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ΚΛΕΙΣΤΗ Η ΑΓΟΡΑ 
ΚΑΙ ΑΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ

Ολα τα καταστήματα θα μεί
νουν κλειστά την Δευτέρα, γιορ
τή του Αγ. Πνεύματος βάσει 
συμφωνίας εργοδοτών — εργα
ζομένων για την κάλυψη ωρών| 
αναπαύσεως απο υπερεργασία) 
στις γιορτές του Πάσχα.

Αργία ισχύει επίσης για τις| 
δημόσιες υπηρεσίες ΝΠΔΔ, 
OTA, Τράπεζες
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ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΑΗΜΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΝ Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ

Από το υπουργείο Εσωτερικών 
χορηγούνται ως τακτική ο ικονομι
κή ενίσχυση σε δήμους και κοινό
τητες του νομού τα εξής ποσό: 

Αγιός 1 077 648, Αετολόφου

138.216, Αμυγδαλής 180.336, Ανά- 
βρας 260.832, Ανατολής 91.104, 
Γερακαρίου 109.824, Δήμητρας 
131.976, Ελάφου 87.360, Καλαμα- 
κίου 216.216, Καστρίου 129.168.

Τέλος χρονιάς και στα Δημοτικά
Τέλος του σχολικού έτους και για τους μαθητές τη ς  Δ ημοτικής  

Εκπαίδευσης χθές και το καθιερωμένο πια αλεύρωμα, έδωσε και 
πήρε. Οι συνήθειες δεν διακρίνουν βλέπετε βαθμίδες εκπαίδευσης.
Οταν αρέσουν— και το αλεύρωμα φαίνετα ι είναι μέσο εκτόνωσης απ ' 
τα καλύτερα — εφαρμόζονται απ ’ όλους!

Στο φωτογραφικό μας στιγμιότυπο αλευρωμένο ενα γκρούπ μα
θητών του 5ου Δημοτικού Σχολείου.

με το... 
αλεύρωμα

ΟΙ ΤΑΜΙΑΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΑΡΙΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

® Γενική συνέλευση την Τετάρτη
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Έ 

νωσης Ταμιακών Υπαλλήλων Ν. Λά
ρισας συνεδρίασε και συζήτησε το 
θέμα του ενιαίου μισθολογίου -  
βαθμολογίου καθώς και το ζήτημα 
της ενοποίησης Ταμείων — Εφο
ριών όπως έχουν εξελ ιχθε ί μέχρι 
σήμερα και διαπίστωσε:

Φ Ό τι το νομοσχέδιο του ενιαίου 
μισθολογίου που κατατέθηκε στη 
Βουλ,ή δεν ανταποκρίνεται στα αι
τήματα του κλάδου μας, και απέ
χουν πολύ οι ρυθμίσεις του από τις 
τελευταίες προτάσεις της ΑΔΕΔΥ.

Γιδικώτίρα.·
α. Δεν εξασφαλίζεται η ακώλυτη 

μισθολογική εξέλιξη.
" '  δΓΔεν 7Γΰν εταγ Τοπρσβ λ ήρα τίΤν
υπερωριών όπως είχε προτείνει η 
ΑΔΕΔΥ.

γ. Δεν προβλέπεται ενσωμάτωση 
της ΑΤΑ στα μισθολογικά κλιμάκια 
με αποτέλεσμα την καθήλωση των 
μισθολογικών κλιμακίων μελλοντι
κά και όλων των επιδομάτων (οικο
γενειακό — χρονοεπίδομα).

Επίσης προβλέπεται κατάργηση 
του επιδόματος διαχ)κών λαθών 
κάτι που βρίσκει αντίθετους όλους 
τους συναδέλφους εφ ' όσον υπάρ
χουν διατάξεις που προβλέπουν 
καταλογισμό λαθών σε βάρος τους.

φ Για το ζήτημα της ενοποίησης 
Ταμείων — Εφοριών, διαπίστωσε 
ότι η Ομοσπονδία μας αδράνησε 
o rr  / διεκδίκηση του αιτήματος αυ
τού; πσρ' ό,τι αποτελεί' απόφαση 
"του όυνεδρίοΰ^πόΙΓενινε τυν Δ ε
κέμβριο του 1983.

Το Δ.Σ. αποφάσισε στην ίδ ια συ
νεδρίαση:

-  Να αυγκαλέσει έκτακτη γενική
συνέλευση στις 14.6.1984 με θέμα
«Ενιαίο Μισθολόγιο — Βαθμολό
γιο».

— Να ζητήσει από την Ομοσπον
δία (ΠΟΤΥ) την αγωνιστική κινητο
ποίηση του κλάδου μας για τη λύση 
του προβλήματος της ενοποίησης 
Ταμείων — Εφοριών, καθώς και για 
το ζήτημα των υπερωριών και του 
διαχειριστικού που δεν λύνονται 
ικανοποιητικά από το κατατεθειμέ
νο νομοσχέδιο, εφ 'ό σ ο ν  η ΑΔΕΔΥ 
δεν προχωρήσει σε κινητοποιή
σεις, με αίτημα την τροποποίηση 
του νομοσχεδίου σύμφωνα με τις  
τελευταίες προτάσεις της.

ΓΥΜΝΑΣΙΑΚΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΣΤΟ ΝΑΡΘΑΚΙ
Γυμνασιακό παράρτημα γενικής 

εκπαίδευσης με Α ' τάξη, θα λει
τουργήσει στην κοινότητα Ναρθα- 
κίου Φαρσάλων, από το σχολικό 
έτος 1 984 — 85.

Το παράρτημα θα εξαρτάται από 
γο 1 ο Γυμνάσιο Φαρσάλων, απ' το 
}ποίο και θα εκδίδονται οι τίτλοι 
τπουδών.

Τα παραπάνω καθορίζονται με 
ιπόφαση του υπουργού Παιδείας 
του κοινοποιήθηκε στην Νομαρχία

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΣΥΖΥΓΟΣ ΣΥΝΤ/ΧΟΥ ΟΓΑ

• ΜΕ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ο προϊστάμενος του κλάδου υ

γείας του ΟΓΑ κ. Λυκ. Σκιαδάς απα
ντώντας σε σχόλιο της στήλης «Ψί
θυροι» της27.1.84, μας γνώρισε τα 
παρακάτω με έγγραφο που συντά
χθηκε στις23.5.84 (αρ. παρ 80441) 
και έφθασε στα γραφεία μας χθές 
8.6.84:

«Σχετικά με την χορήγηση βι-

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ

□  ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ
•  Απο το 4ο Γυμνάσιο ανακοι

νώθηκαν τα παρακάτω:
•  Καλούνται οι μαθητές Γ ’ τά 

|εως παρελθόντων ετών, που έχουν 
ιπορριφθεί, σε επαναληπτική εξέ- 
αση στις 19 και 20 Ιουνίου, ημέρες 
"ρίτη και Τετάρτη, ώρα 4 μ. μ. Το 
τρόγραμμα των εξετάσεων υπάρχει

στην πινακίδα του Γυμνασίου.
•  Παρακαλούνται οι γονείς και 

κηδεμόνες των μαθητών να προ- 
σέλθουν απο 12 Ιουνίου, ημέρα 
Τρίτη, και εξής στο 4ο Γ υμνάσιο για 
να υπογράψουν τα ατομικά δελτία 
των παιδιών τους εγγραφή, για την 
επόμενη σχολική χρονιά.

βλιαρίου υγείας ΟΓΑ στην κ. Βάγια 
Σφήκα (σύζυγο συνταξιούχου ΟΓΑ),
σας πληροφορούμε ότι απο έρευνα 
που έκανε η υπηρεσία μας προέ- 
κυψε ότι, η ανωτέρω διαμένει στη 
Λάρισα και απασχολείται στο κυλι
κείο του Διοικητηρίου Λάρισας το 
οποίο εκμεταλλεύεται ο γιός της 
Κωνσταντίνος Σφήκας

Κατά συνέπεια εφόσον η ανω
τέρω για την απασχόλησή της στη 
Λάρισα δεν υπάγεται στην ασφά
λιση του ΙΚΑ, αφού πρόκειται για 
οικογενεική επιχείρηση, δικαιούται 
περίθαλψης απο τον Οργανισμό μας 
ως σύζυγος συνταξιούχου ΟΓΑ

Αρμόδιος Ανταποκριτής να χορη
γήσει στην ανωτέρω βιβλιάριο Υ
γείας είναι ο ανταποκριτής ΟΓΑ της 
κοινότητας στα Μητρώα Συνταξιού
χων της οποίας είναι γραμμένος ο 
σύζυγός της».

ΓΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ
α, Σταθακοπούλου Ειρήνη, Στα- 
ούλη Αικατερίνη, Στεργιούλη Φα- 
ή, Στωϊκίδου Βιργινία, Συγγούνη 
ήμητρα, Σωτηρίου Αντ., Σωτηρίου 
ολυξένη, Τάχα Αναστασία, Τζιμό- 
ουλος Κων., Τίνανας Στυλ., Τρέμ- 
ις  Βασ., Τσαγκάλη Ιωάννα, Τσακι- 
ίδης Αναστ., Τσάλμα Αικατερίνη, 
αίαντής Ιωάν., Τσιάχα Μαρία, Τσι- 
ητράςΔημ., Τσιτσινάκου Φωτεινή, 
σιτσιουβά Γεωργία, Τσολάκης 
έωργ., Τσούμαρης Βασ. Ευαγ., 
Γσούμαρης Βασ. Ιωάν., Φασούλας 
'εωρ., Φέγγας Αριστ., Φιλιππίδου 
ζλένη, Φουρτούνας Παναγ., Φυτιλή 
\θηνά, Φώτης Αθαν., Χαδουλίτσης 
ώάν., Χαρταλάμη Ανδριάνα, Χατζή 
Τλιούλα -  Θεοδώρα, Χατζηκομνί- 
να  Ελένη, Χατζήνα Ευφροσύνη, 
<αύδας Κυριάκος, Χονδροκούκη 
ϊταυρούλα, Ψαλλίδας Νικόλας. 

ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ 
Βακάλη Φωτεινή Μαθηματικά, 

ί)υσική, Χημεία, Βενουζιου Ααρών 
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βλά- 
0ου Αλεξάνδρα Μαθηματικά, Γκου- 
πουβά Βασιλική Μαθηματικά, Φυ
τική, Χημεία, Γαλλικά, Δαλαμάγκας 
Γιμολέων Μαθηματικά, Γαλλικά, 
Ζημιανίτης Ηλίας Αρχαία, Γαλλικά, 
Ζησόπουλος Δημ. Αρχαία, Καλαν- 
-ζή Αριάδνη Μαθηματικά, Γαλλικά, 
(αραμπέρη Πιπίνα Μαθηματικά, 
'αώάλης Αποσ. Μαθηματικά, Φυσι- 
ή, Λιόντη Βασιλ Μαθημ., Φυσ., Λιούπης 
. ΜαθημΊ Μαργκά Αγγελική ΜαθηματΊ 
>υσική, Χημεία, Μπαμπαλιουτας 
ημ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, 
ιλλικά, Μ πελτέ Π αγώνα Μ αθη μα
κά, Παπαδόπουλος Παναγ. Μα- 
ιματικά, Παπακώοτας Βασ. Μα- 
'μοτικά, Φυσική, Χημεία, Γαλλικά, 
ιπαστεργίου Χρηστ. Φυσική, Χη- 
ία, Μαθηματικά, Γαλλικά, Πισσώ-

νης Νικ., Μαθηματικά, Γαλλικά, Πο- 
χος Ιωάνν. Μαθηματικά, Φυσική, 
Σαγώνα Αθανασία Μαθηματικό, 
Φυσική, Σαματζή Ελισάβετ Μαθη
ματικά, Φυσική, Σαπάκος Αποστ. 
Γαλλικά, Μαθηματικά, Φυσική, Χη
μεία, Σαπουνάς Θεοδ. Μαθηματικά, 
Φυσική, Σίμος Αντ. Γαλλικά, Μαθη
ματικά, Φυσική, Τάκας Γεωρ. Αρ
χαία, Μαθηματικά, Τοπούζας Νικ. 
Μαθηματικά, Χημεία, Τσακνιά 
Γεωργία Αρχαία, Μαθηματικά, Φά
κας Βασ. Αρχαία, Μαθηματικά, Φυ
σική, Χαλάτση Ιωάννα Αρχαία, Μα
θηματικά, Χημεία, Χατζηνίκου Ελ
πίδα Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική, 
Χημεία, Χατζής Απόστ. Αρχαία, Μα
θηματικά, Γαλλικά, Χατζηχρήστου 
Ελένη Μαθηματικά, Φυσική.

