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ο ΕΜΠΑΙΓΜΌς 
ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΕΝΩ το σκάνδαλο της διαρροής, η μάλλον της εμπο
ρίας, των θεμάτων των μαθητικών εξετάσεων αρχίζει να 
παίρνει μορφή αστυνομικού σήριαλ μέ την επέμβαση των 
ανακριτικών 'Αρχών και τις συλλήψεις δεκάδων υπόπτων 
που είχαμε τήν ατυχία να τους δούμε παρελαύνοντες από 
τη διατεταγμένη μικρή οθόνη, ή κυβέρνηση τής Δεξιάς, 
βυθισμένη στη χειμερία νάρκη και το ναρκισσισμό μετά 
τό μέγα «κατόρθωμα» της ένταξης τής χωράς στην ΕΟΚ, 
στέκεται ανίκανη να συλλάβει το σεισμό που συγκλονί
ζει το Πανελλήνιο. 

Διότι αν εΤχε τήν παραμικρή ευαισθησία, αν οί οιμω
γές τών βαριά τραυματισμένων αθώων θυμάτων τής κακο
ποιημένης ελληνικής νεολαίας μπορούσαν να φτάσουν στ' 
αΰτια της, διαπερνώντας τα κυκλώπεια τείχη του ευδαι
μονισμού της, θα μπορούσε να βρει το θάρρος να κάνει 
το ελάχιστο που επιβάλλει ή στοιχειώδης πολιτική εν
τιμότητα: Να υποδείξει στους αρμοδίους υπουργούς »j— 
αφού οί ΐδιοι δεν εΤναι σε θέση να το αντιληφθούν— να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους και ν' αποχωρήσουν από τις 
υπουργικές τους καρέκλες. 

'Αντί γι* αυτό επιχειρείται ή υποβάθμιση του εγκλή
ματος και ό περιορισμός του στα όρια της επιβολής ποι
νικών καί διοικητικών κυρώσεων. 

'Επιχειρείται έτσι ή παραπλάνηση του λαού. Γιατί : 
• Δεν πρόκειται για θέμα απλού εντοπισμού και τι

μωρίας μερικών δεκάδων ασυνειδήτων. 
• Δεν πρόκειται για τή Λερναία "Υδρα τής παραπαι

δείας πού στραγγαλίζει τα νιάτα μας. 
• Δεν πρόκειται γ ια τήν εμπορία τής παιδείας που 

λειτουργεί σύμφωνα μέ τους άμοραλικους κανόνες του ε
λεύθερου ανταγωνισμού. 

• Δεν πρόκειται για τους χουντικούς που κατέχουν 
καίρια πόστα στή διοικητική Ιεραρχία, όπως καταγγέλ
λει ή ΟΛΜΕ. 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για κάτι παραπάνω. Πρόκειται για τήν 
εικόνα τής σάπιας δομής του συστήματος. 'Ενός συστή
ματος που εκτρέφει δυνατότητες τέτοιων εγκλημάτων, ένω 
τήν ίδια ώρα παραπέμπει στα πειθαρχικά Συμβούλια 
(όπως γράφουμε σε άλλη σελίδα) αγνούς σκαπανείς του 
εκπαιδευτικού λειτουργήματος, μόνο και μόνο γιατί στή 
μακρινή επαρχία αντί να σπαταλούν τις ώρες τους στα 
καφενεία, ασχολούνται μέ τήν επιμόρφωση τους έξω από 
τους λειψούς υπηρεσιακούς φορείς. 

Αυτή τήν εΙκόνα της παχυδερμικής^ ανικανότητας και 
του σκοταδισμού δεν πρόκειται να τη μικρύνει ή μεγέ
θυνση του κύκλου τών ένοχων τής συγκεκριμένης περί
πτωσης, όσο κι αν δουλεύουν δραστήρια τα διατεταγμέ
να μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή μάλλον μαζικού άττοπρο-
σανατολισμοϋ. 

Ό ελληνικός λαός θεωρεί συνυπεύθυνη των ανενδοία
στων έμπορων του μαθητικού άγχους, ολόκληρη τήν πα
ράταξη τ?\ς Δεξιάς, φυτώριο παρόμοιας έξαχρείωσης που 
έρχεται να προστεθεί σέ μια σειρά άλλες, δχι λιγότερο 
σοβαρές. Και περιμένει σύντομα τήν ώρα πού μέ την 
ετυμηγορία του θά την εξαναγκάσει ν' απαλλάξει τον 
τόπο άπό την αντιλαϊκή της επιδρομή. 

ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΑ Υ2 ΣΤΗΝ ΚΑΡΠΑΣΙΑ 
Τα αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροπλάνα «γ 2». πού κατοπτεόουν τΙς πυρηνικές δοκι

μές στΙς απόμακρες νοτιοανατολικές περιοχές της Σοβ. "Ενωσης, δεν πρόκειται· προς το 
παρόν, νά εγκατασταθούν στο Τουορατάμ της Τουρκίας, αλλά θά φιλοξενηθούν πολύ σύν
τομα στην Κύπρο, στα πλαίσια τής διμερούς άννλοαμερικανικης στρατιωτικής συνεργασίας, 
που εγκαινιάστηκε στην τελευταία συνάντηση τής πρωθυπουργοΟ κ. Θάτσερ μέ τον 'Αμερι
κανό υπουργό Εξωτερικών κ. Βάνς καί τους στρατιωτικούς τους συμβούλους. 

"Οπως είναι γνωστό, η πλη 
ροφορία της χρησιμοποίησης 
τοΟ κυπριακοί) εδάφους από 
τα αεροπλάνα «Υ2» έχει α
νησυχήσει ζωηρά την Κυ
πριακή Κυβέρνηση καί τα 
κόμματο ΕΔΕΚ καί ΛΚΕΛ. 
πού oè σχετικά ψηφίσματα 
τους στη Βουλή, τάσσονται 
εναντίον μιας τέτοιας δρα
στηριότητας σέ βάρος της 
Σοβ. "Ενωσης καί τών 'Αρα
βικών χι*ρων. 

Στο Μεταξύ, ττληραφορίβς άπό 
τις τουρκοκροπαύμενες ζώνες, ό> 
ναφέτκΛται σε πυρειώδει^ προε« 
τβι-μασίες στην Καρπασία, νια 
ττ> εγκατάσταση μιας ειδικής ά-
μερμοοΜκης αεροπορικής μονάδος 
πού θά omamteìrai drrró συνεργείο 
σι/ντήρησης άιροπλοναν καί ufct« 
MÓSCIO άξιεν\όγήσ*γ; αεροφωτογρα
φιών. 

ΆίΛολυτίΛόηηρα. tA πληροφορίες 
àvmptpouv ότι Βρεταννοί καί Ά-

m <-»«oi τεχνικοί εργάζονται αν
τ ά μ α τον τελευταίο καιρό σέ πε
ριοχή της "τουρκοκρατούμενης Κσρ 
πασίοκ για την κατασκευή καί 
τον εξοπλισμό είδικης εφεδρικής 

- που θα εξυπηρετεί υπερ-
t μεταφορικά στρατιωτικά 

Οί έπιοέοεις της Δεξιάς 

επιβεβαιώνουν 
τήν πι/οδο του ΠΑΣΟΚ 

ΑΝΔΡΕΑΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ 

«"Εχει εξαπολυθεί μια πολύπλευρη επίθεση κατά του 
ΠΑΣΟΚ. Καί ή πολύπλευρη αύτη επίθεση έχει εξαπολυθεί 
ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ παραμένει αταλάντευτο στίς δια
κηρυγμένες θέσεις του. Γιατί προσφέρει στον 'Ελληνικό 
λαό τή μεγάλη 'Αλλαγή, πού θά βγάλει τή χώρα άπό τό 
εθνικό καί οικονομικό αδιέξοδο στο όποιο την έχει οδη
γήσει ή πολιτική της Δεξιάς». 

Αυτά τόνισε ό Πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ Α. Γκτπανδρέου στή βδο
μαδιάτικη συνάντηση -πού έχει μέ 
τους 'Ελληνες πολιτικούς συντά
κτες. 

« Η επίθεση αύττ\ — πρόσθεσε 
ό Πρόο5ρος του ΠΑΣΟΚ — εν
τείνεται τον τελ€υταίο καιρό για
τί κάθε μέρα ανεβαίνει στίς λαϊ
κές μάζες η δύναμη του ΠΑΣΟΚ. 
Καί εδραιώνεται ή πεποίθηση δη 
τό ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο νά με
τουσιώσει το δράμα τής 'Αλλα
γής σέ χειροπιαστή πραγ μαζικό
τητα-» 

"Οπως είναι γνωστό, ή ανοιχτή 
και απροσχημάτιστη έπίθίση εναν
τίον τού ΠΑΣ OK άρχισε αμέσως 
μετά τις βουλευτικές εκλογ«: 
εντάθηκε όταν διαπιστώθηκε και 
άπό επίσημα ακόμα στοιχεία (π. 
χ. έκθεση ΥΠΕΑ, γκάλοπ κλπ.) 
λίγους μήνες πρίν άπό την τελευ
ταία συνοδό της Κ.Ε. του «νή-
μοττος. 

