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ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | 

Κ «*.«*#, » Ίον«>Βφΐου 1971 

Αιάννελμο του Προέδρου και μηνύματα 
τοϋ πρωθυπουργού και των κομμάτων 

•Ο Πρόεβρβς ' 1 * ΔηκοκρίΟττΙε·« a. 
Κ. Τσάτσος άιτηύβυν» χ*έ< Té βκό» 
λβυΟο βιβγγελμβ γ ι α τ* Μέο "Ιτο<; 

ΚΙναι «βΛ.ερεκκένη βννόΑει«, n é · 
«η τήν τολευτα.α μέρα teù χρόνο«, 
νά ενπχειρούμ« μιαν άν*σκ6τΓηση ΤΗ» 
6OÌ>«, στο χρόνο «ou τίλεικκτε, έττρό· 
(α με ώς Oroya «ai « ς "Εθνος, Ι« 
σας δμί*ς θα ήταν σκάκι μο, σττάζον-
τος γιά μιά φορά αυτή τ*, συνήθεια, 
wov «ινδσνευκι vä «άοτ| «ai τάτ aV 
νκτελχσματικστνά τικ. «4 «άν»»μ« 
μια μακρύτερην άναΟρομή μέσα στους 
αΙώνες, γ ι ά νά δούμε *©ιά είναι τά 
βαθύτερα αίτια, ιτού σέ βλες τίς τ*ε-
μιίίους της Ιστορίας ύοηγησαν «α( 
σ τ ο μεγάλα μας «τττεύγματα, άλλα 
κα( στα μεγάλα 4λισβήρίατά μας. 

Δέν Οέλο» »ά omipt» τέτοια μέρα 
τάν Awaiaiooofia στις ανχΐς σας 
Το τ α γ ο ύ ς fri οττάρχομε ακόμη άς 
Ιβνος έλενΟερο «ai «οοκόβομε, wap 
βλα τα ελαττώματα μας, wap' βλα 
( σ α ιταρασαρμένοι arre αυτά, βια-
«αα(»μ· , ττοέ-κει άττεναντίας να στ». 
ρ*ύ*η τή» «farli στον laure μας. 

Τρεις ναμίζα α ύ ς (Iva* ol κύριες 
ρ ζες του Μκού. Αέν σνμτταΑουμι. τήν 
όμα*ι»ή τηιβαρχι,μίνη, Λονλειά, ένα 
μας ταιριάζει τ) Ατομική αραοτηριό-
τητα, «ou «βάνει ατά βρια του Αν 
τ ι κοινοτικού* iyafauou. Μας σαγοτ 
νινονν ol ακραίες ίττιδιώςιις, ο) Α· 
βιάλλακτες Αύστις noi βλέτημ» σάν 
ΑουναμΙα, σχεδόν σάν ήττα ή άκόμκ. 
•al σάν «ροδοσία τό δρόμο της μι. 
τριονιάβειας, τήν Ισορροπία του μ*· 
τρου, Αττάνα a r e é«oìo Ρεμιλίωατβν 
ol μ«γάλοι μας ττοόγονοι τήν Ιδέα 
τής 'Αρετής. Και τέλος βιαζόμα
στε Άτταιτούμε «al Awe τον έαντό 
μας «αί άττο τους Αρχοντες ολα *Α 
γίνουν σέ χρονικά διαστήματα, «ού 
οττάνια αρκούν γιά τήν ύλοκληραμέ* 
νη όλοττοίηση τών σκοττών μας. θέ
λομε τά γρηγορότερο αποτέλεσμα. Té 
βτλομ« στριμκγτένο στά βρια τής 
«ροσα«ι«ής μαςζωής Οκπεύομ« λεύ-
Μ« «al βέν οι/τεύονμε δρυς. Μόλις 
Ινα ένβι άμεσο στάδιο δέν μάς 1«α-
vt«oitï , ανησυχούμε «al βορυβούμ« 
Ι ιαζέμαοτε «αί γιΑ τ ' ς «ραγματο· 
«οι nati ς. Αλλά ουστνγ>·ς «al γιά t é 
σχηματισμό τών γκ*>ών μας. 

Ή (λλ«ι*η αστή «βινε*νι«ής Αλλά 
vai διανοητικής αΐιθαρχίας, ή ελ-
Αει**) μέτρου, ή (λλιιιμη ύτιομ:νής, 
μας λεισει «αί σήμερα, διτυς μάς ί-
JUiw* Ανά «Arra. Kai στην ένοχη 
του Κλέωνα «al στην έττοχή τ«» δια-
8όχ«ν του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου «ai 
•τήν έ«βχή τών χριστιανικών a i · 
|>έ*Μ»ν και στην έττοχή τον Καραί-
σκάκηβκν «αί τών Γ«ουραί»ν Ά ς 
μήν «ροχαρήσ·» στίς a i e γν«Μττές «α« 
« t é «ρόσαατις έττοχές. 

Ά λ λ α Αν ατά «αλαιότιρα χρονιά, 
ol Αρττές μας, ιδίως ο! ττνευματικκς 
»*ας Αρττές, βιοσύζαν« τή νυνέχιια, 
τή βιολογική Αντοχή «al τή* Ιστό· 
ρι«4 συνιίαηση του Εανονς, ol συν-
βτμκς «ού διαμορφώνονται ατό σύγ
χρονο κόσμο Αααιτούν, μαζί μέ την 
ανάπτυξη τών υλικών και «vcwuari· 
««ν μας βννΑμκαν «α! μιά επίμονη 
καί Ααορααιστική κατατιαλέμηση τών 
ήβικών αδυναμιών μας, γ ι ά νά έ«ι · 
ξήσωμ« μέσα στην «oivwvia τών Α» 
λιύθκραν λαών, 6χι σά» μιά Αχρααη 
καί awpóawTfTj μονάδα, «ού 6ά τρι-

Îttai Avo τό Α«ς τών Αλλ«», Αλλά, 
τ»*#ς ταιριάζκι ιττίς «αοαδόσ»ις μας 

σά μιά δηριουργική έΑνική «poou«i · 
κότητα, Α{ια βχι μόνο νά δέχεται, 
Αλλά καί νά χνφίζιι στους αννανβρώ-
«ους μας νέ*ς κοινωνικές, «ολιτιστι · 
»*ς «αί «ολιτιβές Ρξίις. Γιατί αυ
τός ττρέακι «A tlvai Α στόχος μας, 
Αν 8τλ*»μ< νά ιΤμαατι «al δχι ότνλώς 
«Α λίγάμαατ· "Ελληνις. 

"Ας paivcTon σέ μ<ρικο6ς ο»ετττι-
«•ατές αυτός ο στόχος ύτκρφίαλσς, 
«4 μερικούς αού τρομάζουν «αράς 
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στους μβγαλσνς όγκους «al μττράς 
στά τεχνικά όττιτεύγματα τής έρα*· 
μσσμένης έ«·στήμης. ΟΙ όγκοι «αί 
ol «οαότητες Αλλάζουν καί ή κυριαρ
χία ·ά «τριέλδη «άττοτε στην «οιό-
τητα ΟΙ τεχνικές έααρρογές, δ α · 
σαυμαστές «au Αν είναι, καί αυτές 
αλλάζουν Ή βε*>ρητική 5μας σκέφη 
«ού τ ίς ésTpcaci μένει άδάνύτ«. 

ΑΑτή clvai ή «ι'στη μου. 'Αλλά 
κάΑκ «Ιστη Ιχει τό ΓολγοΑΑ της, 
τή σκληρή Ανοδο μέ μιΑν όαέρτατη 
ττροαττάβιια «ρΑς τή σατηρία. f)eu 
δμας «ρό «αντ^ς «ρέ«ε· νά στρέ-
«αμε αυτή τήν «ροσ«άδεια μας; 'Ε
κεί «ού τήν στρέαανε δλοι ol μεγά
λοι: στην ήβιαή, «αλιτική vai «ν*υ» 
ματ ι «ή «οι oc ία. 

