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Του Ι.Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ

Κώσχαε Σημίιηε

Η «ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑ» ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΓΕΛΑΕΙ
Σ ΥΜΦΩΝΑ με μια γνωστή 

τυπολογία, οι άνθρωποι 
στη ζωή χωρίζονται σε δύο κα
τηγορίες: σε αυτούς που έχουν 
την έφεση για τη βελτίωση προς 
το καλύτερο και σε αυτούς που 
δεν την έχουν... Η διευκρίνιση 
είναι απαραίτητη πριν μιλή
σουμε για τη Βάσω Παπανδρέ
ου. Για ποιον λόγο; Αν πάρουμε 
τη δημόσια ζωή του τόπου όπως 
διαμορφώθηκε μετά την έλευση 
του ΠαΣοΚ στην εξουσία το 
1981, θα παρατηρήσουμε ότι μια 
σειρά νέων ανθρώπων βρέθη
καν επί σκηνής. Κυβέρνησαν, 
διοίκησαν, αντιπολιτεύθηκαν, 
αγωνίστηκαν... Και κυρίως έμα
θαν, ωρίμασαν και άλλαξαν...

Για να είμαστε ακριβείς, ούτε έ
μαθαν όλοι ούτε άλλαξαν όλοι... 
Είναι η έφεση που λέγαμε... 
Έμαθαν και άλλαξαν οι καλύ
τεροι. Και πρώτη μεταξύ αυτών 
η κυρία Βάσω Παπανδρέου. Το 
αυστηρό, άκαμπτο, εσωστρεφές, 
ίσως δογματικό κομματικό στέ
λεχος του 1981 έχει παραχωρή
σει τη θέση του σε μια εξίσου 
δυναμική αλλά διαφορετικού 
διαμετρήματος γυναίκα. Το πα
ραδέχεται: «Τότε ήμουν ένα 
κομματικό μέλος, τώρα βγήκα 
στην κοινωνία...», λέει σχεδόν 
συγκρατημένα, ντροπαλά.

Δεν αρνείται να κοιτάξει προς 
τα πίσω. Χαμογελάει. «Πιο νέοι
ήμασταν πιο δογματικοί, πιο
σκληροί, πιο βέβαιοι... Έτσι εί
ναι πάντα οι νέοι... Τα βιώματα, 
οι εμπειρίες μάς άλλαξαν. Αυτά 
όμως για τα οποία μιλάμε αφο
ρούν τη δημόσια εικόνα μου και 
η δημόσια εικόνα ενός ανθρώ
που διαμορφώνεται από παρά
γοντες τους οποίους δεν μπο
ρείς να ελέγξεις πάντα». Πάνω 
της διακρίνεις πάντα μια 
συγκράτηση, μια αυτοσυγκρά
τηση, που αγγίζει καμιά φορά 
τα όρια της επιφυλακτικότητας.

Ο ΧΙ πως διστάζει να λέει 
τα πράγματα με το όνομά 

τους. Τη δύσκολη περίοδο 1989- 
90 συνήθιζαν να λένε ότι «στο 
ΠαΣοΚ ένας άντρας υπάρχει 
και αυτός είναι γυναίκα και βρί
σκεται στις Βρυξέλλες...». Τις 
κρίσιμες στιγμές δεν κάνει πίσω. 
Και όσοι πίστεψαν πως η μετά
θεση την τελευταία στιγμή της 
υποψηφιότητάς της από την Α' 
Αθηνών στη Β' Αθηνών θα την 
έριχνε σε απόγνωση δεν την ξέ
ρουν καλά. «Εγώ δεν έχω κανέ
να πρόβλημα -  το αντίθετο -  με 
τη Β' Αθηνών... Απλούστατα θα 
μπορούσαν να μου το πουν λίγο 
πιο νωρίς, θα μπορούσε ο πρόε
δρος να αποφασίσει λίγο νωρί
τερα». Μια ολόκληρη προεργα
σία πολλών μηνών πήγε χαμέ
νη...

