
® ηηπκαιροτητα
** Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ  19 t 0

|KLjggA.THZ KYPurnr

Hpgpil
Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

Η Αντιπολίΐευοη 
δημιούργησε κλίμα 

για τά έπειοόδια
Ο k. Γ . ΡΑΛΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ο Ή  Η Ν .Δ . ΔΕΝ 
Ε Χ Ε Ι ΚΑΜ ΙΑ ΣΧΕΣΗ Μ Ε ΤΗ ΦΑ ΣΙΣΤΙΚΗ  Δ Ε 8ΙΑ

Η δεξιά δημιουργεί
χάσμα μεταξύ 

άοϊυνομίας καί Λαού
Ο λ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Κ Α ΤΑ ΓΓΕΛ Λ ΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΠΟΥ 
ΕΠΑΙΞΑΝ Ο Ι ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΤΟ Υ  ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΣ

Κατά τ ί  χθεσινή συζήτηση 
οπή Βουλή για τά γεγονότα τής 
Ιόης N c c u C d î o u ,  πρώτος έλαβε 
τό λόγο ό πρωθυπουργός κ. Γ. 
Ράλλης, πού είπε τα παρα-

Ο κ. Γ. ΡΑΛΛΗΣ
- ,  Κυρίες καί κύριοι συνάδελφοι, ή 

Κύ&ίρνηση θά προτιμούσε ή σημερι
νή συζήτηση νά είχε λάβει χώρα ύ
στερα άπό λίγες ήμέρες, ύστερα ά
πό. μ ία— δυό ¿βδομάδες άστε νά ό- 
χει τελειώσει ή διοικητική καί δικα
στική έξέταση καί νά έχει χυβεί ά
πλετο Φως καί στις λεπτομέρειες α
κόμη τών γεγονάτων τής παρελβού- 
σης Κυριακής-

'Επειδή 6μας, βρισμένα Κόμματα 
έβεύρησαν, τήν έπομένη τών τραγι
κών αύτών γεγονότων, υπεύθυνη τήν 
Κυβέρνηση καί .τήν 'Αστυνομία καί 
στίς  αντιπολιτευόμενες 'Εφημερίδες 
έγράφησαν και γράφονται συχνά γε
γονότα καί κρίσεις Ιπ Ι τών γεγονδ- 
ταν αύτών, πού βέν έχουν καμμία 
σχέση μέ τήν πραγματικότητα, έγ- 
γΐζουν δέ ένίστε τό* χώρο τής μυ
θολογίας, προτίμησε ή Κυβέρνηση νά 
Φέρει τά βέρα σήμερα ένώπιον τής 
Βουλής γιά  νά έχει γνώση καί ή 
’Εθνική 'Αντιπροσωπεία, Αλλά καί 
όλόκληρος ά 'Ελληνικής Λαός, τής 
πραγμοπικότητος, όπως περί γράφε
ται άπά τάν άομάβιο ΕΙσσγγελία, 
πού παρηκολούθησε τά γεγονότα, 
κατ’ έντολήν τού προϊσταυένου του 
καί κοτεέβεσε τήν Αναφορά* του.
* Ή  Αναφορά αύτή παρακαλώ, κ. Υ 
πουργέ τής Δικαιοσύνης, νά κατον- 
τεθεί στή Βουλή καί νά καταχωρηθεί 
ατά πρακτικά.

Ή  συζήτηση γίνεται πρό τής ή- 
μερησίας διατάξεως μόνον μεταξύ
* Αρχηγών Κομμάτων καί τών Ισο
τίμων πρός τούς 'Αρχηγούς βουλευ
τών. Αύτά Αποτελεί πάγια τακτική 
πού ακολουθείται άπά τά 1*64 Υ 
πενθυμίζω δέ στή Βουλή, γιά  όσους 
οννεχώς επί τού θέματος αύτού δι
αμαρτύρονται, ότι τήν Δεκέμβριο τού 
19Δ4 ό τότε 'Αρχηγός τής Κυβερ
νήσεις, ό Γεώργιος Παπανδρέου, ρη- 
τώς καθόρισε πώς διεξάγεται ή συ
ζήτηση πρό τής ήμερησίας διατά- 
ξεως 'μεταξύ Αρχηγών Κομμάτων 
μόνον. λ  CI Η  - -  .

’Επειδή, όμως, ή Κυβέρνηση κατά 
τήν Ανάπτυξη τών δεμάτων βά κα
ταλογίσει ευθύνες καί σέ βρισμένες 
Αμάδες Κομμάτων, πού δέ* Αναγνω
ρίζονται Από τό* Κανονισμό τής Βου 
Μ (  ώς Κόμματα, έβεώρησο ότι βέν 
ΙτανΓόρβόν νά σχερηδούν τής 6υνα- 
τάτητος άπαντήσεως.

/  j y  air * , κ α τ ' έξαίρκσ3L. ή. <Η1Η -_ ... 
Συζήτηση βά περιλάβιι καί *ο0ς~ 
„~7 »üς τών 'Ο μ άδων,’πού δέν Α

ναγνωρίζονται κατά τό* Κανονισμό 
τής Βρολής, σά* Κόμματα.I Έ κ  μέρους τής Κυβερνήσεις βά 
ά— ντήοκι ά κ. Αντιπρόεδρος τής 

I  Κυβερνήσεως καί Ιγώ. Βεβαίως, ά* 
85§δ τό Βιάστημα τής ονζητήσεως 
« (  αρμόδιοι Υπουργοί— καί είναι 
αυτοί ό Υπουργός Δημοσίας Τάξε- 
ως καί ό Υπουργός Δικαιοσύνης-—  
Φιλήσουν νά κάνουν ρία έρώτηση η
BS Απαντήσουν έπΐ έρωτήσεων, πού
βά δέσουν οί Αγορητές, είναι εύνόη- 
το ότι αίτιό βά έττιτραπεί.

Η ΠΟΡΕΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ

Πρίν, όμως σάς περιγράφω τά γβ- 
γννότα τής Κυριακής, όπως έπανα- 
λαρβάνω περιέχοτται ατήν έκθεση τού 
Εισαγγελέας κ· Κουβέλι), βά ήθελα 
τά σάς ύπεώυμίσω, ότι δέκα ή μέρες 
προηγουμένως οί έφημερίδες τής Αν- 
τιπολιτεύσεως άρχισαν νά _ Αναγρά
φουν, άτι ή πορεία βά ξεκινήσει άπά 
τό Πολυτεχνείο καί βά έχει σάν τέρ
μα τήν 'Αμερικάνικη Πρεσβεία.

Δυό-τρεις ή μέρες μετά τήν Ανα
γραφή οάτής τής εΐβήσεως — δέν ξέ- 
μ ΐ  ποιά πηγή τήν έδωσε—  περιήλ» 
βατ εις γνώσιν τής κυβερνήσεως 
πληροφορίες πορί έπεισοδΙ«ν._ «ά  
όποια έπρέκωτο νά γίτουν στή* Άμε* 
»ιρανική Πμεσβείσ. Καί έττειδή οί 
πληροφορίες είχαν βάσιμη προέλευση 
καί έήιδή καί άλλοτε, πρό 5 έτών, 
τό* ‘Απρίλιο τού 1973 τό Ιδιο είχε 
ονρβεί, τα pu άλεσα τόν ύσουργό 
Δημοσίας Τήξεως τά «αλέσει τήν Ε. 
Φ.Ε.Ε. καί ‘νά τής συστήσει τά πε
ριορίσει τήν πορεία της μέχρι τάν 
Άγνωστο Στρατιώτη, όπως έγινε 
ραΙ πέρσι καί πμόπιμσι καί τά άλλα 
χρόνια καί «ά παραιτηθεί τής άξιώ- 
οιώς της ή πορεία τά φτάσει μέχρι 
τής Αμερικανικής Πρεσβείας. Είπα 
καί ατό» ύσουργό τής Δημοσίας Τά - 
ξοως, άτι εαριά σχέση Μ* έχει τό 
ΠολστεχτκΙσ μέ τήτ 'Αμερικανική Πρε
σβεία. Καί έκειβή, κύρτοι συνάδελφοι, 
είναι προσφιλής τακτική μας νά έπιρ- 
μίπτουρε τις δικές μας εύβύνες σέ 
άλλους, σή ξένους, νομίζω ότι βέν 
όκοβοηβούμε τήν ήρβλή πορεία τού 
ΈΦντυς, όταν πμοσπαβούμε τά «στα- 
μογίσονμε ιύβννες σέ ξένα κράτη Άλ> 
•όσιε ή μόδα ήταν ή Ίντέλιτζενς 
Σέρβις, μετά έγιναν ή Ρωσική Μυ
στική Υπηρεσία καί τώρα ε]*αι οί 
’Αμερικανικές Μυστικές Ύνορεσίες.

βεωρώ ότι ύπύθυνοι γιά τό βικτα- 
τ ·ρ ία  καί γ ·ά  τό Πολυτεχνείο ΐίμα- 
σ τι· δυστυχώς, Αποκλειστικά έμείς. 
Τύρσ, έάν σέ βρισμένες περιπτώσεις · 
τού έβνικού μας βίου δίνουμε τήν εώ- 
■αιρίσ σέ διαφόρους ξένους τά έπω- 
«εληβούν Από τά άμαρτήρατα καί τά 
λάβη μας. σότό είναι σφάλμα δικά 
μας u i  όχι »φάλρα τών ξένων. 'Αλ
λά, ρσγαλάτερσ Ακόμα σφάλμα είναι, ■  
*ά σοριβτάνονμε άτι έμείς καμιά 
όσσιτιότητ« Ιέ* έχουμε καί ότι εί» 
ρεβσ δέρατα αύτών τών μυστικών 
πρακτόρων παό βροόν στήν Άνστόλή, 
στή Δόση, τό Βορρά ή στό Νότο.

Τήν )όη Νοεμβρίου ή ουγκέντρωση 
στή Πολυτεχι ε/ο άρχισε άπά νωρίς 
Βά ροά όσιτρέφετι τά σάς έπι »δω
ρίσω ότι τό «σνώ καί τά οννφήματα, 
ω »* ί σχέση Μ* είχα» ρέ τό Πολυ- 
τιχκΐΐσ. Κσί ένώ ή Ε.Φ.Ε.Ε. είχε όσο- 
J W ·  ή σορείσ τά γίνει μέχρι τόν 
Αρτωστ* Στρατιώτη « r f  Ιόέχβη ότι 

μμοφτήσ ’Αγνωστο (κ ό η ΐμ τ ύ  |ή 
ήσυχα ατό ααΐτιω τους,

M w  σ τό  I U m i x m Ii  ένα τεράστιο 
· * *  έλεγε- «Ό λ ο ι ατήν Άρε» 

f m m n .  Μ  ύπήρχσ»

προσπαθούν νά τροφοδοτήσουν τη νέα 
γεγιά.

Η ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ 
ΤΗΣ «ΟΜΑΛΟΣ»

Ό τα ν  τά δύο τρίτα τής φάλαγ
γας είχαν περάαει από τά Χαυτεία, 
προαετέβη μιά όμάς 1500- 2000 Αν
θρώπων, πολλοί τών άποίων έφεραν 
αακκίδια, ¿κραύγαζαν συνθήματα 
υβριστικά κατά πάντων καί προαε- 
τέβησαν στήν πορεία χωρίς νά βια- 
μσρτυρηβεί κανείς άπό ¿κείνους πού 
είχαν τήν εύβύνη τής περιφρουρήσεως.

Ό τα ν έφθακναν ατό ύφος τάν δι
καστηρίων, αύτή ή άμάς τών 1.500 
ή 2.000 Ατόμων έριξαν έναντίον τού 
Μεγάρου τής όδού Σανταρόζα, μία 
βόμβα Μολότοφ καί συγχρόνως με
ρικοί άπό αύτούς μέ πέτρες, τ ις  ό
ποιες βεβαίως δέν εύρήκαν στό κατά
στρωμα τής όδού Σταδίου, άρχισαν 
νά λιθοβολούν τΙς προθήκες τών κα
ταστημάτων. Καί πάλι κανείς άπό 
¿κείνους, πού είχαν τήν ευθύνη γιά  
τήν τήρηση .τής τόξεως, δέν έπιχεί- 
ρησε νά τούς ατοηιαττήσει. θά  ρέ 
¿ρωτήσουν οί Αφελείς; Και ή άστυ-

ρίς νά όπιτευχθή ή δριστική βιάλυ- 
σ ίς των, άπότε έτέβησαν Επικεφα
λής τά τεθωρακισμένα όχήματα 
(αύρες) καί μέ τήν χρήσιν τών σει
ρήνων καί μόνον πρός έκφοβισμό* 
διεσκόρπίσαν τούς διαληλωτάς εις 
μικροομάδας πρός διαφόρους κατευ
θύνσεις. Κατά τήν συμπλοκήν, τών 
διαΒηλωτών μέ τούς ‘κρανοφόρους 
τών Μ Α Τ έγένετο μικροτραυματι- 
σμός τόσον τών διαδηλωτών, όσον 
καί Αστυνομικών όργανο*. Μεταξύ 
τών τραυματισθίντον περιλαμβάνον
ται καί ό Αστυνομικός Διευθυντής 
κ. Πάτσιος ύποστάς έλαφρόν τραυ
ματισμόν εις τήν όριστεράν χείρον 
του, ' καθώς καί έγώ προαωπικώς, 
ύποστάς κακώσεις εις τήν δεξιάν 
μου χείρον, εις τήν δεξιάν μετωπι
κήν χώραν καί τήν κνήμην Αριστε
ρού ποδός ρέ έκτοξαώέντα Αντικεί
μενα τά όποια δέν μπόρεσα νά άν- 
τιληφθώ. ’Επίσης μέ άγνωστον άν- 
τικείμενον πού έβέτβην κατά πρό- 
σωττον έσπασαν τά γυαλιά μου, 
στάγμα πού δυσχέοαινε περαιτέρω 
τήν άσκησιν τών καθηκόντων μου. Ai 
έν λόγω κακώσεις έχουν βεβαιωβή 
καί ίατροδικαστικώς. Κατά τάς γε- 
ναμένας σνμπλοκάς πολλοί διαδη-

