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θέτει, έχει την πολυτέλεια τό ΠΑ.ΣΟ.Κ« ' · » 
νά στερείται τών υπηρεσιών στα ηγετικά 
του κλιμάκια ενός Σημίτη —πολύ περισ
σότερο όταν ετοιμάζεται νά αναλάβει τίς \j 
ευθύνες της εξουσίας ; ν 

Ρώτησα χθες τόν κ, Ανδρέα Παπαν
δρέου. 

- 'Οχι μόνο γιά τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά για 
κάθε κόμμα θά ήταν πλήγμα η απώλεια 
τών υπηρεσιών ενός Σημίτη. Αλλά ο κ. 
ΣημΙτης παραμένει στό ΠΑ.ΣΟ.Κ. και μά
λιστα στην ηγεσία του ώς μέλος της Κεν
τρικής Επιτροπής. Τό νά μετέχει στό Ε
κτελεστικό Γραφείο δέν είναι ο μόνος 
τρόπος νά υπηρετήσει τό Κίνημα... 

Ετοιμόλογη —ώς συνήθως— η απάντη
ση, βέβαια. Αλλά ήταν και διαφωτιστική 
ή και πειστική ; Γ. Β. 



ν 

Ο Ανδρέας διαπιστώνει δυσαρμονία Βουλής - Λάου και υποστηρίζει 

ΜΕΤΡΗΜΈΝΕς 
Δυσαρμονία εκλογικού σώματος και Βου

λής διαπιστώνει ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης κ. Ανδρέας Παπανδρέου, προσ
θέτοντας ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι έτοιμο: 

• Γιά Εκλογική αναμέτρη« 
ση «έστω καί αύριο τό πρωί»! 
άν τή θελήσει η κυβέρνηση* 
ΚαΙ 

• Να αναλάβει τΙς ευθύνες 
τής εξουσίας, όταν τό ano-
φασίσει ο λαός «γιά νά μετου 
σιώσει τό όραμα τής άλλα· 
γής σέ χειροπιαστή πραγμα
τικότητα». 

01 δηλώσεις του κ. Ανδρ£α Πα
πανδρέου, μέ αφορμή την εκμε
τάλλευσης τής παραΐτηοης τού 
κ. Κ. Σημίτη οπό τόν Τύπο τής 
Δεξιάς, προκάλεσαν τον ακόλου
θο διαξιφισμό με την κυβέρνηση: 

• 0 κυβερνητικός Εκπρόσωπος 
δήλωσε : 

«0 κ Πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ 
προκαλεί έκ τού ασφαλούς, διό
τι γνωρίζει ότι ή κυβέρνηση δεν 
προτίθεται νά οδηγήσει τή χώ
ρα σέ άκαιρες εκλογές. Πάντως, 
μέ τέτοια πυροτεχνήματα, δέν 
μπορεί νά συγκαλύψει τήν βαθιά 
κρίση πού έξεδηλωθη στους κόλ
πους τού ΠΑΧΟΚ». 

• Αργά τή νύχτα, ό Πρόεδρος 
τού ΠΑΧΟΚ ανταπάντησε : 

«Η κυβέρνηση προφασίζεται ό
τι δέν γνωρίζει πως ol μέρες της 
οτήν έζουσία είναι πραγματικά 
μετρημένες. Η απάντηση της 
προδίδει και τόν πανικό καΐ τήν 
αγωνία της». 

Η αρχική δήλωση τού κ. Αν
δρέα Παπανδρέου στην τακτική 
εβδομαδιαία επαφή του μέ τους 
πολιτικούς συντάκτες έχει ως ο-
ξής : 

«Η πραίτηση τού κ. Κ. Γημίτη 
είναι μεμονωμένο συγκεκριμένο 
γεγονός. Καμιά σχέση δέν έχει, 
όπως ισχυρίζεται ό Τύπος τής 
Δεξιάς, μέ αναμενόμενες εκκα
θαρίσεις, στροφή τού ΠΑΧΟΚ 
προς τά βεζιά, υπερίσχυση τής 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας απέ
ναντι στην οργάνωση τού ΠΑ· 
ΣΟΚ κ.ο.κ. Όλα αυτά είναι σκό
πιμα μυθεύματα. Έχει εξαπολυ
θεί μιά πολύπλευρη επίθεση κα
τά τού ΠΑΧΟΚ — ακριβώς γιατί 
τό ΠΑΧΟΚ παραμένει αταλάντευ
το στις διακηρυγμένες θέσεις 
του. Γιατί προσφέρει στον ελλη
νικό λαό τή μεγάλη αλλαγή, πού 
θά βγάλει τη χώρα από τό εθνι
κό και οικονομικό άδιέζοδο, οτό 
όποιο έχει οδηγήσει ή πολιτική 
τής Δεζιάς. Γιατί κάθε μέρα α
νεβαίνει στις λαϊκές μάζες ή δύ
ναμη τού ΠΑΣΟΚ και εδραιώνε
ται ή πεποίθηση ότι τό ΠΑΧΟΚ 
είναι έτοιμο νά μετουσιώσει τό 
όραμα τής αλλαγής σέ χειροπια
στή πραγματικότητα». 

