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30 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΟΚ
Π ριν από μία εβδομάδα, την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρί

σματικού ηγέτη της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, χωρίς να

ρες καμπές της ιστορίας του. Μ ε το επικείμενο συνέδριο

ου συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από την ίδρυση του Π α -

υποημάται και να παραγνωρίζεται η συμβολή των πολ

πρέπει να κλείσει την οκτάμηνη σχεδόν ομφαλοσκόπη-

Σ ο Κ από τον Α νδρέα Παπανδρέου. Είναι γεγονός ιστο

λών στελεχών του Κινήματος και κυρίως του Κώστα Σ η 

ση και τις εσωστρεφείς συζητήσεις και αναζητήσεις, και

ρικό όχι μόνο για το ίδιο το κόμμα αλλά και για την πο

μίτη, που διασφάλισε για οκτώ χρόνια την κυβερνηηκή

να επανέλθει δυναμικά στην πολιτική σκηνή. Μ ια μικρή

λιτική ιστορία m s χώρας που συνδέεται απόλυτα με την

συνέχεια. Στα τριακοστά γενέθλιά του το Π α Σ ο Κ βρί

συμβολή, ως ρεπορτάζ στην Ιστορία, αποτελεί η αφήγη

παρουσία του Α νδρέα Π απανδρέου, του πλέον χα ρι

σκεται σε μία από τις κρισιμότερες και αποφασισηκότε-

ση του «Βήματος» η οποία ολοκληρώνεται σήμερα.

Από την οκταετία του εκσυγχρονισμού
στην εποχή του Γ. Α. Παπανδρέου
Ανάλυση: ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ, Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΛΗΣ
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την αρχή της διακυβέρνησης
Σημίτη, το ΠαΣοΚ βρισκόταν
ακόμη σε μια φάση όπου προ
σπαθούσε να ξεπεράσει το σοκ της
αλλαγής προέδρου ύστερα από 22
ολόκληρα χρόνια, αλλά και να «συ
νειδητοποιήσει» τη νέα ηγεσία. Από
την αρχή της πρώτης τετραετίας έγινε
φανερό ότι ο μεγάλος χαμένος της δια
δοχής, ο Α. ΤσοχεπΖόπουλος, θα ήταν
ο εσωκομμαηκός «αντίπαλος» του Κ.
Σημίτη. Σε μια συνέντευξη που είχε
παραχωρήσει στο «Βήμα της Κυρια
κής» λίγο μετά τις εκλογές της 22ας
Σεπτεμβρίου 1996, ο Α. Τσοχατζόπουλος είχε δηλώσει ότι «μέσα και
από την εμπειρία των εκλογών έγινε
σαφές ότι το σημερινό και το αυρια
νό Π α Σ οΚ είναι η φυσιολογική συ
νέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου και
ως εκ τούτου θα ήταν τουλάχιστον
αφελής ή ανιστόρητη η προσπάθεια
οποιουδήποτε να αμφισβητήσει το
ιστορικό παρελθόν του Π αΣοΚ», για
να συμπληρώσει λίγο αργότερα ότι
«σε κάθε συνέδριο θα κρίνονται ο
πρόεδρος του Π α Σ οΚ και η προοπτι
κή της συνέχειάς του».
Δύο δηλώσεις που είχαν αποδέκτη
τον Κ. Σημίτη και οι οποίες έκαναν σα
φές και ξεκάθαρο ότι ο νέος πρωθυ
πουργός και πρόεδρος δεν θα έπρε
πε να αγνοήσει και να κόψει τον ομ
φάλιο λώρο του ΠαΣοΚ με τον ιδρυτή
του και ότι δεν έχει παραλάβει μια εν
λευκώ εξουσία, αλλά η πολιτική του
και οι αποφάσεις του θα ελέγχονταν
τακπκά από το κόμμα. Ενα διπλό μή
νυμα ότι ο Α. Τσοχατόόπουλος ήταν
διατεθειμένος όχι μόνο να προστα
τεύσει την πολιτική παρακαταθήκη του
Α . Παπανδρέου, αλλά και να αναλάβει τον ρόλο του αρχηγού της εσω
κομματικής αντιπολίτευσης.
Από τη μεριά του ο Κ. Σημίτης είχε
δείξει από την αρχή την πρόθεση να
έλθει σε ιδεολογική ρήξη με το «πα
λιό ΠαΣοΚ». Ηδη προτού εκλεγεί στην
προεδρία του κόμματος, όταν ο Α Πα
πανδρέου ήταν ακόμη εν ζωή, ο Κ. Ση
μίτης επεδίωκε τον ιδεολογικό και πο
λιτικό «απογαλακτισμό» από το παπανδρεϊκό ΠαΣοΚ. Για παράδειγμα,
στην 5η Σύνοδο της Κεντρικής Επι
τροπής, τον Φεβρουάριο του 1996, ο
Κ. Σημίτης δήλωσε όη «καλούμαστε
να Ξανακερδίσουμε τη χαμένη τιμή,
το χαμένο ηθικό κύρος της πολιτικής
και την κοινωνία προς αυτή την πολπική. Και αυτό δεν θα το πετύχουμε
με λόγια. Μα επιδεικνύοντας νέο ήθος
και ύφος στην κυβερνητική πράίη,
στη συλλογική λειτουργία, στο επί
πεδο του πολιτικού διαλόγου, την ει
λικρίνεια και την αυθεντικότητα στην
επικοινω νία». Λίγο μετά, στην ίδια
ομιλία, αναφερόμενος στην κρίση των
Ιμιών, δήλωσε με νόημα: «Πού θα εί
χαμε οδηγηθεί, α ν είχαμε παρασυρ
θεί απερίσκεπτοι σε μια εμπλοκή στα
Ιμια; Και κάτι ακόμη. Α ς το σκετρθούν
όλοι γιατί βρεθήκαμε απομονωμένοι
διεθνώς την ώρα της κρίσης, ποιες