**όμα ρ ν> Μ »·γ ·, τό όπ«έα δέ* θύ- 
* V  W m I  μ (  ΙροΜγικιλ ήρ|> 

*» >«* » ωρέ^ίρμ ·ού 1971, ύ ϋ ύ  
π φ  ω ά ίρ τ ιρ  όπτιοωθερωττικά Β
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ναμία τ ι  Εικανε; Τίποτα. Είχαμε Α
παγορεύσει ρητά στή* Αστυνομία νά 
έπέμβει ατήν πορεία, διάτι, άν η 
Αστυνομία είχε έπέμβει εκείνη τή 
■στιγμή, φαντάζεστε τ ί βά είχε·' γ ί · 
ιω ι.'θά είχε γίνει μακελιό καί τότε 
όρβώς βά μάς κατηγορούσαν τά 
κόμματα τής ΆντιπολιτεΑσεως. ’ Αλ
λά σήμερα όρβώς κατηγορούμε έμείς 
(παρατεταμένα χειροκροτήματα) για 
τ ί  *κέτρεμαν άπό τήν Αρχή τής δια
δηλώσεις αυτές τις  άσχημίες. Ό -  
τ «  ή φάλσγξ ανιή, παμέυομένη, 
καθ' όν τρόπο σάς άνόμερσ, έμθαοτ 
στόν Άγνω στο Στρατιώτη, βέν έμι- 
μήβη τις  χιλιάδες τών νέυν πού εί
χαν περάσει, είχαν ρίξει λίγα λου
λούδια καί διελύοντο ήσυχα, Αλλά 
μέ τά πονώ «όλοι στήν πρεσβεία» έ- 
στράφησσν έναντίον τών Αστυνομι
κών, πού είχαν παραταχθεί έπί τής 
όδού Βασίλισσες Σοφίας στό ύφος 
τής αιγυπτιακής πρεσβείας κμί τών 
Ανθοπωλείων. ’Εκεί ζήτησαν Λ  πε
ράσουν. Καί όταν ή όπιτραπή πού 
Δπετελεότο άπό τόν Αστυνομικό διευ
θυντή, τόν βοηθό του όστυνομικό βι- 
ευθνντή Αθηνών, τόν Εισαγγελέα εαί 
ένα εκπρόσωπο τής Νομαρχίας ιούς 
είπαν ότι Απαγορεύεται, υπάρχει ρη
τή συμφωνία καί Αποδοχή, μετά τόν 
Άγνω στο Στρατιώτη, οί οιαΕηλωταΙ 
όταν Αρχισαν νά θιαλύσνται, έξέτκα- 
σαν ‘σέ ύβρεις κσί τούς Κίπαν άτι 
θά περάσουν.

Η ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ.

Α λ λ ά  κύριοι συνάδελφοι, νά μου 
άπιτρέφετε νά διαβάσω στό σημείο 
αΰτό, Αποσπάσματα όπτό τήν έκθεση 
τού Εισαγγελέας, γιά  νά μή νομίσε
τε ότι υπερβάλω.

Λέγει λοιπόν ό κ. Κουβέλης:
«Τ ά  σννβήματτά τον όν τώ μεταξύ 

¿γένοντο έξυβριστικά καί Απειλητι
κά, όπως: «Μπάτσο·, γουρούνια, 
δολοφόνοι», «φονιάδες.τών Αδελφών 
μας», «δέν θά περάαει ή νέα τρο
μοκρατία» κ.ά. Ο Ι πρώτες γραμμές 
τών διαδηλωτών δεμένες μέ τά χέ
ρια μεταξύ των ώστε νά Αποτελούν 
Αδιαπέραστο τείχος, άπιτελούντό άτ 
πό ύφηλόσωμους καί δυνατούς ά ν  
βρας, πού Αποτελούσαν προφανώς 
τούς έπίλεκτους «γορίλλες» τών Α
ναρχικών. Τά  βλέμματά των, σί Α- 
■ΛιλητικαΙ Ειαθεσείς των, καί ή όλη 
έμφάνισίς των, έδειχνε Ανθρώπους 
ότποφασισμένους γιά  άλα, τό δέ κ »- 
χλάζον μίσος καί πάθος έναντι τών 
Αστυνομικών όργάνων ήτο άκθηλον. 
Ή τ ο  φανερόν ότι είχο* πρόθεσιν νά 
συγκρουαθούν καί άναμετρηθούν μ{ 
τά  Αστυνομικά όργανα, καί νά δημι
ουργήσουν οπωσδήποτε έωεισόθισ».

Καί Αφού περιγράφει τ ις  προσπά- 
θειές τους νά τούς «αθκσυχάπβυ», 
προσπάθειες· πού Ασέβησαν μάται
ες, έξοκολουθεί;

«Κατόπιν τής τοιαύτης Απειλητι
κής καί Εκβιαστικής σ ιάσιώς « μ  ώ> 
φόύ προηγήθη αυνεννόηαις μέ τό ό  
πιτελείο τής Αστυνομικής Αιενθύν- 
σεως Αθηνών, τοθς ίβηλώσβμε* ότι 
ή ’Αστυνομία Απεφάσισπ* νά μ Αν 
τοθς έπιτρόφει τή* πορεία* εις την 
Αμερικανικήν πρεσβείαν.

«Κ α ί στήν προσπάβειά ρας νά 
τούς γνωστοποιήσωρεν σάτήν τήν 
άπόφσσιν μέ τηλεβόα, Απετέθησαν 
σίφνιδίως κατά τών ’ Αστυνομικών 
δυνάμεων, έξσπολ σαντες βροχήν άπό 
ξύλα, π έτα:' ■>' άλλο Αντικείμενα, 
άπότε έβόθ' * '  * εις νά ΜΑΤ
u i τή* μ?* ινλότ *’ άπω-
θήσου* τού' έ « . ηεκούς «α,Ι άταρ· 
χικοός θ*σθηλω·ός -οί όποίρι έτρά- 
σησβ* πρός όιοφόρονς κατευθύνσεις ■  
(πεννεπιστηρίσυ > Πλ. Συντάγματος 
'  Ά ω σλίσς). 'ΒγΑ»σ»τσ όλλεπόλλη- 
)♦» m A in ιε  Ασό τούς θιαθηλεοτάς 
•ωέ Iffu m m 'H tr, Α «ό  τά A M T χω·

, λωταί έν τή προσπάθεια ’ των νά 
διαφύγουν κατέπεσαν έπί τού έδό- 
φους καί έποδσπατήθησαν άπό άλ
λους διαδηλωτάς. ΟΙ διβσκορττισθέν- 
τες διαδη λωταί έχοντες προαχεδιά- 
αει τάς γκληματικάς των ένιργείας 
κατά τήν φυγήν των έθεσαν πύρ σέ 
διάφορα εύφλεκτο Αντικείμενα καί 
έτοποθέτησαν μέ διάφορα Αντικεί
μενα Από καταστήματα καί οικοδο
μάς όδοφράγματα πέριξ τού χώρου 
‘τής πλατείας Σνντάγμοττος, έπί 
τής Λεωφόρου Αμαλίας καί Πανε
πιστημίου, καθώς καί έπί τής ά  
δού Πατησίων ώς· καί πέριξ τού χώ
ρον τού Πολυτεχνείου, όνου μετέ- 
βημεν βραβύτερον. Επίσης κατά 
στρεφαν κολλάς προθήκας καταστη
μάτων, τά  όποια έν τή κυριολεξία 
¿λεηλάτησαν, δημιουργήσαντες ζη
μίας ανυπολογίστου αξίας. ΕΙς τόν 
χώρον τών συμπλοκών, έκτός τών 
άλλων Αντικειμένων (ξύλα, πέτρες, 
ρόπαλα)· άνευρέθησαν καί αυτοσχέ
διοι βόμβες μολότωφ, καθώς καί 
άλλα πειστήρια, τά όποια περισυ- 
νελέγησαν άπό τήτ ’Υπηρεσία Ση
μάνσεων, άστε νά άποτελέσουν στοι
χεία τής δικογραφίας».

Αύτοί ήταν οί άθώοι κύριοι συνά
δελφοι πού έδέχθηοαν τήν απρόκλη
το έπίίιση τής Αστυνομίας.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Α λλά  τ ί  έπρεπε νά γίνει; Ή  Α
πρεπε νά τούς Αφήσει κανείς νά πε
ράσουν καί νά πορευβούν στήν Α 
μερικανική Πρεσβεία, οπότε θά μάς 
κατηγορούσαν, όπως μάς κατηγόρη
σαν τό 1975, πώς έπέοασαν —  καί 
αύτό θυμίζει ¿κείνους τούς παλαιούς 
6·κολοβούς, πού όταν Απαντούσαν 
εις τήν Αγωγήν συμπεριελάμβαναν 
Ανατάσεις άλληλοσνγκρουομένας καί 
έλεγαν; εθά πρέπει νά βιωρηθώ Α
νήλικος, άλλά άν βέν θωρςθώ ανή
λικος θά πρέπει νά θεωοηθά υπερ
ήλικας» —  ή »ά γίνει αύτό πού έ
γινε Νά προσπαθήσουν νά τούς στα
ματήσουν. Καί πώς νά τρύς σταμα
τήσουν; Ό τα ν οί επιθέσεις, όπως 
λέγει ό ΕΙσαγγελεύς, διαδέχονται ή 
μία τήν άλλη; ’Υπάρχει άλλος, τρό
πος άπό τού νά σταματήσει ή ’Α
στυνομία —  ηπιότερος —  τούς επι
τιθεμένους άπά τά γκλόμπς; Υπάρ
χου« Βεβαίως καί τά δακρυγόνα. Α λ 
λά έάν έρρίπτοντο σ" αύτό* τόν στε
νόν χώρο δακρυγόνα καί όεόομένου 
ότι πέραν αύγής τής όμόδας τών 
2.000 Ανθρώπων υπήρχαν καί άλλοι 
νομικόφροννε διαδηλωτές, Φαντάζεσθε 
τί θά yivórcnr;

Ή  ηπιότερος λοιπόν τρόπος, ή
ταν ή Απόκρουση τής έπιθέσεως Βιά 
τών γκλάπς, Καί αύτή διετάχθη ά
πό τό* παοιστάμενο Εισαγγελέα καί 
εντκρίθη άπό τήέ Αστυνομική Διεύ
θυνση Αθηνών, ή όποια παρακολου
θούνε διά τού Ασυρμάτου τά συμ
βάντα.

Χτυπούσαν, λένε τοάς έπιτιθεμέ
νους στό κεφάλι, Μά Aren Αμύνε
σαι καί όταν άμθνρσαι γιά  τήν ζωή 
σαν —  διάτι όπως σάς διάβασα ή
τα» άλλόφρονες καί έξαλλοι καί πλή- 
ρεις μίσους· Καί (τα* μία όμάς ISO 
Ανδρών ή 200 ή 300 δέχεται επίθε
ση 2.000 Ανθρώπων μέ ρόπαλα, ξύ
λα, πέτρες καί βόμβες κΜολότωφ», 
έάν ξιφάγουν καί ώριαμέ*α κτυπή
ματα σ τ ό κεφάλι, δέ* μπορούμε »ά 
τούς ζητήσουμε τή* κεφαλήν έπ> 
πίνακι

Άλλωστε σέ ποιά 'Αστυνομία τού 
κόσμον είδατε να Αποκρούονται οί 
ίπ,θέσεις μέ άνθη. Μ Ι νκλόμττς Α
μύνονται αί Αστυνομικοί, καί ¿·εί 
θεωρείται ιδιαίτερα ¿πι6ορυ**·>ά ή 
έπίθεση κατά τώ* άστντορικΑν δρ* 
γόνων, Καί δ ’Αρχάγγελος Μιχαήλ

σπάθην κρατεί ατά χέρι« του, 
νά Αμυνθεί έναντίον τάν βαιμ ··^Ι 
Δέν κρατεί άνθη.

Α λλά  κύριοι συνάδελφοι, e ^ i  
πού τόσο εύκολα καί έπιπόλσίβ 
τηγορούν τήν Αστυνομία, φ αντέ* 
τσι τ ί  θά είχε συμβεί, έάν είχ®  
καταργήσει τούς Αστυνομικούς; _ J  
μείς οί ίδιοι δέν ζητάμε νά 
στ en tue ιι τήν περιουσία μας, 
ζωή μας ή Αστυνομία; Καί 
είναι δυνατόν, μόλις ή Αο 
προσπαθήσει νά αποκρούσει τέτο 
είδους έπιθέαεις, *ά Αγνοούμε 
τρομοκράτες, τούς όποιους θα. 
με υπεύθυνους, καί μετά πέντε ϊ  I '  
λεπτά νά τούς ξεχνάμε καί νά 
τιθέμεθα μετά κατά τών άατ» 
κών.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ 
«ΠΑΡΑΚΡΑΥΙΚΟΙ» 1

Α λ λ ά  διετνπώθη κύριοι συνάδελ 
φοι, τό έρώτημα: Καλά 2.000 ήοβι 
οί επιτιθέμενοι, 8 Ανθρώπους ονλ>. 
λάβατε ;  Στόν τόπο τή^Μξχιεήί 
συμπλοκής, τής έπιθίστωζ. .» βν·ί 
ντλ ήρθησαν 8. Δέν συνελήφθη κανί- 
νας. Γιατί δέν είναι δυνατόν J w  
αμύνεται ή Αστυνομία εαί μάλιστΑ 
όταν Αμύνεται έναντίον τέτοιων μα 
νιασμένων έπιθέσεων νά o v U U a  
Συνελήφθη σαν έκτός αυτού τού χά
ρου όταν πλέον είχε έπέλθει βιόλυ-' 

πού »

& * ·'  t j y  Αγώνα τών νέων
έναντίον τής δικτατορίας; 

δικαιώματα έχοτε σείς, έχου- 
«  και έμείς. Καί έπιιδή έτσι είνβΙ 

βά σάς πώ, άτι όσα 
Γ*?* 6ιοργανώνετε στις 17 Νοεμ- 
¿fl0V έκάατου έτους, καμία σχέση 
, ’  ,y eww Μ* τό Πολυτεχνείο. Καμία 
■»ολύτως. Είναι καθαρώς μία-'άν- 
■'ευβερνητική εκδήλωση καί δέν έ- 
ff’f* τ* ^μρβς «αί νά τό πείτ*. 
^ π τ ^ ε ί τ ε  νά κρύρετε αύτή φήν 
«ντίΜιβερνηίική έκδήλωση κάτω όπτό 
*η» ηρωική πράξη τού Πολυτεχνείου.