01 επιθέσεις αυτές πού έγιναν 
τόσο στή Βουλή όσο καί σέ άρ
θρα στελεχών της δεξιάς καί ρε
πορτάζ εφημερίδων, είχαν στόχο 
νά περιορίσουν την ολοένα αυξα
νόμενη επιρροή του κινήματος 
στίς λαϊκές μάζες καί νά δημιουρ 
γήσουν προβλήματα στά οργανω
μένα μέλη του. Είναι φανερό πώς 
ή αύξηση τών οργανωμένων μελών 
κο» ή τεράστια απήχηση τής ορ
γάνωσης στίς μάζες τών εργαζο
μένων έχει προκαλέσει τον πανι-

ος Δεξιάς ή οποία καθημερι
νά στΓοδυνανωνετοΝ άπό τή λαϊκή 
βάση της. 

Ή αποτυχία τής κυβέρνησης σ' 
όλους τους τομείς τής δημόσιας 
ζωής, noi ή αδυναμία της νά δώ
σει πειστικές εξηγήσεις ori e εθνι
κές και οικονομικές της επιλογές, 
έχε( ξεσηκώσει όλα τά κοινωνικά 
«τρήματα τά οποία βλέπουν στην 
πολιτική τού ΠΑΣΟΚ τή δυνατό
τητα εξόδου της χώρας άπό την 
«ρκτη. 

Ή μεθοδευμένη επίθεση δέν δι
στάζει νά διαστρεβλώνει η νά πα-
(χχχάράςει γνωστές καί ξεκάθαρες 
θεσ* ΣΟΚ, νά μεγαλο-

τινοεί προβλήματα 
©τό χώρο τού κινήματος, που έχει 
καθιερωθεί σάν ή καθημερινή ενα
σχόληση τών εντύπων τής Δι 

ι α αότή επίθεση είχε άφε-
Τηρίη ή 5η 

Σ ovo 
Δε

ξιάς, άλλο μια 

« Γ Η συνέχεια 
στην 1 1 η σελίδα 

Παραιτήθηκε 
ò Κ. Σημίτης 

Ό καθηγητής Κ. Σημίτης υ
πέβαλε τήν παραίτηση του άπό 
τό Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ. Ή παραί
τηση του έγινε δεχτή. 

Την κενή θέση, σύμφωνα μέ τό 
καταστατικό, θά συμπληρώσει ή 
Κ.Ε. στην επόμενη συνεδρίαση 
της. 

ΜΑΝΟΣ 
»Για μένα έχει 

ΑάΒος 

α πρωθυπουργός« 
Τό αλάθητο διεκδικεί ό υφυ

πουργός Δημοσίων "Εργων κ. Στ. 
Μάνος καί έναντι του... αρχηγού 
του στο κόμμα τής «Ν.Δ.» καί 
Πρωθυπουργού της χώρας κ. Κ. 
Καραμανλή, όσον άφορα τις βιο
μηχανίες στην 'Αττική. 

Σέ συνάντηση του μέ τους δη
μοσιογράφους ό βιομήχανος - υφυ
πουργός κ. Μάνος, ένω «ανάλυε» 
τά... «αγαθά* πού απορρέουν για 
τους 'Αθηναίους (χαράτσι κάπου 
3 SO δισ. δρχ̂ .) άπό τό Ρυθμιστι
κό Σχέδιο της 'Αθήνας, απόφυγε 
αρχικά νά αναφερθεί στο θέμα των 
βιομηχανιών. 

Σε παρατήρηση δημοσιογρά
φου αν πραγματικά ό κ. Πρωθυ
πουργός απόρριψε εισήγηση -
πρόταση του yicc εγκατάσταση 
νέων βιομηχανιών στην 'Αττική, 
ό βιομήχανος · υφυπουργός κ. Μά 
νος απάντησε κοφτά: «Προσωπι
κά γιά μένα, ό κ. Πρωθυπουργός 
έχει λάθος! Κι' αυτό θά φάνει 
αργότερα. . .». 

0 κ Μάνος δέν διευκρίνισε τΐ 
εννοούσε «θά φανεί αργότερα.. ». 
Έσπευσε, όμως, νά πει στους δη 
μοσιογράφους. «Παρακαλώ, ο 
είναι α πού δέν... γρά
φονται. . 'Αντιλαμβάνεστε 
μπορώ νά εμφανισθώ πώς διαφω· 

Γιατί κ. Μάνο νά μή μάθει ό 
vXjA/πουργός αυτά 

·*αρρος νά τον 
ατά πρόσωπο. 