Η ελληνική προεδρία της ΕΕ το πρώτο είάμηνο του 2 0 0 3 ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη.
Στη φωτογραφία ο τότε πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης (δεΕιά) με τον γερμανό καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρέντερ (αριστερά)
και τον γάλλο πρόεδρο Ζακ Σιράκ στη Σύνοδο Κορυφής της Χαλκιδικής

συνέπειες είχε η απουσία μας από το
διεθνές προσκήνιο και πόσο μας στοί
χισαν κάποιες άλλες επιλογές. Η κυ
βέρνησή μας μέσα σε λίγες ημέρες
ανέστρεψε κλίμα ψυχρότητας και επιφυλακτικστητας που είχε παγιωθεί τα
τελευταία χρόνια ...».
Σε ένα άλλο επίπεδο, εκείνο των
προσώπων και της οργανωηκής δο
μής, ο νέος πρόεδρος του ΠαΣοΚ προ
σπάθησε με μια σειρά κινήσεων να
εδραιώσει την προσωπική του κυ
ριαρχία, με την όσο δυνατόν λιγότερη όξυνση των εσωκομμαηκών αντι
στάσεων. Δημιούργησε μια κλειστή
ομάδα ατόμων, την ομάδα του «πρω
ινού καφέ», με την οποία ο Κ. Σημίτης
συσκεπτόταν κάθε πρωί και η οποία
αποτελούνταν από τους στενούς του
συνεργάτες, και συγκεκριμένα τους
Θ. Τσουκάτο, Α. Μαντέλη, Ν. Θέμελη,
Δ. Ρέππα, στους οποίους αργότερα θα
προστεθούν οι Γ. Πανταγιάς, Γ. Πασχαλίδης αλλά και ο Σ. Κοσμίδης που
θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα
του Υπουργικού Συμβουλίου. Αναφο
ρικά με τα κορυφαία στελέχη του κόμ
ματος, και κυρίως τους Α. Τσοχατζόπουλο, Θ. Πάγκαλο, Γ. Αρσένη και Βάσω Παπανδρέου, ο Κ. Σημίτης ανα
γνώρισε τον ρόλο τους μέσα στο κόμ
μα και στην κυβέρνηση, καθιστώντας
όμως σαφές ότι τα πράγματα είχαν
πλέον αλλάξει.
Την ίδια στιγμή ένας αριθμός στε
λεχών του ΠαΣοΚ, τα οποία δεν είχαν
αποκτήσει ισχύ ως την άνοδο του Κ.
Σημίτη στην ηγεσία, άρχισαν να αναδεικνύονται στο υπουργικό συμβού
λιο. Μεταξύ άλλων ήταν οι Δ. Ρέππας,
X. Βερελής, Μ. Χρυσοχόίδης, Α. Φούρας, Γ. Δρυς, Γ. Πασχαλίδης, X. Πρω-

τόπαπας και Σ. Σουμάκης. Οσον αφο
ρά τον κομματικό μηχανισμό, ο Κ. Ση
μίτης άρχισε σταδιακά να αποκτά όλο
και μεγαλύτερο έλεγχο. Εκεί αναδείχθηκαν έμπιστα στελέχη του εκσυγ
χρονιστικού ΠαΣοΚ, όπως οι Θ. Τσουκάτος, Μ. Ν εονάκης και Ρ. Σπυρόπουλος, τα οποία πρωτοστάτησαν
στην εξάπλωση του εκσυγχρονιστι
κού ρεύματος στο κόμμα και κυρίως
στις ανά την περιφέρεια Νομαρχιακές
Επιτροπές.
Η πρώτη τετραετία του Κ. Σημίτη
ήταν μια περίοδος διακυβέρνησης κα
τά την οποία ο πρωθυπουργός επεδίωξε την πολνπκή και την οικονομι
κή εφαρμογή του εκσυγχρονισμού
στην κοινωνία, την ιδεολογική επι
κράτησή του στο κόμμα και την εδραίωση του ΠαΣοΚ στον λεγόμενο με
σαίο χώρο. Φυσικά δεν έλειψαν οι
αντιστάσεις, κυρίως από τους «προε
δρικούς» του ΠαΣοΚ, όπως, για πα
ράδειγμα, η ώθηση σε παραίτηση του
X. Ροζάκη από το υπουργείο Εξωτερι
κών, ενός εκπροσώπου του εκσυγ
χρονισμού στην εξωτερική πολιτική
και ειδικά στις σχέσεις με την Τουρ
κία, αλλά και οι ατυχείς χειρισμοί,
όπως, για παράδειγμα, η υπόθεση
Οισαλάν που έβγαλε τον Θ. Πάγκαλο
εκτός κυβερνητικού σχήματος. Ηταν
επίσης μια τετραετία κατά τη διάρκεια
m s οποίας η κυβέρνηση Σημίτη ακο
λούθησε μια οικονομική πολιτική από
λυτα ευθυγραμμισμένη με τις επιτα
γές m s ΕΕ, με στόχο την ΟΝΕ.
Στις 18 Μαρτίου 1999 πραγματο
ποιήθηκε το 5ο Συνέδριο του ΠαΣοΚ.
Οι εβδομάδες που προηγήθηκαν του
συνεδρίου δεν ήταν οι καλύτερες δυ
νατές, λόγω μιας δήλωσης που έκανε

