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Κατώτοττη 
σύνταξη 
150.000 
στους αγρότες
ΕΝΤΟΝΗ κριτική ««έναντι 
στην κυβέρνηση άσκησε 
σε χθεσινή του ομιλία 
ο υποψήφιος βουλευτής 
Κορινθίας και τέως υπουργός 
κ. ¿ταύρος Δήμας, 
στις ομιλίες του σε Νεμέα και 
Λουτράκι. Ο κ. Δήμας, 
αναφερόμενος
στα προβλήματα που ·■ 
αντιμετωπίζουν οι παραπάνω 
περιοχές, επέκρινε 
την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
για τα αδιέξοδα στα οποία 
οδήγησε τους αγρότες και 
δεν παρέλειψε να αναφερθεί, 
μεταξύ άλλων, 
ατην πρωτοφανή πτώση 
του γεωργικού εισοδήματος 
που ξεπερνά το 10% 
τα τελευταία 4 χρόνια, 
στη μείωση των κοινοτικών 
επιδοτήσεων στο λάδι και 
στα εσπεριδοειδή, 
στην ανικανότητα 
της αξιοποίησης 
των κοινοτικών πιστώσεων 
για την αναδιάρθρωση 
της παραγωγής κ.τ,λ.'
Ειδικά για τους παραγωγούς 
του κρασιού στη Νεμέα, 
ο κ. Δήμος είπε ότι 
η κυβέρνηση τους 
εγκατέλειψε, αφού δεν 
εφάρμοσε κανένα 
πρόγραμμα για την προβολή 
των κρασιών. Τέλος, λίγο 
πριν κλείσει την ομιλία του 
αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα 
μέτρα που αναμένεται να 
πάρει η κυβέρνηση της ΝΑ. 
για την ανόρθωση 
της οικονομίας, ενισχύοντας, 
μεταξύ άλλων, , · ·· 
τις μικρομμσαίΕααπκκμιησειε 

"και καθιερώνοντας 
ως κατώτερη σύνταξη 
στους αγρότες τις 150.000 
όρχ.το μήνα.
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΟΥΖΑΣ

ΤΟΝ κίνδυνο το "ασφαλές 
σπίτι" που έχτισε για 
τους Ελληνες 

το ΠΑΣΟΚ να τιναχτεί 
στον αέρα "από ένα - δυο 
φουρνέλα”, όπως είπε 
χαρακτηριστικά, αν δεν 
υπερψηψισθεί το ΠΑΣΟΚ, 
επέσεισε στη χθεσινή ομιλία 
του, στην κεντρική πλατεία 
Νίκης της Κοζάνης, 
ο πρωθυπουργός.

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα 
υψηλούς τόνους κατά της Νέας 
Δημοκρατίας, βγάζοντας από 
την τσέπη του το χαρτί της "κιν
δυνολογίας", αλλά και μιλώντας 
εκτενώς για  το έργο του Π Α 
ΣΟΚ στην περιοχή και σε όλη τη 
χώρα, ο κ. Σημίτης έθεσε και πάλι 
τα γνωστά διλήμματα του ΠΑ
ΣΟΚ όσο το δυνατόν πιο καθαρό.

Σε αυτό τον βοήθησε ο παλμός 
και ο όγκος της χθεσινής συγκέ
ντρωσης, αλλά και η υποδοχή 
που του επιφυλάχθηκε από τους 
συγκεντρωμένους.

Βεγγαλικά, καπνογόνα, σημαί
ες, συνθήματα, όπως Ό  λαός δεν 
ξεχνά τι σημαίνει Δεξιά", "είσαι 
και Θα είσαι ο πρωθυπουργός", 
"Σημίτη προχώρα. σε θέλει όλη η 
χώρα", έδωσαν τον τόνο της συ
γκέντρωσης. Νωρίτερα, περίπου 
1.500 οπαδοί του ΠΑΣΟΚ είχαν 
υποδεχθεί τον πρωθυπουργό 
στον κόμβο Κοζάνης -  Κρόκου 
κατά τη διαδρομή του από το αε
ροδρόμιο. Καπνογόνα, παραδο
σιακές φορεσιές από την Καππα
δοκία. χάλκινα παραδοσιακά
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