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Έ Ε υ μ ώ ν ε ια ι  ή ποΛ ιτικη  ζω ή  το ΰ  τ ό π ο υ
*Η  Κ υ β έ ρ ν η σ η  τ ^ ς  'Α λ λ α γ ή ς  προ- 
- ε ϊ  σ τ ή ν  ά νύ ψ ω σ η  τοΟ  έπ ιπ έοου

TOO ηολιτικοΟ άγώνα καί τής κοινο
βουλευτικής ζωής τής χώρας μέ την

. _______ - -ΛΛτίοησης ρα άηόψαση τοΟ Πρωβ^.ουργοΟ μοσγέδιο μέ τό όποιο θά τρόπε
κατάργηση ïS m c ïw -  Λ.Γ. Παπανδρέου καί τής Κυβέρνησης τα ι 6 έκλογικός νόμος καί θά κ
που θά ίσχυσει άπόr k W P .  δηλώ- ό όπουργός Εσωτερικών Γ. Γ^ημ α- γεΐται «6 σταυρός προτίμησης»
λευτικές εκλογές. Σύμφωνα 1«  η - θά φέρει ένώπιον τής νο- στή βδομάδα πού έρχεται,
σεις έγκυρων πηγών στην «c » uota ^ ______ ' rA

οποιεί-
καταρ-

μέσα

Τό νόημα 
των έκΑογων
ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ατούς δονκιχωτισμούς καί στη κη

ρύγματα Ανωμαλίας τού κ. Άβέρωφ Μι τή δώσειι 6 Λ α 
ός στις δημοτικές εκλογές. 'Οτοτν σ ' όλόχληρη τή χώρα 

( πνέει ένας νέος άνεμος «Αναδημιουργίας, δτσν τό  δραμα 
Ι τη ς  Αποκέντρωσης καί της άνάστασης  τής θαμένης Το

πικής Αυτοδιοίκησης γίνονται χειροπιαστή πράξη, οι 
κρωγμοί τών ήγιρόρων τής Δεξιάς καί τών ·ερεψωνων 
της ατούς Δήμους καί τ ίς  Κοινότητες. Αποτελούν ανα- 
δροιιή σ* cm  παρελθόν καταδικΛιιΛπ όριστΓκά άπό τον I 
‘Ελληνικά Λσό.

Εγκάρδια συνομιλία 
Άνδρέα μέ τόν πρόεδρο 
του Μετώπου Σαλβαντόρ

η xnoKgNny.niH.î qfMiTrilriifc1* XlflQ Tnc-7‘>;
λντικής τή® ΚΛΙρνηβης η σ ύ ^ Ι Ο * ! ^ · ' i * Y W U «  
Τοπικής ΑιπίΛιοικηοιιος. καλούνται να την (Λσποιησουν. 
Κατά συνέπεια δαοι &τ\μοτι«ο\ Αρχοντες δε* μπορούν 
jm  συνειδητοποιήσουν κα\ να 'κανουν ποαζη pftjra την 
τιολγτική, δεν είναι ο\ κατάλληλοι φορείς της. Ή  Τ ο
πική Αυτοδιοίκηση σάν πρώτο κύτταρο τής Δημοκοα-, 
$ϊ®ς Βέν είναι ίκτελεατής έντοΧών τής κεντρικής έζου- 
σΐας.

|1 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ δμως, στις μέρες μας, ή Τδια ή κεντρι- 
Δ ΔΤ| έζουσία να όπογυμνώνεται άπό Αρμοδιότητες και νά 

τίε μεταβιβάζει —-δχι νά τ ίς  χαρίζει—  στους Δήμους 
ιίαι τ ίς  Κοινότητες. Καί είναι αυτό ή πεμπτουσία τής 
πολιτικής τού ΠΑΣΟΚ.

ΔΕΚΤΕΣ αύτής v fe  πολιτικής καί Ικανοί να -την κά
νουν πράξη δέν μπορεί νά είναι άλλοι άπό αύτους που 
έμπνέονται άπό τή Φιλοσοφία της. ‘Ο ώριμος 'Ελληνικός 
Λαός είναι σίγουρο δτι δ1 άνταποκριθεϊ στό πολιτικό μή- 
Υ«μβ, στίς έρχόμενες δημοτικές έκλογές. θ ά  όπερφηφί- 
σει τους υποψήφιους που όποστηρίζονται άπό τό ΠΑΣΟΚ.

Ο  Γ Κ Ι Π Ε Ρ Μ Ο  Ο Υ Τ Έ Ο  Θ Α  Μ Ι Λ Η Σ Ε Ι  351 
Ο  x i i s t n U i
ΓΙΑ  Τ Λ

5 5 K S S . . * * Γ 3 Π Α Σ Ο Κ  καίΠρωδυποο), γό

*0 Γκιγιέοκο Οότχο, ι »ό  *1- 
ναι Αντικρόιδροε τής Συνβιασχε-

Λ Ι α γ κ ε ψ η  
ϋ Ν τ α ±  flaw

ψης τών πολιτικών κομμάτων της 
λατινικής 'Αμερικής Kid ΐΟλος 
τού Γραφείου της Σοσιαλιστικής 
Διεθνούς, συναντήθηκε επίσης 
τήν Uta μέρα τής όφίεής του 
καί είχε μακρύ συνομιλία ιιε τον

Ϊραμματέα της Επιτροπής Διε- 
νών Σγέσεων τού ΠΑΣΟΚ και 

ύφυκουονό ΈΙωτερικών Κάρολο 
ΠαχούΜα. .

Συναντήσεις θό έτει άκοιια ιιε 
τό 'Εκτελεστικό Γ ραφείο του Κινή 
ματος καί μέ την Έκιτροκη Διε
θνών Σγέσεων. ΙΙαοαλληλα. ό 
Γκι γιέρμο Ο όγκο θά μιλήσει καί 
στή διάσκεψη YM τά εγκλήματα

VA\ ν

Πορεία διαμαρτυρίας 
τών εργαζομένων 
στην ΠΥΡΚΑΛ

Ε Ν Α Ν Τ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Ρ Γ Ο Δ Ο Σ Ι Α

ΤΛν τβςτκςή τής βργοδοοίος τής ΠΥΡΚΑΛ ΊΓμηττοΟ. 
ιεατάγγζιλβν οί 3.000 Εργαζόμενοι, artVv no pela Βιαμαρή  ̂
Ρ»βς ηοό ηρσγματοηοθτοαν χθάς τό πρωί. Ή πορεία πού 

. ν ι Λταν έντυηωοιακΛ σ« όγκο, tcxtvnoc όηό τό άργτχπόοιο 
τΛς ΠΥΡΚΑΛ στόν Υμηττό καί «ατίλπζ* ατό Ιδρυμα Μηο- 

t-jóeoóxn . > · » ; . ■  |· f  ι ; -
Ό « κ  *J»ai γνωστό, Α ένιχεί 

ρηση Ιγμ θέσει τούς έργοζόμενου 
του Ιρτοστοσίου 'Υμηττού άκι 
τήν Δευτέρα a i  διαθεσιμότητα, 
ένώ σύμφωνα μέ τίς δηλώσεις του

σύντομα μέ νέο Φορέα.

Φτιάξτε 
μαζί μας 
τήν «Ε»

Άίίέσως μετά την άφίδή του. 
οέ μιά σύντομη a w m e w i Τυ- 

έδωσε στό Αεροδρόμιο.

τής ToúvToc στή Χιλή
■ α. 

im w
m i έδωσε στό άεοοδ 

οηλωσε ότι στίς συναντήσεις αού 
θά Ιτει. θα εύταριστήσει τήν έ ν  
ληνιχή χλευοά γιά τήν κερσινή 
στάση της στά Ηνωμένο Εθνη 
καί θα ζητήσει τό ίδιο γιά φέτος.

Πρέπει νά σημειωθεί δτι ήδη 
στόν ΟΗΕ συζητείται τό θέμα τής 
Χιλής καί σύντομό θα έρθει το 
θέμα τοΰ ΣαλΔαντόρ.

'Απαντώντας βέ έοώτηση στ*· 
τικά μέ τό Ανδετέαενο νά Ιεκινή- 
οει κάποιος διάλογος γιά είρη- 
νιχή λύση στό Σαλδαντόο. ά· 
Φσΰ Απέκλεισε έμμεσα μιά τέτοια 
ακοίπτωση. év»aiof ένδειχτιχά 
δτι ή δικτατορία τής τώοας ΤΦΘ| 
δέν,εδωβε Απάντηση ούτε στήν

f
I. Δ πρόεδρος τοΟ Δη- 

Ιέρμο Ο όγκο, ό έποίος 
Κ 'δρέ* Παπανδρέου.

4*

i
Ό  ϋρωθιυωνργές μ ί  τόν í ' ,<1W|/i* OOyxo κατά τή 

χτισινή ι* * ί ••Νήςση.

Ή  κυβέρνηση —έλεγαν οί Ι
διες πηγές— -είναι όποφασισμέ· 
νη νά πραγματοποιήσει αίιτή τή 
σημαντική τομή στό δημόσιο βίο 
τής χώρας πού στήν ούσΙο της 
σημαίνει πάταξη τής ρουσφετο
λογίας καί τοΟ κομματορχισμοΟ 
πού γιά χρόνια ταλόνισον τόν 
'Ελληνρ πολίτη·.

Σύγχρονα υπογραμμιζόταν ότι:

•  Μέ τήν κοττάργηση τού 
σταυρού προτίμησης τά  
κόμματα πού σύμφωνα με 
τό  Σύνταγμα είναι σήμερα 
φορείς 5 του δημοκρατικού 
πολιτεύματος έξελίσσονται 
σ ε  κόμματα Αρχών.

Κστά Πληροφορίες, στό ηολπι- 
οκιηηκό πού άναητυοοςw l»v ' w*,,RU που ανσητοοοςτ'

στήν ,.εΙοηγηπκή . έκβςοπ τοΟ Η[Μ ΝΟ-
x ti.íd

Σχετικά μέ τό κλείσιμο τής £. 
(llpnent τό Σωματείο ’Εργα· 
ιιένων ΠΥΡΚΑΛ

•ϊλβ Άνογνώστη.
'Η ταν πραγματικά ο μ  

«τνηακή ό Ανταπόκρισή 
σου στό κάλεσμά μας «νά§

Έκκπολάς άκ* ό\η τήν 
Ελλάδα, πόλεις καί ¿ ό 
ριά, κστέχλοσαν τό γρο- 
φεΜ ρας μεταφέροντας 
τήν Απβφή οου, τη γνώ
μη οοο κα τίς προτάσεις 
οου γιά τήν έφημεριάα 
ε ω .  ‘9 I»

Γιό οάνβ φίλε άνβγνώ- 
πη πού γιά άηοιοΐήηο«* 
Uyo δέγ μπόρεσες, νά 
gf< άπαντΑοκκ ιέ  βοομφ- 

πέροοε, θό βρεό 
>ο τί
γκολ

ζομένω
άνακοί

£ά ποό η £ pace, θό θρεό 
καί σ' αή τότό  φύλλο τι 

i j M w
Xa«» στή Ο Γ Γ ·

Ή  γνάηιβ οου. φίλε «- 
μηγνώσιπ. θόνατ *6 ελβΡ 
oto ys¿ Κνα νέο Γβονηρί 
¡fe  Ε20ΡΜΗΣΗΣ. m i 
uPvwvAc m i δυνατής 
M l πρωτοπόρος.

Ό Διοικητής----
θ. τοΟ ΙΚΑ 
στή Μυτιλήνη

Μ ΑίρφύΑρκ Μ  ΐ ω τ ιε ά Ι  σήρ« -

** Λ&< j i T S y U v j · «
/>«·** Ρτ t t / ’ù st ***i>ñ*+· 

*τ. «σ-Vi aie *τ κ « ι *
εημ-Ρηκ «νο *κΑ y *  κκ u / t w j  
μ  *μ « . ,μ  f  μ  >/λ·  ψ*η ωό 

Μ  Φ Μ τ  Ρν/Μβρ-ρώ
" »  «φγώφ

πιχει.
ΊΥΡΚΑΑ "Υμηττού, ο£ 

κοίνωσή του τονίζα ότι «ή £. 
νέργεια αύτή Αποτελεί πρόκληση 
πρός τούς έργαζόρενους καί εί
ναι άττοτελεσμβ των ίχδι αστικών 
jneiáíifiw  της ¿ργοδοσίας πού 
Ιχει σαν στόχο:

—·  Ν4 σταματήσει τήν έξσγγε- 
Μα τής ηΑίεκηρης γιά τήν Αλλα
γή του φορέα τής έκτχείρποης.

—  Νά πάρα καινούργιο βά-
(KML

01 μεθοδεύσεις αύτές, έτπση- 
μοάιαι τό σωματείο. Αποτελούν 
μέρος γενικότερου έχβιασπκού 
σχεδίου γιά νά μπεί ορένο στήν 
Αλλαγή πού έπιχκιρ(7τα·.

Στό τέλος τής χθεσινής πορείας 
έκδάθηκε ψήφισμα, όπου tomCctoi 
δπ οί έργαζόμενο« τής ΠΥΡΚΑΛ 
Αγωνίζονται γιά νά μην περάσουν 
οί έκβιασμοί τών βιομηχάνιω.

καλούν τήν κυ- 
δσο Πιό

____ Μ  , .Β Ρ  ,  . ÍAoirohjoñ
τών άιιαπ ήσεων τών έργαζομένω* 
πού είναι:

—  Πλήρης έζαγορά τής έπτχιί· 
ρησης άπό τό κράτος.

—- Συμμετοχή τών εργαζόμενων
έ α ιχ ε ι ·

άτΔοτη πρόταση Toi ΠοοεΑοου 
της Κόστα Ρίκα ούτε χοΐ οέ Αν- 
τιστοιγη πρόταση τού πρόσφατου 
όιοιλπσιβστιχού συνεδρίου τού 
Ελ Σαλδαντόο.

Π ρόσθεο* μάλιστα, δη  ή όμε- 
•υικτική βοήθεια στή τούντα 
του Σαλδαντόο αύζάνεται μέ γβω- 
μετοιχη πρόοδο.

TÙ4K. στετιχά κέ τή Χιλή, δή- 
ΡβΥ&αία â -SuvóurvTi 

ο.χονοαυα) κο(ση xai τα χοόσαα* 
τα γεγονότα τός Βολιβίας όδη- 
υοφ* στό συμπέοασκα δη οί 1ζε· 

Λοηνιχή Άαεοιχή 
προτωοούν μέ γρήγοοο ρυθμό.

Ό  Πρωθυπουργός 
οτή συνδιάσκεψη 

Υιό τή Χιλή

*  ® M 3 IwL.*û»  έ η Ο η ^ σ  «¡0

-Ανβρίβς r.

1%»***lha σνντΔρΙαση

θά yacpisouu 
οί"ΕΛΛηυες 
μεταυάητες

01 'Ελληνες μετανάότΛ®^πάρουν μέρος στίς έπόμε- 
ν ε ς  εκλογές. Πρός τή ν  |ώΐΤ*νυΓνοη ούτΛ καταβάλλονται Λ- 
δη συνεχείς προσπάθειες ,Τ,^Υά ζεπεραστοΟν τεχνικά 
προβλήματα ποό η ρ ο κ ό Π ^ ^ Λ ν  πράζη. ί Τά παραπάνω 
δήλωσε ό όπουργός ,Εσι**ί£1Γ'\ί.Γ· Γεννπματάς στοός εκ
προσώπους τΛς 'ΟμοσπΟΛ^,Λ ελληνικών Συλλόγων καί 
Κοινοτήτων τΛς Σουηδίοί L γΠΡαγματοποΙποαν οειρά θ· 
πισκέφεων στοός ό ρ μ ό δ ·^  ^ 1°υΡΥοός γιά τήν προώθηση 
τών αίτημάτων τους. Ββ

^ « . ’Αποδήμου "Ελληνισμού. 
τι»Ι* φβέονησπ Αντιμετώπισε θε
τέ? JS βίτήμβτα τον "Ελλήνων

I I  συνέντευξη Τύπου πού έδ£ 
σαν χβές στά γραφεία τής Γ Σ ζ  
οι απρόσωποι τών μετανοστ^ 
καί τών φοιτητώγ τής t c unjlg 
ττέοα Από τήν Ανακοίνωση Μ Ε  
*όφaofje τής κυβέρνησης yV J l 

nie ψήφου, παρουσίασαν ¿¡J 
•ΡΟβλήμοτσ πού άνπμετωπίζΚ 
* * * f  καί τά Αποτελέσματα νΖ 
επαφών τους μέ τά úwoupycÍa f j l  
λ,τ·σμοΟ, Ko κωνικών 'ΑσφαλΚ, 
Μ · εξωτερικών. Παιδείας, OjjC 
νομικών. Προεδρίας. ΖνγκοινωΛτ^.

(ας, τά όποΐα καί θά

οίΜΗΤβΜΜμένα. πολλά άπό τά 
τΏ , .  *  ®* περιληφθρυν στίς πόα 
ση, ‘5 τής έλληνικής κυβέρνησης. 

J  «  θάπρατγματεύσεις που ΘΑ γ(·
•Φ· Ή  συνεχεία 

στήν 1 1 η σελίδα

Μβ^ΐΒίβ^' ηού θή ____________
ΟΤουρό προτίμησης όνόφέροντόιΙ 
μεταδύ άλλων καί τό Ακόλουθα :

Ή  κατάργηση τού <rrdb 
poú θά έμπεδόσει τή δημο
κρατική λειτουργία κομμά 
των όρχΰν καί θά θέσει 
τέρμα στά θλιβερά φαινόμε
νο τής ρουσφετολογίας καί 
-τής αμικροκομματικής συ
ναλλαγής».

•  Ή  έπίλυση των τοπι
κών προβλημάτων ¿πτστελεί 
έργο τής Τοπικής Αυτοδι
οίκησης που μέ αύέημένες 
πιά ¿φμοδιστητες θα είναι 
σέ θέση νά τά διεκπεραιώ- 
σει κατά τόν καλύτερο τρό.

. : γί»
πραγματικά έκπρόσωπος 
τού Εθνους καί υπεύθυνος 
πολιτικός δνδρας πού έν- 
διαψερεται για τα μεγάλα 
προβλήματα που Απασχο
λούν τη χώρα άφού άπαλ- 
λάσσεται άπό το «κυνήγι 
τού ρουσφετιού» καί τις 
διάφορες δεσμεύσεις.

•  Τό έπίπεβο τού πολι
τικού διαλόγου στό Κοιν^ 
βούλιο άναβαθμίζεται καί 
δλες οί πολιτικές δυνάμεις 
Απερίσπαστες θά μπορούν 
νά συμβάλλουν στίς μεγά
λες πολιτικές Επιλογές πού 
Αφορούν τή χώρα.

Σύμφωνο μέ fTic Ιδιες πληρο
φορίες τήν κατάργηση τού σταυ
ρού ηροτίμηοης θ' όντικαταστή- 
οει διαδικασία όνάλογη μέ ούτήν 
πού σήμερα Ισχύει γιά τήν έκλο- 
γή τών Ευρωβουλευτών. 01 βου
λευτές δηλαδή θό έκλέγοντοι κο- 
τά οειρά προτεραιότητας Από τόν 
κατάλογο τού ψηφοδελτίου ηού 
έχει καταρτίσει τό κόμμα μέ τή 
οημαία τού όποίου διεκδικούν τή 
λαϊκή ψήψο.

'Οπως είναι γνωστό, ή κατάρ
γηση τού σταυρού προτίμησης 
στίς' βουλευτικές έκλογές είναι 
προεκλογικό διακηρυγμένος στό
χος τού ΠΑΣΟΚ.

Στό αχμτικό κεφάλαιο τής Δια 
Κήρυξης Κυβερνητικής Πολιτικής 
τού ΠΑΣΟΚ ύοαγραμμίξεται ότι:

•  «Θά υπάρξουν ρυθμί
σεις πού > θά διευκολύνουν 
τή δημοκρατική όργάνωση 
κβ) λειτουργία τών κομμά
των, ώστε ό υποψήφιος 6ου 
λευτής νά γίνεται κήρυκας

ΟΤ ' Ή συνεχεία 
στήν 11η αελίδα

23 WlTlMBPH 1863

Παράλληλο, καλούν 
βέρνηση νά προχωρήσει 
σύντομα γίπ τβ , οτήν ο

i ρησης.
---->  ϊυμμετ.
στό νέο Δ.Ζ, τής

ιώδη
δπψς τόνισε ó γί ·  

«m ía  Τ- 
πόρείσ ψ  
σκοπό τήν

-—'Απομάκρυνση TOÚ 
νου Αβάνοσιι'μόνου
'Κξάλλφυ 

γρσμμστ 
Μβσ*0>
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«Γιορτές 
Νεολαίας» 

g’ ολπ 
τό χώρα
Σ Η Μ Ε Ρ Α

ΚΑΙ A Y P I O
Συνετίζονται καί αύτο τό Σαβ- 

βατονύοιακο ol Γιορτές Νεολαίας 
καί οί έχβηλώσεις τών όοΥανώ- 
σεων τού Κινήματος. Σουμμοι* 
μόνα σήμεοα Σάββατο. χοαγνα- 
τοποιοννται οί έξης έκβηλακτεις’·

—  Συνεστίανπι άπό Ν.Ε. Κα- 
Φαλανιάς.

" T ’^ 'V T tJi πολιτιχίι συτκόν- 
ιτο νκ η ι,Μ  Χ Α ^ Ι ι η .
I ~  λ τβ ιη ΙΙ Μ λ « « ή  OVTulv 
Tgynt jw o  Τ.Ο . Εοσναβας,

σντπό·*-
τρωση μέ θάμα « I I  μήνες ΠΑ, 
ΣΟ.Κ|ί τπςΝΕΒ2 καί T O N .  *rf 
οαχλείου. στήν πλατεία ’Ηλεκτρι
κού Σταθμόν, στίς IJO  «ό βσσ- 
δυ. θά  μιλήσει τό μόλος τής Κ.Ε. 
καί βουλευτής Στέφανος Τζουμά- 
K4IC.

—  Γιορτή Νεολαίας Από N J .  
Ροδόπης —  Κομοτηνής. |
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Ο Ι  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Ε Σ  

Τ Ο Υ  Λ Α Ο Υ  Μ Α Σ  
Κ Α Ι  Η  « Ε Σ Χ Α Τ Η  

Π Ρ Ο Δ Ο Σ Ι Α »

Ό  πρόοΜτβς νόμος 
ξαναφέρνει σ τήν 

όκιχαιράτιιτα 
τ ό  κβιαραές» Εγκλημα 

τώ ν  οφετεριστών 
τ ϋ ς  έξβυβίας

ΤΟΥ · . ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΧΗ 
Μ Α . 3

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Ol X ».-AC ^2>l¿( t.r, ·Έ » 
οτήν επαρχία γράφουν 
χάβε ¿βδομάδα γιά  
τά  μικρά xai μεγάλα 
προβλήματα τής 
•άλλης Ελλάδας» 
οτή οελίδα:

Κ Α Λ Η Μ Ε Ρ Α  Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ
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■ Η ΘΡΑΚΗ 
■ΨΗΦΙΖΕΙ ΛΑΊ'ΚΗ
\ τ Υ ν β τ ε τ π Υ Μ

ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ
Κ Ο ΙΝ Ο Τ Η Τ Ε Σ

“Evm  άΔοΜτσμίΜά 
τβΟ Γ . Π Ρ Ο Κ Ο Υ  a i  

Ξ Α Ν Θ Η  -  Κ Ο Μ Ο ΤΗ Ν Η  
.  Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η  

πού μεταφέρει τόν 
παλμό τω ν  άχριτιχών

I

—  Γιοοτή Νεολαίας Από Τ Ό . ί  τί< ^Πμστιχεί
πόλεων λ ίγο  πριν 

χόο έχλογ
Μεσολογγίου. θά_ μιλήσει ό βου
λευτής Σ. Πεχονής.

ΧΚΛ.

Υ*ί
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Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ

Ή  προδεομία 
ΰποψηφ ιοτήτω ν 

λήγει αύριο
ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗΣ: «ΚΑΜΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ»
’Αρχίζει έπΙσηρα άπά μεθαύριο Αευτύρα Α προεκλο

γική εκστρατεία τών συνδυασμών τών Οποφπφίων Δημάρ
χων καί Κοινοταρχών. Α Οριο λΛγει. Ας γνωστόν. Α προθε
σμία γιά τήν όποβολή υποψηφιοτήτων στά Πρωτοδικεία καί 
Ειρηνοδικεία, τά δποΐα θά παραμείνουν άνοοττά μέχρι 
άργά τό βράδυ.

