyιSςτfiςΕΑΗΚ,w.'ΙwιιlννηςΖfyδης,wροlΙSηστfς '•6λουθι:ς 

δηλι'.σι:ις , στfς Ι8hρτfουι 

Γι' τ~ν ibow,λufη ••f Ιιντιμι:τWιση τijς naυιιρfι:ς wo6 •τοι~ζι:

τι:ι yι'μ•'••ινο6ρyιalιwσστι:ι:rfι:b6 το6ς fδιους ι.Gwλσυςwσ(ίι:t-ι ύ.ι:δ
θuνοι yιιtτfςwρσηyσtίμcνι:ςιrτ'l95Ι,Ι952,19Sδwι:fΙ9δ5,ι\ tιΗΙCύ.οιρa-

Ιiτ6ντρ6wοι:δτι5Βιt τσ6ςiμwσδfιraιν'l6ιοwοιηΒσϋντfτλσυς 

wotί διlν το6ς ΙινJΙiι.σuν (•tNatii ΚΕΝΤΡΟΥ• ι.ι:f •εtικιι•) σttν ••υδ4νuμι:,μι τ' 

6wοiι:wροrιιι:Βοίινν4κι:λG,ουντιtσιιιιιtτοuςyιιtμιιtνιι:ι:lμσ6οσfι:Ιh6 

τ~ν δημσκριιτιι.ι'Ι ιrι:ριtτaξη τiiς κλονιζομινης ι.ι:f wιtλι δι:ξιiς. 

f6Ιt6μμ.τί1ςΕΑΗΧύ.i!!ιιλ&δόα•lτf\cr&tςwι:ρ(lιι.uρ0σι:uς τWν-

τι:τι:Βiντwν στ6ν "Αρι:ιο Nyo 6νομfηιν " wολιτιι.Wν,δijθι:ν,ι.ομμfτwν • ) •tΣΑttΙι• 

••fι!ι)•tιιαΣΙΣΚΕΙΤΡΟΥ• : 

οΙ wι:~νw .Ιτ~σcις lιwu~avς ρ.c,fζονn:ι στ4 -σfδηλιι yι:yo• 

ι:)δτι6τfτλοςΕΣΑΗΝc1νι:ιιι.aτοιυρωμiνοςνομ6τUW8ι.ι:τιtτ6&ρ

Ιρο "2τοUΙtιιτι:στι:τιι.οiίτοUιι:ιSμμι:τσςτηςΕ.t.ΗΙC,ώςτfτλσςτηςιrιcολιιfι:ς 

ρ ) Ιι τfτλος •ΟΜ:ΙΣΙCΕΙΤΡΟΥ•iξιl,ριισι:σιμι86ρισμlνηιρονιι.ιlj 

wcρfoδo '"' τιSν Ιιcfμνηστο ΓΕΟΡΓΙD Γ\ΛΠΛ8ΑΡΕΟΥ τ~ν lστοριwtl woρcfι: τσiί 1-

δρu&ιντος lιιι ιS τιSν 'ΕΒν4ριη ΕΛΕΥΒΕΡΙΟ ΙΕIΙΖΕΛΟ κιSμμιιτσς 1 τtlν σ6yιρονη ιη

μοιιιρ.τιwι1Σοσιι:λιστιι.ι11δcολοyfι:τσϋ6wοfοuτ,ριιiι.φJ8ζι:ιι\Ε.t.ΗΚ. 

• 

• 



( ΓI'.Λ.4ΙL ΙΟ 1 Υ Π~Υ 

ME:TRIU ΜRζ 
~νημ(ρωτικό Δελτίο γιri τά 

στελέχη καί τά μέλ:η της Ε.ΔΗΚ 
ΑθΗΝΛ1ι- 'Aw ιλf υ Ι978 

• t; ::~:~:~~~~: ,t~:~:~~;::;~~t.!;;; :;~ς:;~~:~~~·:::~~::~~: !~:;~;:g~~~~~·-
οliwιwτολlς,wσ6ό:ιι:σλσulσi:iνwΊιwdμι:νι:ςι:ι:λflι:ς,τi:ίνιι:.ιι:.Ι•ν.ΙC .. ιtλλ&,τ . • Ι

ρι:τσϋιημfρχοuΚ.λuμνfuν,ΓιiννηΠ.ιι-yuισϋ,ιιr.ηydρουι:τ6νΠι:ιιι-ι8,1wwςιι:wfτί:iν 
ιι:.ιι:.ΙU:ριι:σuΓ•λiνη,Ιιιι:ηy6ρσuι:τι'\ν'ΑΙι'\ν•••fΗιr..ΠιιτρσwσUλσυ,wο6Ιημσ•ιι:Uτηιισν 
•τ6 wι:ρισlιιι:6 •nοΛΠΙΚΛΒΕΙΛτΑ• (1-7.4 . 78ιι•f8-1•.4.78) ir.•~tσuντι'\Ιιιισισλοyη
μiνη6,yιjτVν•τιιλι:χUντσiίΚ6μμ•τ•ς•σU,δπuςι:tw.μιι,wορa•σλσuΙσiίντι'\νwρuτο .. -
νi;ιιwfό:ι'\Ιη1• fΙιι•ητVνiχιρW:ντσiί ΙC6μμ.τdςμaς. 

!~_!!J~!I~!~!!!-!!Q_~~!!!.!.f~~~~-X.!.~-!~-!~!~e:t~!.: 
Τ6τ6•σiνιισ•ipοντηλι:yρl:•ημοτσiί•·•••ι'Ιτσeιινιζiλσυwρdςτ6νΠρdίι:ΙρσΚ8:ρτι:ρ, 

wοUΙημσwιι:Uσuμι: w'&:λληwι:λflιι, 4ι:wοτcλι:ί4ι:ν~•••ρfiτητσμι6:Ισρρaλiσiνιιιycι σ ιιν6ς 
waλιτιr.aiί&:νlριιμiσuνοfwlηwητUva(ιιuνVντau.Κιa(ιτ6,6μwς,iyνσι'iΙηιι:&aχcι6νό:ιι6 
τ6ν walημι:ριν6 τ6wσ.Έλiχιaτι:ς f;•ημcρflcς τ6 ιημσι:rι:,aν wσf μι:ριwlς, μ&λιaτa, •••i
ρΙοΜJaνμcιιι wiό:νσ6aισaχ6λιa: •.• 

~!_!e!!!!Je.!.~!!J!!S-!!~!-~fX~!~!.!.~~-!~1:!~-!!Q_~~~!:!~!~S.: 
8 'Ορyaaμ6ςΙιφwτηριiτητaςwaρσuaιfaτη•ι:τ6ντcλ•υτaίσwσιρ6aτ6νόρyανwτι•6 

τσμiaτοίίΚ6μμaτ6ςμaς .'Λλλι:wiληλ•ς •uvι:Ιριiι:•ιςy fνaντaι,._,,ι:ρρ6ιu,aτi ιιι:ντρι
ιιfη:ιa•ιιίaμ.ς. 

Ιημaι,νοuμι:11Wτfς wι61vιισ,ιρauσcςι 
!!!S-!.:!_!!•Ι*Ύμστσwοιι'\Ιηιι:ι:auyιι:lντρuaη••f•uyιι:ρ6τη•ητi;ςΑ'Πι:pι'ι:ρcιαιl(i;ς 

'[wιτρσ•i\ςΠι:ιρσι8. 
!!!S_!~~~!! ιrρa:yμcιτσwο ιι'\ Ιηwι: •G••ι:•η aτeλι:χWν τi;ς r.λ•l• •iic: yuνιa ιιι;Wν •aιf λι'\

•Ιηιι;aνbσ.«aι:ιςyιfτι'\Ιρσ:wτι'\ριaιι;ινητοιrσfη•η••fτι'iν'ν•Ιισρyι!ίνw•η•UτσiίτaU 
τιSaσ•ημον.,ιwσiίτσμUτi\ςΕ . ιΗ .ΙC. 

f!!S_!~~~!! lyιvι: μι:y,λη σuyr.iντρwaη τi;ς r.λalιr.i;ς ti:iν Ι ιιι; ηy6ρwν τi;ς t: • .ΔΗ.κ. 

yιfviμcλι:τijaauvτ6νaμσwχiΙι• τ6aχcτιιι:6μliτtiν•τρσμσιι;ρσ:τf••••rvι&ν.&&r.
•ρσ-•τι:ίι\1•f•ημηll:wητοUΙC6μμστσς•iνwa'•Uτ6τ61• fμaχσνομσaχιιισ. 

!!!S_!~~~~!! συνi;λΙ•ν •i wuywiντ,._-η al yιaτpaf τiiς t . ιΗ.κ. ••f ό:νσσυyιι ρ6-

τηa .... τι'\ιι:λο:lιιι;ι'\iιr ι τρσwι'\τauς. 
f!!S_!!~~ .:. !! wριιιyμaτσwσιι'\Ιηιιe auy•lvτρωaη τίiς Έιrιτρσwi;ς To•••iiς Α(ιτσιισf

•η•ης, yιivir.aloρfaι:.ι τι'\yιισμμι'\τοiίΚ6μμ•τσςwiνwaτ&μι:.yfλσ Ιl:μ•τaι τσiίΟΤΑ 

ιι:σrτrc:Ι•ιιι:ι:fμaνι:ς!ιιλσyiς . 



Ιiιρι τfc 17 ι.~τfοu lr:ovw iοΙι:ί οτι\ Ιημοοιlτητο "' Ινιμστο τWν *ιι6λοuιω,," 
wpοοιιρινWνΠι:ρι•ι:pιοΜWν 'Εwιτ,.wUν, ιιο6 .... -.τJΙiΙηtιονw.οτ&wινήο.,Ιοrwς τσίί 
'Λιιιηyο\ίτοίiΚ4μμοτος;,τοϋιι.Ζfyιη . 

