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Ε σωκομματικές Ε χθροπραξίες

Maxes μαύρης προπαγάνδας στο Π αΣοΚ
Χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, προσωπικές αιχμές και διαπληκτισμοί σε οργανώσεις

Σ

τα άκρα φ θάνουν οι
εχθροπραΕίεε στο ΠαΣοΚ
όσο πλησιάζει η 11η Ν οεμ
βρίου. Αλώβητοε δεν μένει
κανείε, ούτε ο κ. Κ. Σκανδα
λίδηε, ο οποίοε απολάμβανε
ένα είδοε ασυλίαε έωε ότου
γίνει απειλητικό το ενδεχό
μενο να περάσει στον δεύτε_______ΡΕΠΟΡΤΑΖ_______
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗ

ρο γύρο. Το καθημερινό πο
λεμικό ανακοινω θέν π ερι
λαμβάνει ανταλλαγέε αιχμών
(ακόμη και ύβρεων) δημοσίωε
αλλά και χτυπήματα κάτω από
τη δώνη μεταξύ των υποψη
φίων και όσων τουε στηρί
ζουν. Το ρήγμα έχει φτάσει
ωε τη βάση του κόμματοε ενδεικτικά είναι όσα συνέβησαν στιε Νομαρχιακέε Επιτροπέε Αχαΐαε και Κοζάνηε - %
και δεν είναι λίγοι πλέον αυ- |
τοί που προβληματίζονται τι |
θα σημάνει για το ΠαΣοΚ η
11η και πολύ περισσότερο η
18η Νοεμβρίου - αν υπάρξει
δεύτεροε γύροε.
δή blitzkrieg (πόλεμο-αστραθύνει η άλλη πλευρά τιε τεΧθεε ο κ. Γ. Παπανδρέου
πή), τακτική με την οποία τον
λευταίεε 35 μέρεε: «Υπονομίλησε για στάση ήθουε, ευκατηγόρησε ο κ. Πάγκαλοε
μευτέε, συμμέτοχοι σε προ
θύνηε, συντροφικότηταε και
ότι πήγε να καταλάβει την
σπάθεια χειραγώ γησηε του
επισήμανε ότι οι ύβρειε και οι
προεδρία του κόμματοε.
Π α Σο Κ από εΕωθεσμικά κέ
συκοφαντίεε δηλητηριάζουν
ντρα, συνωμότεε, στελέχη υπό
Ο κ. I. Δατσέρηε, από την
τη βάση του κόμματοε. Ο κ.
διαγραφή, δεΕιοί, συγγενείε
Ευ. Βενιζέλοε, από την άλλη επικοινωνιακή ομάδα υποτου Μητσοτάκη, Ντούτσε, Φύ
πλευρά, επισήμανε ότι «χρει στήριξηε του κ. Ευ. Βενιζέλου, έστειλε στα στελέχη του ρερ». Επίσηε αμφισβητήθηκε
άζεται πολύ μεγάλη αντοχή
«ρεύματοε» ένα σημείωμα στο
η διαφάνεια προσωπικών οι
κα ι υ π ο μ ο νή να α κ ο ύ μ ε
κονομικών πόρων και χαρα
υπαινιγμούε, ύβρειε, συκο οποίο κατέγραψε όλεε τιε κατηγορίεε που τουε έχει απευ κτηρίστηκε καθεστωτισμόε η
φαντίεε, δ ή θ εν ερω τήσειε
που είνα ι ω μέε προσβολέε
και να μ η ν αντιδράσουμε.
Δυστυχώε κάποιοι δηλητη
ριάζουν ένα ν μικρό αριθμό
μικρώ ν και μεσαίω ν στελε
νστάσειε για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στην
χών. Ο υγα ρ οίδασι τι ποιούεκλογή προέδρου στο ΠαΣοΚ διατύπωσε από το Λον
σι». Στα περί «Ντούτσε και
δίνο χθεε το βράδυ ο πρώην πρωθυπουργόε κ. Κ. Σημίτηε.
Φύρερ» του κ. Θ. Πάγκαλου
Μετά το τέλοε διάλεξήε του στη ΙΣ>Ε, όπου μίλησε με θέμα
απέφυγε να απαντήσει ευθέ«Δημοκρατία σε κρίση - παράδειγμα από την ελληνική
ωε, αν και σε σχετική ερώτη
εμπειρία», και απαντώνταε σε ερωτήσειε των παρευριση δήλωσε ότι «τη μάχη τηε
σκομένων, εξέθεσε τον προβληματισμό του για το γεγονόε
Κρήτηε την έδωσε η Κρήτη.
ότι θα ψηφίσουν και μέλη και φίλοι του κόμματοε. Ο κ.
Τιμούμε και δοΕάζουμε τον
Σημίτηε είπε ότι στη Γαλλία ψήφισαν μόνο τα μέλη του Σο
ηρωισμό, δεν θα ανοίΕουμε
σιαλιστικού Κόμματοε, και αφού ανέφερε ότι στην Ελλά
Εανά τέτοια θέματα» - δηλαδα θα ψηφίσουν και τα μέλη και οι φίλοι, χαρακτήρισε τη