Φωνάζετε: « Έ ξ ω  ή δεξιά». Γιά 
ποΆ δεξιά ριλάτε; Τ ί  νομίζετε πώς 
είμαστε έμείς; Ή  φασιστική δεξιά; 
Ερ·«ς πήραμε τό 42% το ύ -Έ λλη νι- 

*6ο λαού καί Αντιπροσωπεύουμε, ό
πως Αντιπροσωπεύουν καί άλλα κάμ- 
Ρβτα, τούς Έλληνες Αστούς.

ΚΩΝ. Μ Π ΑΝ ΤΟ ΥΒΑΣ: Σείς τό 
πήρατε;

Γ. Π ΑΠ Α Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Υ: Ό χ ι 
μάς τό έδωσες έσύ.

Γ. ΡΑΛΛΗ Σ; Κύριε ΙΊαπακωνσταν- 
τ !νουκρ^ς παρακαλώ. Καμία σχέ
ση δ ^ 9 ο ν μ ε  μέ τήν φασιστική δε
ξιό όπως προσπαθείτε νά δώσετε 
τήν έντνπωση. Ό χ ι μόνσν δέν έχου
με καμία σχέση μέ τήν φασιστική 
δεξιά. Αλλά μέ Αναγκάζετε νά σάς 
ύπετθυμίσω κάτι πού έχω πει καί 
άλλοτε. Ά ν  αύτή ή παράταξη, τήν 
όκοίαν σείς χαρακτηρίζετε ώς δε-

■sr M i l # »  R  v r Ä n «
πόδειξη τού ότι ή ’Αστυνομία έχαβε 
τήν ψυχραιμία της καί βάναυσα ά· 
πέκρουσε τήν έπίθεση έπικαλούνταβ 
τήν δήλωση τού κ. Δαβάκη, γιά τήτ 
ομάδα τών άστυνομικών πού πυρο
βόλησε. Πρώτον, ό κ. Δαβάκης, έ- 
κάνε εκείνο πού έπρεπε νά κάνει κά
θε υπουργός Δημοσίας Τάξεως μιάς

δέν ξέρω άν είχαμε Απαλλαγεί τών 
δικτατόρων τόσον έγκαιρα. Καί έ- 
πειδή ή μετριοφροσύνη καμιά φορά 
βλάπτει, θά κάνω έξαίρεση τού κα
νόνα πάλι θά σάς πώ ότι πρό τού 
’Απριλίου τού 1967, πολλοί Απει
λούσαν ότι άπτκεφαλής 500.000 Ε λ 
λήνων, όταν έκ δηλωθεί κίνημα, θά

.  .   _. .  .  , ν ™  χτυπήσουν τούς κινηματίες καί κα-
κυβερνησεως που θεωρεί τόν έουτέβ) κ Ι .  κινήθηκε, ούτε έπί κεφαλής 
της υπεύθυνο. Είπεν οτι θά έξαοδ πρ0σώπον. Ό  μόνος ό όποιο«
σθεί διοικητικως και δικαστικώ ς]^ προσπάθησε κάτι νά κάνει, είναι ό
θέμα καί θά έρευνηθεί μήπως ή'μι
κρή αύτή άμάς τώ* 7— 8 άνθρωπον, 
ύπερέβη τήν άμυνα, μήπως έχασε τήν 
ψυχραιμία της καί ένώ ήδύνατρΠά 
αποκρούσει τήν επίθεση δ Γ  άλλον 
μέσων κ στ έφυγε στήν χρήση τών « .  
ριστρόφων. Όρβώς τά είπε, άλλα 
βέν τό διαπίστωσε ή Ανάκριση άν 
οί άνθρωποι αυτοί έχασαν τήν φυ. 
χραιμία τους ή άν φοβούμενοι «οί 
γιά  τήν ζωή τους έρριψε» τούς

άμιλών αύτή τή στιγμή.
Δέν είμαι — καί κβαώς χειροκρο

τείτε, κύριοι συνάδελφοι —  δέν εί
μαι φπερήψανος διά τήν πράξη μου 
¡κείνη. Απλώς καί μόνο διότι άπέ- ■ 
τνχα, Αλλά πιστός στις έντολές τού 
τότε Πρωθυπουργού κ. ΚσνελΧοπού- 
λου καί τών άλλων συναδέλφων, έ- 
πεχείρησα νά διασώσω τήν Δημο- 
«ροπία. χ

Πώς, λοιπάν, προσπαθείτε νά ρού

τη λυπείται καί γιά  τ4 
τ ή ς  ν ί α ς  Π α ν η τ j ’OYOlRl * 1 . » .T umi . ΟΐΠ
καί διά τδν τραυματισμό τών SjL ^
βηλωτών καί των Αστυνομικών. 'Α Λ ' 
λά έγινε πολύς λόγος καί γ ιά  τούΛ

. Μ ««; 
ι>τ6  τ ά  θ έ α μ α

παρακρατικούς. Δέν κατάλαβα ή λέ
ξη Αύτή ποια έννοια Αποκρύπτει. Έ 
χω τήν ύπόνοια ότι Αποκρύπτει {να 
σύνολο έννοιών καί προσπαθεί ιά 
μάς άποτρέφει άπό τήν μία ¿mois. 
Έ ά ν  οί τρομοκράτες πού όπως γρά
φουν οί έφημερίβες σας, είχαν n i 
αλυσίδες καί πέτρες καί ξύλα «σί 
βόμβες «μολότωφ» όπως λέει ό Ε!- 
οαγγελεύς θεωρούνται καθ' ύμάς τρο
μοκράτες, είμαστε σύμφωνοι.

Ά ν  όμως ύπονοείτε ότι εις τή* 
Αστυνομία ύπήρχψν όρισμένοι, ο1 
όποιοι δέν συμορφώθηκαν πρός τόι 
νόμο καί τ|ς Αποδείξεις τών Διευ
θυντών τους, έχουμε σαφώς διαφο
ρετικές άπ όψεις

Η ΝΕΟΛΑΙΑ 
ΚΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ

Προσπαθώ άπό τό 1974 νά πλησι
άσω τή νεολαία, γιά νά τής δώσω 
νά καταλάβει ότι δόν είμαστε έχ- 
θροί της, ότι είμαστε φίλοι της, ότι 
προσπαθούμε νά δημιουργήσουμε ένα
μέλλον καλύτερο γ,ι. αύτούς, τουλά
χιστον καλύτερο Απ’ ¿κείνο πού ζή- 
σαμε έμείς, μέ τά μίση, τούς φό
νους, τις  εκτελέσεις, τά κινήματα.

Πρώτον, τό Τμήμα τών Άστννο- τήγ άνσρχια, τη ψτώχε̂ ια και την κα-
μικών πού έδέχετο τις  επιθέσεις δέ» 
ήτο δυνατόν νά τις  προκαλέσει. Πώς 
οί παρακρατικοί πού δήνθεν υπήρ
χαν εις τήν ’ Αστυνομία προ«άλε
σαν τήν έπίθεση; Είναι βεβαιωμέ
νο ότι τήν προκάλεσαν δύο χιλιά
δες άνθρωποι.

Δεύτερον, άν βρισμένα υπολείμ
ματα τής δικτατορίας ήσαν ανά
μεσα σ* αυτές τις  δύο χιλιάδες, 
πρώτον δέν μπορεί «ά ήσαν πολ
λά όν ήσαν. Διάτι άν ήσαν πολλά 
βά τά »ίχα τι άντιληψθε! σείς οί 
ίδιοι καί βά τά είχατε κατονομά
σει καί βέν κατονομάσατε κανένα. 
Έ ν α  όνομα ε'δα νά άναψερατε αύ
τό τό* καιρό. Ά λλα  καί άν άαα* 
ποιός φταίει; Σείς, αύτοί π β · · :  
¿στέγασαν. Ο ί δύο χιλιάδες Ε μ ο γ  
ποι πού έπιχείρησσ» νά αίματοκν 
Χήσουν καί αίματοκύλησσν τήν Α 
θήνα, άν μεταξύ τους ειχαν καί εί
κοσι παρακρατικούς, είναι υπεύθυ
νοι διότι τούς έδωσαν τό άσυλο 
καί τούς έπέτρεψα* νά έκμεταλλευ- 
θοΰν τήν έκρυθμη κατάσταση πού οί 
Ιδιοι ¿δημιούργησαν.

Ά π ’ όσα είχα τή* τιμή νά σάς 
έκθέσω θά μπορούσε κανείς νά «σ
τολή ξει στό συμπέρασμα ότι γιό 
τά  τραγικά αύτά γεγονότα φταίνε 
οί διοργανωτές τής πορείας.

Ό χ ι ,  κύριοι συνάδελφοι,,δέν φταί
νε ο! διοργανωτές τής πορείας. 
Φταίνε όσοι δημιούργησαν τήν Ατ
μόσφαιρα πού έπέτρεψε αυτού τού 
είδους τά έκτροπα καί αύτοί πάν
τως βέν είναι οι διοργανωτές τής 
πορείας. Δέν είναι αύτά τά νέο 
παιδιά πού {δημιούργησαν αύτό τό 
κλίμα, άλλοι τό ¿δημιούργησαν,

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΑΙ Η «ΔΕΞΙΑ»

Α λ λ ά  πριν φτάσω σ’ αυτό 
ήθελα νά ξεκαθαρίσω κάτι άλ 
Τ Ι  είναι τό Πολυτεχνείο; Είνα 
άπέτειος εις Ανάμνηση τής άντι- 
στάσεως τής έλληνικής νεολαίας 
κατά τής δικτατορίας τό 197». 
Καί όαο δικαίωμα έχετε σείς νά έ· 
πα^ρεσβε γιά  τό Πολυτεχνείο άλλο 
τόσο δικαίωμα τουλάχιστον Ισο έ
χουμε καί έμείς. Καί έχουμε καί τά 
δικαίωμα νά ¿«αιρόμαστε διότι πριν 
άπό τό Πολυτεχνείο, έξη μήνες πρίν, 
άντιστάθηκε ή ελληνική νεολαία στή 
Νομική Σχολή. Καί θυμούμαι μάλι
στα άτι είχε γίνει μία συνάντηση 
τότε, στό σ π ίτι τού Προέδρου «  
Κανιλλοπούλου καί ήτα* παρόντες ό 
κ. Πεσμαζόγλου, ό κ. Γ . Β. Μαγκά- 
κης, ό κ. Πβπαληγούρας, έγώ. μού 
Φαίνεται ό κ. Μαύρος, ό κ. Κανελά- 
κης καί βεβαίως βέν συμβουλεύσω- 
με τούς νέους νά νΐοθετήοτου* μία 
«τάση πού βά όβηγούσε σέ Αναμέ
τρηση αιματοχυσία καί σέ στυγνό
τερη δικτατορία άπ’  ό,τι υπήρχε τό
τε. Α λ λ ά  τούς συμβουλεύσαμε νά 
Ακολουθήσουν μία στάση ύπερήψανη, 
πού βά έδειχνε τήν έλληνική νεο
λαία Αντίθετη πρός τή* δικτατορία, 
όπως πράγματι ήταν Γ ι '  αύτή μας 
τήν συγκέντρωση έγιναν συνεχείς Α
νακρίσεις άπό τή δικτατορία. Καί 
τού Φαίνεται ότι ό κ. Πεσμαζόγλου 
κατόπιν αυτής τής συσχέψεως συνε
λήφθη. Έ γώ  πάντως, καταθιωκόμου* 
επί 13 ημέρες καί ¿κρυβόμουν πάτε 
στό σπίτι τού ένός καί πότε στό 
σπίτι τού άλλου φίλου καί ά κ. Κ »  
νελλάπουλος ύπάστη τά πάνβεινα.

Λοιπόν, μέ ποιά δικαίωμα μονο-

κομοιριά Α λλά  σ' αύτή τήν προσ
πάθεια δέν έχω πολλούς συμμάχους. 
Άλλοι προσπαθούν νά τήν φανατί
σουν καί νά διαστρεβλώσουν τά ώ- 
ραία Ιβσνικά τής νεολαίας.

Καί καταλήξαμε στίς καταλήψεις 
τών Άνωτάτω* Σχολών, πού καμία 
σχάση βέν έχουν μέ τήν άκπσίδευση, 
μέ τήν έλευβερία, μέ τά ίβονικά.

Κατελήψθη καί κεττέχθται, έπί 40 
ήμήρες καί πλέον ή Άνωτάτη Βιο
μηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Για
τ ί; Διάτι παρεπάμψβησαν στάν Ει
σαγγελέα Φβιτηταί, πού παρουσιά
στηκα» Αντί άλλων στις έξετάσεις. 
Ύπέπεσα» στά Αδίκημα τής πλαστό- 
T p o r a ^ h t · Τούς έστειλε ή Σχολή, 
ά τα ν Έ Κ σ τώ β η  τά άβίκημα, στάν 
ΕϊσαγγΤλΧσ. Καί «ατεληφβη ή Σχο
λή, μΐ αίτημα νά Απελευθερωθούν οί 
φβιτηταί.

