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‘Η κυβέρνηβη 
κομματικοποιεί 
τίς εκλογές 
οτούς δήμους
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΕΙΝΑΙ 

ΘΕΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ
•Ο πρόεδρος τοΟ ΠΑΣΟΚ κ. Ά *

βρέας Παπανδρέου σέ συνέντευξή 
του πρός «Τό Βήμα» έπισημαΐνει 
δτι ή κυβέρνηση επιδιώκει «νά άλώ- 
σει τους Δήμους καί τίς Κοινότη
τες μέ ‘ 'ήμετέρους*' καί νά όλοκλιγ 
ρώσει έτσι τό σχέδιό της γιά τή 
μετατροπή των δημοτικών άρχόντων 
σέ υπαλλήλους τοΰ υπουργείου Ε 
σωτερικών» καί υπογραμμίζει δτι 
πρόσθετος στόχος της είναι «νά χοη 
σιμοποιήσει τους δημοτικούς άρχον
τες, πού θά 'χουν ουσιαστικά εκ
λεγεί. κάτω άπό τή σημαία τής 
«Νέας Δημοκρατίας», γιά πολιτι
κές παρεμβάσεις, πού θά διευκολύ
νουν τήν ποοώθηση τών ψηφοδελτί
ων τής «Νέας Δημοκρατίας» στις 
έπόμενες βουλευτικές έκλογές». Καί 
τονίζει: «Ή κυβέρνηση δχι μόνον 
πολιτικοποίησε τίς έκλογές, _άλλά 
τίς εχει σαφώς κομματικοποιήσει». 
Γιά τό ΠΑΣΟΚ τό θέμα εΤναι πο
λιτικό καί δχι κομματικό.

'Επίσης, ό πρόεδρος τοΟ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. κ. Α. Παπανδρέου κοτηγο- 
ρεί τήν κυβέρνηση δτι άκολουθεΐ 
«πολιτ-κή έξουθενώσεως τής Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης» καί έξηγεΐ δτι 
ή κυβέρνηση «στάπλα!σια_ ένός ά- 
σφυκτικοΟ συγκεντρωτισμού, έχει ά-
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ποστερήσει τούς δημοτικούς άρχον
τες τόσο άπό τή διοικητική τους αυ
τονομία, δσο καί άπό τά οικονομι
κά μέσα, που είναι άπαραίτητα γιά 
νά έξυπηρετήσουν τίς πόλεις, τίς 
συνοικίες καί τά χωριά».

Ό  κ. Α. Παπανδρέου διευκρινί
ζει δτι ή μάχη γιά τήν Τοπική Αύ- 
τοδιοίκηση «δέν είναι κομμοπικό, 
άλλά είναι σαφέστατα πολιτικό θέ
μα» καί διακηρύσσει δτι αύτή ή μα 
χη δέν περιορίζεται στις δημοτικές 
έκλογές, άλλά «θά έπεκταθεΐ και 
θά ένταθεΐ στήν περίοδο μετά τίς 
δημοτικές έκλογές».

(Ή συνέντευξη τού κ. Α. Πα- 
πανδοέου δημοσιεύεται στήν 11η 
σελίδα).

Καί αλλα ονόματα
Τό ΠΑΣΟΚ, τό ΚΚΕ καί τό 

ΚΚΕ έσ. έδωσαν χθές στή δημοσι
ότητα νέα όνόματα υποψηφίων δη
μάρχων,_ πού υποστηρίζουν στις 
δημοτικές έκλογές.

*0  κατάλογος τών όνομάτων τών 
υποψηφίων δημάρχων πού υποστη
ρίζουν τά κόμματα τής δημοκρα
τικής άντιπολιτεύσεως θά ¿λοκλη- 
ρωθεΐ αύοιο ή μεθαύριο καί θά δο
θεί στή δημοσιότητα.

Ά πό τούς καταλόγους τών όνο- 
μάτων, πού δόθηκαν χθές άπό τά 
3 κόμματα προκύπτει δτι:

•  Στόν Ταύρο τό ΠΑΣΟΚ ό- 
ποστηρίζει τόν κ. Ν. Μαυραντζδ, 
ένώ τό ΚΚΕ τόν κ. Π. Βακαλό- 
πουλο.

•  Στόν Αλμυρό τό ΠΑΣΟΚ 
καί τό ΚΚΕ έσ. ύποστηρίζουν τόν

Συνέχεια στήν 
=  16η σελίδα


