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Η επέτειος των τριά-
ντα εννέα χρόνων από 
την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ 
υπήρξε η πιστοποίηση του 
θανάτου ενός «σοσιαλιστι-
κού κινήµατος» που ίδρυ-
σε ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου και εσφράγισε µε την 
πολιτική του τα χρόνια της 
µεταπολιτεύσεως. Ο σηµε-
ρινός ηγέτης και οι προ-
ηγηθέντες πρόεδροι του 
ΠΑΣΟΚ –οι κ. Ευάγγελος 
Βενιζέλος, Γιώργος Πα-
πανδρέου και Κώστας Ση-
µίτης– εκφώνησαν απλώς 
τους επικήδειους λόγους.

Κάποιοι εξέλαβαν τη 
δηµόσια αυτοκριτική και 
τους υπαινιγµούς εναντίον 
αλλήλων ως πιστοποίηση 
πολιτικής ωριµότητος, ως 
παράδειγµα δηµοκρατι-
κού διαλόγου. ∆εν θα αµ-
φισβητήσουµε την κρίση 

τους. ∆ιερωτώµεθα απλώς 
πόσοι όντως άκουσαν τις 
εµβριθείς τοποθετήσεις 
των ηγετών του ΠΑΣΟΚ, 
που η εκτενής δηµοσι-
ογραφική τους κάλυψη 
οφείλεται αποκλειστικώς 
σε επαγγελµατική ευσυ-
νειδησία.

Νοσταλγούν ορισµέ-
νοι τη διακυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, που αφού αυ-
θαιρέτησε βαναύσως επί 
σειράν ετών, κατέλυσε 
κάθε έννοια ιεραρχίας, 
διασπάθισε δάνειο χρή-
µα και εισροές από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση, οδή-
γησε την Ελλάδα στη χρε-
οκοπία και τελικώς συνο-
µολόγησε λύση µε τους 
δανειστές, µε αποτέλεσµα 
να βυθισθεί η χώρα στην 
ύφεση, στην ανεργία στη 
βίαιη συντριβή της µε-

σαίας τάξεως.
Αντιληπτή η νοσταλγία 

όλων εκείνων, που η δι-
οίκηση του ΠΑΣΟΚ συνέ-
πεσε µε τα «καλύτερά τους 
χρόνια», αλλά η ρέµβη 
δεν δηµιουργεί προϋπο-
θέσεις υπερκεράσεως του 

σηµερινού προβλήµατος. 
∆εν κατέρρευσε απλώς 
το οικοδόµηµα της πλα-
στής ευηµερίας, έχουν 
εκριζωθεί απολύτως και 
οι συνθήκες που το είχαν 
δηµιουργήσει, σε επίπεδο 
παγκόσµιο.

Οραµατίζεται ο πρόε-
δρος του ΠΑΣΟΚ κ. Βενι-
ζέλος την αναδηµιουργία 
της κεντροαριστεράς. Μά-

ταιη άσκηση διανοητική, 
και αναντίστοιχη µε τη 
διαµορφούµενη πολιτι-
κή πραγµατικότητα, όπως 
αυτή αποτυπώνεται τουλά-
χιστον στις διάφορες δη-
µοσκοπήσεις. Η κεντροα-
ριστερά όπως την εννοεί ο 

κ. Βενιζέλος, ύστερα από 
διαδοχικές µεταλλάξεις 
εξέπεσε σχήµα άνευ περι-
εχοµένου.

