
Άνδρέας Παπανδρέου: 
Kpißipn χρονιά τό ’79 
yia τά έδνικά δέματα

Κρίσιμη χρονιά θά είναι τό 
1979, γιά  την Εξέλιξη των ί· 
θνικών μας θεμάτων, Επιση
μαίνει σέ μήνυμά του πρός 
τόν Ελληνικό Λαό ό πρόε
δρος τοΟ ΠΑΣΟΚ κ. Α. Π<χ- 
πανδρέου, Ενώ, Αντίθετα, στά

μηνύματά τους, πού θά μετά* 
δοϊθοΰν σήμερα, ό Πρόεδρος 
τής Δημοκρατίας κ. Κ. Τσά- 
τσος καί ό πρωθυπουργός κ. 
Κ. Καραμανλής θά Επιχει-

κές καί Εξωτερικές Εξελίξεις, 
τόν άρχόμενο χρόνο.

«Τό 1978 ήταν σημαδιακός 
χρόνος γιά  τη χώρα μας», το
νίζει Επίσης στό μήνυμά του 
ό κ. Παπανδρέου, καθώς μΕ 
τόν συμβιβασμό τών Βρυξελ
λών θά Επισημοποιηθεί ό πε
ριφερειακός καί δορυφορικός 
χαρακτήρας τής 'Ελλάδας, Ε
νώ οί Εξελίξεις στό 'Ιράν καί 
τήν Τουρκία Εχουν καταστή
σει Επείγουσα τή διευθέτηση 
τών Ελληνοτουρκικών διαφο
ρών καί τό κλείσιμο του Κυ
πριακού.

Δύσκολο χρόνο, γιά  τόν Α
πλό "Ελληνα πολίτη —χαρα
κτηρίζει, Εξ άλλου, ό κ. Πα
πανδρέου τό 1979 καί Επιση
μαίνει ότι τό 1978 συνεχίστη
κε τό οίκονομικό Αδιέξοδο, 
στό όποιο Εχει περιέλθει ή 
χώρα.

Στό σημερινό του μήνυσα, 
ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
κ. Κ. Τσάτσος θά άναφερθεΐ 
Ιδιαίτερα στήν Ενταξη τής 
'Ελλάδος στήν ΕΟΚ καί θά 
τονίσει τήν Ανάγκη πού υπάρ
χει νά συμπερίφερθοΰν οΐ 
^Ελληνες περισσότερο ώς πο
λίτες καί λιγότερο ώς Ιδιώ
τες.

Ό  πρωθυπουργός κ. Κ. Kot. 
ραμανλής θά κάνει τόν άπο-

λογισμό τών Εξελίξεων στά 
Εσωτερικά καί κρίσιμα Εθνι
κά θέματα καί θά τονίσει δ- 
τι, κατά τό 1979, προβλέπον- 
ται δμαλές Εξελίξεις καί ά- 
νοδική πορεία στήν οίκονομι- 
κή κατάσταση τής χώρας.

Σχολιάζοντας χθές τό πρω
τοχρονιάτικο μήνυμα τού κ. 
Παπανδρέου, ό κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος άπέφυγε νά θίξει 
τήν ούσία του, μίέ τόν Ισχυρι
σμό δτι ό πρόεδρος τού ΓΙΑ. 
Σ Ο .Κ . « Ε π α να λα μ βά νει κ α τ ά  
τρόπο μονότονο τίς Ανεδαφι
κές πολιτικές του θέσεις» κοΑ 
προσπαθεί νά έμπνεύσει στόν 
Ελληνικό λο,ί. «πικρίαν καί ά- 
πογοήτευσιν».

Ό  Αρχηγός τής ΕΔΗΚ κ. 
Ζίγδης, στό μήνυμά του, το
νίζει δτι τό νέο Ετος άνατέλ- 
λει μέ φοβερά Ερωτηματικά 
γιά  τήν Ελλάδα καί, Ενώ εί
ναι Απαραίτητη ή Εθνική συ
σπείρωση, ή κυβέρνηση Επιδί
δεται στό άξιοθρήιητο παι
χνίδι τής πολώσεως.

Μηνύματα άπηύθυναν, Επί
σης, ό γραμματέας τής Κ.Ε. 
τού ΚΚΕ (έσωτ.) κ. X. Δρα- 
κόπουλος καί ό πρόεδρος τής 
«Σοσιαλιστικής Πρωτοβουλί. 
ας» κ. Γ. Μαγκάκης. (Τά κεί
μενα δλων τών μηνυμάτων 
στήν 2η σελίδα).
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MIKES 
ό σκάνταλος 

πιό πειραχτήρι 
κιάπ'τήνΠΙΠΗ 

Mid αδελφούλα για τόν 

απίθανο Μικέ; 

Μμμ,.όχι! Μάλλον μιά ση

μαία γιά το χωριό. 

Μιά σουπιερα; 

Ω! Βέβαια! Καπέλο γιά τό 

κεφάλι του ηρωικού Μικέ! 

ΓΕναςφΟάχτης; 
Ψύλλου πήδημα γιά τόν 
πεντάχρονο θεότρελο 
Μικέ! 

Ο Μικές ανάποδα; 
ΕΙ...." Οχι....Ό ανάποδος 
κόσμος τού ΜικέΙ.. 

Η τουφέκι προχωρώ. 

ΦοβηΘίΐη σάν ntpyo. 

Ζωηρός «ο/ χαρωπός, 

. vd ό Mutoç ό τρομερός/ 

Γνωρίστε στά παιδιά οας 

τόν ανάποδο κόσμο του 

nil κ ε 
αγοράζοντας σήμερα τό 

πρώτο βιβλίο μέ τΙς περι

πέτειες του. 

6 ά διασκεδάσουν όσο Λα-

σκέδασαν Kai μέ τήν ΠΙπη 

Φακιδομοτη. 

