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Του I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ
ΕΥΤΕΡΑ, 19 Οκτωβρίου
1981. Οι πανηγυρισμοί από
τη μεγάλη εκλογική νίκη του ΠαΣοΚ δεν έχουν κοπάσει ακόμη.
Η πανίσχυρη (τότε) «τρόικα» του
Εκτελεστικού Γραφείου Γεννηματάς - Τζοχατζόπουλος - Δαλιώπης ανεβαίνει στο Καστρί. Α
νομολόγητη πρόθεσή της είναι
να «συζητήσει» με τον εκλεγμένο
Πρωθυπουργό τη σύνθεση της
κυβερνήσεως. Οπως πάντα σε
αυτές τις περιπτώσεις, ο Α . Παπανδρέου ακούει και δίνει την
αίσθηση ότι επιδοκιμάζει.
Η «τρόικα» αποχωρεί περιχα
ρής. Πιστεύει ότι οι εισηγήσεις
της έγιναν ως επί το πλείστον α
ποδεκτές. Μια εφημερίδα, μάλι
στα, θα κυκλοφορήσει την επο
μένη με πληροφορίες για τη σύν
θεση της κυβερνήσεως όπως
προέκυπταν από αυτή τη συζήτη
ση ... Τζοχατζόπουλος στο Προ
εδρίας, Χαραλαμπόπουλος στο
Αμύνης... Αμέσως μετά την απο
χώρηση των τριών ακολουθεί ό
μως δεύτερη σύσκεψη, σε πιο
«στενό κύκλο». Παρόντες ο Μένιος Κουτσόγιωργας, ο Μιχ.
Ζιάγκας και ένας - δύο άλλοι ά
μεσοι συνεργάτες του Α . Παπανδρέου. Η σύνθεση της κυβερνή
σεως εξετάζεται από την αρχή.
Αρκετά χαρτοφυλάκια αλλάζουν
χέρια. Τελειώσαμε;
- Δ εν βάλαμε πουθενά τον
Σημίτη, παρατηρεί κάποιος.
—Γιατί όχι στο Γεωργίας; πε
τάγεται ο Μ . Ζιάγκας. Ξέρει
γλώσσες και θα χρειαστεί τώρα
μ ε την Ε Ο Κ ..
Σημίτης στο Γεωργίας είναι
μια από τις εκπλήξεις της πρώ
της κυβερνήσεως του ΠαΣοΚ. Ι
σιος και μια επανόρθωση... Λίγο
πριν από τις εκλογές ο Κ Ση μ ί
της είχε συναντηθεί με τον Α
Παπανδρέου. Ζήτησε να πολιτευθεί στην Α ’ Αθηνών. Ο ίδιος
αποκόμισε την εντύπωση ότι ο κ.
Παπανδρέου συναίνεσε. Ο κ.
'Τ *^ **” “Παπανδρέου, από την πλευρά
του, θεώρησε ότι κατέγραψε την
επιθυμία χωρίς να δεσμευτεί. Α
ποτέλεσμα; Ο καθηγητής της Πανιείου άρχισε να ετοιμάζεται για
τον εκλογικό αγώνα, αλλά όταν
δημοσιοποιήθηκαν οι συνδυα
σμοί το όνομά του απούσιαζε...
Ολα αυτά λένε ήδη πολλά για
τις σχέσεις του Ανδρέα Παπαν
δρέου με τον Κώστα Σημίτη. Εί
ναι ίσως μοναδική περίπτωση
τόσο μακρόχρονης πολιτικής συμπόρευσης (από το 1964, όταν ι
δρύθηκε ο Ο μιλος Παπαναστα
σίου με τον Κ Σημίτη γραμμα
τέα...) σε τόσο μόνιμα συγκρουσιακή βάση. Αυτό το παράξενο
ζευγάρι που διαρκεί εδώ και
τριάντα ένα χρόνια βρέθηκε στα
θερά στον ίδιο πολιτικό χώρο κι
εξίσου σταθερά σε ανπ'θετες ε
σωκομματικά πλευρές.
Αν οι προσωπικές σχέσεις
προέκυπταν από τα βιογραφικά
σημειώματα θα έλεγε κανείς ότι
Παπανδρέου και Σημίτης θα
μπορούσαν να διεκδικήσουν την
τελευταία ατάκα του Χάμφ ρεϊ
Μπόγκαρτ στο «Καζαμπλάνκα» ·.
«Τώρα αρχίζει μια μακρά και χει πάντα μια απόσταση, μια επι
___ καλή φ ιλία ...». Είναι και οι δύο
φύλαξη, μια αμηχανία. Από τη
γόνοι ασπκών οικογενειών, με μια πλευρά, ένας πληθωρικός
πολιτική παράδοση. Εκαναν και πολιτικός, ηγεμονικός κι εξωοι δύο καλές σπουδές σιο εξωτε σιρεφής, ρητορικός κι ευμετά
ρικό. Εγιναν και οι δύο καθηγη βλητος, πρωταθλητής των τακτι
τές Πανεπιστημίου. Πολπεύθη- κών χειρισμών, άνθρωπος που
καν και οι δύο στην Κεντροαρι πολιτεύεται με σημείο αναφοράς
στερά, χωρίς να προέρχονται α τον «λαό». Από την άλλη, μια αυ
πό την Αριστερά. Από όλα τα η στηρή και συγκρατημένη προσω
γετικά στελέχη του ΠαΣοΚ είναι πικότητα, αποτελεσματικός κι είσως αυτοί που θα εύρισκαν ευ σωσιρεφής, εργατικός και ακέ
κολότερα μια κοινή γλώσσα, έ ραιος, ίσως άκαμπτος, θιασώτης
ναν κώδικα επικοινωνίας.
της στρατηγικής επιλογής, που
Τις σχέσεις, όμως, στη ζωή τις
πάντοτε αναφέρεται στην «κοι
φτιάχνουν οι χαρακτήρες. Κι ε νωνία». Στέλεχος του ΠαΣοΚ εί
κεί ποο όλα τοος ενώνουν, τελι- χε ακούσει τον Α Παπανδρέου
κώς, όλα τους χωρίζουν. Λίγο
κάποτε να αναρωτιέται με αυθεπριν παραιτηθεί από το ΕΓ με τη νπκή απορία: «Μα πέος είναι δυ
μορφή του «ευρωπαϊστή», το
νατόν ο Σημίτης να πηγαίνει ε
1979, ο Κ . Σημίτης συγκρούστη- π ί είκοσ ι χρόνια διακοπές στο
κε σε μια συνεδρίαση με τον
ίδιο μ έρ ος, στο ίδιο ξενοδο
Γιάννη Αλευρά, τον οποίο χαρα χείο , μ ε τους ίδιους ανθρώ
κτήρισε «εκπρόσωτοτου παλαι- πους;». Και όμως είναι!
οκομματισμού». Ακτμη και σε ε
Σε αυτή τη βασική ασυμφω
κείνη την περίπτωση,ο περίοδο νία έρχονται να προστεθούν οι
«αριστερού» ΠαΣοΚ, βήΚε τον πληγές των συγκρούσεων. Σε έ
Α Παπανδρέου αντίθετι^.
ναν πολιτικό χώρο που δεν έχει
Ασυμφωνία χαρακτηργ-, ΐ ΤΙς διαμορφώσει μια παιδεία αντί
προσωπικές σχέσεις το υ ς^ ρ. θεσης με τον αρχηγό και ιδρυτή
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Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ-Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
Α π ό τη μ ια πλευρά,
ένας πληθωρικός πολιηκός,
ηγεμονικός κι είω ο ψ εφ ή ς,
ρητορικός κι ευμετάβλητος,
πρωταθλητής των τακτικών
χειρισμώ ν, άνθρωπος
που πολιτεύεται μ ε σημείο
αναφοράς τον «λαό».
Α π ό την άλλη, μ ια αυστηρή
και συγκρατημένη
προσωπικότητα,
αποτελεσματικός κι εσωσιρεφής,
εργαηκός και ακέραιος,
ίσως άκαμπτος, θιασώτης
πις στρατηγικής επ ιλογής,
που πάντοτε αναφέρεται
στην «κοινω νία»

