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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ Π Α ΣΟΚ; 2 ον 

Η ΕΚΚΑΘΑΡ1ΣΙ ft ό Εξαναγκασμός του 
κ. Σημίτη σε παραίτποι, άποτ€λεί σταθμό οττνν 
πεντάχρονη Ιστορία του ΠΑΣΟΚ καΙ κυρίως 
στην npoonadcta TOO Κ. 'Ανδρέα Παπανδρέ
ου νά πατάςη την ομαόοηοίησι μέσα στο Κί
νημα καί να έζασφαλίαη την έζουοία του. 

ΚαΙ είναι σταθμός, διότι ό κ. Κ. Χημίτης 
είναι ο μεγάλος <*θεωρητ»ςοςΑ> τοΟ ΠΑΣΟΚ, ό 
τελευταίος Ισως πού έμεινε άπό την παλιά 
Ισχυρή φρουρό των «θεωρητικών»,, ή «fεκκα
θάρισα των οποίων έγινε κατά στάδια, ώστε 
η όλη τακτική πού ακολουθήθηκε από τον 
κ Ανδρ. Παπανδρέου, 
va χαρακτηρ*οθΓι «τακτι 
κή τοο σαλαμκΛ». 

τα 6ι«γ«α#«ν 

στ*λ*χ^ W· 

ΠΑΣΟΚ ord|* «corn» «ém 
τών *uii«éacit»wr. Σή>τ 

χρώτ* σειρά, *t αριστερών, 

ei KJt. Ιτάγχος. 

καί Φαιός. Στο 

(εντός κόκλον) pi τα γι<β-

lue ό κ. Nix. IOWIUHUO» 

»ονλος. Στ* ftrtirpn acspà 
δι«κφχνοντα» εντός κύκλο« 

l a t a * ei χ«ρύς •λέμεΥ» 

foUYgaya, i f 

Μ Μ ι ) «ai ' A T Y I U 

κόλα, Ιδιαιτέρα 

to* κ. Πακανόρέον (èu-
γ ç«« η). Στην Ska ovujà 

«al al lut»» · 

ixte*;, tut. Λαο-

wfénK Βάσ*ς «ai Γ. Zvy-

MO»*é>WK («'λρνητας»). 

ώς *αέ è 6%nmoygéif06 

κ« KafejOjc· 

Ή «σαλαμαποίησι» ο 
ξείς τοΟ ΠΑΣΟΚ. γινόταν πράξι 
σέ κόβε uevóAn εσωτερική κρίσι. 
Καί ol κρίσεις αυτές έχουν M'a 
-τέτοια συνέχεια, ώστε ft πρώτη va 
συνδέεται uè τήν TcXo/rcria (πε-
οιτττωσι Σημίτη) έπί τη 6άσ*ι 
τής αρχής τών «oxnricoivtwouvTov 
δοχείων»... 

Ή έκκαθάρισι 
τον «Άμυνιτυν» 

Τον 'Απρίλιο τού 1975, το 
ΠΑΣΟΚ σχίσθηκε έκ θβμελίων. 
όταν τά πεοισσότερα άπό τα μέ
λη τής περίφημης. ° π ό τ ^ α ν τ ' " 
οτασί ine στη δικτατορία^ «Δη
μοκρατικής "Αμυνας», πού είχε 
ένταίχθεί οργανικά στο Κίνημα 
ιού κ. Ά. Παττανδοέο«. έκΜοθαρι 
οτηκαν (διεγράΦησαν ή ^ σ χ ώ -
οησαν αηδιασ,μένοι άττό τις έξε-
λίξεχ μέσα στο κόμμα). 

Μεταξύ αυτών ήταν iva άττό 
τα κορυφαία ονόματα τής άντι-
στάσιωΓ.. Ό καθηγητής της Πσν-
Ttiou Καράγιωργας ττού έγινε έ
να άττό τα σύμβολα τού αν. 

OCMKOÙ αγώνος καί ττού pgt 
τιρροή στή νεολαία 

γι μόνο έξ αίτιας τικ δοάπ 
του αλλά καί ιής θεωρητικής κα
ταρτίσεως του καί τού πανεπ«-
στημιακού έργου του. 

