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Ο Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ ο υ ΠΑΣΟΚ μιΗάει 
« Ή ρ α γ δ α ί α άνοδος τοΟ ΠΑΣΟΚ ανησυχεί όίλλους; π ο 

λιτικούς χώρους, οι οποίοι μεθοδεύουν τρόπους γ ι α να πε
ριορίσουν την επιρροή του κινήματος στις π λ α τ ι έ ς λαϊκές 
μάζες». Αΰτα τονίζει, μεταξύ άλλων, ά Πρόεδρος του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., Α. Παπανδρέου, ai αποκλειστική συνέντευξη του 
προς τήν «ΕΞΟΡΜΗΣΗ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ». 

m Στη συνέντευξη, π ο υ δόθηκε μέ αφορμή τη νέα σύνοδο 
της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, ο αρχηγός της αξιωματικής 'Αντι
πολίτευσης εξαίρει τη σ η μ α σ ί α της συνόδου γ ι α την οργα
νωτική ανάπτυξη τού κινήματος και την ουσιαστική παρέμ
βαση του στους μαζικούς χώρους. 

«Είναι ή πρώτη +ορα» τονίζει ό Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ. 
Κ., «που ή Κ.Ε. θα ασχοληθεί σέ βάθος ρε τα οργανωτικά 
θέματα τού κινήματος και γ Γ αυτό ή συνοδός έχει Ιδιαί
τερη σημασία». 

Ν ouuàvTcuCn 
Tò πλήρες κείμενο της συνέντευξης Ιχει ώς έξης: 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ό Τύπος της 'Αθήνας καί της θεσσαλονίκης ίχει 

βώσει Ιδιαίτερη έμφαση, τον τελευταίο καιρό, για τή σύνοδο της 

γ ι α τ ή σ ύ ν ο δ ο 

Tnç Κ. Επιτροπής 
Κεντρικής 'Επιτροπής, που θα γίνει στις 2 3 — 2 5 του Φλεβάρη. 
Έσεις, κ. Πρόεδρε, βρίσκετε δικαιολογημένη αυτή τή δημοσιότητα; 

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Βασικά είναι δικαιολογημένη. Ή Κεν
τρική 'Επιτροπή πού είναι και το ανώτατο όργανο τού Κινή
ματος, ανάμεσα σέ δύο συνέδρια, βά ασχοληθεί « για πρώτη 
«ορά μέ το κρίσιμο θέμα της οργανωτικής πολιτικής τού 
ΠΑ.10.Κ. "Εχουμε τώρα πείρα 4 Ί περιττού χρόνων καΐ εί
μαστε, πιστεύω, σέ θέση, νά επανεξετάσουμε τη δομή και τη 
λειτουργία τού Κινήματος μας. 

Ή μεγάλη άνοδος του ΠΑ.ΣΟ Κ. και ή εντυπωσιακή αύ
ξηση της εκλογικής του βάσης, βάζουν το Κίνημα μπροστά 
σέ νέα προβλήματα. 'Απαιτούν σημαντικές αλλαγές στη 6ο-

Ϊ
ιή κ α) λειτουργία του, που θά καταστήσουν βυνατη καί την 
νιργοποίηση τού πολιτικού περίγυρο« καί τήν αποτέλεσμα» 

τικη παρέμβαση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. στούε μαζικούς χώρους. Αυ
τό είναι το κύριο έργο της Κεντρικής Επιτροπής πού θα 
συνέλθει στις 2 3 — 2 5 Φλεβάρη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σέ ορισμένη μερίδα του Τύπου, δημοσιεύτηκαν 
«πολιτικές αναλύσεις», πού είχαν γιά στόχο νά τονίσουν πώς τό 
ΠΑ. Σ O.K. έχει τώρα παρακλινει από fie ιδεολογικές του θέσεις. 
Πώς κρίνετε αυτά τα δημοσιεύματα; 

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Αυτά τα σχόλια, τα οποία ήταν μάλ
λον πολυπληθή, είναι έκ του πονηρού. Είναι σκόπιμα καί κα
κόβουλα. Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ καμία «όση δεν ξέφυγε άπό τις 
(θεολογικές καί πολιτικές τον θέσεις. Μ« συνέπεια αγωνί
ζεται καί μέσα καί Εξω άπό τό Κοινοβούλιο, μέ γνώμονα 
πάντα τα συμφέροντα τού εργαζόμενου "Ελληνα. 

