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Κίνδυνος άποδιεονοποίηοης των εθνικών θεμάτων 

ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΕ! ΠΙΕΣΗΣ 
ΠΑ ΛΥΣΗ 

— "¿r φνγονμι, Un, ina t i NATO θβ μας nagt* το σχάΧη! 

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 
ΤΟΥ ΧΑΦΙΕΑ.ΣΜΟΥ 

'AITÒ σήμερα καί κάθε 6&>μάδο στην τυρίες, ότι τ ίποτε δεν άλλαξε στα π ά ρ α · 
«'Εξόρμηση» μιά a t i p à affo ε π ί σ η μ α έγ- κράτος του Φασισμού, και ori, ol άνθρωποι 
γ ρ α φ α και ντοκουμέντα, troù αποδεικνύουν πού υπηρέτησαν π ι σ τ ά την δικτατορία χει-
το κράτος του τρόμου π ο υ επέβαλε ή χουν· ρίζονται μέ άνεση καί της δημοκρατίας τ α 
τ α κατά του αποδήμου ελληνισμού καί της θέματα! 'Από σήμερα στην «'Εξόρμηση» 
νεολαίας. Μια σειρά ά π ό επίσημες μαρ· (σελ. 6 ) . 

ΤΑ ΙΊΑΤΛΙΐ 
ΙΟ IIAJUJIV 
στη Βουλή 

ΑΙΙΑΝΤΗΣΗ Σ Τ Ο Ν 

Κ, Γ. ΠΑΠΑΛΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Μετά αϊτό ερώτηση του βου
λευτού του ΠΑ Ι OK κ. Γ, Παττα-
δημητρίου ò υπουργός Εσωτερι
κών έλαβε μέτρο κατά του νομάρ
χου Ι. Καλογεράτου και επελή
φθη δ Εισαγγελέας Πλημμελειο
δικών Μεσολογγίου. Ή σχετική 
απάντηση προς τον Γ. Παπαδη-
μητρίου «<χε ώς έξης: 

Πρδς τόν δουλευτή 

κ. Γ. Παπαδημητρίου, 

«'Εν σχόσει προς το ανωτέρα 
σχετικόν. δι' οδ διεβιβάσβη ήμιν 
ή υπ' 4ρ·β. 9 6 9 ) 1 9 7 5 έρωτησ.ς 
του βουλευτού Αίτωλίας καί Α
καρνανίας κ. Γεωργίου Παπαδη
μητρίου, σχετικώς μέ κατ α γ 
γελία* είς βάρος του τέως Νο
μάρχου Αιτωλίας καί 'Ακαριαίας 
Μωάννου Καλογεράτου, έχομεν την 
τβμην να γνωρ'ισωμεν, δτι αύτη 
διεβιβάσβη «¡ς τον Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Μεσολογγίου ό
στις κατά πληροφορίας μας επε
λήφθη ήδη σχετικώς. Περί της ε
ξελίξεως της υποθέσεως το 
δελομεν ενημερώσει έν καιρώ το 
Σώμα», 

Ό Υπουργός 
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΣ 

Ε Π Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 

ΤΟΥ ΑΑ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ 

ΠΑ ΤΟ TEBE 

Ό δουλευτής του ΠΑ ΣΟΚ, 
*Απ. Κακλαμάνης, κατέθεσε στη 
Βουλή την ττάρα κάτω επερώ
τηση; 

εΤο Αύνουστον 1967 ή Δικτα
τορία απέλυσε 148 υπαλλήλους 

πολιτικούς λόγους, 
χαρακτηρίσαοα τυπικώς αυτούς 
ώς υπεράριθμους. 

Μετά την άποκατάσιασιν Tfjç 
Δημοκρατίας ή Διοίκηοις του 
TEBE δυνάμει to 
Διατάγματτοι, 326)74, πραέβι 
την «νόκλησίν ιής αποφάσεως τών 
απολύσεων ούτών, δια των υπ* 

αριθ. 12)486)29968 καί 137096) 
1974 αποφάσεως της. 

Σημειωτέον on bià της υττ' 
αριθ. 5)901)4.4.68 άποψασεως 
του TEBE είχε γίνει άνάκλησις 
τών απολύσεων τριάκοντα υπαλ
λήλων οι όποιοι εξεδιώχθησαν μέ 
την αυτή* Οπως και οΐ λοιποί al-
τιολογίαν, ol όποιοι καί έμονιμο-
ποιήθησαν. 

Α) ανωτέρω αποφάσεις του 
TEBE εκκρεμούν προς έγκρισιν 
είς το Ύπ. Κοινων. 'Υπηρεσιών 
άπο της προεκλογικής περιόδου, 
δτε είχε δοθη" καί σχετική υπό-
σχεσις παραγόντων τοΰ κυβερ-
νώντος κόμματος της Νέας Δη
μοκρατίας προς ψηφοθηρίαν καί 
μόνον ώς απεδείχθη. Ο νυν υπουρ 
γός κ. Χρυσανθόπουλος αν καί έ
λαβε γνώσιν καί έπείσθη δια τό 
νέμιμον τής ως άνω ανακλήσεως 
δ έ ν έ ν έ κ ρ ι ν ε ν ε Ι σ έ -
τ ι τάς αποφάσεις του Διοικη
τού τού TEBE καί ούτω ο> άδι-
κηθέντες υπάλληλοι, παρ' δλον τδ 
μακρόν χρονικόν διάστημα πού 
διέρρευσε, δεν άποκατεστάθησαν 
εισέτι. Αντιθέτως διορίζονται 
κομματικοί φίλοι τής Κυβερνήσε
ως, γεγονός μαρτυρούν εύγλώτως 
περί ιών αίτιων της μή αποκα
ταστάσεως είς τάς θέσεις των τών 
θυμάων τής Δικτατορίας. 

'Επίσης προκηρύσσεται διαγω
νισμός προς πλήρωσιν θέσεων α
σφαλιστικών 'Οργανισμών {συμ-

αμδανομένου καί τού TEBE) 
ή προσλαμβάνονται άλλοι επιτυ
χόντες είς παλαιότερον διαγωνι-
σμόν. 

Τέλος είς τό κυοφορούμενον α
πό μηνών Νομοσχέδιον δια τήν 
έπαναφοράν τών απολυθέντα^ 
τάκτων υπαλλήλων δέν λαμβάνε-

μέριμνα δια τους υπαλλήλους 
διαφόρων Ν.Π.Α.Δ,, τραπε

ζών κλπ. καί συνεπώς ο) απολυ
θέντες τού TEBE τής ανωτέρω 
κατηγορίας καταδικάζονται είς 
συνέχισιν τής επιβληθείσης άπό 
τήν Διτατοριαν «ποινής» άπό τον 
σημερινδν ύπουργόν Κοιν. Υπη
ρεσιών, άρνούμενον παρανόμως 
νά άποδτχθή τάς νομίμους απο
φάσεις της Διοικήσεως τού TE-

Κάτι samo 
υπάρχει 
orò 
«ßaoi/lBio» 
του 

ΕΠΕΡΟΤΗΙΗ ΚΑΙ AITHIH 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΤΡΑΤΟΝ 

Διό Ι 
δερι 
ρικών, "Ι 
πασχολήοεως. 

Είναι γνωστόν 
Δικι 

ι Προ Ι;* 

φαο μέ áwt.' 
ροοτασία» 

tupawiKOÛ καθεστώτος άπό 
τή δράσι τών Ελλήνων και ||rtf> 
άντιφαοιο Έξωτερ 

αζει Ιτοχ. 
ντατορίας δέν 

πράγμα 

«»Ο ρρφη* 

«$ τών Ελλήνων τ· 

πολλά γνωστά τρωκτικά τών είβι-
κονδυλίων που φέρουν τόν 

ι «δαπάναι μή κατονομαζό
μενοι εις τόν προυπολογισμόν* ε
ξακολουθούν νά ιιαραμίν&Μ προ-

JTÎÇ θέσεις τους. 'Επει
δή Γ τερί προσώπων πού 
είναι ή πρέπει νά είναι γνωστά, 

υπουργούς Προε
δρίας της Κυβερνήσεως, ΕΙ 

Ι θν. Άμύν. Απα-
σχολήσεωε, οί προϋπολογισμοί 

υπουργείων τών οποίων έπι-
βαρύνθησαν υπέρμετρα σέ βάρος 

κυρίας αποστολής τους και 
υπέρ τών ανωτέρω «ειδικών λο-

.ivf» γεννάται ft απορία 
μήπως εν ονόματι τις οίδε τίνων 
καταλοίπων τής διιττατορικής νο
οτροπίας θεωρούνται καί σήμερον 

ανάλογοι ύπηρεσίαι 
τών ελεεινών αυτών πρακτάρων, 

είται άλλως ή μή 
πλην έάν «σάο{ ε* 

σαρκός» τής Δεξιάς δντες, 
«ατά κανόνα, θεωρούνται ώς άπο-

καί άνευρεθίντα πρόβα-
ιούς 

φία% είς 

γνωστόν δτι τό 
διέθεσε 

• Γ Ή ouvÉxeia 
OTftv On α«ΛΙ0α 

'Ανδρεάδη 
Ma τί γίνεται επί τέλους στο 

Συγκρότημα 'Ανδρεάδη; Στις 2? 
τοό Μαη μιά καινούργια απεργία 
ξέσπασε στις Τράπεζες 'Ανδρεά
δη. Τό προσωπικό τών τεσσάρων 
Τραπεζών 'Εμπορικής, 'Ιονικής -
Ααϊκής, Πειραιώς, 'Αττικής κατέ
βηκε σε απεργία σέ ένδειξη δια
μαρτυρίας, για τις αντεργατικές 
καί αντικοινωνικές ενέργειες του 
'Ανδρεάδη, όπως γράφουν σέ α
νακοίνωση τους. 'Εξηγούν δτι ε
νώ οί Τράπεζες 'Ελλάδος, 'Εθνι
κής, 'Αγροτικής κλπ. αποδέχτη
καν αύξηση αποδοχών τών υπαλ
λήλων τους, ύστερα άπό απόφαση 
τού Διαιτητικού Δικαστηρίου, ό 
'Ανδρεάδης δέν τήν αποδέχτηκε 
καί έκανε έφεση, ένώ ακόμα δέν 
έχει στεγνώσει ή υπογραφή του 
(28.4.75) που έβαλε, κατόπιν 
υπαλληλικών αγώνων ενός χρόνου 
για εξομοίωση μέ τ)ς πιδ πάνω 
Τράπεζες. Δικαιολογεί τήν ένέρ-

Ϊ
ειά του αυτή λέγοντας «δεν 
γαίνει ή Τράπεζα». Δέν είμαστε 

αρμόδιοι νά ελέγξουν άν βγαίνει 
Α δέν βγαίνει. Εχομε όμως μιά 
απορία. 