«Βόμβα» Σπμίτπ για

Ε

νίκη στιε εκλογέε όπωε τονί
ζεται στο σημείωμα.
«Πρόκειται για φευδή πα
ράθεση κατηγοριών, για μια
επιφανειακή προσέγγιση μό
νο και μόνο για να δ ικ α ιο 
λογη θ εί η ήττα Βενιζέλου»
σχολιάζει συνεργάτηε του
προέδρου του ΠαΣοΚ. «Ο κ.
Γ. Π α π α ν δ ρ έ ο υ ποτέ δ εν
ά φ η σ ε αιχμέε κατά άλλω ν
υποφηφίων, τοποθετείται πά

ντα επί πολιτικήε βάσ εω ε,
ενώ ο κ. Βενιζέλοε πάντα μι
λάει με υ π ονο ού μ ενα ». Τα
στελέχη τηε πλευράε Παπαν
δρέου ανασύρουν από τη μνή
μη τουε όσα ειπώ θηκαν ή
διέρρευσαν για τον πρόεδρο
του ΠαΣοΚ: π.χ. «δεν είπα πο
τέ ότι έχω ένα life xtyle, δεν
είπα ποτέ ότι κάνω τζόκινγκ»,
«υ π ά ρχει χ α λ κ ε ίο π ροπα γάνδαε», «είναι ανίκανοε»,

πιν 11η Νοεμβρίου
διαδικασία μη αποδεκτή, χρησιμοποιώνταε την αγγλική
λέξη «unacceptable».
Ο κ. Σημίτηε υποστήριξε τη συγκεκριμένη άποψή του, διευκρινίζονταε ότι δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι φίλοι και γιατί
θέλουν να ψηφίσουν. Παράλληλα σημείωσε όπ υπάρχει πε
ρίπτωση να μην ψηφίσουν τον καλύτερο υποψήφιο για πρό
εδρο του ΠαΣοΚ και υποστήριξε ότι πρέπει να υπάρχει μια
«γραμμή» που να ξεχωρίζει τα μέλη από τουε φίλουε του
κόμματοε. Επίσηε είπε ότι δεν φοβάται διάσπαση του ΠαΣοΚ,
σημειώνονταε όπ θα βρει τον δρόμο του, ενώ για τον δικό
του ρόλο υπογράμμισε πωε γράφει βιβλία και δίνει διαλέξειε.