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. παραμένει αμετακίνητο καί αταλάντευτο 
στις θέσεις του γ ι ά τήν 'Εθνική 'Ανεξαρτησία, τή Λαϊκή Κυ
ριαρχία καί τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της Κοινωνί
ας μας. Τα επίμονα σχόλια μερίδας τού Τύπου, «ότι τό ΠΑ. 
Σ Ο. Κ. έχει βάλει νερό στο κρασί του», αποσκοπούν στο νά 
δημιουργήσουν σύγχυση στίς τάζεις του. 'Αποτελούν μεθό
δευση άλλων πολιτικών χώρων που έχουν ανησυχήσω άπό τή 

•Θ7* Ή συνέχεια στην 11η σελίδα 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
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Ti·., ίρωτημαχιχό! 

ΤΟΥ Δ. ΠΕΤΧΕΤΙΛΗ 

Ηρεμία αρχιοε 

νά επικρατεί 

οτην Περοίο 
ΧΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΛ
ΛΟΙ 26 ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 

ΤΕΧΕΡΑΝΗ, 17 (Μδ. Ύ π . ) . — 

*Η χθεσινό μέρα ήταν ή πρώτη 
πραγματική δοκιμή τής πολιτικής 
Ισχύος της επαναστατικής κυβέρ
νησης του Δρα Μέχνη Μπαζαρ-
γκάν, καθώς τόσο ό ίδιος όσο 
καί ο Άγιατολλάχ Χομεϊνΐ έκα
ναν εκκλήσεις γιά τον τερματισμό 
τών απεργιών καί τήν αποκατά
σταση τής ομαλότητας στή χώρα. 

"Έκκληση του Χομεϊν) στους 
έργάτεο πετρελαίου τής χώρας 
μεταδόθηκε άπό τό ραδιόφωνο 
αργά τή νύχτα, μέ τήν προειδο
ποίηση προς αυτούς βτι τυχόν 
συνέχιση τής απεργίας θά ήταν 
πράξη εχθρική προς την επανά
σταση. Χθες επίσης προβλεπό
ταν ή επιστροφή τών στρατιωτών 
στίς μονάδες τους. 

ΑΕΠΤΟΜΕΡΕΙΚΧ ΙΤΗΚ 
ΤΚΛΕΥΤΑΙΑ ΖΕΑΙαΑ Ι 

κυβέρνηση 
apvciiai pcAéin 
ίων ιρακόΑΗων 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΚΟΥΛΑΚΗ 

Παραπλανητικές δηλώσεις 
IOÛ ùnoupvoù ΣυντονιομοΟ 
yiâ τήν απεργία ιής ΔΕΗ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΔΙΚΗ 

ΜΕ ΤΗ ΧΥΜΠΑΡΑΧΤΑΣΗ Επιφανών οονδικαλιστυν διεθνούς κύρους καί Ολων τον δημοκρα
τικών εργαζομένων της χώρος, δικάζονται αοριο οτο 'Εφετείο της Αθήνας, ό Πρόεδρος καί 
ô Γεν. Γραμματέας της Γενικής 'Ομοσπονδίας Προσωπικού ΔΕΗ κ.κ. Τ. "Αμαλλος καί Κ. Μα
νιάτης, για παράδοση τοο αντεργατικού νόμου 330)76. Ή δΊωζπ κατά τον Εκπροσώπων της 
ΓΕΝ0Π)ΔΕΗ ασκήθηκε άπό τη διοίκηση της ΔΕΗ καί ςεοηκωοε κύμα διαμαρτυριών άπό τΙς 
συνδικαλιστικές Οργανώσεις, πού κατάγγελναν δη: 

ΓΙΑ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, απέκλεισε ουσιαστικά τη μελέτη τον φακέλλων για το Εθνικά θέματα 

— υφαλοκρηπίδα του ΑΙγαίου καί εναέριο χώρο — άπό τον 'Αρχηγό της 'Αξιωματικής 'Αν
τιπολίτευσης, πρόεδρο τοο ΠΑΣΟΚ 'Ανδρέα Παπανδρέου. Kai αυτό, γιατί ό Πρωθυπουργός 
κ. Καραμανλής τοΟ αρνήθηκε τη δυνατότητα να συνοδεύεται από είδικούς τεχνικούς συμ
βούλους, πού, δπως είναι φυσικό, είναι απαραίτητοι για τη μελέτη των ψακέλλων. 