Τό κράτος, πού ελέγχει καί τό 
πιό μικρό μπακάλικο, τί λέει, 
Βγαίνει ή δέν βγαίνει; 

Πώς έπί τόσα χρόνια μέσα ά
πό τα σπλάχνα της Εμπορικής 
Τράπεζας γεννιόντουσαν επιχειρή
σεις όπως 'Ιονική - Λαϊκή Τρά
πεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Τράπε
ζα 'Αττικής, Χίλτον. Λιπασμά
των, Ναυπηγεία, Εργοστάσιο 
Ϊυμών, Γενικοί Επιχειρήσεις καί 

¿ν συμαζευεται και τώρα δέν 
μπορεί νά δώσει ψίχουλα, σ' αυ
τούς που ίχυσαν τόν Ιδρώτα τους 
για νά φτιαχτούν δλα αυτά; Μή
πως ξοδεύει ó 'Ανδρεάδης τά λε
φτά τών Τραπεζών για ασύμφο
ρες για τίς Τράπεζες τοποθετή
σεις επάνω στις στις άλλες έπι-
χειρήσ*<ς του Α σέ καινούργιες 
π.χ. ΣΤΡΑΝ (Διυλιστήρια Πά-

χης) ; 
Μήπως τά Γενικά "Εξοδα τών 

Τραπεζών του είναι παραφουσκω
μένα; Μήπως κατά τήν διάρκεια 
τής Δικτατορίας πολύ συνάλλα
γμα άπό τις Τράπεζες πήρε δια
βατήριο γιά τό εξωτερικό. 

Μήπως, έκτος αυτών, μέ τήν 
άντιυπαλληλική δράση του θέλε» 
νά σπρώξει τους υπαλλήλους του 
σέ δικαιολογημένους άνωνες σκο
πεύοντας σέ, ποιας ξέρει τί εί
δους κέρδίϊ 

Είναι καιρός νομίζουμε κάποιος 
αρμόδιος νά δώσει άπάντησ; 
αύτα τα ερωτηματικά, νά δώσει 
λύση στό κοινωνικό πρόβλημα 
παρασιτισμού που έχει τήν μορ
φή τοΰ ΣΤΡΑΤΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ. 

Η ΑΠΕΡΓΙΑ 
• Σέ 24«ρη απεργία διαμαρ

τυρίας κατέβηκαν, τήν Τρίτη, «4 
εργαζόμενοι στις Τράπεζες Α ν 
δοεαδη, επειδή i εργοδότης ft» 
νε προσφυγή orj¡v dné»»ση του 

αυξήσεις στ·ε άηΛηΜ τ $ Τ | > 
γαζομένων τού κλάδου, 

Ίή 'Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλ
ληλικών 'Οργανώσεων 'Ελλάδος, 
σέ ανακοίνωση της αναφέρει δτι 
ττροοδ,ορίστηκε ή δικάσιμος στην 
Ιφεση τών εργοδοτών ('Ανδρεάδη 
Πίστεως καί Γενικής) γιά τίς 10 
τού μηνός. "Υστερα απ* αυτό κα
θώς καί τη διαβεβαίωση δτι δα 
Ικανοποιηθεί τό αίτημα τών τρα
πεζοϋπαλλήλων, ή OTO Ε αποφά
σισε νά αναστείλει κάδε απεργια
κή έαδήλωοτε. 

• •• 

Πεντάγωνο - NATO - Ευρωπαίοι 
οέ iva ροοιιάΑ ΰποκριοίας 

Τρεις ουσιαστικές συναντήσεις είχε μέχρι σήμερα Ò κ. Καραμανλής 
στίς Βρυξέλλες. Me τον Πρόεδρο Φορντ, τον γενικό γραμματέα τοο MATO 
Λούνς καί τον Αγγλο Πρωθυπουργό Ουίλσον. Kai αυτό για να συναντηθεί 
αΟριο το πρωί μέ τον Τούρκο συνάδελφο του Ντεμιρέλ. 

Καί ol τέσσερις συνομιλητές του κ. Καραμανλή, είναι ουσιαστικά αντίθετοι προς τά ελλη
νικά εθνικά αίτήματα καί μοναδικός τους σ κ ο π ό ς είναι νά δρουν μ ι α «φόρμουλα» πλήρους επι
στροφής της 'Ελλάδας, μέ τ ά λιγώτερα^άνταλλάγματα ή μέ α ν τ α λ λ ά γ μ α τ α τελείως επουσιώδη. 

Πολιτικοί παρατηρητές στην 
'Αθήνα, σημείωναν πως κατά κα
νόνα οί συναντήσεις αυτές, ή οδη
γούν σέ αδιέξοδο — δπως πολ
λές φορές τονίσθηκε άπό τό ΠΑ. 
Σ Ο. Κ. — ή αποτελούν παγίδες. 
Σύγχρονα μεταφέρουν τό θέμα 
άπό τό μόνο σωστό καί γνήσιο 
δρόμο επίλυσης του (τό Ιχει το
νίσει ó Α. Παπανδρέου) πού είναι 
ο) διεθνείς οργανισμοί καί συγ
κεκριμένα ό OHE καί τό Συμ
βούλιο 'Ασφαλείας. 'Οπωσδήπο
τε ή άπσδιβθνοποίηετη του θύμα
τος μόνο τήν Τουρκία μπορεί νά 
όφελάσε«, τό NATO και τίς ΗΠΑ. 

Διστακτικά 
βήματα 

ΟΙ ΐδιοι παρατηρητές σημείω
ναν άκάμα, δτι τά βήματα τής 
•Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 
είναι άκάμα δειλά καί διστακτι
κά προς τΙς άλλες χώρες πού δέν 
είναι μέλη τού NATO. Τό κα
λύτερο «βήμα» ϊσως πού δγινε μέ
χρι σήιμερα είναι ή επίσκεψη 
Β#Λ<ουρφστι. 'Αλλά αυτό oui.-
ναι αρκετό καί μπορεί νά «άπο* 
στειρωθε?» άν είναι τό μόνο. Τά 
ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία 
καί Ιδιαίτερα τά ευρωπαϊκά συνέ
χεια αναφέρουν δτι μετά τή νίκη 
τών λαϊκών - σοσιαλιστικών δυ
νάμεων στην 'Ινδοκίνα, τό Πεν
τάγωνο |γει ανάγκη μιας επιτυ
χίας — δπως eîvai τό έλληνο -
τουρκικό —> γιά νά επανακτήσουν 
οί ΗΠΑ τό κύρος τους. Συγχρό-
νω τά Τδια πρακτορεία τονίζουν 
δτι ol αποτυχίες του Κίσσινγκερ 
στή Μέση 'Ανατολή καί ή κατά
ληψη τής Κύπρου μέ τά σχέδια 
'Αφροδίτη καί Αττίλας — Εμ
πνευσμένα καί αυτά άπο τό Πεν
τάγωνο — ίχουν προξενήσει τρο
μακτικές πολιτικές ήττες τής Α
μερικής στον 'Αραβικό Κόσμο. 

"Ετσι Ο Φορντ, δ Λούνς καί δ 
Ουίλσον θά ασκήσουν «πάσης 
μορφής» πιέσεις γιά νά βρεθεί ή 
φόρμουλα επιστροφής στό NATO. 

Ή αυριανή συνάντηση Καρα
μανλή - Ντεμιρέλ θά κρίνει τίς 
προηγούμενες τρεις συναντήσεις. 
Τό πιό επικίνδυνο δμως μονοπά
τι γιά τήν ελληνική ttSêupa, είναι 
νά προγραμματισθούν καί άλλες 
διμερείς συναντήσεις, εΤτε κορυ
φής είτε κορυφής èri επιπέδου 
υπουργών τών 'Εξωτερικών καί νά 
άποδίεθνοποιηθεί τό εθνικό μας 
θέμα. "Ετσι κερδίζοντας χρόνο 
— δπως Ισχυρίζεται δτι επιθυ
μεί ή κυβερνητική παράταξη — 
μπορεί νά χάσουμε τό πιό ουσι
αστικό μας δπλο: Τή διεθνοποί
ηση τών εθνικών μας ζητημάτων. 

Κίνδυνοι 
δεσμεύσεων 

Γιά τους λόγους άλλωστε αυ
τούς — αναφέρουν διπλωματικές 
πηγές στην Αθήνα — υπάρχει 
σήμερα μιά Ιδιάζουσα ανησυχία 
στη Λευκωσία. Τήν ανησυχία αυ
τή, επιτείνει καί ή διαφοροποίηση 
πού παρουσιάζεται άπό τήν 
πλευρά Κληρίδη, πού έχει αρχί
σει να διαμορφώσει μιά πιό «έν-
βοτική» στάση. 

Πάντως, ©Ι συναντήσεις τοΟ κ, 
Καραμανλή είναι ουσιαστικές τή 
στιγμή αυτή, viari μπορεί νά 
δεσμεύσουν τήν Ελλάδα γιά πολ
λά χρόνια. 

Me Un «ελί&<« κυκλ·φ»ρε? 
•ήμερα ή «Εξόρμηση», παρά 
τό γ«γ·νός, Οτι Ιχει καΙιερώ. 
at ι τό Ισελίόο μόνιμα κάθε 
Μαμάδα. Ή σημερινή nipiopi. 
«μένη έκπτωση τής έκδοσης, 
οφείλεται ai οναχέρειες «χετι. 
»ά με τήν προμήθεια τοο !η-
μοαιαγραφίκον χάρτον. 

Η ΠΡΟΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ Ν. ΓΑΛΛΙΑ 

ΜεοονειακιΊ 
GOGiaAlGtlKlì 

GuuepyaGÌa 
Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κ. ΣΙΜΙΤΗΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ό έκπρόσωττος τοο ΠΑΣΟΚ που πήρε μέρος ) / " 
στή σύσκεψη τής Νότιας Γαλλίας - γραμματέας ' 
του Ε. Γραφείου, Καθηγητής κ. ϊημιτης — στην 
είσήγηση του πρότεινε καί επέμενε «δτι έπιδάλ-

Προτού καν 
...yncpiGâsï! 
ΑΚΟΜΗ δεν έχει στεγνώσει το μελάνι α π ό τό άρθρο 
2 6 τού Συντάγματος, π ο υ «προστατεύει» τον εθνικό 
πλούτο καί την εθνική οικονομία και π ο ύ «μπάζει» 
τά καινούργιο δαιμόνιο τής κοινοτικής σκοπιμότητας 
στον επιχειρηματικά τομέα. 

ΑΚΟΜΗ ακούεται δ αντίλαλος ά π ό τίς κυβερνητικές 
διαβεβαιώσεις, δτι ή εισβολή του αποικιακού κεφαλαίου 
τίθεται υ π ό π ε ρ ι ο ρ ι σ μ ό κ α ί ε λ ε γ χ ο καί ακόμη αντηχούν 
ol «εκπεφρασμένοι» φόβοι τής αντιπολίτευσης, δτι Ιτσι 
π ο υ είναι διατυπωμένο τδ συνταγματικό αυτό άρθρο, δχι 
μόνο αποτελεί «θύραν προς παραβίασιν», α λ λ ά συμβάλ
λει στον π ε ι ρ α σ μ ό καί τήν κυβέρνηση καί τήν Αιοίκηση 
νά τδ ύπερφαλαγγίζουν καί νά τδ ερμηνεύουν «κατά τδ 
δοκούν». 

ΚΑΙ Ισχυριζόταν στην · ο υ λ ή μέχρι προχθές ή Κυβέρ
νηση, δτι άν δέν κατάργησε τον νάμο 2 6 6 7 ) 1 9 5 3 «περί 
εισαγωγής καί π ρ ο σ τ α σ ί α ς κεφαλαίων εξωτερικού», άλ
λ α τδν έθεσε, απλώς, μόνο ύ π ο κυβερνητική κηδεμονία, 
τα έπραξε μόνο και μόνο γ ι ά νά μήν αναστείλει κάθε 
επενδυτική πρωτοβουλία και π ρ ο σ π ά θ ε ι α στην χώρα 
μας. 

