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Κρισις μαστίζει 
ήδη τό Π ΑΣΟΚ 

ΠΑΡΗΤΗΘΗ META Aio «ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ» D ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. I Σ Ι Ι Τ Η ί 
Ή άπο μακρού σοβούσα κρίσις εις τ α ς 

π α ν δ ρ έ ο υ με κορυφαία στελέχη τοϋ κ ό μ μ α 
διαστάσεις . Οοτω χ θ ε ς το ΠΑΣΟΚ με όλι 
μοσιευθείσας π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς οτι ó καθηνητ 
λ ο ς τοϋ 'Εκτελεστικού Γραφείου, ύ π έ δ α λ ε 
τη έ γ έ ν ε τ ο αποδεκτή. Χαράκτηριστικόν τ 
σ υ ν τ ε τ α γ μ έ ν η εις τρόπον πού ενθυμίζει άν 
Κόμματος περί «αυτοκριτικής» δια π α ρ ο μ 

σ χ έ σ ε ι ς του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Ά ν δ ρ . Π α 
τάς του έξεδηλώθη και π ρ ο σ έ λ α δ ε σ ο δ α ρ α ς 
γ ό λ ο γ ο ν άνακοίνωσίν του, έ π ε δ ε δ α ί ω σ ε τ α ς δη-
ής τής Π άντε ίου Σ χ ο λ ή ς κ. Κω ν. Σημίτη ς, μέ-

τήν π α ρ α ί τ η σ ί ν του, μέ την προσθήκην οτι α ϋ -
ής ανακοινώσεως τοϋ ΠΑΣΟΚ είναι οτι ε ί ν α ι 
ακοινωθέντα του σοδιετικοΰ Κομμουνιστικού 
οίας περιπτώσεις. 

Συγκεκριμένως αναφέρεται οτι 
«ό κ. Κ. Σημίτης εχε υποβάλει την 
τταραίτησί του από το Ε.Γ. ανα
γνωρίζοντας τό λάθος του για την 
έκδοσι εντύπου που κυκλοφόρησε 
μέ θέσι αντίθετη προς τις διακη
ρυγμένες και αμετάβλητες αρχές 
τοϋ ΠΑΣΟΚ πάνω στο θέμα της 
Ε.Ο.Κ. Ή παραίτησί του έγινε α
ποδεκτή». 

¿λημυσιογραψικαι τίΛημοψοριαι 
άναψομουν οτι ο ισχυριομ ς που 
αναψ^μ^ιαι εις την υ^ακο.νωοιν 
του ι Ι/Λ^-^Ι\ οια την Οιαψωνιαν του 
κ. Λημπη, οεν εναι και υ ουσια
στικός Λόγος α υ τ η ν ι ιραγματι ο 
κ. Ζημιτης εοεαε εις κυΚΛΟψαριαν, 
τας παμαμονας της τε/νετης της υ
πογραφής της ενιαςεως της ¡Ζ/\-
λαοος εις την ινοινοιητα αφιουα 
με το ουνυημα «ίΝαι στην Ευρώπη 
των Λαών — Οχι στην ι̂ ΛΛαοα 
των μονοπωΛ.ωι/*. Και πράγματι 
το πεμιεχομενον της αφισσα^ αυ
τής επρο^νησεν αντιυρασεις τό
σον εκ μ«.ρους του κ. ι ιαπανορε-
ου, όσον και εκ μέρους των οτε/\ε-
χων του Ι IA2.uK που ποΛιτευονται 
αυμφωνως προς τας μαςιστικας 
θεωρίας. 'ΑΛΛα η αφισσα απετε-
Λεοεν απλώς την αφορμην. 

