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«Μακελειό» 
στο κέντρο 
της Άγκυρας 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ! 

ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥ! 

ΑΓΚΥΡΑ, I t Ιουλίου. 'Ιδιαίτερη 
'Υπηρεσία. — Επίθεση αυτοκτονίας 
| i i καταιγιστικά πυρά αυτομάτων ό
πλων εξαπέλυσαν τέσσερις Παλαιστί
νιοι τής προσκείμενης στό Χυρια-
»ο «Αμμο «Μπάαθ» Αργανώσεως « Ά -
( τ ο ! τής Παλαιστινιακής "Επαναστά
σεως» «ατά τής αιγυπτιακής πρε
σβείας ατή» Ά γ « ν ρ α . Άφοό σκότω
σαν τους δύο φρουρούς ral συ vi λα -
Ca» 2 0 Αμήρους, ανάμεσα ατούς ο
ποίους αα( τΑ» Πρέσβη, κατέλαβα» 
τήν Πρεσβεία ral πήραν επίκαιρες 
N a t i ς α τ ά παράθυρα rat συνέχισαν 
t è πυροβόλου» εναντίον τών δυνάμε
ων ασφαλείας. Ανά amApwiaav στΑν 
•pipa προκηρύξεις. 

Τό ΚΟΔΗΣΟ 
για τά μέτρα 
εναντίον τών 
τραπεζικών 

*Αα* τ * Γράψε!« Τύπον τού KO. 
AH I O . έγ·»ε τ A ακόλουθο σχΑλιο: 

« Ή κυβέρνηση, μετά τΑ ανελεύ
θερο μέτρο τήζ επιστράτευσης τάν 
Τραπεζικών υπαλλήλων, προχώρησε 
σέ άλλη «οβαΐβοτη απόφαση, Διέτο-
|« τις Τράπεζες · * fh »σρσκρσ-
τού» τΙς συνδρομές t è * υπαλλήλων 
υπέρ Tèv συνδικαλιστικά* τους Αρ-

Ό στΑχος το* μέτρον αυτού «Î-
ναι προφανής: 'Αποβλέπει στην oi-
«βνομική αποδυνάμωση τών σννδικά· 
TOM t è v Τραπεζικά», èoT« vè μ«ιά-
οι ι τήν Ικανότητα τους vè αγωνί
ζονται γ ι ά τήν Ικανοποίηση Tèv εύ
λογων αίτηράτω* τους. 

ΤΑ μέτρο βύτΑ είναι αντίθετο μέ 
*Η αρχές ένΑς αδέσμευτου «al αυ
τόνομου συνδικαλιστικού κινήματος 
«ai, ταυτΑχρονα, διαψεύδει τις δια
βεβαιώσεις τοβ άρμΑβιου Απουργού. 
èri δέν πρόκειται σέ καμιά περίπτω
ση vè θιγούν δικαιώματα t è » Τρα
πεζικά* υπαλλήλων Η κυβερνητική 
άναξιοπστία διευρνύεται». 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΙΜΝ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

-Γ. »ΤΖΝΚΟΠΑ» 
ΑΙΥΤΙΡΗ ΚΑΙ ΤΙΑΙΥΤΑΙΑ 

AWMOHSYÎM 
ΠΡΟΚΗΡΥΒτ 

1) ΤΑ Γενικό Νοσοκομείο ΊααννΙνα» 
ιΓ. ΧΑΤΖΗΚΟΧΤΑ» τφοΜΜΡσσνι τή» 
πλήρωση μέ è m i a tpvèv βεσκω» ( Ι ) 
Βπιμελητά« ήτοι: 

Μία Οόρολογινήε Κλινική« 

Mia ΠαιΙιστριοής Κλιτική« 
Μία τής MovAAot Τεχνητοό ΜκοροΑ μέ 

«ΙδικΑτητα Νιορολόγον ή έ> ελλείψει 
τούτου ΠβΟολόγου μέ ·ϋι«ή ΑχπαΙΑευοη 
στΑ* Τεχνητέ Μ<ΡρΑ. 

2) ΓιΑ τήν «ατΑλικΜ τέ 
MoHMl Ατ» ai τ ouvra, «Α έξης 

a. 'Altia Ασκήσεως 'Ιατρικού επαγ
γέλματος 

f. Άδεια τίτλο* τής *Ι««!σς «ΙδικΑ-
τητας 

γ. ΈξΑμηνο νουλΑχιστο» ποουπηβιαίο 
ή 6υο τουλάχιστον χρόνια êanêafi Αντι
στοίχου εΙβικΑτητας σέ Κεντρικό ή No* 
μαρχιακΑ Νοσηλευτικό Ίβρνμα. 

β. 'Οριο ηλικίας βιομισμοβ τΑ 50* Α
τός. 

S) ΟΙ Αποφήφι·ι πρέπντ vé ΑποΑΑ-
λου» τΑ έξης δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση « *Υ««ΑΕννσ βήλαοπ (έν
τυπο χορηγείται ΑπΑ »Α Νοσοκομείο). 

β) Πιστοποιητικό γεννΑσεως. 
y) Τίτλους πτουΙΑν 

Ι. Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος 
· . Τίτλο εΙβικΑτητας 
(TT. Βιογραφικό θημ»Ι»Ιμ« 
ζ. Πιστ*ποιΐ|τικΑ προυιιηρεσίος αλ

λοδαπής μεταφρασμένα επίσημο AwA τΑ 
ΎκβυργιΙο Έζ«»ιρι«Αν (Αν ΑκΑρχουν) 

Ο. Πιστοιτο··|τιιιΑ «ρουκτιρβοΐας ημ«· 
βασής κικυραμένα ΑπΑ τή» αρμοΑΙα 'Ap
ri 

ΤΑ Πιστοποιΐ|τικΑ «ροΰπηριοίος σέ 
Νοσοκομιίο ΑΑ ιτρέτι«ι »A tivei ντίΌγι-
Υρομμένβ ΑπΑ τΑ» wpAcopo τοΑ ΑΧ. 
στΑ ΑττοΙο ΑΑ Α*αγραο<τ«ι λ*«τομΐρύς 
ή επιστημονική τους Αραστηριοτητα 

β- Βι6βΙ«*σκ * Ιατρικό» ΧυλλΑγον 
ι. Β«βαΙ«·οτ| έιτηρίσίος ύπαΙΑρου, καΙ 
κ. 'Αντίτυπα 'Επιστημονικά» 'Εργα-

σιΑν π*Α έχουν Ατ|μοσι«υΑ*Ι. 

4) Ή «ροβισμία Αποβολής αΐτήοη»» 
μέ τΑ «Αμιμα ΑικβιθλογητικΑ Αρχιοι 
τή» Α Ιουλίου 1*7* «ai λήγ(ΐ τή» Α 
Χι«τ(μβρΙον 1°7· . 

Κανένα ΑικαιοΛατητικΑ Αέν ΑΑ λη«·«! 
ΑΠΑΜ Αν έποβληβιΐ έκηροβιαμο 

5) Ή αΐτηοπ μέ τΑ βικαιολογΐ|τικΑ 
πρέπιι νΑ «ατατ*·«Ι έντος τής Avwtipu 
προοισμίος στην ΓραμματιΙα τού Ηοσο-
κομιΐου ΑπΑ τή» Α"οΙο μπορούν ol Αν 
Αιαο«ρ*μ*»οι »Α «Αρον» *«ρισσΑτΐΜς 
«ληροοορίις (ττ)λ S3 461 έσ*»τ 203), 

ΜαΑννινο S Ιουλίου 197* 
Ό Ά»τισοΑ«βρ*< το* A.Z. 

· . ΓβηΡΓΙΑΔΗΙ 

0 1 έτηορομιΐς, noè έρταααν οτή» 
αρκσβκια μέ αύτοκίνατο «Μκρστντές», 
βέ» 6νακολχντ·)καν στην άσοσταλή 
τους, nape τΑ γιγβνΑς Ατι Α στΑ
χος τους β ρ ί σ η τ α ι σέ πολυσύχνα
σ τ ο «ai καλά Ρρουρούμινο σημείο τής 
ττΑλβως: ατή AcupApo Άτατούρκ ά-
«έναντι ακριβός άπΑ τή Γαλλική και 
σέ μικρή απόσταση αιτΑ άλλίς πρ«. 
σβ*!(ς. 

ΖτΑ χώρο τής «ίσβολής έφτασαν 
Αμέσως ουναμίις τής "Αστυνομίας και 
τού Στρατού, τιβυρακισμένα «ai έ-
λικΑπτιρα, πού απέκλεισαν καβ< βυ-
νατΑτητα αποβρασκ«ς τών Παλαιστι-
νΙ*ιν, ο! Ατοίοι υποδέχτηκαν τις δυ
νάμεις ασραλ«{ας μέ τβσο καταιγι
στικά πυρά, ώστε vè είναι Αδύνα
το έ π ! p i t τουλάχιστον ώρα vé πε
ριέλθουν ατά χέρια τών τουρκικών 
άρχω» ol προκηρύξεις μέ ta αΐτήμα-
τα τών έπιβρομέε**. 