Αέν ανααέρομβι «τριορ«σμένα μΑ· 
νο ατό σχολείο, «αύ κατά τίς «cpi · 
στάσεις μαορεί νά χαλαίνη ή να «ρο· 
«ΑΑη. 'Αναφέρομαι σέ Ιλους τβάς ά-
ναρίΑμητους «αράγοντες «ού ττερι-
€άλ>ουν «άβε AVAH««O καί αποτελούν 
τό συχνά υποσυνείδητο όπόδαβρο τής. 
μέ paw σης του. "Ενα μνημιίο «εσόν. 
τ α ν είναι «αιδεία "Ενα «"ΟαρΑ πε
ριβάλλον «Ιναι παιδεία. Ή λ<ιτου> 
γΙα τής Έκκλιμ/ίας μας μπορ«! νά 
είνεει ίΑ»ιστη παιδεία, Αμα καλά «ροσ· 
ρέρκτατ. Τά λόγια πού λένε ol γονείς 
στά μεσημεριανά τραπέζι εΤναι παι
δεία. Τό βέατρο τό ελεύθερο Από 
σκοπιμότητες και φατριασμούς, εί
ναι παιδεία Ή παιβτ α μάς κυκλώ
νει ά«ό «αντού, βσο «ai τά στοιχεία 
πού μάς ρίχνουν ατή* έκβαρβαροση. 

Αέν Αρκεί ή Πολιτεία νά βελτιώ-
νη τή σχολική «αιβεΐα, βταν τήν χα
λάει ό κακός γονεύς, ό χαλασμένος 
φίλος «al τό ρυπαρό Ιντυπο. Αέν ri-
ναι, Αέν μπορεί «Α «Τναι μόνο ή Πο
λιτεία ΑπτύΑ^νη γιΑ τή μόρφαα*. τοΟ 
λαού. Ύπεύόυνβι είναι καί ή κοινω
νία a i βλες τ ( ς εκδηλώσεις της, ή 
Γΐκσγένεια, Ι 'Εκκλησία, ol εργάτες 
τ#;ς τέχνης κα( του λόγου. Ή παι
δεία είναι Ιργο νιας «ασολικής «οο· 
σττάΑειας γ ι ά τήν ανύψωση ολόκλη
ρου τοΟ Ιανούς. 

Είναι αυτό εφικτό Κατηγορημα
τικά λ ία va'. "Αν Αέν τ4 πίστευα, 
βέν Αά βοισκόρουν στην επίσημη δέ
ση, «ού μοβ δίνκι τά βικαίαμα νά 
«Ας μιλώ αυτή τή στιγμή 

Té «ιστεύ» εφικτό διότι αταρΙ* 
ζομαι στίς αρετές μας Χτηρίζομαι 
ατό «νεύμα έλευβερίας, πού Από τους 
προϊστορικούς αΙωνες μας φλογίζκι 
«ρ! πού, πίΐδαρχημένο άιτό τή στά-
χάση καί τή σωφροσύνη μάς Ικαν« 
νά άαισττύσομε ««( ατά ε ι γ α τδς τέ-

Εης καί τής σκίαης, Αλλά καί στά 
γ α τού πρακτικού βίου. Ι τ η ρ ζο

μαι σέ αΰτο τό ατίθασο έγώ, πού 
συγκρατημένο μέσα ατά δρια τής ή-
βικής καί πολιτικής ευταξίας, πρόσ
φερε σ τ τ | ανθρωπότητα τήν πιό πο 
λιτιοιμένη καί πιό δημιουργική μορ
φή συμβίωσης, τήν Δημοκρατία, τήν 
γνήσια βηρακρατια, που ol πολίτες 
βέν είναι απείθαρχα «αί άκοινώνητα 
Ατομα, Αλλά οΟτκ και Αβουλη «αί 
Απρόσωπη αγέλη. 

Στηρίζομαι στό Ατι πολλοί άπό 
έι·άς τους Ανυπόμονους, σέ κάποιο 
ανεξιχνίαστο χώρο του υποσυνείδη
του μας, ξέοομε νά «εριμένωμι, Eni 
αιώνες πολλούς περιμέναμε τήν ώρα 
πού πάλι μέ χρόνια καί καιρούς πά
λι Αι«ή μας ΘΑταν« Α πατρίδα. ΚαΙ 
ήρθε ή ώρα Γιατί λοιπόν a^tpa, 
πού ορός νέους στόχους είρηνικούς, 
πολιτιστικούς «»ρευόμαστε γιατί δέν 
θά βρούμε τήν υπομονή, βήμα μέ βή· 

Ε, νά «ροχωρήσίνμ· προς νέες έπι* 
Κι ς. «ρός τήν συνεργασία μας 

μέ τους Αλλους λαούς, «ροσφέρον· 
•»άς τους νέο κρασί Αημιουογίας μέ« 
α α ατά Αρχαία μας κροντήρια. 

Ναί, βλέπω «ai πονώ γ ι ί τΑ ε
λαττώματα μας, αλλά και πιστοί«· 
ακράδαντα ατήν υπεροπλία τών άρκ
των μας. 

'Από τήν απελευθέρωση μας, τό 
2 1 , συχνά, βρεθήκαμε ατό χείλος τής 
αβύσσου «al δμως κάβε Φορά, άπο 
τά έγκατα τής ψυχής μας, αναδύον
ταν αδόκητες δυνάμεις πού μάς γλύ
τωναν άπό τόν αφανισμό. Τί Αλλη 
ένθάρρυσνη μπαρ«! νά ζητήσωμε, τ Ι 
εγγύηση ασφαλέστερη άπό αυτήν τήν 
τελική νίκη τού καλού κατά τών δυ
νάμεων τού κακού, καί βς κόστισε 
κάθε φορά αίματηρές θυσίες ή κάθε 
μας νίκη. Τά λάθη πάντα πληρώνον
ται στην Ιστορία. Τά πληρώσαμε αλ
λά βέν αφανισθήκαμε 

Kai εμείς al ζωντανοί, ατή σειρά 
των γενεών, θμιΐς πού πληρώσαμε 
«ai πληρώνομε άκάμη σή,ιερα τών πα
τέρων μας καί τά βικά μας τά λά
θη, Ομως κατορθώσαμε, Ιδιαίτερα χά
ρη στην εθνική προσπάθεια τών τε
λευταίων, τών πρόσφατων ετών «ai 
τή δημοκρατική τάξη νά άπακατα-
στήσωμε μέ ρυθμό και μέ τρόπο που 
δίκαια ζηλεύουν καί ol πιό πολιτι
σμένοι λαοί, καί τήν εθνική μας ΘΜ> 
ράκιση νά φίοωμε ατό σημείο εκείνο, 
βπου ήσυχος και ασφαλής ό κάθε πο
λίτης, άλλα κα( συλλογικά όλο τά 
έθνος μπορεί νά άψιερωθή στά ιίρη-
νικά του lava. 

Μιά λοιπόν πού θελήσαμε Η τού
τη τήν τελευταία νύχτα τού χρόνο» 
νά συγκεντρωβούρε καί νά συλλογι
σθούμε, βς «οιτάξωμ* «ρώτα τά λά
θη μας, τα ιτάθη μας καί τ {ς επιπο
λαιότητες μας τίς άστοχες δυσπι
στίες και τίς άκαιρες εόπιστίες μας 
καί Ας θυμηθοΰμτ τόν πικρό λόγο 
τοΰ Πλάτωνος «"Ελληνες, Αεί «αΐδ'.ς 
έ π ί » καί Ας μετρήσωμε τότε «όσα 
Ααρύ σταθηκι τό τίμημα πού πλη
ρώσαμε γ ι ά βλα αυτά τά λάθη. "Ας 
διδαχθούμε άπό αυτά «αί υστέρα Ας 
στρέ ψωμί, χωρίς οίηση δμως καί χω
ρίς ύπεροοία, καί σέ δαο «ατωρθώ-
Αηκαν καί πιό παληΑ, άλλα καί πρόσ
φατα, άπό τή δική μας εθνική κα
τ αδολή. 

