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Ζούμε σε μι Sc Ιπσχή. .ποδ ή Ιπιστήμη '-Χα^ ή τεχνική μέσα σε εΐ-

αοσι χρόνια έχουν προχωρήσει πιο πολύ άπα ο,τι στα εκατό προηγού

μενα. Βαθύτατοι κοινωνικοί .και οικονομικοί μετασχηματισμοί αλλά

ζουν τή \ιορ<φγι του κόσμου/πού ζοϋμε. Ή χώρα μα^ μένει διαρκώς 

*αί πιο μακρυα άπα τις μεγάλες αυτές εξελίξεις. Βρίσκεται σ' ενα κοι

νωνικό και οικονομικά βάλτωμα, μαστίζεταιάπό την υπανάπτυξη και 

την κρίση σ' όλη την -κλίμακα της οικονομικής, κοινωνικής xal πνευ

ματικής της ζωής. 

Οί αντιδραστικές καί σκοταδιστικές δυνάμεις, οι ολοκληρωτικά 

δεμένες και άρρηκτα εξαρτημένες από τα ξένα συμφέροντα, σύντρι

ψαν τα δράματα του Λαού μας για εθνική και κοινωνική απελευθέρω

ση και άναγγένηση. Οί αδιάκοποι αγώνες , του από το 1&09 μέχρι 

σήμερα, που κορυφώθηκαν στην εποποιία τής καθολικής εθνικής του 

αντιστάσεως στον ξένο κατακτητή, δεν δικαιώθηκαν. Μεγάλο γ,έρΌζ 

τής ευθύνης ανήκει είτε στην ανευθυνότητα και συμβιβαστικότητα, εί

τε στην ανωριμότητα -και τα λάθη τών πολιτικών ηγεσιών των προο

δευτικών δυνάμεων. 

Στα τόσα σημαντικά τελευταία 20 -χρονιά ή Δεξιά -κυβερνά τον τόπ© 

ουσιαστικά χωρίς διακοπή κι έχει επιβάλει ενα-καθεστώς συντηρήσεως 

•καί οπισθοδρομήσεως, με δομές και θεσμούς αναχρονιστικούς, διαιω

νίζοντας τήν -ατμόσφαιρα του εμφυλίου πολέμου. Ό Λαός μας δεν εξα

σφάλισε ακόμα ούτε τήν εθνική του -ανεξαρτησία καί αξιοπρέπεια, 

ούτε τήν κοινωνική καί πολιτική δημοκρατία. Δεν μπήκε στο ?ρόμ® 

τής οικονομικής αναπτύξεως, προϋπόθεση για τήν πλήρη απασχόλη

ση κι ενα υψηλό βιοτικό καί πνευματικό επίπεδο. Καί το -χειρότερο: 

βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια πεισματική προσπάθεια να έπι-
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στρέψει ή χώρα στους πριν άπα τό 1864 μοναρχικούς και ολιγαρχι
κούς θεσμούς. 

Ή «ιθύνουσα» τάξη δαχειρίστηκε εγκληματικά τις τύχες τοϋ τό

που και τοϋ λαοΟ μας. "Αφησε τή χώρα χωρίς καμμιά στρατηγική 

αναπτύξεως, εγκατέλειψε τις μεγάλες επιλογές — επένδυση για ενα 

καλύτερο αύριο ή κατανάλωση σήμερα, ανάπτυξη ολόκληρης της χώ

ρας ή της 'Αθήνας μονάχα, έργα για κοινωνικό όφελος ή για ιδιωτι

κό κέρδος — στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της ανταγωνιστικής οικονο

μίας, αντέγραψε τα ξένα καταναλωτικά πρότυπα και επέβαλε τήν α

νισότητα στή διανομή τοϋ εισοδήματος. 'Αποτέλεσμα υπήρξε ή παγί

ωση μιας παρασιτικής οικονομίας, ή κατασπατάληση κάθε οικονομικού 

πλεονάσματος, ή μετατροπή των πόλεων αποκλειστικά σέ καταναλω

τικά κέντρα κι όχι σέ πόλους βιομηχανικής παραγωγής. Ή 'Αθήνα 

και ή θεσσαλονίκη άναπτύχθησαν σέ ασπόνδυλα μεγαθήρια. 

