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toö κ. Κ. Σηρίτιι 
ΕΠΙΒΕΒΑιΙΩΡΗΚΑΝ χθες uè 
επίσημη ανακοίνωση τοΰ < ΠΑ. 
Σ Ο Χ , <yì πληροφορίες nw δ(η-
μοσϊεύθΐηκαιν σέ εφημερίδες της 
'Αθήνας γιοι τήιν παραίτηση του 
καθηγητή Κ. Σημίτη από το Εκ
τελεστικό Γραφείο τοΰ Κινήμα
τος. 

Σύμφωνα μέ την ανακοίνωση 
τοΰ Γραφείου Τύπου τοΰ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. ò κ. Σημίτης «είχε υπο
βάλει την παραίτηση του άναιγνω 
ρίζοντας το λάθος του για την 
&δοση έντυπου πού κυκλοφόρη
σε μέ θέση άντίβειτη προς τίς δια
κηρυγμένες καί αμετάβλητες αρ
χές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πάνω στο θέ
μα της ΕΟΚ». Ή ανακοίνωση 
ϋτροθετεί: «Ή παραίτηση τοΰ κ. 
Κ. Σηρίτη έγινε αποδεκτή». 

"Οπως είναι γνωστό, το ανα
φερόμενο έντυπο πού προκάλε-
σε &τονη κριτική κατά τοΰ κ. Ση 
μίτη καί τελικά την παραίτηση 
του, κυκλοφόρησε σ-τίς παραμο-
vèc της ύπογραφηο των συμφω
νιών ένταξης της χώρας μας στην 
ΕΟΚ καί περιείχε το σύνθημα 
«"Οχι στην Ευρώπη των μονοπω
λίων. Ναι στην Ευρώπη των W 
ων». Ή έκδοση TT¡C άφίσσας αυ
τής σχολιάστηκε από όργανα τοΰ 
Τύπου της δεξιάς σάιν εκδήλωση 
εσωτερικών διαφωνιών καί κρί
σης στους κόλπους τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
Ό κ. Παπανδρέου όμως, στην τα
κτική συνάντηση του μέ τους πο
λιτικούς συντάκτες τήν περασμέ-
νη Πέμπτη είπε δτα «δέν πρόκει

ται για διαφωνία, άλλα για λά
θος». 

Σύμφωνα μέ άλλες πληροφο
ρίες, ή παραίτηση τοΰ κ. Κ. Ση
μίτη ϊσως να αποτελέσει τή,ν α
παρχή γενικότερων αλλαγών στά 
ηγετικά όργανα τοΰ Κινήματος. 
Oi αλλαγές αυτές 'ίσως να πρα-
γμαιτοποιηθοΰν μέσα στους επό
μενους μήνες καί θα έχουν σαν 
γενικό προσανατολισμό το ξεπέ
ρασμα των σημερινών προβλημά
των στη λειτουργία των ηγετι
κών οργάνων λόγω τοΰ «δυαδι-
σμοΰ» — κατά την έκφραση τοΰ 
κ. Α. Παπαινδρέου — πού υπάρ
χει ανάμεσα στην Κοινοβουλευτι
κή 'Ομάδα καί τα έξωκοινοβου-
λεικτικά στελέχη τοΰ ΠΑ.ΣΟ.Κ. 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ 
ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ 
ΥΠΕΡΟΓΚΑ «ΚΑΠΕΛΑ» 

"Υπέρογκα «καπέλα» εξακολουθούν 
να επιβάλλουν σέ 8λα τα κρέατα οι 
χονδρέμποροι στην κεντρική αγορά 
της Άθήναςη μέ στόχο να πιέσουν 
την κυβέρνηση ώστε να επιτρέψει ξα
νά τις εισαγωγές κρεάτων. Χαρακτη
ριστικό της κατάστασηςη που επι
κρατεί στην αγορά — μέ τήν ανοχή 
της κυβέρνησης — είναι οτι χθες 
Ινας κρεοπώλης έδειρε Ενα χονδρέ 
μποιρο κρεάτων γιατί προσπαθούσε 
να τοΰ επιβάλει πολύ μεγάλο καπέ
λο. 
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