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Δημοκρατικός βυναμερμός οέ τή χώρα

«ΟΙ δυνάμεις της Α λλαγής —αύτές πού 
έδωσαν καί κέρδισαν τή μάχη στίς 18 Ό -  
κτώβρη— προχωρούν σήμερα στήν κατά
χτηση άκόμα μιας νέας νίκης, πού θά ένι- 
σχύσει τή Δημοκρατία καί θά στηρίξει ση- 
μαντικά την ύπόθεση τής Αποκέντρωσης 
καί λαϊκής συμμετοχής, τήν ύπόθεση της 
’Αλλαγής».

Μ’ αύτή τήν πρόσκληση ή Κεντρική Ε 
πιτροπή Δημοτικών Εκλογώ ν τοΟ Π Α Σ Ο Κ  
καλέ! τόν Ελληνικό Λαό νά προσέλθει 
σύσσωμος στίς κάλπες τήν Κυριακή καί 
νά δώσει μέ τήν ψήφο του τή νίκη στους 
ύποψηφίους που υποστηρίζει τό Π Α Σ Ο Κ  
Απομονώνοντας δσους θελητά ή Αθέλητα 
προσπαθούν νά υπονομεύσουν τό έργο τής 
’Αλλαγής.

Ό  Λαός —ή τεράστια πλειοψηφία του— 
μέ τή μαζική συμμετοχή του καί μέ τήν 
στήριξη τών ύποψηφίων τής ’Α λλα γή ς θά 
δώσει τήν Απάντησή του σ’ δσους έπιδει- 
ώκουν κομματικά ώα>έλη άπό τήν αύρια-, 
νή άναμέτρηση, σ’ δσους εύχονται καί 
Αγωνίζονται — μάταια δέδαια — γιά  
τήν ήττα τών δυνάμεων τής Α λ λ α γής.Τήν Αντίληψη τί^ς δεξιάς πού δέν ττιστεύει στην Τοπική . Αυτοδιοίκηση καί στον ένεργο ρόλο της Αλλά την θέλει υποταγμένη στην Κεντρική έξου- σία μέ μοναδικό σκοπό της το μάζεμα τών σκαυπιδιών καί την συντηρηση νεκροταφείων.Τήν Αντίληψη πού θέλει την Τοπική Αητοδιοίκηση προέκτα ση τού κόμματος καί έκδοτή- ριο ψηψισμάτων γιά  τήν στήριξη τής κομματικής γραμμής.‘ Ο λαός μέ την ψήφο του θά στηρίξει ¿κείνους πού θέλουν τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση ζωντανό θεσμό υποταγμένο στό λαϊκό συμφέρον καί μόνο σ ’ αύτό._ Αυτούς πού πιστεύουν, στήν λαϊκή συμμετοχή καί δράση, πού συμπαρατάσσονται καί δέν υπονομεύουν τό έογο πού άρχισε στίς 18 Όκτώ- 6ρη.

