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ποΑιτική 
συνωμοσία 

σ τ η ν Annνα 
ΚΛΙΜΑΚΟΝΕΤΑΙ <!ηό τ η ν κ υ β έ ρ ν η σ η 
καί τΙς δ υ ν ά μ ε ι ς η ο ύ ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν ÇÉ-
ν α σ υ μ φ έ ρ ο ν τ α στην Ε λ λ ά δ α , μιά πο
λιτική συνωμοσία κατά τών δ υ ν ά μ ε ω ν 
της 'Αλλαγής, στη χώρα μας, μ ε πρώ
το, δεοαια. σ τ ό χ ο τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Στή συνωμοσία* πού οργανώθηκε αμέσως pe
ra τήν εκλογική συρρίκνωση τής «Νέας Δημο
κρατίας», λαβαίνουν μέρος, στελέχη τής Δεξιάς 
—-σέ Ολο τό φάσμα τ η ς — εκπρόσωποι τού κα
τεστημένου, πολιτικοοικονομικοί παράγοντες 
τής̂  δεξιάς τού «Κέντρου» καί προσωπικότητες 
που διατηρούν στενές διασυνδέσεις μέ ξένες 
πρεσβείες. 

ΟΙ στόχοι 
Ή «πολιτική συνωμοσία», πού εΤνα» πιά γνω

στή στους πολιτικούς παρατηρητές στην 'Αθή
να, έχει τους έξης στόχους: 

Ι Τη Διεύρυνση τής εκλογικής βάσης τής Δε-
* * ξιβς, κάτω από τό κάλυμμα ένας νέου 
πολιτικού σχήματος. 

Ρ | Τή δημιουργία ενός διευθυντηρίου, τής 
1 3 «νέας» παράταξης από δυναμικά στελέ
χη κάτω άπό την καθοδήγηση τού κ. Μητσοτά
κη, πού προκρίθηκε σαν διάδοχος τού κ. Κα
ραμανλή. 

Ι Τή δημιουργία καταλλήλου πολιτικού κλί-
^ ματος, πού νά επιτρέπει σέ δεδομένη στι
γμή τήν Εξαρση τής «άλωσης, 6στε νά thm 

άνετα εφικτή ή συγκρότηση ενός νέου «'Εθνι
κού Συναγερμού». 

R I Τή δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα, 
^ * στό χώρο πού καλύπτει τό ΠΑ Σ Ο Κ, ώστε 
νά αποδυναμωθεί — σ έ οποιοδήποτε ποσοστό— 
τό Κόμμα αυτό. 

Ό ρόλος του Τόπου 
| 3 Ό Τύπος τής Δεξιάς, μαζί μέ άλλης «δη-
^ ^ μοκρατικές» εφημερίδες καί τά μέσα μαζι
κής ενημέρωσης, θά αναλάβουν νά δημιουργή
σουν σιγά . σιγά ϊνα^ κλίμα έλλειψης εμπι
στοσύνης καί φοβίας τών μικρομεσαίων στρω
μάτων προς τό ΠΑ ΣΟ Κ καί τόν npòtopò του 
Α. Παπανδρέου, προβάλλοντας σέ κάθε ευκαι
ρία τό φόβητρο ενός Λαϊκού Μετώπου. 

Fyl Τά Τδια μέσα μαζικής ενημέρωσης, θά I-
χουν σαν στόχο ακόμα, μέ διάφορα δη

μοσιεύματα νά δημιουργήσουν τήν εντύπωση, 
πώς το ΠΑΣ Ο Κ δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
Ινα Κόμμα τής παραδοσιακής αριστεράς. 

Ε Ί 01 οίκονομικοί επιτελείς τής «πολιτικής 
* * συνωμοσίας» κατά ττών δυνάμεων τής 'Αλ
λαγής, έχουν αναλάβει τόν προγραμματισμό 
παροχών, κυρίως προς τους αγρότες, που θά 
εκδηλωθεί λίγο πρίν άπό τή νέα εκλογική ανα
μέτρηση, καθώς επίσης καί τή δημιουργία μη-

WT Ή συνέχεια 
στην 10η σελίδα 

0 ΔΗΜΟΣ 

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 

ΣΑΤΥΡΙΖΕΙ 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΑ 

ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ 
Μιά π α ρ έ λ α σ η τ ο ν κυρι-

ωτερων εκπροσώπων της 

πολιτικής μας ζωής, δοσ

μ έ ν η εοΟυμογραφίκά 
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ΑΛΛΑΧ 
ΚΑΙ ΜΑΡΞ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΑΧΗ 

ΧΕΛΙΑ* 0 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 

Η ΟΜΟΡΦΗ 

ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗ 

ΜΕ ΤΑ ΑΛΥΤΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
• 'Αποικιακή ο ύ μ θ α ο η μ ε 

τ ο ν ΟΑΖΘ 

• Γη καί νοίκια στο Οφη 

( Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η μ ε το Δη-

μ α ρ χ ο κ. Μ. Παπαδόπου

λ ο ) . 

• Η Μ Μ Η Μ Μ Η Μ Η Ν 

ΆποκΑειστική ΔήΒυαση - ' Α π ά ν τ η σ η 

Π2Σ ΕΠΝΕ 

ο ΣΑΡΆΦΗς 

ΑΡΧΗΓΟΣ 

ΤΟΥΕΛΑΣ 
Συγκλονιστικές σελ»· 

δ ε ς α π ό τ η ν Εθνική 
Άντίσταοτν 

ΙΕΑΙΔΑ β 

Ή ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ 

ΠΑ ΤΗΝ 

ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ 
Μετά τά σ α ρ ά ν τ α δλα μ * 
Φειδώ: τροφή, εργασία« 
αλκοόλ, κάπνισμα 
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Ή επιδρομή 
ΠΕΡΙΟΔΟ noXmxifc καί η-
Bntffc Anooiopvóvuonc καί 
ό^κτύνΟεοτκ δίανυουμ«, uè 

>Ouvo τήν αδίστακτη δε
ξιά, 

ΜΙΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ, κύριο
ι ικά, κατά τοϋ κεντρώου 

χώρου βρίσκεται σε ηλτΉχι 
έί,ΑλιΓ,η γκι το μασκάρεμα 
Tffc Ν.Δ. "Ομως το ρούχο 
της είναι ÇiSeo καί δεν τής 
#τάέι. 'Απλώς γίνε«» γε
λοία. 

ΣΑΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ TOO 
Κράτους συμπεριφέρεται η 
Κυβέρνηση, καί σαν όιοχεμ 
ΓΜ<τιής τής πολιτικής περ»-
οιισίος τού Χαοϋ μοιρόςε« 
απλόχερα υπουργεία καί άλ
λες παροχές αδιαφορώντας 
αν οδηγεί αυτήν τήν περι-
ουσκι σέ πολιτική πτώχευση. 

ΚΑΙ ΟΛ' ΑΥΤΑ συμβαίνουν 
γιατί oi εκπρόσωποι τών με-

iiiV ντόπιων καί ξένων 
μπε^αχταδων έχουν κα· 

"jióf.ti άπό τά μτγ\< 
ί· ι άνουν για τήν α

φύπνιση του λαοϋ και τή 
>\η άνοδο τών προοδευ

τικών δυνάμεων. 

ΙΟ τοΟ κοινοβου
λευτικού παιχνιδιού — το 
έχουν αποδεχτέ! δλοι — εί
ναι ή αρχή τής λαϊκής κυ^ 
ρκτρχίς» δηλαδή πάνω άπ' 
δλα ή βούληση τού λαού. 

• Πώς γίνεται λοιπόν να 
υπάρχουν άντΒτρόσωποί του 
πού νοθεύουν τήν εντολή 
του; 

• ΠοΟ βρήκαν τό δικαίω
μα να πλαστογραφούν τό 
πληρεξούσιο πού τους δό
θηκε; 

• Πώς μπορεί να σταθεί 
τό κοινοβουλευτικό παιχνί
δι δταν ή τράπουλα είναι 
σημαδεμένη; 

ΟΙ ΜΑΣΤΡΟΠΟΙ καί at 
χαρτοκλέφτες τής δεξιάς δεν 
διστάζουν μπροστά σέ τίπο
τα, άοκίφορώνταο δν τά παι
χνίδι τιναχτεί στον αέρα. 

ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ γιατί τδ 
Ιστορικά μάΒηι« τού 1θβ7 
δέν έχουν λόγο — αυτοί 
τουλάχιστον — νά τους α
νησυχεί, άφοΟ γι' αυτούς ή 
«γέφυρα» δέν είναι μονό
δρομος. 

ΟΜΟΣ Ο ΛΑΟΣ μ»ά καί fr· 
»ε, btv γίνεται νά στα-

ματήσιΐ· Τά πληρεξούσια θά 
τά ζητήσει χα) οι πληρεξού-

»>ά δώσουν λόγο. 

Τ6 Π Α Σ Ο Κ α υ τ ο δ ύ ν α μ ο 
OTÌQ n p o o c x c ï ç EKfloyCQ 
«ΤΟ ΠΑΣΟΚ, 5év Επιδιώκει τή διαμόρφωση νες Εκλογές, θά κατεβεί αυτοτελώς μέ δικό 
ενός κοινού προγράμματος. Κατέβηκε au- του, βελτιωμένο πρόγραμμα, γιά τή μεγάλη 

τοτελως οτίς εκλογές τοϋ 1977 μέ δικό του αλλαγή στή χώρα μας», 
κυβερνητικό πρόγραμμα. Καί στίς έπόμε-

ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ αύτη δήλωση - όπάντηση, π ρ ο ς κόββ 
κατεύθυνση, έ κ α μ ε χ β έ ς στην « 'Εξόρμηση της Κυρια
κής» ò α ρ χ η γ ό ς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, π ρ ό ε δ ρ ο ς 
τοΟ ΠΑΣΟΚ, Α. Π α π α ν δ ρ έ ο υ . 

0 κ. ΣΠ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Ό πρόεδρος τής Κύπρου κ. Σπ. Κυπριανού συνοδευόμενος 
ani τον υπουργό 'Εξωτερικών κ. Ρολάνδο, Ì φτάσε στην 'Α
θήνα bnov είχε συνομιλίες γιά τό Κυπριακό. Ό κ. Κυπρια
νού αναχώρησε χθες για τϊς ΗΠΑ οπού θά πάρει μέρος στή 
συζήτηση για τον αφοπλισμό. Κατά την Ιδώ παραμονή του 6 
Κύπριος Πρόεδρος συναντήθηκε μέ τον 'Ελληνα πρωβυπουρ-

Καραμανλή noi τον αρχηγό τής αξιωματικής αντιπο
λίτευσης Η. Α. Παπανδρέου 

(ΣΧΕΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΤΝ ΧΕΛΙΛΛ Μ ) 

ΥΟ Μ. 

ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΕΝΤΑΑΜΑ ΣΥΛΛΗΨΕΟΣ 

Κλεπταποδόχος 
είκόυωυ "πάει» 
για... παράσημο! 

ΑΠΟ ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΑΣ εκτιμητής έ ρ γ ω ν Τ έ χ ν η ς η ο ύ ζ ε ί στό Λονδίνο 
καί είναι έτοιμος ν α πάρει παράσημο άπό τήν κ υ β έ ρ ν η σ η , 
κατηγορείται ότι είναι ο μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο ς κ λ ε η τ ο π ο δ ό χ ο ς βυ
ζαντινών εΙκόνων, τίς ο π ο ί ε ς ε ξ ά γ ε ι καί ε μ π ο ρ ε ύ ε τ α ι στό 
εξωτερικό. 

Διακρατικές 
σχέσεις μέ 
Νορβηγία 
Σουηδία 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ 

Γιά τά αποτελέσματα πού εί
χε τό πρόσφατο ταξίδι αντιπρο
σωπείας τού ΠΑΣΟΚ. στή Σουη
δία καί στή Νορβηγία, αναφέρε
ται διεξοδικά ό ττρόεδρος 'Ανδρέας 
Γ. Παπανδρέου, σε συνέντευξη 
του στην «Εξόρμηση τής Κυρια
κής^ πού δημοσιεύουμε στή 17η 
σελίδα. 

Ό Μίκης 
έπαδε 

καρδιακή 
προσβολή 

END Δ Ι Η Υ Θ Υ Ν Ε ΧΥΝΑΥΛΙΑ 

Καρδιακή προσβολή έπαθε ό 
Μίκης Θεοδωράκης, στή σκηνή τΰς 
κατάμεστης αίθουσας, στό πνευ
ματικό κέντρο «Κέννεντυ» στην 
Ουάσιγκτον, τήν ώρα πού διεύθυ
νε τή συναυλία. 

Στό «φινάλε» της συναυλίας κα 
θώς τραγουδούσε ό ίδιος ένοιωσε 
δυνατό πόνο στό στήθος καί λίγο 
πρίν βγει άπό τή σκηνή τά π ό / α 
του λύγισαν. 

Ό καρδιολόγος κ. Μεϊντανής, 
καθηγητής τού Πανεπιστημίου τής 
Ουάσιγκτον πού εξέτασε τό Θεο
δωράκη, τού συνέστησε «ξεκούρα
ση γιά μεγάλο διάστημα». 

01 υπόλοιπες συναυλίες τοΟ 
Μίκη, στό Ντητρόιτ καί στη Μι
νεσότα ματαιώθηκαν, καί Ò διάση
μος μουσικοσυνθέτης έπιστρέι 
στην 'Ελλάδα τήν ερχόμενη 

κοινή γνώμη 
συγκρότηση 

Ο Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, μέ τή ση
μερινή δήλωση του: 

• Κ α τ α γ γ έ λ λ ε ι τους 
«αόρατους καί μη» μηχανισμούς 
πληροφόφησης τής «ΝΔ.», πού με 
κάθε τρόπο θεμιτό καί αθέμιτο, 
προσπαθούν να δημιουργήσουν 
τήν εντύπωση στην 
πώς ^επίκειται η 
Λαϊκού Μετώπου. 

• Κ α τ α γ γ έ λ λ ε ι ακόμα, 
πώς μεθοδεύεται ή σύγχυση στό 
λαό, σχετικά μέ τήν έννοια της 
δημοκρατικής αντιπολιτευτικής συ* 
εργασίας.^ 
• Τ ο ν ί ζ ε ι , δτι ό συντονι
σμός τής αντιπολιτευτικής δρα
στηριότητας στους μαζικούς χώ
ρους^ καί στό Κοινοβούλιο, απο
τελεί πράξη ελάχιστης αυτοάμυ
νας τών δημοκρατικών καί προο
δευτικών δυνάμεων τού τόπου, 

αντι-
ή Δεξιά Ί ομε 

Ρίψει 
βδο-

λαϊκό κράτος που 
στή χώρα μας. 

Η ΔΗΛΩΣΗ 
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Παρά τίς σα-
φείς δηλώσεις σας τής, 16ης 
Μαΐου καί τη σαφή διάκριση 
πού κάνατε μεταξύ δημοκρατι
κής αντιπολιτευτικής συνεργα
σίας καί Λαϊκού Μετώπου, συ
νεχίζονται oi ψίθυροι, Tfwç 
διαμορφώνεται τό έδαφος για 
τή σύμπηξη Λαϊκού Μετώπου. 
θ ά θέλαμε νά μας διευκρινί
σετε πώς έχει τό θέμα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι σαφές γιά μέ
να δτι δλοι ο4 μηχανισμοί πληρο
φόρησης τής κοινής γνώμης, ορα
τοί και μή, πού διαθέτει ή «Νέα 
Δημοκρατία» προωθούν δραστήρια 
τή,ν πληροφαοία, πώς επίκειται 
σύμπυίη Λαϊκού Μετώπου. 

Αυτό γίνεται σκόπιμα, γιά νά 
δικαιώσει τήν απαράδεκτη έπιδρο 
μή τής «Ν.Δ.» στό χώρο του Κέν
τρου νά δικαιολογήσει δηλαδή τή 
διαμόρφωση ενός Μετώπου της 
Δεξιάς, που θά καταλάβει ολό
κληρο τόν πολιτικό χώρο, από 
τήν ακροδεξιά μέχρι τήν κεντρί-
δεξιά, στά πλαίσια μιας επιχεί
ρησης πού αποσκοπεί νά διασώ
σει τή Δεξιά άπό τόν καταπον-
τισμό της, πού προβλέπεται στίς 
επόμενες εκλογές. 

