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Τ α θαύματα, λένε, κρατάνε τρε» ημέρεβ. Στην 
πολιτική ίσο» να κρατάνε περισσότερο, πά
ντα» όχι πολύ. Τόσο θα κρατήσει και η ελπίδα 

όπ υπάρχουν μαγικέ* κινήσει του Πρωθυπουργού 
που μπορούν να βγάλουν εύκολα την κυβέρνηση και 
το ΠΑΣΟΚ από τη δύσκολη θέση. Η ελπίδα είναι α
πραγματοποίητη και στα δύο σκέλη π». Ούτε μαγικέβ 
κινήσει υπάρχουν ούτε διέξοδο* που να εξαρτάτατ 
μόνο από τον Πρωθυπουργό. Αυτό είναι καλό και κα
κό. Το καλό (για όλουδ) είναι ότι το ΠΑΣΟΚ ως σύνο
λο  βρίσκεται και πάλι ανημέτωπο με τον εαυτό του. 
Το κακό είναι όπ το πρώτο που σκύφτηκε ήταν να γυ
ρίσει στο παρελθόν.
Πράγματι, έχει γίνει πλέον καθαρό όπ ο Κατση» Ση- 
μίτι» λειτούργησε α» μοχλό* αλλά και ο» άλλοθι εκ
συγχρονισμού του ΠΑΣΟΚ. Προσωποποίησε τη δυ

νατότητα «εξευ- 
ρωπαϊσμού» του 
κόμματο.*, επέ
βαλε μια σταθε
ρή πορεία πλεύ
ση* προδ τον ε

θνικό στόχο ένταξη* στην ΟΝΕ χωρίδ π* παραδοσια
κέ* ΠΑΣΟΚικέδ αναστολέ* και διγλωσσίε*. Το πέτυ
χε ξεκινώντα* από θέσει.* μειοψηφία* μέσα στο κόμμα 
και αυτό ήταν το επίτευγμά του. Δεν μπόρεσε όμα» να 
μετατρέψει την πλειοψηφία που βαθμιαία διαμόρφω
σε σε εμπεδωμένη ηγεμονία, ικανή να θεραπεύσει εγ
γενή αρνητικά χαρακτηρισπκά του κόμματο*, να ανα- 
δείξει μια νέα ηγετική ομάδα και μια νέα μαζική 
φουρνιά στελεχών. Έτσι, η εσωκομματική ανηπαρά- 
θεση πλειοψηφία* - μειοψηφία*, που είναι φυσικό να 
υπάρχει σε μια μεγάλη παράταξη, δεν είχε μια επαρ
κή κοινή πολιηκή βάση, έτσι ώστε να μπορεί να στηρί
ξει μια συνεκηκή και μακροπρόθεσμη μεταρρυθμιση- 
κή κουλτούρα του σύνολου χώρου. Επιπλέον, ένα μέ- 
ρο* του λεγάμενου παλαιού ΠΑΣΟΚ ανημετώπισε 
τοι» «σημιπκού*» σαν σφετεριστέ*, υψώνοντα* ένα 
ψυχολογικό τείχοδ, γεγονό* χειρότερο και από π* πο
λιτικέ* διάφορέ*. Παρακολουθήσαμε όλα αυτά τα 
χρόνια το ΠΑΣΟΚ να είναι κυβέρνηση εκσυγχρονι
σμού και ταυτόχρονα αντιπολίτευση στον εκσυγχροιτ- 
ομό. Κατά τούτο λοιπόν ο Σημίτη*, παλαιό* αντιρρη- 
σία* τη* παπανδρεϊκι» περιόδου, λειτουργούσε τι» 
άλλοθι. Από τη μια, αναλάμβανε το πολιτικό κόστο* 
δύσκολων επιλογών, από την άλλη προσέφερε την 
πολυτέλεια σε σημανηκό μέρο* του κόμματο* να απο
στασιοποιείται από αυτέδ, επικαλούμενο μάλιστα κά
ποιο «αυθενηκό» ΠΑΣΟΚ ή ευθέα» τη μνήμη του Αν- 
δρέα. Το «αυθενηκό» βεβαία» -  κατά την εγγενή αδυ
ναμία του ΠΑΣΟΚ -  ποτέ δεν συγκροτήθηκε σε εναλ- 
λακηκή πολιηκή πρόταση, αλλά εκδηλωνόταν με α
νέξοδε* διαφοροποιήσει*, διακηρύξει* αριστεροσύ- 
νι» χωρ» συνέπειε*, αποστασιοποιήσε» στα δύσκολα 
και παρεμβάσε» αισθηπκού τύπου. Οι μικροπολιπ- 
κέδ στήλε* των εφημερίδων γέμιζαν καθημερινά με 
«αιάκε*», εξυπνακισμούδ και σάχλεδ πρωτοκλασά
των, δευτεροκλασάτων και ανθυποκλασάτων στελε
χών του κυβερνώνκ» κόμματοδ, έμπλεων συνήθϋ» 
«πατριωησμού» και «κοινωνικήδ ευαισθησία*».
