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’Ανακριβή 
γίνεται 

βτό ΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 

ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

‘Ανάκριση διεξάγεται στό ΙΚΑ, 
γ ιά  τίς καταγγελίες, σχετικά 
μέ την άττοστολή ασθενών στό 
εξωτερικό πρός θεραττεία —  ό
πως έγραψαν σέ άποκλειστικό 
ρεπορτάζ ττρό τριημέρου «ΤΑ 
ΝΕΑ».

‘Η ανάκριση αύτή άγγιζει ιτρός τό 
τέλος της καί όπως τονίζει σέ έπι- 
στολή τον πρός τά «ΝΕΑ®, ό διοικη
τής τον ΙΚΑ κ. Γ. Καββαδίας, τό 
■πόρισμα των ανακρίσεων θά ανακοι
νωθεί ευθύς μόλις περί έλθει στ ή δι
οίκηση τον ‘Ιδρύματος.

«Στό μεταξύ καί έφ’ δσον ή άνάκριση 
συνεχίζεται —υποστηρίζει ό κ. Καβ
βαδίας—  ή διοίκηση του ΙΚΑ δέν 
προβαίνει σέ κανένα σχόλιο έπί τής 
ουσίας τής ΰποθέσεως, σύμφωνα άλ
λωστε πρός την ίσχύονσα νομοθεσία.

Ελαφρές ζημιές 
<χπό σεισμό 

στόν Τάραντα
■ — η

ΤΑΡΑΝΤΑΣ, 25. Ρώϋτερ.

Σεισμική δόνηση συγκλόνισε χθες 
την πόλη τοΟ Τάραντα καί τήν περιο
χή Άπονλία ατή Ν. ’Ιταλία. Δέν 6- 
πάρχονν θύματα. Σημειώθηκαν μόνον 
έλαφρές ζημιές σέ κτίρια.

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ σέ δλη τή χώ
ρα οί ζυμώσεις καί οί προε- 
τοιμασίεις γ ιά  τή μάχη των 
δημοτικών έκλογών τής 15ης 
‘Οκτωβρίου. Σέ λίγες μέρες 
θά όριστικσιτοιηθοΟν οί υπο
ψηφιότητες γιά  δλους τους 
Δήμους καί Κοινότητες.

Οί υποψήφιοι τής ‘Αντιπολίτευ
σης καί γενικότερα τής Δημοκρα
τικής Συνεργασίας, βρίσκουν με
γάλη άνταπόκριση στό λαό — 
τόσο σ τις  μεγάλες πόλεις, όσο 
καί τήν ύπαιθρο —  καί όλα προ
οιωνίζουν ότι οί δημοκρατικές δυ
νάμεις θά έξασφαλίσουν τή νίκη 
στις δημοτικές εκλογές.

Στό Ηράκλειο χθές έγινε μαγάλη 
συγκέντρωση τοΟ ΠΑΣΟΚ, μέ θέ
μα τήν Τρπική Αυτοδιοίκηση. κα
τά τήν όποια μίλησε ό καθηγητής 
κ. Κ. Σημίτης, μέλος τού Ε.Γ. τοΰ 
Κινήματος.

Τό ρεπορτάζ αναλυτικά:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 25. Του άντ)τή μας

«ΟΙ δημοτικές έκλογές πού μάς έρ
χονται, μας δίνουν τήν εύκαιρία νά

δώσουμε μιά πολιτική μάχη γιά  νά 
προωθήσουμε τήν άλλαγή πού θά έ- 
ξασφαλίσβι περισσότερη οικονομική 
καί πολιτική δημοκρατία. Γιά νά έ- 
ξασφαλίσσυμε τήν ένεργή συμμετοχή 
του λαοΰ στόν προγραμματισμό τής 
οικονομικής, κοινωνικής καί π ο λ ιτ ι 
κής δραστηριότητας, θά πρέπει ή 
μάχη στις 15 τοΟ Όχτώβρη νά τή 
δώσουμε μέ πόθος καί νά τήν κερδί
σουμε».

Αυτά τόνισε ό καθηγητής κ. Κ. Ση
μίτης, μέλος τοΰ Ε Γ. τοΰ ΠΑΣΟΚ, 
σέ μεγάλη συγκέντρωση πού όργά- 
νωσε ή Νομαρχιακή ’Επιτροπή τοΰ 
ΠΑΣΟΚ Ήραιλείου μέ θέμα τήν Το
πική Αυτοδιοίκηση.

