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0ά ίεπεραοτη ypnyopa 
Α κρίοη οιό ΠΑΣΟΚ 

δηλώνει ò κ. Παπανδρέου 
•Q « Α nomw6péaw διαβεβαιώ

νει, δ η βά ξ*π·ραστή γρήγβρα h 
κοίση στό ΠΑ ΣΟ.Κ Τη διαβεβαί
ωση tre« ττεριλαμδάνιται «ré αποκλει
στική TOW δήλωση προς έθθομαδια.α 
έφημιρίδα τον ΠΑ ΣΟ.Κ., è κ Α 
Παπανδρέου τή* «πανέλαδ* χβές σέ 
συνομιλία τον τ^>6ς πολιτικούς »ν». 

ι ς 
Γ το μεταξύ, όμως, σννεχίσβη»* 

χέίς «ai βά ίπαναληφθή καί σημ»-
μσ y ιό 5η fop«, ή συζήτηση στην 
Κοινοβουλευτική Ομάδα τοΟ ΠΑ.ΣΟ. 
Κ για τήν εσωκομματική κρίση. Ή 
σημερινή συνεδρίαση της Κ. Ο. Ψ 
αρχίση errίς 10 τό πρωί 

Σύμφωνα μ* δρισμένβς -πληροφο. 
ρί«ς, εφτά άπό τους ! 3 βουλευτές 
ιού ΠΑ. Ι Ο . Κ. (χουν υποβάλει πρό
ταση γιά τή συγκρότηση νέου κα
θοδηγητικού οργάνου τον Κινήματος. 
Η πρόταση δέν ϊ χ π yivtt ώς τώρα 

δεκτή. 'Ορισμένοι άπό τους δουλευ
τές erri μένουν νά ανακληθούν ο·ί δι
αγραφές, αλλά δ κ. Α. Παπανδρέου 
είναι ανένδοτος. Ιδιαίτερα γ ι α τους 
προερχομένους άπο τη «Δημοκρατική 
"Αμ^να», τους οποίους κατηγορεί, 

8τι μπήκαν στό ΠΑ. ΣΟ Κ. μέ σκοπό 
ißPiA nfnrfmiu ** 

'Eyivc yvwerTO, 6 " é γραμματέας 
[του Ρκτίλεστικον Γραφείου καθηγη
τής κ. Κ. Σωμερίτης έχει απευθύνει 
στον Α. Παπανδρέου επιστολή, μέ 

! την όποια τού ζητεί νά ανακληθούν 
: οΐ διαγραφές *σί νά τηρηθούν ot δη. 
μοκρατικές διαδικασίες Παρόμοιο ε
πιστολή ίχει απευθύνει στον Πρόεθοο 
τού ΠΑ ΣΟ Κ -»6 μέλος τής Κ. Ε. 
t. Άντ. Καράς. 

Απλώσεις 
τοο κ. Παπανδρέου 

Στή χθεσινή του συνομιλία μέ πο
λιτικούς συντάκτες δ «. Α. Παπαν
δρέου tt-irt (τ ι στην Κ.Ο. συζητούν
ται ελεύθερα δλα t a δέματα ΤοΟ 
κόμματος, Οί δουλευτές, πρόσθεσε 
εκφράζουν τ (ς άπόψεΊς τους κι' έ 
Υ ω ακούω «Δέν ύπάρχκι αμφιβολία, 
6ττι ή κατάσταση τεού Ιχει δημιουργη-
θη στό κόμμα είναι δυσάρεστη, αλ
λά βά την ξεπεράσουμε». 

Έξ άλλον στην εβδομαδιαία ε
φημερίδα «Εξόρμηση», δ Κ. Α. Π*. 
ττανδρέου δήλωσε τά ακόλουθα: 

«'Επιθυμώ νά διαβεβαιώσω τή βά
ση τού ΠΑ. ΣΟ. Κ πώς ή κρίση «ou 
έμ φα vi στ η* ε στους κόλπους τ « · ορ
γάνων κορυφής τού Κινήματος -— 
παρά τ (ς μεβοδευμένβς δημοσιεύσεις 
στον ημερήσιο Τύπο — 44» «ρόκ«ι· 
τσι νά ποοχωοήσει σέ βάθος ««( 
πώς αναμφίβολα βά είναι •«( βρα-
χύτοττης διάρκειας. 