AXTFtNT ΜΜΤΓΚΜΜ 
ΑΙΕΘΝΕΧ » A s i l o 

ΠΑΙΔΙΚΟΥ IIB AK)V AWTEWIN 

θά τό ρρεϊτ« ατό βφλιοηωλεΐα 
noi στά κεντρικό ηερκπερα 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ' 
•ΜΕΤΟΠΗ ΕΠΕ-
Πλ Καρυτση4α 

Τηλ. 322.1116-17 

Avmpòoynec ·κσοολον)κης: 
· Κ 1 Ν Τ Κ > Δ Λ β α Η Χ · · Α Ι θ Υ · 

κ ΜΕΑΕΜΚΟΥΚ 
ΤΗΛ. 21.24.10-11 

Πρωτοχρονιάτικα μηνύματα 
ιών αρχηγών των κομμάΐων 

Ό ιι |Ικκρΐ| νοθ ΠΑΧΟΚ ι. Πο>-
«««Mew Αστρων« tA σο» co. At e» 
«ρεοτβμρον.στικο μήνυμα στον ελ
ληνικό fcoA: 

•Té 1971 *τοσ Μ « ί { χμο-
»oc yiA »A χαορα pae,. Me τ*» σνμ-
βιθοσρΑ τόν βρυςολλυ* συμμοίνΓ,θη-
•c 4 i ^ e f n »Aç JfApoe. μας σνη> 
ΕΟΚ. Δρομολογείται *"*«« * 'Ελλά
δα amò την Κυβέρνηση ινρός Ινα νέο 
καθεστώς «row ΘΑ έσισημοσοιησαι 
καί t è 4λοκΛηρ**τοι τόν ααμιοαραι-
oui, βορνοορικο χαρακτήρα τηα I · * · 
ρας μας στα σλαίοια τής ΕΟΚ τον 
δυο τσχντήτανν. Της ΕΟΚ σού θά 
ασοτελαίται OTTO τ Je σλούσκς χώ-
ες τοο Βορρά «ai τίς σχετικά · Τ Μ > 
χες χώρτς τού Νβτοο. Το ΠΑ. Ζ O.K. 
Ιχαι errava ι λημ ι̂ ένα δηλόσ«, τήν Αν-
τίβασή τον στην Ινταξη τής χώρας 
pae στην ΕΟΚ trou θα καταστησαι 
αβυνατο τον Εθνικά σμογραμματι-
σμβ yiA μιαν αυτοδύναμη ονκονομι· 
«η rai Μοινοκνική ΑνΑστυ{η T«i< Jt**· 

ρας ρας. Kai Ιχαι ιτμοταίναι στ* θ*, 
ση της ριά είβική σιηίΟΜνία wov βα 
» |νη»ι ι ΐ< | r é 'Ελληνικά σομφέμσν 
τα. Μιβ τέτοια ι(δι«ή συροεονία ΘΑ 
μας Ακ<τρακε να Ασκήσουμε μ άν 
'Ελληνική Εμσαρική κολιπκή καί να 
·λ·γξβνμα τη* εγκατάσταση ταυ ξέ
νον κβοβλαΐου »τόν τσκο μας. 9ά 
»ατοχνρον« τό βικαίεομΑ ρας να 
σρογρσμματίζεται ή οίκονομικη «ai 
κοιν**νική ρας ΑνΑστυςη errò μας 
τονς 'Ελληνας «ai 6χ, Aire τ(ς Β ρ ν 
ζελλες. Té ΠΑ ΣΟ Κ | Μ , Αναλά
βει τή βαο-μευση, βταν Ιρθκι στη« 
εξουσία, »ά σροχεορήσαι σέ ννήοιβ 
«ai αλεΰβαρο δημοψήφισμα, Θσταρα 
Αϊτό σλήρη «ai Αντικειμενική δ α-
ααότση τόν Έλλην.αού λαον. Ή τ«. 
ραστιας σημασίας εθνική αντή έ-
σιλσνή Ιόν μ nop«· vA σαμθα« αμή-
μην τον 'Ελληνικον λαού. Καί μέ
σα Ακόμη στο πλαίσια της σολιτι
κή ς σον οδηγεί στην ίνταξη τής 'Ελ-
λοΑας στην ΕΟΚ 06 wotirci να ση-
μ«ι«*Οεί ττώς ol δροι σού συμφν/ή-
βηκαν στίς ΒρνζέΛλκς e!ναι Ιδιαί-
Ttpa »ιταχβιΐς yiA τήν obvovopia 
ρας «ai χτιροτιροι Ασααλάς Amo 
αοτΑ σον σροΑλΑσοστα« ΑσΑ τή 
ονμ+Μνία οννοοσης. 

Ή Ιντα{η στην ΕΟΚ Αποτολκΐ 
ΑργανικΑ τμήμα μιας συνολικής 
«λύσης» σού σροαβιίται γιά τήν 
ττιριοχή ρας Ασο τίς ΗΠΑ «ai τΑ 
NATO. Ol έ?ιλΙξ·.ς στή Μέση Α
νατολή «ai Ιδιοί τιρο ol έξι>1ζίΐς 
στο 'Ιράν «ai τή« Τουρκία, ίχουν 
καταντήσ*) èmiyovoa τή βκυΦέτη-
ση τ»ν Ελληνοτουρκικών βιαοορών 
«ιαΐ τό κλιίσιμο τον Κυσριακού. Τό 
Κνσριακα, ή 6ιέν«ξη στο Aiyaio. ή 
όσιστρο+η στο στρατιοττικό σκέλος 
τον NATO καί ol νατοϊκές καί Α· 
μ<ρι«ανικές βάσης στην Έλλά6α, 
Ασοτ(λούν τά Θέματα αιχμής στή 
«σννολική λύση» σού διαμορηχίινιται 
yiA τήν ικριοχή. ΠαροΜάμητοντας 
Ti« Ασοαοηΐις της Γινι«ής IwvéXtu 
σης τον OHE, ή Άρίρική, è Κανα-
Θάς «ai ή ΆγγΑΙα οσΑΘαλαν γιΑ 
τή* Κύσρο σχέΑιο Νατοϊκό καί ου
σιαστικά διχοτομικό, σάν βάση δι
ακοινοτικών συνομιλιών. Άνατρέσο« 
τας σαλαιΑτκρχς βιακηρύςβις της 
σώς ή Αττοχύρτρτη ότττό τό στρατι-
tttiKÓ σχέλος τον NATO cl ναι ορι
στική rai Αμετάκλητη, έτιιχιιριι ή 
Κι^έρνηοη νά έττανίλβίι ατό στρα-

tioffiaé σκάλος p i 6Αση «Ιδικές 
σχέσεις. 'Αλλά ή αροσαΑΘκια Ιχκι 
όοηγηοχι σέ Α8ιέ(οΑρ Η Τουρκία, 
Ασκώντας Θέτο, *τϊί<τ|ηΓ Ανακατα-
νομή Τ«Μ> ζοννα« έλέτχου στο Ai
yaio σ« βάρος τ ή ς ^ Α Α Α β σ ν 2υ-
ν«χϋ>ττ«% οί οιακίρατρατακΡ^ ς 

