
Γ  Συνεδρίου μηνύματα
Τ ο 6ο Συνέδριο του

ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην ε- 
πεφύλαξε εκπλήξεις, αλλά και 
μόνον ότι επιβεβαίωσε τις 
διαφαινόμενες τάσεις συνι- 
στά πολιττκό γεγονός. Με ά
νετη πλειοψηφία, ο Κώσταν 
Σημίτης πήρε την εντολή να 
ηγηθεί του κυβερνώντος κόμ
ματος και να το οδηγήσει 
στις επόμενες εκλογές. Ο ί
διος δήλωσε ότι η εντολή που 
του εδόθη ήταν και καθαρή 
και δυνατή, πράγμα που ση
μαίνει ότι εφ' εξής δεν θα 
μπορεί να επικαλείται το πρό
σχημα της εσωκομματικής υ
πονόμευσης για να δικαιολο
γήσει τις ανεπάρκειες και τα 
σφάλματά του. Εφ’ εξής η ευ
θύνη θα είναι όλη δική του.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημα
σία, γιατί ο πρωθυπουργός έ
χει κατ’ επανάληψη και με ε
πιτυχία καταφύγει σ' έναν ε
λιγμό για να εκτόνωση την 
κρίση εμπιστοσύνης της κοι
νωνίας προς την κυβέρνησή 
του. Την μετατρέπο σε εσω
τερικό πρόβλημα του 
ΠΑΣΟΚ, προκαλεί αναμέτρη
ση και κερδίζοντας μία εσω
κομματική νίκη, δημιουργεί 
εντύπωσης πολιτικής αναβά- 
πτισης και στο ευρύτερο πο

λιτικό πεδίο. Αυτήν την τα
κτική ακολούθησε και από 
τον Ιούνιο, όταν επέβαλε με 
το γνωστό εκβιαστικό τρόπο 
την επίσπευση του συνεδρί
ου, μέχρι τώρα.

Η ψηφοφορία για την ε
κλογή προέδρου απέδειξε ότι 
στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει μία μει
οψηφία, η οποία είναι σκλη
ροπυρηνικά αντισημιτική. 
Το γεγονός ότι ο Ακης Τσο- 
χατζόπουλος μίλησε για πο
λιτική συμφωνία με τον Κώ
στα Σημίτη και υποστήριξε 
την επανεκλογή του, δεν άλ
λαξε πολύ τα πράγματα. 
Στην πραγματικότητα, και 
παρά το γεγονός ότι την τε
λευταία στιγμή οι «εκσυγ
χρονιστές» προσέθεσαν 500 
περίπου συνέδρους της επι
λογής τους, ο πρωθυπουργός 
αύξησε το ποσοστό επανε
κλογής του λιγότερο από 
τρεις μονάδες και όχι έξι. Το 
65% του 1999 έχει υπολογι- 
σθεί, λαμβάνοντας υπ’ όψη 
τα άκυρα, ενώ το 71% του 
2001 εξαιρώντας τα. Ηταν 
μία ακόμα προσπάθεια για 
τη δημιουργία εντυπώσεων.

Από πολιτικής απόψεως 
δεν έχη, πάντως, μεγάλη ση
μασία εάν το ποσοστό της α-

ντισημιτικής πτέρυγας είναι 
29% ή 32%. Σημασία έχει ότι 
αυτή η πτέρυγα, που τα τε
λευταία χρόνια συσπειρωνό
ταν γύρω από τον Ακη Τσο- 
χατζόπουλο, όπως απεδεί- 
χθη, στη μεγάλη πλειοψηφία 
της επί της ουσίας δεν ελέγ
χεται απ’ αυτόν. Το σφάλμα 
του υπουργού Αμυνας είναι 
ότι σ ’ αυτό το Συνέδριο ακο
λούθησε αντιφατική τακτική. 
Αρχικά υιοθέτησε μία τακτι
κή μετρημένης αντιπαράθε
σης με τον Κώστα Σημίτη, αλ
λά στο τέλος συνέπλευσε. Γι’ 
αυτήν την παλινδρόμησή του 
θα πληρώσει βαρύτατο, εάν 
όχι καταλυτικό κόστος.

Εάν ο Κώστας Σημίτης εί
ναι ο προφανής νικητής του 
6ου Συνεδρίου, οι ουσιαστι
κοί νικητές είναι οι Κώστας 
Λαλιώτης και Γιώργος Παπαν- 
δρέου, που κατά κάποιον τρό
πο εκφράζουν τον ενδιάμεσο 
χώρο του ΠΑΣΟΚ και μπο
ρούν -ο καθένας για διαφορε
τικούς λόγους- να επανενο- 
ποιήσουν το κυβερνών κόμ
μα. Εάν ευοδωθεί η προσπά
θεια για την στρατηγική συμ- 
μαχία των δύο αυτών στελε
χών, το θέμα της διαδοχής θα / 
έχει λυθεί πριν ακόμα τεθεί, υ


