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«αμικής «opti«« 

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 
ΟΥΧΙΑΧ 

Η αυτή τήν i w o i a oi «*λογ«ς 
τού " ' 7 οωοην* μια ·Λντιηρλιτ«υ 
on που θά αντνηαρ«.ΐ«θβ< *ηι τ«« 
OÙOÌOC ut TiVv Συωηδλιτκυοη Κι 
άν αυτά Kuvtvoc θάΜι να Tô 6-
νομάο*ι πόλωση, »ivot ôtua tnu 
Xoyftç όρων. ΓιΟ μας cIvot Λ mu. 
πτ ουσία τ Ας ΚοινοοουλβυτικΑς 
Δημοκρατίας 

Δηλαδή oi βιοψσρ*ς άνΟμ«θο 
οτήν Συμπολίτευση κα< τήν Άν-
τιηολιτ*υοη npémi ν ά κινοι βιο. 
φορές *πι της; euolac οτά μ«γάλα 
και κριοιμα θέματα. 

Avrò δέ. νομίζω ôti npóntu 
va τό χαροκτηριο«! κονκις ηολω-
οη γκ»τί «Ιναι ακριβώς τό _χαρα-
».τηριστικό μιος οημοκρατικΑς δο. 
μΑς noi λβιτουργίας πού άνγυό 
ται δτί τά συμφέροντα κα» του έ 
•νους »α» του λαοΟ βά tóurwvp« 
τηβουν ο' αυτό τόγ οημόοιο διά
λογο, που νίνκται ιαέσα ατην Βου. 
λή, ο τ η ν νομοβ€τικη εργασία, 
οτόν ftAcyxo κατά τρόπο πού νό 
έζοοοαλίζβι τήν έκπροοώπηβη ό
λων των στρωμάτων της χώρο« 
και τ η ν οηοτβλβομοτικΛ άντιηο. 
ροθκοη των λύοβων πού προ τ« Ι-
νονται οτά μβγάλα βέματα 

EPÛTH2H: θ ό αάς κάνω 
μια Ismitkpattvpn. Ό κόσμος 
τοΰ ΙΙΑΣΟΚ bm ένβονεηα-
eroi. Ό οΛηπτιίρητικός ομακ, 
κόσμο-, crei ίνα α>όβο. Δι«* 
ρωτάται Τί θά κάν*ι ό *Α\· 
èpéac teppa* θ ά το τοα<νή£*ι 
οτά cuioa; θ ά «Ιναι σννιργβ; 
σιμός μέσα OTTI Βσι»λη% «reo 
urtoo που μπορβί νό clvai * 
«όσον rivai ΆντίΛολίτενση, 
««υράος οτά ιιινάλα εθνικά 
Αίματα: Δηλαδή, νά τό xovur 
«ιό άπλα. Ti rtoovc αντιπο-
λίτβνβη θά κάνβι ό 'ΛνΑράας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Νομίζω πώς *xou-
U· δώο«ι τό μέτρο της συμη*ρι. 
ΦΟρας μας τόοο άηό την παρου 
οία μας οτΛν Βουλή όσο κι από 
τις ουγκίντρώοβις τις ηροάκλογι-
χές — 30 nepinou. 'Εηιοκβοβπχα-
μβ 30 πόλος. Ή β*οη μας βίναι η 
« Α ς : Τό ΠΑΣ0Κ έχβι όριομένβς 
τοποβκτήοος. Οι τοποθβτηοος 
βέν «ιναι oöre ήταν, Ευκαιρία 
κάς Αέν έγιναν νιά νά κερδίσουν 
ψηαους Καί el ναι μάλιστα αυτό 
ηου μας βντυαωαιάζιο — χ ι έμε
να προσωπικά ότι είχαν τόση 
απήχηση οτόν λαό "Ηταν οόν νά 
εκφράζουμε απωθημένα, πόθους, 
προσδοκίες ηου e lxa Y καταχωνια
στεί ΤΑν εθνική άνβζαρτηοΐα, 
τήν εθνική ύπερηοόνκια, θά πρό-
σθετα του "Ελληνα τήν λ*β*ν 
τιά του αν θέλεις ακόμη, τόν πό
νο τβυ πού αύτη ή χώρο ποτέ 
βέν λογαριάστηκε πώς είναι λονο 
δοσμένη, όπως τό έχουμε nei και 
ο' ένα λόγο, σέ μιά συμμαχία Τό 
γεγονός ότι πραγματικά, παρά 
τις υποσχέσεις τόσων και τόσων 
κυθεονήοεων. ή μοίρα του απλού, 
τοο μή προνομιούχου "Ελληνα. 6 
σβ κι ο,ν βελτιώθηκ» ή ζωή του 
οΤναι ή μοίρα ένος αμελημένου 
πολίτη, είτε ζ*ί οτά αστικά κέν
τρα εΤτε ζεί οτήν ύπαιθρο 