Ελλάδας «αι Τουρκίας σον άρχι
σαν τόν Μάιο τού 1975, τόσο σέ 
β,τι ΑσορΑ τόν εναέριο χώρο τού 
Aiyaiov, Ασο καί σ' β,τι άΦορά την 
ύφολοκρπσίδα. Ποιο νόημα έχουν δι-
ασρατρατκύσιις yiA τΑν εναέριο χώ 
ρ© fra* ή Τουρκία «σιβιώΜΐ Αλ
λαγή τού βιιθνούς κατοχυρωμένου 
νομικού καθεστώτος ρτό Alyaìo, σού 

»Ιναι τόσο κρίσιμο καί γ ι ά τήν ά-
p w a τού εθνικού ρας χώρου; Καί 
τί νόημα Ιχουν »Ι διασραγματιύστ.ις 
γ.ά τήν οριοθέτηση της ύοαλοκρη-
σίβας τού Aiyaio« δταν ή Τουρκία 
θικριι τό θέαο «ολιτικό καί té* Α-
σοβέχ·ιαι τήν έααρμογή τών κανό
να* τού Αικθνοΰς Αικαίον; Ι τ ό ρ*> 
ταΑν ικληθύνονται καί όβχκτιίνονται 
ol Αμιρικανικές καί νατοϊκές βά-
σ ι ι ς στη« 'Ελλάδα, «od βχι ρΑνο 
μας Ισθέιονν σέ σνρηνικΑ Αλοκαν-

τΛββ τ οντ Αχρονα Ασο» 
ναριύουν τήν όθνική ρας Αρννα. 

ΤΑ 197Θ ΘΑ flvai κρίσιμος χρό
νος yiA τήν Θ0κλι|η fóVv θθνικών 
ρας θκαοττιι*. Η Τουρκία p i τή« 
«υρσαράσταση τών ΗΠΑ καί τον 
NATO αροκκΜ Μ αστικΑ τίς βι· 
αοβικήσΐις της στ Αν Ελληνικά ε
θνικό χώρο τοΰ Aiyaiov. ΓιΑ τήν 
Αντιρττώσιση τών αρισίρασ κινβύ-
ν*»ν σού απτκιλούν τό θθνος, ΘΑ σρέ-
«t i vA σαυρηλατήσουμί τήν έθνι«ή 
λαϊκή ενότητα, γύρο» ΑσΑ ριΑ ε
θνική στραττνγική σον έγγνάται τή* 
άνκ'αρτησία μας, καί τήρ χ»ρ«ς ο
ρούς σροΑοΊτιση της έβα«>ικής ARC-
ραιότητας τής χώρας ρας. 

Τό 1971 συνιχίστηκ* τό οίκονο-
μικά Αδιέξοδο στο Ασοίο Ιχΐι σιρι-
έλθχι ή χώρσ. Χαρακτηριστικά τον 
cTvai ή στασιμότητα τών Ισννβύσκ-
«*, ή επικίνδυνη βκύρννση τον έλ-
λιίαματος στό Ισοςνγιο τρκχονσώ» 
συναλλαγών καί ό 6ι*ή#ιος σληβι*. 
ρισρός. Ό σληβίκρισμος, σέ σνΛ»*· 
ασμό pi τή δημοσιονομική σσλιτική 
τής Κυβέρνησης, συνέβαλα «αρατα-
ρα στή σννβχΐνάμκνη αναδιανομή τού 
εθνικού ιίσοδήματος Η βάρος τών 
βχτθινέστιρ*)* »ΙκονομικΑ TA(U*V 
τής χόρας. 

Τό 1979 ΘΑ ιιναι δύσκολος χρό
νος γιΑ Τόν Αττλό 'Ελληνα σολίτη. 
0 Αντιλαϊκός σρονσολογισμος τού 

1979 καί ή διαφαινόμενη αίσοβημα-
τική σολιτική τής κυβέρνησης, wov 
στηρίζιται στή λιτότητα γιά τονς 
σολλούς καί τή χλιδή γ ι ά τονς Ολί
γους, ττροοιωνίζουν σκληρές μέρτς 
γ ι ά τόν έργαζομινο "Ελληνα. Τόν 
"Ελληνα αγρότη, εργάτη, βιοτέχνη, 
Ισαγγχλματία καί ycviKÓTCpa τΑ μι-
KpoMfoaia στρώματα τής tÙ^o% 
Ρας. β ά cîvai, γ ι ' αυτά, τό 1979 
χρόνος έντ<ινάμ|ν«*ν διεκδικητικών 
αγώνων τών εργαζομένων, γ ι ά μιά 
δίκαιη συμμετοχή στό σροΐόν τού 
μόχθου τονς. 

ΟΙ δημοτικές εκλογές τοβ 1971 
ήταν νικηφόρας γιΑ τ ί ς δημοκρατι
κές σροοβτντικές βυνάμιις, σον μά
χονται γ ι ά μιά Αντξβρτητη Αυτοδι
οίκηση, γ ιά τήν Ασοκέντραση κα( 
τόν δημοκρατικό προγραμματισμό 
τής χώρας μας. 'Αλλά ή κυβέρνηση 
συνιχίζΐι τήν σολιτική της. Πολιτι
κή διάβρωσης καί εξουθένωσης τού 
βΓ/σμον τής Τοπικής A6to*t οίκηση ς, 
σ*ά σλαίσια ενός Ασφυκτικού σνγ-
κιντρωτισμού. 01 νίοι βηρβτικοί 6ρ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

Ζτήν ήμβρήσια διαταγή του β υ
πουργός Εθνικής Άμΰνης κ. Άβέ-
Ι,ωρ λ έ γ « : 

«"Ανδρας τών Ένάσλων Δυνάμιων, 
"Ανδρας βλι»ν τών βαθμών Παραμο
νή Πρωτοχρονιάς, Pi τήν Αρχή. του 
Νέον "Ετους επιθυμώ νά σας ευχηβο 
χρόνια σολλά καί καλά, καί κάβα α
τυχία γιΑ τό 1979. 

