
η αληθίΐα 
ole \(*ο 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΙΟΥΝΗ 197· ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΙΜΔΛ 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 44 

mm 

ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ 
ΣΤΗΙΜ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
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ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ το πολύ τής βλίφης καί 
τής απόγνωσης της Δεξιάς 01 σφυγμομε-
τρητές της, εκπέμπουν σήματα κινδύνου, κα 
βως ο κατήγορος τικ αποψίλωσης dnr* τις 
λαϊκές μάζες έχει πάρει επικίνδυνη κλίση. 
Το κυβερνητικό καράβι civai φανερό ότι 
βυθίζεται μέσα στον ωκεανό τής̂  ανικανό
τητας, των αντιθέσεων, της Ιδιοτέλειας και 
των σκανδάλων πού ξεφυτρώνουν καθημε
ρινά. 'Αλλά πέρα air* αυτά: 

• Είναι ή ανικανότητα να συγκρατήσει 
την αχαλίνωτη άνοδο TOO τιμάριθμου. 

• ΕΤναι Α εφιαλτική αντίθεση ανάμεσα 
στην προσκόλληση στη Λύση και τον Ά-

τλαντισμό, δπου «ανήκει», κα4 τις εθνικές 
παραχωρήσεις πού αυτό συνεπάγεται. 

• ΕΤναι το τραγικό κατάντημα να επι
διώκει την επιστροφή στο ανθελληνικά ΝΑ 
ΤΟ και αυτά να εξαρτάται άπα τη συγκα
τάθεση της Τουρκίας του 'Αττίλα. 

ncsGOKoAòyoi και έξορκιοτές 
# ΕΤναι ή ασύλληπτη αποδοχή δτι κά

ποιος κύριος Νατάλι μπορεί ν' απαγορεύει 
στον ελληνικά λαό να μάθει το σαραφικο 
σήριαλ των διαπραγματεύσεων πού προη
γήθηκαν της μοιραίας για το "Εθνος έν

ταξης στην ΕΟΚ. Σήριαλ πού εξόργισε α
κόμα και τον κ. Καραμανλή, Ιτσι ώστε ν' 
αναγκαστεί να γράφει στους 'Εννέα: 
«... Μού εΤναι αδύνατο να παρουσιάσω τέ
τοιου είδους συμφωνία στον ελληνικά λαό... 
Αυτό Θα μπορούσε να επηρεάσει επικίνδυνα 
τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μου, ενι
σχύοντας τό άντ ι δυτικό πνεύμα...». 

• ΕΤναι δ διχασμός του "Εθνους, ή ανα
μόχλευση τών παλιών πληγών και ή ανίερη 
απόπειρα σφήνας ανάμεσα σε λαό και 
στρατό. 

Φ ΕΤναι ή ατελεύτητη παρέλαση της 
ρουσφετολογίας, τών υπόπτων συμβάσεων, 
της κομματικής επιδρομής κατά του κρα
τικού μηχανισμού. 

• ΕΤναι η αποδοχή της ασυδοσίας τών 
μεγαλοβιομήχανων, την iìpa πού ό λαός 
εξαναγκάζεται σε μονόπλευρη λιτότητα. 

ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ της δεξιάς βυθίζεται και 
τό σωσίβιο της «διεύρυνσης» δέν στάθηκε 
Ικανό να τό σώσει. Τελευταία του ελπίδα 
ό εξορκισμός του εφιάλτη του ΠΑΣΟΚ. Και 
μια πού από μονό του δέν δέχεται να εξα
φανιστεί, ανέλαβαν να τό κάνουν ο! «όνου* 
λοφάροι της δεξιάς. 

ΕΤΣΙ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ στον πολιτι«· 

ορίζοντα Ινα νέο είδος «ερευνητών», εμ
πνευσμένο από τους γνωστούς εκείνους ά-
μερικανοθρεμμένους «σοβιετολόγους». 

ΕΙΝΑΙ οϊ «Πασοκολόγοι». ΕΤναι ol εμ
βριθείς αναλυτές τών εσωτερικών του ΠΑ 
ΣΟΚ, πότε σοβαροφανεϊς και πότε ευτελείς 
και χυδαίοι. 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ ή γκάμα τών αρθρογράφων 
του δεξιού Τύπου από τή «σοβαρή» «Καθη
μερινή» (λυπούμαστε γ ι ά τα εισαγωγικά) 
ως την εφημερίδα τών «ουραγκοτάγκων της 
Ταβόρας» κι από κεί Ας τό χουντικό frrv-
π ο του υστερικού «ούτε τά οστά του», με 
ενδιάμεσα μια σειρά περιοδικά έντυπα 
ανέλαβαν να πείσουν τόν ελληνικό λαό, 
προκειμένου γ ι ά τό ΠΑΣΟΚ: 

• *Οτι είναι ή αριστερά τής αριστε
ράς, άλλα ταυτόχρονα δίνει και εξετάσεις 
νομιμοφροσύνης προς τό κατεστημένο, προ
κειμένου να πάρει την εξουσία τήν οποία 
δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει. 