ΙΙίσω από μια επίφαση άνθήσεως σέ ορισμένες καταναλωτικές 

«οάσεις» εκτείνεται μια εφιαλτική οικονομική και πολιτιστική έρη

μος. Ό μαρασμός ολόκληρης τής ελληνικής ενδοχώρας και ή απογύμ

νωση των κωμοπόλεων και των χωριών από κάθε ζωντανό καί ηγετι

κό στοιχείο, είχε για συνέπεια τήν απόλυτη πτώση του πληθυσμού σέ 

πολλούς από τους νο\ιοος τοϋ κράτους καί τήν αποστέρηση τής χώρας 

άπό τουλάχιστον 500.000 άτομα, πού αποτελούσαν το πώ νέο, πιό ζων

τανό, πιο σημαντικό κομμάτι τοϋ ανθρώπινου δυναμικού της. 

Ή αντιπαραγωγική υφή τής ελληνικής οικονομίας προκαλεί αν

τιπαραγωγική νοοτροπία στα πλατειά στρώματα τοϋ λαοϋ, πού εξοι

κειώνονται δλο καί περισσότερο σ' ενα παρασιτικό τρόπο ζωής. 

Τα χαρακτηριστικά στίγματα τής δήθεν πολιτικής, πού ασκείται 

άπό τό κράτος, είναι: οι πρωτόγονες συνθήκες καλλιέργειας, ή τεχνο

λογική καθυστέρηση, ή κατάτμηση τοΰ γεωργικού κλήρου, ή παρεμ

πόδιση τής αναπτύξεως τοΰ συνεταιριστικού κινήματος, ή τρομακτική 

εκμετάλλευση τοϋ αγρότη άπό τόν μεσολαβητή, ή σχεδόν ολοκληρωτική 

έλλειψη οργανώσεως στό χώρο τής παραγωγής καί διαθέσεως των α

γροτικών προϊόντων, ή απουσία κοινωνικής πολιτικής απέναντι στον 

αγρότη, καθώς καί ή καταδυνάστευση του άπό τα κρατικά «όργανα» 

καί τους τοπικούς «παράγοντες». 
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Τα έργα βιομηχανικής υποδομής, το ενεργειακό και τα συγκοινω

νιακό, αντιμετωπίστηκαν καιροσκοπικά, χωρίς εφαρμογή οποιουδήπο

τε σχεδίου χωροταξικής κατανομής, χωρίς καμιά προοπτική για τήν 

περιφερειακή ανάπτυξη τής χώρας. Ή ελληνική βιομηχανία με τους 

ανεπαρκείς ροδίους αναπτύξεως και τα πρωτόγονα επίπεδα παραγω

γικότητας, το βιοτεχνικό της χαρακτήρα, τήν παθολογική της κατά

τμηση, το αποκαρδιωτικό τεχνολογικό της επίπεδο, τις εμπειρικές 

μεθόδους κοστολογήσεως και τήν ανυπαρξία κάθε επιστημονικής έρευ

νας, οχυρώθηκε πίσω από Ινα 'ισχυρότατο δασμολογικό τείχος και καλ

λιέργησε οχι παραγωγική και επιχειρηματική νοοτροπία, άλλα τήν 

εμπορομεσιτική νοοτροπία τής μεγιστοποιήσεως τού άμεσου κέρδους. 

Tè ξένο κεφάλαιο, τα ανοιχτά ή καλυμμένα μονοπώλια και ενα 

αδιόρατο και πανταχού παρόν πλέγμα προνο\ίίυίν λυμαίνονται τήν Οι

κονομία και εκμεταλλεύονται τόν μέσο πολίτη και σαν φορέα εργατικής 

δυνάμεως και σαν καταναλωτή. 

Τήν εικόνα συμπληρώνουν ή παραμόρφωση τής κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας σέ καρικατούρα, ο εξευτελισμός τής έννοιας τής δημοκρα

τικής οργανώσεως των κομμάτων και ή γελοιοποίηση κάθε έννοιας θε

σμικού πλαισίου. Ή πολιτική εξακολουθεί να έξαντλιέται σέ μικρο-

ρουσφετολογία. Οι πολιτικοί στή συντριπτική τους πλειοψηφία παρέ

μειναν φύλαρχοι, πού νοιάζονται αποκλειστικά για τα φεουδαρχικά 

τους συμφέροντα. Ή διοικητική μηχανή εξαρθρώθηκε ολοκληρωτικά 

και ή γραφειοκρατία καταδυναστεύει τόν πολίτη. 

