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θετική ή βτάβη τής ΕΟΚ οτά ελληνικά αιτήματα
Έ π Δ π ρ ί *  χθές τά  άπόγευμα στήν 'Αθήνα A 

Ψ Μ χνπουργός Ανδρ¿ας Παπανδρέου, Campa άπό 
•«Apean έπισημη έπίσκεψη ατό  Βέλγιο. ’Εκτός άπό 

Μαργα ρίτα  Παπανδρέου, πού ήταν έπ(σης 
VfUWUUMMim, tó y  πρωθυπουργό συνόδευαν στις
τήν

Β ρυξΙλλις «I υφυπουργοί Προεδρίας Δημ. Μαρού- 
δα^ καί Εξωτερικών Γρ. Βάρφης καί Γ. Καψής.

Αμέσως μετά τήν άφιξή του στό  άεροδρόμιο τής 
W Ÿ r a ç  πρωτεύουσας, τήν Πέμπτη τό  πρωί, υ 
πΤΗΜίαουρΊ ός παραβρέθηκε στήν άπονο μ ή, από ,  ΑναρερΑ^κε στή^α 
τήν  βασίλισσα^ Φαμπιολα, τού λογοτεχνικούς βρα- ΕΟΚ ά λ ά ή Ε Ο Κ * *_ -_    £-- —Γ- ' ·ν»«ωι. iw nw FW »irmwv
Belau τή ς έχδήλωσης «ΕΥΡΩΠΑΛΙΑ —  ΕΑΑΑΔΑ 
82» οτόν συγγραφέα Αντώνη Σαμσράκη.

Μ ετά τήν τελετή, 6  Άνδρέας Παττανδρέου είχε 
Ιδιαίτερη συνομιλία μέ τόν Βέλγο πρωθυπουργό κ. 
Κ. Μαρτένς καί παρακόΑισε σέ έπίσημο γεύμα 
πού  παρέθεσε ό  τελευταίος πρός τιμή του. Στήν 
προσφώνησή του A Έ λληνας πρω&πιουργός, ύστε

ρα άπό μιά σύννομη Αναδρομή στήν πρόσφατη έλ- 
ληνική Ιστορία, είπε Ατι:

«Ή Ελλάδα, πού βρίσκεται κι αότή στήν 
Ευρώπη. Ιπηρεάζεται σήμερα άπό τή μεγάλη 
διεθνή οικονομική κρίση, για τήν Αντιμετώπι
ση τήβ όποιας δέν είμαι αισιόδοξος».

:ε στή συνέχεια στίς άμφιβολίες πού 
“4 μπορούσε νά επιβιώσει στήν

------- ---------- ---------είπε, δέχτηκε θετικά τά  έλλη-
νικά αιτήματα.

«Ελπίζουμε, τόνισε A A. Παπανδρέου, δη 
μαζί μέ τήν Κοινότητα ΘΑ πετΰχουμε. Ή  ΕΟΚ 
δμως θά πρέπει νά δείξει τώρα τίς δυνατότη
τες πού Ιγ«ι, γιατί δν δέν («περάσουμε τά

προδλήματά μας δ» * * ¡ j ¡  Λ**
τε  βέν πρόκειται νά ν - r  x (¡__ ™ ήτέτες
τής ΕΟΚ «ρέπει φά » »  ^ η ο  τους. 
Πρέπει ένωμένοι. f f l / P C  ψ χ

Κατά τή σ υ ν ά ν τ ι^  η Β έ λ γ ο  
συνάδελφό'του. 6 Λ . άηό-

βελγικής κατασκευής όπλικώ> , Γιά τόν
σκοπό αύτό πρόκειται *ά ®v*Lr ν „ ç f i  
υφυπουργός Ά μυνας *  * K S & Ä i 
σει -rie λεπτομέρειες ένώ ’Αθήνα
γ ιά  τόν Ιδιο σκοπό καί ό ΒΒΥ “’’άιργός , Α
μυνας.

Ε π ίσης, ό  Έλληνας πρωθυπουργ ός συναντήθη
κε τό  άπόγενμα τής Πέμπτης μέ τον πρ όεδρο της 
Ευρωπαϊκής ,Επιτροπής κ. Γκαστόν Τορν, ρ έ  τόν 
όποιο, έκτος τών άλλων, συζήτησε γ ιά  το  Μνημό- 

1 μο πού έχει ύποβάλει ή Ελλάδα.

Γιά τό ζήτιμία αϋτό έπήλθε συμφωνία άτι ©ί δια· 
Φορές συζητήσεις σέ έπΙπεβα ευρωπαϊκής έπττρο- 
πης καί έμπειρογνωμώνων κατά τομέα νά κλεΐσουν 
μέχρι τό τέλος τού 1982, έτσι ώστε τόν Φεβρουά
ριο —  Μάρτιο 1983 νά υπάρξει μιά τελική άπο- 
σαφήνιση τών διαφορών γ ιά  τό έλληνιεά Μνημόνιο 
σέ έπΙπιδο «όρωπαίκής έπττροπής καί συμβούλιου 
υπουργών. Μέχρι τό εύρωπαΐκό συμβούλιο (συνάν
τηση άρχηγών - πρ«Λ/πουργών τών κρατών - με
λών) τού 1983, πρέπει νά έχει άπινιι^ιιιπυθιΙ πλή- 
οως τό θέμα τού έλληνικοθ Μνημονίου.

Μετά τό 6αρωτικό θρίαμβο inc περασμένης Κυριακής

OÄOKAHPONETÄI 
Η ΝΙΚΗ TOf ΛΑΟΥ
Μήνυμα τής Κεντρικής Επιτροπής Δημοτικών Εκλογών

Τ Ο Υ  Κ .  Ψ Ο Ν Η

Ό  άγροτοβιομηχανικός
ουνεταιριβμός είναι 

ή AAAayn της αγροτιάς
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙΟ.Κ.
___ ΟΤ̂ ϊ ουνσα ιρκπκές 6ργσνώοεις, πού θά
οιεςαχθουν Μέθα ατό Νοέμβρη είναι σπουδαίο πολπτχώ γε
ν 0''®*·· και κρίοη** πολιτική ράχη. 'Οκτακόσιες χιλιάδες 
συνεταιρκηιένοι άγρότ*ς καλούνται οτίς κάλπες γ ι ά ν ά  

Ύου« βηροκρστμεές Διοικήσεις.
ι r n?poqn>?<n*v: τά συμφέροντα τών άνροτών καί θά

S S :*·* « '■ “ - * » * « "  *  * " * < * “ :  * *
V  Ή  άττοκατάσταο η τής βάναυ

σ α  .τραυματισμένης δημοκρατικής 
λειτουργίας στους συνετοη»- 
ρμούς.

. ·  Ελεγχος τών συνεταιριστι
κών άαγανωσευν άπό τούς ίδιους 
τούς άγρότες, προστασία τών δι
κών .τους συμφερόντων.

•  Συμμέτοχη στή λύση τών 
προβλημάτων τους και στήν παρα
πέρα 1 εξέλιξη του συνεταιρισμού 
τους,

9  Συμβολή μέ τήν καθημερινή 
συμμετοχή ατούς νέους θέσμούε 
που καθιερώνονται στόν άγρστικό 
χώρο.

‘.Η ’Επιτροπή Συνεταιριστικού 
'Αγροτών τού ΠΑΣΟΚ δίνοντας 
Ιδιαίτερη βαρύτητα στή πολίτικη 
σημασία τών έκλογών σ τις  συνε
ταιριστικές όργανώσεις σέ διοκή
ρυξή της πού άπειβύνεται στους 
Έ λληνες ά γ  ρότες τονίζει, μεταξύ 
¿Βιλών, ότι:

ε'Εμείς ο! δυνάμεις τής προό
δου, τής Δημοκρατίας καί τής 
'Αλλαγής διεκβικούμε τ ις  έκλσγές 
ατούς συνεταιρισμούς Υ**τί προ- 
ηίνουμε στόν Ελληνα άγρότη 

»ΑΛΛΑΓΗ στή Μττουσγία. άλλά 
καί πάρα πέρα στή ΔΟΜΗ του 
συνεταιρισμού.
. Γιατί γνωρίζουμε δ η  δ  ο ν * ται-
Ϊισμός «m n ή  μόνη λύση στην 

οαιαλκτηκή προοπτική της  Κυ- 
βέρνησάς μας. Σ ' σύτήιτήν κατευ- 
θυνση έπιβάλλεται ό  Ελληνας ά- 

ίτΡατής ✓  άλλάξει νοοτροπία, στά- 
71 και άντίληψη γ ιά  τό  νέο κ μ ·S  καί άντίληψη γ ιά  το  νρ» β ν χ -  

ΙΜσνδ. Ό τ ι  6  άγρστοβιομηχα- 
ΙφΙκός σν/εταιρισμός είναι ή#_ΑΛ- 
ιΧΑΓπ  πού προτείνουμε er 
( ■ m i  χώρο. Ό τ ι  μονόν ή 
l f m ,  άμεση καί ένεργή συι

στόν ά- 
καθο-

__ ___ Ν  . σ υ μ μ * 10 -
τπέΓίόγράτη -  ouwírafppy  μπο- 

όβηγήσκι στήν άνσμόρψωση 
άΛρου  στήν άνάπτυξή ’ *Κ 

ίας, στήν βύριαστική συμβο- 
ήν σύτράύ^Μβι

fWnrruM τής χώρος μας. w ", 
τίίός, κάθε Βήμα άνάπηΛπς τού 

Φ σ ίΜ ν  κινήματος πρέπει 
νίνεται άπό τή·/ πλειοφηφίσ

■ θ ε  Βήμα
<ν«τσιρΌΐ νβύ kJ

^ D ^ B a H O H A N  
π ν ικ ή ς  Α γ ρ ύ τ ιό ς »

.  Τό πλήρες κείμενο τής διακήΡΆ 
Μ  τής 'κπ /τροπής ιίΛΥτσιρισ’ ΐ- 
^  πρός τούς Έ Μ ό ·
Φτή αιλιύυ 9,

ληνό ς  ά γ ρ ό ιε ς .

Σ υ ν δ ιά θ κ ε ι)π  
τ η ς  O p y á v u o n c  

’ Eflw ix ñ c  
’ A u x i e x o t n q  

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ η ά έ α ι ιφ ε  άντιχσοσώκεντ 

τής Πανελλήνιας .Οργάνωσης Ε 
θνικής Αντίστασης, παραρτήμα
τος Ν. Θεσσαλονίκης, η α η ια ο -  
ποιήθηκε οτίς Δοτές Όχτωβρη. 
δωον συζητήθηκαν τά  ηροβλήματα 

εθνικά, ηολιτικά, οικονομικά— 
τών άντιστασιβιών καί. κόρθηκαν 
άναλογες άπονάστις.

Η  · Μ Μ Μ φ ·  έ|ό«ραστέκί- 
ρηε την εότνωμρρόνη της κρός την 
κυόόρνηρη γιά  τήν Αναγνώριση 

έθνικης άντίστασης μ  τήν 
« ί  τηε νά κροτωσδοει στήν 
ώεεκπτάσταση τώ ν θναάτων 

τού έ ιύ ν τ .  'Ακόμα έκλέγτηη νέο 
δεειωειιιιό συμβούλιο, τό όωοίο 
συγκροτήθηκε σέ Σώμα éc  Ó nct 
Ν . θω μάς πρόεδρος. A . Kapita* 
της αντιπρόεδρος. Λ. Σαχαλής 
Αντιπρόεδρος. Α . Καλλισντζης 
γ η .  γρ— τ έ ο ς .  I .  Βότση; τα
μίας Μ  Α. Ά π ηεηάδης. Κ. Βο- 
νιατζήε, Ζ . Πιτιανούδης, Β. 
ΙΙκαμπάτσης. σύμβουλοι.

’Αναγνωρίστηκε 
τό σωματείο 
■me ΠΕΡΦΙΛ

‘Αναγνωρίστηκε τό Οπό Ιδρυση 
έπαγγελματικό σωματείο τών Έβ- 
γστοτεχνιτών καί iw íA W i*» της 
Π ΕΡΦ ΙΛ . μέ έδρα τήν Αθήνα, καί 
μέ σκοπό τήν κατοχύρωση, προώ
θηση καί προάσπιση τών βίκβνβ-μινών, έπσγγελμστικών καί κοινω
νικών συμφερΒγίων τών μελών τοΟ 
ρ ω μ α ιε ίο ν .

Ό  λ α ό ς  μ έ  τ ή ν  ψ ή φ ο  τ ο υ  o r t e  α ύ ρ ι α ν έ ς  έ -  
π α ν α λ η π τ ι κ έ ς  έ κ λ ο γ έ ς  Ode ε π ι β ε β α ι ώ σ ε ι  
τ ή ν  π ίσ τ η  τ ο υ  σ τ ή  δ η μ ο κ ρ α τ ί α  κ α ί  θ ά  ό λ ο ·  
κ λ η ρ ώ σ ε ι  τ ή  ν ίκ η  σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς  τ ή ν  Α Λ Λ Α 
Γ Ή  κ α ί  π ε ρ ι φ ρ ο υ ρ ώ ν τ α ς  τ ί ς  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ έ ς  
κ α τ α κ τ ή σ ε ι ς  ό λ ο  κ λ ή ρ ο υ  το Ο  λ α ο ύ .  Λ ύ τ ό  
τ ο ν ί ζ ε τ α ι  μ ε τ α ξ ύ  ά λ λ ω ν  σ έ  μ ή ν υ μ α  τ ή ς

Κ ε ν τ ρ ικ ή ς  ’» ρ ο π ή ς  Δ η μ ο τ ικ ώ ν  Ε κ λ ο 
γ ώ ν  τρΟ  Π Α Σ 0 .Κ . γ ι ά  τ ή ν  α ΰ ρ ι α ν ή  έ κ λ ο -  
)» ικ ή  ά ν α ι
‘Α λ λ α γ ή ς  _
λ η ν α ς ,  ύ π ο γ ρ α μ μ ίζ ε τ σ ι .  θ ά  π ε ι  μ έ  τ ή ν  ψ ή 
φ ο  τ ο υ  Μ Λ η® τη δ η μ ο κ ρ α τ ί α ,  σ τ ή ν  ά ν ά -  
π τ ύ ξ η ';  κ α ί  στην Ε θ ν ι κ ή  Σ υ μ φ ι λ ί ω σ η ,  θ ά

π ε ι  ό χ ι  σ τή ν  ά ν τ ίδ ρ α σ η  κ α ί τό  μ α ρ α σ μ ό . 
Σ τ ό  μ ε τ α ξ ύ  έ γ κ υ ρ ο ι π ο λ ιτ ικ ο ί π α ίτο υ  ΠΑ.ΣΟ.Κ. γ ι α  τ η ν  α ο ρ ια ιν η  έ κ λ ο -  σ τ ο  μ ε τ α ς υ  έ γ κ υ ρ ο ι  π ο λ ι τ ι κ ο ί  π α ρ α τ η ρ η -  

ά ν α μ έτρ η σ η  - δ η μ ο ψ ή φ ισ μ α  ό π έ ρ  τ ή ς  τ έ ς ^ τ ό ν ι ζ α ν  χ θ έ ς  ό τ ι  ή  ν ίκ η  τ ώ ν  σ υ ν δ υ α -  
χ γ ή ς .  Κάθε Ε λ λ η ν ί δ α  κ α ί  κ ά θ ε  * Έ λ -  σ μ ώ ν  τ ή ς  ’Α λ λ α γ ή ς  θ α  ε ί ν α ι  σ υ ν τ ρ ι π τ ι κ ή

σ τ ό  90%  τ ώ ν  1 4 0 ^δ} )μ ω ν  σ τ ο υ ς  ό π ο ί ο υ ς  δ έ ν  
υ π ή ρ ξ ε  « ν ικ η τ ή ς »  κ α ί  ο ΐ  έ κ λ ο γ έ ς  έ π ε χ ν α -  
λ α μ β ά ν σ ν τ α ι .

ή 6υντριβή
τ ή ς  Δ ε & α ι ;

ΠΛΑΤΙΕΣ ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤΙΚΕΣ  ΣΥΣΠΕΙ

ΡΩ ΣΕΙΣ Σ Ε  ΠΟΛΕΙΣ Κ Α Ι ΧΟ Ρ ΙΑ

Σ’ δλη τήν 'Ελλάδα πραγμα
τοποιείται πλατιά συσπείρωση 
τών δημοκρατικών δυνάμεων στις 
πόλεις που οΙ υποψήφιοι τής δη
μοκρατικής παράταξης είναι άν- 
τι μέτωπο ι μέ υποψηφίους τής 6ε 
ξιάς.
, Σύμφωνα μέ άνβοαώ σεις τών 

συνδυασμών:
•  Στήν ’Αθήνα ό  συνδυασμός 

«Αλλαγή στήν Αθήνα» τού Βα
σίλη Εϋφραιμίδη, υποστηρίζει 
τήν «Αθήνα —  ’Αναγά'νηση» τού 
Δημήτρη Μπέη.

•  Στή Θεσσαλονίκη ή «Δημο
κρατική Παράταξη» τού Θανάση

ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΙ, ΣΑΛΠΕΑΣ, 
ΠΑΝΝΟΥΣΗΣ ΥΠΟΠΗ- 
ΡΙΖΟΥΝ ΜΠΕΗ, ΠΑΠΑ· 
ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΑΒΗ

Γιαννοόση» ύηοαιηρίζω τή «Δη
μοκρατική Θεοσαλονίκη» τού θεο- 
χάρη Μαναβή.

β  Στόν Πειραιά ό «Δημοκρα- 
τικός Πειραιάς» τού Δημήτρη 
Σαλπέα  υποστηρίζει τό  συνδυα
σμό «Πειραιάς —  Αναγέννηση» 
τού Γιάννη Πανασπύρου

•  Στό Αγρίνιο ή εΔημοτική 
’Αγωνιστική Ενότητα* του Βαγ
γέλη Τσαμπάλα τή «Δημοτική 
Συνεργασία» τού Στέλιου ίσ ιτσ ι- 
μελή.

•  Στήν 'Α ρτα ή «Δημοκρατική 
’Ενότητα» τΟΟ Γιώργου Φ ύ τ ιμ ό  
τα  ύποστηρίάι τή Λαίκή Δημο
κρατική Συνεργασία» τού Χρή
στου Π απσγεωργίου.

•  Στά Γιάννενα^ ή «Αημοκρσ- 
τική ’Ενότητα» τού Φίλιππο Φι
λιού ύποστηοίζει τή «Δημοτική 
‘Αλλαγή» του Σταύρου Κατσ αδά
μα.

Φ Στήν Καβάλα ή «Δημοκρα
τική Συνεργασία» τού Γρήγορή 
Μπαχάρη ύκοστηρίζη τΑν «*Α- 
νηάτ σ ιι — , 'Αλλαγή» του Γρ·»- 
γόαη Άθσνασιάβη.

Φ Στό "Αργοστόλι ή «’Αλλα
γή πτδ'ΑρΥβστδλ® τ«βΤιώργου 
Γαϊτανίοη, ύποστηοίζει τή «Δη-

■Φ* Ή  σ υ νέχεια  
σ τήν  1 1 η  σελίδα

ΟΙ ύττοπήφιοι πού Omo-rnr,;^. 
rea άπό, το ΠΑΣΟΚ καί άίλλ*ς/ 5 ’ 
μρκροπ*ες δυνάμεις &£»6ikoCv 
τούς 123 δήμους. 
i  Στήν *Α Θ ^. στόν Ποοσιά,

• στή θβσσαλονίκη καί σέ άλλες £  
γάΜς πόλεις εΐυοπ κάτι ποραπτά· 
νω άπό βέβακο ότι οΙ υποψήφιοι 
τής 'Αλλαγής θά έκλεγουν πανη- 
γυοικά. άπογοητευαντας τήν ή « , 
α ία  τής Δεξιάς πού προσπαθεί 
άτττγνωσμένα άλλά μάταια νά ά- 
ναστρέψει -τόν ρού τής Ιστορίας, 
συμμαχώντας, γ ιά  τό σκοπό αύτό, 
καί ταυτιζόμενη σέ πολλές περι
πτώσεις μέ Ακροδεξιά χουνηκά 
κατάλοιπα.

'Ολόκληρο τό μήνυμα τής Και. 
τριχής ' Επιτροπής Δημοτικών 'Ε
κλογών τού ΠΑΣΟΚ. έχει Δε έ
ξης:

Η ΚΕΔΕ
« Έ  μ π ρ δ ς  ν ά  ό λ ο .  

κ λ η ρ ώ σ ο υ μ «  τ  ή ·  I * ;  
κ  η  σ  τ ΐ  ς  δ η μ ο τ ι 
κ έ ς  έ  κ  λ  ο  γ  έ  c

Ό  λαός μέ τή  ΦηΦΟ του Βερ— 
ήδη τό άκοτέλασμα σέ Ι3Β δή
μους καί σ’ όλες σχεδόν τ ίς κοινό 
τητες τής χώρας, στά χωριά καί 
στήν συντοπττική Φ ε ιο α μ Ιβ  τών 
πόλεων. ΟΙ δημότες έδειξαν τό  βρό 
μο τής νίκης στηρίζοντας τήν ΑΛ
ΛΑΓΉ καί πτρίφρουρώνιας τις  δη
μοκρατικές Μσοκτήσεις άλόκλη. 
ρου τού λαού.

Σ τή/ ’Αθήνα, τόν Πειοοκά. τήν 
θ α π ι λ α ι ί α ι , η ς  Πάτρα, στούς 
140 δήμους καί στις λίγτς κοινό
τητες. πού ή μάχη συνεχίζεται, 
περήφανη θά e toa ή  νίκη βάτών 
πού πιστεύουν στή λαϊκή 
τργή, στήν άποκόντρωση, 
τηκή Αύτοδιοίκηση. στήν Γ 
Δημακοατία.

Κάθε Ελληνίδα καί κάθε Έ λ 
ληνας θά πεί μέ τή φήφσ του ΝΑΙ 
στή Δημοκρατία, στήν 'Α Α ε η ι 
ξη καί στόν 'Βμ Α Σιείφώίωσ» 
θά m í ΟΧΙ στήν άντίδραση και 
τόν μαρασνό.

Τώρα είναι ή ώρα τής ΈΒνκτήε 
Λαϊκής 'Ενότητας. Γιά νά σαλαί- 
• λ »  οι δήμαρχοι nal οι κοινοτάρ
χες χέρι .μέ χέρι μ* όλους τούς 
κατοκκιυς πέρα άπ ό  κομματικές 
προτιμήσεις γιά  νά eárnócNM! 
τις σιλθήκες ζωής καί δουλειάς 
στά  χωριά τους Τώρα; πού f  
δήμοι καί οί κοινότητες μπςρούτ 
νά λύσβΜΐ σάτοδύναμα τά  ποοβλέ 
porra τών π ο κ η ύ ν τους, τώρα εί
ναι ή ώοα τής άπόφουης. τής βρό 
σης κβέ τής σιηιμβτσχής.

Γι' αύτό οι κάτο«οι θά έτπλέ- 
ffi¡M τόν άγώνσ γιά  τή ότγυουΟ, 
y ia  και τήν πρόοδο καί άτι τη 
στείρα διαυορτνρία. Σέ κάΒφ πε 
ρΗττωση δμως οί δημότες θά φόά- 
Ceυν τό δρόμο στίβ άνηβορστι- 
κές fiuváticic θά rniOtei
κvvwA.

‘Ενω μένος ό  λ α ό ς  δίνε·

Α · Μ τιίη ς ffam M ifw

Ε κ Α έ ν ο ν τ α ι  π α υ η \ ι υ ρ ι κ ά  
Μ π έ η ς ,  Π α π α π π ύ ρ ο υ  

Μ α ν α β ή ς  κ α ί  Σ ο ή ω μ ά ς
π Cu/Tcjv —  y  yι ouuuc- >ωντί1ς·,
a - r  tafo C r iM p n  M a
ϊ& φ π ή  Λ μ ιλ η ρ ώ  

. ν ά  δ ώ σ ο υ

νιιορροιπ
• n j r
km ÎSv ά-

•Φ* Ή συνέχε*0
σ τ ή ν  1 1 η  οελΛο

Μ η ν ύ μ α τ α  θ ρ ιά μ β ο υ  ά π ο τ ε λ ο Ο ν  ο Ι  δ η λ ώ σ ε ι ς  τ ώ ν  ύ π ο φ ή φ ίω ν  - κ α ί  α ύ ρ ια ν ώ ν -  δ η μ ά ρ 
χ ω ν  τ ή ς  'Α θ ή ν α ς ,  Δ η μ ή τ ρ η  Μ π έ η ,  τ ο Ο  Π ε ιρ α ιά ,  Γ ι ά ν ν η  Π α π α σ π ύ ρ ο υ ,  τ ή ς  Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς ,  θ ε -  

Μ α ν α β ή  κ α ί  τ ή ς  Π ά τ ρ α ς ,  Γ ρ η γ ό ρ η  Σ ο λ  ω μ ο ύ  π ρ ό  τ ή ν  * Ε * .  Κ α ί  τ ά  μ η ν ύ μ α τ α  α ύ τ ά  
ν ο υ ν  τ ή ν  π ί ς τ η  κ α ί ' β ε β α ιό τ η τ α  τ ώ ν  π ο λ ι τ ώ ν  ·  δ η μ ο τ ώ ν  π ο ύ  ε ί ν α ι  ά π ο φ α ο ιο μ έ ν ο ι  

δ ώ σ ο υ ν  τ ή  ν ί κ η  α τ ο ύ ς  δ ή μ α ρ χ ο υ ς  τ ή ς  ’Α λ λ α γ ή ς .
Α Θ Η Ν Α : ΑΗΜΗΤΡΗΣ Μ ΠΕΗΣ

ι ΟΙ αύριανές έκλσγές δέν είναι 
άναμέτρηση μεταξύ δύο συνδυα
σμών. Είναι περισσότερο, άναμέ
τρηση άντιλήφεων καί προοπτικών. 

Δέν θά άναμετρηθούν πρόσωπα.
θό έπιοτρέϋει οτήν Κολομβία

0 ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑΣ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΓΚΑΡΣΙΛ ΜΑΡΚΕΣ

. < Στόν 54χρονο Κο- 
λρμόιανά συγγραφέα 
Γκαμπριέλ Γ κσρθία 
Μρρκές άπονε μήθηηε 
’ο 6ρα6«ίο Νομπέλ 
Λονστεχνίας γιά τό 
>982.

«Είμαι πολύ «ύτυ- 
λης πού είμαι ό πρώ- 
*θς Κολομόιανότ πού 
παί(κκι b n  βραβείο 
Νομπέλ». δήλωσε ό 
°νγγραψέος τών «Έ- 
*2ΐδ χρόνων μαναξι- 

.Τονίζοντας έπι. 
ι  ότι πρόκειται 
άναγνώρκτη τής 

Λ -Πνοαμερκανκιής 
λογοτεχνίας.
* 'Ο Μαρκές άνήγ- 
Υ*ιλε ότι θά τερμα

τίσει τήν Ακούσια έ- 
ξορία του στό Μεξι
κό καί δτι θά έπι- 
στρέφει στή χώρα 
του τον Μάρτη τού 
1983 για νά Μ ώ -  
σει μιά νέα έφημ«· 
ρίδα. Ό πως είναι 
γνωστό είχε έγκατα- 
λείφει τήν Κολομβία 
τόν Μάρτη τού 1981 
γιά νά άποούνει tv- 
δεχόμενη σύλληψη ά
πό , τις στρατιωτικές 
'Αρχές πού τον ύηο- 
πτιυονταν δτι είχε 
δοαμούς^ έ  τίς ¿onao
τικές

Τ ά  « 1 0 0  χρόν ια
ο ναξ ιά ς»  ( 1 9 6 7 )  
row ε ίνα ι τό

Μ
πού

στό του μυθιστόρη
μα, έχει μεταφραστεί 
σ’ όλες σχεδόν τίς 
γλώσσες τού κόσμου 
καί πουλήθτκε σέ έ· 
κατομύρια άντίτυπα. 
Τό  1912 κυκλοφόρη
σε τό «Χρονικό ένός 
προανσγγελθέντος δα 
varrou». "Αλλα έργα 
τού Μαρκές είναι «Ο  
συνταγματάρχης δέν 

μένει γράμμα Oh 
ιουθένα» ( 19ÓI),  

« Ή  σακιά ώρα» 
( 1962», « Ή  κηδεία 
τής. μαμά Γσραντε» 
( 1962), « Ή  κηδεία

Τηση ένός ναυαγού» 
1970), «Τό Φéwó- 

πώρο. τού.. Πατοιάρ-

περιμένει Υϋ 
πό πουθενά»

πιό γνω χη» (1978) ε

ΜΟΝΟ Μ' ΕΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΠΟί 8’  ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗ ΚΟΡΑ ΒΑ ΦΥΓΟΥΝ...

Τά δαιμόνια τοϋ Χωριού Μπαμπίνι
Μιά ένβιαφέρουαιι τηλβοτπαή 

/»υκη·*ά · έφερε οτήν έτπφάνεια 
Iva από ιά μεγάλα, νά άλυτα 
ηροβλαχται χής εοησσνίας μας.

Η a u íu a .  η πρόληψη, ή δα. 
σιδαηιονία, η Δνραύκιτιασύνη 
κυριαρχούν καί βλανίζουν, χα 
πόχουν καί σφραγίζουν 
σκοτεινές τους έτηδράσε 
οημουταο μέρος τού αλί 
τής πατρίδας μας.

θά νόμιζε σσ.«κ βπ τά cao- 
ιοόκττσβά ούτά φαινόμενα σαρου 
οιάζονκα άποωΧεεοηωά «ηήν fi. 
ποτθρο. δη οί ί&σηκοί ηΧηθιιομηΙ 
Εχουν Cenepáaei τελειαπιχά αό. 
Μυς ιούς μαύρους λεκέΒες nofi

Γράφει ó Kfl^TAr ΒΑΑΕΤΑΣ

« ,  χα 
μ έ  τ ίς

ιλ η ^ α μ ο Ο

κηλιδώνουν τόν πολτηομό 
Ομως ηεραμφαας οάν

Υ»ς» Αθανασίας τοΟ AiT*A2o  
σαν ιό θαυματουργό i w ^ a

υσιορκηιός μηρός στό *w>i4·*»-. 
τ |ς  Παναγίας τής ΤήνοΛ Γ  
xovm νά μβς θυμίσουν 0“ ^  
οτνχβς ή διαφορά ένφΦΥϊΚψ j 
χωριό καί στήν πόλη fifi* 
ο αύτό ιό σημείο μεγάΜ’ . .

Παρ’ δλα αύτό ή Λ Μ ,  η  1 
μιοοεγ-Μΐιβλειμένρυ ΔπΟ

Μίεους του xcopioO βυΛφίένου 
<*ήν άμορφωοιΔ. τήν έαιαιοευοιά 
«οί τήν προκαιάληψη εΐισιΐ θέρ- 
>*ο τραγιχόταια που παγωνα « ν  
«ορδιά.
. "Ενας δυνατός άγέρος χονα- 

δξρέφει τά χωριό, ρημωνβι τό κα- 
Μ ,  tóv μοναδικά πόρο ιθ ν ίΡ · 

ι'Μαΐν του. Σάν νά μήν βφβονε 
•frió τέσσερις Δαίμονβς οποψα- 

,θίουν νά μποΟν οιά χωριά γιά 
νά τρομάζουν τούς χο< οίκους, να 
ιούς γόνα Βοουν ψυ**ά χαΐ

πνευματκό. ΟΙ Δαίμονας αυτοί 
λέγονται:

'Αμάθεια, Πρόληψη, Μιζέρια, 
Δενηδαιμονία.

Πέτρες πέβτουν ριγμένες άπό 
νά άόροτα χέρια τών itoq&pwv 
Δα«ό>«ν. Σαγιονάρες πατούν 
σνά δωμάτια, ζωντανά λύνονται 
χωρίς άνθρωπο u μάπ νά μπο
ρεί νά Ηκσλάβει nfic, dxovkjpa 
τα μεοακινοΟνται καί πέφτουν 
οιά κεφάλια τών χώριχώι. Τά 
χωριό ξενυχνόει, άνρσπνόη. προ

W  Ή συνέχεια
οτήν 11η οελίδα

'Ογκώδη ονγκέντρωοα y  
γματοκοίηοε τθές τό βοαδυ 
στήν σλατνία Kooañ τού Πει 
paid 6 όσο φήμισε έλιό
σίγουρο« δήμαοτος Γιάννης 
Παηασκνοσυ. 'Από τή συγ
κέντρωση αότή ψανηκ·. για 
μιά άκόαα φορά, ή άσόψαστι
τού κτιοοιώτίΜου λαού νά μή
___ __  . όμαστιι
κατάλοιπα τής τοννταε.

. . . _ tlOCTI____  __
δώσει «βφίσπ Αμαρτιών» στά

άλλά ή πρόοδος μέ τή συντήρηση, 
ή πρόοδος μέ τόν άναχρονισμό 
Καί liven βέβαιο δτι ή έπιλογή 
άνάμεσα σ' αύτά τά δύο δέν άψή- 
ν«ι περιθώρια γιά βιλήμμστψ; .

Τά έργα γιά  μιά «άνβρώπτνη 
ζωή σή μιά άνΦρώπινη πόλη» είνα·1 
ξικάθαρο ποιοι τά  έπιδιώξαι^μαί 
ποιοι τά  ύλοποιήσανε. j *

ΟΙ «υπ«ρκομματικο(» ή «ακομ- 
ματικοί» άντΗταλοί μας ιχουν ά- 
ποβείξει ότι έκαναν δ.τι περ/οΰσε 
άπό τό χέρι τους γιά  νά κάϋρυν 
αϋτή τήν πόλη άπάιΦρωπτμ u

Ό  ώριμος Λαός τής Άθήβας θά 
τούς κρίνει.

ΠΕΙΡΑ ΙΑΣ  ¡Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Ή  αυριανή μέρα είναι ή μεγά
λη νίκη τού πειραιώτικου Λαού. 
Είναι ή μέρα, πού γ ιά  μιά άκό- 
μη ψορά, θά διατρανώσει τήν π ί
στη -ταυ καί τήν προσήλωση του 
στή Δημοκρατία.

Τά δράματα τής χούντας καί οί 
βρυκόλοκες τής Δεξιάς είναι όρι- 
στικά καταδικασμένα στή συνείδη
ση κάθ* Έλληνα πού μπορεί τά 
σκέπτεται ή νά μή πουλιέται. Καί 
ό Λαός τού Πειραιά έχει άποδεί 
ξει ότι καί σκέπτεται καί δέν που 
λιέται.

Γιά μιά άκόμη φορά έπαναλάμ-
■ ·“ Ή  σ υνέχεια
οτήν 11η  σελίδα

ü i a ß Ö G T B

6ημερα

ΚΑΛΗΜΕΡΑ
ΕΠΑΡΧΙΑ

*Η Paupnplx« τής «Ε» 
μέ τούς αγώνες xai 
τά προβλήματα τής 
«"Αλλης Ελλάδας»

Χ Ε Λ .  2

f c u d i a j a m u i
ΑΝΟΙΞΕ 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ
T e i l e  σ ε λ ίδ ε ς  y t á  τ ό ν  
«Πρώτο χρόνο ΠΑΣΟΚ 
στην ÍJciMla

Γ ΡΑ Φ Ο ΥΝ :

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟ&ΟΥΑΙΔΗΣ 

ΣΠΤΗΡΗΣ ΚΟΓΓΟΠΟΥΑΟΣ 

ΡΟ Υ Α λ  K A IA A IA M K R

Συνεντεύξεις 
μέ τούς υπουργούς 

τ ή ς  'Αλλαγής
« Λ .  3 - 4 - 5

Η «Ε» ΣΤΗ ΜΑΧΗ 
ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ 

ΕΚΛΟΓΟΝ 
ΟΙ ύποφύφιοι 
δήμαρχοι πού 
ύποστηρίζει τό 
ΠΑΣΟΚ στό β * 
γύρο τύ ν  
Δημοτικών 
έκλογΟν

η Α . β - 7
ό ό ά ά ό ό ό ό ό ό ά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
*0 ζωγράφος 
Γ. ΙΟ ANNOY 

μιλάει γιά τήν 
τέχνη του

ΤΟΥ Ν. ΛΑΓΚΑΑ ΙΝΟΥ

U A . 8

3 0  ΟΚΤΟΒΡΗ -  3 0  ΝΟ ΕΜ ΒΡΗ  

8 0 0 .000  ΑΓΡΟΤΕΣ ΨΗΦΙΖΟΥΝ 

Π Ο Υ  ΣΥΝ ΕΤΑΙΡ ΙΣΜ ΟΥΣ

Ή άλλαγή οτόν 
άγροηκό χΟρο 
στοχεύει τόν  
άγροτοβιομηχονικό 
συνεταιρισμό

SKA. 9

Σ Η Μ A Ν Ε 
Η OPA ΤΟΝ 

ΣΟΧΙΑΛΙΣΤΟΝ 
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Ό  Φ ελΙηε Γχβνζάλες 
σίγουρος ν ικητής 
στις προσεχείς έ κ λ α γ έ |

SKA. 10

Διέκοψε 
τίς έργασ(ες 

ή Βουλή
Δ ιέ ο ο ψ ε  t ie  έ ο τ α σ ίε ς  «ne  έ  

Β ο υ λ ή ,  μ ε τά  τ ή ν  ύ π εο ψ ή φ ίσ η  το »  
ν ο α ο σ τεά ίο υ  γ ιά  τ ή ν  χα τά ογη ση  
τ ο υ  σ ταυ ρ οδ  π ο ο τ ίμ η σ η ς ,  έ ν ό ψ α  
τ ώ ν  έα α ν α λ π κ τ ιχ ώ ν  εκ λο γ ώ ν  τή ς  
Ν α έ  'Ο χ τ ώ β ρ η .

Ή  Β ο υ λ ή  θά  έ π α ν α λ ά β η  τ ίς  
è o v o o U c  m e  τ η  Δ ε ν η φ Φ  I  Ν α ·  
έμ β ο α . μ έ  τ ή  σ ν ν έγ ισ η  το ύ  vou a · 
σ τ ιδ ίο υ  « γ ιά  τ ή ν  έ κ μ ίτ φ ίο ν ικ ή  ·  
π α ιδ α γ ω γ ικ ή  καθοδήγηση  κ α ΐ τή  
δ ιο ίκ η σ η  σ τ ή  γ ε ν ικ ή  κ β ι τ η  μέση  
τ ε χ ν ικ ή  ·  έπα γ γ ελμ α τ ικ η  έκ ιααδεψ

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤίπΟΚ-

.-· Ή ,Κ.Ο: Αναλυτών Πρ'ογρμμ-'
μ  απ ισ τώ ν κ α λ ε ΐ τ ά  μ έλη  τ η 9  « 4  
τα κ τ ικ ή  ό λ ο μ έλέ ια  τή μ  Τ ε ΐ| ό ρ τη :2 Γ  
‘Ο κτώ βρ η, σ τ ις  7 . 3 0 ' μ ^ ι^ , φ τ ·

t í o .

a i.



tioDimon fiTtiy,, h v î j
χ ε τ Λ &

» ΑΦΙΕΡΩΜΑ ππίιίτοο mm ΠΛ10.Κ. στην

H Δεξιά 

πανηγυρίζει
tnv έκλομκά 

καταδίκη inc!..
ΤοΟ ΣΩΤΗΡΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΑΟΥ

Of δημοτικές καί κοινοτικές 
έκ λογές τής περασμένης Κυ
ριακής ήταν μιά άκόμη Απόδει
ξη τής έμπιστοσύνης τοΟ έλλη- 
νικοϋ AaoG, στήν Κυβέρνηση 
τοϋ ΠΑΣΟΚ, γιά τήν υλοποίηση 
τοΟ προγράμματος τής κοινωνι
κής Αλλαγής.

— *Η Εμπιστοσύνη αύτή τοΰ XccoO, πού έκ- 
φράστηκε μέ Αριθμούς σέ δήμους καί κοινό
τητες σέ πανελλαδική κλίμακα, ήταν μιά Ακό
μα Αποδοκιμασία τής Δεξιάς καί τής πολιτι
κής πού αύτή Ακολουθεί δεκάδες χρόνια, στή 
ζωή τοΟ τόπου.

— *0 κ. Άβέρωφ σέ μιά προσπάθεια Απελ
πισίας νά συγκροτήσει τό έτοιμόροπο οίκοδό- 
μημα τοΟ κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας», 
πού σήμερα είναι Αρχηγός του, μετέτρεψε 
ταχυδακτυλουργικά την Αποδοκιμασία σέ έ- 
πιοοκιμασία κοα τή συντριβή σέ βράβευση.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΝ

θέλει
κότητα των dpi 
συντριβή τής Δεξιάς στίς δημοτικές καί κοι
νοτικές έκλογές. ’Αλλοίωσε τήν Αλήθεια τών 

ών μέ μαγικές είκόνες καί σάν γνήσιος 
λουργός, έβγαλε Απ* τό μαγικό κου

τί νίκη τοΟ κόμματός του. Δέν παρουσιάζει 
κατάπληξη ούτε σέ μάς ούτε βέβαια στόν ελ
ληνικό λαό, τό δτι ό κ. ‘Αβέρωφ, δέν θέλει
νά παραδεχτεί τή συντριβή του, την ήττα τοΟ 
κόμματός του —τής Δεξιάς— στίς έκλογές.

Φιλοσοφία τοΟ κ. Άβέρωφ καί τής πολιτι
κής πού έκφράζει ή Δεξιός είναι σύγχυση, Α
οριστολογία. άπσπροσ ανατολ ισμό ς του λαοΟ, 
Απόκρυψη τής Αλήθειας. 'Ο λα  αύτά τά  πολι
τικά τερτίπια της τά γνωρίζει ό λαός στά 
χωριά καί τίς πόλεις. ‘Η Δεξιά μέ πρώτο τόν 
κ. Αβέρωφ πανηγυρίζει τήν προσέγγισή της 
στόν πολιτικό βυθό.

θεωρεί κατάκτηση τήν ούσιοοστική έξωσή 
της, όπιό τήν Τοπική Αότοδιοίκηση μέ τήν έ- 
λευθερη βούληση του λαοΟ. Καί μέσα Από έ
να  συνοθύλευμα τραγελαφικών δηλώσεων ό

.τή νίκη, πού πανηγυρίζει.

ΑΠΟΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ
Γνωρίζει βμως πολύ καλά, πώς στόν πρώ

το γύρο τών δημοτικών καί κοινοτικών έκλο
γών. ό Ανεμος τής Αλλαγής, πού πνέει σ’ ό- 
λόκληρη τή χώρα, Αποδοκίμασε τήν πολιτική 
τοΟ κόμματός του. Γνωρίζει Ακόμα πώς στις 
έπαναληπτικές έκλογές τής έρχόμενης Κυρι
ακής ό κυρίαρχος λαός, ΘΑ προσέλθει στίς 
κάλπες, γ ιά  νά δώσει τή χαριστική βολή, στό 
κόμμα τοΟ κ. Άβέρωφ, καί νά τό Εξαφανίσει 
Από τούς δήμους καί τίο κοινότητες. 01 Απε
γνωσμένες ένέργειες του Αρχηγού τής «Νέ
α ς Δημοκρατίας», τά  πανηγύρια καί οί Απο
προσανατολιστικές δηλώσεις ΘΑ στοχεύουν — 
μάταια βέβαια— στήν παραπλΑνηση τοΟ λαοΟ.

— Στήν προχθεσινή όμιλία του, στοός Αν
ταποκριτές τοΟ —ένου Τύπου καί ατούς 'Ελλη 
νες δημοσιογράφους, δ πρωθυπουργός Άνδρέ. 
ας Παπανβρεου, χρησιμοποιώντας Ενδεικτικά 
μερικούς Αριθμούς, Από τά Αποτελέσματα τών 
δημοτικών έκλογών έδωσε τήν Απάντηση στίς 
ψευδαισθήσεις τοΟ κ. Άβέρωφ.

— Ή  Δεξιά καί ή ήγεσία της. Ισχυρίζεται, 
πώς βία και τρομοκρατία, Ασκήθηκε κατά τή 
διάρκεια τών έκλογών. Απερίγραπτο είναι 
καί στήν περίπτωση αύτή τό ψευδός καί τό

περασμένης
‘ήκες άπόλι

ς  Κυριακής, έγιναν κάτω Από συν-
θήκες 'Απόλυτης Ελεύθερης άσκησης τοΟ Εκλο
γικού δικαιώματος, σ’ όλόκληρη τήν έτηκρ 
τεια. Ό  έλληνικός λαός, γνωρίζει καλά,

‘ la, ή  νοθεία t 
ψυχολογικής β

τό παρελθόν,' πώς ή βία, ή  νοθεία ή τρομο- 
* '  ση της ψυχολογικής βίας στόν 

πού παρΑγονται στο θερ-
κparla,, ή Ασκηση 
πολίτη είναι φροΟτα 
μοκήπιο τής Δεξιάς

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ Π Η Ν  ΑΛΛΑΓΗ
Δέν είναι Αναγκαίο νά Απαριθμήσουμε χρό

νους καί μεθόδους πού χρησιμοποίησε ή Δε
ξιά, γιά νά βιάσει τό φρόνημα τοΟ έλληνικοΟ 
λαοΟ καί νά άναρριχηθεϊ στήν Εξουσία. Τό 
πολιτικό της μητρώο, θά χρειαζόταν πολλές 
σελίδες για  να καταγραψοΟν δλες οί παρανο
μίες της. 01 δημοτικές καί κοινοτικές έκλο
γές τής περασμένης Κυριακής, έδειξαν τήν Α
πόφαση τοΟ έλληνικοΟ λαοΟ νά προχωρήσει 
καί νά έδραιωθεϊ ή Αλλαγή, βπως αδτή Εκ
φράζεται καί υλοποιείται Από τήν κυβέρνηση 
τοΟ Ϊ1ΑΣ0Κ.

έψουν τά χωρία καί οί πόλεις γιά  Y ανα- 
χθεί ό τόπος γιΑ νά όλοκοιηθείτό πρό-

’ πού δέν έχουν προνόμια- 
Ο έλληνικός λαός, θά d î £

1%  Τ ο π ικ ή ς  Α ό τ ο δ ιο ίκ η σ η ζ -

Λες, ο ης  έπαναληπτικές έκλογές, βά τούς
τήν Ακουτομωτική Απάντησή'

ινη ΤΛ 
ΣΟΚ,

H

άνοιξε ο Ελληνικός δρομος 
για το σφιαλισμο

τ ό  ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ- ΤΟΠΟΥ

Από τό κοινωνικό όραμα 
ατήν πολιτική πράξη

Στό πρώτο τμήμα τού σημειώματός μας είδαμε δτι 
τό ΠΑΣΟΚ είχε ξεκαθαρίσει πολύ νωρίς τΙς έννοιες  
στρατηγική - τακτική καί είχε τονίσει πώς στήν κατά
κτηση τών στόχων του θά άκολουθοθσε τήν «πολιτική

r  MEROS

Ή  Ανάλυση αύτής τής πολιτι
κής καί τό πέρασμά της στίς 
λαϊκές μάζες υπήρξε ό βασικός, 
ό κυρίαρχος στόχος τού Κινήμα
τος μετά τήν Πανελλήνια Συνδιά
σκεψη τού ‘Ιούλη 1977. Ό_λαός 
θά επρεπε νά πληροφορηθεί δχι 
μόνο τό όραμα, την ιδεολογία 
καί τους στρατηγικούς στόχους 
τού ΠΑαΟΚ Αλλα καί τόν τρό
πο, την πορεία, τή μέθοδο μέ τήν 
όποια αυτοί ο ί στόχοι θά γίνον
ταν πραγματικότητα. Ή  ‘Αλλαγή
ίταν και είναι ή επιδίωξη του 
ΙΑΣΟΚ Αλλά ό ρυθμός τήε ‘Αλ

λαγής ή κατάχτηση δηλαδη τών 
στόχων, δεν μπορεί νά καθορι
στεί αυθαίρετα. Τόσο ή δυναμική 
τού μαζικού Κινήματος δσο και 
οί έσωτερικές καί διεθνείς συνθή
κες παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στη διαγραφή αύτής της πορείας 
καί στήν_ Επιτάχυνση η έπι βρά
δυ νση τού ρυθμού τής Αλλαγής.

Δυό σημαντικές ómpéoilt xoi ΠΑ 
ΣΟΚ σημάδεψαν αύτή τήν πολιτική έ· 
»άλογη τού ΠΑΣΟΚ:
Π Ή  κυκλοφορία, προεκλογικό, των 
* *  «Κατευθυντήριων γραμμών κυβερ
νητικής πολίτικης». Τό κείμενο αντό έ
δινε τις γενικές κατευθύνσεις τής στρα 
τηγιχής τού Κινήματος χιό σέ μερ ικές 
περιπτώσεις έθετε όκάια και ζητήματα 
ταχτικής ή χρότεινε λύσεις σέ βιόφορα 
προβλήματα πού άπασνολονσαν τό λαό 
μας- τό κείμενο ήταν όποτέλεσμα τής 
δουλειάς μιας όμόδας έπιστημόνων (κό
που 25). -Ηταν ή πρώτη προσπάθεια έ· 
νός κόμματος νά προσφέρει, όντας άκό- 

όντιπολίτενση. Iva συγκρότημά 
ραμμα πού κάλυπτε. δλα σχεδόν

τών οταδίων» —δχι ξεκομμένων καί χωρίς συνέχεια— 
ήλλή άλληλένδετων «σταδίων» πού τό ένα θά δδηγοΟ· 
σε καί θά στήριζε τό άλλο.

ΤοΟ ΑΝΤΡΕΑ ΧΡIΣΤΟΔΟΥΛI ΔΗ ναφέοειαι στήν άπόφαση τής 2ης Συνό- 
■Ε. Εθνικό, Πολιτικό, Ταξί-

μέλους του Ε.Γ. του Γ1Α.Σ0.Κ.
δον τής Κ 
κά καί Πολιτικά

Α. ΕΘΝΙΚΑ:
‘Ιδεολογικό.