Τ Είναι φανερό άπό τά μηνύματα πού φτάνουν άπ’ δλη τήν χώρα πώς ή νίκη τών συνδυασμών τής ’Αλλαγής είναι σίγουρη. ’Εκείνο πού μένει είναι νά μετατρεψει ό λαός μας—  μέ τήν καθολική συμμετοχή του—  τήν νίκη σέ «χιονοστιβάδα» πού θά σαρώσει στό διάβα της δλα τά κατάλοιπα τής δεξιάς καί τούς δημάρχους - σφραγίδες.Χαρακτηριστικό του ένθουσια- ’ σμοΰ καί τής μαχητικότηταςι πού έπικρατεΐ είναι οί συγκεντρώσεις στήν ’Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Περιστέρι, Ηλιούπολη, Καλλιθέα* Δραπετσώνα, Κοκκινιά. Κερατσίνι, Κορυδαλλό, Γιάννενα, Χανιά, Καλα- 
' μάτα καί σέ δεκάδες άλλους δήμους καί κοινότητες, ο! όποιες ήταν οί μεγαλύτερες πού έγιναν ! ποτέ στήν ίστορία τών δημοτικών έκλογών, μέ κυρίαρχο σύνθημα:1 «Κι αυτός ό Όκτώβρης είναι δικός ■ μας».Συγκεκριμένα, ό ειδικός συντά-? κτης μαε Γ. Π ΡΟΚΟΣ γράφει:> "Ενα χρόνο άκριβώς μετά τίς - έκλογές τοΟ ’81 ό Λαός καλείται ν αύριο νά Ανανεώσει καί έπιβεβαιω- ν σει τήν έμπιστοσύνη του πρόςτούς έκλεκτούς τής ’Αλλαγής, ι. Τής Α Λ Λ Α Γ Η Σ  πού μακριά άπό φέουδα ή δόγματα, οσα έπαγ- γέλλεται τά έφαρμόζει. ’Ανεξάρτητα αν αυτό άλλους ταράζει κι αλί- λους ένοχλεί. ’Εκείνους πού ό Λαός ν άφησε στό περιθώριο τής πολιτι- κής ζωής καί έκεί σκοπεύει νά τους κρατήσει.Τά μηνύματα έρχονται άπό κάθε γωνιά τής χώρας. Μηνύματα αισιοδοξίας. Μηνύματα σιγουριάς γιά τή Νίκη.
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Είναι λάθος δσων πίστεψαν δτι ό Λαός δέχεται νά προβληματιστεί μπροστά σέ ψευτοδιλήμματα ή νά φορέσει παρωπίδες.Είναι λάθος τους γιατί δέν κα- τόρθωσαν νά κατανοήσουν τά μη; νύματα τών καιρών. Τόν πόθο του Λαού νά συμμετέχει ό ίδιος σέ Αποφάσεις πού τόν Αφορούν.Είναι μία αιτία γιά την όποια αύριο αύτός ό ίδιος ό Λαός στους Δήμους καί τίς Κοινότητες θά δια- δηλώσει έμπρακτα — μέ την ψήφο του—  τήν πίστη του προς τους στόχους τής ’Αλλαγής.Είναι ή ίδια αιτία πού προκά- λεσε τήν «Πεντάδα τής Νίκης», τούς ύποψήφιους — καί αύριανούς — δήμαρχους ’Αθήνας, ΠειραΆ, Θεσσαλονίκη, ‘Ηράκλειου και Πα-β** Ή  συνέχεια
στΛν Ιδη οελίδα



'Η Ελλάδα ynapifca ’Αλλαγή
Συνέχεια ώπό ττ*»ν |η σελίδατρας καί δηλώνουν, άποκλειστικά πρός την «Ε.τ.Κ .».

ΑΘΗΝΑ :
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΗΣ«Μέ την όλοκλήρωση τοΟ προεκλογικού άγώνα ή άρχική μεγάλη μας αισιοδοξία γιά νίκη· έγινε βεβαιότητα γιά θρίαμβο.Τόσο ή χθεσινή μεγάλη συγκέντρωση στά Χαυτεΐα, δσο καί οί ά νεπανάλητττες σέ δγκο καί παλμό συγκεντρώσεις του άθηναϊκού Λαού κατά τις έπισκέψεις μας στίς γειτονιές καί τις συνοικίες τής πόλης, έδειξαν δτι οί ’Αθηναίοι έχουν πρό πολλού άποφασίσει τί θά ψηφίσουν.ΕΤναι σταθερή ή πεποίθηση μας δτι ό άθηναΐκός Λαός θά ψηφίσει μαζικά τό π ρ α γ μ α τ ι κ ά  ένωτικό ψηφοδέλτιό μας, δτι θά απομονώσει θά καταδικάσει ό ρ ι -  σ τ ι κ ά τις δυνάμεις τής συντήρησης καί τής όπισθοδρόμησης.Τήν Κυριακή τό βράδυ, θά πανηγυρίσουμε μέ τόν άθηναΐκό Λαό τή νίκη στήν ’Αθήνα, πού θά είναι νίκη δική του καί άπό τή Δευτέρα θά τόν περιμένουμε νά συν- ταχθεΐ μαζί μας γιά μιά νέα δημιουργική 4ετία».

