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Α ΓΟΝΑ γιά νά έκλεγή ελεύθερα 
Συντακτική 'Εθνοσυνέλευση πού 
•6 διαμόρφωση νέο luv τάγμα, 

ανταποκρινόμενο στους πόθους τβύ 
'Ελληνικού Λαού, εξάγγειλε χβές λ 
Πρόεδρος too ΠΑΣΟΚ κ. Α Παπαν
δρέου 

Ο αγώνας για τή διαφώτιση -»où 
λάου που αναλαμβάνει τό ΠΑΙΟΚ, 
διευκρίνηοε ο κ Παπανδρέου, Μ» I-
χιι στόχο του τήν αναθεώρηση του 
Συντάγματος, άλλα τον καταρτισμό 
ΜΟΥ Atro Συντακτική Συνέλευση. 

"Ο Πρόεδρος τού ΠΑΙΟΚ κ α τ ά γ -
Υ**Λ» την Κυβέρνηση Καραμανλή δτι, 
μί το Ζυνταγμα που κατάρτισε, κα
τασκεύασε Πολίτευμα «τραγελαφικό» 
« ι ί «Καισαρικό» noi υιοθέτησε τον 
«παπαβοπουλικό προεβρισμό» 

Ή 6μιλ(α τοΟ 
κ. Α. Παπανδρέου 

Ό « Α Παπανδρέου μίλησι χβές 
t ó π?ωί στους Έλληνες καί ξένους 
δημοσιογράφους οτήν αίθουσα συν
εντεύξεων του ξενοδοχείου «Βασιλέ
ων Μέλαθρον» Τόν κ Παπανδρέου 
περιστοίχιζα* t é μέλη τής Κοινοβου
λευτικής Ομάβας too ΠΑΙΟΚ και, 
στή δεύτερη atipa μερικά μέλη toO 
'Εκτελεστικού Γραφείου τού Κινήμα
τος (ol « « Τσοχοτζόπουλος, θ 
Τσούρας, Παπσγιαννάκης καί Βαλυ-
ράκης) 

Ή ομιλία too ι. Α Παπανδρέου 
προς τους δημοσιογράφους Εχει ώς 

κΣάς κάλεσα έβώ, 6χι y té νά επα
ναλάβω t a i v a έλέχβησα* ατό Κοι
νοβούλιο καί γρα*τη«αν »τόν Tune 
γιά t ó «Νέο Ζυνταγμα» ιτού βέν 
if ναι νέο παρά α" Ινα σημείο St ι κα
τά πρωτότυπο tpótro αναιρεί γ ι ά 
τρίτη φορά a t ó τελευταία σαράντα 
χρόνια, Τ* διπλή δικαιολογητική Bo
ot» κάβε Συντάγματος γραπτού ή ά-

ός, νά άναλάβη. δημιουργούμενων 
τω* απαραιτήτων προϋποθέσεων, 

τή» ευθύνη* τώ* πεπρωμένων τον». 

Μ« t ó Κυβερνητικό* Σχέβιον «την 
εύθυνη τών πεπρωμένων too» δέν Ε
χει ούτε ό 'Ελληνικός Λαός, ούτε 
το Κοινοβούλιο αλλά ό «Καίσαρ» 
Πρόεδρος 

Παραβίαση 
"Οπως λέγει στό* προοίμιο της, 

ή Α Συντακτική Πράξη εκδόθηκε μέ 
την «καθολική καί ομόφωνη συμπα
ράσταση toû 'Ελληνικού Λαού» κ ori 
ttxc σάν »«αϊτό, δπως άναψιρει Α 
τ ίτλος της, τή» τριπλή αποστολή. 

α. Τή» αποκατάσταση τής δημο
κρατικής νομιμότητας 

β. Τήν ρύθμιση θεμάτων τού βε*. 
μόσιου βίου μέχρι toû οριστικού κα-
βυρισιμού του Πολιτεύματος 

γ. Τήν κατάρτιση νέον Συντάγμα
τος 

Η Κυβέρνηση δέν θέλησε ή Ott 
μπόρεσε νά καταλάβει δτι ή Δημο
κρατική Νομιμότητα στη χώρα ήτα» 
ό Ε' 'Εθνοσυνέλευση τών 'Ελλήνων 
γ ι ά τήν Κατοχύρωση τή^ Άβασιλεύ-
του Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας 
— άσχετα άν αυτή κατέληξε μέ αυ
θαίρετες κατεΜΓτρατηγήσεις νά οδη
γήσει πρώτα στή Βασιλευόμενη Δη
μοκρατία καί ακόλουθα στή Βασι
λεύαμε νη Δικτατορία. Καί Θεώρησε 
σ α Δημοκρατική Νομιμότητα t ó Σύν
ταγμα 1*64)1911)1952 σά σώμα έ-

Ααό δπως στά Προεδρικό σύστημα. 
τα, Λλλά óntó τό Κοινοβούλιο, t ó υ
ποτάσσει μέ t i c μεγάλες εξουσίες, 
χωρίς δμ«*ς εύθυνη Κοινοβουλευτική 
καί ποινική όπως Εχουν ο) Πρόεδροι 
tûv Προχβρικΰν σνστημάτΜν 

Πράκιιται γ ι ό Πολίτ«αμα τραγί-
λα9·κό Γ.ά Πολίία/μα ΚΑΙΣΑΡ1-
ΚΜΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Γιατί ό Ά . 
νώτατος "Αρχοντα* *έν t i ναι out β 
χάρις όξοασία καί χωρίς «όβύνη —-
όπως στή Κοινοβουλευτική Δημοκρα
τία, ovt t μέ έςουσία καί ϊύβύνη — 
β " » ς ο-τήν Προοδρική Δημοκρατία 

Απαράδεκτες 
διατάξεις 

α ) στήν εξασφάλιση ιύρκίας λα
ϊκή* ·νναίν«σης ira vu στή δομή τής 
Π ο λ ι ο ί « . 

Β) tóv «ατοχνρΜση της Λαϊκής 
Κυριαρχίας »ού ένα βλοι t^v άηοβέ-
xovtai μέ λόγια tnv Katcnratoûv μέ 
t é Ιργα ίβυς. Irai woó ό λαός, ένα 
toO λένκ Bri «Ινα· κυρίαρχος, κα-
τ«ντΑ δούλος, «αί μάλιστα μέ t^v 
ίδια τον την «ήοο 

Τό Συνίαγματικό η ί μ ι ν ο ιτού 9η-
piat ή κομματική «λιιοφηφία της 6-
νομαζόμ«νης 1 ' 'Ατ^Ακαρη/τικης Βου 
λής, awa+cpttai σέ σολίτκνμα ηού 
Ανομάζιτσι «Προ«βρκυομένη Κοινοβου
λευτική Δημοκρατία» 'Αλλά ό χαρα
κτηρισμός cl ναι «αραττλανητικός. 
Γιατί oCtc «Κοινοβουλιυτική» ttvai 
ή «ροβλτκάμβνη κΔημοκρατία», OCTC 
«Προχβρικό». Δέν ti ναι Κοινοβουλιυ-
τική γιατί βέν κατοχυρώνωαι ή δια
δικασία κατά τήν όποια η κλιιοφη-
ρίσ tûv *ήθι·ν toû Λαού νά ti ναι 
πλιιοφηρία tûv έβρΑν στό Κοινο
βούλιο καί Κυβέρνηση τής Δίβηλωμέ-
νης κλιιοαηφίας στην εξουσία. Δέν 
t i ναι Προιβρική Δημοκρατία, άσοΟ ό 
Πρά»δρος βέν έκλέγΐΐαι άττό tó Λαό, 
ούτι ϊλέγχιται atro t ó Κοινοβούλιο. 
Mr τήν ψήφο τού Κοινοβουλίου μιτα-
βάλλ»ται σέ Καίσαρα, Σίήν ουσία 
t ó κολίτιυμα κού Ιγκαθιδρύιται έττα-
ναλαμβάνιι τό ικίραμοτ tής Καισα
ρικής Δημοκρατίας τβύ «αιταβοττου-
λικοΰ Συντάγματος τού 1972 

Γιά t ó λόγο αυτό ή γραμμή άττο-
χής toû ΠΑ ΣΟΚ άττό τήν έττιξιργα-
σία, φήφιση καί υττογραρή του Συν
τάγματος, δέν άποτιλίί πράξη ττολι-
τικης διαμαρτυρίας, βκΜς η ανοχή 
της β«ξιάς στήν ψήφιση toû Συντα
γματικού κιιμένου τού 1952 'Airo-
τίλιΐ πράξη διαχωρισμού Ιστορικών 
tuBuvûv γ ιά τήν αποτυχία τής απο
κατάστασης της Δημοκρατικής νομι· 
ίότητας ιτού υιτοσχέθηκι στον Έλ-

ηνικό λαό ή Κυβέρνηση τής Έβνι-
Συνιργασίας toû Καραμανλή. 

Μέ tó Ιΰνταγμα τής «Νέας Δημο
κρατίας» ματαιωνιται ή Κοινοβου-
λιυτική Δημοκρατία, καταργιΐται ή 
Λαϊκή Κυριαρχία καί ϋπονομιϋιται ή 
Ένότ ,τα toû Λαού γιά τήν άντιμ«-
τωπιοη τής μιγάλης εθνικής κρίσης. 