Στ» ήσυχε.* περιόδου* π »  διακυβέρνηση* η πιο πάνω 
εικόνα «διαφημιζόταν» ο» δείγμα τηδ ζωτικότητα* και
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tενώπιον ενωπιω
και xoopís ίο «άλλοθι Σημίτη
τηδ «πλασπκότητα*» του ΠΑΣΟΚ. Στ» δύσκολε* ά
μα», άπω.* η τωρινή, υποδεικνυόταν αυτό που στην 
πραγμαπκότητα ήταν: απουσία ενιαία* μεταρρυθμι- 
σπκι» στρατηγική* και πολιηκή* αλληλεγγύη* μετα
ξύ των βασικών ομάδων του συστήμαη» εξουσία* - 
ΠΑΣΟΚ. Έτσι, στην «ενη» ΟΝΕ εποχή» εκδηλώθη
καν όλα τα αρνηηκά φαινόμενα που πηγάζουν από 
αυτή την απουσία, όπα» ετήσηδ και από την φεουδα- 
λική οργάνωση π »  κυβέρνηση*, τ» εμφυλιοπολεμι- 
κέδ εσωκομμαηκέ* σχέσετ* και τι* προσωπικέ* στρα
τηγικέ.* των «προεστών».
Το πρώτο ανακλασηκό του ΠΑΣΟΚ στην παρούσα 
κρίση ήταν η επιστροφή στο παρελθόν: η προσφυγή 
στον ιστορικό ανπδεξισμό. I Ιροφανιί», είναι μια πρό
σκαιρη και αδιέξοδη αντίδραση. Επικοινωνιακά, 
προβάλλει μια τόσο μειοψηφική και αναχρονισηκή 
εικόνα του ΠΑΣΟΚ που ασφαλή» έρχεται σε σύ
γκρουση με το κατ’ εξοχήν ανακλασηκό του χώρου: 
την έφεση προ.* την πλειοψηφία. Πολιτικά, ταυτίζει 
το ΠΑΣΟΚ με το παρελθόν και μάλιστα με τη δια
στρέβλωση του παρελθόνπ». Άλλο πράγμα να επι
καλείσαι τ» μακρόχρονε* ιστορικέ* καταβολή» η »  
σημερινή* πολιτική* σου φυσιογνωμία* και άλλο να 
ισχυρίζεσαι όη για τα σημερινά προβλήματα δεν ευ- 
θύνονται τα δεκαεπτά χρόνια του ΠΑΣΟΚ αλλά τα
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τρία η »  Ν.Δ. Το πρώτο είναι νόμιμο και απαραίτητο, 
το δεύτερο είναι ατελέσφορο και προκαλεί την κοινή 
λογική. Επιπλέον, στέλνει λάθο* σήματα στην κοινω
νία. Το πρόβλημα π »  κυβέρνηση* είναι να ανακτήσει 
τ» απώλειε* μεταξύ των φτωχότερων στρωμάτων μέ
σω π »  ενίσχυση* των κοινωνικών πολτηκών και ταυ
τόχρονα να ενθαρρύνει την ανταγωνιστικότητα π »  οι
κονομία*. Με τη «στροφή στο παρελθόν» το ΠΑΣΟΚ 
μοιάζει να προσφέρει παραμυθία σισυ* αδύναμου*, 
ενώ ταυτόχρονα αμφισβητεί στον εαυτό του την ικα
νότητα να εκφράσει τη δυναμική του κόσμου των επι
χειρήσεων. Ροκ στη λαϊκή Δραπετσώνα, ζεϊμπεκιέδ 
στο μεγαλοαστικό «Πεντελικό».
Αυτά τα καταλαβαίνουν καλύτερα από εμά.* οι ε- 
μπνευστέ* η »  στροφή* και σίγουρα ο ίδιο.* ο Κ. Σημί
τη*. Ελπίζουν απλό» όη συγκυριακά «η επιστροφή 
σπδ ρίζεδ» θα ενισχύσει τη συσπείρωση του χώρου. 
