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Του Ι. Κ. Πρετεντέρη 

Η έποχή της οι
κ ο υ μ ε ν ι κ ή ς 
γέννησε μια δι
ακεκριμένη φη

μολογία της ελληνικής πο
λιτικής ζωής. Οι κ.κ. Κ. 
Μητσοτάκης, Α. Παπαν
δρέου και Χ. Φλωράκης, 
λέει η φήμη αυτή, περνού
σαν ¿να μέρος των κατ' 
ιδίαν συναντήσεων τους 
σχολιάζοντας τους (φερό
μενους ως...) διαδόχους 
τους Και το γενικό συμπέ
ρασμα αυτής της ανταλλα
γής απόψεων δεν ήταν κα
θόλου κολακευτικό για 
τους υποψηφίους! 

Εκτοτε, αρκετό νερό 
κυλισε κάτω από τα γεφύ
ρια του Σηκουάνα. Ο κ. Χ. 
Φλωράκης παραχώρησε 
την πρωτοκαθεδρία του 
Συνασπισμού στην κυρία 
Μαρία Δαμανάκη, παρόλη 
την τετρασέλιδη διαπίστω
ση φιλικού του αρθρογρά
φου ότι παραμένει ο «φυ
σικός ηγέτης» της Αριστε
ράς. Οι άλλοι δυο — ο κ. 
Μητσοτάκης και ο κ. Πα
πανδρέου — δεν έχουν 
ακόμη εντοπίσει διαδό
χους άξιους να παραλά
βουν τη σκυτάλη και ως εκ 
τούτου διατηρούν τα βάρη 
της αρχηγίας 

Μιλώντας στην Ένωση 
Ανταποκριτών Ξένου Τύ
που, ο κ. Μητσοτάκης εξή
γησε ότι το θέμα τον απα
σχολεί και ότι, όταν έλθει 
το πλήρωμα του χρόνου, ο 
ίδιος θα φροντίσει να εγ
γυηθεί στους υποψηφίους 
ίσες ευκαιρίες και διαφα
νείς, δημοκρατικές διαδι
κασίες. Περισσότερες πλη
ροφορίες για «το πλήρωμα 
TOU χρόνου» δεν υπάρ
χουν. Ούτε από τη ΝΔ αλλά 
ούτε και από το ΠΑΣΟΚ, 
όπου — σύμφωνα με τη 
στερεότυπη επαναλαμβα
νόμενη δήλωση όλων των 
ηγετικών στελεχών: από 
τον κ. Α. Τζοχατζόπουλο 
ως τον κ. Γ. Γεννηματά και 
από τον κ Μάκη Αρσένη ως 
τον κ. Γ. Κατσιφάρα — ο κ 
Παπανδρέου είναι πάντα 
μάχιμος πολιτικός και έχει 
ακόμη πολλά να προσφέρει 
στον λαό και στον τόπο. 

Ε τσι αυτή τη στιγμή, 
τα δυο μεγαλύτερα 
κόμματα της χώρας 

δεν αντιμετωπίζουν πρό
βλημα ηγεσίας και τέτοιο 
πρόβλημα δεν θέτουν — 
τουλάχιστο δημοσίως — 
ούτε αυτοί που (νομίμως ή 
μη) διεκδικούν τη διαδοχή 
τους. Το μέγιστο της αμ-

. φισβήτησης συμπυκνώνε
ι ται σε κάποιους υπαινι-
I γμούς του κ. Κ. Σημίτη για 
Ι «το τέλος των αρχηγικών 
Ι κομμάτων», στην ανακυ
κλούμενη πρόταση του κ. Γ. 
Τάλλη για κυβερνητική 

σύμπραξη ΝΔ — ΠΑΣΟΚ ή 
σε κάποιες αόριστες ανα
φορές βουλευτών η πολι
τικών στελεχών για «την 
ανάγκη ανανέωσης». Από 
την άλλη πλευρά, όμως, μια 
μερίδα του Τύπου έχει κα
θιερώσει την εικόνα των 
«Δεινοσαύρων», των προϊ
στορικών τεράτων που 
αδυνατούν να προσαρμο
στούν στο μεταλλάσσαμε -
νο περιβάλλον. 

