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Η  ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΧΙΣΕ

ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 

ΤΟΥ «ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ» ΠΑ ΝΑ ΜΠΕΙ 

ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ

Ο ΤΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ

ΝΑ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΑΧΟ, 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΤΟ ΣΗΜΙΤΗ
Ν δεν είχε μεσολαβήσει η από
φαση του κ. Αν. Παπανδρέου 
να καταργήσει τους κοινοβου
λευτικούς εκπροσώπους του 
κόμματός του, η «είδηση» από 

το χώρο του ΠΑΣΟΚ θα ήταν άλλη:
Και θα αφορούσε τα πρώτα συγκεκριμένα 

βήματα της κ. Βάσως Παπανδρέου προς τη 
διεκδίκηση μιας θέσης μεταξύ των... «μνηστή
ρων» της ηγεσίας.

Η μέχρι το τέλος του χρόνου επίτροπος 
της χώρας μας στην ΕΟΚ είχε, προ λίγων ημε
ρών, σύμφωνα με πληροφορίες, συνάντηση με 
πέντε βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι ανή
κουν στην πιο πρόσφατη «γενιά» και οι περισ
σότεροι εκλέγονται σε νομούς της Βόρειας 
Ελλάδας. Η συνάντηση αυτή, όσο κι αν είχε 
κοινωνικό χαρακτήρα, ήταν -  σύμφωνα με 
τους γνωρίζοντες -  στα πλαίσια της προσπά
θειας της κ. Παπανδρέου να δημιουργήσει τη 
δική της σφαίρα επιρροής στο εσωτερικό του 
ΠΑΣΟΚ.

Οπως είναι προφανές, η συζήτηση ήτα/ 
«εφ όλης» της ύλης για το παρόν και το μέλλον 
του ΠΑΣΟΚ, πιο ενεργό συμμετοχή στο οποίο 
θα επιδιώξει να έχει η κ. Παπανδρέου από τις 
αρχές του επόμενου έτους, όταν θα επιστρέ
φει στην Αθήνα και θα οργανώσει το Πολιτικό 
της Γραφείο. Οργάνωση που θα περιλαμβάνει 
ακόμα μεγαλύτερη ενεργοποίηση του μηχανι
σμού δημοσίων σχέσεων που έχει θέσει σε κί
νηση τα τελευταία χρόνια, για την οικοδόμηση 
του πολιτικού της «προφίλ».

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Βραχυπρόθεσμος στόχος της η εκλογή της 
στην Α' Αθηνών όπου μετρήσεις δείχνουν, 
όπως έγραψε ο «Τ.τ.Κ.», ότι διεκδικεί βάσιμα 
την πρώτη θέση σε σταυρούς απειλώντας σο
βαρά τον κ. Γ. Γεννηματά.

Γνώστης των δεδομένων αυτών ο κ. Γεννη- 
ματάς είναι πρόδηλο ότι σε άλλα προβλήματα 
δίνει προτεραιότητα!

Η αρχική απόφαση -  της Τετάρτης -  του 
κ. Παπανδρέου να καταργήσει τους μόνιμους 
κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους θεωρείται 
ότι δεν ήταν πράξη ευθείας αποδυνάμωσης 
του κ. Γεννήματα τόσο, όσο η «συμπληρωματι
κή» της επόμενης ημέρας, σύμφωνα με την 
οποία κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑ
ΣΟΚ θα είναι τελικά ο κ. Α. Πεπονής, έστω και 
αν στις καθημερινές συζητήσεις θα ορίζεται 
διαφορετικό πρόσωπο ανάλογα με το θέμα.

