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irò τό Έκτελεστιιοό Γραφείο μέ
λος του. που θεωρείται σαν €μαρ-
ξιο*τι*ό>, διότι υποστήριζε «δε-
ξά» η «φιλοβΛρωπαϊκή» γραμμή Ι 

ΟΠΩΣ είναι γνωστό, Ò κ. Σημί-
TÌK, αϊτό τα στενώτερα στελέχη 
του προέδρου^τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. καί 
υπεύθυνος του Τομέωο ΔιαΦωτι-
ετεως, κυκλοφόρησε άφίσσες μέ 
το σύνθημα : «ί4αί, στην Ευρώ
τ α των εργαζομένων. Ό χ ι . στην 
Ε.Ο.Κ.». 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ της άφίσ-
σας θεωρήθηκε σαν -προδοσία 
στίς αρχές του ΠΛ.ΣΟ.Κ. Καί 
ηττήθηκε ή καρατόμιησι του κ. 
Σημίτη, διότι έττηκολουθησε χά
ος μέσα στο Κίνημα. 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, μετά τήν ά-
φοσσα του »ο. Σημίτη, πολλά άλ
λα στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που 
βαΦωνοΰν μέ τήν αντιευρωπαϊ
κή πολιτική του κ. Παπανδοέου, 
εκδηλώθηκαν ανοικτά καί απερί
φραστα υπέρ τής εντάξεως, υ
πέρ των ευεργετημάτων που θα 
ωφεληθούν ol αγρότες, όπερ της 
διασφαλίσβως του δημοκρατικού 
καθεστώτος της χώρας μας κ.λπ. 

0 ΙΔΙΟΣ ό πρόεδρος τοΰ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. βρέθηκε σέ πολύ δύσκο
λη θέσι. Καί προτίμησε να θυ-
σιάση τόν παλαιό του φίλο, κα
τά επιδεικτικό τρόπο. 

Προειδοποίησι 
ΤΟΝ αποκεφάλισε από το 'Εκ· 
τελοστικό Γραφείο καί τοΰ φόρ
τωσε «άλιστα καί τήν κατηγο
ρία δτι «υπέβαλε την παραίτησί 
του από τό Ε. Γ., αναγνωρίζον
τας το λάθος του». Μετά τήν ε
νέργεια αυτή, είναι άγνωστο έάν 
ό κ. Σημ»της βά συνεχίση να 
παοαμένη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ., καθώς 
καί κατά πόσο ό κ. Α. Παπαν
δρέου θα περιορισθή μόνο σ' I -
ναν αποκεφαλισμό. 

ΠΑΝΤΩΣ, ή θυσία Σημκ'τη ερμη
νεύεται σαν προειδοποίησι προς 
τους άλλους φιλοευρωπαίστές, δ
τι θα έγουν καί αυτοί τήν τύχη 
του, έαν προσπαθήσουν να εξω
τερικεύσουν τί<τ διαφωνίες TOUC 

ΚΥΚΛΟΙ του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. προσ
κείμενοι στην ήγβσία, υπεστήρι
ζαν, δτι ή Ε.Ο.Κ. αποτελεί Ινα 
άπό τα σοβαρώτορα θέματα για 
τό Κίνημα καί τόν Τ6ιο τον κ. 
Γΐιητανδρέου, πάνω ατά οποία 
δεν εΤναι δυνατό να υπάρξουν 
δεύτερες γνώμες. Γι' αυτό καί τό 
δίλημμα της ηγεσίας ήταν σο
βαρό καί δέν εΤχε περιθώρια ύ-
πογωρήσεων. 

Ε Π Ι Σ Η Σ , ol ίδιοι κύκλοι ύπε-
στήοιίαν, δτι τό περιεχόμενο της 
άφίσσας Σημί*«η («Ναι. στην Ευ
ρώπη των εργαζομένων. "Όχι. 
στην Ε.Ο.Κ.») είναι σύνθημα 
του Κ.Κ.Ε. (έσωτ.), που δεν μπο 
ρε« να τό ύποστηοίίη εκ των υ
στέρων τό ΠΑ.ΣΟ.Κ., άφού βχει 
έν τώ μεταξύ πάρει αντίθετη 
στάσι στα θάματα της Ε.O.K. 

Ο ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ του κ. Κ. 
Σημίτη σέ παραίτησι άπό τό 
'Εκτελεστικό Γραφείο, θεωρείται 
άπό πολλούς σαν προοίμιο γεν<-
κώτεοης εκκαθαρίσεως του Ε. Γ. 
καί άπό άλλα ακραία στελέχη. 
'Αναφέρονται συγκεκριμένα τα ο
νόματα των κ. κ. Γ. Γεννηματά, 
Χ. Τσοχατίόπουλου καί Βανλιώ-
τη. πού λέγεται Ón θα έχουν τήν 
cruxm» Σηΐ«τη στό άμβσως προ-
σεχός μέλλον, σέ εφαρμογή ενός 
«εκκαθαριστικού σχεδίου», πού 
βγουν καταστρώσει τα συντηοη-

ftocc στβλέχη^τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
τα οποία ευνοούν μ«ά στροφή 
προς το Κέντρο. Λέγεται έπί-

βά επακολουθήσουν καί 
te έκκο&Βθ*σε*ς στους τοπι-

Όργανισμους και τις περι-
ΦερααΜές Όργανώσεκ του Κι-

ΠΑΣΟΚ 
νήματος, ώστε να ένισχυθη ή δύ-
ναμ« ττκ Κοινοδουλευτικιης 'Ο
μάδος καί τών βουλευτών γενι-
κώτερα, απέναντι στους πανίσχυ-
ρουο μέχρι σήμερα έξωκονοβου-
λουτικούς παράγοντες τού ΠΑ. 
Σ Ο Κ . 

