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1 Η ΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΟΡΟ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Η εξουσία τής Λεξιάς εντείνει 
τό εθνικό και οικονομικό άδιέξοδο

ΤΟΝΙΣΕ ΧΘΕΣ Ο |ς. ΑΝΑΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΑΡΕΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Α ν α μ έ ν ε τ α ι  ά π ό  τ ο  1975  τ ό  π ε ρ ι 
β ό η τ ο  Π ε ν τ α ε τ έ ς  Π ρ ό γ ρ α μ μ α .  
Α ν τ ιφ α τ ικ ή  κ α ί  π α ρ α π α ί ο υ σ α  

α τ λ α ν τ ι κ ή  π ο λ ι τ ι κ ή .
Ρουσφέτι καί συναλλαγή, υψι- 
στος κανόνας κυβερνητικής συμ
περιφοράς.
Τ ό  Π Α .Σ Ο .Κ . Θ ά  π ρ ο χ ω ρ ή σ ε ι  σ έ  
κ ο ι ν ω ν ι κ ο π ο ί η σ η  σ τ ρ α 
τ η γ ι κ ώ ν  τ ο μ έ ω ν .

π .1 χθεσινή του όμιλία στήν Πά- 
Μ .  ό Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ ε. Ά ν  
5*s«ç Γ. Παπανδρέου tlm :

«Λαέ τών Πθττρών.
A ai τής Άχαίβς.
Ή  άποφινή Ανεπανάληπτη συγκέν

τρωση Αποτελεί γ ιά  μένα πηγή βα
θιάς Ανθρώπινης συγκίνησης. Γ ιατί 
4» ’ έβώ, κολλά χρόνια ιτρίν, {(κίνη
σα τούς άγώνις μου στόν πολιτικό 
στίβο της χώρας.

Απόψε, λαέ τή ς Ά χ α ία ς , ή λαο
θάλασσα οτήν πλατεία  Γ(οργίου 
στέλνει Αγωνιστικό μήνυμα a i  κάβ* 
γωνιά τής έλληνικής γής. Ι τ Ι ς  έ- 
κλογές πού έρχονται Θά ήττηβεί κα
τά  κράτος ή  Α ιξιά . Σ τ ις  έκλογές 
κού έρχονται βά νικήσουν οί δυνά
μεις τής ΑΑΑΑΓΗΧ, Ν  νικήσει τά 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. S i  νικήσει γ ιά  νά  καταρ- 
γηθκΐ έττιτέλους ή μονοπώληση τής 
έξουσίας άττά τή Δεξιά. Θά νικήαιι 
γ ιά  νά N n i  « rip ea  τ ά  έ ι ι ΐλ ια  μιάς 
νέας πορείας., μ ιά ς πορείας έβνικά 
περήφανης καί κοινωνικό δίκαιης.

Εχει κ ατοσ τιΐ συνείδηση στόν λαέ 
μας, ττώς ή παραπέρα παραμονή τής 
Δεξιάς στή* έξουσία έπισωρεύει έ- 
θνικούς, κοινωνικούς καί οίκονομι* 
κούς κινδύνους. Έ χ« ι καταστιί ον· 
νείδηση στον λαό μας, σ ά ς εάθε μέ
ρα ττοΟ περνά μέ τή Δεξιά στήν έ- 
ξουσία έντείνει τά  έβνικά καί οικο
νομικά Αδιέξοδο «τά  οποίο έχ(ι οδη
γήσει ή αντιφατική, αλλοπρόσαλλη 
καϊ αντιλαϊκή πολιτική τών κυβερνή
σ ε ι»  τή ς Νέας Δημοκρατίας.

Διέρχεται ά  μονοπωλιακός καπι
ταλισμός —  αέ παγκόσμια κλίμα
κα —  μιά βαβϊιά  καί μακρά οικο
νομική Korf κοινωνική κρίση. Μιά 
κρίση πού άχι μόνο βέν περιορίζε- 
ται σ τ ις  μητροπόλεις τον άλλά *- 
πεχτείνεται έντονα σ τ ις  περιφέρει- 
έ ς  τον. Στενά συνδέεται μ’ αύτή 
τήν κρίση, ή υποχώρηση τής έφεσης 
καί τή ς (ίρηνικής συνύπαρξης ανά
μεσα σ τ ις  βύο ύπεδυνάμεις. Ε π ι 
στρέφουμε μέ βήματα γοργά στήτ 
πχρίοδο τού {έρρινου ({οπλισμού 
τώ* δύο στρατοπέδων —  έχ ι π ια  
γ ιά  τό* έπίτευξη Ισορροπίας, άλλά 
γ ιά  την έπίτευξη υπεροχής. Πολλα- 
πλασιάζονται μέ γρήγορο μ ύ μ έ  οί 
εστίες σύγκρουσης καί κινδύνου. 
Κ αί σέ άτι άψορά άμεσα τήν χώρα 
μας: Ή  Κύπρος παραμένει ύπό τήν 
κατοχή τού 'Α ττίλα , ένώ όγκούτσι 
ή  απειλή στό Α ιγαίο άπό τήν γε ί
τονα Τουρκία καί τήν ’Ατλαντική 
«συμμαχία».

Είναι σαμές πώ ς σήμερα, περισ
σότερο άπό κάβε άλλη ψορά,_ απαι
τε ίτα ι ή ύπευβυνστητα καί ή συνέ
π εια  σ τ ις  πρά{εις καί σ τ ις  διακη
ρύξεις τής πολιτικής ήγεσίας τού 
τόπον. Ά λ λ ά  προϋπόθεση γ ιά  τήν 
άσκηση μ ιάς υπεύθυνης πολίτικης 
—  ε ίτε  αύτό όμορό τήν_ κυβέρνηση 
ε ίτ ε  όμορό τήν Αντιπολίτευση —  
είναι ή διαμόρφωση μ ιάς σταθερής 
εθνικής στρατηγικής, πού νά καθι
σ τά  δυνατή την άποελεσματική άν- 
τιμετώπιση τά ν εθνικών κινδύνων 
και τή ς οικονομικής ̂ κρίσης πού μα 
στίξει τήν οικονομία μας.

« Καπετανάτα)) 
καί όμάδες

Ή  Ν Α. άπ’ τήν μεταπολίτευση 
>άΜΙ*π#Αν«ΡΡί «friay. όφίκρσε. νθΦΦ0<ί - 
—  κα\ έεπετυχε σ ΐ  όλα τά  μέτικπα. 
Ά κοΧ βύθηα« ά % \ ερπολυβιόοποττη»

εαί συνρπή, άλλά άντιματική καί 
παραποιούσα Ατλαντική έ{ωτερική 
πολιτική —  μιά πολιτική πού όδή- 
Υησε στά σημερινό έθνικό όδιέ{οδο. 
’Αντιμετώπισε τ ι ς  έπιπτύσεις τής 
παγκόσμιας κρίσης τού καπιταλι
σμού στήν οικονομία τής χώρας 
ρας χωρίς ίχνος προγραμματισμού. 
Ακόμη άναμένουμε τό  περιβόητο 

πενταετές πρόγραμμα πού ύποσχέ- 
βηκε τά 1975 ό τότε πρωθυπουργός 
τής χώρας. Ή  μόνη συνέπεια στήν 
κυβερνητική οικονομική πολιτική ή
ταν καί είναι ή ¿{υπηρέτηση τών 
συμμερόντνν τής όλιγαρχίας τού 
πλούτου, σέ βάρος τών εργαζομένων 
τής χώρας μσς. Αύτή άκριβώς ή πο
λιτική τής μονόπλευρης λιτότητας ό- 
δήγησε, μέσα ό π ' τά  άλληλοοωαι- 
ρονμενα, σπασμωδικά μέτρα τής κυ
βέρνησης στό οικονομικά αδιέξοδο 
πού έχει προσλόβει έπικίνδυνες δια
στάσεις. Σ τά  6 χρόνια πού πέ
ρασαν, κατόρθωσε ή Ν.Α. νά άνα- 
γάγει τά ρουσρέτι καί τήν κομμα
τική συναλλαγή σέ ύψιστο κανόνα 
κυβερνητικής συμπεριφοράς. Σ τά  
6 χρόνια πού πέρασαν, ύπεσκαψε ή 
κυβέρνηση τήν έμπιστοσύνη τού π ο 
λίτη άπέναντι σ τά  όργανα τής π  ο- 
λιτείας καί ένεβάρρυνε τήτ ίπέκτα- 
ση τής γραφειοκρατικής Αντιμετώ
πισης τών προβλημάτων τής χώρας 
καί τού Λαού μας σέ κάβε τομέα 
καί σέ κάβε έπιπεδο τής Λημάσιας 
Διοίκησης. Στά  πλαίσ ια  ένύς ά φ α 
του συγκεντρωτισμού πάσκισε νά 
έξουβενώσει τήν Τοπική Αύτοβιοίκη- 
ση, νά τήν μετατρέρει σέ προέκτα
ση τού υπουργείου Εσωτερικών. 
Σ τά  6 χρόνια πού πέρασαν, άντι με
τώπια* ή κυβέρνηση τούς δι εκδικη
τικούς αγώνες τού έργαζόμενου ’Ελ
ληνα —  τον έργάτη, τού άγρότη, 
τού μισθωτού, τού έπαγγελματία, 
τού βιοτέχνη, τού συνταξιούχου, τού 
μαθητή καί τού ροιτητή —  με Αντι
λαϊκά, άνελεύθερα, θεσμικά μέτρα, 
μέ τά  ΜΑΤ καί μέ τ ις  αύρες.

Έ χε ι καταστεί συνείδηση στον 
λαό μας, πώ ς σήμερα δεν υπάρχει 
κυβέρνηση, πώ ς υπάρχουν μόνον υ
πουργοί, καπετανάτα καί άλληλο- 
συγκρονόμενες όμάδες, πού καθι
στούν αδύνατη τήν χάραξη όποιασ- 
βήποτε συνεπούς πολιτικής γ ιά  τή* 
αντιμετώπιση τώτ ό {υμένων προβλη 
μάτων τής χώρας. Αύτή τήτ κρίσι
μη γ ιά  τύ  έθνος καί τόν λαό ώρα, 
είναι έπιτακτική ή ανάγκη νά άνα- 
δείξει ό λαός μιά νέα κυβέρνηση. 
Μιά κυβέρνηση πού καί νά θέλει καί 
νά μπορεί νά διαμορρώσει καί νά 
ακολουθήσει μέ συνέπεια μιάν υπεύ
θυνη εθνική στρατηγική.