Ή κατασπατάληση τοΰ εργατικού δυναμικού τής χώρας και των 

ανθρωπίνων ικανοτήτων, δ εκμαυλισμός των κατεστημένων ανθρώπων 

του πνεύματος, δ υποβιβασμός τών ανωτάτων πνευματικών ιδρυμάτων 

σέ κέντρα αντιδράσεως προς κάθε εκσυγχρονισμό, ή ανυπαρξία σχη

μάτων ònodoyfiz και εκπαιδεύσεως τών νέων ατόμων, ό εξαναγκασμός 

ενός μεγάλου ποαοατου τών πιό ικανών νέων επιστημόνων στο ξενητε-

μό, για να αποφύγουν τήν αλλοτρίωση και l\s.Tiopo%oir\Qfi τής γνώσης 

τους, αποτελούν πια τόν κανόνα. Ή ελληνική κοινωνία χαρακτηρί

ζεται από ένα σφοδρότατο και καταστρεπτικό ατομικιστικό ανταγωνι

σμό, δπου κανένα αντικειμενικό κριτήριο δέν ισχύει κι δπου δεν υπάρ

χει καμιά διαδικασία αντικειμενικής επιλογής ηγεσιών. Αποτέλεσμα 

είναι ή γεροντοκρατία, ή ρηχή μεταφορά έτοιμων γνώσεων και λύσε-



ων, ή μοντερνιστική φληναφολογία, ή θρασύτητα των δήθεν επαϊόν

των, δ κυνισμός και άρριβισμός, ή αμάθεια και ή πεισματική άρνηση 

κάθε εθνικής και λαϊκής παραδόσεως. Τα κοινωνικά πρότυπα είναι α

πόρροια του πολιτισμού των εντυπωσιασμών και της διαφημίσεως. "Ο

λα αυτά ίξη-γουν στο μαρασμό κάθε ζωντανής πνευματικής εκφράσε

ως και στην οργανική αδυναμία του συστήματος να συλλάβει οποια

δήποτε νέα και ρωμαλέα \χορψτι πολιτισμού. 

Τούτη τή στιγμή δλοι σχεδόν οι λαοί έχουν πάρει στα χέρια τους 

το μέλλον τους. Στην Ελλάδα, αντίθετα, τα στενόκαρδα συμφέροντα 

μιας μεταπρατικής μειοψηφίας κλείνουν το δρόμο τής κοινωνικής, οι

κονομικής και πνευματικής αλλαγής. Σέ πολύ λίγα μέρη του κόσμου 

ή παραγνώριση των μεγάλων συμφερόντων επιβιώσεως τοΰ συνόλου, 

χάριν ειδικών συμφερόντων, δεν είναι τόσο απροκάλυπτη. 

Ή χώρα μας δμως διαθέτει τις απαιτούμενες παρ) κές πηγές καΐ 

τό κατάληλο ανθρώπινο υλικό για να πετύχει τήν οικονομική της α

νάπτυξη. Εκείνο πού λείπει είναι ή υπεύθυνη ηγεσία, ή ώριμη για 

τήν μετατροπή τών φεουδαρχικών πολιτικών δομών, ή αποφασισμένη 

για τήν αναδημιουργία τοϋ κράτους, ή ικανή να δείξει καθαρά και να 

επιβάλει τις απαραίτητες για τήν ανάπτυξη θυσίες. 

Τό μέγιστο έργο τοΰ διαφωτισμού τής κοινής γνώμης, ή αδυσώ

πητη κριτική στό κλίμα και τους φορείς τών εύκολων λύσεων, στην 

προχειρότητα και τον κομφορμισμό, ανήκει στή νέα αυτή ηγεσία. Τό 

Ιουλιανό πραξικόπημα και οί πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις Ικα-

ναν βίωμα του συνόλου του πληθυσμού δτι ή κατοχύρωση και διαπλά

τυνση τής δημοκρατίας είναι ασυμβίβαστη μέ τήν οικονομική και τήν 

κοινωνική καθυστέρηση κι δτι δ οικονομικός μαρασμός και ή κοινωνι

κή αθλιότητα οδηγούν αναπόδραστα σέ ανοιχτή ή καλυμμένη τυραν

νία. 