Ό Τούρκος ύπουργΑς t è v Έσ*». 
τερικών Χασάν Γκιουνές έρτασε σ^τήν 
αίγυπτιακή πρεσβεία λίγα λειττά ύ
στερα ΑπΑ t*> επίθεση ral βίκνβύνκι 
Α Ιδιος τΙς επιχειρήσεις t è v Ισχυ
ρών τουρκικών δυνάμεων, « t è πλαί-
σι« t è v Ano!«», κατά μία πληροοο-
ρία, (Ιχχ τηλερ«νική επικοινωνία μέ 
τους Παλαιστίνιους. Λίγο άργΑτερα 
ιοτασε ral Α Τούρκος πρωδνπουργΑς 
Α*πουλέντ Έτζεβίτ. 

T è αιτήματα τών «κομμάντος» πού 
περιλαμβάνονται στίς προκηρύξεις 
τους, ci ναι: 

— Νά βιακΑψει ή Τουρκία Αμέσως 
t i c διπλωματικές της σχέσεις μέ 
τήν Αίγυπτο «al τους άλλους εχθρούς 
τής Παλαιστίνης. 

— Ν' ακυρωθούν Αλες οΐ συνθή-
« ς πού υπέγραψε Α «προδότης Ι α ν -
τάτ» μέ τΙς 'Ηνωμένες ΠολΙτείες ral 
τΑ 'Ισραήλ 

— Ν* αναγνωρισθεί ή νομιμΑτη-
τα τού Παλαιστινιακού Λαού. 

— Ν' απελευθερωθούν οΐ δυο σύν-
τροροΙ τους, 'Ιμπραήμ Νταγιέ «ai 
Σαλίμ Άμττντουλάχ, πού κρατούνται 
στην Αίγυπτο. 

01 τρομοκράτες ζητούν επίσης νά 
διατεθεί αυτοκίνητο γιά νά τους με
ταφέρει στ è άεροδρΑμιο, Απου θά πρ{ 
πει νά Βρίσκεται έτοιμο προς απο
γείωση αεροπλάνο τΑ anoio θά τους 
μεταφέρει σέ αραβική χύρα. 

'Αρχικά ol Παλαιστίνιοι είχαν τά
ξει προθεσμία ώς τΙς 2 τΑ μεσημέ
ρι (Α επίθεση έγινε στίς 1 1 . 4 5 ' ώρα 
Ελλάδος) γ ι ά τήν αποδοχή τών αι
τημάτων τους διαφορετικά θά τίνα
ζαν τήν πρεσβεία στΑν αέρα. Ή προ
θεσμία εξέπνευσε άπρακτη «a« ol ει
σβολείς απείλησαν Ατι θά εκτελούν 
έναν Αμηρο κάθε πέντε λεπτά. 

Μιά γυναίκα πού αφέθηκε ελεύθε
ρη άπΑ τους τρομοκράτες δήλωσε Α
τι στην πρεσβεία «ϋττάρχου» πολλοί 
νεκροί» και πρόσθεσε ταραγμένη «ως 
«ο ' εισβολείς έχουν ήβη σκοτώσει 14 
όμηρους. Κρατούν μόνο τύν τρέσβη 
και τρία ακόμη μέλη tou προσωπι
κού». 

ΠρΑκειται γ ι ά τήν πρώτη «ατάλη-
φη αίγυπτιακή,ς διπλωματικής απο
στολής τού εξωτερικού, άπΑ τήν υ
πογραφή τής αίγυπτοϊσραηλινής 
συνθήκης ειρήνης και προκάλεσε εύ
λογη ένταση στίς τουρκικές αρχές, 
τήν όποια υπογραμμίζει ή πρόσκλη
ση στ Α υπουργείο Εξωτερικών τών 
πρεσβευτών τής Συρίας, τού Ιράκ, 
τού Κουβέιτ καΙ τής Λιβύης, Υ·ά 
«επείγουσες συνομιλίες» μέ τύν κ. 
Όκτσού». 

Παράλληλα, ή αιματηρή εισβολή 
στην πρεσβεία περιόρισε σέ δεύτερο 
πλάνο άλλα σοβαρά επεισόδια πολι
τικής βίας στην Τουρκία, όπως τή 
σύγκρουση δεξιών μέ αριστερούς κα
τάδικους στίς φυλακές «πάσα · Κα-
πισή» στην Κωνσταντινούπολη (έ
νας νεκρός καΙ βύο βαριά τραυματι
σμένοι) καΙ τΙς τρομοκρατικές ένέρ 
γειες αρμενικών οργανώσεων πού, 
σέ σχόλιο εφημερίδας, εντάσσονται 
στά πλαίσια «γενικότερης συνωμο
σίας κατά τής Τουρκίας» και συμ
πίπτουν μέ τΙς «κινητοποιήσεις τών 
'Ελληνοκυπρίων, Κούρδων κ.ά.». 

Oi προοπτικές τού Π Α Σ OK 
και ή συσπείρωση 

+4è τών προοδευτικών δυνάμεων 

"Avôpcç τής τουρκικής άσψαλιίας μέ πολιτικά αλλά καΤ αλεξίσφαιρες ασπίδες, παίρνουν θέσεις έξω άττά 
την Αιγυπτιακή Πρεσβεία στην "Αγκυρα 

3 0 ΠΟΛΕΙΣ 

• 0X1 ΟΜΑΣ 

ΚΑΙΗΣΗΥΡΝΗ-

ΠΡ0ΤΕΙΝ0ΥΝ ΣΤΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ 

'Ιουλίου. 

M O I ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΑΝΑΚΟΙΝΟΧΗ 

ΟΙ γονείς πού ενδιαφέρονται νά γρΑ-
σον» τΑ παιΑιΑ τους στους Παιδικούς 
Χτα&μονς τού Δήμου καΙ τον Δημοτι
κού Βρεφοκομείου, γιά τήν περίοδο 1*7° 
— J »ΙΟ πρέπει νά Αποβάλουν τις ai-
τήσεις τους μ* τά σχετικά Αικβιολβγπ-
τικΑ ΑπΑ IS 'Ιουλίου μέχρι IS Αυγού
στου 1*7· στους σταθμούς τής π*· 
ριριοείβς τους. 

ΠΑ Ι AI KO Ι ΣΤΑΘΜΟΙ λειτουργού» 
στίς έξης περιοχές: 

Α* ΝηπιβκΑς ΧτβθμΑς Ακαδημίας 
Πλάτανος, ΠαλαμηΑΙου δ Μοναστηρίου. 

· ' ΒρεφονηπιακΑς ΧτβΑμΑς Άμπελο-
HVfttuv Κ UT »α ίου Ι (έναντι Μαιευτηρίου 
ΕΛΕΝΑΣ). 

Γ* ΝηπιακΑς ΧταθμΑς περιοχής 'Β-
ρυθρού ΧταυροΑ. 

Α' •ρεοβνηιτιβκύς ΧταθμΑς πλ. Κου
μουνδούρου Πειραιάς SI. 

Αΐτήσεις γίνονται δεκτές γιά μΑν 
τοΑς σταθμούς Α* δ Β' στΑ Δημαρ
χείο voi γιά τους σταδμούς Γ' δ Α* 
«τό ΧριοτοΑουλάκείο * Ιδρυμα (Χ«δα-
στουπΑλεως 135) 

Ό Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΜΟΕΗΧ 

ί if if ία 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Xrà τεύχος 'Ιουλίου: 

• Συγκριτική τής μοντέρνας, 
ελληνικής ποίησης 

Φ Βιβλιογραφία τής φιλοσοφίας 
τής Ιστορίας 

• Τιμή στή μνήμη 
του Μανόλη Τριανταφυλλίδη 

• Παιδιά-βιβλιοδέτες 
• Ή οργάνωση τών έκδοτων 
• Ή βιβλιοθήκη τής Βουλής 
• 'Όλες ol νέες εκδόσεις 
• Τά best-seller τοΰ μήνα 
• Ή «Πινακοθήκη συγγραφέων» 

του Μίνου 'Αργυράκη 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, IS 
Τού ανταποκριτή μ α ς . — 

. ΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ στην 
/ Υ πραγματικάτητα τά Ασα γρά

φηκαν γ ι ά αδελφοποίηση τών 
πόλεων θεσσαλονίκης και Σμύρνης, 
δήλωσε σήμερα Α δήμαρχος κ. Παπα-
δάπουλος. Έχουμε περισσότερες άπΑ 
τριάντα προτάσεις άδελφοποιήσεως 
μέ πόλεις άπά ολόκληρο τΑν κόσμο, 
αλλά τΑ δημοτικό συμβούλιο δέν έ
χει προχωρήσει ακόμη σέ καμιά σχε
τική διαδικασία. Μεταξύ τών πόλε
ων πού έχουν προτείνει επίσημα α
δελφοποίηση δέν περιλαμβάνεται ή 
Σμύρνη, πρόσθεσε Α δήμαρχος θεσ
σαλονίκης. 