Δεν είναι γνωστό τι συ
νειρμοί επέβαλαν τον πα-

Τα κόμματα δεν έχουν 
μηχανισμούς διαδοχής 

ραλληλισμό των σημερινών 
πολιτικών αρχηγών με τα 
άκακα, φυτοφάγα ζωάκια 
της προϊστορίας. Γεγονός 
είναι ότι η διατύπωση βρή
κε μια ορισμένη απήχηση 
σε σημείο που η κυρία 
Δαμανάκη τη μετάφερε και 
στη Βουλή συμπεριλαμβά
νοντας μεγαλοθύμως — 
όπως ορίζουν οι κανόνες 
καλής αυμεριφοράς — και 
τον εαυτό της. Διαμορ
φώνεται, έτσι, το εξής πα
ράδοξο σχήμα: οι αρχηγοί 
να παραμένουν αδιαμφι
σβήτητοι στα κόμματα τους 
αλλά να αντιμετωπίζουν 
όλο και περισσότερα προ
βλήματα ενώπιον της κοι
νής γνώμης. 

Δημοσκόπηση που δη
μοσίευσε η «Ελευθεροτυ
πία» (28. 29 και 30 Απριλί
ου), άλλη δημοσκόπηση 
που έδωσε στη δημοσιότη
τα ο ραδιοσταθμός «Sky», 
παλαιότερες δημοσκοπή
σεις — ορισμένες από τις 
οποίες έχει δημοσιεύσει 
και «Το Βήμα» — συνθέ
τουν και επιβεβαιώνουν 
την ίδια εικόνα: μια «κρίση 
εμπιστοσύνης» σοβεί με
ταξύ αρχηγών και ψηφοφό
ρων. Ασφαλώς, το φαινόμε
νο αυτό θα πρέπει να συ
νεκτιμηθεί με το γενικότε
ρο πρόβλημα αξιοπιστίας 
και φερεγγυότητας που 
αντιμετωπίζει το πολιτικό 
και κοινωνικό μας σύστημα. 
Η «κρίση των αρχηγών», 
όμως, διατηρεί το δικό της 
αυτόνομο χαρακτήρα: αν 
κάνει κανείς τον κόπο να 
ξεψαχνίσει τις διάφορες 
δησκοπήσεις — δημοσκο
πήσεις όλων των ειδών και 
όλων των προελεύσεων — 
θα εντυπωσιασθεί από την 
ελάχιστα κολακευτική 
γνώμη που διατυπώνουν οι 
Έλληνες για τους αρχη
γούς τους. 

Ω ς εδώ τίποτα το 
ιδιαίτερο: μια γενιά 
πολιτικών που 

προσέφερε πολλά στον τό
πο αγγίζει τα φυσικά όρια 
της σταδιοδρομίας της 
κουβαλώντας και τη φθορά 
μιας πολύχρονης συμμετο
χής στη διαχείριση των 
κοινών. Το αξιοπερίεργο 
βρίσκεται στην αδράνεια 
των μηχανισμών διαδοχής 
μέσα στα ίδια τα κόμματα. 

Οχι επειδή δεν υπάρχουν 
υποψήφιοι: οι επίδοξοι αρ
χηγοί — από τους πιο σο
βαρούς ως τους πλέον 
γραφικούς —αγγίζουν σί
γουρα τριψήφιο αριθμό, 
μέσα και έξω από τη Βουλή. 
Ούτε επειδή δεν υπάρχουν 
«φαβορί»: αν καταγράψει 
κανείς τον κ. Μ. Έβερτ, 
τον κ. Α. Σαμαρά, τον κ. Γ. 
Γεννηματά ή τον κ. Κ. Ση
μίτη είναι βέβαιο πως δεν 
Πρόκειται να πέσει έξω στις 
προβλέψεις του. 

