
Το ΠΑΣΟΚ διέγραψε 11 
οτελέχη του tnç «Δ; Α.» 

Β. ΦΙΛΙΑ, ΑΣΤ. ΣΤΑΓΚΟ, ΣΤ. ΝΕΣΤΟΡΑ ΚΛΠ. 

Διενέξεις στην «κορυφή της ηγε
σίας» του ΠΑΣΟ Κ, έξεδηλώθησαν 
χθες. Το Εκτελεστικό Γραφείο του 
Κινήματος με ανακοίνωση του, κα
τηγορεί μια ομάδα στελεχών πού 
προέρχονται άπα τήν «Δημοκρατι
κή "Αμυνα» δτι συνεχίζουν μυστι
κά να φέρωνται σαν ομάδα, προ
σπαθώντας κάθε φορά ¿οργανωμέ
να να επιβάλουν τίς απόψεις τους 
σε ολόκληρο το κίνημα. 

Ακόμη, ή ομάδα αύτη κατηγο
ρείται δτι έχει ελιτιστικές απόψεις 
χωρίς εμπιστοσύνη στή βάση και 
δτι δεν δέχθηκε συζήτηση, όπως 
είχε άποφασισθή στο προσυνέδριο 
του ΠΑΣΟΚ. Ή ίδια ανακοίνωση 
αναφέρει δτ* τα μέλη της ομάδος 
ακόμα και στην πρώτη συνεδρία
ση της Κεντρικής Επιτροπής με
τά το προσυνέδριο, συμφώνησαν 
ομόφωνα στο πολιτικό κείμενο που 
παρουσίασε ó πρόεδρος του ΠΑ
ΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου. 

Τα μέλη που υπαινίσσεται το Ε. 
Γραφείο στην ανακοίνωση του δτι 
αποτελούν «ομάδα» και διαχωρί
ζει το ΠΑΣΟΚ τη θέση του μέ αυ
τούς είναι οι έξης ένδεκα: Β. Φί
λιας, Άστερής Στάγκος, Ν. Κων-
σταντόπουλος, Στ. Νέστωρ, Χρ. 
Παπαθανασίου, Π. Ευθυμίου, Λαο

κράτης Βάσης, Γ. Ζυγογιάννης, Σ. 
Καβουνίδης, Χαρ. Ντόλκας και Ι. 
Τούντας. 

"Ολοι οΐ προαναφερθέντες είναι 
μέλη της Κ. 'Επιτροπής του ΠΑ
ΣΟΚ και οΐ περισσότεροι ήταν 
μέλη της «Δημοκρατικής Αμύνης». 

Έν τω μεταξύ μέ άλλη ανακοί
νωση του το Ε. Γραφείο άναφέρεί 
δτι στις 22 'Ιουνίου θα συνέλθη ή 
Κ. 'Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, στην 
οποία ασφαλώς θα τεθή το θέμα, 
τών «ένδεκα». 

Το θέμα που δημιουργείται εί
ναι αν τ« υπόλοιπα μέλη τής πρώ
ην «Δημοκρατικής Αμύνης» πού εί
ναι στο ΠΑΣΟΚ, στην Κεντρική 
'Επιτροπή καΐ σέ άλλα όργανα θα 
εγκρίνουν τις καταγγελίες του 'Ε
κτελεστικού Γραφείου ή θα άντι-
δρόοσουν αναλόγως. 

Τέλος οί «ένδεκα» ̂  κατηγορούν
ται ακόμη δτι «μέ τή δραστηριό
τητα τους αύτη, έδειξαν δτι θέλουν 
μια συζητητική λέσχη, χωρίς καν 
να παρουσιάζουν πολιτικά κείμενα 
και δτι το μόνο που τους ενδιαφέ
ρει είναι \ διατήρηση καί ή επι
κράτηση τής άμάδος». 
Άπα μέρους τών 11, δεν υπήρξε 
μέχρι τής στιγμής άντίδροχτη. 