»φορικα στρατιωτικά 
συμπεριλαμβανομένων 

τών κοττασκοπευτικών μακράς 
άκτίνος δράστη <Υ2>. ^ 

Σέ πρώτη φάση, στην παροτπά-
νωέφεδρική βάση, θά εγκαταστα
θούν οί ηλεκτρονικές συσκευές «Π5-
λαρ» που εμφανίζουν αυτομάτως 
τά φίλμς τών αεροφωτογραφιών 
πού τκτίρνονται στά 18.000 μέ
τρα και μάλιστα σέ συνθήκες πε
ριορισμένης ορατότητας. 

ο ΣΤΡΑΤΗΓΌς 
ΛΩΡΕΝΣ 

'Εκτός δμωε άπό αεροπορικό 
κοταοτοοπευτικο κέντρο, ή βάση 
της Καρπασίας θά χρησίιμοποιη-
θεΐ κα« σάν «τράνσιτ» τών μεγά
λων στρατιωτικών μεταφορικών 
αεροπλάνων. 

Μια άλλη ένδειξη του άγγλοα-
με,ρικανικού αυτού σχεδίου στην 
Κύπρο, είναι καί ή «διέλευση» του 
'Αμερικανού στρατηγού Ράλφ Λώ-
ρενς άπό τή βάση τού 'Ακρωτη-

Είου, όπου είχε μακρά σύσκεψη μέ 
ρεταννούς στρατιωτικούς. 

"Οπως είναι γνωστό, ό στρα
τηγός Λώρενς επελέγη άπό τό 
Πεντάγωνο σάν &οικητης τής συγ
κροτούμενης δύναμης κρούσης των 
100.000 ανδρών πού θά είναι έ
τοιμη γιά δράση προς τό τέλος 
του 1979. 

'Αμερικάνικες πηγές έπιβεβαίω 
σαν έξ άλλου, ότι ό στρατηγός 
Λώρενς μέ άλλους δύο επιτελείς 
τού Πενταγώνου, περιόδευσε έπί 
τρείς ολόκληρους μήνες σέ αραβι
κές χώρες γιά τόν εκτίμηση τής 
οτροτπωτικής κατάστασης. 

Στίς παραπάνω ότ^γλοαμερικο;-
νικές δραστηριότητες στή μεγαλό
νησο, χαρακτηριστική είναι καί ή 
διάλεξη 'Αμερικανού ναύαρχου 
στό Νατοϊκό Κολλέγιο της Ρώ
μης, ό οποίος αποκάλυψε στ», ή 
Κύπρος υπό τό πρίσμα τών ση
μερινών δίδομενων, μετά τη διά
λυση τού ΣΕΝΤΟ, δέν είναι δυνα
τό νά παραμείνει έκτος τού συμ
μαχικού ενδιαφέροντος καί ότι το 
κυπριακό έσαψος, σύμφωνα μέ τις 
οτρατηγιιβές εκτιμήσεις πού έγι
ναν,προσφέρετα, σάν εναλλακτι
κό λύση των «αμυντικών» προβλη
μάτων στή Μεσόγειο. 

Ή άι/ακριοη uà προχωρήοει 
οέ βάθος καί υ' άποκαλύι)ει 

τους ηθικούς αυτουργούς 
ΠΑΣΟΚ: ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ 0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

"Ολοκληρώνεται σήμερα, κατά ηάοα πιθανότητα, 6 κύκλος τών ερευνών ν·ά τόν έντοην 
σμά τού δράστη ft τών δραστών της διαρροής τών δεμάτων τών Πανελληνίων εξετάσεων 
τής Β' Λυκείου. Συμφωνά με Εξακριβωμένες πληροφορίες, ή ανάκριση θά «περιοριστεί» 
οτήν αποκάλυψη ανώτατου εκπαιδευτικού - ο ί ενδείξεις τών καταδιωκτικών 'Αρχών τόν 
φέρνουν μέλος τής Κεντρικής; ΈζεταΛτικής 'Επιτροπής— ό οποίος βά παρουσιαστεί σάν 
ό μοναδικός υπεύθυνος γιά τό σκάνδαλο. 

( Τ Ο Υ ΔΗΜΟΥ ΧΚΟΥΛΑΚΗ) 

Τρεις νεκροί οέ βίαιες 
συγκρούσεις οτήν Τουρκία 
ΑΓΚΥΡΑ. Ί 6 . ùtnjp. 

— "Ενας αστυνομικός 
και Ινας όκαδός της 
άκρας 'Αριστεράς σκο 
τώβηκαν χβές στή 
£μυρνη κατά τη Βιάρ. 
Kfcia συγκρούσεως της 
αστυνομίας μ< τριις 
αριστερούς ><ιτρ*μ*-
στίς. 

