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Ο'Πουδ<:,Ιου
Κόματός σας tnoλebloua€
κι' ιtXl)ve 'ItOΤOlblOUc, αίμά-t..:Jν
κα[ δOJΚριJων για τήν "Ενω·

-

οη, rciiJc, θέJλετ<: να μή μαρα
ζώνει
καΙ νά μή ιxίσιrάνε'TαL
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1ώς καί τά λιοντό1eια
τη~
καΙ δηιμιουργεϊ τον σκε
Κόπρου δέν πoλιcιμσuσαν και
λαό σαν gνα e1J>oc, φά
δέ,ν πέ-~αι'\lαν καΙ δε" άπαγ_
έν κραιει. Κ σ:τα.ρΡεu<σαν
χονΙζοντα μέ τήν Ιαχή «ζητω
KόmOlg;.c, όJριχές
καΙ
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δπως KcXVOlJIlE σ' ενΙΧ άτΙθασο
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ό ντεχouν

(f).λo. ΤΟ κ<εΙμενό σας εΤναι
διάσπαρτο δmό
γυαλια κι'
άπ' δπou τό όγγΙξ€ι κανεΙς
ματώνει .,1:1 χέρια του· ΚαΙ νΙ;Ι
σ1<εφτεϊς, Kα~μένε, δτι,
για
χάρη σοΙ) στθKαμα~όπέ'
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_ πολλές σl>lο'Ειδήσεις. 'Η Ι·
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ΕΝΟIΚΙΑΖεΤΑΙ
ΊΞ,νοΙκιάζεται μικρο διαμέ.
ρισμα ένός όπνoδ<.oμσ:rΙoυ με
σλα τα χρε-.ώδη.
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Μέτωποιι

του Κ. ηaιουίδη
Ό κ, ΠαιονlI>ης, ό ΚιριτικΟς IλSYόiτovoc; τοΟ ΑιΚIΕΛ. /1.σπεuισε ν' όvoί:c,ει τη μα6ρη
'Οιμιπ.ρελα τω πάνω CXΠO τα
<01Kuψιι'O: κeφάιλια 1:ω. σuντρόφων ΤΟΟ,
Ί.
Ρ ωασίδη
καΙ
'ινχ. Πιιλιώτη. για να τ06ς
πρσστCXlτέψει ι.rrι:o τΙς Ka<JYtEΡΙς ΟΙκ.... Ινες τΟΟ
η,λιιοι; της

άlλήθιeιιας

τrOΙΙ

Kιrtα

την ωρα ποο οΙ άντ1κιε~μενυKες σtJoνΘ~IΚlEς θα 'ιtροσ
φέιρονται για μια τέιτοια ό!λ...
λιαΥή. rρόJφω ίJστσρία σηιμαί'
νει δ'~ι έΊτφ~Ό!ίνω δηlμΙΟΙ;ΡΎΙ
'1<α, δuvαιμυκα κο:Ι 'Π'<ΧΙρνει ό
λιαός στά χέρια του τΙς τ6χιε,ς του. Μα για να γίνει
αότό 1Όρέ!rrει νά καΒοοη,)ιiEίται

τΟΟς - όνάψαιμε., dσιτό

φωnσμένouς

και

't)Lμιοι;ς

σφραγΙζOV't'ας
Taurrόιxpova το ιήγέ-reς.
ΣUιμl'i>αΙνει δμως καΙ
στqμα τους και KCX11:aDUΚΙάIζOV κάτι Ciλλ,o. ΟΙ λαοί να γρά.

τό!ς τους στην αΙών·ια σιγή: φουν και καικ;η ίιστφα. ΤΙ
~άiθε έξωκφμοπιlκος διόiλσyoς ~σ'1Ι'PΙα l!.γ,ρ'αψΕ τό-:Υε.ρμαvuκ6
εΙναι

Sιτυκίv6uνος για

δλοφά- 'ιtΡΟλεταριάπο

νεροιι:ς λόγους. ' .
ΟΙ φόιλι,ες κο:;Ι Ρ.
ποό ανoι~ δ κ. Ί. Ρωισσιδης θέωισαν
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~να Xι'tiλ:εp. ΚαΙ δ
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MooσdMνι;