Μέ τόν άνηιμπεοιαλι- 
ιχοαμυν

Σ' αύτή τήν περίοδο 1976 — 77 — A  
έγιναν παράλληλα καί όρισμάνες 6pyav%yr 
τιχάς Ανακατατάξεις. Συγκροτήθηκαν 
νέες έπιτροπές, όργβνώθηχαν κλιμάκιά 
via έπΜκεψβις στην έπαρχία. καθιερώ
θηκαν μαζικές διαδικασίες πληροφόρη
ση« και συζήτησης τών όποφόσεων τής

•ΨΊβση τών «Κατευθυντήρι- 
. ρ -μμΰν Κυβερνητικής Πολιτι- 

ήταν Κνα «ποιοτικό» βήμα στην 
*οοοιλογική δουλειά τού Κινημστός 
»βς.

, Τά,άποτελέσματα τών έκλογών τού 
■*{· Μωσαν μιά καινούργια διάσταση

—— . — · — 1 .  . —  . . . . .  —. I— W.νά IU
όποτελέσματό της. Τα στελέχη του Κι
νήματος όποκτοδσαν γνώση καί γνώμη, 
δυνατότητα παρέμβασης και πληροφό
ρησης τού λαού,

Ή  νίκη του ΠΑΣΟΚ στίς

fey μιά καινούργια------- ...
*7V  "Wig τού λαϊκού κινήματος. Στήν 
e_i*WL.TOÜ προέδρου και του Ε.Γ.

τής Κ.Ε. (26—28 Φε* 
οοουαοίου) άναφέρεται δτι:

τού 1977 ύπήρξε ή πρώτη λαϊκή έπιhT· ' 
βαίωση τού ΠΑΣΟΚ: καί έδειξε πώς δ 
σοσιαλισμός αν δέν έτη βαθιές ρίζες 
σ’ αύιό τόν τόπο έτει τή δυνατότητα 
νά όναπτντθεί σήμερα χιά ι έ  στεριώσει 
μέσα Από τό ΠΑΣΟΚ, Τό Κίνημά μας 
διπλάσιασε τίς ψήφους του Ακόμα και 
στό δτυρό τής αεειΑς ύπήρζαν όποτε- 
λέσματα πού ιωοκόλεσαν στόλια. φό
βους γιά τή Δεξιό (δτι όδιχαιολόγη- 
τους όπως θα δούμε στίς έκλογές τον 
1962). Τό όγνρό τής Δεξιός ένα · ένα 
έμπαιναν κάτω άπό άμαισβήτηση,

Ή  νίκη τοΰ ΠΑΣΟΚ δέν ήταν τυ
χαία ήταν όποτέλεσμα:

•  .Τής σημαντικής Επιρροής 
Ασκούσε στα πολιτικό π ρ ά γ μ α «  
τή« χάρα$ ή προσωπικότητα 
του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Α. Γ. 
Παπανδρέου.

* *ΡΥάνωσης 
του ΠΑΣΟΚ μέ τή δημιουργία Το- 
πικών Επιτροπών ή Οργανωτικών

..«Τό λαϊκό Κίνημα, μέ τήν όριο- 
“νποη τών κοινωνικόν δυνάμεων καί 
την όποκρυστάλλωση τών πολιτικών 
τ?ν Φορέων — γιά  πρώτη Φορά μετά 

έμφύλιο—  θεμελιώνει σταβερα 
Τι·ν έναλλακτική λύση έξουσία«, 
ϊ'σμένη μέ τόν Αγώνα γ ιά  τ μ  
ΠίΚη ’Ανεξαρτησία, Λαϊκή Kuf . 

καί Σοσιαλιστικά Μετασχημα-
τ,*μό».

ΣΦ  άπόφαση τής Ιδιας Συνόδου

ταυ 
Ε- 

Κυρι άρ

μη

τά θέματα. Γιά πρώτη φορά στήν Ισιο· 
pía της χώρας μας ένα κόμμα τής Ά- 

έβαζε μπροστά στό λαό δχι μόοιστερας εοαςε μπροστά στο λαο σχι μο 
νο το αίτημα μιας, άντιδεζιάς συσπεί
ρωσης γιά τό διώξιμο τής Ν.Δ. άπό την 
έξουσία Αλλα πρόσφερε καί μια μέθοδο, 
έναν τρόπο για την κατάχτησή της κι 
ένα πρόγραμμα γιά τήν άντιμετώπιση 
«ών προβιημότων. Γ ι' αύτό καί δίκαιο-

__ . _.... ^ίστηκε ή έκδοση του 
εν σάν αιά «τομή» στήν πολιτική 

Ιστοοία τής χώρας μας.
Π  Ή  άπόφαση τής 2ης Συνόδου τής 
“  Κ.Ε. πού καθόρισε τή «συμμαχία» 
τό «μπλοκ» τών πολιτικών δυνάμεων 
πού έπρεπε νά συσπειρώσει σείς τάξεις 
του ιό ΠΑΣΟΚ νιά νά διεχδικήσιι μέ 
έλπίδες τήν έξονσια. Στήν άπόφαση αύ
τή — τή σημαντικότερη στήν πορ«ια τού 
Κινήματός μας θά έπανέλθουμε πιο 
κάτω.

¿ w  ττ ου y y*
ocxarrUc κρατούσε δέσμιους w *  
περισσότερους κατοίκους τής Μ ο  
δρου Εσπαγε σ ιγά  άΧΧά σταθερά· 

Θ Τ ώ  σωστής προετοιμασίας 
ΠΑΣΟΚ καί της παρουσίασης μ 'βί 
συγκεκριμένης πολιτικής. Είναι 
στο πώς κανένα κόμμα — άκόμα κ*1 
τα  πολύ καλά έργανωμένα κόμμετι* 
της παραβοσιωιης ’Αριστερός —®ν 
είχαν καταφέρει ποτέ νά προσΦ*" 
ρουν Iva συγκροτημένο κα) προσσΓ 
μοσμένο σ τίς  έλληνικές o w f f Q  
ποογ ραμμα δράσης. 'Ε τσ ι ό λα®« 
είχε νά διαλέξει ανάμεσα στήν «**? 
βερνητική πολιτική» τής Ν.Δ. 
άπό τό φύση της είχε νά παρο«<’"[ 
σει κάποιον προγραμματισμό V .
τών συνθημάτων της άντιπολίτε·^!; 
πού σχεδόν δλα ήταν άπλή « 
γελία καί άρνηση τής κνβεμν^'^Μ. 

πολιτικής χωρίς βμως καμ'ά

1Μ · > - --------
**?Ρέ·ς τούτης τής άνεονιστιπής κ«ά 

(‘®|®3(Αρνης πορείας, είναι ή πλατιά 
"ÎW jU  όλων τών έργαζομένων, τών 
W fpm m iούγων. Βασικός καί κύριος 
N h E b I c τής πλατιάς σομματίας — 
»̂ Ψιώς μετά τήν τελευταία λαϊκή έτυμη 

είναι το ΠΑΣΟΚ. Μέ τήν κα- 
fflim uiíi δράση παί παρέμβαση του 
Φημωυογούνται »ιροϋποθέσεις γιά τή

πορεία τού λαού πρός τήν έξον- 
Λα· Γιά την προοπτική τής εττέρεης συγ 
ϊβύνησης καί τής πιό πλατιάς άνώττυ- 
CTe τών λαϊκών δυνάμεων το ΠΑΣΟΚ 
«^διώκει καί προωθεί τήν ξεκάθαρη 
ΧΚΜΜίή τής έθνικής - λαϊκής ένότητας. 
Ιό μέσο γιά τήν έπίτευξη αύτής της 
W p i t  άποτελεϊ ή κατοχύρωση καί ή 
«μνέέωεη μιας άνοιττής δημοκρατικής 
«ολιτίκήβ δράσης. Μέ τούτη τή γραμ
μή. τό ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στίς μεγά
λε« μάζες τοΰ έλληνικού λαού καί τίς 
*°λιϊ νά (εχεράσονν κληρονομικές «πομ 
»«πικές* έξαρτήσεις καί προκαταλήΦεις 
και να συσπειρωθούν στό παλλαϊκό · 
««πριωτιχό Κίνημα γιά τήν έθνική ά- 
πελτυΟέοωση. άνεϊαρτησία, την έοαφίκη 
άκεοαιότητα. τή δημοκρατία καί τή σο- 
^■Λισηχή αλλαγή».

’ ({ναι τό «Ηριετόμενο αύτής τής 
πλατιά σημματίας τών μή .50° ^ ^ * ·  
των, ή  γραμμή όψαόή της έθνικής λβ- 
ίχής ένότητας. πού έηηηέλεσε καί άπο- 
TfiiC τήν otona τής Αλλαγής?

Η πολιτική αύτή καθορίζεται δπως ά·

_________ ___  Tututap
BfcnflíΧ ^ ίΜ τ η ο ιω 'ό  |8ρί έθνικοξΒ^ 

τικό Αγώνα για τήν κατάχτηση τής έ
θνικής άνεξαρτησίας και τή διαφύλαξη 
τής έθνικής άκεραιοτητας. Στόχοι πού 
έχιδιώχονται μέ τήν πολυδιάστατη έξω- 
τεριχή πολιτική, μέ τήν Αντίθεσή μας 
στό μοίρασμα τοΰ κόσμου σέ φυτοαπο- 
λειιικά μπλόκ, μέ τήν ένίστνση τού ά- 
γώνα τού κυπριακού λαού, με τή στάση 
μας στό παλαιστινιακό, μέ τήν άλληΜγ- 
νύη καί συμπαράστασή μας στους _έθνι- 
κοαπελενθεοωτίΜούς άγώνες τών λαών.

Β. ΠΟΛΙΤΙΚΑ; Μέ τόν άγώνα γιά 
έχδημοκοατισμό τού κρατικού κητανι- 
σμοΰ και τής δημόσιας ζωης  ̂ γιά δημο- 
κοατικό μετοστημαηαμό των θψηιων. 
Στόχοι ¿no άντικατοπτρίζοντβμ μέσα α
πό τίς θέσεις μας γιά τη δημόσια διοί
κηση, τή Δικαιοσύνη, τό συνδικαλιστι
κό κίνημα, τήν έχπαίδευση, «ά μεσα μα
ζικής Μκοινωνίας, τον έκδημοχρατι- 
σμό τών κομμάτων ΚΛ.

Γ. ΤΑΖΙΚΑ: Μέ τόν άγώνα ένάντια 
στό ξένο καί ντόπιο μονοπωλιακός χεφά 
λα ιο καί τήν άρνηση τής πολιτικής της 
λιτότητας καί τής συισαεσης των εισο
δημάτων τών Ιργβίομένων. Στόχοι πού 
έπι διώκονται μέ την άποδέοιιευση τής 
τώοας μας άπό ξένο κέντρα αποφάσεων 
τήν αύτοσόναμη άνάπτυξη, τό χτύπημα 
τού πληθωρισμού ότι μέ τήν παγοποίη- 
ση τών μισθών άλλα αέ τήν αύξηση τών 
χαμηλόμισθων, τήν παροχή συντάξεων 
καί κοινωνικής μέριμνας στους έργαζό- 
μένους « i .

Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΙΔΕΟ
ΛΟΓΙΚΑ: Μέ τόν άγώνα γιά πιό 
στενή προσέγγιση τής έγχωοιας κουλ
τούρας, τοΰ λαϊκού πολιτισμού, γιά κςι 
τιχή τοποθέτηση σ δλα τά φιλοσοφικά 
καί πολιτικά Ιστορικά ρεύματα και γιά 
τό μαζικό πέρασμα τών σοσιαλιστικών 
Ιδεών.

Είναι φανερό πώς μέσα άπό αύτή τήν 
τοποθέτηση δέν άποροΙπτουμε χωρίς συ 
ζητηση καί προβληματισμό τίς φίλοσοφΐ 
πες θεωρήσεις ή πολιτικές άναλύσεις. 
άλλά και δέν άποδεχόμασα άκριτα καί 
δογματικά όσα μέχρι σήμερα έχουν χρε
ωθεί στά σοσιαλιστικά ρεύματα. Ό  δι
κός μας δρόμος πρός το σοσιαλισμό — 
όπως Αναλύεται στό παράστημα της ά· 
πόφοσης τής 2ης Συνόδου καί στά κεί
μενα τού προέδρου τοΰ ΠΑΣΟΚ Α. Γ. 
Παπανδρέου. δέν έχει νά κάνει ούτε μέ 
τη Σοσιαλδημοκρατία ούτε μέ τό δόγμα 
τικδ μοντέλο τοΰ ύπαρκτον σοσιαλι
σμού. Αύτός 6 δρόμος, 6 έλληνικός καί 
δημοκρατικός δρόμος πρός τό σοσναλι- 

‘ οήαερα τό όραμα άλλά καί 
Οεοαιότητα τού λαού μας.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

ο nu
3Í4,

Η Δικαιοαύυη 

παύει ίά 
είναι ΤΑΜΠΟΥ

Τής ΡΟΥΛΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ

Γιά πρώτη φορά, όσο τουλά
χιστο μποροϋν νά θυμοΟντσι οί 
νομικοί, μά καί ό Λαός* "Ελλη
νας πρωθυπουργός, βγήκε στήν 
τηλεόραση καί μίλησε γιά τά  
προβλήματα τής Δικαιοσύνης. 
Γιά πρώτη φορά έλληνική Κυ
βέρνηση μελέτησε βαθιά τήν ά- 
πό καιρό άνοιχτή υπόθεση «Δι
καιοσύνη» καί πήρε σοβαρές ά- 
ποφάσεις γιά τή ριξική άνημε- 
τώπιση τών προβλημάτων της 
καί τήν άποκατάσταση τοΟ κύ
ρους της.

Δέν ξεχνάμε βεβαίως τίς θέσεις τοΟ Γεωργί
ου Παπανδρέου γιά  τή Δικαιοσύνη, πού τήν 
όνόμακκ άχυρό της δημοκρατίας καί Ανέβα
σε τά έπίπεΜ της μά τά  γνωστά τοτινά μέ
τρα, σέ μιά κρίσιμη έπσχή γιά  κείνη, τοΟ 
1963. Ά λλά όλες οί τότε προσπάθειες μα
ταιώθηκαν μέ τίς γνωστές μας τραγικές έ> 
ξελίξεις. Κοα ή Δικαιοσύνη Επαιξε ρόλο πρω
ταγωνιστή σ' αύτή τή ματαίωση καί μετατρά- 
πηκε άπό άχυρό της δημοκρατίας σέ στυλοβά- 
τη τών κοτταλυτών της.

ΕΥΘΡΑΥΣΤΗ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Τς πώς καί τό γιατί συνέβη αύτό τό άνοσι-

κρατιας, ocv είναι ανεςηγητο νιά  τόν Ιστο
ρικό, γ ικ  τόν κοινωνιολόγο, για  τόν φυχολό- 
γο  μά καί γιά  τόν κάθε ένήμερο καί πολιτι
κοποιημένο Ελληνα. Ά λλά δέν θά άναφερθοΟ 
με έδω σ’ αύτό τό  κεφάλαιο, γιατί άλλα ε~ 
ven τά πιό έπείγσντα γ ιά  τοποθέτηση τώρα.

χνης δι

με έδω σ’ αύτό τό κεφάλαιο, γιατί άλλά al
en τά πιό έπείγσντα γιά  τοποθει 
‘Η βλη ύπόθκαη τής 7χρσνης 

!χε καταστρεπτική έπ®ραση γιά 
στη ύγεία τής Δικαιοσύνης μας——. . ___  —, ή Ιδια
ή έγκατάλειψη τών θεσμών, πού ή Δικαιοσύνη 
είναι ταγμένη νά ύπηρετεΐ καί στη συνέχεια δ 
κλονισμός τών άρχων της μέ τή συμμετοχή 
σέ πράξεις σκοπιμότητας  καί μάλιστα εύτε- 
λοΟς καί άνέντιμης (στρατοδικεία, έπιτροπές 
â v x m lo im -« k o ), ή  κρίση -τής νομιμότητας 
xcFl ή κρίση της άξιοκρατιας πού άκολούθη* 

„  σαν ώς φύσίκή συνέπεια; τό χάσμα  πού ύκηρ- 
ξβ άνάμεσα στόν άγανιζόμβνο κατά  τής χούν
τας  λαο Ktd τή δικαστική έζοοσία πού τη στή 
ριζε, έξουδετερώνοντσς μέ τοός έόοτερικούς 
της μηχανισμούς τίς άντιβέσεις μιας μεγάλης 
μερίδας δικαστών Ιδίως νέων, ύπηρξαν αίτιες 
ύπεραρκετές γιά  νά γκρεμίσουν αύτό τό κά
στρο, τό δυστυχώς άπό τά πριν έτοιμόρρσπο.

Μά ή χαριστική βολή δόθηκε μετά τη με
ταπολίτευση. Ή ταν δέν ήταν ένα τρίμηνο ελ
πίδας καί προσδοκίας μέ τήν έπάνοδο τών ά- 
πολυθέντων, τήν όπόσχεση της κάθαρσης καί 
τή μέσα σ* αύτό τό κλίμα ένθάρρυνση τών πιό 
ύγειών στοιχείων τοΰ κλάδου.

Ό  φόβος βμως τής Δικαιοσύνης κατέχει 
πάντα τή Δεξιά, γι* αύτό καί κείνη «φρονί- 
μως ποιούσα» μόλις έγκαθιδρύθηκε καί πάλι 
φρόνησε νά σκεπάσει τίς πολλές της άμάρτι
ες μέ τό γνωστό κουκούλωμα τής ύποκριτι- 
κής στεγανοποίησης.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ
Ό λ α  είναι γνωστά καί κατανοητά». Καί 

μνήμη καί κρίση διαθέτει ό έλληνικός λαός.
Μά ή Δικαιοσύνη είναι μία «ύαίσθητη λει

τουργία. Είναι Ικανή νά προσδιορίσει «έξ &> 
τητα ενός καθεστώτος, τήν ποι 

κοινωνίας, τό κύρος τών θεσμών 
καί τήν προοπηκή έπιβίωσης καί έξέλιξής 
τους.

Τά πρώτα δραστικά μέτρα τής κυβέρ
νησης μέσα στά πλαίσια απόλυτου σεβασμού 
καί ένισχυσης τοΰ θεσμού τής Δικαιοσύνης 
καί τής ανεξαρτησίας τη ς δίνουν τίς άναγ- 
καϊες προϋποθέσεις θχι μόνο γιά  τήν άποκα· 
τάοταση τού κύρους τής Δικαιοσύνης άλλά 
καί γιά τό άνέθασμα του έπιπέδου τη ς  

Λένε πώς δέν ύπάρχει μεγαλύτερη πληγή 
άπό τήν κλονισμένη Δικαιοσύνη, δεν ύπάρχει 

Μ ΐ Β ^ ' ι ι φ η  έμ-

νυχος» τήν ποιότητα 
ότητα μιας 
και

τερος . . ___
Ή  κυβέρνηση τής Αλλαγής δέν θέλει τή 

Δικαιοσύνη έξαθλιωμένη και ύποχείριο κατε
στημένων συμφερόντων. Πρίν άκόμα περάσει 
ένα ςχρόνος έξουσίας δήλωσε Ιμπρακτα τίς 
προθέσεις της γιά μιά Δικαιοσύνη κύρους καί 
ήθους πού νά τήν εμπιστεύεται 6 λαός καί νά 
μπορεί νά έκπληρώνει άνεμπόδιστα το καθή
κον της ώς όχυρό τής Δημοκρατίας

Γιά πρώτη φορά Αναγνωρίστηκε άπό τό 
στόμα τοΰ πρωθυπουργού ό κοινωνικός ρόλος 
τής Δικαιοσύνης ‘Επίσης οί είδικές συνθή
κες δουλειάς καί προσφοράς τών δικαστών 
σέ σχέση μέ τούς διοικητικούς ύπαλλήλους. 
‘Εξάλλου πρώτη φορά τονίζεται έπίσημα (άπό 
τόν πρω&/πουργό), ώς στοιχείο τής έπάρκει- 
ας των δικαστών, τό ΗΘΟΣ.

Γιά πρώτη φορά ή Δικαιοσύνη βγαίνει άπό 
τήν Απομόνωση καί καλείται να Εκπληρώσει

λ . ’ ’ λ ΤΈ Κβλ;'* ση τών τυχόν Ανομιών της

ΚΑΘΑΡΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑ ΤΟΜΗ
Γιά πρώτη φορά οί δικαστές είναι Ελεύθε

ροι καί δραστηριοποιούνται μέσα άπό τό συν
δικαλιστικό τους βργανο. ‘Εμψυχωμένοι άπό 
τό πνεύμα τής γενικής προάσπισης τών συνδι
καλιστικών Ελευθερίων, παίρνουν σοβαρές καί 
υπεύθυνες θέσεις γιά  τή Δικαιοσύνη καί τίς 
συνθήκες δουλειάς τους. Ζητάνε κάθαρση καί 
βαθιά τομή. Ζητάνε ήθος καί Αξιοκρατία. Ζη
τάνε νά προλάβουν τη σήψη καί τή διαφθορά 
ατούς κόλπους τού ευαίσθητου κλάδου τους

Κι Αρχίζουν νά πιστεύουν σέ μιά Δικαιοσύ
νη άξια του όνόματός τη ς "Εναν έπαγγελμα- 
τικό κλάδο πού θά προσελκύει τούς καλοή
θους νομικούς καί θά καταξιώσει δσους έργά 
ζονται (καί Εργάζονται πολλοί) μέ πάθος 
καί αύταπάρνήση, δσους θεωρούν τήν Αντί
σταση στίς πιέσεις καί τίς παρεμβολές καθή
κον τους καί δσους δίκαια ζητάν* τήν πάτα
ξη τών φαύλων καί τών διεφθαρμένων πού 
Εκθέτουν δλο τό σώμα καί προκαλοΰν τά εύ
λογα σχόλια τών πολιτών, τραυματίζοντας 
παράλληλα τήν Αξιοπιστία καί τήν Ασφάλεια 
δικαίου, πού είναι τό Αλφα καί τό ώμέγα γ ι ' 
μιά δημοκρατική καί πολιτισμένη κοινωνία.

Αλφα καί τό ώμέγα yuk

f 1
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Ο  Μπορείτε νά μδς περιγράφετε σέ άδρές 
γραμμές ποιά κατάσταση παραλάβατε στό ΰ- 
πουργείο σας καί πώς Αντιμετωπίσατε τά πιό 
έπείγοντα προβλήματα; Πώς δηλαδή άρχίσατε 
τή δουλειά σας καί πώς τήν άναπτύζατε;

0  Οί ύπουργοί τών κυβερνήσεων τής Δεξιής  
είχαν διαμορφώσει μιά συγκεκριμένη «εΙκόνα» 
τοϋ ύπουργοϋ. Πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμα· 
στε άπ’ αύτά τά πρότυπο καί πώς βλέπετε τήν 
άνταπόκριση τών ένδιαφερομένων στίς ένέρ* 
γέιες καί άποφάσεις σας;

Β  Ή  Κυβέρνηση τής ’Αλλαγής μπαίνει στό 
δεύτερο χρόνο δουλειάς. Ποιά θά είναι τά κύ
ρια προβλήματα πού άναμένετε ν* άντιμετω- 
ηίσει τά  ύπουργείο σας σ’ αύτόν τά χρόνο;

0 ανώνυμος νολίτης μάς δίνει ιό αιίμμα
της αωατης κι αταΑάντευτης πορείας

ηαισης
νησή τοΟ Π Α ΣΟ Κ .

ΟΙ Απαντήσεις, πού Αρχισε ήδη άπό τά προηγού
μενο φύλλο νά δημοσιεύει ή «Ε», συγκλίνουν καί 
δίνουν τή νέα άντίληψη —γιά πρώτη φορά στήν πο
λιτική Ιστορία τοΟ τοπου— πού κυριαρχεί στα κυ
βερνητικά στελέχη τοϋ ΠΑΣΟΚ: «ΟΙ υπουργοί δί
νουν τά μάχη τής Αλλαγής άπό τό δικό τους μετε
ρίζι. Οι πολίτες δέν είναι υπήκοοι, άλλά συνεργά
τες στήν κοινή προσπάθεια. Καί πάντα ό Ανώνυμος 
πολίτης δίνει τό στίγμα της σταθερής καί άταλαν- 
τέυτης πορείας πρός τήν ’Αλλαγή».
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• χω ρίς νομοθεσία. 
6ρή κάμε ττολεοδο-

Α . Τ Ρ Ι Τ Ι Η Σ .

ΑπομυΟοποιήοαμε τήν 
εικόνα τοϋ υπουργού

Π  Σ τό  άπλοόστάτο έττίτκ&ο ή Απάντηση μπορεί νά ουνοψιοτιι 
> 5*1 βρήκαμε έδώ μέσα 3300 φακέλους ο ί  Εκκρεμότητα 

σ α ς  7 βααικέ«: βιευ&ΐνσεις πού σημαίνει ύποθέσεις πολιτών άλ
λ α  κυρίως πόλεων, όπως ρυμοτομικές τροποποιήσεις, πολεοόο- 
μ ικές Αναθεωρήσεις κα ί όλα ¿κείνα πού περιορίζουν τήν άνά- 
1Γ'υν Ι  πόλεις καί ταλαίπωρη-
ν*νοι πολΓτες,. Αυτή είναι, μιά ποσοτική εικόνα άλλά ή οόσια- 
στικατερη. είναι οχι· βρήκαμε Ρυα υπουργείο  '
9 Είμαοτε υπουργείο πολεοδομίας άλλά I 

μικό νόμο. Είμαστε ύπουργείο Πει 
ρε περιβαλλοντικό νόμο ούτε περιΙ
μαστέ ύπουργείο Χωροταξίας καί δ ίν  βρήκαμε χωροταξικό νό
μο οΟτι.χωροταξικές Αρμοδιότητες. Επιπλέον, ένα ύπουργείο 
χω ρίς Οργανισμό. Συνεπώς, έδώ μπορούμε νά πούμε βτι κλη
ρονομήσαμε «χάος». - ' /

. Προσπαθήσαμε νά άντιμετωπίσουμι αύτή τήν κατάσταση, μέ 
μ ίλημα  τήν έπιλσγή ¿κείνων τών προτεραιοτήτων - ά π ό  

Τις 3.500 εκκρεμότητες— πού θά έπρεπε Αμέσως νά προωθηθούν 
δ π « ς  π .χ . προστασία πλατειών καί χώρων πρασίνου στίς πόλεις 
πόυ ήταν πρός οικοπεδοποίηση καί προστασία παραδοσιακών 
πόλεων καί οίκισμών πού ήταν πρός καταστροφή.

Τό βασικότερο είναι δτι ξεκίνησε Αμέσως ό  αγώ νας ν’ Απο
κτηθεί τό θεσμικό πλαίσιο πού έλειπε καί. ό ‘Οργανισμός. Α λ 
λά  προπάντων, θεωρήσαμε τή σωστή σχέση υέ τούς έργαζόαε-

ς. ΓΥ'αότο άρχίσαμε διάλο- 
‘Ολομέλεια τοΟ υπουργεί- 

Έ χομν ¡γίνει Αρκετές καί 
ά  οτίς όποιες θά προ- 
τος στόχος ήταν ή σω- 

— ----- *—® ήΥ*σί®ί καίΐ έργαζο-

Η  *Εδώ. ®ά "λεγα δτι ύπάρχει μιά γενικότερη άπάντηση πού 
Ισχύει γ ιά  βλους μας. "Οτι ή σχέση μας καί σάν άτομα μέ

" ΙΠΤΠΙ ΐΛνΛ/ΐΛ ΤΠΓ Α β β οΤιι/νι Λι ΑιΙ μμι β·Χ »1 ^»»ί»»  ..»■■■

— -  —  τ- --,-ν-βή θά *λεγα χωρίς έπιφύλαξη σχέσεις άντι- 
βιαμετρικές. Ανάλογη είναι καί ή συμπεριφορά μας σάν υπουρ
γο ί καί νομίζω δτι πρώτα άπ* δλα έχουμε απομυθοποιήσει την 
Ιδέα τοΟ ύπουργοΟ. Ό  λαός δέν βλέπει τον όπουργό σάν κάποιο 
άιτομακρυσμένο άπό τόν ίδιο, πού ¿¿υπηρετεί κάποιες καταστά-
βεις συχνά άγνωστες γ ιά  τό λαό. Πιστεύουμε δ η  μάς βλέπει 
σάν πολίτες «πρώτους στήν τάξη», άλλά πολίτες στό έπίπεδο 
του Ιδιου καί έτσι μάς φέρεται.

g  Σ ’ αύτό τό χρόνο διαμορφώθηκε τό θεσμικό πλαίσιο καί οί 
προϋποθέσεις ύποδομής. ‘Ο έπόμενος, θά είναι χρόνος έ- 

φαρμογης της νέας πολιτικής. Καί ή ¿«αρμογή είναι τό κρισι
μότερο σημείο γ ιατί είναι ¿κείνο πού κρίνει τήν δλη διαδικασία. 

Στόν τομέα τοΟ οίκισμοΟ έχουμε τήν πολεοδομική νομοθεσία 
Μ “* καί μέ τήν Επιχείρηση πο- 

καΐ νομοθεσία καί έ- 
■ . . - .  ¡Ρ  - - . — . — —,—  -Ίο άλμα στό χώρο τών
οίκιιηιών. Ταυτόχρονα, έχουμε τό νέο ΙΥνικό Οίκοδομικό Κα
νονισμό, 6 όποιος ήδη έχει τελειώσει σέ προκαταρκτική μορφή, 
έχει προδημοσιευτει καί έχουν γίνει οί κωδικοποιήσεις των πα
ρατηρήσεων του. θ ά  *χ«ι τελειώσει πρίν άπό τό  τέλος αώτου 
τοΟ χρόνου. *0 Γ.Ο.Κ. συμπληρώνεται μέ τούς είδικούς άρχιτε- 

Λ- — eg 1 ,Λ ‘ της χώρας γ ιά  τήΑτονικούς δ  ρους δόμησης σέ ‘κάθε περιοχή 
σωστότερη προστασία τής πολιτιστικής μας φυσιογνωμίας.

V ElltKnS προχωρήσει ή όπόθεση τοϋ ΈθνικοΟ Κτηματολο
γίου. Ηδη ή πολεοδομική ¿πιχείρηση μέ τ ή -----ΧΛ-  -------

;α! κτηματονοαφίκών £γφν -
βάσεις

πογραφικών καί κτηματογραφικ ών I  
τοϋ  ‘ΕθνικοΟ Κτηματολογίου άλλά μ

------  θά ‘χει προχωρήσει πιό θεσμοθετημέν
τηματολόγιου.

χρόνο θά 
Κτη

μεγάλη κλίμακα 
γασιών θέτει τίς 
ια στόν έπόμβνο 

να ή όπόθεση τοΟ

■ Στό  χώρο τοΟ περιβάλλοντος θά έχουμε τή νέα νομοθεσία 
κβΑ τή δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Περιβάλλοντος. Καί τά 
8υό έχουν ήδη περάσει τό προκαταρκτικό στάδιο. Γιά τή χωρο- 
ταξία έχει ήδη τελειώσει ή πρώτη χωροταξική Αναγνώριση τής 
χώρας, στά πλαίσια τοΟ δετούς κοα προχωρούμε στήν όλοκλη- 
ρωση τών χωροταξικών σχεδίων δλων των νομών της χώρας. 
Επίσης, θά χει όλοκληρωθεΐ ή χωροταξική νομοθεσία πού ήδη 
a f έπίπεδο έμπειρογνωμόνων πάλι, (χει Επεξεργαστεί τό κύριό- 
τερο στοιχείο της, περί τών χρήσεων γής.

Έ χ ο υ μ ε  προχωρήσει τό χωροταξικό σχεδίασμά τής χώρας 
σέ έπίπεδο νομού γ ιά  πρώτη φορά μέσα στό πλαίσιο του ανα- 
πτυξιακοΟ προγράμματος καί σέ όργανικΛ σχέση μέ τόν πόλε- 
οδομικό σχεδίασμά. Καί αύτό είναι ένα σοβαρό «ήάντρεμα» πού

ματος καί τό λε
πτομερή πολεοδουικό σχεδίασμά τών οικιστικών περιοχών. Είναι 
μ ιά  μεγάλη 
πφλεοδομικ 

κάθε πόλη« 
είναι καί η

Τή

ει τούς στόχους τοΟ δετούς προγράμματος καί ι 
1 πολεοδομικο σχεδίασμά τών οίχιστικών περιοχών, 
όλη προσπάθεια γ ι ' αύτό χρειάστηκε καί ή ¿πιχείρηση 
ιική ανασυγκρότηση μέ 1,5 δια. κόστος. Γιατί ή μελί- 
«όλης άφορά καί όλόκληρη τήν έιδοχώρα της, 'Ετσι,δ κάθε

είναι
δουλειά, ή ¿πιχείρηση 

αί τό Cm

I πρόταση Αναδιάρθρωσης τής χώρας. Δη) 
ή ¿πιχείρηση πολεοδομίας καί ό  χωροτο

οδ
ικός

μίκός χώρος καί έδώ θά είναι καί ή μεγαλύτερη τομή στή ζωή
^  X*

Ή  όπόθεση τοΟ
σ' ένα <πί·

δτι θά 
λειτουρ- 
θάνικών, Γιατί Md στή συνείδηση του Αθηναίου πολίτη θά ‘χει 

ιΜψάσει όχι μόνο ή άνάγκη άλλά καί οί ύποχρεώσεις γιά την 
■1 ------  — Ι ϋ ά —I------- j ϋ  h o  I*όντψέΐώκισ ητβΟ προβλήμαι 

y/νυμ* θέσει σέ κίνηση 9α  '
Mfipía, Νομίζω, «ώ< 9α 
fa γιατί |ΰβ(ς #ό 'ραστε «ιό έμπειροι moúc νέους μηχανισμ 
καί ό «ολίγης 9ά 'yti npovtpywml στό vio «μόντους βιβέι 
στήν 'Αόήνα, Πάντως ή άξιβλόγησή μου είναι αίβιόδοξη.

ιατος καί οί νέοι 
■ Ι'χουν  άποκι 

κατακτηθεί άκριβώς αύτή ή

μηχανισμοί πού 
«I την Αναγκαία Ιμ· 

ή νέα ποιότη- 
ούς 
γη»

Π. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: θεμελιώνουμε κάθε μας βήμα
η  Δέν νομίζω δη μηοφεί νά δοθεί μιά άπάντηση, πού νά éxW .

( n u  μέ κάποιους άριθμσός ή κέ κάποιους δείκτες στατι<Μ· 
νιά «ύν κατάσταση που παοαλάοαμε στόν τομέα τήςκτκ γιά την κατάσταση που παοαλάβαμε στόν τομέα τής ύ 

θά  μπορούσαμε βέβαια νά άνοφέρουμε τέτοιους άοιθμούς, 
πόσα καί t í  ποιότητχ^ νοσοκομεία παοαλαβαμε, τόν άριθμό it3  
τήν ποιότητα τών κρεβάτιων, τά οίκονομικά μεγέθη πού διέθε
ταν ο κυβερνήσεις τής Δεξιάς γιά τήγ ύγεία καί ένα σωρό ϋ χα  
τέτοια ένδειχτιχά τής λειτουργίας ταυ συστήματος.

Δέν είναι δμως αύτά τά κύρια στοιχεία πού μπορούν νά δώ
σουν t ü  σωστές διαστάσεις στήν κατάσταση πού είτε διαμορφο-ί 
θεί στόν τομέα τής ύγείας κάτω άπό τή διακυβέρνηση τής Δεξι
άς. Εξάλλου τά στοιγεία αύτά Ιγουν δοθεί ποΜάς «ρορές χαΐ ¿ s  
ναι γνωστά, τωρίς νά χρειάζεται να τα έπαναλάβουμε.

Εκείνο πού κύρια χαρακτηρίζει τήν κατάσταση πού κυριάρχη- 
σε στόν τομέα τής ύγείας, είναι ή παντελής ελλειφη όποιασδήπο- 
τβ πολίτικης καί για νά είμαστε άκριοιίς, ή έλλειψη ότοιβσδή- 
ποτε κοινωνικής πολιτικής. Άπό τήν πρώτη μέρα της άνάληφηΠ 
τής ευθύνης στό ύπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών -—σήμερα 'Υ
γείας καί Πρόνοιας— αφού κάναμε κατανομή τομέων Ηθύνης ^¿ . 
ταξύ ύπουργοϋ, ύφυπσυργού καί γενικού γοαμματέα,^)λινήσαμί 
τή μεγάλη προσπάθεια μελέτης της__ υπαρκτής πραγματικότητας 
στό χώρο τής ύγείας, σέ δλη τήν έκταση και τό βάθος της και 
στόν προγραμματισμό τών άμεσων και μακροπρόθεσμων επιλογών 
μας. Δεν ήταν εύκολη δουλειά. Απαίτησε καί χρόνο μεγάλο καί’ 
κόπο πολύ. Γιατί είναι σέ όλους γνωστή ή τραγική κατάσταση 
στό χώρο τής ύγείας, ή Ιδιαίτερη ευαισθησία τού λαού μας άπό* 
λυτά δικαιολογημένη ατά θέματα αύτά καί ή πλήρης άνυχαρξία ’ 
κάθε προγραμματισμού.

Τό ξεκίνημα γιά τό άνοιγμα τού δρόμου, που όδτιγεί στήν ύλο* 
ποίηση τού προγράμματός μας ήταν πολλαπλά δύσκολο. Καί τού
το γιατί δέν ήρθαμε νά συνετίσουμε τό έργο τής προκάτοχης κα-
τάστασης. Δέν άνοίξαμε τό φάκελο τού προκατοτου μας χϊά νά 
συνετίσουμε άπό έχει όπου είχε σταματήσει. ’Αντίθετα ήρθαμε νά 
χλείσουμε όριστιχά αύτό τό φάκελο καί νά προχωρήσουμε, οέ μιά 
νέα, βαθιά τομή.

Β  Στό έρώτημά σας αυτό δέν ξέρω πόσο είμαι έγώ ¿κείνος πού 
1 3  μπορεί νά δώσει άπάντηση. Μπορώ δμως νά ύπαστηρίξω πώς 
ή δική μας αντίληψη γιά τό ρόλο τού ύπουργοϋ είναι< ταυτισμένη 
μέ τήν έννοια τού ύπηοέτη τού λαού. Προσπαθούμε να βρισκόμα
στε κοντά στά προβλήματα καί τίς άγωνίες του. Νά νιώθουμε

τής πορείας μας καί ένεργούμε άντίστοιχα.
λαός .μας..Αύτή ή 

:όμάς δίνει τή δνναυ
____ ;ά διορθώνουμε. Καί

ή άνταπόκριση, ή συμπόοευση, ή παράλληλη πορεία βίνω καί ή 
πιό βαθιά Ικανοποίηση* Βλέπουμε την άποδοχή τών μεγάλων ε
πιλογών καί νιώθουμε πώς δέν Απογοητεύουμε τό λαό μας. Βλέ
πουμε τή συμπαράσταση τών λαϊκών τάξεων καί καταλαβαίνουμε 
πώς ακολουθούμε τό σωστό δρόμο. Βλέπουμε τήν ύποστήριςη κ» 
ύπεράσπιση τών μέτοων πού παίρνουμε καί άντιλαμβανόραει* πως 
ύλοποιοΰμε τ ίς  ύποσχέσης μας χιά δέν προδίνουμβ τό λσο μας.
Αύτό τό δρόμο θά έξακολουθήσουμε νά πορευόμαστε ηαζίμέ τό 
λαό, κοντά του, δίπλα του θά δίνουμε τήν καθημερινή μβρί Y10 
ένα καλύτερο αύριο.

ι  μ·Α ύιαρορετιχη 
, και t t& H i  ffÇîrf 
μαί ικά αωμη 4-

Πιστεύω είλικρινά πώς -Ιγουμε. δημιουργήσι 
εΙκόνα τόσο άπέναντι mie ύπηρεσιβς μ®;,γοσι 
κοινό, στό λ«ό πού έχει έρθει σέ έπαφή μαζί

τοϋργεί αότούς καί *»ύ αντίθετα
συζητάει μαζί τους καί ζητάει τή βοήθεια τους.

Όσον άφορά τήν άνταπόκριση άπό τούς ένδι 
καί είναι πραγματικά πολύ θετική. Αν θέλετε — r—— * — - - - -, 
πήργε ένα άπωθημένο δυναμικό σέ δλους αυτούς « ΐ ς  Φ°ύεις που 
ζητούσαν άπό παλιά νά τό έκφράσονν καί νά βοηθήσουν τήν πο
λιτική έξουσία γιά τήν καλύτερη ύλοποιηση των στόχων.

Πιστεύω δτι άνταποχριθηκαμε άπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή 
σέ αύτό τό αίσθημα υλοποιώντας τήν ένερχπτική σι»μ*τοττι τους 
στήν προσπάθεια νά άναλάβουν καί αυτοί πρωτοβουλίες. Και νο- 
ρίζω-- ' * — Λ ---

γής είναι ένα πρόσωπο πού δέν δρά αυτόνομα άπό τά ύπόλοιπα 
μέλη τής κυβέρνησης, άλλά μέσα στά κυβερνητικά όρια, καί ή 
πολιτική του είναι ένταγμένη στίς βασικές έπιλογές του κυβερνη
τικού προγράμματος καί τών προγραμματικών θέσεων τής κυβερν.

Σέ δ.τι άφορά τή συνεργασία μας μέ τούς ύπαλλήλους τού ύ* 
πουργεισα προσπαθήσαμε να περάσουμε μιαν άλλη αντίληψη στόν 
τρόπο τής συνεογασιας μας καί νά δώσουμε τήν εύχαιρία νά άνα- 
πτύξουν πρωτοβουλίες στη δουλειά τους. Γιά τό λόγο αύτό κα
θιερώσαμε περιοδικές κοινές συζητήσεις μέ τήν παρουσία δλων 
τών ύπηρεσιακών στελεχών πάνω σέ θέματα πού ¿φορούν τό χώ
ρο τού υπουργείου. Έ χει ό κάθε υπάλληλος μπορεί έλεύθερα νά 
άναπτύξει τίς θέσεις του πάνω στά θέματα αυτά.

Πιστεύουμε πώς αύτό συνηθίζει τόν ύπάλληλο νά προβληματί
ζεται πάνω στήν σύσία τών θεμάτων, νά διαμορφώνει συγκεκρι
μένες ¿κόψεις καί νά διατυπώνει έλεύθερα τή γνώμη τον.
Η  Είμαι πάρα πολύ αίσιόθοξος τόσο γιά τή χρονιά πού έρχεται, 

όσο καί γιά τίς έπόμενες. θ ά  έλεγα δτι τό 1983 θά μείνει 
πραγμσηκά σάν ή χρονιά της ύγείας μιά καί άαού τελειώσαμε 
με τά θεσμικά νομοσχέδια θα προγωρήσουμε μέ όσο γρηγορότε- 

, ύς γίνεται στήν ύλοποιηση αύτών τών θεσμικών άλ- 
ίδώ όφείλω νά βάλω ένα περιορισμό στό ρυθμό, πού έ-

P H __  _ νά μήν χάνουμε τό ένα βήμα αν δέν έχουμε θεμελιώσει
τό προηγούμενο.

Είμαι αίσιόδοξος γιατί έχουμε καί τά στελέχη πού θά καθοδη
γήσουν αύτή τήν προσπάθεια καί άχόμη γιατί έτσυμε κατακτήσει 
τή συνεργασία μέ τούς μαζικούς αορείς. πού μάς βοηθάνε καί θά 
μάς βοηθήσουν σημαντικά τά έπόμενα χρόνια. Τά βασικά προ
βλήματα γιά τή δεύτερη χρονιά τής κυβέρνησης τής Αλλαγής 
είναι ή ύίοποίησ» τών όσων θεμελιώσαμε στόν πρώτο χρόνο της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Ή  έναρξη τής λειτουργίας τού Εθνικού ’Οργανισμού Φαρμά
κων, τό στήσιμο τής Κρατικής Φαρμακοβιομηχανίας, τό ξεκίνημα 
γιά τήν ίδρυση έργοστασίων A ’ ύλών γιά τό φάρμακο, ύ έ<ραρ
μογή τού Εθνικού Συνταγολογίου, πού μέσα άπό αύτά τά όργα
να θά όλοποιηθεί ή πολιτική μας στά φάραοκα. θ ά  πςοτωρήσσυ- 
με δηλαδή στην πραγματική έξττγίβνση τού όλου κυκλώματος καί 
στή σωστή πιά άναπευξή του, μιά άνάπτυξα πού θά ξεκινάει άπό 
γιατρών γιά  άςιοκρατικη έφαομογή τού θεσμού τού γιατρού πλή- 
τήν έξυγίανση τής διαχινησης.

Στή συνέχεια ή σωστή λειτουργία τού Κεντρικού Συμβουλίου 
’Υγείας, ή θέσπιση καί λειτουργία τών Επιτροπών Κρίσης «ών 
γιατρών γιά άξιοχρατιχή έφαομογή τού θεσμού το νγιαιρου πλή
ρους καί άποχλειστιχής ά-τασγόλησης. ή δημιουργία πρότυ πων 
Κέντρων ‘Υγείας σέ όλη τή τώρα, ή άναμόρφωσμ τών νοσοκομεί
ων γιά τή λειτουργία τών νέων θεσμών, ό έχαναπροσβιοοισμός 
τής Ιατρικής έχχαίοευσης οέ καινούονιες βάσεις και μά σύγ7ρο- 
νες άντιλήψεις, ή βελτίωση τής ποιότητας τής πρωτοβάθμιας καί 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης στό λαό μας γιά να στενατήσ» τό 
κύμα τής φυγμς πρός τίς γώρβς τού έξωτεριχού. Τέλος ό έχσυγ- 
γρονίσμός τής λειτουργίας τών ύπηρεσιων του υπουργείου μας 
γιά νά σταματήσει ή σημερινή γραφειοκρατική τροτοπέδη, χιά νά 
έξυπηρετεί ται ο πολίτης άμεσα τωοίς ταλαιπωρία. Αύτές είναι 
οί βασικός κατευθύνσεις τής πολιτικής του ύχουργείου μας για 
τό δεύτερο χρόνο τής κυβέρνησης.

Είμαστε σίγουροι πώς θά «ετυχονρε,παί σέ αύτοός τούς στό
χους. Είμαι πρανματιχά αισιόδοξος καί τήν aowoo& a -μου'αυ
τή τήν άντλώ άπό τό γεγονός άτι τόσο ή ευαισθησία τον λαοασιά
θέματα ύγείας όσο καί # — i ----- Λ ---- 11------- - — s --- 5

■ ότι πόνο έχείνων πού ΨΙ 
ΚΟβγτΙαηχή βούληση, θά

,χύχει η  γειας στή χώρα μας.

πίστη του. 4 πίστη όλου τού λαού, καί 
ιααν. ΠΑΣΟΚ. δτι ποαγρατιχα ύπάρχει 

ówMiiwé ni ιεραοίημοτα τήβτΨ-

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Γκρεμίζαμε τά ύπουρνικά τείχη

Π  Τό θεσμικό πλαίσιο μέσα στό δ- 
* *  ποίο λειτουργόΟσε ιό ύπουργείο 
Γεωργίας καί οι 'Οργανισμοί πού έ- 
ικχηεύονιαι άπό αύτό, είχε φΐιαχτεί

β β  τόσο γιά νά «ροιυθήσει τήν δγρο- 
τική άνώπνίη tñc χωράς δσο γιά νά 
άπομακρύνεθ ιόν, άγρότΐ) καί τόν ύ
πάλληλο το® υπουργείου άπό δλες 
τίο διαδικασίες πού άιροροΟν τήν πα
ραγωγή καί τή διαμόρφωση τής οικο
νομικής. κοινκνικής καί πολιτιστικής
πραγτιαιικόιιπας. Ετσι οι ελλείφεις 
καί τά κενά. «I άοιϊφειες. οί έιπχα- 
Χύτμείς «αί ή ρειακύλκιη των εύθυ- 
vfiiv, π σύγχιαβ οιόχων. άκοπών, μέ
σων καί μέτραν ηολιτμίς ώ α ν  οάν 
συνέπεια τά ωΐέρδιηΜ αριιοδ«ηήιων, 
τόν άνταγωνίΛΐό μεταξύ τών υπηρε
σιών. τήν έλλειγη «norfic και λαϊκά 
προσανατολισμένης πληροφόρησης, 
ιήν ουσιαστική άπουσία ένός μακρο
χρόνιου προγραμματισμού Υιό τούς 
διάφΟΜυς κλάδους τού άγροτικοΟ το
μέα καί τή διαώνβη μιδς ;χαθημερι- 
νήτ προχειρότηως μέ τήν εφαρμογή 
σπαττμωδικών ρέιρων,

0 Ό λη  ή φιλοσοφία tûv προτύπων 
καί κφιά συνέπεια καί tftc «ε>χΔ· 

νας rod ύπουργοϋ, ξεκινάει άπό τό 
βτι οί προηγούμενες δεξιές κυβερνή
σεις έπιοίωξαν τ<| λαϊκή συμμετοχή 
μιά Φορά κάθε τέοσερβ χρόνια I Ή  
λαϊκή ¿nniQVODÍo οήμαινε ανάθεση έν 
λευκώ μέ ταυτόχρονη ηλπρη απουσία 
τοΟ λαού άπό τίς bn)on£±xαί άπο- 
Φάσεις. Γιά « θ έ ΡεαουΟωΡάΥ πρά
ξη τής παραΗΛ ôe^pnd^rwii νοο- 
τροπίας. χρειάξοντον μιά̂  κάθετης 
υοοφής συγχεντΜπηςό Διοίκηση. 'Ε 
τσι, ο έπαοτοτε νέος ónoaPYpc π έ
φερνε μαζί του ; Vti πακετο-μίγμα 
ποοοωπικών έμπειηών. βωυστων καί 
«άνωθεν» κατευθύνσεων δ διαμόρφω
νε κάτι παρόμοιο ρχήν ι»ί»αι τής

θητείας του. Ή  περιθωρεχοποίηση έ- 
πομένως καί ή παντελής έλλειψη συμ
μετοχής του άγροτικοΟ κόσμου καί τού 
μεγαλύτερου μέρους των υπαλλήλων 
ήταν δοσμένη. Ό  υπουργός, λοιπόν, 
ήταν ό άνθρωπος πού άποφάσιζε γιά 
μάς. μακριά άπό ¿μάς καί ή άπόσια- 
ση αύτή γινόταν φανερή και ώώπλη 
στήν καθημερινή του παρουσία. Ά λ 
λωστε τά ενδεχόμενο μίχραιμα αύιής 
τής άπόσταοης θά τον βθετε αυτόμα
τα έξω άπό τό γενικότερο κλίμα τής 
Δημόσιας Διοίκησης. Τώρα τό πόσο 
έυείς βρισκόμαστε κοντά η μακριά άπό 
τά παραπάνω «τρότυπα» θά ήταν Ισως 
πιό (ψχπό νά μή κριθεΐ άπό έμδς τούς 
ίδιους. Απλά μπορούμε νά άναφέ- 
ρουμε βη ή προσπάθεια νιά ιό γκρέ
μισμα τών «Υπουργικών Τειχών» ξε
κίνησε άπό τήν επαφή μας μέ τούς 
Αμεσους συνεργάτες μας καί μέ τήν 
προοπτικό νά φτάσει μέχρι τόν τε
λευταίο αγρότη ή ύπάλληλο τοϋ ό- 
πουργείσυ. Έ τοι οί άποφάσεις στό 
χώρο μας είναι προϊόν συλλογικής 
δουλειάς καί υπευθυνότητας μέ τόν 
υπουργό σέ γενικό συντονιστικό ρό
λο. Καταβάλλεται συνεχώς προσπά
θεια γιά νά γίνει κατανοητό όπό ό
λους τούς υπαλλήλους δτι αόταί εί
ναι οί υπεύθυνοι είσηγητές στά θέ
ματα άγροπχής πολιτικής καί βη η 
ννώυη τους είναι σεβαστή, χωρίς νά 
ύπάρχει άνάνκη νά γίνουν υάντεις 
«άνωθεν» έπιθυταών. Παράλληλα, 
ξεκίνησαν διαδικασίες συλλογικής 
συμμετοχής τών υπαλλήλων στή δια
μόρφωση απόψεων ατά πλαίσια τής 
υφιστάμενης υπηρεσιακής δομής.

