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υ  Η Ι8ΊΌ Κ Ι00Κ Α ΡΗ ΙΕ  ϋΕ δ Ι0Ε Ε 8 δΟΟΙΑΙΛδΤΕδ 
Α Ι.Α ΡΙΝ Ό υ ΧΧβιηβ δΐΐΧ Χ Ε .

Ιι’ βχβιηρίθ  ά β  Ια Ο γθοθ.

ί,& ρβηδββ δοοϊειίϊδίβ οοηδϋΐιαβ Γυη  άβδ οΐ^'βοΐδ άβ Γ Η ι β Ι ο ϊ γ θ  
ά β Β Ϊ ά β β δ  δ ο ο ϊ & ί β δ β ΐ  ρ ο ΐ ΐ ΐ ΐ ς η β δ  — βΠβ πθ δβ ΓβάιιϊΙ 
ρ &8 &τι πιοιινβιηβηΐ δοοΐεάϊδΐβ βΐ θΐΐβ ηβ δ’ ϊάοηΐϊίϊβ οβΓίβδ ρ &8 ρΐυδ αα  
ιηοιινβπιβηΐ οιινπβΓ. Εβ ΐϊΐθ1&η§β άβ οβδ ΙγοΪ8 ηϊνβ&υχ ρ&Γ 1β ΐΓαοΙιβ- 
ιηβηΐ, ηοΐ&ιηηιβηΐ, άυ  «ΐϊΐ&ΓχϊδΠΐβ»1, βηίβηάιι οοιηιηβ δγηοηγιηβ άτι 
«δοοί&ΐϊδίηβ δοΐβηΐίίίςιιβ)), οοηβαοΓ» ηηθ ΐΓ&άϊΙϊοη ϊηΙβΓρΓβΙ&Ιϊνβ φ ΐΐ  
ρουΓδίιϊΙ 88 ο&γγϊθγθ ,μΐ80[ΐι’ α ηοδ ^ υ Γ »  βΐ ςπ ϊ 8β ρΓβΙβηά Ββυΐβ ρβΓίϊηβ- 
ηβηΐβ, βΠβ ςιιϊ βίβνβ Ια ρΓ&χίδ ΙιϊδΙοπςιιβ βη ογϊΙθγθ δίαρΓβιηβ άβ οοιη- 
ρΓβΙιβηδίοη άβδ ΐάββδ φ ΐΐ  οη ΐ ρια δβ ίαΐΓβ ]'οιιγ βη νιιβ ά ’ βη (ΙθίβπηίηβΓ 
Ιβδ άοηηββδ βί Ιβδ ρβΓδρβοΙΐνβδ.

Εη^βίδ βει & Γ οπ §ΐηβ άβ οβΙΙβ ΪΓ&άϊΙίοη, ανβο 83. οοπχροδΐΐϊοη & 
ο&τ&οΙβΓβ ροΐέιη ίςαθ : Η β η η  Ευ,ξβτι ΏηΗτίη§$ Vτηνν'ύίζιιηξ ά,&τ \·¥ί&'$βη- 
$ΰϊια(ΐ ( 19878), ά ο η ί ϊα ί  Ιϊτέβ  Ϊ3 1>γοο1ιιιγ6, ςιιΐ οοηηιαΐ άβ ηοπι1)Γβυ- 
8β8 ΐΓαάυοΙίοηδ, ϊηϋΐυΐόβ ΞοοίαΙίβηιβ ιιίορίψ ιβ  βί $οβίαΙί$ηιε 8βίβηΐί{ΐ- 
ηηβ (1880, ΐΓ&άυοΙΐοη άβ Ρ . 1ι&ί&Γ§ιιβ ρΓβί&οββ ρ&Γ Μ&γχ, ςυ ΐ γ  νογ&ϊί 
υηβ «ϊηΐι-οάιιοίϊοη επί εοοίειΙίδπΐΘ Βοΐοηϋίίφΐβ»2. 1<β «δοοί&ΐίδΐηβ δοϊβη- 
Ιϊίϊςιιβ», ανβο 1’ βηδβιηΜβ (1β8 οοηηοΐ&Ιΐοηδ άυ  Ιβπ ηβ άβ «δβΐβηοβ» αυ 
Χ ΙΧ βοιβ  δΐβοΐβ, δβΓ& αίηδί ναΐ^&τίδό οοπαηιβ 1β άβρ&δδβιηβηΐ ά α  « 8θθΐ&- 
Ιΐδπχβ υ ίορΐςιιβ» , δβνοΪΓ άβ 1& Ιΐιβοπβ δοοϊ&ΐβ βηοοΓβ «ϊηιιηειΙιΐΓβ», 
οοΓΓβδροηά&ηί ατι ο&Γ&οίβΓβ ηοη  βηοοΓβ «ιϊιηγ» άβδ Γ&ρροΓίδ άβ ρι·ο- 
άυοίϊοη  β&ρϋ&ΐϊδίβδ βί ά 1& Γ&ΓβΙβ άβδ Ιαίίβδ άβ οΐ&δδβ, άαβ  α οβ ιηβιηβ 
οδΓ&οίέΓβ. Ε η Ι&ηΙ ςμι’ «βχρΓβδδΐοη ΙΙίθΟΓΪ^αβ άυ  ηιοανβιηβηί ρΓοΙβ- 
Ιεαΐβη», 1β «δοοί&ΐϊδπιβ Βοϊβηΐίίίςιιβ)) ΓβδδοιΐϊΙ, ρουΓ δ& ρεσΊ, αιι «Ιθγ- 
Γ3άη Γββΐ», ο’ βδΙ-ά-άΐΓβ & 1& ΙηΙΙβ οοηοΓβΙβ άιι ρΓοΙβΙ&τϊ&Ι οοηΐΓβ Ια

