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Ό κ. Παπανδρέου 
εκκαθαρίζει 

πάλι τό ΠΑΣΟΚ 
ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΑΡ1ΠΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ... ΑΕΞΙΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΣ 
Ευρύτατη Εσωκομματική εκκαθάριση άρχισε 

ό πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ Α. Παπανδρέου δ ι α 
γράφοντας τ ά αριστερότερα στελέχη του κινή
ματος μέ τήν κατηγορία... τής δεξιάς παρεκκλί
σεως. Με τόν ε λ ι γ μ ό αυτόν ό πρόεδρος του Π Α 
ΣΟΚ αποσκοπεί, σύμφωνα μέ όλες τ ι ς ενδείξεις, 
στην εξουδετέρωση κάθε εσωκομματικής α ν τ ι 
δράσεως προκειμένου νό αποκτήσει τήν από
λυτη ευχέρεια πολιτ ικών ελιγμών, ιδίως δ ι ό 
νά καταστήσει πειστ ικότερο τό ά ν ο ι γ μ α του 

προς τόν κεντρώο χώρο, ενδυναμώνοντας σέ 
πρώτη φάση τήν κοινοβουλευτική τον ομάδα 
κ α ι καταλύοντας τήν διογκωμένη ισχύ τών κομ
ματικών του οργάνων. Οι εκκαθαρίσεις ά ρ χ ι 
σαν από τήν κορυφή τής κομματικής στελεχώ
σεως μέ τήν «αποδοχή τής παραιτήσεως» του 
μέλους του εκτελεστικού γραφείου, καθηγητού 
κ. Κ. Σ η μ ί τ η , ό όποιος προβαλλόταν ώς τ ό ση
μαντικότερο εξωκοινοβουλευτικό στέλεχος τού 
ΠΑΣΟΚ. 

Πολιτικοί παρατηρητές εξέφοβ-
ζαν τήν άποψη ότι η νέα κοίση τού 
ΠΑΣΟΚ είναι μεγαλύτερη σέ έκ
ταση καϊ βάθος από κάθε άλλη 
προηγούμενη, χωρίς όμως αυτό νά 
σιγμαίνει ότι είναι δυνατόν νά κλο
νισθεί ή έστω νά αμφισβητηθεί η 
θέση του κ. Α. Παπανδρέου αφού 
τό ΠΑΣΟΚ επανακτά^ τήν Φυσιο
γνωμία τού αρχηγικού κσμματοο. 
οπισθοδρομώντας στην αφετηρία 
απ" όπρϋ ξεκίνησε τό 1974. Η πα
ρατήρηση περί τής ματαιώσεως 
τής δημοκρατικής οργανώσεως και 
λειτουργίας τού κόμματος τής α
ξιωματικής αντιπολιτεύσεως προσ
λαμβάνε, κατά τή γνώμη τών ι
δίων παρατηρητών, μεγαλύτερη 
πολιτική σημασία διότι συντελεί
ται σέ στιγμή πού τό κόμμα τής 
πλειοψηφίας ολοκληρώνει μέ από
λυτη επιτυχία τήν δημοκρατική του 
δομή. 

ΑΓΝΟΟΥΚΕ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΗβΗΚΕ 

Αναλυτικότερα, γ ιά τήν εσω
κομματική κρίση, στελέχη τρύ κι
νήματος καταγγέλλουν, σύμφωνα 
μέ δημοσιογραφικές πληροφο 
ότι η όλη ενέργεια μεθοδεύετα.1 α
πό τήν ηγεσία τού ΠΑΣΟΚ μέ 
σκοπό τόν εξαναγκασμό σέ πα
ραίτηση όσων διαφωνούν μέ τήν 
πολιτική τής Κοινοβουλευτικής Ο
μάδας. Μερικοί μάλιστα κατηγο-
οούν ανοιχτά τόν κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο κ. Ι. Αλευρά καί τόν 
βουλευτή τής Α ' Αθηνών κ. Α. Πτ-

κομμβτΐκό un 

είναι τό γεγο

νός, ότι ο κ. Κ. Σημίτης πληρο
φορήθηκε χθες τό πρωί από τις ε
φημερίδες τήν παραίτηση του. Ε
πικοινώνησε μέ τόν κ. Α. Παπαν
δρέου καϊ αργότερα έστειλε σχε
τική επιστολή προς τό Εκτελεστι
κό Γραφείο. Ο κ. Σημίτης, κατά 
τις ίδιες πληροφορίες, σέ συζήτη
ση στο Εκτελεστικό Γραφείο πριν 
15 ημέρες περίπου είχε αναλάβει 
τήν ευθύνη του φυλλαδίου γιά τήν 
ΕΟΚ. (Όπως έγραψε n «Καθημε
ρινή» στις 5 Ιουνίου είχε κυκλο
φορήσει ένα φυλλάδιο μέ συνθή
ματα «vai στην Ευρώπη τών λαών», 
«όχι στην ΕΟΚ τών μονοπωλίων»). 
Αλλά δέν είχε υποβάλει καί γρα
πτή παραίτηση, οπότε τό θέμα πα
ρέμεινε προς συζήτηση στό μέλλον. 