"Αλλος εκκαθαρισθείς, την πε
ρίοδο εκείνη, ήταν ό Στέλιος Νέ
στωρ, κο^γτττης τού Πανεπστη 
uiiw τής θεσσαλονίκης. Ame 
μορφές της αντιστάσεως, ττού πέ
ρασε ττολλά χρόνια φυλακισμένος 
στο Γεντι Κουλέ. 

ΚΑΘΕ μεοα noè κερνά ot οοι·λ# 
μΜωιάζονν * V «έββι τών τοπικών έκιτοαπών, Ισχνοό· 
τερα. Στη φωτογραφία μας (αχό τήν ΙιηΛιάσκιψι 

1977) H aoi· 
pjpjgpjpjpjBBjajajBjajBjBjBjBj^ σττρών oi βουλευτές κ.κ. 

Ράλλης «ai KooTOoyittfo 
γας, oi omioi σύμφωνα μέ 
.ηληοοφοοίνς μας ίχουν 
ιτρογραφή ά*ό τους «πρα-
οινοφροτ»ούς». 'Εντός 
χόκλον. το «αώτο θύμο τών 
«Βογοαφών. Ό σνν«*ής 
ταως βοΜληηής Ήοακλ«ίου 
Κοίτης (è χοώτος βανλτυ-
τής noè èlékett %b ΠΑ 
ΣΟΚ στην Κοήτη) κ. Ψοο 
οάκης, ό Λοϊος otv ijiavr· 
ΐβλέγη οτίς εκλογές το6 
1977, όιότι δΐίως Wv. 
ήταν θύμα τών αοογοαφών 

ΕΚΚΑΘΑΡΊΣΕΙς 
ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΦΈς 

MÊÊÊËÊÊiÊÊËËmËiÊÊÊm 

Οι «πρασινοφρουροί» ελέγχουν βουλευΐάς! 

τών «κομμιοσαοίων». *ΑθΙ* 
CTtroà τού Η, Φαροά 
ακόμη Λουλβυττς ι 
ΣΟΚ. oi κ.κ. Baa. 'l· 

IIA 

». Σκονλαοίκη» 
οχοέονς oi φημ<ς φέρονν 
ώς «ποογ^αμμίνίη'ς» ΐΛίσης, 

Τότε. επίσης 
ό καβηνη'-

VOC Γεοάο 
vtcüvu στη ( 

τΟί 

ΐαοίσθησαν 
Κοινωνιολογίας 

ai ό κοινωνολό-

κγγοααη τού οι-
ιές δυνάμει 

ταν ò γνωστός δημοσιογοάοος 
'Aorifcont Σιάγκος. μέλος 
«Δημοκρατικής "Αμυνας» καί μέ 
αντιστασιακή δοάσι στό εξωτερι
κό. 

Ή έκκαθάρισι 
τον Τροτσκιστον 

Ή 6εύτ*ρη μεγάλη έκκαβάρισι 
ττοαγματοποιηθηκε στίς άογες 
τού 1976, σαν συνέττεια της κρι
οί ως που δημιουργήθηκε γύρω α
ϊτό τήν έτποοοή της «τοοτσκιστ-

JC», μέσα στό ΠΑΣΟΚ. 
Άττό ιούς «τεταρτοδ'εθν 

όμως δανοόφτηκαν 30 μόνο στ.. 

ης, Αάμπρου κοί ττθσνον h 
Βάσω Παηανδοέου. 

αυτούς «επιβίωσαν» ττο-
λιτ κά ο! κ.κ. Τςουμάκας καί Λα 
λιώτης, διότι βπως λέγεται έκα
ναν αύτοκο*τ'κη και άναγνώρ-
σαν τα λάθη τους. 

Μεταξύ των δαγραφίνι,, 
ήταν καί ό Ήλίοχ Ν;κολόπου 

λος, μέλος Tnc Κεντρ> 
τροπής και Β' Γοαμματεϋς ενός 
άπό τα ίσγυοότισα όργανα τού 
ΠΑΣΟΚ. Τού «Κέντρου 
καί Διαοώτσης» (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ 

Ή σύνθεσι της ι 
σεω< 
σκεται ο 
κ Κ. i T u n n c ut n 

στην 'Ελλάδα. Μέ λαυ-παούς αν
τιστασιακούς τίτλους καί οΐ δυο. 

