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(Μΰ)
Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετκά με τα σχόλια που έγιναν από το 

Γ. Κουρή στο "Ράδιο Αυριανή" γιά τη στάση απέναντι του, το μέλος 
του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής Β' Αθήνας Στέφανος Τζουμάκας έκανε την 
ακόλουθη δήλωση.

Το θέμα που πρόκυ^ε αυτές τις μέρες είναι πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ ως 
πολίτικου κόμματος στις σχέσεις του με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. 
Γιατί εδώ και χρόνια δεν είχε μια ολοκληρωμένη σωστή και σταθερή σχέ
ση ως κόμμα, με τα μέσα ενημέρωσης, με τους ιδιοκτήτες και τους δημοσι
ογράφους .
Αποτέλεσμα είναι και η μη καθιέρωση της εφημερίδας "εξόρμηση" στο χώρο 
του ΙΙΑΣΟΚ.
Στη διάρκεια της Κυβερνητικής θητείας του ΠΑΣΟΚ, εκτός από μιά δύο εξαι
ρέσεις, στελέχη του ασκησαν προσωπικό και κρατικό έλεγχο στα ραδιοτηλε
οπτικά κανάλια και ενώ με τις ενέργειες τους, δεν προωθούσαν την πολιτι
κή του ΠΑΣΟΚ, προκαλούσανεκα,τομ μύρια 'Ελληνες σε βάρος του ΠΑΣΟΚ. 
Ορισμένα από αυτά τα στελέχη κατά περιόδους έγιναν και μόνιμοι "εκπρό
σωποι" ορισμένων εφημερίδων και τηλεοπτικών καναλιών. Και τώρα είναι 
γνωστό ποιοί και που εδρεύουν και σε ποιές μηχανορραφίες συμμετέχουν 
κατά του ΠΑΣΟΚ.
Το μέγα θέμα που αφορά τη Δημοκρατία, τα Κόμματα και τη Δημόσια Ζωή εί
ναι η εμπλοκή,ρχ αλληλοσυνδέσεις και οι εναγκαλισμοί οικονομικών συμφε
ρόντων και επιχειρηματικών κύκλων είτε από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, 
είτε από το χώρο της παραγωγής, είτε από το χώρο του εμπορίου και ιδιαί
τερα του μεταπρατικού κεφαλαίου με τα κόμματα, ή με στελέχη κομμάτων, 
κύρια της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ.
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Οι εναγκαλισροί αυτοί, προκάλεσαν και προκαλούν εκφυλιστικά φαινόρενα 
στα κόρρατα, στις Κυβερνήσεις και στο δηρόσιο βίο γενκδτερα.

0 κ. Γ. Κουρης ταυτίστηκε ρε το ΠΑΣΟΗ ριάς ορισρένης περιδδου. Οι 
συνθήκες το επέτρεψαν. 'Ηταν η περίοδος που ρε τις ύβρεις, το φανατι- 
σρδ, τη ρισαλλοδοζία, την πολιτική τροροκρατία σε βάρος ηροσίων π ρο- 
σώπων ρε την απειλή ηθικης σπίλωσης f πολίτικης και κοινωνικής εξό
ντωσης λειτούργησαν ορισρένοι απδ τον Δεξιό Τύπο. 0 κ. Γ.Κουράς απάντη
σε ρε τον ίδιο ακριβώς τρδπο. Συρπληριυρατικά προέτρεπε τους πολίτες 
απδ τα ρέοα που διέθετε στη λογική του "νδρου","οδδντα αντί οδδντος" 
και "οΦθαλρόν αντί οΦθαλρού".

Ο κ. Γ. Κουοης είναι παλιός στα πολιτικά και ερπορικά παιχνίδια, 
ως παλιός πολιτικδς Λ ί λ ο ς, και όχι ρόνο, του κ. ’!ητσοτάκη. Δηριούργη- 
σε ρηχανισρδ προπαγάνδας και διαρόρόωσε κλίρα Φανατισρού και εδραίωσε 
καθεστώς πολιτικού χουλιγκανισρού απέναντι στον κιτρινισρδ του Τυπου 
της Δεξιάς. Εδραίωσε την Μακιαβελική θεωρία ο "σκοπδς αγιάζει τα ρέσα" 
(πολλοί κα λδπιστοι αργδτερα θα καταλάβουν ποιδς ήταν ο σκοπδς του). 
Οργάνωσε ρηχανισρδ γιά ενίσχυση ιης επίθεσης καί ερφάνισε'ένα. ΠΑΣ.ΟΧ 
Σοσιαλιστικό, Δηροκρατικδ και Ευρωπαϊκά Κδρρα ως πρωτόγονο σε συνθήκες 
πολίτικης και κοινιονικης καθυστέρησης. Αυτό το έκανε γιατί είναι 
επιχειρηρατίας. Αυτδ απαιτούσε η συγκυρία και τα επιχειρηρατικά του 
σχέδια.

