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Κ Ω Σ Τ Α Σ  Σ Η Μ Ι Τ Η Σ
Μια οκταετία κι ένα βιβλίο..,
Με ίο βιβλίο ίου, ο τέως πρωθυποιυργός επιβεβαίωσε για μία ακόμη 
φορά την εκδήλωση ενός πληθωρικού «εγώ», ενός αυτάρεσκου φανατισμού, 
ο οποίος ενίοτε πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια του δονκιχωτισμού.

Η πορεία του Κ. Σημίτη προς την πρω
θυπουργία και την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ 
είναι ένας σκληρός μαραθώνιος. Και μό
νον το γεγονός ότι παρέμεινε πάνω από 
20 χρόνια στα ανώτατα κλιμάκια ενός 
κόμματος, που ο ίδιος θεωρούσε ότι δεν 
τον εξέφραζε, καταδεικνύει ότι πρόκει
ται για ένα σκληροτράχηλο και στοχο- 
προσηλωμένο άτομο. Καταδεικνύει, ό
μως, και ότι η σχέση του με την πολιτική 
δεν ήταν μία ανιδιοτελής σχέση στη 
σφαίρα των ιδεών. Είχε να κάνει με την 
προσδοκία της εξουσίας.

Ενώ από κάθε άποψη θα του ταίρια
ζαν πολύ περισσότερο τα κεντρώας α
πόκλισης σοσιαλδημοκρατικά σχήματα 
της μεταπολίτευσης ΚΟΔΗΣΟ και Νέ
ες Δυνάμεις, ο Κ. Σημίτης προτίμησε εξ 
αρχής το Κίνημα του Α. Παπανδρέου. 
Μ πορεί να ένιωθε συχνά αποστροφή 
και για το κόμμα του και τους συντρό
φους του, αλλά είχε διαβλέψει σωστά ότι 
αυτό το όχημα οδηγούσε στην εξουσία.
Γι’ αυτό κι όταν ξέσπασε η μεγάλη εσω
κομματική κρίση της πρώτης περιόδου 
του ΠΑΣΟΚ, ο ίδιος εμμέσως πλην σα
φώς εγκατέλειψε τους συντρόφους του 
της Δημοκρατικής Αμυνας.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μακρά 
πορεία του σ’ ένα περιβάλλον, εντός του 
οποίου ο ίδιος δεν ένιωθε και πολύ άνε
τα, επικαθόρισε και την ψυχολογία και 
τη συμπεριφορά του. Εάν από τη φύση 
του ήταν συγκρατημένος και εσωστρε- 
φής, η θητεία του στο ΠΑΣΟΚ τον κατέ
στησε κρυψίνοα και συνωμότη. Πρέπει, 
ωστόσο, να του αναγνωρισθεί ότι, παρά 
τους κατά καιρούς ελιγμούς του, παρέ- 
μεινε φορέας πολιτικών αντιλήψεων και ►



προσωπικά δεδομένα

δεν εξέπεσε στην κατηγορία των «πολιτικών ντικειμενικά διευκόλυνε αρχικά ο πολιτικός
υπαλλήλων». Κατά βάση παρέμεινε συνεπής θάνατος του Μ. Κουτσόγιωργα και κυρίως η 
με π ς  αντιλήψεις του. ασθένεια και ο θάνατος του Γ. Γεννηματά, ο ο-

Η μετάβαση του Κ. Σημίτη από την κατά- ποιος ήταν μακράν ο επικρατέστερος δελφί-
σταση του «πολιτικά ιδιόρρυθμου» στην κα- νος. Η πολιτική αυτοκαταστροφή του Θ. Πά- 
τάσταση του εσωκομματικού αμφισβητία άρ- γκαλου στις δημοτικές εκλογές του 1994 ήρε
χισε το 1987-88, αμέσως μετά την παραίτησή ένα ακόμα εμπόδιο. Γ ια να προκόψει, όμως, το
του από υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ηταν τελικό αποτέλεσμα χρειάστηκε να συντρέξουν
το βήμα με το οποίο ενέταξε τον εαυτό του στη κι άλλα γεγονότα. Ακόμα και ο ίδιος ο τρόπος
χορεία των δελφίνων. Εκείνη την εποχή το εν- με τον οποίο έγινε η εκλογή πρωθυπουργού
δεχόμενο να επικρατήσει φάνταζε απίθανο. τον Ιανουάριο 1996.
Παρ’ όλα αυτά, ο τότε βουλευτής Πειραιά από Η  επιτυχία του Κ. Σημίτη οφείλεται σε πο
πολύ νωρίς ενέγραφε υποθήκες για να ηγηθεί λύ μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι στο διάστη-
της εσωκομματικής αντιπολίτευσης. μα 1994 - 95 ο ασθενής Α. Παπανδρέου, ανε-

