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ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ δουλευτές TOO ΠΑ. 
ΧΟ.Κ. αποτελούν ενα είδος «ομάδος» 
πού θα μπορούσε να χαρβκτηρισθή 
oòv Λ ακροδεξιά πτέρυγα του. Τούτο 
αποτελεί πλέον κοινό μυστικό, δσων 
γνωρίζουν καλά το παρασκήνιο του 
Κινήματος. 

ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟΤΕΡΕΧ περι
πτώσεις είναι τών δουλευτών κ.κ. Δή
μου Μπότσαρη (Υπολοίπων Αττικής) 
κα) Δημητρίου Χονδροκουκη (Α' Πει
ραιώς), ol οποίοι δμως δεν συνδέον
ται μεταξύ τους. οοτε συνεργάζονται 
σαν μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδος 

ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΟΣΕΙΣ και τών δυο δου
λευτών είναι διαφορετικές. Μοναδικό 
κοινό σημείο τους είναι, δτι τα στελέ
χη αυτά TOO ΠΑΣΟΚ εμφανίζονται στη 
Βουλή Λ στην εκλογική τους περιφέ
ρεια ως δήθεν αδιάλλακτοι ή ανένδο
τοι άντιδεζιοί, συνεπείς σοσιαλιστές 
κΛ.π. 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ του κ. Anuou 
Μπόνσαοη eîvai trptrvHiorri yaoa-
tfmcHorrien. 'Amò το Σικάγο, 6-
reou MarroMooûa« erri γοόνια tao) 
4ΟΎΟ£ΟΦΟΛ» erbt txtx Έλληρικη 
ραβιοφωΜίκΑ brrrowrm KCttà τήν 
5iap«cia TÌÌC δικπατοοίοις, 6<>ε-
6τροτ omW 'A6viva, T»V έττοχή τού 
δαηέοοο YOWTIKOÛ «δημοψηΟι-
οηκττοο ( Ιουλκχ 1973), τα ά-
τΛτΛββπματα του οποίου UBTC6O-
oc é»j<<Koc OTOÙC owoorréç του 
CPTTV 'Atueoxierl. »onà τοόττο κο-
λακα/τικό τουλάχιστον» για το 
δικτάτορα ΠοπκϊβότΓουλο. 

ΣΥΜΦΩΝΑ uè iCo*0i6o>uèva 
crrotxcîo; anoSewtvOercsi, δτι ό κ. 
Μττάτοχ»ρ»κ άοχισ« να μτηαδίδβι 
τά arfonrcAèoiucrro τού «6ηΐκ>Ψη 
•ίσματοο, ττρίν άκάμτ) ανακοι
νωθούν τ€Λικά, καΐ μάλιοτα oè 
τόνο έξαιρβτικά TrownYupweo. 

Ta OTroTcXéoiuortxï οντά, ό κ. 
MrróTooJOTK ixapcucrfotat σττ>ν 
άντοητοκοισί τους. oc «ôoiosuéo 
άνευ ττοοηγουμένου3( ! )ένω κόλα 
κβυε τον δικτατοοα Γ. Παττοδό 
ττουλο uè ΦοάσΕκ:, òrruc crravi-
σγυοοκ: Λγέτικ», «κορυφαίος τ ας 
'Εϊλληντκή*: έτΓονοχττάοίεοκ»» «trov 
τοδανσιμος ηγέτης του "Ελλ*ν»«κού 
κοάτουο «οι «àvoiuooOcoTrk τής 
νέας Ελλάδος»! Ι 

ΣττΊν Τδ*ο όνταητόκο'οΐ του ά-
ττό TTW 'Αθήνα, ό κ. Miróroapnc 
ΟΛκαφέραχοα στον τοόπο δκξαγω-
γικ TOC ψηφοφορίας και ύττοστηρί 
&ι δτι: 

) φ «γιά ττρώτη φορά στα έκ-
λσγ κά χρονικά της 'Ελλάδος ol 
ΨΠΦοοόοοι έδωσαν òuóouua κα) 
uè ίθνκό ένβουσιοχτμό το «Nat» 
τους Ι Ι 

# ·Ό1 εκλογές δίξήχθησαν 
ut απόλυτη ελευθερία συνέττε α 
και τάζ<». uè «ουδε,μία ττίεσι εί
τε ηθική, εΤτε άλλη< μοοΦης. έττί 
τών Trpooepyoutvwv στ le κάλπες 
της δημοκρατίας»! ! 

