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κοu~Jι~~~~~n~C~Οl~i~~:i~~~~Vk~~μι~ς 'ι~~,ης Ι 
α&το τόv ώρσίο σΤόχΟ' ι!>ιλcb:>ξeίι- Ι 
με vά συμι&:iιλovμε κι' έI'~είς μi m 
τίς μικρές μας δvvCnμε ις. ~Aν κα; I~ 

'θix πρέπει vΆ "-0 τrα)με l5ώ πως 

ΣΤΟΥΣ ΕλλΗ ΚΑΙ Α Ι Ο nΑIQΝIΔΗ 

Στ-ς:, οjj:ιt tΊιμι~ ri'\ς π;:ι;:, 
a~είx~ τη~ Λ.Δ, ~Ι:r.ι.λνο:.
ι:,ίαις ε Υ ιl\"ε χJ3έs το πι;:ιω ι , 
OcJTc. τιi;.ν n;:t",su 1<. N,π~y
Χ1ιο:ιφ, ή i.Π1tl\·'~ Iμ.h t'i:Iίί J.l!ε- ' 
1Ιw"λίou I(Ku~IAA'~ xoeί 
~IEI~διc, - T11:::~~CU ~:x
~μι::1ίίI) στην rι;OITι't1pl,X "'Ε.λ
λπ Ι]χι,c.\"ί'δlCou )' ι :χιί τό" δη
μcι:;ι.οVlι:ι:iaφc ΠI:ΙCIv,ii)(O Π«I
~ν,δrt, T~ μιElΤ~1 πw 
δ6SJi1YJε Ο"!"ΦΙΙς δυ~ K~ιτιι:'ί
c>uς c; [ ι ή rι;ι~ φn.λ,ή διό:
)tp1art 'IIη~ Λ.Δ. D:u).ν«
piι:tι:; νl.χ 00l'lριcσι ; ιες ~ 
τΙ:! b~ της )(>C'\)tλt';:~~.ς, 
τί'i.ς .N=-yo,l,,~ ηίαι-; }(~ί τη~ 
τξ;χινιης. 

ό τομέας τών υολιτ ιστ ι κών σΥ:έ- ~ 
C7'Eων -'--"ιτεί όργάινωσ" κα1 μwσ, /:1 
πΟΟ εI~~ πέρα 6"'0 ~ίς ~ό- fl.';,;~ 
T1'iTEC τών ατCuω\f. 'Εδώ σιηιμqντ 1-

ιq)τστo ~ υ""o,."Oύv κσl 'Π'ρj.πει ~ 
..,α δισΟΡαμ= ί ζο<.,ν και ΟΙ Σι,;"oc- ~IJ 
σιμοι Φιί\ ίαο καί τα τt"\'€:uμστ I",a " 
μας ac..,uaTEia στό . 6aeμO '11'0') ύ-

τrά;;>χOlN I«.rl ή Μορφωτ Il«,; Ύ'""';ι:ιε- 'Ι' 
"ία φuσικ:ά Ι11'ί Κρατικov i;σ'Ι.".έ- ,! 
~ , , 

' EίιJ('Q'ριστώl,.τσς θφ~ι.Cr , TTtv \ "υ- ~ 
6φνπσπ 'Τιης ΛΔ . τ'; ς 8 . /Υια 
T11iι ΊΙU,,,,λλ διάιl<>pιση πoV UΆς άrrrέ
"""με θCr 6έiλσιμε τσvτ~ 1 vι:r 
'X'P"JG ιμοΠ'οι ήσουμε αότ" την ευκαι
ρία τής Ιπ ίσηιμ"c τελετής YItt 
να έkφράσovμ.ε ".Ρός τ"ν 5oUλγσ-

Mιiλώντας '<α'Τό: τrιv άrιτO'\.'Cl~ '; Ρική κv6έpτηση κα; τ"ν εόΥνωμο.. 
τώv ιι~τσλλ ίωv δ Γι:;έσw_ της σίινη .,-οί) λσού UΣς για 'Ττ,ν c\'M'o-
ΛΔ Β ΝΥσρίας κ , Mιrr'J1Y1<iEιΦ φασισ-τΙκ'" ί.rττoσ-rήιoιξ" .".00) ,..ρσ_ 
άναΦ~ε rττη\l .".ρoσΦ<Jρά τού σΦέΡεI στ"" crκiλrιPό άvώνσ -ιroιι 
ζε{,Υouς Πσισν,δ" στόν TOU<:o- τής δlεξά:vει ή μlκ'ΡΤι μσς υο:ρτυρικ'; 
KαAToUxrc Κσί τών yρrnμιμdτ<.t.YV πατρίδα. ένσνΤlα ίΤε ιΧδίσ"'σΚ-ΤΖς, 
καί 1ΤΡόσ(",εσε ' σω6,νlστ ικές ι.". ,δραμ Ι"'<:ο δUVΆ-

CΤO ζεύγος v~.λn .,σί ΠσιVϊ~σς "εΙ ς που έξvτrηρεΤoVν '1'α crxiSIa 
Γ1αιονίδ"ς εΤVαl Υνω:ΤΤΟI KIflrp IoI διfl9~ 1...",ριs:Wψσ'Τ ικών KύκoN.Yv , 
φ ίΑο! τής 8",.λΥσο'ας .,σι ~'" Αύτη ή ίιιτοστήριξ" π<>V ~τε,-
πραΤΦ{ο< ι UΠI"OE'Ο'ίεc στ*" ό'tό- "",VΤσ'1 σέ πολλους τσμεί ς &τιμ ι-
πτυζ" τ(~ν τroλ ι Τ (σι Ι KΏV σγΙσε(ι",\ι ovpγεi Ι;K.~ι6ως tκtivo τόν σ-τiΡεΟ 
κα) τής σvvεPYΌUίας μεTσςU τor, θεμελι(, τrά:vιv σ'1''''' όποίο στrιρί-

