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ΚΑΛΟΚΑΙΡί ΕΝΤΟΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗ! 
HB 

ΣυυεΛεύαείζ, GUGKÉyeic, 
ζυμώοεις οτά κόμματα 

01 ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ0.Κ. ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΟΝ k. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Τ« Wismar« Sé» θά γ*ωρίσου» 
θψκπις διακοπές. Τά τ«ρ4σσοτερα 
πρσγραμματ ίζοαν tVt>on«| δραστήριο» 
τητ« γιά to*«; épxépwOMÇ μήνες. 

Ή 1 Κ — Μ Δ Ixt. οργάνωσε. 45 
«ομαρχιιακόΛ επίτροπος «ai προχω
ρ ά τώρα, μέ τήν όπσπτεια τού ορ
γανωτικού γραψειίον, στη» συγκρότη
ση επαρχιακών συμβουλίων Ταυτό
χρονα συ*κχί(κτα« ή έγγμΜψή »eu» 
μελών. 

ηοραμε>ηυΐ' εκκρεμή f é θέματα 
TOW ανωτάτου οργάνου τού κόμ<μφ> 
τρς (tó» ρολό αυτό παίζε·«, προς t é 
napé», ή Κοινοβουλευτική 'Ομάδα), 
τής νεολαίας και TOW καταστατικού. 
Κατ« τ ις πληροφορίες μας, μέσα 
στις ήμερες αυτές, θά ύποβόλη συτ-
««κριμένες καί έπε^εργοο^μέμες προ
τάσεις, y t é t a θέματα αυτά β γ ι ; -
κός γραμματέας τής Ε Κ — Ν Δ βουλτυ 
τι>ς καί πρώην υπουργός •· Γ. Μν-
λωνάς. 

Ή «Νέα Δημοκρατία» 
• Στή σν»€&ρί«ση τής Κ.Ο. τ*ς 

«Νέας Δημοκρατίας» πού πραγμα-
τοπο««ΐται στ Ι ς 7 'Ιουλίου, βά συ» 
ζητηβή, έκτος ama t ó Καταστατικό 
(έχκ-ι σνκηαχβή ànró επιτροπή βου
λευτώ* — «τήν όποια μετέχουν ό 
Πρόεδρος τής Βουλής κ. Παττακων-
στσντίναυ, 6 υφυπουργός Προεδρίας 
κ Π. Λαμποισς κλπ.) και ό ρόλος 
τής 20μ«λούς Διοικούσης 'Επιτρο
πής του Κόμματος, πού άπό τή 
συγκρότηση της δέν Εχβι παρουσιά-
ση κσμμιά δραστηριότητα 

Τό ΠΑ.ΧΟ.Κ. 
"Εντονη Ιπίθεση εναντία» τών fÉ« 

wwv προσωπ^οτητων trou έπισκέπτσν» 
τα« τήν 'Ελλάδα (αϊτό τόν «. Μώ-
τλνγκ ώς τόν κ. Μττρόιντ) εξαπέλυ
σε t ó εβδομαδιαίο δημοσιογραφικό 
όργανο too ΠΑΣΟΚ. Τους κατηγο
ρεί, στ ι προσπαθούν va tirava*« ρου» 
τήν 'Ελλάδα, στό NATO και έλέγ-
Cove δλο t ó φάσμα της πολιτικής 
ζωής t o o τόπου άπό τό Κ Κ έξ. 6 ς 
την «Νέα Δημοκρατία», κλπ. 

Τά θέματα αυτά, καθώς κα( t é 
συνταγματικό, άναπτύσσ*« σ τ ί ς έ
παψες του μέ t a στελέχη i ι, κ. 
Παπανδρέου στή> πρσσπαβι«« του 
νά Αιιυαπάοη τίς οργανώσεις του 
ΠΑ ΣΟΚ άττό τόν «έσωστ ρέψει ά» 
τους, δηλαδή άπό τη» απασχόληση 
μ« την εσωκομματική κρίση. 

