
Συνεχίζεται ή διαμάχη 
υιούς κόλπους του ΠΑΣΟΚ

Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ

Ό  κ. Α. Παπανδρέου αναχωρεί σή
μερα τό πρωί με αυτοκίνητο γ ιά  την 
Λάρισα, αρχίζοντας τ ίς  έξορμήσεις 
του στην επαρχία στά πλα ίσ ια  των 
έπαφών που αποφάσισε νά πραγμα
τοποίηση μέ τή «βάση» του ΠΑΣΟΚ

'Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θά στα- 
ματήση στά Φάρσαλα καί τή Νίκαια, 
οπού θά έλθη σέ έπαφή μέ τ ίς  έχει 
τοπικές άργανώσεις τού Κινήματος. 
Σ τ ις  8 .3 0 ' μ .μ . θά έκφωνήση πο
λιτ ικό  λόγο σέ συγκέντρωση στελε
χών του ΠΑΣΟΚ.

Στον κινηματογράφο «Γαλαξίας» 
τής Λάρισας, ό κ. Παπανδρέου στό 
>όγο του θά άναφερθη στην αποχουν
τοποίηση που θά την χαρακτηρίση 
φάρσα, στην απόφαση τού Ά ρε ίου 
Πάγου γ ιά  τό πραξικόπημα, στό Κυ. 
πριακό, στό ΑΙγαΐο, στά άμεσα προ_ 
βλήματα του αγροτικού κόσμου, σ τ ις  
’ Ενοπλες Δυνάμει ς κλπ.

Την Κυριακή ό κ. Α. Παπανδρέου 
θά έχη συσκέψεις μέ έκπροσώπους 
όλων τών τοπικών οργανώσεων του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Θεσσαλίας. Μέ την πε
ριοδεία στή Θεσσαλία αρχίζουν οί 
διαδικασίες γ ιά  τή(ν έλλογη νέων 
οργάνων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πού εξάγγει
λε πρόσφατα ό κ. Παπανδρέου.

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΗΣ  ΜΕΛΙΝΑΣ
Σ τό  μεταξύ, συνεχίζεται στό ΠΑ. 

ΣΟ .Κ . ή διαμάχη ανάμεσα σέ όσους 
συμφωνούν μέ τ ίς  πρωτοβουλίες τού 
προέδρου του (διάλυση καί τής νέας 
Κ. Ε ., διαγραφές κλπ.) καί στους 
διαφωνούντας. Χθες ή κ. Μελίνα Μερ- 
κούρη απεύθυνε «έκκληση πρός όλους, 
πρός τόν πρόεδρο τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί 
όλα τά στελέχη του μαζί καί σέ 
όσους έχουν διαγράφει νά έπιδείξουν 
πνεύμα ευθύνης καί χωρίς νά άπο. 
οχουν οπτό τ ίς  άπόψεις τους νά έγ- 
καταλείψουν κάθε πρακτική πού ο
ξύνει την α ντιδικία , νά μην έμμέ- 
νουν σε ειλημμένες αποφάσεις τέ
τοιου χαρακτήρα, νά άποφύγουν προ_ 
σωπικές άντεγκλήσει ς. Καί τελικά 
νά προσπαθήσουν νά βρουν τό γρη
γορότερο, βάση συνεννοήσεως καί κοι
νής πορείας».

Ή κ. Μερκούρη υποστηρίζει ότι 
προϋπόθεση γ ιά  νά ύπαρξη στην ‘ Ελ
λάδα σοσιαλιστικό κίνημα «ε ίνα ι νά 
δισμαρφωίθη τό  ΠΑ.ΣΟ.Κ. σέ κο μ μερ
τικό οργανισμό πού όχι μόνο μέ γε
νικές διακηρύξεις, άλλα καί μέ συγ. 
κεκρί'μένο πρόγραμμα καί μέ την ε
σωτερική του λειτουργία νά έμπνέη 
τά  μέλη καί τά  στελέχη του, νά ά
χτι νοδολή στό λαό, νά παρέχη όλες 
τ ίς  έγγυήσεις ότι ο ί τελ ικές του 
κατευθύνσεις, ο ί αποφάσεις καί ή 
δρόΙση του, είναι αποτέλεσμα μιας 
όσο είναι δυνατόν π ιό  συλλογικής 
καί δηιμοκροπικής διαδικασίας».