Γ ι’ αύτό τόν λόγο ή αλλαγή δεν 
είναι απλώς μιά  έντονη προσδοκία 
τού ελληνικού λαού. Ή  αλλαγή σή
μερα άποτελεϊ όρο επιβίωσης γ ιά  
τήν χώρα μας καί τόν λαό μας. Τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. κοκ Θέλει καί μπορεί νά 
τροχιοδρομήσει τήν χώρα αέ μ ιά  π ο 
ρεία  πού να έγγυάτσι τήν κατάχτη
ση τής εθνικής ανεξαρτησίας, τήν 
κατοχύρωση τή ς όδαψικής άκεραιό-
τητας, τήν ολοκλήρωση τής δημο
κρατίας καί τήν κοινωνική απελευθέ
ρωση τού μή προνομιούχου Έλληνα.

Τό ΠΑΣΟΚ, τό καταξιωμένο κί
νημα τή ς άλλαγής, όχι μόνο θέλει, 
άλλά καί μπορεί νά μετατρέψει τό 
όραμα τή ς άλλαγής αέ χειροπιαστή

Í S $ S i § l  * ς . Τό μπορεί γ ια τΓ  
τ ό  «ΠΑΣΟΚ στήν κυβέρνηση» σημαί-

ϊ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
1. Γενικό αίτημα όλνν τών επαγ

γελματικών κλάδων είναι ή κατάργη
ση τής πολυθεσίας, τήν όποια *1 έ- 
κόστοτε Κυβερνήσεις ύπόσχονται, άλ
λά  ποτέ δέν πραγματοποιούν. 01  
πολυθεσίτες έχουν μεγάλη δύναμη καί 
τ ό  σχετικά νομοσχέδια καρκινοβα
τούν.

2 , ΟΙ Δικηγόροι ζητοόν τήν κα
τάργηση τής πολυθισία^ πριν άπό 
3 0  ca í πλέον χρόνια. Σήμερα τέ αί
τημά τους αύτό είναι περισσότερο ε
πιτακτικέ, έ£ αιτίας τού ύπερβολι- 
κού επαγγελματικού πληθωρισμού 
καί τής κρίσεως πού μαστίζει τέ 
Δικηγορικέ Σώμα. Τέ 1954, όταν
Φηψιστηκι τ έ  Ν . 3026)54 (Κ&δικος 
Δικηγόρων) είχαν κατορθώσει νό συμ- 
περιληφθεί διάταξη (άρθρ. 63 παρ. 
6 ) ,  μέ τήν όποια «ό Δικηγόρος δεν 
δικαιούται νά καρέχη επί π σγϊσ  πε
ριοδική αμοιβή τός ύπηρεσίας αύτού 
(Ις  πλείονα τού ένδς νομνά  πρό
σωπα Δημοσίου Δικαίου καί το ιόν
τα ’ιδιωτικού Δικαίου έχοντα κατα
στατικόν ή κανονισμόν έγκεκριμένον 
διό τόμου ή διό βιατέητμστος καί J- 
{συσιοδότησιν νόμον*.

Καί Ινώ ο ί Δικηγορικοί Σύλλογοι 
ώγων(ζοντσ* Υ>* τή» κατάργηση τής 
πσλιώκσίσς καί στά εσμικά πρόσω
πα Ιδιωτικού Δικαίου, τό 1966 ή 
τότε Κυβέρνηση u i τόν Ν . 4507)

I l f 1 τ' *  *9χή τής μονοδκσίας 
σ τό  Δημόσια τομέα a l  όπέτρβρε τήν 
κατοκή δύο εμμίσθων δέσεων σέ Ν.

*α»β»ισμέν έγκ«κρι. 
υ έ ^  β>* »*}«ew η σέ ένα Ν.Π.Δ.Δ. 

καί σ έ ένα Ν .Π .ΙΛ . τής πορακάνω 
■σπίΥορΙβς.
,  *· Τ* . 1*7* Μ Δικηγορικοί Ζίλ- 
Vproi τού Κράτους, άοοςάσωαν στέ 
•  Δικηγορικέ Συνέδριο νά διεκβι- 
κήσβυν την νληρη κατάργηση τέε
πολυθεσίας κσ! τέ 1976 T ^ V U m ..
κΔς Σύλλογος Χθηνώ», ύπΜαλΓΤτέ 
’Υπουρτκίο τής Δικαιοσύνης Σχέδιο 
Νδμου κπκρ]«βταργησεος τής «ο- 
λυθκσιπς». Τδ σχέδιο αύτό έμειτ« 
σ τό  συρτάρια τού Υπουργείου 4  
όλόκληρα χρόνια, παρά τό γεγονός 
ότι έΤινων έψτό άποχές καί άλλες 
»ητοποιήτεις τών Δινηγορκόν Σιιλ- 
χύτωτ ναό Κράτους, στις όποιες ένα 
έπτό τά βασιοά σίτήματσ ήταν ή 
πλήρης κατάργηση τής πολυθεσίας.

4 .  Τών Ίοσουώρισ I960, ih p  i .
{αγγελθεί ή πέμπτη κατά σειράν ά- 
πσχή τών Δπατγέρβ* (τής μετά τέ 
|9 7 έ  ποριέβου). Τόν» τό Τπονργκίο 
ΔααισσύΜΚ μέ δάση τ έ  σχέδιο τοέ 
ΔΣ Α  κατάρτια« νομοσχέδιο, ατό άρ 
θρο 1 τού όσο ία / έριζε ότι:

«ΟΙ Δ ιοητ έ ρ ί ι βέν δκαιοένται 
(ά  παρέχουν έπΐ πσγία  περιοδική 
άμοιβή τάς ύπηρεσίας των εις π Μ ·  
σνας τός μιάς δημοσίας θέσιις ή 
ι ΐ ς  πλείονα τού έτός νεςωοά πρέ- 
σωαα*. Δηλαδή σύμφωνα μέ αύτή τή 
διάταξη άποτγβρευέτεω γενικά ή πβ-
Χυθεσίσ, τέαο στά Νομικά Πρόσω
π α  Δημοσίου Ama lo», όσο καί στά 
Νομικά Πράσωσσ Ιδιωτικού Δίκαι
ον ’Α λλά  τό νσμσσχέβισ όέν « « χ ω 
ρούσε πρός τή βουλή. Σκοτεινές I w  
•όμ ω ς « « τ ο έ — ·  στά συριόρια
τού ’Υπουργείου.

I .  Z r b  1<9 Ίσυνίσν 19Θ0 (είχε 
γελέκι ή έβδομη άπσχή) έ  · ,  

ϊς  δέχτηκε στο Πολιτι-

διατάξεων τών παραπάνω νομοσχεδί
ων σέ βάρος τών Δικηγόρων και μό
νον βελτίωσή τους ήταν επιτρεπτή. 
Σέ έωτίβετη περίπτωση έμενε άετε- 
Θειμένος έ Ιδιος έ  Πρωθυπουργός. 
Παρ* έλα αυτά έ  μέν Υπουργός 
τής Δκαιοαύνης εξαίρεσε άπό τέ' 
άρθρο I του δικού του νομοοχεόίον 
τις προσωπικές εταιρείες καί Αργό
τερα « έ  τις ΕΠΕ Ή  6έ Κυβερνη
τική Επιτροπή εξαίρεσε καί τις Ά - 
νώώμες Εταιρείες. Έτσι μέ τέ  νο
μοσχέδιο πού συζητιέται σήμερα 
στή Βουλή έπντρέπεται ή διατήρηση, 
άλλά καί ή «ανάληψη άπκριύριστου 
άριθμού εμμίσθων θέσεων στά Νομι
κά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου καί 
έπιπλέον δύο έμμισθων θέσεων σέ 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 
(Άντιλοηιβανέμαος τέ γελοίο τού 
πράγματος ύ ύρμάδιος 'Υπουργός, 
δε* όνόμασε τύ νομοσχέδιό του «Σ. 
Ν. περί κατοργήσεως τής πολυθε
σίας*, άλλά «Ζ.Ν. περί τ ροποπο ιή- 
οεως διατάξεων τοών τού Κάδικος 
Δικηγόρων*),

7. Καί γιά μ ά  τήν διατήρηση 
τής πολυθεσίας στά Νομικά Πρό
σωπα 'Ιδιωτικού Δικαίου, ή Κυβέρ
νηση Ισχυρίζεται ότι δήθεν βέν είναι 
δυνατόν ν’ απαγορεύσει σέ μιά Ά*. 
’Εταιρεία ή σέ μία Ε.Π.Ε. νά έχει 
τέ Δικηγόρο τής «ρστιμήσκώς της.