ΚΑΙ ερχεττχι δ καταπέλτης: Κάποιο ανομολόγητο «'Ελ
ληνοαμερικανικό Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο Ευκαιριών γ ι ά 'Επενδύ
σεις στην 'Ελλάδα», ανέρχεται τό πρώτο δεκαήμερο τοΰ 
προσεχούς Ι ο υ ν ί ο υ στην Ουάσιγκτον γ ι ά νά συζήτηση 
ε π ί σ η μ α — επισημότατα — τίς ευκαιρίες π ο υ διανοί
γονται γ ι α τους ξένους επενδυτές στην χώρα μας. 

ΠΟΙΟΙ είναι ο) σύνεδροι; Ά π ό αμερικανική πλευρά 
γερουσιαστές καί βουλευτές και κυβερνήτες πολιτειών 
(ελληνικής και μή καταγωγής) καί επιχειρηματίες καί 
ύ π ο π τ α υποκείμενα τής αμερικανικής και διεθνούς οι
κονομικής ζωής, Ά π ό ελληνική πλευρά ή κυβέρνηση 
διά τού Γενικού Γραμματέα τοΰ υπουργείου 'Εμπορίου 
κ. Ά ρ ι σ τ . Ι ι σ μ α ν ί δ η , έμιγκρέδες τοΰ εξωτερικού, εφο
π λ ι σ τ έ ς καί χρηματιστές (δχι τής 'Αθήνας) τής Γσυωλ 
Ι τ ρ η τ καί τοΰ Χίτν, εκπρόσωποι πειρατικών ναυτι
λιακών εταιριών, ανέστιοι ϊμποροι τ ή ; αλλοδαπής, οι
κονομικοί καί πολιτικοί πάτρονες τής χούντας, διαβλη
τοί παράγοντες τοΰ εφοπλισμού, ελληνικές εταιρίες μέ 
ύποπτη προέλευση κεφαλαίων καί ακόμη π ι ό ύ π ο π τ α 
π λ έ γ μ α τ α συμφερόντων μέ τ ά πολυεθνικά τέρατα τοΰ 
Ιμπεριαλισμού καί πτωχευμενοι δόλια έμποροι τού έσω« 
ιερικού «ai τής διασποράς. 

Π Ρ Ο Σ τί συνέρχεται δλος αυτός δ εσμός των ταρα
ξιών καί απατεώνων στην Ουάσιγκτον καί τ i έχει ν α 
τους ανακοινώσει ή νά τους διαμηνύσει ή ελληνική κυ
βέρνηση μέ τόν Γενικό Γραμματέα τοΰ υπουργείου 'Εμ
πορίου; 

Ο Τ ! κρίνει απαραίτητη τήν συμβολή τους γ ι ά τήν έ · 
δραίωση οικονομικός καί πολιτικής δημοκρατίας στην 
'Ελλάδα; 'Αλλά αυτοί διέλυσαν και κατάργησαν καί 
τήν ά λ λ η ! "Οτι οφείλουν νά βοηθήσουν στην εθνική ανα
γέννηση; 'Αλλά, δλοι τους απέδειξαν, δτι είναι α π ά 
τριδες ! "Οτι πρέπει νά τοποθετήσουν τ ά κεφάλαια τους 
προς άμΤηβαΐο Οφελος; 'Αλλά ή αμοιβαιότητα είναι στοι-
χειο άγνωστο στις σνμμορίίςΐ 

Η Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η οφείλει μ ι ά άμεση εξήγηση. Διότι 
παρουσιάζεται νά καταστρατηγεί τό Σύνταγμα, π ο ύ 
ή ί δ ι α συνέταξε, προτού καν Φηφίσθεί "Αν, π ά λ ι , θεω
ρεί υπερβολικά τά περί εσμού απατεώνων ή «Ε» μπο
ρεί νά επανέλθει μέ λεπτομέρειες. 

ιι — ι • 

του 
ίΐοήγησή του πρό__ 

λεται ή επαφή μέ τα 'Αραβικά Προοδευτικά Κόμ
ματα. 
Τό ΠΑΧΟΚ, τόνισε, Ιχει «ραγματοττοιήαει ί,δη, μια anpà ano ανν·. 

μιλιές καί είναι αιατεόειμενο νά μεταφέρει στο συγκαλονμενο σννέβρι» τίς 
όπόφεις τόν νροοβεντικύν 'Αραβικών Κομμάτων», 

"Οπως είναι γνωστό, στή σύ
σκεψη, ττού πραγματοποιήθηκε 
στό σπίτι τού Μιττεράν στή Νό
τια Γαλλία, ¿λαβαν επίσημα μέ
ρος ό Μιττεράν — π ο ύ προηδρευ-

• ό πρόεδρος του βελγικού 
σοσιαλιστικού κόμματος Κουλς, ό 
γενικός γραμματέας τού Ισπανι
κού σοσιαλιστικού κόμματος Γκον 
ζάλες, ό γενικός γραμματέας τού 
πορτογαλικού σοσιαλιστικού κόμ
ματος Σοάρες καί εκπρόσωποι 
τού Ιταλικού σοσιαλιστικού κόμ
ματος. Τήν %€λλάδα έκπροσώπτ». 
σε επίσημα ό καθηγητής Κ, Ι η -
μίτης. 

Οί παραπάνω αντιπρόσωποι 
πού συμμετείχαν στην επίσημη 
συνεδρίαση, έλαβαν μέρος καί σε 
δύο συναντήσει e Τύπου πού διορ
γάνωσε τό γαλλικό σοσιαλιστικό 
κόμμα. 

"Ολοι ol σύνεδροι, αποδέχθη
καν νά εξετασθούν στό συνέδριο 
πού θά προετοιμασθεί, βασικά 
θέματα τών χωρών τής Νότιας Ευ
ρώπης στίς σχέσεις τους με τίς 
ΗΠΑ καί τό NATO. 'Ακόμη δ
λοι εξέφρασαν τήν επιθυμία γιά 
σύσφιγξη τών σχέσεων τών κομμό 
των αυτών και προώθηση τού δια
λόγου γιά τήν εξεύρεση μιας κοι
νής γραμμής πάνω ατά θέματα 
της Νότιας Ευρώπης καί γενικώ-
τερα τού Μεσογειακού χώρου. 

'Εδώ πρέπει νά σημειωθεί πώς 
ή «συνάντηση» τής Νότιας Γαλλί-
ac είχε σάν βασικό στόχο τή 
σύγκληση μέσα στό '75 συνε
δρίου τών σοσιαλιστικών κομμά
των τής Νότιας Ευρώπης. Από 
κει καί πέρα ή προοπτική θά εί
ναι νά πραγματοποιηθεί èva συ
νέδριο τών κομμάτων όλων τών 
μεσογειακών χωρών, στό όποιο 
θά συμμετέχουν καί τά αραβικά 
προοδευτικά κόμματα 

ματέσς τού Κ, Γραφείου τού 
ΣΟ Κ , καθηγητής Σημίτης, fcVa-

Στή τελική συνεδρίαση ό γραμ 
D ΠΑ. 

της, 
νε είσηγήσεις γιά τή διεθνή κα
τάσταση στην 'Ανατολική Μεσό
γειο, τό Κυπριακό καί τις πολι
τικές εξελίξεις στην 'Ελλάδα. 

'Απαντώντας σέ ερωτήσεις, με
ταξύ άλλων, ό εκπρόσωπος τού 
ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε διεξοδικά 
οττ) πρόσφατη συνέντευξη Τύπου 
τού προέδρου τού ΠΑΣΟΚ Α. 
Παπανδρέου. Καί ανέλυσε τά*δ*1 

W Ή σ υ ν έ χ ε ι α 
στττν β η οελΛα 

0#»α»ν, δχ» »Ι»·» ««Ιό »wt»y¿í«ν«#*««*/ 

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Α Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 

Oi ànóyeic 
toû ΠΑΣΟΚ 

Στή Βουλή, μίλησε γ ι ά 
τόν π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ό ό δου
λευτής τοΰ Π Α Σ Ο Κ , Γιάν
νης ΠΑΠΑΣ ΠΥΡΟΥ. 

Ό κ. Παπασπϋρου τόνισε δτι 
ό προτεινόμενος προϋπολογισμός 
δεν είναι αναπτυξιακός, ή φορο
λογική πολιτική δέν χρησιμοποι
είται ούτε σάν μέσο άναβεαμάν-
σκως καί άνακάμφβως τής οικονο
μίας καί ούτε, Φυσικά, σαν μέσο 
καταπολεμήσεως της ύφέσεως καί 
τής ανεργίας. Παρατήρησε, ακό
μη, δτι δέν αντιμετωπίζει ούτε 
τίς πληθωριστικές πιέσεις. 

Στην συνέχεια, ό κ. Ι. Παπα-
σπύρου στην μακρά καί διεξοδι
κή ανάλυση τών έπί μέρους κεφα
λαίων του προϋπολογισμού εξέ
φρασε τήν αντίθεση τοΰ ΠΑΣΟΚ 
καί κατέληξε ατά ακόλουθα συμ
περάσματα: 

"Ολο καί μεγαλώνει ή επιβά
ρυνση τών πλατειών λαϊκών στρω
μάτων καί τ ne φτωχολογιάς. 

—Είναι πια παράδοση στην 
'Ελλάδα οί πλούσιοι νά μή πλη
ρώνουν φόρους. 

— Ή σχάση μεταξύ Λμεσης καί 
Ιμμεσης φορολογίας είναι αντίθε
τη προς τις άρχε« καί δασικές 
κατευθύνσεις τήο φορολογικής δι
καιοσύνης καί κοινωνικής πολιτι· 
κΑς. 

—"Αν στον περυσινό προϋπο
λογισμό είχαμε υποεκτίμηση τών 
εσόδων, ό έοετεινός προϋπολογι
σμοί καθ* όλες τΙς ενδείξεις εί
ναι ύπερεκτ «μηδενός. 

— Ή σημαντική επιβάρυνση 
τού προϋπολογισμού — εφέτος 
μέ 24,9% — δέν είναι σημερινή. 
Τό 1971 δαπανήσαμε τό 36,5% 
τού προϋπολογισμού καί ή "Ελ
λάδα, βρέθηκε ξαφνικά άοπλη 

—"Οταν τά έσοδα τού προϋ
πολογισμού αυξάνονται κατά 
33%, είναι άποράδβκτο ο) δαπά
νες γιά τήν Παιδεία νά μειώνον
τας αντί νά αύξάνον 

Η^πΓέλος, ό κ. Ι. Πσπασπύρου, ά-
-Γναρέρθηα στίς επιπτώσεις τού 

^^^ \ Προϋπολογισμού καί δ<ανε τίς 
> Ι ακόλουθες παρατηρήσει ς : 

• Με τήν αφαίρεση ή μείωση 
αγοραστικής δυνάμεως άπό 

πλατιά στρώματα τού ελληνικού 
λαού, ελπίζει ή κυβέρνηση να άν-

irtìaii τόν πληθωρισμό πού 
¿φιάλτης. 

• Δέν προβλέπεται νά ξεπερα
σθεί σύντομα ή κάμφη, που ήδη 
εξελίσσεται σέ ύφεση, μέ τά προ
τεινόμενα «al εφαρμοζόμενα μφ· 

Τ Ρ Ϊ Μέ την λαθεμδνη κα» ανεπί
τρεπτη σέ περίοδο κάμψης πολί

της Ισοσκελίσεως το» Προ-
ύπαλσγισμού πού ακολουθεί ή 
κυβέρνηση, 6πι6ε<νώνει κα) βα
θαίνει συτη την κάμφη. 