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΔΙΑΦΩΝΟΥΝΤΩΝ

Προχθές 50 έπιστήμονες μέλη έπ ·- 
τ ροπών κλαδικών όργανώσεων τού 
ΠΑΣΟΚ αιρετών συμβουλίων έπ ιστη- 
μονικών συλλόγων κλπ., έδωσαν στόν 
Τύπο διακήρυξη, μέ την όποια καλούν 
τά μέλη τού Κινήματος νά «καταδι
κάσουν άνοιχτά όλες τ ίς  μεθοδεύσεις 
πού μετατρέπουν τό  ΠΑΣΟΚ σέ άρ- 
χηγικό, άστικό κόμ,μβ». Καλούν τά 
μέλη τού ΠΑΣΟ'Κ νά προσυπογράψουν 
τή διακήρυξη, μέ τήν όποια ζητούν 
νά άποκατασταθή άμέσω ς ή δημοκρα 
τική λειτουργία στό Κίνημα καί νά 
γίνη σεβαστή ή Ιδρυτική του διακή
ρυξη καί οργανώνουν συγκέντρωση, τή 
Δευτέρα 7  Πουλιού, σ τ ίς  8 τό βοά- 
6ν, στό θέατρο «Σ ά τ ιρ α » , μέ θέμα 
«Τά α ίτ ια  τής κρίσης καί ή τροπή 
γ ιά  τή  λύση της». 01 50 ¿πιστή,μο
νές διακηρύσσουν έπ ίσης:

«Θεωρούμε ότι ο ί αυθαιρεσίες τοΰ 
βιοιρισμένου Ε κτελεστικού Γρσφεΐ- 
υο καί οί ανεξέλεγκτες αποφάσεις 
τού Προέδρου, θέτουν σέ κίνδυνο τήν 
μεγάλη έλπίβα τού ‘Ελληνικού λαού 
γ ιά  τή δημιουργία ένός πραγματι
κού Σοσιαλιστικού Κινήιματος, πού 
δέιν θά άνήκει σέ πρόσωπα, άλλά 
θά στηρίζεται στήν αποφασιστική 
συμμετοχή τών μαζών, γ ιά  νά μή με- 
ταβάλει τ ίς  θεμελιακές διακηρύξεις

του σέ τύπο χωρίς περιεχόμενο».

Τή διακήρυξη υπογράφουν ο! κ.κ. 
Νικηψοριάδης Ά γ ις ,  Κουτσούκος Κ., 
Ηασωνίδης Γ ., Παπάζογλου Τ ., Φ ίλιπ  
πας Κ., Ά γγελ ίδης Ά σ τ ., Μαχαί- 
ρα Έ λίνα , Καραγκούνης Δ ., Τρά
κας Χρ., Έφεδάκης Ά ν τ ., Δημητρίου 
Κ., Ψαρρός Γ ., Καλλιπολίτης Ά 
ρης, Αιακόπουλος Κανελ., Άσλάνης 
Εμμ., Σγούρος Ά λ ., Μαΐστρος Γ ., 

Μπούκας Κ., ’Ορφανουδάκης Γ ., Ζή- 
βας Μαρ., Καλτής Θεόδ., Δραβαλι ά- 
ρης Ευάγ., Καλλιγάς Χάρης, Χα- 
τζηνώντας Ν., Δημητρακόπουλος Φώ
της, Καμπάνης Σ τ .,  Κέμος Γ., Χη- 
νιάόης Χρ., Μανώλης Δημ., Κασσε- 
λάκης Ν., Πάκος Φ., Ρήγος Ά λκ η ς , 
Ξυνος Χάρης, Παπαγιαννάκος Ν., 
Μπαχαρίου Χαρά, Άδαμόπουλος Δ ., 
Καφούσιας Ν., Άλαβάνος Κ., Θεο- 
χαράκη Α λεξ ία , Παντελάκης Στέφ ., 
Αναγνώστου Λέων, Ζαφειρίδης Φ., 
Ζωγάκης Ν., Παπσδογιάννης Δ ., Χαρ 
τοκάλλης Παν., Μωραΐτης Ευάγγε
λος, Σούκος Η., Βασιλόπουλος Περ., 
Αντωνίου Ν., Καίσερλής Κ.