Ό α ρ χ η γ ό ς της αξιωματικές Αντιπολίτευσης μετά τήν κατηγο
ρηματική άρνηση του κ. Πρωθυπουργού, δήλωσε, μεταξύ άλλων: 

«'Οφείλει ή Κυβέρνηση vè αναθεωρήσει τήν απόφαση της, ώ
στε να καταστεί δυνατή ή μελέτη τον ψακέλλων κάτω άπό συν
θήκες πού θα εξασφαλίζουν τήν πλήρη καί υπεύθυνη ενημέρω
ση μου. Μόνον τότε ή πρόταση τού κ. Πρωθυπουργού θά Ιχει 
ουσιαστικό αντικείμενο». 

"Οπως είναι γνωστό, ή υπεύθυνη μελέτη τών φακέλλων —^πρόκει-
ται περ» εκατοντάδων έγγραφων πού περιέχουν σέ πολύ μεγάλο βαθ
μό #είδίκά νομικά θέματα καί άλλα θέματα τεχνικής φύσεως-— είναι 
αδύνατη χωρίς τήν παρουσία είδικευμενων τεχνικών συμβούλων, πα
ρόμοιους μέ εκείνους πού φυσικά χρησιμοποιεί καί ό κ. Πρωθυπουρ
γός. Μόνο μέ τήν παρουσία •.ουλάχιστον τριών συμβούλων θά ήταν 
δυνατή μια υπεύθυνη, εμπεριστατωμένη καί αντικειμενική ενημέρωση 
τού Προέδρου τού ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου. 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
'Από τό οικονομικό ϊτος 1979 {χει υποχρέωση νά υποβάλει 

δήλωση Φόρου εισοδήματος κάθε φυσικό πρόσωπο πού απο
κτά εισοδήματα άπό οποιαδήποτε πηγή, στην 'Ελλάδα, ανε
ξάρτητα με τήν Ιθαγένεια του καί τόν τόπο κατοικίας, εφόσον 
ίχει φορολογητέο εισόδημα δικό του ή τής συζύγου του. Ειδι
κά τα φυσικά πρόσωπα πού κατοικούν στην 'Ελλάδα φορολο
γούνται καί γιά τά εισοδήματα πού αποκτούν στην αλλοδα
πή. Συνεπώς, άπό φέτος^ δεν Ισχύει ή απαλλαγή άπο τήν υπο
χρέωση υποβολής δηλώσεως γιά όσους έχουν φορολογητέο 
εΙσόδημα μέχρι 60.000 δρχ. 'Ισχύει δμως ή απαλλαγή άπό 
τό φόρο &ν το φορολογητέο εΙσόδημα δεν υπερβαίνει τό ποσό 
αυτό. 

Υπόχρεοι σέ υποβολή δηλώσεως, ανεξάρτητα αν Ιχουν 
όποχρέυση βάσει τής δηλώσεως νά καταβάλουν φόρο, είναι: 
α) Οσοι είναι κύριοι επιβατικού ή ημιφορτηγού αυτοκινήτου 
Ιδιωτικής χρήσεως (έκτος άπό αγροτικό), κότερου ή ακάτου 
ή θαλαμηγού η αεροσκάφους, ανεξάρτητα άν αυτά ανήκουν 
στον Ίδιο ή στη σύζυγο του η στα προστατευόμενα μέλη τους 

5 εταιρίες στίς όποιες μετέχουν ώς εταίροι, διαχειριστές · 
ταιροι, διευθύνοντες Η εντεταλμένοι σύμβουλοι, ή πρόεδροι 

που ασκούν πραγματική διοίκηση. 
Ρ) "Οσοι διατηρούν στην προσωπική τους υπηρεσία πε

ρισσότερα άπό ίνα πρόσωπα ώς έμμισθο προσωπικό. 
γ ) "Οσοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα (Ιατροί, δικηγόροι 

κ λ π ) . 
8) "Οσοι συμμετέχουν σέ ομόρρυθμη Κ ετερόρρυθμη ή πι-

ριορισμένης ευθύνης εταιρία η κοινοπραξία 
ε) "Οσοι Ιχουν ατομική επιχείρηση σέ πόλη άνω τών 5 000 