λ'ι;σf 8 ' Πcpιφι:ριοιι~ 'ΑΙηνίiν 
Α 'ιιοfΙ' Πaριιιιιιο•ι'ΙΠ.ιpιιιοi 
Α' Ποpιφοpιοιιι'Ιθι.οοολον(ιιης 

κ.flι•lμηοiΠ.Ε . Ιοyνηοfος, 'Αχοfοι; ,Μιιwνfος,Άιιιισιfοc;,ΚοpινΙfοcιιοf 
&wlιιιοννι'Ιοοu, 

Dlνfος 'ΕwιτpοΙΙlς,ο6μ..,νομiτι'Ινόw'&ρι lμ ,21yιι:6ιιλιο τί\ς 17ηςτ pι:χ •• 
τοiiΓι:ν . ΓpιιμμοτiοτοUΚiμμοτος,4ιt•fλοι.rνμtοοοl•μίlνι:ς , l.f8Uιιlνοuνbοyιι-· 
ιι'ΙτWν8 .. ιWνοσd1μοινονwιοτσfοτ&ΙC6μμο,ν'•ροντfι:οuνν'1yyι-'ιοuννiο 
μlλη 0 νΙ Αρyον48σuν οτιδ νομ6 τσuς, δοο μwο..,.ϋνwapιοο6τοpι:ς Τοιιι•iς Έwιτρο-

::~~-~τr~λ:;:~=~ς ν~ .~~:·~:6 :~· ,.~·~=~ ~-~.~~ιt;:"'ι.~ί~=~~ς ,.;'~-~~ .t~~~,:~. 
:~~μ:~~ς :·~:6 '=•~:~~~;; 7 •:~μ~V:':;u;,μ::τ:.~:: 1 ~~ ~==.,~~:~:• ~~::~~~ •• τeiί • 

'Ιιι.fτ•~•6•τ••rιvfνcτοι •τfςn . Ε., ν'•τρl,οuντι'jwρο••χι'ί τοuς•ιιι'ίν 
lvv•~l•• ,., Ιuνστ6νwcρι••στlρι.ινyuνσιtιWν••fνlwν. 

!~!!1~!s.:~e:t!~!1S 

ν ι•τ • ~~~~~~:0~~ ;~, ":~~ •::~=~~,.::~v~~~ .. :~;:Ξ:τ2~:~:~ν ·:~ί~~ 1 

;~ ~~~~· 
'Η '••τ,ο•ι'ί •δτι'j '' U.ο"ιιaι τ6 w6ιιι•μ' της •τ•ν 'Αιιχηv• μl•• •τ~ •po•cxii 
ριομ,ι.. 

'Ασ'lιη .ι..τι'j τι'j Ιρο•τηιι••τητσ 1 ••6 •uνaχfΖ:cτσι ••f '' •ι.ινcχι•τai μf IJ.• 

Ιντον6τaιιe ιιι.ιιμ•, •• ,. ... rνcτ•• Ιτι τ4 Uίμμ• μ•ς•ινeiτ•• '-• .. •••τιιι4 &,υ,4 
••f μι •G•τημσ •τ~ν wpo-••••• &ρy&ν-ι'jς τοι.ι.'Ε•ιΙι6ιιcι, μ'l: .. λσ λ•v••• ν' 
lwιτ6χcι•(ιτ48οΔΙlν•ιιeΥμ•Τ•••ιι'jlηΙΙ&8Τ,Τj11(8Τ&λaι.ιτ•i•χρ4ίνι• ·· 

• 



!-~-~-I!) _ Q_~_!_~_Q ___ ~-~ - ~=!-~-~_Q_! ____ !_~_!_~_Q_!-~-~ 
'Αγ6pευση τοίί 11:. '1. Ζfγ~η 

'Α ρχηγοUτηςε:ΔΗΚ 

(ΠpακτιΙ<&Βοuλης30,3. 1 97Β) 



;~~ τ~~λ~::;t~ t~i1:ι~:~~:78~,.;~0i~~~;tς ~~; i96r. 
2 

. AΣII!IINA Γlι\ΝΝΟΤ. 1\~rn 11 f&ι~;;ι, ~-~~:~i n-ι:ί 
ιt1.9(ιι1 t1> K.IC.K ιί-ιιyνώ;ιιοι r:b~~n 6,τι ~~~~~? ~;:~~λ<δι 
ιr.~J 2-ι:ό ~τ,iι; ;:~λ:ηι;~~~- · , 
~U ,jή; ~r,. ί·ηοιι, ;:,.-':ίjμ~ι. ή .;,~-t~; Δι?cr,Ψ,ι.lη;;, 

~ξ~~~~;\~~ ~τ~; ί~:~:,~~~~i'~j:.r.;,1;~~ 
ιi,;ι.ι τι:ί .. ~, ~ωή ~~· τ~~ lξίλιξr, ~,; κ,.~οι~~ι.ι~~-

1 Ε:--.:ι.ι aψι., t ι ;ι'λι~ .-f-.,ι.ι,ι ~ rrωl ~ ~~ ~,..,,.. ιr.r.οιι 



Η ΑΡΣ:Η ΤΟΥ Ε:JΙΙΠΑΡΓΚΟ -----··-------------------------------
!τfς 7.4.Ι97Β,ό θοuλι:uτr'jς Xavf~o~v 11. Νικr'jτο:ς θι:νιζlλος,&n6tτc ι -

λ ιtΙJΤ6νΠρ6ι:6pοΚ6:ρτr.ρ τ6&>ι6λουθστηλεγράφημσ: 

•'Λ6υνστW&ντιληφθi:i&n6φι:ιοr'jσαςζητι'iσετι:&πόΚοyΙtρt'οσσ&ροηό:παγο 

Ρι:όσι:ως lrJΙοστολΓ;ς δrrλων διότι &ντfκι:ιται np6ς όρους &μι:ριιι.ανοιilς 

ιττρrιτιι.ιτικf\ςβοr'jΟι:ισςw.ι:ιfμ&λιστο:!νWσυνεχfζe: ταιι:Ιοβολι1τιiςΤουp

ιιfι:rς στr'jν Κότιρο STOP '[nfσης ι:Τνσι ~Οικ& &σuνι:ιrr'jς μl tι'\ν nολιτιιι:r'j 

οσςγι6τ&&νθρCiπινοδιιιαι(jμστσSΤΟΡ(1νaιέπfπλlfονδιομι:τριl(&&ν

τf[Ιr:τημtτfςίιnοσχtuεις τιiςτrροεκλοyικfiςσας1σιιτρnτι:fα ςγι&τr'jν 

Κι'Jπρο οΙ όrraicς τWρο-6ι..ι:ι,1αfνe:ται Οτι 166Οησ..-νμ6νσ γι& τr'jv !ξαο~

λιοη τοϋ μι:γ6λου &pιθμσU τUν έλληνοσμι:ρικaνιιι.Υν ffιψuν STOP Πρfτιeι 

ν& σiίς γνωpfσι.ι Ο τ 1 l:&ν lιpBeί ή &τιο:γόpeυση άτιοσ,το:~Γί ς Οτιλι.ιν στt'jν . 

Toupκfα τrpfν &τrο χωp"σουν Ο~ο: τ& τουpκιι:ά αηκιτeόμο:το: &τr6 τt'jν Κόπρο 

8 ~ τιρfν βpεUεί μι& δικο.ιη κ~f όpιστικ" λόαη αUμφωνο: μi τfς &πο:φ&ιτeι ς 

τοϋ ΟΗ( Βά ήγηΒtι προσtJτιικi:iς στο:υpοι;ιοpfnς γι& τt'jν κι:ντάργηση 'Ο~~ο~ν 

τi:iν&μepικσνικUνκο:fΝο:το ϊκi:'iνβDσει.ινστt'jνΚρt'jτη. 

======~NI;;;;KH;;,;τA:;,r~B;:;;Eri;;;IZ(fiOΣ-Bouλεuτ~ς Κρι'jτης" 

Ο ΗΠΟΣ ΚΑΙ 01 ΑΝηΔΡΑΗΙΣ: TOti Στt:Λ[ΧΟΝ ΤΗΣ: (ΔΗΚ ----------------··-------------------------------------

Μ iΊ ν ~ ν • ϋ. ι: ι "6 c · . &.;. i.~:. 1ιο. C · 11 " ;1 ιι · ,1 ν :;' Χ c • 

1:ίοpιι:' flαλΟ.ιολ6γc : 

~· · ~ l )10.\107:0 \ -

• 



n<ί.Oc ()jHU 

tι . ·ΙJι.~.(l~Ολόγο, ό έζ~ρ:;:νιιι6:; t uχιιρ• di'ός ι:c.( ό 6οy~ια~ισμός ιιl: tδν 

όnoi o t.nο·.;~lνι;σΟι; "lιιι6 ""Οl:bpρ.ς "βC ;.ιιια. , πi:.-ς ό )t,,Z L ybης clναι oVτc 
~(y,;1 oV1C ιοιοΛU • • " ,;ή σηyμή .... Uτiι :ι i.ιr: ' C.ρ . Ι t.νηΙtαΟ•'ι.; μορ•1• {ι στό !Jανc>.

Λήνιc-": : ... 

' ΑΛΜ C.ν lυι:•ι; ιιt 11iν ~~~;ροο.χ:'}ctσα σC ιιtσ<ζ JΙαί ~ργή ι'ισuμ.τ:άΟcι& σας 

y ~ lί. τ6ν 1ι, z!yoη, V:ιιι:τc' ,.ηΊ," ο:ιι.τ' ι...V~οίi,- ι:α.t'έιηtαy{ιν tφο::ο.νϊ;~- ι: iΊην 

7 -χι.ιδν~οι:. 1i)ς ι:. . χτα·ωrι iω:. •:u{ι ιι' -ι:όuο t:pίιψc.: ι:α{ ::ι•~·'·'JH(J·· 

U ά, 1•ός ι:.οtι,;ι:'J..'J ήdιι:.ς Ιωλ ιη~.ι'>ς ιι'ίΊ:.eι-uς, τοίιι;. τ (;ι ι (ι~·C 

..-oV "Ηιο.tcσtιj: ι CνιΛ•" ιι"αί . ~ίΌv ύργύ.νuν τΊ.ι v ιιοιί ζt)'.'"ciiν 1{ιν 

tιCνωιι" τcϋ . .:.0'"1•μβ(p..ι.uτοv ~:u:>.ι·~ ιιιοiί, πού Cρνι:tται ιιί: ~tί<Jιια 

νιl .6cχ.Ο\i11Ίν ;-:Uν0ι.οιων1,'ι"<>tc"vοι.ιν1:οιι". , νtδΙιιωνη.Ο:iιι~:~ν: • 

.' ΑΛλ& 16 lζοpγ_ισ"tιΗ/J r.rιo~y}:α..H yι:yο.νός. ΙΙοU ζι:Ιιι;pVι1 

ιιβΟc ~ο~ ο ι~vοχi]ι; y.•~ ~ιια Ι:)Ιtιιιιιιt•Ηδ tlvcr ,.;ηο ,-ϊ;ς. bιιηι~ι;. σας :· ι;ρι~nijς. 
χ. ·JΙαλ(.ιοΛόyο , clνο.. ι ό ~ζ~μ:;:ν ι;:ό~ t σχιφισμ)ς >:α( C. δοηιαηι1)ιύς μC τ6ν 

• 

όιιο-.ο ~:.:οφιι CνεcιΟc " ι'ο;δ , ~;:-ς. ό Μ, , ;ι,Cγδης ct1•ιn oU'tc 

λίγο οtίτ.ι. JΙολύ •• " t•'ι σηηιiι ύ~'lψ;l &.v n:ιa.of}ς μορφή σ1U Jlu.νcλ-: 8 



• 

' r. ι -'~' 1 ' (Ιιτ ~ι)ψ. cι. {ο •• {ι τίι ι;ιuλω~ ή 1ov ; ΔLov Οvι:r,ΟίιΙΙα ~c ιt σ. "tνα.ν 

, : {-..:~~-~~ ~~~~t' ·:~~:,:ς ~ι,f.l.cu ~~:ρ;,:: ~~:~ ~σ. ~;, 11ι1 ~:~οv:~~-,
1

~~:~ -
L- :···,, , :';_:·:.ι'\ r_ι,~t-ί•τη , ω:~~) :~ ::~f1:~::::η, τ~:u::::~::,;~:::~Λ~φ~~: · 

nu. ( xu~C~ :~~:~ι~ίις ~:::τ~:~:)·~::::λ~~«::\1 y~~ο~:αμ~ 
Ηt-ίUyuνιστίjσιί.ντbνκ.Ζ(ybη; 

' Μ.λ6. ιιο ι ός tr.ίιρι,c ό 11. ZCyb~ς yιtL τόν'Οnοϊ: ο τό:1ο ιι&.ς \!λcιt;>c 
μν{η:ιj ; }:.1ς :rό Ο u ιι t{.cι ιφδσι.; ι:ι:τα. Cν(l.ζ σ::.ς σιινύ.bι}.φοι;. ,- ~οι!Ι , ΔG".\.ιι 

cτήv" i:Λ [;'! ΟCι 'Ο'.ϊΥ IΗΛ" :ι:\1ς 19 · 3 · 7ε- ::i., yρά~~οντιιr. ρ~U JΙΟ.ζύ 1ιt . 

