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30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΟΚ

Τ η ν Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την ίδρυση του Π α Σ ο Κ  από τον Α νδρ έα  Παπανδρέου. Είναι γεγονός ιστορικό όχι μόνο για το ίδιο το κόμμα αλλά και για την πολιτική ιστορία της χώρας που συνδέεται απόλυτα με την παρουσία του Α νδ ρ έα  Π απανδρέου, του πλέον χαρισματικού ηγέτη της μεταπολιτευτικής Ε λλά δα ς, χωρίς να υποπ- μάται και να παραγνωρίζεται η συμβολή των πολλών

στελεχών του Κινήματος και κυρίως του Κώ στα Σ η μίτη, που διασφάλισε για οκτώ χρόνια την κυβερνη- η κ ή  συνέχεια. Στα τριακοστά γενέθλιά του το Π α Σ ο Κ  βρίσκεται σε μία από η ς  κρισιμότερες και αποφασιστικότερες καμπές της ιστορίας του. Μ ε  το επικείμενο συνέδριο πρέπει να  κλείσει την οκτάμηνη σχεδόν ομφαλοσκόπηση και π ς  εσωστρεφείς συζητήσεις και αναζητήσεις, και να επανέλθει δυναμικά

στην πολιτική σκηνή. Τ ο  Π α Σ ο Κ  μ ε 40,55% των ελ- λήνω ν ψηφοφόρων, ύστερα από 20 χρόνια στην εΕου- σία, έχει ισχυρή εκλογική βάση για να παραμένει ένα κόμμα εΕουσίας. Γ ια  χρόνια ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες και αναλυτές θα μελετούν και θα ερμηνεύουν την ιδεολογική και οργανω πκή μετεΕέλιΕη του Π α Σ ο Κ  Μ ια  μικρή συμβολή, ως ρεπορτάζ στην Ιστορία, αποτελεί η  αφήγηση του «Βήματος».

Το τέλος εποχής για τον Ανδρέα 
και η επικράτηση του Κ. Σημίτη

Α ν ά λ υ σ η : Πωργος Ρωμαίος, Ε π ιμ έ λ ε ια : Μιχαλης Σαρλης

Τον Απρίλιο του 1994 ο Ανδρέας Παπανδρέου επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, 
όπου συζήτησε με τον πρόεδρο Μηιλ Κλίντον (δεΕιά) τις δραματικές εΕελίΕεις στα Βαλκάνια. 

Ηταν η πρώτη επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον ως πρωθυπουργού της Ελλάδας

Μ ε ρ ικ ο ύ ς  μήνες μετά το 3ο Συνέδριο και λίγο μετά την απόφαση του A . Παπανδρέου να προτείνει τον Θ. Πάγκαλο ως υποψήφιο δήμαρχο Αθηναίων, ο Κ. Σημίτης, ένας από τους εώδοΕους διαδόχους, προχώρησε σε μια σειρά κινήσεων με στόχο τη βελτίωση της εσωκομμαπκήςτου θέσης. Την ΙηΣε- πτεμβρίου 1994, στο υπουργείο Βιομηχανίας, το οποίο είχε αναθέσει ο Α. Παπανδρέου στον Κ. Σημίτη μετά ης νικηφόρες εκλογές, συναντήθηκαν τα στελέχη που τον υποστήριζαν. Η αλήθεια είναι όη εκείνη την περίοδο ο Κ. Σημίτης δεν είχε και πάρα πολλές πιθανότητες να αναλάβει το μετα-πα- πανδρείκό ΠαΣοΚ καθώς η επιρροή του στον κομμαηκό μηχανισμό αλλά και στην ΚΟ ήταν μικρή. ΑπόδειΕη αυτού, η συνάντηση του Σεπτεμβρίου, η οποία δεν μάζεψε παραπάνω από 20 άτομα. ΜεταΕύ αυτών ήταν οι Θ. Τσου- κάτος, Ν. Θέμελης, Α. Μαντέλης και από την ΚΟ οι Γ. Δρυς, Θ . Κοτσώνης, Α. Μπαλιάς και Γ. Πασχαλίδης.Υστερα από εκείνη τη συνάντηση ο Κ. Σημίτης πήρε την απόφαση να αυΕήσει την εσωκομμαπκή επιρροή του και έτσι άρχισε να συναντά στελέχη του ΠαΣοΚ ανά την περιφέρεια. Μάλιστα κάποιες από αυτές ης συναντήσεις έγιναν με σχεδόν «συνωμο- ηκό» τρόπο για να μην προΕενήσουν υποψίες όχι μόνο στον Α. Παπανδρέου αλλά και στους άλλους επίδοΕους διαδόχους και κυρίως στον Α. Τσο- χατζόπουλο.Εν τω μεταΕϋ στα μέσα Νοεμβρίου τρία κορυφαία στελέχη του ΠαΣοΚ, οι Β. Παπανδρέου, Θ. Πάγκαλος και Π. Αυγερινός, με τέταρτο τον Κ. Σημίτη, αποφασίζουν να ενώσουν η ς  δυνάμεις τους με σκοπό τη δημιουργία του αντίπαλου πόλου μέσα στο ΠαΣοΚ.Ετσι εκείνη την περίοδο, τους τελευταίους δηλαδή μήνες του 1994, ο Κ. Σημίτης κινούνταν σε δύο «πολιη- κές τροχιές» σε σχέση με την ηγεσία του ΠαΣοΚ. Η πρώτη, η δική του, κινούνταν αθόρυβα και παράλληλα με ης εΕελίΕεις, ενώ η δεύτερη, η «κίνηση των τεσσάρων», ακολουθούσε μια πορεία που την οδηγούσε σε μια σταθερή πορεία σύγκρουσης με τον Α. Παπανδρέου. Οταν στα τέλη Νοεμβρίου ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ δήλωνε στην Κεντρική Επιτροπή όη δεν είχε καμία πρόθεση να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκραήας, όλοι πλέον γνώριζαν όη οι μελλονπ- κές εΕελίΕεις θα ήταν, εκτός από απρόβλεπτες, και δραμαπκές. Ενας από αυτούς ήταν και ο Κ. Σημίτης, ο οποίος φαίνεται όη είχε ενστερνιστεί απόλυτα την παλιά κινεζική παροιμία που λέει όη «ο καλός στρατηγός κερδίζει τη μάχη προτού τη δώσει»...