Αυτό που διασώζει το 
ΠΑΣΟΚ τη δεδοµένη συ-
γκυρία είναι η συµµετο-
χή του κ. Βενιζέλου στην 
κυβέρνηση, η δυνατότητα 
εξυπηρετήσεως διαφό-
ρων συµφερόντων. Επα-
ναφέροντας το ΠΑΣΟΚ 

στην κυβέρνηση, ο κ. Βε-
νιζέλος µπορεί να ελπίζει 
ότι θα προσελκύσει κά-
ποιους από τους µεταλλα-
χθέντες σοσιαλιστές που 
εψήφισαν τον κ. Σαµαρά, 
και όχι τη Νέα ∆ηµοκρα-
τία, από τον φόβο της 
κατισχύσεως του ΣΥΡΙΖΑ 
στις τελευταίες εκλογές. 
Ισως να ελπίζει και σε κά-
ποιους δυσαρεστηµένους 
της ∆ΗΜΑΡ, µετά την 
αποχώρησή της από την 
κυβέρνηση συνεργασία. 
Αλλά αυτό δεν συγκροτεί 
δυναµική κόµµατος εξου-
σίας, είναι τακτικισµός 
επιβιώσεως στην εθνική 
πολιτική σκηνή.

Το ΠΑΣΟΚ ολοκλήρω-
σε τον κύκλο του, αφού 
κυριάρχησε επί σαράντα 
περίπου χρόνια, αλλά η 
κληρονοµία του –στην 

πρώτη αρχέγονη της µορ-
φή της– είναι παρούσα µε 
τον ΣΥΡΙΖΑ. ∆ύσκολο να 
το αποδεχθούν οι εναπο-
µείναντες οπαδοί του.

Θα υπάρχουν ασφαλώς 
κάποιοι παρασυρθέντες 
από το κλίµα που δηµι-
ουργείται σε συνάξεις ατό-
µων µε κοινό παρελθόν 
και αµηχανία για τα όσα 
διαδραµατίζονται εκτός 
της αιθούσης, που πιθα-
νόν και προς στιγµήν να 
διερωτήθηκαν «Ανερχό-
µεθα;». Αλλά ασφαλώς οι 
πλέον ψύχραιµοι θα πα-
ρατήρησαν «Αντιθέτως, 
πίπτοµεν», για να θυµη-
θούµε τον Ιούλιο Βερν, 
στις έξοχες εκείνες µετα-
φράσεις του παρελθόντος. 
∆υστυχώς η παρατήρηση 
δεν ισχύει µόνον για το 
ΠΑΣΟΚ.

Του Κώστα Ιορδανίδη Πολιτικοί επικήδειοι

Μπαµ ηκούσθη στον αέρα... Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣΗ «διαρροή» η προελθούσα εκ του Μεγάρου 

Μαξίµου έβγαζε µάτι. Ως προς την προέλευση, ως 
προς το µήνυµα, ως προς τη στόχευσή της. Ότι και 
καλά ο Σαµαράς, αν τον παραστριµώξει η τρόικα 
ζητώντας νέα µέτρα, είναι αποφασισµένος να προ-
σφύγει σε εκλογές. ∆ιότι, ως γνωστόν, ο πρωθυ-
πουργός δεν σηκώνει µύγα στο σπαθί του. Άσε που 
είναι έτοιµος να θυσιάσει τα µεγαλεία του προκει-
µένου να υπερασπιστεί τα δίκαια του λαού.

Τώρα πώς κάποιοι πήραν στα σοβαρά την περί 
ης ο λόγος «διαρροή», και την αναπαρήγαγαν κιό-
λας, δίχως να την εµπλουτίσουν µε την πλάκα που 
της αξίζει, είναι πραγµατικά ν’ απορεί κανείς...

∆εν είναι η πρώτη φορά που οι επικοινωνιακοί 
φωστήρες του Μαξίµου επιχειρούν να εµφανίσουν 
τον Αντώνη Σαµαρά ως τον αποφασιστικό και απο-
φασισµένο πρωθυπουργό, ως τον ηγέτη του τσα-
µπουκά. Επί του προκειµένου, όµως, τα πιάσανε τα 
λεφτά τους. Όταν και οι πέτρες γνωρίζουν πως, από 
τον Ιούνιο του 2012, έχει καταπιεί αµάσητες όλες 
τις αξιώσεις της τρόικας, και τις πιο ακραίες, και 
τις πιο παράλογες, και τις πιο δηλητηριώδεις. Κι 
ότι έφτασε στο σηµείο να ζητήσει -δηµόσια- συγ-
γνώµη από τη Μέρκελ για τον πρότερο «αντιµνη-
µονιακό» του βίο, µ’ εκείνο το αλησµόνητο «ουδείς 
αναµάρτητος».