Ετή Βουλή τώρα θά ακουστεί 
υπεύθυνα ή οωνη τού εργαζόμε
νου 'Ελληνα, τού μή προνομίου 
χου Έλληνα Η εθνιχή οωνή, ή 
ελληνική οωνή ! 

Υποσχεθήκαμε οτόν Έλληνα 
αγρότη τόν υπάλληλο, τόν συν. 
ταζιοϋχο, τόν μικρομ€οαίο έπιχει 
ρηματια. τόν κάθ« μή προνομι
ούχο Ελληνα πώς θά προαοπί. 
οουμε τά συμφέροντα του 'Ava. 
λαμβάνουμε οήμερα τ ή ν ύποχρέ-
ωοη νά προωθήσουμε τά ουμφέ 
οοντά του καί άπ' τή θέση της 
ΆξιωματίκπΓ "Αντιπολίτευσης 

Kai τό ΠΑ ΣΟ Κ Cyc ι άναλάδει 
μά τίράστισ {ύθυ̂ ιι pnWavTl ο' αύ 
τόν τό« κόσμο ττού τό Φηφισε. 

ΑιΊτϊς τίς θέστις νά TIC παρου-
e&atj «rai σάν Άντπτολίτβκοη νά 
ÌTfmtivti rràvtù ο' αύτες τίς θέ 
Κοί biv TTpÓKtiTat νά κάνουμε ττίσω 
σέ καμμια omo τίς β/σε;e uoc. 

ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 

Ταυτόχρονα μηαροΰμε νά διαβε-
βα;ώσουμε τό λαό, κι òtcivouc ττού 
Sév ι»άς φήόισαν. τά 75% τοΰ έλ-
Xnv.tcoO λαού. Οτι ή άντι-ίτολίτιυσή 
μοι-. θά ttvoi πάντοτε έττί θειιάτων 
ουσίας. *Οτι θά τταρουσιάσοι;«« τ'e 
θέσεις Motc< θά τίς ύττοστηοίεουατ 

• >ν καλύτερο δυνατό τρόπο γ ιό 
νά γίνουν κατανοητές κι arto τό 
Κοινοβούλιο κι άπό τό λαό Κα 
βαια ελπίζουμε νά έπηρεάσουμ« τήν 

T0Ü ΠΑΣΟΚ 
στή νέα Bou ri η 

^ ' 

^ ^ 

ΤΩΡΑ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΩΣΤΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 
ηορεία τών πραγμάτων. 

'Αλλά δέν πρόκειται να υπονο
μεύσουμε ni κανένα τρόπο τό κλίμα 

Κοινοβουλίου. Δέν πρόκειται 
ποτέ νά επιτρέψουμε τό επίπεδο 
τής συζήτησης νά περάσει σέ προ
σωπικές αντεγκλήσεις, σέ δημαγω
γίες π σέ Φτηνά ουνθηαατα. 

•Α ΔΙΑΦΥΛΑΓΟΥΜΕ 
ΤΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Και ούτό αποτελεί μιά έγγυικτη 
δτι το Κοινοβούλιο θά λειτουργήσει 
σωστά σ ο,τ ι εμάς άφορα. tu. 

<αί ή συμττολίτιυση νά Ιγει τΛν 
Ίδιο τοποθέτηση. 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Πρέπει νά ενημερωθεί τό ΚοινΟ-
βούλιο καί μέσω τού Κοινοβουλίου 
νά ενημερωθεί ό λαός. Κάθε κόμμα 
{χει τίς θέσεις του άλλα με σεβα
σμό δλων δσοι συμμετέϊοον — 300 
αντιπρόσωποι τού λαού. Μέ σεβα
σμό προς όλους. Γιο,τί^εξελέγησαν, 
γιατί εκφράζουν καλώς 6 κακώς 
κομμάτι ταυ λαού ιιας. 