Διευκρινίζοντας τά Ασα περί ά
δελφοποιήσεως αναφέρονται στον 
τουρκικό Τύπο, Α κ. Παπαδόπουλος 
δήλωσε στά «Βήμα» τά έξης : 

« Ό τ α ν σ τ ί ς αρχές τού Μαΐου βρι
σκόμουν στή Ρόδο σαν εκπρόσωπος 
τού Δήμου θεσσαλονίκης, στό Συνέ
δριο τών δημάρχων τών μεγαλυτέρων 
πόλεων τής Μεσογείου, γ ι ά τή ρύ
πανση τού περιβάλλοντος, είχα μιά 
βεκάλεπτη συζήτηση μέ τΑν δήμαρχο 
Σμύρνης κ. 'Αλγιανάκ. Στή συζήτη
ση αυτή Α κ. 'Αλγιανάκ αφού είπε 
πώς ol λαοί τής 'Ελλάδος καΙ τής 
Τουρκίας πρέπει νά καλλιεργήσουν 
πνεύμα φιλίας καΙ καλής γειτονίας, 
πρότεινε τήν αδελφοποίηση τής θεσ
σαλονίκης μέ τή Σμύρνη. Διατύπωσα 
τήν άποψη πώς είναι προς τό συμ
φέρον τών λαών τής 'Ελλάδος καΙ 
τής Τουρκίας νά ζουν φιλικά και ει
ρηνικά και πώς κάθε προσπάθεια 
προς έπαναβίωση τής φιλίας πού θε
μελίωσαν Α Κεμάλ Άτατούρκ και Α 
'Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι αποδε
χτή καί επαινετή. 

» Γιά τήν αδελφοποίηση τών πό
λεων θεσσαλονίκης καί Σμύρνης — 
πρόσθεσα — δέν είναι δυνατά νά πά
ρω τουλάχιστον έγώ μόνος μου από
φαση noi *ώς Υ'ά ένα τέτοιο θέμα 
πρέπει νά γίνει έγγραφη πρόταση έκ 
μέρους του καί ύστερα άπό ειδική 
διαδικασία νά ληφθεί άπό πλευράς 
μας απόφαση. 'Οσα συνεπώς γρά
φηκαν γιά τήν πραγματοποίηση τής 
αδελφοποίησης θεσσαλονίκης και 
Σμύρνης δέν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα. Σημειώνω δέ, πώς 
μέχρι στιγμής βέ» πήραμε κανένα έγ
γραφο άπΑ τδν κ. 'Αλγιανάκ, ούτε 
απευθείας ούτε μέσω τού υπουργείου 
'Εξωτερικών τής 'Ελλάδος, ούτε μέ
σω οποιουδήποτε προξενείου». 

Ό κ. Παπαδόπουλος είπε ακόμη 
άτι ή θεσσαλονίκη είχε άδελφοποιη-
θεί μόνο μέ τό Χάρτφορντ τών ΗΠΑ 
άπό τΑ 1964 καί ή επικοινωνία με
ταξύ τών δύο πόλεων έχει περιορι
σθεί σέ ανταλλαγή επισκέψεων. Πρό
σθεσε Ατι μεταξύ τών 30 πόλεων 
πού έχουν προτείνει αδελφοποίηση εί
ναι τό Σύβνεϋ τής Αυστραλίας, ή 
Γκουανταλαχάρα τού Μεξικού, ή Ρή
γ α τής ΕΣ ΣΑ, τό Πόρτο τής Πορ
τογαλίας, ή Σαβάνβ τής Τζιόρτζια 
τών ΗΠΑ, ή Μασαλία κτλ. Ό Δήμος 
θεσσαλονίκης μελετά τώρα τις προ
τάσεις πού υπάρχουν αφού έχει πε
ρατώσει τήν απαραίτητη αλληλογρα
φ ί α καί μέ τά έλληνικΑ υπουργείο 
τών 'Εξωτερικών. 

ΜΙΚΡΕ! ΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΙΊΩΛΗΙΕΙΙ ΛΚΊΙΜΗΤίίΝ 

ΚΗΦΜΕΜ, Πολιτεία. Μικρή πολυκατοι 
κΐα, γκαράζ, αποθήκες, «ευκώνας. Α όροι 
φος 160 μ2. Γ' οροοος 177 μ2 (διώρο
φο). Δυνατοτης διαρρυθμίσεων. Ευκολίες. 
80.1 β.007, απόγευμα. 

(633) 
ΑΙΓΙΝΑ πωλούνται οΙκΑπεδα έντΑς 
οχεδίου ΑπΑ 400 μέτρα καΙ Ανω. Στέ
λιος ΧωτηρακΑτιουλβς, 'Ιπποκράτους 10 
τηλ. »A32 549, 30JI.371. (ASI) 

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πωλ«1ται_ περιοχή 
'Ηλία Πειραιά. 

Διαμαρτυρίες 
γιά έγγραφες 
στην ΕΣΗΕΑ 

Η ΑΛΛΟΤΕ μεγάλη πολιτική 
δημοκρατική προοδευτική πα 
ράταξη του κέντρου, ττού εί

χα τήυ τιμή να υπηρετήσω καί 
οτήν όποια τάοα πολλά οφείλει τό 
Έθνος, έχει υποστεί τά τελευταία 
χρόνια φοδεοή δοκιμασία. Τό πού 
το καίριο πλήγμα προκάλεσ« ή α
ποστασία άπό τήν «Ένωση Κέν
τρου» τό? 1965, πού μέ τό κατά-
τττυστο Ιουλιανό βασιλικό ττοα-

ικόπημα καί τή συμπαιγνία δε-
ιάς, αυλής, αποστατών καί άλλων 

ντόπιων καί ξένων παραγόντων, ό
ταν θέλησαν νά παρεμποδίσουν τή 
διακυβέρνηση τής Χώρας άπ' τις 
προοδευτικές δημοκρατικές δυνά
μεις, οδήγησε σέ πρωτοφανή πο
λιτική ηθική κρίση καί ανωμαλία, 
μέ ολέθριο επακόλουθο τήν κατά
λυση τού δημοκρατικού κοινοβου
λευτικού πολιτεύματος. Τό δεύτε
ρο πλήγμα προήλθε άπό τήν πρό
σφατη, τό Ì978, αποστασία βου
λευτών τής Ε.ΔΗ.Κ. καί άλλων 
στελεχών τού κέντρου, πού προσ
χώρησαν στην κυβερνώσα παράτα
ξη της δεξιάς, μέ τό παραπλανη
τικό καί προσχηματικό τέχνασμα 
σχηματισμού «κεντροδεξιάς», μετά 
άπό προσφορά πολλές φορές πο
λιτικών ανταλλαγμάτων καί άλλων 
αξιωμάτων, ή μέ τήν 

νά αντιταχθούμε στπ νέα επιδίω
ξη άποδιοργανώσεω«:, αποπροσα
νατολισμού καί διασπάσεως τού 
δημοκρατικού λαού καί δημιουργί
ας, γιά νά μήν πώ άναβιώσεως 
τού μονοκομματικού κράτους, νά 
συμβάλλουμε μέ όλες τις δυνά
μεις μας ςιτήν ταχύτερη πτώση 
τής Δεξιάς, πού τόσα πολλά έχει 
προξενήσει καί παλιότερα καί 
πρόσφατα στή χώρα δεινά, καί 
χωρίς δισταγμό καί μέ απόλυτη 
εμπιστοσύνη νά ενταχθούμε ολόψυ
χα στό ΠΑ.Σ O.K. πού εκφράζει 

Ι 
Τού 

MIX. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ 
τέως υπουργού 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΛ

ΛΩΝ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Μ 
ΕΓΑΛΟΣ αριθμός δημοσιογρά

φων υπέγραφε έντονη διαμαρ
τυρία, μέ τήν Αποία εκφράζουν 

τήν πλήρη αντίθεση τους γ ι ά τήν 
εγγραφή στην Ένωση Συντακτών 
'Ημερησίων 'Εφημερίδων 'Αθηνών τού 
Σπύρου Παπαγεωργίου, «υπουργούν 
τού Σαμφών. 

Οι δημοσιογράφοι πού υπογράφουν 
τήν διαμαρτυρία απευθύνονται στους 
δημοσιογράφους τής Κύπρου, τους ο
ποίους διαβεβαιώνουν Ατι ή έγγραφη 
τού Σπύρου Παπαγεωργίου, τού άν
θρωπου «πού υπέγραφε σ τ ί ς 15 'Ι
ουλίου 1974 τήν απόφαση επιβολής 
Λογοκρισίας στίς κυπριακές εφημε
ρίδες», είναι «υπόθεση» έξι μελών 
τού Α.Σ. τής ΕΣΗΕΑ καί Ατι ή έγ
γραφη του στην Ένωση Συντακτών 
«αποδοκιμάζεται άπό τήν μεγάλη 
πλειοψηφία τών μελών τής Ενώσε
ως». 

Οί δημοσιογράφοι δηλώνουν ακόμα 
ότι θά καταθέσουν καί ομαδική έν
σταση «καιά τής έγγραφης τού Πα
παγεωργίου, τ Αν Αποίο έχει διαγρά
ψει η Ένωση Συντακτών Κύπρου». 

Έξαλλου, μέ ανακοίνωση τους 
προς τ ό μέσα ενημερώσεως, οί δημο
σιογράφοι πού αποκλείσθηκαν ά π ό 
ri ς έγγραφες, καταγγέλλουν τήν από
φαση τού Διοικητικού Συμβουλίου νά 

μη γράψει ώς μέλη τής Ενώσεως δη
μοσιογράφους, οί οποίοι συγκεντρώ
νουν, σύμφωνα μέ τά καταστατικό 
της, τ ά τυπικά καΙ ουσιαστικά προ
σόντα. 