Ό  Ισχυρισμός έρως αυτές είναι 
¿βάσιμος. Γιατί με τήν κατάργηση 
τής πολυθεσίας δέν άπσγορεόπαι 
σε καμμιά έταιρεία νά ζητήσκι τήν 
νομική συνδρομή τού Δικηγόρου τής 
πρστιμήσιώς της. ’Απαγορεύεται 
στέ Δικηγόρο νά κατέχει περισσό
τερες άκό μιά έμμισθες θέσεις ό- 
πουβήποτε, είτε στέν ’Ιδιωτικέ, εί
τε στέ Δημόσιο τομέα. Οί εταιρεί
ες μπορούν νά ζητήσουν τις νομι
κές υπηρεσίες άποιουδήποτε Ακκηγό-
ραυ, καταβάλλοντας τήν άμοιβή του

¡ιά τήν νομική συμβουλή ή γιά  τήν 
Ικη πού διεξηγογε. ’Αν θελήσουν

I  Γρ«η«1ρ τούς ΠρεΜρους ίλών 
&**vTfppi#àr ïiM ty**  

φΜ£, ? f¿ tf  Μ μ (  fc W N Ü I *tl 
« ·

p y tf i·  Υ<Δ νήν Μλωοη Δικηγορι
κών προδεήνάτων

0 ) hm  f i*  τή Αθτίωση τών «ρν· 
ιόξεεπ·. <σύ όποιου έσοαοδοωσε νό 
νψ ιη έ »<θ  κφέ

δ) ν* κΡωβοεΜ ο σού είχε
έ»φ ηθβ>ι/ * /«Δίψγΐέ *4β Αικβ/σ* 
ΜΦηθ h m  ¡ tu  ρσοοώώσ/ι ρτ*ν 
Arnnfop εό fm h r /*  Αθηνών), f ié  
i*  t*  «* Ι μ ν ι Ί  H r ή #  (ίφθ· 
κερ«»{ ai (, , pínol

írpuSp 
. Μ « /  

ί/έψη NH

όμως νά τόν προσλόβουν νομικό τους 
σύμβουλο μέ μισθό, ό Δικηγόρος έ
χει τό δικαίωμα νό δεχθεί, άν δέν 
έχει άλλη έμμισθη θέση. Ά ν  έχει 
καί άλλη έμμισθη θέση θ’ άρνηθεΐ 
■αί ή έταιρεία θα προσλόβει άλλο» 
Δικηγόρον, εκλέγοντας έκαν μεταξύ 
τάν ί ι .000 π.χ. Δικηγόρον τών 
ΆθηνΑν. Τό Ιδιο θά έκανε καί άν 
ύ Δικηγόρος είχε άρνηβεί, έχι γιο- 
τι είχε άλλη έμμισθη θέση, άλλά 
Υιστί |έν ήθελε νά ποψί χει τις όπη- 
ρεσίες τον μέ μισθέ, ή γιαπί είχε 
σέρτου έσαγγελωατικής άπασχολη- 
σεως. Πού Uva· λοιπόν ό περιορι
σμός τής έλοέθφης έκλσγής τοέ 
Δικηγόρου;

θ. Γιά τή διατήρηση δύο θέσεων 
σέ Νομικό Πρόσωπα Δημοσίου Δι
καίου δέν ύπέψχει βέβαια καμμιά 
δικαιολογία, θέτε κάν πρόψααη. Για 
νί όσοι θά έγ/κ στ αλείφουν έμμισθη 
δέση Μ πάρουν τπ νόμιμη έ^σζη- 
μ ίωση. Καί όμως ή Κυβέρνηση τόλ
μησε νό ΙσχνμισβεΙ ότι προστατεύει 
τά «κεντημένα δικαιάματα*. Ή  ά- 
προσβόκηνη αύτή όμολστία, άποκα- 
λσπτει τήν αίτια τής τόσο μι ρό' 
χρρνης δυστοκίας γιό τήν κωιόθε 
ση τού νομοσχεδίου άλλα καί την 
προσπάθεια τής Κυβερνήσεως νά μη» 
κστορνήσιι. Αλλά νά έιστπρήσκι νά 
διευρύνει « I  νά κοπσχυρώσει τήν 
πβλιώεσίσ Ισχυριζομίνη συγχρόνως 
ότι δήθεν τήν καταργεί.

‘Απευθυνόμενοι στοάς Βουλευτές 
όλων τών Κομμάτων ζητούμε:
.Τ ή ν  πλήρη κατΙωγηση τής πολυ
θεσίας τόσο στό Δημόσιο όσο καί 
στόν Ιδιωτικό τομέα.
' Τέν άνάλιιφη νόθε «μεταβατικής 
δι«πέήεωο πβέ έπιτρέπει μ |  όποιο- 
δήσοτε τρόπο τή βιοτήρηση βύο θέ-
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νει ύ «Λσίς «τήν έ{ουσία». T i  μπο- 
ρεί γιβττί ή πεμπτουσία τής Αλλα
γ ή ς  είναι ή ένεργός συμμετοχή τού 
λαού σ ' ύλες τ ις  άποψάσεις πού 
τάν άψομουν.

Ή  πορεία  
π ρ ό ς  τ ίς  έ κ λ ο γ έ ς

Ή  άποψινή μεγαλειώδης πολιτικό 
συγκέντρωση «τήν Πάτρα άπβτελεί 
τήν άψετηρία μ ιάς πορείας τβύ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. πρός τόν λαό, μ ιάς πορείας 
πού θά κλιμακώνεται όσο πλησιά
ζουν οί έκλογές. Κύριος στόχος μας 
είναι ή άπ’ εύθείας ένημερωση τού 
λαού πάνω σ τ ις  θέσεις καί τή στρα
τηγική τής αυριανής λαοπρόβλητης 
κυβέρνησης τού ΠΑΣΟΚ.

01 έκλσγής βέν θά Αργήσουν. Ή  
πολυδιάσπαση «τούς κόλπους τής 
Ν.Α. καί ή έκδηλη ασυναρτησία τής 
κυβέρνησης στήν άσκηση της έξου- 
σ ία ς , έπιβάλλει τήν άμοση διάλυση 
τής Βουλής κα! τήν προσφυγή στή 
λαϊκή έτυμηγορία.

Είναι δύσκολο νά πιστέψει κανείς 
πώ ς ό Πρόεδρος τής Αημοκρατίας 
βέν έχει διαπιστώσει —  αύτό πού 
έχει διαπιστώσει τό  σύνολο σχεδόν 
τού έλληνικού λαού —  πώ ς ή σημε
ρινή Βουλή βρίσκεται σέ «προφανή 
δυσαρμονία πρός τό λαϊκό αίσθημα». 
(Ά ρθρο  41 , παρ. 1). Ά λλά εύβύνη 
φέρει ό πρωθυπουργός. Σύμφωνα μέ 
τό άρθρο 41 , παρ. 2  τού Συντάγμα
το ς , ό πρωθυπουργός έχει τή δυνα
τότητα  νά προτείνει στόν Πρόεδρο 
τής Δημοκρατίας τή διάλυση τής 
Βουλής καί τήν Ανανέωση τής λαϊκής 
έντολής, «προκειμένου νά άντιμετω- 
πισθεί έξαιρετικής σημασίας έβνικό 
θέμα*. Αέν αναγνώριζε· ό πρωθυ
πουργός πώς τόσο ή έπανένταξη στή 
στρατιωτική δομή τής ’Ατλαντικής 
Ζυμμαχίας, όσο καί ή υπογραφή τής 
συμφωνίας γ ιά  τ ί ς  βάσεις αποτελούν 
«έξαιρετικής σημασίας έβνικόν θέ
μα»; Καί δεν αποτελεί χρέος του 
νά ζητήσει οπτό τόν Πρόεδρο τής 
Αημοκρατίας τή  διάλυση τή ς Βου
λής;

Καί όμως, ή κυβέρνηση όχι μόνο* 
δέν ζητεί τή διάλυση τη ς Βουλής, 
άλλά διακηρύσσει δημόσια —  απευ
θυνόμενη μάλιστα πρός τ ί ς  ΗΠΑ —  
ότι τά  έβνικά θέματος επανένταξη 
καί βάσεις, πρέπει νά «κλείσουν» 
πρ ιν οδηγηθεί ή χώρα αέ έκλογές. 
Μιά τέτοια  δήλωση εξυπηρετεί άρα
γ ε  τά  συμφέροντα τού λαού καί τού 
έθνους; Καί δέν σημαίνει αύτό ότι 
ή κυβέρνηση προβλέπει πώς ο! επερ- 
χομενες έκλογές θά άναβε! ξου ν τό 
ΠΑΣΟΚ στή διακυβέρνηση τής χώ
ρας; Ά λλά εάν τό προβλέπει, ή 
προσπαθεί ά  της νά «κλείσει» τά  ε
θνικά θέματα πριν ά π ' τ ί ς  έκλογές 
αποτελεί, ναι ή όχι, άσίβεια πρός 
τόν λαό, ονσιαηττική παραβίαση τής 
Αρχής τής Λαϊκής Κυριαρχίας;

Ή  ε ξ ά ρ τ η σ η
άπό τό  ΝΑΤΟ

Δυστυχώς, ή πορεία τών εθνικών 
μας θεμάτων δικαίωσε καί τ ί ς  προ
βλέψεις καί τ ίς  θέσεις τού ΠΑΣΟΚ. 
ΟΙ 'Ατλαντικοί μας «σύμμαχοι» έξ- 
οπλϊζουν τήν Τουρκία  ώστε νά π α ϊ- 
'ίΒΓ'δποφβιήσττπδ ρ ό 'Χ δ ^ τ ή ' Μέθη 
Ανατολή,· νά ΐπτοκαταστήσει στήν 

περιοχή τό  ’ Ιράν τού Σάχη. Τοωτό- 
-χρονα υιοθετούν όπτροσχημάτιστα τ ίς  

διεκδικήσεις τής Τουρκίας στό  Αι
γα ίο  καί άσκοΰν «άψόρητες πιέσεις» 
στήν ελληνική κυβέρνηση ‘νά αποδε
χθεί τήν παραχώρηση έθνικών κυρι
αρχικών δικαιωμάτων μας ατό Αι
γα ίο  —  ώς Αντάλλαγμα γ ιά  τήν «πο
λυπόθητη» έπανένταξη τής χώ
ρας ατό στρατιωτικό σκέλος 
τού Ν A Τ  Ο . Προωθούν π ιε
στικά έπίσης ο! ’Ατλαντικοί μας 
«σύμμαχοι» τόν διαχοινοτικό διάλο
γο  στήν Κύπρο, μέ έχδηλο στόχο 
τήν άποδοχή καί τή νομιμοποίηση 
τών «τετελεσμένων» τού ΑΤΤΙΛΑ.

Δηλώσαμε δημόσια πώς ή Αξιω
ματική Αντιπολίτευση τής χώρας θά 
στηρίξει κάθε Αντίσταση, κάθε «Ο
ΧΙ» τής κυβέρνησης σ τ ις  πιέσεις 
καί τούς εκβιασμούς τών ΗΠΑ καί 
τού ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα δηλώσαμε 
πώ ς ή ευκαιρία γ ιά  τήν άσκηση εκ
βιασμού σέ βάρος τή ς χώρας μας 
παρέχεται άπό τήν ίδια τήν κυβέρ
νηση, Απ' τήν άκατανόητη έπιμονϊ) 
της νά έπανενταχθεί ή χώρα στη 
στρατιωτική δομή τού NÁT0.