Είναι σύνηθε.* άλλωστε σε περιόδου* κρίσει.* να επι- 
καλείτατ κανεί.* τα ιδρυτικά σύμβολα. Αρκεί άμα» να 
ξέρει (και να δείχνει όη ξέρει) πα» αυτά έχουν συναι
σθηματική μόνο λειτουργία. Όποιο* έχει θητεύσει 
στο κομμουνιστικό κίνημα θα συγκινείται πάντα α- 
κούγοντα* τη Διεθνή, αυτό όμΐι» δεν είναι λόγο* να ε
πιμένει στην κεντρική σχεδιοποίηση. Έτσι και για το 
ΠΑΣΟΚ: η επίκληση του ιστορικού ανηδεξισμού

μπορεί να είναι ενισχυηκή, δεδομένου όη αποτέλεσε 
το μόνο ίσω* σταθερό στοιχείο η »  φυσιογνωμία* του, 
αλλά όσοι επαναφέρουν μαζί την πολιτική κουλτού
ρα εκείνη.* τι» περιόδου υπονομεύουν κάθε δυνατό
τητα ανάκαμψη*, θ α  πρέπει άλλωστε να είναι σαφέδ 
όη ο Α. Παπανδρέου δέσποσε επί χρόνια γιατί εξέ- 
φρασε ένα ανηδεξιό. ιστορικοπολιτικό κίνημα που 
πήγαζε και ταυτόχρονα έκλεινε ανοιχτού* λογαρια
σμού* η »  μεταπολεμική* Ελλάδα* και όχι γιατί ε
φάρμοσε ένα ανηδεξιό κυβερνητικό πρόγραμμα. Α
κόμα κι αν ο όρο.* είχε κάποιο νόημα, οι κυβερνητικέ* 
πολιπκέδ που ανπστοιχούσαν σε εκείνο τον πολιπκό 
κύκλο τέλειωσαν ήδη το 1984 - 85 σε συνθήκε* απο
σταθεροποίηση* τηδ οικονομία*. Ύστερα το ΠΑΣΟΚ, 
όπα» και η Ελλάδα, εντάχθηκαν, καθυστερημένα και 
αγκομαχώνκ», σε έναν άλλο διεθνή πολιπκό κύκλο. 
Γία το ΠΑΣΟΚ του Α. Παπανδρέου, οι πράξε» που ε
πιβεβαίωσαν την αλλαγή εποχή* ήταν η είσοδο* στη 
Σοσιαλισηκή Διεθνή, η υπερψήφιση τη* Συνθήκη* 
του Μάαστρτχτ από τη θέση π »  ανηπολίτευστ» και η 
εφαρμογή του σχετικού οικονομικού προγράμμαη» 
από τη θέση π »  κυβέρνησε».
Κοντολογίδ, η «επιστροφή στ» ρίζεδ» μόνο ο» πρό
σκαιρο πρόγραμμα ψυχολογικι» στήριξη* του σκλη
ρού ΠΑΣΟΚικού πυρήνα μπορεί να κατανοηθεί. Πο-

λιηκά και προγραμμαπκά δεν προσφέρει τίποτα. Α
κόμα και συγκυριακό όμω» η «στροφή» σωρεύει πε
ρισσότερο κόστο* παρά όφελο*. Δείχνει σαν παρα
δοχή τηδ ήτη», «καίει» το χαρτί Σημίτη που εξακο
λουθεί να υπερέχει ένανη του ΠΑΣΟΚ, και επομέ- 
νω» αναιρεί την όποια ενίσχυση του «κομμαπκού πα- 
τριωησμού». Μήπο» αυτά σημαίνουν όπ οι περίφη
με* «διαχωρτσπκέ* γραμμέ.*» δεν έχουν σήμερα νόη
μα; Κάθε άλλο. Σε περιόδου* ιστορική* αμηχανία* 
π »  Κεντροαριστερά* και π »  πόσηδ φύσεϋ» Αριστε
ρά* η αντιπαράθεση προδ την Δεξιά και τον συντηρη
τισμό προσφέρει οδοδείκτεδ για την πορεία και ενί
σχυση η »  ταυτότητα*. Οτ εκλογείδ το ξέρουν καλύτε
ρα από τ» ηγεσίε*. Γί’ αυτό και οι μεταπηδήσε» πάνω 
από τι* «δταχωρισηκέ* γραμμέδ» παραμένουν περιο
ρισμένε*, όπω* φάνηκε στ» τελευταίε* εκλογέδ στην 
Ελλάδα, τ» ΗΠΑ και την Ιταλία. Όμτι» η αντιπαρά
θεση Αριστερά* - Δεξιά.* έχει νόημα και αποτέλεσμα 
όταν θυμάται μεν το παρελθόν, αλλά τροφοδοτείται 
από το παρόν και κοιτάει στο μέλλον. Αλλκί» είναι 
παλιέδ ατάκε* κουρασμένου ηθοποιού.
Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν βρίσκεται σήμερα ενώπιον ενω- 
πίω χωρίδ μαγικέ* κινήσε», χωρίδ σωτήριε* επι
στροφή* και χωρίδ το άλλοθι που του προσέφερε ο 
Σημίτη*. Συνυπεύθυνοι όλοι για την πορεία του*.
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Με τη «στροφή στο 
παρελθόν» το ΠΑΣΟΚ 
μοιάζει να προσφέρει 
παραμυθία στου( 
αδύναμους ενώ 
ταυτόχρονα αμφισβητεί 
στον εαυτό του την 
ικανότητα να εκφράσει 
τη δυναμική του κόσμου 
των επιχειρήσεων

Μπορούν να χάσουν εξ arrias μπ» διαιρεμένη* εκ
συγχρονιστική* πλειοψηφία* που προχωράετ xotpís 
πυξίδα, αρκεί opios πλέον και η στάση pías εσωτερι
κή* αντιπολίτευση* οπορτουντσακή* και οπτσθο- 
δρομικτ» ή ακόμα ο συνεχή* διαγκωνισμόδ μπ» νο- 
μενκλατούρα* που θα κάνει καλοκαιρινό το μαγαζί 
«οραματιζόμενη» τη μετά - Σημίτη εποχή. Από την 
άλλη, έχουν αλλάξει τα πράγματα και για τον ίδιο 
τον Κ. Σημίτη. Αναμφίβολα διατηρεί τα περισσότε
ρα χαρηά στα χέρια του αλλά δεν είναι πλέον ο από- 
λυτοδ κυρίαρχο.* του παιχνιδιού -  άλλωστε και στ» 
περιόδου* που υπήρξε δεν το εκμεταλλεύτηκε. 
Έχει απέναντι του συσπειρωμένη τη Ν.Δ. ο» εναλ
λακτική λύση και είναι περισσότερο εκτεθειμένο* 
στο καταστροφικό παιχνίδι που ενδεχομένου* θα θε- 
λήσουν να παίξουν οι ακραίοι του κόμματόδ του. Βα
δίζει σε εκλογέδ οι οποίεδ (αν δεν ανατραπεί τελεί
α» το σκηνικό) θα είναι, το λιγότερο, αμφίρροπε*. 
Είναι o póvos από το ΠΑΣΟΚ που έχει ελπίδε» να τ» 
κερδίσει αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει την κυριαρ
χία του στο σύστημα εξουσία* ΠΑΣΟΚ με το απλό ε
πιχείρημα «εγώ oas κρατάω στην εξουσία». Αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα περιοριστεί αναγκαστικά η ε
λευθερία των κινήσεών του, γτατί στ» δυσκολίεδ το 
ένσηκτο αυτοσυντήρηση* ενό.* πολιτικού χώρου 
λειτουργεί συχνά υπέρ ms ηγεσία*. Οπωσδήποτε ά
μα» τον υποχρεώνει να διευρύνει τον ορίζοντα των 
αναγκαίων παρεμβάσεών του γιατί από αυτέδ δεν 
κρίνεται μόνο το πα» θα παρουσιαστεί το ΠΑΣΟΚ 
στ» εκλογέδ, αλλά ποια θα είναι η κυρίαρχη νοο
τροπία, η φυσιογνωμία, οι συσχετισμοί των ηγετι
κών κλιμακίων του κόμματοδ ύστερα από αυτέδ, είτε 
κερδίσει είτε χάσει την εξουσία. Το χειρότερο σενά
ριο, και για πριν και για μετά τ» εκλογέδ, είναι να α
ποδεχτεί τη σημερινή κομματική ομηρεία και κυ
βερνητική αβουλία.
Τα νέα αυτά δεδομένα αλλάζουν ious όρου.* με toos 
οποίουδ παιζόταν π» τώρα το παιχνίδι στο σύστημα ε
ξουσία* ΠΑΣΟΚ επί πρωθυπουργία* Σημίτη, θ α  έχει 
ενδιαφέρον να δούμε tous προσεχείδ μήνεδ πώ.* τα 
διάφορα τμήματα και οι αντίπαλε* ομάδεδ θα προσα
νατολιστούν στα νέα δεδομένα. Ns&w
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