ιτv. C • " τ~ (ι<{ιοvc ό ιι. ZCyVης Νιτά τίι . Ιιιί..pι:cισ. 

.... ο~.ο ι 

ιιι':tνά.ΟτοχiJσcι , 

l(ι ·~" J.στοχfίσ& \ 1ι~ά ~α( δuδ,. 
n~λι; l.V-ι:ρcιι-ιμέν_?c; ~ιlvcιι ~ .: , . 

Υ, ι ' ;)σον J.~,oρii. τfί ν ~tο:τι'ι zC γ δη μ.i)v ~ ν σας 1 -μl τ ή ν ?π<ιί σ. ν ieδc 'fC 

τδ npU~oν tϊ:(.ψ« -ι:οV "ilο>.vτιτίιχοu " σ(ι{; σ16 '' BJ!I-\t." τiις 23_ το? J.:{φ-ι: _η , 

, 1.' Ιί~ vύ. 

.ι.U σ~cι.. ; t1ϊιvι ς 1ιf- σ"Ι"όχο ί;::λλο'f& 
' ~;χΟρός 'δC !σ~J'f&ριιιός ιιάΟc ~φ6.δσ. ίί τ ο1ιο ποίi b&ν ~nστcύovv "Ι" Ούς 

Οcούς -ιιοU ~oU r.ισtι:Ucις. ο:.>όλfl. dτό Οή:'Jσ.'tlα ό Βcνι ζCΛος nοιί 
tδν ιιuvηyοtίν σό.ν ύ.yρCιιι στf:v Uι:ιο.;ισ.~-;ο •. '11 ρc"Ι"σι vιι\ τοV κu.1"ιt.X.PO.σ 'fl'\ 
dτbv ll&f1L ιtλi]• .\ο. CΙΙ'iwτ ίιι;. ό ~ λρισ'fοφ.::\Ι·ης τ.οU οτ.ιλbνc ι \ιιιολiΊφι:: ι ς . 



&,.δ ~ιιτt: ~.tΟ'τιΗδ ό.nόσηαο} ια b Δημ{jτρ ~ ος· -
rούν.ιρης , :ιιού π1.iJp1.rX14 1ιι τό τοι•. '"Έvυ. pδΧ ι 

. στl:~ι 1\ιιnοόtιJ'fρια r.o V OcJιCX~uσc rtρ6'fGς . 
' ~;ι οι 1.1 l:c.~·δc Οcά • •• ' Ιι.λ1.U χαt i f!V{jμη }:οίο λc.,ι::cι, γ. ι ' oG1"c 

1ιpό r.cι p~ C:.ρxct o ιηι,ο!τω yιά ~ιά. ~ιιΟCυu τόv JΙtΙ.Ια;((ι μt 'tά 

' ΟU;• α.τcι \ijς μαv~ας " • • •• 
Κι 'Ομιχ; -ι::ρ(ν i. ί yc.ς. ~i.ρc.ς, , bCν σϋ.ι; ί:Xc ι Qc ή ~νή,ιη : 

,Υι6. νά . • • • Ouν. ~ιO iJτc κ~ς b χ. _'Ι. ΖίΎCιη:;, Cvι:ις -:ιό.λλcuχό~ 
lιyuvι•Jt11ς'Ι"r'}ςhημοι:ρ••'f 'αςJ:C.ιiαvc.λλ{jvιαά~ιαy~ιUpι<f1} , 
-cfvαι " •'1 _V~'&ριΟ. 1 ά.vηnαθ{ις μορφή ατό ΠαvcλλήvLΌ ·~ : '. 

. " 'n · ~ t~ ~ι ι α ,' Ελλάδα Οποv τή Οiαη τοU 1 vηι;:άλιοι.: b ι αλδ~ο·v 

δLα~:ζ~ τρι6:ν-;α. χp[ι \·~α ι:αι 
γι.& μC ·,• .r. .πι. ιtρί"ι Lπογ~fι

Ι'~.J:·~~~ ά·, ;ι:ι.'trri'jσ'tc μοι: πη- . ' 

"~~~~ r;,π.: ><·r';;"~~~,~~~~~ ; 

Δ ν 

• 



• 

• 

l;,ιer6:: 
Uλcι; ο~ l;φημ.cρt-'
σιι-.ι-;(ι.κτηι; ..Cηc; l:.

rrY..:?.:;tηu τόu η • 

. ::ο:~~:~~~~.Ξ:~~~iς ε~;.!Ξ-~:~~~r, ~;.i~~·;~~:,:~:; 



(r.),α' ·7ιι"::.'ι. Ci;α..)~ τ~ ·.;Gcio γι~~ 
\ι~σηλι;;!σ. Ο'τ6 l~t;.ι·1't.:::ρ :.: ιC•, 
·ιήv μcy(•.λη σ·.:cνν~(~:Η-ι:: ·~συ γι.α·.-t ό •l1~0·· 

:~~.~1~~~~::~v~~~~~~η;~::a~. z~~η~~~: . •- Ησ.pα·;δμφc, -_δι,Cypw;;.p~:.:π 
ε~t:~yr.λι' : :" ηρ~ι; f)~οϋ δ{;v b1ί~ρ~ει. ;,oι:r:&v r.iηι..:pct on-:-~ ιχc.χι.ό·~Q 
~Oc~ l~vεpΔ::~.v~; .. ';":6:1.-:: ·,"ο:\{ι "t":J~·λ6vε:. ..... :. ~c .. x; : : "η μfjϊtυ:; 

l\6\iOV γ!.U. •) l<;Δ.;;Ε~ c!•:~ ι, f..v:ι;γ1;η \ 1
:\ f>ι,C' .. 

·~ ί}v I~rt;x:'Jir..';Λ :; : ιι::t Χtσ.~ 
ι1υγχορδ t~ lJ ~~iJ;;oc; Χτυr.U 

f'Ου ,;::,;~λ~ν:~~~''i~i~~;~~:.~i 
,_ 1'{; .(;":;β::r.Ο'μ(ι 

Ίι.ι6ννηζΠο:ραγuι6ς- Δι ~tηγδρο ς ΠcιΡΙ:"ιi:iς 

Πe ι ρcιιiίς:i.4 . Ι970 

tμ~~~r:~~~~;::τ;k:~·:;:;;:~~ 
[?~~:§:iΞ~.:~~~~~~ffi. 
'" t\\IQι)<: •ο)ν ~nn ιι( U,oor~tntoo ' 
l.lνoΙό.'OD;>b&•oO(H~L·o~6n"<» 

....:.Cτοο)npωΙ""'ό";""'' '"Ι)•Ο•r<:ροό:Ι 
•υιιι .οσ •όι·ιοιι•~~ "!<: rυ:κ , . .., ι.ιr;~~ 
νc· ... .:mo •k OΙi:l.:c: "~' 6n •\ cuYf·~oo~ 
eη τ<Κι ΙΙΑΡΚ /Ν>Ι.νι·Μ ·~~ λ;ιΙ.ιc::οχ..:~ 
ιφ1ιιη Ccroιάτou 11,<: ι\DJ.ollιc: (t.'IΚ•. Ή 

ι.λι\δc•o•ivutb""·ι<ΙU·d.!,>ola'l,..,n:\r'"f\• 
W.tγp<~~;c ·~· ~.ι;ro.·r·x·~~ nι>t('l !'<:•6Ί<ιu 
τιΟιν ιγ,ορ~.Ο.ν, •·=~ 1<1: ') \'~"""" ,\I,C..>ρ3 
•ο~ "'"''nl.ιuιιοiι <Jιt""" ..ι. ""'~λ~~ •~ 
•l>:,oorlιli:ίη.\~.occ~~ 

. · , 
ΔιοδtlζΙιΙ . ~ ..,.~.dιt6 <iOC: tφ' 6τοο.ι 

oxtUν tι~• ι~:\t.!Ιι\. ,,., nτιοJοδο •ΙΊc δο· 
~•o•oιoloc; x<ll~(\ι.•.rao•l\<ιe~~ιrιr6 0'0<1 

χυl -.ψ tλι;.i)cf'l.> ' "" nrtόιι<rNC οοοiί ~ι. 
O:oιwlc•. "λ)J.b titν νcr~ι:ι~τc 6•• ι)r,Ιφ
r-όι>οοοn'Ινφλοο(.V."~-·,.,.ι..δtν 
ό"Π.,._ρΝ""""""'f\νnι>Ο'f!Ν'Ι!t(ιΙΙ\ ... ; 

-~~-~:-ΝΑι J 

• 

• 



Μ~ Τ RI U f:1:.R ς 
tvriμφωτιιιό Δc"λτίό γίaτό. 

6Πλέ-χn uαi τa μέλ1'1 1ι1~: Ε .Δ ι-t.k 

'ABιljvcι, ,.10'Anρ ιλfqu197B 

-οnως&νο:φέρσμιr:_ οt προηyοόμιr;νσδελτfαμας,ποίίάπσστcfλcιμιr: 

8 στfς 2ι1 .4.197Β,προκeιμένσu νά &ντιμετωπfσουμt.:τι1νόλοιρ6νcρηκο:f. 