Τό ΠΑ ΣΟΚ θά ήταν Ιστορικά ύ-
πίύβννο καί ηθικό βοσίλογο άν βέν 
ένημίρωνι τόν 'Ελληνικό Λαό. Ό δι
αχωρισμός tûv «ύβυνών toû ΠΑ ΣΟΚ 
avapi.pr.tai σέ τρία σημ€ΐα 

a I t o *ti γ ιά τρίτη »ορά άττό 
t ó 19J5 άναιριίται ή Λαϊκή Κυσιαρ-
χία καί σπέρνεται ξανά 6 'Εθνικός 
Διχασμός 

Β Στό δτι καραβιάστηκι καί πα
ραβιάζεται ή Α' Συντακτική Πράξη 
fé^ » * 1974 

γ Στή θέσ-πιση νέου πολιτεύμα
τος ut αναθεωρητική διαδικασία, 
wow μοιάζει μέ "»ή διαδικασία ψή
φισης ενός όπλου νόμου, άττό Συμ
πολίτευση καί ΆντιπολΙτ«υση, ένΰ 
σέ Συντακτική Συνέλευση δέν νοείται 
τέτοια διάκριση των Πληρεξουσίων 
τού "Εθνους. 

Γιά νά καταργηθεί τό Λαοπρόβλη-
το Πολίτευμα τήε Άβασίλευτης Δη
μοκρατίας πού θα δημιούργησε ή Δ ' 
των Ελλήνων Εθνοσυνέλευση μέ τό 
l u » i f μα του 1927 χρειάστηκαν ol 
Συντακτικές Πράξεις τού 1935 Ά π ' 
αυτές βμως ή Α' Συντακτική Πράξη 
πρόβλεψε τήν προκήρυξη εκλογών γιά 
τήν Ε' tûv Ελλήνων Εθνοσυνέλευ
ση Καί ένώ μέ τήν ΚΗ 11935 luv-
τακτική Πράξη διακηρύσσονταν ή θέ
ληση τού 'Ελληνικού Λαού νά «κα
τοχύρωση t ó ύψιστάμινον Δημοκρα-
τικόν Πολίτευμα» τής Άβασίλευτης 
Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, δταν 
συνήλθε ή Έθνοσυνέλιυση, μέ πρωτο
βουλία τού Μεταξά πέρασε ψήψισμα 
γιά τήν Προκήρυξη Δημοψηψίσματος 
πού Ιψερε τόν Γεώργιο τόν Β' κάτω 
άττό τίς γνωστές συνθήκες Καί ού
τος, αντάμειψε τό Μεταξά μέ την 
κατάργηση καί τής Άβασ·λ«ύτου 
καί τής Βασιλευομινης Δημοκρατίας 
τήν 4 Αύγουστου 193β "Ετσι άνα-
τράπηκε ή Λαϊκή κυρίαρχη βούληση 
της Ε Έβνοσυνέλίυσης τυν 'Ελλή
νων καί δ Λαός υποτάχτηκε στό μοι
ραίο 

'Ν δεύτερη έξοττάτηση τού 'Ελλη
νικού Λαού γιά τήν κατάργηση τής 
κυριαρχίας του, ήταν τό τέχνασμα 
toû 1945 "Ολα τά κόμματο είχαν 
θέσιι πολιτειακό ζήτημα καί συμφω-
νήθηκΐ νά λυθεί πρώτα σύτό καί μετά 
τό «ολιτικό θέμο των κομμάτων "Ο
μως προηγήθηκαν οι εκλογές κάτω 
άττό τίς γνωστές ψυχολογικές συν
θήκες πού ϊδωσαν συντριπτική νίκη 
στό Λαϊκό Κόμμα Τό Δημοψήκ.σμσ 
πού ακολούθησε δέν αφορούσε κβν τή 
μορΨή τού κολιτεύματος άλλα τό 
«ρόσωττο μόνον τού Βασιλιά Αντί 
γ ι ά Συντακτική Συνέλευση καταλή-

ίο με Ιτσι στήν Δ ' Άνββχωρητική 
Ιουλή 

Από τόν Ιούλη τού 1974 &ρχ·-
at t ó τρίτο καί πρωτότυπο τέχνα
σμα άναίρβαης της Λαϊκής Κυριαρχί
ας Αντί νά ι«α*»Ψ*ρβ*ΐ σό βάση 
τό Παλίτενμα τής Άβασίλοντης Δη
μοκρατίας Τβύ ΣυντοητρβτΌς του 
1927, πού κατοψγτν*ηκ« «ραξικοττη-
ματικά μέ προκήρυξη εκλογών I T 
*Β*νοσννέλευσης, συΗ«»»τηκ«( δττως 
καί στάν Δικτατορία ή ιαβοση Συ»> 
τακτικυκ ΠράξΜον Αυτή είναι μιά 
Ελληνική μέθοδος ιταραβίασης τών 
Ιυνταγ|*άτ«»ν χωρίς τή δυνατότητα 
έττέψβαρτης τού β σ ο γ γ « λ έ σ . Κι ένώ 
βιβκημκ^αανταν ή ιτροσπάβΧια γ«ά 
Δημοκρατική ομαλότητα, β-τφγ ττράξη 
ονναχιζότσν« ή ανωμαλία τών Ιυκτα-
κτικών Πράξ«**ν στάν όποια δέν | . 
χομε, ourt Bé «feovp«, ·Μμμ«τοχή 

Ακόμη δμως «· βν δεχτοάμ» ϊφ» 
Α' Συντακτική Πράξη τής 1.1.74 ή 
Κυβέρνηση Κ Καραμανλή 8*ν άσκη-
στ τφν «ίμιτ«ττιστ«υμέντ|ν έξβυσίαν» 
οιπως ϋκοσχάΟνμι« στάν Ελληνικό 
Λαό 

«<4ς τρόπον ώστε ό Ελληνικός Λα-

κτός σέ δτι αφορούσε στάν Ανώτατο 
"Αρχοντα. Α ν τ ί «Κληρονομικής Κε
φαλής» δριστ. σά «Καψάλη της Ά-
βασιλεύτου Κοινοβουλευτικής Δημο
κρατίας» τό στρατηγό Γκιζίκη, ό ο
ποίος είχε προηγουμένως, σάν εντο
λοδόχος τών 'Ενόπλων Δυνάμεων, ό-
ρίσβι Πρωθυπουρτό τά» Καραμανλή. 
Καί ένώ τά κ*1μ*ν© της Συντακτι
κής Πράξης μιλούσι αόριστα γ ι ά 
«'Εθνική Άντιπροσωττιία», ή Κυβέρ
νηση μελετοΟσε τ ό ζήτημα τής Συν
τακτικής Συνέλευσης ττού, κατά κυ
βερνητική βηλωση, δον ςΐχ« tor« ά> 
σοψασιστεί ακόμη. 

Ά λ λ α ή Συντακτική αυτή Πράξη 
ττού τώρα επικαλείται ή Κυβέρνηση 
««χ* σά βάση τήν ΆΔασίλεντη Κοι-
νοβουλουτική Δημοκρατία καί βχι την 
Προεδρική ή Προοβρκυομένη μη Κοι-
«οβονλ«υτική Δημοκρατία. ΕΤχ* δηλα
δή σά βάση καί σώμα καί περιεχόμε
νο τόν Κοινοβουλκντισμό, Οπως τόν 
θεμελίωσε τό Σύνταγμα τού 1927 
καί βχι &ιτως τον διαμόρφωσαν »Ι 
«βασιλικοί άνδρε,ς» μέ τή θεωρία 
τού «Κηττουρού τών Ανακτόρων» τ ό 
1955 καί τά Ι ο υ λ ι α ν ό τού 1965. 
Καί γ ι ' αυτό ή Συντακτική Πρά'η 
της 1 Οκτωβρίου 1974 αναφέρεται 
στη «Λαϊκή ετυμηγορία προς σλοκλή-
ρωσιν τής Δημοκρατικής νομιμόττι-
τος» ως προς την μορφή μόνον τού 
Πολιτεύματος Ή ουσία του παρε-
pcivc ό Κοινοβουλευτισμός σάν «κ-
ψραση τής Λαϊκής Κυριαρχίας. 

Ή νόθευση τής Λαϊκής Κυριαο-
χίας Ιγινε μέ τη δούτερη αυτή Συν
τακτική Πράξη, τήν ίδια μίρα πού 
μέ τόν προκατασκευασμένο εκλογικό 
Νόμο 6 5 ) 1 9 7 4 προκηρυσσόταν οι εκ
λογές μέ τή* «ώπτρ«νισχυμένη ανα
λογική» Στό άρθρο 9 τής Συνταχτι. 
κής Πράξης μπήκαν οί δύο νάρκες 
της Λαϊκής Κυριαρχίας καί Δημο
κρατικής Νομιμότητας: 

α. "Η Κυβέρνηση πού θά Ββγαιν« 
α π ό τ ί ς εκλογές θά σονέτασσε γιά 
τή διευκόλυνση τάχα τής 'Εθνικής 
Αντιπροσωπείας «Σχέδιο Συντάγμα
τος» δηλαδή νέο Σύνταγμα καί δχι 
αναθεώρηση τού παλαιού, τό όποιο 
ή 'Εθνική 'Αντιπροσωπεία θά διαμόρ-
ψωνε. τελικά «*λ*υθέρως καί κυριαρ-
χικώς» 

β. Ή Κυβέρνηση, αντί της Λαϊ
κής Κυριαρχίας καί τού Κοινοβουλευ 
τισμού, πού ήταν ή βάση τής Α' 
Συντακτικής Πράξης, υΐοθέτησι τή Bt 
»pia τού Συμβουλίου τού Στέμμα
τος τού 1965 «περί αρμονικής ονν-
ιργασίας 6λων τών κατό τό Σύντα
γμα οργάνων» "Ετσι τό Ορθρο 3 ο
ρίζει σα βάση τού Κυβερνητικού Σχι · 
βίου, βχι τον Κοινοβουλευτισμό, άλ
λα τό δτι 

«η βιατύπωσις .. πρέπει νά κατοχύ
ρωση τάς ατομικός καί πολιτι
κός έλεωΒιρίας καί νά διασψαλι-
ζη τήν όμαλην λ«ιτουργίαν τών ορ
γάνων τής Πολιτείας καί τήν αρ
μονική συνεργασίαν αυτών, παραλ
λήλως προς τήν κυβκρνητικήν στα· 
θεράτητεκ». 