άμέ:σως.
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11ΞJλεΙα ΝΤα!)(αω;
πά ρι6;το

ναι στα πνει.ψατικά προ&λήμοπα Kαl δ τΙτλος των διιό
τοο άρθρων •.ητρο~ήιματα τοΟ
'ΠΥειιιματι'κοϋ μετώ-ττοο»
(Βλέ·
τr-ε «Χαραυγή» 19 καΙ 20 Φει?>ρουαρ'ίου 1976) χασινει σαν
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διάρκειια , της χouvτιικης δl1Κτα
ταρΙας.
ΚΟΟι'οο οτό Kε~μενό
σας
λέτε δτι δεν όνη'σιιχιείτε, για_
ΟΙ δυνόiμ~ις
της διάιλυσήι;
lμσJς δέιν ανεwι:6ιχθηlσαν σrrή",

nελώρια ταιφόnτe-τρα
πάνω Kύιtι:ΡO' άlλλiJ. ε1!σήιxθηισαv εΙ(,
άιrcό το νε.κ,ρό κι' Ο:ψιι?(ο ΚοΙ; τοίί έξωιτ<εpιικoU. Μήιπ:ως ή διφόφι

τοΟ

!(JEuμένοι;.

κτατορΙα της
Έ~ς δεν
ε.!iσήocθηικε, όΙΠΟ το έξωτερυκο
ΔΟl<Jύμ=' v<'.c δlO!~~ι μόνος δπ:ως καΙ στη Χιλή 1<α! σε
ΤΟ 'Π'\ΛEI)IλCXlτ,l,l<O ρείJiμα σηπ{(~ τ6σα &λJλα μέ.ρη,; ΤΙ 1<ά!μαrτ>ε
11& K6ιιJIμσ;
νοντας T<'.c '!1'diινάIpm ~ IΚ! κι, δμω,ς έσείς καΙ
άιιφοπατώντας στΙς μ6τες των σας για ν' αιπστρέψε.τε αύτό

Ίτοδιων τοο για να μη ~pα τον θaινόiσuIλo κΙv6uνο; ' .'
χει. Άι&ρόι)(σις 'ltaal δΕ μΊτΟ τήιμσπα -πo\:l ~ρΙζoι;ν άτraιντη.
'Ρείτε να το 'ltE,pόiaErτ>ε.
ΚαΙ σε.ως.
'ιtολό σ&νroιμα θα φαvεϊ
δΕν ε.χιε1ΙΞ 'It'έJσ.ει μέ1σα και

αν

'ltVl

Βιέιroια

δ

ΚυπφΙl(ΙJΙ(ος

λαΟς

γ,εΙ Έμεϊς σας nε'Ρuμέvouμε
στην άΠtένo:VΙΤΙ οχθη μέ τεντω;μένο το xέp~ -πρΟς την κα.
'\IEύIθι>vΣΉ σας για
να σας
~oη~rσoυμε να τόν δισJ&'Uτιε.

ΈJξlεγi.ριθιηn(ο. l(ίαΙ nολέ.μιισε KCXΙ
ιμαχψrι1Κ<'.c KCXΙ ήρω~Kα καΙ άγόΥΥυστα 1<σπα τοΟ "Α'γγλοο
δννόiστη. ΚΟΟΙ-.ι.} qμως &!τό. Ci!λ
λιη ήΥεισΙ'α .. Κάιτω αιπό την •

'6μιπ:ρόc;. λοι'Πόν.
KOΙΙρCιJγιO.
κ. Πα;ισνίδη, (; πσταιμος δια~ατός.
"Ας δώμε qμως τΙ Μει δ
)(ι. ΠαιονΙδης ~I:Ι: διιό «α) lμιe.τωιπ,υKά
τοο
~ρθρα: noo
γρ6iψτηlι<αν μόνσ και. μΟνο για
νά
'ι'Cρο'Μ!λοον άπrό τή μια

γεισία του 1<Ιλή'ρΟΟ καt της ά
Ότι'Κης τάξης. Με -ποιο δι'Καί
ω!μα: μ'ιlλ.arτιε εσείς γι' αύιro
τον μ, εγα!\ειώ6η αγώνα τοΟ
λ:ΑW. <ΧφοΟ lIλIfJt",αI'tE Εξω σάν.
ά'πiλoι θεC01t§.ς;
'0 1<. Π. π,εΙΡδται να ΊταρouισιΦει σα λανθaiotμένες τΙς

τό «Κ 6μιμcx», noo άπro τή

φό ι,](Ι1:ιιμή'σε{ς

τοΟ

κ.