»Καί ιιέ τό τέλος τού Ιτους σού 
TfXciuvsi, Ισιβνμώ νά σος ιύχασι· 
στήσω κα| νά σας σνγχααρώ ν ι ά τόν 
TfAno μέ τόν όποϊο» έσιτιλέσατα τ ί 
καΙήκον σας κοτά τό 1978. 

»ΙταΟήκατ«" α^ιοι νά θηρΊο 
σατα Ιναν Από τονς καλύτερους στρα 
τβύς τής Ευρώπης. Αυτόν τόν χαρο-
κτηρ.σμά ρού Ιβωσαν γιά α ά φ | | ν ο ι 
ιίβικοί πού σας επισκέφθηκαν Νά 
Ιχατα Ετσι τή θαθκιά Ικανσσσίηση δ
ι ι ol ξένοι στρατοί σας τιμούν Βα
θύτατα καί σας ύσολήστονται. 

»ΚΑτι Αλλους, βηθαν στρατούς σού 
Αρέσκονται νά διακηρύσσουν ori et-
ναι επαναστατικοί, αυτούς μι',* τους 
λογαβιάζιτ«. 

» Η κοσμοθαωρία τους, ττον κα
ταργεί τήν ουσία τής ζωής, δηλαδή 
τήν έλαυθαρία τού άτομου, ol τρόποι 
μέ τους οποίους σροσπάθησαν νά 
τήν ini βάλλουν έσιντργοΰν ώστα αυ
τούς τους βήβαν στρατούς νΑ τους 
Αποβάλλουν πάντα προς τΑ «κριθώ; 
pia, ol σαραβόοτις. ol άρατε ς καί 
Α δυναμισμός τών Ελλήνων. 

»"Ηραμοι καί νσκρήφανοι, αύχομαι 
νά alare ίλοι αύτυχισμένοι κατ Α τόν 
Μαινούργι» χρόνο σού άρχίζαι αΟ-

ριο». 

ιχτο 

ÌEÌI· 

πρωινό και ενα γεύμα 
καθημερινώς 

7ημερες 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 15.16.17.18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 

(MéYtCKeJVtWKéC OTISOCIÇ τΛς OAupniQKrtc καί ΕΕΑ 

μόνον XX*iv/Ut5px 
Σας περιμένουμε λοιπόν στο Λονδίνο 
μέ τήν γνώριμη «ζεστασιά μας» ! I I · · 

W °ßi ηοραλόβρυμί 
atro rè άίροάρόμιο καί νά 
σας μιτοψίρουμβ arò 
ξίνοόοχίίο. 

Νά σας ψιλοξβνήσουμ* 

Να σδς κλβ/σουμι το 
ΡαντββοΟ. pi τόν «Ιδικό 
γιατρό όν σας χρκιόζβται, 

Νό σας συμβουλβύσουμβ. 

στό φημισμένο 
(€νοόοχ€ίο CLIFTON 
FORD στην καρόιό τοΟ 
Λονδίνου. 

Νό σας ξ«ναγήσουμ« στην 

θαυμάσια αυτή σάλι τήν 
νμάτη αξιοθέατα καί 
έκαλήξβις. 

Νό aac σοοοφέοουμ* rè 
καθημκρινό σας 
πρόνβυμα, καί τήν 
δυνατότητα νό ψ*υόήτα 
τ/ς ααβσιαλιτέ τοΟ 
ρ*στωραν τοΟ 
(<νοδοχ«ίου. 

y ιό έπιτυχημένβς αγορές. 

Νό σδς μβτσφέρουμ« 
όπα το (tvoóoxilo στό 
ό«ροόρόμιο. 

Νό σδς δωρ/σουμβ μιό 
ταξιδιωτική τσάντα» 
καθώς καί έντυσα, 
χάρτκς. κλπ. 

Ή Κα ΜΑΙΡΗ ΚΑΒΑ!ZA. 
μέ iva έκλβκτό έπιτβλκίο 
συνβργατών μας σδς 
πβριμένν μέ πολλή 
αγάπη, νό σας 
έξυαηρκτήση. \ 

Δυνατότης επιστροφής 
μέσω δλλης πόλεως. . 

«ΕΧΕΙΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ 
φροντίστε Εγκαίρως γιά τήν έγγραφη aac 

venus trave/ 
Μητροπόλεως 6 

7*κβραα>ρς) Σύνταγμα 

Τηλβφ. 3 2 4 6 5 4 2 

χβντας cfvori βέβαιο σ 4 ς ΘΑ σνναχτ-
σουν ααι( ΘΑ έντιίνον* τβύς Αγώνας 
τονς γιΑ τή» πλήρη εφαρμογή τού 
Ιρθροι» 108 τοθ ΧνντΑγρατος. yiA 
τήν Αποτίναςη τΑν i tapÂv σού χάλ 
καυσ« γιΑ τήν Τνπ.κή ΑΑτοβίοΙκησα 
ή «αντρική Ιζουσία. 

*Η σολιτική τής σκριορισρένης ή 
Ανύπαρκτης κάθαρσης, ή Ατιραβρη-
σ(α τΑν παραγόντ«·* τής Απσσταθα· 
ροσοίησης, οδήγησα στή» κορνΦοοη 
τής Αττοσταθαροποιητικής τους βρα· 
στηριβτητας, ρέ τήν τοποθέτηση SI 
6>μβών στην καρβιά τής 'Αθήνας. 
Παρά τόν Αντιτρομοκρατικό της νά 
μο, ή «νβέρνηση Ανομη βέν Ira. κα-
•ορΟώσα »Α Αποβιοασρώσαι τό βί· 
κτυο τυν άκροβαξιΰν, πού βνναμικΑ 
Απαιλονν τους βησοκρατικούς δα
σμούς τής χώρας. Καλούμα τήν κυ
βέρνηση, τό 1979, νΑ έκσληρΑσαι 
τό χρέος της νά προοταταύστι ATTO· 
ταλαοματικά τους δημοκρατικούς δα
σμούς τής χώρας. Από τ ίς δυνάμαις 
τής άναμαλίας. 