Η κριτική του προς τον Α. Παπανδρέου, χόμενος τα καμώματα της συζύγου του Δ. Λιά-
δειλή αλλά συνεπής, εντεινόταν όταν οι συν- νη, όχι μόνο είχε εξαντλήσει τα περιθώρια ανο-
θήκες το επέτρεπαν και υποχωρούσε όταν η χής της κοινής γνώμης, αλλά και την είχε προ-
θερμοκρασία ανέβαινε. Η τακτική Σημίτη ή- καλέσει βάναυσα. Μετοντρόπο αυτό είχε κατ’
ταν απλή στη σύλληψη και έμοιαζε με σχοινο- αντιδιαστολή αναγορεύσει τον εσωκομματικό
βασία: αμφισβητούσε τον αρχηγό του και επέ- αντίπαλό του σε λυτρωτική λύση. Το διάχυτο
κτεινετηνκριτικήτουσεπτυχέςτηςκυβερνητι- αυτό κλίμα επηρέασε καθοριστικά την ψήφο
κής πολιτικής για να ανεβάζει τις μετοχές του των βουλευτών. Οπως τους επηρέασε και η έμ- 
στην κοινωνία. Τ ο έκανε, όμως, με τέτοιο τρό- μέση πλην σαφής απειλή του Κ. Σημίτη ότι εάν
πο, ώστε να μη δώσει λαβή να τον διαγράψουν. δεν εκλεγεί θα προχωρήσει σε διάσπαση.
Με άλλα λόγια, δεν ακολούθησε ποτέ γραμμή Είναι αξιοσημείωτο ότι ως υπουργός με
μετωπικής σύγκρουσης. μακρά θητεία, ο Κ. Σημίτης δεν είχε να επιδεί-

Εάν ο ιδρυτής τον έδιωχνε από το ΠΑΣΟΚ ξει σημαντικό έργο. Ακόμα και η πολυδιαφη-

Μπορεί να ένιωθε συχνά αποστροφή και για το κόμμα του, 
και για τους συντρόφους του, αλλά είχε διαβλέψει σωστά 
ότι αυτό το όχημα οδηγούσε στην εξουσία.
θα έπρεπε να δοκιμάσει την τύχη του στην πο
λιτική σκηνή με τις δικές του δυνάμεις. Κι αυτό 
δεν το ήθελε με τίποτα. Με άλλα λόγια, έπαιζε 
στο όριο. Ο Κ. Σημίτης δεν διεγράφη για δύο 
λόγους: ο Α. Παπανδρέου τον αντιπαθούσε, 
αλλά τον θεωρούσε εκφραστή ενός ρεύματος 
και ως τέτοιον τον ανεχόταν. Και δεύτερον, 
γιατί σε κρίσιμες στιγμές τα άλλα ηγετικά στε
λέχη (Γ. Γεννηματάς, Κ. Λαλιώτης και Α. Τσο- 
χατζόπουλος) παρενέβησαν για να αποτρέ- 
ψουντη λήψη πειθαρχικών μέτρων.

Ο πολιτικός λόγος του Κ. Σημίτη εκείνη 
την εποχή στηριζόταν σε δύο άξονες: ο πρώτος 
ήταν το αίτημα για αντικατάσταση του αρχηγι
σμού από εσωκομματική δημοκρατία και ο 
δεύτεροςήτανη «εκσυγχρονιστική» του επαγ
γελία. Μία επαγγελία, η οποία εξέφρασε πολι
τικά τον κόσμο της αγοράς και τα ανερχόμενα 
μεσοστρώματα, γεγονός που αργότερα του ε
πέτρεψε να εισβάλει στον άλλοτε προνομιακό 
κοινωνικό χώρο της Ν.Δ.