ΤΑΞΗ Β 'Π ΡΟ  ΑΓΟΝΤΑΙ:
Αβδελίδη Χριστίνα, Αγγελίτοη 

Δήμητρα, Αγοραστούδης Δημ., Α- 
θανασιάδου Σοφία, Αθανάτου Ελέ
νη, Αθανάτου Θεοδώρα, Αλεβίζου 
Θεοφανώ, Ανδρεόπουλος Βασ., 
Ανδρέου Ευανθία, Αρσενοπούλου 
Βασιλική, Αρσενοπούλου Σταυ
ρούλα, Βαβίτσα Παρασκευή, Βαϊό- 
πουλος Αθαν., Βαρνάς Βασ., Βλά
χου Βασιλική, Γανοχωριτης Χρ., 
Γαρνέλης Δημ., Γενητσεφτσής Α
ναστ., Γιακομοπούλου Ελένη, Γκαζ- 
γκάνη Ελισάβετ, Γκεμίσης Κων., Γκι- 
τέρσου Μαρία, Γκοτζαμόνης Γεωρ., 
Γκουλιάφα Ουρανία, Γκουρμπαλή 
Αλεξάνδρα, ΓρηγοριάδηςΔημ., Δα- 
λάκα Αναστασία, Δαλαμπάσχα Ελέ
νη, Δήμτσας Στέφ., Ευστρατιάδης 
Μιλτ., Ζαχαράκη Ελένη, Ζιάκα Αλε
ξάνδρα, Ζιάκα Βασιλική, Ζιώνας 
Στερ, Ζώτου Μαρία, Θεοδώρου Βασ.,
Ιατροπούλου Παρασκευή, Καρα- 
γιάννη Δέσποινα, Καραγιάννης 
Δημ., Καραγιαννιδου Αρετή, Καρα-

κώστα Αλεξάνδρα, Καρακώστα Δή
μητρα, Καρακώστα Παρασκευή, 
Καραμανέ Ευφημία, Καρασλάνη 
Ιωάννα, Κατσαρού Αλεξάνδρα, Κα- 
τσή Ευαγγελία, Κατσή Φωτεινή, Κα- 
τσιγιάννη Αγγελική, Κατσίκα Αλε
ξάνδρα, ΚαψάληςΝικ., Κιουρτσίδης 
Κων., Κοκκάλα Αγγελική, Κοέν Ρα-

I

σέλ, Κοντογιάννη Χριστίνα, Κοντο- 
γιάννης Φώτης, Κοντοτάσιος Γεωρ., 
Κουζαμπάσης Αθαν., Κουκοπούλου 
Αναστασία, Κουμπούρας Σωτ., 
Κούρτη Βασιλική, Κρανιάς Βασ., 
Κρεμέτη Ελένη, Κυριάκος Δημ., Κυ
ριάκος Ιωάν., Κωνσταντούλας Κυρ., 
Κωτούλα Θεοδώρα, Λαμπρούλη 
Φανή, Λιούπη Πελ, Λύτρας Οδ, Μαγαζιω 
του Βασιλική, Μαγρίζος Συ μ., Μα- 
κρίδου Αφροδίτη. Μακρίδου Μαρί
να, Μαλλίδου Ερμιόνη, Μάντε- 
ση Αλεξάνδρα, Μαραγκού Δή
μητρα, Μαρέλη Μαρία, Μαρούδα 
Αικατερίνη, Μασσούρα Κλεοπάτρα, 
Μασούρα Χρυσή, Μέγα Αικατερίνη, 
Μερτζίδης Δημ., Μηλίγκος Βασ., 
Μουρίκη Χριστίνα, Μπαϊράμογλου 
Ανδρονίκη, Μπανάκας Κων., Μπα- 
ξεβάνου Αικατερίνη, Μπατζιτέγου 
Μαρία. Μπεκιάρης Ιωάν., Μπιτού- 
λας Ν., Μπομπότης /V, Μπουγά Αικατε
ρίνη Μπουμπουγιατζή Ευδοκία, Μπού- 
ρα Ευαγγελία, Νάκα Αγλαΐα, Νανά 
Κωνσταντινιά, Νταχμίρη Μαρία, 
Ντούρου Ευφροσύνη, Πάκα Ανα
στασία, Παλαμιώτης Κων., Πανηγυ- 
ριτζόγλου Πρόδρ., Παντελίδου 
Μαρία, Παπαδέλη Βασιλεία, Παπα- 
δοπούλου Βάϊα, Παπαθανασίου 
Μαρία, Παπαϊωάννου Ηλίτσα, Πα- 
πακώστα Βασιλική, Παπακώστα 
Κωνσταντίνα, Παπακώοτας Αχιλ., 
Παπαλαζάρου Κων., Παπανδρέου 
Ευανθία, Παπανδρέου Κων., Πριο- 
νάς Ανδρ., Πυργίδης Παναγ., Ρε-

Μαρμαρίνης 149.448, Μεγαλο- 
βρύαου 114.504, Μελιθοίας 600. 
91? Μεταξοχωρίου 200.304, Ν ε
ρομύλων 116.376,Ποταμιάς 106.080, 
Σκήτης 180.648, Σκλήθρου Q5800, Σω- 
τηοίτοας 116.688. Ελασσόνας 2.229. 
552, Αζώρου 165.048, Ακρης 102. 
648,Αμουρίου 143.832, Βαλανίδας 
345.072, ΒερδικοΟσιας 871.416.,. 
Γαλανόβρυσης 196.248, Γε
ρανείων 136.968, Γιαννωτών
168.168, Δολίχης 170.352, Δομενί- 
κου 240.864, Δρυμού 257.088, 
Ευαγ'/ελισμού 257.088, Καλλιθέας 
263.952, Καρυάς 234.000, Κεφα- 
λόβρυσου 123.864, Κοκκινο- 
γείου 129.168, Κοκκινοπηλού 191.' 
568, Κρανέσς Ελασσόνας 967. 
200, Κρυόβρυσης 56.160, Λιβαδιού
987.168, Λουτρού 256.152, Λόφου 
120.432, Λυκουδίου 151.320, Μα
γούλας 143.520, Μηλέας 174.720, 
Ολυμπιάδας 150072, Παλαιοκά
στρου 154.128, Πραιτωρίου 160. 
680, Πυθίου 393.120, Σαρανταπό- 
ρου 254.904, Στεφανοβούνου 
245.856, Συκαμινέας 67.392, Συκέας 
292.032, Τσαπουρνιάς 157.560, 
Τσαριτσάνης 697.008, Φλάμπου
ρου 226.200.

Λαρίοης 31.956.912.
Αγίου Γεωργίου 70512, Αγίων 

Αναργύρων 316.056, Αγναντερής 
87.672, Αιγάνης 284.856, Αμπελα- 
κίων 151.944, Αμυγδαλέας 130. 
728, Αρμενίου 269.256, Βουναίνων 
140.400, Γαλήνης 218.712, Γιάν- 
νουλης 698.256, Γλαύκης 246.480, 
Γόννων 829.920, Διλόφου 93.600, 
Δοξαρά 131.040, Ελάτειας 214.656, 
Ελευθερίου 147.264, Ελευθερών 
132.600, Ευαγγελισμού 63.024, 
Ζαππείου 258.648, Ιτέας 121.680, 
Καλλιπεύκης 274.8 72, Καλοχωρίου 
340.392, Καρίτσας 236.808, Κοιλά- 
δος 188.136, Κουτσοχέρου 121. 
056, Κρανέας Τυρνάβου 135.408, 
Κραννώνος 69.576, Κυπαρίσσου 
127.920, Κυψέλης 235.560, Κυψε-

λοχωρίου 67.080, Λουτρού 133. 
848, Μακρυχωρίου 605.592, Μάν
δρας 211.536, Μαυροβούνιου 125. 
112, Μεγάλου Μοναστηριού 223. 
704, Μελιάς 277.992, Μελίσσης 
162.552, Μελισσοχωρίου 177.840, 
Μικρού Βουνού 133.536, Μοσχο- 
χωριου 156.624, Μύρων 358.488, 
Ναμάτων 52.104, Νέας Λεύκης 
66.456, Νέου Περιβολιού 205.608, 
Νέσσωνος 63024, Νέων Καρυών 
188.136, Ν ίκαιας 702.000, Νίκης 
185.016, Ομολιου 251.472, Ομορ- 
φοχωρίου 198.432, Όασης 209. 
976, Παλαιοπύργου 80.496, Παρα
ποτάμου 136.032, Πλατύ κάμπου 
484.224, Πουρναριού 212. 
160, Πυργετού 602.160, Ρα

χούλας 213.096, Ραψάνης 430.560, 
Σπηλιάς 102.648, Στομίου 786.576, 
Συκουρίου 745.368, Σωτηρίου 104. 
832, Τεμπών 23088, Τερψιθέας 
325.104, Χάλκης 586.248, Χαράς 
125.736, Ψυχικού 71448, Τυρνά
βου 3.468.816, Αμπελώνας 1.586. 
832, Αργυ pono υ λείου 642.720, 
Βλαχογιαννίου 307.320, Βρυοτό
που 226.200, Δαμασίου 471.120, 
Δελερίων 318.240, Δένδρων 278. 
616, Μεγάλου Ελευθεροχωρίου 
247.416, Μεσοχωριού 189.072, 
Ροδιάς 366.912, Φαλάνης 819.312, 
Φαρσάλων 2.249.832, Αγίου Γεωρ- 
γίου 87.984, Αμπελεΐας 137.904, 
Αχίλλειου 129.480, Βαμβακούς 
348.504, Βασιλή 126.048, Βρασιών 
206.232, Δασολόφου 130.416, Δέν
δρων 38.688, Διλόφου 119.496, Ε
ρέτριας 341.052, Ζωοδόχου Πηγής 
103.584, Καλλιθέας 120.120, Κάτω 
Βασιλικών 141.336, Κατωχωρίου 
188.760,· Κρήνης 258.960, Μεγά
λου Ευιδρίου 288.600, Ναρθακίου 
195.624, Νεράιδας 99.216, Πολυ- 
δαμείου 154.440, Πολυνερίου 157. 
248, Ρευματιάς 92.664, Σιτοχώρου 
158.184, Σκοπιάς 118.560, Σκο- 
τούσσης 250.848, Σταυρού 353. 
184, Υπέρειας 153.504, Χαλκιάδων 
210.288.

Η ΕΛΠΑ μας πληροφορεί πως 
σήμερα 9.6.1 984 θα διανυκτερεύ- 
σουν τα εξής πρατήρια υγρών καυ
σίμων:
Μέσα στην πόλη:
Ιωαννίνων 50, Τουρσονίδη 
Αεροδρομίου Παπακώστα — Παπα- 
στεργίου
Φαρσάλων 99 Μπάνιά 
Στον διεθνή δρόμο:
45ο χλμ. Λάρισας — Θεσ/κης Οι
κονόμου Σταυρογιάννη
Τέμπτη -  δεξιά -  Σκρέτα Παρ.
1ο χλμ. Λάρισας — Θεσ/κης αρι
στερά Τζιάφα Χρ.
10ο χλμ. Λάρισας — Αθήνας Πα
τσά κη Ιών.
33ο χλμ. Λάρισας — Αθήνας Γκα- 
βλιαρούδη Γκουτζιούδη 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Φαρσάλων τέρμα, 
Τζουμάκη Αθαν., Ισμήνης24, Τσια- 
νάκαΔημ., Θυμάτων Κατοχής Τσιά- 
ρα Αστερ, Βόλου 70, αφών Τσιού- 
φη,Μετεώρων 14, το ηλεκτρολο- 
γείο Κυρίτση Αχιλ, Σωκράτους44, 
το ηλεκτρολογείο Λιτού Σταύρου, 
Αμπελών: Παπαλέξη Κων/νου. 

ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
Μ ακρή— Κανάκη, Ηρώων Πολυ

τεχνείου 1 71, 234.567, Ρηγόπου- 
λου Γεώργ. εθνική οδός Λαρ. — 
Αθηνών, Τράβελ Στόπ, 238.334, 
Τσιούτσιου Τάκη. Τ Ρούσβελτ,
259.700, φιλιππούπολη Στ. Γεωρ- 
γιάδου 23, 255.676, Μητάδη Χρι- 
στόφ. Βόλου 104, 236.820.