Kvτr:>ισκσίι κα; τov 6ουλγσρl",ού '0 πρεooει.rτης τής λ. Δ. ΒovλΥαρίας Κ. MΠCΙ:YKίεφ (κέντρο) (σνταl /(0', Cι:\I'OTITτύσσovται 0\ σ?(έ-
λαού. ΕΤναl καΙ 0\ ΔUΌ ~ γv.:.J-\ , . σω:: τΏv &.;ό xωoώv μας. Σάς εό-
στοί (Τ"Τήν n=&:ia και στοο)ς μΕ τούς 6po:5εUΘεντες με τό μετάλλιο .. KόριλλDu κα! MEeOOlov:> JιO'ριστoύμε άκόμ" μι':' ~ κ. 
πo~UσTlKoUr "ύ><'λouς τής Βουλ- νΕλλη καί ΠcxνΙκo ΠαιονΙδη_ M"T'CIJYI<'εoφ Υισ Tffl μεγ~." τιμ" 
Υσ,ρίας . Χσίικκ,'ΙΙ τδcm στ~ δ'~ή πΟΟ θΙτε, μ1Tρσq-τά μας αόξ'nμέ-
Tovc; τrστρί3α, τ';ν Δ"1'μοκρστ ία pαr στ" λ. Δ, 80ιJNyαpίaς o:αi ματ ικο ί ,μας άν$p-..:rnOI κ ι Α λαός ""c ειιθ(ιvες "ι ' εvaντ ι τ σ &,,,,00 
'1'iic K';""ρou, 5οσ..σ:ί σέ' μάς, πρόσθεσε uας άπτό ,u!cx KoWftε.pτ-ι Υνωρι,μίσ μας λαού «αι τής μσχCι'J<.V1'ς 
στην ΛσίΚ" Διtμoιφa-τία τή ς Β j cΔέv ~7 ci!μφl6ολία πώς".ολ. μέ τήν ττ<ια.ιματι;ιή Β 'λΥαρία και κοιΙλτοίιρσς του κι' Fνσντι σ:ότσδ 
Υσρίας, ·έκ-τiιμ'f1.O'11C σttν ",λ~1 '\Cr [)(OUv ν' ~"nι<oμraovv ΟΙ 1Τvευ· ",σΟς σότ." τήν Kσ.τ~J9ιιvσ.rι, τrpσς τov ώΡσίov \δαΝι"α) τ,;jς 11'=
τrστρlciιτες ιcσ; dιν 1Tρσo:<5αrtιo«>, ;--\------------------------'------1 eΡώ1τιντις φl",ίσς "σι της εΙρή-
~O'VTες τής Κovλτoύρcxς:., V1'1(~. 

C" ΕIττI6uμώ, "ατέfu1εε ό " ΣτΤτ\l ά"""""",μ,ry τώv IJ,!:TCl'),x r("v 
tν\ιτς'<XΎ"<'>_. • ""''''(ΤΙ μo;rοιφω τ"ν 1T<X'PέaTll<"av δ Μορφωτ ι...ος Αει-
ωΡαlα <=ό'τ" ε' 'ο: Υ ά uΆ δ,σ- τouρybς τού ίιπ<>vργείov Γ'1<:rlδεί:1ς 
6εοοι';-trω μέσο τού <Vyovt Παιο- , 1<, n. ΣέρΥ"ς. ό Δι~"ς Τ".. 
νί&-- ''<'~'.:> τΟν "'-""ρι<ης(, ΝχΟ λεόρασ,,~ . ιc. Μιτσ ίδης ΙI<iΠρ(jσω-
για τό 5τ ι ι; ΛΔ 1'''0 ΒοσλγαΡ;Ο:<;. rro' τού KVTT'ρ06ovλιycrpIKoίι Συν-
Orιτως τ ιjρo:, (τσι κσι (Τ"ΤΟ ιιέ 'λο\ι δiσUoυ φ ι λ ία ς, t!CTt'pόcωτro I τ"':; 
θCr έν ImcVr. ι ί;νε:crγά το" ό;yώvα τού τιj""", 1(.&. 
/(I.IΠPlαICOV λαού για ένισίσ . άlJ€.- ----.---=---~---
Εά<ρτ"τ". άδέσuεvrn και ά!πoσ-rpα-
τ ικo;rοιrιιμέ,." Κιιπρ ισκ'; Δ μοκρο:-
τ ίσ γι':' τiτv λίιιrn τού KLIΠPIO>i<"':; "( 
ττοο6 'ματος 6άσει τ';,ν γνωσ-τώv 
φηφισμσ-ων 'T",j HE~ . 
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'AιπαντΏVΤαι; ί,Κ uiρovt ",α;ι τώv 'ft 
δι.ιό ο κ . n . nσ,oιviδης εΤτrε στι Β 
eεωpoίιν ... ,:,ν δcάδεvστl TOVt σi:rf τ 
δlάl(~ισn -πoV άπννΘμεινσι τrρaς το ,Ι 
δοκιμαζόμενο ~7ί "ας Και '''r' 
μαχόμενη κovλτoVcχ:< ΤΟύ, Τ~ 
'/ισε 'Το ίιΨrιiλO Sτr'ί=60 κουλ"ου-
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