'Απόψε, άπό τήν Πάτρα, καλού
με γ ι ',  Ακόμη μιά φορά τήν κυβέρ
νηση νά Αποσύρει τήν αίτηση γ ιά  
έτηχνένταξη πού μόνο κινδύνους και 
προβλήματα έπισωρεύει γ ιά  τή χώ
ρα μας. Καί πρέπει νά τονίσουμε 
κάτι Ιδιαίτερα σημαντικό. Μέ τήν α
νάκληση τής αίτησης τερματίζεται 
κάθε διαπραγμάτευση σέ σχέση μέ 
τήν κατανομή ταυ έπιχειρησιακού ε
λέγχου στό Αιγαίο.

*Η ανάκληση τής αίτησης πρέπει 
βέβαια —  αύτή τή φορά —-  νό είναι 
πράγματι όριστική καί άμετάκλητη, 
νά άποτελέσει συμβόλαιο τιμής α
νάμεσα στήν Κυβέρνηση καί τον λαό 
—  κι όχι Απλώς μιά προσωρινή κί
νηση στήν πολιτική σκάκιέρα. Γιατί 
ό  λαός 6έν ξεχνάει πώς ή Αποχώρη
ση  άπό τό  NÁTO ήταν τό 1974 —  
σύμφωνα μέ τ ά  λόγια  τού τότε πρω- 
θυπουρΥού —  «όριστική καί άμετά
κλητη*. Κάτι πού δέν έμπόδισε τήν 
Κυβέρνηση, μετά τ ις  έκλογές τού 
1974 νά ξεχάσει τήν «δριστικότητα» 
καί τό «άμετάκλητο» της Απόφασης 
καί νά έπιδιώξει πεισματικά τήν έ
πανένταξη —  παρά τό γεγονός μά
λιστα , ότι δ  'Α ττίλας συνεχίζει τήν 
κατοχή τού 40%  τής Κύπρου, θ ά  
πρέπει νά είναι σαφές στήν Κυβέρ
νηση, πώς δέν υπάρχουν π ια  έβνικά 
περιθώρια γ ιά  τέτοιου είδους Ανα
κολουθίες στήν άσκηση τής εξωτε
ρικής καί Αμυντικής πολιτικής τής 
χώρας. Τέτοιες όηκκολονθίες, όχι 
μόνο Αποτελούν παραπλάνηση τού 
λαού άλλά καί μειώνουν τήν πειστι
κότητα τής Κυβέρνησης στήν άσκη
ση έξωτερικής πολιτικός.

Επιθυμούμε καί πάλι νά ύνχν- 
θυμισούμε στήν Κυβέρνηση, πώς τό
σο ή έπανένταξη στό Ν Ά .Τ Ό ., όσο 
καί ή σύναψη τής διμερούς άμνντι- 
κής συμφωνίας μέ τ ί ς  Η Π Α. γ ιά  
τ ι ς  βάσεις, δέν Ανήκουν στήν Αρμο
διότητα τής έκτελστικής εξουσίας. 
Ανήκουν, A urífera, στήν Αποκλει
στική Αρμοδιότητα τού Κοινοβουλίου 
πού πρέπει νά τηρείται ένήμερο γ·ά  
όλες τ ι ς  σχετικές εξελίξεις.

Ή  πρόσφατη σκλήρυνση τής στά
σης τή ς Κυβέρνησης Απέναντι στις 
π ιέσεις καί τούς έκβιααμούς τού Ν. 
Α·Τ.Ο· καί τών Η.Π.Α., δέν πρέπει 
ούτε στιγμή νά άποκρύψει τόν μό
νιμο καί έπίμονο στόχο τής Λεξιάς 
__νά όλοκληρώσει τήν Αμυντική ε
ξάρτηση τής χώρας μας, μέ τήν έ- 
πόνοδο στό Ν Α Τ -Ο . καί τήν μο
νιμοποίηση τών Αμερικανικών Βάσε
ων στό έδσψές μσς· Γιά τήν Δ«ξ·ά, 
ή ένσωμάτωση τής χώρας μσς στό 
ψυχροπολεμικό στρατόπεδο το* Ν. 
Α.Τ.Ο., έχει καταστιί τρόπος ζωής.
Κι αύτό παρά τό γεγονός ότι τόσα 
δεινά έχει έπιοωρεύοει στόν τόπο 
μας ή «συμμαχία».

Γνωρίζει ό λαός μας ά π ’ τ ίς  πολ
λές καί πικρές έμπειρίες του —  έ- 
φτάχρονη δικτατορία, Κύπρος, Αι
γαίο —  πώς ό μόνος δρόμος πού 
άνταποκρίνεται στά γνήσια και μα
κροπρόθεσμα συμφέροντα τής χώρας 
είναι ή διαμόρφωση μιάς Ανεξάρτη
της έλληνικής ¿{ωτιρικής πολιτικές 
πού νάνοι συνταιριασμένη μέ μιαν 
έθνική Αμυντική πολιτική Προϋπο
θέσεις ν ιά  τήν άσκηση μιρς τέτοιας 
πολίτικης είναι;

Ir— Ή  όριστική Αποχώρηση άπό 
τό Ν.Α.Τ.Ο-, γ ιά  νά καταστεί « ν

νατή ή διαμόρφωση μιάς έβ*·*ή< 
μυντικής πολιτικής.

2 —  Η Απομάκρυνση τά* ξέντώ 
Βάσκων άπό τό έδαφος τής χώρβϊ 
μας, Βάσεων πού μάς έκθέτου* στο* 
πυρηνικό όλεθρο καί μάς έμπλέκβ** 
σέ περιπέτειες πού είναι άσχετες V* 
τά  έβνικά μας συμφέροντα.

3 ----Ή  δημιουργία έναΜακΤίκώ*
πηγών γ ιά  τόν έξοπλισμό τώ* ένό“ 
πλων δυνάμεων.

β— Ή  τα χεία  Ανάπτυξη ρ·ά< 
σύγχρονης πολεμικής Β ιομηχανίας^

Ά λλά  πέρα άπ’ αύτές τ ίς  προσ* 
π  σβέσεις καταλυτική σημασία έχει 4 
Αδελφοσύνη τού λαού μέ τά  στρΟ*. 
τευμένα του παιδιά , μέ τ ίε  ένοπλες 
δυνάμεις τής χώρας πού έπωμίζον* 
ται τό κύρ'ο Βάρος τής προοπάσπη 
σης, τής Ανεξαρτησίας καί άκεράκ 
ότητας τής χώρας μας.

Αύτή τήν πολιτική προτίθεται τι 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά Ακολουθήσει όταν «ν* 
τομα, θά άναλάβει τά  ήνία τής k 
ξουσίας·

Επιθυμώ όμως νά τονίσω ξα*ν 
πώ ς τόσο ή κατάχτηση τής έβνικήξ 
ανεξαρτησίας όνο καί ή θωράκισε 
τής χώρας μας, Απαιτούν τ ίς  σύβ 
τενες προσπάθσιες ολόκληρου ΤοΙ 
λαού μας.

Α παιτούν υπομονή, επιμονή κα 
συνέπεια.

Ή  συμφωνία 
μ έ τή ν  ΕΟΚ

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., παρά 
του ηλιαία, καταξιώθηκε 
Μεσογειακό όσο καί στόν E iplm  
κό χώρο, ώς ένα δυναμικό, λαϊκέ 
κίνημα πού βρίσκεται στά π ρ

Στήν θέση τή ς ένταξης προτεί- 
*«'Ρ( μιά κίβική συμφωνία. Μιά 
Η*μφ«*νΙα πού θά μάς έπιτρέπει νά 
•"έγχουμ* τύ  έξωτερικό μας έμπό- 
9Ό καί τήν κίνηση τού κκφαλαίου. 
Καί είναι πάντα θέση τού ΠΑ.ΖΟ. 
Κ. πώς ό λαός πρέπει νά κληθεί 
*ά κρίνει —  στά πλαίσ ια  ένός γνή- 
* '0υ δημοψηφίσματος Ανάμεσα στήν 
ένταξη καί τήν είδιαή συμφωνία. 
Καί είναι έπίσης πάντα  θέση τού 
ΠΑ.ΖΟ.Κ. πώς —  έψόσον παραμέ- 
*·υμ* ένταγμένω στήν ΕΟΚ —  θά 
τρέπει νά συμμετάσχουμε σ ' όλα 
τά  όργανα τών Κοινοτήτων. Νά 6ώ- 
® ου με τήν μάχη γ ιά  τά  συμφέροντα 
Υής Ε λλάδας, νά έλαχιστοποιήσοίΗ 
Μ τή* ζημιά, νά προασπίσουμε τά  
συμφέροντα τών έργαζομένων στή 
Χώρα μας, νά συντονίσουμε τήν 
θράση μας μέ τούς Εόρωπαίους τού 
Νότου.

Ή  οΙκονομική 
έξυγ ϊα νοη

Τό ΠΑΣΟΚ θά κληρονομήσει μιά 
έρειπωμένη εθνική οικονομία. Ή  έ- 
ξάχρονη διακυβέρνηση ά π ’ τή Ν.Α. 
έχει φέρει τή» χώρα σ τά  πρόθυρα 
πραγματικής οικονομικής χρεοκο
πίας. Τά βασικά χαρακτηριστικά 
τής σημερινής οικονομικής, κρίσης 
είναι οί υψηλοί ρυθμοί τού πληθω
ρισμού, τά  τεράστια έλλβϊμμστα 
τού ισοζυγίου πληρωμών, πού έχουν 
διογκώσει τύ  έξωτερικό χρέος τής 
χώρας —  καί ή πτωτική τάση τών 
παραγωγικών έπενδύαιων, πού δη
μιουργεί κίνδυνο μακροχρόνιας στ«*-

Ό  κ. Ά νδρέα ς Πατανδρέου στήν Πάτρα.

ρα τής έξουαϊας. Αντικατοπτρίζει 
αύτό τήν πλατειά  λαϊκή υποδοχή τ εν 
ατή χώρα μας, όπως Αντικατοπτρί
ζει έπίσης καί τήν διεθνή του δρα
στηριότητα. ’Αποτελεί σήμερα τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. μιά γέφυρα Ανάμεσα «τίς 
προοδευτικές, ήθνικοαπβλευθερωτιεές ; 
δυνάμεις τού Μεσογειακού καί τβύ 
πεφαμεσσγειακού χώρου μέ τ ί ς  «ρο 
οδευτικές, σοσιαλιστικές δυνάμεις 
τού Εύρωπάΐκού Νότου. Συμβάλλει 
ήδη ένεργά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στή* έ- 
νίσχυση τού Νότου στόν διάλογο 
Βορρά —  Νότου, στήν Ευρώπη εσί 
τήν Μεσόγειο. Συμβάλλει ταυτόχρο 
να στόν αγώνα γ ιά  τήν ύφεση, τό* 
Αφοπλισμό καί τήν ειρήνη. Έ χει έ
τσι θέσει τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στέρεα θε
μέλια γ ιά  μιά Βοώαανική, Μεσο
γειακή καί Ευρωπαϊκή πολιτική — 
τήν πολιτική πού θά Ασκήσει ότσ* 
τού Αναθέσει ό λαός τήν διακυβέρ
νηση τή ς χώρας.