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Με ποσό 50.000 δρχ., θα ενε 
σχυθεί ο Μορφωτικός Σύλλογος 
Αργυροπουλίου, από το υπουργείο 
Πολιτισμού και Επιστημών.

Επίσης με 1 00.000 δρχ. θα ενε 
σχυθεί ο Σύλλογος Αργιθεατών 
Θεσσαλών «Η Εστία».

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΧΘΕΣ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΖΗΜΙΕΣ 

1 ΕΚΑΤΟΜ. ΔΡΧ.
ΣΕ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ

Πυρκαγιά, άπό σπινθήρα σέ κα
πνοδόχο, προκάλεσε χθές ζημιές έ- 
νός έκατομμυρίου δραχμών στό τυ 
ροκομείο τού Ανδρέα Α. Ριζούλη, 
στήν Αγιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στή 1.30 μ.μ. 
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαρ ίσης, 
πού ειδοποιήθηκε, έστειλε δύο ό- 
χήματα μέ δύναμη πέντε πυροσβε
στών, πού έσβησαν τη φωτιά.

★Από άναμμένο τσιγάρο προκλή- 
θηκε πυρκαγιά, χθές στίς 12.40 τό 
μεσημέρι σέ ξηρά χόρτα καί λεύκες 
στήν περιοχή τής Παιδοπόλεως.

★Σκουπίδια σιτηρά, πήραν φωτιά 
χθές στίς 9.45 πμ. άπό άναμμένο τσι
γάρο στό 4ο χιλιόμετρο τής έθνικής 
όδού Λαρίσης -  Αθηνών.

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΜΙΞΗ 
ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ 

ΤΟΥ Σ.Σ. ΡΑΨΑΝΗΣ

Δέν έχει καμιά σχέση ό Εύάγγελος 
X. Τσάτσαρης 35 χρόνων, δάσκαλος, 
μέ τή συμπλοκή πού προκλήθηκε,
γιά κτηματικές διαφορές, στόν οικι
σμό τού Σ.Σ. Ραψάνης τήν περασμέ
νη Τετάρτη.

0  Ευάγγελος Τσάτσαρης κατέθε
σε μήνυση έναντίον τού Γεωργίου 
Ε. Αλεξάνδρου, 63 χρόνων πού κα
τήγγειλε άνάμιξή του στό έπεισόδιο.

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ

Οι διευθυντές των σχολείων και 
οι διευθύντριες των νηπιαγωγείων 
σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύ
θυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης, 
πρέπει να παραδώσουν τα κτίρια 
που καθορίστηκαν σαν εκλογικά 
τμήματα για την διενέργεια των ευ
ρωεκλογών, στη φρουρά ή τον 
πρόεδρο της κοινότητας στις 16 
Ιουνίου, ημέρα Σάββατο.

μπάπη Ευδοξία, Ρήγα Βικτωρία, Ρίζου 
Βασιλική, Ριζου Δάφνη, Σακέρογ- 
λουΑθηνά, ΣασώνΣουζάνα, Σβάρνα 
Σταματία, Σβάρνας Ηλ., Σδόγγου 
Γεωργία, Σκαμπαρδώνης Κων., 
Σμύρνής Γεωρ., Σούλτης Απόστ., 
Σούμα Μαρία, Σουφλιά Ειρήνη, 
Σπαθάρας Παναγ., Σπυράτος Ξεν., 
Σταθογιαννάκου Χρυσάνθη, Σταμά- 
τη Κων)νιά, Στραβό κώστα Ανδρο
μάχη, Σχορτσιανίτη Σοφία, Σωτη
ρίου Κλεοπάτρα, Τερζούδη Μαρία, 
Τζήλου Ελένη, Τζήμας Ιωάν., Τζι- 
μούρτας Απόστ., Τζίντζιου Χαρί- 
κλεια, Τζιώλας Δημ., Τρικκαλίδου 
Σταματία, Τρικκαλιώτου Θεοδώρα, 
Τσαγκάλης Αντ., Τσαδήμα Σωτηρία, 
Τσάκνης Ρίζος, Τσαούση Ασπασία, 
Τσέτσα Παρασκευή, Τσαλέρας 
Ιωάν., Τσιάχα Αγορίτσα, Τσιάχα Δή
μητρα, Τσιάχας Δημ., Τσιογκα Πα
ρασκευή, Τσίτσιου Ελένη, Τσολάκη 
Αικατερίνη, Τσουκνικά Ελένη, Φα- 
λίδη Κάρμεν, Φασιάνης Ιωάν., Φώτη 
Ανδρονίκη, Χαλίτσιος Ελευθ., Χατζή 
Αικατερίνη, Χατζήνα Αικατερίνη, 
Χατζούλης Γεωρ., Χελιδόνη Αγλαΐα, 
Χρήστου Γεώργιος.

ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ:
Γκαρανέ Αθανασία Μαθηματικά, 

Φυσική, Χημεία, Δρέντζα Ευδοκία 
Μαθηματικά, Φυσική, Καββαδίας 
Κων. Μαθηματικά, Καραβέντζα 
Ξανθή Μαθηματικά, Γαλλικά, Καρα- 
βέντζας Νικ. Μαθηματικά, Φυσική, 
Κορώνα Ευανθία Φυσική, Κοτζαμά- 
νη Ελένη Μαθηματικά, Κουτόβας 
Βασ. Χημεία, Κωστοπούλου Γλυκε
ρία Μαθηματικά, Χημεία, Μανάρας 
Στυλ. Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, 
Μουζαλάς Δημ. Μαθηματικά, Αρ
χαία, Κοσμογραφία, Παπαγεωργίου 
Γεωρ. Μαθηματικά, Γαλλικά, Πα- 
παϊωάννου Αθαν. Μαθηματικά, Χη
μεία, Πελεκούδας Ευάγ. Μαθηματι
κά, Πετρούλη Σταυρούλα Μαθημα
τικά.

ΚΑΘ Ο ΡΙΣΘ ΗΚΕ Μ Ε ΝΟΜ ΑΡΧΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΥΡΝΑΒΟ
Μέ άπόφαση τού Νομάρχη καθο

ρίζονται οί ώρες λειτουργίας τών 
συνεργείων έπισκευής αύτοκινήτων 
καί μηχανών παντός τύπου, τής πό
λης τού Τυρνάβου άπό 29-5-84 μέ
χρι 30-9-84 άπό Δευτέρα μέχρι Πα
ρασκευή στίς ώρες 8.30 -  15.30 καί 
κάθε Σάββατο 8.30-13.30 

Οί ώρες έργασίας τών μισθωτών α
νεξάρτητα άπό τις  ώρες λειτουρ
γίας τών καταστημάτων όρίζονται 
σέ 40 τήν έβδομάδα Οί ώρες άπό 41 
μέχρι 48 τήν έβδομάδα θεωρούνται 
ύπερεργασία καί άμείβονται μέ ώρο 
μίσθιο προσαυξημένο κατά 25%

ΑΝΟΙΧΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ 
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

•»••ν·*.

Επίσης καθορίζεται τό έκ περιτρο
πή άνοιγμα καί κλείσιμο τών συνερ
γείων έπισκευής αύτοκινήτων καί 
μηχανών παντός τύπου τής πόλης 
τού Τυρνάβου άπό 15.30 μέχρι 20.00 
γιά τή χειμερινή περίοδο καί άπό 
15.30 μέχρι 21.30 γιά τή θερινή πε
ρίοδο καί γιά τό χρονικό διάστημα 
άπό 29-5-84 μέχρι 31-12-84 ώς έ-
ξής;

1. Κουκουβάγιας Μάρκος: 30/
5,8,19 καί 28/6,7,17,26/7,4,14 καί 24/
8.3.12 καί 21/9,1,10,19 καί 29/10,7,16 
καί 26/11,5,14 καί 24/12

2. Τσούτσας Απόστολος: 31/5,9,20 
καί 29/6,9,18 καί 27/7,6,16 καί 25/
8.4.13 καί 22/9,2,11,20 καί 30/10,8,17 
καί 27/11,6,15 καί 27/12.

3. Τζιάτζιος Ιωάννης: 1,12,21 καί 
30/6,10,19 καί 28/7,7,17 καί 27/8,5,14 
καί 24/9,3,12,22 καί 31/10,9,19 καί 28/
11.7.17 καί 28/12.

4. Καραβίδας Σπάρος: 2,13 καί 22/
6.2.11.20 καί 30/7,8,18 καί 28/8,6,15 
καί 25/9,4,13 καί 23/10,1,10,20 καί 29/
11.8.18 καί 29/12

5. Κουκουλιάτρας Δημήτριος: 4,14
καί 23/6,3,12,21 καί 31/7,9,20 καί 29/ 
8,7,17 καί 26/9,5,15 καί 24/10,2,12,21 
καί 30/11,10,19 καί 31/12

6. Λιανός Χαρίλαος: 5,15 καί 25/
6.4.13 καί 23/7,1,10,21,30/8,8,18 καί 
27/9,6,16 καί 25/10,3,13 καί 22/ 
11,1,11 καί 20/12.

7. Μπρέζας Βασίλειος: 6,16 καί 26/
6.5.14 καί 24/7,2,11,22 καί 31/
8.10.19 καί 28/9,8,17 καί 26/10,5,14 
καί 23/11,3,12 καί 21/12.

Θ.Κουτάλος Θεόδωρος: 7,18 καί 
27/6,6,16 καί 25/7,3,13 καί 23/
8.1.11.20 καί 29/9,9,18 καί 27/10,6,15 
καί 24/11,4,13 καί 22/12

Μέ άποφσση του Νομάρχη, τροπο
ποιείται μερικά ή 3628/21-12-83 ά
πόφαση καί όρίζεται όπως όλα τά 
πρατήρια ύγρών καυσίμων πού βρί
σκονται καί λειτουργούν σ’ όλες τις 
Κοινότητες τού Νομού Λάρισας 
μπορούν νά λειτουργούν μέχρι τις 
14 τή νύχτα γ«* -6 
άπό 6-6-83 μέχρι 31-7-83 κάθε μέ
ρα.

Τούτο γίνεται γιά τήν καλλίτερη 
έξυπηρέτηση τών θεριζοαλωνιστι- 
κών καί συναφών συγκροτημάτων 
λόγω τής περιόδου του άλωνισμού.

Τά παραπάνω πρατήρια οφείλουν 
νά προμηθεύουν στά θεριζοαλωνι- 
στικά καί συναφή συγκροτήματα γιά 
τήν παραπάνω περίοδο, μόνον πε
τρέλαιο, άπαγορευμένης τής χορη- 
γήσεως βενζίνης άπό τις 7 τό βράδυ
μέχρι τ ις  11 τή νύχτα σέ διερχόμε-
νους καί λοιπούς πελάτες τους.

Τρίωρη στάση 
εργασίας χθές 
των δημοτικών 

υπαλλήλων
Απο τις 11.30 το πρωί, μέχρι τις 

2.30 μετά τοαπόγευμα, οι δημοτικοί 
υπάλληλοι, πραγματοποίησαν χθές 
τρίωρη στάση εργασίας.

Αίτημά τους ήταν η χορήγηση 
ισόποσης εκλογικής αποζημίωσης, 
με τους υπαλλήλους του υπουρ
γείου Εσωτερικών.

t

ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΣΤΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑ 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΥΡΙΟ
Αύριο Κυριακή 10 Ιουνίου 1984 

και ώρα 10.30 π. μ. στο 14ο Δημο
τικό Σχολείο θα πραγματοποιηθεί η 
Γ ενική Συνέλευση των κατοίκων της 
συνοικίας Ιπποκράτους που ανε- 
βλήθη την προηγούμενη Κυριακή 
με θέμα «Απολογισμός της δράσης 
του Συνοικιακού Συμβουλίου και 
προγραμματισμός με τη συμμετοχή 
των κατοίκων της συνοικίας».

ΔΕΝ είναι λίγοι αυτοί που ρω
τούν για την τύχη των αιτήσεων που 
υπέβαλαν πέρυσι για τη χορήγηση 
δανείων προκειμένου να στεγά
σουν τις οικογένειές τους...