Στό μεταξύ ή Κεντρική E n  
τροπή Δημοτικών ’Εκλογών του 
ΠΛ.10.Κ.. μετά τήν άναχοίνωση 
τών τεσσάρων τελευταίων υποψη
φίων δημάρχων, σέ Ισάριθμος πό
λεις. πού υποστηρίζει τό Κίνημα. 
όλοκλ^»ωσε τό έργο τής Ψπλογης 
υποψηφίων. „

01 τελευταίο· υποψήφιοι που 
άνοκοίνωσε τά ΠΑΣΟΚ (Ναι οι 
έξης: "Αρτα Χρηστός Παπαγιωρ- 
γίου. Αργος Κώστας Σαλαβά- 
νος. Δίστομο Παναγιώτης ΚίΜας. 
Βριλήσία Άντώνης Ράμφος καί 
Κοσττέα Δημήτρης Λιοΰμης.

Ο ύπόφηφίος Δήμαρχος Τη-

Ή  Β » Zm w iM w  1863. J.
m  σίγουρε ή χιό σημονηχή οέ- Γ  ρ ά ψ ε ι

ηίναι ή fUpa ε»ό 
βγ “ A ewwmà τήν 
Λογτος γήγ Agi. 

ψων» λαϊκή θέληση, νά έ ν ώ Ο , 
τ^έψτό νησιά μ* ιή* Æü.n^KU

ow* <fT» óryooiÓTTpy jwpiA 4. γοαμμόνα u í
pía

rJ&
i U >

y*V
pn
povM otn omtoffiotma pn¡ 
χοσπάσμοτα αχό τ ’  avixiino «'|T. 
μεοολάγιο» έτος { η ι η Κ*ιικυ·

έογισβήιπτε.
λείοι« βν»ωσ»» φ* τό I 
Ινιν· σιό Δ Ιόνιο Συν

<Μφι. 
f  Τ«τ 
“ · «θό 
'OU), ό

σγκική ώνβχοίνωσή i n .
ΠρΙν Αχό ira τρύγο «Ιγαν 

Θμ, όνόμισα σέ καλίθ μι 
»fe  οίκαγότιιάε μου. τρ«ί£ 
™ ι  «YW  γιλιοοέλι&ου« t V  

ιόμσμ« airtav «σύ Sir 
όποιο éíVai i l l  

I m T  M M i i o v t  
ιυρίαε, Ιίπλα 
u t  εΐόήοιιε· ηφ. 

pw w k iJkA η * Ν η * Μ  
ϊ * * π ή .  περιόδου Από τό 
ώ« τό ΙΜ7,

W ?  »fl, uflfi πβοαβίνόν<|5ΐ! 
«ήφΟη ένδιόφίρσιιοεε »1 f A k  
εβ για τα Ytyovoto xo6.*r l ·  

«ον · τήν ’ Ey «m i τον ΜάΙ

.«p a  Από
It to ΟΟν·

Π  στόν Αρμοστή ’EpplW 
Mol nqù διββιηρυτΜ 

ιβντιαιακο «  Οτι* οτήν 
fe  λευτεριά». Οπως άποπίΐ' 

. 6  Σολωμόε το κβθτβτιυς 
η ήΥΥλεχΙΐι« «προστασίας»»

-πό μρνοδικά βιογροοιχό 0101* 
Via τόν Π. Σαμαρτζή, τα 

Μίτοινιομένο
χρί) βιάσω* 

τού« τρβίς τόμους 
ιγίου» τονι νρ*Φ· 
ίδιο. Γ«γνήθηκ· τό

^  τήν ματαοιροφή toó ‘AM

Πασά τά 1821 καί τούς διωγμούς 
τών Ελλήνων. Ηβτάφβο« υστέρα 

punmcc. κου τις 
χαοαστατι-

. ___  . το λογοτς-
νά αιήσιι στήν Ί *

άχο τραγικές mpuMTtt 
περιγράφει μέ έντονη 
Μάτπτα κι άΐιοχρόσετ

va m m  I . . .  !
ιιαθωε Am— ί- 

(■Ιο στην Άνκόνα.

ΈΙλόδα t i  
πην Κ

τόν Π. Σ  
ε βί η *

i

T ljw
ια) ία. όχου 
vo it· ίενοΛοτεΙο 
άλλα άχότυτ«.

Έηέστοιψν orí I
1823 κι έγματαοταθηκε οτήν Κέο- 
χυοα. 'Εκεί βηαιούογηο* μιαν έμ* 
χορική (miiílním, χού τού άΧό- 
οΐο* μενολα κέρδη via να μπορέ
σει να ίύη ι άνετα καί ν' άαο- 
nUrtOet στη νοα*ρη τού Ιονου του. 
Ο Σσιιηρτζήβ ήταν αύτοάπηιούο- 

τό μέ μιά amvrni 
Ή  βυ t v t >0
11η σελίδα

τητος καί γί αύτί 
•ΗΓ

οτήν

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ;
Β. ΜΟΥΡΤΗΙ
Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΙ

you Παναγιώτης Μαλλιάρης, γυω- 
στοποίηόε, μέ βητστολή ταυ, ότι 
σοβαροί λόγοι υγ*ιβ< ύΔ» του έ- 
πιτρέπουν ν' άνταπτοκριθν! στις 
ύποχρφώοεις τού προεκλογική Α
γώνα. ΕύχβΡ,ιστώγτοκ τά ΠΑΣΟΚ 
γιά τήν τιμή Που τού ίκβνε, δή
λωση άτι τ& οπ α ι 0ΜΠ«φολοχτα 
στό άλευρό του νέικι φηοφήφίου 
Δήμαρχου, ηού έπόλιξε καί υπο
στηρίζει τό ΠΑΣΟΚ. Γιάννη Κα.

νΐ*Έςάλλουί &πνς πληοοφςψογίΜμ 
στε-, δλοι οι συνδυασμοί τών υπο- 
Φήρίων πού Υποστηρίζει τό ΠΑ. 
ΣΟ Κ lived έτοιμοι καί θά κατα
τεθούν μέχρι αύριο.

01 συνδυασμοί
τήθηκαν Κφ1 ^πτο
Καλύτερο διοθέτηι ή κάθε . _  
χή. Σ αυτούς Ακροάζεται βλο τό 
φάβμα τών δημοκρατικών καί ττρο- 
σδευπκών βυνάυεων. πράγμα πού 
ΙξααφαΜζει τήν σίγουρη έπικρά- 
τησή τους στήν έχλογική άνομέ* 
γρηοη τής 17ης Οκτωβοίου.

Λάγώ τής τεοόαπσς πολιτικής 
Pnuâofoc τών έχλονων óVóxXnon 
ή όογάνωση τού Π Α ΣΟ Κ  έχηι 
βησάτ'ηΡκοπονΑΤ γιά τήν ύιτερ. 
φήφιση τών ήτοψηφάον ττοό ύηο. 
ογηοίζο τό Κ ίν α β .'ySA .τή μη. 
γάΛη νίκη τλ<· Τηπ«ύής Αύτοδιοί.

o r  η  συνέχεια 
« τή ν  U n  σελίδα

I νίκης συπερο* 
ιλαμβαυουν ο,τι

Κατατίθεται 

τά νομαβχάδιο 

μια τά φάρμακο
Σ Τ Ι Σ  Α Ρ Χ Ε Σ  

Τ Η Σ  Β Δ Ο Μ Α Δ Α Σ

Τό νομοσχέδιο γιά τή δημι
ουργία τοΰ ‘ Εθνικού 'ζ^ α ω -
σμουι Φαρμάκου, τής ’Εθνκής 

. ι ακοδιομηχανίας καί τής Ε 
θνικής Φαρμακαποθήκης, κατατί
θεται — σύμφωνα μέ πληροφαρί- 
cc τής «Ε»—  στή Βουλή Αρχές 
τής ερχόμενης βδομάδας.

Ή  Κυβέρνηση προχωρεί στήν 
όλοποίηση τώ» ίξαγγελ'ιών τού 
περασμένου Φλεβάρη ν ·ά  την 
κοινωνι««ποίά|ση τής ΦαρμΦκσ- 
βιοψηχανίας και τήν όριστική έ · 
ξΥγίανση τού φαρμεκβυτικού κυ- 
κλώμστος.

Ή  θεσμοθετημένη συμμετοχή 
τών έπιστημβνικών κεή όπσγγτλ- 
ματΠκών φορέων ατά όργανα καί 
τίς έπιτρσπές τών ΕΟΦ, σέ συν
δυασμό μέ νήγ σσοπάχι πολιτι
κή βούληση της ΚιΛέονησης. ά- 
ποτςλούν έγνύηοη η ά  τήν έτη- 
τι/γίσ τβς Αναπτυξιακής πορείας 
τού τομέα αύτσύ.

Μέ τά ίποπτικό συμβούλια σέ 
κόβΐ μονάδα πθρ«ό|τ«βγής( ο! βρ-καοι μόνασα παοαγ«βγης, σι έΡ- 
γβζάμεγοι παίρνουν ένεργά μέ· 
Οβί στή σωστή παραγωγή τήν 

η των 
(ArcAo

προϊόντων καί στήν ένταξή τών 
βιομηχανιών στόν γενικέ 
προ νοαμ ματισ μό.

Μέ τά έθνικό συνταγολόγιο 
νοττοιειτβι· ή φαρμακευτική π*όϊ- 
«**<*). no« τταρέχέί ή πόλιτείά 
στο λαό .χωρίς διακρίσεις (ιέ 
την παοοχή τών καλύτερων πφι- 
οτικα Φαρμάκων.

Τέλος, σταματούν δριοτικά βί 
ελλεΐΜίς στό Φάρμακο (τεχΊη- 

η οχι). σταματά ή κατευ- 
Buvoutyn ouvra νανααφία, καί 
έξυγιοίνςτςη ή διακίνηση τού 
Φαρμάκου.

ΓΑΛΗΝΗ ΦΟΥΡΑ

i V
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ΘΕΜΑΤΑ...
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Οί δαπάνες
ουνκρατοϋνται 
ατό ϋ||ος τοϋ 

προϋπολογισμού
*Η κυβερνητική προσπάθεια γιά 

**|ν εξυγίανση των δημόσιων οίκο- 
νομικών είναι όρατή καί άναρφι- 
σΙήτητη άφοΟ άπορρέει άπό τα ί ·

. ιτίσημα στοιχεία για τήν έκτέλεση 
τοΟ Προϋπολογισμού τοΟ 1982 στο 
πρώτο πεντάμηνο, πού Εδωσε στή 
δημοσιότητα ό ύπουργός ΟΙκονομι 
κων Δημήτρης Κουλουριάνος.
Σύμφωνα με τά  στοιχεία, άλλά καί τ ίς  

διαβεβαιώσεις τοϋ υπουργού, γ ιά  πρώτη ψο^ 
ρ ά  οί δαπάνες συγκροτούνται ατό ύψος τοΰ 
προϋπολογισμού Αντίθετα μέ τόν περσινό, 
πού είχαν σημειώσει ύπερβοίση δαπανών 63 
δισ. "Οσον όψορά τά  Εσοδα, στό πεντάμηνο 
‘ Ιανουάριος —  Μάιος, τά σύνολο τύν_ φορο- 
λογικών έσόδων πού έχουν είσπραχθεί είναι

Μ ΐ ΰ Μ · · !

έμμεσους «όρους κατά 38,1% σε σχέση μέ 
τό  1981.

"Οπως τόνισε καί ό ύπουργός Δ._Κουλου- 
ριάνος, παρατηρεΐται συγκράτηση των δαπα
νών καί κάποια ύστέρηση των έσόδων άπό 
τά  προϋπολογ ισθέντα.

‘Οριστικές,, πάντως, ¿«τιμήσεις γ ιά  την 
πορεία των έσόδων μπορούν νά γίνουν μόνον 
μετά τό  τέλος τοΰ Σεπτέμβρη, οπότε καί ά*

Cτου
Σ .  Κω νοταντνήδη

BSKSBESS ■ Η
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ΤΕΛΟΣ.

ÜTEIA-ΦΑΡΜΑΚΑ

ναμένεται δχι μόνον κάποια όμαλσιτοίηση 
τους, άλλά καί είσπραξη των αυξήσεων των 
Εμμεσων φόρων πού είχαν έπιβληθεί μέ τήν 
κατάθεση τού φετινού προϋπολογισμού.

Χαρακτηριστικό δείγμα Εξυγίανσης τών 
δημόσιων οικονομικών^ θεωρείται καί ό Αντι
μετώπιση της παροχής των Εγγυήσεων τού 
δημοσίου γ ιά  την δανειοδότηση ιδιωτων. Στό 
παρελθόν, ή νομισματική Επιτροπή ή Εδινε 
άθρόα Εγγυήσεις τοΰ Δημοσίου μέ Αποτέλε
σμα νά δίδονται δάνεια σέ Ιδιώτες τά  όποια 
έξωψλούσε, τελικά, τό  Δημόσιο.

Σύμφωνα μέ Εγκυρες πληροφορίες μέσα 
στό 1982 τό Δημόσιο θά πληρώσει 1 δισεκ. 
γ ιά  καταπτώσεις δανείων που δόθηκαν στό 
παρελθόν μέ την έγγύηση τού Δημοσίου καί 
δέν' Εξοφλήθηκαν.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ 01 ΑΥΞΗΣΕΙΣ
■ - Μετά άπό Απόφαση του υπουργού ΟΙκονο* 

μικών. Εγγυήσεις, τοΰ Δ ημοσίου  δεν παρέχον- 
αι.-ηαρα μόνον σ έ  Εξαιρετικές επριτττωσεις.

•Λ ατύ^άλλου. ό  υφυπουργός Οικονομικών -Δ.
-V- Τσοβόλας ανοόίοινίίσε-πρδσψατα Οτι στο τέ- 

. Χο<- τού ‘ Ιούλη ο\ είσπράξείς τού Δημοσίου 
(ψθασαν πάνω άπό τό  50% τών προϋπολογ ι- 

Ρ^ οοΕντών έσόδων. Σημειώνουμε Επίσης δτι ό 
’ ρυθμός αύξησής τώπφορολογικών ¿σοδών στό 

πεντάμηνο Ιαν. - |α ιος (39,6%) υπολείπε
τα ι τοΰ ηθμού που προβλέπει ό_ προϋπολο
γισμός (51%) γ ιά  το  σύνολο της χρονιάς. 
Ωστόσο, όμως, είναι σχεδόν διπλάσιος άπό 
αύτόν τοΰ 1981. πού ήταν 19,4%.'

Τό συμπέρασμα πού άβίαστα συνάγεται, 
τόνιζαν Εγκυροι πολιτικοί κύκλοι, είναι δτι 
δέν φαίνεται νά καλύπτονται πλήρως οί φι
λόδοξοι στόχοι, όσον ¿φορά την είσπραξη Ε
σόδων. άλλά οΐ αυξήσεις που σημειώνονται 
είναι ικανοποιητικές, καί σέ κάθε περίπτω
ση Ανώτερες άπό αυτές τοΰ παρελθόντος.

"Ε τσ ι, ή Απαισιόδοξη εικόνα πού προβάλ
λουν τά  άντιπολιτευό^ιενα κόμματα γ ιά  την 
ιτορεία των οίκονουικων τοΰ Δημοσίου καί οΐ 
Εκτιμήσεις.γ·ά Ελλειμμα του τακτικού προϋ
πολογισμού 200 δισεκ. δέν Εχουν σχέση μέ 
την πραγματικότητα. Σύμφωνα μέ έγκυρες 
Εκτιμήσεις τ ό  Ελλειμμα του τακτικού προϋπο
λογισμού (φορολογικά Εσοδα, μείον δαπάνες 
ϋπουργείων) προβλέπεται φέτος νά αύξηβει 
κατά 26 δισεκ. περίπου.

Ό  Πρωθυπουργός Άνδρέας Παπανδρέου 
στην όμιλία του στην "Εκθεση τής Θεσσαλο
νίκης Αναγνωρίζοντας την σοβαρότητα τοΰ 
προβλήματος είχε έπισημάνει τήν Αναγκαιό
τητα βελτίωσης τοΰ κρατικού μηχανισμού, μέ 
μέτρα κατά της γραφειοκρατίας καί τού ύ-' 
πκρσυγκέντρωτισμοΰ πού ταλαιπωρούν τούς 
πολίτες. .

«Προχωραμε, τόνισε ό Πρωθυπουργός, σέ 
σύστημα λειτουργίας τοΰ δημόσιου τομέα μέ 
καινούργια κατανομή Αρμοδιοτήτων, μεταξύ 
κυβέρνησης καί δημ. Επιχειρήσεων, μεταξύ 
κέντρου καί περιφέρειας. Αυτό τό σχήμα Ε
ξασφαλίζει τήν ένεργοποίηση τοΰ πολίτη, 
τήν αύξηση της παραγωγικότητας τοΰ Δημό
σιου τομέα και τήν μείωση των διαχειριστι
κών Ελλειμμάτων.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
I » ‘Η μείωση τών Ελλειμμάτων καί ή Εξυ
γίανση τών δημόσιων οίκσνομικών γενικότε
ρα, θά Ελευθερώσει πόρους χιά τήν χρήμα- 

; τοδότηση παραγωγικών Επενδύσεων.»
I Ό  λόγςο τού Πρωθυπουργού προκάλεσε 

αντιδράσεις μεταξύ των όποίων καί 
I ή όμιλία τοΰ προέδρου του ΣΕΒ, πού τόνι
σε μεταξύ άλλων δ τ ι:  «ή  Επέκταση τοϋ δημό
σιου τομέα καί ή προοπτική νέων κρατικών 
μονοπωλίων. Εκτοπίζουν τήν Ιδιωτική πρω
τοβουλία άπό κλάδους στους όποιους μπορεί 
νά δραστηριοποιηθεί. Η παροχή προνομίων 
σέ φορείς όπως οί συνεταιρισμοί, οί δημοτι
κές Επιχειρήσεις, καί οί Εταιρείες λαϊκής βά- 
σχως, δημιουργώ άνισους όρους σέ βάρος της 

I  Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μειώνει τήν Αντα
γωνιστικότητα τής Ελληνικής οικονομίας καί 
δυσχεραίνει τήν προσέλκυση νέων Επενδυτών.»

Υπενθυμίζεται δτι ó  Α . Παπανδρέου Ανα
λύοντας τήν στρατηγική Ανάπτυξης που χα
ράζεται άπό την κυβέρνηση Εχει Επίσημα· 

’ νε* δτι: .  .
Ζτά  πλαίσια τοΰ πενταετούς προγράμμα- 

τοό ’83 - ‘87 Επιλέγουμε τούς στρατηγικούς 
τομείς τής οίκονομίας, στήνουμε θεσμούς οη- 
μοκρατικσϋ βιολόγου καί σννδέβνΜ τό δημό
σιο τομέα μέ τήν Ιδιωτική πρωτοβουλία, θ α
»Ρέπει όμως νά περάσουμ«,«αί f f  ̂  
θές καί σχίσεις παραγωγής. Η Δημοτική 

Κοινοτική ‘Επιχείρηση, οί σννεταιρι- 
•μσί, oí fopcic λαϊκής βάσης, με δυό λόγια 
•  τομέας λαϊκής συμμέτοχης θα βιαβραμα· 
aMJM Αποφασιστικό ρόλο στην περίφερε·εαή 
«νάιπυξη. Ό  touEoc σάτός μπορεί νά «οΛύ-τνξη. Ό  τομέας αάτό^ g r

Ιρβηγηριότητες πού ή Ιδιωτική πρωί 
• W J «  η ο κρατικός μηχανισμός άβυνατι

J O B S S 'Ϋ^οσφορία  τού Σ β ·  γ ιά  τήν
Τ φ ν ο η  B friftfa  Φαρμακοβιομηχανίας δέν
Vfc.* Δίβωόπριση, Ä f , ·
¿ Í ÍY  9/>). Προνοίσς Π. Αάγιρινός, δήλωσε 
%[ θ Μέρνηση Εχει ύποχρίωση w  í i a y í ó '
Ά  " · f > m w w o ,  γ

tout.
τών πολιτών εσί τής ύ*

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ Κ
"Π ρ α γ μ α τ ικ ή » Α Α Α α γ ή »  

η ύπ ονόμευπ η  tñc Ά Α Α α γ ϋ ς ;
του έπαναλοηι 6άνοντας τά σφάλματά 
του. ‘Ακόμη δτι Επιδιώκει τόν άποπρο-
σανατολισμό του λαού, μέ τό σύνθημα 
μιάς δήθεν «πραγματικής άλλαγης», 
τήν ίδια ώρα πού ό λαός συμπαραστέ

κ ε τα ι ά π ο φ α σ ισ τικ ά  οτήν κυβέρνηση 
l o k .  Κυβέρνηση πού έ π έ λ ε ξ ετο υ  Π Α Σ Ο Κ . Κυβέρνηση πού έπ έλ ε ξ ι 

γ ι ά  τή ν  π ρ α γμ ά τω σ η  ακριβώς τ η ς  *Α λ 
λ α γ η ς  κ α ί τ ή ς  άνέθεοτ τό σ ο σ ια λ ισ τ ι

Ελλάδας. Et 
με προσοεσει, επισπ δτι ή δόγμα 

τικη πολιτική πρακτιητοΟ ΚΚΕ πά 
για ξεκομμένη άπό 4 χρόνο, τό χώ

κό
X «

ρο καί τΙς συνθήκες—μόνιμα έξωπραγ 
ματική— είναι μιά από τΙς βασικές αι
τίες, πού τό κόμμα αύτό «δέν ξεπερα- 
σε τό φράγμα τού γνωστού λιπόσαρ
κου έκλογικοΟ ποσοστού του» όχτώ ό- 
λόκληρα χρόνια, σέ τρεις έκλογικές ά- 
ναμετρήσεις, καί μάλιστα έπειτα άπό 
μια έφτάχρονη φασιστική τυραννία!

Στήν έπώνυμη Απάντηση τοΟ Ρ Ι
ΖΟΣΠΑΣΤΗ επιβεβαιώνονται οί ά- Του ZQTHPH ΚΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
λήθειες γιά  δσα είχαμε γράψει στό 
άρθρο μας στήν ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
στίς 12.9.82, άφοΟ ό σχολιογρά- 
φος Επανέρχεται η ί  τίς Ιδιες θέσεις 
και τά  Ιδια κηρύγματα για  «πρα
γματική Αλλαγή». “Ομως, στήν δ- 
ποτονικη καί στερημένη Επιχειρη
μάτων Απεγνωσμένη προσπάθεια 
του ν’ άνηκροόσει τις πικρές Αλή
θειες πού διατυπώναμε — γιά  τα  
άποτελέσματα πού φέρνει μιά δο
γματική πολιτική πρακτική, πού 
οοτε τήν Εθνικής λο^κη- ΕνότητοΓ ■ 6-, 
πήρεχεΐ, δλΧά οΟτε συμβάλλει 
στην ‘Αλλαγή —'άνηπαρέρχετάι 
τήν ούσία του θέματος ί «κληρονο
μικές έπι&αρυνσεις») και Επικαλεί
ται... τού ς . Αγώνες τών κομμουνι
στών στή διάρκεια τής Εθνικής 
‘Αντίστασης κα( της άντιδικτατορι- 
κής — άντιΐμπεριΟλιστικής πόλης 
( ! )  ‘ Α λλά  πότε τό ΠΑΣΟΚ τά  
αρνήθηκε η τά... παράβλεψε αΰτά; 
Δεν είμαστε Εμείς Εκείνοι πού δέν 
Αναγνωρίζουμε τούς Αγώνες τών 
κομμουνιστών στά πλαίσια τοΟ Λα
ϊκού Κινήματος καί τής γενικότε
ρης πόλης τοΟ Ελληνικού λαού, Ε
νάντια στόν καταχτητή, οΟτε τή

γίας τοΟ Κ.Κ.Ε. Μέσα σέ Ιδεώδες 
μάλιστα κλίμα δημοκρατίας, δπως 
αύτό πού Επέβαλε ή κυβέρνηση 
τής 'Αλλαγής. Μολαταύτα είναι 
θλιβερό τό φαινόμενο πού Εμφάνί- 
ζει το δογματικό Κ.Κ.Ε. ‘Ενώ θά- 
πρεπε νάχει συνετιστεί άπό τά  «λά
θη* του, χάρη στήν προαγωγή τών 
λαϊκών συμφερόντων, στην ’ όμαλή 
πολιτική ζωή ■ τοΟ τόπου και στο · 
μέλλον τοΟ Γ" 
πο 

Κ β  
πώά

Εθνους Sri άντίθετα ύη

συμβολή τους στήν ‘ Εθνική ‘Αντί
σταση. ΜΕ Εργα μάλιστα — δχι θε
ωρίες καί λόγια — τό Αποδείξαμε
περίτρανα αύτό. Μόλις πρόσφατα ή 
κυβέρνηση τής Αληθινά ούσιαστι- 
κής ‘ Αλλαγής είναι Εκείνη πού Ε
δωσε νομική όπόσταση στην ’Εθνι
κή ‘Αντίσταση. ‘Αναγνωρίζοντας 
τ ίς  θυσίες καί τά  μαρτυρία πού πέ
ρασαν δλοι γενικά οσοι στάθηκαν 
στήν όπηρεσία τοΰ Εθνους καί τοΟ 
Λαού, υπερασπιζόμενοι τά  Ιδανικά 
τής λευτεριάς. Δικαιώνοντας ήθικά 
τούς ότγωνιστές βλου του φάσμα
τος τής ‘ Αντίστοάτης, ή πολιτεία τής 
‘Αλλαγής Ικανοποίησε τό μόνιμο 
παλλαϊκό αίτημα τής μεταπέλευθε- 
ρωτικής περιόδου. Μολονότι τό Κ. 
Κ.Ε. μιεοαάπό τό σχόλιο τοΟ Ρ Ι
ΖΟΣΠΑΣΤΗ, παραδέχεται πώς δι- 
έπραζε λάθη, τα  Επαναλαμβάνει 
δυστυχώς σήμερα κάτω άπό διαφο
ρετικές συνθήκες καί προοπτικές. 
Κ οω ά  δικαιολογία, πρόφαση ή 
μελλοντική σοφιστική αυτοκριτική 
δέν μπορεί νά καλύψει σφάλμα
τα  ( ; )  σέ περίοδο νόμιμης λειτουρ-

ιτροπιάζει. Επιμένει στό· σφάλμα
: έπαναλοηιδάνει στό.σχόλιό του. 
i>^T6' 'σύνθημα τής «πράγματιιίής. 

