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01 ΒΟΡΕΙΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ
01 Βαλκανικές σοσιαλιστικές χώρες καί 

ή Σοβ. Ένωση έχουν καθαρά καί επανειλημ
μένα ταχθεί υπέρ μιας ειρηνικής λύσης μέ 
διαπραγματεύσεις τής ελληνοτουρκικής κρί
σης. Έχουν εκδηλώσει τό ενδιαφέρον τους 
για τή διατήρηση τής ειρήνης στήν περιοχή 
αύτή. Καί ειδικότερα ή Σοβιέτ. Ένωση—έ
χουν τονίσει τή σημασία πού αποδίδουν στή 
διατήρηση τής ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο 
Αιγαίο.

Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε πώς ή 
προχθεσινή πρωτοβουλία τού προέδρου Ζίβ- 
κοφ βρίσκεται στα πλαίσια αύτής ακριβώς 
τής πολιτικής.

'Η χώρα μας, υπερασπίζοντας τα νόμι
μα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπερασπίζε
ται ταυτόχρονα τήν ειρήνη στήν περιοχή αύ
τή τού κόσμου. Γιατί ή διατήρηση τής ειρή
νης είναι δυνατή μόνο πάνω στή βάση τού 
σεβασμού τών διεθνών συμφωνιών καί μέ 
τήν πάλη κατά τών δυνάμεων τής έπιδρομής 
πού θέλουν νά άντικαταστήσουν τό διεθνή 
νόμο μέ τετελεσμένα γεγονότα σέ βάρος άλ
λων χωρών καί μέ τή χρήση τών απειλών 
καί τής βίας.

Στήν ελληνοτουρκική διένεξη ό έπιδρο- 
μέας μέ τήν ένίσχυση τών ΗΠΑ είναι ή Τουρ
κία. Άρνεΐται τήν προσφυγή στή διεθνή νο
μιμότητα, δημιουργεί τελεσμένα γεγονότα μέ 
τό «Σισμίκ», διατυπώνει άπειλές καί βλέψεις 
σέ βάρος ελληνικών έδαφών καί άμφισβητεΐ 
τήν αρμοδιότητα καί τις άποφάσεις τού ΟΗΕ 
καί τού Δικαστηρίου τής Χάγης.

Κάθε ένέργεια άπό όποια δήποτε χώρα ύ- 
πέρ τής ειρήνης καί τής συνεννόησης είναι 
εύπρόσδεκτη καί χαιρετίζεται άπό τούς Έ λ 
ληνες. Μέ αύτό τόν τρόπο χαιρετίζεται καί ή 
Βουλγαρική πρωτοβουλία. Αύτό όμως πού 
πρέπει νά είναι καθαρό σέ όλους είναι πώς 
στή συγκεκριμένη ελληνοτουρκική διένεξη 
δέν υπάρχει έδαφος για συμβιβασμό. Ούτε 
άλλωστε ή διατήρηση τής ειρήνης, ούτε ή έ- 
λεύθερη έπικοινωνία στο Αιγαίο θά έξυπηρε- 
τιόταν άπό όποιαδήποτε συμβιβασμό πού θά 
έκφραζόταν μέ παραχωρήσεις προς τήν Τουρ
κία σέ βάρος τών κατοχυρωμένων μέ διεθνείς 
συμφωνίες κυριαρχικών δικαιωμάτων τής 
Ελλάδας.

Οί Βαλκανικές σοσιαλιστικές χώρες καί 
ή Ε Σ Σ Σ Δ έχουν μέ σταθερότητα πάντα δια
κηρύξει τήν προσήλωσή τους στήν άρχή τής 
υπεράσπισης τών κυριαρχικών δικαιωμάτων 
τών διαφόρων μεταπολεμικών συνόρων στήν 
Εύρώπη. Ή  άμερικανοτουρκική πρόκληση 
κατά τής χώρας μας στρέφεται καθαρά ενάν
τια σ’ αύτές τις άρχές. Καί είναι άπόλυτα 
φυσικό τό δτι ό λαός μας περιμένει πάντα μέ 
ελπίδα τήν έκδήλωση μιας πρωτοβουλίας ά
πό τήν πλευρά τών σοσιαλιστικών χωρών καί 
Ιδιαίτερα άπό τούς γείτονές μας, για τήν ύ- 
περάσπιση μέ συγκεκριμένες δμως τοποθετή
σεις στα θέματα ούσίας, τών θεμελιακών αρ
χών πού καί πρόσφατα διακηρύχθηκαν στό 
Ελσίνκι.