Κοί τό ΠΑΣΟΚ. ηαοά τό γεγο
νός δτι θά επιμείνει απόλυτα ι 
θέσεις του, ταυτόχρονα θά συμβά-

πτοφαοιστικά, πιστεύω, στη δη
μιουργία ενός κλίματος οπό Κοινο
βούλιο, πού Ίσως νά μην IvCt προ
ηγούμενο σ' αυτή τή γώρο. 

EPÛTHXH. Λίγο Λρίν τί« 
εκλογές οΪτατ« mi δτι μοτ«Η-
λοΥΜ«ί βλέΜβτε μιά ««Yrooftf-
ξια. Πώς τό βλέπετε τάιρβ τό 
πράγμα, σέ οι«νβΛ»ασμό μάλι; 
ίττα μί τήν ίΛανεμφανμχη στό 
mxxTMTrvw» TOT) Κ. Κανολλό 
ίίουλοι» Μβί τήν ί^λογιχή è-
Λθτι>τίο τον κ. Μαύρου; 

ΑΠΑΝΤ.: Οοείλω νά ομολογήσω 
et. εστήοιςα αύτη τήν άποφη σέ μιά 

εκδοχή ή όποια μπορούσε νά βγεί 
αληθινή- Δηλαδή οτι η Ν.Δ. δεν θό 
ήταν σέ θέση νά σνηαατίσει αυτο
δύναμη κυβέρνηση. Ή αλήθεια εί
ναι δτι πληοιασε πολύ ο' 

ισταση. Τό ΛΑαι ' Δελ-
•MV 6ε·/ λειτο* 
χως Ή Ν.Δ. τΰβγαλε πι, 
λι> μειωμένη δυ· μή ίε-
χνάμε On μιλάμε γιά πτωσι 
κατά 30"» πεί-·• 
γιά μένα δτι θά υπήρχε ρυνερ, 

κ. Καραμανλή με τόν κ. Μ 
Δεν είχα καμμιά αμφιβολία γι' αυ
τό. AUTO είναι τό παρελθόν άλλα υ
πάρχει rari μέλλον. 

Τό θέμα μπορεί νά προκύψει κσι 
πάλι άν ό πρωθυπουργός άποφασί-
σει̂  νά προχωρήσει στην npete 
οπότε τότε γίνεται κσ.1 πολύ κατα
νοητή ή παρουσία τού κ. Κανελλό
πουλου, τόσο στο ψηφοδέλτιο Έπι 
κρατείας δσο καί στό μπσλκόν 
στην πλατεία Συντάγματος 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 1Θ78 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πορβλβιετε 
μεγάλα γ*νονότα οτόν ypóvo 

ίρτεται; 
ΑΠΑΝΤ ι πρώτον α 

οικονομικό τομέα παραπέρα b. 
ρειες. Kai δσον αφορά τόν πληθιο-
ρισμο καί δσον άφορα τίς επενδύ
σεις, τίς ίδιωτ-.κές επενδύσεις. Καί 
νομίζω δτι ήταν Ινας άπό τους λό
γους γιά τους οποίους ό κ. Καρα
μανλής επέσπευσε τίς εκλογές· Προ 
βλέπω επίσης βτι θά ύπάρξου·. 
οάστιες πίεσες γιά συμφωνημένες 
λύσεις στην Κύτοο καί το Αι, 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί «ïoauc λύ-
OOIC βλέΛΡΤΡ νά Λροτρίνον 
tat; 

ΑΠΑΝΤ.; Στο Κυπριακό βασικά, 
Λ ουσιαστική αποδοχή των τετελε
σμένων, με Παραλλαγές. Στά ποσο
στά καί οτο «πακετάρισμα». 

Τά πετρέΑοια του Αιγαίου 
Στό Αιγαίο βλέπω τεράστια πίε

ση άπό πλευράς ΗΠΑ και NATO 
τήν παραχώρηση στην ύφαλο-

κοηπίδα τοΰ Αίγαιου èvòĉ  σημαντι
κού ποσοστού στην Τουρκία.( ÄEv*a 
15°· πε&ίπου. "Οχι αυτό που θέλει 
η Τουρκία ακριβώς. Kai αυτό πρϊ-
-ει νά ενταχθεί μέσα στις πιθανό
τητες που υπάρχουν γιά πηγές πε
τρελαίου στο αρχιπέλαγος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο »ιθανέ* 
οίνοι; 