Αλλαγής», δέν είναι άποπροσανσ? 
τολιστικό στήν πορεία τοΰ λαοί 
πού συμπαραστέκεται στήν κυβέρ
νησή του γιά  τήν πραγμόπωση. 4Κ 
‘Αλλαγής καί τό σοσιαλιστικό με
τασχηματισμό τής κοινωνίας, μέσα 
άπό δημοκραττικες διαδικασίες δ
πως έμεΐς ύποστηρίζουμε.

Βέβαια ή ήγεσια του Κ:Κ.Ε. δ- 
ταν διαπέ-ττωσε πώς ή κυβέρνηση 
τοΰ ΠΑΣΟΚ, μέ τά  Χργα,της όοη- 
γεί σταθερά τήν πορεία .γιά τήν 
πραγμάτωση τής 'Αλλαγής, πού α
ποτελεί δραμα καί Απαίτηση τοΟ 
λαού, έγκατέλειΨε τό άρχικο σύν
θημα «καμιά Αλλαγή δεν γίνεται 
χωρίς τό Κ.Κ.Ε.» καί τό Αντικατέ
στησε μέ τό καινούργιο «πραγμα
τική Αλλαγή μέ τό · Κ.Κ.Ε.».

Γίνεται λοιπόν φανερό δτι τό δο- 
γιιατικό Κ.Κ.Ε. παίζοντας μέ τίς 
λέξεις, άλλά καί μέ τή νοημοσύνη 
τών όπαδών του, lu b στήν πό· 

Εφαρμόσει η
ΣΟΚ τό δυ»

του πρόγραμμα τής «πραγματική; 
Αλλαγής» για  λόγους καθαρά άντν

. Iftttiv____
για  Απαίτησή του νά Εφαρμόσει ή 
κυβέρνηση τοΟ Π ΑΣΟ Κ  τό δυψ 

*ρ?γί

ποληευτικούς, μικροκομματικούς
καί πολιτικά ύποπτους.

‘Αλλά δπως Εχει υπεύθυνα διό* 
" "  χθεΐ ό λαός έμπιστεύθηκε σ*ό 

υσία γιά  να)Κ τήν Εξουσία 
I δικό 
Ιχνουν 
·3η καί

λαού στό ΠΑΣΟΚ-καί στήν κ^ή»-

Εφαρ;
μόσει τό Οικο του πρόγραμμα 
οκάς δείχνουν τά  γεγονότα, ή ί 
παράστα

la v i
όσει τό δικό του πρόγραμμα κω 

. : ;  ήΛ*μ;
συμπαρόπαξ^Ρ^

νησή του είναι όλοκληρωηκή κω 
καθημερινά πλαταίνει καί δυναμό* 
νει. Γιατί άκκριβώς Εγινε πεποίθη* 
ση πώς ή κυβέρνηση της Αλλαγή; 
καί θέλει καί μπορεί νά πραγματό*

βετούς μακρόχρονους δραματι- 
σεός τοΰ προοδευτικού Κινήματος 
y# 'Εθνική ‘Ανεξαρτησία, λαϊκή 
ΙφαρχΙα καί Κοινωνική Άπελευ- 
Ιίβοη-
Ισχυρίζεται τό δογμαηκό ΚΚΕ 

|έη άπό τό Ρ ΙΖΟΣΠΑΣΤΗ, πώς 
{¡¡¡(λογικό του ποσοστό δέν είναι 
«Βόσαρκο» δπως τό χαρακτηρί- 
gm — Αναφερόμενοι με τό άρθρο 
“  στή  ο τα τικ ό τη τα  τή ς  δύναμής 
Lia'óuótfT^qM ióíii nwii'iwéi ιωΛι iJ 

; ’άπό-'μ\ά φασιστική·" 
υγκεκρΐ(ίένα, σέ κά- 1 

|ποβ σημείο στό -σχόλιο τού ΡΙΖΟ- 
' ς Δ ς ΤΗ. άναψέρεται δτι: «Τό Ε- 
I κλβνικό ποσοστό τοΟ Κ.Κ.Ε. αύτό 
καβ αύτό δέν είναι καθόλου «λιπό
σαρκο», πολύ περισσότερο βταν Ε
χει κανείς ύπόψη του δλα δσα με
σολάβησαν στή χώροι μας τά  τελευ- 
ταϊα σσοάντα περίπου χρόνιά». *0 
σχολιαστής τού Ρ ΙΖΟ ΣΠ ΑΣΤΗ  
Αν Αληθινά πίστευε πώς «οί Ιδέες 
μοιάζουν μέ τά  καρφιά, πού δσο τά 
ywiijjfrr τόσο πιό βαθειά μπαίνουν», 
δέν θάκανε τό λάθος νά χρησιμοποι 
ήσει σάν Επιχείρημα «τά  οσα μεσο
λάβησαν τά  τελευταία σαράντα 
χρόνια» γιά νά αίτιολογήσει τό οη- 
μερινό 1"χνό Εκλογικό ποσοστό του 
κίμματός του.

Σήμερα, Επειτα άπό σαράντα 
χρόνια καταπίεσης ό λαός — μέ 
μπροστάρηδες τούς Αγωνιστές άπό 
τήΐγφνιά τής 'Εθνικής Αντίστασης 
τού ’Ανένδοτου και τού Πολυτε
χνείου — μέ τήν Αδιάκοπη πάλη του 
πήρε ό  Ιδιος τήν Εξουσία στά χΕρια 
του. Καί συσπειρωμένος κάτω από 
τήν Αγωνιστική σημαία τοΟ ΠΑ
ΣΟΚ, πού γεννήθηκε πρίν άπό ό- 
χτώ χρόνια, τοϋ Εμπιστεύθηκε τίς 
τύχες του, τίς τύχες. τοΟ “Εθνους 
τίς προσδοκίες, τούς πόθους καί 
τούς όραμσεισμούς του. Πύκνω
σε καί

uIvfQSnió τά σφάλμοπα, τίς πρά- 
ς ε ιο Κ ί παραλείψεις τής δογματι
κής άριστερας ‘ Ιδιαίτερα τού ΚΚΕ 
πού ή 'τακτική του όδήγησε σέ ήτ
τες τό Λάίκό Κίνημα, Ιπληξκ τίς 
δυνάμεις τής Άριστεράς, καί κατά- 
οτησε Αναξιόπιστες πολιτικά βλες

τίς μετακατσχικές ήγεσίες του. "Αν 
τό  δογματικό ΚΚΕ, θέλει νά πιστέ
ψει γ ιά  μιά στιγμή, πώς ό λαός δέν 
είναι μια άμορφη μάζα, πού κ απευ
θύνεται «Απτό τά  πάνω» μ’ Εντολές 
καί λοξές «γραμμές», τότε θά μπο
ρέσει νά δώσει μιά Εξήγηση στό 
για τί Εδωσε τή μάχη μέ τόσο πάθος 
γιά  τήν ‘Αλλαγή, με τό  Π ΑΣΟ Κ  6- 
δηγητή καί στόχο αύτοδύναμη πλει- 
οιίιηφία καί κυβέρνηση μέ εντολή 
νά Εφαρμόσει τό  δικό της πρόγραμ
μα καί μόνο. Χωρίς όπορτουνιση- 
κές παρ«κλίσεις, νοθείες συμβιβα- 

. σμούς. Ακρότητες ή πολιτικούς ά- ,
U U o e m iÚ ú c j U g a  tn  ά  δ ρ ιά  πάν

τα  τού .πολιτικά,. Εθνικά καί κοινω
νικά έφικτοΰ.

‘ Ισχυρίζεται τό  δογματικό ΚΚΕ, 
μέσα από τό  σχόλιο του Ρ ΙΖΟ ΣΠ Α 
ΣΤΗ, πώς «ποτέ δέν διανοήθηκε νά 
δώσει ϋποσχέσεις μέ κύριο στόχο 
νά Ανεβάσει τό Εκλογικό του πο
σοστό». Ά λ λ ά  γ ιά  τήν Αποκατά
σταση τής Αλήθειας — δπως γράψει 
καί ό Ρ ΙΖΟ ΣΠ Α Σ ΤΗ Σ  -  λέμε 
στό δογματικό ΚΚΕ, πώς τό  σύν
θημα «με τό ΚΚΕ γ ιά  τήν πραγμα
τική Αλλαγή» Αποτελεί μιά μεγάλη 
ύπόσχεση, πού βέβαια κλείνει στά 

. σπλάχνα της ρομαντικές προοπτι
κές Τό σύνθημα — στόχος «17% 
στο ΚΚΕ γιά  τήν Αλλαγή* ήταν 
καί αύτό Ανάμεσα στά Αλλα καί 
μιά ύπόσχεση. Ανεξάρτητα βέβαια 

' από τό γεγονός πώς αυτή δέν ήταν 
δυνατό νά ύλσποιηθεΐ...

Ή  κοινωνικό, πολιτική, θεσμική 
καί Εθνική Αλλαγή  πού ύποσχέθη- 
κε τό ΠΑΣΟΚ, otó συμβόλαιο που
ύπόγραψε μέ τό  λαό, γίνεται πρα- 

μ Β

Ü
ψαρμόζοντα.

πού έξάγγειΑε. 'Ανεξάρτητα άπό 
τίς δποιες δυσκολίες, συνειδητές ή 
Ασυνείδητες Απαράδεκτες υπονο-

νματικότητα. Η σοσιαλιστική κυ
βέρνηση τής Αλλαγής προχωρεί Ac- - 
ταλάντευτα στήν ιστορική πορεία 
τη ς  Εφαρμόζοντας τό πρόγραμμα

παραδοσιακής άριοτεράς, Εστω καί 
τό δογματικό ΚΚΕ, Πού Αν συνεχί
σει τήν υικροπολιτικάντικη τακτική 
Αντιπαράθεσης στήν κυβέρνηση τής 
Α λλαγή ς  αυτό θαναι πού τελικά 
βά ζημειωθεΐ τελεσίδικα. Χρεωκο- 
πώντας όριστικά στή συνείδηση τού 
λαού, Ακόμα καί τών πιστότερων 
ψανατικών όπαδών του.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
Θ ΕΩ ΡΗ ΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜ ΑΤΑ

Κοινωνικοποίηση και Αυτοδιαχείριση
«Ή  ruó βαθειά ούσία τοΟ οοσιαλισμοΟ είναι Λ 

κοινιινεοΛ Ιδιοκτησία: ¿ηοτελεΐ τήν μοναδική οί- 
κονομιχή βάση τοΟ πραγμοηκοΟ οοσιαλισμοΟ. 
ΓΥ <Λτό ή προσπάθεια γιά τήν ^κοινωνικοποίηση» 
τών βοσκών μέσων παραγωγής πρέπει ν* Αποτε
λεί (Χ/νοβπτή καί έπίμσνη προσπάθεια καί στρο- 
τπγική τών σοσκιλκτηκΟν δυνάμεων οτή φάση 
μετάβασης.

Ή  «κοινωνικοποίηση» δέν άποτελεΐ άπλά Επί
καιρο σύνθημα Αλλά τό  νέο  Αντικειμενικά, μο
ναδικό οικονομικό νόμο τής κοινωνικής Ανάπτυ
ξης κατά τό στάδιο μετάβασης

Δύο είναι τά  βασικά χαρακτηρισπκά τά ónofei 
Εκφράζουν τήν ούσία τής «κοινωνηοοποίπαης» 
τώ ν βασικών μέσων παραγωγής: Πρώτο, ή  τάση 
της νά  άναγόγει τήν κοινωνική Ιδιοκτησία, δπως 
τήν όρίοαμε mó πάνω σέ κυρίαρχο καί καβολικά 
σύστημα στήν κοινωνία, στό δρόμο τής οικοδό
μησης «τής Ελεύθερης κοινότητας τών Απελευ
θερωμένων καί Ισότιμων παραγωγών», καί Δεύ
τερο στήν έγκαθίβρυση τοΟ συστήματος τής σο- 
σιαλισπκής «αυτοδιαχείρισης», ή όηοία Αποτελεί 
τό  θεηκά καί λειτουργικό της συμπλήρωμα, σέ 
Επίπεδο νομικού καί πολιτικού Εποικοδομήματος. 
Διότι ή  κοινωνική Ιδιοκτησία καί ή «αυτοδιαχεί
ριση», δηλαδή ή βάση καί τό Εποικοδόμημα, σχη
ματίζουν ένα  «Ιστορικό μπλύκ», δπως λέει καί 6 
Α. Γκρόμσι. Μέ την βοήθεια τής «αυτοδιαχείρι
σης» θά οΙκσδομηθεΙ κοινωνικά Ισότιμη κοινωνία 
καί βά έχλείφο ή Ανάγκη γιά τήν ϋπαρζη ειδι
κών κρατικών, διοικητικών — νομικών μεθόδων 
διαχείρισης, καί ή συνειδητή καί Ισότιμη συμμε
τοχή δλκν τών Εργαζόμενων στή διαχείριση τής 
κοινωνικής Ιδιοκτησίας καί δλων τών κοινωνικών 
ύησθέσεων θά γίνει πραγματικότητα. Διότι ή συ- 
σκιλισπκή κοινωνική Ιδιοκτησία παίρνει τά Αμ* 
οο σοσιαλκτηκά της περιεχόμενο μόνον βταν οί 
φορείς τής παραγωγής είναι καί φορείς τής ν«σ* 
βημιουργηβέΐοας Αξίας "Οταν δηλαδή 6 έργοζύ- 
μένος γιά τήν έρνασία του δέν λαμβάνει ιαοθό 
Α βραβέΐο άλλά αυτός ό Ιδιος μοιράζει αύτό πού 
^τμιουρνήθηκέ, Αύτό οημαίνέΐ καί «αύτοβΜΧέΐρι*

οη».

ΤοΟ ΑΑ- MHt^nOYAOY

βταν δηλαδή | ¡ ¡ ¡ Í í^ ® U voj;  Ισότιμο μέ 
τούς Αλλους *™ **& *"!τ5  όηοφοοίζέΐ γιά τήν

σματα τής έργασΙΛ^Υ, noJfJ ? oown,Ká ^  κοιν4 
συμφέροντα καί 1β ||Τ ό σ κ α 0

áv0T ^ r t C  «®·Υ|ΐνι διαχειρίζεται δλεξ
νο τότε, δπως λ έ ϋ ^ τ ο Γ Ο Κ ^ · κβΛ V iv e  
πήδημα τής υ ν θ ρ ί^ Ώ χ ώ ^  τό βασίλειο τής
άνογκαιάττττας στό ν Τ μ ι^ ." ·1* έλευθερίας καί 
βά μετασχημαπσβ«Ι ¿ . λ παραγωγός άπό Αν
τικείμενο σέ ouve»«JpTtx Z ?K®Mevo τής κοινών* 

Μ* iv-flr . *^6x0 τήν ρότο ·

πορεία τής κο* 
ή έξουοία καί 
υποθέσεις. Μ6-

κής διαδικασίας P* v toxo τήν ρΟτο ·
πραγμάτωσή”  του καί παραγωγού».

'Εξυηοκούεται β ^ * ό ° ! !  ή «αυτοδιαχείριση» 
Αφορά καί τόν obe0E£v¡L*«6ioopó. προϋποθέ
τει δηλαδή καί τήν " Γ  ^J on o ín on » τού ουστή- 
ματος τού οΙκονομ,*σΧχε25?'®ομοϋ πού Αποτελεί 
κατά τή  γνώμη μο£ Ιδεολογική ·
πολιτική προΟπόβε^Α ο^τ^ντοδιαχείρισης». Τήν 
«κοινωνικοποίηση» Τ!> ηιό ή|^ΟΤ°ς  τού οικονομι
κού σχεδιαομοϋ ο κ 0|?ϊτ« 1ά της έννοια Εν
νοούμε σάν συνειζίτπτων ®θΥονωμένη βράση Η 
σάτιμων καί áveA“ P ¿¡μόκΗΕτοίυ τους κοινωνι
κών υποκειμένων ro o T f  υτπν προετοιμασία, 
ψήφιση και άκ τέλώ Τ ιό  ^¿*Μ«οκού προγράμμα
τος (πλάνου). τού οοσιαλισπκοΟ
μετασχημαησμού, 2Γίξθφ5$®λιστικά καί Εφικτό, 
δέν μπορεί η α ρ ά ^ ν ® ^  ‘« » ι  άμεσα καί άπό τή 
δημιουργία καί β νβπ ν^  ενός νέου κοινωνικού 
«κπήματος ο χ έ β ^ ό ^ τ ό  ¿πο1ο Μ  καταργεί 
τή ν κλασική β ιά κ ρ ^ ^ ^ ο α  στά μακρο -  καί 
μικρό σχέδια καί -  και μικρό - συστήμα
τα οχεδιοομοΟ, énJTOw

βν*ΡΥ6 συμμετοχή τών 

*ότω άπό τήν άμεση
κοινωνικών μαζών.

-  θά βρίσκεται 8κν™81 
Επιρροή τους καί

— θά ύπόκειτσι
ηληοφηφία τών í > m r 'έλεγχο  άη* τήν 

έτσι θ’ Απορρέει

δηλαδή άπό τήν άλοένα καί ούζανόμενη πολιτική 
συναίνεση τού λαού.

Τά παραπάνω προϋποθέτουν 6η 6 σχέδιασμός 
θά πάψη νά θεωρείται Αποκλειστικά οίκονομκή 
κατηγορία, δπως λανθασμένα πκττεύουν πολλοί. 
Αντίθετα, Επειδή Αποτελεί καί μορφή, τρόπο · 
σύστημα διάθεσης τής Εργασίας, τών μέσων η »  
ραγωγής καί τού κοινωνικού κεφαλαίου, γι’ αύτό 
θά πρέπει ν ’ Αρχίσει νά θεωρείται οάν πρωτορ- 
χικά κοινωνική κατηγορία. ‘Επειδή τό σύστημα τού 
οικονομικού σχεδιαομοϋ άμεσα έζαρτβται από τή. 
φύση τής Ιδιοκτησίας πού ύπάρχει στήν κοινωνία 
καί άπό τό ηοιώς έχει τό δικαίωμα χρήσης καί 
διάθεσης τών βασικών μέσων παραγωγής, άπό τό 
no ιός δηλαδή κατέχει τό μονοπώλιο τής πολιτικής 
έζουσίος. "Ετσι ένας πραγματικός κοινωνικός 
αχεδιοσμός προϋποθέτει καί συνεπάγεται τήν 
«κοινωνικοποίηση» τών βασικών μέσων ηαραγω- 
γΛς καί τήν «αυτοδιαχείριση» τών Εργαζομένων. 
Τούτο δηλαδή σημαίνει δη τά πρώτο βήμα γιά 
τήν «κοινωνικοποίηση» τοϋ αυστήματος τοΟ α χ » 
διοσμοΟ άποτελεΙ ή «έπανοικειοποίηαη» άπό τήν 
πλευρά τής κοινωνίας τών μέσων παραγωγής καί 
τοΟ κοινωνικού κεφαλαίου, ή άποία, άπως είπαμε 
καί παραπάνω, θά όβπγήοει στήν άηάλειφη τών 
έζουοιοσηκών σχέσεων στήν παραγωγή πού χα
ρακτηρίζουν κάθε ταζική κοινωνία καί πού Αναγ
κάζουν τούς παραγωγούς οέ σχέσεις Εξάρτησης 
καί άηοταγής ο' Εκείνους πού σχεδιάζουν και 
διευθύνουν τήν ηαραγωγκή διαδικασία. Μόνο έ
τσι θά μπορέσει νά Εκπληρωθεί καί ό κοινωνικός 
σκοπός τού οχεβιασμοΟ (πλάνου), τό άποίο πρέ
πει ν ' Αποτελεί συνισταμένη τόσο τής άηοτελε- 
ομοηκής Επίδρασης άπό τά κάτω (τής κοινωνικής 
βάσης) δοο καί τής βράσης τών υποκειμενικών 
παραγόντων άπό τά πάνω, ή όηοία Εκφράζεται 
μέσα άπό τήν Επιστημονική, τεχνοκραηκη, «ειδι
κή» καί Ιδεολογική προετοιμασία τοΟ πλάνου,»

(Τό Αρθρο αύτό «Ιναι Απόσπασμα άπό τό νέο βι
βλίο του συγγραφέα «'Ιδιοκτησία καί ίργααιακή, 
κχέατι, ΚοινωηκοποΙηαηι ή άπτλτυΟέριοση τήρ ¿Ρ- 
γασίας», πού κυκλοφορεί άπό σήμερα ατό βιβλιο
πωλείο «Αιχμή»,)

εμπειρίες

του μας

καί ή “έοκάτη 

προδοοία,,
Μομοσγέδιο καίριας σημασίας 

γιά τήν προστασία καί τήν κατοχύ
ρωση τοϋ δημοκρατικού πολίτευμα 
τος καί τής λαϊκής κυριαρχίας, θε
ωρείται. κατά γενική ό μολογ ία, τό 
νομοσχέδιο «γιά  τήν τροποποίηση 
τών διατάξεων τοϋ κεφαλαίου Λ 
του είδικου μέρους του Ποινικού 
Κώδικα καί την κατάργηση του δρ 
θρου 6 τοΟ Ν. 774)78», πού κατέθε
σε πρόσφατα στή Βουλή 6 ύπουρ
γός Δικαιοσύνης Γ. Λ. Μαγκάκης.
ΓΜίτί όντως, οί σχετικές διατάξεις τοΰ- Π. 

Κ., παρά τ ίς  Ελάχιστες τροποποιήσεις πού 
Εγινα» μετά την μεταπολίτευση, οιακρίνον-

Gτου.

θ .  Μ π αρμπ αρουοη

ιά  τόν Ασάφεια καί τόν γενικότητα 
Ενώ δέν κατοχυρώνουν το  δημοκρατικό 
νυμα καί τόν λαϊκή κυριαρχία.