Παρ’ ότι ο λόγος του Κ. Σημίτη έβρισκε α
πήχηση, οι αρχηγικές φιλοδοξίες του θα είχαν 
μείνει μόνο φιλοδοξίες, εάν δεν τον βοηθούσε 
η τύχη. Την άνοδό του στην πρωθυπουργία α-
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μισμένη σταθεροποίηση της ελληνικής οικο
νομίας στη διετία 1 9 85-87  δεν ήταν τίποτα 
περισσότερο από μία περιοριστική δημοσιο
νομική πολιτική. Εκείνη η θητεία του, όμως, έ
παιξε καθοριστικό ρόλο για τη σύναψη των ά
τυπων συμμαχιών με μεγάλα οικονομικά συμ
φέροντα και κυρίως με τους «βαρώνους» των 
MME. Συμμαχίες οι οποίες λειτούργησαν σαν 
εφαλτήριο όχι μόνο για την κατάκτηση της 
πρωθυπουργίας, αλλά και για τη διατήρησή 
της επί μία οκταετία.

Είναι κυρίως τα MME, που φιλοτέχνη
σαν με σύστημα και επιμονή το πορτρέτο του 
σοβαρού καθηγητή κι αποτελεσματικού δια
χειριστή κατ’ αντιδιαστολή προς τον Α. Π α
πανδρέου. Ετσι, ήταν εύκολο γι’ αυτόν να πά
ρει το προβάδισμα και να χρησιμοποιήσει ακό
μα και την εσωκομματικά αντιπολιτευτική « κί
νηση των τεσσάρων» (Κ. Σημίτης, Β. Παπαν
δρέου, Θ. Πάγκαλος και Π. Αυγερινός) σαν 
σκαλοπάτι για την εκλογή του.

Πριν προλάβει να καθήσει καλά καλά στην 
πρωθυπουργική καρέκλα, ο Κ. Σημίτης βρέθη
κε αντιμέτωπος με την κρίση στα Ιμια και εκεί, 
όπως ομολογούν όλοι σχεδόν οι αυτόπτες, έ- ►
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REALITY WEAR
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CAMEL ACTIVE
CAMEL SHOPS:

ΚΗΦΙΣΙΑ: Κολοκοιρώνη 10, ηλ.
ΧΑΛΑΝΔΡΙ: Αγ. Παρασκευής 29, ιηλ. ΑΓΡΙΝΙΟ: Κύπρου 8, 
ιηλ.! ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ: 14ης Μαϊου 29, ιηλ.
ΒΟΛΟΣ: Σπυρίδη 30, ιΐ)λ. . . . .  ΚΑΒΑΛΑ: Μεγ. Αλεξάνδρου &
Αβερωφ (Εμπ. Κενιρο), ηλ. ΚΑΤΕΡΙΝΗ: Μεγ. Αλεξάνδρου 65, 
ηλ. ΚΕΡΚΥΡΑ: Πλαιείο Γεωργάιη, ηλ.
ΛΑΡΙΣΑ: Ασκληπιού 7, ηλ. ΠΑΤΡΑ: Ρήγα Φεροίου 70, 
ηλ. ΡΟΔΟΣ: 25ης Μαρτίου 15, ηλ.
ΤΡΙΚΑΛΑ: Βύρωνος 5, ηλ.

CAMEL CORNERS (ΕΝΔΥΜΑΤΑ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ):
ΑΘΗΝΑ: ADAM5 ΑΝΑΓΝΩΣΤ0Π0ΥΑ0Σ, Σταδίου 46, ηλ.
ATTICA DEPARTMENT 5TORE5, Πανεπιστημίου 9, ηλ.
ΜΑΝΝΙΧ, Πανεπιστημίου 60, ηλ. HONDOS, Πλ. Ομονοίας,
η λ ._ _ _ _ ΜΙΧΑΗΛΙΑΗΣ F0RUM, Χευδεν 8, ηλ. NAZCA,
Αιόλου 89, ηλ. HONDOS, Ποησίων 159, ηλ.
NOTOS GALLERIES, Αιόλου & Λυκούργου, η λ ------
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: HONDOS, Ελ. Βενιζελου 108-110, ηλ.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Μ0ΥΣ0ΥΛΗΣ, Πλ. Ελευθερίας, ηλ.
Ν. ΙΩΝΙΑ: ΛΟΥΡΙΔΑΣ, Λεωφ. Ηρακλείου 266, ηλ.
ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Ρ0ΥΠΑΙ, Πρατίνου 18, ηλ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΥΦΑΚΗΣ, Μπουμπουλίνας 31, ηλ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: MODES GRIGORI, Μητροπόλεως 34/
ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ HONDOS ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, Λεωφ. 
Γεωργικής Σχολής 8, ηλ. ΚΡΗΤΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 
Δαιδάλου 7. ηλ. ΡΕΘΥΜΝΟ: MARRIS, ηλ.
ΧΑΝΙΑ: POSTO ITAUAN0, Σκαλίδη 12, ηλ.
ΛΑΜΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, Καποδιστρίου & Αμαλίας 2, ηλ.
ΛΕΙΒΑΔΙΑ: ΚΑΡΑΠΑΤ0ΥΧΑΣ, Γεωργοντά 63, ηλ.