Καί τά κόμματα βεώνται αύτή τή* 
κατάσταση Αμέριμνα καί^ χαίρονται, 
διάτι βημιουργούνται κατ' αυτόν τάν 
τρόπο δυσχέρειες στήν Κυβέρνηση. 
Κι έχουμε τά θέαμα τού Πολυτεχνείου 
καί τή χθεσινή Ανακοίνωση τής πβμ- 
φηφίας τών κοΔηγητών τού ΕΜΠ, 
«οΰ λέγει άτι καμία σχάση βάν έχουν 
οί καταλήψεις μέ ¿«παιδευτικά θέ- 
τεττα, άτι άλλα είται τά  κίνητρα, άλ
λοι υποκινούν τούς φοιτητές καί κά- 
ι(ι έκκληση στά κόμματα, θά Ακού
ε ουν τά κόμματα τήν έχκληση. τών 
ισθηγητών τού Πολυτεχνείου; Τή  εύ
χομαι, τά έλπίζω.

'Αλλά, κύριοι συνάδελφοι, πρό τρι- 
ά» ημερών, καθηγητής Άνωτάτης 
Σχολής, βεβαιωμένος Αντίπαλος τής 
•''βςρνήσεως, είπε στόν υπουργό τής 
Πληβείας, στόν κ, Ταλιαβούρο, κάτι 
ένάλογο μ’ αύτό πού διαπιστώνει ό 
ίουβέλης, στήν έκθεσή του, γιά  ιιί- 
Λ ,  γιά πάθη καί φανατισμούς. Τού 

ότι ένα ποσοστό φοιτητών κι*. 
► Α ι τ ί ά ν  έξακολουθήσει αύτή ή 

*ά χαρακτηρισθεί ώς 
ως πάαχον.

*< έμείς τ ί κάνουμε; Έμείς  δέν 
«κοπτόμαστε ή μάλλον έσείς, τά κάμ 
μοτα^τής Άντιπολιτεύσεως, δέν σπέ 
**Φ η ότι, έτσι πού πάμε, τά έλλη- 
***· πτυχία —  καί έάν. δίδουν ύπό 
τροίες συνθήκες, πτυχία τά Άνώ - 
τβτα Ιδρύματα —  βέν θά Αξίζουν 
ον’τ.έαο Αξίζει ένα λευκό χαρτί, 8 ι·
έ’ Ι δά είναι μοντζουρρμένα, ότι αύ- 
τΝ οί νέεκ, ¿χι έπιστήμονες δέν θά 
‘ V ? · Αλλά ούτε μουτζβύρηδες, όπως 
β ,"**η ευκαιρία διατείνεστε.

Ρτ ι βέν θά (βρίσκουν πουθενά 
ότι μπαίνουμε στήν Ευρώπη 

■** *■ ίποτιμηβρύν τά έλληνικά π »  
*** ®τήμιά, τά όποια άλλοτε ήσαν 
ε* κ  πρωτοπορία τών πνευματι

κά* ιδρυμάτων τού κόσμου όλοκλή- 
9 ^ '

ίξφφμουνιστινό Κόμμα, πεκλαιδ- 
τ ^ π οπρούσε τή  θρησκεία όπιο τού 

έ/ώ θεωρώ άτι τά κάρματα 
τ'** Αντιπολιτεύσεως μέ τά βιδά- 
Τδνν* πού δίνουν στή νεολαία, τήν 
*Π 2 b ^f-^0U1' *w,e κβ* κινδυνεύει 
Π * ή*ίά αύτή νά άχρηατινθεΐ.

^ μο, κυρίες καί κύριοι σννά- 
β ^ ·* .  τά γεγονότα τής τελευταίας 
■ ο ί ' ς ******· ΤΑ τελευταία καί 

*** ¿*· κάποτε νά αισθανθούμε καί 
"ά "**βιαβα*θούμε όλοι τ ις  ευθύνες 

Αντί νά κατεχόμεβα Από τήν 
μ *^2 »ία  τής άντιπολιτεύσεως, ** 
κ** Λ»εθα άπά τή* μονομανία πώς 

’ * * * « « ·  Σάς εό-

»·*·%# οτι ο  
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Μετά τδν ττρωΒυπονργά κ. 
Ράλλη, τδν λόγο έλαβε ό  ττρδ- 

'  ιβούς τού Π Α Σ Ο Κ  κ, ’Αρμ- 
δρέας Ποηεάνδρέου, ό όποιος 

• στην ομιλία  του είπε τά  έξης:

Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί συνά
δελφοι, θά ήθελα πρίν μπώ στό θέ
μα, *ά κάνω δύο δηλώσεις -  Απαντή
σει ς πρός ■ αύτά πού Cvw* ό πρωθυ
πουργός τής χώρας.

Πρώτον, Αναγνωρίζουμε όλους ό
σους έδωσα* τό παρόν στήν 7χρο*η 
δικτατορία, άσχετα άπό τήν κομμα
τική τους προέλευση. Εκείνος ήτα» 
Αγώνας το6 Λαού ένάντια σέ ριά 
ξενοκίνητη, βάναυση δικτοπομία. Ου
δέποτε υποτιμήσαμε τήν συμβολή καί 
δεξιών στόν Αγώνα κατά τής όικτα- 
τορίας καί έπομένως μάς Αποδίδετε 
προθέσεις τΙς  όποιες βέν έχουμε.

Έ ν α  δεύτερο σημείο Αφορά τόν 
φοιτητικό μας κόσμο, τή σπουβάζου- 
σα νεολαία στή χώρα μας. ’Αναμφι
σβήτητα οί συνδικαλιστικοί Αγώνες 
τής νεολαίας έχουν όβηγήσει σέ μιά 
σχετική ύποβάβμιση τού όπιπΐδου 
μόρφωσης, διότι όταν ένας Αγωνίζε
τα ι μέρα -  νύχτα γιά  *ά βελτιώσει 
τ ις  συνθήκες ¿«παίδευσης είναι φυσι

νελλσπούλου. Νεκρός κλτνικώς ά Κύ
πριος φοιτητής Καυμής, ό όποιος 
καμμία σχέση δέν είχε μέ τ ις  ¿«δη
λώσεις τού Πολυτεχνείου. Ή τα *  κα- 
θήμενος παρατηρητής τής πορείας. 
Καμμιά συμμετοχή βέν είχε ά Ιδιος 
ατήν πορεία, ούτε κά* στή* ειρηνι
κή' εκδήλωσή της.

Ε κφράζουμε τήν οδύνη μας γιά 
τούς έκατοντάβες βαριά τραυματι
σμένους φοιτητές, παιδιά,, ανθρώ
πους του μόχθου καί τής δουλειάς 
καί άπίσης Αστυνομικούς, δέν τό  
άρνοόμεθα.

Καί τό πρώτο έρώτημα είναι, 
ποιοι είναι οί ένοχοι;

ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ Η ΒΙΑ
θά ξεκινήσω άπό άιείνους τούς ό

ποιους άνεψερε δ Πρωθυπουργός ώς 
τήν μόνη πηγή Ανωμαλίας καί θια- 
τσραξης τής είρήνκής πορείας, θά 
έλθω Αργότερα στό θέμα τής ήθικής 
αυτουργίας, μία θέση πού δέ μπο
ρούμε νά άψήσουμε «ίωρούμενη α* 
αύτή τή Βουλή.

Πράγματι υπάρχει ένα τμήμα τής 
φοιτητικής νεολαίας πού πιστεύει σέ

δέν θά' Απέδιδα τόση ση
μασία.

Α λλά  δυστυχώς δέν είναι μεμονω
μένο. Είναι ένας κρίκος μόνο άπό 
μ;ά τεράστια Αλυσίδα παρομοίων γε
γονότων.

Ό  άοχηγδς της αξιωματικής Άντιπολιτεύσεως ιε. Άνβρέας Πατταν- 
δρεου, άγορεύων χθες στή Βουλή

κό οί σποιώές του νά ύψίατανται 
κάποια ζημία.

'θ ά  πρέπει όμως νά πώ ατήν κυ
βέρνηση — καί λέμε κ. Πρόεδρε τής 
κυβερνήσεως στή Δεξιά, διότι Ασφα
λώς σείς προέρχεσθε άπό τήν ΕΡΕ 
καί ή ΕΡΕ άπό τόν Συναγερμό καί 
τό Λαϊκό Κόμμα—  ότι κάποιος .ξέ
νος είχε έπιακεφθεί τήν Ελλάδα τήν 
ΙΟετία τού 1950 καί τήν έπιακέφθη- 
κε ξανά στή ΙΟετία τού 1970.

Καί μέ ρώτησε: «Δέν άλλαξε τ ί
ποτα άπύ τότε; Τά  ίδια όνδματα 
‘κατέχουν τούς υπουργικούς θώκους; 
Ο Γ  Ιδιοι άνθρωποι κατευθύνουν τή* 
χώρα άπό τότε;».

Ευθύνες γιά  τήν κατάσταση τής 
Παιδείας μας σήμερα έχουν ¿κείνοι 
πού κυβερνούν τή* χώρα γιά  δεκα
ετίες. Έκανε Χάβος ό Πρωθυπουρ
γός όταν είπε ότι τά  Πανεπιστήμιά 
μας ήταν πρώτα στάν κόσμο. Ά ς  
μού έπιτρέψει νά τόν διαβεβαιώσω
—  έπιιδή κάποια πείρα έχω σχετι
κή —  καί λυπάμαι γ ι ’  αύτό πού λέ
γω, γιατί είμαι περήφανος πού εί
μαι Έλληνας, φτι τά Πανεπιστή
μιά μας βέν ήταν ποτέ καλύτερα, 
δέ* ήταν ποτέ καλά. Υπήρχε μία I- 
ξαίρεαη, τά παλιά χρόνια ή Νομική 
Σ χ ο λ ή ...

ΦΩΝΕΣ : Τό Πολυτεχνείο...
ΑΝ. Π ΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Τό  Πολυτε

χνείο ήταν περίπου 50 χρόνια πίσω 
άπό τά πρώτα Πολυτεχνεία τού κό
σμου. Γ ια τί; Ούδέποτε ή Πολιτεία 
παρέαχε τή» ΰλικοτεχνική δομή, ού- 
βέποτε προσελήφθη προσωπικό καθη
γητικό μέ κριτήρια άμιγώς έπιστη- 
μονικά Ουδέποτε έκπονήθηκαν προ
γράμματα πού νά έπιτρέπουν ατό» 
φοιτητή νά Αναπτύξει τις  πνευματι
κές του καί τ ις  ήθικές του βυνά- 
Μ(·ς, Ούδέποτε παρασχέθηκαν υπο
τροφίες, ώστε νά είναι σέ θέση τά 
φτωχά παιδιά τού λαού νά άξιοποι- 
ήσουν τήν δήθεν δωρεάν Παιδεία.

Νά είσθι βέβαιος, κ. Πρόεδρε, ό
τ ι έμείς δέν παίζουμε παιχνίδι σέ 
βάρος τής σπουδάζομσας νεολαίας.' 
Έχουμε τό θάρρος καί τήν εύθύτη- 
τα, νά διαφωνήσουμε ριζικά μέ β
ρισμένες συγκεκριμένες θέσεις πού 
παίρνει μερίδα τής νεολαίας. Αλλά 
βέν μπορούμε παρά νά συμπαραστα
θούμε σέ έναν Αγώνα τεράστιο γιά 
τήν βελτίωση τού έπιπέδου τής Παι
δείας, γιά τήν διάσωση το πνευ
ματικού ανθρώπου στή χώρα μας.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
Τά  νωάτα τής πατρίδας μας τί

μησαν μέ τήν έπιθλητιιή ειρηνική 
παρουσία τους τήν μνήμη τών Α
γωνιστών τού Πολυτεχνείου σέ μία 
πραγματικά έπιβλητική, πρωτοφανή 
πορεία πρός τόν Άγνωστο Στρα
τιώτη. Νειάτα καί Λαός διατράνω
σα* γήγ πίστη τους στά μεγάλα συν
θήματα τού Πολυεχνκίου, συνθήματα 
τά όποΙη πιστεύω κανείς μας βέν ξε
χνά Γ  Εθνική Ανεξαρτησία: Γ ια τί 
μήν,ξεχγδτε πώς γ ιά  όλο τόν Λαό 
ή έπτ άχρονη θικτατορία ήτα* μίβ 
προέκταση ξέ»“ ν ύπηρεαιών «αί συγ
κεκριμένα τής C IA  καί Ισως —  Ιτ 
πειβή ύ κ. Σίγδης, άναψέρεται συχνά
—  P JA · ’  'λ

«Εθνική Ανεξαρτησία», «Λαϊκή 
κυριαρχία», «Δημοκρατικοί θεσμοί», 
«Κοινωνική Απελευθέρωση τού Έλλητ 
να έργαζόμενου». Σ  αύτά τόν βωμό 
πρόαψεραν τό αίμα τους, τή θυσία 
τους; τά  παιδιά καί ό Λαός δίπλα 
ατήν. μεγάλη ιστορική ¿«δήλωση τού 
Πολυτεχνείου.

θά πρέπει; « · Πρόεδρε, όχι μόνα 
ή Αντιπολίτευση, αλλά «οί σείς, θά 
πρέπει όλοι μας; νά έκψράαουμε τήν 
βαθχιά μας όδύ»η Υ ·ά  ·*4 θύμοττα 
ιών θλιβερά* έπιισοδίων τής 16ης 
τού Νοέμβρη.

