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Το
οχίΜ ΗΓ^ Μ ^ νη σ η  και 

ΠΑΖΟΚ και ο κ. Α.

Πού ποντάρει η Χαριλάου Τρικούπη 

και ποιες θα είναι οι εξελίξεις οι οποίες 
θα δρομολογηθούν από αύριο το πρωί

ΣΕΝ Α Ρ ΙΑ
ιικ  επόμενης μέρας

Με άλλα λόγκι σης 
κλαγός αυτές 
περισσότερο απ' όλα 
ισχύ» το —«όλα ή τίποτα». 
Τι σημαένα ακριβώς για το 
ΠΑΣΟΚ τόοο η μία όσο και 
η άλλη πκρέιιΐΜθΐμ

Του Α. Καψαμπέλη

Σ
ΤΗΝ περίπτωση 
που το ΠΑΣΟΚ έρ
θει στις σημερινές 
εκλογές δεύτερο 
κόμμα είναι βέ
βαιο ότι δρομολο
γούνται, από αύ

ριο κιόλας, σοβαρές εξελίξεις 
στο εσωτερικό του. Ο κ. Αν- 
δρέας Παπανδρέου θα είναι 
αρχηγός υπό προθεσμία και 
μάλιστα σύντομη. Ο ίδιος έχει 
δηλώσει βέβαια ότι το συνέ
δριο του Κινήματος θα πραγ
ματοποιηθεί ένα εξάμηνο με
τά τις εκλογές, αλλά είναι πο
λύ πιθανό να υποχρεωθεί να 
το συγκαλέσει πολύ πιο σύν
τομα. Φυσικά, αν ο κ. Παπαν
δρέου χάσει, όλα αυτά δεν ση
μαίνουν ότι θα κπαραιτηθεί» 
πλήρως. Θα προσπαθήσει να 
ελέγξει τη διάδοχη κατάστα
ση με δύο εναλλακτικές λύ
σεις. Η μία είναι να προωθή
σει στην ηγεσία του Κινήμα
τος ένα πλήρως ελεγχόμενο 
στέλεχος και τέτοιο δεν είναι 
άλλο από τον νυν γραμματέα 
της Κεντρικής Επιτροπής 
Ακη Τσοχατζόπουλο. Η επι
λογή αυτή, όμως, δεν προβλέ- 
πεται να γίνει εύκολα αποδε
κτή, αιρού οι εσωκομματικές 
αντιδράσεις στο πρόσωπό του 
είναι ισχυρές από την εποχή 
ακόμα του «Πεντελικού», που 
ο κ. Παπανδρέου τον επέβαλε 
στη θέση του γραμματέα πα
ρά τον κίνδυνο διάσπασης του 
ΠΑΣΟΚ. Η δεύτερη λύση εί
ναι να δημιουργηθεί ένα ηγετι
κό σχήμα πιο «συλλογικό» κι 
όχι μονοπρόσωπο.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Αυτό σημαίνει π.χ. το δια
χωρισμό της θέσης του γραμ
ματέα του κόμματος από 
εκείνη του προέδρου, πιο ενι- 
σχυμένες ίσως εξουσίες στο 
Εκτελεστικό Γραφείο και τον 
ίδιο τον κ. Παπανδρέου στην 
«τιμητική» μεν θέση του επίτι
μου προέδρου, αλλά χωρίς 
παράλληλα να εγκαταλείψει 
την προσπάθεια να κατευθύ
νει ο ίδιος τα πράγματα... Σε 
περίπτωση εκλογικής ήττας 
του ΠΑΣΟΚ, το σκηνικό θα 
μεταβαλλόταν ριζικά στο 
εσωτερικό του, αν δεν μεσο
λαβούσε ο παράγοντας της 
ασθένειας του κ. Γιώργου Γεν- 
νηματά, στο πρόσωπο του 
οποίου η μεγαλύτερη μερίδα 
στελεχών και οπαδών βλέπει 
τον άνθρωπο που μπορεί να

ΟΑκης
ΤσοχστζόπουΛος «ς  
ελεγχόμενο στέλεχος 
προωθείται για την 
ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ο 
κ. Γεννηματάς έχα  
λάβει την υπόσχεση 
για το υπουργείο 
Οικσνομβήν, ο «. 
Λιβόνης για 
«επτΛοχίος» της 
«κυβέρνησης και ο 
κ. Κακλα μόνης 
προωθείται για 
Πρόεδρος της 
■ουλής.

