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«áév emaatt συνααηκτμός 
«potntauHot4(«v. EtpcKK« tw-
αιαλΐιττι*ο Κίνημα, Κίμαιττ« 
«tamctitáva oruirn τοΐ g*> 
γβλαυ epopea ttk 'AUawlk. 
AÍITOWOYOÍW* μέοα end «Aet
ata τού KOtwnaitxoÎ' tati 
Κινήματος. Kot Alv ««¿ttcttat 
vé tnáotct Kouiá άκολύτω« 
mptajkin) άπέί to xmatne-
»ιχΑ. Kav*í« iMK. U(nA*wt<ic. 
BÄoc τη« Kívtpumc 'ΕΛΤΟΟ· 
•riteν « # * ϊ β β ft itele« του 
Kivfoatoc Sèv * 
orni όνομα... Ή Km 
•tuen 'EwweeOMtntm τοίι ΠΑ. 
XO.K. »Ιναι ή «A ορβτή e¿-
Yttti τον Κινήματος, Kaftr λέ~ 
It» noi χάθβ npaàn ta» Soy-
λβυττ, μέσα m' i l » *ι»6 τήν 
BotAt, θά κοι*! 4«* tó λ«* 
μας it« tá eftmíomrpo Wve· 
vé κριτήρια...». 

Αυτά tónot, μιταςυ άλλων * 
«pótopot toû ΠΑΧΟΚ κ Αν Πα
πανδρέου μιλώντας v t í t στην προ-
τη συντδριαση της ΚοινοβΛμλΕμτι-
«ής 'Ομάδας, στην όποια ϊλοβον 
μίμος ίλοι άνι ίαιρίτ*« ei βουλχν 
t i t τβΟ Κινήματος 

Περιστοιχισμένος o n e τόν κοι
νοβουλευτικό εκπρόσωπο toû ΠΑ. 
XO.K « Γιάννη 'Αλευρά «σι t a μέ
λη too ΈκτΕλεστικου ΓραΦ«ιομ. 6 
• Παπανδρέου διακοπτόμενος συνε
χώς από χειροκροτήματα áTtni*uvc 
•πρωία Iva χαιρετισμό στους βου
λευτές. Χαιρετισμό του 'RmXarr i 
»ού rpaotiou διαβασ« «ai β κ Πα 
βακχκευας Αυγερινός 

'Ακολούθως, t e μέλη t e i "Εκτιλ*/-
βτι«ού Γραφείου «at ol ενημοσιογρα-
*βι ίγκατέΧειφαν τήν αίθουσα Γε
ρουσίας κβί-

• Ό κ 'Αν Παπανδρέου διάβοτ-
ari τήν εισήγηση v i a t o ρόλο «aiι t e 
καθήκοντα t u f βουλευτών tow ΠΑ 
Ι Ο Κ στά πλαίσια toû Κινήματος 

• Χμγκροτησηκον οι επιτροπές, 
ίμγοαίας — « a t â ÛHOVPYEI» ~ - «at 
ύτΤΤλβλήβηκαν ínro»i»*t6tnttt η * ι < » 
ίκλογή οτήν Κεντρική Επιτροπή. 

ΣΗΜΕΡΑ Η N.B. 

'Atro t o «Η)Τ σήμερα σιινκβριά-

^
ή Κεντρική 'Επιτροπή t o o ΠΑ. 

.Κ. Η οννεδρίαστι άρχισε trrit 
10 π μ o t a κεντρικά γραφεία τον 
Κινήματος μί τήν παλαιά σύνθεση 
t ñ t Κ.Ε (60 Ικλεγμένα μίλη, σύν 
οι 14 6ο ' 
περίοδο 

1 14 βουλευτές; ο-τήγ προηγουμένη 
" -«- Vttpit τή» " 

κ Χύλβα Ακοιτσ). 
cnroxuoñoooa 

Μέ aôt* tn outturn A Κ.E. ·* 
•KAofti t a 2 0 v ía uiXn tnc ano t*v 
Κοι*ο6ουΧ«ντι«ή Ό μ ά ί α . Έ * crwvt-
yt ía βά 6ια«όψιι t i c ipyaoíc t tnc 
«al t á t i t «τιαναλάβιι OirtWt: 

• 'Airó tout 20 6ouXtwtíc μέλη 
tAt Κ Ε βα i«X«youv tuo γ ι α t o 
ErrtXtotKO ΓραΦιίο. 

• θ ά ylvct ouCtrrncrq μί βάση é-
οηνηση toû κ. 'Αν. Παπανδρέου ν ι ά 
tn o"tpatnyi«n «ai ta»ti«n toû ΠΑ, 
ΣΟ Κ ατή vía «atáataan trou 
StaMopoucVfu àwó tfc ί»λαγίς Kai. 

• 6ά TtooiToijioctfltï ή vía crúvo· 
sot tñt K*vTpt«nt 'Etftteownt. 

0 «· ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

Ό ναιρητομόί toû κ. Ά ν , Πα-
navSpíau Tfpót toúc 6ouXíut«t toû 
ΠΑΪΟΚ ttu Ut i « c : 

«BouXtuttt του ΠΑΧΟΚ, 
£ά< καλωοβρίζ» on6 Κοννοοούλιο. 

Χ ιηαντιομαση α«*ψ« · 4 μιαν Ιστορι-
»Π <ιιι>μή για τή χώρα μας. 14 μια 
οτιγμή μ*νο:λ»»ς νίκης "Οχι μονάχα 
«ολΛι*ης vticnç toû ΠΑΓΟ*. Ά λ λ α 
νίκης toú λαοΰ μας. Ε υνανηομαηι. 
ai μια στιγμή «ου «norsXai atauoo-

p a n σα γνηαιος Λιομός an' α«ρου 
α' άκρο της iiaTJtoat μας «al κλονι. 
a» àpio-UKâ τα »»μίλια ττ\ς ονντήρη-
οης και ττ>ς crvtiopacmt toû ξένου 
και vTómow KarttairMiáirPu, «où yia 
6»«a*tUç — «ou ούσκολα μιτριονται 
- *1χ» καβιΐΛοτάίμΐι τήν «optia του 
»»νους Κα! Τήν τύχη tou «ργαζαμινου 
λβοο, a i U v a ατρατηγκα και οοκονο. 
μ*κα ρυμφίροντα — τ« σομαίροντα 
TTÌC ςίνης Kat vtomaç ολιγαρχίας 
toû «λούταυ. Ή Ηκη τ«. ΠΑΧΟΚ 
— και κροκιιται για νίκη — 6¿v »I-
ναι μ*νο «oKweai. " E M I »αβύτϊρο 