1. Οί. Κ. Κ&υίδΐίγ, Όϊε ΚΐΒίοτΐβοΚβ ΣβίβΙιιηξ νοη ΚατΙ Ματχ [1908], ΒβιΊϊη 
21919, ρ. 26-29, 38-46.

2. Ργ. Εηββίκ, Ώΐβ ΕηίινϊβΜιιηξ άε$ 8οζϊα1ίετηιιε νοη άβτ Όίορΐε ζιιτ ΤΥΐ$$βη- 
βοΗαίΐ [1880], ΜΕνν, ί. 19, ρ. 185.
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ΒοιίΓ^θοΐδϊθ, βΐ ΐ1 ρβυΐ θΙγθ Γβοαρϋυΐέ άειηδ 1& «οοηοβρϋοη ιηειΐβπειίϊδΐβ 
άβ ΙΊιΐδΐοΪΓβ» βί (1&ηδ Ια ΐΐιβοπβ άβ 1& «ρΐυδ-ν&ΐυβ», ςυ ϊ Γβνβΐβ 1β «δβ- 
ογθϊ» άβ Ια ρΓοάυοΐϊοη οειρϊΐειίϊδΐβ1.

Ιιβ δοΐιέιηει: «άβ Γυΐορΐβ α 1& δοΐβηοβ», βη άβρϊί, ρβυΐ-βίΓβ, άβ Γ 
ϊηίβηίϊοη άβ βοη αιιΐβιΐΓ, άβ ηβ ρείδ βοοΓβάϊίβΓ υηβ άϊδΐΐηοΐίοη ίοπηβΐ- 
1β άβηυββ άβ οοηίβηυ ΙιΐδΙοπ'ςυβ, βουδ-βηΐβηάεϋΐ Ια ΓβιηΪ8β βη οοηΐ&οΐ 
άβ 1& «ΐΐιβοπβ» εινβο Ια «ρΓ&χΐδ», οοιηιηβ ρι·ονβη&ηί άβ 1& Γβ&ΐΐΐβ άβδ 
οοηίϋΐδ άβ οΐ&δδθ βΐ ηοη άβ Ια ΐβΐβ ά ’ ϊηΐβΐΐβοίυβίδ ϊιηει§ϊη&ηΙ υηβ δο- 
οίβίέ ΙιβυΓβυδβ ειυ ίυΐυΓ. Όβ ρΐυδ, βη ίειηί ςυβ οοηδΐπιοίϊοη Ιιβπηόηβυ- 
ΐίςυβ, οβ δοΐιβιηει ββΓνΐτβ, δ&ηδ 1& ιηοϊηάΓβ πιοάϊίίο&ϋοη, α βχροδβΓ Γ 
ΙιΐδΐοΪΓβ άβδ ιηουνβιηβηΐδ δοοΐεάϊδΐβδ, ΐειηί ά&ηδ Ιβδ ρειγδ ςυ ’ ϊΐ ρΓέβυρ- 
ροββ άβ ί&ς.οη βχρίΐοϊΐβ, ςυβ άειηδ οβυχ ςυ ΐ οοιηπιβίΗ&ίθηί δβυΐβπιβηί 
& ανοΪΓ οοηη&ίδδ&ηοβ άβδ ϊπιϊίδ άβδ ϊάέβδ δοοί&ΐίδίβδ. Ο’ βδΐ άειηδ οβ άβΓ- 
ηϊβΓ 08.8 ςυο δβ ΐΓουν» 1β πιουνβπιβηΐ δοοϊαΐΐδΐβ Ογθο2. Ο’βδΐ ρΓθοίδβ- 
ιηβηί ά&ηβ δοη ΙιΐβΙοΪΓβ φ ΐβ  Γοη νοίΐ οΐχ&ςυβ ηουνβΐΐβ §βη0Γειΐΐοη <1β 
δοοί&ΐίδίβδ άθΙβΓπηηβΓ δοη ίάβηΐίΐβ ϊάέο1ο§ϊφΐβ ρ&Γ ορροδΐΐίοη & δβδ 
ρΓέάβοβδδβυΓδ «υΐορΐδίβδ». Αϊηβϊ βη &11&-ΐ-ίο άβ Γορροδϊίΐοη ά’υη 