Π Ε ΙΡ Α ΙΑ Σ  :
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ«Είναι σέ δλους γνωστή ή μεθό- δευση καί έπιδίωξη τής ήγεσίας τής Ν .Δ . Επιχειρούν τήν άναβίωση τού φασισμού, τού έθνικοΰ διχασμού.  ̂ ’Επιχειρούν τή διχόνοια μέ συστήματα καταδικασμένα στή συνείδηση κάθε σκεπτόμενου άν- θρώπου."Ομως ή άλήθεια γι’ αυτούς θά είναι πικρή. ‘ Ο πειραιώτικος Λαός στή συντριπτική του πλειοψηφία, αϋριο_ κιόλας, θά τούς άποδείξει δτι; ‘ Ο Πειραιάς ήταν καί είναι Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Ο Σ . ΚΑΙ ΘΑ Μ ΕΙΝ ΕΙ».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 
ΘΕΦΧΑΡΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ ̂«Μέ τό πρόγραμμα καί τις άρ- χές πού έχουμε διακηούξει, τής δημοτικής πολιτικής τού συνδυασμού Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η  Π Α Ρ Α Τ Α Ξ Η  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ , άναλαμβάνου με· άπό αύριο, τόν άγώνα γιά τήν άναγέννηση τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης καί τήν άνασυγκρότηση του Δήμου μας, τής Θεσσαλονίκης.Καί είμαστε βέβαιοι δτι ό Λαός μας, οί συμπολίτες μας. έκτιμών- τας τό μήνυμα καί τό νόημα τών έπι,κείμενων έκλογών θά έμπιστευ- θοΰν σέ μάς τήν πραγμάτωση τοΰ δράματος καί τού στόχου αυτού άπό τήν πρώτη κιόλας Κυριακή».

ΠΑΤΡΑ:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΛΩΜΟΣ« Ό  Λαός τής Πάτρας δίνει άπό τήν πρώτη Κυριακή τή Νίκη, τό θρίαμβο, στό συνδυασμό μας Α Λ ΛΑΓΗ - Λ Α  Ϊ ΚΗ ΣΥΜ Μ ΕΤΟΧΗ, γιά νά γίνει πράξη ή λαϊκή συμμετοχή καί νά άποκτήσουν οί θεσμοί ουσιαστικό περιεχόμενο.Θά δώσει τή Νίκη στόν συνδυασμό μας γιά νά λυθούν — πάνω άπ’ δλα—- τά πολλά καί καυτά προβλήματα τής πόλης πού ή ά- διαφορία τού Κράτους τής Δεξιάς καί ή στείρα λαθεμένη τακτική της —̂ σίγουρα—  άπερχόμενης δημοτικής ’Αρχής συσσώρευσαν».

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ! 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΚΑΡΕΛΛΗΣ«Στό ‘Ηράκλειο υπάρχει κάτι ιδιόμορφο· άλλά, ίσως, όχι κάτι μοναδικό. Υπάρχει μιά συμμαχία, μιά άνίερη συμμαχία, θά έλεγα, μεταξύ Ν .Δ . καί Κ .Κ .Ε .Αύτά τά δύο κόμματα, τά τόσο άντίθετα ύποτίθεται, υποστηρίζουν κοινό υποψήφιο δήμαρχο!’Εμάς δέν μάς πειράζει. Κάθε άλλο. Μέ τήν άταλάντευτη πολιτική μας. έξακολουθοΰμε νά είμαστε έκεϊνοι πού θέλουμε νά κρατήσουμε καί κρατάμε τίς ύποσχέσεις μας καί τίς έπαγγελίες μας.‘Ο Λαός τοΰ Ηράκλειου· Α Υ Ρ Ι Ο ,  θά τούς δώσει τήν άπάν- τηση».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε. ̂ «Μέ σιγουριά κα! αισιοδοξία, οί δυνάμεις τής ’Αλλαγής δίνουν τήν Κυριακή 17 Όκτώβρη μιά καινούργια, μάχη, τή μάχη γιά τήν Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οί δυ νάμεις τής ’Αλλαγής — αυτές πού έδωσαν και κέρδισαν τή μάχη στις 18 Όκτώβρη—  προχωρούν σήμερα στήν κατάχτηση ά- κόμα μιάτ νέας νίκης, πού θά έ- νσχύσει τή δημοκρατία καί θά στηρίξει σημαντικά τήν υπόθεση τής άποκέντρωσης καί τής λαϊκής συμμετοχής.Οί δημοτικές και κοινοτικές έ-

