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Γου Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ
Από την
«ΠΡΩΤΗ»

01 ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ
ΤΟΥ Κ. ΣΗΜΙΤΗ
Λ νΠ Α

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ Π ΟΥΛΟΥ

κ. Σημίτης παρουσίασε δύο ό
ψεις, αντίθετες μεταξύ τους,
μέσα σε ένα μόλις 24ωρο. Με
τη μία εμφανίστηκε τιμητής και ά
φησε τις πόρτες ανοιγτές για μετε
κλογικές εξελίξεις που θα μπορού
σαν να δώσουν διεξόδους για τη δια
κυβέρνηση του τόπου. Η ηγεσίατου
ΤΐΑΣΟΚ όμως αντέδρασε βίαια. Και
ο κ. Σημίτης, στα εγκαίνια του εκλο
γικού του κέντρου, αναίρεσε όσα εί-
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χε πεί, «πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις».
Εμφανίστηκε στον Πειραιά πιο αυριανιστικ από την Αυριανή.
Ο υποψήφιος κ. Σημίτης ήταν κά
πως υποχρεωμένος να το κάνει αυ
τό, Η μόνη του ελπίδα να εκλεγεί βα
σίζεται στην υποστήριξη της εφημε
ρίδας του Ταύρου.
'
Το μέλος του ΕΓ του ΠΑΣΟΚ κ.
Σημίτης ήταν επίσης υποχρεωμένος
να το κάνει αυτό. Βασίζεται στυ βοή
θεια του κ. Γεννηματά για να εκλε
γεί που (και αυτός) έχει επιλέξει και
ακολουθεί πιστά τη συμβουλή «χέρι
που δεν μπορείς να το δαγκώσεις, φί
λα το». Αντιμετωπίζει επί πλέον την
αντιπαλότητα του κ. Λαλιώτη. Και
έχει ακόμα και τον κ. Αρσένη να
οιεκδικεί και αυτόο τη διαδογή. Κοντά σ’ αυτά να λογαριάσει κανείς ότι
ο κ. Σημίτης είναι στο ΕΓ του ΠΑ
ΣΟΚ αλλά δεν είναι στην ηγεσία του
Κινήματος.
Έτσι ο κ. Σημίτης αναγκάζεται,
στριμωγμένος καθώς είναι, «άλλα να
λέει τη μία», άλλα την άλλη. Να εμ
φανίζεται τεχνοκοάττις και σοβαρός
στην τηλεόραση και αυριανιστής
στον ΙΙειραιά. Να τα φτιάννει ιιια
στιγμή με τον κ. Λαλιώτη και την
άλλη να τα βρίσκει με τον κ. Γεννη
ματά τον οποίο ο κ. Λαλιώτης κυ
νηγάει όπου βρεθεί και όπου σταθεί.
Ο κ. Σημίτης είναι το ΠΑΣΟΚ. Το
σημερινό 11A1.UK. Οι ελιγμοί και οι