μ* την χατταρρϊυΟη 
TauTiíitai μ ί μιο 

•Λίλίυοίρωο». Τό 

νόημα. Ti»utl<ftoii 
Κ*ν «ancrniiuvw. 
yvftaw β,νβρώίΜνη α * Α · , _ . 
ΠΑΧΟΚ δίν «(ναι ακλΟς' K Ä W . 
Wvat Μνΐ|μα Etvat Κίνημα ηούΑκ· 

•oKOWrtat *YMvH*Tai για ν * otaatv· 
***** * ,16«»«: tir* τύχη της κατρΛας 
μας. Είναι «ίι-ημα, Γιάτ? το 2 5 % 
too fcUrvvuxou λαού noú iláaiov τήν 
«λλαγή, mu «ή*ισχ το ΠΑ £ OK, Si i 
f |tev βηλΟς imoo*6poi. »Ητβν κή-
PUK«< ttk αλλαγής. »Ηταν « γ ο . ι -
οτ»ς. Χίο χωριό και τήν κολη, Χτα 
χωραρι, νχ6 ίργοατοβιβ και orò 
vpaocio. Γιατί vtáotzvc t * ΠΑΧΟΚ 
οχι σαν κόμμα μί καπιιτημίνο. «où 
itvai «wo«««« ,« am' τό λαό, αλλά 
βαν Ινα (uvtovò «ολντικ6 όργανιομ« 
αού τους «νή«», «où ctrai 6ικός 
τους, «ου ««οτιιλύ τή δ * . * τους κο-
λιτική iKtpaan, «ου ¿¿opa. KO»â όψη 

ρή βτ«αντ»οη ai αλίς τΙς «ολοχρονίς 
μΕβοοίύοϊις toû Çlvou και ντο«νου κα 
TtatiHtívou. MtAootóotn; «06 άλλος 
*«οχίς τΐήρβν τή μορφή ·1ας καΐ *ο· 
•«¡ας καί «ροόοατα, το 1974, τή 
μοροή μιόχ ακατήοχιτης κινβυνολο-
ν ' β ς . Ή μίβο&ιυβη tati ì)% mtú ή· 
τον λογαριαομένη να atpci στη Βου
λή μόνον bua κόμματα — καί τα 
6υο, κόμματα «ού («οράζουν τή βυν-
τήρηοη - βουΜψ» αυτή τή αορά 
•ντίοτροοα "Εγιν. όκλο τοϋ λαοΰ. 
Για ν* dwouottt ή SUHA του αωνή. 
Για ν' «Koucntì Óuvatá καί αποαα-
στικά ατό χώρο tob Κοινοφουλίου 
Αυτή ήτα» καί dvai ή μεγάλη («ηλ.η-
Ιη γ * τό vtómo «ai fttvo κατ*στη-
μίνο. Είναι τό μήνυμα «ώς ó ώριμος 
καί *γίρωχος λαός μας Ixe ι αμιτό-
tptitta πάρ»ι τήν ènóoaxni ι β *ρο-
χι„(,ΐ|.., ι Α ίκ10Γ< ηψ^ς τήν ¿(suela, 6-

άοματα ». 
σί 6αρος του ol aotoxXntoi κηδε
μόνας του. 

ΝΙΚΗ ΣΤΑΘΜΟΣ 

Μ van μας, ή vim\ roa ΑροΟ pac, 
«Ινα οιοβμος, Ziafeóc άνφαχΜαηκό« 
Oí ptó nopeki noú βό όδηγιμιο -ουν-
τομα riwaen« β44οιο»~ ντήν ÓAOKAIV-
puwn too οράματος ys* τό «noto όλο« 
avomjAuoo*«; Νό όνήΜ» ή ΕΜόοο 
omouc. EAAr)ucG Τό ΠΑΧΟΚ »ivot 

ii cwuHóAun) ηρογυατοιο. 
τ» iwrpi&o μας Elv<* 

tun: noti ΘΑ <.í<w<poA»uii τι> ηρηνι«ή 
•ai ηρ<ΐτ«αμματ)υυ4νη nat*to npóc τή 
μβνολτ, ΟΑΛοντί Τό ΠΑΧΟΚ tivo, ·»• 
«ηαΜατικό ΚΜιμα Ό ooawiXtouór. mû 
ΠΑΧΟΚ δίν civ™ riapiièvoe œ » Uva 
npótrum Είναι npàvvt»< ηρωτότοτιος 
βκον cüpunoíKó j(tâpo Kot ηρόκΜΟ) 

"AsvuipTi áwé τή rftwrtvi, μυντή owH&Aim Kotvo*oiA*wM«te 'Ott Aöac καί E J . tot) HASOK «τήν alBowta ττκ Ttemwiat. I to 
βήρα 6 Η. 'Avopitac nartavApíou ratcetá taoc mrvepYti-wc tau tté tó στμια ttk νί«τκ. 

«Δέν είμαστε -^ 
συνασπισμός 
προσωπικοτήτων» 
«ΓΝΩΜΟΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ» 

OMWiaäfjTtjra νό «rripcaon ότβφοσι-
αηκό rlc McAibnc απ. Νότια Εύρώηη 
«Di yKWKUncpa eró μνοονβιακό χώρο. 
Χαιηοό« όχι όηό οογναπνκιούς, από 
μιμήοοκ:, κοκόκτυοο, αποτυχηρόνα na. 
ρόματα. óAAá onó T«VV ίΑλήνικ«, npo-
ytiOTWióTfyra. Mió ϋρογροτικότιγτο πού 
tamia ai μβγαλο βαβμό «al γιύ τις 
cMec χώρες της Νότιας Εύρώηης καί 
τής Mtaoyetou. Χωρίς θολουρο, χωρίς 
iKKeupuycc, Cwtwóm από τή ραακή 
ηροΐΛόβιοτι mite χωρίς ir>v ·Εονι<·Λ 
AwCapTryjia «ótk πρααηόββιο γιο νό 

tópatuèti ή Aauu) Κυριαρχία, γ<ό νό 
óvolCei ó δρόμος προς ιόν οοοιολι-
arttKÓ μβΓοαχημαπαρό, ηρός τήν e^piy 
van «DÌ δημοκρατικό. ικ>ογρβυμαιιομίνη 
ΑΑΑανή. AtwrtAt! ΟΠΚΒΗΟ óveip.. 

