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απ'τη Βουλή δταν άρχιζαν οί συνεδριάσεις για τό νομοσχέδιο που,επικύρωνε την προσχώρηση της χωΡ*ς 

ατι'ς Εύρωπαί·κ£ς Κοινότητες, ύπήοξαν τα δύο θέματα πού ώθησαν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 

στο κέντρο του ενδιαφέροντος καί της επικαιρότητας. < · „ - ' . „τ JCL \
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Πάλι, άπ'δσα τουλάχιστον λένε αντικειμενικοί' παρατηρητές, τέθηκε θέμα » ^ ν Hat δημοκρατικης λειτουρ

γίας τού Κινήματος, μ'αφορμή την "υπόθεση Σημιτη . Μια περίεργη πρωτοβουλία, (ή έκδοση HOL κύκλο 

lopL την γνωστίς αφίσας) τού καθηγητή, είχε τίς γνωστές ραγδαίες εξελίξεις,και συνέπειες. Δυσκο>α 

γίνεταΓπιστευτ^ δτι μ^νο του τό τ. μέλος τού 'Εκτελεστικού Γραφείου, άποφασισε^μια πράξη με τηνο

ποία εξωτερικευόταν άποψη αντίθετη από την ώ'ς τότε επίσημη Και μάλιστα δταν αυτό το στέλεχος ήταν -

δπως φαινόταν- φορέας των πιό άντιΕΟΚικων θέσεων (πριν,άπο λίγους μήνες ^ " · ^ ^ ^ Λ Τ δ υ ά -

καί νομίζουμε 6 μονός- πού μίλησε για κ α τ α γ γ ε ,λ ι α της σύμβασης με χην ,ΕΟΚ χ^ρυς va a^vôua 
ζει αύτη την καταγγελία μέ τ'άποτέλεσμα τού δημοψηφίσματος). 'Αρχικές πληροφορίες, που όμως στηνπό

ρε α δέν έπιβεβαιωΐηκαν,'άνέφεραν δτι τό "επιλήψιμο' σύνθημα της αφίσας ( Ναι στην Ευρώπη των 

Λαών") είχε τήν έγκριση της ηγεσίας κι δτι f, εμφάνιση του θ'άποτελουσε κάποιου είδους f*P°tt"P°¿ 
στό κατά ,π2σο δηλ, ό κομματικός μηχανισμός θά μπορούσε να δεχτεί μια νεα διάσταση στη θέση του Κινη-

ματος απέναντι στην Εύρωπη. 

Άλλη εκδοχή, ϊσως περισσότερο αληθοφανής, είναι δτι,ό κ. Σημίτης έκρινε σκόπιμη αυτή τή μετακίνηση, 

προς τήν * Ευρώπη των Λαών" μετακίνηση πού με δοσμένη πια την ένταξη, θα έπικ^ουσε το ΠΑΣΟΚ σε κά

ποια προσπάθεια βαθμιαίας απαγκίστρωσης άπ'την αδιάλλακτη άρνηση. Η έκδοχη,αυτη δεν είναι απορριπτέα, 

αν συνεκτιμηθεί τό γ,εγονος δτι ή αξιωματική αντιπολίτευση έχει αποφασίσει να κάνει αισθητή την παρου

σία της στους θεσμούς της LOK (.Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κλπ). 

'Ανεξάρτητα πάντως άπ'τίς γενεσιουργές αιτίες έκδοσης τής_άφίσας, οι διαδικασίες,που ακολούθησαν το 

"παράπτωμα"ξένισαν τους πολιτικούς κύκλους. Πιθανολογείται δτι ό κ.^Σημιτης_δεν υπέβαλε παραίτηση, 

άλλ'δτι θεωρήθηκε αυτόματα ώς παραιτημένος· δτι τό 'Εκτελεστικό Γραφείο προτού καν συνεδριάσει Εκανε 

"δεκτή "τήν 'παραίτηση" του' κι δτι τέλος ό 'ίδιος πληροφορήθηκε τα της παραιτήσεως του άπ'τις ε

φημερίδες. "Αν αυτά αληθεύουν προκαλεί έκπληξη τό,γεγονός,δτι δέν ακολούθησε κι αποχώρηση,του άπ'την 