ΤΟΝΙΖΩ κα-ί πάλι, δπως εχω 

9W Ή o u v é x e i a 
σττΥν Ι β η σΕλίδα 

Μεταστάσεις ίλέπω. Αίγα είναι τά ψωμιά της. 

(ΤΟΥ Δ. ΠΕΤΕΕΤΙΔΗ) 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ 

"fluGKoAa χρόνια 
περιμένουν τους 

αγρότες μας« 
ΔΗΛΩΝΕΙ ΙΤΑΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 

• Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η (του ά π ε ο τ α λ μ έ ν ο υ μας £ τ . Aycupión) 

« Σ τ ο ν τβμέ« της γ*ωργί«$ η 'Ελλάδα Μ πρέπει ν ά πβ-
ριμένέι neptaoorepec εκπλήξεις άπ* cat; Ιοως νομίζει, έ ν ώ 
π α ρ ά λ λ η λ α θά υπάρξουν δύοΜολα χ ρ ο ν ι ά μέχρι ν α επιτευ
χθεί ή προοαρμογή τής αγροτικής πολιτιχής τής χώρας βας 
ατό επίπεδο των χωρών - μβλών τής Κοινότητας». 

25 δις 
φόροι 

έπί πλέον 
οτόν Λαό 

Σέ 4 0 δισβκατομμύρια π»· 
ρίπου δραχμές έφθασαν τά & 
σόδα τού Κράτους άπό άμε
σους φόρους κατά τό προη
γούμενο οικονομικό έτος 1977 
ένώ παράλληλα στό Ίδιο διά
στημα τά έσοδα άπό έμμε
σους φόρους ξεπέρασαν τά 
130 δισεκατομμύρια δραχμές. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα μέ σχε
τικά στοιχεία πού έδωσε χθέο στή 
δημοσιότητα τό υπουργείο Οικο
νομικών τά έσοδα πού είσπράχθη 
καν άπό άμεσους φόρους κατά το 
χρονικό διάστημα 'Ιανουάριος 
1977 — Μάρτιος 1978 (περι
λαμβάνεται ή παράταση τών τριών 
Ϊηνών) ανήλθαν στό ποσό τών 

9 899.713,5 δισεκατομμυρί ω » 
δραχμών, έναντι 29.537.131,3 δι
σεκατομμυρίων δραχμών πού είχαν 
είσπραχθεί κατά τό Γδιο χρονικά 
διάστημα τού προηγουμένου οίκο» 
νομικου έτους 1976. Δηλαδή γιά 
φέτος έχουμε αύξηση κατά 10.362, 
582.2 δισ. δρχ. στά έσοδα arre 
άμεσους φόρους ή ποσοστό αυξή
σεως 35,1%. 

Παράλληλα, τά έσοδα άπό έμ
μεσους Φόρους πού εισπράχθηκαν 
φέτος στό ίδιο χρονικό διάστημα 
ανήλθαν στό ποσό τών 132.198. 
054,8 δισ. δρχ. έναντι 107.061. 
633,5 δισ. δρχ. πού είχαν εΙσ>-
πραχθεί κατά το Τδιο χρονικό διά
στημα του προηγουμένου οίκονο-
μικού έτου 1976 Δηλαδή γιά φέ
τος έχουμε αύξηση κατά 25 136. 
421.3 δισ. δρχ. στά έσοδα άπό 

9Τ Η auvCxeia 

οττΥν 1 9 η σελίδα 

Στή δήλωση αυτή προέβη δ 
ΆΑττιπρόεδρος τού Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου κ. Πιτόνι, απαντών
τας σέ σχετικΛ ερώτηση τής 
«Ε.τ.Κ.» κατά τη διάρκεια πρές 
- κόνφερονς μέ τήν οποία έκλεισε 
Α 14η σύνοδος της μικτής βοινο-
βουλευτικτκ επιτροπής 'Ελλάδος 
— ΕΟΚ. 

"Ο 'Ιταλός βουλευτής άναφέρ-
θη« έπίστκ στό μεγάλο ανταγω
νισμό ττού θα υπάρξει μεταξύ τών 
γεωργικών χωοών κι έφερε γιά 
παράδειγμα τή δική του χώοα, 
τονίζοντας δττ ή ένταξη της 'Ελ
λάδας δέν θά πρέπει νά βλάψει 
τά συμφέροντα άλλων χωρών · με
λών. 

"Αν καί ή 'Αξιωματική 'Αν
τιπολίτευση {χει αποσυρθεί 

άπ* την ελληνική άντιπροσω-
βουλευτής τού ΠΑ 

Ά γ . Κουτσόγιωργας 
•"#"* Ή σ υ ν έ χ ε ι α 
στην 1 9 η σελίδα 

πεια, 
ΣΟΚ 

Ό κ. Ράλλης—, 
οτή Μόοχα 
τόν 'Ιούλη 

Τό πρΑτο δεκαήμερο τού Ιού
λη, ό υπουργός 'Εξωτερικών κ, Γ. 
Ράλλης, θά επισκεφθεί επίσημα 
τή Μόσχα. 

Τήν Τρίτη, ό Σοβιετικός ττρε-
οβευστής στην Αθήνα κ. Ούλντα-
τσώφ, μαζί μέ τόν κ. Τοτρνιένκο, 
αναπληρωματικό μέλος τού Π.Γ. 
τού Κ Κ Ι Ε θά επισκεφθούν τόν 
κ. Ράλλη, προκειμένου νά ανα
νεώσουν τήν πρόσκληρη τής σο
βιετικής κυβέρνησης, πού ιΐχε γί
νει στον κ. Παπαληγούρα. 

Χθες ό κ Γ Ράλλης, αναχώ

ρησε γιά επίσημη επίσκεψη ατό 

Πρόκειται γιά τόν Σταύρο Μι-
χαλαριά. 3 5 χρόνων, εγκατεστη
μένο μόνιμα στό Λονδίνο, εναντίον 
τού όποιου ό 4ος ειδικός ανακρι
τής κ. Παν. 'Αναστασόπουλος I-
χιι έκδόσει τό υπ' αριθμό 2 )78 
ένταλμα σύλληψης του. 

Ό Μιχαλαριάς διατηρεί κατά
στημα έργων τέχνης στό Λονδίνο 

τίς ήμερες τού Πάσχα βρι
σκόταν στην Αθήνα. Παρά τό 
ένταλμα σύλληψης πού εκδόθηκε 
στίς 24 'Απρίλη, καί τήν απαγό
ρευση έ^όοου του άπό τό χώρα, 
κατάφερε, σύμφωνα μέ πληροφο
ρίες, νά διαψύγει στό εξωτερικό. 

Πρίν άπό 3 μήνες περίπου εμ
φανίστηκε άπό τήν τηλεόραση για
τί επέστρεψε στό Μουσείο Μπε
νάκη μιά κλεμμένη εΙκόνα διαστά 
σεων 20X30 εκατοστών, αξίας 7 
εκατομμυρίων δρχ. καί γιά τήν 
πράξη του αύτη προτάθηκε γιά 
παράσημο. 

Τήν πρόταση είχε κάνει ή πρε
σβεία τού Λονδίνου καί τήν είχε 
δεχτεί ό υφυπουργός 'Εξωτερικών 
Κ. Ανδριανόπουλος, που τόν πε-

ΡΓ Ή συνέχεια 
οτιΥν 19η σελίδα 

Ή ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ επιτείνει 
τήν εκκρεμότητα ατά Α.Ε.Ι. 

Ή κυβέρνηση οτήν προσιιό-
Ofió της νά b \i\ia 
πόλωσης énm ήκκρεμό-

ηαίοευσΐ) 

ΚΑΙ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΑΥΣΕΙ ΒΑΣΙΚΑ 
ΠΡΟΒΑΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑ1ΑΕΥΤΙΚΩΝ 

ΜΕ » Στό 

κυβερνηττκ 
δίκη: 

X.XÒ μβιαζύ. ο! προσπάθειες λων. 

π ini 6ο«»-
κ» Συν· 

δτι oi 

ύποχω-

Στό με 
δκιΐί 

WICPV 

n'icpo έν-
iiMpÓ-

•Γ Η σ υ ν έ χ ε ι α 
σ τ η ν 1 9 η οεΑιδα 

Μέσα 
από τό φίλτρο τού Rex 

περνάει μόνο η απόλαυση 
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Ζητήοτε 

*? 

