
Fτ~) · )OQ 

CΥπεΥράφη 

Ε 
Ο 

προχθές τή νόκτα ΙδρυΤ1κό πρωτόκολλο 

Ν ΣΤΗΝ ΕΛΛ Δ 
11 1ΗΣ PIΣ~ Ε 

Σημaντιυό βίίμα Gτόv άΥώνα Υιό τίι δημουρατία 
ΜεΥαλύτεριι βοιίθειa Gτόv λαό T~ς Κύnροu 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ J--JΛΙΟΥ, ΦΛΩΡΑΚΗ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΣΤΗ «ΧΑΡΑΥΓΗ)} 

ιA!ΘIHINlA.. 9 (Τφϊί ιXv"t~
πω:ρl;τη ~ς Α. li. Jl~I~vI
~.tύ~ - '.tl πatριχτ~ξη "ιϊς 
"BνωμeνiI:Κ 'Ap;ιctEPocc; ~ίνQtι 
νε.y.c:ιν~ς. Τ" ίδρUΤΙ~ό πρω
τ~Κιa.λλ~ uπεvριχφη χ3ες τι/) 
G,ριX.δu. Ή MtριχΤQtζη 6« 151-
εuθUν~τ"ι dc:n<i> δεκαιμελίΊ 
δΙΟ\ΙXΙQU.σοι &πιτροπη Πόί> τή\' 
Qoπ.χ.Ριτ>ίζοΘ\ίν οϊ κ,κ, 'Ηιλl~U. 
Φ.λωp~ης, ~φpα'lμίδη:;. 'li
λιόιτιΦώ.CιC;. ΘεcδωΡ«κnς, 
~i>δnς, N~κClς KI')PN~ι,κί
δηζ. κ.UΡΚCIς. Σ,πηλιώΠόU
,λcς XQtrL Φιιλιί ν,η ς , Σr.;ιφπCς 
'fijc; '.Ενωμέ-νης 'Α-ριοτερ&ς. 
·τον,ίζιει τ~ ίδΡuτικό. είvQtI ή 
«,σχ;η:aιι Π'~ι fII;;.:ij:; δ~όςσης 
Π'οιι ΘΟι ιX,Πό~λιέ,Π'ει στ",ν iι
nEp~amιall ~Ι χocτClχι).ρωση 
"ijc; έIθVi'Κijc; ιχνεξΙΧΡτrισίQtς. 
O'f,cv ειχδη,μCl~ΡΟΙ,τlισμc της 
χωροις. Υτην Ot1t,c.ΚΡCΙUCilΙ κoc
θε δ ιιχτσcτcρικης ciπει,λης. 
.στ,n στε·ρ,έιωοn κlΧί iStEi>p·u\'-
σΙΊ 'rfic; δl1'μc~.ρ:χ τίας χαιΙ 
στην πpcόtσ'πισ" των διχOtI
ωμιΧτων των έρv:χCομένω,ν 
χocθως xOti στn σ~μ~ετ~χn 
σπς έκλογές, 
ΣΈ ΝΟΟΚΛJΕιIΣl"l ΚΕΣ &"λώ

σεις 'Πρός τη «Χαραuγή~, 'Προέ. 
5ησσ1V tπ:ι τoU -roροκειμένοu οΙ Κ.Κ, 
Η-λίας • Η1λιου Χα>ρΙλαος Φλωρά.. 
κης Kσi fν\ί1<ης Θεοδωράκης, 

~EΈvαι \στορικης ση.μασίας ή 
σuσrrε(ιρc,)C7η δλων των δννά>μ€ων 
της • Α.ριιστε,ρας, έτόνισε 6 κ. 'Η
λlοίί. Αότό τό γεγονος θά δια
ορ<ψατΙ<πι O'O&rPD opbv..o aτή ν 
-n;ρooδεoTlKTι SΞέlλιξη ολων τώv 
έ'NNην~Kων Ήολιτικων πραγ;μά:των, 
θά σσμ~$"εl δέ στην 1tροάσ'Πιση 
της Κλ)1t,ΡΙιQ;Kης ί>rnόθεσης. ΤΟ !
Or>L>,. IJI<b , &π:σγράιμμισε δ κ. Ί-lλ ι
ου, δΘν '!l',poνoεoi ά'ιiλως μ ιά έκλο
γική σόμ'Πρσξη ά!λλ.ά πρόΚΕιται 
,ά μιά μ,σκρόπν<ιη συνένωση δυ