Κοιτάζοντας στον πολιτισμένο κό
σμο γύρω μας, τά έργα βίας, τήν 
ανασφάλεια, το πνεύμα αποσύνθεσης, 
τή χρεοικοπία τών Ιδεολογιών, Ας χα-
ρούμ« πού Αμκίς (παρ' δλο τό βά
ρος τών επτά χρόνων), ζουμ« ησυ
χότεροι καί ασφαλέστεροι άπό τους 
πιό πολλούς λαούς, «ού τά πάθη -αας 
βρήκαν ομαλές βιεξέδους, όπως ται
ριάζει στίς δημοκρατίες «αί πού vi
eni σ' Ινα κλίμα αμοιβαίας ανοχής 
καί πολιτισμένης συμπεριφοράς (πού 
πολλοί Ισάτιιμοι μ' εμάς λαοί θά ζή
λευα«) , πορευόμαστι, έθν.κά ασφα
λείς, προς μιά καλλίτερη ζ«*ή· 

Ας πούρε δλοι μαζί πώς «άτι 
σημαντικό πρόσφερε καί ή γκνηά μας 
αυτά τά τελα/ταία χρόνια ελευθερίας, 
στην «ολντάραχη Ιστορία τού τόπου 
μας. 

Ετσι, μέ τή βοήθεια τού θεού, 
βσο «αί Αν είμαστε Ακόμα σήρκρα 
σημαδεμένοι Από τ (ς «ολυαίωνες Α
δυναμίες τής φυλής μας, «ροχωρού-
με. Γιατί παρ' δλες τΙς δυσχέρειες 
τών καιρών, μπορούνε νά εμπιστευό
μαστε στην υπερέχουσα δύναμη μας. 
Χάρις «τ* αυτήν θά νικήσωμε «αί πά
λι Ολα τά εμπόδια, βλες τίς επιβου
λές, ανηφορίζοντας προς Ινα καλλί
τερο μέλλον. 

'Αλλά πόσο ασφαλέστερο ΘΑταν« 
ve μέλλον αστό, πόσο γρηγορώτερα 
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f a φτάνανε, πόνο λαμπρότερη ΘΑτα
ν« η ν(κκ) μας, Αν, μέ Αλχ τά Αλλα, 
καί Απάνω Από βλα τΑ Αλλα, νικού
σα** καί λίγο τόν εαυτό μας. 
^ * έ φ · 

Τό μήνυμα 
τοο Πρωθυπουργού 
Té pójvup« τού Πρωθυκουργον κ. 

Κων. Καραμανλή έχει Ας έξης t 
Ελληνίδες, "Ελληνες. 

'Απεύθυνα προς Ολους σας Φίρ
μες καί «Ιλικρινεις ευχές γιΑ τόν 
«αινουργιο χρόνο. Εύχομαι νά εί
ναι «Ιρηνικός καί «4 «ροσπάθεκς *. 
λων μας γιά Ινα καλύτερο μέλλον νά 
αποβούν άποτελβαματικές «αί «αρ-

Τά προβλήματα «ai «4 δυσκολίες 
Αέν έλειψαν κατά τήν βιάρκχια τού 
χρόνου «ού τελείωσε απόψε καί πβλ-
λά άπό αυτά θά τά συναντήσοσμ« καί 
πάλι στην διαδρομή τού χρόνου «ού 
άρχίζι. . 

Γιά νά τΑ Αντιμβτωπίσουμε pi Α 
«ιτυχία χρειάζεται νά διατηρήσουμε 
τήν εθνική μας ενότητα, νά Ansosl-
ξουμε εμπράκτως τήν αφοσίωση μα« 
α τ ό δημοκρατικά μας «ολίτευρα, «Α 
προστατεύσουμε τήν εσωτερική γαλή 
«η τοΰ τόπου καί νά εντείνουμε τίς 
προσπάθειες μας οτόν οίκονομικό 
καί κοινωνικό τομέα. 

Τά Ava επετεύχθησαν κατά τήν δι 
άρβεια τοϋ 1977 καί γενι«ώτ«ρα κα
τ ά τό διάστημα άπό τήν πτώση τής 
δικτατορίας μέχρι σ^μιρα, επιτρέ
πουν νά ατενίζουμε μέ αυτοπεποίθη
ση στό μέλλον. 

Ή πολιτική σταθκρότης, ή «οινα 
νική όμαλάτης καί ή πρόοδος tv Ι· 
Xtuètpia επέτρεψαν στην 'Ελλάδα νά 
συγκαταλέγεται μεταξύ τών ολίγων, 
αέ ολόκληρο τόν κόσμο, χαρών πού 
απολαμβάνουν τά Ανεκτίμητα αυτά 
Αγαθά. 

Κατά τό ερχόμενο Ιτος, ή Κυδέρ-
νησις θά συνεχίσει τήν ποοσπάθεά 
της γ ι ά τήν προώθηση τών εθνικών 
μας υποθέσεων, θά συμπαρασταθεί, 
όπως μέχρι σηρκρα Επραξε, στον Α( · 
καιο αγώνα τών Κυπρίων αδελφών 
μας «αϊ θά επιδιώξει τήν επιτάχυν
ση τών διαδικασιών γ ι ά τήν Ινταίη 
τής χώρας «τήν Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα. 

Χτόν εσωτερικό τομέα ζητεί τήν 
συνεργασία βλων σας προκειμένου νά 
αποφευχθούν πολιτικές οξύτητες «al 
κοινωνικές αναταραχές, πού θά Ανα
κόψουν τήν πρόοδο τής χώρας* «al 
θά «αταατή«3υν οξύτερους τους «ι ν* 
βύνους πού μάς Απειλούν. Ή ΚυΑέο-
νησις, άπό τήν δι «ή της πλευρά, θα 
«άνει β,τι επιβάλλεται γιά τήν Ομα
λή «αί δημιουργική εξέλιξη τής ένν-· 
κής μας ζ*»ης Είναι ανάγκη όμως 
νά συνειδητοποιήστι «al ό λαό« τ ' ( 
ευθύνες του καί νά συμβάλει θετι
κά «' αυτή τήν προσπάθεια Γιατί 
ατήν Δημοκρατία — κι' αυτό ΘΑ 
πρέπει κάποτε νά τό καταλάβαμε — 
ή προκοπή ένας τόπου εξαρτάται «υ 
ρίως Από τήν συμπεριφορά τών πολ« 
τών της. 

'Ημπορώ νά σΑς διαβεβαιώσω ff« 
ό τόπος μας Εχει όλος τΙς δυνατό
τητες γιΑ νά εύημερήοτι· ψ«Αν«ι ν« 
χαλυβΑώσωρ« τήν βίληση κα( τήν 
συνοχή μας κσ{ νά βιαψυλα^αμε β,τι 
μέ κόπους καί θυσίες έπιτύχαμι Ας 
τώρα. ΚαΙ επιτύχαμε πολλά καί « η 

ι «ά. 
Εύχομαι δ καινούργιος χρόνος «Α 

«Τ ναι γι Α βλους σας καλύτερος άπό 
τόν περασμένο. 

Τό μήνυμα τοΟ 
κ, Α. Παπανδρέου 

Ό πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ κ. Α. 
Γ. Παπανδρέου Απηύθυνε τό έξης μή
νυμα ! 