Ό κ. Νομάρχης 
περιόδεψε μέ τόν 

κ. Γ. Άνδρεάδη
Ό  Νομάρχης Φλωρίνης 

κ. Θ. Άσπασίδης μετά του 
βουλευτοΰ Φλωρίνης κ. Γ. 
Άνδρεάδη έπισκέφθηκαν τις 
Κοινότητες, Πετρών, Λακ- 
κιάς, Βεγόρας, Ά γ . Παντε- 
λεήμονος και Κλειδιού, ο
πού σέ συνεργασία μέ τά 
κοινοτικά Σ)λια κατήρτι 
σαν τό πρόγραμμα τών 
εργοον διά τό 1977.

Έν συνεχεία έπεθεώρη- 
σαν τά έκτελούμενα έργα 
και έδόθησαν οδηγίες υπό 
του κ. Νομάρχου διά τήν 
ταχείαν άποπεράτωσίν των.

Τέλος διετέθησαν αΐ άπα- 
ραίτητοι πιστώσεις διά τήν 
κατασκευήν μικρών κοινω
φελών έργων εις διαφόρους 
Κοινότητας.

Στέλεχος τοϋ ΠΑΣΟΚ 
θά μιλήοη μεθαύριον 

στο «Έλληνίς»
Τήν προσεχή Δευτέρα 13 

9-1976 φθάνει στήν πόλιμας 
ό Καθηγητής καί μέλος τής 
Εκτελεστικής Γραμμαατείας 
τοϋ Πανελληνίου Σοσιαλι
στικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) 
Κώστας Σιμίτης, συνοδευό- 
μενος καί άπό άλλα μέλη 
τ ή ς ’Εκτελεστικής Γραμμα
τείας. Ό  κ. Σιμήτης θά μι- 
λήση στις 5.30' μ.μ. ώρα 
στον κινηματογράφο «ΕΛ- 
ΛΗΝΙΣ» μέ θέμα «’Εξωτερι
κή Πολιτική—Ε.Ο.Κ.—ή κρί- 
σι του Αιγαίου».

Ό κ. Δ. θεοχορίδης
Βρίσκεται στήν πόλη μας 

ό τέως βουλευτής κ. Δ. Θε- 
οχαρίδης.

"Οπως μαθαίνουμε πρό- 
θεσίς του είναι νά έπικοι- 
νωνώση μέ τούς πολιτι
κούς τους φίλους καί νά έ- 
νημερωθή γιά τά διάφορα 
θέματα πού άφοροϋν τόν 
νομό μας.

Αύξάνεται τό ποσόν 
τών Σαεγαστ. δανείων

Αυξάνεται άπό 350 χιλ. 
δρχ. σέ 500 χιλ. δρχ. τό α
νώτατο όριο του ποσού 
τών σεγαστικών δανείων 
πού χορηγούνται άπό τά 
’Ασφαλιστικά Ταμεϊα καί Δη 
μόσιους 'Οργανισμούς στούς 
άσφαλισμένους καί συντα
ξιούχους.