-  Χιλιάδες Έλληνες ενδιαφέρ
θηκαν πριν από ένα χρόνο να πά
ρουν δάνειο, ύστερα από την σχετι
κή απόφαση της κυβέρνησης, αλλά 
μέχρι και σήμερα οι αιτήσεις που 
κατέθεσαν δεν βγήκαν από τα συρ
τάρια των αρμοδίων και πιστεύουν 
πλέον ότι η απόφαση εκείνη για την 
χορήγηση δανείων, ήταν πυροτέχ
νημα. Έχουν άδικο;

♦ Η
Φ ΤΟ Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, 

γνώρισε στη διοίκηση του Αστικού 
ΚΤΕΛ ότι στην αφετηρία (οδός Καλ
λιθέας), της αστικής γραμμής 5, δεν 
υπάρχει τοποθετημένη πινακίδα 
στάσης αστικού λεωφορείου.

-  «Κατόπιν αυτού, αναφέρεται 
σε έγγραφο, παρακαλούμε για την 
κατασκευή πινακίδος και τοποθέ
τησή της στο σημείο που θα σας 
υποδείξουμε, προκειμένου οι οδη
γοί των λοιπών οχημάτων ν' απο
φεύγουν την στάθμευση τούτων 
στην αφετηρία της ανωτέρω γραμ- 
μής».

-  Για την περίπτωση είχε γράψει

παλιότερα η «Ελευθερία» αλλά για 
την αστική πέρα έβρεξε, με αποτέ
λεσμα ν’ αναγκασθεί το Τμήμα Τρο
χαίας να ζητήσει την τοποθέτηση 
πινακίδος, η οποία άλλωστε δεν θα 
διευκολύνει μονο το επιβατικό κοι
νό αλλά και τους οδηγούς των λεω
φορείων...

♦
φ ΟΙ ζέστες έσφιξαν για καλά και 

δεν ήταν λίγοι αυτοί, που από χθες 
μετά το μεσημέρι πήραν την άγου
σα για τα παοαθεριστικά κέντρα της 
περιοχής...

-  Ευτυχείς θνητοί όσοι προσφέ
ρουν... πενθήμερη υπηρεσία, με το 
τριήμερο δε της αργίας, έγιναν ευ
τυχέστεροι!...

♦ Φ Φ
φ ΧΑΡΑΣ ευαγγέλια! Από χθες το 

πρωί άρχισε η ασφαλτόστρωση της 
Θεσσαλονίκης και οι περίοικοι που 
θ' απαλλαγούν από την σκόνη, ετοι
μάζουν πανηγύρι!

-  Για να πανηγυρίσουν οι συ
μπολίτες συνοικιών, που πνίγονται 
στη σκόνη, θα πρέπει να κάνουν 
υπομονή Ιώβ...

-  Πάντως κάποτε θ ’ απαλλανούν 
και κάποτε επίσης θα πλυθούν και 
οι δρόμοι λίγο έξω από τον κεντρικό 
τομέα...
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ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΘΡΙΑΜΒΟΥ Η ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ό  Πρωθυπουργός κατά τήν άφ ιξή  του  στό άεροδρόμ ιο  τή ς  Λάρισας. Τόν ύποδέχετα ι ό ύφυπ.
κ. Φλώρος κα ί τοπ ικά στελέχη τοϋ Κ ινήματος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την 1 η Σελίδα
κυριαρχικά μας δικαιώματα στήν Λή
μνο. Οχι δέν πρόκειται νά έφαρμόσου- 
με τή συμφωνία ΡΟΤΖΕΡΣ πού θέλει 
στρατηγείο στή Λάρισα καί μοίρασμα 
τού Αιγαίου. Καί έχουν γνωρίσει στό 
ΝΑΤΟ καί σχήν ΕΟΚ τή λέξη BETO άπό 
τήν περήφανη φωνή τής Ελλάδας. Μιά 
φωνή πού άκούγεται τώρα σ' Ανατολή 
καί Δύση, σέ Νότο καί Βορρά. Οί προ
τάσεις μας γιά άπύραυλες ζώνες, άπύ- 
ραυλη Βαλκανική, μείωση τών έξοπλι- 
σμών, όχι στούς πυραύλους, συνέχιση 
διαπραγματεύσεων δέν άποκαλούνται 
πιά ρομαντικές. Δυνάμεις καί ύπερδυ- 
νάμεις, τις συζητούν ή τις άποδέχον- 
ται.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εχουμε σχεδιάσει μαζί μέ τούς φο

ρείς τού Λαού τήν άναπτυξιακή στρα
τηγική. Εχουμε πρό πολλού ξεκινήσει 
τήν ύλοποίηση μιάς άλλης έθνικής οι
κονομικής πορείας. Μιάς άναπτυξια- 
κής πορείας πού ώς σταθερό στόχο έ
χει τήν προώθηση και κατοχύρωση τής 
αύτοδύναμης οικονομικής καί κοινωνι
κής άνάπτυξης. Μιάς πορείας πού δέν 
σημαίνει αύτάρκεια, άλλά συνεχή 
διεύρυνση τής έθνικής παραγωγικής ι
κανότητας. Στά πλαίσια αύτής τής 
στρατηγικής χαράχθηκε καί ύλοποιή- 
θηκε ή Εθνική οικονομική πολιτική στα
θεροποίησης τής οικονομίας.

Η μάχη τής Ελλάδας τής Αλλαγής 
στήν Εύρώπη. Διάλεξε ή ήγεσία τής 
Ν.Δ. τις Εύρωεκλογές γιά νά δώσει μαζί 
μέ τό κατεστημένο τόν ύπέρ πάντων ά- 
γώνα τής όλιγαρχίας, έφ’ όλης τής ύ
λης. Είναι γνωστό ότι δέν είχε όπλα νά 
πολεμήσει στό πεδίο τής ΕΟΚ. Οπως 
χωρίς όπλα όδήγησε στήν ένταξη γιατί 
τά συμφέροντα τής Δεξιάς είναι δεμέ
να μέ τό άρμα τής έξάρτησης. Είναι πα
σίγνωστη πιά ή ύπεροπλία του ΠΑΣΟΚ 
στό μέγα αυτό θέμα. Γιατί κατόρθωσε ή 
Κυβέρνηση τής Αλλαγής στους 30 μή
νες πού κυβερνά νά δώσει όπλα στήν 
Ελλάδα. Νά μειώσει τις άρνητικές συ
νέπειες. Νά μεγιστοποιήσει τά θετικά. 
Εχουμε δικαιωθεί στις προβλέψεις μας 
όσον άφορά τις έπιπτώσεις. Δέν μείνα 
με όμως μέ σταυρωμένα χέρια.

Ο Λαός θά στηρίξει τήν Αλλαγή καί 
θά ψηφίσει στις Εύρωεκλογές καί τήν 
Ελλάδα. Θά ψηφίσει καί πάλι ΠΑΣΟΚ.
Γ ιατί ξέρει καλά ότι:

-  Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έφταπλα- 
σίασε τις εισπράξεις άπό τήν ΕΟΚ σέ 
σχέση με τό 1981, γιά τήν στήριξη τού 
εισοδήματος τών άγροτών. Τριπλάσια
σε τις εισπράξεις άπό τό Κοινωνικό καί 
τό Περιφερειακό Ταμείο. Γ ιατί τά διεκ- 
δίκησε ξέροντας ότι ή ΕΟΚ μάς τά ό- 
φείλει.

-  Συντομεύσαμε τή μεταβατική πε
ρίοδο γιά τήν αύξηση τών τιμών στό 
λάδι, στά φρούτα, στά λαχανικά, στό σι
τάρι καί σ’ άλλα προϊόντα.

-  Βελτιώσαμε τό καθεστώς τής στα
φίδας.

-  Στηρίξαμε άποφασιστικά τις τιμές 
τών παραγωγών σ’ όλα τά βασικά 
προϊόντα, πάνω άπό τόν πληθωρισμό. 
Ειδικά γιά τό βαμβάκι, ή μέση τιμή πα
ραγωγού τό 1981 ήταν 54 δρχ. τό κιλό. 
Τό 1983, 84 δρχ. τό κιλό. Παράλληλα 
στή 2ετία 82-83, δόθηκαν στούς συνε
ταιρισμούς 433 βαμβακοσυλλεκτικές 
μηχανές συνολικής άξίας 4 δισ. μέ 50% 
έπιδότηση, 30% έθνικοί πόροι, 20% 
ΕΟΚ. Στή 2ετία αύτή προγραμματίστη
καν 5 νέα συνεταιριστικά έκκοκκιστή- 
ρια, συνολικής έπένδυσης 2 δισ. άπό τά 
όποια 2 θά λειτουργήσουν μέσα στό 
1984 στή Λάρισα καί στά Τρίκαλα. Κατα
σκευάστηκαν 2 έργοστάσια γυμνού 
βαμβακόσπορου -  1 στή Λάρισα καί 1 
στή Λειβαδιά. Δίνονται μέσα στό 1984 
στις συνεταιριστικές όργανώσεις 28 
ψεκαστικά ύψηλής άπόδοσης.

-  Διπλασιάσαμε τήν συμμετοχή τής 
ΕΟΚ σέ έργα γεωργικής ύποδομής καί 
τεχνικής ύποστήριξης.

-  Διπλασιάσαμε τά ποσοστά χρημα
τοδότησης έργων καί ένίσχυσης τών 
συνεταιριστικών μονάδων. Η Κυβέρνη
ση τής ΑΛλαγής παλεύει γιά τήν πλήρη 
άποδοχή του Μνημονίου ώστε:

ΠΡΩΤΟ νά προστατεύσει τή βιομη
χανία και τή μικρή καί μεσαία γεωργική 
έκμετάλλευση.

Αν ήταν ή Ν.Δ, στά πράγματα σήμερα, 
θά είχαν άρθεί τά δασμολογικά σύνορα 
γιά τά βιομηχανικά προϊόντα. Τότε οί 
μικρομεσαίοι άλλά καί οί μεγάλοι άκό- 
μα θά έκλειναν. Τό ΠΑΣΟΚ πέτυχε πέν
τε χρόνια άκόμα μεταβατική περίοδο.

ΔΕΥΤΕΡΟ νά μεταφέρει πόρους άπό 
τό Βορρά στό Νότο άπό τό Βορρά στήν 
Ελλάδα.

Η Κυβέρνηση τής Αλλαγής θά έξα 
σφαλίσει έτσι ή άλλιώς τήν αύτοδύνα- 
μη οικονομική άνάπτυξη πού είναι 
προϋπόθεση γιά τήν εύημερία τού 
Λαού μας, για τήν σημερινή βελτίωση 
τής ζωής, γιά ένα καλύτερο αύριο.

ΑΓΡΟΤΕΣ
Η σκληρή μάχη πού δίνουμε στήν 

ΕΟΚ είναι μία μόνο πτυχή καί όχι ή 
πρώτη γιά νά άλλάξουμε τή ζωή καί τή 
μοίρα τών μή προνομιούχων Ελλήνων. 
Αύτά πού πετύχαμε ή άποτρέψαμε άπό 
τήν ΕΟΚ γιά τούς άγρότες μας δέν είναι 
τά καίρια ζητήματα τής παραμελημέ- 
νης γιά δεκαετίες ραχοκοκκαλιάς τής 
πατρίδας μας, της Ελληνικής άγροτιάς.

Ελληνίδα καί Ελληνα άγρότη,
Τό ΠΑΣΟΚ μέ τή δίκιά σου ψήφο καί 

τή δίκιά σου Κυβέρνηση, τήν Κυβέρνη 
ση τής Αλλαγής δίνει τή μάχη πρώτα 
στήν Ελλάδα γιά να ξαναζωντανέψει τήν 
Ελληνική ύπαιθρο, γιά νά άλλάξει ή ζωή 
καί ή μοίρα τής Ελληνικής άγροτιάς. Νά 
δώσει πνοή καί έλπίδα στά ξεχασμένα 
γιά δεκαετίες χωριό. Μέσα στούς 30 
μήνες κάναμε ό,τι μπορούσαμε γιά νά 
άνακουφίσουμε τή ζωή στή μαρτυρική 
έπαρχία. Εκεί ρίξαμε τό βάρος στις 
προσπάθειές μας.

Είναι πολλά αύτά πού έγιναν μπρο
στά στήν άθλιότητα τής Δεξιάς. Είναι 
λίγα άκόμα μπροστά σ’ αύτά που χρω
στάει ή Πολιτεία στήν άγροτιά.