Είναι περίεργο, αλλά αποτελεί 
και αυτό στοιχείο του ΠαΣοΚ: 
μόλις μαθεύτηκε η «μεσονύκτια 
απόφαση του προέδρου», οι 
συνεκτικοί δεσμοί της ιστορικής 
ηγεσίας του ΠαΣοΚ λειτούργη
σαν σχεδόν ως ανακλαστικό. Ο 
κ. Γ. Γεννηματάς και ο κ. Κ. Λα- 
λιώτης έσπευσαν στο γραφείο 
της Ομήρου 15, ο κ. Κ. Σημίτης 
ήταν σε συνεχή επικοινωνία μα
ζί τους, οι φίλοι και οι σύντρο
φοι μυρίστηκαν τη δύσκολη 
στιγμή... Οι συνεργάτες της έ
χουν να λένε για την αυθόρμητη 
προσέλευση υποψηφίων «ανά
ληψης εργασίας» μόλις ανακοι
νώθηκε η (δυσμενής) μετάθεσή

της. Στον κόσμο, στον κόσμο 
του ΠαΣοΚ, λειτούργησε ένα 
αίσθημα αδικίας, ικανό να 
υπερκαλύψει την έλλειψη προε
τοιμασίας και να δημιουργήσει 
την έκπληξη των εκλογών.

Μπορεί η Βάσω να άλλαξε, 
μπορεί οι άλλοι να άλλαξαν, αλ
λά είκοσι χρόνια κοινής πολιτι
κής πορείας διαμορφώνουν δε
σμούς και αλληλεγγύη. «Νομίζω 
ότι αυτή η συνοχή είναι ένας 
παράγων σταθερότητας στο 
ΠαΣοΚ. Και αυτό θα γίνει πε
ρισσότερο σαφές στο μέλλον», 
υποστηρίζει. «Άλλωστε, ακόμη 
και μετά την εκλογική νίκη έρ
χονται δύσκολοι καιροί. Είναι 
σαφές ότι το ΠαΣοΚ δεν μπορεί 
να ακολουθήσει την πολιτική 
του 1981-1989. Για πολλούς λό
γους... Υπάρχει η εσωτερική α
γορά, υπάρχει η πορεία προς 
την Οικονομική και Νομισματι
κή Ένωση... Και αυτά πια ως 
παράμετροι της πραγματικότη
τας, ως πλαίσιο, είναι αποδεκτά 
από όλους...».

Για τέσσερα χρόνια «η σιδηρά 
κυρία» του ΠαΣοΚ βρέθηκε 
στις Βρυξέλλες. Κέρδισε εμπει
ρίες, εντυπώσεις, χειροκροτήμα
τα, μερικές επιθέσεις (είναι η 
μητέρα του όρου «συντροφικά 
μαχαιρώματα»...), μερικά επίτι
μα διδακτορικά διπλώματα και

έναν τίτλο Ιππότη της Λεγεώ
νας της Τιμής. Τα διπλώματα 
και τον τίτλο μπορεί κανείς να 
τα απολαύσει στον τοίχο του 
γραφείου της...

«Ασφαλώς με διαμόρφωσε πο
λύ η θητεία μου στις Βρυξέλλες. 
Πέραν των άλλων, είχα την τύ
χη, το τεράστιο προνόμιο, να 
ψήσω σε μια Ευρώπη αλλαγών, 
γεγονότων, εξελίξεων... Να βρε
θώ εκεί τη στιγμή που η ευρω
παϊκή ενοποίηση έτρεχε...». Και 
προσθέτει σε ό,τι αφορά τα δικά 
μας πράγματα: «Άλλωστε, κακά 
τα ψέματα, όταν παρακο
λουθείς τα πράγματα από μ/,α 
απόσταση τα βλέπεις πιο avptt 
κειμενικά, πιο ψύχραιμα...». '