ϋ

Ενα παράξενο ζευγάρι

Μια περιπετειώδης σχέση που διαρκεί 31 χρόνια

Οι «συνιδρυτές
του ΠαΣοΚ»:
Απ ό αριστερά οι κκ.
Α. Τσοχατζόπουλος,
Σ. Καράγιωργας,
Α. Παπανδρέου
και Κ. Σημίτης
(μόλις
διακρινόμενος)
παρουσιάζουν
τη διακήρυξη
της 3ης Σεπτέμβρη

του. Λέγεται ότι ο Α Παπανδρέ
ου εξοργίστηκε περισσότερο με
τον Κ Σημίτη όταν τον άκουσε,
πέρσι τον χειμώνα, να δηλώνει
<ισυνιδρυτής του Π αΣοΚ». Εκτοτε το επανέλαβε άλλες τρεις φο
ρές, την τελευταία στην επιστολή
παραιτήσεώς του. «Ο πρόεδρος
είναι διατεθειμένος να μοιρα
σ τεί κάποια πράγματα», λέει η
γετικό στέλεχος του ΕΓ, «όχι ό
μ ω ς και την ίδρυση του Πα
ΣοΚ ». Ο λόγος αυτονόητος: αν
το ΠαΣοΚ έχει συνιδρυτές, τότε
είναι και κοινής ιδιοκτησίας.
Βουλευτής που πρόσκειται
σιο εκσυγχρονισηκό ρεύμα κά
νει μια αξιοπρόσεκτη παρατήρη
ση: «Αυτή η αίσθηση μοναχικής
πορείας του Σημίτη μέσ α στο
Π α Σ οΚ προκύπτει ίσω ς από το
γεγονός πω ς είναι το πιο αυθύ
παρκτο από τα προβεβλημένα
στελέχη. Σ ε αντίθεση μ ε τους
περισσότερους, θα μπορούσε
να έχει διατρέξει την ίδια πο
ρεία στην πολιπκή, ακόμη και
αν δεν είχε υπάρξει Ανδρέας, α
κόμ η και αν δεν είχε υπάρξει
Π α Σ ο Κ ..» .