•

Ρ ωσ.σίδη

ση τοιι 'It~l να ένδιαφέ. δη ή 'Πiλ.εΙOΨη.ψΙα των nv:EU.
ιρεται ~μεσα για δλα τα ζη- μσπιικων άνθρώιrrων της Κ6τήμοπ« 1t'Oό όφοροu.ν -.1:, -π\ο6). 'It1ρOO ll>ρΟΚ'ε.ται σε άΊlη~aινΙΦ>.

μaιτυκό μέιτcuιιτ<»> κι' ό'ltο
~η να tξbιJfιετε'ρώσει

τη ν πα) δφειιNειrαι στο y'ιφιέ.μLσlμα
το άfYXωιv καΙ αC!ιων τ,ης ζωης

αρθρο τοίί ΡωσσΙδη, noό το καΙ σ1t/t διάιλοοη -πόλλων ψευ
χαρακτηρ[ζε ι nαρρησ(α, έντι. δσ:ίιQθή'σεων κ'λ'\(., 1:\• . ~να '!Ψ:\
μσrη~
στώσι!<<:
των

Ό

καΙ 9λι~c.ρέ
δ1JCXllU' λό n~ELΡO 1<αl άv.-rιε,11 ιdτη.
Υιά τήν K<rr6JpPεΙXΙΗ μονικό ...~. Ι'οσε πΟΟ δ κ.

άYθρω<tΙνων
κ.

(iζ.ιων.

ΠCXΙOνΙδης

λέει:

Pc.'Iισσισης

«Τό

<όaισUΚJδ ~ρωιτηιμσπuκο 'Πού ιrΙ·
θεoW;L στΙς συζηttήισεις 'Πα) γΙ
VO\l1r.XL
εIνια~ το
Kιrtα πάσο
το 'Πνιει;μαrrι'Κ'ό μο::ς
.μ έ τ ω
π ο
(ή ό'1tσΥ~μιση δυκή
ιμας)' (bpfi01ι<Jε:ro:;t στό ϋψος των
όnrαιroήlσεων των Kaιιιpων~.
Κι' ~yii> τό 'ιtνειψCX1I,ΙΚΟ 'ItE.
ρ~ιικo του ΑιΚ,Ε!Λ «Νέα Έ·
τroXή» δι!α;πιστΏVει «&ΤΙ εΤναι

όιττάλuιrη

ό,νόιΥπ<η

μενό

του

μέ

δΘΙΙ

κείνο

τό

κεί-

Ifoooe τήν

εΙ'

κιόνια «μιας κοινων[ας
πα)
'!t<Xpα;παΙει, ένος οικά;φΟΟς 1t'Oό
~",~α:ι
χωρtς
mJ!ξίδα,
bvός λαοΟ ποο δ.6Ε.ιΟ!σε Kαl
όlιt6ιμεινε χωρtς Ιδaινιικa, χω.
,ρις άlfYXEC; καΙ d:ξίες. • ~
κι' &ι τόλεγε δε θα: ό$'Ι'σταιτο
ΤCΡαΥιμσπικ&τηrt'α~ς!..--=~1ι
μας λtτε 'ι!οιΟ: εΤναι τα ι
δανΙ1Κα τοο λαΟΟ " τ~ς κοι·

1'lC;

να δΡΥανω- νωνίας σήιμερα; 'Ή μή'Πως

ε

θ'οίίν οΙ λοΥπέχνες μας για
'\Ια μιπopέlσouν να συμGόjλoιιν
δμαδικα
πρσyραιμιμιcrrιoσμένα
'ΚiαI. cXποτειλιε!Qματul<Cι στόν <3:.