κλονές έρχονται σέ μιά άποφασι- στική καμπή γιά τήν ύλοποίηση τή- πορείας πού ξεκίνησε ή κυβέρ νηση τής ’Αλλαγής μέ τή θεσμοθέτηση μέτρων πού δίνουν νέο περιεχόμενο καί δυνατότητες στήν Τοπική Αύτοδιοίκση.Γι αυτό έπιβάλλεται ή ψήφος τού λαού νά δοθεί σ ’ έκείνους τούς συνδυασμούς καί τά πρόσωπα, πού πιστεύουν στή λαϊκή συμμετοχή, πού θέλουν νά σώσουν τίς πόλεις καί νά δώσουν νέα ζωή σέ κάθε χωριό, πού άγωνίζονται άλλά καί συμμετέχουν στή νέα πορεία πού ξεκίνησε, πού είναι έτοιμες νά άγκαλιάσουν τούς νέους θεσμούς καί νά κάνουν πράξη τίς άποφάσεις τής κυβέρνησης τή- 'Αλλαγής,Ή  Κ .Ε .Δ .Ε  καλεΐ δλα τά στελέχη, τά μέλη, τούς φίλους καί ό- παδούς τού Π Α Σ Ο Κ  νά δουλέψουν μέ δλες τους τίς δυνάμεις γιά τήν έπιτυχία τών ύποψηφίων πού υποστηρίζει τό Κίνημα καί άλλες δημοκρατικές δυνάμεις καί καλεΐ δλους τούς πολίτες σ’ δποιο πολιτικό χώρο βρίσκονται, μέ τήν ςήφο τους νά άναδείξουν ατούς δήμους καί στίς κοινότητες έκείνους τούς ίπτοψηφίους πού πραγματικά πιστεύουν καί άγων!ζον- ται γιά τά προβλήματα τού λαού, πού συμπαρατάσσονται στήν κοι/ή πορεία λαού κα! κυβέρνησης γιά μιά νέα 'Ελλάδα».
ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΤήν ύποστήριξή τους ατούς 6- ποψήφιους δημάρχους καί κοινο-
ΤΑ ΕΡΓΑ 

ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ
Συνέχεια άπό τόν 1π σελίδαΉ  ΕΥΔΑΠ  έκτελεί σήμερα:"Εργα άποχέτευσης ςπούς δήμους "Ανω Λιόσια, Καματερό, Ά -  χάρναι, καί Ζεφύρι συνολικής δαπάνης 260.000.000 δρχ. Σ ’ αύτά συμπεριλαμβάνονται ό βασικός συλλεκτήρας Γούναρη - Δημοκρατίας, πού άποτελούσε χρονίζον πρόβλημα καί διεκδίκηση τών κατοίκων.. Έ ρ γ α  ατούς βασικούς αγωγούς ακαθάρτων στόν Ά .  Γιάννη Ρέντη συνολικής δαπάνης 75.000. 000 δρχ."Εργα διευθέτησης καί κάλυψης τού ρέματος Γ ιαμπουσλάκα! κατασκευής άγωγών άκαθέρ- των τής όδρΰ Σαπουτζάκη στή Ν. ’ Ιωνία δαπάνης 55.000.000 δρχ.Έ ρ γ α  γιά άγωγούς στό Περιστέρι _στούς δρόμους Σμύρνης, Πατρών, Παρθενίου, Πτολεμαΐ- δας κλπ. πού λύνουν τό βασικό πρόβλημα τού Δήμου δαπάνης 54 000 000 δρχ.’Επίσης έργα στούς δήμους Ά γ ίά  Βαρβάρας, Ζωγράφου, Μα- ρουσιοΰ, Ηλιούπολης, Ν. ’ Ιωνίας, Κερατσινίου, Βύρωνα, Περιστεριού Πειραιά κα! Κόκκινου Μύλου συνολικής δαπάνης 233. 000.000 δρχ.Ακόμη ή ΕΥΔΑΠ έκτελεί ά- ποχετευτικά_ έργα στή συνοικία Τσούμπα τών Ά γ . ’Αναργύρων δαπάνης 45.000.000 δρχ., έργα άποτύφλωσης τού άγωγού στήν ό- δό Άναπαύσεως καθώς καί έργα στούς δήμους Αιγάλεω, Χαϊδαρί- ου κα! Χαλανδρίου.’Επίσης αυτές τίς ήμέρες όλο- κληοώνονται τά τεύχη βημοπρατή- σεως γιά έργα άποχέτευσης στην περιοχή Χατζηκυοιάχειου, ένώ μέχρι τό τέλος τού χρόνου θά έχουν όλοκληρωθεί οί μελέτες γιά τή μείζονα περιοχή τοΰ Πειραιά.‘Υπενθυμίζεται δτι τό πρόγραμ μα τής ΕΥΔΑΠ καταρτίστηκε μετά άπό προτάσεις τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης καί δόθηχε προτε- ραιτόητα σέ μή άξιοποιημένες μέ χρι σήμερα περιοχές.Ποέπει νά σημειωθεί δτι στή δαπάνη τών έργων δέν συμπερι- λαμβάνεται ή άξία τών σωλήνων πού χορηγούνται _άπό τήν Ε τ α ιρία κα! ή άξία τών όποιων άνέρ- χεται σέ 100.000.000 δρχ. περίπου.Στόν τομέα τών άντιπλημμυρι- κών αυτή τή στιγμή έκτελοΰνται έργα μεταξύ τών όποίων είναι:Κάλυψη θέματος Βελενοή στήν Άμφιάλη. Κάλυψη τού Ποδονίφτη στή Ν. ’ Ιωνία. Άντιπλημμυρικά στήν Άργυοούπολη. ’Αγωγοί όμβριων στό Π . Φάληρο, Ταύρο, Ψυχικό.’ Επιπλέον βρίσκεται στήν άπο- περάτωσή του τό Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού Λυμμάτων στή Πύονα.Τέλος πρέπει νά σημειωθεί δ- τι ο! δαπάνες γιά τά έργα αύτά κα! γιά έργα ΰδοευσης — νέες δεξαμενές, νέα διυλιστήρια, έ- πέκταση δικτύων κλπ.—  καλύπτονται άπό πόρους, τής ΕΥΔΑΠ τά βασικό έσοδο τής όποιας είναι τό τιμολόγιο του νεοοΰ.

Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΣ

τάρχες τής ‘Αλλαγής, έκψράζουν μέ άνακοίνωσή τους τά κρητικά σωματεία: Πανελλήνια "Ενωση Κρητών ’Αδελφότητα Κρητών Πει ραιά «Ή  ‘Ομόνοια», Σύλλογοι Κρητών 'Ηλιούπολης, Αιγάλεω, Ά γ ια ς Βαρβόιρας, Αμπελοκήπων Φιλοθέης. Ψυχικού, Περιστεριού, · Αγίου Δημητρίου (Μπραχάμι).Στήν άνακοίνωσή, μεταξύ άλλων τονίζεται:«Καλούμε κάθε Κρητικό καί κάθε Κρητικιά νά δώσουν τή μάχη τών δημοτικών έκλογών στό πλευρό τών δυνάμεων τής 'Αλλαγής· καταδικάζοντας τή δεξιά καί τή μέχρι σήμερα πολιτεία της.»’Εκφράζουμε τήν ύποστήριξή μοίς στούς υποψήφιους δη,μάρ; χσυς, πού ένστερνίζονται τό πνεΰ μα τής ’Αλλαγής τής 18 Όκτώ- βρη 1981, πιστεύοντας πώς αύτή ή άπόψασή μας άποτελεί τήν έμπρακτη συνέχεια καί συνέπεια στούς πολύχρονους άγώνες τοΰ λαού μας γιά κοινωνική προκοπή καί άληθινλ δημοκρατία.»Υπερψήφιση τών συνδυασμών, π*»· ύποστηρίζει τό Π Α Σ Ο Κ ,  ση- ι . :ι θεμελίωο ,α ί όλοκλήρωση τι,*: ’ Α λ λ α γ ή ς , τ. . έπιτεύχθηκε μέ τή λαϊκή έτυμηγορία τοΰ Όκτώ- βρη 1981.»Καλούμε Ιδιαίτερα δλους τούς Κρητικούς - Κρητικές πού ψηφίζουν στήν Κρήτη νά άσκήσουν τό έκλογικό τους δικαίωμα στούς Δή μους καί τίς Κοινότητες τοΰ νησιού μας βοηθώντας μ’ αύτό τόν τρόπο ούσιαστικά στήν άνάπτυξη τής ιδιαίτερης πατρίδας μας».Τήν έγκλημοπτκή έπίθεση τού ά- κροδεξιοΰ «Δημάρχου» Διδυμοτείχου Γεωργ Σπυράκη, έκλεχτού ύ- ποψηφίου τής Ν .Δ .· ό όποιος μέ Ι .Χ  αύτοκϊνητο, σάν άλλος Κο- τζαμάνης, έπεσε πάνω σέ όπα- δούι τού Δημοκρατικού Συνδυασμού Διδυμοτείχου, καταγγέλλει ή Κεντρική ’Επιτροπή Δημοτικών ’Εκλογών τού Π Α Σ Ο Κ .Τά άποτελέσματα τής έπίθε- σης τού έμπνευσμένου άπό τά ά- βερωφικά κηρύγματα μισαλλοδοξίας χουντικού υποψήφιου, ήταν ό τραυματισμός ένός πολίτη,Ή  Ν .Δ ., τονίζει ή Κ Ε Δ Ε , καλείται νά άναλάβει τίς εύθύνες 'γΐς, νά σταμτή-τι τά, κηρύγματα : ααλλοδοξίας λ νά συμβάλειστή διενέργεια ·ών δημοτικών έκλογών σέ κλίμα Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ Σ  καί Ο Μ Α Λ Ο Τ Η Τ Α Σ.
Η Γ.Σ.Ε.Ε.Ή  Γ Σ Ε Ε  έξέδωσε χτές τήν ά- κόλουθη άνακοίνωσή:«ΟΙ φετινές δημοτικές κα! κοινοτικές έκλογές διεξάγονται σέ μία άποφασιστική καμπή γιά τό θεσμό τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης κα! τής άποκέντρωσης.Νέοι θεσμοί λαϊκής συμμετοχής καθιερώνονται γιά πρώτη φορά στή χώρα μας τόσο στό έπίπεδο τών καθημερινών άστοφάσεων δσο καί στό έπίπεδο τοΰ προγραμματισμού. ΟΙ Δήμοι κα! οί Κοινότητες άναλαμβάνουν νά διαδραματίσουν πρωταρχικό ρόλο γιά τήν δημοκρατία καί τήν περιφερειακή άνάπτυξη.Τό δικαίωμα τών εργαζομένων νά ψηφίσουν κατά συνείδηση είναι άνεξέλεκτο. Ή  άπόφαση, δμως, πού καλούμαστε νά πάρουμε δέν έχει έπιπτώσεις στήν δλη πορεία τοΰ έλληνικού λαού γιά αυτοδύναμη άνάπτυξη καί γιά περισσότερη δημοκρατία.

Μ' αυτό τό πνεύμα ή Γ Σ Ε Ε  καλεΐ τούς έργαζόμενους νά ύπερψη- φίσουν έλεύθερα τούς υποψήφιους τής έπιλογής τους έκείνους πού θά γίνουν οί φορείς τής άναγέννησης του θεσμού τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
ΟΤ€) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
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