χβι κατά οννατϋΐα Βασικό âEovo AM» 
aopäc τόοο τήν 'Εθνική 'AvtEaprrtom 
äon «al τήν oMpotorrrro της πατρί
δας. Γιατί ή πάλη óvópcao at καπό. 
tingante wat ιιατοηοίόμονους οτήν i-
ιβχπ μας α* πογΜόομια «ΑΗκικο είναι 
ή πόλη όνόρεοα στο μονοπωλιακό μη. 
ιρααολνηκό κόντρα not TOÚC ¿PYCKÓ· 
μβναυς ττγε δορυφορικής περιαόρειος, 
τής ίνδοχώροε τοΰ Γκγκόαμιου «CUTI. 
ΐϋΐλ,ιαμου Χί»ινόηι ίηίαης Α αοααλί' 
αμόκ του ΠΑΧΟΚ οπό ίκτίμηοη τής 
ÉtBKtplac τόσων «ol τόσων πειραμάτων 
γιό τή αχΜολιοτική ΆλΛογή που πρα-
νυατοποιήβήκον τόν 20ό οιωνό. Στη-
ρίίοτα at μιαν όηοψοοιοτική ί » λ ο . 
γή; Oiíic σοσιαλισμός που βέν οτηρΙ-
¿orai ατήν ôpeori συμμβτοχή τοό πο
λίτη, στην twepYû του παρουσία, οτήν 
οοκήοι, Ολων των δικοιωμοτων tot; 
βλλό που XavySóet Από μιό κάποια 
φωτνομίνη γροατ-ιοκραΠα, απλώς δίν 
rivai αοοιολιουόε "Orane οοσιολιαμός 
Βόν Είναι ή ώροιοοοιημίνη μί κοι vu. 
γ»κό μίτρα traf ποροχίς fcnwuptupxia 
τβΟ μονοπωλιακού κβφολοΐου —-χορα· 

KrnpwwKÓ ftotimi της aMnaXoriiiOHpo-
τκκ. Ή noceto ηρός τήγ 'ΑΑιλαγή 
ιιού unóoxtTOi τό ΠΑΧΟΚ πού θόηρο-
νματοηοιήοα τό ΠΑΧΟΚ, *)ν« Ειρη
νική noi δημοκρατική. Κόβ* ηορόκκλι. 
ση όπ οι>τήν τήν όρχή οδηγοί at κο-
ρυκιευρατο πού τολικό ítiyiriptraov όχι 
τόν φνοΖόμονο Λαό, ολλό τα ouu-
φίροντα κάποιου κατΐοτημ4νοιι. Κόβε 
Βήμα τού ΠΑΣΟΚ στηρϋβτοι σί οωοπή 
Αναλυαη του ouoxctiopoü δυναμαβν m 
ίχβι αόν r^oünóBam τήν Αποδοχή ίου 
an' Tic πλατι4ς μό&ς τοΟ ΑοοΟ. 

0 ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ 
Τό ΠΑΧΟΚ ήταν «nit έ»Χσγ4, τ«. 

'17 Α «βταλιίτηί. Ol tynXuttapcvcc wpo-
oetvTiKtt ϊονάμΕίς, Am&m μός« 
Μ Ι μη ιτρονομιβυχϋν 'Ελληνα·, ΙΟΉασι 
τά μίβοδινμινα στΕΥβνά καί ÏKfpCKK 
τήν τα{ι«ή της βννιιδηοη. At» tlvai ή 
ώρα νο «ροβοΰμι σί ίκτιμήσΕίς τ&ν 
¿κλογικα· όητοτκλκσμότων, 'Αλλά ίνα 
»Ivot σαοίς. "Οτι ipyaCópcvoi, μή «βο-
νβμιο&χαι ΕλληνΕς τον ittxpi τύρα ή
ταν ιταγιβΕυμίνοι «τό δίκτυα τής Ac-
ξιάς ξιιιιρασαν τά στΕγανά, στοίχισαν 
τις τάξιις του ΠΑΣΟΚ καί tppi(av τα 
«άστρα τοϋ κατιβ-τημίνου της Δ(|ιάς 
Έμτις ουααμι τή μάχη κατά "It &((ιάς 
Έαν τήν ι ιχαν otjarti καί δλα τα κόμ
ματο τήί AvTiTtoXÍTtuont, αντί νά κά
νουν σχΒ&όν μοναδικό τους στόχο τό 
ΠΑΧΟΚ. lóti «c6aiut ή Νέα Αημο-
κρατία δίν βά dxt «Xtieónola στή 
BouXñ. 

Ή κοινωνική βάση τού ΠΑΧΟΚ Είναι 
μιά μίγαλη συμμαχία. Είναι ή συμμα
χία του αγρότη, τοϋ Εργάτη, του υ
πάλληλου, τού διοτίχνη, τού ¿παγ-
τιλματία, τον μικρού και μκσαίου ι-
πιχΕίρηματία, τού αιανοούμΕνον, του 
συνταξιούχου κοι τής ά{ιας NtoXaíoc 

μας. «ναι μιό ονμμαχΙ« ««4 *|*«ι τή 
μάχη Εναντία οτήν Ε^αρτηοη της «β-
Tpiiat μας όττό {ίνα «Εντρα «τκοκκβσβτν. 
Κι ίκάντια ίπίοτις στή* ίτηκυβιοΒοίβ 
τον ντόκιαν «ai {iva· uowntoXíuv. Εί
ναι μιά συμμαχία «βμ άτοίγ«ι τόν δρό
μο γιά τήν *ηστ«λβσμ«τική κατάκτηση 
της Εθνικής Άνκξαρτηβιας καί «ρο-
άοττιστι Tñt ίδβοικής όχαραιότητας " i t 
χώρας pat. « « ι μια συμμαχία «ου 
Ιά ττροίΛησιι τό* τιολιτη σί ρολ« ívtp-
γό, τόσ» στην επιλογή τών άνιιπροσ«-
πων του στή Βουλή, όσο καί στή δια-
μορ+υση ίνβς αυτόνομου συνδικαλιστι
κού κινήματος τών Εργαζομίνων «ai 
μιας io-xupnt καί όνΕξάρτητης Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, 