Μεθοδεύεται γενικώτερον στδ χώο« 
των δημοκρατικών προοδευτικών κα( 
αριστερών δυνάμεων της χώρας, σύγ 
χύση καί διάσπαση πού εξυπηρετεί 
τά συμφέροντα τού ξένου καί ντόπιο » 
κατεστημένου. Καί Θεωρώ γι ' αύτδ 
Ιδιαίτερα βαρύ τό σφάλμα αυτών 
πού αποφασίζουν νά δώσουν ευρεία 
δημοσιότητα ατή διαφωνία tout —» 
καί ασφαλώς Βχονν τό δικαίωμα νά 
διαφωνούν — γ ι α τ ί ασχοτα από TIC 
προθέσεις τους υποβοηθούν, τόσο σ τ · 
έργο της διασπαστικής ομάδας, δα« 
καί τους στόχους τού κατεστημένου. 

Τό ΠΑ. ΣΟ.Κ. δέν πρόκειται νά 
αναχαιτιστεί στην πορεία τον γ ι « 
μιά 'Ανεξάρτητη καί Σοσιαλιστική 
'Ελλάδα. Ή οργάνωση θά Ιχει σύν
τομα νέα Κεντρική Ε π ι τ ρ ο π ή πού 
βά προετοιμάσει τό Κθφος γιά τφ 
συνέδριο τού Κινήματος, ύστερα ά* 
πό διεύρυνση τής οργανωμένης βά
σεως τον καί διαφώτιση*. \ 

Η Ίδια εφημερίδα δημοσιεύει πλη-
ροφορίε«, κατά τΙς ο π ο ύ ς γίνστοι 
προσπάθεια γ ι ά νά Ιδρυθη στην 'Ελ
λάδα Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα «κά
τω από τ ίς ευλογίες τού πρώην Γερ
μανού καγκελαρίου ΒΙλλυ Μπράνι». 
'Αλλά τόν ελληνικό πολιτικό χώρο. 
κατά τήν εφημερίδα τού ΠΑΣΟΚ, 
προσπαθεί νά έλέιγξη καί τό Χριστια-
νσδηιμοκρατίΜό Κόμμα τής Δ. Γερ
μανίας. 

ΟΙ διαψωνοοντες 
Ot διαγραφέντες καί άλλοι δια

φωνούντες μέ χάεσινοδρυνή ανακοί
νωση τους, κατηγορούν τόν κ. Α. 
Παπανδρέου καί τό "Εκτελεστικό 
Γραφείο, δτι «υΙοθετούν τήν κλα
σική παλαιοκομματική μέθοδο τής 
π σ α π λ ό ν η σ η ς τής βάσης μέ φενβαλο-
γίες, συκοφαντίες, πολιτική καί ή-

Ι
βική λάσπη εναντίον «σων διαφω
νούν μαζί τους». 

'Αναφέρουν κατόπιν, δτι, μέ τίς 
μεβάδους αυτές διαφωνούν τά μισά 
περίπου μύλη τί|ς Κ.Ε-, βουλεντ£ς, 
τοπικές οργανώσεις, κλπ. 

ΟΙ διαφωνούντες συνεχίζουν: 
«Είμαστε ύπαχρβωμένοι »α έπιση-

μάνον,μ« τήν Ιλλλιφη ττολιτ«ού ή9ους, 
νά καταλογίσουμε πολιτική ανευθυ
νότητα καί Ιλλειφη αγωνιστικής γ«ν-
ναιότητας- νά καταγγείλουμε τήν ξέ
νη trpé^ τό σοσιαλιστικό <̂ θος με
θοδολογία τής ττολιτικής κατασυκο
φάντησης καί διαστρέάλωσης τής α
λήθειας. 