συμβιβασμοί όπως και οι, έστω εφήμερες, συμμαχίες είναι μέσα στο
«πολιτικό παιχνίδι». Με την προϋπόθεση ότι έχουν κάποια όρια. Διατηρούν κάποια προσχήματα. Και έχουν
μια ελάχιστα αποδεκτή δικαιολογία,
Και ότι, ακόμα, δεν γίνονται πια αυτοί οι ελιγμοί και οι συμβιβασμοί τόσο φανερά, τόσο δημόσια, τόσο ώστε να προκαλούν.
Ισως ακόμα ο κ. Σημίτης να διατηρεί στην πολιτική κάτι από την αςιοπρέπεια που οπωσδήποτε και αναμφισβητητα έγει ω ; άτοκο.
Αν δεν συνέβαινε άλλωστε αυτό
δεν θα είχε πραγματικά κανένα νόημα το μήνυμα που απηύθηνε μόλις
προχθές ο Συνασπισμός ανακοινώνοντας το «πρόγραμμα κυβερνητικής συμφωνίας». Σε ανθρώπους σαν
τον κ, Σημίτη απευθύνεται, όσο τουλάχιστον μιλάμε για το 11ΑΣΟΚ.
Ωστόσο γεγονός είναι ότι πλέονοι
άνθρωποι και τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ έχουν φθάσει στο όριο. Πρόκαλούν. Απροσχημάτιστα και απροκάλυπτα. Μαζεμένοι όλοι στην πλατεία, δημόσια, μαχαιρώνονται πισώπλατα χωρίς να νοιάζονται ποιος
τους βλέπει και τι σκέπτεται. Μαζεύουν αυτούς που έδιωξαν, αυτούς που
έβρισαν και προπηλάκισαν και τους
βάζουν μπροστά, στο όνομα μιας δημοκρατικής συμπαράταξης. Για να
μεζέψουν, αυτοί, ψήφους.
Απευθύνονται στον ίδιο κόσμο,
τον κόσμο τους, τους οπαδούς τους,
με δυο και τρεις «γλώσσες»' αλλά
λένε τη μία, αλλιώς τα λένε την
άλλη.
Οι άνθρωποι στο ΠΑΣΟΚ σήμερα
είναι γυμνοί. Και όσοι φοράνε κάτι
τι βλέπουν τους συντρόφους τους να
έρχονται και να τους το τραβάνε με
μανία, ώστε να γίνουν όλοι το ίδιο.
Και περιφέρουν τη γύμνια τους
υπερήφανα.
Δεν μπορούν όμως να ξεκολλήσουν και από όσα έχουν γίνει. Με ε-

λαττωμένο πολιτικό αισθητήριο δεν
αντιλαμβάνονται αυτό πού οι ίδιοι επικαλοΰνται: ότι δηλαδή το πολιτικό γεγονός της κάθαρσης έχει ήδη
δώσει τα σημαντικά αποτελέσματα
που είχε να δώσει. Και ότι ο «λαός»
που τόσο πολύ επικαλούνται έχει καταλάβει πολύ καλά τι συνέβη. Και
ότι ψήφισε με βάση αυτό που συνέβη, στις εκλογές του Ιουνίου. Και ότι
τώρα ελάχιστα έχουν να προσδοκούν από τις καταγγελίες περί διώξεων κλπ. κλπ.
Αυτό που δεν έχουν και δεν έχουν
τι να πουν πάνω σ’ αυτό, είναι υποσχέσεις για το μέλλον. Γιατί όλοι
γνωρίζουν ότι, έτσι όπως είναι σήμερα, στην κυβέρνηση δεν θα βρεθούν,
Ούτε βέβαια μόνοι τους. Ούτε όμως
και σε συνεργασία με την Αριστερά.
Για να ξαναβρεθούν στην κυβέρνηση πρέπει να αλλάξουν. Ριζικά και
αμετάκλητα. Να αποκτήσουν μια
γλώσσα, μια υπόσταση.
Και όσο ο κόσμος έχει το αίσθημα ότι ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση πήραν διαζύγιο, τόσο θα απομακρύνεται, αφδύ τίποτα άλλο δεν έχει το
ΠΑΣΟΚ να του προσφέρει έτσι όπως
είναι σήμερα. Ισως σ' αυτές τις εκλογές αυτή τάση να μη φανεί με μεγάλη ένταση, να μην δημιουργηθεί ισχυρό ρεύμα. Αρκεί όμως κάτι λίγο,
μια μικρή ρωγμή, για να σπάσει το
φράγμα. Να γκρεμιστεί το σαθρό
οικοδόμημα,
Και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο
κ. Σημίτης. Αν θέλει να διατηρήσει
ελπίδες για το μέλλον. Αν θέλει να
κρατηθεί σαν «κύριος Σημίτης» στην
πολιτική σκηνή και όχι ως αυριανιστής το βράδυ στον Πειραιά και τεχνοκράτης σοβαρός το πρωί στην Αθήνα. Οι είκοσι μέοεο θα περάσουν,
Αλλά μαζί τους θα περάσει και μια
εποχή. Το φθινόπωρο θα ρίξει όλα τα
φύλλα. Τα δέντρα, όπως και οι άνθρωποι, θα μείνουν εντελώς γυμνά,
Στην κρίση του λαού.