Μερικά άπό τά στελέχη αυτά 
συνδέονταν στενά με ιόν Κώστα 
Σημιτη 

Ό Καράγιωργας. ό Φίλιας, ό 
Νοταοάς. ό Σηιιύτης καί άλλοι 
ήταν συνιδρυτές τού «'Ομίλου 
'Αλέξανδρος Γκνπαναστασίου». 
Μας TT̂ iTiKOÔiavoOUucviorT'Knc 
«έταιοείας», μέ μέλη. επιστήμο
νες - δ'ανόητες πού πίστευαν στις 
άονές τού έπστημονικού σοσια-

ιΐ πού άπό άποψι πολ-
ιι τοποθετήσεως κατελάμβανε 

τό γώοο -rite κεντ0θθ»«στβράς. 

01 «νεο - Ποτπβναστασιακοί». 
δπως βά μπορούσαν νά γαρακτη-
ρισθούν. άττετέλεσαν τήν πρώτη 
υεγάλη συλλογική παρουσία στην 

κεντροαριστερά κατά 
την TTfcoioCo τής ποΛητοδυναμίας 

Κέντρου. 
Ό εκκαθαριστικός όμως Mm α 

Ι Λ Ι Ο Κ δεν ττεριοοι-
oen»> λέχη αυτά. 'Αλλά 

άλωνιστικΓκ μι 
θέσε έξω άπό τίς τάξεις τού 

Άυαλία Φλέμιγκ. 
Ι αν ΡοκΟ-

τον Ν κο\άου, άντιστα-
ττού άογότερα έ-

ΠΑΣΟΚ καί εξε
λέγησαν δουλευτές του. 

Την έκκαθάρισι τών παραπά
νω ακολούθησε £να κύμα διαγρα
φών πού παοέσυοε τή γνωστή 
τήν άΦοσιωσϊ Tnc στο κάμμα( καί 
ο τον 'Ανδρέα, προσωπ'κά, 'Αγ
γέλα Κοκκόλα. ιδιαιτέρα γραμ-

ù αρχηγού τού ΠΑΣΟΚ 
'Ελλάδα καί στό έξωτερ κο 

στά χοόν α της δ κτατοοίας. 
"Αλλος δ σγροίφείς ήταν καί ό 

τόπουλος. άπό τα 
.η τής ΕΔΗΚ. μοο 

στάσεως καί πρίκτωττ-
KÒC Φ'λοτ τού κ. Παπαν'δοέου. 

Δι "30-

I καί ό Μάοος 
Ποιπέτην. Ή οαγραφή τών δύο 

ουθήθηκε 
στήν ττατρίδα τους (τήν 

! όμσδ'κές παραιτή 
σ«ις τ&πικών στελεγών. 

ένας άλλος διαγραφείς ή-

«Κομμιοοάριοι » καίά ßou 
λευίών.-Έπειοόδιο οέ δη 
μόοια έκδήλαιοι :« Κάίοε 
κοίιυ, δεν έ κ π ρ ο ο ω π ε ϊ ς 
tó Κ ό μ μ α » ! . . . Π ο λ ι ΐ ι κ έ ς 
καί ιδεολογικές Ιάσεις ." 
Τροίοκιοίές, Λ ε ν ι ν ι ο ί έ ς 
π α / α ι ο κ ο μ μ « 11Κ01, «Πα 
πα ν α ο ί α ο ι α κ ο ί » κ.λ.π. 

τα*- Ισως στην ίσχυοότιοη ομάδα 
υεσα στό ΠΑΣΟΚ. μέ έ*τη>οσω-
πο καί καθοδηγητή ine τόν κ. Κ, 

0 1 μ ε γ ά λ ε ς 
«ασθένειες» 

01 διαστάσεις δυως τη 
• αισίως 6έν πίϋ·οθιζον-

τα στίς έκκαθαρίσ «οο-
σ~ών τών δ αφόρων τάσεων, κυο>-
üc τής άο στεοάε άλ ν α άνσφ«-

3> καί σέ άλλα θέματα 
στα σέ τέτοο «βάθος» 

πολλοί νά μ'λουν ν α μό 
τού ΠΑΣΟΚ. 

ΣύυΦωνα μέ τήν άποψ 
σώπων ττού YVUOÌCOUV καλά τα ε
σωτερικά τού Κ^νήυατος oi «α
σθένειες» τού ΠΑΣΟΚ είναι; 

Π Ή avTifeiK.a μεταξύ της Ko -
νοβουλευτίκής 'Ομάδος 
• >μματικού μηχανισμού. 