I Ανδρέα* Παπανδρέου: 
λίγο πριν από ίο τέλοδΕνόσω συνέβαιναν όλες αυτές οι εσω- κομμαηκές διεργασίες και εΕελίΕεις ο Α. Παπανδρέου ασκούσε τα πρω- θυπουργικά του καθήκοντα παρά τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν. Σημάδι όη ο ίδιος δεν είχε καμία πρόθεση να αφήσει την ενεργό πολιηκή και την προεδρία του ΠαΣοΚ. Πολύ δε περισσότερο όταν ηγούνταν της κυβέρνησης μιας χώρας η οποία είχε αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς μαινόταν μία από ης χειρότερες σύγχρονες κρίσεις που είχε δει η Ευρώπη: ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία.Μάλιστα τον Απρίλιο του 1994 ο Α. Παπανδρέου επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο, όπου συζήτησε με τον πρόεδρο Κλίντον ης δραμαηκές εΕελίΕεις στα Βαλκάνια. Ηταν η πρώτη επίσκεψη του Α. Παπανδρέου στην Ουάσι- γκτον ως πρωθυπουργού της Ελλάδας και, όπως ο ίδιος είχε τονίσει τότε στην κοινή συνέντευΕη Τύπου των δύο ηγετών: «Εχουν περάσει 20 χρόνια αφό- 

του επισκέφθηκα τελευταία ns ΗΠΑ  
και πρέπει να πω ότι είμαι πολύ συ- 
γκινημένοε από το γεγονόε ότι β ρ ί
σκομαι τώρα δίπλα στον πρόεδρο των 
Η ΠΑ σε αυτή την αίθουσα. Αποτελεί 
για μένα μια μεγάλη νμ ή  και μια με
γάλη σ τιγμή». Τον Μάιο που ακο

