Ό xdpτoη, πo~ δcSθηκε <π1}ν δημοσι.6t'τyra.
κνβερν~ι.'XΔν ~κπρ6σ~oν

ed 7tpl7tsr, vd

d.7tcS

~6ν

προκαλΙση 6δuvηΡcS

7t~οβλημα~ι.σμcS~ 6~6Υ βα.σανι.σμΙνο 'X~PLOoXcS λα6.

'Εξ !λλον

~ εΙδησεΟΥραφΙα d.πcS ~~ν Βι.Ιννη κdθε 4λλο ~ρd αΙσι.οδοξ'α.

~, 4φ1}νει.

YLd

μι.d "σ~~oμη λ~ση", d.xcSμo. χα' ~στ ερα. d.πcs ~1}ν
ι

d.v'ερη πρc1ξη ~fι' ΥεωΥρα,φι.χf1' δι,αι,ρ~σ", ~fι<; xU?tPLa.xf1ς
πα.~ρ'δα., μΙ ~fιν χdρa.ξη χωρι.Ο'ι;ι.χft, Υρα.μμft, πdvω σcδ μι,κρcS

~η, σmμα..

Ό NeoxU?tPLαxcS, παρα.κoλo~θησε μΙ 7tPOOOX~ ~ι,

~ ελ 'ξε ι"

d.πcS ~~ν σuvctnηση lιΙαχα.ρCοu-Nςsχ~d, χα' ~~o 'μα.σε

OXS~LxcS μνημcSνι.o πo~ δ'ν δημoσι.ε~ε~αι, μ'χΡι., ~oν

δι.απ ι.σ~ωθoσν &~ ~fιν σuvdvτηση στ~ν Βι.Ιννη, οΙ πρα.yμa.~ι.x~ , .

'fBpa.pit4

, δuvα.'t'cSτη~ε, τo~ πλαι,σ'ον πo~ σνμφων~θηκε σ~Ι, 13 ~oσ

{

'~O'

ΜΙ ~1}ν sf>κa.LPCa. ~ζ, ~Θν πρctkων Ινδε,ξεων

4705

~~ν Βι.Ιννη, δ Νεοκuπρι.ακcS, Z~νδεσμo, θεωρεΙ oxcS7tLμof v&
πρo βλ~~Ιση κdμνoν~α., σ~ σν~oμ'α μερι.χΙ, παρα.~ηρ~ει.,
π~νω στfιν κατdcna.ση πo~ δι.αμoρ~εται,:-

(ο.)

rLd
YLd
'ton
MLd
't'oU

!λλη μι.d φopd δ ~~~εσμo, προει.δοποι,εΙ
~o~ xι.νδ~νoυ, ~~, Ιvτoνη, προβολft,

!δαφι.κοσ,

odv

θΙμα.το, πρ~a.ρχι,κft, σ~σ'α,.

τ~~oι.α πρoβoλ~ lξuπoνoετ ~ρα.δoχ~ ~fι' δι.α'ρεση,
κuπρι,αxoσ λa.oσ καΙ σι;αδι,a.κd θd δδηyfιση στfιν

ΔπεμπdΛ.ηση

'toU

d.πa.ρdβa.τοu καΙ θεμελι.a.κοU

d.vθρωπ'νοu δι.xαι.~τo, κ~ρ'ων πoλι.~mν
!χε ι. σημα σΙα. πcSσων

- vd

-

δ'ν

κα~oι.κ~σoυν σ~δ δι.κcS

το'" σπ'~ι"σcδ δι.χcS του, xωpLcS.

(β)

Ό

NeoxU?tPLa.xcS,

~~νδεσμo, πι,σ~ε~ει. π~,

'td

θΙ

προτερa.ι,6t'~a., ε1ναι., Δπδ ~fιν δι.εθvft σxoπι.~,

τα.

:

'{ερμa.rι; ισμδ, ~~, κa.~oχ,\, καΙ ~ 4πox~ρηση ~mv ξΙνων

O't'ρα.~εuμd't'ων d.πcs 't'~v Yfι μα"

~ν~

O't'6 ~~ερ .. κδ
Ι Π e?tSδo οΙ δucS xoLv6t'~B, πρΙπε ι. vd ouyxεv~pωeo1Sy
σc~ν σννεννδηση πdνω στo~, 't'ρ6ποu, ~ι.α~~ρ~σtφ, τ~,
ψ"

~νcS1;η~ο., τοσ x~ρι.α χο1) xpd~ou, χα.Ι {λοοσ μΙ βc1ση

τfιν δι.αφ~λαξη δλων ~mν 4νθρωπ'νων δι.και.ωμd~ων
καΙ ~fιν ~δρα.ΙωOη ~oU α.&σθ~μa.τo, 4σφa.λεΙα., δλων
~Θν κuπ.ρ ιων.

y~

'tovLO't''\

π ρ6 πdν~<ιΝ

νομω,

a.f>'t'cS

πo~ θd πρΙπει.