ψ\ Ή παραβίοσι τής αρχής τού 
" δηυοκρατ «ού συγκεντρωτι
σμού καί ο« ιδεολογικές άκοότο-
τες καί 

too &ΚΟ0 τής χώοσς. 6« 
σέ όλεε 

•cotte καί κατευθύνεται à« 
u>c. άβ-'αλλάκτους. Τους 

γνωστούς «προχκνσφοουοούχ». 

Οι Φήμες πού κυκλοφοοούν στό 
•σκήν ο Φέρουν ώε άντιμετω-

πιίοντες ιόν πόλεμο τών «πρβσ -
•υοώ*> τους βουλαυτες 

Ν κ. Βγςνόπουλο καί Α. Φωτήλα 
( Αχα«σΟ. Σ π. Ράλλτ) (Κεοκυ-
ρας) Δημ. "Αοχο ί'Αοκσδ 
Βασ. Ίντζέ (Σεοοών) Δ. Δη*»ο-
σθενοπουλο (Κοβαλας) Δ. Σθ> 

Μαν. Δ ο η · 
Κοήτηε) Χ. 

Ατμστχ,όη (ζάνθ»> 
Ι ΒάΛβη . 

κλάδων) lu. Φλωοο (Λαρ·ο 
Μ. Μοκούοη ( β ' Π« οο 
Βεουβάκη (Β" Αθηνών), Ήλ. Κα 
τοδάνο ( Β ' Αθηνών). 

j .a τού πολέμου μί-
ι «κομασσαοίων» καί δούλα; 

τών («Kouuiaaoo» χαοοκτηρ*-
COVTOI τά έξωκοινοβουλαυτΜοχ στε 
λέχη τού κόμματος) έχουν δημι
ουργηθεί uep κά έττενοόδα. όπως 

6ÊâZSyHD 
ΤΙΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ! 

μετ Ηυθύνου ν 
νηττοπο ήοε ς »αϊ ουγκεντρι; 
τού ΠΑΣΟΚ κ. Κίμωνα Κα 
ση μέλους τήε Κίν 

τού κόμματος βου-
ζύ Κερκύρας κ. Σ^ Ρά 

ποός τον όποΐο Ó πρώτος δεν 
συυπεοιφέοθηκε δπως συμπεο«Φ%-
Ρ€ται κανείς σ' Ινα κο νοβουλ«.υ-
τικό άνδρα. 

"Αλλη α π ο β ε ί ,οσπά-
θωοκ τών ««οομ'οσα^.ων.- α 
θέσουν υπό τόν έλεγχο τους τα 
μέλη της Κο«νο6ουλυτ««ής Ό μά
θος είναι τό επεισόδιο πού δημι-
ουονήθηκε πρό ήμερων ατή Θ*Φ-

σαλοννκη σέ βάρος τού δο
τού κ. Nut. Αοανασοιτίκ, V 
ταν κομματικά στελέχη απ αγό
ρευσαν στό βουλβυτή του ΠΑ. 
ΣΟ,Κ. να μιλήση σέ μιά σν> 
τρωσ· στό Βομηχονικο Έπ 

*>«ο, παρ* βλο πού τού δό
θηκε ό λόγος. 

Έκπληκτο* ο! περιστάμενοι ά 
Ηουσαν τους ««ομμισσάρ ouc> αυ
τούς νά διακόπτουν τόν αντιπρό
σωπο τού λαού κ. 'Αθανασόπου-

•ai να τού λέγουν ότι δε· 
ποοσωπεί στήγ έκδήλωσ* ο 
τό ΠΑΣΟΚ κσ« επομένως δεν 
μπα'· jy\. 

Τό εκπληκτικό 
'Αθονασόπουλος δέγθη· 
«Φυγρολουσ·α» άδιαμαριύοητα. 

ακόμη άπόδε ξι ιής 6υνμ-
μεως ιού κομματικού μ η ν α ν 
•• τοτελεσ'ματικότηιθ( 

τών «ττρογρσφών» που 
εφαρμόζει είναι ό «προγραφή» 
τού τέως βουλευτού Ηρακλείου 
Κρήττκ κ Ί . Ψαρρόκη. 