Παρ' βλβ πού ol προοπτικές γιΑ 
τά 1979 αΤναι δυαοίαννας, β ατηρού-
ρα τήν αισιοδοξία μας, γιατί Ασταί· . 
ραυτας αΤναι ol δυνΑρκις τού Λαού 
ρας. Μέ τή σφυρηλάτηση τής οβνι· 
κής λαΊιής ενότητας, ψΐ τήν Αδαλ-
φοκτύνη τοθ λαού καί τών στραταυ-
μένα·ν παιδιών τον, ΘΑ Αντιματκτνπ· 
σθαΐ κΑθα Ατταιλή κατά τού "Εθνους. 
Μί τους βιακβικητικούς τον Αγώνας 
Λαός μας θά βώσαι τή ράχη ενάντια 
στην σολιτική τής μονοραρονς λι
τότητας, σολιτική σού ifvTrvjprrcf 
τή» αΊκσνορική ολιγαρχία, σέ βάρος 
τοθ έργσ<όμανσν Α αού». 

Π ρ ό ς άπο<3ΑμουΓ 

Ό πρόαβρος τού ΠΑ ZOK κ. Πο-
πανβρέου, σέ μήνυμα του σρός τόν Α
πόδημο 'Ελληνισμό καί τους "Ελλη
νας πολιτικούς πρόσφυγας, τονίζαι : 

«Μέ τήν αύκαιρία τής Πραντοχρονι· 
Ας τοθ 1979 Ατηυβνν*» στους "Ελλ·· 
νας έργα<όμανους τής {α»ηταιάς καέ 
τίς οίκογέναιές τους θαρρό, πάτρια·· 
τικό καί αγωνιστικό χαιρατισρό. 

Γν»»ρίζονμα τ ίς δυσχαραίς συνθηκαα 
κΑτα· Από τίς όποιας εργάζονται και 
<ούν στή» (ανηταιά. Γνα»ρίζουμα πόσο 
μα γάλο d ναι γ ι ' αυτούς τό πρόβλημα 
τής έκσαίδαυσης τών παιδιών τους. 
Πόσο σκληρό« atvai Α Αγώνας γιά «4 
διατήρηση τής εθνικής καί πολιτι
στικής ρας παράδοσης. Γ»«ρ(ζονμ« 
σόσο μιγάλη cîvai ή νοσταλγία τους 
γ ι ά έπίνοδσ στην πατρίδα. 

Τό ΠΑ ΣΟΚ βρίσκαται στην πρώ
τη γραρρή τού αγώνα γιά τήν έσί-
λυση τώ» προβλήματα* τονς, σ τ ί ς 
χώρας πού ζουν καί δουλαύονν. Καί 
γ ι ά τήν δημιουργία συνθηκών, που 
θά καταστήσουν δυνατή καί παρα
γωγική τήν παλινόστηοη τονς στην 
πατρίδα. 

θαρρό, πατριωτικά χαιρατισμό Α-
παυθύνονμα, επίσης, στους πολιτι
κούς ττράσφυγας τής χώρας ρας. 
σού ζουν ρέ τό δραρα τής επιστρο
φής στην Ελλάδα. Τό ΠΑ ΣΟ Κ δί-
τ*ι τή ράχη γιΑ ριΑ Αραση καί συ
νολική λύση τού προβλήματος τών 
πολιτικών σροσφύγοαν, γιΑ τήν χα#-
ρίς εμπόδια επάνοδο στην πατρίδα, 
δλα»ν έκαίνων σού τό Ασιβυμούν. 

Καλή Χρονιά. Καλή Πατρίδα». 

Ό κ, Ζίγδης 

Ό ΑΜ«ΐτθς ·Μ Β,ΑΗ.Κ. «, Μ«#. 
Αννης Ζίγδης, Ασηύθυνα τό Ακόλουθο 
μήνυμα πρός τό» ελληνικό λαό: 

«"Ενα νέο Ετος Ανατέλλαι μέ φο-
βαρά ερωτηματικά γ ι ά τήν Ανθρωπό
τητα. Αλλα καί γιά τήν ' Ε λ λ ά δ α ! . . 

Ή επιστροφή τής Κίνας στό διο> 
θνές προσκήνιο, ώς τής τρίτης 6-
παρδννάμααας, καί ή αρτοσταθαρο-ποίη-
ση τού καθχστώτος τής Μέσης 'Ανα
τολής — Αφγανιστάν, 'Ιράν, Τουρ
κία — Αποταλούν τΑ πιό σημαντικά 
γαγονστα τού 1 9 7 · , μπροστά στά 
σποΐα δλα τ ' Αλλα μισαίνουν σέ δαυ-
ταραύουσα μοίρα. Καί τΑ δύ© άπτο-
ταλοΰν κοσμογονικές μ«ταβ>λές, σού 
ΘΑ έπηραάσουν Αμείλικτα τίς διοθναίς 
έξΓλίζαις, βχι μόνο γ ι ά τό χρόνο σού 
Ερβαται, ΑλλΑ καί γι Α τκολλές δα-
καατίας. 

ΓιΑ τήν 'Ελλάδα, ή κατάσταση 
στην Τουρκία δηριουργκί νέους σο
βαρότατους κινδύνους. Αυτό Αφορά 
Φυσικά καί τήν Κύπρο. 

Γαγονός Ιστορικής σημασίας cfvai 
επίσης ή συμφωνία τής 21ης Δακαμ-
βρίου γιΑ την tVraf», μας στην 
Ε. Ο Κ. 

"Ομως, ρσροστά α' αυτές τ ί ς συγ 
»λονιστικίς έζαλίξαις & ελληνικός λα
ός παοαμέναι χωρίς στοιχαιώδη Εστ« 
ενημέρωση Από τή« ότταυβυνη κυβέρ
νησα τον. Καί Ινώ five ι Απαραίτη
τη ή εθνική συστταίραοίΓη, ή κυβέρνη
ση θσιδίδσται έν Φυχρώ στό Αξιο· 
θρηντττο παιχνίδι τής πολώσαως. 