έ.νορχηστpι.ιμένηάπ6 τι1νΙ< uβf.ρνηαη,έχt!ρ6.,τη τι:ι . τσU Τ ίίποuκι:ιfτi:ιν Ι<ρι:ι

τι κi:ινΙΙΙl:σων'[νημέpωσης,άΙΙΟφοσfπ&μεν6πληpοφοροUμετ&·Ιιέληκι:ιf 

ατcλlχη μαι; μέ 6!1(6 μας ΙJ~σα γι& νU γfνε ~αΙ γνοστι1 , στfς ~6p 1 ε "ς 

y"ραμμtς της,ή 6pααrηρι6τητα τοU Κ6~μα τ6ς μό:ς ._ 

.. 
• 

' [τσι,μf ~ιι:ανηλι:ιμ.fνες ό:ποστσλές ί:φο6Ιάσαμε τι,{ στιι:λtχη μας 

μf τό: Ι(ε:f~.:να τi:ιν ό:γορε:6u-ε:ων κa· r δηλ6αεuν τοU ' ΑρχηγοU. της [ΔΗΚ 
•• !Ιι.ιό:ννηr. zryδη, πο6 ,δlνctχaνCpοι:; οτ6 φi:ίς τiiς6ημοα Ι 6τιlτα ς 
ή6lνπ'!ροuσ Ι ό:στηκανόλοκληρωμlνα&π6 τfςστfiλεςτWνί:φημcρ f6ων ο 

:Ξέχ ι.ιρ~ ~όμως,ό:n'αύτ~U τοU _εΤδο~ς τfς &ποστολlς μl τι1 σu:--ιf::: 
ΧΙΟη - της.tκδοσηςτοU"ΙΙΙΕΤΑ!ΥΙΙΙΑΙ"Βά μποpοUμι:ν&na·ροuσΙ&ζοuμ _ε, 

στ~ 11lλη · καf στελlχη μο:ς , σέ yενΙκ lς ypαμμlς τ(ς πpασπάΟιr:Ιcς καf 

τ ο6ςό:γWνιι:ςτοUκ6μματ6ςμας ,σ'δλοuς το(ίςτσμcίς τii ςδpαστηρΙCS -.· 

~~:~~ : :ου: _ Κο 1 νοβοu~_εuτ 1 κ6, Πολ 1 τ 1 κ6, 'Όρ_:vανuτ 1 κ~ , Δημοο fων Ι~~-~~-ων 

_!~--~~!~~!~ __ ;!~~~~!Q_!~~- -f~~~---~!~=~~L~Li~?~-- ·-
τ6 σημcριν6 μας Διr;λτ fο c~ναι {1ψΙ· ερuμl~ο ατ6 '(κτ~κtο Iuνc'7 

δ~Ίο, ποίί πραyματοποιι1Βηκε στfς_ 19-20/3/197Β,στι1ν '·ΑΒΙ\νο:,στ6 !ενΟ-' 
δσχεΤ~"ΠΑΡΚ"!iι.~f &νέδeιξιr: ' ΑρΧη,y6 το ? Κ6μματος τ6ν κ. Ι.Ζfyδη, μi 
φι1.fοuς129ί:πf233πσιJ φf1φΙααV . Πι:pΙλαμβ&νcι _ 3όμ ιλfεςτο U κ.Ι.Ζfyδη: 

'1.Ι<α.τάθεοηkντολfiςτηςτριμελσUς _ Δ.[ . 

· ;. εύχι:ιριaτι1Ριa όμιλra μcτα τ~ν. !κλσνι1-
3: · iuνέντεuξη · ai " ελληVeς κa f :Ξένο υς &ντ(Jn ,οκ~ιτlς. , 



EK'l'AKTO ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΗΚ ---------------------
~!;t!Q~Q~f:1Q!! __ !JH~-=-Δ~tl~Δ 

!~:~Q--~~e!f2~_!21~ 



~.:. ! :. ?:Hf!il~ 

Υ.ιίμ ι ι. 11 1:~~~~~~ε η' ' ~~ρ~~β~~~ ι:~~ε v~,i~ρ~~~~ε~c~~ ι;ι2Υ~~~ '- ~cι·r(μι;uμα ι. 
(•llωvα( . c(ιyόyουμε) . 

~.:. - ! .:. _!!!!:!:!.!!;. 

τ6v ίiλλ~~αφ~~i:ί~ Η~~~η~~/~.'~d 1~~~-6~~~ ~ }ι~~~~~~~~ t ~~ . ~~μαuτεt ό ι:vcις 



!;~ .. uε~f~e2!ί 

:~~:~.:~~;~~~~~:~~~;~~~~~ϊ::~~i~!~~f~;~~~~~i~f~~~!;:;~~~~~~ ]l::i:~~6 

>ι.XOYt.\L 

· 'Η Ήμ.ι:ρησCα Δ~άταζη,άνι.ι •.jΗ~ρ ι::~ τ~ν παρα (τηση. 

~~ -rιι&!:~e2~ 
'Η ' ιrμερησ Cα δ ~ ιίτα!,.η >ι . χοότα , δμ ~λε ϊ yι d πα~G: Cτηση. ' λναιι τύσσι: ι 

τ6 {t l μα . τ6 δlχι.ιμα ~. rιολό σwσ τ ιί . 

~~ -!~-~!rMH:: 

~j ~J~~~1:. ~!~~~:~ωi;~~;;ί:~~~ δ~~~:~: l~~ 1 ~~ : ~ ~ :~~~;~~~ο~~:"~~:~Ε~ ,. 
(χι::ιρο>ιμο··Ι1μu το. ) . 

!:~_[!(Ξ~f~Ε::2~ 
8 Α~τ6 ά>ιριβi:iς ε!1ιο. . ' };λcu{!ερ "Cu λόγου. 

(Χε ι pΟΙtρο tfίμ ο. τα ) • 

. ~~j:~~~;;~~~~~Ί~~;J~;j~;~r~~~ii~~~iι;~~;;~~~(!i~;r-.. 
-~!:~!~li!it~~~~~:~~~!!~~!~~~~~~!~~~~~~t"' 

νι!;Lλιι • ••• . • 
( χεφοΙ1.ρΟ1.Ι)ματα) 

~~1&~~:η~~~~ι 0~~~1~~~~;\~~i~~~~;τ~"~J ~~~.~~ϊ~~;"}~δ ~~~~~'σ~~ 
( Χ ι:~ ρο>ιρο οjμ11 τα } . 

;~;:;;~~j;:~!j1::1~!1~1~;~;~j~~~~:~1[~~;~!;~t::::,, 
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τi'j ς; λωζdνηι; , & ' ά.ποτελlσουν τ6ν 6δηy6 της yραμμf'jς πο6 :ιιρl:ιιει ν'&.χο
λου.&~σει τ6 Κ6μμα,&ν rιριfyμαη δ{ν ίyχατlλe.ις.ε τ 6-.ι l.αu -ι 6ν τοu , &ν 
έιο.κολοu&ε.τ νd εlνα ι 6 διdδοχος τοίί 'Ελευ.ΟερCου Βεν ι ζlλου . 

κGριοι , σ~μερα ύrιερ~φα\Ια ' ό:νατlρω, ώς 1ιpίόίτο lrιCτευyμα τi'jς; 'ΙtΟ
λιΗχi'jς; μας; yιd τfj οιαηjρηση τοίί ~6μμα:τοι;;,δΗ blν ίι;ιdρχει·"J::λληνο.ς; 
rιoU δια~l;ει μισό δριfμι μυαλ6,25 εκατοστd τοίί δρcιμ ι οίί xuλfj ιι (σ'tη,ιιού 

~d π~~~~~η~~ ~~5 ~;~~~~~~~- τ~~τ6α~~!~ρ~6 ~~~τ~ίϊ:C~~υ~~~~δοι•6ροι 
(Χε ι ροκροτfιματα) 

~~~ε~ 6~~~ τ ~i ~~::δ~~~~:~~~! ;f: ~~~μ~:~~~~~~:~~~~ ~~~~~:Ι p~i~ τ~~: :~Σ~~~~ 
καινο•ο~ήσαμε στ6 tf;.i)ς : άn6 •fi•ι πρώτη σηyμήL &νοιξ.α τ(ς; π6ρης; όχ ι 
μόvον τω\1 ίιπηρεσιων , ολλd καC τοϊ:ί ypa.,.,ε(ou του Προlδρου. Kddι: μlρο. 

~η:~:~ρ~~6 ~:!~~:~~3~ (~~~τ::~~~~:~~~~~~~ τ~~~μ:~~~~~~~~~~:~~~v~~~~~~ο~, 
nολό1ιεριοσ6τεροστ6 διιc.6μας , 

~~~~~~~~;~~:~f;~~:~~~~~~~~~~~!~~~i~~~t:~~~~1:~;:~~~~;~~~~~~~~~~~:!·' • 
~f~~~~~~~:~! ~i ~~~~:~~~~~i~; !~~~E~E~::i:~: ~f;~~ :~~~;~~1§; .!;~;~~~~~ 
όιιc.dστ6Μlντρο. 

α~τή U ν~~~:~Μ~0~~.~~~η~~6°~6 ~~~~ε ~o~U δ~~ι~~~~~;η~:ι y ~d n~~~~~1~~~~ή 
tJyεσCσς τ6 Μdeτιο. rιατl,w.ύριοι , α~τ6 τ6 τ.ρόβλημα δημιοvρy~Οφι.ε, 

~~~~~~;~::;~~:!~~;;:J~~:!~~~~~1i~~~ ·~~j~i~~~~ '~~~ι Ε~~;~:~~~~~~·;~;:' 
' 11 lnC.<σ>},nσ~ τpσφοδ6τησον αύτοC noJ η.,λαν '' <VP<••"• ή μl 8 

όλ6κληpο τ6 11,.6μμα η μ[ τμi'jμα τοϋ Κόμματος στ6ν και:ιαμανλίj,διεvρύν~ηκε 
Μα( διωyκώ~ηΜε άn6 -ιόν κα&οδηyούμενο \ί:ι6 τήν Δι;ξ.ι& Τύπο. 

Δ ιαβdσατεέκεtμlσαχρdyματακαC&dματα1ιούησαντοϋόνεlροv . 
'i~~~~;α ~o~~~~o~~?~~v~~~a ;.δι~~~: l' ιιf νd δημ ιοvρyη~ ε L ή έντύιtωοη ΙSτι 

' ο κ. κα~~~~~~ ~ς ιs;~ε ~d~ε~~~l~~d"~J 6i{~;~vJ6~σ~~v~~~ ~~ ~~~~~ rgrβ~~: · 

~~:~~~~~~~~:i~ω~;~~!;~~~:~~f~~~i(~~~~~~:~~j~~;~π;:~~y~~:~π~H1;~" 

~~ :~~~~~~~~~: :~ i; ~ ~: ~~~ ~~ ~ i;~ti~~ ~~:~~; ~ ~ i: ~ ~~~~ i~ i! ~; !~ :~ ~ ~ ~~:~~i~; :-
w.αlτή γορdαVτή. 

