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Ό Ανδρέας ζ 
εκλογές γιά νά 
καλίψε. τήν 
κρίση στο ΠΑΣΟΚ 
ΤΟΝΙΖΕΙ Η 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

«Ό πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προκαλεί èie του ασφαλούς, διότι γνω \ 
ρίζει δτι η κυβέρνηση δέν προτίθεται να οδηγήσει τη χώρα oè άκαι
ρες εκλογές», δήλωσε ό κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας 
στον κ. Παπανδρέου, ό όποιος οέ συνομιλία του μέ τους πολιτικούς 
συντάκτες χθες τό βράδυ είχε πει δτι «τό ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο για 

ΡΉΓΜΑ ςΤΟ ΠΑςΟΚ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ο ςΗΜΙΤΗς
 τ Λ ν *ναμέτρηοη οποτεδήποτε έλθει, ακόμη 

καΙ αϋριο τό πρωί». 
Eine ακόμη ό κ. Παπανδρέου cm «π δύναμη τπς Νέας Δη

μοκρατίας έχει συρρικνωθεί καΙ δτι το αποτέλεσμα των τε
λευταίων εκλογών δεν αποδίδει τον ακριβή συσχετισμό δυ
νάμεων». Στην απάντηση του ό κυβερνητικός εκπρόσωπος έ
κανε καΙ έναν υπαινιγμό για τα εσωτερικά του ΠΑΣΟΚ, που 
πρόσφατα ήλθαν στή δημοσιότητα με την παραίτηση τοΟ κ. 
Κ. ΣημΙτη άπα τό Ε. Γ. τοϋ Κινήματος. 

«Μέ τέτοια πυροτεχνήματα (δηλαδή irto» άναμετρήσεως, εκλο
γών κλπ.) δεν μπορ« να συγκαλύψω ti» βαθιά κρίση πού εκδη
λώθηκε στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ». 

ΤΟΥ ΧΚΟΥΑΑ 

<pt6tiç χαρακτήρισε δ υπουργός Συντονισμού 
πληροφορίες πού δημοσίευσαν χθες δύο έφη-

[ΐμές καυσίμων (άνοδο μέχρι 10 δρχ.) πού θα 
ίέλος τού μηνός. 
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Το Οιμιι ποό προκλήθηκ* ατό ΠΑ. 
Λ. από την καραίτηοη τοϋ κ. 

Ιημίτη, δέν φαίνεται ότι βά περά-
uva γιοι το Κίνημα, αν 

ό ηρόΐ'ορος του κόμματος είναι 
αποφασισμένος να μήν ανεχθεί «άλ-

λαθεμένες ενέργειες» στελεχών 
ταυ ΠΑΣΟΚ. Πάντως στη σχετική 
ανακοίνωση του κατηγορεί τόν τύπο 
της δεξιάς δτι είναι επιθετικός απέ
ναντι στο ΠΑΣΟΚ. δτι σκόπιμα τό 
διαθάλλει καΙ ότι ή παραίτηση τοϋ 
κ. ΣημΙτη είναι απλώς Ινα μεμονω
μένο γεγονός, χωρίς vói προοιωνίζι-
ταα εκκαθαρίσεις η νέες διαφωνίες. 
Ταυτόχρονα tin χ tipi ì ελιγμό καΙ με-
ταθέτει τό θέμα, καλώντας σέ ανα
μέτρηση την κυδέρνηση. 

Η ΔΗΛΩΣΗ 
Τό κείμενο της δηλώσεως τοϋ κ. 