κατοίκων. 
στ) "Οσοι Ιχουν εισόδημα άπό εκμίσθωση οικοδομών και 

γαιών, αθροιστικά πάνω από 50.000 δραχμές τό χρόνο. 
ζ) Οσοι Ιχουν ακαθάριστο εΙσόδημα άπό οικοδομές στην 

περιοχή τής τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης, δήμων Ελευσί
νας, Μάνδρας, 'Ασπροπύργου, "Ανω Λιοσίων, 'Αχαρνών, κοι
νότητας Βάρκιζας ft στην περιοχή τής θεσσαλονίκης άνω τών 
50 000 δραχμών τό χρόνο. 

η) 'Οποιος προσκληθεί μέ έγγραφο τού αρμόδιου ΟΙκονο-
μικοδ 'Εφόρου. 

Ή δίωξη αυτή αποσκοπεί' στην 
τρομοκράτηση τών εργαζομένων, 
στην εξάλειψη τοΰ δικαιώματος 
τής απεργίας, τήν καθυπόταξη 
του συνδικαλιστικού κινήματος 
καί αποτελεί πλήγμα κατά των 
συνδικαλιστικών ελευθεριών. 

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ δίκη, γίνε
ται γνωστό βτι θά καταθέσουν 
σαν μάρτυρες υπεράσπισης» αν
τιπρόσωποι διεθνών καί εθνικών 
συνδικαλιστικών όργ α ν ώ σ ε ω ν 
(Παγκόσμια Συνομοσπονδία 'Ερ
γασίας, Συνομοσπονδίες Γαλλί
ας, 'Ιταλίας, Πορτογαλίας κλπ.). 
Ταυτόχρονα : 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τής Ένωσης 
Γάλλων Δικαστών μέ τηλεγράφη
μα του προς τήν ΓΕΝΟΠ καταγ
γέλλει ότι ol διώξεις είναι απα
ράδεκτες καί εκφράζει τή λύπη 
του, γιατί δέν είναι δυνατόν, έ
πε ι6ή βέν πληροφορήθηκε έγκαι
ρα τό γεγονός, να παραστεί στή 
δίκη. 

Ά π ό τόν ελληνικό χώρο, θά 
καταθέσουν υπέρ των κατηγορου
μένων συνδικαλιστών, γνωστοί 
νομικοί, επιστήμονες, συνδικαλι
στικά στελέχη κα) άλλοι παρά
γοντες τής ζωής τού τόπου. 

ΟΙ συνέπειες TOC απεργίας Ι
χουν αρχίσει να γίνονται αίσθη-
τές σέ πολλές περιοχές τής χώ
ρας, καθώς ή διοίκηση τής ΔΕΗ 
αρνείται να κάνει περικοπές ά
πό τους βιομηχάνους καταναλω
τές γιά( νά εξοικονομήσει ενέργεια 
γιά τσύς οίκιακούς καταναλωτές. 

ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ Ιχουν βυθι-
στεϊ γιά αρκετές ώρες TIÇ τελευ
ταίες μέρες δεκάδες χωριά — ε
παρχιακά κυρίως — ένώ ή απερ
γία πλήττει Ιδιαίτερα τή Βόρεια 
Ελλάδα. ΟΙ εκπρόσωποι τών α
περγών, προειδοποιούν παράλλη
λα ο 

Ο ΣΟΒΑΡΟΣ κίνδυνος για γε 

wr Ή owtxcia 
στ rt 2η σελίδα 

Η δήλωση τοΰ Ανδρέα 

Τό πλήρες κείμενο τής δήλωσης ταύ αρχηγού τής αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης είναι τό έξης: 