*Η διαμόρφωση τών τιμών τών ά- 
γρσακών προϊόντων, ό τρόπος πα

ροχής καί τό ύψος τών έντακύσεων. 
ό τρόπος διακίνησης καί έμπορίας ο
ρισμένων προϊόντων, καθορίζονται δ- 
χι σέ κλειστές συγκεντρώσεις «ειδι
κών». άλλά στό Ιδιο τραπέζι μέ τήν 
ουσιαστική καί γνήσια έκπροσώτπσα 
τών παραγωγών καί τών ένδιαφερο- 
μένων γενικότερα. ‘Η συμμετοχική 
αύιή διαδικασία, μετά όπό τή νομο- 
θειική κατοχύρωση τοϋ άγροτικοΟ 
συνδικαλισμοί), πού θά γίνει σύντομα 
καί μετά τήν γνήσια έκπροσώπηση 
τών άγρστών ατούς Συνεταιρισμούς, 
πού θά πραγματοποιηθεί μέχρι τό τέ
λος τοΟ χρόνου, θά όλοκληρωθεί καί 
θά γίνει περισσότερο αποτελεσματική.

Οί μακροχρόνιοι στόχοι καί τά μέ
τρα έπίτευξής τους θά συζητηθούν έ- 
πίοης εύρύτερά μέ τόν όγροπκό κό- 
συο. προκειιιένου νά υΙοθετηθοϋν καί 
νό μπουν οέ έφαρμογή.

Σάν γενικότερη διαπίστωση πάντως 
καί ανεξάρτητα όπό τόν άποιοδήποτε 
χειρισμό όπό μέρους μας στό διάφο
ρη προβλήματα, θά ήθελα νό έπιαη- 
μαντιΐ τόσο τή σοβαρότητα καίτήν κα
τανόηση πού έδειξε ό άγροτιχός κό
σμος στην άνηυετώπισπ αύτών τών 
προβλημάτων, δσο καί τό γενικότερο 
πλησίασμα καί ξεκίνημα κλίματος ά- 
μοιβαίας έμπκποσύνης χαί τών Αγρο
τών καί τοΰ μεγαλύτερου μέρους τών 
ύπηρεσιακών παραγόντων.
Η  Στόν Απολογισμό τοϋ ■ πρώτου 
“ * χρόνου δουλειάς όναοέραμε δη 
όνημετωπίστηκαν τό θεμελκιχό προ
βλήματα τής έλλπνιχής γεωργίας, 
προκειμένου νό γίνει έξειδίκευση τών 
στόχων καί νό ποοσδισοιστοϋν συγκε- 
κρίυένα μάτσα πολιτικής στόν Αγρο
τικό τομέα- Έ τσι τώρα άρχισε ή δεύ

τ ε «  καί δυσκολότερη φάση τού καθο- 
ρίουοϋ ιών ένεργέιών καί βημάτων 
γτά τήν ύλοποιηση τών προτεινόμε- 

. νων. Είναι γνωστό, άλλωστε, δτι ο! 
Συνεταιρισμοί καί οί άνοστες γενι
κότερα περιμένουν ένα νέο θεσμι
κό πλαίσιο πού νά βοηθάει στήν ά- 
νάτττυξή τους, πεαπιένσυν μιά ου
σιαστική συμμετοχή τους στίς βασικές 
εϊσοοές καί ατούς τρόαους έμπορίας, 
διακίνησης καί μεταποίησης τών προ
ϊόντων τους και πολλά άλλα μέτρα 
πού Αντιμετωπίζονται σ’ αύτή τή δεύ
τ ε «  φάση καί κοό δόν-έπεκτεινόμα- 
στε σ’ αύτό λόγω τοϋ ί ι ι  ό χώρος 
ηηλοξενίας μιάς συνέντευξης είναι δ- 
πωοδήπστε περιοριαιιένος.

Έ να  βλλρ στοιχείο πού συνθέτει 
ένα όπό τα βασικά προβλήματα τής 
δεύτερης χρονιάς είναι βη δλα τό 
μέτρα πού υίοθετοΟντσι άπό τήν πο
λιτική ήγεοία πρέπει νά Ιεοαρχηθοϋν 
στό χρόνο καί χώσο. δηλαδή νό πρα
γματοποιηθεί ό μακροχρόνιος προ
γραμματισμός τηϋ ’Αγροτικού τομέα.

Τέλος (να  τρίτο βαοικό πρόβλημα 
πού θά προχωρήσει σι ή δεύτε«  αύ
τή χρονιά είναι ή Αναδιάρθρωση τοϋ
ύπουργείου Γεωργίας, γιατί ή σημε
ρινή του διάρθρωση και όργανωτιχή 

'στάθμη είναι τέτοια πού δέν έπιτρέ-
πει τήν Αξιοποίηση τοϋ προσωπικού 
καί τών μέσων καί δπου οί υπηρεσίες 
δστεοοϋν οέ άπστελεαματικότητα καί 
λειτουρνοϋν ύποτοντκό. Ή  άνανκαιά. 
τη τα έπίλυσης καί αύτοϋ χαϋ ποοβλή
ματος παρουσιάζεται έπττακπκή γιατί 
δέν μπορεί νό νοηθεί ή προώθηστίβε- 
σμών καί μέτρων ούσιασπχής όλ%ι·
γής. μέσα άπό (να μηχανισμό άνεπά<ν 
κή καί χωρίς αωστό προσααντολισμό.

fl. ΚΟΥΛΟΥΡΙΑΝΟΣ: Δίκαιη κατανομή φορολογικών βαρών
ψ \  Ή  εΙκόνα πού διαμορφώνεται 

γ ιά  έναν Οπουρνό έξαρτάται 
άπό τόν τρόπο πού ασκεί τά  καθή- 
κοντά του καί άπό τόν τρόπο πού 
Αντιμετωπίζει τά  προβλήματα καί 
τούς πολίτες. Ό  τρόπος ούτός, μέ 
τή σειρά του, προσδιορίζεται άπό 
τήν «οΛιτική φιλοσοφία τοΟ ύπουρ
γοΟ καί του κόμματος στό όποιο 
Ανήκει.

Είναι φυσικό λοιπόν τό πρότυπο 
τοΟ ύπουργοΟ τής κυβέρνησης της 
’Αλλαγής νά διαφέρει βασικά άπό 
τό πρότυπο τών υπουργών τής Δε
ξιάς άφοΟ ή πολιτική τοποθέτηση

τοΟ ΠΑΣΟΚ είναι ¿ντίλώς διάφορε 
τική άπό έκείνη T¿>y κυβερνήσεων 
τής Δεξιάς.

Ό  ύποοργός ^  «μερινής κυ
βέρνησης θεωρεί τόν *a ,tô  του 
όπηρέτη τοΟ κοινον,χοΟ ουνόλου σέ 
Αντίθεση μέ τούς ύπουργούς τής 
Δεξιάς πού θεωροΟσβ'' τους πολι* 
τες ύπηκόους τους/Ό  em“ Plv*<: ú- 
πουργός συντονίτΓ «αί πρωτοστα
τεί στήν κινητοπο/ηΛη τών λαϊκών

Ή  άνταπόθβοη* ^  Κ λ ιτώ ν  σ’ 
οώτό τό π ρ ό τ ν η ο '^  καί

πολύ ένθαρρυνπκή γ ιά  τήν προτχμα 
τοποίηση της ’Αλλαγής, 
η  Τα προβλήματα στό δεύτερο 
■** χρόνο θά είναι τής αύτής μορ
φής με έκεΐνα πού Αντιμετωπίσαμε 
τόν πρώτο χρόνο, θ ά  πρέπει νά συ
νεχίσου με την προσπάθεια ν ιά  τίς 
θεσμικές Αλλαγές πού χρειάζονται 
γ ιά  νά εδραιωθούν τά  πεπραγμένα 
τοΟ πρώτου χρόνου καί νά προχω
ρήσει παραπέρα ή ’Αλλαγή. Κι αύ
τή ή προσπάθεια θά ν ί  ^ ^ ^ Η  
δύσκολες οίκσνομικές

(νει μέσα σέ 
Β ρ ί  συνθήκες 

πού βπως φαίνεται θά συνεχίοτοΟν 
καί τόν έπόμενο χρόνο άφοΟ δέν

περιμένουμε βελτίωση στή διεθνή 
οίκονομικη κατάσταση.

ΕΙδικά στό ύπουργείο Οικονομι
κών ή προσπάθειά μας θά συγκεν
τρωθεί στή βελτίωση τών σχέσεων 
του κράτους μέ τούς φορολογούμε
νους καί τή οίκαιη κατανομή τών 
φορολογικών βαρών. “Ετσι, μετα
ξύ τών άλλων, θά προχωρήσουμε 
στήν Αναμόρφωση τοΟ Φορολογικοί) 
συστήματος μέ επιδίωξη τήν όπο* 
βοήθηση της οίκσνομικης ανάπτυ
ξης καί τήν πραγμάτωση τής κοι
νωνικής δικαιοσύνης.

Ε. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ: Καθημερινές επαφές μέ τα λαό
τη τον τομέα Έ η ίΐ , . ,  ίβΐ Τ*Χ»ολο- 
VIα« crin ν«οτο*Λ α-
νβ του τομέα Ρ.~ '¿«I ι*χνο*ο-
ν α< °*» w w Ç iiv x « w j g -
«ίον βτι»*, Πρώ«η|cJjM on  *>»< Αλ-
W k  «où o x v l l i g g r

γί«ε,(στίκο.β τ ι« · , δβο «αί ,  ξΓ ,ά  uPrtpa.
δπου έκτιλεΐτα, ι  *«
Ταΐτολβγικιι “Ββ'Β » ι 2 " : ρκτώ*»ζβ* 
μίϊ στιοά ΑεδΛΪΓ·* *rt&À***?;
7 rtc ‘-----1 *Β'»ιιια * r ü .  Μ )

νωμένος b a v e  τή  δική του  Cpcuva, 
χω ρίς κανένα μακροπρόθεσμο προ
γραμματισμό, χωρίς καμιά  προοπτική 
Αξιοποίησης τής δουλειάς του καί σύν
δεσης με τήν πράξη.

Προσπάθειες Αντιμετώπισης τής 
κατάστασης στράφηκαν κύρια στήν ε
πίλυση του Χρηματοδοτικού καί στή 
δακιουρΥΐα του βεσμικοΰ πλαισίου 
για  τό, Υ πουργείο  Έ ρ ευ να ς καί Το»
ίνολογίας (Ε . δ Τ .). Παράλληλα έπ ι- 

ιωξαμε την αναδιοργάνωση τών Έ - 
ρεννπτικών 'Ιδρυμάτων μέ τή σύντα
ξη νέων εσωτερικών κανονισμών, τήν 
προώθηση των έρευνητικών έργων, τήν 
Ανάπτυξη τών διμερών σχέσεων γ ιά  
Ε. & Τ. συνεργασία, τήν ύλσποίοση 
μεγάλων πρωτοποριακών Εργων άξιο-

ας
θνο
0 λίτης πού στρατεύεται στήν ‘Υπη

ρεσία τοϋ Λαού. Αόνό είναι τό δικό 
μας πρότυπο κα) αύτό μεταφέρουμε 
στήν καθημερινή πρακτική.

Μιά «Πρακτική» πού μεταφράζεται 
σέ καθημερινή προσπάθεια για περισ
σότερη ¿»αφή με τό Λαό γιά  νά τήν 
¿»ημερώσουμε κα) νά τόν ¿σούσουρε, 
περισσότερη έπικοινωνία μέ τόν Τύπο 
γιά  τήν Μπλήρωση τοϋ καταλυτικού 
ρόλου του, περισσότερη συνεργασία 
μέ το προσωπικά τού Ύπουργείου 
καί των έποπτευομένων ‘Οργανισμών 
γιά  τήν πραγματοποίηση τών στόχων 
τής Αλλαγής, περισσότερη κινητοποί
ηση του προσωπικού μέ Αποκέντρωση 
ευθυνών.

Είναι γτγονός δτι ύπάρχει ξεκάθσ 
ρη ποιοτική διαφορά στήν τρόπο δια
χείρισης τής έξονσίας κα) ή Ανταπό
κριση σ’ αυτόν τό νέο τρόπο είναι ό- 
λοένα κα) μεγαλύτερη. Ή Ανοιχτή συ
νεργασία λαού —· κυβέρνησης είναι

γεγονός. ‘Η διαδικασία τής συμμετο
χής Εχει άοχίσει.
η  Ή  όλοκληρωση τής έτοιμασίας 
Μ  τοΰ_ δετούς κα) ή διαμόρφωση τοϋ 
θεσμικού πλαισίου γ ιά  το ενεργεκκά 
καί φυσικούς πόρους βάλανε τη σφρ» 
γίδα τους στή χρονιά που διανύουμε.

Ή  δράση που άρχίσαμε ήδη από 
φέτος θά ένταθεΐ μέσα ατήν Ερχόμενη 
χρονιά στήν κατεύθυνση τής σταδια
κής υλοποίησης τών στόχων τοϋ πεν
ταετούς προγράμματος. 'Ενδεικτικά 
σ&ς Αναφέρω μερικούς τομείς βράσης 
βπως ό Εκσυγχρονισμός των ΔιΟΧιστη 
ρίων ή Αναδιοργάνωση τής ΔΕΗ. ή 
εξυγίανση τοϋ κυκλώματος τών πετρε
λαιοειδών, ή Αξιοποίηση τών Δημό
σιων μεταλλείων πού αργούν κ«) φυ
σικά ή αΟίηση τής παραγωγικότητα« 
τόσο στό ύπουργείο Ενέργειας και 
Φυσικών πόρων δσο κα) ατούς Επο
πτευόμενους φορείς.

f f



Π . Κ Α Τ Ι Ι Φ Α Ρ Α Ι :

Μέτρα ένέντια 
οτήν κρίοη 

τής ναυτιλίας
Π  Νομίζω δη ή etnóva τού ύπου^γον όπως εί- 
1 3  ι ι  θίφοοφωθά στό *<Φ«λ«όν Í W W « ·  
υμένη uc διάφορους κυβους καί Μ μια «Ρίρω· 
«τη αίγλης πον δέ* όπάρχΛ σήΜφβ. Καί ύηά©· 
to w  Ιστορικές έξηγήσηή γι «υπ| »η» «μ®»·. 
Ο ΐ έΛίλογή των ίπουργώγ γινόταν μέ τό »Λίμα 
μαΐ τή νοοτροπία τών κυβερνήσεων τής Δ«ξιας, 
μεταξύ βουλευτών πού ι ί« ,  ·1χαν «άρΜΠοκρατι* 
κή προέλευση» —καί έδω άναφέρομαι στα γνω
στά «τζάκια»— «ίτ» «Ιχαν μια ύπερέτουσα‘ οικο
νομική έπΐφάνεια, είτ» και τα δυό. « * ι  ή «*1· 
κόνα» του όκουργοΰ ¿κείνης τής μβγόλης κερί* 
όβου, ήταν γρωματισμένη μέ τό «ύψος» της ¿ ά 
βολης, μέ τήν «αίγλη» τής απόστασης από το λαό 
μέ τήν τοποθέτηση σέ evo ψηλότερο βάθρο, πού 
έπρεπε νά ¿μπνέει ενα σκόπιμα καλλιεργημένο καί 
τεχνητά τροψοδοτούμενο σεβασμό καί —γιατί ο- 
JI— φόβο.

ΟΙ παραδοσιακές «αξίες» που άποτελοϋσαν τό 
μέτρο κρίσης τής Δεξιάς γιά.τήν ύπουογοποίηση 
έχουν όλοχληρωτιχά ανατροπή. Δεν υπάρχουν ου

άπιστη, που οεν οιαλβγει μετερις 
παίρνει τη Θέση πού έπιβάλλει ό ρυθμός της μά
χης. Καί σ’ αυτή τή μάχη βλέπουμε τον άπλο άν
θρωπο σαν συμπολεμιστή, καταργώντας κάθε από
σταση μαζί του καί πιασμένοι χέρι - χέρι βαδί 
ζουμε μαζί τόν ίδιο δρόμο.
Η  Τό πρώτο καί κύριο πρόβλημα πού θα {χού
ι με να άντιμετωπίσουμε τόν έπόμενο χρόνο θά 

είναι νά συνετίσουμε τις προσπάθειες μας για 
νά σνγχεράσσυμε, μέσα στα όρια του δυνατού, 
τις λύσεις πού θά δώσουμε για να ξεπεράσουμε 
τά σύνθετα προβλήματα πού απορρέουν άπό τή 
ναυτιλιαχή κρίση, δηλαδή τήν άνταγωνιστικότη
τα τού έλληνικού πλοίου καί τύν άπασχόληση τού 
ναυτεργατικού δυναμικού καί νά φτάσουμε σε 
μιά Ικανοποιητική σύνθεση. Πέρα άπό τά μέτρα 
πού θά πάρουμε σε έθνικό έπίπεδο, γνωρίζουμε 
άτι ό δ ιετής γαραχτήρας τής ναυτιλίας μας έ
πι θάλλει τή συνεχή παρουσία μας «ττούς διεθνείς 
ναυτιλιακούς όργανισμούς, έχει δηλαδη πού δι
αμορφώνονται άρχές και ταράσσονται κανόνες 
συμπεριφοράς τών κρατών πού μετέχουν στη δι
εθνή ναυτιλιακή κοινότητα. Γ ' αυτό θά έντείνου- 
με τις. προ«ιάΟειές μας στίς συνόδους τής ΕΟΚ 
κ ^  των άλλων διεθνών όργανισμών (ΟΟΣΑ — 
UNCTAD) ώστε νά προασπίβουμε τά ναυτι
λιακό μας συμφέροντα καί. είδιχότερα:

Τήν αΙ διατήρηση τού έλεύθερου καθεστώτος 
στίς διεθνείς μεταφορές χαΐ συγκεκριμένα στόν

2 fS  ( OUT SIDËR5 ) · ‘ΪΓ τή Γ υ ϊο θ έ^ ^ ,'
απο_την tU lí  κανονισμού γιά κανόνες άνταγωνι- 
o u o v æ v to  προβλέπουν τόν τρόπο έφαρμογήςvim AifrrnFMiw vti) Awau#.«.·.·.!  z *  

--T- έντβση τών προσπαθειών μας
για Ttrv όλαχληροχτη γης σνναψης ναυτιλιακών 
συμβωνιων καί συμφωνιών άποφνγής διπλής 
Φορολογίας άπό ναυτιλιακά κέρδη μέ τρίτες χώρες.

Στόν άντίποβσ τών παραπάνω μέτρων, πού στο 
yruovr στη διατήρησή καί τήν άνάπτνξη τής άν
ταγωνιστικότητας TO? έλληνικού πλοίου, τοποθε 
τουνται τά μέτρα πού θά ¿»βλέπουν στή βελτί
ωση roc θέσης των ναυτικών uac στοές κρίσι
μους τομείς της ναυτεργασίας κοί της κοινωνικής 
Wóvom«· ώ ¡H

Ιτόν t o m  της ναυτεργασίας θά ήθελα νά ά- 
Υομέρω ότι θα ¿πιδιωγθουν_ οΐ έπόμενοι στόχοι - 
μετραι ε )  Η προώθηση του νομοσχεδίου για τόν 
εκδημοκρατισμό τού ναυτεργατικού συνδικαλιστι

κού κινήματος καί τήν κατοχύρωση τών συνδικα
λιστικών έλευθεριών τών ναυτικών, 0) ή κύρω
ση τών διεθνών συμβάσεων γιά τίς συντάξεις 
Των νατικών καί για τήν ένδιαίτυση τών '  πλη
ρωμάτων τών πλοίων καί γ) ή ένιστυση τού Γρα 
φείου Εύρεσης Ναυτικής Έργαοίας (ΓΕΝΕ) 
γιά νά γίνει δ Αποτελεσματικός μοχλός στή δια- 
μεσολάβηση μεταξύ προσφοράς καί ζήτησης ναυ
τικής έργαοίας χαΐ νά καταπολεμηθούν τά κυκλώ
ματα τών μεσαζόντων.

Ό  τομέας της πρόνοιας 
προσελκύει τήν Ιδιαίτερη π

των ναυτικών μας 
προσοχή μας γιατί έν-

ας σέ όλους τούς έρναζόμενους.
Ή  ναυτιλιακή ύποοομη είναι καίριος τομέας 

κρατικού ένδιαφέροντος γιατί άποτελεί βασικό 
συνδετικό κρίκο μεταξύ ναυτιλίας καί έθνιχής 
οικονομίας καί άρτηρία διοχέτευσης τών άποχο- 
μιζομένων άπό τη ναυτιλιοκύ δραστηριότητα ω
φελημάτων στην έθνιχη μας οικονομία. Στα πλαί
σια τού έπιβαλλόμενου κρατικού ένδιαφέροντος 
πάνω σ’ αυτό τόν τομέα θα έπιδιωχθοΰν: α) ή 
προώθηση γιά ψήφιση τού νομοσχεδίου για τή 
σύσταση στο YEN Συμβουλίου Ναυπηνοβπισκευ- 
σστιχής Βιομηχανίας ρ) ό τωροταξικος σχεδια-

ποπτεία τού YEN, όντιμετωπιση άπό τόν ΟΛΠ, 
ή μέ έναλλακτικές λύσεις τού προβλήματος τών 
πλοκών δεξαμενών, δημιουργία στον Πειραιά 
Κέντρου Ναυλώσεων χλπ.

Στον τομέα τού λιμενικού συστήματος τής χ ώ
ρας ̂  θά άντιμετωπισθεί: α) ή προώθηση τής βιαδι 
κασίας γιά τήν δλοχλήρωση τής μελέτης τού Γε
νικού Σνεδιασμού ’Ανάπτυξης του Λιμενικού Συ
στήματος τής τώρας, β) ή προώθηση νόμου · 
πλαίσιου γιά τη δημιουργία έλεύθερης ζώνης στό 
λιμάνι ’Ηρακλείου - Κρήτης γ) ή αναμόρφωση 
τών 'Οργανισμών τών Λιμενικών Ταμείων τής 
χώρας γιά τήν καλύτερη καί οικονομικότερη λει
τουργία τους καί β) δ —σέ συνεργασία μέ συναρ- 
μόδισυς φορείς— έπαναχροσδιορισμός τών ύπέρ 
τών Λιμενικών Ταμείων τής 7ώρας τελών χρή
σης λιμσνιών (έπιβατών καί ότηματων), δικαι
ωμάτων προσόρμισης > πρόσδεσης χαί παροπλι
σμού πλοίων μέ ένιαΐο τρόπο πο ύθά άπλουστεύ- 
ει τίς διαδικασίες καί θά ¿^ασφαλίζει τά δικαιώ
ματα τών Ταμείων, ώστε νά λυθούν καί προβλή
ματα jmdf έχουν παρουσιαστεί.

Οί μεγάλοι λιμενικοί ’Οργανισμοί πού έποπτεύ- 
ει τό YEN άποτελοϋν τίς πιό προτωρημένες μο
νάδες όργάνωσης καί λειτουργίας τών μεγαλυτε- 
ρων λιμσνιών τής χώρος χαί η Αντιμετώπιση τών 
προβλημάτων τους συνδέεται άμεσα μέ τήν εύ
ρυθμη διεξαγωγή τού θαλάσσιον έμπορίον χαί έ- 
πηοεαζει θετικά ή άρνητιχά καί άνάλογα μέ τό 
βαθμό έπίλνσής τους— τήν έθνική μας οίχονο- 
¡¡ία. Στόν χουεα αύτό θά άντιμετωπιοθούν: α)

τεινερς) στον υργανισμο Λιμένα ιιειραια. ρ) 
'Αντίστοιχο οίκονομικό πρόβλημα γιά τήν άπο- 
περάτωση τού 2ου καί 6ου προβλήτα στό λιμάνι 
τής Θεσσαλονίκης χλπ.

Μιά πρόταοη Cieñe γιά τή Νέα Γενιά

E m m
σ ιτ ικ ή ς  n O A i^ ^ <î u â vt ô  
ιμισμό,
τίς ά νσ ζη τή^^  έλ

Ή  Ιδρυση
γείου συν&Ε°τε’
λεϊ μιά ί^εια<:της Κυβερνηΐ»^ ^ολιτι. 
κης. Είναι ή
συμβολαίου Τ°2πστελ?  ̂^  τή νέα γ ε ν ιά ^ ^ ^ ΐά β Α  
πράξη συ μι 
βερνηχικής 
δυναι
καί τ ι, Β .
Χηνικής νεολαίαν

Ή  Κυβέρνηση 
ψής στήν
τον τής νεολαίας σηο ^ ^“ «αιρό 
τού έργου τπ<. Η
γείου έττιστΓγάζει αύτό τ ό ,  Λβιδια- νοίγει άλλη ττροοτηΜοΊ ότπ ν»Λ γινιά 
τής πατρίδας μας. ,

Ή Τδρυση τού Ύ·νττ̂ ? Α τ ^ ,δίν ‘,1* 
ναι λοιπόν πράξη κ0^μ1̂„Ηΐ0οϊ1?1Γ,*ί̂ · 
τητας Αλλά σύλληψη
τικίιμενικής «4ν«έγκης. β ι α 
στική καί ώριμη πράξη καί
«νομιμοποίησης» τής ν*ολ? ΤΓΛ αύ- 
τόνομης κοινωνικής συνιστώσαν

Στήν Ιδρυτική του δκκήό'ν1 προσδιο
ρίζονται μέ σαψήκια οΙ στόχοι του;

«Τό 'Υφυπουργείο Νίσς βημι.
ουργήθηκε γιά να προωθήό“  τ~®ι*σιώ- 
ματα των νίΐΜ στή δουλτια, στή μόρ
φωση, ατόν άθλητισμό, στην πολιτική 
καί στόν πολιτισμό. ΤΡ^σό*
νική του δέσμευση νά^·ΡτατΡ**ΐι -¿Κ 
δικαιώματα άπό ά<ρτκ]1βιη 
σπασιιατική έξαγγελιοτσέ σνγκοφιμ^
νη και χειροπιαστή δυνατότητα».

Μέχρι τόν 'Οκτώβριο τό ’Υφητουρ. 
γείο λειτούργησε χωρίς όργαηκΜ «σεις 
καί χωρίς συγκρότηση ύπηρεσιων. Ολες 
οΐ έπιτρσπές κα)̂  τά τμήμσια συ- 
στήθηκσν στελεχώθηκαν άπό ίθελοντίς.

ριοι άξονες τής πολιτικής τοΟ Ύ φυπουρ 
γείου, όπως έκφράστηκαν με πληρότητα 
στήν Ιδρυτική του διακήρυξη:

«Μιά πρόταση ζίπ κ  Υ*ά τή Νέα Γ«- 
νιά».

Τό Υφυπουργείο έθεσε τΙς βάσεις γ ιά  
¿«τεταμένες καί πληρέστερες διεθνείς 
σχέσεις και άντσλλαγές. Αναπτύσσεται 
ήδη Αλληλογραφία καί άντ αλλαγή ντο
κουμέντων καί προτάσεων, με διεθνείς 
όργανισμούς Νεότητας άλλά και με εθνι 
κους όργανισμούς και όργανώσεις **ο- 
λαίας σ ' όλο τόν Κόσμρ. Στόχος εη»αι η 
Ανάπτυξη τών διεθνών έπαψών καί ανταλ 
λαγών, γιά  τΑν προαγωγή κλίμοττος ει
ρήνης καί φιλίας μεταξύ των νέων ολου 
τού Κόσμου καί τήν έΛληνική _νεολαία.

Ταυτόχρονα, τό 'Υφυπουργείο, αά συ
νεργασία μέ τόν ΟΑΕΔ, συνέβαλε στήν 
έκπόνηση καί συμβάλλει στήν προώθηση 
τού προγράμματος γιά  τή δημιουργία 

30 θεσεωι20.001 τεων έργαοίας γ ιά  ιάους.

πρός τΙς Αρμοδιότητες τής Νέας Γενιάς 
παρουσίασε ένα Αξιόλογο έργο.

Κατ' Αρχήν, Αντιμετώπισε μέ συστη
ματικότητα τό πρόβλημα τής καταγρα
φής όλων τών κρατικών όργανισμών καί 
δραστηριοτήτων πού Απευθύνονται στή 
νέα γενιά, χωρίς δμως μέχρι σήμερα νά 
ύπάγονται σέ κάποιο συντονισμό.

'Από τήν καταγραφή διαπιστώθηκε 
βτι ένώ πολλοί καί μεγάλοι όργανισμοί
έχουν ώς κύριο Αντικείμενό τους τή μέ- 

! γιά  τή νεολαία, ή άπόδοση έργου 
είναι Ιδιαίτερα όποβαθμισμένη, παρά τό
ριμνα
ύψος τών κονδυλίων καί τό πολυάριθμο 
προσωπικό, έπειδή κυρίως λείπει ή πνοή, 
λείπει μιά στρατηγική όπτική γιά τή 
νεολαία, έπειδή Απουσιάζει μιά ένισία 
κατεύθυνση Αρχών καί προγράμματος.

Τό Υφυπουργείο ατούς λίγους μήνες

τής λειτουργίας του έθεσε ¿πίσης τίς 
βάσεις τής συνεργασίας μέ τούς Αντί
στοιχους τομείς άλλων Υπουργείων 
(Παιδείας, 'Εργασίας, Πολιτισμού, Γε
ωργίας κλπ.), μέ σκοπό τήν Αξιοποίηση 
όλων τών μέτρων τής Κυβερνητικής Πο
λιτικής καί τήν έξασφάλισπ τής άποτε- 
λεσματικότητας τών σχετικών πρωτο
βουλιών.

Τό Υφυπουργείο έθεσε τά θεμέλια έ- 
νός μακρόπνοου προγραμματισμού γιά 
τή διασφάλιση δλων ¿κείνων τών προϋ
ποθέσεων πού θά μετατρέψουν τα δικαι
ώματα τής νεολαίας σέ δυνατότητα ύλο- 
ττοίησής τους. Τό δικαίωμα στήν έργα- 
σία, στήν παιδεία, στήν Ισοτιμία τής 
Κοινωνικής και Πολιτικής συμμετσχήο, 
τό δικαίωμα στόν Πολιτισμό καί τήν ε
λεύθερη έκφραση, είναι οι κατει^υντή-

_ 'Εξάγγειλε τό πρόγραμμα προωδεκχ- 
κής Αγωγής καί μουσικής παιδείας γιά  
τά  παιδιά 4— 12 χρόνων καί τήν ίδρυ
ση παιδικών βιβλιοθηκών.

Τό πλήρες πρόγραμμα τού Υφυπουρ
γείου που σινδέεται μέ τόν Προϋπολο
γισμό τού 1983, προβλέπει τή συμβολή 
στό χώρο τής 'Εκπαίδευσης μέ τη δη
μιουργία έλευθερων μαθημάτων. Προδλέ 
πει τρν ουσιαστική παρέμβαση στό χώ
ρο τής κοινωνικής μέριμνας γ ιά  τή νέα 
γενιά. ‘Εκτεταμένα προγράμματα έρευ- 
νών καί παρέμβαση στήν αντιμετώπιση 
τής νεανικής Ανεργίας, υποαπασχόλησης 
και ίτεροσπασχόλησης. Τήν ανάληψη 
¿«τεταμένων πολιτιστικών δραστηριοτή
των καί τήν ύποόοήΟηση νέων δημιουρ
γών. Τή συνεννόηση με τά κινήματα κοι
νωνικής κριτικής γιά  τή διαμόρφωση μιας 
νέας Κοινωνικής συνείδησης γύρω άπό 
τά  προβλήματα ποιότητας ζωής. Προ
βλέπει έπίσης τήν υποβοήθηση προγραμ 
μάτων ατά μέσα μαζικής ένημέρωσης 
πού θά προάγουν τήν Κοινωνική, Πολι
τική καί Πολιτιστική συμμετοχή τής νέ
α ς γενιάς στήν 'Εθνική ζωή της χώρας.

Εθνική Αμυνα: Πρώτο μεϋημα τό αξιόμαχο τών Εν. Δυνάμεων
Στόν τομέα τής ‘Άμυνας τέθηκαν τά  θεμέ

λια  μιας ‘Εθνικής Άμυντικϊν πολιτικής, ττού 
να θωρακίζει Αποτελεσματικά τήν πατρίδα, i -  
νάντια αέ όποιαδήποτε ξένη έχιδουλή καί νά 
κογτοχυρώνει τήν ειρήνη.

Πρώτο μέλημα άποτέλεσε ή δτοιρότήτα καί τό Αξιό
μαχο ιών Ενόπλων Δυνάμεων. IV αυτόν τό σκοπό 
προωθήθηκαν δλα τά σχετικά όργαππικά θέματα. Εί- 
δικότερα:

α) Συστήθηκε τό Κυβερνητικό Σνρβούλιο 'Εθνικής 
Άμυνας (ΚΥΣΕΛ). Τό όργανο αύτό είναι Αρμόδιο να 
Αποφασίζει σέ θέματα έξωτεριχής χαί Αμυντικής πολι
τικής καθώς καί σέ θέματα πληροφορών καί δημόσιας 
τάξης, πού σχετίζονται μέ τήν έξϋπερική καί αμυντι
κή πολιτική. m  ■ -

β) Μέ οχέδια Νόμου, πού καταιΜηκαν στή Βουλή 
προβλέπεται:

Ή  Αναδιοργάνωση τοβ αυστώβτος έκπαίβευσης 
των Παραγωγικών Σχολών καί ή οάέτη τή< ένταξης 
τ4*ν. Στρατιω τικώ ν Σχολών στό vic εύσχημα ά σ « » ·  
γικων έξετάαεων σ τα  ’Ανώτατα Έββδευτικα Ίδρύ-Μβτα.

ξϊωιΐί . R P . . . .
XI ¿  διορισμός τους. . f t  " ^ . - .c

v9  περιορισμός τής¿ΤΦΑΜ Λμ ■ nn ■ — i  va. . αΑΑλovo Φυλακής στόν Αμυντικό ,τους'ρδλο. ■ 
•  Ή  όλοκληρωση τής τ«τών καταστατι-

κών νόμων καί Κανονισμών 'Εσωτερικής 'Υπηρεσίας.
Φ Ή συνέχιση^ τής παραλαβής σύγχρονων Απλικών 

συστημάτων, πλοίων. Αεροσκαφών καί άντιαεροπορι
κών συγκροτημάτων.

•  Ή παραγγελία στήν έγχάρια_ Πολεμική Βιομη
χανία έλαφροΰ όπλισμού, πυρομαχικώ* καί μέσων προ
στασίας τού προσωπικού των 'Ενόπλων Δυνάμεων.

•  Ή παραγγελία έκατό έως έκατόν τριάντα Αερο
σκαφών τελευταίου τύπου.

β  Ή έξέταση 1 θετούς προγράμματος έξσπλισμού, 
ώστε νά έςασψαλιστεί Α διατήρηση τού αξιόμαχου τών 
'Ενόπλων Δυνάμεων στην προσεχή δεκαετία.

γ) Δημιουρνήθπκαν ευνοϊκές συνθήκες βιωσιμότη
τας Ανάπτυξης και ¿«συγχρονισμού τών έγχώριων -  
κρατικών καί Ιδιωτικής πρωτοβουλίας - μονάδων κα
τασκευής πολεμικού υλ ιχού.

’Αναπτύχθηκε έπίσης ή συνεργασία μέ βιομηχανι
κές μονάδες τού έξωτερικοβ για Ανταλλαγή τεχνολο
γίας, γιά παραγωγή - αυιιπαραγωγή καί έξασψάλιση 
τής ποιότητας καί τού έλεγχου τού παραγόυενου πο
λεμικού υλικού, ώστε ή έγχώρια παραγωγή νά ρήν 
ύστερε! οέ τ!ι»τε άπό τήν παραγωγή στό έξωτεριχό. 
μέ στόχο νά αυξηθούν οί έξαγωγες, νά ¿λαττωθούν οι 
εΙσανωγες_ και να ιχαναηοιηθοΰν οί Απαιτήσεις τών 
κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, μέ Ανεξαρτητοετοί- 
ηορ άπότίς πηγές τού έξεπεραωϋ.

6) Δύθηκε ιδιαίτερο βάρος στή βελτίωση τής ζωής 
γενικά των στρσιευμένων παιδιών τού έλληνικού Χα- 
Ϊϊδικότερα·01 Ρώνΐμα στελ£χι»» ***« κληρωτοί όηλίτες.

•  Χορηγήθηκαν στενοπττικά ¿πιδόματτσ στους Μόη- 
μους Α ξιωματικούς καί Ύ παξιω μ ατικους καί ά ν »

προσαρμόστηκε δ μισθός των ¿«λιτών άπό 90 
σε 500 δραχμές γιά  τούς άγαμους καί μέχρι 7.. 
δραχμές γ ιά  του« έγγαμους.

•  Παρέχεται υγειονομική περίθαλψη στή σύζυγο, 
στα παιδιά καί στους ανίκανους γιά  ipyaaia  γονείς 
καί Αδέλφια των όπλιτών, πού όπηρετουν στό ατρά- 
τευμα. #

θ  Αύξηθηκε ή ημερήσια χρηματική βελτίωση τού 
συσσιτίου καπά 31% καί τό αντίτιμο τήε τροφής σέ 
χρήμα κατά 80%. 'Επίσης, προβλέπεται η σημαντική 
βελτίωση τού σημερινού συσσιτίου,

θ  Καταργηθηκε τό κούρεμα τών νεοσυλλέκτων, πού 
μείωνε τήν προσωπικότητά τους και_καθορίστηκε μή
κος μαλλιών 3— 4 έκατοοτά γ ιά  τοϋς^ νεοσύλλεκτους 
και Δ—5 γ ιά  τούς στρατεύσιμους οπλίτες.

β  Κατατέθηκαν, στή Βουλή γ ια  ψήφιση σγέβια νό
μων, μεταξύ τών όποιων είναι: ή εισαγωγή στις Στρα
τιωτικές Σχολές χωρίς ¿ξεχώσεις τεχνών στρατιωτι- 

', πού φονεύθ^καν έν ένεργεία κοι έξαιτίας τής ο
παίας, ή κατάργηση τών ¿ξπάσιι·» στήν Ανώτερα 

"  ----- Ε' — ' -------- -=-  £s|— r— πού κο
μών σ τ»

κων 
ττηρεσιας.

Έ νοπλες Δυνάμεις, παράλληλα μέ
'  άμυνα

τόΤέλος. o l H M H P H W · ·  
κύριο έργο τους, τής προπαραοκευής γιά τήν 
τής χώρας, πρόοωεραν σοβαρό κοινωφ ελές έργο σέ 
πολλούς τομείς μέ άποψασιστιχή συμμετοχή «πήν αν-1 
τιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης Ανάγκης (θερμτγνί- 
ε ς  ττυρκάγιέςτ-διασώσεις άσθενων-κτΰ· ναυαγών). Ε
πίσης. οί "Ενοπλες Δυνάμεις κατασκεύασαν σοβαρό -'έργα όόοποιίος. άεροόρόμια, καί μικρά κοινωφελή έργα. κόστους πάνω άπό 3  δισεκατομμύρια. i

ΣΕΚΑΠ Πρώτη εξαγωγική δύναμη
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^ Ε Κ / Ι Π
^ Πιό σύγχρονη Καπνοβιομηχανία τής Εύρώπης.

Κλείνοντας τόν δεύτερο χρόνο λειτουργίας της ή ΣΥΝΕΤΑΙ
ΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΣΕΚΑΠ, κατόρθω
σε νά πραγματοποήσει Εναν άκόμη μεγάλο καταστατικό της 
στόχο: Νά πάρει τήν πρώτη θέση στίς έξαγωγές τσιγάρων, 
μετά τήν έπιτυχία της στήν έσωτερική άγορά.Ή ΣΕΚΑΠ συμ
φώνησε καί πραγματοποιεί έξαγωγές πρός τή Δυτική Εύρώ- 
πη καί τίς 'Αραβικές χώρες πού υπερκαλύπτουν τό σύνολο 
τών είσαγωγών ξένων τσιγάρων στήν 'Ελλάδα. 01 έξαγωγές 
τής ΣΕΚΑΠ είναι πολλαπλάσιες άπό τίς έξαγωγές όλων μαζί 
τών άλλων έλληνικών καπνοβιομηχανιών. Ή  ΣΕΚΑΠ:
• Παράγει καί κυκλοφορεί στήν όγορά τά τσιγάρα ΣΕΚΑΠ 

SPECIAL, ΣΙΡΟΚΟ, ΣΕΚΑΠ EXTRA, τό περίφημο παραδο
σιακό μυρωδάτο Κιρέτοιλερ, καθώς καί τά διεθνή σήματα 
ASTOR, R6 καί WEST.

• ΔιπλασΙασε σ ' ένα χρόνο τό σύνολο τών πωλήσεων της.
• Παραμένει ή πιό σύγχρονη καπνοβιομηχανία τής Εύρώ
πης.
• 'Επενδύει καί άλλα κεφάλαια —  πέραν τού Δρχικοϋ ένός 

•δισεκατομμυρίου δραχμών —  σέ έξοπλισμό, γιά.νά άντα- 
ποκριθεί στίς αύξανόμενες πωλήσεις της.

• 'Υπηρετεί τήν Ιδέα τού συνεργατισμού άφοϋ μέτοχοί της 
είναι 50 συνεταιριστικές όργανώσεις.

Ή  ΣΕΚΑΠ έργόζεται μέ ύψηλό αίσθημα συνεταιριστικής εύ- 
θύνης καί άνταποδίδει τήν έμπιστοσύνη τών χιλιάδων κα
πνιστών παράγοντας τσιγάρα έγγυημένης ποιότητας μέ 
σταθερά χαρμάνι.



αΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ: Β! ΓΥΡΟΣ

Σ έ 140 δήμους 
δίνεται ξα νά , αϋ- 
ριο, ή  μάχη γιά τήν  
ά νάδειζη  τώ ν το
πικών άρχόντω ν κι 
είναι άζιοσπμεΐω- 
το  τό  δτι 125 άπό 
αύτούς —45 οτήν  
'Αττική καί 80 στήν 
έπαρχία— τούς δι· 
εκδικοΟν συνδυα
σμοί ύποστηριζό- 
μενοι άπό τό  ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. καί ά λλ ες  
δημοκρατικές κα( 
προοδευτικές δυ
νάμ εις.

Ε κ τ ό ς  άπό τΙς 
τ έσ σ ερ ις  μ εγα λύ
τ ε ρ ε ς  π ό λ εις  τής  
χώ ρα ς —- 'Αθήνα· 
Πειραιά, Θ εσσαλο
νίκη, Πάτρα — καί 
τ* άλλα μ εγά λα  ά- 
στικά κέντρα , πού  
άλα βεβαιώ νουν ά
τι ή «μάχη)) έ χ ε ι  
κριθεΐ, καί οΐ μι
κρότεροι δήμοι έ· 
τοιμάζονται νά  γι
ορτάσουν τ ό  αύρι- 
ανό ά γγελ μ α  τή ς  
νίκης.

Γιατί αύριο, στίς  
έπαναληπτικές έ- 
κ λ ο γές , ό  θρίαμ
β ο ς  όλοκληρώ νε- 
ται. *0 λα ός, ψηφί
ζο ν τ α ς  δημάρχους  
καταξιω μένους καί 
ά γ ω  νισ τές , έπι - 
σφραγίζει τή  νίκη  
τοΟ α ' γά ρου  καί 
ά νοίγει τ ό  δρόμο  
τ ή ς  λαϊκής συμμε
το χή ς, Αποκρούον
τ α ς  τ ο ύ ς  λασπολό  
γ ο υ ς  καί τ ο ύ ς  ύβρι 
σ τ έ ς  τοΟ θεσμού  
τ ή ς  Τοπικής Αύτο- 
διοΐκησης. ftnv mmjoÁ:

Αύριο, πράγματι 
κά θά είνα ι ή ήμέ- 
ρα τού λαού. Ή  ή* 
μέρα τ ή ς  νίκης!

0 Α Ο Κ A H P Q N E T  A

Φ Ψ
ΑΠΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

m a

'Αλλωστε τό 38.20% ττού πήρε 
στόν πρώτο γύρο άποδεικνύει σα- 
ψή προτίμηση τών δημοτωντης 
‘Αγίας Βαρβάρας νά άναδε ιξουν 
δημοτική άρχή woo πυξίδα της θα 
£χα τή συμφέρον του Δήμου.

ΑΙΓΑΛΕΩ

8Α Ν . ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ
Ό  Θανάσης Δημ ητοίου ά,τοτε- 

W  τήν έγγνηση γ ιά  τούς ‘Αγίους 
Άναογύροί^. 01 άντίπάλοί του 
τό ξέρουν καλά. Γι' ού>6 6 άν- 
τίπαλδς του στίς auoiaWr έχλο- 
yfc, ττού ύποστηρίζετσι από τό 
ΚΚΕ, χρησιμοποίησε τά  πιδ ύ
πουλα καί ύποπτα μέσα γ ιά  πά 
τόν «χτυπήσει».

Δέν τά  κατάψεοε δμως. Ό  Θα
νάσης Δημητρίου ήτου πάλι πρώ
τος στήν προτίμηση τών δημοτών 
της πόλης καί αύριο θά επανε
κλεγεί πανηγυρικά Δήμαρχος, δ  
Χαν τά» κστοίκβν τών Αγ. Αναρ. 
γνρι». Στό κάτω .  κάτω τό έργο 
ττού έχει έτπτελέσει καί μόνο, κα- 
w*P< Αλλος δέν μπορεί νά η -  
ΤVXt«.

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

* *  t * j ó n j ó e  Ό& νά m o w  
pion τόν πόλη. Κατάργηο,^Τ* 
λαϊκές συνελεύσεις, προσιηωΖ!' 
νά περάσει τή λογική 
είναι μαζί μου είναι 
καί άφησε άλυτα πολλά 
ματα που υποβ_α6μίζουν τή y j

Όσημερι τη»
δέν είναι ό άτλεγ  μένος δ ή ^ ο ^ *  

άποθανδντβ

οπάθησε
τών κατοίκων τής περιοχής.

ινός. δήμαρχος πού ■

Διαδέχτηκε τον αποοανοντα 
τσέα καί βπως φάνηκε δέν εΐνη 
κατάλληλος γ ια  δήμαρχος.

λοδοξεϊ νά drárpéou 
μια γιά το

Ο Δημήτρης ΚουκουλΑ«^^. 

- « ->σημερινού δήμαρχου. Σίγουρα £  
πετύχε i στό σκοπό του. 01 ovv. 
δημότες του θά τόν ψηφίσουν γι' 
«ύτό.

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Δέν περίμεναν ίσως, τέτοια «θυ
σία». Ή  Ανάδειξή του σέ Δήμαρ
χο τής πόλης θα είναι ή έπιβρά- 
βευση τόσο γιά  τό έιΦιοφέρον τού 
Πάνου Κοντσγιώργη γιά  τήν πόλη 
όσο καί γιά την Απόφασή του να 
αιατέβει» σάν υποψήφιος Δήμβρ-

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΑΝ. ΣΠΗΛΜΗΙΟΥΛΟΣ
Ό  Πάνας Σπηλιόπουλος στίς 

έχλογές του 7 8  είχε πάρει 29. 
79ο/ο. Τήν περασμένη Κυριάκό 
πήρε 41,47ok>. Tí προκύπτει i n  
τά ποσοστό  αύτά ιό  κσταλσόσί- 
νει ό  καθένας. Ό  Δήμαρχος τού 
Ai γάλου έχει κατακτήσει την έ- 
μπιοτοσύνη τών συνδημοτών του.

Ή  έπανεκλογή του αύριο είναι 
κάτι παραπάνω Μ  σίγουρη. Ό  
Πόνος Σπηλιόπουλος θά συνεχί
σει τη μεγάλη προσψοοά του στό 
Αιγάλεω, πού Αναμορφώθηκε στά 
τέσσερα χρόνια πού είναι Δήμαρ
χος.

ΒΥΡΩΝΑΣ

Χεις της χώρας μας. Τήν Έλειηί- 
να. Μέ τά πολλά έργοστάσια, τήν 
μηάλη ρύπανση καί πληθυσμό 
μάβρντρ'τττικη του πλειοψηψία

Νίκη τού Τόσου ΜάναΧη στίς 
αέριανες έκλογές, σημαίνει ρή
ξη μέ τήν κατεστημένη άντίληψη 
γιά τή δημοτική άρχή, στήν *Ε- 
λευσίνα. 'Αντίληψη άπό τόν οποία 
οΐ κάτοικοι καί ή πόλη δέν κέρ
δισαν τίποτα.

Ή  έκλσγή τού Τάσου ΜάναΧη 
πού όποστηρίζετα, άπό τό ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. καί άλλες δημοκρατικές δυ- 
νόμεις θά είναι ή άπαρχή γιά 
τήν άναγέννηση της 'Ελευσίνας.