Νεκρή ή έργάτρια Σταματίνα Κα»

εξωκοινοβουλευτικό βίαια μέσα γιά 
τή* πραγμάτωση ένός δράματος δι
κού της. Πράγματι υπάρχου* ατρα- 
τευμένοι νέοι, πολλοί από τούς ό
ποιους εμφορούνται άπό υψηλά ιδα
νικά, άλλα άλλότρια σώματα, πού 
εισέρχονται, διεισδύουν καί καθοδη
γούν

Μόλις προχθές ό Πρόεδρος τής ’ Ι
ταλίας, Περτίνι, είπε: Ή  τρομο
κρατία ατήν Ιτα λ ία  δέν είναι ιτα
λικό φαινόμενο, είναι παρείσακτο. 
καθοδηγείται άπότό εξωτερικό, δι
εισδύει στίς διάφορες πολύχρωμες 
ταξιαρχίες όργανα μυστικών υπηρε
σιών, τά όποια κινητοποιούν τή νεο
λαία γιά  νό Αποσταθεροποιήσουν τό 
κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύ
στημα. Αύτό τό όποιο έμείς κατα
μαρτυρούμε α’ αύτά τά έπαναστατη- 
μένα νιάτα, τό νιάτα πού έχουν έπι- 
λέξει τή βία γιά τήν κοινωνική καί 
οικονομική Αλλαγή τούς λέμε ότι στι 
ρούνται τήν .μακρά πικρά έμπειρία 
γενιών ολοκλήρων τού έλληνικού λαού 
πού .μάχεται γιά μιά Ελλάδα Ανε
ξάρτητη, δημοκρατική, προοδευτική. 
Καί δέν υπάρχει καμία Αμφισβήτη
ση ότι όσοι έπιδιώκουν μέ βίαια μέ
σα νά Ανοίξουν τάν δράμο πρός τή* 
αλλαγή προσφέρουν τεράστια ύπηρε- 
αία, είτε ήθελημένα, είτε άθελα, 
πρός τήν συντήρηση καί τήν δεξιά.

θά ήθελα πρίν κλεΐσω αύτήν τή* 
παρατήρηση νά διαβάσω μιά περικο
πή άπό τήν όμιλία τού Πρωθυπουρ
γού στις 14 Δεκέμβρη τού 1977. 
Είπε τότε σέ αύτή τή Βουλή: «Δ ίν
έχουν καταλάβει ότι 6 καλύτερος τρβ 
πος γιά  *ά συνετίσεις τά παιδιά— -  
όλίγον πατερναλιστικό αυτό—  Κ »
είναι νά τούς στείλει ς τήν άστυνο- 
,μία καί ένβεχομένως *ά στείλει ς 
νέα παιδιά στά νοσοκομεία ή στα 
νεκροταφεία *♦' όσο* τό Κράτος δέν
κινδυνεύει.»

Αύτό είπε καί πρός τιμήν του 6 
Πρωθυπουργός τό Δεκέμβρη τού 
1977. Άλλοιώς συμπεριφέρθηκα* τα 
όργανα τής Τάξης στις 16 Νοέμβρη
τού 1980. ‘  ,  , .  , __ ,  ,

Δεύτερη κατηγορία, ιδεολογικά ά
σχετη μέ τεράστιο χάσμα άπό τή* 
πρώτη, τά έπαναατατημένα νιάτα.

Προβοκάτορες τού παρακράτους, 
μίσθαρνα όργανα στήν ύπηρεσίσ σκο
τεινών κύκλων, πού είναι έτοιμοι νά 
άξιοποιήσουν κάθε εύκαιρί«. κάβε δι
αταραχή, διά νά δυναμιτίσου#, νά 
υπονομεύσουν τό δημοκρατικό πολί
τευμα. _ Ί  δ Β Β Η μ Β  .

Ρώτησε ό κ. Πρωθυπουργός ποιός 
είναι τό παρακράτος, έπί τέλους; 
θά τόν πληροφορήσω, ότι ύπάρχει 
ατήν 'Ελλάδα καί όνομα -  σύμβολο· 
ό Γκοτζαμάνης, κύριε Πρωθυπουργέ, 
είναι τύπος παρακρατικός, αυτός ό 
όποιος έπαιξε αποφασιστικό ρόλο 
«τή  δολοφονία τού Λαμπράκη.

Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ

Τρίτη πηγή ένοχή ς είναι οί ά*ρο- 
. δεξιοί έ ο ε ιο ιιιο ί,' χουντικοί θύλα
κες μέσα στά Σώματα 'Ασφαλείας, 
πού έοκεμμίνα καλύπτουν καί συνερ
γάζονται μέ τούς προβοκάτορες, γιά  

'νά μεταδληθού* ρ] Ιδιοι σέ θύτες, 
όχι σέ προστάτες, τού Λαού.

Καί θά μέ ρωτήσετε, κύριε Πρόε
δρε, ποιός Αστυνομικός, ποιά μέλος 
τών Σωμάτων Ασφαλείας μπορεί νά 
είναι τέτοιας ποιτότητας; Καί Α
παντώ, άπό τήν Ιβια υπόθεση, ό κ. 
Μήτσου, κύριε Πρωθυπουργέ, ό όποι
ος δικαιώθηκε άπό τήν εφτάχρονη δι
κτατορία. Υπεύθυνος γιά ειδεχθές 
έγκλημα, είναι ελεύθερος, συνταξιού
χος καί μέ βαθμό, άν δέν κάνω λά
θος, στρατηγού. Βεβαίως, έπανεψέρ-
•η·

Ά ς  μή ξαναλέει, λοιπά*, έ Πρω
θυπουργός, ή βποίος έζησε έντονα 
τά 1963, τ ί  θά π«Ι θύλακας. Ακρο-

** {·* < ,,τ ί  θά πει όργανα τών Σω
μάτων Ασφαλείας τό όποιο, Αντί νά 
προσφέρει προστασία πρός τό Λαό, 
γίνεται άντ' αύτού θύτης καί βυνα. 
μιτιστής τών θεμελίων τού δημοκμω· 
τ ι ·ο ύ  πολιτεύματος.

Ά λ λ ' άς μή τό βάλουμε μέ τά όρ
γανα τής τάξης, θά έλθω Αργότερα 
καί θά πώ δυό λόγια γιά τά Σώμα
τα  Ασφαλείας, Τήν κύρια ευθύνη, 
τήν ήθική ευθύνη έχουν οί Κυβερνή
σεις της Νέας Δημοκρατίας, οί ό
ποιες, β χρόνια μετά άπό τή μετα
πολίτευση; δέν κατόρθωσαν νά προ
χωρήσουν σέ άηαβάριση τών Χωμά
των 'Ασφαλείας, έντός τών όποιων 
λ ίγο ι, άλλ* κατίηοντες κρίσιμες βά· 
•εις, άπικοριαρχούν καί χρησιμοποι
ούν τά Χώματα Ασφαλείας μέ στό- 
χους Αντιλαϊκούς καί ώποσταθεροπνι 
ητικαύς. Ευθύνη δική σας πώς Ιό» 
προχωρήσατε στή* Μκαθάριοη.

'Αγωνιστήκατε ένάντια στή Ιικτα- 
τορίσ, κύριε Πραθυπουργέ- ’Α λ ^  τ ί 
κάνατε γιά  νά μή δώσετε ξανά »  
ναι ρία σέ όσους προσπαθούν νά ύπβ-
vcρεόσουν τή δημοκρατία, όταν ό 
Λαός είναι έτοιμος νά ναταλαοει την 
έξουσία καί *ά ββηγήσει τή χώρα 
πρός τό μέλλον; ,

Στόχος τώ* άτνρόπω* τής Κορών- 
κής ήταν ή πρώτη πι^ξη » * · 
σχεδιασμένη πορκία γιά τό βυναμι-
τισμό τών βημοκρατ ι κ*τ * Μ ^ ί«*  ή 
ήταν μία πράξη μέ «τύχο νά δημι
ουργήσει κλίμα κίνδυνου εαί άνα- 
σφάλείας, κινβυνολργία. Τ '*  α  α ν »  
κοπεί τό ρεύμα, ή πορεία του Ααοβ 
πρός μία γνήσ«« δημοκρατική; προ- 
οβκυτική Κυβέρνηση, μια Κυβέρνηση 
πού Λ  δόχττα. τή Λ α «ή  Κυρ^μχ>ο 
καί νά μάχεται γιά  τή* Εθνική Λ -

λη». Γράφει ή έγβρη
θημερινή» « έ  άρθρα τη « στις 1*.
11.1980 τά έξήη:

«Είναι Αλήθεια πώς y « P * ? »  Τ^- 
γπνάτα γέννησα* έντονη
πολλά όρ«ντηρ*π.κ*ρίόσπυς
στησαν ή ώς
θεατές τ ις  πράξεις τής « α ς .  Γιατί 
νά ρ£ου* Ανενόχλητο« ώρες δλόκλη.
ρες όσοι «σπαζαν βιτρτνες. άηΦβν
φωτιές, έκλεβαν καταρτηρστα, βστη- 
*α* άδοφράτρατα καί **
λο όσο« τΐππτκ από α*»4 Ια* «*»" 
IV #

ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΠΝΑΝ
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

»Γ ια τ ί νά βλέπω» οί αρχές πώς 
2.000 περίπου εξτρεμιστές ■ »  ά- 
ναρχικοί ήσαν ο* Βημιοαργο» τώ* βι
αιοτήτων καί τελικά τά σνλλαμβά- 
νονται και κω^ωκέμποκτσι νά h o j ;
σβσό- ¿ Í/ » -  ' - Ρ *

Αύτά  «γραφ« σέ κνρ«α « Ν Ν  της 
ή^ίγκυρότ'ατη· κυβηρνητ'«! εφημερίδα 
«Καβημκρινή»· · —  '

Κύριε πρόεδρε, η Αστυνομία γνώ
ριζε έκ τώ* προτέρο» ότι θα υπήρ
χαν ¿πεισόβια. Στή  συζήτηση, τή* 
όποιαν είχε Ανώτατο στέληχος ^ ¡ς  
Αστυνομίας Πόλεων με τη* ΕΔΕΕ 
είπε érj δέν επιτρέπεται η πορεία 
πρός τήν πρεσβεία τών Η -Π Ά . γιω
ν! αναμένονται πράξεις εξτρεμιστ ή  
κές καί γιατί ύπαρχου* άστυψύλα 
κες τόσο νέοι καί άπειρο« ώστε μπω. 
ρεί Ακόμη *ά βγάλουν τά  πιστόλια 
τους καί *ά πιωοβολήσου*.

Έγνώριζε ή Αστυνομία, «γνώρι
ζε ή Διοίκηση, άρα «γνώριζε ή κυ
βέρνηση έφ* όσον άπαδέχχται ότι κυ
βερνά. Καί τό έρώτηβα «ΐνβ τ ί  «- 
πραξκ; .  _

Στή  συμβολή της Παι-επιστημιου 
μέ τήν Σοφίας, στή περιοχή τών 
'Ανθοπωλείων, άρχισε ή -εγόλη σύγ
κρουση. ή Αναμέτρηση. Δέν είμαι ει
δικός, Αλλά πιστεύω ό τΐ' δέν χρκι- 
άζεται νά είναι κανείς ειδικός γιά 
νά καταλάβει ότι ό τρόπος νά αν
τιμετωπίσουν τούς 2.000 «où ήθε
λαν νά βαδίσουν πρός τήν αμερικα
νική πρεσβεία θά ήταν νά τούς έπι- 
τρέψουν νά προχωρήσουν έν« μέ 5ÚO 
τετράγωνα, νά τούς άποπόψαυν άπό 
τό κύρια σώμα έκκίνω* πού κίρηνι- 
κά έπορεύοντο πρός τάν Ά γνω στο 
Στρατιώτη καί έκεί νά τούς Αντι
μετωπίσω/*.

Καί ύστερα «πέλασε ή Αστυνο
μία —  κίναι ή μόνη λέξη πού μπ«. 
μκί κανείς νά χρησιμοποιήσει —  καί 
μέ Απίστευτη πράγματι βαναυσότη
τα κτύπησε πολίτες, πού καμιά σχέ
ση βέν είχαν ούτε κάν μέ τά ειρη
νικό τρήμα τής πορκίας.

Τά  θόκα οκτώ κτυπήματα ένάντια 
στό 20χρο*ο κορίτσι τ ί  κίναι αυτά;

Ό  Κουμής πού καθόταν αέ καφε
νείο είναι σήμερα κλινικά νεκρός. Τ Ι  
βαναυσότητα, τ ί  πάθος, τ ί  μίσος 
είναι αύτό;

Για τί ή κυβέρνηση έπέτρεφε τώ 
σες πράξεις βανδαλισμού, χωρίς νά 
έπέμβει; Γ ια τί βέν κατύρθέιυκ νά 
σύλλαβο ούτε ένα «ουκουλοψόμφ ; 
Πού ήταν ή Αστυνομία; Πώς βρέ
θηκαν Αστυνομικοί ατά Πολυτεχνείο, 
μέ ποιού εντολή; Πώς έβγαλα* πο- 
ρίστροψα;

Ό  κ. υπουργός Δημοσίας Τόξε- 
ως, είχε καταλογίσει «όθόνες σέ έκ 
στυνομικούς. θά  «ρέπει νά είναι πε
ρήφανος γιαντό. Ο Ι φράσεις άκρι- 
βώς (Ιναι: «Δέν είμαι βιατεθκι μό
νος νά καλύψει κανένα. Έχασαν τή* 
ψυχραιμία τους. Είχα δώσει έντο- 
λή νά μή προσεγγίσουν αί Αστυνο
μικοί δυνάμεις στά Πολυτκχνκίο σέ 
καμμία περίπτωση. Παρά τήν έντο
λήν, όμως, μικρή όμάς Αστυνομικών 
μέ έπικεφαλής Αστυνομικό θκυθυν* 
τή, άποκόπηκ« άπό τήν ύπήλοιπη 
δύναμη καί βρέθηκε στήν όδά Στουρ- 
νάρα. Απέναντι άπά τή» είσοδο τού 
Πολυτεχνείου. Μερικοί άπ" αύτούς έ
βγαλαν, τά  περίστροφά τους «ωί πυ
ροβόλησαν έναντίον τών φοιτητών». 
Αύτά οπτά τό «Β Η Μ Α » τής 11ης No 
έμβρη.