«Mod πρότεινε ό κ. Πρωθυπουργός κατά τή συζήτηση «τή 
Βουλή γιά τά εξωτερικά θέματα, νά μελετήσω τους φακέλλους 
πού αφορούν τά εθνικά θέματα, δηλαδή, τό θέμα της υφαλοκρη
πίδας καί του εναέριου χώρου. Τήν πρόταση του τήν αποδέχτη
κα. "Ομως οι δροι πρόσβασης στους φακέλλους δπως τους θέ
τει ή Κυβέρνηση βέν θά μου επιτρέψουν τήν πλήρη, όπευθύνη 
καί αντικειμενική μου ενημέρωση. Τά θέματα εΤναι σέ μεγάλο 
βαθμό τεχνικής φύσεως και απαιτούν είδικευμένες τεχνικές γνώ
σεις. Μου είναι κατά συνέπεια απαραίτητο νά χρησιμοποιήσω 
καί είδικούς συμβούλους, βπως φυσικά χρησιμοποιεί καί ό κ. 
Πρωθυπουργός. _Αυτή τή δυνατότητα τήν αρνείται ή Κυβέρνηση 
στον 'Αρχηγό τής 'Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 'Οφείλει ή Κυ
βέρνηση να αναθεωρήσει τήν απόφαση της, ώστε νά καταστεί 
δυνατή ή μελέτη τών φακέλλων κάτω άπό συνθήκες πού θά εξα
σφαλίζουν τήν πλήρη καί υπεύθυνη ενημέρωση μου. Μόνον τότε 
ή πρόταση τού κ. Πρωθυπουργού θά Ιχει ουσιαστικό αντικείμενο». 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ κύκλοι, στην 
προσπάθεια τους νά δικαιολογώ· 
σσυν τήν ουσιαστική άρνηση για 
τή μελέτη τών φακέλλων, τόνιζαν 
βτι κατά τό παρελθόν —καί κατά 
τους προσφιλείς κανόνες πού διέ
πουν τη μυστική διπλωματία πού 
ίχει καθιερώσει ή Δεξιά— ol μό
νοι πού είχαν πρόσβαση μελέτης 
τους, ήταν ol πολιτικοί αρχηγοί. 

ΟΙ κύκλοι δμως αυτοί θέλουν 
νά παραγνωρίζουν δτι στίς περι
όδους εκείνες, τά κόμματα στο 
Κοινοβούλιο δέν είχαν ουσιαστι
κές διαφορές, όσον άφορα κυρίως 
στην εξωτερική πολιτική πού α
κολουθούσε ή χώρα. "Ετσι. βασι
κά, δέν επρόκειτο γιά υπεύθυνη 
μελέτη τών φακέλλων, άλλα γιά 
απλή καί μάλλον τυπική ένημέ-

Πορεία έκπροοώπωυ 
τών αγροτών 

ούριο προς τή Βουλή 
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ 0 ΑΓΩΝΑΣ 

'Αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους είναι 
oi αγρότες, μέχρι να Ικανοποιηθούν τα δίκαια αΐτηματά 
τους. Σ' αύτη τη φάση τα κύρια αΐτηματά τους είναι περισ
σότερο θεσμικά καί όχι εξειδικευμένα. Ή κοστολόγηση 
τών αγροτικών προϊόντων. Οπως γίνεται με τα βιομηχανι
κό, είναι ενα αίτημα που δεν μπορεί πλέον να αφεθεί στίς 
κυβερνητικές καλένδες. 'Ιδιαίτερα αποφασισμένοι εμφα
νίζονται ol αγρότες μας μετά την άντκχγροτικη στάση τοο 
υπουργού Γεωργίας κ, Γ. Μηουτου. 

'Εκπρόσωπος τών αγροτών βί- _____»______________________ 

ρωση. 

ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΧΤΟ ΙΚΑ 

ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΑΙΙΤΖΗΔΕΣ 

Zi συγκέντρωση «ού lyivt βτίς 
14 Φλείάρη στην αίθουσα 'Εμπο
ροϋπαλλήλων 'Αθηνών, ο» υπάλλη
λοι οδηγοί TAXI 'Αθηνών Kai αν-
τιπροοωιαίας θεσσαλονίκης, Βόλου 
και Π&ιραια, μετά dna εΐαηγηση 
τής Διοίκησης, ενέκριναν ψήφισμα, 
πού αναφέρε μεταξύ άλλων τα è-

φ Χορήγηση νέων άβειων TAXI 
ατούς οδηγούς. 

« "Ενταξη τον οδηγών από τα 
στο ΙΚΑ. 

# Κατάργηση τών διώξεων τών 
οδηγών μ* διοικητικές ποινές. 

•caia αναρωτιόταν« όταν ό κ. 
AAtroÛToc τους έδιωξε τήν περασμέ 
νη Δευτέρα άπό τό υπουργείο μέ 
τή δικαιολογία της απασχόλησης 
του γιά θέματα ΕΟΚ. 

