
ΕΛΛΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: 

τει» μέσα στο κόμμα. "Εφτασε σε σημείο να 
ελέγχει ακόμη και τον αρχηγό. Και αυτό 
ήταν απαράδεκτο και για τή νοοτροπία του 
προέδρου και για τήν πραγματική μορφή 
τοϋ Κινήματος. Αυτή είναι μια άποψη. 
"Αλλη άποψη παρουσιάζει τον κ. Παπαν
δρέου αποφασισμένο να επιβάλει στον 
κομματικό μηχανισμό ευελιξία και μεγαλύ
τερη προσαρμοστικότητα. Σύμφωνα μέ τήν 
άποψη αυτή ό κ. Παπανδρέου επιθυμεί 
τώρα να κάμει μερικές μεταβολές στην 
ιδεολογική του γραμμή και βρήκε αντιδρά
σεις στον φανατισμό των κομματικών στε
λεχών πού εκπροσωπούν περισσότερο αδι
άλλακτη, άπό τήν κοινοβουλευτική ομάδα, 
γραμμή. Γιά παράδειγμα, ó κομματικός μη
χανισμός και στο παρελθόν και πρόσφατα 
αντέδρασε έντονα στην προσχώρηση κεν
τρώας προελεύσεως στελεχών πού θεωρεί 
χρήσιμη ό αρχηγός γιά τή διεύρυνση της 
κομματικής βάσεως τοϋ ΠΑΣΟΚ. 'Αντίθετα 
ή κοινοβουλευτική όμάδα,πού θα είχε ίσως 
κάποιο λόγο ν' αντιδράσει στή διεύρυνση, 
υπερασπίζοντας ατομικά συμφέροντα, 
αντιμετώπισε μέ κατανόηση τήν απόφαση 
τοϋ αρχηγού και μάλιστα διευκόλυνε μέ 
προσωπικές επαφές τήν πραγματοποίηση 
της σέ πρώτη φάση.. 

«Εκλογές σήμερα...» 

Τρίτη άποψη αναφέρει ότι ό πρόεδρος 
του-ΠΑΣΟΚ αισθάνεται τήν ανάγκη να πρα
γματοποιήσει μια ουσιαστική αναθεώρηση 
των θέσεων του απέναντι στην ΕΟΚ κα'ι 
προετοιμάζει τό κομματικό έδαφος για να 
δεχθεί τήν αλλαγή.. 

Τό ΠΑΣΟΚ, αντίθετα, υποστηρίζει ότι ή 
παραίτηση τού κ. Σημίτη «είναι μεμονωμέ
νο, συγκεκριμένο γεγονός και καμιά δέν 
έχει σχέση μέ (δήθεν) αναμενόμενες εκ
καθαρίσεις, μέ στροφή τού ΠΑΣΟΚ προς τα 
Δεξιά, υπερίσχυση τής κοινοβουλευτικής 
ομάδος απέναντι στα όργανα τοϋ ΠΑΣΟΚ 
κλπ.». Ό λ α αυτά τα χαρακτηρίζει μυθεύ
ματα σκόπιμα και επισημαίνει ότι έχει εξα
πολυθεί μια πολύπλευρη επίθεση εναντίον 
τοϋ ΠΑΣΟΚ, ακριβώς γιατί παραμένει ατα
λάντευτο στις διακηρυγμένες θέσεις 
του...» Ό κ. Παπανδρέου δήλωσε ότι ή 
θέση τού παραιτηθέντος οτό εκτελεστικό 
γραφείο θα καλυφθεί μέ απόφαση τής κεν
τρικής επιτροπής. Ό τ ι ή Κ.Ο. δέν πρόκειται 
νά συνέλθει μέσα στον 'Ιούνιο λόγω φόρ
του εργασίας και ότι αναβλήθηκε ή κοινή 
σύσκεψη Κ.Ο. καί εκτελεστικού γραφείου. 
Και ότι: 

«Τό ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο γιά μια νέα 
εκλογική αναμέτρηση, αύριο κιόλας, γιατί 
πιστεύει πώς τό αποτέλεσμα τών εκλογών 
τού 1977 δέν ανταποκρίνεται προς τή ση
μερινή πραγματικότητα...». 