Ό κ. ΨοΕΡράηκ υπήρξε ό μο
ναδικός βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ 

ano το 'Hool· orn 
Βουλή Tcxj 1974. Έπρί.. 
ίνα υπεύθυνο 
πεια. όπως ιαχυριίονται όσο 
γνωρίζουν, πού Ιπεσε θύμα «προ 
νοαφής» άπό τους λεγόμενους 
«πρασινοφρουρούς» — ιά άν; 
λακτα δηλαδή στελέχη τήε »«ο-

ΠΑΣΟΚ. 

Λέγ< δτι ή ν 
τού κ. Ψορράκη περιμένει 
τους «δ.ευυ·Λθίι< # στό ΠΑ) 

Π ΠολμχοΟνι' 

ΚΟι». 
Προδλήμοισ άνοφέοετπ 

λος δτι ί 
"Εδρο, ι 
κού μηχανισμού πρόβαλαν «δε
τό» για τήν «f. 
βουλευτο. ,ΗΚ κ Ίω. Πα
παδόπουλου στό ΠΑΣΟΚ. 

ΑΥΡΙΟ: 01 ομοί 
ο ι ην Ko νοδουλευτ-

Β 01 όμαδοποήσεις στην Κοι-
νιοβουλευτκή Όυάδα. 

πράγμα πού tîyc σαν ον-
α τή δ αιήρησ» τής τροτσκι^ 

στικής ομάδος μέσα στό ΠΑ. 
Σ O.K. καί τήν έκ νέου έκδήλωσι 
τής επιρροής της — ά ν καί σέ 
κρατερή εκταοτ— Ιναγρόνο αρ
γότερα, στίς αρχές τού 1977. 

Στά τέλη όμως τού 1976 και 
τίς αργές τού 1977 μ ά νέα κρί-
σι ξέσπασε στίς τάξεις τού ΠΑ. 
ΣΟΚ. καί κυοίως τής νεολα 
δπου ακούσθηκαν φωνές ό, 
εναντίον των «Λεν;ν στων νέου 
τύπου» ft καλύτερα τών «άο α 
οστών», όπως ήταν γνωστά τα 

>ής «άοστερής ομάδος». 

'Επί κεφαλής της κινήσεω 
άοιστεο στων ήταν ό καθηγητής 
κ. Τσεκούρας πού τόν ακολούθη
σε όμαδο Θεσσα/ 

Ά π ό τήν 'Αθήνα μετείχαν στή* 
ομάδα αυτή τά στελέχη κ.κ. Τσα 
κας. Τϋουδάνος. Τζουμάκοχ;, Λον· 

στελέχη τών ομάδων πού απομο
νώθηκαν στό παρελθόν. 

Στά πλαίσια αυτών των δε
σμών καί δ.ασννδέσεων, λέγεται 
σήμερα άπό κύκλους τού ίδιου 
ιού ΠΑΣΟΚ. δτι ό κ. Σημίτη«: 
μεθόδευσε τήν επάνοδο στό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. πάλα ών «Άμυνιτών» η 
στελεγών τής Σοσ σλ στ κής Πο
ρείας, πράγμα πού θά ανέτρεπε 
τήν ισορροπία δυνάμεων μέσα 
στό Κίνημα, ύπεο τής αριστεράς 
τάσεως. 

Τό άνοιγμα αυτό ποός τά άο -
στεοα. ίσχυοιζονται art 
Κ νήματος θά συνοδεύονταν άπο 
ττσοάλληλο άνο γ μα στό χώοο 

C κεντροαρ στεράς 
στό ΠΑΣΟΚ προ 

σωπικοτήτων όπως οί κ.κ. Γ.Α. 
• ακης Δημ. Τσάτσος, Γ. 

ιντος καί Ζούβελος. 
Τά στοιχεία αυτά μα<ί με 

τους «Άμυνίτες* θά έξελισσον-

Φορέματα ν τ έ - η ιές, φούστες, μπλούζες, πουκάμισα κλπ. 

ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 52 - 66 

ΔΑΒΑΚΗ 68, 1ος οροφος, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

ΧΕΎΆΕΝ 18, ΠΛ. ΒΙΚΤΡΡΙΑΣ, ΑΘΗΝΑΙ 

*Η αντιδικία μεταξύ τής Κοι
νοβουλευτικής 'Ομάδος καί τού 
κομματικού μηχανσμού έγει τίς 
αίτιες της στην προσπάθε·α τού 
δευτέρου νά έξασΦαλίση τήν έπιρ 
ροή του έπί τής ποώττνς. ώστε ή 
κο νοδουλευτ'κή εργασία τών βου 
λευτών νά ελέγχεται άμεσα άπό 
τόν unyaviauó. 

Πέραν αυτών δμως είναι καί ή 
ποοσπάβεια πού καταβάλλα τό 
'Εκτελεστικό Γραφείο νά έπηοεο-
Cn πάντοτε τήν Κοινο6ουλι.ι 
'Ομάδα καί νά πήν έχη ύπο 
άμεσο έλεγχο του. 

Στον αγώνα πάντως πού διε
ξάγεται μεταξύ τών δύο «βραγιό-

. τού ΠΑΣΟΚ, τής Κςκνοβου 
'Ομάδος άφ' ενός καί 

τού κομματικού μηνανισμού άφ 
έτερου, οί δουλευτές αποδίδουν 
στους «κομμίσσαρίους» — τ ά στε 
λέχη τού κομμοτηκού μηχανισμού 

κυοίως τά έποτγγελρατι«αχ 
στελέχη— τό φιάσκο πού έπαθε 
τό ΠΑΣΟΚ στίς Δημοτικές εκλο
γές. 

Πολλοί κοινοβουλευτικοί Φω
νάζουν ακόμη, ότι έξ αιτίας τών 
σφαλμάτων τού κομματικού μη-
γανισμού τό ΠΑΣΟΚ «καπελλώ-
θηκε» άπό τό ΚΚΕ στους περισ-
σότεοους Δήμους καί τις Κοινό-

δπου τά δύο κόμματα σχη 
σαν μέτωπο. 

τήν άλλη πλευοά, όμως, 
ό Kc. .ιηχανησμός άντιδοα 

σμό. δτι δπου δέν 
κοάτησε ηνία τού έκλο 
γ κού αγώνος έγιναν τέτοια «λά
θη», ώστε σέ ώο<σμένες περιπτώ-
σε e νά ύποσ τοψήφ·ο 
πού ti. h χούντα ! 

Προγραφές βουλευτών 
Ή αντιδικία αυτή μεταξύ κο ο-

δουλευτικών στελεγών τού ΠΑ. 
Σ Ο. Κ. καί κομματικού μηγανι-

j είναι αρκετά έντονη καί σέ 
αένες περιφέρειες τόσο ο-

ώστε νά χαρακτηρίίί 
άπό πολλούς, σαν έμφύλος πό-

Στά πλςβίσισ αυτού τού πολέ
μου ώοσμένες Νομοΰγ evèc 'Ε
πιτροπές καί Τοπ κές Όμάοες 
έχουν έτοιμα «ποογκοόμ» εναντί
ον βουλευτών. Κάτι σάν τις ρω-

Ις «ποογοσφές» τού Μόρου 
>ύ Σύλα. 

01 συνηθέστερες άπό τις -
τηγοοίες μέ τίς όποιες πεο'λου-
ίονται βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ εΐ-
να» «παλαιοκο. 

l'TTcewKjn ιντεπανα 
στάτης ...χοιστισνός» κ.λττ. 

Ό ττ 

ooe, ώστε να τρομ.. 
στε/1 ηύκ 

νά αποφύγουν 

δώσουν δκσιοσύνη. άλλα γ α νά 
κατευνάσουν τά πνεύματα KC 
δ ατηρήσουν τό «στάτους κβό». 

Ό πόλεμος αυτός ήταν 
πρό τνος ακήρυκτος, u 

at ότι δέν είχε πάρει έπίσημ* 
μορφή καί είχε ο--. 
Φώς τής 6nuoc 

..συν όλοι 

Τώρα ή Eskimo 
σας φ<ρνα 

δροσιά 

Ή Ι ιιτυχημένι 

Δ ο κ . 

«KÀ no - Δη/ 'Ari Opoom1 V 

καθαρό, φ ι λ ί , 

ΚΛιμ ιιόδοση 

. 0 Β 1 U 

ψυκτική 

• 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΕΙ 

ίΕΞΚΙΜΠ 
οπως n a v i α · μιά για n a v i α 

τ*ϊ) ì 
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