
Σέ μεγάλη συγκέντρωση στον «Απόλλωνα»

Ό καδηνητής κ. Σημίτης - 
μίληβε μια τις ηυυέπειες 
από την ευταξη οτήυ ΕΟΚ

Στην αίθουσα του κινηματο- |~  
γράψου «’ Απόλλων» τής πόλε- | 
ώς μας πραγματοποιήθηκε χθες 
στις 11.30 π.μ. μέ έξαιρεΤική 
επιτυχία'« καί ένώ πιον μεγάλης 
ουγκεντρώσεως, ή ομιλία  τοίί 
καθηγητή τού πανεπιστημίου κ. 
Κώοτα Σημίτη γιό τήν ένταξη 
τής χώρας μας στήν ΕΟΚ καί 
γιά τις συνέπειες πού θά προκύ 
ψουν γιά τήν έλληνική  ο ικονο
μία.

Ό  ομιλητής, πού κατέχει όσο 
λ ίγο ι ειδικοί τό θέμα τούτο καί 
τό έχει μελετήσει σέ όλη του 
τήν έκταση, άνέπτυΕε σειρά έπι 
χειρημάτων άπό τά όποια προ
κύπτει τό συμπέρασμα ότι ή εν 
δεχόμενη ένταξη τής χώρος 
στήν ΕΟΚ ένώ δέν πρόκειται νά 
έχει μακροπρόθεσμα οικονομικά 
οφέλη γιά τό Λαό θά αύΕήσει 
τήν έΕάρτηση καί τήν ύποτέλεια 
στούς μονοπωλιακούς καί πολύ 
εθνικούς ο ικονομικούς μηχανι
σμούς.

Στάθηκε ιδιαίτερα στις επ ι
πτώσεις πού θά έχει ή ένταξη 
στήν άγροτική ο ικονομία καί κατ 
έδειξε μέ στοιχεία τούς κινδύ 
νους πού θά άντ'υετωπίσουν οί 
μικροκληροΰχοι Έ λληνες  άγρό- 
τεα πού ατό τέλος 6’ άνανκα- 
σθούν νά πωλήσουν τά κτήματά 
τους γιά νά γ ίνουν φθηνή έργα 
τική δύναμη στά Εένα βιομηχανι 
κά συγκροτήματα.

Μετά τό τέλος τής ομιλίας 
ύποβλήθ^καν στόν κ. Σημίτη 
πολλές σχετικές έρωτήσε·ς άπό 
τό άκροατήριο στις όποιες ό ο
μιλητής απάντησε.

Τήν ομιλία  τού κ. Σημίτη —  
πού οργάνωσε ό Σύλλογος Τρι

(Σ υ νέχε ια  στήν 6η σελίδα)

01 ΠΡΟΤΟΝΕ!
Ή  «’Αλλαγή» πρώτη έφερε 

στά φώς τής δημοσιότητας τήν 
πληροφορία ότι στό ύπουργείο 

’ Εθνικής "Αμυνας ύπάρχει σκέ
ψη νά δοθεί στό Δήμο τό ο ικό
πεδο τού στρατοπέδου Κα6ρά- 

κου πρός τήν πλευρά τού Στα
δίου, γιά νά γίνει πάρκο. Καί ή 
πληροφορία αύτή έγινε αίτια γιά 
ποικίλα σχόλια. Μάλιστα πολλά 
άπ ’ αύτά ήταν καί πικρόχολα 

Ε μ ε ίς  νομίΖουμε ότι πρέπει 
νά δοθεί ή περ'οχή στό Δήμο. 
Τά Τρίκαλα πού κάποτε είχαν 
μεγάλη άναλογία έλεύθερου χώ 
ρου καί κτισμάτων σήμερα μέ 

τήν οικοδομική έκρηξη άρχισαν 
νά πνίγονται στό μπετόν. Τό 
πάρκο χρειάΖεται. Είνα; θιολονι 
κή άνάγκη γιά τά Τρίκαλα. Τό 
όν τά κτίρια τώ ν στρατώνων έ
χουν μνημειακή άΕία αύτό θά 
κριθεϊ άπό είδ κούς οί όποιοι θά 
κρίνουν κατά πόσον πρέπει νά 
γ ίνουν τά κτίρια αύτά διατηρη
τέα άρχιτεκτονι.κά κτίσυατα. Κα 
νένας δέ θέλει νά καταστοέφε- 
ται ή άρχιτεκτονική κληρονομιά 
μσς. Από τό σημείο όποιο πύ-ό  
μέχρι τό νά λέμε νά υή δοθούν 
στό Δόμο Ιοί στηπτώνεο πάει 
πολύ. "Α ν  ό ; κ . Ά β έ ρ ω ω  δώσει 
στά Τοίκαλπ τήν περιονό τών 
στρατώνων θά κάνει πράξη ϋμιΠ 
λού ήθους καί εύεονεσίας πρός 
τόν πόλη. Μ όνο πρός τήν πόλη 
τώ ν Τοικάλων. Γιατί όν αύτή π 
περιοχή γ ίνε ' ράρκο εκείνοι πού 
θά εύεργετηθούν θάναι όλοι οί 
πολίτες τώ ν Τ ρ ικάλω ν Μ όνο 
καί όλος ό λαός τώ ν Τ ρ ’κάλων.



Ή  opidía 
ιο β  ε . Σ η μ ίτ η

(Σ υ νέχε ια  άπό τήν 1η σελ.) 
καλινώ ν Σπουδαστών Θ εσ)κης  
—  παρακολούθησαν οί Δήμαρχοι 
Τρικάλω ν καί Π ύλης κ.κ . Κ. Πα 
παστεργίου καί Ο. Μ ερεντίτης, 
ό Πρόεδρος του ’ Επιμελητηρίου 
κ. Ε. Σϊμος. ό Πρόεδρος τής 
ΕΓΣ Τ ρικάλω ν κ . Στ. Πρεβέν- 
τας· ό Πρόεδρος τοΰ Δημοτικού 
Συμβουλίου Τ ρ:κκα ίω ν κ. Θέσης 
Βούλγαρης, δημοτικοί σύμβου
λοι. μέλη των Ν ομαρχιακών Ε 
πιτροπών ΕΔΗΚ, Π Α Σ Ο Κ , ΚΚΕ, 
ΚΚΕ έσ.„ εκπρόσωποι σωματεί
ων καί συλλόγω ν, γ ιατρο ί, μηχσ 
νικοί- εκπα ιδευτικοί, αγρότες* 
εργάτες καί φοιτητές.

Τ όν  ομιλητή παρουσίασε στό 
άκροατήρ.ο ό Πρόεδρος του 
Συλλόγου Τρ ικαλ ινώ ν Φοιτητών 

Θεσ) ν ίκης  κ. Χρηστός Γ. Παπα 
γεωργίου.

Τό μεσημέρι στον καθηγητή 
κ. Σημίτη, πού εϊναι μέλος τής 
'Εκτελεστικής Γραμματείας τού 
Π Α Σ Ο Κ , ή Νομαρχιακή Έ πιτρο 
πή Τ ρ ικάλω ν τοΰ Π Α Σ Ο Κ  παρέ 
θεσε γεύμα στό κέντρο “ Φρού
ριο» στό όποιο παρεκάθησαν καί 
μέλη τώ ν Ν.Ε. Καρδίτσας καί 
Λάρισας.

'Ο λόκληρο τό κείμενο τής όμι 
λ ίας  τού κ. Σημίτη θά δημοσιευ 
θεϊ στό φύλλο τής «’ Αλλαγής» 
τής ερχόμενης Δευτέρας.