Βολές κα) από 
το ΚΟΔΗΣΟ 

ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ, ό πρόεδρος 
τοΰ ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. κ. Ι. Πεσμαζό-
γλου δήλωσε, δτι κόμματα δια
μαρτυρίας καί θορύδου (όπως τό 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.) δέν αποτελούν εναλ
λακτική πολιτική λύσι καί υπε
στήριξε, δτι ή «Νέα Δημοκρα
τία» δέν μπορεί να αναδιοργάνω

ση την δημοσία Διοί«ησι, διότι 
τό πρόβλημα αότό είναι βαθύτα
τα πολιτικό καί δγι τεχνικό. 

ΕΠΙΣΗΣ, Ô κ. Πεσμαίόγλου υ
πεστήριξε τήν άποψι, δτι ol εκ
λογές στην 'Ελλάδα γ«ά τό Ευ
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να 
γίνουν ταυτόχρονα μέ τΐς βουλευ
τικές (δηλαδή εντός τοΰ 1981), 
ώστε να διασφαλισθή ή μεγαλύ
τερη λαϊκή συμμετοχή. Καί εξή
ρε τό γεγονός τής άμεσης συμ
μετοχής 83 έκατομ. εργαζομένων 
για τήν άνάδειξι τών μελών του 
Ευρωπαϊιβού Κοινοβουλίου, στό 
οποίο επικρατούν τα κόμματα, 
πού έχουν ταχθη υπέρ της βύρω-̂  
παϊκής ενοποιήσεως. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

K0ÎKOTHÎ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Κοινότης Μαγούλας Δισμερίομσ-
Toc Δυτ. 'Αττικής, προκειμένου νά α
νάθεση τήν μελέτη ·Εφορμογή Ρυμο
τομικού Σχεδίου in i τού εδάφους» 
προϋπολογισθείσης αμοιβής 1.100,000 
δρσχ. κολκΐ τους ενδιαφερομένους με-
λετητάς ή γραφεία μελετών πού είνοι 
έγεγραμυένοι στό Μητρώο μελετητών 
γιά τοπογραφικές έργοαίες κλπ. μελέ
τες τής ομάδος »Ειδικές μελέτες· v&à 
ελάχιστο δυναμικό γραφείου β u o v i / 
δες κοΙ μέ Ivo τουλάχιστο έπιστήμο 
να βασικής μονάδος δυναμικού έΕ (€ 
νά έκδηλώοουν τό ενδιαφέρον TOjj 
μέσα σέ είκοσι ( 2 0 ) ήμερες άπό 
τελευτοία δημοσίευση τού nopòvTCj 

Δημοσίευση σέ δύο ημερήσιες 
μερίδες κοί τό 'Ενημερωτικό Μ 
Τεχνικού 'Επιμελητηρίου. 

Ο Ι ενδιαφερόμενοι μελετητές, 
φεία Μελετητών πρέπει νό 
σηΊν Κοινότητα Μογούλος τό 

ο) Αίτηση εκδηλώσεως ένδκ 
για τήν εκτέλεση τών 
αυτών. 

β) 'Υπεύθυνη δήλωση τού Nd 
10ΦΟ για τόν αριθμό ή , 
βμούς έγγροφής στό 
εδρος, τήν δυναμικότητα 
σοστό καί τήν έμσειρί/ 
λους (πιστοποιητικό 
τά TOC διστόΕεις τοϋ J 
6 9 , έκτος εάν ό έ ρ ] 
χάνει Δημόσιον, 
πικής Αυι)οεως, 
χειρηοος, Όργονισ^ 
φελείος). 

γ) Σύντομη έκθεση 
κοΙ τής εμπειρία«! 
ηόνηση παρομοίως 

β) Κατάλογο τών 
πονήθηκον άπό 
ρΓοφεΙο Μελέτη 
οεως κοΙ ή 
λέτης. 

«) Ή ανάθεση 
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Π Ρ Ο Σ Κ Α Η Σ 

Εις έκτελεοιν τής 
1978 αποφάσεως 
Πρωτοδικείου Ά θ η ν | 
οίας Δικαιοδοσίας] 
έν 'Αθήναις (Πο^ 
οης 'Ανωνύμου^ 
πωνυμίον 
npooKoAeÌTqJ 
τερω auvüj 
'Αθήναις^ 
δόσεως. 
ΕΠΕ. 