Απαντώντας σέ ερωτήσεις ό κ. 
Παπανδρέου ανέφερε ότι : 

• Δέν υπήρξε πολιτική διάστα
ση ανάμεσα στον κ. Κ. Γημίτη 
και τις διακηρυγμένες θέσεις 
του ΠΑΧΟΚ γιά τήν ένταξη στην 
ΕΟΚ. Αλλά τήν εντύπωση τής 
διάστασης δημιούργησε ό Τύπος 
τής Δεξιάς, πού εκμεταλλεύτηκε 
τήν έκδοση τού γνωστού φυλλα
δίου. 

• Τό Εκτελεστικό Γραφείο έ
κανε δεκτή τήν παραίτηβπ του 
κ. Γημίτη και είναι αναληθές 
ότι τήν πληροφορήθηκε από τό 
δημοσίευμα τού «Βήματος». 

• Μέοα στον Ιιούλιο πιθανό
τατα και πάντως τό καλοκαίρι 
θά σύνελθε» ή Κεντρική Em τρο
πή, πού θά εκλέξει νέο μέλος 
οτό Εκτελεστικό Γραφείο ατή θέ
ση τού κ. Χημίτη. Μέσα στον Ι
ούλιο, επίσης, θα πραγματοποιη
θεί σύνοδος τής Κοινοβουλ*. 
κής Ομάδας και ν**·νή συνεδρία 

οι μέρες της 
κυβέρνησης 

σή της μέ τό Εκτελεστικό Γρα
φείο. 

• Τό ΠΑΧΟΚ αντιμετωπίζει τή 
σύγκληση πανελλαδικού συνε
δρίου — παρότι ή πανελλαδική 
συνδιάσκεψη τού 1977 ουσιαστι
κά έπαιξε τό ρόλο συνεδρίου. 
Αλλά ή ούγκληοή του δέν μπορεί 
νά ανακοινωθεί πριν ολοκληρω
θούν άλλες δημοκρατικές διαδι
κασίες (όπως π.χ. ol νομαρχία-

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΧΗΜΙΤΗ 

κές συνελεύσεις, πού αναμένε
ται νά περατωθούν τόν Σεπτέμ
βρη) . Και, πάντως, ή σύγκληση 
συνεδρίου είναι πολύ σοβαρό θέ
μα και ή προσυνεδριακή διαδικα
σία θά απαιτήσει μακρό χρόνο 
(ενδεικτικά ό κ. Παπανδρέου α
νέφερε ότι ατή Γιουγκοσλαβία ή 
προσυνεδριακή δουλειά διαρκεί 
δύο περίπου χρόνια — αποσαφη
νίζοντας, ωστόσο, ότι τό ΠΑΣΟΚ 

δέν θά ακολουθήσει αναγκαστι
κά τό γιουγκοσλαβικό πρότυπο). 

Από τήν πλευρά τού κ. Κ. Ση-
μίτη δέν υπήρξε ή παραμικρή 
αντίδραση. Στην προχθεσινή ο
μιλία του οτήν Καισαριανή είπε, 
μεταξύ άλλων : 

«Πρέπει νά μείνουμε συσπει
ρωμένοι γύρω από τό Εκτελεστι
κό Γραφείο και τόν Πρόεδρο τού 
Κινήματος και νά διασφαλίοου-

ΜΚ ΚΤΝΗ1 

Ut τήν ενότητα μας καΙ τήν τή
ρηση των καταστατικών διαδι
κασιών». 

Ο κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 
«Αποφασιστικό παράγοντα δη

μοκρατικής ομαλότητας και προ
οδευτικής αλλαγής αποτελεί τό 
ΚΟΔΗΣΟ», δήλωσε χτες μιλώντας 
στον Πειραιά ό πρόεδρος τού 
Κόμματος κ. .1. Πεομαζόγλου, ό 
όποιος : 

• Κατηγόρησε τή «Νέα Δημο
κρατία» ότι οδηγεί τή χώρα at 
πολιτική κρίση. 

• Τόνιοε ότι τό δίπτυχο τής 
πολιτικής τού ΚΟΔΗΣΟ είναι ή 
εθνική συμφιλίωση και ή κοινω
νική συνεννόηση. 

• Κάλεσε τό λαό νά συσπειρω
θεί οτό ΚΟΔΗΣΟ, πού αποβλέπει 
νά ανασύρει τόν τόπο από τήν 
αποτελμάτωση καί τό άδιέζοδο, 
όπου τον έχουν ρίξει τά παρατα
ξιακά συμφέροντα τής Δεξιάς. 

Στή Δράμα μίλησε χτες ή κοι
νοβουλευτική εκπρόσωπος τού 
ΚΟΔΗΣΟ κ. Β. Τσουδερού, ή ό
ποια υπογράμμισε οτι μισός αίώ-
νας διακυβέρνησης της Δεξιάς 
άφησε βαθιά σημάδια στή χώρα, 
με κυριότερο τήν «καταπιεστική 
κρατικοποίηση πάνω σέ κάθε αν
θρώπινη εκδήλωση». 