• "Οτι άγριος σπαραγμός επικρατεί 
ανάμεσα στή βάση και τήν ηγεσία, τους 
μαρξιστές και τους παλαιοκομματικούς, 
τήν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και τα 
όργανα του Κινήματος. 

• 'Οτι παραβιάζονται ol καταστατικές 
διαδικασίες. Με αλαλαγμούς Ιερής φρίκης 
ανακαλύπτονται «συνωμοσίες» για την κα-
τάληφη της ηγεσίας του Κινήματος. 

• Ό τ ι Ιδεολογική σύγχυση επικρατεί 
β « ακρεα σε capa. 

• 'Ort 4 Ανδρέας Παπανδρέου, ««pi 
του οποίου πολλές ελπίδες εΤχαν εναποτε
θεί είς τόν "Υφίστον, προσπαθεί απεγνω
σμένα νά συμβιβάσει τους «ντιμαχάμ·· 
νους. 

Mi βυό λόγια, τό ΠΑΣΟΚ δπ«υ v i « « 
διαλύεται ! 

ΜΟΝΟΝ οίκτο προκαλούν στον λαό «4 
πασοκολόγοι και οί εξορκιστές τής δεξιάς 
και τών συνοδοιπόρων της. 

ΓΙΑΤΙ τό ΠΑΣΟΚ Εχει μιά «ορίοργη 
Ιδιότητα: "Οσο περισσότερο τό χτυπούν, 
τόσο ψηλότερα ανεβαίνει στή συνείδηση 
του λάου «ou συσπειρωμένο«: γύρω από τή 
δημοκρατικά πειθαρχημένη οργάνωση το«, 
και το αταλάντευτο ιδεολογικό του «πι
στεύω», τό Φέρνει μέρα μέ τή μέρα «τ4 
κοντά στην εξουσία. 

Ό λ α τ* Αλλα «Ινα« έκ τοβ 

%ν 

'Αμείλικτο 

"κατηγορώ,, 

του 

ΑίΜΡΕΑ 

Αϋριο αρχίζει ή μεγάιίη μάχη ατή Βουϋη 

νια ιην 

Διακομματική 
Επιτροπή 

ζήτησε 

τό ΠΑΣΟΚ 
T U Τ» ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Π Η ΘΗΒΑ 

Διακομματική Έτητροπή ζήτη
σε τό ΠΑΣΟΚ μέ τόν κοινοβου
λευτικό εκπρόσωπο Γιάννη 'Αλευ
ρά από το Προεδρείο της Βουλής 
για να εξετάσει τις συνθήκες 
τραυματισμού του βουλευτή του 
ΠΑΣΟΚ Γιώργου Κατσιμπάρδη, 
που χτυπήθηκε άττό τους ροπαλο
φόρους τών ΜΑΤ, Ιξω άπό τή βιο
μηχανία εΠετςετάκι» στή Θήβα. 

'Οπως τονκι« β «κνοβσυλευτι-
•οδς εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ό 
βουλευτής Γιώργος Κατσιμπάροης 
φέρει χτυπήματα Από γκλομπς 
trai *Xc*r<rtlc toaä όπιβαλλκττΝ τ ο 
«rmMuóoio va ελεγχθεί άπό ό»ον 
ΗαμνατΗεή Επιτροπή, γιατί τα 
πορίσματα taxi ol εκθέσεις TOO 6» 
πσυργείου Δημοσίας Τάξεως θά 
είναι προκατασκευασμένες κκ» δέν 
Θα εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ό 
Γιάννης 'Αλευράς ζήτησε τήν πα
ραδειγματική τιμωρία τών αστυνο
μικών οργάνων που εσκεμμένα κα
κοποιούν βουλευτές. 

Ό Γιώργος Κατσιμπάρδης νο
σηλεύεται μέ εγκεφαλική διάσειση 
καί κακώσεις σέ διάφορα σημεία 
του σώματος ταυ, ένώ τό ΠΑΣΟΚ 
Θά καταθέσει σύριο στή Βουλή 
επερώτηση για τα επεισόδια στή 
Θήβα. 

Έξαλλου, ή ΠΑΣΚΕ, μέ αφορ
μή τήν απαλλαγή τών υπευθύνων 
τής πολυεθνικής «Πίτσας — Κό-
κλος» γιά τό πσράνομο καί αντι
συνταγματικό λόκ άουτ teal τήν 
απροκάλυπτη βάναυση επίθεση ρο 
παλοφορων τών ΜΑΤ ενάντια 
στους απεργούς «Πετζετάκις», έτη 
σημαίνει, μέ ανακοίνωση της, τήν 
ανάγκη της καθιέρωσης του έργο-
στασιοχου συνδικαλισμού καί τήν 
αποφασιστική στήοιξή του σαν όρ 
γανωμένη συνδικαλιστική δύναμη. 

