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Ι ο (ίο Συνέδριο του I ΙπλοΚ έληδε ρε τρειε ο 
διαμφισβήτητου* v i k i i u s . Ιον Κώστα Σημίτη. 
Ι ον πρόεδρο Σημίτη. Και τον πρωθυπουργό Ση 
μίτη.

Ο Kiiimas Σπμίτηί δικαιώθηκε TiAnpois στπ 
ίαριά να πάει αε συνέδριο για να Εεκαθαρίοει 
τα πράγματα με αυτούε που τον πριόνιίαν επί 
μελώδ. Με υποστηρικτέε και αντιπάλουε, φΐλουε 
και εχθρού5.

«Σαε βαρέθηκα!» lous είχε πει τότε στο Ε 
κτελεστικό. Εκτοτε άλλοι έκαναν την ανάγκη φι
λότιμο και μπήκαν στη σειρά. Αλλοι έσπασαν τα 
μούτρα to us. fis διά μαγείαε πάντωε οι παρα 

φωνίεβ, οι μαγκιέ$ και 
οι μουρμούρεϊ κόπηκαν 
με το μαχαίρι.

Ο πρόεδροε Inp kn s  
κέρδισε μια συντριπτική 
επανεκλογή πάνω σε μια 
σαφή, σκληρή και ίεκά 
θαρη πολιτική γραμμή. 
Xcopis να χαϊδέψει κα 
νέναν, xoipis να δια
πραγματευτεί με κανέ- 
ναν και xoipis να 
παραχωρήσει ούτε μία 
τελεία. Xoipis ουμφωνίεε 
και xoipis συμβιβα- 
opoùs.

Onoios τον άκουσε το 
Σάββατο το βράδυ να α
παντάει σε όλουε και για 
όλα, λέΕη npos λέΕη, να 
μην αφήνει τίποτα να πέ
σει κάτω, μπορούσε να 
αντιληφθεΙ ότι δεν σή
κωνε αστεία. Τα ήθελε 

όλα ή τίποτα. Τα πήρε όλα.
Ο πρωθυπουργό* ΣημΙτηε κέρδισε αυτή «τη 

δυνατή και καθαρή εντολή» την οποία είχε τό
σο ανάγκη. Τώρα μπορεί να φτιάδει την κυ
βέρνηση που θέλει xoipis κανέναν περιορισμό. 
Και να κυβερνήσει όπωε αυτόε νομίέει καλύτε
ρα.

«Δεν έήτησα λευκή εντολή, διότι δεν τη θέ
λω, δεν την έχω ανάγκη, δεν τη χρειάζομαι» 
ήταν η φράση που σφράγισε το συνέδριο και 
τον νικητή του. Λίγα λεπτά αργότερα, την ώρα 
που ο AKns ύψωνε λευκή σημαία, ο Σημίτηε πα
ρακολουθούσε ψυχρόε, ανέκφραστοε και ατά- 
paxos. Ηταν ο μόνοε που δεν χειροκρότησε τον 
υπουργό του. Αντιμετώπισε την υποταγή ois φυ
σιολογική και αναμενόμενη.

Το όριο του Σημίτη είναι πλέον το μέγεθοε 
τηε νίκηε του. Είναι τόσο συντριπτική σε όλα τα 
επίπεδα ώστε του αφαιρεί όλα τα προσχήματα, 
όλα τα άλλοθι και όλεε τιε δικαιολογίεε. Ο Πρω- 
Ουπουργόε είναι αντιμέτωιιοε μόνο με τον εαυ 
τό του και με την κοινωνία.

Κακά τα ψέματα, την Κυριακή το βράδυ έ
κλεισε οριστικά το κεφάλαιο που άνοιΕε το 1996 
με τη διαδοχή του Ανδρέα Παπανδρέου. Μπο
ρεί και σήμερα τα πρόσωπα να είναι Ιδια, αλλά 
δεν είναι πια τα Ιδια πρόσωπα. Οι ρόλοι μοιρά
ζονται από την αρχή και το σενάριο δεν έχει 
γραφεί ακόμα.

Είναι τελικά η μεγάλη ευκαιρία του ΠαΣοΚ να 
γυρίσει οριστικά σελίδα, να κλείσει ιουε λογα
ριασμού* με το παρελθόν του. Θα την αρπάΕει; 
Κάθε κόμμα στον κόσμο θα παρακαλούσε να έ
χει μια τέτοια ευκαιρία. Αλλά με tou s MaoÔKOus 
δεν μπορεί* να είσαι σίγουρο* για τίποτα. _

_ _  jprctenteris@dolnet.gr _________________
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