Κατά την ανταλλα
γή πυροβολισμών τρου 
ματίσβηκαν 8 < 
κά άτομα: 4 αστυνο
μικοί, δυο έ£τΜμιατ4ς 
καί δύο οιαέατις. 

Το ίκειοόδιο ση-
|Μ4ώβηκε όταν οί α
στυνομικό«. «00 Ικα-
ναν ί λ ί ν χ ο ταυτοτή
των, δέχθηκαν inttt οη 
τών έζτρεμωτον Ιττ| 
συνεχεκι τους *ςτρΜ>«-
στίς καταδίωκαν οί 

αστυνομικοί « a i τους 
ικρικύκλωσσΑ a i μια 
οικοδομή. "0*ως ανα-
κοίνωοχ ή φβτυνομια, 
τρόκκται «τ*ρι οπα
δών της μυστικής ορ-

ιης «Τουρκικό 
ρωτι· 

κο Κόμμα καί Μίτ..ι· 
«Ο». 

ου στο Ί · 
σταρ 5ολο· 

τρώην 
npótbpQ τ*ς όργανω. 
σης ««ολαιας τής ά
κρας Λτί,ιιϊς · Εστάς 
του 16«ώ6ους*. Ol f o · 
Λ%ίς wnApJtfuxiy va 
διαφύγουν. 

ετην "Αγκυρα Ινας 
ftnt*ùpwr*K της άστυ· 
νομέας τραυματ(στηκ< 

ornò σ*αΙρ*ς 

κατά τή 

τής άκρας 
Χουσι 

διάρκιια έ· 
; του ΑπαδοΟ 

Άριστκράς 
Μτ«μ*ρτσ1. 

bparccTtuaci 
άπό ς τοϋ 

iVTtp τής Ά ν α · 
il ς Τουρκίας πέρ

σι, afoû σκότωσ« 6ι>0 
διομοφύλακχς. 

ις πυρκαγιά <· 
ξιρράγη χ · ί ς τ6 ·ρά. 
6υ a t άποβήκη της "Α-
μβρικανικής hpcâte i · 
ας. πού προκάλέσι ζψ 
μιις Ικατοντάδων χι . 
>^άδων δολλαρκ^ν. ΟΙ 
«>»ογ£ς todava «βλ· 
κίς ««μας σ* Οψος 50 
μέτρων κ ai ή ατίγη 
της άποάήκης κατέρ-
p«iow· *Μ άΜβνήκη πβ· 
McfwHiiuVa m l ûk. 

Οί ττληροφορ«ς αυτές τηροκάλε-
σαν την άμεση αντίδραση τών έκ-
τταιόιντΜίών όλης της χώρας, οί 
οποίοι θιωρούν ότι ή ανάκριση θά 
Tipénei νά κατανείμει ίύθύνβς wai 
σε άλλους παράγοντες του υπουρ
γείου που Ιχουν έμμεσα (;) του
λάχιστον συμ-μετοχη στό πρωτο
φανές σκάνβαλο που συγκλονίζει 
χιλιάδες γονείς καί μαθητές. 

Elva» χαρακτηριστικό δτι 6 ό-
πουργό« καί 6 υφυπουργός Παι
δείας σέ τηλεοπτική τους εμφάνιση 
προσπάθησαν νά σποσείσουν τ»ς 
τεράστιες ευθύνες τους γιά τη βι-
αρροη τών θεμάτων, αποδίδοντας 
τη ci κάποιον άγνωστο μέχρι στι
γμής «δολιοφθορέα»... 

Ή τακτική αυτή τιού έχει έπι-
t\vßt'\ σάν γραμμή στα υπουργείο 
ιτποδεικνύίΐ το μεγάλο βάθος της 
υπόθεσης πράγμα που φαίνεται ά
πό την σπουδή της κυβέρνησης νά 
περιορίσει τή σημασία του θεμο> 

«ΠΡΕΠΕΙ νά ύπαρξε« «μί
ση πολιτική κύρωση για τό 
τελευταίο σκάνδαλο στις εξε
τάσεις τών Λυκείων, γι* αύτη 
τήν καταπτυστη πράξη trou 
ϊπληζε καί πλήττει δχι μονά
χα 100.000 οικογένειες, άλ
λα καί τήν ηθική υπόσταση 
τής Πολιτείας, τού 'Ελληνι
κού "Εθνους καί απειλεί νά 
κλονίσει θεμέλια πού νά μή 
μπορούν νά σταθούν πλέον ού
τε καθεστώτα ούτε Ιδέες, νά 
μή σταθεί τίποτα α' αυτή τή 
χώρα». 