§τουρβ άβ ρ&Γΐΐδ&ηβ άβ Κ&11βΓ§ΐδ &ια «δόδΐειίϊδπιβ» (&νβο οπιβ§&, άυ 
ν β Λ β  «βδζό», δ&υνβΓ) άβ ϋΓ&ΙίουΙϊδ; &ΐηδΐ άβ Κ. Η&ΐζορουΐοδ, ΐβη&ηΐ 
άβδ ΐάββδ άβ 1& δοοϊ&ΙάβηιοοΓ&ΐΐβ δΐίβιη&ηάβ, ςυ ί Γβ]βΙ&ίί 1& ΐβηΐειΐΐνβ 
άβδ «Κϊηοηϊο1ο§υβδ» οοηδΐδΐειηΐ & ί&ΪΓβ ΓβπιοηΙβΓ Γ«ϊάββ βοοΐειίϊδΐβ» 
ά ρΙυδϊβυΓδ άβοβηηϊβδ, άυ ίθΐηρδ ού βΐΐβ η’ βίειΐΐ ηυ’ «υίορίβ, οουρέβ άυ 
ρΓοΜβιηβ ουνΓΪβΓ»; αίηδί άβ Ν. Υΐ&ηηϊοδ, δβ ΐουι·ηειηί, Ιυϊ ειυδδΐ, οοη- 
ΐΓβ Ιβδ αυίβυΓδ άβ 1& 1β§ϊδ1ειίΐοη «ρΐΌ-ουνπέΓβ» άβ νέηΐζβίοδ βη ΐειηΐ 
ςυ ’ ΐΐδ Γβίυδβηί 1β «νΓ&ΐ δοοϊειίϊδίηβ», ο’ βδΐ-ά-άΪΓβ 1β «ιη&Γχϊδπιβ», ςυΐ 
άβίϊηϊΐ Ιβδ οοηάΐΐϊοηδ άβ 1& Ιυΐΐβ άβδ οΐ&δδββ; 8ϊηβϊ, βηίϊη, βη ν&-1-ΐ1 
άβδ άβϊβηδβυΓδ άβ Ι’ οπβηίειΐΐοη άυ ΣΕΚ Ε (Ρ&γϊϊ δοοΐεάϊδΐβ ΟυνπβΓ 
Οτβο) νβΓδ Ιει ΤΓοΐδΐβιηβ ΙηΙβΓη&Ιΐοη&Ιβ βΐ, βυΓΐουΐ, άβδ ΐΙιβΟΓΪοΐβηβ 
άυ ΚΚΕ (Ρ&γϊϊ Οοπιιηυηΐδΐβ Ογθο) ςυ ϊ ειίίϊπηβηΐ— βη δβ ΓβίβΓ8ηΙ, 
ηοη δβυίβηιβηΐ &υ ρείδδβ, πι&ϊδ βη ΐουΐ ρΓβηιϊβΓ Ιΐβυ ειυ ρΓβββηΐ άυ 
ιηουνβιηβηΐ, οΙιβΓοΙιειηΙ ά βη άβνβηΪΓ Ιβδ υηϊςυβδ ΓβρΓβδβηίειηΙδ — ςυ ’ 
«ϊΐ η’ γ  ει ς υ ’υη ΜεΐΓχΐδίηβ: 1β ΜεΐΓχΐδίηβ-Ιιβηϊηϊδπιβ, ΓβνοΙυΙϊοηηειΐΓβ 
βΐ ίηί&η§ϋ)1β)), άοηΐ Ιβδ δβυίδ ροΓίβυΓδ δοηΐ Ιβδ πιβιη&Γβδ άβ ΓΙηΙβΓηα- 
ΐϊοη&ΐβ βοιηιηυηίδΐβ, Ι&ςυβίΐβ ρβΓρβΐυβ Γ «οβυνΓβ Γθνοΐιιϋοηη&ϊτβ άβ 
ΜεΐΓχ βΐ Εβηΐηβ»3...

1. Βη§β1δ, Ώίε ΕηΐβήΜ ιιηξ, ρ. 193, 201, 208, 209.
2. Οί. Ρ. Ν οιιΙβοβ, ΤΗβ Οήξΐηβ  Ο β β λ  Ματχϊ&ηι, Ιο α η η ΐη »  1987, ρ. 17-26.
3. Ροιιγ οβίίθΒ οίΐα ΐίοηβ ο£. Ρ. Ν ου ίδοβ , Σα ρβηβέβ βοοϊαΐϊβΐβ βη Οτϊοβ, ί. 1, 