Ή 6ασικη αίτια της οιαφωνιας 
τοϋ κ. ¿ημιτη με τον κ. Ι ιαπαν-
δρεου και τους μαρςιστας του Ι ΙΑ 
Σθ"Κ εναι άΛΛη. Και εχεν διατύπω
ση εις συνεοριάσεις του ΈκτεΛε-
στικου Γ ραψειου του κόμματος, πο 
λυ προ της εκτυπώσεως της αφισ-
σας. Συγκεκριμένως πρόκειται δια 
τας θέσεις που ύπεστηριςεν και υ
ποστηρίζει ό κ. Σημιτης δια την 
ποΛίτικήν που πρέπει να άκολου-
θηση τό ΠΑΣΟΚ έν σχέσει με «α
νοίγματα του» προς την αριστερά 
ή προς τό κέντρο. Ό κ. Σημίτης, 
λέγεται, εναι τής απόψεως, και 
την υποστηρίζει μετ' επίμονης, ο
τι τό ΠΑΣΟΚ ωφελείται μόνον με 
«άνοιγμα προς τό Κέντρο καί όχι 
προς τους κομμουνιστάς». Καί ότι 
αυτό τό άνοιγμα πρέπει να γίνη 
τό ταχύτερον δυνατόν» δια να μη 
προφθαση ή Ν. Δημοκρατία καί τό 
ΚΟΔΗΣΟ καί καλύψουν τό χώρο, 
μια καί ή ΕΔΗΚ εναι αδύνατον να 
κάνη άλλη κίνησι». Ai απόψεις αύ
ται του κ. Σημίτη, τάς οποίας ò 
Ίδιος άλλα καί άλλα στελέχη του 
κόμματος κα ίίδίως βουλευταί α
σπάζονται έχον μεγάλην άπήχησιν 
άπα τα θεωρούμενα συντηρητικά 
στοιχεία, τόσον εις την κορυφήν 
του ΠΑΣΟΚ, όσον καί είς την 6ά-
σιν. 'Ιδίως δε μέ την άρνητικήν 
πολιτικήν του κ. Παπανδρέου εις 

τό θέμα της ΕΟΚ, α'ι θέσεις του 
κ. Σημιτη, που εναι ιντιθετοι καί 
είς αυτό, έκερδιζαν σίγα - σίγα 
εοαφος. Εις τούτο δε συνέβαΛεν 
καί συμβάλει καί γνωστόν δημο-
σιογραφικόν συγκρότημα, που εφε 
ρε χθες καί είς την οημοσιότητα 
την οιαφωνιαν. 

Κατόπιν των ανωτέρω οι μαρξι-
σται επιεσαν άποφασιοτικως τον 
κ. Παπανόρεου, ό όποιος από έ
τους και πλέον «όέν έβλεπε με κα
λό μάτι» τόν κ. Σημίτην, παρ' ό
λον ότι άπετέΛει ούτος στενον του 
συνεργάτην. Ούτω συνέπεσαν αϊ 
απόψεις μαρξιστών καί Παπαν
δρέου και ό κ. Σημίτης, ήναγκά-
σθη να υποβάλη την παραίτησίν 
του. 

Αι πληροφοριαι προσθέτουν ότι 
εντός των ήμερων ό κ. Σημιτης θα 
προβή εις δημοσίας δηλώσεις, α
φού προηγουμένως συσκεφθή μέ άλ 
λα στελέχη του ΠΑΣΟΚ πού α
σπάζονται τάς θέσεις του και άπο 
χθες έχουν ταχθή αλληλέγγυοι 
προς αυτόν. Δεν κατέστη δυνατόν 
νά γνωσθή πόσοι βουλευταί του 
κόμματος ακολουθούν τόν κ. Σημί
την καί πότε πρόκειται νά έκδηλω 
θοΰν ούτοι. Πάντως αναμένεται ό
τι μέχρι τής ενάρξεως τής συζητή
σεως είς την Βουλήν δια τό θέμα 
τής ΕΟΚ, τήν 25ην τρ. μηνός, ή 
κρίσις είς τό ΠΑΣΟΚ 0ά έχη επι
πτώσεις, πού δυνατόν νά αποβούν 
καί μοιραίαι δια τήν συνοχήν του, 
είς τήν κοινοβουλευτικήν ομάδα. 

Καί βουλευτής 
του ΠΑΣΟΚ ύπο 
άπανόρευσιν... 