Στην τελευταία αυτή παρατήρηση κυ
βερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Ό 
πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ προκαλεί έκ τού 
ασφαλούς διότι γνωρίζει ότι ή κυβέρνηση 
δέν προτίθεται νά οδηγήσει τή χώρα σέ 
άκαιρες εκλογές. Πάντως μέ τέτοια πυρο
τεχνήματα δέν μπορεί νά συγκαλύψει τήν 
βαθιά κρίση πού εκδηλώθηκε στους κόλ
πους, τού ΠΑΣΟΚ...». 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΚωΙυυα^α 2 l j^~ 

Με στόχο μια ίόεολογική αναδίπλωση: 

Η αριστερά πτέρυγα 
τοϋ ΠΑΣΟΚ εκκαθαρίζεται; 
Θα έχει συνέχεια ή διαγραφή Σημίτη; 
Διευθυντήριο στο ΠΑΣΟΚ · Νέες επαφές με κεντρώους 

Τους λογαριασμούς καί τις διαφωνίες 
ανάμεσα στις πτέρυγες τού κόμματος του 
φέρεται αποφασισμένος νά ξεκαθαρίσει ό 
κ. Ά. Παπανδρέου. 

Μετά τις εκλογές τού 1977 προσπάθησε 
νά μειώσει τή δύναμη τής διογκωμένης 
κοινοβουλευτικής του ομάδας, αναπτύσ
σοντας τις αρμοδιότητες τών κομματικών 
του στελεχών. Τώρα φαίνεται ότι ήλθε ή 
σειρά τοϋ κομματικού μηχανισμού. 

Στην αναμέτρηση μέ τους κομματικούς 
του ό πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ χρησιμοποίησε 
μια παλιά αλλά δοκιμασμένη μέθοδο τών 
αριστερών κομμάτων. Χτύπησε τήν αρι
στερή πτέρυγα μέ τήν κατηγορία τής δε
ξιάς παρέκκλισης. Μέ τον τρόπο αυτό μπό
ρεσε νά εμφανιστεί στους οπαδούς του ότι 
ό ίδιος είναι ό υπέρμαχος τής κομματικής 
γραμμής. Ταυτόχρονα όμως θα έχει αργό
τερα όλη τήν άνεση, άφοϋ απαλλαγεί άπό 
τήν αντιπολίτευση του, νά ακολουθήσει 
τήν πολιτική του, πού στην περίπτωση τού 
κ. Παπανδρέου σημαίνει μετατόπιση προς 
τό Κέντρο. 

Τό δεύτερο γεγονός πού ενόχλησε τα 
κομματικά στελέχη στην παραίτηση Σημίτη 
είναι ό τρόπος που μεθοδεύθηκε. Προς τα 
τέλη Μαΐου κυκλοφόρησε άπό τό Γραφείο 
Διαφωτίσεως τοϋ κόμματος ένα προπα
γανδιστικό τετράπτυχο μέ συνθήματα: 
«Ναι στην Ευρώπη τών λαών», «Όχι στην 
ΕΟΚ τών μονοπωλίων» καί μέ περιορισμένη 
εμβέλεια. Στην επόμενη συνεδρίαση τοϋ 
Εκτελεστικού Γραφείου ασκήθηκε αυ

στηρή κριτική κατά τοϋ κ. Σημίτη γιά τό 
φυλλάδιο, γιατί θεωρήθηκε υπεύθυνος ώς 
προϊστάμενος τού Γραφείου Διαφωτίσεως. 
Στή συζήτηση εκείνη ό κ. Σημίτης είπε ότι 
άν τό θέμα τό θεωρούν τόσο σοβαρό δέχε
ται νά παραιτηθεί, χωρίς όμως και νά υπο
βάλει έγγραφη παραίτηση. 