ΑΠΑΝΤ.: Ή άποψη μου είναι δτ. 
είναι σημαντικές. Αλλά είναι άπο-
Φη δγι Ιγκυρη. Δέν στηριΤίΤΛ 
άποφασιστικέί. με,λέτ 
μιά ο ο' 
νει καί άπό αρκετή αρθρογραφία 
στό έςωτ.. 
μερική. Οτι m 

SC στό Aiya.c. 
επιθυμούν νά προωθηθεί τό θέμο 

ίζκνναί καί Tnc διαπίστωσης 
τής. έκτασης τών πετρελαιοπαραγω 
νικών πόρων τού ΑΙγαίου. Καί νο
μίζω δτι Ιγει υπάρξει Ινα σταμά
τημα στην Ιοευνα σαφώς άπό ελλη

νικής πλευράς καί πιθανώς έν μέρει 
άπό τουρκικής πλευράς ώσότο 
καθαρίσει τό θέμα τής υφαλοκρηπί
δας στό Αιγαίο 

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ 

'Ακόμα ποε'ει κανείς, νά e 
τουρκική τακτική σωστά. Δουλεύου
νε μακροπρόθεσμα. Είναι λάθος νά 
νομίσει( κανείς δτι μέ οποιαδήποτε 
συμφωνία θά πετύχει τό κλείσιμο ε
νός θέματος. 'Αντίθετα, είναι στα
θμός γιά ν' άνοίίει τό επόμενο-

"Από τήν ώρα πού ή Τουρκία θα 
έχει υφαλοκρηπίδα στην όποια θά 
κάθονται τα. νησιά μας, θά τεθεί 
θέμα καί εναέριου χώρου και βεβαΐ-
ως^θά τεθεί θέμα έλεγχου των νη
σιών. Παραδείγματος vat 
νει εναέριο χώρο πού είναι άνω τοι 
ανατολικών νησιών του Αιγαίου καί 
συμβεί «να οποιοδήποτε αεροπορικό 
ατύχημα στην περιοχή, τόν έλεγχο 
θά τόν ϊχει ή Τουρκιά. 

Είναι μιά πολιτική πού αποβλέ
πει βή,μα - βήμα νά τεθεί τό βασι
κό ερώτημα: Πώς νησιά τά ότι 
κάθονται σέ τουρκική υφαλοκρηπίδα 

μπορεί νά είναι ελληνικά; Μήπως 
θά έπρεπε σέ μια επόμενη φάση νά 
είναι, όνι μόνο άποοτοατιωτικοποι-

τ άλλα κ . ουδετερο
ποιημένα; 

όλα εξαρτώνται όπο τό πόσο σα-
<nt τοττοθί 

ι πιστεύω ειλικρινά 
'ε̂ ο προεκλογικά, τό λέω μετε-

•η άμετανι 
νητη θέση πρέπει • νά είναι : 

"Εμείς στεκόμαστε στίς ι διεθνείς 
συμβάσεις καί συνθήκες καί δέ 
νουμε £ήμα άπό κει. 'Από κί. 
itioa κάθε πράξη τουρκική θό; απο
τελεί παραβίαση τού διεθνούς Δ · 
καίου. 

Kai τότε θά βρισκόμαστε «έν δι-
καίω» όχι μονό σάν αμυνόμενοι, άλ
λα καί θά μπορέσουμε νά κινητο
ποιήσουμε και όλους τους διεθνείς 
μηχανισμούς. Αυτό πού πραγματικά 
καταμαρτυρώ είναι Or αυτή η θέο. 

αε νά Ιχε,ι διακηρυχθεί τά t 
ταια τρία χρόνια. Καί δεν διακηρο 
νθηκε. 'Ατό τήν στιγμή πού ύπάρ-

ι σύμβαση τής Γενεύης τού '58 
ξέρουμε ποια ακριβώς είναι ή δική 
μας υφαλοκρηπίδα· Υπάρχουν ^πρά
γματι δύο ή τρία αμφισβητούμενα 
σημεία μέ βάση, τ ή σύμβαση τής Γε
νεύης.̂  Αυτά τα δύο η τρία σημείο 
μπορεί ^νά αποτελούν θέμα συζήτη
σης καί δικαστηρίου. 'Αλλά ουδέπο
τε τό βασικό θέμα. 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ 
Τ Ι Σ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΡΙΑ 

'Από τήν ώρα ττου υπάρχει |ν«ς 
ίνεθνής νόμος υποχρεωτικός καί 
γιά τίς χώρες πού δεν τόν προον-