Ο,τι και αν συμβαίνει, πά
ντως, σε όλη αυτή την πορεία συ
γκρούσεων ο Κ Σημίτης περισ
σότερο κατηγορήθηκε για ατολμία και δισιαιαικότητα παρά για
διάθεση όξυνσης των αναθέσε
ων. Τουλάχιστον έως προσφά
τους... Το 1975 διαφώνησε με τις
διαγραφές αλλά απέφυγε να εκ
φραστεί δημοσίως. Προτίμησε
κάποια διακριτική αποστασιο
ποίηση φεύγοντας σιο εξωτερι
κό. Επέστρεψε το 1977 για να
καταλάβει μια θέση στην τριμελή
Πολιπκή Γραμματεία και το ΕΓ.
Μετά την παραίτησή του, το
1979, επέλεξε και πάλι τη διακριπκή αποστασιοποίηση ως το
1981. Τη δύσκολη περίοδο
1987-90, όταν είχε παραιτηθεί α
πό το υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας, προτίμησε περισσότερο
την υπαινικπκή διαφοροποίηση
παρά την ανοιχτή ρήξη, σε αντί
θεση π.χ. με τον Γ. Αρσένη ή τον
Αντώνη Τρίτση.
Ακόμη κι η περίφημη «Κίνη
σ η των Τεσσάρων» (μια πρωτο
βουλία που ο,π κι αν λεν οι επι
κριτές της άλλαξε το εσωκομμα-

πκό σκηνικό σιο Π αΣοΚ ...) ίσως
να μην είχε επιχειρηθεί ποτέ χω
ρίς την ενεργηπκότητα της Βάσω ς Παπανδρέου. Ουσιασηκώς
ο Κ Σημίτης διέβη τον Ρουβίκωνα μόλις προ τριμήνου, όταν
δήλωσε ότι προτίθεται να διεκδικήσει την αρχηγία του ΠαΣοΚ.
Ο ι άσπονδοι φίλοι του στη Χαρι
λάου Τρικούπη έλεγαν κάποτε
γελώντας όπ «ο Σημίτης ακο
λουθεί λενινιστική τακτική: ένα
βήμα εμπρός, δύο βήματα πί
σ ω ...» .
Αυτή η εικόνα ράγισε για
πρώτη φορά σοβαρά σιο 3ο Συ
νέδριο του ΠαΣοΚ το 1994. Η
αίθουσα ψήφιζε για την άρση
του ασυμβίβαστου και τη δυνα
τότητα του Γραμματέα της ΚΕ να
μετέχει στην κυβέρνηση. Η τεκμαιρόμενη επιθυμία του Α Πα
πανδρέου ήταν υπέρ της άρσης.
Ο ι φίλοι του Α Τσοχστζόπουλου αλλά και η συντριττηκή πλειοψηφία των στελεχών του ΕΓ το
είχαν καταστήσει σαφές στην αί
θουσα. Και τότε, σε μια κρίσιμη
ψηφοφορία, ένα μόνο χέρι ση
κώθηκε από τα έδρανα του Εκτε-