λουθεί ο Α . Παπανδρέου θα προεδρεύσει της συνόδου κορυφής που έγινε στην Κέρκυρα και θα συνεχίσει να πραγματοποιεί συνεχή ταΕίδια σης ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να συναντηθεί με τους ευρωπαίους ηγέτες.Την ίδια στιγμή όμως τα κυβερνητικά και κομματικά όργανα είναι φ α νερό ότι υπολειτουργούν. Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σπανιότερα από ποτέ, ενώ το Εκτε- λεσηκό Γ ραφείο και η Κεντρική Επιτροπή μο ιά ζο υ ν σ χεδ ό ν σ α ν να έχουν καταργηθεί.Τον επόμενο χρόνο, ως τον Σ ε πτέμβριο του 1995, όταν και θα Εεκι- νήσει η αρχή του τέλους για τον Α. Παπανδρέου, η κατάσταση στο ΠαΣοΚ ήταν τουλάχιστον «περίεργη». Η κατάσταση της υγείας του προέδρου του παρέμενε άσχημη και επιπλέον επιβαρυνόταν όλο και περισσότερο με ης συχνές μετακινήσεις στο εΕωτερι- κό. Οι γιατροί του γνώριζαν πως η ζώή του στην ουσία κρεμόταν από μια κλωστή, ενώ τα κορυφαία στελέχη του κόμματος υποψιάζονταν όη βρίσκονται λίγο πριν από το τέλος εποχής για το ΠαΣοΚ. Είναι ως επί το πλεί- στον τα ίδια στελέχη που δυσκολεύονταν να προσεγγίσουν τον πρωθυπουργό, γεγονός που οφειλόταν όχι τόσο στον ίδιο αλλά στη σύζυγό του, η οποία είχε αναλάβει διευθύντρια του πρωθυπουργικού γραφείου. Το

αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν η δημιουργία στο κυβερνών κόμμα ενός κλίματος αμφιβολίας, αμφισβήτησης, αγωνίας αλλά και καχυποψίας. Με άλλα λόγια, ένα κλίμα μιας μετέωρης κατάστασης...Σε αυτό το κλίμα δεν βοηθούσαν καθόλου οι συγκρούσεις των τεσσάρων με τον Α. Παπανδρέου, οι οποίοι ήθελαν να επισπεύσουν τη διαδοχή στην ηγεσία. Οι εΕελίΕεις μετά από κάποιο σημείο ήταν πλέον ραγδαίες και δραμαηκές. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1995 ο Α. Παπανδρέου θα δηλώσει, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, δυσαρεστημέ- νος με τους χειρισμούς του υπουργού Βιομηχανίας Κ. Σημίτη αναφορικά με την πώληση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Ο  Κ. Σημίτης θα δυ- σαρεστηθεί και αυτός με τη δήλωση του πρωθυπουργού και την επόμενη ημέρα θα υποβάλει την παραίτησή του, η οποία θα γίνει δεκτή.Εναν μήνα αργότερα ο Α. Παπανδρέου θα συγκαλέσει την Κεντρική Εππροπή και, αφού κάνει σφοδρή επίθεση εναντίον των Π. Αυγερινού, Β. Παπανδρέου, Θ. Πάγκαλου και Κ. Σημίτη, θα προτείνει και θα πετύχει την εκλογή του Κ. Σκανδαλίδη ως νέου Γραμματέα του ΠαΣοΚ, μετά και την υπουργοποίηση του Α . Τσοχατζό- πουλου μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Μετά από αυτή την εΕέλιΕη ο Δ. Τσο-

βόλας θα αποχωρήσει από το ΠαΣοΚ.Στις 20 Νοεμβρίου όμως θα συμβεί αυτό που όλοι φοβούνταν και κάποιοι περίμεναν. Η υγεία του Α. Παπανδρέου επιδεινώνεται ραγδαία και ο πρωθυπουργός εισάγεται στο Ωνάσειο.
ΙΤέλο* εποχή*: 