εΤναι, ~ι. θlλoυμε πρa.yματι,xδ χρc1το,

δπωι;; ~δ 4ντι.λαμβανδμ.α.στε στ~ σΟΥχρονη ΙΠΟJ.11 καΙ
~χι. ~1}ν παρωδΙα. xpd~ou, πo~ φα'νε~α.ι. π~, θlλει.

vd

~7tι.βdλη ~ Τουρχ'α..

δ ε ~ερε ~ν θΙμα. μπορε Τ

Τδ Ιδαφι.'ΧΔ μcSνo

vd

σνζητ~αι.

odv
YLd vd
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διευxoλ~νη )4ν χρεL~ζε~~L ~~ν ~φ~ρμoy~ ~mν
διευθε~~σεων

Aa.txf1c
(Υ)

YL&

δL~~~ρηση ~~ι; xρα~ιx~ι; κα'

~ν~1'T"αι;.

'E1teCyer,

.η λ-t!ψη μ.t~ρων ('XQ,ρc1λληλ~ μΙ

-tcf

1tL~

1t~vω καΙ τ'ι; σuνομLλ'ει; 1tO~ ξa.V~ΡΧLσαν),
~στε ν& δLa.μορφω6~ ~ χα~dλληλη ΧΟLvωVLΚΟ

πολ ~'tLΧ~ bιxoδoμ" πo~ ν~ bιxoβoηθιt χαΙ ν~
b,;οστηρ'ζη ~~ν συν~~ρξη καΙ μελλΟVΤLΚ"
σ1)νενν~ηση ~ιΔν δ~ κοc.νO't~ων 1tO~ τ&~

~1tLδL~χοντ~~ ~νoν μι τ~ν

1tOAC.ttLX"

't1)1tc.x"

κα, t ~1t'σημη

δc.a.δc.χa.σC~ τ~ σuνομc.λL~ τΦν

d.VΤΙ1tροΟ<&χων

'ttbv

ΚU1tρCων σΙ ξΙνε, 1tP<AΠe~UΣe,.

Ό NeOxU1tPL~X~' ~~δεσμoι; lχεc. ~1ta.νεLλημμΙΥ~
b1!:οδεCξεc. ~cf μΙ~ρ~ ?to~ 1tΡΙ?tεc. y~ ληφθo~ν Κ~c
δημoσ'εuσε λε?t~ομΙρεLε, τ~ι; yeVLX~, μεθ~δευση,

1tO~ ?tΡΙ1tεL ~?tεLΥδντω, ν~ ~~ρμoσθ~,

yc.cf

~~ν

~αδιaκ" ~δ~Ιωση τ~ι; 1t~~ π~νω χοc.vωvc.κο

?tολLΤ~Χ~' ~oδoμ~, 1tO~ κρΙνετα, d.?t~Auτa.
~αρ~Cτητη

yc.&

τ"ν ~vc.μη Ι?t'λuση τφΥ

1tΡοβλ ημd~ων μα.ι;.

ΜΙ βdση ~d ?tc.~ 1tcfvω κα' μΙ σuναισθηση τ~,

κατdοτασηι; πo~ 4ρχ,σε

vcf

δημc.οuρ~~~ δ NeOX~PLa.x~c

Z~δεσμo, Δπε1)θ~ει. ξ~νcf ΙΧΧληση πρδ, δ'λου, τo~ι; ΚU1tρCοuι;

ν~ βοηθ"σουν σ~"ν δLa.μ~ρφωση τlΔv σωστ~ d,~L'λ"tεωv,
~dσεωv καΙ συμ.περc.φορttι; ?to~ σuμβd'λ'λονν στ"ν ~ν6τTJ':".~ καΙ

~"ν σννερΥασΙα. κα.Ι δδηyoΙOV σ~~ν εΙρ"νεUΣΗ κα.Ι ~
~ . f!ημε Ρ (α,
πo~ δλο, οΙ !νθρωπο, ~o" ~cS?tou -to-&cou νo~α'λyo""o
Τνα~
μLc:t Ικκληση y~ ?tροωθ1iσο υμε ~k" 't1iv ~ν6τη~α, !Χ ~ttn.r ~~ω,
d,φo" ~ fιyεσια μαι; δΙν κα.τd:φερε ~c5σα χρcSν~α κα.' δΙν φαΙνεται.
ν& ~'tαφΙρνη o~ε ~~ρα, ν~ δc.αμορ~η ~Ιι; κα.τ4λλη'λει;

συνθ~xεζ

YL&

ν~ ,~σoυμε ΧL'!με~ι; !π' τ'λου"

σxoτωμo~, καΙ μc.σαλ'λοδοξ'ε"

σ~~ν

xU1tPLax"

χωρΙ,
1tα~ρCδα.

