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EP Ι ΜΕΝ ΑΜΕ με πολύ 
' ενδιαφέρον τις νεώτε

ρες εξελίξεις του «επεισο
δίου Σημίτη», πού έφερε 
στην επιφάνεια δλη την κρί-
σι που συνταράσσει το ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. αύτη την εποχή, με 
επίκεντρο την άντίθεσί του 
προς την Ευρώπη και την 
ενταξί μας στην Ευρωπαϊ
κή Κοινότητα. 'Αλλ' ενώ οι 
αποκαλυπτικές, γ ι α τα προ-

Λ βλήματα που αντιμετωπίζει 

V \ A í l αξιωματική μερίδα της 
ν\ 'Αντιπολιτεύσεως μας, ανα

λύσεις, οί όποιες δημοσιεύ
θηκαν κυρίως σε φιλοπασο-
κικές συναδέλφους της Κυ
ριακής, έθιγαν πολλά ενδι
αφέροντα σημεία καί ύπο-
σχονταν ακόμα πιο ενδια
φέρουσα τή συνέχεια,^ άπο 
προχθές έπαυσε να γίνεται 
έστω καί λόγος γ ι α τα προ
βλήματα αυτά. Οί εκκλή
σεις της ηγεσίας του ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. γ ι α συγκάλυψι, συ
νάντησαν άνταπόκρισι... 

I I «ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ σιω-
" πής», γύρω ά π ' το ε

πεισόδιο Σημίτη καί 
τις εσωτερικές διενέξεις του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ., είχε σαν αποτέ
λεσμα να άγνοηθή βασικά 
από τον Τύπο τής 'Αντιπο
λιτεύσεως καί ή προχθεσινή 
ομιλία του άπο-πεμφθέντος 
α π ' το 'Εκτελεστικό Γρα
φείο του ΠΑ.ΣΟ.Κ. καθηγη
τή στην Καβάλα. "Επρεπε 
να ψάξη κανένας πολύ, γ ι α 
να ανακάλυψη κάποιο μο-
νόστηλο, γ ι α τήν έκδήλωσι 
αύτη. Καί όμως. "Υστερα 
από δσα είχαν προηγηθή 
καί γραφή όλες αυτές τις 
τελευταίες ήμερες, όχι μόνο 
«στον Τύπο τής Δεξιάς» — 
όπως θέλησε να το παρου
σίαση ó κ. Α. Παπανδρέου 
— άλλα σε δλες τις εφημε
ρίδες, με τις φιλικές προς 
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. συναδέλφους 
σε πρώτη θέσι, ή δημόσια 
έμφάνισι του άμαρτήσαντος 
εξωκοινοβουλευτικού στελέ 
χους του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεν πα
ρουσίαζε γενικώτερο ενδια
φέρον; 

Α ΚΟΜΑ καί το γεγονός 
δτι, παρά τα δσα συ

νέβησαν, ή προγραμματισμέ 
νη έμφάνισι έγινε, έχει τη 
σημασία του. Τα κομματι
κά στελέχη του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
έδειξαν έ'τσι̂  τή συμπάθεια 
τους στον αριστερό παρά
γοντα, ó όποιος έξωπετά-
χθηκε ά π ' τό 'Εκτελεστικό 
Γραφείο γιά.. . δεξιά ιτα-
ρέκκλισι. 'Εάν, ωστόσο, τό 
«λάθος» τής συγκατανεύσε
ι ς προς τήν Ευρώπη των 
Ααών, μέ τό όποιο συνδέ
θηκε ό κ. Κ. Σημίτης, είχε 
διαπραχθή άπό κοινοβουλευ
τικό στέλεχος του ΠΑ.ΣΟ. 
Κ., ή ομιλία τής Δευτέρας 
στην Καβάλα δέν θα είχε 
άναβληθή; 

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, που δη
μοσιεύθηκαν, γ ι ά τό 

λόγο του κ. Σημίτη, μπο
ρούν, βέβαια, να στηρίξουν 
και μιαν άλλη ύπόθεσι : "Ο
τι ή ηγεσία του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
συμφώνησε μέ τα τοπικά 
κομματικά του στελέχη να 
μήν άναβληθή ή έκδήλωσι, 
ώστε να δοθή στον κ. Σημί
τη ή ευκαιρία δημοσία να 
επανόρθωση τό σφάλμα του. 
Ή ομιλία του εμφανίζεται, 
πραγματικά, σαν μια έμ
πρακτη δήλωσι μετάνοιας... 
'Αλλ' επειδή δέν έχουμε στη 
διάθεσί μας τό πλήρες της 
κείμενο καί, Υσως, άπό τα 
σημεία που έγιναν δημό
σια γνωστά, αδικούμε τό ε
ξωκοινοβουλευτικό στέλεχος 
του ΠΑ.ΣΟ.Κ., επιβάλλεται 
κάποιες να διατηρήσουμε 
σχετικά επιφυλάξεις. 

ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, ή εσω
κομματική εκεχειρία, 

που αγωνίζεται νά έπιβάλη 
στις αντιμαχόμενες μερίδες 
του Κινήματος του ό κ. Α. 
Παπανδρέου — εν όψει τής 
συζητήσεως τής συνθήκης 
εντάξεως στή Βουλή καί της 
ανάγκης νά μή διαταραχθή 
περισσότερο ή συνοχή του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. — εΐναι πιθανό 
νά μήν παραβιασθή τις ερ
χόμενες ήμερες. Οί αλλα
γές (γράφε εκκαθαρίσεις), 
οί αναπροσαρμογές καί οι 
συγκρούσεις, αναβάλλονται 
γ ι ' αργότερα... 