Ότι θάρθουν και νέα µέτρα δεν υπάρχει η παρα-
µικρή αµφιβολία. Όπως έρχονται και ξανάρχονται 
µε κάθε επίσκεψη της τρόικας. Μόνο που µας τα 
παρουσιάζουν ως παλιά ή ως παραλλαγή ή συ-
νέχεια κάποιων παλιών. Επιχειρούν κάθε φορά 
να µας πείσουν πως «νέα µέτρα» θα ήταν µόνο η 
περαιτέρω οριζόντια περικοπή µισθών και συντά-
ξεων. Κι όχι τα χιλιάδες άλλα «συµπληρωµατικά», 
που κι αυτά περιορίζουν ασφυκτικά το εισόδηµα 
των πολιτών και εξαθλιώνουν τη ζωή τους. Ε, λοι-
πόν, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, κάπως έτσι 
θα γίνει και τώρα.

Το τελευταίο που θα µπορούσε να περιµένει 
κανείς από τον Σαµαρά, τον συγκεκριµένο Σαµα-
ρά, τον δοκιµασµένο, είναι να προβάλει αντίσταση 
και να το εννοεί. Πολύ λιγότερο να προσφύγει σ’ 
εκλογές, όπου θα παίξει κορώνα - γράµµατα την 
εξουσία. Ούτε ο ίδιος θα το ρισκάριζε, αλλά ούτε 
και θα του το επέτρεπαν η Μέρκελ και οι άλλοι. Το 
εφιαλτικό προηγούµενο της αποκοτιάς του Γιώρ-
γου Παπανδρέου µε το δηµοψήφισµα, δεν είναι δα 
και τόσο µακρινό ώστε νάχει λησµονηθεί...

Η άλλη «διαρροή», από το Μαξίµου επίσης, 
αυτή που «προβλέπει» τριπλές εκλογές τον Μάιο 
του 2014, έχει έρεισµα. Πρόκειται για σενάριο µε 
λογική αξιοπιστία. Πράγµατι ο Αντώνης Σαµαράς 
κρατά το ενδεχόµενο στους σχεδιασµούς του. Άλ-
λωστε, απ’ ό,τι φηµολογείται, και η περίφηµη (και 
πολυαναµενόµενη...) «προγραµµατική συµφωνία» 
της συγκυβέρνησης Ν.∆. - ΠΑΣΟΚ µε ορίζοντα 
τις ευρωεκλογές καταρτίζεται. Εάν πάνε «καλά» 
τα πράγµατα έως τότε, είναι φυσικό να προσδοκά 
ο πρωθυπουργός πως η τριπλή κάλπη θα µπο-
ρούσε να τον διασώσει. Με την έννοια πως µέρος 
της λαϊκής δυσαρέσκειας µπορεί να κατευθυνθεί 
προς την ευρωκάλπη, καθώς και σ’ εκείνη των 
αυτοδιοικητικών εκλογών (όσο κι αν τις τελευταίες 
επιχειρεί µε νύχια και µε δόντια να τις αποχρωµα-
τίσει). Κι έτσι να µείνει, όσο γίνεται, «καθαρή» για 
λογαριασµό του η κάλπη των εθνικών εκλογών.

Το σενάριο µπορεί πράγµατι να έχει βάση υπό 
τρεις προϋποθέσεις. Πρώτα - πρώτα τα δεδοµένα 
της εποχής (δηµοσκοπικά και άλλα) να µην είναι 
τελείως αποθαρρυντικά για τη Ν.∆. Να φαίνεται ότι 
µπορεί να το παλέψει µε πιθανότητες. ∆εύτερον να 
µην προβάλουν ανελαστικό βέτο οι εκπρόσωποι 
των δανειστών. Και τρίτον να... έχουν αντέξει ως 
τότε ο Σαµαράς κι ο Βενιζέλος. Να µην έχουν εν τω 
µεταξύ καταρρεύσει εξ αιτίας ενός -διόλου απίθα-
νου- «τυχαίου ατυχήµατος».