Ή Ε.ΑΗ.Κ., Ασπίδα τού "Εθνους 
εναντίον τής αολωσαως, ύπόσχαται, 
•τι ΘΑ συνοχίσιι τους Αγώνας της 
γι Α την Αραλή ΘΕέλιΙη τού σολιτ.· 
κού βίου καί tri» σαριφρούρηση τών 
Αθνιαών συμφαρόντΗ». 

Χσιρατίζαι τό '79 ρέτηναόχή τής 
ιαχύταρης δυνατής εθνικής συοτταιρω-
σκανς γ ιά τήν Αντιματώσιση τών τρο-
ρακτικίών κινδύνα·», σού ctvai δυνατή 
μόνο* t a δσον δπΑρξαι πραγματική 
λαιτουργία τοθ δημοκρατικού σολι-
ταύματος. 

l ^ j^AAif i f i iyKAiMA 
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ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ 
&ιά την initutovcntma 
»αρμακιίου, art έχον OVO 
tìpat il 'A&Mvûu, τηλέο. 
7705.32t καί 4174.80 · 

Καί ίκτρίΦΐ σ* ·λοσς τσός Έ λ λ η -
• πας »Alk σροσωσιαή »Ατυχία » 

Ό κ. Δρακόπουλος 

Ζέ μήνυμα τσσ · ypappinéon τσΰ 
ΚΚΕ κ ν ι «, ΑρακΑπουλος Ava. 

φΑρβιί 
αΜέ την Ανατολή τού νέον χρόνου 

τό ΚΚΕ έσωταρικού άτσανθύναι Ινα 
α(σιάβοςο Αγ*»»ιστι·ά χαιρστισμά 
στον λαό καί τή ναολαία. 

Ζτό χρόνο σού πέρασα ή σύγκρον-
ση τών βννομκαο* τβ,ς έ ρ γ · · ^ . **Η 
«ροόδον, τής έβνιαης ά>αςαοτησίας 
μέ Τίς δύνομαι ς τού Ιρτκριαλισμού, 
τών pOvonwXiav, τής Αντίδρασης, 
μέσα σέ συνθηκκς οίκονομικής κρίσης 
τοΰ καπιταλιστικού συστήματος, σν» 
ναχίστηκ« Ασταμάτηττη σέ παγκόσμια 
κλίμακα. Ή nop*ία πρός τήν Οφαση. 
δέν προωθήθηκα. Στό θι«θ»ή ορίζον
τα συσσωραύοντσι ΑτκιληττικΑ σύννα· 
Φα καί ioiafTtpa στον κοντινό σβ 
ράς διοθνή χώρο. 

'ΑΜνΑ, ό χρόνος αυτός στΑθηκ« Ι
νας χρόνος (6ιβίτάρα δύσκολος καί 
γ ι ά τόν λαό μας καί τή χώρα ρας. 
Ή ποραίσ τών «βνικών ρας προβλη-
μάτω» κάτω ρστό την πίεση τών ΗΠΑ 
— NATO — Τουρκίας καί μέ τήν 
σσλιτική τού Άτλαντισμού πού ακο· 
λουθιί ή κυβέρνηση^ πήρα μιΑ Βυσρα-
νή τροπή. Ή καττΑλη^η των ουζηττή-
σασ» γιά τους σιό σημαντικούς δ-
ρονς Ενταξης στην ΕΟΚ (ηριώναι τΑ 
συρφόροντα τής χώρας ρας. Ή πο» 
λιτιττη τής ρονόσλβνρης λιτότητας 
πού Ακολούθα! ή κυβέρνηση Εσβηξ« 
τό βιωτικό «π-ί-πιδο τού λαού, Εσι· 
βαίνωσ« τόν σληθωοισμό καί τόν 
στασιμότητα. ΟΙ δημόσιας «ττιραιρη. 
σαις · ι ' δλη ή δημόσια διοίκηση πορ-
νοϋν ρκγάλη κρίση. 'Αντδημοκρατι
κοί καί Αντί συνδικαλιστικοί νόμοι 
καί πραχτική τής κυβέρνησης σκριο-
ρίζονν τό δημοκρατικό πλαίσιο τής 
χώρος, γιά ν' Αναχαιτίσουν τή μα
ζική λαϊκή παρέμβαση. 'Ενώ σέ σύν-
δαση ρέ τΑ παραπάνω ή χουντικά 
δραστηριότητα yrvcTOi δλο καί σιό 
Απνιλητική γιΑ τή Δημοκρατία. 

"Πστόσο ol Ασταμάτητοι Αγώνας 
ι eu Α αού καί τής Ναολαίας σ' αυ

τ ό τΑ βιΑστημα, πολιτικοί, κοινωνι-
•οί, Εθνικοί καί ΦΙ νίκκς σού σημαί-
aarav, ώνοίγσυν μιά έλττιβοφόρα προ-
οπτικν, γι A TÓ μέΑΑον τοΰ τόπου 

Χρόος δλανν τώ« προοδαυτικών βυ-
νάμαων, βλων τών ΙυνΑμαων σού πο
νούν τόν τόπο eWai »Α σφυρηλατή
σουν τήν εθνική atti δημοκρατική ε
νότητα τού Ααού, νά αναβόσουν τήν 
(παγρυττνησή τον καί νά συμβάλουν 
στους όγώνκς του γιά μιά καλάταρη 
ζωή, γ ι ά τή διασφάλιση τής δημο
κρατίας, της Ακβραιάτηττας καί τής 
άνα-ξαοτησίας τής χώρας, γ ιά μ·ά 
ποραία σρός τά μττράς σ* δλονς τους 
τομείς σρός τή» καταύθυνση τής αν
τιμονοπωλιακής δημοκρατίας καί 
τοΰ σοσιαλισμού. 

Εύχόμοστ« 4 χρΑνβς σού taxerai 
νά δικαιώσαι TIC ελπίδας, τους Αγώ
νας καί τίς θυσίας τοΰ λαού ρας. 