Άποούρονται 
ογδόντα 

σαράβαλα 
«ΜΑΙΤΑΤΟΙ- 01 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥΧΟΙ! 

Ή ΕΑΣ εττΓΟφάφνΛ • άττοσυρ-
βούν 80 «σούπερ - σαράβαλα» ά
πό τά λεωφορεία πού διαθέτει, για 
τί έχουν καταντήσει σωστά ερεί
πια. 

ΟΙ λεωφορειούχοι, μόλις πληρο
φορήθηκαν δτι πετάγονται σαν «κο 
τέτοια» 80 σαράβαλα λεωφορεία 
τους, κινήθηκαν δραστήρια γιά να 

«σώσουν»! Είναι, όμως, τόσο 
αδιόρθωτα τα χάλια τών λεφορε ί
ων τους, ώστε κι αυτή ή ΕΑΣ, που 
κατ' επανάληψη τους Ιχει «περι
ποιηθεί», εμμένει στην απόφαση 
της: τά λεωφορεία αυτά θά φύ
γουν άπό τό συγκοινωνιακό κύ
κλωμα. 

Τότε ol λεωφορειούχοι απευθύν
θηκαν στο υπουργείο Συγκοινωνι
ών γιά νά,.. «δικαιωθούν» ! θ ά τό 
πετύχουν; θ ά δούμε... 

Καί γιά τήν Ιστορία: ΟΙ λεω
φορειούχοι παίρνουν εξαιρετικά Ι
κανοποιητικές αμοιβές άπό τά σα* 
ράβαλα λεωφορεία τους, που τά 
έχουν μισθώσει στην ΕΑΣ. 

«Λύπη» γιά 
τήν απόφαση 

της Γερουσίας 
ΕΞΕΦΡΑΣΕ ΤΟ ΠΕΗΤ ffHIUOTMENT 

Τήν απογοήτευση του γιά ττ)ν 
απόφαση τής αμερικανικής βουλής 
νά μην εγκρίνει την παροχή πρόσ
θετης στρατιωτικής βοήθειας προς 
τήν Τουρκία, ύφους 50 εκατομμυ
ρίων δολλαρίων, πού είχε προτεί
νει προς το Κογκρέσο ο ό πρόε
δρος Κάρτερ, εξέφρασε τό Σταίητ 
Νπνπάρτμεντ, σύμφωνα μέ πληρο
φορίες του Ηνωμένου Τύπου. 

Ό έκπρόσειϊπος του Σταίητ Ντη 
,ντινγκ Κάρτερ δή

λωσε στο. ^γράφους πώς 
«τό όπου* ιντοτε δτι 
ή άπορρΐ' ι όπτόφαο» 
αμερικάνικης βουλής θ" αναθεωρη
θεί, καί ή πρόσθετη στρατι-
βοηθεια θά & ως προς 

• 

N A T O κσϊ ή άμεριι-
ση ενδιαφέρει τήν 
οικονομική της ενίσχυση». 

TÒ δριμύ «κατήγορο» τοΟ Προέδρου τοΟ ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου εναντίον τής απόφασης 
γιά £νταζη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή ΟΙκσνομικη Κοινότητα, θά αποτελέσει το αποκο
ρύφωμα της συζήτησης που αρχίζει αύριο στο ελληνικό Κοινοβούλιο» τόνιζαν έγκυροι πολι
τικοί κύκλοι, οί οποίοι πρόσθεταν δτι ό Πρόεδρος τοΟ ΠΑΣΟΚ θα αναλύσει δλες τίς πτυχές 
τοο επίμαχου θέματος καί θα σταθεί Ιδιαίτερα στίς πολιτικές. 

Ή Ku6£pvnon orò ρετταζό, 
σττΥν π ρ ο σ π ά θ ε ι α της ν ά μ » -
ώ ο α ο ο ο μπορεί τις εντύπω
σ η ς rtoò θα βημκ>υργη3οΰν 
ο π ό τΛ όριμυτο ;η κρίϋκΛ της 
άζιωμαηκΛς βντιποΑΙτβυοτκ, 
αποφάσισε ν ά περιορίσει τη 
συζήτηση σ έ 4 μ ό ν ο μ έ ρ ε ς 
κοΙ ν α προχωρήσει αμέσως 

σ τ η ν επικύρωση τ ή ς συμφω
ν ί α ς . 