Μια εβδομάδα αργότερα ή εφημερίδα 
«Καθημερινή» έγραψε ότι υπήρχε θέμα 
Σημίτη στο ΠΑΣΟΚ μέ αφορμή τό προπα
γανδιστικό φυλλάδιο γιά τήν ΕΟΚ. Ό κ. 
Παπανδρέου δέν αρνήθηκε τήν ϋπαρξη 
τοϋ θέματος, άλλα στή συνομιλία του μέ 
τους δημοσιογράφους τό θεώρησε δευτε-
ρευούσης σημασίας. Ξαφνικά όμως τήν πε
ρασμένη εβδομάδα τό «Βήμα» έγραψε ότι 
ό κ. Σημίτης παραιτήθηκε και ότι ή παραί
τηση του αποτελεί απαρχή ευρύτερων δι
αρθρωτικών μεταβολών στο ΠΑΣΟΚ. Τήν 
ϊδια ήμερα, Τετάρτη, ό κ. Σημίτης, άφοϋ 
πληροφορήθηκε άπό τήν εφημερίδα τήν 
παραίτηση του, τήν έστειλε αργότερα εγ

γράφως προς τα μέλη τού 'Εκτελεστικού 
Γραφείου και τής Κεντρικής 'Επιτροπής. 

Ή τακτική αυτή τού εξαναγκασμού σέ 
παραίτηση θορύβησε περισσότερο άπό 
κάθε άλλο τα κομματικά στελέχη τής αρι
στερής πτέρυγας. Φοβούνται ότι μέ τόν 
τρόπο αυτό θα παραμερισθούν όλοι τους 
άπό τ'ις θέσεις πού έχουν στον κομματικό 
μηχανισμό όταν διατυπώσουν οποιαδήποτε 
άποψη αντίθετη προς εκείνη τού προέδρου 
τους. Γιαυτό και άπό τήν ήμερα πού ξέ
σπασε τό θέμα Σημίτη πολλαπλασιάστηκαν 
oi επαφές και οι συζητήσεις τών τοπικών 
στελεχών στην Αθήνα και σέ άλλες πόλεις 
γιά νά αντιμετωπίσουν τό πρόβλημα. 
'Εκείνο που φοβούνται περισσότερο και τό 
συζητούν καθημερινά είναι ή περίπτωση νά 
βρεθούν απομονωμένοι στην αναμέτρηση 
τους μέ τήν κεντρώα πτέρυγα και έτσι ευ
κολότερα νά χάσουν τή μάχη. Ή πείρα τών 
προηγούμενων εσωκομματικών κρίσεων 
τους παρέχει τή δυνατότητα, όπως ισχυρί
ζονται, νά αντιμετωπίσουν ευκολότερα τήν 
κρίση. 

Δημιουργία Διευθυντηρίου 

Άπό τήν άλλη πλευρά όμως ό κ. Παπαν
δρέου γνωρίζει καλύτερα τα χαρτιά του 
άπό κάθε άλλον και αποδείχτηκε ώς τώρα 
ακαταμάχητος στις εσωκομματικές διαμά
χες. 'Ακολουθεί πάντα τήν τακτική τού ρυ-
θμιστού ανάμεσα στις αντιμαχόμενες ομά
δες. Στή φάση αύτη χτυπά τήν αριστερή 
πτέρυγα, άλλα δέν πρόκειται νά ενισχύσει 
μόνο τήν κεντρώα πτέρυγα, δηλαδή τήν 
έκφραση της, τήν Κοινοβουλευτική 'Ομά
δα, έστω κα'ι άν ό κ. Ι. 'Αλευράς ανεβαίνει 
σημαντικά στην κομματική Ιεραρχία και 
καταλαμβάνει αναμφισβήτητα προς τό πα
ρόν τή δεύτερη θέση. 

Σέ αντιστάθμιση τής Κοινοβουλευτικής 
'Ομάδας ό κ. Παπανδρέου πρόκειται σύν
τομα νά προχωρήσει στή συγκρότηση ενός 
διευθυντηρίου μέ πενταμελή σύνθεση καί 
τό οποίο θα εξαρτάται αποκλειστικά κα'ι 
μόνο άπό τόν 'ίδιο. Πρόεδρος τής πενταμε
λούς αυτής επιτροπής θά είναι ό Κοινο
βουλευτικός 'Εκπρόσωπος κ. 'Αλευράς καί 
μέλη του ό κ. 'Αν. Λιβάνης, διευθυντής τοϋ 
Γραφείου τοϋ κ. Παπανδρέου πριν τή δι
κτατορία και στέλεχος τοϋ ΠΑΚ, ό κ. Μαν. 
Πονηρίδης, Δικαστικός, ό οποίος από χρό
νια παραμένει στή Σουηδία καί τόν όποιο 
κάλεσε πριν λίγες εβδομάδες ό κ. Παπαν-
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Α. Παπανδρέου: 'Εκκαθαρίζει τις όιενέξεις 
στο κόμμα τον. 