Πού βρήκαμε τά χρήματα γιά τις δη
μόσιες έπενδύσεις γιά έργα στά χωριά
μας.

Γ ιατί τά χρήματα τού Δημοσίου, πού 
είναι ό ιδρώτας τών έργαζομένων στό 
χωριό καί στήν πόλη, δέν πετιούνται 
πιά σέ έργα βιτρίνος Δέν πηγαίνουν 
στις τσέπες ή άπό τις τσέπες τού κατε
στημένου στά θησαυροφυλάκια τής 
Ελβετίας

Με τήν εξυγίανση <αί τή νέα άνάπτυ
ξη τού συνεταιριστικού κινήματος έπι- 
διώκουμε

Νά κερδίσουμε τό χαμένο έδαφος ά- 
νάμεσα στήν Ελλάδα καί στήν ύπόλοι- 
πη Εύρώπη, όπου ό Συνεταιρισμός ε ί
ναι τό κύριο όπλο τού άγρότη.

Η άθλιότητα τής προπαγάνδας τής 
Δεξιάς έναντίον τής νέας όργάνωσης 
τών συνεταιρισμών, τά άσύστολα ψεύ
δη δέν άγγίζουν κανέναν άγρότη

Αν όμως τολμούσαν νά πούν τά δή
θεν έπιχειρήματά τους στους άγρότες 
της Εύρώπης, που έχουν ζήσει τις δυ
νατότητες τών συνεταιρισμών, θά συ
ναντούσαν τήν διακωμώδηση καί τό 
γέλιο Ο συνεταιρισμός στηρίζεται

στήν οικογενειακή έκμετάλλευση μέ 
τόν άγρότη κύριο τής γής καί τών μέ
σων παραγωγής. Οργανώνει τις οικογε
νειακές έκμεταλλεύσεις που έθελοντι- 
κά συμμετέχουν σέ Κοινή προσπάθεια

Οί ψευδολόγοι τής Ν.Δ. μιλούν γιά 
κολλεκτιβοποίηση. Ο έθελοντικός συ
νεταιρισμός είναι ακριβώς τό άντίθετο 
τής κολλεκτιβοποίησης καί ό μόνος 
τρόπος άμυνας τών άγροτών ένάντια 
στό ξεπούλημα τής γής άπό μεγάλες έ· 
ταιρίες που έπιδιώκει ή Δεξιά καί ή όλι· 
γαρχία. Μιά ιδιωτική έταιρία μπορούσε 
καί μπορεί νά νοικιάσει ή καί νά άγορά- 
σει άκόμα άπό τόν άγρότη τό κτήμα 
ίου. Τώρα θά μπορεί καί ό συνεταιρι
σμός νά νοικιάσει τό κτήμα, άν συμφω
νήσει ό άγρότης καί μέ ένοίκιο που 
συμφωνούν έλεύθερα καί άπό κοινού 
καί γιά χρονικό διάστημα συμφωνημέ- 
νο. Η Ν.Δ. προωθούσε τις ιδιωτικές έ- 
ταιρίες και φάρμες τσιφλικάδων ένώ 
δέν ήταν άντίθετη σέ υποχρεωτική συ
νένωση έκμεταλλεύσεων γιά δήθεν 
λόγους άναπτυξιακούς. Τό ΠΑΣΟΚ ε ί
ναι άντίθετο μέ όλα αύτά που έξαφανι- 
ζουν τις μικρές καί μεσαίες έκμεταλ- 
λεύσεις. Είναι ριζικά άντίθετο μέ τις 
κρατικές γεωργικές έκμεταλλεύσεις. Ο 
έθελοντικός συνεταιρισμός είναι ή μό
νη λύση γιά νά άνταγωνισθούμε τους 
Ευρωπαίους καί νά άντιμετωπίσουμε 
τούς μεσάζοντες.

ΕΡΓΑΤΕΣ-ΜΙΣΘΩΤΟΙ
Αν οί άγρότες, κάνουν τό χωράφι 

τους μετερίζι τής Αλλαγής, οί έργάτες, 
οί μισθωτοί, οί ύπάλληλοι θά περιφρου- 
ρήσουν τις κατακτήσεις τής Αλλαγής 
τόσο μέ τήν ψήφο τους όσο καί μέ τό 
δυναμικό τους παρόν στο έργοστάσιο, 
στό έργοτάξιο, στό γραφείο, στό κατά
στημα. Αυτό τό ξέρει καλά ή ήγεσία τής 
Ν.Δ. Τό κόμμα τής πλουτοκρατίας δέν 
περιμένει φυσικά άπό τούς άνθρώπους 
του μόχθου νά θέλουν νά ξαναφέρουν 
στήν έξουσία τους καταπιεστές τής έρ- 
γατικής τάξης, τους έκμεταλλευτές 
του έοναίόϋενου.

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΟΙ
Είναι γελασμένη ή Ν.Δ. άν νομίζει ότι 

μπορεί νά ξεγελάσει πάλι τή μάζα τών 
μικρομεσαίων γιά νά τους προσελκύσει 
στή στρούγκα τής δεξιάς, στήν σύνθλι- 
ψή τους άπό τό μπλόκ τής όλιγαρχίας. 
Ακόμα άγωνιζόμαστε ύστερα άπό 30 
μήνες νά άλλάξουμε τήν νοοτροπία 
του τραπεζικού συστήματος που είχε 
στή γωνιά τους μικρομεσαίους γιά νά 
έπιδοτεί τις παγωμένες πιστώσεις του 
μεγάλου κεφαλιού.

Αύτοί που έδιναν τό 50% τής παρα
γωγής στή μεταποίηση είχαν μόνο τό 
4% τής χρηματοδότησης.

Τώρα άκολουθείται μιά προωθημένη 
πολιτική παροχής κινήτρων μέ άποδε- 
κτά οικονομικά καί κοινωνικά κριτήρια, 
μέ διαφάνεια καί άπλούστευση διαδι
κασιών. Διασφαλίστηκε γιά τους μικρο- 
μεσαίους ή δανειοδότηση άπό τόν ίδιο 
τόν ΕΟΜΜΕΧ έπενδυτικών προγραμ
μάτων μέχρι 20 έκατομμύρια.

Τά νέα μέτρα χρηματοδότησης τών 
μικρομεσαίων άπό τά ειδικά κεφάλαια 
τής βιοτεχνίας είχαν ώς άποτέλεσμα τό 
διπλασιασμό τών δανε ίων προς τήν βιο
τεχνία. Πάρθηκαν φορολογικά μέτρα 
έλάφρυνσης τών μικρομεσαίων εισο
δημάτων όπως: τροποποίηση άρθρου 
16 Ν. 3323/55.

ΝΕΟΛΑΙΑ -  ΓΗΡΑΤΕΙΑ
Τά νειάτα τής πατρίδας μας, ή Νεο

λαία στά σχολεία, στά Πανεπιστήμα, 
στά ΤΕΙ, ή έργαζόμενη καί ή άγροτική 
Νεολαία δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τή 
Δεξιά. Μέ τή Δεξιά που δέν κρύβει ά
κόμα καί τώρα τό μένος της άπέναντι 
στό προοδευτικό κύμα τής νέας γενιάς 
μας, που δέν κρύβει ότι θέλει νά πάρει 
πίσω τις κατακτήσεις γιά τους νέους. 
Γ ι' αύτά μαχητικό θά είναι τό παρόν τής 
νεολαίας μας στους νέους άγώνες τής 
Αλλαγής.

Τά άλματα που έγιναν γιά τους ήλι- 
κιωμένους, τούς συνταξιούχους είναι 
άκόμα μικρά βήματα μπροστά σ’ αύτά 
που χρωστάει ή πολιτεία σ’ αύτούς που 
δημιούργησαν ό,τι ή σημερινή γενιά 
μπορεί νά άπολαύσει.

Γιά μάς οί συντάξεις πείνας που πολ- 
λαπλασιαάτηκαν είναι άκόμα χαμηλές. 
Η πρόνοια, ή φροντίδα, ή ζεστασιά τής 
Πολιτείας βρίσκονται στήν πρώτη 
γραμμή τών προσπαθειών μας.

ΤΟ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΚΑΙ 
Η ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τό πενταετές δέν είναι μόνο ένα κεί
μενο κατευθύνσεων γιά τήν άνάπτυξη 
τής χώρας. Είναι καθημερινό έργαλείο, 
είναι χειροπιαστή πραγματικότητα, άλ- 
λάζει μέ τά μικρά καί μεγάλα έργα που 
γίνονται τή μορφή στις πόλεις καί τά 
χωριά. Συμβάλλει στήν άνάπτυξη τής 
έλληνικής ύπαίθρου, δημιουργεί τήν 
άπαραίτητη ύποδομή γιά τή γεωργία 
καί τή βιομηχανία, βελτιώνει τήν ποιό
τητα ζωής.

Είχαμε τήν εύκαιρία στήν συνάντηση 
τών Νομαρχιακών Συμβουλίων τής 
Θεσσαλίας νά άναφερθούμε άναλυτικά 
σέ καθένα άπό τά έργα του πενταετούς 
προγράμματος που δίνουν άλλη μορφή 
στή Θεσσαλία μέρα μέ τή μέρα.

Ενδεικτικά ύπενθυμίζω μερικά:
-  Εκτροπή Αχελώου.
-  Φράγμα Σμόκοβου
-Φράγμα Κρύας Βρύσης.
-Ταμιευτήρας Κάρλας.
-  Επέκταση τής βιομηχανικής περιο

χής Βόλου καί ολοκλήρωση κατα-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την 1 η Σελίδα  
αιμορραγία, που υπέστη αργά 
χθες τη  νύκτα στην Πάντοβα  
μετά την ομ ιλ ία  που έκανε  
στην πλατεία τη ς  πόλης.
Ο κομμουνιστής ηγέτης υπέστη 

τρίωρη χειρουργική επέμβαση, αλλά 
η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη 
και βρίσκεται στην αίθουσα εντα
τικής παρακολούθησης.

Το τελευταίο ιατρικό ανακοινω
θέν που εκόόθηκε στις 12 (τοπική 
ώρα) αναφέρει ότι μετά την εγ
χείρηση για την αφαίρεση του εν- 
όοκρανικού αιματώματος η κατά
σταση του ασθενούς παραμένει 
σοβαρή. Οι ιατροί επιφυλάσσονται 
να κάνουν οποιαόήποτε πρόγνωση.

Στο προσκέφαλο του Μπερλίν- 
γκουερ βρίσκεται από το πρωί ο 
πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας 
Σάντρο Περτίνι, η οικογένεια του, τα 
ηγετικά στελέχη του Κ.Κ., άλλοι 
πολιτικοί της Ιταλίας ενώ ο πρω
θυπουργός κ. Κράξι, που βρίσκεται 
στο Λονδίνο είναι σε τακτική τη
λεφωνική επαφή με το νοσοκομείο 
της Πάντοβα.

Η γραμματεία του Ι.Κ. Κ. σε ανα
κοίνωση που εξέδωσε το μεσημέρι 
αμέσως μετά εκείνη των ιατρών 
αφού απευθύνει θερμές ευχές για

σκευής τής βιομηχανικής περιοχής 
Λάρισας.

-  Εθνική όδός Τρικάλων -  Αρτας.
-Δρόμος Λάρισας -  Ελασσόνας μέσω

Ελούνας.
-  Δακτύλιος Λάρισας -  Παράκαμψη 

Εθνικής Οδού.
-Λ ιμάνι βόλου.
-  Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσα

λίας.
-  Επέκταση Νοσοκομείων Λάρισας, 

Βόλου, Τρικάλων, Καρδίτσας.
-  Δημιουργία 27 Κέντρων Υγείας.
-Δημιουργία σχολών Πανεπιστημίου

Θεσσαλίας.
-  Εργα τουριστικά, προστασίας περι

βάλλοντος, γεωργικές βιομηχανίες, 
δασικά έργα καί έργα ύδρευσης, άπο- 
χέτευσης σέ όλη τή Θεσσαλία.

Δυόμιση χρόνια διακυβέρνησης τής 
χώρας άπό τό ΠΑΣΟΚ ήταν δύο χρόνια 
άγώνα νά τηρήσουμε τό συμβόλαιο τ ι
μής πού είχαμε συνάψει μέ τό Λαό στις 
18 0κτώβρη 1981.