ΑΙΙιδηβΒ 1990, ρ. 22-23 (βη £Γβο).
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Ιιβδ Θ88&18 1ΐί8Ϊ0ΓΪ0§Γ&ρ1ΐΐςυβ8 άβ ΟβΙΙθ άθΓηΐθΓβ 0&Ιθ§ΟΓΪΘ, ςτιϊ βυ- 
ΓβηΙ Ρ&πιΜΐΐοη ά ’ οίίπΓ ταηβ ηουνβΐΐβ ΐπΐ3§β άυ 8βη8 άβ Γ 1ιΪ8ίοΪΓβ άυ 
δοοΐαΐϊδίηβ §τβο, δΐί,ΓϋυβηΙ υηβ ίιηροιΊεαιοβ άβοϊδϊνβ & 1& ίοηά&Ιϊοη 
άυ ΣΕΚΕ, ρυΐΒφΐ’ &ίηβϊ Β’&ίίϊπηβ «βη &οΙβ 1& ρβποάβ άβ 1& ^υβιτβ ου_ 
νβΓίβ βηΐΓθ Ιββ ο1&8868 δοοΐ&ΐθδ», ςυ ϊ 8Ϊ§ηΐίΐβ Γεώ&ηάοη άβ 8& ρ1η&36 
«υ ίορΐςυβ». Ηοπηΐδ ΚοΓά&Ιοδ, ςυ ϊ ίοηηυΐθ ταηβ Ιβίΐβ βδΐϊιηειί,ΐοη ΙοΓδ- 
ςυ ’Π 631 ρήδ ρ&Γ 1’ &οΙίνϋβ ςυοίϊάϊβηηβ άυ ρ&τΐΐ βΐ 8β8 Ββδοίηβ Ιΐιόο- 
ΓΪςυβδ ίππηβάϊ&Ιβ, ά ’&υΐΓβδ ο&άΓβδ άίπ^β&ηΐδ (Ια ΣΕΚΕ (Κ ) ρορυ!&- 
πδβηΐ υη Ιβί ροΐηΐ άβ νυθ ά&ηδ 1& Ηβνιιβ ΟοτηηηιηΐεΙε Ο. ΟβΟΓ^ΐ&άέβ, 
αταίβυΓ άβ]& ά ’υηβ βίυάβ βπγ 1θ «δοοϊ&ΐΐδίηβ υ ίορ ΐςυ β» βιίΓορββη, άό- 
οΙ&γθ ςυβ Ι’ οβυνΓβ άβ ϋΓ&ΙίουΙΐδ— «ιηβίειη^θ ΙιβΙβΓΟοΙϊΙβ ά ’ ϊάββΒ» — 
η’ βδί ρ&8 πιοπιβ άϊ§ηβ ά’ βίΓβ ηοπιιηββ ρΐι&δβ «υ ίορϊςυ β» άυ βοοϊ&ΐϊδ- 
ιηβ §γθο, Ιου ί βη &88υΓ&ηΙ ςυβ 1’ ΙΐθυΓθ άβ 1& Γβ&Ιΐδ&Ιϊοη (1β 1& «Ο & ηάβ 
Ιάέβ» άβ 1& οΐ&δδβ ουνπέΓβ άυ ρ&γε & βοηηβ, 8&νοΪΓ 1& «νίοίοΪΓβ ΐηιιηό- 
άΐ&Ιβ άυ δοοϊ&ΐϊδίηβ». ΟοηοβΓη&ηΙ 1β ηαουνβιηβηΐ βγηάϊο&Ι βη ΟΓέοβ, 
Α. Ββη&Γογα ρ&Β8β β^&ίβιηβηΐ 8πγ Ιθβ «νβΐΐβίΐββ» άβ ϋΓ&ΙεουΙίδ ρομρ 
νοίΓ βη 1& ίοηά&Ιΐοη άβ 1& &5ΕΕ (ΟοηίβάβΓ&Ιϊοη ΟβηβΓ&Ιβ άβ8 ΤΓ&ν&ΐΙ- 
ΙβιΐΓδ Ογθοβ) βΐ άυ ΣΕ Κ Ε  1θ8 ΙθνϊβΓδ άβ 1& ίοπη&Ιΐοη ιη&]'βυΓβ <1β 1’ 
«&ΓΠ1Θ6 ΓβνοΙυΙΐοηη&ΪΓβ» άυ ρΓοΙβΙ&ΓΪ&Ι βΐ άβ 8& ρΓβρ&Γ&ϋοη «&υχ 
ΙυΙΙεβ ά νβηΐι·» ςυ ’Π βθγ& οΜϊ^β <3β ιηβηβΓ «βη νβΓίυ άβ 1’ βνοΐυΐϊοη Μ- 
βίοηςυβ»1.