Ή απόφαση αυτή, τονίζουν οί α
ποκλεισθέντες, στερεί σέ δεκάδες δη
μοσιογράφους τό δικαίωμα νά εγγρά
ψουν στον συνδικαλιστικό τους φο
ρέα, όπως Αρΐζει ή ελληνική νομοθε
σία καί τό σύνταγμα καί διαδηλώ
νουν τήν απόψασή τους νά αγωνι
στούν μέ όλα τ ά νόμιμα μέσα γ ι ά 
τήν εγγραφή τους στην ΕΣΗΕΑ. 

Παράλληλα Α γενικός γραμματέας 
της Ενώσεως Συντακτών κ. Γ. Κα-
ράγιωργας υπέβαλε την παραίτηση; 
του, άψού κατέθεσε ένσταση κατά 
τής έγγραφης τού Σπύρου Παπαγε
ωργίου καί τού κ. Ν. Δεληπέτρου, 
γενικού γραμματέως Τύπου καί Πλη
ροφοριών. 

Ό κ. Καράγιωργας στην ένσταση 
του κατά τής έγγραφης τού κ. Δε
ληπέτρου επικαλείται τήν συμμετσ» 
χη τού τελευταίου στην κατάρτιση 
τού «τυποκτόνου» νόμου περί Ιύπου. 

Τέλος, διαμαρτυρία γ ι ά τήν έγ
γραφη τού Σπύρου Παπαγεωργίου έ
κανε καί ό πρόεδρος τής 'Ενώσεως 
Συντακτών Κύπρου κ. Κανάουρος, Α 
οποίος βρίσκεται στην 'Αθήνα. 

ία 
παροχής των στό μέλλον, καί μέ 
τελικό σκοπό νά δημιουργηθεί ένα 
επικίνδυνο εθνικά, αλλά έξυττηρε> 
ηκό όπως πάντα γιά τή δεξιά, 
πολιτικό κλίμα στην πολιτική μας 
ζωή καί ν' ανακοπή ή ανοδική πο
ρεία τού Ισχυρότερου σήμερα λα
ϊκού πολιτικού κινήματος, τού ΠΑ. 
ΣΟΚ. 

Όπως είναι γνωστό, οί περισ
σότεροι άπό μάς πού είχαμε ε
κλεγεί παλιότερα καί μεταδικτατο-
ρικά βουλευτά? κα! ανήκαμε στην 
κεντρώα παράταξη, καταδικάσαμε 
έντονα καί έμπρακτα τον πολιτικό 
αυτό αμοραλισμό καί καιροσκο
πισμό, καί στην παλιό καί στή νέα 
αποστασία καί παραμείναμε σέ 
κάθε περίπτωση αμετακίνητοι καί 
συνεπείς στην προοδευτική Ιδεολο
γική μας γραμμή. Γι' αυτό καΙ έ-
χομκ τό υπερήφανο συναίσθημα, ό
τι ουδέποτε παραβιάσαμε τήν ε
ντολή τού δημοκρατικού λαού, ό
τι δέν απεμπολήσαμε βασικές — 
ηθικές άξιες καί πολιτικές αρχές, 
πού ποέπε νά δεσπόζουν στό δημό 
σιο βίο, ότι υπερασπίσαμε στή 
Βουλή πάντοτε τά συμφέροντα τού 
Έθνους, τών εργαζομένων καί γε
νικότερα τών οικονομικά ασθενέ
στερων κοινωνικών τάξεων, μαζύ 
μέ τά δίκαια καί. ηθικά αιτήματα 
τών εκλογικών μας περιφερειών καί 
καταπολεμήσαμε, χωρίς εξαίρεση 
καί σέ κάθε κατεύθυνση, τήν ωμή 
καί ανίερη εκμετάλλευση τής αδί
στακτης οικονομικής ολιγαρχίας, 
σέ βάρος τού κοινωνικού συνόλου 
καί τήν αντιλαϊκή πολιτική τής β« 
ξιάς, πού καί σήμερα ατυχώς ε
ξακολουθεί νά κυβερνά τή Χωρά 
μας. 

αληθινά καί μπορεί νά εκπλη
ρώσει τόν πανελλήνιο ζωηρό πόθο 
τής αλλαγής. Πιστεύω ακόμα, ότι 
έχει ήδη δημιουργηθεί κοινή συνεί
δηση μέσα στή συντριπτική πλειο
ψηφία τού δημοκρατικού ελληνικού 
λαού, ότι τό ΠΛ.ΣΟ.Κ. μάχεται 
οτήν *ρώτη γραμμή γιά τά με
γάλα ιδεώδη τής πολιτικής, οικο
νομικής καί κοινωνικής δημοκρα
τίας, ότι έχει καί τήν αδάμαστη 
θέληση καί τήν ικανότητα μέ άρ
τια επιτελική συγκρότηση, όταν 
έλθει στην εξουσία μέ τΐς προσε
χείς γενικές εκλογές, πού φαίνεται 
θά γίνουν πολύ σύντομα, πριν ε
ξαντληθεί ή τετραετία, νά πραγ
ματοποιήσει εκτεταμένο καί δί
καιο κοινωνικό μετασχηματισμό, 
εναρμονισμένο μέ τις ελληνικές 
συνθήκες, νά επιτύχει τή βαθμι
αία κοινωνικοποίηση βασικών το
μέων τής κοινωνικοοικονομικής υ
ποδομής, νά τερματίσει τήν κατα-
δανόχττευση καί αφόρητη εκμετάλ
λευση τών πτωχών λαΜςών στρω
μάτων καί κατά κύριο λόγο τών 
αγροτών, εργατοϋπαλλήλων καί έ-
παγγελματοβιοτεχνών μας, άπό 
τή ντόπια καί ξένη οικονομική ο
λιγαρχία και νά προστατεύσει 
καί κατοχυρώσει τά ύψιστα καί 
απαράγραπτα συμφέροντα τού Έ
θνους, μέ διαρκή έξαρση τής α
νάγκης έπσγρυπνήσεως καί ενισχύ
σεως τής εθνικής μας άμυνας καί 
διατηρήσεως, μέ κάθε θυσία, τής 
ψυχικής ενότητας τών Ελλήνων, 
γιά τήν αντιμετώπιση μεγάλων ε
θνικών κινδύνων. 

Παρά ταύτα τόν τελβνταίο 
καιρό, μέ άψορμή τίς τελευταίες 
ανακατατάξεις στον κεντρώο πο
λιτικό χώρο, δέν λείψανε δυστυ
χώς καί μερικοί, λεγόμενοι «κύ
κλοι τής Ε.ΔΗ.Κ.», πού γιά διά
φορους ό καθένας λόγους, χαρα
κτήρισαν υποκριτικά, άδικα καί α
περίσκεπτα, — γιά νά μήν πώ 
κακόπιστα — τά κεντρώα στελέ

χη, πού εντάχθηκαν« ατό ΠΛ.Σ0. 
Κ , σαν δήθεν έμφορούμενα υ ό 
παλαιοκομματική, ύπερουντηο , ι-
κή κο ι άντ ι σοσιαλιστική vooiw^-
πία, άν και (Χριστά γνωοιζουν. Μ« 
σο σκληρά αγωνίστηκαν» ire» ά 
χρόνια HttvTOTC στή Βουλή, κ., J 
τών μεγάλων κεψαλαιοκρα 
συγκροτημάτων, πού καταου.α-
στεύουν τή χώρα καί τίς πτω. e 
λαϊκές μάζες καί κατά τής κομ
ματικής φαυλότητας τής Δεξιάς, 
παράλληλα μέ τήν επίμονη προσ
πάθεια των υ.ίοθετήσεως καί εφαρ
μογής προγράμματος ριζοσπαστι
κότερων κοινωνικών μεταρρυθμίσε
ων ή ακόμα καί νά τους προσά-

' ψουν τήν απαράδεκτη μομφή, ότι 
μέ τήν ένταξη των στό ΠΛ.ΣΟ.Κ. 
έχουν σαν μόνο σκοπό νά εξα
σφαλίσουν τήν επανεκλογή των 
στίς ερχόμενες βουλευτικές εκλο
γές, λησμονώντας ότι έχουν σέ πολ 
λές άλλες προηγούμενες πσνηγυοι-
κά τιμηθεί άπ' τό δημοκρατικό 
λαό τών εκλογικών περιφερειών 
των καί έχουν μιά μικρή, άλλα 
γνωστή καί έντιμη στον τόπο αυ
τό πολιτική ιστορία. 

Μέ όλα αυτά τά δεδομένα καί 
μέ αίσθημα ευθύνης καί εκπληρώ
σεως πολιτικού καί εθνικού χρέ
ους, έχω ενταχθεί στό ΠΑ. Σ Ο. 
Κ., μετά προηγούμενη καί όσο τι
μητική γιά άλλους εκλεκτούς συ
ναδέλφους κεντρώας προελεύσεως 
καί γιά μένα αποδοχή του, γιά 
νά προσφέρω, στά πλαίσια τών 
προγραμματικών του διακηρύξεων, 
τών καταστατικών του άρχων καί 
τών οργανωτικών κανόνων πού τό 
διέπουν, τίς υπηρεσίες^ μου στό 
κοινωνικά σύνολο, θεωρώντας τήν 
ενέργεια μου αυτή σαν μιά έντιμη 
καί ιδεολογικά συνεπή πολιτική 
ττράξη. 