~~~~~~ ~~~~~~:~~!~ι~i1 ~~Η;~~~~~~ε;~lς ~~~~~~·~i~~~~~;~~~ι~:~ .. ~~~~~~α-
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'1'( ι:lνα~ αVτtr ιιού λ{ τι:; Mliς βρ(ζι:τι:, 

Τ6 11.p6βλημeι •f!~ 'ι-:λλ~δαι; α ύ>(ι η1 στιyμή •• ,,. 

nοι6 ιιρ6βλημα ; uαι; βρ CCι:τε. 

· &~6~;~~~~*~~~~~~~~~~~i~~:~~~ ::~:~g~~~~~~~~~~1.:~~;~~~~~:~ ;f~ ,ϊ~~;~ι, . 
Άλλιί ό αντCλσy()ι; Μν yι."νι:τα ι διι! βοijς. 
χ.!. ΖΙΓΔΙΙΣ 

• ~~ i~!b :~Η~~~~~~~~~,:~~: ~~i ;,~~i~~~:~~!;:~;~I:;!:~;~~::~!~~~ ε;~;~~ Π~; : 
( Χειpο1ψοτήματu ) ~ 

νι1 το(; ~ ~ ;a~τ~~' ~~~~~~-~~}(~α c·~&11 ; 1 ~~ ~α ~ιι~~~t~~β~?:ό.J 6~οόuz~~ ~ι;~~~' σοv. 
ιιρι!ξ,c ι ς;σοv . 

j,!ες ρρCζc>ε δταν λlτι: Οτι &yωνιζ6μcισ τε νιf y(νοvμε >σ6ν>α 
τοUκcιραμανλi'j. 

χ · Ι. ΖΙί'.~ΗΣ 

• ~~i~i~~;! ~!~! ~~~:;~~:~:~j;;~~~~~:i~~~~~: ~;!:Ι~~:~: ~!!f;~~?.: ~~~1;~~1: , _ 
( Χι:ιροχρσ>Ι1ματα ) , 

~Lροuν δτι nUνω q>ό n τWμα μοv μόνο -θ& yCν ει αV't6. 
( χειrιοχρο"Ι:ήματα ) • 

rι ' αUτό ιφιΗΙ•ιαecιU ν • .••..• 

(ιΗαλοyιv.αC οvζητιίοι:ις - ιιωδωνοχροvσ ίαι ). 

~~ .... !:_~~~~~ -. . 

:~c"~ϊ.~~~ . ~~:~[~:~~~~:~~:!ή Κ~! ·~:~~!:~~fi~~:l~~~~~!~~~~~~, ~~~μ~63~;' 

~~~Ii~~~~~~~~i}.:~~i:;~~~~~~~~~;~g:~~;~~~~~!~~;~~:~;~~~~~:[:!~~::~;:: 
( χι:~ p."ριιροτήμuτα ) 

.;; . 



.;;. 



liλλιιιστε, .... 
.<c~pο;φο-ι-ίΙ;.ιι.-ι:α ) 

• . tJ,~:~~όi~π~:;~~: ~~:~~~~~:~~:~~ ~ ~~~~~ :~i~;;~i~:~~,~Δ~~i;~;~~~~;~~~ ... 
( 



·~να. rφιfyμa. δμωι; rιρCv τε λ ε ~ώσω rιρlrιει νd σa:ι;: rιii:ί: Moil &rιοδ(δεται 

~d~~~~~~λ?~~~':α 11 ~ό=~~~~α ν~τι6!~~~ ~~~~~y~·; · τ~~ξ Β~~~~ίλ~~ ι~l~11 εΙ~ α. &λ-
καμl~cfc.6οvλειd' 11J μnii:ί κvβερvήτηι; στ6 vα.ρκοtι.;: τημlvο νο.ι.vdyιο τίlι; ΕΔΗΚ ο 

:t~~:: τ Η~~~i~~~~~~~~~:~:~ε;~~~~~~~~:~~; ~~ ~~g~~~:~~~~: ο!~~~~~;~~ ο td 
δοvλ ιcf τους καC ι:Ιη τ6 κ6μμα. .Sd: bιo.'t\'jρε'i:'to yιd vιί εtνα ι ή 11.0λιηκ~ 

~~~~;~~ ~ί0~ιr:iμ~r~~~~κ~~κ~~~~~{~ ::~ ~~~~~~,~~:ι;~η~G t~~ω~~-~UP~~~ 
'tWΙΙ rιο~~~ι ~g~ ι δσ~ι~~~ ~g~τ~~~~~λ ~~~g~ν :~~~~~ν τ~~ ~~λ:~~~~~~α b~λ:~~= 
'tό &ν~f'~~~~~ 'ό~~~~ ό, rι~~~9~d 0ί~α~~~ιί~~u~2 ~~;μ~~ν~~~η~~ ~~υ b~~~~~:μa. 
..,ι[ τ6 φι:"ρω σ lνa. λι.μιίνι.ο ' Ελιt(ζω δτι ιuι:( μ{ a.Vτ6 '\6 Lvνt:δριι> ~d βροίί
μι: η'i σωστή λdση. Εlμιι.ι β{βαιος 5τι lίλοι σαι; .Sά σκεφτεϊ:τε αVτά '\d 
λdyιιι noV σiiι; ~χευο&U'ΙΙωο 

r~αψε!~ι~V~~~ ~~~~ο~~:ε~~ς ώ~~~~~~~~δ~~~~~2~~~ε~~ ~ Ι~:~ε :~~~~~~~:δ~αν 8 
~ιι C ο έ~~~~~~λ~α~~~ τ2~2;~~~ω~~~· ~~ρ~~ίί v& 6 κ:f~~: ~ιιο~~'" ~ι2λ~~~~ 06~~6~ ο~: 

~~~~i;:~~~;~:I~::~~~~~~~d~~~:f~!:i:~:~;::~:~~J~i~~;~~~i~~:t!~:τ::x . 
•( θdρ\ιβοι; ). 

χωρ{ς ~~~l~!~:~ρ!~~ 6~ν~~~~~:. ~•6ν χ6σμο Μ\1 6ιιιφεGδε~ τ6ν zCyδη , 

( Χtιροιι,Η.>'Ι.ι\ματο. ) . 

~~~α.~~~~~~~~~~~ ι :~r.~:~;~ω~i~~ ~ι~:!~i~~~;:~~ ~&~~φ~~~ ~ ~~~i~~:~~=~:~::~ 
ιωd λlωο 

( δ~ αil.o·rι κtι,; οvς ητήσ ο ς ) • 

ΣίΪt;1tαpακαλii:ί, σε.βαο1.είτετ,ιjvστιyμήχ6ριeιι , Σtβαστείτι.-r,ιjν 8 
ΟΗ)'μή , μl τι1v Uφωσι) τi'jι; φtι.:νfjς δ{ ·~ κιίvοu~ί: τCJ.O'tεo ΔtC:.;νοvμε. δη δi.ν 
ε ~μασ'tε στ6 φηλ6 έχ Cncδo rιod 11.plnεL νd ε L μα.σ-ιε cιύ t ή tή ο τι yμ,ιj . Δlν 

~~~:~~: ~ ~~~~~~~~;~~ :~~~~~;~~ι;ι:;~~~:t~; ~~!:~Ρ ~~~~;~~~~~~α μ~~ ' 

~~~~t;;~:m~,i~~~~!i1:~~~ii!j;b!:!~;~!?!~t: 
~~~μ~6μμ~ ~π~~~~ ο&~~~ ι τ~ι:~~~ ~ς; I 'i~~d ε~~ ι ς ή λ~Ι~~~τ~~c μ~ι)~ί~~d;τ~~η ε~:~~ς; 
5τ L: "Δfv άvαμ L yvό ομι:ι L σl κομμCJ.'t ~χέι; δ Lt vfιε ~'": 

. μ{vr, ε:~~~λ~f~~~~~ή .~~~6~ .~M.l~~~~ (~~u τ~~Cl ~ο~~~~λ~t~ά~~~σ~~~: t~~~ε. έtt= 
~2~1σ~ιf ~~~Υ:~~~~~~:~ 1\yεσ(ο:: Πρdyμα.-ι:ι, rι~χpιίUηχι:ι φοβε.ρdο rιa.τC,t: ιια , 

~!!Δ[_f!!!!;~Q~ 
Μιλ« μι:r.κρυd &ιι6 τ6 μιχρόyι.ινο 



~ .:. -1.:.-~!f~tl~ 
Nd Cλ-&Η ό χ. ~αίίρος έδω χα( νd ~lσ.:ι ύποφη;pι6τητα, 

("~Ψtονει;, ταvτdχρονες δ ιαλοy ικ{ς σvζητ~σε ι ς ) 

Κύριοισvνdbελφοι , Ολομοuτ6παριίπονο μlτ6ν κ.LJαίίρο.ιπο6 

·i~~~~ϊ!~~~:~~i~:I~~:f;J:~~:~~~f~;f~ij;irf1;;i1~§,~~~J:~~~~:~~;if~ · 
Τ6νπαρακdλεσα : etλεις;νdάναλdβειςτ6Κ6μμα ; "Ελc, εlμα ι 

'ψό<tvμος νιί σοίί τ6 δώσω, ~tν -11lλι..ις νιf C:.ναλιfβειι; τ6 κ6μμα , yιd τ6ν 
-~' η ~· λdyo, τότε εlσΗ vnοχρεωμlνος νιί n&:ρεις μιιί ~luη , yιd νι! Jιd-8 4οvν.:ιvτlι;ο!διαβολlι;καCο t.τορnιλλισμοC. 

~~~:!~;:~;~:~ι ~~i~~~~~~~~~ff~: ~;:;~~~!:~~~ l: ~~;~~ϊ~;~~:~~: :~~;r ~~~6 . 
Τ C ζ 1'\τησ; U.n6 τ6 ν χ, Ιι!αίίρ ο; :~ιί Cλ.Οει τ ούλ;ί χ ιστον στ6 Σv ν lδρ ι ο 

1 κσl νι! μ1'\ν κρι1βετσι n{σω άnd τόν φCλο μοv τόν κ. ·Σερydκη . 'ι:;ιίν {ι [λει 
νd εlνcn 'Αρχηy6ς ό tδιοι;. 

( Χειροκρστήμα"tα ) 

rισ•C , lίν άκολοv-&ι:t ~ύ"tή τ~ν τακτικfj, ~&: σvνεχιστι:ί ή άνατα-

~~f~~π!~~1~~;:~~~:~~~ ~:;~:~~:~~~~:;~~~~~:;:~:?~!~~~~~~~~~:~π~ ' 
τητα ς τi'jς χωρας. 