τ «  γ ιά  

πολίτευμα

ΟΙ διατάξεις αύτές είχαν διατυπωθεί γ ιά  
νά προστατεύσουν, κυρίας Ενα πολίτευμα 8- 
που θεμελιώδη σημασία είχε τό  πρόσωπο του 
μονάρχη. . , _

Μετά την τροποποίηση του άρθρου 134 Π. 
Κ. Απτό το  άρθρο 5 του Ν. 10)1975, ό  όρος
«βασιλεύς» άντικαταστάθηκε μέ τον όρο 
«Πρόεδρο της Δημοκρατίας» καί κατά τά  λοι
πά  τό  άρθρο αυτό παράμεινε Αμετάβλητο. 
"Ε τσ ι καί σήμερα δίνεται ή Εντύπωση δτι 
Αντικείμενο προστασίας είναι κύριά τό  πρό
σωπο, οί ¿ξουσίες τού Προέδρου της Δημο
κρατίας και σέ δεύτερη μοίρα τό  Πολίτευμα.

Αύτό, βέβαια, δέν είναι όρθό, γ ια τ ί πρω
ταρχικό Αντικείμενο προστασίας πρέπει νά 
είναι τό  Πολίτευμα τής χώρας καί_ συνακό
λουθα οί Εξουσίες του Προέδρου της Δημο
κρατίας, άφοϋ αύτες προϋποθέτουν τό  πολί
τευμα, Απορρέουν άπό αύτό καί παρέχονται 
στον Πρόεδρο γ ιά  νά τό  ρυθμίζει σωστά.

*Η τροποποίηση, βμος, τώ ν διατάξεων Ε
πιβάλλεται γ ια τ ί σ ' αυτές τό  πολίτευμα προ
στατεύεται μέ Αόριστη Αναφορά στό  «πολί
τευμα της χώρας». Μπορεί. Ετσι, νά δοθεί ή 
Εντύπωση οτι ό  νομοθετης άποσκοπεί νά προ
στατεύσει τό  όποιοδήποτε πολίτευμα καί Ó· 

t Κι Ενα όριαμίνο πολίτευμα, λόγω τής Ιδιαί
τερης Αξίας την όποια νοϋ Αποδίδει.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ 0  ΡΗΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

"Α ν  ό  σκοπός τοΰ νόμου ήταν 4 προστα
σ ία  όποιουδήπστε πολιτεύματος Επικρατεί έ- 
κάστοτχ στό χώρα, μοναρχικού Λ δημοκρατι
κού, τυραννικού ή φιλελεύθερου ή και κατο
χικού Ακόμα, Ανεξάρτητα άπό την Ιδιαίτερη 
α ξία  τοΰ πολιτεύματος αύτοΰ, τό τε Εννομο Α
γαθό, πού θά προστατευόταν, δέν θά μπορού
σ ε νά είναι άλλο άπό κάποια μορφή κοινω- 
νικής είρηνης, πού προφυλάσσεται άπό τάχα 
πολίτικες Αηάστατώσεις.

- Κι* χυτό γιατί, αώτή θά ήταν τό  μόνο 
χοινό χαραχτηριοτιχό δλων αυτών τώ ν  τό- 
co διαφορετικών μεταξύ τους κολιτευμά- 
των. Ανεξάρτητος όμως, άπό άλλους λό
γους γ ιά  τους όποίους θά ήταν άπαράδε- 
χτη  αημερα μιά τέτοια Εκδοχή. Ρ«νη ή 
πρββταβία τής κοινωνικής είρηνης δέ θά 
δικαιολογούσε ούτε τήν όνομαοία «Εβχάτη 
χροδοβία» ούτε τίς αύατηρές ποινές τού 
άρθρου 134. Γ ι ’ αότό είναι άναγκαίος ό  ρη
τός προβδιοριβμός τού πολιτεύματος πού 
προβτατεύεται, τό  όποιο δέν μπορεί νά ε ί
ναι Αλλο άπό τό δημοχρατικό πολίτευμα 
πού στηρίζεται στή λαϊκή κυριαρχία. Ή  
προστοωια αύτβΟ τού πολιτεύματος, με οοω 
φή ποινική διάταξη, Επιβάλλεται πλέον 
άπό τή ρητή διάταξη τβδ Αρθρου 120 παρ.
3 τού Συντάγματος, πού προβλέπει τήν τ ι
μωρία τώ ν  οφετεριβτβν τής λαΐχής κυρω 
«ΡΧί«4·

ΑΡΧΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ
Εξάλλου, ή Αρχή τής λιακής κυριαρχίας Α

ναγνωρίζεται Ανέκαθεν σέ δλα τά  Ελληνικά 
Συντάγματα, άπό τό Σύνταγμα τής Τροιζή- 
νας τού 1827 καί μετά καί παρά τ ίς  παρα
βιάσεις της κατά τή διάρκεια τής νεότερης 
Ιστορίας μας — ή Ισως καί Εξαιτίας αώτων—  
Εχει Εδραιωθεί οτή συνείδηση τοϋ λαού, σάν 
τό  μόνο θεμέλιο τής νομιμότητας μιάς Ε
ξουσίας.

"Ενας Αλλος λόγος τροποποίησης τώ ν  
διατάξεων περί Εαχατης προδοοίας, είναι 
οί τραγικές εμπειρίες τού λαού μας άπό 
τά  τυραννικά χαθεβτωτα. πού γνώρισε κα
τά  τη διάρκεια τού είκοοτού αίώνα. "Α ν  
καί μόνο οί ποινικές διατάξεις δέν άρχσύν 
γ ιά  νά άποτρέάουν τήν Επιβολή τέτο ιω ν 
καθεστώτων, είναι άπό τήν Αλλη μεριά 
πολύ πιθανό τό  δτι ή αοθαρή Ελπίδα άτι» 

o í i
H H H  . . «p i“ iv

άρχής «έπανάατ«ιβη ¿πιχρκτήοαοα δημι
ουργεί δίκαιον» ουντελούοαν τή ν  εύκολη 
λήψη άπόψαοης άπό τούς διάφορους υπο
ψήφιους δικτάτορες καί συνεργάτες τους 
να  Επιβάλουν ή νά  διατηρήσουν την τυ
ραννία τους.

ΔΙΑΡΚΕΣ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 

«ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ»»
Γ ι ' αύτό, τό  σχέδιο νόμον καθιστά σαφές 

καί τονίζκι στή διάταξη γ ιά  τήν έσχατη 
προδοσία, ότι το  Εγκλημα ύπάρχει κα( όταν 
τελείται «άπό πάνωο, δηλαδή κι άπό αύτούς 
πού κατέχουν ήδη νόμιμα τήν κρατική έξου- 
σ ια  ή Ενα μέρος της.

‘Επίσης, καθιστά σαφές, δ τι δχι μόνο ή 
κατάληψη τής έξουοίας, άλλά καί ή διατή
ρηση ή άσκηση τής παράνομα καταχτημέ
νης Εξουσίας Αποτελεί συνέχιση, δηλαδή δι
άρκεια τοΰ Εγκλήματος τής έσχάτής προ
δοσίας.

Τέλος,_ στό  πλαίσιο τής άποπροσωποίη» 
_ι

1 .. . 
άντικεί

μωρησίσς πού Επίτρεψαν οί άαάψειες τώ ν  
τκλαιών διατάξεων καί ή παρερμηνεία τής

tipa
σης τών διατάξεων περί 

απόπειρα θανάτωσης
rriac Αποχωρίζεται Από τ  
ενικές ύποσταοείς τού Εγκλήματος 

καί καθίσταται Ιδιώνυμο Εγκλημα κατά του 
Πολιτεύματος.

ημσκρατίας i 
ιψενικές

ξεων περί έοχάτης προδοσίας« 
θανάτωσης τού Προέδρου τής 
Αποχωρίζεται Από τ ί ς  λοιπές

ύποστάσείς τοΰ έγκλήι



ΣΕΛΙΔΑ 11
0 j ¡ W l i l J J n u i u S » g l

Ιυμπαρόοταοη ατούς Παλαιοτίνιους 
άπό τούς "Ελληνες Σουηδίας

*&ϊ&Αλ«τη ονμιτβοόστασικ «ττ6»  
«WWCTWWKO λαό,

Α* γραμματέας καί Cm. Νεολαίας 
Καραμάτσκος Ν., β ' γραμματέας

____ tumi Καλαϊτζής Π., οτί, οργανωτικού
Σουηδίας στις 4 τού Σεπτέμβρη, καί διαφώτισης Καραμπάλιος Γ„ 

Την έκδήλωση χαιρέτησαν 6 α Cm. μαζικών χώρων Καλαϊτζής Γ „
Cm. ταμείου Τιουτούφας Γ.

•  Στην Τ,Ο. ΡΙνκεμπυ Σουη
δίας: Α ' γραμματέας Άμοιρϊδης 

διναδία Ηιάουτ Καλοτί. Μ.. β ' γραμματέας Μπαρμπίκ
Ό  γραμματέας ΛΛπάμττης Λα· Χρ., Cm. όργανωτικού Τηλαδερί- 

ρκαρίδης, αναψέρσηκε στό  λόγο 6ης Γ., Cm. ΟΙκονομικοΟ Χαιρό- 
Ttu, στη θερμή ύιτοστήριξη της ττουλος Π.. Cm. διαφώτισης Συμεό 
Ελληνικής κυβέρνησης κα( δλων νίδης Γ „  Cm. συνδικαλιστικού Γα
τών ‘ Ελλήνων στόν δίκαιο όγώνα βριηλίδης K., Cm. νεολαίας Στε· 
τού τταλακτΓΐw αχού λαού, γιά  άν«- ψανίδης Σττ. 
ξσρτητο καί Ελεύθερο παλαιστινια
κό κράτος.

Στή συνέχεια, 6 Ντάουτ Καλοτί 
άψοΟ άναφέρθηκε στήν Ιστορία 
του παλαιστινιακού κινήματος vid 
μιά Ανεξάρτητη Παλαιστίνη, τόνι
σε id  πρόσφατα γεγονότα τού Λι
βάνου καί τήν Αδιαφορία τών με
γάλων δυνάμεων καί τοδ άραβικοΰ 

’ κόσμου, στην γενοκτονία τών ’ Ισ
ραηλιτών στόν Λίβανο.

Έξήρε τή σθεναρή στάση τής 
έλλιμηκής κυβέρνησης κα( του Ελ
ληνικού λαού, πού συμπαραστάθη
κε στίς δύσκολες στιγμές τοΟ πα-

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

λοΜΤίνιαχοΟ Εθνόυε.
Τόνισε Ακόμη τη σημασία τής 

ρτίφίεψης του Γιασέρ Άραφάτ, 
ϋτήν. ‘Αθήνα, πρώτο σταθμό του 
μέτα τό Λίβανο.

JE.TÓ τέλος τών όμιλιών καί τής 
'.Ο. διέθεσε τό πο* 
κορωνών γιά  τήν ¿- 

νΐσχυση τών παιδιών στο Λίβανο,
. . .  j W a & I P Pσό τών 3.500 kc

συνελεύσεις
•  *Η Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ/ΕΒΕ ΕΝ 

ΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ, καλεΐ τά  μέ
λη της σέ. Εκτακτη Γενική Συνέλευ
ση σήμερα στίς 8.00 τό βράδυ, 
στά γραφεία Ζωοδόχου Πηγης 38 

"2ος όροφος.
•  ‘Η Κ.Ο. Πολιτικών Μηχανι

κών καλεΐ τά  μέλη της σέ τακτική 
Γενική Συνέλευση πού θά γίνει 
.τήν Παρασκευή 1η ‘Οκτωβρίου

S & γραφεία τοΟ Κινήματος Ζωο 
χςύ Πηγής 38— 40, μέ θέμα: 

’ «Δημοτικές ‘Εκλογές, Ενημερώσεις 
καί όργανο» ικά».

Φ ;Η Κ.Ο. Δικηγόρων ’Αθήνας 
καλεΐ τά  μέλη της σε Γενική Συ- 
.νέλευση την Τρίτη 28 Σεπτέμβρη 
στίς 8.30' μ.μ.·. σίτά γραφεία. 
Ζωοδόχου Πηγής 38— 40. .

•  Ή  Κ.Ο. Αρχιτεκτόνων, κα
λεΐ τά μέλη, της σε Γενική Συνέ 
λευση την Πέμπτη 3θ Σεπτέμβρη 
στίς 7.30' μ.μ. 'στά γραφεία της 
όργάνωσης, οπήν όδό Κωλέι I 

•  Ή  Κ.Ο. Βιολόγων καλει τά 
της σέ όλο^ιέλεια τήν 1 *0 -

(  ΕΗϋηλωΡΒίΒ )
•  Στήν πόλη Μπάγκναγκ, στά 

πλαίσια τών έκδηλώσεων για τά 
8 χρόνια ΠΑΣΟΚ, ή Τ.Ο. Μπάγ· 
κναγκ διοργάνωσε στίς 12 Σε
πτέμβρη έκπόλιστική έκδήλωση, 6- 
που παραβρέθηκε καί μίλησε ή 
βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ Ρίνα Λσμ 
πράκη.

•  Μέ μεγάλη Επιτυχία Εγινε
στήν Καμπέρρα τής Αύστραλίας, 
ό γιορτασμός τών όκτώ χρόνων ά
πό τήν Ιδρυση τοΟ Κινήματος, πον 
όργάνωσε ή Τ.Ο., παρά τίς προσ
πάθειες άγνωστων κύκλων νά δη
μιουργήσουν κλίμα τρομοκρατίας 
(ύπηρξε φάρσα γιά τοποθέτηση 
βόμβας): . ,

Ή  Εκδήλωση, παρατήθηκε μέ
χρι τίς πρωινές ώρες μέ πλήθος 
κόσμου.

Συνέχεια  άπό τήν 1η σελίδα

κησης, τής ‘Αποκέντρωσης ηαί 
τής δημοκρατίας.

Στίς 2 Όκτωδρη θά γίνει Σύ
σκεψη γιά τήν Τοπική Αύτοβιοί- 
κηση μέ συμμετοχή Δημάρχων, 
Κοινοταρχών Δημοτικών Συμβού
λων καί στελεχών τού Κινήματος 
άπ* όλη τή χώρα.

ΑΘΗΝΑ
Μέ Ενθουσιασμό γίνεται δε

κτός άπό τούς 'Αθηναίους δη
μότες ό δήμαρχος ‘Αθήνας καί 
υποψήφιος του συνδυασμού Α 
ΘΗΝΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Δημή- 
τρης Μπέης, κατά τίς Επισκέ
ψεις πού πραγματοποιεί στίς 
συνοικίες τής πρωτεύουσας.

Αύτό τό αγκάλιασμα τού συν 
δυασμοΟ καί τοΟ Δ. Μπέη άπό 
τόν Αθηναϊκό λαό βέν είναι τυ
χαίο. ‘Οφείλεται στό δτι οί ’Α 
θηναίοι (Τδσν τά  τελευταία 4 
χρόνια νά γίνεται ούσισστικό Ερ 
γο. Ταυτόχρονα άπό τό  συνδυα 
σμό ΑΘΗΝΑ ·  ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
περιμένει περισσότερα τήν Επό
μενη τετραετία.

Τούτ άλλους συνδυασμούς, οΟ 
Η *  τους ξέρει, ούτε περιμένει 
τίποτα άττ αύτούς.

'Οπως Εγινε γνωστό άπό τό 
Γραφείο Τύπου τοΰ συνδυασμού 
γιά τή σωστή _ διίξαγωγή τού 
προεκλογικού άγώνα άποφασί- 
στηκε:

—  Νά μήν κυκλοφορήσουν α- 
φίσσες μεμονωμένων ύποψηφίων 
δημοτικών συμβούλων.

—  ‘Η παρουσία τών ύποψη-

τανεμημίνη Ισρμ^.
—  01 όμιλίες όμόβων βηΜ^ 

τικών συμβούλων 
ρουσία τού 
ται

ApniUi έπίοημα à εκλογικοί; όγώνας
Στό μεταξύ, μέ ««^οητή πού έ- 

ίδωσε τό ύπουργωο Έ*ηκικ Α- 
ύνης, Αφοπλίζεται ή Ε θ * ^ * * * ·}

*ττή Νί- Σκουλαρίκης, ό όποιος άπαντύν- 
Φίων δημοτικών συμβουλών crin ύποψήφιρ δήμαρ- τας a t  σγετική Ερώτηση είπε:
όμιλίες τού δημάρχου είναι «β J^NOTIKH κ'^κυβέρνηση ¿c* Εχει <mo-

Π ΛΛΛΑ™ Σ  Γρηγό- πό νά άστννομεύσει τΓς έκλβ- 
γές ατό θέμα τών ρυπάνσεων 
Ομως τό  θέμα έποφίετ® σ'

Μ-Η'ώτη.
HÚ vtWkóόλων (χωοίς τήν β^ιθηιΐβ τοΟ

δήμαρχου) σά γ !*** Μ  & Α1αΕΜΠΡΟΣ 
μμστισμένα. t  Μ·? α χ ιιΛ * !Λ  ΑΝΘΡ

συνδυα 
ΓΙΑ

ίρη, ή μέρα 
8.00 μ.μ. σήτν βΐι

( BüITOVIOIlBEg )
Νέες ^Συντονιστικές Επιτροπές 

Εκλέχτηκαν σέ Τοπικές καί Κλαδι
κές ‘Οργανώσεις τοΰ ΠΑΣΟΚ 
.στην ‘Ελλάδα καί τό Εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα:
θ Στήν Τ.Ο. Ποπτάφη - Δόξας 

Θεσσαλονίκης: Α ' - γραμματέας 
καί όττ. άλληλεγύης, Μαίδστση Μ., 
β ' γραμματέας καί ύρν-άρχανωτι-

Λ.,Τπτ. διαφώτισης και γυναικείου 
ζητήματος . Μπαλτζοπούλου Κ., 
υπ. τοπικών προβλημάτων Καρα- 
μιχάλης Ν., Cm. οίκονομικού Τσουιι 
πλέκης Κ., Cm. .Νεολαίας Μωαννί- 
δης Β., Cm. συνδικαλιστικού Κα- 
•ρακολτσίδης Δ.
-'/#,·Στήν Τ.Ο. Παράλιου 'Α - 

στρους Αρκαδίας: Α ' γραμμα
τέας καί ύπ. Νεολαίας Καπράνος 
Γν β* γραμματέας καί Cm. Δια
φώτισης Κοράλλης Ν., Cm. τοπι
κών προβλημάτων Κρεμμύδας Τ., 
Cm. όργανωτικου καί οικονομικού 
Κουρτέσης Δ., ύπ. συνδικαλιστι
κού καί συνεταιριστικού Τσιοΰ- 
λος Β.

*  Στήν Τ.0.2 Δυτ. Βερολίνου:

ΔΙΑΛΕΞΤΕ 
ΤΗ ΣΧΟΛΗ 

ΠΟΥ ΣΑΣ «ΠΑΕΙ»
Συνέχεια  άπό τήν 10η σελίδα
καί έκίΐνοι τής Β '. Δηλαδή Εχουν 
τή δυνατότητα νά διαλέξουν άνά- 
μεσα ατούς πραγματικούς βα
θμούς τών Α ' καί Β' ή αύτόν 
της Γ" άν είναι μεγαλύτερος.

θ  'Οσοι άποφοίτησαν άπό δη
μόσια σχολεία μέσης Εκπαίδευ
σης, άπό Ισότιμες σχολές Λ Ν*· 
κεια πρίν άπό τήν είσατγωγή τού 
θεσμού τών «πανελλήνιον» θά ά- 
ξιολσγηθούν μέ δάση τό γενικό 
βαθμό τού Απολυτηρίου τους πού 
πολλαπλασιάζειαι μέ συντελεστή 
25. Καί έδώ όμως, άν οί βαθμοί 
της προτελευταίας -καί τής προη
γούμενης είναι μεγαλύτεροι, τό
τε αύτοι θά θεωρούνται δαθιιοί 
τών τελευταίων τάξεων καί θά πολ 
λαπλασιάζονται μέ τούς όυτίστοι. 
χους συντελεστές.

Γιά έκείνους δμως πού άποφοί- 
τησαν άπό δημόσια σχολεία. Ι
σότιμες σχολές ή λύκεια μετά 
τήν είσσγωγή του θεσμού τών 
«πανελληνίων» πού γνώριζαν δη 
λαδή άτι όπολογίζονται οί βαθμοί 
τών Β' καί Γ ' τάξεων, θά άξιο- 
λογηθοΟν μέ αύτούς τούς βα
θμούς πού θά πολλαπλασιαστούν 
μέ τούς άντίστοιχους συντελεστές.

Γιά τήν προηγούμενη τάξη (τη 
σημερινή Α '  Λυκείου) θά λσμβά- 
ντται ύπόψη τό γινόμενο τού εή  
σου- όρου, τής- βαθμολογίας .του 
Ενδεικτικού.» της προτελοαρέσε 
-ίάξηΐΓ**.«! αοβ~άπολ«τηρΐοίΐατοΟ 
•λυκείου έπί πόν συντελεστή ντής 
Α ' Λυκείου, έχτός &ν ό βαθμός 
τής προηγούμενης τής προτελευ
ταίας τάξης είναι μεγαλύτερος.

Τέλος, οι Απόφοιτοι τών Ιδιω
τικών σχολείων Αξιολογούνται μέ 
βάση τή γενική βαθμολογία τού 
Απολυτηρίου τους πού »δόθηκε 
μετά τίς έξετάσεις στή μικτή Ε
ξεταστική Επιτροπή άπό δημόσι
ους καί Ιδιωτικούς Εκπαιδευτι
κούς. ‘Η βαθμολογία αύτή θά πολ. 
λαπλασιάζεται μέ τό συντελεστή 
25* ‘Εδώ πρέπει νά σημειώσουμε 
δτι άπό φέτος σέ μικτή Εξεταστι
κή Επιτροπή θά δίνουν Εξετάσεις 
τόσο ή Α ' δσο καί ή Β ' Λυκείου 
τών Ιδιωτικών σχολείων.

E; C Mn Ä .  »r, r i  gh  AWANEnMENHN0PnniNH 
Εγκαίνια τού Εκλογικού κέντρου _ _
τοΟ συνβυασμού θβ .γίνουν στΚ Δ ΙΣ Τ Ο Μ Ο

.eùÛ vS?i0wç . το® «ννβυσ-

^  Τάκης

«ιμετΜΐ τ\*'Λ«ατό μεγαλύτερη

-wTSL σν*'βσΜθΟ· «Μπορεί 
* i  n l L ,4vi«  ό Τάκης ΚΙ- 
v « ·  ,0 Διστόμου νά

βλονς τούς (ιΐτοψήφιβυς, οί ό
ποιοι όποτίόεται ότι βγαίνουν 
γιά νά νοικοκυρέψουν τους δή
μους τους. Συνεπώς είναι, πρώ-

ξ έδωσε
μόνης, ·, ,
έν δψει τών δημοτικών Εκλογών. Ο 
Αφοπλισμός θά γίνει 10 ημέρες 
πρό τής ή μερομην ί etc τών Εκλογών 
καί θά Ισχόσει καί ιΟ ήμέρες με
τά  άπό αυτή.

Τού Αφοπλισμού Εξαιρούνται 
μονάδες Εθνοφυλακής βρισμένων

5 ‘Οκτωβρίου, ένώ τό πρόγρβί·* 
μα θά Ανακοινωθεί καί θά κυ
κλοφορήσει μέσο στίς άμίσιΧ 
Επόμενες μέρες. .

Στό σχετικό φυλλάδιο, έκτος 
άπό τόν προγραμματισμό θά ό- 
πάρχει Απολογισμός Ενός πλού
σιου Εργου καθώς καί Ανάλυση 
τής κρισιμότητας τών Εκλογών·

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τήν άπόφασή τους νά ύπερψΐ 

ίσουν τόν Γιάννη Πσπσσπόρου

μους τους, ίυνεπως είναι πμω- μονάδες Εθνοφυλακής ορισμένων 
τι στ ο καθήκον τους νά οιαφυ- παραμεθόριων περιοχών τής χω- 
λάξουν τούς δημότες άπό τους paij.

Bac, Κορινθίας, ’Αρκαδίας, *Α- 
χατας, 'Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακω
νίας Κεφαλληνίας, Ζακύνθου καί 
Εύβοιας, τόν άντΜΠράτηγο Παν. 
Μαντάκο.

•  Στήν περιοχή τού Α ' Σώμα
τος Στρατού μέ copa τήν Κοζάνη 
καί άρμοδιότητα στους νομούς Κο
ζάνης, Καστοριάς, Φλώρινας, Γρε· 
βενύυ, τόν άντιστράτηγ· Ποντ.

