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ΣΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ή  ηγεσία θά προχωρήοη σέ «βαθοιάιη τομή»

τ ο  ΠΑΣΟΚ διέρχεται τόν τελευταίο καιρό την σοβαρώτερη καί βαθύτερη έσω- 
1 τερική του κρίσι από τότε πού συνεστήθη, καί σύμφωνα μέ πλεγμένες πλη
ροφορίες, ή ηγεσία τού Κινήματος, βασιζόμενη στην πρόσφατη καί απώτερη 
εμπειρία, φέρεται αποφασισμένη νά προχωρήαη σταδιακά σέ «βαθύτατη τομή« 
πού θά φθάση μέχρι τις Τοπικές ’Οργανώσεις.

Καί 'τούτο γιά  νά έπανακτήση 
τό  «π ά ιω  νέοι» μέσα σ τό  Κίνη
μα καί νά πατάξη όσους φανερά 
ίί ψ θυρ 'σ ιά  κυκλοφορούν συνθή
ματα «Τ ό  Π Α ΣΟ Κ  δεν είναι ό 
Άνδρέας», η « 'Ο  Άνδρέας δεν

είναι τό  άλφα και τό  ωμέγα τού 
Π Α Σ Ο Κ ».

Κ ατά  τις  ίδιες πάντοτε πλη
ροφορίες τό  τελευταίο «έπε'σόδιο  
Σημ ίτη» θά άπατελέση τήν άφε- 
τηοία ριζικών, μαζικών άλλαγώ.

-

τ ις  όποιες ό κ. Ά νδρέας Παπαν
δρέου είναι άποφοίσισμένος νά 
κάνη τό  ταχύτερο —  καί μέσα 
σ τό  καλοκαίρι, γ ιά  , νά έπιτύχη 
τόν απόλυτο έλεγχο μέσα οπήν 
ένδοκο μυστική μηχανή.

"Ηδη, άπό διημέρου τοποθετή
θηκαν νέοι έπικεφοιλής σε δύο ζω  
τικοός γ ιά ' τό  Π Α Σ Ο Κ  τομείς: 
Τήν Δ ιαφώτισ ι καί τήν Νεολαία. 
’Επικεφαλής τής Δταφω τίσεω ς το  
ποθετήθηκε ό βουλευτής (κα! μέ
λος τής Κεντρικής ’Επ ιτροπής) 
κ. Στέφανος Τζουμάκας, σέ άντυ-

. κατάστασ ι τού «παραιτηθέντος» 
κ. Κ. Σημίτη. Επικεφαλής τής 
Νεολαίας (σ έ  άντικα τάστασι τού 
κ. Τ ζουμάκα) τοποθετήθηκε ό κ. 
Σ τ . Μανίκαις, μαζί μέ δύο ανα
πληρωτές γραμματείς, τούς κ.κ. 
Χρ. Παπουτσή (πρόεδρος τής Ε 
Φ ΕΕ) κα! Δ . Ρέπα Τ ις  τοποθε
τήσεις  αυτές ένέκιρ«νε τό  ’Εκτε
λεστικό Γραφείο πού συνήλθε υ
πό τήν προεδρία τού κ. Ά νδρέα  
Παπανδρέου.

ν

Ή  έκπαραθύρωσι 
τοΰ Σημίτη

Ά π ό  χθές ή εικόνα κρίσεως 
πού περνά τό  Π Α Σ Ο Κ  μέ τόν 
παρασκηνιακό αγώνα  μεταξύ τω ν 
διαφόρων τάσεων πού υπάρχουν 
μέσα σ τό  Κίνημα, τά σ εις  πού 
δημιουογούνται κα! ιδατηρούνται 
άπό τήν ποικιλώνυμη 6άσι του 
ήλθε όλη σ τό  φώς. Καί απέδειξε 
ότι παρά  τ ΐς  αγωνιώδεις προσπά  
θείες πού κατέβαλε ό κ. Ά νδρέας 
Παπαινδρέου νά άποδώση όλα τά  
κακά σ τόν «Τύπο τής Δ εξ ιά ς », 
ή κατάστασι μέσα σ τό  Κόμμα 
του κάθε άλλο παρά ειδυλλιακή 
είναι. Πρωινή έφημερίς (δημοσιο
γραφικού συγκροτήματος) πού 
τόν τελευτα ίο  κιαοό εμφανίζεται 
ότι υποστηρίζει τόν κ. Ά νδρέα  
Παπανδρέου κα! ή οποία έδημο- 
σίευσε κατ’ άποκλειστικότητα 
τήν «π αρα ίτησ ι τοΰ κ. Σημ ίτη » 
—  προφανώς προελθούσαν άπο 
τόν πρόεδρο τού Π Α Σ Ο Κ  —  σέ 
άνάλυσι γ ιά  τήν κατάστασι σ τό  
Π Α Σ Ο Κ  παραδέχεται ότι «άσφ α  
λώς κάτι συμβαίνει σ τό  ΠΑ
Σ Ο Κ »  κα! προσθέτει ότι δεν ή
τα ν  άνάγκη νά προηγηθή ή εκ- 
παραιθύρωσι τοΰ κ. Σημίτη γ ιά  
νά διαφανή δτι τό  Κίνημα «βρ ί
σκεται σ έ  μια οριακή καμπή τής 
ισ τορ ίας του». ,·