Είναι πάντα θέση τού Π Α .Ζ θ Σ - | 
πώς ή ένταξη τής χώρας μας στή» 
ΕΟΚ Αποτελεί σφάλμα πρώτου με_"1 
γ  έθους. Πώς ή βιομηχανία μας θά 
πληγεί Ανεπανόρθωτα. Πώς ή ύπαι
θρος, ή Αγροτική 'Ελλάδα θά ερη
μωθεί. Πώς θά καταστεί πολύ ί*·'. 
οκολο —  άν όχι Αδύνατο —  Α ' 
προγραμματίσουμε μιάν α ν το έά ώ ί 
Ανάπτυξη τής χώρας.

σιμότητας ή Ακόμη καί πισωδρόμη- 
σης τής έλληνικής οικονομίας.

Κάτω ά π ' αυτές τ ί ς  συνθήκες,
' τό πρώτο έπιτοοττικό καθήκον τής 

κυβέρνησης τον ΠΑΣΟΚ είναι νά ά- 
νακόψει τόν κατήφορο καί νά εξα
σφαλίσει τ ί ς  προϋποθέσεις γ ιά  τήν 
πραγιμ αποποίηση τού μοκροχρόνιου 
προγράμματος τού Κινήματος Έ 
νός προγράμματος πού στοχεύει σέ 
μιά σταθερή πορεία τής χώρας 
πρός ανώτερες μορφές κοινωνικής 
έργάνωοης καί δημιουργίας.

01 κύριοι άξονες τής πολιτικής 
τού ΠΑΣΟΚ γ ιά  τήν μέση Αντιμε
τώπιση · τής κρίσης καί τήν προώ
θηση τή ς οικονομικής Ανάπτυξης εί
ναι αννοπτικά οί έξης: Πρώτο, ή 
ριζική έξυγϊανοη τού κρατικού προ
ϋπολογισμού καί, γενικά, τής δημο
σιονομικής διαχείρισης, ώστε ό δη
μόσιος τομέας νά πάφει νά είναι 
πηγή πληθωρισμού m i κοινωνικής 
Αδικίας —  Αντίθετα, νά γίνει μψ  
χλδ^ Ανάπτυξης τής έθνικής οικο
νομίας. Δεύτερο, ή εξασφάλιση τής 
παραγωγικής χρησιμοποίησης τών 
έθνικών άποταμιευτικάν πόρων κα! 
ή πάταξη τής κερδοσκοπικής έκμε
τάλλευσής τους άπ* τήν όλιγαρχία 
τον πλούτον. Τρίτο, ή τόνωση τού 
ρυθμού τών παραγωγικών έπενβύσε- 
ων στόν δημόσιο, τόν συνεταιριστι-

κό καί τό* Ιβιεντικό (μή μσνσπεΑι- 
ακό) τομέα. Τέταρτο, ό περιορισμός 
τών ελλειμμάτων τού Ισοζι/γϊου πλη 
ρωμών —  μέ τήν Ασκηση Αποτελε
σματικής πολιτικής έλέγχον τών ει
σαγωγών. Πέμπτο ή εξασφάλιση τών 
προϋποθέσεων γ ιά  τόν έλεγχα τών 
τιμών καί τών κερδών, μέ ταυτό
χρονη προστασία καί Βελτίωση τού 
πραγματικού εισοδήματος τών πλα
τειών λαϊκών μαζών.

Τό ΠΑΣΟΚ είναι Αποφασισμένο 
νά προστατεύσει τ ό  έθνιαό τον πρό
γραμμα γ ιά  τήν κοινωνική καί οικο
νομική Ανάπτυξη τή ς χώρας όπό τήν 
ύπονόμω/ση τής ντόπιας καί ξένης 
οικονομικής όλιγωρχίσς. Γ Γ  αύτό 
θά προχωρήσει στή βαθμιαία κοινεω 
νικοποίηση τών βασικών στρατηγι
κών τομέων τή ς οικονομίας μας. Τέ- 
τοιοι τομείς είναι: οί Τράπεζες καί 
Α σφάλειες, ο! μαζικές μεταφορές 
καί Ε πικοινω νίες, ή Ε νέργεια , ο! 
επιχειρήσεις Κοινής 'Αφέλειας, *1 
μεγάλες έπιχειρήσεις εκμετάλλευσης 
τού 'Ορυκτού Πλούτον τά  Ναυπη
γεία , ή Βιομηχανία Χσλυβος, Τσι
μέντων, Λιπασμάτων καθώς καί οί 
έπιχειρήσεις πού Αφορούν τήν Ε θνι
κή 'Αμυνα καί τά  Φάρμακα. Αύτά 
τά  μέτρα έχουν χαρακτήρα άντιψονο- 
πυλιακό. 'Αποβλέπουν στό νά περά
σει ό έλεγχος τά* στρατηγικών το
μέων -  μοχλών στό κοινωνικό σύνο
λο καί οπούς φορείς του. Μέσα σ ' 
αύτά τά  π λα ίσ ια  θά λειτουργήσει Α
περίσπαστα ή ιδιωτική πρωτοβου
λία  —  μέ βασικό γνώμονα τό κοινό 
συμφέρον, όπως εκφράζεται ατούς 
στόχους τού έθνικού προγράμματος 
οικονομικής καί κοινωνικής άνάπτυ-
ξ·»?·

Δύο είναι οί στόχοι τής εισοδη
ματικής πολιτικής τού ΠΑ ίΟ Κ  αέ 
ό,Τι Αφορά τούς μισβούς καί τά  ήμε
ρο μίσθια. Πρώτον, ή Αποτελεσματι
κή προστασία τού πραγματικού eU 
σοβήματος τώ* έργαζομένων. Κι αύ
τό  σημαίνει τήν άμεση Θέσπιση τής 
αύτάματης τιμαριθμικής Αναπροσαρ
μογής τών Αμοιβών καθώς καί τή* 
θιασψάλιση τών τιμαριθμικών αύξή- 
σεων τού είαοβηματος άπό τήν φαλ
κίδευση πού ' προκαλεί ή όΦαρραγή 
τής φορολογικής κλίμακας πάνω στά 
αύξημένα εισοδήματα. Δεύτερον, ή 
συμμετοχή τών έργαζομένων σ τ ις  
πραγματικές αύξήσεις τού έθνικού 
εισοδήματος.

Ή  προστασία 
τού  είσοδήματος

Σέ ό ,τ ι Αφορά τούς συνταξιού
χους, τό ΠΑΣΟΚ θά ' δημιουργήσω 
τ ίς  προϋποθέσεις γιά:

α) Τήν καθαλίκευση τή ς ουνταξι- 
οβοτικής προστασίας σέ όλους τούς 
Έλληνες.

Β) Τήν καθιέρωση ένός ΙΘνικά κ σ
τ  ώτ ατού ορίου σύνταξης πού *ά επι
τρέπει τήν δίκαιη συμμετοχή τών 
Ασφαλισμένων σ τά  άγαβά τού σύγ
χρονου πολιτισμού.

γ )  Τόν καθορισμό τή ς σύντα ξης 
στό  Θ0% τών αποδοχών σ τά  35 χρό
ν ια  Ασφάλισης — μέχρι ς ένύς άνω- 
τάτοο ορίου άσψαλιστέων Αποδοχών.

β) Τήν τιμαριθμική άναωρηταμμο 
γή τών συντάξεων καθώς καί τήν «νμ 
μετοχή τών συνταξιούχε» σ τ ις  αυ
ξήσεις τού εθνικού εισοδήματος.

ε) Τή* κατάργηση τή ς φορολογί
α ς τών συντάξεων — ρέχρι.ς ορισμέ
νου Ανώτατου ορίου.

σ τ) Τή ριζική Αναμόρφωση των 
Αγροτικέ» συντάξεων γήρατος ώστε 
*ά εξασφαλίζεται στό* Απόμαχο ό- 
Υρότη ένα άξιοπροκές έπιπεδο βια- 
βί**β1Κ ' Τή χορήγηση αυτοτελούς 
σύνταξης ατή* Αγρότισσα σ τά  60 
της χρόνια Ανεξάρτητα άπό τήν οι
κογενειακή τη ς κατάσταση. Σάν ά
μεσο καί προσωρινό μέτρο, τ ό  ΠΑ
ΣΟΚ θά αύξήοει τ ί ς  Αγροτικές συν
τάξεις στό έπιπεδο πού Α παιτείται 
γ ιά  τήν υλοποίηση τή ς έξαγγελία ς 
του —σ τ ις  έκλογές τού 1977—  γ ιά  
τριπλασιασμό τών συντάξεων.

Τό ΠΑΣΟΚ θά πάρει άμεσα μέ
τρα γ ιά  τήν προστασία τού πραγμα
τικού εισοδήματος τού ότγρότη. ΟΙ 
τ ιμ ές τών Αγροτικών προϊόντων θά 
εξαγγέλλονται ενωρίς, θά καλύπτουν 
τό κόστος τής παραγωγής καί θά 
Αφήνουν καί ένα λογικό περιθώριο 
κέρδους.'

Τό ΠΑΣΟΚ θά όκιβιώξει έπίσης 
τήν αύξηση τών συντελεστών αποζη
μίωση ς καί τήν ολοκλήρωση τή ς Α
σφαλιστικής προστασίας, μέ όκόκτα 
ση σέ όλους τούς κινδύνους πού ό- 
φείλονται σέ καιρικές Αντιξοότη
τες, άλλά «αί σ ’ όλόκληρη τήν π α 
ραγωγή —  καθώς έπίσης καί στο 
Αγροτικό κεφάλαιο. Μέσα σ τά  πλαί
σ ια  τής βαθμιαίας άνοβιοργάνωσης 
τού συστήματος υγείας τή ς χώρας, 
τό ΠΑΣΟΚ Θά δώσει ιδιαίτερη προ
σοχή οτήν Ικανοποίηση τών ϊστρο- 
φαρμακευτικών Αναγκών τού Αγρο
τικού πληάισμού.