ο Α. Τσοχατζόπουλος και στην οποία
αναφερόταν στο ενδεχόμενο αλλα
γής ηγεσίας σε περίπτωση ήττας, στις
επερχόμενες ευρωεκλογές. Τελικά το
συνέδριο ξεκίνησε με μια επιθετική
ομιλία του πρωθυπουργού και τελεί
ωσε με την άνετη επανεκλογή του Κ.
Σημίτη, και μάλιστα χωρίς αντίπαλο,
αλλά και με ένα απροσδόκητο για εκεί
νο ν αποτέλεσμα αναφορικά με τα
εκλεγμένα μέλη της ΚΕ.
Μερικούς μήνες αργότερα, στις ευ
ρωεκλογές του Ιουνίου, το ΠαΣοΚ,
πληρώνοντας την κυβερνητική φθο
ρά, πήρε το χαμηλότερο ποσοστό μετάτο 1981 (32,92%), γεγονός που ανα
ζωπύρωσε τις εσωκομμσπκές τριβές.

Το δεύτερο κύμα
εκσυγχρονισμού

Ι

Μετά ης εκλογές-θρίλερ της 9ης Απρι
λίου του 2000, όπου το ΠαΣοΚ έλαβε
το 43,80% και η ΝΔ του Κ. Καραμαν
λή το 42,73%, ο Κ. Σημίτης εξήγγειλε
ένα δεύτερο κύμα εκσυγχρονισμού
της χώρας. Η χώρα ερχόταν όλο και
πιο κοντά στην ΟΝΕ και ο Κ. Σημίτης
μπορούσε να νιώθει απόλυτα ικανο
ποιημένος με τη δεύτερη τετραετία την
οποία του προσέφερε η κάλπη. Είχε
εξάλλου καταφέρει να ανατρέψει ης
δημοσκοπήσεις, οι οποίες λίγους μή
νες πριν από η ς εκλογές έδειχναν το
ΠαΣοΚ μερικές μονάδες πίσω από τη
ΝΔ, και να κερδίσει τον Κ. Καραμαν
λή στην πρώτη μεγάλη πολιηκή τους
ανππαράθεση. Εν τέλει από την εκλο
γική νίκη του ΠαΣοΚ μπορούσαν να
εξαχθούν μερικά σημανηκά συμπε
ράσματα.
Πρώτον, το ΠαΣοΚ είχε δρέψει τους