— Πώς είναι δυνατό νά λυθούν 
τά προβλήματα μας άπό τήν όδό 
'Αχαρνών; 

Τα τρία χρόνια πού είναι υ
πουργός Γεωργία«: ό κ. Μπούτος 
δέν έχει 6γεΐ καθόλου λίγο Εξω ά-
ιτόβ την άσφαλτο της Αθήνας; 

"Ετσι βέν μπορεί νά νιώσει 
τους αγρότες τής Κάρλας πού 
βλέπουν εδώ και 4 μήνες τά χωρά
φια τους πλημμυρισμένα, ούτε 
τους Θεσσαλούς αγρότες πού ή 
ιταγωνιά κοττέστρεψε τά σιτηρά 
τους, ούτε τους παρτοκαλοπαρα-
γωγούς της "Αρτας πού έχασαν 
από τόν πάγο 130.000 τόν. έτοι
μο προϊόν. 

"Ηδη ή Γενική ΣυνομοστΓονδία 
σέ πανελλαδική συνέλευση πού άρ 
χ ίσε χθες προγραμματίζει την 
παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα 
τους· "Εχει αποφασιστεί νά γίνει 
αύριο πορεία προς τή Βουλή δ-
που θά δοθεΤ ψήφισμα μέ τά al-

ttW Ή σ υ ν έ χ ε ι α 
στττν 1 2 " σελίδα 

Τραμποΰκοι 
εοχιοαν πανώ 

τοΰ ΠΑΣΟΚ 
Γνωστοί τραμποΰκοι τής Φλώ

ρινας κατέβασαν καί έσκιοαν πα
νώ άπό τά γραφεία τού ΠΑΣΟΚ 
τά μεσάνυχτα της προηγούμενης 
Κυριακής, γιά νά μήν τό οούν την 
άλλη μέρα ol υπουργοί πού θα 
ερχόταν γιά τήν τοπική «γιορ
τή» τής συντριβής τών «κομμου-
νιστοσυμμοριτών». Τό πανώ έγρα
φε τά έξης «αντεθνικά συνθήματα» 
«ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΜΙ
ΣΟΥΣ». «ΟΧΙ ΣΤΗ ΔΙΧΟΝΟΙΑ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ». 

Πρέπει νά σημειωθεί δτι δλη 
τήν Κυριακή ή χωροφυλακή πίε
ζε τή N E . του ΠΑΣΟΚ γιά νά 
κατεβάσει τά πανώ. 

'Εξάλλου, ό τ. γ. γραμματέας 
του υπουργείου Βορείου Ελλάδος 
κ. Μαρινακης μίλησβ τήν ίδια μέ
ρα, μετά τίγν παρέλαση, στό σύλ
λογο «'Αριστοτέλης» 

. 

ΦΙΛΕ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 

•Η "Μαύρη 

Βίβλος., 
ΕΙΧΑΜΕ ουνηΦΙοβι παλιό-

τκρα νά μιλαμ« γιά τΙς 
«200 οίκογένκίκς» πού κυ· 
ραρχούν οικονομικά οτάν 
τόηο. Kai, παρά τους οφο· 
Ôpouc ταΕικούς αγώνες, 
efxape κατά öaöoc κι' Ινα 
κρυφό καμάρι ότι. τέλος 
πόντων, ol απόγονοι των 
κοτοαμπάσηβων βέν υστε
ρούσαν σέ tniônÇn πλού
του - τηρουμένων των α
ναλογίων — οπ* Tic άλλκς 
καπιταλιοτικέο χώρες 

Κί· ΕΡΧΕΤΑΙ τώρα τό 6-
ηουργκίο ΟΙκονομ κών νά 
καταριψοτ* τό μύβο τοο 
τη. 01 «200 οικογένειες» 

at ol έζΛς... ένας: Ό 
Μποδοσάκης. «Oeòc σκωρε-
οτον» πού κράτησε φηλά 
την τιμά του Ελληνικού 
κατκοτημένου, όταν —ζών
τας— ΟΥιλωοβ 111 έκατομ. 
κέρδη ο' ένα χρόνο (χωρίο 
νά πάψουν ol επιχειρήσεις 
του νά είναι ανώνυμες). 
Μκτά άπ* αυτόν Λ οικονο
μικά πλεμπάγια. 

