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 ΠΟΡΕΙ ο κ. Ανδρέας Παπαν- 

δ ρ έο υ  να εν ο χ λ ε ίτα ι όταν  
π ρ ο κ α λ ο ύ ν τα ι σ υ ζ η τή σ ε ις  
για τα μελλοντικά του σχέδια  
και προθέσεις, αλλά δεν είναι 

πλέον σε θέση να αποτρέψει την παραγωγή 
διαφόρων εσωκομματικών σεναρίων που αφο
ρούν και το πρόσωπό του.

Και μπορεί στην τελευταία συνεδρίαση του 
Εκτελεστικού Γραφείου στην Εκάλη να άφησε 
υπαινιγμούς ότι η ψιθυρολογία για το τι θα κάνει 
μετά τις εκλογές «υποθάλπτεται» και από ορισμέ
να εσωκομματικά κέντρα, αλλά είναι μάλλον δύ
σκολο να αντιστρέφει τη φορά των πραγμάτων. 
Κι αυτό γιατί αποτελεί γεγονός η αναζωπύρωση 
του παρασκηνιακού ανταγωνισμού των δελφί
νων, ενός ανταγωνισμού που δεν έχει τα χαρα
κτηριστικά του παρελθόντος -  όταν υπήρχαν 
στο επίκεντρο εσωκομματικές κρίσεις -  αλλά 
αφορά την «επόμενη μέρα» για το ΠΑΣΟΚ.

θα αρκούσε για να φανούν οι διαστάσεις που 
-  μακριά, βέβαια, από τα φώτα της δημοσιότη
τας -  προσλαμβάνει το «παιχνίδι της προετοιμα
σίας» μεταξύ των επίδοξων μνηστήρων, να ανα
φερθεί ότι τον τελευταίο καιρό είναι η ιδιαίτερα 
έντονη η δραστηριοποίηση του κ. Ακη Τσοχατζό- 
πουλου ο οποίος χωρίς να αρνείται την «αφοσίω
ση»στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, δεν κρύβει πλέον 
τη φιλοδοξία του να τον διαδεχθεί στην ηγεσία 
του Κινήματος «ότσν έρθει το πλήρωμα του χρό
νου». (Δεν την κρύβει όχι μόνο σε ανεπίσημες συ
ζητήσεις αλλά και σε επαφές με ισχυρούς παρά
γοντες του οικονομικού και κοινωνικού χώρου).

Και πότε θα συμβεί αυτό; Μετά τις προσεχείς 
εκλογές είτε είναι θετικό είτε αρνητικό το αποτέ
λεσμα για το ΠΑΣΟΚ.

Η αναζωπύρωση της κινητικότητας μεταξύ 
των δελφίνων δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόωρη, 
αφού στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις αναγνωρίζεται 
από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι (και πριν από τις 
εκλογές) ο κ. Παπανδρέου δεν θα είναι σε θέση 
να πραγματοποιήσει εκτεταμένο πρόγραμμα 
προεκλογικής δραστηριότητας και θα «πειστεί» 
(ίσως και εκ των πραγμάτων) να δώσει την... εξου
σιοδότηση σε κάποιον από τους δελφίνους. Κάτι 
που ασφαλώς θα θεωρηθεί (και θα είναι) προβάδι
σμα εν όψει των μετέπειτα εξελίξεων.

Ακονίζουν
ζα μαχαίρια
οι δελφίνοι
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Στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ χάσει και τις 

επόμενες εκλογές, είναι αναμφισβήτητο ότι ο κ. 
Παπανδρέου θα κληθεί να παραδώσει την ηγεσία 
περιοριζόμενος σ’ έναν τυπικό τίτλο, του «επίτι
μου προέδρου».

Αλλά και στην περίπτωση που σημειώσει 
εκλογική νίκη το ΠΑΣΟΚ, μετά το πρώτο κύμα 
θριάμβων πολλά ζητήματα «κορυφής» αναμένε
ται ότι θα τεθούν επί τάπητος.

Το σενάριο της μεταπήδησης του κ. Παπαν
δρέου στην προεδρία της Δημοκρατίας το 1995, 
όταν λήξει και η δεύτερη θητεία του κ. Κωνστα
ντίνου Καραμανλή, είναι σχετικά παλαιό. Η ανα
βίωσή του ενόχλησε τον κ. Παπανδρέου μόνο 
υπό την έννοια ότι έτσι δίνεται τροφή για νέες 
εσωκομματικές ζυμώσεις ως προς το θέμα φυσι
κά της διαδοχής, σε μια περίοδο που το ΠΑΣΟΚ 
επιχειρεί να δείξει ότι χωρίς προβλήματα εντείνει 
την αντιπολιτευτική του προσπάθεια...