«δεν παίζει με τίμια χαρτιά»,
«καθεστω τικό Π α Σ ο Κ του
χθεε» κ.λπ.
Από την Πάτρα η ένταση με
ταφέρθηκε και στην Κοζάνη,
όπου άναψαν τα αίματα στη
συνεδρίαση τηε Νομαρχιακήε
Επιτροπήε όταν ένα μέλσε τηε
κατηγόρησε τον δήμαρχο τηε
πόληε και στενό συνεργάτη του
κ. Βενιζέλου κ. Π. Κουκουλόπουλο ότι έχει καθεστωτική
νοοτροπία, αφού εκλέγεται επί
20 χρόνια, καταστρέφονταε
δύο γενιέε στελεχών του
ΠαΣοΚ. Ο κ. Κουκουλόπουλοε
απάντησε ότι αυτέε οι ύβρειε
προσβάλλουν τον λαό τηε Κοζάνηε, ενώ από το γραφείο του
κ. Βενιζέλου σχολίαζαν ότι σε
κάθε εκλογή αυξάνει το ποσο
στό του, το οποίο είναι κατά
15%πιο υψηλό από του ΠαΣοΚ
στην περιοχή.
Πάντωε η συμπεριφορά ορι
σμένων μεσαίων στελεχών δημιουργεί εκρηκτική ατμό
σφαιρα στιε τοπικέε κοινωνίεε.
Νομάρχεε απειλούν δημάρχουε με περιστολή κονδυλίων
αν δεν στηρίξουν τον υποψή
φιο τηε αρεσκείαε τουε, τοπι
κοί άρχοντεε συμπεριφέρονται
σαν σε εχθρούε στουε άλλουε
υποψηφίουε. Παράδειγμα ο
δήμαρχοε Κορίνθου, ο οποίοε
όταν ζήτησε ο κ. Βενιζέλοε να
συναντηθεί μαζί του, αρνήθηκε επειδή, όπωε είπε, εκείνη
την ώρα ήταν στο... γήπεδο!
Πυρά δέχεται πλέον και ο κ.
Σκανδα λίδηε. Τη Δευτέρα,
στην προγραμματισμένη συ
νάντηση που είχε με συνδικα
λιστικά στελέχη, διεξήχθη υπόγειοε πόλεμοε προκειμένου να
υπάρξει μικρή συμμετοχή.
Τελικώε εμφανίστηκαν πε
ρί τα 160 άτομα. Ο ίδιοε ο κ.
Σκανδαλίδηε κρατά αποστάσειε από αυτέε τιε τακτικέε,
ωστόσο άλλα πολύπειρα στε
λέχη του κόμματοε θεωρούν
ότι η πλευρά Παπανδρέου επι
διώκει να εκμηδενίσει το εν
δεχόμενο δεύτερου γύρου και
γι’ αυτό θα πιέσει προε όλεε τιε
κατευθύνσειε.

Συνάντηση των τριών υποψηφίων προτείνει ο Κ . EmvôaÀiôns
Ο

λα τα στελέχη θα πρέπει να διαμορ
φώσουν τη στάση τουε, με βάση το
ήθοε, τιε αρχέε τηε συντροφικότηταε και τηε
αλήθειαε». Αυτό τόνισε ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ
κ. Γ. Παπανδρέου κατά τη συνάντηση που εί
χε χθεε με τουε εισηγητέε και αναπληρωτέε εισηγητέε των Κοινοβουλευτικών Τομέων Εργασίαε, αναφερόμενοε στιε διαδικασίεε ωε την
11η Νοεμβρίου. Η φράση αυτή του κ. Παπαν
δρέου ερμηνεύτηκε ωε σύσταση που απευθυ
νόταν όχι μόνον προε τουε συνυποψηφίουε
του και κυρίωε προε τον κ. Ευ. Βενιζέλο, αλ
λά και προε στελέχη που έχουν ταχθεί στο πλευ
ρό του και εξαπολύουν επιθέσειε εναντίον του
ανταγωνιστή του για την ηγεσία του ΠαΣοΚ.
Το βράδυ ο πρόεδροε του ΠαΣοΚ συναντήθη
κε με τα στελέχη τηε Νομαρχιακήε Επιτροπήε
Αχαΐαε και παρακάθησε σε δείπνο με νομάρ
χεε και δημάρχουε τηε Δυτικήε Ελλάδαε. Με-