I

>ς 34, ιηλ.

CAMEL DEALERS (ΕΝΔΥΜΑΤΑ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ):
ΑΙΓΑΛΕΩ: ΙΚΟΡΑΙΛΗΪ, Ιτρό 06ός233 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: STEPHEN, 
Πανόρμου 15 ΑΝΟΙΞΗ: ALEXANDER, Λεωφ. Μοροθώνος 61 
ΒΟΛΟΣ: C0NTRASTI, Ερμου 208, τηλ ΒΥΡΩΝΑΙ: BLUE, 
Φρυγίας 1, ηΑ. ΓΕΡΑΚΑΣ; CLASSIC BLUE, Μ έ ν ο υ ς  
100, ηλ. ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: ΙΚΟΝΔΡΑΣ, ΕΑ. ΒίνιζίΑου 129 
ΚΥΨΕΛΗ: ΚΡΑΝΙΩΤΗΙ, Β#ένδού 2 ΠΑΓΚΡΑΤΙ: STAG, ΚρησιΑα! 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κ0ΜΠ0ΘΕΚΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Τσαμαδού Ιό.χηλ 
ΑΥΚΟΒΡΥΣΗ: MARCODERM, τηλ. ΠΕΡΙΙΤΕΡΙ: CROSBY, 
τηλ. Χ0ΑΑΡΓ0Ι: VER0 (Εμπορικό Κέντρο), Περικλεούς 56 
ΑΡΓΟΙ: ΑΝΔΡΗΣ, ηΑ. ΑΡΤΑ' GRUPPO M0SSIA10S, ηΑ.
ΑΙΓΙΟ: APOLLO CLASSIC0, ηΑ. ΒΕΡΟΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΙ,
η λ  ΓΑΡΓΑΑΙΑΝΟΙ: ΓΚΑΙΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, Νικολοπουλου 24.
ηΑ. ΓΙΑΝΝΕΝΑ GRUPPO H0SSIAL0S, η λ
ΔΡΑΜΑ: ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, ί. Ζίρβοιί 37, ηΑ.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: VIP’S,η λ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΠΑΡΜΠΑΣ, 
η λ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΘΑΝΑΣΙΑΑΗΣ, η λ
ΜΥΣΙΡΛ0Π0ΥΛ0Σ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΑ. Βενιζελου 50, η λ  
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣ/NIKKL- MODES GRIGORI, χηλ.
ΘΗΒΑ ΙΟΥΦΛΕΡΗΣ, η λ  ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π0ΑΙΤ0Π0ΥΛ0Σ,
ηΑ. ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ, η λ  ΤΣΟΚΑΣ, τηλ ^
ΚΑΡΔΙΤΣΑ:ΚΑΡΚΑΛΕΤΕΗί,ηλ. ΚΟΖΑΝΗ:4ΪΛ
ηΑ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΚΑΖΑΠΗΖ,ηλ
ΚΥΘΗΡΑ Λ0ΥΡΑΝΤ0Υ ΜΑΡΙΑ, η λ
ΚΡΗΤΗ: ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ, ΛΙ0ΝΤΑΚΗΣ, ιηλ ΛΑΜΙΑ ΚΑΝΕΛΛΟΣ,
ηλ. ΜΕΓΑΡΑ Κ0Ρ0ΠΑΝΝΗΣ, τηλ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ: VIP’S,
ΝΙΑΟΥΝΗΪ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Αγ. Ειρήνης Ι.εηλ
ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ηΑ. ΣΑΜΟΣ: ΤΣΟΥΜΑΚΗ,
η λ  ΣΕΡΡΕΣ: 0R0SIM0, τηλ.
ΣΠΑΡΤΗ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟί Β.- ΝΑΓΟΥI. ΟΕ, Λυκούργου 144,
η λ  ΤΡΙΠΟΛΗ: ΤΕΛΗΙ, ιηλ_ _ _ _
ΧΑΛΚΙΔΑ ΧΑΤΖΗΒΑΓΓΕΛΗΣ, ηλ. ΧΙΟΣ: ΠΙΤΑ0ΥΑΗΣ, 
η » - - - -  ΟΡΟΠΟΣ: ΓΙΑΕΙΑΚΗΙ,ηλ___