Ή διακήρυξη αυτή αποτελεί αντίδραση στό φαινόμενο τής καθο

λικής πια τοξινώσεως τής δημοσίας ζωής. Γεννήθηκε από τήν πεποί

θηση δτι ή σιωπή αποτελεί ηθική αυτουργία στή συντελούμενη εθνι

κή καταστροφή. 'Απευθύνεται σ' olouç τους πνευματικούς εργάτες, πού 

κατέχονται άπό τήν αγωνία για τό μέλλον τοΰ τόπου καΐ τους καλεί, 

μέσα στα πλαίσια τής μεγάλης λαϊκής κινητοποιήσεως, να ενώσουν τίς 
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δυνάμεις τους για το σχηματισμό ενός οργάνου, του ομίλου «'Αλέξαν

δρος ΙΙαπαναστασίου», πού θα μελετήσει τα επόμενα προβλήματα, θα' 

υποδείξει τις λύσεις και θα παλέψει γι' αυτές: 

1. Ή ριζική αναπροσαρμογή του συνταγματικού πλαισίου, με σκοπό': 

α) να καθορισθή σύμφωνα με τΙς σύγχρονες αντιλήψεις καΐ 

ανάγκες ο ρόλος τοΰ ρυθμιστοΰ τοϋ πολιτεύματος καΐ να 

δημιουργηθή τα σύστημα των συνταγματικών διασφαλίσε

ων, πού θα αποκλείουν τήν ανάμιξη του στα κυβερνητικό 

έργο και στον επηρεασμό των πολιτικών διαμορφώσεων, 

•β) να υπάρξει ελαστική ανταπόκριση τοΰ πολιτεύματος στίς 

ανάγκες, πού επιβάλλει το αίτημα της ταχείας οικονομι

κής αναπτύξεως και τοϋ έκβιομηχανισμοΰ τής χώρας, 

γ) να κατοχυρωθούν κατά τρόπο αδιαμφισβήτητο οι πολιτικές 

και κοινωνικές ελευθερίες τοΰ λαοΰ και ν' άναγνωρισθή 

συνταγματικά ή εξασφάλιση τής εργασίας σαν δικαίωμα 

κάθε πολίτη, 

δ) να καθιερωθή δημοκρατική διαδικασία έλεγχου καί πε

ριορισμού των όργανομένων συμφερόντων, πού άντιδροΰν 

στίς επιβεβλημένες, προς οψελος τοΰ κοινωνικού συνόλου, 

αποφάσεις. 

2. Ή έκ βάθρων αναδιοργάνωση τής διοικητικές μηχανής, ώστε: 

α) να υπάρχει προοπτική αντιμετώπιση τών προβλημάτων καί 

δίνονται οι τεχνικοί καί κοινωνικά ορθές λύσεις, 

β) να δημιουργηθεί επιστημονική ύπαλληλία ικανή να άντα-

ποκριθή στις ανάγκες τής σύγχρονης τεχνολογικής εποχής 

καί να επανδρώσουν ol πράγματι άριστοι τα κέντρα λήψε

ως τών αποφάσεων, 

γ) να καθαρισυή ή σχέση τοΰ κέντρου προς τήν περιφέρεια 

για να ύπάρ'ξει διοικητική αποκέντρωση καί να τεθοΰν οι 

βάσεις τής τόσο αναγκαίας τοπικής διοικητικής αυτονο

μίας, 
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δ) να οργανωθούν βιομηχανικές ζώνες και να διαμορφωθούν 

αντίστοιχα αστικά κέντρα στην επαρχία, μέ σκοπό τήν ι

σόρροπη ανάπτυξη δλων των περιοχών της χώρας. 

Ό επαναστατικός εκσυγχρονισμός της παιδείας, σε τρόπο πού-

α) να εξασφαλίζεται ή δυνατότητα εκπαιδεύσεως σέ όλους ά-
νεξαίρετα τους "Ελληνες, 

6) να καλλιεργούνται σκεπτόμενοι και ελεύθεροι άνθρωποι, 

γ) να εξασφαλίζεται ή τεχνικά Ικανοποιητική στελέχωση ό

λων τών τομέων και δλων των εκφράσεων της δημόσιας 
ζωής τοΰ τόπου, 

δ) να όργανωθή και να προγραμματιστή ή επιστημονική έ
ρευνα. 

Ό καθορισμός και ή εδραίωση αντικειμενικών διαδικασιών επι

λογής πολιτικών καΐ πνευματικών ηγεσιών. Ή εφαρμογή 

προγράμματος, ώστε ν' άντιμετωπιστή ή πνευματική αποτελμά

τωση τής επαρχίας, ν' αξιοποιηθούν οι εθνικές και λαϊκές πα

ραδόσεις, να συμμετάσχει ολόκληρος δ πληθυσμός τής χώρας 

στην πολιτιστική εξέλιξη. 