Τα παραιρύνω τόνισε ό κοινο» 
>>ς εκπρόσωπος τού ΠΑ 

ΣΟΚ στή Βουλή Γιάννης •Αλευ
ράς μέ τήν ευκαιρία της συζήτη
σης επερώτησης σχετικής μέ τις 
Μαθητικές Κο^ότητες κατά την ο
ποία σάν θέμα πού καίει <τ/ψκρα 
ολόκληρο τόν τόπο κ* έχει εκθέσει 
ανεπανόρθωτα τήν κυβέρνηση, α
πασχόλησε το Σώμα καί το πρόσ 
«»στο σκάνδαλο. 

•** *Η OUVtXCK) 
στττν 1 1 η σελίδα 

Στερεύει ò Μαραδώνας και τά νερά 
τοϋ Μόρνου μέ τά... πρωτοβρόχια! 

ΕΥ) 
IMtXM KHI lu, , 111 (οθυάθυρνο 
μας δκιβί ι ιιέραι δτι 

ι »ρνου θ" άι»χί<· 
\θιιναίους ano τίς 

ι 1Θ79, δηλαδή ànò τήν 

Οέ δ*αβι;βαιώοι u: αυτές είχαν 
έκταιγάαει ano τή αύμβοση «ουγ-

ι» ηού υηένρανο ή 
βόρνηοτ) μέ τήν χσιναηραξία 
fpvaiv Μόρνου κα) ηού m 
θηχι: ένκαιρα σάν όηαράδεκιΐι 
ζημΜονονα νια το Ελληνικό Δη
μόσιο. Tòte —ιιέρσι— οί έ&ηρό-

ΠΡΟΒΑΗΜΑ ΑΕΙΨΥΔΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 

atavi 
èmanuave £γκαι*>« 

<ιυμάα(νει μέ tic ήμερομηνϋς 
ηού άνατρέηονται. άλλα κα) ηάλι 
οί αρμόδιοι διαβεβαίωναν; «τό νε
ρό TOG Μόρνου θα έρθει κανονι
κά ο 
aec ηροθ· ι ν ano 15 μέ-

τήν ηκοοαμένι 

-:: «δοκιμοοτι-
>νου 

ΉΙΠΙΙΙΙ- . r ivai /vò«x6iu 

άθμη τού vci» 

σο χαμηλά, ώστε τά πλωτά άντλη-
ia tvà 

V νουν» ιό vepó ηρός τήν 'Α
θήνα. 

• Τό «ντεπόζιτο» Tffc 'Αθήνας 
»ιαθώνα— êxn γύ

ρω στα 35 έκαι. κυβικό μέτρα ve-
< ιυ κα) πέρσι, παρ' 

ή η κ χρό
νε ς. 

περίπου τρα vepo< 
Αυτός. . fvaj κα) ό λό

γος noè ή ΕΕΥ δέν προωθεί μέ 
,0 ρυθμό τα υδρευτικά ιης 

προγράμματα, φοβούμενη μήπως 
ι πρόβλημα λειιρυδρίας 

σιήγ 'Αθήνα. 
ι. ο) ανάδοχοι τ»ν έργων 

Μόρνου —όπακ: δόλΗββ ό àwio-
δεος υπουργός— εκουν κα) τ)ς 
«δικαιολογίες» τους: ή Ιλλεινη 

ή απεργία τών ίδιο» 
νήτων Α. 

«που πέσαμε έξωοτούς 
γι' αυτό 

ρυοτκά!--
napÓTu 

CTOY ΑΜΜΟΥ XKOYAMtM) 

3 0 0 παράνομοι 
διορισμοί GTÒ 

Υπ. Συυτονιομοϋ 
(ίΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΣΥΣΤΟΛΗ! 

ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΖΗΓ TON NOMON» 

Τουλάχιστον 300 παράνομοι διορισμοί £χουν npayv* 
τοποιηθεί οτό υπουργείο Συντονισμού άπό τΠ Μεταπολ*. 
τευσπ μέχρι σπμερα, από τους οποίους ηερισσότ«ροι onè 
120 προγμοτοΓΐοιΠθη»«ιν μετά την... «αναστολή» που εζαγ 
γελθπκε τΠν In Ι ο ύ λ η 1978! 

ΟΙ παραπάνω αριθμοί προκύ
πτουν άπό πρόχειρη έρευνα 
«Ε.τ.Κ.» που »γίνε μέ άψ 
προχθεσινή ιττερώτηση τών βου
λευτών του ΠΑ Ι. Ο Κ Άν. Πετιονη 
καί Βασ. Κεδίκογλου. Ι τήν 
ρωτηση, πού άπευθύνετα» στον υ
πουργό Συντονισμού κ. Κ. Μη
τσοτάκη, τονίζονται τά ακόλουθα: 

Φ Ό κ. Μητσοτάκης έδωσε στη 
Βουλή —καί κατ, επέκταση στον 
ελληνικό λαό— «άνακριβέστατες 
διαβεβαιώσεις» δταν Ισχυρίσθηκε. 
στίς 20.12.1978, δτι ο) διορισμοί 
έχουν ανασταλεί. 