CAMEL DEALERS (ΥΠΟΔΗΜ ΑΤΑ):
ΑΘΗΝΑ RAFAELL0, τιγΑ. LINEA ΟΟΝΝΑ,ηλ. . . . . . . ,
STEP ΟΝΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, Παιηοιων 31 5  Ιολωμού.χηλ. 
ΙΕΒΑΕΤΑΚΗΕ X. S  ΕΙΑ 0Ε, X. Τρικούιη 6-10. ιηλ.
ΜΙΧ. ΕΛΛΗΝ0ΔΕΛΗΙ0Ε VER0NA, Α  Κηιριοίος 254, ηλ.
Ν. ΜΑΚΡΗ: ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, ΕΑ. ΒίνιζίΑου 31, ηΑ.
Η. ΣΜΥΡΝΗ: STEP ΟΝΕ, ηΑ. ΓΛΥΦΑΔΑ: CARBON, 
τηλ. CARAB0U, ηλ. INVERSION!, ηλ. 
ΜΑΡΟΥΣΙ: ΠΕΝΤΑΥΡΑΙ, η λ  6128063 Η. ΝΙΝΙΑ LOGICO, 
η λ  ΠΑΓΚΡΑΤΙ: ΦΡΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ALVA, χηλ.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ: ΦΡΟΣΥΝΙΩΤΗΣ ALVA, ηλ.
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ: θ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ, χηλ.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΑΡΥΦΑΚΗ,ηλ XIG0R0S, ιηλ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ 8 ΕΙΑ ΟΕ, Τσιμιοκή 9S, 
η λ  , ΚΛΙΚ, ηλ. ΜΙΚΗΣ,ηλ SILENZI0,
ηΑ. ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ-ΕΥΟΣΜΟΕ: ΠΕΛΙΔΗΣ, η λ _ _ _
ΓΙΑΝΝΕΝΑ TSAKIRIS MALLAS, ηλ. APTA L-M ΜΗΛΙΩΝΗΣ, 
τηλ. 7S895 ΚΡΗΤΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΣΦΙΓΓΑΣ, η λ  
ΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗί ΕΠΕ, Χστζημιχάλη Γιόννορη 17, 
η λ  ΑΡΓΟΣ: ΚΟΥΛΗΣ, η λ  ΚΟΡΙΝΘΟΣ: ΣΚΛΗΡΗΣ, 
τηλ. ΤΡΙΠΟΛΗ: WIZZART, τηΑ ΛΕΙΒΑΔΙΑ R0ZANAS,
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& Παχνού, τηλ.



προσωπικά δεδομένα

δείξε ότι δεν διαθέτει τη στόφα του ηγέτη 
που αναλαμβάνει την ευθύνη να οδηγήσει 
τη χώρα. Τον περιγράφουν φοβισμένο, 
καταπατημένο κι αδύναμο να πάρει τα η
νία και να χειρισθεί την κρίση. Δεν ξέχασε, 
όμως, να εκδικηθεί όσους άσκησαν τότε 
κριπκή, ακόμα κι αν τον είχαν, όπως ο Α. 
Πεπονης, ψηφίσει για πρωθυπουργό.