μαρχο. Γ ιατί θέλει 6 Δήμος, A δη
μοτική άρχή, νά είναι κοντά και 
μαζί μέ τό λαό- Γιατί ή σημερινή 
δημοτική άρχή είναι Ιμάντας με
ταβίβασης κομματικής γραμμής.

Δέν είναι σέ θέση —A σημε
ρινή δημοτική άρχή—  νά άνταπο. 
κριθεΐ στά μηνύματα τών καιρών. 
Ό  μικροκομματισμός είναι ή πυ
ξίδα της. Αύτό τό ξέρουν καλά 
στή Μεταμόροωση καί δέν είναι
διατεθειμένοι νά χάσουν άλλη μία

στήν άναγέννηση καί Αναδημιουρ
γ ία  τής πόλιγς τους καί είναι σί- 

- 1 αίΜ----- C Δημητρα»
ΐμαρχος Ο-

γουροι δη  ό Θόδωρος Δήμητραν- 
κόπολος, θά είναι ό βήκ , 
ΛΩΝ τών δημοτών σέ Αντίθεση μέ 
τόν σημερινό πού ήταν ό δήμαρχος 
τού ‘κόμματός του,

Χ Α ΐΔ Α Ρ Ι

Μεταμόρφωσης Απαιτούν νά Αρ
χίσει μια νέα περίοδος άναοημί-

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ν ΙΚ . ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ό  Νίκος Χατ£6οουλος Μ εί

ναι άπό αύριο τό βράδυ ό νέος 
Δήμαρχος της Δραπετσώνας. Τήν 
περασμένη Κυριακή οί συνβημό- 
Ttc του τόν άνόδειξαν πρώτε Α
νάμεσα ατούς υποψηφίους Δημάρ. 
χους.

Στά 4 χρόνια πού πέρεεβν. 
στή Δραπετσώνα δοκιμάστηκε και 
άπέηκε ό αύριανός άντίκβλός 
του. Αυτή ή Αποτυχία του Βυσε 
τό 39,34ο/ο καί τό  προβάδισμα 
στό Νίκο Χαττζάπουλο. ΑΜ| J\ 
Αποτυχία καί Α έκτίμηση τών 
συνδημοτών του θά  τού δώσει αύ- 
ρΐο τήν πλειοψηφία, . . . .

Στή Δραπετσώνα π ιά  6 λαός 
θέλει Δήμαρχο τόν Μκο Χαζό-

ÜEP. ΒΕΛΙΟΥΡΗΣ
'Ο α ν  ό δήμαρχος μιάς πόλης 

«έπαίρεται» γ ιά  τά  900 μέτρα 
άπτοχετευτικού Αγωγού όκαθάρ- 
Tuv ττού kottqkmúcmjc μέσα σέ 4C' νια. είναι ένας άπστυχημένοι;

αρχος. Ό  ίδιος μπορεί νά εί
ναι αγωνιστής. Δέν του τό αμφι
σβητεί κανένας.

Δέν στάιαυν βμως οί προσωπι
κές Αγωνιστικές περγαμηνές που 
γράφτηκαν σέ άλλους τόπους καί 
χοόνους, γ ιά  νά είναι κάποιος κα
τάλληλος γ ιά  Δήμαρχος.

Ό  Περικλής Βελιουρης έρχε
ται στήν καταλληλότερη στιγμή 
γ ιά  τόν Κορυδαλλό νά διεκδική- 
σει μέ σιγουριά τό βημαρχιοωό 
άζίωμα. Τά παραπάνω άποδει· 
κνύονται άπό τό δτι τήν πέρα- 
συένη Κυριάκό ξεπέρασι κατά πο
λύ τον άπερχομενο δήμαρχο.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

I
Χ Ρ. ΡΟΥΜΕΛΙΠΤΑΚΗΣ
Ή  Νέα Ιω νία  ψηφίζει αύριο 

Δήμαρχο τόν Χρήστο Ρουμελιω- 
τάχη. Μέ ποσοστό ψήψων 38ο/β 
στόν πρώτο γύρο, ό_ συιΛυασιιός 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είναι 
τό μεγάλο φαβορί -της ΚυριααΚ. 
Κάτι πού οί κάτοικοι περιμένουν 
μέ βεβαιότητα. ΟΙ πρωτοπορια
κές λύσεις τών προβλημάτων τής 
περιοχής, οί βαθιές τομές π ου έ- 
πιτρέπουν γ ιά  πρωτίξ φοοά στήν 
Ιστορία τού τόπου τη σιηιμετσχη 
τού πολίτη στήν διαβικασία πρό
τασης καί λήψης των άποφάσεων. 
■ιό ουσιαστικό πρόγραμμα γ ιά  
τήν άνάπτυξη τής Νέας Ιω%πας 
μέ σνγκαφίμένκς προτάσεις έδω
σαν ατούς νεοΐωνιώτες .τή σ ινον  
ριά δτι μόνο μέ νίκη τού Χρ- Ρου- 
μελιωτάμη ή Νέα Ιωνία θά δει 
καλύτερες μέρες.

Ν ΕΑ  ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΚΥΡ· ΝΤΗΝΙΛΚΟΣ
Ό  Κύριό*ος Ντηνιακός γέννη- 

μβ - θρέμα τοΟ Χαΐδαοιου καί 
βαθύς γνώστης τών προβλημάτων 
τής πόλης καί τού θεσμού της 
Τοπικής ΑύτοδιοΙκησης μπαίνει 
στή μάχη τού δεύτερου γύρου 
τών θιλογών μέ σιγουριά καί αύ- 
τοπεποίθηση.

Τό ποσοστό πού πήρε στόν 
πρώτο γύρο άπστελεί τρανή άττό- 
δειξη της άνταπόκρισης που βρή
κε ό συνδυασμός του στόν Χαϊ- 
δαριώπκο λαό απ’ τή μιά καί 
τής άνεπάοκειας τής στμιεοινής 
δημοτικής όρτής. ’Ολθΐ στό ΧαΤ- 
δόρι είναι σίγουροι β ΐι ό  Κυριά
κος Ντηνιακός θά είναι ό  νέος Δή_ 
ΜΟΡχος.

ΧΑΝΙΑ
Α. ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
«'Αν δέν κάνουμε πρά€η τό 

όν Δήμο μ

ΠΑΝ. ΚΟΝΤΟΠΕΠΡΓΗΣ
είναι

ÔÎC*

Δέν υπάρχει καμιά Αμφιβολία 
δτι ό  Άντώνης Κουντούρης, θά ό- 
ναβειχτεϊ νικητής στόν αύριανό £>' 
γύρο τών δημοτικών έκλογών. 
Στήν Α νία  Βαρβάρα βλοι ξέρουν 
TÍC Ικανότητές του καί «όσο μπο
ρεί νά προσφέρει στήν πόλη.

ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΑΑΚΝΣ
μαή Am 
περνούσε

Ή  σημερινή βημοηκή άρχή
του Βύρωνα b u n t 6,τι πει

Τ . ΜΑΝΑΛΗΣ

π<Γμ oiuvvinci owv ii
βειξή του σέ πρώτο ίοΧτιπ μιάε 
άπό τίς άρχαιότερες άλλα και 
περισσότερο ύποβσθμκηιΔος πό-

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  Υ Δ ΡΕΥ ΣΗ Σ 
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ 
Ε.ΥΔ.Α.Π.

ΥΠΗΡΕΧΙΑ nPOMHPCtfiM

. . .  ^  , .  ημαρχοε Καλλι
θέας. Στήν άπόφσση νά διεκδι- 
κήοεί TÓ «δημαργιαχό άξίωμα* 
τον δδήγησε ή μεγάλη άχάπη γιά  
τήν own.

Αυτό καί μόνο, πιστεύουμε, &ρ- 
ΚΡ γιά νά έκτμηθε! σ* 6λε« τίς 
S ä fv f i 'S  ή Λτόφασή του. 01 Καλλιθιώτες μάλλον ξαφνιά- 
οτι*αν άπ* αυτή τήν άποφασιμ

γο  Τής άλλαγης στόν Δήμο μας, 
τότε δέν θάχουμε λόγο ύπαρξης». 
Μέ τά λόγια αύτά. ή Άλέκα Μαρ- 
κογιαννάκη, όποφήφία δήμαρχος 
στά Χανιά, έπισημαίνει τόν κυρί
αρχο στόχο τού συνδυασμού της 
«’Αλλαγή».

« Ό  συνδυασμός μας», τόνισε 
στην «Εξόρμηση», «άπστελείτσι 
άπό άνθρωπους ττού θέλουν νά 6- 
πηρηήσουν τήν πάλη, όχι μόνον 
για τί τήν Αγαπούν, άλλα, κυρία τόυ̂ βία ά̂ /λοΦη ά'ά 
τον ρσλο τής *οπικής Αυτδοιά^ίη- 
σης. τό!πρώτο κύτταρο τήε λα**ης 
συμμετοχής, έπ ι άπό τα  λ&Κ»« 
(στηρίγματα τής Δημοκρατίας στον 
τόπο».

«Στόχος μας, συνεχίζει, είναι 
— πάνω άπ* όλα—  νά διαμοραώ-

Ή  Μεταμόρφωση ψηφίζει Γιάν
νη Χριστονόκη, γιατί θέλει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

*Η Έταβχίσ 'Υδρευσης καί 
Άηοχέτααης Πρωτεύουσας προ- 
κηρύοοει τούς επομένους μειοδο
τικούς διαγωνισμούς, μέ σορσγν 
σμένις προσφορές γιά:

1. —  Τήν προμήθεια όποχλωρι. 
ύβους νατρίου ('Αρώ. Διακηρύξ. 
4489). Ό  βιαγωνκσμδς θά γί
νει τήν 1η Νοεμβοίου 1982 ήμε
ρα Δευτέρα mor ώρα II  « ώ  —  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ.

2. —  Την προμήθεια βοΜψν 
n i  κλαπί ΓΑριθ· Διβ*. 45001· 
*0 διαγωνισμός θά γίνει τήν !η 
H M itpÍN  1982 ήμερα Δαηέρα 
■α) ώρα 11.30 π.μ. (ETMVAH 
ΠΤΙΚΟΣ —  ΕΓΧΩΡΙΟΣ).

Υ ΓΡ Α Ε Ρ 10ΚΙΝΗΣΗ...ένα ακανθώδες πρόβλημα
Π. ΓΡΕΤΖΕΑΙΑΣ

Τό πράσινο προάστιο καταδικά 
(Πηκε από τή σημερινή δημστι· 
κη άρχή σέ στασιμότητας
_ μαρασμό. Ή  πολιτική της στά 
τέσσερα χρόνια πού πέρασαν διέ 
ρεύσε και τήν παροηικρή έλπι
σα τών κατοίκων τής Ν. Φιλαδέλ-".I«.

Αυτός Αλλωστε είναι καί 6 λό-
γος που οί Φιλαδελφειώτες βλέ
πουν στό πρόσωπο τού Πι 

‘ι ένοαρκών 
όνειρά τι

_____  I ναι δύσκολη, γ
TÍ 6 σημερινός δήμαρχος uct 
χεται κάθε θεμιτό .και ómurro

π ο υ ν __
λή Γρετζελιά νά ένσαρκώνοντοι οί 
έΧιτίοε« καί τά  δνείΜ τους. Βό- 
βαια ή μάχη είναι δύσκολη, για-

μέσο, προκειμένου νά πετύχει τήν 
επανεκλογή του. Πάντως η έλπί- 
6α γιά τη Νέα Φιλαδέλφεια λέγε» 
ται Παντελής Γρετζελιάς,

ϊν—  TV  προμήώ^α είθυεαν 
Τφιοχ!uv σνΛόσεως αιβηροσωλή. 
η »  ί'ΑοΑ Δνκ. 4493) Ό  to>  

6ς θέ γίνει τήν Ιη 
1982 ήμέρα w i n

Λ  προμήθεια έποβρυχί-
n  Αντλιών κλήρων (
4482). Ό  διαγώνιο
τήν 1η Νοεμβρίου ___  _
Δασιέρα καί ώρα 10.30 πω . (Ε
ΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ —  B7W M -

μός θά vbn  
1.Μ2 ήμέρα

m χεηκοί δροι τών δηγωπσμάν
ί  πληροφορία: 8ÍVOW καθημε

ρινά στα Γραψεία τής Ε.ΥΔΑ.Π. 
Κορβάσου 1 και 'Ερμού Ύππρεσία 
ΠρομηΟηών 3ος άροφρε g m  W  
Αοακ 9.00 - 13.00 (ΠΑΗΝ ΖΑΒ. 
SRFOY).

‘ABVx 19)10)1982 
Ό  Πρόεδρος τού Δ Ι .

ΚΩΝ. ΚΟΥΣΟΥΡΗΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΠΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ή  Ε ρ γατι ό 'Εστία.
•όσου vio δημόση τακτκό 
δοτικό διαγωνισμό πού θά γ ί φ  
β τ ί ς ΐ  5. Π Ι982 ή«έψα Δευτένα 
pot ώρα 11.00 κ ψ , (11.15* 
πέρας παραδόσεως προσφορών)
στά γραφεία της στό ΆγρΙ 
CEMÚ3 Βι^ζίλου 13) γιι* 

Íj^áuvórou. έρβαδούs * á ¿
γιά τή στέγαση

περίπου n M f O n w  
ση τοβ Κάπρου Έρ- 
apvrpH» τής πόλεως. 

σχετική διακήρυξη καί πε
ρισσότερες πληροφΜΜε m ·  
η ν τ α  άπό τό Tafc* Κτιρίων 
IjñX Άθονών 52411.192) καί Αν 

τοιχα άπό τήν Τοποή Ύπη.

' ( J S n i W T i a K
ΡΚ ήυέρες καί άπό ώρας IΙΛΟ* 
ττ,μ. |ως 13-00’ μφ . _

/Η  Έσταπκή ’Εστία δέν « V  
θάηι μεσιτικά δικαιώματα.

Ό» τής 'Εργατικής Εστίας 
*0 πρόεδοσς τού ΔΖ. 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ

u m  ΚΑΙ 
UABÍAEIHHN 
"BffiiiH,,

Έχουν mó περάσει πολλά χρόνια άπό τότε πού μι μεράκι μερι
κοί άπό ¿μάς οραματίστηκαν τήν ΎγροερΛΟΛϋγηση καί στόν τό
πο μας.
Στοιχείο άπό Μσημες έρευνες τού έξωτερικού απέδειξαν ότι 
τό Υγραέριο είναι κατά πολύ ασφαλέστερο τής Βενζίνης καί 
τού πετρελαίου. Μία άλλη, περισσότερο έξειδικευμένη έρευνα 
όπέδαξβ ότι τό Υγραέριο συντείνει αισθητά στη μακροζηία 
τού κινητήρα. Ειδικά γιά τον τόπο μας τό Υγραέριο προσφέρει 
■καί συναλλαγματικό οφέλη. Πόνο άπ* όλα όμός τό Υγραέριό έ*
Ϊ ει τό μεγάλο πλεονέκτημα νά μη ρυπαίνει τήν ατμόσφαιρα -  

πειδή είναι εϋγενές αέριο πού έπττυγχάνει τελεία καύση.
*Οαοι τοποθέτησαν μίο καλή συσκευή ύγραεριοιάνησης όντιλή- 
φθηκσν άμεσος on oi φήμες περί «Μυρωδιάς· τού Υγραερίου 
ηταγ μύθος. ’Οομή Υγραερίου υπάρχει μόνο σέ άτελη εγκατά
σταση. Όλα αύτά τά πλεονεκτ^ιατα σέ συνδυοσμό με τά γνω
στό δαιμόνιο τής φυλής, κατέληξσν δυστυχώς σ' ένα φιάσκο. Δί
πλα οέ άξιους απχειρηματίες ξεφύτρωσαν καί οί γνόοτοί «άρ> 
ποκολατξήδεο» τής δουλειάα.
Δίπλα στους αγνούς μερακλήδες τού άνσπτυοσόμενου κλάδου 
κατάφεραν νά εισχωρήσουν καί οί «άετονάχηδες·. ’Από έκεί τά 
πρόγ)κι άρχισε νά χαλάει. Τά «γκαζάδικο» άρχισαν νά ξεφυτρώ
νουν μέ τόν Ιδιο ρυθμό πού κάποτε κστέκλυσαν τήν 'Αθήνα τά 
οουβλστΟδικα.
Ή υπόθεση «Ύγραερκκίνηση· άρχισε νά γίνεται απειλητικά ε
πικίνδυνη. Καί φυσικά επειδή συνήθως τό κακό υπερισχύει τού 
καλού, οί άξιοι έπαγγελματίες-προτηριο ύχοι πήραν καί αυτοί τή 
ρετσινιά. Ό  τύπος όργισε νά γράφει γιά πρατήρια βόμβες. Εύ· 
τυχώς, παρόλη τή μεγάλη προχειρότητα πού έπι κροτούσε, δέν 
έγινε κανένα ατύχημα κΓ αύτό είναι πρός τιμή τού Ελληνικού 
δαιμόνιου.
Δυστυχώς  τό έιήοπμο κρότος δέν άντηιετώπισε έγκαιρα τό σο
βαρό πρόβλημα καί αύτό έπι ζημία τού 'Υγραερίου.
Και ξαφνικό κάποια στιγμή έμφανίοθηκε τά θρυλικά Προεδρικό 
Διάταγμα 269. Αυστηρότατο, δυοκαλοεφόρμοστο, ανασταλτικό, 
άσοφες.
Μέ λίγα λόγια «πονάει χέρι, κόφ« κεφάλι». Οί τπό ζωηροί πρατη- 
ριούχοι έοπευοαν νά τά άρνηθούν καί συνέχισαν νά λειτουρ
γούν χωρίς νά ίδρωσα τό αυτί τους.
*Η δικαιοσύνη — δυσκίνητη καί ίιπβΐΐΐαίοκτή — δέν μπόρεσε 
νά τούς κλείσει. Ή ύγραεριοκίνηση p ip a n  a i  μία νόμιμη παρα
νομία. Τό χάος κυριαρχούσε παντού.
Οί άρμόδιοι άρχισαν νά δίνουν παράταση ζωής ατούς καρκινο
παθείς ασθενείς — μέ άάριστες παρατάσεις λειτουργίας, προ· 
κειμένου νά έξυπηρετηθουν τό TAXI τό όποια ήδη βάσα τού Νό
μου 1108 είχαν δικαίωμα χρησιμοποιήσεως υγραερίου, μιά καί 
ελάχιστα πρατήρια νόμιμα είχαν δημιουργηθεί, μή Ικανά βέβαια 
νά ^υπηρετήσουν τίς ανάγκες τών αυτοκινήτων.
Καί κάποια στιγμή άρχισε ή διχόνοια καί οί όλληλοκαταγγελιες, 
όνάμεσα ατούς πρατηριούχους — tic βάρος τού κλάδου, δη
μιουργώντας κλίμα άνυποληφίας καί επισφάλειας στήν Υγραέ
ριο κίνηση.

?  εύτό τό χρονικό διάστημα λίγοι όπό έμός — παρόλο πού δέ 
συμφωνήσαμε άπό τήν άρχή μέ τίς προδιαγραφές τού Π ροεδρι- 
κού Διατάγματος 269/81 — προχωρήσαμε στή δημιουργία πρα- 
τηρίων βΟμφυτρ μέ τίς διατάξεις του Π Α  επενδύοντας μεγάλα 
ΧΡΠμσπκό ποσά σέ οικόπεδα, έγκαταστάσεις καί σύγχρονα συ- 
orgárt όσ φ ^ α ς.
Α8ΜΙ συνάδελφοι μάς μιμήθηκαν καί άλλοι μάς κορόιδεψαν 
Υίοτί άνσγκσστήκαμε νό τηρήσουμε όρισμένες αυστηρές προ- 

ηΓΓωφΙι τού Π Α  269/81.
Καί ξαφνικά τό Υπουργείο δήλωσε ότι σέ πολύ μικρό χρονικό 
διάστημα λσμβόνοντας ύπόψη καί τίς προτάσεις τών πρατη- 
p<oúxnyf ¿ ja πάντα διασφαλίζοντας τήν όσφάλεια τού κοινού 
θά 6fjpoo¡cUs τό νέο Π Δ . ρέ όριομένες βελτιώσεις έτσι ώστε νά 
είναι δυνατή Π δημιουργία πρατηρίων νομίμων γιά τήν όμαλή 
τροφοδοσία των TAXI, πράς όφελος τών πρατηριούχων άλλα 
καί τού κοινωνικού συνόλου όπό άπόψεως ασφαλείας.
Στό μετοξΛ τό Υπουργείο έπέβσλε κάποιες βασικές άλλαγές δί· 
νσνταςγε» σόκαιρία στά παράνομα πρατήρια νά έπαναλειτουρ· 
Υήσουν ποοσ«Ρινά έφ* όσον θά ήταν δυνατή προηγουμένως ή 
κρβγματαπσίηοΠ τών βασικών άλλαγών πάνω σέ θέματα άσφα· 
λείας τού ¡σνΰοντος Π.Δ. 269.
Οί πρστη0ιο7,γοΐ προχώρησαν στήν ύλοποίηση όρισμένων έξ* 
αύτών «· ¿λπΓζοντΡς σέ έπιείκια καί νέα ήμίμετρα.
‘Εμείς η0Λ τώρΡ λειτουργούμε απρόσκοπτα καί φυσικά νόμιμο, 
έξυπηο^γ, τ̂ας τού αυτοκινητιστές, δέν τρίβουμε τά χέρια μας 
έπειδη ¿w. utlC περισσότερη δουλειά. Λυπόμαστε γιατί ανάμεσα 
οέ διηοοΔ,,υε ^άρπακολατζήδες συνάδελφους» παραμένουν 
^ * * € ^ ά » * ν ο ι  άξιοι ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ. 
n.'OTflouu π3η Π ΛΥΣΗ είναι Αμφίδρομη, Άπό τή μιά πλευρά 
τό Ύπβυ2^ΐΛ Συγκοινωνιών θά πρέπει νά προχωρήσει τάχιστα 
στό νέο ¿Α ρ θρω μ ένο  Προεδρικό Διάταγμα άφου λάβει ύπό- 
ώη τίς ποοτήσείς όλων τών πρατηριούχων καί άπό τήν άλλη, οί 
•κλειστο^ι" Λτηριούχοι θά πρέπει νά αναζητήσουν περισσότε- 
ρο ορθολογικές λύσεις.
θά είναι μας καί όφελος γιά τόν κλάδο καί τώρα καί στό 
μέλλον va -¡¡^λειτουργήσουν τά πρατήρια έκείνα πού θά κρι* 
βουν 6η τοποίησαν όλες τίς βάσιμες άλλαγές άσφα-

βάροςΪυΪ^ αειο κλάδο πού άργανωμένα καί έντιμα θά διεκδι- 
κο τά τοιΙ-
^ Y P o& ^ Ü íS » άφθονο.
Jó θά πρέπει νά είναι ΥΓΡΑΕΡΙΟΚΙΝΗΣΗ στά
í-X-t κ^Λ^νΓατηγοριών αύτοκίνητσ. ΓΓ αύτό όλοι μαζί πρέ- 
l,?‘ yú δ^Γ^νήσοίφ* γρήγορα τή νόμιμη ύποδομή γιά
η εΚ Τ Μ ^Μ οΟ Ρ Τ ^οΐΟ Κ ίνη σ ίΚ  ΠΟύ θ ά  σ ώ ο «  τ ή ν  Ά β ή π η  ι

την ε*
η^°9»ΐγ* ·νυοβ*Ριο*"ησπς πού θά ο*®« τήν Αθήνα άπό τό 
νεΦ°ς *0'· ΡΤ^,οτή μεγάλη προσπάθεια πού ΚΟ-
^PàXogJPpaAAjjÿ^ç υπηρεσίες γιά την άντιμετώπιση τού σο-

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

90UMC συνειδητούς πολίτες, ίνερ- 
γούς δημότες, που νά αίσθανθονν 
πώς οί ίδιο« είναι A im A m i γιά  
τήν πόλη τους, τήν ζωή τους, τή·* 
(ώβ τών παιδιών τους.

%μεΙε βλέπουμε την δημοτικά 
άρχή. σ< άμεση συνεργασία με 
τους μαζικούς Φορείς τής πόλης 
τών Χανιών και τόν δήμαρχο τον 
πρώτο έργάτη πού μέ πόθος, Φαν- 

* |( ΦΜ|Ι 
βυλέψει υκ

χρόνιων προβλημάτων τών Xavfn».

τασίσ, δυναμισμό, καί Αφοσίωση 
θά δουλέψει Υ » τήν έπίλυση τών

θ .  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

να μετρήσεις» γίνεται στόπερ«στέ· 
ρι. 'Αντιμέτωποι ο Θόδωρος Δημη* 
τρακόπουλοε, τού όποιον η έκλο- 

τημάνει τήyA θά ρημι_
νέας έποχής "—ριζικά Οιαφοθετι
κής άπό τη μέχρι τώρο ' στό Πε
ριστέρι καί ό μηρ· σήμερα βήμαρ. 
χος κ. Φωλόπουλος, πού έκπροσι·*—·— -i * ------- 1-- J- - ^

κόμ
ματος.

ΟΙ Περιατεριώτες προσβλέπουν

Γήν έναρξη
ιιζικά διαφο

πει στό Δήμο την άντίληψη 
θέλει τήν ΤΑ . έξαρτημα τού ι

« Ό  Δήμος μας ίχ ( ι τεράστιες 
δυνατότητες νόί Αλλάξει, νά έκ » . 
πτνχβεί. νά προχωρήσει, άρκεί νά 
τόν βούμε μέ ανιδιοτέλεια, καί 
πραγματική φροντίδα».

Ή  'Αλέκα Μσρκογιαννάκη, ν»/- 
νήθηκε στήν Παλαιόχωρα Σελίνου 
τού Νομού Χανίων. Σπούδασε Έλ· 
ληνικΑ Φιλολογία στό Πανεπιστή
μιο της 'Αθήνας καί άνοιξε Φροντι- 
στηρώ 'Ανώτατης ‘Εκπαίδευσης 
στα Χανιά. Είναι Ιδρυτικό μέλος 
τού ΠΛΧΟΚ καί δημοτικός σύμ
βουλος άπό τό 1978. Διετέλεσε 
τρία χρόνια στήν Δημαρχιακή 'Ε 
πιτροπή. Είναι μέλος τής Νομαρ
χιακής Επιτροπής ‘Αγώνα κατά 
τών ξένον βάσεων καί μέλος τής 
Πανκρήτιας Επιτροπής 'Αντιβώ 
σικοΰ Ά υμκζ.

Γιά τά χρσνίζοντα προβλήματα 
τών Χανίων υποστηρίζει «Δς μή. 
νον ή άμεση άντιμετώπιση τών 
προβλημάτων καί ή παράλληλη 
σύνδεσή τους μπορεί πραγματικά 
ν’ Ανακουφίσει τούς κατοίκους.

ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΟΛΟϊ  ΤΗΝ ΕΨΗΝΕΡΙΑΑ

αΠΓΩΗΠΣ TOM ΕΡΓΚΤΟνΠΠΑΑΗηηΗι
•ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ THE ΠΛΕΚΕ 
•ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΛΩΝ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ 

Κυκλοφορα καΟο μηψα mu ore ncptmcpa

Κατψκη árnica η ι Καλατη 25-27 (floj j
DiùÀumaÀao eAIXMHm Jù^T p inum ,mourn) Boj

Ta rv Λειτουργία Πρατήρια
A imαιχμή

β ι β λ ί α
6 ι α κ α ι
ε κ Β ε ο ε ι ς

χ α ρ .
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Ο ΡΙΣΤ ΙΚΗ  Η  ΣΥΝΤΡΙΒΗ  ΤΗΣ ΔΕΞ ΙΑ?

ΑΥΡΙΟ Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ

ΧαιριτΙζουμε δλο τό λβό τής 
Λάρισας γ ιά  την άποφασιστικσ. 
τητά του καί τήν έμπιστοσύνη 
πού αάς 25ωσε, καί τόν καλού
με να μας τιμήσει καί πάλι μέ 
τήν ψήφο του, αύριο, γ ιά  τΙς 
προοπτικές πού δίνουμε γ ιά  τήν 
άνάπλαση της πάλης μας καί 
τήν έξύψωση του θεσμού της 
Τοπικής Αύτοδιοίκησης,

-· θέλουμε κα ί μπορούμε νά 
πετύχουμε αύτοϋς τούς δυό στό 
νους. Καί πιστεύουμε άτι καί 
οΐ συν& ημότές μα ς κα1 τό  θέ
λουν κ α ί τό  μπορούν.

ΠΟΙΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟ Β ΓΥΡΟ

Ο Ι Οποψήφιοι δήμαρχο ί 
που ύποστηριζει τό Π Α Σ Ο Κ
κατά νομό κα πόλη στό β'
. . δημ «■yûv είναι οΐ ίζής:
γύρο V

iv δημοτικών έκλο

ΑΤΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ: Αηρήτριχ Μπέης 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Γιάννης Παπασπύρου 
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ: Θανάσης Δημητρίου 
ΒΥΡΩΝΑ!: Διηιητρης Κουνβυλάκης 
ΔΑΦΝΗ: Χρήστος Μιχαλόπουλβς 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ: φωτεινή Σβκκλλαρίδον - 

Καμπιιλακά
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ: Παντελής Γρττζιλιάς 
Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ: Χρήστ. Παπαδόπουλος 
ΥΜΗΤΤΟΣ: Άνδρέας Λεντάκης 
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Βασιλική Βερυκέκη 
ΑΙΓΙΝΑ: Γιώργος Γιαννούλης 
ΑΛΙΜΟΣ: Βασίλης Εένβς - Γαδριέλης 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ: Δη*. ΕόστοΦιάβης 
ΒΟΥΛΑ: Πέτρος ΜπΙκος 
ΓΛΥΦΑΔΑ; Άνδρέας Σοόφης 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ: Νίκος Χατζόπονλος 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ: Φώτης Σπανουβης 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Παναγιώτης (Πάνος) Κον 

τογιώργης
ΜΟΣΧΑΤΟ: Άνδρέας ΠαπαδηρητρΙοσ 
Ν. ΣΜΥΡΝΗ: Χαράλ. ΜπεχλιβανΙδης 
ΠΕΡΑΜΑ: Δημήτρης ΚασαπΙδης 
ΣΑΛΑΜΙΝΑ: Βαγγέλης Άστράκος 
ΣΠΕΤΣΕΣ: Γιώργος Μπρατάπουλος 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ: Άντώνης Κονντούρης 
ΑΙΓΑΛΕΩ: Πόνος Σπηλιόπβυλος 
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ: Σταμάτης Γεώργας 
ΒΙΑΙΑ: Θόδωρος Βάτππας 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ; Τάσος Μάναλης 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: Περικλής Βελιούρης 
ΜΕΓΑΡΑ: Κώστας Χτοντοόμης 
ΝΕΑ ΛΙΟΣΙΑ; ΒαοΙλης Κουκουβίνος 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: θόδ. Δημητρακόπουλος 
ΧΑΊ-ΔΑΡΙ: Κυριάκος Ντηνιακός 
ΑΓ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ; Λεον. Χατζηανδρέου 
ΜΑΡΟΥΣΙ: Χρηστός Βλάχος 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Γιώργος Ήλιακόπουλος 
ΚΟΡΩΠΙ: Βασίλης Γκίκας 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Φίλιππος Άνδρέον 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Γιάννης Χριστονά η .

- Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ: Γιώργος Δρνρπέτης 
ΙΩΝΙΑ: Χρηστός Ρουμελιωτάκης

E M S l B H r 9ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Νίκος Πίρκιζας 
ΧΟΛΑΡΓΟΣ: Χαράλαμπος Σκαόρτης

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΟΛ)Ν1ΑΣ
ΑΙΤΩΛΙΚΟ: Άνδρέας Φούντας 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ: Κώστας Αντωνίαν
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: Νίκος Γίανταζής 
ΑΓΡΙΝΙΟ: Στέλιος Τσιτημελικ

ΝΟΜΟΣ ΔΘΔΕΚΑΝΗΓΟΥ
ΡΟΔΟΣ: Σάββας Καρβγιάννης 
ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Θεόφιλός Πσπαμιχαηλ 
ΛΕΡΟΣ: Γιάννης Αντιάρτης

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΙΣΤΙΑΙΑ: Αναστάσιος Άγδινιώτης 
ΚΑΡΥΣΤΟΣ: Γιώργος Τσολάκης
ΖΚΥΡΟΣ; Κωστής φτοόλης 
ΨΑΧΝΑ; Σπόρος Σπυρόπουλος

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΑΜΑΑΙΑΔΑ: Διονύσης Πανύπουλος 
ΠΥΡΓΟΣ: Χαράλ. Κανελλακόπουλος 
ΑΕΧΑΙΝΑ: Θανάσης Τνύγκος 
ΖΑΧΑΡΩ: Γιάννης Τάγαρης 
ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ: Σπ. Φωτεινός

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Άνδρέας Βλ 
ΝΑΟΥΣΑ: Δημήτρης Βλ ος

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Κ Α ΡΔ ΙΤ Σ Α : Σωτήρης Ζαμωνάς

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΟΝΙΑΣ
ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: Αλέξανδρος Καλαφάτης 
ΛΗΞΟΥΡΙ: Γεράσιμος θεοτοκάτος

ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ: Σπόρος Αόγητίδης 
ΑΞίΟΥΠόλΗ: Κώστας Ποπταβημητρκ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΣΙΑΤΙΣΤΑ: Κώστας Βαρδέρη 
ΠΤΟΛΕΜΑ Ι ΔΑ: Αναστάσιος Σπανίβης

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙ —  ΠΕΡΑΧΩΡΑ : Γιάννης 

Γιωτάχης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΟΝΙΑΣ
jjnAPTH: ^Αριστείδης Σκρουμπέλος

ΘΕΙΟ: Παναγιώτης Μπουτσικάρης

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΡΙΣΑ: Απόστολος Βλιτσάκης 
ΕΛΑΣΣΟΝΑ: Πέτρος Χατζήνας

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ: Λει/τέρης Κιοσκλής 
ΑΓΙΑΣΟΖ: Παναγιώτης Γαλετσέλης 
ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΖ: Γιώργος Ίατρέλλης

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΛΕΥΚΑΔΑ: Μαργέλης Σπνροπάνος

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ: Νίκος Νικολύπουλος 
ΑΛΜΥΡΟΣ: Γιάννης Γλώσσας

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ: Γιάννης Γκότσης
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Συμεών Χαρβλσμπίβης 
ΑΙΓΙΝΙΟ: Αναστάσιος Τερζης

|  ΛΙΤΟΧΩΡΟ: Θανάσης Κατσαμάκας
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ: Χαράλημπος Δράκος
-  θ£ ί β £ δ ώ ώ ^ 3!(ι̂ ^ ι ΐ ^ Γ <,·ΐΓς;

• Ν Ο Μ Ο Σ Ρ Ο Δ Ο Π Η Σ
ΣΑΠΠΕΣ: Γιώργος Πολυχρονιάδης

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ: Βαγγέλης Σιδηρουργός

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΟΝ
ΣΕΡΡΕΣ: Γιώργος Γοωργοόλας

Σέ τρεις μεγάλες πόλεις, τή Λά- 
Ρΐοβ, τήν Καρδίτσα καί τήν Καβά
λα Λ νίκη όλοκληρώνεται αύριο στό 
α γύρο τω ν δημοτικών έκλογών.

Βέβαιοι γιά αύτή τή νίκη είναι 
*<*1 οί ύποφήφιοι πού ύποστηρίζει 
τ& ΠΑΣΟΚ Α. Βλιτσάκης, Σωτ. Σα-

μωνας καί Λ. ’Αθανασιάδης. ΤΛ βε
βαιότητά τους άναφέρουν στήνΚΕ» 
μαζί μέ τό μήνυμα δτι ό λαός ψη- 
φίζοντάς τους έπικυρώνει τήν ’Αλ
λαγή καί άνοίγει τό δρόμο γιά τή 
δική του συμμετοχή στήν άναπτυ- 
ζιακή πορεία της χώρας.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Σωτήρης Σαμωνας
Τούτη τή στιγμή άπαΛύνουμε θερμό άγω- 

νιστικό χαιρετισμό στόν Καρδιτσιώττικο Λαό 
καί παράλληλα τόν καλούμε νά συνεχίσει μα 
ζί μας τόν αγώνα μέχρι τήν τελική νίκη.

Παρά τίε 
καί την άσυι 
μας, η μάχη θά 8οθ* 
τέλος καί η νίκη θά

Γίαοά τις άδικες έπιθέσεις, τό λασπολογία  
. την άσυστολη δημαγωγία των άντιπάλων 
ς, ή μάχη θά δοθεί αυτή τή φορά μέχρι τό 
ος καί η νίκη θά είναι μαζί μας.
Κι αύτό: Γιατί γνωρίζει πολύ καλά ό Καρ- 

Γσιώτικος Λαός στι μόνο ό συνδυασμός της 
4ΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ είναι

διτσιώτικος 
ΔΗΜΟΚΡΑΊ 
αύτός πού έγγυάται τήν άνάπτυξη τής πόλης· 

Γ ιατί γνωρίζει πολύ καλά δτι οί Αντίπα
λοί μας ενα καί μοναδικό στόχο έχουν: τήν 
άλωση τής Δημαρχίας. Ή Καρδίτσα Ας γί
νει 2,τι θέλει.

Απευθύνουμε καί π άλ ι, τούτη τή  φορά, I · 
να  θερμό εύ^αριστώ πρός όλους τους Καρβι-
τσιώτες, που τήν περασμένη Κυριακή μάς 
περί βάλανε μέ τήν έμπιστοσύνη τους καί 
<ττεύουμε δτι βλοι θά συμπαραταχθούν 
αύριο μαζί μας.

καί πί
κα!

ΚΑΒΑΛΑ: Λευτέρης Αθανασιάδης
£ Τό όηοτέλεσμα τής πρώτης Κυριακής ή
ταν καθοριστικό. Περιορίστηκαν οί δυνάμεις 
τής Δεξιάς στό όρια τού ‘Οκτώόρη τοΟ *81. 
’Ετσι βέν  έχουν  καμιά έληίδα Επικράτησης 
πλέον, γιατί ό  Εκπρόσωπός τους άπομυθο- 
ποιήθηκε καί είναι σίγουρο ότι τό ποοοστό 
του θά μειωθεί αύριο άκόμα περισσότερο.

Α Α Ρ ΙΣ Α :

Α π ά β ιο λ ο ς

Β Α ιιβ ά κ η ς

Ή  συμπαράταξη όλων τών δημοκρατικών 
δυνάμεων, Λ πίστη τοΟ Λαού α ' Εμάς, είναι 
αύτά πού μβς δίνουν τή δύναμη γιά νά  
ούνεχίοουμε τόν άγώνα γιά  τή συντριβή 
τΠς συντήρησης καί τού άναχρονισμοϋ.

γ ιά  τ ίς  
γ ιά  τήν 

Kcd
τ ή ς

Δίνουμε, άπό τώρα, «χτγχαρητήρια στόν

ù-_ _ _ _ _  τή ν  ’ ηροβοκά-
τοια, τή λασπολογία καί τΙς ά λλες μεθό
δους «πολιτικής μάχης» πού μόνο ή  Δεξιά 
γνωρίζει icol Εφαρμόζει.

καί
θ έτ

ΠεριμΕνουμε, ξανά, όλους τούς Καθα- 
λιώτες, αύτούς πού άγαπούν καί πονούν τόν  
τόπο τους, νά  δώσουν τό μεγάλο παρών σ’ 
αύτή τή μάχη γιά τή Δημοκρατία καί τό συμ 
Φέρον τής Καβάλας.

Ρ επ ορ τά ζ : 
ΓΙ9ΡΓΟ Σ  
ΠΡΟΚΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΝΑΥΠΛΙΟ: Γιάννης Μελίδης

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑ’ΓΑΣ
ΠΑΤΡΑ: Γρηγόρης Ζβλωμός 
ΔΑΦΝΗ: Γιώργος Κάλλιας 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ: Παναγιώτης Πόλκας

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΑΡΤΑ; Χρηστός Παπταγεωργίου

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΟΤ1ΑΣ
ΛΙΒΑΔΕΙΑ: Γιάννης Πεσ)ταντάς 
ΑΡΑΧΩΒΑ: Ευαγγελία Γρανιταιώτη 
ΔΙΣΤΟΜΟ: Παναγιώτης Κίνιας 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ: Θόδωρος Περληές

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΟΝ
ΓΡΕΒΕΝΑ: Κώστας Κοντογιάννης 
ΔΕΣΚΑΤΗ: Γιώργος Κόγιος

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΟΙΡΕΣ: Κώστας Νικολιδάκης 
ΑΡΧΑΝΕΙ; Νίκος Καλοχριστιανάκης

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΟΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ: Έκτορας Μπέλλος

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: θεοχάρης Μαναδης 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ: Θρασύβουλος Ααζαρίδης 
ΝΕΑΠΟΛΗ: Γρηγόρης Χατζησάδβας 
ΠΟΛΙΧΝΗ: Πέτρος Μαυρίδης 
ΣΥΚΕΣ: Χρηστός Ζιβηρόπουλος 
ΛΑΓΚΑΔΑΣ: Δημήτρης Μπιτσίμης

ΝΟΜΟΓ ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ: Σπόρος Κατσαδήμας

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΑΒΑΛΑ: Ακυτέρης ΆθανασιόΔης 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΑΗ: Βαγγ. Μαρμίδης

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΟΝ
ΤΡΙΚΑΛΑ: Θανάσης Τριγώνης 
ΠΥΛΗ: Στέφανος Πανάγος 
ΦΑΡΚΑΔΩΝΑ: Γιάννης Στάμου

ΝΟΜΟΣ ΦΑΟΡΙΝΑΣ
ΦΛΩΡΙΝΑ: Νικόλαος · Βύρων Τσώκας 
ΑΜΥΝΤΑΙΟ: Γιάννης Ζτάιος

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΚΑΖΖΑΝΔΡΕΙΑ: Βασίλης Σχοινάς 
ΙΕΡΙΖΣΟΣ: Σωτήρης θωμάς

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙ ΟΝ
ΧΑΝΙΑ: Άλέκα Μαρκογιαννάκη 
ΚΙΖΣΑΜΟΣ: Γιάννης Κουφάκης

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΧΙΟΣ: Αημήτρης Πατελίδας

ΠΡΟ ΣΚΛΗ ΣΗ  
Γ ΙΑ  ΪΕΚΔΗΑΟΣΗ 

ΕΝΔ ΙΑΦ ΕΡΟ ΝΤΟ Σ
ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ 

Κ Τ ΙΡ ΙΑ Κ Ο Υ  ΕΡΓΟ Υ 
ΣΤΑ Β ΙΛ Λ ΙΑ  ΑΤΤ ΙΚΗ Σ

Τό Δ.Σ. τού Ταμείου ‘Εογατών 
Μβτάλλον ΝΠΔΔ πού έοσεύει 
στόν Ποραιά (Φίλωνος 39) προ. 
κειμένου νά πάρει άπάφααη γιά 
τόν άνάΟκτη οέ μηχανικό τήν 6ε. 
πόνηση μελέτης οικοδομικών έρ- 
γασιών αποκαταστάαεως κα) άν-
τισεισμικής 

JÍC
.. ένίσχυοης τοΟ άναρ- 

ρυτορίου τών κεττ)σεων του οτά 
Βίλλκχ Αττικής

ΚαλεΤ
Τούς μελετητές ττού Ινου* τά 

τυττικά προσόντα πού όρίζουν οί 
διστάζεις τοΟ Νόμου 716)77.

Γιά περιοσότερες πληροφορίες 
οί άιβιαφερόμοΌΐ νττορού/ νά £  
νημερωθχΐν άπό τήν λεπτομερή 
σχετικό πρόσκληση πού τώρ(ονέ
τοι στα Γραφεία  τού Toucíou 
(Τμήμα Δ)σεως 7ος όροφος).

Προθεσμία γιά τήν ύποοολη τών 
δηλώοτων είναι 23 έαγάστμςς Α- 
μέρες άπό τήν τελευταία δημοσί
ευση τής παρούσας,

Πεκκαας 19)10)82 
*0 Ποότβρος τού Δ.Σ.

Δ ΙΟΝ. ΝΤΛΝΟΣ

Ο ΡΓΑΝ ΙΣΜ Ο Σ
ΑΠ ΑΣΧΟ ΛΗΣΕΩ Σ

ΕΡΓΑΤ ΙΚΟ Υ
Δ ΥΝ ΑΜ ΙΚΟ Υ

Π  Ρ Ο κ ' ηΤ Ϋ  8  Η 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*0 'Οργανισμός Άπασχολήο«- 
ως ‘Εργατικού Δυναμικού προκη
ρύσσει, δημόσιο τακτικό μειοδοτι
κό διαγωνισμό γιά τήν όνάδειζη 
έργοΧάθου πρός πλύση κα) σιδέ
ρωμα γιά (να (1) χρόνο τών εΐ- 
οών κλινοστρωμής καί Ιματισμού 
τών Οίκοτροφων Μαθητών, τών 
ΟΙκοτροφειων τού ‘Οργανισμού, 
‘Αθηνών — Πειραιώς — Σκαρα- 
μαγμΔ. Αριθμός οιακηρύξεως

διαγωνισμός πρόκειται νά 
γίνει στΙς 1β Νοεμβρίου 1082 ή- 
άέρα τής εβδομάδας Τρίτη καί 
ώρα 12.30 στό Γραφεία τής Δ)οε 
ως τοΟ ‘Οργανισμού — όδός Ορό 
κης 8, Τρόχωνες.

Πληοοωορίες γιό τούς βρους 
κλπ. παρέχονται άπό τό όρμόδιο 
Τμήμα Προμηθειών κάθε έργάσι- 
ιιη ημέρα Από 8—14.30. (Τηλό 
5248810-19)150 καί 254).

Αθήνα 18310)1082 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Φ·

□  V C I
ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΑΝΑΖΗΤΑ: 

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΡΙΤΙΚΗ

μία μαχητική παρουσία 

κάβο Βευτερο ΣαΒΒατο

H n o ô n u o c

Κυκλοφορεί τά τεύχος του 
Όκτώβρη αύτή τήν ¿βδομάδα

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΥΛΗ 
ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΟ - ΕΓΧΡΩΜΟ h

Mí είδήσεις, άναλυσεις σχόλια ρείϊύμταζ 
καί έρευνες ηού ένδιαφέρουν τούς μετανάστες

του 
«έ 12

•  ©ά τό  βρείτε οέ όλες τ ίς  μεγάλες πόλεις 
εξωτερικού, στην 'Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη «α» αέ i f  
άπορη ^*Ρ'·χέ< τή ι 'Ελλάδας Γρςδενά, Σέρρες, Δρά 
μα. Καβάλα, Κιλκίς, Γιάννενα, Τρίκαλα Καρδίτσα. 
Κρήτ 1. Πάτρα Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα

ΖΗ ΤΗ ΣΤΕ ΤΟ  Α Π Ο  Τ Α  ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

"Αν  8èv προμηθευτήκατε τό πρέΰτο 
τεΟχος, άγοράςιτε το TO PA  I

ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ!

Ασφάλεια 100%
KRM1KH ΕΓΓΥΗΣΗ 

Προστατεύα τίς οικονομίες σας

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
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800.000 συνεταιρισμένοι άγρότες 
προσέρχονται στίς κάλπες μέσα στό 
Νοέμβρη νά έκλέζουν τΙς ήγεσίεε τών 
πρωτοβάθμιων συνεταιριστικών όργα 
νώσεών τους άπό τίς οποίες θά ανα- 
δειχθοΟν και οΐ Διοικήσεις τών δευτε
ροβάθμιων καί τριτοβάθμιων όργα· 
νώσεων. ΟΙ άγρότες καλούνται νά ά· 
ναδείξουν, μέ τήν ψήφο τους, ήγεσίες 
άντάξιες των άνώνων τους, πού θά 
προωθούν τήν αλλαγή νοοτροπίας, 
στάσης καί άντίληψης γιά  το ρόλο 
καί τη σημασία τών συνεταιρισμών.

Σχετικά μέ τή διεξαγωγή των έκλο 
γών καί τήν Ιδιαίτερη πολιτική σημα
σία τους ή Επιτροπή Συνεταιριστι
κοί) Αγροτών τοΟ ΠΑΣΟΚ, σέ διακή
ρυξή της, τονίζει ι

Σ  τα  χίρ*α τ& τ  Αγροτών m g v ä  ή  διαμόρφω ση  x a i  ή  Ανάαττν· 
( η  τ ή ς  ínoW gov καθώ ς τώρα ol w r i t e ιρισμοί ( φ ω τογρ α φ ία  
Μ  ο ν ο * ϊψ η )  γ  ir  orra i l i n m w á  Sgyara 1*ιτονργίαζ·

JÊÊÈk
g j ^ Q P Y o G v T d i  o l  σ υ -  

vßT a »Piopoi « σ φ ρ α 
γ ί δ ε ς »

■ Ρ 1 Τ ρ ά τ ε ς  σ υ μ μ ε τ έ -
* ° υ ν  ·{ α α  5 IKCU(¿ .

ματα

τ ε ς  έ κ λ ο γ έ ς
■ ^ ο ^ ύ ν ο ν τ ο ι

(ίάΥΡοτοπατέρες))

Σ Ε Λ Ι Δ Α  9

O i

Η óAAayñ οτάν αγροτικό χώρο βτοχεύει 
τον άγροτοβιομοχανικό ουνετοιριομό

Ή Ελληνική Οίκονομία, 
ένταγμένη σ’ ένα διεθνή κα- 

. ταμερισμό έργασίας, έπΐ σει
ρά έτών άναπτύχθηκε κατά 
τρόπο πού έπέξαλαν ξένα 
συμφέροντα καθιστώντας την 
έτσι μιά περιφέρεια τοΟ κα
πιταλισμού, αναπτύσσοντας 
μόνον όρισμένους τομείς πού 
συνέφερε στή μητρόπολη πα 
ρά και άντίθετα μέ τά δια
φορετικά συμφέροντα τής 
χώρας, παρά καί άντίθετα 
μέ τά συγκριτικά πλεονεκτή 
ματα πού ύπήρχαν στην πα
τρίδα μας. Ό  στρεβλωτικός 
αυτός χαρακτήρας της άνά- 
πτυξης είχε έπιπτωσεις σ* δ- 
λους τούς τομείς τής ‘Ελλη
νικής ΟΙκονομίας.