Ζτό χρόνο «ού Ιρχεται ΘΑ Αντι
μετωπίσει ή Δυτική Ευρώπη βάθεμα 
τής βίκβνομικής κρίσης «ou τή μα
στίζει Από καιρό. Κι είναι ανα
πόφευκτη τόνο ή αύξηση τής Ανερ
γίας — πού βρίσκεται ήδη σέ πο
λύ φηλό èwiacAo — οσο καί ή λή
ψη μέτρων προστατευτισμού. 'Α
ναμφισβήτητα, αυτές ol εξελίξεις ΘΑ 
Εχουν τίς επιπτώσεις τους καί στή 
χώρα μας. θ ά υπονομεύσουν τήν Α
νάκαμψη τής οίκονομίας μας·—Ακτός 
έάν ή Κυβέρνηση πάρει αποφασιστι
κά μέτρα προς δυο κατευθύνσεις. 
Ά « ' τή μιά ικριά, μέτρα «ού θά 
ενισχύουν τή ζήτηση 'Ελληνικών προ
ϊόντων Απ* τά πλατειά λαϊκά στρώ
ματα—κάτι «ού Ιχ*ι σάν προϋπό
θεση μ·ά ριζικά διαφορετική «Ισο-
δημοτική πολιτική άπό εκείνη πού 
σήμερα Ακολουθεί. Μιά πολιτική δη
λαδή, «ού θά ενισχύσει τά πραγμα
τικά εισοδήματα τών Αγροτών, τών 
εργατών, τών μισθωτών καί τών μι
κρομεσαίων στρωμάτων. 'Απ' τήν Αλ 
λη μεριά — σέ β,τι άφορα τ ί ς έ-
πενδύσεις καί τήν προσφορά αγα
θών — «ρtinti ν' αντιμετωπισθεί α
ποφασιστικά, τόσο ό πληθωρισμός 
κκρβών, βσο καί τό «μπλοκάρισμα» 
τής παραγωγικής διαδικασίας ά π ' 
τ ά μονοπωλιακά συγκροτήματα καί 
τους κύκλους τών μεσαζόντων, δμπο 
ρομεσιτών καί μεγάλων βίσαγωγέων. 
Ή γρήγορη προώθηση νέων έα<νβυ· 
τικών φορέων — Απας είναι ό α
γροτοβιομηχανικός συνεταιρισμός, 
μέ τήν ενεργό συμπαράσταση ή «ai 
σνμρατοχή τής τονικής αυτοδιοίκη
σης, αποτελεί μιαν Αποφασιστική 
Απάντηση βτήν άνάσχαση τών πα
ραγωγικών επενδύσεων Από μέρους 
τής οΙκονομικής ολιγαρχίας. Προο-
«όββση γ ι ά βλα αυτά είναι δ άπο-
τελεσματι«ός Ελεγχος τής πιστωτι-
κης πολιτικής, πού μέχρι τώρα Α» 
γ νόησε παντελώς τίς μικρομεσαίες 
«al βιοτεχνικές επιχειρήσεις καί 
τίς συνεταιριστικές έπι χ« ι ρηματικέ ς 
πρωτοβουλίες τών Αγροτών. 

Ή κρίση στή Δύση ΘΑ οδηγήσει 
σέ παράταση τής άδεβαιότηταε σ' 
β,τι άψορά τήν Ενταξη τής Ελλάδας 
στην EOK. Γιά καθαρά πολιτικό-
στρατιωτικούς λόγους ol χώρες τής 
ΕΟΚ — κι Ιδιαίτερα ή Γερρανία — 
επιθυμούν τήν Ενταξη τής 'Ελλά
δας τό γρηγορότερο. ΟΙ οϊκονομι-
κές έξχλίξεις Ομως είναι τόσο αρ
νητικές «ai ol προοπτικές τόσο σκο 
τεινές, ώστε νά «(ναι γ ι ά τίς χώ
ρος τήε ΕΟΚ ή βιεύρυνσή της πρα
γματικός εφιάλτης. Κάτω ά π ' αυ
τές τίς συνθήκες ή χάραςη εθνικής 
Ονοονομικής στρατηγικής πού να 
σηρίζεται στην προοπτική Ενταξης, 
αποτελεί επικίνδυνο σφάλμα — καί 
γ ι ' αυτούς ακόμη. Απας ή Κυβέρ
νηση, πού έέπι διώκουν τήν Ενταξη 

Τό 1 9 7 · ΘΑ ti ναι χρόνος δι εκ
δικητικών αγώνων τών εργαζομένων 
γιά τή μείωση τής άνισακατανομής 
τού πλούτου «αί τού εέσοοήρατος, 
άνισοκατανομής «ού Αποτελεί ακΑν-
δόλο πρώτου μεγέθους στό χώρο τού 
ΟΟΖΑ. Γνωρίζουν Αριστα ol "Ελλη
νες εργαζόμενοι, ol Αγρότες, ol ερ
γάτες, ο! μισθωτοί, ol βιοτέχνες, 

τά ρικρορεααϊα στρώματα, τ«Ας τε
ράστιους «ινβύνους αού αντιμετωπί
ζει τό Εθνος Απ' τήν καθοδηγούμενη 
τουρκική Απειλή. Καί είναι Ετοιμοι 
νά προσφέρουν στό βωμό τής λευτε
ριάς, τής εθνικής ανεξαρτησίας καί 
τής έδαψι«ής ακεραιότητας τής χώ
ρας μας. Μα απορρίπτουν καί κα
ταδικάζουν μιά πολιτική «λιτότητας» 
γ ι ά τους πολλούς καί χλιδής γιά 
τήν »ω.ονομική ολιγαρχία τού τό-

Τό 1971 ΘΑ είναι επίσης χρόνος 
αγώνων τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
γ ι ά τήν επιβίωση τού θεσμού. Ή 
Κυβέρνηση Αγνοεί τό βικό της Σύν
ταγμα δταν Αρνιέται νά μεριμνήσει 
«βιά τήν έξασφάλισιν τών αναγκαί
ων πόρων, vpé^ έκπλήρωσιν τής α
ποστολής τών οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης». ("Αρθρο 102, εδά
φιο Α). 

Τό 1971 θά «fvai καί χρόνος Α
γώνων γιΑ τόν έαΑημοκρατισμό τής 
Πολιτείας. ΑΙχρή αυτού τού αγώνα 
θά είναι τΑ μαζικά μέσα ενημέρω
σης ή μονοπώληση τών οποίων άπό 
τήν Κυβέρνηση τής Νέας Δημοκρα
τίας δυναμιτίζει τά θεμέλια τού δη
μοκρατικού βίου στή χώρα μας. 

'Αναμφισβήτητα, τό πρώτο κα( 
« ιό καίριο πρόβλημα πού αντιμε
τωπίζει ό Λαός μας τό Ι97β εί
ναι ή καθοδηητουρκνη τουρκική απει
λή ο τ ό Ατγαίο καί ή συνέχιση τής 
βάναυσης κατοχής τής Κύπρου. Ά -
«οιλουνται στό ΑΙγαίο: ή υφαλοκρη
πίδα, Α εναέριος χώρος «αί τά νη
σιά μας. Ό Τουρκικός σωβινισμός 
Εχει βέβαια τίς ρίζες του στη δομή 
τής τουρκικής κοινωνίας. Μά χαρίς 
αμφιβολία, clvai καθοδηγούμενος 
Καθοδηγιιται άπό τ ίς ΗΠΑ «al τό 
NATO στά πλαίσια σχεδίου γιά Ε
να νέο καθεστώς στό ΑΙγαίο, πού 
ένώ θά ευνοεί κατά σκανδαλώδη τρό 
πο τά τουρκικά επεκτατικά σχέδια, 
θά εξασφαλίζει ταυτόχρονα τήν επι
κυριαρχία τού NATO καί τών ΗΠΑ 
γιά τήν Ιξυπηοέτηση τών μακροπρό 
θεσμών Ιμπεριαλιστικών τους σχεδί
ων στην περιοχή. 

Κάτω Απ' αυτές τ ( ς βννθήκκς. ή 
συζήτηση γιά «Επιστροφή» ατό «τρα 
τιωτικό σκέλος τού NATO — σ τ ά 
πλαίσια μιας «είδικής σχέσης», «ού 
δέν πρόκειται ποτέ νά γίνει απο
δεκτή άπό τήν 'Ατλαντική Συμμα
χία — αποτελεί παραλογισμό. Μέ 
θλίψη έπιστκμαίνουμ« την αμέριστη 
οίκονομική συμπαράσταση «ού προσ 
ψέρει Α Ε Σ Σ Δ στην Κυβέρνηση τής 
Τουρκίας, ακριβώς τήν ùpa «ού αυ
τή απειλεί τόν 'Ελληνικό εθνικό χώ
ρο. Ό άντοτ/ωνισμός τής Δυτικής 
Γορμανίας μέ τήν Ε Σ Σ Δ — γιά 
τό ποιος θά προσφέρει περισσότερα 
στην Τουρκία — αποβαίνει σαφώς 
σέ βάρος μας. Κα! αποτελεί μιαν, 
ακόμη πιό τρανή Απόδειξη *ών συ
νεπειών τής πολιτικής τής εξάρτη
σης πού ακολούθησε καί συνεχίζει 
νά ακολουθεί ή Δεξιά στην 'Ελλά
δα. Σέ τί άποδλέπει ή Ε Σ Σ Δ ιΐναι 
π ι ά σαφές. Μιά πού εξασφάλισε pi 
Εμμεσες πιέσεις — καί παράλληλα 
μέ τίς πιέσεις τών ΗΠΑ — νά μήν 
επεκταθεί ή ΑΙγιαλίτιβα ζώνη τής 
'Ελλάδας στά 12 μίλια καί βέν αν
τιμετωπίζει κατά συνέπεια πρόβλη
μα βιόπλου στό ΑΙγαίο, τήν ενδια
φέρει απλώς ή εξασφάλιση τών Σ τό
νων «ού ελέγχονται αποκλειστικά ά
πό τήν Τουρκία. 