ΤΙ νά πούμε ν>ά μερικά 
ονόματα πού μέχρι προ» 
χτέο τά εκτιμούσαμε δεόν
τως γιά τόν αξιοσέβαστο 
μπεζαχτά τους; 
Ι ' Ο κ Β Βαρδινογιάννης 

376.000. 
• Ό κ. Ι, Γουλανδρής 9(9. 

000. 
fi 0 βασιλεύς τών ξενοδο

χείων κ. Καροδόντης 
U00 

• ι οκράτωρ της ΕΔΟΚ 
κ, Κλαϋοιανός 

2.000 000. 
β Ο βασιλεύς τών μεταλ· 

λείων κ Μηόρλοα β 17. 
000. 

β Ό t rtpoc βασιλεύς. κ· 
Εκαλιστηρης 1.350.000, 

• Ό κ. Χανβρης- 1.320.000. 
β Ό κ. Meipapiönc ("Α

κρον — "Ιλιογ — »ρυ· 
στάλ) 1880.000. 

κλπ κλπ 
ΚΑΙ ΤΙ νά πούμε γιά 

τους Φαρμακεμηορους πού 
ol τιμές τους ανέβηκαν 
70% ο' i v a χρόνο, ένώ γί
νονται Ομηρικοί αγώνες 
Ϊιά μιά αύξηση IS% στους 

ργαζόμενουςι 
ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ. δεν »χουμε 

διάθεση νά μπλέξουμε ut 
καμιά μήνυση. Γι* αυτό δη
λώνουμε έκ τών προτέρων 
ότι a t καμά περίπτωση 
βέν αμφισβητούμε την ει
λικρίνεια τών λογιστικών 
τους βιβλίων. Σίγουρα εί
ναι όλα έν τάζει. Δ*ν θά 
Α τον τόσο αφελείς νά κά
νουν τό αντίθετο. Κα! μήν 
πάει τό μυαλό οου Οτ. α
ναφερόμαστε οτή φοροδια
φυγή. Αυτή είναι καταφύ
γιο μικροφουκαράβων. 01 
άςΊοπρκηκΙς μεγαλοαστοί, 
πού σέβονται τόν εαυτό 
τους, έχουν νόμιμες λύ
σεις. Φοροαπαλλαγές, κί
νητρα Κ.Τ.Τ. 'Αναφερόμα
στε στους εκπρόσωπους 
της οΙκσνομικΑς ολιγαρχί
ας πού έγιναν «ανώνυμοι» 
κολυμπώντας στό πέλαγος 
τών ανωνύμων εταιριών — 
δ αβορετικά τ| ανώνυμες 
θά ήταν; — καί τών ποικιλ-
λώνυμων απαλλαγών (*Η 
«μνήμη» τών κομπισυτερς 
τού 'Υπουργείου βέγ μπο
ρεί - λέει — νά τους εν
τοπίσει) . 

'Αλλά μήπως καί ό μακα
ρίτης Μποδοσάκης δέν π-
ΤΟν «ανώνυμος»; 

ΤΟΡΛ βέβαια ό λιτοδίαι
τος "Ελλην περιμένοντας 
τή οειρά του στό σαλόνι, 
ενός π.χ. μεγαλογ ατρού, 
μετράει τους όναμένοντες 
κα| μεταφράζοντας τους 
οέ πεντακοσάρικ<3 η χιλιά
ρικα καταλήγει - ύστερα 
άπό έρεβώδεις αριθμητικές 
πράξεις - σέ μερικά έκο-
τομμύρα τό χρόνο. Καί 
κατεβαίνοντας στή Γλυφά
δα γιά Κυριακάτικο σερ
γιάνι — μασουλώντας ηο-
οατέμηο γιατί τό φυοτίκι 
είναι απλησίαστο — χάσκει 
μπροστά στις μυθώβεΐΓ θα
λαμηγούς ηού λικνίζονται 
καμαρωτές, Κι' αναρωτιέ
ται οέ ποιους άραγε Πάνα» 
μέζους ν* ανήκουν; 

Κύριε &ctvûon Κανελλό
πουλε, 

ΜΑΣ άπσγοητέφατε. Μβς 
καταρρίφατε τό μύθο τοο 
πλούσιου "Ελληνο. Ή τ α ν 
κι' αυτός ένα στοιχείο ε
θνικής υπερηφάνειας Ι ! 