Π  Στή βιομηχανία  ττού ΕπιζοΟσκ ού- 
σι αστικά ά πό  τή  χαρακτηριστι

κή χρηματοδότηση τού κράτους.
Β  Στόν τριτογενή τομέα ττού άφ’ έ- 
“  νός παρουσιαζόταν διογκωμένος 
¿στο άποψη άπασχολησης και άψ’ Ε
τέρου ol προσφερόμενες υπηρεσίες ή
ταν Ανεπαρκέστατες π α ρ ' όλο το υ  Α
πορροφούν τό  μισό ,τοΰ 'Εθνικού προ
ϊόντος.
Π  Στή γεω ργία  πού π α ρ ’ δλο που 

Απασχολούσε τό  Ενα τρ ίτο  του 
πληθυσμού Εντούτοις συμμετείχε μέ 
15% π ερ ίπ ο υ  στό Α.Ε.Π.

Τά ζαρακτηρισακά βέβαια της επίδρα
σης τής ¿ςαριίΗΐένησ Ανάπτυξης της χώ
ρας μας στη γεωργία δέν είναι μόνο ό 
δείκτης τού -Α.Ε.1Ι. θ ά  πρέπει νά προ- 
otíeoouue άκόμη;
•  Τήν έλλειψη Επενδύσεων σέ έργα ύ- 

notfouñc (έγγειοβελτιωπκά έργα, φρά 
β ’ ruara. bptrpoiK-}í.V-)j?¿ , - *κ£α ,:r 
.rg. Μικρός · καί, μολυ^μα^ΐίΐμένος »κλήρος - 

- τών άγροιι»ν„*5
•Έ Χ λείφη βιομηχανιών κατασκευής γε

ωργικών μηχανημάτων καί έλλειψη 
τεχνολογίας.

•"Ελλειψη Ερευνας, πανεπιστημιακών 
σχολών. κ.λ.π.

β  Νόβα Αναπτυγμένο καί ιιαζικοποιημέ- 
νο συνεταιρκιτικό 'Αγροτικά Κίνημα·

0 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Τήν περίοβο που τό Αγροτικό συ
νεταιριστικό κίνημα στή» Ευρώπη Αν- 
δρωιοταν, στήν Ελλάδα ήταν Ακόμα 
ίπΓοτνηύ&ης ή ύπαρξή του. Μόνο με
τά  τό 1915 καί μέ σαφή θέληση της 
πολιτείας για  τόν προσανατολισμό 
τ ώ  συνίσμου διαδόθηκε στήν Ελληνι
κή ύπαιθρο καί Εγινε Αποδεκτός οκό 
την Ελληνική Αγροτιά.

£Ή  Αντίληψη τής Πολιτείας γιά τά 
όλο τού συνεταιρισμού φαίνεται άπό 

ψηλότατο στέλεχος τής ATE. πού τό 
19*1 δήλωνε &U σί συνεταιρχηιοί μέ
τήν Αλληλέγγυα εύθύνη τών συνεταίρων
εξασφαλίζουν την βέβαιη Επιστροφή 
τών χρεών τών γεωργών, ένώ ηαράλ-
Αηλα Εξασφαλίζουν σημαντική ητώαη 
τών έςίδων τής ATE στήν πιστωτική 
της λειτουργία- Καί καταλήγει: «Έάν ή

τών Αγροτών. Είναι δμως χαρακτήρισα-

uipvyu μυνυ νμυΑνιψυνβυμκς luuiwucu,
(κυρίως καλλιεργητικά δάνεια) χαμηλού 
κόστους. Παράλληλα Από τίς 7.050 
συνεταιριστικές Αργανώσεις δέν ξεπερ
νούν τούς 800 οι συνεταιρισμοί πού Α
σκούν αύτή τή βραχυπρόθεσμη πιστωτι
κή πολίτικη. Γιά τούς υπόλοιπους συνε
ταιρισμούς ή γιά μεγαλύτερες nnnáoeic 
ό συνεταιρισμός λειτουργεί σάν έκδο
τή mo Πιστοποιητικών ώστε νά είναι βέ
βαιη ή ATE δττ θά είοπρόξει τά δάνεια 
πού παραχωρεί. Μ’ αύτές τίς διευκρι
νίσεις είναι σωστό νά λεχθεί βπ τό 8βοΙο 
τής βραχυπρόθεσμης Αγροτικής πίστης έ- 
κτελεϊται μέσω συνεταιριστικών όργα νώ
σεων.

Σ ’ δ.τι Αφορδ Tic δραστηριότητες Επε
ξεργασίας · μεταποίησης τών γεωργικών 
προϊόντων άπό συνεταιριστικές όργανώ- 
o a e  αύτές Αρχίζουν μετά τά 1040 καί I

λέγχου τΰν συνεταιρισμών, ότι έπιβάλ 
λεται νά δοθεί νέος προσανατολισμός

Ü J a^k[vÎÎÎ.POT1̂ 1 , τ ό  συνετοί ρι- 
^ ί 4 JffiS · «πό χέρια της. ,

?,ι»τέιη. * ?άους τούς Αγρότες νά 
^ Ε ? Χ " 4 ουνεταιρισμά μέ Ισα δι- 

Ανθρωπος — μιά ψή- 
S^TÔrmn . Xνβται ν’4 "θάτη φοοά A νί  «“«γραφεί Αντικειμενικά 
$ Αγροτικού κόσμου χωρίςjgnoeOAùoei» κοΙ ¿,τλογικά τεχνά-

JfrtiTaovê  ο ύσι αστικά ο! ρυνε- TaipWUOE wppayjôeç inn  ώστε νά ύπάρ- 
ςουν guPMintc οίκο νομικές μονάδες μέ 
ποοοίττίκΐί Ανάπτυξης καί 0»  όργανώ- 
oeic που ιοοβουν πολίτικη σκοπιυόιπτα. 
,  όνογνωρίζει τήν ήγετική όμά-
δα π κ  1ΙΑΣΕΓΕΣ πού χρόνια τώρα κο- 
ταδυναστηΐί ιήν Αγροτιά.

#  Άπαγοι*^, Tjc τριτοβάθηιες_συνε- 
ταιοισπκέί ¿ργονώοες (ΚΥΛΕΠ. ΣΕΚΕ. 
Biounxaνίύ  ήμ κ.λ.π. ) νά συμμετέ
χουν στήν ΠΑΣΕΓΕΣ καί νά διαμορφώ
νουν μέ τήν ψήφο τους τή σύνθεση τής 
διοίκησής π*.

· . ’AvtAho οέ μιά Αδιάβλητη Κεγ- 
τρική Εκλιγίιή 'Επιτροπή τή διεξαγωγή 
τών «λογβν (ήίς συνεταιριστικές οργα
νώσεις ώστι νά έκφροστεί άβίαστα καί 

:ληση τής ι

'Επιχειρήσεις 
ραΠσς.

—I Εχουν διάφορες μέ ________
• καθαρά συνεταιριστικές, Κοινοπ.
_ σύμπραξη συνεταιρισμών καί. ATE, , σύμ- , ·

είναι δυνατόν νά ύπολογιστεί οι παρεμ- 
βάσεις τών συνεταιριστικών όργανώσε'ον 
στήν Επεξεργασία .  μεταποίηση τών _Υ«-

Δέν χρειάζεται, βεβαίως, νά τονιστεί 
μετά άπό αυτά δΐι ή κύρια, άν δχι άπο- 

ριόττί ί ι ΐ ι η · .  
«ητών ήταν 
ραδείγματα

ηριάτητα τών συνετοίρι-- - — ι — δράστης—....» —. 
σμών ήταν ft πιστωτική μέ Ελάχιστα πα- 

> Α Ο ΙΟ ιιτουργιών mpáe όφελος

ση - έυποπία τών Αγροτικών προϊόντων 
δπσυ τό 5οΙο γίνεται μέσω συνεταιρισμών 
καί τό ύπόλοιπο άπό Ιδιώτες. Τομείς δ- 
που ή γεωργική συνεταιριστική δραστη- 
ριότητα Επρεπε νά Ανθεί καλύπτονται 
μόνο άπό Ιδιωτική πρωτοβουλία (π.χ. έ- 
μποοία τών Αγροτικών προϊόντων). 'Αλ
λά και σέ σημεία δπου η συνεταιριστική 
δραστηριότητα είναι έμφανής καί Εντονη 
(π.χ. συνεταιοιστικές Επιχειρήσεις. Α.Ε. 
στή Β. Ελλάδα κύρια) ή δανειοδότηση 
τής ATE είναι Απαραίτητη προϋπόθεση 
νιά τήν συνέχιση τών λειτουργιών τους. 
'Επιχειρήσεις πού Επρεπε νά Ανθούν 
χρεώνονται συνεχώς (n.xJ ΣΕΒΑΘ. ΣΕ 
ΚΕ. ΣΕΚΟΒΕ, 'Ομοσπονδία Θεσσαλονί
κης. ΣΕΠΕΚ, κ.λ,π.). Συμπερασματικά 
μπορούμε νά πούυε δη ή συνεταιοιστι- 
κή δράση Αναπτύχθηκε σέ τομείς τής γε
ωργίας δπου τό Ιδιωτικά κεφάλαιο Απέ- 
Φυνε νά Επενδύσει.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ζτίς παραπάνω διαπιστώσεις θά 
πρέπει να τονίσουιιε ότι «ήμερα ol 
συ*)αμοι δέν προσφέρουν ουσιαστική 
δοηθςια ατούς αγρότες, ότι είναι ά- 
ττοστεωμένα σχήματα χωρίς καμιά ά> 
πατελεσματική λειτουργικότητα, δτι 
δεν λειτουργούν ύπερ τών συμφερόν
των τών Αγροτών, δτι γ ιά  χρόνια ό- 
λόκληρα  ή ATE «ναι μηχανισμός 4-

Τό μόνο που ίσω ς ̂ κατάφεραν Ατογ νά 
κχρεωκαιτήσουν» τή συν)κή Ιδέα στα  
μοίτια τών άγροτών.

η  Ή  Αναγκαιότητα παρέμβασης στήν 
"  κατεύθυνση τής σωστής λειτουργίας 
(ών συνεταιριστικών όργανώσεων >έπι
βάλ λάταν γιά τήν Κυβέρνηση τής Αλ
λαγής ‘Ο νόμος Θ21Ι1Θ79, ή φιλοσοφία 
τού αγροτοπατερισμοδ. συνέτεινε στήν 
έπικίνδυνη κατεύθυνση γιά τόν γεωργικό 
συνεταιρισμό. Μιά μικρή μειοψηφία μπο
ρούσε νά ελέγχει καί νά άδηγει τόν συ
νεταιρισμό σέ οίκονομικά Επικίνδυνες 
δραστηριότητες. Ή  συμμετοχή τού άγρό· 
τη - συνεταίρου κατήντησε τυπική διαδι- 
κασία Εγκρισης όρισμένων πράξεων πού 
οβτ* νά τίς Ελέγξει καλά-καλά δέν 
μπορούσε. "Ατομα Ασχετα μέ τή γεωρ
γία μπορούσαν νά άναρριχηθούν εύκολα. 
Με τίς Εξουσιοδοτήσεις και προαιρετικές 
μερίδες, στά χέοΛΜ 'όρίσμέΐιώ^.'ή- γενική 
συνέλευση δέν ήταν, τό á w W o ,όργανο 
•¿άΰ'1 συνεταιρισμού όπως Επιβάλλουν οι 
Αρχές τσϋ συνεργαπιαμού. Eren φθασα- 
με στό Εξής παράδοξο: "Αλλη ήταν Α 
Επιθυμία τού ΑγροπκοΟ κόσμου καί άλλα 
Επραττε ή διοίκηση τού συνεταιρισμού.

Τά ιαδ περίεργα δμως συνέβαιναν στά 
δευτεροβάθμια δρνανα (Ε.Γ.Σ·) στίς 
τριτοβάθμιες ' όργανώσεις καί στήν ΠΑ 
ΣΕΓΕΣ. > Εκλέγοντας ό συνεταιρισμός 
μόνον Ενα ή δύο Αντιπροσώπους για 
τήν "Ενωση ήταν εύκολο νά μήν Εχει 
Ανάλογη μέ τή δική του θέληση καί Εντο
λή Εκφραση στά όνώτερά του όργανα. 
Δεν είναι Χΐγε<- οί περιπτώσεις πού o i 
συναλλαγές κάθε είδους καθόριζαν τήν 
Εκβαση τών Εκλογών στίς Ενώσεις ή 
στήν ΠΑΣΕΓΕΣ. Καί Ακόμη toó γνωστές 
είναι οί πολυθεσίες όρισμένων Αγροτο
πατέρων. παρά καί άντίθετα μέ τα συμ
φέροντα τής Αγροτιάς, διαστρεβλώνον
τας τή θέληση τής τοραστιας πλειοψηφίας 
τού Αγροτικού κόσμου. Μιά δράκα 40— 
50 στελεχών έλανναοσόισν στά Δ.Σ. τώιν 
τοιτοβάθμιων όργανώσεων τών γεωργι
κών βιομηχανιών Α.Ε., τής ΠΑΣΕΓΕΣ 
καί ΕΓΣ- Σ’ αύτά θά πρέπει νά προσθέ
σουμε δη ή Δεξιά καί οί Αγροτοπατέρες 
μετέτρεφαν βάοει τού 92111979 τόν Γε
ωργικό Συνεταιρισμό καί οέ συνδικαλι
στικό όργανο της άγροτι&ς έπειδή Ακρι
βώς είχαν τή δυνατότητα νά τόν Ελέγ
ξουν. Αφήνοντας Εκθετο, μή Αναγνωρί
ζοντας τό πραγματικά συνδικαλιστικά δό
να νο τού Αγρότη: Τόν Αγροτικό Σύλ
λογο.
B J  Ή  Κυβέρνηση τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. συ- 
“  νεπής μέ τίς προεκλογικές έξαγγε- 
λίες. καί τά Επραξε σύντομα., δίνει μέ

συού καί άχαλλογής τής άγρσηβςάηό 
τό συνεταιησηκό κατεστημένο. Είναι 
νόμος πού οέ τίς Εκλογικές δισδικοοίες 
πού βάζει Η παίξει τεράστιο ρόλο στήν 
Εξυγίανση. Ανανέωση καί άνάπτυξη τού 
συνεταισισιαοΟ Κινήματος.
Π  Ή  nopda πού χαράοσετοι άπό τήν 

Κυβέρνηση τής ’Αλλαγής στά χώ-

ΑγρστιΑς είναι:
•  Ή  Αποκατάσταση τ ή ς  β ά να υσ α

τραυματΜρένηε δη μ οκρ α τικ ή ς  λε ιτουρ  
γ ία ς  <π·< # υν )σ μ ούς. _____

•  τ*** οο*)··»*  όρ γα νώ - 
σεων άώ  Τβός Τδιβυς το ύ ς  ά γ ρ ό τ ε ς . 
ποοστασία τών β ίκω ν το υ ς  συμφκρό»·

iiriLTort r A ..3 ^ 3  'J f e .  JB frttw r i Z d S καί στήν παραπέρα ό·
’o^·.•  ΙυρβοΜ »έ τόν καθημερινό συμ- 

αετοχή στοΰ*Ι »ίους θισμιΛς πού κοκ 
όΓερώνονται π ό ν  άγρστικό χωρβ.

’Εμείς διεκδιχβύμε τίς έιΛογές στούς 
συνεταιρισμούς γιατί προτείνουμε στον 
"Ελληνα άγρότη ΑΛΛΑΓΗ <ηή λειτουρ
γία, αλλά καί πάρα πέρα ρτή ΔΟΜΗ 
ιοΟ ουνεταιρκηΐοΟάτ·'

Hetl γνωρίζουμε οτι ο συνηαιρίσμοο 
είναι Λ μόνη Χύοπ Σοσιαλκπιι^
προοπτική τής Κυβέρνησής μας. Σ ' αύ- 
τήτήν κατεύθυνση έιηβάλλετοι ό Ελ
ληνας Αγρότης ν  άλλάξει νοοτροπία, 
στάση καί Αντίληψη γιά τό νέο συνεται- 
ρκηιΑ. 'O n  ό άγροτοφομηχανμαός συνε
ταιρισμό: είναι ή ΑΛΛΑΓΗ πού προτεί- 
vouui οτάν Αγροτικό χώρο. On μόνον 
ή καθολική, άμεση καί Ενεργή συμμε- 
τοχή ιού άγρότη - συνεταίρου μπορεί 
νά Αδπνήσει στήν άναμόρψωση τής ύ- 
παίθρου. στήν άνάπτυξη τής γεωργίας, 
<πήν ουσιοσπκή συμβολή τής γεωργίας 
οτήν αυτοδύναμη άνάπτυξη τής χωοας 
μας. *0η, τέλος, κάθε βήμα Ανάπτυξης 
τοΟ ουνεταιωστικοΟ «νήματος πρέπει νά 
έγκρίντται άπό τήν πλειοψηφία τής Ελ- 
ληνηΛ 'Αγροτιάς.

•Η νίκη στίς Εκλογές γιά τίς συνεται- 
επαχιχές άργρνώοεις Αποτελεί προυποθε- 
οή γιά τήν Εμπέδωση τής δημοκρατίας 
—•Α αυνεταιρκπικό κίνημα, Αύτή μέ τή 
Οβοά της Αποτελεί προϋπόθεση γιά τήν 
ποαγμΑτωοη τού προγράμματος ΑΛΛΑ-

τό νόμο 1257Ι82 στούς άγρότες τή δυνα
τότητα νά Ελέγξουν κα· νά καθοδηγή
σουν τούς συνεταιρισμούς δπως αυτοί 
νομίζουν καλύτερα, δίνει τή δυνατότη

τάν
“%  ύπάρχει όμφίβολία δη ό Αγώνας 
α ί ,[«01 σκληρός, αλλά θά φέρει τή νίκη 
^ ^ λ Α Α Γ Η ^ ν ίκ π  τού Λαού μας.

ΝΕΟΙ, ΦΙΛΟΔΟΞΟΙ, ΡΕΑΛΙΣΤΕΣ
α ς βνδκχφίρομν ν«οι ο&ν 
κι βοάς. 'Ετοιμοι να κου
ραστούν τώρα λιγάκι, γιά 
να  εξασφαλίσουν αύριο μιά 

οίγουρη επαγγελματική καριερα.
Ο ι Σχολές Μαθητείας σας 

προσφέρουν επαγγέλματα με 
πέραση και μέλλον. Με τα 
ανανεωμένα προγράμματα 
επαγγελματικής κατάρτισης, που 
ετοιμάσαμε από φέτος, θα μάθετε 
τώρα τη δουλειά σας τπό σωστό, 
τηό γρήγορα, τηό μεθοδευμένα, 
πιό αποτελεσματικά.

Ι ,ο Μ ΐ ΜβύηηΙας τοο ΟΑΕΔ 
αιάρχοον ο ι Μ  ηόλης κ κ  Κ<"Ρ<Κ Κ Κ

Μήνα ΠπΙηβδι
M p á e , 
θιοοαλονικη Ϊ Φ
Α μ ΙΜ Jfà u - oXfcc Καί ΗβώΑψ
M oc
ΡΜΗΜΙΛβθΟΜ Λόρββ
m 3 z

ΤΙ rivai οι Σχολές Μαθητείας
Είναι τεχνικές και επάγγελμά«- 

κές σχολές, που ανήκουν και 
»wß/Jitrnvtai από τον Οογανισμά

marfíiO κρατικό φορέα για την

απασχόληση και την εργασία.
ΠοιοΙ μπαίνουν σ α ς  Σχολές 
Μαθητείας

Κάθε νέος ή νέα 18 έως 18 ετών 
μπορεί να παρακολουθήσει τα 
μαθήματα. Αρκεί να έγετ 
τουλάχιστον ενδεικτικό τής Β* 
τάξης Γυμνασίου ή Κατώτερης 
Τεχνικής Σχρλής.

Διαλέξτε μι,ά ειδικότητα γ ιά  
σίγουρη επαγγελματική 
αποκατάσταση

Στις Σχολές Μαθητείας σάς 
μαθαίνουμε πρακτικά, σίγουρα και 
αποδοτικά επαγγέλματα. Διαλέξτε 
την ειδικότητα, που ταιριάζει 
καλύτερα στον χαρακτήρα και 
τα ταλέντα σας:
Μηχανοτεχνίτης, Ηλεκτροτεχνίτης, 
Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων, 
Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοκινήτων, 
Τεχνίτης Αμαξωμάτων. 
Υδραυλικός, Τεχνίτης Ψυκτικών 
Εγκαταστάσεων,

ι ·  ΟΑΕΔ β*ζη μ  »ryrovA  ·λ «α___
www π ιπ η ι Ι , τ - ο Ι  up——

L ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΌΥ 
ΙΨΟΕΑΝΑΤΟΛΟΜΟΥ 3S00 NEON 151» 
ΕΤΩΝ. ΓΔ nmM m i  βένΙχρυν πλαίιθΜ 
Γυμνάαο Μ  Uv k jm  υιαγγι>+ιαι»Λ 
ιριόρηυφ

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΥ . . . .
ΠΡΟΙΑΝΑΤ ΟΛΙΣΜΟΥ 1000 ΓΥΝΑΙΚΩΝ. 
Γ · π  npo»ioynmoipv w  ι

■ . wwApw iA»·
Ο· καπαα ΟΐχτΙρησί).

θεωρητική κατάρτιση στις Σχολές 
Μαθητείας, που διαθέτουν άρπες 
εγκαταστάσεις, πεπειραμένους 
καθηγητές και σύγχρονα, 
εξοπλισμένα εργαστήρια. Η 
πρακτική εξάσκηση σε δημόσιες 
και ιδιωτικές επιχειρήσεις απ’ όπου 
και άμείβεσθε. Την τοποθέ 
στις

ειδικότητα που θά διαλέξετε, 
πρέπει να παρακολόυθή 
σετε έναν ορισμένο 
αριθμό εξαμήνων.

Γιά 
ένα 
νέο ή 
νέα με
σοβα
ρότητα 
και φ/1
6 ο ξη κ _  ____

A a ê hf* τ°· Συζητήστε με τους 
τίΤραζ κι αποφασίστε. Αλλά

' ΥΥΡαφ^ληνουν .Οκιώβρη και φεπ 
°υν°λΐΚά 2.600 νέα

u n é n w  ι , · . __,αι αμείρεσσε. 1 ην τοποθέτηση οας 
-πς^πι^ειρήσεις αυτές εξασφαλίζει

φέτος

ζ η τή < ^

Αργυροχρυοσχόρς, Τεχνίτης 
Γραφικών Τεχνών, Κομμωτής /  
Κομμώτρια.

Π ώ ς γίνονται τα  μαθήματα 
Η κατάρτισή σας γίνεται και 

θεωρητικά και πρακτικά. Η

V r S f i i ^ W i  πληροφορίεςΑ^ρικα Γραφεία τοο 
ζλ^^αλκοκονδυλη 33, 

Λ®πνα,τηλ. 53.32.676) 
πότη Σχολή Μαθητεί- 
a<î του τοπου σας.

ΣΧ0ΑΕΣ ΜΑβίΠΏΑΣ
Επαγγελματική κατάρτιση Ρβ ‘Υουρο αύριο

ΜΗ ΗΙΕΡΠΑ nm IM A M  IIH  ΜΗΝΑΙΟΥ!

Σ έ  τ ι  ε ξ υ π η ρ ε τ ο ύ ν  
οί σ τ ά σ ε ι ς  έ ρ γ α σ ί α ς  

σ τ ά  τ ρ ό Λ Λ ε ϋΤό «νήριβΑ» τών ατά- 
ateta έργασ ίας α τά  τρό- 
λεύ Εχει δημιονργποει 
μ ια  «μόνιμη» κατοκΓτα- 
®η ταλα ιπω ρίας τού i-  
π  ι δοτικού κοινού πού 
δικαιολογημένα άγονα- 
κτά .

Είναι ή Διοίκηση τού ΗΛ 
ΠΑΠ πού παρουσιάζειαι β- 

υατα 
θετά

Kaum π οέ δίκαια αΐτήμ 
άντίθ

γοΟν στό άδιέξρόο. ι 
λαηια τήν ταλαυηνρΙα τού

τών έργοζομένων ή 
παοάλογβς διεκδικήσεις άόη- 

ίν ατό άδιέξρόο. μέ άποτέ-

κοινού καί τήν παραπέρα Επι
δείνωση τής οίκονομιχήε κα- 
τάσταοης τού ΗΛΠΑΠ; Καί 
είναι τέλοε τά αίτήματα πού 
προβάλλονται, τόσο μεγάλης 
σηονδαιότητας πού ή διεκδί- 
κηοή τους Ιοοσκελίζει τίς έ ζ

στ ου καί Επεπα. καθώς καί 
τήν σημαντική καθυστέρηση 
οτή διακίνηση τών Επιβατών ι 

Στά ¿ρωτήματα αύτά συνο
ψίζεται τά ενδιαφέρον τών 
εργαζομένων γιά νά άποδώ- 
οονν ανάλογα τίς εύθύνες. 
"Ας Επιχειρήσουμε μιά προ
σέγγιση τού προβλήματος.

Στάν ΗΛΠΑΠ υπάρκσυν 
tpia Σωματεία, ιών Εργαζο
μένων στήν κίνηοη, στήν Ε
σωτερική καί τήν τεχνική 6- 
πηρεσία· ΟΙ στάσεις έργααίας
ξεκίνησαν άπό τους Εργαζό
μενους στήν κίνηςπι καί Αργό
τερα υίοθετήθηκαν καί Από
τούς Εργαζόμενους στήν Εσω
τερική υπηρεσία, ένώ οί συ
νάδελφοί τους στήν τεχνική 
ύπηρεσία διειρώνησαν, μέ ά- 
πόφαση τής Γενικής Συνέλευ
σης.

Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Μέ τή Συλλογική Σύμβαση 

‘Εργασίας, Ετήσιας διάρκειας, 
πού ύπογρόφηκε στίς 15.4. 
82. καθορίστηκαν σΐ παροχές 
.  δικαιώματα τών Εργαζομέ
νων. τόοο γιά τά οικονομικά 
bao καί γιο άλλα αίτήυατά 
τους. Ή  συνολική αύξηση 
τού κόστους παροχών στό προ 
σωπιχό γιά τό 1982 Ανέρχε
ται. δπως τονίζει ή Διοίκηση 
τού ΗΛΠΑΠ. οέ 668.957.000 
δραχμές, θά πρέπει νά σημει 
ωθεί δτι τό Ελλειμμα τού 'Ορ
γανισμού τά 1981 ήταν 502 
έκατ. δρχ.. ένώ γιά τό 1982 
προβλέπεται νά «βάσει 1-306 
έκ. δρχ. 'Οπως είναι γνωστά 
τά Εσοδα τού ΗΛΠΑΠ προέρ
χονται άπό Επιχορηγήσεις τού 
κράτους, δανειοδοτήσεις πού 
μέ τά τοκοχρεολύσια αύξό- 
νσυν τά Ελλειμμα καί τά ΐΟ&ρα 
χμο είσιτήριο πού παραμένει 
σταθερό άπό τόν 'Ιούλη τού 
1979.

'Α λλά  α ς  βούμε τ ίς  βύ- 
ξέο ε ις  π ο ύ  δάΦηκα» «έτος 
Μ  όρισμένα α ν γκ β μ ιμ έ ν α  
π α ρ α δ ε ίγμ α τα , δ π ω ς  π ρ ο 
κύπτουν ά π ό  τ ά  στο ιχε ία  
•ιού ΗΛΠΑΠ.

■ύ -¿Οδηγός uE-l 5ετ1α. 2 3 »  
- τίες, σύζυγο καί 1 παιδί είχε 

τόν ’Ιούλη τού 19*1 συνολι
κές Αποδοχές 35.882 μέ 43 
ώρες έργααίας. ένώ τόν 'Ιού 
λη τού 1962 47.480 μέ 41 ώ
ρες έργασίας. δηλ. Απόλυτη 
αύξηση 32,5ο) ο. πού Αν συ
νυπολογιστεί μέ 41 ώ ρες έρ
γασίας ανεβαίνει στά 34ο)ο.

‘Οδηγός μέ 2 5ετίες, 4 3ε- 
τίες, σύζυγο καί 1 παιδί Επαίο 
νε τόν ’Ιούλη τού ‘81 42.005 
καί τάν Αντίστοιχο μήνα τού 
'82 53-901 δηλαδό Απόλυτη 
αύξηση 28,5ο )ο πού βν συνυ
πολογιστεί μέ 41 ώρες Εργα
σίες τή βδομάδα σημαίνει αδ-

1u

ποιούν τίς στάσεις έργασίας, 
δπως άναφέρονιαι οέ έξώδι- 
κά τους είναι σχετικά «μέ τήν
Χ Ιρεση κεκτημένων σικαιω- 

αν ( ΙΟλεπτο -  15λεπτο ), 
τή μή τήρηση τής ρητής συμ
φωνίας γιά τό ώραριο τού πεν
θήμερου, τή υή σωστή Εφαρ
μογή τής ΑτΑ, δηλ. νά υπο
λογίζεται στό σύνολο τών Α
ποδοχών, τήν μή Αντιμετώπι
ση τού προβλήματος τής ύ- 
περεργασίας. τη μεθοδευμένη 
καταστρατήγηση τής δίμεσούς 
συμφωνίας για τήν καταβολή 
τού χρσνοεπιδόματος άπό 1. 
10-82».

Πρίν προχωρήσουμε οτήν Α
νίχνευση τού «βάσιμου» τών 
Επιχειρημάτων, πρέπει νά 6- 
πενβυμιστεί δη ή Απαίτηση Ι
κανοποίησής τους γίνεται τή 
στιγμή που Εχει (ντογρά«pel ή 
Σ.Σ.Ε. τού 1982 χαί μάλιστα 
χωρίς νά Εχβ καταγγελθεί.

Ή  Διοίκηση τού ΗΛΠΑΠ 
άνπχοούει τό Επιχειρήματα 
τών Εργαζομένων στήν κίνη
ση καί τήν έσωτεηκή ύπη
ρεσία, τονίζοντας δπ:
•  δέν ππσρεί νά νοηθεί κε- 

κτημένσ δικαίωμα ή πληρω
μή ΙΟλεπτου ύπεοωρίας, χω 
ρίς Απασχόληση I 

•  ή ΑΤΑ καταβάλλεται σύμ
φωνα μέ τήν ΣΣΕ καί τήν 
χυβεσνηπκή Απόφαση πού 
δέν μπορεί νά Αλλάξει εί- 
όικά γιά τούς Εργαζόμενους 
οτάν ΗΛΠΑΠ.

•  δέν önάρχει «ρητή συμφω
νία» γιά τό ώοάριο. Αλλά 
είχε δοθεί μιά ύπόσχεση 
τά Ελάφρυνση τής άπασχό- 

Ή  ύπόσχεση αύτή

HMÍMn .... — ,j

για ελί
λησης.

πραγματοποιήθηκε άφοβ ού 
ξήθηκαν κατά 1 ώρα καί 25' 
τή βδουΑδα οί διευκολύν
σεις οτήν Εργασία, μέ Απο
τέλεσμα Από τίς 41 ώρες 
Εβδομαδιαίας Απασχόλησης 
ή Εργασία στό τιμόνι να 
φθάνει συνήθως τίς 37,5 
ώρες

•  δέν είναι κατανοητό αίτη
μα «ύπερε ργασίας» πού προ. 
κηχΑ σημαίνει καταβολή μι 
οθών υέ βάση τίς ώρες πού 
Εργαζόταν πέρσι (42 καί 
σέ όρκτμένες περιπτώσεις 
48). ενώ φέτος δουλεύουν 
μόνο 41. 'Εξάλλου, τό σω
ματεία είχαν παραιτηθεί Α
πό τέτοιο αίτημα μέ Εγγραφό 
τουςπρός τή Διεύθυνση τού 
ΗΛΠΑΠ στίς 14 τού 'Απρι- 
λη 1982. όηλαδή ποίν τήν 
υπογραφή τής Σ-Σ.Ε,
"Οοον Αφορβ τό χρονοεπί

δομα ή κατάσταση παρουσιά
ζεται πιό σύνθετη μέ τήν Εν
νοια τών Επιπλοκών που δη- 
μισυργούνται. Πιό συγκεκρι
μένα, οί Εργαζόμενοι ζητούν 
Αλλαγή τής κλιμάκωσης τού 
χρσνοετπδόαατος Ετσι ώστε 
οτάν κατάληξή του (στό 30 
χρόνια ύπηρεοίας) νά φθάνει 
στό 78ο/ο τών τακτικών Απο
δοχών καί δχι μέχρι τδ 58ο/ο 
πού είναι μέχσι οάηερα. Ποέ- 
πει νά σημειωθεί δη  σ' αύτή 
τή θέση βρίσκονται οί έονηΓό- 
μενοι τού ΗΛΠΑΠ; τού ΕΑΣ 
καί τοΟ ΟΑΣ Θεσσαλονίκης. 
Οί δλλοι έργπζόπενοι στό Δη
μόσιο καί τούς 'Οργανισμούς 
Εχουν χρονοεπίδ-'-π πού φθά
νει στό 7βο!ο—78ο/ο τών τα
κτικών τους Αποδοχών.

ΕΞΑΠΛΑΣΙΑ 0ΙΚ0Ν0Μ1ΚΗ.ΕΠ1ΒΑΡΥΝΣΗ

ξηοη τής τάξης τοο 47ο)ο.
βζΓ

ποό final pve τ6ν ’ïoOXiv τοΟ
• O l AIS f A K  -.(....· - Δ.. *Τ λ Α

Αντίστοιχα Ενας έργαζάμε- 
στήν έσωτερική υπηρεσία 

I V  * Μ  “
*81 25.725 παίρνει τάν Ιού
λη τού ‘82 37.281 δηλαδή αύ
ξηση 44,8ο)ο (τό παράδειγμα 
Αφορά οικογένεια μέ 1 παιδί 
χαί χωρίς Επιστημονικό Επί
δομα).

Ομοια. Ενας Εργαζόμενος 
στήν έοοπεοική ύπηοεοία πού
f A τόν Ιδιο μήνα) Επαιονέ 

154 τώρα παίρνει 55.338 
δηλαδή αύξηση 34,5ο)ο (πάλι 
μ Ενα ποιδί χαί χωρίς Επι
στημονικό Επίδομα πού φθάνει 
στο 8οΙσ),

Ά πό τά στοιχεία α&τά προ
κύπτει δη τό συνολικό κόστος 
τών αύξήσεων δχι μόνο κάλυ·

κή Απόκλιση.
Τά αίτήματα γών Εργαζομέ

νων γιά τά Anota πραγματο-

Ή  Εφαρμογή . ούτοθ τσβ 
χρονοετπδόματος στόν ΗΛ 
ΠΑΠ θά σήμαινε γιά τό 1982 
κόστος 25 Εκ. δρκ.. γιά τά 
1963 170 Εκ. δσχ.. γιά τό 
1984 καί μετά 250 Εκ. δρχ. 
Ετηοίως. πόντο οέ σημερινές 
τιμές. Έ άν τά ποσά αύτά θά 
μπορούσε νά θεωρηθεί δη  
βρίσκεται οέ «λογικά» πλαί
σια γιά τάν ΗΛΠΑΠ καί γι
νόταν δεκτό Α Ικανοποίησή 
του. τότε για λόγους Ισης Αν
τιμετώπισης θά ’πρεπε να δο
θεί καί στον ΕΛΣ καί τάν ΟΑ 
Σ θ  I Αύτά Πρακτικά σηυαίνει 
βπλάοια ο*κονομική Επιβάρυν
ση τού ΕΑΣ καί 2ηλΑσκι πε
ρίπου τού ΟΑΣΘ οέ σύγκριση 
υέ τά ποσά πού ΑναφΕρθηκαν 
γιΑ τάν ΗΛΠΑΠ. Δηλαδή, 
μόνη ή καταβολή τού χρονο- 
επιδόυατος θά στοίχιζε τό 
1983 περίπου 2 διοεχ. δρχ. I

ΟΙ σημαντκΕς αύτές οίκο- 
νομικές Επιβαρύνσεις σέ συ- 
νάτππση μέ τίς ύπερβάοεις 
πού ήδη Εχουν γίνει στήν εί· 
σοδηυαπκή πολιτική, δέν έ- 
πττρέπουν στήν κυβέρνηση 
τήν Αμεση Αναπροσαρμογή τής 
κλιμάκωσης τού χρονοεπιδό
ματος. Καί μάλιστα; ποίν κα
θοριστεί ή εισοδηματική πολι
τική γιά τά 1963, πού θά έ- 
πέτρεπε τήν σφαιρική άντι- 
μετώπιοη τού δλου προβλήμα
τος. οέ αυνδυοομό υέ τά υπό
λοιπα' αίτήματα και τίς πρα
γματικές- δυνατότητες.

Ή  «διμερής συμφωνία» πού

Επικαλούνται ο ί Εργαζόμενο« 
άναφέρεται σέ συνεννόηση 
πού είχαν μέ τόν γεν. διευ
θυντή του ΗΛΠΑΠ Γ. Μπού- 
αμπουρα στά τέλη τού Φλε
βάρη. πο(ν τή διαμόρφωση τής

ύπογραφή _______________9
περιλαμβάνει καμιά τέτοια ρύ
θμιση.

Μ αύτά τά δεδομένα ή «ζυ
γαριά» δέν κλίνει πρδς τά 
μέρος τών Εργαζομένων τού 
ΗΛΠΑΠ πού πραγματοποιούν 
τίς συνεχείς στάσεις έργα
σίας. Καί δεν μπορεί παρά 
νά ηροκαλεΐ κατάπληξη ή στά 
οη καί Α φρασεολογία τους, δ
πως φαίνεται ra l σέ έξώδκο 
πού Εστειλαν στή Διοίκηση τού 
ΗΛΠΑΠ πού τονίζουν δη  «ε
ξακολουθείτε νά τηρείτε τήν 
β ία  Απαράδεκτη, άντεργατητή 
καί παρελκυστική ταχτική Α
πέναντι στούς (-ναζάμενους 
χαί τά προβληματά τους» και 
«σβς καλούμε νά σταματήσετε 
τόν έμπαιγμό οέ βάοος μας» I 

Η πρακτική καί ή φρασεο
λογία τής Διοίκησης τού Σω
ματείου (πού πρόσκειται στήν 
ΕΣΑΚ-Σ) δέν φαίνεται νά οι- 
χαιολογεΤται Απλά Από «κε· 
κτημένη ταχύτητα*, πού ύ- 
πήρχε έπί κυβερνήσεων τής 
Δεξιός.. Καί οί εύθύνες μεγα
λώνουν βν συνυπολογιστούν 
οί φετεινές τους αύξήσεις καί 
ή ταλαιπωρία τού Επιβατικού 
κοινού, ποό άποτελείται άπό 
Εργαζόμενους πού δέν είχαν 
τόσο ύψηλές αυξήσεις...

I
Ανιερ/ατικές μεβοδεύοεις οιόν Ay. ΣάΒΡα |

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σ Ε  ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΙς άντεργατικές μεθοδεύσεις της 

Διοίκησης του Νοσοκοιιείου « 'Α γιος 
Σάββας», καττάγγκιλαν »1 έργαζόμ

γιος
CVOI,

στή μεγάλη συγκέντρωση που πραγμα
τοποίησε τηνΠέμπτη ό Σύλλογος Έ ρ- 
γαζομενων Ελληνικού Αντικαρκινικου 
Ινστιτούτου « Ά γ ιο ς  Σάββας».
Συγκεκριμένα, σύμφωνα μέ τήν καταγγε

λία, ό σύμβουλος τού Δ.Σ. τού Νοσοκομείου 
κ. Β. Φρανχοόλης, κάλεοε τόν έργαζάμενο 
καί μέλος τού Συλλόγου Μ. Σηφόκη καί 
τού ζήτησε νά κάνει δήλωση μετάνοιας γιά 
τή συνδικαλιστική του δράση. Στή συνέχεια 
τάν Απείλησε, δη σέ περίπτωση «Ανυπακοής» 
του θά Απολύσει τή γυναίκα του (πού Εργά
ζεται ατό δικηγορικά γραφείο τού κ. Φρα
γκού λη),

Σάν Εναλλακτική λύση, γιά νά μήν προ
χωρήσει στην Απόλυση. Α κ. Σύμβουλος πρό- 
τεινε οτάν Εργαζόμενο νά παραιτηθεί από τή 
δουλειά του στά νοσοκομείο.

Ό  Σύλλογος Εργαζόμενων στάν Ά γ ια  
Σάββα, καταδικάζει τήν ενέογεια τού κ. Φ ρα
γκούλη. καί δπως υπογραμμίζεται στήν κα
ταγγελία. οί Εργαζόμενοι δηλώνουν δτι «εί
ναι ίιοηϊοΐ νά παλαίψσυν Ανυποχώρητη, γιά 
νά φράξουν τό δρόμο στή χρήση μαύρων φα
σιστικών μεθόδων, πού ό λαός Εβαλε Ερι
στικά στό χρονοντούλαπο τής Ισιοοίας».

Στή συνέχεια, ό Σύλλογος τονίζει δη  μό
νο Α δημοσιοποίηση τού Νοσοκομείου, θά 
κλείοει οριστικά τά δοόμο στά άντεργατιχά 
σχέδια τών κύκλων τής όπισθοδρόυησης.

Εξάλλου, σύμφωνα μέ τόν τρύπα ποά διοι- 
κείται ιό  νοσοκομείο, ποά πρέπει νά σημειω
θεί δα  είναι κληροδότημα τής Χριστιανικής 
Κοινωνικής Ένωσης, Επιδοτούμενο άπό τά 
κράτος, μέλη τοβ Συλλόγου τών Εργαζόμε
νων Εξέθεσαν στήν ·Ε .ιΧ »  στοιχεία δπου 
Ανάμεσα σέ άλλα υπογραμμίζεται δη:

Πά τά 1982. Α Ά γιος Σάββας έιαδοτήθη-
έχατομμύρια
έρχονται οέ

^__ λα αύτά. |
Διοίκηση χρωστά στούς Εργαζόμενους, κατα
βολές δεδουλευμένων ύπερωριών και ύηε-

Γ τ η ς . ----------------------
Δ. Παπαφράγκου

μετώπιοη τού προσωπικού, είναι ΕκεΚο τής 
οικογενειοκρατίας χαί εύνοιοκρατίας.

«Τδ κατεστημένο, τόνισε ό Εργαζόμενος 
καί μέλος τού Συλλόγου Σ. Στασινόπουλος, 
είχε βρε! τόν τρόπο νά χρησιμοποιεί την Α
νάγκη γιά δουλεία ιών ομνοδέλφων, évávna 
οέ Αλλους Εργαζόμενους. Πληροφορούμε τη 
Διοίκηση τού νοσοκομείο«, δη σήμερα δέν 
υπάρχουν ¿¡ργαζάμμνοι διατεθεηιένοι νά πα*. 
ξουν τάν ρσλο* αύιά.»

νά προολάβει Ανθρώπους τού περιοάλλον- 
TÓC του χώρισε τά μέλη τού Ανθρώπινου Λύ
ματος οέ Αντίστοιχες χειρουργικές κλιταχες, 
καί δημιούργησε ειδικότητες ποό δέν υπάρ
χουν οτήν Ελληνική νομοθεσία.» I

Εξάλλου, άναφερδμενο ς oyó  Δ  Γ. τοΟ 
νοσοκομείου, 6 γιατρός καί μάλος τΛς 
Οιοΐκηοης τού Συλλόγου τών Εργαζόμε
νων Μ. ΠετρΤΟης. μάς λέει:

«*Η αόταρχικη καί φαοιοπκή νοο«ponte TOO 
Δ Ζ . τού η ο α η μ ίο υ  καί * χιιρισιι&ς τής οω - 
β*οΐ|ς ΖτΜύχη dotó τόν κ. 0¡xx>-*ouA», Ó M aU l 
μιΟοβιυμένη μοροό τρομοκρατίας, i n  t n ó n »  
τα> Btó V in . l  «Xiua τής Δο(ιΑς, aoú αραγμαη- 

<ττι«ό «paowKito τής Χρ»-■α ω οπλιί τό ω αηιαη·· .  . .  .
στιαντιής ΚοινωτικΑς ΕνωβιΚ- ¡0! άκ«ιλίς,_ Ομως, 
καί τρομοκράτης Μν Μ «*ιOUV τήν UllWIf. . . dpa wρέ έγΛνβς, Ut>( 

Γ»ς, mi

■pAoowv «ai * Μν Μ 
κολπική φιοραοη «ω> «*Ρ-
ρ ρ ΐις  « a i a ty a . ' Ι έ  όσους 

'  ,  έκτακτα

κε υέ 1 διοεκατουμύριο 600 Εκαιομμύρ 
δοαχμές. Τά Εσοδά του, Ανέρχονται 
350,000-000 τόν χρόνο, Παρ δλα αυτά.

Ρ ε Ρ , —. — . —— I -J *- — ·—-τ —· ,  - ι
άνέοκονιαι οέ Αρκετά Εκατομμύρια δραχμές, 

'Οπως Ακόμα καταγγέλθηκε, τά αοατημα 
πού έπικρατεί γιά τήν πρόσληψη K« άντι

όνκιριϋονται χοΟντκς, Ι α τ π φ Ι ι ς ·  φιτβοιτα «τρ ικ  
ro d a d la  m í  ΐ μ ά π κ  μπένατας, ντά  
τολιτικών lSf£yv, Am»ντοθμΐ δτι δέν Μ  μΐίορί- 
now  νά άράήουν τό δράμο ατό Ζοοιαλιοτικά Μι- 
τοωχίΜΜπιομό, ιοΟ  »ω « ( ι  ♦ λαός οτΙς Ι έ  υ -  
π Μ ρ ι  τού 1912».

«Ύκάργκι mM muPm άντίδροωη. μβς λέηοτή 
αυνέχιια * γιατρός Κ. Μ«ρ«>κ«ς. κατπΦΡνι» 
τοη άπό τήν «λατιία ΠηγΐλΑης. γιέ *'<**W T7 
τής τρομοκρατίας μόοα στόν j capB TÜv tpYa^»- μ«νων τού νοσοκαμιΐω· Αγ. ϊαοοας, με απβττ· 
ρο σκοπό τήν άπομαζικοηούιαη τού IiMwolwn« 
«οΟ Κινήματος. Τό κύριο οίκβιομικ* βάρος γιά τή 
λίττουργίβ rob χοοοκομιίου τό NW 4 έλληνυτός 
λαός Μοω τής κυΜρνησχς. «sai ο* βΛτήν τιλι- 
κά όά λογοΟοτήοουν ol «Οριο» βΦτο(.*

AUPA ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΥ £
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ΕΕΛΙΙΙΑ to

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ <*τΟΧ » Q i m W>

Δ Υ Τ Ι Κ Η  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α

Πολίτικη υποταγής 
στίς ΗΠΑ ακολουθεί 

ό Χέλμουτ Κόλ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΟ ΤΑΞΙΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΥ 

ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΟΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ

Στίς 15 Νοϋΐιβρίον 6  σνντηρητικος^καγκελΑριρς 
Χέλμουτ Κόλ,' ο  οποίος διοβδέχτηκβ με μια χωρίς 
προηγούμενο διαδικασία τον σοσιαλδημοκράτη κα
γκελάριο Χέλμουτ Σμίτ#> δα σνναντηθει στην, Οοα· 
σιγκτον με τον ’Αμερικανό πρόεδρο Ροναλντ Ρηγκαν, 
τον ΐπτουονό ΈΕωτεοικών Τζώοτζ Σούλτς και βλ-τΟν ίπτουργό Εξωτερικών Τζώρτζ 
λονς ’Αμερικανούς ¿πισημους.

Ό  ύπουονός 'Κ ω τε ρικών Χάνς Ντήντριχ Γκένοερ, ό  6- 
noloc uέ τήν αποσιοσία του. έφερε σιήν έξοοοία τους χρ·- 
σηανοοημοκράτες καί καταδικάστηκε γι αυτά από τους !*► 
μανούς εκλογείς, παίρνει έπίσης μέρος στην διήμερη οοτη 
επίσημη Επισκέπτη. . - . . .  _

Ή  παραμονή τοΟ κ. Γκένσεο στά υπουργείο K utiiikbv . 
διαφημίζεται άπό τά ξένα εηδησεογρατρικά πρακτορεία καί τα 
παγκόσμιας έμβέλειας συντηρητικά περιοδικά, ως διατηρηοη 
τής Ιδιας εξωτερικής πολιτικής τής Βόννης, μετά τήν κυβερ
νητική έναλλαγή. ‘Η πραγματικότητα δμως φαίνεται πως εί
ναι διαφορετική. Ή  έξωτερική πολιτική της συντηρητικής 
κυβέρνησης είναι πιό κοντά στήν άτλαντική πολιτική, που 
άσκοΰοε μέ συνέπεια μέχρι τό 1980 ό Χέλμουτ Σμίτ, προ  
απαθώντας νά περάσει τίς άμεριχανικές θέσεις στήν Ευρώπη, 
παρά μέ tic προσπάθειές του. τά δυό τελευταία χρόνια, να 
υποστηρίξει τίς ευρωπαϊκές Αντιρρήσεις. σιήν επιθετική καί 
ψυχροπολεμική πολιτικής τής Ούάσιγκτον, ■

Διαφορές σιήν έξωτερική καί άμυντικη πολιτική, μέ τήν 
κυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών διαφαίνονται στά θέματα 

0 σοβιετικού άνωγου ΦυσικοΟ AepiouL στήν έγκατάστασητου 
τών
νατολής
μέσα 1 · · Η Η
προεδρία, .τήν 1η Ίανουαρίσυ.

Στά θέμα του άμερικανικοϋ έμπάργκο πού έπεκτεΐνεται καί 
στίς ευρωπαϊκές έταιοείες. (άμεοικανιχής τεχνολογίας), γιά 
τήν κατασκευή τοΰ σοβιετικού άεριαγωγοϋ. ή συντηρητική 
χυβέρνηση δέν «ραίνεται πώς θά 'τολμήσει μιά Ανοιχτή δια
φοροποίηση. γιατί τά,συμφέροντα τών δυτιχογερμαντκών κο
λοσσών και ή κατάσταση τής οίκονομίας τής χώρας, δέν τήν 
εύνοοΰν. 'Ωστόσο, ή AEG άπέστειλε έσπευσμένα έναν Αρι
θμό Αεροστροβίλων στήν ΕΣΣΔ. φοβούμενη μιά Αλλαγή στά
σης, ένώ ο Βίλλυ Μπράντ. χστηγάρησε τούς χριστιανοδη
μοκράτες δτι θά ήταν έξαιρετιχά υποχωρητικοί στίς Αμερικα
νικές πιέσεις.