'Ακρογωνιαίος λίθος τή ς οικονο
μικής πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ, είναι 
ή Ανάπτυξη τού Αγροτικού τομέα, θ ά  
προωθηθεί ή ριζική θεσμική Αλλαγή 
μέ τή  δημιουργία άγροτο6ιομηχαωι-

■ών συνεταιρισμών νέου τύπου. Γιά 
νά σμίξει τά  εργοστάσιο μέ τό χω
ράφι, y á  νά περάσει ό έλεγχος τής 
παραγωγής «αέ εμπορίας τών «ooi- 
όντων στους ίδιους τούς Αγρότες

Οί δ ο μ ικ ές  ά λ λ α γές
Ή  ϋγείσ τού λοβύ Αποτελεί πρω

ταρχικό μέλημα τού ΠΑΣΟΚ. Στό
χος μας είναι ή κατάργηση τού ση
μερινού κερδοσκοπικού καί όντιλφΐ. 
κού συστήματος ύγείας καί ή Αντι
κατάστασή του μέ ένα νέο σύστημα 
πού θά ότπαλλάξει τό  λαό άπ’ τόν 
βραχνά τή ς Ανασφάλειας πού δημι
ουργοί ή Αρρώστια, ή άνακηρέα καί 
τά  γηρατιά . Ή  υγεία θά κοινωνικο
ποιηθεί, έτσι ώστε όλοι οί Έλλη- 
νες. Ανεξάρτητα άκό οικονομικές 
καί κοινωνικές διαφορές ή τάκο δι
αμονής, θά έχουν ύπεύώση καί δω
ρεάν Ιατρική περίθαλψη.

Γιά τ ό  ΠΑΣΟΚ, ή  ποπβοία είναι 
ταυτόχρονα αύτοσκσπός, άλλά ναι 
βασική κοινωνική ύποδομή, πάνω 
στήν όποια  θά οίκοδομ ηβε! ή Αλλα
γή καί ή πορεία  νρ ό ς  μιά σοσιοΑι- 
στική κοινωνία. Βασικοί στόχοι τού 
ΠΑΣΟΚ είναι:

α )  Ό  έκβημσκρατισμός τής πα ι
δείας σ ’ όλα  τ ά  έκΗεεβα.

β) Ή  Αποφασιστική όν!σ»ση τής 
όλικστεχνιαής ύποβομής σέ συ<δυα- 
σμό μέ τήν Ανάπτυξη τού Ανθρώπι
νου δυναμικού.

γ )  *0 άναπμοαβκΌτολισμός καί 
Αναβάθμιση τή ς  Τεχνικής καί Ε 
παγγελματικής πα ιδείας.

β) Ή  κατάργηση τού σημερινού 
Απαράδεκτου συστήματος όπιλσγής 
σπουδαστών γ ιά  τά  ΑΕΙ καί ή Αν
τικατάστασή του μέ ένα vía  σύστη
μα πού νά βασίζεται στή* Ατίθαση 
τών μαθητών «ατά τή  διάρκεια τ ι ς  
εξάχρονης θητείας το υ ς  στό γυμνά
σιο καί στά λύκε«·.

ε) Ή  δομική Αλλαγή «τήν Ανώ
τα τη  παιδεία , πού | ό  έγγυΑτα/ τόν 
ά*ο προσανατολισμό τού οτωτήματος 
πάνω σέ προοδευτικές βάσεις, ώστε 
νά μετα τρα πούν τ ά  ΑΕΙ «ύ πρωτο
ποριακά τμήματα τή ς  όθνιωής, κοι
νωνικής, οικονομικής καέ π ολ ιτισ τι
κής ζωής. Γ ιά  τόν σκοπό αύτό, θά 
εξασφαλιστεί ή ουσιαστική σωμμε 
τοχη τά ν  σπουδαστών καί τού ό- 
π ι στημόνι κού διδακτικού προσωπι
κού στή λήψη άκ υψώνει». Γ ιά  νά 
μπει επί τέλους τέρμα στό  σημερι
νό μονοπώλιο τού καθηγητικού κατε
στημένου πού Α ποθερ ίζει τήν Α
νώτατη Παιδεία καί τή  μεταβάλλει 
σέ ύκηρέτη τή ς νέόπιας καί ξένης 
οικονομικής όλιγαρχίας.

Ή  εξουσ ία  σ τό  λαό
ΤΟ ΠΑΣΟΚ, οφκρηλατώντω ς  τήν 

Εθνική Λαϊκή Ε νότητα, έχει «arre*, 
ξικθεί ώς ό  πολιτικός φορέας μ ιάς 
τνλ«ιτ*ιάς σνμμαχίας τών μή προ»ο 
μιούχι» —  τών τ ά ξ α »  καέ στρωμά
των πού είναι τ ό  ά ν τκ ε ίμ ε ιν  στυ
γνής εκμετάλλευσης ά ά  τ ά  πολοε-
θνι κά μω β ικ λ ιω Β  αυγκροτήρα τα 
■α» τ ή ν  εξαρ τημένη « ά  μ κ τ α π ρ ο α ι- 
κή ελληνική μεγάλοαστική, τάξη.

Ή  Αποφασιστική ειδοποιός δ ι »  
•ο ρ ό  τού ΠΑ.ΣΟ.Κ., οέ  ο έγκριση 
κ* ε»α μεγάλο φάσμα προοβκττικύ* 
πολιτικών δυνάμεων τή ς έποχής 
μ ας, είναι ό  ανυποχώρητος στόχος 
του: Νά περάσει ή εξουσία στόν ϊβ«ο 
τό  λαό. Κοκ πρά γμ α τι, τό  « έώ η ισ  
πού συνοψίζει τόν ιδεολογικοπολιτικό 
χοροατ ήρα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οίνοι: Ό  
λαός στήν εξουσία.

Γ ιά  νά κεράυοι ή εξουσία στό  λαό, 
γ ιά  «ά,μή ταυτιστεί τό  «ñapa μέ τό  
κράτος, γ ιά  νά καταστεί Αδύνατος ό 
σφετορισμός τή ς  εξουσίας άκό μιά 
όποιαδήποτε κομματική γρσοειοκρο 
τ ΐα , πρόκτι μέ Αρκετά γρήγορου ς 
ρυθμούς νά εκδημοκρατικαποιηθεί ή 
πολιτεία; νά όλο κληρωθεί ή Δημοκρα
τία . Ό π ω ς  τονίσαμε πολλές φορές, 
τρ ία  είναι τά  βάθρα τής δημοκρα - 
τ ία ς . Τό Κοινοβούλιο, ¿  Συνδικαλι
σμός, ή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τό κοι
νοβούλιο, πού μέσα ά π ’ τήν κομμα
τική του σύνθεση έιφράζω τ ί ς  θέσεις 
καί τ ά  συμφέροντα τών κόινωνικών 
τάξεων καί στρωμώτι», είναι Ana y 
καιος άλλ* άχι Ικανός όρος γ ιά  μ ιά  
δημοκρατική δομή τής πολιτείας.

Πρέπει ταυτόχρονα νά όργανωθούν 
όλοι οί εργαζόμενοι οτήν πόλη καί 
στήν ύπαιθρο, στό ίργοστάσιο ή στό  
γοαφείο σέ έλεύθερα, αυτόνομα. Ακομ
μάτιστα, «ηδεμόνευτα, πολιτικο
ποιημένα σωματεία ή συλλόγους. Γ ιά  
νά διεκδικήσουν τή  δίκαιη συμμετοχή 
τους στό έθνικό εισόδημα. Γ ιά  νά 
έξααφαλίσουν συνθήκες δουλειάς πού 
δέν υπονομεύουν τήν ψυχική ή τή σω
ματική τους ύγεία. Γιά νά προω
θήσουν έκοίνους νους κοινωνικούς με
τασχηματισμούς -πού θά ένιαχύσουν 
τόν έλεγχο τών έργαζομένων πάνω 
σ τ ις  μεγάλες έθνικές όπιλογές.

Έ ξ  ίσου κρίσιμη γ ιά  τήν όλοκλή- 
ρωση τής δημοκρατίας είναι ή ριζική

ΜΙΚΡΕ) ATM!
ΠΩ ΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΡΥΛΙΣΙΑ. Πολούνται οικόπεδα é 
σχεδίου. Τιμή 3.500.000 -  5.500.00' 
Στέλιος Σοτηρακδηουλος. 36.31.3‘L
611.359. (Β9*Ι 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ώραία μονοκατοικία κσ*€ 
ατή οτάοη Κόκκορα λεωφορείων Mia·« 
λεως Θεσσαλονίκης. Ακριβώς οτή β% 
οταύρβοη τών δρόμων Κοζάνης · 
νίνον. Έχει όλες τίς Ανέσεις. έαωιεΡ*| 
θέρμανση - κλιματισμό καί αόλή. Τ<)λΜ
611.359. ηβ9Ν| 
ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα · άγροτκφ 
χια Ιδιόκτητα άπό τόν Μπάρμπα ΆγΥΟ 
λή εις τήν παραλίαν ΛόλΙβος. Μέ πολλές 
θόοεις. Τηλ. 0221 .  27.720, 0221 .  
31.932, Ελάτι κατ' εύβείαν στό 0*8
μσς. .  <β95*

m
HONDA accord τρίβυρο σέ
κατάσταση μέ a lp κοντίσιον καί πολλά ε. 
ξεσουώρ. Φίλιππος Αημάπουλος. Μηχάθ· 
λόγος 'Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 29 *5, 
450. ( Η ·

ΔΙΑΦ ΟΡΑ

ΜΑΝΤΑΡΙΧΜΑΤΛ ενβκηιάτων. σ χ ^  
μο, κόψιμο, σκοροφάγομα. ΓϋρΙβ·»ρι 
κοβανοόμια, παλτά, καπαρντίνος.