Τό ΠΑΧΟΚ iwiteXcì ίναν κρίσιμο ι
στορικό ρόλο γιά τήν πατρίδα μας. 
Eirai tó Κίνημα πού άποσκοπιί νά «α-
vti τόν 'Ελληνα νά ti να ι πιρήοανος που 
ιΐναι "Ελληνας. Νά σττάσκι κάβ· σχίση 
μί τόν ραγιαδισμό «ού καλλιέργησαν 
τόσο καιρό oi Suvópitt iñt ónaríXci-
ac καί της αντίδρασης στην χώρα μας. 
Είναι τό Κίνημα που Ιά δώοτι στην 
πατρίδα μας τόν Ικδνή ρόλο καί τό 
διιβνίς κύρος πού άνταποκρίνκται στις 
δυνατότητες τοϋ Λσοΰ μας καί της 
χώρας μας. Είμαστε χώρα Βαλκανική, 
Μεσογειακή και Ευρωπαϊκή. Καί τό 
ΠΑΣΟΚ 6 ανοίξει όλους αυτούς τους 
ορίζοντες πού είχαν άττοκοπιι στά πλαί
σια της πολιτικής τοϋ «άνήκομεν είς 
τήν Αυσιν». 

Τό ΠΑΧΟΚ «Ιναι τό Κίνημα «ού βα 
εξασφαλίσει επίπεδο βιαόίώσης στον 
"Ελληνα πολίτη πού νά τού επιτρέ
ψει νά καταργήσει κάθε αίσθημα εξάρ
τησης και ανασφάλειας Ελεύθερος μί 
το μετυπο ψηλά, νά προσφέρει τόσο 
στην ανάπτυξη τής χώρας μας, όσο καί 
στην ευόδωση τών δικών του προσδοκι
ών Τό ΠΑΧΟΚ είναι τό Κίνημα τήε 

'Εθνικής «vi Κοινωνικής Άπελευίέ-

Ρ4*τΤ'ΠΑΧΟΚ. στίς Εκλογίς τ«0 '77 
ήταν τό πρώτο και μόνο κόμμα «ού 
«ρέσαιρι Ινα καλοδουλεμένο πρόγραμ. 
μα κυδόρνητικής πολιτικής. Κι όπως 
τονίσαμ« τόσες Φορές στις λκϊκες συγ-
KKVTiMKnit Tnt ίκλογικης περιόδου, 
αύτο τό πρόγραμμα αποτελεί γιά μας 
συμβόλαιο τιμής με τό Αετό μας. Αίν 
ιιμαο-τι βεόαια κυίέρνηση. Κοί δίν ΕΪ-
uaonc σί δέση. «ατά συνέπεια, νά ό-
λοητοιήσουμΕ αυτό τό πρόγραμμα. Άλ
λα με τή μεγάλη Φωνή πού μας έδωσε 
à Λαός βά είμαστε σί βίαη νά έπηρε-
άσουμι αποφασιστικό τήν πορεία τής 
χώρας 6ά άγεενιστφύμΕ τόσο μίσα Ο
σο «ai ίξ» άπο τή Βουλή για τήν 
πραγμάτωση τών στόχων τού προγράμ
ματος μας. θα δώσουμε ασυμβίβαστα 
τή μάχη Π0 τήν 'Εβνική Ανεξαρτησία 
καί τήν καί τήν έδαΦίκη ακεραιότητα της χώ
ρας μας. θά οωσουμε τή μάχη ασυμ. 
βίβαστα ενάντια στή» επικυριαρχία των 

ι 

μονοπωλίων, θά δύσουμε τή μάχη ασυμ
βίβαστα ενάντια οτήν σκανδαλώδη ό-
νισοκατανομή τού πλούτου κοί του ει
σοδήματος στή χώρα pat. θ ' άγωνι-
σιούμι για νά υλοποιήσουμε στό μέτρο 
τοδ πολιτικά δυνατού τις υποσχέσεις 

ιας προς τβύς άγρότΕί, τους συντα-
.ιουχους, τους εργάτες, τοϋς̂  μισδω-
τούς, τους μικρούς καί μεσαίους επι
χειρηματίες, τα άξια νιάτα τής πα
τρίδας μας. θά εϊμαστε »όντα παρδν-
Tfit. θα είμαστε πάντα στις επάλξεις 
και μέσα καί έξω από τό Κοινοβούλιο. 
Μέ κάβί σκέψη μας καί μέ κάβε πράξη 
μας βά πρέπει νά υπηρΕτήσουμε τό λάό 
μας. Να υπηρετήσουμε τόν μή προνομι
ούχο "Ελληνα κοί τα συμφέροντα της 
πατρίδας. Είμεκπε στρατευμένοι σ' Ι
ναν αγώνα πού συνιχιξετσι Σ' έναν 
αγώνα που γρήγορα βά οδηγήσει στην 
πλήρη νίκη tog λαού μας. 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Βουηευτές-στεΑέχη 
μόνιμα κοντά στό Λαό 

'Εκ μέμο-υς τοΰ 'ExteVctm-
xoû Γροχρβίαυ, ό κ, ITae.Au-
Y«Otv6í amvuet>ve tav ακό
λουθο ταΐοΕτιομό στον« ρο»· 
Amnée toi ΠΑΣΟΚ: 

κ'Ε« μίροικ τοΰ Ε Γ Tñt Κ.Ε. 
toû Κινήματος σας ámuauva βερμο 
αγωνιστικό χαιρετισμό και σας μ*· 
ταοέρΜ τίς t i ixít , άλλα και τήν πι 
0Τη γιά την ττλήρη ίπι τυχια ατά δύ
σκολο καί τόσο καίριας σημασίας 
ίργο σας 

Η λα.κη ίτυμηγορια ΟΤΙ' ίκλο-
y í t Tñt 20ñc Νοίμβοη ίδοσε τ ή νι; 

«η ETTO ΠΑΧΟΚ και «αβιερωβε τό 
Κίνημα σάν τον ττολιτικό «ορία ι ή ΐ 
Αλλαγή t. 