( Στην κρίσιμη τώρα χρονική πε
ρίοδο καί ιστορική καμπή πού δι
έρχεται ή χώρα μας είναι φανερό, 
ότι γίνεται ή συσπείρωση όλων 
τών δημοκρατικών καί προοδευτι
κών της δυνάμεων στό ΠΛ.ΣΟ.Κ., 
καλούμενο νά παίξει τόν ιστορικό 
του ρόλο καί νά αγωνιστεί γιά 
τήν εθνική μας ανεξαρτησία, τή 
λαϊκή μας κυριαρχία καί τήν κοι
νωνική άπελειαέρωση τών εργαζο
μένων Ελλήνων. 'Ομιλώντας στό 
Φετινό εορτασμό γιά τήν επέτειο 
τού Κιλελέρ στον αγροτικό κό
σμο τής Λάρισας, πρύ τού επι
φύλαξε μεγαλειώδη ύποδονή, ά 
Πρόεδρος 'Ανδρέας Παπανδρέου 
εξέφρασε τήν πεποίθηση του, ότι 
ή μεγάλη 'Αλλαγή έονεται καί ό 
Φορέας της, τό ΠΛ.ΣΟ.Κ., οδεύει 
προς TTJV εξουσία μέ σταθερά βή
ματα. Εκτοτε όλα τά νέα στοι
χεία γιά τή ραγδαία άνοβο τή< 
δυνάμεως του σ' όλη τή χώρα επι
βεβαιώνουν «τού λόγου τό ασφα
λές» καί πείθουν ότι τό όραμα τοδ 
λαού μας γρήγορα θά γίνει πραγ
ματικότητα. 

| ΜΙΚΡΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ 1 

Προ«. Τηλ. 4171.101. 
( Μ ) 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ 

Γράφουν oh 

Κ Άναστασιάδης 
Α. *ΑργυρΙου 
Α. Βαλσαμίδης 
Γ. Γιατρομανωλάκης 
Δ. Δαοκαλόπουλος 
Α. ΖΫ\ςχχς 
Σ. Κακλαμάνης 

t . Μβνβρακος 
Μ. Μερακλής 
Μ. Μήτρας 
Γ. Παγανός 
Μ. Παπαγιαννάκης 
Β. Ραφαηλίδης 
Φ, Χατζιδακη 

Έσεΐς τό διαβάσατε; 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 15 τ.μ. 
μέ ύιτΑγειο IS τ.μ. καί πατάρι 23 τ.μ. 
Κατάλληλο γιΑ βιοτεχνία, Γούναρη S, 
ΜυκονιΑτικβ. Τηλ. 24 ΑΦ.534 — 24. 
ΑΦ·20. (20) 

Ι[ΠΙ άμμου«. Ας στΑ ΜΑΤΙ, ΠοσειΑάνος 
5, Απιπλ«*μΑνα διαμερίσματα, ΑνειράΑη 

μην,αΐας ΑπΑ 22 000. ΧαιζΑν άπ· 35. 
000. Τη>. A7.I2.179 — 02*4.71541. 

1*41) 

KAAAI4JCA. Ρ"* *»·Φ·ε ••«μπερη«, 
4 ΑαμΑτια, μεγάλο χάλ, κλπ. Τηλεφ. 
• 5 * 1 * 5 0 , 7 μ μ. (57) 

I T O ΙΥΛΟΚΑΧΤΡΟ Ι»ρικιΑζο»τοι 
Απιπλ**μ«·α ιιοραΑαλάσοια Αιαμερισμο-
τα ΜΑΤΧΟΥΚΑΧ τηλ«ο*»»α (0743) 
22 5*0. 22.772, 21 Α5Α. (A4«) 

ΙΊίΙΛΗΣείΣ 
ΚΛΙ ΛΓ0ΡΑΙ ΕΙΛί>Ν 

S O Y N 4 0 ****** «»Π ΑΑλανοα ά»ε{άρ-
τητες κατοικίες ΙτοιμοπαράΑοτεε τνηου 
Μηαγκαλοβυ. ΧυγκρΑτηυ« ΜΑΡΜΠΙΛ-
ΑΑ, Αμφιθεατρικά«, στ* λιμανάκι Πσσ» 
σά (ΠοσειΑΜνΙα) μετα{Α Ιουνίου — 
Λαυρίου. ΚΑΠΟΙ, ΑρΑμοι, πάρκιγκ, μι»ι· 
μάρκετ κλπ. πλαισιάνονν τά μονσάικΑ« 
κατασκευής σπίτια μας Ε Ρ Γ Ο Α Ο Μ Η , 
ΧκουφΑ Α. Πλ Κολωνακίου ΙΑ 01 402, 
Μ ΙΑ 4, ΙΑ 00.122 κσΙ στή» ΜΑΡΜ-
ΠΕΛΛΑ καΑημερινάς κα! ΚυριακΑς 

^ ^ (Α44) 
ΜΕΓΑ Α Η εακαιρία οαλΑνίο 21 000 ,-*-
να 9 000, αύνΑετο 30 000 μΑνο 13 000, 
κρεβατοκάμαρα Ι 500, φνγείο 1.100 Α
μεταχείριστα 4909 791. (ΠΕ) 
ΑκΦΕΡΊΚΑΝίΚΗ ο1κογε»ε·σ π««λ«| ε!« 
Τιμή» εΑχβιριας πλυντήριο πιάτων OC. 
κανότπΑ, παλυΦρΑνα, στερ«οφ«·»ικΑ, σερ-
Αίτσιο πιάτων, σολίξ κτλ. Ά ν » Γλυ-
φάβα, ΛΑντον 13, κάτωθεν Τροχαίας 
Γλνοάβας. (A4*) 

ΛΙΑΨΟΡΛ 

Υ Π Ε Ρ Η Λ Ι Κ Α ! ο.χθμ·νο μ« « - ν , 
οαρακολουβηοι» έντος 

MtTC. τιμαΐ λογικαΐ αναλονοκ; 
Αιαοερομεν·)». Τηλ. 7 0 I 3 . 2 U — 7013. 
a i 4 <t32) 

Mi απόφαση τοΰ υπουργού Παι
δείας παρατάθηκε Η*ΧΡ> 15 Δεκεμ
βρίου έ έ. ή προθεσμία γ ι ά τή σύστα
ση τύν τομέων τύν σχολών τών 'Α
νωτάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων 
καί μέχρι 15 'Οκτωβρίου i.i. ή προ
θεσμία γ ι ά τήν υποβολή αιτήσεως ε
ξόδου άπό τήν υπηρεσία άπΑ τους 
«ή διδάκτορες επιμελητές καί βοη-

ούς. 

* Τό Ταμείο Συντάξεως καΙ Αύ-
τασφαλισεως 'Υγειονομικών θά δώ
σει έκτακτα μισή σύνταξη στους συν
ταξιούχους του σάν καλοκαιρινό επί
δομα. ΤΑ Ιδιο θά κάνει καί τό Τα
μείο 'Ασφαλίσεως 'Εμπόρων. Ή χο
ρήγηση τού επιδόματος καί στίς δύο 
περιπτώσεις εγκρίθηκε από τό υπουρ
γείο Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. 

* Xi ÔÔ0.O0U 000 δραχμές έφθα
σαν οί αποζημιώσεις πού πλήρωσε ό 
ΟΓΑ σέ διάφορες περιοχές τής χώ
ρας τό πρώτο εξάμηνο τού 1979, 
γιά ζημιίς τής γεωργικής παραγω
γής ά π ό χαλάζι, παγετό, ανεμοθύ
ελλα καί πλημμύρες. Τό μεγαλύτερο 
ποσό τών αποζημιώσεων δόθηκε σέ 
παραγωγούς γ ι ά ζημιές ά π ό τό χα
λάζι: 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 Βραχμίς. 

* Τό Δημοτικό Συμβούλιο Ταύρου, 
μέ τή συμπλήρωση πέντε χρόνων ά
π ό τό προδοτικό πραξικόπημα κα! 
τήν τουρκική εισβολή στό μαρτυρικό 
νησί, διαμαρτύρεται γ ι ά τή συνεχι
ζόμενη κατάσταση κατοχής τών 2 ) 3 
τού νησιού, ζητά τήν άμεση επάνο
δο τών 2 0 0 . 0 0 0 προσφύγων κα! συμ
παραστέκεται ενεργά στΑν αδελφό 
κυπριακά λαό. 

* Ό Δήμος Ταύρου, συμμετέχον
τας στή διεθνή εβδομάδα αλληλεγ
γύης προς τόν κυπριακό λαό καί μέ
σα στά πλαίσια τού γιορτασμού τού 
έτους τού παιδιού, προσκάλεσε γ ι ά 
τήν ερχόμενη Παρασκευή δέκα κυπρι-
ωτόπουλα, νά χαρίσει σ ' αυτά μαζί 
μέ τή φιλοξενία τής μιας μέρας κα! 
τή ζεστασιά τής αγάπης όλου τού 
λαού τον Ταύρου. 

* ΤΑ υπουργείο 'Εσωτερικών μέ 
εγκύκλιο του προς τους Νομάρχες 
ζήτησε ν ' αποσταλούν μέχρι τέλος 
'Ιουλίου στοιχεία γ ι ά τό απασχολού
μενο μέ σχέση εργασίας προσωπικό 
τών δήμων κα! κοινοτήτων, προκεί
μενου νά τακτοποιηθεί γενικότερα ή 
θέση τους μαζί μι τΑ προσωπικό υ
πηρεσιών άλλων ύπουρ/είων, πού Α
χεί τήν αυτή υπαλληλική σχέση. 