αύριο την 

πολυσέλιδη 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ρε το 
έκτακτο 

οκτασέλιδο 
αφιέρωμα 

στό 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΚΥΠΕΛΛΟ ΤΗΣ 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΉς 

Πώς καί πότε 
θά δοΰμε άπό τά 
δύο κανάλια μας, 
μέρα προς μέρα 

καί ώρα προς ώρα 
τά 31 μεγάλα 

ματς, ολόκληρο 
τόν Ιούνιο 

Μή χάσετε 
»ι 

αύριο την 

πολυσέλιδη 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΘΕΝΤΕΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΟΧΗ 

Oi βασιλοχουντικοί ζητούν 
αμνηστία των πραξικοπηματιών 

ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ άμνήστευση 
των χουντικών π ο υ βρί
σκονται κλεισμένοι στις 
φυλακές γ ι ά τ ά εγκλήματα 
της δικτατορίας μεθοδεύουν 
οί βασιλοχουντικοί, πού (Ε
χουν αποθρασυνθεί ά π ό την 
κυβερνητική άνοχ,ή, τίς α
θωωτικές α π ο φ ά σ ε ι ς των 
δικαστηρίων καί την διε
θνή εκστρατεία προβολής 
του πρώην μονάρχη. 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ έως τον 
Έβρο, άπό τήν "Ηπειρο μέχρι 
τήν Κρήτη οί χουντικοί έχουν αρ
χίσει να οργανώνουν συγκεντρώ
σεις σέ πόλεις καί σέ χωριά καί 
νά ζητούν δημοσία καί θρασύτατα 
τήν απελευθέρωση των εγκλημα
τιών της επτάχρονης τυραννίας. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ot βουλευτές της 
«Εθνικής Παράταξης» στέλνουν 
επιστολές καί μιλούν σέ δημόσιες 
συγκεντρώσεις, ενισχύοντας τήν 
βλη εκστρατεία, ενώ καί μερικοί 
βουλευτές τής «Νέας Δημοκρατί
ας», άρχισαν πλέον ανοικτά νά 
εκφράζονται υπέρ της αμνηστίας. 

Η ΚΙΝΗΣΗ γιά τήν άμνήστευση 
των χουντικών, κατευθύνεται — 
σύμφωνα μέ αποκλειστικές πλη
ροφορίες τής «Εξόρμησης της 
Κυριακής»— άπό τόν φυγόδικο 
πρώην διοικητή τής ET Β Α, Το-
τόμη, πού δρα ανενόχλητος, στίς 
ΗΠΑ καί_ τόν Καναδά, ενώ δήθεν 
καταζητείται —«καί δέν μπορεί 
νά εντοπισθεί»—- άπό τήν 'Ιν
τερπόλ. 

Ό Τοτόμης έχει στον έλεγχο 
του ένα ραδιοτηλεοπτικό σταθμό 
τής Νέας Υόρκης, καθώς καί 
μερικές ελληνόφωνες εφημερίδες 

ΑΝΔΡΕΑΣ: ΟΧΙ 
ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ 

ΜΕΤΩΠΟ 
Συνέχεια από την m σελίδα 

τονίσει συχνά στό παρελθόν, δ η 
τό Λαϊκό ΑΛέτωπο είναι μιά συγ
κεκριμένη μορφή συμμαχίας κομ
μάτων της Αριστεράς μέχρι καί 
τό Κέντρο. Συμμαχίας πού εδρά
ζεται σέ κοινό κυβερνητικό πρό
γραμμα. "Ενα τέτοιο κοινό πρό
γραμμα, πού αποτελεί τήν προϋ
πόθεση ττκ, διακομματικής συμμα
χίας δηλαδή ενός Λαϊκού Μετώ
που, δέν έχει διαμορφωθεί. 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ τό ΠΑΣΟΚ δέν 
επιδιώκει καν τή διαμόρφωση 
ενός τέτοιου κοινού προγράμ 
ματος. Κατέβηκε αυτοτελώς 
στίς εκλογές του 1977 μέ δι
κό του κυβερνητικό -πρόγραμ
μα. Καί στις επόμενες εκλο
γές θά κατεχεΐ αυτοτελώς, 
μέ δικό του βελτιωμένο πρό
γραμμα γιά τή μεγάλη άλ-
ηαγή στή χώρα μας. 

ΑΡΑ K A Œ συζήτηση γιά διακομ 
ματική συμμαχία η Λαϊκό Μέτω
πο, είναι σαφώς υποβολιμαία 
καί έρχεται σέ άμεση αντίθεση μέ 
τίς_ διακηρύξεις όλων των οργάνων 
του Κινήματος. 

" I W M W " 
ΜΕΘΟΔΕΥΕΤΑΙ γενικότερα μιά 
σύγχυση πού πρέπει κάποτε νά 
διαλυθεί, γύρω άπό τή διαφορά 
ανάμεσα σέ μιά διακομματική 
συμμαχία ή Λαϊκό Μέτωπο, και 
τή δημοκρατική άντιπολτευτική 
συνεργασία, πού τό ΠΑΣΟΚ 
προωθεί χωρίς καμιά ανάσχεση ή 
αναστολή, γκτ τήν αντιμετώπιση 
τής Δεξιάς καί τή\; πολιτικής της. 
Για τήν αντιμετώπιση του κρά
τους τής Δεξιάς καί της πολιτι
κής τών μονοπωλίων και τής ε
ξάρτησης, πού ακολουθεί ή κυβέρ
νηση τής «Νέας Δημοκρατίας» εί
ναι απαραίτητο νά συνβργασθούν 
οί δημοκρατικές αντιπολιτευτικές 
δυνάμεις πάνω σέ συγκεκριμένα 
σημεία κοινής αποδοχής τόσο στό 
χώρο του Κοινοβουλίου, όσο καί 
έξω άπό τό Κοινοβούλιο. 

ΑΥΤΟΣ 6 συντονισμός τής 
αντιπολιτευτικής δραστηριότη
τας στους μαζικούς χώρους 
και στό Κοινοβούλιο καμιά 
δέν έχει σχέση μέ κοινό κυ-
ββονητικό πρόγραμμα. Άποτε 
λει ττράξη ελάχιστης αυτοά
μυνας Των δημοκρατικών καί 
προοδευτικών δυνάμεων του 
τόπου ενάντια στό αυταρχι
κό, αντιλαϊκό κράτος πού μέ
ρα μέ τή μ03α δομεί ή Δεξιά 
στή χώρα μας. 

πού έναντι άδράς αμοιβής δημο
σιεύουν ανθελληνικά άρθρα. 

Ό Τοτόμης στον Καναδά ίδρυ
σε τήν «Παγκόσμια 'Ενωση Έλ-
ληνών Εθνικοφρόνων» ( Î ) και έκα
νε κατά τή διάρκεια τών εκλογών 
προπαγάνδα υπέρ τής «'Εθνικής 
Παρατάξεως». 

Ι^μιρα, ό Τοτόμης μένει μό
νιμα στή Νέα 'Υόρκη, καί κάνει 
πολλές δημόσιες εμφανίσεις, ένώ 
ή 'Ιντερπόλ ακόμα φάχνει γιά νά 
τόν συλλάβει, προκειμένου νά έλ
θει στην 'Ελλάδα, γιά νά δικα
στεί... 

Πρίν μιά βδομάδα, Ô Τοτόμης 
οργάνωσε τήν υποδοχή τού Γλύξ 
μπσυργκ στην Ούάοτγκτων, δπου 
προσπάθησε νά τόν εμφανίσει 
οάν «εθνικό κεφάλαιο» καί «τόν 
μόνο πού μπορεί νά συνενώσει 
τους "Ελληνες καί νά σώσει τήν 
πατρίδα». 

0 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

"Εντονη εκστρατεία σέ διεθνές 
επίπεδο γιά τήν άμνήστευση τών 
χουντικών κατάδικων έχει άναλά 
βει καί ό βουλευτής τής «'Εθνικής 

Πολιτική 
συνωμοσία 

Σ υ ν έ χ ε ι α από τ η ν 1 η σελίδα 

χανισμού διορισμών πού θά εκ
δηλωθεί ταυτόχρονα. 