βαρείες Είναι ο! ευθύνες «ού 
νοίΕεβουν δλα τ « μίλη του Κινήμα
τος òrto τήν ίνοητόβεση τυν ίλττίδΗν 
του Aaoü oró ΠΑΧΟΚ γιά τήν Αλ
λαγή, ΑΙσβανομαστι 6Ú«C τιαράί, 
ληλα τη σιγουριά «ού δίνει ή τρί
χρονη όργανεομίνη δουλειά, to« 
ΠΑΧΟΚ σ' όλα t a ίττιπιδα της <ω 
tu του τόττου Μέσα κοί έξω άττό 
τ.ί Βουλή 

Μ ίηισοκιμαχτια τής «ολιτικηζ 
του ΠΑΧΟΚ είναι, «ι' î t a i 
να τήν ávt ι μετεεττίοουμε, όπτοτίλι 
σμα της κββη,μερινης tráXnt μέσα 
ατό Ααό πού ί&εοε τό Κίνημα μας, 
ol Τοπικές καί Κλαδικές ópyavu-
σεις oi Νομαοχιακίς Επηροττες, 

η Κοινοβουλευτική ομάδα, ή Κεντρι
κή ΈτΓτροτιή ό «ρόέδρος. 

Η συνεχής παρουσία εκπροσωπών 
του ΠΑΧΟΚ, ανεξάρτητα atro tit 
εκλογές σ ί κάβε γωνιά τητ χώρας 
έδειξε στό Λαό « u t t o ενδιαφέρον 
του Κινήματος δίν ξεκινά ή Εξαν
τλείται p i T Í t ίβλογίς. 

01 δουλευτές μας, τά στελέχη. 
τά μίλη μας βρίσκονται καθημερινά 
μίσα στο Ααό. δουλεύουν μαζί του, 
προωθούν rout αγώνες του αγωνι 
CovTai γ ι ά τήν επίλυση τών «ροβλη-
ua/tuv του. 

Αυτή ή καθημερινή «αοουαία ίνι-
οϊυθηκε τεράστια στό; τρία, χρόνια 
ñau «ίραααν αττό τή μικρή, άλλα 
«βιοτικά Ιαχυρη καί μαχητική Κοι 
νοβουλευτική pat έκ«ροσύττηση 

Ή σημερινή κοινοβουλευτική μας 
παρουσία «ού φτάνει τό 1 ) î «tpl-
που Tnt βουλής Ίσως τή μΕγαλύτι 
on μέχρι, σήμερα «ού είχε κόμμα Tnt 
αντιπολίτευσης πολλαπλασιάζεται 
1 δύναμη τόσο, λόγβ t n t ποιοτικής 
στάθμης, όσο κύρια γιατί «άβε βου-
Χευτής pat ifxEi την πλήρη ùnoatn 
ριϊη t ñ t épYtrvapívnt δόσης 

Ή δημοκρατική δομή τής όργά-
vfcwnt Pet πού ίπιβεδαιώβηκε πανη

γυρικά μί τήν απόλυτη Επιτυχία της, 
Πανελληνίας Συνδιάσκεψης βασισμε 
νη a t n Δημοκρατία και στην απο
τελεσματικότητα, εγγυάται τή συ 
νολικη «αϊ συλλογική δουλειά που 
βά δεόσει t i t δυνατότητεε γ ι ά μια 
συνεχή ενημερωμένη καί σύμφωνη μι 
t i e επιθυμίες του Λαού μάχη μίσσ 
στη Βουλή 

Η διασύνδεση της Κοινοβουλευτι 
«nt μας εκπροσώπησης μί Tit ίπι-
τ pont ς «al τ it όμαδις δουλειάς 
τού Κινήματος πού μί τή σειρά 
Tout δίνονται λιιτουργίΝά καί κα 
θιτα μί τις οργανώσεις τοϋ Κινή 
MOTOt εξασφαλίζει τήν ίνιαία δομή 
τή σφαιρική γνώση των πρόβλημα 
των και τήν επιστημονική καί συμ 
Φανυ "PXÍt pat ίπεξεργα· 
a i a των θέσεων 

Παράλληλα ή συμμετοχή τών 6ου 
λευτών μας δίν εξαντλείται ατό Κοι 
νοβούλιο Ιιιμμετεχουν σ ί πανελλα 
δικό επίπεδο onroút αγώνες πού δι 
νει τό ΠΑΣΟΚ σ' δλα τά επίπεδο 
της πολιτικήΐ. κοινωνικής «αϊ « 
τιστικης, ίωης του τόπου uat Στην 
Αυτοδιοίκηση καί στό συνβικαΧι 
Χ' όλους Tout διεκδικητικούς i 
vit toû εργαζόμενου, σ' δλα τά ό 

ξυμένα προβλήματα τον νομού, _της 
ínapx ía t τής πόλης, τού χωρίου σ ί 
πλήρη συνεργασία με t i c αντίστοι
χες ApyavútTtit 

Το ΠΑΧΟΚ καταξιώνεται έτσι 
σαν γνήσιος φορέας της 'Αλλαγής 
δεμένος μί τά μαζικά Κινήματα (-
tu άπο καθ» καταδικασμένη μεθοδο
λογία χρεωκοπημένων πολιτικών 
σχηματισμών 

Ή ποιότητα τυν βουλευτώ» μας 
«αί τω» στελεχών μαί ή φύβιογνε*. 
μία τού ,ποοίδρου, ή αγωνιστική 
rout πορεία καί τό ποιοτικό ανέβα
σμα Tñt óoyeivaant, εγγυάται τήν 
ανταπόκριση στίς τεράστιες ιύβν-
vEt πού τό ΠΑΣΟΚ ixti αναλάβει 
απέναντι στό Λαό, 

Είναι σίγουρο πιά, δτι ό δρόμος 
γιά tn δημοκρατική_πορεία τοϋ Λα
ού προς τήν εξουσία t'vti ανοίξει. 
Γιά τήν κατάχτηση τήε 'Εθνι«ής 
μας 'Ανεξαρτησίας τήν «ατοχύρ«»-
ση Tnt αδέσμευτης Λαικήτ Κυριαρ-
νίας καί της Αημοκρατίας γιά την 

Αλλαγήε, τό οίνοι, 
ι, δρόμου γ ι ά τό σοσιαλιστι-

ιασχηματισμό 
ίύχομαστΕ καλή επιτυχία 

στον αγώνα oat». 