Οβ8 οβΓίίΐυάβδ άβ 1& §βηβΓ&ϋοη ίοηά&Ιτϊοβ άυ ΣΕΚΕ, ςυϊ άοου- 
παβηΐβηΐ ΓϊηδβΓΐϊοη άβ 83 οοηδίϊΐυΐΐοη, ςυϊ Γβΐένβ άβ Γββρπί άβ 1& 8β- 
οοηάβ ΙηίβΓη&Ιΐοη&Ιθ, ά&ηβ 1β ο&άΓβ άβϊΐηΐ ρ&Γ 1β8 ρποπίβδ 8ΐΓ&Ιέ§ί- 
φΐββ ά’υηβ ΙηΙβΓη&Ιϊοη&Ιβ ΟοπιιηϊΐηΪ8ΐ,Θ εηοοΓβ 8οτΐ8 ΓβίίβΙ άβ 1& Κέ- 
νοίτιΐΐοη ά’ ΟθΓθ1)Γβ, ρβΓδβνβΓβΓοηΐ, ςυ&ηΐ β ΙβτίΓβ Ιγ&ϊΙβ ίοηά&πιβη- 
1&υχ, ά&η8 1& άβοβηηϊβ βυϊν&ηΐβ, ηοηοΐοΐ&ηΐ 1β8 ρπεββ άβ άίδί&ηοβ 
ροΐϊΐΐ^ιιβδ άβ 8β8 ρπηοίρ&ιιχ ΓβρΓβδβηΙ&ηΙδ. Ββη&Γογβ, ςυϊ βη ίηΐ βχ- 
οΐιι βη 1924, οοηβΐάβΓ&ϊΙ, ά&ηβ 8β8 δοιινβηΪΓβ βυΓ Ιβδ «ρΓβιηϊβί-β ρ&8» άυ 
ρΓοΙβΙατΐαΙ §Γβο, ςυβ ΓθΓ§&ηΪ8&ί,ίοη άβ 868 ΓβρΓβδβηΙ&ηΙβ «ρΓοίβββΐοη- 
ηβΐβ» βΐ ρο1ΐΙΐ(|ΐιβ8 8υΓθ1&88β 1β ρέποάβ άτι δοοΐβΐϊβιηβ «υίορΐςυβ» 
(1885-1907), οβίΐβ άβ Γ&ά&ρΙ&Ιΐοη άβδ ΐάββδ δοοΐ&ΙΐδΙβΒ «& 1& ο1&88β ου- 
ντΐέΓβ» (1907-1914), &ΐη8Ϊ ςιιβ οβίΐβ άβ Γηηΐίϊο&Ιΐοη άβ δβδ ίοΓβββ &βΐ8- 
Β&ηί8 (1914-1918). ΚοΓά&Ιοβ, βχοΐυ, Ιυΐ αυΒΒΪ, βη 1927, άβιηβυΓβ ιιη 
αάβρίβ  άβ 1& 8ΐΓ&Ιέ§ΐβ άυ  ΓβηνβΓββιηβηΙ βοοΐ&ΐΐδίβ; ά&ηβ 1β ο&άΓβ άβ 1& 
ρΓβπήέΓβ ϊπΐ8§6 ά ’ βη8βιη1)1β άυ  ιηουνβιηβηΐ, οηνπβΓ Ιιβίίβηΐςυβ, ϋ  άβ- 
ίΐηΐΐ ηηβ ρΐι&δβ «ΐηί&ηΐΐΐβ» (]υ 8 ςυ ’ βη 1910), υηβ ρΐι&ββ «αάοίβδοβηΐβ» 
(ϊιιβςιι’ βη 1918) βΐ ηηβ ρΐι&ββ «αάτιΐΐβ» άβ οβ ιηοιινβιηβηΐ,, οβΙΙβ άβΓ-

1. Οί. ΝαυΙίΟΒ, Χβ ρβη$4β βοάαΐΐίΐ*, ρ. 23-24.
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ηϊβΓβ οοιηιηβηο&ηΐ ανβο Ια ΟΓβ&Ιΐοη άτι ΣΕΚΕ, ά ρ&ΓΐΪΓ άβ Ι&ςυβίΐβ 1β- 
άϊί ιηουνβιηβηΐ οοιηπχβηιδι ά «]'ουβΓ βοη γοΙθ ΙιΐδΙοπφΐβ».