Χθες 41 στελέχη του ΠΑΣΟΚ, 
πού διαγράοηκαν τελεντσία, Εδωσαν 
μακρά ά«κ»οί*ωση, στην οποία κα
τηγορούν τό» κ. Δ. Παπονδρόου δτι 
επιβάλλει συνεχώς τ ίς άποφάσε r 
τον στη δάση τοΰ Κινήματος. Καί 
συνεχίζουν: 

« Ό 'Αρχηγό« τού ΠΑΣΟΚ ·*εω-
ptî tó» εαυτό tau σαν τή μοναδική 
πηγή εξουσίας. Ή δάση Εχρ« μονά« 
«χα μιά λ«τουργι«ή αποστολή. Νά 
υποτάσσεται καί νά χειροκροτεί τ ί ς 
θέλησης του. Μέ την νοοτροπία τού 
αρχηγικού ετσιθελισμού Ολα τελούν 
υπό διαρκή ανατροπή μέσα στό Κι« 
νήμα καί τίποτε βέ* είναι καταστα
τικά κατοχυρωμένο. Ό Πρόεδρος t o o 
ΠΑΣΟΚ ελπίζει δτι μέ τό πέρασμα 
τού χρόνου θα εκτονωθούν οί διαφω
νίες καί θά ελεγχθούν at αντιδράσεις. 
Υπολόγιζε« βτήν προσωπική του α
πήχηση στους «ρηΟοοάρους καί στή 
μονόπλευρη πληροοόρηση τής δόσης, 
πού στηρίζεται στην διαστρέβλωση 
τώ» γεγονότια» καί ίή» κατασνκοοβν-
τηση t û v ÓiaOwwitiv. Ή κρίση δέν 
•ίνα« κρίση κορυοης, πού οφείλεται 
σ ί προσ«πικούς ανταγωνισμούς. "Ε
χει αγκαλιάσει t ó Κίνημα άπ* τή 
δάση ώς την Κοινοβουλευτική 'Ομά
δα. Καί αναφέρεται ο τ ά ουσιαστικά 
προβλήματα πού έχουν προκύψει α
π ό τήν παραχάραξη των Ιδρυτικών 
αρχών ίής 3ης Σεπτέμβρη». 

ΆΟοΰ κατηγορούν ώς διασπαστικό 
καί «Οραζιοντοτικό» τό 'Εκτελβστικό 
Γραφείο, συνκχίςονν: 

c'O χαρακτήρας καί τά α ί τ ι α τη^ς 
κρίσης, ή Ικτασή της καί οί υπεύ
θυνοι δόν πρόκειται νά συγκαλυφβοΟν 
μέ την καταδικασμένη παλαιοκομμα
τική μέθοδο τής πολιτικής 6ια6ο-
λής καί φευδολογίας, πού υΐοβετεί 
ό Α Παπανδρέου καί τόσο Ιντονα 
προβάλλει ακόμα καί ή κρατική τη
λεόραση. "Αντί νά συκοφαντούνται 
οί διαφωνούντες σαν σοσιαλδημο
κράτες, γιατί δέν ενημερώνεται ή 
δάση π ό ν ν στην συζήτηση τού Ά . 
Παπανδρέου μέ tó» Miwpavt, πού τό
σο πολύ ενθουσιαστή«« ώστε δημό
σ ι α νά δηλώνει τή* καλή γνώμη πού 
απόκτησε γιά τό ΠΑΣΟΚ; 

'Αντί νά αναζητιούνται σκοτβινοί 
δάκτυλοι toO κατεστημένου στην έκ
φραση τής διαφωνίας καί στην αν
τίσταση προς τόν «αρχηγική δικτα
τορία», γιατί δέν ενημερώνεται ό 
Λαός μας γ ι ά t i c σκοπιμότητες πού 
επέβαλαν στον άρχπγό τού ΠΑΣΟΚ 
την φιλοφρονητική τακτική καί τά 
πιστοποιητικά πατριωτισμού προς 
τή» ηγεσία τής δεξιάς; 

Δέ» υπάρχει αμφιβολία ότι ό δρό
μος τού παραγοντισμοΰ καί τής προ-
σωτολατρείας Ιχει ανοίξει. Ή μεγά
λη ελπίδα του 'Ελληνικού Λαού γιά 
δημιουργία ενός πραγματικού καί 
μαζικού σοσιαλιστικού φορέα, βρί
σκεται σέ κίνδυνο. Είναι φανερή ή 
ττροσπαβεια νά κερδηβεί ό Λαός, όχι 
στό βνομα τού σοσιαλιστικού μετα
σχηματισμού, άλλα στή δάση τής 
προσωπικής ακτινοβολίας τού αρχη
γού. 'Αλλά ακριβώς Ετσι διευκολύ
νεται t ó αντιδραστικό πλέγμα ε
ξουσίας, πού δέν θά Ιχ*ι νά άντι-
μιτωπίσει Ινα οργανωμένο πολιτι
κά καί κοινωνικά ώριμο Λαό, αλλά 
μιαν αδιαμόρφωτη εκλογική μάζα, 
πού τή» υπνωτίζουν οί άοχηγοί». 