*ΑνατροπΑ 
τΛς λαϊκίΐς 
κυριαρχίας 

Άπό τήν αρχή καί από τή πρώτη 
μέρα καταγγείλαμε στό Κοινοβού
λιο καί στον 'Ελληνικό Λαό δτ< το 
Κυβερνητικό Σχεβιο, δχι μόνο Αλλα
ζε τη βάση τού Πολιτεύματος — δ
χι μόνο τή μορψή τοέ» — άλλα καί 
«Ισηγαγ« τήν Παπαβοπουλική πονη
ρία, μέ τά Ινα χέρι νά δίνε« δικαι
ώματα καί μέ τ ό άλλο νά τά αφαιρεί 
Να μιλάει γιά Λαϊκή Κυριαρχία ^αί 
νά τήν καταργεί στήν ουσία της. Νά 
αναφέρει ατομικά καί πολιτικά δι
καιώματα καί νά μην τά κατοχν» 
ρώνιι Νά ορίζει αρμοδιότητες του 
Προέδρου τής Δημοκρατίας καί u 
αυτές νά υποδουλώνιι τή Λαϊκή Άν-
τιπροσωπιία, μέ τίς υπερεξουσίες 
του Καί δέν είδαμε πουθενά στό κεί
μενο διάταξη πού νά όριζει τή στα
θερότητα τών κανόνων τού πολιτικού 
παιγνιδιού, άπό τό όποιο παρά
γονται ol πλειοψηφίες τού Λαού. 
Γιατί τό μεγαλύτερο θέμα τής 'Ελ
ληνικής Δημοκρατίας Βέν είναι Α 
κομψή ψροσχολογίο τών Συνταγμά
των καί τών Συντακτικών Πράξεων 
ή Ψηφίσματα», άλλα τό πώς παρά
γονται οί γνήσιες Λαϊκός πλειοψη
φίες, μέ δνα οποιοδήποτε αλλά στα
θερέ εκλογικό σύστημα, καί πώς 
δέν ανατρέπονται στή πράξη, δχι μό
νο μέ στρατιωτικά πραξικοπήματα 
αλλά καί μέ τά πολιτικά πραξικο
πήματα τών «Συντακτικών Πράξεων* 

Καταγγέλλουμι τή Κυβέρνηση Κα
ραμανλή, δτι ένώ μέ την Α' Συν
τακτική Πράξη υποσχέθηκε νά χρησι
μοποιήσει τήν «όμπ«πιστιωμένην» τ 
αύτην όξουσία γιό νά καταστήσει τόν 
Ελληνικό Λαό «υπεύθυνο τών πεπρω 
μένων του» όπως ρητό ά*αψέρ*ι στό 
προοίμιο της Συντακτικής Πράξης, 
με τή Β' Συντακτική Πράξη τής 3 
10 74 σψετερίσθηκε τήν κυριαρχία 
τής Εθνικής Αντιπροσωπείας μέ τό 
«Κυβερνητικό Σχέδιο» καί τήν επιβο
λή κομματικής πειθαρχίας Καί τό 
Κυβερνητικό Σχέδιο, αντί νά περιέ
χει τόν Άβοκτίλευτο Κοινοβουλεντι-
σμό τής. Α ' Συντακτικής Πράξης, με 
ενισχυμένη τήν εκτελεστική εξουσία, 
νίοθέτησε τό Ποπαβοπαυλικό Προ«· 
βρισμό πού ήταν Ινας Καισαρικός 
σφετερισμός τής Λαϊκής Κυριαρχί
ας "Ετσι ό Πρόεδρος τής Δημοκρα
τ ί α ς αντί νά «Ιναι ό εγγυητής τής 
γνήσιας πλειοψηφίας τού Λαού καί 
ό έντιμος διαιτητής τών πολιτικών 
άγώνω*. γίνβται: 

α Παρα/γωγος τε,χνητω* Κοινοβου 
λκντικων πλειοψηφιών, με τό έκλσγι-
κό σύστημα πού θά τό δίνει στήν 
κάθε Κυβέρνηση τής προτίμησης row 
και τής παράταξης ή όποια τόν ψό» 
ψιστ. 

β Άχρηστού«ι τόν ουσιαστικό ρό
λο τού Κοινοβουλίου, σάν εκφραστή 
τής Λαϊκής θέλησης, αφού ό Προ«. 
βρσς, χε*ρίς νά προέρχεται άπό τ» 

Τό Σύνταγμα τής «Νέας Δημο
κρατίας» βρίθει άπό διατάξεις πού 
καταστρατηγούν τή Λαϊκή Κυριαρ
χία, θξουθβνώνουν τα ατομικά δικαι
ώματα καί παρέχουν προνόμια στήν 
οικονομική ολιγαρχία. 

Ό Πρόεδρος £χ«ι Καισαρικές ε
ξουσίες. Ασκεί καί εκτελεστική καί 
νομοθετική εξουσία. "Ε«ει τό δικαί
ωμα νά απολύσει Κυθέρνηση πού Εχει 
τήν εμπιστοσύνη τής Βουλής, νά 
διορίζει Πρωθυπουργό τόν «κηπουρό» 
του, νά διαλύει τή Βουλή καί νά 
άναπέμπ«! τά νομοθετήματα της. Έ 
χει τό δικαίωμα νά διενεργεί δημο
ψηφίσματα, νά απευθύνει διαγγέλμα
τα στό Λαό καί νά κηρύσσει κατά
σταση πολιορκίας. Έ χ ε ι τό δικαίω
μα νά κηρύσσει πόλεμο, νά συνάπτει 
διεθνείς συνθήκες καί νά πληροφορεί 
τή Βουλή δταν αυτός κρί·νει πώς ή 
πληροφόρηση δέν βλάπτει τά έθνικο 
συμφέροντα. Ή εξωτερική πολιτική 
της χώρας καί ή εθνική άμυνα OÜJI-
αστικά στεγανοποιούνται 

Καθιερώνεται τό διοικητικό μέτρο 
τής εκτόπισης καί τών στρατοπέδων 
συγκέντρωσης, περιορίζεται σέ βα-
Βμό εξουθένωσης τό δικαίωμα τού 
«αννερχεσθοι» καθώς καί t ó δικαίω
μα τής απεργίας. Ή Παιδεία παρα
μένει σ τ ό πολιά παραδοσιακά καλού, 
π ι α . Ή κατοχύρωση τής ελευθεροτυ
π ί α ς ti ναι ανεπαρκής καί υποτάσσει 
τό ραδιόφωνο καί τήν τηλεόραση 
στήν πειθαρχία του κόμματος πού κυ 
βερνά Υποτάσσει επίσης τήν Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση στάν έλεγχο τής 
Κυβέρνησης 

Συνεχίζεται ή όιπαράβεκτη προ
στασία τού ξένου μονοπωλιακού κιφα 
λαίου καί κατοχυρώνονται τά τσι
φλίκια σέ βάρος τών αγροτών. 

Ασφαλώς, υστέρα άπό τή βάναυ-
αη εφταετία είχε κάθε δικαίωμα & 
Λαός νά αναμένει Σύνταγμα πού νά 
σέβεται τήν αρχή τής Λαϊκής Κυριαρ 
χίας καί νά παρέχει πλήρη προστα
σία στά ατομικά δικαιώματα. Η 
«ιΝ4α Δημοκρατία», στηριζόμενη σ*ή 
λογική τών αριθμών, τού πρόσφερε 
Ινα ουσιαστικά ολοκληρωτικό Σύν
ταγμα — Ινα Σύνταγμα πού νά εξα
σφαλίζει πώς ή θέληση τοβ Λαού 
μπορεί νά καταστρατηγηθεί δταν θί
γει t é συμφέροντα τής ντόπια καί 
ξόνης ολιγαρχίας. 