Οθ 3ΐΐθπΐ9., ηιΐ6 ΚθΓ(1αίθ8 ηβ ϊϊί ηυβ ρΓβοϊδβΓ βί αυςιΐϋΐ Π &ρροι·Ια 
άβδ θΙθΓηβηΙδ άϊ§ηβδ ά’ϊηΐβΓβΐ, 8β ΓβΐΓουνβ άαηδ Ια νοϊβ ΐηΙβΓρΓβΙαΙϊνβ 
βηοοΓβ αυϊουηΙ’ Βΐιυί άοππηαηίβ άαηδ ΓΙιίδίοπο^Γ&ρΙιίβ άτι ιηουνβιηθη 
ουνπθΓ §γθο, ιηβιηβ ΙοΓδςυ’γ  βδΐ βχρΓβΒΒθΐηβηΙ ίοπηυΐΘΘ ΓϊηΙβηίΐοη άβ 
1β Γβ]βΐβΓ οτι άβ 1β πιοάϊίΪΘΓ. 8βδ αναΙ&Γδ, δουίβηυδ ραΓ Ια Γβάβίϊηϊϋοη 
άβ Ια 8ΐΓ&ΐβ§ϊβ άτι ΚΚΕ βΐ 1β8 ηουνβΐΐβδ ρποπίέβ οβδβΓνββδ ρ&Γ 1’ Ιη- 
ΐΘΓη&ϋοη&Ιβ ΟοιηιηυηϊδΙβ ά&ηδ δ& ροΐϊΐϊςυβ οχΐόπβυΓβ, οοηδβΓνβΓβηΐ 
ίηβηΐ&ιηό 1β ροϊηΐ άυ «ραββα^β ;χ 1’ &§6 αάυΐΐβ», ΙουΙ βη έΐίιηίη&ηΐ, ςυ  
φΐβΐφίβίοϊβ, 1& ρβποάβ άβ «ρΓβρ&Γ&Ιϊοη» άυ δοοϊ&ϋδΐηβ 1οο&1. Εβ νϊο- 
ΙβηΙ οοηίΐϊΐ ςυί ορροδβ ΚοΓά&Ιοδ βί 1β8 άϊι·Ϊ£β&ηΙδ άυ ΚΚΕ Γβνβΐβ ςυο 
Ιβδ οΐιοΐχ ΐηΙβΓρΓβΙ&ΐϊίδ βη φίβδίϊοη βοηΐ οοιηιη&ηάβδ ρ&Γ 1β Γβίυβ άβ 
Ιέ^ΐΙΐπιβΓ, & ΐΓ&νβΓδ 1β ΐΓ&ν&ίΙ Ιιίδΐοπο^Γ&ρΙαίηυβ άυ «ΓβίοπηαΐβυΓ άυ 
Μ&Γχίδΐηβ αυ ρΓοίίΐ άβ Ια 1}0υι·§Θ0Ϊδΐβ», 1& «ρΓθΙιϊδΙοίΓβ» ιη&Γχϊδΐβ άυ 
ΣΕΚΕ βί οβ, αυ ηοιη άβ Ι’ βΙϊπιϊη&Ιϊοη ροΐΐΐΐςυβ άβδ άβίΓ&οΐβυΓδ αοΐυ- 
βίδ άυ ΚΚΕ. νοϊΐά ρουΓφίοϊ 11 δβιηΜβΓ&ϊΙ ςυβ δΜΐΐΌβ αΐΐ, «1β ρΓβ- 
πιΐβΓ)), ουίίϊνβ 1β δοοϊ&ΐϊδπιβ Ββπίδΐβΐη βί ηοη οβίυϊ άβ Μ&γχ. Όβ ηαβ- 
πιβ, ά&ηδ υη αυΐΓβ δβηβ, Ιββ οβϊβοΐϊοηδ άβ Υϊ&ηηΐοδ ά Ια οοιηροδϊΐϊοη 
Ιιίδΐοπςυβ άβ ΚοΓάαΙοβ, ηοί&πιπιβηί οοηοβπιαηΐ 1& ηαΙυΓβ άβ Γϊάβο- 
1ο§ϊβ άβ δΜΪΓΟδ, οοηεβΓηβηί β^&ΐβπιβηΐ Ια «ΓβΙι&ΜΙϊί&Ιΐοη» άβ ΓΙπδΙοί- 
ΪΓβ άυ ΟβηίΓβ δοοϊ&ΐϊδίβ ά ’ΑΐΙιοηβδ βί άβ δβδ δυπάν&ηοβδ υΙΙβπβυΓβδ.

Εβδ ϊηνβδΙΐ§&Ιϊοηδ οοηοβΓη&ηΙ Ιβδ οοηάϊΐΐοηδ βουδ Ιβδφίβΐΐβδ δ’ βδί 
ίοπηββ 1& ΐΓ&άΐίϊοη ϊηΙβΓρΓΘΐ&Ιϊνβ ΐϊΐ&]βυΓβ ά&ηδ 1’1ιϊδΙοπο§Γ&ρ1ιΪ6 άυ 
ιηουνβπαβηΐ δοοϊ&ΐϊδίβ §γοο ί&ίί οΙ&ΪΓβιηβηΐ αρρ&Γ&ίίΓβ φ ΐβ  Ια ΓβοΙιβΓ- 
οΐιβ ΚίδΙοΓίςυβ ηβ δ’ βδΐ ΐ&ιη&ΐδ αίίτ&ηοΐιϊβ άυ τόΐβ ροΐϊΐϊφΐβ άβδ ογ§&- 
ηβδ άυ ιηουνβιηβηΐ δοοϊ&ΐϊδίβ βί, ρΐυδ §βηβΓ&1βιηβηΙ, ουνπβι·. Οβ βοηΐ 
ηοη δβυΐβπιβηί, Ιήβη βηίβηάυ, Ιβδ ταρροΓίδ οοηϊοηοΐυΓβΙδ άβδ ρ&ιΐΐβδ 
άβ οβ ιηουνβπιβηΐ ςυ ΐ βΓββηΐ, βη δοη δβϊη, άβδ άβίοΓπιαΙΐοηδ ου οο- 
ουίΐαΐΐοηδ, ιη&ΐδ, άβ ρΐυδ, Ιβδ πιβοαηΐδπιβδ ϊάβοΐο^ίφίβδ άυ εΐαΐη$ ηυ.0, 
ά&ηδ δοη βηνΪΓοηηβιηβηΙ δοοϊαΐ οοιηρίβχβ, ϊπιροδβηΐ βυχ αυδδϊ άβδ 
ρΐιβηοπιβηβδ άβ άβίοπη&ΐίοη &ηα1ο§υβδ βΐ, ςυ ΐ ρΐυδ βδί, ά ’ υηβ βηνβΓ- 
§υΓβ βί ά ’υηβ άυΓββ ρΐυδ ϊηιροΓί&ηΙβ. Οβδ άβυχ πιαίΓΪοβδ ϊάββΐΐβδ, ηο- 
Ι&ηαπιβηΙ Ια δβοοηάβ, άβίϊηϊδδβηί 1β εαάΓβ ίηδίϋυϋοηηβΐ ού βνοΐυβ οβ 
§βηΓβ άβ ΓβοΙιβΓοΙιβ δοΐβηΐΐίϊςυβ, ςυΐ οοηΐΐηυβ άβ δβ άβνβΙορρβΓ ά ’υηβ 
ία<?οη ηαϊηϊπχβ ά&ηδ ηοίΓβ ραγδ, οβ ςυ ϊ ϊηνϊίβ & οοηδΙϊίυβΓ υη οβηίΓβ 
δοϊβηΐϊίΐ^υβ άβ άοουηαβηΐ&ίίοη βί ά ’ βίυάβ άυ ηαουνβιηβηί ουνπβΓ Ιαβί- 
Ιβηϊςυβ.