Κεντρική 'Επιτροπή, άλλ'άντίθετα τήν πρωττ) Κυριακή μ.ετά τά,γεγονοτα μίλησε σε λαικη συγκέντρωση του 

κόμματος-ός μέλος της Κ.Ε. πιά- και φυσικα__μ'άντικείμενο τήν αντίθεση προς την, ένταξη, στην__Ε0Κ. ̂  , 

Συμπεράσματα αμάχητα δέν μπορούν νά εξαχθούν άπ'τό περιστατικό αυτό. Πέρα άπ'το,γεγονος του äy υπάρ
χουν ή δχι τάσεις μέσα στό ΠΑΣΟΚ (γιά τόν γράφοντα αυτό είναι τουλάχιστο θεμιτό, αν δχι κι,εΰκτεο
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αρκεί νά μήν όδηγ,ούν σέ διασπάσεις, κι,άσχετα αν ή,ηγεσία,του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα των 

σχετικών φημών με κάποιο "εκνευρισμό") κι αν αυτές οί τάσεις έχουν ήδη περιχαρακωθεί και δίνουν 

άγωνα επικράτησης, εκείνο πού έχει σημασία είναι δτι-οπως φαίνεται- δομικά το ΠΑΣΟΚ δεν έχει περά

σει τήν "έφηβικη'του Λλικία, στή διάρκεια της οποίας οί αυστηρά δημοκρατικές εσωτερικές,διαδικα

σίες θεωρούνται περιττη-άλλά κι επικίνδυνη -πολυτέλεια. Αύτη _ή εκτίμηση έχει υποστηρικτές και σε 

πολιτικούς κύκλους πού δέν είναι ενταγμένοι στό ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι,δέχονται ώς περίπου νομοτελειακή^ 

τήν αναγκαιότητα 'σφιχτών"εσωτερικών λειτουργιών,£ως δτου,τό Κίνημα ωριμάσει,και,μετασχηματιστεί 

χωρίς καθοριστικούς κλυδωνισμούς σέ Κόμμα άρχων. Τελος,τό "περιστατικό Σημιτη θα λέγαμε δτι δεν 

αποτέλεσε στοιχείο έπιβεβαιωτικο-δπως υποστηρίχθηκε άπό διαφοοες πλευρες-του αρχηγικού χαρακτήρα 

του κόμματος. 'Αντίθετα φάνηκε ίσχυροποιημένη ή κομματική οργάνωση, ή αντίδραση της όποιας κυριάρ

χησε. 

Διαφορετικές επίσης προσεγγίσεις γίνονται καί στό θέμα τής αποχώρησης ,άπ',τή συζήτηση της Βουλής. 

'Υποστηρίχθηκε -δχι μόνο άπ'την κυβερνητική πλευρα-δτι ήταν φυγομαχια ,· άλλοι πολιτικοί παρά

γοντες μίλησαν γιά χάσιμο μιας ανεπανάληπτης ευκαιρίας προβολής του αντίλογου,στην ΕΟΚ ¡a ûva-
πτυξης των εναλλακτικών λύσεων-αν υπάρχουν τέτοιες στ'όπλοστασιο του ΠΑΣΟΚ· άκομα υποστηρίχθηκε 

ή άποψη, δτι f¡ αποχώρηση έπαιξε τό ρόλο μιαςΕντονης αντιπολιτευτικής διαφοροποίησης με πολωτικό 
χαρακτήρα απέναντι στην κυβέρνηση. 

Νομίζουμε δτι οί βαθύτεροι λόγοι οφείλονται στό δτι στην τωρινή φ,άση ό κ .Α. Παπανδρέου Εκρινε 

δτι δέν θαπρεπε νά δεσμευτεί ώςπρός τήν στρατηγική, που θ'άκολουθησει μελλοντικα-ειτε,ως αξιωμα

τική αντιπολίτευση, είτε ώς κυβέρνηση.- σέ σχέση με την ΕΟΚ. Μια τέτοια δέσμευση θεωρήθηκε πρόω

ρη καί γι αντικειμενικούς λόγους άλλα καί για εσωτερικούς κομματικούς. Είναι βέβαιο και φυσικό 
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