αίσουν T6V ΓΛαη ικ^ασπυρον ν' « - , 0 Διστόμου Λ  γί-
5ηΧώνουν μέ κάθε τρόπο καί Λ  „.ι τό KorflPV *νι . ¡L
κσιρία οί Πειραιώτες, (δ ια ί-^^  !5r¿v Teu j¿ r t  Λ®'? J Í"  
M fà  τήν προκλητιιαΙ á n ó ¿ U  ¡^ής, S ' Ä a  Ä y^  S  
τής «Ν Δ  * νά .ύποστηρίξει τό «ρογ 0«μuaritr,,

!3?Υι5?Μ115τισμ4Λ*' u4 *ργ®
ΐρίζουφ 4νώνου»  καί όχι νά χω-

*.AÍJ A  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ε Υ Σ Η  
ΓΙΑ  ΤΗΝ Α Φ ΙΣ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

> Λ * ·ά  όσιυνόμευση δέν θά έπι- 
βληθεί γιά 7¿ θέμα τής άφίσσο- 

καί τής ήχορύπανσης. 
Εκλογές, 

άπόφαση
ματος καί τών ύποψηφίων δήμο- ■ K J * * · Ρ* δήλωσή του 
τικών συμβούλων θά γίνει αύριο β ^ ς  δημοσισγράςκ^ς, ό ύπουρ- 
στίς 10.30 π,μ., στόν κινημ» Υ *  Δημοσίας Τάξεως Γιάννης

δήμαρχο τής χούντας.
Τήν Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 

θά γίνουν τά Εγκαίνια τοΟ Ε* 
κλογικοΰ κέντρου τού Γιάννη Πα* 
πασπύρου στην όδό Γεωργίου Α 
καί Πρσξιτέλους, Απέναντι άπό τό 
Δημοτικό θέατρο.

ΝΙΚΑΙΑ
ί^,^ΚλΗχεΐς βηυοτικές Εκλι

Ή  παρουσίαση ^ . πρ^-ράμ

διαφόρους ρύπους».

*0 ύπάυργός Δημ. Τάξεως εΐπε 
άχόμη δτι στά πλαίσια αύτά διε
ξάγονται αύτό τό καιρό συζητή
σεις τού ύπουργοΟ ’Εσωτερικών μέ 
ύποφήφιους δημάρχους.

Έγκυρο» πολιτικοί παρατηρη
τές, ύπ* όψη τών όποιων τέθηκε ή 
είδηση γιά τήν κατάργηση τής Α
παγόρευσης τών άφισσοκολλή- 
σεων, τόνιζαν δτι ή άπόφαση, ά- 
φαιρεΐ άπό τά κόμματα της Αντι
πολίτευσης — καί είδικά άπό τό 
ΚΚΕ—  τό Επιχείρημα Εκείνο, πά
νω στό όποιο στήριξαν τόν μύθο, 
δτι οί ύποψήψιοί τους βρίσκονται 
«Εν βιωγμώ» ίΦ' όσον ό νόμος «πε
ρί άφισσοκολλήσεων» περιλαμβά
νεται στήν προκήρυξη τών δημοτι
κών Εκλογών.

01 ίδιοι παρατηρητές άνέφεραν 
συγκεκριμένα τήν περίπτωση τον 
υποψήφιου δημάρχου Αθηνών, πού 
υποστηρίζει τό ΚΚΕ, ό όποιος 
«άπένειμε» στόν Εαυτό τον τόν τί
τλο τού «διωκόμενου» άπό τόν δή
μαρχο Δημήτρη Μπέη, Επειδή τού 
άΦαιρέθηκαν «άερσπανύ» πού Ε
πληττα»  βάναυσα τήν αίσθηπκή 
τής πόλης.

ά δπλα τών ΈθνοφιΛάκων, θά 
παραδοθούν πρός φύλαξη, στίς 
κατά τόπους στρατιωτικές μονά-

Ο Ρ ΙΣ Θ Η Ν Α Ν  
Ο Ι Ε Π Ο Π ΤΕ Σ

Παράλληλα, μέ κατεπείγουσα 
διαταγή τού πρωθυπουργού καί 6- 
πουργού 'Εθνικής Άμύνης Α . ί . 
Παπανδρίου όρίοθηκαν οί Ανώτα
τοι καί Ανώτεροι Επόπτες τών 
προσεχών Εκλογών. Σύμφωνα μέ 
τήν διαταγή όρίοθηκαν:

, ·  Στήν περιοχή τής Α ' Στρα- 
■πας,μέ Εδρα τήν Λάρισα καί άρ- 
μοβιρτητα ατούς νομούς Λάρισας. 
Φθιώτιδας, Εόρυτανίας, Κσρβι- 
™<Κ> Τρικάλων, Μαγνησίας, ό 
άντιστράτηγος Β. Κούρκαφας.

.• ,Σ τή »,  περκητή τής ΑΣ ΔΕΝ, 
μέ Εδρα τήν 'Atnwi καί όεηιοβιό- 
τητα στοάς νομούς Λέσβου, Χίου, 
Σάμου, Κυκλάδων καί Δωδεκανή- 
σου, ό Αντιστράτηγος Παν. Πα
νουργίας.

•  Στήν περιοχή τής Στραπ«»- 
τικης Διοίκησης Αθηνών, μέ Εδρα 
τήν 'Αθήνα καί άρμοδιότητα ατούς 
νομούς Αιτωλοακαρνανίας ‘Απτι
κής, Βοιωτίας. Φωκίδας. Αργολί-

3

α στού^νο-

Κασαπίδη.
* Στήν περιοχή τού Β ' Σώμα- 
Σ τρατού μέ βρα  τήν Βέροια 
άρμοδιότητα στοάς νομούς 

Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιε
ρίας, τόν Αντιστράτηγο 'Αθαν. 
Παπανικαλάου.

•  Στήν περιοχή τού Γ" Σώμοτ- 
τος Στρατού μέ Εδρα τήν Θεσσα
λονίκη καί άρμοβιότητς 
μοός Θεσσαλονίκης Σερρών, Δρα- 
μας. Καβάλας, Χαλκιδικής, τόν 
Αντιστράτηγο 'Αν. Ιούνβια.

•  Στήν περιοχήτού Λ ' Σώμα
τος Στρατού μέ Εδρα τήν Ηάιάΐ 
και άρμοδιότητα στοάς νομούς

Ροδόπης, Έβρου, τόν Αν
τιστράτηγο Δημ. Δεμέσηχα.

Ή  διαταγή ορίζει ότι οί Στρα
τιωτικοί Επόπτες θά μεριμνόσομν 
γιά τήν Εγκατάσταση στά έκλοχι- 
κά τμήματα τών στρίατιωτικΛ» Α
ποσπασμάτων γιά τά  όποια άνα» 
Φέρεται δτι πρέπει νά βρίσκονται 
στίς Εδρες τους τουλάχιστον μέχρι 
τίς 12  τό  μεσημέρι της 16ης 0 - 
κτώβρη, καί γιά τίς  άπομάιρυ· 
σμένες περιοχές στίς 15 Ο π ί»  
βρη.

Τέλος, ή διαταγή Επιλύει όοι- 
σμένα διαδικαστικά θέματα πού 
έχουν σχέση μέ τίς Εκλογές.

I I I I’Π η υ η ι ΐΜ ΐ ΐΡ ΐ ιο  π κ ρ Ηι π » ’Αρχίζει το 3ο ’Fuinvueeip 6ΠΠU U V U V U ip G V U  U A C U IU I I i  ΠανεΑλπνιο K o lflU A U U G IIg  U U U

Λ
ή άπόδραοη άπό τις 
φυλακές Κορυδαλλού

ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σ έ  όργανωμένο σχέδιο, κατά πάσα πιθανότητα, στο 
όποιο ένέχονται πολλά πρόσωπα, στηρίχθηκε Λ άπόδραοη 
τώ ν  7 κρατουμένων τοΟ Κορυδαλλού, τό  βράδυ τής Πέμ
πτης. Αύτό προκύπτει άπό τά  στοιχεία πού μέχρι τώρα έχει 
συγκεντρώσει τό  ύπουργείο Δικαιοσύνης καί παρουσίασε 
χθές  ατούς δημοσιογράφους ό  υπουργός Γ. Λ. Μαγκάκης.

Μιλώντας ό όχουργός δικαιο
σύνης. τόνισε ότι «ύκαρτονν ό- 
λοωάνεοες παοαδοξότητες, τέτοιες 
που όδπγοΰν στό σνμπεοασμα η
^ ι 6 σωφρονιστικός μητανισμός 

ναι Εξαοθρωμένοε σε μεγάλο 
βαθμό ή ΰπάοτονν κυκλώματα πού 
διεισδύουν και μέσα στόν σωφρο
νιστικό ̂ μηχανισμό ή καί τά δύο 
καί τό  ένα τοέιρει τό &λλο».

Τόνισε ότι δημιουργεί σοδαοα 
(οωτηματικά το δη έφυγαν οί 
κρατούμενοι νωρίς νά γίνουν Αν
τιληπτοί άπό χανέναν φύλαχα. άν 
καί τό μέρος άπό τό όποιο έφυ
γαν ήταν όρατό άπό δύο σκοπιές. 

Άνάφερβ άχδαα δτι:
—  Τούς περιμβνε αντοχίνητο 

τωοίς πινακίδες έ£ω άπό τίς φυ
λακές.

—  Χρησιμοποιήθηκε σκαλωσιά 
ή όποια, θά έπρεπε νά μην ύπτιο- \μ μ ιφα  Λ-»· —— - Κ .

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
0  ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα 
τω ν άρχών. τω ν  θέσεων καί 
τοΰ προγράμματος τοΰ κόμ
ματος που θα Εκπροσωπεί 
στή  Βουλή. Μέ νέα ούσια- 
στική ρύθμιση στόν τρόπο 
Ανάδειξης τω ν βουλευτών, 
που θα καταργεί τό  κυνήγι 
τοΰ σταυρού θά Ανυψωθεί 
τό  Επίπεδο τού πολιτικού 
άγώνα καί της κοινοβονλευ 
τικής ζωής».

ΤΟ  .ΠΑ.ΣΟ ,Κ .
ζ χ γ  ι̂ ττΥΟΛίπό ριιητουα ΟΓ '■

' * * *  προέ
δρου καί τού Εκτελεστικού 
Γραφείου τού Π ΑΣΟ Κ τήν 
ευθύνη γ ιά  τήν Ιεράρχηση 
τώ ν  υποψήφιων βουλευτών 
τού Π ΑΣΟ Κ  σ ’  δλη τή χώ
ρα γ ιά  τ ίς  ¿πόμενες βου
λευτικές έκλογές θά Εχει 
ό Πρόεδρος τοδ ΠΑΣΟΚ.

Η  ΒΙ Η  Η  ■  (Χώ Γοίλντρτν*γπά οοζ παι!ι6)

H i c n i i a r e n
σωστά ευχάριστα γρήγορα Αγγλικά

To HI Children προσφέρει ήτι υπόσχονται όλα Τ  
άλλα συστήματα μαζί.
To Hi Children εξασφαλίζει στον σπουδαστή σω
στά Αγγλικά σε 34) μήνες.

ενα βιβλίο 
και μια κασέτα 

για να συγκρίνετε
Ζητήστε να δοκιμάσετε εντελώς δωρεάν το Hi Children. 
ΑποφασΙστε για τ* Αγγλικά του παιδιού σας και για 
τον εαυτά σας μάνο αφού γνωρίστε τά HI Children. 
ΑποτελεΙται από 6 εικ. τόμους (1484 σελ.), 20 κασέ
τες, 1 οδηγό μελέτης, 1 βιβλίο-λύσεις ασκήσεων και 1 
ευρετήριο γραμ. φαινομένων. Όλα αυτό σε πολυτε
λή  τσόντα
Για να σας στε(λουμε ΔΩΡΕΑΝ το βιβλίο και την κα
σέτα, τηλεφωνειστε μας στο 9512.454 ή γράι 
Ταχ. θυρ. 148, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ |

Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ
Κ Α Ι Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ  

Π Ρ Π Τ Ε Υ Ο Υ Σ Α Σ  
(Ε Υ Δ Α Π )

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ 
Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ή  .Εταιρεία Ύδρευσης καί ’Α 
ποχέτευση» Πρωτεύουσας, προκη
ρύσσει τους Επόμενους μειοδοτι
κούς διαγωνισμούς, μέ σφραγισμέ 
νες προσφορές γιά:

1. Τήν προμήθεια Εντύπων (Ά - 
ριθ. 'Δι<κ. 4473). *0 διαγωνισμός 
θά γίνει σ τί» 5 ‘Οκτωβρίου 1982, 
Αμέρα Τρίτη καί ώρα 12η μεσημ
βρινή

2. Τήν προμήθεια καυσόξυλων 
(Άοιθ Δκχκ 4475). Ό  διαγωνι
σμό» θά γίνει στίς 6  ‘Οκτωβρίου 
1982, ήμέρα Τετάρτη καί ώρα 11 
π^ιί ,ίΕΠΑΝΛ.).

3 Τήν προμήθεια διαφόρων Ερ
γαλείων ( ‘Αριθ Διακ 4446). ‘Ο 
διαγωνισμός $ά γίνει στίς ο ‘ Ο
κτωβρίου 1982, ήμέρα Τετάρτη 
καί ώρα 12η Μεσημβρινή (ΕΠΑ
ΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ).

4. Τήν προμήθεια πινάκων μέ αΰ 
τόματουε διακόπτες άέρο» ( ‘Αριθ. 
Διακ. 4451) *0 διαγωνισμός θά 
γίνει στίς / Οκτωβρίου 1982, ή
μέρα Πέμιηη καί ώρα 12η μεσημ
βρινή

5 , Τήν προμήθεια χυτοσιδήρων 
πιεζεβραυοτκών 6αννών ( ‘Αριθ. 
Δια:-. 44301 *0 διαγωνισμός θά 
γίνε« στίς 4 Νοεμβρίου 1982, ή
μέρα Πέμπτη καί ώρα 12η μεσημ
βρινή (ΔΙΕΘΝΗΣ).

6 Τήν προμήθεια χαλύβδινων 
συνδέσμων ('Αριθ. Διακ, 4411), 
.0  διαγωνισμός θά vfvci στίς 11 
Οκτωβρίου 1982 ήμέρα Δευτέρα 

καί ώρα 12η μεσημβρινή (ΕΓΧΩ
ΡΙΟΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ).

Σχετικοί όροι τών διαγωνισμών 
καί πληροφορίε» δίνονται καθημε
ρινά στά γραφεία ΕΥΔΑΠ Κορνά- 
ρου 1 καί Ερμού, Υπηρεσία Πρρ-

5ηθειών 3ο» βαοφος καί άπό ώρας 
.00 —  13.00 (Εκτός Σαββάτου), 

‘Αθήνα 21.9.1982 
‘Ο Πρόεβοος τού 

Διοικητικού Συμβουλίου 
ΚΩΝ ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ

γ* κοντά στόν τοίγο. άπ’ όπου έ
γινε ό άπόδραοη. R t;.»ο^νιι-Λχ.

—  Στό «νεκοό προαύλιο» άπ' 
που πέρασαν οί δραπέτες ύπήρ- 
γβ κασόνι, τή στιγμή πού Εχει ά- 
παγοοεύεται νά ύπάργει Ακόμα 
καί δέντρο· χλπ.

Πάντως, μετά τίς  πρώτες Ανα
κρίσεις. πού έγιναν την Πέμπτη, 
ποοκύπτουν σοβαρές εύθύνες για 
τόν διευθυντή τοΰ ψυγιατριχσν 
τμήματος τών φυλακών κ. Κώστα- 
ρά, δ όποιος τέθηκε ήδη αέ δια
θεσιμότητα μέτοι νά βγει τό στε- 
τιχό πόρισμα.

Όπως τόνισε 4 ύπουογός, ό 
κ. Κωσταράς έψεύσθη 2 φορές 
μπροστά στόν ίδιο καί τόν Γενικό 
Γοαμματέα τοΰ ύπουρνείου Γ.
Άσημαχόπουλο, σχετικά μέ τό
θέμα αϊτό, καί έχανε Εννοαφές 
οέ βιβλία υπηρεσίας ότι είτε δια
τάξει νά ύπάργουν σκοπιές. Ενώ 
βέν είτε δώσει τέτοια Εντολή.

01 άναχοίσεις νιά τήν άπόδόα
ση συνετίζονται Εντατικά. Ενώ 6 
ύπουρνός δήλωσε ότι θά πορ
θούν δλα τά μέτρα για τήν δια
λεύκανση τής ΰπόθεσης.

θ .  Μ.

Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ  Υ Δ Ρ Ε Υ Σ Η Σ  
Κ Α Ι Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ  

Π Ρ Π Τ Ε Υ Ο Υ Σ Α Σ
(Ε .Υ Δ .Α .Π .)  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΝ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ 

Ή  'Εταιρεία Ύδρευσης 
‘Αποτέτευσης Πρωτεύουσας. 
κηρύσσει τούς Επόμενους μειο_ 
τιχούς διαγωνισμούς, μα σφραγι
σμένες προσφορές γιά:

1. Τήν προμήθεια ύπογλωριώ- 
δους νατρίου (Άρ ιθμ . Διαχ. 
4489). Ό  διαγωνισμός θά γίνει 
στις I I  ‘Οκτωβρίου 1982, ήμέρα 
Δευτέρα καί ώρα Η π.μ.

2. Τήν κατασκευή γαλυβδίνων 
Αξόνων, πτερωτών καί δακτυλίων 
Αντλιών ('Αριθμ. Διακ. 4329Α). 
Ό  διαγωνισμός θά γίνει στίς 12 
Οκτωβρίου 1982. ήμέρα Τρίτη

και ώρα 12η μεσημβρινή ·  ΕΠΑ- 
ΝΑΛ.

3. Τήν προμήθεια άοψαλτικών 
(Άο ιθ . Διαχ.

fA it iK o p iu iK i

ΖΟπόβιο
Άοτίζη σήμερα στό ξανοβοταίο 

«ΜακεόοτΙα Παλάς* τής θεσοαλο 
νίκης, τό διήμερο J o  Πανελλή
νιο Ατηχαρχινιχό Συμπόσιο.
Μ Στόιβς του συμποσίου, είναι η 
Μ Η Μ ν  τών γιατρών γυρω α- 
κό τίς,νέις όγκολογικές, άντίλ^- 
ψεις «ά ή τόνωση του ένδιαφέ- 
ροντος Ισων άπό αυτους Ν τ  α- 
τουν ιΐόιχό χροσανατολιομο στην 
όγκολογία.

ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ή  ΣΟ. Μηγανολόν^,Γ· ®
λβμ  A n .  μ Λμ . τά μέλ»
σέ Y in · συνέλευση την 
30 Σηώιδρη « j k  7 
γραφεί· της 
38-40).

ιέλη της 
Πέμπτη

« « . i  **·Λ  (Ζωοδότου Πηγης

ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ 
01 ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Συνέχεια άπό τΛν In  οελίδα
νουν »tic V1 τού Όκτώδρπ μ* τήν

Μ  πλευρά γιά την βελτκαοί} 
?ήΠδοκρά»*«ή« συμφωνίας. Σ 
JT^^Towávrnon

εκατομμυρίων 
οέ κτηνοτρΑφους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 0 ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
ΟΙκονομκάς έν ιοχόοεις ουνολκοΟ  ηοσοΟ 600 άκστομ- 

μυρίων δραχμών θά δοθούν σ έ  κτηνστρόφους, συνεταιρι
σμούς καθώς καί στούς Δήμους καί Κοινότητες γιά τήν κα
ταπολέμηση άσθενειώ ν τώ ν  ζώ ω ν , τή ν  προμήθεια κτηνια- 
τρμςών φαρμάκων, τή ν  ά νέγερση  σ τεγάστρων οψαγής, έζο- 
πλιομό σψαγείων κλπ., άνακοίνωοε ό  ύπουργός Γεωργίας 
Κ. Σημίτης.

Τό σχςτικό πρόγραμμα τό  6- 
τοιηθηκιποιο ήδη κοινοποιήθηκε μέ Εντο

λή τού υπουργού στίς περιφερεια
κές κτηνιατρικές υπηρεσίες, προ
βλέπει τήν Ενίσχυση μέ τό  παρα
πάνω ποσό:

•  Τών άγελαβοτρόψων γιά  τή 
σφαγή τών προσδλημένων άπό 
φυματίωση καί δουκέλλωση βο
οειδών.

Τών Δόμων καί Κοινοτήτων 
άνέγερ<

σθενειών τών ζώων. Τών ΙχθίΛτρό. 
Φον, μελισσοτρόφων καί έκτροφέ- 
I »  γουνοφόρων ζώων γιά την Α
γορά φαρμάκων, στά πλαίσια τών 
μέτρων καταπολέμησης διαφόρων 
άσθενειών τών ψαριών, μελισσών 
καί γουνοφόρων ζώων καί

•  Τών προβατοτρόφων τής νή
σου Λέσβον γιά τά περ«»ιστικά 
μέτρα που Επιβλήθηκαν λόγω έμ-

*ιοδο-

ιήθεια άσαι 
4488). Ό διαγω

νισμός θά γίνει στίς 14 'Οκτω
βρίου 1982, ήμέρα Πέμπτη καί ώ 
ρα 12η μεσημβρινή.

ΣτετικοΙ οροί τών διαγωνισμών
καί πληροφορίες δίνονται καθη
μερινά στά γραφεία τής ΕΥΔΑΠ 
Κορνάρου I καί Έρμοΰ, Ύπηρε 
σία Προμηθειών- ,  . 3oe δρόσος
καί άπό ώρας 9.00 —  13.00 (Ε 
ΚΤΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ).

* „  . Άθήγα 24.942 
Ο Πρόεδοος τοΰ Λ. Συμβον)Μ| 

ΚΩΝ. ΚΟΥΣΟΥΡΗΣ V

yA c’P : ΚοκΑαμανβκπ, 
προεύψανν διπλω ματικά προβλη-

Μ<7ά αΐτήματσ τής ‘Ομοσπονδίας

τής ^  r«0 
■Ελληνικού Ινστιτούτού καί τήν 
άντικατάσταση των υπαλλήλων 
τον καθώς καί τόν έκδημοκρατι- 
σμό τής πρεσβείας καί του προ
ξενείου- Ό  ύφυπουρχός / Εξωτεεπ- 
κών τόνισε ότι θόι βίλιτηΜΐ te  βκ 
μα καΓ ζήτησε νά του προσκομί
σουν συγκεκριμένα υτο'Χ^'αν ,

__ ή έξομοίωση τών Ελλήνων
έρναζομένων τής Σουηδίας μέ 
Tour όπόλοιπους άσψαλισμένους 
στό ,ΙΚΑ στόν τομέα της Ιατρο
φαρμακευτικής περίθαλψης

—  ή Επιχορήγηση πολιτιστικώ ν 
δραστηριοτήτων της Ομοσπονδί
ας. πράγμα πού έγινε ήδη άποδε- 
,τό, άφου Ικανοποιήθηκαν δλα τά  
τμήματα τής ‘Ομοσπονδίας γ ιά

1982 , ' ... β
—  φορολογικές καί δασμολογι

κές άπαλλαγέε σ ' αύτούς που πα- 
λινοστοΰν καί διευκόλυνσή τους μέ 
δανειοδότηση γιά τήν Απόκτηση 
κατοικίας καί Επαγγελματικής

-— έκδοση κατάλληλου διδακτι
κού υλικού, Επιμόρφωση τών 6α- 
οκάλων. Αποστολή στή Ζουηβία 
ειδικών παιδαγωγών γιά μειονε
κτικά παιδιά, ειδική πρόταση γιά 
τήν Εκπαίδευση τών παλινοστούν- 
W  μαθητών

-— άπς^Μή Ελληνικών Εφημε
ρίδων στί^Ρτανώσείς τών μετα
νοητών, δημιουργία βιβλιοθηκών, 
ένίοχυση τού 15θημέρου περιοδι
κού τής ‘Ομοσπονδίας.