Φ «Tò άττοτέλ«τ·μ<χ ήτο K0U-
Mvnc καθαριότητος και 

νοημο σ^ητήτου άληθείοκ»! ! 

Ή άνταπόκρισι uruooon atro 
το Κέντρο Τόπου που είγε δημι
ουργήσει η δικτατορία στο ξενο-
δονεΐο «Μεγάλη Βρετάννια», στο 
ÎUVTOYUO;. καί than τόσο μερο
ληπτική, ώστε δταν δαπ-στώθη 
κε δτι τα ποσοστό του ΟΧΙ στην 
'Αθήνα ήταν γύοω στο 45% ^ ό κ. 
Μπότσαρης 6 ε&εδαίωνε τους α
κουστές του δτι: 

φ Τό ποσοστό αυτό uno 
νά μεταβληθώ. 6'ότι στο μχτοξυ 
τα «Να!> απορεί νά αυξηθούν. 

# Καί αν ακόμη δεν αύξηθη 
τό ποσοστό τού Ναί, τοΰτο «6έν 
θα ττοπέ,η κανένα ρόλο, δεδομένου 
ότι h έπαργία είναι στό πλευρό· 

Kata tnv γνώμη δύο ßouAeutujν toû Κινήματος jf 
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'Ιουλίου 1973 από την 'Αθήνα προς τους "Ελλη
νες τοΰ Σικάγου iAcyc: «Σας στέλνω το £ήτω 
τής νέας 'Ελληνικής Δημοκρατίας». 'Εννοούσε 

την Παπαδοπουλικη Δημοκρατία. 

Δημ. Χονδροκούκης. "Εδαλε εναντίον του αρεοπαγίτου Ντεγιάννη 
διότι δέν ζητούσε θανατικές καταδίκες για τους^ «συμμορίτες» 
τό 1948. 'Επίσης χαρακτήρισε τον σημερινό αρχηγό του ώς «σαμ-

ποταριστή τής δημοκρατικής συσπειρώσεως». 

τοΰ ηγέτη της 'Ελληνικής Επα
ναστάσεως» ι ι 

σεως του, οτι 
άτστέ)λεσμα! 

δέν σχολιάζει τό 

Καί δ κ. Μπότσαρης τελεώ-
να την άνταπόκρισί του uè χαι-
ocTtcnuó TTOÒC τους ακροατές 
του: 

«Σας στέλνω — τονίζει — 
τους 'Ελληνικούς va pfT auoór. 
Σας στέλνω τό ίήτω τήε νέα 
Έλλην «rie Δημοκοατίαο! ! 

ΠΑΡΑ τις κολακείες προς τον 
Παπαδόπουλο καί τό καθεστώς 
του. ό κ. Μπότσαρης ισχυρίζε
ται σ' êva anueîo τής άνταποκρί 

«Έυε,Ϊς — λέει — δεν uπo-
poOue νά τό σγολ aoouut δ ο
τι èy^uc δηλώσει δτι δεν 
παίρνουυε πολιτική θέσ »... 

Τό πλήρες κείμενο εκείνης TOC 
άνταποκοίσεως TOÛ anueoivoù 

TCÛ ΠΑΣΟΚ 
χττό την Αθήνα, τι 

τους "ΕλλονίΑ του Σ κάγου 
( τό μόνο πού 

παραλείπεται ακοίνωσι 
τών αποτελεσμάτων κατά Νο-
uouc. δ ότι είναι κουοαστ κή καί 
δέν προσθέτει τίποτα στην ουσισ 
τής ανταποκρίσεως ) : 

E ù t u x e ï t r . . . 
«Etuoi εγκατεστημένος στο 

ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνν α>. 
δπου ζώ uè τους 'Ελληνες καί 
ξένους δηιιοσιογράφους τρν πυ
ρετό τών βττοτελεσυάτων τού on 
uepivoû δημοψηΦίσμΟΓτος. πού 
δ«ζήνθη στην Ελλάδα. 