ΜΙΚΡΕί ΙΙΤΟΡΙίϊ 
/ÏAM/XPÂÏÏAM 

5αυτοτελείς 
τόμοι παραμυθιών 

του 
1 Ή Χιονάτη κοί οί "Εφτά Νάνοι 
2 Η ΆΑίκπ στη Χ«<*Ρ0 τώ* βαιιμάτων 
3 Ό Πινάκιο καί li .. Iuvtïôn<>^ »Ο« 
4 Ό Πήτίρ Πάν κοί τα Κβΐορβωμοτά του 

0 Ντομπο : τα Ίπτάμβνο "Ιλιόχιντάκι 

Kai ei β τάμβι τού *pyou ηοροδίδοντοι άμέο»« κοι 
uè BuKOAixc nAnpuipnc. άρκβί νά τηΑ·φωνηο*τ* 

362β.83 36.8.713. 
Μια ακόμη Ικόοση της Ν Δ ΝΙΚΑΣ Α Γ. 

Π. Kavtñíiónouíior: 
Θά μείνω ανεξάρτητος 

tUIA ΑΠΟ Iti 11Λ Ι 

συνέντευξη του πού έχει λ not« S 
μέρες πριν από τις εκλογές καί δη 
μοσιευΕται εττήν πολιτική επιθεωρη 
ση « Α ν τ ί » που κυκλοφορεί Bonifia 
Ι Βλ, άλλες λεπτομέρειες «αρακά 
τ « ) 

ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ ΑΑΑΑ... 
Η κυβΕρνηση μί δηλωειιι ίιπροσω 

που της διίήκιυσΕ το ντιαινό σχετι 
κο δημασίευρα πρωινής ίφημεριοας 
γιά τήν προβοσή της να άναγνείρι 
σει τέσσερα κόμματα _~ δηλ «σι 
τό ΚΚΙ — καί 7 άαχηγους στη 
Βουλή μί τροποποίηση τον Κανονι
σμού 

Κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε 
ΑΤΙ 

«Αίν Εχει άντιμειωπισβει t ó βε 
μα tpiMionoinatEjt too Κανονισμού 
τήε Βουλής». 

Πολιτικοί «αρατηρητες ίνεαημαι 
n κυβιρ>ητι·η «διαιρΕυση» 

κάβε άλλο «αρά άποκλΕίει την τρο 
ή ό«οια 

YKMpnt 

Ιυζίι ως «ατά ποσό n 
κυβΕρνηση βά άποΦασισΕί νά άνο> 
ν-νωμίαιι στον « Π Κανκλλόαονλφ 

ιτητα του αρχηγού κόμματος 
μετά τήν δεδηλωμένη πλίον «ρόβεση 
του να παραμείνει ανεξάρτητος 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΡΉΆ 

0 κ Π. Κανελλόπουλος στην ou 

κό αναφέρεται καί 
α τ«ν «κρκιιμω _ 
Καί άνάμεοί' 

νεντευξή του στό Ι&θημερβ περιοδι 
κο αναφέρεται καί οι διάφορα βι 
ματα των «κρίσιμων χοόνων 1942 

μΠΟροΟοτ 

iínofeij»m..,u 

ΪΒΙΠΙΓΪ. 
όμίοιι 
του», 

• «noti bf 
στό 6ι 

Ηταν Φο 
ημειωθη- • ' 

ν (Βρυσή της. 
; πόλεμος κατ 
ιμφοΜΟς «ó- : 

καί toi 

ο κ. 

η Ουχ 

ά «αραβαλλω-
τά βτροιτόπε-

ι, δικτατορίας. 

Ή τακτική 
του ΠΑΣΟΚ 
στή Bouiìii 
SttVv >νλ#ιβτή truVK^CKunxni 

tnc KutvuÓoiA«i'Ti*n4 Ouár 
baí τού Π Α Σ Ο Κ 6 κ. Π · -
«ανΛρίου »καν« τήν ¿m&t*A* 
νίσιινππη 

-¡Φίλοι βουλευτές 
Γυρίο.ιμς ίλοι «mo το ntfito tAt 

«¿»ne. Σας χαιρετίζω airv νικητίς. 
Γνωρίζω ui «όση ςωτοβυσία δώσα
τε τή uÁxn καί νικήσατε στό Ονο
μα του ΠΑΪΟΚ. Τή uayn Ιαωσαν 
μα£! o a c και ol είλλοι άγαππτο! 
συνάδίλφο! καί καλοί qjyavicrrit 
πού αύτη τή φορά δίν ίίιλίγτκταν 
στο Κοινοβούλιο Τιμούμε i t ίσου 
καί τους τριακόσιους^ του ΠΑΧΟΚ. 
ΚαΙ -il τοιακοσιοι βα ςτυν«χ!οτΐυν* 
τή μάχη, ό καθένας στίς βικίΐ τον 
ίττάΛίεις, μίετα σ τ α πλαίσια του 
Υκβοδεμίνου Κινήματος «ου Ιβε,νε 
μια ίντυπωαιακή παρουσία αέ κάβε 
γωνιά τικ ίλλπνίκης vfic. 