Κάτω Αα* αυτές τίς συνθήκες tî-
ναι ραφές «Ας πρώτο μας μέλημα 
είναι ή εθνική ενότητα. Γιατί Αντι-
μετωπίζβυμ* πρόβλημα επιβίωσης 
σάν Εθνος. Ά λ λ α ή ένότητβ «ρέπει 
νά σφυρηλατηθεί σέ σωστή βάση. 
Πρέπει νά στηρίζεται σέ σωστή εκ
τίμηση τών κινδύνων «ού Αντιμ*τω-
«ίζουμ« καί σέ ά γ α ν ι σ τ ι κ ή 
εθνική στρατηγική. Μιά τέτοια arpa 
τηγική περιλαμβάνει αναγκαστικά : 
Π ρ ώ τ ο , τή διακήρυξη πώς ή 
'Ελλάδα μέ κανένα τρόπο βέν πρό
κειται νά βιαπραγματευτεί τήν πα
ράδοση εθνικών κυριαρχικών δικαιω
μάτων. Δ « ύ τ « ρ ο, σταθερή 
«ροσηλαοη στήτ Αρχή «ώς τό Κυ-
«ριακό δέν είναι αντικείμενο δια
πραγμάτευσης στά πλαίσια τοΰ Ν. 
Α.Τ.Ο. ή τής Ε.Ο.Κ., «Ac βέν εί
ναι 'Ελληνοτουρκική διένεξη, άλλα 
διεθνές πρόβλημα, ή λύση τοΰ ο
ποίου πρέπει νά επιδιωχθεί αυστη
ρά ατά πλαίσια τοΰ OHE. Τ ρ ί-
τ ο,^μ'ΐΑ δυναμική διπλωματική εκ
στρατεία γιΑ τήν ενημέρωση τής 
διεθνούς κοινής γνώμης, τόσο πάνω 
ατό Κυπριακό Ασο «al πάνω στό 
Αίγοιακό. Τ έ τ α ρ τ ο , άνάλη-
ψη σοβαρής προσπάθειας γιά τή δη
μιουργία νέων διεθνών ερεισμάτων. 
"Αν ol μέχρι τώρα προοπτικές δέν 
εμφανίστηκαν ευοίωνες, γ ι ά μιά τέ
τοια εξέλιξη, αυτό οφείλεται στό 
γεγονός δτι είναι γνωστή ή δουλική 
σχεδόν υποτέλεια μας στίς ΗΠΑ 
καί τ ή Δύση ««Ι ς τήν οποίαν άνή-
καμον». Π έ μ π τ ο , οίκονομική 
ενίσχυση τών ένοπλων δυνάμεων τής 
χώρας γιά νά εξασφαλιστεί πλήοας 
ή Ικανότητα τους νά δώσουν απο
φασιστική Απάντηση σέ περίπτωση 
Οποιασδήποτε ξένης επιβουλής. 

Τό ΠΑΣΟΚ θά ποοωθήσιι υπεύ
θυνα μέσα κι Εξω άπό τή Βουλή αυ
τές τίς θέστις. θ)ά ασκήσει υπεύ
θυνη άλλα άποτκλεσμοττική άντιττο-
λίτευση μέ γνώμονα τά συμφέροντα 
τοΰ εργαζόμενου "Ελληνα καί τού 
"Εθνους. Τό μεγάλο πολιτικό μή
νυμα τών εκλογών τού Νοέμβρη εί
ναι ή προσδοκία, ή αναγκαιότητα 
τής ΑΛΛΑΓΗΣ. Πιστό σ ' αυτό τό 
μήνυμα τού Λαού μας τό ΠΑ Ι Ο Κ, 
θά δώσει τό αγωνιστικό του παρών 
σέ κάθε τομέα τής δημόσιας ζωής 
τής χώρας. Καί θ* ανοίξει Ετσι τό 
δρόμο πού οδηγεί στην ειρηνική «al 
προγραμματισμένη αλλαγή, σέ μιά 
πορεία εθνικά πορήψσνη «ai κοινω
νικά δίκαιη, σέ μιά πορεία «ού θά 
εξασφαλίσει σύντομα «ώς ή 'Ελλά
δα θ' ανήκει στους "Ελληνες. 

Mean 'Ανατολή. "Εται, Αν ή μεγάλ» 
πληγή κλείσει, τότε καί μεϊς θ* Α-
παλλαγούμ« Από τ ό β.«λό Αγχος. 
'Αρκεί Φυσικά νά κρατήσουμε τήν ε
θνική μας Ενότητα, πού θά «Ιναι έξ 
Τσο» ά«α?α(τητη σ τ ί ς περιόδους τό· 
σο τ ή ( ύψεοπως. Ασο tm τής εντά
σεως ρτό Αιοθνή χώρο. 

Ό χρόνος πού πΑρσαε ήταν Ινας 
δύσκολος χρόνος γιά τόν ελληνικό 
λαό. Δέν είχαμ« λυτρωθεί Απ' τίς 
ψυχώσεις πού μάς κλαρονόμι·« ή ό· 
ψιαλτι«ή επταετία, "Ετσι ήταν μανι 
μο τό Αγχος γ>Α τή διεθνή θέση τής 
χώρας καί τήν τύχη τοΰ κυπριακοί 
ελληνισμού. 'Αλλά καί γιά τό ο!κ·»ο. 
μικό μας μέλλον, γ ι ά τή διατήρηση 
τής κοινωνικώς «{μήνης. Ακόμα καί 
γιΑ τή βιαφύλβςη τού δημοκρατικού 
πολιτεύματος ι— Αφού Αέν Εγινκ ή ε
πιβαλλόμενη κάθαρση γιά τό Αγος 
τής τυραννίας 

ΚαΙ ό χρόνος τέλειωσε ρέ τήν με
θόδευση της τεχνικής πολώσεως, πού 
χαρακτηρίζει τή via Βουλή καί Α-
ττειλεϊ νά μΑς παραούρκι σ Ινα και
νούργια εθνικό διχασμό, μέ Απροσμέ 
τρητκς όττίπτώσεις, Ασωτερικές καί 
εξωτερικές. 

Ή ΜΑΗΚ πιστεύει ακράδαντα δ-
τι, παρά τή μικρή της κοινοβοολευ. 
τιβή οκπροσώπηση, αποτελεί τόν πιό 
Αποφασιστικό παράγοντα γιά τόν Α 
«οτροπή τών κίνδυνων «Ατών. Καί Λ 
επτίγνααη τής Ιστορικής της Απο
στολής θά Αγωνιστεί γιά νά εξασφα
λίσει τήν εθνική ενότητα. Avow cl
vai προϋπόθεση γ ι ά τήν βι ασφάλι
ση τών ζωτικών συμφερόντων τού λ« 
ού μας. 

β ' αγωνιστεί Ακόμα γιΑ τήν έ-
δραίωση τής δημοκρατίας, γιΑ τήν 
οίκονομική πρόοδο «ai τήν κοινωνι
κή δικαιοσύνη, θ ' αγωνιστεί γιά τά 
δίκαια τών ότΛρύιη»* τού μόχθου σ' 
Αλους τους τομείς τής παραγωγικής 
διαδικασίας καί τήν κατάργηση τών 
προνομίων τής οίκονομικής ολιγαρ
χίας. 