θ ά θ')αμ« νά ρωτήσονμ« τόν κ. 
Παπανδρέου καί τό 'Εκτκλβστικα 
του: 

- ü: • 

Ποισί διασπούν τδ κίνημα; Έ -
«Ιvoi πού μάχονται γ ι ά τ ί ς άρχ4ς 
τον % ÓMÌvot πού τίς παραχαράα 
σονν; 'Εκείνοι πού άγωνίζσντβι γιά 
την πλήρη ενημέρωση καί έλ*υβερη Ικ-
νρσση της βάσης ή Κ«ι·οι που γρα
φειοκρατικά έπ ι βάλλουν τήν δική τονς 
ανεξέλεγκτη βέση, φιμώνουν τή δά
ση και διαλύουν κάθε νομιμότητα; 
ΟΙ σοσιαλιστές ξέρουν τήν απάντη
ση, ο | μή σοσιαλιστές δνωρονν διά
σπαση κάβε διαφωνία μέ τβ» αρ
χηγό 

Ποιοί *ξυπηρ«τούν τό κατ«στημό-
νο, Έκκίνοι πού πιστεύουν στό λαό 
και στην Ικανότητα του νά μκτέχ« 
ουσιαστικά ari ς πολιτικές διεργα
σίες ^ εκείνοι ttoi» θέλουν τ ό λαό 
αδιαμόρφωτο εκλογικά πειραματό
ζωο, 'Εκείνοι πού μάχονται γ ι α ορ
γανωμένο λαϊκό κίνημα ή" AMI voi πού 
μεθοδεύουν τήν κατασκευή αρχηγι
κών κομμάτων, Τό κατεστημένο δον 
χτυπιέται μέ φραστικές συνθηματο
λογίες ττού εντυπωσιάζουν βυμίζον-
μ« ότι δ ίδιος ό Α. ΠαΛΓανβρέου Ι-
λ«γε στίς I 8 . t 0 . 7 4 πώς: «είνα« α
δύνατο νά επαγγέλλεσαι δημοκρατία 
γιά τό έθνος «ι φσύ «Α μήν τήν ε
φαρμόζει ς μέσα στους κόλπους σ ο ν ' 

» Τέτιες πολιτικές ανακολουθίες 
ποιόν τραυματίζουν καί ποιόν εξυ
πηρετούν; Ποιοί εκφράζουν σοσιαλ
δημοκρατικές τάσεις, αυτοί πού επι
μένουν στή διαμόρφωση ενός σαφούς 
Ιδεολογικού πα>ιγράμματος καί κα
θορισμένων πολιτικών στόχων fj έ « ί -
νοι πού προσπαθούν νά στήσουν Ινα 
ακαθόριστο σοσιαλιστικό ιδεώδες μέ 
κύριο άξονα τήν «ροοωπική ακτινο
βολία <j αυθεντία ενός αρχηγού; 'Ε
κείνοι τιβύ ζητούν τή ζύμωση γ ι α τήν 
διαμόρφωση τής σοσιαλιστικής σν-
νβιδητότητας τής βάσης ή έκίϊνο. 
«σύ θεωρούν δτι ή συν*ίβηση μττα-
δίβετσι μέ αρχηγικά οννθήματα «ai 
έκτελοστιβές εντολές; Πάντως τόν 
κ. Μηράντ é κ. Ποπανορέου θα τόν 
σπιοτ«οφθ*ΐ κι' Ικαν· τό καθοτί γ ι ά 
νά τήν έξασοαλίσ*! αυτή τή οννάν-
τηση. Ας μήν προοτταθκ!, λοιπόν, 
νά βιασπείρ«! τή σύγχυση». 

Οργανώσεις 

• Ή ΝαΛαία ΠΑΣΟΚ 'Ιωαννί
νων, μέ ανακοίνωση της, «κατά 
ζί, την θλιβερή όμάβα τών δι« 
ατών, «αί κατηγορεί ορισμένους ά-1 
πό τού« θιαφωνούντβς δτι δημιούρ
γησαν ατά 'Ιωάννινα Ινα « ά ρ α - Π Α 
ΣΟΚ». 

w Μ κλαοική οργάνωση Υγοισνο» 
μικών βοσσαλονίκης τού ΠΑΣΟΚ, 
μέ ανακοίνωση της «παταβικάζει τήν 
απόφαση τού 'Βκτολοστικού Γραόβί-
ου ή οποία cfvoM αποτέλεσμα δια
μάχης διαφόρων έλιτιαών 
καί κάνει βκκληαη σ' αυτός νά 
νουν πράξη τ ί ς αρχές τής δι« 
ξης τής S τού Σεπτέμβρη». 
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