Ή απόφαση αυτή, πού έρχε
ται μετά τήν άρνηση τής κυβέρ
νησης νά καταθέσει τους φακέ-

Παι/εΛΑαδική GUGKeyn 
του ΠΑΣΟΚ yià τά 

6υυδικαΛιοτικά θέματα 
Μ ε γ ά λ η σύσκεψη, καθοριστικής σημασίας, τ&ν ϊ ο ν ο ι κ α λ ι σ τ ω ι ώ ν Σ τ ε λ ε χ ώ ν του ΠΑ. 

Χ O.K., « Λ ' ολη τ ή ν 'Ελλάδα, συγκαλείται το έίτομΕν* £«*€ α τ ο κ ύ ρ ι α κ ο 30 Ί σ ύ ν η καί 1 
'Ιούλη στην 'Αθήνα. 

Ή Σύσκεψη, πού Êxci σαν αντικείμενο τήν πληρέστερη μελέτη καί τήν καλύτερη προώθηση ιών 
συνδικαλιστικών προβλημάτων, δπως αυτά εμφανίζονται κάτω a m τήν άοψυκιικά άντιεργατική πο
λιτική τής κυβέρνησης τής Ν.Δ., γίνεται στα πλαίσια τής ύλοπουιοτις των αποφάσεων τής 5ης Συνο
δού τής KevTpuuk 'Επιτροπής \ÌÙ τήν οργανωτική πολιτκή της κυβέρνησης. 

λους τών δ ι α π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ω ν 
πως επίμονα ζήτησε το ΠΑΣΟΚ— 
προκάλεσε την άμεση αντίδραση 
του Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου 

Ή vtoXata άγωνίζιχαι ενωμένη μαζί μέ το λαό γ$ά Εθνική Ά-
νιξαριησία, Λαϊκή Κυριαρχία, Κοινωνική ΆηίΙινθέρωοη 

ΓΙΟΡΤΗ Ν Ε Ο Λ Α Ι Α ! 'ΤΟ 

Αποφποιοτική ουμμετοχή 

οίους αγώνες ιού Ααοϋ μας 
Ή «Γιορτή Νεολαίας», καταζιωμένη στη σ υ ν ε ί δ η σ η τ ο ν 

ν έ ω ν καί τοΟ λ α ο ύ . Εμπεδώνεται σ α ν ε θ ν ι κ ό ς - λαϊκός θε
σ μ ό ς πολιτικού καί πολιτιστικού χαρακτήρα, τονίστηκε κα
τά τη διάρκεια της π ρ ο χ θ ε σ ι ν ή ς σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η ς Τύπου της 
'Επιτροπής Νεολαίας τού ΠΑΣΟΚ, δ π ο υ ανακοινώθηκε η 
π ρ ο κ ή ρ υ ξ η της φετινής Γιορτής Νεολαίας, π ο ύ θά γ ί ν ε ι 
άπά τΐς 7 - 9 Σ ε π τ έ μ β ρ η στο "Αλσος της Ν. Φιλαδέλφειας. 

Συγκεκριμένα στόχος είναι μέ
σα άπό εποικοδομητική καί θετι
κής συζήτηση μέ δάση τίς ειση
γήσεις να καθορισθεί ενα πολιτι
κό πλάνο ενεργειών προκειμένου 
νά κορυφωθεί τό ποιοτικό ανέβα
σμα τής Οργανωτικής συγκρότη
σης τών συνδικαλιστικών δυνάμε
ων καί τής ενοποίησης τών πο
λιτικών θέσεων. 

• Τήν πολιτική καί οργανωτι
κή ευθύνη τής Σύσκεψης έχει ή 
Επιτροπή Συνδικαλιστικού, που 
βοηθιέται στο έργο της άπό 5με-
λή επιτροπή. 

• Στην Πανελλαδική Σύσκεψη 
θά πάρουν μέρος: 

Τα μέλη του Ε.Γ. και της Σ.Γ. 
πού έχουν τήν ευθύνη για τόν 
Συνδικαλιστικό χώρο. 

Τα μέλη^ τής Επιτροπής Συν
δικαλιστικού. 

Ό Κοινοβουλευτικός Τομέας 
'Εργασίας. 

Τα μέλη τών Τομεακών 'Επι
τροπών. 

Οί Γραμματείς καί Υπεύθυνοι 
Συνδικαλιστικού τών Ν.Ε. 

Οί Γραμματείς τών Κλαδικών 
'Οργανώσεων. 

Τά εκλεγμένα συνδικαλιστικά 
μας στελέχη σέ 'Ομοσπονδίες. 

'Εργατικά Κέντρα καί Πρωτο
βάθμια σωματεία. 

Αντιπροσωπείες 'Εξωτερικού 
άπό τρία μέλη γιά κάθε χώρα. 

'Επίσης θά πάρουν μέρος μέ
λη τής Κεντρικής Επιτροπής. 