Τό ΠΑ 1 0 Κ , μέ πλήρη επίγνωση 
τών κινδύνων ττού αντιμετωπίζει ή 
χώρα προσπάθησε νά αποφύγει τήν 
όξυνση τού πολιτικού κλίματος, δ» 
««•ς προσπάθησε νά συμβάλει στή δι 
αμόρθωση ενός ανεκτού Συντάγμα
τος. Ή συνείβησή μας ttvai ήσυ
χη Ή προσπάθεια αυτή ήταν μά
ταιη. Ή Κυβέρνηση, Εχοντας μεθο
δεύσει τή ψήφιση τού Συντάγματος 
της άπό Αναθεωρητικού τύπου Βου
λή, πού αναδείχτηκε κάτω άπό τίς 
γνωστές συνθήκες τού φθινοπώρου 
τού 1974, προχώρησε αγέρωχα καί 
αδιάφορα Συμφωνά μέ τόν Πρόεδρο 
τής Κυβέρνησης, ή Αντιπολίτευση 
ενεργεί «υπεύθυνα» μόνον δταν ακο
λουθεί τά κελεύσματα του. Γίνεται 
«ανεύθυνη» δταν διαφωνεί καί 'βισί-
τερα δταν διαδηλώνει τήν ακλόνητη 
αντίθεση της προς τήν παραβίαση 
τών αναφαίρετων δικαιωμάτων του 
'Ελληνικού Λαού. 

Κάποτ« πρέπει νά εννοήσει ό Πρό-
ς τής Κυβέρνησης δτι βόν μπο

ρεί νά έπισεί«! διαρκώς τόν κίνδυ
νο τών τάνκς γιά νά επιβάλλει στό 
Κοινοβούλιο «αί τ ό Λαό τή θέληση 
του. Άρχίζουμι νά διερωτάμαστε. τ( 
θά «καν« ό Κ. Καραμανλής χωρίς 
«βαρβάρους»; Κι' αυτό Εχει Κιαίτερη 
σημασία, δταν Ιχει γίνει σαφές σέ 
«άθε γωνιά τής 'Ελληνικής γής πώς 
ό χουντικός μηχανισμός, ενισχυμένος 
άπό τους βασιλόψρονες, παράμενε. 
ουσιαστικά άθικτος "Αν πράγματι-
κά πιστεάιι ό Πρόεδρος τής Κυβέρ
νησης πώς διατρέχουμε κίνδυνο υ
ποτροπής, γ ιατί Εχει θέσει τέρμα 
στήν τιμωρία, τήν κάθαρση καί τή* 
αποκατάσταση πριν κάν ακόμη γί
νει τό ξεκίνημα. Κατ πώς δικαιολο
γεί στά πλαίσια τής πειθαρχημένος 
«Νέας Δημοκρατίας» τήν απάλειψη 
τής τροπολογίας πού Βά εμπόδιζε 
τόν Κωνσταντίνο νά έπανελβίι άνερ
γα στήν πολΐτι«ή ζωή της χώρας; 
Δέ* αποτελεί αυτό μιό ακόμη κατά-
ψωρη παραβίαση τής θέλησης τού 
'Ελληνικού Λαού; 

Τό Σύνταγμα, μ&ς λέει ό κ. Καρα
μανλής, «Ιναι Σύνταγμα 'Ελληνι
κό, πού ανταποκρίνεται στις συν
θήκες τής χώρος Σέ πβιές συνθήκες 
ακριβώς αναφέρεται ό κ Καραμαν
λής; Μήπως στήν εφταετία πού μό
λις ξεπεράσαμε. Μήπως στήν ανω
μαλία τής περιόδου 1 9 6 5 — 1 9 6 7 , 
Μήπως στό γεγονός πώς ή χώρα ή
ταν «αί είναι ξέφραγο αμπέλι σ τ ά 
ξένα μονοπωλιακά συγκροτήματα, τό 
πεντάγωνο καί τό NATO. Μήπως στό 
γεγονός δτι ό κρατικός μας μηχανι
σμός ttvai διάτρητος άπό ξένους 
πράκτορες πού σκευωρούν πάντοτε 
και συστηματικά σέ βάρος «αί τού 
Λαού καί τού "Εθνους; 

Ά α ' τή Βουλή δεν φύγαμε γιατί 
είμαστε «πικραμένοι» — είτε γιατί 
μας «άκυδυκ ίροεσε» ό Λαός, g i t i 
γ ιατί είχε τόσες «επιτυχίες» ή Κυ
βέρνηση Ό Λαός δέν μάς «αποδο
κίμασε» Μας «στείλε στή Βουλή νά 
διαδραματίσουμε τό σημαντικό σολ, 
τής Αντιπολίτευσης, νά οιοψυλά-
ξουμ« τ ά δικαιώματα του. Καί είναι 
καιρός νά παύσουν οί θριαμβολογί
ες γύρω άπό «επιτυχίες» τής Κυ
βέρνησης, δταν ή χώρα αντιμετωπί
ζει τόσο σκληρές συνθήκες στή« Κύ
προ, σ τ ό Αέγονο, στον ο*χονομ.«ό 
τομέα καί σ αυτή ακόμη τή* επιβί
ωση τών Δημοκρατικών θεσμών Ή 
ταν άραγε ς «επιτυχία» οί Βρυξέλ
λες. 

•βείμεται ή Δημοκρατία, μας «!-
«ε ό κ. Καραμανλής σάν άποτέλε 
αμα τής αποχής μας. Διερωτιω-
μαστε, άν φθείρεται άπό μάς που 
προσπαθούμε νά τήν έδραιώσοιμε κα. 
νά τήν επεκτείνουμε ή ά π ' αυτό* 
πού προσπαθεί νά τή* βάλει στά κα
λούπια ττού τού ταιριάζουν. 

θ)ά πρέπει νά εννοήσει επίσης ό 
κ Πρόεδρος τής Κυβέρνησης, δταν 
αναφέρεται στήν κατάχρηση τών α
τομικών δικαιωμάτων, πώς προϋπό
θεση τής τάξης είναι ή ελευθερία 
καί όχι τό αντίστροφο. 

Τέλος, τό Σύνταγμα δέν έξασφα-
τους δημοκρατικούς θεσμούς ά

π ό εκείνους πού σχεδιάζουν την κα
τάλυση τβως, άλλα τους «προστα
τεύει» άπό τόν Ιδιο τό* Λαό προς 
τόν όποιο τρέόει τόση δυσπιστία ό 
κ Καραμαν 

Τό «όνειρο» μας, Βά πρέπει νά 
γνωρίζει ό κ Πρόεδρος τής Κυβέρ
νησης, δέν τόν περιλαμβάνει — τ ό 
«όνειρο» μας άφορα τή* εδραίωση 
στην πατρίδα μας. κάποτε επιτέ
λους, της αδέσμευτης Λαϊκής Κυ-

Ισχύει άπό αϋριο 
ô Καταστατικός 
Χάρτης τής χώρας 

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΧΘΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ 

Α. Παττανδρίου κατά τή χθεσινή συνέντευξη Τύπου 

ριαρχίας Γιατί στον τόπο μας πο
τέ ό Λαός δέν ήταν κυρίαρχος Παν· 
τότε τό κατεστημένο μεθόδευε, όπως 
μεθοδεύει, μέ πολυποίκιλα θεσμικά 
σχήματα τήν υποταγή του στά κελεύ
σματα της-— στά κελεύσματα τής 
ντόπιας καί ξένης ολιγαρχίας. 

ΤΟ ΠΑ ΣΟΚ αναλαμβάνει τό* α
γώνα γιά τή διαφώτιση τού Λαού 
πάν«« στό ανελεύθερο Σύνταγμα τής 
Νέας Δημοκρατίας. Καί είναι ό α
γώνας αυτός μιά άλλη όψη τού α
γώνα γιά εκδημοκρατισμό τής πολι-
τείας, γιά τή πλήρη άποχονντοποί-
ηση, δπως είναι καί αγώνας γιά μιά* 
ανεξάρτητη καί αδέσμευτη 'Ελλάδα 

Γιά μας, γ ι ά τό ΠΑΣΟΚ, ή ε
δραίωση τής Λαϊκής Κυριαρχίας στή 
χώρα μας δέν θά καταστεί δυνατή 
ως τήν ùpa πού θά έκλεγ«! αβίαστα 
καί ελεύθερα Συντακτική 'Εθνοσυνέ
λευση παν νά μήν υπόκειται σέ κομ
ματική πειθαρχία, γ ι ά νά διαμορφώ
σει τό Σύνταγμα πού νά ανταποκρί
νεται στους πόθους τού Ελληνικού 
Λαού. Τότε καί μόνο τότε θά μιλήσει 
ό Λαός. Τότε καί μόνο τότε θά ανή
κει ή 'Ελλάδα ατούς "Ελληνες». 

Ερωτήσεις 

Απαντώντας σέ ερωτήσεις τών 
'Ελλήνων καί ξινών δημοσιογράφων, 
ό κ. Α Παπανδρέου είπε: 

β Τό ΠΑΣΟΚ σάν κίνημα καί σάν 
κόμμα *ά λειτουργήσει στά πλαίσια 
του Συντάγματος, ώς Ιχει. Τά μέ
σα πού χρησιμοποιεί καί θά χρησι
μοποίηση εμπίπτουν στίς δημοκρα
τικές διαδικασίες (διαφώτιση τού 
λαού, εκλογικές άναμίτρήσεις κλπ ). 
στόχος δμως ttvai ή εκλογή Συντα
κτικής Συνελεύσεως γ ι ά εντελώς νέο 
Σύνταγμα. 