καρπούς από την εδραίωσή του στον
μεσαίο χώρο, κάπ που θα έπρεπε να
προσπαθήσει να κάνει και η ΝΔ, αν
ήθελε να έχει σοβαρές αξιώσεις για
την κατάκτηση της εξουσίας. Δεύτε
ρον, μετά τη δεύτερη συνεχόμενη νί
κη του, ο Κ. Σημίτης δεν είχε πλέον σο
βαρές ανησυχίες αναφορικά με τους
εσωκομματικούς του ανππάλους, του
λάχιστον προς το παρόν. Και τρίτον,
όντως ο ελληνικός λαός τού είχε εμπιστευθεί την οικονομική πορεία της
χώρας προς την ΟΝΕ.
Η δεύτερη τετραετία όμως ήταν και
η τελική επικράτηση του «κρατικού
ΠαΣοΚ» επί του κόμματος. Η επανε
κλογή Σημίτη επιβεβαίωσε αυτά που
είχαν διαφανεί ξεκάθαρα στο 5ο Συ
νέδριο του κόμματος, το «αδυνάτισμα»
της κομματικής βάσης και τη διεύ
ρυνση της απόστασης του κοινωνικού
ΠαΣοΚ από το κρατικό. Οι σύνεδροι
που είχαν πάρει μέρος στο 5ο Συνέ
δριο είχαν έναν και μόνο ρόλο, εκεί
νον του κομπάρσου δίπλα στο παιχνίδι
εξουσίας που παιζόταν στην κορυφή
του κόμματος. Ηταν ένα συνέδριο χω
ρίς πολνηκό διάλογο, ιδεολογικές θέ
σεις και εν τέλει δίχως επαφή με τον
κόσμο του ΠαΣοΚ. Και αποδείχθηκε
ότι εκείνο το συνέδριο ήταν ένας προ
πομπός όχι μόνο για τη δεύτερη τε
τραετία Σημίτη, αλλά και για την ιδεο
λογική αναζήτηση στην οποία θα ει
σερχόταν το ΠαΣοΚ μερικά χρόνια αρ
γότερα.
Το ΠαΣοΚ πέτυχε τον στόχο της
ΟΝΕ, όμως το δεύτερο κύμα εκσυγ
χρονισμού άρχισε να συναντά ισχυ
ρούς κυματοθραύστες. Η πτώση του
Χρηματιστηρίου, οι ατυχείς χειρισμοί
της κυβέρνησης στο θέμα των ασφα
λιστικών μεταρρυθμίσεων και η ανε
πιτυχής προσπάθεια του Κ. Σημίτη να
κερδίσει τις εντυπώσεις με μια «σύ
γκρουση» με τον ΣΕΒ σύντομα δημι
ούργησαν αρνητική εικόνα για το κυβερνών κόμμα.
Τ ην ίδια περίοδο η κυβέρνηση
προσπαθούσε να προβάλει όσο πε
ρισσότερο μπορούσε την κατασκευή
μεγάλων έργων, μεταξύ αυτών το αε
ροδρόμιο στα Σπάτα, το μετρά της
Αθήνας και την προώθηση της κα
τασκευής της γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. Ωστόσο η ανατροπή της άσχη
μης δημόσιας εικόνας που έδινε η
κυβέρνηση ήταν δύσκολη υπόθεση.
Οι υπουργοί εμφανίζονταν «κουρα
σμένοι» και σχεπκά αδρανείς, οι δη
μοσκοπήσεις έδιναν σαφές προβά
δισμα στη ΝΔ του Κ. Καραμανλή και
η συνέχιση της «σφικτής» οικονομι
κής πολιηκής είχε αρχίσει τπα να κου
ράζει σε μεγάλο βαθμό. Το αποτέ
λεσμα ήταν ότι όταν οργανώθηκε το
6ο Συνέδριο του ΠαΣοΚ, στις 11 με
14 Οκτωβρίου του 2001, μόλις ενάμιση χρόνο μετά τις εκλογές, το εκ
συγχρονιστικό Π αΣοΚ έμοιαζε να
έχει χάσει τον προσανατολισμό του.
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

Σε εκείνο το συνέδριο ο Κ. Σημίτηε
επανέλαβε τον στόχο τηε «εδραίωσηε
τηε ευρωπα ϊκή ε προοπτικήε μέσα
από την προώθηση του εκσυγχρονι
σμού τηε χώραε», ζητώνταε «μια κα
θαρή εντολή» από το κόμμα. Παράλ
ληλα το 6ο Συνέδριο επιβεβαίωσε και
την ολοένα αυξανόμενη άνοδο σειράε στελεχών, και συγκεκριμένα τηε
Α. Διαμαντοπούλου, του Π. Ευθυμίου,
του I. Παπαντωνίου αλλά κυρίωε του
Ευ. Βενιζέλου, του Μ. Χρυσοχόίδη και
του Γ. Παπανδρέου.
Ειδικά ο τελευταίοε, μετά τον ορι
σμό του ωε υπουργού Εξωτερικών το
1999, απολάμβανε ιδιαίτερα υψηλή
δημοτικότητα. Η άνεση στουε διπλοί
μαπκούε χειρισμούε, οι διεθνείε γνωριμίεε του, σε συνδυασμό με το μετριοπαθέε και προσιτό προφίλ του αλ
λά και την κάποια απόσταση που είχε
λάβει από πε εσωκομματικέε τριβέε,
τον είχαν καταστήσει ένα από τα ισχυ
ρότερα και πιο δημοφιλή πρόσωπα
στο ΠαΣοΚ. Εξάλλου ο ίδιοε είχε συ
νειδητοποιήσει τον «νέο» ρόλο του και
από την αρχή τηε δεύτερηε τετραεήαε
είχε αρχίσει να παίρνει κάποιεε πρωτοβουλίεε αναφορικά με τα ιδεολογι
κά και οργανωπκά ζητήματα του Πα
ΣοΚ. Σε συνέντευξή του στο «Βήμα
τηε Κυριακήε» τον Μάρτιο του 2001,
ο Γ. Παπανδρέου είχε δηλώσει όπ το
ΠαΣοΚ «έχει κατά κ ά π ο ιο ν τρόπο
γραφειοκρατηθεί» και όπ είναι απολύτωε απαραίτητο και αναγκαίο «να
ανοίΕουμε έναν βαθύτατο δημοκρα
τικό διάλογο με την κοινωνία, με τα
πολιτικά κόμματα, σε β ά σ η ισότι
μ η ...», συμπληρώνονταεόπ «τα όρια
τηε μεταπολιτευτικήε δομήε, όχι μό
νο του Π α Σ ο Κ αλλά όλων των κομ
μάτων, έχουν εξαντληθεί» και όπ εί
ναι ανάγκη «να βρούμε νέεε μορφέε
οργάνωσηε».
Από τη μεριά του ο Μ. Χρυσοχοϊδηε,
ωευπουργόεΔημοσίαεΤάξηε, είδε τη
δημοπκότητά του και πε πολιπκέε «μετοχέε» του να αυξάνονται κατακόρυφα με την εξάρθρωση τηε τρομοκραπκήε οργάνωσηε 17Ν το καλοκαίρι
του 2002, ενώ ο Ευ. Βενιζέλοε, ωε
υπουργόε Πολιπσμού, «αξιοποιούσε»
την προβολή που του προσέφερε η
αρμοδιότητά του για την οργάνωση
των Ολυμπιακών Αγώνων τηε Αθήναε.