Νά καταργηδεϊ η οτονροδοοία 
»ΠΤο σύστημα της ανάδει

ξης τών βουλευτών μέ 
σταυρούς προτίμησης υπο
σκάπτει αποφασιστικά τά 
θεσμό τοϋ κόμματος σαν 
φορέα Ιδεολογικών καί no 
λιτικών άρχων καί διοστρε 
Ολώνει τη λειτουργία τοο 
δημοκρατικού πολιτεύμα
τος». 

Αίπή ei ναι ή Κ ιίοιω-

τών βουλευτών 
ΑΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

όνιικ ωοη γιά τό ιιηοίνει οέ δεύιεοη 

• ν. όψου 
; διαφό-

'Kalk: 
ΐιόιτν 

ΐνος τ/fc Ά 

χουν 

ντιχηο 
Πρόεδροτ ιού ΠΑΣΟΚ Ανδρέος 

ou aux να ό ιι 

> φηφοδέ ι 

ιό τήν ÓV: 
άνάμι 
λων κομμάιων. Τό 

/,* ι κάβι 

ιήν έπικράτηοιι 
μαιος καί τά διάδοση ιών αρχών 

Ό . Σιόν 
Λ ιρυ νό , ,ή 

αριθμό «ΠφΟ-
ψόρι. jtaXiivi'i 

ιόφείικια · ιόν 
Μεταβάλ-

κό oè i 
σολαβπττι ανάμεσα ι 
ρο κα) tóν κ. 
αυτό ευνοεί σαφώς ιό κότιμα 

οτάν έξο ι τό 
σύστημα τού otaur· 

ânont>ooo 
φτιψοφόρους άπό τό ta 
ονμφέροντα, μα καί τό γενικοτφ-

ρσ κοινωνικό κα) οίκονομιχό προ
βλήματα. Ko) συμβάλλει γι 

Ιό λόγο οτή συντήρηση ti 
nioac κοινωνικής κα) OÌKOVO-

όομής». 

Σ' έρώιηοη σχετικό μέ πάρα-
ή ό-

ιΚιμηιων όποιελεοματων 
VÓ Öi)' ; · ' · · . ; ... O l Ò Ol>OII) | tU l lI lV 

»ης, ό Α. 
(ΐ'έρβτικε (' 
ι/ιό tó vevovo· 

ητα\ 

>ουθφέτι κα) τ)ς προοω-

ίηση πού 
• ση

μερινό φαινόμενο ό ! ι 

•Γ Ή συνεχεία 
στην 11η οελίδα 

Ουτε àompivn 
δέν βρίοκεις 

στους Παξούς 
• ΣΠΑΝΟ ΕΙΔΟΣ Ε ΝΑΙ 0... ΓΙΑΤΡΟΙ 

Ουτε ασπιρίνη δέν βρίσκει κα* 
νείς ατούς Παξούς της Κέρκυρας 
ένώ ol 2.500 κάτοικοι παραμέ
νουν απροστάτευτοι κα) χωρίς Ι» 
α τ pin ή περίθαλψη. 

Συγκεκριμένα, όπως μάς μετΦ> 
δίδουν άπό τους Παξούς τό μφ» 
ναδικό φαρμακείο πού υπήρχε στό 
νησί έκλεισε πριν έξι χρόνια, έ
νώ ό Νομάρχης Κερκύρας μετά 
άπό διαμαρτυρία τού 'Ιατρικού 
Συλλόγου απαγόρευσε τήν έττίσκβ 

Φη ενός οδοντογιατρού άπό τή* 
Πάργα —· πού πήγαινε στό νησί 
μιά φοοά τήν έδφφμάτ|α — μια 

\ Πάργα ανήκει σ' άλλο νο-
ΣημειώΜε-.· κράτος 

δέν χορηγεί αδτ 
φαρμακείου σέ 
λοδαττή ή όττ< 

ίκαττοχττη 
νυμφευμένη μέ "Ελληνα, παρά τΒ 
συνέχεις παραστάσεις τών κατφ» 