• ~~ ~ ~~ g!;~~i .:~~~~~~! ~~~i:~~~~~~~~~~ ~~~;~:2~~α~~~;~!~~ ά~~~ρ ~!~;!~ 
Κα( έσίiι;; καl ,μ{vα κα C τ6ν Χο6τα κα C τόν Βι:νι(.tλο κα! το~ ς ιiλλοvς , -&ιί 

~~~;~;~:π:~~~~~:;!~~~~~~~:~~~~ ~~~Ν:~;~:~~;:~ !;t ;~~~:~~ ~~i~~~;~~· '< 
βyιίλετε {lιf τ1'\ σεβο:στω, 

( Χεφοχροτfiματα) 

ι-Uχη Ox~d μ~~~ν~L~τ~6Κ~~~~α~t;~& ~~~ε~~~Jδ~σ~τ ~~~ίi~Ε!ΙΙ~~Ω~; ~~0όώ~~ 
τή μd'}η yLιί τ1'\ν Δ11,JΟκρατlα Jta( yιά τ6 yεωγρα.ψι.-.6 χιίρτη τf)ι; ' Ελλdδαι;, 
noV αvτή -~ σHyμfi Εχει τι:-Οε't ίιn6 άμφισβήτηση. 

( χειροκροη1μιιτα ). 

~t ~~~~~~:Ν~~~~~~;::~:~: ;~:~~χ;~6~~~~~~~~i~~~.:~~~!~;~:~~~~~δ~. 
ή Ίστο;Λc, ~~ οίl ι; ζ ητ~σει κdχοτι: λ6yο . 

τι} ν ι:Vy~~~~~ό~η π~~~, κ~'{~β~U~~g ι~~ cf~μ:~v (~~ο~~ο~~~ω~;' .. ~~ο~~ψ~~~~bιλ-



~~~' έ~~~~g~~~ιι t ι ~~:og~~~~~~~~Q~· &~~νt: ~Ρ ~~ "tα ~~ιιλ ~:~6 ~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ 
( χειροκρο"t~μα."tα ) 

• , •• κα C "t6 \•εαρ6 Ηικ~"tα Βc..,ιζlλο, . . .. . 
(Χε ι ροκροη1μι.ι"tα) . 

~t;ιι~~~ ;~J ~~~~ \::~Cιι~~α Ο~~~α μf{~ ~:~ c ~~fε ~3v~0g ι~~~~:~' έ~ ~β(~σ η 

~I~;Π~~~~J:!i~ii:~Ξ:~J~~;~!~!:~:!~~~Nf~I~iΪit;:π;::;~i!~::~ 
κοι:ϊ μίi' fδωοε ή μcydλη εζ6ρμηση "t i:iν Βί-:ΙJΙΖ~ΛQΝ . • 

κV;ι ι ο ι, σίί' "f6 λlyω , έyU yι:"'ν~Dηκα ' l"tαλ6, , 6 /. v &ά δcχ"ti:i ~tf 
7tαι6ιιί"tίi,&.bcλφf), ~οοοu..,d y(vouν "t οupκιίκια. 

( Χειροκροtf\ματα} 

~~~~' .~H~~;~~~~;:!~J~:~~~r:: :•!~~:~~~:~~~~~~~2τ1;~,;~~:' .~5' "~~~~~;; 8 
Κ-'ριο ι σδ-; εύχαριστω. -

( Χι: ι ροκροτ~μαtα ) . -

• 



-~~~~~~fQ_~r!!!'i~E!Q_'~ !i!: _E;~!!!

Δ~~~~.ι.Δ~:~Q-~~e!~~!!-127~ 

H~Δ~!~~Π~-Q~!~!~-~Q:f_~~~~CQ!_~~-!~r.:.- ~!!::~!!· 

~~~~-~illi -k-!fΔQt!l_!Q! ·-

Δημοχρα~~~~Q ~~~~~~~ο6λ~~ι:~~~v~~λ~δ~0~τ~ . ~~~λέχη τfjς ' ΕvΟΟεως 
( χε ~ .::ιοχρο ·Ιfιμα τα ) 

• E;~~:~t~~:~~:; τ~ιΗ~;~ϊ~:ι 1;"~~~~:~~6:~~~~~Ξι;7~" ~~:~~~~ ~~~~:. 

τοVΚ6μματοςποU 
τfι ιιαt ~yl:τη τδv 

( ) 

τoiJ·Ι?09 , noUεtχc t δρu-

ι χε ~ ροχροτήματα ) • . ~~~~~~~:~!~~~ :~~~P~~~~:Zi~~:~~~ :~ι~~~~:~~~~~~~:~~ τ~tμ~~:~~~ ~~~~: 
ό Γεvvα:~ος Πλαοτηρας •••• 

( χε ~ροχροτήματα ) 

δ Καρτάλης, δnαπαnολtτης ••• 
8 ( χε~ροχροτήματα) 

Μ( τελεuταtος δ ΓεGιpy~ος Παnαvδρέοv . 
( χΗροχροτήματα ) . 

ΑVτ~ς tr,tφρασε τδ φοβερό l:ρώτημα "ποίος χuβερvd τδv τ6nov 

;n:~~~J~~:~: ~ ~~~~~:~Ί~ύ z~~~ό~~~~~~~~:~~~~~~:~~~:~~~!1~:~Ι~:~~ιοv 
τήv τρtτη φάση , τήv άτιοτελεσμστιχfι τήν εχΗ έvαποθέσε~ στ?(ις Ciμouς 
της . yεv~5ς μας. . 

( ;ιΗροκροτi]μΙJ"tcι- Zll'ΔHΣ , EΔJJΚ,ΔHJ.!OKPATI.t ) 

ot σuv~~x~~·~~\~~3&~~~~~ v'άρχtσω τδv τρίτο &vένδοτο &yωvα , δταv 
(χειρο}(ροτήματα) 