'Εξάλλου, στή σύσκεψη θά συ
ζητηθούν εισηγήσεις μέ τά πα
ρακάτω θέματα: 

• Πολιτική — οργανωτική ει
σήγηση. 

• 'Αντεργατικό θεσμικό πλαί
σιο. 

• Παρεμβάσεις γιά τή σημε
ρινή κατάσταση τού Συνδικαλι
στικού Κινήματος, τήν οργανωτι
κή αυτονομία του μαζικού χώρου, 
τήν εργαζόμενη Νεολαία, τίς ε
πιπτώσεις ατούς εργαζόμενους ά
πό τήν ΕΟΚ κ,λ.π. 

του Κινήματος Γ. 'Αλευρά, ό ο
ποίος τήν χαρακτήρισε σαν εέμ-
τταιγμό» του Ελληνικού Κοινοβου 
λίου. Ή απόφαση αυτή, επεσήμα
νε, είναι στην ουσία «απαγόρευ
ση» στην ουσιαστική συμμετοχή 
τών βουλευτών στή συζήτηση του 
τεράστιου εθνικού προβλήματος. 

Τό ΠΑΣΟΚ, πάντως, παρά τις 
απαράδεκτες αυτές συνθήκες πού 
δημιουργεί ή κυβέρνηση είναι έ
τοιμο νά δώσει τή μάχη στή Βου
λή. Τόσο ό Πρόεδρος του ΠΑ. 
Σ O.K. όσο καί οί βουλευτές του: 

• θ ά καταγγείλουν τήν πο
λιτική τής ένταξης, επιση
μαίνοντας δτι οδηγεί σέ πε
ριορισμό τής εθνικής ανεξαρ
τησίας τής 'Ελλάδας. 

• θά επισημάνουν και θά 
καταγγείλουν τίς αρνητικές 
επιπτώσεις στην οικονομική 
κοινωνική καί πολιτική ζωή 
τής χώρας. Καί 

• θ ά τονίσουν τή θέση του 
ΠΑΣΟΚ γιά τή διεξαγωγή δη
μοψηφίσματος πάνω στο καί
ριο αυτό πρόβλημα. 

Στό μεταξύ έγκυροι πολιτικοί 
παρατηρητές ανέφεραν δτι ή α
πόφαση τής κυβέρνησης νά περιο 
Είσει χρονικά τ ή συζήτηση στή 

ουλή, αν συνδεθεί μέ τόν λίγο 
χρόνο πού δόθηκε ατούς βουλευ
τές γιά τήν μελέτη τών κειμέ-

Ή Έβνικ* 

άνιιπροβωπεία 

καλείται 

vi έπικυρώοει 

μιά ουμφωνίο 

χωρίς νά εκεί 

επαρκώς 

ενημερωθεί 

ΒΑ ΓΙΝΟΥΝ νΠΟΜΡΕΩΤΙΚΕΣ 
ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ; 

Γιά νά πληρώνεται ή... 'Εφορία! 

"Eva vfco σΟοτημα - π ο Ο Εγκυροι οικονομικοί παρατη
ρητές χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν δεσμευτικό τών χρηματικών αποτο-
μιεύοεων ε ν ό ς μ ε γ ά λ ο υ άριθμοΰ πολιτών όλης τής χ ώ ρ ο ς 
— γιά τ η ν πληρωμή o r ò Δημόσιο τών οφειλών α π ό φ ό ρ ο υ ς 
τών φ ο ρ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ν πρόκειται σ ύ ν τ ο μ α ν α καθιερωθεί 
στη δημοσιονομική καί οίκονομικη πολιτική της Υύ>ρο<: μας. 

Σύμφωνα με άποκλετστίκες πλη 
ροφοριες τής «Ε.τ.Κ.», τό νεο σύ
στημα προβλέπει τήν πληρωμή 
στό Δημόσιο κατά μήνα οφειλών 
άπό φόρους μέ είδικους λογαριβ-

Ρ ι 

Erv 
5ΓΊ 

ΚΑΔΟΘΟΤ^Ι 
V O I Φ Ε Λ Λ Ο Ί 1 W*"kk Ι ΑΠ0ΤΑΝΘ£ΙΤ* 

|>.'Ν *·, ΪΙ-Λ Α "'·>'. Η 

[jäjp^ei 
(ΤΟΥ Δ. ΠΕΤΧΚΤΊΔΗ) 

i. Παγορόπουλος, μέλος της Συν-
ονιστικής Γραμματείας, ό Σ. λΑα-

: υγκεκριμένα 
Στή συνέντευξη τύπου, στην ο

ποία παραδρέθηκαν Ò Κ. Λαλιώ
της μέλος του Ε.Γ. τής Κ.Ε., ό 
Δ. 
τονιστικης ι ραμμι 
νίηας, γραμματέας τής Έπιτρο-
τής Νεολαίας, ό θ. 'Αθανασού
λης, πρόεδρος τής Ε. Σ.Ε.Ε., 
καί τά άλλα μέλη τής Επιτρο
πής Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ ανα
λύθηκε ό σκοπός τής Γιορτής 
Νεολαίας '79, καθώς επίσης και 
οί ενότητες αυτής, σύμφωνα μέ 
τίς οποίες: 

