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του κόμματος 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΙΟΠΙΚΑ ΟΛΕΣ 

ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΟΜΜΑ 

Αναστέλλονται οι δημοκρατικές διαδικασίες errò ΠΑΣΟΚ καΐ 
ο κ. Α. Παπανδρέου αναλαμβάνει προσωπικά όλες τϊς εξουσίες, 
διορίζοντας σέ πρώτη Φάση νέα κομματικά όργανα καΐ παραμε
ρίζοντας την κεντρική επιτροπή καθώς και τό εκτελεστικό γρα
φείο. Σύμφωνα μέ τις πληροφορίες μας ο πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ 
έχει ήδη καταλήξει στις αποφάσεις αυτές, προκειμένου νά ξε
περάσει τήν νέα εσωκομματική κρίση, η οποία οφείλεται σέ 
βαθειά ιδεολογική και πολιτική διάσταση ατούς κόλπους τού 
κόμματος του. Τήν Ιδια στιγμή γ ι α λόγους αντιπερισπασμού, 
όπως διαπιστώνει η Κυβέρνηση, ο κ. Παπανδρέου ενώ διαψεύ
δει ο,τιδήποτε σχετικά μέ τήν εσωκομματική κρίση στό ΠΑΣΟΚ, 
ταυτόχρονα σκληραίνει τήν θέση του διακηρύσσοντας ότι τό 
κόμμα του είναι έτοιμο «αύριο κιόλας» γ ι α μιά εκλογική 
μέτρηση. 

Σχετικά μέ τΙς τελευταίες εξε
λίξεις ό πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ έ
κανε χθες την ακόλουθη δήλωση: 

« Ή παραίτηση του κ. Σημίτη 
είναι μεμονωμένο, συγκεκριμένο 
γεγονός. Καμιά 6έν έχει σχέση, 
όπως ισχυρίζεται ό Τύπος της Δε
ξιάς, μέ αναμενόμενες εκκαθαρί
σεις, στροφή του ΠΑΣ Ο Κ προς τά 
δεξιά, υπερίσχυση τής κοινοβου
λευτικής ομάδας άπέναντπ στά όρ
γανα τού ΠΑΣΟΚ κ.ο.κ; Ό λ α αυ
τά είναι σκόπιμα μυθεύματα. Έ 
χει εξαπολυθεί μιά πολύπλευρη ε
πίθεση κατά τού ΠΑΣΟΚ. Kai ό 
πολύπλευρη αυτή επίθεση έχει ε
ξαπολυθεί ακριβώς διότι τό ΠΑ. 
Σ Ο. Κ. παραμένει αταλάντευτο 
στϊς διακηρυγμένες θέσεις του. 
Γιατϊ προσφέρει στον ελληνικό λαό 
τή μεγάλη αλλαγή πού θά βγάλει 
τή χώρα άπό τό εθνικό καί οικονο
μικό αδιέξοδο, στό όποιο έχει οδη
γήσει ή πολιτική τής Δεξιάς. Για
τί κάθε \iipa ανεβαίνει στις λαϊκές 
μάζες ή δύναμη τού ΠΑΣΟΚ και 
ανδρώνεται ή πεποίθηση πώς τό 
ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο νά μετουσιώ
σει τό όραμα τής αλλαγής σέ χει
ροπιαστή πραγματικότητα». 

"Απαντώντας στή συνέχεια σέ ε
ρωτήσεις τών πολιτικών συντακτών 
ό κ. Παπανδρέου είπε ότι: 

Π Είναι αναληθής ή πληροφορία 
* * ότι ό κ. Σημίτης έλαβε γνώ
ση τής παραιτήσεως του άπό τίς 
εφημερίδες. 

JP1 Ή θέση τού παραιτηθέντος 
* ^ στό εκτελεστικό γραφείο θά 
συμπληρωθεί μέ απόφαση τής κεν
τρικής επιτροπής. 

Ε Ι "Η παραίτηση τού κ. Σημίτη 
* * δεν οφείλεται σέ διαφορά 

ίραμμής ή απόψεων άλλα σέ λά-
ος. πού ομολόγησε ό παραιτηθείς. 

Ι *Η κοινοβουλευτική ομάδα δέν 
•*^ πρόκειται νά συνέλθει εντός 
τού "Ιουνίου «λόγω φόρτου κοινο
βουλευτικής εργασίας». 

| 3 Άνεβλήθηκε καΐ ή κοινή σύ-
* * σκέψη Κ.Ο. καί εκτελεστικού 
γραφείου. 

Ι Δέν προβλέπεται τουλάχιστον 
**• γιά τό επόμενο 12μηνο Λ σύγ
κληση συνεδρίου τού ΠΑΣΟΚ. 