ιεσπασε 

ή σοβούσα 

κρίσι στό 
ΠΑΣΟΚ 

Δ Ε Κ Τ Η Η Π Α Ρ Α 1 Τ Η 
ΣΤ Ι ΤΟΥ κ. Σ Η Μ Ι Τ Η 

ΕΝΩ ό ακήρυκτος πόλεμος 
μεταξύ κοινοβουλευτικών 
και των μελών του 'Εκτε
λεστικού Γραφείου και των 
Τοπικών Ομάδων συνεχί
ζεται, ή Ιδεολογική σύγχυ-
σι, ή οποία επικρατεί μέ
σα στους; κόλπος του ΠΑ. 
Σ O.K. ωδήγησε στην έκ-
παραθύρωσι τού καθηγη
τού κ. Κωνοτ. Σημίτη, με 
απρόβλεπτες ακόμα τις è· 
ξελίξεις και συνέπειες. 

ΕΠΙΣΗΜΗ άνακοίνωσι του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. (Γραφείο Τύπου) έΤθβσε 
χθες το βράδυ τελεία καί παύλα 
σ·τό θέμα τού κ. Σημίτη : 

• Ό κ. Κ. Σημίτη είχε. υπο
βάλει την πσραίτησί του ά-
ττό το 'Εκτελεστικό Γραφείο, 
αναγνωρίζοντας το λάθος 
του για την έκδοσι έντύττου. 
πού κυκλοφόρησε uè θεοί αν
τίθετη προς τίς διακηρυγμέ
νες καί αμετάβλητες άρχες 
τού ΠΑ. Σ O.K. πάνω στο θέ
μα της Ε.Ο.Κ. Ή παρσπη-
σι του Εγινε αποδεκτή*. 

Η ΛΑΚΩΝΙΚΗ αύτη άνακοίνωσι 
τού ΠΑ.ΣΟ.Κ. εΤνο* ένδεικτι*ή. 
κατά τίς εκτιμήσει« πολιτικών 
παρατηρητών, τού κλίματος που 
έπ κρατεί μέσα στο Κίνημα. 'Α
ποδεικνύει, πρώτα άπ' δλα, την 
πλήρη ιδεολογική σύγγυσι στό 
Π Α Σ Ο Κ . , σύγγυσι πού έχουν 
προκαλέσει οί ανεδαφικές θέσεις 
τού προέδρου του. 

Ε Τ Σ Ι , ό κ. 'Ανδρέας Παπανδρέ
ου υποχρεώνεται να διαγράψη ά-

* Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ στή «λ. I t 
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ΚΕΝΤΡΙΣΜΑΤΑ 
Γ)Χ... παραίτησαν, λοιπόν, τον κ. Σημίτη άπο την 'Εκτε

λεστική 'Επιτροπή τοβ IIΑ ΣΟΚ. ΚαΙ δέν ξέρω μέν Αν 
rivai... επιτυχία της στήλη; που πρώτη αποκάλυψε την ββξιά 

εξωκοινοβουλευτικά μέλη του« 

Το... κωμικοτραγικό στην ΰπόβεσι rtvai. Ατι β κ. Σημίτη;, 
ανήκων στην αριστερή πτέρυγα τοο ΠΑΣΟΚ, κατηγορήθηκα 
για οεξιά άπόχλιον. Ετσι, Α αριστερά τοο ΠΑΣΟΚ, ϊφαγε 
την... Αριστερά τοϋ ΠΑΣΟΚ, πού υπέπεσε σε δεξιό άμάοτημα. 
(«N'ai στην ΚΟΚ των Λαών, δχι στην ΕΟΚ των μονοπωλειων»>. 

Καί, βέβαια, επικρατεί τέτοιο κομφούζιο στο «Κίνημα» με
ταξύ δεξιάς καί αριστεράς πτέρυγας, ώστε 6 κ. 'Ανδρέας... να 
μη γνωρίζη ή 'Αριστερά του τ* nomi ή δεξιά το-

~ * ~ 

ΚΑΙ μπορεί μέν να ξέ
σπασε Αγριος... άντν-

Σημιτισμοί στην Κοινοβουλη*-
τική 'Ομάδα του «Κινήματος». 
Άλλα ή εξωκοινοβουλευτική 
πτέρυγα πί|ρβ τήν ρεβάνς στη, 
θεσσαλονίκη. "Οπου τα τς 
μέλη της Κλαδικής των Β 
•άχνων του ΠΑΣΟΚ, βέν 
πετρεψαν στον βουλευτή 
Κόμματος τους κ. Άβα\ 
πουλο, να μιληση στο ΒΙΟΤΓ-| 
χνικό Συνέδριο. 

Άπειλήβηκ* μάλιστα f σοβ« 
ρό επεισόδιο »ai το βέμα 
φβασε στο Καατρί. 

ΚαΙ τώρα, τί βέσι ta πάρηΐ 
Αραγε Ò κ. 'Ανδρέας; Γιατί' 
Αν βυμώσουν τα εξωκοινοβου
λευτικά παληκαράκια του, 
μπορεί νά τόν... διαγράψουν 
xi' αυτόν!.. 

ÈÊÊmÊËm 
• •: : ES BäH .:.•-•. 