3 0 . 0 0 0 ΜΕΛΗ 

Τό ΠΑΧΟΚ 6ίν etvat κόμμα στά 
κλασικά πρότυπα των άοτικων κομ 
μάτων της πατρίδας pat . Είναι 
πρώτα *« ' ίλα Κίνημα για τήν αλ
λαγή. Χτηριζίται σί μιά πλατ»ιά 
συμμαχία κΰΐ»ωνι«Δν στρωειατων. 
Τή συμμαχία τοτν μή προνομιοεΛτων 
'Ελλήνων πού αγωνίζονται ενάντια 
atnv ίίάρτηοη καί τά μονοπώλια, 

τή Λαϊκή Kupiapyia καί το σοσια
λιστικό μςταοχηματιο-μ». Το ΠΑ
ΣΟΚ ίπκτίλεσΕ όογανοτικό Qaj\ia 

; στόχο την Εθνική Άυςξαρτησ ία, 
Κυριαργίί 

»χημ. 
_ * 0PYOVÜTIK6 ( 

σί τρία χρόνια. ΔιαυορΦωο« μιαν 
οργάνωση μί σχ<έον τριάντα γιλιά-
β«ς ίνςργά μέλη· Σφυρηλάτησε μιά 
ςνιμ/ικρατικτι δομή που εγγυάται 
ταντάχρονα τή οτκιοκιρατικάτητβ 
στή λήφη ό^οφάΟΕων και τήν άπο-
τελιαμςιτικότητα οτήν 6ςτίλ€σή 
τους. _ Jr|0<ry-EKertEï«««>frK£TC τον Μβυλη 
του 1?77 τήν πρώτη του συνδιαοτκΕ; 
»η — ογεΛΑν συνίοριο — πού βγι 
μόνον lápate τή στρατηγική και τα
κτική τού Κινήματος, αλλά που ί-
ίέλείε δημακοατ ικά καί αβίαστα 
τήν κιντρική Επιτροπή, που άνά-

:ιναι «al τό 

#| IUU Ι Μ , Ι , Ι Μ Ι Ι , ν , ΪΚΛ 
U orwoKtoariKa και 
Κιντρική Επιτροπή, 

χ e i δύο συνέδρια ιΐν 
τα/το όργανο t a l KIVI 
ΒιάακκΦη ήταν τόοο 

tocto άντ inpeouincuT 

συμ 
ης. 

τό ΠΑΣΟΚ. άττοτελεί σήμερα προ-
τιητο σνκμοεερατιιεής Μιτουργίας. 
Και ttuai γνήσια tn-eXróavot wog 
ενυι«βςελα ατή θεμελίωση του καί πού 
Ινώ τήν τιμή νά το ίκπροσςϊηώ. 

Η μάγη μας ιεκροτγσηκί μί τή βνμ 
βολή των τριακοσίων ùnt»pi>»U_v. μί 
τή προοέοττιιοή μου οηΑΐάολή a r i e με
γάλες λαίκίς on/vYUVTOciaíi e «al μί 
τή ουμΑολή τών στελχ,έών τής ορ
γάνωσης καί ut τήν άνίκτίμητη e 
βολή τής οργανωμένης pac βάσ 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Ό χ€ερακΤΓ»ισμός Κοινοβουλιυτι-
κή Ομάδα ncKi unapxei oVoua καί 
στο κατοοτατικό uac. ctvai βρος 
μεϊλλβν άτυγής. Μ ν .ςϊπυτιλουμί ό-
ueoba. ΆποτελΒΟμ« τήν KoiuotVxtXtu 
τικη ΕιςποςροΛτχπ) τοϋ Kivirtmot. 
τήν παρουσία του κινήματος σ τ ο 
Κοινοβούλιο Kai λειτουογουμ« κα
τά συνέπςια σαν Ινα συγκχΜτημέυο 
σ ο β ά πού ánotcXtí μιά Ικφραση 
της noXimXtupnc σννολικής δράστη 
OiÓTTYTac tou Κινήματος που έπικ-
Ttlvttai στους συνδικαλιστικούς 
μαζικούς νώρους καί τήν Τοπική AÔ-
τοβιοίκπση. 

Λςιτουογούμς ijíoa σ τ α πλαίσια 
του καταοτατικου του Κινήματος 
που βά ίσχίΛΐι μίγοι τό πρώτο συ
νέδριο του ΠΑΣΟΚ. Kai δίν nooïoti 
fat νά υπάρξει καμμιά απολύτως 
τταοίκκλιση άπο το καταστατικό. 
KavE.it .uac βουλίυτής. μίλος τής 
Κεντρικής Επιτρβπτίς. στίλεγος Η 
μίλος του Κινήματος, δέν λιιτουρ-
Yti αυτόνομα. Δεν Εΐ'μβστί συνασπι-
σμος ποοσωπικοτήτων. ΕιμαοτΕ 
στοατίυμίνα στελ/γπ του μεγάλου 

roota τής Αλλαγής. Σάν τέτοια, 
νουμε το δικαίωμα καί το καθήκον 

να ίκφοάζουμ« tkú8tpa t i c άπο. 
Φ*ι ς. μας πάνω σ ί καός θέμα πού ά-
Φοοα τό Κίνημα, μέσα t n á πλαί
σια TAC OwaviaaTic. Kai ίχουμε 
το καθήκον va, mictapyoúut, χωρίς 
πβιρΕκκλιση στίς ánc«»áotic τών ορ
γάνων του Κινήματος. 