Ο Κ. Λ Α Μ Π Ρ Ι Α Σ 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ βολές τής «πολιτι
κής συνωμοσίας», εμφανίστηκαν 

τό Γενάρη. Τότε έλαβε διαστάσεις 
—-σέ ορισμένη μερίδα τού Τύ
π ο υ — ή πρόταση Θεοδωράκη, 
γιά τή δημιουργία ενός νέου πο
λιτικού φορέα πού νά έχει τους 
ίδιους στόχους μέ τό ΠΑΣΟΚ. 
Στό «πλασάρισμα τής είδησης» 
έλαβε μέρος ο πρώην υφυπουργός 
Τύπου καί έμπιστος τού κ. Κα
ραμανλή κ. Π. Λαμπρίας. "Ασχε
τα δέ από τίς βαθύτερες προθέ
σεις τού κ. Θεοδωράκη, έγιναν 
προσπάθειες — π ο ύ απέτυχαν— 
νά υπάρξει πολιτικός διάλογος 
στην «Ιδέα Θεοδωράκη». "Οπως 
είναι γνωστό, ή επιχείρηση απέ
τυχε, ελόγω απροθυμίας συμμε
τοχής» στελεχών τής ΕΔΑ καί 
τού ΚΚΕ (έσωτ.). 

ΑΜΕΣΩΣ μετά τήν «υπόθεση 
Θεοδωράκη», ό κ. 'Αβέρωφ βρέ
θηκε στην πρώτη γραμμή της επί
θεσης κατά τού Α. Παπανδρέου. 
Κάθε μέρα βέν έχανε ευκαιρία νά 
παρεμβαίνει μέσω τού Τύπου μέ 
οξύτατες δηλώσεις κατά του ΠΑ 
ΣΟΚ. Ή εφημερίδα «Καθημερινή» 
μάλιστα έφτασε νά γράψει πώς 
τήν πολιτική όξυνση τη δημιούρ
γησε ή κυβέρνηση «γιατί αντιμε
τωπίζει τώρα μέ άλλο τρόπο τό 
ΠΑΣΟΚ». 
ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ καιρό,τή βη-
μιουργία «λαϊκομετωπικού» κλί
ματος ανέλαβε ό Τύπος τής Δε
ξιάς. 'Ιδιαίτερη εντύπωση προ
κάλεσε τό γεγονός πώς έκτος ό> 
πό τίς εφημερίδες τής δεξιάς πού 
«ενορχηστρωμένα» ερμήνευσαν την 
παρουσία καί τό χαιρετισμό τού 
εκπρόσωπου τού ΠΑΣΟΚ, Α. Τσο 
Χατζοπούλου, στό συνέδριο τού 
ΚΚΕ, σαν την απαρχή «λαϊκού με
τώπου» καί ή εφημερίδα «ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» μέ πρωτεσέλιβο τί
τλο στίς 1Ó.5.78 «ΚΚΕ — ΠΑ 
ΣΟΚ ανιχνεύουν τήν συνεργασία» 
ενίσχυσε αυτή τήν άποψη. Κύκλοι 
τού ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν πώς ή 
παρουσία τού ΠΑΣΟΚ δέν έχει 
καμιά Ιδιαίτερη σημασία, γιατί 
έκπρόσωποί του συμμετείχαν σέ 
δλα τά συνέδρια τών κομμάτων 
τής αντιπολίτευσης. Στην Α' μά
λιστα Πανελλήνια Συνδιάσκεψη 
τού ΠΑ Σ OK είχαν κληθεί καί πή
ραν μέρος δλα τά κόμματα τής 
αντιπολίτευσης. 'Αξίζει να σημειω 
θεΐ πώς ό εκπρόσωπος τού ΠΑ 
ΣΟΚ στην ομιλία του, βχι μόνο 
δεν αναφέρθηκε στή δημιουργία 
«λαϊκού μετώπου», όπως παρου
σιάστηκε, άλλα αντίθετα, πέρα ά
πό τίς ευχές γιά επιτυχία τού συ
νεδρίου, επεσήμανε πολλές διαφο
ρές μεταξύ τών δύο κομμάτων. Ι
διαίτερα τόνισε: 

α. "Οτι απαιτείται μιά άλλη πο
λιτικό στά μαζικά κινήματα 
στή βάση μιας ανοιχτής Δη
μοκρατικής δράσης χωρίς η
γεμονισμούς, f προκαταλήψεις 
καί αφορισμούς, κάτι που σέ 
πολλές περιπτώσεις κατηγο
ρήθηκε πώς προωθεί τό ΚΚΕ 
(λ χ τό πρόβλημα παρέμβα
σης στην ÔTOË). 

β. 'Επεσήμανε ουσιαστικές στρα-
δ τηγικές καί τακτικές διαφο

ρές μεταξύ ΠΑΣΟΚ — ΚΚΕ 
και 

γ. Περιόρισε τό θέμα συνεργα
σίας σέ συγκεκριμένους χώ
ρους (μαζικούς χώρους) κά
τω μάλιστα άπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. 

ΤΗ ΣΚΟΠΙΜΗ φημολογία γιά 
λαϊκό μέτωπο κατάγγειλε επίσης 
μέ δήλωση του στίς 16.5.78 και 

Ô πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Α. Πα
πανδρέου στην όποια επισήμανε 
πώς τή φημολογία βιασπύρουν 

δσοι επιδιώκουν νά δημιουργήσουν 
πόλωση, καί τόνισε πως τό ΠΑ 
ΣΟΚ πάντα επεδίωκε και επιδιώ
κει τήν πιό πλατειά δημοκρατι
κή συνεργασία μέ δλες τίς δυ
νάμεις τής αντιπολίτευσης καί 
πως μιά τέτοια συνεργασία δεν 
έχει καμιά σχέση μέ διακομματι
κή συμμαχία. 
ΕΙΝΑΙ φανερό, πώς τό διευθυν
τήριο τής συνωμοσίας θά κλιμα
κώσει την προγραμματισμένη τα
κτική του, για νά εκπληρώσει 
τους στόχους του καί νά επιφέρει 
τήν πόλωση καί τήν δξυνση. 

Πάντως, τά πρώτα αποτελέ
σματα, Φαίνεται πώς δέν είναι 
καθόλου Ικανοποιητικά γιά τά μέ
λη τής «πολιτικής συνωμοσίας», 
γιατί τά μηνύματα πού έφθασαν 
άπό τήν επαρχία, αναφέρουν βτι 
ή μέχρι τώρα δραστηριότητα ϊχει 
έπιφέοει αντίθετα αποτελέσματα. 

Κύκλοι τής 'Αντιπολίτευσης τό
νιζαν βτι θα καταγγελθούν στό 
Λαό οί απαράδεκτες αυτές μέ
θοδοι καί δτι θά αναλάβουν εκ
στρατεία διαφώτισης στίς πόλεις 
καί στην ύπαιθρο. 

52 ΔΙΣ ΦΟΡΟΙ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

Συνέχεια από την In σελίδα 
έμμεσους φόρους ή ποσοστό αυ
ξήσεως 23,5%. 

Ειδικότερα τά Εσοδα πού είσ-
πράχθηκαν άπό άμεσους φόρους 
κατανέμονται ώς έξης: 

• Τά έσοδα άπό φόρο επί τού 
είσοδήματος ανήλθαν φέτος στό 
ποσό τών 24.936.151,1 έναντι 17. 
562.884,3 6ισ. δρχ. τό 1976 ή πο 
σοστό αυξήσεως 42%. 

• Τά έσοδα άπό φόρο επί τού 
εΙσοδήματος νομικών προσώπων 
ανήλθαν γιά φέτος στό ποσό τών 
6.958.366,8 δισ. δρχ. έναντι 5. 
580.141,9 δισ. δρχ. πού ήταν τό 
1976 ή ποσοστό αυξήσεως 24,7%. 

• Τά έσοδα άπό είβικες κατη
γορίες φόρων είσοδή ματος καί άλ 
λων προσόδων (π.χ. φόρος καί 
πάγιο τέλος επιχειρήσεως. Φόρος 
πλοίων, ειδικό τέλος 3% έπί του 
είσοδήματος έξ οίκοδομών κ λ π . ) 
ανήλθαν στό ποσό τών 2.453.234, 
9 δισ. δρχ. έναντι 2.261.942,8 
δισ. δρχ. πού ήταν τό 1976 ή 
ποσοστό αυξήσεως 8,4%. 