δρέου και επέστρεψε στην 'Ελλάδα. 
Ή Επιτροπή αυτή, τή σύσταση της 

οποίας μνημονεύουν και οι προσκείμενες 
στο ΠΑΣΟΚ εφημερίδες, πού εκφράζουν 
συνήθως και τις γνώμες τοϋ κ. Παπανδρέ
ου, πρόκειται να ¿χει άτυπο εντελώς χαρα
κτήρα. Το πιθανότερο είναι να καλυφθεί 
κάτω άπα τήν ονομασία τής Επιτροπής 
'Επεξεργασίας τοϋ κυβερνητικού προ
γράμματος τοϋ ΠΑΣΟΚ. Τυπικά, μέ άλλα 
λόγια, δεν πρόκειται νά υποκαταστήσει κα
νένα άλλο όργανο του κόμματος. Το Εκτε
λεστικό Γραφείο καί ή Κεντρική 'Επιτροπή 
θα συνεχίσουν να λειτουργούν. Αλλά στην 
πραγματικότητα θα αποστερηθούν άπό 
κάθε αρμοδιότητα και θα περιορισθούν στο 
νά προσυπογράφουν τις αποφάσεις τής 
επιτροπής. Και αυτό είναι πού προκαλεί τις 
περισσότερες αντιδράσεις στα στελέχη 
τοϋ κόμματος. 

Τό διευθυντήριο, σύμφωνα μέ δημοσι
ογραφικές πληροφορίες, πρόκειται νά 
πλαισιωθεί καί άπό άλλες επιτροπές οί 
όποιες και θα ετοιμάζουν τήν εργασία του. 
Για τό σκοπό αυτό ó πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ 
έχει έρθει άπό καιρό σέ επαφή μέ γνωστές 
προσωπικότητες προσκείμενες στο κόμμα 
του, καθώς και μέ άλλους επιστήμονες οί 
όποιοι πρόκειται νά επανδρώσουν τις επι
τροπές. Οί τελευταίες, τις μελέτες τους 
και τα διάφορα σχέδια για τό κυβερνητικό 
πρόγραμμα τού ΠΑΣΟΚ, θα τα υποβάλλουν 
στην πενταμελή επιτροπή ή όποια θα τα 
συζητά μέ τον κ. Παπανδρέου. Τα προβλε
πόμενα άπό τό καταστατικό όργανα τού 
κόμματος θα περιορισθούν στην τυπική 
μόνο επικύρωση τους. 

Συσπείρωση τής αριστερής 
πτέρυγας 

Μόλις οί προθέσεις αυτές τού κ. Παπαν
δρέου έγιναν γνωστές αντέδρασαν αμέσως 
τα κομματικά στελέχη, τα οποία επικα
λούνται τήν τήρηση των καταστατικών δια
δικασιών και τήν προσήλωση στις αρχές 
τής 4ης Σεπτεμβρίου. Τις τάσεις αυτές 
εξέφραζε και ό κ. Σημίτης στην ομιλία του 
στην Καισαριανή τήν Τετάρτη, τήν ίδια 
ήμερα τής παραιτήσεως του, λέγοντας: 
«πρέπει νά είμαστε όλοι συσπειρωμένοι 
γύρω άπό τά όργανα τού κόμματος, τό 
'Εκτελεστικό Γραφείο και τον πρόεδρο και 
νά εξασφαλίσουμε τήν τήρηση τών κατα
στατικών διαδικασιών». 

νά ένισχύσει*τ'ις κατηγορίες τών στελεχών 
του για μετατόπιση τής πολιτικής προς τό 
Κέντρο. 