Ή  άνάλυσι, άφοΰ δέν Θεωρεί 
κα! τόσο  σημαντικό τόν τρόπο 
μέ τόν  όποιο ό κ. Κ. Σημίτης 
«παραιτήθηκε» —- αύτο ελάχι
στους ενδιαφέρει, ισχυρίζεται ή 
εφημερίδα —  παοατηρεί π,ροα-
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ναγγέλλοντας: « Ό  κ. Άνδρέα ς 
Παπανδρέου είναι αποφασισμένος 
νά προκαλέση ενδεχομένως άλλα- 
γές πού θά απαίτηση ή άντιμε- 
τώπισι των προβλημάτων πού υ
πάρχουν μέσα στο ΠΑΣΟΚ». Ή  
άνάλυσι δεν προχωρεί πέραν τής 
προειδοποιήσεως για τις «αλλα
γές» που είναι αποφασισμένος να 
κάνή ό κ. Άνδρέας Παπανδρέου. 
Αλλά  γιά  όσους γνωρίζουν πρό
σωπα και πράγματα, οι «αλλα
γές» αυτές προοιωνίζουν εκκαθα
ρίσεις σέ βάθος καί πλάτος, ώ
στε να σταθεροποιηθή η ηγεσία 

■ του Κινήματος

Και άλλη άνάλυσι
Πιο αποκαλυπτική ίσως τής 

κ,αταστάσεως που επικρατεί σή
μερα μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι ή 
άνάλυσι που δημοσιεύθηκε σε άλ 
λη κυριακάτικη εφημερίδα που 
εμφανίζεται καί αυτή δτι υπο
στηρίζει τό Κίνημα του κ. Άν- 
δρέα Ποοπανδρέου.

Ή  ανάλυσή αρχίζει μέ κάτι 
πού δλες σχεδόν οί εφημερίδες έ
γραψαν —  ό ίδιος όμως ό κ. 
Άνδρέας Παπανδρέου δεν τό δέ
χθηκες "Οτι ό κ. Σημίτης πλη- 
ροφορηθηκε από τον Τύπο την 
περασμένη Τετάρτη την «παραι- 
τησί» του.

<<Χωρις_ τό δημοσίευμα —  γρά 
φει ή άνάλυσι —  τά  πράγματα 
σίγουρα δεν θά εΐχαν πάρει τήν 
Φορά πού ακολούθησαν: Άπ ό λό- 
λε ̂ ρ α π ^ - ^ δ5ομς ^θιξίας, ό κ. 
στον Πρόεδρο'^τοιΓ 
στά  μέλη τού Έ'κτελεστικου~1Γ% - 

; φείου».
Είναι ενδεικτικό ίσως ότι τό 

δημοσίευμα τής εφημερίδας χα
ρακτηρίζει την δημοσίευα ι τής 
πληροφορίας τής παραιτησεως 
σάν «προβοκατόιρμκη», ενώ διάχυ
τη είναι ή έντύπωσι μεταξύ των 
έξωκο ι νοβουιλευτιικιών στελεχών
του ΠΑΣΟΚ ότι τήν πληροφορία 
στην εφημερίδα διοχέτευσε —  μέ 
τις ευλογίες τοΰ κ. Άνδρέα Πον- 
πανδρέου —  βουλευτής μέ κεν
τρώες αποκλίσεις, γιά  νά επί
σπευση τήν εκκαθάρισι μέσα στο 
ΠΑΣΟΚ.

Στην άνάλυσι γιά  τήν κατά- 
στασι πού επικρατεί στο Κίνη
μα, υπογραμμίζονται οί έξής ορ
γανικές αδυναμίες:

— Ή  συλλογική λειτουργία στά  
ηγετικά κλιι,μάκιια 

— Ή  εσωκομματική Δημοκρατία. 
— Ή  σχολαστική τήρησι τών Κα 

ταστατικών διατάξεων.