ΚαΙ ΘΑ κινητοποιήσει τό λαό καί 
Ιδιαίτερα τή νεολαία μέ τό δ-aua 
τού ουμανιστικού δημοκρατικού σ -
στολισμού. ΓιΑ vA έίασψαλίσει στή 
χώρα μας θέση ομότιμου «ταί«)υ 
«τήν σύτιανή ένωαένη Εότώπη. 

Ή Δ Ε . τής ΕΔΗΚ εύχεται ατούς 
"Ελληνες «αί 'Ελληνίδες, Απου γός, 
Ατομική καί οίκογννεισαή ευτυχία 

Στον Ελληνικό λαό, Απαλλαγμένο 
σύντομα από τά «λέγματα τού πα
ρελθόντος, νά μπορέσει νά Αντιμε
τωπίσει τΑ μεγάλα προβλήματα πού 
Αφορούν τό μέλλον του. 

Στό Κυπριακό 'Ελληνισμό καί τόν 
Αξια ήγ«αία του, χαλύββινη έιότητα 
καί w\i^t\ δικαίωση στον Ιερό του Α
γώνα. 

Σ' βλους τους λαούς τής γτ>ς, τητ 
είρηνη 

Τό Κ.Κ.Ε. 
«αερμό πρωτοχρονιάτικο χαιρετι

σμό στην εργατική τάξη. αέ βλβυς· 
τβύς εργαζόμενους, στους νέους καί 
v i t νέες, στίς γυναίκες, σ' δλους 
τοός δημοκράτες καί τις δημοκρά-
τισσες», απευθύνει, μέ μήνυμα της, 
ή Κίντρική Επιτροπή τοΰ Κ.Κ.Ε. 
Στό μήνυμα διαπιστώνεται δτι, μέ

σα στό 1977 ά π ό τό «λαϊκό κίνημα 
καταχτήθηκαν καλύτεμ«ς θέσεις γιά 
τ ή συνέχιση τοΰ αγώνα γ ι ά μιά κα
λύτερη ζωή» αλλά κνκτ'Μΐμέναυν Α
λατα καί οξύνονται βλ« νά λαϊκά 
καί εθνικά προβλήματα». Αλλά, «τά 

ι μέλη καί «Ι όπαΑοέ τού Κ Κ Ε, ο! 
Κνίτες vai ο( Κνίτισσες υποδέχον
ται τά 1 9 7 · μέ αισιοδοξία, μέ εμ
πιστοσύνη στίς δυνάμεις τής εργα
τικής τάξης». 

Μήνυμα απευθύνει κα( δ Επίτιμος 
πρόεδρος τού ΚΚΕ κ. Ά π . Γκρόζος. 

Τό Κ.Κ.Ε. έσωτ. 
Ευχές στον ελληνικό λαό «καί Ι

διαίτερα οτήν εργατική τάξη», Απ
ευθύνει καί τό ΚΚΕ έσωτ., μέ μήνυ
μα του «γιά τή στερέωση καί διεύ
ρυνση τής Δημοκρατίας», γ ι ά δι
καιότερη συμμετοχή τών εργαζομέ
νων» στό εθνικό εΙσόδημα, «γιά συ
νοχή καί συσπείρωση τών πατριωτι
κών δυνάμεων». 

Τοΰ Κώστα Μητρόττουλου 

Στον Κώστα Μητρόπουλο 
τό Α' Βραβείο Γελοιογραφίας 

Ο ΚΩΣΤΛΣ Μητοάτταυλος «ατ 
Ò Βραζιλιανός Μάρκος 

Μπένζαμιυ τιμήθηκαν μέ τά 
πρώτα Apackta τής Παγκοσμίου 
Έκθέσίως Γιλοιογραφίοκ: 1977, μέ 
θέμα «Καλημέρα Μόλυνση», πού 
οργανώθηκα, σέ πρύτη φάση, στό 
"Αλσος Κηφισιάς τό καλοκαίρι, 
καί έκλεισ« στό Zarrrrtio πρίν άπό 
λίγςς; ήμέρεχ Τά 6oo6cîa «ού ον-
vooeuourai Arra χρηματικά Επαθλο 
50.000 δρχ. γ«4 τόν καθένα προ-
έρχονται απά προσφορά της 'Β-
θνικης Τραπέζης της 'Ελλάδος. 

KfiHTjKt) έ«ιτρσ«ή άττό τόν Προ-
ttVo Tfk Ένώσιως Συντακτών Ή-
μ*χ>ησίων Έφηριρίουυ 'Αθηνών καί 
τους δι«υθυντέ< κα! 'Αρχισυντά-
κτ*ς τών 'Αθηναϊκών εφημερίδων, 
άττοφάσισ« ακόμη την απονομή τού 
επάθλου 40 000 δρχ. που καθιέρο-
σ« τό Δ.Σ. της ΕΣΗΕΛ στη μ*η-
μη του αξέχαστου άρχοντα του νέ 
λιου Φωκίωνος Δημητριάδη στον 
γελοιογράφο 'Ηλία Σκουλά, 

ΟΙ τιμητικός διακρίσεις άναγ-

Ϊ
έλθηκαν άπό τόν Πράκδρο της 
ΣΗΕΛ κ. Γ. Ν. 'Αναστασόπουλο 

κατά τή διάρκεια συγκεντρώσεως 
στην οποία παρέστησαν ό δήμαρ
χος 'Αθηναίων κ. Γιάννης Παττα-
θεοδώρου καί εκπρόσωποι του Ρο
ταριανού ομίλου καί άλλων οργα
νισμών πού ttxav ενισχύσει ιήν 
έκθεση. Παρίσταντα επίσης ύ Πρό
εδρος του Δ Σ. τού ΕΔΟΕΛΠ κ. 
Γ. Καράντζας, Ò 'Λντιτη^όίδρος τοΰ 
Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ κ. Γ. Ρωμαίος 
«ai άλλα μέλη τής δτονχησεως 
της Ενώσεως. 

ΟΙ κ.κ. Παπαθεοδώρου καί 'Α
ναστασόπουλος απένειμαν τά έπα
θλα στον Κώστα Μητρόπουλο «ai 
τόν 'Ηλία Σ κουλά. Τό πρώτο 6οα-
odo θά δοθεί στον Μάρκας Μττέν-
τζαμιν Από τον Πρέσθυ της 'Ελλά
δος ατήν Βραζιλία Λ, Πρωτονοτά
ριο. 

συνοδευμένες άττό τό ποσόν τών 
20 000 δρχ., απονέμοντα» στον 
'Αντώνη Καλαμαρά τόν Βαγγέλη 
Παυλίδη, τόν Βούλγαρο Ρουμπέν 
Σημεόνωφ, τόν Γιουγκοσλάβο Ά-
λεκσάντσρ Φάρκστπτς, τόν Μεξι
κανό Χελ'ρφλόρες, τόν Οδνγρο 
"AvTpac Μέτσαρος καί τόν Σουη
δό "Ακε Μίστεντ. 

Στην παγκόσμιο έκθεση γελοιο
γραφίας, πού παρακολούθησαν δε
κάδες χιλιάδες κάτοικοι τής πε
ριοχής πρωτευούσης μετέσχον 350 
γελοιογράφοι άπό 42 χώρες. 