η παραίτηση 
και ο θάνατο*Από την αρχή της εισαγωγής του στο Ωνάσειο οι γιατροί εμφανίζονταν κάπως απαισιόδοΕοι καθώς πολλά από τα ζωτικά του όργανα βρίσκονταν σε άσχημη κατάσταση και κανένας δεν ήταν σίγουρος αν ο Α. Παπανδρέου θα έμενε στη ζωή. Την ίδια στιγμή η ιδιότητα του ασθενούς (πρωθυπουργός και πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος) έδινε μια άλλη διάσταση στην εΕέλιΕη της υγείας του Α. Παπανδρέου, με αποτέλεσμα τα συχνά ιατρικά ανακοινωθέντα να μεταμορφώνονται ταυτόχρονα και σε πληροφορίες με ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Η ουσία όμως ήταν όη στην ενταπκή ένας άνθρωπος πάλευε για να κρατηθεί στη ζωή αγνοώντας όη γύρω του παιζόταν ένα ιδιόμορφο, δραμαηκό και συχνά κυνικό παιχνίδι λέΕεων, νόμων αλλά και εντυπώσεων, στο οποίο πρωταγωνιστούσαν πολιηκοί, δημοσιογράφοι και άλλα πρόσωπα που σχετίζονταν με τον πρωθυπουργό.Εν τέλει ο Α. Παπανδρέου έπραΕε αυτό που του υπαγόρευσε η πολιηκή του συνείδηση. Οταν απέκτησε επαφή με το περιβάλλον, πληροφορήθη- κε από τον στενό του συνεργάτη Α. Λι- βάνη αλλά και από τον έμπιστο γιατρό του Δ. Κρεμασπνό την πολιηκή κατάσταση, που ήταν περισσότερο μετέωρη από ποτέ. Ετσι στις 15 Ιανουάριου 1996 ο Α. Παπανδρέου υπέγραψε το κείμενο της παραίτησής του από την πρωθυπουργία. Την πρωθυπουργία θα αναλάβει μερικές ημέρες αργότερα, σης 18 Ιανουάριου, ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος θα υπερτερήσει του Ακη Τσοχατζόπουλου στον δεύτερο γύρο της ψηφοφορίας της ΚΟ του ΠαΣοΚ.Περίπου δύο μήνες αργότερα απο- φασίστηκε η έΕοδος του Α. Παπανδρέου από το Ωνάσειο και έτσι, σης 21 Απριλίου, ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ μετέβη στο σπίη του στην Εκάλη. Δεν του έμενε όμως πολύς καιρός ακόμη. Το βράδυ της 22ας προς την 23η Ιουνίου 1996, και ενώ σκόπευε να κάνει τη δική του παρέμβαση στο 4ο Συνέδριο του ΠαΣοΚ, ο Α . Παπανδρέου άφησε την τελευταία του πνοή.Ηταν το τέλος εποχής για έναν άνθρωπο που άλλαΕε με την πολιηκή του
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδασκέψη και δράση τη μεταπολιτευτική Ζωή τηε Ελλάδαε. Εναν χαρισματικό ηγέτη με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο πολιτικό ένστικτο αλλά και αρκετέε αδυ- ναμίεε. Παράλληλα ήταν το τέλοε μιαε εποχήε και για το ΠαΣοΚ, το οποίο ύστερα από 22 ολόκληρα χρόνια θα έπρεπε να αντικαταστήσει τον ιδρυτή και πρόεδρό του.
Το «σαιξπηρικό»  
Π α Σ ο ΚΟλη εκείνη την περίοδο, δηλαδή από την εισαγωγή του Α. Παπανδρέου στο Ωνάσειο ωε τον θάνατό του, στο Πα

ΣοΚ εξελισσόταν μια κατάσταση που σε πολλά σημεία θύμιζε σαιξπηρικό δράμα: ο γηραιόε και άρρωστοε βα- σιλιάε που είχε αποφασίσει με μισή καρδιά να «περάσει» την εξουσία σε κάποιο από τα παιδιά του ενώ αυτά τρώγονταν μεταξύ τουε για το ποιο θα γινόταν βασιλιάε στη θέση του βασιλιά. Δηλαδή, ο Α . Παπανδρέου μόνο και μόνο λόγω τηε βα- ριάε αρρώστιαε του είχε αποφασίσει να αφήσει την εξουσία ενώ τα πολιτικά του τέκνα κονταροχτυπιούνταν για την εξουσία. Βέβαια μια σημαντική διαφ ορά μεταξύ ενόε σαιξπηρικού δράματοε και τηε πα- σοκικήε διαδοχήε ήταν ότι δεν υπήρχε κληρονομική συνέχεια για τον

«θ ρόνο». Τουλάχιστον όχι τότε, αφού αυτή θα ερχόταν αργότερα...Ο  Κ. Σημίτηε επικράτησε στην πρώτη πράξη του δράματοε, ή μάλλον στη δεύτερη, αν υπολογιστεί και η νίκη του στο 3ο Συνέδριο του κόμ- ματοε για το ασυμβίβαστο του Γραμ- ματέα τηε ΚΕ. Στην ψηφοφορία που έγινε μεταξύ των μελών τηε ΚΟ στιε 18 Ιανουάριου 1996 στον πρώτο γύρο ο Κ. Σημίτηε έλαβε 53 ψήφουε, ο Α . ΤσοχατΖόπουλοε το ίδιο, ο Γ. Αρσένηε 50, ο I. Χαραλαμπόπουλοε 11, ενώ ο Α. Κακλαμάνηε απέσυρε την υποψηφιότητά του την τελευταία στιγμή. Στον δεύτερο γύρο ο Α. ΤσοχατΖόπουλοε πίστευε πωε η Ζυγαριά έκλινε προε το μέροε του, δο

