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0 κ. Παπανδρέου 
προ6πα8εϊυά 

^ cuyicanuyn την 
κρίσι Gtò ΠΑΣΟΚ 

Ο ΙΔΙΟΣ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΗΠΑΡΑΙΤΗΣ1 

ΣΗΜΙΤΗ ΕΙΝΑΙ MEMONQMENO ΓΕΓΟΝΟΣ 

Πυροτέχνημα χαρακτηρίζει ή κυβέρνησι, χθεσινή δη-
λωσι foû κ. Παπανδρέου, δτι εΐναι έτοιμος γ ι α εκλογική 
αναμέτρησι, στην προσπάθεια του να συγκάλυψη την 6α-
Θεια κρίσι, που ύπαρχε» στο ΠΑΣΟΚ. 

ΑΠΟ Η Ρ Α 
01 ΓΕΡΑΝΟΙ 
ΕΞΟΡΜΟΥΝ 

E O T ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑ-

ΡΑΝΟΜΩΝ Ι. Χ. 

'Αρχίζει darò σήμερα ή στα
διακή εφαρμογή της Β ' φά
σεως τών μέτρων γ ι ά τήν κυ
κλοφοριακή άνακσύφισι στην 
ΆΘηνα, μέ τήν έπέκτασι τών 
•περιπολιών της τροχαίας και 
σέ άλλα σημεία, έκτος του 
κέντρου της πόλεως. 

"Οκως είναι γνωστό, μέχρι σήμε
ρα, τά μέτρα αυτά (άφαίρεσις πι
νακίδων καί απαγωγή αυτοκινήτων 
μέ γερανοφόρα οχήματα), έφαρμόζον 
ται μέ αυστηρότητα στό κέντρο της 
πόλεως καί ιδιαιτέρως σέ μεγάλες 
λεωφόρους, κυκλοφοριακούς κόμΕους 
καί σέ άλλα σημεία, όπου τά παρα
νόμως σταθμευμένα αυτοκίνητα κα
ταφανώς εμποδίζουν τήν κυκλοφορία. 

"Από σήμερα, θά άρχίση σταδια
κά, ή άφαίρεσι πινακίδων καί ή α
παγωγή αυτοκινήτων μέ γερανοφόρα 
οχήματα καί σέ αλλες περιοχές έκ
τος κέντρου, που παρουσιάζουν, ο-
fffOÇ, κυκλοφοριακή σσμφόρησι ή ο· 

•»* "Η συνέχεια 
¡στην 3η σελίδα 

Ή κυβέρνησι δέν προτίθεται να 
οδήγηση τήν χώρα σε πρόσφατες 
εκλογές. 

Σχετικώς, ó κυβερνητικός εκ
πρόσωπος, αναφερόμενος στίς δη
λώσεις, που έκανε χθες το βράδυ 
σέ πολιτικούς συντάκτες ό κ. Α. 
Παπανδρέου, έδωσε τήν ακόλουθη 
άπάντησι: 

« Ό κ. πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ 
•προκαλεί έκ του ασφαλούς, διότι 
γνωρίζει δτι ή κυβέρνησι δέν προ
τίθεται να όδηγήση τήν χώρα σέ 
άκαιρες εκλογές. 

Πάντως, μέ τέτοια πυροτεχνή
ματα, δέν μπορεί να συγκάλυψη 
τήν βαθειά κρίσι που έξεδηλώθη 
στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ». 

"Ο κ. Παπανδρέου μέ τίς δηλώ
σεις του καί σέ άπάντησι σχετικών 
ερωτήσεων προσεπάθησε νά περιορί-
οη τήν έκτασι της κρίσεως στους 
κόλπους τοϋ κόμματος του, υποστη
ρίζοντας, οτι ή παραίτησι του κ. Ση 
μίτη είναι μεμονωμένο γεγονός, πού 
δέν προοιωνίζει καί άλλες αλλαγές 
στό εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ 
μέ τήν άποχώρησι και άλλων μελών 
του. 

Καί, προφανώς, γ ι* να μετάθεση 
τό δημόσιο ενδιαφέρον γιά τά ενδο
κομματικά του μίλησε ό κ. Παπαν
δρέου γιά εκλογική αναμέτρησι. 

Ή παραίτησι Σημίτη 

Ειδικότερα στίς δηλώσεις του 6 
κ. Παπανδρέου αναφέρει τά έξης: 

«Ή παραίτησι του κ. Σημίτη εί
ναι μεμονωμένο συγκεκριμένο γεγο
νός. Καμμιά δέν έχει σχέσι, όπως Ι
σχυρίζεται ο Τύπος της Δεξιάς, μέ 
αναμενόμενες εκκαθαρίσεις, στροφή 
του ΠΑΣΟΚ προς τά δεξιά, ύπερί-
σχυσι της κοινοβουλευτικής ομάδος 
απέναντι στην όργάνωσι τοϋ ΠΑΣΟΚ 
κ.ο.κ. 

"Όλα αυτά είναι σκόπιμα μυθεύ
ματα. 