οαψαν, άρα. καί γιά την Τουρ-
τότε γιατί πηγαίνουμε tri δι«· 

ποαγματεύσβίΓ. 
"Οταν έχεις τέτοιες «πλάτες» 

πώς τίς αφήνεις άναςιοιτο'ητες; 
Καί εδώ ακριβώς νομίζω πώς 1ν 

τ αθέτηση ακολουθηθεί οπό 
ι ήν ελληνική κυβέρνηση θά οδηγήσει 
σέ αναθεώρηση τής πολιτικής της 
Τουρκίας καί τών ΗΠΑ. Γιατί υ
πάρχουν δρια τά όποια δέν μπο-
οου\» εύκολα νά παραβιάσουν. Μπο-
ρεί νά μιλάμε έμεΐς δτι είναι πιθα
νό νά ξεσπάσει πόλεμος, αλλά Ινας 

αος αν ξεσπάσει στην περιοχή. 
έγει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις 
καί αντίκτυπους. Δέν είναι εύκολη 
απόφαση ό πόλεμος. Ούτε για τήν 
Τουρκία ούτε γιά τίς ΗΠΑ. 

ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ 

ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ 
at 6η*-βδη άξιΟΠΟ,ηο 

•ότου» noi) έχουμε! ΓΗαΤίύω πώς μιβ 
άτΛ.η άλλα καί αμετακίνητη βέ«η 
μας θα ήτοι • 

Aura tUai τά σύνορα μας Τά é-
^αγ\, Λιεβνές Δίκαιο 

τα σιιιορα δεν τό βιοπραγμβ-

"Αν αυτό τό μήινμα τίχε περάσβι 
προς τά tt,w. θά ι Ιχι εδραιώσει και 

» ΙΡΗΜΗ οτήν περιοχή. Γιατί 
τήν είρή\η τή\ ύποιομεύει μό\ο ή 
διάθεση γιά διαπραγματεύσεις χωρίς 
πιριεχόμι\ο. 

Γιατί πράγματι ή fwoia τών 6ια· 
προγμοττίόσεων σημαίνει δίνω και 
•tcripuj Ά ΓΙ ίχοομε νά πά-
ροομι ; Γθΐ ol διβπροτ̂ 'μα-

Κα. μπορκί να 
•νινονται διοσιραγματεύσεις 6τα\ Ιχοο. 

Νέα λύοη στό πρόβλημα 
τής θέρμανσης στην πολυκατοικία 

ανεξάρτητης πλουοιας οικονομικής με 
τό νέο σύοτημα θερμάνσεων 

rwv θερμοσυσσωρευτών 

K r c f f t Δ. Γερμανίας 
Διόη μόνον τά πλεονεκτήματα τών θερμοσυσσω

ρευτών KREFFT Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, προσαρμοσμένα στά 
Ελληνικά δεδομένα άπό τό επιστημονικό προσωπικό καί 
την οργάνωση τής ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. έλυσαν τό 
πρόβλημα τής θέρμανσης οτήν πολυκατοικία. 

KREFFT, ό μοναδικός θερμοσυσσωρευτής πού δι
πλασιάζει τήν οικονομία, αφοϋ επιτυγχάνει τήν μετατό
πιση τής φορτίσεως, λόγω μνήμης, τού πραγματικά ηλεκ
τρονικού εγκεφάλου πού διαθέτει καί έξοικονομή έ
τσι τίς νυχτερινές απώλειες 

Τά αποτελέσματα μας θά σας πείσουν 
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μι 200.000 ηρασσι/νες στην Κυτιρο 
και τό 40% της Κύπρου κατεχομίνο 
άπό τους Τούρκους; 

ΒΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
'YnapYU ooTtpa το βιμα των *ά-

Εμιις ημαοτε ύποχριωμίνοι 
ι» ςητήβουμι. σαν αξιωματική Α\τι-
το)ιΤίι.ση, m ι .ημιρωθοι μι 
ατή i3>|i*<ut,ri που μο».ν, ρίιφηθηκι 

αι >· δούμι και τα παραρ 
τήματα της συιίφωνιας. âtv tUa. 
6ονατό» \α υπάρχουν ταραρτηματα, 
τα όποια \α μη τα γ·ωρ 
{ιωματικη Αι τ.τολιτίϋση Είναι δο