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΥΠ ΕΡ ΤΟΥ 
κ. ΑΝΔΡ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ή κλαδική οργάνωση ’ Εθνικής 
Τράπεζας του ΠΑΣΟΚ, μέ άνακο Γνώ
σή της, «τάσσετα ι ανεπιφύλακτα μέ 
τή γραμμή πού χάραξε ό Πρόεδρος 
»caí τόν τρόπο προσφυγής στή «βά 
ση».

Έ π ίσ ης στό πλευρό τού κ. Α. Πα- 
παπανδρέου τάσσονται δέκα δικηγό
ροι τής Κορίνθίου, ανάμεσα οπούς ό
ποιους ό πρόεδρος τού τοπικού δ ι
κηγορικού συλλόγου κ. Π. Κοντογιάν
νας. Οί δέκα δικηγόροι τής Κόριν
θου κατηγορούν τούς «όμαδοποιημέ- 
νους έλ ιτ ισ τές » , ότι υποκινούνται 
από εχθρούς τού ΠΑΣΟΚ καί «δη
μιούργησαν έπικίνδυνες εσ τίες  διά
βρωσης στή βά σ η !»

Τέλος τό ΠΑΣΟΚ Α ργοστολιού 
χα ιρετίζει τήν απόφαση τού Ε κ τ ε 
λεστικού Γραφείου « γ ιά  τή διαγραφή 
τή ς έλ ίτικης καί διαβρωτικής δμά- 
δα ς». Καί καταγγέλλουν όρισμένους 
άπό τούς διαφωνούντες γ ιά  «έτσ ιθε- 
λική αλλαγή τού «υποψηφίου» τού 
ΠΑΣΟΚ στην Κεφαλλωνιά σ τ ίς  έκλο- 
γές τής 17ης Νοεμβρίου.

ΑΝΑΚΟ
Τής εφημερίδας ΑΓ

‘ Η έφημερίς ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
χής άπό τήν έργασίαν των τών συ 
τόπιν εντολής τής έπαγγελματικής 
λεται εις τήν άπόφασιν τής ίδιοκτ 
διακόψη τήν συνεργασίαν της μέ π 
Φιλιππόπουλον.

1. Ή θέσις τού Διευθυντού τ: 
άσκών τά καθήκοντα αύτής εύρίσκετ 
περί τού τρόπου έκδόσεως τής έφη 
έπιχειρήσεως. Είναι κατ’ έξοχήν σ) 
κτησία τής έφημερίδος διαφωνεί είς 
έκφράζεται ή έπ ιχείρησ ίς της έχει τ 
είς μεταβολήν τοΰ προσώπου, τηρού 
άποζημιώσεως.

2. Κατά πάγιον έθιμον ούβείς 
τ ία ς  δημοσιογράφος ήξίωσε νά παρ 
τού μιας έφημερίδος έπικαλούμενος 
Ένώσεως Συντακτών. Δ ιά  πρώτην 
ληνικοΰ Τύπου παρουσιάζεται παρόμ

3. ‘ Η ιδιοκτησία τής έφημερίδ 
τοΰ προκειμένου έπ ί τή βάσει τού ! 
παραδόσεων τής έλληνικής δημόσιό 
ζήτημα προσωπικής έμπιστοσύνης, c 
κτικόν προσωπικόν τής έφημερίδος 
είς τάς θέσεις του, οϋτε μέ τήν Έ  
ή ιδιοκτησία της ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
σ εις , δοθέντος ότι καί ό άντικατα« 
του θά έπ ιλεγή μεταξύ προσώπων τ 
Συντακτών.