ΠΑΣΟΚ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΗ 
ΜΕΧΡΙ ΠΜ  ΔΙΑΣΠΑΣΗ
Πώς θα ελέγχει 
χην κατάσταση 

οΑ. Παπανδρέου
στην περίπτωση
εκείνη που 
θαηττηθεί 
στις εκλογές

οδηγήσει το Κίνημα σε τροχιά 
εκσυγχρονισμού σε ό,τι αφο
ρά τόσο τις προγραμματικές 
του θέσεις όσο και το ύφος και 
την πολιτική συμπεριφορά. 
Φυσικά και τώρα μπορεί να 
παίξει έναν τέτοιο ρόλο ο κ. 
Γεννηματάς, αλλά είναι προ
φανές ότι οι εσωκομματικοί 
του εχθροί δεν θα διστάσουν 
να επικαλεστούν οτιδήποτε 
για να «φρενάρουν» μια τέ
τοια εξέλιξη.

Θα αναζητηθούν επίσης, 
όπως είναι φυσικό, και οι αι
τίες της ήττας αν οι κάλπες 
επαληθεύσουν το σενάριο αυ
τό. Και οι σημαντικότερες 
έχουν να κάνουν με την αδυ
ναμία σοβαρής ανανέωσης 
του Κινήματος και η προτίμη
ση που έδειξε στην «άρνηση» 
απέναντι στα κυβερνητικά πε
πραγμένα, παρά στην προβο
λή θέσεων και επιχειρημάτων 
για την αντιμετώπιση των με
γάλων προβλημάτων του τό
που. Αυτά, άλλωστε, αποτε
λούν ήδη αντικείμενο συζήτη
σης στο εσωτερικό του ΠΑ
ΣΟΚ, άσχετα από το εκλογι
κό αποτέλεσμα.

Η «ετυμηγορία» της κάλ
πης θα παίξει ρόλο στο αν οι 
παράμετροι αυτοί θα αναδει- 
χθούν ή όχι... Δεν πρέπει, τέ
λος, να αποκλειστεί και ο κίν
δυνος διάσπασης, έστω κι αν 
δεν θα είναι βραχυπρόθεσμος.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ

Αυτό θα εξαρτηθεί από τη δια
πάλη ανάμεσα στις διάφορες 
εσωκομματικές ομάδες και 
τάσεις κι από το αν θα σταθεί 
δυνατό ένα «μόντους βιβέντι» 
μεταξύ τους. Στην αντίθετη 
περίπτωση που απόψε οι κάλ
πες βγάλουν το ΠΑΣΟΚ πρώ
το κόμμα, τότε, λόγω του 
εκλογικού νόμου που ισχύει, 
θα σχηματίσει αυτοδύναμη 
κυβέρνηση ακόμα κι αν η δια
φορά του από το δεύτερο κόμ
μα -  δηλαδή τη Νέα Δη
μοκρατία -  είναι ελάχιστη.

Στην περίπτωση αυτή το 
σημαντικότερο ερωτηματικό 
για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ εί
ναι αν θα μπορέσει να συγκεν
τρώσει 180 έδρες, είτε μόνο

του είτε ως άθροισμα με το 
Συνασπισμό (καθώς είναι το 
μόνο κόμμα με το οποίο θεω
ρείται «εφικτή» μια μετεκλο
γική συνεργασία).

Οι 180 έδρες είναι απαραί
τητες για το ΠΑΣΟΚ για να 
μπορέσει να εκλέξει δικό του 
Πρόεδρο Δημοκρατίας την 
άνοιξη του 1995, που λήγει η 
θητεία του κ. Κων. Καραμαν
λή και να μην υποχρεωθεί 
ύστερα από ενάμιση χρόνο να 
κάνει εκλογές. Αν δεν επιτευ
χθεί ο στόχος αυτός, έγκυρες 
πληροφορίες του « Τ .τ.Κ .» 
αναφέρουν ότι ο κ. Παπαν
δρέου σκέπτεται ήδη να οδη
γήσει τον τόπο πάλι στις κάλ
πες πολύ σύντομα και συγκε
κριμένα σε οκτώ μήνες: Τον 
Ιούνιο του επόμενου έτους 
«αξιοκοιώντας» τις ευρωε
κλογές που υποχρεωτικά θα 
γίνουν τότε.

Ανάλογα με την κυβερνη
τική πορεία στο διάστημα αυ
τό, τα σενάρια που ακούγον- 
ται είναι δύο. Σύμφωνα με το 
ένα, ο κ. Παπανδρέου μετα
βάλλει τον εκλογικό νόμο 
προς ακόμα πιο ενισχυμένη 
μορφή, με την επιδίωξη να συ
γκεντρώσει 180 έδρες για την 
ώρα της προεδρικής εκλογής.

Με αυτό συνδέουν ορισμέ
νοι και το ότι ο πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ έσπευσε σε πρόσφα
τη τηλεοπτική του συνέντευξη 
να αποκηρύξει την απλή ανα
λογική (έστω κι αν το ’89-90 
ήταν υπέρμαχός της!) και να 
ταχθεί αναφανδόν υπέρ ενός 
συστήματος ενισχυμένης.