— Τό ΠΑΣΟΚ προτιμούσε ή απο
χώρηση τής Αντιπολιτεύσεως άπό 
τή Βουλή νά γίνη σέ άλλο άρθρο καί 
βχι σ' αυτό πού δίνει τό δικαίωμα 
σ' αυτή τή ΒοιΛη νά βγόλη δύο 
προέδρους Αυτό δμως είναι δευτε
ρεύον ζήτημα. Ά π ό τή στιγμή πού 
αποχώρησε, τό ΠΑΣΟΚ αποχώρησε. 
Δέν έκάλεσε τήν Κοινοβουλευτική του 
'Ομάδα γιά νά συσκεφθή βν θά έπι-
στρέψη ή δχι στή Βουλή 

φ Τά άλλα κόμματα τής Α ν τ ι π ο 
λιτεύσεως ζητοϋ* αναθεώρηση τού 
Συντάγματος Εμείς Συντακτική 
Συνέλευση, θέλουμε νά ελπίζουμε βτ« 
«αί τά άλλα κόμματα της Α ν τ ι π ο 
λιτεύσεως θά αναγνωρίσουν τήν ορ
θότητα τής θέσης μας. 

# Ή δομή της εξουσίας στήν 
'Ελλάδα δέν άλλαξε Είναι ή ίδια 
πού ήταν πρίν άπό τήν επταετία καί 
στήν επταετία. Είμαστε νκοαποικία. 
*Η μητρόπολη μας είναι οί 'Ηνωμέ
νες Πολιτείες «οί τά παρακλάδια της 
στή Δυτ. Ευρώπη. Ή δικτατορία 
στήν 'Ελλάδα επιβλήθηκε γιά νά μή 
ρ τάση ό Λαός στήν εξουσία μέ τίς 
εκλογές τού 1967 Ή απόφαση νά 
έπιβληθή δικτατορία στήν 'Ελλάδα 
είχε παρθή ά π ό τόν 'Ιούλιο τού 
196S καί τό πράσινο φας δόθηκε 
τόν θεβρουάριο τού 1967 ά π ό τό 

Συμβούλιο Άσναλείας τών ΗΠΑ. Ή 
αποπομπή τού Γ. Παπανδρέου ήταν 
παράνομη. Τώρα δμως, μέ τό νέο 
Σύνταγμα, ή αποπομπή του πρωθυ
πουργού θά είναι νόμιμη. Δέν Εχει 
παρά νά αξιοποίηση ο Πρόεδρος τής 
Δημοκρατίας τό άρθρο 48 Τό νέο 
Σύνταγμα βέν διαφέρει ουσιαστικά 
άπό τό πσποδοπουλικό. Καί τό γαλ
λικό Σύνταγμα είναι ουσιαστικά ο
λοκληρωτικό. Ανταποκρίνεται στό 
στάδιο πού περνά ό μονοπωλιακός 
καπιταλισμός. 

• "Οταν μας ένημέρωσ; ή Κυβέρ
νηση γιά τό θ'μα τής αναστολής τής 
διώξεως τών υπευθύνων γιά τό πρα
ξικόπημα στήν Κύπρο, συμφωνήσαμε 
δχι τόσο γ ι ά λόγους εξωτερικούς αλ
λά γιατί αντιμετωπίζαμε εσωτερι
κούς κινδύνους "Υστερα άπό νέα συ
ζήτηση, καταλήξαμε δτι οί συνθήκες 
αυτές Εχουν ξεπεραστή Χωρίς τη 
δίωξη τών υπευθύνων της Κυπριακής 
τραγωδίας δέν πρόκειται νά θεμελι
ωθούν ούτε οί ελευθερίες του 'Ελλη
νικού Λαού, ούτε ή ανεξαρτησία τού 
Έθνους, θέτουμε προθεσμία ως τίς 
23 Ιουλίου. 

• Σέ βσα θέματα συμόωνοΰμε μέ 
τήν κυβερνητική στάση λέμε «Ναί» 
Στίς Βρυξέλλες είπαμε «δχι» Κα
νένας δέν μας κάλεσε νά μπούμε 
ατή» Κυβέρνηση. Σέ περίπτωση πο
λέμου, είναι σαφές, δτι βλοι μας 
θά συνεργαστούμε. Μπορεί τότε νά 
δεχτούμε συμμετοχήν στήν κυβέρνη
ση, μόνο δμως μέ τόν δρο, δτι βέν 
βά υπάρχουν στεγανά στήν εθνική 
άμυνα καί στήν εξωτερική πολιτική 

• Τό ΠΑΣΟΚ δέν πρόκειται νά 
ύποβάλη δική του τροπολογία γιά 
τήν απαγόρευση σ τ ό μέλη τής" δυ
ναστείας νά κεττολαροάνουν δημόσιες 
θέσεις καί αίρετά αξιώματα θ ά ψη-
ψίση αυτή πού θά κοττατεθή Τό ε
ρώτημα είναι ά* ό κ. Καραμανλής ε
λέγχει τή «Νέα Δημοκρατία». Αν 
τήν έλέγχη τότε ήταν δική του θέ
ληση »ά καταψηε-ισθή ή τροπολογία. 
Ά ν δέν τήν έλέγχη, τότε ήτ<τν πρα
ξικόπημα. Ή Μοναρχία μένει στό 
ψυγείο σάν εναλλακτική λύση, σάν 
ασφαλιστική δικλείδα, άν δέν λειτουο-
γήση τό σύστημα σύμψωνα μέ τίς 
επιθυμίες τών πέραν τού Ατλαντικού 
ψίλων μας. 

• Λ,τό τή στιγμή πού τό Κυπρί-
ακυ π'τΐ. στα χέρια του Κίοσινγκερ 
οδηγείται στήν καταστροφή Δέν εγ
κρίνεται άπό τόν Μακάριο ή γραμμή 
αυτή Μεθοδεύεται ή πορεία πού ο
δηγεί στή διχοτόμηση καί στήν απο
πομπή τού Μακαρίου Τό Κυπριακό 
βέν είναι ελληνοτουρκικά θέμα. 'Υ
πάρχουν οί αποφάσεις του OHE πού 
πρέπει νά εφαρμοσθούν ΟΙ συνεχείς 
υποχωρήσεις δέν εξασφαλίζουν ούτε 
τά εθνικά μας συμφέροντα, ούτι τήν 
«Ιρήνη 

Σέ ερώτηση σχετικά μέ τίς δια
γραφές στελεχών τού ΠΑΣΟΚ, ό κ. 
Λ. Παπανδρέου αρνήθηκε νά απάντη
ση, τονίζοντας, δτι t ó θέμα «'ναι 
Εξω άπό t a πλαίσια αυτής τής συν
εντεύξεως Τύπου, Σέ άλλη ευκαιρία, 
είπε, θα απάντηση. 

Α ΠΟ ΑΥΡΙΟ Ισχύει ό νέος κα
ταστατικός χάρτης τής χώ
ρας, καί συγχρόνως ή Ε' Α

ναθεωρητική Βουλή μετατρέπεται σέ 
άπλη. Τό νέο Σύνταγμα πού υπο
γράφηκε χθες, τό μεσημέρι δημοσ · 
«υθηκε αυθημερόν στήν Εφημερίδα 
τής Κυβερνήσεως καί σύμφωνα μέ 
τό τελευτοήο ψήφισμα πού ενέκρινε 
ή Βουλή, ή εφαρμογή του αρχίζει 
ά π ό αύριο. Αυτό σημαίνει δτι ή Βου
λή πλέον δέν Εχει τήν δυνατότητ* 
νά εκδίδει ψηφίσματα ή Συντακτικές 
πράξεις, άλλα μόνο νόμους. 'Οστό
σο, παράλληλα διατηρούνται σέ Ι
σχύ τά ψηφίαματα πού έξεοόθησαν 
άπό 23 'Ιουλίου 1974 Εως σήμερα, 
τ ά όποια, δμως, μπορούν νά καταρ
γηθούν ή νά τροποποιηθούν μέ νόμο. 

Ή τελετή 
Ή τελετή υπογραφής τού Συντά

γματος, χθες τό μεσημέρι στήν «αί
θουσα Τροπαίων» τής Βουλής, είχε 
πανηγυρικό χαρακτήρα Παριστησαν 
ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ, Ά 
Στασινόπουλος, ό Πρωθυπουργός «. 
Κ Καραμανλής, 6 Πρόεδρος τής Βου 
λής κ. Κ Παπακωνσταντίνου, τό Υ
πουργικό Συμβούλιο καί βουλευτές 
τής συμπολιτεύσεως Ή αντιπολί
τευση δέν εκπροσωπήθηκε στήν τε
λετή. 

Πριν άπό τίς 11 τό πρωί, στον 
χώρο πρό τής Βουλής είχαν παρσ-
ταχθή αγήματα τού Στρατού, του 
Ναυτικού, τής Αεροπορίας τής Χω
ροφυλακής καί στρατιωτικές μουσι
κές πού απέδωσαν τιμές. 

Ό Πρόεδρος 
τής Βουλής 

Στίς 11 ακριβώς προσήλθαν μαζί 
ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας, ό Πρω 
θυπουργός καί ό Πρόεδρος της Βου
λής. Προς τόν τελευταίο παρέδωσε 
ό Γραμματεύς τής Βουλής τρία αν
τίτυπα τού νέου Συντάγματος. Ό 
κ. Παπακωνσταντίνου απευθυνόμενοι 
προς τόν Πρόεδρο τής Δημοκρατίας 
Εκαμε μία σύντομη περιγραφή το*; 
συντεεκτικού Εργου τής Βουλής, υ
πέγραψε τά τρία αντίτυπα τού Συν
τάγματος καί προσέθεσε: 

«Πρίν παραδοθούν τά δύο Ιστορικά 
κείμενα τού Ψηφίσματος καί τού 
Συντάγματος είς τόν Άνώτατον Ά τ 
χοντα προς ύπογραψήν, θα τύχουν 
τής ύπογραψής τού Προέδοου τής 
Κυβιρνήσεως κα! τών μαλών τού 
'Υπουργικού Συμβουλίου. 