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είναι μέσα 
στις σκέψεις του κ. Παπανδρέου ως προέκταση 
μιας παλαιάς πρότασης του κ. Κώστα Λαλιώτη ότι 
οφείλει πλέον να διαμορφώσει το προφίλ όχι 
ενός κομματικού ηγέτη αλλά προσώπου με «εθνι
κή» αποδοχή!

Υπάρχει πάντως και το άλλο σκέλος της όλης 
υπόθεσης. Η αποχώρηση του κ. Παπανδρέου από 
την πρώτη γραμμή, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,

Υου ΑΜΑΡΑ ΚΑΨΑΜΠΟΛΗ

θεωρείται ότι θα ανοίξει το δρόμο για μεταβολές 
στο σχήμα της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.

Δηλαδή, να μην συγκεντρώνονται με ορισμέ
να ευρωπαϊκά μοντέλα, το πρόσωπο που θα διε- 
κδικεί την πρωθυπουργία να μην είναι κατ’ ανά
γκην και ο ηγέτης του κόμματος.

Στην περίπτωση επανόδου του ΠΑΣΟΚ στην 
εξουσία και αναρρίχησης του κ. Παπανδρέου στο 
προεδρικό θώκο, αυτό θα σήμαινε άλλον στο τι
μόνι του κόμματος και άλλον 
στην κυβέρνηση...

Κι επειδή είναι γεγονός ότι 
πολλά ηγετικά στελέχη της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης πι
στεύουν ότι το κόμμα τους θα 
επανέλθει σύντομα στην εξου
σία, οι δελφινομαχίες έχουν πά
ρει πια άλλο περιεχόμενο -  
διαφορετικό από των τριών 
προηγούμενων ετών...

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στελεχών του ΠΑ
ΣΟΚ, ένα τέτοιο «δυαδικό» σχήμα θα εξυπηρετού
σε και τον ίδιο τον κ. Παπανδρέου στο να διατη
ρεί καλύτερο έλεγχο της κυβερνητικής και κομ
ματικής μηχανής.

Αλλά, παράλληλα, θα βοηθούσε και στον πε
ριορισμό των φυγόκεντρων τάσεων που θα ήταν 
πιο ισχυρές αν και στη διάδοχη κατάσταση επι
κρατούσε το «ενός ανδρός αρχή».

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, λοιπόν, ο κ. Ακης 
Τσοχατζόπουλος προετοιμάζεται για να μπορεί
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να θέσει την ώρα της κρίσεως στους άλλους δελ
φίνους το ερώτημα «γιατί εσείς κι όχι εγώ;»

Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη η βέβαιη επιδίωξη 
του κ. Παπανδρέου να διατηρήσει τον έλεγχο 
των πραγμάτων, τότε ο κ. Τσοχατζόπουλος έχει 
το προσόν του «εμπίστου» για έναν τέτοιο ρόλο.

Ορισμένοι λένε μάλιστα στους κομματικούς 
διαδρόμους ότι τελικά αντίπαλοι για τη διαδοχή 
-  της μιας ή της άλλης μορφής -  μπορεί να βρε
θούν κόντρα, στα μέχρι τώρα προγνωστικά, οι 
κ.κ. Α. Τσοχατζόπουλος και Γ. Γεννηματάς.

Ο πρώην υπουργός Υγείας του ΠΑΣΟΚ, που 
συνεχίζει να είναι ο πιο δημοφι
λής δελφίνος του κόμματός 
του, δεν έχει παραιτηθεί από 
την προσπάθεια να γίνει αρχη
γός και εν συνεχεία πρωθυ
πουργός.

Από τη στιγμή που ξεπέρα- 
σε το πρόβλημα υγείας επανήλ
θε στον εσωκομματικό στίβο με 
ανανεωμένες τις φιλοδοξίες και 
ήδη αυτή την περίοδο πραγμα

τοποιεί συνεχείς επαφές με κομματικά και άλλα 
στελέχη με στόχο να αυξήσει τις επιρροές του.

«Χαμένος» από την εξέλιξη αυτή είναι ο κ. Κώ
στας Σημίτης ο οποίος προς στιγμήν είχε αναβαθ
μίσει τη θέση του στο εσωκομματικό χρηματιστή
ριο -  όταν φάνηκε ότι η ασθένεια του κ. Γεννή
ματα θα δημιουργούσε ένα σοβαρό κενό. Και τό
τε σημαντικός αριθμός στελεχών είχαν εμφανι
στεί πρόθυμα να «ακολουθήσουν» τον κ. Σημίτη 
σε μια απόπειρα επικράτησης της «εκσυγχρονι
στικής» πτέρυγας.

Η «επιστροφή» του κ. Γεννήματα τον υπο
χρεώνει έτσι να περάσει ξανά σε δεύτερο ρόλο, 
καθώς επίσης δεν τον βοηθά και η γενικότερη συ
γκυρία.