Κάθε λίί,η μας καί κάβε «ρεΜ,η 

Sac δίν είναι δική μας «peotjniKA 
τόβεση. Μιλάμε; «Χεντα μί μιά 

φωιη. Τή φωντ, του ΠΛΧΟκΤ 
Atv είνεη εοκολο νά κωδικοποιή

σει κανείς λεπτομερειαχά τό «λί · 
γμα των περιορισμών «ou αυτός Α 
Ρ*λ°<Γ^μάς ΕπιΙάλλίι στον καΒίνα 
μας, Γ6 κλειδί tivai Α αυτοπεριορι. 
σμός καί ό αύτοίλεγγ,ος, «où «pin», 
νά ξεπηβάχι Οπό τήν κομματική συ
νείδηση, όχι γιατί ί«ιε>υμ·0ει< νά 
θεοποιήσουμε | ν β κάποιο γραφειο
κρατικό μηχοπισμό non λογίζεται 
κόιυμα. Αλλά γιατί «persi t á ίν · 
ναήσουμχ βαθειά «ώς itpatru δλοι 
στρο^υμίνοι στην ύττηρτσία toû 
λάου. Ολοι ϊχουρι τό δικαίωμα 
νά φιλοδοί,ούμι νά »Ιναι open^ ή 
συμβολή μας στον αγώνα too Κι" 
νήματος στον αγώνα toû λαού 
μας. ·Αλλά δίν «ρίτεει «ατέ «Ατή ή 
φιλοδοξία • ^ σ Ο »βοξία μας νά μας Ε*,. 
β ν τ ^ σ » «ρος τις επιταγές τής ά 
!»<!?ολ^> μαε;. Ή itotvioÄcKAtuti«* 
. κπρο,,ωπηση τοΟ ΠΑΧΟΚ ε Ivor ή 
«ιό δρατή «ίχμή τού Κινήματος, 
Κάθε λίί,η καί κάβ« πράξη του βου
λευτή μίσα κι' ϊξω άπό τήν Βουλή 
βά κριθεί από tóv λαό μας μί τ* 
οηΐσττιρότκρα δυιτιτά κριτήρια. Για
τί ίμεις ύποα>εβήκαμ« τήν 'Αλλα
γή Κι" ή 'Αλλαγή δίν tivai μόνο 
βέμα νομοσχίδίΐΛ'. Είναι καί βάμα 
vwppit íac xai οι.μ« ιρ 1φ 0ράς. Ά π ό 
τίς 12 Δεκέμβρη καί Οσηρα τό 
25ο)ο τοΟ ελληνικού λα«« πού μείς 
ψήφιος βά άακήσει τό δικαίωμα 
ταυ, τό κυρίαρχο δικαίωμα του, νά 
παρακολουθήσει τήν κάβ« εκδήλω
ση μας. β ά ασκήσει ακγγ'όηρα τό 
βικαίωεεά του νά μας τιμωρήσει ότν 
βίν φανήκαμε συνε,αεϊς στους λόγους 
και τις ΰτκνσγίοεις μας. β ά μας 
βραβευσ«! μονάχα ety μείνουμε «ι-
ατοί στίς έντολίς του. Kai «ρέ
πει ν * καταστήσουμι δυνατό γιά τ* 
λαό νά μάς Bóatauati, Γιατί μόνον 
•tat Βά *ΛΟί£ουμ* τόν δρόμο γ , * 
τή» μ«γ*Λη ·Αλ>Λ»νή ΚαΙ Βά ίπιτ*. 
λέεβώμ» «ήν Ιστορική αποστολή τοδ 

«βΑ ΚΡΙβΟΥΜΕ» 
ιός άπο μας «ερυμίν«ι έρ-

νατικότητα. α->·ων .στικότιχτα «ai 
«. ιβκερχια. Και ιίμα, αποφα«τισν»ιί>ς 
τ·ά τα εγγυηθώ, 

'Ορισα συμενωνα με τόν κ<εν»νι-
ιτμό τηι. Βοιίίηι κώ ,οφοι »κυκ.κό 

ιατος τόν Γιάν
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στο 
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, ι μόνο γι ' αϋτόι 
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τό 1977 βα Ιχω ορίσει ε«ιτροπή ή 
oncia Βά ϋαηγηφει στην κοινοβου-
/ιιντικη εκπροσώπηση εσωτερικό κβ> 
νονεσμό λειτουργίας της. Μ 
τόν τρόπο Βά * 

χ ρ ^ κ ^ ν 
ort ν ΐιςτέλΕοή τους, 
λΤΗΜ τής κοιιοβοιέλευτικής <κ«ρο 
σώηησης σαν OUylcpt7Tt|píVM> σώμα 
τος ttvat β «ββαβιαρισμός τής τβ-
κτικής τοΟ Κινήματος μέσα στό Κβι-
νοφβυλι· σ· β,τι άφορα τόσο τό 
νομοθετικό Ιργο Ασο καί τόν Ιλκγχο 
της κυβέρνησης. Αυτή ή τακτική 

,.,.ινται μία« στά «λαίσια 
ου Κινήματος στό 

όπως αυτό ίκορεκζεται 

τρο.δρο του Κινήματος 'Η διαμόρ-
ης θά είναι 

ις Ιργο μέ «ατοχυρωΜ τοι 
*.TuUutí»y νά 

έκφρεχσουν «ληρως και αβίαστα τίς 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

ΑΝΔΡΕΑ 
«πόιυεις τους. Ά λ λ α * δομή 
ΜιτενυργΙα τής κοιιββουλεΐ! 
«ροαώπησης «ρέπει νά ίνγυάται τήν 
άποτιλΕσματιχότητα στην ίυ-οποιη 
ση τής τακτικής. Κάττ «ού σημαίντι 
«ειφαίργια « t i t ά π ο ο ά β ι ς πού ί-
χουν δημοκρατικά «αρβει. 

ΤΑ ϊ ρ γ ο τής ιιοιίΦβουλιντιν 
«ροσώπηοης τόσο στό ιομοβιτικο 
τομέα, όσο καί στον τομέα του ί-
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λίγχου, Βά 0«0Η»ΟΙ)·ηβ».ϊ άποφαπιστι. 
κά άπό Ινα νέο βργανσ, im εΰίΧ. 

«ου θά διαμορφΗ,ιθι ι κτο 
στά 

Iva vio 
δργαιο 
πλαίσιο α τού Κινήματος, trot 

ώστκ σ ί κάό* επιτροπή νά ΕτνττεττΦι-
Χ·! όμοέδα τκχνυχων. 

Ί σ ω ς ή «εό σημαντική, αλλά καί 

2 «ιό δύσκολη λειτουργία μας (Ivan, 
«λεγχος του κυβερνητικού Ιργου, 

«ού παίρνει τή μορφή έτβρωτήσιων 
καί ίρωτήσεων. Έτειιβτι στό παρελ
θόν, δταν Είμαστε μόλις 15 βαυλΕυτίς, 
• ίχαν ήδη «αρουσιαστει ootapá προ
βλήματα οπή δτσδικασία Αποβολής έ-
πιρωτήοιων Kai ΑρωτήσΕων. είχα Απο-
χρεωβι, ιά Εκδώσω μια εγκύκλιο τη, 
όποια Βά σάς κοινοποίηση ό Κοινο
βουλευτικός 'Εκπρόσωπος Στόχος 
μας Etvat ιά δώσουμε σί κάθε βου
λευτή τήν ευκαιρία νά διαδραματι-
σιι το ρόλο του στή Βουλή. Μα στό
χος μας. ταυτόχρονα, είναι νά Ιχβυ-
μ« στή Βουλή ίνιαία και «κιβαρχη-
μένη «αρουοια Και επομένως βά 6-
παρίουν συγκικριμίνοι καί αυστηροί 
KctvAvte σ' β,τι οιφορά τήν υποβολή 
Απερερτήσκων καί ερωτήσεων 

Είμαι Ιδιαίτερα ευτυχής ότι l«uó>-
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