»Φυσικά δέν βά πασαλείψω 
να σάς πώ τήν héi* ευτυχείτε. 

i-έρω μ f. πόση αγάπη uoû L-
Y€u Φερθη UCXP« τώρα. Και 
ρω ακόμη πόσο σωστό καί πόσο 
αγνά μου έχετε συμπαρασταθεί 

»Καταλαβαίνετε τον έκνενοι-
συό μου. Καί κατάλαβαίνετε ά-
»ίουη τήν έντασι τών στιγμών πού 

εδώ. 

»Ποέπίΐ νά σας ττώ on ώς σύ-

m τη στιγμή τό δηυοψήφσμσ 
παρουσιάσει μία συντριπτι

κή πλε-'οΨηΦία τού «Nab! . 

»Αυτό onuaive« ότι ό κύριος 
Γεώργιος Παπαδόπουλος σηΜ^ώ 
vet θοίαυδο άνευ ττροηγουμένου. 
Δότι τό σημερινό δημοψήφ σμα 
υπήρξε υπέο τού Προέδρου τήε 
Ελληνικής Δημοκρατίας! 

»01 .Ελληνικές κάλπες άναδε -
κνύουν, άπό τά πρώτα άπο· 
συατα, πανίσγυρο ηγέτη τόν κο 
ρυφαίο τής 'Ελληνικής ίτψΛΌστά 
σεως. συνταγματάργη· Καί τόν 
καθ στούν παντοδύναμο ηγέτη 

Û κοάτους γ ά οκτώ 
ακόμη γοόνσ! 

« Ά ν α μ ο ρ φ ω ί ή ς tnç 
Νέας Ελλάδος» !.. 

»Για πρώτη Φορά, ςπά έκλογι 
κα γοονκά τής 'Ελλάδος οι ψηΦο 
Φόρο* έδωσαν ομόθυμα καί με 
εθνικό Ανθουσιασνό τό «Ναι» 
τους καί εξουσιοδότησαν τον ά-
ναμαρφατή τής νέας 'Ελλάδος να 
οδήγηση τά πεπρε^ένσ ττκ ' ' 

»01 εκλογές δ εξήχθησαν σή-
ι μέ άπόλ*^τη ελευθερία, συ-

α καί τάξη. 

ήθ κή εϊτε άλλης uoponc ησκή-
θει έπί τών προσεργουένων ι 

δημοκρο 

ήτο κρισταλλίνης καθαρότη-
καί αναμφίσδητήτου άληθει-

»Όλόκληοη στρατιά ξένων καί 
ην*ων δημοσιογράφων έλευθέ 
πβριήρχετο σήμερα τά έκλο-

τμήματα σέ οιοδήποτε ση 
Ελλάδος προκειμένου 

νά διαπίστωση Ιδίοις δμμασι, τό 

άδάβλητο τών σηΜερνών εκλο
γών! ! 

»Πρέπ«* να σάς πώ δτι τό α
ποτέλεσμα, δηλαδή τά πρώτα α
ποτελέσματα πού Ιγω τώρα ΰπ' 
δψιν μου καί μπροστά μου, απο
τελούν μία σωστή έκπληξι ν ο 
τους ξένους δημοσιογράφους, οί 
όποιοι δέν TuoÌMCvav ποτέ ότι 
ό Γεώργιος Παπαδόπουλος θά 
μπορούσε νά συγνεντρώση £να 
ποσοστό ψήφων πού, όπωσ·̂••> 
τ«, στή δ κή του έκφοσσι, ύπάρ-

ró ένδενόμενο νά ύπεοδή το 
85%. 

«Χαοακτηο στ κά uπoρώ wa 
σάς πώ utpt«a άποτελέσΗΡτα ά
πό τό σύνολο, τών «Ναί* πού 
ίγουν έξαγθεϊ από τΙς έλληνκες 
κάλπ«ς. 

Συγκεκριμένα καί συνολικά 
μπορώ νά σάς πώ δτι έπί εκατό 

ιδων πεοίπου ψηψ σάντων σή
μερα, τό 98%. καί κάτι {χει ψη 
οίσει «ναι». 

Ψηψιοαμε εν 
άπολιίfai ελευθερία ! 