Φ Αέν εξασφαλίζεται ¡Λ τόν 
Προϋπολογισμό Α αναθέρμανση 

συνεπώς δέν 
άποτεν*σματ ν<ή 

*τιση τής άνεργί« 
• Μέ τόν Προϋπολογισμό, δέν 

αρά μόνο ταμ« 
..«ίοποί, δΐ)λ«*ν 

σή τους * 
μστοε τού Ισοζυγίου πληρωμών. 

\y 

Νά γιατί 
διεγράφησαν 

oi 14 
Μέ αφορμή τήν ανακοίνωση 

σιον Τύπο 14 μελών της ΠΑΣΠ 
που διαγράφτηκαν άπό τήν ολομέ
λεια τών εκπροσώπων - συντονι
στών τής παράταξης, ή επιτρο
πή Νεολαίας ανακοινώνει τά πα
ρακάτω; 

'Επειδή τά διαγραφέντα μέλη 
τής παράταξης — πλην ενός — 
« Α / ? ? 1 μ ί * η τή<» Ν*°λβίας roú 
ΠΑΣΟΚ, ή ανακοίνωση τους αυ
τή σάν έκφραση τής μέχρι τώρα 
στάσης τών παραπάνω μελών, 
στον πολιτικό φορέα καί στή συν
δικαλιστική παράταξη, παίρνει ι
διαίτερες διαστάσεις. 

Ή προσπάθεια τών μελών αυ
τών είχε σάν στόχο τή διάβρωση 
τής ομαλής λειτουργίας τοϋ πο
λιτικού φορέα μέσα άπό τή» υ
πονομευτική τους δράση στην αυ
τόνομη συνδικαλιστική παράταξη: 
συστηματικά προωθούσαν καί προ 
παγάνδιζαν μιά τυποφανη δημο
κρατική διαδικασία πού εκφρα
ζόταν στην άποψη τής πολλαπλό
τητας καί τής αυτονομίας τών κέν
τρων λήψης τών πολιτικών απο
φάσεων. 

t Ή τακτική αυτή οδηγούσε ά π ' 
ευθείας στην εξουδετέρωση τών 
κεντρικών οργάνων λήψης τών α
ποφάσεων, στον κατακερματισμό 
του πολιτικού φορέα και της συν
δικαλιστικής παράταξης διασπών
τας κάθε ενιαία έκφραση. Παρα
πέρα θεσμοποιούσε στην ουσία 
τή δημιουργία οργανωμένων φρα
ξιών μέ Ιδιαίτερη πολιτική άπο
ψη; μ' αυτό τόν τρόπο ή ενιαία 
πολιτική έκφραση θα απέβαινε τό 
πηλίκο της διαίρεσης τού συνό
λου τών πολιτικών αποφάσεων διά 
τού αριθμού τών κέντρων, απόφα
σης: ανάλογες απόψεις έχουν ξε
ραστεί παγκόσμια άπό τους πο
λιτικούς καί τους συνδικαλιστι-
στικούς Φορείς τών λαϊκών κινη
μάτων γιατί τους καθιστούν ευά
λωτους καί ανίκανους ν' άνταπε-
ξέλθουν στά χτυπήματα της αντί
δρασης. 

Πρακτικά ή άποψη αυτή υλο
ποιήθηκε στίς συνελεύσεις τών 
2ιθλών τής Παντείου 

ηχανολόνων δπου ή ομάδα τών 
14 προώθησε διαφορετικά προ
γράμματα άπ* αυτά πού εμφά
νισε ή ΠΑΣΠ έν«αία σάν παρά· 
τάξη. 

Γιά τήν ενίσχυση της θέσης 
τους δεν δίστασαν νά ποοωσή-
σουν συμμαχία κα) μέ άλλη συν
δικαλιστική παράταξη γιά νά 
σπάσουν τήν ενιαία δχψραοτ, 
ΠΑΣΠ προς τά έξω λ.χ. 
πτώση ανασύνθεσης τού Δι 
τικού Συμβουλίου τής No, 
Σχο>· 

Παραπέρα ακολουθήθηκε άπό 
τά παραπάνω μέλι 
τασυκοφάντηοη 
οργάνων τού Kn^paToc 

"ΐψης πού έχουν γιδ 

ίικά όργανα; έτσι στή <θ· 
νακοίνωσή τους που βρίσκε« 

in βίοη στις στήλες τής ΑΥ
ΓΗΣ καί του ΒΗλΛΑΤΟ 
ρίζονται δτι ή ΠΑΣΠ υποτάσσε
ται στις προγραμματικεί άνακο·-
νώσεις τής ΠΑΣΠ γιά τή σύνδε
ση φοιτητικού * λαϊκού κινήμα
τος. 

Ή ΠΑΣΠ είναι αυτόνομη συν> 
δικαλιστική παράταξη μέσα στην 
οποία εκφράζεται ή Νεολαία τού 
ΠΑΣΟΚ κα) μέ τήν όποια συνερ
γάζεται γιά τή γραμμή πλεύσης 
ττ»ς μή έχοντας όργα/ωι -
ρά μόνο οργανικούς δεσιιου. 

διαγραφή' 
βηλω 
μ ι μη δΐαί= 
άπό 
τού μέλοο 

ΑΝΑΚΟΙΝΟΓΗ 

ΤΗΧ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

θυμιου, ενός άπό τους εμπνευ
στές καί καθοδηγητές ine κίνη
σης θά εξεταστεί άιτό. τό Πει
θαρχικό Συμβούλιο ίου Κινήμα
τος. 

Ακόμα στά άτομα πού κινούν
ται ατούς χώρους τής επεριθωρι-
ακής αριστεράς», στους θιασώ
τες τής «άντιδτκτατορικής ενότη
τας» καί της σοσιαλδημοκρατίας 
που μέ τά> έντυπα τους, υπακού
οντας στή μικροπολιτική ροπή 
τους, ενσυνείδητα συμβάλλουν στη 
κατασυκοφάντηση τού ΠΑΣΟΚ 
διασπείροντας μεθοδευμένα διάφο
ρες φημ*.ς (π.χ. Οτι ò Πρόεδρος 
τού ΠΑΣΟΚ μέ τή βοήθεια καί 
ανοχή μελών - συνεργατών του 
στρέφει τό K\vr\\ia προς τό συμ-

ιαράλληλη προώθη
ση τοΰ φραξιονισμού μέσα στους 

οηλώνου-

Κε ότι σύντομα οί ¿ύτοί 

ο έχουν τή δυνατότητα καί τήν 
ευχαρίστηση να δεχτούν στά δί
χτυα πού έχουν απλώσει γύρω ά
πό τό Κίνημα μας, όλους αυτούς 
και άλλους τέτί 

Έπί πλέον δηλώνουμε τι 
πολιτική πρακτική Ολων αι 
τών ατόμων i 
σμός( άστικοφιΛελευθερ: 
ποδειχνει τήν 
ποθέτηση 
αναζήτηση τής νέας τους πί· 
κής στέγης. 

Ή πλα> «Λειβ τής 
ΠΑΣΠ άπατε : ιό εκπρο
σώπους της παμψηφίας τών σχο-

• 
διεξοδικά μέ τις θι 
τακτική της ΠΑΣΠ στίς διοί 
σίες 
Συμβουλ! δεν
τρικού Συμβουλίου τη 
'Ασχολήθηκε επίσης Η>< • 
τά εσωτερικά προβλήμ 
Touovíac ττού avttu« κ... 

ακόλουθη απόφαση; 
ίαίρνοντας ύττ' όψη τί< συγ 

ταγγέλλί 
τητο 
γίακ το-

αα σ* αυτήν καί προβαίνει μέ συν
τριπτική πλειοψηφία, στή^ δια
γραφή τών παρακάτω; ) ) Αγρα
φιώτη Στάθη, 2) Καλούδη Θόδω
ρο, 3) Κραουνάκη ! 
στρινάκη Κώστα, 5) Κατ σο,, 
νη Παναγιώτη, ό) 

2S Μάη 
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Από βδομάδα σέ βδομάδα σέ φως 

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 
ΤΟΥ ΧΑΦΙΕΑΙΣΜΟΥ 

"Η «Εξόρμηση» είσβάλλει άπό σήμερα στα 
*Αδυτα τών Άδυτων της χούνας καί στο κρά
τος τοο χαφιεδισμοο καί τοΟ τρόμου πού ¿né-
βαλ* στον απόδημο ελληνισμό καί μάλιστα 
στην σπουδάζουσα νεολαία μας στο εξωτερι
κό. Καί είσβάλλει, βχι μα είκασίες καί έπιασα-
λΛ σχόλια Λ παρακινδυνευμένα συμπεράσμα
τα, άλλα μέ την παρουσίαση ντοκουμέντων. 

Πρόθεση της «Εξόρμησης» 
Ιέν t i m i να κατο*ικάσει -— 
την καταδικασμένη άπό τον 
λόό καί την Ιστορία χούντα, 
άλλα ve έτπσημάνει το παρα
κράτος της ττου έσιζή αλώβη
το και ακμαίο, έτοιμο νά ξο> 
νακινηθει ττάλι εναντίον του 
λαού καί τών Θεσμών. 

ΟΙ ίδιοι άνθρωποι trou ύττηρέ-
πιστά τους ξενσκίνητους έ-

άτομική τρομοκρατία, 
τον οίκογενειων τους στην 
λαβα, κόψιμο διαβατηρίου 

εκβιασμό 

|»μότες καί πού φαλκίδευαν για 
επτά χρόνια τά όνειρα Kai τις 
προοπτικές της νεολαίας μας, οί 
lot οι άνθρωποι κοί σήμερα ιητηρ*. 
τοΰν τήν «δημοκρατία». 

Ό Ι «άλογος 'Ελλήνων Σπου
δαστών Νεάπολης μέ τά άπό 11.5. 
1975 ίγγραοό ότου προς την «Ε» 
προβαίνει στην έξης ανοικτή κα
ταγγελία (ή αλήθεια τής καταγ
γελίας αποδεικνύεται άττό τα πα-
ρατιθέμενα επίσημα έγγραφα): 

Ό Σ E I N καταγγέλλει τη Ορό 
ση τον προξενείου καί τον Φα
σιστικών οργανώσεων κατά τη 
διάρκεια της δικτατορίας καί που 
ακόμα σήμερα συνεχίζεται. 

Κατά τη διάρκεια της δικτατο
ρίας το προξενείο της Νάπολης 
σέ συνεργασία μέ τους άςιωματι· 
«ους του NATO, της εκκλησίας 
της αδελφότητας των 'Ελλήνων 
όρΟοδόςων, τη Λίγκα καί τις Ι

ταλικές φασιστικές οργανώσεις ή» 
τον ό κύριος φορέας woù ανάπτυ
ξε καί συντόνισ» σέ όλη την ' Ι 
ταλία την τρομοκρατική όραση ε
νάντια στους "Ελληνες όημακρά-
T«c φοιτητές του έέωτερικου. 

Στη Νάπολη Ò Ε Σ Ε Σ Ι είχε τα 
Ηοντρικά του γραφεία. Άττό loft ή 
διοίκηση του (Σταθάπουλος, Κα» 
ραμπετσος, »εγκούτης. Διάκο
νος) συ συνεργασία μέ τους δ-

τκύοννους τών άλλων πόλεων συν
τόνιζαν τη όραση τους πανιταλι-

Tè 1971 τό «αντρικό γραφεία 
μεταφέρθηκαν στη Ρώμη, 

Ή όραση της Λίγκα βταν ή 

I ) Παρακολούθηση των δημο
κρατών φοιτητών. 