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
ΤΟΥ ι- ΔΑΒΑΚΗ

Α . Δ Α Β Α ΚΗ Σ ·„ Κύριε πρόεδρε, 
μία στιγμή...

Α . Π Α Π Α Ν Δ Ρ ΕΟ Υ : Κύριε ύπουρ- 
Υ*. ξέρετε πόσο «ά ς σέβομαι...

Δ . Δ Α Β Α Κ Η Σ : Παρακαλώ «ά μοί 
¿«■τρέψετε μία διακοπή.

Ή  δήλωσίς μου «ύτή, Α«» 
σατ τή* ψυχραιμία τους πιθβωάς. έ- 
γέν«το σνγκεχρι μένως, διά τήν, μι- . 
«ράυ Αμάδα τώ(» άστιύομιεώ», · «  *" 
ποιοι ενρέθησαν είς τόν χώρΦ· w  
Πολυτεχνείου, έγένετο δέ · «  Ρ,β
στιγμή τάς πρωίνάς ώρας Π 1  ’ Ν '  
γικής ¿κείνης νωπός, «ατ* . τ’ *ί1 
ποιαν καί αύγχυσις ύπήρχε. 
ποτέ καί έκνευρισμός **· ,  
ptai πλήρεις δίν |τ|» 
παρχον* όπως πολύ w * * j£ * L \  | 
ό κοινοβουλευτικός σας

δηλώσει ότι είχε διστ«*· '

y

ό
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Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΤΡΟΠΑ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ
Ι β τ · » μ · « Ι  ρέ ήπ ιο  μ ά σ ·, «τττασ-ταΧ- 
τ ι « ά .  Ή τ ο  πολύ εύκολο νά κλειοθούν 
o¡ '«# 1  ·»* Πφλωτβχ*·Ι· χώροι — , προ.
σεφέρον-το ν ι*  τό* n n i  α ύ τό __ · 0 ;
ν* συλληφθούν όλοι γ ι*  *6 βούμι 
woiol ιΐνο ι αυτοί. Τ Ι  θέλουν, τ| hn> 
διώκουν; Καί πρό παντός woiol c l · 
«ο ι « I  ύποκινητές το υς; Αυτό έχει «τη. 
μασία. Ή  Αναζήτηση καί ή άνακάλυ- 
* | τώ* ήΑικών αντονργύν.

*0 κ. Μαύρος άναφίρθηκε κατόπιν 
στ à  τεράστια προβλήματα πού Α ντι
μετωπίζει σήμιρα ή νεολαία, προ
βλήματα σπουδών, έπαγγελματικής  
ΑποκαΤαστΑσεως, τά  h o l a  αύξά ·  
νουν τ ό  άγχος τή ς  νεολαίας καί δη
μιουργούν τήν Αναταραχή πού π®, 
ρατηρβίταί σ τ ίς  μ ίρ ις  μας στ A Πα
νεπιστήμια.

Συνεχίζοντας i  κ. Μαύρος κατη
γόρησε τήν κυβέρνηση ά τι προσπαθεί 
ν& Ικ μ α α λ λ ιιΑ ιί  γ ιά  καθαρά κομ
ματικούς λόγους τά  έπεισόδια. Λ6- 
τή , l ia « ,  c l ναι ή τρ ίτη  φάση τής  
κινδυνολογίας. Ή  πρώτη ήταν σ τ  ή 
ΙΟ ε τΙα  τού 50 μέ τά  «έμ είς ή ά 
κομμουνισμός», ή' δεύτερη τά 1974 
μέ τά  «έμείς ή τά  τά νκ ς » καί ή 
τρ ίτη  σήμερα μέ τά « Ιμ ε ίς  ή αναρ
χ ία ». Η  παράταξη πού κυβερνά σή
μερα 6έν μπορεί νά συμφιλιωθεί μέ 
τή ν  Ιδέα άτι μπορεί κάποτε νά π ά - 
ψει νά κυβερνά καί τά έπιδιώχει μέ 
αλλαγές έκλογικών νόμων, μέ βίες 
καί νοθείες καί τελευταία προστέ
θηκαν καί οΐ κρουνοί τώ ν παροχών.

Τέλο ς, ά κ. Μαύρος έπισήμανε άτι 
ή κρίση πού περνά ά τάκος είναι 
μεγάλη καί ή κυβέρνηση μειοψηφίας 
6έν μπορεί νά Αντιμετωπίσει τά με> 
γά λα  προβλήματα. Ηλθε ή ώρα, κα
τέληξε, ή σημερινή κυβέρνηση νά ά- 
ποσυρθκΐ Μ  τήν έζουνία.

Τά γεγον6ΐ°  
Δευτέρας χειρότερα 

ànô τής οριακής
•  ΕΠΕΧΗΜΑΝΕ O I ,είΐΡΓίΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

B E ,  πράσθεσκ, βέν tlv a i πλέον ή Μ  
φράση τών συνδικαλισμέvwv φοιτη
τών, άλλα έχει |1;νατρσπε1 σέ ’Ομο
σπονδία κομματικών νοολοπών,

Τ ά  κλίμα  αάτά έκμκταλλοάτηκαν οΙ 
Αναρχικοί άριστεριστές καί ο! έγκά- 
θετοι τή ς  φασιστικής δεξιΑς καί δη- 
μιούργησαν τά  «Ιμα τηρ ά  έπκισέβισ.

Κατάπιν χαρακτήρισε Ιντελάς λαν
θασμένο τάν τράκο Αντί μεν ωπίσεως 
τών βιαβηλωτώ* άπά τήν άστυνορίσ  
καί έπισήμανε τ Ις  ευθύνες τής w  
βερνήσευς. Χαρακτήρισε έπΐσης ντρο
π ή  τήν ύπαρξη καί βράση τά ν «16«- 
κών αστυνομικών δυνάμεων Μ Α Τ , π σί 
αρμόζουν σέ ριά φασιστική κοινωνία 
καί όχι σέ μιά δημοκρατική. 01 άν
τρες τών όμάδω* αυτών Ικπαιβεβον- 
τα ι νά γίνουν κοαούργοι καί άνθρω- 
πόμορφα κτήνη καί αντό Αποδεικνυε- 
τα ι άπά τά βάρβορκ τρόπο ρέ τάν 
άποίο θανάτωσαν μέ τά  γκλάμπς τους 
τήν άτυχη εργάτρια στήν Πανεπιστη
μίου καί τραυμάτισαν έκατοντάβες 
άλλους πολίτες.

Τ ό  έγκλημα τής περασμένης Κυρι
ακής, συνέχισε, ήταν προμελετημένο. 
Ή  κυβέρνηση ήθελε νά βημιουργηθούν 
τά  έπεισόδια γ ιά  νά σ θ ύ κ ι τή ν  α ί
γλ η  τού Πολυτεχνείου.

Τέλο ς, ά κ. Ζίγδης κατηγόρησε τήν 
κυβέρνηση ά τι θέλει νά βημιουργήσει 
πολιτική πολώσεκς, πού θά άβηγ^σει 
σέ Ιθνικές περιπέτειες.

ΕήΘύνονται όσοι 
κομματικοποίησαν 

tô  Πολυτεχνείο

Επικρίσεις 
γιά tnv κυβέρνηση 

καί τά κόρρατα
•  ΑΠΟ ΤΟΝ κ. 10. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ•  ΕΙΠΕ Ο κ. ΙΩ. ΖΙΓΔΗΣ

ρ τσ ν ο μ ία , γ ια τ ί  φοβάταν ά η  σ έ 
περίπτω ση τ ά  έπκισόβισ 

*Γ,Ιχαν μεγαλύτερη έκταση. 
Κ η ^ α τ α ς  ό κ . Γ .  Μαύρος, είπε, 
u ,  σέ παράμοιες π ερ ιπ τώ σ εις , σέ 
•ν,βδήποτε χώρα τ ο *  έξατερικού, οί 
*̂ *,1— 10 π ο υ  Ακολουθούν βέν Αφορούν 

Αλλά έκείνον πού έχει τήν 
* ν τΠ ρ Μ ύ ν η .  * Α κολουθώ ν παραι- 
■ £*ις υπουργώ*.

τά  γεγονότα  τ ή ς  Δωντέρας, σννέ- 
-  είναι χειρότερα Ακόμα τ ή ς  Κυ· 

γ ια τ ί  ή μεταφορά α τά  Πο- 
ωτεχνεί° βέν ήταν τ ίπ ο τ ε  άλλο πα- 
•ν μία άπάπειρα έξτρεμ ιστώ ν Αναρ- 

ή 4 , τι Αλλο θέλετε, νά παρα
τ ο ύ ν  τά ά συλο κα ί νά μπουν δ ιά  
”· ,  β ίας σ τά  Πολυτεχνείο, ¿π ου θά 
ίηκολοΟβει σύγκρουση μέ τούς έχει 
γ κ ό μ ε ν ο υ ς  έεπροσώπους τ ή ς  Ε.

*'ΤΙ θά μπορούσε νά  έχει γ ίνει καί 
« J , όπως αύτό θ ά  έπρεπε νά είχε 
νί·«  στήν άβά Π ανεπιστημίου. Ε ίναι 
L —  πολύ άπλή ίιπόθεση. Αώτοί οϊ 
μ ι  δήποτε ήσαν σ τά  Π ολυτεχνείο μέ
κ__  — 1 impvrf We rivrrv

Ο  άρχηγός τή ς  Παρατάξιως Κέ*. 
τρου κ. Γ .  Μαύρος καυτηρίασε Αρ
χικό τάν ύπουργό Δικαιοσύνης ,  
Γ .  Στοηιάτη, γ ια τ ί  προσπάθησε «ή 
όρφωτίσει έν όνεργεία Εισα γγελέα  έ- 
παδό ονγεεκριμένου κόμματος. 'Α . 
ναφερόμενος σ τά  γκγονότα  τής Κυ. 
ριβκής ά κ. Μαύρος κατέερΒρσήν  
κυβέρνηση γ ια τ ί  ένώ είχε π ϋ Β η « ,  
ρίες ά τι θά γίνο ντα ν έκτροπα «α| 
άντΐ νά φροντίσει νά τά  προλάβει, 
έδωσε έντολή σ τά  άστυνομικά όρ
γανα νά μήν έπέμδουν. Μέ αύτέ ή 
πρωτεύουσα παρουσία «« γ ιά  2 μ(. 
ρες τήν είκένα άναρχούμενης πολι
τείας,

01 έξτρεμιστες άφέθηκαν μέ άνε
ση νά έκτελέσουν τά  έργο τους. 
Στήν τελευταία φάση έγινε ή έπέμ. 
βάση, πού άβήγησε σ τά  γνω στά γ ι.  
γονόνα. · .

Παρεμβαίνοντας ά πρωθυπουργός 
κ. Γ .  Ράλλης είπε ά τι ή κυβέρνηση 
είχε πληροφορίες ά τι θά γίνονταν, 
έκτροπα  άν ή πορβία έφθανε στήν ό- 
μερικανική πρεσβεία. Ε π ίσ η ς  είπε 
ά τι ά ίδιος ζήτησε νά μήν ένέμβει

Ι τ ή ν  Αγόρευσή του, ά Πρόεδρος 
τού Κ Ο Δ Η Χ Ο  κ. I. Πεσμαζόγλου εί
πε άτι τά  έκτροπα τής περασμένης 
Κυριακής άποβεικνάουν ά τι σ τά  έξι 
χρόνια πού πέρασαν άπά τήν πτώο-η 
τή ς  δικτατορίας οί κυβερνήσει ς τής  
«Ν έα ς Δημοκρατίας* βέν θέλησαν ή 
βέν έπέτυχβν νά Αποβάλλουν τ ις  έ- 
π ιρροές ό τ έ  κέντρα Ανωμαλίας στή  
λειτουργία τοά κράτους. Ά π ά  τήν 
άλλη μεριά, άπάρχει εύθύνη τών δύο 
μεγαλύτερων σήμερα κομμάτων τής  
Αντιπολίτευσης καί συγκεκριμένα 

τού Π Α Ζ Ο Κ  καί τού Κ Κ Ε , πού ά- 
κάμα καί σέ έπετείους πανελλήνιας 
καί έθνικής σημασίας βέν διστάζουν 
νά προβάλλουν συνθήματα ποά δι
χάζουν τά λαό, ά ντί νά προβάλλουν 
συνθήματα πού ένισχάουν τή ν  έθν'κή 
ένάτητα.

Ή  καταδίκη καί ά Αποκλεισμός 
τής βίας, άπ* όπου κι άν προέρχον
τ α ι,  είναι πρωταρχικό θέμα γ ιά  τή  
ζωή τοά έλληνικού λαού καί γ ιά  τήν 
Αποτροπή έξελίξεων καταστρεπτικών 
γιώ  τά  μέλλον τοά τόπου. Ε ίνα ι γι* 
αύτό Ανάγκη τά  έκτροπα «ή ς  περα
σμένης Κυριακής νφ «σ τ  αβι «αστού» 
αυστηρά κα ί, ταυτόχρονα, νά έπιση* 
μανθούν τά  α ίτ ια  καί νά άναζητη- 
θούν οί υπεύθυνοι, όπου κι άν βρί
σκονται.