Κατόπιν καλούν τά μέλη τοΰ ΠΑ 
ΣΟΚ νά αποδείξουν, ότι «ή δάση 
δέν είναι πειραματόζωο» καί νά εκ
φράσουν τήν πολιτική τους πρωτο
βουλία, επιβάλλοντας ανοιχτή συζή
τηση «οί «αταλήγουν: 

« Ή συμπαράταξη των δυνάμεων 
τού Λαού δέν πρέπει νά ζητιέται 
μονάχα πάνω Η *ξορμήσ*ις εκλογι
κής πολιτικής καί κομματικού αντα
γωνισμού. Ή σοσιαλιστική προοπτι
κή ίής κοινωνικής αλλαγής δέ» riva« 
εύκολο σύνθημα, πού μπορεί νά συγ
κάλυψε« κάθε άρχητ·«η άνουθυνάτη-
τ α καί αυθαιρεσία. Χρειάζεται κα
θημερινή ανυποχώρητη πολιτική ό-
τπράσπιση καί προς τ ά Ιξω, άπ 
τ ό κίνδυνο ^ ς αντίδρασης, καί προς 

Ό Πρόεδρος 
θά επιθεώρηση 

τόν στόλο 
Ανακοινώθηκε e t i ό Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας κ. Κ. T«yatooç δεν θά 
-καραστή στην εναρκτήρια συνεδρία
ση τού 20ου Παγκοσμίου Κτηνιατρι
κού Συνεδρίου στή θεσσαλονίκη στις 
ό 'Ιουλίου. Τή* Τδια ^iça 6 κ. Πρό
εδρος θά επιθεώρηση τόν Στόλο στον 
'Αργοσαρωνικό μέ τή» ευκαιρία της 
λήξεως τής Ναυτικής 'Εβδομάδας. 

Τόν τραυμάτισε 
μέ μοεχαϊρι 

Γιό θτνικστη σΜβ. * Κ«*νστ«ντί»·ς 
Α. Μέξης, Μ yoové», έσνοτικ τραν-
νάτισε it« »axait», «τββββά, tó» Κ«*ν-
crravtî*· Δ ·ο**ιτουλβ, *6 »οβνώ». Τό 
επεισόδιο Ivi*« x*tc *α fate»»«««*« Κω 
από irwao τής Γλ^φβ&αε 

Τ» βθμα ιωτιμώ'θιιιε στό Ρυθμιστικό 
Kim». Ό ίοονηκ σν»«λ«»ωΚ 

τ ά μόσα, από τήν νοοτροπία τής 
παραχάραξης καί τού αποπροσανατο
λισμού». 

ανακοίνωση υπογράψουν ol Ι 
Στ. 'Αγραφιώτης, Λαοκράτης Βά
σης, Γ. Βασιλείου, Πέτρος Ευθυμί
ου, Γ. Ζυγογιάννης, Σωτ. Δόθες, 
Χπ. Καδουνίδης, θ . Καλούδης, Σά
κης Καράγιωργας, Γ. Κάτρης, Γ. 
Καλιτάκας, Κ. Καστρίνάκης, Τ. Κατ-
σαμπάνης, Ν. Κολυδάκης, Γ. Κραου-
νό»ης, Ν. Κωνοτταντόπουλος, Στ. 
Νέστ»ιρ, Α. Ντόλκας, Α. Γ. Σύδης, 
Ν. Ξανβάκης, Τ. Ξένος, Χρ. Παπαθα-
νασίου, Στ. Παντελάκης, Τ. Πετρά· 
κης, Μάνος Πετούσης, Ψάνης Πά-
κος, Άνδρ. Πολίτης, Κ. (Πύρζας, 
Άλκης Ρήγος, Π. Ρέττπας, Τ. Σο> 
πουνάκης, Μ. Σιούνας, Ν. Σεί'τανί-
δης, Γ. Σιπητάνος, Γ. Σταράκης, 
Άοτέρης Στάγκος, Γ. Τσόντας, Γ. 
Τσουκαλάς, Γ. Τζώρτζης, Βασ. Φί
λιας καί Δημ. Φίλιος. 

Επίσης 22 μέλη των Διοικητικών 
Συμβουλίνν τής ΠΑΣΠ, μέ χθεσινή 
tot/ς ότνακβίνωση, καταγγέλλουν: 

« 1 . Τίς πραξικοπηματικές έ»έρ-
γ*ι«ς τής πλειοψηφίας τών μελών 
τής επιτροπής Νεολαίας, πού εΐχα» 
σά» στόχο τή» κατάργηση τών Ιδού· 
τικών μας άρχω» τής αυτονομίας 
τού Φ.Κ. «ai tóv Ιδεολογικό κα( πο
λιτικό αποπροσανατολισμό τής νεο
λαίας 

2. Τίς αυθαίρετες αποφάσεις τού 
διορισμένου εκτελεστικού γραψείου 
τού ΠΑ. Σ Ο Κ , πού Ιξω από κάθε 
νομιμότητα, επεχείρησε τ ή ν διοικη
τική εξόντωση μ«λών τής Κ.Ε. 