Επέκταση τών γραμμών τής 
'Ολυμπιακής μέχρι καί τήν Σκαν
διναβία,

' ’Επίσης, οΙ Εκπρόσωποι τής ‘Ο
μοσπονδίας ζήτησαν άπό τόν ύφυ 
«ουΡΥό ‘Ασ Φωτήλα τήν στελέ- 
XiWlToO υφυπουργείου ‘Απόδη
μον Ελληνισμού μέ Ανθρώπους 
π »  *Χουν άμεση σχέση ύέ τά προ 
βλήματα τών μεταναστών.
_ ’Ε^τός Από τόν Πρόεδρο, τόν 

‘Αν ,̂πρβεδρο καί τόν Γραμματέα 
τής Ομοσπονδίας κ.κ. Κουντρομι 
)[βλη, Καρυοφύλλη κα] Άντωνιάβη 
erje 0,άφορ«ς συναντήσεις συμμε
τείχε καί ό κ Άλεπιωτης, έκπρό- 
σ*5?®Οής ‘Ομοσπονδίας ‘Ελλη- 
ιηκ«ν Φοιτητικών Συλλόγων Σουη- 
β'β̂ ί νεού ζήτησε τήν Επίλυση αι- 
iW 0™» τών φοιτητών καί κύρια 
w  “ »αγνώριση τών πτυχίων, 

σ,τ !όηρόσωποι τών Έλλήν 
tfle Λ·°υι>6Ιας έπισκέφθηκαν καί 

!l0'IUftTa, πού δήλωσαν συμπα- 
PfffTn l  στΔ αΐτήματά τους, έκ- 

στό θέμα τβ< 
*fi*ou ^νηΒβνσστών,

O ^B B Ä

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κ Ε Π Α ΠΡΟΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ε Λ Κ Ε Π Α
ΝΔ 9-10-35

ΜΗΜ̂ Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
2 ΑΝΑΑΥΣΕΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SYSTEMS’ ANALYSIS)
Ζ. ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (MARKETING)
4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
5 ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 
β! ΔΙΑΤΡΗΣΒΜ-ΚΑΤΑΧ^ΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (DATA ENTRY)
- Ή  Δ/von, οί ¿ξβιδικευμένοι έμπειροι καθηγητές, ή πρακτική 
έΕόσκηοη αέ Ιδιόκτητο 'Υπολογιστή HONEYWELL BULL, σάς 
Δγγίδνται ΖΠΟΥΑΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΫ.

-  Γιά πλποοίύορίβς καί άναλυτιχά φυλλάδια κάθε μέρα 9-1J 0  καί Γβ,30.
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ·  ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ1-3 (Δίπλα στήνέκκλησία Ζωοδόχου Πηγής) 
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Ξ α. ΣυνγροΟ 40-42. Αθήνα ( Ρ

γιά τήν άνέγερση στεγάστρων f  ___ . Μ . , ,  r__ j
σ·®Υής. "ανασκευή Εργων ή προ- ψάνισης Καταρροϊκού Πυρετού, 
υηθεια όργάνων σέ σφαγεία καί 
στέγαστρα σφαγής.

θ  Τών Δήμων, Κοινοτήτων, δια
φόρων σωματείων καί λοιπών φο
ρέων Υ·ά τή συγκρότηση κα) λει- 
Toupvja συνεργείων περισυλλο
γής Αδέσποτων σκύλων, 
ψαρμ 
ταπβ

Σ Ε Μ ΙΝ Α Ρ ΙΑ  Γ ΙΑ  
Τ Ο Υ Σ  Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ

σέ *-
μονή τού προγράμματος κβ- 
ολΕμησης τής λύσσας, τού Ε-

Χινδκοκκάυ καί όλλίβν άσβενειΛ» 
πού μεταδίδονται άπό τό  σκύλο 
στόν άνθρωπο καί τά  άλλα •πα
ραγωγικά ζώα.

•  Τών Ιδρυμάτων Κτηνιατρι
κής Έρευνας καί τής Κτηνιατρι
κής Σχολής τού Άριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γιά 
τή διενέργεια Ερευνητικών κα) άλ
λων Εργασιών κτηνιατρικού Ενβια. 
φέροντας.

•  Τών Δήμοκ», Κοινοτήτων, Συ
νεταιριστικόν 'Οργανώσεων, όμά- 
δων κτηνοτροφών ή μεμονωμένων 
κτηνοτρόφων γιά  τήν κατασκευή 
αυλακών Απολυμάνσεων κα) δεξα-
μι'2̂ ν_ό ντιπσρασιτικών λουτσών.

•  Τών κτηνοτρόψων γιά  τήν ά- 
γορα φαρμάκων καί βιολογικών 
προϊόντων, στά πλαίσια τών μέ
τρων καταπολέμησης διαφόρων ά-

’Αρχίζει στις 27 Σεπτέμβρη 
στήν Πάτρα τό δεύτερο σεμινά
ριο τού ‘Ελληνικόν Κέντρου Πα- 
ρανωγικόπρας πού γίνεται στα

ωργικο) Γυνςτσιρισμοί».
"Οπως Εγινε _γνωστό τά  θέμα

τα  πού συζητιούνται είναι οικονο
μία καί γεωργία, συνεταιριστική 
οικονομία, συνεταιρισμοί, άγροη- 
κός συνδικαλισυός. Εθνική καί κοι 
νανική Αγροτική πολιτική κ.ά.

‘Από τις Αρχές ‘Οκτώβρη βά 
όκολοιιθήσουν καί άλλα σεμινάρια 
στις έξης πόλεις:

Καβάλα 4 )10-18 )10, 
Ηράκλειο 11)10 - 25110, 
Πρέβεζα 25)10 - 101)1, 
Λάρισα 1)11 .  15)11. 
‘Αλεξανδρούπολη 8)11-22) 11, 
Καλαμάτα 15)11 ·- 29)11, 
Κέρκυρα 22)11 .  6)12. ,
Κόρινθο 29)11 - 13)12 κ«ά 
Λαμία 6)12 - 20)12.

Ή έπέτειος inç λευτεριάς
Συνέχεια άπό τήν In  σελίδα

ικανοποίηση σημειώνει στόν ποό* 
λογο τον «Β ίο »  τον, κιοτεύον
τας ότι τον ¿κφοάςυυν. τούτα 
τά λόγιά τού Λουκιανού; «Φημί 
6ε τοντους μάλιστα α,ιυυς έπαι
νο» είναι, οσοι τό μηόεν ές άοιηε 
όντες. όμως έπί μεγα πνοετωοη- 
οαν».

Μά. άς ξαναγνοίοονμα στό «Ή -  
μερολογιο» και ονγχεκοιμενα, στο 
έπετειαχο γεγονος της Δίιις τον 
λεχτέμόρη. U i λεπτομεοειες οτο 
«ϊρσνικο· του Σαμαοτύ», σνμπλη 
οωνουν τίς ίοτοοιχες μας γνώ
σεις. Ό  Άγγλος αομοατης πεοι- 
μανε το «ψήφισμα» της Ίονιας 
Δούλης, πού με μια προηγούμε
νη συνεδρίαση της είγε άπονασι- 
στεί νά τοΰ δοθεί στις 23 κείνου 
τού μήνα. (Ιΐαοαθέχουμε τώρα έ
δώ, αυτούσιο το κείμενο τον ιε ι 
ρογράφον).

«...Αλλά τή 23 τρέχ. ,Ιγινε 
πρός τας 2 μετά τό μεσονύκτιον 
συνεδριασις εις του ΙΙροεορου 
Δοχ. ¿τεφάνον Παοοοά και απε* 
Φαοισθη να δοθη ιοιοις ολλο σή
μερον. Καί τήν αύγήν, προς τας 
10 π.μ. άναχατίόθη Ο λαός μη γνω 
ρίζων το τ ΐ  συμβαίνει, έως ότον 
είπώθη δτι σήμερον θα δοση ή ά- 
πάντησις. διότι δέν πρέπει να γα· 
νομεν καιρόν. Kal οί λύλλογοι 
Φιλαρμονική, ‘Αδελφότης, ‘Ανα
γέννησις, Έ νωσις, Ιΐοόοδος. Ά -  
ναγνωστηριον. Χοηματίστήριον 
καί ‘ Ομόνοια καί τινές οίκίαι. ύ
ψωσαν τάς σημαίας των καί με
τά μίαν ώοαν εΰρέυησαν δλα κλει 
στα. Τάς II π.μ. έσυνάγ&η ό 

πλατείαν. Και έψά- 
Πύλην τού «Ά γ ιο ν  

σημαία τής Κοίνοτη- 
τος, ονσα ύπερμεν/Οης καί δα- 
σταςομένη πασά τού κυρ ·  Απο
στόλη Μανιάτη καί κατόπιν οί 
συνεταίροι μετά τού προέδρου 
των, ιού  περιδοήτον, άτρομήτον 
καί νέον Ρι&σπάστον. κυρ - Ν ι
κολάου Δελόιη. Οπισθεν ηααν 
οί Άναγνώσται. άκολονθως οί 
Διάκονοι Ιτοντες τά όικέοια καί 
τρικέρια. μετά οί Ιερειί καί τέ
λος ό Ποιμενάρχης Κερχύρβς Α 
θανάσιος Πολίτης μετά των βου
λευτών καί προέδρων τών διαφό
ρων συλλόγων. (Ο Ι Αγγλοι κ»· 
ριεργάέονχο λεπτομερώς «βι I- 
τρεγαν τό κατόπιν τους διά γα 
βλέπουν). Και βιευθύτθησαν δλοι 
άγάλια - άγάλια πσός τό Πλατύ

λαός αίς τήν
γη υπό τήν 
Μιγαήλ» η « 
toe. ουσα

συνελθοΰσα όπως δριστιχώς άπο- 
Φανθή πεοί τής. Εθνικής ’Α.το- 
κσταστάσεως τού Ίσνίον Λαού, 
πιστώς δέ έχδηλούσα τόν διάπν- 
οον πόθον καί την ανέκαθεν στα- 
θεοάν αυτού θέλησιν καί συμφω- 
νως μέ τάς χροηγηθείσας εύγάς 
καί διαχηουξης τών Ελευθέρων 
Ίο ν  ίων Βουλών, ψηφίζει: A t 
νήσοι Κέρκυρα. Κεφαλληνία, Ζά
κυνθος. Λεύκάς. Ίθάχη, Κύθη
ρα, Παξοί καί τά έξαρτέματα αυ
τών, ένούνται μετά τού Βασιλεί
ου τής Ελλάδος, όπως έσαεί ά- 
ποτελωσι άναπόσπαστον αυτού 
μέρος..λ . Συγχρόνως είσήλθαν ό 
Έλλην Πρόξενος Βιτάλης φέρων 
τήν σημαίαν τού Προξενείου του 
άνά τείοας. εϋαών: Ιδού, ήλ
θαν ή ήμέρα όπου ή ‘ Ελλάς έδέ- 
υΘπ τά τέκνα της” . Kal τότε ή* 
σπάσθησαν, 6 Πρόξενος μετά τού 
Άρτιερέως. ακολούθως καί οί 
λοιποί, κλαιοντες άπό την ταράν 
τους, έγχαλισθέντες ό εις τόν 
άλλον. Ευθύς οί κώδωνος τών έκ* 
κλησιών Εχωβονόκοσυσαν καί ή 
μουσική ¿παιάνισε τόν Ελληνικόν 
ύμνον, ξητοκραυνάζον τό πλήθος 
«Ζήτω ή "Ενοχης*. Mará τούτα 
έξήλθον τού Βουλαντηοίον, τεθέν 
τες όλοι ·1ς κατάταξιν. Καί έμ- 
ποός ήχο ή μουσική, άκολούθως 
ή σημαία, δασταΕομένη καρά τού 
κυρίου Πολίτη. Ό  Άοτιεραύς Ά  
θανάσιος είτε δεξιά καί άοιπτε
ρά τόν Ποόαβοσν τής δεχάτυς 
τρίτης Βουλής καί όλους τούς 
Βσνλεντάς, τούς Προόδοονς καί 
Αντιπροέδρους τών διαφόρων 
Συλλόγων. Τέλος ήοτετο 6 λαός 
ξητκυιραυγάζων. Καί άπέρασαν 
τό Πλατύ Κανόούνι καί (ρρικταν 
άπό τά παοάθυρα άνθη και γλυκί
σματα. Φθάσαντες ύχό τον 11εκ 
λστίον τοΰ ‘Αγίου Μιταήλ καί 
Γεωονίον, ά λαός έξπτ«'«οαύνα- 
σο «Ζήτω ή Ένέβσις» καί ούτω 
πρός τάς 2 a.u. 
ΆρτιεπισκοπεΙον. 
σννόδανβαν τόν 
ββ ríe τήν οικίαν τον (κάτοικοί 
πλησίον τοΰ Έ  χάρτου) val οΰτω 
τά πάντα ¿τελείωσα*, oie ΑΧιγον 
έδηαοσιεύθη καί ετίΗγοκολλήθη 
τό Ψήφισμα, ή δέ Α.Π. 6 Μπιρο
πολίτης Κερχύοας ΕδηΧαποίησε 
δτι ήθελα διαβασθή rie όλος τάς 
έχκλησίας».

evaoou» και m m  
ι.υ. Χφθασαν ate τό 
atov. ΟΙ Βούλονται 
τόν πρόεδρον Παδο-

Παιανιξούσης μουσικά: αίιΗΑ 
Οον Εντός τοΰ ΒουλεντηρΙον. Ο 
Πρόεδοος Παδοβάς λδέτρη τήν Α. 
Π. τον Μητροπολίτην, οοτις άμέ- 
noe ένεβνθη τά άρτίέρατικα του 
άμφια καί όργισε νά κάμνυ τόν 
Μόνον Αγιασμόν. Διαρχοΰντος 
τού Αγιασμού βαστοΰσε ιιέ τήν

τής i l  
)ν όλλι 
άυέσω

άλληνι- 
λλην τό 
rcoc κε· 
πάγ

μίαν γιίρα τήν fcaejr» -. 
κής σημαίας και Μ τήν 
Ψήφισμα, τό  οποίον άι 
τά έηΐάθασ* xapmwia πάντων 
καί αίνοι νό άκόλουθονι ... On 
ή Βουλή τής ‘ Κπτανήορυ άκλα- 
νθείσα συνερειβ ποοσκλήσειος 
«ής κοοστάτιδοβ βυνάμιως καί

Α. Π. ΚΑΜΠΑΣ A .L  
il l Α -  ΠΟΤΟΠΟΙ Ι Α 

ΚΑΝΤΖΑ ΑΠΙΚΗΣ
A  Ν Α  Κ Ο Γ- Ν Ο Σ Η

'Η  Οινοποιία Î Ποτο-
Β β Ι  «ΠΑΣ»
mita «ΑΝΔΡΕΑΣ Π. KAM 

ί, Ε·, προκειμέ- 
ταβεϊνου νά συμπαραοτε στούς συνίσκακ καί Αμπα- λσυσγσύς, άναχοινώνεν ότι θά προβείσά Αγορές στα- Φυλιων. πέρα άπό τά άργι- κα προνρεαιματισθέντα καί μίτοι λίαντλήσιως τ' ποθηκιυτικών της χ

Σεμινάριο
Οικογενειακού

Προμρομμαιιαμοΰ
Σεμινάριο ΟίκογεντιαχοΟ Προ

γραμματισμού όργανώνει τήν Δευ 
τίοα τό ύπουργείο Υγείας ·α ) 
Προνοίας μέ τή συνεργασία τής 
Ό.Ν.Ρ.ΡΛ.

Σκοπός τού σεμιναρίου, είναι 
ή δημιουργία Ικανών στελεχών, 
πού θά όργανώσουν καί θά λει
τουργήσου συμβουλευτικούς 

σταθμούς οικογενειακού πρσγραμ 
ματισμου καθώς καί ή δημιουρ
γία  ¿«παιδευτικών πυρήνων.

θά  τό παρακολουθήσουν 30 ό- 
πάλληλο, (γιατροί, έπισκέπτριεα 
Αδελφές, μαίες κα| κοινωνικό« 
λειτουργοί) άπό τό  ΙΚΑ, τό  ΠΙ 
ΚΠΛ καί άπό Κρατικά Νοσηλευ
τικά ’ Ιδρύματα.

ΜΑΓΚΑΚΗΣ :¡ 
«Παραμύθι 

δημοσίευμα του 
"Ταχυδρόμου” ))
«Κωμικό παραυύθι» χαρακτήρι

σε ό ύπουργός Δικαιοσύνης V. ·  
Α. Μαγκάκης. την είδηση τού π«» 
ριοδικού «Ταχυδρόμος», ή όποια 
άναφέρεται στίς άντιδράσεκ τού 
ύπουργού σχετικά μέ τό  δλο θέ
μα τής διαρροής τής Εκθεσης Πα- 
ποκαρυά καί τής άττ αγόρευσης 
τής συνέχισης τής δομοσίέυσης 
της.

Μιλώντας χθές στους δπμοσιο-

πράγμοττίΝότητα. άρον σασκ είπ* 
«Τήν ώρα πού τό δημοσίευμα μά 
Φέρει ότι βρισκόμουν στά ά*άπα> 
ρα. Εγώ ήμουν μαζί σας».

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 

Π Α  A X L
’Από τό ύπουργείο Παιδείας 

Ανακοινώθηκε δτι: ΟΙ Εξετάσεις 
γιά  εισαγωγή στίς Ανώτατες 
Σχολές ιττυχιούχων Άνωτέρων
Τεχνικών και Επαγγελματικών 
Σχολών, πού έπρόκεττονά γί
νουν στά  κτίρια τοΰ ΚΕΤΕ Νέας 
Φιλαδέλφειας, άπό 28 Σεπτεμ
βρίου μέχρι καί τήν 1 'Οκτω
βρίου 1982 (ώρα 4 . 7  μ.μ.), 
θά διιξαχθούν τίς  Βιε^ ήμέρες 
καί ώρες στά κτίρια του κΑΤΕ 
Ε Αθήνας, όδός ’Αγίου Σπυρί
δωνος καί Παλληκαρίδη, στα ΑΙ- 
γάλεω.

Ή  μεταβολή αύτή είναι οπτα- 
ρςΚτητη λόγω τού μεγάλου ά- 
ριθμοΰ τών ύττοφηψιων.

ΒΔΟΜΑΔΙΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

ΕΦΗΜΚΡΙΔΑ

’ Ιδιοκτησία
ΠανιΜοΑιά ‘Εκδόσεις εΠΕ 
Χαρ. Τρικβύπη «5 -  f t  144 

. Τηλ.: 3613-311 —9 
Εκδότης

KQXTAX ΑΑΑΙΟΤΗΧ

Διευθυντή« Σύνταξης 
ΓΙΑΝΝΗΧ ΒΟΥΤΖΙΝΑΧ

’Αρχισυντάκτης 
Γ. ΤΧΛΑΛΚΟΚ

Συντακτική Έπιτοσπή 
Γ. ΒΟΥΤΣΙ ΝΑΙ. £. ΚΟΣΤΟ
ΠΟ ΥΛΟΣ, Κ. ΛΑΛΙΟΤΗΣ, 
Δ  ΜΑΡΟΥΑΑΣ, Α. ΣΤΡΑ- 
ΤΗΣ. Α. ΧΡΙΓΤΟΔΟΥΛ ΙΔΗΣ

Γραμματεία Ύλης 
Λ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΣ

Πολιτικά Σχόλια 
Α. ΣΤΡΑΤΗΣ

Γελοιογραφία > Σκίτσο 
Β. ΠΑΥΛΙΔΗΣ 

Λ  ΠΕΤΣΕΤΙΔΗΣ 
Κ. ΦΟΗΗΣ

κπ. ataw2? À paSStoV, Κ.
ΜΑΡΙΝΑΚΗ (καί φηορχιοκφ) 
ΣΤ. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ. ΧΡ. ΚΕΧΑ

ΓΙΑΣ. Γ. ΠΑ Η ΑΧΡΗΣΤΟΙ

Κοινοβουλευτικό 
Η. ΓΕΡΗΣ

‘Εργνηκό 
Σ. ΓΑΛΕΡΟΣ

’Αγροτικό 
Γ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ 

Ο. ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΤΣΗΣ

Νεολαία ·  Συνυδαστικό 
ΣΤ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΑΟΣ 
Σ. kOHCTAHTIHlAHI

Καλλιτχχνικό 
Η. ΛΑΓΚΑΔΙΗΟΣ

ήïU S H T
r M
Αίφρόωτές

Ν. ΚΟΥΝΤΡΟΗΙΧΑΛΗΒ
Γ. φουρηαραϊ5 &

ΟιαταρουΦρηΚ  
Κ  ΒΑΡΔΟΥΑΛΚΗΚ

Ύ κ ιόθυυαε Tk w h o m M  
ANTfiMHS ΝΙΚΟΛΑΟΥ

U



Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α  Ρ Ε Μ Α Τ Α  'i οκεψ εις  · α π όψ εις- α να λύσεις

Χωρίς περιστροφές

Ή μβνάΑη οφαγη
Μάντεις κακών, δυστυχώς, υπήρξαμε στό σχόλιό μας 

της »ιρασμ ένης  ¿βδομάδας, όταν τοκοητώιπας την ήρωϊκη 
αντίσταση  των Παλαιστίνιων μαχητών ατό περίλαμπρο 
βάθρο που της Αξίζει, προβλέ^αμι Οτι μετά την Αποχώρη- 
» 0  ^«>ς. οί στρατιές του ¿γκληυατία Χαράν, δεν πρόκει* 
τα « νά σεβαστούν ούτε τους άμαχους ούτε τις συμφωνίες 
καί εγγυήσεις. Ποτέ όμως, ούτε κα) εμείς ούτε και καμιά 
Ανθρώπινη Φαντασία δεν θά μκορέεει να σνλλΑβει αυτό 
■που έγινε σέ βάρος άμάχων, γερόντων, γυναικών, -παιδιών 
και τραυματιών στή Βηρυτό. Εξαιρούντα ι δσοι Εζησαν τις 
φρίκες των στρατοπέδων θανάτου τών ναζί. Τ ά  Ανθρωπο
ειδή των φαλαγγιτών δεν υπήρξαν παρά τά  ¿κτελεατικά

&ν ΧΙΤΛΙ

τόν άπλό τρόπο τής σφσγήςτών άντπ^Λων νους Α ι * ^ Ϊ€ 
Εγκληματίες ¿ναι ή συμμορία του Μπέγκιν καί τά  *cAa¿_ 
ματα τού Χαράν πού χρησιμοποίησαν τήν «ΗκρικανοπόΛ. 
βλητη πολεμική τους μηνανό νιά νά σφάξουν παιδάκια, γ £  
ρσντες καί τραυματίες. Ή  αιώνια καταισχύνη, ό έ π ιθ α ^ ^  
ος ρόγχος τών θυμάτων καί ©I κατάρας των έπιζώντων ολ 
τους συνοδεύουν άπό δώ καί πέρα. Τό κράτος τους δέν θά 
Εχει θεμέλια, γιατί τό αίμα καί τά έγκλημα δέν θεμελιώνουν 
σύνορα

'Α λλά ο ί δίφασμένοι ν ιά  α ίμ α  φ α σ ίσ τες του Μπέγκιν 
πήρξσν ταυτόχρονα καί ηλίθιο». Γ ια τ ί δεν μπόρεσαν 
ταλαβρυν δ τ ι με τ ά  άνατρι

0- 
να κα-

μ*
χώρα τους άπό τά  

οτι δικά

Ιτνατριχιαστικά έργα τους άπομόνωοαν 
ό πολιτισμένα έθνη. Δέν μπόρεσαν νά 
[(ωσάν άπό μόνοι τους τόν ¿θνικοαπΓ

τή JP
κ α τα λ ά β ο υ ν ___- _  ,  V  .  ■  __
λευθερω τικό  ά γ ω  να  τώ ν  Π α λ α ισ τ ιν ίω ν  μ αχη τώ ν καί τού 
γ  έ τη  το υ ς  Γ ια σ έ ρ  Ά ρ β φ ά τ .  01 ώ ρ α ιο ι .μαχη τές τή ς  ¡  
πού  π ολέμ η σαν ά ν τρ ίκ ια  σ τή θ ο ς  μέ σ τή θ ο ς  σ τη ν  άνι 

(OUV τώ ρ α  σ τ ό  π λευρό  το υ ς  w

ο  .Â rt
μά-

_ .. - - τήρ|αι
όργανα τών χιτλερικών τού Χάρον καί τής κυβέρνησης του.
Ά λ ω σ τ ε  — καί γ ιά  νά διαλύσει κάθε άμφιβολία δήλωσε 
ά ίδιος δτι ή μεγάλη σφαγή «ήταν μιά χρυσή μέρα γ ιά  δ* 
λους μας».