Ο κ. Γεννηματάς κατηγορείται με ιδιαίτερη 
σφοδρότητα από τα προσκείμενα στον κ. Πα
πανδρέου στελέχη ότι, μετά την επιστροφή 
του από την Αμερική -  λόγω της ασθένειάς 
του -  έδειξε ιδιαίτερη σπουδή σε λόγια και 
έργα που θα τον επανέφεραν στο «πρώτο τη 
τάξει» ηγετικό στέλεχος του «Κινήματος», έ
στω και διαφοροποιούμενος σε πολλά κρίσιμα 
θέματα...

Στον κ. Γεννήματα το περιβάλλον Παπαν
δρέου αποδίδει και την «ψιθυρολογία» που 
συντηρεί τις συζητήσεις γύρω από τα μελλον
τικά σχέδια του κ. Παπανδρέου και την πρόθε
ση να μεταπηδήσει -  εφόσον κερδίσει τις 
εκλογές -  στην προεδρία της Δημοκρατίας. 
Τούτο δεν πρέπει να απέχει πολύ από την 
πραγματικότητα, αφού σε συζητήσεις του με 
βουλευτές ο κ. Γεννήματος δεν κρύβει την 
άποψη ότι «ο Ανδρέας δεν αντέχει», όπως δεν 
κρύβει και τη βεβαιότητα ότι ο κ. Παπανδρέου 
«θα Θελήσει να πάει στην προεδρία»...

Οπως λένε στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο δημοφι

λέστερος δελφίνος της αντιπολίτευσης, που 
γνωρίζει ότι δεν έχει πολλούς «γύρους» μπρο
στά του, επενδύει σε αυτό ακριβώς το σενά
ριο. Να κερδίσει τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ, να 
εκλεγεί Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας το 1995 ο κ. Παπαν
δρέου και τότε ο ίδιος να εί
ναι ο αδιαμφισβήτητος διάδο
χος στην πρωθυπουργία.

Αλλωστε, είναι γεγονός 
ότι κ. Γεννήματος κινείται 
πλέον με λιγότερες «προφυ
λάξεις» απέναντι στο ηγετικό 
περιβάλλον και δείχνει μάλ
λον να αδιαφορεί για το αν η 
Εκάλη πληροφορείται -  και φυσικά ενοχλεί
ται έντονα -  τις κινήσεις του.

Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα καταβάλ

λει συνεχείς προσπάθειες να προσεταιριστεί 
στελέχη των άλλων εσωκομματικών «ομά
δων», ακόμα και του Γ. Αρσένη, στηριζόμενος 
στο γεγονός ότι ο τελευταίος παρουσιάζει μια 

αδυναμία να παίξει έναν πρώ
το ρόλο. Προσπάθειες που 
γίνονται είτε με τη μέθοδο 
των «ανταλλαγμάτων» για 
μελλοντική αξιοποίηση, είτε 
με τη μέθοδο του εκφοβισμού 
περί «διώξεων» των εσωκομ
ματικών αντιπάλων, αν και 
εφόσον «πάρει το κόμμα στα 
χέρια του».

Και φαίνεται ότι αυτό απο
δίδει, αφού ουκ ολίγα στελέχη της Χαριλάου 
Τρικούπη που ανήκαν στη «νομιμόφρονα» πτέ
ρυγα, υπακούοντας την Εκάλη, έχουν σπεύσει

περιπέτειες

να τα βρουν με τους «γεννηματικούς» υπό το 
φόβο των... αντιποίνων!

Σε πλήρη γνώση της κινητικότητας που 
αναπτύσσεται, λοιπόν, από τους δελφίνους, ο 
κ. Παπανδρέου προχώρησε στην κατάργηση 
των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, θέλο
ντας να αποδείξει προφανώς ότι «αντέχει» 
ακόμα και ότι μπορεί χωρίς εσωκομματικές 
διαδικασίες να παίρνει μόνος του και να επιβά
λει τις αποφάσεις...