κίμασε όμωε μεγάλη έκπληξη μόλιε βγήκαν τα αποτελέσματα: Κ. Σημίτηε 86 ψήφουε, Α . ΤσοχατΖόπουλοε 75, έξι λευκά και η πρωθυπουργία πήγε στον πρώτο.Η τρίτη και τελευταία πράξη αυτού του πολιτικού δράματοε παίχθηκε στιε 30 Ιουνίου του ίδιου έτουε, όταν ο Κ. Σημίτηε κατάφερε να πειύχει την πιο σημαντική νίκη του επί του Α. ΤσοχατΖόπουλου στο 4ο Συνέδριο του ΠαΣοΚ. Από την εκλογή του ωε πρωθυπουργού ωε το συνέδριο ο Κ. Σημίτηε γνώριΖε ότι ο εσωκομματι- κόε του αντίπαλοε είχε όχι μόνο τον έλεγχο του κομματικού μηχανισμού αλλά και την προτίμηση του Α. Παπανδρέου. Γ ί αυτόν τον λόγο οι στε

νοί συνεργάτεε του, και κυρίωε ο Θ. Τσουκάτοε, προσπάθησαν να «προσηλυτίσουν» όσο το δυνατόν περισ- σότερουε συνέδρουε. Και τα κατά- φεραν. Στο συνέδριο και αφού προη- γήθηκαν δύο σημαντικέε ομιλίεε -  η μία από τον Κ. Λαλιώτη υπέρ του Α. ΤσοχατΖόπουλου για την προεδρία του κόμματοε και η άλλη από τον Γ. Παπανδρέου υπέρ του Κ. Σημίτη -  ο τελευταίοε, και αφού προηγουμένωε είχε απειλήσει να παραιτηθεί από πρωθυπουργόε αν δεν εκλεγόταν και πρόεδροε, βγήκε ξανά νικητήε: έλαβε το 53,77% των ψήφων έναντι 45,71% που πήρε ο Α . ΤσοχατΖό- πουλοε. Το ΠαΣοΚ είχε πια νέο πρόεδρο, τον δεύτερο στην ιστορία του.

Η άνοδος ιοί) Κ. Σημίτη

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ του ιδρυτή και προέδρου του ΠαΣοΚ Α. Παπανδρέου και η διαδοχή του από τον Κ. Σημίτη στο 4ο Συνέδριο του κόμματοε αποτέλεσαν την πλήρη επιβεβαίωση τηε οριστικήε μετάλλαξηε του ΠαΣοΚ προε ένα «μοντέρνο» κόμμα τηε σύγχρονηε ευρωπαϊ- κήε Κεντροαριστεράε, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια.Προτού συμβεί όμωε αυτό ο νέοε πρόεδροε του κόμματοε θα έπρεπε να εδραιώσει την κυριαρχία του μέσα σε αυτό. Πράγμα που στην αρχή δεν ήταν καθόλου εύκολο, κυρίωε για δύο λόγουε. Πρώτον, γιατί ο Κ. Σημίτηε δεν είχε την «ευλογία» του ιδρυτή του κόμματοε και, δεύτερον, γιατί ο νέοε πρόεδροε πρώτα έγινε πρωθυπουργόε και ύστερα από οκτώ μήνεε κατάφερε να πάρει τα ηνία του κόμματοε.Αν και ο Α. Παπανδρέου δεν έδωσε, τουλάχιστον φανερά και ξεκάθαρα, το δακτυλίδι τηε διαδοχήε σε κάποιο από τα κορυφαία στελέχη, εν τούτοιε όλοι γνώριΖαν πωε επιθυμούσε να τον διαδεχθεί ο Α . ΤσοχατΖόπουλοε ενώ ήταν αρνητικόε στην περίπτωση Σημίτη. Θ εωρητικά τουλάχιστον αυτό έδινε ένα κάποιο προβάδισμα στον Α,ΤσοχατΖόπουλο, πράγμα που αποδείχθηκε ότι δεν ίσχυσε σε τόσο μεγάλο βαθμό στιε αναμετρήσειε του με τον Κ. Σημίτη. Παρ’ όλα αυτά, του έδινε τη δυνατότητα να εκφράΖει εκείνη την πτέρυγα του κόμματοε που ήταν ακόμη δεμένη με τον ιδρυτή του ΠαΣοΚ και δεν επιθυμούσε μεγάλεε ιδεο- λογικέε και πολιτικέε παρεκκλίσειε από την «πολιτική διαθήκη» του Ανδρέα. Αυτόματα αυτό σήμαινε πωε ο Α. ΤσοχατΖόπουλοε θα αποτελούσε από την πρώτη στιγμή έναν ισχυρό πόλο εσωκομματικήε αντιπολίτευσηε για τον Κ. Σημίτη.Επιπλέον η επικράτηση του Κ. Σημίτη πρώτα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, με την εκλογή του ωε πρωθυπουργού, και η ύστερα από οκτώ μήνεε νίκη του στο 4ο Συνέδριο για την προεδρία του κόμματοε ήταν μια εξέλιξη που είχε τη δική τηε ιδιαίτερη σημασία. Στην ουσία ο Κ. Σημίτηε ήταν πρωθυπουργόε ενόε κυ- βερνώντοε κόμματοε το οποίο για αρκετούε μήνεε δεν ήλεγχε. Η κρίση στα Ιμια και η εσωκομματική κριτική που ακολούθησε αλλά και η «νομική» αδυναμία του να συγκαλέσει τα θεσμικά όργανα του κόμματοε δημιούργησαν μια ιδιότυπη κατάσταση η οποία είχε ωε αποτέλεσμα την αύξηση τηε ανασφάλειαε του νέου πρωθυπουργού. Από ένα σημείο και μετά ο Κ. Σημίτηε ήξερε ότι για να παραμείνει στην πρωθυπουργία θα έπρεπε πάση θυσία να ανα- λάβει και την προεδρία του κόμματοε, ή έστω την ανηπροεδρία, αν ο Α. Παπανδρέου παρέμενε ενεργόε πρόεδροε του ΠαΣοΚ.Ο  θάνατοε του Α . Παπανδρέου λίγεε μόνο ημέρεε πριν από την έναρξη του συνεδρίου έλυσε τα χέρια του Κ. Σημίτη και του επέτρεψε να θέσει τουε δικούε του όρουε. Στο συνέδριο ο νέοε πρωθυπουργόε έθεσε το δίλημμα «α ν  
δεν εκλεγώ πρόεδροε θα ηαραπηθώ από πρω
θυπουργόε» στριμώχνονταε τουε αντιπάλουε του και σχεδόν «εκβιάΖονταε» την εκλογή του. Αυτή όμωε ήταν η μία όψη του νομίσματοε που έδειχνε τη νίκη τακτικήε του Κ. Σημίτη. Υπήρχε όμωε και μια άλλη...
ΙΗ  επικράτηση ιου  