Έ ν έκ τών τριών πρωτοτύπων είς 
τά όποια θά ύπογραμή τ ό Σύνταγμα 
καί τό Ψήφισμα θά αποστολή, μερί-
μνη τού υπουργείου Δικαιοσύνης, εές 

τό 'Εβνικόν Τυπογραφείον, προς «κ. 
τύττωσιν καί βημασίευσιν. Τό Ετε
ρον, κατά τήν παράδοσιν, Βά παρα-
μείνη είς τόν Ανώτατο* Ά ρ χ ο ν τ α 
τής Χώρα^. Καί τό τρίτον θα κα-
τατεθή εές τήν αΤθουσαν των επισή
μων κειμηλίων καί τών επισήμων όγ. 
γράφων τού Κοινοβουλίου. 

Παρακαλείται, ό κ. Γενικός Γραμ-

Συντάγματος αποτελεί τήν συνιστά» 
μίνην τής δαψιλούς ουιε?γα»ίας δ. 
λων τών έ* τή Βουλή συναδέλφων καί 
όλων τών είς τήν aïocua τής Βουλής 
ά ττροσωποιιμένων τάοεων 

Ακόμη είπε δτι τήν ανάγκη εκσυγ
χρονισμού τού Πολιτεύματος κατύ 
στήσε επιτακτική ή λαϊκή ετυμηγο
ρία πού πρ<3*5ιόρισε τήν μορφή τού 

Ό Πρωθυπουργός κ Κ. Καραμανλής υπογράψει τό νέο Σύνταγμα πα
ρουσία τών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου 

ματιύς τού 'Υπουργικού Συμβουλίου 
να π σ ί α ί ώ σ ι προς ύττονροφην τ τ 
δ^ο κείμενα εις τόν κ Προε5;ον τητ 
Κι.'&ι-νητι«ς, πρωτεργάτη*, «<ς τήν 
κυΐίολεξίαν, τού εκσυγχρονισμού τού 
Πολιτεύματος». 

Ό κ. Καραμανλής 
Τά τρία αντίτυπα τού Σύνταγμα, 

τος ύπίγραψε κατόπιν ό κ. Κ. Κα
ραμανλής ό οποίος είπε 

«Aic-εάνομσι τήν ανάγκην νά έ*· 
ψρά?ω τήν χαοάν μου καί νομίζω δτι 
εκβιάζω τήν χαρόν ολοκλήρου τού 
'Ελληνικού Λαού, διότι, διά τής ση-
μεοινής υπογραφής τού Συντάγμα
τος, άποκα9ίτταται έπί βάσεων ύ. 
γιων ή Ελληνική Δημοκρατία, ή ό 
ποία TÓ70V όδοκιμάσθη κατά τό πα
ρελθόν» 

Παραδίδοντας τ ά κεί<μινα τού Συν. 
τάγματο- στάν Πρόεβοο της Δημοκρα 
τίας, ό Πρόεδρος τής Βουλής ε^τε 
μεταξύ άλλων δτι: 

«Ανεξαρτήτως τών έπί μέρους δι
αφωνιών, θά rivai δυνατόν νά δια-
πιστωθή δτι τό νέον κείμενο* t o o 

πολιτεύματος, υπό τ ό όποιο ό ελλη
νικός λαός έπιδυμεί νά κυδιρνηθή. 

Ό Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας 

Αμέσως μετά καί αφού υπέγραψε 
τά τρία αντίτυπα τού Συντάγματος 
ό Πηόίβρος τής Δημοκρατίας κ. Μ 
Στασινόπουλος είπε τά έξης 

«Εύχομαι δπως ή παρούσα Ιστό. 
ρικι1 στιγμή άποτιλίση τήν αφετη
ρία*, τήν στα^εράν άψετηρίσν, ενός 
εύτυχούι) μιλλοντος τής Πατρίδος 
μας. 

»"Ηδη, παρακαλώ τόν κ. ύπουο. 
γόν τής Δικαιοαύνης νά έπιμεληθή 
τής δημοσιεύσεως τού Συντάγματος 
τής 'Ελλάδος είς τήν 'Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, είς εκτέλεσιν τού 
πσοέντος Διατάγματος». 

Τέλος, ό πρόεορος τής Δημοκρα
τίας, παρέδωσε τ ό Σύνταγμα στά* 
υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κ. Στέφανα-
«Π. τ ·ά νά ψροντίση τή* δημοσίευ
ση του στήν 'Εφημερίδα τής Κυβεεν 
νήαιως. 

ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Ν.Δ. 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

Η ΕΝΟΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ - Νέες Δυ
νάμεις κατέθεσε χθες στή Βου
λή πρόταση ψηφίσματος, μέ τό 

όποιο ορίζεται δτι τά μέλη τής βα
σιλικής οικογενείας δέν μπορούν νά 
καταλάβουν δημόσιες θέσεις ή αίρε
τά αξιώματα. Στήν αιτιολογική Εκ
θεση τής προτάσεως υπογραμμίζε
ται άτι ανάλογα μέτρα ελήφθησαν 
σ ' βλες τίς χώρες βπου καταλύθηκε 
ή δημοκρατία, ένώ στήν 'Ελλάδα— 
μετά τήν απόρριψη, μάλιστα, τής 
σχ«τι·ής κυβερνητικής τροπολογίας 
— κι«βυνεύει νά βεωρηθή θεμιτή ή 
ετνάμιξη τών μελών της βασιλυχής 
οίκογενείας στήν πολιτική ζωή τού 
τόπου. 

Τό κείμενο τής προτάσεως ψηφί-

Τό νομοσχέδιο - πλαίσιο 
γιά τά 'Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
Τ Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παιβείας Εδω

σε χθες στή δημοσιότητα τό 
'ito Νόμου · Πλαισίου «πε

ρί οργανώσεως καί λειτουργίας τών 
Ανωτάτων ' Εκπαιδευτικέ** Ιδρυμά

των», τεον συνέταξαν δύο ομάδες ερ
γασίας γ ι ό τή μελέτη καί αναθεώ
ρηση τού οργανικού νορου, πού διέ
πει τά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα 

Στό νομοσχέδιο, πού αποτελεί τό* 
Κώδικα τής νομοθεσίας τών 'Ανωτά
των Σχολών, προτείνονται «4 ακό
λουθες νέες βασικές αρχές. 

φ Ή αυτονομία τών Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων. 

• Ή εκπροσώπηση τού επιστημο
νικού βοηθητικού προσωπικού «α! 
τών ψοιτητών σέ όλα τά συλλογικά 
όργανα τών Ανωτάτων 'Εκπαιδευτι
κών 'Ιβαυμάτων καί ή ουσιαστική 
»νωμστοχή τους στή λήψη άπαψό. 
σεων 

• Η καθιέρωση τού τομέα σά* βα 
σικής άκοθημαΐΜής μονάδας, αντί 
τής Ιδρος. 

• Η συμμετοχή στήν εκλογή βλου 
τού διδακτικού προσωπικού καί τών 
όμο'σβάθμων τών εκλεγομένων 

• Μ αναγνώριση τού πανοπιστη-
μιοκού άσυλου. 

Νά ζητηθούν αηόφεις 
'Επίσης, ή 'Επιτροπή προτείνει 

στον υπουργό Πακθείας νά ζητηθή 
ά π ό τ ό Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ι
δρύματα και τ ί ς συνελεύσεις τού 
κυρίου διδακτικού καί επιστημονικού 
βοηθητικού προσωπικού καί τώ* ψ© -
τητώ» νά έκφέρον» σέ εύλογο χρονι
κό διάστημα ολοκληρωμένες απόψεις 
για τό Νοροσχ&ιο αυτό καί, τέλος 
ή επιτροπή που θά συγκρότηση γιο 
την τελική διατύπωση τού σχεδίου 
Νόμου - Πλαισίου, *ά άκοτιλεσθή ά. 
« ό εκπροσώπους τώ* καθηγητών . 
υφηγητών, επιμελητών - βοηθών και 
φοιτητών. 

Ή πρώτη όμαδο εργασίας γ ι ά τή 
μελέτη καί ό ι ο θ α ^ η υ η τού οργανι
κού νόμου περί ανωτάτων έκπσιβευ-
τι*ώ* ιδρυμάτων, συγκροτήθηκε στίς 
1 7 * 1 9 7 4 καί άποτελέστηκ« ά π ό 
τους κ κ. Δ Τσάτσο, tare υφυπουρ
γό Παιδείας, Νικ. ΓΙαπα*τω«ίου, 
Νικ Αθανασιάδη, Εμρ. Ανδρα ν ι. 
«α, Α. Γαζή, Γ Καββαδία, β Κα*αγ 
«Ιν% Δ Καράγιωργα, Κ. Κριμπά, 
Σπ. Μαρκέτο, Δ Μαρωνίτη, Ν. Μου-
ζ«λη, Ν Πονλσντζά και Δ. θατού. 
Ρ·· 

Στί ς 4 12 1974 συγκροτήθηκε 
καί δεύτερη ομάδα εργασίας 
λήψθησαν vai νομικοί, ώστε νά γίνη 
ή νομοτεχνική διατύπωση τώ* ειση
γήσεων *ής πρώτης ο μ ά δ α ς — καί α
ποτελέστηκε άπο τοος κ. κ Δ. Εύ» 
ρνγί»η. τότε υφυπουργό Παιδείας, 
Ν Παπαντωνίου, Α Γαζή, Ν. Άθα. 
νασιάδη, Εμμ Ανδρόνικο. Χρ. Δε-
βε, Γ Καββαδία, θ . Καναγκίνη, Δ 
Καραγιωογα, Γ Κασιμστη, Κ Κριμ. 
σά, Σ Μαρκέτο. Δ Μαρωνίτη, Σπ 

Μετολλανό, Ί σ Μπέη, . Ευπολια, Ι. 
Σπυοιδάκη καί Δ. θατούρο. 