Ή  συντηρητική κυβέρνηση εύνοεΤ τή συγκράτηση αιδς κα
θολικής «νέας παγκόσμιας στρατηγικής» Απέναντι στη Σοβιε
τική "Ενωση, ώστε νά χαλιναγωγηθούν οί δυτικοευρωπαϊκές 
διαφοροποιήσεις καί, ν’ Ακολουθούν πιστά στά μέλλον τά Α
μερικανικό άρμα. Αυτό θά δώσει τή δυνατότητα «πόν X. Κόλ 
νά περάσει πιό Ανώδυνα τή σκλήρωνση τών θέσεων του, ένώ 
έλπίξουν δη  ή Ούάσιγκτον θά άρει τίς κυρώσεις έναντίον 
τών ευρωπαϊκών έταιρειών. διατηρώντας τά προθήματα. Πη
γές τοΰ δυτικό γερμανικού υπουργείου 'Εξωτερικών, δηλώ
νουν άτι ή «νέα στρατηγική» πρέπει νά έχει προσδιορίστε· 
πρίν άπό τή σύγκληση τοΰ συμβουλίου τοΰ NATO, πού θά 
ουνέλθει στίς 9 καί 10 Δεκεμβρίου στίς Βρυξέλλες.

Ένθαοσυνόμενο. ^άπά τίς δηλώσεις πίστης στίς ΗΠΑ καί 
τά ΝΑΤΟ, πού κάνει ά κ. Κά\ μέ κάθε εύκαιρία, τά άηιερί
κα νικό Πεντάγωνο έχφρασε τή βεβαιότητα, δ η  οι πύραυλοι 
«Πέρσιγκ - 2» θά έγκατασιαθοϋν τό 1983 στή Δυτική Γερμα
νία. παρά τή σοβαρή τους Αποτυχία κατά τήν πρώτη δοκιμή.

Στίς 22 Ιουλίου, ό πρώτος πύραυλος, ¿ξερράγη Αμέσως 
μετά, τήν έκτάξευσή iouj. γιά άγνωστο λόγο. Τωε-  " ‘-J~μετά τήν έκτάξευσή του, γιά άγνωστο λόγο, τώρα οί έπίση- 
μοι Αποδίδουν τήν έκρηξη σέ διαρροή καυσίμου fl) . Ή  Απο
τυχία στίς δοκιμές, είχε Αρχικά προβλεφθεί δτι θά σήμαινε 

ιηνη
ένκαι ■  ■

πού.δέν θά είχε «εύρωπυραύλους»

___ __ __...  ____ _____ ________σήμαινε
έξάμηνη τουλάχιστον Αναβολή, καί ή Δυτική Γερμανία δπου 
θά έγκατασταθοΰν οί «Πέρσιγκ · 2» θά ήταν ή μόνη χώτ

τά 1963. ’ ■ *Αυτή ή. _ i  m ie g p s B H m ,  μ μ μ β η η  g  _eéXi ï
Αποδυνάμωνε τά Αμερικανικά έιαχείρημα δ η  ύπάρχει άμεση 
σοβιετική Απειλή,γιά τή Δύση, ¿πιβεβαίωνε τά Επιχειρήματα

άντηίθετοί στήν εγχα-
ιρρυνε τίς συντηρητικές

____________ Η Η Β Β Μ Β  Ιανδίας νά δεχτούν τούς
πυραύλους «Κροόζ». Τό Πεντάγωνο πάντως παραδέχεται πώς 
ή σπουδή γιά τήν έγκατάσταση τών «Πέρσιγκ-2» Αφείλεται 
στήν Αντίδραση της κοινής γνώμης πού πιέζει τίς κυβερνήσεις 
τού ΝΑΤΟ νά ρήν ένκαταστήσουν τούς νέους πυραύλους. 
"Υπενθυμίζουμε 8η στίς κινητοποιήσεις εναντίον τών «Πέρ
σι γχ». πρωταγωνιστούσε ή νεολαία τοΰ σοσιαλδημοκρατικού 
κόμματος Δυτικής Γερμανίας.

Η εφημερίδα «Ούάσιγκτον Πόστ» άποκάλυψε έπίσης πρίν 
λίγες μέρες, 8η  οί 'Αμερικανοί άξιωματοΰχοι. πιστεύουν δη
τώρα μπορούν νά έξασφαλίσουν τή διάθεση μιοοΰ δισεκατομ
μυρίου δολλαρίων άπό τή Δυτική. Γερμανία γιά τή βελτίωση
τών Αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων,
Σμίτ είχε έπανειλημμένα Αναβάλει.
κ. Κάλ θά έπαναλάβει τή γερμανική βοήθεια γιά τόν έκουγ-

πού A καγκελάριος 
Αναβάλει. ’Ακόμη πιστεύουν δ η  ο

χρονισμό τών τουρκικών στρατευμάτων, πού είχε Αναβληθεί 
έξαιτίας της καταπάτησης τών Ανθρωπίνων δικαιωμάτων στή 
χώρα, από τή στρατιωτική χούνα.

’Από τά λίγα στοιχεία πού Αναφέρουμε παραπάνω, (γιατί 
ύπάρχονν πολλά περισσότερα), μπορούμε νά διακρίνουμε τήν 
τυφλή Ατλαντική πολιτική τής νέας συντηρητικής κυβέρνησης 
τής Δ. Γερμανίας, ή όποια δέν πρόκειται νά έταζήσει Ccnepa 
άπό πρόωρες έκλογές σύμφωνο μέ σφυγμομέτρηση πού δημο- 
σιεύθηκε στά περιοδικό «Σπήγχελ».

Απομένει νά δοΰμε βν ό φόβος ιπ&ς έκλογικής συντρι
βής συγκροτήσει τό συνασπισμό χριστιανοδημοκρατών καί φ ι
λελευθέρων n fiv erró βωμό τής έξυπηρέτησής τών Αμερικανι
κών συμφερόντων, θυσιαστούν Ακόμη καί τά προσχήματα δη- 
μοκραπκότητας, πού χρησιμοποίησαν γιά ν ' Ανέβουν στήν 
έξουσία. Γιατί δ X. Σμίτ Εχει δηλώσει, πώς δέν πιστεύει τόν 
Κόλ πού βεβαιώνει δη  θά κρατήσει τήν ύπάσχεσή του. γιά 
τήν πραγματοποίηση πρόωρων έκλογών στίς β Μαρτίου 1983. 
Τά Αποτελέσματα τοΰ ταξιδιού οτίς Ηνωμένες Πολιτείες τών 
Κάλ καί ΙΥένοερ. Αναμένεται νά διευκρινήοουν τίς πραγμα
τικές διαθέσεις τών δύο συνεταίρων.

ΑΝΤΟΝΗΣ ΚΟΚΟΡΙΚΟΣ

r

01 T fiÿ Μ ψ ατση, ^  βά ^ μ γ φ ν μ ν ή σ σ υ ν , *τ Ις  ¡ερσσεχείς ¡κλογίS tfttjij Ίσα α νία . Σ τή  μ ίσ η  A διδάχος γ ιχ η τή ς  M i m  Γ κονζάλες.

ΙΣΠΑΝΙΑ 1

Σήμαυε ή ώρα τών αοαιαλιατών
Τό μεγαλύτερο πρό

βλημα της 'Ισπανίας, 
μετά τό θάνατο τοΟ 6ι 
κτάτορα Φρανσ. Φράν
κο, είναι ή προστασία 
της νεαρής δημοκρατί 
ας. 'Αλλά ή πρόσφατη 
συνωμοσία που άποκα 
λύφθηκε μέ τή μυστι
κή όνομασία «θερδάν- 
τες» είχε διπλό πρό
σωπο.
01 «Ιππότες τη ς  έλεεινης 

μορφής», δπω ς χαρακτήρισε ό 
ισπανικός Τύπος τούς έπίδο- 
ξους πραξικοπηματίες, λει

τούργησαν περισσότερο σαν 
φόβητρο  ̂γ ια  τόν Ισπανικό 
λαό, παρα  σαν ά πειλή  γ ιά  τή 
δημοκρατία.

*Όλοι οΐ _ παράγοντες ατό 
έσωτερικό τής χώρας όδηγοϋν 
τό  σοσιαλιστικό  κομμά τοΰ 
Φ ελίπε Γκονζάλες στήν ¿^ου
σ ία . Τό μόνο στοιχείο  που, ί 
σως, δέν εύνοεΐ τους σοσιαλι
στές, είναι ό  φόβος ένός πρα
ξικοπήματος, ό περίφημος «Α
στάθμητος παράγοντας». Και 
ή Δ εξ ιά  φροντίζει να έχμεταλ 
λευθει αυτή την κ α τά π ο σ η , 
δημιουργώντας εντυπώ σεις καί 
Αποκαλύπτοντας μόνο δσα  
σ το ιχεία  έκτιμάει πω ς τή συ μ 
φέρονν.

Ό  Φελίπε Γκονζάλες κατήγγει. 
λε αύτή τή συνωμοσία μέ τά  δύο 
πρόσωπα καί δήλωσε δτι δέν εί
χε πιθανότητα έπντνχίας ή_ έστω 
καί δημιουργίας σημαντικού προ
βλήματος, άλλά κυρίως είναι μία 
συνωμοσία γιά  νά παρεμποδ.ισθεΐ 

" ή άνοδος τοΟ ΧοσιαλιστικοΟ κόμ- · 
ματος στήν έξουσία. Καί αύτή η 
συνωμοσία «βολεύει» τά  Αντιδρα
στικά κόμματα, πού δέν θέλουν 
νά παραδεχθούν τήν Αποτυχία 
τους, άλλά καί συνωμοτούν γιά  
νά αποτρέφουν τήν πολιτική καί 
κοινωνική μεταβολή που έπέρχε-

ΤΟ ΤΡΙΟ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ

Τά σενάριο τών πιστολέρος 
της ’Ισπανίας Εχει γίνε, πλέον 
γνωστά καί Αποδείχνει τη στειρό 
τητά του: τρεις συνταγματάρχες 
κινούνται καί Απειλούν νά κατα
λάβουν τήν ¿ξουσία. Ή  έντύπωση 
πού δημιουργείτε» είναι μεγαλύ
τερη άπό τον ουσιαστικό κίνδυ
νο. Ά λλά δστω καί αύτή ή άπε- 
ρετική κινητοποίηση γίνεται ά- 
popuñ νά δηλητηριασθεϊ τά πολί
τικο κλίμα τού τόπου.

Α*>τή τή «ορά τά τρίο τών συν
ταγματαρχών κινήθηκε τρεΤς μό
λις μέρες πρίν άοχίσει ή προε
κλογική έκ στρατέ ία. Στόχος ή- 
TOcv ή κοινή γνώμη. ΑΑιά προειδο
ποίηση: «Προσέχετε, μήν τυχόν 
καί ψηφίσετε τό Σοσιαλιστικό 
κόμμα».

01 'Ισπανοί είναι εύαίσΦγτοι 
ετέ δύο πράγματα^ Τό πραξικό

πημα καί τόν έμφύλιο πόλεμο.

Τό μτ/αλύττρο πρόβλημα τής Ισπανίας σήμερα tira* ή διασφάλιση χή ς νεαρής δημοκρατίας. Σ τή  φεοτογραφία ή κατάληψη  τοΰ
χοινοδονλίον δετό τόν συνταγματάρχη Ττχίρο.

Δέν θέλουν πλέον στρστιεοτικές 
φατρίες νά έλέγχουν τήν πολιτι
κή εξουσία, τό παρόν καί τό μέλ
λον τής χώρας. Δέν θέλουν νά 
δημισυργηθεϊ στό έσωτερικό μιά 
παρόμοια κατάσταση, μέ έκείνι] 
του 1936, πριν τήν έναρξη του 
έμφυλίου πολέμου.

Ή  προηγούμενη Απόπειρα στίς. 
23 Φεβρουάριου 1981, είχε γ ί - . 
νει άπό έναν «θερμοκέφαλο» κα
ραβανά τόν Τεχέρο, ά όποιος εί- 
σέβαλε στά μέγαρο τής Βουλής  ̂
καί μ£ τό πιστόλι στό Χέρι, ύπτ-
νουν στή^θαρή.
περίμενε τούς στρεττηκύς νά 

πό τούς στρατώβ;! τους 
τά τιίνκς. άλλά. μόνο6 Ντέλ 

... ίός κινήθηκε. '"Ετσι, «όγκω
σαν» ετέ λίγο τόν .ίδιο, τήι^εατα- 
δίκασαν, μαζί μέ τούιί άλλους 
συνωμότες, σέ βαοιές ποινίε_ καί 
τώρα άπό τή φυλε*η, τολμά..,νά 
θέλει νά θέσει ίπτοψηΦίότητα καί 
νά άπειλεϊ θεούς καί. δαίμονες.

Άλλά οί συνωυοσίες στόν Γ- 
σπανικό στρατό δέν είναι μόνον 
Φαιδρές όποθέσεις. Είναι καί έττι- 
κίνδυνες. Κεχθώς άκόυπ δέν ενει 
γίνει «¡ητοφασνστικσποίηοη, όχι 
μόνο στό στράτευμα, άλλά καί 
εττόν κρατικά μηχανισμό, ο! λίγοι 
άβιόρθωτοι άξιωμεττικοί, άποτε- 
λούν ένα ύπαρκτά στοιχείο Ανω
μαλίας.

Τά ζήτημα, θά μποροατι· νά 
είχε τακτοποιηθεί, άν ,έιττφη ό 
πέλεκυς τής δημοκρατίας πίνω 
τους. Τά κιΛερνητικά χέρια όμως 
είναι άδυναμα νά συγκοεττήβουν 
τόν πέλεκα καί οί ετημεοινοί κυ- 
βεονητικοί είναι ένκέοσλεη Αδύ
ναμοι νά πάοουν άιτοφάσεις, ¿γι 
μόνον νιά  τούς πιστολίοος τού 
«προτού, άλλά καί γ ιά  ολα σχε
δόν τά  ποοβλήματσ πού άτεααχο- 
λοΰν τά Ισπανικά ίΒνος.

Άπέτυχαν νά διαμοοφάοβυν 
μιά άποτελεσμστική ο|κονομ«ή 
πολιτική, νά Αντιμετώπισε»* τό

οί άνεργοι σέ σύνολο πληθυσμού 
37.000.000—  άπήχυχαν νά πε
ριορίσουν τόν πληθωρισμό καί νά 

"•βιττύξουν τήν παραγωγή καί 
, τό έμπόριο. Ακόμη καί τό Μουν
τιάλ, άποτέλεσε οίκονομ ικό φιά- 
οκο. Υπάρχει, λοιπόν, μ ιά  «Ανι
κανότητα άπό ρέρους των δυνά
μεων τής Δεξιάς^ νά κυβερνήσει 

'Ισπανία. Καί αύτή ή Ανικα
νότητα όδήγησε στόν άργό θάυσ- 
« Η ρ ν  " Ε ν β κ ^ Α π υ ρ ιφ ιρ τ ικ ο ^  Κέν 

■ •φου. που^άποί^κιέτηνξκυρβ δυ- 
®τμη εττήν ' κυβέρνηςτή, “ τδ- οποίο 
ϊτιορα έχει καταληφθεί άπό έναν 
,πανικό διότι βλέπει δτι τά έδα
φος γλιστρά κάτω, άπό τά  πόδια 
του.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
Δέν είναι μόνον τό κόμπλεξ έ

νοχης γιά τήν άνικανότητα καί 
τήν ανεπάρκεια. Είναι Ακόμη καί 
ό πανικός γ ιά  τό Αποτέλεσμα τών 
έκλογών τής 28ης 'Οκτωβρίου. Ό  
πανικός αίτιός δέν άψορά μόνο 
τήν Ένωση Δημοκρατικού Κέν
τρου. άλλά καί τά κόμμςπα τής 
Δεξιάς, όπως είναι ή λαϊκή Συμ
μορία του Μανουέλ Φράγκα Ίρ ι- 
μπάονε, ποώην υπουργού Πληρο
φοριών τού Φράνκο, άλλά καί τά  
λείψανα τού φοανκισμοΰ τίς άν- 
τιδραστικές δυνάμεις καί όρισμέ- 
να στοιχεία τής Εκκλησίας, κυ
ρίως σΐττά πού συναντούν κάτω 
άπό τήν σκέπη τού 'Οπουε Ντίι, 
τά μεγάλα οίκονομικά συμφέρον
τα τής 'Ισπανίας.

"Ολοι αϋτοί βλέπουν δτι ή 'Ι 
σπανία βρίσκεται στήν καμπή τού 
δρόυου καί δτι προτιμά νά άκο- 
λουθησει τόν ήγέτη τοΰ Σοσια
λιστικού κόμματος Φελίπε Γκον
ζάλες, & όποιος όργάνωσε μιά 
χίαρίς προηγούμενο προεκλογική

τον νά κατςτ'τήσει-τόν Ισπανικό 
λαό, νά τόν θέσει έπί ποδός γιά 
τή μεγάλη άλλαγή. πού ήταν καί 
τά κυριότερο, τό μοναδικό σχε
δόν σύνθημα τής έκστρατείας 
του.

Αύτή τήν άλλαγή, τήν ποθεί 6 
Ισπανικός λαός, δπως καί Α έλ- 
ληνικός. όπως κι ά γαλλικός καί 
ό σουηδικός. Γκχτί τά  άστικά 
κόμματα έχοιγ «χάσει τή γυαλά-

σθεΐ τό Ισπανικό κ'Άτος, νά δη- 
μοκρατικοποιηθεί καί νά προχω
ρήσουν κατόπιν σέ οϋσιαστ ικότε- 
Ρ€ε άλλσγές. Ό  σοσιαλιστικός 
μετασχηματισμός δέν είναι τής 
παοούσης στιγμής.

Ή  ταχτική τού σοσιαλιστή ή- 
γετη βασίζεται σέ μία έκτίμη^η 
τής σημερινής κατάστασης στήν 
'Ισπανία. Γνωρίζει δτι ή νέα. γε
νιά είναι μέ τό μέρος του καί θέ
λει τήν άλλαγή. Άλλά γνωρίζει 
έπίσης δτι καί πολλοί 'Ισπανοί, 
πού Ανήκουν στίε προηγούμενεςκόμματα έχουν «χώσει τη γυαλα- που ανήκουν στις προηγούμενες 

δα τους» πλέον; 'δέ)>'φαντάζουν·· γενιές_κσί ζρύν άαόμη μέ τό τρού-.
μα τουΐέμφυλίου πολέμου Και το 
αίσχος -της δικτατορίας, είναι έ-

καΐ δέν μπορούν νά παρασύρουν 
ούτε τούς άρελεΐς.

Ό λες οΙ σφυγμομετρήσεις δί
νουν τώρα τήν πλειοψηφία στό 
σοσιαλιστικό κόμμα καί δείχνουν 
δτι οΐ 'Ισπανοί είναι Αποφασισμέ
νοι νά Ανεβάσουν τόν Φελίπε Γκον 
ζάλες στήν έξουσία, μέ μία αυ
τόνομη κυβέρνηση, πού θά_ θέσει 
τέρμα στους παλ&ηκαρισμούς τών 
πιστολέρος, θά κινήσει τον παρα
γωγικό μηχανισμό τής χώρας, θά 
διαμορφώσει μιά νέα έξωτερική 
πολιτική, ουσιαστική καί σύμφω
νη μέ τά  YjEviKÓreoa συμφέροντα 
των ‘Ισπανών καί θά προχωοήσει 
στήν άνσμόοφωση τοΰ Ισπανικού 
κράτους, πού υποφέρει άπό Αρτη
ριοσκλήρωση.

Ακριβώς γιατί δέν έγιναν ο! 
Απαραίτητε« μεταοριθμίσεις καί 
γιατί δέν προχώρησε ά έκ δημο
κρατισμός.

Ή  Άλλαγή, είναι γιά τόν Φε
λίπε Γκονζάλες, ένα αρκετά έπα- 
ναστατικά συνάμα γιά  τήν τω
ρινή στιγμή. 'Ε τσ ι ώστε νά έπι- 
τευχθει ό βασικός στρατηγικός 
στόχος. Γιά τά λόγο αύτό λοι
πόν, ό Φελίπε Γκονζάλες καί τό 
κόμμα του προχώρησε σε ένα με
τριοπαθές πρόγραμμα, γ ιά  τήν ¿. 
πίτευξη όρισμένων Απαραίτητων 

-μεταβολών, ώστε νά έχσυγχρονπ-

πίφυλακτικοί ατούς ριζοσπαστι
σμούς καί τίς  έξαλλες καί βια
στικές Αντιμετωπίσεις.

Ή  έπαναστατική φρασεολογία 
δέν ώφελεΐ σέ τίποτε σήμερα τήν 
'Ισπανία. Ή  σωτηρία της χώρας 
βρίσκεται στά  χέρια τού Φελίπε

Γκονζάλες, δ  όποιος προσπαθεί 
νά συνενώσει δλα τ ά  κοινωνικά 
στοιχεία, νά έπιτύχει μιά εύρύ- 
τερη κατά τά δυνατόν συνεργα
σία, κατανόηση. Ακόμη καί συμ- 
μαχία τών λαϊκών δυνάμεων ώστε 
νά κατακτήσει τήν έξουσία καί 
νά προχωρήσει Αμέσως κατόπιν 
στήν Αναμόρφωση τής χώρας.

ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩ Ν
Αύτή ή μεταβολή στή σκέψη, 

ατά  αισθήματα, στίς Αντιλήψεις 
τοΰ Ισπανικού λαού, δέν ¿πιτεύ» 
χθηκε κατά τρόπο θαυματουργό. 
Είναι καρπός μιας άοκνης προ
σπάθειας πού κατέβαλε _τό σο
σιαλιστικά κόμμα  καί μιας κινη
τοποίησης, που δέν έχει τά προη
γούμενό της στήν πολιτική Ιστο
ρ ία  τής χώρας. Μ έχρι καί στε
λέχη του κόμματος χτύπησαν πόο 
τα  μέ πόρτα άλα τά  σ π ίτ ια  καί 
συζήτησαν μέ άνδρες, γυναίκες, 
γέροντες γ ιά  τή σημερινή κατά
σταση καί γ ιά  την άνάγκτι ιιισς 
λύσης έτσι ώστε νά τεθεί τέρμα 
στόν οίκονομικά καί ήθικό μαρα
σμό τής χώρας. Καί γ ιά  νά γ ί
νει αύτό, δέν υπάρχει άλλη λύση 
Από τή νίκη τών σοσιαλιστών καί 
τήν άνοδό τους στήν έξουσία ώ
στε νά  σχηματίσουν κυβέρνηση 
πλειοψηφίάς καί νά έψαομόσουν 
τό  πρόγραμμά τους, πού είναι 
πρόγραμμα πλατείας Αποδοχής,

Γιά τούς περισσότερους Αρχη
γούς τών κομμάτων καί περισσό
τερό γ ιά  τον Φελίπε Γκονζάλες 
δεν υπάρχει δύναμη _μάτα στο 
στρατό πού νά έπαρκοΰσε γ ιά  τήν 
•πραγματοποίηση τοΰ πραξικοπή
ματος. Ε ίπε μάλιστα ά Φ. Γκον
ζάλες, δτι πρόκειται y já  
σματα καί δ π  ή σχετική eil . 
γοαφία διογκώνεται έπίτηδες γιά  
νά τρομάξει τήν Ισπανική κοινή 
γνώμη και νά .ψηφίσει τή Art á ^ ja  
σάν- προπύργιο εναντίον τη ς .β ι-r^jy 
κια  ιόριας. -ένώ. δλοι τώρα πλίον . ,^  
γνωρίζουν δτι δέν'είναι η Δεξιά 
τίποτε άλλο παρά ένα στήριγμα 
τών (Αντιδραστικών δυνάιιεων, που 
ελλοχεύουν είτε μέσα στδ στρα
τό, η τε  στόν κοατικό μηχανισμό, 
είτε στήν οίκονομική καί κοινω
νική ζωή γ ιά  νά πληξουν τή δη
μοκρατία.

Φθινοπωρινοί διάλογοι ιών Μεγάλων
ρπροοτά οτον πογκόομια κρίαη

Σ υνομ ιλ ίες οιεςαναντ 
αύτή τή ν  έπο^ή οτή Ν έα 
"Υάρκη. μτταξυ τβδ Ά μ ερ ι 
χχνοϋ  ύπουργού 'Εξώτερε- 
χώ ν Τζώρτζ Σοΰλτς καί 
τού Σοβιετικού ουνχδέλ- 
φου του Ά ν τρ έ ι Γκρομϋκο 
μέ θέμα τά παγχόομια προ 
βλήματα καί τί$ σχέσεις 
τών δύο ύπερδυνάμεων. 
Γίνεται άκόμπ λ ό γο ς γιά 

μιά διάσκεψη κορυψΑς μετα
ξύ tûv ήγετώ ν τών δύο  χω
ρών. Ταυτόχρονα, σοβιετική 
Αντιπροσωπεία μ έ  έπικεψα- 
λΛς τόν ύψυπουργό 'Εξωτερι
κών κ. Ίλίτοεψ  διαπραγματεύ 
εται ατό Πεκίνο πάνω σ έ  δλα 
τά  ζητήματα διαφωνίας μ έ  τΛν 
Κίνα.

Αάτοί οί φθινοπωρινοί διάλογο« 
μ^ν»ύν_νά μάς γεννούν

.πίδες δτι βά πρσχωρ^σΛ»· 
μιά διεθνή ύφεση καί δτι 

άπομωαρυνθούμ« άπό τή ση-
με σέ μιά διεθνή
βά ό η » α φ » Μ ΐ α Β β 9 ΐ Ρ Η
ιιερινή ένταση που έπικρστεί στήν 
υδρόγειο.

Ή συμπεριφορά τών ύπερδυ- 
w w w  στά μεταπολεμικά χρό
νιο. Αποκλείει μιά τέτοιο αισιο
δοξία, άλλά είναι γεγονόα δτι 
τώρα μέ την παγκόσμια οίκονο
μική κρίση, τά πράγματα περι
πλέκονται όκόιιη περισσότερο έ
νώ μέ τήν Αδιαλλαξία καί τή 
«στιψή» πολιτική δέν διορθώνε
ται τίποτα

'Επίσης μέ τήν πολιτική τών 
έξοπλισμών, κλιμακώνεται μιά 
περιπέτεια, πού σέ καμιά περί
πτωση, 6έν πρόκειται νά βγει σέ 
καλή yi¿ κανέναν.

«Στίς Ανάγκες κα Ιοί θεοί πεί
θονται», έλεγαν οί Αρχαίοι.

Αέν ύπηρχαν δμως τότε ρ! Με
γάλοι γιά νά μπορούμε νά κρί
νοι«« ο ήμερα άν τά ρητά Ισχύει 
«βζ γι' αύτοάς. 'Αλλά όαγά ή 
γρήγορα βά πεισβούν, γιατί ξέ- 
ó*W,ot» Π Αλλη έναλλοπτική λό- 

μρηνικός πόλεμος καί 
»ωτική καταστροφή καί 

κανείς tr  βύτόν τάν κόσμο, 
σσ> IH&fpfl. νά ΑναλΑβει τέτοιες 
ewn*S *οί ι«  όδογηθεί ο ί μια 
várt/otovU f i*  το ύ  Ασφαλούς.

'Μ βιΛνής νατΑηραη έχει tr 
‘**¡*<*¿M καί fíiflb  «ή γνωρίζει 

κ4?»ιεβ| τΑ» 
Ϋής, ΝΥΐή, (ίΙΛΛ&η, γ ια τ ί φ ί αχέ»

f a #
m & W m â lÊ iÈ ÎÊ ^ È

'Β  MÍl’
μ ά κ ο ο η  τ ώ ν  i f -
οπλισμέ”  κ α ί ή  
οικονομική κρ ίση  
„ον κ ο σ τ ίζ ε ι  *- 
λες χ*  Χώβ ·ί  *"
χονν ¿ξύνει τ ίς  
Ζχίσεις μεταξύ  
τ ύ ν  Μεγάλων δη 
μμμ,ργώντας μιά  
μβτάστ αση πού
ΙγχνμονιΙ μεγά
λους κινδύνους 
γιά Φ  ·1βή*ν- 

A. w

σεις τών δύο ύπβρδυνάμεων έπι-
δεινώθηκαν.

Ό λοι ξέρουν έπίσης στ, μιά 
τέτοια κατατταση
γάλους κινδύνους γιά  τήν 

ου. ΟΙ δ

έγκιηιονει με- 
ια την είρηνη
ρσγμστευσεις 

έπί χρόνια τώρα
τοΰ κόσμου, 
πού διεξάγονται
στή Γενεύη, γ ιά  τούς στρατηγι
κούς έξοπλισμούς δεν καταλήγουν 
σέ κανένα Αποτέλεσμα καί οί ε
ξοπλισμοί κλιμακώνονται αέ μία 
περίοδο οίκονομικής κρίσης, που 
βαθαίνει περισσότερο.

Ό  Αμερικανός πρόεδρος Ρ6- 
ναλντ Ριτγκαν είχε τό« Ωφέλεια 
νά πιστεύει βπ βαθύτεοη είναι ή 
κρίσή πού περνδτ ή Σοβιετική Έ 
νωση καί θεωρεί δτι, συνεχίζον
τας 5* Ακόμη κλιμακώνοντας τήν 
πολιτική τών έξοπλισμώ«, θά έ- 
πιδεινώσει περισσότερο τή θέση 
της, ώστε νά όδιρτήσει τό σοσια
λιστικό μπλόκ σέ χρεοκοπία.

Μέ τήν ίδια δμως ποακτική 
συνεχίζει τούς έξοπλισιιούς τής 
χώοσς καί μάλιστα αέ κλίμακα, 
πού δέν έχει τό προηγούμενό της. 
Καί έχει τή γνώμη δτι έτσι έξυ- 
πηοπτείτσι ή πολιτική του. Είναι 
σάν νά τρίβει τή γλώσσα του αέ 
μια λίμα... κσί να πίνει κατόπιν 
τά β'κό του αίμα,.. Γιατί Α ττο* 
ΜΤΐκή τών ίξφπλισμών, δεν α 

ποτελεί διέξοδο γιά  τό σημερινό 
Αδιέξοδο τής οίκονομίας, πού ψαί 
νεται άλλωστε, άπό τήν έπιβείνω- 
ση τής έσωτερικής κατάστασης 
στίς Ηνωμένες Πολιτείες.

ΟΙ γενικότερες έξελίξεις δμως 
Φανερώνουν ότι ό κ. Ρήγκαν μέ 
τήν πολιτική του βχι μόνον δέν έ- 
νισχύει τό Αμερικανικά γόητρο 
στον έξωτερικά κόσμο, άλλα Αντί
θετα συντελεί σέ μια Απώλεια 
τής έμποοικής καί τεχνολογικής 
μάχης πού διεξάγεται Ανάμεσα 
ατά  τρία μεγάλα βιομηχανικά κέν 
τρα τοΰ καπιταλισμού, τήν Ευ
ρώπη, τήν "Ιαπωνία και τίς ‘Ηνω
μένες Πολιτείες. Καί ή Απώλεια 
αύτής τής μάχης έξασθενίζει πε- 
ρκτσοτερο τήν 'Αμερική, ̂  πρά
γμα, που ίγ ιπ  Αντιληπτό άπό 
τούς Εύοοπαίους, σέ σημείο ώ
στε νά διαμορφώνουν μιά νέα οί
κονομική πολιτική καί νά θέλουν 
τήν στενότατη συνεργασία μέ τήν 
Σοβιετική Ένωση.

Δέν θά ήταν άσψσλώς Αντικει
μενικός ό  παρατηρητής πού θά Α
γνοούσε ότι Ανάλογες δυσκολίες 
αντιμετωπίζει και η Σοβιετική 
Ένωση, πού είναι όποχοεωμένη 
νά Απαντήσει στις έξοπλιστικές 
καινοτομίες τού προέβοου Ρήγκαν 
κα| νά διαθέσει καί αύτή μεγάλα

κονδύλια γιά  τήν Ανάπτυξη vf«, 
συστημάτων όπλων.

Γιατί, λοιπόν, αυτές ο! tim . 
ψές καί ot προετοιμασίες γιά « 
να διάλογο; Ο έξοπλιστικος 
μπος τών δύο ύπερδυνάμεων ¡, 
φθασε στό χτένι.

B w i γνωστό δτι σοβαρά είναι 
τά  οικονομικά προβλήματα w  
Αντιμετωπίζει ή Σοβιετική ’£!>. 
ση. Άλλά γιά  τάν πρόεδρο Ρή. 
γκαν πρέπει νά λεχθεί δη  μέ 
όλη πολιτική του σχΑσέλεσ* λ, 
στε ή οίκονομικά καί κοινών,^* 
κατάσταση στίς Ηκνμένες ΠολΓ 
τεΐες νά έπιβεηωθεϊ καί ainé 
έχει δυσμενείς καί ό λίθοι ες 
πτώσεις σέ 6λ«ς τίς χώρες « i  
Κόσμου. * ^

Βλέποντας αύτή τήν άλήθε» 
d  ευρωπαϊκές χώρες. τρομοκρΓ 
τημένες Ακόμη άπο τούς ««¿Γ 
διασμούς στήν έξωτερική ιήΛ»,* 
κη του ΑρεοικανοΟ ποοέόοου ¿¡Γ 
«^βάλλουν τώρα ζιαφά  γιά τή

yjy¿ , είναι Αρκετά χαρακτηριστώ
Ευρώπη θέλει νά άκολοιάή- 

u  ένα διαφορετικά δρόμο άνά» 
ιβσο «πίς δύο ύπερ&υνάμεις, θέ- 

r¿  οά έξασθενίσει τήν έίάρτησή 
r L  άπό τό άφΜοικανικό άρμα 
3 5  νά χαράξει μιά δική της πο- 

Αύτό είναι πού έξσγριώνει
0ύάσ|Υχτον·

•Αλλά υήπω«: δέν είναι ψανε- 
«Α δτι ή •í ‘wa Ρ*τά τις έσωτερι- 
Ρ9 ιδεολογικές περιπέτειες και 
5*Σ,ατ®τά&εις της. έπαψ« νά δεί- 
“ ΐ^έπιβυΡ'α νά παίζει τό «άμε- 
Xvt* ií ¿ χαρτί», έναντίον τής Σο- 

'Ενωσης ή τά «Wrièeto;
ΤΙ ya υποθέσουμε λοιπήν 
1 - τούς διαλόγους, πού

ñ0a*

μέ
o ú ^ - i  «σότο βόταε» στή
K/óSn ’Α'i* ’3¿ καί Σοβιετικής Ενωσης 
||φ *% ας καί Σοβιετικής Ένω- 
κΟ’ . 'Ο χ ι  «Ιναι ένδειξη μερικών 
σηί· τιμήσεω ν πού κάνουν ή 
v*£tiY<,0Vj ^ *άάσχα καί τά Πε·
í S t f e d í s r t x

«ιναι πιθανόν νά όδη- 
¿ κ Π ^  g l μιά via  πολιτική, σέ

κοινή γνώμη παρα- 
. '  . . ^ » '|« λ Ιξ ε ις

καί κυρίως τούς συνεχιζόμενους 
πυρηνικούς έξοπλισμούς καί τήν 
παγκόσμια ένταση. Διαπιστώνει 
δη  ά κόσμος Εχει συγκεντρώσει 
όπλα καί κατασκευάζει τελειότε
ρα Ακόμη, σέ μιά κλίμακα κατα
στροφής χωρίς προηγούμενο στήν 
Ιστορία τού Ανθρώπινου γένους. 
Αύτά τά  όπλα μπορούν νά κατα
στρέφουν κάθε ίχνος ζωής πολλές 
Φορές έπάνω στόν πλανήτη μας.

Καί
νά ^  ,  Η 1 Μ Β Β
περισκεψία ή τά πείσμα μερικών 
πολίτικων ήγετών, άλλά άιάμη 
καί άπό ένα τεχνολογικά λάθος... 
Ά ν  θέλουμε νά συνειδητοποιήσου 
με τήν κατάσταση, πρέπει νά ά ν  
τιληψθοΟμε ότ, ζουμ« στήν κόψη 
τού ξυραφιού.

Καί αύτή ή τραγωδία μπορεί 
συμβεί όχι μόνον άπό τήν ά-

Ή πρόσφατη 
χτος Πουγ

διακήρυξη τού

Ρ Ρ Β Η Η  Β Ρ πιθανόν νά όδη-
κατάσταεπι στήν Κεντρική ¿rT1,'T  ρ ΐ Μ'ά νέα πολιτική, σέ
ρική ή τή Μέση Ανεττολή, γά^ρφ ορετικό δρόμο;

¿οβιοΐκή*’ ’ « f i g  · ' -

Κινήματος Πσυγκόάε, τού Κινή
ματος τά · 'Επιστημόνων γιά την 
Είοήνη. μέ τήν ύπογραψή 97 δια- 
κεκριιιένων σοψών πού τιμήθηκαν 
μέ τό βραβείο Νόμπελ, καί πού 
Εκφράζει τίς θέσεις καί όντιλή- 
ψίΐς τού Ράσσελ καί τού Ά ιν  
στάιν, είναι σαψής ατά προειδο
ποιητικό γης περιεχόμενο ,

Η ένοποίηβιι inç Κορέας 

βαοικός ποράρων μιά 

τήνπαμκόομια είρηνη
ΤΟΥ Γ .  Π Α Τ Τ Α  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΟ - ΒΟΡΕΙΟΚΟΡΕΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝ ΔΕΣΜ Ο Υ
Α φορμή γ ι ο  τό  άρθρο τούτο  μάς έδωσε ή 34η Επέ

τε ιο ς  (1 0  Ό κτώ βρη 1948) ά π ο  την Τδρυση του  Ερ
γα τικού  Κ όμματος τη ς Β όρειας Κορέας.

"Η Κορέο, μιά χερσόνησος τflç Ν.Α; ’Ασίας, ί^ ιν .  ^
λ  εάν Β παγκόσμιο πόλεμο υπό Ιαπωνέζικη κατοχή.otó μέχρι 

Κι έν«3 μετάvffl μετά τήν ήττα τής 'Ιαπωνίας όλοι ^στευαν καί πρό 
ός οί Κορεάτες δη , έπί τέλους, ο λαός της φορέας ν ύ τ  
ωβανε τούς καρπούς 35 χρόνων Αγώνων του ένάντια επάνπολάμΟανε τους καρπούς οο χρόνων αγ««»«»»

Ίαπω νέζο καταχτητή, είδε στίς 8 Σεπτέ»ιβρη 1θά5 τίς ‘μ/* "  
ρεαλιστικές δυνάυεις τών ΗΠΑ v á jW T o A o ^v eu v  τό νδηο  
τμήμα τής χώρας του. Ετσι, Λ Κορέα, χωρίσιη«« από το β  
οέ δύο τμήματα, στό bópeio καί τό Νότιο καί γιά 37. τώρα, 
όλόκληοα χρόνια παραμένει διηρημένη παρά τ ή ν inB uiitaw D  
λαοΰ της (Βορείων καί Νοτίων) καί παρά ¿ G SX SSS féS*  προσπάθειές του γιά μιά είρηνική,ένοποίηση τής ρ ρ έ α ς  Σ η ς  
β Λύγούστου 1971 ά πρόεδρος της Βόρειας Κορέας οτρατάρ- 
xnc Κώ Ί λ  Σούγκ προιίιθησε ένα διάλονο. σέ πολιηκάέπ ί- 
ηεδο, μεταξύ τών δύο ένόιαφερομένων μερών καί πέτυχε 
στίς 4 'Ιούλη 1972 νά ύπογραψεΐ κοίνή συειφωνία ή άποία 
περιείχε τρείς βασικές Αρχές:

Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤ Α  ΧΕΡΙΑ Τ Ο Υ  ΛΑΟΥ
1) "Η Ενοποίηση τής χώρας νά γίνει χωρίς καμιά Ανάμιξη

ξένων δυνάμεων. ·. » , , ,  ,  ,  Λ2) Ή  ένοποίηση νά γίνει μέ ειρηνικά μέσα χωρίς Προσφυ
γή στή βία καί στα βπλα* £ - ί  .  _ ,

3) Η ένοποίησπ νά γίνει ξεπερνώντας τίς otaipope 
ύπηρχαν orle Ιδεολογίες τών δυο μερών καί τά πολιτω 
στήματα.

Μέ άλλα λόγια τά πρόβλημα τής ένοποίησης τής Κορέας 
πέρναγε στά χέρια τοΰ κορεάτικου λαοΰ χωρίς τίς έπεμβά
σεις τών ξένων δυνάμεων. Δυστυχώς ή συμφωνία αύτή δέν 
έπρακειτο νά τηρηθεί, άλλ’ ούτε μέχρι σήμερα νά προχωρήσει 
σ ' ένα έπάμενο βήμα άπό τό γεγονός καί πόνο τής παρουσίας 
καί μόνιμης εγκατάστασης μονάδων τών ενόπλων δυνάμεων 
τών ΗΠΑ. οΐ όποιες έλέγχουν τήν κατάσταση καί ¿μποδί
ζουν £τσι τήν πραγματοποίηση τής συμφωνίας αυτής.

Είναι Ιστορικά Αποδεδειγμένο, Αλλά καί ή σημερινή πρα
γματικότητα δείχνει δη  κάθε φορά πού ξένες δυνάμεις έ- 
πεμβαίνουν στίς ¿σωτερικές υποθέσεις ένός έθνους, τά μόνο 
πού καταφέρνουν είναι νά περιπλέξουν τά ποάγματα ne coa
ctóte οο καί τά έθνος αύτό νά γίνει εύκολη λεία τών ξένων 
αύτών δυνάμεων.

"Ετσι σήμερα, δν β  έχουν περάσει 37 όλάκληρα χρόνια, 
ύπάροκι ά κίνδυνος ή διαίρεση τής Κορέας σέ Βόρεια κα{ 
Náua ν ά ^ ν ε ι^ ιό ν ιμ π . μέ κίνδυνο τήγ Ανάφλεξη ¿νάς νέου

. ς  πού 
ιττκά συ-

πολέμου ένο-
ποίηση τής Κορέας είρηνικά, είναι σίγουρο δτι θά διατηρηθεί 
ή είρηνη στήν Ασία, άλλά καί σ όλοκληρο τάν Κόσμο,

ΛΥΣΗ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ
Νά γιατί β »  μόνο ό κορεαηκάς λαός άλλά η  δλοι οί λαοί 

τής γης δέν θέλουν νά ξαναδοΰν Ιγα  νέο πόλεμο στήν Κο- 
Ρ*“ · Βίρι μπαίνει σάν καθήκον δλων τών λαών νά βοη-
vy^Hiv μ' δλα τους τά μέσα, την προοιταυεία γι·
Η  ένο"°ίηοη τής Κορέας. Πρέπει νά τεθεί ¿Vu , εΛυς στις 
^Π Α  Î1 M  δυνάμεις τών

- ï „ v‘ATw'TEr**"v,î ï ,e !. uávo άπό τήν κοινή τους διακΛ-' ρυξρ, άλλά έχουν καί τήν όμόθυμη ύποατήριξη καί έγκριση 
δλων των χωρών πού πήραν μέρος στήν 23η Σύνοδο to0 0 H ¿

A l t 'S
ξένων σιραπειιμάτων κα( άπά τήν Κύπρο καί

ρέπει 
. τών 

Κορέα. J
fl

I έ
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Επεκιείνειοι A βυνεργαβία μας 
με Cüyyapía - ΤεεχοοΑοΒακία

Τήν κάθετη άνάπτυξη τών οικονομικών καί Εμπορικών σχέσεων μεταζό 'Ελλάδος καί 
Ούνναρίας · ΤοεχοολοβοκΙας Επιδιώκει ή  Κυβέρνηση τής 'Αλλαγής. Μέσα στά πλαίσια αύ· 
r ά. Αρχισαν τήν Τετάρτη καί τερματίζονται οήμερα Σάββατο οΙ έργαοΐες τής μικτής διυ
πουργικής Επιτροπής 'Ελλάδας · Ούγγαρίας orrtv όποΐα άναζητοΟνται τρόποι καί μεθοδεύ
σεις γιά τήν Ανάπτυξη τών διμερύν άνταλλογύν.

Ü e t p o c n r t ç
ο

Οικκ éntoóuavt A
Αναπληρωτής Εθνικής 
■tac Γιάννης Ποχτάχης. οί άνταΧ 
λαγίς τών δύο τωοών στη διάρ
κεια τού 1931, όπότε χαταογήθη* 
μ  το κλήρινγχ, σημείωσαν κάθε- 
τη Μικπίι

'Ανάμεσα στά προγράμματα πού 
βυζητούνται γιά ανάπτυξη τής 
συνεργασίας τών δύο τωρών oto 
βιομηνανιχο, Ιμηορίχό καί Ενερ
γειακό τομέα, περιλαμβάνονται: 

— Ή  κατασκευή στήν 'Ελλάδα 
Εργοστασίου παραγωγής Ανταλλα
κτικών καί Εϊαοτηιιατων γιά τά 
'  —κτοοίΐα ΙΚΑΡΟΥΣ, πού ό ά- 

uoc τών κνχλοφορουντων στήν 
Ελλάδα τό 1963 θά αθάσει τα 

. Σέ δεύτερη φάση το έογοστά

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ

αύτό θά έπεχταθεΐ στήν ,συ- 
ιολογηο

*s
900
ναρμολάγηση καί παραγωγή άμα-

‘μίλέτη γιά τήν δυνατό- 
τητα πραγιιατοποιήσεως τής δεύ
τερης γεωθερμικής γεώτρησης στη 
Νΐσνοο χαΐ πάλι άπό τους Ουγ-

— *Η συμμετογή τής Ούγγα- 
ptac «πή μονάδα αλουμινας μβ 
προσφορά τεγνολογιας και απορ*

ρδφησπ μέρους τής παραγωγής 
σΑ συνεργασία μβ τη Βουλγαρία.

— Ή  δημιουργία άπό τήν Ουγ
γαρία Ανύς ΙτΟυογεννητικοϋ στα
θμού γιά τήν άνάπτυξη τής ίγθυο 
παραγωγής. ,  , , ,

— Κατασκευή εργοστασίου στη 
γώρα μας νυμών και κομπόστας. 
'Η  Εξόφληση τού μητανολογιχοΰ 
Αφοπλισμού θά γίνει μέ την Αγο
ρά πηοΐδντων τής μονάδας Από 
τήν Ουγγαρία.

— Κατασκευή μονάδας πσρα- 
γωνής κοέατοε. ή όποια θά είναι 
κάθετη καί θά ΑσνΙζει Από τήν 
πσοαγωγή κτηνοτροφών καί θά 
φθάνη μίτοι τήν παραγωγή Αλ
λαντικών.

CM ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ  
Μ Ε ΤΣΕΧΟ ΣΛ Ο ΒΑ Κ ΙΑ

Στλ μεταξύ, φθάνει τή Δευτέ- 
ρα στήν Αθήνα τσεγοσλοβαχική

Αντιπροσωπεία μΑ Απικεφαλής τόν 
ύπονσνό Βιομητανίας τής τώρας 
gyync νια νά συζητήσει θέματα 
Ανάπτυξης τών οίκονομιχών στέ- 
σεων τών δύο ιωρών. Ειδικότε
ρα;

— Στόν τομέα τού Εμπορίου θά 
συζητηθεί ό διπλασιασμός τού 
σημερινού όοίου Ανταλλαγών σέ 
μακοονοόνια βάση. ΟΙ Τσέ70ΐ  Αν- 
διοφίοονται γιά σταφίδα, καπνά, 
Ασπεριδοειδή, ύφάσματα κλπ.

— Ή  δυνατότητα κατασκευής 
Από τούς Τσέτους μονάδας Αξα- 
εοιωσης λιγνίτη, ή εξόφληση τής 
Αξίας τής όποιας θά γίνει κατά 
80% αε τήν Εξαγωγή Αλληγικών 
προϊόντων.

— Ή  δημιουογία διαφόρων μι 
κτών Επιτηρήσεων παοαγωγής 
καί συναρμολόγησης Αμαρτημάτων 
γεωργικών μηταγημάτων. Μαζω
μάτων τρόλλεύ, λεωφορείων κλπ.

ÖTA(0; BfE( Α Μ Μ Ο Ι
θα u o k il

Me ΠΡΑΣΙ/UEi ZtûVBZ, 
J¿ITP!A3A ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΜοΥΙΤΑΡΔΙ ΠΑΠΙΓΙΟΙΟ.
ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΦΑΤΑ,
ΠΑΤΟΥΣ OAOtAeAPllTEtf

ο υ ν ε λ ε υ ο ε ις
•  Τά μίλη τής Κ.Ο. τών τα ΐί. 
καλούνται σέ Ικτακτη γενυκή συ
νέλευση τή Δευτέρα 25 Οκτώβρη 
καΛωοα 7.00 u-U- m à v o a f t i a  
Ï S  ΠΑ,Σ Κ.Ε.Β.Ε^. Ζ 'οο^του 
Πηγής 36 Ιος äpojpoc. 0 ά συςπ- 
τηθεί τό θέμα: «ΠοΙιτυτήΑνημά-
ρωση καί όσγαναηιχά M uña» .

© Ή  Κ.Ο. Βιολόγων καλέ/ τά

ώρα. 7.00 μ.μ.
σης. Ζωοδότου Unrncόογάνωσης. — -

— 40. αίθουσα 4Γ2.
Ο Καλούνται τά, ,μέλη TÜC Κ .Ο . 
Δικηγόρων ’Αθήνας σέ ^ ν ικ ή  
συνέλευση. τή Δευτέρα 1η Νσεμ-

MnénCi Ποπαβπύρου, Μαναβϋς, ΣοΑωμός
Συνέχεια άπό τήν 1π  σελίδα 
βάνω: Ό  Πειραιάς είναι δημοκρα- 

ΘΑ ΜΕΙ Μ■πκός. ΚΑΙ 
θά Αποδειχτεί.

• ΙΝΕΙ. Αύριο,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ

Ανακατανομή τού είβοδήματος 
πραγματοποιείται μέοα ατό ’82

ΟΙ ΜΙΣΘ9Τ0Ι θ ' ΑΠΟΣΠΑΣΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
*Σημανπκές αύζήσεις δόθηκαν φέτος στοάς μισθούς καί ήμερομίσθια τών έργαζομέ- 

νυν  στον Ιδιωτικό καί δημόσιο τομέα τή ς οικονομίας, ένώ  παράλληλα βελτιώθηκε αΙοθη- 
τά ύπέρ τβν έργαζομένυν ή  κατανομή τοΟ έθνικοΟ εισοδήματος».