«κρατικού Π α ΣοΚ »Τι πραγματικά Ζητεί έναε νέοε π ρόεδροε

ενό ε κόμματοε όταν διαδέχεται ένα ν άλλον και μάλιστα τον ιδρυτή αυτού του κόμματοε; Επιδιώκει, αν όχι την καθολική υποστήριξη  τηε κομματικήε βά σηε, τουλάχιστον την υποστήριξη τηε πλειοψηφίαε και μια, έστω σιωπηλή, συναίνεση από τη μειοψ ηφ ία. Επιδιώκει να σταθεροποιήσει τη θέση του ώστε να ασχοληθεί με τα καθή- κοντά του απερίσπαστοε από εσω κομμα- τικέε τριβέε και αντιστάσειε. Κ αι, τέλοε, ε π ιθ υ μ ε ί να  β ά λ ει τη ν  π ρ ο σ ω π ικ ή  του σφ ραγίδα στο κόμμα ώστε να επαγγελθεί κάτι το «νέο» για τον ιδεολογικοπολιτικό χαρακτήρα του κόμματοε του.Ο λα αυτά ο Κ. Σημίτηε προσπάθησε να τα κά νει. Μετά τη νίκη  του στο συνέδριο έχτισε γέφυρεε με τον Α . ΤσοχατΖόπουλο, π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ ά ε  του κ α ίρ ιε ε  θ έ σ ε ιε  στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αμέσω ε έπειτα άρχισε να αυξάνει την επιρροή του στον κομματικό μ η χ α ν ισ μ ό , και, τέλοε, επαγγέλ- θ η κ ε  το ν « ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό »  ωε το κ α ινούργιο σύνθημα του «νέου Π α ΣοΚ ».Τίποτε όμωε δεν μπορούσε να αλλάξει το γεγονόε ότι η τελική επικράτηση του Κ. Σημίτη στο Π αΣοΚ  είχε πραγματοποιηθεί από πάνω προε τα κάτω.Ο  Κ. Σημίτηε δεν είχε αναδειχθεί σταδιακά μέσα από την κομματική βάση του Π α Σ ο Κ  αλλά είχε επ ικρατήσει κάνονταε χρήση τηε ιδιότητάε του ωε πρω θυπουργού. Η νίκη του Κ. Σημίτη στο 4ο Συνέδριο ήταν η αρχική επικράτηση του «κρατικού Π αΣοΚ » πάνω στο κόμμα . Και αυτό γιατί ο νέοε πρω θυπουργόε και π ρόεδρ οε του Π αΣοΚ , ναι μεν είχε συμμετάσχει ενεργά στην ίδ ρ υσ η  και στα πρώτα βήματα του κόμματοε, εν τούτοιε στη συνέχεια δεν είχ ε  α π ο κ τή σ ει ερ ε ίσ μ α τ α  στη β ά σ η  του κόμματοε. Η όποια ισχύε του πάντα π ροερχόταν από τη θητεία του στα διάφ ορα υπουργεία.Ο  τεχνοκρατικόε χαρακτήραε του Κ. Σ η μίτη, σε συ νδυ α σ μό με τη διαχειριστική λο γική  τηε κ υ β ερνητικήε π ολιτικήε, τηε οποίαε ήταν θιασώτηε, δεν του επέτρεψε