Ή υπόθεση όμως Σημίτη ξανάφερε τό 
θέμα στην επιφάνεια. Πολλά κομματικά 
στελέχη κατηγορούν τώρα ανοιχτά τά μέλη 
τού 'Εκτελεστικού Γραφείου ότι τους πρό
δωσαν και πώς για τήν ικανοποίηση τών 
προσωπικών τους πολιτικών φιλοδοξιών 
δεν αντιδρούν στις ενέργειες τού κ. Πα
πανδρέου. Ανάμεσα στα στελέχη αυτά 
περιλαμβάνονται καί πολλοί άπό τό συντα
κτικό προσωπικό τής κομματικής εφημερί
δας «Εξόρμηση». 

Επαφές μέ Κεντρώους 
Κ. Σημίτης: 'Αναγνώρισε το λάθος του 

Τις 'ίδιες απόψεις μέ τόν κ. Σημίτη στο 
'Εκτελεστικό Γραφείο εξέφραζαν και οί 
Γεννηματάς, Τσοχαζόπουλος και Λαλιώτης 
οί οποίοι ανήκουν και αυτοί στην αριστερή 
πτέρυγα τών κομματικών. Μετά όμως τήν 
αποπομπή τού Σημίτη χαμήλωσαν αρκετά 
τόν τόνο τών απόψεων τους και προτίμη
σαν νά αποδεχθούν σιωπηρά τή γνώμη τού 
αρχηγού. Είναι χαρακτηριστικό τό γεγονός 
ότι τά κομματικά στελέχη τά ενημέρωνε 
για τήν υπόθεση Σημίτη ό κ. Γεννηματάς. 
Στην περίπτωση αυτή ό κ. Παπανδρέου 
χρησιμοποιεί τήν παλιά τακτική τού νά δι
καιολογούν τόν αποκεφαλισμό μιας πτέρυ
γας διαφωνούντων άτομα τής 'ίδιας άπο
ψης. Τά κομματικά στελέχη χαρακτήρισαν 
τόν τρόπο αυτό ώς μέθοδο τού σαλαμιού. 

Στα ανώτερα στελέχη φαίνεται ότι απο
δίδει προς τό παρόν ή μέθοδος αυτή. Πιο 
κάτω όμως και κυρίως στην Κεντρική 'Επι
τροπή και στα τοπικά στελέχη ή αντίδραση 
στις ενέργειες αυτές τού κ. Παπανδρέου, 
τις όποιες όλοι τις χαρακτηρίζουν ώς αυ
θαίρετες, είναι πολύ σκληρότερη. Αυτή τήν 
εποχή συγκεντρώνεται κυρίως στην Κεν
τρική 'Επιτροπή και στα στελέχη τής 'Αθή
νας. Άπό τήν προηγούμενη σύνοδο τής 
Κεντρικής 'Επιτροπής, πριν τέσσερες μή
νες, είχαν εκφραστεί αυτές οί αντιθέσεις 
μέ τήν κυκλοφορία μιας άντιεισηγήσεως 
και μέ τήν υποστήριξη μεγάλου αριθμού 
μελών. Ό κ. Παπανδρέου κατάφερε τότε 
μετά άπό μεγάλη προσπάθεια νά πετύχει 
τή συμμόρφωση μέ τή γραμμή του και τών 
διαφωνούντων. "Εκανε όμως απέναντι τους 
μεγάλες παραχωρήσεις μέ τό νά ξαναγυρί
σει στην αριστερή φρασεολογία στα εσω
τερικά προβλήματα και στή σκληρή επί
θεση κατά τής ένταξης στην Κοινή Αγορά. 

Αλλά άπό τήν εποχή εκείνη ό ανταγωνι
σμός ανάμεσα στις δύο παρατάξεις έγινε 
ακόμα πιο οξύς και φαινόταν ότι έμπαινε 
στην τελική του φάση. Τά κομματικά στε
λέχη ζήτησαν νά μήν παρεκκλίνει ή Κοινο
βουλευτική 'Ομάδα δεξιότερα άπό τή 
γραμμή τού κόμματος. Για νά επιβεβαι
ώσουν μάλιστα τήν κυριαρχία τους ζήτη-

| σαν μια κοινή σύνοδο τής Κ.Ο. και τού 
'Εκτελεστικού Γραφείου για νά μελετή
σουν τις αποφάσεις τής Κεντρικής Έπι-