Ε& άβρβηά&ηοβ άβ ΓΜδΐοηο^Γ&ρΜβ ά 1’ β§&Γά άβδ &οΙβυΓδ άβ 1& 
Βοέηβ ροΐϊΐίςυβ ά’ υηβ δοοΐβΐβ άοηηββ Ιβηά, Ιουί βη βουιηβΐΐ&ηΐ 1& ρβη-



ΙΛίδΙοπο^ταρΙιίθ άβδ ίάόβδ δοοίαΐίδίβδ

Β6θ δοοϊαΐϊδίβ αυ χηουνβπιβηΐ ςυί δβιηΜβ Ια ρι·οάυίΙβ, ά γθικΙγθ ίηδΐ§- 
ηϊίΐαηΐ 1’ αρροΓΐ <1θ δβδ ίηΐθΐΐβοίυθίδ ά Ια ΟΓβαίϊοη άβδ ουνΓ&§βδ ΙΙιθο  
πςαβδ ςυϊ 8β ρουιταϊβηΐ οαΓαοίβπδβΓ οοιηιηο «δοοίαΐίδίβδ». Όαηδ υηβ 
υηβ ΙθΠβ δϊΐυαίϊοη, Ια ςυ&ΐϋέ άβ πι6πι1>γθ ά ’υηβ δοοΐβίβ βΐ Ια άβοΙαΓα- 
Ιΐοη ά ’υη βη§α§βπιβηΙ ροΐίίίςυβ ηβ οοηδίϋυβηΐ ραδ Ια ρΓβδυρροδΐίίοη 
ϊηάΐδρβηδαΜβ ροτίΓ 1β άβρίοϊβιηβηΐ ά ’υηβ ρβηδββ Βοοίαΐΐδίβ, βΐΐβδ η’ ϊη- 
ΙβΓβδδθηΙ φ ΐβ  άυ ροΐηΐ άθ νυβ άβδ ίοηηβδ οοΐΐβοΐΐνβδ ςυ ϊ ίανοπδβηΐ 
δοη αρραπίΐοη αϊηδί ςυβ Ια οοηδίϊΐυΐϊοη άβ δοη ρυΜϊο. 1 / θΐέιηβηΐ 
υηΐίϊοαΙβυΓ ά ’υηβ ΙβΠβ ϊάβηΐϊίβ άβδ ϊηΐβΐΐβοΐυβίδ, οβ δοηΐ 1β ΐουπιαΐ βΐ, 
Ια Γβνυβ, ςυ ί ί,ΓαηδοπνβηΙ ά οΐιαςυβ ΐηδίαηΐ υηβ ορίΐςυβ ραι·Ιϊου1ίβΓβ 
οοηοβΓηαηί 1β οΐι&πιρ δοοϊαΐ βΐ ροΐϋί^υβ, αυςυβί ϋδ δ’ αάΓβδδβηΙ ά ’αΐΐ- 
ΙβυΓδ άαηδ υη βδρπΐ ά' Ακ[Μ 'ϊηιη£, ςυϊ δουΐϊβηΐ Ια οοηνίοΐϊοη άβ 8α 
ΐΓαηδίοΓπιαΙϊοη. ΑναηΙ ιηέιηβ ςυβ 1β ΐβπηβ ά’ «ίηΐβΐΐβοίυβί» ηβ δοίί 
ΐΓαάυϊί άαηδ ηοίΓβ 1αη§υβ οοπιιηβ «άΐαηοουηιβηοδ»1, βη οοηηβχΐοη, 
ρΓθοίδβιηβηΙ, ανβο Ια §Γαηάβ ρι·ορα§αΙϊοη άβδ ΐάββδ δοοΐαΐΐδίβδ, Ι’ ϊηίβι·- 
Γνβηίίοη άβδ «]βυηβδ» «ΙίϊηοηΐοΙο^υβΒ» ου «Μηοηίοΐο^υβδ ροΐίΐίηυβδ» 
άαηδ Ιβδ ϊηδίΐΐυΐϊοηδ ραΓίϊουϋβΓβδ άβ Ια ρυίδδαηοβ βίαίϊςυβ βνοΐυαΐΐ 
βη ταίδοη άΪΓβοίβ άβ Ια Γβηιΐδβ ά ΓΙιοηηβυΓ άυ «ΐΓαναϋ άβ Ια ΙβΙβ» βΐ άβ 
1’ βδρβΓαηοβ άβ νοίΓ 1β «ΒαΙαϊΠοη βΐυ άβδ βδριΐΐδ» ορβΓβΓ βΐβηΐόΐ Ια «Γβ- 
νοίυϋοη ΐηΐβΐΐβοΐυβίΐβ».