Δέν Ιχει θέση τό  'Ισραήλ μέσςε στην κοινωνία τών πολι
τισμένων έθνών. Λυπούμαστε που πρέπει νά πούμε δτι οί 

σποιες—  άνθρωπιστικές κραυγές άπό την πλευρά αύτή. 
πνίγονται στάν ωκεανό τής καταισχύνης ένος λαού καί ένάς 
στρατού πού λύνουν τ ά  προβλήματα των συνόρων τους μέ

χη, έχουν τώρα στό πλευρό τους ενεργά όλους τους λαβύε 
τού Κόσμου καί δλες τΙς πολιτικές ήγεαιε«:, άκόμα κΓα£  
τές πού ώς τώρα Εθελοτυφλούσαν. Κι οτύτο 
o n  άνεχτί μητη νίκη πού άσφαλώς θά τήν άξιοΑ l.joow. 

ά  πολιτική νίκη πού άξίζει πολύ περισσότερο άπό ¿I 
• αδήποτε πράξη δίκαιης κσί άνθρώπινης άντεκδίκησης 
ύ δέν θά πρέπει νά σνμβεί.

Τί επαθε ό κ.Άβερωφ;
* · «  Τ?Γ«Ζ,Τλ? ™  ά Ρ « *® *  **»$ άξιωμοττικής άντιπολίτευ- 
βης, άλλα καί δτι άρχίζει νά γίνεται Επικίνδυνος τόσο γιά 
τήν πολιτική όραλότητα. δσο καί γιά τή δημόσια τάξη καί 
Ασφάλεια καί άκόμα γιά τήν ίδια του τήν παράταξη. Γιατί 
ούτε λίγο ούτε πολύ, κάλεσε τούς ένοπτομείναντες όπαδούς 
του οέ πράξεις τρομοκρατίας. Καί αυτό — λέει—  γιά νά 
Αμυνθούν στή βια καί τρομοκρατία τού ΠΑΣΟΚ καί τής 
Κυβέρνησης! I Νά  σέ ποιες διανοητικές παρακρούσείς ο- 
δηγ« ή μεγάλη θλίφη καί, έν προκειμένω, ή θλίψη Από 
τήν - - ν ι ά  πρώτη φορά—  Απώλεια τής Εξουσίας. Γιατί 6έ> 
βαια δέν αντέχουν σέ καμιά σοβαρή συζήτηση οί Ισχυρι
σμοί του. Ισως ό άνθρωπος — συμβαίνουν καί αύτά—  νά 
οετέφερε νοερά στις

■ Κ χ Γ
»η ™ (>

δταν ή Δεξιά καί τά δργαν

πρεπει
Ό σ ο  γ ιά  τό  χώ ρα μας. ή μέν Κυβέρνηση τού  ΠΑΧΟΚ 

ά κ ί |

ήποτε πολιτικό Αντίπαλο,

ΓΛς rapá τούς περί τούέπραξε στό Ακέραιο τό  καθήκον
Αντιθέτου κακόβουλους Ισχυρισμούς, μιάς τυφλωμένης 
τό Αντιπολιτευτικό μένος, πολιτικής παράταξης—  ή 
Λαός έννοιωσε στό πετσί του δλη τή φρίκη τής τραγωδίας 
καί στην ψυχή του δλη τή στοργή νιά  τά άθώα θύματα καί 
δλη τήν Απέχθεια γ ιά  τους αιματοβαμμένους έγκληματίες.

— συ μ
ίμερινες μέρες 
:1 τά δργανα τ 

ίονς της, άταν ή βία καί 
πολιτικές δολοφονίες 

κη, άταν τά ΜΑΤ έκαναν ύπερωρ 
φηναν σέ χλωρό κλαρί όποιοοηπι 
ταν...
> 'Αλλά ή Απαρίθμηση τών έργων τής Δεξιάς θά πάει 
μακριά. Τι άπ* ο λα αύτά είδε ό κύριος Άδέρωο στίς μέρες 
μας; Γαλήνη, όμαλάτητα, πολιτική καί κοινωνική ήρεμία, εί
ναι τά  χαρακτηριστικά τής διακυβέρνησης τής χώρας άπό 
τό Π Α ΣΟ Κ , δν έξαιρέσουμε τούς Εμπρησμούς πού καί αυ
τοί σίγουρα βέν.είναι έργα τών όπαβών τού ΠΑΣΟΚ Αλ
λά τών κύκλων τής άνωμαλίας, μιας Ανωμαλίας πού πνρο-

δστεΐται τώρα μέ τίς δηλώσεις του.
Ή  εΙκόνα τής προπασοκικής καί Πασοκικής 'Ελλαδας 

δέν Αντέχει σέ σύγκριση. Κατά συνέπεια οί Εμπρηστικοί 
λόγοι του κ. Άβέρωφ δέν είναι τίποτε άλλο παρά Απροκά
λυπτο κήρυγμα άνωμαλίας. Όμως τό κήρυγμα θά  πέσει 
στό κενό. Γιατί ή χώρα πέρασε πολλά από καταστάσεις 
σαν αυτές πού έπιχειρεί νά ξαναζωντανέφει ή Δεξιά. Η 
γαλήνη τού τόπου είναι Ανάμεσα στά έπιτευγμοττα τοΰ 
ΠΑΧΟΚ καί ό Ελληνικός Λαός δέν θά έπιτρέφει σέ κανένα 
νά τή διαταράξει γιά χάρη κοντόφθαλμων μικροκομματικών 
σκοπιμοτήτων. Ή  Δεξιά καλά θά κάνει νά περιμένει φρόνι
μα - φρόνιμα τή λήξη τής τετραετίας, άταν καί πάλι θά 
μιλήσει ό κυρίαρχος Λαός.

Ή ΆΑΛανη 
γίνεται πράξη

Μετά τή νομοθετική Αναγνώριση τής Εθνικής ’Αντίστα
σης, ήρθε ή κατάργηση τών νομών τής περιόδου τού Εμφυ
λίου πολέμου. ’Απανωτά έρχονται τά νομοθετήματα τής Κ »  
δέρν^σης τήο 'Αλλαγής που μέσα στό πρώτο χρόνο ζωής 
της έχουν κιόλας άλλαξει τό πολιτικό κλίμα και θ&λεγε κα
νείς τή γενικότερη όψη τής χώρας. Νόμοι πού έπρεπε νά εί
χαν καταργηθεί καί άλλοι που έπρεπε νά είχαν υλοποιηθεί 
εδώ καί δεκαετίες, περνάνε τώρα άπό τήν 7Εθνική ’Αντι
προσωπεία. Ή  Κυβέρνηση του Π Α Σ0Κ 1 παρ’ όλο πού δέν 
έχει ώς τώρα παρά οδτε  ̂ένα χρόνος ζωής, δίνει καθη]ηρερι- 

ια
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δύο προηγουμένων δουλ 
—  15 'Ιουνίου 1977 καί

Κόμμα 
13ου Συ-

Ύ στερα Από τέσσερις . δεκαετίες πα
ρανομίας καί Επτά χρόνια στη νόμιμη αν
τιπολίτευση, τά Σοσιαλιστικό ’Εργατικά 
Κόμμα τής 'Ισπανίας (Ρ.δ.Ο.Ε.) πρόκειται 
νά έρθει στήν Εξουσία μέ τίς εκλογές της 
28ης Όκτωβρίου. Ή  πρόγνωση οντή έγι
νε κοινός τόπος τόσο Από τις σψυγομετρη- 
σεις τής κοινής γνώμης δσο Από τούς πο
λιτικούς κύκλους τής Ισπανίας. ’

Τό Σοσιαλιστικό Κόμμα, που συγκέντρω
σε 29ο) ο  των ψήφων κατά τή διάρκεια τών 

βουλευτικών έκλογών 
1 Μαρτίου 1979—  

έπωφελεΐται Ιδιαίτερα Από την κρίση τών 
κομμάτων τού κέντρου α τά  δεξιά του ό
πως καί Αηό Ατή» άύυναμ^α^τού^ΚΚΛ ατά  
ΑοιστεοάΊτόυ. V-

Π ρόκαταϋ γιά πολιτικό .κόμμα μέ 100 
χρονο  παοελβόν που καθοδηγείται άπό έ
να νέο ήγέτη τόν κ. Φελίππε Γκονζάλες. 
■40 χοανών, διαθέτει δέ 107.000 μέλη και 
βρίσκεται στήν Αρχή μ ιός φάσης Ανάπτυ
ξης. στό τέλος τής οποίας, περί τό 1990, 
αναμένεται νά ξεπεράσει τό  μισό έκα- 
τομ μόριο μέλη. · ■ ·

Τό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ιδρύθηκε  ̂ τό 
1886 καί γνώρισε τήν πρώτη τού μεγάλη 
κρίση τό 1920, Από όπου καί γεννήθηκε 
τό  ΚΚΙ. Τό 19/2 έγινε άλλη μιά διάσπα
ση Ανάμεσα στάν «ανανεωμένο τομέα», ό
που Ανήκε ό κ. Φελίππε ΓκονζΑλες, καί 
στον «Ιστορικό -τομέα» τοΟ κ .. Ροντόλφο ' 
Λοππίς πού δέν Αναγνωρίζεται Από την 
Σοσιαλιστική Διεθνή.

Δυό χρόνια μετά Από αύτή -τΑν τελευ
ταία διάσπαση, τό  Σοσιαλιστικό 
Αποφασίζει κατά τή διάρκεια τού 
νεβριου'τον (Όκτώβρης 1974, Παρίσι) νά 
Εκλέξει ένα γενικό γραμματέα; τόν κ. Γκον- 
ζάλες. ό όποιος διατηρεί τό όνομα της πα
ρανομίας «Ισίδωρο».

Ό  κ. Φελίππε Γκονζάλες, κατά πάσα πι
θανότητα πρωθυπουργός τής 'Ισπανίας σέ 
ένα μήνα, γεννήθηκε άπό μιά φτωχή οίκο- 
γένεια στίς 5 Μαρτίου τού 1942 στή Σε
βίλλη τής 'Ανδαλουσίας. Είναι παντρεμέ
νος, έχει τρία παιδιά καί δούλευε σάν δι
κηγόρος έζειδικευμένος στό *Εργαττικό Δί
καιο. Τό μοναδικό «ατύχημα» στήν κσριέ- 
Ρφ τού κ. ΓκονζΑλες σημειώθηκε άταν κα
τ ά  τή διάρκεια τού έκτακτου συνεδρίου 
τού Σ.Κ., τόν Μάη 1979, Α πλειοψηφίσ 
τών σνμμετεχόντων δήλωσε την πίστη του 
σέ ένα «καθαρό μαρξισμό», Αναγκάζοντάς 
τον νά παραιτηθεί άπό τή θέση τού γενικού 
γραμματέα. Τέσσερις όμως μήνες αργότε
ρα. τό  «λάθος» διορθώθηκε Από ένα άλλο 
Συνέδριο, πού Αποφάσισε τήν Απομάκρυν- 
«τη άπό τήν όρθόβοδη θεωρία. Αύτό τό έπει- 
σοδιο έδωσε στόν κ. Γ κονζάλες τή δυνατό
τητα να προβάλει μιά είκόνα «ύπεύθυνης» 
Αντιπολίτευσης πού δέχεται τό πολιτικό 
παιχνίδι, τή συναίνεση δηλαδή όλων τών 
ένδιαψερομένων μερών, γιά  τή: μετάβαση 
άπό τό φρανκισμό στή Δημοκρατία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΡΕΜΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ»
• "Ενα περίπου μήνα ιπρίν άπό τίς έκλο- 
γές στήν Ισπανία  ο( σφνγομετρήσεις τής 
κοινής γνώμης και οί προβλέψεις τών έμ- 
πειρογνωμόνων καί τών 6ημοσιογράφ«βν. 
δείχνουν άτι τό Σοσιαλιστικό Κόμμα τού 
Φελίππε ■ ■  
εεΓς έκλαγές

Φελίππε Γ κονζάλες θά κερδίσει τίς προσε
χείς έκλογές πού θά γίνουν στις 28 'Οιτω- 
βρίοϋ.

Μέ βάση τίς πρόσφατες τοπικές έκλογές 
πού έγιναν στην Ανδαλουσία κα) πού κα- 
τάδειξαν τήν έπικράτηση τών σοσιαλιστών, 
έγιναν σψυγομετρΑσχις σέ δλη τΑ χώρα 
καί τώοα υπολογίζεται ’ δτι στίς έκλογές 
τοΰ προσεχούς ’Οκτωβρίου, τό Σοσιαλιστι
κό Κόμμα θά κερδίσει τό 48,25ο)ο τών 
ψήφων. 1

Πρέπε; νά σημειώσει κανείς άτι ή κοινή 
γνώμη στήν 'Ισπανία  είναι ταλαιπωρημένη 
γιατί δέν είδε μέ την κυβέρνηση του Κέν
τρου νά προχωρεΐ ή διαδικασία ν<ά τόν έκ- 
δημοκοστισμό τής' χώρος. Αποτέλεσμα θύ
της τής διαπίστωσης είναι δ η  Από τόν Φε- 
βοουάριο τού 1981 ν πού έγινε τά άποτνχόν 
πραξικόπημα μερικών «στρατηγών ι- πιστο- 
λερος», το πολιτικά κλίμα τής ·*χώρας άλ
λαξε ίντελώς. ΟΙ ‘ Ισπανοί (χοικ πεισβεϊ ό 
τι μόνο τά Σοσιαλιστικά Κόμμα θ ά  μπορού
σε νά έόραιώσει τή ΔηυοκρστΙα στή j 
καί νά προχωρήσει στις Απαραίτητες ■  
μικές Αλλαγές, ώστε όλόκλήροc ά λοος νά 
κινητοποιηθεί γιά  μιά νέα περίοδο Αναδη
μιουργίας τής 'Ισπανίας.

Πρέπει νά σημειοΛει άτι υόνοψ ο* σοσια
λιστές παρουσίασαν ένα πρόγραμμα μεταρ
ρυθμίσεων πού χρειάζεται ή χώρα Π *  νά 
επιτύχει αύτά πού έπιβνμει ή σικαριπτική 
πλειοφηφία τρύ λαού της, τήν φήρεμη άλ-

σχέδιο είναι μετριοπαθές καί έχει 
ποοκαλέσει τό ένόιαφέρον τών μαζών. Ανε- 
έάρτητσ αητύ τήν πολιτική τούς τοποθέ
τηση, διότι Αποτελεί τή μόνη ουσιαστική 
Μ  πρακτική λύση στά σημερινά οίκονο
μ ικά μά) πολιτικό Αδιέξοδο πού Αντιιιετω- 

I ή χώρα. Γιά τά λόγο ούτρ δέν ΘΑ 
,  τει να Φανύ περίεργο, αν «  μάζες τού 

Κέντοον σοφίσουν O nto  τών σοσιαλιστών. 
. Ο Ι  ποοβλέσεις γιά ríe έκΧσγές r fk  28ης 
Όκτωβοίον ■ δίνουν τά Ακόλουθα αητττελέ-

n iU ,
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Σ τ η ν  ά ο φ ά λ ε ι α  τ η ς  χ ώ ρ α ς  
9ά  β υ μ β ά λ ε ι  ή  Ϊ 9ν 6φ ιιλ α κ ή

. ΣτΛν άνΙσχυση τΛς Αμυν
τικής θωράκισης τΛς χώρας 
μ έ  συμβολή στό σχέδιο έτη- 
στρστείας, στοχεύει τό Νο
μοσχέδιο. πού φηφίστηκε 
στή Βουλή, σχετικά μέ τή  
ρύθμκχτ ζητημάτων πού Α
φορούν τήν  ¿θνοφολακή.

Τροποποιώντας όλα  τΑ  Αρθρα 
τού  χουντικού Ν. 485/70, ό  όποιος
ή ταν δι cm οτι σ  μένος μέ  τ ό  μισαλ
λόδοξο  πνεύμα και τούς στόχους 
ης δικ τα τορίας, τ ό  Νοιιοαχεβιο

ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΑΞΙΑΜΑΤΙΚΟΙ 
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΝ ΕΥΕΛΠΙΔΟΝ

μυνας Α . Δροσσγ ιόννη στή Βουλή. 
Τονίζοντας, o n  τ ό  θέμα

,λ
τής δικτατορίας, τό Νόμοσχέ 

t γενικότερη Αναδι 
έθνοφυλακή.

έπιφέρει μιά 
θρωση στήν ι

Σύμφωνα μέ δσα είπε στή Βου
λή ό υφυπουργός Εθνικής Άμυ- 

Δροσογιάννης, τό Νομο- 
¿vci δυο είδών τύ-σχέδιο διαμορφώνει

πους ΤβτγιιΑτων ‘ Εθνοφυλακής. *0  
μέν ένας τύπος Α '  είναι «Συνόρων 
JWÍ Νησιών» μέ πλήρη σύνθεση 
"Ο υ περίπου άτόαων. ό  δέ Αλλος 
τνΑ ος  Β γ ιΑ  τ ο  ω υ η μ κ ό  τής 
χώρας μέ ο ύ ά ο η  70 περίπου α-
TÓUC0V.

Προβαίνοντας, έξάλλου, σ έ  έ ·  \ 
ποτναφορΑ τού πνεύματος μισαλ
λοδοξίας σ τή  Βουλή, 6 «ιόηγητής 
τής «Ν .Δ .»  κ. Π. Πανουργιάς, έπι- 
δόθηκε σ έ  Ανττκομμουνκητκους τό 
νους περί «χομμουνιστοσυμμορι-

τών» παρά ιέ δήλωσή του, βη Οά 
ψηφίσει τό Νομοσχέδιο.

Στή ονθηση Από τήν πλευρά 
τού Κ.Κ.Ε., 0ο«ε μέρος ή Μ. Δα- 
μανάκη, Λ οκοία τόνισε, δτι δέν 
Αλλάζει ουσιαστικά ό θεσμός τών 
Τ.Ε.Α. παρά μόνο ή όνομασία του 
καί γι’ ,ονΑ θά καταψηφίσει τό 
Νομοσχέδιά

φ ’Ανοίγουν οί πόρτες,' γιά τίς 
γυναίκες, σιήν Στρατιωτική Σχο
λή Εύελπίδο», σύμφωνα μ£ δήλω
ση τοΰ ύφΐηβυργου ’Εθνικής "Α-

αύτό
βρίσκεται στό στάδιο τής μελέτης 

' “ η αντιμετι

τ ί  ίήτΑοχόυν σοβαρά .δημογραφικά

ό ύψυπουργός είπε 6η 
πίζεται σοβαρά αύτό

θ ά  ν ίν ε τ α ι 
ε Λ ε ν χ ο ς

αύοτηρος
6 τα  καυοιμα

Γ . ΜΠΡΑ-Ι Τ Η Σ: ΚΑΜΙΑ ΝΟΘΕΙΑ ΠΑ^ΑίΥΑΙΠΗΡΙΑ
« Κ α μ ιά  ν ο θ ε ία  β έ ν  γ ίν ε τ α ι σ τή  β ε ν ζ ίν η ,  α τά  δ ιϋ λ κπ ή ρ κ ι. μδς έ χ ο  γίνει καμ ιά

κ α τα γ γ ε λ ία » . Α ύ τ ό  μ ά ς  δ ή λ ω σ ε ό  υ π ο υ ρ γ ό ς  ’Ε μ π ο ρ ίο υ  Γ ιώ ρ γος Μ ω Ρ^τής. ποο τον Ρωτή· 
ο α μ ε  μ έ  ά ψ ο ρ μ ή  σ χ ε τ ικ ά  δ η μ ο σ ιεύ μ α τα  μ ε ρ ίδ α ς  j p ö  Τύπ ου!
Πολλές φορές ατό παρελθόν .___________________  '” ’ *·· ---------

υπήρξαν διαμαρτυρίες έχ μέρους 
τών καταναλωτών ότι έπεσαν θυ 
ματα κλοπής ή νοθείας στά καύ
σιμα πού προμηθεύτηκαν γιά 
διάφορες χρήσεις.

Σήμερα κα] οί Τδιοι οί βενζι
νοπώλες, μέσω τοΰ σωματείου 
τους, παραδέχονται ότι μπορεί 
νά ύπήρξαν τέτοια κρούσματα 
Αλλά προέρχονται Απο μεμονω
μένα Ατομα τού κυκλώματος δια
νομής καί έυπορίας τών καυσί
μων πού πρέπει νά Απομονωθούν 
καί όταν Ανακαλύπτονται νά τι
μωρούνται αυστηρά. "Εκαναν δέ 
διάφορες προτάσεις πρός τήν Κν 
βέρνηση πού μπορούν να φανούν 
χρήσιμες σέ Αποφάσεις πού θά 
πάρει στόν τομέα αύτό γιά τήν 
πλήρη προστασία τού καταναλω
τή.

Πάντως, τούς τελευταίους μή
νες είναι Αλήθεια ότι οί έλεγχοι 
έχουν ένταθει πρός κάθε κατεύ
θυνση, μέ Αποτέλεσμα νά ιίή έ 
χει γίνει καμιά διαμαρτυρία Α 
πό πλευράς καταναλωτών.

Πριν λίγες μέρες όμως έμψα- 
νίστηκε Από μερίδα τοΰ Τύπου 
δτι κάποια νοθεία πρέπει νά γί
νεται στή βενζίνη στά  διυλιστή
ρια.

Ό  Αρμόδιος υπουργός 'Εμπο
ρίου που ρωτήθηκε σχετικά δή
λωσε:

—  Στό ύπουργείο 'Εμπορίου 
δέν έχει ψθάσει καμιά συγκεκρι
μένη καταγγελία δτ^ έχει γίνει 
η γίνεται νοθεία τής βενζίνης 
στά διϋλιστήοια.

Ό  Γ . . Μωρσίτης πρόσδεσε ό
τι τήν περασμένη Τρίτη έκπρό- 
σωποι τών βείζινσπωλών, έπισκέ 
φθηκαν τόν ύφυπουρνό ’Εμπορίου 
ου Πάγκαλο, στόν οποίον πσοέ- 
δωσαν υπόμνημα μέ τά  προβλ 
ματα πού Απασχολούν τόν 
δο.

'Επίσης τού Ανέπτυξαν τίς Α
πόψεις τους γιά τήν ποιότητα 
τής βενζίνης πού χρησιμοποιούν 
61 "Ελληνες καταναλωτές καί τή 
θέση τους σέ δ,τι Αφορά τό 
σφράγισμά τών δεξαμενών 1 καυ
σίμων.

«’Οποιαβήκοτ« w w y y fX I« , τόνωι 
4 Οπουργώς. πού Αφορά τήν κοιάτητο 
τών προϊόντων εύρείας κατανάλωσης, 
Μ  ελέγχεται 4 *6  τΙς άρμόβως Ύ«η- 
ροοίβς των ουνμμηΜων Οπουργ«Ιων,
Ϊ ιά νφ twaneruM κατά πόσον ctvai 

ληθινή»! .
Γιά τά Ιδιο Μ μα 4 Δ/ντής τών Κρα 

«υβών AiCWnipíuv Aapmjpyov, 
μάς δήλωσε:

«Ή  θενζίνη πρίν φύτ«ι άνό τό ΒιΟ- 
λωΔρω ΙλΙγϊηο» από άρμΜωυς ύ. 
πολλή λους του διυλιστηρίου καί 4πα- 
κολουδτΐ δ«υτ*ρος ίλιγγος 4*4 υ
παλλήλους τού ΓινικοΟ Χημείου τού 
Κράτους. Ετσι δέν ύπάρνει νοΦιΙα 

M B É t a e · »  διΟλκ

l i t

■ ■  νά ξεκινάει άπό τό διΟλιρτήριο».
‘Ανέψερε Ακόμη δη αότές τίς πή

ρες Αρχισε νά λειτουργεί ένας νέος 
σύγχρονος σταθμάς άπό τόν όποίο 
ποστώνουν τά βυτιοφόρα. ‘Ο «π έ ώ «  
αύτάς βέν λειτουργπΐ άκόκη μέ πλή
ρη άπόβοαη οέ β,α «ψαρά τήν-παχύ- 
τητα τής φόρτωσης τών βυτιοφόρων, 
μέ άποτέλεομα νά γίνονται κάαοιες 
καθυστερήσεις.