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόσω
πο που ανέλαβε -  όπως και σε άλλες ανά
λογες περιπτώσεις στο παρελθόν -  να βρει 
την πιο κατάλληλη φόρμουλα για να «χτυπη
θούν» οι δελφίνοι ήταν ο κ. Αντώνης Λιβάνης. 
Αλλά, όπως διέρρευσε, και αυτός ακόμα επι
δίωξε να αποφύγει προσωπικά τις «ευθύνες» 
για την αποδυνάμωση του Γ. Γεννήματα λόγω 
(και) των δεσμών του με ισχυρούς παράγοντες 
οι οποίοι, παράλληλα, ευνοούν τη «διαδοχή 
Γεννηματά» στο ΠΑΣΟΚ.

Και γενικότερα, προβάλλοντας ως ο πιο 
ισχυρός δελφίνος, ο κ. Γ εννηματάς «μετράει» 
τώρα τη συμπεριφορά των άλλων ηγετικών 
στελεχών απέναντι του και «καταγράφει» τις 
συμπάθειες και τις αντιπάθειες των συντρό
φων του στο πρόσωπό του.

ΣΤΗΡΙΞΗ

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η «αλλη
λεγγύη» που εκδηλώθηκε από τον κ. Σημίτη ο 
οποίος θεωρεί ότι, μη έχοντας τώρα άλλη επι
λογή από τη στήριξη του κ. Γεννήματα, θέτει 
τις βάσεις για το δεύτερο -  και χρονικά πιο 
μεσοπρόθεσμο -  «γύρο» για την ανάληψη της 
ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

Μέχρι τότε, θεωρεί ακόμα ότι θα έχουν 
ωριμάσει πιο πολύ οι συνθήκες για περισσότε
ρο «συναινετικά» κυβερνητικά σχήματα στη 
χώρα μας.

Είναι κάτι που δεν αρνείται ούτε ο κ. Γ εννη
ματάς (αν και του καταλογίζεται ότι αντιμετω
πίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο πιο «ευκαιριακά» 
από τον κ. Σημίτη). Και αυτό είναι που του επι
τρέπει να αποσπά τη στήριξη οικονομικών και 
επιχειρηματικών κύκλων στην προσπάθειά 
του να βρεθεί στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Αλλωστε, ορισμένες από τις πρόσφατες 
προτάσεις του περί «ανακωχής» στη σύγκρου
ση κυβέρνησης -  απεργών ερμηνεύονται από 
τους επικριτές του ως «δείγματα» της διάθε
σής του να αποδεχθεί πολιτικούς συμβιβα
σμούς...

Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια «άλλη- 
λοεξόντωσης» στα κομματικά παρασκήνια 
αναμένεται να συνεχιστεί με τους κ. κ. Γ εννη
ματά και Σημίτη από τη μια πλευρά και μια ετε
ρόκλητη συμμαχία των κ.κ. Τσοχατζόπουλου, 
Αρσένη και Κακλαμάνη από την άλλη.

Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος ο κ. Γεννη- 
ματάς, έστω και χωρίς την ιδιότητα του κοινο
βουλευτικού εκπροσώπου, θα συνεχίσει να 
διατυπώνει τις δικές του απόψεις και θα επι
χειρεί να διευρύνει τα όρια του «στρατοπέ
δου» του προς πάσα κατεύθυνση.

Και είναι πολύ πιθανό, στις προσεχείς συ
νεδριάσεις του Εκτελεστικού Γραφείου και 
της Κεντρικής Επιτροπής, να επικριθεί ο κ. Πα
πανδρέου από στελέχη της αντιηγετικής πτέ
ρυγας, για την πρόσφατη απόφασή του. Οπως 
είναι βέβαιο ότι το θέμα θα τεθεί και στη συνε
δρίαση της Κοιν. Ομάδας τη μεθεπόμενη εβδο
μάδα, αν κι εκεί ο κ. Παπανδρέου θα επιδιώξει 
να αποσπάσει έγκριση των χειρισμών και των 
αποφάσεών του...

Του ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΨ ΑΜ ΠΕΑΗ