Ε Ί Τό ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο γιά 
* * μιά νέα εκλογική αναμέτρηση 
αύριο κιόλας δεδομένου ότι πι
στεύει πώς τό αποτέλεσμα τών εκ
λογών τού 1977 δέν ανταποκρίνε
ται προς τή σημερινή πραγματι
κότητα. 

Κυβερνητική απάντηση 

Κυβερνητικός εκπρόσωπος ερω
τηθείς γιά τϊς δηλώσεις τού κ. Πα
πανδρέου, δήλωσε τά εξής: 

«Ο πρόεδρος τού ΠΑΣΟΚ προ
καλεί εκ τού ασφαλούς, διότι γνω
ρίζει ότι η κυβέρνηση δέν προτί-

Ιθεται νά οδηγήσει τή χώρα σέ ά
καιρες εκλογές. Πάντως, μέ τέτοια 
πυροτεχνήματα δέν μπορεί νά συγ

καλύψει τη βαθιά κρίση πού εκδη-
ί λώθηκε στους κόλπους τού ΠΑ. 
[ΣΟΚ.». 

ΧΑΛΟΧ STA ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ 
ΟΡΓΑΝΑ 

Εν τώ μεταξύ, κομματικά στε
λέχη τού ΠΑΣΟΚ χαρακτήριζαν 
"ίς τήν παραίτηση τού κ. Σημίτη 

«τήν πρώτη σπίθα μιας πυρ-
πάς, η οποία υποβόσκει από 

caipò». 
Από προχθές επικρατεί αναβρα-

τμός σ' όλα τα κομματικά όργα-
. τά οποία υποπτεύονται τώρα 

[ότι ρ κ. Παπανδρέου έχει τήν πρδ-
[θεση νά τά αποψιλώσει από όλες 
τους τις αρμοδιότητες καί νά τίς 
μεταβιβάσει σέ άλλες νέες καί εξ
αρτώμενες από τόν Ιδιο επιτροπές. 

Τά κομματικά στελέχη θεωρούν 
τίς παρεμβάσεις αυτές ως παρα
βίαση τών καταστατικών διαδικα
σιών καί θέτουν γιά άλλη μιά φο
ρά τό ίδιο πρόβλημα τής λειτουρ

γίας τού κόμματος, τό οποΤβ 5» 
πήρξε αφορμή καί γιά τίς διαγρα
φές στελεχών του τό 1975 καί 
197Ó. 

Στό πρόβλημα αυτό αναφερόταν 
προφανώς καί ο κ. Σημίτης στην 
προχθεσινοβοαδινή του ομιλία στην 
Καισαριανή, όταν είπε ότι «πρέπει 
νά είμαστε όλοι συσπειρωμένοι γύ
ρω από τά όργανα του κόμματος, 
τό Εκτελεστικό Γραφείο καί τόν 
πρόεδρο καί νά εξασφαλίσουμε τήν 
τήρηση τών καταστατικών διαδι
κασιών». 

Μέ τήν παράκαμψη τών κομμα
τικών οργάνων καί τήν ενίσχυση 
τής κοινοβουλευτικής ομάδας, ο κ. 
Παπανδρέου πιστεύει ότι θά διευ
κολυνθείς καί θά γίνει περισσότερο 
πιστευτό τό άνοιγμα τού κόμμα
τος του προς τό κέντρο. 

Στή φάση αυτή, άλλωστε, έχουν 
αρχίσει επαφές μέ τέως βουλευτές 
καί παλιά στελέχη τού Κέντρου 
γιά τήν προσχώρηση τους στό 
ΠΑΣΟΚ. Τϊς επαφές αυτές μέ τα 
κεντρώα στελέχη τίς έχει αρχίσει 
από καιρό ο κοινοβουλευτικός εκ
πρόσωπος κ. Ι Αλευράς. Μέ τόν 
παραμερισμό τών κομματικών στε
λεχών τά οποία αντιδρούσαν σθε
ναρά στις προσχωρήσεις προβλέ-
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Παραμερίζεται ν 

τό επιτελείο ΠΑΣΟΚ 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ιη ΧΙΛ. 

πεται ön πρόκειται τώρα και αυ
τές νά επιταχυνθούν. 

Τά κομματικά στελέχη θεωρούν 
το θέμα τού φυλλαδίου γιά την 
Ε OK ως απλή πρόφαση, κα! κα
ταγγέλλουν τη διαδικασία τών εξ
αναγκασμών σέ παραίτηση όλων 
όσων διαφωνούν μέ την προσωπική 
πολιτική τού προέδρου του ΠΑ. 
Σ O.K. Χαρακτηριστικά αναφέρουν 
ότι τις Ιδιες θέσεις που είχαν δια
τυπωθεί στο φυλλάδιο είχε εκφρά
σει ο κ. Σημίτης και στην εισή
γηση του στη Μεσογειακή Συνδιά
σκεψη, χωρίς όμως τότε νά θεω
ρηθεί αυτό ως ζήτημα παραιτή
σεως. 