i~9 ' σ~:~~'v~~~~~~~~ :~~~~~~~~~~λt~~~;~~~; t~~~~~~;~~~τ~~
6 

τ~~ 

.ι ι . 



~~~ο~ τ~~ , :~~~~~~~~:~~~~ς &~;:~~~~~:~~ι:~~~:~!~~:~~~~:~~~~~~~~~%: 
τ6vδtbαξαv'tόκαλ!.ιτειχιέλληv ι ιι1nν ε: όματα. · 

Ε1μαι σοσι.:Jλι.στής σήμερα , !Sτt~!ς η-cαv δ Βενιζέλος φιλι:::λεCιeε- . 

ρος, στά 1')10. 
( χε ~ροκροτήματα ) . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . 

· ~ο· ~~~λ ~Hi:~~~~~~~l ::~~:~~;~~:~~';~;·χ~~~!~~~: ~~~r~:;~~~~~~: 
Έv!tσειι;ς Κέντρον . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

( χει.ροκροτfιμα'tα - zήτω ) . . 

μορφή τ~~ ~~:~~t0~τ~0~~~k~!o~~pέ9w τή οκέψη μοv πρ6ς τή μεγάλη 
(χε ιροκροτf)ματα ) . 

'Αλλό κα t το Ο Σοφοκλii Βεv ~ ζ έλοv. 
( ) . 

~ϊ~α ~5~/~~η~~~ '' '.'•"" ' '•. '' ""Ψ'"" ~~~λ~~v τ:tp~i~~~ t~~ϋ n~~~~~~t~~ -
χει.ροκροτήματ-α). 

Κα t i:va .Sγαλμα τοίi Σοφοκλii Βεvι.ζέλοv. 
(χει.pοΜpο'tήμα-τα) • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
' λ:π:εvΟι'.ιvομcη t~~σίτερσ στήv ΝεολσLσ. Δέv μiίς χpΗ6ζοvτσ~ 

-~~~~~χ&Ρ~~~έ~α φu~:~Υ~~~(~ς :~& ~:~~τ~~~v:~~~~~ ~~ω~ δ τ~~~~~~~~~ . ~zu . 

• 

τfι σχέφη τοvς ιtat μL τ& yρσπτά τοvς, y~ό vό. ειμσστε πρωτοπδρο ι 
στήv' άvtιζήτηση l:vδς τCιποu ζωi}ς,δ:ξ ιας y~6: τδv &νθρωπο . 

'Απε;uθίινομαι σέ σό ς τοCις νέους χ-:ι: ( σiiς λέω δτι , τδν άy~vσ 8 
~6~~ - τ~~ν όf:~~~:~t~1~ς~t~6 τ~έν~~:ε οtίτε +ι. Δεξ ι ά ,οtίτε ή' Αριοτερ6 

(χε ι ροχροτήματα) 

και εlνσι ντροπή στ& nανεπ ιστf)μισ ν& μf)ν ε!νσι ή ΕΣΔΗΝ 
+ι τφώτη δύναμη , άλλ6 νό ε!να ~ μ& μιχρά μειοψηφ(σ στtς δυνάμεις 
π.ούl:χφρ6ζονταιέχετμtσα • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

Τ6Κδμμαμαςπl:ρασεμι&μεy6:ληδοχιμασ(α. 'ΑλΜCΙάντ δ v 

• ~~g~~σ~ψ:~σ~~u~~~~σ;z~λο~~ρ~~Gς χ~~~ρ~~~ ~~u:uρ~~~~~α τδη~δ~~~ρ
t~~ο~~χ~f)~~u 0&~~~~~~~ς ~η~ά ~~~~~~ε ~0~δ/iy~~Ρ~ρ6~ν~lδ~~~6~~ς 
Γιά τf)ν κατοχύρωση τί'jς Δημοχρ.Jτ tας , τϊ;ς έθνιχf1ς χuριαρχtαι; , χα t 
τfjι; έδαφιιtfjς &χεραιδτητας τi'ιι; χώρας. 

έπι βαλλ~~~ν~5 σ~~π~~~~σ~~iπ.δ6~~~ τ~ο~~~~~ (~Ρ~~ Ο ι πέ~~~~ λf)σε ι ' τό 
rιατt &δυνατ (σαμε, yιaτt γίναμε τδ nαιχνtδ ι των έχθρων μας. 

Γιατί σδτδι; ό l:ξεuτε λ ιομδι; μας ; rιaτt .ξεχάσαμ ε: 3τι " t ν τ~ ένδ-
τηη ΙΊ δCιvσμ~ς" . ( χε~ροχροτfjμα-τ:α ) 



~fτ~ ~6ς :i~'6~~~~τ~~=~~~~~6~~~ς n~~~~~~~x~~~~~~:b~~~~;~~μ~6 ~t~~ 
~ σΗέψη η tvιpyBα έ π ι f'Ι,' λλετ<Cξ ι , vά &κολcv~~σει τήv Jtι)ΟηyοCιμεvη . 

Βέ βωιι l;yCJ tχω τήv εΜίιvη yιά τt ς τελιχές ·~nοφάοεις . ' ιίλλά 

• ~~~ ~~~ξ;ω~Χ~~·~~6~~~~~~-~ο~~~ο~;~~ .ϊ~~~:~G~~~φ~'~ ~ω~ ~ ο : ω~ •α( 

~~tς o~i~~ ό:!:~~g~ t ~~~~:~~~!~~ ;~~~~;~~~h~~ι~~:~~t:~~:~π~~~i~~~~:ης • 
• ~η~ό~~?ημοκρσηκδτης τδ Κόμμα τί)ς Έv&οcι.:ς Kf:vτρov , τ6 Κδμμα 

( χοροκροτήματα) 

~ t bέα ~~~ ~θ~ι~~~ ~~~~~~~~0(~~ ~~f&ξ~ο~;~~ε:~~ . Δημσχpατ tα ς κα t 
ιφότος , ~η~ Ε;~~~~~~~: ~:~ ~~~; 0ιv~Ρ~~τ~2v σδ~~~~:~α ι ~~με~~'1~~μ~~, 
~ yεvιά μαςJ tι έv ό:πειλι:ϊ:' καvέvα . Δεχθfjχαμε τήv tτvμηyορ (α της 

' Ιστορtας και ε tπαμε δτ ι μέσα σ 'αδτά τ& σVvορα θ& οταb ιοδρομ.fισ ε ~ 
ό Έλληvισμδς . 

οόσ,~ ο ; ~~~6 ΔR~~~~~Cα~,λ~gο~;~μ~~~σ~:ν~~; ~~~ε~~~~;"~~ ~~οΈ dν~~i_ 
~6 11 "1~~n~ 6~6v v~~~~~~v ~~ιι t~ρ~~~~δ)?v ~:~~Jο~~~α τ~~σ π~~~~~~~~~v, 
δλης τ"ς έλληvικrjς φ ι λοσοφtας . 

οVμαv ισ~~~δ~τ~η~ο~~~~~~δ~μ~~cι~~~~~δι;"~~{; ~άμέ~~~~λί~~~ ~~~~ δ 
πρ&y~?~(J~~l~ι~~λ~~~~ομικ~~ και πvεvματ ~κ~. 

βj(σδτητα, καt , 
Υ/ .5 ιάσωση τοσ φvο ικο V κα( πολ ι·τισηκοV περι βάλλοντος. 

(χειpο;<pοτήματα) 



.............. . ........ .. . . ' 

~~: ':~;~~~i:~ ~ ::~~~~~ ~~i~~' ~~~~!~:;t~~:~i~;~~ ~: ;!ί η {~~ϊf~i~i~:: 
δtλφι.ιση μεταt,ύ 15λων -.ωv όπαοWν καί .-ων στελεχ.i:.iν ooU Κ6μμιι.το~, 

( χ ε ~ ροκμοτήμα. τα. ) 

~:i~~~!~~::i~~; ;~~~~~~~~~ ~~:~~ i~;;~;~~:~l ~~;~ ~:~~~~~~~!:~~!:όη. 
~~d ~~~: δf~~η ε ϊ~~ε 6l~o~~~~ c~Y:~~.~C6 &Ε~~;~~~ τ ι ;~ν Σ~~~,~~~~ 6 δτ ι 

~H~~~!i ~;~;i~H~, i~:~~ι ~~in:~:~i;~ ~~ ~~~:!iι;i~H~~:)n~~ 
(χειροκμο•ήμα.τtt) 

θd V1ιdρζει 1ιολιτική άμνησΗ.ύσεως . 

ed βι.ιδCσωμε Ομως μi: ~ε~!~~~:~~,;~~~~~ !rvαι Jtpαyματικοl δημοkρd
· ~~~~ιΪλτ~~ α-ι::l y ιd τόν 'Ιούδα δ ν.&&: δώσω άμντ'jσηυση, οtΊτε yι~ τ~ν 

{χειροκροτήμα-τα) 

· ~~~~τ~dτ~~\~~~~~~~ή~~~~ολλο{, tόCως τd 1ια ιδιd τη, ΕΣΔΗΝ,!:fίεσαν 

~~:~~:~·~;~~~~~~~~~~Γ::~ ~~~:~~~~;~&~i~~:~~τ:;~:μ~:~~~~~~:~~·~' 
................ . ...... . ... 

)ιλC ~αμ~~~λ~l ~~ι~l~~~~&~~~~~ιι ~ό~Υ~:~~ ~~~6W C r~α ~~~l~~i~~~ ~~~~ Α~~2~ό 
.;;. 

• 

• 



;~~Ρ;~~~~ω~~~~ύ~~i~ο~~~;~~~~~~~α ε3:~~~~~~ ~~1 ~~ς ~π:~-{~~~ .... ~ 
Σίi.; ι κ.:τει!ω ·Jd μl Ρο':"1 tΙ1'jσ ... τε. 

φCα~ ·ιο~t:~α~g~~~ ~ τ~j~ ~~~d~c:~v~~l · t:~~σ~~ω~~υ~~~μμα•ιι ·tilς ιιο

νά ε tvτ~~~ . i·~~i~σ~ι~~ ·~ ί~~~~~i~ -~~~~~~~~t.~~~ ;~;i~~ό!~~. ~~~~ . 
().t.ιpο:ιι:.οτfιματ,α) 

!~~:~!~~~:~~~i~~~;~~~~~~~:~~1~~~~;~:~;~~~~~:~ι~~~~;~~~~~;~~~;~j 
8 'Αyαιιη1οCμου 

• 

τ6ξεκCνημα 
τι!νΝt.ολαCα . 

' idv -θlλουμι: νιf Uπdρχι:ι συνlχεια τ~ς χομμσΗχf\ς ίδt:σς πι;.lπcι νd. 

!~!;~~~iσ;~: ~~~ ι~~:i~3~:~~~~~ψ~~;~~~l~~~:~~ ::~~~:ι :ι :r~~~~~~ :d 
(χειι:οχροτι!ιJ.ατα ) . 

ιιlρασα~ι~~ ~~~υ~ί~~~~~:~ι τ~τ~ 5~!~~~ 0~~·6 ~~~~dπ~~V αό~~~~: ;~~ 
~~~1::ε~r ~~yl~~ . τd . ~~~~ ~~κg~~~~~ ~~ .... 6 ~~~~~η~~ιJ~~ ~fσ&~~ο ~fjν 
ε!ναι 1ι διίνιΧμ1] , ή ιιροω.1ητικ~ 6\ίναμη σl ;: ..,. ι: Κ~μμα κα C ol μιd 

~{~~~~CαΚαcrδτ~~τ~ι~λ~t:~~~ Fv~~~ι~~ ~ .... ~~t:~~~od~ ~~~αη~α~•ούς 
μεταξύ 20 κα C 30 ,&λλd &π6 τd. πα ι δ ιd τοU ruμνασ Cou , y ~α τ C u~μερα 

~~~ π~€~' ε ~~~~r. τf:~~~' δ~~~c~r~~~~~~σ~~d π~g~στdσε ι', άπ6 4 χρονων , 
r~'α\ιτ6, άντC νd &lλουμε νd διδdζουμε τd tιαLO\d, νd το"ς 

κι:ί:νουμε νd Λlνε τ~ν γλώσσα μας, vd 1tpO<Jπι.tb~cιou;.n: νd μd-θουι.~t: τ~ν 

~~~:~~~;~~:~~i:~i~;~~~:~: κ~~::~:~~~;;~~~]:~~?~~;~~~~~:; ,;1' 
Κ\ίρ ~οι, 

-~~!:~:~~~~~!~~;;:~~;~ι;;~~~~;~:;~~~i~~:~~~:~~~~~:!;~~::;~~~.; · 
σετ ε δ~~~α δλ~~ο~~~~ ν~ ~~~α~~~ ~~~.~~~~~~ ν~~ν~μ~~~' ~ν~Ρ~~~β~~ ~ • 

·I I · 



• 

Ίι ι uν εορ(:ι:ση λύ ε'tα~ . 

• 



jι;uτf;κ.c, dO J~~pτtou 1')78, Ξεvοb • 

• 

• 



ιl~liJf!~~iiι1i~Ιrl~l\~~r~~-. 
ιιιιι~ΙΙΙ1Ι!rl!f!Ι!1f~i!: 

:'~··ι~ρ'(ομα ι, δμ~~ι; , στά ά<ιο'tελ tσμ')τu:,. f1 μΖiλλοv στη (Ιι •ιδιltt]"(α, 

.//. 









- 6-

·ι~1~~~f~~~~jj~~~~~~;~~;r~~~~~~~;jj~:ι· 
t:Cιpιο ι, .. 

~1i:!1\;:it!~1~l~~i[:~i~~~~~:m~j~~~: 
εύpισJ.tδμενο ι " . 

l:5c, εf.ιχ.:::ιριι.J!ίj. ~!μαι στή δι&-Οt:σi σσς yιJ. Ι~ .ι 3jσεις . • 

λ!ΚΑΡΔΑΤΟΣ : 

h'Cπατε ~ποια ~μερομην tα yιά ~2~!~~~-~~~ ~2 ε~2ί • 



• 

. ι ι . 



f::~~~-Δ~.~~hfl!~: 
liLU:H: Ιtot yL" rιJέrtειιιδδιcιτί'jςLΣΔ!ΙΝ . 

Α 1' :~ Η Ι' C Σ.: 

Σιι·r.ιά: 

• 

~11::;~;j~~ii;h~η\;f~~~~~i~~~~~~~1~~rc • 
;:~~~~~~Γ~;:~~{ 1~~ϊ,~ ~~~:~~~~~~~~!~ι: Ξ~~~:~Ί ~~~~-:~~%:~::~i, ~~ ~ ;; . 

~~r~i({;i~~~~~~~~~~~t~;ι~~ 
Πρtnε ι vά ξέrετε 5τι ιι~κωσa nολλοr..ς στavρο6ς ~,&cιρτvρ(οv ι.~τή 

~~~'~;~~::~~'~g~~o:~~:~:;~~~~:~~~:=~~:~~~~:~~~:i,~~~~~::!~~~\~~:~~~tμδ. 



Α Ρ Χ Η r Ο Ε : 

nερ~c ε:~~~~~!~ :~~~ ~~~~ζα-;t~α ~~(Ρ&~~~~~ε θ~ά ρ~~:7;~t~:ω).~: ~~ t-
ρετε·: στο(ιι; Σuvέδροuς . 



Κ!ι!'.\r!ΙΚ.\Σ : 

σι: ι ι; χιtΖ~-~ιεl!~~ύ82Ρj~τ~g~~ε~~ ί έξί'jς : 'Υ 1ιοβλ~Οψι.ιιv όpι_σμέvcι; f:vo ;r6: -

• 

• J.iHΏNCill:lΛOΣ : 

'.:.μιi:'ς, ~Ciς λ~με l:πιο ήμως On ό ιι . Καράμnελας ε!πε On b έv • • • •• 

Ιι Ρ Χ li r Ο 1. : 

::~~::~Ε~~~ϊ~ε ~U~~~ ε Jλλk& \~~*~iι 9~.~ go~ . δ~~δ~;~~~"t~~ίίa~~~~~ρ tοu 
Π~ ~~:~i~~~gr~ζr,~~!'~; ,;g~~~~;~;~~;~~ - ~~~~~~1~~~:~~~:6!;~zλt•ς 8 

~~~:~~~~.:~!;~~~~~~:;ω~:~~~~.~~,·~~~~·&~;;'~~; ζ~~~~· ' Υ~~' d~rτ~~~'•'< 
I.:Ciς εf.ιχcιρ ισ τiίi ΚCιριο ι . Πρtπει v6: πηyαCvω yιaτ ( μt ττερψt\Ιοvv 

ο!Σ()νεδροι . -



• 

Μ z· 
εταςυ flaς: 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕQΣ -----------------------------------

AθJJNA 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1978 

Τό δε.λτ Cό μαι; ε.! να~ μιd ούσιασ": ικ11 σuμSολ11 στήν UλοnοC1]
ση τ'ίjς συμμετοχijς δλωy Ί"Wν με.λϊ.:tν ση~ ι:ωτ1 καC τι'j δρdση 'tοϊί Κόμιισ.
'tΟς . Ε!ναι μιd καινοτομCα ποV np{πε:ι νd t .nιτ6χΗ . 