I τροπής. 'Στην απαίτηση αυτή αντέδρασαν 
έντονα ο'ι περισσότεροι βουλευτές και έτσι 
ματαιώθηκε ή κοινή σύνοδος. 'Αλλά ό κ. 
Παπανδρέου δεν θέλει ακόμα νά άνακοι-

| νώσει τή θέση του αυτή τήν οποία αποδέ
χτηκε στην Κ.Ο. και τούτο γιατί δέν θέλει 

Ό κ. Παπανδρέου όμως ξέρει πώς παίζει 
τό πολιτικό του παιχνίδι. Γνωρίζει ότι μόνο 
κοντά του μπορούν νά σταθούν πολιτικά τά 
περισσότερα άπό τά κορυφαία στελέχη 
του, δικαιώνοντας έτσι τις κατηγορίες τών 
κατώτερων στελεχών τού ΠΑΣΟΚ. Μέ τόν 
τρόπο αυτό έχει ελεύθερα τά χέρια του για 
τους ελιγμούς πού θα κρίνει απαραίτη
τους. Ή μόνη τους δέσμευση, όπως τό 
ομολογούν πολλά κορυφαία κοινοβουλευ
τικά στελέχη, είναι τό γεγονός ότι μια διά
σπαση τώρα θα έχει πολύ μεγαλύτερη επί
πτωση στο κόμμα άπό ό,τι τήν εποχή τού 
1975 - 76. Αυτή είναι κα'ι ή μόνη τους ανα
στολή στην αντιμετώπιση τής εσωκομματι
κής αναμέτρησης. 

Παρόλα όμως αυτά, ό κ. Παπανδρέου 
συνεχίζει συστηματικά και αθόρυβα τήν 
προετοιμασία τής πολιτικής του μετατόπι
σης προς τό Κέντρο. Τόν τελευταίο καιρό 
ξανάρχισε τις επαφές μέ τόν πρόεδρο τής 
«Σοσιαλιστικής Πρωτοβουλίας» κ. Γ. Α. 
Μαγκάκη και μέ τόν κ. Δ. Τσάτσο. Ή προ
οπτική είναι νά ανακοινώσει τήν προσχώ
ρηση τους λίγο καιρό πριν άπό τις επόμε
νες βουλευτικές εκλογές. Αλλά αυτό δέν 
αποκλείει οποιαδήποτε έμμεση χρησιμο
ποίηση τους άπό τώρα, όπως στίς διάφο
ρες επιτροπές πού θα πλαισιώσουν τήν 
'Επιτροπή - Διευθυντήριο. Και πάλι αυτό 
θα εξαρτηθεί άπό τήν αντίδραση τών τοπι
κών στελεχών. Πάντως, για νά αποφύγει 
τις αντιδράσεις, θα αναβάλει τουλάχιστον 
για τό Φθινόπωρο τή σύγκληση τής Κεντρι
κής 'Επιτροπής. 

Έτσι όλο αυτό τόν καιρό μένει απερί
σπαστος, αφού μεσολαβεί και τό Καλοκαί
ρι, νά χειρισθεί όπως θέλει τά εσωκομμα
τικά προβλήματα. Γιατί ό πρόεδρος τού 
ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει αυτή τήν εποχή επα
φές και μέ όλα τά πρώην στελέχη του στην 
"Ενωση Κέντρου ή στο ΠΑΣΟΚ τά οποία εί
χαν απομακρυνθεί μέ τήν κατηγορία τοϋ 
παλαιοκομματικού. 

Άπό τήν άλλη πλευρά και συμπληρωμα
τικά προς τόν κ. Παπανδρέου ό Κοινοβου
λευτικός Εκπρόσωπος έχει αρχίσει κανο-

I νικές επαφές μέ τοπικά στελέχη τής ΕΔΗΚ 
για νά προετοιμάσει τήν προσχώρηση τους 

i στο ΠΑΣΟΚ. Τήν εποχή αυτή οί επαφές γί
νονται κυρίως μέ τους πολιτευτές τής 
Κρήτης. "Αλλωστε, στα πλαίσια τής πολιτι
κής του μετατόπισης προς τό Κέντρο θέλει 
μέ κάθε τρόπο νά εξασφαλίσει τήν Κρήτη ή 
οποία θεωρείται ώς τό προπύργιο τής Κεν
τρώας παράταξης. 

XP. ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ 
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