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 

Η ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

ΤΟΝ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

'Επισπεύδονται οί σχ*τ»«ές δια
δικασίες έλόγχου καί πληρωμής, έν. 
ι ό ς t o o 'Ιουλίου, τής «οοδηματι. 
κής ένιοιχύσεως τών καπνοπαραγω
γών εξαγώγιμων καπνών καί των κά
πνων ποικιλίας Μπέρλεϋ, εσοδείας 
1974. Τό σύνολο τής εισοδηματικής 

ενισχύσεως ανέρχεται γιά τά έξαγώ. 
γι μα καπνά σέ 6Ο0 εκατομμύρια epa. 
χμετ κ α ί τών κοινών Μπτέρλευ σέ 100 
εκατομμύρια δροιχμές. 

Μόλις περατωθη ό Γλεγχος, θά δο» 
θή εντολή στά κατά τόπους υποκα
ταστήματα τής 'Αγροτικής Τραπε. 
ζης νά καταβάλουν αμέσως στους 
δικαιούχους την αναλογούσα εισοδη
ματική ενίσχυση, πού ποικίλλε« α
νάλογα μέ τήν ποικιλία καί την ποι
ότητα. 

ΣΟΥΔΑΝΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΗΛΘΕ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
"Εφθασε χθες τό μεσημέρι ό υφυ

πουργός 'Εφοδιασμού κηί Οικονο
μικών του Σουδάν κ. Μουμπαράχ 'Ο
σμάν Ραχαμά επικεφαλής εξαμελούς 
αποστολής, γ ι ά τήν σύναψη εμπο
ρικής συμφωνίας μέ τήν 'Ελλάδα. 
Αύριο ό Σουδανός επίσημος θά έπι-
σκεφθή τόν υπουργό 'Εμπορίου κ. 
Ι. Βαρβιτσιώτη καί στή συνέχεια 

βά αρχίσουν οί συνομιλίες μέ τους 
αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες. 
Στίς 2 μ.μ. βά παράθεση πρόγευ
μα προς τιμή τής Σουδανικής α
ποστολής ό υφυπουργός 'Εμπορίου 
κ. Γ. ΓΙαναγιωτόπουλος. 

Έ ξ άλλου, έχει προγραμματισθή 
σειρά επισκέψεων σέ διάφορα ερ
γοστάσια γ ι ά επιτόπια εξέταση 
των προϊόντων τής ελληνικής βιο
μηχανίας, βά πραγματοποιηθή δέ ευ
ρεία σύσκεψη στό ΕΒΕΑ, κατά τήν 
διάρκεια τής οποίας βά έξειτασθή 
διεξοδικά τό θέμα τής άναπτύξ«ως 
τών ελληνικών εξαγωγών στό Σου
δάν. Ή Σουδανική αντιπροσωπεία, 
θά έπισκεψθή επίσης τά γραφεία τού 
Εθνικού 'Οργανισμού Καπνού, θά π α -
ραμείνη δέ στην 'Αθήνα ώς τό ερ
χόμενο Σάββατο, οπότε καί υπολο
γίζεται δτ« θά υπογραφή ή εμπο
ρική συμφωνία, ή οποία καί θά εί
ναι ή πρώτη πού συνάπτβτα« μετα
ξύ τών δύο χωρών. 

Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

ΤΙΜΩΝ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 

ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΗ 

• ΛΈΕΙ ô (m. 'Εμπορίου 

« Ή άπελευθέρωσι ς τών τιμών 
ώρισμόνων εΙδώ» (κρέατα, είδη _ κα
φενείου κλπ.) δέν σημαίνει κατ' α
νάγκην καί άνατίμησιν τών είδων 
αυτών. 

Έ ν πάση περιπτώσει, τ ό κατα-
ναλωτικόν κοινόν δέν πρέπει »ό α
νήσυχη, διότι τό ύπουργείον "Εμπο
ρίου επαγρυπνεί καί, έάν χρκασβή, 
θά λάδη τά προσήκοντα μέτρα». 

Τήν δήλωση αυτή έκανε χθες ό 
υπουργός 'Εμπορίου κ. Ι. Βαρβι
τσιώτης, έξ αφορμής ορισμένων δη
μοσιευμάτων, σχετικά μέ τις τελευ
ταίες απελευθερώσεις τών τιμών κμ* 
ότων, ειδών καφενείου κλπ. 