2) Προσηλυτισμός τ«ν πρωτο
ετών στη Λίγκα καί κατά συνέ
πεια στα φασιστικά Ιδεώδη. 

3) Καταπίεση φυσική καί ψυ
χολογική καί εκβιασμούς στους 
αντίθετους μέ το φασιστικό κα
θεστώς. 

4) Κάλυψη τών μυστικόν υπη
ρεσιών της Κ ΥΠ 

'Αποτέλεσμα αυτόν τον πρα-
γ ματ αν ήταν, όσοι δημοκράτες 
φοιτητές αντιτάχθηκαν στο φασι
στικό καβεατώς, νά χτυπηθούν ά
ττό τά όργανα toû προξενείου μέ 

συναλλάγματος, κόψιμο της ανα
βολής και μηνύσεων σέ δημοκρά-
τ·ς γιά τήν αντιφασιστική τους 
Οραση. Χαρακτηριστικά στην πό
λη μας μέχρι το 7 0 είχαν κοπεί 
τουλάχιστον 30 διαβατήρια δήμο 
κρατικών φοιτητών. Το ελληνικό 
προξενείο της Νάπολης ήταν και 
είναι τά κέντρο, μ όσον του ο
ποίου ή Κ ΥΠ έπαιρνε τις πληρο
φορίες γιά τή δράση τών 'Ελ
λήνων της Νάπολης. Αυτά φαίνε-
ται άπα μιά atipa επιστολές μέ 
τά χαρακτηριστικά ΑΠΟΡΡΗ
ΤΟΝ της ΚΥΠ πράς τά προξε-
νεϊο τής Νάπολης. 

Ζυγκαιριμένα, βπως φαίνεται 
74 
74 
74 
74 
74 
74 
74 

»·θ. Πρωτ. 0-225359. β) 10)74 
'Αριθ. Πρωτ. 0-227092, 11)10) 

άπά τις επιστολές τής 3)4 
'Αριθ. Πρωτ. 0-2)2015, 16)4 
'Αριθ. Πρωτ. 0-212964. 14)5 
'Αριθ. Πρωτ. 0-215537, 28)5 
'Αριθ. Πρωτ. 0-210822, 1)6 
'Αριθ. Πρωτ. 0-217221, 26)6 
'Αριθ. Πρωτ. 0-219647, 9)9 

" Ί25359. β) 10 
227092, 1 

Πρωτ. 0-227365, τή 

Ι 

Άριθ 
'Αριθ 
74 Αριθ 
ΚΥΠ κλάδος Β' τμήμα 111 - 3 
προς τά ελληνικό ν προξενειον, ή 
ΚΥΠ έπαιρνε άπα τά στρατολο
γικά γραφεία τά ανάματα όλων 
αυτών woù πήραν αναβολή γιά 
σπουδές στή Μεσσίνα, Μπάρι, 
Παλέρμο καί Νάπολη, τά έστελνε 
ατά προξενείο Νάπολης καί ζη
τούσε πληροφορίες γιά τήν «tv 
γένει διαγωγή τους». 

Χαρακτηριστικά του πόσο άλ
λαξαν τά πράγματα μετά τήν πο
λιτική αλλαγή είναι ότι οί ΐβιες 
μέθοδες ακολουθούνται καί σήμε 
ρα, δπώς φαίνεται άπα τίς ημε
ρομηνίες τών επιστολών, καί φυ
σικά τά προξενείο εξακολουθεί νά 
παραμένει ά πολύτιμος συνεργά
της της ΚΥΠ, καί η παρακολού
θηση τών δημοκρατικών φοιτητών 
συνεχίζεται. 

Τά προξενείο, όπως Φαίνεται 
άπά τήν επιστολή τής 22)5)74 
Άριβ. Πρ«τ. 1734011-ασ705 α
παντούσε συγκεκριμένα γιά τον 
καθένα, σχετικά μέ τά πολιτικά 
του πιστεύω καί δράση του. Στην 
επιστολή αύτη τονίζεται δτι δ 
•οοόσυσίρας Κ. «έδειξε αφοσίω
ση εις τά εθνικά Ιδεώδη καταστάς 
πολλάκις πολύτιμος συνεργάτης 
τής προξενικής ταύτης άρχης». 

φανερά δτι πρόκειται γιά Εναν 
άπά τους πληροφοριοδότες τοΰ 
προξενείου. Για τή συγκέντρωση 
αυτών τών πληροφοριών τό προ
ξενείο χρησιμοποιούσε τους φασί
στες πληροφοριοδότες καί τή Λίγ 
κα —- 'Εθνικός Σύνδεσμος 'Ελλή
νων Σπουδαστών 'Ιταλίας. Στο 

Τό Π ΑΣΟΚ οιή Βουλή 
XuvÉxcia tot της 1ης οβλίβος 

ποσά χρηματικά προερχόμενα α
πό τον Ιδρώτα του Ελληνικού 
Λαού διό τήν ένίσχυσιν ελληνι
κών καί ξένων οργανώσεων του 
'Εσωτερικού φίλα προσκειμένων 
προς τήν ΔικτατορΙαν μέ αντάλ
λαγμα τάς υπηρεσία«; των (προ
παγανδιστικός, προοοκατορικάς 
κ ά.) ώς επίσης διά τάν αυτόν 
σκοπόν κατέβαλε διάφορα ποσά 
είς διάφορα γνωστά ή καί λάβρο-
δια έντυπα τής αλλοδαπής. 

Έπερωτώνται όθεν οί ανωτέρω 
κ κ. υπουργοί καί παρακαλούνται 
νά καταθέσουν πάν σχετικάν ίγ-
γραφον εΙς τήν Βουλην ώ^ καί 
πλήρη στοιχεία καί καταστασιις, 

διά υιτοαργειον 
67 έως 196/ 

κατ* 

του 
καί 

έτος καί 

Ικαστος διά τό 
καί δια τά t i η 
1974 αναλυτικώς 
κατά περ 

1. Ποία ή σημειωθείσα éiraú-
ξησις -ουλίων υπό 

«δαπάναι μή κατονο-
μαζόμβναι «ίς τον προϋπολογι-
*μόν». 

2. Ποΐα ποσά διετέθησαν εΐβι-
κώς διά μισθούς καί έξοδα κινή-
βοος καί παροκολουθήσιως ελλη

νικών οργανώσεων αντιστάσεως 
καί μεμονωμένων 'Ελλήνων (πο
λιτικών, στρατιωτικών, Φοιτητών, 
εργατών κλπ.). 

3. Ποια πρόσωπα προσελήφθη
σαν ώς μόνιμοι ή έκτακτοι δημό
σιοι υπάλληλοι ή έπί έτερα σχέ-
σει εξαρτήσεως »Ις υπηρεσίας του 
εξωτερικού. 

4. Ποία πρόσωπα κα» επί πό
σον χρόνον απεσπάσθησαν β με-
τετέθησαν καί τίνων διαρκεί ή ά-
πόσπασις ή μετάθεσις προς τόν 
υπό στοιχεϊον 2 σκοπόν. 

5 Ποία πρόσωπα άπελόθησαν 
ή οίων δέν άνενεώβη ή σύμδασις 
έκ τών προσληφθέντων προσώπων 
τής υπό στοιχειον 2 κατηγορίας. 

ό. Ποία ποσά διετέθησαν προς 
ένίσχυσιν σωματείων μας οργα
νώσεων 'Ελληνικών καί ξένων του 
'Εξωτερικού. 

7. Ποία ποσά κατεβλήθησαν 
είς εφημερίδας κ.ά. έντυπα του 
'Εξωτερικού άπό τό 1967 μέχρι 
1974. 

'Αθήναι 15 Μαίου 1975 
Ό επερωτών Βουλευτής 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΛΚΛΛΑΛΛΝΗΣ 

ff n: oi άλυοίδες 

toû απόδημου 

έλληνιοροϋ 

τόν Σ ΕΣ Ν αποκαλύπτουν, τόσο 
τή στάση του Στενού όσο και 
τή σχέση του προξενείου μέ τή 
Λινκα καί μέ τήν ΚΥΠ. 

Εκτός αυτού, ή Γ.Σ. τ ο ν 
ΕΕΣΝ έχει καταγγείλει μιά σει-

άπό φασιστικά στοιχεία πού 
στην επταετία ενάντια 

στον« δημοκράτες φοιτητές. Αυ
τοί είναι: 

Γιαννιός Νίκος 
αβιαρας Νικήτας — 

Γιε" 
Χαβ 
Νόρόας ωργος 
Τζάνος Γιάννης 
Τζάνος Πέτρος 
Τνρσέλη<· 'Ανοστάσιος 

- i 

Γκαγκαρας Κωνίνος 
Παπουτσής Παναγιώτης 
Ντούσκος Γιάννης. 
Στις 25)1)74 στην ΚΑ. του 

ΕΣ Ε Σ Ι ήταν πρόεόρος Σπανός 
Νικόλαος, αντιπρόεδρος Γκολψο-
μήτσος Φάνης γραμματέας Έμμ 
Παναγιώτης, αντιπρόεδρος Β. Ί 
ταλίας λΑακρυνιώτης Γεώργιος, 
αντιπρόεδρος Ν. 'Ιταλίας Συμεω 
νίδης Χαράλαμπος, Σύμβουλος 

Ό σύλλογος μας στηριζόμενο« 
στις δυναμεκ του και σέ όλο τό 
λαϊκό κίνημα θά συνεχίσει τόν ά-

Ϊ
ΰνα, όπως δλος ό ελληνικός λο> 
e, ενάντια ατά παλιά καί νέα 

μέτρα καταπίεσης καί τρομοκρα
τίας και υπονόμευσης του δημο
κρατικού λαϊκού μας κινήματος, 
θα αγωνιστεί γιά τήν τιμωρία ό
λων τών ένοχων καί τών συνεργα
τών τής χούντας, γιά τήν εθνική 
ανεξαρτησία καί πραγματική δη
μοκρατία στον τόπο μας. 

Νάπολη 11)5)7» 
Σύλλογος 'Ελλήνων 

Σπουδαστών Νάπολης 

ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΠΡΟΣ: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ν 

Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Ε Ι Ο Ν 
Ν Ε Α Π Ο Λ Ε Ω Σ 

ΘΕΜΑ: Ά ν α ζ ή τ η σ ι ς 
Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν . 

) "Εχομεν τήν τιμήν, νά γνω-
*μεν άτι άναγκαιούν, τη ΚΥΠ ρίσωμεν 

πληροφορία· περί τής έν γένει 

σελίδα 6, αναφέρεται δτι ό ζητούσε τήν απομάκρυνση του 
ος σύνδεσμος Ιορύβηκε άπό Στενού Κ. καί τού Κ. Τζενεμπή, 
"Ελληνες νεοφασίστες στις γνωστούς γιά τήν τρομοκρατική 

περιοδικά 'Αναγέννηση, όργανο 
του ΕΣΕΣ Ι, στα μοναδικά νού
μερο πού κυκλοφόρησε το 1970 
στή σελίδα ό, αναφέρεται δτι ό 
πρωτ 
τους 'Ελληνες νεοφασίστες 
23)407 στη Νάπολη, γιά να φτά
σει τελικά στην 'iSpuai] τού ΕΣ Ε
Σ Ι στις 10)6)67 (σελίδα 2). 