Η πολιτική ήττα
του εκσυγχρονισμού

Ι

Στο δεύτερο μισό τηε τετραετίαε
2000-2004, ο εκσυγχρονισμόε, με
τον οποίο πορεϋθηκε ο Κ. Σημίτηε
από το 1996, άρχισε να φθάνει με
γρήγορουε ρυθμούε προε το τέλοε
του. Η πρόσκαιρη αλλαγή κλίματοε
μετά την εξάρθρω ση τηε 17Ν δεν
στάθηκε αρκετή για να ανακόψει αυ
τήν την πορεία. Τον Ιανουάριο του
2003 η Ελλάδα ανέλαβε την ευρω
παϊκή π ροεδρ ία , γ εγο νό ε από το
οποίο ο πρωθυπουργόε Κ. Σημίτηε
περίμενε πολλά πολιτικά οφέλη και
ίσωε την αρχή τηε ανάκαμψηε του
ΠαΣοΚ. Η πραγμαηκότητα είναι πωε
η ελληνική προεδρία ήταν ιδιαίτερα
επιτυχημένη, αλλά και ο Κ. Σημίτηε
και ο Γ. Παπανδρέου, ωε υπουργόε
Εξωτερικών, οτάθηκαν πολύ καλά σε
μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, λόγω
τηε κρίσηε στο Ιράκ και τηε ενταΕιακήε πορείαε τηε Κύπρου στην ΕΕ.
Εξάλλου ο ευρωπαϊκόε προσανατολισμόε του Κ. Σημίτη, σε συνδυα
σμό με την άνεση που τον διέκρινε
σπε επαφέε και διαπραγματεύσειε
του με τουε ευρωπαίουε ηγέτεε, που
αποτελούσε ένα από τα δυνατά στοι
χεία του πρωθυπουργικού προφίλ
του, και το διπλωματικό προφίλ του
Ε. Παπανδρέου επιβεβαιώθηκαν με
τον πιο θετικό τρόπο στη διεύρυνση

Με την ανάληψη
τηε προεδρίαε
του ΠαΣοΚ από
τον κ. Γ. Παπανδρέου
το κόμμα πέρασε
στα χέρια του πλέον
δημοφιλούε
στελέχουε του
σε μια ιδιαίτερα
δύσκολη αλλά
και κρίσιμη περίοδο

τηε ΕΕ που επικυρώθηκε στην Αθή
να τον Μάιο του 2003.
Την ίδια στιγμή όμωε η κατάστα
ση στο εσωτερικό μέτωπο δεν άφη
νε πολλά περιθώρια αισιοδοξίαε στο
ΠαΣοΚ. Η κυβερνητική αδράνεια, τα
κρούσματα αλαζονείαε και υπεροψίαε που διέκριναν πολλούε υπουργούε, αλλά και κάποιουε στενούε συνεργάτεε του πρωθυπουργού, και η
αυξανόμενη ακρίβεια δεν άφηναν
τον Κ. Σημίτη να δρέψει τουε καρπούε τηε επιτυχημένηε ευρωπαϊκήε
προεδρίαε. Αμέσωε μετά τη λήξη τηε
ο Κ. Σημίτηε επιχείρησε για άλλη μια
φορά να αλλάξει το κλίμα, αυτήν τη
φορά μέσα από το κόμμα. Αποφάσι
σε να ανπκαταστήσει τον γραμματέα
του ΠαΣοΚ Κ. Λαλιώτη με τον ανερχόμενο Μ. Χρυσοχόίδη, γεγονόε που
οδήγησε στην παραίτηση Λαλιώτη
και στην απομάκρυνσή του από το
κόμμα. Ολεε όμωε οι δημοσκοπήσειε,
που έδειχναν τη Ν Δ να προηγείται
από 6 ωε 8 ποσοσπαίεε μονάδεε, έκα
ναν σαφέε πωε αυτή η ανάκαμψη θα
ερχόταν πολύ δύσκολα και πωε το