Νομιμοποίηση 
τών αυθαιρέτων 

υποστηρίζει 
ό κ. Μπίρης 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2Β 'Ιουνίου. 
Τού ανταποκριτού μ α ς — . Τ ά οικιστι
κά προλήματα τής θεσσαλονίκης δέν 
Ιχουν τήν οξύτητα της 'Αθήνας καί 
αυτό δημιουργεί ελπίδες γ ι ά μιά 
σωστότερη πολεοδομική -οικιστική 
ανάπτυξη, δήλωσε σήμερα ό υφυπουρ
γ ό ς Δημοσίων "Εργων κ. Μπίρης 
πού Βρίσκεται έδώ άπό 3μέρου, γιά 
νά ένημερωθή στά προλήματα τής 
αρμοδιότητος του. ' 0 κ. Μπίρης 
τόνισε ότι t ó πρόλημα αυτό είνα« 
οξύτερο στά χαμηλά εισοδήματα καί 
αναφέρθηκε Ιδιαίτερο στους αυθαι
ρέτους οικισμούς πού θά πρέπει «νά 
νομιμοποιηθούν ώστε »ά μή» Εχουν 
οί άνθρωποι αυτοί τό αΤσθημα, δτι 
καταδιώκονται άπό τήν πολιτεία». 

Σχετικό μέ τήν κατάσταση στά 
νοσηλαηικά ιδρύματα είπε ότι «στον 
τομέα αυτό ή θεσσαλονίκη ατύχησε» 
καί προσέθεσε δτ« θά πρέπει νά ύ
παρξη Ινας προγραμματισμός νέων 
συγχρονισμένων νοσοκομειακών μο-
»άδω», παράλληλα μέ τίς συμπλη
ρώσεις καί τίς επισκευές τώ» υφι
σταμένων. 

Ό κ. Μπίρης είπ« ακόμη δτι, t é 
οικιστικό πρόλημα, πού εί»αι αδιαί
ρετο σ' βλη τήν χώρα θά πριπει μα
κροπρόθεσμα νά άντιμετωπισθή ύ-
πεύθυνα άπό Ινα κρατικό φορέα πού 
θά λάδη ύπ' όψη του τίς αυξανόμε
νες κοινωνικές ανάγκες καί τίς α
παιτήσεις πού δημιουργεί ή εξέλιξη 

*ής ζ » ή ν 

3. Τήν τρίτη κατά σειρά διάλυση 
τής Κ.Ε. tau ΠΑ.IO.Κ. άπό tóv 
'Αντρέα Παπανδρέου, πού καταστρα
τηγώντας κάθε προηγούμενη απόφα
ση καί δέσμευση, Ιϋεσε γ ι ά μιά α
κόμα φορά τόν εαυτό to» Ιξω άπό 
κάθε σνλλογ«κό όργανο. 

4. Τήν αναγγελθείσα άπό τόν ί
διο «νέα προσφυγή στη βάση» με
θόδευση στηριζόμηνη στην ελλιπή καί 
ελεγχόμενη πληροφόρηση, αποβλέπει 
στην παραπλάνηση τής βάσης γ ι ά 
νά «κατοχυρωθούν «οί μέχρι σήμερα 
απαράδεκτες ένέργειτ.ς τοΰ Ιδίου καί 
too διορισμένου Ε Γ., καθώς καί 
στή» δημιουργία μιας νέας Κ.Ε. πει 
θήνιον όργανον τού Α. Παπανδρέου». 

ας, ή Κλαδική Οργάνωση 'Ε-
Λ Τράπεζας τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., μέ 

ανακοίνωση της καταγγέλλει ώς υ
πευθύνους γ ι ά τή» κρίση στό Κίνη
μα, tóv κ. Α. Παπανδρέου καί t ó 
'ΕκτελίΛίικό Γραφείο. Καί καταλή
γει: 

«Αρνούμαστε trfv εΙσαγωγή t o o 
Μεσισνισμοο σ τ ό Σοσιαλιστικό Κί-
"ημα. 'Αρνούμαστε νά δβχτούμ« τόν 
ρόλο τής εκλογικής μάζας, τής ώρι
μης μόνο νά χειροκροτεί κ<αί νά επι
κυρώνει τίς αποφάσεις τού διευθυν
τηρίου πού έλέγχ*» τό Κίνημα». 