υ  Ι ι γ ρ ο ΐ ΐ ι β δ β  ά β  I γ α ν  α ΐ 1, ςυΐ ΓβδδΟΓΐ άβ Γαηαίγδβ 
ρΓέοβάβηίβ, ρβυΐ β ΐΓ β  ίοπηυΐββ οοηαχηβ δυίί: Ια ηαΐδδαηοβ άβ Ια ρβη-
δόβ δοοϊαΐίδΐβ, Γβδυΐΐαΐ άβ Ια Γβοβρίϊοη, ηοη πιοΐηδ ςυβ άυ άβνβίορρβ- 
ιηβηΐ άβδ ΐάββδ δοοϊαΐίδίβδ, βδΐ 1β ίαϊΐ άβ §ΓουρβπιβηΙδ ά ’ ϊηΐβΐΐβοΐυβίδ 
φ ΐί δ’ βίίοΓΟβηί ά ’ βη αοοβΙβΓβΓ ΓβραηουΐδδβιηβηΙ άαηδ Ια δοοΐβίβ §Γβο- 
φ ΐβ , ιηογβηηαηΐ Ιβδ Γαΐδοηδ, ςυ ί νοη ΐ δ’ β1αΓ§ΐδδαηΙ, άβ Ια οπίίηιιβ ιηβ- 
Ιΐιοάΐςυβ ςυ ’ ίΐδ βχβΓΟβηΙ ά Ρβηάι·οϋ άβδ ρΓοΜβηιβδ οΙίΓοηίςυβδ άβ οβί- 
Ιβ άβΓηΐβΓβ. Ιβ δ  ροΐηΐδ ραιΐΐουϋβΓδ άβ άβίαϊΐ ςυ ί ρΓβοίδβηί Ρΐιοπζοη 
άβ οβί βδδαί 1ιϊδΙοπο§Γαρ1ιϊςυβ, δοηΐ οβυχ ςυ ί οοηοβΓηβηΙ Ια οοηβοϊβη- 
οβ ςυβ Γοη α άυ οοΓάοη ΟΓπΒϊΙϊοαΙ, ςυ ΐ Γβΐΐβ Ια ΓβοΙιβΓοΙιβ ΙιΐδΙοπςυβ ά 
Ια ροΐϊΐϊςυβ, αϊηδΐ ςυβ Ια ΓβοΙιβΓοΙιβ άβ πιογβηδ ρβηηβΙΙαηΙ υη ηουνβαυ 
ταρροΓΐ βηΐΓβ βΐΐβδ, Ια πιίδβ αυ ] οπγ άβ ΓβηδβπιΜβ άβ Ια οοηίΐ§υΓ&- 
Ιίοη ςυ ϊ οοπιροδβ Ια ρβηδββ δοοίαΐΐδίβ, ΓβΙαΙιοΓαΙίοη άβ ΟΓΪΙβΓβδ δυϊϊί- 
δαπιπιβηΐ δουρίβδ βΐ ά ’ ίηδίΓυηαβηΙδ ά’ αηαίγδβ βίίίοαοβδ αίϊη άβ τβ δαϊ- 
δίΓ ββδ άΐνβΓδ αδρβοΐδ, Ια άβίβΓπιϊηαΙίοη άβ δβδ Ιϊβηδ ϊηΙβΓηαίϊοηαυχ, 
Ιβδ 1)0Γηβ8 άβ οβ ςυ ΐ βδΐ άέδοηηαϊδ άβ Ι’ ΙιίδΙοΪΓβ βοΓΪΙβ βΐ, δυΓίουί, 1β 
δουοΐ οοηδίαηΐ άβ ρβΓίβοϋοηηβΓ υη βχβιηρίβ δυίίϊβαηΐ ά ’ ΗίδΙοΪΓβ άβδ 
ΐάέβδ δοοϊαΐβδ βΐ ροΐΐΐΐςυβδ.
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