• Τά έσοδα άπό Φόρους έπί 
τής περιουσίας (π.χ. φόρος καί 
τέλη κληρονομιών, δωρεών, προι
κών κλπ.) ανήλθαν φέτος στό πο
σό τών 5.551.960,7 β·σ. δρχ. 
έναντι 4.131.162,3 δισ. δρχ. πού 
ήταν τό 1976 ή ποσοστδ αυξή
σεως 34,4%. 

Ειδικότερα τά έσοδα πού είσ-
πράχτηκαν άπό έμμεσους φόρους 
κατανέμονται ώς έξης: 

• Τό σύνολο άπό τελωνειακά 
έσοδα (π.χ. εισαγωγικοί δασμοί, 
είσφοραί εξαγωγών κλπ.) ανήλθε 
Φέτος στό ποσό τών 51.937.372,9 
δισ. δρχ. έναντι 41.415.136,5 δισ. 
δρχ. πού ήταν τό 1976 ή ποσοστό 
αυξήσεως 25,4%. 

• Γό σύνολο άπό φόρ·"·»»ς έπί 
τής καταναλώσεως (π.χ. ΦΚΕ φό 

Γ>ς καπνού, τέλη μεταφορών κ. 
π.) ανήλθε φέτος στό ποσό τών 

36.320.783 δισ. δρχ. έναντι 29. 
442.984,1 δισ. δρχ. πού ήταν τό 
1976 ή ποσοστό αυξήσεως 23,4%. 

% Τό σύνολο άπό φόρους έπί 
τών συναλλαγών (π.χ. μεταβίβα
ση κεφαλαίων, χαρτόσημο, είδικά 
τέλη κ.λ.π.), ανήλθε φέτος στό 
ποσό τών 43.939.898,9 βισ. δρχ. 
έναντι 39.203.512,9 δισ. δρχ. πού 
ήταν τό 1976 ή ποσοστό αυξή
σεως 21,4%. 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ 

Παράταξης» Χρ. Άποστολάκος, 
«ου είναι γνωστός γιά τίς σχέ
σεις του μέ τά Σώματα 'Ασφα
λείας, ακόμα καί σήμερα. 

Ό 'Αποστολάκος άρχισε ήδη 
μιά περιοδεία στή Δυτική Ευρώ
πη, μέ στόχο να πείσει όλους 
τους ηγέτες τών ακροδεξιών κομ
μάτων νά πιέσουν τήν ελληνική 
κυβέρνηση γιά νά δώσε« αμνη
στία. 

Ό Άποστολάκος συναντήθηκε 
ήδη μέ τόν Αυστριακό καγκελά
ριο Μπ. Κράισκυ καί συζήτησε 
μαζί του τό όλο θέμα. 

ΣΤΗ Μ Ε Σ Σ Η Ν Ι Α 
ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ 

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ Μεσ
σηνία ξεκίνησε ή προπαγάνδα 
τών 6ασύ\οχουντικών γιά τήν α
μνηστία, για νά προχωρήσει στή 
δημοκρατικό Κρήτη. 

"Ετσι παλιά στελέχη τής χούν
τας μαζί μέ γνωστούς παρακρα
τικούς καί άλλους ακροδεξιούς 
τής Μεσσηνίας, άρχισαν νά μα
ζεύουν υπογραφές ζητώντας «τήν 
αθώωση των άξιων τέκνων της 
πατρίδος»· 

"Ηδη, δημιουργήθηκε πυρήνας 
γύρω άπό το χουντικό πρώην νο
μάρχη τής περιοχής καί πρίν ένα 
περίπου μήνα έκανε τήν πρώτη 
δημόσια συγκέντρωση στην πόλη 
τής Καλαμάτας. 

Συγκεντρώσεις πραγματοποίη
σαν οί χουντικοί καί σέ πολλές 
πόλεις τής Βόρειας Ελλάδας, 
χωρίς δμως νά πετύχουν μιά κά
ποια λαϊκή συμμετοχή. 
ΜΠΡΟΣΤΑ σ' δλα αυτά τά γε
γονότα ή κυβέρνηση «κλείνει τά 
μάτια της» καί κάνει πώς βέν 
ξέρει τίποτα. 

Δέν ξέρει δη γίνονται δημό
σιες συγκεντρώσεις έστω καί μέ 
τή συμμετοχή λίγων τραμπούκων 
στίς όποιες ορίζονται ανοικτά ό 
Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ό 
πρωθυπουργός, ό αρχηγός τής α
ξιωματικής αντιπολίτευσης και δ
λα τά δημοκρατικά πολιτικά κόμ 
ματα; 

Καί βέβαια ή κυβερνητική α
νοχή βχι μόνο δέν αποθαρρύνει 
τους βασιλοχουντικούς, αλλά αν
τίθετα τους δίνει θάρρος καί προ 
χωρούν έτσι δχι μόνο στην ανοι
κτή απαίτηση γιά άμνήστευση 
τών απριλιανών, αλλά καί στην 
έκ νέου οργάνωση τού φασιστικού 
παρακράτους. 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΑΤΑΣ 

Έ ξ Α ρ μ η ο η 
οτήν Κρήτη 

'Από τό ερχόμενο φύλλο 
ή ΕΞΟΡΜΗΣΗ της Κυρία-
κής, αρχίζει τή δημοσίευση 
ρεπορτάζ γιά τήν «αληθινή 
Κρήτη» καί τά καυτά της 
προβλήματα. 

— Ή Κρητική γή πού αρ
πάζεται για αμερικάνικες 
βάσεις, ή πολιτιστική κλη
ρονομιά πού καταστρέφεται, 
ή αποχέτευση πού «μυρίζει» 
απύθμενη κρατική άοιοίφο-

8ία, τό Πολυτεχνείο που δεν 
χ γίνει στο 'Ακρωτήρι, τά 

πανάρχαια σχέδια πόλης, τα 
προβλήματα τον Πσνεπιοτη-
μίον, ή περιφρονημένη άπό 
την Κυβέρνηση άγροτιά. τα 
ρουσφέτια γιά τους φίλους ' 
τοπικούς παράγοντες καί η 
περιφρόνηση τών «αρμοδίων» 
γ ι ά τους πολλούς γραμμέ
να μέ ζωντάνια, θά παρου
σιάσουν τήν εικόνα τής ση-

m μερινής «αληθινής Κρήτης». 

ΚΛΕΦΤΗΣ 
ΠΑΕΙ ΠΑ 

ΠΑΡΑΣΗΜΟ 
Συνέχεια ano τήν 1η σελίδα 
ρίμενε στό αεροδρόμιο, όταν έφε
ρε τήν κλεμμένη είκόνα. 

Γιά τήν Ιδια πράξη πρόκειται 
νά τού απονείμει τιμητική διάκρι
ση καί τό υπουργείο Πολιτισμού 
καί 'Επιστημών. 

Ό ανακριτής κ. Άναστασόπου. 
λος, δμως, που διενεργεί εκτετα
μένες έρευνες γιά κλοπές βυζαν
τινών εΙκόνων. έχει στά χέρια του 
στοιχεία, σύμφωνα μέ τα οποία 
ό Μιχαλαριός είναι ό μεγάλος 
κλεπταποδόχος εΙκόνων τεράστιας 
αξίας τών «κυκλωμάτων» Πσσπα-
ρακη. Μοιραράκη, Λάβδα καί 
Φωκά. 

Ή είκόνα τού Μουσείου Μπε
νάκη επιστράφηκε, πιστεύει ό α
νακριτής, επειδή είχε δημοσιευ
τεί φωτογραφία της καί ήταν αδύ
νατο νά πουληθεί. 