Κεντρικό σύνθημα είναι: ε ' Ο -
λοι μαζί 

• νά ενώσουμε τίς δυνάμεις μας 
στην οργανωμένη δράση 

• νά δυναμώσουμε τή συλλο
γική απαίτηση στό δουλειά, στή 
μόρφωση, στή ζωή, στό πολιτι
σμό 

• νά πάρουμε πιο ενεργητικά 
μέρος στή πολιτική ζωή τού τό
που 

• νά δυναμώσουμε τήν πάλη 
δημοκρατικές εξελίξεις 

ψ JA τή δεξιά άπό 

Ή Γιορτή Νεολαίας 7 9 θά 
πάρει Πανελλήνιο γαρακτήρα άφοΰ 

•Τ* Ή σ υ ν έ χ ε ι α 
στην 11η σελίδα 

διαπραγματεύσεων, δείχνουν δτι 
ή# κυβέρνηση επιδιώκει τήν επι
κύρωση της συμφωνίας τό συντο
μότερο καί χωρίς ουσιαστική συ
ζήτηση. Πάντως τό ΠΑΣΟΚ εί
ναι αποφασισμένο έστω καί σ' 
αυτά τά μικρά χρονικά περιθώρια 
νά επισημάνει, πέρα άπό τίς γε
νικές πολιτικές επιπτώσεις ανα
λυτικά: τά προβλήματα που δη
μιουργούνται γιά τους "Ελληνες 
αγρότες, εργάτες, βιοτέχνες, στην 
τεχνολογία, στή βιομηχανία, στην 
παιδεία κ.ά., καί νά κατάγγει
λε* τήν μονόπλευρη μέχρι σή
μερα προπαγάνδα τών μέσων μα
ζικής ενημέρωσης, τά οποία έμΦα 

·*" Ή συνέχεια 
στην U n σελίδα 

σμούς, που θά διαθέτουν εφεξής 
οί φορολογούμενοι στίς τράπεζες 
καί τά τοομιευτήρια. 

Συγκεκριμένα, με τό νεο σύστη
μα — π ο υ προβλέπεται νά ίσχυ
σ α περί τά τέλη τού τρέχοντος έ
τους ή τό αργότερο στίς^ αρχές 
τού προσεχούς οικονομικού έτους 
1 9 8 0 — κάθε φορολογούμενος θά 
(υποχρεούται;) νά έχει προσωπι
κό λογαριασμό στίς οι 
πεζές και ταμιευτήρια καί δι 
σου αυτών θά καταβάλλει 
τό.Δημόσιο κάθε μήνα τή t 

τρα 
ιμιευτηρια Kai Oiâ μέ
θα καταβάλλει ποός 

ν δόση 
πού αναλογεί στό ποσό που όφε 
λίι σύμφωνα μέ τή φορολογική 
του δήλωση γιά ολόκληρο τό τρέ
χον οικονομικό Ετος. 

"Ετσι, ό φορολογούμενος πού 
θά οφείλει άπό φόρους προς τό 
Δημόσιο π.χ. 50.000 δρχ. ή 30. 
000 δρχ., θά υποχρεούται μέ τό 
νέο σύστημα νά έχει «al τά αντί
στοιχα ποσά καταθέσεων σέ τρά
πεζες ή ταμιευτήρια. 

Φυσικά, έαν τό έν λόγω νεο σύ
στημα πληρωμής τών φόρων ε
φαρμοστεί τό προσεχές οίκονομι-
κό έτος 1980, τό ποσό πού θά 

· * " Ή συνέχεια 
στην 11π σελίδα 

Έξορνιομένος 

ò ΒαΑντχάιμ μέ 

τή βιάοη τών 

Τούρκων cute 

Διακοινοτικές 

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 

ΛΕΥΚΟΣ ΙΑ, 23. 
Αίφνιδιάστηκαν χθες οί Τουρ 

a r i e διακοινοτικές ο ν ν ο -κοι 
μιλίες Ενώ επέμεναν νά συ-

Σκάνδαλο στην Ανώτατη Παιδεία 
ή εκλογή καθηγητή 

Χωροταξίας στό ΕΜΏ. 