Οσο γ ι ο τό κόμμα μας «ai τό 
Ρήγα Ocpaio αοχόμαστα Ασιτνχίας καί 
νίκας στην βίκβδόμηση τών Αργβνώ-
σσών τονς σέ στρνή σύνδεση pò té 
προβλήματα κοί τους Αγώνας τοΰ 

έμ)κ<Ιριΐκσ λαού κκαί τής ναολαίας. 
γι Α ριΑ Ασοτκλαοματτική συμβολή σέ 
ριΑ Ανοδική σαράια, γιΑ *Α γίνουν 
ol cótte, Ηραγμστικότητο » 

Ό κ. Μονκάκης 

Οί άποφάοεις 
γιά tic αυξήοεις 
ιών ενοικίων 

Ό wpéaipn τής ΖοσίοΑιστικήα 
Πρωτοβουλίας κ. Γ. Α. λκαγκάκης Ε
καμα τήν παρακάτω πρωτοχρονιάτικη 
δήλωση: 

« Ό καινούργιος χρόνος ΘΑ Απαί
τηση Απ' δλους ρας ραγάλες προ-
σιτΑθαιες Γιατί σροβλΑσαται δύσκο 
λος χρόνος. 

Πρώτα Aw' δλα, ΘΑ χμαιαο-rcf ή 
εθνική όμοουχια γι Α τη» άντιμ«τώ-
στση κα4 τή« προστασία τών εθνι
κών ρας συμφερόντων 

Λεύτερο, θα χραιασθεΐ ή βκριοκρα-
τική «λληλαγγνη γιά τή» δπκρΑσσι-
ση τής Αημοκρατίας ρας Από τή »α-
οφοκτιστική κπίθκση, σού κλιρακκύνα-
ΤΟι. 

Τρίτο, χρειάζεται ή συωσαράτοξη 
Βλων τών σοσιαλιστών γιΑ να γίναι 
επιτέλους δυνατή ή απομάκρυνση τής 
Αε(ιάς Από τήν {(ονστα 'ΑπομΑκρυν-
ση, σού cfvai Α*άλυτα Αναγκαία γιΑ 
τή χαραΛη μι Ας νέας Αληθινά Ανε
ξάρτητης καί Αποταλασματισής Εθνι
κής πολιτικής, γιά τό στέριωμα τής 
Αημοκρατίας και γιά τό άνοιγμα τοΰ 
•papou πμός τή» κοινωνική Αλλαγή β 

ΟΙ Νεολαίες 
Ζέ σρωτβχρονιάιικβ μήνυμα της 

1 'Εν· τροπή Νκολαίας τοΰ ΠΑΣ OK 
ναφεραι βτι στή νέα χρονιά δλο« 

ol νέοι σμέσαι »Α λάβουν μέρος «γιΑ 
Είκαηας βι«ιδκήσε·ς, στή δουλειά, 
στή μόρφωση, στον πολιτισμό» καί 
παρατηρεί Ατι «ή Αντιλαϊκή σολιτ· · 
κή τής Αεξιάς βυναμώναι τή θέλη
ση τής νέας γενιάς γιά αλλαγή». 

Τέλος, ΰσογραμρίζαι Ετι τά αέτή-
ρατα τής Ναολαίας cîvai νά χαρα-
χθαί ΑναΕάρτητη σολιτική, χωρίς δό
σεις καί Εξω Από τό NATO, νά κα
τακυρωθεί ή λαϊκή κυριαρχία χωοίς 
αντιδημοκρατικούς θεσμούς καί πα
ρακρατικές όργανώοχις καί νΑ σρο-
κΰφαι κοενωνική σρόοδος στή χώρα 
•«ς. 

φ XI πρωτοχροντΑτίκο μήννρΑ 
τον τό Καντρικό Συμβούλιο τής Κ NE 
νσσγραρρίζαι δτι «ol πλούσιοι Αγώ
νας τού 7 · Ιδεί(α> πκιστικΑ βτι ή 
εργαζόμενη καί οττουδάζουτα ναολαία 
ρποραί νά δ·ακβικήσαι τό λύση τώ» 
τκροβλημΑτων της κα| va uwapooni-
σει τ ίς κατακτήσεις της». 

'Επίσης, απευθύνει Εκκληση πρός 
Ελους τους νέους γιΑ ενότητα καί 
κοινή πάλη γ ι ά τήν προώθηοη τών 
λύσεων στά προβλήματα τονς. 

φ Ζέ χαιρετιστήριο μήνυμα τον 
τό Καντρικό Συμβούλιο τής ΕΚΟΝ 
«Ρήγας Φεραίος» έπισηναίναε δτι «ή 
χώρα μας ίχει Ανάγκη άσό ριά άλλη 
σολιτική, πού μέ βάση τή» πλατιά 
δημοκρατική συ·*ργασ(α, θά χαρά-
{ει δρόμο ανυποχώρητης έμμονης στά 
έβνικά ρας δίκαια στη στερέωση «ai 
διεύρυνση τής δημοκρατίας» γιΑ νά 
υπογραμμίσει δτι «ό ρόλος τής νκφ-
λαίσς τού τόσον ρας αίνοι Ιδιαίτο-
ρα σημαντικός» σ' αυτό τόν τορέα 

01 Αποφόονς ρέ τίς οποίας «σ> 
οριζβντβι «4 αόθόοαις στΑ évo lua 

τών κατοικιών Από τή» Ιη 'Ιανουα
ρίου 1979, Βκΐ|<κκ»ηκοι χΑές Ασό 
τους Αροοθιονς υπουργούς. ΕέδικΑ 
γιά τόν νομό βκβσβλο»ί·ης, ή Α-
κάΦαση ΑφορΑ, έστός άπιό τΑ ενοί
κια τώ» κατοικιών, καί τΑ ενοίκια 
τών καταστημάτων, γρcanin» aal 
γαντοΑ Αλω» τών χώρων «σαροχής 
κοινκννικών ή Αλλων κοινωφολώ» σ-
πηρεσιώ». 

Σύμφωνα ρέ τ ίς αποφάσεις αυ
τές: 

« Γιά τίς μισθώσεις κατοικιών, 
σου συνομολογήθηκαν μέσα στφ 
1 9 7 · καί λήγουν τό 1979, τά ενοί
κια ααμαμένσυν ΑρατΑβληττα ώς τΑ 
τέλος του 1979. 