• Στά Τδιο τά υπουργείο τού 
κ, Μητσοτάκη έχει πραγματοποι
ηθεί μετά την «αναστολή» πλή
θος διορισμών, γιά τους όποιους 
οί επερωτώντες βουλευτές έχουν 
ατά χέρια τους ονομαστικό κατά
λογο. 

Φ 01 προσλήψεις αυτές δχι μό
νο γίνονται χωρίς διαγωνισμό. 
άλλα στηρίζονται έπ) πλέον σέ 
«μεθόδους ασύστολης καταστρα
τήγησης τών νόμων». Συγκεκρι
μένα, προσλαμβάνονται υπάλλη
λοι δήθεν γιά τίς περιφερειακές 
υπηρεσίες και τοποθετούνται στή 
κεντρική υπηρεσία τού 'Υπουρ
γείου, πραγματοποιούνται προσλή 
ψεις μέ το νομικό πλάσμα της 
«σύμβασης Εργου» καί γίνονται 
καταβολές έκτακτων αμοιβών πού 
στίς περισσότερες περιπτώσεις εί
ναι αδικαιολόγητες καί κρατιούν 
τα» μυστικές βάσει μιας Σύμβα
σης πού ορίζεται μέ το μυστη
ριώδη αριθμό 90. 

'Εξ άλλου άπό τή σχετική έ
ρευνα τής εφημερίδας μας προέ

κυψαν τά ακόλουθα συμπληρωμα
τικά στοιχεία; 

• Κατά τή Μεταπολίτευση υ
πηρετούσαν στό 'Υπουργείο Συν
τονισμού 500 μόνιμοι ύτάλ' 
καί 30 περίπου έκτακτοι πο» 
ιίχαν μονιμοποιηθεί με το Ν.Δ. 
169)69 ή είχαν προσληφθεί στή 
διάρκεια της δικτατορίας. 

• Σήμερα, δηλαδή μετά πέντβ 
μόνο χρόνια, οί έκτακτοι υπάλλη
λοι του "Υπουργείου (συμβασιού
χοι όλων τών κατηγοριών, μέ α
νάθεση έργου, κλπ.) ξεπερνούν 
τους 500! 

• "Αν άπα τό νούμερο αυτά α
φαιρεθούν όσοι προσλήφθηκαν βά
σει τού νόμου 445)76 περί ΕΟΚ 
—γιά τους όποίουε, υπάρχει έίαΐ· 
ρεση καί έγινε και κάποιος δια-
γωνισμάς επιλογής— καθώς Ι η ί
σης καί δαοι υπηρετούν σέ εξαρ
τημένες υπηρεσίες (ΕΣΥΕ Κβ 
ΠΕ, κλπ.), υπολογίζεται δτι al 
παράνομα διορισμένοι στή κεν» 
τρική υπηρεσία τού ύττουργείομ 
Συντονισμού ξεπερνούν κατά πο
λύ τους 300. 

• Σημειώνεται δτι γιά τδ πλή» 
θος τών διορισμών έχουν χρησι
μοποιηθεί ο) «ευχέρειες» των νό
μων 360)76 καί 770)78, που ε
πέτρεπαν ορισμένες προσλήψεις 
χωρίς καθορισμό «ειδικών προ
σόντων» καί διαδικασίες επιλογής. 
Γύρω άπ' αυτές τις «ευχέρειες» 
στήθηκε μιά άνευ προηγουμένου 
βιομηχανία ρουσφετολογίας πού 
υλοποιήθηκε μέ διορισμούς βάσει 
κομματικών κριτηρίων, ένω οί χι
λιάδες τών αδιόριστων πού έχουν 
πετύχει ατούς διαγωνισμούς τ«Λ 
Δημοσίου παραμένουν άνεργοι. 

0 ΟΤΕ ετοιμάζεται 
νά "ξεφορτωθεί,, τά 
καταοκευαοτικά ëpya 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ «Ε» 
Ό υφυπουργός Συγκοινωνιών κ. Γ. Μουτοιος tni0c0al» 

woe απόλυτα όοα γράφαμε γιά τό ουσιαστικό ξεπούλημα 
του ΟΤΕ σέ Ιδιωτικές επιχειρήσεις, ελληνικές καί ξ έ ν ε ς . 