ιταξύ άλλων, τόνισε ό 
‘Εθνικής

Στίς σύριανές έκλσγές δ!νέτα' 
ή μάχη τής Δημοκρατίας. Όλες 

δυνάμεις

¡ ΙΤ ^ Ρ Ε Σ ΙΜ Θ Ν ΙΚ Η Σ . θά

Κ'ΠΑΤΡΑ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΛΟΜΟΣ

««σεδαΐνουμε σέ μιά δ*ύ- 
τή μάχη —καί θά' τήν'κερδίσει-- Ϊ ^ Γ ΑοΥ·*Ι όσαμέτρηση μέ τή 
ένάντια στάν έκλεκτό τής άκροδε- , y  τΛς νίκης. Έχθίσαμε
ζιάς καί τών χουντορσσιστικών ^ν^^ρβμμά  μας στό λαό τής 
στοιχείων. , π" Γτί* ^  υιστεύουμ* βτι τό

Ό  Λαός τής Θεσσαλονίκης μέ σνμχτ°?ν τής πόλης κ a  I μ 6. 
τήν φήςο του θά βάλει στό ττερι· ν,° °® »"»οισχύσει. ΣΑ καμιά ττε- 
θωριο τόν άκροδεξιό ΰττοψήψιο τής ρΐτπωοη »τός 6 λαός, ττού drya- 
Ν.Δ. Λ  7 * ' τήν πόλη, « ν  θά

Αύριο, αυτός 6 Λαός, θά όττ» ;  πολιτική τής trrtL
ψηφίσει τήν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑ* pac άρνησης, τών κροωγων καί

οί
. .. .  .. ημ
δημοκρατικές 

..)θς ό δημοκρ· 
Θεσσαλονίκης ένωμένος,

τών ow&Tjάτων ΕΤμοωτε βέβαιοι 
δτι. ΘΙΛει έργο δημιουργικό τό ό
ποιο μ ό ν ο  έμεΐς θέλουμε καί 
Μπορούμε «*4 τού Ίΐροσοέρουμε 

*0 Δήμος, άπό ούριο, θά βνήκχι 
στό λαό καί ό δήμαρχος στους 
δημότες.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ: ΛΕΦΤΕΡΗΣ ΚΙΟΣΚΛΗΣ
μ«·?. όλό-

κληρος ό δημοκρατικός Λαός τής 
' ' ; θά δώσει

TÍW πίστη του δτ 
Μυτιλήνης θά τόν ύπερφηψ 
αυριανές έτταναληπτικές έκλονΑς

τόν
ό λαός

»ίσει στ
τή<
Γτίς

έζέψροσε Aà-japxoçό ύιτοψήφιος
Λ«/ηληίτις Λεψτόρης ΚιοσκΑής σέ 
τηλεφωνική έπκοινωνία πού είχα, 
με μαζί του.

Η αίσιοδοξία τού Λεετύοη Κι- 
οσκλή στηρίζεται στήν άποβειγμέ 
νη tíO jxoiaía τών Μυτιληνιών ο) 
άποϊοι γνωρίζουν τΙς Ικουότητές 
του καί τή δύναμη πού διαθέτει

γιά νά βοηθήσει τάν τόπο.
εΠάνω απ' όλα. είπε, πιστεύω 

άτι στίς σύριανές άαλογές αύτά 
πού θά δαρύκαι στήν άπόφαση τών 
συμπατριωτών μου είναι τό συμ
φέρον τής πάλης μας»,

Α ΙΓ ΙΝ Α
Δημοκρατικά κάέασμα .  στους 

Αίγκάτες καί τΙς Αίγωίτιοοκς 
πού itéñ \μ  στήν ‘Αθήνα καί τόν 
Πειραιά άπηύθυνκ ό συ^βιπτσμός 
τής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗ
ΤΑΣ τού ύποψήψίου Δήμαρχου 
Αίγινας Γιώργαυ ΓlanvoCXn.

“Ο σνΑ/ασιιός καλεΐ κάβε ΑΙ· 
γτνίτη δημοκράτη πού ρbttx στήν 
‘Αθήνα καί τάν Πειραιά νά ρετα- 
βι? αύριο στήν Αίγινα κα) νά βώ. 
cm τή δική του μάχη γιά τή Δη
μοκρατία καί τήν ύπερφήψιση τού 
Γιώργου ΓιοΜούλη

ΌΛοκΑπρώΟηκε προχθές 
ή διαδικαοίο έκΛομης 

Π/ϊο Οπ γ  ικών Συμβουλίων
ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΑΣ

'Ολοκληρώθηκε π ρ ο χτές  στά Γυμνάσια καί Λύκεια δ- 
λης της χώρας ή  διαδικασία τή ς  έκλογής τών μαθητικών 
Συμβουλίων. Μέ πρωτοφανέρωτες γιά  τά έλληνικά αχο- 
λεία, γνήσια έλ εύ θ ερ ες  καί δημοκρατικές διαδικασίες, οΙ 
μαθητές πήγα ν γ ιά  πρώτη φορά στήν κάλπη καί άνάδειζαν 
το ύ ς εκπροσώπους τους πού θά τούς έκφράοουν στά όρ
γα να  διοίκησης τοΟ σχολείου.

Πράγματι, Λ έκλογή τών μαθη
τικών συμβουλίων, à-rroτελεί άναμ- 
φισβήτήτα καθοριστικό παράγον-Trr ν·Λ «ή<ι i -- / . ---- ' _ί.. e_τα γιά  τήν όργάνωση καί τήν δη
μοκρατική άναπτυξη τού μαθητι
κού κινήματος. Μέ προϋπόθεση τή:ση Τή 

τους, τόνιζαν

μο κρατική 
κού κινήμε
σωστή λειτουργία .
νεολΟυστικοι κύκλοι, Υά ̂ άθήτιλάΙ 
συμβούλια μπορούν: νά 'έΐνατ μ'ο1
Ϊλός γιά τήν άλλαγή στή σχολική 

ωη. Διατηρώντας τόν συντονιστι
κό τους χαρακτήρα, παίρνοντας 
υπόψη τή γνώμη όλων τών μαθη
τών, πρέπει νά τους έχπροσωπή-, 
σουν χωρίς νά χάσουν τήν έπαφή 
μαζί τους. Είναι ατά χέρι του κι
νήματος, κατέληγαν νά προχωρή 
σει ή όργάνωση τής σχολικής 
ζωής σέ κάθε σχολείο.

Βλέπονται; τήν συμμετοχή τών 
μαθητών στίς έκλογές και αύτά 
καθαυτά τά άπστελέσματα, είναι 
φανερό δτι οΙ μαθητές καταδίκα
σαν μέ τήν ψήφο τους τήν πολιτι
κή τής Δεξιάς ττού προσπάθησε 
γιά χρόνια νά τούς περάσει στό 
περιθώριο.

ΟΙ έχπρόσωποι τής ΟΝΝΕΔ 
στά σχολεία κυριολεκτικά έξαφα
νίστηκαν, πράγμα άλλωστε πού 
συμβαίνει καί στό σύνολο τής δη
μόσιας ζωής τού τόπου, ένώ μά
ταια προσπάθησαν νά δικαιολογή-

σουν τήν συντριβή τους έπικα- 
λουμενοι τήν «κομματικοποίηση» 
τών έκλογών.

.‘Εξάλλου, οί έκλογές ατά οχθ- 
λεία, έδειξαν δτι οί μαθητές πέρα 

'άπό. τήν,άλλαγή,σ^ή σχολική.ζωή, 
ΐνέκριναν τά μέτρα καί τήν 'πολι-, 
τική τής σοσιαλιστικής κυβέρνη
σης, που έπιδιώκει τήν Ανάπτυξη 
τού κινήματος τών μαθητών, μα
κριά άπο προσπάθειες χειραγώγη
σης τής θέλησής τους.

.Έδειξαν, τέλος, οί μαθητές μέ 
τήν ψήφο τους δτι έχουν τήν ώρΐ; 
μόττττα νά κατανοούν τήν πολιτική 
πρόθεση τού καθένα, άνεξάρτητα 
άν προσπαθεί νά κρυφτεί πίσω ά
πό «άνεξαρτησίες» καί «συνέ
πειες».

ΟΙ μαθητές είναι ένωμένοι στήν 
προο ιτάθειά τους γιά τήν άλλαγή 
στό σχολείο δπως γνωρίζουν καί 
τις διαφορετικές άττόψεις πού ύ- 
πάρχουν καί τίς έκτιμούν άνάλο- 
Υ α.

Τό κίνημα τών μαθητών καί τά 
όργανά του δέν θά γίνουν έκδοτή- 
ρια ψηφισμάτων άλλά βογανα πά
λης τών μαθητών γιά τήν κατοχύ-
C n τής δημοκρατίας καί τής άλ· 

ής στό σχολείο.

5  χιΑ. εθελοντές 
οτό Στρατό Ξηρός

ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Π ίντ*  χιλ ιάδες έθελοντές δπλίτες μ έ  πενταετή  0πο· 

χρέωση θητείας θά καταταγοΟν στό Στρατό Ξηράς, στα
διακά ο έ  π έντε  χρόνια, γ ιά  τήν άντιμετώπισπ τών άναγκών 
τοΟ Κλάδου ο έ  ειδικευμένο προοωπκό μ έ  βμσνιμότερη» 
παρουσία στά Στράτευμα.

^ _________________________ Ή  ρύθμιση αότή γίνεται μέ νο-
~ · · Β  μοοχέοιο τού ύχουργείου ‘Αμύνης 

πού όρίζει καί τά έξης;
ΟΙ όθιλοντ je θά γίνονται, ύστε

ρα άπό όκπαίοευση, ύπαξιαχιατι- 
κοί καί θά παίρνουν τό μισθό τών 
μόνιμων άμοιοδάθμων τους αύ.Εη- 
μένο κατά τό τεχνικό έπίόομα. Ό 
ταν άπολύονται θά .ταίρνονν έφ’ 
δπα| άποζημίωση Ισο μέ 16 μι
σθού; έπιλοχία. Οσο καιρό ύπη- 
ρετουν θά μπορούν νά παίρνουν 
μέρος στίς έξετάσεις γιά τίς Στο
λές Μόνιμων ‘Αξιωματικών, ένώ, 
αφού άψυπηοετήσονν, θά Ινουν I-

ΑΝΤΙΠΡΟΕΑΡΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΜΙΜΠΙΑ

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (ΑΠΕ .  ΡώΟτ.)
Ό  ΚσΛανός ávnnpÓcSpi 

Κόίρλος Ραφαέλ Ροντρίγκεθ 
λωοε χΟίς, στήν Κοπεγχάγη 
που βρίοκτται. δτι τά στρατεύ. 
ματα της Κούβας θα άπρχωρή- 
σ tu t áiro τήν ’ I "  
ταν
ψρικι.. O H I j V K i  
ξκοτΓαία της κοκ όλα τά νοτιού 
αΦοκανκά στρατεύματα Αποχω
ρήσουν άπό τάν περιοχή αότή.

a  της κουοοκ σα αηοχωρη- 
V άπό τήν Άγπάλσ, μόνον δ-
Í Ναμίμπια (Νοτιοδυτική Ά_ 

) Αποκτήσει τήν πλήρη άνε-

0 ΤΖΕΜΑΠΕΑ 
ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ 

ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ
ΡΩΜΗ. (Α.Π.Ε. Γαλλ. Πρακτ.)
Ό  πρόεδρος τού Λιβάνου ‘Αμίν 

Τζεμαγιέλ όλοκλήρωσε χθές τίς 
συνομιλίες του με τούς 'Ιταλούς 
ήγέιες μέ μιά μακρά συνομιλία 
του μέ τάν πρωθυπουργό κ. Στ 
τολίνι καί έπέστρεψε χτέε ■ 
Αεροπορικώς στή Βηρυτό.

__παν-
τό πρωί

να «χοίμ» της τάξης τού 5% στη 
βαθμολογία τους σέ διαγωνισμούς 
νιά τήν πρόσληψη ató Δημόσιο. 
Μπορούν νά χατατβγούν σάν έθε- 
λοντές νέοι έλικίας άπό 17 μέχρι 
22 έτών, .-ου θά προάγσνται κα
νονικά στή διάρκεια τής θητείας 
τους.

Μέ άλλο νομοσχέδιο τού ίδιον

Αύτά. μεταΐν ■
υπουργός ‘Εθνικής Οικονομίας 
Γεράσιμος ‘Αραένης —κατά τήν 
συνάντηση του μέ τούς οικονομι
κούς ουντάχτες τών έφημερίδων— 
υπογραμμίζοντας ότι;

¡Π  Τό μέσο εισόδημα τού μισθω- 
* *  τού πού έργάζεται στόν Αστι
κό τοιιέα τής οίκονομίας θά αυξη
θεί φέτος κατά 27,7%, ένώ οπή 
διάρκεια τού 1981 αύξηθηκε κατά 
24»;

. ‘Εάν ληφθεΐ υπόψη ή φορολογι
κή έπιδάρυνοη τών μισθωτών, κα
θώς καί ό πληθωρισμός, τότε .ή 
πραγματική αύξηση του εισοδή
ματος τών μισθωτών τό *82 υπο
λογίζεται σε 3%, ένώ πέρσι μαώ. 
θηκε κατά 2,5%.
β η  ΟΙ άμειβόμενο« μέ τά κατώτα- 
α  τα δρια μισθών καί ή μερομι· 
σθίων, μέ βάση τήν έθνική συλλο
γική σύμβαση έργασίας, θά πά
ρουν τό *82 αύξηση 44,6%, έναντι 
24,2» τό 1981
(Ε1 Ή συμμετοχή τού είσοδήμα- 
* *  τος τών μισθωτών στό συνο
λικό εΙσόδημα τού άσπκοΰ τομέα 
τής οίκονομίας θά φθάσει φέτος 
στό 55», έναντι 52,5» τό 1981, 
πού σημαίνει δτι τό 1982 έγινε 
μιά Ανακατανομή τού είσαδήματος
ίπτίρ τών έργαζομένυν, ^

'  ---

Τά δαιμόνια τοΐ3 χωρίου Μπαμπίνι

συνέλευση, τή Δευτέρα 
βση καί ωοα 8.30 μ.μ.. στά ^οα*

V  έρχονται 
μόνοι άπό 
ξεδιαλύνουν

Συνέχεια άπό τή ν  1η σελίδα
σεύχειαι, νηστεόειΐ Γίνονται λε> 
τανίες καί ξορκιαμοί, 
παραωυχολάγοι καί
τά γύρω χωριά νά _____
τό ανεξήγητο φαινόμενο, άλλά 
κανείς δεν μπορεί νά άνακαλύ- 
ψει τίποτα, νά καπαλάβει τίπο
τα. Γιατί οΙ Δαίμονες ‘Αμάθεια, 
Πρόληψη, Μιζόρτα καί Δεισιδαι
μονία είναι πανέξυπνοι, πανίσχυ
ροι καί γερά ριζωμένοι σάς ψυ
χές τών κατοίκων τού χωριού 
Μπαμπίνι, τής Αΐιωλοακαρνανί-

01 Δαίμονες αυτοί δέν είναι 
χτεσινό δημιουργήματα, νεόκοποι 
«πανάδες, ή μειράκια τού Δια
βόλου. Αιώνες αηιορφωσι&ς, ά- 
παιδευσιβς η  άγραιηχκοούνης 
τούς δημιούργησαν. Αιώνες πολϊ- 
τχπκής έρήμωωις, άποβλάκω- 
σης χαΐ mnníeoiK τούς «ρυρη- 
λακηοαν. ΑΙώνες ξένηο καί ντό
πιας έπρευόλλευσης τους γαλού- 
χισαν.

Τήν καταγωγή τους πρέπει ν’

όναζητήοουμτ πέρα μακριά στά 
χρόνια ιής τουρκοκρατίας. Σ ’ήν 
προδομδη ¿πανάσιαση καί την 
βαβαροκρατία, τήν ξενοδσυλεια 
καί; τόν κυριαρχία τής όλιγαρχί- 
ας που ¿πέτυχε νά φτιάξει Παι
δεία στά Ελεύθερο νεοελληνικό 
κράτος.

Δίδαξε τήν προγονολατρεία. 
Ορό via« τούς σκοταδιστές καί 
τούς καλαμαράδες στό πνευματι
κά Ιδρύματα τής χώρας, *vvft 
γησε τήν έθνκή μας γλώσσα. Ε 
στελνε στό έξωτερκό, σέ ξένα 
Πα νεπχχήμκι τούς ψοιτιγτές μος. 
ΚράΛ* την ύπαιθρο και τή συ
νοικία ρ4ν γκέτο άποβλάκωσης, 
μακριά Μ  κάθε πνευματική κί
νηση. Καταδίκασε τόν άλληνΊκό 
λαό στήν ήμηιάθεια καί τήγ πο-
λττκτηκη όσιτία. __'Εφάουοοε έ*σβιοευτικα συστή
ματα Ανάλογα μέ κείνα πού κα- 
θιέρωοον οί Αγγλο» σής κατε- 
χόμενες ‘Ινδίες. Στά 1835. ό 
πρώτερτάτης τής έκπω δ^ικής 
μοπαιρρύΟμκπίς τών υπόδουλων

Ίνβιών, Μακώλεϋ, γράψει:'
«Δέν όπάοχει λόγος νά μορ

φώνονται οί μάζες. Πρέπει ό
μως νά προσπαθήσουμε ηέ δ- 
λες μας τ)ς δυνάμεις να δη
μιουργήσουμε Ενα στρώμα πού 
θά είναι δυνατό νά παίξει ρό
λο συνδετικού κρίκου Ανάμε
σα ατούς Άγγλους καί στίς 
έκατοντάβες εκατομμύρια τών 
Ινδών πού 'ίζθυσιάζουμε, Ενα 
στρώμα πού θά Εχω Ινδικό 
αίμα κα) Ινδικό χρώμα Επιδερ
μίδας άλλά δά Εχει τά you-
στα, τίς Ιδέες, τήν ήθικήΕχουν

[Π  Γιά τούς βιομηχανικούς έργά- 
τες, ή αύξηση, δσον άβοσδ 

τίς ώοιαίες άπόδοχές. είνο· 36»,

θητεία σ* αυτήν γίνεται ύχοχρεω- 
τική νιά δλους τούς Αξιωματι
κούς. Έ ξ άλλου, άναδιαρθρώνεται 
ή λειτουργία τής Σχολής ni δόση 
τήν Εμπειρία πού Αποκτήθηκε ώ; 
τώρα.

Β Α Σ Π  ΓΤΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Gutenberg
‘Α θ ή ν α  19Λ1

γιά δέ τίς Εβδομαδιαίες 32».
Γ ιά τούς υπαλλήλους τώ» κα- 

* *  ταστημάτων λιανικού Εμπο
ρίου ή αύξηση είναι 35». γιά δέ 
του£ υπαλλήλους τού δημοσίου

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ - 
ΜΕΙΩΣΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

Στό μεταξύ, στά προγοαμματ«- 
σμένα δρια θά συγκροτηθεί «έτος 
ή αύξηση τής νομισματικής κυ
κλοφορίας. ένώ παράλληλα συνε
χίζεται μέ ταχύτερους ρυθμούς ή 
άνοδος τών Ιδιωτικών καταθέσεων 
καί τό έλλειμμα τού δημόσιου το
μέα θά περιορισθεί γύρω στά 400 
δισεκατομμύρια δραχμές.

Σύμφωνα μέ τά τελευταία στοι
χεία —πού έδωσε στή δημοσιότη
τα ό ύττουργός Εθνικής ΟΙκονη- 
μίας Γεράσιμος ‘Αραένης—  προ
κύπτουν τά έξής:

—Ή  νομισματική κυκλοφορία 
στίς 14 ‘Οκτωβρίου έκινείτο μέ 
ρυθμό 19,6» —έπί Ετήσιας 6ά· 
σεως. Γιά όλόκληρο τό χρόνο καί 
μέχρι τέλους Δεκεμβρίου, ή αύξη
σή της δέν θά ξε περάσει τό 24» 
πού προβλέπει τό νομ ι σματοπιστω 
τικό πρόγραμμα.

—  Μένρι τά τέλη Σεπτεμβρίου 
οί «ηοΑ&σας αΰξόυονταν μέ ρυ
θμό 32», έναντι ρυθμού 30,5» τού 
προγράμματος.

ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ

Συγκροτημένος 

à δείκτης τιμών 

χονδρικής
Νέπ σημαντική Επιβράδυνση— 

ττού άνήλθε στό ποοοστό 11,2%—· 
τού ρυθμού άνόδου του παρουσία
σε ά δβίκτης τιμών χονδρικής στό 
0Α*όειηνο Ίονουαρίου - Σετττεμ. 
βρίου 1982 καί σέ σύγκριση με 
τό_ άντίστοιχο χρονκό διάστημα 
τού περασμένου έτους 1981.

ΣύμΦ»<α μέ Επίσημα στοιχεία 
τής ‘Εθνικής Στατιστικής Υπηρε
σίας τής ‘Ελλάδας (ΕΣΥΕ)—πού 
δόθτπαυ στή δημοσιότητα άπό τόν 
ύπουργό Έθ/ικής Οίκονομίας Γε- 
ράιψ ο  ‘Αρσόιη— προκύπτουν με 
ταξυ άλλων και τά έξής:
η  Στό έινιόψηιιο Ίανουαρίου - 

Σοκτεμβρίου 1982 τό μέσο 
έπίπεβο τού γνυυβύ δείκτη κάρου 
σίοσε αύξητη Ιό», σέ σγόση μέ 
τήν αύιή πεοίοδο τού 1981.

Γ ιά την ίδια μορφή σ όγκοι σης 
γιό τό έτος 1981 ιτρός 1980 καί 
1980 ποός 1979 ηροκυπτα αύξη
ση 27,2» καί 28.4» Αντίστοιχα.
ΨΧ Χαρακτηριστικό είναι δτι άπό 
*“  τήν σύγχοκιη τού γονκοΰ δ(ί 
κτη Σεπταμδρίου 1982 σέ σχέση 
μέ τόν ίδιο μήνα τού 1981 ikl 
οαυαιόζετσι σέ Ετήσια δόση αύ
ξηση 16%. Έναντι αύξήσεως 24, 
5» καί 28.1» πού στγ«4ωθ.·*ε 
ά/τίστβιχα καπά τά Ετη 1981 πρός 
1980 καί 1980 πρός 1979.
R  ‘Ο γενικός δείκτης τιμών συ.

νοΑλαγών χονδρικής πολκών 
προϊόντων τού ΙωπομβρΙου 1982 
σημείωσε αέ σύγποιση μέ τόν 
προηγούμενο μήνα Αύγουστο αύ
ξηση 1 ,ο» Εναντι αύξησε ως 0 7*4 
πού σημειώθηκε κατά τά Ετη 1981 
καί 1980.

*Η αύξηση άύτή τού γεν κού 
δείκτη Σεπτεμβρίου 1982 όφεθ< 
τα» κυρίως στήν άνοδσ τού δείκτου 
τοΟ τομέα «Τελικά προϊόντα Εν. 
χάχας διομιβουκής ποοαγωγης 
γιά Εσωτερπή κατανάλωση»

Ζ Λ

’ΈΛηξε πρώτος 
μύρος Guvópiñicóv 
ΗΠΑ - Σ. ’Ένωοης

ΠΕΚΙΝΟ (Α.Π.Ε. -  Γαλλικό Πρακτορείο).
Ό  πρώτος γύρος τών διαπραγματεύσεων μεταξύ Κί

νας καί Σοβιετικής "Ενωσης γιά τίς μεταξύ τους σχέσεις 
τερματίσθηκε, δπως έγ ινε  γνωστό χθές άπό καλά πληροφο- 
ρημένη πηγή στό' Πεκίνο. ___________ _

Ό  Σοβιετικός διαπραγματευτής κτύοας. 
υφυπουργός Εξωτερικών Λεονίντ βρίσυ. ’
Ίλυίτσεφ πρόκειται προσεγώς νά λ«ψη Τοι 
Αναχωρήσει άτό τήν κινεζική π ρω- δυο τω» 
τεύσιωα και ένας νέος κύκλος συ
νομιλιών θά πραγματοποιηθεί στή 
Μόσχα, προσθέτει ή Ιδια πηγή.

ΟΙ σινοσοβιετιχές συνομιλίες, 
που τοωακτηρίσθηκαν έπισημως 
σαν «διαδουλεύσεις» γιά νά τονι- 
σθεΐ ό διερευνητικός τους χαρα*

χτήοας, ¿ιόνισαν στίς 5 Οκτω- 
Αποτέλεσατν μία feiavá- 

τοΰ διαλόγου μεταξύ τών 
τωοών πού διωιόπηχβ μέ 

πρωτοβουλία τής Κίνας, τόν 'Ι 
ανουάριο τού 1980 μετά άπό τά 
γεγονότα στό 'Αφγανιστάν.

Την Κίνα Εκπροσωπούσε στίς 
πρόσφατες συνομιλίες στό Πεκίνο 
ό Κινέζο« ύφυπουογός Εξωτερι
κών κ. Κιάνγχ Κισέν.

Ορίβίική ή ουντριβή 
της ΰΕΞΙΑΣ

iA iey  _.ΤΗ ΔΗ^ΟΚΡΑΤΙ IΣυνέχεια άηό τήν 1η  σελίβ
μοκραηκή Ενότητα» τού *Αλέ- 
κου Κσλαφάπη.

•  Στίς Σέρρες ή «Δημοκροττική 
‘Αλλαγή» τού Γιώργου Σιδέρη ύ- 
ποστηρίζει τήν «’Ανανέωση— ’Αλ
λαγή» τού Γιώργου Γεωργούλα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ό πω ς μεταδίδει ό Ανταποκρι

τής μας άπό τή Θεσσαλονίκη, οί 
δημοκρατικές δυνάμεις θ’ Αντιμε
τωπίσουν ένωμένες τούς ύποψή- 
φιους τής Δεξιάς, σ’ βλο τό νομό.

Ειδικότερα, σύμφωνα μέ τίς Α
νακοινώσεις τών δημοκρατικών 
συνδυασμών πού δΕν μετέχουν στό 
β ' γύρο τών έκλογών οί παρακά
τω συνδυασμοί υποστηρίζουν Αντί
στοιχα τούς:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟ

ΝΙΚΗ: Γιαννούσης 'Α&ονάϊιος.
ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡ> 

ΤΑΞΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 
δής θεοχάρης.

ΤΑΣΙΑ: ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡ. 
Γεωργιάδης Σωτήριος.

Ί Κ ^ ι

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
,  £¿JM0KPATIKH ΠΥΛΑΙΑ: 

Μιχαήλ.
ΤΡΟ Μ Ο Κ ΡΑ Τ ΙΚ Η  ΕΝΟΤΗ
ΤΑ. Α«η*πουρλάζου Δημήτριος.

ΔΗ Μ ΟΙ ΣΤΑ ΥΡΟ Υ  Π ΟΛ Ε Ω Σ

πλλν^? .ΚΡαΤΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥ- 
τη  'Απόστολος.

τιΧΗτ Χϊ^ΥΑΣΜΟ ΔΗΜΟΚΡΑ- 
IV rjjf ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΑΑ. 
*** 1 Τ®«ίρης Χρηστός.

Λ* * 0 Χ  ΤΡΙΑ Ν Δ ΡΙΑ Σ

δ η μ ο κ ρ α τ ι-
Κ ΤΗ 0,íyo,>,á®,K 'Αντώνιος.
γλςια^η^ ο κ ρ α τ ικ η  ΣΥΝΕΡ- 
’ ’ Σαχαριάβης Δημήτριος.

’Ηλιούτπ2λη 4 χοΟ Γιώργου Βασι- 
χοίνωσε ότι <ύπο- 
ημοκρατική Ένό-

Άγγλοι» (Παγκόσμια Ίστο- 
pía, ’Ακαδ. Έπιστ. ΕΣΣΔ).

ΟΙ Ιδέες τού ΜακώλεΟ έφαρ- 
μόσαμιαν κανό Ενα τρόπο καί 
στήν Ελλάδα πολύ nplv άπό τίς 
’Ινδίες. Οί Φαναριώτες δέν ήσαν 
βνα παρόμοιο στρώμα, στό όποιο 
ή σσυλτανκή τυραννία ¿nétoene 
νά μορφωθεί γιά νά τήν ύτνμϊβτή. 
art;

Άλλά κι ή Παιδεία, στήν Ane- 
λεύθερη Ελλάδα τού 19ου αίιίκ 

καΐ τών άροτών

ιών Δαιμόνων τού xvptoO Mnap- 
πένΐ;

Γιατί ή κατάσταση αύτή t u t  
ρίζες βαθιές καί άλλωστε 6uu- 
•σνίσττωε η  Εφτασε μέχρι τήν 
κατοχή καί τήν μεταπολεμική πε
ρίοδο, μέχρι τΙς μέρες μας. Γιά 
νά φύγουν τά δαιμόνια άπό τό 
καπνοχώρι αύτά τής ΑΙΐΜλοακαμ- 
ντπίας χρειάζεται σοβαρή καί μα
κρόχρονη προσπάθεια. Χρειάζεται 
μαζί μέ τήν άν&ρθωτική προσπά
θεια τής πολιτείας καί ή συμμε
τοχή τών όπλών Ανθρώπων τού 
λαού μας.

Χρεχιζάμαστ· έναν πολτησπ- 
κό ουναγερμό πού θ' áyxa λιάσει 
άττ- άκρου σ’ ¿ίκρο δλη τή χώ
ρα. Μιά νέα Παιδεία, ριό Παι
δεία λαΐχή καί στεριοθερελχιΐμέ. 
vi) orle σύγχρονες κατακτήσεις 
τής Επκπήμης καί τής γνώοεκ, 
βγολμένη μέοα Αϊτό τ)ς ρίζες καί 
παραδόσεις τής ρωαιοσύντκ- 

Μονάχα τότε θά φύγουν οί

του αιώνα
μας, μοναδικό της σκοπό Εχει νά 
κατασκευάσει Ανδρείκελα στήν ύ- 

^ής βρχουσας τάξης. Οί 
ο* της είναι εννσυχκηκοΐ 

καί άποκεφολκττιχοΐ κάθε Ελεύ
θερης καί περήφανης προσπάθει
ας. κάθε δημιουργικής ά να ζήτη
σης καί Ερευνας. Δέν είναι τυ
χαίο δη οί οοιιητές πρωτοστα
τούν στόν Αγώνα κατά τής έθνμ 
κής δηματκτης μας γλώοοαο στά 
εύαγγελκό καί στά οαντδκα. Τό 
Πανεπιστήμια σύμφωνα μέ τόν 
Καονύβαλλο τής έποχής, εισάγουν 
κούτσουρα καί Εξάγουν τούβλα, 
τούβλα Ικανά νά όναλάβουν νό 
διακυβέρνηση τής χώρας. Ικανά 
\ά  έππνδρώοουν χΐς υπαλληλικές 
θέσεις τοΰ ηαραμορςιωμέιτιυ ιο- 
κροκαπηαλκπκσΰ συστήματος.

Ό  λαός συστηματικά κατοδικά 
ζεται σιό περιθώριο. Νά φυτοζω
εί καί νά υποσιτίζεται πνευματι
κά.

«Ζιί χειρότερα Από τά Ιδια τά 
ζώα», δπως Εγραφε ό ‘Ανώνυμος 
συντάκτης τής « Ελληνικής Να. 
μαρχίας».

θά μοΟ πείτε δυως γκπΐ μι
λάω γιά μιά Εποχή πού Ανήκει 
πιά σιό παρελθόν; Γιατί πήγα 
τόσο μακριά, στίς άρχές τοΟ 20ο0 
αίώνα καί Ισαμε την τουρκοκρα
τία γιό νά λύσω τό μυστήριο

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΙ ΕΛΛΑΔΑ!

Αίτωλ οαχαρνβνίας, àn* SX) τήν 
■Ελλάδα.

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΛΕΤΑΣ

Gutenberg

Καταργείται 
ή ̂ αδεια

γάμου» γιά τους 
άζιωματικούς

Δέν θά χρειάζεται πλέον ή ά 
δεια τή ς ¿πτηρεσιος γ ια  τήν τέλ ί- 
ση τού γάμου τών στραπιωτκώ ν, 
πού εξομοιώνονται καί σ τό  θόμα 
αύτό μέ τούς άλλους 'Ε λληνες 
ττολπτς. σύμφωνα μέ τ ι ς  Επιταγές 
τού Συντάγματος.

Αύτό προβλέπει νομοσχέδιο πού 
θά  φέρει στή  Βουλή τό  υπουρ
γείο  'ΕΘπκής Άμύνης. μέ τό  ό 
π ο ιο  n r r a p y tr ra t  τό  Αξιόποινο 
τής ,τέλεσ η ς γάμου Αξιωματικού 
χωρίς -προηγούμενη άδεια  τή ς Δ- 
πηρθσίας του καί άνάγναρίζρνται 
διοικητικά δλοι οί «αυθαίρετοι» 
γά ιιο ι πού Εγτναω Δς τώοα. Πα. 
ρόΑληλα, στόν άρχηγό ΓΕΕΘΑ π α  
ρέχεται ή άομοδ άτπτα  νά κ αθροί
σει τ ά  άνα γχα ΐα  δικςκολογητικά 
πού Εναρμονίζουν -τή διαδικασία 
τής τέλεσης γάμου άξιωματικύν 
μέ τό  Σάτταγμα.

EÎVC· φανερό δ τ ι, μέ τό  ίδιο 
νομοσχέδιο, καταργούντα· τ ά  π ι
στοποιητικά κοινωνικών φρόνημά, 
των τής υποψήφιας νύφης, άλλά 
καί τών στενών ή μακρινών σ ιιγγε 
νΰν T n t  ή «έθΛχοφροσύνη» τών ό
ποιων ήτ là  * 
ττάθΐση '
ξιωμαπκ _________
ττέλα τή ς άρβσκείας του.

Αάπταραίτητη προϋ- 
έττιτραπεί στόν ά. 

ιό νά παντρευτεί τήν κο-

ΥΠΟΤ'ΜΗΘΗΚΕ 
ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ (ΑΠΕ Γαλ. Πρ.)

Ύποτιμήθηχ· κατά 20» τό γ ι
ουγκοσλαβικό νόμισμα, δπως Α
νακοίνωσε n i e  τό γιουγκοσλαβι
κό πρακτορείο είδήοιων «Τον- 
γιούηι»» Ή  ύποτίμησιι αύτά κρί- 
βηκ» άπό τή γιουγκοσλαβική κυ- 
C-έονηση άπαραίττιτη γιά νά δια
τηρηθεί ή άνταγωνιστικότητα τών 
γιουγκοσλαβικών προϊόντων στή 
διεθνή Αγορά.

λοκάττομ!
στηρίζειτιΠβ» ΤοΛΤ *ι->Γ|μσκρατικΓ|

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΝ T. , J . •άθμήτρη Κιντή.UIIINU* ΜΗΗΐκηνηπιιιιΙΙ yT> ""»'r·!
ΛΑ-Ι ΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Μπρε κή Λ « ^Κ οτΐ-
ούλης Νικόλαος. αι, ^  Ρμ μ η Β & ιΛτ
την  ΑΛΛΑΓΗ* τ ______ τού Κ ^^οκρατικό Συνδυοσμό»

τουΣ
δ . -

οσούλης
ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ: 

Κων)γος.
ΔΗΜΟΣ ΕΑΚΥβΚΡΙΟΤ 

(ΚΟΡΔΕΛΙΟ)
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: Γεωργιάδης Φώ- 
τιος.

ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΉ'
Παποβόπουλος Κυν)νος.

ΔΗΜΟΙ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΕΥΟΣΜΟΥ: Νχολαίδης ‘Ιάκω
βος

ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡ
ΓΑΣΙΑ Η ΠΡΟΟΔΟΣ: Διονυσίου 
Σταμόπης.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΛΛΑΓΉ: Πτηχεθυράς Χρά^οΦ 
ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΑΛΑ

ΜΑΡΙΑ:
λρς.

Τα Ποεταττολυχρονίου.
_ . Α «Νέα Κοζάνιμ
¿Γ?* τ °ιμπέρη. τήν «Πρόρ- 

γούνη. *^°υργ!α» τού Γιάννη Πα-

τών δημοψροηκών 
τή χώρα fXn Επττευχθίΐ σ’ δλη 
μόσιογijäSWipouv τελευταίες δη 
ώρα. δκΚΚκ πληροφορίες, τήν 
στό τυ»Γ**). που ή «Ε.τ.Κ.» πταν
Ψ4 χ^ ο (7 ! ^ 0· Λ ε]Ζ!Rn-jOOioC' “tv μας Επιτρέπει νά 
πόλοΉρυτ *7 άυαλυπκά τούς υ- 
όΐ 5ojq»¿_2Wopc οπούς όιβίους 
γάζσντα^τκίές δυνάμεις συνερ-

ΛβζαρΙδης θρεβύβου-

ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΕΜΚΝΗΣ 
ΔΗ Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  ΑΛΛΑΓΉ  ^ΛΕ- 

Ν Ε Μ Ε Ν Η Σ : Μβγνήσαλης Β « Ι ·  
λείος

^ ι ά σ κ ε φ η
^ ^ α ν ι κ ω ν

t í i B L t a a s  μηγανιχών αχό στόν παλαιστι«-
29 καί 3ο ΤίΡΥματοποιεΙται arte 
ΒύνενΙδιί- Οκτωβρίου 1982 στό 
ίυγνοού)7 ,^Ιβουμα (λεωφόρος 
tftv n «oí¿J?. ϊνορξπ θά γίνει ^ « ΐ η  οτ(ς 9 «ό πρωί·

Δ ι α β ά ζ ε τ ε  κ α ί  δ ι α δ ί δ ε τ ε  

ϊ φ ν Α Ε λ λ ή ν ^

ι· ' ■ *'«ϊ ' ι''-,·'· y  j'i h

H # '

• ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ , 
ΕΤΟΙΜΑ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ·  

Β α λ α ω ρ ι τ ο ϋ  1 5  
Τ Ι ) λ . 9 β 3 7 4 8 0  5 5 1 5 7 0 5

ψεία τή« κλαδικής. Ζωοδότου 
γης 3 8 -  40.
•  Ή  Κ.Ο. ΜεταλλειοΙόγων — 
Μεταλλουργών Μητανικών, καλβ 
σέ γενική συνέλευση τά μέλη της 
τήν Τρίτη 2 Νοέμβρη κοί ωοα 
7.00 μ.μ. στήν αίθουσα 2ΓΙ ιώ ν  
γραφείων τής 6ργάνωσης. Ζωο
δότου Πηγής 38—40.

'Αρχαία κάμινος 
στό Παγγαίο

Κτίσμα Φρεατώδες, πού κατά 
πάσα πιθανότητα Αντιπροσωπεύει 
Αρχαία κάμινο. Ανακαλύφθηκε στίς 
13 Όκτώβρη, στήν διάρκεια Ερ
γασιών όμάδας Επιστημόνων τού 
ίΓΜΕ. στήν έρευνα μιας περιοχής 
τού Παγγαίου.

‘Αξίζει νά σημειωθεί 8τ· είναι Α 
πρώτη φορά πού Επιστήμονες του 
ΙΓΜΕ Ασχολούνται μέ τήν Ερευνα 
τού Παγγαίου, άπό μεταλλουργι
κή άποψη καί Ακόμη περισσότερο 
πού άποκαλύΐΓτοντσι εύρήματα ά
πό τίς μεταλλουργικές Εργασίες 
στήν περιοχή τού Παγγαίου.

Ε ξετάσεις
βοηθών

φαρμακείων
ΟΙ Εξετάσεις τών έποψηφίων 

βοηθών Φαρμακείων, θά γίνουν 
στήν Αθήνα» τήν Τρίτη, στό κεν
τρικό κατάστημα τοΰ to w v e ío v  
( Άοιστοτέλους 17) στίς 830 τό 
πρωί. ’ Λ

Στή Θεσσαλονίκη θά γίνουν τήν 
1η Νοέμβρη στίς 9 τό πρωί, στή 
Διεύθυνση Υγιεινής (Σουρή 4).

'Ολοκληρώνεται 

A νίκη ιο ί  λαοο
Ζανέχεια άπό τή ν  1 η  ocAlgp
γώνα γιά τήν άνάπτυξη καί τήν 
προκοπή.

‘Ενωμένος ό λαός θά νικήσει». 
Η ΕΔΑ

Ή  ’Εχτελεχττιχη Έπττροπή τής 
ΕΔΑ ρ» βψει τών Επαναληπτκωυ 
Εκλογών της Κυριακής έξέδωβΒ 
χθές τήν ώοάλουθη άνοωσίνωση:

«Βρισκόμαστε στήν τελβκή βά- 
9ïia._yiâ τήν τολκιή μάχη τής Κσ> 
ριαχής. Ή  νίκη θά όλοκληρω&ί 
μέ τήν όραττική άπομόκρυτση τής 
Δεξιάς άπό τούς Δήμους.

Ή  ΕΔΑ καάςί δλους τούς βημο 
κρατικούς καί προοδευτικούς πο
λίτες; άσχετα άπό τήν voMian. 
κή τους ένταξη, νά προσέλβουν 
στίς κάλπες καί νά Εητβλέσοον 
τό υψχηο χρέος τους στή Δημο
κρατία.

Κανένας δέν πρέπει νά β^ωρή- 
οτι δτι είναι περιττή ή δική του 
ψήφος. Γιατί όσο π  ιό ένισχυμέ. 
νη θά εϊνοκ ή νίκη, τόσο τπό σιπ- 
τροιτιωή θά «Ναι ή ήττα τής Δε
ξιάς καί τών χουντικών συμμάχων 
της.

‘Ο λαδς πρέπει «ά στερεώσει 
τήν 'Αλλαγή καί μεταγ-γίζοντας 
τή δόκιμή του σ ' οΰτή. να Εοραιώ- 
οει τή λαϊκή Εξουσία.

Κάποκς διασιρύξπς πού δέν 
nafcua» θϊτη κχχί σικηστούν Ενα *1 
δος άγηστης πολιτικής οΟδετε- 
ράτητας καί Επιλογής, είναι βαρύ 
πολιτικό σφάλμα.

Ή  ΕΔΑ καλεΐ σέ «οκΜΑμο 
πάνδημο*οατικό συναγερμό για 
τό θρίοηβο τής αύτεβιοίκησης καί 
τής λαϊκής κυριαρχίας».

Εξόρμηση
ΒΔΟΜΛΑΙΑΤΜΠΙ
Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ Τ ΙΚ Η

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α

'Ιδιοκτησία
ΠαντλλαΒιΜς 'E ib M iC  ί ΠΕ 
Χαρ. Γριιουτττ) «5 -  I l  -144 

Γηλ.ι 3SVJ-3I1 -  * 
‘Ε κδότης

ΚΟΣΤΑΣ AAAIOTHS

Διευθυντής Σύνταξης 
ΓΙΑΝΝΗΣ NOVΤΣΙΠΑΣ

‘Αρχισυντάκτης 
Γ. ΤΣΛΛΛΚΟΣ

Συντακτική Έ π ιιοοπή  
Γ. βυΤΤΣΙΝΛΣ. 4. κ υ ιτ ο  
ΠΟΥΛΟΣ. Κ. ΛΑΛΙΟΤΗΤ. 
Δ  ΗΑΡΟΤΔΑΣ. A  ΣΤΡΑ; 
ΤΗΣ. Κ  ΧΡίΣΤυΑΟΤΛΙΑΗΣ

Γραμματτεία Ύλης 
Δ  ΕΥΑΓΓΕΛυΔΗΜΟΣ

Π ολιτικά Σχόλια 
A  ΓΤΡΑΤΗΣ

Γελοιονοαφία · Σκίτσα
β . ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

Α. Π ΕΤΙΕ ΤΙΑ Η Σ 
Κ. ΚΟΜΗΣ

Έοβυνες
ΡΑ Π ITOT.

Ελεύθερα ·
ΗΠ. Al Λ υ ο ί Α 
ΜΑΡΙΝΑΚΗ (κοί εηαοκιοκό) 
ΣΤ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ. ΧΡ. ΚΕΧΑ

Γ ΙΑ Σ . Γ. ΠΑΓίΑΧΡΗΣΤΟΣ

Κοινοθβυλιντικά 
Η. ΓΚΡΗΣ

’Ε ρ γ α τ ικ ό  
Σ. ΓΑΛΕΡΟΣ

Άγοοτικό 
Γ, ΚΟΥΒΑΡΗΣ 

0. ΜήΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

Νεολαία * Σπουδαστικά 
Σ Ι,  ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Σ. ΚΟΝΣΤΑΝ7ΙΝ ΙΔΗΣ

Καλλιτεχνικό 
Ν. ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΣ

άιεθνή 6 tu  
A  NEAPXC

Δημοτικό  
Γ. ΠΡΟΚΟΣ__

Διορθωτές
N. KOYNTPUHΙΧΑΛΗΣ  

Γ. ΟΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ

φΜτοοτποοτάζ 
a  ΒΑΡΔΟΥ ΑΛΚΗΣ

‘Υπεύθυνος ίυπφγοοφείοι»
4M ΤΟΜ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

»
1 i .



χεηΐΔΑ is S g  Κυριακής
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Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α  Θ Ε Μ Α Τ Α
-Χωρίς.περιστροφές

Πέφτουν τά κάοτρα 
τής Δεξιάς

’Οριστικά καί άμςτάκλητα είναι Αδύνατο νά παρακολου
θήσουμε την Επιχειρηματολογία τής Δεξιάς — Αναφορικά 
με τά  Αποτελέσματα των δημοτικών έκλογων—  που προ
σπαθεί νά παρουσιάσει τό άσπρο · μαύρο. Μάνη φυσιολο
γική έξήγηση, τά άγχος, ή Απόγνωση καί * σαλεμένος νους 

προστά στο σάρωμα που ύπέστη Απ’ άκρου σέ άκρο της

^ ε ψ ε ι ς  « α π ό ψ ε ι ς  « α ν α λ ύ σ ε ι ς

την έκχωρηση των κομμουνιστικών ψήφων πρός 
η τών υποψήφιων του ΠΑΣΟΚ...». ’Αλλά A συμπ<^' 
τού δημοκρατικού προοδευτικού λαού γ ιά  τό γκρεΗ!"

μπροστ 
Χώ| 
κα

οας στη μεγάλη πλειοφηφία τών δήμων, των κοινοτήτων 
ι των δημοτικών καί κοινοτικών συμβουλίων. Ενα σαρω- 

μα πού θά όλοκληρωθεΐ στόν αυριανά δεύτερο γύρο. Μόνη 
σωστή φωνή ή καημένου λα ή «’Εστία» πού τούς τά  είπε 
προχθές σταράτα γράφοντας πάνω· κάτω: «Τί καθόσα
στε και όπολογίζετε πτώση τού ΠΑΣΟΚ καί δέν βλέπετε 
δτι σάς Εχει πάρει δλουε τους κυριστερους δήμους της χώ
ρας». Μάταια ό κ. ' Άβερωψ ξεμπροστιάζεται Από μόνος 
του καί μπαίνοντας μέ τά  δλα του στην κομματικοποίηση 
τών δημοτικών Εκλογών δηλώνει προχτές Πέμπτη: «...Στους 
δήμους πού συμμετέχει στό δεύτερο γύρο ύποφήφιος που 
όποστηριξε.ή Ν.Δ· η υποψήφιος πού προέρχεται Από τό 
δικό της Ιδεολογικό χώρο, καλούμε τούς όπαδούς μας νά

Υ1*  
σχυση
τάξη τ_ . ___-  , .
σμα τών κάστρων της δεξιάς στόν δεύτερο γύρο τω*3 
κλογών είναι ̂ αυτονόητος στόχος καί λαϊκό Επιταγή 
δχι προϊόν κάποιων παζαρεμάτων σέ Επίπεδο κομματικά 
κορυφών. Τί άλλο Απ’ αύτό είναι δυνατό νά γίνει;

Ό μ ω ς ή Δεξιά χωρίς ντροπή καί ύποδαθμίζοντας ^  
νοημοσύνη άχόμα καί τών όπαβών της, Επιχειρεί νά κά»*1 
σύγκριση Ανάμεσα στά Αποτελέσματα των 6βυλεντι«·ί 
εκλογών καί τα  Αποτελέσματα τών δημοτικών έκλογών ^  
1978. Ε π ιχειρεί νά συγκρίνει τά μήλα μέ τά πορτοκάλι* 
γ ιά  νά βγάλει συμπεράσματα κατά τά κέφια της, γιΑ όρ*” 
σμένους μεγάλους δήμους. Γιατί είναι πασίγνωστο 
στί 
λιτ

1

σκι;
διάσειστο 
δρεας 
Ξένου 
στό που πήρε

Παπανδρέου στή συνεστίαση των Λνταποκρ,·, 
Τύπου. -Οτι δηλαδή úiraptc διαφορετικό τό 
ή  πήρε τό ΠΑΣΟΚ στις Εκλογές ίου 81, ,

____ γ ιά  την ’Αθήνα, Ανάμεσα στους βουλευτές *α{ ^
εόρωβουλευτες, γ ιατί καί σ’ βώτπ την περ·πτώση λειτούρ* 
γησαν διαφορετικά κριτήρια, (44% γ ιά  τήν Εθνική Βουλή* 
31% γ ιά  τήν Εύρωβουλή). Καί Θά προσθέσουμε (fc, 6ν β>
έκλσγές γ ιά  τήν Εύρωβουλή δέν είχαν διεξαχθεε τήν Τδι«
μέρα αλλά μερικούς μήνες Αργίαspa, η Δεξιά ΘΑ Ισχυρι- 

V δτι τό ΠΑΣΟΚ έχασε ώς διά μαγείας τή λο σ το ί»ζόταν

βάση καί Θά ζητούσε νέες έκλογές.
Δεν σώζεστε κύριοι της Δεξιάς μέ τέτοια  τερτίπ ια , γ ια 

τ ί ό λαός ξέψυγε όριστικά από τό  μακροχρόνο μάντρωμα 
στίς πολιτικές σας αύθαιρεσίες. Καί άε εΤσαστκ βέβαιοι 
δτι αύριο Κυριακή δταν Θά κλείσουν οι κάλπες θά βρε
θείτε έξω Από τή συντριπτική πλειοφηφία τών Δήμων κα! 
Κοινοτήτων τής χώρας καί κυρίως εςω Από τ ίς  μεγάλε 
πόλεις. Θά τρίβετε τά  μάτια σας και θά κραυγάζετε γιε 
δήθεν λαϊκά μέτωπα, γ ια τ ί δέν εισαστε Ικανοί νά πιάσετε 
τα μηνύματα τών νέων καιρών. Τό πνεύμα τής ^Αλλαγής 
πού ένώνει τό Λαό θά σαρώσει καί τά  τελευταία άχυρα 
σας. Καί θά πεισθείτε δτι 6  λαϊκός χείμαρρος πού ξεκίνησε 
την 3η τού Σεπτέμβρη τού 1974 καί φούντωσε τόν Ό κτώ 
βρη τού 1981, δέν γυρίζει π ίσω . Ή  ‘Αλλαγή Θά περάσει 
στην Τοπική Αΰτοδιοίκησηκαί μιά νέα έποχή Αναδημιουρ
γ ία ς  Θά Εχει δρομολογηθεί όοιστικά καί αμετάκλητα. Ή  
νέα ‘Ελλάδα θά χτιστεί καί ΘΑ μείνουν μόνο οί μακάβριες 
κραυγές σας γ ιά  νά μάς θυμίζουν Ενα καταδικασμένο ό
ριστικά Από τήν Ισ το ρ ία  μαύρο παρελθόν.