Υ ΠΕΡΜΑΧΟΣ της ρεαλι
στικής πολιτικής, είναι ρε

αλίστρια πρώτα με τον ίδιο της 
τον εαυτό. Θα μπει μετά τις ε
κλογές στην κυβέρνηση; Δεν ξέ
ρω αν αυτό που διακρίνεται στο 
βλέμμα της είναι μια μικρή ειρω
νεία. «Αυτές οι επιλογές ανή
κουν στον πρόεδρο, είναι προ
νόμιο του προέδρου... Χρειάζε
ται ένα ολιγομελές, δυναμικό 
κυβερνητικό σχήμα με γνώση 
και επίγνωση των προβλημά
των. Στελέχη στο ΠαΣοΚ υπάρ
χουν και καλά και καταξιωμέ
να...».

Είναι κοινό μυστικό ότι η. κυρία 
Βάσω Παπανδρέου δεν έχει 
πολλές συμπάθειες στην Εκάλη. 
Αυτή την αντιπαλότητα πάντως 
δεν φαίνεται να την αντιμετωπί
ζει και με υπέρμετρο ενδιαφέ
ρον. Μάλλον ως δεδομένο, ως 
αναπόφευκτο, από αυτά τα 
πράγματα με τα οποία είμαστε 
υποχρεωμένοι να ζούμε και στα 
οποία δεν χρειάζεται να δί
δουμε και μεγάλη σημασία. 
Εκτός όταν μας αλλάζουν τα 
σχέδια την τελευταία στιγμή...

Πράγμα περίεργο: από το γρα
φείο της λείπουν τα προσωπικά 
αντικείμενα, οι προσωπικές φω
τογραφίες. Λες και υπάρχει έ
νας απόλυτος διαχωρισμός ανά
μεσα στην κυρία Βάσω Παπαν
δρέου της Β’ Αθηνών και τη 
Βάσω της προσωπικής ζωής. Η 
απάντηση είναι λίγο τυποποιη
μένη, επιφυλακτική: «Τα περι
θώρια προσωπικής ζωής είναι 
περιορισμένα και ασφαλώς ο 
δημόσιος ρόλος σου τα επηρεά
ζει. Εκ των πραγμάτων υπάρ
χουν περιορισμοί..».

Μ ΙΑ «σιδηρά κυρία» που 
συνυπάρχει με μια γυναί

κα μόνη. Όσο και αν είναι δύ
σκολο να μιλήσει κανείς για μο
ναξιά σε έναν χώρο που σφύζει 
από κόσμο και προεκλογική 
δουλειά, για μια πολιτικό με ένα 
ασφυκτικά οργανωμένο πρό
γραμμα... Μόνο το ίδιο πρωί εί
χε βρεθεί από την Καλλιθέα στα 
ΕΛΤΑ περνώντας από το νοσο
κομείο «Σωτηρία» πριν μιλήσει 
στις μεσημεριανές ειδήσεις στον 
«Σκάι» και πριν πάει στο Mega 
για μια απογευματινή εκπομπή.

Αυτή η προεκλογική ατμόσφαι
ρα δείχνει να την τονώνει. Είναι 
η πρώτη φορά που βρίσκεται 
στο κυνήγι του σταυρού και δεν 
κρύβει έναν ενθουσιασμό και 
μια χαρά για το πρωτόγνωρο 
που μπορεί να θυμίζει και παιδί. 
«Μου λένε ότι πάω καλά, αλλά 
πού να ξέρω κι εγώ», λέει γελώ
ντας. «Μάλλον τα ίδια σε όλους 
λένε...».

Μ ΙΛΑΕΙ ήρεμα, με σαφείς 
εκφράσεις, χωρίς κορό

νες... Την ίδια όμως στιγμή στην 
άκρη του στόματός του παίζει 
ένα μικρό χαμόγελο. Καμιά φο
ρά η έκφραση των ματιών του 
γίνεται περιπαικτική. Υπάρχει 
ένα αδιόρατο χιούμορ και περι
μένει ίσως να δει αν ο συνομιλη
τής του θα το αντιληφθεί.