Τις κατακτήσεις αύτού τού αγώνα θά 
περιφρουρήσει με τήν ψήφο του ό 
Λαός στις 17 του Ιούνη.

Ας θυμηθούμε μαζί:
-  Αναγνώριση τής Εθνικής Αντίστα

σης.
-Κατάργηση τών γιορτών μίσους.
-  Ελεύθερος έπαναπατρισμός τών 

πολιτικών προσφύγων.
-  Κατάργηση τών φακέλλων.
-  Κατάργηση τού σταυρού προτίμη

σης·
-Ψ ήφος στά 18.
-  Κατάργηση τού Ν. 330.Καί ήδη έχει 

ψηφιστεί ό Ν. 1264 που είναι ό πιά φι
λεργατικός νόμος σ’ όλη τήν Εύρώπη.

-  Αύτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρ
μογή. Καί άς μάς πούν οί έπικριτές μας 
σε ποιά άλλη χώρα έξακολουθεί νά έ- 
φαρμόζεται σέ περίοδο κρίσης ή προσ
τασία αύτή τού εισοδήματος τών έργα
ζομένων.

-  δνθήμερο, 40 ώρες δουλειάς, 4 έ- 
βδομάδες άδειας.

-  Καταπολέμηση τής άνεργίας και ι 
διαίτερα τών νέων.

-  Αποκέντρωση.
-  Λαϊκή Συμμετοχή. Ενίσχυση τής 

Τ.Α. Λαϊκές Συνελεύσεις στά χωριά. Συ
νοικιακά Συμβούλια στις πόλεις. Νο
μαρχιακά Συμβούλια στούς νομούς.

-  Εποπτικά Συμβούλια.
-  Κοινωνικοποιήσεις.
-  Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πού προ- 

χωράει χωρίς καμμιά ιαλάντευση. Δέν 
πρόκειται νά κάνουμε βήμα πίσω. Εγ- 
κρίθηκε άπό τό Λαό, γιά τό Λαό θά έ- 
φαρμοσθεί, μέ τό Λαό συμπαραστάτη. 
Καί είμαι σίγουρος ότι οί γιατροί θά 
βοηθήσουν τελικά τό Ε.Σ.Υ. ξεπερνών- 
τας ψεύτικα διλήμματα που κάποιο ΕΓΩ 
ή η άνασφάλεια έχει θέσει.

Καί δέν μπορεί νά μιλάει γιά τήν υ
γεία ή παράταξη τής Δεξιάς, ό μοναδι
κός υπεύθυνος γιά τήν άθλιότητα τής 
περίθαλψης. Εχει προκληθεί ό κ. Αβέ- 
ρωφ νά άπαντήσει γιά τό πρόγραμμα Υ
γείας τής Ν.Δ. καί έτήρησε σιγήν ι
χθύος. Είναι άλήθεια, ναι ή όχι, κ. Αβέ- 
ρωφ, ότι σύμφωνα μέ τό νεόκοπο πρό
γραμμά σας ό άγρότης, ό έργάτης, ό 
έμπορος, θά ήταν υποχρεωμένος νό 
πληρώνει γιά κάθε μέρα νοσηλείας στά 
νοσοκομεία 6.000-7.000 δρχ. ένώ τώρα 
δέν πληρώνει δραχμή;

Αν δέν είναι άλήθεια, είστε ύποχρεω- 
μένος νά τό ανασκευάσετε. Αλλοιώς, 
πρέπει ή να τό όμολογήσετε καί νλ τό 
διορθώσετε ή νά παραδεχθείτε ότι γυ
ρίζετε τη χώρα μας στις έποχές του 
φεουδαρχισμού.

Καί συνεχίζουμε:
-  Κοινωνικοποίηση τών φαρμάκων.
-  Προστασία τής μητρότητας.
-  Ισότητα τών δύο φύλων.
-  Μέτρα γιά τή νέα γενιά άπό τόν έ- 

λεύθερο χρόνο τους μέχρι τό δικαίωμα 
στή δουλειά καί τόν έκδημοκρατισμό

το ξεπέρασμα της σοβαρής ασθέ
νειας που έπληξε τον ηγέτη του 
κόμματος καλεί σε συσπείρωση και 
κινητοποίηση όλες τις κομμουνιστι
κές οργανώσεις εν όψει των ευ
ρωεκλογών.

Με ιδαίτερη προσοχή το Βατι
κανό παρακολουθεί την κατάσταση 
του κ. Μπερλίνγκουερ, ενώ ο Σο
βιετικός πρέσβυς Λίνκωφ επεσκέ- 
φθηκε τα γραφεία του I. Κ.Κ. και 
ενημερώθηκε, ενώ αναμένεται το 
νέο ιατρικό ανακοινωθέν τις απο
γευματινές ώρες το θέμα της δια
δοχής συζητείται ήδη στους πολι
τικούς κύκλους της Ιταλίας

Προς το παρόν τουλάχιστον τα 
πολιτικά θέματα τα χειρίζεται η 
οκταμελής γραμματεία του κόμμα- 
τοςαφού δεν υπάρχει πρόεδρος του 
κόμματος ούτε ο δεύτερος γραμ
ματέας

ΕΥΧΕΣ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 
ΣΤΟΝ ΜΠΕΡΛΙΓΚΟΥΕΡ

ΑΘΗΝΑ. 8 (ΑΠΕ).
Ο πρόεδρος τού ΚΟΔΗΣΟ Γιάγκος 

Πεσμαζόγλου έστειλε στόν κ Ενρί- 
κο Μπερλιγκουερ, Γεν. Γραμματέα 
τού Κομμουνιστικού κόμματος Ιτα
λίας τηλεγράφημα μέ εύχές γιά 
πλήρη άποκατάοταση τής ύνειας 
του.

τής στρατιωτικής θητείας. Ηδη ψηφί
στηκε ό νέος δημοκρατικός στρατιωτι
κός κανονισμός 20-1.

-  Νόμος πλαίσιο γιά τά Α.Ε.Ι. καί τα 
Τ.Ε.Ι. καί δέν θά μπορέσει καμμιά δύνα
μη του άντιδραστικού κατεστημένου 
νά πάρει πίσω τις μεγάλες κατακτήσεις 
τών σπουδαστών καί τών φοιτητών.

-  Προτεραιότητα στις δαπάνες γιά 
τήν Υγεία καί τήν Παιδεία. Μάς λένε, 
ότιπροβήκαμε σέ διορισμούς. Πράγμα
τι, δώσαμε άπόλυτη προτεραιότητα 
στήν Παιδεία καί διορίστηκαν στά 2,5 
χρόνια 16.594 δάσκαλοι καί καθηγητές 
στήν πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια 
έκπαίδευση.

-  Εξυγίανση τής Δημόσιας Διοίκη- 
σης.

-  Κατάργηση τής πολυθεσίας.
-  Μονιμοποίηση τών 90.000 έκτά- 

κτων του Δημοσίου.
-  Καί θά ψηφιστεί νέο μισθολόγιο καί

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ 
ΑΝ ΑΜ Ν Η ΣΤΙΚΑ 

ΝΟΜ ΙΣΜ ΑΤΑ ΤΩΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

ΑΘΗΝΑ, 8 (ΑΠΕ).—
Αρχισαν να κυκλοφορούν τα 

αναμνηστικά νομίσματα που εξέ
δωσε το υπουργείο Οικονομικών για 
τους Ολυμπιακούς αγώνες του Λος 
Άντζελες

Όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση του υπουργείου Οικο
νομικών οι ενδιαφερόμενοι μπο
ρούν να προμηθευτούν τα αναμνη
στικά νομίσματα από τις Τράπεζες 
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιή
σουν τις ειδικές διευκολύνσεις που 
παρέχονται για την περίπτωση αυτή 
από την εθνοκάρτα και εμποροκάρ- 

ί τα.

τό νέο βαθμολόγιο γιά τους δημόσιους 
υπάλληλους.

Θά μπορούσαμε νά συνεχίσουμε τόν 
κατάλογο γιά πολύ άκόμα. Εναν κατά
λογο που θά μεγαλώνει κάθε μέρα μετά 
τις 18 Ιούνη μέ μεγαλύτερη όρμή καί 
δύναμη. Καίάς κρατάειτάτεφτέριατης 
ή Δεξιά. Θά τά κρατάει γιά άρκετές τε 
τραετίες.

Η Κυβέρνηση περνάει μέρα μέ τή μέ
ρα τήν έξουσία στό Λαό. Καί κανένας 
δέν θά μπορέσει νά πάρει πίσω τήν έ 
ξουσία άπό τόν Λαό. Μέ τήν ψήφο τού 
Λαού, ψήφο για τήν Ελλάδα, ψήφο γιά 
τήν Αλλαγή, θά προχωρήσουμε μαζί μέ 
τόν Λαό στή μεγάλη νικηφόρα πορεία. 
Μαζί θά χτίσουμε τήν νέα Ελλάδα. Κυ
βέρνηση καί Λαός. Πατάμε πράγματι 
γερά. Τό ποτάμι δέν γυρίζει πίσω. Ο 
Λαός θα νικήσει. Η Αλλαγή θά προχω
ρήσει.

ΑΘΗΝΑ, 8 (ΑΠΕ).
Ποινική δίωξη άσκησε ό εισαγγε

λέας τού Πειραιά έναντίον τού Λα
ζάρου Κεϊσίδη,ναυτικού τού έμπορι- 
κου ναυτικού 28έτ. κατοίκου Νίκαιας 
μέ τήν κατηγορία της «χρήσης ναρ
κωτικών» τόν Κεϊσίδη συνέλαβαν 
άνδρες τής άσφάλειας Πειραιά ύ
στερα άπό εντατική έρευνα καί πλη
ροφορίες πού υπήρχαν στήν ύπηρε- 
σία γιά τό ναυτικό.

Στό σπίτι του, στήν οδό Αμερικα
νών κυρίων, στή Νίκαια βρέθηκαν 
μικροποσοτητες χασίς καί 20 πακε- 
τάκια τσιγαρόχαρτου.

Οπως όμολόγησε τήν ποσότητα 
τής Ινδικής καννάβεως μετέφερε 
άεροπορικώς άπό τό Αμπιτζάν στήν 
Αθήνα

•  Στην ομιλία του πρωθυπουρ
γού παρσβρέθηκσν ο πρόεδρος της 
Βουλής κ. Γιάννης Αλευράς τα μέλη 
του Εκτελεστικού Γραφείου — υ
πουργοί κ. Άκης Τσοχατζόπουλος 
Κων. Σημίτης Κων. Λαλιώτης οι 
υπουργοί — υφυπουργοί: κ. Ευαγγ. 
Κουλουμπής Γεωρ. Κατσιφάρσς 
Βασ. Ιντζές Σάκης Πεπονής Αντ. 
Δροσογιάννης Δημ. Μαρούδας 
Παυσ. Ζακολίκος Ιωαν. Φλώρος ο 
διευθυντής του Διπλωματικού γρα
φείου του πρωθυπουργού κ. Χρ. 
Μαχαιρίτσας οι βουλευτές Θεσσα
λίας του ΠΑΣΟΚ οι υποψήφιοι Ευ
ρωβουλευτές κ.κ. Μανώλης Γλέζος 
και Σπάρος Κολοκοτρώνης και πολ
λοί άλλοι.

ΤΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ
Πράγματι λαοθάλασσα άποθέωσε 

τόν πρωθυπουργό κ. Ανδρέα Παπαν- 
δρέου κατά τή σημερινή του όμιλία 
στήν κεντρική πλατεία τής Λάρισας.

Η έμφάνιση τού πρωθυπουργού 
στήν ειδικά διαμορφωμένη έξέδρα 
στή γωνία τών όδών Κύπρου καί Α
λεξάνδρου Παπαναστασίου έδωσε 
τό εναυσμα γιά ένθουσιώδεις ζητω
κραυγές τού συγκεντρωμένου λαού 
πού με τό σύνθημα «Ο λαός στηρίζει 
τήν άλλαγή» δέν τόν άφηνε νά άρχί- 
σει τήν όμιλία του γιά άρκετά λεπτά 
τής ώρας.