,Εν τώ μεταξύ, έξ αφορμής του 
θέματος του κ. Σημίτη, απεκαλύ
φθη χθες και άλλη διαφωνία πού 

έλαβε χώρα,/ τήν παρελθούσαν Κυ-
ριακήν είς την Οεσσαλονίκην. Ε 
κεί συνήλθε τό Πανελλήνιου Βιοτε-
χνικόν Συνέδριον. Έ κ μέρους του 
ΠΑΣΟΚ παρίστατο ό βουλευτής 
τής α' περ'φερείας Θεσσαλονίκης 
κ. Νικ. 'Αθανασόπουλος. Ούτος ε
κλήθη άπο rò προεδρείου να λά6η 
τόν λόγον. Καί ένώ ήτοιμάζετο να 
άνέλθη είς το βήμα, έν πλήρει 
συνεδριάσει, αιφνιδίως έσηκώθησαν 
τρεις άγνωστο; άπο τήν αϊθουσαν 
οι όποιοι του άπηγόρευσσν να ό-
μιλήση. Ή αχαρακτήριστος αύτη 
ενέργεια τών τριών άγνωστων, οί 
οποίοι ώς απεκαλύφθη έν συνεχεία: 
ήσαν «στελέχη του ΠΑΣΟΚ», προ-
εκάλεσε πανδαιμόνιον είς τό συνέ-
δριον, τό οποίον καί διεκόπη. Τε
λικώς οί τοεις ήσαν ανένδοτοι καί 
ό κ. 'Αθανασόπουλος ήναγκάσθπ 
νά συμμορφωθιη προς τάς έντολάς 
των. Δεν άνήλθεν είς τό βήμα να 
όμιλήση καί μετ' ολίγον άπεχώ-
ρησεν άπο τήν αϊθουσαν του συν
εδρίου, ακολουθούμενος άπο τους 
τρεις άγνωστους, κομισάριους του 
κόμματος του κ. Α. Παπανδρέου. 

Βουλευταί του ΠΑΣΟΚ 
απορούν καί απειλούν 

Χθες, έξ άλλου, ό κοινοβουλευ
τικός τομέας εργασίας του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. του υπουργείου 'Εθνικής 'Α
μύνης, μέ άνακοίνωσίν του κατι>-
γορεί τόν ύπουογόν κ. Ε. Ά β έ ο ω * 
Side «κακοποίηση τής αλήθειας 
σύμμικτη μέ δολιότητα», διότι σι> 
νεσχέτισεν μέ δημοσιευθείσας ανα
κοινώσεις του τόν «έφεδρο αξιω
ματικό Μιχαλολιάκο μέ απολυμέ
νους ήδη έφεδρους αξιωματικούς 

Σ υ ν * y ε ι e 

εις τήν 5ην σελίδα 
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"Από άλλη σκοπιά 
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ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΗΣ ΗΡΩΑΣ 
Δηλαδή στην εποχή μας δεν 

μπορείς οϋτε να πεθάνης ηρω
ικά καί να είσαι σίγουρος οτι 
θα σε θυμούνται. Ή τ α ν κάπο
τε ποί) σου έλεγαν: 

— Πάρε το δπλο σου καί πή
γαινε να πολεμήσης για τήν 
πατρίδα, για τήν ελευθερία, 
για τα υψηλά Ιδανικά τής φυ-

Μάς κάνουν επίσημο μνημόσυ
νο μια φορά το χρόνο οί κυ
βερνήσεις. Μας αναφέρουν για 
παράδειγμα στα παιδιά τοϋ 
σχολείου. 

Μέχρι που φέτος έπεσε το ' 
κανόνι. 

— Παιδιά, είπε ό ένας από 
τους 810 στους άλλους 809, 

http://IA2.uK


' ΚΡΙΣΙΣ ΜΑΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΠΛΣΟΚ 
ί υ ν ε χ ε ι ο 

εκ της 1ης σελ ίδος 

έπιστήμονει: υψηλού ήθους καί κοι-
νωνικής κοταξ!ωσηρ>. 