να προσεγγίσει την κομματική βάση στη δεκαετία του ’80. Α ναδείχθηκε με το σταθεροποιητικό π ρόγραμμα τη διετία 1985- 87, το οποίο όμωε διακόπηκε απότομα από τον Α . Π απανδρέου.Στη συνέχεια όμω ε, με τη συντηρητική στροφή του Π αΣοΚ  μετά την εκ νέου ανάληψ η τηε εξουσίαε το 1993, ο Κ. Σημίτηε βρέθηκε σε ένα πιο οικείο πολιτικό περιβ ά λλο ν. Και ήταν τότε π ο υ ,ε υ ν ο η μ έ ν ο ε  από αυτή την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση του Π αΣοΚ , αποφάσισε να κάνει το μεγάλο β ήμα . Ο ι «ενδοφ λέβ ιεε ενέσ ειε» σημιτικήε επ ιρ ρ ο ή ε στον κομματικό μ η χανισ μό που έκαναν ο Θ . Τσουκάτοε και άλλοι υποστηρικτέε του Κ. Σημίτη ήταν αρ- κετέε για να του δώ σουν τη νίκη  στο συνέδριο , με τη βοήθεια βέβαια των ιστορικώ ν και ιδ εο λο γικ ώ ν σ υ νθ ηκώ ν και σ υ γκυριώ ν. Α ν  όμω ε ο Κ . Σημίτηε δ εν  είχε αποκτήσει ωε τότε τον έλεγχο του κρατικού Π αΣοΚ, τίποτε δεν θα ήταν αρκετό για να του δώ σει το κόμμα . Μ ε άλλα λόγια ο Κ. Σημίτηε επικράτησε στο κόμμα, δεν το κέρδισε. Και αυτό το γεγονόε θα ακολουθούσε το Π αΣοΚ  σε ολόκληρη την οκταετή προεδρία του Κ. Σημίτη.ΙΟ  «εκσυγχρονισμό»»» 
του Κ . ΣημίτηΗ πρώτη τετραετία του Κ. Σημίτη, μετά τιε νικηφ όρεε εκλογέε τηε 22αε Σ επ τεμβ ρίου, όπου το Π α Σο Κ  πήρε το 41,49%  των ψήφων και 156 έδρεε, ξεκίνησε με σημαία τηε τον «εκσυγχρονισμό». Ο  εκσυγχρονι- σμόε ήταν η νέα , κεντρική, κυβερνητική έννο ια , με την οποία ο Κ . Σημίτηε επ αγγελλόταν τον εκσυγχρονισμό του κράτουε και τον εξορθολογισμό τηε ελληνικήε κοι- νω νίαε.Ηταν μια νέα  σχετικά έννο ια  στην ελληνική πολιτική, μάλλον γενική και χωρίε να διαθέτει κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό και ιδεολογικό βάροε. Οι προγραμματικέε δη- λώσειε του Κ. Σημίτη δεν άργησαν να δώ 