Η ψυχοσωματική αοκηση 
[ano την παράδοση της Κινσζ

Γ ι ά ν γ κ  Μ ( ν γ κ
Εικονογραφ ημένο

T A T  
Τ Ζ Ι

-Σ Ο Υ Α Ν
Κ Ε Δ Ρ Ο Σ

460 ΑΡΧ U  ΟΛΑ ΤΑ ΒΟ ΑΙΟ Ο Ο *^

ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ή  Πάντιιος 'Ανωτάτη Σχολή Πολι
τικών Επιστημών προκηρύσσει τήν πλή
ρωση δύο (2) θέσεων 'Επιστημονικών Συ
νεργατών οτήν Α ' έβρα Διοικητικού Δι
καίου, μέ σχέση Ιργαοίας Ιδιωτικού δι- 
καοίυ καί Αποδοχές 7ου βαθμού.

Καλούνται όσοι έχουν τά νόμιμα προ
σόντα καί όνθιαφέρονται νά διοριστούν 
στις θέσεις αύτές νό ύποβάλουν στή Σχο
λή μέαα σέ 15 ήμέρες όπό σήμερα αί
τηση μαζί μέ τό νόμιμα βικαιολογητικό.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται 
στό τμήμα Προσωπικού της Σχολής (κ. 
Π. βιοδωροπούλου), τίς έργόσιμες ήμό- 
ρις καί Αρ«ς.

Ό  Πρύτανις
Καθηγητής Δ. ΚΑΡΑΓΙΠΡΓΑΙ

ΑΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΟΤΙ»

ΖτΙς 31 ’Οκτωβρίου 1*·0 ήμέρσ par 
ρασκευη καί ώρα 10 — 10.30 ένώ- 
πιο» της Δημαρχικής ’Επιτροπής του 
Δήμου 'Αθηναίων (Κεντρικό Δήμαρχε·· 
'Αβγών —  Ιος όροφος -— ΤΡ^·
•ό  όκξσχβεί μυστικός μειβδοτικός θια- 
Υωτισμός ό |' ενσφραγίστων *Ρ·*φορών 
καί ώπτώσιως εις ώιεραΐας μονάδας έσι 
νοίς άκατό τών τιμών τβύ τιμολογίου *■ 
►ευ όρίου, γιώ την εκτίλεσπ τβό έργπυ 
μό τίτλο: εόιομόρφιιση Αόφ·* J jO jjg .

Σειρά Γ’ προϋπολογισμού 1.000.000
Λρν.

* Εγγύηση συμμετοχής στό βιαγβ»ι^»ό 
100.000 δρχ. .  .

Ή  προθεσμία περαιώσκως τού έργου 
δρίζκται σέ έξι (6) ήμεραλογιακούς μή-

"*1ςτ0» παραπάνω βιαγωνιώμ* γίνονται 
βατοί εργολάβοι ή τεχνικός εταιρείες πού
iffv* «τνχΙ< Ιργολάβου Δημοσϊυν Ερ- 
Υ«η  Α* τά(ως καί έπ ι Τ»· *ΡΤβ οίκο· 
δομικό βοΙ Alow «Ιος «el ai ΦνοΙοι πρ{· 
*«« νά ΛηκβΛΑονκ t*  κίς jé  4μ·μ· 1 τής 
διοκηρό£α>ς άκθΐ#4μ«»β Βικαιολαγηγικά,

n^npccopUç, ¿vtima υ(λΗης κλν μ«ο<. 
Ροήν νά ΑόΛοκν οί ένδιοψιρήμινοι vtót |ρτ 
Υάσιμη ήμέρσ κβΙ ώρα ώνο τη Δ)νση 
Αρχ)κού τού ώήμβυ, όβός ΑΘηνάς kcu 

Βόσσης — Πλατεία Κοφαμανου τηλ. 32, 
10 .93· καί 32 Ι ·  462

'Αθήνα Η  ‘Οκτωβρίου 1910 
Ο Δήμαρχος
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ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΣΑΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠνίΛΜΤΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ή  Διεύθυνση Τεχνικών Ύπηρβσιών 
Νομαρχίας Σώμου διακηρύσσει ότι έκ- 
τίβιται σέ ΙηιιοσρασΙα διό ποσοστού 
έ*πτώσεως μετά γενικού όρίου σύμφω
να μέ τίς διατάξεις τού Ν.Α. 1266)72 
κπιρί έκτιλίσεως τών Δημοσίων Έρ
γων* καί τού έκτιλιστικοό αύτού Π .Δ. 
475)74 όπως τροποποιήθηκε καί συμ
πληρώθηκε μέ τό Π Α. 724)79 ή »τέ
λεση τού έργου «'Επισκευή πλακοηρΔ 
του παραλιωής ζώνης λιμένος Πυβαγο- 
αιίαυ Σώμου* προθπολσγισμοό 2.000.000
■ΕΛ·

Ή  δημοπρασία θά βιεξαχθεΙ τή* δη 
Νοεμβρίου 19δ0; ήμίρα Σάββατο καί 
ώρα 9.00 π .μ„ στό Γραφεία τής ώ.Τ. 
Υ.Ν. Σάμου.

Στή* δημοπρασία γίνονται δεκτοί 
γολώβοι Δηυ Έργων, κάτοχοι πτυχίου 
Α* τόξεως καί όηω γιώ έργα ό Ιπποι I- 
ας μέ τούς περιορισμούς πού Ισχύουν.

ΟΙ εργολάβοι πρέπει *ώ όποβώλουν 
καί δήλωση τού Ν. 101)69 γιώ τδ *- 
θρόισμα τών έν ένκργεία εργολαβιών 
τους σύμφωνα μό τώ Π.Δ- 901 )7δ.

Ή εγγύηση συμμετοχής 40.000 δρχ.. 
πρέπει νό Απευθύνεται στό Νομαρχκωό 
Ταμείο Σώμου.

Ζώμος 10.10.1900
Ό  Δ)*τής T.V.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡ-ΟΣΑΗΨΕΩΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Διά T6V προκηρυχθηοόμε- 
ν °ν διαγωνισμόν προολή- 
ψεω ^ υπαλλήλων ηρχισαν 
ίντατικβ τμήματα.

Μ. ΠΕΡΑΝΤΩΝΗ
Βερανζόρου 4. 

τηλ. 36(7073 -  3622888

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΖΑΓΟΡΑ

Μιώ νέα τραπεζική θυρίδα τής Τρά
πεζας Κρήτης εγκαινιάστηκε επίσημα 
τήν Παρασκευή 10.10.1980 στή Ζαγορά 
τού Πηλίου. Παρόντις, ό Άντιν 
Δ.Σ. καί ΔιευΜνων Σύμβουλος της Τρά 
πίζας Κρήτης, καθηγ. Γ.Ι. Καλαμωτου- 
αάκης, ό Γενικός Διευθυντής κ. Κ. Ζαό- 
ζονλας, στελέχη τής Τράπεζας Από τήν 
’Αθήνα καί τό Βόλο καί πολλοί κάιπι- 
«οι τής Ζαγοράς. Μέ τή* τραποζική Θυ
ρίδα Ζαγοράς ή Τράπεζα Κρήτης έκι- 
σχύει τό δίκτυό της στό Νομό Μαννη- 
σίας (μετά τό Βόλο καί τό Βελβστί») 
καί προβλέπεται ότι σύννομα ύά είναι 
σέ θέση νό προσφέρει όλο κληρωμένη τρα
πεζική έξιπηρέτηση καί σέ άλλα σημεία 
τού Νομού.

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΖ όριθμ. 261)10

Άνακαινούτσι ότι τήν I Ιην Νωμβρίοω 
Ι9β0, ημέραν Τρίτη» καί όρον 10.30 
θό θιίνκργηθή Δημόσιος Διαγωνισμός, 
δι* ένσφρατγΙστών προσφορών, έν τπίς 
γράφείοις τής Άνωτάτπς ’Επιτροπής 
Προμηθειών βιώ τήν πρ·μήδειαν έπιτρα 
πεζιων σκευών.

Πληροφορία« κα>υ ι»ινώς εις γοοφείεν 
ΑΙΠ)ΓΕΝ Πλατεία Κλαυθμόν·«.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΖΕΩΖ

ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Τήν '3ην Νοεμβρίου 19β0, ημέραν 

Πέμπτην καί ώραν 10.00 θό διενιργηθή 
Δημόσιος Διαγωνισμός ΒΓ ένσφραγί- 
οτω* προσφορών διό τό* εργολαβίαν 4- 
πισκιυής πολεμικών πλοίων όπό εργολά
βου διαβέτοντος δεξαμενήν

Πληροφορία· καθ’ έκέΐστην ύπό τής 
Ά ^ τ ά τ η . άπιτροπής Προμηθειών, τηλ.

Ά ρ ιΙμ . Ά παφόσιως 4 9 0 .1 1 )3 )1 0  Λ
αό 11.19-1».

■Κ τον ΓΙΝ

άσσπέντρεοση, ή è » o * o e i^ * M  *··*· 
ρυνση τών άρμοβιστήτίβν τή ς το π ική ς 
αυτοδιοίκησης (πρώτου, ίεύτεραυ ««I 
τρίτου βαθμού) — διεύρυνα«!, που θα 
προσδιορίσει τ ά  Η α μ « *  
ένός Αποκεντρωμένου, δφλαβη 
κρατικού, κοινωνικού κα· οί*Δνομικού 
προγραμματισμού. ΠσράλΑηλβ θά 
διαμορφωθούν άναωτυξιααές έη ιΐρ ο -  
πες βάσης — 4m ' τούς π ο λ ίτε ς  κάβα 
χωριού καί συνοικίας, γ ιό  *ά 
δράμουν ένεργά τήν τσσική αΰτο- 
8ιοίκηση στή 8ιαμύρφ«ση τού  ταπικαά 
οβί περιφερειακού άναπτυξιοασώ τ·ω ς 
προγράμματος.

Έχε* τονίσει πολλές ψαρές — « ■  
τό  τονίζω ξανά Απόψε-— « ώ ς ή  πα- 
#··« πρός τό σοσιαλιστικό μβνανχΝ 
ματισμό τής κοινωνίας μ α ς είναι 
μακρά. Καί θά άσοΗτήσκ —  α* 4* 
λβς τ ι ς  φάσεις τη ς —- τήν ένεργό 
συμπαράσταση τού λαού μάσα im  
τά  συνδικάτα καί τούς άργανισμαός 
τής τοπικής αυτοδιοίκησης. Κάβε 
σημαντικά βήμα σ ’ αύτήν τήν παρ«ία 
θά πρέπει νά έχει τήν π λ α τε ία  συμ
παράσταση τού λαού.

