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Τό ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο, _σέ 
οποιαδήποτε στιγμή κληθεί από 
το Λαό, να αναλάβει τήν εξουσία 
και νά μετουσιώσει τδ όραμα της 
"Αλλαγής σε χειροπιαστή ποαγμα 
τικότητα, δήλωσε ó αρχηγός τής 
αξιωματικής αντιπολιτεύσεως κ« 
Α. Παπανδρέου κατά τή χθεσινή 
τακτική του βδομαδιάτικη συνάν
τηση με τους πολιτικούς συντά
κτες των εφημερίδων. 

Ό κ. Α .Παπανδρέου υπογράμ
μισε, ότι ή λαϊκή δύναμη του ΠΑ
ΣΟΚ ανεβαίνει, ένώ ή Δεξιά συρ
ρικνώνεται κα!, κατά συνέπεια, ή 
σημερινή σύνθεση τής Βουλής δέν 
ανταποκρίνεται στην πραγματική 
θέληση του Λαού. Το ΠΑΣΟΚ εί
ναι έτοιμο σέ οποιαδήποτε στι
γμή γιά τήν αναμέτρηση και αύ
ριο τό πρωί. 

Στην αρχή τής χθεσινής συνο
μιλίας του μέ τους πολιτικούς 
συντάκτες τών εφημερίδων, ό πρό
εδρος τού ΠΑΣ Ο Κ έκανε τήν α
κόλουθη δήλωση : 

«Ή παραίτηση του κ. Σημίτη 
είναι μεμονωμένο, συγκεκριμένο 
γεγονός. Καμία δνέ έχει σχέση, 
όπως ισχυρίζεται ό Τύπος τής 
Δεξιάς, μέ αναμενόμενες εκκαθα
ρίσεις, στροφή τού ΠΑΣΟΚ ποός 
τά Δεξιά, υπερίσχυση τής Κοινο
βουλευτικής Ό μ ά δ α ς απέναντι 
στίς οργανώσεις τού ΠΑΣΟΚ 
κ.ο.κ. Ό λ α αυτά είναι σκόπιμα 
μυθεύματα. 'Εχει εξαπολυθεί μία 
πολύπλοκη επίθεση κατά τού ΠΑ
ΣΟΚ. Κ αϊ ή πολύπλευρη αύτη 
επίθεση έχει εξαπολυθεί ακριβώς 
γιατί τό ΠΑΣΟΚ παραμένει α
ταλάντευτο στις διακηρυγμένες 
θέσεις του. Γιατί προσφέρει στον 
ελληνικό λαό τή μεγάλη 'Αλλαγή 
πού θά βγάλει τή χώρα ά π δ τό 
εθνικό και οικονομικό αδιέξοδο 
στό όποιο έχει οδηγήσει ή πολι
τική τής Δεξιάς. Γιατί κάθε ^μέ
ρα ανεβαίνει στις λαϊκές μάζες j 

ή δύναμη τού ΠΑΣΟΚ και εδραι
ώνεται ή πεποίθηση, ότι τό ΠΑ
ΣΟΚ ϊίναι έτοιμο νά μετουσιώ
σει τό όραμα τής 'Αλλαγής σε 
χειροπιαστή πραγματικότητα». 

"Απαντώντας σε ερωτήσεις τών 
δημοσιογράφε» ό κ. Α. Παπαν-
δρέου^διευκρϊνισε^, ότι: 

• Ό κ. Σημίτης παραιτήθηκβ 
άπό τό "Εκτελεστικό Γραφείο, όχι 
όμως άπό τήν Κεντρική "Επιτροπή 
τής οποίας παραμένει μέλος. Δέν 
υπάρχει διαφωνία γραμμής. "Ο κ. 
Σημίτης αναγνώρισε τό λάθος του. 

t · Δέν έχει ορισθεί ημερομηνία 
τής νέας συνόδου τής Κεντρικής 
"Επιτροπής. "Εχουν ξεκινήσει οι 
διαδικασίες γ ι ά νομαρχιακές συνε
λεύσεις καΐ πρέπει νά προχωρή

σουν γ ι α νά δρισθεί νέα σύνοδος 
τής Κεντρικής "Επιτροπής, θ έ μ α 
τής συνόδου θά είναι ή ενημέρωση 
ά π ό τό 'Εκτελεστικό Γραφείο γιά 
τήν υλοποίηση τών αποφάσεων 
σχετικά μέ τήν οργανωτική πολι
τική το« Κινήματος, πολιτική ενη
μέρωση, έπαναβεβαΐωοϊΐ τών θέ
σεων τού ΠΑΣΟΚ. 

• Συνέδριο θά γϊι*ι όταν ολο
κληρωθούν οι δημοκρατικές διαδι
κασίες. 'Επειδή τό ΠΑΣΟΚ απο
δίδει Ιδιαίτερη βαρύτητα στό συ
νέδριο, ονόμασε συνδιάσκεψη τό 
σώμα πού συνήλθε τό 1977 μέ δη
μοκρατικές διαδικασίες, παρόλο 
πού έξετέλεσε όλα τά καθήκοντα 
συνεδρίου, έκτος άπό τήν εκλογή 
προέδρου. 

• Ή σύνοδος τής Κοινοβουλευ
τικής Ό μ ά δ α ς καθώς καί ή κοινή 
σύσκεψη της μέ τό 'Εκτελεστικό 
Γραφείο θά γίνουν, όταν θά τελει
ώσει ή συζήτηση στή Βουλή, γ ι ά 
τήν ένταξη στην ÉOK. 

"Αργά τή νύκτα ό κυβερνητικός 
εκπρόσωπος πού ρωτήθηκε σγετικά 
μέ τις δηλώσεις του κ. Α. Πα
πανδρέου, δήλωσε τά ακόλουθα: 

« Ό κ. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
προκαλεί έκ τού ασφαλούς, διότι 
γνωρίζει ότι ή Κυβέρνηση δέν προ
τίθεται νά οδηγήσει τήν χώρα σέ 
άκαιρες εκλογές. 

Πάντως, μέ τέτοια πυροτεχνή
ματα, δέν μπορεί νά συγκαλύψει 
τή βαθειά κρίση πού έξεδηλώθη 
στους κόλπους τού ΠΑΣΟΚ». 
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