Ή στενή συνεργασία ΕΣΕΣ 
προξενείου καί πρεσβείας φαίνε
ται: 1) 'Από uta σειρά επιστο
λές που ανταλλάχτηκαν, μέσα ά
πό τίς όποιες ή χρηματοδότηση 
τοΰ ΕΣΕΣ άπά το προξενείο εί
ναι Φανερή. 2) Άπό το δτι * KÁ 
πληροφορούσε λεπτομερειακά τό 
προξενείο γιά κάθε ενέργεια τού 
ΕΣΕΣ Ι. 3) Άπό τήν επίσημη πα
ρουσία τών προξενικών και πρε-
σβειακών άρχων σέ δλες τίς συνε
δριάσεις τού ΕΣΕΣ Ι. 

Στη Γ.Σ. τής Λίγκα Νάπολης 
πού έγινε στις 27)1)74, όπως 
φαίνεται άπό τά ντοκουμέντο, 
πού είχε σάν σκοπό νά προετοι
μάσει τό πανιταλικό συνέδριο, 
παρευρέθηκαν ό στρατιωτικός α
κόλουθος τής πρεσβείας τής Ρώ» 

πραγματοποίησε σειρά ό» 
έ τό 

ΣΕΣΝ 
παφών μέ τό προξενείο, στά πλαί 
σια τής άποχουντοποιησης, πού 
ζητούσε 
Στενού 

Fης καί ό πρόξενος της' Νάπολης 
εωρΎΐου. Ό πρόξενος Γεωργίου 

άπό τη Στοκχόλμι 
Γεωργίου. Ό πι 
ερχόμενος άπό τ ¿τοκχοΛμη 
που είχε αναπτύξει φασιστική 
όραση, έδωσε συγκεκριμένες «ο-
τευθυνσεις γιά τήν αναδιοργάνω
ση τής Λίγκα. 

Ή «Αδελφότητα» 

"Αλλο θερμό υποστηρικτή καί 
συνεργάτη βρήκε ό ΕΣΕΣ Ι τήν 
αδελφότητα των ορθοδόξων της 
Νάπολης. Μιά ùnyçii\ οικονομική 
δύναμη που ιδρύθηκε μετά τήν 
πτώση του Βυζαντίου. Ή άδελφο 
τητα ελέγχονταν δασικά άπό τους 
συνταγματάρχες του NATO και 
ήταν ανέκαθεν κέντρο αντιδημο
κρατικών ενεργειών, πού αποκο
ρυφώθηκε μετά τό φασιστικό πρα 
ξικόπημα της 21)4. οπότε καί 
λαμβάνουν διοικητική θέση ό συν 

Παλαιολόγο 
στρατηγός Καλιόπουλος, ό" ε 

ιατάρχηΓ Παλαιολόγος, 
. ιτηγός Κολιόπουλος, ό ι 

ταγματάρχης Τσαντήλας ό ήρωας 
τής 2114 ^Ηλιάδης. 

Ι ) Ή αδελφότητα Ιδιδε στέγη 
καί χρηματική ενίσχυση στον 
ΕΣΕΣ Ι. 

2) 'Ν εκκλησία επίσημα υπο
στήριζε καί ευλογούσε τή φασι
στική αυτή οργάνωση, δπως απο
δεικνύεται άπό τό γράμμα πού 
δημοσιεύεται στό φυλλάδιο 4 τής 
Λίγκα μέ τίς ευλογίες τού "Ελ
ληνα αρχιμανδρίτη Κατσώνη καί 

ιλίτη At' όστριας ατούς του Μητροπολίτη 
οργανωτές της λίγκα. 

Η Τδια ή Λίγκα έπαιρνε μέρος 
στό συμβούλιο τής αδελφότητας 
μέ Ινα μέλος της: τό Ρεγκούτη 
Δημήτριο. 

Ετσι συμπληρώνεται τό δί
κτυο συνεργασίας ΚΥΠ - NATO * 
προξενείο - αδελφότητα, πού σάν 
μοναδικό σκοπό εΤχε τήν κατά
πνιξη κάθε δημοκρατικής φωνής 
στην πόλη μας. Ό ΣΕΣΝ δλα 
τά χρόνια τής δικτατορίας μέ
χρι σήμερα Ιγινε ό πόλος συσπεί 
ρωσης τών δημοκρατικών φοιτη
τών τής Νάπολης. Αντιπάλεψε 
καί αντιπαλεύει στά σχέδια τού 
προξενείου καί δλων τών φασι
στικών οργανισμών, δημιουργών
τας ένα γερό μαζικό κίνημα στην 
πόλη μας. 

Γι* αυτό ήταν πάντα ό στόχος 
τού προξενείου καί τής Λίγκα 
καί πολλά μέλη του καταδιώχτη
καν κατά τή διάρκεια τής βικτατο 
τορίας. Ακόμα σήμερα έκρεμουν 
μηνύσεις φασιστών ενάντια σέ δη 
μοκράτες μέλη τού συλλόγου μας 
γιά τήν αντιφασιστική τους βρά
ση. 

Μ*τά τήν πολιτική αλλαγή ό 

MUH im» ι m una ι moil 
Τή Δευτέρα 2 Ιουνίου erti 9.30 tò βράδυ, Θα y(v£t στή Θεσσαλο

νίκη αχό «ΠΑΛΑΙ ΝΤΕ ΣΠΟΡ», Λ δεύτερη Λαϊκή Συναυλία τοΟ Δή
μου Μούτση, που παρουσιάζει τον «ΠΡίΙΤΟ ΚΥΚΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΏΝ 
ΛΑΊ'ΚΛΝ ΣΥΝΑΥΛΙΛΝ». 

Τραγουδούν: Ο ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ, 

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΑΒΙΝΑ, 

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΤΤΟΝΟΣ 

καί Η ΑΛΚΗΣΤΗ ΠΡΟΤΟΨΑΛΤΗ 

Τό Πρώτο Μέρος, περιλαμβάνε» τραγούδι α μέ τίτλο « Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ » καί τό 
«ΠΡΑΙΤΩΡΙΟ», μέ on (χους του Μ. 'Ελευθερίου. 

Τό Λεύτερο Μέρος « Τ Ε Τ Ρ Α Λ Ο Γ Ι Α » σέ στίχους τον μεγάλων μας ποιητών 
Γ. Χ&ψέρη, Κ, Καόάψη. Κ. Καρυωτάκη καί Γιάννη Ρίι 

Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α διστ(Οεν»αι στά έξης καιααιήμοτσ τής Θβσσβλονίκης: 

ΛφοΙ Γκτρίδη, 'ΛήΛΊγονιδών % (κατάστημα δίσκων) 
2) Αφο! ΠετρΙόη, Λαγκάβά 1 (»ηάστημα δίσκων) 
3) ΝΤΟ • ΡΕ . ΜΙ, 'Λν. ΧοφΙας 28 ( ^ ά ο τ η μ α δίσκων) 
4) Κ. λ 28, Σαμαρά Μαρία (βιόλιαπωλείον) 
5) Πρεςς . Τύπος, Τσιμισκή 104 (^(Αλιοπωλεΐσν), 
δ) Κ Αδανασ·άβης —- Χ. Ταρνικίότκ (βιβλίοπωλείον) 

ΜΙΑΛ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, 

γνωστούς γιά τήν τρομοκρατική 
καί χτφιεόιστικπ δράση τους. Πα 
ρα πέρα ό Χ E I N στις Απαφές 
του αυτές Ιδαλε καί μιά σειρά 
συνδικαλιστικά αΐτήματα, όπως 
οίκονομική δοήόεια καί άλλες δι
ευκολύνσεις γιά τό δημοκρατικό 
μας σύλλογο. 

Ό πρόξενος Γεωργίου αρνήθη
κε νά Ικανοποιήσει όλα αυτά τα 
δίκαια αΗτήματά μας. 'Αρνήθηκε 
τή φασιστική βράση τοΰ Κ. Στε
νού κα) του Κό Τζενεμπή. 'Αρ
νήθηκε ότι τό προξενείο είχε σχέ

σεις μέ τή φασιστική Λίγκα* 4μ· 
φίσδητησε τή φασιστική δράση 
της καί Ισχυρίστηκε ότι τό προ
ξενείο δέν έδωσε χρηματική βοή
θεια στην οργάνωση αυτή. 'Επί
σης ό Γεωργίου αρνήθηκε καί τήν 
ύπαρξη φακέλλαν για τους δημο
κράτες φοιτητές. Τό Φλεβάρη τού 
75 ό Σ Ε Σ Ν σέ μαζική κινητοποί
ηση του στό προξενείο απαίτησε 
έντονα τήν παράδοση των φακέλ-
λων. Ό πρόξενος, ένω στην αρχή 
αρνήθηκε τήν ύπαρξη τους, κατ» 
άπό τήν επίμονη τάν φοιτητών 
καί τήν ανακάλυψη τών φακέλλων 
άπό αυτούς αρνήθηκε την παρά
δοση τους καί σε συνεχέχεια κά
λεσε τήν αστυνομία. Τό ντοκου
μέντα πού ανακαλύφθηκαν άπό 

'Ιταλίας 
roc, Σύμ 

αντιπροέδρου Β 'Ιταλίας Moa!» 
Σαμουήλ 
θέντος έν ίτει 19 

Ιταλία« Γεωρ» 
τληρομιι 

Γ., Παπα-
άναπλ 

„ Γερής oc 
αντιπροέδρου Ν 
γίτσης Παναγιώτης, ξ 
τικά μέλη: Ματζάρης 
ζήσης Χ., Παΐδης Δημήτριος. 

Στό προξενείο βασικές θέσεις 
είχαν, κατά διάφορα διαστήματα, 
ά Ηρακλής Άγιοβλασίτης, ό Γ. 
Κόρακκας πρόξενος, Μιχ ά λ η ς 
Μπέσιος, Κ. Στενός, Γεωργίου 
πρόξενος. Αυτοί παραλάμβαναν 
καί απαντούσαν σέ όλες τίς ε
πιστολές τής ΚΥΠ. 

'Από αυτούς ό Γεωργίου κα! ό 
Στενός παραμένουν ακόμα στό 
προξενείο. Ό Σ Ε Σ Ν πέτυχε μέ 
τις κινητοποιήσεις του νά απο
μακρύνει τόν Κ. Τζενεμπή άπό 
τΙς προξενικές αρχές. 

καί τή«, 'Εσθήρ< 

ντος έν ίτει 1948 εις 
(. Ούτι 

Ιωάννι-

βιαγωγής τού Κ 0 ΕΝ 'Ααρών τού 

έν 
να. Ούτος διαμένει άπό τού έ
τους 1967 έν Νεαπόλει Ιταλίας, 
ώς φοιτητής τής Γεωπονικής Σχο 
λής τού έκει Πανεπιστημίου. 

2) ΑΙ πληροφορίαι άναγκαιούν 
προκειμένου ένημερώσωμεν, κατ' 
αΤτησίν της, άρμοδίαν Στρατιω· 
τικήν 'Αρχήν, δι δ καί πάρακα-
λούμεν δπως περιέλθουν ήμιν, τό 
δυνατόν ταχύτερον. 