ΠαΣοΚ κινούνταν μετωπικά προε μια
εκλογική ήττα. Το φθινόπωρο του
2003, μερικούε μόνο μήνεε πριν από
τιε εθνικέε εκλογέε, ήταν πλέον ξε
κάθαρο πωε ο εκσυγχρονισμόε είχε
υποστεί πολιτική ήττα και πωε σύ
ντομα αυτή θα επιβεβαιωνόταν από
μια επικείμενη εκλογική ήττα. Μια πο
λιτική ήττα που ήταν πάνω από όλα
α π ό ρρο ια τηε «π ίεσηε» που είχε
ασκήσει ο εκσυγχρονισμόε προε πολλέε κατευθύνσειε:
• Προε την κομμαπκή βάση του Πα
ΣοΚ, γιατί προκειμένου να επικρα
τήσει ιδεολογικά, το εκσυγχρονιστι
κό ρεύμα «έκοψε» τιε γέφυρέε του
με τη βάση του ΠαΣοΚ, εγκλωβίζοντάε την ανάμεσα σηε ελεγχόμενεε
νομαρχιακέε οργανώ σειε και στο
«κραηκό ΠαΣοΚ».
• Προε τα αντίπαλα του εκσυγχρο
νισμού ιδεολογικά ρεύματα στο εσω
τερικό του ΠαΣοΚ, καθώε οι εκσυγχρονιστέε ήταν παραπάνω από πρό
θυμοι να τοποθετήσουν διαχωρισηκέε γραμμέε προκειμένου να έλθουν
σε ρήξη με το «παρελθόν».

• Π ροε τα μικρότερα κόμματα και
ρεύματα τηε Αριστεράε, κάνονταε
χρήση μιαε διπλήε τακτικήε, η οποία
άλλοτε ζητούσε τη «διαμόρφ ω ση
ενόε σύγχρονου συνασπισμού εξουσίαε όλων των δυνάμεων του δημο
κρατικού σοσιαλισμού και τηε Κεντροαριστεράε» και άλλοτε τόνιζε με
έμφαση πωε κάθε ψήφοε σε μικρό
κόμμα είναι «χαμένη ψήφοε».
• Τέλοε πίεση προε την κοινωνία, κα
θώε από κάποιο σημείο και μετά ο
«εκσυγχρονισπκόε δρόμοε» έκλεισε
τα αφτιά στα κοινωνικά αιτήματα, μένονταε πιστόε σε μια αυστηρή και κα
θόλου ευέλικτη εφ αρμογή τηε κυβερνητικήε πολνηκήε.
Φ υσικά σ ε όλα αυτά πρέπει να
προστεθούν η κυβερνητική φθορά
που λογικά επήλθε αφού το ΠαΣοΚ
βρισκόταν στην εξουσία επί 11 συ
ναπτά έτη - τρία με τον Α . Παπαν
δρέου και οκτώ με τον Κ. Σημίτη - ,
καθώε και η έλλειψη επαφήε των με
λών τηε κυβέρνησηε με την κοινω
νία, γεγονόε που έγινε ιδιαίτερα εμφανέε κατά τη διάρκεια τηε δεύτερηε

Το ΠαΣοΚ του Γ . Παπανδρέου

Τ

ΡΙΑΝΤΑ χρόνια μετά την ίδρυση του κόμματοε από

τον Α . Παπανδρέου το ΠαΣοΚ πέρασε στα χέρια
του γιου του, Γ. Παπανδρέου. Μια εξέλιξη που θα μπο
ρούσε από πολλούε να χαρακτηριστεί ποικιλοτρόπωε.
Κληρονομική διαδοχή, συνέχιση μιαε πολιηκήε δυναστείαε, συμβολική επιστροφή σπε ιστορικέε «ρίζεε»,
ακόμη και «ρομανηκό» πολιηκό σενάριο. Πέρα από
αυτά όμωε, η πραγμαηκότητα είναι όη το ΠαΣοΚ πέ
ρασε στα χέρια του πλέον δημοφιλούε στελέχουε του
σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αλλά και κρίσιμη περίοδο.
Δύσκολη γιατί το ΠαΣοΚ είχε απομακρυνθεί, ίσωε πε
ρισσότερο από ποτέ, από την κομμαπκή βάση του αλ
λά και την κοινωνία γενικότερα. Κρίσιμη γιατί αυτή η
απομάκρυνση θα επιβεβαιωνόταν με την ενδεχόμενη,
και βέβαια όπωε αποδείχθηκε, απώλεια τηε κυβερνηηκήε εξουσίαε ύστερα από έντεκα χρόνια.
Τον περασμένο Ιανουάριο ο Γ. Παπανδρέου «ανέ
λαβε ηε ευθύνεε του», όπωε είχε άλλωστε υποσχεθεί.
Και ηε ανέλαβε γνωρίζονταε η ε δυσκολίεε που θα ανπμετώπιζε, πρώτα με ηε εθνικέε εκλογέε και μετά με την
ενδεχόμενη ήττα του κόμματοε. Γνωρίζονταε από πρώ
το χέρι η ε αιήεε τηε πολιηκήε ήτταε τού εκσυγχρονι
σμού, καθώε ο ίδιοε υπήρξε κορυφαίο στέλεχοε τηε
εκσυγχρονισπκήε κυβέρνησηε - σε ένα όμωε υπουρ
γείο όπου μπορούσε να κρατήσει αποστάσειε από ηε
εσωτερικέε εκσυγχρονισηκέε τακηκέε - , ο Γ. Παπαν
δρέου θέλησε, και έπρεπε, να βάλει εξ αρχήε την προ
σωπική του σφραγίδα στο κόμμα.
Ωστόσο, λόγω των εκλογών του Μαρτίου, ίσωε αυ
τό συνέβη κάπωε πιο σύντομα από ό ,η θα επιθυμού
σε ο ίδιοε. Στην προεκλογική περίοδο που ακολούθη
σε την ανάληψη τηε προεδρίαε του κόμματοε, ο Γ. Πα
πανδρέου έμοιαζε συχνά με σχοινοβάτη που ισορρο
πούσε χωρίε δίχτυ ασφαλείαε. Επρεπε να ισορροπή
σει ανάμεσα στα κυβερνηηκά έργα τηε προηγούμενηε
ηγεσίαε του κόμματοε και σηε αποτυχίεε τηε σε θέμα
τα τηε καθημερινότηταε. Επρεπε να χρησιμοποιήσει
τον υπάρχοντα κομμαηκό μηχανισμό αλλά και να αποδοκιμάσει την κυβερνηπκή αλαζονεία των στελεχών
που αντλούσαν τη δύναμή τουε από αυτόν. Επρεπε να
«απομακρύνει» τον Κώστα Σημίτη από το προσκήνιο,
αλλά ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσει το πολιηκό κύροε και την εμπειρία τού απερχόμενου πρωθυπουρ