Επαγγελματική ενημέρωση 
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Διεύθυνση : 

Δ Η Μ . Μ Α Ρ Ο Υ Δ Α Σ 
Διεύθυνση Σύνταξης : 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ 
'Αρχισυνταξία : 
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Συντακτική 'Επιτροπή : 

ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ 
ΚΠΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΑΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου . 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Ε* ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΧΤΗΚΑΜ Oli 
ΆγΟβος Μπάμπης - ΓεωργουΛάκης Νίκος - Εύογγελοοήμος 
Δημήτριος - Μωαννίοης Γιώργος - Καμο ρινός Γιώργος -
Λόγος Κώστας - Μηαρμηαρούσης Θωμάς - ΠαπαβΛ Μαρία -
ΠρΟκος Γιώργος — ΡαηΙτου Λβηνο - Γιγάλας Στέφανος — 
Σκουλάκης Δήμος — Στάθης Γιώργος - Στρατής 'Αντώνης — 

Τοαλακος Γιώργος 

Πώς έγινε ό Σαράφης 
αρχηγός too ΕΛΑΣ 

Σ υ ν έ χ ε ι α a n o τήν On σελίδα 

τιαν »ας. Oà μας άφηναν va 
{χουμε όπλα εμάς — π ο ύ έπί 
τόσα χρόνια μας κυνηγούσαν, 
μας στελναν στα μπουντρού
μια καί τελικά μας παράδο· 
σαν κατά τήν κατάρρευση 
στους Γερμανοί ταλούς— αν 
γίνονταν Ισχυρότεροι; 'Ασφα
λώς &ν αποκτούσαν υπεροχή, 
θά μας διέλυαν. Κα) &ν προ» 

σκοτώσατε τον καλύτερο αξι
ωματικό τού ελληνικού στρα
τού»... 

Πάντως γρήγορα τακτοποιήθη
καν τα πάντα. Στην 'Αθήνα ο
ρίσθηκε δτι θά ανελάμβανε στρα 
TiuTiKÒc αρχηγός όλου τού Ε
ΛΑΣ με πρωτοκαπετάνιο τόν 'Α
ρη Βελουχιώτη καί πολιτικό τόν 
ΓΑνδρέα Ϊζήμα. ΚαΙ 

σωπικά 
τέτοια 

Του 1943, 
στίς 10 Μα 

ξεκινούσε πάλι γιά Tè 
β ί ^ ^ ϋ ^ ^ Ι ί Ι **»*' τ ^ <*"°βευσε ο Τζήμας, άμεση πρόβεση. f a τον .., . . . itrXJl'j! 

•it » 

εξανάγκαζαν ή θά τόν διώ-
χναν, όψου συγκρότησε Ινα Ι
σχυρό αντάρτικο. Kai τί έ
πρεπε έγώ νά κάνα, Νά αυ
τοκτονούσα; θάμενα αδρα
νής; "Ε, δχι δα. Γι' αύτο χτύ 
πησα... 
Πάντως στην Κολοκυθιά, ό 

Τζήμσς καί ό "Αρης. δόσαν αμέ
σως εντολή νά αφεθεί ελεύθερος 
ό Σαράφης. ΚαΙ προσπάθησαν νά 
τόν εξευμενίσουν με διαβεβαιώ
σεις καί περιποιήσεις. Στό πλου 
σιο σπίτι ενός ράφτη, είχε ένα 
εξαιρετικό σαλόνι, ανάμεσα στους 
ρεβιθοκαφέβες, τού πιάσαν φιλι
κή κουβέντα, αναγγέλλοντας του. 
ότι είναι ελεύθερος αν θέλει νά 
ξανασυγκροτήσει τό αντάρτικο 
του. Καί τότε έκπληκτοι τόν ά
κουσαν νά λέει; 

— 'Ασχετα μέ δσα συνέβη
σαν σέ βάρος μας, διαπιστώνω 
δτι μόνο ιιέ σας μπορεί κανείς 
νά αγωνισθεί κατά τών κατακτη
τών. 

Ήταν απόλυτα είλικρινής ό 
Σαράφης. 'Εκείνη ή περιφορά του 
στά χωριά τήο Ρούμελης, υπήρ
ξε γι αυτόν ό δρόμος τής Δα
μασκού. "Αν καί δεμένος, αν καί 
προπηλακισμένος, διεπίστωσε έ
να στοιχείο άγνωστο: Τήν παλ-
λαϊκή, μαγική, οργανωμένη συμ
μετοχή του πληθυσμού στον α
γώνα, κάτω άπό τήν σημαία τού 
ΕΑΜ. Etat μέ τά μάτια του, μιά 
άλλη πραγματικότητα: Ό τ ι τό 
αντάρτικο δέν μπορεί μόνο του 
νά δράσει. Είναι σαν τό ψάρι 
στό νερό. Καί νερό είναι ό λα
ός... Κα) τώρα προσθέτει: 

— ΕΤμαι έτοιμος νά σας 
προσφέρω τίς υπηρεσίες μου. 
Tic οέχεσβε; 

'Αλάλαξαν άπό χαρά οί άλ
λο«. Καί ειδοποίησαν περιχαρείς 
τήν 'Αθήνα. 'Αλλ* ό Σαράφης ζή
τησε νά κατεβεί πρώτα στην πρω 
τεύουσα, νά τακτοποιήσει τή Qi-
ση του απέναντι τής όρνάνωοης 
Α.Α.Α. «αϊ ιδίως τού αρχηγού 
της, στρατηγού Γρηγοριάδη. Καί 
αμέσως κατόπιν νά αναλάβει τα 
καθήκοντα πού θά τού ορίσει τό 
ΕΑΜ. 

Έτσι, σέ λίγες μέρες {μπαίνε 
συνωμοτικά στην Αθήνα, ή οποία 
είχε πληροφορηθεί τήν σύλληψη 
του. Καί καθώς τότε οί τοίχοι 
χρησίμευαν γιά τόν αναγραφή 
συνθημάτων καί κάθε φύσεως ε
πιγραφών, ό Σαράφης όπως μέ 
ένα αυτοκίνητο πού τού διέθεσε 
τό ΕΑΜ, διέσχιζε τήν πόλη κα
τευθυνόμενος στο κρυσφήγετο πού 
τού όρισαν, διάβασε θυμοσοφικά 
επιγραφές σαν αυτές των άντιε-
αμικών οργανώσεων: 

«Κακούργοι, τί τόν κάνα
τε τόν Σαράφη;». «Δολοφόνοι, 

μαζί μέ μιά wafüt\ μελαχροινή 
καλλονή, μιά γοητευτική μαχητι
κή κύπελλα, πού σύντομα θά γι
νόταν θρύλλος ομορφιάς καί α
γωνιστικής παληκαριας: Τήν Λον 
ιζα, σύζυγο τού Τζήμα, κόρη με
γαλοαστού ζωγράφου, άπό την 
Αίγυπτο, πού ριχνόταν μέ πά
θος στον αγώνα. 

Μέ αυτή τΑ συνοδεία —-τοΟ 
πολιτικού καθοδηγητή καί τήν σν 
ναρπαστική νεαρή καπετάνισσα—-
ό Σαράφης έφθασε στό πρώτο λι-
μέρι τής Πάρνηθας καί κει φόρεσ« 
τή στολή του—-τήν στολή τού αρ
χιστρατήγου τού ΕΛΑΣ. 

Ή είδηση αυτή, συγκλόνισε τήν 
'Ελλάδα. Προκάλεσε ευρύτατο συ
ναγερμό στους αξιωματικούς υπέρ 
του ΕΛΑΣ. ένώ ενθουσίασε τίς 
πλατειές μαζίς. Καί ο! υπηρεσί
ες του υπήρξαν πολύτιμες. Εμει
νε συνεπής στή νέα του τοποθέ
τηση μέχρι τέλους. 

Καί ό Λ. 'Αρσενίου στό βιβλί· 
του «Ή Θεσσαλία στην αντίστα
ση», σημειώνει κάτι πού τώρα τε
λευταία επιβεβαιώθηκε άπό τόν 
τότε γενικό γραμματέα τού ΕΑΜ, 
Θανάση Χατζή: 

« Ό Σαράφης τέλη 'Ιουνί
ου 1943, ανταμώνει, σαν άρ> 
ίηγάς τού ΕΛΑΣ, στή Μηλιά 

Ιετσοβου μέ τόν Κώστα Κα-
ραγιώργη καί έπειτα άπό ρ« 
κρά συνομιλία τους, δέχθηκ« 
καί έγινε μέλος τού ΚΚΕ»... 