Οί βασικές διατάξεις τού Νομο
σχεδίου · πλαισίου, πού αποτελείται 
άπό β Κεφάλαια καί περιλαμβάνει 
159 άρθρα, είναι οί ακόλουθες: 

• Κάθε Ανώτατο 'Εκπαιδευτικό 
"Ιδρυμα λειτουργεί έπί τή βάσει ορ
γανισμού, πού καταρτίζεται άπό τή 
Γενική Συνέλευση τών μελών του, 
«ai εγκρίνεται μέ προεδρικό διάτα
γ μ α Μέλη κάθε Ανωτάτου 'Εκπαι
δευτικού 'Ιδρύματος ttvai τά μέλη 
τού διδακτικού προσωπικού, κυρίου 
καί βοηθητικού, οί φοιτητές καί οί 
βιοικητικοί υπάλληλοι. Ή Γενική 
Συνέλευση αποτελείται άπό δλους 
τους καθηγητές καί άπό εκπροσώ
πους τεκν εντεταλμένων υφηγητών, 
τού επιστημονικού βοηθητικού προ
σωπικού «οί τών φοιτητών τών '*-
νωτάτων 'Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμά
των, με τήν αναλογία 24, 24 καί 
4 * τοις εκατό* τού συνόλου τού ά-
ριθνού τών κσβηγητώ» αντιστοίχως 

• Καθιερώνεται τό πανεπιστη
μιακό άσυλο, στά όρια τού οποίου 
περιλαμβάνονται καί «οί μή περι
φραγμένοι περίβολοι, οί προωρισμέ-
voi εις τήν έξυπηρέτησιν τών σκο
πών αυτού». Ή αστυνόμευση τών 
μελών τών Ανωτάτων Εκπαιδευτι
κών 'Ιδρυμάτων απαγορεύεται 

• "Οργανα διοικήσεως των Ανω
τάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων, 
πού Εχουν περισσότερες άπό μία 
σχολές, είναι τ ό ακόλουθα Ή Γε
νική Συνέλευση, ή Πρυτανεία, ή 
Σύγκλητος, οί Συγκλητικές Ε π ι 
τροπές, ό γεν. γραμματεύς, ή συνέ
λευση τής Σχολής, ή Κοσμητεία, ή 
συνέλευση τού τομέως. καί ό διευ
θυντής τού τομέως. 

• Ή συνέλευση τής Σχολής Εχει 
αποφασιστική αρμοδιότητα γιά δλα 
τά σχετιζόμενα μέ τή σχολή θέμα
τα, έψ' όσον οντά δε* υπάγο*τα· 
•άσει διατάξεως τού νόμου, τού ορ
γανισμού τής Σχολής ή άποφάσεωε 
τής γε»·κής της συνελεύσεως, στήν 
αρμοδιότητα τομέως ή άλλων οργά
νου. Ή συνέλευση τής Σχολής Εχει 
σύνθεση ανάλογη προς τή σύνθεση 
τής γενικής συνελεύσεως τού Α.Ε 
'Ιδρύματος. 

• Δικαίωμα εκλέγειν καί εκλέγε
σθαι Εχουν: α) ΟΙ καθηγητές, β) 
Τά μέλη τού επιστημονικού βοηθη
τικού προσωπικού γ ) "Ολοι οί φοι
τητές, έψ' δσο* Εχου* έγγροφή υ
στέρα άπό εισαγωγικές εξετάσεις, 
καί έψ' όσον Εχουν τή φο·τητ . 
διότητα γιά χρονικό διάστημα δχ· 
μεγαλύτερο τών δυο ετών πέραν των 
έτώ» της κανονικής ψοιτήσεως 

• 0 τομευς αποτελεί τη βασι
κή ακαδημαϊκή μονάδα καί διαθέτει 
επιστημονική καί ερευνητική αυτο
νομία. 'Υποκείμενο κάθε τομεως α
ποτελούν επιστημονικοί κλάδοι πε
ρισσότεροι τού ενός, πού έχουν «ο
μοειδές ή βνγκλινούσης φύσεως γνω 
στικβν αντικείμενο*, διά τους οποί
ους υφίστανται τρεις τουλάχιστον 
θέσεις τακτικών καθηγητών» Ό το-
μεύς διοικείται άκό τη συνέλευση 

του, πού αποτελείται άπό τους κα
θηγητές, υφηγητές, εκπροσώπους 
τού επιστημονικού βοηθητικού προ
σωπικού «αί τών φοιτητών. Στή* 
αρμοδιότητα τοΰ τομέως υπάγον
ται οί αποφάσεις πού αφορούν σ τ ί ς 
μεθόδους εκπαιδεύσεως, τόν προγραμ
ματισμό τής Ερευνας, τή διδακτέα 
ύλη, τήν εκλογή καί τόν προαγωγή 
τών μελών τού επιστημονικού βοη
θητικού προσωπικού κλπ. Ό τομεύς 
διατυπώνει, επίσης, προτάσεις γ ι α 
τή» καθιέρωση ή τήν κατάργηση 
μαθήματος (στήν περίπτωση κενώ
σεως τής θέσεως τού οεκείου καθη
γητού) καί γενικώτερα, γ ι ά τήν 
προσψορώτερη λειτουργία τής Σχο
λής. 

# 'Αναγνωρίζεται, μέ ρητή διάτα
ξη τού νομοσχεδίου, δτι «οί φοιτηταί 
απολαύουν τών ακαδημαϊκών ελευθε
ριών», καθώς καί τό δικαίωμα δω
ρεάν Ιατροφαρμακευτικής περιθάλψε
ως καί νοσηλείας τώ* ψοιτητών. ΟΙ 
ψοιτητές πού στερούνται επαρκών μέ
σων γ ι ά τίς σπουδές τους, Εχουν τό 
δικαίωμα νά ζητήσουν άτοκο χρημα
τικό δάνειο, ανάλογο προς τίς α
νάγκες τους, πού έξοψλείται σέ μη
νιαίες δόσεις, οί όποιες αρχίζουν με
τά τήν παρέλευση πενταετίας άπό 
τή λήψη τοΰ πτυχίου τους. 

ΟΙ εξετάσεις 
# Ή εξεταζόμενη ύλη βέ* ταυτί

ζεται κατ* ανάγκη* μέ τή διδασκό
μενη, ούτε περιορίζεται στό περιεχό
μενο ενός συγγράμματος. Οί περίο
δοι τών ετησίων (τμηματικών) εξε
τάσεων βέν μπορούν νά υπερβαίνουν 
τις δύο, καί τών πτυχιακών τίς τρεις 
κάθε χρόνο Φοιτητές πού απορρί
πτονται σέ ϊ»α μάθημα στή δεύτερη 
τμηματική εξέταση υποχρεώνονται νά 
επαναλάβουν τά μαθήματα τού ίδιου 
έτους σπουδών, μέ κατοχύρωση δμως 
τής βαθμολογίας τους σέ όσα μαθή
ματα Ελαβαν προβιβάσιμο βαθμό. ΟΙ 
ψοιτητές αυτοί εξετάζονται στήν 
πρώτη εξεταστική περίοδο του νέου 
Ετους άπό τριμελή επιτροπή, στήν 
οποία δεν μετέχει ό εξεταστής πού 
τους είχε απορρίψει. "Αν ή εξεταστι
κή επιτροπή απόρριψη καί πάλι τόν 
ψοιτητή, εισηγείται στή Συνέλευση 
τού Τομέως είτε τή διαγραφή του 
άπό τους καταλόγους τών ψοιτητών, 
tiTt τήν παραπομπή του σέ νέα εξέ
ταση στή δεύτερη τμηματική εξετα
στική περίοδο. Ά ν ό ψοιτητής άπορ-
ριψθή καί στή δεύτερη αυτή εξέταση, 
χάνει τή ψοιτητική Ιδιότητα, καί δια
γράφεται άπό τους καταλόγους τώ» 
ψοιτητών τού Ανωτάτου Εκπαιδευ
τικού Ιδρύματος, στό οποίοι Φοι
τούσε Κάθε φοιτητής Εχει δικαίωμα 
νά προσέλβη μόνο τέσσερες φορές, σέ 
πτυχιακές εξετάσεις γ ι ά κάθε μάθη
μα Αν ό εξεταζόμενος δέν λάβη 
προβιβάσιμο βαθμό καί στήν τέταρ
τη εξέταση, χάνει τήν Ιδιότητα τοΰ 
φοιτητή καί διαγράφεται άπό τους 
καταλόγους τών φοιτητών τής Σχο
λής του 

σμστος πού υπογράψει ό βουλευτής 
τής Ε Κ - Ν Δ κ. Ι. Σεργάκης Ιχει 
ώς έξης: 

Σ χ έ β ι ο ν Ψ η φ ί σ μ α τ ο ς 
«Περί προστασίας τού Δημοκρατι

κού πολιτεύματος» 

Η Ε' ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

"Εχουσα υπ* δψει: 
α) Τήν διά τού Δημοψηφίσματος 

τής βης Δεκεμβρίου 1974 έκψρα-
σθείσαν έτυμηγορίαν τοΰ κυριάρχου 
'Ελληνικού Λαού περί καθιερώσεως 
τού πολιτεύματος της Άβασιλεύτου 
Δημοκρατίας, 

6) Τήν ανάγκην προστασίας τοβ 
πολιτεύματος ά π ό πάσης επιβολής, 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

"Ααθρο» 1 

Τά μέλη καί οί απόγονοι έν γέ
νει τής οίκογενείας ή οποία (βασί
λευσε* έν 'Ελλάδι δεν δύνανται να 
καταλάβουν δημοσίας θέσεις ουδέ 
*ά έκλεγού* «ίς αίρετά αξιώματα. 