ν ά μή μπορ; 
τά πάντα ί>τγμόσια. <Φ' δσον <κθι 
του\ at κίνδυνο τήν έβν κή άσοα· 
α'ΜΙ ÖTt ή Αξιωματική Α 
ιιη πρέπίι να . ,>ωμίνη -
•. ια νά Upti τ( kin και τί βίοη naip 
νει — αυτό είναι δεδομένο Και είνα 
άπό τά πράγματα που θά ζητησουμ* 

Στό θέμα τής επιστροφής στο 
NATU ή θέση μας είνα, δοσμεν.ι 
χρειάζεται νά τήν έπαναλάδουμι 
καί ή διαοωνια μας εκεί θά είνα 
πάρα ηοκύ οοοής 

"Έτβν Αναμένω πράγματι δτι αυτή 
ή περίοδος πού αρχίζει άπό τον Γ*· 
ναρη κι' ύοπ.ρα, θά είναι περίοδος 
γεμάτη άπό πολύ σοβαρά οίκον, 
κοινωνικά και εθνικά νέμαπα Και ό
πως σας είπα νωριτ:.ρα. <• 
στε απόλυτα αποφασισμένοι νά πα-
ρουοιασοι ;ΐ» με τόν ευθύτερο δυνατό 
τρόπο τις θ<σ«ις του ΠΑΣΟΚ. πού 

ψηφισ« τό (, 
TacTóxpova. 

τον έλ>4|νΐκοϋ λαού. 
Ομως διαττηρώντας μέ · 

τησης 

EPQTHÌH Πω; έχτιιιατ* 
τό HI:.<»<> πΐΜΚΜτιό .τοί< σΐ·γ* 

iiKPoe h ÀjfYÓurvrt «'Eftvt-
ν,ή παράταξη», &;οομενοΐ' un 
H Tyrçuaurruoc ainoç anii"6\) 
vetoi στους 6απιλογον·ντι* 
<tovc: 

ΊΑΝΤ : Ή tTcmnYooia τού λαού 
rove ΐΛτήοίε ο 

ΕΡΩΤΗΣΗ Στην W W 
'/ovurvn Βουλή τό Π Λ ΣΟΚ 
tilt 15 ftotAtviéc. Me htbo-
αένη τήν όογανωη*.'.ή δομή 
τοΰ ΠΑΣΟΚ. οιαθέτοΛταςστή 
via Βουλή QI ή Q2 ftovÂcvtic 
.πώ; ©ά διαττιοτ)θίΐ ή uéiroi 
Ttóoa αρμονία καί κ*ιτουονι-
î-.όττπα uéoa οπό xóuua: 

ΘΑ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Σ Τ Ε Ι 
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Νομίζω ότι f/ουμ» 
ωριμάσει. Καί τουλάχιστον ryw σάν 
(κπρόοωπος του Κινήματος και πρό
εδρος τού Κινήματος καί τής Κβι-

voic Ομάδας είμαι ikxó 
λυτά αποφασισμένος νά έγ>υπ·*» 
την εφαρμογή τοϋ κατταοπατικου τοΰ 
κόμματος κατά λέξη· 

"Αν έχουμε φέρει κάπε καινούρ
γιο ο* αυτόν τόν τό*» δέν «Ιναι 
μόνο ori έχουμε θέσεις που έκφρά-

τήν αλλαγή. Αώτό που λέμε 
τον ίλληνικό δρόμο προς τόν Σο
σιαλισμό. Άλλα είναι καί οτι πι-
υτιύουμι σέ μια δημοκρατική δομή 
και όργάΜ^ση τοΰ κόμματος. 

Ή τοποθέτηση ή δικιά μου σ' 
αυτό ιίναι απόλυτη καί δέν άποδε-

οποιονδήποτε συμδιδασμό 
οτ. Τό ανώτατο όργανο 

Κινήματος εΚαι τό ΣυνέβΟΜί. 
ό συνέρχεται σκάνια. Στό 

toJ;ü είναι ή Κεντρική Έπιτροαή. 

Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΟΡΓΑΝΟ 

ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
Τό ι ιπα κι' άπό τήν πλατειαΙ 

.r-,ματος σάν ένα μήνυμα προς 
τόν λαό, προς όλες τις κατευβύν-

Ή Κοινοδουλευτική 'Ομάδα, 
ισο μεγάλη κι' άν είναι, (Ιναι 6ρ-

. τού Κινήματος. Σάν Κοινοδου» 
ι,κή 'Ομάδα έχει τήν ευθύνη τής 
ι%>νογής τοϋ άγύνα οτήν Βου-
Η τηκτική τού αγώνα στην 

Βουλή είναι δικό της έργο σέ σι-
έεέαια με τά έπιστημο· 

όργανα του Κινήματος, 
πεις μέ τίς θέσεις του Κυνήμστας 

ένα άλ*ο ρό
λο Τήν άμ*ση επαφή μέ τήν μάζα 
σ' δλο το -ι χώρο. στά 

.ποφάοεων τών Κεν
τρικών καί των Νομαρχιακών όο-

Άλ>α ή Κοινοέουλκυτική 'Ομάδα 
δέν Ιχ« ι σαν Κοινοδουλιοπική 'Ομά
δα οποιαδήποτε εύβυνη άμεση γιά 
τήν δομή του Κινήματος. Λοτό •!· 

ναι άποκλοιστιεεά Ιργο της K*VT*H-
κή^ ' Επβτροπής. 

Η Ε Κ Ι Ι Ρ Ο Σ η Π Η Σ Η 
ΤίΙΝ ΒΟΥΛΕΥΤΠΝ 

Σηήν Κεντρική Έπιτ#»οπή «ού ά-
ποτφλκίτα* πιά άπό θό μάλη, συμ· 
μετέχουν 20 θουλ*υτίς. Δηλαδή τό 
1)4 τής Κεντρικής 'ΕαιηΦΦΝής εί
ναι δουλευτές. 

Καί δυο από τά » μάλη τον F-
κτελβστικβΟ Γραφκίου, θα ιίναι ε
πίσης δουλνυτές. 'Μ* θά έχουν« 
Τ)4 στην Κκντρικη 'Επιτροπή καί 
1)4 στό Έκπελβστικό Γραφείο. 

"Ολα τ* θάματα ποό προφληματί-
6»υν τή» Ι(βινο·ουλ»υτικη Όμαοα σέ 
ο,τι άφορα τό Κίνημα θά περνάν« 
μόοω τα» διβΛ»· της εκπροσώπων 
στην Κεντρική 'Επιτροπή καί στό 
•Εκττλ«ατικό Γραφείο. 

Αότήν τή« δομή πρόκκιται νά 
τήν διατηρήσουμ« σέ κάβε περιπτι,ν 
ση μέ καμμιά οποχώσηση. 

θά άπαιτήσουμ« οβδασμό *πό τό 
Κίνημα προς TOÒC έκλκγμέιους αν
τιπροσώπους τοΟ λαοΟ στην Βουλή. 
'Αλλά θά Απαιτήσουμε καί άπ' αυ
τούς σεδασμό στά όργανα του Κι* 
νήματος πού είνα* έ*λεγμ£να σήμε
ρα άπό τήν όαγαννομέινη δάση, ή ό
ποια θά διευρυνθεί, πιστεύω, ση
μαντικά στά επόμενα 2—3 χρόνια-

Αναμφισβήτητα τό ΠΑΣΟΚ προσ 
Φόρε« τήν αλλαγή 'Αλλά προσφέ
ρει καί κάτι Αλλο, "Ενα Κίνημα 
ποό έλόγνβττΜ από τό λαό, ποιί «V 
νήκει στο λαό. 

Kot επομένως δόν tyot πεπερα
σμένο ορίζοντα. 

Ό πρόβομάς τον. τά ηγετικά τοο 
απνλέχη υπόκεινται στους νόμους 
τή> ΙιολογΗκής Φθοράς. Τό Κίνημα 
πού φτιάχνουμε δβν ιίναι μόνο vj* 
τώρα. Ε ιναι καί γιά τδ μέλλον. Εί
ναι καί γεά τίις γονιός πού *Μρ> 
θουνκ. 

ai tiOMa Αεφτή U O I O ào μοιράζει 

S M I 
Μ κ*ητωΛι/θ% 9 1 ** 

4*^Η t i î r ιΐ»Γ 

ΠΡΩΤΟΣ ΛΑΧΝΟΣ Δρχ. 1.500.000 
ΔΕΥΤΕΡΟς ΛΑΧΝΌς » sòoVooo 
ΤΡΙΤΟΣ ΛΑΧΝΟΣ 

κέρδη αφορολόγητα 
ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 
27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟ 
ΦΑΛΗΡΟΥ 

» 200.000 
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