νέα έποχη αρχίζει
ΟΙ ήγέττες τής Δεξιάς ξύπνησαν πολύ Απότομα Από τό 

προσφιλές τους όνειρό γ ιά  διάσπαση τής κοινοβουλευτικής 
όμάδας τού ΠΑΣΟΚ, πού θα σανέβαινε τάχα  «ατά την ψη
φοφορία πάνω στό νομοσχέδιο γ ιά  τήν κατάργηση, τού 
σταυρού προτίμησης. Είναι γ ιά  λύπηση. Γιατί πάνω  σ ’ αύ
τό  το όνειρο είχαν στηρίξει τή  μόνη τους έλπίδα  γ ιά  νά 
φρενάρουν τόν άνεμο της ’Αλλαγής που πνέει Από άκρου 
σέ άκρο τής χώρας. Και γ ιά  βδομάδες τώρα ό Τύπος τους 
μάς Εχει σκοτίσει μέ τά  π ιό  Απίθανα σενάρια. Κι Αφού

τηι. ....
Εφεύρουν νέα μυθεύματα γ ιά  δήθεν π ιέσ ε ις  πρός τούς βου
λευτές Από τήν ήνεσ ία  τού ΠΑΣΟΚ. «Ή  κυβέρνηση —  
γράψει ή «Μεσημβρινή»—  Ασκώντας Αφόρητες π ιέσ ε ις  έπ ί 
των βουλευτών της και έγκλωβίζσντάς τους έντός τού  Κοι
νοβουλίου πέτυχε τήν Υπερψήφιση τού νομοσχεδίου γ ιά  τήν 
κατάργηση τού σταυρού πρστιμήσεως. Ενα Από τους μεγα
λύτερους στόχους τη ς στην περίοδο αύτή». «’Εγκλωβίστη
καν» οί βουλευτές στό Κοινοβούλιο, κατά τή «Μεσημβρι
νή». ’Αλλά ποΰ Αλλού θά Επρεπε να βρίσκονται &ν οχι έ
χει; Σ ίγουρα κάτι, δέν πάει καλά σ τά  μυαλά τών ήγετώσ 
τής Δεξιάς καί τού Τύπου της.

Οσο γ ιά  τούς βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ, περήφανοι, ένω- 
.Όΐ κα πειθαρχημένοι σ τ ίς  προεκλογικές διακηρύξεις καί 

τόiSέν cνός _ αΙώνα πολιτικής ύπανάπτυξπ*ης,
Προκι

προ-

π α λα ιοκομ  μάτι κης 
t i r a i  γ ιά  μ ιά  είρηνι-συνάλλαγής κα ρουσφετολογίας.

κή έπανάσταση μεγάλου βεληνεκοΰς που ώρίμασε Από χρό
ν ια  καί χρόνια στή λαϊκή συνείδηση καί συντβλέστηκε μέσα 
σέ μιά νύχτα. Πρόκειται γ ιά  Ενα όκόμα βήμα στό δρόμο τή ς 
Εκπλήρωσής δλων τών δρων τού συμβολαίου που ύπέγραψε 
τό  ΠΑΣΟΚ μέ τό  λαό. Πρόκειται^ γ ιά  τήν αύγή μ ιάς νέας 
έποχής στήν πολιτική Ιστορία τού τόπου μας με Απροσμέ

τρητες σννέπειτςττΑνω στην Εξυγίανση τού_ πολιτικού β ί
ου. Οι γονιές που θά Ερθουν, θά εύγνωμονούν τούς πρωτο
πόρους Εκείνους πού είγαν τό  θάορος καί τήν τόλμη ν’ Α
νοίξουν τό  δρόμο τής νέας ’Ελλάδας. Κα τΑ όνόματά τους 
θά περάσουν σ τ ίς  σελίδες τή ς Ιστορίας, γ ια τ ί μέ Ενα Α
πλό Αλλά παντοδύναμο «ναί» γκρέμισαν Ακόμα Ενα I
τής όπισθοδρόμησης.

κάστρο

Δικαίωμα 
! ατό σήμερα i 
i μιά τούς νέους ! 
ί εργαζόμενους j

Δόθηκα.· τήν Τβιάρτη στή δημοαδεητα τά 
θέματα μέ τά όποϊα θα ασχοληθεί ή ΔιεύθυΥ 
αη ’Απασχόλησης τσΟ υφυπουργείου Νέας 
Γενιάς τό 1983, στους τομείς Εργασία καί 
Άνρσηκίι Νεολαία.

Τό πρόγραμμα αύτό έργαοίας πού δημιουρ
γεί ούοαασακά τό ηλαίοιο τών Αρμοδιοτήτων 
τής m i πάνω Διευθυντής τού νεοσύστατου 
υφυπουργείου, πρόκειται νά ΰλοηοιπΟεΙ μέ
θα σιύ έηόμενο έτος μέ τή συνεργασία τού 
ΌργαΜομοΟ Απασχόλησης, τοΟ ’Εθνικού 
’Οόγ»,κηισΟ Χειροτεχνίας καί ιών ϋπουρ- 
γειων Παιδείας. ’Εργασίας, Γεωργίας, Έμ- 
πορκτής Ναυτιλίας χα) τόν EOT.

ΣνγκΕΝρηιένα γιά τόν τοιιέα ’Εργασία, τό 
πρόγραμμα ταΰ υφυπουργείου Νέος Γενιάς 
ιτεριλαμβάνα:

•  ’Εκπόνηση καί προώθηση ιωογραιη«ί- 
χων οέ συνεργασία μέ τόν Ο.Α.Ε.Δ. γϊό τήν 
όνπιμειάτβαη τής Α εργίας τών νέων, υπο- 
απααχ&λησίς και έτερ^πασχόλησης

•  Προώθηση Ερευνας καί ένίσχυοη σέ <κ>- 
νερνασία μέ Ο.Α.ΕΔ. προγραμμάτων Το- 
χύρρυθικκ ’ Εηαγνελμα ι «κης Εχηαίδρυοης 
καθώς κα) Συνεχιζόμενης 'Εκηαίδειφης. -

•  Προώθηση Ερευνας κα) ένίσχυοη προτύ
πων καί πειραματικών μονάδα»·· άηό φορείς 
νέων γιά τήν παραγωγική Αντιμετώπιση τής 
άνεργίας Επιστημόνων, τεχνιτών w άνειΜ- 
κεντων. Ή  μελέτη καί Ιεράρχηση τού σχε
δίου αυτού θά είναι κοινή μέ τόν ΟΑΕΔ καί 
ύΧσποιειιαι οέ συνεργασία μέ τ)ο όντίσταμ 
χες κάθε φορά Τράπεζες καί τόν ΕΟΜΜΕΧ.
- ·  Έρευνα καί υπόδειξη Χύσεων γϊό τό 

; «δκό,ΛραβΜΜςπ

•  Είδκή Ερευνα κα) ταυτόχρονα προσψσ- j 
ρά κα) προώθηση Εναλλακτικών λύσεων \ 
οέ συνεργασία μέ ΟΑΕΔ— γιά τούς άνήλι- ι 
κσυς έρναζόμενους.

•  ’Εκπόνηση μελετών γιά τήν δη|κθυργ1α ι 
δικτύου σταθμών έπανγελικηκοΟ προσανατο- j 
λκηιού τών νέων σέ δλη τή χώρα κα) προ- ! 
γραμμάτων Εκπαίδευσης συμβούλων, άιαν- 
γελμαηικοΟ προσανατοΑ»μσύ σέ συνεργασία

ι μέ ΟΑΕΔ —-  Ύη. Παιδείας, 
ι ·  Επίσης είδαή Ερευνα γιά τήν καχ αγρο
ί φή τών κοινωνκοοικονομικών όναγκών κα
ί τά γεωγραφικές Ενότητες, Ερευνα γιά τήν 
ι καταγραφή τών έπαγγελμαικκών ένδιαφερδν-
■ ίων καί προσδοκίαν τών νέων καί τών πο
* ραγόντων πού έιαδρούν στή διαμόρφωσή
■ τους, καί τήν έξαγωγή γενπαύσβκον συώτε- 
!  ρασμααεν. Απαραίτητων γϊό τήν κοβοοήγη. ι ση τών ναόν σιο ιώοίσιο του έηαγγελικπνοΟ
■ προσανατολιαμοΟ.

•  Μελάτη, Επεξεργασία κα) κωδκοποίηοη
■ οέ ous-cpyooiα μέ τό υπουργείο ’Εργαοιας 
j  κα) συνόικαλκτάκούς φορείς τοΟ θεσμικοΟ 
I  πλανίου πού διέηετ τ)ς σχάσεις Εργασίας τών
■ νέων έργαζομΕνων. Στόχος τής μελάτης ή
• δημιουργία ιού καταλλιλσκτον νομικού
* πλαισίου γιά τή δημιουργική Απασχόληση τών 
I  νέων.
• ·  Διαμόρφωση, Ενίσχυση μα) προώθηση έ-
■ ηηιορφ«κκ&ν σεμιναρίων, uE φορείς τή Γ.
! Σ.Ε.Ε. κα) τά κατά τόπους εργατκά κέντρα.
I Στάχος τών σεμιναρίων είναι ή
■ τών νέων Εργαζομένων οέ θέματα .
* Ιστορία τοΟ Εργατικού κινήματος κα) & νο- 
I μκός. κοινωνικός κα) πολιτικής χαρακτήρας
• τού ουνδαοαλισπκοΟ κινήματος, οί νέοι θε-
■ αιχΑ κα) ό ρόλος τών νέων στή συμμετοχή, 
! τόν κοινωνκό Ελεγχο κα) τήν αυτούκτκείρ»·

TOT I .  ΨΟΜΗ

ΠΕΡΑΝ TDN 6 ΠΟΥ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΛΙΝΑΡΔΟΥ

Διώκρν0ται καί άλλοι 
δικαστικοί λειτουργοί

Ενίσχυση πελε
κά) Εργασίας

κατεύθυν.
•  Εκπόνηση Ερευνας κσ) ένίσι 

τών γιά τό προβλήματα ζωής χα 
τών νέων μεταναστών. ΊδκΑτερη 
αη oto προβλήματα παλινόστηοης κα) προσορ 
μογής τους.

ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
ΊΑπεξαργασία κα) προώθηση προγραμμά

των Αγροτικής χα) τεχνικής επιμόρφωσης, οΕ 
συνεργασία με τά ύπουργεία Γεωργίας κα) 
Παιδείας για τήν 8οο τό óummó καλύτερη 
γνώση καί Αφομοίωση τών μέσων καί τρό
πων που ή σύγχρονη όνότπνξη καί τεχνική 
inopcl νό προσφέρει στήν γεωργική παρα
γωγή. Ή  ύλσποίηση τού προγράμματος θά

Αυξάνονται 
οί ευντάξεις 
δικηγόρων
Kcnà 15% aùÇôwovrca Αττό τήν 

In; Όκτώβρη, ο) συντάξεις τού 
κλάδου Έπτχουραύις Άοφάλισης 
Δυαγγέεχαν.

-Ή συμπληρωματωή ' αύξηση. 8ύ 
θηκε μέ όρτοοοωη τοΟ ύπουργοΟ 
Κοινωνικών ΆσηεΑίσχων Λαπέρη 
Βαρυβόκη, πού στάλθηκε γιά δη. 
μοοίευση στήν ’Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης,

'Εξάλλου, μ) όΡ^η Απόφαση 
Κόίνώόαίθν1 u Α&Φα. 

tkruMK, to cn tth a r  CXTMtTn ι θ!κο- 
νσμική Ενίσχυση στους συντσΟού- 
χους τού Ταμείου Συντάξεων Προ
σωπικού 'Εφημερίδων Άβήνος 
θστσαλονίκης..

Ή Ενίσχυση ΘΑ είναι Τση μέ τό 
ποσό μίδς σάπαξης κα) δέν ρητό- 
ρεί νά ζείΐιεράυει τίς 47.000 δρχ.

Χειροτεχνήματα 

του ΈΟνικοΟ 

Όρμανιομοϋ 

Πρόνοιας
&ΙΑΤΙ8ΕΗΤΜ ΙΕ 4 ΠΡΑΤΗΡΙΑ

θαυμάσια χειροτεχνήματα μί 
παραδοσιακά λαϊκά σχέδια καί οέ

γανισμός Πρόνοιας.
Τά χειροτεχνήματα αυτά (χα

λιά. κιλίμια, κεντητοί τάπητες 
πού Εχουν φτιάξει μέ τά χέρια 
τους ο) γυναίκες τών Αγροτικών 
πεοισχών) μπορούν νά προμηθβυ- 
τούν μέ εόκαλίες πληρωμής καί έκ
πτωση 18% ο) δημόσιοι υπάλλη
λοι, οι όνάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.. Ν.Π. 
I Δ., Κοινωφελών ΌρΥττησμών. 
Τραπεζών, οί μόνιμοι Αξιωματι
κοί. «I δικαστικοί, οί δημοσιογρά
φοι καί ο) υπάλληλοι τών ραδιο
φωνικών, καί τηλεοπτικών δικτύων 
τής χώρας.

ΤΑ καταστήματα (Βουκουρε- 
στνου 24. Βασ. Βοφίας 135, Ύ- 
πατίας 6 καί ξενοδοχείο Χίλτον) 
λειτουργούν κάθε μέρα. Εκτός Κυ
ριακής, Από τίς 8 τό πρωί μέχρι 
τίς 9 τό βράδυ χωρίς μεσημβρινή

*0 ύπουργός Δικαιοσύνης 
Γ. Α. Μαγκάκης θά ζητήσει 
τήν πειθαρχική δίωζη τών 
£ζη δικασπκών λειτουργών 
γιά  τούς όποίους προκύ
πτουν εύθύνες δη  άσκη
σαν κατά τρόπο παράνομο 
καί διαβλητά τά καθήκοντά 
τους, σύμφωνα μέ τό  πό
ρισμα τοό Αντεισαγγελέα 
του 'Αρείου Πάγου Β. Λι- 
νάρδου.

Τό δικαίωμα αύτό τοΰ ύπσνρ*
Γν  άποοοέει άπο τό άοβρο 911 

τοΰ Ιαγύοντος συντάγματος, τό 
όποιο όοίζει δτι: «Ή  κειθαο- 
γική έπΐ τών λοιπών διχαστι
κών λειτουργών (άπο Eipétec και 
κάτω, όπως είναι οί 6) άσκείται 

. ώτον και tie δεύτερον 6α- 
ύπό συμβουλίων συγκοοτου- 

έχ τακτικών δικαστών διά

ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΘΑ ΑΣΚΗ-
9rnmmÊÊÊÊÊiÊmÊÊËmÊÊÊmammtÊÊmammmKÊmmÊÊiÊÊ̂ÊmÊÊm—*Êmmm—ÊmmaÊe

ΣΕ! ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ

— Ό  Ποωτοδίχης Κοονηλιος 
Σπαθάοηε. 6 όποιος tuna τήν Εκ
δίκαση ποινικής Απόθεσης στο 
Τριμελές Πληιιμ») 11 οβιχειο. στο 
όποιο συμμετείγε μέ_ xawfoooó-
μενο τόν

S3

κληοώσιως, κατά τά ύπό τοΰ νό- 
κου όριζόμενα. Τήν πειθαρχικήν 
αγωγήν Εγείρει καί ό ύπουργός 
της Δικαιοσύνης».

Η Επέμβαση τοΰ ΰπουργοΰ Θε
ωρείται, σύμφωνα μέ πληροφο
ρίες, Βέβαιη, λόγω τών σοβαρών 

»οκύπτουν γιά 
τσυε Β άλλα χαι λόγω τής κοινής 
απαίτησης να ώιέλθει Εξυγίανση 
στο διχαστικό Σώμα, που άπατε- 
λεϊ άλλωστε καί προγραμματικό στ oro τοΰ ΠΑΣΟΚ.

Έξ ίσου βέβαιη θεωρείται ή έ- 
πεμβασιι του υπουργού γιά τήν 
πειθαρχική δίωξη καί άλλων δι

καστικών λειτουργών, ποΰ στήν 
έκθεση Παπακαρυά φέρονται δτι 
άσκησαν τά καθήκοντά τους κατά 
τρόπο διαβλητό, άλλά σύμφωνα 
μέ τό πόρισμα Λινάρδσυ._ δέν 
συντοέτει λόγος πειθαοτικης α
γωγής γιά διάφορους λόγους.

Στό σημείο αύτό θα πρέπει να 
έπισημάνουμε τήν άποφη νομικών 
κύκλων δτι τό πόρισμα Αινάοοον 
είναι «Ιδιαίτερα έπκρυλαχτικό».

OI ESH
01 ίξη δικαστικοί γιά  τούς δ· 

ποιους προκύπτουν πειθαρχικές 
εύθύνες,- είναι:

Σ Τ 0  EYROnATKO ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

éíΜ|9ε6n

ηκής καί ιεχνηςής
υΟμα σχολεία άγρο.

β) Κέντρα Γεωτη’ΐκής Εκπαίδευσης έξό- ! 
μήνης διάρκειας. Ο νέος άγοόιης ijéoa άπ · 
αυιά εά κέντρα Εκτός τών άλλων θά πάρει ■αύιά εά κένερα όκιός τών άλλων θά πάρει 
ιιαθήμαχα Λαϊκής παράδοσης > Λαϊκής τέχνης. 
Ιστορίας τού άγροπχοΟ κινήματος, omevai- 
ρκηιοΟ · συνεταιριστικής Ιδέας, περιβάλλον
τος, Αγροτικής κατοικίας, Oyieiwö περιβάλ
λοντος κλπ.

•  Διοργάνωση σεριναρέισν καί έωδΥλώσεων 
οέ'πανελλαδικό κληιακα γιά άγροακές καί 
άσπκές περιοχές, ποό θά δένουν τή δυνακό- 
τητα στήν άγροτκή καί γεναιότερα στή τεο- 
λαία τής Επαρχίας νά τοποθετηθεί πάνω στό 
προαλήμαπα ποΰ τήν άψοροΟν, Εκφράζοντας 
ταυτόχρονα καί πς ΙδκωεςρόπτκΗ Ρ Ι - .  ,ιες ποό υπάρ
χουν στό πλαίσιο ιής Νέας Γενιάς (π.χ. Νε- 

> ή  :ΐώοςη Νέ. 
Διστομική ’Επι-

ιαία καί παράδοαη. Κοινωνική 
γ. Νεολαία κα) Εργοαία, Δια 
MVMVia κλπ.}.

σΧαία 
NV,
κοινωνία

•  Προώθηση μελετών κα) | κατάληξη οέ 
συγκεκριμένα ουμπεράσμαιια βς πρός τά Κοι
νωνικά, Οίκονσμικό κα) Πολιικπιχά «Ατια 
τής έξτπαρικής κα) έοντερικής μετανάστευ- 
σΥς κα) ιής όστυφιΧίας. Ταυτόχρονα, ένί. 
σχυσπ τών διαδικασιών παλτνόστηπης μέ ιόν 
υποβοήθηση μέτρων πού Εξαλείψουν ιΐς ά- 
νιοόιηιες εύχαιριών κα) δυνατοτήτων οπούς 
νέους τού χωριού καί τής ηδλΥς.

‘Επεξεργασία προγραμράτι».· οέ συνερ- 
1ς συνσταιρεσακΕς Ενώσεις, ύ- 
«ρνίος κα) 'Εθν. Οικονομίας γιά 
πρότυπων

γασία μέ','άς 
ηουργεία Γεωι 
όημΜυργίαM H P P m P P R i  παραγωγφών όγρόα- 
χών καί κτηνοτροφκών μονάδων. Από 
ιοτρωτυτοΟς φορείς νέωνς  φορείς ν
ηκτη u ñ  πραβλήμαιος 
σιην ύπαιθρο.

ί γιά ιόν άνιI - - diiouWNaanooMAi)2i)g

I  ·  "Ερευ-ο γιά ιή δημιουργία tai 
β ónpn 06 κατσνρΑρει κοτακτήοεις 
τστπής Eufij pu θό ουιωάλο στήν

ι συ.«, 
ιιμετέ- 

τους

ταινιοθήκης ¡ 
UC τής «π-

ν * φ ικ  ¡IW, m  im ouiMOW στήν έρπέδω- ¡ 
m  M) ó&íjW/pn ιών ΚΡτνφημών m tauov. I 
TQuvnyrrvo baTuyiirvmot uià (Wrevó αχέ
ρ  y } , m  m W iím  m  w¡l IfoMpmwji «Av imirn/v, VfUf/tfinow ιής β- j 
«M « im w  Ekwäwpv για i|«¡ αναγΝες ϋήχ 
ψ ψ 0 ο ΐ$  ιής Αγροτικής νχρλσίας,

Στενόο8πκε 
τό Κρατικό 
’Ωδείο τής
θεοοαΛονίκης

Τό Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονί
κης βρήκε στέγη <ττό παρσδοοια- 
κό κτίριο τής όοοΰ Φράγκων.

Τό κτίριο, πού ηαλι&ΐφα στΕ- 
γβζ* τήν 'Οθωμανική Τράπεζα 
καί t i»  περιέλθει στήν κυριότη
τα rpu ΙΚΑ, παραχωρήθηκε άπό 
τή* διοίκηση τοΟ Ιδρύματος στό ό- 
πουργειο Πολιτισμού.

Τό ΙΚΑ Εντάσσει καί αύτή ι 
Ενψ γτισ οτ^» προσπάθεια για ι 
άγάπτυζη της πολιτιστικής ζωής 
τής Θεσσαλονίκης.

*ΥιπηΛιμΙζΓται ότι παλιόπρα 
συνέβαλε μέ άνάλογο τρόπο, στήν 
δημιουργία τού Μουσείου τύς πό- 
λης.

Ελληνική 
άντιπροσωπεία 

στΛν Ινδ ία
Μεγάλα βιομηχανικά καί έμηο- 

Ρ*ά κέντρα τής ‘ Ινδίας θά έπισκε- 
Φθεϊ Α Ελληνική άντιπροσωπεία 
ποό Αναχώρησε τήν περασμένη 
Πέμπτη, νιά *ά μελετήσει Επί τό
που τίς δυνατότητες συνεργασίας 
μέ τήν μορφή μικτών Επιχειρήσεων 

καί τήν Ανάπτυξη τώνγεωρ- 
συνεταιρισμών καί τήν όρ- 
I τών μικρομεστΛαν έριχει- 

, .  στήν '(volai λ
, ,  Ελληνική Αντιπροσωπεία συγ 

κρατήθηκε μέ Απόφαση τού υπουρ
γού Ανρπληρφτή τής 'Εθνικής 0J - 
hwpuUk  ΓιΕμυι ΠοΓΓ*1?-"“! “  
ποραΜίνέι ο ιψ  Ινδία 10 μέρες

Ο ί έρμαζόμενοι 
6τ ή υ  "Εμπ ορική,, 

μηφ ίζουυ yiá 
τ ό  Αβφ ιτΙΐΒ βικό

Πανελλαδική ψηφοφορία θά γίνει στίς 8)9)10 τού Νο
έμβρη στό Σύλλογο Υπάλληλων της 'ΕμπορικηςΤράπτεζας 
σχετικά μέ τό Ασφαλιστικό θέμα. *θττ»« 
το Διοικητικό Συμβούλιο τού Συλλόγου, οί 5.500 περιττού 
υπάλληλοι θά ψηφίσουν ύπέρ ή τής πρότασης που 
προβλέπει σννταξιοδστικη ίξομείωση ai τη» Tpáh
πεζά και Ασφαλιοτική κάλυψη Από τό |Κλ « «  τό Επικού· 
puto Ταμείο που ύπάρχει, >,

συσπχιοώνε

wv« στις 
στήν Πάλη

» .

sr
Ρήσων«ΉέΜ

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Τήν πολιτική άνΙοχυσης τοΟ ψυχροπολεμικού κλίματος, πού προωθεί ή  έκθεση Φέρ- 

Krvoov στό Εύρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καταφήφίοε ό κοινοβουλευτικός έκπρόσωπος τοΟ ΠΑ. 
ΣΟ Κ. Σ. ΠλασκοβΙτης. Ή  έκθεση προβλέπει ένιαία πολιτική Ε.Ο.Κ. καί ΝΑΤΟ σέ θέμα Α
σφάλειας καί πολεμικού έζοπλισμού.

Ή  πρόταση .  έκθεση, συζητή
θηκε στίς 1 9 - 2 0  'Οκτωβρίου, 

Πολιτική Επίτροπό στις 
wxl καταψηφίσθηκε ά- 

τόν Λ  Κύοκα.
'Αξίζει νά σιπιειωθεϊ, δπ ή εύ- 

ρωβουλευτής κ. Χάμεοικ, πρότεινκ 
στήν Πολπκή ’Επιτροπή, τήν Α
πόσυρση τής έκβασης Φόρκινσον 
λόγω έλλειψης άρμοδιότηχας τής 
Πολιτικής Έ πιτροπήο

Επίσης, ή κ. Χάμερκ, ίσχυρί- 
σ θ Μ , ότι σύμφωνα μέ τό άρθρο 
223 τής Σιχθήκης τής Ρώυης, τά 
θύματα Ασφάλειας καί 'Εθνικής 
Άμιχτχς δέν ύπΑγονται στίς αρ* 
μοδιάτηηες τής ΕΟΚ.

’Υποσττρίζοντας τήν 6 <θεσή 
του ό κ. Φέρκωσον, είπε, ότι αύ. 
τή προβλέπει:

I r —  Σιντονισμό σέ Κοινοτικό 
έπιπεδο τών Εθνικών πολιτικών, 
σχετικά μέ τήν Αγορά κα) τήν πα
ραγωγή πολεμικού ¿(οπλισμού 
κα) προώθηση τής. , Ευρωπαϊκής 
Πολεμικής Βιομηχανίας σέ ow to. 
YOσία μέ τΙς HflA.

2 . —  ΚαΟσοισμό μιάς κοινής 
πολιτικής, μέ κοινά κριτήρια στόν 
τομέα πώλησης πολεμικού έξοπλι 
ομού.

3 . —  Συνεργασία τών κρατών ·  
μελών τής Κοινότητας σέ θοσμικΑ 
θέματα δηλ. συνεργασία ΝΑΤΟ - 
ΕΟΚ, σέ πολίτικες τής ΕΟΚ καί 
τού ΝΑΤΟ οέ 'θέματα Ασφάλει
ας, ΑμίΑας κα) πολαμικής όιο- 
μηκανίας, καί

4 . —- Καθορισμό ένιαίας πολι
τικής. σχετικά μέ τήν προμήθεια 
υλικών καί Εξοπλισμού γιά τήν πο 
λιτική άμυνα (καταφύγια κλπ.) 
σέ πεοίπτωση χρησιμοποίησης πυ 
ρηνικών όπλων. '

Καταγγέλλοντας τήν έκθεση 
Φέρκινσον ό Σ. ΠλασκοβΙτης, τό
νισε, ότι αύτή άποτελεϊ διάψευση 
τής προσπάθειας νά όιαχωσισθούν 
τά θέματα Ευρωπαϊκής κα) Πολι
τικής άκιυνβς άηό τήν Εάπκή 'Α 
μυνα τών χωρών μελών.

Έπισήμανε, Επίσης, την Ενορ. 
χηοτρωμονη προσπάθεια νά σι*«. 
6t£toúv πολίτικά κα) στρατιωτικά, 
ΐ ρ ί ο κ  μέ τίς ΗΠΑ καί τό ΝΑ

«Γιά μάς — είπε & Σ. Πλοσκο- 
βίτης—  μιά τέτοια προσπάθεια 
cfvai Αιιοράβεκτη. ότ«* στά ΝΑ 
ΤΟ δέν Ανή«υν ή Γαλλία (στρα
τιωτικά) καί ή Ίρλονδίσ, ένώ 6έ 
γνωρίζω γιά τό πόσο διάστημα 
κτη μέ ποιους όρους η χώρα μου 
θάμετέχτι στό ΝΑΤΟ*.

Συνεχίζοντας, ό Κ.Ε. τού ΠΑ. 
ΖΟ.Κ., κατάγγειλε τήν έκθεση 
Φέρκινσον. γιατί προσβλέπει ο ί 
μια προσπάθεια δημιουργίας Ε
νός ψυχροπολεμικού ‘Οργανισμού, 
ποΰ θά άμτιπαρατεθεϊ στό Σάι- 
Φωνο τής Βαρσοβίας,

Καί πρόσθοσε, βη κοκιιά έλ- 
λ η η ή  κυβέρνηση, βέν πρόωπτο· 
νά δεχθεί τέτοιου είδους έκθέσε ς 
ο) όττοΐες βλάπτουν κα) τό κύρος 
τού εόοωπαϊκοΟ Κοινοβουλίου.

Σημειώνεται, δττ αττά τής έκ
θεσης τάχύτκου ο) Γάλλοι σοσια- 
λιστές, ot Γερμανοί (μΕ Ερώτημα, 
τικά). ο) ’ Ιταλοί κσϊ Γάλλοι κομ-

w¿Sime ί

Svíl τήν μεγάλη πλειοφη- 
φ ία  τώ ν  μελών το ν  Σύλλογον κα ι 
άν au  Ενετοί νά  έπ ιβρα βεντεΐ μέ 
σημαντική óum o p á . Α ν τ ίθ ετη  _α· 
κ σφ η ένεε Εκφραση ή σσνβικαλι- 
σ ά χ η  κίνηση της ΕΣΑ Κ  - 
«βρτείνεε άκαγκίστρωση άπό τό 
ΙΚ Α  κα ί δ ιρ ιιονογία  ν έε»  Φοοεα, 
πρόταση που θεω ρείτα ι Ανέφικτη, 

μεταξύ , τό  Είσηνοβικεϊο 
τη ν  Τ ρ ίτη , τη ν  αίτηση

..........._  . j » 0  προεδοείσν γ |ά  τήν
Αναστολή Εκτέλεσης τή ς  ποοσωοι* 
νή ς  δ ιαταγής παράδοσης, τών 
στοιτείεον τον  συλλόγου στό νέο 
χοοε&οεϊο. Τ ο  δικαστύοιο Ικρινε 
δ τ ι  τό  παλαιό προεδρείο (Α ν τ ω 
ν ίο υ )  Ιπ α φ ε  νά  ύπάργει μετά  τήν 
ύπ ισ φ ή φ ίση  μομφής καί Ανάκλη
σής του. Ενώ έκλέγτηκε νέο ποο- 
εδοείο (ΠαναΥίωταοό.τσυλος ) πού 
άναννω οίζεται άπό την Απόλυτη 
ιύ-ειοΨηφία τώ ν  ρ«λών τού διοι· 
κητικοΰ συμβουλίου.

Ε π ίσ η ς , τ ό  δικαστήριο άπέο* 
ΡΐΦέ τήν ποοσφνγή τον  προίόοον 
το ΰ  Συλλόγον ’Υπαλλήλων Τρά- 

Ελλάδας θ .  Παπαμάρνα* 
το ΰ  ’Α ντω νίαν) Επειδή 

εννομα συμφέρον. 
Εύλογα Ερωτηματικά ποοκάλε- 

σ* στους ύπαλλήλανς τή ς  Τρόπε· 
ta c  ή  στάση τοΰ παλαιού προε- 
δρε ιρ ν , που Ενώ Ι τ ε ι  καθαιοεθει, 
άρνήθηκε να Εααρμόση τούς να· 
νά νε κ α ι τ ί ς  Αποφάσεις τού βι- 
καστηρίσν κλειδώνοντας αύθαίρε- 
τα  τά  νρβφ εία  τοΰ  ΣυλλόγουI 

Παοόυοιες Αρνητικές Εντνπώ- 
σ η ς  δημιούργησαν ατούς ύπαλλή 
λους δημοσιεύματα π ρω ί νής έφη- 
μπΗ οαΐ που ξεφεύγσντας άπό κά
βε καλοπροαίρετο δοιο Ananmn. 
γραφικής κα ί κρ ιτικής 
ασης, γαοεειτήριξαν 
κ ίς*  «άόί στάχτες», «πουκοφα·
v<U» καί «πραξικοπηματικές» τ ίς  
Ενέργειες τοΰ νέου ποοεόηείσυ

Srn BouAñ 
αύυϊομα τό 
νομοοχέΒιο 

yriá tñv 
¡eótnra

5?
oró οσυνης, τόνισε

_» , τού 1983 _θά σι>-

«>ώύ 60“**®“;  ,__»  - Γ  βά έτοιμαοβεϊ νο- 
Uopi J ív ^ e á  έιπβά λλεια ύ σ τη - 
Ρ ά ϊ ? 10. β α σ α ν ι σ τ έ ς .

λ  νΑμοβ*'αία τό* γυμνισμό.
«·ϊ°ύ είπε, χ α ρ « τ η ρ ι-

δέν μπορεί καί 
ό  ύ κ ί'^ ’Τ τ ^ τ ιμ ιτ ω π ίώ ι  τό

ajjtírjgsτήν πλή- 
ιχών θέσεων

¡gajece*!· γτχμ__
τών 'δικαστικών

-_j-■ ν — ·-·· ;—  « « J Í p t Í .  ^/0TTon<rt'n̂ o  γιά τήν εέβε- 
•Λ  νόμιμα ποοσέφνγε στό δικά- i C  “άοη τ(S ,Αγισε δτι. τό _6ρ- 
στύοιο και έφάομοσι τή οιετιχή g ü l  Ιξ< & Λ ς κβΐ**

KÓ βΜ*®·
ενός στό θέμσ

θά είναι 
Πάγου.

μοικίΐστές καί ή όμάβα τοΟ Τεχνι
κού 'Εξοπλισμού.

Έκ μέσους τής εΝΔ.» ά· «, 
Μπρουρνιάς οΰσκέτηκά άπτΐχμ &■ 
πό τήν φτΦοφοοία. Αφού βέν φή. 
Φ·σε τήγ 6Αση, Αλλά ούτε κα) 
τήν ηράταοη τής κ. Χάμερατ, 

ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΗΣ

(Ϊ980) θ .  ä r 4.  γιά φενδή 
βεβαίωση, έκαυοι ιιυευθηκε στόν 
είσαγγελία τής έδρας Α. Ρσνσ- 
σο. άτι δέν ήταν διατεθειμένος 
νά δώσει κνεαδικαστιχή Φ πφο  
γιατί σέ λίγες μέοες ^Επρόκητο 
νά κριθεί άπό τό ’Ανώτατο Δι^ 
κ αστικό Συμβούλιο ή ποοαγωγή 
του. Δηλαδή 6 πρωτόδικης κ. 
Σπαθάοης. σύμφωνα uè τό πόρι
σμα, συν έδεσε τήν εξέλιξη τον 
μέ τήν δικαστική κρίση.

—ι Ό  ποόεδοος πρωτόδικων 
Βασίλης Κορδέλας, ό όποιος σέ 
διαιτησία τόν Μάη τού 1980, με
ρολήπτησε ύπέρ τού ένόç βιαβι- 
κον μέ τόν όποιο συνδεόταν φ ι - 
λικά.

— Ό  npolm iurm c τών§ΰπη- 
ρβοιάν τον Προοτοοιχεισν Αση- 
vac Γ. Καμπέοης. ό όποιος κατά 
τή διάρκεια άνακσίσεων. γιά τη 
γνωστή ύπόθεση ΰπεξαίοεσης πε
τρελαίου οέ βάρος τον δημοσίου

νά Εκβίαση άνακόντή για νά 
κλείσει τήν ΰπόθεση.

— *0 Π . Άνοστασόπουλος ποό 
ίδρος Ποωτοδιχών. σέ δίκη της 
έφημεοίδας «Ελεύθερος κόσμος», 
γιά προσβολή διά τού Τ ίτου τής

_ τού Μαχαοίον (1980). I- 
τήν έντύπαση δτι lurfOvvi 

διαδικασία, ώστε νά έξελινθεϊ 
. . .  Εκείνος έπιθνμονσβ. Ενώ 

βιέχοφε παράνομα τή δίκη τέσσε
ρις φβοές.

— Ό  Πρωτόδικης καί Ανακρι
τής θηβών Γ. Άθανασιάδης. γιά 
όβικαιολόνητη καθυστέρηση άνα- 
κοιτικσύ έονου. στή γνωστή ύπό
θεση μοινείας τον πρωτόδικη Α. 
Καλαντξάκσν (I960).

— *0 πρωτόδικης X. Μακοής, 
γιατί Ενώ βίγε άναλάβη τίς άνα- 
κβίσεις στήν ύπόθεση Πλεύση — 
’Αλφαντάχη — Μανούρη. έπέστρε 
φε τή διχονοοφία τωοίς νά άπαγ 
γείλβι κατηνοοίφ. Ενώ «έξ έπαγ- 
γέλματος» διευκόλυνε φενδοοκία 
καί ήθιχή αύτουρνία σέ αύτή.

θ .  ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ

21η ΌκιώΡρη
Δικαίωση Ενός ώριμον λαϊ

κού αιτήματος άλλά  κα( Εκι- 
ΒοΜίμαοΙα τής πολιτικής βού
λησης τής κυΦΕρνησης νά θέ
σει τέρμα στήν πολιτική νοση
ρότητα πού καΧλιεργοΟσε η 
Εκλογική συναλλαγή κα( τό 
ρουσφΕτι άποτελιϊ ή όπερψή- 
φιοη τοΟ νομοσχίβίου γ ι4  τήν 
κατάργηση τοΟ σταυροΟ προ-

Ή  προχβτσινή ήμΕρα, ψή
φισης τοΟ νομοοχϊδίού, dvaí- 
γε ι νέους Λρίζοντις γ ιά  τήν 
πολιτική ζωή τοΟ τόπου καί 
6  πρωθυπουργός τήν χαρουαή. 
ρισ« Ιστορική;

«*Η 21η Όκτώβρη —«Ιπε ό 
Α. ΠαηανβρΕου— θα μείνει 
στήν Ιστορία, σάν μία άπό 
τίς  μεγαλύτερες θα  μποροΟσα 
νά πώ. Α πόψε ή Εθνική Α ν
τιπροσωπεία, Εθεσε τέρμα στή 
συναλλαγή, τό ρουσφΕτι. τήν 
κομματική πελατεία, τή tu l a ,  
θυση Ανομων ’συμφερόντων. 
“Εθισε τά  θειιΕλια ητά κόμμα, 
τα  άρχών μέ ΙβεολσγικΕς θέ
σεις καί πιστεύω».

Α ποτελεί κοινή θ ια π ίσ τ»

όχρο-

ση, ότι στίς πολυήμερες συνε- 
βρώσεις τής Βουλής Οντιπα- 
ρατΕθηκαν Βϋο ριζικά άντίθε- 
tic πολιτικές αντιλήψεις, α
κούστηκε μ ώ  τρίτη άντίληψη 
ποό ακέφευ^ε τήν οόσία toó 
προβλήματος καί δόθηκε συν
τριπτική απάντηση στίς Up*. 
μιΟβιε τής Δεξιάς KOrt τΙς

r f e K *  *
01 ΨήφσιόπΕρ τοΟ νσμοσχε- 

Βίου Επιθεθαηωσαν πανηγυρι
κά τήν θοόληοη too κινήμα
τος να προχωρήσει Οταλ4ντ*ι>· 
τα  στήν Εφαρμογή τοΟ κυθερ- 
νητικοο προγράμματος.

Αντίθετα ο! ψήφοι τής ΝΔ. 
ΟποτΕΧεσαν Εκ όραση τής ρου> 
«φετολσγμιής πρακτικής τών 
στελεχών τής. Ενώ ταυεέ 
να Ενισχύουν τα 
γιά  ανακατατάξεις στον χ4

στικα Οπό τήν διαδικασία
S O ίσης τού νομοσχεδίου Ιδε Ι

δη  ΕνβιαφΕρεται μάλλον 
γ ώ  τήν τήρηση λεπτών Ισορ
ροπιών καί τήν Ιδεολογική πε
ριχαράκωσή του παρά γιά  
τήν προώθηση τών θεσμικών αλλαγών,*¿Saesnjfegaí
■βροντές βουλευτές τοΟ ΠΑ. 
ΖΟ.Κ. καί Επιπλέον άπό τόν 
Γ Μ * Ρ »  καί ,ό ν  « .  Ο έ ζ .

Είναι αύτοτόητο δ η  μέ τήν 
κυθερνηηκή 

. μπαίνει. τέρμα 
ατό σύστημα τής Εκλογικής 
πελατείας, ατούς τοπικούς κομ 
ματάρχις καί Εξυψώνεται ό 
ρόλος κοί ή Οποατολή τοΟ
«ΦΔειπή. ΔημιουργοΟντα» β |  
■ροΟποθΕοειςνιά τήν ουγκρό- 

«ni
Ιδεολογικών θέσεων, γενονόε 
ποό. θά  προσδώο.!

"Λ»τιπή ζωή

σημανηκή αύτή 
πρυτσθουλία , μπ

Τό Λιμενικό
01 φήμες γ ιά  ύποπτα  κυκλώματα χρη

ματιστών καί άλλων παρανομιών ορι
σμένων Επίορκων στελεχών του Λιμενι
κού Σώματος, όργίαζαν Απτό καιρό. "Ο
μως κανείς Απτό τούς κατά καιρούς ίπτχύ- 
θυνους τής Δ εξιάς δέν είχε τό  θάρρος νά 
τά  έπισημάνει καί νά τ ά  Εξουδετερώσει. 
Τό τόλμησε ό  όπουργός τη ς ’Αλλαγής 
Γιώργος Κατσιφάρας, πού ξεκίνησε τό  
ξηλωμά τους άπό  τό  λιμεναρχείο Ρσφή
νας, “ Εχουμε χρεοτ νά τόν συγχαρούμε 
και παράλληλα νά έκφράσουμε την έλ π ί
δα  δτι τό  πρώτο αύτσ βήμα θά  είναι ή 
άρχή Β ΐ |  -------------'  Α·---------*
ματος.
λο ΐρΎΟ. Μ  . . . . .
τής Δεξιάς εχτισ ε ίν α  πραγματικό  π α 
ρακράτος σ τά  λ ιμ άνια  τή ς χώρας καί 
σ τά  διευθυντικά όργανα του υπουργείου 
’Εμπορικής Ναυτιλίας. Ε ίμαστε βέβαιοι
δτι ό  άνεμος τής ’Α λλαγής θά πνεύσει 
καί σ’ αύτόν το* τό μ ε -  — ;  * ··  — -
ρήψανο καί εντι μο Σώι

έ α  και δτι το πε- 
. . . . . .  ά μ α  του  Λιμενικού

θα βρει τόν πραγματικό του προορισμό 
που είναι ή Εφαρμογή τού νόμου, ή άστυ- 
νόμευση καί η προστασία  τών Ακτών καί 
τών λιμένων τής μεγάλης μας ναυτιλια
κής χώρας.

iilyiMΕ Λ ΙΞ Ε ΙΣ
3 C O V  κ α α μ ο

Τ ά  ΐ έ κ ό Α Α ο π  υ π έ ρ  
τ ο υ  Φ .  Γ κ ο υ ζ ά  Α ε ς

Α πόλυτη πλειοφηφία θά πχτύχουν p i σο
σιαλιστές στην Ισ π α ν ία , σ τ ίς  έκλογές τής 
Επόμενης Κυριακής, σύμφωνα με πρόσφατες 
σφυγμομετρήσεις. Δυο διαφορετικά γκαλλοπ, 
πού έκαναν δυο Εφημερίδες τή ς Μαδρίτης 
φέρνουν τό  σοσιαλιστικό κομμά νά κερδίζει 
217 Εδρες άπό  τ ις  3 50  τή ς Ισπανικής Βου
λής, την συντηρητική «Λαϊκή Συμμαχια» νά 
παίρνει 67 -  107 Εδρεις καί τό  κομμουνιστι
κό κόμμα νά πέφτει στο 5% τών ψήφων καί 
νά παίρνει 8 - 1 1  Ε ρ ες . "Ετσι σύμφοχνα μέ 
τ ίς  Εφημερίδες τό  κομμά τού ΓκονζοΑεθ —-  
που στις έκλσγές τού 1979 είχε συγκεντρώ
σει τό  30% των ψήφων—  τώρα θά ξεπεράσει 
κατά πολύ τό  40%.

01 τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν μ ιά  
μετατόπιση τών ψηφοφόρων τοΰ κέντρου πρός 
τά  Αριστερά ή τ α  δεξιά καί ό Απερχόμενος 
πρωθυπουργός Σστέλο καί ό Αρχηγός τη ς Ε
νωσης Δημοκρατικού Κέντρου, Λ αβίλλα kiW 
δυνευουν νά μην Επανεκλεγούν.

*0 προεκλογικός Αγώνας τών κομμάτων, 
στήν ’Ισπανία , συνεχίζεται μέσα σέ μ ια  Ατ
μόσφαιρα πού δημιουργούν οί τελευταίες 
πλημμύρες καί ή αυξημένη β ία  καί ένταση. 
Δεκάδες Εκρήξεις βομβών σημειώθηκαν αύτή 
τή βδομάδα στή χώρα τών Βάσκων, δπου π ε
ριόδευε τ ίς  τελευταίες μόρες ό Φελιττε Γκοφ- 
ζάλεθ. V  . ■, . .  ,

Στοάς λόγους ό σοσιαλιστής ή γ ε τη ς ίπ α -  
νέλαβε τ ίς  προτάσεις του γ ιά  μ ιά  «εθνική 
συνεννόηση, πού θά φέρει τήν είρήνη στήν 
περιοχή», απόρριφε τ ίς  διαπραγματεύσεις μέ 
τήν στρατιωτική ΕΤΑ καί τήν κάλεσε να κα
ταθέσει τά  δπλα μέχρι τ ίς  28 Οκτώβρη. Τό
νισε Ακόμα δτι ΘΑ σεβαστεί την αιηρνομισ 
τής περιοχής καί ή νέα κυβέρνηση θα H w i 
Επιεικής .για  βσους καταθέσούν τα  οπλεψ 
πριν τ ίς  έκλετγές, διαφορετικά θά είναι μρμει«  ̂
λικτη.

Τ ό  α ι μ α  ρ έ ε ι  
σ τ ό ν  Ι σ η μ ε ρ ι ν ό

Τό αίμα ρέει στόν Ισημερινό άπο προχθές τό 
πρωί, δταν σέ τρεϊς πόλεις οί συνδικαλιστικές 
ύργανώσεις τών Εργαζομένων έκαναν μεγάλες

■ Η Β  ... BIPRHHP
τής κυβέρνησης.

Ή  αύξηση τής τιμής τής βενζίνης καί τοΰ Α
λευριού, ήταν ύ άφορμη για πολλές οιαβηλώσεις 
'τήν προηγούμενη βδομάδα. Στις διαμαρτυρίες 
των Εργατικών Ενώσεων ό Πρόεδρος Χουάρντο 
Απάντησε μέ τήν κήρυξη τής χώρας σέ κατάσταση 
Εκτάκτου Ανάγκης. Τά συνταγματικά δικαιώματα 
τών πολιτών Αναστάλθηκαν, ή κνκλοφοοία τή νύ- 
ττα. οί συγκεντρώσεις καί οί διαδηλώσεις Απα
γορεύτηκαν καί ή τώρα μπήκε στόν «γύψο».

Λίγες mote μονάχα μετά την κήρυξη τής κα
τάστασης Ανάγκης, οΐ Εργατικές Ενώσεις απάν
τησαν μέ κήρυξη εικοσιτετράωρης Απεργίας καί 
τό πρωί τής Πέμπτης σημειώθηκαν στό Κίτο ο ί 
ποώτες συγκρούσεΐί δταν ή Αστυνομία προσπά
θησε νά διαλύψει μέ τα όπλα μεγάλη διαδήλωση 
τού λαού,

Χτές τό ποιεί, δύο φοιτητές είταν οκΕηωθεξ, 
δεκάδες διαδηλωτές τραυματίστηκαν καί έγιναν 
συλλήψεις ^Εκατοντάδων Ατόμων. £)1 συγκρούσεις 
στό μεταξύ, έπεκτάθηκαν καί οέ δύο Ακόμα πό
λεις τής χώρας.

Η Ονδούρα επεμβαίνει
Σαλβαντόρ, έχουγ

διευρύνει τόν έλεγχό τους στίς βόρειες Επαρτίεβ 
της »ώρας, ετοντας καταλάβει πέντε πόλειςΓένώ 
η γειτονική ’Ονδούρα, σύμφωνα μέ καταγγελίες
™ " · ------- ^   ̂ στά αύνορα τών δύο

τα κυβερνητικά στρα-

συα
τους, συγκεντρώνει στρατό στά 
τωρών γιά νά ένισχύαει 
τευματα.

01 κυβερνήσεις τώ>. δύο /ω ρώ ν, πού ύποστη- 
οίζονται μέ στρατιωτική βοήθεια άπό τίς ΗΠΑ 
πραγματοποιούν —ύκως μετέβωσ» ό ραδιοφωη- 
κός σταθμός τοΰ «Φαοαμποΰτο Μαρτί»— WoivE« 
έκινειο^σεις γιά νά έπιτρέψουν στά κυβεονητι3 
στρατεύματα νά άσχολη^ούν σέ άλλα σημεία 3 *  

Ισχυρή άνταριω ^τιορας, δπον ΑντιμετωπίζουνnUoTj*