* ΤΑ κράτος τελεί επίσημα μιά 
φορά τά χρόνο μνημόσυνο γ ι ά τά θύ
ματα της κατοχής κα! επομένως βέν 
χρειάζεται νά κάνουν μνημόσυνα οί 
Δήμοι. Αυτά υποστηρίζει ό υπουργός 
'Εσωτερικών κ. Χρ. Στράτος απαν
τώντας στους βουλευτές τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. κ.κ. Α. Κακλαμάνη κα! Κ. 'Α
λεξανδρή, πού είχαν καταθέσει σχε
τική αναφορά. 

t * 'Αναχώρησαν pi τό φορτηγά 
«Έλλένικ Βάλορ» γ ι ά τά ετήσιο εκ
παιδευτικό ταξίδι τους σέ λιμάνια 

ΝΟΜΑΡΧΊΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΊΑς 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ YûPEÏÏEflf ΠΑΛΑΙΡΟΥ 

-ΠΟΓΠΝΙΑΣ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΠΒΡΙΛΗΗΉ ΑΙΑΚΗΡΥ3ΕΩΧ 

τής Βόρειας 'Αμερικής 24 δόκιμοι 
σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος. 
'Εξάλλου τό υπουργείο Ναυτιλίας 
καλεί γ ι ά κατάταξη στή Σχολή Λι
μενοφυλάκων (Χατζηκυριάκειο τού 
Πειραιά) τους δόκιμους λιμενοφύλα
κες πού επέτυχαν στό σχετικό δια
γωνισμό. Ή κατάταξη θά γίνει στ ίς 
18 'Ιουλίου 1979. 

* Συνελήφθη Α τυπογράφος Δημ. 
Γ. Εύθνμιάδης, 30 χρονών, μέ τήν 
κατηγορία ότι απείλησε pi μπαλτά 
υπάλληλο Δημοσίου Ταμείου, στην 
όδό Σοφοκλέους 100 (Καλλιθέα) γ ι ά 
διάφορα 4 0 . 0 0 0 δραχμών. 

* Κοσμήματα άξιας 3 0 0 . 0 0 0 
δραχμών καί 20 .000 δρχ. έκλεψε ά
γνωστος ά π ό τό διαμέρισμα τού πο
λιτικού μηχανικού 'Ιωάννου Γ. Σταυ-
ρόπουλου, όά χρονών. Τό διαμέρισμα 
είναι στην όδό Κρϊασης 3ά (Κυψέ
λη). 

Ο Άγνωστος βιέρρηξε τό αυτοκί
νητο τού Δημ. Α. Πίνου (ήταν στα
ματημένο εςω άπό τ ό αεροδρόμιο 
Ελληνικού), καί έκλεψε βολλάρια, 
τσεκ, επιταγές κα! βιβλιάριο κατά-
εκατοντάδων χιλιάδων ο^αχμύν. 

ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΡΟΣΚΛΗΧΙΧ 
ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΗΛΠΧΙΝ 

ΕΝΑΙΑΦΕΡΟΝΤΟΧ 

Ό Πρόεδρος τοΑ Χνν)σμου 'Υδρεύσε
ως ΠαλαΙρου ΠογωνιΑς — 'Αγ. Νικο
λάου 

Διακηρύττει Ατι, εκτίθεται είς μειβ-
ΑοτικΑ ΑέαγωνιαμΑ Αι' ένσοραγίοτω» 
προσφορά» έκπτώπεως είς άκεραΐας μον-
*«Αας lui τοίς Ι«ατ4 τάν τιμά» τού Τι« 
μοΑβγΙου άνευ ΑρΙου, ή κατασκευή τού 
έργου «ΧυμτιλήρωοΑ 'Υδραγωγείου 
ε\ ·1ρ0ν m Ο0% . Ι / / U 000. 

Πο-

Ό ΑιαγωνίομΑς ΑΑ βι*ν»γη**Ι είς τΑ 
Γραφ·Ια τής Κοινότητος Παλαίραυ τήν 
31η τού μη»ος Ιουλίου 1979, ήμερα Τρί
τη Ινάπιον τής ΑρμΑΑιας επιτροπή«. Ω
ρα ένΑρξεως άκοΑοχής προοφοράν ή 11η 
τι.μ. καί λήξεως ή 12η μεαηυορινή. 

ΑικτοΙ εργολάβοι Δ Ε . Α' ιάξεως κα) 
άνω Αι' ερ/u ΰΑραυλικά. Προθεσμία έξι 
(Α) μήνες. Έγγόηοη συμμετοχής Αρχ. 
34 000. 

Πληροφορίες οτΑ Γροοεία τής ΚοινΑ-
«ητας ΠαλαΙρου καΙ τής Τ YAK Αιτωλό* 
αναονανίας κατά τΙς έρνΑσιμες ήμερες 
καί «ρες. 

Πάλαιρος, Π Ιουλίου 1979 
Ό ΙΙοοεΑσοε το* 1ν»)ομον Ύορενοε*»« 

ΤΑ Ταμείο» Προνοίας Δημοσίων Ύ . 
παλλήλων (Χτα&ΐου 41) προσκαλεί τους 
ΐνβιαψερομένους Πολιτικούς Μηχανικούς 
ή 'Αρχιτέκτονας τους έχοντας πείρα» ε
πιβλέψεως κατακτκευά» Δημοσίων ή άλ
λων κτιριακών Αργών Απως έντΑς πΑν 
τε (5) ήμερων άπΑ σήμερον ήτοι μέχρι 
τής 18ης I.A. υποβάλουν αίτησι» συνο-
Αευομένην άπΑ κβταστατικΑν σημείωμα 
περί τάν προσόντων αυτών καΙ τής ε
παγγελματικής των δραστηριότητος, ΑιΑ 
τήν άνάληφιν τής επιβλέψεως τάν εργα
σιών ανεγέρσεως Πολυοροψου κτιρίου τού 
Ταμείου κειμένου έπ! τής ΑΑού Πατη
σίων 12. 

ΠληροοορΙαι τηλέφωνο 12.41.12*. 
Έν 'Αθήναις τή 13 'Ιουλίου 197* 

'Εκ τού Τ ΠΑ.Υ. 

ΜΟΛΙΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ 

ÙHM0-
ΚΡΑ7ΙΑ 
ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ 

Ο πολιτικός στοχασμός τοΟ 
ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ 

Μιά προσπάθεια θετικής 
συμβολής στή οταθερο-
ποίηση καί οτήν ολοκλή
ρωση τών θεσμών τής λαϊ
κής κυριαρχίας κα< τής α
τομικής ελευθερίας. 

K F N T P I K H ÛIA< 
Π Γ ) »ΜΕΤΟΠΗ ι m 

Πλ Καρι 

Τηλ 12? 1 Μ Ι 

ΈΚΤΟΤΕ καί μετά τΙς τελενταΐ-
ες βουλευτικές εκλογές στό χώρο 
αυτό τού δημοκρατικού κέντρου, 
έττακολούθησε διάσπαση κα! διά
λυση, ττού προκάλεσαν αχαλίνωτες 
Φιλοδοξίες κα! -παθολογικές έγιο» 
πάθειες, κυβερνητικές ύττονομευτι· 
κές ενέργειες κα! ÓAACC δολιο
φθορές, ττού είχαν κα! καθ όλη τήν 
τριετία 1974 — 1977 έκδηλο* i 
οτήν Ε.ΔΗ.Κ., ύττά μορφή δούρει
ου ίππου τής δεξιάς καί άλλον δυ
νάμεων καί δυστυχώς συνεχίζεται 
ό κατακερματισμός καί ό σχημα
τισμός θνησιγενών σοσιαλδημοκρα 
τικων λεγομένων ομάδων, κεκαλυμ 
μένης καί μεθοδευμένης δεξιάς οτήν 
πραγματικότητα αποκλίσεως, χω
ρίς αξιόλογο λαϊκό έρεισμα καί 
χωρίς μικρή έστω πιθανότητα νά 
επηρεάσουν τίς μελλοντικές πολι
τικές εξελίξεις. 

^ Σήμερα πού διαμορφώθηκε μέ 
τις συνθήκες αυτές μιά νέα πο
λιτική πραγματικότητα, τό άμε
σο καί πρωταρχικό εθνικό καί πο
λιτικό καθήκον κάθε συνεπούς δη
μοκρατικού καί προοδευτικού άγω» 
νιστού είναι αναμφίβολα ή δημο
κρατική ενότητα, σέ συνδυασμό ό
μως μέ τή σωστή πολιτική επι
λογή. Καί στό κρίσιμο αυτό θέμα 
ή συνένωση καί συσπείρωση τής 
εκλογικής βάσεως τού κέντρου, και 
μάλιστα τού προοδευτικότερου κα! 
μεγαλύτερου συγκριτικά μέρους 
του, μέσα στό όχι μόνο πολιτικά 
ισχυρότερο κα! συγκροτημένο, άλ
λα καί ιδεολογικά συγγενέστερο, 
συνεπέστερο, προοδευτικότερο και 
πραγματικά λαϊκό ΠΑΝΕΛΛΗ
ΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
υπό τήν καθοδήγηση τού άξιου 
Προέδρου του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝ
ΔΡΕΟΥ, είναι ή μόνη πολιτικά 
ορθή καί εθνικά επιβεβλημένη το
ποθέτηση. Τά ΠΑΣ OK έχει θέσει 
τά σωστά ιδεολογικά κα! οργανω
τικά πλαίσια στον πλατύτερο δήμο 
κρατικό σοσιαλιστικό χώρο, κα! έ
χει διακηρύξει σάν πρωταρχική ε
πιδίωξη τής πολιτικής του, τήν αύ 
τοδύναμη καί ανεξάρτητη εθνική 
ανάπτυξη. 