Μπορεί ίσως να λείπει ο 
αδιαμφισβήτητος, ο χρι
σμένος διάδοχος, αλλά τέ
τοια πολυτέλεια σπανίως 
εμφανίζεται στα κόμματα 
του πλανήτη μας. Τρία πρό
σωπα διεκδίκησαν τη δια
δοχή της Μάργκαρετ Θά
τσερ, ενώ ο Φρανσουά Μι
τεράν μετράει τουλάχιστον 
πέντε «δελφίνους»... Ου
δείς γνωρίζει τον διάδοχο 
του Χέλμουτ Κολ και ελά
χιστοι μπορούν να προβλέ
ψουν ποιος θα οδηγήσει τη 
γερμανική Σοσιαλδημο
κρατία στην επόμενη εκλο
γική αναμέτρηση. 

Αυτό που ασφαλώς λεί
πει στην Ελλάδα είναι οι 
μηχανισμοί διαδοχής. Στο 
ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει καμιά 
πείρα σε τέτοια διαδικασία, 
ενώ στη ΝΔ και οι τρεις 
παλαιότεροι αρχηγοί της — 
Κωνσταντίνος Καραμαν
λής, Γεώργιος Ράλλης, Ευ
άγγελος Αβέρωφ — απο
χώρησαν οικειοθελώς. Εί

ναι αλήθεια πως σε ένα 
κόμμα εξουσίας, όπως η 
ΝΔ σήμερα, δύσκολα μπο
ρεί να τεθεί θέμα ηγεσίας, 
τουλάχιστον από τον πρώτο 
χρόνο διακυβέρνησης. 
Ποιος θα αμφισβητήσει αυ
τόν που κέρδισε τις εκλο
γές και γιατί; Ούτε στο 
ΠΑΣΟΚ, όμως, τέθηκε θέ
μα ηγεσίας, παρά τις τρεις 
(τέσσερις, αν συνυπολογί
σουμε και τις δημοτικές) 
εκλογικές ήττες της τε
λευταίος διετίας και όσα 
είχαν προηγηθεί 

Γ ια την έλλειψη των 
μηχανισμών αυτών 
δεν ευθύνονται μό

νο οι αρχηγοί, οι οποίοι 
ασφαλώς ούτε τους θέ
λουν, ούτε πρόκειται να 
τους δημιουργήσουν. 

Εχουν πάντα τη δυνατό
τητα να «πριμοδοτούν» 
έναν υποψήφιο όταν κρί
νουν ότι κάποιος άλλος 
γίνεται ιδιαίτερα απειλητι
κός, να εκμεταλλεύονται ή 
να προωθούν φιλοδοξίες, 
θεμιτές ή όχι: είναι χαρα
κτηριστική η περίπτωση 
του κ. Α. Σαμαρά στη ΝΔ 
ή TOU κ. Α. Τσοχατζόπου-
λου στο ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Α. 
Παπανδρέου είχε τη πολυ
τέλεια στο «Πεντελικό» να 
αλλάξει πλειοψηφία και να 
δημειουργήσει μια νέα 
ηγετική ομάδα στο ΠΑΣΟΚ 
μόλις αισθάνθηκε ότι απει
λείται από την παλαιά, ακρι
βώς επειδή οι υποψήφιοι 
για «να παίξουν το παιχνίδι» 
ήταν πλήθος. 

Πάνω απ όλα, όμως, οι 
αρχηγοί μπορούν και εκμε
ταλλεύονται αποτελεσμα
τικά μια παθολογική φοβία 
της διάσπασης. Εν ονόματι 
της «ενότητας της παρατά
ξεως» αποτρέπεται κάθε 
απόπειρα αμφισβήτησης. 

Ετσι, η διαδοχή δεν εγ
γράφεται στη λογική φορά 
των πραγμάτων, αλλά μοι
άζει με άλμα στο κενό. 
Ποιος τρελός θα το επιχει
ρήσει; Ποιος θα προτιμήσει 
την περιπέτεια από τη σι
γουριά, Κάπως έτσι, και 
πριν εξαφανιστούν, οι δει
νόσαυροι έζησαν μερικές 
δεκάδες χιλιάδες χρόνια. 