φ ΓιΑ τ ίς μισθώσεις πού συνο
μολογήθηκαν καί Αρχισαν νά Ισχύ
ουν τό 1977 καί cjtfvvo* μκτΑ τίς 
9 ΑΑγουστον 1 9 7 · , τά ενοίκια ε
πιτρέπεται νΑ οώςηβού» κατά · % 
ΑσΑ τήν 1η Ιανουαρίου 1979. 'Ε
πί πλαβ», «σιτρΑσσται ή «ρασαύςη-
ση τοΰ ενοικίου κατΑ · % γιά κάβα 
χρόνο KpoycvcoTcpo τοΰ 1977, στον 
O ' W K H · 0\F¥&pQA4ì f VfiWpm ββΠ VfyjflWv» MB 

Ισχυα« ή ρκτθωτική σύμβαση. 
φ ΓιΑ τ ί ς ριοθώοτις σού συ

νομολογήθηκαν καί Αρχισαν νΑ Ισχύ· 
ou» τό 1977 καί λήγουν τό 1979 
τΑ ενοίκιο «σι τ penerai »Α οάφηΟεί 
ρέ τ ίς νέας μισθωτικές συμβάσεις 
«τί ώς τό τέλος τοΰ 1979 κατΑ ·%. 
'Επί σλέο», »πιτρέπσται ή αοοσαύ-
{ηοη τοΰ μισθώματος αυτού κατΑ 

1% γιΑ κΑθα χρόνο 
τού 1977. 

ΤΑ οαροοΑίΦΐ Ισχύουν γιΑ Αλάκλο· 
ρη τή χώρο. Αστές Ασό τό» »ορό 
Οοσσαλονίσης, γ ιά τόν όποιο ή σχε
τική έκ«Α»»ΦΡ, σαριλαωβάναι «ai τΑ 
καταστήματα, γροοαια κλπ , καί ο
ρίζει τΑ έξης 

ακ Τό μ,σβωμα σού συνομολογή
θηκα ρέ τ ίς μισθώσαις σού κσταρ. 
τίστπ«α» Από 1 'Ιανουαρίου μέχρι 
καί 23 Matou 1 9 7 · , καθώς καί τό 
μίσθωμα πού συνομαλογ»γ9ηκε σύμ
φωνα ρέ τίς διοπάζαις τής παρα
γράφου 2 τού Αρθρον 2 τής ΑσΑ 
21 Ιουλίου 1 9 7 · Πράςαως Νομοθκ-
τικοΰ Πκρικχομένου, παρ αμέ ναι Αμα» 
τόΑλ*ιτο ώς τό τέλος 1979 

# Τό μίσθωμα σου πρββλέπτται 
Από τίς μισθώσεις σού συνομολογή
θηκαν καί Αηχισαν »Α Ισχύον» τή 
1977 καί ΕληΕαν ρκτας*ύ 24 Μαίου 
cai I I Αακαμβμίου 1 9 7 · , έσιτρόσα. 
τα· ν' συβηθαΐ Από 1ης Ί avoua · 
ρίου 1979 κατ Α ·%. 

' Ι ο ί πλέον ΑπιτρέπτΤαι Από lap) 
'Ιανουαρίου 1979 ή Αναλογική προ-
σονθηοη τοθ μισθώματος κατΑ 9\ 
γιά κάβα χρόνο νηοογανέστκρο τού 
1977, στον οποίο συνομολογήθηκα 

καί Αρχισα »Α Ισχύει ή μισθωτική 
σύμβαση σού Εληξ« κατά τά πάρα-
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ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ THE ΓΡΑφβΙ · 
OKPATIA* OTtfiSTrrp-AIHtl 
Η AYNAMIKOTWTA THE. 
MAPHE ΕΟΕΙΑΛΙΙΤΙΚτέΙ 

XÛPAE 
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TOMAI ΓΚΑΛ6Α 

οθΑΗΑΤΟί 

mßSnm 
ŴATM Of A BUBtüCRAT, 

φ Ύ6 ρνσθακρα σού προβλέπσται 
Από τίς più βάσει ς σού συνομολογή-
*ν·Λον και Αρχισα» »ά Ισχύουν τέ 
1977 καί λήγουν τό 1979 Απ· τρέσα. 
ται ν* αύδηθεϊ κατά τό βιάστ-μα 
Από τής λήξεως τους ώς τό τέλος 
1979 κατά I V Έ σ ί σλέο» θσιτρέ-
σεται Α Αναλβγι»^ σ-««σαύς>«η τβ*ι 
κατά τά Ανωτέρω μισθώματος, κατά 
β% γ ι ά κάβα χοόνο σββγτνΑσταρο 
τοΰ 1977, «τόν όποΐο κατβρτ forra·' 
καί Αρχισα νΑ Ισχυαι ή ρισθωτική 
ΕΠΑ(ΐθ43έ} f\. 

ΑΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ο Σ Η 

•Πέ
ρα τή» άκίκκκή τον όρι·. >7)7β ενέ
κρινα τήν τροπβνοικοί) τού οχαόίου πό» 
λαως Μοαηκκιαν στό 0 Τ. II «κι >«* 
«Μ*» ZoKwfov κοι Ζολωμαΰ, διό τοΰ 
χορακιτηρισμον οκ««π«&ι«ής εκτάσεως «κ 
μ2 100 σο» κβινοαρπστον χώρον γι« 
παιδική χαρά κοί »ηως περιγαόφετβι 
καί κ««τνπώνετ«ι «ττό κατανικημένο 
σχαδιάγρσμμα στά γροφεία τον άήμον. 

Περιακνότεοος πλ«ΐρο««ρίες ρπορουν 
νά λάβουν · ! ένοιαο&ρόμενοι «wo τή» 
Τκχνική Ύπηοασίβ του Αήμον καί »ά 
άποβάλονν τίς τόνο» ενστάσεις τονς 
μέσα σέ δέκα πόντε (IS) ημέρας Απέ 
τήε δημοσιεύσεως τής παρούσης. 

Η πορούσα »ά δημοσιαυβεϊ δόο φ»-
ρέ] αννέχωα σέ δνο ημερήσιες εφημε
ρίδας. 
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Α#«Α··ΑΧ Ν. Πν^ιΑΔτνΜΗΤμίΟΤ 
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ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ! 

ΙΟΛΛΑϊ 
£ύχόμασχε όλόθερμα στους χιλιάδες οδηγούς 

πού μάς προτίμησαν δλα αυτά τα χρόνια, το 
1979 να φέρη χαρά, ευτυχία καί ëva 

καινούργιο OPEL. 
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