Γι' αυτό άλλωστε είναι βέβαιη 
γιά τό ΠΑ.ΣΟ..Κ ή προοπτική 
καί γενική ή πρόβλεψη, παρά τους 
πρόσφατους αντιδημοκρατικούς υ
παινιγμούς σημαίνοντος κυβερνη
τικού παράγοντος, ότι θά ελθη 
γρήγορα μέ τή θέληση τού κυρί
αρχου λαού οτήν εξουσία, γιά νά 
εφαρμόσει τό πρόγραμμα του, σάν 
γνήσιος φορέας τής μεγάλης ρι
ζικής ΑΛΛΑΓΗΣ καί σάν πρα
γματικό καί υπεύθυνο σοσιαλιστι
κό κίνημα τού ελληνικού λαού. 
Σ' αύτη μάλιστα τήν αισιόδοξη 
καί ακλόνητα θεμελιωμένη πρόβλε 
ψη, οφείλει κάθε αντικειμενικός πα 
ρατηρητής νά καταλήξει, άν λάβει 
υπόψη καί εμβαθύνει στό αλη
θινό νόημα τής λαϊκής ετυμηγο
ρίας τού 1977, ττού έφερε μιά με
γάλη πτώση τής δεξιάς καί άντί-
στροψα ραγδαία άνοδο τού ΠΑ. 
ΣΟΚ., μέ ίσο ποσοστό περίπου 
12%, μέ αντίστοιχο παραμερισμό 
τής Ε.ΔΗ.Κ., άν υπολογίσει τή 
χρεοκοπία κα! τήν οικτρή αποτυ
χία τής πολιτικής, πού άσκησε 
κα! άσκε! ή σημερινή Κυβέρνηση 
τής «Νέας Δημοκρατίας», σέ κρί
σιμα πολιτικά, οικονομικά κα! κοι 
νωνικά προβλήματα καί τή συνακό
λουθη σέ βάρος της καθολική λαϊ 
κή κατακραυγή, άν αξιολογήσει 
ακόμα τό γεγονός, on ή εκλογι
κή βάση καί δύναμη του κέντρου, 
πού ήταν τό 1974, 20,42% και 
έγινε τό 1977, 13,95% έναντι πο
σοστού 25,34% τού ΠΑ.ΣΟ.Κ„ 
δεν ακολούθησε, όπως αποδείχθη
κε στίς τελευταίες δημοτικές καί 
κοινοτικές εκλογές τού 1978, τους 
«νεοαποοτάτες» ι ης λεγόμενης «κε 
ντροδεξιάς», παρ' όλη τή σχετι
κή προπαγανδιστική τυμπανοκρου 
σία, τά παραπλανητικά συνθήμα
τα καί τήν κυβερνητική δύναμη πού 
διέθεταν, καί τέλος άν ενθυμηθεί, 
τά προηγούμενα κα! χαρακτηριστι 
κά της ψυχολογίας τού εκλογικού 
σώματος στή χώρα μας, αποτελέ
σματα τών βουλευτικών εκλογών 
τού 1963 κα! 1964, οπότε ή «Έ
νωση Κέντρου», ύπό τήν άξια ή-
ίεσία τότε του αείμνηστου ΓΕ

ΡΗ ΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έλαβε 
τό μέν 1963 ποσοστό 42,04%, 
τό 6έ 1964 μέσα σέ σύντομο διά
στημα τριών μόλις μηνών ποσο
στό εκλογικού θριάμβου της 52» 
72%. 

Γιά όλου« αυτούς τους λόγου« 
κα! μέ τίς οτεμερινές πολιτικές 
συνθήκφς, πιστεύω, ότι όλοι καί 
ιδιαίτερα όσοι ανήκαμε οτήν προ
οδευτική πτέρυγα τού κέντρου, οί 
κατά ««Αν κεοιαυόιερβι, «ποεπβ 

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΙΙ ΚΡΙΣΗ ΑΡΧΗ 

ΠΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ; 
Συνέχεια άττά τήν 1η σελίδα 

οιοτερική πΐατί) οτΑ ovo τ η μα μέ τήν 
ΑκτνναμΙα τον νά ονμβιΑαοει τΑ τε-
οαατιο χάσμα ανάμεσα α τ ό προνο
μία πού εκκολάπτονται γ ι ά Αριβμί-
νους κα! τή» πίεση γ ι ά μεγαλύτερη 
ισότητα ενκαιριύν. 'Αλλά ή πίστη 
εξαφανίζεται κα! άπΑ ένα άλλο ά ν-
τ ι κ ε ι μ ε ν ι κ Α λΑγο: τή» Απει
λούμενη κρίση άπΑ τήν έλλειψη π ρ ύ . 
τα» υλών. Μ' αυτήν αρχίζει νά χάνε
ται περισσότερο ή εμπιστοσύνη στΑ 
μέλλο» κα! τοΑ συστήματος Αλλά 
κα! τής βιομηχανικής κοινωνίας, Α-
π « ς σήμερα τή γνωρίζουμε. 

'Εδώ ο! 'Ερινύες εκδικούνται τήν 
αλαζονεία κα! τήν αφροσύνη τού ά ν 
δράπον τής καταναλωτικής κοιν«*. 
νια·-. Αέν είναι εύκολο στην Ιστορία 
.ου νά βρεδεϊ άλλη παρόμοια περί-
πτεεση Απόν ή ζεοή τον καΙ ή καθο
λική τον σχεδόν δραστηριότητα νά 
ήταν τόσο δεμένες μέ ένα μόνο στοι
χείο: τΑ πετρέλαιο. Σ ' Αλη τή δια
δρομή τον «οικονομικού άνβρώπου» 
inriipxm στή διάθεση τον υποκατά
στατα Αχι γ ι ά ενέργεια άλλα γ ι ά 
κάδε τ! πού αφορούσε Αποιες βασι
κές ανάγκες. 'Αφαιρέσατε Α μας oi^ 
μ*ρα. τΑ πετρέλαιο καΙ σκεφθείτε Αχι 
τ ! δά γίνει ούτε π ά ς άπλας αλλά
ζει ή ζεοή, άλλα πώς αυτή ανατρέ
πεται καί πώς καταρρέει κυριολε
κτικά τ Α σύστημα οικονομικής καί 
κοινωνικής οργάνωσης. Έ β ά έχουμε 
μιά περίπτωση, Απόν ο! εσωτερικές 
αντιφάσεις αρχίζουν νά πληρώνονται 
ακριβά. Αηλαδή, ή βιομηχανική κοι
νωνία ή καλύτερα ο! πόλοι δύναμης 
είχαν αποκλείσει κα! τή στοιχειώδη 
πρΑβλεφη Αχι μΑνο γ ι ά τΑ κοντινό 
Αλλά κα! γ ι ά τδ απώτερο μέλλο», 
γ ι ά νέες πηγές ενέργειας. Ή μετα
πολεμική τεχνολογία έδειξε δυΑ πρά
γματα: ποσό κατενβννΑμενη είναι 
καί «άσο ανοιχτό Αρίζοντα έχει γ ι ά 
νέες κα! σχεδόν απίστευτες κατα
κτήσεις. Δισεκατομμύρια δολλαρίων 
ξοδεύτηκαν γ ι ά τήν «κατάκτηση» 
κα! εξερεύνηση τής σελήνης, γ ι ά τά 
πολύπλοκα προγράμματα τής N A I A , 
γ ι ά τίς ονειρώδεις τροχιές γύρω ά
πΑ πλανητικά συγκροτήματα πού ού
τε κάν είχαμε ακούσει, γ ι ά σκαν-
λαμπς κα! τι άλλο. Ποσό Αλα αυτά 
επηρεάζουν τήν καθημερινή ζ«*ή τού 
άνβρώπου, ποσό συντείνουν στην προ
σέγγιση τών καυτών προβλημάτων 
του, πάσο προσφέρουν στή μείωση 
τής έντασης τών συγκρούσεων τού 
απορρέον» άπΑ τ!« αντιφάσεις τού 
συστήματος ή τή νομοτέλεια τον; 
Ποσό αυτή ή τεχνολογία μπορεί «ά 
ββηδησ«! τΑ σύγχρονο άνθρωπο τής 
βιομηχανικής κοινωνίας νά συγκρα
τήσει τους σπασμούς πού τόν συγ
κλονίζουν κα! νά ελέγξει τήν εμετική 
τάση άπΑ τήν πίεση τού καταναλω
τικού περιλαίμιου. Να!, γ ι α τ ί , εί
ναι σά» Αλη μας ή βραστηριΑτητα 
νάχει σάν αντικειμενικά σκοπΑ νέα 
καΙ περισσότερα καταναλωτικά «α
γαθά» πού επικολλούνται στ Α περί-
λαίμιο αύτδ γ ι ά νά τΑ νοιώσουμε 
περισσότερο σφιχτό γύρω μας. 'Αλ
λά γυαλιστερό περιλαίμιοί ! 