Παρά τη φήμη που καλλιεργούσε για 
τον εαυτό του, ο Κ. Σημίτης δεν δίστασε, 
όταν το είχε ανάγκη, να πει ψέματα, να 
παραβιάσει δεσμεύσεις, να εξαπατήσει, 
να καρατομήσει υποστηρικτές του και να 
μετατραπεί σ’ έναν αδίστακτο λαϊκιστή. 
Είναι ενδεικτικό ότι στις εκλογές και του 
1996 και του 2000, όταν είδε ότι κινδυ
νεύει, όχι μόνο ξέχασε την δημόσια κριτι
κή του για τη δη μαγωγία των μπαλκονιών, 
αλλά και υπερέβαλε στην πεπατημένη 
των μεγάλων σκηνοθετημένων συγκε
ντρώσεων με τις πλαστικές σημαίες και 
τις αμετροεπείς αντιδεξιές ρητορικές κο
ρόνες του ομιλητή. Οχι μόνο ξέχασε τα πε
ρί «νέου ΠΑΣΟΚ», αλλά ανενδοίαστα 
εμφανίσθηκε σαν πιστός συνεχιστής του

Α. Παπανδρέου!
Στην πράξη, όμως, η εκλογή Σημίτη 

στην πρωθυπουργία σηματοδότησε κα
ταλυτικές επιπτώσεις στη φυσιογνωμία, 
αλλά και στις εσωτερικές ισορροπίες του 
ΠΑΣΟΚ. Επεδίωξε όχι μόνο την έτσι κι 
αλλιώς αναπότρεπτη μετεξέλιξη του Κι
νήματος, αλλά την τομή, την αποπαπαν- 
δρεοποίηση και την αλλαγή φρουράς. 
Την εποχή του Α. Παπανδρέου δεν υπήρ
χε κανείς που να θεωρεί τον εαυτό του μο- 
νίμως αποκλεισμένο. Οταν έπεφτε σε δυ
σμένεια, αυτό ίσχυε για κάποιο χρόνο. 
Αντιθέτως, μετά το 1996, υπήρξε μία κα
τηγορία στελεχών τα οποία τέθηκαν στο 
περιθώριο, ανεξαρτήτως των ικανοτήτων 
τους. Κατ’ αντιδιαστολή, προωθούνταν 
συστηματικά και συχνά χωρίς μέτρο τα μέ
λη της ομάδας Σημίτη, έτσι όπως αυτή ε
ξελισσόταν χρόνο με το χρόνο.

Ο τότε πρωθυπουργός αντιμετώπισε 
τα στελέχη με λογική φατρίας και όχι με α
ξιοκρατικά κριτήρια. Στην πραγματικό
τητα, δεν μπόρεσε ποτέ να υπερβεί το ρό
λο του ομαδάρχη, να αρθεί στο ύψος του

αξιώματος του και να συμπεριφερθεί ως 
πρόεδρος όλου του ΠΑΣΟΚ. Θύματά 
του δεν ήταν μόνον οι διαφωνούντες. 
Οσοι από τους υποστηρικτές του εκδή
λωσαν την πολιτική τους αυτονομία ή για 
διάφορους λόγους εξέπεσαν από τον κύ
κλο των «εκλεκτών» υπέστησαν κι αυτοί 
την πρακτική των διακρίσεων και των α
ποκλεισμών.

Παρά τις αρχικές διακηρύξεις του, ο 
Κ. Σημίτης είναι ο πρωθυπουργός που πε
ρισσότερο από κάθε άλλον χρησιμοποίη
σε το κράτος για δικούς του σκοπούς. Το 
έπραξε με κραυγαλέο τρόπο για να κερδί
σει το συνέδριο τον Ιούνιο 1996. Στη συ
νέχεια το έπραξε για να εξουδετερώσει 
την εσωκομματική αντιπολίτευση και κυ
ρίως το έπραξε για να διατηρήσει την ε
ξουσία του. Ο σκανδαλώδης τρόπος, με 
τον οποίο στις παραμονές των εκλογών 
του 2000 ανέβασε το Χρηματιστήριο για 
να κερδίσει ψήφους δεν έχει προηγούμε
νο στην ελληνική ιστορία.

Η  συμμαχία του με τους «βαρώνους» 
των MME στηρίχθηκε σε μία απλή συναλ-
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λαγή. Προσέφερε χρυσοφόρες συμβά
σεις και έπαιρνε ως αντάλλαγμα αμέριστη 
πολιτική στήριξη. Δεν είναι τυχαίο, λοι
πόν, ότι στις ημέρες του η διαπλοκή γιγα
ντώθηκε, σε σημείο που να αλλοιώνει κα
θοριστικά τους κανόνες του ελεύθερου α
νταγωνισμού. Με τη συστηματική αυτή 
πρακτική του δικαίως απέσπασε τον τίτ
λο του μέγα μάγιστρου της διαπλοκής.