Ή E.Ü.A. 
Ό κ. Μίκης Θεοδωράκης, σέ χθο· 

σ«νές δηλώσεις του, αναφέρει, ©τι ή 
αυτόνομη παρουσία τής ΕΔΑ στην 
ελληνική πολιτική ζωή είναι ή σπου
δαιότερη εξέλιξη στό χώρο τής έλλη^ 
νίκης Μαρξιστικής 'Αριοτεράς, Καί 
é κ. Θεοδωράκης σννεχίζει: 

«Τόν τελευταίο καιρό διαπίστω
σα τόσο στην 'Αθήνα καί τόν Πει. 
ραιά, όσο καί στην υπόλοιπη 'Ελ
λάδα πού περιόδευσα δίνοντας συ. 
ναυλίες, δτι πάρα πολλοί νέοι καί 
παλιοί αγωνιστές κινούνται σ' Ινα 
γε,νικό pti/μα υπέρ τής Ε.Δ.Α. για
τί πιστεύουν δτι αγωνιζόμενοι μέσα 
άπό ΤΙ ς ypa\k\ni<i της θα ένσαρκώ. 
σουν τά οράματα τους γιά μιά ά> 
ληθινά νέα πολιτική τής 'Αριστεράς 
στην 'Ελλάδα. 

"Ολα δείχνουν δτι σύντομα θά δι. 
καιωβύ ή πρωτοβουλία γ ι ά τήν αύ» 
τόνομη ανασύσταση τής Ε.Δ.Α. πού 
πήρε ό Πρόεδρος της «σί πάντα ά. 
γαπητός μου φίλος 'Ηλίας 'Ηλιου 
μαζί μέ άλλα στελέχη. 

Πιστεύω πώς ή Ε Δ Α . όχι μόνο 
δέν έρχεται νά προσθέσει μιά νέα 
διάσπαση, άλλα αντίθετα Ερχεται μέ 
όλόθερμη βιόβοση πλατειάς ονσπεί-
νωσης καί ενότητας δλων tüv δυνά
μεων τής 'Αριστεράς, παραδοσιακής 
καί νέας. 

Υπάρχουν δλες οί προϋποθέσεις, 
ώστε σύντομα ή Ε Δ Α νά γίνει τό 
μογάλο πατριωτικό, δημοκρατικό καί 
σοσιαλιστικό κόμμα πού θά βάζει τή 
σφραγίδα του στην ελληνική πολι
τική ζωή καί τ ί ς εξελίξεις τής χώ
ρας μας. Μπορεί νά είναι τό Κόμ
μα τού μέλλοντος, Ινα υπόδειγμα α
ληθινά συγχρονισμένου κόμματος που 
€ä συσπειρώσει όλους όσους φλογί
ζονται καί t a Ιδανικά τής στερέ
ωσης κηί τής διεύρυνσης της Δημο
κρατίας, τής εθνικής ανεξαρτησίας 
καί ένας ελληνικού σοσιαλισμού. Καί 
«Ιναι γνωστό, δτ« πάντα ήμουνα υ
πέρ τού πλατειού μαζικού »»νήμα
τος, όχι μόνο στον πολιτικό, άλλα 
καί στάν πνβυματικό καί καλλιτε. 
χνικό τομέα, 

Γιά όλους αυτούς τους λόγους — 
καί πολλούς όίλλους— ή αυτόνομη α
νασύσταση τής Ε.Δ.Α. καί f\ tvé. 
τητα των δυ/άμεών της, αποτελεί 
μιά Ιστορική καμπή, μέ κύριο πε
ριεχόμενο μιά νεα πολιιική ί ή ς 'Ελ_ 
ληνικής 'Αριστεράς, πού θά τήν ε
πεξεργαστούν δημιουργικά δλα t a 
μέ.Λη καί στελέχη ί η ς . 

Νομίζω δτι, οί σχέσεις μας μί 
t a άλλα Κόμματα — ελληνικά καί 
δ ε ν α — Βασικά θά εξαρτώνται άπό τό 
κατά πόσο θά συμπίπτουμε ή δά 
διαφωνούμε στους κάθε φορά στό. 
χους, στή στρατηγική κ«ί στην κα
θημερινή πολιτική τακτική. Και πάν. 
τ α μέσα στά πλαίσια τών γενικών 
άρχων τού Κόμματος πού άπό όλους 
θά απαιτούν σεβασμό καί πειθαρχία. 

Πιστεύω δτι σέ λίγο όλοι μαζί καί 
μέ αδιάβλητες δημοκρατικές δι άδικα 
οίες βά χτίσουμε τήν οργάνωση καί 
θά σμιλέψουμε τή νέα Ιδεολογική καί 
πολιτική φυσιογνωμία τού Κόμμα-
ν β ς . Ι έ πρώτη μορφή, αυτό θά γίνει 
στην Α ' Πανελλαδική Σύσκεψη τής 
αυτόνομης Ε.Δ.Α. πού θά γίνει στ ίς 
19 καί 20 τού Ιούλη καί ακόμη πιό 
έγκυρα στό Συνέδριο πού θά επακο
λουθήσει σύντομα. 