νό;ι.ιεων,.. 
«~H δη,μιουργΙσ της παράταξης 

της Ένωμένης 'Αριστερας, δήlλω
σε ό κ . Φιλω-ράκης, εΤναι gva γε
γονό, 1tΌί> μ'Πορ εϊ ...α ασκή σε ι ση· 

μαντικη t1tl&pαιon στην ό:νά'Πτυ
ξη τoU Π'ροοδωτικoG Κ ι νήιματος 
Ο'1'η χώ,ρα γιά τη,Υ έκδη.μοκ,ρατ' _ 
ΚΟ1ΌΟΙηση, την άτrαλιλαγη τoU τό
'ΠΌU από την ΟΙμερl,κανοκρατΙα καΙ 
την λαϊκη κ-υριαΡ".ι:ία. Πιστεύω έ· 
πΙσης ση θά μ'1tορέσει να C!>οηθή
σει 'Πιό πολύ τον ή,ρωί'Κο αγώνα 
του KL.Y!tplaKOG λαου για την ά
π<Χ!λλο:Υη της Κύτι;ρου d"t'6 τά ξέ. 
να OTiD·a,.αιματα, γιά τη'ν ύπε.ρά
σπιση της !θνl <ης ανεξα,ρτησίας 
καΙ Kl)PLapXlac;. Λέω «oμ1tOpεi», 
συνέιχισε δ Φλωράκης, θέlλσντας 
να ίrπoγραμμΙσω δτι αυτό 'Πού 
έπετεύχθηκε 'Π.ρέ'Τ'{ει να στερεω
θεί καΙ νά διωρυνθεί. Αότο θό: 
γίνει &.ν '11)ραγμαΤΙ'κά αυτη ή έ_ 
νι.ο:Ισ 'Π'Qjρά:τCX!ξη συνδεθεί μ€ ~να 
σUΥκεΚ'Ριμέvo 1tρ(ΥΥρ<Xiμμσ δράσης 

τό χρέος της άl1έναντι στόν μαρ
τυρικο λαό της Κ &πφou , ώισότOlJ 
Ο:ποχωρήσΟl)ν δλα τά ξένα στρα
τ εΙ>ματα άτrό τό vησΙ καΙ η Κίι
'Προς ξαναl5.ρεί την ά:νεξαρτησία 
της~. 

ΟΡ>Κ,Ι, ΣΘIΗ ΧΘΙΕΣ 
Η' γlΠHl~Σ llAlKIH 
Κ γ 8ιειl~INlHιΣΙH 

Αθl+ΝΑ, 9 (Ρ.). - ~Eγ lνε 
σήιμερα μ'ΠιfXX"!ιX στόν {l.ρόε&po 
ΓκιζΙκη "αι σ'n\ν 'ItQIρQoola 1'00 
UΕλληνα Πρωθl.>'1tOUpyα) 1(. Κ. 
Καρ<χιμα",Μϊ ή όΡικομωσΙα 13 ί>. 
'ttΟLJργων καΙ 6 ίJφu';roUιργων. οι 
όποίοι, μ.αζt μέ 500uς ά'Πέ με ι ναΥ 
από ,..ην πρσηγοψενη 1(~l'Tfoη, 
θα σvyκ.ρoτή~ τφ "Y'lt'lJiPEotα-

κ:ή, πoU θα διενεργήσει τΙς έκ
λογές στίς 17 Noειu~plol). ΟΙ 
περισσότε,ροι ά-roό τους νέοι.χ; ύ
'Ποι.ψγους είναι Kα!nι ι ητέι; Πανε_ 
πιστη'μΙων <αί dινώτε.poι κρατ' κοί 
u.na Yl' Θ. 

Τό νέο ίιπouopγΙ1<Ο συμ60ύλιο 
κατα την πρωτη Tou συvεδpία 
λίγο μετα την όΡκομωσία άπε.
φάσισε την αρση τOU στρατιωτι· 
KoU νόμσu σ' όλόκληι>rι τη xΏcΑ, 
εκτός ά;πο oplσμiνες περιοχέ.ς 
πΟΟ γειτονεύουν με τrιν Το<.\Ρκία 
(ΝΟμΌί: φΕ6pou. Λέσ60u Χίou 
και Σάμου, - έικτΟς cXτrO τΟ \Ιη
σι της 'I"cxcia", - και τα "'Ι
σια κω" ι<σl Ρόδος). 