Δηλαδή το γεγονός ότι τους τελευταίους μή
νες έχει ενταθεί η αντιπαράθεση της αντιπολίτευ
σης με την κυβέρνηση που σε ορισμένες περιπτώ
σεις μάλιστα παίρνει και«άγρια μορφή».

Αυτό το σκηνικό της έντασης και της οξείας 
αντιπαράθεσης είναι συνδυασμένο με τη γραμμή 
της «σκληρής αντιπολίτευσης» που, όπως είναι 
φυσικό, δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για φω
νές που δεν υιοθετούν την πλήρη άρνηση.

Κινδυνεύει να ξαναπεράσει σε δεύτερο ρόλο, 
λοιπόν, ο κ. Σημίτης, αλλά αυτή τη φορά δεν φαί
νεται διατεθειμένος να συνάψει συμφωνία «υπο
ταγής» -  όπως είχε συμβεί πέρσι -  με τον κ. 
Γεννηματά, αφού πλέον έχουν αλλάξει και οι όροι 
του παιχνιδιού. Αυτό συμπαρασύρει σε μια αβε
βαιότητα και τον κ. Λαλιώτη για τον οποίο ήταν 
εξασφαλισμένη η θέση του Γραμματέα της Κε
ντρικής Επιτροπής εφόσ9ν «περπατούσε» -  και 
με τη δική του -  στήριξη το δίδυμο Γ εννηματά -  
Σημίτη.

Από την άλλη πλευρά, πάντως, δεν έχουν ευ
νοηθεί εσωκομματικά στο ΠΑΣΟΚ από τη γενικό
τερη κατάσταση των τελευταίων μηνών, ούτε τα 
«σκληροπυρηνικά» ρεύματα.

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι μια πρόταση 
που διατυπώθηκε, από τον κ. Χρυσανθακόπουλο 
-  στέλεχος της ομάδας των «Ιταλών» -  για την 
κήρυξη «γενικής πολιτικής απεργίας» ούτε καρ 
ποφόρησε, ούτε απασχόλησε ευρύτερα το χώρο 
της αντιπολίτευσης.

Αλλά και πέραν αυτού, ο κ. Γεράσιμος Αραέ 
νης που θεωρείται ο εσωκομματικός «αντίποδας» 
των κ.κ. Σημίτη και Γεννήματα δεν έχει πετύχει 
μέχρι στιγμής σημαντικά οφέλη και πολύ περισ
σότερο δεν έχει καταφέρει να καλύψει τη «διαφο
ρά» από τους άλλους δελφίνους, μολονότι όλο το 
τελευταίο διάστημα ήταν για αυτόν το πεδίο ανοι
χτό...
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Πολύ σύντομα τα ηγετικά στελέχη του ΠΑ
ΣΟΚ θα έχουν μια ακόμα... ευκαιρία να αναμετρή
σουν τις δυνάμεις τους: Η δήλωση του πρωθυ
πουργού Κ. Μητσοτάκη ότι οι επόμενες εκλογές 
θα γίνουν όχι με τη λίστα αλλά με «σταυρό» έχει 
θέσει ήδη -  σύμφωνα με τις πληροφορίες -  σε 
κίνηση τους διάφορους μηχανισμούς στις εσω
κομματικές «ομάδες».

Κι αυτό δεν στερείται σημασίας αν ληφθεί 
υπόψη ότι μετά τις εκλογές -  όποιο κι αν είναι το 
αποτέλεσμα -  οι συσχετισμοί μέσα στην Κοινο
βουλευτική Ομάδα θα παίξουν σημαντικό ρόλο 
στην εξέλιξη των πραγμάτων και την ανάδειξη 
των νέων «ισχυρών». /

Τούτο αφορά ακόμα και τους ίδιους τους δελ
φίνους -  χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα 
η περίπτωση της κ. Βάσως Παπανδρέου (της 
οποίας άλλωστε είναι δεδομένες οι φιλοδοξίες 
να μπει ενεργά στο παιχνίδι της διαδοχής) η 
οποία «απειλεί» τον κ. Γ εννηματά στην Α' Αθή
νας, όπου χάρη στην πολυσταυρία, ορισμένες Με
τρήσεις τη φέρουν να διεκδικεί την πρώτη θέση...

Αλλά και γενικότερα, έτσι όπως έχει σχηματι
στεί ο «εσωκομματικός χάρτης» στο ΠΑΣΟΚ, σε 
κάθε νομό σχεδόν της χώρας θα είναι αντιμέτω
ποι υποψήφιοι του ίδιου μεν κόμματος αλλά... 
αντιπάλων «ομάδων» -  οπότε είναι βέβαιο ότι το 
ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί περισσότερο προς 
την κατεύθυνση αυτή...