"Αρθρον 2 

Τά παρό* δέν δύναται νά τρόπο· 
ποιηθή ουδέ νά κατεεργηθή διά νό
μου. 

>» 3 

<7£?: 

*Η Ισχύς τού παρόντος άρχεται 
άττό της δημοσι«ύσεώς του εές «ήν 
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. 

Δηλώσεις 
τοΟ κ. Μαύρου 

Έ π ί τής κατατεθείσης προτάσε
ως Ψηφίσματος ό κ. Γεώργιος Μαύ
ρος προέβη σ τ ί ς ακόλουθες δηλώ
σ ε ι ς : 

ε Η τροπολογία γιά τήν απαγό
ρευση σ τ ό μέλη τής Δυναστείας »ά 
καταλαμβάνουν δημόσια λειτούργη
μα, αίρετά ή μή, ύστερα άπό χλια
ρή κυβερνητική υπεράσπιση, ώδηγήθη 
σέ απόρριψη τά ξημερώματα τής 3) 
β, παρόντων μόνο σαράντα βουλευτών 
τής πλειοψηφίας. Στερείται σοβα-
ρότητος τό λεχθέν δτι ή τροπολογία 
θά είχε έγκριθή άν ή Αντιπολίτευση 
δεν είχε αποχωρήσει τής Βουλής. 
Κατά τί ή απουσία τής Αντιπολι
τεύσεως εμπόδιζε τήν Κυβέρνηση νά 
ματαίωση τή* υπονόμευση τοΰ νέου 
πολιτεύματος, τή* οποίαν επεχείρη
σε καί επέτυχε μικρός αριθμός 'βου
λευτών τής πλειοψηφίας. Διαθέτει Α 
Κυβέρνηση άνετη πλειοψηφία καί 
γνωρίζει *ά έττιββλη σ ' αυτή τή» 
κομματική πειθαρχία, δπως τό Επρα 
ξε, οπότε t ó ηθέλησε, σέ πολλές άλ
λες περιπτώσεις. 

Ή απόρριψη τής τροπολογίας ε
νισχύει τίς κινήσεις καί τίς πρω
τοβουλίες πού σημειώθηκα* μέσα 
καί Εξω άπό τή Βουλή ευθύς μετά 
τό Δημοψήφισμα τής Βης Δεκεμβρί
ου Οί κινήσεις αυτές αποβλέπουν 
στή διατήρηση τού Πολιτειακού σέ 
κέκκρεμότητα» παρά τό άρθρο 110 
τού νέου Συντάγματος πού βέν έ*ι-
τρέπει, σέ καμμιά περίπτωση, τή* 
αναθεώρηση τού πρώτου άρθρου, πού 
άφορα τή μορφή τού Πολιτεύμοττος 
σάν Προεβρτυομένης Κοινοβουλευτι
κής Δημοκρατίας. Ή διατήρηση τού 
Πολιτειακού σέ «εκκρεμότητα» βέν 
είναι μό*ο έ*έργεια επαναστατική, 
είναι καί νάρκη στά θεμέλια τής 
Δημοκρατίας. 

"Εχομε εθνικό χρέος καί τ ή* τε
λευταία στιγμή νά προλάβουμε τους 
κινδύνους αυτούς "Ολες οί ανωμα
λίες καί οί συμφορές τής νεώτερης 
ιστορίας μας οφείλονται, κατό μέ
γιστο μέρος, στήν ανάμιξη τού θρό
νου στήν πολιτική. Αυτή έγίνετο κα
τά παράβαση τού Συντάγματος. Ή 
μετά τή» απόρριψη τής τροπολογίας 
κατοχύρωση τού δικαιώματος τώ* 
μελώ* τής Δυναστείας »ά μετέχουν 
ενεργώς στό δημόσιο διο τής Χώρας 
βά όδηγήση σε νεο διχασμό καί σέ 
ότπράβλεπτες καινούργιες συμφορές. 
Ά ν ή Κυβέρνηση θέλει νά προλάβη 
τόν κίνδυνο αυτό, μπορ-ϊ χωρίς «αμ-
μ>ά δυσκολία *ά τό πράξη. Εφόσον 
διαρκεί ακόμα ή συντακτική εξουσία 
τής σημερινής Βουλής, είναι δυνατό 
νά συζητηθή άμεσως καί νά γίνη δε
κτό τό κατατεθέν υπό τού συναδέλ
φου κ. Σεργάκη σχέβιον Ί'ηφίσμα-

Μαύρος 

τος, πού επαναφέρει τή» τροπολο
γία, πού είχε υιοθετήσει ή Κυβέρ
νηση». 

Ό κ. Πεσμαζόνλου 

ΛΑΡΙΣΑ. 9 Ιουνίου. Τού αντα
ποκριτού μας.—- Ό κ. Ίωάν. Πφ> 
σμαζόγλου σέ συνεστίαση προς τι
μή του στήν Α γ υ ι ά Λαρίσης, μί
λησε γ ι ά τή* εσωτερική πολιτική 
κατάσταση καί τ ίς διεθνείς σχέσεις 
τής χώρας. Ό κ. Πεσμαζόγλου τό
νισε δτι ή Ε Κ — Ν Δ επίμονα επιδίω
ξε, παρά τ ί ς διαφωνίες της πάνω 
σέ βασικά θέματα, νά βρεθούν λύ
σεις ώστε τό νέο Σύνταγμα νά γ ί . 
νη ευρύτερα αποδεκτό. 

'Αναφερόμενος στήν ενότητα τής 
παρατάξεως είπε δτι είναι αδιατά
ρακτη και εξήγησε τίς διαφορές πού 
χωρίζονν τή* Β Κ — Ν Δ σάν δύναμη 
ελληνικού δημοκρατικού σοσιαλισμού 
άπό τά άλλα κόμματα καί πολιτικές 
βυνάμας. 

Τό* κ. Πεσμαζόγλου προσεψώ*ησ« 
ό βουλευτής τής Ε Κ — Ν Δ κ. Τάκης 
Καρδάρας. 

Όκιώάνιιπρόοωποι 

tue ΠΑΙΠ 

απεχωρποαν 

άπό τήν παράταξη 
'Οκτώ αντιπρόσωποι μέλη τής 

συνδικαλιστικής φοιτητικής κινήσε
ως ΠΑΣΠ (τού ΠΑΣΟΚ) πού με
τέχουν σ ' ό 'Εθνικό Συμβούλιο τής 
ΕΦΕΕ, διαχωρίζουν τή θέση τους 
άπό τή* παράταξη, δηλώνοντας τά 
έξης 

«Τά γνωστά καί τά «άγνωστα» 
γεγονότα καί οί ζυμώσεις στό χώ
ρο τού πολιτικού φορέα trjç 
ιαξής μας (τής ΠΑΣΠ) μας 
κάζου* νά προχωρήσουμε, μετά άπό 
Ε*το*ο προβληματισμό καί μέ πλή
ρη συναίσθηση ευθύνης, σέ διαχω
ρισμό τής θέσης μας ά π ό τή» π α 
ράταξη Ή ενέργεια μας αυτή Εχει 
τή* Εννοια τού: δχι στό Μεσσιανι
σμό, όχι στή» Ελλειψη κομματικής 
δημοκρατίας, δχι στή» κατασυκοφάν 
τηση αγωνιστών τής αντίστασης, 
άχι στή» έφαρμοζόμετνη άπό τήν «η
γεσία» πολιτική πρακτική μέσα και 
Εξω άπό τό κίνημα, πού αντίθετα 
βοπρεπε *ά προσδιορίζεται ά π ό τήν 
Ιδεολογική πλατφόρμα μέ στόχο τήν 
«κοινωνική αλλαγή». Δηλώνουμε, δ
τι αναλαμβάνουμε ακέραιη τήν ευ
θύνη γ ι ά τήν ενέργεια μας αυτή άτ 

' στους συναδέλφους πού μέ 
τήν φήρο τους μας Εστειλαν έβώ» 

δήλωση υπογράψουν : Ά*6ρ. 
Γολανάπουλος, Δημ. Λέτσιος, Δημ. 
Καραγιάννης. Χρ Βουλγαρίδης, Χρ. 
Αργύρης, Tra Βλάχος, Νικ. Λίλης 

καί Γ. Δαρβαβίλλας. 
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