0 παλιός του Φίλος, ο κ. Μητσοτάκης σίγουρα βρήκε εύκολο ρέτωπο 
για να ρετακινησει τους ταλαντευδρενους, προβληρατισρένους και σκεπτδρε- 
νους,προς την Ν. Δηροκρατία. Το Αποκρουστικό πρδσωπο του ΠΑΣΟΧ είχε 
Φτιαχτεί. Γιατί ερΦόνιζε το ΠΑΣΟΚ όχι κδρρα ρε θέσεις, έργα, πρδγραρρα, 
ιδέες, αξίες, ιδανικά, αλλά κδρρα πολέρου και επίθεσης στους αντιπάλους. 
Τι να πρδτεινε άλλωστε, λίγοι είναι οι επιχειρηρατίες που προτείνουν 
στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις, οι υπδλοιποι απλώς τις εκρε- 
ταλλεύονται.
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'Ετσι ο κ. Γ. Κουρής εμφανίστηκε ως "ο στυλοβάτης της δημοκρατίας" 
(γνωστή η στάση του στην διάρκεια της αποστασίας), ως ο αγωνιστής, ο πο
λέμαρχος, ο ανιδιοτελής στον πόλεμο κατά της δεξιάς, που διαχώριζε το 
λαό και επιχειρούσε σπίλωση και ταπείνωση σε κά:*ε αντίθετη Ρωνή. Δια
μόρφωσε την πρακτική που παρέλαβαν και άλλοι:'Οτι δηλαδή οι εκδότες 
και οι ιδιοκτήτες ράδιο και Τν μπορούν να έχουν οπαδούς <οα οχι 
αναγνώστες και ακροατές και αρα να έχουν πρόπλασμα κόμματος μέσα σε 
ενα κόμμα, με σκοπό να το χειραγωνήσουν στήν"κατάλληλη " Ράση. 'Ετσι 
πρότεινε Γουλευτές, πρόβαλλε Βουλευτές, πρότεινε Υπουργούς, Κοινοβου
λευτικούς Εκπροσώπους, συγκροτούσε το "λόμπυ,,του μέσα στο Π Λ ΣΟΚ.

Συνολικά διαμόρφωνε το "πλαίσιο" για την υποκατάσταση του πολιτικ 

κόμματος ΠΑΣΟΚκαι γιατί ο>, ι και της πολιτικής Ζωής, απο επιχειρηματικά

συμοεροντα .
'Ετσι το πρώτο πράγμα που αφορά το ΠΑΣΟΚ είναι να διάκόοει Τέτοιους πολίτικο' 
του δεσμούς απο κάθε συγκρότημα και με βάση αυτή την αρχή και με το
συγκρότημα Κουρη.

Ειδικότερα το συγκρότημα Κουρη:

1) Αντιτάχβηκε στήν συμμετοχή του ΠΛΣΟΚ στήν Οικουμενική με απαράδεκτες 
προτροπές, που θα οδηγούσε το ΠΑΣΟ” σε εκλογές στίς 17 Δεκέμβρη και 
στήν συντριβή. Πλόγος ήταν Ρανερός, η οικουμενική έριξε τούς τόνους
και την πόλωση. Π πόλωση και ο ώανατισμός είναι η βάση για τίς μπίζνες 
στόν Ταύρο.
2) Εμφανίζονται μετά τον Απρίλιο ως οι γνήσιοι διαχειριστές της "μαχη
τικής αντιπολίτευσης" προβοκάροντας και υποκαθιστώντας το ΠΑΣΟλ με 
δήθεν ενημερωτικές εκπομπές που δεν είναι τίποτε άλλο παρά κέντρο 
παρακομματικής συναγωγής και προπαγάνδας.
3) Μετά την ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στίς προγραμματικές δηλώσεις 
της κυβέρνησης ο Βουλευτής Μάκης Κουρής προκάλεσε για αντιδράσεις τούς 
Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στρεφόμενος εναντίον του Α. Παπανδρέου.
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Κυριολεκτικά θέλουν να περάσουν την γραμμή που πέρασε ο Ε.Αβέρωφ στην 
Η.Δημοκρατία το 1984 περί "απαλλαγής" που συσπε ί ρωσε και δ ιευκόλυνε 
το ΠΑΣΟΧ.
'Ετσι σήμερα η"Αυριανή"και το"κανάλι 29"διευκολύνουν την συσπείρωση 
και την εδραίωση της Δεξιάς με την πδλωση και τούς ψευτοΦανατισμούς 
και τις υποδείξεις για συγκρούσεις κομματικές μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δημο
κρατίας και οχι ανάμεσα στο Λαδ και το Νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα της 
Δεξιάς .
4) 0 Φίλος μου Κώστας Γερονικολός έχει πέσει πράγματι θύμα ενέδρας.
Την ενέδρα δμως πρέπει να το καταλάβει οτι την έχει στήσει απο καιρό 
ο κ.Γ.Χουρής και οχι το ΠΑΣΟΚ. Διαμορφώθηκε απο καιρό το πλαίσιο του 
Χουλιγκανισμού κατά των στελεχών του ΠΑΣΟΚ με τις επιθέσεις κατά μελών της 
Κ.Ε. και Βουλευτών. Η επίθεση στον Κουρματζή ήταν έξοδος ανιχνευτικη,
η επίθεση κατά Λαλιώτη ήταν πρόβα τζενεράλε,για κλάδεμα κάθε στελέχους 
και προειδοποίηση για όποιον εμπόδιζε την επέμβαση του κ.Γ.Κουρή και 
όσων είναι πίσω απο αυτόν στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ.
5) Το κτύπημα στόν Κώστα Λαλίωτη είναι Υαύγισμα, άλλον θέλουν να δαγκώσο 
Και άρχισαν να παίζουν παιχνίδια με κάποιους αξίωματούχους του ΠΑΣΟΚ
και να προβάλλουν και τα προσόντα τους ως " διαδόχων" και σ'αυτά τα 
παιχνίδια τούς εμποδίζουν οι οργανωμένες διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ.
Ο Λαλιώτης δε και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ συνδέονται με τις οργανωμένες 
διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ και δεν θα παίζουν με παιχνίδια κλεφτοπολέμου και 
υπονόμευσης κατά του Ανδρέα ΙΙαπανδρέου και του ΠΑΣΟΚ.
Γι αυτό και έπρεπε να πεσει για τον Τζουμάκα η λάσπη,πριν απο τίς 
εκλογές και να συνεχισθεί η επίθεση μετά τις εκλογές, οτι είναι"σπιτω- 
μένος" και "χρηματοδοτούμενος" , γι αυτό πρέπει να εμφανισθεί ο Λαλιώτης 
οτι κάνει "μαύρεςδούλειές" και συνέβαλλε σε εμπορικές επιχειρήσεις όπως 
το"κανάλι 29"
Η σφοδρότητα των επιθέσεων και η χυδαιότητα σε ανθρώπους της Τενιάς του
Πολυτεχνείου δεν είναι τυχαία.
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6) Σ'αυτά το πλαίσια έχουν επιστρατευθεί κάποιοι για να παπαγαλίζουν 
ως κονΦερανσιέ παρωχημένες πολιτικές της δεκαετίας του '60.
Σ'αυτη την Πόση ο Γ.Κουρης εμφανίζεται ως εκΦραστης του "μαχητικού 
ΠΑΣΟΚ" που θέλει μερτικό για κάποιους στίς"λύσεις του μέλλοντος1.'

Το Κωμικοτραγικό είναι οτι εμφανίζεται ως εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ 
που απειλεί να το διασπάσει ο Κώστας ΛαλΙο,'τηςί

Γνωρίζω πολλούς ανυποψίαστους φίλους και μέλη του ΠΑΣΟΚ που θέλει να 
εκμεταλλευθεί ο Γ.Κουρης , να εκβιάσει εζελίζεις στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και 
να όιαπραγματευθεί τα συμΦεροντά του,τα οποία εμφανίζει ως συμφέροντα 
της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως έκανε η Δεξιά παλιά που εμφάνιζε τα 
συμφέροντα της ως συμφέροντα του 'Εθνουςί
7) Γι'αυτό παπαγαλίζει :ΠΑΣΟΚ υστερικό η του εΦυσηχασμού ,λες καιδεν 
υπάρχει η θέση για υπεύθυνη ιιανητικη ^τάπη με ενλλακτικό πηότασο.
Η στόχευση για επέμβαση στα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ και η ιδεολογική και 
πολίτικη υπονόμευση του ως Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού και Σύγχρονου 
Ευρωπαϊκού Κόμματος, ηδη ουζητείται στην δημόσια ζωη της χώρας.

θα ποέπει να μπούν σε σωστή βάση οι πολίτικες σχέσεις του ΠΑΣΟΚ 
με τα συγκροτήματα του Τύπου, με κέντρα δύναμης και με επιχειρηματικά 
συμφέροντα, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι Λαικη Δύναμη και έχει αξιόπιστη εναλλα
κτική λύση για τη χώρα. Επορεί να εμπνέυσει και να αποτελέσει την ελπίδα 
για τούς εργαζόμενους και τον προοδευτικό κόσμο της χώρας.

Υ.Γ. Οφ»είλουν να συνεγερθούν όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ 
σε μια προσπάθεια για την Νεα Πορεία του ΠΑΣΟΚ και οχι όταν η 
λάσπη βρίσκεται μπρος στην πόρτα μας.