Στην πραγματικότητα τά κομ
ματικά στελέχη πιστεύουν ότι τήν 
παραίτηση Σημίτη θά ακολουθή
σουν καϊ άλλες μέ πρώτα θύματα 
τους Γεννηματά, Τσοχατζόπουλο^ 
Ααλιώτη, μέλη τού Εκτελεστικού 
Γραφείου. Σ τά πλαίσια αυτά θεω
ρούν τή σημερινή εσωκομματική 
κρίση ως σοβαρότερη ακόμη καί 
από εκείνη τού 1975 μέ σκοπό τή 
μετατόπιση τής εξουσίας στό ΠΑ. 
Σ O.K. από τόν κομματικό μηχα
νισμό προς τήν κοινοβουλευτική ο
μάδα. ΓΥ αυτό καί τονίζουν τά Ι
δια στελέχη, ότι ηθελημένα διογ
κώνεται τό θέμα Σημίτη —καί μά
λιστα μέ πρόσχημα τήν ΕΟΚ— 
γιά νά πετύχει n ηγεσία τού κόμ
ματος τόν 

lare στό 
ισ ή νά παραιτηθούν ή νά 

tyl-
τόν κ. Παπανδρέου 

ότι ακολουθεί τή μέθοδο τού σα-
λαμιού. 

ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΧ 

Παραπλήσιες διαμαρτυρίες εξέ
φραζαν χθες καί βουλευτές τής α
ριστερής πτέρυγας τρύ ΠΑΣΟΚ, 
οι οποίοι διατηρούν στενές σχέ
σεις μέ τόν κομματικό μηχανισμό 
καί έχουν διατυπώσει τήν άποψη 
τής ενισχύσεως του Αντίθετα, οι 
πολλοί βουλευιές Φαίνονταν ικανο
ποιημένοι από τήν εξέλιξη καί τήν 
προοπτική ενδυναμώσεως τού ρό
λου τής κοινοβουλευτικής ομάδος. 

Πάντως, πρώτος στόχος εΪνα» 
τό Γραφείο ΔιαΦωτίσεως, στό ο
ποίο ήταν έπικίφαλή« ό κ. Σημί
της. Στό γραφείο αυτό χρησιμο-
πιοΰσαν κυοίωτ κομματικά στελέ
χη κσί επίδοξου* βουλευτές. 'Επί
σης, διατύπωναν θέσεις, μέ τίς ο
ποίες δέν ήταν πάντα σύμφωνη ή 
Κοινοβουλευτική 'Ομάδα. Πολλοί 
μάλιστα βουλευτές εΤχαν αρχίσει 
νά φοβούνται γιά τή μελλοντική 
επανεκλογή τους γιατί τά κομμα
τικά στελέχη ασκούσαν πολεμική 
εναντίον τους κ(ψ'\ τσύβ δυσκόλευ-
οαν στην προπαγάνδα τους. 

Τό θέμα σοβούσε από καιρό 
καΊ ό κ. Παπανδρέου προσπάθησε 
μέ διάφορους τρόπους νά έλεγξε« 
τήν κατάσταση καί νά εξαναγκά
σει σέ πειθάρχηση τά ηγετικά 

Γτικά του στελέιχη. ώστε νά 
τού επιτρέψουν τή σταδιακή μετα
τόπιση τής πολιτικής του προς 
τό κέντρο. Τελικά δτσν δι «πίστω
σε δτι δέν ήταν SuMeroc 6 Ιλεγ-
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trou εμπνέονται από τ ι ς ευρωκομ-
μουνιστικές αρχές ι / 

ΕΚΚΑΘΑΡΊΣΕΙς . 
ΠΑλί ΣΪΟ ΠΑΣΟΚ 

ZYNCXEU ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛ. 

γόο. ^τροχώοησε σέ ριζικότορα 
μέτρα. 
'Υπενθυμίζεται TTÒC 6 κ. Σημίτηο 
είχε διαφωνήσει καί τό 1975 «corre 
τ ή δ ιαγραφή τών στελεχών TOC 
«Δημοκοατικής Ά μ υ ν α ς » . Τότε εί
χε παραιτηθεί άπό τό Ε κ τ ε λ ε σ τ ι 
κό Γραφείο εκθέτοντας σέ επιστο
λή τ ο υ τους λόχους. Σ τ ή συνέχεια 
αναχώρησε γ ι α τή Γερμανία όπου 
TTOJOcwxivt οκτώ μήνες καί δταν ξα
ναγύρισε πήρε καί ττοολι τήν πα-
λ ι ά του θέση. 

Τ ά Μέλη του Ε κ τ ε λ ε σ τ ι κ ο ύ 
Γραφείου τού Π Α Σ Ο Κ είνα« εννέα, 
τ ά ακολούθα: "Ο κ. Α. Παπαν
δρέου, πρόεδοοο ol βουλευτέο Ι. 
'Αλευράς καί Ι. Χσοσλαμπόπου-
>oc και τ ά κομματ ικά στελέχη : 
Αυγερινός, Γεννηυστάΐ:. Λαλιώτης, 
Τσονατζάπουλος. Χοιστοβουλίδηο 
καί è Σημίτηο ττού παραιτήθηκε. 

Ν Ι Μ Ρ Α Ι Τ Η Ι Η 

Τό Γραφείο Τύπου του ΠΑ 
Σ Ο Κ εξέδωσε χθες τήν ακόλουθη 
ανακοίνωση, μέ τήν οποία γίνε
τ α ι αποδεκτή ή παραίτηση του κ. 
Σ η μ ί τ η . 

« Ό κ. Κ. ΣημίτηΓ εΤχε υποβά
λει τήν παραίτηση του άπό τό Ε. 
Γ. άναγνωοίίοντα«: τό λάθoc του 
γ ι α τήν έκδοση έντυπου πού κύ

λησε μέ θέση αντίθετη προς 
τίς δ'βκηρυγϋένες καί άμεταβλη-

- ^ e του Π Α Σ Ο Κ πάνω erré 
Ή πορραίτηβΐι του 

c> ν£ αττοδεκτή». 
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