Άν)χη< (ΠΣ) Παναγιώτης Πόθος 
KENT?. ΫΠΗΡ. ΠΛΝΡΟΦΟΡΙΠΝ 
ΠΡΟΣ: Ε Α Α Ν Ν Ι Κ Ο Ν 

Π Ρ Ο Ξ Ε Ν Ε Ι Ο Ν 
Ν Ε Α Π Ο Λ Ε Ο Σ 

ΘΕΑΛΑ: Ά ν α ζ ή τ η σ ι ς 

ι ι · * " λ " Ρ ° Ο β Ρ · * ν . 
1 ) Εχομεν τήν τιμήν νά γνω-

ρίσυμεν ότι άναγκαιούν τή ΚΥΠ, 

πληροφορίαι περί τής έν γένει 
διαγωγής τών κάτωθι σπουδα
στών; 

'JÍ* ί £ «) ΠΟΥΛΙΑ Σωτηρίου τού Λη 
μητριού καί τής Ουρανίας, γ*ν-
νηθεντος έν Ιτει 1949 είς Ιλο> 
τανιον Ιωαννίνων. Ούτος διάμε
νε, άπό Σ)6ρίου 1973 έν Νεα
πόλει, ώς φοιτητής τής Γεωπονι
κής Σχολής του εκεί Πανεπιστή
μιου. 

β) ΣΩΝ Σήκου τοΰ Λημητρίου 
και τής Αικατερίνης, γεννηθέντος 
έν Ιτει 1949 είς βαγενήτιον Ί · 
»αννίνων. Ούτος διαμένει άπό 
τού έτους 1907 έν Ρώμη, ώς 

Ϊ»ιτητής τής 'Αρχιτεκτονικής 
χολής τού εκεί Πανεπιστημίου. 

2) ΑΙ πληροφορίαι άναγκαι
ούν, προκειμένου ένημερώσωμεν» 
κατ* αϊτησίν της, άρμοδίαν Στρα 
τιωτικήν 'Αρχήν, δι δ κα) πάρα· 
καλούμκν Òrme αύται περιέλθουν 
ήμίν, τό δυνατόν ταχύτερον. 
Άν)χης (ΠΣ) Παναγιώτης Πόθος 

Π Ρ 0 8 Ε Ν Ε Ι 0 Ν ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΝ ΝΕΑΠΟΛΕΙ 

'Αριθ. Πρωτ. 0.1174 Π ) Α Σ 701 
Τό Προξενείον τής 'Ελλάδος έν 

Νεαπόλει 

π ι σ τ ο π ο ι ε ί 

"Οτι ό κ. i O Y i O Y X l P A X 
Κιανίνος τού 'Αναστασίου, γεν
νηθείς είς Πασχαλίτσα Καρβί-
τσης τήν 8.2 1948, επέδειξε, κα-
τά τήν διάρ«ιιαν τής έδώ παρα
μονής του, ώς φοιτητής άφοσίω* 
σι ν είς τά Εθνικά Ιδεώδη, κατα
στάς πολλάκις πολύτιμος συνερ
γάτης τής Προξενικής ταύτης Άρ 
χης. 

'Εν Νεαπόλει τ* 22.5.1974 
Ο Πρόξενος 

ΣΤΟ αΣΠΙΤΙ ΤΩΝ POYMANÛN ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝ» 

Προωθείται ή έλλην I I I μαυικη 
Πλοόοιο clvai τό κοινό παρελθόν μέ; 

τίς παραοουνάβιες χωρβς κι άπειρα τα 
οημεία που μας συνδέουν μαζί τους. Ή 
Ρουμανία «Ιναι η χώρα του Ρήγα καί του 
Χριστόπουλου. Έκ*Ϊ ntpaoav t v a μκγο-
Κο μΑρος της ζωπς τους, *-
κει δημιουργπσαν. Ή χώρα, 
πού ανάθρεψε τον Παναγιώ
τη Ί στρατί. 

ουνεργαβία στα ποΑιιιοτικά 
'Εκεί γεννήβηκ* τό νεοελληνικό θέ
ατρο, στην aü^i\ τής πριγκίπισ
σας Ρολού. 

Ή επαφή συνεχίστηκε πολλές 
. άτερα ίσαμε ι ' 

ές του 20ου αίώνα, πού ή πο-
δεκαετίες αργότερα Τσαμ« τίς αρ
χές τοΰ 20ού αιώνα, πού i 
λιτική ψίηψανι τίς σχέσεις ι 
δύο χωρών, γιά ίκκι διάστημα, 
γιά νά σταματήσει κάθε επικοι
νωνία τήν περίοδο 1945—1970. 

Τώρα, δειλά - δειλά είναι αλή
θεια αρχίζει ν' αναπτύσσεται κά
ποια νέα γνωριμία μέ τόν αδερφό 
Ρουμάνικο λαό, πού τόσα μας 
συνδέουν καί τίποτα δέν μάς χω
ρίζει. 

Μιά σύντομη επίσκεψη στό 
Βουκουρέστι μέκανε νά διαπιστώ
σω τήν αγάπη καί τό ενδιαφέρον 
πού δείχνουν οί Ρουμάνοι γιά τή 
χώρα μας, γιά τά νεοελληνικά 
γράμματα, γιά δ,τι ελληνικό. Κι' 
ευχαριστώ κι απ' τό βήμα αυτό, 
όλους εκείνους πού μέ υποδέχτη
καν καί μέ περιποιήθηκαν οτή 
διαμονή μου στή Ρουμανία. Τους 
φίλους λογοτέχνες, πού μέ κάλε
σαν στον Οίκο τών Ρουμάνων 
συγγραφέων, έξω απ' τό Βουκου
ρέστι. 'Εκεΐ. στ ¡ς όχθες μιας. λί
μνης κρυμμένο άπ' iva γραφικό 
δάσος, υψώνεται τδ παλάτι τού 
Βογιάρου Μπρανκοβεάνου, σήμε
ρα «Σπίτι τών δημιουργών». 01 
Ρουμάνοι σύγγραψεic έχουν δικαί
ωμα έό' όσον εγκριθεί ή αίτηση 
τους — μερικοί περιμένουν αρκε
τά χρόνια —- σ* ένα δωμάτιο στό 
μέγαρο αυτό, πού προσφέρει όλες 
τίς σύγχρονες . ανέσεις κι είναι 
ταυτόχρονα λίγα χιλιόμετρα Ιξω 
άπ' τό Βουκουρέστι, πού τό χρη
σιμοποιούν σάν τόπο avana·. 
διακοπών τής οίκογένειάς ' 
Κυριακάτικης αργίας ή εργασίας 
κοί περισυλλογής. 

Στό Βουκουρέστι έζησαν τά 
τελευταία χρόνια κι εργάστηκαν 
γνωρίζοντας τή λογοτεχνία μας 
στό ρουμάνικο κοινό ή ΜΕλλη 'Α
λεξίου κι' ό Καλοδίκης. Καί ζουν 
ακόμη ό σοφός καθηγητής Νέ
στορας Καμαριανός, ό Μενέλαος 
Λουντέμης κι ή Μαρία Μαρινέ» 
σκου - Χύμου. Ο Λουντέμης με
ταφράζει τελευταία Ρουμάνους 

δέματα 
Γράψει 

ό ΚΩΣΤΑΣ 

ΒΑΛΕΤΑΣ 

ποιητές στά ελληνικά, σύντομα 
θά κυκλοφορήσει μιά συλλογή 
ποιημάτων του "Ιον Μπράντ, πρε
σβευτή τής Ρουμανίας στην 'Ελ
λάδα. 

Ή προσφορά τής καθηγήτριας 
τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Βουκουρε
στίου, Μαρίας Μαρινέσκου > Χυ
μού, στην διάδοση τών ελληνι
κών γραμμάτων είναι ανυπολόγι
στη. Μεταφράζει καί σχολιάζει 
αρχαίους κλασσικούς. Μελετάει 
τους παλιούς σοφούς τών νεωτέ
ρων χρόνων, ποοσσν ελληνομαθείς 
Ρουμάνοι ή 'Ελληνες τής Ρουμα
νίας. Μεταψράζει καί γνωρίζει 
στό t αναγνωστικό κοινό τής πιό 
πλούσιας ευρωπαϊκής χώρας, τής 
Ρουμανίας "Ελληνες συγγραφείς. 

Τίς μέρες αυτές κυκλοφόρησε 
άπ' τίς εκδόσεις Ουνιδέρ, ένα βι
βλίο τού Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου, 
σέ δική της μετάφραση. Μέσα 
στό 1975 θα κυκλοφορήσουν άπ' 
τίς Τδιες εκδόσεις τό μυθιστόρη
μα τού υπογράφοντος «Οί Μέ
τοικοι» καί πιθανώς τού χρόνου, 

'>ΐηγήμ<*τά του « Ό Έλέψας», 
μεταφρασμένα καί παρουσιασμέ
να άπό τήν Τδια. Τακτική συνερ
γάτρια τών «Αίολικών Γραμμά

των», ή Μαρία Μαρινέσκου - Χύ
μου εργάζεται ακούραστα προ
βάλλοντας στό εξωτερικό τή λο
γοτεχνία μας. 

Ένας άλλος ελληνολάτρης εί
ναι ό καθηγητής Ρομούλ Μουντε-
άνου, πού οί εργασίες του πάνω 
στή γερμανική λογοτεχνία καί 
τήν παγκόσμοα συγκριτική λογο
τεχνία τόν έχουν κώνο γνωστό 
έξω άπ' τά σύνορα τής χώρας 
του. 

M i τόν Ρομούλ Μουντεάνου υ
πογράψαμε συμφωνία γιά μιά εκ
δοτική συνεργασία. Σάν διευθυν
τής του εκδοτικού οΤκου Ουνιδέρ, 
ανέλαβε τήν υποχρέωση νά μας 
δώσει ένα εγχειρίδιο τής σύγχρο
νης ρουμάνικης λογοτεχνίας, πού 
θά κυκλοφορήσει μεταφρασμένο 
ατά ελληνικά, θ ά ετοιμάσουμε α
κόμα μιά ανθολογία ελληνικής πε
ζογραφίας καί ποίησης πού θά 
τυπωθεί στή Ρουμανία. Τά «Αίο-
λικά Γράμματα» θά αφιερώσουν 
επίσης ένα τεύχος στή ρουμάνικη 
λογοτεχνία, μέ μιά μικρή ποιητι
κή ανθολογία ζώντων Ρουμάνων 
ποιητών 

Παλιότερα ή Ρίτα Μπούμη · 
Παππά είχε δώσει κάποιες μετα
φράσεις Ρουμάνων ποιητών κι Ι
δίως τόν κορυφαίο ποιητή Έμινέ-
σκου. Παρ' δλα αυτά χρειάζεται 
άκόμα^πολλή δουλειά νά γίνει γιά 
νά ποΟμε ότι οί έλληνορουμάνικες 
πολιτιστικές σχέσεις βρίσκονται 
σέ Ικανοποιητικό σημείο. 

Ή Ρουμανία είναι μιά χώρα 
ανοιχτή στην Ευρώπη καί συνδε
δεμένη στενά μέ τήν ευρωπαϊκή 
κουλτούρα. 'Ιδίως τή γαλλική, 
αλλά κα) τήν ίταλική, γερμανική. 
Τά γαλλικά είναι μιά γλώσσα 
διαδομένη τόσο πολύ, πού διευκο
λύνει μιά μειοψηφία βέβαια, άλ
λες χιλιάδες Ρουμάνους αν όχι 
λές χιλιάδες ρουμάνους άν όχι 
εκατοντάδες χιλιάδες, νάρχονται 

| Σοοιαλιοΐΐκή 

fluvepyaoia 
Συνέχεια ί κ της 1ης σελίδος 
σα εΤπε ό Α. Παπανδρέου, γιά 
τίς ανησυχίες στον εξωτερικό καί 
εσωτερικό τομέα. 

