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ΜΕ ΑΜΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 

«Πολιτικό Διευθυντήριο» συγ
κροτεί ο πρόεδρος τού ΠΑΣ Ο Κ κ. 
Α. Παπανδρέου υποτάσσοντας σε 
αυτό όλες τϊς πολιτικές καί^ οργα
νωτικές δραστηριότητες του κόμ
ματος. 

Το Διευθυντήριο με πενταμελή 
σύνθεση θά λειτουργείς ανεξάρτητα 
καί πάνω από όλα ^το^άλλα κομ
ματικά όργανα καϊ θα υπάγεται 
αποκλειστικά στον κ. Α. Παπαν^ 
δρέου, ο οποίος Qà αποκτήσει με 
τον τρόπο αυτό υπερκομματικές 
και ανεξέλεγκτες αρμοδιότητες πα
ραβιάζοντας και το καταστατικό 
καί τϊς ιδεολογικές αρχές του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. 

Η πληροφορία γ ιά τή συγκρό
τηση της πενταμελούς επιτροπής 
έχει επιτείνει τό σάλο στο εσωτε
ρικό του ΠΑΣ Ο Κ. Τά κομματικά 
στελέχη τη θεωρούν ως μεθοδευμέ
νη βνέργεια, μετά τόν εξαναγκα
σμό σε παραίτηση τού κ. Κ. Ση-
μίτη, τίού αποβλέπει στην καθυπό-
ταξη κάθε διάφορης από τόν προ-· 
εδρο γνώμης στό εσωτερικό του 
κόμματος. 

Ως πρόεδρος της πενταμελούς 
επιτροπής προορίζεται, σύμφωνα 
μέ δημοσιογραφικές πληροφορίες, 
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος κ. 
Ι. Αλευράς, τού οποίου ^η θέση έ
χει ενισχυθεί σημαντικά τόν τε
λευταίο καιρό καί έχει ̂  καταστεί 
πλέον ο δεύτερος ισχυρός άνδρας 
στό κόμμα. 

Ο κ. Α. ΛΙΒΑΝΗΣ 

Τ 0σο γ ιά τά υπόλοιπα μέλη ο 
πρόεδρος τού ΠΑΣ Ο Κ δέν^ έχει 
καταλήξει ακόμη σέ αποφάσεις. 
Επαφές έχει από ημέρες με τόν κ. 
Αντ. Λιβάνη, διευθυντή τού Πολι
τικού του Γραφείου πριν από τή 
δικτατορία καί βασικό στέλεχος 
τού ΠΑΚ στό εξωτερικό κατά τή 
διάρκεια της επταετίας. 

Ο κ. Λιβάνης, όμως,^ όπως καί 
άλλα πρόσωπα προς τά οποία έ

χουν γίνει επαφές θέτουν^ ôpouc 
γ ι ά τή συμμετοχή τους στην πεν
ταμελή επιτροπή. Ιδιαίτερα ενδι
αφέρονται νά εξασφαλίσουν εχέγ
γυα γ ι ά τίς αρμοδιότητες τις ο
ποίες θά έχουν στό κόμμα καθώς 
καί γ ι ά τήν περίπτωση νά μή βρε
θούν καϊ αυτοί κάποια στιγμή ττοό 
απροόπτων καταστάσεων. 

ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Τά υπόλοιπα κομματικά όργσ> 
να καί ιδιαίτερα τό Εκτελεστικό 
Γραφείο καί η Κεντρική Επιτροπή 
θά συνεχίσουν νά λειτουργούν, αλ
λά στην πραγματικότητα θά ^επι
βεβαιώνουν τίς αποφάσεις τού δι
ευθυντηρίου. τΟσα στελέχη θά Si-
•αφωνούν θά εξαναγκάζονται σέ 
παραίτηση. r , _ 

Στή Φάση αυτή αναφέρουν οι ί
διες πληροφορίες, ο κ. Παπανδρέ
ου δέν επιθυμεί νά εμφανιστεί ότ ι 
διαγράφει στελέχη του. I V αυτό 
καί ακολουθεί τή μέθοδο του εξα
ναγκασμού σέ παραίτηση. 

Ο κ. SHMITHS 

Πάντως, κομματικά στελέχη πί
εζαν χθες μέλη τού Εκτελεστικού 
Γραφείου νά επαναφέρουν τό θέμα 
Σημίτη, καθώς καί τις επιπτώσεις 
του στή χθεσινή συνεδρίαση του. 
Ιδιαίτερα διαμαρτύρονται μέλη 
της Κεντρικής Επιτροπής γιά τόν 
τρόπο πού μεθοδεύτηκε η παραί
τηση τού κ. Σηιμίτη. Ο τελευταίος 
τήν Τετάρτη τό μεσημέρι έστειλε 
την παραίτηση του προς τά μέλη 
τής Κ.Ε. ΓΓ αυτό καί τά τελευταία 
διαμαρτύρονται γιά _τό πώς ^καΐ 
από ποιόν έγινε δεκτή η παραίτη
ση του, αφού δέν είχε συνέλθει ού
τε η Κεντρική Επιτροπή, ούτε τό 
Εκτελεστικό Γραφείο. ^ 

Πάντως, ως αργά τό βράδυ τδ 
Εκτελεστικό Γραφείο συνεδρίαζε 
καί δέν έγινε γνωστό τό ποια συ
νέχεια είχε τό ζήτημα. 