ΣΤΗ συ ι* γι α ό κ, Μποτσοοης 
μεταδίδει α "τό δ α 

Ι 
ι «συντριπτική» πλειοψηφία 

τού «vai». 

•σί του. ώς éCnc 

•• 

ατα σΰτά φανερά 

κύρ oc 

Ε' δτ. 
ΊΟ όκτω νοοι 

στό μα πού απηύθυνε 
προ> ι λαό ττ>ν πε-
ααοτμενη Παρασκευή, θά θέση σε 

ο τή διαδικασία τΙ 
πανόδου τήε γώρας στους δήμο 

«.ούς θεσμούς. 
»Κοτταλοδαίνετε ότι έδω ό 

πυρφτός είναι αφάνταστος 
,θησαν «μπορο. 

«Φοα 
»σφαρα». 

,ψήφσα κι 

'ύτω ΟΛΛ̂  
λύτ« έλευθεοι 

•τουδαίο ρόλο 
i*a φανερώνει 

- /^ογές ήταν άβάδλητες! 

»'Οπωσδήποτε δμως, πρέπει 
Ηίολονήοχ.- τημ€ΐώσω 
ή 'Αθήνα στά πρώτα άπστε-

τα-
ocHjo ιτοσοστό > 

δ οι 

μιεταξύ τά «vai» μποοπ νά ανε
βούν σέ ποσοστό. Καί όπωσδηπο 
τε καταλαδαίνετε. δέν θά πσιζο 
κ,αινένα ρόλο. δεδομένου δτι ή ε
παρχία είνα· στό πλευρό του η
γέτη τής 'Ελλην κής Έπαιαστα 
σεως.^ 

»Σάε εύγαο στώ πού μέ άκού 
σατε καί σάς εύγαρστώ πάοα 
πολύ για τήν αγάπη που μας δεί 
y« ώς τώοα. Θέλω έπί τή tù-
καιρία νά ευχαριστήσω τους συν 
εργάτες μου» 

Ό ε ν θ ο υ σ ι α σ μ ό ς 
για το «Ναί» 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ό κ. Μπότσα
ρης ευχαριστεί τους συνεργάτες 
του πού τόν άντικοττέστησαν στο 
πρόγραμμα ττου προσέφερε στους 
Έλληνοσμερικανούς, άπό τό Σ τ α 

θμό τού Σικάγου, κατά τό διά
στημα τής απουσίας του στην 
'Ελλάδα. 

Και κατοττιν ο κ, ΜιιυτοαρηΛ 
συνεχίζει την άνταπόκρισί του. 

«"Οπως καταλαβαίνετε. Έδώ ό 
πυρετός τού «Nab. Ό ενθουσια
σμός τού «Ναί», νά τό πούμε έ
τσι, μας έχει δημιουργήσει, δς 
πούμε μία κατάστασι νευρικότη
τας. 

»'Από αυτή τη στιγμή πού σας 
μιλάω ό κ. υπουργός Δημοσίας 
Τάξεως έδωσε τήν άδεια νά λει
τουργήσουν ολα τά κέντρα δια
σκεδάσεως, καί πιστεύω δτι αυ
τή τήν εβδομάδα ό παντοδύνα
μος πλέον Πρόεδρος τής 'Ελληνι
κής Δημοκρατίας κ. Γεώργιος Πα 
τταδόπουλος θά άναγγείλη σίγου
ρα τήν άοσι τοΰ Στρατιωτικού 
Νόμου στην 'Αθήνα στον Πειραιά 
καί στή Θ£σσαλονί*η όπου ακό
μα υφίσταται». 

ΚΑΙ ό κ. Μπότσαρης κλείνει τήν 
άνταπόκρισί τον, ώς έξης : 

«Σάς αγαπώ όλους.' Σας στέλ 
νω τους ελληνικούς χαιρετισμούς. 
Σας στέλνω τό «ζήτω» της νέας 
Έλληνι*ή;- Δημοκρατίας καί ελ
πίζω νά έπικοινωνήσουμί πιά ο
λοζώντανα ^ήν προσεχή Κυρια-

Χονδροκουκης 
— Ν τ ε γ ι ά ν ν η ς 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΙ τού βουλευτού 
ΠΑΣΟΚ κ. Δημητρίου Χον-

δροκούκη, ήλθε στήν επιφάνεια 

φορι Λ Σ Ο Κ έπβδίωί' 
)ia νά βολιδοσκόπηση τόν ά-

ρ·οπαγπη κ. Γιάννη Ντεγιάννη, 
πρόεδρο τού Δικαστηρίου ττού δί
κασε τή χούντα στον Κορυδαλ
λό, έάν είναι διατεθειμένος ν 
γηβή τού ι|*ηφοδελτίου 'Επικρατεί 
ας τού Κινήματος, στις προο. 