Πιστεύω πώς ή πρωτοβουλία πού 
πήραμε μαζί με τά μέλη της παλιάς 
'Εκτελεστικής 'Επιτροπής καί πάν-
τοτε μέ βοήθεια τού Προέδρου 
«ας 'Ηλία 'Ηλιου, θ' ανοίξει διάπλα
τα τή λεωφόρο καί θά φλογίσει καί 
πάλι τ ί ς ελπίδες τοΰ Προοδευτικού 
Κινήματος τής χώρας μας. 

Τό Κ.Κ. (έσωτ.) 
Τό Κ. Κ. έσωτ., μαζί μέ τό Σχέ

διο τού καταστατικού του,έδωσε χθες 
καί έκκληση τής 'Οργανωτικής 'Επι
τροπής του Συνεδρίου του προς τά μέ 
λη τού κόμματος καί τους άλλους 
"Ελληνες κομμουνιστές νά βοηθήσουν 
στή μαζικοποίησή του. Ή έκκληση α
ναφέρει, ανάμεσα στ ' άλλα: 

« Ή O.E. τού συνεδρίου τού Κ. 
Κ.Ε. έσωτ., εκφράζοντας τή θέληση 
Ολου τού κόμματος, θέλει νά υπο
γραμμίσει δτι t ó συνέδριο αυτό, pjro 
ρεΐ καί πρέπει νά γίνει Ενα υποδει
γματικό δημοκρατικό Συνέδριο, τέ-
τοιο, όπως απαιτούν οί ανάγκες τού 
ελληνικού κομμουνιοτικΰ κινήματος, 
σήμερα όπως απαιτούν τά διδάγματα 
καί οί εμπειρίες άπό τήν πενηνταε-
φτάχρονη Ιστορία τού ελληνικού >ομ 
μουνιστικού κινήματος, οί υποχρε
ώσεις μσς απέναντι στην εργατική 
τάξη καί σ' δλο τό λαό. 'Η κύρια 
προσοχή τού συνεδρίου καί όλης τής 
προσυνεδριακής δουλειάς θά συγκεν
τρωθεί στά σημερινά προβλήματα 
στή» πληρέστερη ιδεολογική, πολιτι
κή, οργανωτική αποσαφήνιση τής φυ 
«ιογνωμίας του, στην κριτική καί 
αυτοκριτική εξέταση τής πορείας 
του στή χάραξη τών μεγάλων γραμ
μών τής itoptia^ του. Στην πορεία 
προς τό Συνέδριο, γ ι ά τήν ανάπτυ
ξη ένας υπεύθυνου, ισότιμου, δημοκρα 
τικού διαλόγου, εσωκομματικού καί 
δημόσιου, ά π ' όλα τ ό Εντυπα τού 
κόμματος καί άπό «εδικές εκδόσεις 
ή 0 . Ε. γιά πρώτη φορά στην Ιστο
ρία τού ελληνικού κομμουνιστικού κι
νήματος, θά θέσει στή διάθεση τών 
μελών τοΰ κόμματος, εσωκομματικά, 
καί δημόσια, δλα εκείνα τά αναγκαία 
υλικά στοιχείο καί πληροφορίες, πού 
είνα« απαραίτητες γ«ά μιά αντικει
μενική πληροφόρηση γ ι ά τ ή» δναμόρ-
ψωση υπεύθυνης πολιτικής γνώμης». 

Τή» Εκκληση υπογράψουν ό Πρόε
δρος τής 'Οργανωτικής 'Επιτροπής 
τού Συνεδρίου κ. Μ. Παρτσαλίδης, ό 
γραμματέας κ. Μπ. Θεοδωρίδης, οι 
« > Κ. Αρσένη, Στ. Γιαννακόπου-
λος, Π. 'Ελευθερίου, Γ. Ρεγκας, Π. 
Δημητρίου, Κ. Ζευγου, Ν. Κιάς, Φ. 
Λαζάρου κ λ. 

Τό Κ.Κ.Ε. έζωτ. 
«Η Κ Ε τού Κ.Κ Ε. (έξωτ ), μέ 

χθεσινή δήλωση της καταγγέλλει τίς 
προσπάθειες τού διιθνούς Ιμπεριαλι
σμού γιά τήν οργάνωση νέας συνωμο
σίας στην Πορτογαλία». 'Πς συνυ-
πευβυνη τής «συνωμοσίας» αυτής κα
ταγγέλλει την σοσιαλδημοκρατία, τον 
κ. Σοάρες κ.λ. 