Σ. ΠΕΛΛΙΔΗΣ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΕΠΙΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ 
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΑ 

ΣΤΑ Α.Ε.Ι. 
Σ υ ν έ χ ε ι α ά π ό τττν I n σελίδα 

κή σιάση καί iÓiaiiepa τήν κα
τάθεση, ίσο νόμου . πλαίσιο γιά 
τά ΑΕΙ. Μιλώντας στό συνέομιο 
toö ι .ης μέλος 
ιού 1 >£, ιόνισε pe-
ταϊ,ύ όλλι 

« Ό κ. υφυπουργός Παιδείας, 
συνεχίζοντας ιήν αρνηοη καί ι η 
σιωπή φορτώνεται κι αυτή τή στι
γμή αποκλειστικά δλβς τις ευθύ
νες. 'Ελπίζουμε ηώς μέ την ημό-
ιιιοη rjftc έιιβρώτηαης τοο ΠΑΣΟΚ 
νια ιήν κρίση τών ΑΕΙ καί 
οίκαιων αιτημάτων του ΕΔΠ θά 
υποχρεωθεί νά ενημερώσει τή 
Βουλή καί θά πε! τί θά κάνει μέ 
τό Νομοσχέδιο. 'Οφείλει παράλ
ληλα νά προιείνει αποδεΓτές λύ
σεις γιά μιά δημοκρατική διέςοόο 
στην κρίση τών Α.Ε.Ι. 

Τέσσερα χρόνια τώρα ή κυβέρ
νηση δέν κατάφερε νά διαμορφώ
σει ένα Νόμο . πλαίσιο γιά ιά 
ΑΕΙ καί τρεις μήνες δέν μπορεί 
νά κάνει θετικές^ προτάσεις γιά 
τά αΐτήματα τοΟ ΕΔΠ. 

Είνπι καιρός νά αναγνωρίσει 
τη χρεωκοπία της καί νά χρησι
μοποιήσει lie επεξεργασμένες 
προτάσεις τής Δημοκρατικής αντι
πολίτευσης». 

Τέλος, σέ ανακοίνωση της ή 
Ε καί ή Επιτροπή Νεολαίας 

τοΟ ΠΑΣΟΚ κπιογνελλουν τίς α
ποφάσεις TOO Πολυτεχνείου Ξάν
θης καί Πανεπιοτήμ. 'Ιωαννίνων 
καί ζητούν τήν ανάκληση toi 

"Hòn εΧιμάκια τήε ΕΦΕΕ βρί
σκονται στίς δυό σχολές γιά νά 
αντιμετωπίσουν άπό κοινού μέ 
τους φοιτητές ιήν βλη καιάοταση· 

Ν Α ΨΗΦΙΣΘΗ 

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 

Ή 'Επιτροπή 'Αγώνα των εΙ-
καστικών καλλιτεχνών επισκέφτη
κε τόν υπουργό Πολιτισμού κ. Γ. 
Πλυτά καί τού μετέφερε TIC ανη
συχίες καί τήν πικρία τού Κλάδου 

τή συνεχιζόμενη^ καθυστέρηση 
στην έπιφήφιση του νομοσχεδίου 
γιά τό Καλλιτεχνικό 'Επιμελητή
ριο 'Ελλάδος. 

Ό υπουργός υποσχέθηκε δτι θά 
κάνει τίς απαραίτητες ενέργειες 
νιά τήν επιτάχυνση της σχετικής ' 
διαδικασίας. 

ΔΥΣΚΟΛΑ 
ΧΡΟΝΙΑ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΑΣ 

Σ υ ν έ χ ε ι α à n ô τ η ν 1 η σελίβα 
παρακολούϊησε τίς εργασίες 
της επιτροπής σάν παρατη
ρητής κι επισήμανε τίς θέ
σεις τού κόμματος του. πού 
συνοψίζονται στ* ακόλουθα 
σημεία: 

• Μέ τήν ένταξη κινδυνεύει ή 
εθνική μοος κυριαρχία έξ σΙτίας 
τής αποδοχής άπ' τήν Κυβέρνη
ση τού κοινοτικού κατεστημένου 
γαί τής υπεροχής τών χωρών τής 
ΕΟΚ που μέ την ανάπτυξη «πρώ
της ταχύτητας» στην τελευταία 
είκοσαετία έφθασαν στά opta ταυ 
οίκονομιΐκιοπολπηκού Ιμπεριαλι
σμού. 

• Κίνδυνοι δημκχ*ργουνται α
κόμα γιά την εθνική μας ανεξαρ
τησία καί ακεραιότητα, έξ αίτιας 
της σύνδεσης τών μηχανισμών 
NATO καί ΕΟΚ άλλα «ai της ο> 
νεπίτοεπτης ανάμιξης τήε ΕΟΚ 
σέ θέμα ανύπαρκτο γιά την "Ελ
λάδα όπως εΤνοι τό λεγόμενο ζή
τημα τού Αιγαίου. 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ε Γ Τ Υ Σ Ε Ι Σ 

Στή συνεδρίαση τής Πέμπτης 
ό ΌλλοΛβός βουλευτής κ. Παρ» 
τάϊν ζήτητε νά πληοοφορηθεί πό
τε σκοπεύει ή Κυβέρνηση νά διε
ξάγει δημοψήφισμα γιά νά έρω» 
τηβεΐ ό Ελληνικός Λαός αν επι
θυμεί ή δχι TTW βνταξη στην ΕΟΚ, 

"Αν καί ό Πρόεδρος τής Έπν-
τροπής κ. Ι. Πεσμαζόγλου καί β 
κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Γ. 
Κοντογιώργης Ισχυρίσθηκαν δ η 

ϊ 0 ^ 1 ^ *T?"« έ * Φ ^Μβοήσιβς 
διάταξης καί βτι δέν αποκτείται 
δημοψήφισμα γιατί ό λαός εκφρά
σθηκε κατά τις τελευταίες εκλο
γές, έγινε ευρεία συζήτηση άπ* 
τήν όποίσ προέκυψε βτι ή EÒK 
ζητά εγγυήσεις γιά τη συμφωΜ* 
γνώμη τής πλειοψηφίας τού 'Ελ
ληνικού Λαού. 

Σχετικά μέ τό ζήτημα ενός εν
δεχόμενου δημοψηφίσματος, ό βαυ 
λευτής Α. Κουτσ^ιωργας, έκπρό 
σωπος τού ΠΑΣΟΚ, είπ* μετα
ξύ άλλων δτι: 

• Τή σχετική πρωτοβουλία β-
χει — σύμφανα μέ τό Σύνταγμα 
— ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
«αϊ ή Κυβέρνηση. 

• ΓΑ τό ΠΑΣΟΚ πού πι
στεύει στή λαϊκή κυοιαρχία, τό 
δημοιμήφκτμα θα έχει έννοια κι ά-
ποδΐκτο άποτέλεσνα. έφ' δσσν: 

Ι υπάρξει Τση μεταχείρη-
· " ση στά μέσα μαζικής ε
νημέρωσης, ώστε νά διαψω· 
τισβεΐ ό Λαός' 

ΚζΕ σνμφανηθούν άπ' δλα τά 
^ κόμματα — καί βέν α
ποφασισθούν άπ* τήν Κυβέρ-
νηττη-— τά ερωτήματα πο* 
θά τεθούν στό Λαό* 

S I δοθεΐ περιθώριο ενός χρό
νου γιά τήν ενημέρωση 

τού ΛαοΟ. 

Σχετικά μέ τόν κυβερνητικό I» 
σωό δη ό λ?ός έκφρασθηκ* 

-τήξης σέ ποσοστό 70% 
ί'λονές, ό 

εκπρόσωπος τού ΠΑΣΟΚ είπε δ η 
νιά ΛνυπότΓτατη Λπο-

φη. άφοΰ στίς εκλογές άκούστη-
1*6*0 γενικές απόψεις τών 

>ν τ»τ*>γοαμ μάτων Τό-
^ισε ίπί«7τκ δτι οί κυβερνητικές 
θέσεκ JY άπ' τη 

Η<ροωτΑ-
<ν*κε νκττί Α v-rfr-νηστ. έφ* β> 

το 70% τάψ 
•Ελλόνον θ*ν, τήν ένταξϋ φοβ*· 
τΟΗ τό δημορήφισρα. 