Γελάει, λοιπόν, ο κ. Κ. Σημίτης; 
Και όμως γελάει! Αυτή η ελα
φρώς προτεσταντική, καθαρή 
μορφή της ελληνικής πολιτικής 
σπάει πολύ συχνότερα τον 
κλοιό της σοβαροφάνειας απ' ό
σο θα μπορούσε κανείς να φα
νταστεί. Το καλοκαίρι στις δια
κοπές στη Σίφνο. Αλλά και ό
λους τους υπόλοιπους μήνες ό
ταν βρίσκεται εκτός πολιτικής -  
με τη στενή έννοια του όρου. 
Ίσως τον φανταζόμαστε να κά
νει παρέα μόνο με αυστηρούς 
καθηγητές Πανεπιστημίου ή με 
βαρετούς εμπειρογνώμονες του 
ΟΟΣΑ ή με μονολογούντα στε
λέχη της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής... Κάθε άλλο! Ο Κ. Σημίτης 
αγαπάει το θέατρο, τη μουσική, 
κάνει παρέα με τον Μιχάλη Κα- 
κογιάννη, αλλά και με τον 
Γιώργο Βέλτσο. «Μ' αρέσει πο
λύ ο τύπος τον Γιώργου...», δι
ευκρινίζει μ1 αυτό το αδιόρατο 
χαμόγελο.

Υπ αυτή την έννοια ο κ. Κ. Ση
μίτης δεν είναι ακριβώς αυτό 
που όλοι φαντάζονται. Πού 
βρίσκεται η εξήγηση; Και πώς ε
ξηγείται ότι ένας από τους πιο 
αποδεκτούς, σεβαστούς και δη
μοφιλείς έλληνες πολιτικούς εκ
πέμπει αυτή την αυστηρή εικό
να; Ίσως γιατί η μεγάλη πλειο
νότητα των Ελλήνων τον έμαθε 
για πρώτη φορά ως προάγγελο 
κακών. Ένα βράδι, το 1985, 
βγήκε στις τηλεοράσεις μας και 
με ένα χαρτονόμισμα στο χέρι ε
ξήγησε ότι (τελικά) «οι ακόμη 
καλύτερες μέρες» θα είναι χει
ρότερες και ότι προτίθεται να ε
φαρμόσει ένα σταθεροποιητικό 
πρόγραμμα που ελάχιστα θύμι
ζε την ως τότε πολιτική του 
ΠαΣοΚ.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ανα
ζητούσε έναν νέο υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας. Ο υπουρ
γός Γεωργίας (τον οποίο οι πε
ρισσότεροι θεωρούσαν ως τον 
πιο επιτυχημένο υπουργό της 
πρώτης τετραετίας) ήταν μια 
σχεδόν αυτονόητη επιλογή. Του 
πρότεινε να πάρει μαζί και το 
υπουργείο Οικονομικών. Αρνή- 
θηκε... Από σεμνότητα; «Ήταν 
λάθος μου...», παραδέχεται τώ
ρα. Η παρουσία του κ. Δ. Τσο- 
βόλα στο υπουργείο της Καρα- 
γεώργη Σερβίας δεν επέτρεψε 
να ελεγχθεί το δημόσιο έλλειμ
μα. Διότι, κατά τα άλλα, το στα
θεροποιητικό πρόγραμμα Σημί
τη ήταν το πιο επιτυχημένο 
πρόγραμμα σταθεροποίησης 
που γνώρισε η ελληνική οικονο
μία την τελευταία εικοσαετία.