Ή γρήγορη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τής χώρας καί 

τα ριζοσπαστικά μέτρα, πού θα επιτρέψουν: 

α) τήν άμεση περιστολή τής πολυτελούς καταναλώσεως, 

β) τήν αναδιάρθρωση τού φορολογικού συστήματος ώστε νά 

υπάρξει δίκαιη κλιμάκωση τών απαραιτήτων θυσιών, 

γ) τήν κινητοποίηση τού οικονομικού πλεονάσματος γιά παρα

γωγικές επενδύσεις, 

δ) τήν αξιοποίηση δλων τών πλουτοπαραγωγικών πηγών τής 

χώρας, 

ε) τή δημιουργία δημοσίων φορέων αναπτύξεως, πού θά προ

χωρήσουν στην ίδρυση διεθνώς ανταγωνιστικών βιομηχα

νικών μονάδων, 
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στ) τήν ορθολογική ανάπτυξη τοΰ γεωργικοί» τομέα της οικο

νομίας, 

ζ) τήν προγραμματισμένη και μέ βάση πολεοδομικά σχέδια,, 

πού ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού, ανάπτυ

ξη των αστικών κέντρων και της Αθήνας, 

η) τήν ενεργοποίηση του μεγάλου ανθρώπινου δυναμικού της. 

χώρας. 

6. Ή ανακατανομή τοΰ εισοδήματος, ώστε να πραγματοποιηθεί ή 

ανύψωση τοΰ βιοτικού επιπέδου των λαϊκών μαζών. 

7. Ή ελεύθερη διεχείριση της εξωτερικής πολιτικής μέ μοναδικό· 

κριτήριο τα πραγματικά εθνικά μας συμέροντα, ώστε: 

α) να δοθή στο θέμα τής Κύπρου λύση ελληνική εξω άπδ ει

καζόμενες «σκοπιμότητες», 

β) να διαλέγει ή χώρα τους φίλους της μέ ελεύθερη έκτίμη-

μηση τής καταστάσεως, κι όχι βάσει ποικιλονύμων δεσμεύ

σεων. 

ΑΒΡΑΜΕΑΣ ΠΑΓΛΟΣ δικηγόρος, ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΪΛΟΣ Κ. δι

κηγόρος, ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΙΩΑΝ. μηχανολόγος — ηλεκτρολόγος, ΒΑ-

ΧΛΙΩΤΗΣ XP. σκηνοθέτης, ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Λ. αρχιτέκτων, ΓΙΑΝ-

ΝΑΡΑΣ NIK. δημοσιογράφος, ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ Σ. δημοσιογράρος,, 

ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ NIK. οικονομολόγος, ΔΑΝΟΣ Λ. δημοσιογράφος, ΔΕ-

ΑΟΓΚΑΣ ΜΑΝΟΣ δικηγόρος, ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ - A L E X A N D E R 

Α. οικονομολόγος, ΖΗΑΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ δημοσιογρά

φος — δικηγόρος, ΚΑΚΟΠΑΝΝΗΣ ΑΝΤ. οίν,ονοιιολύ^οζ, ΚΑΑΙΝ-

ΣΚΗΣ Α. άρχιτέκνων, ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Δ. οΙ%ο^ο\ιολό^ος, ΚΑΛΑ-

ΜΟΤΟΓΣΑΚΗΣ Γ. oi%ow\iolòfoc„ ΚΛΩΝΗΣ Α. οικονομολόγος, ΚΡΙΜ 

ΠΑΣ Γ. olxowiiolà^oç, ΚΓΡΊΑΚΟΠΟϊΛΟΣ Ε. δικηγόρος, ΚΓΡΚΟΣ. 

ΤΑΚΗΣ δικηγόρος, ΛΙΑΝΗΣ Γ. καθηγητής Παν) μίου, ΛΪΜΠΕΡΟ-

ΠΟΪΑΟΣ Ι. δικηγόρος — οικονομολόγος, ΜΑΑΑΓΑΡΔΗΣ Ν. Διπλ. 
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.ηλεκτρολόγος, ΜΕΑΕΤΟΠΟΓΛΟΣ Α. ΆιπΤ. Μηχανικός, ΜΕΡΛΟΠΟΓ-

ΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. δικηγόρος, ΜΗΤΣΟΙ TP. δικηγόρος, ΜΟΡΤΟΓΙΑΣ 

ΔΗΜ. Κοινωνιολόγος, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΓΛΟΣ ΓΤΛΝΝΗΣ κριτικός, 

ΜΠΟΓΝΤΟΓΡΗΣ ΗΛ. οικονομολόγος, ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΩΝΣΤ. δημο

σιογράφος, ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΕΡ. πολιτειολόγος, ΠΑΔΟΓΒΑ Λ. οδοντία

τρος, ΠΑΔΟΓΒΑΣ Ε. Διπλ. Πολ. Μηχανικός, ΠΑΠΑΔΟΠΟΓΑΟΣ Λ. 