«· · · Kuwe μ&ρα ς υ υ ε υ 

Ή Μόοχα 
yià τήν 

έπιοτροφή 
οτό NATO 
»ΝΙΙΒΕΙΕΙΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΤΟΥ Ι . XON. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 

Ή παρουσία στο έδαφος της 
'Ελλάδας ξένων στρατιωτικών βά
σεων στρεφομένων εναντίον τών 
σοσιαλιστικών χωρών καί ή έπι-
στροψη της στό στρατιωτικό σκέ
λος του NATO, έρχεται σέ αντίθε
ση μέ τό δρόμο της ανάπτυξης κα 
λών σχέσεων γειτονίας μέ τις σο
σιαλιστικές χώρες, πού διακηρύσ
σει ή κυβέρνηση τού κ. Καραμαν
λή, γράφει σέ σχόλιο της ή εΠρά-
βδα» και προσθέτει: 

Στην Ελλάδα, τά μεγαλύτερα 
κόμματα τής 'Αντιπολίτευσης καί 
οί δημοκρατικές δυνάμεις έχουν τα 
χθεί ενάντια στην επιστροφή στό 
στρατιωτικό σέλος τού NATO σέ 

τλήρη διάρρηξη τών σχέσεων 
μέ τά επιθετικά μπλοκ. Τονίζουν 
δτι «καμιά ειδική σχέση δέν μπο
ρεί νά προστατέψει τά συμφέρον
τα της Ελλάδας, καθώς λ πλήρη 
ένταξη στό βορειοατλαντικό μπλοκ 
υπονομεύει την ανεξαρτησία της 
χώρας». 

'Επίσης, ζητούν δπως οί ξένες 
βάσεις και κυρίως ο) αμερικανικές 
εγκαταστάσεις άπομσκουνθαύν. 

'Απαράδεκτη 
ή μείωση 

ειοακτέων 
H αυθαίρετη θε-

προσπάθεια τής μείωσης 
νακτέων υποψηφίων 

σπουδαστών στά Ρουμανικά Πα-

ττού 
τρώση ο* υποψήφιοι για τά Α 

Δ. της Ρουμανίας. 

Συγκεκριμένα, δήλωσε «τους 
δημοσιογράφους δτι γίνεται σκέ
ψη «νά ξεφορτωθεί» Ò ΟΤΕ τό κα
τασκευαστικό έργο, νά τδ εκχω
ρήσει σέ Ιδιώτες γιά νά παίρνει 
ό κοσμάκης εύκολα νέο τηλέφω
νο. Μάλιστα ανάφερε τό «ζωηρό 
ενδιαφέρον» πολυεθνικής εταιρίας 
νά βίνει ÓS0.000 νέα τηλέφωνα 
κάθε ένάμισυ χρόνο uè εξόφληση 
τών fkntavûv μέ... δόσεις! . . . 

"Εγκαιρα οί τεχνικοί τού 0"ΠΕ 
κατάγγειλαν αυτές τις μεθοδεύ
σεις πού σάν στόχους έχουν: α) 
Νά βάλουν οί πολυεθνικές εται
ρίες στό «χέρι» δλο τό υλικό τοΟ 
ΟΤΕ, ύψους 10 δισ. δρχ. περί· 
που, γιά ένα κομμάτι ψωμί. β) 
Νά πουλάνε όσο θέλουν τά τηλέ
φωνα τους, νά παίρνουν αστρονο
μικά κι* ανεξέλεγκτα ποσά ytà 
τήν εγκατάσταση δικτύων κλπ. yj 
Νά μπορούν εύκολα νά παγιβεύ> 
ουν τά τηλέφωνα μερίδας τών 'Ελ
λήνων πολιτών γιά πολιτικούς λό
γους κλπ, 

Τό θέμα ctvai σοβαρό κα) βέν 
αντανακλάται μόνο στον 0TR, 
άλλα καί στην «'Ολυμπιακή Αε
ροπορία», στην ΕΑΣ (λεωφορεία) 
κ.ά. 

Αυθαίρετα 
νίνονται 

οί κρίοεις 
οτήν Ιατρική 

01 διαδικασίες κρίσεως τών Α» 
τημελητών καί βοηθών γίνονται ϊ-
ξω άπό εκπαιδευτικά κά) έτηστη» 
μονικά κριτήρια, καταγγέλλει è 
Σύλλογος 'Επιστημονικού Διβακττ 
κοΰ Προσωπικού τής 'Ιατρικής 
Σχολής 'Αθήνας, επισημαίνοντας 
ταυτόχρονα τό καθεστώς τών αό-
θαιρεσιών άπό τό μέρος τών ύπ*υ>· 
θύνων crxt rò παραπάνω 

fOMif 
οψορι« 

τους. 

« 