Το δεύτερο σενάριο είναι 
πιο... τολμηρό και προβλέπει 
ότι με τον ένα ή τον άλλο τρό
πο ο κ. Καραμανλής θα υπο
χρεωθεί να παραιτηθεί πριν τη 
λήξη της θητείας του και κατά

συνέπεια οι εκλογές θα γίνουν 
ταυτοχρόνως για την ανάδει
ξη και νέου Προέδρου Δη
μοκρατίας, με 151 ψήφους αυ
τή τη φορά.

Α νεξαρτήτως, πάντως, 
του τι ακριβώς θα γίνει και 
των επισήμων «διαψεύσεων» 
που κάνει ο ίδιος, ο κ. Παπαν
δρέου φλερ
τάρει με την 
ιδέα της με
τάβασής του 
στην Προε
δρία της Δη
μ ο κρ α τία ς .
Μ έ χ ρ ι  τ η  
στιγμή εκεί
νη, βέβαια, ο 
κ. Παπανδρέου ως πρωθυ
πουργός δεν αναμένεται να εί
ναι και πολύ διαφορετικός, 
ως προς την άσκηση της εξου
σίας από την προηγούμενη θη
τεία. Ούτε στο εσωκομματικό 
-  όπως και στο ενδοκυβερνη- 
τικό -  πεδίο υπάρχει περί
πτωση τα πράγματα να είναι 
«ελαστικά» και να εκλείψει ο 
ηγεμονισμός.

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

Ολα τα μηνύματα σ’ αυτό 
το συμπέρασμα οδηγούν και 
μάλιστα, λόγω της βιολογι
κής ανάγκης να μη δραστη
ριοποιείται έντονα ο κ. Πα
πανδρέου, θεωρείται βέβαιο 
ότι θα ενισχυθούν οι εξουσίες 
όχι των συλλογικών οργάνων 
ή των υπουργών, αλλά της πα
ραεξουσίας που αναπτύσσε
ται ήδη έντονα στους περί την 
Εκάλη χώρους!

Η παραεξουσία θα επηρεά
ζει σε έντονο βαθμό και τις 
κυβερνητικές αποφάσεις, ενώ 
ήδη παίζει ρόλο στη σύνθεση

του νέου Υπουργικού Συμβου
λίου, για την περίπτωση που 
το ΠΑΣΟΚ κερδίσει τις σημε
ρινές εκλογές. Σε πρώτη φάση 
τα μέλη της κυβέρνησης ανα
μένεται να κυμανθούν περί τα 
30 με 35, αλλά πολλούς φοβί
ζουν από τώρα οι τριβές που 
θα προκληθούν αμέσως από 

τους δυσαρε- 
σ τη μ έ ν ο υ ς  
και το υ ς ... 
ρ ιγ μ έν ο υ ς . 
Αλλά και η 
κ α τ α ν ο μ ή  
των χαρτο
φ υ λ α κ ί ω ν  
αποδεικνύε- 
ται προβλη

ματική. Ο Α. Τσοχατζόπου- 
λος προορίζεται για αντιπρόε
δρος ή για υπουργός Προε
δρίας, ενώ ο Α. Λιβάνης από 
τη θέση του υπουργού παρά 
τω πρωθυπουργώ ίσως θα 
αποτελέσει τον... «εχιλοχία» 
της κυβέρνησης. Για τη θέστ 
του Προέδρου της Βουλής, με 
τά την άρνηση του κ. Σ. Πεπο- 
νή εξετάζεται η περίπτωση 
του Απ. Κακλαμάνη και εναλ
λακτικά του Γ. Χαραλαμπό- 
πουλου. Ο κ. Γ. Γεννηματάς 
έχει λάβει την υπόσχεση ότι 
θα αναλάβει το Εθνικής Οικο
νομίας, αλλά ο κ. Παπαν 
δρέου αναζητεί ήδη δικαιολΐ 
γίες για να υπαναχωρήσει 
Απ’ αυτό θα εξαρτηθεί τι θ> 
γίνει και με τον κ. Αρσένη 
που δεν αρνείτα ι και τ ί 
υπουργείο Εξωτερικών, αλλε 
το έχει «κλείσει» για λογαρια 
σμό του ο κ. Κ. Παπούλιας. < 
κ. θ .  Πάγκαλος αν δεν αν· 
λάβει τα θέματα της ΕΟ 
προορίζεται για το υπουργέ 
Μεταφορών (!), ενώ ο κ. 
Σημίτης, επί του παρόντος, 
υποχρεωθεί να περιορίσει 
φιλοδοξίες του στο υπουργ 
Παιδείας...
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