ΚΑΤΑ τι μό-
ί'ίθυριστηκε τό ενδεχόμενο αύ 

δρασι Χονδρό 

στορίος πού χωρίζει τους δύο άν 

Καί ό κ.*Α. Παπανδρέου 
«στρατηγός too NATO»!·· 
νο περιστατικό έφερε άπροσδόκη 
τα, πράγματι, άποτελέσ μ α τ α. 
Καί αντίθετα προς τήν πολιτική 
εικόνα πού ό κ. Χονδροκούκης έ
χει δημιουργήσει στή Βουλή. Του 
άγωνιστού δηλαδή εναντίον τής 
δεξ όχ, ύπέο της λήθης κλπ. 

ΣΥΜΦΩΝΑ λοιπόν μέ τις πληρο 
ψορίες καί τά στοιχεία πού έχου
με στα χέρια μας, ό κ. Δημήτρι
ος Χονδροκούκης, υπηρετών ώς ε
πίλαρχος κατά τη διάρκεια τού 
άνταρτοπολέιμου, ύπηρξε, τόν 'Ι
ανουάριο τού 1948, πρόεδρος τού 
εκτάκτου Στρατοδικείου Γιαννι
τσών, πού δίκασε «18 αύτοαμιυ-
νίτες τής Βέροιας», 

Στή δίκη εκείνη ό Βασιλικός 
Επίτροπος, πού δεν ήταν άλλος 
άπό τόν κ. Ίω. Ντεγιάννη (ucrò 
27ετία, Πρόεδρο τού Δικαστηρί
ου πού δίκασε τή χούντα στον 
Κορυδαλλό), ζήτησε τήν άθώωσι 
τών κατηγορούμε ν ω ν, γεγονός 
πού έξόΛ κ. Χονδροκου
κη, ό όποιος με αναφορά του 

προϊσταμένη αρχή του κα
τήγγειλε τή στάσι τού κ. Ντεγιάν 

ΣΤΟ έγγραφο αυτό, σύμφωνα μέ 
αδιάσειστα στοιχεία, ό τότε έπμ 
λαρχος κ. Χονδροκούκης κατήγ
γειλε τόν Βασιλικό 'Επίτροπο κ. 
Ιωάννη Ντεγιάννη, διότι ζήτησε 
τήν άθώωσι τών αϋτοαμυν τών, 
κλαίγοντας, μολονότι άπό τή δι
αδικασία προέκυψε, συντριπτική 
ή ένοχη τους. 

Μέ τό Ιδιο έγγραφο, επίσης, ό 
κ Χονδροκούκης κατήγγειλε στήν 
'Ανωτέρα 'Αρχή του τόν κ. Ντε
γιάννη, ώς εμφανιζόμενο υπερβο
λικά επιεική στά στρατοδικεία 
που δίκαζαν «συμμορίτες» — ό
πως ναράκτήριζε τότε τους αρι
στερούς αντάρτες ό σημερινός 
δουλευτής τού ΠΑΣΟΚ. 

Ό κ. Χονδροκούκης κατηγόρη
σε, επίσης, τόν κ, Ντεγιάννη. ö 
τι ζητούσε την άθώωσι «συμμορι 
τών», τους οποίους δμως τά στοσ 
τοδικεΤα κατεδίκαζαν παμψηφεί 
σέ θάνατο, δτι έπετύγχανε νά ά
νοστε ίλη τήν θανατική έκτέλεσι 
συμμοριτών ή άρχιαμυνιτών, πού 
είχαν καταδικσσθή σί θάνατο, καί 
δτι απέφευγε νά παρευρίσκεται 
σέ εκτελέσεις κστσδικαζομένων 

• .-ατο. 

