
Εγινε δέκτη 
η παραίτηση 
του κ. Σημίτη 

•Φ Acpetne'io εσωκομματικών εξελίξεων oro ΠΑΣΟΚ, μεταβολών 
tot« ηγετικά του όργανα και ακοσαφήνίΛης καίριων σημείων της 
πολιτικής του κρίνεται η παραίτηση απ» tö Εκτελεστικό Γραφείο 
τού καθηγητή κ. Κ. Σημίτη, η οποία ανακοινώθηκε ηδη ατι έγινε 
δεκτή. 

ίΤο Γραφείο Turno« του ΠΑΣΟΚ, 
Συγκεκριμένα, ύστερα aitò τ ά χθεσι
νά δημοσιεύματα, εξέδωσε την ακό
λουθη ανακοίνωση: · 

« Ό κ. Κ. Σημίτης ε'ιχε υποΒάλει 
*ήν παραίτηση του από τα Π.Γ. α
ναγνωρίζοντας τό λάθος του γ ι ά την 
Ιέκδοση έντυπου, πού κυκλοφόρησε 
ιιέ θέση αντίθετη προς τις διακηρυ
γμένες και αμετάβλητες αρχές του 
ΠΑΣΟΚ πάνω στα θέμα της ΕΟΚ. Μ 
¡ΒαραΊτησή του έγινε αποδέκτη». 

Ή θέση τού κ. Σημίτη θά παρα
μείνει κενή, ως τήν επόμενη σύνοδο 
•ιής Κεντρικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς τού ΠΑΣΟΚ 
τόν προσεχή μήνα, δεδομένου, οτι τ ο 
άνοοιληρωματικό μέλος τού Έ κ τ ε λ ε 
οτικού Γραφείου κ. Σ τ . Γιώτας είναι 
βουλευτής και ή Κοινοβουλευτική 'Ο
μάδα εκπροσωπείται ήδη μέ τά προ
βλεπόμενα δύο μέλη — έκτος του 
«ροέδρου ( Ι . 'Αλευράς και 1. Χ<χ-
ραλαμπόπουλος) . 

Δεδομένου, πάντως, ότι έχουν δη
μιουργηθεί προβλήματα και μέ άλλα 
μέλη τού Εκτελεστικού Γραφείου 
(αναφέρονται ονομαστικά τρεις που 
ηρωτσστσχησαν στην απομάκρυνση 
τού κ. Κ. Σημίτη) ενισχύεται ήδη η 
τάση, πού επιμένει ότι χρειάζεται 
ανασύνθεση και τής Κεντρικής "Επι
τροπής τού Κινήματος μέ τή σύγ
κληση τού πρώτου πανελλαδικού συ
νεδρίου πού θά αποσαφηνίσει τήν ι
δεολογική φυσιογνωμία, αλλά και 
τ ις πολιτικές θέσεις τού ΠΑΣΟΚ 
οτήν πορεία του προς τήν εξουσία. 
"Η παραίτηση τού κ. Σημίτη και η 
Ανακοίνωση τού Γραφείου Τύπου ότι 
«αναγνώρισε τό λάθος του» (φέρεται 
¡υπεύθυνος γ ι ά τήν έκδοση φυλλαδίου 
μέ βασικό σύνθημα «MAI στην Ευρω 
πη τών λαών — ΟΧΙ στην Εύρωπη 
των μονοπωλίων») είχε βαθειά άπηχη 
ση, άν δεν προκάλεσε ανησυχίες στά 
οτελέχη κα'ι τους δουλευτές του 
ΠΑΣΟΚ, πού πιστεύουν ότι χρειάζε
τ α ι αναποσσαοιιογή τών θέσεων του 

Σηιμίτ-ης 

Κινήματος απέναντι στην ΕΟΚ. _ 
Βουλευτές τού ΠΑΣΟΚ δεν έκρυ

βαν χθες τήν έκπληξη τους, δεδομέ
νου ότι ό καθηγητής Σημίτης όχι 
μόνο σήκωσε τ ό κύριο βάρος στην 
καμπάνια τού ΠΑΣΟΚ κατά τ η ς έν
ταξης, ά λ λ α και ήταν πριν έ ν α , μ ή 
ν α ό εισηγητής τού σχετικού θ ε μ α ^ 
τος στην Γ ' Μεσογειακή Συνδιασκεν 
ψη όπου κα'ι υποστήριξε τήν άποψΙΓ 
— μέ τήν οποία θά πρέπει νά ήταν 
σύμφωνος και ά πρόεδρος τσύ Κινή
ματος κ. "Ανδρέας Παπανδρέου — 
ότι ή ένταξη τής "Ελλάδας — και 
στό προσεχές μέλλον τής Πορτογα
λ ί α ς και τής "Ισπανίας στην ΕΟΚ 
διαμορφώνει νέα δεδομένα πού επι-_ 
βάλλουν τή χάραξη νέας τακτικής και 
διαμόρφωση κοινής πολιτικής των με
σογειακών προοδευτικών κομμάτων. 

Ό κ. Κ. Σημίτης, πού μίλησε χθες 
τό βράδυ στην Καισαριανή σε συνε
στίαση τών Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ στό Γουδί 
και τη Νεάπολη γ ι ά τις επιπτώσεις 
στην ελληνική κοινωνία και οικονο
μία από τήν ένταξη στην ΕΟΚ αρνή
θηκε νά προβεί σέ δηλώσεις "η" να 
σχολιάσει τήν ανακοίνωση γ ι ά την 
παραίτηση του. 