Εκείνο ιδιαίτερα γιά τό οποίο 
κατηγορούν τά κομματικά στελέ
χη τον κ. Παπανδρέου, είναι πώς 
μέ τις διαδικασίες πού άρχισαν, 
παρακάμπτονται οι καταστατικές 
κατοχυρώσεις και απομένει μονα
δική πηγή εξουσίας στό κόμμα ο 
κ. Α. Παπανδρέου 

Την κριτική αυτή είχαν αρχί
σει νά τήν ασκούν τά κομματι
κά στελέχη αμέσως μετά τίς δη
μοτικές εκλογές. Μάλιστα, στην 
τελευταία Κεντρική Επιτροπή, 

όν περασμένο Ιανουάριο, είχε 
υκλοφορήσει αντιεισήγηση, η ο-
οία, μετά από προσωπική πα-
'μδαση του κ. Παπανδρέου, α-
οσύρθηκε και αποσοβήθηκε η α-

ιχτή ρίξη. Τά ίδια στελέχη, γιά 
τους παραπάνω λόγους, θεωρούν 
απίθανη μιά σύντομη σύγκληση 

ής Κ.Ε. 
Τό δεύτερο θέμα, γιά τό οποίο 

κατηγορούν τόν κ. Παπανδρέου, 
είναι γιά τό ζήτημα τών δημοτι
κών εκλογών. Γιά τά πενιχρά α
ποτελέσματα θεωρούν ως υπεύθυ
νο τόν κ. Παπανδοέου και τόν κ. 
Αλευρά, παρόλο πού οι τελευ-

προσπαθούν νά χρησιμο
ποιήσουν ως «αποδιοπομπαίο 
τράγο» τόν κ Γεννηματά, υπεύ
θυνο στά θέματα τοπικής αυτο
διοικήσεως. 

Τρίτο θέμα τής αναμετρήσεως 
είναι οι προσχωρήσεις κεντρώων. 

Τά κομματικά στελέχη κατηγο

ρούν την ηγεσία τού ΠΑΣΟΚ ότι 
μέ τίς προσχωρήσεις αλλοιώνεται 
η πολιτική φυσιογνωμία του κόμ
ματος. 

Τά ίδια στελέχη ισχυρίζονται 
ότι, η εξαγγελία τού κ. Παπαν
δρέου γιά τη σύγκληση συνεδρίου 
αποβλέπει στην πραγματικότητα 
στή μετατόπιση της εξουσίας σέ 
άτυπα όργανα, τά οποία θά εξαρ
τώνται προσωπικά από τόν κ. 
Παπανδρέου. Μέ τόν τρόπο αυτό, 
καταγγέλλουν, θά ενισχυθεί η 
Κοινοβουλευτική Ομάδα, αλλά θά 
διατηρηθούν και τά άτυπα όργα
να ως αντίβαρο της στή διαμόρ
φωση τής πολιτικής του κόμμα
τος. 

ΑΡΧΙΣΑΝ HAH 

ΑΠΟΛΎΣΕΙς 
ΠΟΛΥΘΕΣΙΤΟΝ ΠΑΤΡΟΝ 

Τήν ενεργοποίηση των διατά
ξεων πού απαγορεύουν την πολυ
θεσία των γιατρών αποφάσισε α
πό τό 197Θ τό υπουργείο Κοιν. 
'Υπηρεσιών, μέ σκοπό νά δημι
ουργήσει ευκαιρίες γιά εργασία 
σέ νέους αδιόριστους γιατρούς 
και γιατί νομίζει ότι ή κατοχή 
δύο θέσεων μειώνει τήν απόδοση 
τού γιατρού. 

Αυτά αναφέρονται σέ χθεσινή 
ανακοίνωση του υπουργείου, μέ 
την προσθήκη ότι έγιναν ήδη α
πολύσεις πολυθεσιτών γιατρών 
καί οί θέσεις πού κενώθηκαν προ
κηρύχθηκαν αμέσως. 

Συγχρόνως δόθηκε εντολή νά γί
νει το ίδιο γιά τους πολυθεσίτες 
γιατρούς πού υπηρετούν στό ΙΚΑ 
καί τους άλλους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. 

Σέ συνεργασία έξ άλλου, μέ 
τους τοπικούς 'Ιατρικούς Συλλό
γους, ολοκληρώθηκε ό έλεγχος 
γιά τους πολυθεσίτες γιατρούς 
τών επαρχιακών νοσοκομείων και 
δόθηκαν οδηγίες γιά τήν αποφυ
γή καταστρατηγήσεων. 