γού. Χρησιμοποίησε ωε βασικό σύνθημά του εκείνο
τηε «συμμετοχικήε δημοκραήαε», το οποίο έκανε ανα
φορά στην επανένωση του ΠαΣοΚ με την κομμαπκή
βάση του και την κοινωνία, και αναφέρθηκε ουκ ολίγεε φορέε στη «δημοκραηκή παράταξη» τηε οποίαε
πλέον ηγούνταν. Η ήττα ήρθε σχεδόν αναπόφευκτα.
Ηταν όμωε μια ήττα που ήρθε κατά μεγάλο ποσοστό
από το παρελθόν. Που οφειλόταν κυρίωε στην κυβερνηηκή φθορά τηε ενδεκαετούε διακυβέρνησηε και
στην πολτπκή ήττα του εκσυγχρονισμού τηε δεύτερηε
τετραεήαε τηε κυβέρνησηε Σημίτη. Σε αυτά προστέ
θηκαν και κάποιεε μάλλον λανθασμένεε κινήσειε του
νέου προέδρου, όπωε εκείνη τηε αμφίδρομηε διεύρυνσηε, η οποία περιορίστηκε στην ένταξη κάποιων
προσώπων χωρίε να αποκτήσει ιδεολογική και πολιπκή ουσία.
Το πιο σημαντικό όμωε είναι όη η εκ των άνω πίε
ση του εκσυγχρονισηκού ρεύματοε προε την κομμαηκή βάση και η πολυετήε κυριαρχία του «κραηκού Πα
ΣοΚ» επί του κόμματοε έχουν ρίξει το ΠαΣοΚ σε μια ιδε
ολογική και οργανωυκή αναζήτηση. Ισωε όμωε - και
από πολλέε απόψειε - δεν θα μπορούσε να υπάρχει
καλύτερη περίοδοε για να συμβεί αυτό. Γιαή ο νέοε
πρόεδροε του κόμματοε δεν έχει να ανπμετωπίσει ουσιασηκή εσωκομμαηκή αμφισβήτηση. Κάποια στελέ
χη, όπωε για παράδειγμα ο ανερχόμενοε τα τελευταία
χρόνια Ευ. Βενιζέλοε, μάλλον προσπαθούν να ανεβά
σουν η ε κομμαηκέε μετοχέε τουε και προε το παρόν
να εδραιωθούν ωε οι Νο 2 του κόμματοε.
Ακόμη, ίσωε δεν θα μπορούσε να υπάρχει καλύτε
ρη περίοδοε για αυτήν την ιδεολογική και οργανωπκή
αναζήτηση, γιαή το ΠαΣοΚ βρίσκεται στην αξιωμαηκή ανηπολίτευση, γεγονόε που του επιτρέπει να «ξεφύγει» από την κυβερνππκή φθορά και αλαζονεία που
το είχε διαπεράσει τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη
βέβαια, ζητούμενη και αναγκαία είναι η εύρεση μιαε
αξιόπιστηε και συγκροτημένηε ανηπολιτευηκήε στρατηγικήε, η οποία προε το παρόν φαίνεται να έχει και
εκείνη χαθεί μέσα σε αυτήν την ιδεολογική και οργανωπκή αναζήτηση. Το ΠαΣοΚ την ίδια σηγμή που ει
σέρχεται στην τέταρτη δεκαεήα τηε ζωήε του, ταυτό
χρονα εισέρχεται και σε μια από η ε πιο σημανηκέε περιόδουε του, με αποκορύφωμα το επερχόμενο συνέδριο.