ΑΛΛΑ δεν είναι μόνο τό στοιχεία 
αυτά πού αποδεικνύουν τι έγινε 
τότε καί τί λέα σήμερα ό κ. Χον
δροκούκης, ώς βουλευτής πλέον, 
τού ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν ακόμη 
μάρτυρες, πού υπηρέτησαν καί 
μετά τόν ανταρτοπόλεμο ύπό τις 
διαταγές του καί ol όποιοι θυ
μούνται τους πύρινους λόγους του 
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Τό άρθρο μέ τό οποίο ό κ. Χονδροκούκης επιτίθεται εναντίον τού 
κ. Παπανδρέου (έφημερίς «Δημοκρατικό Κέντρο» — 30.9 1977). 

εναντίον των «κομμουνιστοσυμμο 
ριτώ^» καί «ξενοδούλων εξωμο
τών», δπως χαρακτήριζε τότε 

τους κομμουνιστές αντάρτες τού 
Μάρκου κα! τού Ζαχαριάδη ό κ. 
Χονδροκούκης. 

Καί ένα άρθρο 
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του δμως στό ΠΑ 
ΣΟΚ έχει ττροβληματίσεΓ Èva κύ
κλο στελεχών του λόγω τής αντι
θέσεως του προς τόν κ. 'Ανδρέα 
Πςπτσνδρέου, μόλις προ 22 μη
νών. 

Πρόκειται για βαρείς χαράκτη 
ρισμούς εναντίον τού αρχηγού 
τού ΠΑΣΟΚ πού εκτοξεύθηκαν 
από τόν κ. Χονδροκουκη, μέσω 
τής εφημερίδος «Δημοκρατικό 
Κέντρο» (τής 30 Σεπτεμβρίου 
197/)^ πού απηχούσε τις από
ψεις τής +ΞΔΗΚ στήν όποια άνηκε 
τότε ό κ. Χονδροκούκης. 

Στό άρθρο του αυτό ό κ. Χον-
δροχούκης έπετίθετο ευθέως έναν 
τίον τού κ. Ποτηανδρέου διότι δέν 
δεχόταν να συνεργσσθή μέ τήν 
ΕΔΗΚ, τόν αποκαλούσε «σαμπο-
ταριστή τής δημοκρατικής συσπει 
ρώσεως» καί πολύ περίεργα 
«στρατηγό τού Ν Α Τ 0 » ( ! ) , ένώ 
χαρακτήριζε τό ΠΑΣΟΚ ώς μι
κρομάγαζο! 

Στό ίδιο άρθρο, επίσης, εκδη
λώνονται καί ol μεταμορφώσεις 
τοΰ κ. Χονδροκουκη άπό δεξιό, 
σέ... δημοκρατικό! 

Οί περικοπές τού άρθρου πού 
αφήνουν σήμερα άναυδο τόν ο

ποιοδήποτε αναγνώστη τους έ
χουν ώς έξης: 

Μέ τίτλο «ol υπαίτιοι τής δια

σπάσεως τών δημοκρατικών 6υ 
νάμβων καί ή έκλογικΑ μάχη 
τής ΕΔΗΚ», ό κ. Χονδροκού-
κης γράφβι : 

«Ξεκάθαρα βλέπει καί ό πιο α
πλοϊκός δη;μοκράττ>9 ποιος είναι 
ό εταμποτοριστης της δημοκρατι
κής ονςπτιιρώσεως. Ό κ. πρόε
δρος τού ΠΑΣΟΚ βλέπει ασφα
λώς τους κινδύνους πού έγκυμο-
νούνται ^ α π ' τή Δεξιά σέ βάρος 
δλης τής δημοκρατικής παρατά
ξεως, κι ένώ τού δίνονται «δημο
κρατικά πολυβόλα» τά απαρνεί
ται γιά δήθεν διαφορές ιδεολογι
κού «πιστεύω». 