,Επισημαίνουμε, συνέχισε ά κ. Πε
σμαζόγλου, τρ ία  γκγονότα::

1 )  Παρά τή ν  Απόφαση τής Ε Θ Ε Ε , 
όρισμένες άμάβες έπιχείρησαν αύβσί- 
ρότα νά βαβίσουν πρβς τήν "Αμερικα
νικής Πρεσβεία. Ο Ι άμάβες αυτές ό
μως, ήταν σαφώς Απομονωμένες Από 
τάν όγκο τών βιαθηλωτών καί άπωσ- 
δήποτε άλιγάριθμες. Παρά τάν προ
κλητικά χαρακτήρα τους, σέ καμιά 
σ τιγμ ή  βέν Απείλησαν Ανατροπή τώ* 
βυνάμεων Ασφάλειας πού έφραζαν 
τά  βράρο πράς τή ν  Αμερικανική  
Πρεσβεία

2 )  Ό ρ γ α ν α  τών Μ Α Τ  έξόρρησαν 
ρέ πρωτοφανή σκληρότητα εναντίον 
πολιτών, πού μετείχαν ειρηνικά στή 
διαδήλωση. Ε ίνα ι χαρακτηριστικός ά 
μεγάλος Αριθμός τραυματιών γυναι
κών, πού δέν πρόψτασαν νά ξεφΰγΟυν 
τρέχοντος, γ ιά  νά γλυτώσουν τά  χτυ  
πήματα. Κ α ί βέν υπάρχουν όδώ οv ir  
ληφβεντες, άπατε εύκολα Φά μπορού
σε νά έξακριβωβεί ή τα υτότητα  καί 
ιδιότητά  τους. Τ ά  αποτέλεσμα ήταν 
ένα νεκρά κορίτσι, ένας κλινικά νε
κρός καί περίπου 200 τραυματίες

ροταξύ τών άσοίών καί Αστυνομικοί, 
πού βέν φαίνεται νά Ανήκαν σ τΑ Μ Α Τ  
Προβάλλουν δύο «ρωτήματα: Ό  ύ- 
πουργάς· Δημοσίας Τάξεως ήταν πα>

Ό  Αρχηγός τή ς  Ε Δ Η Κ  κ . 1. Σ Ι-  
γό ης Αναφέρθηκε Αρχικά σ τά  Ισ το ρι
κά τού ήρ«Μκού ξεσηκωμού τού Πο
λυτεχνείου, υπογραμμίζοντας ά τι Α
φετηρία του άποτέλΧα* τά  μνημόσυνο 
το ύ  Γ .  Παπανβρέου.

Τ ά  ά τ ι τά  Πολυτεχνείο, συνέχισε, 
βέν έριξε τ ή  δ ικτα τορία , άφ*Ιλετα> 
α τούς π ο λιτ ικο ύς, πού κατά τ ις  βρα- 
μοηικές έκείνες σ τ ιγ μ έ ς  βέν στάϊθη- 
καν σ τά  ύφος τώ* περιστάσεων καί 
δόν ζή τη σα » δυναμικά τή ν  άπορά- 
κρννση τή ς  βικτα τορίας.

Συνεχίζοντας ύ κ. ΖΙγβης, κατη
γόρησε τ ά  κόμματα τής άριστιρά ς  
ό τι καπηλεύονται τό  άπος το ύ  Πολυ
τεχνείου, τ ύ  όποιο, όπως είπε, βέν 
ήταν έργο μιά ς συγκεκριμένης wer- 
ρατάξεως, άλλά όλέαληρου τού άθη- 
ναικού λαού. *0 κ. ΖΙγβης άνάφερο

κ ίμ ε να  τού Κ Κ Ε  καί τού Κ Κ Ε  Ισ ., 
τών όρχώ* τού 1974, άπό τά  όποια, 
όπως είπε, άπούεικνύεται ά τι τά  κύμ 
porta αύτά δέν περίμεναν τ ύ  λαϊκύ 
ξεσηκωμό τού Πολυτεχνείου. Σ  τό Πο
λύτεχνε ΐ ·  πήραν μέρος όλες οί ά ντι- 
δικτατορικές βυνέηωις. Ά π ό  τή ση
μερινή Ν .Δ . μέχρι τήν όκρα άριοτε- 
ρά. Τ ύ  Π ολυτεχιτίο πρέπει νά μείνει 
ένας τ ίτλ ο ς  τιμή ς  γ ιά  όλους καί 
πρακαλεΐ μεγάλη ζημιά ή προσπά
θεια οΐωηοποιήσεώς του.

Ά  ναφερόμενος σ τά  γεγονότα τής 
περασμένης Κ υ ρ ίο υ ς  ύ κ. Ζίγδης  
υποστήριξε Αρχικά έττι ή μεγαλύτερη 
ευθύνη Ανήκει σ ’  αύτούς πού έχουν 
μετστρέφει τή ν  έπέτειο τού Πολυτε
χνείου σέ ευκαιρία κομματικής έηι- 
διίξεως καί άναμετρήσεως. Ή  Ε.Φ.

ρών στήν Άστσνορική Διεύθυνση Ά .  
βηνών κατά τή* κρίσιμη έχείνη ώρα; 
Καί δεύτερο: Πσιύς άνέλαβε τήν μ*. 
λιτική  ευθύνη γ (χ  τ ή7 έντολή πού 
δόθηκε καί ποιύ ήταν τ ύ  περιεχόμε
νο αύτής τής έντολής;

3 )  ’Ομάδες, όξω Από τή  νόμιμα 
συγκροτημένη Ιιαβήλωση, έπιβέθηκαν 
σέ Μτεταμένες πράξεις βανδαλισμών 

καί καταστροφών στά κέντρο τής  
πρωτεύουσας. Είναι βλοφάνερσ άτι 
οί ένέργειις αύτές είχαν ύργάνωση 
καί ιατεύάινση. Ο Ι  ύπηροσίςς π λη 
ροφοριών τού κράτους έγνώριζαν τή* 
σχετική προετοιμασία; Κ α ί τ| έκα
ναν γ ·ά  τή ν  άποτρκπή τών όττρύ
πων; Ε ίνα ι νοητό γ ιά  τ Ις  άττεταμά  
νες αυτές καταστροφές στύ κέντρο 
τής Αθήνας τά έχουν σνλληφ Μ  λι
γότερο· τώ* βέκα καί τελικά  νά δι
ώκονται δικαστικά μάναν έξι, χωρίς 
νά Αποκαλύπτεται άπό π οιύ  κέντρα 
προετοιμάστηκαν αυτές ο! κοτταωτρο

ψίς;
Καταλογίζουμε, όμως, βαρωά εά- 

βύνη στή* κυβέρνηση, γ ια τ ί ,  « ι Χ Ρ * >  
v ia  μετά τή ν  πτώ ση τή ς  δικταμσοο- 
α ς , βέν έμφύσησε σ τά  Σώ μ α τα  Α -  
σοαλείας ένα νέο θ εο κ ρ α τικ ό  jpw ù - 
μά. Η  κυβέρνηση «ÍX* »*  >*■
βει τά  Αναγκαία διοικητικά, οικονο
μικά καί ά λλα  μέτρα καί νά πάρει 
ύπόφη τη ς  ό τ ι ή μεγίστη  π λ ε ι·ψ η »ία  
αώτών πού ύπηρετβύτ τά  Σώ ματα  Α 
σφαλείας έχουν καί τ ή  θέληση καί τά  
συμφέρον νά Ασκού* τά - καθήκοντα 
τους σέ πλήρη άρμα*!« πρύς τ ύ  ύη- 
μοκρατικό π ολίτευμα mal τούς νό
μους τής χώρας. Σ τ ά  έργο αύτό 
μπορούν καί πρέπει νά άξισποιηθούν 
στελέχη τώ ν Σωμάτων Ασ φ α λεία ς, 
πού τά  τελευταία χρόνια άπομακρύ- 
νονται ή παροπλίζονται. Κ α ί πρέ
π ει νά π  Αψουν *ά παρεμβάλλονται 
σ τύ  έργο τών Σωμάτω ν Ασφαλείας 
επιρροές άπό κέντρα Ανωμαλίας.

Τ ά  ήπιο π ολιτ ικά  κλίμ α  είναι Α
συμβίβαστο μέ τά  έκτροπα τής πε
ρασμένης Κυριακής. ’ Οπως είναι Α
συμβίβαστο καί μέ τήν πόλωση καί 
τή* προσπάθεια *ά «μοιραστούν» οί 
Έ λ λ η ν ε ς  σέ άντιμαχόμενα στρω τό-

τερο νά έξουδετιρωθούν έκεί οί δια
κόσιοι ή ο ί χίλιο ι άσοε καί άν 
ήτο»  παρά όταν βά έφταναν στή  
συμβολή τών έδών Πανεπιστημίου καί 
Εα σιλίσσης Σοφίας.

’Α π αντώντας, έξ άλλου, στον ι .
Παπανβρέου ό κ. Κανελλόπτυλος εί
π ε  ά τι άσ έψηνε ή ’Α σ τ υνομία τούς 
έξτρεμιοτές νά μποάν σ τή  Βασ. Σο 
φίας γ ιά  νά τούς διαλύσει υπήρχε 
κίνδυνος *ά προστεθούν καί οϊ όκό 
λοιπ ο ί, πού ήταν 200.000.

Είπ ε ά τι δεν βά κρίνει γενικά τήν  
Αστυνομία, άλλά ά τι ύ·άρχουν εύθύ- 
νες γ ιά  βύο π εριστατικά, τά  όποια  
βέν μπορούν νά ρεΐνοσν χωρίς κυ
ρώσεις. Δέν ξέρω είπε τ ι  συνέβει 
ρέ τάν 'Κ ύπ ριο  φοιτητή, άλλά ή 
Ιτα μ α τίν α  Κανελλοπούλον χτυπήθη
κε μέ γκλάμπς ποά τή ς  τσά κισα ν τά  
κρβκάο, χτυπήθηκε άπά ροτνία, Μ  
■ιβίπηση καί σκοτώθηκε.

Ό .  κ. Κςενελλάπουλος ζήτησε <ά 
γ ίνε ι έρευνα συστηματική γ ιώ  τά  
θάνατο τή ς  καπέλλας καί σέ βιά
λογο ρέ τάν αντιπρόεδρο κ. Κ . Π α -
«τοιωνυ ια νιίνο υ  υποστήριξε ό τ ι βέν
πρέπει νά καλύπτουμε καί έκεΐνους 
πού δέν πρέπει νά καλύπτονται.

Τέ λο ς  έριξε ευθύνη σ τή ν κυβέρνη
ση καί σ τά  κάρματα, πού άφησυ ι 
τά  Πολυτεχνείο νά γ ίνε ι Αντικείμε
νο. π ολιτ ική ς  εκμεταλλεύσεως.

ά - Δ Α Β Α Κ Η Σ : Κύριοι συνάδελφοι, 
διά  τ ό  λυπηρόν αύτά γ εγονός τού θα
νάσιμου τραυματισμού τή ς  κοπέλας 
αύτής, πρώτος εκφράζει τή ν  κυβέρνη. 
αη ά υπουργός Δημοσίας Τάξεως καί 
ή κυβέρνηση γενικότερα.

Α !  συνθήκσι το ν  τραυματισμού της  
δέν ίχα υτ έξαχριβωθεϊ. Διετάχθη ωμέ. 
αως δικαστική εξέτασες άπά άνώτσ
το ν^ Αξιωματικόν τή ς  Αστυνομίας, ά 
όποιος δέν μετείχε καθόλου των γε
γονότων, καθώς καί δικαστική έρευ- 
*κ. ’Αποδείξεις έάν ύπάρξουν, *ά (κ
άθε βέβαιοι ά τι ή κυβέρνησες βέν ό  
X «  κανένα» λόγον, ούτε τήν επιθυμί- 
°* *ά τ ις  όγιηήβει καί νά καλύψει

κοπέλα χτυπήθηκε 
άπό έκδικητική 

ρανία ρέ γκλόρπ
•  ΕΥΘΥΝΕΣ ΖΗΤΗΣΕ Ο 8  ΠΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

έδινε τή δυνατότητα κάποιας κά
λυψης σέ έκείνους πού είχαν προα
ποφασίσει νά χτυπήσουν τή ν  πο
ρεία.

Α ύ τά  έπιβεβαιώνει Ακόμα τά  γε
γονός άτι οι Αστυνομικές δυνάμεις 
βέν καταδίωξαν τούς ροπσλοφάρους, 
άλλά χτύπγμταν τούς πολίτες πού 
πορεύονταν. Ο Ι Αναρχικοί Ανενόχλη
το ι σπάζαν βιτρίνες καί λεηλατού
σ ε ». Α κ ό μ α  δέν είναι λ ίγε ς  σί μαρ
τυρίες Ατόμων πού έπισήμαναν ' τή 
συνεργασία τών Αναρχοαυτόνομων 
μέ' άτομα πού ύπηρετού* σέ κρατι
κές μυστικές ύπηρεσίες. Καί σέ 
πολλές περιπτώ σεις τά  άτομα αύ
τ ά  καθοδηγούσαν τή  βράση ιώ ν Α
ναρχοαυτόνομων. Ό λ α  αύτά λένε ά
τ ι  ή βράση αΰτών τώ* στοιχείω ν ή
ταν μέρος γενικότερου σχεβίου

ΤΟ ε. Φλωράκης έπισήρανε κατό
π ιν  τ ίς  ευθύνες τής κυβερνήσεως γ ιά  
τ ά  έπεισόδια, γ ια τ ί ή Αστυνομία πού 
άπστέλεαε' τάν κύριο έκτελεοτή τής 
έπιχειρήσιως, βρίσκεται κάτω Από 
τ ίς  εύθύνες τη ς , γ ι ε » !  διατηρεί Ατο
μα  σέ καίριους κρίκους τού κυβερνη
τικού καί κρατικού« μηχανισμού, πού 
παίρνουν εντολές καί ύπακούοι» αέ 
άλλα κέντρα έξουσίας. > 'Ε κεί ποά 
φτάσανε τά  πρά γμα τα , τόνισε, μόνη 
υπηρεσία πού θά μπορούσε νά προσ
φέρει ή κυβέρνηση, είναι νά προσ
φάγι ι αμέσως ατή_ λαϊκή έτιηιηγορία, 
μέ τά βούτημα τής Απλής Αναλογι-
■ί«-

Η άστπνομία χτππποε 
τήν πορεία καί όχι 

τούς ροπαλαφόρους
•  ΕΙΠΕ Ο κ. ΧΑΡ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ

πληριφέρησαν καλώς. Ή α α ν  πολύ 
παρακάνω άπά διακόσιοι. ■ Ο Ι  άνα- 
μενοπες σ* ένα πεζοδρόμιο ήσαν 200. 
Αλλίά βέν άπήρχε μόνο αυτή ή όμά- 

6α. Υπ ήρχα ν καί άλλες, σαί βή μέ
σ α  στήν πορεία υπήρχαν οϊ τά  Ιδια 
ρέ αύτούς πιστεύοντας, πού είχαν 
καί τά  πονώ « Ε Κ Κ Ε » ,  «Αυτόνομος 
Μ αχητής», «Αάτάνομος Π ολίτης»  
κλπ.