Και ύστερα ο σχεδιασµός των τριπλών εκλογών 
βασίζεται στην ελπίδα των κυβερνώντων πως η 
λαϊκή δυσαρέσκεια µπορεί να «ελεγχθεί», δροµο-
λογούµενη προς τις δύο σχετικά ανώδυνες κάλπες. 
Εάν όµως τον προσεχή Μάιο -όπως διόλου δεν 
αποκλείεται- δεν έχουµε να κάνουµε µε λαϊκή δυ-
σαρέσκεια αλλά µε λαϊκή οργή, τότε δεν τους σώζει 
τίποτα. Όχι τρεις, ούτε χίλιες δεκατρείς κάλπες...

Η διαδοχική παρουσία των Αντώνη 
Σαµαρά και Βαγγέλη Βενιζέλου στη 
Θεσσαλονίκη µε αφορµή τα εγκαί-
νια της ∆ιεθνούς Εκθεσης είναι µία 
ευκαιρία για την κυβέρνηση: στο ξε-
κίνηµα της νέας πολιτικής περιόδου 
– και ενόψει της άφιξης της τρόικας 
– οφείλουν να στείλουν καθαρά µη-
νύµατα στους πολίτες. 

Πρώτον, η προσπάθεια για δηµοσι-
ονοµική εξυγίανση δεν είναι δυνατόν 
να σταµατήσει ούτε στιγµή: µπορεί η 
χώρα να βρίσκεται κοντά στη δηµι-
ουργία πρωτογενούς πλεονάσµατος, 
αλλά αυτό συµβαίνει επειδή το ∆ηµό-
σιο εξακολουθεί σε σηµαντικό βαθµό 
να µην πληρώνει τους εγχώριους πι-
στωτές του. 

∆εύτερον, ότι η Ελλάδα απέχει 
ακόµα από το σηµείο όπου θα υπάρ-
χει «πίτα» προς αναδιανοµή. Τα όσα 
ακούγονται τις τελευταίες ηµέρες 
για «κοινωνικό µέρισµα» είναι πολύ 
πρόωρα και ιδιαιτέρως επισφαλή. Θα 
ήταν δε πολιτική καταστροφή για την 
κυβέρνηση να δώσει υποσχέσεις για 

παροχές τις οποίες δεν θα µπορέσει 
να εκπληρώσει.

Με τη σειρά τους οι πολίτες, οι 
οποίοι υποβάλλονται σε πολύ µεγά-
λες θυσίες, περιµένουν από τους κυ-
βερνώντες καθαρές θέσεις. 

Πρώτον, ότι θα γίνει σκληρή δια-
πραγµάτευση µε την τρόικα µε στόχο 
να µη συνεχιστούν τα λάθη του πα-
ρελθόντος, όπως για παράδειγµα η 
υπέρµετρη φορολόγηση του πετρε-
λαίου θέρµανσης. ∆εύτερον, ότι θα 
παρουσιαστεί ένας οδικός χάρτης για 
την έξοδο από την κρίση και την επι-
στροφή στην ανάπτυξη. Η κοινωνία 
έχει φτάσει στα όριά της και επιβάλ-
λεται να ακούσει ότι όλα αυτά έχουν 
ηµεροµηνία λήξης. 

Είναι προφανές ότι µε τις γερµα-
νικές εκλογές σε εκκρεµότητα, είναι 
πολύ δύσκολο για την κυβερνητική 
ηγεσία να ανοίξει τα χαρτιά της. Ωστό-
σο η κοινωνία περιµένει να λάβει τα 
σωστά µηνύµατα: η πολιτική και η 
οικονοµία είναι η διαχείριση του κλί-
µατος! 

Πάικος Βασίλης