Στή συγκέντρωση παραβρέθηκαν ο! 
βουλευτές τοΰ ΠΑΣΟΚ ’Ηρακλείου 
κ.κ. Δαριβιανάκης, Δρεττάκης καί 
Σκουλάς, ό δήμαρχος ‘Ηρακλείου κ, 
Καρέλλης, ή δήμαρχος ‘Αρχανών κ. 
Πλουμίδου - Παπαδάκη, δημοτικοί

σύμβουλοι, κοινοτάρχες καί πολύς 
κόσμος.

Σέ άλλα σημεία τής όμιλίας του ό 
κ. Σημίτης τόνισε:

«‘Η κυβέρνηση βλέπει τούς δήμους 
καί τ ίς  κοινότητες σάν προέκταση 
τών κρατικών υπηρεσιών. Γιά νά κτί
σουμε όμως ένα δημοκρατικό κράτος 
χρειάζεται μιά τελείως διαφορετικό 
αντίληψη γιά τό ρόλο τών δήμων καί 
κοινοτήτων. Εμείς στό ΠΑΣΟΚ, άλ. 
λά καί τά άλλα δημοκρατικά κόμμα
τα έχουμε έπανειλημμένα τονίσει 8 
τι χρειάζεται γιά  νά γίνουν οί Ο.Τ. 
Α. οί άργανισμοί δηλαδή Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης κύτταρα τής δημο
κρατ ίας.

Χρειάζεται μιά νέα πολιτική 
γ ιά  τήν άσκηση τής έξουσίας μέ 
στόχο νά ένισχυθοΟν άπέναντι 
στην κεντρική έξουσία. οί ί -  
ξουσίες τών Ο.Τ.Α., ώστε ν"

Αντιμετωπίζουν αυτόνομα καί 
χωοίς περιορισμούς τά  ποοδλή- 
μ<χτά τους».

Πρέπει νά Εξασφαλιστεί ή δσο τό 
δυνατόν πλατύτερη συμμετοχή τών 
πολιτών στην Τ.Α., ώστε ό κάθε πο
λίτης νά έχει τό δικαίωμα καί τή 
δυνατότητα νά προβάλει ά αίήματο 
του καί νά εργάζεται γιά  τήν έπί- 
λύσή τους.

"Αν ύλοποιηβοδν αυτοί οί στόχοι θά 
δοθεί τέρμα στό αυταρχικό κράτος 
καί θά μεταφερθεί ή έξουσία στους 
πολίτες στή βάση.

λίετά τήν όμιλία άκολούβησε συνε
στίαση στην όποια παρσβρέβηκαν έ- 
κατοντάδες προσκεκλημένοι·.

Στοάς σνγκεν ερωμένους μίλησαν ό 
γραμματέας τής Νομαρχιακής, Έ π.- 
τροπής τοΰ ΠΑΣΟΚ 'Ηρα κ.

Β. Μαμαλάκης, πού άναφέρβηκε 
στους άγώνες τοΰ ΠΑΣΟΚ στά 4 
χρόνια άπό τήν Τδρυσή του. ‘Επίσης 
ό κ. Σημίτης άνέπτυξε τ ίς  τελευ
ταίες άποφάσεις τής Κεντρικής Ε 
πιτροπήις τοΰ Κινήματος.

Στή  Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25 
ΤοΟ άνταποκριτή μας.

Δύο συνδυασμοί θά διεκδικήσουν τε
λικά τό δήμο τής Θεσσαλονίκης 
στίς δημοτικές έκλογές Καί αΰτό 
γ ιατί μετά τήν άποχώρηση του υ
ποψηφίου δημάοχου κ Βλάσση Γωγού 
ση, παραιτήθηκε άπό τήν υποψηφιό
τητά του καί Ηδη δημοτικός σύμβου
λος Θεσσαλονίκης τής μειοψηφίας.

Οί συνδυασμοί πού διεκδικοΰν 
τήν ψήφο τών Θεσσαλουικέων εί
ναι του τωρινού δημάρχου Μι- 
χάλη Παπαδόπουλου, πού είναι 
ό κοινός υποψήφιος όλων τών 
κομμάτων τής άντιπολίτευσης 
καί τούς πρώην δημάρ_χου καί 
σντιδημάρχου Κων. Τσίρου καί 
Στ. Πάσχου.