Γιά νά μήν αναφερθώ σ τ ! ς προ-
**·νς *ής τεχνολογίας τών Απλ«ν. 
ΤΙ έκανε Αμεις ή τεχνολογία γ ι ά τή» 
υποκατάσταση τάν πηγών ενεργεί
α ς ; 'Ελάχιστα. 

Γιατί δέν προβλέψαμε; γ ιατί αδι
αφορήσαμε. Οί λόγοι είναι πολλοί 
κα! ανάγονται στην εσωτερική «ασυ
νέπεια» τού συστήματος. Έ ν α ς τέ
τοιος είναι κα! Α ρόλος τών διεθνών 
εταιριών πετρελαίου Αυτές κατόρ
θωσαν νά παίζουν σημαντικό μέρος 
στή χρηματοδότηση καί τήν κατεύ
θυνση τής έρεννας, σ τ ά πανεπιστή
μια, σ τ ά ερευνητικά κέντρο, σ τ ά Ι ν-
στιτούτα, στίς διάφορες καί π ο «ι-
λώννμες^ «φαουντέσιον» Ό π ο ι α πέ
τρα κι ά» σηκώσεις, θά θρείς τΙς 
εταιρείες πετρελαίων, σάν «φιλάν
θρωπους» χρηματοδότες ή σά» προ-
χεφημένους ερευνητές σέ θέματα ενέρ
γειας κα' τεχνολογίας, Αχι Αμως γ ι ά 
υποκατάσταση. 'Απεναντίας, υ π έ 
χουν περιπτώσεις Απου ο! εταιρίες 
αυτές είναι κα! αγοραστές καί Ιδιο
κτήτες κοιτασμάτων γαιάνθρακα ή 
άλλων υλών Έ τ σ ι τ Α σύστημα {έ» 
επέτρεψε πρακτικά ούτε νά προβλέ-
φονμ«, ούτε νά προλάβουμε. 4έν μάς 
άφησε κάν νά δούμε πώς θά πληρώ
σουμε αυτή μας τή συμπεριφορά. ΚαΙ 
θά τήν πληρώσουμε ακριβά Χκεφθεί-
Τ« μΑνο τ Ι έχει νά συμβεί οτΑ επίπε
δο παραγωγής τροφίμων ·ε*έ στάν Α* 

ποφώσκουσα αντίθεση ανάμεσα σέ χά
ρες τού Τρίτου Κόσμου καΙ τού 'Αλ
λον. 'Αναλογίζεται κανείς τώρα σ τ ά 
δύο-—τρία παγκοσμία κέντρα Απου 
παίρνονται ο! αποφάσεις γ ι ά τήν τύ
χη τού κόσμου, τ ! νέα ένταση 6ά δη
μιουργηθεί ανάμεσα στον πεινασμένο 
κόσμο καί τΑ διαβρωμένο άπΑ τήν 
σπατάλη βιομηχανικό; θ ά αναγκα
στούμε λοιπόν τώρα νά στραφούμε 
στή διεύρυνση καί εκμετάλλευση άλ
λων πηγών — λιγνίτες, ηλιακή, πν» 
ρηνική, αιολική ενέργεια, θ ά δείτε 
μάλιστα τ! βραβεία και τ ! επιδοτή
σεις θά δοθούν από τίς εταιρείες πε
τρελαίου γ ι ά νά «επιταχύνουν» αστή 
τήν υποκατάσταση Ι ! 1 

Ή ηλιακή ενέργεια σ^μ*ρα βέν μ π · ' 
ρε! νά υποκαταστήσει παρά κατά έ
να μικρΑ ποσοστά τΙς ενεργειακές α
νάγκες χωρίς νά επιφέρει κάποια με> 
γάλη επανάσταση στην τεχνολογία 
Η αδυναμία τής ηλιακής ενέργειας 

στην παρούσα φάση τής τεχνολογίας 
ε! ναι τΑ ύφηλΑ κόστος κα! ή μή συ
νεχής παροχή, οπότε χρειάζεται νά 
συμπληρώνεται άπά άλλες πηγές. Πα
ρενθετικά, ένας κατάλληλος τρόπος 
fia τή χώρα μας θά ήτανε ή λειτουρ
γία ηλιακών σταθμών παραγωγής Ε
νέργειας σέ συνδυασμΑ μέ υδροηλεκ
τρικά 

Ή α!ο\ικΑ ενέργεια, Απε*ς κα! ή 
ηλιακή, έχουν άμεσες εφαρμογές στή 
χώρα μας σέ μικροκατανσλώσεις, σέ 
θερμάνσεις, αρδεύσεις κλπ. 'Ακόμη 
εμείς έχουμε ένα συγκριτικά πλεονέ
κτημα, βιαθέντοντας μεγάλα αποθέ
ματα λιγνίτη, μεγάλη ηλιοφάνεια καί 
σέ ορισμένες περιοχές αιολικές ενέρ
γειες. 

ΓεγονΑς Αμως παραμένει Ατι τ ά υ
ποκατάστατα τού πετρελαίου γ ι ά γ ι ά 
παμαγε*γή ηλεκτρικής ενέργειας θά 
στηριχθούν αναγκαστικά «τή χώρα 
μας, σ τ ά στερεά καύσιμα κα! στή» 
πυρηνική ενέργεια, π α ρ ' Αλες τ!ς αν
τιρρήσεις ή επιφυλάξεις πού θά μπα. 
ρούσε νά έχει κανείς στην αυξημένη 
χρηαιμσποΙησΑ τη£. 

Χαρακτηριστικά είναι Ατι 4 Γαλ
λία έχει συγκριτικά άπΑ τΙς άλλες 
εΰρειποικές χώρες τΑ μεγαλύτερο πρό
γραμμα ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς πυρηνικών 
σταβμώ», μέ αποτέλεσμα, μετά με
ρικά χρονιά νά έχει ένα άβιαμφσβή-
τητο πλεονέκτημα σέ σχέαη μέ τ ίς 
χώρες αυτές. 

ΚαΙ τώρα νά αναφερθώ στή βια-
πίστωοη πού έγινε πιΑ πάνυ: Ατι 
δηλαδή ή βασική αδυναμία καί ασυ
νέπεια κα! τού συστήματος κα! της 
βιομηχανικής κοινωνίας—πού θέτουν 
τελικά « έ κίνδυνο —- αύτΑ τήν Ιδια 
τή» έννοια τής δημοκρατικής λειτουρ
γ ί α ς είναι τό «μέγα μέγεθος» τών 
κύριων θεσμών της. Ή κεντρική Κυ
βέρνηση, οί μεγάλες οικονομικές μο
νάδες, τά εργατικά σωματεία, π ά 
σχουν π ι ά άπΑ ανεξέλεγκτο γιγαντν* 
σμΑ. Κα! Α πληθωρισμός είναι μιά 
άπΑ τίς εκδηλώσεις τον. Ή τάση αυ
τή έκτράφηκε ανάμεσα οτά άλλα κα! 
άπΑ τη μοναδικότητα τής πηγής ε
νέργειας. 'Ακριβώς επειδή τΑ μέγι
στο μέρος τής ενέργειας προερχόταν 
άπό ένα μΑνο στοιχείο, ή ροπή γ ι ά 
βιιύρυνση, διασπορά (μέσω αυτοκι
νήτου) επέκταση, γιγαντισμό, έφτα
ν ε σ τ ά σημερινά Αρια. Φαίνεται ό
μως Ατι φτάσαμε «τΑ τέλος. Μέχρις 
εδώ. Ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονο
μικά κα! άπΑ άλλες τΑσες πλευρές 
Α άνθρωπος αποζητά πιά τΑ «μικρΑ» 
πού θά τον ολοκληρώσει τήν προσω
πικότητα καί Αχι «τΑ μεγάλο» πού 
τοι κατακερμάτισε τά βίο κα! τή» 
Ισορροπία. Μερικό!, Ισως, αφουγκρά
ζονται τ ά μηνύματα. Πώς ερμηνεύε
τε τΑ γεγονός Ατι μερικό! Βέλγο« 
π χ ζητάν »ά ξαναμιλήσουν τή Φλα
μανδική γλώσσα ή άλλοι Καναδοί 
τη Γαλλική; Γιατί τά σημερινά παι-
δια, κα! τά δικά μας, αναζητούν τή 
ρίζα τους οτΑ χωρ·Α ή τή μικρή κοι
νότητα; Ί σ ω ς φτάσαμε στΑ τέρμα 
ένΑς αχανούς κα! άπρΑοωπον κόσμου 
πού μάς άπανθρωποίησε. Μιας κοι
νωνίας πού μάς χΑρτασε μέ τά γυα
λιστερά καί τά άχρηστα. Ί σ ω ς εί
μαστε στην αρχή μιας πιά ανθρώπι
νης κα! γλυκείας ζωής Ό π ο υ ή ε
πιπολαιότητα στίς ανθρώπινες σχέ
σεις θά δώσει Τή θέση της στό θε
σμό ανάμεσα σέ ελεύθερους ανθρώ
πους μέ μέτρο κα! μετριοφροσύνη 
γ ι ά τά «επιτεύγματα» τους Ή κρί
ση τού πετρελαίου μπορ«! νά αποδει
χθεί, Απως τά π·Α πολλά ανθρώπινα, 
Ατι είναι μιά τ ι μ ω ρ ί α — ε υ λ ο γ ί α . 
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