εκσυγχρονιστικήε τετραετίαε.
Αποτέλεσμα αυτήε τηε πολνηκήε
ήτταε του εκσυγχρονισμού ήταν η από
φαση του Κ. Σημίτη να αρχίσει να προ
ετοιμάζει το έδαφοε για τη διαδοχή
του από το πλέον δημοφιλέε στέλεχοε
του ΠαΣοΚ, τον Ειώργο Παπανδρέου.
Ο πρωθυπουργόε έβλεπε στον ορίζο
ντα τη διαγραφόμενη ήττα του κόμματοε στιε επερχόμενεε εκλογέε - μά
λιστα υπήρχε το ενδεχόμενο αυτή η
ήττα να είναι μεγάλων διαστάσεων και αποφάσισε να παραδώσει την προ
εδρία σε ένα πρόσωπο που όχι μόνο
θα εξέφραζε την ανανέωση αλλά θα
αύξανε ηε εκλογικέε ελπίδεε του κόμματοε. Δεν ήταν όμωε διατεθειμένοε
να το κάνει αυτό χωρίε να προστα
τεύσει τη δική του οκταετή προεδρία
και συνεπώε και την υστεροφημία του.
Η διαδοχή έλαβε ανεπίσημα χώρα
σπε 6 Ιανουάριου, όταν ο Κ. Σημίτηε
έδωσε το «δαχτυλίδι» στον Ε. Παπαν
δρέου. Την επομένη ο πρωθυπουργόε
μετέβη στο Προεδρικό Μέγαρο για να
ενημερώσει τον Πρόεδρο τηε Δημοκρατίαε Κωστή Στεφανόπουλο ανα
φορικά με η ε πολιηκέε εξελίξετε και
την προκήρυξη εκλογών σηε 7 Μαρ
τίου, με αφ ορμή η ε κρίσιμεε διαπραγματεύσειε για την επίλυση του
Κυπριακού. Αμέσωε μετά ο Κ. Σημί
τηε προήδρευσε τηε κοινήε συνεδρίασηε τηε Κυβερνηπκήε Επιτροπήε
και του ΕΓ του ΠαΣοΚ στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου ζήτησε την εκλογή νέου
προέδρου για το κόμμα, και ύστερα
απηύθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα, όπου
έκανε έναν σύντομο απολογισμό του
κυβερνηηκού έργου του.
Μία ημέρα μετά, σπε 8 Ιανουάρι
ου, ο Κ. Σημίτηε παραιτήθηκε από πρόεδροε του ΠαΣοΚ παραμένονταε όμωε
πρωθυπουργόε ωε και τιε εκλογέε. Την
ίδια ημέρα ο Ε. Παπανδρέου δήλωσε
την πρόθεσή του «να ηγηθεί τηε μεγάληε δημοκρσπκήε παράταξηε» ανακοινώνονταε έτσι την υποψηφιότητά
του για την προεδρία του ΠαΣοΚ.

Μ διαδικασία
της διαδοχής
Η επίσημη διαδοχή πραγματοποιή
θηκε σ η ε αρχέε Φεβρουάριου και
αφού είχε προηγηθεί, σηε 10 Ιανου
άριου, το «πολιηκό προσκύνημα» του
Γ. Παπανδρέου στο Καλέντζι, γενέ
τειρα του Γέρου τηε Δημοκραήαε και
παππού του, Γεωργίου Παπανδρέου.
Από η ε 6 ωε ηε 8 Φεβρουάριου πραγ
ματοποιήθηκε ένα «μίνι» συνέδριο,
το οποίο εξέλεξε τον μοναδικό υπο
ψήφιο για την προεδρία, τον Γ. Πα
πανδρέου, πρώτη φορά μάλιστα με
πανελλαδική ψηφοφορία από τα μέ
λη και τουε φίλουε του ΠαΣοΚ, νέο
πρόεδρο του κόμματοε.
Η διαδοχή στην ηγεσία του ΠαΣοΚ
έγινε μόλιε έναν μήνα πριν από τιε
εκλογέε τηε 7ηε Μαρτίου, γεγονόε που
ενώ αρχικά δημιούργησε ενθουσια
σμό σηε τάξειε των ψηφοφόρων του
κόμματοε, εν τούτοιε λίγο αργότερα
έδειξε ξεκάθαρα πωε το ΠαΣοΚ δεν
ήταν σε καμία περίπτωση έτοιμο, ίσωε
και πρόθυμο, να μπει στην προεκλο
γική αρένα και να καλύψει τη διαφο
ρά που το χώριζε από τη ΝΔ. Παρά ηε
προσπάθειεε τηε νέαε ηγεσίαε, το Πα
ΣοΚ ηττήθηκε στιε εκλογέε, λαμβάνονταε το 40,55% των ψήφων. Υστε
ρα από 11 ολόκληρα χρόνια το ΠαΣοΚ
έχανε την εξουσία. Μερικούε μήνεε
αργότερα, σηε ευρωεκλογέε του Ιου
νίου, το ΠαΣοΚ θα έχανε ξανά.
Ακολούθησε ένα σχεδόν «απολίηκο» καλοκαίρι, λόγω τηε διεξαγωγήε
των Ολυμπιακών Αγώνων τηε Αθήναε,
που αποτελούσαν «εθνικό στοίχημα»,
γι’ αυτό και η ανππαράθεση των δύο
μεγάλων κομμάτων κινήθηκε σε ιδι
αίτερα χαμηλούε τόνουε.