Ή  ευθύνη, πάντως, τή ς  ρή έπεμ- 
βάοεως έκεί, είναι Αποκλειστικά δική 
μου. Δ ιό τ ι έρωτήθηκα άπό τόν υπουρ
γό  Δημοσίας Τάξεως καί Από τή* . 
'Αστυνομία, τΓέπρεπε να κάνουν, καί 
τους ε ίπ α . «ά  ‘μήν έπέμ βουν, όπως 
είπα νά μήν έπέμ βουν καί τήν επο
μένη ατό Πολυτεχνείο, διότι φοβήθη
κα ό τ ι θά μπορούσαν νά γίνουν, όπως 
είπα προηγούμενα, χειρότερα επεισό
δια, τά  όποια θά αιματοκύλιζαν τήν 
Αθήνα . Ή  ευθύνη, πάντως, είναι Απο
κλειστικά δική μου. Δέν είναι ευ
θύνη τή ς  Α σ τυ νο μ ία ς, .

Π . Ιζ Α Ν Ε Λ Α Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ : Ε ίνα ι χα
ρακτηριστικό γνώρισμα τού πρωθυ
πουργού κ. Ράλλη τ ό  ηθικό θάρρος, 
τό  όποιο έβηξε καί σ τή  δικτατορία, 
αλλά τ ό  δείχνει κι αυτή τή  σ τιγμ ή  
έδύ. "Επήρε τή ν  όπόφαοη μόνος του 
καί έβωοτ τ Λ »  έντολή. Δέν κατηγορώ 
έπομένως τήν Α σ τυ νο μ ία , ούτε εσάς 
μπορώ νά κατηγορήσω. Ε ίπ α  ό τ ι, 
κατά τή  γνώμη μου θά ήτα* εΰκολό-

Ό  πρώην πρωθυπουργός κ. Π . K o · 
νελλόπουλος θύμισε ά τι ά ίδιος είχε 
ταχθεί άπά παλιάτερα κατά τή ς  πο
ρείας σ τή ν πρβσβεία καί είχε τονί
σει ά τι ή έπέτειος τοά Πολυτεχνείου 
είναι Ιερή, έχει τόσο μεγάλα θετικά 
νοήματα, ώστε βέν πρέπει νά τά  * · ·  
•εύοσμε μέ άιδηλώσεις Αρνητικές. Α 
ναφέρθηκε κατόπιν σ τά  διάφορα ά*· 

Τ«κυβερνητικά συνθήματα πού εκφω
νούνται σ τ ίς  πορ«Ικς γ ιά  τά Π*λν'  
τιχνείο , τονίζοντας ά τι τέτοιες εκ
δηλώσεις διχάζουν όσους Αγωνίστη
καν κατά τή ς  δικτατορίας καί σήμε
ρα Ανήκουν σ ’  όλες τ ίς  παρατάξεις.

Ό  κ. Κανελλόπουλος Αφού περιέ
γραφε τ ά  τή ς  πορείας καί τού «έμ - 
βολισμού» τη ς  άπό τούς 200 περί
που Αναρχικούς, είπε ό τ ι στα* έφτα
σαν κοντά στά δικαστήριο Αναρχικοί 
έριξα* δύο βόμβες, «ρολότωφ». Ανέ
βηκαν σ τά  πεζοδρόμια καί άρχισαν 
νά ισπάζουν -βιτρίνες. Κ α ί σιηεπλή- 
μ σ ι :  «Λυπούμαι, κύριε Πρόεδρε τής  
Κμθερνήσεως, άλλά κατά τ ή  γνώμη 
pou, έκΐΐνη τή  στιγψή, ό Α σ τυ νο 
μία  είχε'καθήκον νά έπόμβει. θ ά  τήν  
¿προστάτευαν οί 200.000 τ ή ς  _χ ο 
ρείας. θ ά  συμφωνούσα ρέ τήν ενερ
γ ε ί «  αυτή Είπ α τε κα ί βεβαίως 
αύτό τ ό  πράγμα τ ό  σέβομαι σαν γνώ
μη βας—  ά τι ενδεχομένως θά γίνο ν
τ α ι  πολύ χειρότερη έπεισόδια. Δ έ »  
τά πιστεύω.

Γ .  Ρ Α Λ Λ Η Σ :  Φαίνεται ό τ ι βέν σάς

Αποστολή τοά καθένα, ά ντιπαρατά - 
χθηταν καί χτύπησαν τή* είρηνική 
ποροία έκατοντόδον χιλιάδων π ο λι
τών πού τιμούσαν τήν μνήμη- τού 
Πολυτεχνείο». Αύτό είναι τά Αλη
θινό περίγραμμα τών γεγονότων. Κ ι 
αύτό τό  επιβεβαιώνουν μιά σειρά  
άπό Αδιαμφισβήτητα γεγονότα. Τ έ  
πρώτο καί τά π ιό κρίσιμο είναι τά 
σημείο όπου τοποθετήθηκαν οί άστίΛ- 
ψμικές δυνάμεις στή συμβολή τών 
δρόμων Πανεπιστημίου καί Β α σ ιλ ίσ - 
W  Σοφίας. Ή  παραμικράτερη σύγ- 
θ ουϊΊ  « τ ά  σημείο αύτά βά είχε 
οάν  ̂συνέκεια τουλάχιστον νά προ- 

ούγχυση ·α ί  νά έρποβίσει 
την πορεία.

σιω ή(ΐσ», £{Βν πράκειτα. 
άλλά γ ιά  μ ιά  σκόπιμη  

έκιλογη, για π ί τά  σημείο αύτά τούς*

Ό  γενικός γραμματέας τού ΚΚΕ 
κ. X . Φλωράκης τόνισε αρχικά άτ· 
τά  περίγραμμα ποά βίνκι ή κυβέρνη. 
ση γ ιά  τά  γεγονότα τής Κνριοπης 
είναι παραμορφωτ ικά καί παραπλο. 
νητικό. Μ’  αύτά τά ν τρόπο πάυ 
νά ουγκαλνφκι όχι μόνο τ ίς  ενθί- 
νες άλλά καί τήν ούσία τών ίδια  
τών γεγονότων καθώς καί τά « ί  
αποβλέπουν αύτά.

Τή ν  Κ ν ρ ια ή  βέν άντ »παρατάχθη
καν καί δέν σνγκρούστηκαν oí átrre- 
νορικές δυνάμεις καί τά  M A T pi 
τούς λεγάμενους ¿»αρχικούς καί διά
φορους ροπαλοφόρους. Τέ το ια  a v f 
κρουση δέν νκήρξε. ’Εκείνο πού ·* · 
νέβηκα ήταν οί αστυνομικές δυνά
μ ε ις  ποά τώ Μ Α Τ  ρ ο ζ  μέ τούς διά
φορους ροπαλοφόρους καί κουκβυ- 
λοφόρους, μέ διαφορετικά ρόλο «β

ση .καί τα  ίργανά της έχουν.το δι- 
κσίωμα τής βίαιης καταστολής δη
μιουργεί φονείς τού έλληνικού λαού. 
Κ α ί έπιτρέπει Ακόμη τή  χρησιμοποί
ηση άπά τήν άστυνομία πρακτόρων 
ειδικευμένων στά σπάσιμο βιτρινών 
καί σέ άλλες δολιοφθορές.

- Ό  κ. Ή λ ιο υ  επαίνεσε τ ίς ' ωρχι- 
κές δηλώσεις τού ύπουργσά Δημοσί
ας Τάξεως όσο —  όπως είπε —  καί 
άν ύποχρεώθηκε χάριν τής συνοχής 
τού κυβερνώντας κόμματος νά τήν  
«έπισκευάσει». Ζη τά , είπε, άπό τήν  
κυβέρνηση νά Αντιληφβεί τό μέγεθος 
τή ς  εύθύνης της γ ια τ ί  Ανέχθηκε ά
π ό τ ά  Χώματα Ασφ αλείας νά σκο
τώνουν ή νά τσακίζουν τους ελεύθε
ρους Έ λ λ η ν ε ς  π ολίτες.

Κ α ί κατέληξε υπογραμμίζοντας ό
τ ι  όλοι ο ί Έ λ λ η ν ες  —  μέ έξαίρεση 
.τά χουντικά στοιχεία —  έχουν κα
θήκον νά συγκροτήσουν ένα άραγές 
μέτωπο, πάνα σ τό άποίο νά συντρί
βουν οί άνθρωποι τής χούντας, τά 
παρακράτος καί νά ίδρυθού* ακατά
λυτα ερείσματα γ ιά  τή  Δημοκρατία, 
γ ιά  τή ν  έλευθερία καί γ ιά  τ ήν μο -
ταίωση τών σχεδίων εκείνων πού ά-
πιβουλεύονται τή* άνεξαρτησία καί 
τή* Ακεραιότητα τή ς  χώρας.

Επρεπε νά είχε 
έπιτραπεί ή πορεία 

ώς τήν πρεσβεία
•  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ Ο κ! ΗΛ. ΗΛΙΟΥ

Ό  πρόεδρ ος τή ς  Ε Δ Α  κ. Η λ. 
Ή λ ιο υ , αφού θύμισε ά τι τά  κέρμα 
του 64» κάνει Αντιπολίτευση γ ιά  τήν 
Αντιπολίτευση καί ά τι άποστρέφκται 
τή δημαγωγία, τόνισε ά τι όποιες κι 
άν είναι οί εύθύνες τώ* άλλων πα
ραγόντων καί πολιτικών φορέων, τά  
κύριο-βάρος τής ευθύνης τά  φέρνει 
η κυβέρνηση.

Πρώτα εΰΦΰνεται γ ια τ ί  άπαγάρΚυ- 
πε τή* πορεία ώς τή* πρεσβεία, που 
tlvai ένα θεμελιώδες στοιχείο' τής  
Νφβπρατίας, πού έχει Αναγνωριστεί
*πά ονπαγματολόγους οπήν 'Ε λλ ά - 
θ*ι άλλά καί διεθνώς. Αυτά σημαί-

*η ά τι ή κυβέρνηση έπρΒπε *ά Επι
τρέψει τήν πορεία στή* πρβσβεία 
καί νά λάβει ο κ ί  άλα τά  μέτρα γ ιά  
τή* π ροστασία  τη ς.

Κατηγόρησε τή ν  κυβέρνηση, άτι 
προσπαθεί νά έπωφεληθεϊ π ολιτ ικά , 
εμφανίζοντας τό ν έαυτό της «ά ν  εγ
γυητή τή ς  ησυχίας καί τής ασφα
λείας τά ν  πολιτώ ν. Καί μάλιστα ma- 
θώς είναι ευδιάκριτες οϊ τάοΤις  
που υπάρχουν μέσα στήν κυβερνητι
κή παράταξη, ύπήρξε καί μ ιά  χοψον 
κτηριστική παρέμβαση σ ’  αυτή τή 
συζήτηση τού Αναρμόδιου κατά τά  
ά λλα , υπουργού Ά μ ύνη ς.

Μέ τή ν  νοοτροπία ό τ ι ή κυβέρνη

Στύλ. Χωρίς καμμιά άμφιβολία Rado

Στύλ σημαίνει όμοςκριά.
Καί ή ό μορφιά είναι κάτι περισσότερο άπό 

μιά όρμον ική σύνθεση χρώματος καί φόρμας. Ή  ΙΙκΙο 
σ’ Ινα ρολόι χεριού κατάφερε νά σννδυάσει την όμορφιά 

άλλά καί τήν άκρίβεια· τήν τελειότητα στό μηχανισμό. Ή  κάσα 
ίου είναι είδικά φτιαγμένη γιά νά άντέχει στά χτυπήματα, ένώτό 

" 1 κρύσταλλό του άπό ζαφείρι έγ/υάται ότι ένα ρολόι Ιζόΐΐο 
θά όείχνα καινούργιο κι ύστερα άπό πολλά χρόνια.
Έ τσ ι δέν πρέπει νά μάς ξαφνιάζει τό γεγονός ότι 

τό Λεόο ΩίδβίΔΤ θεωρείται σ* δλο τόν κόσμο 
ένα τέλειο ρολόι. Έ ν α  ρολόΙ μέ στύλ.

RAD Ο
Μιά. νέα χροοκτική στά ραλόγια*

Πρακτικά ευρύχωρο
Μέ άφθονους χώρους γιά 5  άτομα, 

άναδιπλούμενα καθίσματα, 
τεράστια πίσω πόρτα.

Δυναμικά σίγουρο
Εγκάρσιος κινητήρας, μπροστινή κίνηση, 

τέλεια άδική συμπεριφορά.

K̂ÿôtiKû κομψο
βιοδυναμική γραμμή 

ι*κΡάΐ3ηάντίσταση στόν άέρα.
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