Η συγκέντρωση τού ΠΑΣΟΚ στή 
Λάρισα πού ό πρωθυπουργός άπο- 
κάλεσε στήν άρχή τής όμιλίας του 
«σάλπισμα νέου θριάμβου» καί «μυ
σταγωγία τής δημοκρατίας» θεω
ρείται άπό τοπικούς παράγοντες ώς 
ή μεγαλύτερη τού κινήματος στήν 
πόλη τής Λάρισας.

Η ΥΠΟΔΟΧΗ
Ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Πα- 

πανδρέου έφθασε στό άεροδρόμιο 
τής 110 Πτέρυγας Μάχης λίγο μετά 
τίς δωδεκάμισυ χθές τό μεσημέρι 
συνοδευόμενος άπό τόν πρόεδρο 
τής Βουλής κ. Γιάννη Αλευρά, τούς 
ύπουργούς Γεωργίας κ. Κωνσταντί
νο Σημίτη, Ενεργείας καί Φυσικών 
Πόρων κ. Εύάγγελο Κουλουμπή, Δη
μοσίων Εργων κ. Ακη Τσοχατζόπου- 
λο καί τούς ύφυπουργούς Νέας Γε- 
γιάς κ. Κωνσταντίνο Λαλιώτη κα. 
Προεδρίας κ. Δημ. Μαρούδα.

Τόν ύποδεχθηκαν οί ύφυπουργοί 
Υγείας καί Πρόνοιας κ. Γιάννης 
Φλώρος, καί Εθνικής Αμυνας κ. Παυ
σανίας Ζακολίκος, ό Νομάρχης Λά
ρισας κ. Απ. Βλασιάδης, οί βουλευ
τές κ. Θεόδωρος Στάθης καί Γ ιάννης 
Καραμπάτσας, τό μέλος τής Κ.Ε τού 
ΠΑΣΟΚ κ. Λάμπρος Ζάρρας τά μέλη 
τής Νομαρχιακής Επιτροπής Λάρι
σας τού Κινήματος ,ό  ύποψήφιος 
Εύρωβουλευτής κ. Σπ. Κολοκοτρώ
νης ¿ό έπιθεωρητής Χωροφυλακής 
Β.Ε κ. Θεοδωράκης καί ό ταξίαρχος 
ΑΔΧΘ κ. Μπράκης.

Στή συνέχεια ό πρωθυπουργός 
κατευθύνθηκε στόν Πλατομώνα ό
που έμεινε στό ξενοδοχείο «Πλάτα- 
μον -  Μπήτς» μέχρι τό άπόγευμα -  
λίγη ώρα πρίν τήν όμιλία του, όταν 
καί ήρθε οτή Λάρισα

Ψωμί για τρεις 
μέρες ρήμερα

Ψωμί για τρ€ΐς μέρες θα βγάλουν 
σήμερα οι φούρνοι της Λάρισας

Επομένως οι Λαρισαίοι πρέπει 
να προμηθευτούν ψωμί και για την 
Δευτέρα

ΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥΣ 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

ΑΘΗΝΑ 8 (ΑΠΕ).
Παρατείνεται μέχρι 31 Αύγου

στου, ή προθεσμία συμμετοχής 
στούς πανελλήνιους μαθητικούς 
διαγωνισμούς, πού έχει προκηρύξει 
ό όργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλά
δας, γιά τήν συμπλήρωση 100 χρό
νων λειτουργίας τών έλληνικών σι
δηροδρόμων.

Οί πανελλήνιοι μαθητικοί διαγωνι
σμοί περιλαμβάνουν:

Α. Ζωγραφική μέ θέμα τό τρένο, 
γιά τούς μαθητές τολύ δημοτικού 
σχολείου.

Β. Εκθεση μέ θέμα, «ένα ταξίδι μέ 
τό τρένο» γιά τούς μαθητές τού Γυ- 
μνασίου.

Γ. Ποίημα ή διήγημα μέ περιεχό
μενο σχετικό μέ τό τρένο, γιά τού< 
μαθητές τού Λυκείου

Τίς συμμετοχές τους, μαζί μέ έν 
σημείωμα μέ τά στοιχεία τους (ονι 
ματεπώνυμο -  τάξη -  σχολείο 
Διεύθυνση σπιτιού) πρέπει οί μαθ 
τές νά τίς  στείλουν στόν ΟΣΕ τμήι 
τύπου καί δημοσίων σχέσεων Κ 
ρόλου 1 10437 Αθήνα, τό άργότει 
μέχρι τήν 31η Αύγούστου 1984.

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΛΗΡΩΣΙ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, 8 (ΑΠΕ)
Στη σημερινή πέμπτη κλήρω 

της 12ης έκδοσης, ημέρας 11 
του εθνικού λαχείου κέρδισαν 
χιλιάδες 163,165 και 168.

Οι αριθμοί και τα ποσά που κε 
δίζουν βάση του πίνακα κερδώ 
είναι:

-  Ο αριθμ. 165978 κερδίζ 
1.000.000 δρχ.

-  Ο αριθμ. 163271 κερδίζ
500.000 δρχ.

-Ο σ ρ ιθμ . 168779κερδίζει 50 
000 δρχ.

- Οαριθμ. 163094 κερδίζει 20ι 
000 δρχ.

-  Ο αριθμ. 165028 κερδίζι
200.000 δρχ.

-  Ο αριθμ. 168 784 κερδίζε
200.000 δρχ.

-  Από 100.000 δρχ. κερδίζουνε 
αριθμοί:
163567 163768 165306 16879; 
168994

-  Από 50.000 δρχ. οι αριθμοί: 
163104 163780 165367 16581 
165932 168520 168890

-  Από 30.000 δρχ. οι αριθμοί. 
163045 163215 163266 1632 
163430 163466 163470 1635 
163655 163704 163777 1639 
165010 165046 165050 1652 
165353 165437 165477 165< 
165607 165676 165683 165; 
165826 168020 168075 168 
168167 168305 168383 168 
168616 168636 168723 168 
168997

ΚΡΙΣΙΜΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΥ ΕΝΡΙΚΟ ΜΠΕΡΛΙΓΚΟΥΕΡ

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ από την 1 η Σελίδα

επισφραγίζει εντυπωσιακά: Ότι δηλαδή θα έχουμε όχι απλώς μιά νίκη 
στις εκλογές της 17ης Ιουνίου -  με ξέρετε είμαι συντηρητικός σ’ αυτά 
που προβλέπω -  αλλά θα έχουμε μάλλον εκπλήξεις. Έχω προβλέψει τις 
εκλογές και του 1977 και του 1981 ακριβώς και πιστεύω ότι θάχουμε 
εκπλήξεις. το ζήτησε η δεξιά, τί να κάνουμε; (σ.σ. γελώντας). Εντάξει 
λοιπόν, εδώ είμαστε».

-  Θα κάνετε την πρόβλεψη;
-  Κυτάξτε... Όχι, δεν θα πω νούμερο, αλλά προβλέπω πραγματικά, 

κάτι που θα εντυπωσιάσει και εμένα και εσάς. Η έκπληξη είναι ήδη 
πρόβλεψη αλλά από κε ί και πέρα, δεν μπορώ να δώσω κι αριθμό!...

-  Κ ύρ ιε πρόεδρε ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής: Σ’ αυτή τη  
συγκέντρωση ο λόγος σας χαρακτηρ ίζετα ι μάλλον από τόνο ήπιο, 
αναφορικά με την αντιπαράθεση στη Δεξιά. Ταυτόχρονα όμως τα  
συνθήματα που αυθόρμητα πέφτανε δείχναν μιά άλλη δυναμ ική  
αντιπαράθεση: Του κόσμου προς τη  Δεξιά. Αν θέλετε, [¿ιά 
διάσταση ανάμεσα στο ήπιο π ολιτικό  κλίμα που δ ιακηρύσσατε

ϋ σ εις  κα ι στην ένταση που ζητάει ο κόσμος. Α υτό  το  πράγμα, πως το  
ερμηνεύετε;

-  Έχει ερμηνεία Η επιθετικότητα της Δεξιάς και η χυδαιολογία 
έχει αντίκρυσμα, δηλαδή πληρώνεται από το λαό Εγώ θέλω να συμβάλω 
σε ομαλή πορεία — πραγματικά έχουμε τεράστια ευθύνη οι πολιτικοί 
αρχηγοί, στην διατήρηση ενός κλίματος ανοχής απέναντι στον αντί
παλο, γιατί αλλοιώτικα δεν υπάρχει δημοκρατία— αλλά πρέπει να πωότι 
και εγώ ακόμα δεν το μπόρεσα, ύστερα από τις απίθανες υβρεολογίες 
και χυδαιολογίες του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας Κάνω κάθε 
προσπάθεια, αλλά δεν μπορώ εγώ να πείσω τον λαό να είναι ηπιότερος 
απ’ ότι ε ίνα ι Ας λάβει τα μέτρα του ο κ. ΑΘέρωφ, ας αλλάξει το στυλ του 
ας αλλάξει τις ιδέες του.

-  Σας έχε ι ζητηθεί η π ρόκειτα ι να συναντήσετε τον Πρόεδρο  
τη ς  Δ ημοκρατίας, σχετικά  μ ε το  ήπιο κλίμα τη ς  π ροεκλογικής  
περιόδου;

-  Τα διαβάζω στις εφημερίδες αυτά Ειλικρινά δεν έχει υπάρξει 
καμμία επαφή, είτε εκ μέρους του προέδρου, ε ίτε από μένα Εγώ νομίζω 
ότι, δεν υπάρχει λόγος Ύστερα από τις εκλογές ασφαλώς θα υπάρξει.. 
Πριν από τις εκλογές δεν βλέπω τον λόγο, αλλά ούτε και ο Πρόεδρος διότι 
δεν με εκάλεσε.. Είναι ανύπαρκτο θέμα το οποίο κατασκευάστηκε

-  Κ ύρ ιε πρόεδρε, ε ίχα τε  προβλέψει πριν λίγο κα ιρό  10 με 12 
ευρω βουλευτές. Την ανεβάζετε αυτή την  πρόβλεψή σας;

-  Όχι δεν τη ν ανεβάζω αλλά το δώδεκα το θεωρώ πιθανότερο... 
-Σ τ η ν  ομ ιλ ία  σας, ε ίπ ατε κάτι για «Εφιάλτες». Μήπως θέλε

τε  να το δ ιευκρ ινήσ ετε περισσότερο;
-  Όταν μιλάμε για Εφιάλτες είναι μιά πολύ βαριά κουβέντα και - 

εκείνο που βέβαια έχω υπόψη μου είναι το ξεπούλημα της Κύπρου. 
Είναι η μεγαλύτερη προδοσία της εποχής μας.

— Για τ ις  «ανόητες παραφωνίες» που είπατε;
— Ναι έχω πάρει θέση σ’ αυτό το θέμα Μπορώ να το επαναλάβω. Η 

βασική σκέψη της πολιτικής ηγεσίας της Δ εξιάς είναι ότι δεν πρέπει να 
γίνεται οτιδήποτε από μέρους της ελληνικής κυβέρνησης που κατά 
οιονδήποτε τρόπο μπορεί να ενοχλεί ή να φέρει σε αμηχανία τους 
συμμάχους Και αυτό κατ’ εξοχήν και κατά κύριολόγο βέβαια, σημαίνει 
τις ΗΠΑ Αυτή ήταν η πολιτική που ακολουθήθηκε. Ήταν μια πολιτική, 
ότι εφ’ όσον πρέπει να είμαστε είτε Δύση είτε Ανατολή-δεν γίνεται το ενδιάμε 
σ ο -κα ι είμαστε στη Δύση, πρέπει όλα να γίνονται σύμφωνα με τις 
επιθυμίες της Δύσης να μην τους ενοχλούμε Αυτή η πολιτική οδήγησε στη 
συρρίκνωση του Ελληνισμού την οποία δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω 
Εμείς δεν δεχόμαστε αυτό-όχι μόνον ιδεολογικά, γιατί σαφώς μπορεί και
ιδεολογικά κανείς να πει ότι, δεν δέχεται αυτήν την εξάρτηση από τη 
Δύση -  αλλά πολιτικά είναι λάθος Οι μεγάλες δυνάμεις και ασφαλώς κι 
οι σχετικά μεγάλες καταλαβαίνουν μόνο μια γλώσσα: Είτε τους κοστίζει 
μιά πολιτική είτε τους αποδίδει, από την ώρα που το κόστος είναι πολύ 
χαμηλό γι’ αυτούς τα πράγματα πάνε καλά Αλλά πρέπει, να υπάρχει 
κόστος, όταν υπονομεύονται εθνικά συμφέροντα! Και όπως είχε πει κι ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος στην Βουλή κάποτε (αναγκάσθηκε ύστερα από 
την προδοσία των συμμάχων): «Αυτοί είναι τέως σύμμαχοι, δεν είναι 
σύμμαχοι!». Λοιπόν εδώ υπάρχει η Κύπρος το Αιγαίο και πραγματικά 
χρειάζεται, χρειαζόταν και θαχρειάζεται ομοφωνία, ομοψυχία όλωντων 
πολιτικών κομμάτων και είναι απαράδεκτη για μένα, ιστορικά και 
εθνικά, οποιαδήποτε τάση συμβιβασμού σ’ ότι αφορά αυτά τα απαρά
γραπτα δικαιώματα του έθνους Πρέπει να σας πω ότι και πολιτικά είναι 
σωστή η θέση και αποδίδει. Και έχει αποδώσει -  δεν θέλω να πω πως 
και πού... Γνωρίζουν οι σύμμαχοι, με εισαγωγικά και χωρίς ότι υπάρχει 
κυβέρνηση, που εκφράζει τον λαό και έχει τη δυναμική οτήριξή του 
ειδικά σε θέματα τέτοια και πραγματικά είναι κρίμα για τον τόπο να 
υπάρχουν οποιεοδήποτε διαφωνίες. Δεν θέλω να πω άλλα πάρτε την 
αλληλογραφία που έχω δώσει στη δημοσιότητα και θα καταλάβετε».

