
Την Τετάρτη 13 του 'Ιούνη παραιτήθηκα από μέλος 

του Ε.Γ. ανακοινώνοντας την άπόφαοή μου στον Πρόεδρο του 

Κινήματος. Τήν απόφαση μου 6έν γνωστοποίησα ο ίδιος στα 

μέλη της Κ.Ε. πού κατατοπίστηκαν άπό σχετικά ανακοίνωση 

του Κινήματος. Ή διαδικασία αύτη ήταν ανορθόδοξη. Τήν 

ακολούθησα γιατί πίστευα ότι οποιαδήποτε δήλωση η ε

νέργεια μου θά μεταφερόταν διαστρεβλωμένα καί θά δη

μιουργούσε ερωτηματικά καί αμφιβολίες γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

Γιά τόν ϊδιο ακριβώς λόγο δεν απάντησα σε ερωτήσεις, δέν 

συμμετείχα σε συζητήσεις, δέν ανάπτυξα τίς απόψεις μου. 

"Εκρινα οτι ήταν χρέος μου απέναντι στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. νά ξεπε

ραστούν ο£ δυσκολίες καί υά συμβάλω στό στέριωμα του. 

Τήν ίδια ευθύνη έχουμε τώρα. *Η συζήτηση γύρω άπό τίς 

συνθήκες της παραίτησης μου δέν θά συνέτεινε νά ξεπε

ρασθούν δημιουργικά τά οποιαδήποτε προβλήματα μας. "Οχι 

μόνο γιατί ενέχει κίνδυνο δημόσιας διαστρέβλωσης πού επι

σημάνθηκε. Σήμερα τά προβλήματα, αν συζητηθούν, θά συζη

τηθούν κάτω άπό τό πρίσμα της προσωπικής περίπτωσης, θά 

πάρουν προσωπικό χρώμα. Τά προβλήματα δέν είναι δμως προσω

πικά. "Αν θέλουμε νά τά λύσουμε πρέπει νά τά αντιμετωπί

σουμε αδιάφορα άπό πρόσωπα, μέ αφορμή τά ίδια τά συγκεκρι

μένα θέματα πού μας απασχολούν. 

Συμφωνώ λοιπόν καί υποστηρίζω τήν πρόταση του Προέδρου 

καί του Ε.Γ. νά προχωρήσουμε άμεσα σέ εκλογή νέου μέλους 

του Ε.Γ. 
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Τήν Τετάρτη 13 του Ιούνη παραιτήθηκα άπό μέλος 

του Ε.Γ. ανακοινώνοντας την απόφαση μου στον Πρόεδρο του 

Κινήματος. Τήν απόφαση μου δεν γνωστοποίησα ó ίδιος στά 
μέλη της Κ.Ε. πού κατατοπίστηκαν άπό σχετική ανακοίνωση 

του Κινήματος. Ή διαδικασία αυτή ήταν ανορθόδοξη. Τήν 

ακολούθησα γιατί πίστευα δτι οποιαδήποτε δήλωση ή ε

νέργεια μου θά μεταφερόταν διαστρεβλωμένα καί θά δη

μιουργούσε ερωτηματικά καί αμφιβολίες γιά τό ΠΑΣΟΚ. 

Για τόν ίδιο ακριβώς λόγο δέν απάντησα σε ερωτήσεις,δεν 

συμμετείχα σε συζητήσεις, δέν ανάπτυξα τίς απόψεις μου. 

"Εκρινα δτι ήταν χρέος μου απέναντι στό ΠΑΣΟΚ νά ξεπβ-

ραστοΰν οι δυσκολίες καί νά συμβάλω στό στέριωμα του. 

Τήν ίδια ευθύνη έχουμε τώρα. Ή συζήτηση γύρω άπό τίς 

συνθήκες της παραίτησης μου δέίίθά συνέτεινε νά ξεπερασθούν 
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νο δημοσίας διαστρέβλωσης πού επισημάνθηκε. Σήμερα τά 

προβλήματα, αν συζητηθούν, θά συζητηθούν κάτω άπό τό 

πρίσμα της προσωπικής περίπτωσης, θά πάρουν προσωπικό 

χρώμα« Τά προβλήματα δέν είναι δμως προσωπικά. "Αν θέ

λουμε νά τά λύσουμε πρέπει νά τά αντιμετωπίσουμε αδιάφο
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r j MUÍ, μέ αφορμή τά ίδια τά συγκεκριμένα θέματα 

πού μας απασχολούν. 
ΛΕ ουΥΚάλυψΐ) ίων ιψυβλίίμιΐΐων δέν αϊρε>ΈέβαΙά Ίίς 

αίτίες^ϊΌυς αλλά συντελεί σέ νέες άνωμαΜ'ες. θά πρέπει 

λοιπόν νά (Η^Γητήσουμε. Γιά νά ειναι^ίμως ή συζήτηση δη

μιουργική πρέπ&ι, νά γίνει σέ χρόχο καί προϋποθέσεις τέ

τοιες ώστε νά μπόρων νά τεθούν ερωτήματα, νά γίνουν α

ναλύσεις καί νά δοθουν^άπα^τήσεις πού θά αποτελούν οχ ι 

μόνο φαινομενικά αλλά ί#αΐχούσιαστικά λύσεις. *Η σημερινή 

συνεδρίαση δέν έυδευ^νυται γΊ>ά μιά τέτοια συζήτηση. Κάτω 

άπό συνθήκες ένταξης δημόσιας προβολής των διαφορετικών 

απόψεων πού ει/αι ςουσικό νά ύπάρχουν^στό Κίνημα, ò πει
ρασμός γιά εύκολες λύσεις, γιά συσπειρακζΐκές διατυπώσεις 

πού δέν συσπειρώνουν, γιά τήν υποβάθμιση τΐάν θεμάτων θά 

είναι ϋ^γάλος. Χαμένο θά βγει τό ίδιο τό ΠΑΣΟΚ. 6é πρέ-
πει*€ βρούμε άλλο χρόνο καί άλλες προϋποθέσεις wí συζη
τήσουμε τά ερωτηματικά πού μας απασχολούν. Γιά νά συμ,βά-
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φυγουμε μ 

νά συνεγεί 

CL¿ií)—αντιμετώπιση τους. Γιά νά μη 

ότι μόνο προσωπικά θέματα μπορούν 

Γιά νά πραγματοποιήσουμε ενα άκό-

αμωμ« της σ̂ Ίχ̂ νωοής μβίξΐ 

Συμφωνώ λοιπόν και υποστηρίζω την πρόταση του Προέδρου 

και του Ε.Γ. νά προχωρήσουμε άμεσα σε εκλογή νέου μέ

λους του Ε.Γ. 