. Ην 

Ό ττρ&ϊθνΤΓονρΥάς κ. Κ. Kap<j 
irowpyó tot) Λουξεμβούργου 

Γι 

Ή έ ν τ α ξ η 
θέμα τής 

Καραμαν 
Ή ένταξη της 'Ελλάδος 

ΕΟΚ ήταν τό κύριο Θέμα τής σί 
τησεως πού εΤχ« χθες τό πρεΓ 
πρωθυπουργός κ. Κ. Καραμανλή! 
τόν πρωθυπουργό τού Λουξεμί^ 
γου κ. Τόρν, ό όποιος έφθασε 
στην Ελλάδα γ ι ά επίσημη τ ρ | 
ρη επίσκεψη. 

Ή επίσκεψη τού κ. Τόρν 
"Αθήνα, σέ συνδυασμό μέ τήν J 
λή τής αίτήσεως τής Έλλάδο] 
πλήρη ένταξη στή» Κοινή V 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφέ, 
πειδή τό Λουξεμβούργο βά Jk 
προεδρία τής .Κοινότητος τό 
νο Ετος. Ό κ. Τόρν είναι, έξ 
υποψήφιος γ ι ά τήν προεδρ^ 
Γενικής Συνελεύσεως τοΰ OH 
tóv προσεχή Σεπτέμβριο 

Τό ενδιαφέρον του γ ι ά τ ή 
ένταξη τής χώρας μας στ 
εΐχε επιδείξει ό κ. Τόρν «J 
τήν συνάντηση πού είχε μ; 

Καραμανλή στίς Βρυξέλλ 
Τόρν είχε ύποσχεθή t ó t 8 
υποστήριξη τής χώρας τ 

ΣΤΗΝ 

Σαρανταοκτάωρη προειέ 
άπεργ ία Ιχουν προγραμ μί 
αύριο οί ταμιακοί ύπάλ/ 
νών, Πειραιώς καί θεο 

01 ταμιακοί ζητούν τ, 
τάθεση νομοσχεδίου γ ι « 

ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ Μ] 

ΠΥΡΕΤΕ 

ΣΤΟΥΣ ΚΤΗ 

Παρατηρείται τόν 
Εξαρση κρουσμάτων 
τού στους κτηνιάτ 
νοσοκόμους τών κτη| 
τ ί α ς ^ής έπβιγούσηΙ 
φαρμογής t o o προγί 
πουργείου Γεωργία Ι 
ση ^ής εντάσεως ττΐ 
ζώων, τής ρρουίεελ<1 

Ή εφαρμογή το 
καταπολεμήσεως τή«, 
τής ζωονόσου άπαιτέ 
όλω ντών ζώων μέ 
τό όποιο περιέχει ζωντ 
όοθενείας. Ή χρησιμοπ 
τοΰ εμβολίου ένώ είναι 
γιά τ ά ζώα, είναι «πιπί 
τόν άνθρωπο επειδή, εϊτ 
εμβολιασμό, είτε κατά τ 
μαβία εί»αι δυνατό νά 
υγρό τού εμβολίου στον 
οργανισμό, άπό μιά «λύς . 
ματος» ή μέ τή βλεννογόνο 
τιών, οπότε ποοκσλπται 
ος πυρετός, ασθένεια, β 
ραπευάμενη. 

01 κτηνίατρο« έκψράζ« 
ράπονό τους ώς προς τό 
επειδή, άν καί είναι τόσ 
νη ή διενέργεια τού έμδοί 
ναντίον τής δρουκελώσεως] 
βάνουν καμιά πρόσθετη e 
άκρως επικίνδυνη έργασί« 
κράτος. 

Μήνυμα* 

γιά τή Ναι 

Έ6δομάδ< 

Μέ τήν ευκαιρία τού 
τής Ναυτικής 'Εβ&ομάδας] 
χίζει σήμΓρα, απηύθυναν 
ό υπουργός Ναυτιλίας «. 
γκωνας καί ό αρχηγός τ« 
κού Σώματος αρχιπλοίαρχο^ 
αδάς. Στό μήνυμα του ό 
γός τονίζει ότι ό έψετεινο' 
σμός τής Ναυτικής ΈθδοιΙ 
τά τή» κατάρρευση τής 
τυραννίας άποοκαπεί ori 
τής εμπιστοσύνης τών Έ λ ] 
τών κατορθωμάτων τους 
νιχό καί στό» πολεμικό 
μήνυμα του ό af*xrfY^^ τ | 
κού Σώματος κ. Σκιάδα« 
δυναμικότητα τών Έλλ^ 
λβς τ ί ς έ«θηλώσ«.ις 
ζωής. 
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