»'Αλλά δταν απειλείσαι μέ έκ-
τέλ£στ δέν κάνεις διάκρισι σέ ό
πλα αμύνης. "Η μήπως πιστεύη, 
πώς άν ή Δεξιά βγή πανίσχυρη, 
δέν θά εκτέλεση τήν Τδ«α τη σω
στή δημοκρατία καί μαζί μ' αυ
τήν, καί τις ουτοπιστικές του ε
παγγελίες 

Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ μάχη πού άρχισε 
κιόλας Εχει σαφώς δύο αντιπά
λους: τή Δεξιά καί τίς δομοκρα-
τικές δυνάμεις, τής προκοπής καί 
ΤΠΓ προόδου. Ά π ο τή μια πλευρά 
ή παράταξι τών πολυπλεύρων κα
τεστημένων δεξιού κράτους, ύπερ-
κράτους καί παρακράτους και ά
πό τήν άλλη δ λαός του δημοκρα 
τίκρύ χώρου μέ τις διάφορες απο
χρώσεις της δημοκρατίας, πού 
συναντώντα* δμως στή βάσι τής 
ανθρώπινης αξιοπρέπειας καί τής 
λευτεριάς». 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ό κ. Χονδρο
κούκης αφού χαρακτηρίζει τόν 
πρόεδρο τού ΠΑΣΟΚ κ. 'Ανδρέα 
Παπανδρέου ώς «αξιόλογο ηγέτη 
μερίδος τού δημοκρατικού χώ
ρου», τόν κατηγορεί ώς «όραμα· 
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τιζόμενο χιόνι στό σουβλί καί α
έρα prò πηρούνι». 

ΚΑΙ συνεχίζει : 

«'Ενώ (δ κ. Παπανδρέου) βλέ
πει σαφώς τόν επερχόμενο κίνδυ
νο τής ΔεςιάςΠ) ένω αντιλαμβά
νεται τους βρόχου«: καί τις παγί
δες της, ένώ έςωφβαλμα είναι τά 
σημάδια τής σημαδεμένης τρά
πουλας, κλείνεται στό μικρομά
γαζο του( ! ) κα\ οραματίζεται 
ουτοπίες κι αυταπάτες»... 

- ΒΑΛΛΕΙ κατά πάντων (ό κ. Πα 
πανδρέου) και πασών, άδιοψορων 
τας γιά οποιαδήποτε συνέπεια. 

»Πλήρης έλλειψη ευθύνης( ! ) 
καί ρεαλισμού. Γίνεται (ό κ. Πσ-
πανδρέρυ) καί στρατηγός τού 
NATO wai φθέγγεται απίθανα 
κσί α σ ύ λ λ η π τ α πράγματα, α
πλώς καί μόνο έπε δή αρέσκουν 
στον άκατατόπιστο λαό». 

ΛΙΓΕΣ μόλις εβδομάδες αργότε
ρα, ό κ. Χονδροκούκης εγκατέ
λειπε τήν ΕΔΗΚ καί έσπευδε νά 
συμπεριληφθη σ τ ό συνδυασμό 
τού ΠΑΣΟΚ, γιό νά έκλεγή στή 
συνέχεια βουλευτής του! 
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Chrliflan Dior — l a q u · · létorol — Chariot bourdon 
Ninno Ricci — T v · · Saint lotiront 

ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ί9 ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 

(
Ζ·ι»> — Polaroid — Καν t a n — Rodomtock 

^ lu t i lo - SllhouoHo — Vlonnallao 
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ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ 
γιά τους θερμοουοοωρευτες 

K r C t t t Δ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

βαλε μ β 
dTO σπίτι σου νο σε 
ς ε σ τ α ν ω 

ΝΑΙ! 
Oi KREFFT είναι οι καλύτεροι 

θερμοσυσσωρευτές μέ τριπλάσια 
οικονομία!!! 

ΑΛΛΑ! 
Γιά τήν καλύτερη εξυπηρέτηση της 

πελατείας μας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ νά μήν 
αναβάλλετε,όσοι μπορείτε άπό τώρα, 
τήν τοποθέτηση θερμοσυσσωρευτών, 

γιά τήν περίοδο τής αιχμής (χειμώνας). 
Τότε δημιουργούνται προβλήματα 

έλείψεων καί καθυστερήσεων άπό τήν 
μεγάλη ζήτηση, επειδή 

ΟΙ ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ KREFFT 
ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ 

Μετά ημΛς 
ΤΕΧΝΟΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ 
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