σουν το πρώτο στίγμα τηε νέαε κυβέρνη- σηε. Το εκσυγχρονιστικό Π αΣοΚ  θα επε- δίωκε, ωε πρωταρχικό στόχο του, ένα σταθερό οικονομικό περιβάλλον στο πλαίσιο τηε ΕΕ.Από την αρχή τηε πρώτηε τετραετίαε του Κ . Σ η μίτη  έγ ινε  φ α νερ ό  ότι το «νέο  Π α Σ ο Κ » , όχι μ ό ν ο  θα α π οδεχόταν τη φ ιλελεύθερη στροφή που είχε πάρει το ΠαΣοΚ του 1993, αλλά θα την ενίσχυε στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Εχονταε τιε ρίΖεε του στο « ισ το ρ ικ ό »  σ τ α θ ερ ο π ο ιη τ ικ ό  π ρ ό γ ρ α μ μ α  τηε π ερ ιόδου 1985-87 και ανα- γνωρίΖονταε τιε αλλαγέε που είχαν πραγματοποιηθεί τη δεκαετία του '90, το «νέο ΠαΣοΚ» του Κ. Σημίτη στόχευε στον «εξευ- ρωπαϊσμό» τηε οικονομίαε και τηε πολιτι- κήε, αλλά και τηε κοινωνίαε και στην πλήρη αναγνώ ριση και αποδοχή ότι η ΕΕ είναι ο καταλύτηε τηε πολιτικήε, τηε οικο- νο μική ε και κοινω νικήε Ζωήε των ευρω παϊκών χωρών.Ο  Κ . Σημίτηε όμωε γνώριΖε ότι το «εκσυγχρονιστικό κύμα» που ήθελε να θέσει σε εφ α ρμογή  θα ο δη γούσ ε σε α δ ιέξο δ ο  αν, πρώτον, δεν εκμεταλλευόταν τιε υπάρ- χουσεε κοινω νικέε συνθήκεε, και, δεύτερ ο ν , α ν αυτέε οι σ υ νθ ή κ εε, που ούτωε ή άλλωε τον είχαν α να δ είξει πολιτικά, δεν αποκτούσαν μια μορφ ή, ένα πολιτικό σχήμα και όνομα, στο οποίο το ΠαΣοΚ θα μπορούσε να καταστεί ηγεμονικό.Και κάπωε έτσι μπήκε περισσότερο δυνα μ ικ ά  από ποτέ στο ελλη νικό  πολιτικό σκη νικό ο περίφ ημοε «μεσαίοε χώ ροε». Φυσικά δεν ήταν η πρώτη φορά που ο μ εσ α ίο ε  χ ώ ρ ο ε έ κ α ν ε  την ε μ φ ά ν ισ ή  του. Πρώτη η νεοφ ιλελεύθερη κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη είχε προσπαθήσει, αποτυχημένα και α δέξια , να καταστεί η γεμονική στον πολιτικό μεσαίο χώ ρο. Αυτή την πορεία αποφ άσισε να ακολουθήσει και η κ υ β έ ρ ν η σ η  Π α π α ν δ ρ έο υ  από το 1993. Ηταν όμω ε η κυβέρνηση Σημίτη η οποία θα κατάφ ερνε να εδραιω θεί σε τόσο μ ε γάλο βαθμό στον μεσαίο χώ ρο.Η αλήθεια είναι ότι οι κοινωνικο-πολι- τικέε συνθήκεε ήταν ευνοϊκότερεε από ποτέ για ένα τέτοιο εγχείρημα. Η γενικότερη φ ιλελεύθερη στροφή τηε ελληνικήε πολι- τικήε που είχε ξεκινήσει από τιε αρχέε τηε δεκαετίαε του ’90, σε συνδυασμό με την απο πολιτικοποίηση τηε ελληνικήε κοινω- νίαε, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν στα γεγονότα του 1989, ερχόταν να «δέσει» α ρ μο νικά  με τιε πολιτικέε εξελ ίξειε  που λάμβαναν χώρα στην Ευρώπη.Συγκεκριμένα η πολιτική άνοδοε του ευρωπαϊκού Τρίτου Δρόμου, που «οραματιζόταν» ένα «καπιταλιστικό σύστημα με ανθρώπινο πρόσωπο» πέρα από τουε παρα- δ ο σ ια κ ο ύ ε ιδ εο λ ο γ ικ ο ύ ε  π ό λ ο υ ε, και ο οποίοε εκπροσωπείτο κυρίωε από τον Βρετανό Τόνι Μπλερ, τον Ισπανό Χ οσ έ Μαρία Α θ νά ρ  και τον Γ ερ μα νό  Γκέρχα ρντ Σρέ- ντερ, ταίριαΖε απόλυτα με τιε ιδεολογικέε επιδιώΕειε του Κ . Σ ημίτη , αλλά και με το πρω θυπουργικό προφ ίλ που έχτιΖε ο έλ- ληναε πρω θυπουργόε.
I ΑΥΡΙΟ Ο ι δύο τετραετίεε

του «εκσυγχρονισμού» και η διαδοχή


