
Οταν το γινάτι βγάζει μάτι
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Τ ου Σταυρου Λ υγερουΜ ε τον τρόπο που ο Κ. Σημίτηε 
χειρίστηκε τη συμμετοχή του 
στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ 

προσέφερε στον Γ. Παπανδρέου ένα με
γάλο διπλό δώρο. Επέτρεψε στον πρό
εδρο του ΠΑΣΟΚ να τον βγάλει από τη 
μέση χωρίε να χρεωθεί αξιόλογο πο
λιτικό κόστοβ. Για την ακρίβεια, του ε
πέτρεψε να κάνει μια ανέξοδη επίδει
ξη αρχηγικήβ πυγμήβ. Κι όλα αυτά χω- 
ρίε να μπορεί να κατηγορηθεί για αυ- 
ταρχισμό.

Ολεβ αυτέε τιε ημέρε$ γράφτηκαν και 
ειπώθηκαν πολλά για το παρασκήνιο. 
Από τη στιγμή, όμωβ, που υπάρχουν δη- 
μόσιε3 ανακοινώσει, που δεν δια- 
ψεύστηκαν, οι πληροφορίεβ που διο
χετεύουν και οι δυο πλευρέ3 έχουν πε
ριορισμένη αξία. Υπενθυμίζουμε ότι η 
Ιπποκράτουε ανακοίνωσε πωβ προ- 
σφέρθηκε στον Κ. Σημίτη θέση στα ψη
φοδέλτια του ΠΑΣΟΚ τηε Α ' Πειραιώβ 
ή τηε Α ' Αθηνών, αλλά αυτό3 επέμενε 
να τεθεί επικεφαλή3 στο ψηφοδέλτιο

Επικρατείαε. Η απαίτησή του θα είχε 
μια λογική εάν έπρεπε να δώσει τη μά
χη του σταυρού. Ω3 πρώην πρωθυ- 
πουργόε, όμωε, εκλέγεται χωρί3 σταυ
ρό. Δεν τίθεται καν θέμα κύρουε. Οι 
βουλευτέε Επικρατεία3 δεν είναι έστω 
και ατύπωβ ανώτεροι από τουβ υπό- 
λοιπουε. Αντιθέτωβ, έχουν το μειονέ
κτημα ότι είναι ουσιαστικά διορισμέ
νοι από τον αρχηγό.

Ο Θεσμό3 των βουλευτών Επικρα- 
τείαε καθιερώθηκε με δεδηλωμένο 
σκοπό να διευκολύνει την είσοδο 
στην πολιτική ζωή προσωπικοτήτων 
που δεν είναι διατεθειμένεε να υπο- 
στούν εξαρχήε τη δοκιμασία του σταυ
ρού. Είναι αλήθεια ότι στην πορεία του 
χρόνου οι εκάστοτε πολιτικοί αρχηγοί 
άσκησαν το προνόμιο κατά τρόπο

που περισσότερο ή λιγότερο παραβίασε 
τη βούληση του συνταγματικού νο- 
μοθέτη. Αλλοτε τοποθέτησαν στο ψη
φοδέλτιο παλαίμαχουβ «βαρώνουβ» 
τηβ παράταξηβ κι άλλοτε προσωπικούε 
φίλουβ. Το γεγονόβ αυτό, ωστόσο, δεν 
αλλάζει τα πράγματα.

Η απαίτηση του Κ  Σημίτη ξενίζει πα
ραπάνω, επειδή πάντα ήθελε να εμ
φανίζεται υπέρμαχοε των θεσμών. Το 
γεγονόε ότι κυκλοφόρησαν φήμεβ πωβ 
θα τεθεί επικεφαλής του Επικρατείαβ, 
δεν δικαιολογεί τη στάση του. Ο ίδιοε 
έπρεπε να δηλώσει πωβ το ψηφοδέλ
τιο Επικρατείαε είναι για την είσοδο νέ
ων στην πολιτική και όχι για παρκά- 
ρισμα παλαιμάχων. Θα είχε εισπράξει 
χειροκροτήματα απ’ όλουβ και βεβαί- 
ωε θα ήταν στη Βουλή με βαρύνοντα

λόγο. Αντ’ αυτού αποδύθηκε σε μια α
ντιαισθητική διαπραγμάτευση, από 
την οποία βγήκε διπλά χαμένοβ.

Ο Γ. Παπανδρέου μπορεί να δηλώ
νει ότι ήθελε τον πρώην πρωθυπουρ
γό στη Βουλή, αλλά μάλλον ήθελε να 
μην τον έχει στα πόδια του. Φοβόταν 
πωε όταν η μελλοντική κυβέρνησή του 
θα βρισκόταν στα δύσκολα, ο πρώην 
πρωθυπουργόε θα λειτουργούσε απο
σταθεροποιητικά. Δεν μπορούσε, όμωε, 
να τον αποκλείσει εν ψυχρώ. Με το χει
ρισμό του, ο Κ. Σημίτης τον διευκόλυ
νε τα μέγιστα. Εκτό3 του ότι βρέθηκε 
εκτόε Βουλής, χρεώθηκε και μια μίζε
ρη και αλαζονική στάση, η οποία συρ
ρικνώνει τη δυνατότητά του να επη
ρεάσει μελλοντικά τιε εσωτερικέ3 εξε
λ ίξε ι στο ΠΑΣΟΚ. Ακόμα κι αν η υπό
θεση αυτή κόστισα κάποιεε ψήφου3 στο 
ΠΑΣΟΚ, η διαφορά είναι τόσο μεγάλι 
που δεν θα έχει πολιτική σημασία.
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