λεσηκού για να ψηφίσει ενα
ντίον: το χέρι του Κ Σημίτη.
«Ομολογώ
πω ς ξαφνιάστη
κ α ...» , ομολογούσε αργότερα
στέλεχος του ΕΓ που είχε συνιαχθεί με τον κ. Τσοχατζόπουλο.
Ούτε καν η παραίτηση του
1987 δεν είχε προκαλέσει τόση
αίσθηση. Ο Κ . Σημίτης εφήρμοζε στο υπουργείο Εθνικής δικο
νομίας ένα πρόγραμμα οικονομι
κής σταθεροποίησης που επέφε
ρε εντυπωσιακά αποτελέσματα,
αλλά δεν έχαιρε και μεγάλης δημοπκότητας μέσα σιο ΠαΣοΚ
της εποχής. Είχε να ανπμετωπίσει πολλές αντιδράσεις και ανα
στάσεις, την ανοιχτή αντίθεση
πολλών στελεχών με πρώτο τον
παντοδύναμο τότε Μ ένιο Κουχσόγιωργα. 0 ίδιος θα ομολογή
σει αργότερα πως το μεγαλύτερο
σφάλμα του ήταν όπ δεν είχε
διεκδικήσει και τον έλεγχο του
υπουργείου Οικονομικών, όπου
ο Δ . Τσοβόλας έδειχνε μάλλον
περιορισμένο ζήλο στην καταπο
λέμηση των δημοσίων ελλειμμά
των.
Η παραίτηση, όπως και τώρα,
ήλθε μετά από μια δημόσια πα
ρέμβαση του Α Παπανδρέου.
Μιλώντας σιη Βουλή, ο Πρωθυ
πουργός ανέτρεψε την εισοδημαακή πολιτική για το έτος
1988. Την επομένη ο υπουργός
Εθνικής Οικονομίας υπέβαλε
την παραίτησή του.
Εδώ τελειώνουν και οι ομοιό
τητες των δύο παραιτήσεων. Τό
τε δεν είχε υπάρξει αιχμή κατά
του υπουργού αλλά αλλαγή πολιπκής. Το προσωπικό στοιχείο εί
χε περάσει σε δεύτερο πλάνο.
Οπως απεκαλύφθη αργότερα, ο
Α Παπανδρέου σχεδίαζε να πά
ει σε πρόωρες εκλογές το φθινό
πωρο του 1988, κάπ που δεν κα
τέστη δυνατόν λόγω της ασθένειάς του το καλοκαίρι του ίδιου έ
τους. Τότε, ο Κ Σημίτης έφυγε
μόνος του, χωρίς δημόσιους ε
παίνους ή αποδοκιμασίες. Τώ
ρα, οι μισοί θεωρούν όπ έφυγε
επειδή απέτυχε και οι άλλοι μισοί σπεύδουν να του συμπαρα
σταθούν.
Ισους επειδή, πέρα από τους
πρωταγωνιστές, το ίδιο το Πα
ΣοΚ έχει αλλάξει......Ποιος θα το
περίμενε πριν από δέκα ή δεκα
πέντε χρόνια σιι ο Κ . Σημίτης
θα δήλωνε από το βήμα της οργανουπκής συνδιάσκεψης, εν μέ
σω θερμών χειροκροτημάτων, ό
τι «τα στελέχη και οι υπουργοί
δεν είναι υπάλληλοι» κι οπ «δεν
έχω υποχρέωση να μιλώ , να συ
μπεριφ έρομαι να σκέφτομαι ό
πω ς θέλουν άλλοι». Στο ΠαΣοΚ
του 1995, η ανυπακοή αποδεικνύεται εξίσου θελκπκή με την
υπακοή..
«Δεξιός» ή «κραπστής» ο Σ η 
μίτης; «Αριστερός» ή «υπέρ των
ιδιωπκοποιήσεων» ο Παπανδρέ
ου; Το βέβαιο είναι πους στην εσωκομμαπκή μυθολογία ποτέ
δεν κατόρθωσαν να βρεθούν
στην ίδια πλευρά. Ολες αυτές, ό
μως, οι κατηγοριοποιήσεις δεν
κάνουν τελικώς τίποτε άλλο από
το να σκιαγραφούν την εξαιρετι
κά δύσκολη συμβίωση ανάμεσα
στον ιδρυτή - πρόεδρο και στον
μοναδικό δεδηλωμένα υποψή
φιο διάδοχό του. Τηρουμένων
των αναλογιών (και πρέπει να τη
ρηθούν πολλές αναλογίες!), η υ
πόθεση θυμίζει το δίδυμο Μητσοτάκη - Εβερτ, μετά την πα
ραίτηση του δεύτερου από το υ
πουργείο Προεδρίας το 1991.
Την περασμένη Δευτέρα ένας
από τους «σαραντάρηδες» του Εκτελεσηκού σχολίαζε τα γεγονό
τα λέγοντας «είναι κρίμα! Γιατί
αν ο πρόεδρος και ο Σημίτης
κατόρθωναν να συνεννοηθούν
το Π α ΣοΚ είχε εξασφαλισμένες
δύο - τρεις τετραετίες ακόμη
στην εξουσία». Είναι ίσως κρίμα
αλλά είναι έτσι. Αλλωστε, η πολιπκή είναι συχνότερα πεδίο συ
γκρούσεων παρά πεδίο συνεν
νόησης. Ο Α Παπανδρέου εξα
κολουθεί να κρατάει στα χέρια
του το κόμμα και την κυβέρνηση,
ο Κ Σημίτης θα μετακομίσει για
άλλη μια φορά σιο γραφείο της
οδού Ακαδημίας. Η παράσταση
δεν έχει ακόμη τελειώσει και άλ
λωστε το τέλος του έργου δεν έ
χει ούτε καν γραφτεί...