Γιά τήν επιτυχία ττχ εκθέσεως 
μίλησαν ό Πρόεδρος τού Δ.Σ. τής 
ΕΣΗΕΑ καί ό δήμαρχος 'Αθηναί
ων. Ό κ. Παπο&οδώρου πρότεινε 
μέ τήν ευκαιρία αύτη τήν κεθιέοω-

ση μιας Ε«»>έσΜ*ς τών Ελλήνων 
γελοιογράφων κάθε χρόνο στό Πνευ 
ματικό Κέντρο τοΰ Δήμου 'Αθη
ναίων «al (ρριξε τήν Ιδέα ή πρώ
τη παρόμοια έκθεση νά fxei σάν 
θέμα τά πν»β^ήωατα τητ 'Αθήνας, 
έστω καί άν τά δέλη τών γελοιο
γράφων βά πλήξουν πρώτα τόν 
ίδιο καί τή δημοτική άρχτμ 

Στους κ.κ. Άνασταοάιιουλο κβΙ 
Παπαθεοδώρου ό̂ πήντησ« άπό TvV» 
πλευρά τών τιμηθέντων 6 Κώστας 
Μητρόττουλοο, πού ευχαρίστησε 
γιά τίς διακρίσεις, παρατηρώντας 
χιουμοριστικά, δττ είναι Τσως ή 
πρώτη φορά πού καί κάποιοι ά-
φελούντα« άπό τήν μόλυνση του «ir 
ριδάλλοντος, 

Μάρκς Μττένζαμιν (Βραζιλία) 

€ Λ Μ € Χ ΕΛΛΗΝΙΚΑ! ΜΚΟΓΕΙΑΚΜ fWMMAI Μ. 

ΠΑΤΡΑ-ΜΠΡΙΝΤΙΖΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ δ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΪ KM KfATHJEH ITA ΤΑΞ1ΔΙΟΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
ΚΑΙ ΠΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗ2 ΕΛΜΕ! ΑΘΗΝΑ 3Ά933ί. ΠΕΙΡΑΙΑ! 411 Mil 

ΠΑΤΡΑ 421 »»5, ΗΓΟΥΜΕΝΙΠΑ Î2180, ΚΕΡΚΥΡΑ »747 

ΕΓΝΑΤΙΑ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Γ Ρ Α Μ Μ Ε Σ 
E2QTEPIKOY Π 

Ό κ. Ζίγδης 

Ό Πρόεδρος τής Α Ε . τής ΕΛΗ Κ 
κ. Ί . Ζίγδης, απηύθυνε τό ακόλουθο 
μήνυμα: 

'Ωχρές άοοαλύς, είναι ol ελπίδες 
πού συνοδεύουν τόν ερχομό τον και
νούργιου χρόνου, γιά είρήνευοη στ* 
Μεαη 'Ανατολή. 'Αλλά ή έμφάνιτκ 
τους οτό βιεΦνή ορίζοντα εΐιαι Ινα 

Γγονός τόσο αναπάντεχο «al τότο 
αφορετικό ά π ' δτι συνέβαινε τά τ« 

λευταΐα τριάντα χρόνια, πού δικαιο
λογεί μιά συγκρατημένη σίσιοδπξία 
ΚαΙ πρέπει νά Φτωρηθεί σάν Ινας 
«καλός οίωνός» γ ι ά τό άμεσο μέλ
λον. 

Ή διπλή δοκιμασία τοδ Έλληνι-
σμοΟ — ή κυπριακή τραγεοδία κ«ί ή 
απειλή οτό ΑΙγαίο — «Τναι μιά από 
τίς παρενέργει«ς τής κρίσεως στή 

. U Y P I A K H 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

«ΛΗΜΝΟΣ» 8 κ.μ Χύρον, Πάρο». Né-
f«v, "lev, Ola», θήραν (τ. 4179.822) 

«Λ Hill» B « u ΚυΟν« Ιε···β> 1 ' · » · · 
(τκΑ 4170 019) 

κΚΑΧΤΡΊΑΝΗ ΚΕΑΙ»*ι»ό Ρσ*η»ο · 30 
π.μ, Κάρυστο, Κέον, 5 45 μ.μ. κ«( 
8.30 μ.μ. βιά Μαρμόρι (τ. 4520 815) 

«ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ» t« Ροοηνος · J0 κ.« 
•ιά Κόρνο-re (τηλ. 3631.304). 

«ΑΝΝΑ» β J0 ?κ« !Όοη»ο »ιο «ύοιΟ· 
Τήνο> (τκλ 363? 274) 

«ΧΡΥΖΗ ΑΥΓΗ» Αρα 9 κ.μ. γ.« Άνδρο 
(Γαύριο) lupo, Τήν« (τ^λ. 4117.311) 

«ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ» 6ρα lt .30 yiO Ά». 
8ρο (Γαύριο) Τήνο (τκλ. 4117.111). 

εΑ.· OH* Ì u • Αι« ΜντιΑ«·· ιτ«Α 
4115 015) 

«ΚΑΝΤΙΑ» % «ΡΕβΤΜΝΟΝ» Ì · κ . 8té 
Ήράκλειον (τκΑ 4175 8*3) 

εΜΙΝΩΙ Η ΑΡΙΑΑΝΜ» * 30 · « 8·« 
Ή ρ , , . χ , ο ν ι η,\ 41 ι7 » 5 Î I 

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α · ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
•ΝΑ Ι ΑΣ» 6ρο 8 κ μ. 6<ο ϊυρο Τ«. 

»β Μύ«ονο (τ«λ 4113 020) 
ι Κ Υ Κ Λ Α Α β Σ » ΟΟΟ 8 • μ Μ Ι ό ρ * 

Πάοο Νοςο Ί ο . Άνάοκ 8Ηοα· 
Οία, ΦοΑετανομο Σ·*<·« Ιτκλέο 
417) 07» . 4173 718) 

«ΛΗΪΠ» i l i Μ ·ο» tovToolv· 
Ι ττ.» 4170 089) 

• ΧΑΜΑΙΝΑ» 08 30 κ μ. 8.0 I v o · · 
Ά τ < · » Κήρν«ο» Κομλκοοοι. · β Ο · 
(τκΑ. 4 1 1 5 . 0 1 5 ) . 

ι Α Η Μ Μ Ο Ι · · « κ two«» Πάρο. NO 
le» ' Η * Οίο, θΛοα» Μ 417« 8 7 7 ) 

«ΚΑΖΤΡΙΑΝΗ ΚΕΛΖς άκό Ραοήνα 11. 
30 w μ Καρνοτο. 4.30 μ μ. Μαρμορι 
(τι»λ. 4520 815). 

«Μ. ΑΟΥ AH Ι» 9 mm Αΐτ.άλ« Karon» 
λ« ΆοτνκΟλαια Νικνοβ Τήλο Χ ν 
«κ Γ»Ο*Ο Κοβτελοο.ς« (τ 417ο 933) 

εΚΑΝΑΡΗΣ» ι0 η m «nie» «Αοο» 
"AT N.IOHOOV Χκτειο Κόσβ. Κά· 
κο*·» Α.άοκνκ Χάλ.« Ρο&ο Ιτολεο 
434 800) 

« Α Χ Ά Α Ε Υ Σ · 10 « ρ Τβ'ΐτβνβο·· « 
στνπάλο.β. Καλνμνο» ΚΑ Χοκπ* 
»οδον (τ«λ 41 25 722) 

«ΠΟΡΤΟ ΑΑΟΙΑ» έκ ·οο4*ος 11.80 
κ. μ Κάρυστβ. 4 15 μ μ. Κάρνοτ· 
(τκλ. 3631 304). 

•Α) ΝΑ» (« t»oo«vK< 12 «to. Ι.ά *Αν-
ομον (τκλ 36 2é 038) 

•ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ» topo 13 80 βι' Άν
δρο (Γβύμι·) Τ*»ο Σύρο (τκλέο. 
4117 311) 

«ΣΑΠΦΩ» topo 6 μ μ 6ιό Χίο. «Αντιλή-
ν« (τκλ. 4115.015). 

«MINfU Η ΑΡΙΑΔΝΗ» 6 30 0 0. δι« 
Ήρβ,λ,,ο» (τκλ 4117 952) 

«ΡΕΘΥΜΝΟΝ. 7 « m Ημοκλε.ο» Ιτολ 
425 666) 

«ΚΥΔΠΝ» 9 · Η κβν.4 10*6 423*001 

Τ Ρ Ι Τ Η S ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

«ΛΗΜΝΟΣ» β «.μ. Πάρ·» "Ιον. «Αοβ* 
(τκλ 4179 822) 

«ΛΜΤΠ» topo 6 15 διΟ Ια*. Ιαντκοι·« 
(Ά8«ν·4) τκλ «130 689 

«ΝΑΞΟΧ» epa 8.30 διό Σύρο Πάρ· 
ΙΙάξ·, Ί·». «ήραν (τκλ. 4122.423). 

ίΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» topa * κ.μ. γιό Άνδρο 
(Γαύριο) Τήνο, Σύρο, Ρσσήνα (τ%λ. 
(4117.111), 

«ΠΟΡΤΟ ΛΑΦΙΑ» εκ Ραφήνας 12,80 
διό Μαρμόρι, 1.30 μ.μ. βιά Κάρυστβ 
«οί β 00 μ.μ. βιά Κάονστον (τκλέο 
1611.104). 

«ΑΝΝΑ» ε« Ρο.ή.βς. 12 μ. Άνδμον 
(τ«λ 3626058). 

«ΧΡΥΣΗ ΑΜΜΟΣ» Αμο 18 30 δι' Άν
δρο (Γαύριο) Τή»· Χόοο (τκλέο 
4117.311) 

« Μ Ι Ν Π Σ Ή ΑΡΙΑΔΝΗ» » 3 0 μ.μ 'Η-
βο.λι.·» (τ«λ 4 1 1 7 * 3 3 ) 

«ΑΡΙΟΝ» 7 μ.μ Χ.·. Μντιλόνκ (τκλ 
4115.015). 

tKANTiA» 7 « · δ·6 Ήοοκλε.«» «ai 
ΙφνιΙφ (τκλ 4)75 863) 

.ΚΥΔΠΝ. 7 β ρ β·ο Χάνι* Ιτκλέο 
42« Α66Ι 

«ΚΑΣΤΡΙΑΝΗ ΚΕΑΖ» *w6 ΡοοΑνο 
7 45 μ μ. διό Μορμάρι (τκλέ* 
4520 815). 

«ΚΥΚΛΑΔΕΣ» · μ.μ. Μονεμβάσια. Ά ν 
Πελαν.β, Νεόκολκ. ΓύΦειο. Κοστέλλ. 
(τκλ 4177 076). 

"ΠΑΤΡΑ-ΜΠΡΙΝΤΙΖΓ 
μέσω Ηγουμενίτσας - Κέρκυρας» και 

ν β α γραμμή εαωτεμίιχοϋ ÜATPA-KEPKYPA 

κάθε ΤΡΙΤΗ. ΠΕΜΠΤΗ. ΣΑΒΒΑΤΟ 

με χ α μ η ϋ ο υ « : Χειμωνιάτικους ναύλους 

F)B "ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Α Ν Ε Ι Η 

f f Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Ι 

Εισιτήρια στα ταξιδιωτικά γραφεία 

FRAGLINE Ρεθύμνου 5ο Τηλ. 8237109,8214171 

Ε)Γ «ΑΧΙΛΛΕΥΣ» 
ΠΑτΆΣΚΕΥΝ 4 ρ · 1 · « μ . 8·ό 

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ. ΑΜΟΡΓΟ.ASTT· 
ΠΑΛΑΙΑ. ΚΑΛΥΜΝΟ. KO. ΝΙΧΥ· 
PO. ΤΗΛΟ. XVMN. ΡΟΔΟ. 
T«X<*. 4170.74S, 412**67. 4177 076 

Ε)Γ ΚΑΝΑΡΗΣ 
A f t Τ ir» ΑΝ. Α*· 10.00, 4.0 ΜΝ-

ΛΟΝ. βΝΡΑΝ, ΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΣΝ 
ΠΙΑΝ ΚΑΣΟΝ ΚΑΡΠΑΟΟΝ »ΙΑ 

• A N I Ι Α Α Κ Η τ »»ΟΛΟΝ 
ΣΑΙΙΑΤΟΝ' too 0» 00 κ κ. ΚΥΠΑ-

•»»Χ Ι. ΓΑΡΑΚΑ ΜΟΝΑΜΙΑΣΙΑ, ΝΑ 
ΑΠΟΛΙΝ, ΕΑΑΟΟΝΗΣ0Ν ΑΓ ΠΕΛΑ-
ΓΙΑΝ. ΚΑΝΑΛΙ. ΓΥβΙΐΟΝ. «NTIKV 
ΘΗΟΑ ΚΑΙ TEA Ι 
Τκλ. 417.4*00 4114 800. Ποεκιτσμειε· 
ΚμΚτο« 

Ε>Γ — 0 ) Γ 

«ΝΗΣΟ! ΡΟΔΟΣ» 
Τσχΰτκ^ *A»«n ~ 'Aoo**»'· 

ΆνβγΜοκσει« όττό Πειοαιό 
Α»0 7 μ μ ι 

ΠΕΜΠΤΗ ι ΑΕΡΟ - ΚΑΛΥ
ΜΝΟ - κ η - Ρ Ό Δ Ο -
ΚΠ - ΚΑΛΥΜΝΟ - Π Α Τ 
MO - ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΣΑΒΒΑΤΟ: ΠΑΤΜΟ - ΑΚ
ΡΟ - ΚΑΛΥΜΝΟ - KO 
- ΡΟΔΟ. 

ι H I N ! ΠΑΤΜΟ - ΚΑΑΥ· 
ΜΝΟ - KQ - ΡΟΔΟ -
KO - ΚΑΛΥΜΝΟ - ΑΚ
ΡΟ - ΠΕΙΡΑΙΑ. 

ΚεντκΊ·4 Πρακτορείο «ΚΡΗΤΗ» 
Τκλ t 41 24 600 - 41.24*00 

F)B «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» 
ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΛΟΙΟ TC ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟ ΧΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ 

U σνν&υασμό ui τό D B κΧΡΥλΗ Α Μ Μ Ο Ι » 

ΑΠΟ «ΡΑΦΗΝΑ» 
Γι* ΑΝΔΡΟ (Γσνρι·) ΤΗΝΟ - ΕΥΡΟ 

ΑΡΧΙΖΕ ΤΑ ΑΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 

ΑΝΛΧηΡΗΟΧΚΙΚ ΑΠΟ ΡΑΦ-ΗΑΤΑ 
ΤΡΙΤΗ ΕΟΧ ΚΛΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ βφα 00.00 

Γ.Α ΑΝΔΡΟ (Γσν«.·ο Τ Η Ν Ο - Ι Υ PO - ΡΑΦΗΝΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ : 
Αρ« 0*.00 τ·ό ΑΝΔΡΟ (Γσώρ,·) ΤΗΝΟ - ΑΝΔΡΟ (Γαύριο) ΡΑΦΗΝΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ ' 

Αρα 0*00 yió ΑΝΔΡΟ (Γ-ήρ,·) χ γ ρ ο - Τ Η Ν Ο 
n\*>o*opioi ΓΡΑΑ4ΜΗ ΗΓΜΙΡΟΥ (EPIRUS UND 

Οβός Η Μεραρχίας S Πειρβιενς τκΑ 4117.811 - 1 8 «βΙ 41 Μ $17 — 1 * 
Ό * 4 « ΟκρίΑ» * -Α0*νβι. τη*. 8814 2*1 - 2 , 8214 064 .ai 8 2 7 4 * 1 7 
•«Ι ΠρσκτκροΙον Ροοόνο« τκΧ 0 7 * * 74 840 — 1 «ai 02*4 24 482 

78 602. 28 606 

•«·# 

IJAUK. litvfoO JiT^ao* νωμωϊν* χβ5 T t A P A V T I A I T A I Ν 

ΙΟ ΙΑΡΑΩ ΣΤΟ ΙΤΕΚΙ ΤΟΥ 
ΜΑΝΤίΑ Ti l l 

ΤΡΙΤΗ 3, ΠΕΜΠΤΗ 5 UlNOYllPiOY, üpa β.30 μ.μ. 
Τ Ο ΑνΜΧΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ PÜXXINI, Η ΜΚΤΑΛΗ ΦΚΤΚΙΝΜ ΕΠΙΤΥΧΙΑ THST Κ.Λ-Χ. ΠΡΟΤΗ Ε KT E A EX Η Χ Τ Η « • ΑΛΑΛΑ 

««Η Ι Γ Α Λ Ι Α Ν Α Ζ Τ Ο Α Λ Γ Ε Ρ Ι 
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