ταξύ άλλων ο κ. Παπανδρέου σημείωσε ότι «το
εδροε του ΠαΣοΚ πρότεινε χθεε μία συνάντη
Π α ΣοΚ δίνει μάχη με τον εαυτό του, μετά το
ση των τριών υποψηφίων για την ηγεσία, με
τέλοε τηε οποίαε θα έχει ισχυροποιηθεί». Σή
συμμετοχή του Γραμματέα κ. Ν. Αθανασάκη,
μερα θα μιλήσει σε συγκεντρώσειε στο Αγρί
προκειμένου να επιτευχθεί συνεννόηση και να
επανέλθει η συζήτηση σε πολιτική τροχιά. Πέ
νιο και στην Πάτρα.
Ο κ. Βενιζέλοε από την πλευρά του τόνισε
ραν αυτού, ο κ. Σκανδαλίδηε πρότεινε να συ
νεδριάσει εκτάκτωε το Πολιτικό Συμβούλιο, με
στο Ρέθυμνο ότι είναι υποχρέωση όλων «να διααποκλεισπκό θέμα συζήτησηε τη διαμόρφωση
φυλάΕουμε τον πολιτικό, θεσμικό και κοινω
πολιτικού πλαισίου. Ο κ. Σκαν
νικό χαρακτήρα τηε συζήτησηε»
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
δαλίδηε θα περιοδεύσει σήμερα
και προσέθεσε όπ «στιε 11 Ν ο
στην Καρδίτσα, στα Τρίκαλα και
εμβρίου κρίνεται το αποτέλεσμα
Αττ. Κ ώ β α ι ο ς
των επ ό μ ενω ν βουλευτικώ ν
στη Λάρισα. Μια συνεδρίαση του
εκλογών». Ο κ. Βενιζέλοε επισκέπτεται σήμε
καθοδηγητικού οργάνου του κόμματοε θεω
ρα τη Σητεία, την Ιεράπετρα, τον Αγιο Νικόλαο
ρείται πάντωε αναμενόμενη, καθώε θα πλη
και το Ηράκλειο.
σιάζει η ημερομηνία τηε Εθνικήε Συνδιάσκεψηε το επόμενο Σαββατοκύριακο. «Συνάντη
Ο κ. Κ. Σκανδαλίδηε επανέλαβε από τον
Βόλο τουε κινδύνουε που απειλούν το κόμμα,
ση κορυφήε» μεταξύ των τριών υποψηφίων δεν
εθεωρείτο ωε χθεε το βράδυ ένα από τα πιθα
εφόσον η διαμάχη για την ηγεσία συνεχιστεί
νά ενδεχόμενα για τη Χαριλάου Τρικούπη.
με τουε σημερινούε όρουε. Ο υποψήφιοε πρό

Την ίδια σπγμή πάντωε, στελέχη του ΠαΣοΚ
εξακολουθούσαν και χθεε να συγκρούονται
μέσω ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συνε
ντεύξεων. Ο πρόεδροε τηε ΑΔΕΔΥ κ. Σπ. Παπασπύροε διευκρίνισε τιε προχθεσινέε δηλώσειε του περί αποχώρησηε από το ΠαΣοΚ
σε περίπτωση εκλογήε του κ. Βενιζέλου, λέγονταε μεταξύ των άλλων στο ραδιόφωνο τηε
NET: «Την 12η Νοεμβρίου, με αυτέε τιε πρακτικέε των αλληλοκατηγοριώ ν, των συκο
φαντιών και των επιθέσεων, δεν έχει νό η 
μα και δεν με υποχρεώνει κανείε και τίποτε
να μείνω σε ένα πολιτικό κόμμα». Η κυρία
Τόνια Αντωνίου δήλωσε χθεε στον ραδιο
σταθμό Στο Κόκκινο 105,5 ότι πίστευε πωε το
ΠαΣοΚ είναι πιο ώριμο και κατηγόρησε τουε
υποστηρικτέε του κ. Παπανδρέου λέγονταε
όπ «έχουν σηκώσει τουε τόνουε με έναν τρό
πο που μαε λυπεί».