Τά ¿θν ικά  ά δ ιέ ζο δ α
Διερχόμαστε μιάν άπ* τ ί ς  α ρ ιπ»  

μότερ«ς καμπές της ισ τορ ία ς μας. 
Αντιμετωπίζει ή  χώρα κα ί έθνικό 

■αί ·ίκα*ομιωό όάιύξώθο. Σ τ ά  άδιό- 
ξοβα αύτά όδήγησαν · ί  κυβερνήσεις 
τής Λεξιάς. ‘Η τυφλή τους π ίσ τα  
στόν Άτλετττισμό, ή πεισματική 
τους προσπάθεια νά ένσεορατεεθεί η 
χώρα μας στό  Ατλαντικό στρατόν»  
βο, νά όλοκλημωβεί ή εξάρτηση τή ς  
χώρας μας άπό ξένα μητροπολιτι- 
κά κέντρα, ή χωρίς προηγούμενα έλ
λειψη στρατηγικής καί πυξίδας, ή  ' 
Αντιφατική καέ Αλλοπρόσαλλη εξωτε
ρική πολιτική τους έχουν θέσει σέ 
κίνδυνο όχι μόνα τήν έθνική μας ά- 
/εξσρτησία, άλλά ααί τήν έδαψιαή 
ά αραιότητα τή ς  πα τρ ίδα ς ρ β ς . Έ 
χουν έκημ ιίθεί τεράστιος ούθόνκς α 
πέναντι στό  έθνος β ύ  τόν λαό —  
ευθύνες πού Θά τούς καταλογίσει ά  
λαός μας όταν ζητήσουν σύντομα 
τήν όισνύωνη τή ς  έμπιστοσύνης 
τοσ.

Ή  πολιτική τή ς  μονόπλευρης λι
τότητας, τή ς λ ιτότητας γ ιά  τούς 
πολλούς καί τή ς χλ ιδές γ ιά  τούς 
ολίγους, ή παντελής έλλειφη οικονο
μικού προγραμματισμού, ή  μνημειώ
δης Ανικανότητά τους νά χειριστούν 
τά  Προβλήματα τή ς ««ανομίας τή ς  
χώρας μας, μάς έ χ α π  οδηγήσει στό 
χείλος τή ς χ ρ ο * σ π ίο ς .

Ή  ώρα πού θά άντιμ«τωπίσον* 
την οργή καί τήν κετταφρόνηση τού 
έλληνικού λαού πλησιάζει. Ζ τ ίς  έκ- 
λσγές πβό έρχονται ό  λαός —  στη 
απντρεπτιαή ταυ πλκιοφηφια  —  Θά jm  
καταδιοάσει τή Δ εξιά γ ιά  τ ά  δεινά I 
καί τούς κινδύνους πού έπισώρεκσ* ■  
στή χώμα. Σ τ ίς  όελσγ ές πού έρχαο- W  
τα ι Θ’ ά σ οφαπι—» ό  λαός νά πώ
ρο« ό  ίθοας τή ν  ( f e u l a  σ τ ά  χέρια 
-ίο», τ *  όδηγήαβε ό  ίδ ιος τή  χάμω 
αρός ένα μέλλον ποό νά  ά π α π α κ  ρί· 
νέτοι σ τό  όραμά τβσωιι καί τόσων 
γ ενσώ*.

Ζ τ ίς  εκλογές πού έρχονται Θά 
νικήσει τ ό  ΠΑΣΟΚ —  Θά νικήσει 
ό  φορέας τ ή ς  αλλαγής. Μ ιάς άλλον-

Θά νικήσει τό  ΠΑΣΟΚ γ ιά  ν’ * - '
νοιξεχ διάπλατη τή λεωφόρο πού ο
δηγεί α έ  μιά* Ε λλάδα πού νά δια- 
φεντεύκται ά π ό  τον ίδ ιο  τόν λαό 
τη ς , στ μιαν Ε λλά δα  πού ν’ Ανή
κει σ το ές  Έ λληνες.

Ή  κ υβ έρ νη σ η
Ζχστικά μό τάν λόγο, πού έξκφώ 

νησε άπορε στή* Πάτρα ό  Πρόεδρο« \  
τού ΠΑ.ΣΟ-Κ. κ . Α. Παωανδρέασ, 
κυβερνητικές ε κ π ρ ό σ ω π ο ς , προκβη 
σ τ ις  ακόλουθες παρατηρήσεις:

1. —  Ή  πορε ία  πρός τόν λαό τού 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., άρχισε μέ συγκέντρωση 
όπ ό  ύλην τήν Ελλάδα, πού έγινε 
οτήν Πάτρα- Ή  καταβληθεΐσα φιλό
τιμη  προσπάθεια- μέ μεταφορά άπό 
τ ά  πέρατα τή ς χώρας βέν απέδωσε 
τά  ü »ειμε»έμενα·

2. —  Ώ ς  πρός τή* εξωτερική πο
λιτική ό Πρόεδρος τού ΠΛ.ΣΟ.Κ. h  
πανέλαβε τή* γνωστή θέση του « Έ 
ξω άπό παντού», χωρίς *ά προβάλ
λει καμμιά υπεύθυνη τοποθέτηση, πού * 
νά έξαρφαλίζει τήν άμυνα καί τήν 
ακεραιότητα τή ς χώρας-

3 . __Ώ ς  πρός τ ά  οικονομικά. Ό
κ. Παπανδρέου προέβη σ έ  θεαματική 
αναγγελία  μέτρων, χωρίς *ά ύααδκί- 
ξει καί τούς οικονομικούς πόρους, 
πού θά  έπιτρέψουν τή* έφαρρσγή τώ* 
μέτρων αώτων. Ε κ τό ς  έόν προτίθε- 
τα ι νά αύξησε· τ ά  φορολογικά Βάρη 
τώ* Ελλήνων, κατ’ Αντίθεση πρός 
τήν Κυβέρνηση, πού Αθόρυβα άλλά 
μεθοδικά, προσπαθεί, στό  μέτρο τού 
δυνατού, νά  δημιουργήσει καλύτερες 
οικονομικές συνθήκες στόν Έλληνα 
εργαζόμενο καί φορολογούμενο. λ »

4. —  ’Ο κ. Πρόεδρος τού ΠΑ-ΖΟ- , \  
Κ. υποβάθμισε, οτήν όμιλία ταυ, τό  ^  
Κοινοβούλιο, πού τό  έχαρακτήρισε 
«Αναγκαίο, άλλά όχι Ικανό όρο γ ιά
τή  δημοκρατική δομή τής Πολιτεί
α ς» . Μέ τ ί ς  ύπσσχέσεις του περί όμ- 
γανώσεως όλε» τών έργαζομένων, 
στήν πόλη ή στήν ύπαιθρο, στό έμ· 
γοστάσι«  ή ατό  γραφείο, σέ πολι
τικοποιημένα σωματεία ή συλλόγους, 
τείνει σαφώς, στή* έπιβολή βνΜ » 
χνιοκού κρόττους, πού σημαίνει Β®· 
σική Αλλαγή τή ς δημοκρατικής δο
μής τή ς  Π ολιτείας, ή όποια καθο
ρίζεται καί πορστατεύεται άπό τά 
Σύνταγμα. Καί όδύ έγκειται ή Ιδεο
λογική διαφορά μας. Εμείς «ιστ«ύ- 
ουμε <ΓΓό δημοκρατικό φιλελευθερι
σμό. Πιστεύουμε ό τ ι ή Βουλή είναι 
Βάση τού Δημοκρατικού Κοινοβου
λευτικού Πολιτεύματος, διότι ή έ* 
ξουαία τη ς έππορεύεται άπό τή ξεό- 
ληση καί τήν ψήφο όλοελήρωι τού 
λαού.

5—— Ώ ς  πρός τ ί ς  Ιωλσγές ό  α . 
Παπανδρέου π ρ έ κ ι  νά  έχει ήπρρβνή,
• ά  8>ιξαχβούν ατό  τέλος τής τετρα
ε τ ία ς . Κ αί ή  Ε λ λ ά ς  Κ  έξακολοω- 
Θήσει νά  Ανήκει στους Έλληνες καί 
όχι « τό  ΠΑ.ΧΟ.Κ.

i

«ΑΙΜΟ» f
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ

Καλοκαιρία σ ’ όλόκληρη τή χώρα, 
προβλέπει καί γ ιά  «ήμερα ή  Μετε
ωρολογική Υπηρεσία-

•  Στήν ’Α ττική καλοκαιρ ία . Οί 
άνεμοι Ασθενείς. Ή  θάλασσα σ τό  
Ζαρωνικό καί τό  Νότιο Εύβοϊκό ή - ' 
ρεμη ώ ς  λ ίγο  ταραγμένη. Ή  θερμο
κρασία οτήν Αθήνα θά κυμανθεί με- 
ταξύ 19 καί 27 Μ μ ό · ,

•  Στή  Θεσσαλονίκη καλοκαιρία. 
Τό πρωί ή όρατότητα θά είναι το
π ικά  περιορισμένη. ΟΙ άνεμοι Ασθε
νείς. Η θάλασσα στό  Θερμαϊκό ή- 
ρκμη ώ ς λ ίγο  ταραγμένη. *Η θερμο
κρασία στήν πόλη τής Θεσσαλονί
κης θά κυμανθεί μεταξύ 14 καί 25 
Βαθμών.
θ Στήν ύπόλοιπη χώρα καλοκαι

ρία- Τ ίς  πρωϊνές ώρες ή όρατότη- 
τα  θά είναι τοπικά περιοριομένη. Οε 
άνεμοι όοθενείς Ή  θάλασσα σέ ό
λα νά πελάγη ήρεμη ώς λ ίγο  τ α 
ραγμένη« Ή  θερμοκρασία θά διατη
ρηθεί σε σχετικά υψηλά Τ>ά τήν έ- 
γοχή ξπίπτθα taxi α τ ά  πεδινά τής 
Βόρειας Ε λλάδας θά κυμανθεί με
ταξύ 12 καί 26 Μ ί*ώ ν τή« *· 
πόλοιπης χώρας μεταξύ 11 καί 2Β 
Μ μ ώ » .

ι