01 βουλευτά! του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Ί ω . Χαοαλαμπόπουλος καί Δ. Χον-
δοοκούκη;. πού ΰττονοάφουν τήν α-
νακοίνωσιν αποκαλύπτουν ότι 4 
έφεδροι αξιωματικό! πού α.εφέο-
θησαν με τόν γαρακτηοισμόν άιΌΟ-
χικοί εις άπόο,οητον έγγοαφον που 
έδημοσιεύθη εκ φιλοκυβερνητικών 
άπογευματινήν εφημερίδα είναι μέ
λη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κα! έκφοάζουν 
την άποοίαν των διατί ούτοι, που 
έν τώ μεταξύ έχουν άπολυθή των 
τάξεων του στρατου,_ έχαρακτηοι-
σθησαν oc αναρχικοί Ή άνσκοι-
νωσις καταλήγει μέ την άκόλουθον 
απτειλην. 

«Θά πρέπει έτπ τέλους νά αντι
ληφθεί ò κ. ΆβέοωΦ δτι πσρόμοι-
ες αντισυνταγματικές ένέογειες ττου 
προσβάλλουν βάναυσα τόν ελλη
νικό λαό καί διασπούν την εθνι
κή ενότητα, δεν μπτοοεί νά μείνουν 
χωοίς συνέττειες. Γιοοτί ÈKTÓC ÒTTO 
τό ότι δημιουργούν πελώοιο πολι
τικό θέμα, στοιχειοθετούν κα! αδι
κήματα προβλεπόμενα κα! τιμω
ρούμενα άττό τόν Ποινικό Νόμο». 

'Απάντησα εις τ ' άνωτέοω ανα
μένεται νά ύττάοξη σήμερον. 

«Συντόμως έκλογάς» 
λέγει ó κ. Πεσμαζόνλου 

Έ ξ άλλου, χθες ό πρόεδρος του 
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. κ. Ί ω . Πεσμαζογλου 

ι εις χθεσινός δηλώσεις του δια τας 

πρώτσς έκλογάς του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου τάς όποιας εξαίρει, 
άναφερόμενοΓ είς την παρουσαν 
πολιτικήν κατάστασιν της Ελλά
δος, είπεν *τι ; «0Ì εκλογές θ« 
δώσουν την απαραίτητη^ λύσι στο 
πολιτικό πρόβλημα» καί προσεθε-
σεν ότι ή άποψίς του να γίνου« 
αϊ έκλογαί «σύντομα, τόσο γ ι α 
τη Βουλή όσο καί για τό Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, υπαγορεύεται 
καί από την ανάγκη εξασφαλίσε
ως μεγαλυτέοας λαϊκής συμμετο
χής στις ποοσεχεΐς εκλογές». 

Ό κ. Πεσμαζογλου είπεν επί
σης, ότι «οϊ εκλογές θα δώσουν 
άλλον συσχεί'σμόν δυνάμεων _ στη 
Βουλή καί ότι ή «Ν.Δ.» εκφράζον
τας τήν άρνησι της ανανεώσεως 
δέν είναι εις θέσιν ^νά επιτυχή 
καί τήν άνανέωσιν της δημοσίας 
διοικήσεως». 

Τέλος είι.-εν ότι «άλλα κόμμα
τα πού είναι μάλιστα κόμματα 
διαμαρτυρίας καί θορύβου, δεν α
ποτελούν τήν έναλλακτικην λυσιν 
TPÛ πολιτικού μας προβλήματος»» 

Ό κ Πεσμαζογλου θα όμιλη-
ση σήμερον Πέμπτην κστα την 
διάρκειαν συνεστιάσεως στελεχών 
του κόμματος του εις τον Πει-
ραιά Τό Σύββατον το πρωί θα 
πραγματοποιηθή κοινή σύσκεψης 
του πολιτικού γραφείου και των 
εκπροσώπων του ΚΟΔΗΣΟ κατά 
τομείς κυβερνητικής δραστηριότη
τος καί τό απόγευμα του 2.α6-
βάτου και τήν Κυριακην θα συγ-
κληθή ή κε/τρική επιτροπή η ο
ποία θα έπεξεργασθη το αγροτι-
κόν πρόγραμμα. 