ΑΝ ΔΕΝ είχε διακοπεί...
Ένα από τα πιο αγαπημέ

να θέματα συζήτησης των πό
σης φύσεως οικονομολόγων και 
οικονομολογούντων είναι ακό
μη το πού θα βρισκόταν σήμερα 
η Ελλάδα αν η πολιτική δεν έ
παιρνε το πάνω χέρι δυο χρόνια 
αργότερα. Τον Νοέμβριο 1987, 
ο Μένιος Κουτσόγιωργας έπει
θε τον Ανδρέα Παπανδρέου να 
πάει σε πρόωρες εκλογές μέσα

στο 1988. Τελικά, η κατάσταση 
της υγείας του δεν το επέτρε
ψε... Αλλά το κακό είχε γίνει, η 
σταθεροποίηση εγκαταλείφθη- 
κε, ο Κ. Σημίτης, τον Νοέμβριο 
1987, έφυγε από το υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας αρνούμε- 
νος να προσυπογράψει την α
κύρωση μιας διετούς προσπά
θειας. . .

Να, λοιπόν, που η πολυσυζητη
μένη «ατοίΙμια» του Κ. Σημίτη 
δεν στοιχειοθετείται από τα 
πράγματα. Έχει παραιτηθεί 
δύο φορές από το Εκτελεστικό 
Γραφείο, έχει παραιτηθεί από 
υπουργός, αρνήθηκε να αναλά- 
βει την αντιπροεδρία της κυβερ- 
νήσεως, το 1988. Δεν φαίνεται 
να τον τρομάζει η σύγκρουση. 
Στο ΠαΣοΚ μιλούσε για «Ενω
μένη Ευρώπη» όταν η μόδα ζη
τούσε «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο 
συνδικάτο». Επί χούντας έμεινε 
«σφραγισμένος» σ' ένα ισόγειο 
στη Ρηγίλλης, προτού διαφύγει 
στο εξωτερικό με πλαστό δια
βατήριο ως «Μάρκο Βεντού- 
ρα».

Π ΟΙΟΣ διανοείται τον Κ.
Σημίτη να βάζει βόμβες; 

Αν τον ρωτήσετε, θα προσπε- 
ράσει το γεγονός και θα σας 
διηγηθεί (με αυτό το μικρό χα
μόγελο) τη φορά που ξεκίνησε 
να βάλει βόμβα έξω από το θέα
τρο «Όρβο» αφού ενεργοποίησε 
το ρολόι του πυροδοτικού μη
χανισμού. «Χρησιμοποιούσαμε 
τότε μηχανισμούς διάρκειας 30 
λεπτών. Έφτασα λοιπόν με τα 
πόδια στο “Όρβο” αλλά είχε 
πολύ κόσμο και <5εν μπορούσα 
να αφήσω τη βόμβα, φοβόμουν 
μη σκοτωθεί κανείς... Κι έκανα 
βόλτες για να διαλυθεί ο κό
σμος αλλά το ρολόι της βόμβας 
έτρεχε και έλεγα “τώρα θα σκά
σει στα χέρια μου”...».

Με μια περίεργη μονομανία, η 
εξέλιξη των πραγμάτων επιβε
βαιώνει τις (αρχικά αιρετικές...) 
απόψεις του. Με ευχαρίστηση 
παρατηρεί πως πλέον στο 
ΠαΣοΚ έπαψε να επικρατεί η 
αίσθηση ότι η εξουσία «είναι 
μια περίοδος ευδαιμονίας χωρίς 
τέλος». «Υπάρχει πλέον η γενι
κή αποδοχή της οικονομικής 
διάστασης των πραγμάτων. 
Αυτή η βουλησιαρχία, η μονο
κρατορία της πολιτικής βούλη
σης, η αίσθηση ότι δεν υπάρ
χουν οικονομικοί καταναγκα

σμοί και νομοτέλειες και ότι η 
πολιτική μπορεί να αποφασίσει 
για τα πάντα νομίζω ότι κατέ
πεσε, ότι ανήκει οριστικά στο 
παρελθόν».