Εξίσου ενδιαφέρον είναι ότι ενώ ο ί
διος δεν κατηγορήθηκε για διαφθορά, την 
ανέχθηκε. Οταν ο Γ. Καψής του είχε θέσει 
ζήτημα λήψης θεσμικών μέτρων, αυτός ε
νοχλημένος είχε κλείσει το θέμα με τη 
γνωστή ρήση «όποιος έχει στοιχεία να τα 
ράει στον εισαγγελέα». Ο Θ. Πάγκαλος 
έχει δημοσίως καταθέσει ότι όποτε στο 
Εκτελεστικό Γ ραφείο ετίθετο τέτοιο θέ
μα, ο Κ. Σημίτης ενοχλείτο και έσπευδε να 
δώσει τέλος στη συζήτηση. Ισως, επειδή 
ένιωθε ότι αυτό το κλίμα ανοχής απέναντι 
στη διαφθορά τον ευνοούσε πολιτικά.

Οι αιτίεςπου εξώθησαντονΚ. Σημίτη 
στο περιθώριο είναι οι ίδιες που τον εκτό
ξευσαν στην ηγεσία. Το 1996, κέρδισε

Δεν είναι τυχαίο 
ότι στο νεοεκδοθέν 

βιβλίο του δεν 
υπάρχουν ούτε 

ίχνη αυτοκριτικής.
Για όλα φταίνε οι άλλοι.

την εσωκομματική μάχη, λόγω δημοσκο
πήσεων, επειδή το ΠΑΣΟΚ θεωρούσε ότι 
αυτός ήταν ο νικηφόρος. Το 2003, το ίδιο 
κόμμα αξιωματούχων τον θεώρησε παρά
γοντα ήττας. Και τον πίεσε εμμέσως πλην 
σαφώς να δρομολογήσει τη διαδοχή του. 
Το έκανε, όχι επειδή πιέσθηκε, αλλά επει
δή δεν ήθελε να πιει το πικρό ποτήρι της ε
κλογικής πανωλεθρίας.

Το νεοεκδοθέν βιβλίο του επιβεβαίω
σε αυτό που είχε ήδη φανεί καθαρά. Την 
εκδήλωση ενός πληθωρικού, εάν όχι υ
περφίαλου «εγώ», ενός αυτάρεσκου φα
νατισμού, ο οποίος ενίοτε πλησιάζει επι

κίνδυνα τα όρια του δονκιχωτισμού. Δεν 
είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχουν ούτε ίχνη 
αυτοκριτικής. Για όλα φταίνε οι άλλοι. 
Οπως έχει πει παλαιότερα στέλεχος του 
ΠΑΣΟΚ, «για όλα φταίει ο λαός που δεν 
έχει εκτιμήσει το έργο του κυβερνήτη του 
κι εμείς, που είμαστε ανάξιοι στρατιώτες 
ενός μεγάλου αρχηγού»!

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κ. Σημί
της καταβάλλει αγχώδη προσπάθεια να α- 
γιογραφήσει την οκταετή θητεία του. Αυ
τή τη φορά, όμως, διακρίνεται και η πρό
θεσή του να λειτουργήσει σαν ιδεολογι
κοπολιτικός γκουρού της κεντροαριστε
ράς και του ΠΑΣΟΚ. Μ ’ αυτήν την έν
νοια, είναι εμφανής η πρόθεσή του να κα
θοδηγήσει τον Γ. Παπανδρέου. Είναι α
ξιοσημείωτο ότι έφθασε στο σημείο να 
δηλώσει δημοσίως ότι με το βιβλίο του 
προσφέρει στην παράταξη εφόδια, επι
χειρήματα και γνώση! Απ’ ό,τι φαίνεται, 
πάντως, ούτε η ηγεσία ούτε τα στελέχη 
του ΠΑΣΟΚ έχουν διάθεση να αναγορεύ- 
σουντο εν λόγω βιβλίο σε «πράσινο ευαγ
γέλιο». I

I