Τεράστιο σκάνδαλο ηού υπο
γραμμίζει τίς ευθύνες χής κυβέρ-

νοΟ Παΐι ιαυιόχρονα 
Uta χα-

( « Ι Κ Τ Ι Η * 1 Τ»»1> M i t i l i , Μ ι> ί ί α ί Γ Ο ί η 

μένου στό Ανώτατα Πνευματικό 
Ιδρύματα αποτελεί ή κ 

προγραφή · άποκλππμός ι ou Άν-
> linon οιό 'Εθνικό Μετσό-

καί ή εκλογή άλ 
λου. noò λείπει στή Σουηδία α
πό τό 1956, ένώ note Óèv ασχο
λήθηκε uè σχετικά ελληνικό προ
γράμματα. 

ιτροπή —ό 

ή — οτήν τελική 
J τών και' 

του 'Εθνικού Μετσόβιο· 
χνείου, πρότεινε από ιούς tpeïç 
υποψηφίους «ανεπιφύλακτο τό 
Διδάκτορα XuHxnacJac 'Αντώνη 

»η». 

»<ra uè τήν ποοταση τής 
K W 'EmTportTK. Λ 

ίχη κληθεί ή Λ-
Ί ΟΧΓ-

βΐ τΑν ελληνική 

πραγματικότητα περιφερειακής 
καί χωροταξικής ανάπτυξης πού 

ι χώρα. 
• ιάρχει ήδη I-

\Γθδομίας καί βρίσκε toi 
δεότερη έδρα 

• \εοδόμου 

Ι ο πΐΐ|ΚίΐΚι\(ι» aVMàpOVBCB t i 

ύπογραμιιίίηαι πώς ό 'Αντώνης 
Τρίτσης: 

• ί.ίναι avavvoiptauévou κό
ρους καί μάλιστα ή Ιδια ή II 
ir ία τόν κάλεσε έηανι 
ώς έι»ΠΓΐροννώρονα γιά τήν 
μειώτοση του κρίσιρου έθ\ 
προβλήματος της περίφερεκτκής 
άνάπτΛ>ςης κα) γιό τό δετές Πρό-»κιμυα 1976—1980 καί γιό τό 

OÓOUIKÓ της 'Αθήνας 1978 
—1979. 

• 'Αποκλείστηκε επειδή fxei 
σοτρή κα) γνωστή οτήν κυβ/. 
ση κα) τό καθηγητικό κο 

ζητήσουν διαδικαστικά ακόμη 
θέματα, ή ελληνική πλευρό 
προσήλθε μέ πλήρες σχέδιο, 
όσον άφορα τή λύση τού προ
βλήματος τής Αμμοχώστου. 

ΟΙ ουνομιλας deva»λήβη καν Kai θα 
«καναληφβουν αρχές 'Ιουλίου. Kai 
aùió . μετά από Οσήγηση του Γεν. 
Γραμματέα τοΟ Ο.Η.Ε. κ. Βαλν-
τχάιμ, è οποίος e Ινα ι εξοργισμένος 
μέ τήν (αφνικα αδιάλλακτη αταση 
τ*ς Τουρκίας, καί τη ν άοετηοπ έκ 
μέρους τοο Γΐτενκτας, της ουμο«>· 
νΙας noi> ϊΐχι κάνκι 6 τελευταίος μέ 
τον κ. Kunptavoû, παρουσία του. 

ΟΙ προτάσεις της έλλπννκης *λα>> 
ρ&ς για την 'Αμμόχωστο, κροφλε-
πουν dnaMuOiootOTi τής κ*λ*ως καί 
διοίκηση της από την κυκριακτι κυ. 

, μέ έλεγχο όμως τω 
Ι βέι 

•έρνηση, μέ Ιλε 
μένων ΈοΛ-ών σέ 6έματα άσφολΕΐας 

ίμως 

νο ποοοδε 
τηση uA 

τό ι 
.- οθπγττ 

\ [ i r run • . 

utική τοποθέ-
évi\ TV 

ιών un.nj.ij 

me Βουλές 

Tò Φέμα τοΟ λιμανωΰ πμ; κόλεως 
μένκι ανοιχτό γιά 6ναπραγμάτ«υση. 

ΟΙ Τούρκοι tlnav βτι Φά μελετή
σουν τΙς προτάσεις -- μέ Κυοφορία 
6μως. γιατί ΒΦν πκρίμεναν βτι ή |λ-
ληνικη ι» lupo Φά tmnpvc αύτη τήν 
ιψωτοφουλία. 

Ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ ΘΕΛΕΙ 
ΙΕΧίίΡΙΙΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Στ« μιταξρ 0 Ντενκτφς κλιμακώ
νοντας τη ν μισαλλοβοςη έκστρατϊΐα 
Φανατισμού που Αρχισε *Βω κ.» 
Y<c μέρος, οιακήρυςι απβρίφραστα 

Αταν μ.λ<ϊ<ι για narplta 
roitpKOKUicpiiav, έννο«( κατρίβα 

μέ ούνορα. Κάτνοντας Ιτοι κήρυγμα, 
y»a χωριστό κράτος. 