"Εχει έξαπολυθή μιά πολύπλευρη 
έπίθεσι κατά του ΠΑΣΟΚ. Καί ή πο 
λύπλευρη αυτή έπίθεσι έχει έξαπολυ 
θη ακριβώς γιατί τό ΠΑΣΟΚ παρα
μένει αταλάντευτο στίς διακηρυγμέ
νες θέσεις του. Γιατί προσφέρει στον 
ελληνικό λαό τήν μεγάλη αλλαγή 
πού βά 6γάλη τήν χώρα από τό ί-

W Ή συνέχεια 
στην 11η σελίδα 



Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ NA 

ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ ΤΗΝ 
ΚΡΙΣΙ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ 
Χυνέχεια από την 1η σελίδα 

θνικο καί οικονομικό αδιέξοδο στο 
»ποιο έχει οδηγήσει ή πολιτική της 
£ y , 0 ? t · Γ« 1* " « £ V¿P<* « β α ί ν ε ι 
στίς λαϊκές, μάζες ή δύναμι του ΠΑ-
Orκ,κ5;1 εδραιώνεται ή πεποίθησι, 
οτι τό ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο νά μετσύ 
σιωση τό όραμα της Αλλαγής σέ χει 
ροπιαστη πραγματικότητα». 

Απαντώντας κατόπιν οι σχετικές 
ερωτήσεις ó κ. Παπανδρέου είπε: 
. — " βέοΗ. πού εκκενώθηκε οτό 
εκτελεστικό γραφείο τοΟ ΠΑΣΟΚ uè 
την παραίτησι τοΟ κ. Σημίτη, θά 
συμπληρωθη με άπόφασι της κεντρί-
κης επιτροπής τοΟ κόμματος. 

Ό κ.Σημίτης παραμένει μέλος τής 
κεντρικής επιτροπής καί δεν απεχώ
ρησε από τό ΠΑΣΟΚ. 

Ή παραίτησι τοο από τό εκτελε
στικό γραφεω οφείλεται στό λάθος 
για την κυκλοφορία του επίμαχου έν
τυπου καί όχι σε διαφωνία του για 

τικη, που ακολουθεί τό κόμμα. 
Δεν είναι αληθές, οτι Ò κ. ΣημΙ-

της πληροφορήθηκε από τίς έφημερί 
6ες την αποδοχή της παραιτήσεως 
•cou, που αποφάσισε τό εκτελεστικό 
γραφείο καί ò πρόεδρος του. 
..¿ίΖΐ^Τ^0^ d n o ΤΠν θ έ σι του 
μέλους στό εκτελεστικό γραφείο από 
«ΐν οποία μπορεί κανείς να προσφέ-
ρη υπηρεσίες στό ΠΑΣΟΚ. "»"""·~ 
. — '." κεντρική επιτροπή θα συνέλ-
»1 γι«, να συμπλήρωση τήν θέσι τοΟ 
κ. ¿ημιτη στό εκτελεστικό γραφείο 
έντος του θέρους, σε ημερομηνία 
sou ,δεν έχει καθορισβή ακόμη 

θα προηγηβή ή συγκλησι τον νο
μαρχιακών συνελεύσεων του ΠΑΣΟΚ 
καί ή προώθησι της γενικώτερης όρ 
γανωτικης του προσπαβείας. ^ 

Τα περί άναμετρήσεως 
•Π„Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο νά α

νάλογη τις ευθύνες της εξουσίας έβ>· 
όσον TOO δοθή ή ΐντολ^ ¿ ó Ä t 

ttvœi έπισης έτοιμο για εκλογική 
αναμετρησι οποτεδήποτε «καί αΰριο 
Γ Λ α π α ν ^ ε ο υ ^ Χ ° ^ ™ * 

Τά _αποτελέσματα τον τελευταίων 
εκλογών δεν αποδίδουν σήμερα τόν 
συσχετισμό τών πολιτικών δυνάμεων 
κ~- """i. •?ν α π 0Ψ> TOÖ κ. Παπαν^ 
ρικνωθη σημαντικά. 
·_ί Τ ό "JIM*«» σΛτο υποστήριξε δτι 
Î ^ " £ S οιασταοι μεταξύ λαϊκού φρο 
ϊ ! | Γ Κ £ * ϊ £ "«νθίσεως της σ η μ έ ^ 

Τέλος, σέ άπαντησι άλλων ερωτή
σεων è πρόεδρος τοϋ ΠΑΣΟΚ^ίπε: 
θα συνέλθη καί συνέδριο του κόμμι. 

•Επίσης θά συνέλθη εντός του βέ 
ΠΑΣΟΚ " Α * ^ Τ " 0 * ô ^ f e TOÖ 

»α καθορισβή άφου ελαφρυνθούν Ol 
Εουλευτές άπό τόν τωρινό φόρτο νο
μοθετικής εργασίας. * ^ 

Ακόμη, προΕλέπεται ή ουνκλπσι 
ωινης συσκέψεως των βουλευτών καί 
ων μελών του εκτελεστικού γραφείου 

ης αποφάσεως γιά τά οργανωτικά 
«ου ελα6ε πρόσφατα ή κεντρική έ-
ιιτροπη του κόμματος. 