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 
ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟ 

ΓΙΑ ΧΑΣΙΣ



ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου, οριοθέτησε 
:λληνικής κυβερνήσεως και του κόμ- 
ναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής 
ενότητας, μιλώντας χθες το βράδυ σε 
την Κεντρική πλατεία της Λάρισας.
από ειδι κή εξέδρα που είχε στηθεί στη 
ι Κύπρου και Παπαναστασίου σε μιά
ιγκέντρωση, ο πρωθυπουργός αναφέρ*

αμενόμενο θρίαμβο του ΠΑΣΟΚ, στις 
ης 17ης Ιουνίου που «θα είναι μιά

-  Στην περήφανη πολυδιάστατη εξωτερική πο
λιτική μας που «δίνει καρπούς και πολλαπλασιάζει τα 
πλεονεκτήματα που πηγάζουν από το αρραγές εσω
τερικό μέτωπο της Λαϊκής Βάσης».

-  Στην χάραξη και υλοποίηση της εθνικής οικο
νομικής πολιτικής σταθεροποίησης της οικονομίας.

-  Στις παροχές της κυβέρνησης της Αλλαγής σε 
κάθε εργαζόμενο: αγρότη, εργάτη -  μισθωτό, μικρό* 
μεσαίο, νεολαίο και ηλικιωμένο και

-  Στα έργα του πενταετούς προγράμματος, που 
δίνουν άλλη μορφή στη Θεσσαλία μέρα με τη μέρα.
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Η ΟΜΙΛΙΑ
Μιλώντας ό πρωθυπουρ

γός κ. Α. Παπανδρέου είπε:
«Δημοκράτισσες καί Δημοκράτες 

τής Λάρισας,
Αγωνιστές τής Θεσσαλίας,
Είχατε δίκιο όταν ζητήσατε τή σημε

ρινή συγκέντρωση, Τό σάλπισμα τού 
νέου θριάμβου. Αύτή ή συγκέντρωση 
είναι ή μυσταγωγία τής Δημοκρατίας, 
μιά άκόμα συμβολική πράξη τών κοινω
νικών άγώνων του Λαού μας.

Είχα έπισκεφθεί, σχετικά λίγο πριν, 
ξανά τή Θεσσαλία γιά νά πάρω μέρος 
στήν κορύφωση τής Λαϊκής Συμμετο
χής, στά Νομαρχιακά Συμβούλια, άλλά 
κυρίως γιά νά προσκυνήσω όπως κάθε 
χρόνο στό ΚΙΛΕΛΕΡ.

Σ’ αύτό τό θυσιαστήριο τών ξωμάχων 
τού Θεσσαλικού κάμπου. Στό θυσια
στήριο πού έχει ξεπεράσει τά γεωγρα
φικά σύνορα τής Θεσσαλίας μά καί τά 
όρια τών κοινωνικών άγώνων τής άγρο- 
τιάς.

Τό ΚΙΛΕΛΕΡ είναι πιά τό Πανελλήνιο 
άγωνιστικό σύμβολο καί όδηγός γι’ αύ- 
τούς πού άγωνίζονται γιά τήν Κοινωνι
κή Δικαιοσύνη καί τήν Κοινωνική Απε
λευθέρωση.

Είναι άκόμα ή Θεσσαλία τό σύμβολο 
τών Ελλήνων καί Ελληνίδων πού πα
σχίζουν γιά τήν άνάπτυξη καί τήν προ
κοπή τού τόπου.

Αγρότες, μικρομεσαίοι, έπιστήμο- 
νες, έργάτες, όλες οί παραγωγικές τά
ξεις τής Θεσσαλίας μεταβάλλουν κα
θημερινά, μέ τόν ιδρώτα τους, τήν 
σκέψη τους, τή σκληρή δουλειά, αύτό 
τόν τόπο σέ μιά κυψέλη δημιουργίας.

Τό Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλίας καί 
τά Τ.Ε.Ι. συμβάλλουν στήν ύποδομή γιά 
τό μεγάλο μας στόχο τήν Αύτοδύναμη 
Οικονομική Ανάπτυξη.

Ο θρίαμβος στις Εύρωεκλογές τής 17 
Ιούνη θά είναι μιά καινούργια άφετηρία 
γιά τήν τελική νίκη.

Στό προσκύνημα τού ΚΙΛΕΛΕΡ ήταν 
άπούσα ή Δεξιά. Εδω πού συγκεντρώ
θηκε όλος ό άγροτικός κόσμος τής χώ
ρας, ή Ν.Δ. έλαμψε μέ τήν άπουσία της.

Μιά βδομάδα μετά, ή Δεξιά έκανε αι
σθητή τήν παρουσία της στόν ταξικό 
άγώνα τών μεγαλοτσιφλικάδων, στή 
γνωστή μηχανοκίνητη πορεία τών τρα
κτέρ τών τσιφλικάδων, πού έπιχείρη- 
σαν νά πολιορκήσουν τήν πλατεία τής 
Δημοκρατίας στή Θεσσαλονίκη.

Αλλά ό λαός καί ή Δημοκρατία δέν 
πολιορκούνται Εχει πολιορκήσει τούς 
πολιορκητές -  γιά νά θυμηθούμε τό 
Γέρο τής Δημοκρατίας στήν Κλαυθμώ- 
νος τό 1962

Η παράταξη πού λιθοβολούσε τό 
Γεώργιο Παπανδρέου, πού κυνήγησε 
μέ μίσος τά μεγάλα τέκνα τής Θεσσα
λίας τόν θρυλικό Νικόλαο Πλαστήρα 
τό μεγάλο πολίτικο καί οικονομολόγο 
Καρτάλη, ή παράταξη πού φυλάκισε καί 
έξόρισε άγωνιστές τής Εθνικής Αντί
στασης που χτύπησε τούς άνένδοτους 
άγώνες τό 15% τής παιδείας, τούς ά-

γώνες του 114, πού φακέλλωσε τούς 
πολίτες δέν μπορεί νά μιλάει γιά Δημο
κρατία καί Ελευθερία.

Ο Λαός έχει μνήμη. Ο Λαός θυμάται 
τά έργα καί τις μέρες τής Δεξιάς πού τά 
έχει νοιώσει στή ζωή καί στή μοίρα του. 
ΓΓ αύτό περίτρανη θά είναι ή νίκη τού 
Λαού, πού θά σφραγίσειτήν πορεία τού 
Εθνους καί τού Λαού. Γ Γ αύτό μάς συγ
κλονίζει αίσθημα περηφάνειας όταν ά- 
κούμε τούς άγρότες τής πατρίδας μας 
νά ένώνουν τήν φωνή τους στό σύνθη
μα «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ».

Θέλω νά διαβεβαιώσω τόν άγροτικο 
κόσμο, κάθε έργαζόμενο τής χώρας άτι 
ή Κυβέρνηση τής Αλλαγής, ή δική τους 
Κυβέρνηση καί έγώ προσωπικά θά συ- 
νεχίσουμε μέ συνέπεια καί άποφασι- 
στικότητα τή μάχη γιά νά έδραιωθεί ή 
μεγάλη Αλλαγή. Κι αύτή τή μάχη πού θά 
είναι σίγουρα νικηφόρα θά τή δώσουμε 
μαζί τους, μαζί μέ τό Λαό καί όχι έν ό- 
νόματί του. Ο λαός βγήκε πιά άπό τή 
γωνιά. Είναι πιά συμμέτοχος. Γίνεται 
πρωταγωνιστής. Κι αύτή τήν κατάκτηση 
δέν θά μπορέσει ποτέ, μάποτέ κανένας 
νά τήν πάρει άπό τό Λαό.

Οί μικρόψυχες καί ά- 
νόητες παραφωνίες άπομονώνονται 
άπό τό Λαό. Κι αύτό τό γνωρίζουν καλά 
όσοι συνομιλούν μαζί μας. Γνωρίζουν 
ότι δέν διαπραγματευόμαστε τήν Εθνι
κή μας Ανεξαρτησία. Τά σύννεφα είναι 
πολλά καί πυκνά άλλά ή θέλησή μας ά- 
λύγιστη, ή συμπαράταξη τού Λαού δε
δομένη. Η περήφανη πολυδιάστατη ε 
ξωτερική πολιτική μας σ' Ανατολή καί 
Δύση, σέ Νότο καί Βορρά δίνει καρ
πούς καί πολλαπλασιάζει τά πλεονε

κτήματα πού πηγάζουν άπό τό άρραγές 
Εσωτερικό μέτωπο τής Λαϊκής Βάσης. 
Τό ΠΑΣΟΚ είχε όλοκληρωμένη πρότα
ση Στρατηγικής γιά τήν Εθνική Ανεξαρ
τησία. Η Κυβέρνηση τής Αλλαγής μέ τή 
συμπαράταξη τού Λαού σχεδιάζει καί 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις γιά νά 
είναι ό Λαός κυρίαρχος στόν τόπο του. 
Γ ιό κάθε πατριώτη, αύτό είναι τό πρώτο 
θέμα. 160 χρόνια πάλαιψε ό Λαός γιά 
τήν Εθνική του όλοκλήρωση, γιά τήν ά- 
παλλαγή άπό τήν Ξενοκρατία, άπό τις 
προστάτιδες δυνάμεις. Εκεί άκριβώς 
έχουμε τό νού μας. Στήν ύπόθεση τής 
Εθνικής Ανεξαρτησίας πού είναι προϋ
πόθεση γιά τή Λαϊκή Κυριαρχία καί τό 
Σοσιαλισμό. ΓΓ αύτό προχωράμε μέ 
σύνεση άλλά άποφασιστικότητα στήν 
έφαρμογή τής στρατηγικής της Εθνι
κής Ανεξαρτησίας καί στήν προώθηση 
τών μεγάλων έθνικών μας θεμάτων.

Η μεγαλύτερη ίσως προσφορά τής 
Αλλαγής στήν ύπόθεση τής Εθνικής Α
νεξαρτησίας είναι ή συμφωνία άπομά- 
κρυνσης τών Αμερικανικών Βάσεων 
άπό τό έδαφος τής πατρίδας μας.

Υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιά
γραμμα καί άπαράβατοι όροι. Τό άποι- 
κιοκρατικό καθεστώς πού δέχτηκε καί 
άνέχθηκε ή Δεξιά είναι παρελθόν. Μέ 
τή θέληση τής Κυβέρνησης τής Αλλα
γής καί μέ τή συμπαράταξη τού Λαϊκού 
Κινήματος σέ πέντε χρόνια θά είναι πα
ρελθόν οί Βάσεις. Καί δέν πρόκειται νά 
ύποκύψουμε ή νά ένστερνιστούμε 
μειοδοτικές προτάσεις πού ζητούν νά 
πραγματοποιήσουμε άσκήσεις του ΝΑ
ΤΟ στό Αιγαίο, όταν άμφισβητούνται 
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