Στο ίδιο άρθρο —  στο οποίο 
υπάρχουν πολλές «μπηχτές» κα
τά  τοΰ κ. Άνδρέα Παπανδρέου 
καί εμφανίζεται ότι άπηχεΐ τις α
πόψεις τών «άντιφρανούντων» —- 
περιέρχονται ώρισμένες διαπιστώ 
σεις, ως π.χ. ή ΰπαρξι διαφορε
τικών πολιτικών τάσεων αποτε
λεί κοινό μυστικό καί μόνο ή ηγε
σία του άρνείται νά τό παραδε- 
χθή, οί τάσεις αυτές είναι κεν
τροαριστεροί δημοκράτες, σοσιαλ 
δημοκράτες καί «αταξικοί» τεχνο 
κράτες^ καί μαρξιστές

Πολύ αποκαλυπτικές τοΰ τί γί
νεται μέσα στο ΠΑΣΟΚ είναι οί 
συστάσεις πού προτείνει ή άνά
λυσι, γιά  τό  τί πρέπει νά γίνη 
μέσα στο Κίνημα:

—  Νά έπέτρεπε τήν δημοσία έκ- 
φρασι καί άντιπαράθεσι τών 
τάσεων ατούς κόλπους του σέ 
θέματα στρατηγικής.
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κρίσι ατό ΠΑ.Σ0.Κ.
νά επίσπευση τόν αποφασιστικό 
αγώνα γιά νά ξεκαθαρίση αυτή 
τήν κατάστασι μέσα στο Κόμμα 
του, κυρίως όμως νά επιβολή 
τήν προσωποπαγή του πολιτική 
γραίμμη.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ό ά- 
γώας αυτός θά απαίτηση χρόνο 
καί πάρα πολλούς άλλους Σημι- 
τιδες. "Ολοι όμως σημειώνουν ό

τι ό αγώνας θά είναι καθοριστι
κός γιά  την περαιτέρω τύχη του 
ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον άν θά μπο 
ρέση τό  Κίνημα νά κάνη κάποια 
στροφή προς τό Κέντρο μετά 
τις έκκαβαρίσεκ; τών πανίσχυρων 
Τοπικών καί Νομαρχιακών Ε π ι
τροπών πού διοικούν σήμερα τό 
ΠΑΣΟΚ, εκτός τοΰ λεκανοπεδίου 
τής Αττικής.

—  Νά έδινε στην, δημοσιότητα 
καί τις απόψεις τής μειοψη
φίας στις συνόδους καί συνε
δριάσεις τών καθοδηγητικών 
του οργάνων.

—  Αντί νά κάνη ανακρίσεις γιά 
«διαρροές» καί νά βουλώνη τά  
στόματα, ανακοίνωνε μετά τις 
όλο καί πιο σπάνιες συνεδριά
σεις τήρ Κοινοβουλευτικής ‘Ο
μάδας ότι έκτος άπό τόν πρόε 
δρο τοΰ Κινήματος μίλησαν καί 
° ί/ τάδε βουλευτές καί είπαν 
πάνω-κάτω τά  έξής.

Ά π ό  τό τελευταίο πού κινδυ
νεύει η Δημοκρατία, είναι, ασφα
λώς, ή Δημοκρατία.

Τό Διευθυντήριο
„ ^αί τ ό̂  άρθρο καταλήγει μέ 
εναν γενικό άφοριισμό γιά  τό  σχε 
διαζάμενο άπό τήν ηγεσία τού 
Κινήματος διορισμό ενός πεντα
μελούς Διευθυντηρίου, υπό τόν 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο τοΰ 
ΠΑΣΟΚ κ. I. Άλευρά.

«Αυτό πού θά έπρεπε νά απο
κλείεται σάν διλημιματική έ- 
τπλογή είναι ή̂  μετατροπή του 
ΠΑΣΟΚ σέ αστικό εκλογικό 
σχηματισμό, μέ επικεφαλής 
διορισμένο^ «Διευθυντήρια». Θά 
ισοδυναμοΰσε μέ πολιτική αυ
τοκτονία. Γιατί τώρα πιά ό„ 
Ανδρέας χρειάζετακ τόσο τις'’ 

ό^ανωμένες δυνάμεις τού ΠΑ 
ΣλΟΚ. οσο. τουλάχιστον καί 
το ΠΑΣΟΚ τον Άνδρέα...».

ι λ Έ^έον σαφές ότι ό κ.
Ανορεας Παπανδρέου αποφάσισε