λετε v<'.c -.τσ:ρoυσιά!σειrε τOιv ό
'ιtελnισμέvο αγώνα τοο
γιά
έJ!rιfMωιση σαν Ιδανι'Κό; Μήnως
θέlλJετιε να παροοσι6:0Ετε για

γώνα 1I:iί λαDϋ μας". ό κ. Π.
ιι.χει κιάλας ί!τοψο τό Ίτ~ευ-

Ι&ανι'l<ο τό Υεγονος 011. δ λσ:
ός μας μCιtτωσε δσο λιΙγοι t-

μσπικο μέτωπtσ στήν
τσέ,τιη σως λaιoΙ 6JNλα Μ διαψεότη'1'00, δπως Eιwx κουτΙ τσιγά- ι(ιε γι'ιrtΙ το Kτύιtι:ηιμα ~ρθε
ρα. ΚαΙ μια καΙ δεν σKQ'ΌΙ_ ό'!t' έκεϊ τroo nόIνιro: το περί.
ζqμcroτε για το τroλεμ~Ko ~έ.- μενε» (!)' και Ιδού το !.δα;νιιtΟ

'ttωIJtO, ΙΧς μιiλήoouμε γιά το
'Π'Vεuμσπιικό μ&τωlΠσ.
Τ ό: τr-ερΙ
..μιεψήισεως της
'l!νε~μσπιικης 'ι!σ:ΡαΥωγη<;», <6
'ιCοτονυκCι δη~ιoo'ργή<μCXI'!'αι, «ό:

της Κό-π.ροο: ΦυΥάδευισις στό
έξω11φΙΚΟ τοΟ )Cρήμaιτος, φυ
γόiδεUΙΣΗ τοίί c3:νθρωπίνσυ δυναιμιικοίί, αδξη.ση της κυκλοφο
ρΙας των πορνό, αϋξηιση τοΟ

\ \\
. '

•

ριιστοορΥήιματ<Χ»,
<ιΚowωνιικιι'\ έγικλήιμ-aιτoς, αΟξηlση τ,ης 'Πορ
ΜΙ<1η 1<αΙ έ.'ιtουκσδδμηιμαι, «ά- νεΙας καΙ της δμοφιλσφιν.,Ιας.
'Πoστdλή ~ωκoινωνιική Kαl φω Κα! ~τε τώ,ρα τη", θM:r

τσYΡCXφΥΚή όwε{j1(6ν~ση"
θα τ' d:VTL'ICaι~θooIλE.

κ:λ'lt .• 1<iλ.ηρωιμένη εΙκόνα; 'Η Κίι'Τφος
γιατΙ ενας ναι.ιο:ΥΟς 'ι!ώ τφσστιαθεί

καΙ κοινότσπσ: εΤναι d1μαγεΙ.
ιρwrα.
ΤΙς
κιρΒσψες -roϋτες
ωρ'ες 18dc έΠllμopψωιtυκα μd!\'Ί
,ματα να λ;εtποον.
'Ει!τΙ της

νά σωθεί όπό τον 'ι!νιγιμο άρ.
00Iζ0V'lQC; l1νια ~υΡO. Κι'
' ..
M~ άπλφνοον το χέρι στην
ΈλM\i)α. α1λ.λοι ώtλώνoι;ν τό

άiσΙo:ς,

χέρι

κ.

Π.

>ΑΝλα δ κ. Π.

μιλα για το στ,ήν

ctτή

Μόσχα

c;KυιrnplCX!Κoi]

ι<ι'

.tλ.αO πΟΟναι δ κ6ριος δη- Φαlιvετcxι δτι δ 'ι!αΡο!λ.ογ ιοv.δς
~ισυρyός της tστoρl.ας. Ξέ·ρετε n&τε ί!νας λσ:ος δηιμιοορ
Υεί mορΙα; ''Οιταν [χει O'JV.
ειδryrO'l!oιιήlσε.ι τον (X:fMJ
'ft:)()
ικΌ.'t ΎΠCΙΚΕuμεινιn<α εΤναι Ι[τοιμος γιά την τroιoτιικη άλλαγή

τοίί ανθρώποο δέν ~χει δΡΙΩ
Ό κ. Π. παvη,γφΙζει
κcrΙ
'ιtαιι:wΙζει yιατl. το
Κ διμιμα
'1t:>u. -.τσ:ρ' δλο το χοιιντι,κδ
(ΣYN'EJG!:I,b, ΕΙΣ

[Ι

(ί.>)J.οι

συν,εlI>ηιση~ .

THf\t 711'V ΣΕλ.,
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