Ακόμη tini. Ατι ol Τουρκοκύπριοι 
χλου τουρ» 

Ιβνους πού Ρίζωσε στην Κύπρο τιριν 
400 χρονιά. 

Ό Ντενκτας Οοοκινιΐ »ιΦφορις tt. 
τριμιστικές Αργανφοτις γ<0 να βη. 
μιουργήσε« τήν εντύπωση On ol Τουρ 
KOKimpiot αντιβροϋν β* 6ποια>φΕκ»τ« 
tnWjW σνμλιΑσσμφ, 

Σέ τιμητικούς 
πίνσκεζ 

MKmvMQi πού 
Unnpfc'iRöött 

iny δικτατορία 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 

Πελώριο θέμα ηθικής τ4> 
ξηΐ| μέ διαστάσεις σκσνδάλαν 
ττον τραυματίζει τό κόρος καί 
τό γόητρο τής ελληνικής δι
καιοσύνης, αποτελεί ή ανα
γραφή των ονομάτων ανωτά
των δικαστικών που «ήραν 
τους βαθμούς τους άπό τίς 
φευτοκυβερνήσεις τής βικτα* 
είναι αναρτημένοι στα γρα
φεία τού προέδρου καί τοθ 
εισαγγελέα του Αρείου Πά
γου. 

Σ' OXVTTXK; τους wfvawç παΟ 
άττοτελοΟν τιτ>ράοοση «al πα& εί
ναι γραμμένα — τιμητικά <— τα 
ονόματα τών προέόρων «al τ«ν 
εισαγγελέων του 'Αρείου Πάγου, 
περιλαμβάνονται καί τά ονόματα 
αυτών πού εξέπεσαν άνοδρουκκά 
άπό τους βαθμοίκ: του προεοραυ 
wart του εισαγγελέα τού 'Αρείου 
Πάγου, δπως τοθ Α. Καμπέρη, 
'Αθ. Γεωργίου, Β. Πατσουρακου, 
Α. Κανελάκου (προέδρων) κα| Κ. 
θονοπούλου και οεσάτιου (είσαγ-
γελεων), ενώ δέν είναι γραμμένα 
τά όνόμοττα τών κ,κ. Κ. ,Αναγνω-
στόπουλου, Χρ. 'Αποστολόπουλου, 
Κ. Παπαιωάννου κα) Α. Φλώρου 
(προέδρων) καί Άνδρ. Τσύση (ει
σαγγελέα) που <χουν προαχθεί 
αναδρομικά στους βαθμούς τοθ 
προέδρου κα] τού είσαγ γελέα τοθ 
'Αρείου Πάγου. 

«ΕΤνοχ απαράδεκτο νά τιμών
ται καί νά κατα£ιώνονται σαβα» 
ατές πού αναρριχήθηκαν παράνο
μα οτά ανώτατα αξιώματα τής 
Δικαιοσύνης —- σ' ανταμοιβή τών 
υπηρεσιών τους προς τήν τυραν
νία — »ari νά μήν τιμώνται εκεί
νοι πού διώχθηκαν γιατί δεν βε-
χθηκον νά γίνουν όργανα αυτής 
τής τυραννίας», αναφέρεται μετα
ξύ άλλων σέ επερώτηση που κα
τέθεσαν στή Βουλή, γιά τον υ
πουργό Δικαιοσύνης οί βουλευτές 
του ΠΑΣΟΚ Στάθης ΆλευεV 
Κωνσταντίνο Γιαννόπουλου «αι Νι 
W0KJ 'Αθανασόπουλος, μέ τήν ό
ποια ζητείται ή άμεση διαγραφή 
τών παρανόμως ό\οίρρ4Χηθ*ντων βι-
βοκΓΓίκών άπό τους πίνακες mot 
ή ο ^ γ ρ ο φ ή σ' αύτούι: τών ονο
μάτων τών αναδρομικώς άποκο> 
Tuu ι αθιντων. 

Ν Κ Χ ΑΥΞΗΣΕΙΙι 

3 0 % Π Α ΠΛΟΙΑ 

15% Π Α ΤΡΑΙΝΑ 
ΑοΤ,ανσντσΛ κ«τα 30 ο ) · τ A votV 

λα στα έπιεατικά κλοϊα καί οτφ 
φ φ υ μιιωτ Αλης της χωράς, p i φ. 
«Λφαση τού όπουργου ΈμκαρικηΊς 

Kann 1 5 ο | β tnj/,σναντα» 
<( απόφαση <roß οπουρ. 

i.i/vwMvuvtâv, τα «Ισιτήρια 
βτους Ελληνικούς Ιιβηρο«ρ6με«κ> 

http://un.nj.ij