χημικός, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΡΑΦ. χημικός, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΓ-

ΛΟΣ Κ. μηχανικός, ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΠΟΓΑΟΣ ΣΗ. οίχο^ομολόγος, 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ Ν. μαθηματικός, ΠΛΩΡΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ κριτικός, 1ΙΟΓ-

ΑΟΣ ΑΑ. δικηγόρος ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ Χ. δικηγόρος, ΡΟΚΟΦΓΛΟΣ 

XP. δικηγόρος, ΡΟΚΟΦΓΛΟΓ Ε. χημικός — μηχανικός, ΡΟΓΣΗΣ 

Π. χημικός, ΣΗΜΙΤΗΣ Κ. δικηγόρος, ΣΟΓΡΙΑΔΑΚΗ — ΤΣΙΤΣΕ-

ΚΛΗ Δ. δικηγόρος, ΣΟΓΡΓΑΔΑΚΗΣ Ι. δικηγόρος, ΣΟΦΟΓΑΗΣ Κ. 

δημοσιογράφος, ΣΤΑΓΚΟΣ ΑΣΤΕΡΗΣ δημοσιογράφος, ΣΤΑΓΡΟΓ 

Ε. Φυσικός, ΣΓΡΠΗΣ ΓΕΩΡ. κοινωνιολόγος, ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡ.δι 

κηγάρος, ΤΣΟΓΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤ. δικηγόρος, ΦΕΡΑΛΔΞΣ ΑΛΕΞ. 

μηχανικος-οίκονομολόγος, ΦΙΛΙΑΣ Αθ. μηχανολόγος- ηλεκτρολόγος, 

ΦΙΛΙΑΣ Β. ο'ίκονομολόγος^δικηγόρος, ΦΙΛΟΠΟΓΛΟΣ Β. χημικός-

Μηχανικός, ΦΙΛΟΠΟΓΛΟΣ Χ. δικηγόρος, ΦΤΕΡΗΣ Γ. κριτικός — 

δημοσιογράφος, ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ Η. δημοσιογράφος, ΧΑΤΖΗΑΡΓΓΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤ. δημοσιογράφος. ΧΟΡΤΗ Β. αρχιτέκτων, 

'Αθήνα, 1966 

ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ Π. δικηγόρος, ΔΡΑΤΣΙΔΗΣ II. αρχιτέκτων, ΕΛΑΙ-

ΑΣ Γ. δικηγόρος, ΖΙΛΚΛΣ ΛΑ. δικηγόρος, ΚΛΜΠΟΓΡΛΑΖΟΣ Δ. 

δικηγόρος, ΚΟΓΛΑΝΔΡΟΓ ΑΠ. δικηγόρος, ΛΑΜΠΛΔΑΡΗΣ Ν. πολ. 

μηχανικός. ΜΠΟΣΚΛΗΣ Φ. δικηγόρος, ΜΗΤΣΩΛΗΣ ΑΝ. δικηγόρος, 

ΪΙΑΛΙΑΤΣΑΡΑΣ TIM. δικηγόρος, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΓ Κ. δικηγόρος, 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΓ Π. πολ. μηχανικός, ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΗΣ ΣΤ. πολ. μη

χανικός, ΣΑΡΟΓΛΟΓ Γ. δικηγόρος, ΣΩΣΣΙΔΗΣ Γ. δικηγόρος ΤΖΩΡ-

ΤΖΗΣ ΑΛ. πολ. μηχανικός, ΤΡΩΝΤΣΙΟΣ ΙΩ. αρχιτέκτων, ΤΣΙΓ-
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ΓΑΣ Β. Πολ. Μηχανικός, ΧΑΤ^ΗΔΗΜΟΣ Κ. δικηγόρος. 

Θεσσαλονίκη, 1966. 



ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 
προσωρινά γραφεία : 'Ακαδημίας 35 Αθήνα 