"Οσα δάνεια τής κατη
γορίας αύτής έχουν έγκρι- 
θεΐ καί δέν έγινε χρήση άπό 
τούς δικαιούχους ώς καί ε
κείνα πού χορηγήθηκαν ά
πό 1.1.76 καί στό εξής θά 
άναπροσαρμοθοϋν στό νέο 
άνώτατο όριο.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ "Α Λ Λ Α ΓΗ Σ,,
0ί αστρονομικές τιμές

"Οπως γράφει οικονομική έφημερίδα 
(«Ναυτεμπορική») εξ αιτίας τής ραγδαίας καί 
ανεξέλεγκτης ανόδου τών τιμών, «μελεταται 
καί ή περίπτωσις διατιμήσεως». Πρόκειται 
γιά προτάσεις τής Κεντρικής Άγορανομικής 
Επιτροπής γιά μετάταξη ορισμένων ειδών, 
άνδρικών καί γυναικείων ύφασμάτων, παπου- 
τσιών κλπ. στά λεγόμενα «ούσιώδη εν άνε- 
παρκεία» πού θά έχει σάν συνέχεια τόν καθο
ρισμό τών ποσοστών τού κέρδους. Δέν ξέρου
με κατά πόσον τά γραφόμενα αύτά αντί ” τ- 
κρίνονται στήν πραγματικότητα. ’Αλλά μπο
ρούμε νά πούμε δτι άπό τήν πλευρά τής α
κρίβειας «ό κόμπος έφτασε στό χτένι». 'Υ 
πάρχουν αστρονομικές τιμές σέ ούσιωδέστα- 
τα είδη πού δέν δικαιολογούνται, ούτε άπό 
τις τιμές τών πρώτων ύλών πού παράγονται, 
ούτε άπό τό ύψος τών ήμερομισθίων καί τούς 
άλλους συντελεστές τής παραγωγής. Οί τι
μές αύτές μαζί μέ τήν άνοδο τών τιμών πα
ροχής ύπηρεσιών άπό τις κρατικοποιημένες 
ή Επιχειρήσεις κοινής ώφελείας συγκοινωνί
ες, ήλεκτρικό ρεύμα, νερό, κ.λ.π., ώθοΰν 
συνεχώς τόν τιμάριθμο στά ύψη καί ¿ξανεμί
ζουν τις άμοιβές τών εργαζομένων. Είναι λοι 
πόν, καιρός νά τελειώσουν οί μελέτες καί τό 
θέμα τής ακρίβειας νά άντιμετωπισθεϊ άμεσα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΟΝ ΓΑΟΙΣΟΝ
ΣΒΑΡΝΑ

Παράρτημα Φλωρίνης 
Δ)νσις Πλατεία Μόδη 11 

Κατά τήν νέα σχολική περίοδο θά λει
τουργήσουν τμήματα:

ΑΓΓΛΙΚΗΣ-ΓΑΛΛΙΚΗΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΚ ■
γιά έργαζομένους, μαθητάς Δημοτικού καί 
Γυμνασίου καθώς καί ειδικά τμήματα γιά 

τά πτυχία:
PITMAN -  CAMBRIDGE -  MICHIGAN 

Τά Φροντιστήρια ΣΒΑΡΝΑ είναι 
αντιπρόσωποι, στήν Β. Ελλάδα, τού αγ
γλικού πτυχίου PITMAN, άνεγνωρισμένο 
άπό τό 'Υπουργείο Παιδείας τής ’Αγγλίας. 
Οί λαμβάνοντες τό πτυχίο PITMAN άπαλ- 
λάσσονται άπό τό μάθημα γλώσσης στά 
Παν)μια καί προτιμοΰνται σέ θέσεις Δη
μοσίων 'Υπηρεσίων καί Τραπεζών.

’Αγγλικά διδάσκει ή καθηγήτρια
ΕΛΕΝΗ ΧΡΥΣΔΦΙΔΟΥ 

Α Π Ο Φ Ο ΙΤ Ο Σ  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Α Ν ΙΚ Ο Υ  Κ Ο Λ Λ Ε ΓΙΟ Υ  “ Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΑ ,, 
Πτυχιοΰχος Παν)μίου Θεσ)νίκης 

Κάτοχος τού πτυχίου PROFICIENCY 
τού παν)μίου MICHIGAN 

ΈγγραφαΙ: Καθημερινώς άπό ώρας: 
9.00 π.μ.—1.00 μ.μ. καί 5.30—8.30μ.μ.