Στό μεταξύ Από τό ύπουργείο 
Εμπορίου Ανακοινώθηκε χθές οτι: 

« ‘Ααβ 1)10)12 οί ύπάλληλοι τής 
Δ/νσης Μέτρων nal Σταθμών τρΟ *Τ·
-------- 1—  Εμπορίου « έ  συντργασια
μέτο  τμήμα ΜετρωΦ εεέ Σταθμών 
τής Νομαρχίας ‘Αττικής nal Αοπλο- 
J i á  epyavw τών Α/νεων ‘Αγοράν·- 
μίας ·Α *ψ Λ ν  Πειραιώς *at προα· 
ότίων πρωτεύουσας ΘΑ διενεργούν αι
φνιδιαστικούς ελέγχους στά  έυηοφά- 
Ζψ ¿νήματα πού ππραδίδουν koúou 
wZ γιά κεντρικός Θερμάνσεις - λοιπές 
νοήσεις προΜίμένου νά διαπιστώνουν 
ätv άκρίβεια τών παραβάσεων. 
πτα καταναλιέηκό κοινό (βίαχειρι- 

φτές πολυκατοικιών κλπ.) m ó  παρα- 
λαμβάνει καύσιμα απορεί V* άπειάύ- 
νεται μιά μέρα νωρίτερα Από τήν πα
ραλαβή τους στήν *ν«ηρεσΙα¡ΕνημΙ- 
ρώσης κάΙ Προστασίας Καναναλωτή

gOÍ καί νά ζητάει τόν έλεγχο τής «κ. 
ρύδόσης, γνωρίζοντας στήν ‘τπήρε- 
ala τή διεύθυνση καί τήν ώρα παρα- 
λαβής τών καυσίμων»,

m p ,  ΛΟΥΚΟΠΟΥΛ Ο Σ

Μεγάλη παυεΛΑαδική 
βηγκέντρωοη τύν 

οτελεχών τοΰ ΠΑΣΟΚ
Πανελλαδική συγκέντρωοη τών στελεχών V1¿

πού θά άποτελΕσει τό ξεκίνημα τοΟ Jfic
τίς βημοτα(£ς Εκλογές, θά γίνει τό έπόμ^νο í^ ooa * ^
1Ó. τά πρωί στό Σπάρπγκ.

Στή συγκέντρωση, θά δοθεί 
έμφαση στήν κρισιμότητα τής μά* 
χης των Δημοτικών- έκλογών, πού 
φέτος — μετά ένα χρόνο οι-μετά ένα γ» _ ____
νησης τού ΠΑΣΟΚ—  Αποτελεί 
δημοψήφισμα έγκρισης γιά τό έρ
γο της κυβέρνησης της Αλλαγής 
καί ταυτόχρονα διαβεβαίωση συμ
παράστασης καί συμπαράταξης 
του λαού στήν μελλοντική της πο
ρεία.

'Επίσης, θά δοθεί έμφαση στίς 
έκλογές, πού θά Ακολουθήσουν, 
«ντό συνεταιριστικό χώρο,

Ή  πολιτική όμιλία, ΘΑ γίνει Α
πό τόν πρόεδρο του κινήματος

'Α^οέα Π α ^ α ν δ ^ ? ^
Χί·3V TÛÔ Τνο·\ . ι-ΓΤκ«οάιδέρ λών τού Έκτελεστ“ 0

Κεντ
λευπκ

Π jnç
Ινοβου 

ιαχές Ir

μετω- 
6 θέμα γκ*- 

ίηχΟυν σοβαρά δ 2, . , · ρ β  
προβλήματα καί σημείωσε δη τό 
σημερινό γυναικείο σώμα τ ώ  Ε.Δ. 
δέν είναι αύτό πού έπρεπε.

Μέ Αφορμή -τήν συζήτηση τού 
Νομοσχεδίου,- πού προβλέπει, ότ 
ποσοστό 2% τών είσαγομένων στή 
Σχολή Εύελπίδων ΘΑ προέρχεται 
Από τίς τάζεις τών μονίμων ύπα- 
ξιωμοτΓτκών, ό υφυπουργός 'Εθνι
κής "Αμυνας τόνισε έπίσης:

«Μελετάται τό θέμα τοδ συ
στήματος εΙσαγωγής στίς παρα
γωγικές σχολές τών Ε.Δ. μέ τήν 
ένταξή του στό σύστημα εισαγω
γής στά Λ.Ε.Ι. Δένι μπορώ νά πώ 
πότε ΘΑ Ισχύσει αυτό τό σύστη
μα. Πάντως σέ είδικές έζετάσε,ς 
τών ύποφπΦίων γιά τίς Στρατιω
τικές Σχολές, θά περιλαμβάνονται 
τέστ νοημοσύνης καί άθλητικά ά 
γωνίσματα, γιατί οί Ευέλπιδες 
πρέπει νά διαθέτουν καί σωμαη 
κή εύ

έξάλλου.
Νομοσχεδίου, δ 

Π Α Σ Ο Κ  Τ. Κ κ »

στις
«4-

εϋρωστία.
Άναψερόμενος, 

διατάξεις τού 
οητητής τοΟ ΠΑ 
γ»ωργόπΟυλος,_τόνισε βη ή'πυ
ρεία τής Σχολής áiToocuanici, ön 
πάρα πολλοί ύπαξιωμαηκοί είναι 
¿ñivo· πού έγιναν μεγάλοι στρα
τιωτικοί,. πολιτικοί καί έπ »στή
μονες.

Υπέρ τού Νομοσχεδίου, τάχθη
καν ό κ. Δ. ΔαβΑκτκ. έκ μέρους 
τής «Ν.Δ.» καί -ή Μ. Δαμανακη έκ 
μέρους τού Κ.Κ.Ε.

Αύξή&ηκαν
οί Αποδοχές 
6IÖ λιανικό 

εμπόριο
Αύξηση 39,1ο)ο παρουσίασαν 

οί μέσες μηνιαίες Αποδοχές τών 
Απασχολούμενων υπαλλήλων στό 
λιανικό έμπόριο, κατά το 6' 
μηνρ 1982 καί

τρ*-
σέ σύγκριση μέ 

χρονικό διάστηματό Αντίστοιχο 
τού 1981.

Συγκεκριμένα .σύμφωνα μέ στ οι 
χΰα  τής ΕΣΥΕ-.

1) ΟΙ μέσες μηνιαίες Αποδο
χές τών Ανδρών δφθασαν στό τρί
μηνο 'Απριλίου -  Ιουνίου 1982 
-Ης 30.123 δρχ. Από 23 040 δρχ. 
πού ήταν στο Αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα τοΰ 1981.

2) ΟΙ μίσε^ Αποδοχές τών
ναικών Από 15.637 
οέ 22.921 δρχ. Δηλαδή, σημει
ώθηκε αύξηση κατά 3 0,7ο) ο
(άνδρες) καί 46,6ο) ο (γυναίκες) 
αντίστοιχα. Ή καλύτερη αύξηση 
των Αποδοχών τών γυναικών 6- 
οείλεται στην πολιτική τής στα
διακής ΙΕομοίοσης τού μισθού Αν
δρών και γυναικών.

Ό  Π .  Z c n c o A Í K o q  

σ τ ή ν  ’Α γ γ λ ί α

ποΨφφόφ Έθν.' ’Λβυνης Παυσα
νίας Ζακολίκος. κροχειμένου νά 
{γη  συνομιλίες μ* Βρτταννοΰς έ- 
πισημους γιά θέματα πού «τσυν 
στ ίση μ  τούς έξοχλισαούς.

Μετά τήν Αγγλία δ όψοαοοο- 
γός θά πάει στή Γαλλία, ίκ η  θά 
ετει συνομιλίες στά πλαίσια της 
συμφωνίας που h a  όπογροψήσυμφωνίας που ετει υπονοα* 
μεταξύ ‘Ελλάδας —  Γαλλίας.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ 
τά 41 χρόνια άπό 

τήν ιδρυοη του EAIUI
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙ9ΝΙΟ

Τ ή ν  Αναγνώ ρ ιση  τή ς  κα θολικής Ε θ ν ικ ή ς  Α ν τ ίσ τα σ η ς  
κα ί τά  41 χ ρ ά ν ια  άπό τ ή ν  Ιδρυση  τοΟ  ΕΑ Μ , θά  γ ιορ τά σ ουν 
τή  A cuT ápa. σ τό  γή η κ δ ο  τού  Π ανιω νίου ο ί Α γω νιστές τή ς  
’Ε θ ν ικ ή ς  ’Α ντ ίσ τά σ η ς τή ς  π ερ ιό δου  1941-44.

Έκδήλωοπ 
tou ΟΙκονομικοΰ 
’ Επιμελητηρίου

Π Η  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μεγάλη συγκέντρωση τών οΙ· 

χονομικών έχισχημόνων καί τών 
τελειόφοιτων τών άποφοιτων οι
κονομικών στολών πραγματοποι
είται στή Θεσσαλονίκη, j u  όργα* 
νωτή το θ'χονομικό Επιστημο
νικό Επιμελητήριο τής ‘Ελλάδος
(Ο Ε ΕΕ ).

Στήν έκδήλωση ΘΑ μιλήσει ό 
πρόεδρος τής προσωρινής διοίκη
σης τού Επιμελητηρίου Γιώργος 
Στάθης, ui θέμα: «Στόγρι και 
προοπτικές τού Οικονομικού Ε* 
πιμελητηοίσυ τήβ. Ελλάδος». Με
τά τήν όμιλία θά έπακολουθησει

παντησει σέ ερωτήσεις στετικές 
μέ τον όργανωτικό φορέα των

aI«ímmmia1Av(iW.
H B U m CkJ

Αρμόδιος γιά τό 
Εθνικής 01*

Ελλήνων οΙκονομολόγων.
Ή  συγκέντρωση. .. στην 

θά παραστεί 6 άοι 
ΟΕΕΕ ύιρυπουργός Μ— -Λ. 
κονομίας ‘Αντ. Jf^pYuMnc, θά 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη,
στις 6.45 α # ί. k j w ·  
ΑΒΣΘ ( Αγ. Σοφίας 3 )·

Θά ιδρυθεί εθνικός 
φορέας άεροεφαΡΪ10Υ“ ν
‘ Ιδρύεται ‘Εθνικό« Φορέας 

κύριο στόχο τήν έκτελεση 
την διασφάλιση τών σηι 

"Ηδη μέ Απόφαση που
πληρωτής Εθνικής ΟΙκονρ _____
κρατήθηκε έπιτροπή πού ΘΑ Ασχοληθεί μέ Jx] 
τάξη τελικής μελέτης γιά τήν Ιδρυση καί ,2 £ · -  
κείμενο τού νέου φορέα. κ?1-

Τό έργο τοΰ φορέα ΑεροαφαρμογΑν 8Α il& j _ . .  
πλευρό καί ΘΑ περιλαμβάνει έκτέλεοη άγοοΤ®^* 
έργασιών (ψεκασμό - καταπολέμηση έντόμαν
ση βοσκοτόπων κλπ., προστασία 6ασώ» καί ?®''*
κών έκτόσιων άπό πυρκαγιές καί βί*βπς1φ1βΓ*°ι- 
διιυκόλυνση τής κυκλοφορίας, ιιεταψορΑ 
ών καί ÓYUavoMiKoO όλικού. πάταξη λa6o«uωîίTr,* σβ ·« 
μεταφορά ώλικο.Ο δημοσίων έττιχιιρήσιων ^  °°'ου,

τού περιβάλλοντας τόσο τή ς _  
θάλασσας άπό ρυπάνσεις κάβε
).
Επιτβοπήςτελικής Μ^έτης τοθ 

. _ β.  μη'ίβηκε Αναγκαία άπό τό Τ«γονόςJh i Μ  
'̂ βΪκαταρκτΤκές μελέτες πουίγίναν με- 

Αποδείχθηκε σημαντική σπατάλη τού 
νρΐ ·4ΜΐΙΘΘ· «*^5α1 καΤβιάστΓασιι τβΟ Αντικείμενου 

W  «ιωνικές έπιχειρη- 
«  V  HT Îp ^ .v «X v i « *  τρόπο καί προβληματική

Όπως δηλώνουν οί όργανωτίς, 
ή φετινή έκδήλωση παίρνει παλ
λαϊκό, παναντκττασισκό χαρακτή
ρα καί γιορτάζεται μέσα σ’ ένα 
κλίμα χαράς καί ικανοποίησης 
τών ’Αγωνιστών τής ’Αντίστασης, 
τών όποίων οί Αγώνες καί οί θυ
σίες έμειναν 40 όλόκληρα χρόνια 
Αδικαίωτοι.

Ή  έπίσημη Αναγνώριση τής 
Καθολικής Εθνικής Αντίστασης 
τοΰ λαού καί τοϋ _ΕΑΜ — τής με
γαλύτερης 'Εθνικής ’Απελευθερω
τικής όργάνωσης—  Από τήν κυ- 

τής Αλλαγής καί τή Bou- 
[ναι πραγματικά μιά Ιστορι

κής σημασίας πράξη, πού θά δώ
σει τό Ιδιαίτερο βάρος στήν 41η 
έπέτειο Από τήν Ιδρυση τοΰ Έ· 
θνικοαπελευθερωτικου Μετώπου.

'«'IN Ά1
βέρνηση 
λή. είναι

Ό σκοταδισμός 
. κές μέρε  ̂ τού διχασροι

καί οί τραγί- 
ιού, Αναφέρει 

ή Ανακοίνωση τής ‘Οργανωτικής 
Έι-ϊτπτροπής τού Γιορτασμού, που 
στοίχισαν τόσο αίμα καί καθυστέ
ρησαν -τήν ,έξέλιξη καί τήν πρόο
δο, δίνουν τη θέση τους σ’ ένα 
νέο ξεκίνημα γιά να υλοποιηθούν 
τά ίρανικα τού Έθνικοαπελευθε- 
ρωτικοΟ ‘Αγώνα, τά Ιδανικά καί 
τά όράμοπα του ΕΑΜ γιά μιά 
'Ελλάδα ‘Ανεξάρτητη, έλεύθερη, 
μέ κυρίεφχο τό λαό της. Δημο
κρατική δημιουργική, δίκαιη καί 
φιλειρηνική.

Τήν έκδήλωση τής Δευτέρας 
πού όργανωνουν ή Πανελλήνια 
‘Οργάνωση ’Αγωνιστών Εθνικής 
'Αντίστασης, ό Πανελλαδικός Συλ 
λογος ’ΑγωνιστΔν 'Εθνικής Έα· 
μικής Αντίστασης, ή Κίνηση «Γυ
ναίκα στήν Αντίσταση» μέ τή συμ 

παράσταση τής Κίνησής «'Επο
μένη 'Εθνική 'Αντίσταση 1941 —  
44», θά Ακολουθήσει καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα μέ τόν Πόνο Τζα- 
δέλλα.

ιαίνεται 8τ» 1»

'Α  ΙβίΦΡΤ»*& . ί & ί · ώ  i Ä ai 14 διβοφβ·

ΠΑΝΟΑΟΜΕΛΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΤΟΠΙΚΠΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ
Καλούνται tà βέλα όλων 

τώ ν  ΈθνικοτίΜακών' Σατθέ 
αμοιν · μ  ΠΑΝΟΛΟΙΙΕΪ 
ΛΕ ΙΑ  τήν ΤοΙτη 78191 
στίς 6J0 και., « h  αίθου
σα τής «Π  ΑΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙ
ΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ
Δ ΙΑ Σ ». (Κ λεισθένο 'κ ΙΙ- 
7ος όοοφος, πίσοι tea «  
Λημαργβιο)«

νά δςίγμα γραφής γιά τή συνέπεια της. 
Φυσικά δέν περιμένει να χειροκροτηθεί 
Από τούς πολιτικούς της Αντιπάλους, 
ούτε Από έκείνους πού δήθεν τής συμπα
ραστέκονται. Αυτοί θά άρκεστουν νά κρί 
νουν όρισμένα μέτρα ή νομοθετήματα 
σάν «θετικά», νιά νά έπανέλθοον τήν 
άλλη μέρα δριμυτεοοι σέ δσα δέν προλά 
βαμε άκόμα νά κάνουμε καί πού βά Ε
πρεπε κατά τή γνώμη τους—  νά είχαν 
γίνει άπό -τήν πρώτη μέρα. Πρόκειται 
γι’ αότους πού μάς λένε ότι είμαστε 
«διαχειριστές των συμφερόντων τού κα
τεστημένου καί τής οικονομικής όλιγαρ- 
χίας». Θά ρπαρουσαν νά μάς ήταν έ- 
κνευριστικοι. Όμως δέν πρόκειται νά 
μάς κάνουν νά χάσουμε τη ψυχραιμία 
μα$. Μάλλον αύτοί τήν Εχουν χάσει. Α
φού βλέπουν καθημερινά στι έπιχειροΰν 
νά παραβιάσουν σνοιγτές πόρτες, 'Εκεί
νο πού ένβιαΦέρω έμβιο είναι ή μεγάλη 
μάΕα τού ‘Ελληνικού Λαού. Κι αύτός ο 
Λαός Εχει ρόπια καί βλέπει.

Νά ποιοι είναι
«Πόντε τά μέτρα σας, βουλιάζει ή 

οικονομία», νά ένας Από τούς όλοσέλι- 
δους τίτλους τών _δημοσιογραφικών φε
ρέφωνων τής Δεξιάς.

Καμαρώστε τή σοβαρότητα, τήν Εθνι
κή συνέπεια καί τον πατριωτισμό ριάς 
μερίδας τοΰ άντιπολιτευόμενου Τύπου 
πού φυσικά Εκφράζει — τί άλλο;—  τό 
άγχος τών πατρόνων της, γιά τό γεγο
νός ότι δέν Επαληθεύτηκε ή καταστροφο
λογία τής προεκλογικής περιόδου καί 
δέν συνέβη ούτε Ενα άπό τά φοβερά καί 
τρομερά πού έπρόκειτο νά σνμβοΰν μό
λις το ΠΑΣΟΚ πατούσε τό  πόδι τοσ 
στην έξουσίοε Καί ριά πού δέν σιπίίψ  , 
καν, ο) κύριοι αύτοί κρίνουν σκόπιμο 
νά φτιάξουν με -τή φαντασία τους. Πρό
κειται -γιά Αδίστακτους άπονομεντές τής 
οικονομίας τού τόπου. Είναι αύτοί που 
χειροκρότησαν τούς χοντραρπόρους τής 
Λαχαναγοράς.  Είναι αύτοί πού χειρο- 
«ράτηοαν τούς ψουρνσρέοι/ς στήν παλλαϊ
κή Αναμέτρηση για τη 5τάσωατ|Του φτη
νού ψωμιού. Είναι αυτοί ̂  που δέν κρύ
βουν τή χαρά τους σέ κάβε περί πτώση 
Απεργίας πού ταλαιπωρεί το Λαό.

Είναι ρέ δυό λόγια: «έάηκόψρονεςμ. 
Καμαρώστε τους.

Ποιος 
οκότωοε 

χήν Τοοημαν;
Συμπληρώνονται Εντεκα τοονια. απο τότε ιωό 

ή νεαρή Αγγλίδα δημοοισγραφος A w  Ντόρο- 
θυ Τσάπμαν, δολο^ονήθψι* κ α τ» άπό πολύ .πε
ρίεργες συνθήκες, στό Καβούρι της Ατωπης- 

Κι ένώ τό δικαστήριο, πού έκρινε τήν ύπόθ«- 
ση. χαταδίχασβ τόν Μουντή σάν δολοφόνο της 
δημοσιογράφου, σήμερα όλα δάγνσυν δτι βοιαχό 
μαστέ μπροστά οέ μια αναφηλαψιση της οι χης. 
Μιά δίκη πού ίσως φέρει στην Επιφάνεια σχοτει 
νά κυκλώματα, που κρύβονται πίσω άπό τό «Υ* 
χλημα, Ό  πατέρας Τβάπμαν. στό πρόσφατο το* 
ξίδι του στήν ‘Ελλάδα, προσκόμισε νέα στοιτεΐα, 
πού όπως πιστεύει _θά όδηγησουν στήν άναχαλυ- 
ψκ των πραγματικών δολοφόνων: -

Τό δικαστήριο, πού τότε έπιληφθηχε της θπό- 
θεσης. έκρινε, μέ βάση τά στοιττΐα πού υπήρχαν, 
δτι τα αίτια τής δολοφονίας, ή»_  , σεξουαλικά.

Κάτι τέτοιο. ®  πατέρας Τσάπκαν. παύ είνβς 
σέ θέση νά γνωρίζω καλύτερα άπό όποιονδήποτε 
άλλον τό χαϋΙΙ τον. τό άποκλείει κατηγορηματι-. 
χά. ΚοΙ πιστεύει απόλυτα ,στήν αθωότητα τού 
Μουντέ, ό όποιος δντος Ιδιόμορφος γαραχτήρας. 
έπεσε θύμα σκοτεινών .κύκλων.

'Υπάρχει όμως καί ή άντίδραση τον mowxog 
6 όποιος Εχει διακηούζει κατ Επανάληψη την ég 
θωότητα του προσκομίζοντας μάλιστα και ·μΐ4 
σειρά άπό αποδειχτικά στοιχεία. * ι ‘,  "

Καί είναι κάτι· πού πραγματιχο Ε*ω ποοβλη- 
ματίσει δχι μόνο τήν κοινέ γνώμη, ά*Μ  καί τους 
διχαστικούς κύκλους. Γιατί είναι αλήθεια οτι οι 
δολοφόνοι βέν μάς Εχουν συνηθίσει οέ τέτοιον 
είδους άντιδράσεις. ‘Αντίθετα, αναγνωρίζουν τήν 
πράξη τους και άποδέτοντρι τήν ποινή.

Είναι έπειτα, καί ή άπόφαση τού Ποινικού 
Τμήματος τού Άοείου Πάγου, μέ τήν toóla ά- 
ποροίφθηκε ποίν δυο y ρονιό, uè ψήφους 4 έναντι. 
3. ή αίτηση τοΰ Μουντή γιά άναψηλάφίαη της 
δίκης. . , ,  , ,

Τά νέα' στοιχεία βρίσκονται στα χέρια της 
δικαιοσύνης, 01 Ελπίδες γιά άναψηλάφίαη ολρ
καί ιαό πολύ έδραιώνσνται. "  .__

Ό  ήπονονός Δικαιοσύνης, καθηγητής Γ. Α . 
Μαγκάχης. πού Ενημερώθηκε άπό τόν κ. Tote* 
μαν γιά τό 6λο δέμα. Επίσημον« οτι θά ήταν εν· 
τγγής νά δοθεί ή εύκαιρία γιά μιά νέα διχάσω· 
κη διεκπεραίωση τής ύπδθεσης. Ή  κοινή γνώμη 
περιμένει νά φωτισθεί μιά ακόμα σκοτεινή, κα
θώς .φαίνεται, ύπόθεση, πρός όφελος τής^Ιδιως
τής Δικαιοσύνης.

Σιιμπαράοταοιι 
ατά “Πολιοάριο Π

,τθές στή δημοσιότητα, ρέ συνέντευξη 
Κέντρα « ·

,ΒλΤ £

Δόθηκε ____
Τύπου πού έγινε στό' Πνευματικό 
Δήμου ‘Αθήνας, Α όημιουογία τής | 
Συμπαράστασης στόν αγώνα τού λαού τής 
χασάς nal τό μέτωπο ΠΟΛΙΣΑΡΙΟ.

Στόχος, τής Επιτροπής όπως τονίσθηκε Από 
τούς ομιλητές Μανώλη Γλέζο, Μ. Λαοαλαμπί&η, 
Σπ. Κατατόδη καί τόν Εκπρόσωπο του μετώπου
ΠΟΛΙΣΑΡΙΟ στήν V  ..........................
οργάνωση όλόπλευρης 
ύλιχής συμπαράστασης 
ριανων,

Τό σημείο πού δίνει τό πολιτική στίγμα τής 
‘Επιτροπής, όπως διευκρινίστηκε κατά τή συνέν

‘Αθήνα, Όμάο ‘Αλί, είναι ή 
ς πολιτικής όλληλενγύης και. 
ης στόν Αγώνα των Σαγα-'χ

Τύωου, μπορεί ίσως νά συμπυκνωθεί στή 
ινιστούμε νικηφόρο« γιά 
¡Αγώνες, via νά μη θρη-

«ποίπει νό' àvwVià 
έθνίΗοαιαλευθερωτίΜούε άγ 
νήαουμε νέες γενοκτονίες»·

‘Από τήν αλευρά του, Α εκπρόσωπός του 
Λ ϊ ΣΑΡΙΟ  Όμάο ’Αλί, Ιδωοε Ιμφααη στη 
θνοποίηση τού Οίματοβ ύπογοαμμίζοντα« w 
ληλα τήν μεγάλη καί είΜκοίνή προσφορά τής 
ληνικής «λευοάς στόν 
χάρος.

Εκπρόσωπος τού ΠΟ*
(ή δΜ·

¡¡¡¡it
«τόν Αγώνα τού λαού τής ία ·