Τό γαλλικά σοσιαλιστικό κόμ
μα, αποδέχτηκε νά άναλο^ 
στενή συνεργασία μέ τά υπόλοι
πα κόμματα τήν πρωτ or 

γιά τή διευκρίνηση των 6* 
«ρήσιας διάταξης τού συ» 

νεορίου, τόν τόπο και τόν χρόνο 
που θά συνέλθει. 

Μέχρι τό τέλος του χρόνου ε
πίσης οί εκπρόσωποι των σοσια
λιστικών κομμάτων πού θά Ιχουν 
είοττγηθεϊ στά κόμματα τους γιά 
τή σύγκληση του Συνεδρίου κοί 
θά έχουν ληφθεί οϊ αποφάσεις. 

Ό εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, 
ε!χε μιά σειρά άπό ενδιαφέρου
σες συνομιλίες μέ τόν πρόεδρο 
του βελνικού σοσιαλιστικό« 
ματος Κούλς, τόν Γκονζά/ 
τους εκπροσώπους τού h 
σοσιαλιστικού κόμματος > 
προώθηση καθαρά σοσιαλιστικής 
γραμμής στον ευρωπαϊκό χώρο. 

"Ρομπότ,, 8έ Αει τους 

¿pyáiEC Α "ΠΙΤΣΟΣ,. 
ΟΙ 1.260 περίπου εργάτες στην επιχείρηση Π Ι Τ Σ Ο Σ Α,Ε, δουλεύ

ουν στό εργοστάσιο πάντα μέ τήν απειλή της απόλυσης. O i συν
θήκες δουλειάς είναι μεοαιω, 

Οι προϊστάμενοι τών τμημάτων, λένε οί εργαζόμενοι, οα>ξάνουν 
τήν ταχύτητα τής κορβέλλας παραγωγής, αναγκάζοντας τους ερ
γάτες νά γίνονται ταχύρρυθμα ρομπότ, χωρίς να υπάρχει ή δυνα
τότητα σ* ολόκληρο τό θωρο έστω κα) ενός δεκαλέπτου ξεκούρα
σης. ΚΑερικά τμήματα στεγάζονται σέ χώρους ακατάλληλους π.χ. 
σέ αποθήκες χωρίς επαρκή φωτισμό καί μέσα σέ ατμόσφαιρα Ιονί

ζω ακτινοβολίας των συσκευών, μέσα στην κάπνα άπό 
ρίς νά παίρνουν επίδομα άνθυγεινής εργασίας. Ό 

ιατισμος στο εργοστάσιο είναι σχεδόν ανύπαρκτος. 
εργαζομένων αναφέρουν δτι ό γιατρός σπάνια επι

σκέπτεται τό ¿ργοστασιο καί πώς χρέη γιατρού κάνει εργάτρια πού 
τό βαθμό νοσοκόμας! 

DI τουαλέττες είναι ελάχιστες καί βρίσκονται o i άθλια κατά
σταση ώστε νά μή εξυπηρετούνται οί εργαζόμενο·. 

Σ4 πόστα κλειδιά τής επιχείρησης υπάρχουν απόστρατοι ¥ *· 
ματικοί που αστυνομεύουν μαζί μέ τους εγκάθετοι*; τής διοίκησης 
τοο εργοστασίου τους εργαζομένους. 

Στην επιχείρηση δέν υπάρχει ουσιαστική πρόληψη ατυχημάτων 
(τρεις εργάτες ακρωτηριάσθηκαν πέρυσι άπό τίς πρόσσες). 

Ερχόμαστε στό συνδικαλισμό. Πού άπό τά πράγματα Φαίνε
ται ότι, γιά την «ΠΙΤΣΟΣ» είναι απαγορευμένος. Τρείς έργαζό-
6ενοι oVfKtKpiutva ο) κ. Παιδιακάκης Γιάννης, Παιόιακακης Β 

αριάμης Σ. επειδή κατέθεσαν αίτηση, στίς Ιό Ά ί μέ 
/ς εργάτες γιά νά Ιδρύσου α απολύθηκαν στι 

ιν υπεράρ 
'ίσης απολύθηκαν άλλα 4 μέλη τού υπό 

αγορεύεται κάθε συζήτηση μεταξύ ερ
γαζομένων σέ θέματα συνβικαλιατικά, μέ τόν εκβιασμό καί τη στέ
ρηση επιδόματος παραγωγής. 

Μαν. Δασκαλογ.οτννάκης 

σ άμεση έπαψή μέ τή γαλλική 
λογοτεχνία καί σκέψη. 

Κάτι άγνωστο στην 'Ελλάδα 
είναι οί πολλές δίγλωσσες εκδό
σεις καί τα βιβλία καί περιοδι
κά πού κυκλοφορούν σέ ξένες 
γλώσσες. Ιδίως στά γαλλικά, Τό 
Βουκουρέστι είναι μιά μεγάλη πό
λη, πού συναγωνίζεται σ εμφάνι
ση τό Παρίσι μέ πλούσια πνευμα
τική καί καλλιτεχνική κίνηση. Εν
τυπωσιακά βιβλιοπωλεία, θέατρα 
τό ρουμάνικο θέατρο βρίσκεται 
σέ ψηλό επίπεδο — αίθουσες συν
αυλιών, ορχήστρες πού καμμιά 
σύγκριση βέβαια δέν έχουν μέ τά 
δικά μας ή τήν ανυπαρξία τών 
δικών μας. Τά ρουμάνικα πανεπι
στήμια είναι καλύτερα οργανωμέ
να άπ* τά δικά μας. Γκαλερί 
καί μουσεία καλοδιατηρημένα, αί
θουσες διαλέξεων σπίτια πολιτι
σμού μέ έντονη πνευματική δρα
στηριότητα,, κι Ιδίως αυτή ή παγ
κόσμια καί κοσμοπολίτικη όψη 
τών πραγμάτων κάνουν τό Βου
κουρέστι ένα μεγάλο πνευματι
κό κέντρο. 'Ανάλογη είναι κι ή 
επιστημονική κίνηση. Ινστιτούτα, 
κέντρα ερευνών. 

Μιά άπό τΙς ζηλευτές ευρωπα
ϊκές πρωτεύουσες, είναι τό Βου
κουρέστι. Χ> ποιητής "Ιον Μπράντ 
έφραψε πρόσφατα, ότι ή ρουμά
νικη λογοτεχνία, ή ρουμάνικη 
κουλτούρα, έχει τόσο προχωρή
σει, πού δέν χρειάζεται πια τή 
βοήθεια τών ξένων δημιουργών. 
Διαπίστωση πού δέν αποθαρρύ
νει βέβαια τίς έπαψες, άλλα θέ
λει νά δείξει τήν άνοδο τής πολι
τιστικής ζωής στην αδερφή %υςχι 
πού τό naptXBòv της είναι ζυμω
μένο μέ τό δικό μας. 

Μιά μικρή επίσκεψη στό τα
πεινό χωριό Δραγατσάνι, ποογινε 
ό τάφος τοΰ εκλεκτότερου κομμα
τιού τής ελληνικής νεολαίας, αρ
κεί νά τό δείξει ! Τό αποδείχνουν 
ακόμη τά επιβλητικά ανάκτορα 
τού ηγεμόνα Άλέξανβρου Σού
τσου, πού δεσπόζουν στό κέντρο 
τού Βουκουρεστίου. Τό κάθε τ| 
στή μεγάλη καί# πανέμορφη αυτή 
χώρα με τό πλούσιο χώμα καί τά 
απέραντα δάση θυμίζει κσ'ι 
ποια σχέση έχει μέ τήν Ελλάδα 
Άπ* τό Σκουλένι ίσαμε τό Γιάσι, 

κι άπ' τό μοναστήρι τού Σέχου 
ώς τή Ντοβρουτσα. 

01 έλληνορουμανικές σχέσεις 
πρέπει νά συνεχιστούν καί νά α
ναπτυχθούν. Αυτό επιβάλλει τό συμ 
οέρον κα) ό πόθος τών δύο λαών. 

Κώστας Βαλέτας 

r — 

φαντομάδες» 
oi φασίστες 
άλλα 
άσχημονοΰν 

Ή Συντονιστική 'Επιτροπή πό
λης θεσσαλονίκης τού ΠΑΣΟΚ 
καταγγέλλει τήν απαράδεκτη ανο
χή τής κυβέρνησης (ιΐνο 

POC χαρακτηρισμό·. 
' άζ της νοοτροπίας) στο 

μα αναταραχής πού καλλιερν. 
άπό τους γνωστούς κύκλους τής 
ανωμαλίας. Σέ πείσμα τού ύπουρ 
γού Γκίκα ό «ανύπαρκτος» νεοφα
σισμός γέμισε τους τοίχους 
Πανεπιστημίου μέ τίς γνωστές 
του ασκήμιες Τά όσγαν*. 
|ης που κλήθηκαν άύοο 
ηόν κατόρθωσαν.. άκουα να συλ 
λ ά β ο υ ν TOUC HfMBTTtf 

πίσι 
πεινθϋμίζεται ότι Α 
διαθέτει αστείρευτες 
τήν προάσπιση 
τής κυόερνητικΓ; 

Ο ΛΑΟΣ 
ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΑΣΟΚ 

'Εβδομάδα 
«Συμπαράστασης 
στο λαό της Χιλής» 

Τό ΠΑΣΟΚ Πλ. 'Αμερικής, 
Λευκωσίας 2, καλεί νά πάρετε μέ
ρος στίς εκδηλώσεις „πού οργα
νώνει στά πλαίσια της εβδομά
δας γιά «Συμπαράσταση οίο λαό 
τής Χιλής». 01 εκδηλώσεις αυτές 
περιλαμβάνουν έκθεση, προβολή, 
ομιλίες, συζητήσεις. 

Πρώτη εκδήλωση: Έκθεση φα»; 
τογραφίας, άφίσσας, βιβλίου πού 
θά είναι ανοικτή άπό τό Σάββα
το 31 Μάη ώς τήν Κυριακή θ 
'Ιούνη κα) ώρες 7 — 1 0 μ μ. 

;à εγκαίνια τής έκθεσης αύ-
ς που θά γίνουν τό Σάββατο 

Μάη στίς 8 ή &αα θ* άπαγ-

Ϊιίλει ή Νίκη Τριανταφυλλίδη καί 
a μιλήαει ή Βάσω Παπανδρέου« 

Π ρ ο β ο λ ή 

πολιτικών ταινιών 
της ΤΟ Πλ. Κολιάστου 

Ή Τ.Ο. Πλ. Κολιάτσου — Άγ. 
Λουκά (Κιθαιρώνος 85, τηλέψων. 
232,181) οργανώνει τη 
κή 1η 'Ιούνη στίς 10 30 ττμ. 
στό κινηματογράφο «ΚΝΩΣΣΟΣ» 
(στάσι ς Καλλιφρονά) προβολή 
πολιτικών ταινιών. Μετά την προ
βολή θά επακολουθήσει ομιλία -

'ίση. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ 
Τ.Ο. ΚΙΑΤΟΥ 

ΤΗΣ 

Παρακα 

.«ται 
ου, 

ραψεια 
ρτη 

Γενικπ Συνέλϋυσπ 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Ναυπάκτου 

Ή Ο Π 

π̂ 
<ϊ να 

Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ, 
Γλυφάδας 

ΠΑΣΟΚ f 