Αν αυτό αποτελεί μια ουσια
στική συνεισφορά στο αυριανό 
ΠαΣοΚ, ο Κ. Σημίτης δεν καλ
λιεργεί και υπέρμετρες ψευδαι
σθήσεις. «Ένας θεσμός, όπως 
είναι το κόμμα», εξηγεί, «παρά
γει και προσφέρει αυτό που του 
εισφέρεις. Χρειάζεται ιδέες, α
πόψεις, προγράμματα, επεξερ
γασίες για να παράγει πλούσια 
πολιτική... Όταν ο λόγος είναι 
τυποποιημένος, τότε η παραγω
γή είναι τυποποιημένη, στε
γνή...».

Ο καθηγητής Σημίτης υπο
γραμμίζει με έμφαση τον «παι
δευτικό ρόλο της πολιτικής». 
«Είναι τραγικό σφάλμα», υπο
στηρίζει, «να ταυτίζει κανείς 
την πολιτική με την τακτική. Εί
ναι μια συντηρητική άποψη της 
πολιτικής, ευρύτατα διαδεδομέ
νη δυστυχώς και στην Αριστε
ρά. Η πολιτική σε μια προο
δευτική αντίληψη είναι προ
σπάθειες για μια διαφορετική 
λειτουργία μέσα στην κοινω
νία».

Αυτή η αναζήτηση του «παι
δευτικού ρόλου» εξηγεί ίσως 
την ταυτόχρονη ικανότητα που
διαθέτει και να εμμένει στην ι
δεολογική διάσταση των πραγ
μάτων και να αποφεύγει τον 
δογματισμό. Τι είναι τελικά το 
πρόγραμμα ενός κόμματος;, α
ναρωτιέται. Πολύ απλό: «Είναι 
η συλλογική ικανότητα ενός 
κομματικού οργανισμού, τη δε
δομένη στιγμή, να βρίσκει εύκο
λα και συλλογικά τις επιλογές 
που θα κάνει». Έτσι, το τυπο
ποιημένο ερώτημα περί προ
γράμματος μετατίθεται... Δεν εί
ναι τόσο τα κείμενα όσο οι νοο
τροπίες, οι αντιλήψεις, οι αξίες, 
οι αποδοχές... Αυτή η ιστορική 
ηγετική ομάδα του ΠαΣοΚ στην 
οποία εντάσσεται ο Κ. Σημίτης 
μπορεί πλέον με σαφήνεια να 
χρεωθεί με ένα τέτοιο «πρό
γραμμα». Η πλειοψηφία του 
Εκτελεστικού Γραφείου, άτομα 
με διαφορετικές ηλικίες και δια
φορετική προέλευση, συγκλίνει 
πλέον στην ίδια κατεύθυνση.

Με κενά, ίσως... Ο Κ. Σημίτης, 
όλο το διάστημα της αντιπολί
τευσης, πίεζε για πρωτοβουλίες, 
ζητούσε να βγει το κόμμα από 
την ακινησία. «Δεν μπορώ να 
κατανοήσω», λέει, «την άποψη 
ότι πολιτική είναι πώς θα εκμε
ταλλεύεσαι τα λάθη του αντιπά
λου και πώς θα προσαρμόζεσαι 
στις εκάστοτε συνθήκες...».

Μ ΑΖΕΥΕΙ τα χαρτιά του 
προτού ξεκινήσει για κά

ποια προεκλογική συγκέντρωση 
στον Πειραιά. Πάντα μ' αυτό το 
μικρό χαμόγελο σαν να λέει: 
«Ωραία τα είπαμε, αλλά η πολι
τική έχει κι άλλου τύπου υπο
χρεώσεις...». Πηγαίνοντας προς 
την πόρτα θυμάται: «Ξέρεις -  ά
κου σύμπτωση! -  αυτό το όνο
μα που μου είχαν δώσει στο 
πλαστό διαβατήριο, Μάρκο Βε- 
ντούρα, ήταν το όνομα ενός 
συμφοιτητή μου στη Γερμανία. 
Και όταν πήγα μετά από χρόνια 
ως υπουργός Γεωργίας στις 
Βρυξέλλες... ποιον βλέπω μπρο
στά μου; Τον Μάρκο Βεντού- 
ρα!».