. .. / . 



OL έχλοylς τοίi Νοφβρ(ου f.φ<..ραν τό Κόμμα 'tOIJ 5):;( στ(j 
σημr.ριν~ ;:αnι:.Cνωση .-οϋ 12% . 

. ΕΙναι yc.vιx1'j nι:ηο{.[Ιηση ύ.πό 'tήν α{ιτοχριτική ποδ lHVC. 
στοVς κόλπους ..-ου, άλλd Ηα{ lιnό τή κρι'tιιοj των τρ{των, δη "ιό ά
nοτlλε.σμα αtιτό όφε.{λι:·ται σl τρcϊ:ς βασιχd λόγους : 

β . 

γ . • 
Τό Κόμμα δlv δlχr.ται η} χατα.δ(χη τWv οιλε.uταCων Ι:χλο-

οι όργανώσι:ις χα{ ,;ιί μ{λη σοή βdοη ί.χοvν lι.μc:;dκλτηη 

lι πόφαση vd μfj δι:χ.Sο'Jν τ'(jν ?inα σtfν δριστιιο~ χα{ vd 'tό χατασ11ίσουν 
πdλι, δnως i'}ταν Ο.λλοτc, τόν nρι;J;ο πολιτικό δρyανισμό 'tijς χώρας . 
Γιd \ld διc.κδιχfjσε:ι 'tό συν'tομώτιρο ττ'iν tιcvσCα. 

• 
Ncτd o1"i nαρα{η)Οη τοϊ:ί κ . r . HαUρou ή Κ.Ο,- τό μόνο Δρ

μόδιο όργανο καοιί τό κατασ't«Ηκό- Η:,lλι:ζ.ι: -ι-ή ν(α i)yω{α το\J Κόμ
μα'tος, no6 σuyxρo'tfjSηκr. 6.πό 'fόv Ιί , Ι . ΖCγδη, ώς Πρόcδρο , χα{ τοUς 

κ.κ Ν.Βr.νιζlλο καC Σ'f . Παιια~εμελrι ώζ μlλη. 

n6 

""' 

Τό ηρGhο κα-9i)ιιο 1106 r.lxc. νd ά ν'fψt.'fω11Cσc.~ tι ν!α 
fιγι:σ(α , ?i-ra.ν +ι Διιοσαφ,ιjν~ση •iί< l δεολοyιιιijς φuσ ιογνωμCας 'fotί 

... /. 



• 

• 

Κόιιμα.-ος. lloU 1 φuσικιί, .Sιf bρισ-ιιχοnοιιj{)εϊ μί 'Lό )φWτο );υνίδpιο noU 
nροετοιμdζcται . 

rιd νd Ln ι Η ux.S cί b σΙΙοnG.; αύ ~ 6ς b n;:ιόcδρο ς. .-ης. Δ. };, l.δο
σι:: •'11 1η Δοιι:μβρCου - η~ν L1ιομίνη τijς άnοφdσι:Wζ. •iiι:. Κ.Ο. nοό ϋρι
σε •11 vlα ήγι.σCα- -.τ'jν ιστορική συνtντι:u!:';η oou στοός 6.νταπο>φι1.ίς 
-ι-οl:ί Lλληνιχοtί καC ζ.ίνοu ·tύJιou , μl η'iν bno(α δριο-&ιτησc tδεολοyι.-d 

'tό Κόμμα ΗαC πρός od δtζ.ιd καC πρός •'άρισοε.ρι.ί. . 'Έδοσc LnCσrιι; 6 συ
νι::ντι.~ζc.ις σι tσdρι.Sμες tφημcρ{δες .-ης . /ι31~\Ιας . 

.. . . ; . 



Σl ο όνο ομο χ ρ ον~ κό 

(Πανοιισ•ηιιlοv 10) .Sά πι:ριλάβι.ι 
τοϊί Κόμμα'fος. ΚαC b Jος,lι.ντlθι:τα , 

τd Ορyανα τοϊί Κόμμα:ι:ος καC {}ά y(νι:ι 

συνταζ11του, δJιΟU'tιiσ'fι:λlχηκαCοt 
μορφ~ουντ11νίαι!ορφήτοu . 

!lρ(J,rι βίβαια νd τονιστr.τ 0'fι κα1.ά η~ πρ~·.η αUη'Ί 1ιιρίοδο 

<tijc. ί.ντονης δουλι:ιac. , τd χρονικ6 ηι:ρι{)ώρια ι:Ινcη nοΧό πι:r•ιορισιι·~ να . 

.. / . 



• 

• 

δ) Eixc Lδιαl'fr.ρcς. σuσκtφεις μl -r . βουλcυ.-lς ~ιαC tιποφηφCους 
'tOIJ Κόμμα-ιος . 

ε.) 'Ορydνωσε συyκcντρώσι::ις στε:λεχWν, Κλαδικι:ί'ΙΙ , ΤοιιικWν καl 
Ιlεριφερειακίiίν 'Οργανώσεων 

σ.-) ~Αρχισc 't~ διαδιχασlα 't'i'jς συyκροη1σcως nροσωρινWν ' Επι
-ιροπWν ΣυνcδρCοu (Π . Ε. Σ . ), ποιί Sd άναλdβοuν τ(ς ctσηγήσcις. 

ι:) ~Αρχισε η~ σuγκρότrισn ιπιτι:λικWν όμdδων yιd .-1'j σuμnαρd
σταση Ο'tό (.ρyο της Κ . Ο . 

wh'tσι , μt τρόπο σιίντονο , άλλd δημοκρατικ6 , τό μc.γdλο Cρyo 
'tlj'jς δργαvωτικi)ς άνασuγκρο'tfισεως τοtί Κόμμα'tος μιιijκι:: σ.-6 δρόμο του . 

' JJ Δ . Ε . τfjς ΕΣΔΗΝ μόνη της, nρlν παρακλη~εt γι ' α&τό tιnlβo.
>.c τι1 nαρα(τησ:'i 'fης καC fι Δ. Ε . 'tOiJ Κόμματοι;. τ1'jν nαρι:κdλcσε νd l:.{.rι

χολου&1'jσει νd l:.ρydζε'tαι μlχρις δ>ου μnορ(σει νd δόσει τtjv όρισηκfι 
μορφ"J1 στtj νlα δ ι ο Cκηση τi'\ι;. J~cολα Cας, 

'Ο ' Ορyανωτ~κ6c. Γραμμα•t:ας nαραιτ,ιjfJηχι: tιι(σης καC τotJ b.να

τ(~ηχαν lί.λλα σημαντικd χαθι1χον.-α . 

'Α ντCθι:τα f') nαρdχληση y~d nαραCτηση , δCν δ~αβ~βdστηχι: δπως 

έπρι:πι: , πρ6ς σηί μ(λη τi'jς Κ.Ο . Ε . καC •οtί κ . ο . r ., μ( άποτCλι:σμα μ6-
ν6 Cνα μ(ρος νd 6.νταηοχρι.fιι:ί σ' αlιη'i. Ή ά•α[,{α δμως αlι•ή &χι:~ \lδη 
.flε:ραnιv•ι:ί χαC tλnCζι:•αι δτι σύν.-ομα ή άνταn6)(rησn των μι:λWν •Wν 
δ6ο lί.νω bρydνων .Sd ι:tναι πλ,ιjρης . 

. .. / . 



'Ένας Δnό .-ο6ι; r.ρώτους σ.-όχους -ι:f)ς νι':ας fιyεσ(ας ?ioαv νιί 
_ ~~:~:~~~~ •ό Κόμμα δ.Jιό •11 Jtαρουσ{α ;:Wν χα"tαστροφιχWν α&'tων νεο-

• 

ΤCς πρWτι::ς μt':ρcς παρlλυσαν -ι-d rραφετα Η~ αLτCας τ?jς 

άν_τ~δρdσ εως- "lιπαλλ1'jλων" ηού δf..ν 'Ιούς Ο:ρε:σε t) Δλλαy1'j . ACι'to( βε-

βα(ως lινη::::::::~:α~μ:~t~::~ι:ιp~τι~<ε ~έν bνόμαη ... ... . •Wν • 
δrιμοκρcιτιχWν διαδικασιWν " ή σύγκληση bρydνων τοU Κόμμα'tος, χω

ρ(ς χdν νd t.νημερω{)εϊ · ό Πρόcδρόc, οους - Ό Πρόcδρος δηλαδJi'tϊiς 

Δ . Ε . τotl Κόμματος- \1 κα( παρd η1ν lr.ν.-C.Οε:.-η γνώμη τοu , ποU δια

τ uπώΟηκt σαφϊ:')ς σ ' α{ιτούς ποU έπιχε ( ρησαν -ι-ό Jιραf,ικόnnμα . Βlβαια , 

ή nροσJ~d.Οι:ια lι.n(τυχε ιπφοστd σ.-ήν ά.nοφασισ.- ι χότη'tα τi'jς_ ήγcσ(ας . 

'Όλες δμως αότlς 
nιdνdι,ιlρνouvτdlr.VτC3r.'tα 

σuνέβαλανσ'tτ"iνlνCσχuση•fίι: 

διαβολlr,ilρ)ισαν 
l.ιποοελlσμα'fακα( 



r:!'>Ω:ι:•ι ΔΗΜΟΚΡΛίi!<ΟΥ KrNTPOY 

• 

• 

. . . ;. 



.-Β-

'Αμόκ<'. χt·ιr6•ι:pο, lιλλά κα( lιιιοκαλωηη:όΊερο,ε!να~ •ό δtι
μοσC[υμα τotl '"l'αχυδρόμου" ~Τις 21ψ. Δι:κι.μβρCοv: 

Λ\•ιtty'ιilrψός 

τόΙΙ.tνl'ρο; 
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