Παπανδρέου έχει ώς έξης: 

•Ή παραίτηση τοο κ. Γη-
μίτη clvat μεμονωμένο, ουγ-
κακριμένο γεγονός. Καμιά 
δεν «χει σχέση, όπως Ισχυ
ρίζεται δ Τύπος της δεξιάς 
μ* αναμενόμενες εκκαθαρί
σεις στροφή τοο ΠΑΣΟΚ προς 
τά δεξιά, υπερίσχυση της Κοι 
νοδουλευτικης 'Ομάδας απέ
ναντι οτήν οργάνωση τοο ΠΑ 
ΣΟΚ κ,ο.κ« "Ολα αυτά «Ivo» 
σκόπιμα μυθεύματα. "Εχει ε
ξαπολυθεί μια πολύπλευρη Ε
πίθεση κατά τού ΠΑΣΟΚ καΙ 
η πολύπλευρη αυτή επίθεση 
έχει εξαπολυθεί ακριβώς για
τί τδ ΠΑΣΟΚ παραμένει ατα
λάντευτο οτις διακηρυγμένες 
θέσεις του. Γιατί προσφέρει 
στον ελληνικό λαρ τή μεγάλη 
αλλαγή πού θά βγάλει τη χώ· 
ρα άπα τδ εθνικό xai οίκο. 
νομικά αδιέξοδο, στά οποίο 
έχ«ι οδηγήσει ή πολιτική της 
δεξιάς. Γιατί κάθε μέρα ανε
βαίνει οτίς λαϊκές μάζες ή 
δύναμη του ΠΑΣΟΚ κοκ εδραι
ώνεται ή πεποίθηση δτι τά 
ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο νά μετου 
σιώοει τά δράμα της αλλαγής 
οέ χειροπιαστή πραγματικό
τητα». 

Ό κ. Παπανδρέου διευκρίνισε δη 
δ κ. Σημίτης παραμένει στην Κεν
τρική 'Επιτροπή και ότι παραιτήθηκε 
μόνο άπό τό Ε.Γ. Ή Κ.Ε. θά σύγ. 
κληθεί μέσα στο θέρος, κατά πάσα 
πιθανότητα τόν 'Ιούλιο, γιά νά συμ
πληρώσει τήν κενή θέση στο 'Εκτε
λεστικό Γραφείο. 

• ακόμη δη δέν υπάρχει διά
σταση γραμμής ή διαφωνία καί δη 
δεν προβλέπεται αναδιάρθρωση τοΟ Ε. 

στελεχών. 

Ή ανακοίνωση νια τήν παραίτη
ση τοϋ κ. Σημίτη δέν θεωρεί δη ή
ταν σκληρή, απέδιδε πάντως τήν 
πραγ ματικότητα. 

'Ano τήν πιό πάνω ανακοί
νωση βγαίνει αμέσως το συμ
πέρασμα δτι τά γράφοντα οε 
ορισμένες εφημερίδες ηώς ή 
κοινοβουλευτική ομάδα «πή
ρε τή ρεβάνς» καί υπερίσχυ
σε δέν είναι σωστά Τούτο ση 
μαινε. δτι πράγματι υπάρχει 
υποβιβασμός της, έναντι τών 
άλλων οργάνων του Κινήμα
τος, πράγμα πού ό ίδιος δ κ. 
Παπανδρέου αναγνωρίζει. 

'Οπωσδήποτε δ κ. Παπανδρέου εί
ναι άποφασιομένος νά μήν ιπιτρέψι ι 
άλλες παρεκκλίσεις ό τρόπος δέ πού 
ανακοινώθηκε ή παραίτηση τοϋ κ. 
ΣημΙτη. αποτελεί προειδοποίηση γιά 
καθ« διαφωνούντα είτε τής «δεξιάς» 
πτέρυγας είτε τής «αριστεράς» τοϋ 
Κινήματος. 

φ 'Αργά τή νύχτα ό κ. Παπαν
δρέου Ιδώαε τήν έξης απάντηση στην 
κυβερνητικής ανακοίνωση: 

*"Η κυβέρνηση προφασιξεται δτι 
δέν γνωρίξει πώς oi ήμερες τη«, στην 
εξουσία είναι πράγματι μετρημένες. 
Ή απάντηση της προδίδει καΙ τόν 
πανικό της κσΛ τήν «γωνία της». 
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