:. "Ο α.". ι ",ρόεδρος και ίrnoup
Υός >Εξωτεοι...ων k.. Mι:zLr>oc if,i-

xell σήμερα τον ΔUτΙKOyεpμανό ό
ΦUΠΟL>PΥο Έςωτερικών Δρ. Ζά· 
ακς, 'Evωρίτεpα σιΎμε.Ρα ό κ. Ζά,.. 
<χκς. σvνooει;όμενoc άπό τον 'Π'Οε· 
σ6εvτη της χώρας τou στήΥ Ά-
θήvα κ.' ·Ογκε έπεσK~φβη τόν 
ίιπouργό ΣuvΤΟVlσμoV και Προ· 
γΡαμματισμου κ. Ic.λώτα. κο:τα 
τη σuνάντ ηση Ιξετάσ'θηι<~ τό θέιμα 
της χρηματσδότησης και τώv 
πρακτιι<ων διαδικασιών για τη 
λήψη τoU δανείοι.ι Oψoιιc ;(30 k .. 
πoV εχει χορηγήσει στην "Ελλά
δα ή Δ . Γε:ομανία. Σιιζητήθryκε, έ
πίοης τΟ θέμα: επlτάXU\lσης της 
διαδικασίας γ ια fν,.αςη T~ -Ελ
λάδας στην ΕΟΚ ιοα1 της πφσι
τέρω ό;νάo!rτυξl1ς των oI~\IOI1'ι"ών 
σχ~ pετdςu τώv δvO ~. 

γιά τά έθVΙKά κσΙ λαΊ'κά crίτηή;..,1:;::;;; __ === ....... -------------------------------------..ι ματα καΙ δέν περιορισθεί άπ',~ 
στΟ θΘυα των έκίΑογων". 

φ.ι\Ίσθό:νομαι, έτόνισε δ M!ικη~ 
θε(1)ωρόJKI1ς. ιι,αιθειά ~Kαvσrrotιηση 
γιά την ένότητα τω.v δννά,μεων 
της 'Αριστε.ρας. Αότο &π:ηοξε ά_1 
vέoo.θeν ό κεντρ'κός στόχος της 
'δράσης "αΙ τi'jς σκέψης μου, Πι
στεόω 6'1'1 εγινε evα 'Πρώτο 4Jeyάo. 
λο CSιiiιμα 'ΠρΟς '1'ήν Kα-rεό'θuνση 
αότή. Βέ.ιι,αια ύπάψ;(OL1\! άκόΙμα 
'Πολλές δLX1κολΙες, ΆWΛά 'IrL<m:ίIω 
δη ή μέ.θοδος 'Πού διαλέξαlμ.E, δη 
λαlδι) ή έ νδτητ α στή<ν δράση εt\lO:'ι 
ό κ.αΙλ.ότερος τρ6πος γιό: E101CX Ολο 
καΙ 'ttlo οόσιαστ 'κ.Ο 'Π'λησ[ασιμσ., 
ώσότου κά'ποτε έ'fιτwχθεϊ ή 6ρ
Υανl κή ένότητα των δι>νό1lεων 
της /;λJληνιoκης ·Α.ΡΙO"rΕραι;. ΝομΙ_ 
ζω στι τώσα μ'ΠοροΟμε νά )(0(

τάξouμε με τΟ κεφω.ι ιΡηλά τη.v 
έ!λληνι'κή έ,ργατι κή τό!C.η. δλ<>lx; 
τούς νΕιλληνες 'Πατρ,ωτες 1(<:>'1. 
τοροο'δSl)τι"ούς. δλα τό: μέλη και 
στεJλέΎη του ένδόξοΙ) μας I<lVΉΙμσ.. 
τος. Δεν θά ξεχάσομμε '!1'Οτέ, συ
νέ"/ισε δ Μύκης Θεοδωράκης, δτι 
ή λευτεριά μας ξε11'ετ6:χθηκε μέ
σα d",ό τό αΤμα των ~ων 
μας Kυ-ιrρ(ων. Γι' αυτό τό λόγο 
ή Ένωlλέινη 'Αφιστι:,ρά σε κάθε 
'Πε.ρίστσΟ'l1 θά κάνει 0'1'0 ό!κέιροιο 
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